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كىرىش سۆز

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ "مەســنەۋى" ناملىــق ەئســىرى جەمئىــي ائلتــە جىلىــد، 25 
مىــڭ 6 يــۈز 32 بېيىتتىــن تەركىپ تاپقان؛ كىالسســىك شــەرق ەئدەبىياتىدىكى شــېئىر 

ۇئســلۇبىدا يېزىلغــان بىــر ەئســەردۇر.

مەســنەۋىنىڭ تىلى پارىســچە بولۇپ، مەۋالنە ســۆزلىگەن ھېكايە ۋە ھېكمەتلىك 
ســۆزلەرنى شــاگىرتى ھېســامىدىن چەلەبــى ) Husumettin Çelebi ( خاتىرىلــەپ، 

رەتلــەپ كىتــاب قىلغان.

مەسنەۋىدە مەۋالنە بىر ھېكايىنى باشاليدۇ، ەئمما بۇ ھېكايىنى ائياقالشتۇرماي 
ائرىســىدا بېيىــت ۋە ھېكمەتلىــك ســۆزلەرنى ســۆزلەيدۇ ۋە ياكى باشــقا بىــر ھېكايىنى 
ــن  ــەن يېرىدى ــە كەلگ ــى يەن ــى ھېكايىن ــۇپ ائلدىدىك ــن ۈئزۈپ قوي ــاليدۇ. ائندى باش
داۋامالشــتۇرىدۇ. ەئنە شــۇ ھېكايىلەر ائرقىلىق تەســەۋۋۇپتىكى پىكىر ۋە ىئدىيەلەرنى 
شــەرھىلەيدۇ. بــۇ يــەردە بىزگــە ەئڭ مۇھىــم بولغىنــى "مەســنەۋى" دە ســۆزلەنگەن 
ھــەر بىــر ھېكايىنىــڭ ىئنســانالرنى پاراســەتكە، گــۈزەل ەئخالققــا يۈزلەندۈرىدىغــان 

نەســىھەتلەرنى ۆئز ىئچىگــە ائلغانلىقىدۇر.

جااللىدىــن رۇمــى ۆئزىمــۇ بــۇ ەئســىرى توغرىســىدا مۇنــداق دېگــەن: "بــۇ كىتاب 
مەســنەۋى كىتابىــدۇر، مەســنەۋى ھاياتلىقنىــڭ ماھىيىتىنــى چۈشــىنىپ، پەزىلــەت 

مەنزىلىگــە يېتىشــنى وئيلىغانــالر ۈئچــۈن بىــر يولــدۇر.

"مەســنەۋى"دىكى ھېكايىلەرنىــڭ بەزىلىرى قەھرىمانالر توغرىســىدا، بەزىلىرى 
ۋەلىلەر، بەزىلىرى سوپىالر، بەزىلىرى پادىشاھالر ۋە بەزىلىرى ھايۋاناتالر توغرىسىدا 
سۆزلىنىدۇ. بۇالر ائرتۇقچىلىقى ۋە كەمچىلىكلىرى بىلەن وئبرازالشتۇرۇلغان. ەئسلىدە 
ــم بولماســتىن، مۇھىمــى ۇئالرنىــڭ ائرتۇقچىلىقــى ۋە  ــم بولۇشــى مۇھى ۇئالرنىــڭ كى
كەمچىلىكىنــى بايان قىلىش ائرقىلىق، كىشــىلەرگە شەخســىيەتچىلىك، قىزغانچۇقلۇق، 
ھەســەتخورلۇق ۋە ىئتتىپاقســىزلىقنىڭ زىيىنىنى شــەرھىلەپ، ىئنســانالرنى يامانلىقتىن 
ىئبــرەت، ياخشــىلىقتىن ۈئلگــە ېئلىشــقا چاقىرىــدۇ ۋە ىئنســان قەلبىــدە ائلالھقــا بولغان 
چەكســىز ســۆيگۈنى ۇئرغۇتىــدۇ. بــۇ ىئنســانالر گەرچــە ســەككىز يــۈز يىــل بــۇرۇن 
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ياشــىغان بولســىمۇ، ەئممــا ھــەر ۋاقىــت ائرىمىــزدا مەۋجۇتتــۇر. ھاياتتىكــى مۇھىــم 
ىئشىمىز ۆئزىمىزنى تونۇش ، كاىئنات بىلەن بىردەكلىك ھاسىل قىلىشتۇر. مەسنەۋى 
ــۇپ، ىئرشــاد ۋە تەربىيەنــى  ــە يېزىلغــان بول ائۋام خەلقمــۇ چۈشــىنەلەيدىغان ھالەتت

ائساســى مەقســەت قىلغان.

قولىڭىزدىكــى "مەســنەۋىدىن دۇردانىــالر" ناملىــق بــۇ كىتابنــى مــەن "مەســنەۋى 
شــېرىف" ناملىــق تۈركچــە نەســىرى شــەكىلدىكى تەرجىمىســىدىن ۇئلــۇغ ائلالھنىــڭ 
مەدىتــى بىلــەن كۈچۈمنىــڭ يېتىشــىچە ۇئيغۇرچىگــە تەرجىمە قىلىپ، تــۈزۈپ چىقتىم. 
تەرجىمــە قىلىشــتىن بــۇرۇن مەۋالنــە جااللىدىــن رۇمــى ھەزرەتلىرىگە ۋە تەســەۋۋۇپقا  
ائىئــت 25 تىــن وئشــۇق كىتــاب، ماقالە وئقــۇدۇم. مەۋالنە ھەزرەتلىرىنىــڭ كونيادىكى 
مەقبەرەســىگە بېرىــپ زىيارەتتــە بولــدۇم. تەييارلىقىــم پۈتكەنــدە تەرجىمــە قىلىشــقا 
ــان  ــى ەئپۇچ ــەن خاتالىقالرن ــدە كۆرۈلگ ــۆردۈم. تەرجىمى ــى ك ــلىدىم ۋە ۈئنۈمىن باش

رەببىــم كەچۈرگــەي، كىتابخۇمــار خەلقىــم تۈزىتىــش بەرگــەي .

ــق  ــاب "مەســنەۋى شــېرىف" ناملى ــۇ كىت ــق ب ــالر" ناملى "مەســنەۋىدىن دۇردانى
كىتابنىــڭ بىرمۇ-بىــر تەرجىمىســى بولماســتىن، بەلكــى مىللىتىمىزنىــڭ ھازىرقــى 
شــاراىئتىغا، قىممــەت قاراشــلىرىغا بەكــرەك مــاس كېلىدىغــان ۋە بىزگــە مەنىــۋى 
جەھەتتىــن تــۈۋرۈك بولىدىغان يەرلىرىنى تالالپ تەرجىمە قىلىپ تۈزۈلگەن كىتابتۇر.

مــەن وئقۇرمەنلەرگــە چۈشىنىشــلىك بولســۇن ۈئچــۈن "مەســنەۋى شــېرىف" 
تىكــى باش-ائخىــرى چېچىلىــپ كەتكــەن ھېكايىلەرنى بىــر تەرەپتىــن تەرجىمە قىلىپ، 
بىــر تەرەپتىــن كىرىشــتۈرۈپ بىــر پۈتــۈن ھېكايــە شــەكلىگە ەئكەلدىــم ۋە ۇئنىڭغــا 
ــۆزلەر "دەپ  ــك س ــا" ھېكمەتلى ــڭ ائخىرىغ ــى ھېكايىنى ــىۋەتلىك ھېكمەتلەرن مۇناس

قوشــۇپ تــۈزۈپ چىقتىــم.

ناملىــق كىتــاب "جااللىدىــن رۇمــى ۋە ۇئنىــڭ  "مەســنەۋىدىن دۇردانىلــەر" 
ەئســەرلىرى" ناملىــق ۆئزۈم يازغــان ماقالــە، باشــتىكى وئن ائلتــە بېيىــت بىلــەن 
ــۆز ۋە  ــك س ــۇق ھېكمەتلى ــن وئش ــە، 1000 دى ــت، 119 ھېكاي ــەش بېيى ــى ب ائخىرق

خاتىمــە قىســىمىدىن تۈزۈلگــەن.

"مەســنەۋى" ناملىــق كىتابنــى پارســچىدىن تۈركچىگە تەرجىمــە قىلغان مەرھۇم 
ســۇاليمان ناھىفى )1666-1739( ەئپەندىنىڭ "مەســنەۋى شەرىف" ناملىق كىتابنىڭ 
ەئڭ ائخىرقى قىســمىدا ېئيتقان تەســىرلىك ساتىرلىرىنى، ۇئيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىش 
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جەھەتتــە يولۇققــان قىيىنچىلىــق ۋە ھېســياتىمغا بىرلەشــتۈرۈپ ، تەرجىمــە جەريانىدا 
مېنــى قوللىغــان، كىتابنىــڭ روياپقــا چىقىشــى ۈئچۈن ىئقتىســادى جەھەتتىــن ياردەمدە 
بولغــان قېرىنداشــلىرىمغا رەھمىتىمنــى بىلــدۈرۈش يۈزىســىدىن تەرجىمــە قىلدىــم ۋە 

كىتابخانالرنىــڭ ھۇزۇرىغــا تۆۋەنچىلىك بىلەن ســۇندۇم.

چەكســىز ھەمدۇ-ســاناالر ائلالھقا خاســتۇر. بەخت-ساائدەتنى ماڭا يار قىلغىن. 
بــۇ ىئزدىنىشــلىرىمنى قەلبىمنىــڭ ىئلھــام بۇلىقــى قىلىــپ، ھېكمــەت تىللىرىمنــى 
ســۆزلەتكىن. ســۆزلىرىم ھايــات ھېكمىتىنىــڭ تەرجىمىســى بولــدى. كۆڭۈلدىــن غــەم 
ــى  ــدى. ھەزرىت ــپ بول ــە قىلىنى ــى تەرجىم ــنەۋى كىتاب ــى. مەس ــاپ كەتت ــۇ يوق - قايغ

مەۋالنەنىــڭ بــۇ گــۈزەل مەسنەۋىســى ىئلىــم ســۆيەرلەرنىڭ خەزىنىســىدۇر. 

مەســنەۋى ياخشــى كۆرگەنلــەر ۈئچــۈن گۈزەلــدۇر، بىباھــادۇر. لېكىــن ھەممــا 
ائدەمگــە جامالىنــى كۆرســەتمەيدۇ. ســۆھبەتلىرىنىڭ مەھرەملىــرى ھــال ىئگىســىگە 
خاســتۇر. نادانــالر ۇئنىــڭ گۈزەللىكىنــى، جامالىنــى ىئنــكار قىلىــدۇ. ىئلىــم ائدەملىــرى 

ۇئنىــڭ ھۆســنى-جامالىنىڭ گۈزەللىكىدىــن زوقلىنىــپ ھوزۇرلىنىــدۇ.

ــە  ــى تەرجىم ــۇ كىتابن ــالھ ب ــۇغ ائل ــاھىبى ۇئل ــۇۋەت س ــەت ۋە كۈچ-ق  مەرھەم
قىلىشــقا مۇيەسســەر قىلــدى . ائلەملەرنىــڭ رەببىنىــڭ مــەدەت - ياردىمــى بولمىغــان 
ــدە خاتاســىز بولمــاس.  ــى. بەن ــز بەندىســى چارىســىز قالغــان بوالتت ــۇ ائجى بولســا ب
ــى  ــڭ ىئلتىپات ــم، ۆئزىنى ــاك، ەئپۇچــان رەببى ــن پ ــى ھەممىدى تەرجىمىدىكــى خاتالىقن
ــالر  ــۇ كىتابخان ــان تەقدىردىم ــق بولغ ــدە خاتالى ــەي. رەت تەرتىپلىرى ــەن كەچۈرگ بىل
ۈئچــۈن يەنىــال پايدىلىقتــۇر. تەرجىمــە كۈچۈمنىــڭ يېتىشــىچە بولدى. جانابــى ھەقتىن 
ۈئمىدۋارلىــق بىلــەن غەلىبــە تىلىدىــم. تەرجىمــە قىلىۋېتىــپ  3 - جىلىتقــا كەلگەنــدە 
قەلىمىــم توختــاپ قالغان  ىئدى. نىشــاننىڭ يېرىمىغا كەلگەنــدە، كەمچىلىككە تولغان 
بــۇ قۇلــۇڭ ائجىــز كەلگەنتــى. جانابــى ھــەق ســۇلتان ەئخمەتنىــڭ تەختىگاھىنــى داىئم 
ــم،  ــۇغ رەببى ــان ۇئل ــەرەم ىئگىســى بولغ ــڭ ھىمايىچىســى. ك قىلســۇن. ۇئ مەرىپەتنى
ۇئنىــڭ شان-شــۆھرىتىنى جاھــان ائلىمىــدە نــۇر چاچقۇزســۇن. ەئســكەرلىرىنى، 
چەۋەنــداز ەئزىمەتلىرىنــى، ياردەمچىلىرىنــى مەنســۇر ۋە مۇزەپپەر ەئيلىســۇن. دۆلەت 

دۈشــمەنلىرىنى يــەر بىلــەن يەكســان قىلســۇن. 

2017 . 10. 29  گېرمانىيە
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جااللىدىن رۇمىنىڭ ھاياتى ۋە ئەسەرلىرى

تۈرك-ىئســالم مەدەنىيــەت تارىخىنىــڭ ەئڭ يارقىــن ســىمالىردىن بىــرى بولغــان 
ــەۋۋۇپچى،  ــۇغ تەس ــر ۇئل ــان بى ــەن ائتالغ ــى بىل ــە ۇئنۋان ــى _ مەۋالن ــن رۇم جااللىدى

پەيالســوپ، تاالنتلىــق شــاىئر ۋە مەنىــۋى مەدەنىيەتىمىزنىــڭ ســۇلتانىدۇر.

   جااللىدىــن رۇمــى 1207-يىلى9-ائينىڭ 30-كۈنى ائفغانىســتاننىڭ بۈگۈنكى 
مــەزارى شــەرىفتىن 20 كىلومېتىــر يىراقلىقتىكــى بەلــخ شــەھرىدە دۇنياغــا كەلگــەن. 
ۇئنىــڭ ەئســلى ىئســمى جااللىدىــن مۇھەممــەد بولــۇپ، "رۇمــى" كونىياغــا كەلگەندىن 
كېيىنكــى قوشــۇلغان ىئســمى ىئــدى. "مەۋالنــە" بولســا ۇئنــى ۇئســتاز ســۈپىتىدە 

ھۆرمەتلــەپ ائتىغــان ۇئنۋانــدۇر.

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ دادىســى خارەزىمشــاھالر خانىدانلىقىدىكــى مەشــھۇر 
ائلىمالردىــن بولــۇپ، "مەرىپەتنىــڭ ســۇلتانى" دېگــەن ۇئنۋانغــا مۇيەسســەر بولغــان 
باھاەئددىــن ۋەلــەد دىگــەن كىشــىدۇر. ائنىســى بولســا بەلخنىــڭ ەئمــرى رۈھنەددىــن 

دېگــەن كىشــىنىڭ قىــزى مۈئمىنــە خانىمــدۇر. 

باھاەئددىــن ۋەلــەد گەرچــە بىــر ەئمىرنىــڭ قىــزى بىلــەن ۆئيلەنگــەن بولســىمۇ، 
ەئممــا وئردا ەئمەلدارلىــرى بىلــەن مۇناســىۋىتى ياخشــى ەئمــەس ىئــدى. باھاەئددىــن 
ــق  ــەن خەل ــى بىل ــي ماھىيىت ــالمنى ھەقىقى ــان ىئس ــز بولغ ــەددەس دىنىمى ــەد مۇق ۋەل
ىئچىگە يېيىشــقا، پاك نىيەتلىك، ھەققانىيەتچى مۇســۇلمانالرنى يېتىشتۈرۈپ چىقىشقا 
تىرىشــقان بىلىملىك كىشــى ىئدى. ەئمما بۇ ەئھۋال بەزى خانلىق مەنســەپدارلىرىنىڭ 
قارشــىلىقىغا ۇئچرىغــان، چۈنكــى ۇئالرنىڭ قــارا نىيىتى ىئســالمنى ۆئز مەنپەەئتلىرىگە 
ۇئيغۇنالشــتۇرۇش ىئــدى. يەنــە بىــر جەھەتتىن شــۇ چاغــدا وئتتۇرا ائســىيانى ۆئزىنىڭ 
قانلىــق ائت- تۇياقلىرىنىــڭ ائســتىدا چەيلــەپ كېلىۋاتقــان موڭغۇل ىئســتىالچىلىرىنىڭ 
قەدىمى خارەزىم شــاھالر خانىدانلىقىنىڭ بوسۇغىســىغا كېلىپ قالغان ىئنتايىن قىيىن 
زامــان ىئــدى. مانــا مۇشــۇنداق ســەۋەپلەر تۈپەيلىدىــن باھاەئددىــن ۋەلــەد ائىئلىســى 

ۆئز ھەمرالىــرى بىلــەن ھىجــرەت يولىنــى تاللىغان.
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ئۇزۇن سەپەر	 

 بــۇ چــاغ جااللىدىننىــڭ وئن ىئككــى يــاش ۋاقىتلىــرى بولــۇپ، قــۇرائن، تەجۋىــت، 
ھەدىس، ھۆســىنخەت ۋە قەھرىمانالر داســتانلىرى، مەســەللەر، ھېكايە، چۆچەكلەرنى 
بىرلىكتــە ۆئگەنگــەن ائشــۇ ســۆيۈملۈك دوســتلىرىدىن ائيرىلىــپ، قەلبىــدە چوڭقــۇر 
ىئزالرنــى قالدۇرغــان، ەئڭ بەخىتلىــك ۆئســمۈرلۈك چاغلىرىنــى ۆئتكۈزگەن ائنا يۇرتى 
ــدا  ــەزەر تاشــالپ، "ەئلۋى ــەن ن ــرى بىل ــان كۆزلى ــراپ ياشــلىرىغا تولغ ــە ىئزتى بەلخك
يۇرتــۇم" دەپ چوڭقــۇر بىــر نەپــەس ېئلىــپ، وئن ىئككــى يىللىــق ھىجــرەت ھاياتىغــا 
ائتالنغــان. جااللىدىــن رۇمــى كىچىــك تۇرۇپــال ســۈرگۈنلۈك ھاياتىنىــڭ قانــداق بىــر 
ھايــات ىئكەنلىكىنــى ۆئز كــۆزى بىلــەن كۆرۈپ، تونــۇپ يەتكەن. بىر ۆئســمۈر بولۇش 
ســۈپىتى بىلــەن بەزىــدە ۈئمىدلىــك، بەزىــدە ىئرادىســى ســۇنغان، قاراڭغۇلــۇق ىئچىدە 
يولىنىــڭ نەگــە بېرىــپ، نــەدە توختايدىغانلىغىنــى بىلمــەي، ەئتراپقــا ھەيرانلىق بىلەن 
ــەردە  ــۇنداق كۈنل ــا ش ــەن. مان ــەرگەردانلىقتا ۆئتكۈزگ ــى س ــق دەۋرىن ــاراپ، بالىلى ق
ۇئنىڭغــا ھەمــرا بولغــان، ســەپىرىنى مەنىلىــك ۆئتكۈزۈشــكە ســەۋەپ بولغان نەرســە، 
ســەپەردە داۋاملىــق وئقــۇپ ماڭىدىغــان كىتابلىــرى ىئدى. كىتابــالر ۇئنىڭغا ەئڭ يېقىن 

ھەمــرا ۋە ســىرداش بولغــان ىئــدى.

ــپ ھــەج  ــدۇ ۋە ھەرەمگــە بېرى ــا بارى ۇئزۇن ســەپەردە ۇئالر نىشــاپۇر، باغداتق
ــن  ــل تۇرغاندى ــر مەزگى ــامدا بى ــدۇ. ش ــپ توختاي ــامغا كېلى ــپ، ش ــى ائدا قىلى پەرزن
كېيىــن ائنادولۇغــا قــاراپ يــول ېئلىــپ، ماالتيا، ەئرزىنجان، ســىۋاس، قەيســىرى ائندىن 
قارامانــدا تــۇرۇپ، بــۇ يــەردە ەئمىــر مۇســانىڭ ســالدۇرغان مەدرىســىگە يەرلىشــىدۇ. 
بــۇ شــەھەردە يەتتــە يىــل تۇرىــدۇ، بــۇ دەل 1222-يىللىــرى ىئــدى. جااللىدىــن رۇمــى 
1225-يىللىــرى شــەرەفىددىن اللەنىــڭ قىزى گۆھەر بىلەن تــوي قىلىدۇ. بۇ ائيالىدىن 
ســۇلتان ۋەلــەد ۋە ائلەېئددىــن چەلەبــى ىئســىملىك ىئككــى وئغلــى دۇنياغــا كېلىــدۇ، 

ەئممــا مەۋالنــە ۆئزىنىــڭ مېھرىبــان ائنىســى مۇئمىنــە خانىمدىــن ائيرىلىــپ قالىــدۇ.

1228-يىلــى باھــاردا ســەلجۇقالر دۆلىتىنىڭ ســۇلتانى ائلەېئددىــن كەيقۇباتنىڭ 
تەكلىــپ قىلىشــى بىلــەن، پايتەخــت كونياغــا كېلىــدۇ. كونيــا _ مەۋالنــە ائىئلىســېنىڭ 
مۇســاپىرلىق ھاياتىدىكى ەئڭ ائخىرى بېكەت ىئدى. بۇ وئن ىئككى يىللىق ســەپەردە 
ھەيۋەتلىك كارۋانالرنى كۆرگەن كىشــىلەرنىڭ "نەدىن كېلىپ، نەگە كېتىۋاتىســىلەر؟" 
دېگــەن ســوائللىرىغا باھاەئددىــن ۋەلــەد: "ائلالھتىــن كەلــدۇق، ائلالھقــا كېتىۋاتىمىز، 
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ــاۋاپ  ــى توســالمايدۇ." دەپ ج ــۈچ  ۋە توســالغۇ بىزن ــر ك ــچ بى ــن باشــقا ھې ائلالھتى
بەرگەنىدى.

كونيا	 

كونيا خەلقى بۇ كارۋاننى شــۇنداق ھەيۋەتلىك قارشــى ائلىدۇ، ھەتتا ســەلجۇقالر 
ــپ وئردىغــا  ــات ۆئزىمــۇ ىئســتىقبالىغا چىقى ــن كەيقۇب ــڭ ســۇلتانى ائلەېئددى دۆلىتىنى
ــك ســۇلتانى! ياخشــى  ــەد : _ ەئي ەئركلى ــن ۋەل ــا باھاەئددى ــدۇ. ەئمم ــپ قىلى تەكلى
ــا،  ــەيخالر خانىقاغ ــكە، ش ــالر مەدرىس ــى ىئمام ــدى. ھالبۇك ــە تەگ ــرى بىزگ كۆڭۈللى
ەئمىرلەر وئردىغا، ســودىگەرلەر سارايالرغا، بويتاقالر بۇلۇڭ-پۇشقاقالرغا، غېرىبالر 
دەڭلــەر گــە مۇناســىپتۇر. رۇخســەت قىلســىڭىز بىــز ۆئز وئرنىمىــز بولغــان مەدرىســكە 
وئرۇنلىشايلى، _ دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن كارۋان كونيادىكى ەئڭ چوڭ مەدرىسلەردىن 
بىــرى بولغــان "ائلتــۇن ائبــا" ناملىــق مەدرىســكە يەرلىشــىدۇ ۋە ھېچقانداق ســوۋغات 
قوبۇل قىلماي"بىزنىڭ دۇنيا مېلىغا ھاجىتىمىز يوق" دەپ، ەئدەب بىلەن سوۋغىالرنى 

قىلىدۇ. رەت 

بــۇ دەۋىرلــەردە ســەلجۇقالر دۆلىتىنىــڭ پايتەختــى بولغــان كونيــا ناھايىتــى تىنــچ 
شــەھەر بولــۇپ، ىئلىم-مەرىپەتنىــڭ بۆشــۈكى ىئــدى. موڭغۇلالرنىــڭ زۇلمىدىــن 
قاچقــان شــەرقلىق ىئلىــم ســۆيەرلەر، ســەنەئتكارالر كونياغــا يىغىلغان ىئدى. شــەھەر 
ائنادولۇنىــڭ ھەرقايســى يەرلىرىدىــن ىئلىــم ۆئگىنىــش ۈئچــۈن كەلگــەن ياشــالر بىلەن 
تولغان ىئدى. كونيا ىئســالمنىڭ غەرپكە يۈزلىنىشــىدە ناھايىتى مۇھىم وئرۇن ىئدى. 
بــۇ شــەھەردە ھەرخىــل مەدەنىيەتتىكــى )تۈركلــەر، ەئرمەنلەر، يەھۇدىــالر، گرېكالر، 
پارىســالر( ىئنســانالر ياشــايتى. شــۇڭا ەئتراپتىكــى ھەرقايســى مەملىكەتلەردىــن 

كەلگــەن زىيارەتچىلەرمــۇ كــۆپ ىئــدى.

مەۋالنە ائىئلىســېنىڭ بۇ شــەھەرگە كېلىشــىدىن پۈتۈن شــەھەر خەلقى مەســرۇر 
بولغــان ىئدى.

باھاەئددىــن ۋەلــەد كونيادىكى چوڭ مەدرىســلەردە دەرس بېرىشــكە باشــاليدۇ. 
ۇئنىــڭ دەرىســخانىلىرى ىئلىــم ائشــىقلىرى بىلــەن لىــق تولــۇپ، نامــى ەئتراپقــا تېــزال 

تارقىلىدۇ.

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ دادىســى باھاەئددىن ۋەلــەد 1231-يىلى ۋاپــات بولغاندىن 
كېيىــن، دادىســېنىڭ ەئڭ يېقىنــى _ شــەيخ بۇرھانىدىننى ۇئســتاز تۇتىــدۇ ۋە ۇئ زاتتىن 
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توققــۇز يىــل ىئلىــم ائلىــدۇ. كېيىــن مەۋالنــە بــەزى تالىپــالر بىلــەن بىرگــە ۆئز ىئلمىنــى 
تېخىمــۇ چوڭقۇرالشــتۇرۇش مەقســىتىدە، ائيالــى بىلــەن ىئككــى وئغلىدىــن ۋاقىتلىــق 
ــدا ۇئ  ــۇ جەريان ــدۇ. ب ــم تەھســىل قىلى ــپ ىئلى ــپ، باغــدات ۋە شــامالرغا بېرى ائيرىلى
نۇرغــۇن ائلىمــالر، پەلســەپەچىلەر بىلــەن ۇئچرىشــىدۇ. ەئرەب، پــارس ۋە گرېــك 

تىللىرىنــى پىششــىق ىئگەللەيــدۇ.

ۇئســتازى شــەيخ بۇرھانىدىــن ائلەمدىــن ۆئتكەندىــن كېيىنال، ســۆيۈملۈك ائيالى 
ــى  ــن ىئكك ــر تەرەپتى ــى بى ــن رۇم ــدۇ. جااللىدى ــات بولى ــۇ ياشــال ۋاپ ــەر خانىمم گۆھ
پەرزەنتىنى تەربىيەلىســە، يەنە بىر تەرەپتىن دادىســى ۋە ۇئســتازىنىڭ ىئزىنى بېســىپ 
مەدرىســتە دەرس ۆئتىــدۇ. جۈمــە كۈنلىــرى پۈتــۈن كونيــا جاماەئتىگــە ۋەز بېرىــدۇ. 
بۇنىــڭ بىلــەن جااللىدىــن رۇمىنىڭمــۇ نامى چىقىشــقا، ھۆرمىتــى ېئشــىپ، تالىپلىرىنىڭ 
ســانىمۇ كۈندىن-كۈنگــە كۆپىيىشــكە باشــاليدۇ.  جااللىدىــن رۇمىمــۇ مەشــھۇر بىــر 

ۇئســتاز ســۈپىتىدە ەئتراپقــا تونۇلۇشــقا باشــاليدۇ.

جااللىدىــن رۇمــى كــەررا خانىــم بىلــەن نىكاھلىنىــدۇ. كــەررا خانىــم وئردا 
ەئمەلدارلىرىدىــن بىــرى بولغــان شــاھ مۇھەممەد دېگەن كىشــىدىن ىئككــى پەرزەنتى 
)كىميــا، ياقــۇپ( بىلــەن تــۇل قالغــان، كونيادىكــى ەئڭ پەزىلەتلىــك ائيالالردىــن بىــرى 

ىئــدى.

جااللىدىــن رۇمــى بــۇ پەزىلەتلىــك ائيالــى كــەررا خانىمدىــن مەلىكــە، ەئمىرالــەم 
ۋە مۇزاففەرەددىــن قاتارلىــق ۈئچ  پەرزەنتنىــڭ دادىســى بولىــدۇ .

مەۋالنەنىڭ  شەمسى تەبرىزى بىلەن ۇئچرىشىشى

 مەۋالنــە بىــر كۈنــى مەدرىســتىن چىقىۋاتقانــدا شــەيخ شەمســى تەبرىــزى بىلــەن 
ــر  ــوڭ بى ــى چ ــدا ناھايىت ــڭ  ھاياتى ــىش مەۋالنەنى ــۇ ۇئچرىش ــدۇ. ب ــىپ قالى ۇئچرىش

بۇرۇلۇشــقا ســەۋەپ بولىــدۇ.

شەمســى تەبرىــزى ىئــران، ىئــراق، ســۇرىيە ۋە ائنادولۇنــى كېزىــپ يۈرگــەن بىــر 
تــۈرك دەرۋىشــى بولــۇپ، ۆئزگىچــە ىئدىيەســى بــار، داۋاملىق قارا دەرۋىشــلىك تونىنى 

ۈئســتىدىن چۈشــۈرمەيدىغان بىــر شــەيخ ىئدى.

ــچ  ــن ھې ــدۇ. ۇئنىڭدى ــپ قالى ــى مەھكــەم باغلىنى ــۇ شــەيخكە ناھايىت ــە ب مەۋالن
ائيرىلمــاي كېچە-كۈنــدۈز ســۆھبەتلەردە بولــۇپ، ۇئنىڭدىــن نۇرغــۇن نەرســىلەرنى 
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ۆئگىنىــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن ۇئ تــا بۈگۈنگىچــە ۈئگەنگــەن پۈتــۈن ىئلىملىرىنىــڭ ائلــالھ 
يولىدىكــى بىــر ۋاســتە ىئكەنلىكىنــى تونۇيــدۇ ۋە ۆئزىــدە "ھەقنىــڭ تەجەللىســى"نى 
ــۈن  ــتىكى پۈت ــڭ مەدرىس ــە ۆئزىنى ــۇندىن باشــالپ مەۋالن ــاليدۇ . ش ــكە باش كۆرۈش
پاائلىيەتلىرىنــى توختىتىــدۇ، ھەتتــا ائىئلىســى بىلەنمــۇ ناھايىتــى ائز ۇئچرىشــىدىغان 
بولــۇپ قالىــدۇ. ھەتتــا ېئغىزىدىــن "شەمســى" دىــن باشــقا گــەپ چىقمايدىغــان 
ــا  ھالغــا كېلىــدۇ. بــۇ ەئھــۋال ەئتراپىدىكــى كىشــىلەرنى راھەتســىز قىلىــدۇ ۋە كوني
خەلقــى شەمســى تەبرىزىگــە ۆئچمەنلىــك قىلىشــقا باشــاليدۇ. بــۇ ەئھۋالنــى بايقىغــان 
شەمســى تەبرىــزى مەۋالنەگــە "خــوش" دېمەيــال بىــر كېچىــدە كونيادىــن ائيرىلىــدۇ. 
ۋاھالەنكــى بۇنىــڭ بىلــەن ىئــش تۈگىمەيــدۇ. مەۋالنــە تاشــقى دۇنيادىــن ائالقىســىنى 
پۈتۈنلەي ۈئزۈپ، ىئچكى دۇنياســىدا بورانالر چىقســىمۇ، ســىرتىدا بىرتال ياپراقنىمۇ 
مىدىرالتمــاي، شەمســېنىڭ پىراقىــدا ائھ ۇئرۇپ ياشــايدۇ. مەۋالنەنىــڭ كۈندىــن-
كۈنگــە يامانالشــقان بــۇ ھالىنــى كۆرگــەن وئغلى ســۇلتان ۋەلــەد شەمســى تەبرىزىنىڭ 
شــامدا ىئكەنلىكىنــى بىلىــپ، بىــر كارۋان بىلــەن بېرىــپ، ۇئنــى قايتــۇرۇپ ەئكىلىــدۇ. 
ــن  ــدۇ. كېيى ــەن ۆئيلىنى ــا بىل ــزى كىمي ــەي قى ــڭ ۆئگ ــن مەۋالنەنى ــن كېيى ۇئ كەلگەندى
شەمســى تەبرىــزى قانداقتــۇر نامەلــۇم رەقىبلىــرى تەرىپىدىــن كونيــادا ۆئلتۈرۈلىــدۇ.

خام ئىدىم، پىشتىم، ياندىم	 

مەۋالنــە شەمســى تەبرىزىنىــڭ ۆئلۈمىدىــن كېيىــن ۆئزگىچــە بىــر يــول تاپىــدۇ. 
ۇئ ىئجادىيــەت يولىغــا مېڭىــپ، شــېئىر يازىــدۇ، ســاما وئينايــدۇ ۋە ەئتراپىدىكىلەرگــە 
ــش ۈئچــۈن  ــڭ روھــى دۇنياســىنى بېيىتى ــۇپ، ۇئالرنى ــن ۈئلگــە بول ــۋى جەھەتتى مەنى

ۆئمرىنــى ائتــاپ نەتىجىــدە تەســەۋۋۇپنىڭ پېشۋاســىغا ائيلىنىــدۇ.

ــم" دەپ،  ھەســرەتلىرىنى ىئچىگــە  ــم، پىشــتىم، ياندى ــى" خامتى ــە ۆئزىن مەۋالن
يۇتــۇپ، ىئچىدىــن كۆيگــەن، تېشــىنى كــۈل قاپلىغــان چوغقــا وئخشــاپ قالغــان ىئــدى. 
ــڭ  ــۈھ" دېســە ۆئزىنى ــرال "پ ــپ بى ــى بىرســى كېلى ــان چوغن ــۈل قاپلىغ ــۇ ك ــدى ب ەئم
قىپقىزىــل ائتەشــلىك يۈزىنــى پۈتــۈن ائلەمگــە نامايــەن قىالتتــى. دەل شــۇ چاغــدا بــۇ 
چوغدىكى كۈلنى ۆئزىنىڭ ســادىق شــاگىرتى ھېســامىدىن چەلەبى كېلىپ "پۈلىگەن".

ھېســامىدىن بولســا بىرقانچە مەدرىســلەرنى پۈتتۈرگەن بىلىملىك كىشــى ىئدى. 
ۇئ ۆئزى پۈتــۈن كۆڭلــى بىلەن باغالنغان ســۆيۈملۈك ۇئســتازى مەۋالنەنىڭ شــاىئرلىق 
تاالنتىنــى بايقــاپ، ھەيرانۇ-ھــەس قالىــدۇ، ۇئســتازىنىڭ شــېئىر، ھېكايــە، رۇبــاىئ ۋە 
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پۈتــۈن ســۆھبەتلىرىنى خاتىرلــەپ، بۇالرنــى كىتــاب شــەكلىدە كەلگۈســى ەئۋالدالرغــا 
مىــراس قالدۇرۇشــقا بــەل باغاليــدۇ، ۋە بــۇ ۋەزىپىنــى ۆئزىنىــڭ مۇقــەددەس بۇرچــى 
دەپ بىلىــدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن مەۋالنەنىــڭ دۇنياغا مەشــھۇر "مەســنەۋى، دىۋان-كەبىر" 
قاتارلىــق ەئســەرلىرى روياپقــا چىقىــدۇ. بــۇ ەئســەرلەردىكى بېيىتالرنــى مەۋالنــە ۆئزى 
قەلــەم بىلــەن يازغــان ەئمــەس بەلكــى مەدرىســلەردە، يولــالردا، ھاممامــدا، باغــالردا، 
ــەپ  ــەپ، رەتل ــى ھېســامىدىن خاتىرل ــۇپ، بۇالرن ــدا ســۆزلىگەن بول ســاما وئيناۋاتقان
ماڭىــدۇ. مەۋالنــە ھاياجانالنغــان چاغلىرىــدا ائرقا-ائرقىدىــن ســۆزلىگەن بېيىتلىرىنــى 
يېزىشــقا ۈئلگۈرەلمــەي قالىدىغــان ەئھۋالالرمــۇ بولغــان، ھەتتــا كېچە-كۈنــدۈز 
ــا ىئككــى  ــدە ائيــالپ ھەتت ــى ســۆزلىگەن، ەئممــا بەزى توختىمــاي شــېئىر، رۇباىئالرن

يىلغــا قــەدەر ھېــچ بىــر نەرســە ســۆزلىمىگەن چاغلىرىمــۇ بولىــدۇ.

مەۋالنەنىڭ ئەسەرلىرى	 

مەۋالنەنىــڭ ائساســلىق بــەش ەئســىرى بــار. مەســنەۋى، دىۋانى-كەبىــر، فىھــى-
مافىــھ، مەجەلىسى-ســەبائ )يەتتــە مەجلىــس( ۋە مەكتۇباتالر.

مەسنەۋى:	 

مەســنەۋى _ جەمىئ ائلتە جىلىد، 25632 بېيىتتىن تەركىپ تاپقان، كىالسســىك 
شــەرق ەئدەبىياتىدىكــى شــېئىر ۇئســلۇبىدا، يەنــى ىئككــى مىســرالىق، ۆئز-ائرا 
قاپىيــەداش بولغــان، "فاىئالتــۇن– فاىئالتــۇن –فاىئلــۇن" دېگــەن ۋەزىنــدە يېزىلغــان.

بېيىتالرنــى،  مەۋالنــە ســۆزلىگەن  بولــۇپ،  پارىســچە  تىلــى  مەســنەۋىنىڭ 
ھىكايىلەرنــى، ھېكمەتلىــك ســۆزلەرنى شــاگىرتى ھۇســەمەتتىن چەلەبــى خاتىرىلــەپ، 

ــان. ــاب قىلغ ــەپ كىت رەتل

مەسنەۋىدە مەۋالنە بىر ھىكايىنى باشاليدۇ، ەئمما بۇ ھىكايىنى ائياغالشتۇرماي 
ائرىســىدا بېيىــت ۋە  ھېكمەتلىــك ســۆزلەرنى ۋە ياكــى باشــقا بىــر ھىكايىنــى ســۆزلەپ 

ائندىن يەنە ەئســلىدىكى ھىكايىنى كەلگەن يېرىدىن داۋامالشــتۇرىدۇ.

دىۋانى-كەبىر:

دىۋانى-كەبىــر دېگەنلىــك شــېئىرالر توپالنغان"بۈيــۈك دەپتــەر" دېگەنلىــك  
ــدۇ. ــۇ ائتىلى ــۋان" دەپم ــۈك دى ــە "بۈي ــۇپ، يەن بول

مەۋالنەنىــڭ ھەرقايســى دەۋردە ۋە تۈرلــۈك مەزمۇنــدا يېزىلغــان شــېئىرلىرىنىڭ 
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جۇغالنمىسىدۇر.

بۇ ەئســەرنىڭ تىلى پارىســچە بولۇپ، ائز ســاندىكى بەزى شــېئىرلىرى تۈركچە، 
ەئرەپچــە ۋە گېرىكچە يېزىلغان.

دىۋان-كەبىردىكى شېئىر ۋە رۇبايىالرنىڭ سانى 40 مىڭ مىسرادىن ىئبارەت.

دىۋان-كەبىردىكــى ھېكمەتلــەر، پاســاھەتلىك ســۆزلەر، چوڭقــۇر مەنــاالر، 
ائشــىقلىق، يېگانىلىقنــى ىئپادىلەيدىغــان ۈئنچىلەر ۋە بېيىت قاتارلىقالرنىڭ ھەممىســى 
ائلالھنىــڭ بەرگــەن ىئلھامــى بىلــەن مەۋالنەنىــڭ كۆڭلىدىــن ناھايىتى گــۈزەل ىئبارىلەر 

بىلــەن ۇئرغــۇپ چىققــان.

بــۇ شــېئىرالر رېتىملىقــى، رەڭدارلىقــى ۋە شــېئىرىي تىلنىــڭ گۈزەللىكــى بىلــەن 
شــېئىر گۈزەللىكىدىــن ھالقىــپ، گۈزەللىكنــى جانالندۇرىدىغــان بىــر ىئلھــام قۇياشــىغا 

ائيالنغــان.

ائشىق بولسا مەۋالنەنىڭ كۆڭلى ائرقىلىق مەشۇقىغا ېئرىشكەن.

مەۋالنە ســۆز ۇئستىســى بولۇپ،  ۇئنىڭ ھاياتتا سۆزلىشــىال ەئمەس، ســۈكۈتنىڭ 
ۆئزىمــۇ بىــر مەنانــى ىئپادىلىگــەن. ۇئنىڭ وئينىغان ساماســېنىڭ ھەر بىــر ھەرىكىتىمۇ 
بىــر ھېكمەتلىــك ســۆز. ۇئنىــڭ تىنــچ ھالىتى گەپ قىلغــان ھالىتىدىن بەكــرەك چوڭقۇر 
مەزمۇنالرنــى ىئپادىلــەپ بەرگەن. ۇئنىڭ گەپلىرىنى ائڭلىغان قۇالقالردىن يۈرەكلەرگە 

نــۇر ياغقــان. يۈرىكىنىڭ قەدەھلىرىگە شــاراپ، روھىنىــڭ ائغزىغا ائبىھايات ائققان.

خەلــق مەۋالنــە شــېئىرلىرى ائرقىلىــق دىننىــڭ، ھەقىقەتنىــڭ، يارىتىلىشــنىڭ 
ىئچكــى ماھىيىتىنــى تونــۇپ يەتكــەن. شــۇڭا ۇئ خەلــق ىئچىگــە قانچــە چۆككەنســېرى، 

شــۇنچىلىك يۈكســەلگەن. 

ــك  ــەزى ھېكمەتلى ــڭ ب ــەن مەۋالنەنى ــز بىل ــك ەئقلىمى ــڭ چەكلى ــز ۆئزىمىزنى بى
ســۆزلىرىنىڭ مەنىســىنى تــازا تولــۇق چۈشــىنەلمەيمىز، چۈنكــى مەۋالنــە بىــر ۇئلــۇغ 
زات بولــۇپ، ۇئنىــڭ ســۆزلىرىدە ىئنتايىــن چوڭقــۇر ھېكمەتكــە تولغــان مەنــاالر 

يوشــۇرۇنغاندۇر. 

ۇئنىــڭ ســۆزلىرىنى چۈشــىنىش ۈئچــۈن خــۇددى ۆئزى" كۆزۈڭنــى يۇمــۇپ، 
قەلبىڭنىــڭ كــۆزى بىلــەن كــۆر" دېگىنىــدەك، قەلبنىــڭ كۆزىنــى ېئچىشــقا، ەئقىــل ۋە 
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ىئدراكنىــڭ ىئچىگــە كىرىــپ، زەررىچىلەردەك كىچىــك پارچىالرغا پارچىلىنىشــقا توغرا 
كېلىــدۇ. بىر نەرســېنىڭ تاشــقى كۆرۈنىشــىنى ەئمــەس، بەلكى ۇئنىڭ يارىتىلىشــىدىكى 

ھېكمىتىنــى بىلىــش قەلبــى وئيغاقالرغــا خاســتۇر.

مەۋالنەنىــڭ ۇئ گــۈزەل شــېئىرلىرىنىڭ ھەممىســى وئخشــاش بىــر روھتىــن، 
وئخشــاش بىــر كۆڭۈلدىــن چىققــان نــۇر، ھېكمەتتــۇر. ۇئنىــڭ شــېئىرلىرى قۇرائننىــڭ 
ائيەتلىرى ۋە پەيغەمبەرلەر سۆزلىرىنىڭ روھتىكى مەدھىيەسىدۇر. ۇئنىڭ شېئىرلىرى 
ۆئز زامانىســىدا قانــداق بىــر ەئھمىيەتكــە ىئگــە بولغــان بولســا، ھازىرقــى زاماندىمــۇ 

وئخشــاش ەئھمىيەتكــە ىئگىــدۇر.

ــال ەئمــەس، بەلكــى  ــى ۈئچۈن ــۈرك خەلق ــۇ ەئســەرلىرى يالغــۇز ت ــڭ ب مەۋالنەنى
ــا خەزىنىســىدۇر. ــڭ بىباھ ــا مەدەنىيىتىنى ــۈن دۇني پۈت

فىھى مافىھ : 	 

"فىھى مافىھ" بولســا "ىئچىدە ھەممىســى بار" ياكى " ىئچىڭدىكى ىئچىڭدىدۇر" 
دېگەن مەناالرنى بىلدۈرىدۇ.

بــۇ ەئســەر مەۋالنەنىــڭ ھــەر تۈرلــۈك ىئلىــم مەجلىســلىرىدە ســۆزلىگەن 
ــا  ــپ مەيدانغ ــپ، رەتلىنى ــن توپلىنى ــەد تەرىپىدى ــۇلتان ۋەل ــى س ــڭ وئغل نۇتۇقلىرىنى
كەلگــەن. جەمــىئ 61 بۆلۈمدىــن تۈزۈلگــەن بىــر كىتابتــۇر. بــۇ ەئســەردە بــەزى 
سىياســى مەســىلىلەرمۇ وئتتۇرىغــا قويۇلغانلىقــى ۈئچــۈن، شــۇ دەۋردىكــى تارىخىــي 

ائرقــا كۆرۈنۈشــنى ىئپادىلەيدىغــان تارىخــى ەئســەر بولــۇپ قالغــان.

يەتتە مەجلىس:	 

"يەتتــە مەجلىــس" ناملىــق بــۇ ەئســەر مەۋالنەنىــڭ يەتتــە قېتىملىــق چــوڭ 
ۋەزلىرىنــى  كەلگــەن. مەۋالنەنىــڭ  مەيدانغــا  نۇتۇقلىرىنىــڭ خاتىرىلىنىشــىدىن 
ــەن ائساســى  ــڭ خاتىرىلىشــى بىل ــى ســۇلتان ۋەلەدنى ــى ۋە وئغل ھۇســەمەتتىن چەلەب

مەزمۇنــى ۆئزگەرمىگــەن ائساســتا مەيدانغــا كەلگــەن بىــر ەئســەردۇر.

بۇ ەئسەردە ائساسەن تۆۋەندىكى يەتتە مەزمۇن سۆزلىنىدۇ.

يولــالر ائرقىلىــق  قانــداق  قەۋملەرنــى  يولدىــن ائيرىلغــان  توغــرا   )1(   
؟ بولىــدۇ  قۇتۇلدۇرغىلــى 
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   )2( گۇناھالردىــن قۇتۇلــۇپ، ەئقىــل يولــى ائرقىلىــق غەپلــەت ۇئيقۇســىدىن 
وئيغىنىــش.

   )3( ېئتىقادتىكى قۇدرەت.

   )4( تەۋبــە قىلىــپ، توغــرا يولنــى تاپقانــالر ائلالھنىــڭ ياخشــى بەندىلىرىدىــن 
بولىدۇ.

   )5( بىلىمنىڭ قەدىر-قىممىتى.

   )6( غەپلەتكە پېتىش.

   )7( ەئقىلنىڭ قىممىتى.

ــە 41  ــە يەن ــەن بىرلىكت ــلەر بىل ــەرھىلەنگەن ھەدىس ــتە ش ــە مەجلىس ــۇ يەتت ب
ھەدىــس بــار بولــۇپ، مەۋالنــە تاللىغــان بــۇ ھەدىســلەر كۈچلــۈك ىئجتىماىئيلىققا ىئگە 
بولــۇپ، شــۇ دەۋرلــەردە ىئنســانالرنى قاپلىغــان مەنىــۋى بوھراندىــن قۇتۇلدۇرغــان. 
ــان  ــراپ قالغ ــا گاڭگى ــۇپ، قاراڭغۇلۇقت ــىدا قايمۇق ــەت ائرىس ــىزلىك، زىددىي ۈئمىدس
كىشــىلەر بىلــەن تولغــان ىئجتىمــاىئ جەمىئىيەتنــى ۈئمىــد مەشــئىلى بىلــەن يورۇتقــان.

مەكتۇبات )مەكتۇپالر(	 

بــۇ ەئســەر بولســا مەۋالنەنىــڭ ســەلجۇقالر دۆلىتــى  ناملىــق  "مەكتۇپــالر" 
ــىھەت  ــا نەس ــان زاتالرغ ــاردا تۇرىدىغ ــى قات ــۇ دەۋردە ائلدىنق ــرى ۋە ش ھۆكۈمدارلى
ــالر،  ــان جاۋاپ ــن ســورالغان ســوائلالرغا يېزىلغ ــەر، مەۋالنەدى ــان خەتل ــۈن يازغ ۈئچ
شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە يەنــە ىئلمىي مەســىلىلەر توغرىســىدا يېزىلغــان ماقالىالر بولۇپ 

ــۇر. ــر كىتابت ــن تۈزۈلگــەن بى ــى 147 پارچــە مەكتۇپتى جەم

 بــۇ مەكتۇپــالر ەئدەبىياتتىكــى قاىئدىلــەر بويىچــە يېزىلغــان بولماســتىن بەلكــى 
بىلــەن يېزىلغــان. مەكتۇپتىكــى خىتاپــالر  پۈتۈنلــەي ائددى، ائممىبــاب ســۆزلەر 
كىشــىلەرنىڭ ەئمەل-مەنســەپلىرىگە قــاراپ ەئمــەس بەلكــى خەت يېزىلغان كىشــىنىڭ 
ەئقلــى ىئقتىــدارى ۋە قىلغــان ياخشــى-يامان ىئشــلىرىغا ائساســەن شــۇ كىشــىگە ماس 
كېلىدىغان ســۆز-ىئبارىلەر بىلەن خىتاپ قىلىنغان ۋە ۇئ كىشــىنىڭ ســۆزلىرىگە جاۋاپ 

ۋە خىزمەتلىرىگــە باھــا بېرىلگــەن.

   بــۇ مەكتۇپــالردا ىئنســانالرغا پايدىلىــق، ھېكمەتكــە تولغــان نۇرغــۇن ېئســىل 
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ســۆزلەر بار. مەســىلەن:

ھەممە ياخشى كۆرۈپ ىئچىدىغان تاتلىق سۇنىڭ بېشىدا ائدەم كۆپ بولىدۇ.

ائي نۇرىنــى چاچســا، ىئــت قــاۋاپ تۇرىــدۇ، ائينىڭ نېمــە گۇناھى باركــى؟ ىئتنىڭ 
خۇيى شــۇ تۇرســا.

     ياتالرنى ائلدىغان، ۆئز خەلقىنىمۇ ائلدايدۇ.

ــكەن  ــە چۈش ــەر يۈزىگ ــار، ۇئالر ي ــرى ب ــاب بەندىلى ــڭ ائلىيجان ــۇغ ائلالھنى ۇئل
يامغۇرغــا وئخشــايدۇ. قــارا تۇپراققــا چۈشســە بەرىكــەت كېلىــدۇ، دېڭىزغــا چۈشســە 

ۈئنچە-مەرۋايىــت مەيدانغــا كېلىــدۇ.

ائشــىقى بولمىغــان كىشــى ۆئلۈكتــەك ياشــايدۇ. ائشــىق بىلــەن ۆئلگــەن مەڭگــۈ 
تىرىــك تۇرىــدۇ.

دۈشمەنلەرنىڭ ىئچىدە ەئڭ يامان دۈشمەن، ىئچىڭدىكى نەپرەتتۇر.

ىئنســان نېمــە ىئــش ۈئچــۈن يارىتىلغــان بولســا، شــۇ ىئــش ۇئنىــڭ ۈئچــۈن ەئڭ 
ائســان تۇيۇلىــدۇ.

ســەن ائشــىق بولمىغىچــە، ســۆيگۈنىڭ نېمــە ىئكەنلىكىنــى بىلمەيســەن. يوقــال، 
وئتالقتــا وئتــال، ســەن بىــر ېئشەكســەن.

ھەقىقى دوست _ ەئقلىمىز؛ نەپسىمىز _ دۈشمىنىمىزدۇر.

مەۋالنە ۋە موڭغۇلالر	 

ــۇ  ــى ائنادول ــى تاك ــڭ تاجاۋۇزچىلىق ــىغان دەۋرى موڭغۇلالرنى ــڭ ياش مەۋالنەنى
تۇپراقلىرىغىچــە كېڭەيگــەن بىــر دەۋر ىئــدى. موڭغۇلالرنىــڭ ائنادولۇغــا قىلغــان 
يامانــرى يۈرۈشــلىرى نەتىجىســىدە، ســەلجۇقالر دۆلىتــى ۋە ەئتراپتىكــى ىئســالم 

ــدى.  ــان ىئ ــتىدا قالغ ــت ائس ــرى تەھدى دۆلەتلى

بۇ ۋاقىتتا ســەلجۇقالر دۆلىتى ىئچىدىمۇ  سىياســى بوھران بار ىئدى. ھەرقايســى 
وئغۇز قەبىلىرى ائرىســىدا قەبىلىۋازلىق ەئۋج ائلغان ىئدى. پادىشــاھقا قارشــى يامان 
غەرەزلىــك ەئمىرلــەر موڭغۇلــالر بىلــەن تىــل بىرىكتــۈرۈپ، ســاتقىنلىق قىالتتــى. شــۇ 
چاغالردا قانداقتۇر ائتىلىشتا "ائق ساقالالر" دەپ ائتىلىدىغان، مەۋجۇت ھاكىمىيەتنى 
ۆئرۈپ، يېڭى ھاكىمىيەت قۇرماقچى بولغان نامەلۇم بىر تەشــكىالت، ســۇاليمان شــاھ 
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وئغلــى ەئرتۇغــرۇل غازىنــى ۆئز قەبىلىســىنى باشــالپ غــەرپ تەرەپكــە يەنــى بىزانــس 
چېگرالىرىغــا يۆتكىلىشــنى بۇيرۇيــدۇ ۋە شــۇ  يۆنىلىــش بويىچــە يۆتكىلىــدۇ. كېيىــن  
بۇالر كۈچىيىپ، وئســمانلى ىئمپىرىيەســېنىڭ قۇرۇلۇشــىغا ائساس ســالىدۇ. شۇ چاغدا 
ــارار توغــرا ىئــدى. چۈنكــى ســەلجۇقالر دۆلىتىنىــڭ موڭغۇلالرغــا  ــۇ ق چىقىرىلغــان ب
ــەلجۇقالر  ــزدەك س ــدا دەپ ۆئتكىنىمى ــدى. يۇقىرى ــىز ىئ ــى ىئمكانس ــل تۇرۇش تاقابى
دۆلىتــى سىياســى، ىئقتىســادى ۋە ھەربــى جەھەتتــە كىرىزىــس ىئچىدە قالغان، ســۇلتان 
ائلەېئددىــن كەيقۇباتمــۇ زەھەرلىنىــپ ۆئلگــەن ىئــدى. ۇئنىــڭ سىياســەتتە پىشــمىغان 
وئغۇللىــرى ســەلتەنەت ۋەسۋەسىســى ىئچىــدە ىئــدى. دۆلــەت چارىســىز، ۇئرۇشۇشــقا 
كۈچــى يەتمەيتتــى. ىئچكــى قااليمىقانچىلىق ۋە تاشــقى دۈشــمەننىڭ ائرىســىدا قالغان 
خەلــق مــاددى ۋە مەنىــۋى جەھەتتىــن پۈتۈنلــەي تۈگەشــكەن بىــر ۋەزىيەتتــە ىئــدى. 
مانــا مۇشــۇنداق بىــر ۋەزىيەتنــى پۇرســەت بىلگــەن موڭغــۇل قوماندانــى باجــۇ نويــان 

ائنادولۇغــا بولغــان يامانــرى ھۇجۇمنــى تېزلىتىــدۇ.

1243-يىلــى موڭغۇلــالر ائنادولۇنىــڭ ەئرزۇرۇم، قىرشــەھرى، قەيســىرى، 
ســىۋاس قاتارلىــق مۇھىــم شــەھەرلىرىنى بېســىۋېلىپ ، نۇرغــۇن ىئنســاننىڭ جېنىغــا 
زامىــن بولــۇپ، شــەھەرلەرنى بۇالڭ-تــاالڭ قىلــدۇ. گەرچــە ســەلجۇقالرنىڭ يامانــرى 
80 مىــڭ ، موڭغۇلــالر 45 مىــڭ بولســىمۇ، ەئممــا ســەلجۇقالر ەئســكەرلىرى مەنىــۋى 
ــك ىئــدى.  ــوق دېيەرلى ــى ي ــۇپ، جەڭگىۋارلىق ــەي تۈگەشــكەن بول ــن پۈتۈنل جەھەتتى
ســۇلتان غىياســىددىن كەيخىســراۋ قورقۇنــچ ۋە ۋەھىمــە ىئچىــدە ائالقــزادە بولــۇپ، 
ۇئرۇش باشالنماســتىنال جېنىنــى ېئلىــپ قاچىــدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن نۇرغــۇن ەئســكەر ۋە 
قوماندانالرمۇ قېچىپ كېتىدۇ. بۇ ەئھۋالنى كۆرگەن موڭغۇلالر كونيانى مۇھاسىرىگە 
ائلىــدۇ. ەئممــا مەۋالنــە ھەزرەتلىرىنىــڭ مەنىــۋى كۈچى ائلدىــدا، باجۇ نويــان كونيانى 
ىئشــغال قىلىشــتىن ۋاز كېچىــدۇ. بــاش ۋەزىــر بىلــەن موڭغۇلــالر ائرىســىدا كېلىشــىم 
تۈزۈلــۈپ، كونيــا خەلقــى موڭغۇلالرغــا ناھايىتــى يۇقىــرى تۆلــەم تۆلەيــدۇ. ۇئنىڭدىــن 
باشــقا موڭغۇلــالر بۇالڭ-تــاالڭ قىلغــان بايلىقنىــڭ ســانى ھەددى-ھېساپســىز ىئــدى. 
پەقــەت وئلجــا ائلغــان ائلتۇنالرنىڭ ۆئزىنىــال 300 تۆگىگە ائرتىپ ېئلىپ ماڭغان ىئدى.

ســەلجۇقالر دۆلىتــى زاۋاللىققــا يۈزلەنگــەن بــۇ مەزگىلــدە، خەلــق قاتتىــق زۇلــۇم 
ىئچىــدە قالىــدۇ. ۇئرۇش دەســتىدىن ىئنتايىــن نامراتلىشــىپ، ھــەر يەرنــى ائچارچىلىــق 
قاپاليــدۇ. ۆئز -ماكانلىرىدىــن ائيرىلىــپ خانــى - ۋەيــران بولغان خەلــق بىر قۇتۇلۇش 
ــدى.  ــان ىئ ــاپ قالغ ــەي، تېڭىرق ــىنى بىلم ــە قىلىش ــىلەر نېم ــدۇ. كىش ــى ىئزدەي يولىن
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خــۇددى "دېڭىزغــا چۈشــۈپ كەتكــەن ائدەم يىالنغــا ېئســىلىپتۇ" دېگەندەك كىشــىلەر 
ھەرخىــل يامــان يــول ۋە تەرىقەتلەرگــە، زەھەرلىــك پىكىــر ېئقىملىرىغــا ائســانال 

ەئگىشــىپ كېتىۋاتاتتــى. 

ــران  ــن ۋەي ــاتلىرى سىياســى جەھەتتى ــڭ غەلىبىســى ۋە پىتنە-پاس موڭغۇلالرنى
بولغــان، مەنىــۋى جەھەتتىــن ۆئزىنــى يوقاتقــان مۇســۇلمانالرنىڭ ىئمــان تومۇرىنــى 

ــان ىئــدى. كېســىپ، مۇســۇلمانالرنى تەلتۆكــۈس يوقىتىشــنىڭ يولىنــى ائچق

 موڭغۇلالرنىــڭ بــۇ يولىنــى توســۇش ۋەزىپىســى مەۋالنەگــە يۈكلەنگــەن ، 
قىلىــچ ائرقىلىــق قۇتقۇزالمىغــان جاننــى، جىھادى-ەئكبــەر )مەنىــۋى جىھــاد( ائرقىلىــق 

قۇتقۇزۇشــقا توغــرا كەلگــەن ىئــدى.

مانــا مۇشــۇنداق بىــر ۋاقىتتــا، مەۋالنە خەلققە ۈئمىد بېغىشــاليدۇ، مۇســۇلمانالر 
ــدۇ.  ــى چاچى ــەپقەت ۇئرۇقلىرىن ــق ۋە مېھرى-ش ــلىق، ھەمكارلى ــىغا قېرىنداش ائرىس
ائنادولۇ خەلقىنىڭ ەئڭ ېئغىر پەيتلىرىدا وئتتۇرىغا چىقىپ، ائلالھقا بولغان چەكســىز 

ائشــىقى بىلــەن خەلقنــى بىرلىك-ىئتىپاقلىققــا چاقىرىــدۇ ۋە زور ۈئنۈمگە ېئرىشــكەن.

"بىــز بىرلەشــتۈرۈش ۈئچــۈن كەلــدۇق، ائيرىــش ۈئچــۈن ەئمــەس" دېگــەن بــۇ 
ــراق بولىــدۇ. ــرەن پىكىرلىــرى پۈتــۈن ىئنســانالرغا چى تې

_ يەنە كەل، كەل يەنە، ەئي جان يەنە كەل!
بۇتقا چوقۇنساڭمۇ، كۇفۇرلۇق قىلساڭمۇ، يەنە كەل!

ۈئمىدسىزلەرگە يېپىقتۇر بۇ ىئشىك،
يۈز قېتىم تەۋبە قىلغانمۇ يەنە كەل !

 -دەپ دىنالر ۋە مىللەتلەر ائرىســىغا دوســتلۇق ۇئرۇقىنى چاچىدۇ. ىئنســانالرغا 
بىــر ۈئمىــد مەشــئىلىنى يانــدۇرۇپ ىئنســانپەرۋەرلىك ىئدىيەســىنى تەشــەببۇس قىلىدۇ. 
باشــقا دىندىكــى ىئنســانالرغا ىئســالم نىــڭ گۈزەللىكلىرىنــى، تەۋھىــد ھەقىقەتلىرىنــى 
ىئلىــم ۋە ھېكمەتلــەر بىلــەن چۈشــەندۈرۈپ، ۇئالرنىــڭ يۈرەكلىرىنــى ىئســالم نــۇرى 
ــالر  ــان موڭغۇل ــىدا قالغ ــتلۇق ائرىس ــەت، دوس ــۆيگۈ، مۇھەبب ــدۇ. س ــەن يورۇتى بىل
تۈركلــەر ىئچىگــە ســىڭىپ، مۇســۇلمان بولــۇپ، ېئرىــپ كېتىشــكە باشــاليدۇ. مانــا بــۇ 
مەۋالنــە ھەزرەتلىرىنىــڭ مەنىــۋى كۈرىشــىنىڭ رولــى. بۇنــداق بىــر ەئھــۋال ائســتىدا 
چارىســىز قالغان موڭغۇلالر ائنادولۇنى تەرك ېئتىپ، كېتىشــكە مەجبۇر بولىدۇ. شــۇڭا  
بۈگۈنكــى ائنادولۇدىكــى مۇســۇلمانالرنىڭ مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــىدا مەۋالنەنىــڭ 
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رولــى ناھايىتــى چوڭــدۇر.

ئىنسانالر كۆڭۈل سۇلتانىدىن ئايرىلدى	 

ــدە  ــۇ ىئچى ــۇر قايغ ــى چوڭق ــا ائھالىس ــى كوني 1273-يىلى12-ائينىڭ17-كۈن
ىئــدى، بۇنــداق كــۆپ ائدەملەرنىــڭ  توپالشــقانلىقى كونيــادا ھېــچ كۆرۈلمىگــەن بىــر 
ھادىســە ىئــدى. ھــاۋا ىئنتايىــن ســوغۇق، ائچچىــق شــامال جاندىــن ۆئتەتتــى. مەۋالنــا 
ھەزرەتلىرىنىڭ كېسىلىنىڭ ېئغىرالشقانلىقىنى پۈتۈن كونيا خەلقى ائڭالپ، ھەممىسى 
مەۋالنــە دەرگاھــى ائلدىغا توپالنغان ىئدى. بوۋاي-موماي، كىچىك بالىالر ھەممىســى 

دۇائالرنــى وئقــۇپ، مەۋالنەنىــڭ كېســىلىگە شــىپالىق تىلەيتتــى.

كونيادىكــى مۇســۇلمان، خىرىســتىائن، يەھــۇدى ھەممىســى بىــر مەيدانغــا 
يىغىلغــان، ھەممىســېنىڭ قايغۇســى، تىلەكلىــرى وئخشــاش ىئــدى. ەئتراپتىكــى 
شــەھەرلەردىن كېلىۋاتقــان ىئنســانالر يولغــا ســىغماي قالغــان ىئــدى. ســوپىالر يېنىــك 
ســاما وئينىســا، ســازچىالر نەيلىرىنــى مۇڭلــۇق چېلىــپ، ائلالھتىــن ۆئز پىرىغــا شــىپا 

ــى.  تىلەيتت

لەۋلىرىنــى  مەۋالنــە ھەزرەتلىــرى ېئغىــر كېســەل ائزابىدىــن ھالســىرىغان 
ــۆيگىنىمنىڭ  ــەن س ــان: _ م ــان قىلغ ــداق باي ــى مۇن ــۇرۇپ، ۆئز كۆڭلىن ــپ ت تىتىرىتى

يېنىغــا كېتىۋاتىمــەن، ۇئنىــڭ بىلــەن بىللــە بولغــان ھــەر كىــم تىرىكتــۇر...

ھەقتىــن باشقىســى بىلــەن مەشــغۇل بولغــان ھەركىــم، ەئقىــل ۋە بىلىمگــە ىئگــە 
بولســىمۇ، ســەن ۇئنــى پۈتۈنلــەي يــوق دەپ بىــل! چۈنكــى بارلىقىڭدىــن ۋاز كېچىــپ، 
ۇئنىــڭ بارلىقىغــا پۈركەنمىگىچــە، ۇئنىڭغــا ېئرىشەلمەيســەن! بــۇ بىــر ھەقىقەتتــۇر. 

جاندىــن باشــقا نېمــە بولســا پانــى، يوقىلىــپ كېتىــدۇ.

"مــەن ۆئلگەندىــن كېيىــن، مازىرىمنــى يەردىن ىئزدىمــەڭالر! بىزنىــڭ مازىرىمىز 
ىئلىــم ىئگىلىرىنىــڭ  كۆڭۈللىرىدە"...

مەۋالنــە ھەزرەتلىــرى يــۈرەك ســۆزىنى تۈگىتىــپ، " ائلالھــۇ ەئكبــەر، ائلالھــۇ 
ەئكبــەر، ال ىئالھــە ىئلاللــالھ " _ دەپ، بــۇ پانــى دۇنيادىــن مەڭگۈلــۈك ۋىدالىشــىدۇ.

ھەزرىتــى مەۋالنــە جااللىدىــن رۇمىغــا ھــەر كىــم ۆئزىنىــڭ دۇنيــا قارىشــىغا 
ــە  ــەر ھەقق ــر شــاىئر، بەزىل ــۈك بى ــدۇ. ۇئ بەزىلەرگــە كــۆرە بۈي ائساســەن باھــا بېرى

ــدۇ. ــۇغ ىئســالم پەيالســوپى دەي ــى ۇئل ــەر ۇئن ــر ســوپى دىســە، بەزىل ائشــىق بى
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ھەزرىتــى مەۋالنــە جااللىدىــن رۇمىنىڭ پىكىرلىرى، چۈشــەنچىلىرى ھەر دەۋردە، 
ھەرخىــل مىللەتلەرنىــڭ قىزىقىشــىنى قوزغىغــان. ۇئنىڭ ەئســەرلىرى نۇرغۇن تىلالرغا 
تەرجىمــە قىلىنىــپ، پۈتــۈن دۇنيــا خەلقىنىــڭ قىزىقىپ وئقۇشــىغا مۇيەسســەر بولغان. 
مەۋالنا ەئســەرلىرى ۋە ۇئنىڭ پىكىرلىرى تۈرك كىالسســىك ەئدەبىياتى، پەلسەپەســى 

ۋە تۈرك-ىئســالم مەدەنىيەت تارىخىمىزنىڭ ائبىدەسىدۇر. 

ــى ائرزۇ  ــى، ياخشــىلىقنى، ھەقىقەتن ــى، توغرىلىقن ــا ائشــىقنى، گۈزەللىكن مەۋالن
قىلىدىغانالرغــا ۈئلگىلىــك شەخســتۇر. قاراڭغۇلۇقتــا قالغــان كىشــىلەرگە چىــراغ 
ياققــان بىــر ھىممــەت قولــى، ھىجــران دەســتىدىن ىئزتىــراپ چېكىــپ ىئڭرىغانالرغــا 
شــىپالىق يامغــۇردۇر. ھاياتنــى ھەقىقــى مەناســى بىلــەن ەئكىــس ەئتتۈرگــەن، ھــەر 
نەرســېنىڭ ىئنســاندا بولىدىغانلىقىنــى ۋە پۈتــۈن تەبىەئتنــى ائلالھنىــڭ ىئنســان 
ۈئچــۈن بارلىققــا كەلتۈرگەنلىــك توغرىســىدىكى بىلىمنــى ســۇنغان زاتتــۇر. شــۇنىڭ 
ۈئچۈنمــۇ ۇئنىــڭ شــېئىرلىرىدا، بولۇپمــۇ "مەســنەۋى" ناملىــق ەئســىرىدە ەئڭ كــۆپ 
ۇئچرايدىغىنى تەبىەئتنىڭ ائالمەتلىرىدۇر. يەنى قەھرىتان قىشــنىڭ ســوغۇقلىرىدىن، 
باھارنىــڭ گۈزەللىكلىرىدىــن، تۇپراقتىن، ېئكىنزارلىقالردىــن، خاماندىن، تۈگمەندىن، 
دەرياالردىــن، ۆئســتەڭ ســۇلىرىغا چىــالپ يىگــەن قــۇرۇق ناندىــن، تاغالردىــن، 
ــك،  ــن، ائرســالن، تۈلكــە، كىيى ــن، چۆللەردى ــن، ېئدىرالردى ــن، دۆڭلەردى وئرمانالردى
چاشــقان، ىئــت، بېلىقالردىــن "ســۆز ائچقــان ھېكايىالرنــى ســۆزلەيدۇ. ھىكايىلىرىــدە 
ســۆزلىگىنىدەك ائشــىق مەۋالنــە ۈئچــۈن بىر ائرســالندۇر )شــىر(، بۈركۈتتــۇر، ۇئرۇش 
ــان  ــى ســۆيگۈگە تولدۇرغ ــەس. قەلبىن ــوزا ەئم ــز ق ــى رۇســتەمدۇر، ھەرگى قەھرىمان

ەئيســا ەئممــا ۋاقتــى كەلگەنــدە يەنــە رۇســتەمدۇر، زاھىــد ەئمــەس.

بۈگۈنكــى دەۋردە ھەزرىتــى مەۋالنەنىــڭ ېئســىل ەئخالق-پەزىلىتــى ۋە يــول 
كۆرســەتكۈچى دانــا پىكىرلىــرى، ســۆيگۈ مۇھەببەتكــە تولغــان گــۈزەل ســۆزلىرىگە، 
پۈتــۈن ىئنســانىيەتنىڭ تېخىمــۇ ېئھتىياجــى بــار. بىــر تەرەپتــە ماددىــي باياشــاتچىلىق، 
بىــر تەرەپتــە ائچ-يالىڭاچلىــق، بىــر تەرەپتە ســەلتەنەت، بىر تەرەپتــە ۇئرۇش وئتلىرى 
ــۈن  ــانىيەت ۈئچ ــى ىئنس ــۇغ ىئدىيەس ــڭ ۇئل ــادا، مەۋالنەنى ــى دۇني ــان بۈگۈنك قاپلىغ

مەنىــۋى دورىــدۇر.

ــا كونياغىچــە  ــن ت ــرى تەگكــەن بەلختى ــارەك ائياقلى ــڭ مۇب ــى مەۋالنەنى ھەزرىت
بولغــان بــۇ خاســىيەتلىك زېمىــن، بۇندىــن ســەككىز يــۈز يىــل مۇقــەددەم چىڭگىزخان 
ەئســكەرلىرىنىڭ ائت-تۇياقلىــرى ائســتىدا چەيلەنگــەن بولســا، بۈگۈنمــۇ وئخشاشــال 
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ائســماندىن يېغىۋاتقان بومبىالرنىڭ دەھشــەتلىك پارتالشــلىرى نەتىجىســىدە كۆيۈپ 
كــۈل بولماقتــا. ۆئي-ماكانلىرىدىــن ائيرىلغــان مىليونلىغــان بىگۇنــاھ ىئنســانالر 
دەشــت-باياۋانالردا سەرســان بولماقتــا. مەۋالنــە ياشــىغان شــۇ دەۋرلەردىــن ائنچــە 
پــەرق قىلمايدىغــان بۈگۈنكى دۇنيادىمــۇ، مەۋالنەنىڭ تىنچلىقپەرۋەر، ىئنســانپەرۋەر، 
ائدالەتپــەۋەر، مىللــەت ۋە دىــن ائيرىمايدىغان نەپرەتســىز پەلسەپەســى ۆئزىنى ائدەم 

دەپ بىلگــەن ىئنســانالر ۈئچــۈن بىباھــا گۆھــەردۇر.

مىللىتىمىــز ۆئز قەھرىمانلىــرى بىلــەن ياشــايدۇ، ۇئالر بىزنىڭ ھــەر زامان پارالپ 
تۇرغان يۇلتۇزىمىزدۇر.

"مەسنەۋى" نىڭ ئالدىدىكى ئون سەككىز بېيىت

داىئما شىكايەتتىن توختىماس بۇ نەي،
جۇدالىقتىن باشقىنى ائڭلىتالماس، ھەي.

دەركى، پەريادىم قومۇشلۇقتىن كېلۇر،
ائڭلىسا ھەر كىم، كۆزلەرىدىن قان كېلۇر.

جۇدالىقتىن لەختە-لەختە شۇ تاش يۈرەك،
ىئستىكىم شۇ، دەردىمنى تۆكمەك كېرەك.

ەئگەر تەندىن بىر نەپەس ائيرىلسا بۇ جان،
ۋەسلى ۈئچۈن قايتىشنى كۈتەر ھەر زامان.

يىغالپ ھەر يەردە داىئم پەرياد ۇئردۇم،
كۆرگەن ھەر بەندىنى دېدىم "دوستۇم"  . 

ھەركىمگە گويا دوست بولدۇم، ەئمما،
ھېچكىم پەرۋا قىلمىدى سىرالرىمغا.

ھېچ ەئمەس پەريادىمغا سىرىم ۇئزاق،
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كۆزدە لېكىن يوق نۇر، تۇيماس قۇالق.

ائشكارىدۇر جان-بەدەن، كۆرگىن ىئنساننى،
يوق ىئجازەت، كۆرمەس پەقەت ىئنسان جاننى.

ھاۋا ەئمەس نەي ساداسى، ەئمما ائتەش،
ېئسىت كىمدە بولمىسا گەر ۇئشبۇ ائتەش.

ائشىق ائتەش بولۇپ چۈشۈپتۇ نەيگە،
ائشىقنىڭ ىئشقى ھالى تۆكۈلدى مەيگە.

ياردىن ائيرىدى دوستنى، دوست قىلدى نەي ھەم،
پەدىسىدىن پەردىلەر يىرتىلدى ھەم.

قانلىق يولدا نەي سۇنار داىئم ەئرز ھال،
ھەم بېرىدۇ مەجنۇننىڭ ائشىقىدىن مىسال.

نەي زەھەر ھەم پانزەھەر، ائھ قەيەردە بار،
بۇنداق دوست، ھەم بۇنداق سېغىنىشلىق يار.

ەئقىلنىڭ سىرلىرى سىرداشتۇر ائشىق بىلەن،
پەقەت قۇالقتۇر خېرىدارى ھەم تىل بىلەن.

ۆئتتى غەم -قايغۇلۇق تاالي كۈن-كېچە،
ۆئتتى ھەم خاتالىقالر كۈنلەر كەچتىكچە.

ۆئتسە كۈنلەر، قورقۇسىز، ھەممىسى مەسەل،
ەئي دوستۇم، سەن ماڭا مەڭگۈلۈك ەئسەر.

قاندۇرالماس دېڭىز بېلىق تەشنالىقىنى،



30

ۇئزۇن تۇيۇالر بىركۈن، تاپالمىسا رىزقىنى. 

ھېچ چۈشەنمەس پىشقانالر خام ائدەمنى،
سۆز ۇئزاردى، دېمەك كېرەك ۋەسساالمنى.

تاغقا قېچىش

مەريــەم ائنىمىزنىــڭ وئغلــى ھەزرىتــى ەئيســا، بىر كۈنــى تاغقا قــاراپ توختىماي 
يۈگرەپتــۇ. بــۇ ھالنــى كۆرگەن تاغ باغرىدىكى بىرســى، ەئيســاغا ەئگىشــىپ يۈگرەپتۇ 
ۋە ەئيســاغا ەئجەبلىنىــپ: "ائرقاڭدىــن قوغالۋاتقــان ھېــچ كىــم يــوق. خــۇددى بىرســى 
ائرقاڭدىــن قوغلىغانــدەك بۇنــداق تېــز يۈگرىشــىڭنىڭ ســەۋەبى نېمــە؟" ەئيســا بــۇ 
ائدەمگــە پــەرۋا قىلمــاي، تېــز يۈگۈرەۋېرىپتــۇ. ســوائلغا جاۋاپمــۇ بەرمەپتــۇ. يېنىــدا 
ەئگىشــىپ يۈگۈرەۋاتقــان ائدەم يەنــە ســوراپتۇ: _ زادى نېمىدىــن قېچىۋاتقانلىقىڭغــا 
ھەيرانمــەن. زادى كىمدىــن قېچىۋاتىســەن؟ بــۇ يــەردە قورققىــدەك يــا ائرســالن، ياكى 

بىــر دۈشــمەن بولمىســا، زادى نېمىدىــن قورقۇۋاتىســەن؟

ائرقا-ائرقىدىــن ســورالغان بــۇ ســوائلالرغا ەئيســا يۈگرىگــەچ مۇنــداق جــاۋاب 
بېرىپتــۇ:

_ مــەن بىــر ەئخمەقتىــن قېچىۋاتىمــەن، مــەن بىلــەن كارىــڭ بولمىســۇن، مــاڭا 
توســقۇنلۇق قىلمــا !    

ائدەم: _ ەئماالرنى، گاســالرنى ســاقايتىپ، مۆجىزىلەرنى كۆرســەتكەن مۇبارەك 
زات ســەن ەئمەســمۇ؟ ھەتتــا ۆئلۈكنىمــۇ تىرىلدۈرمىدىڭمــۇ؟ اليدىــن قــۇش ياســاپ، 

خاســىيەتلىك قوللىرىــڭ بىلــەن ۇئالرغــا جــان كىرگۈزمىدىڭمــۇ؟

ەئيسا ھەر بىر سوائلغا "ھەەئ" دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ.

ائدەم: _ ھــەر تىلىكىــڭ ەئمەلگــە ائشــىدىغان تۇرســا، ۇئنداقتــا نېمــە ۈئچــۈن 
ــاش  ــم ب ــۇ ائلەمــدە شــۇنچە مۆجىزىلەرگــە ىئگــە تۇرســاڭ، ســاڭا كى قورقىســەن؟ ب

ــدۇ؟ ەئگمەي

ەئيســا مۇنــداق جــاۋاپ بېرىپتــۇ: _ بــۇ جــان، بــۇ تــەن تەڭرىنىــڭ ىئلكىــدە. ۇئ 
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ــەت وئقۇســام،  ــاپ ائي ــدۇر. ىئســمىنى ائت ــى مېھرىبان ــك، ناھايىت ــى قۇدرەتلى ناھايىت
ەئمامــۇ، گاســمۇ ســاقىيىپ كېتىــدۇ. تاغقــا قــاراپ وئقۇســام قــۇرام تاشــالر پارچــە-
پارچــە بولــۇپ كېتىــدۇ. ۆئلۈكلەرگــە وئقۇســام تىرىلىــدۇ. ۇئ نــادان ەئخمەققــە قــاراپ 
شــۇنچە وئقۇســاممۇ دەردىگــە دەرمــان بولمىــدى، ھېــچ بىــر پايدىســى كۆرۈلمىــدى. 

خــۇددى ھېــچ ھوســۇل چىقمايدىغــان چۆلــدەك تۇرىــدۇ.

ائدەم:_ ۆئلۈككــە، ەئماغــا، گاســقا ھەتتــا تاغقــا تەســىر قىلغــان ھېكمىتىــڭ، ۇئ 
نــادان ەئخمەققــە تەســىر قىلمىغانلىقىنىــڭ ســەۋەبى زادى نېمىكىــن؟

ەئيســا: _ ەئخمەقلىــق، نادانلىــق ھەقنىــڭ قەھرىــدۇر. ەئمالىــق بولســا ھەقنىــڭ 
ىئجادىيەتلىرىنىڭ بىرى. ىئجادىيەتلىرىگە نىســبەتەن ىئچ ائغرىتىشــقا بولىدۇ. ەئمما، 
نادانلىــق بولســا نــەق دۈشــمەننىڭ ۆئزىــدۇر. نادانلىقتىــن ىئبــارەت بــۇ ىئللەتكــە ھېــچ 

چــارە تاپالمىدىــم. ۇئنىڭدىــن قاچماقتىــن باشــقا ائمالىــم يــوق دەپ جــاۋاپ بېرىپتۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ەئخمەق، نادانالردىن ەئيسا قاچقاندەك قاچ.

ۇئالر بىلەن قىلىنغان سۆھبەت، قان تۆكۈلۈشكە سەۋەب بولىدۇ.

ھــاۋا ســۇنى ۆئزىگــە قانــداق ســۈمۈرگەن بولســا، نادانمــۇ ســېنىڭ پەزىلىتىڭنــى 
ائستا-ائســتا ســۈمۈرۈپ تۈگىتىــدۇ.

ســەن وئلتۇرغــان ســوغۇق تــاش، ىئسســىقلىقىڭنى قانــداق ســۈمۈرۈپ، كېســەل 
بولۇشــۇڭغا ســەۋەپ بولســا، نادانمــۇ ىئسســىقلىقىڭنى ســۈمۈرۈپ، ســېنى شــۇنداق 

كېســەل قىلىــدۇ.

ەئيســانىڭ قېچىشــى قورقۇنچتىــن ەئمــەس. ۇئ بىلەتتــى، ەئممــا، ســاڭا ۆئگىتىــش 
ۈئچــۈن شــۇنداق قىلــدى.

   جانانغا يار بولمىغان جان، مىڭ جان بولسىمۇ تىرىك ھېساپالنماس.

ۆئز ەئيىبىنى كۆرمىگەن كۆز، كوردۇر.

ــەككە  ــەن ېئش ــى بىلمىگ ــپ، ۆئزىنىڭكىن ــىيىتىنى بىلى ــېنىڭ خۇسۇس ــەر نەرس ھ
ــايدۇ. وئخش

بىــر ەئقىــل باشــقا بىــر ەئقىلگــە ھەقىقىــي دوســت بولســا، ائرىســىدا مۇھەببــەت 
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كۈچىيىدۇ.

بىــر نەپســانىيەتچى ۆئزىدىــن بەتــەر نەپســانىيەتچىگە دوســت بولســا، وئتتۇرىدا 
ســۆيگۈ يوقايدۇ.

نەپسىنىڭ ائالمىتى ىئللەتتۇر. ىئللەت دوستلۇقنى بۇزىدۇ.

ەئقلى بار ەئقىللىق بىلەن دوست بولىدۇ.

يىالننىڭ قۇيرۇقىغا يىالننىڭ بېشى يارىشىدۇ.

يىــالن قۇيرۇقىــدا نــە بىــر بەخــت، نــە بىــر  نېئمــەت بولســۇن. بېشــىدا يــا راھــەت 
يــوق ۋە ياكــى بىــر لــەززەت.

توشقاننىڭ قۇلىقى ۆئزىگە يارىشىدۇ.

كــۆز بىلــەن كۆڭــۈل، كاتىپنىــڭ قولىدىكــى قەلەمــدەك ھەقنىــڭ ىئككــى بارمىقــى 
ائرىسىدا.

كۆڭۈل

تاش ائتمىغىن بەتقىلىقنىڭ چېلىكىگە،

تاپ ائلىمنى، يۈر ىئزىدىن سۆيگۈ بىرلە.

يېقىنالشما ەئھلى ەئمەسنىڭ دەرگاھىغا،

دۇغالشتى دەپ ەئينەكنى ائتما سۇغا.

ــا،  ــۇت بولس ــى رەڭ بۇل ــۇ ياخشــى. چۈنك ــدە رەڭســىزلىك تېخىم ــەر ىئچى رەڭل
ــا وئخشــاش. ــىزلىك ائيغ رەڭس

ــڭ ۋە  ــڭ، ائينى ــار بولســا، ۇئ يۇلتۇزنى ــق ب ــۇق، پارقىراقلى ــر يورۇقل ــا بى بۇلۇتت
ــان. ــن بولغ قۇياشــنىڭ نۇرىدى

   كۆڭۈللــەر پاك-پاكىــزە بىــر ەئينەكتــۇر. ۇئنىڭــدا ھەرخىــل شــەكىللەرنى 
كۆرەلەيســەن.
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كۆڭلۈڭــدە تــۇر تاغلىرىــدەك تەڭرىنىــڭ تەجەللىســى بولســىمۇ، يەنىــال ەئينەكنى 
ىئــچ يانچۇقىڭغــا ســېلىپ يۈر.

پاكىز كۆڭۈل قانداق بۇيرۇق بەرسە، تۇيغۇالر شۇ بويىچە ھەرىكەت قىلىدۇ.

ــى  ــانىڭ قولىدىك ــۇددى مۇس ــاقاليدۇ. خ ــى س ــڭ بۇيرۇقىن ــۇت كۆڭۈلنى ــول، پ ق
ــىغا وئخشــاش. ھاس

ــى  ــدۇ ۋە ياك ــاپ-كىتاپ قىلى ــالر ھېس ــە، بارماق ــرۇق بەرس ــا بۇي ــۈل قولغ كۆڭ
داســتانالرنى يازىــدۇ.

كۆڭۈل خالىسا قول دۈشمەنگە يىالن، دوستالرغا ېئھسان بولىدۇ.

كۆڭۈلدە ھەر نەقىشنىڭ ەئكسى كۆرۈلىدۇ.

قەلبــى پاكىــزە بولغانــالر رەڭلەردىــن، پەردازالردىــن ۋە ھەرخىــل پۇراقالردىــن 
خالــى بولىــدۇ. 

سەن داىئم ھەقنىڭ ياخشىلىقىغا كۆڭۈل بەرگىن. 
كۆڭۈل نە دەر ۇئالرغا، ىئستىكىم بىلمەك، 
بۇ ھەيرانلىق ەئسرارىنى بىلمەك كېرەك. 

رەڭ ۋە نۇر

قىزىل، يېشىل ۋە كۈلرەڭلەرنى يورۇقلۇقتا كۆرمىسەڭ كۆرەلمەيسەن.

ــۇر ســەندىن رەڭگــە يوشــۇرۇنغان  ــڭ ۈئچــۈن، ن ــى كۆرگەنلىگى ســەن رەڭلەرن
ــدۇ. بولى

مانــا شــۇ چاغــدا، رەڭنــى  رەڭلــەر يوشــۇرۇنىدۇ. دەل  قاراڭغــۇ چۈشســە 
كۆرســەتكەننىڭ نــۇر ىئكەنلىكىنــى بىلىســەن. نــۇر بولمىســا رەڭنــى كۆرەلمەيســەن. 

ىئچىمىزدىكــى رەڭلەرمــۇ ەئنــە شــۇنداق بىــر نۇرغــا مۇھتــاج.

ائينىــڭ، قۇياشــنىڭ ۋە يۇلتۇزالرنىــڭ نــۇرى بولســا بىزنىــڭ كۆزىمىــزدە زاھىــر 
بولغــان يورۇقلۇقتىــن ىئبــارەت.
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ىئنساننىڭ ىئچىدىكى نۇر _ پارالق بىر نۇرنىڭ ەئكسىدۇر.

كۆز نۇرى كۆڭۈل نۇرىدۇر.

كۆڭۈل نۇرى ھەقنىڭ نۇرىدىن كېلىدۇر. 

كەچتە نۇر بولمىغانلىقتىن، رەڭلەر كۆرۈنمەس. 

رەڭ يورۇقلۇق بىلەن روشەن بولۇر. 

تەڭــرى، "بــۇ زىتلىققــا ائساســەن خوشــاللىق مەيدانغــا كەلســۇن" دەپ، غــەم-
قايغۇنــى ياراتتى.

ھــەر يوشــۇرۇن شــەيئىلەر زىتلىــق ائرقىلىــق وئتتۇرىغــا چىقتــى. ھەقنىــڭ زىتــى 
يــوق بولغانلىقــى ۈئچــۈن ۇئ كۆرۈنمىــدى.

ائۋال يورۇقلــۇق، ائندىــن رەڭ كۆرۈنىــدۇ. چۈنكــى ائق ۋە قــارا بىــر- بىرىگــە 
ــۇر )قارمۇ-قارشــىدۇر( زىتت

نۇرنىــڭ ەئكســى ســاڭا نــۇر بەخــش ەئتتــى. ماددىدىكــى زىتلىق زىتلىقــى ائرقىلق 
كۆرۈندى.

ــەن  ــى بىل ــى زىت ــۇر. ۇئن ــۇدات يوقت ــر مەۋج ــۈن، بى ــى ۈئچ ــڭ زىت ــەق نۇرىنى ھ
كــۆرۈش ىئمكانــى يوقتــۇر.

بىزنىــڭ ەئقلىمىــز ۇئنىڭغا يەتمەيــدۇ. ەئمما، ۇئ بىزنىڭ ســىرلىرىمىزنى، پۈتۈن 
ەئھۋالىمىزنــى كــۆرۈپ، بىلىپ تۇرىدۇ.

چىۋىن

بىــر چىۋىــن ېئغىلــدا ېئشــەك ســۈيدۈكىنىڭ ۈئســتىدىكى ســامانغا قونۇپتــۇ–دە، 
كاپىتانــدەك بېشــىنى ېئگىــز كۆتــۈرۈپ: " مــەن نەچچــە ۋاقىتالردىــن بېرى كېمــە بىلەن 
دېڭىزنــى خىيــال قىلىــپ يۈرگــەن ىئدىــم، مانــا بــۇ كېمــە، مانا بــۇ دېڭىز. مەن بولســام 
تەجرىبىلىك، دانا، توغرا ھۆكۈم قىلىدىغان، كېمىنىڭ رولىنى ياخشــى باشــقۇرىدىغان 
بىــر كاپىتانمــەن" دەپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن دېڭىــزدا كېمىســىنى ھەيدەپتــۇ ۋە دېڭىــز 
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ۇئنىڭغــا چەكســىز كۆرۈنۈپتــۇ. ەئســلىدە ۇئنىڭغــا ېئغىلدىكى يىغىلىپ قالغان ېئشــەك 
ســۈيدۈكى پايانســىز ۋە چوڭقــۇر بىــر دېڭىــزدەك كۆرۈنگــەن ىئــدى. چىۋىندە ېئشــەك 

ســۈيدۈكىنى ماھىيىتــى بىلــەن كۆرۈدىغــان كــۆز نىمىش قىلســۇن؟

ــك بولســا  ــۆزى قانچىلى ــڭ ك ــك كۆرســە، شــۇنچىلىك. چىۋىننى ــى قانچىلى دۇنيان
ــۇنچىلىكتۇر. ــۇ ش دېڭىزم

بىر چىۋىن خاتا تۇيغۇ بىلەن ۆئزىنى "كاتتا" دەپ بىلگەن. 

ىئنســاننىڭ تىزگىنســىز ھەۋەســلىرى، ۆئزىنــى چاغلىماســلىقلىرى ائخىــرى ۇئنــى 
ائشــۇ چىۋىنــدەك قىلىــپ قويىــدۇ.

قــۇرۇق چۈشــەنچىلەر، كاۋاك ېئتىقــاد ىئنســاننى ھەقنــى  مانــا مۇشــۇنداق 
كۆرمەيدىغــان، خاتــا ھۆكــۈم قىلىدىغــان، خاتــا تەپەككــۇر قىلىدىغــان چىۋىنگــە 
ــەۋۋۇرىدا  ــاماننى ۆئز تەس ــتىدىكى س ــۈيدۈكى ۈئس ــەك س ــدۇ. ېئش ــىتىپ قويى وئخش

ائجايىــپ غايىــۋى بىــر نەرســە دەپ بىلىــدۇ.

ــڭ  ــا چۈشــەنچىلىرىدىن ۋاز كەچســە، ۇئنى ــۇپ، خات ــن ۆئز خاتاســىنى تون چىۋى
بەختــى كېلىــپ، ھەقىقەتنــى تونۇپ يېتەتتــى. ەئمما، بۇنداق ىئبــرەت ېئلىش قابىلىيىتى 

چىۋىنــدە بولمايــدۇ. ۇئنىــڭ روھــى شــەكلىگە اليىقتــۇر.

سۇاليمان ئەلەيھىسساالمدىن ياردەم تىلىگۈچى

ســۇاليمان ەئلەيھىسســاالمنىڭ زامانىــدا، بىــر كۈنــى ەئزراىئــل ەئلەيھىسســاالم 
كوچىــدا بىــر كىشــىگە شــۇنداق قارىغــان ىئكــەن. ۇئ كىشــى قورقــۇپ كېتىــپ، ۇئدۇل 
ســۇاليمان ەئلەيھىسســاالمنىڭ ائدالــەت ســارىيىغا قــاراپ يــول ائپتــۇ. ۇئ كىشــى 
كۆڭلــى ىئنتايىــن يېرىــم، يۈزلىــرى ســارغايغان، لەۋلىــرى قۇرىغــان ھالــدا ســۇاليمان 
پادىشــاھنىڭ ھوزۇرىغا كىرىپتۇ. ســۇاليمان پادىشــاھ ۇئ كىشىنىڭ بۇ ھالىنى كۆرۈپ، 

نېمــە بولغانلىغىنــى ســوراپتۇ.

ــا  ــاڭا قايتا-قايت ــدا ەئزراىئــل م ــك پادىشــاھىم! يول ۇئ كىشــى: _ ەئي ائدالەتلى
ــى. ــاراپ كەتت ــك ق شــۇنداق ســۈرلۈك ۋە مەنىلى

سۇاليمان پادىشاھ: _ ۇئنداقتا سەن نېمە ائرزۇ بىلەن قېشىمغا كەلدىڭ ؟ 
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_ ەئي پادىشــاھىم! مــەن ســەندىن ۆئتۈنــۈپ قــاالي، مېنــى دەرھــال يىــراق 
جايالردىــن بىــرى بولغــان ھىندىســتانغا يولغــا ســېلىپ قويســاڭ.

ــى ائڭلىغــان ســۇاليمان پادىشــاھ دەرھــال شــامالغا، ۇئ  ــۇ كىشــىنىڭ دەردىن  ب
ــۇ. ــان بېرىپت ــۇش ۈئچــۈن پەرم ــپ قوي كىشــىنى ھىندىســتانغا ائپىرى

ەئتىســى كۈنــى مەجلىســتە ســۇاليمان پادىشــاھ، ەئزراىئلغــا قــاراپ: ســەن 
قانداقســىگە ۇئ مۆئمىــن بەندىنىــڭ ۆئز ۋەتىنىدىــن ائيرىلىشــىغا ســەۋەبچى بولــدۇڭ؟ 
ۇئ كىشــىنىڭ شــۇنچىلىك قورقۇپ، ۆئي-ماكانىنى تاشــالپ كېتىشــىگە ســەۋەپ بولغان 
زادى نېمــە ىئــش؟ ۇئ كىشــىنىڭ ۇئنــداق ھودۇقــۇپ كېتىشــىنىڭ ســەۋەبى نېمــە؟ ەئي 

تەڭرىنىــڭ ەئلچىســى، بۇنىــڭ ســىرىنى مــاڭا ېئيتقىــن ! _ دەپتــۇ.

ــم. تەڭــرى شــاھىتتۇركى  ــەن قارىمىدى ەئزراىئــل: _ مــەن ۇئنىڭغــا غــەزەپ بىل
ھەيرانلىــق بىلــەن قارىدىــم. چۈنكــى تەڭــرى مــاڭا ۇئنىــڭ روھىنى "ھىندىســتاندا ائل" 
دەپ بۇيــرۇق قىلغــان ىئــدى. شــۇنىڭ بىلــەن مــەن ۇئ كىشــىنى بــۇ يــەردە كۆرگەندىــن 
كېيىــن، "قانىتــى يــوق تۇرۇقلــۇق، ھىندىســتانغا قانــداق بــاراالر؟" _ دەپ وئيــالپ، 
ھەيرانلىــق بىلــەن قارىغان ىئدىم. شــۇنداقتىمۇ تەڭرىنىڭ ەئمرى بىلەن ھىندىســتانغا 

بېرىۋەردىــم ۋە ۇئ يــەردە، ۇئ كىشــىنى كــۆردۈم ھەمــدە جېنىنــى ائلدىــم. 

ەئي ىئنســان! ســەن دۇنيانىــڭ پۈتــۈن ىئشــلىرىنى مانــا مۇشــۇنداق قىيــاس قىــل. 
ائندىــن كۆزۈڭنــى ائچ ۋە تەپەككــۇر قىــل! زادى كىمدىــن قاچىســەن؟ ەئي ىئنســان! 
ۆئزۈڭدىنمۇ؟ بۇ ىئشــالرغا بىز نېمە دېگەن چارىســىز _ ھە!  شــۇڭا ەئڭ ياخشىســى 

ھەققــە تەســلىم بــول ۋە رازى بــول.

پادىشاھ بىلەن دېدەك

قەدەھىڭدىن بىر يۇتۇم سۇنغىن ەئي يار،
شۇنچە ىئشق دەردىدىن يارام قانار.
قېنى كۆڭلۈڭ سېنىڭ ائشىقىڭ ھاالل،

تىلىمەك ائشىقتىن ھوزۇر، بىلكى ھارام.

بۇرۇنقــى زامانــدا بىــر پادىشــاھ بولغــان ىئكــەن. بۇ پادىشــاھ ەئلــەم ۋە قەلەمگە 
ماھىــر ىئكەن.



37

كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە پادىشــاھ، وئردا ەئركانلىــرى ائرىســىدىكى ەئڭ يېقىنلىــرى 
بىلــەن بىرلىكتــە وئۋغــا چىقىپتــۇ . يولــدا كېتىۋېتىــپ بىــر دېدەكنــى ۇئچرىتىپتــۇ-دە، 
ۇئ دېدەككــە كۆڭلــى چۈشــۈپ قاپتــۇ. ۇئ دېدەكنــى كۆرگەندىــن بېــرى پادىشــاھنىڭ 
روھــى ۋە بەدىنــى خــۇددى قەپەزگــە ســوالنغان قۇشــتەك چارىســىز، ائمالســىز ھالغــا 
چۈشــۈپ، دېدەكنــى ھېــچ ېئســىدىن چىقىرالماپتــۇ. بۇنىــڭ بىلەن پادىشــاھ پــۇل بىلەن 

دېدەكنــى ســېتىۋاپتۇ.

      پادىشــاھ، دېدەكنى ســېتىۋىلىپ مۇرادىغان يەتكەنلىكىدىن ناھايىتى خۇش 
بوپتــۇ. ەئممــا، ۇئزۇن ۆئتمــەي دېــدەك ېئغىر كېســەل بولۇپ قاپتۇ.

پادىشــاھ  ەئڭ داڭلىــق تېۋىپالرنــى چاقىرتىــپ: _ ھــەر ىئككىمىــز نىــڭ ھاياتــى 
ســىلەرنىڭ قولــۇڭالردا. ۇئنىڭســىز ھاياتىمنىــڭ ھېچقانــداق بىــر ەئھمىيىتــى يــوق. ۇئ 
ھاياتىمنىــڭ جېنــى. مــەن دەرتمــەن، كېســەلمەن، دورام، دەرمانىــم ۇئدۇر. كىمكــى، 
جېنىمغــا دەرمــان بولســا، خەزىنەمنىــڭ يېرىمىنــى ۇئنىڭغــا بېغىشــاليمەن _ دەپتــۇ .

تېۋىپالرنىــڭ ھەممىســى: _ بــۇ يولــدا جېنىمىــز ائلىيلىرىغــا پىــدا. ەئقلىمىزنــى، 
تەجرىبەلىرىمىزنــى، پۈتــۈن ھۈنىرىمىزنــى ىئشــقا ســېلىپ  بىرلىكتــە مۇزاكىرە قىلىپ، 
ەئڭ ياخشــى دورىــالر بىلــەن داۋااليمىــز. ھەممىمىــز يۇرتىمىزدىكى داڭلىــق تېۋىپالر، 
قولىمىــزدا دۇنيادىكــى ېئســىل دورىــالر بــار، ھەرقانــداق ائغرىقنىڭ دەردىگــە دەرمان 

بولــۇپ، كېســىلىنى تەل-تۆكــۈس ســاقايتااليمىز _دەپتۇ.

تېۋىپــالر، مەغرۇرلىنىــپ، كىبىرلىــك بىلــەن ھــەر كېســەلنىڭ داۋاســى بىــزدە دەپ 
وئيالپتــۇ _ يــۇ ەئممــا، "خۇدايىــم نېســىپ قىلســا" دېمەپتــۇ. بــۇ ســەۋەپتىن ۇئلــۇغ 
تەڭــرى ۇئالرغــا ىئنســانالرنىڭ ائجىزلىقىنــى، تەڭرىنىــڭ ىئزنىســىز ىئنســانالرنىڭ ھېــچ 
ــالر كېســەل دېدەككــە  ــەن تېۋىپ ــڭ بىل ــى كۆرســىتىپتۇ. بۇنى ىئــش قىاللمايدىغانلىقىن
پۈتــۈن ېئســىل دورىالرنــى، پۈتــۈن داۋاالش ۇئســۇللىرىنى قوللىنىــپ باققــان بولســىمۇ 
ھېــچ كارغــا كەلمــەي، بىمارنىــڭ ەئھۋالــى كۈندىن-كۈنگــە ېئغىرلىشــىپ كېتىپتــۇ. بــۇ 

ھالنــى كۆرگــەن پادىشــاھمۇ يىغــالپ، ائھ ۇئرۇپ ھېــچ ھالــى قالماپتــۇ.

ــجىدكە  ــۆرۈپ، ۇئدۇل مەس ــى ك ــىز قالغانلىقىن ــۇ چارىس ــاھ تېۋىپالرنىڭم پادىش
بېرىــپ، ســەجدە قىلىــپ تــۇرۇپ ۇئلــۇغ خۇداغــا كــۆز يېشــى قىلىــپ، يۈرەك ســۆزلىرى 
بىلەن ھەمدۇ- ســەناالر وئقۇپ، مۇنداق نىدا قىپتۇ: "ىئ ائلەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى، 
ھېكمــەت بىلــەن ىئــش قىلغۇچى ۇئلــۇغ تەڭرى! مېنىڭ نېمە دېمەكچــى بولغانلىقىمنى، 
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قەلبىمدىكــى پۈتــۈن يوشــۇرۇن ىئســتەكلىرىمنى بىلگۈچىســەن. ۇئلــۇغ تەڭرىــم! 
پۈتــۈن ائرزۇلىرىمىــزدا ســاڭا يالــۋۇرۇپ، ســەندىن يــاردەم تىلىمەي خاتاالشــتۇق. بىر 
دېدەككــە كۆڭــۈل بېرىــپ، ۇئنىڭغــا تۇتۇلــدۇم. كېيىــن ســەن تۇرســاڭ، ھەكىملەردىن 
شــىپا كۈتتــۈم. ســەن " ەئي بەنــدەم، مــەن قەلبتىكىلەرنــى بىلىــپ تۇرغۇچىمــەن. نېمە 
ــا  ــەن ھۇزۇرۇڭغ ــە بىل ــۈن تەۋب ــڭ. بۈگ ــل! "_دېگــەن ىئدى ــڭ بولســا دۇائ قى ھاجىتى

كەلدىــم، تىلىكىمنــى ىئجابــەت قىلغايســەن!"

پادىشــاھنىڭ چىــن كۆڭلــى بىلــەن قىلغــان بــۇ دۇائلىــرى نەتىجىســىدە، خۇدانىــڭ 
مېھرى-شــەپقىتى ۋە ياخشــىلىقى يېغىپتــۇ. خۇداغــا كــۆز ياشــلىرى بىلــەن ۇئزۇن 
ــر  ــدە چۈشــىدە بى ــا كەتكەن ــرى ۇئيقۇغ ــاپ ائخى ــان پادىشــاھ ھېرىپ-چارچ يالۋۇرغ

پىــر كۆرۈپتــۇ.

ــدى.  ــۇل بول ــڭ قوب ــەۋەر، تىلەكلىرى ــر :_ ەئي پادىشــاھ! ســاڭا خــۇش خ ۇئ پى
ەئتــە ســاڭا بىــر مۇســاپىر كەلســە بىلگىنكــى، ۇئ بىزدىنــدۇر. ۇئ تەرىپىمىزدىــن ســاڭا 
ــۇر. ۇئ، ىئشــەنچلىك،  ــتا تېۋىپت ــى ۇئس ــاپىر ناھايىت ــەن كىشــىدۇر. ۇئ مۇس ەئۋەتىلگ
خاســىيەتلىك كىشــىدۇر. ۇئنىــڭ بەرگــەن دورىلىرىدىــن ۈئنــۈم كۆرىســەن. ەئقلىدىــن 

تەڭرىنىــڭ قۇدرىتىگــە گۇۋاھچــى بــول"  دەپتــۇ.

پادىشــاھ چۈشــىدە دېيىلگــەن ۋاقىتنــى كۈتــۈپ، قۇيــاش چىقىــپ، يۇلتــۇزالر 
ــۇرۇپ ســاقالپتۇ. ۇئ  ــك ت ــدە تى ــڭ تۈۋى ــان مۇســاپىرنى دەرىزىنى ــە كېلىدىغ ۆئچكىچ
ســاقلىغان پەزىلەتلىك، خاســىيەتلىك زات يۇلتۇزدەك چاقناپ كۆرۈنۈشــكە باشــالپتۇ. 
بۇ ھال پادىشــاھقا چۈشــتەكال تۇيۇلۇپتۇ. پادىشــاھ ەئس- ھوشــىنى يىغىپ، دەرھال 

ســىرتقا يۈگرەپتــۇ ۋە ۇئ مۆھتــەرەم زاتنــى قارشــى ائپتــۇ.

پادىشــاھ بىلەن كەلگەن مۇســاپىر بىر-بىرلىرىگە خۇددى بۇرۇن تونۇشــىدىغان 
كىشــىلەردەكال ھېــس قىلىشــىپتۇ. ھــەر ىئككىســېنىڭ روھــى، ائيرىــم بەدەنلەردىكــى 

بىــر روھتــەك تۇيۇلۇپتــۇ. ۇئالر بىر-بىرلىرىگــە باغالنغــان كىشــىلەردەكال ىئكەن.

پادىشــاھ، قوللىرىنــى ېئچىــپ، ۇئ ۇئلــۇغ تېۋىپنــى قۇچاقالپتــۇ. ۇئنىــڭ قوللىرىنــى 
سۆيۈشــكە ۇئرۇنۇپتــۇ. ۇئنىــڭ قەيەردىــن كەلگەن، نەدە ياشــايدىغانلىقىنى سوراشــقا 
باشــالپتۇ. ســوائل ســوراپ وئردىنىڭ دەرۋازىســىغا كەپتۇ ۋە "ســەۋر قىلىش ائرقىلىق 

بىــر مەنىــۋى خەزىنــە تاپتىــم" دەپتۇ.
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_ ەئي تەڭرىنىڭ ھەدىيەسى! تالالنغان، ياخشى كۆرۈشكە مۇيەسسەر بولغان، 
تەڭرىدىــن رازى بولغــان ۋە تەڭرىنىــڭ رازىلىقىنــى ائلغــان قەدىرلىــك ىئنســان، خــۇش 

كەلدىــڭ! ســەن بىزنىــڭ نىجاتلىــق ەئلچىمىز. 

قارشــى ېئلىش، ھال-ەئھۋال ســوراش، زىياپەتلەر تۈگىگەندىن كېيىن، پادىشــاھ 
ۇئ ەئزىــز كىشــىنىڭ قولىنــى تۇتــۇپ، ھۇجرىســىغا ەئكىرىپتــۇ. دېدەكنىــڭ ەئھۋالىنــى 
ــڭ  ــەل دېدەكنى ــى كېس ــن ۇئن ــەندۈرگەندىن كېيى ــى چۈش ــەلنىڭ ائالمەتلىرىن ۋە كېس

ائلدىــدا وئلتۇرۇشــقا تەكلىــپ قىپتــۇ.

تېۋىــپ، كېســەلنىڭ يۈزىنــى، تىلىنــى كــۆرۈپ، تومۇرىنــى تۇتۇپتــۇ. ســۈيدۈكىنى 
ېئلىــپ تەكشــۈرۈپتۇ. كېســەل ائالمەتلىرىنــى، ســەۋەپلىرىنى ائڭالپ دەپتــۇ:_ بۇرۇنقى 
ــا  ــۇ . كېســەلنى ساقايتىشــنىڭ وئرنىغ ــۈم بەرمەپت ــچ ۈئن ــڭ داۋالىشــى ھې تېۋىپالرنى

تېخىمــۇ يامانالشــتۇرۇپ، بىمارنــى ائجىزالشــتۇرۇۋېتىپتۇ.

تېۋىپ بىمارنىڭ قانداق كېســەل ىئكەنلىكىنى بىلىپتۇ. بىراق ۋاقتىنچە كېســەلنى 
يوشۇرۇپ، پادىشاھقا دېمەپتۇ.

كۆڭۈلنىــڭ يېرىملىقــى، داۋاملىــق بىائراملىقىدىــن دېدەكنىــڭ ىئشــقى كېســىلىگە 
ــۇپ،  ــى ســاغالم بول ــڭ بەدىن ــى بىلگــەن ىئكــەن. چۈنكــى، ۇئنى ــار بولغانلىقىن گىرىپت

پەقــەت كۆڭلــى يارىالنغــان ۋە زەرداپقــا تولغــان ىئكــەن.

تېۋىپ: _ ۇئرۇق-تۇغقان بولســۇن، ياكى ياتالر بولســۇن ھەممىڭالر سارايدىن 
چىقىــپ كېتىــڭالر. ىئچىــدە ھېچكىــم قالمىســۇن. بــۇ دېدەكتىــن ســورايدىغان بــەزى 
ســوائللىرىم بار. ھېچكىم زالدا ۋە بۇلۇڭ-پۇچقاقالردا  بىزنى تىڭشــايمىز دېمىســۇن! 

ساراي بوشىتىلىپتۇ. ىئچىدە تېۋىپ بىلەن دېدەكتىن باشقا ھېچكىم قالماپتۇ.

تېۋىــپ ناھايىتــى مۇاليىملىــق بىلــەن، تــۆۋەن ائۋازدا: _قەيەرلىــك ســەن؟ ھــەر 
بىــر مەملىكــەت خەلقىنىــڭ دورىســى باشقا-باشــقىدۇر. ۇئ شــەھەردە تۇغقانلىرىڭدىن 
كىملــەر بــار؟ يېقىنلىرىــڭ كىــم؟ ىئزدىشــىدىغان دوســتلىرىڭ بارمــۇ ؟ _ دېگەنلەرنى 
ــن- ــڭ بېشــىغا كەلگــەن ىئشــالرنى يىپىدى ــۇ. دېدەكنى ــى تۇتۇپت ســورىغاچ تومۇرىن

يىڭنىســىغىچە ســوراپ چىقىپتۇ.

بىرســېنىڭ پۇتىغــا تىكــەن كىرســە، پۇتىنــى تىزىنىــڭ ۈئســتىگە قويــۇپ تــۇرۇپ، 
ــە  ــەن يەرگ ــەن كىرگ ــا، تىك ــدۇ، تاپالمىس ــىنى ىئزدەي ــڭ بېش ــەن تىكەننى ــە بىل يىڭن
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تۈكــۈرۈپ نەمدەيــدۇ. دېمــەك پۇتقــا كىرگــەن تىكەننى تېپىش شــۇنداق تەس تۇرســا، 
كۆڭۈلگــە كىرگــەن تىكەننــى قانداقمــۇ تاپقىلــى بولســۇن !؟ 

ەئگــەر قەلبتىكــى تىكەننــى ھــەر كىــم كۆرەلىگەن بولســا، ىئنســانالر غەم-قايغۇ 
ىئچىــدە قاالمتــى؟ كۆڭۈللەرگــە پاتقان مەنىۋى تىكەنلەرنــى چىقىرااليدىغان ۇئ تېۋىپ، 

ھەقىقىــي ۇئســتا ەئمچىدۇر.

بىــر تەرەپتىــن دېدەكنىــڭ تومۇرىنــى تۇتــۇپ، بىــر تەرەپتىــن پاراڭلىشــىپ، 
دوســتلىرىنى، تونۇشــلىرىنى، نېمــە ىئــش قىلىدىغانلىقىنــى ســوراپتۇ. دېــدەك ۆئيىنــى، 
يۇرتىنــى، مۇەئللىملىرىنــى، ۇئرۇق -تۇغقانلىرىنــى تونۇشــتۇرۇپتۇ. بــۇ چاغــدا تېۋىپ 
ناھايىتى دىققەت بىلەن ۇئنىڭ تومۇرىنىڭ سوقۇشــىنى كۆزىتىپتۇ. كېســەلنىڭ قايســى 
ىئســىمنى دېگــەن چاغــدا تومــۇر سوقۇشــىنىڭ ىئتتىكلىشىشــىگە قــاراپ، دېدەكنىــڭ 

كۆڭلىنىــڭ كىمــدە ىئكەنلىكىنــى بىلىۋالماقچــى بوپتــۇ.

ــر شــەھەرنىڭ  ــە باشــقا بى ــدا يەن ــى، دوســتلىرىنى دېگــەن چاغ ــدەك يۇرتىن دې
ــۇ. ــا ائپت ىئســمىنى تىلغ

ــى  ــل قۇلىقىن ــا ەئقى ــۇرۇپ، كېســەلنىڭ تومۇرىغ ــم ت ــپ جى ــەر ســوائلدا تېۋى ھ
ــۇ  ۇئزىتىپت

تېۋىــپ: _ ۆئز يۇرتۇڭدىــن قانــداق ائيرىلدىڭ، ۇئنىڭ ائلدىدا قايســى شــەھەردە 
ىئدىڭ؟

دېدەك بىر شــەھەرنىڭ ىئســمىنى تىلغا ېئلىپ گېپىنى دۋامالشتۇرۇپتۇ. ۇئ يەردە 
كۆرگەن-بىلگەنلىرىنــى بىر-بىرلــەپ دەپتۇ. بــۇ چاغدا يۈزىنىڭ رەڭگى ۋە تومۇرىنىڭ 
ــى گــۈزەل شــەھەرلەردىن  ــراق تېۋىــپ ناھايىت ــۇ . بى سوقۇشــىدا ۆئزگىرىــش بولماپت
بىــرى بولغــان ســەمەرقەنتنى ســورىغاندا، دېدەكنىڭ تومۇر سوقۇشــى تېزلىشــىپتۇ ۋە 
يــۈزى قىزىرىپتــۇ. چۈنكــى ۇئ ســەمەرقەنتتىكى بىــر زەرگەرگــە ائشــىق ىئكــەن. تېۋىپ 
ــىنىپتۇ.  ــۇق چۈش ــەۋەبىنى تول ــڭ كېســەللىك س ــن ۇئنى ــن كېيى ــىرنى بىلگەندى ــۇ س ب
ائندىن ۇئ زەرگەرنىڭ ۇئ شــەھەردىكى قايســى مەھەللىدە وئلتۇرىدىغىنىنى ســوراپتۇ.

دېدەك: "كۆۋرۈك بېشىدىكى گاتۋەر مەھەللىسىدە" دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ.

تېۋىــپ دېدەككــە قــاراپ: ســېنىڭ بــۇ كېســىلىڭنى ســاقايتىش ۈئچــۈن قولۇمدىــن 
كېلىدىغان ىئشــنىڭ ھەممىنى قىلىمەن ۋە تەڭرىنىڭ ىئلتىپاتى بىلەن ســېنى مۇرادىڭغا 
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يەتكۈزىمــەن دەپ، كاپالــەت بېرىپتــۇ . ۋە يەنــە شــۇنى تاپىالپتــۇ: _ خۇشــال بــول، 
مــاڭا ىئشــەن، يامغۇرنىــڭ زېمىننــى كۆكەرتكىنىــدەك، مەنمــۇ ســېنى يېڭــى بىــر 
ھاياتقــا ىئگــە قىلىمــەن. ســەن غــەم قىلمــا؛ مــەن ســېنىڭ غېمىڭنــى، قايغۇلىرىڭنــى 
چۈشــىنىمەن. ۇئالردىــن قۇتۇلــدۇرۇش نىــڭ چارىســىنى قىلىمــەن. مــەن ســاڭا بىــر دادا 
ەئمــەس، بەلكــى يــۈز دادىدىنمــۇ بــەك مېھرىباندۇرمــەن. ەئممــا، زىنھار بۇ ســىرالرنى 
باشقىسىغا دېمە. پادىشاھ نېمىلەرنى دېيىشكەنلىكىمىزنى سوراپ، سۈرۈشتۈرسىمۇ 
ھەرگىــز ېئيتمــا. شــۇنى ياخشــى بىلگىنكــى، كۆڭلــۈڭ ســىرلىرىڭنىڭ مــازارى بولســا 

مۇرادىڭغــا تېــز يېتىســەن“

ۇئ تېۋىپنىــڭ ۋەدىلىــرى، مېھرىبانلىقــى كېســەلنى ەئندىشــىدىن ائزات قىپتــۇ. 
كېســەل خاتىرجــەم بوپتــۇ. تېۋىــپ دېدەكتىن يۇقىرىقى ۇئچۇرالرنــى ائلغاندىن كېيىن، 

پادىشــاھنىڭ ھوزۇرىغــا چىقىــپ، كېســەلنىڭ ەئھۋالــى ھەققىــدە دەپتــۇ: 

_ بــۇ كېســەلنىڭ داۋاســى ۈئچــۈن ھازىرچــە قىلىدىغــان تەدبىــر، ۇئ ائدەمنــى بــۇ 
يەرگە ەئكىلىشىمىز الزىم. ائلتۇنالرنى، ھەرخىل قىممەت باھالىق كىيىم-كېچەكلەرنى 
ــۇ  ــى ۇئ يىراقتىكــى شــەھەردىن ب ــى ىئشــەندۈرۈپ، ۇئن ــق زەرگەرن ــش ائرقىلى ەئۋەتى

يەرگــە تەكلىــپ قىلســىال ائلىيلىــرى.

بۇنىــڭ بىلــەن پادىشــاھ، ۇئ يەرلەرنــى وئبــدان بىلىدىغــان، قولىدىــن ىئــش 
كېلىدىغــان، راســتچىل ىئككــى كىشــىنى ەئلچــى قىلىــپ ەئۋەتىپتــۇ. ۇئ ىئككــى كىشــى 
ســەمەرقەنتكە بېرىــپ، مىــڭ مۇشــەققەتتە زەرگەرنــى تېپىپتــۇ. ۇئنىڭغــا پادىشــاھنىڭ 
تەكلىپىنــى يەتكۈزۈپتــۇ ۋە دەپتــۇ : _ ەئي ۇئســتا كاســىپ، زەرگەرچىلىــك ھۈنىرىــڭ 
ــا  ــۈن جاھانغ ــۆھرىتىڭ پۈت ــڭ، ش ــل ھۈنەرۋەنلىكى ــېنىڭ زى ــۇ. س ــە يېتىپت كامالەتك
يېيىلىــپ، ھەركىــم ســېنى تونۇپتۇ. بىزنىڭ پادىشــاھىمىز ســېنى ۆئزىگــە خاس زەرگەر 

ۇئستىســى قىلىــپ تاللىــدى . چۈنكــى ســەن مەشــھۇر سەنەئتكارســەن.

ــا  ــل. پادىشــاھنىڭ ائلدىغ ــۇل قى ــى قوب ــۇن، زىبۇ-زىننەتلەرن ــۇ ائلت ھازىرچــە ب
ــۇپ قالىســەن. ــن بول ــن ائدەملىرىدى ــڭ ەئڭ يېقى ــدا، ۇئنى بارغان

زەرگــەر قىممــەت باھالىــق ســوۋغاتالرنى كــۆرۈپ، كۆزلىــرى قامىشــىپ، دۇنياغــا 
مەپتــۇن بولــۇپ، ۆئز يۇرتىدىــن، ائيالــى ۋە بالىلىرىدىــن ائيرىلىپتــۇ. خۇشــال-خۇرام 

ھالــدا يولغــا چىقىپتــۇ.
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ــزال وئردىغــا يېتىــپ  ــۇرۇپ، تې ــى مىنىــپ، قۇيۇنــدەك چاپت زەرگــەر ەئرەب ېئتىن
كەپتــۇ.

ــۇ ۋە  ــە قىپت ــق مۇائمىل ــا ىئللى ــۇ، ۇئنىڭغ ــۇش بوپت ــۆرۈپ خ ــى ك ــاھ ۇئن پادىش
ياخشــى كۈتۈۋاپتــۇ. ھەتتــا ائلتــۇن خەزىنىلىرىنــى ۇئنىــڭ باشقۇرۇشــىغا تاپشــۇرۇپتۇ.

كېيىــن تېۋىــپ پادىشــاھقا: _ ەئي بۈيــۈك ســۇلتان، ۇئ دېدەكنــى بــۇ زەرگەرگــە 
ــڭ كېســىلى ساقايســۇن ۋە  ــا ېئرىشىســەن. دېدەكنى ــن ۇئنىڭغ ــەر. بەرســەڭ ائندى ب
بىرلىشىشــتىن كەلگــەن خۇشــاللىق ائرقىلىــق كېســەلنىڭ قىزىتمىســىنى ياندۇرىمىــز. 
ــۇ.  ــۈپ بېرىپت ــە ۆئتۈن ــى زەرگەرگ ــۈك دېدىكىن ــەن پادىشــاھ ۇئ ائي يۈزل ــڭ بىل بۇنى
بىر-بىرىنــى ســېغىنغان بــۇ ىئككــى ائشــىقالر ۋىســالىغا يېتىپتــۇ. دېدەكمــۇ مۇرادىغــا 

يېتىــپ، كېســىلى ســەللىمازا ســاقىيىپتۇ. 

ۇئندىــن كېيىــن تېۋىــپ زەرگــەر ۈئچــۈن بىــر شــەربەت تەييارالپتــۇ. زەرگــەر ۇئ 
شــەربەتنى ىئچكەنســېرى، قىزنىــڭ كــۆزى ۇئ زەرگەردىــن ائستا-ائســتا يىراقلىشىشــقا 
ــى  ــپ، بۇرۇنق ــۈزى تاتىرى ــېرى ي ــەربەتنى ىئچكەنس ــەر ش ــى، زەرگ ــالپتۇ. چۈنك باش
قەددى-قامىتىنى يوقىتىپ، پۈتۈن بەدىنىنى كېســەل چىرماشــقا باشــالپتۇ. زەرگەرنىڭ 
كۆرۈمســىز چىرايىنى كۆرگەنســېرى، دېدەكنىڭ كۆڭلى ۇئنىڭدىن سوۋۇشقا باشالپتۇ. 

كېيىــن پۈتۈنلــەي  مۇناســىۋىتىنى ۈئزۈپتــۇ.

 كاشــكى زەرگــەر ەئزەلدىــن شــۇنداق بىــر كۆرۈمســىز بولغــان بولســا ىئــدى، 
بــۇ كۈنلــەر ۇئنىــڭ بېشــىغا كەلمــەس بولغىيتتــى. زەرگەرنىــڭ كۆزلىرىدىــن قــان 
ياشــلىرى دەريــا بولــۇپ ېئقىپتــۇ. چۈنكــى، ۇئنىــڭ قەددى-قامىتــى ۆئزىنىــڭ جېنىغــا 

ــن بولغــان ىئــدى. زامى

زەرگــەر ۆئلــۈم ائلدىــدا مۇنداق پەرياد چېكىپتۇ: _ توزنىڭ قانىتى جېنىغا زامىن 
بولىدۇ. بىرمۇنچە پادىشاھالرنىڭ كۈچلۈكلىكى، چوڭچىلىقى ھاالك بولۇشىغا سەۋەپ 
ــۇ  ــم بولمىغــان ب ــي بايلىقى ــڭ ھەقىقى ــۆۋەن تۇرىدىغــان، مېنى ــن ت بولغــان. روھىمدى
قامىتىــم ۈئچــۈن مېنــى ۆئلتۈرگەن ائڭلىمىغانمىدۇ "ەئل قىساســى مىنەل ھەق" دېگەن 
ھېكمەتنــى؟ مەزلۇمالرنىــڭ قىساســېنىڭ يــەردە قالمايدىغانلىقىنــى بىلمەمدىغانــدۇ؟! 
بۈگــۈن مېنىــڭ بېشــىمغا كەلگەن بــۇ كۈلپەتلەر، ەئتە ۇئنىڭ بېشــىغا كېلىدۇ. مەندەك 

بىــر گۇناھســىزنىڭ قېنــى قانداقمۇ ناھەق ائقســۇن؟
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 بــۇ دۇنيــا بىــر تاغقــا وئخشــايدۇ. قىلغــان ەئتكەنلىرىمىزنىــڭ ھەممىســى بىــر 
ائۋازغــا. ائۋازىمىــز يېقىملىــق بولســۇن ۋە ياكــى يېقىمســىز،  تاغقــا ۇئرۇلــۇپ يەنــە 

ۆئزىمىزگــە يانىــدۇ.

زەرگــەر بــۇ ســۆزلەرنى دەۋېتىــپ جــان بېرىــپ تۇپــراق ائســتىغا كۆمۈلۈپتــۇ. ۇئ 
دېدەكمــۇ كېســەلدىن ســەللىمازا ســاقىيىپتۇ.

پادىشــاھتا شــەھۋەت، ائچكۆزلــۈك يــوق بولــۇپ، پەقــەت  ائشــىقىنىڭ ائلدىــدا 
بىقــارار ىئــدى .

ھېكمەتلىك سۆزلەر	 

ــر  ــداق بى ــڭ قان ــارە قىلســۇنكى، ائشــىق دەردىنى ــى پارە-پ ــش باغرىمن ائيرىلى
دەرت ىئكەنلىكىنــى باشــقىالرمۇ بىلســۇن!

ھەركىــم ائشــىقى بىلــەن ۇئزاق بىــر ائيرىلغــان بولســا ىئــدى، ۇئچرىشــىدىغان 
ۋاقتىنــى تــۆت كــۆزى بىلــەن كۈتكــەن بوالتتــى.

گەرچــە ســىرلىرىمنى، پەريادلىرىمنــى ائنچــە يوشــۇرۇپ كەتمىگــەن بولســاممۇ، 
ەئممــا ھــەر كــۆزدە بۇالرنــى ســەزگۈدەك نــۇر يــوق.

نەينىــڭ ساداســى ائتەشــتۇر، ۇئنــى يــەل چاغلىما؛ بۇنــداق ائتــەش بولمىغانالرغا 
مىڭ ەئپســۇس!

نەينىڭ مۇڭلۇق ائۋازى مەجنۇننىڭ ائشىق ھىكايىسىنى ەئسلىتىدۇ.

ەئگەر مېنىڭ چىن دوستۇم بولسا ىئدى، سىرلىرىمنى نەيدەك ىئزھار قىالتتىم.

دېڭىز بېلىقى سۇغا تويماس!

نېسىۋەڭ بولمىغان كۈن ۇئزۇن تۇيۇلىدۇ.

گۈل توزىسا، گۈلىستاننىڭ پەيزى ۋە بۇلبۇلنىڭ ناۋاسى بولمايدۇ.

ائشىق ۋىسالىغا يەتمىسە، قاناتسىز قۇشقا وئخشاپ قالىدۇ.

كۆڭلۈڭنــى كىردىــن، زەىئپلىكتىــن خالــى قىلمىســاڭ، ھەقنىــڭ نــۇرى ۇئ يــەردە 
پارلىمايــدۇ.
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بىزنى ائڭاليدىغان دوســتالرمۇ بولســۇن، چۈنكى بۇ داستان بىزنىڭ ھالىمىزنىڭ 
ھىكايىسىدۇر.

 ەئدەپســىزنىڭ يامانلىكــى يالغــۇز ۆئزىگىــال بولــۇپ قالمــاي بەلكــى يەنــە پۈتۈن 
ەئتراپىدىكىلەرنــى وئتقــا ىئتتىرىدۇ.

ھەق يولىدا كىم ەئخالقسىزلىق قىلسا، ھەسرەت قاينىمىدا تۇنجۇقۇپ ۆئلىدۇ.

بىلگىنكــى كاىئنــات ەئدەبلىــك بولغانلىقــى ۈئچــۈن نۇرلۇقتــۇر. شــۇنىڭ ۈئچــۈن 
پەرىشــتىلەر گۇناھســىز، پاكتــۇر.

ــم  ــى چۈشەندۈرۈشــكە تىلى ــەكىلدە شەرھىلىســەممۇ، ۇئن ــداق ش ــىقنى قان ائش
ــدۇ. ــق قىلى ائجىزلى

تىل تەپسىرگە ائشىنادۇر؛ ەئمما تىلسىز ائشىق تېخىمۇ گۈزەلدۇر.

قەلەم ھەر نەرسىنى يازىدۇ، ەئمما ائشىققا كەلگەندە بېشى قايىدۇ.

ائشــىقنى چۈشەندۈرۈشــتە ەئقىلمۇ ائزىدۇ؛ شــۇڭا ۇئنى ائشــىقنىڭ ۆئزى ياخشــى 
بىلىدۇ.

قۇياشــنىڭ نــۇرى ائلەمنــى يورۇتىــدۇ. ەئگــەر ۇئ بىــر ائز يېقىــن بولســا ىئــدى، 
ىئنســانالرنى كۆيــدۈرۈپ كاۋاپ قىلىۋېتەتتــى.

سۆيگىنىڭنىڭ سىرىنى كۆڭلۈڭدە ساقلىساڭ ، مۇرادىڭغا تېز يېتىسەن.

پەيغەمبەر)س.ەئ.ۋ( دېدىكى: "سىرىنى ساقلىغان مۇرادىغا تېز يېتىدۇ“

ائلتۇن-كۈمــۈش قاتارلىــق كان بايلىقلىــرى يــەر ائســتىغا چوڭقــۇر كۆمۈلمىگــەن 
بولســا ىئــدى، دۇنيانىــڭ ھــەر تەرىپىــدە ەئتىــۋار النمىغــان بوالتتــى.

ــەر ىئنســان  ــەر كۆڭۈلگــە خوشــاللىق بېغىشــاليدۇ. يالغــان ۋەلىل ھەقىقــى ۋەلىل
ــى ائزاباليــدۇ. كۆڭلىن

مــەرد كىشــىلەرنىڭ ۋەدىســى بايلىقتــۇر. نامەردنىــڭ ۋەدىســى يالغــان بولــۇپ، 
كىشــىنى ائزاباليــدۇ.

ــۇ  ــق بولســا، ۇئ ائشــىق ھېســابالنمايدۇ، ب ــە باغلى ــقى گۈزەللىكك ــىق تاش ائش
ــتۇر. ــۈن نومۇس ىئنســان ۈئچ
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تۈلكىنىڭ چىرايلىق تېرىسى، ۆئلۈمىگە سەۋەپ بولىدۇ.

گەرچــە تامدىكــى ســايەڭ ســەندىن ۇئزۇن بولســىمۇ، ائخىــرى يەنىــال ەئســلىگە 
قايتىــدۇ.

چىشىنى دەپ، پىلنى ۆئلتۈرمە.

ــڭ  ــۇ نىزامنى ــان ب ــى ىئنس ــەس. چۈنك ــۈك ەئم ــىق مەڭگۈل ــان ائش ــا بولغ پانىغ
مەڭگۈلۈكلىكىنــى قوبــۇل قىلمايــدۇ.

ھــەر ۋاقىــت قەلبنىــڭ پەيــزى بىلــەن قارىغــان كــۆز، روھنىــڭ ھــوزۇرى بولغــان 
ىئالھــى ائشــىققا باقىيــدۇر.

داىئم پاك ۋە ەئبەدى بولغانغا ائشىق بول، سىرىڭنى ۇئ نۇرغا ېئرىشتۈر.

ــش  ــم ىئگىســى بەخى ــدۇ دېمــە. كەرى ــن كەلمەي ــڭ قولۇمدى ــۇ ائشــىقلىق مېنى ب
ەئتكۈچىــدۇر.

ھاياتلىــق ۋە ۆئلــۈم ھــەق تەرىپىدىنــدۇر. كاىئناتتىكــى ھــەر نەرســە ۇئنىــڭ 
ىئگىدارچىلىقىــدا.

ۇئنىڭ بۇيرۇقىغا ســەنمۇ ىئســمايىلدەك بويســۇن! بۇ ائرقىلىق ۆئزەڭ ېئھســانغا 
اليىق بولىســەن.

ســەن ىئشــالرنى داۋاملىــق يامــان تەرەپتىــن وئيلىســاڭ، وئيلىرىــڭ غــەم-
قايغۇلىرىڭنىــڭ ېئشىشــىغا ســەۋەپ بولىــدۇ.

رىيازەتلەر، يالۋۇرۇشالر ياخشى بىلەن ياماننى ائيرىش ۈئچۈندۇر.

ياماننــى سىناشــنىڭ ۆئزى ۇئلــۇغ تەڭرىنىــڭ ھېكمەتلىــك  بىلــەن  ياخشــى 
ائرزۇســىدۇر.

گەرچــە خىزىــر ەئلەيھىسســاالم كېمىنــى بۇزۇۋەتكــەن بولســىمۇ، بۇنىڭــدا بىــر 
ھېكمــەت بــار ىئــدى.

قىزىلى گۈل ىئدى، قان دېمە. ەئقىل بىھۇش ىئدى، ىئسپاتى قېنى دېمە.

بىر ياماننىڭ بىر ياماننى مەدھىيەلىشــىدىن ائســمان تىترەپ كېتىدۇ. تەڭرىدىن 
قورققان كىشــى بۇنــداق ىئش قىلمايدۇ. 
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تەڭــرى يېرىــم جــان ېئلىپ، يۈزلەرچــە جان بېرىدۇ. سان-ساناقســىز ياخشــىلىق 
ائتــا قىلىدۇ.

ســەن ۆئز نەپســىڭگە چــوغ تارتســاڭ، ھەقىقەتتىــن بەكمــۇ يىــراق ىئكەنســەن. 
ۇئنىڭغــا يېقىنلىشىشــنى وئيــال!

ــا بىــر تاغقــا وئخشــايدۇ. قىلغــان ەئتكەنلىرىمىزنىــڭ ھەممىســى بىــر  بــۇ دۇني
ائۋازغــا. ائۋازىمىــز يېقىملىق ۋە ياكى يېقىمســىز بولســۇن، تاغقــا ۇئرۇلۇپ ۆئزىمىزگە 

يانىدۇ.

ئارسالن بىلەن توشقان

قەدىمقــى زامانالردا چەكســىز كەتكــەن، ھەرخىل گۈل-گىياھالر بىلەن قاپالنغان 
بىر وئرمانلىق بولۇپ، ھەرخىل ھايۋانالر، قۇشــالر ياشــايدىكەن. ھايۋانالر ائرىســىدا 
بىــر ۋەھشــى ائرسالن)شــىر( بار بولــۇپ، ۇئ ھايۋانالرنــى وئۋالپ يەيدىكەن. ھايۋانالر 
ائرسالننىڭ وئۋلىشىدىن قورقۇپ، دەككە-دۈككە ىئچىدە ھاياتىنى داۋام قىلىدىكەن. 
بــەزى تاقىتــى تــاق بولغان ھايۋانــالر بــۇ يــەردە ياشاشــتىن ۋاز كېچىــپ باشــقا 
تەرەپلەرگــە كۆچۈشــكە مەجبــۇر بولىدىكــەن. دەل مۇشــۇنداق قىيىــن شــاراىئتتا بەزى 
ھايۋانــالر ۆئز-ائرا مەسلىھەتلىشــىپ، بــۇ قىيىنچىلىقنــى ھــەل قىلىشــنىڭ چارىســىنى 
تېپىپتــۇ، ۋە ائرســالن بىلــەن سۆزلىشــىش ۈئچۈن ۇئنىڭ ائلدىغــا كېلىپ مۇنداق دەپتۇ:

 _بىــز ھەممىمىــز ھــەر كۈنــى ســېنىڭ وئۋلىشــىڭدىن قورقــۇپ ياشــايمىز. شــۇڭا 
ھــەر كۈنــى بىرىمىــز نــۆۋەت بىلــەن ائلدىڭغــا كېلىــپ، ســېنىڭ يېمىــڭ بواليلــى. ســەن 
رىســقىڭنى ائل، وئۋغــا چىقمــا. بىزمــۇ وئت-ســۇنىڭ تەمىنــى تېتىــپ، خاتىرجــەم 

ياشــايلى . 

بۇ سۆزلەرنى ائڭلىغان ائرسالن:

_ بوپتــۇ دېگىنىــڭالردەك بولســۇن. گېپىــڭالردا تۇرســاڭالر، بــۇ مــەن ۈئچــۈن 
ياخشــى بىــر ىئــش ىئكــەن. بــۇ دۇنيــادا ھىيلىگەرلەرنــى كــۆپ كــۆردۈم. يىــالن بىلــەن 
چاياننىڭمــۇ دەرتلىرىنــى كــۆپ تارتتىــم. ىئنتىقــام ېئلىــش ۈئچــۈن تەييــار تۇرىدىغــان 

بــۇ نەپســىمدە، ۆئچمەنلىــك ۋە ھىلــە ھەممىڭالرنىڭكىدىــن كۈچلــۈك، _دەپتــۇ.

    ھايۋانــالر ائرســالننىڭ ســۆزلىرىنى ائڭالپ”نېمــە بولســا بولســۇن!“ دەپ 
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تەۋەككــۈل قىلىشــنى تالالپتــۇ ۋە ھەممىســى: _ ەئي ھۆكۈمــدار! ېئھتىياتچانلىــق 
قازادىــن قۇتۇلدۇرالمايــدۇ، تەۋەككــۈل تېخىمــۇ ياخشــىدۇر.

ائرســالن:_ تەۋەككــۈل ياخشــىدۇر، گۈزەلــدۇر ۋە لېكىــن ســەۋەپ قىلىــش 
ــەر  ــدۇ. ەئگ ــۈل قىلســا بولى ــپ تەۋەكك ــەك قىلى ــۈن ەئمگ ســۈننەتتۇر. ھۇســۇل ۈئچ

مۇشــۇنداق قىلســا تەڭرىنىــڭ مەشــۇقىگە ېئرىشــىدۇ. 

ــى تويغــۇزۇش  ھايۋانالر:_كۆپچىلىكنىــڭ ەئمگــەك قىلىشــى پەقــەت ۆئز قارنىن
ۈئچــۈن بىــر لوقمىغــا  ېئرىشىشــتۇر. كېلىشــىمگە رىائيــە قىلغايــال.

ائرســالن: _ بولىــدۇ، كېلىشــتۇق. بۇندىــن كېيىــن وئۋغــا چىقىــپ، بىــر تــال 
ھايۋانغىمــۇ زىيــان ســالمايمەن.

ــى  ــۋان جېنىن ــر ھاي ــە بى ــۆۋەت بويىچ ــى ن ــەر كۈن ــن، ھ ــۇ كېلىشــىمدىن كېيى  ب
قولتۇقىغا قىســىپ، ائرســالننىڭ ائلدىغا ۆئزلىكىدىن كېلىدىكەن. ائرســالن ھېچقانداق 
جاپــا تارتمايــال لوقمىغــا ىئگــە بولىدىكــەن. كۈنلــەر شــۇنداق ۆئتۈپتــۇ. بىــر كۈنــى 
نــۆۋەت توشــقانغا كەپتــۇ. توشــقان دات-پەريــات ېئيتىپتــۇ. ائرســالننىڭ ائلدىغــا 
بېرىشــقا قارشــىلىق قىپتــۇ. ھايۋانــالر ۇئنىڭغــا: _ نۇرغۇنلىغــان ھايۋانــالر خاتىرجــەم 
ياشىشــىمىز ۈئچــۈن ۆئزلىرىنىــڭ جانلىرىنــى پىــدا قىلــدى. ەئمــدى ســەن بارمايمــەن 
دەپ، بىزنىــڭ يۈزىمىزنــى چۈشــۈرمە! دەرھــال ائرســالننىڭ ائلدىغــا بــار. ھېچقانــداق 

بىــر ھىلــە ىئشــلەتمە“ دەپتــۇ.

توشــقان ۇئالرغــا دەپتــۇ:_ ەئي دوســتالر! مــاڭا ائزراق مۆھلــەت بېرىــڭالر. 
مېنىــڭ مەقســىتىم ســىلەرنى قۇتقــۇزۇش. مــەن ائمــال قىلىــپ، ۆئزىمىزنىــڭ ھاياتىنــى 
كاپالەتكــە ىئگــە قىلىمەن ۋە كەلگۈســى ەئۋالدالرغا خاتىرجەملىــك يارىتىمەن. تەڭرى 

مــاڭا مــەدەت بــەردى. تەڭرىنىــڭ ىئلتىپاتــى بىلــەن ائرســالننى كۆزدىــن يوقىتىمــەن.

ھايۋانالر:_ كۆڭلۈڭدە نېمە بولســا شــۇنى ېئنىق ســۆزلە. ائرسالننى ائلدايدىغان 
ســېنىڭ قانداق ەئپچىــل چارەڭ بار؟

توشــقان: _ ســىرنى ســۆزلەش توغرا ەئمەس. ســىر ســاقلىغاننىڭ بوينى پۈكۈك 
بولماس.

توشــقان شــۇنداق قىلىــپ، ائرســالننى خېلــى بىــر مەزگىــل  ســاقلىتىپتۇ ۋە ۆئز 
ھىلىســىنى يوشــۇرۇپ ، ھايۋانالرغــا ۆئز پىكرىنــى بايــان قىلماپتۇ. ائرســالننىڭ يېنىغا 
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بېرىشــنى داۋاملىــق كېچىكتۈرۇپتــۇ.

ائرســالن توشــقاننىڭ تېخىچــە كەلمىگەنلىكىدىــن تېرىكىپ، ۇئنى مىــڭ تىلالپتۇ: 
_مــەن بىلەتتىــم ، ۇئ پەســلەرنىڭ ســۆزلىرىدە تۇرمايدىغانلىقىنــى. ەئمــدى، ۇئالرغــا 

كۆرگۈلۈكىنى كۆرســىتىمەن!

ۇئ غــەزەپ بىلــەن: _ توشــقاننىڭ ســەۋەبىدىن زىيــان تارتتىــم. بۇندىــن كېيىــن 
ۇئالرنىــڭ يالۋۇرۇشــلىرىغا قــۇالق ســالمايمەن، چۈنكــى ۇئالر ۋەدىســىدە تۇرمىــدى.

بىلــەن يولغــا چىقىپتــۇ. ائرســالن توشــقاننىڭ يىراقتىــن  توشــقان ىئشــەنچ 
يېنىپتــۇ. بولــۇپ  كــۆرۈپ، غەزەپتىــن وئتتــەك  كېلىۋاتقانلىقىنــى 

توشــقان قورققىنىدىن وئڭ-ســولغا ســەكرەپ، ۆئڭى ۆئچكەن ھالدا ائرســالننىڭ 
يېنىغــا كەپتۇ.

ائرســالن:_ەئي تېگــى پــەس. مــەن ۆئكۈز ۋە پىلالرنى يەر چىشــلەتكەن بىرســى. 
ســەن توشــقان كىم بوالتتىڭ، بۇيرۇقۇمغا بوي ســۇنمايدىغانغا ؟!

توشــقان:_ مېنــى كەچــۈرۈڭ، بىر قوشــۇق قېنىمنــى تىلەيمەن. مەن گۇناھســىز. 
مېنىــڭ ســەۋەبلىرىم بار  ەئگەر رۇخســەت قىلســىڭىز، ســىزگە بىر-بىرلــەپ ېئيتاي.

ــە كۆرســەتمەكچى؟ پادىشــاھالرغا  ــداق باھان ــە قان _ ەئي ۋاپاســىز. ســەن يەن
بولغان ھۆرمىتىڭ شۇنچىلىكمۇ؟ سېنىڭ سەۋەبلىرىڭدە بىر مەنا يوق. پادىشاھالرنى 

توشــقاندەك چاغــالپ قالما...

_ ۆئتۈنــۈپ قــاالي، ەئي ائلىيلىــرى! بــۇ دەرتلەر ســەۋەبىدىن كــۆپ جاپا تارتتىم. 
ەئرزىمگە قۇالق ســېلىڭ.

_ ىئلتىپاتىــم ھــەر كىمنىــڭ ھۆرمىتىگــە قــاراپ بولىــدۇ. چۈنكــى ھــەر كىمنىــڭ 
كىيىمــى بويىغــا قــاراپ پىچىلىــدۇ.

ــڭ.  ــى ۆئلتۈرۋېتى ــق بولمىســام، مېن ــا اليى ــەر ىئلتىپاتق توشــقان: _ ائڭالڭ، ەئگ
ەئســلىدە بىــز بەلگىلەنگــەن ۋاقىتتــا يولغــا چىققــان ىئــدۇق. يەنــى توشــقان قەۋمىدىــن 
بىر دوســتۇمنىڭ ھەمراھلىقى بىلەن ســىز تەرەپكە قاراپ كېلىۋاتاتتۇق. يولدا ســىزگە 
وئخشــاش بىــر ائرســالن پەيــدا بولــدى – دە، بىزنــى تۇتىۋالــدى. بىــز ۇئنىڭغــا كــۆپ 
يالــۋۇرۇپ: " بىــز باشــقا بىــر ائرســالن شــاھنىڭ پۇقراســى. ۇئنىــڭ بوسۇغۇســىدا باش 
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ېئگىپ تۇرىدىغانالردىن بولىمىز، _ دېدۇق. ۇئ دېدىكى: "شاھىڭ كىم؟ قورقماستىن 
مېنىڭ ائلدىمدا باشقىسىدىن سۆز قىلىۋاتامسەن. سەنلەرنىڭ شاھىنىمۇ، ىئككىڭنىمۇ 
پارچىــالپ، يــەر بىلــەن يەكســان قىلىمــەن. مــەن ۇئ ائرســالنغا :_ بىزنــى قويــۇۋەت، 
بىــز بېرىــپ پادىشــاھىمىزغا ســەندىن خەۋەر بېرەيلــى، _دېدىم. ۇئ: _ بۇ دوســتۇڭنى 
ــدى.  ــارە قىلىۋېتىمــەن، – دې ــى پارە-پ مــاڭا گۆرەگــە قــوي، بولمىســا ھــەر ىئككىڭن
ائمــال يــوق دوســتۇمنى گۆرەگــە قويــۇپ، مانــا مــەن يالغــۇز ائلدىڭىــزدا تۇرۇپتىمــەن. 
ۋە يەنــە دەپتــۇ: _دوســتۇم مېنىڭدىــن ســېمىز ىئــدى. بــۇ  ســەۋەپتىن ۇئنــى گۆرەگــە 
ائلــدى. يولالرنىمــۇ ۇئ ىئگەللىۋالــدى. مــەن راســت ســۆزلەۋاتىمەن. ەئگــەر بىر نەرســە 

تەلــەپ قىلســاڭ، يولىمىزنــى ائچ، ۇئ قورقۇنچلــۇق دۈشــمەننى كۆزدىــن يوقــات.

دەر غــەزەپ بولغــان ائرســالن: _ مــاڭا ۇئ مەخلۇقنــى كۆرســەت. ەئگــەر راســت 
ــى  ــقانغا ھەددىن ــن ائش ــال. ۇئ ھەددىدى ــول باش ــدا ي ــان بولســاڭ، ائلدىم ــەپ قىلغ گ
بىلــدۈرۈپ قويــاي. يالغــان ســۆزلىگەن بولســاڭ ســېنى جازالىمــاي قويمايمــەن دەپتــۇ.

توشــقان ۆئزى قۇرغــان تــۇزاق تەرەپكــە ائرســالننى باشــالپ مېڭىپتــۇ. بىــر ھــازا 
ماڭغاندىــن كېيىــن قاپقاراڭغۇلــۇق ىئچىدىكــى بىــر قۇدۇقنىڭ بېشــىغا كەپتۇ. توشــقان 
ســاماننىڭ ائســتىدىن ســۇ يۈگۈرتۈپتــۇ. ھىلــە بىلــەن قۇرغــان بۇ تۇزاقنى ائرســالننىڭ 

بوينىغــا ســىرتماق قىلىــپ ســالماقچى بوپتۇ.

نېمە دېگەن ائجايىپ ىئش_ھە! ائرسالننىڭ وئۋچىسى توشقان ىئكەن.

قۇدۇقنىــڭ يېنىغــا كەلگەن ائرســالن، توشــقاننىڭ ائرقىــدا قالغانلىقىنى بايقاپتۇ–
دە، _ نېمىشقا ماڭمايسەن؟ ائلدىمدا ماڭ. نېمىگە سۆرەلمىلىك قىلىسەن؟_ دەپتۇ.

توشقان: _ پۇت-قولۇمدا ماغدۇر قالمىدى. پۈتۈن بەدىنىمدە جان يوق. 

 ائرســالن توشــقاننىڭ جاۋاپلىرىنــى ائڭالپ: _كېســىلىڭنىڭ ســەۋەبىنى ســۆزلە، 
ــۇ  ــا مۇش ــى مان ــان جاي ــۇق ائرســالننىڭ تۇرىدىغ ــقان:_ۇئ قورقۇنچل ــۇ. توش _ دەپت

ــۇدۇق، _ دەپ كۆرســىتىپتۇ. ق

ائرسالن: _ ماڭ! قۇدۇققا قاراپ باق، ۇئ ىئچىدىمۇ، ەئمەسمۇ؟  

ــم. يالغــۇز ۇئنىڭغــا  ــن بــەك قورقــۇپ كەتكــەن ىئدى توشــقان: _مــەن ۇئنىڭدى
قاراشــقا جــۈرەئت قىاللمايمــەن.
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شــۇنىڭ بىلــەن ائرســالن توشــقاننى تۇتــۇپ قۇدۇققــا قاراپتــۇ. قۇتۇقتىكــى ســۇدا 
ــەن  ــدە ائرســالن بىل ــڭ ىئچى ــۇ. قۇدۇقنى ــراپ كۆرۈنۈپت ىئككىســېنىڭ شولىســى پارقى
توشــقان تۇرغان ىئكەن. ائرســالن دۈشــمىنىنى كۆرگەندىن كېيىن، توشــقاننى تاشالپ 

قويــۇپ، قۇدۇققــا ۆئزىنــى ېئتىپتــۇ ۋە قــۇدۇق ىئچىــدە ھــاالك بوپتــۇ.

ــە  ــى ۆئزىگ ــەن ۆئز نەپس ــۇ. ھەقىقەت ــىنى كۆرۈپت ــا ۆئز ەئكس ــالن قۇدۇقت ائرس
دۈشــمەن بوپتــۇ. ۆئز ەئكســىنى دۈشــمەن دەپ بىلىــپ، ۆئز-ۆئزىگــە ەئجــەل قىلىچىنى 
ۇئرۇپتــۇ. توشــقان خەتەردىــن قۇتۇلــۇپ، خوشــاللىقىدىن ھايۋانالر تەرەپكــە چېپىپتۇ.

ائرســالننىڭ قۇدۇققــا چۈشــكىنىنى كــۆرۈپ، توشــقاننىڭ كەيپىياتــى يۇقىــرى 
كۆتۈرۈلۈپتــۇ. چۈنكــى ۇئ  ۆئلۈمدىــن قۇتۇلغــان ىئــدى. توشــقان خوشــاللىق ىئچىــدە 

يېشــىل ياپراقالرنىــڭ شــامالدا وئينىشــىدەك ۇئســۇلغا چۈشــۈپتۇ.

_خۇشخەۋەر ! ەئي قەۋم-قېرىنداشالر. ۇئ زالىم دۈشمەن يوق بولدى. 

پۈتــۈن ھايۋانــالر توشــقاننىڭ ەئتراپىغا توپلىنىپتۇ توشــقانغا ېئگىلىپ ھۆرمەت 
بىلدۈرۈپتۇ:

_ بــۇ جانلىرىمىــز ســاڭا پىــدا بولســۇن. ھەممىمىــز ســېنىڭ ەئمرىــڭ ائســتىدا 
ياشاشــنى خااليمىــز. تەڭــرى ســېنىڭ قولــۇڭ ائرقىلىــق بىزگــە ەئركىنلىــك ائتــا قىلدى. 

ەئقىل-پاراســىتىڭگە  ائپىرىــن!

توشــقان يۇقارقــى مەدھىيەلەشــلەرگە جاۋابــەن: _ بــۇ غەلىبە ائلالھتىــن كەلدى. 
بولمىســا مېنىڭــدەك بىــر ائجىــز توشــقان نېمــە قىالاليتتى. 

_ "دۈشــمەننى يوقاتتــۇق" دەپ بــەك خــوش بولــۇپ كەتمــەڭالر. ھەممىمىــز بىر 
مەقســەتتە ھەمكارلىشــىپ ەئمىنلىكىمىزنى قوغدىشــىمىز الزىم.

ــڭ  ــالر ۆئزلىرىنى ــۇ بۈك-باراقســان وئرمانلىقتىكــى ھايۋان ــن ب شــۇنىڭدىن كېيى
ــى داۋامالشــتۇرۇپتۇ. ــدە ھاياتىن ــك ىئچى ــەن خاتىرجەملى ــى بىل ھــاالل مېھنىت

ھېكمەتلىك سۆزلەر	 

پەيغەمبەرنىــڭ "مۆئمىــن وئخشــاش خاتالىقنــى ىئككــى قېتىم ســادىر قىلمايدۇ!" 
دىگــەن ســۆزى مــاڭا يــول كۆرســەتكۈچ بولدى.

تەۋەككــۈل بەزىــدە غەلىبىگــە ائپىرىــدۇ. تەســلىمىيەت كۆڭۈلنىــڭ دوســتىدۇر. 
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دۇنيــادا بىــر باالدىــن قۇتۇلــۇپ، يەنــە بىــر باالغــا تۇتۇلىدىغــان، يىالندىــن قېچىــپ، 
ەئجدىھادىــن پانــاھ تىلەيدىغــان ىئشــالر كــۆپ.

ــان  ــدۇ. جــان دەپ بىلگــەن نەرســە ســاڭا ق ــاال بولى ــدە ۆئزۈڭگــە ب ــەڭ بەزى ھىل
ــدۇ.  ــۇپ چىقى شــورىغۇچى دۈشــمەن بول

بــاق. ۇئ ىئشــىكىنى ېئتىۋالــدى. ھالبۇكــى  قــاراپ  فىرەئۋننىــڭ ھىيلىســىگە 
ــەن  ــا، ىئزدىگ ــۈردى. ەئمم ــى ۆئلت ــان بالىالرن ــدى. ۇئ مىڭلىغ ــدە ىئ ”دۈشــمەن“ ۆئيى

بــاال  فىرەئۋىننىــڭ وئردىســىدا ساق-ســاالمەت ىئــدى.

كۆزلىرىمىــزدە بۇنچىلىــك كېســەل بولغــان ىئكــەن، ۇئ كۆزنــى باقــى بولغاننىــڭ 
كۆزىــدە يــوق ەئيلــە. ســېنىڭ كــۆزۈڭ ۈئچــۈن ۇئ بەدەلســىز بىــر كــۆزدۇر. چۈنكــى، 
ھەر نەرســەڭنى پەقەت ۇئنىڭ بىلەنال كۆرەلەيســەن. تەڭرى پۇتىمىزنىڭ ائســتىغا بىر 
شــوتا قويغــان ىئكــەن. بىــز يۇقىرىغــا بــۇ شــوتا ائرقىلىــق بالداقمۇ-بالداق دەسســەپ 

چىقىمىــز. بىــزدە كــەم بولغىنــى چىدام-غەيــرەت، ېئھتىياتتــۇر.

ــى  ــۇالر ىئچ ــال، ب ــۈل ! پارچى ــال ەئي كۆڭ ــە، پارچى ــەيتاننى دوســت دەپ بىلم ش
بــوش تۇلــۇم تېرىســىدۇر. بــۇ تېرىدەكلەرنىــڭ مەقســەتلىرى، ســۆزلىرى بولســا ســۇ 
ۈئســتىدىكى مازغاپتەكتۇر. ســۆز بولســا پوستىدۇر، مەنا بولســا ۇئنىڭ ىئچىدىكىدۇر.

ــۆزلەرنى  ــدۇر. ائۋاز ۋە س ــڭ جېنى ــۇ بەدەننى ــا ب ــەك، مەن ــەدەن دېس ــۆزنى ب س
ــى  ــر دېڭىزىن ــەن پىكى ــن س ــدۇ. لېكى ــا كېلى ــتىن مەيدانغ ــر قىلىش ــىنىش، پىكى چۈش

بىلمەيســەن.

ىئنســان ۈئچــۈن ھــەر نەپەســتە ۆئلمــەك ۋە تىرىلمــەك بــاردۇر. پەيغەمبــەر 
"دۇنيــا ائز بىــر مۇددەتتىــن ىئبارەتتــۇر“ دەيدۇ. ىئنســاننىڭ ۆئمرى دەريا ســۇلىرىدەك 

تەكرار-تەكــرار يېڭىلىنىــپ ائقســىمۇ، ۇئ داۋاملىــق بىــر خىلــدەكال كۆرىنىــدۇ.

زالىمالرنىــڭ زۇلۇمــى قاراڭغــۇ بىــر قۇدۇققــا وئخشــايدۇ. زۇلۇم ســالغۇچىالرنىڭ 
قۇدۇقلىــرى قورقۇنچلــۇق بولىدۇ. ھەقنىــڭ ائدالىتى ۇئالرنى قايتا-قايتا ھاالك قىلىدۇ.

ەئگــەر بىــر زۇلــۇم بــار بولســا ۇئ ســېنىڭ قاراڭغــۇ قۇدۇقــۇڭ بولىدۇ. بــۇ دۆلەت، 
بــۇ ســەلتەنەت ۆئتكۈنچىــدۇر. ۇئنداقتــا ۆئزەڭدىــن مەغرۇرالنمــا، بــۇ كىبىرلىــك زادى 
نېمــە ۈئچــۈن؟ يىپــەك قۇرۇتىــدەك ۆئزەڭنىــڭ ەئتراپىنــى قورشــىما. ۆئز ەئھۋالىڭنــى 

دەڭسە.
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 سەن پىل بولساڭمۇ قارشى تەرەپنى ائجىز چاغلىما. تەڭرى ەئبابىل قۇشلىرنى 
ەئۋەتىــدۇ. يــەردە بىــر مەزلــۇم ائزاب چەكســە، كۆكلــەردە پەرىشــتىلەر ھەرىكەتكــە 
ــا كۆرگــەن ائرســالنغا وئخشــايدۇ.  ــى خات ــۇم قىلغــان، ۆئزىن ــدۇ. مەزلۇمغــا زۇل كېلى
ســۇاليماننىڭ قۇدرەتلىــك ۈئزۈكــى ۋە تامغىســېنىڭ ســىرى بىلىمــدە. پۈتــۈن ائلــەم 

شــەكىل بولســا، بىلىــم جانــدۇر.

ىئنســانىيەت بىلىــم بىلــەن ېئتىبــار قازىنىــدۇ. دېڭىــزالر، چۆل-باياۋانــالر، تــاغ-
دەرياالرنىــڭ بارلىــق مەخلۇقاتلىــرى بــۇ ســەۋەپتىن ۇئنىڭغــا بويســۇنىدۇ. تەڭرىدىــن 
ــى  ــى ۋە بىلگۈچ ــەرق ەئتكۈچ ــەيئىلەرنى پ ــەن ش ــى بىل ــڭ پەزىلىت ــە. ۇئنى ــم تىل بىلى

بولىســەن.

ەئقىلنىــڭ سۆيگۈســىگە قــاراپ بــاق. قايســى ائلەمــدە ەئقىل دەرياســى قانچىلىك 
چەكسىز.

ائدەمزاتنىــڭ ەئقلــى چەكســىز دېڭىزغــا وئخشــايدۇ. ەئي وئغــۇل بــۇ دېڭىزغــا 
ــەن ســاندۇققا  ــەپ يۈرگ ــزدا لەيل ــڭ شــەكلىمىز ۇئ دېڭى ــرەك. بىزنى ــۇن كې ــر دولق بى

ــدۇ. ــەپ يۈرۈيــدۇ. ســۇ تولدىمــۇ چۆكى ــا لەيل ــدە ســۇ بولمىغاچق وئخشــايدۇ، ىئچى

زەىئــپ چۈشــەنچىگە ىئگــە ىئنســانالرنىڭ ھالىغــا ۋاي. ائلــدى- كەينىنــى وئيــالپ 
ىئــش قىلمىســا بەربــات بولىــدۇ. يــول تــۈز ەئممــا، ھــەر يــەر تۇزاقــالر بىلــەن تولغــان. 

ســۆزلەر پۈتــۈن ەئممــا، مەزمۇنــى پۈچــەك.

ســىر ســاقلىغاننىڭ بويۇنــى پۈكۈلمەيــدۇ. پۇلۇڭنــى، مەزھىپىڭنــى مەخپــى 
ــۇ نەرســېنىڭ دۈشــمىنى كــۆپ. ەئممــا، يوشۇرســاڭ ىئزدىگــەن،  تــۇت. بىلگىنكــى ب
ــى  ــدى ۇئن ــان بولســاڭ، ەئم ســورىغان بولماس. ســىرىڭنى بىرقانچــە كىشــىگە ېئيتق
ســىر دېمــە. چۈنكــى ىئككــى كالپۇكىڭدىــن ائشــقان ســىر  يېيىلىــدۇ. پاكىــز، يالتىــراق 
ەئينەكنىــڭ ائلدىــدا تــۇرۇپ غەيــۋەت قىلســاڭ، ائشــۇ ســۈرىتىڭنى كۆرســەتكەن 

ەئينەكمــۇ مەينەتلىشــىدۇ.

ســەندىكى يامانلىكلەر وئچۇق وئتتۇرىغا چىقســا، شۈبھىســىزكى ۆئز- ۆئزۈڭگە 
دۈشــمەن بولىسەن.

ــى كۆرگــەن، بىلگىنكــى، ۇئ  ــدە يىرگىنىشــلىك ”مــەن“ ن ەئي باشــقىالرنىڭ يۈزى
ــڭ ەئكســىدۇر. ”مەن“ســېنىڭ  يۈزۈڭنى
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ــدۇ. ۋاقىتســىز ســايرىغان  ــۇزاق بولى ــڭ ھىيلىســى ۆئزۈڭگــە ت ــدە ۆئزۈڭنى بەزى
خورازنىــڭ ۆئمــرى قىســقا. ەئدەپلىــك كىشــىنىڭ ھەربىــر ىئشــى گــۈزەل بولىــدۇ. 
ــۈيىنى  ــۈر س ــاننىڭ ۆئم ــل. ۇئ ىئنس ــۇم دەپ بى ــۇرۇق ق ــى ق ــە يۈزلەنمىگەنن تەڭرىگ

ۈئزلۈكســىز قۇرۇتىــدۇ.

ھەدىيە

ەئگەر ۇئ ياد ەئيلىسە مەمنۇن بولىمەن،

بولسا ۇئ لەيال، مەن مەجنۇندۇرمەن.

بىــر ســودىگەرنىڭ ماھارەتلىــك بىــر شــاتۇتى بــار ىئكــەن. بــۇ شــاتۇت قەپــەزدە 
مەھبــۇس ىئكــەن.

بىــر كۈنــى ســودىگەر ھىندىســتان تەرەپكە ســەپەرگە چىقىش ۈئچــۈن تەييارلىق 
قىپتــۇ ۋە يولغــا چىقىــش ائلدىــدا ائىئلىســىدىكىلەرگە "مــەن ســىلەرگە ھىندىســتاندىن 
نېمــە ائلغــاچ كېلــەي؟ ۆئز ائرزۇلىرىڭالرنــى ېئيتىڭالر"_دەپتــۇ. ھــەر كىــم ۆئز 
ىئســتەكلىرىنى دەپتــۇ. ســودىگەر ھەممىســىگە ســوغا ەئكىلىدىغانلىقــى توغرىســىدا 

ۋەدە بېرىپتــۇ.

ــە  ــەن نېم ــۇم، س ــائۋاز قۇش ــاتۇتىدىنمۇ:_ەئي خۇش ــى ش ــودىگەر قەپەزدىك س
ائرزۇ قىلىســەن؟ نېمــە تىلىســەڭ، مــەن ھىندىســتاندىن شــۇنى ائلغــاچ كېلىمــەن، _ 

دەپ ســوراپتۇ.

شــاتۇتى جــاۋاپ بېرىپتــۇ: _ ھىندىســتان دېگــەن ۇئ يىــراق ەئلدىمــۇ شــاتۇتىالر 
بــاردۇر بەلكــى. ەئگــەر بولســا مېنىــڭ بــۇ ھالىمدىن ۇئالرنــى خەۋەردارقىــل، _ دەپتۇ. 

ۋە يەنــە شــۇنى ۆئتۈنۈپتــۇ.

ــار. ۇئ ھــەر ۋاقىــت ســىلەرنى  ــر شــاتۇتى ب _ مېنىــڭ قەپەزىمــدە ســوالقلىق بى
ەئســلەپ تۇرىدۇ، ســېغىنىدۇ. ۇئ قۇش ســىلەرگە وئتلۇق ساالم يوللىدى ۋە سىلەردىن 
ياردەم ســورىدى. بىر قۇتۇلۇش يولىنى قىلىشــنى ۆئتۈندى دېگىن ۋە يەنە قوشــۇمچە 

مۇنــداق دېگىن:

_ مــەن ســېغىنىش، ھەســرەت وئتــى ىئچىــدە كۆيۈۋاتقانــدا، ســىلەرگە ەئركىــن 
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پــەرۋاز قىلىــش يارىشــامدۇ؟ مــەن قەپەزگــە ســوالقلىق تۇرغانــدا، ياپ-يېشــىللىققا، 
گۈل-گىياھالرغا پۈركەنگەن باغالردا ەئركىن ۇئچۇپ يۈرۈش ســىلەرگە يارىشــامدۇ؟ 
بــۇ مــەن ۈئچــۈن ائدالەتســىزلىك ەئمەســمۇ؟ دوســتالرنىڭ ۋاپاســى مانــا مۇشــۇنداق 
بوالمــدۇ؟ ســىلەر گــۈل باغچىســىدا وئيناپ-كۈلــۈپ يۈرگەنــدە، مەنــدەك ھــەر 
ۋاقىــت كۆزىدىــن قــان يــاش تۆكۈلۈۋاتقــان بىچــارە قۇشــنى ەئســلەپ قويــۇڭالر! ەئي 
ــدۇر.  ــڭ قېنى ــم يۈرىكىمنى ســۆيۈملۈك دوســتالر! سەھەر–ائخشــاملىرى ىئچىدىغىنى
مېنىــڭ پەرياتلىرىمغــا ىئچىــڭالر ائغرىســا، مېنىــڭ  ۈئچــۈن بىــر قەدەھ شــاراپ ىئچىپ 

قويــۇڭالر. 

ســودىگەر، قەپــەس ىئچىدىكــى مەھكــۇم شــاتۇتىنىڭ لەختە بولغــان يۈرىكىدىن 
چىققان ھەســرەتلىك ســۆزلىرىنى ېئلىپ، ھىندىستانغا ساق-ساالمەت يېتىپ كەپتۇ ۋە 
ۆئز ىئشــلىرىنى پۈتتــۈرۈپ بولــۇپ، بىــر كۈنــى باغالرنــى ائرىالپتۇ. بۇ يــەردە بىرقانچە 
شــاتۇتىنى كۆرۈپتــۈ ۋە ەئكەلگــەن ســاالملىرىنى، ائمانــەت ائلغــان ســۆزلەرنى ۇئالرغــا 
دەپتۇ. بۇ ســۆزلەرنى ائڭالۋاتقان شــاتۇتىالرنىڭ ىئچىدىن بىرســى تىترەپ وئڭدىســىغا 
چۈشــۈپ، شــۇ يەردىــال جــان ۈئزۈپتــۇ. كــۆز ائلدىدىــال يــۈز بەرگــەن بــۇ تىراگېدىيەنــى 
كۆرگــەن ســودىگەر، شــاتۇتىنىڭ خەۋىرىنــى ەئكەلگىنىگــە مىــڭ پۇشــايمان قىپتــۇ ۋە 

"بــۇ شــاتۇتىنىڭ ۆئلۈمىگــە مەن ســەۋەپچى بولــدۇم" دەپ قاتتىق ھەســرەتلىنىپتۇ.

“بــۇ قۇشــنىڭ بەلكــى مېنىڭ قۇشــۇم بىلــەن تۇغقاندارچىلىقى بار بولســا كېرەك. 
بەلكــى بــۇالر ىئككــى بەدەن بىــر جاندۇر. نېمە ۈئچۈن ۇئ خەۋەرنــى ەئكەلگەندىمەن." 

_دەپتۇ ۇئ ھەســرەت بىلەن.

شــۇنداق قىلىــپ ســودىگەر ھىندىســتاندىكى بارلىــق ىئشــلىرىنى پۈتتۈرۈپتــۇ ۋە 
ائلغــان سوۋغا-ســاالملىرى بىلــەن بىرلىكتــە ۆئز دۆلىتىگــە قايتىــپ كەپتــۇ. ســودىگەر 

ائىئلىســىگە كېلىپــال ھــەر بىرىســېنىڭ ائرزۇلىــرى بويىچــە ھەدىيەلەرنــى تارقىتىپتــۇ.

ھېــچ تاقىتــى قالمىغــان شــاتۇتى ســودىگەرگە قــاراپ: _ مېنىــڭ ھەدىيــەم نــەدە؟  
ۇئ ياقالردىــن قانــداق خــەۋەر بــار؟ 

ســودىگەر:_ بولــدى قىــل، تــا ھازىرغىچە گېپىڭنــى يەتكۈزگىنىمگە پۇشــايماندا 
مــەن. ائشــۇ گەپلەرنــى قىلغــان تىلىــم تۇتۇلســۇن، پۇشــايمان دىــن بارماقلىرىمنــى 
نېمــە ۈئچــۈن  بىــر خەۋەرنــى  نادانلىقىمدىــن ائشــۇنداق بولمىغــۇر  چىشــلىدىم. 
يەتكــۈزدۈم، نېمــە ۈئچــۈن دېدىــم؟ _ دەپ ھازىرغىچــە ۆئز-ۆئزۈمگــە ائچچىقلىنىــپ 
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تۇرۇپتىمــەن.

شــاتۇتى: _خوجايىــن، نېمــە ۈئچــۈن پۇشــايمان قىلىســەن، بۇ ائچچىققا ســەۋەپ 
بولغــان زادى نېمە؟

ســودىگەر: _ ســېنىڭ شــىكايەتلىرىڭنى ېئيتتىــم. ســاڭا وئخشــايدىغان بىــر توپ 
شــاتۇتىالرغا بىر-بىرلەپ يەتكۈزدىم. ىئچىدىن بىرســى، ســېنىڭ دەرتلىرىڭنى ائڭالپ 
ــە ۈئچــۈن ســۆزلىدىم، _ دەپ  ــدى. _ نېم ــپ ۆئل ــى يېرىلى ــى–دە، ۆئت ــۇپ كەتت قورق
كــۆپ پۇشــايمان قىلدىــم. ەئممــا، دەيدىغاننــى دېگــەن تۇرســام، پۇشــايمان قىلغــان 

بىلــەن وئرنىغــا كېلەمتــى!

شــاتۇتى، ۇئ شــاتۇتىنىڭ قىســمىتىنى ائڭلىغاندىــن كېيىــن تىترەپــال وئڭدىســىغا 
يىقىلىــپ، ھوشــىدىن كېتىپتــۇ.

ســودىگەر شــاتۇتىنىڭ يىقىلغانلىقىنــى كــۆرۈپ، بېشــىدىكى تۇمىقىنــى ېئلىــپ، 
پىقىرتىــپ يەرگــە ېئتىپتــۇ. بېشــى قېيىپتــۇ. شــاتۇتىنىڭ بــۇ ھالىنــى كــۆرۈپ، ياقىســىنى 

يىرتىــپ، پۇشــايمان قىپتــۇ.

_ ائھ خــۇش ائۋاز شــاتۇتىم، ســاڭا نېمــە بولــدى؟ ەئي مۇڭلــۇق ســايرايدىغان 
قۇشــۇم، مېنىــڭ سىردىشــىم، مۇڭدىشــىم!_ دەپ نالــە قىپتــۇ.

قەلبــى ھەســرەتكە تولغــان ســودىگەر قەپەزنىــڭ ائغزىنــى ېئچىــپ، شــاتۇتىنى 
ېئلىــپ، قەپەزدىــن چىقىرىپتــۇ . قەپەزدىــن قۇتۇلغــان شــاتۇتى دەرھــال قانــات قېقىــپ 

ۇئچــۇپ بېرىــپ، بىــر دەرەخ شــېخىنىڭ ۇئچىغــا  قونۇپتــۇ.

سودىگەر شاتۇتىنىڭ بۇ ەئھۋالىنى كۆرۈپ ھاڭ-تاڭ قاپتۇ ۋە شاتۇتىغا قاراپ:

_ ھالىڭنى ېئيت، بىزمۇ نېمە بولغانلىقىنى بىلەيلى، _ دەپتۇ.

شــاتۇتى: _ ۇئ قۇشــنىڭ قىلغــان ىئشــلىرى مــاڭا ەئقىــل بــەردى. ۇئ قــۇش مــاڭا 
قەپەزدىــن، ائســارەتتىن قۇتۇلۇشــنىڭ يولىنــى  مــاڭا كۆرســەتتى. ســېنىڭ ەئســىرىڭ 
بولــۇپ بىــر ۆئمــۈر ياشــىغاندىن ۆئلۈپــال قۇتــۇل دېدى، _ دەپتــۇ. ۋە يەنــە: _ ەئلۋىدا 
ــە  ــەردە ۋەتىنىڭگ ــر كۈنل ــەنمۇ بى ــدۇم، س ــان بول ــەن كېتىدىغ ــدى م ــن! ەئم خوجايى
كېتەرســەن. ەئلۋىــدا! ســەن مــاڭا مەرھەمەت قىلدىــڭ. مېنى قاراڭغــۇ زىنداندىن ائزات 
قىلدىــڭ، _ دەپ نازاكەتلىــك بىــر ىئككــى ېئغىــز گــەپ قىلغاندىــن كېيىــن " خەيــرى 
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خــوش، ائمــان بولغىــن!" دېگىنىچــە قانــات قېقىــپ، كۆككــە پــەرۋاز قىپتــۇ.

ســودىگەر: _تەڭــرى ســېنى ائمــان قىلســۇن! كــەت. ســەن مــاڭا، بىــر يــول 
بولــدۇڭ، _ دەپتــۇ. كۆرســەتكۈچى 

سودىگەر ۆئز-ۆئزىگە مۇنداق دەپتۇ:

ــۇش  ــرەت بولســۇن. كويزا-كىشــەندىن قۇتۇل ــە ىئب ــۇ ىئشــالر ھەممىمىزگ _ ب
ۈئچــۈن ەئقىلنــى ىئشــلىتىش الزىــم. مېنىــڭ روھىــم، ۇئ شــاتۇتىنىڭكىدىن تــۆۋەن 

ــەي. ــالرنىمۇ قويۇۋېت ــقا قۇش ــەس. باش ەئم

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

راست سۆز تاش ۋە تۆمۈردەكتۇر.

ەئگەر ۇئالر ھەركەتكە كەلسە، ەئتراپقا وئت چاچار.

تاش ۋە تۆمۈرنى وئرۇنسىز يەرگە ۇئرما.

وئيلىماستىن سۆزلىمە.

ېئغىزىڭدىن چىققان سۆز، يادىن چىققان وئققا وئخشاش.

ېئتىلغان وئق ائرقىغا قايتماس. ۇئدۇلدا كىم بولسا شۇنىڭغا تېگىدۇ.

بۇ قاراڭغۇ جاھان پاختازارلىققا وئخشايدۇ.

پاختا ىئچىدە وئت تۇراالمتى؟

ەئگەر نەمرۇد بولساڭ وئتتىن ۆئلگىدەك قورق.

وئتقا كىرمەكچى بولساڭ ەئگەر، ائلدى بىلەن ىئبراھىمدەك بول.

قۇيــاش ھــەر ســەھەر شــەرقتىن چىققانــدا، ســېنىڭ گۈزەللىكىــڭ ۇئنىڭدىــن نــۇر 
ائلىدۇ.

ــن  ــان بۇلبۇلدى ــن ائيرىلغ ــق ســۆزلىمە، گۈلدى ــۈل توغرىلى ــاالي! گ ــۈپ ق ۆئتۈن
ســۆز ائچ.

باھار مەۋســۇمىدا زىراەئتتىن خەۋەرســىز كىشىنىڭ ائلدىدا، پەسىلنىڭ ەئتىۋارى 
بولمايدۇ.



57

ــى  ــڭ ىئلتىپاتىن ــرەك. چۈنكــى روھــالر ۇئنى ــش كې ــى باشــپاناھ قىلى داىئــم ھەقن
ــدۇ. ــد قىلى ۈئمى

ھەقنىڭ ھىمايىسىگە ىئگە بولساڭ، سۇ بىلەن وئت يامانرىڭ بولىدۇ.

دېڭىــز، نــۇھ بىلــەن مۇســاغا بــۇ ســەۋەبتىن دوســت بولــدى ۋە دۈشــمەنلىرىنى 
يــوق قىلــدى.

وئت، نەمرۇدنىــڭ پەسكەشــلىكىنى كۆرســىتىش ۈئچــۈن، ىئبراھىمغــا بىــر قەلــەئ 
بولدى.

سۈيىقەستچىلەردىن قوغداش ۈئچۈن، تاغ ھەزرىتى يەھيانى يېنىغا چاقىردى.

“ەئي يەھيا! يېنىمغا كەل، سېنى قىلىچالردىن قوغدايمەن" دېدى.

ســېنىڭ ەئتراپىڭــدا شــۇنداق تەملىــك نەرســىلەر  باركــى، جاھــان خەلقــى بىــر 
ىئلتىپاتىــڭ ۈئچــۈن جانلىرىنــى پىــدا قىلىــدۇ.

باققال بىلەن شاتۇت

بىر يات بىلەن سۆزلەشسەڭ مىڭ ھالى بولۇر،

   توغرا تۇي، ائل خوش خەۋەر، دوست اللە بولۇر.

       ۆئي ۋە ھەرە ساندۇقىنى ياتالردىن پاكلىساڭ ەئگەر،

          ۆئي بىلەن ھەرە ساندۇقۇڭ تەلتۆكۈس بالغا تولۇر.

بىر دۇكاندارنىڭ بىر خۇش  ائۋازلىق شاتۇتى بار ىئكەن. 

يېقىملىــق  خېرىدارالرغــا  كەلگــەن  قارايدىكــەن.  دۇكانغــا  شــاتۇتى  بــۇ 
پىچىراليدىكــەن. ۇئالر بىلــەن چاقچاقلىشــىدىكەن. خېرىــدارالر مالالرنىــڭ باھاســىنى 

سورىســا، ائدەمــدەكال توغــرا جــاۋاپ بېرىدىكــەن. 

ــر  ــۇ. بى ــاراپ قاپت ــا ق ــاتۇتى دۇكانغ ــۇ. ش ــە كېتىپت ــى ۆئيگ ــر كۈن ــدار بى دۇكان
مۈشــۈك بىــر چاشــقاننى قوغــالپ دۇكاننىــڭ ىئچىگــە كىرىپتــۇ. مۈشــۈكنى كۆرگــەن 
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شــاتۇتى شــۇنداق قاتتىــق قورقــۇپ كېتىــپ، ۆئزىنــى قاچۇرىمــەن دەپ، دۇكاننىــڭ بىــر 
ــۇ. بۇلۇڭىدىكــى گۈلمــاي قاچىســىنى ۆئرۈۋېتىپت

دۇكانــدار ۆئيدىــن كېلىپ، خاتىرجەم وئلتۇراي دەپ شــۇنداق قارىســا، دۇكاننىڭ 
ھــەر يېــرى مايغــا چىلىشــىپ تۇرغــان. بۇنــى شــاتۇتىنىڭ قىلغانلىقىنــى بىلىپتــۇ-دە، 
ــۈزەل  ــۇ گ ــەن ب ــۇ. شــۇنىڭ بىل ــى توزىتىۋېتىپت شــاتۇتىنىڭ بېشــىغا ۇئرۇپ، پەيلىرىن

شــاتۇتى تــاز بولــۇپ قاپتــۇ.

تــاز شــاتۇتى ھېــچ ســايرىمايدىغان بولــۇپ قاپتــۇ. دۇكانــدار بــۇ ھالنــى كــۆرۈپ، 
قىلغــان ىئشــىغا پۇشــايمان قىپتــۇ. پۇشــايمىنىنى ائلىدىغــان قاچــا تاپالمــاي، " ھــەي 
ېئســىت! ســودام ائزىيىدىغــان بولــدى. كاشــكى بــۇ قولــۇم ســۇنۇپ كەتكــەن بولســا، 

شــۇ يېقىملىــق ائۋازى بــار قۇشــۇمنى ۇئرمىغــان بــوالر ىئدىــم" - دەپ نالــە قىپتــۇ.

شــاتۇتى قايتــا ســايراپ قاالرمىكىــن دەپ وئيــالپ، يېتىم-يېســىرالرغا ســەدىقە 
بېرىپتــۇ. ۈئچ كېچە-كۈنــدۈز ســايرىمىغاندىن كېيىــن، دۇكانــدار غەمگــە پاتقان ھالدا 
دۇكاننىڭ ائلدىدا وئلتۇرۇپتۇ.  دۇكاندار بېشىنى قاشالپ، _ بۇ قۇش ەئمدى قاچانمۇ 
ــۈك غەم-ەئندىشــىنىڭ  ــەت سايرىماســمۇ؟_ دەپ تۈرل ــدى پەق ــى ەئم ســايرار؟ ياك

ىئچىگــە غــەرق بــوپ، ۋاقىتنــى ۆئتكۈزۈپتــۇ.

ــڭ  ــۇ. ۇئنى ــش ۆئتۈپت ــاش دەرۋى ــاالڭ ب ــر ي ــن بى ــڭ ائلدىدى ــر چاغــدا دۇكاننى بى
باشــلىرى ۇئســتىرا بىلــەن پاكىــز قىرىلغــان بولــۇپ، خــۇددى پارقىــراپ تۇرغــان بىــر 

پارچــە تاشــتەك پاينــەك ىئكــەن.

شاتۇتى بۇ دەرۋىشنى كۆرۇپ دەرھال زۇۋانغا كېلىپ دەپتۇ:

_ ەئي دوســتۇم! ەئي پاينەك باش، ســاڭا نېمە بولدى؟  ياكى ســەنمۇ قاچىدىكى 
گۈل مېيىنى تۆكۈۋەتتىڭمۇ؟

شــاتۇتىنىڭ دەرۋىشــنى ۆئزىگــە وئخشىتىشــىنى ائڭلىغــان ەئتراپتىكــى كىشــىلەر 
پاراققىــدە كۈلــۈپ كېتىپتــۇ.

شــاتۇتنىڭ ۆئزىنــى دەرۋىش بىلەن سېلىشتۇرۇشــى خەلقنــى كۈلدۈرگەن. چۈنكى 
قىيــاس  ھەركىمنىــڭ تەجرىبىســىگە، بىلىمىگــە، مۇھىتقا قاراپ ۆئزگىرىشــى مۇمكىن. 
بــۇ نۇقتىدىــن قارىغانــدا، قىيــاس ائرقىلىــق ھەقىقەتنــى تولــۇق كۆرگىلــى بولمايــدۇ. 

شــۇڭا بەزىــدە قىيــاس، ائدەمنى ائســانال خاتاالشــتۇرىدۇ.
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ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ھەقىقەتنى تونۇمىغان، شۈبھىسىز تەڭرى يولىدىن يىراقلىشىدۇ.

ــا بىرســىدىن  ــە وئزۇقالنســىمۇ، ەئمم ــر چىمەنلىكت ىئككــى ھــەرە وئخشــاش بى
ــدۇ. زەھــەر، بىرســىدىن ھەســەل چىقى

وئخشاش ىئككى جەرەن بىر يەردىن سۇ ىئچىپ، وئخشاش وئتالقتا وئتلىسىمۇ، 
بىرسىدىن ىئپار ، يەنە بىرسىدىن ماياق چىقىدۇ.

ىئككــى قومــۇش وئخشــاش ســۇدا ۆئسســىمۇ، بىرســىدىن شــېكەر چىقســا، 
بىرســىدىن چىقمايــدۇ.

وئزۇقلــۇق بىرســېنىڭ قارنىنــى تويدۇرســا، باشــقا بىرســىنى ائلالھنىــڭ نۇرىغــا 
ىئگــە قىلىــدۇ.

بەزىلەرنىڭ يېگىنىدىن پىخســىقلىق ۋە ھەســەت پەيدا بولســا، بەزىلەرنىڭكىدىن 
تەڭرى ىئشــىقى ھاســىل بولىدۇ.

كۆرۈنۈشــتە بىر-بىرىگە وئخشىســىمۇ، تۇزلۇق ســۇ بىلەن تاتلىق ســۇ ائرىسىدا 
زور پــەرق بار.

تاتلىــق ســۇ بىلــەن تۇزلــۇق )ائچچىــق( ســۇ وئخشاشــمۇ؟ بۇنى ســۇنى  ىئچكەن  
كىشــى بىلىدۇ.

مۇســانىڭ ھاسىســى بىلــەن بــۇ ھاســىالرنىڭ پەرقــى چوڭــدۇر.    مۇســانىڭ 
ھاسىســىدىكى خاســىيەتلەرنىڭ ھېــچ بىــرى بــۇالردا يــوق.

بــۇ ھاســىالرنىڭ ائرقىســىدا تەڭرىنىــڭ لەنىتــى بولســا مۇســا ھاسىســېنىڭ 
ائرقىســىدا ھەقنىــڭ رەھمىتــى بــاردۇر.

مايمۇنالر ىئنسانالردا نېمىنى كۆرسە، شۇنى دوراپ زوقلىنىدۇ.

ۇئ "مەنمــۇ ىئنســاننىڭ قىلغىنىنــى قىلدىم" دەپ وئياليدۇ-يــۇ، ەئمما ھەقىقەتنى 
بىلمەيدۇ.

ىئبادەت مۇئمىنلەرگە مەڭگۈلۈك ھۇزۇر. مۇناپىقالر بولسا جان كويىدا.

مۇناپىــق دېگــەن ســۆز دوزاخ دېگەن ســۆزدىن كەلمىگەن بولســا ىئدى، ۇئنىڭدا 
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دوزاخنىــڭ تەمــى بولمىغان بوالتتى.

ســۆزنىڭ كونىلىقــى ھەرپتىــن ەئمــەس، دېڭىــز ســۈيىنىڭ ائچچىقلىقى ۇئســۇلغان 
قاچىنىــڭ ســەۋەبىدىن ەئمەس.

ــەردە ســەۋەبىدىن  ــار. ائرىســىدىكى پ ــزالر ب ــق ســۇلۇق دېڭى ــق ۋە تاتلى ائچچى
ــدۇ. ــە ائرىلىشــىپ كەتمەي بىر-بىرلىرىگ

دېڭىــز ىئككــى ەئممــا ماھىيىتــى بىــر. ســەن ىئككىدىــن ۋاز كېچىــپ، ماھىيەتكــە 
ېئرىش.

بىرسېنىڭ ائغزىدا چۆپ بولسا، ۇئنىڭدىن قۇتۇلمىغىچە راھەت بواللمايدۇ.

ېئسىل تاماقلىرىڭدىكى بىر تال قىل سېنى بىائرام قىلىشقا يېتەرلىك.

ــان  ــە شــوتا بولســا، ائخىرەتكــە بولغ ــان ھېرىســمەنلىكىڭ يەرگ ــا بولغ دۇنياغ
ــدۇ. ــە شــوتا بولى ھېرىســمەنلىكىڭ كۆكلەرگ

بەدەندىكــى راھەتســىزلىكنى تېۋىپتىــن ســورا. ەئگەر روھى جەھەتتە راھەتســىز 
بولســاڭ ھەزرىتى مۇھەممەد )س.ەئ.ۋ( تىن ســورا.

بــەزى ياخشــىلىق بەزىــدە دۈشــمەنلىكتەك كۆرۈنىــدۇ. شــۇنىڭ ۈئچــۈن ائقىلــالر 
بــۇ ىئشــالرغا  ھەيرانــدۇر.

بــۇ يولدىكــى ھەيرانلىــق، سۆيگۈســىدىن ائيرىلىپ قالغانلىقتىــن ەئمەس، بەلكى 
ۇئنىڭدىــن بىھۇش بولۇپ ھاڭ-تــاڭ بولغانلىقىدىندۇر.

ــا  ــەر قولغ ــۈن ھ ــۇنىڭ ۈئچ ــار. ش ــەيتانالر ب ــۇن ش ــەكلىدىكى نۇرغ ــان ش ىئنس
ــىلما. ېئس

وئۋچىنىڭ ىئسقىرتىشى قۇشنى تۇتۇش ۈئچۈندۈر 

ۆئزىگــە وئخشــاش قۇشــنىڭ ســايرىغىنىنى ائڭلىغــان قــۇش يەرگــە قونــۇپ، 
قىلتاققــا چۈشــىدۇ.

مەرت ىئنسانالر  بەخىتلىكتۇر.

نامەردلەر ھامان بىر كۈنى زىيان تارتىدۇ.
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تىلشۇناس

ۇئپۇقنى نۇر قاپلىدى، قەندىل سەۋەبتىن،
قەيەردە ھەق دوستى ەئي دوست، بىل سەۋەبتىن.

بارىدىغان يەر ائخىرى رەببىل ائلەمىيندۇر ،
قۇل تارتىدۇ مىڭبىر باال، تىل سەۋەبىدىن.

بىــر تىلچــى ســاياھەت ۈئچۈن كېمىگە چىقىپتۇ. ۇئ ۆئزىنــى ناھايىتى قابىلىيەتلىك 
دەپ وئياليدىكــەن، باشــقا كىشــىلەرنى ياراتمايدىكــەن. كېمــە چەكســىز دېڭىــزدا 

كېتىۋاتقانــدا، تىلشــۇناس كېمىچىنــى مەنســىتمىگەن بىــر قىياپەتتــە:

ســوراپتۇ. بىلەمســەن؟_دەپ  گرامماتىكىنــى  ســەن  كېمىچــى،   _ھــەي 
كېمىچى: ياق بىلمەيمەن، ھېچ وئقۇمىغانتىم. دەپتۇ.

تىلچى: _ ىئسىت، ۆئمرۈڭنىڭ يېرىمى بىكار ۆئتۈپ كېتىپتۇ.

بــۇ ســۆزنى ائڭالپ كېمىچــى خاپــا بوپتــۇ. ەئممــا، ائچچىقىنــى ىئچىگــە يۇتــۇپ، 
ۈئن تىــن قىلماپتــۇ. تۇيۇقســىزال بــوران چىقىــپ، دېڭىــز دولقۇنالشــقا باشــالپتۇ–دە، 

كېمــە خەتــەر ىئچىــدە قاپتــۇ.

كېمىچى ۇئ تىلچىغا ۋارقىراپ: _ سۇ ۈئزۈشنى بىلەمسىز؟ 

      تىلچى قورققىنىدىن تىترەپ تۇرۇپ:_ەئي يىگىت، بىلمەيمەن!- دەپتۇ.

كېمىچــى:_ ەئي تىلچــى، ۇئنداقتــا ســېنىڭ پۈتۈن ۆئمرۈڭ بىــكار ۆئتۈپ كېتىپتۇ! 
بىرائزدىــن كېيىــن كېمــە چۆكىــدۇ، ســېنىڭ ۇئ بىلىملىرىڭنىــڭ ھېــچ بىــرى كارغــا 
ــى  ــڭ ھىكايىســى ســىزگە ھــاالك بولماســلىقنىڭ يولىن ــۇ. تىلچىنى ــدۇ، _دەپت كەلمەي

كۆرســىتىش ۈئچــۈن بىــر دەرســتۇر.  

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

بــۇ دۇنيانىــڭ ۆئتكۈنچــى  تەكەببۇرلىقىدىــن باشــقىالرنى مەنســىتمىگەنلەر، 
بىلمىگەنلــەردۇر.  ىئكەنلىكىنــى 
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ەئي وئغــۇل! بــۇ يــەردە ســۆزنىڭ گرامماتىكىلىرى ەئســقاتمايدۇ، ســۇ ۈئزۈشــنى 
بىلىشــىڭ الزىــم . ۇئنــى بىلســەڭ ســۇدىن ھېچ قورقمايســەن.

دېڭىز ۆئلۈكنى بېشىدا كۆتۈرىدۇ، تىرىكنىڭ قۇتۇلۇشى قىيىندۇر.

ــڭ  ــىدىن ۆئلۈكتەكســەن؛ ۇئنى ــش نۇقتىس ــەت قىلى ــانىيەتكە خىزم ــەن ىئنس   س
ــڭ بېشــىدا وئلتۇرىســەن. ــۈن ســىرالر دېڭىزىنى ۈئچ

ەئي كىبىرلىكتىن خەلقنى ”ېئشــەك“ دېگەن ىئنســان! ەئمدى ســەن مۇز ۈئســتىدە 
قالغان ېئشــەكتەك بولدۇڭ.

قەلب ەئھلىنىڭ ىئلمى پايدىلىق بولۇر.

تەن ەئھلىنىڭ ىئلمى پەقەت بىر يۈكتۇر.

ىئلىم قەلبتىن بولسا ، ىئگىسىگە يار بولۇر.

تېنى زەھەر بولغاننىڭ ىئگىسى ھەم خار بولۇر.

دېــدى. وئخشــايدۇ  ېئشــەككە  يۈدۈۋالغــان  كىتــاب  ۇئالر   تەڭــرى:_ 

يۈكتــۇر. ســاڭا  ھەممىســى  باشــقا  بولمىســا،  ىئلىــم  پايدىلىــق   ســەندە 
ــى ياســاش ۈئچــۈن ســۈرگەن گىرىمــدەك  ــم بولمىســا، ۇئ كېلىنن ەئســقاتىدىغان بىلى

ــدۇ. ــەدى بولماي ەئب

مال-دۇنيانى دەپ بىلىم ىئگەللىمە.

ياشانغان سازەندە

ەئي  يار، كەتسە ھەركىم كەتسۇن، سەن زىنھاركەتمە،
ساقال دوستۇم، ساقال وئلتۇر، مېنى تاشالپ سەن كەتمە.
گۈل-شېكەر ۆئرنىكىدۇر، تولدۇر قەدەھكە ساپ شاراپ،

بۇ بەزمىدە قالدۇر ىئزىڭنى، ەئي گۈزىلىم سەن كەتمە.

ائڭلىدىڭالرمىكىــن، ھەزرىتــى ۆئمەر زامانىــدا ائجايىپ مۇڭلۇق قالۇن چالىدىغان 
بىــر ســازەندە ۆئتكــەن ىئكەن. بۇلبۇلمۇ ۇئنىڭ چالغــان قالۇنىنىڭ ائۋازىنى ائڭلىغىنىدا 
بىھــۇش بولــۇپ كېتىدىكــەن. ۇئ ائجايىــپ مۇڭنــى ائڭلىغــان ھــەر كىشــىنىڭ يۈزلىرىــدە 
تەبەسســۇم جىلۋىلىنىدىكەن. مەشــرەپلەر، كۆڭۈل ېئچىش پاائلىيەتلىرى ۇئنىڭ مۇڭى 
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بىلــەن ۋايىغــا يېتىدىكــەن. ېئيتقــان ناخشــىلىرىدىن، چالغــان ســازلىرىدىن ســورۇنالر 
ــەرق  ــا غ ــر خىيالالرغ ــپ بى ــالر ائجايى ــى ائڭلىغان ــەن. ۇئن ــپ كېتىدىك ــپ قىززى ائجايى

بولىدىكەن. 

ائرىدىــن ۇئزۇن ۋاقىــت ۆئتۈپتــۇ. ســازەندىمۇ ياشــىنىپ قاپتــۇ. كۆڭۈللەرنــى 
وئۋلىغــان بــۇ بۈركــۈت ەئمــدى ائجىــزالپ، چىۋىــن وئۋالشــقا باشــالپتۇ . قىــران قامىتــى 
يايــدەك ېئگىلىپتــۇ. ۆئســكۈلەڭ قاشــلىرى ســاڭگىالپ، نۇرســىز كۆزلىرىنىــڭ ائلدىغــا 
چۈشۈپتۇ. جانغا جان قوشىدىغان مۇڭلۇق ائۋازى ۆئز خاسىيىتىنى يوقىتىپتۇ. گاراڭ-
گــۇرۇڭ  ائۋازى كىشــىلەرنىڭ بېشــىنى ائغرىتىپتــۇ، ھەممــە ۇئنىڭدىــن زېرىكىشــكە 
باشــالپتۇ. زادى قايســى بىــر خوشــاللىق باركــى، مەڭگۈلــۈك قالىدىغــان؟ قايســى بىــر 

قەســىر باركــى، يىقىلىــپ تۇپراققــا  ائيالنمايدىغــان؟

يىلــالر ائرقا-ائرقىدىــن ســۇدەك ېئقىپتــۇ. ســازەندە بەكمــۇ قېرىــپ، مۈكچىيىپــال 
قاپتــۇ. كۈچىدىــن قېلىــپ، بىــر بــۇردا نانغــا مۇھتــاج بوپتــۇ.

بىر كۈنى ىئچى ۆئرتىنىپ، جانابى ھەققە يالۋۇرۇپ نىدا قىپتۇ:

 _ ۇئلــۇغ تەڭرىــم، مــاڭا ۇئزۇن بىــر ۆئمــۈر ائتــا قىلدىــڭ. مېنىڭــدەك بىــر 
ەئرزىمــەس بەندەڭگــە ائجايىــپ ياخشــىلىق، ېئھســانالرنى قىلدىــڭ. 70 يىــل گۇنــاھ 
قىلىــپ ۆئتتــۈم. بىــر كۈنمــۇ رىزقىمنــى كەســمىدىڭ، نېئمىتىڭنــى ائيىمىدىــڭ. ەئمــدى 
بۈگۈنكــى كۈنگــە كەلگەنــدە كىرىمىــم يــوق، قولــۇم ېئگىلمــەس، كۈچــۈم يەتمــەس 
بــوپ قالدىــم. مــەن، بۈگــۈن ســېنىڭ مېھمىنىــڭ. بۇندىــن كېيىــن پەقەت ســەن ۈئچۈنال 

ســاز چالىمــەن.

قالۇننــى ائپتــۇ. تەڭرىنــى باشــپاناھ قىلىــپ، ۇئنىڭغــا ائتــاپ قالــۇن چېلىش ۈئچۈن 
مەدىنــە مازارلىقىغــا قــاراپ يولغــا چىقىپتــۇ. ۆئز–ۆئزىگە دەپتۇ:

_مــەن چالىمــەن، چالغــان ســازىمنىڭ ھەققىنــى تەڭرىمدىــن ســورايمەن. چۈنكى 
ۇئ رىزىــق بەرگۈچىدۇر.

 بىــردەم چېلىــپ، ائندىــن يىغالپتــۇ. كېيىــن قالۇننــى بېشــىغا ياســتۇق قىلىــپ، 
بىــر مازارنىــڭ يېنىــدا ۇئيقۇغــا كېتىپتــۇ. جــان قۇشــى قەپەزدىــن قۇتۇلــۇپ، ســازنى 

ــۇ. تاشــالپ ، ســازەندىلىكتىنمۇ ۋاز كېچىــپ، ۇئچــۇپ كېتىپت

سازەندىنىڭ جېنى، مەنىۋى ائلەمدە خىيال سۈرۈپتۇ:
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ــەر، مــاكان بەرســە،  ــەردە ي ــۇ ي ــۇ يەرگــە قويــۇپ قويســاڭالر؛ مــاڭا ب ــى ب “مېن
ائجايىــپ ياخشــى بوالتتــى. جېنىــم بــۇ باغــدا، بــۇ باھــار پەســلىدە ائجايىــپ يايرىغــان 
بوالتتــى. بــۇ ۇئۋىــدا، بــۇ ائلەمنىــڭ اللــەزار باغچىســىدا مەســت بولــۇپ كېتەتتــى. بــۇ 
يــەردە، بــۇ مەنىــۋى ائلەمــدە باشســىز، پۇتســىز ســەپەر قىالتتىم. لەۋســىز، چىشســىز 
قەنت-ناۋات يەيتتىم. دۇنيا مەشغۇلىيەتلىرىدىن، ائۋارىچىلىقلىرىدىن قۇتۇالتتىم– دە، 
پۈتــۈن ىئخالســىم بىلــەن  دوســتۇمنى زىكىــر قىالتتىم، ۇئنى وئياليتتىــم. كۆك يۈزىنى 
مــاكان قىلغــان پەرىشــتىلەر بىلــەن ســىرداش بوالتتىــم. كۆزلىرىــم يېپىــق ھالەتتە، بىر 
دۇنيــا كــۆردۈم. قولســىز تــۇرۇپ ەئتىــر گۈللەرنــى ۈئزدۈم. چۈشــۈمدە كۆرۈنگــەن بۇ 

ائلــەم، شــۇنداق بىــر ائلەمكــى، ھەيرانلىقتىــن قول–قاناتلىرىــم ېئچىلدى”.

ەئگــەر ۇئ مەنىــۋى دۇنيــا ۋە ۇئنىــڭ يولىنــى كــۆز بىلــەن كۆرگىلــى بولســا ىئــدى، 
بــۇ دۇنيــادا ھېچكىــم بىــر مىنۇتمــۇ تۇرمايتتــى.

ياشــانغان ســازەندىگە: "بــۇ يــەردە قېلىشــقا ھــەۋەس قىلمــا، ائچكۆزلــۈك قىلما. 
مادامىكــى پۇتلىرىڭدىكــى تىكــەن چىقىــپ كەتكــەن ىئكــەن ، قورقمــا، قېنــى كــەت!"- 

دەپ بۇيــرۇق كەپتــۇ.

ســازەندىنىڭ روھــى: "تەڭرىنىــڭ مەرھەمــەت ۋە ېئھســان ماكانىــدا تۇرالىغانغــا 
قــەدەر تــۇر، ۇئ يەردىــن ائيرىلمــا" دەپتــۇ.

دەل شــۇچاغدا جانابــى ھــەق، ھەزرىتــى ۆئمەرگــە شــۇنداق بىــر ۇئيقــۇ بەرگــەن 
ىئكەنكــى، بــۇ ۇئيقۇدىــن باشــلىرىنى كۆتۈرەلمەپتــۇ. ھەزرىتــى ۆئمــەر بــۇ ەئھۋالغــا 
ھەيــران قاپتــۇ. ۇئ : "بۇنــداق بىــر ۇئيقۇغــا ائدەتلەنگــەن ەئمــەس ىئدىــم. بــۇ ۇئيقــۇ 

سەۋەپســىز ەئمــەس. ھەرھالــدا ســىرلىق بىــر ائلەمدىــن كەلــدى." دەپ وئيالپتــۇ.

بېشــىنى قويۇپتــۇ، يەنــە ۇئخالشــقا باشــالپتۇ. بىــر چــۈش كۆرۈپتــۇ. چۈشــىدە 
ھــەق تەرەپتىــن بىــر ائۋاز كەپتــۇ. بــۇ ائۋازنــى روھــى ائڭالپتــۇ.

ھەزرىتى ۆئمەرگە يەنە غايىپتىن بىر سادا كەپتۇ:

“ەئي ۆئمەر، بىزنىڭ بەندىلىرىمىزنى قىيىنچىلىقالردىن قۇتقۇز. بىزنىڭ خاس ۋە 
مۆھتــەرەم بىــر بەندىمىــز بــار. ۇئنى كۆرۈش ۈئچــۈن، مازارلىققا كەلگىچــە تارتىدىغان 
جاپاغــا چىــدا. ەئي ۆئمــەر، ھەركىمنىــڭ ھەققــى بــار بەيتــۇل مالدىــن 700 دىنــار ائل. 
ــان،  ــۇل ىئنس ــەي يوقس ــن:- ھ ــداق دېگى ــپ، مۇن ــپ بېرى ــا ائپىرى ــى ۇئنىڭغ ۇئ پۇلن
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ھازىرچــە مۇشــۇنچىلىك ەئكەلدىــم. بــۇ پۇلنــى ائل ۋە بىزنــى ەئپــۇ قىــل. بۇنچىلىــك 
ــدە  ــە، تۈگىگەن ــى خەجل ــۇ پۇلن ــدۇ. ب ــۇل ســېنىڭ ائدەتتىكــى ېئھتىياجلىرىڭغــا يېتى پ

يەنــە مۇشــۇ يەرگــە كــەل”.

ھەزرىتــى ۆئمــەر چۈشــىدە ائڭلىغان ائۋازنىڭ ھەيۋىســىدىن وئيغىنىــپ كېتىپتۇ– 
دە، وئرنىدىــن چاچــراپ تۇرۇپتــۇ ۋە بــۇ خىزمەتنــى دەرھــال قىلىــش ۈئچــۈن تەييارلىق 
قىپتــۇ. پۇلنــى ســالغان قاپچۇقنــى قولتۇقىغــا قىســىپ، مازارلىققا قاراپ يولغــا چىقىپتۇ. 
ــۇ.  ــش ۈئچــۈن يۈگرەپت ــۇ خــاس بەندىســېنىڭ قېشــىغا ىئتتىكــرەك بېرى ــڭ ب تەڭرىنى
مازارلىققــا كېلىــپ، ۇئياق-بۇياققــا قاراپتــۇ ۋە ەئتراپنــى بىــر قــۇر ائيلىنىپتــۇ. پەقــەت 
ــە: "  ــۇ. ۆئز-ۆئزىگ ــر ائدەم كۆرمەپت ــقا بى ــن باش ــازەندە بوۋايدى ــان س ــى ياتق ھېلىق
بەلكــى بــۇ كىشــى بولســا كېــرەك" دەپتــۇ. ەئممــا، يەنــە بىــر قــاراپ بېقىــش ۈئچــۈن، 
ــا  ــا تــوال مېڭىــپ، ھېرىپمــۇ قاپتــۇ . ۇئ مازارلىقت ەئتراپنــى ائيلىنىپتــۇ. ۇئياق-بۇياقق

بوۋايدىــن باشــقا ىئنســى-جىن يــوق ىئكــەن.

جانابى ھەق مۇنداق دېگەن ىئكەن: _ھەققە ائشىق  بىر قۇلۇم بار.

بۇ قېرى سازەندە، قانداق بولۇپ تەڭرىنىڭ خاس قۇللىرىدىن بولۇپ قالىدۇ؟

ۇئ يەنە بىر قېتىم مازارلىقنى ائيلىنىپتۇ، ۇئياق-بۇياققا قاراپ تەڭرىنىڭ ياخشى 
بەندىســىنى ىئزدەپتــۇ. ۇئ خــۇددى  چۆلنىــڭ ەئتراپىــدا وئۋ ىئزدىگــەن ائرســالندەك 
بــوپ كېتىپتــۇ. ۇئ يــەردە ۇئ بوۋايدىــن باشــقا ھېچكىــم يوقلۇقىغــا جــەزم قىلغاندىــن 
كېيىــن، ۆئز-ۆئزىگــە:" قاراڭغۇلــۇق ىئچىــدە قانچىلىغــان نۇرالنغــان كۆڭۈللــەر بــار- 

ھــە!" دەپتــۇ.

ائندىــن ســازەندە بوۋاينىــڭ يېنىغــا كەپتــۇ، ســەمىمىي بىــر ھۆرمەت بىلەن ائســتا 
يېنىــدا وئلتۇرۇپتۇ.

ــوۋاي  ــن ب ــكۈرگەن ائۋازدى ــكۈرۈپتۇ. چۈش ــەر چۈش ــى ۆئم ــدا ھەزرىت ــۇ چاغ ب
وئيغىنىپتــۇ–دە، چاچــراپ وئرنىدىــن تۇرۇپتــۇ ۋە بــۇ يەردىــن كېتىشــكە تەمشــىلىپتۇ، 

ەئممــا ۋۇجۇدىنــى بىــر تىتــرەك بېســىپتۇ. بــوۋاي وئيالپتــۇ: 

ــر قېــرى  ــۇپ، مېنىڭــدەك بى ــا رەببىــم ســەن مــاڭا يــاردەم قىــل! قانــداق بول “ي
ــپ ســوقۇلدى؟” ــر مۇســاپىر كېلى ســازەندىگە بى

ھەزرىتــى ۆئمــەر بوۋاينىــڭ يۈزىگــە قارىغان چاغــدا، ۇئنىڭ تاتارغــان يۈزىدىكى 
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خىجىللىقنــى كۆرۈپتــۇ. ۇئنىڭغــا:_ مەندىــن قورقمــا، ســاڭا ھــەق تەرەپتىــن بىــر 
ــى شــۇنچىلىك مەدھىيىلىدىكــى،  ــالھ، ســېنىڭ خۇيۇڭن ــم. ائل ــەۋەر ەئكەلدى خۇش-خ
ۆئمــەر ســېنىڭ يۈزۈڭگــە مەپتــۇن بولــدى. كــەل، يېنىمــدا وئلتــۇر. مېنىڭدىــن قاچمــا، 
ــەققەتلەر،  ــورىدى. مۇش ــى س ــېنىڭ ھال-ەئھۋالىڭن ــار. س ــاالمى ب ــاڭا س ــڭ س ھەقنى
ــدۇر دەپ ســورىدى. شــۇنىڭدەك  ــر ھالدى ــداق بى غەم-ەئندىشــىلەر ســەۋەبىدىن قان
جىــددى ېئھتىياجلىرىــڭ ۈئچــۈن، مــاۋۇ بىرقانچــە ائلتۇننــى ەئكەلدىــم. بۇالرنــى ائل، 

خەجلــە. تۈگىگەنــدە يەنــە مۇشــۇ يەرگــە كــەل.

بوۋاي بۇ ســۆزلەرنى ائڭالپ، تىترەپ كېتىپتۇ ۋە قوللىرى بىلەن ۆئزىنى ۇئرۇشــقا 
ــدەڭ  ــرى بەن ــۇ بىچــارە قې ــم! ب ــك تەڭرى باشــالپتۇ ۋە:_ ەئي تەڭداشســىز، قۇدرەتلى

ىئزادىــن يەرنىــڭ تېگىگــە كىرگــۈدەك بولــدى، _ دەپ ائھــۇ -پەريــات ۇئرۇپتــۇ.

بىــر ھــازا ۆئكســۈپ يىغالپتــۇ. ائھۇ-زارلىــرى، پىغانلىــرى ھــەر يەرنــى زىــل-
زىلىگــە كەلتۈرۈپتــۇ. ائخىرى قالۇننى يەرگە ۇئرۇپ، پارە-پارە قىلىۋېتىپتۇ. پارە-پارە 
بولغــان قالــۇن زۇۋانغــا كېلىــپ مۇنــداق نىــدا قىپتــۇ: ەئي رەببىــم بىلەن ائرامغــا پەردە 
بولغــان، ەئي ھــەق يولىــدا مېنــى ائزدۇرغــان، ەئي مېنىــڭ يولۇمنــى كەســكەن! ەئي 
يەتمىــش يىلدىــن بېــرى قېنىمنــى ىئچكــەن، ىئنســانالر يېنىــدا مېنى تۆۋەن چۈشــۈرمە، 
يۈزۈمنــى قــارا قىلمــا! جاپــاالر، گۇناھالر بىلەن ۆئتكەن ۆئمرۈمگە ىئچىڭ ائغرىســۇن. 
تەڭــرى مــاڭا شــۇنداق بىــر ۆئمــۈر بەخــش ەئتتىكــى، ۇئ ۆئمۈرنىــڭ بىــر كۈنىنىڭمــۇ 
قىممىتىنى ھېچكىم بىلمەيدۇ. ۇئ بىباھادۇر. مەن بولســام بۇ ھاياتىمنى، قىممەتلىك 
ۆئمرۈمنــى بىــكار ۆئتكۈزۈۋەتتىــم. ماڭا ائتــا قىلغان چەكلىك مۇڭالرنىڭ ھەممىســىنى 
تېــز ۋە تــۆۋەن ائۋازالر بىلــەن تۈگىتىۋەتتىــم. مــەن نەغمىلــەر بىلــەن ھەپىلەشــكەندە، 
ىئــراق پەدىســىنى وئيلىغانــدا، جۇدالىــق ۋاقىتلىرىنــى وئيلىيالمىدىــم. يەنــى دۇنيادىــن 
ائيرىلىدىغــان چاغدىكــى ائزاپــالر ېئســىمدىن چىقىــپ كەتتــى. مىــڭ ەئپســۇس زىــل 
تارىالردىــن چىققــان پىغــان- مۇزىكىالرنىــڭ مۇڭزارلىرىنــى چۈشــىنىپ، ۇئالر بىلــەن 
مەشــغۇل بولغــان بولســام، كۆڭلۈمنىــڭ ېئكىنزارلىقى كۆڭلۈمدە بولۇشــقا تېگىشــلىك 
بولغــان تۇيغۇالرنــى بارلىققــا كەلتۈرگــەن بوالتتــى. ەئمــدى كۆڭلــۈم ۆئلــدى. ائمــال 
قانچە، مۇشــۇ يىگىرمە تۆت پەدىنىڭ ائۋازى بىلەن پۈتۈن ۆئمرۈم كارۋاندەك ۆئتۈپ 
كەتتــى. كــۈن تۈگىــدى، ائخشــام بولــدى. تەڭرىنىــڭ بەرگەنلىرىگــە رازى بولمىغــان، 
نازلىنىــپ تۇرغــان، پەريــات قىلغــان نەپســىمنىڭ قولىــدا پەريــات قىلىمــەن. باشــقىالر 
ۈئســتىدىن شــىكايەت قىلمايمــەن. ســەندىن نەپســىم  ۈئچــۈن يــاردەم تەلــەپ قىلغــان 



67

ۆئزۈم ۈئســتىدىن ســاڭا شــىكايەت قىلىمەن. ائدالەت تىلەيمەن. ھېچكىمدىن ائدالەت 
كۈتمەيمــەن. دەردىمگــە چــارە تېپىــش ۈئچــۈن پەقەت مــاڭا يېقىن بولغاندىــن ائدالەت 

كۈتىمــەن. شــۇنداق بولغاندىــال دەردىمگــە دەرمــان تاپىمەن. 

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان ھەزرىتــى ۆئمــەر ســازەندىگە قاراپ دەپتۇ:_ ســېنىڭ بۇ 
يىغالپ، زارلىنىشىڭ ۆئز-ۆئزۈڭنى تونۇغانلىقىڭ ۋە ەئقلى-ھوشۇڭنى تاپقانلىقىڭنىڭ 
ىئپادىســىدۇر. تەڭــرى ىئشــقىدا پانــى بولغــان، ۆئزىدىــن كەچكــەن، ەئقلىنــى يوقاتقــان 
كىشــىلەرنىڭ يولى باشــقا بىر يولدۇر. بۇ ســەۋەپتىن ەئقلى-ھوشــى جايىدا بولۇشنىڭ 

ۆئزى بىر گۇناھ ھېســاپالنغاندۇر.

بــۇ ســۆزلەرىنى ائڭلىغان ســازەندە، ھەزرىتــى ۆئمەرنىڭ مۇبــارەك يۈزىگە قايىل 
بولغــان ھالــدا قاراپــال  قاپتۇ . . . 

ھېكمەتلىك سۆزلەر:

ھەقنىڭ ساداسىغا قۇالق ياققىن.

بــۇ ائۋاز ھــەر ائۋازنىــڭ ەئســلىدۇر. ەئســلى ائۋاز ۇئ ائۋازدۇر. قالغانلىــرى 
ەئكســىدۇر.

بــۇ ســادانى يالغــۇز مۇئمىنلــەر ەئمــەس، بەلكى يەنــە  پۈتۈن وئرمانــالر، تاغالر، 
چۆللــەر ائڭاليدۇ.

قۇياشــنىڭ نۇرى پاســكىنىچىلىقنىڭ ۈئســتىگە چۈشسە كىرلەشــمەيدۇ، ۇئ يەنىال 
چاقنــاپ تۇرىدۇ.

ەئي مەنىۋى قۇياش! سەن بۇ كونا جاھانغا بىر يېڭىلىق، پاكلىق كۆرسەت.

ىئنســان ۋۇجۇدىدىكــى بــۇ روھ، غايىــب ائلەمنىــڭ بىــر ھەدىيەســى بولــۇپ ائقــار 
ســۇدەك ائقىدۇ.

قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلۇش ۈئمىدى ىئماندىن كېلىدۇ.

ىئمانى زەىئپ بولغان كىشى ۈئمىدسىز كېلىدۇ.
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رەسىم چەكتۈرۈش

شۇ كۆڭۈل بىلگىنكى سىرنىڭ خانەسىدۇر،
جاننى سورىساڭ، ساچىنىڭ وئيناشىدۇر.

سۇ ىئچسەم ەئگەر، بىلىمەن ەئينەك نەدۇر،
يۈزىدۇر سۆيۈملۈكنىڭ، ياي قاشىدۇر.

ــا  ــە، قوللىرىغ ــى كىشــىلەرنىڭ دۈمبىلىرىگ ــەن يېرىدىك ــن دىگ ــڭ قەزۋى ىئراننى
ــار ىئكــەن.  ــرى ب ــان ائدەتلى ــەن رەســىم چەكتۈرۈۋالىدىغ ــە بىل ۋە بەدەنلىرىگــە يىڭن
ــۇپ  ــا ۋە ســەرراپالردا كىشــىلەرنى يۇي ــالق )مۇنچ ــر تەل ــت بى ــر يىگى ــق بى قەزۋىنلى

ــپ: ــڭ قېشــىغا بېرى قويغۇچــى ەئر( نى

_كەل، جېنىمنى ائغرىتماي تۇرۇپ ماڭا بىر رەسىم چېكىپ قوي.

_ ەئي يىگىت، قانداق بىر رەسىم بولسۇن؟

_ ېئتىلىپ تۇرغان بىر ائرسالننى چەك. ائرسالن ماڭا تەلەي ەئكىلىدۇ. 

_قەيىرىڭگە چېكىمەن؟

_مۈرەمگە

تەلــالق يىڭنىنــى شــۇنداقال سانجىشــى بىلــەن، يىڭنىنىــڭ ائغرىقىغــا بەرداشــلىق 
بېرەلمىگــەن  يىگىــت ائغرىقتىــن ېئگىلىــپ كېتىپتــۇ.

يىگىــت:_ ھــەي ۇئســتا، ۆئلتــۈرۈپ قويمــا مېنــى. قانــداق بىــر رەســىمنى 
چېكىۋاتىســەن؟

_ائرسالننى چەك، دېدىڭغۇ؟!

_قايسى قىسىمدىن باشلىدىڭ؟

قۇيرۇقىدىن باشلىدىم.

يىگىت:_ھــەي، بولــدى قىــل ۇئ قۇيرۇقىنــى. قۇيرۇقســىز بىــر ائرســالن چــەك. 
يىڭنىنىــڭ ۇئچــى يۈرىكىمگــە ســانجىلدى. ھوشــۇمدىن كېتــەي دەۋاتىمــەن، _ دەپ، 
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زارلىنىپتــۇ.

ــى  ــر يېرىن ــقا بى ــتىن، ائرســالننىڭ باش ــچ ائغرىتماس ــچ ىئ ــە ھې ــتا، يىگىتك ۇئس
ــانجىپتۇ. ــە س ــى يەن ــۈن يىڭنىن ــش ۈئچ چېكى

_ ەئمدى  بۇ قايسى يېرى؟

_ بۇ قۇلىقى

_ بولدى. قۇلىقى بولمىسۇن. قۇالقنى چەكمە. ىئشىڭنى قىسقارت 

ۇئستا، بۇ قېتىم يەنە باشقا بىر ەئزانى چېكىشكە باشالپتۇ.

يىگىت يەنە دات-پەريات قىلىپ، ۋاقىراپ  سوراپتۇ:

_ ەئمدى بۇ قايسى يېرى؟

ۇئستا:_ بۇ قورسىقى.

_قورساقسىز بىر  ائرسالن بولسۇن. يىڭنىنى سىلىق سانجىغىن.

ــۈپ  ــالپ كۈل ــر ۋاخقىچــە قاقاق ــن بى ــۇ، ائندى ــاڭ قاپت چەككۈچــى ۇئســتا ھاڭ-ت
كېتىپتــۇ ۋە ائچچىقىــدا يىڭنىنــى يەرگــە ېئتىپتــۇ ۋە نەدىمــۇ بۇنــداق ىئــش بولســۇن؟ 
قۇيرۇقســىز، باشســىز، گەۋدىســىز ائرســالننى كىــم كۆرۈپتــۇ؟ تەڭرىمــۇ مۇنــداق بىــر 

ائرســالننى ياراتقــان ەئمــەس دەپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ەئي قېرىنــداش! يىڭنىنىــڭ ائغرىقىغــا چىدىغىنكــى، ۆئز نەپســى- خاھشــىڭنىڭ 
يىڭنىســى سۇنســۇن.

بارلىقىنى تەرك ەئتكەنلەر، كۆكتە، قۇياشتا، ائيدا سەجدە قىلىدۇ.

بارلىقىڭنى ھەقنىڭ بارلىقى ىئچىدە يوق قىل.

كۆڭۈل چىرىغى يېنىپ تۇرغان كىشىنى، قۇياشمۇ كۆيدۈرەلمەيدۇ.

كۆرگەنســەن، تەڭرىنىڭ ەئســھابۇل كەھىفنى قۇياشــنىڭ ىئسســىق ھارارىتىدىن 
قانــداق قوغدىغانلىقىنى.

گۈلنىڭ گۈزەللىكى سەۋەبىدىن تىكەننى كەچۈرۈۋېتىمىز.
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ــى  ــە وئخشــايدىغان بارلىقن ــنى وئيلىســاڭ، كېچىگ ــورۇق بولۇش ــدۈزدەك ي كۈن
ــا ائت! وئتق

بىز ۋە مەن داۋاسى بىزگە ەئسقاتمايدۇ. مۈلك _ مۈلكنىڭ ىئگىسىگە اليىقتۇر.

كۆڭۈلدىكى وئيلىغان سىرلىرىڭ ائپائق سۈتتىكى قارا قىلدەك ائشكارە بولىدۇ.

بەدەۋى

ۆئز ۋاقتىــدا بىــر خەلىپــە ۆئتكــەن بولــۇپ، ۇئ ناھايىتــى مــەرت ىئكــەن. بــۇ 
خەلىپەنىــڭ باشــقىالرغا قىلغــان ھەدىيەلىــرى ھېساپســىز بولــۇپ، ىئشــىكى خەلقنىــڭ 
ھاجــەت قىبلەســى ىئكــەن. مەرتلىكــى، ياخشــىلىقى جاھانغــا پــۇر كەتكــەن ىئكــەن. 
ســېخىلىكى ۋە ېئھســانى دېڭىزدەك بولۇپ، ائدالىتى پۈتۈن جاھاننى قاپلىغان ىئكەن.

مانــا شــۇ چاغــالردا بىــر بــەدەۋى )چۆلــدە ياشــايدىغان نامــرات پادىچــى(، ائيالــى 
بىلــەن بىرگــە چۆلدە ياشــايدىكەن. ائيالــى داۋاملىــق كەمبەغەللىكتىن ۋايســايدىكەن، 

شــىكايەت قىلىدىكــەن. ۇئ ائدەمنىــڭ ھاياتىنــى زىنــدان قىلىدىكــەن دەپتۇ.

بــەدەۋى ائيالىغــا نەســىھەت قىلســىمۇ، بــۇ نەســىھەتلەر ائيالىغــا ھېــچ تەســىر 
قىلمايدىكــەن.

ائيــال داۋاملىــق يىغــالپ قاخشــاپ، ېئرىغــا خەلىپەنىــڭ يېنىغــا بېرىــپ ەئھۋالنــى 
سۆزلەشــنى، خەلىپەنىڭ يوقســۇلالرغا ياردەم قىلىدىغانلىغىنى، خەلىپىگىمۇ كىشــىلەر 

ۆئز كۆڭلىنــى ىئزھــار قىلىــپ ھەدىيەلىرىنــى ائپىرىــپ بېرىدىغانلىغىنــى ېئيتىدىكــەن.

بىر كۈنى ائيالىنىڭ ۋايساشلىرىدىن جاق تويغان بەدەۋى دەپتۇ:

ــان  ــڭ ائپىرىدىغ ــدۇ. مېنى ــى بولماي ــول بارغىل ــۇرۇق ق ــا ق ــڭ ائلدىغ _خەلىپەنى
ــوق. ــۇ ي ھەدىيەمم

ــۇ بىزنىــڭ  ــار. ب ــپ ب ــر قاچــا يامغــۇر ســۈيى ېئلى ــى:_ ســەن خەلىپەگــە بى ائيال
بارلىــق مال-دۇنيارىمىزدۇر. تاتلىق ســۇ، ۇئ يەرلــەردە بەكمۇ ەئتىۋارلىقكەن" دەپتۇ.

ائيالــى ۇئ يەرلەرنــى كۆرمىگەچكــە، ۇئ يــەردە تاتلىــق دەريــا ســۈيىنىڭ بارلىقىنى 
بىلمەيدىكەن.
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ائخىــرى بــەدەۋى بــۇ تەكلىپنــى قوبــۇل قىپتــۇ ۋە يولغــا چىقىپتــۇ. يولــدا ۇئ 
كومزەكتىكــى ســۇنى بۇزۇلــۇپ قالمىســۇن دەپ شــۇنداق ائۋايالپ بېشــىنىڭ ۈئســتىدە 
كۆتۈرۈپتــۇ. بىــر نەچچــە كــۈن يــول يــۈرۈپ، خەلىپەنىــڭ وئردىســىغا يېتىــپ كەپتــۇ.

خەلىپەنىــڭ وئردا-ســارايلىرى دەجلــە دەرياســېنىڭ بويىــدا ىئكــەن. خەلىپــە 
چۆلدىــن كەلگــەن بەدەۋىنــى قوبــۇل قىلىــپ، دەرت-ھالىنــى ائڭالپتــۇ ۋە ھەدىيەســىنى 
قوبــۇل قىپتــۇ. ائخىرىــدا يامغــۇر ســۈيى ەئكەلگــەن كومزەكنىــڭ ىئچىگــە لىــق ائلتــۇن 

تولــدۇرۇپ بېرىپتــۇ.

خەلىپــە وئردا خىزمەتكارلىرىغــا: _ چــۆل يوللىــرى ۇئزۇن، بەدەۋىنى كېمە بىلەن 
دەريــا ائرقىلىــق يولغا ســېلىپ قويۇڭالر!_ دەپ پەرمــان بېرىپتۇ.

خەلىپەنىــڭ خىزمەتكارلىــرى بەدەۋىنــى يولغــا ســېلىپ قويــۇش ۈئچــۈن، دەريــا 
بويىغــا ەئكەپتــۇ. بــەدەۋى دەريــادا لىقمۇ-لىــق تاتلىــق ســۇ ېئقىۋاتقانلىقىنــى كــۆرۈپ، 

تۇرۇپــال قاپتــۇ ۋە تەســىرلەنگەنلىكىدىن:

ەئي نۇرلــۇق چىــراي ىئگىســى! پۈتــۈن مال-مۈلــۈك مەرتلىكىــڭ ۈئچــۈن پىــدا 
بولســۇن!

ــن  ــڭ گۈزەللىكىدى ــا، يۈزۈڭنى ــم ەئمم ــەن ىئدى ــوراپ كەلگ ــۇل س ــە پ ــۇ يەرگ ب
ــدۇم. ــۇش بول بىھ

بۈيۈكلۈكنىڭ ائالمەتلىرى ېئھساندۇر.

ېئھسان قىلمىغان سۇلتان بولسىمۇ، ەئرزىمەس بىرسىدۇر.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

نان سوراپ كەلگەن بىرسى، ناۋاينىڭ گۈزەل خىسلىتىگە جېنىنى بەردى.

باغقا بارغان ائدەم، باغۋەننىڭ گۈزەللىكىنى تاماشا قىلدى.

بىرســى قۇدۇقتىــن ســۇ ائلماقچــى بولــدى. ەئممــا، ۇئ يــەردە يۈســۈپنىڭ جامالــى 
كۆرۈندى.

مۇسا وئتنى تۇتماقچى بولدى. ەئمما، ۇئنىڭغا باشقا بىر وئت تۇتاشتى.

ــەك  ــۇ ســەۋەپتىن تۆتىنچــى پەل ــدى. ب ەئيســا دۈشــمەنلىرىدىن قاچماقچــى بول
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ــدى. ــى بول ۇئنىــڭ ماكان

ــم ۆئزى  ــۇ قېتى ــا، ب ــدى. ەئمم ــۇزاق ىئ ــر ت ــۈن بى ــىقى ائدەم ۈئچ ــداي باش بۇغ
ىئنســانالرغا باشــاق بولــدى.

بۇلــۇت كــۆك يۈزىدىــن يامغــۇر بولــۇپ يەرگــە چۈشــۈپ، ھەقنىــڭ ېئھســانىغا 
ناىئــل بولغــان.

مەرتلىك يوقسۇلغا مۇھتاج، يوقسۇل ۇئنىڭغا.

گۈزەللەر ەئينەك ىئستىگەندەك، مەرتمۇ يوقسۇلنى ىئزدەيدۇ.

چىرايلىقنىــڭ جامالــى ەئينەكتــە كۆرىنىــدۇ. يوقســۇلغا مەرتلىــك قىلغاننىــڭ 
گۈزەللىكــى ائشــىدۇ.

يوقسۇلنىڭ كۆڭلى، سېخىنىڭ ەئينىكىدۇر.

بىر نەرسېنىڭ ەئتىۋارلىق بولۇشى، ۇئنىڭ ائزلىقى بىلەن وئڭ تاناسىپتۇر.

ھەق يولىدىكىلەر مەرت كېلىدۇ.

ۆئزىدە نۇر بولمىغان، باشقىالرنى نۇرالندۇرۇشى مۇمكىن ەئمەس.

قارغۇ تۇرۇپ، قارغۇنى داۋااليمەن دېگەن كاززاپتۇر.

ساقايماس بىر كېسەلگە سەۋر قىلساڭ، ھەق ۆئلۈمنى ساڭا ائسان قىلىدۇ.

بەدىنىڭدىكــى كېســەل ســاڭا ۆئلۈمنىــڭ ەئلچىســىدۇر. ۆئلۈمنىــڭ ەئلچىســىدىن 
يۈزۈڭنــى ۆئرۈمــە.

جىسمىغا ىئشەنگەننىڭ روھى ۈئچۈن قۇتۇلۇش يوقتۇر.

يايالقتا وئتلىغان قايسى قوي سەمرىسە، ۇئنى ەئكىلىپ بوغۇزاليدۇ.

تەكەببۇرلــۇق ىئنســانغا ھېــچ ياراشــمايدۇ، بولۇپمــۇ يوقســۇلالرغا تېخىمۇ ھەم 
شــۇنداق. تەكەببۇرلــۇق قــار ياغقــان ســوغۇق بىــر كۈنــدە كىيۋالغــان ھــۆل چاپانغــا 

وئخشايدۇ.

شۈكرى-قاناەئت جاننىڭ ھۇزۇرى.

ھەزرىتــى پەيغەمبــەر:" قانــاەئت بىــر خەزىنــەدۇر. ســەن بولســاڭ خەزىنــە بىلــەن 
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مېھنەتنــى ائيرىمايۋاتىســەن" دېگەن.

مال-دۇنيا باشتىكى تۇماققا وئخشايدۇ. پەقەت تازال تۇماققا يوشۇرۇنىدۇ.

چاچلىرى گۈزەل ۋە بۈدرە بولغان تۇماقسىزمۇ گۈزەل كۆرۈنىدۇ.

ائيىقىڭ قىستىسا، ياالڭ ائياق يۈرگەن ياخشى.

ۋەتىنىڭنى ۇئرۇش وئتى قاپلىغان بولسا، قوشنا ەئللەر ياخشىدۇر.

ــدە  ــەم ىئچى ــڭ ســەتلىكىنى بىلســە ىئــدى، دەرت- ەئل ــا ۆئزىنى ەئقىلســىز قارغ
ــى. ــپ كەتكــەن بوالتت ــۇزدەك ېئرى م

ــەرق  ــى پ ــەن ائياقن ــاش بىل ــل ب ــدۇ. ەئقى ــور بولى ــۆز ك ــدە ك ــازا كەلگەن باال-ق
قىاللمايــدۇ.

بــاال- قــازا ۆئتــۈپ كەتكەنــدە كــۆز ېئچىلىــدۇ. ۆئزىنــى ەئيىپلىگــەن قولــالر 
ياقىالرنــى يىرتىــدۇ.

كاشكى جېنىمنى پىدا قىلغۇزغان روھىڭ، روھىمنىڭ سىرىنى بىلگەن بولسا.

ىئتنىڭ رەسىمىگە  ۇئستىخان تاشلىما.

بەرگەن قول، ائلغان قولدىن ۈئستۈندۇر.)ھەدىس(

بۆرە، تۈلكە  ۋە ئارسالن

تىكەن تىكسەڭ، يوق ۈئمىد گۈلدىن يەنە،
گۈل تىكسەڭ، كۈلۈمسەر غۇنچە ساڭا.
بىر تۈگمەندە ۈئگۈتتەك يەنچىلىسەن،

ۇئن ەئمەس، ەئلبەتتە تۇپراق بېرەر يەنە.

بىــر ائرســالن، بــۆرە ۋە تۈلكــە بىلــەن وئۋ وئۋالش ۈئچــۈن تاغقــا چىقىپتــۇ. 
ــى  ۇئالرنىــڭ مەقســىتى ۆئز-ائرا ياردەملىشــىپ، بىر-بىرىگــە ماسلىشــىپ ھايۋانالرن

كۆپــرەك وئۋالش ىئكــەن.

شــۇنىڭ بىلــەن بــۇ ۈئچى وئۋ ىئزدەپ، ۇئياق-بۇياقنــى ائيلىنىپ يۈرۈپتۇ. گەرچە 
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بــۇ ىئــش ائرســالن ۈئچــۈن بىــر ائز خىجىــل بولىدىغــان ىئشــتەك تۇيۇلغــان بولســىمۇ، 
لېكىــن بــۆرە بىلــەن تۈلكىنىــڭ يۈزىنــى قىلىــپ، ۇئالرغــا ھەمــرا بوپتــۇ. تۈلكــە بىلــەن 

بــۆرە بولســا ناھايىتــى رازىمەنلىــك بىلــەن تاغقــا قــاراپ، خۇشــال مېڭىپتۇ.

 ۇئالر ائزراق ۋاقىتتىن كېيىن بىر ياۋا ۆئكۈز، بىر تاغ ۆئچكىسى ۋە بىر توشقان 
وئۋالپتــۇ ۋە ۇئالرنــى تاغدىــن ســۆرەپ چۈشــۈپ، تۈزلەڭلىكتىكــى وئرماننىــڭ ىئچىگــە 
ەئكىرىپتــۇ. وئۋالرنىــڭ ھەممــە يېــرى قــان بىلــەن بۇلغۇنــۇپ كەتكــەن ىئكــەن. تۈلكــە 
بىلــە بــۆرە "بــۇ وئۋالرنــى ائرســالن شــاھ ۆئزىنىــڭ ســاالھىيىتىگە اليىــق بىــر شــەكىلدە 
تەقســىملەيدۇ" دېگەنلەرنــى كۆڭلىگــە پۈكۈپتــۇ. ۇئالرنىــڭ بــۇ تەمەخورلــۇق بىلــەن 

وئيلىغــان وئيلىرىنــى ائرســالن ائللــى بــۇرۇن ســېزىۋالغان ىئكەن.

     ائرســالن بۆرىنــى قېشــىغا چاقىرىــپ، _ ســەن بــۇ وئۋلىغــان ھايۋانالرنــى بىــر 
قوللــۇق تەخســىم قىــل. پەقــەت شــۇنىڭغا دىققــەت قىلغىنكــى، ھــەر ۋاقىــت ائدىــل 

بــول" دەپتــۇ.

ــر پادىشــاھقا  ــە ســىزدەك بى ــاۋا ۆئكــۈز ەئلۋەتت ــۇغ شــاھىم! ي ــۆرە: "ەئي ۇئل ب
اليىــق بىــر لوقمىــدۇر. ۆئچكــە بولســا وئتتۇراھــال چوڭلۇقتــا، مەنمــۇ ھــەم شــۇنداق. 

تۈلكىگــە ەئلۋەتتــە توشــقان اليىقتــۇر" دەپتــۇ.

بــۆرە بىــر ىئــت نەســىلگە مەنســۇپ بىــر مەخلۇقتــۇر، ۆئزىچــە ۆئزىنــى بىــر 
مۇســتەقىل بارلىــق ھېســاپلىغان بولســىمۇ، لېكىــن كۈچلــۈك ائرســالننىڭ ھۇزۇرىــدا 

قانداقمــۇ ســۆزىنى ۆئتكۈزەلىســۇن دەيســىز.

ائرســالن، بۆرىنىــڭ بــۇ تەقســىماتىدىن قاتتىــق نــارازى بوپتــۇ ۋە : _ ھــەي 
پەســكەش بــۆرە! نېمــە دەپ جۆيلىۋاتىســەن! مــەن تۇرســام "بىــز ۋە مــەن" دېگىنىــڭ 

ــۇ. نېمىســى _ھــە؟" دەپ ۋاقىراپت

ائرســالن، بۆرىدىن ۆئزى رازى بولىدىغان بىر ەئقىلنىڭ يوقلۇقىنى بايقاپتۇ_دە، 
ــن جــۇدا  ــۇ ۋە كاللىســىنى تېنىدى ــى وئڭدىســىغا ۇئچۇرۋېتىپت ــەن ۇئن ــر كاچــات بىل بى

قىلىــپ، تېرىســىنى تەتــۈر ســويۇپتۇ. ائندىــن مۇنــداق خىتــاپ قىپتــۇ:

ــر بارلىــق ھېســاپلىدىڭ. ســېنىڭدەكلەرنىڭ ھايــات  ــى بى _مــاڭا قارشــى ۆئزەڭن
ــا  ــڭ، ۇئنداقت ــن يوقالمىدى ــى ھوزۇرۇمدى ــى ياخشــى. مادامىك ياشــىغىنىدىن، ۆئلگىن

ــۇر. ــى ائلماقت ھۆكۈمــۈم كالالڭن
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ائرسالن تۈلكىگە قاراپ دەپتۇ:_ەئمدى تەقسىمات نۆۋىتى ساڭا كەلدى.

تۈلكــە ائرســالنغا بــاش ىئگىــپ تــۇرۇپ: _ بــۇ ســېمىز ۆئكــۈز پادىشــاھىمنىڭ 
ەئتىگەنلىــك غىزاســى بولســۇن. بــۇ ۆئچكــە بولســا، تەلەيلىــك پادىشــاھىمىز ۈئچــۈن 
چۈشــلۈك تامــاق بولســۇن. بــۇ پاكىــز  توشــقان بولســا شــاھىمىز ۈئچــۈن كەچلىــك 
مېزىلىــك بىــر  ۋاقلىــق تامــاق بولۇشــقا مــاس كېلىــدۇ" دەپ تەقســىماتنى پۈتتۈرۈپتۇ.

ــل  ــان ائرســالن:_ھەي تۈلكــە! شــۇنداق ائدى ــۇن بولغ ــۇ تەقســىماتتىن مەمن ب
ــۇ. ــڭ؟  _ دەپت ــن ۈئگەندى ــل تەقســىماتنى كىمدى ــداق ائدى ــڭ. بۇن تەخســىم قىلدى

ــڭ  ــاھى! بۆرىنى ــڭ پادىش ــۇرۇپ:_ ەئي، ھايۋانالرنى ــپ ت ــىنى ېئگى ــە بېش تۈلك
ائقىۋىتىدىــن ۈئگەندىــم، _ دەپ جــاۋاپ بېرىپتــۇ.

بــۇ جاۋاپنــى ائڭلىغــان ائرسالن:_ىئشــنى توغــرا قىلدىڭ. بۇ وئۋنى ســاڭا ھەدىيە 
قىلدىــم. قېنــى ائل ھەممىنــى. ھــەي تۈلكە ســەن بىزگە ســادىق بولدۇڭ. شــۇڭا ســېنى 
رەنجىتســەك ائدىــل  بولمايــدۇ. بۆرىنىــڭ ائقىۋىتىدىــن ىئبــرەت ائپســەن. ســەن ھازىــر 

تۈلكــە ەئمــەس، بەلكى بىــر ائرســالندەك بولدۇڭ.

بۇ ماختاش، مەدھىيەلەرنى ائڭلىغان تۈلكە، ائرسالنغا ۆئزىنىڭ مىننەتدارلىقىنى 
بىلدۈرۈپتــۇ ۋە ىئچىــدە يــۈز مىــڭ شــۈكرى ېئيتىــپ: ەئگــەر باشــتىال مــاڭا وئۋالرنــى 
تەقســىم قىلىشــنى بۇيرىغــان بولســا، جېنىمنــى قۇتقۇزۇشــقا ىئمــكان يوقتــى." 

دېگەنلەرنــى كۆڭلىدىــن ۆئتكۈزۈپتــۇ.

ۇئنداقتــا بىزمــۇ تەڭرىگــە يــۈز مىــڭ شــۈكۈر قىلىمىزكــى، ەئجداتلىرىمىــز نىــڭ 
قان-تــەرى بەدىلىگــە كەلگــەن ۋەتەنــدە ھــۆر ياشــىماقتىمىز.

ۆئتمۈشــتىكى ىئنســانالرنىڭ ھەقنىــڭ قەھــرى ۋە ائدالىتىدىــن، قانــداق جازاالرغا 
ۇئچرىغانلىقىنــى ائڭلىدۇق.

ىئبــرەت ىئگىســى ىئشــنىڭ ماھىيىتىگــە يېتىــدۇ. بولمىســا ھالــى باشــقىالر ۈئچۈن 
ىئبــرەت بولىدۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

جاماەئت رەھمەتتۇر.

پۈتــۈن دانىشــمەنلەر پەيغەمبەرنىــڭ پىكرىگــە مۇھتــاج تۇرســىمۇ،  ۇئ "ۇئالر 
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بىلــەن كېڭــەش" دېگــەن ەئمىرنــى ائلــدى.

ائرپــا تارازىــدا ائلتــۇن بىلــەن تەڭمــۇ بولــۇپ قالىــدۇ. بۇنىڭغــا قــاراپ ائرپىنىــڭ 
ائلتۇنــدەك قىممىتــى بــار دەپ قالمــا.

ھازىرچە تەن روھقا يولداشتۇر.

ىئتمۇ بىر مەزگىل دەرۋازىنىڭ كۆزەتچىسى.

دانانىڭ  ائلدىدا، قەلبىڭدىكىگە دىققەت قىل.

رەسىم، رەسسامغا قانداقمۇ كۆرەڭلىسۇن؟ چۈنكى ۆئزىنى سىزغان ۇئ تۇرسا.

ھىجايغان ائرسالنغا ھەرگىز ىئشەنمە.

دۇنيا مېلى ائرسالننىڭ تەبەسسۇمىدۇر.

ــدا  ــڭ بارلىقى ــەت، ھەقنى ــدۇ. ھەقىق ــوق بولى ــە نەرســە ي ــن باشــقا ھەمم ھەقتى
ــۇر. ــوق بولماقت ي

ــدا  ــاھنىڭ ائلدى ــدۇ. ش ــان قوغلىنى ــۆز ائچق ــن س ــەن" دى ــز ۋە م ــا "بى دەرگاھت
ەئتىــۋارى بولمايــدۇ.

ەئقىللىق كىشى باشقىالرنىڭ ھالىدىن ىئبرەت ائلىدۇ.

ھەقىقى مۇھەببەت

سۆيگۈنۈم جانىمسەن مەشۇقىم يانا،
بىر قەدەمچىلىك تۇپراق بوپتىمەن ساڭا.

مەزھەبىم ائشىق، سەندىن كۆردۈم ائلەمنى،
سەنسەن ەئلبەت جان كۆزۈم بىر ماڭا قارىغىنا !

بىرسى مەشۇقىنىڭ ىئشىكىنى چېكىپتۇ،
مەشۇقى: "ىئشىكتىكى كىم؟ جاۋاپ بەر" دەپتۇ.

“مەن” دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ. "مەن" دېگەن سۆزنى ائڭلىغان مەشۇقى دەپتۇ:

_ مــاڭ كــەت!  ھازىــر ۋاقتــى ەئمــەس. بــۇ يەرگــە پىشــقان كۆڭــۈل كېــرەك، خــام 
ەئمەس.
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ــر  ــار. ســاڭا وئتتىــن باشــقا ياخشــى بى چۈنكــى ســەندە مەنلىــك ائالمەتلىــرى ب
يــەر يــوق.

_خاملىقتىن قۇتۇلۇشۇڭ ۈئچۈن، ائيرىلىش وئتىدا كۆيۈشۈڭ كېرەك، _ دەپتۇ.

ۇئ بىچــارە كېتىپتــۇ. بىــر يىــل پىقىــراپ يۈرۈپتــۇ. مەشــۇقىنىڭ ىئشــقى وئتىــدا 
ــۇ. ــۇپ كۆيۈپت كاۋاپ بول

ــپ  ــن، مەشــۇقىنىڭ دىيارىغــا قايتى ــدا كۆيۈپ-پىشــقاندىن كېيى ــش وئتى ائيرىلى
كەپتــۇ.

بىــر كۈنــى ېئغىزىمدىــن خاتــا بىــر ســۆز چىقىپ كەتمىســۇن يەنــە دەپ قورقۇنچ، 
ەئندىشــە ۋە ەئدەپ بىلەن سۆيگۈســېنىڭ ىئشــىكىنى چېكىپتۇ.

ۆئيدىن"كىم؟" دېگەن ائۋاز ائڭلىنىپتۇ.

ــاۋاپ  ــدۇر" دەپ ج ــېنىڭ ھۇزۇرىڭدىن ــۇ ائۋاز س ــت: "ب ــان يىگى ــى ائڭلىغ ائۋازن
ــۇ. بېرىپت

مەشۇقى :_كەل، ىئچىگە كىر. گۆش بىلەن ياغ ائيرىلماس.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

يىڭنىدىــن ىئككىگــە ائيرىلغــان يىــپ ۆئتمەيــدۇ. چۈنكــى يىڭنىنىــڭ تۆشــۈكى 
يالغــۇز بىــر.

يىپ بىلەن يىڭنىنىڭ بىر مۇناسىۋىتى بار.

تەڭرى"تۆگــە يىڭنىنىــڭ تۆشــۈكىدىن ۆئتمىگىچــە جەننەتكــە كىرەلمــەس" دەپ 
بۇيرىــدى.

ســالىھ ەئمەللىــرى بولغــان تەقدىردىمــۇ، تۆگىنىــڭ جىســمى قانداقمــۇ يىڭنىنىــڭ 
شــۇنداق كىچىــك تۆشــۈكىدىن ۆئتەلەيــدۇ؟ بــۇ پەقــەت تەڭرىنىــڭ قۇدرىتــى بىلەنــال 

ەئمەلگــە ائشــىدۇ. ھــەر ىئمكانســىزلىق ۇئنىــڭ بۇيرۇقــى بىلــەن مۇمكىــن بولىــدۇ.

ھــەر ىئمكانســىزلىقنى ۇئنىــڭ قۇدرىتــى مۇمكىــن قىلىــدۇ. ھەر ائســىينى غەزىپى 
بىلــەن ىئتاەئتــكار قىلىدۇ.

يىگىتلەر پادىشاھنىڭ سولىدا تۇرىدۇ. چۈنكى يۈرەك سول تەرەپتە.
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ائلىمالر پادىشاھنىڭ وئڭ تەرىپىدە. چۈنكى خەت يازغان وئڭ قولدۇر.

سوپىالرنىڭ يېرى ائلدىدا، چۈنكى ۇئالرنىڭ جېنى ۋە قەلبى بىر ەئينەكتۇر.

ھېكمــەت ســۈرىتى ۇئ ەئينەكتــە كۆرۈنۈشــى ۈئچــۈن، كۆڭۈللــەر زىكىــر ۋە 
پىكىرلــەر جۇالالنغــان بولۇشــى الزىــم.

گۈزەل يۈز ەئينەككە ائشىقتۇر. جاننىڭ جۇالسى كۆڭۈللەرنىڭ تەقۋاسىدۇر.

گاسنىڭ كېسەل يوقلىشى

بىر گاس قوشنىسېنىڭ ېئغىر ائغرىپ قالغانلىقىدىن خەۋەردار بوپتۇ.

گاس كېســەل قوشنىســىنى يوقــالپ قويۇشــنى ۆئزىنىــڭ ىئنســانى بۇرچى،قوشــنا 
ھەققــى دەپ وئيالپتــۇ. ەئممــا، ەئقلىدىــن مۇنــداق وئيــالر كېچىپتــۇ:

“مەن قۇلىقى ائڭلىماس گاس تۇرسام، ۇئنىڭ سۆزلىرىنى قانداقمۇ ائڭلىيااليمەن؟ 
ۇئنىڭ ۈئستىگە قوشنام ېئغىر ائغرىق تۇرسا، ائغرىق كىشىنىڭ ائۋازى پەس چىقىدۇ. 
بوپتــۇ نېمــە ائمــال، يوقــالپ قويــاي. ۇئ گــەپ قىلغانــدا لەۋلىرىنىــڭ مىدىرالشــلىرىغا 
قــاراپ، نېمــە دەۋاتقانلىقىنــى تەخمىــن قىالرمەن. مەن ۇئنىڭغــا "ەئھۋالىڭ قانداقراق؟ 
قوشــنام" دېســەم ، ۇئ مــاڭا "خۇداغــا مىــڭ شــۈكرى. ياخشــى تــۇردۇم" دەيــدۇ  
ھەقاچــان. ائندىــن كېيىــن نېمىلەرنــى يەپ-ىئچىۋاتقانلىقىنــى سورىســام. ۇئ مــاڭا 
"پۇرچــاق شورپىســى ۋە ياكــى شــەربەت"  ىئچكەنلىكىنــى دەيــدۇ. مــەن ۇئنىڭغا "ائش 
بولســۇن!" دەيمــەن ۋە قايســى تېۋىپقــا داۋالىتىۋاتقانلىقىنــى سورىســام، ەئلۋەتتــە ۇئ 
ۇئقۇمۇشــلۇق، تەربىيــە كۆرگــەن كىشــى بولغاندىكىن تەمتىرىمەيال "پــاالن- پوكۇن" 
دەيــدۇ. مەنمــۇ ۇئنىڭغــا " ۇئ تېۋىپنىــڭ قولــى شــىپالىق، ســاقايتالمايدىغان كېســىلى 
يــوق. مەنمــۇ ۇئ تېۋىپقــا كۆرۈنگــەن. بەكمۇ ېئســىل ائدەم. قەدىمــى تەككەن يەردىن 

كېســەل قاچىــدۇ، مەقســەد-مۇرادى ەئمەلگە ائشــىدۇ. 

گاس ەئنە ائشــۇنداق خىيالالرنى، ســورايدىغان ســوائل ۋە جاۋاپالرنى تەييارالپ 
بولغاندىــن كېيىن كېســەل قوشنىســىنى يوقــالپ كىرىپتۇ.

ساالمدىن كېيىن، گاس ۆئزى تەييارلىق قىلىۋالغان بويىچە:
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_ەئھۋالىڭ قانداقراق؟ قوشنام، _دەپ سوراپتۇ.

ۆئلۈپ كېتىدىغان وئخشايمەن.

گاس ىئچىــدە، "ھــەر ھالــدا ياخشــى" دەۋاتىــدۇ ھەقاچــان دەپ وئيالپتــۇ – دە، 
دەرھالــال "بــەك وئبــدان بوپتــۇ، ەئلھەمدۇلىلــالھ" دەپتــۇ. ائندىــن ۇئالپــال "نېمىلەرنــى 

يەپ-ىئچىۋاتىســەن؟" دەپ ســوراپتۇ.

ناھايىتى تېرىككەن قوشنىسى: _"زەھەر" دەپتۇ.

گاس بــۇ جاۋاپنــى ائڭالپ، ۇئ چوقــۇم: "پۇرچــاق شورپىســى ياكــى ائق ائش..." 
دەۋاتىــدۇ دەپ وئيالپتــۇ ۋە دەپتــۇ: "ائش بولســۇن، شــىپا بولســۇن.“

ائخىرىدا يەنە "قايسى تېۋىپ داۋاالۋاتىدۇ؟" دەپ سوراپتۇ.

جىلە بولۇپ، جان-پېنى چىققان ائغرىق خوشنىسى: "ەئزراىئل" دەپتۇ.

ــر تېۋىپنىــڭ ىئســمىنى دېــدى" دەپ وئيــالپ، قوشنىســىغا  ــدا بى گاس"ھــەر ھال
ائزراق بولســىمۇ تەســەللى بېرىــپ قويۇشــنى وئيالپ، ياخشــى كۆڭلى بىلــەن: "ائيىغى 
يارىشــىدۇ ۇئنىڭ. پات ائرىدا ســەللى-مازا ســاقىيىپ كېتىســەن. ۈئمىدۋار بول" دەپتۇ 

ۋە ۆئز ۋەزىپىســىنى ائدا قىلغانلىقىدىــن خــۇش بــوپ، خوشلىشــىپ ۆئيدىــن چىقىپتــۇ.

ــا، گاس  ــۇ.  ەئمم ــا تولۇپت ــۆزلىرىدىن ائچچىقق ــنىڭ س ــى گاس ــەلنىڭ كۆڭل كېس
ــى  ــۇ. ھالبۇكــى ۇئ ۆئچكــەن وئتن ــى خۇشــال بوپت ــم" دەپ ناھايىت "ياخشــىلىق قىلدى
پۈۋلەپ، كېســەلنىڭ زەردىســىنى قاينىتىپتۇ. گاســنىڭ ياخشــى دەپ وئيلىغان قىياســى 

ســەۋەبىدىن، وئن يىللىــق قوشــنىدارچىلىق ھاۋاغــا ۇئچۇپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:

كېسەلدىن ھال سوراش، تەسەللى ۈئچۈن.

رەسمىيەت ۈئچۈنال قىلىنغان تەسەللى كېسەلگە دۈشمەن.

ىئبــادەت قىلىۋاتقــان كــۈر مىــڭ ىئنســان بــار. ەئممــا، ســاداقەت بولمىســا ســاۋاب 
يوق.

يانغان وئتتىن ھەزەر ەئيلە. گۇناھ ۇئنى تېخىمۇ ۇئلغايتىدۇ.

قىياس بىلەن ھەقنىڭ ھوزۇرىغا چىققان كىشى شەيتانغا وئخشايدۇ.
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تۇپراقتىن يارىتىلغاننىڭ يۈزى ائيدەك. وئتتىن يارىتىلغاننىڭ يۈزى قاپ-قارا.

قۇشنىڭ ائۋازىنى دورىغان بىلەن مەنىسىنى ھېچ چۈشەنمەيسەن.

سۈپەتلىرىنى قىياسالپ، خىيالى نەرسىنى ھەقىقى ھېساپلىما.

قەيــەردە مــەي ىئچســەڭ، شــۇ يــەردە قــال! تاالغــا مــەس چىقســاڭ، بالىالرنىــڭ 
مەسخىرىســى ۋە وئيۇنچۇقــى بولــۇپ قالىســەن. ھــەق مەســلىكىنى ھەممــە ائدەم 

ــا وئخشــايدۇ. ــۆدەك بالىالرغ چۈشــەنمەيدۇ. شــۇڭا ۇئالر گ

روھ ۋە پەرىشتىلەر تەڭرىگە قاراپ ۆئرلىسە، كۆك ائسمانمۇ  تىترەيدۇ.

نام-ائبروينىڭ كەيپى خىيالدۇر،
ىئسمىنى بىلسەڭ، ىئسمىنى قويغاننى تاپ.

ەئينەكنى سۈرت، ۇئنىڭدا پاك بارلىقنى كۆر.

ئۆزەمنى بىلىمەن

ائشىق يولچىسېنىڭ كۆڭلى سىغماس كېمىگە،
جاندىن چاپان كىيگەننى، ھەرگىز دۈشمەن چاغلىما.
تېيىز دېڭىز، تېگى يوق قەدەھ بوپتۇ دەپ وئيلىما،
سۆز ۇئنىڭ، نام ۇئنىڭ، ھەرگىز ەئمدى سۆز قىلما.

تەكەببۇر بىر ائدەم، بىر كۈنى يوقسۇل بىرسىگە مۇنداق دەپتۇ:

_ بۇ يەردە سېنى ھېچكىم تونۇمايدۇ.

يوقسۇل:

_ مــەن بــۇ يەرگــە يات بىرســىمەن. بەلكــى مېنى تونۇماســلىقى مۇمكىن. ەئمما، 
ەئڭ مۇھىمــى مــەن ۆئزەمنىــڭ كىــم ىئكەنلىكىمنــى بىلىمــەن. ەئڭ مۇھىمــى مانــا بــۇ. 
ەئگــەر ەئكســىچە بولىدىغــان بولســا ىئــدى، دەردلــەر، تۆھمەتلــەر بىلــەن ھەپىلىشــىپ 
يۈرگــەن بوالتتىــم. خەلــق ائلــەم تونۇغــان بىلــەن، مــەن ۆئزەمنــى ۆئزەم تونۇمىغــان 

بولســام قانــداق قىالتتىــم؟
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ياخشىلىقىڭ مۇشۇنداق بولسا

بىــر پادىشــاھ مەســچىتكە بېرىــش ۈئچــۈن يولغــا چىقىپتــۇ. خىزمەتكارلىــرى ۋە 
قولىغــا توقمــاق تۇتقــان مەشــقاۋۇللىرى خەلقنــى دۇمبــاالپ يــول ېئچىپتــۇ. مانــا شــۇ 
قااليمىقانچىلىقتا، بىر يوقســۇل، گۇناھســىز ائدەم پادىشــاھنىڭ مۇھاپىزەتچىلىرىدىن 
وئن توقمــاق يەپتــۇ ۋە باش-كــۆزى قانغــا بويالغــان ھالــدا پادىشــاھ ائلدىغــا كېلىــپ 

مۇنــداق دەپتــۇ:

_ ەئي جامىگــە ماڭغــان ائزغــۇن! ســېنىڭ ياخشــىلىق ۈئچــۈن قىلغــان ىئشــىڭ 
بــۇ بولســا، غەزىپىــڭ ۋە يامانلىكىــڭ قانچىلىكتــۇ؟

ئاغرىقنى ھېس قىلىش

باشتا بىر ىئشىقسىزلىققا  ساتتى مېنى،
كېيىن تېزال مىڭ دەردكە ائتتى مېنى.

سۆيگۈ لەرزان وئيناپ، تۇردى شۇنچە،
تامامەن ۆئلدۈم، پىقىرىتىپ ائتتى مېنى.

بىــر ائدەم كېلىــپ بىــر زاھىدنــى ۇئرۇپتــۇ. تايــاق يېگــەن زاھىــد جىلــە بولــۇپ، 
ۇئرغــان ائدەمگــە قــول كۆتۈرۈپتــۇ.

ائدەم:_توختــا، ســەندىن بىر ســوائل ســورايمەن. جاۋابىنى بېرىــپ، ائندىن مېنى 
ۇئر دەپتــۇ ۋە ســېنىڭ بېشــىڭغا ۇئرغــان چېغىمــدا "شــاراق" قىلىــپ بىــر ائۋاز چىقتــى. 
ەئمدى مېنىڭ ســېنىڭدىن دوســتانە ســورايدىغان ســوائلىم شۇ:- بۇ "شــاراق" قىلغان 

ائۋاز مېنىــڭ قولۇمدىــن چىقتىمــۇ ياكى ســېنىڭ بېشــىڭدىن چىقتىمۇ؟ ەئي ائشــىق!

لەيلىنىڭ جاۋابى

بولما ەئي دوست، بولما دۇنيادىن تىرىك،
قىل ىئزا، كۆڭۈلدىن ھەم تەندىن جان تىرىك.
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ائشىقسىز بولمىساڭ گەر يوقتۇر ۆئلۈم،
ائشىق بول، جان قالىدۇ ھەر ۋاقىت تىرىك.

ــۇپ،  ــدە سەرسان-ســەرگەندار بول ــڭ دەردى ــڭ لەيلىنى ــر پادىشــاھ مەجنۇننى بى
چۆللــەردە يۈرگەنلىكىنــى ائڭالپتــۇ ۋە لەيلىگــە قىزىقىــپ قاپتــۇ . شــۇنىڭ بىلــەن 
ــۆرۈپ،  ــى ك ــدا لەيلىن ــاھ ھوزۇرى ــۇ. پادىش ــا چاقىرتىپت ــى ھوزۇرىغ ــاھ لەيلىن پادىش

ــۇپ ســوراپتۇ: ــران بول ھەي

_ مەجنۇن ســاڭا ائشــىق بولۇپ، ســېنىڭ دەردىڭدە ســەرگەندار بولۇپ، ۆئزىنى 
يوقىتىــپ چۆل-بايــاۋان، تاغ-دەرياالرنــى كېزىــپ يۈرۈيــدۇ. مەجنــۇن ائشــىق بولغــان 
ــۇ ەئمەسكەنســەن.  ــك چىرايلىقم ــى راســتىنال ســەن بوالمســەن؟ ســەن ۇئنچىلى لەيل
ائدەتتىكــى بىــر ائيالدىــن ھېــچ بىر پەرقىڭمۇ يــوق ىئكەن. ەئمەلىيەت مانا بۇ تۇرســا، 
قانــداق بولــۇپ مەجنۇن ســېنىڭ دەردىڭــدە ۆئزىنى يوقىتىپ، مەســتانە بولۇپ كەتتى؟

لەيلــى، پادىشــاھنىڭ بــۇ گەپلىرىنــى ائڭالپ، ھېــچ ىئككىلەنمەســتىن شــۇنداق 
جــاۋاپ بېرىپتــۇ:

ــۇن ەئمــەس. مەندىكــى  ــدى ســۆزلىمەڭ! چۈنكــى ســىز مەجن “پادىشــاھىم بول
بــۇ گۈزەللىكنــى كــۆرۈش ۈئچــۈن ســىزدە مەجنۇننىــڭ كۆزلىــرى بولۇشــى كېــرەك”. 

پادىشاھ بۇ جاۋاپالرنىڭ ائلدىدا گەپ تاپالماي، ائغزىنى تۇتۇپال قاپتۇ.

ھەزرىتى لوقماننىڭ تۆھمەتكە ئۇچرىشى

ۆئز زامانىسىدا ھەزرىتى لوقمان، خوجايىنىنىڭ ائلدىدا باشقا قۇلالرغا قارىغاندا 
ەئتىۋارســىز ىئكەن. بىر كۈنى خوجايىن، قۇللىرىنى ەئڭ ياخشــى مېۋىلەرنى ەئكىلىش 

ۈئچــۈن باغقا ەئۋەتىپتۇ.

لوقمان ۇئ قۇلالرنىڭ ائرىسىدا تەييارتاپ بىرسىدەك مۇائمىلىگە ۇئچرايدىكەن. 
ــپ، ھــۇزۇر ســۈرۈپتۇ.  ــى ېئچى ــەپ، كۆڭۈللىرىن ــى ي ــان مېۋىلەرن ــدا يىغق ــالر باغ قۇل
ائندىــن كېيىــن ۆئزلىــرى يېگــەن مېۋىلەرنــى "لوقمان يېــدى" دەپ، دۆڭگــەپ قويۇپتۇ. 
بۇنىــڭ بىلــەن خوجايىــن لوقمانغــا يامــان كــۆز بىلــەن قاراپتــۇ. لوقمــان بۇ ىئشــالرنىڭ 
ســەۋەبىنى ېئنىقالشــقا كىرىشــىپتۇ. دەل شــۇ چاغــدا خوجايىــن لوقماننــى ەئيىبلــەش 
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ۈئچــۈن ائغزىنــى ائچــاي دېگەنــدە، لوقمــان دەپتــۇ:

_ ەئي خوجايىن! خاىئن قۇلدىن جانابى ھەق رازى بولمايدۇ.

_ەئي خوجايىــن! ســەن ھەممىمىزنــى ســىناپ، بىزگــە ىئسســىق ســۇ ىئچكــۈز. 
ســەن ائتلىــق، بىــز پىيــادە بىــر كــەڭ مەيدانــدا يۈگۈرەيلــى. شــۇ چاغــدا نىيىتــى يامــان 
وئتتۇرىغــا چىقىــدۇ. ســىرالر ائشــكارىلىنىدۇ. ھەقىقــەت كــۆز ائلدىڭــدا زاھىــر بولىــدۇ. 

ــر  ــەڭ بى ــۇ ۋە ك ــا ىئسســىق ســۇ ىئچكۈزۈپت ــن قۇلالرغ ــەن خوجايى ــڭ بىل بۇنى
مەيدانــدا يۈگۈرۈتىپتــۇ. شــۇنداق ۇئزۇن يۈگۈرۈتۈپتۇكــى، ھەممىســىنىڭ ىئچــى 
ېئلىشــىپ قۇسۇشــقا باشــالپتۇ. ىئسســىق ســۇ ۇئالرنىــڭ قورســىقىدىكى مېۋىلەرنىــڭ 
ھەممىســىنى ســىرتقا ھەيدەپتــۇ ۋە كىمنىــڭ مېــۋە يېگەنلىكــى ائشــكارە بوپتــۇ. 
ھېكمەتكــە ىئگــە بولغــان لوقمانمــۇ قۇســۇپتۇ. ەئممــا، ۇئنىــڭ پاكلىقىنىــڭ ىئپادىســى 

بولغــان ســۈزۈك ســۇنى قۇســۇپتۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

لوقمانــدا شــۇنچىلىك ھېكمــەت كۆرۈلگــەن بولســا، ۇئنداقتــا پۈتــۈن بارلىقنىــڭ 
ىئگىســى بولغــان ھەقنىــڭ ھېكمىتىنــى تونــۇپ يــەت.

ــە  ــاش كۆڭۈللەرگ ــۇ ت ــەن نەســىھەت قىلســاڭمۇ، ب ــا ســەمىمىيلىك بىل يامانالرغ
ــدۇ. تەســىر قىلماي

كونــا بىــر يارىغــا كونــا بىــر مەلھــەم الزىــم. ىئتقــا بولســا ېئشــەكنىڭ ســۆڭىكى 
اليىــق.

پاســكىنا نەرســىلەر پاســكىنا بولغانــالر ۈئچۈنــدۇر. يامــان يامانگــە دوســت ھەم 
سىرداش.

ەئگــەر نۇرنــى ىئستىســەڭ، نۇرغــا مايىــل بــول. ەئگــەر مال-دۇنيــا ىئستىســەڭ 
نۇردىــن يىــراق تــۇر.

ۈئمىد ىئگىلىرى، ۈئمىد ىئشىكىنى باشپاناھ قىلىپ، ىئبادەت قىلسۇن.

قورقۇنــچ ۋە ۈئمىــد قۇلالرغــا بىــر پەردىــدۇر. ھەركىــم بــۇ پەردىنىــڭ ائرقىســىدا 
ياشايدۇ.

بــۇ قاراڭغۇلۇقتــا تىمســىقالپ يۈرگەنلــەر، ھــەر بىــرى بىــر ائرزۇنىــڭ كەينىدىــن 
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ماڭىدۇ.

ــر بولغانالرغــا  ــك ىئــش، ھازى ــالر ۈئچــۈن قىلىنغــان زەررىچىلى ــر بولمىغان ھازى
قىلغــان مىــڭ ىئشــقا بــەدەل.

ھەر ائدەم ياخشى ياكى يامان بولسۇن، ۆئزىدەك بىر پەرىشتىگە دوستتۇر.

كۆزى كېسەللەر بولغان قۇياشقا ائشنا بولمايدۇ.

ۇئ كــۆز، ۇئ كــۈچ ھــەر كىمــدە بولســا ىئــدى، ۇئالر قۇيــاش نۇرىنىــڭ پەيزىنــى 
ســۈرەتتى.

ھەقتىن باشقا ھەر نەرسە، بال بولسىمۇ، ۇئ يىالن زەھەرىدۇر.

كېچىنىــڭ قاراڭغۇلىقىــدا كۈندۈزنــى ىئســتە. قاراڭغۇلۇقالرنــى يوقاتقــان ەئقىلنــى 
ۆئزەڭگــە دوســت تــۇت.

بىلمەيســەن. ھالبۇكــى وئتتىــن  ســاڭا كىملەرنىــڭ دۈشــمەن ىئكەنلىكىنــى 
يارىتىلغانالرغــا ائداۋەت ســاقاليدۇ. تۇپراقتىــن  تۆرەلگەنلــەر، 

ياقىدىغان وئتۇن بولمىســا، وئتمۇ ۆئچىدۇ. گۇناھتىن ســاقالنغانالر شــەھۋەتنى 
يېڭىدۇ.

ىئشلىرىم دىنىمغا گۇۋاھتۇر.

بەدەن ۋە روھ

قاغىالر قىش پەسلىدە بەكرەك قاقىلدار،
بۇلبۇلالر مەيدانىنى سۈكۈت باسار.

بــەدەن بىلــەن روھ ۆئز-ائرا پاراڭلىشــىپ قاپتــۇ. بــەدەن ۆئز گۈزەللىكىگــە 
ىئشــىنىپ، مەغــرۇر ھالــدا دەپتــۇ:

_مــەن ســەندىن تېخىمــۇ ەئتىۋارلىــق. مــاڭا قــاراپ بــاق ، ھەممــە كىشــى مــاڭا 
ھەيــران ۋە مېنــى ياخشــى كۆرىــدۇ.

روھ بەدەنگە دەپتۇ:
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_ھــەي چۈپرەنــدە! ســەن كىمتىــڭ؟ مــەن ســەندىن ائيرىلىــپ باقــاي، ۇئ ۋاقىــت 
كۆرگۈلۈكىڭنــى كۆرىســەن.

ھەســەتخورالر ســاڭا گــۆر كواليــدۇ. ىئككــى كۈنمــۇ ســېنى ســاقلىمايدۇ. چۈنكى 
ســەن چىرىــپ سېسىيســەن. ســېنىڭدىن چىققــان سېســىقچىلىققا ھېچكىــم چىدىمــاي، 
ائغزى-بۇرۇنلىرىنى ېئتىشــىدۇ. ســېنى ۆئز ۋاختىدا ۋاي دەپ باشــلىرىدا كۆتۈرگەنلەر، 
بــۇ سېســىق بەدەندىــن تېــز قۇتۇلــۇش ۈئچــۈن ســېنى توپىنىــڭ ائســتىغا كۆمۈشــكە 

ائلدىرايــدۇ. ســەن قــارا تۇپراقنىــڭ ائســتىدا قۇرت-قوڭغۇزالرغــا يــەم بولىســەن.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

روھ ىئلىم ۋە ەئقىلگە دوستتۇر.

كۆڭــۈل ەئينىكــى پاكىــزە بولســا، ۇئنىڭــدا ســۇ ۋە تۇپراقتىــن باشــقا ســۈرەتلەر 
كۆرۈنىــدۇ.

مەن گۈزەل بولسام، بۇنى ۇئ ېئھسان ەئيلىدى.

سەت بولسام شەيتان مېنى  مەسخىرە ەئيلىدى.

ھەممە گۈزەلنى ىئستەر، گۈزەللەر گۈزەلگە نېسىپ بولۇر.

ھەر جىنىس خىلىنى ىئستەر، ىئسسىق ىئسسىقنى، سوغۇق سوغۇقنى.

ەئي قۇياش! سەن ەئمدى گۈل باغچىسىدىن ائيرىلىپ، يەر ائستىنى يورۇتقىن.

مەرىپەت قۇياشى پاتمايدۇ. چۈنكى ۇئ ەئقىل، روھ ۋە قەلبتىن چىققان.

بوۋاق تۇغۇلمىغىچە، قان تاتلىق بىر سۈتكە ائيالنمايدۇ.

خىيالىدا ھىالل ئاينى كۆرۈش

گۈل باغچىسى بولمىسا، بۇلبۇل سايرىماس،

ەئگەر قۇياش پاتمىسا، بۇلبۇلنىڭ ۇئيقۇسى زىنھار كەلمەس.

ھەزرىتــى ۆئمــەر زامانىــدا، بىرقانچــە مۆتىــۋەر روزا ائيلىرىنىــڭ بىــر كۈنــى تاغقا 
چىقىپتــۇ. ۇئالر تاكــى روزا ېئيىــدا كۆرۈنىدىغــان ھىــالل ائينىــڭ چىقىشــىنى ســاقالپ، 
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تاغــدا تــۇرۇپ قاپتــۇ. بىــر كۈنــى ۇئالرنىــڭ ائرىســىدىكى بىرســى: -ۋاي ەئنــە، مــەن 
ــى  ــالل ائين ــى ۆئمەرگىمــۇ ھى ــن چۈشــۈپ ھەزرىت ــۇ ۋە تاغدى ــى كــۆردۈم دەپت ھىاللن
كۆرگەنلىكىنــى ېئيتىپتــۇ ۋە لېكىــن، ھەزرىتــى ۆئمــەر ۇئ ھىاللنى كۆرمەپتــۇ ۋە مۇنداق 

دەپتــۇ:

_ ۇئ ائي، ســېنىڭ خىيالىڭــدۇر. پۈتــۈن كــۆك ائســمان ېئنىــق كۆرۈنــۈپ تۇرســا، 
ەئجــەپ مــەن ۇئ پــارالق ھىــالل ائينــى كۆرمىدىمغــۇ؟ قولۇڭنــى ھۆلــدەپ قېشــىڭنى 

ســىال، ائندىــن قايتىــالپ كۆككــە قــارا !   

ائدەم ھــۆل قولــى بىلــەن قېشــىنى ســۈرتۈپ، نەمدەپتــۇ، ائندىــن كېيىــن قايتــا 
ــۇ. ائســمانغا قارىغــان ىئكــەن، ھىــالل ائي كۆزىگــە كۆرۈنمەپت

ھەزرىتى ۆئمەر مۇنداق دەپتۇ:

_ شۈبھىســىزكى، قاشــلىرىڭدىن بىــر قىــل، ســاڭا وئقيادىن ېئتىلغــان وئق بوپتۇ. 
ۇئ قىــل كۆزۈڭنــى توســۇپ تۇرســا، ســەن ۇئنــى ھىالل چاغالپ قاپســەن.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ھەممە نەرسەڭالرنى، توغرا ۆئلچەمگە ائساسەن توغرىالڭالر !

توغرىالرنىڭ نۇرلىرى بار يەرلەرنى ۋەتەن دەپ بىلىڭالر.

ەئگەر كۆزدە غەپلەت قىلى بولسا، گۆھەرمۇ  تاشتەك كۆرىنىدۇ.

ھەرقانــداق بىــر ائدەم توغــرا يولــدا ماڭمىغانــالر بىلــەن ۆئزىنــى سېلىشــتۇرۇپ 
ۆئلچىســە ھەمدە ۇئالر بىلەن دوســت بولســا، ىئشــلىرى خاتا بولۇپ، ەئقلى ائدىشــىپ 
كېتىدۇ. چىن دوســتالردىن ائيرىلىپ قالىدۇ. چۈنكى تىكەنلەر گۈللەرگە دۈشــمەندۇر.

نــادان،  ! ۇئ  بىدار)ھۇشــيار(دۇر. ۋاي ىئســىت  ائلىــم ۇئيقــۇدا شۈبھىســىز 
بىدارالرغــا. بولغــان  بىلــەن دوســت  بىلىمســىزلەر 

ەئقىــل، باشــقا بىــر ەئقىــل بىلــەن بىرلەشســە كۈچلىنىــدۇ. تېخىمــۇ نۇرلىنىــپ، 
يــول تېخىمــۇ ېئنىــق كۆرىنىــدۇ.

ــدۇ. يــول  ــەن قوشۇلســا تېخىمــۇ قاراڭغــۇ بولى ــر نەپســى بىل نەپســى باشــقا بى
ــدۇ. كۆرۈنمەي
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ەئي وئۋچى! سېنىڭ دوستۇڭ كۆزدۇر. ۇئنى ياخشى ائسرا.

تىل سۈپۈرگىسى بىلەن كۆزگە توپا چاچما.

ياخشى ياخشىنىڭ ەئينىكىدۇر.

دوست، روھنىڭ ەئينىكىدۇر. دىققەت قىل، نەپسىڭ ۇئنى بۇلغىمىسۇن.

ــب كــۆزۈڭ  ــۈڭ خــوش بولمىســا، بىلگىنكــى قەل ــۇرۇپ كۆڭل كــۆزۈڭ وئچــۇق ت
ــى ائچ. يۇمــۇق دېگــەن گــەپ، ۇئن

ــدۇ. ۇئ  ــالر شــۆپۈكتەك گېلىڭغــا چاپلىشــىپ قالى ــان خۇي ــادا نۇرغــۇن يام دۇني
شــۆپۈك گېلىڭدە شــۇنچە يىلالر قالىدۇ. ۇئ شــۆپۈكنىڭ نېمە ىئكەنلىكىنى بىلەمسەن؟ 
ۇئ _ نام-شــۆھرەت، مەنســەپ ۋە مال-دۇنيا سۆيگۈســىدۇر. بۇالر خۇددى شۆپۈككە 
وئخشــايدۇ. ۇئ ســاڭا باقى ەئمەس. ۇئ گېلىڭدىال بولىدىكەن، ائبىھاياتنى ىئچىشــىڭگە 

توســقۇنلۇق قىلىدۇ.

ائدەم ەئلەيھىسســاالم نەپســېنىڭ كەينىگــە كىرىــپ بىــر قەدەمنــى خاتــا باســتى. 
شــۇ ســەۋەپتىن جەننــەت جۇدالىقــى بوينىغــا تاقــاق بولــدى. پەرىشــتىلەر ۇئنىڭدىــن 

قاچتــى. بىرســېنىڭ ســەۋەبىدىن ۇئزۇنغىچــە زار يىغلىــدى.  

گەرچــە ۇئنىــڭ گۇناھى قىلچىلىك بولســىمۇ، ەئمما، ۇئ ىئككى كۆزدە كۆرۈنگەن 
قىــل ىئــدى. ائدەم ، ھــەق نۇرىنىــڭ كــۆزى بولغــان ىئــدى. كۆزدىكــى بىــر قىــل، چــوڭ 

داغ پەيــدا قىلغــان ىئدى.

يېگانىلىــق كوچىســىدا ســەن زۆھــرە يۇلتــۇزدەك. نىگارىڭنىــڭ سايىســىدە گويــا 
قۇياشتەك.

ىئستىقامەتتە تۇرۇپ، كۆزۈڭنى يۇمغاندا بۇنى جان دوست ۈئگۈتىدۇ.

يىالن ئوغرىسى

ــە  ــپ، ھاماقەتلەرچ ــى وئغرىلىۋېلى ــڭ يىلىنىن ــر يىالنچىنى ــە بى ــى يەن ــر يىالنچ بى
ــۇ. ــى خــوش بوپت ناھايىت

ەئممــا، يىــالن وئغرىلىغــان يىالنچىنــى چېقىــپ ۆئلتــۈرۈپ قويۇپتــۇ. يىالننــى 
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وئغرىغــا بېرىــپ قويغــان يىالنچــى بولســا يىالننىــڭ چېقىۋېلىشــىدىن قۇتۇلــۇپ قاپتــۇ. 

يىالنى وئغرىالنغان يىالنچى، يىالن چېقىپ ۆئلگەن يىالنچىنى كۆرۈپ دەپتۇ: 

_ مــەن يىالننــى يۇقىتىــپ قويغاندىــن كېيىــن، وئغرىنــى تۇتــۇپ، يىالننــى 
قايتۇرۇۋالســام دەپ توختىمــاي دۇائ قىلغــان ىئدىــم، ھەمــدە "دۇائلىرىــم نېمــە 
ۈئچــۈن قوبــۇل بولمايــدۇ" دەپ كــۆپ قايغۇرغــان ىئدىــم. ھازىــر تەڭرىگــە يــۈز مىــڭ 
شــۈكرى قىلىمــەن. ھېلىمــۇ ياخشــى دۇائلىرىــم قوبــۇل بولماپتــۇ. زەھەرلىــك يىــالن 
وئغرىنىــڭ جېنىنــى ائپتــۇ. مــەن ۆئزۈمنــى زىيــان تارتتىــم دېســەم، ەئســلىدە پايدىغــا 

ــەن. ېئرىشــكۈچى بوپتىم

دۇائ قىلغۇچىالرغــا باال-قــازا ەئكىلىدىغــان شــۇنداق بىــر دۇائالر باركــى، جانابــى 
ھەقنىــڭ ھېكمىتــى بىلــەن ۇئ دۇائالر قوبــۇل بولمايــدۇ.

ئۆلۈكنى تىرىلدۈرۈش

ــدا  ــداش بوپتــۇ. يول ۆئز زامانىــدا، ەئيســا ەئلەيھىسســاالمغا بىــر ەئخمــەق يول
كېتىۋېتىــپ، بىــر ائزگالــدا ۈئســتى ېئچىلىــپ قالغان ۇئســتىخانالرنى كۆرگــەن ەئخمەق، 

ەئيســا ەئلەيھىسســاالمغا قــاراپ دەپتــۇ: 

_ ۆئلۈكلەرنــى تىرىلدۈرىدىغــان چاغــدا ســەن وئقۇيدىغــان دۇائنــى ماڭىمــۇ دەپ 
بەرســەڭ. ۇئنــى وئقــۇپ، ۇئ ســۆڭەكلەرنىڭ ىئگىلىرىنــى تىرىلــدۈرەي دەيمەن.

ھەزرىتــى ەئيســا: _ ائغزىڭنــى يــۇم! بــۇ ســېنىڭ قولۇڭدىــن كېلىدىغــان ىئــش 
ەئمەس. ســېنىڭ بۇ زۇۋانىڭ، بۇ ســۆزلىرىڭ بىلەن بۇ مۆجىزىلەر ەئمەلگە ائشــمايدۇ. 
شــۇنداق بىــر ېئغىــز بولــۇش كېرەككــى، ۇئ ھەممە نەرســىدىن پاك بولغان نەپەســتىن 
ــەن،  ــم بىل ــى ســېنىڭ قولۇڭغــا تۇتقۇزغىنى ــۇ تاياقن ــرەك. قولۇمدىكــى ب چىقىشــى كې

ســېنىڭ قولۇڭــدا مۇســانىڭ ســېھىرلىرىدىن بىــرەر بېشــارەت بارمــۇ ؟

ۇئ ەئخمەق بۇ سۆزلەرنى ائڭالپ دەپتۇ  

_ مــەن ۇئ ســېھىرغا ېئرىشــمىگەن. ۇئنداقتــا ســۆڭەكلەرگە بــۇ ســېھىرنىڭ 
كارامىتىنــى كۆرســەت !

ھەزرىتــى ەئيســا: _ يــا رەببىــم! بــۇ نېمــە ســىردۇر؟ بــۇ كالۋانىــڭ كۆڭلىدىكــى 
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ــدا  ــڭ كويى ــدۇ. ۆئز جېنىنى ــى بىلمەي ــەل ۆئز بەدىنىن ــۇ كېس ــە؟ ب ــتەك زادى نېم ىئس
ەئمــەس، باشــقا ىئشــالرنىڭ كويىــدا. ۆئزىنىــڭ ۆئلــۈك ھالىغــا قارىمــاي، باشــقا بىــر 

ــۇ.    ۆئلۈككــە دەرمــان ىئزدەۋاتىــدۇ، _ دەپ ھەققــە ىئلتىجــا قىپت

ھەقتىن نىدا كەپتۇ: 

_ چۈشكۈن چۈشكۈنلۈكنى ىئزدەيدۇ  تىكەن تىككەن، تىكەنگە ىئگە بولىدۇ.

ــۇ ۋە  ــۈن دۇائ قىپت ــۆڭەكلەر ۈئچ ــەن ۇئ س ــۇنىڭ بىل ــاالم ش ــا ەئلەيھىسس ەئيس
ۇئ ەئخمەقنىــڭ ائرزۇســى ەئمەلگــە ېئشــىپتۇ. ۇئلــۇغ ىئگەمنىــڭ قۇدرىتــى بىلــەن 
ســۆڭەكلەرنىڭ ىئگىســى تىرىلىپتــۇ. ۋە ائلقىنــى بىلــەن ەئخمەقنــى بىــر قويۇپــال 
ــۇ.  ــى چىقىرىۋېتىپت ــېنىڭ قېتىقىن ــڭ مېڭىس ــات ۇئنى ــق كاچ ــۇ قاتتى ــۇ. ب ۆئلتۈرۈۋېتىپت
ــاڭاق مېغىزىچىلىــكال ىئكــەن. ەئســلىدە بــۇالر قــارا  ۇئنىــڭ مېڭىســېنىڭ چوڭلۇقــى ي

ائرســالننىڭ ۇئســتىخىنى ىئكــەن.

ەئيسا ەئلەيھىسساالم بۇ ەئھۋالنى كۆرۈپ، ائرسالنغا دەپتۇ:

_ سەن ۇئ ەئخمەقنى نېمە ۈئچۈن تېزال پارچىالپ تاشلىدىڭ؟

ائرسالن:

_ چۈنكى ۇئ سېنى بەكمۇ ائۋارە قىلىۋەتتى.

_ ۇئنىڭ قېنىنى نېمىشقا ىئچمىدىڭ؟ 

_ ۇئ مېنىــڭ تەلىيىــم. رىزقىــم ەئمــەس. بۇ وئۋ، مۇتلەق نەســىھەت ۋە ىئبرەتنىڭ 
بېشــارىتى. ەئگــەر مېنىــڭ دۇنيــادا تەلىيىــم بولســا ىئــدى، ۇئ ۆئلۈكلــەر بىلــەن بىرگــە 

بولمىغــان بوالتتىم.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

تىكــەن ۇئرۇقــى چاشــقاننىڭ ھويلىســىدا، گــۈل باغچىســېنىڭ بولۇشــى مۇمكىــن 
ەئمەس.

قانچىلىغــان ائدەملــەر بــۇ دۇنيــادا ائشــۇ ھۆركىــرەپ ېئتىلىــپ تۇرىدىغــان 
ائرســالندەك بولســىمۇ، ەئممــا وئۋنــى يېمــەي بــۇ ائلەمدىــن ۆئتىــدۇ.

بەزىلەرنىڭ خىرىسى تاغدەك بولغىنى بىلەن، تەلىيى سامانچىلىك.
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ھەققە يۈزلەنمىگەن، خەلق ىئچىدە ېئتىبار قازىنالمايدۇ.

ەئي ائجىزالرغــا ېئھســان قىلىدىغــان رەببىــم ! بىزنى ائچكۆزلۈكتىــن، غەپلەتتىن 
ساقلىغىن.

رىزىق كۆرۈنگەندەك قىلغان بىلەن، ۇئنىڭ ائستىدا تۇزاق بار.

ــڭ ياخشــى  ــەي ېئشــەكتەك ھاڭرىســاڭ، ائقىۋىتى ــدا ىئچم ــۇنى تاپقان ــز س پاكى
ــدۇ. بولماي

پاكىز سۇنىڭ قەدرىنى بىلمىگەن ېئشەك، بېشىنىڭ وئرنىغا پۇتىنى سۇنىدۇ.

ىئتتەك نەپســىڭنىڭ تىرىلىشــىدىن ســاقالن. ۇئ ســېنىڭ دۈشــمىنىڭ. ســاڭا زىيان 
يەتكۈزىدۇ.

ــۇرۇپ ائزراق ۆئزۈڭ  ــدا وئلت ــر بۇلۇڭ ــاي، بى ــدە يىغلىم داىئــم باشــقىالر ۆئلگەن
ۈئچۈنمــۇ يىغــالپ قــوي.

دەل-دەرەخلەرنىڭ ياپ-يېشىل ياشناپ تۇرۇشى، بۇلۇتالرنىڭ يىغىسىدىندۇر.

يىغا ائرقىلىق شامالر نۇرلىنىدۇ.  

نــەدە يېڭىلگــەن بولســاڭ شــۇ يــەردە وئلتــۇر. چۈنكــى يېڭىلىــش ســېنىڭ ۈئچــۈن 
پايدىلىقتۇر.

دوراش ھــەر شــەرەپلىك ىئشــقا ائپــەت بولىــدۇ. دوراش بولغــان يــەردە تاغمــۇ 
ســاماندەك بولىــدۇ.

ھەقىقەتچىنىڭ سۆزىنىڭ مەنبەسى، كۆڭۈلنىڭ قايغۇلىرىدۇر.

دورامچىنىڭ سۆزلىرى ھىلە-مىكىرگە  تولغاندۇر.

ــان  ــرارالپ تۇرىدىغ ــدا تەك ــمىنى ائغزى ــڭ ىئس ــۈن، تەڭرىنى ــەەئت ۈئچ     مەنپ
ــايدۇ. ــۇغان ېئشــەككە وئخش ــاب توش ــۈن كىت ــامان ۈئچ ائدەم، س

ئارسالننى ئۆكۈز دەپ قېلىش

سۆيگۈنۈم پۈتۈن جاھاندىن يوشۇرۇن،
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تۇيغۇدىن ۋە ھەممە گۇماندىن يوشۇرۇن.
پارالقتۇر كۆڭلۈمدە خۇددى بىر ائيدەك،

جان  تەندە ، تەن ۋە جاندىنمۇ يوشۇرۇن.

بىــر دېھقاننىــڭ ېئغىلغــا باغــالپ قويغــان بىــر ۆئكــۈزى بــار ىئكــەن. بىــر كۈنــى 
قاراڭغــۇ كېچىــدە، بىــر ائرســالن ېئغىلغــا كىرىــپ، ۆئكۈزنــى يەۋېتىپتــۇ ۋە ۆئكۈزنىــڭ 
ياتقــان يېرىــدە يېتىۋاپتــۇ. دېھقــان ۇئ كېچــە قانداقتۇ بىر شــەپىنى تۇيغانــدەك قىلىپ، 
ۆئكۈزگــە قــاراپ باقماقچــى بولــۇپ، ېئغىلغــا كىرىپتــۇ. قاپ-قاراڭغــۇ ېئغىلنىڭ ىئچىدە 
چاندۇرمــاي ياتقــان ائرســالننىڭ ھەممــە يېرىنــى قولــى بىلــەن ســىالپ چىقىپتــۇ. بــۇ 

ھالدىــن ىئچــى ســىقىلغان ائرســالن ىئچىــدە مۇنــداق وئيالپتــۇ:

“ەئگــەر يــورۇق بولغان بولســا ىئدى، قورققىنىڭدىن يۈرىكىــڭ يېرىلىپ كەتكەن 
ــم. ەئي خــام ائدەم !  ــى كۆرگــەن بوالتتى ــى. ســېنىڭ ائشــۇ چاغدىكــى ەئپتىڭن بوالتت
كېچىنىــڭ قاراڭغۇســىدا مېنــى ۆئكــۈز دەپ قالدىــڭ. شــۇڭا ســەن ەئدەپســىزلىك بىلــەن 

ھەممــە يېرىمگــە قــول تەككــۈزدۈڭ”

ئېشەك كەتتى

ســەپەر ۈئســتىدىكى بىــر ســوپى، كەچتــە قونماقچــى بولــۇپ، بىــر خانىقاغــا 
ــۇ  ــىكىگە س ــۇ. ېئش ــا باغالپت ــپ، وئقۇرغ ــا ەئكىرى ــىكىنى ېئغىلغ ــۈپتۇ. ۇئ ېئش چۈش
ــاراپ  ــدان ق ــا خىزمەتچىســىگە ېئشــىكىگە وئب ــن خانىق ــۇ. ائندى ــى بېرىپت ۋە بوغۇزىن

قويۇشــىنى تاپىالپتــۇ. 

بــۇ خانىقادىكــى ســوپىالر ناھايىتــى نامــرات ىئكــەن. يوقســۇزلۇقنىڭ دەردىدىــن 
ھــەق يولدىــن ائزغىلــى تــاس قالغــان ىئكــەن.

مېھمــان ســوپى خانىقانىــڭ بىــر ۆئيىــدە دەم ېئلىۋاتقانــدا، بــۇ مۇھتاجلىــق 
ىئچىدىكــى گاداي ســوپىالر بىرلىشــىپ، ېئشــەكنى ســېتىپ، پۇلىغــا يېمەك-ىئچمــەك 

ــۇ. ۋە شــام ائپت

بــۇ كېچــە تويغۇدەك يەپ، قانغــۇدەك ىئچكەن ســوپىالرنىڭ كۆڭۈللىرى يايراپ، 
ىئشــىق وئتــى تۇتىشــىپ، ســاما وئيناشــقا باشــالپتۇ. تــازا قىزىغــان ســوپىالر بىزمــۇ 
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ائدەم، بىزنىڭمــۇ كۆڭلىمىــز بــار دەپ، خانىقادىكــى ۇئزۇن يولدىــن كەلگــەن ســوپىنى 
چاقىرىــپ، ۆئز كۆڭۈللىرىنــى ىئزھــار قىلىــپ، راســا مېھمــان قىپتــۇ.

مېھمــان ســوپى، بــۇ ائجايىــپ كۆڭۈللــۈك مېھماندارچىلىقنــى، ۆئزىگــە قىلىنغــان 
ــاي  ــۈن وئينىم ــۆرۈپ: _ بۈگ ــۆھبەتلەرنى ك ــۈك س ــى، كۆڭۈلل ــەت، ىئكرامالرن ھۆرم

قاچــان وئينايتتــۇق؟ _ دەپتــۇ.

تويغىــدەك تامــاق يــەپ، ســاماغا چۈشــۈپ تــازا وئيناپتــۇ. خانىقانىــڭ توپىســى 
تورۇســقىچە كۆتۈرۈلــۈپ، ھەممــە يەرنــى چاڭ-تــوزاڭ قاپالپتــۇ. بىــر تەرەپتىــن 
ــۈم"  ــالھ! ھ ــۈم ائل ــن "ھ ــر تەرەپتى ــرى، بى ــڭ پۇراقلى ــان تاماقنى ــخانىدىن چىقق ائش
دەپ تــوۋالپ تــۇرۇپ ۇئرغــان پۇتالرنىــڭ ائســتىدىن چىققــان چاڭ-تــوزان، يەنــە بىــر 
تەرەپتىــن ســوپىالرنىڭ ھەســرەت، ائزاپ بىلــەن وئتقــا چۈشــكەن قىلــدەك تولغىنىــپ، 
ــۇ. ســوپىالر گاھ  ــەي قىلىۋېتىپت ــۇ ســورۇننى وئڭتەي-توڭت ــىدىن كېتىشــلىرى ب ھوش
قوللىرىنــى ھــاۋادا وئينىتىــپ، پۇتلىرىنــى " گــۇپ، گــۇپ " قىلىــپ يەرگــە ۇئرســا، گاھ 
يەرگــە ســەجدە قىلىــپ ، يۈز-كۆزىنــى توپىغــا مىلــەپ، ھەممــە يېرنــى توپا-چاڭغــا 

مىلەپتــۇ.

ســاما تازا يۇقىرى پەللىگە چىققاندا، ســازەندە ســوپىالر غەزەللىرىنى باشــالپتۇ. 
غەزەلنىڭ مەلۇم يېرىگە كەلگەندە ھەممىســى" ېئشــەك كەتتى، ېئشــەك كەتتى" دەپ 
توۋالشــقا باشــالپتۇ. مانــا شــۇنداق قىلىــپ، بــۇ تــازا قىززىغــان نەغمىگــە چۈشــۈرۈپ 
تــاڭ ائتقىچــە ھەممىســى: _ ھــەي وئغــۇل، ېئشــەك كەتتــى، ېئشــەك كەتتــى! _ دەپ 
ــقا  ــوپىمۇ باش ــان س ــۇ. مېھم ــاما وئيناپت ــن س ــر تەرەپتى ــوۋالپ، بى ــن ت ــر تەرەپتى بى
ســوپىالر بىلــەن بىرگــە " ېئشــەك كەتتــى!" دەپ بولۇشــىغا ۋارقىــراپ تــۇرۇپ ســاماغا 

وئينــاپ، ســورۇندىن چۈشــمەپتۇ.

تــاڭ ائتقانــدا ھەممىســى خوشلىشــىپ تارقىلىپتــۇ. خانىقــادا يولۇچــى ســوپىدىن 
باشــقا ىئنىس-جىــن قالماپتــۇ. ۇئ ۈئستى-بېشــىدىكى، خورجۇنلىرىدىكــى توپــا-
چاڭالرنــى قېقىــپ، نەرســىلەرنى تېشــىغا ېئلىــپ چىقىــپ ۋە ېئشــىكىگە ائرتىــپ يولىغــا 
راۋان بولماقچــى بوپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن ۇئ ېئغىلغــا قــاراپ مېڭىپتــۇ. ەئممــا، ېئغىلــدا 
ېئشــەك يوق ىئكەن. ســوپى: "بەلكى خانىقانىڭ خزمەتچىســى ېئشــەكنى ســۇغارغىلى 
ەئكەتكــەن وئخشــايدۇ. تۈنۈگــۈن كــەچ بــەك ائزال ســۇ ىئچكــەن ىئــدى" دەپ وئيالپتــۇ 

ىئچىــدە.
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خىزمەتچى كەلگەندە، سوپى: _ ېئشەك قېنى، _ دەپ سوراپتۇ.

خىزمەتچى:_ بولدى، مېنى ەئخمەق قىلما! _ دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ.

ســوپى: _ مــەن ېئشــەكنى ســاڭا ائمانــەت قىلىــپ بەرگەن ىئدىم. ســەن ېئشــەكنى 
ــۇڭ  ــداق دېگــەن: "قول ــز )س.ەئ.ۋ( مۇن ــەر. پەيغەمبىرىمى ــپ ب ــاڭا ەئكىلى ــپ، م تېپى
بىلــەن ائلغاننــى، قولــۇڭ بىلــەن قايتۇرۇشــۇڭ كېــرەك". ەئگــەر قايتۇرۇپ بەرمىســەڭ، 
قازىنىــڭ ائلدىغــا بېرىــپ، ســېنىڭ ۈئســتۈڭدىن شــىكايەت قىلىمــەن. مــاڭ! قازىنىــڭ 

ائلدىغــا، _ دەپ ياقىســىدىن تۇتــۇپ ســۆرەپتۇ.

خىزمەتچــى:_ ســوپىالرنىڭ ھەممىســى بىرلىشــىپ، مــاڭا قارشــى تــۇردى. مــەن 
ائمالســىز قالدىــم . ســەن بىــر جىگــەر پارچىســىنى مۈشــۈكلەرنىڭ ائلدىغــا تاشــالپ، 
ائندىــن ۇئنــى ىئزدەشــكە باشــاليدىغان ەئخمــەق بىرســى ىئكەنســەن. ســەن ۆئزەڭ 
يۈزلىگــەن ائچ قالغانالرنىــڭ ائلدىغــا بىــر پارچــە ناننــى ائتتىــڭ. يۈزلىگــەن ىئتنىــڭ 

ائرىســىغا بىــر بىچــارە مۈشــۈكنى قويــۇپ قويــدۇڭ.

ــڭ ائلدىمغــا  ــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان ســوپى: _ نېمــە ۈئچــۈن، ائخشــام مېنى ب
ــەۋەر  ــۇڭ" _دەپ خ ــە يولۇقت ــر پاالكەتك ــداق بى ــەن مۇن ــپ ! س ــپ، "ەئي غېرى كېلى

قىلمىدىــڭ؟  _ دەپ خىزمەتچىنــى ســوراققا تارتىپتــۇ.

خىزمەتچــى: _ەئزبىرايــى خــۇدا، قانچــە قېتىــم قېشــىڭغا كېلىــپ، بــۇ ىئشــالرنى 
ســاڭا دېمەكچــى بولــدۇم. ەئممــا، ســەن " ەئي وئغــۇل، ېئشــەك كەتتــى!"_دەپ ۇئالر 
ــۇ ســۆزنى ھەممىســىدىن  ــا ب ــڭ. ھەتت ــە ســازغا چۈشــۈرۈپ توۋلىدى ــەن بىرلىكت بىل
بەكــرەك ســەن ىئشــتىياقىڭ بىلــەن توۋلىدىــڭ. شــۇڭا مــەن "ھــە، بــۇ ىئشــنى ۇئمــۇ 
ــۇ ســېخىي ائدەم  ــۇ_دە، ەئجەپم ــۇ ىئشــقا ۆئزى رازى بوپت ــان وئخشــايدۇ. ب بىلىدىغ

ىئكــەن" دەپ وئيــالپ ائرقامغــا ياندىــم، _ دەپتــۇ.

ســوپى:_ ۇئالرنىــڭ ھەممىســى ناھايىتى خۇشــال ېئيتىشــقانتى. مەنمــۇ ۇئالرنىڭ 
بــۇ غەزەللىرىدىــن ھوزۇرلىنىــپ، ۇئالرنــى دوراپتىمــەن. بــۇ دوراش مېنىــڭ بېشــىمغا 
چىقتى. ۇئ دوراشــقا مىڭالرچە لەنەت بولســۇن! _ دەپ بېشــىنى تۇتۇپ، ائھ ۇئرۇپتۇ.

ھېكمەتلىك  سۆزلەر:	 

ھــەي بــاي! كىيىم-كېچەكلىــرى جۇل-جــۇل يوقســۇل بىــر خاتالىــق ۆئتكۈزســە، 
ۇئنــى ماكانىڭدىــن قوغلىمــا.
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مۇھتاجلىقتا، لەشمۇ مۇباھ بولىدۇ. بۇ سەۋەپتىن ياماننى، ياخشى دەپ بىلىدۇ.

ھەقىقەتنى بىلمەي تۇرۇپ، دوستالردىن ۋاز كەچمە.

سەدەپ بولمىسا، تامچىالر ۈئنچە بولمايدۇ.

ســاغالم بىــر كــۆز، ەئقىــل ۋە قــۇالق الزىــم بولســا، چوقــۇم تاماخورلــۇق 
ــڭ  ــدۇ. ەئقىلنى ــن بولى ــق تامادى ــى، دورامچىلى ــال ! چۈنك ــپ تاش ــى يىرتى پەردىلىرىن

نــۇرى مۇشــۇ ســەۋەپتىن پەردىلىنىــدۇ.

تاماق، ھوزۇر ۋە ساماغا ھېرىسمەنلىك ەئقىلنى كور قىلىدۇ.

تارازىنىڭ مالغا مەيلى بولسا، ۇئ توغرا تارتالمايدۇ.

كىم تاماخور بولسا، ۇئنىڭ كۆڭلىدە شادلىق بولمايدۇ.

كۆزى ۋە كۆڭلى تاما بىلەن تويمايدۇ.

تاماخورنىڭ ھوقۇق ۋە مال-دۇنيا توغرىسىدىكى وئيلىرى، شۈبھىسىز كۆزنىڭ 
ىئچىگە كىرگەن قىلغا وئخشــايدۇ.

ھەققە ائشىق بولغان، مال- دۇنياغا ھېرىس بولمايدۇ.

بۇ ائشىقلىقتىن ۇئزاق سوپى، ھېرىسلىك سەۋەبىدىن كېچىدە كور بولىدۇ. 

ۋەيران بولغان سودىگەر

تىجارەتتــە ۋەيــران بولغــان، ۆئي-ماكانســىز بىــر ســودىگەر قەرزگــە بوغۇلــۇپ 
زىندانغــا كىرىــپ قاپتــۇ. زىنداندىــن بەرگــەن تاماققــا تويماي، باشقىســىنىڭ يەيدىغان 

نەرسىســىگە قــول ســالىدىكەن.

ســودىگەرنىڭ بــۇ بەدقىلىقىدىــن جېق تويغان زىندان ەئھلــى، قازىنىڭ ۋەكىلىگە 
شــىكايەت قىپتــۇ ۋە شــۇنداق دەپتــۇ: _ قازىغــا بېرىــپ بىزنىــڭ ەئرزىمىزنــى بايــان 
قىــل. بىــز بــۇ ۋەيرانــە ســودىگەردىن رازى ەئمــەس. ۇئ ناھايىتــى ائچكــۆز، يالغانچــى، 
جاھىــل ۋە رەزىــل ىئكــەن. ۇئ زىنداندا داۋاملىق قېلىشــنى خااليدىكــەن. تاماق ۋاقتىدا 
چىۋىنــدەكال كېلىــپ تامىقىمىزغــا قونىدۇ. ھېچكىم ۇئنى خالىمىســىمۇ، ۇئنىڭ پەرۋايى 
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پەلــەك. ائتمىــش كىشــىنىڭ تامىقــى ۇئنىڭغــا ائز كــەپ قېلىۋاتىــدۇ. ھەممــە ائدەمنىــڭ 
غەزىپــى كەلســىمۇ، ۇئ يەنىال تاماقتىن قولىنــى تارتمايدۇ. زىندان ەئھلىگە ائزراق نان 
كېلىــپ قالســا، ۇئ تۈرلــۈك ھىلــە ىئشــلىتىپ ۇئنــى ېئلىۋالىــدۇ. يــا ۇئ ۆئكــۈز زىنداندىــن 

كەتســۇن، يــا ۇئنىڭغــا ۋەخپىدىــن مەخســۇس تاماق بېرىلســۇن! 

ۋەكىــل قازىنىــڭ ائلدىغــا بېرىــپ، زىنداندىكىلەرنىــڭ بــۇ شــىكايەتلىرىنى بىــر-
ــازى، ســودىگەرنى ھوزۇرىغــا  ــۇ شــىكايەتلەرنى ائڭلىغــان ق ــۇ. ب ــان قىپت ــەپ باي بىرل
ــدان  ــۇ. زىن ــۇش بىلىشــلەردىن ىئگەللەپت ــى تون ــڭ ھال-ەئھۋالىن ــۇ ۋە ۇئنى چاقىرتىپت

ەئھلىنىــڭ ەئرزى قازىغــا ائيــان بوپتــۇ. 

قازى سودىگەرگە دەپتۇ: 

ــا، ۇئدۇل  ــقۇچى بولم ــاق باس ــا ائي ــەن زىندانغ ــدى س ــاپ، ەئم ــەي تەييارت _ ھ
ــەت ! ــە ك ۆئيۈڭگ

ۋەيران بولغان سودىگەر جاۋاپ قايتۇرۇپتۇ:

_ۆئيگــە كەتكــۈم يــوق. بــاش تىققــۇدەك ۆئيۈممــۇ يــوق. مــەن پۈتۈنلــەي 
ــن  ــى زىنداندى ــەن مېن ــدى. س ــەت بول ــاڭا جەنن ــدان م ــان ائدەم. زىن قاقســەنەم بولغ

قوغلىمــا، بولمىســا مــەن يوقســۇللۇق ۋە جاپــادا ھــاالك بولىمــەن.

قازى: _ۇئنداقتا، بۇنى قانداق ىئسپاتاليسەن!

ۋەيران بولغۇچى :_ بۇنىڭغا زىنداندىكىلەر گۇۋاھ.

قــازى: _ۇئالر ســەندىن نــارازى. ھەممىســى ســېنىڭ جاپايىڭدىــن قېچىۋاتىــدۇ. 
ســېنىڭدىن قۇتۇلۇش ۈئچۈن بىر ائمالالرنى ىئزدەۋاتىدۇ. شــۇڭا ۇئالر ســاڭا يالغاندىن 

گــۇۋاھ بولۇشــى مۇمكىن.

قازىنىــڭ ھوزۇرىدىكــى ھەممــە كىشــى بىــردەك: _ بىــز ۇئنىــڭ ۋەيــران بولغــان 
بىرســى ىئكەنلىكىگــە گۇۋاھلىــق بېرىمىــز، _ دەپتــۇ.

قــازى ۇئنىــڭ ەئھۋالىنــى كىمدىــن سورىســا، ھەممىســى وئخشاشــال "ۇئ ھەممــە 
مال-دۇنياســىنى يوقاتقــان كىشــى" دەپتــۇ.

قــازى دەپتــۇ: _ بــۇ ىئشــنى پۈتــۈن ائلەمگــە ائڭلىتىــش كېــرەك. پۈتــۈن بايــالر، 
ىئقتىســادى ۋەيرانچىلىقنىــڭ نېمــە ىئكەنلىكىنــى بىلســۇن. بۇنىڭدىن ىئبرەت ائلســۇن. 
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ــڭ  ــى جاكارچىالرنى ــۈن يەرن ــى ائڭالتســۇن. پۈت ــۇ ھالن ــالر ب ــە جاكارچى ــەر تەرەپت ھ
ــەن ســودا ســېتىق قىلمىســۇن.  ــڭ بىل ــم ۇئنى ــرى قاپلىســۇن. ھېچكى ــاق ائۋازلى دۇمب
ۇئنىڭغــا قــەرز بەرمىســۇن. بۇندىــن كېيىــن ۇئنىــڭ ۈئســتىدىن داۋا قىلغۇچىــالر بولســا 
بىلســۇنكى، ۇئنــى ھەرگىــز زىندانغــا ائتمايمەن. ۇئنىڭ ىئقتىســادى جەھەتتىن ۋەيران 
بولغانلىقــى خەلقى-ائلەمگــە ائيــان. ۇئنىــڭ ىئلكىــدە يىڭنىچىلىــك مــال مۈلــۈك يــوق. 
ۋەيــران بولغانغــا مــال بەرســەڭ، ۇئنىڭدىــن بىــر تــال داننــى قايتــۇرۇپ ائاللمايســەن!

جاكارچىــالر بازارغــا وئتــۇن ســاتقىلى كىرگــەن وئتۇنچــى كۈرتنىــڭ تۆگىســىنى 
ېئلىــپ، ۋەيــران بولغــان ســودىگەرنى ۇئنىڭغــا مىنــدۈرۈپ كوچىــدا ســازايى قىلماقچــى 
بوپتــۇ . ەئممــا وئتۇنچــى كــۈرت تۆگىســىنى بېرىشــكە ۇئنىماپتــۇ. لېكىــن ياســاۋۇلالر 
ۇئنىــڭ تۆگىســىنى مەجبــۇرى تارتىۋاپتــۇ . وئتۇنچــى ائزراق پــارا بېرىــپ تۆگىســىنى 
قايتــۇرۇپ ائلماقچــى بوپتۇ-يــۇ ەئممــا، بــۇ كارغــا كەلمەپتــۇ. ائخىــرى وئتۇنچــى كــەچ 
كىرگۈچە ســەۋر قىلىشــقا مەجبۇر بوپتۇ. ســودىگەرنى تۆگىگە مىندۈرۈپتۇ، تۆگىنىڭ 
ىئگىســىمۇ ائرقىســىدىن ۋاقىــراپ مېڭىپتۇ. بازارنىــڭ ھەممە تەرىپىنــى ائيالندۇرۇپتۇ. 
پۈتــۈن شــەھەر خەلقــى ۋەيــران بولغۇچىنــى تونۇپتــۇ. تــۈرك، كــۈرت ۋە رۇمالردىــن 

تەشــكىل تاپقــان وئن جاكارچــى بــار ائۋازى بىلــەن توۋالپتــۇ:

_ەئييۇھەننــاس، ىئشــىتىڭالركى ائمۇخــاس! بــۇ ھېــچ بىــر نەرسىســى قالمىغــان، 
ۋەيــران بولغــان بىــر تىجارەتچىــدۇر. ھېچكىــم ۇئنىڭغــا بەرمىســۇن. ۇئنىڭ نــەق ياكى 
نېســى مال-دۇنياســى يــوق. ۇئ ھېچنىمىســى يــوق بىــر گاداي. ۇئنىــڭ بىلــەن ھېچكىــم 
دوســتمۇ بولمىســۇن. ھەركىم ۆئكۈزىنى، ېئشــىكىنى قوزۇقىغا چىڭ باغلىســۇن. قازى 
ۇئنىــڭ داىئــم ائلدىغــا كېلىشــىدىن جــاق تويــۇپ كەتتــى. ەئمــدى ۇئنــى زىندانغىمــۇ 

ائتمايــدۇ. ھەركىم ائگاھ بولســۇن!

كەچ بولغاندا سودىگەر تۆگىنىڭ ۈئستىدىن چۈشۈپتۇ.

كۈرت وئتۇنچى، خەلقى-ائلەمگە ىئبرەت ۈئچۈن ســازايە قىلىنغان ســودىگەرگە: 
ــڭ.  ــۇنچە ۇئزاق مىندى ــە ش ــى. تۆگىگ ــوپ كەتت ــەچ ب ــم ۇئزاق، ك ــان يېرى _ بارىدىغ
ــودىگەرگە  ــان س ــران بولغ ــوق، _دەپ ۋەي ــۇل ي ــا پ ــرەك. ەئمم ــامان كې ــە س تۆگىگ

تاپا-تەنــە قىپتــۇ.

     ســودىگەر:_كەچكىچە ائيالنــدۇق. ەئھۋالىمنــى كــۆردۈڭ. ەئمــدى نېمــە 
ــدى. ســېنىڭ  ــى ائڭلى ــران بولغانلىقىمن ــڭ ۋەي ــات ائســمانمۇ مېنى ــە ق دەيمــەن؟ يەتت
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بۇنىڭدىــن خەۋىرىــڭ يوقمــۇ؟ وئي-خىيالىــڭ ۋە ەئقلىــڭ تامــادا ىئكــەن. تاماخورلــۇق 
ائدەمنــى كــور ۋە گاس قىلىــپ قويىــدۇ. مېنىــڭ ھالىمنــى تــاش ۋە كېســەكمۇ ائڭلىــدى. 
ەئي نومۇسســىز! مــەن بىــر ۋەيــران بولغــان گادايمــەن. مەنــدە پــۇل نېمــە قىلســۇن!

ەئپســۇس، بــۇ ســۆزلەرنى جاكارچىــالر بىــر كــۈن كەچكىچــە توۋلىغان بولســىمۇ، 
تۆگىنىــڭ ىئگىســى بولغــان كــۈرت وئتۇنچىنىــڭ قۇلىقىغــا كىرمىگــەن ىئكــەن. ۇئنىــڭ 

قۇلىقــى ھېــرس ۋە تامــا بىلــەن تولغــان ىئكــەن.

قانچىلىغــان قــۇالق ۋە كۆزلــەر تەڭرىنىــڭ تامغىســى بىلــەن پېچەتلەنگــەن. 
قانچىلىغــان ســۈرەتلەر خىجالەتتــە قالغــان، ھــە !

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ھەقنىڭ ياردىمىگە ېئرىشەلمىگەن كىشى پادىشاھ بولسىمۇ كۆزى ائچتۇر. 

بــۇ بىۋاپــا دۇنيانىــڭ زىنــدان كوچىســى، ھــەر تۈرلــۈك جاپا-مۇشــەققەت، دەرد-
ەئلــەم بىلــەن تولغان.

ەئگــەر بــاال كەلمەكچى بولســا، چاشــقاننىڭ تۆشــۈكىگە مۆكۈنســەڭمۇ، مۈشــۈك 
كېلىــپ، قولــى بىلــەن ســاڭا زەھــەر ىئچكۈزىدۇ.

شــېرىن خىيالــالر ســەۋرنى تاتلىــق كۆرســىتىدۇ. چۈنكــى ۇئالر ســېنىڭ كۆڭلۈڭنى 
راھەتلەندۈرىدۇ.

كۆڭــۈل خوشــلۇقى، ۈئمىــد ىئماندىــن كېلىــدۇ. ىئمانى زەىئپ بولغان ۈئمىدســىز، 
كۆڭۈلســىز كېلىدۇ.

سەۋر ۋە ىئمان سەۋەبىدىن باش تاج بولىدۇ. سەۋرسىزنىڭ ىئمانى يوق.

ــۇپ  ــەن، ياق ــى بىل ــۇپ قادالغىن ــخ بول ــە مى ــلىرىنىڭ كۆزىگ ــۈف، قېرىنداش يۈس
ەئلەيھىسســاالمنىڭ كۆزىنىــڭ نــۇرى ىئــدى.

كۆرۈنۈشــتىكى بــۇ كــۆز ەئســلى كۆزنىــڭ كۆلەڭگىســىدۇر. ۇئ نېمىنــى كۆرســە، 
بۇمــۇ ۇئنــى كۆرىــدۇ.

ــلى  ــاپ، ەئس ــى تاق ــۇ دۇكانن ــىزلىقتا. ب ــلىڭ ماكانس ــەن، ەئس ــدا س ــەن ماكان س
ــت.  ــا قاي دۇكانغ
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كىــم ســېنى ھەقتىــن ســوۋۇتماقچى بولســا، شــەيتان ۇئنىــڭ ىئچىــدە. شــەيتان ۋە 
ھىلــە ۇئنىڭ ىئچىگــە يوشــۇرۇنغاندۇر.

ھــال ىئگىلىــرى كۆزنىــڭ ىئگىســى بولۇشــقا تىرىشســا، جانابــى ھــەق ۇئالرغــا 
ــى كۆرســىتىدۇ. ــى، كامالەتن گۈزەللىكن

دەردكە ھەقتىن بىر دەۋا بولمىسا، ۇئ دەرمان ساڭا اليىق بولمايدۇ.

بــۇ جاھــان، تەرەپســىز ائلەمدىــن پەيــدا بولــدى. بــۇ مــاكان، ماكانســىزلىقتىن 
كەلــدى.

دۇائلىرىمىزمۇ، ۇئنىڭ قوبۇلىمۇ سەندىن. خاتىرجەملىك، قورقۇنچمۇ سەندىن.

ســۇ ۋە تۇپراققــا ياخشــى بىــر خــۇي ائتــا قىلدىــڭ. ۇئنىڭدىــن ائدەمنىڭ ســۈرىتى 
گۈزەللىككە ېئرىشــتى.

ۇئنــى جۆرگــە، ۇئرۇق-تۇققانغــا ىئگــە قىلدىــڭ. ۇئنىڭغــا ســۆيگۈ ۋە غــەم 
چۈشەنچىســىنى ائتــا قىلدىــڭ.

قۇياشــنىڭ نــۇرى تامغــا بىــر پارقىراقلىــق ائتا قىلغان بولســىمۇ، شۈبھىســىزكى، 
بۇ پارقىراقلىــق ۆئتكۈنچىدۇر.

ەئي ەئقىللىــق ىئنســان! كېســەك ۋە تاشــقا كۆڭــۈل بەرمــە. ۆئچمــەس باقــى 
نۇرنىــڭ ىئســتىكىدە بــول.

ەئي ەئقىــل بىلــەن ائشــىق داۋاســى قىلغــان! كۆرۈنۈشــكە بېرىلگەنلــەر بىلــەن 
بىللــە بولمــا.

مېنى سۆزلەتمە

بىــر بــاال، ۆئز ائچچىقىنــى باســالماي ائنىســىنى ۇئرۇپ، پىچاقــالپ ۆئلتۈرۈۋېتىپتۇ. 
بــۇ پاجىەئلىــك ۋەقەگــە شــاھىت بولغــان بىرســى ۇئنىڭغا:

_خۇي-پەيلىــڭ ەئجەپمــۇ يامــان بىــر مەخلــۇق ىئكەنســەن!  ائناڭنىــڭ ســېنى 
قانچىلىــك جاپــادا بېقىپ چوڭ قىلغانلىقىنى، ۈئســتۈڭدە قانچىلىــك ەئجرىنىڭ بارلىقىنى 
ەئقلىڭگــە كەلتۈرمىدىڭمــۇ ؟ ىئپــالس! ائناڭنــى نېمىشــقا ۆئلتــۈردۈڭ؟ ۇئ ائنــا، ســاڭا 
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زادى نېمــە قىلــدى؟

بــاال:_ ائىئلىمىزنىــڭ يۈزىنــى تۆكىدىغــان بىــر ىئــش قىلــدى، ۆئز تېنىنــى ســاتتى. 
شــۇ ۋەجىدىــن ۆئلتــۈردۈم. ەئمــدى قىلغــان يامانلىكلىــرى تۇپراققا كۆمۈلــدى، _ دەپ 

ــاۋاپ بېرىپتۇ. ج

بىرســى:_ھەي ۋاپاســىز، ائناڭنى ۆئلتۈرگەننىڭ وئرنىغا، ۇئ كىشــىنى ۆئلتۈرسەڭ 
بولمامتــى؟ دېيىشــىگە، ۇئ باال مۇنداق جــاۋاپ بېرىپتۇ: 

_ ھــەر كۈنــى بىرســىنى ۆئلتۈرســەم بوالمتــى؟ شــۇڭا ۇئنــى ۆئلتــۈردۈم . 
كۆپچىلىككــە ۇئۋال قىلىشــتىن قۇتۇلــدۇم. بىرمۇنچە ائدەمنــى ۆئلتۈر گەننىڭ وئرنىغا، 

بىرنــى ۆئلتۈرگــەن ياخشــىدۇ!

يامــان خۇيلــۇق ۇئ ائنــا، ســېنىڭ نەپســىڭدۇر. ھەممــە تەرەپكــە يېيىلغــان بــۇ 
يامانلىكمۇ سېنىڭ نەپسىڭ. سەن ۇئ نەپسىڭنى ۆئلتۈر. ىئپالس نەپسىڭ سەۋەبىدىن 
شــۇ تاپتا ەئزىزلەرنى ۆئلتۈرۈۋاتىســەن. ھوشــۇڭنى تېپىپ، نەپســىڭنى ۆئلتۈر! ۇئنىڭ 
ســەۋەبىدىن بــۇ گــۈزەل دۇنيــا ســاڭا تــار كەلــدى. ۇئنىــڭ ســەۋەبىدىن تەڭــرى بىلەنمــۇ 
ــر  ــچ بى ــادا ھې ــۇ دۇني ــق بىلەنمــۇ. نەپســىڭنى ۆئلتۈرســەڭ ب سوقۇشۇۋاتىســەن، خەل

دۈشــمىنىڭ قالمايــدۇ . ھەممىســى ســاڭا دوســت بولىــدۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

بىرســى قۇياشــنى پارچىلىۋەتســىمۇ، ۇئنى دۈشــمەن دەپ بىلمە. ۇئ ۆئز-ۆئزىگە 
دۈشــمەندۇر. ۆئز-ۆئزىنى ائزاپاليدۇ.

ەئگــەر بىــر بىمــار دوختۇرنــى دۈشــمەن دەپ قارىســا، وئقۇغۇچــى وئقۇتقۇچىغــا 
ۆئچمەنلىــك قىلســا، ھەقىقەتــەن ۆئز-ۆئزىگــە دۈشــمەن بولغــان بولىــدۇ، ائقىۋەتتــە 

ەئقلــى ۋە جېنىنىــڭ بېشــىغا چىقىــدۇ.

كىر يۇغۇچى قۇياشقا تىرىكسە، بېلىق سۇغا دۈشمەن بولسا، كىمگە زىيان؟

ــان  ــەت دەپ، يام ــەن س ــا، م ــان بولس ــىز ياراتق ــېنى كۆرۈمس ــەق س ــى ھ جاناب
ــا. ــۇق بولم خۇيل

ھەســەت بولســا كەمچىلىــك ۋە يامانلىقنىــڭ خېمىرتۇرۇچــى. شۈبھىســىز ۇئ ەئڭ 
كۈچلــۈك زەھــەر.
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شــەيتاننىڭ ۆئزىنــى ۈئســتۈن كۆرگــەن تەبىئىتــى، قىيامەتكــە قــەدەر قۇيرۇقىنــى 
باالغــا باغلىــدى.

ــەت  ــەۋەپتىن قىيام ــۇ س ــدى . ب ــۋە تىلى ــرى مەرتى ــەتخورلۇقىدىن يۇقى ۇئ ھەس
كۈنىگىچــە لەنەتلەنــدى.

پۈتۈن جاھاننى كېزىپ، ياخشى خۇلقتىن باشقا بىر ياخشى نەرسە كۆرمىدىم 

ائبــروي ۋە شــۆھرەتكە كۆڭــۈل قويمــا، ۇئالردىــن ۋاز كــەچ. ەئڭ ياخشــى ىئــش 
بولســا، ياخشــى ەئخــالق ۋە خىزمەتتىــدۇر.

گۈزەل خۇلق ىئگىسى نىجات تاپىدۇ، يامانالر شېشىدەك چېقىلىدۇ.

ھەقنىــڭ نۇرىــدا يەتمىــش مىــڭ پــەردە بــار. ۇئنىــڭ يورۇقلۇقىدا نــۇر ۋە زۇلمەت 
ائيرىلىدۇ.

ەئڭ ائخىرقــى ســەپتىكىلەر كۆزلىرىنىڭ ائجىزلىقىدىــن، ائلدىدىكىلەرنىڭ نۇرىغا 
قاراشــقا پېتىنالمايدۇ.

تۆمۈر كۈچلۈك وئت ىئچىدە تاۋلىنىدۇ، ساپلىشــىدۇ. ۇئ جاپا تارتقان يوقســۇلغا 
وئخشايدۇ.

وئت ۋە بازغان بەختتىن بېشارەت بېرىدۇ.

ھەقىقەتنى ساختىلىقتىن، شاراپنىڭ رەڭگىنى قەدەھنىڭكىدىن ائيرىغىن.

باھار كەلگەندە، پۈتۈن ۆئسۈملۈكلەر:

ــدۇق. ھەممىدىــن مەمنــۇن بىــز  _ بىــز ۆئزلۈكىمىزدىــن ياشــىرىپ يېشــىل بول
، _دەيــدۇ.

يــاز ۇئالرغــا دەيدۇكــى:" ەئي مەۋجۇداتــالر، مــەن ۆئتــۈپ كەتكەندىــن كېيىنكــى 
ھالىڭالرغا ۋاي!“

پادىشاھنىڭ قۇللىرىنى سىنىشى



101

ــى ۆئز  ــر كۈن ــۇ پادىشــاھ بى ــەن. ب ــر پادىشــاھ ۆئتكــەن ىئك ــالردا بى ــر زامان بى
ــۇ  ــى بوپت ــىناپ باقماقچ ــى س ــى قۇلن ــېتىۋالغان ىئكك ــۈن س ــېلىش ۈئچ ــە س خىزمىتىگ
ۋە قۇلالرنىــڭ بىرســى بىلــەن ائزراق پاراڭلىشــىپتۇ ۋە ۇئنىــڭ ەئقلى-ھوشــى جايىــدا، 
وئرۇنلــۇق ســۆز قىلىدىغــان بىر قــۇل ىئكەنلىكىنــى پەملەپتۇ. چۈنكى قۇل شــۇنچىلىك 
پاســاھەتلىك ســۆزلەر نــى قىپتۇكى، مەن-مــەن دېگەن دانىشــمەنلەرنىڭ ېئغىزىدىنمۇ 
بۇنــداق ھېكمەتلىــك ســۆزلەرنىڭ چىقىشــى تــەس ىئكــەن. پادىشــاھ ىئچىــدە ھەتتــا 

مۇنــداق وئيالپتــۇ :

ەئجىبا بۇ قۇلنىڭ ىئچى ىئلىم كانىمۇ؟ 

پادىشــاھ مانــا مۇشــۇنداق خىيالالرنــى قىلىپ، ائزراق وئيلىغاندىــن كېيىن،  يەنە 
بىــر قۇلنــى يېنىغــا چاقىرىپتۇ.

ۇئ قــۇل پادىشــاھنىڭ يېنىغــا كەپتــۇ. بــۇ قۇلنىڭ ائغــزى پۇرايدىكەن، چىشــلىرى 
ــى كــۆرۈپ ۇئنــى ائنچــە ياقتۇرمىغــان  ــۇ ھالن ــداپ كەتكــەن ىئكــەن. پادىشــاھ ب قارى
بولســىمۇ، لېكىــن ۇئنىــڭ ەئخالقىنــى، نىيىتىنــى بىــر ســىناپ باقماقچــى بوپتــۇ. شــۇنىڭ 

بىلــەن پادىشــاھ ۇئنىڭغــا:

_ ائغزىڭ سېســىق پۇراپ كېتىپتۇ، بىر ائز يىراقراق تۇر. مېنىڭ دېگەنلىرىمنى 
قىلىــپ، ياخشــى خىزمــەت قىلســاڭ، ســېنىڭ بىلــەن دوســتتەك ۆئتىمىــز، ســەن مــاڭا 

ياخشــى بىــر ھەمــرا بولســاڭ، كەلگۈســۈڭ پــارالق بولىدۇ.

_ ســەن مەجلىســىمىزگە قاتنىشــىپ ائزراق ســۆز قىــل. ائندىــن ەئقلىڭنىــڭ 
ــاڭ،  ــا: _ م ــدان قۇلىغ ــر گەپ ــە بى ــۇ ۋە يەن ــدۇ، _دەپت ــى ائشــكارە بولى قانچىلىكلىك
مۇنچىغــا بېرىــپ يۇيۇنــۇپ كــەل، _ دەپ كەتكۈزۈۋېتىپتــۇ. ائندىــن يېنىدىكــى ائغــزى 

ــاراپ: پۇرايدىغــان قۇلغــا ق

_ ەئســلىدە ســەن ناھايىتى ەئقىللىق بىر قۇل ىئكەنســەن. ســېنىڭدەك قۇلنى يۈز 
قۇلغــا تــەڭ قىلمايمــەن. لېكىــن ۇئ ھەســەتخور ائغىنــەڭ، بىزنــى ســەندىن ســوۋۇتتى. 
ــداق، ۇئ  ــدۇ. ۇئ ۇئن ــدا ماڭماي ــق " ۇئ دېگــەن وئغــرى، توغــرا يول ۇئ ســەن توغرىلى

مۇنــداق" دەپ ســېنىڭ يامــان  گېپىڭنــى قىلــدى" دەپتــۇ.

بۇ گەپلەرنى ائڭلىغان قۇل مۇنداق دەپتۇ:

_ۇئ داىئــم راســت گــەپ قىلىــدۇ. مــەن تــا بۈگۈنگــە قــەدەر ۇئنــداق راســت گــەپ 
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قىلىدىغــان بىرســىنى كۆرمىدىــم. ۇئ شــۇنداق راســتچىل.  شــۇڭا ۇئ نېمــە دېســە 
ــار  ــق ب ــر خاتالى ــەر بى ــم. ەئگ ــى كۆرمىدى ــر يامانلىكىن ــڭ بى ــەن ۇئنى ــىنىمەن. م ىئش

ــن.  ــق بولۇشــى مۇمكى دېســەك، بەلكــى ۇئ مەندىكــى خاتالى

ــنىڭ  ــى تۈزىتىش ــدى، ۇئن ــا ىئ ــەن بولس ــى كۆرگ ــم ۆئز خاتالىقلىرىن ــەر كى _ ھ
ــى.  ــان بوالتت ــى قىلغ ائمالىن

بــۇ ســۆزلەرنى پۈتــۈن دىققىتــى بىلــەن ائڭلىغــان پادىشــاھ، قۇلغا يەر ائســتىدىن 
بىــر قــاراپ قويــۇپ مۇنــداق دەپتۇ:

_ۇئ ســېنىڭ كەمچىلىكلىرىڭنى قانداق ائشــكارىلىغان بولســا، سەنمۇ ۇئنىڭكىنى 
شــۇنداق ائشــكارىال. ســەن دوســتۇم بول، دۆلىتىم ۈئچۈن خىزمەت قىل.

قۇل كەسكىنلىك بىلەن دەپتۇ:

_ مــەن بىــر قــۇل بولــۇش ســۈپىتىم بىلــەن گۇۋاھلىــق بېرىمەنكــى، ۇئنىــڭ 
تۆۋەندىكىچــە: كەمچىلىكلىــرى 

ــى،  ــتچىللىقىدۇر. ائالھىدىلىك ــا ۋە راس ــۆيگۈ، ۋاپ ــك، س ــى" _ ائدىمىيلى "ەئيىب
مەرتلىــك ۋە يــاردەم ســۆيەرلىكىدۇر. ھەتتــا ۋاقتــى كەلگەندە ۇئ قىلچــە ىئككىلەنمەي 
باشــقىالر ۈئچــۈن ۆئز جېنىنــى پىــدا قىلىــدۇ. لېكىــن بــۇ پىداكارلىــق مــەرت بولمىغــان 
كىشــىدە يــوق. كىــم ھــەق ۈئچــۈن، ۆئزىنــى بېغىشلىســا، ۇئنىڭــدا قورقــۇش بولمايــدۇ 

ۋە چوقــۇم ياخشــىلىققا ېئرىشــىدۇ.

پادىشــاھ: _ دوســتۇڭنى بەكمــۇ ماختــاپ كەتمــە. ۇئنــى ماختىغــان بولــۇپ 
ۆئزۈڭنــى ماختىمــا، _ دەپتــۇ.

قۇل دەپتۇ:

_پۈتــۈن ائلەملەرنىــڭ پەرۋەردىــگارى ۇئلــۇغ ائلــالھ بىلــەن قەســەمكى ھەرگىــز 
ــر نىيىتىــم يــوق. ھــەق ۆئزىنىــڭ پەزىلىتــى ۋە رەھمىتىدىــن ىئنســانالرغا  ۇئنــداق بى
ــانالرنىڭ  ــۇنداق ىئنس ــالردا مۇش ــور تۇپراق ــارا ش ــۇ ق ــى. ب ــى ەئۋەتت پەيغەمبەرلەرن
بولۇشــى، ۇئنىــڭ ىئلتىپاتىنىــڭ ىئپادىســىدۇر. ۇئالرنــى تۇپراقتىــن تۆرەلگەنلەردىــن، 
ــۈن  ــى پۈت ــپ، ۇئن ــۇر ھاســىل قىلى ــر ن ــن بى ــدى. وئتتى ــن ۈئســتۈن قىل كۆكتىكىلەردى
نۇرالردىــن ۈئســتۈن قىلــدى. ۇئ چاقماقنىــڭ چېقىشــى جانغــا نــۇر بېغىشــلىدى. ائدەم 
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ۇئ نــۇر بىلــەن ىئلھامالنــدى. ائدەملــەر زېمىنغــا خەلىپــە بولــدى. ۇئ نــۇر ىئبراھىمنىــڭ 
جېنىنــى قوغدىــدى . ۇئ قورقماســتىن نەمــرۇد ياققــان وئتنىــڭ ىئچىگــە كىــردى. ۇئ نۇر 
ىئســماىئلغا دالــدا بولــدى. بــۇ ســەۋەپتىن پىچاققــا بوينىنــى تۇتــۇپ بــەردى. داۋۇتنىڭ 
جېنــى ۇئ نۇردىــن بەھرىمەن بولدى. شــۇنىڭ ۈئچۈن قولــى بىلەن تۆمۈرنى خېمىردەك 
يۇمشــىتىۋەتتى. ســۇاليمان ۇئ نۇرغا ىئگە بولغاچقا، ىئنســانالر بىلەن جىنالر ۇئنىڭغا 
بــوي ســۇندى. ياقــۇپ ۇئ نۇرغــا ائشــنا بولغانلىقىدىــن، كــۆزى كۆرىدىغــان بولــدى. 
ــدى.  ــت بول ــەلتەنەتى بىتچى ــڭ  س ــا، پىرەئۋننى ــدا نۇرالنغاچق ــانىڭ قولى ــا، مۇس ھاس
مەريەمنىــڭ وئغلــى ەئيســا يولىنــى تاپقاچقــا، تۆتىنچــى قــات ائســمانغا چىقىــپ كەتتى. 
ھەزرىتى مۇھەممەدتە ۇئ نۇر كۆپرەك بولغاچقا، بىر ىئشــارەت بىلەن ائينى ىئككىگە 
بۆلۈۋەتتــى. ھەزرىتــى ەئبۇبەكرىنىــڭ مەقســىتى توغــرا يولنــى تېپىــش ىئــدى. شــۇڭا 
ۇئ ەئنــە شــۇنداق بىــر پەيغەمبەرگــە يولــداش ۋە قوللىغۇچــى بولــدى. ۆئمــەر ھەققــە 

ائشــىق بولغانلىقتىــن ھــەق بىلــەن باتىلنىــڭ وئتتۇرىســىنى ائيرىغۇچــى بولــدى. 

ەئلىمۇ تازا يۈز_ائبروي تاپتى، تەقدىرىگە تەڭرىنىڭ ائرسالنى دەپ يېزىلدى.

ــۇ دوســتۇم ســۆزلىگەنلىرىمدىن يــۈز ھەسســە  ــڭ ب ســۆزنىڭ قىسقىســى، مېنى
ياخشــى.

پادىشاھ بۇ مەدھىيەلەرنى ائڭالپ دەپتۇ: 

_ بولــدى. ەئمــدى ۆئز ەئھۋالىڭدىــن گــەپ ائچ. قاچانغىچــە ۇئنىــڭ، بۇنىــڭ 
ائالھىدىلىكلىرىنــى ســۆزلەپ يۈرۈيســەن؟ ســېنىڭ بىلىدىغــان بىــرەر ھۈنىرىڭ بارمۇ؟ 

تۇپراقنىــڭ ائســتىغا كىرگەنــدە، قەبرىنــى يورۇتىدىغــان نــۇرۇڭ بارمــۇ؟

پۇت-قولۇڭدىن ماغدۇر كەتكەندە، ۇئچىدىغان قانىتىڭ بارمۇ؟ 

قۇل پادىشاھنىڭ بۇ تۈگىمەس ھېكمەتلىرىنى ائڭالپ دەپتۇ:

_ ەئي شــاھ! ھــەر ىئشــارەتنىڭ شــەكلى ۋە رەڭگــى باشــقا بولىدۇ.  يــوق بولۇش 
ۈئچــۈن توپلىنىــدۇ. ھــەر نەرســە ۆئزى مــاس كىلىدىغــان نەرســىگە ائيلىنىــدۇ. پادىمــۇ 
پادىچىغــا ۇئيغۇنلىشــىدۇ. مەھشــەردە ھــەر ىئشــارەتلەر بىــر ســۈرەتتۇر. ســۈرەتنىڭ 
بىر-بىرىگــە وئخشــاش كۆرۈنۈشــىنىڭ ۆئزى، بىــر شــەكىلدىن ىئبــارەت. ۆئزەڭگــە 
قــارا، ســەنمۇ بىــر ىئشــارەتتىن ىئبــارەت. بۇنىڭدىكــى مەقســەت بىــر ىئشــقا ۋەكىــل 
بولۇشــىڭدۇر. ۆئيلەرگــە، وئردا-ســارايالرغا قــارا، ۇئالرنــى قۇرۇلــۇش ھۈنەرۋەنلىــرى 
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اليىھىلىگــەن. كۆرۈۋاتقــان باشــقا ســارايغىمۇ قــاراپ بــاق. ۇئالر نېمــە دېگــەن گــۈزەل. 
ھــەر ىئشــنىڭ، ھــەر پىكىرنىــڭ ەئســلى ائساســى بولســا خىيــال، تەســەۋۋۇر ۋە 
چۈشــەنچىدۇر. دۇنيادىكى بارلىق شــەيئىلەرگە ىئختىيارى بىر قاراپ باق ، ســەۋەبلەر 
داىئــم ىئشــارەتلەردۇر. باشــتا پىكىــر، ائندىــن كېيىــن ىئــش. ەئزەلدىن بېــرى ائلەمنىڭ 
يارىتىلىــش قانۇنىيىتــى مۇشــۇنداق. كۆڭلىمىــزدە ائلــدى بىلــەن پىكىــر بولىــدۇ. كېيىــن 
ۇئ ىئش مەيدانغا كېلىدۇ. كۆچەت تىكىشــتىكى مەقســەت، ۇئنىڭدىن مېۋە ېئلىشــتۇر. 
گەرچــە بىــخ، تال ۋە ياپراقالر باشــتا چىقســىمۇ، ەئمما ۇئالردىنمــۇ قىممەتلىكى ۇئنىڭ 
مېۋىســى. بــۇ گەپ-ســۆزلەرنى ىئشــارەتنى چۈشــنىش ۈئچــۈن ســۆزلىدىم. ەئي شــاھ! 
ــدى. ســۈرەت بولســا  ــەم ىئشــارەتتۇر. بــۇ ىئشــارەتلەر ســۈرەتتىن تۇغۇل پۈتــۈن ائل
تەپەككۇردىــن مەيدانغــا كېلىــدۇ. بــۇ جاھــان بىــر پىكىــر بىلــەن ســىزىپ چىقىلغــان 
بولــۇپ، ەئقىــل پادىشــاھ بولــدى، ســۈرەتلەر پەيغەمبەرلــەردۇر. بىرىنچــى ائلــەم 
ىئمتىھــان ائلىمــدۇر. ىئككىنچــى ائلــەم بولســا ىئنســانالرنىڭ قىلغان-ەئتكەنلىرىنىــڭ 
نەتىجىســىنى كۆرىدىغان ائلەمدۇر. ەئي شــاھ! قۇل ســاڭا خىيانەت قىلســا بۇ ىئشارەت 
ۇئنىــڭ ۈئچــۈن زەنجىــر ۋە زىندانــدۇر. ۇئ اليىقىــدا ياخشــى خىزمەت قىلســا، ىئشــارەت 

بولمــاي بەلكــى ىئناۋىتــى ائشــىدۇ.

پادىشاھ قۇلنىڭ بۇ پاساھەتلىك سۆزلىرىنى ائڭالپ دەپتۇ:

_ بوپتــۇ ســېنىڭ دېگىنىڭــدەك بولســۇن. ەئممــا ســېنىڭ ىئشــارەتلىرىڭدىن بىــر 
ــەر كۆرەلمىدىم. جەۋھ

قۇل دەپتۇ :

_ ەئگــەر وئيالرنىــڭ ســۈرەتلىرى وئتتۇرىغــا چىققــان بولســا پۈتــۈن ىئنســانالر 
ھەقنىــڭ يولىنــى تۇتقــان بوالتتــى. ەئي شــاھ! بــۇ بىلىنمىگــەن ائلــەم بىلىنگــەن بولســا 
ىئــدى، ىئمــان ۋە ىئمانســىزلىق ســۈرىتى پېشــانىلىرىگە ســىزىلغان بوالتتــى. بــۇ پانىــي 

دۇنيــادا ھېچكىــم بىــر گۇنــاھ قىلىشــقا جــۈرەئت قىاللمىغــان بوالتتــى.

پادىشاھ:  

ــانالرنىڭ  ــڭ ىئنس ــەق ىئلمىنى ــەت، ھ ــىدىكى ھېكم ــا كېلىش ــڭ بارلىقق _ائلەمنى
وئيلىرىدىــن باشــقىچە مەلــۇم بولغانلىقىــدۇر. ھەقىقــەت بۇ دۇنيــادا مەيدانغا چىققىچە 
بــاي ۋە گاداي مەۋجــۇت بولىــدۇ. ســەن ياخشــى ۋە يامانلىــق قىلمــاي تۇرالمايســەن. 
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جېنىــڭ خالىســا بىــر ىئشــنى قىلىســەن. ســەۋەپ ائنىســى بولســا، ەئســەر ۇئنىــڭ 
بالىســىدۇر. بــۇ ســەۋەبلەرنىڭ نەســلى بىــر، لېكىــن ۇئ نەســلىنى پــەرق ېئتىــش ۈئچــۈن 

كــۆز كېــرەك.

پادىشــاھ مانــا مۇشــۇالرنى دەۋاتقانــدا يەنە بىــر قۇل مۇنچىدىــن چىقىپتۇ. بۇنىڭ 
بىلــەن پادىشــاھ ۇئ قۇلنى يېنىغــا چاقىرىپ دەپتۇ:

ــۈ  ــڭ كۆتۈرەڭگ ــار بولســۇن. رەڭگى-روھى ــاڭا ي ــۇزۇر س ــاالمەتلىك ۋە ھ _ س
تۇرىــدۇ. مىــڭ ەئپســۇس ائغىنــەڭ دېگــەن خۇيــالر ســەندە بولمىغــان بولســا ىئــدى، 

يۈزۈڭنــى كۆرگەنلــەر خۇشــال بولــۇپ، ســېنىڭ بىلــەن دوســت بوالتتــى.

بۇ تەنە سۆزلەرنى ائڭلىغان قۇل دەپتۇ:

_ پادىشــاھىم ! ۇئ دىنســىز، نىيىتــى يامــان، مــەن توغرىلىــق زادى نېمــە دېــدى؟ 
دېگەنلىرىدىــن مېنــى ائزراق خــەۋەردار قىلغان بولســىال.

پادىشاھ:

ــان  ــى، كۆرۈنۈشــتە ياخشــىدەك قىلغ ــى يۈزلىمىچ ــەن ســېنى ىئكك ــدى بىل _ائل
ــدى. ــاالدۇر، _ دې ــەن ىئچــى زەھــەر، باشــقا ب بىل

پادىشــاھنىڭ ســۆزلىرىنى ائڭلىغــان قــۇل، دەرھــال غەزەپكــە كېلىــپ، يۈزلىــرى 
قىزىرىــپ، ائغزىدىــن كۆپــۈك چىقىپتــۇ. ائچچىقتىــن كۆزلىرىگــە قــان تولۇپتــۇ ۋە : 

ــارام   ــار. ھ ــى ب ــان خۇي ــەك يام ــراق ىئتت ــەن ياخشــى دوســت. بى ــەن بىل _ۇئ م
نەرســىلەرنى يەيــدۇ، _ دەپ ۇئنــى تىلالشــقا باشــالپتۇ. 

بۇ گەپلەرنى ائڭالشقا ھېچ تاقىتى قالمىغان پادىشاھ: 

_ بولــدى بــەس! ســېنىڭ قانداقلىقىڭنــى بىلدىــم. گەرچــە ۇئنىــڭ ائغــزى پۇرىغان 
بىلــەن ســېنىڭ روھىــڭ سېســىق پۇرايدىكــەن. نېــرى تــۇر. ۇئنــداق مەغــرۇر تۇرمــا ! 
بۇندىــن كېيىــن ۇئ ســېنىڭ غوجىدارىــڭ. ســەن ۇئنىــڭ چاكىــرى، _ دەپ ەئڭ ائخىرقــى 
ــا قارىشــى توغــرا بولغــان  ھۆكۈمنــى بېرىپتــۇ ۋە مۇنــداق نەســىھەت قىپتــۇ: _ دۇني
كىشــىلەر، ىئنســاننىڭ كۆڭلىنــى تىلــى ائرقىلىــق قوغداشــنى بىلىــدۇ. تېشــى پال-پــال 

ىئچــى غال-غــال بولغانالردىــن ھــەزەر ەئيلىشــىمىز كېــرەك. 

بــۇ ھېكايــە مەيلــى راســت، مەيلــى يالغــان بولســۇن، ھــەر ۋاقىــت ياخشــى 
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نەســىھەتتۇر. ائدەملەرگــە 

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

شېكەردەك لەۋلەردىن، شەربەتتەك سۆزلەر تۆكۈلىدۇ.

ائدەمنىڭ كىملىكى تىلىنىڭ ائستىدا.

 تىــل جاننىــڭ پەردىســىدۇر. ەئگــەر ۇئ پــەردە شــامالدا قايرىلســا، كــۆز ۆئينىــڭ 
ــى  ــۇ ياك ــت بارم ــدە ۈئنچە-مەرۋايى ــدۇ. ۆئي ــەۋەردار بولى ــىرالردىن خ ــى س ىئچىدىك
بۇغدايمــۇ؟ ائلتــۇن خەزىنىمــۇ ياكــى يىــالن بىلــەن چايانمــۇ؟ ەئگــەر خەزىنــە بولســا، 

يىالنچــۇ؟ چۈنكــى خەزىنىگــە كۆزەتچــى الزىــم.

ۈئنچىدەك سۆزلەردىن چاقنىغان ھەر بىر نۇر ھەق بىلەن ناھەقنى ائيرىيدۇ.

ۇئ ۈئنچىنىــڭ نــۇرى كۆزىمىزنىــڭ نۇرى بولغان بولســا ىئدى، ســوائلمۇ، جاۋابمۇ 
بىــزدە بوالتتى.

ســىڭايان قارىســاڭ، ائي ىئككــى كۆرۈنىــدۇ. ۇئدۇل قــارا، ائي بىــر كۆرۈنســۇن. 
ىئزدىگــەن جاۋابنــى ائندىــن تاپىســەن.

ــېنىڭ وئي- ــۇرى س ــڭ ن ــى ۈئنچىنى ــارا. بىلگىنك ــى ق ــا، ياخش ــن ائغم پىكىردى
پىكرىڭــدۇر.

ــدۇ،  ــدۇ. كــۆز كۆزىتى قــۇالق ۋاســىتىلىك ائڭاليــدۇ، كــۆز بولســا بىۋاســتە كۆرى
قــۇالق غەيــۋەت ەئھلــى.

قــۇالق ھەقىقەتنــى ائڭلىســا كــۆزدەك بولىــدۇ، بولمىســا غەيۋەتكــە شــۇڭغۇغان 
بولىدۇ.

ــدۇ. ســەن مېنىڭكىگــە قارايســەن،  ــڭ يۈزىگــە ۆئزى قارالماي ــم ۆئزىنى ھــەر كى
مــەن ســېنىڭكىگە.

ھــەر كىــم ۆئزىدىــن پۈتۈنلــەي خەۋەرســىز بولغانلىغــى ۈئچــۈن، داۋاملىــق بىــر-
بىرىنىڭ ەئيىبىنى ســۆزلەيدۇ.

خەســىس ھــەم قورقۇنچــاق كىشــى ەئجىردىــن، ياخشــىلىقتىن قــۇرۇق قالىــدۇ. 
دېڭىزنىــڭ تېگىگــە شۇڭغۇشــنى ياخشــى كۆرگەنلــەر ۈئنچىنــى ائلىــدۇ.
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قىلغــان مەرتلىكنىــڭ نەتىجىســى دەرھــال كۆرۈلگــەن بولســا، دۇنيــادا خەســىس 
قالمىغــان بوالتتــى.

مەرتلىك كۆزدىن بولىدۇ، قولدىن ەئمەس. غەلىبە ۈئچۈن كۆز كېرەك.

ھېس-تۇيغــۇالر ۆئلســە كارغــا كەلمەيــدۇ. جان نــۇرى كېرەككى كۆڭۈل دوســتى 
بولسۇن.

كۆرۈنۈشــى قانچىلىــك گــۈزەل بولســىمۇ، خۇيــى يامــان بولســا، ۇئنىــڭ قىممىتــى 
بىــر تــال ائرپىچىلىكمــۇ بولمايــدۇ.

كۆرۈنۈشــى شــۇنچىلىك ھەقىــر بولســىمۇ، ۇئنىــڭ ەئخالقــى گــۈزەل بولســا، ۇئ 
يەنىــال ھۆرمەتكــە ســازاۋەر بولىــدۇ.

كۆرۈنگەن سۈرەت پانىيدۇر. مەنە ائلىمى بولسا باقىيدۇر.

قاچانغىچــە كومزەكنىــڭ چىرايلىقىغــا ائلدىنىســەن؟ كومزەكنىــڭ زىننىتىدىــن ۋاز 
كېچىــپ، ۇئنىــڭ ىئچىدىكــى ســۇغا نــەزەر ســال.

ســۈرەت بولســا مەنــە ائلىمىــدە بىــر پــەردە. ســەدەپنى وئيلىمــاي ۈئنچىنــى قولغــا 
كەلتۈر.

شۈبھىســىز شــۇنچە كــۆپ ســەدەپتەك قەلبلــەر ۇئنىــڭ دەريالىرىــدا يېتىشــكەن 
بولســىمۇ، لېكىــن ھــەر ســەدەپنىڭ ىئچىــدە ۈئنچــە بولمايــدۇ. شــۇڭا ھــەر بىرىنىــڭ 

ىئچىگــە وئبــدان قــارا. چۈنكــى قىممــەت باھالىــق ۈئنچــە ائز ۇئچرايــدۇ.

    كۆڭلىدە ىئرادىسى بولغان، ۋاقتى كەلسە جاھاننى ۆئزگەرتەلەيدۇ.

ــە  ــۈز مىڭالرچ ــىدىن ي ــاھنىڭ ائرقىس ــان پادىش ــر بولغ ــى بى ــەن ىئچ ــى بىل تېش
ەئســكەر ەئگىشــىدۇ.

چۈنكــى ۇئ پادىشــاھنىڭ بارلىــق ىئش-ھەرىكەتلىرىگــە  بىــر ائقىــل يېتەكچىلىك 
قىلىدۇ.

ــق بىــر ىئدىيەنىــڭ ســەۋەبىدىن ســەلدەك ھــەر تەرەپكــە ېئقىــپ كېتىــدۇ .  خەل
خەلــق ۇئ ىئدىيەگــە ېئتىبارســىز قارايــدۇ. ەئممــا، ۇئ ىئدىيــە جاھانغــا ســەلدەك تەســىر 

كۆرســىتىدۇ.
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ھــەر ىئشــنىڭ نېگىــزى ىئدىيــەدە، پىكىــردە، چۈشــەنچىدە. ىئشــنىڭ ائلدىــدا ۇئ 
مەيدانغــا كېلىــدۇ.

شــۇنچە ھەيۋەتلىــك قەســىرلەر، ســارايالر، شــەھەرلەر، شــۇنچە ېئگىــز تاغــالر، 
جىلغىــالر، وئيمانلىقــالر ۋە دەريــاالر، بېلىقنىــڭ دېڭىزدىكــى ھاياتلېرىــدەك، يەرمــۇ، 

دېڭىزمــۇ، كۈنمــۇ، ائيمــۇ ۋە ائســمانمۇ ۇئنىــڭ ســەۋەبىدىن مەۋجــۇت.

پىكىر دۇنياسىدا ېئشەكتەك داىئم بىخۇت ۋە خەۋەرسىز يۈرمە.

بىلىمسىزلىككە رازى بولۇپ، ەئقىلنىڭ دۈشمىنى بولما. 

سۈرىتىڭ ائدەم. ەئمما، ەئقىل-ىئدرىكىڭ يوق. 

بىر كۈن ۇئ پىكىر ۋە وئيالر قانات كېرىپ، پەردىدىن چىقار ائلدىڭغا.

ۇئ ۋاقىت ۇئ ېئگىز تاغالر پاختىدەك توزۇپ، كۈكۈم-تالقان بولىدۇ.

يۇلتــۇزالر، ائســمانالر گۇمــران بولىــدۇ. ســۆيگۈنىڭ ىئگىســى، داىئــم تىرىــك ۋە 
يالغــۇز بولغــان ھەقتىــن باشــقا ھېــچ نەرســە قالمايــدۇ.

قۇلالرنىڭ ھەسەت قىلىشى

زاماننىــڭ زامانىســىدا بىــر پادىشــاھ ۆئتكــەن ىئكــەن. ۇئ پادىشــاھنىڭ نۇرغــۇن 
قۇللىــرى بــار ىئكــەن. پادىشــاھ بــۇ قۇلالرنىــڭ ىئچىدىكــى بىــر قۇلغــا ناھايىتــى 
ىئلتىپــات كۆرســىتىدىكەن ۋە ۇئ قۇلنــى باشــقا قۇلالردىــن ۈئســتۈن كۆرىدىكــەن. ھەتتا 
وئردىدىكــى مەنمــەن دېگــەن ۋەزىرلەرمۇ ۇئ قــۇل ائلىدىغان پۇلنىــڭ وئندىن بىرىنىمۇ 

ائاللمايدىكــەن.

پادىشــاھنىڭ ۇئ ەئتىۋارلىــق قۇلىغــا باشــقا خىزمەتــكارالر ھەســەت قىلىدىكــەن. 
ھەســەتتىن تېرىكىــپ جىلــە بولىدىكــەن. بــۇ پەســكەش ھەســەتخورالر ھــەر ۋاقىــت 
بــۇ قۇلنىــڭ بىــر باال-قازاغــا ۇئچرىشــىنى تىلەيدىكــەن. ۇئنىــڭ ۇئرۇقىنىــڭ بــۇ 
دۇنيــادا قــۇرۇپ كېتىشــىنى خااليدىكــەن. ەئممــا، ھەقنىــڭ قوغدىشــىغا مۇيەسســەر 
بولغــان بىــر جــان، ۇئنــداق ائســان يــوق بولــۇپ كېتەمتــى؟ پادىشــاھ بــۇ ىئشــالرنىڭ 
ھەممىســىدىن خــەۋەردار ىئكــەن. ەئممــا، ۈئنىنــى چىقارمــاي، جىــم تۇرۇۋالىدىكــەن. 
ھەســەتخورالر ھىلــە ىئشــلىتىپ پادىشــاھنى تۇزاققــا چۈشــۈرمەكچى بوپتــۇ . ەئممــا، 
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ۇئالر دانىشــمەن پادىشــاھنىڭ ائســان تۇزاققــا چۈشــمەيدىغانلىقىنى وئيلىماپتــۇ. بــۇ 
تۇزاقنــى قۇرغۇچىالرغا ەئقىللىق پادىشــاھ ھەقىقــى تۇزاقنىڭ قانداق بولىدىغانلىغىنى 
كۆرســىتىپ قويۇپتــۇ. روھ ياپراقلىــرى ســارغىيىپ، قارىدىغــان چاغــدا پادىشــاھنىڭ 

غەزىپــى ائلەمنــى قاپــالپ، ھەســەتخورالر قىلتــاق يىپلىرىــدا بوغۇلۇپتــۇ.

)بــۇ ھېكايىــدە قۇرغــان تۇزاقنىــڭ قانــداق بىــر تــۇزاق ىئكەنلىكــى قەيــت 
قىلىنمىغــان(

ھېكمەتلىك سۆزلەر:

بىلىملىك كىشى ىئشنى توغرا قىلىدۇ. داىئم يىراقنى كۆرەلەيدۇ.

ــى  ــدۈز كۆزىن ــدۇ. كېچە-كۈن ــا تېرىي ــرى ائرپ ــداي تېرىســا، بىرلى ــرى بۇغ بىرلى
ــدۇ. ــا تىكى ۇئنىڭغ

ۆئچكە نېمىگە قوساق كۆتەرسە، شۇنى تۇغىدۇ. 

داىئم ھەقتىن  ەئقىل تىلە. ھەقىقى تەدبىر ھەقتىن كېلىدۇ.

ھەقنىڭ ياردىمىگە ېئرىشكەن ىئش غەلىبىلىك بولىدۇ. 

نېمە قىلســاڭ ۇئنىڭ ۈئچۈن قىل. ائشــىق بولســاڭ  ســۆيگىنىڭنىىڭ ىئســتىكىگە 
ەئمــەل قىل.

تويماس نەپسىڭنىڭ كەينىگە كىرمە. ھەق ۈئچۈن بولمىغان ىئشنى قىلما.

يۈســۈپنىڭ قېرىنداشــلىرى، ۇئنىــڭ گــۈزەل يۈزىنــى پايدىســىز دەپ قارىــدى ، 
ەئممــا، پايدىنىــڭ دەل ۆئزى ىئــدى.

داۋۇتنىــڭ ائۋازى ائدەمگــە غەيــرەت ائتــا قىالتتــى. ەئممــا، ائڭلىيالمىغانالر ۇئنى 
بىــر شــاۋقۇن دەپ بىلدى.

نىــل دەرياســېنىڭ ســۈيى ائبىھاياتتىــن تاتلىــق ىئدى. ەئممــا، مەھرۇمالر ۈئچۈن 
قــان ىئدى، قــان ...

بىر قەۋمدە ېئھسان بولمىسا، ۇئ قوۋمنىڭ رىزقى كەم بولىدۇ.

ۆئكــۈز بىلــەن ېئشــەككە شــېكەردىن بىــر پايــدا يــوق. ەئممــا، باشــقىالرغا جــان 
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وئزۇقــى بولىــدۇ.

ــم  ــم ائيرى ــر ىئلى ــەر بى ــا ھ ــدۇ. ۇئنىڭغ ــتتىن وئزۇقلىنى ــر دوس ــەر بى ــۈرەك ھ ي
ــدۇ. ــش ېئتى ــۇزۇر بەخ ھ

يۇلتۇزغا يۇلتۇز يېقىن تۇرسا تېخىمۇ گۈزەللىشىدۇ.

تۇپراققا يامغۇر چۈشسە، دەل-دەرەخلەر، مېۋىلەر ۋە گۈللەر پەرۋىشلىنىدۇ.

ائدەمنىــڭ گۈل-گىياھــالر ائرىســىدا كۆڭلــى يايرايــدۇ. ائدەمنىــڭ كۆڭلــى خــوش 
بولســا ۇئنىڭــدا ياخشــىلىق، ېئھســاننىڭ ۇئرۇقــى بىــخ ۇئرىــدۇ.

قۇياشقا ھەسەت قىلغان، ۇئنىڭ نۇرلىرىدىن راھەتسىز بولىدۇ.

ۆئتمە-تۆشــۈك گىلەمــدەك بولــۇپ كەتكــەن يامــان يۈرەكلــەر، ھېــچ بىــر ۋاقىــت 
ياخشــىالرنىڭ  كۆزىگــە پــەردە بواللمايــدۇ.

قەلبىڭ مىننەتدارلىققا تولسا، ىئزىڭدىن خۇش پۇراق گۈللەر ېئچىلىدۇ.

بۈركۈتنىڭ خارابىلىققا قونۇشى

بىــر زامانــالردا ائدىــل بىــر پادىشــاھنىڭ بىــر كــور بۈركۈتــى بــار ىئكــەن. 
كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە بــۇ بۈركــۈت يولىدىــن ېئزىقىــپ قېلىــپ، ھۇقۇشــالر مــاكان قىلغان 
ــەن  ــى بىل ــا قونۇش ــۇ خارابىلىقق ــۈت ب ــور بۈرك ــۇ. ك ــپ قونۇپت ــا كېلى ــر خارابىلىقق بى
ھۇقۇشــالر ۇئنىــڭ كۆزىگــە توپــا چېچىــپ، يولىنــى تېخىمــۇ تاپالماس قىلىــپ قويۇپتۇ. 
تەرەپ-تەرەپتىــن كېلىــپ  ھەممىســى بۈركۈتكە ھۇجۇم قىپتــۇ، قانات-قۇيرۇقلىرىنى 

يۇلماقچــى بوپتــۇ.

ــدى"  ــۈن كەل ــا يەرلىشــىش ۈئچ ــڭ ماكانىمىزغ ــۈت بىزنى ــۇ بۈرك ھۇقۇشــالر "ب
دەپ ۋارقىرىشــىپتۇ.

ۇئالر دەھشــەت قورقــۇش ىئچىــدە، غالجىرالشــقان اللمــا ىئتــالردەك غېرىــپ 
بۈركۈتنىــڭ پەيلىرىنــى يۇلماقچــى بولــۇپ، تەرەپ-تەرەپتىــن كېلىــپ ەئتراپىنــى 

وئرۇۋاپتــۇ. بــۇ ەئســەبىيلىكنى كۆرگــەن مۇســاپىر بۈركــۈت ۇئالرغــا قــاراپ:
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ــڭ  ــەن مېنى ــەر ھەقىقەت ــەس. ەئگ ــاڭا راۋا ەئم ــڭالر م ــۇ قىلغىنى ــىلەرنىڭ ب _ س
ــەردە  ــۇ ي ــڭ ب ــدا بولســۇن. مېنى ــم ســىلەرگە پى ــۇ جېنى ــرا بولمىســا، ب ــم توغ نىيىتى
تــۇرۇپ قېلىــش نىيىتىــم يــوق. مەقســىتىم بىــر ائدىــل پادىشــاھنىڭ ماكانىغــا كېتىــش. 
مەقســىتىم ېئنىــق ىئكــەن، ســىلەرنىڭ بۇنــداق قااليمىقانچىلىــق تۇغدۇرۇشــۇڭالرنىڭ 
ھېــچ ھاجىتــى يــوق. مــەن بۇ يــەردە قالمايمــەن. ۆئز ۋەتىنىمگــە كېتىمەن. بــۇ ۋەيرانە 
خارابىلىــك ھۇقۇشــالر ۈئچــۈن ياخشــى بىــر يــەر بولغىنــى بىلــەن، مېنىــڭ كۆڭلۈم ســۇ 

ىئچىدىغــان يــەر پادىشــاھنىڭ ائيىغــى تەككــەن يــەردۇر.

بۈركۈتنىڭ بۇ سۆزلىرىنى ائڭلىغان ھۇقۇشالر:

_ بۇ سۆزلىرىڭ يالغان. سەن بىزگە ھىلە ىئشلىتىپ، ماكانىمىزدىن قوغلىماقچى 
بولۇۋاتىســەن. ۇئۋىلىرىمىزنــى بــۇزۇپ، وئرنىغــا ۆئزۈڭ تۇرالغــۇ ســالماقچىمۇ ســەن؟ 
بىزنــى ائلدىمــا. تۇخۇمدىــن چىققــان بىــر قــۇش قانــداق بولــۇپ بىــر پادىشــاھ بىلــەن 
تــەڭ بولىــدۇ؟ ەئقلــى بــار ھــەر كىــم بۇنىڭغــا ىئشــەنمەيدۇ. پادىشــاھنىڭ نەســلىدىن 
ۋە ياكــى ۋەزىرنىــڭ نەســلىدىن بولمىغــان بىرســى خۇددى بادام ھالۋىســىغا سامســاق 
ــق بوالاليتتىمــۇ؟ پادىشــاھ ۋە ەئســكەرلىرى توغرىســىدا  ــدەك، اليى ــق بولمىغان اليى
ــوق. ۇئنىڭغــا  ــر ائساســى ي ــچ بى ــۇ ســۆزلەرنىڭ ھې دېگــەن ســۆزلىرىڭمۇ يالغــان. ب
ىئشىنىشــنىڭ ۆئزى ەئخمەقلىقتــۇر. ســېنىڭدەك بىــر قۇشــنىڭ پادىشــاھ بىلــەن دوســت 
بولۇشــى مۇمكىــن ەئمــەس. ســېنىڭ مېڭەڭ بىزگــە لوقما بولغان ھالەتتىمۇ، پادىشــاھ 

ســاڭا يــاردەم قىالرمــۇ؟

سەۋر تاقەت بىلەن بۇ سۆزلەرنى ائڭلىغان بۈركۈت 

ــۇ  ــەت يەتســە، پادىشــاھ ب ــە زىيان-زەخم ــال تۈكۈمگ ــر ت ــڭ بى ــەر مېنى _ ەئگ
يەردىكــى ۇئۋىالرنــى چۇۋۇۋېتىــدۇ. ســەنلەردەك ەئرزىمــەس ھوقۇشــالر ۇئنىڭ ۈئچۈن 
نېمىتــى؟ مــەن پادىشــاھنىڭ قەدىناســى بولىمــەن.. خىياللىرىــم ســۇلتانىمنىڭ قەلبىدە، 
بــۇ ھىجرانــالر ۇئنىــڭ كۆڭلىنــى لەختە-لەختــە قىلىــدۇ. ۇئ مېنــى ۇئچۇرســا، مەن ۇئنىڭ 
كۆڭــۈل ائســمىنىدا قانــات قېقىــپ، پــەرۋاز قىلىمــەن. شــۇنداق بىــر بۈركۈتمەنكــى ماڭا 
جاھانــدا ھــەر كىــم ھەيرانــدۇر. ھۇقــۇش كىمكــى، مېنىــڭ بــۇ ســىرلىرىمغا ائشــىنا 
ــن ائزات  ــى زىنداندى ــە مەھكۇمن ــۈز مىڭالرچ ــۈن ي ــڭ ۈئچ بولســۇن؟ پادىشــاھ مېنى
ــر  ــەن بى ــداق خارلىمــاڭالر، ەئتىۋارلىقمــەن. گەرچــە پادىشــاھ بىل ــى بۇن ــدۇ. مېن قىلى
ــۇ نەســىل  نەســىلدىن بولمىســاممۇ، پادىشــاھنىڭ ىئشەنچىســىگە ېئرىشــكەنمەن. ب
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مەسىلىســىدە شــەكىل ۋە ماھىيەت جەھەتتە ائيرىمچىلىق يوقتۇر. ســۇ، زىراەئتلەرمۇ 
تۇپراقتىــن. شــامال بولســا ھــەر داىئــم وئتقــا قۇۋۋەتتــۇر. خاراكتېــر ۈئچــۈن وئخشــاش 
ــۇش ھاجەتســىز. نەســلىمىزنىڭ پادىشــاھ نەســلىدىن بولۇشــى  ــر نەســىلدىن بول بى
ىئمكانســىز. ۇئ ەئبەدىيلىككــە مەنســۇپ، بىــز يوقلۇققــا مەھكــۇم. بىــز يوقلــۇق 
ــاڭ- ــز چ ــدا بى ــڭ ائلدى ــڭ قۇدرىتىنى ــر پادىشــاھ. ۇئنى ــۇز بى ــوق. ۇئ يالغ ــدە ي ىئچى
توزانــدەك تــوزۇپ كېتىمىــز. بــەدەن تۇپــراق بولىــدۇ، جاننىــڭ ائالمەتلىــرى قالىــدۇ. 

يولــدا ماڭغاننىــڭ ائيــاق ىئزلىــرى كۆرۈنىــدۇ.

ــاي ســۆزلەرنى ائڭلىغــان ھۇقۇشــالر بىردەمدىــال ۆئزگىرىــپ،  بــۇ ھېكمەتكــە ب
بۈركۈتكــە دوســتانە مۇائمىلىــدە بوپتــۇ. بۈركۈتمــۇ ۇئالرغــا ۆئز يېقىنچىلىقىنــى 
بىلدۈرۈپتــۇ. ۇئالر بۈركۈتنىــڭ ۇئچۇشــلىرىنى كۆرۈپ، ۇئنىڭ ھېكمىتىنى چۈشــىنىپتۇ. 
بۈركۈتنــى ۆئزىگــە ۈئلگــە قىپتــۇ. بۈركۈتنــى ۈئلگــە قىلغــان بــۇ ھۇقۇشــالرمۇ ائســمان 
قەھرىگــە ۆئرلەپتــۇ. شــۇنداق قىلىــپ ۇئالرمۇ ائشــۇ ائدىل پادىشــاھنىڭ يېقىنلىرىدىن 
بــوپ قاپتــۇ ۋە نەگــە بارســا ھېــچ غېرىبلىــق ھېــس قىلماپتــۇ. پادىشــاھمۇ كىمنىــڭ 
ــۇپ، خــۇددى نــەي ساداســىدەك ۆئز  دەردى بولســا ۇئنىڭغــا دەرمــان بولماقچــى بول

ائدالىتىنــى  جاھانغــا ياڭرىتىپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

باش تاجىســى بولۇشــنى ائرزۇ قىلســاڭ كېچە-كۈندۈز ىئبادەت يولىنىڭ تۇپرىقى 
بول.

تاشقى كۆرۈنۈشكە ائلدانما. نەپسىڭگە بېرىلمە.

دېگەنلىرىگە كۆڭۈل قويماي تۇرۇپ، زاكۇسكىنى يېمە، مەينى ىئچمە.

ــە  ــى توســىدۇ. ســۈرەتتە قەســت، ھەقت قانچىلىغــان ســۈرەتلەر ســېنىڭ يولۇڭن
ــات. ىئلتىپ

كــۆز نــۇرى، يــاغ ىئچىــدە مەيدانغــا كەلــدى. كۆڭــۈل نــۇرى، بىــر تامچــە قاننىــڭ 
ىئچىگــە يوشــۇرۇنغان ىئــدى.

خوشــاللىقنىڭ وئرنــى كۆڭــۈل. غەمنىــڭ ماكانــى جىگــەردۇر. ەئقىــل بولســا 
مېڭىنىــڭ ىئچىدىكــى شــامغا وئخشــايدۇ.

بۇ جاھاندىن باشــقا بىر جاھان تۇغۇلىدۇ. مەھشــەر ۇئنىڭ مەيدانغا چىقىدىغان 
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جايىدۇر.

ئۇسسىغان ئادەم

بىــر دەريــا بولــۇپ، بــۇ دەريانىــڭ قىرغىقىغــا ېئگىــز تامــالر قوپۇرۇلغــان ىئكەن. 
ائشــۇ ھەيۋەتلىــك قوپۇرۇلغــان ېئگىــز تامالرنىــڭ ۈئســتىدە سۇســىزلىقتىن دەھشــەت 
ۇئسساپ كەتكەن بىر ائدەم، شارقىراپ ېئقىۋاتقان دەرياغا تەلمۈرۈپ قاراپ تۇرۇپتۇ. 
ېئگىــز تــام بــۇ دەرتلىــك ائدەمنىڭ دەريادىن ســۇ ېئلىشــىنى توســۇپ قويغاچقا، ائدەم 
ســۇغا تەلمۈرگــەن بېلىقتــەك تىپىــرالپ، ائمالســىز قاپتــۇ ۋە ائخىــرى ھەســرەت بىلــەن 
قولىغــا بىــر كېســەكنى ېئلىــپ دەرياغــا قارىتىــپ ېئتىپتۇ. كېســەكنىڭ ســۇغا چۈشۈشــى 
بىلــەن تــەڭال ائدەمنىــڭ قۇلىقىغــا بىــر ائۋاز ائڭلىنىپتــۇ. بــۇ ائۋاز ائجايىــپ مۇڭلــۇق 
بولــۇپ خــۇددى جاناننىــڭ ائۋازىــدەكال ىئكــەن. بــۇ ائۋازنــى ائڭلىغــان ائدەم خورمــا 
ــان ائدەم  ــن بىھــۇش بولغ ــۇ. ۇئ شــېرىن ائۋازدى ــەس بوپت ــدەكال م شــارابىنى ىئچكەن
بۇنىــڭ بىلــەن دەرياغــا ۈئزلۈكســىز كېســەك ېئتىشــقا باشــالپتۇ. ائخىــرى دەريادىــن 

مۇنــداق ســادا كەپتــۇ:

_ ەئي ۇئسســۇز ائدەم! بۇنــداق كېســەك ېئتىشــىڭنىڭ مــاڭا ۋە ســاڭا نېمــە 
ــار؟ ــى ب پايدىس

بۇ سوائلنى ائڭلىغان ائدەم، دەرياغا تىكىلىپ قاراپ تۇرۇپ: 

_ ھازىــر مېنىــڭ ۈئچــۈن بۇنىڭدىــن ياخشــى بىــر ىئــش يــوق. چۈنكــى ۇئسســۇز 
بىــر ائدەم ۈئچــۈن ســۇدىن چىققــان مۇنــداق بىــر مــۇڭ، راۋاپتىــن چىققــان مۇڭدىنمــۇ 
بــەك يېقىملىــق تۇيۇلىــدۇ. بــۇ ســادا خــۇددى باغالرغــا گۈزەللىــك بېغىشــلىغان باھــار 
يامغۇرىنى ەئكىلىدىغان گۈلدۈر-قاراســالرغا وئخشــايدۇ. يەنە بىر پايدىســى شــۇكى، 
تامدىــن قومــۇرۇپ ســۇغا ائتقــان ھەربىــر كېســەك بولســا يۈرىكىمدىن يۇلــۇپ ائلغان 
دەرتلىرىمگــە وئخشــايدۇ. ھەمــدە كېســەكنى قومۇرغانســېرى تــام پەســلەيدۇ. تــام 

پەسلىگەنســېرى مېنىــڭ مۇرادىمغــا يەتمىكىممۇ ائسانلىشــىدۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:

بــۇ ھاياتتــا ىئلگىرىلەشــكە توســقۇنلۇق قىلىدىغــان ىئللەتلەرنــى قومــۇرۇپ 
ــپ  ــە "ســەجدە قىلى ــۇ خــۇددى ائيەتت ــدۇ. ب ــە يېقىنالشــقىلى بولماي ائتمىغىچــە ھەقق
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يېقىنــالش!" دېگەنــدەك، يېقىنلىشىشــقا ســەۋەپ بولىدىغــان ســەجدىگە وئخشــايدۇ.

نەپسىڭ  ېئگىزلىگەنسېرى، بېشىڭنى ېئگىش تەسلىشىدۇ.

سۇنىڭ ائۋازىغا ائشىق بولغان، ھەر ۋاقىت تامنىڭ تاشلىرىغا دۈشمەندۇر.

ياشــلىق چاغلىرىڭالرنــى قەدىرلــەڭالر، ۇئ خــۇددى يازدىكــى لەززەتلىــك مېۋە ۋە 
خــۇش پــۇراق گۈل-گىياھــالر بىلــەن بېزەلگــەن باغقا وئخشــايدۇ. 

ياخشــلىق تاملىــرى ېئگىــز، تۈۋرۈكلىــرى مەزمــۇت ۆئيگــە وئخشــايدۇ. قېرىــپ 
ھالىڭدىن كەتكىچە، كۆزلىرىڭ تورالشقىچە ياخشلىقنى قەدىرلە. قېرىلىقتا دەرماننىڭ، 
شــەھۋەتنىڭ ېئرىقلىــرى توختايــدۇ. باشــقىالردىنمۇ، ۆئزەڭدىنمــۇ پايدىلىنالمايســەن. 
قاشــلىرىڭ چۈشــۈپ، كۆزلىرىــڭ قاراڭغۇلىشــىپ ياخشــى كۆرەلمەيســەن. يۈزلىرىــڭ 
پۈرلىشــىپ، تىللىرىڭ كالۋالىشــىپ، چىشــلىرىڭ چىرىيدۇ. ۋاقىت ســۇدەك ائققانسېرى 
ائتلىرىڭ ائقســاق، يول ۇئزاق، قىلغان ىئشــىڭ پايدىســىز بولىدۇ. نەپســىڭ بىخلىســا، 

ۇئنــى يۇلــۇپ تاشــلىغۇدەك كۈچۈڭمــۇ قالمايدۇ.

پادىشاھ بىلەن شەيخ

زاماننىــڭ زامانىســىدا پەزىلەتلىــك بىــر پادىشــاھ ۆئتكــەن ىئكــەن. ۇئ پادىشــاھ 
بىــر كۈنــى بىــر شــەيخكە مۇنــداق دەپتــۇ: " ەئي شــەيخىم! ســەن مەندىــن بىرنەرســە 

تىلــە. نېمــە تىلىســەڭ شــۇنى بېرىمــەن.“

شەيخ بۇ پەزىلەتلىك پادىشاھنىڭ سۆزىگە مۇنداق جاۋاپ بېرىپتۇ:

_ ەئي ائدالەتلىك پادىشــاھ! ســەن ماڭا بۇنداق دېيىشــتىن نومۇس قىلمامسەن؟ 
ــەر پــەس ىئكەنســەن.  ــن بەت ــار. ســەن ۇئ ىئككــى قۇلۇمدى ــۇم ب ــڭ ىئككــى قۇل مېنى

پۇت-قولــۇڭ باغالقلىــق ەئســىر ىئكەنســەن.

پادىشاھ بۇ ھاقارەتكە تولغان سۆزلەرنى ائڭالپ، دەرھال: 

_ۇئ ىئككى قۇلۇڭ زادى كىم؟ _ دەپ سوراپتۇ.

شەيخ: _ بىرسى غەزەپ، يەنە بىرسى شەھۋەت، _ دەپتۇ.
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ھېكمەتلىك سۆزلەر:

ھەقىقى پادىشاھ بولسا  پادىشاھلىق تەختىگە ائلدانمىغاندۇر.

قۇياشسىز، ائيسىز ۇئ نۇر پەيدا بولغان يەردۇر.

دۆلــەت شــۇكى زاتــى يوشــۇرۇن بولغانــدۇر. بــار بولغــان، بارلىقىغــا دۈشــمەن 
بولغانــدۇر.

يۈرىكىڭ خىيالدەك يول يۈرىدۇ. ھالىڭنىڭ سىرلىرىنى ۇئ بىلىدۇ.

ھەقنىــڭ ســىرلىرىدىن خــەۋەردار بولغــان، مەخلۇقاتنىــڭ ســىرلىرى بىلــەن 
ۇئچرىشــىدۇ.

ۆئلــۈم ۋاقتىــدا دەرتلــەر مەيدانغــا چىقىــدۇ. ســەن ۇئالر بىلــەن مەشــغۇل چاغــدا 
جېنىڭنــى ائلىــدۇ.

كۆڭۈلمــۇ بىــر پىكىــر بىلــەن مەشــغۇل بولغانــدا، ســېنىڭدىن مەخپــى بىــر 
نەرســىلەرنى ېئلىــپ ماڭىــدۇ.

نېمە تاپساڭ تاپ، ۇئنى تىقىپ ساقلىغان يېرىڭدىن وئغرى ائلىدۇ.

مال-مۈلكۈڭ بەرىبىر ساڭا ەئسقاتمىغاندىكىن، پەس نەرسىلەرگە كۆز سالماي، 
ەئڭ ياخشــى نەرســەڭنى قوغــدا. يەنــى ىئمانىڭنــى قوغــدا. شــۇندىال، قىيامەتتــە ھــەق 

ائلدىدا خىجالەتتە قالمايســەن. 

ھــەر خىــل گۇناھالردىــن ساقالنســاڭ، نەپســىڭ بىلــەن شــەيتان ســېنىڭدىن بىــر 
نەرســە تامــا قىاللمايــدۇ.

شۇڭا قىممىتى يۇقىرى بولغان نەرسە بىلەن ھەپىلەش.

ھەسەت كۆزىگە ەئبەدى تۇپراق چاچ. چۈنكى ھەسەت ەئقىلنىڭ دۈشمىنى.

مېۋىنىــڭ پىشىشــى ۈئچــۈن كــۈن نــۇرى بىلــەن يامغــۇر كېــرەك. بۇنىــڭ ۈئچــۈن 
چاقمــاق بىلــەن بۇلــۇت كېــرەك.

كۆڭــۈل چاقمىقــى ۋە كــۆز بۇلۇتلىــرى بولمىغىچــە، تەھدىــت ۋە ائزاب وئتلىــرى 
ۆئچمەيــدۇ.



116

مەينىڭ تەمىنى مەي ىئچكەن بىلىدۇ. مەي ىئچمىگەن تەمدىن خەۋەرسىزدۇر.

تىكەن تېرىغۇچى

ېئغىزىدىــن شــېرىن ســۆزلەر چۈشــمەيدىغان، ەئمەلىيەتتــە ىئچىدىــن وئغــا 
قاينايدىغــان، ىئنتايىــن يامــان خۇيلــۇق بىــر ائدەم بــار ىئكــەن. بىــر كۈنــى بــۇ ائدەم 
يولغــا تىكــەن تىكىشــكە باشــالپتۇ. يولدىــن ۆئتكەن-كەچكەنلــەر ۇئنىــڭ بــۇ قىلىقىغا 
نارازى بولۇپ مۇنداق دەپتۇ: "ھەي ىئچى تار! نېمە قىلىۋاتىســەن؟ بۇ تىكەنلىرىڭنى 

دەرھــال يــۇل ھەمــدە تىكــەن تىكىشــتىن قولۇڭنــى تــارت.“

بــۇ ائدەم، كۆپچىلىكنىــڭ نەســىھەتىنى نــەدە ائڭاليــدۇ دەيســىز. كۆپچىلىكنىــڭ 
قىلغــان ســۆزلىرى ۇئنىــڭ بىــر قۇلىقىدىــن كىرىــپ يەنــە بىرســىدىن چىقىــپ كېتىپتــۇ 
يــول ۈئســتى تىكەنگــە تولۇپتــۇ. يولدىــن ۆئتكــەن  ۋە داۋاملىــق تىكىۋېرىپتــۇ. 
تىكــەن  پۇتلىرىغــا  يــول يۈرۈشــى تەسلىشــىپتۇ. يولۇچىالرنىــڭ  يولۇچىالرنىــڭ 
كىرىــپ قانــاپ كېتىپتــۇ. كىيىم-كېچىكىنــى تىكــەن ىئلىۋېلىــپ، يىرتىۋېتىپتــۇ. بولۇپمۇ 
ائياغلىــرى يــوق كەمبەغەللەرنىــڭ پۇتلىرىنــى يــارا قىلىۋېتىپتــۇ. ائخىــرى بــۇ ەئھــۋال 
شــۇ يەرنىــڭ ۋالىيســېنىڭ قۇلىقىغــا يېتىپتــۇ ۋە ۋالىــي ۇئنىڭغا "بــۇ تىكەنلەرنىڭ بىرنى 
قويمــاي دەرھــال يــۇل" دەپ بۇيــرۇق قىپتــۇ. ۇئ خۇيــى يامــان : "بولىــدۇ، بىــر كۈنــى 
يۇلۇۋېتىمــەن" دەپــال قويۇپتــۇ. شــۇنداق قىلىــپ كۈنلــەر ۆئتۈۋېرىپتــۇ. ۇئ داۋاملىق: " 
ەئتــە چوقــۇم يۇلۇۋېتىمــەن" دەپ ىئشــنى ائرقىغــا ســۆرەۋېرىپتۇ. ۋاقىتنىڭ ۆئتىشــىگە 
ەئگىشــىپ يــول ۈئســتىدىكى تىكەنلەرمــۇ چوڭىيىــپ، شــاخ-پۇتاق چىقىرىــپ ائۋۇپتــۇ.

بۇ ەئھۋالدىن قاتتىق غەزەپكە كەلگەن ۋالىي بىر كۈنى:

“ەئي ســۆزىدە تۇرمايدىغــان. ائلدىمغــا كېلىــپ ســۆزۈمنى وئبــدان ائڭال ! مــەن 
دېگــەن ىئشــنى ائرقىغــا ســۆرەۋەرمە”

_ بولىدۇ بۈگۈن بولمىسا، ەئتە چوقۇم قىلىمەن.

ــل. ىئشــنى ائرقىغــا ســۈرمە. ســەن داۋاملىــق "ەئتــە  _ بولمايــدۇ. دەرھــال قى
قىلىمــەن" دەيســەن. ەئممــا، شــۇنى بىلگىنكــى كۈننىــڭ ۆئتۈشــى بىلــەن ۇئ تىكەنلــەر 
ــچە  ــڭ ەئكس ــپ، بــوي تارتىــپ يوغىناۋاتىــدۇ. ســەن بولســاڭ ۇئنى تېخىمــۇ كۆپىيى
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بارغانســېرى قېرىــپ، كۈچ-قۇۋۋىتىــڭ قالمايۋاتىــدۇ. تىكــەن بولســا ياشــىرىۋاتىدۇ. 
ســەن ائجىزالۋاتىســەن. تېــز بــول ۋاقىتنــى قولدىــن بەرمــە.

ۋالــى ائخىــردا يەنــە: "يــا پالتىنــى قولۇڭغــا ائل، وئغــۇل بالىــدەك چــاپ. ھەزرىتــى 
ەئلىــدەك خەيبــەر قەلەئســېنىڭ دەرۋازىســىنى قومــۇر. يــا بولمىســا بــۇ تىكەنلەرنــى 

گــۈل كۆچەتلىرىگــە ۇئالپ، مۇرادىغــا يەتكــۈز.“

دېمەك يامان خۇيالر تىكەنگە وئخشــايدۇ. بۇ تىكەنلەر ســېنىڭ ۋە باشــقىالرنىڭ 
ائياغلىرىنــى يــارا قىلىــدۇ. بــۇ يامــان مىجەزلەرنىــڭ كاســاپىتىدىن كۆڭلــۈڭ دەرتكــە 
ــۇپ  ــرى نەســىھەتنى ائڭلىســا گاس بول ــەزى ىئنســانالرنىڭ قۇالقلى ــراق ب ــدۇ. بى تولى
قالىــدۇ. ھەتتــا بــۇ يامــان خۇيــالر بىلــەن باشــقىالرغا قانچــە قېتىــم ائزار بەرگەنلىكىنى 
ۆئزىمــۇ تۇيمــاي قالىــدۇ. ھېــچ بولمىغانــدا ۆئزىمىزنــى ائيايلــى، ۆئزىمىزگــە ۆئزىمىــز 

ائزار بەرمەيلــى!

ھېكمەتلىك سۆزلەر:

ــن  ــە وئخشــايدۇ. مۇئمى ــۇر ياخشــى بەندىلەرگ ــا وئخشىســاڭ، ن ســەن دوزاخق
ــدۇ. ــى ۆئچۈرى وئتن

ۇئنىــڭ نــۇرى ســېنىڭ وئتۇڭنــى ۆئچۈرســۇن. مەشــۇقۇڭ بولســا تىكەنلىكىڭنــى 
ۆئزىنىــڭ گــۈل باغچىســىغا ائيالندۇرســۇن.

ياخشــى ىئنســانالر_ مەرھەمــەت ســۈيىنىڭ بۇلىقــى. ائبىھايــات بولســا ېئھســان 
ىئگىلىرىنىــڭ روھىــدۇر.

نەپســىڭ وئت بولســا، ھەق ھېكمىتى ســۇدۇر. وئت ھەر ۋاقىت ســۇدىن قاچىدۇ. 
چۈنكــى ســۇ وئتنى ۆئچۈرۈپ، يــوق قىلىدۇ.

ســېنىڭ ھېس-تۇيغۇلىرىــڭ ۋە وئي-پىكىرلىرىــڭ وئتتىــن بولســا، ۋەلىلەرنىــڭ  
پىكــرى ۋە ھېســلىرى ۇئ يــورۇق نۇردىــن كەلــدى.

ەئي يولۇچــى، ۋاقىــت ۆئتۈۋاتىــدۇ. ھوشــۇڭغا كــەل. ۆئمــۈر قۇياشــىڭ پېتىشــقا 
باشــلىدى.

كۈچ-قۇۋۋىتىڭ بار ۋاقىتتا، ھاياتىڭدىن ياخشى پايدىالن.

“ەئتە قىلىمەن” دېمە. ەئتىلەر كېتىدۇ. ۆئمرۈڭ ۆئتۈپ كېتىدۇ.
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نەســىھەتنى ائڭال. تــەن چىداملىــق بىــر يىپقــا وئخشــايدۇ. ۇئنىڭغــا ائرتىلغــان 
ــى تاشــالپ، ياخشــىنى ائرت. يامانن

خەسىسلىك ائغزىنى ياپ، مەرتلىك قولىنى ائچ.

مەرت بول. لەززەت ۋە شــەھۋەتتىن يىراق تۇر. شــەھۋەتنىڭ كەينىگە كىرســەڭ 
ھاالك بولىسەن.

ســەن يۈســۈپتەك بولســاڭ، بــۇ ھايــات قۇدۇقتــەك. ھاياتتــا ۆئتكــەن ىئشــالرغا  
چىداملىــق يىپتــەك بــول.

ەئي يۈسۈپ! يىپنى ىئككى قولۇڭ بىلەن تۇت.

ھەققــە يــۈز مىــڭ شــۈكرى. يىــپ ســاڭگىلىدى. مەرھەمــەت بىلــەن ياخشــىلىق 
بىرلەشــتى.

ەئســلىدە بــۇ دۇنيــا يــوق، پەقــەت كۆرۈنۈشــىال بــار. ەئســلى بــار بولغــان دۇنيــا 
يوشــۇرۇن.

بىر-بىرىگــە ائشــنا بولســا ائت ائتنــى تونۇيــدۇ. ائت مىنگەننىــڭ ھالىنــى مىنگەن 
بىلىدۇ.

ــدۇر. مىنىۋالســىڭىزال  ــۇرى بولســا ائت مىنگۈچى ــڭ ن ــۆزى ائت. ھەقنى ــس ك ھې
ــدۇ. ــچ نېمــە قىاللماي ائت ھې

ائتلىرىــڭ يامــان خۇيلــۇق بولمىســۇن. ياخشــى كۆنــدۈرۈپ، ېئســىل تەربىيەلــە 
. بولمىســا مەنزىلگــە يېتەلمەيســەن.

ائتقــا يــول كۆرســەتكەن ســېنىڭ كۆزۈڭــدۇر. ســېنىڭ كــۆزۈڭ بولمىســا ائتنىــڭ 
كــۆزى كارغــا كەلمەيــدۇ. چۈنكــى ائتنىــڭ كــۆزى پەقــەت وئتالقنــى كۆرىــدۇ . نەگــە 

بارســا كــۆزى وئتــالق تەرەپتــە.

ھېس نۇرىغا ھەقنىڭ نۇرى مىنسە جان ىئختىيارسىز ھەق يولىغا ماڭىدۇ.

ائت ۆئزلۈكىدىن يول تاپالمايدۇ. بەلكى ائتقا مىنگەن يولغا باشاليدۇ.

ھېسالر مىنگۈچىنىڭ نۇرىدۇر. نۇر بولسا ۇئ ھېسقا ماسالشقان يولداشتۇر.

ھېــس نۇرىنىــڭ خاســىيىتى ھەقنىــڭ نۇرىدىــن كەلگــەن. بــۇ "نــۇر ۈئســتىگە نۇر" 
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دېگــەن ائيەتنىڭ مەنىســىدۇر.

ھېس نۇرى ىئزدىگەن يەر تۆۋەندە. ھەقنىڭ نۇرى بولســا داۋاملىق ېئگىزدىكى 
يەرلەرنى كۆرىدۇ.

ىئخالسمەن كىشىلەر داۋاملىق نەپسىنى تەربىيەلىمىسە، خەتەر ىئچىدە قالىدۇ.

يولــدا سانســىزلىغان قاراقچىــالر بــار. پەقــەت ھەقنىــڭ ھىمايىســىگە ىئگــە 
بولغانــالرال ائمــان قالىــدۇ.

بەزىلــەر ىئخالســمەندەك كۆرۈنگىنــى بىلــەن، قەلبىــدە ىئخــالس يــوق. ھەقىقــى 
ىئخالســمەن كۆڭلــى پــاك بولغانــدۇر.

پىشــىپ كۆڭلۈڭنىــڭ كىرلىرىدىــن قۇتۇل. مــاڭ، ھەقىقەتنــى وئتتۇرىغا چىقارغان 
ــن  ــەن. قۇللۇقتى ــان بولىس ــاڭ بۇرھ ــن قۇتۇلس ــول. بارلىقتى ــۇر ب ــر ن ــدەك بى بۇرھان

قۇتۇلســاڭ ســۇلتان بولىســەن.

ــىنا  ــك س ــۇنداق ھەيۋەتلى ــدا ش ــڭ ائلدى ــۇڭا ۇئنى ــدەك. ش ــۇرى ائي ــڭ ن ھەقنى
تاغلىرىنىــڭ تىلــى تۇتۇلــدى.

كىمــدە شــەپقەت بولســا ۇئ جازاالنمايــدۇ. چۈنكــى بــۇ ياخشــىلىقى بىلــەن ۇئنىــڭ 
گۇناھــى يۇيۇلىدۇ.

ھــەق كۈپىنىــڭ  رەڭگــى ھەقنىــڭ بويىقىــدۇر. ۇئنىڭــدا ھەممــە نەرســە پەقــەت 
بىــرال رەڭــدە بويىلىــدۇ.

نېمــە بىلمەكچــى بولســاڭ ۇئ كۈپنىــڭ ىئچىدە . ەئســلى مەســىلە "مــەن كۈپمەن" 
داۋاسىدۇر.

“مــەن كۈپمــەن" دېگەنلىــك "مــەن ھەقمــەن" دېگەنلىكنىــڭ بىــر ىئشــارىتىدۇر. 
وئتنىــڭ ىئچىدىكــى تۆمۈرمــۇ "مــەن وئت" دەيــدۇ ەئمەســمۇ؟

ەئمــدى وئت نېمــە، تۆمــۈر نېمــە دىققــەت قىــل. دېڭىــز دولقۇنلىرىغــا ۆئزەڭنــى 
ائتمــاي، قىرغاقتــا جىــم تــۇر.

ماكانىــدا بولغــان ەئدەپســىز، ماكانىــدا بولمىغاندىــن ياخشــىدۇر. ھالقــا ەئگــرى. 
ەئممــا، ىئشــىككە مىخالقلىق.
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كۆڭۈل كۆلچەككە وئخشايدۇ. دېڭىزغا ۇئنىڭدىن بىر مەخپى يول بار.

بۇ كۆلچەك پاكىزدۇر. ۋۇجۇدىنىڭ پاكلىقى ۇئنىڭ بىلەن قىممەتلىكتۇر.

پاكىز سۇ پاسكىنا ائدەمگە :"مېنىڭ يېنىمغا كەل" دەيدۇ.

پاسكىنا ائدەم: "سەندىن ىئزا تارتىمەن" دەيدۇ.

سۇ دەپتۇكى: "ھەي تارتىنچاق. سېنى مەندىن باشقا كىم پاكىزلىيااليدۇ؟“

بــەدەن، كۆڭــۈل كۆلچىكىنــى كىرلەشــتۈرگەن تەقدىردىمــۇ، يەنىــال كۆڭــۈل 
كۆلچىكىنىــڭ ســۈيى بەدەننــى پاكىــز يۇيىــدۇ. شــۇڭا ھەر ۋاقىــت كۆڭــۈل كۆلچىكىنىڭ 

ــن يىراقــالش. ــەدەن كۆلچىكىدى ــدا ائيلىنىــپ ۈئز. نەســىھەتنى ائڭالپ ب ەئتراپى

ىئشلىرىڭنى مەيلى توغرا قىل مەيلى خاتا، زىنھار ھەقنىڭ يولىدىن ائيرىلما.

ىئچىمىــز ىئشــىق بىلــەن وئچاقتــەك يانماقتــا. كىــم بۇنــداق بولمىســا ۇئ ائشــىق 
ەئمــەس.

سۆيگۈ ۋە ساداقەت

ۆئز زامانىســىدا ھەزرىتــى لوقمــان ۆئز ىئشــىنى وئبــدان وئرۇناليدىغــان ياخشــى 
قۇلالردىــن ىئكــەن. گەرچــە لوقمــان بىــر قۇل بولســىمۇ، ەئممــا كۆڭلــى ھەرخىل ائرزۇ 
- ھەۋەســلەردىن خالى ىئكەن. خوجايىن ۇئنىڭ ســەمىمى ۋە ەئقلىنىڭ ۆئتكۈرلىكىنى 
كــۆرۈپ، ۇئنــى ۆئز وئغلىدىــن بــەك ياخشــى كۆرىدىكــەن ۋە قەدىرلەيدىكــەن. ھەتتــا 
ائلدىغــا تامــاق كەلســە، دەرھــال لوقماننــى چاقىرىدىكــەن ۋە لوقمــان تاائمغــا قــول 
ســالغاندىن كېيىــن ائندىــن ۆئزى قــول ۇئزىتىدىكــەن. لوقمــان يېمىســە خوجايىنمــۇ 
يېمەيدىكــەن. لوقمــان يېســە، خوجايىــن  ىئشــتىھا بىلــەن يەيدىكــەن. كۆرۈنۈشــتە ۇئ 
لوقماننىــڭ خوجايىنــى بولســىمۇ، ەئمەلىيەتتــە لوقمــان ۇئنىــڭ خوجايىنىــدەك ىئكــەن.

بىــر كۈنــى لوقماننىــڭ خوجايىنــى بىــر تــاۋۇز ەئكەپتــۇ ۋە خىزمەتچىســىگە: _ 
مــاڭ! بېرىــپ لوقماننــى دەرھــال چاقىرىــپ كــەل، _ دەپتــۇ. لوقمــان كېلىشــى بىلەنــال 
ــم  ــر تىلى ــۇ بى ــان ب ــۇ. لوقم ــم بېرىپت ــر تىلى ــا بى ــپ، ۇئنىڭغ ــى پىچى ــن تاۋۇزن خوجايى
تاۋۇزنــى ىئشــتىھا بىلــەن يەپتــۇ. شــۇنچىلىك ھــەۋەس بىلــەن يەپتۇكــى، بۇنــى كۆرگەن 
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خوجايىــن دەرھــال ىئككىنچــى تىلىمنــى لوقمانغــا ســۇنۇپتۇ. لوقمــان بــۇ تاۋۇزدىــن 
ەئڭ ائخىرقــى بىــر تىلىــم قالغۇچــە شــۇنداق يەپتــۇ.

ــاي.  ــپ باق ــر تېتى ــەپ، بى ــەن ي ــى م ــر تىلىمن ــى بى ــدى ائخىرق ــن: "ەئم خوجايى
زادى قانچىلىــك تاتلىــق بىــر تــاۋۇزدۇ بــۇ؟" دەپ وئيالپتــۇ. چۈنكــى، لوقماننىــڭ بــۇ 
ــۇ يېگۈســى  ــەن خوجايىننىڭم ــى كۆرگ ــەن يېگىنىن ــى شــۇنچىلىك ىئشــتىھا بىل تاۋۇزن
كېلىــپ، ېئغىزىغــا شــۆلگەيلىرى يېغىلغــان ىئكــەن. ھەتتــا خوجايىن: "بۇنــداق تاتلىق 
تاۋۇزدىــن نېمــە ۈئچــۈن مــاڭا بىــر تىلىمــال ائشــۇرۇپ قويــدى" دەپ، ىئچىــدە ســەل 

نارازىمــۇ بولغــان ىئكــەن.

شــۇنداق قىلىــپ خوجايىــن ائخىرقــى بىــر تىلىــم تاۋۇزغــا ېئغىــز تېگىپتــۇ. ەئمما، 
بــۇ تــاۋۇز شــۇنچىلىك بەتتــام ىئكەنكــى، خوجايىــن بىــر چىشــلەم ېئغىزىغــا ېئلىپــال 
تۈكۈرىۋېتىپتــۇ . ائزراق ۋاقىــت ۆئتــۈپ، ۆئزىنــى ســەل وئڭشــىۋالغان خوجايىــن 

لوقمانغــا دەپتــۇ:  

_ ەئي دوســتۇم، بۇنچىلىــك بەتتــام  تاۋۇزنــى قانداقمۇ تاتلىق يېگەندەك يېدىڭ 
؟ نېمــە ۈئچــۈن "بــۇ تاۋۇزنى يېگىلــى بولمايدۇ" دېمىدىڭ ؟“

خوجايىننىــڭ بــۇ ســوائللىرىغا لوقمــان مۇنداق جــاۋاپ بېرىپتۇ: ســېنىڭ ۆئيۈڭدە 
كــۆپ قېتىــم ېئســىل غىزاالندىم. ۆئز قولۇڭ بىلەن ســۇنغان تاۋۇزنى "بۇ ائچچىقكەن" 
ــۇ  ــن، ب ــۇ جاندى ــاڭا ب ــا چىدىمىســام، م ــم. ائزراق ائچچىقق ــۇس قىلدى دېيىشــكە نوم

تەندىــن نېمــە پايــدا.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

سۆيگۈ زەھەرنى بال قىلىدۇ. مىسنى ائلتۇن قىلىدۇ.

مەينەت سۇالر سۆيگۈدىن ۆئتكۈزۈلسە، سۈپ-سۈزۈك بۇالققا ائيلىنىدۇ.

سۆيگۈدىن دەرتمەنگە شىپا بولىدۇ.

سۆيگۈدىن ۆئلۈكلەر تىرىلىدۇ. سۆيگۈدىن پادىشاھمۇ قۇل بولىدۇ.

بــۇ ســۆيگۈ ىئلىمنىــڭ نەتىجىســىدۇر. ەئممــا، پەســلەرگە بۇنــداق بىــر ھــۇزۇر 
نېســىپ بولمايــدۇ.

ەئقىللىق ائقىۋەتنى وئيلىشىدۇ. نەپسانىيەتچى ائقىۋەتنى ھېچ وئيلىمايدۇ.
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ەئقىل نەپسىگە بوي سۇنسا نەپسانىيەتچى بولىدۇ.

ۇئچۇش ۈئچۈن ىئككى قانات الزىم. يالغۇز بىر قانات بىلەن ۇئچالمايسەن.

دۇئا

بىر كۈنى مۇســا ەئلەيھىسســاالم يولدا كېتىۋېتىپ، بىر جاڭگالدا قوي باقىدىغان 
پادىچىنــى كۆرۈپتــۇ. پادىچــى پۈتــۈن زېھنــى بىلــەن دۇائ قىلىۋاتقــان ىئكــەن. ھەزرىتى 
ــۇغ  ــۇ: “ىئ ۇئل ــڭ دۇائســىنى ائڭالپت ــپ، ۇئنى ــڭ قېشــىغا كېلى ــتا پادىچىنى مۇســا ائس
تەڭــرى! ســەن قەيــەردە؟ ســاڭا خىزمەت قىلســام. چورۇقۇڭنى تىكســەم. چاچلىرىڭنى 
تارىســام. كىرلىرىڭنى يۇيســام. سەھەر ائخشام سۈتىڭنى تەييارلىسام. قوللىرىڭدىن 
ۆئپســەم. پۇتلىرىڭنــى تۇتــۇپ قويســام. ياتىدىغان يەرلىرىڭنى ســۈپۈرۈپ، وئرنۇڭنى 
سالســام. بارلىــق قــوي، ۆئچكىلىرىــم ســاڭا پىــدا بولســۇن. پۈتــۈن بارلىقىــم بىلــەن 

ھــەر ۋاقىــت ســېنى زىكىــر قىلىمەن”.

ھەزرىتى مۇسا، پادىچىنىڭ بۇ ائلىجوقا سۆزلىرىنى ائڭالپ سوراپتۇ: 

“ەئي پادىچى! بۇ سۆزلەرنى كىمگە دەۋاتىسەن؟”

پادىچى: "بىزنى ياراتقان، يەر ۋە ائسماننى ۋۇجۇتقا كەلتۈرگەن زاتقا" 

بۇ جاۋابنى ائڭلىغان مۇسا دەپتۇ: 

“ۋاي ېئسىت! سەن ائلجىپسەن. ەئي قاپاقباش! ھىدايەتكە ېئرىشمەي، زاۋاللىققا 
يۈزلىنىپســەن. ېئغىزىڭدىــن تۆكۈلۈۋاتقىنــى نېمــە دېگــەن مەنىســىز ســۆزلەر؟ نېمــە 
دېگــەن كۇپۇرلــۇق؟ ەئمەلگــە ائشــمايدىغان سەپســەتە. ائغزىڭغــا پاختــا تىــق. 
چورۇققىــال اليىقكەنســەن.جانابى ھەققــە بۇالرنىــڭ ھېــچ بىرىنىــڭ الزىمــى يــوق. 
بۇنــداق ســۆزلەردىن تىلىڭنــى تــارت. جاھــان وئتتــا يانمىســۇن. ســەن بــۇ ســۆزلەرنى 

زادى كىمگــە دەۋاتىســەن؟ تاغاڭغىمــۇ يــا؟

ھەقنىــڭ ســۈپەتلىرى مۇقــەددەس. ۆئســۈپ چــوڭ بولماقچــى بولغانــالر ســۈت 
ىئچىــدۇ. پۇتقــا مۇھتــاج بولغانــالر چــورۇق كىيىــدۇ. بــۇالر ھەقنىــڭ بەندىلىــرى 

ۈئچۈنــدۇر. رەب بۇالردىــن مۇستەســنادۇر.
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ھەزرىتــى مۇســانىڭ بــۇ دانــا ســۆزلىرىنى ائڭلىغــان پادىچــى چوڭقــۇر پۇشــايمان 
ىئچىدە:

_ ەئي مۇســا! ائغزىمنــى تۇۋاقلىدىــڭ. توســاتتىنال كەلگــەن بــۇ پۇشــايماندىن  
جېنىــم يانــدى.

ــان  ــپ، دەرتكــە تولغ ــى ائھ ۇئرۇپ، پۇشــايماندىن، كىيىملىرىنــى يىرتى پادىچ
ــۇ. ــاراپ يــول ائپت ــەن چۆلگــە ق ــى بىل كۆڭل

بۇ چاغدا تەڭرىدىن مۇساغا مۇنداق ۋەھىي كەپتۇ:

“بىــر بەندىدىــن ۇئزاقالشــتىڭ. ســەن بىرلەشــتۈرۈش ۈئچــۈن كەلدىڭمــۇ ياكــى 
ــار ائيرىلىشــقا ســەۋەب بولمــا. نەزىرىمــدە ەئڭ يامــان  ائيرىــش ۈئچۈنمــۇ؟ ائمــال ب
ىئــش ائيرىلىشــتۇر. مــەن ھــەر بىــر كىشــىگە ائيرىــم بىــر خــۇي، ائيرىم خۇسۇســىيەت 
بەردىــم ۋە بۇالرنىــڭ ھەممىســېنىڭ ۆئزگىچــە بىــر ياخشــى تەرىپــى بــار. شۇڭالشــقا، 

ۇئنىڭغــا مەدھىيــە بىلىنگــەن ســۆزلەر، ســاڭا سەپســەتىدەك تۇيۇلىــدۇ. 

ۇئنىڭغــا بــال تېتىغــان نەرســە، ســېنىڭ ۈئچــۈن زەھــەر بىلىنىــدۇ. ەئمرىــم ۆئزەم 
ۈئچــۈن ەئمــەس، بەلكــى بەندىلىرىــم ۈئچــۈن بىــر ېئھســاندۇر. ۇئالر مېنــى شــۇنداق 

ھۆرمەتلــەش ائرقىلىــق ۆئزلىرىنــى پاكاليــدۇ.

"بىلمەمســەن ەئي مۇســا ! بىــز ســۆزگە ەئمــەس، كۆڭۈلگــە قارايمىــز. ھالىغــا 
ــز. كۆرۈنۈشــىگە  ــدە ىئتاەئتمەنلىــك بارمۇ-يــوق، ۇئنىڭغــا قارايمى ــز. كۆڭۈل قارايمى
قارىمايمىــز. چۈنكــى قەلــب جەۋھــەر، ســۆز بولســا شــەكىلدۇر. شــۇڭا شــەكىل 

ۆئتكۈنچىــدۇر، جەۋھــەر بولســا مەقســەتتۇر".

ھەزرىتــى مۇســا تەڭرىنىــڭ بــۇ نەســىھەتلىرىنى ائڭالپ، كۆڭلــى يېرىــم بوپتــۇ. 
نېمــە دېيىشــىنى بىلەلمــەي ھوشــىدىن كېتىپتــۇ. بــۇ ھالىنــى ســۆز بىلــەن ىئپادىلــەش 

مۇمكىــن ەئمەســكەن. چۈنكــى بۇنــى ىئپادىلەشــكە  تىــل  ائجىزلىــق قىلىدىكــەن.

سۆزلەرگە ەئقىل يەتمەيدىكەن، يېزىشقا قەلەم چىدىمايدىكەن.

 مۇســا ەئس-ھوشــىغا كېلىــپ، پادىچىنــى ىئــزدەپ تېپىــش ۈئچــۈن، ۇئ كەتكــەن 
تەرەپكــە ۇئچقانــدەك چېپىپتــۇ. ھــەر تەرەپتــە ۇئنــى ىئزدەپتــۇ. ۇئ ائشــىق پادىچىنــى 

سوراشــتۇرۇپتۇ.



124

مۇســا ائخىــرى ۇئ پادىچىنــى تېپىپتــۇ ۋە ۇئنىڭغــا ەئي پادىچــى! ســاڭا بىــر خــوش 
ــى خالىســا شــۇنى  ــۈڭ نېمىن ــم. كۆڭل ــڭ رۇخســىتىنى ەئكەلدى ــار. ھەقنى ــم ب خەۋىرى
ســۆزلە. ھــەق ســاڭا ىئشــەنچ، ېئھســان ائتا قىلــدى. نېمىنى وئيلىســاڭ شــۇنى دېگىن.

ھەزرىتى مۇسادىن بۇ خۇشخەۋەرنى ائڭلىغان پادىچى:

ــە  ــۈل قاناىئتىگ ــەن كۆڭ ــر م ــۇم. ھازى ــەن ۇئ ســۆزلەرنى ۇئنۇتت ــا! م “ەئي مۇس
چۆمۈلــدۈم. مىــڭ يىل ائرقا-ائرقىدىــن ۆئتۈپ كەتكەندەك تۇيۇلدى. قامچاڭ ېئتىمنى 
چاپتــۇردى. ۇئ ســامادىن ائشــتى. مــاددى ائلەمنــى ىئالھــى ائلەمگــە يېقىنالشــتۇردى. 
ســۆزلىگەن بىھــۇدە ســۆزلىرىم ۆئزەمنىــڭ مەيلــى ەئمەســتى. ەئينەكتىــن ســۈرىتىڭنى 
ــدۇ.  ــى بېرى ــى نەيچ ــە ائۋازن ــا. نەيگ ــڭ دەپ قالم ــۈرەتنى ەئينەكنى ــەڭ، ۇئ س كۆرس
ەئممــا، بــۇ قابىلىيــەت نەيچىگــە ەئمــەس، بەلكــى نەيگە خاســتۇر." دەپ خىتــاب قىپتۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

كۇفرىنىڭ پۇرىقىدىن بۇ جاھان سېسىپ كەتتى.

ەئقىلسىزنىڭ دوستلۇقى، دۈشمەنلىكتۇر.

ھەق توغرىسىدا قااليمىقان سۆز قىلىش، ىئنساننىڭ قەلبىنى ۆئلتۈرىدۇ.

“تۇغمايدۇ، تۇغۇلمايدۇ” دېگەن سۈپەت، ھەققە خاستۇر.

تۇغۇش جىسىمنىڭ ماھىيىتىدۇر. تۇغۇلغان ھەر نەرسىمۇ جىسىمدۇر.

سۆزدە خاتالىشىش ۇئنچىلىك قورقۇنچلۇق ەئمەس. مۇھىمى قەلبتۇر.

شېھىتلەر قان ىئچىدە بولسىمۇ، ۇئالر پاكتۇر. غۇسۇل بىھاجەتتۇر.

سۇ  شېھىت قانلىرىدىن ۈئستۈن ەئمەس.

كەبىنىڭ ىئچىدە قىبلىنىڭ ىئشارىتى بولمايدۇ.

ائشىقالرنىڭ دىنى ۋە مەزھىپى رەبدۇر.

ــى  ــڭ قەلب ــدا يانغاننى ــى ىئشــىق وئتى ــۇپ، قەلب ــقىچە بول ــرى باش ەئدەپ ىئگىلى
ــدۇ. ــاك كېلى پ

ائشــىقنىڭ باســقان ىئزلىرى، باشــقا ىئزالرغا وئخشــىمايدۇ. ائشــىق بىر روھتەك 
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ــا  ــڭ چامدىمىغ ــۇددى پىلنى ــەر خ ــۇ قەدەمل ــدۇ. ب ــەدەم ائلى ــە ق ــن تۆۋەنگ يۇقىرىدى
ــا كۆتۈرۈلســە،  ــدەك يۇقىرىغ ــز دولقۇنلىرى ــدە دېڭى ــەر بەزى ــۇ قەدەمل وئخشــايدۇ. ب

بەزىــدە بېلىقتــەك ســۇنىڭ ائســتىغا شــۇڭغۇيدۇ.

ھەقنىــڭ مۇاليىملىقىدىــن يــەر يۈزىــدە نۇرغــۇن ەئســەر بــاردۇر. يامانلىقالرنــى 
گۈلىســتان قىلىــدۇ. ياخشــىلىقى يامانلىقالرنــى يۆگــەپ، ۇئالردىــن گۈللەر، باشــاقالرنى 

ۆئستۈرىدۇ.

ېئگىزلەشنى ائرزۇ قىلغان ھەربىر دەرەخكە نىسبەتەن ېئگىزلەش ۇئنىڭ خۇيى. 
ۆئسۈشــكە مەيلــى بولغــان گىياھتىمــۇ ۆئســۈش كۈچــى مەۋجۇت. ەئممــا، ۇئچى يەرگە 

ېئگىلگەندە قۇرۇشــقا ۋە كىچىكلەشكە باشاليدۇ.

روھىڭ ۇئلۇغ ائلەمگە يۈزلەنسە، يەردە مولچىلىقنىڭ ائالمىتى كۆرۈلىدۇ.

دانىشمەن

بىــر زامانــالردا بىــر دانىشــمەن ۆئتكــەن ىئكــەن. ۇئ كىشــى بىــر كۈنــى ائتلىــق 
ــپ  ــى ېئچى ــپ، ائغزىن ــورەك تارتى ــڭ سايىســىدا خ ــا دەرىخنى ــر ائلم ــدا، بى كېتىۋاتقان
قاتتىــق ۇئخــالپ ياتقــان بىرەيلەننــى كۆرۈپتــۇ. شــۇنداق ســىنچىالپ قارىســا بىــر يىالن 
ۇئ كىشــىنىڭ ائغزىنىــڭ ىئچىگــە كىرىشــكە تەمشــىلىۋاتقىدەك. بــۇ ەئھۋالنــى كۆرگەن 
ائتلىــق دانىشــمەن قاتتىــق تەمتىــرەپ كېتىپتــۇ ۋە يىالننــى ھۈركۈتــۈپ قاچۇرۇۋېتىــش 
ۈئچــۈن شــۇنچىلىك ائلدىراپتــۇ. ەئممــا، مىــڭ ەئپســۇس ۈئلگۈرەلمەپتــۇ. يىــالن 
ــى  ــۇ پاجىەئن ــەن ب ــۈز بەرگ ــال ي ــۆز ائلدىدى ــۇ. ك ــپ كېتىپت ــا كىرى ــڭ ائغزىغ ائدەمنى
كۆرگــەن دانىشــمەن، دەرھــال ەئقلىنــى ىئشــقا ســېلىپ، ۇئ ۇئخــالپ ياتقــان ائدەمنــى 
وئيغىتىــش ۈئچــۈن، بىرنەچچــە قېتىــم ائرقــا- ائرقىدىــن ائدەمنــى قاتتىــق ۇئرۇپتــۇ. بۇ 

دۇمباالشــتىن وئيغانغــان ائدەم وئرنىدىــن چاچــراپ تۇرۇپتــۇ.

بــۇ يــەردە شــاختىن يەرگــە چۈشــكەن  بىــر مۇنچــە سېســىق ائلمىالر بــار ىئكەن. 
ــۇ  ــۇرۇپ :"ب ــپ ت ــى ىئشــارەت قىلى دانىشــمەن ۇئنىڭغــا يەردىكــى سېســىق ائلمىالرن

ائلمىالرنــى يــە" دەپتــۇ.

يىالننى يۇتۇۋالغان ائدەم، بۇ تۇيۇقسىز قىلىنغان بۇيرۇقنى ائڭالپ گاڭگىرىغان 
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ــدا دەپتــۇ: "بېگىــم، مــەن ســاڭا نېمــە يامانلىــك قىلدىــم؟ مەنــدە نېمــە ۆئچــۈڭ  ھال
بــار؟ ھەقىقەتــەن مەنــدە بىــر ۆئچــۈڭ بولســا، ائلدىڭــدا بوينــۇم قىلدىــن ىئنچىكىــدۇر. 

بوينۇمغــا قىلىچىڭنــى ۇئر، قېنىمنــى تــۆك“

ەئمما، دانىشــمەنگە بۇ ســۆزلەر كار قىلماپتۇ ۋە دانىشــمەن سېســىق ائلمىالرنى 
ــن  ــڭ يوقلۇقىدى ــپ تــۇرۇپ، ائمالنى ــۇر يېگۈزۈپتــۇ. ۇئ ائدەم زارلىنى ــا مەجب ۇئنىڭغ
قورســىقى كۆپــۈپ كەتكىچــە ۇئ ائلمىالرنــى يەپتــۇ ۋە يەنــە مۇنــداق شــىكايەت قىپتــۇ: 
"ســېنىڭ بىلــەن ۇئچرىشــىپ قالغــان بــۇ كۈنگــە لەنــەت بولســۇن. ســېنىڭ يۈزۈڭنــى 

كۆرمىگــەن كىشــى نېمــە دېگــەن بەختلىــك _ ھــە" ! 

ــۇ  ــۇ. ب ــان تامچىپت ــن ق ــدا ائغزىدى ــدا دەۋاتقان ــا مۇشــۇ ســۆزلەرنى ائچچىقى مان
ھالىنــى كۆرگــەن ائدەم قاتتىــق قورقــۇپ كېتىــپ: "يــا رەببىــم! جازاســىنى ســەن بــەر!" 
دەپ ۋارقىراپتــۇ ۋە ائغزىغــا كەلگــەن يامــان گەپلەر بىلەن دانىشــمەننى ھاقارەتلەپتۇ. 
ــۇ.  ــە ۇئرۇپت ــى يەن ــان ائدەمن ــالن يۇتق ــاچ" دەپ ۇئ يى ــى ق ــمەن: "قېن ــن دانىش لېكى
ائدەم تاياقنىــڭ دەردىدىــن بــار كۈچــى بىلــەن شــامالدەك تېــز يۈگۈرۈپتــۇ. دانىشــمەن 
ۇئنىــڭ ائرقىســىدىن ائتلىــق قوغالپتــۇ، ائدەم بــار كۈچىنــى ىئشــقا ســېلىپ قېچىپتــۇ. 
ــۇپ  ــادە توي ــن زىي ــڭ قورســىقى ھەددىدى ائدەم ھالســىراپ دۈم چۈشــۈپتۇ. ائدەمنى
كەتكەننــى ائز دەپ، يەنــە ىئنتايىــن ھېرىــپ كېتىپتــۇ. تــوال يىقىلىــپ يــۈز كــۆزى يــارا، 
ۈئستى-بېشــى توپىغــا مىلىنىــپ كېتىپتــۇ. ەئممــا، ائرقىســىدىن قوغــالپ كېلىۋاتقــان 
ــى  ــرى كۆڭل ــۇ. ائخى ــۇپ يۈگۈرۈپت ــۇپ يىقىلىپ-قوپ ــن قورق ــمەننىڭ تايىقىدى دانىش
ــۇ ۋە  ــق نەرســىنى ياندۇرۇپت ــق ھۆ...قىلىــپ قۇســۇپتۇ. يېگــەن بارلى ېئلىشــىپ قاتتى
ــر تەرەپتىــن  ــى كۆرگــەن ائدەم بى يىالنمــۇ تــەڭ يەرگــە چۈشــۈپتۇ. يەردىكــى يىالنن
قاتتىــق قورقســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن ھەيــران بولــۇپ، بېشــىنى كۆتــۈرۈپ قاراپتــۇ. 
ــاراپ  ــەن ق ــۈز بىل ــۇق ي ــان نۇرل ــىگە تولغ ــۇم جىلۋىس ــىدا تەبەسس ــدا بېش ــۇ چاغ ب
تۇرغــان دانىشــمەننى كۆرۈپتــۇ ۋە ىئشــنىڭ ماھىيىتىنــى ائندىــن بىلىپتــۇ. بــۇ باالدىــن 
قۇتۇلغــان ائدەم دەرھــال ھوشــىنى يىغىــپ ۆئزىنــى ۆئلــۈم گىردابىدىــن قۇتقۇزغــان 
دانىشــمەنگە ســەجدە قىپتــۇ. ھــەم يەردىكــى قاپقــارا يىرگىنىشــلىك يىالننــى كــۆرۈپ، 
ــن دانىشــمەنگە ۆئز  ــۇ. ائندى ــۇپ كېتىپت ــال ۇئنت ــى بىردىن ــۈن ائزابلىرىن ــان پۈت تارتق

تەشــەككۈرنى مۇنــداق بايــان قىپتــۇ: 

“ســەن بىــر پەرىشــتە ىئكەنســەن! ســېنىڭ بىلــەن ۇئچراشــقان بــۇ كــۈن مېنىــڭ 
ۆئمرۈمدىكــى ەئڭ بەختىيــار كۈنلەرنىــڭ بىرىــدۇر. ســەن مېنــى كــۆرۈپ، ۆئلۈمدىــن 
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قۇتقۇزدۇڭ. ماڭا يېڭى بىر ھايات بەخش ەئتتىڭ. ســەن مېنى ائنامدەك ىئزدىگەندە، 
مــەن ســەندىن ېئشــەكتەك قاچقــان ىئدىــم. ســېنىڭ بــۇ مۇبــارەك جامالىڭنــى كۆرگــەن 
كىشــى نېمــە دېگــەن بەختلىــك _ ھــە! ســەن بىلــەن ھــەر ۋاقىــت بىللــە بولغــان كىشــى 

نېمــە دېگــەن بەختلىــك!”

ــارەت  ــى دېگــەن بولســاڭ، ســېنى ھاق ــۇ ەئھۋالن ــاڭا باشــتا ب ــەر ســەن م _ ەئگ
قىلماســتىم. ەئممــا، ســەن ھېــچ بىــر ســۆز قىلمايــال ۇئرۇپ كەتتىــڭ. باشــلىرىم 
ائغرىــپ، ىئششــىپ كەتتــى. ەئقلىمنــى يوقاتتىــم. تا ھازىرغىچــە بېشــىم ائغرىۋاتىدۇ. 
ەئي يۈزىمــۇ، ىئشــىمۇ گــۈزەل ائدەم. كەچۈرگىــن مېنــى. ســاراڭلىق قىلىــپ دېگــەن 

گەپلىرىــم ۈئچــۈن مېنــى ەئپــۇ قىــل.

بۇ گەپلەرنى ائڭلىغان ائتلىق دانىشمەن دەپتۇ:

_ەئگەر مەن بۇ ەئھۋالنى ســاڭا دېگەن بولســام، ســەن قورققىنىڭدىن يۈرىكىڭ 
يېرىلىپ ۆئلەتتىڭ. "قوســۇقۇڭدا يىالن بار" دېگەن بولســام، قورققىنىڭدىن يۈرىكىڭ 
يېرىلىــپ كېتەتتــى. ەئگــەر ســەن ىئچىڭدىكــى يىالننــى بىلگــەن بولســاڭ، يــا ائلمىنــى 

يېگــۈدەك مادارىــڭ بولمايتتــى ياكى يۈگۈرگىــدەك ھالىڭ.

ســەن مېنــى تىللىدىــڭ. مــەن ھېــچ نېمــە دېمــەي، پەقــەت ېئتىمغــا مىنىــپ "يــا 
رەببىــم، ســەن مېنىــڭ ىئشــىمنى ائسانالشــتۇر"_ دېدىــم. 

شــۇنداق قىلىــپ جــان قۇتقۇزغــان دانىشــمەن يەنــە ېئتىنــى مىنىــپ يولىغــا راۋان 
بوپتۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ەئقىللىقلەرنىڭ دۈشــمەنلىكىمۇ ىئنســانغا ھاياتلىق بېرىدۇ. ۇئالرنىڭ زەھىرىمۇ 
جانغا شــىپا.

ەئخمەقنىڭ دوستلۇقى ىئنسانغا زىيان بېرىدۇ. ىئنساننى ھاالكەتكە باشاليدۇ.

نەپسىڭنى پەسلىتىپ، ەئقلىڭنى ۆئرلەت!

بــۇ شــۇم نەپســىڭنى ەئقىلنىــڭ تارازىســىدا تــارت. بولمىســا ېئشــەكتەك داىئــم 
يــەم قايغۇســىدا بولىســەن.

ەئقىــل ۈئســتۈن بولســا  نەپســىڭ ائجىزاليــدۇ. ېئغىــر يــۈك ېئشــەكنى ھالســىز 
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قىلىــدۇ. ەئي ېئشــەك ســۈپەتلىك ىئنســان! ەئقلىڭنىــڭ كەملىكىدىــن بۇ قوتۇر ېئشــەك 
ەئجدىھــا بولــدى.

سەن نۇر باغچىسىدىكى قۇياشتەك بول.

ائرچــا دەرىخىنــى وئت بىلــەن ســىنىماقچى بولســاڭ، جاھــان ەئندىشــە ىئچىــدە 
قالىــدۇ.

ەئقىللىق كىشىنىڭ جاپاسى، ناداننىڭ ۋاپاسىدىن ياخشىدۇر.

ئېيىق بىلەن يىگىت

بىــر وئرمانلىقتــا بىــر ېئيىــق ياشــايدىكەن. كۈنلىــرى ناھايىتــى خاتىرجــەم 
ۆئتىدىكــەن. كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە بــۇ بۈك-باراقســان وئرمانلىققــا نەدىنــدۇر بىــر 
ەئجدىھــا كېلىــپ، زومىگەرلىــك قىلىشــقا باشــالپتۇ ۋە ېئيىققــا تەھدىــت ســاپتۇ. بۇنىڭ 
بىلــەن ېئيىقنىــڭ ھاياتــى خەتــەر ىئچىــدە قاپتــۇ. بــۇ شــۇم خەۋەرنــى ائڭلىغــان بىــر 
پالــۋان يىگىــت ۇئ ېئيىققــا يــاردەم قىلماقچــى بولــۇپ، وئرمانغــا قــاراپ يولغــا چىقىپتۇ.

دېمــەك بــۇ دۇنيادىمــۇ ائجىزالرغــا يــاردەم قىلىشــنى وئياليدىغان مــەرت، پالۋان 
كىشــىلەر بارىئكــەن. بۇنــداق كىشــىلەر ېئزىلگــەن مەزلۇمــالر ۈئچــۈن ۆئز جانلىرىنــى 

پىــدا قىلىشــقا ھــەر ۋاقىــت ھازىــر.

بۇنــداق پىــداكار ىئنســانالر مەزلۇمالرنىــڭ پەريادلىرىنــى ائڭلىســا، خــۇددى 
مەرھەمــەت دېڭىزىــدەك دولقۇنــالپ تاشــىدۇ. مانــا بۇنــداق كىشــىلەر جاھاننىــڭ 
قەيەرىــدە بىــر زۇلــۇم بولســا، ۇئ يــەردە ھازىــر بولىــدۇ. ۇئالرنىــڭ دەرتلىرىگــە 

دەرمــان بولىــدۇ.

يولغا چىققان يىگىتكە ائسماندىن سادا كەپتۇ:

_ ەئي يىگىت!

ەئلۋەتتــە دەرتلىــك بىــر كىشــى ۆئز دەردىگــە دەرمــان ىئزدەيــدۇ. مانــا ســەندەك 
يىگىتلــەر چارىســىز كۆڭۈللەرگــە تەســەللى بېرىــدۇ. ســېنىڭدەك يىگىتلەرنىــڭ ياڭــراق 

ائۋازى شــەپقەتتۇر. كېســەلگە شــىپالىق دورىدۇر.
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قەيــەردە دەرت بولســا دەرمانمــۇ  شــۇ يــەردە بولىــدۇ. قەيــەر پــەس بولســا، ســۇ 
شــۇ يەرگــە ائقىدۇ.

شەپقەت سۈيى ىئستىسەڭ كەمتەر بول. شەپقەت قەدەھىدىن ىئچ، مەس بول.

ەئزەلدىــن شــەپقەتلىك بولغــان كىشــىگە مۇكاپــات بــار. ەئي  وئغــۇل! يالغــۇز 
ــى  ــەن ەئقىلن ــۈچ بىل ــال. ك ــقا س ــى ىئش ــا. ەئقلىڭن ــاەئت قىلم ــال قان ــىلىق بىلەن ياخش

ــتۈر! بىرلەش

شــۇنداق قىلىــپ يىگىــت وئرمانغــا يېتىــپ كەپتــۇ. يىگىــت ۆئزىنىــڭ ەئقىــل 
پاراســىتىنى ىئشــقا ســاپتۇ ۋە ەئقلىنــى كۈچــى بىلــەن بىرلەشــتۈرۈپ ەئجدىھانــى ھاالك 
ــۇ،  ــۇ. بــۇ جەڭــدە ەئجدىھــا يېڭىلىپت ــۇ. ېئيىقنــى ۇئنىــڭ چاڭگىلىدىــن قۇتقۇزۇپت قىپت
چۈنكى ەئجدىھانىڭ كۈچى بولغىنى بىلەن ەئقىل-پاراسىتى يوق ىئكەن. ەئجدىھانىڭ 

ەئقلــى ھەرقانچــە بولســىمۇ يىگىتنىــڭ ەئقىل-پاراســىتىگە يەتمەپتــۇ.

يىگىــت ېئيىقنــى قۇتقۇزغاندىــن كېيىــن، ېئيىق ۆئز ىئختىيارى بىلــەن ۇئ يىگىتنىڭ 
ــر كۈنــى ۇئ  ــۇ. بى ــۇ. ۇئ يىگىــت نەگــە بارســا شــۇ يەرگــە بېرىپت ائرقىســىدىن مېڭىپت
يىگىــت ائغرىــپ، وئرۇن تۇتــۇپ يېتىــپ قاپتــۇ. ېئيىــق ۇئنىــڭ بېشــىدا قــاراپ تۇرۇپتۇ. 
بــۇ يەردىــن ۆئتــۈپ كېتىۋاتقــان بىرســى بــۇ ەئھۋالنــى كــۆرۈپ "بــۇ قانــداق ىئش؟ ەئي 
قېرىندىشــىم! ېئيىققــا بۇنــداق يېقىنلىق قىلىشــىڭنىڭ ســەۋەبى نېمە؟" دەپ ســوراپتۇ. 
ــان ىئشــالرنىڭ ھەممىســىنى ســۆزلەپ  ــپ بولغ ــىدىن تارتى ــا ۋەقەس ــت ەئجدىھ يىگى

بېرىپتــۇ . يولۇچــى ائدەم دەپتــۇ:

“شــۇنداقتىمۇ ســەن دىققــەت قىــل. ېئيىققا كۆڭــۈل بەرمە. ناداننىڭ دوســتلۇقىمۇ 
دۈشــمەنلىكتۇر. ۇئنىڭ ســاڭا پايدىســىدىن زىيىنى كۆپتۇر”.  

يىگىت:

_ ېئنىقكــى ســەن مــاڭا ھەســەت قىلىۋاتىســەن. ســەن ۇئنىڭغــا ەئمــەس، ۇئنىــڭ 
سۆيگۈســىگە قــارا، _ دەپتــۇ.

يولۇچــى: _ نادانالرنىــڭ مەشــۇقى يامانلىقنىــڭ ائالمىتىــدۇر. ھەســرىتىم ۇئنىــڭ 
سۆيگۈســىدىن ياخشــى. ســەن ېئيىقتىــن ۋاز كېچىــپ، ۇئنىڭدىــن يىــراق تــۇر. مــەن 
بىلــەن يولــداش بــول. ۆئز نەســلىڭدىن ۋاز كەچمــە. ېئيىــق دوســتلۇققا يارىمايــدۇ، _ 

دەپ قايتا-قايتــا نەســىھەت قىپتــۇ.
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يىگىــت:_ەئي ۇئچىغــا چىققــان ھەســەتخور! ۆئز يولۇڭغــا مــاڭ، يوقــال! _ دەپ، 
ــا ۋارقىراپتۇ. يولۇچىغ

ــاڭا دوســت ۋە  ــەچ. س ــن ۋاز ك ــاالي. ېئيىقتى ــۈپ ق ــت! ۆئتۈن ائدەم : "ەئي يىگى
يولــداش ۇئ ەئمــەس مــەن. ەئندىشــىدىن يۈرىكىــم قاتتىــق ســېلىپ كېتىۋاتىــدۇ. مــەن 
بىلــەن مــاڭ.  ېئيىــق بىلــەن ھەرگىز وئرمانغا بارمــا. يۈرىكىم بىر نېمىنى ســېزىۋاتىدۇ 

. يالغــان ســۆزلىمىدىم. گېپىمگــە ىئشــەن.“

يولۇچــى ائدەمنىــڭ يالــۋۇرۇپ شــۇنچە قىلغان ســەمىمى نەســىھەتلىرىنى، يىگىت 
پەقــەت ائڭلىماپتــۇ. ۇئ ائدەمنىــڭ نەســىھەتلىرىنى خاتا چۈشــىنىپ قاپتۇ.

ائدەم ائخىــرى يىگىتكــە قــاراپ: _ بوپتــۇ، ۇئنداقتا مەن كەتتىم. ســېنىڭ ەئقلىڭ 
جايىــدا ەئمــەس ىئكــەن، _ دەپ يولغا راۋان بوپتۇ.

يىگىت، يولۇچىغا :_ماڭ يوقال، ۆئزەڭنىڭ ىئشىنى قىل، _ دەپتۇ.

يولۇچــى ائرقىســىغا بۇرۇلــۇپ تــۇرۇپ: _ پەخــەس بــول يىگىــت! مېنىــڭ ســاڭا 
دۈشــمەنلىك قىلىدىغــان نىيىتىــم يــوق. ەئگــەر مېنىــڭ ســۆزۈمنى ائڭلىغــان بولســاڭ، 

ۆئزۈڭگــە ياخشــىلىق قىلغــان بوالتتىــڭ. 

يىگىت: "مېنى ائۋارە قىلماي، يولۇڭغا ماڭ. ۇئيقۇم كەلدى" دەپتۇ.

     يولۇچى ەئڭ ائخىرقى بىر قېتىم يەنە ائگاھالندۇرۇپ: 

ــدا       _ دوســتۇڭنىڭ نەســىھىتىدىن گۇمــان قىلمــا. ەئقىللىــق بىرســېنىڭ يېنى
ۇئخــال. ۇئ ياخشــى كىشــى ســېنى ھىمايــە قىلســۇن دەپتــۇ-دە، يولىغــا راۋان بوپتــۇ.

يىگىــت، يولۇچىنىــڭ نەســىھەتلىرىدىن تېرىكىپتــۇ ۋە ۇئ ائدەمدىــن گۇمانلىنىــپ 
مۇنــداق وئيالپتــۇ 

“ھەرھالــدا ۇئ مېنــى ۆئلتــۈرۈش ۈئچــۈن كەلگــەن بىــر قاتىلمــۇ ياكــى مېنــى 
قورقۇتــۇپ، مەندىــن بىــر نەرســىلەرنى ۈئندۈرۈۋېلىــش ۈئچــۈن كەلگــەن تىلەمچىمــۇ؟ 
ــر تــۇزاق قــۇرۇش ۈئچــۈن، مــاڭا مۇشــۇنداق تەھدىــت ســېلىپ ،  ياكــى بولمىســا بى

ــۇ؟” ــى بولدىم ــتۇمدىن قورقۇتماقچ ــى ۆئز دوس مېن

ــۇ  ــەنچىدە بوپت ــا چۈش ــىدا خات ــى توغرىس ــك كىش ــى نىيەتلى ــت، ۇئ ياخش يىگى
ــدا  ــر چاغ ــۇ.  بى ــاراپ تۇرۇپت ــىدا ق ــق بېش ــۇ. ېئيى ــەرق بوپت ــا غ ــال ۇئيقۇغ ۋە دەرھ
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يىگىتنىــڭ يۈزىگــە چىۋىنلــەر كېلىــپ قونۇشــقا باشــالپتۇ. يىگىتنىــڭ يۈزىگــە قونغــان 
چىۋىنلەرنــى، ېئيىــق قوغالشــقا باشــالپتۇ. ەئممــا، چىۋىنلــەر يەنــە كېلىــپ قونۇپتــۇ.  
ــپ  ــۇپ كېلى ــە ۇئچ ــەر يەن ــۇ. چىۋىنل ــى قوغالپت ــە چىۋىنلەرن ــەن يەن ــى بىل ــق قول ېئيى
قونۇپتــۇ. چىۋىنلەرنىــڭ بــۇ جاھىللىقىنــى كۆرگــەن ېئيىــق قاتتىــق تېرىكىپتــۇ. يىگىتنى 
چىۋىنلەردىــن قوغداشــنى كۆڭلىگــە پۈككــەن ېئيىــق، چىۋىنلەرنــى مىجىــپ، ۆئلتۈرۈپال 
ــە  ــڭ يۈزىگ ــپ، يىگىتنى ــان تاشــنى ېئلى ــان يوغ ــدا تۇرغ ــۇ ۋە يېنى ــى بوپت قۇتۇلماقچ
قونۇۋالغــان چىۋىنلەرگــە قارىتىــپ بــار كۈچــى بىلــەن ۇئرۇپتــۇ. يىگىــت ۇئخالۋاتقــان 
يېرىدىــال جــان بېرىــپ، ۇئ ائلەمگــە ســەپەر قىپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن بــۇ ۋەقــە پۈتــۈن 

ائلەمگــە پــۇر كېتىپتــۇ.

شــۇندىن بىــرى ەئخمــەق، نادانالرنىــڭ دوســتلۇقىنى ېئيىقنىــڭ دوســتلۇقىغا 
تەمســىل قىلىدىغــان بوپتــۇ.

ھېكمەتلەر:	 

كۆكلەرگە نەزەر سال. كۆكلەردىكى ائۋازالرنى ائڭال.

قۇلىقىڭدىكى كىرلەرنى چىقار، پەلەكتىن كەلگەن نەغمىلەر ائڭالنسۇن.

بۇرنۇڭدىكى زۇكامنىڭ تەســىرىنى يوقۇتۇش كېرەك. بۇرنۇڭ ھەقنىڭ پۇرىقىنى 
پۇرىسۇن.

بەزگەكتىــن، ســەپرالىقتىن تــەل- تۆكۈس قۇتۇلغىن، بۇ ائلەم ســاڭا شــېكەردەك 
تەملىك تۇيۇلسۇن.

روھىــڭ جىســمىڭغا ەئســىر بولمىســۇن. ائيلىنىپ يۈرۈيدىغــان يېرىڭ، مەرىپەت 
وئچىقى ەئتراپىدا بولســۇن.

بويــۇن ۋە قول-پۇتۇڭنــى باغلىغــان خەسىســلىك زەنجىرىنــى پاچاقــالپ تاشــال. 
ىئززەت-ھۆرمىتىــڭ ائشســۇن.

ــەن  ــى، ىئنســانالرنى يېگ ــەر ائۋازن ــان ھ ــدا قىلغ ــى پەي ــدە ائچكۆزلۈكن كۆڭلۈڭ
ــل. ــلىرى دەپ بى ــڭ ھۇۋالش ــى بۆرىنى ۋەھش

سەۋەپ مەيدانغا كەلگەن ەئسەردىن ۈئستۈن. چاقماق ۇئچقۇندىن ۈئستۈن.

ۇئســتا ھۈنــەرۋەن كۆرۈنۈشــتە ەئھلــى ەئمــەس بىرســېنىڭ يېنىــدا وئلتۇرســىمۇ 
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،  ەئمەلىيەتتــە ۇئنىڭدىــن ۈئســتۈندۇر.

كۆچــەت تىكىشــتىكى مەقســەت مېــۋە ېئلىشــتۇر. دېمــەك، مېــۋە ائلدىــدا كۆچەت 
ــا  ــدا تۇرســىمۇ، ەئمم ــڭ ائلدى ــەت مېۋىنى ــن كۆچ ــت جەھەتتى ــدۇ. ۋاقى ــدا تۇرى ائرقى

مېۋىنىــڭ قىممىتــى كۆچەتتىــن يۇقىــرى.

بــۇ دۇنيــادا نېمــە بولســا ھەممىســى ۈئســتىدىن كېلىــدۇ. كۆزۈڭنىــڭ نۇرىنىــڭ 
پەيــزى كۆكتىــن كېلىــدۇ.

كۆزۈڭنــى قانچىلىــك قاماشتۇرســۇن، كۆككــە قارىماقچــى بولغان كىشــىگە يەنىال 
بىــر يورۇقلــۇق كېلىدۇ.

كۆزۈڭ، نۇرنىڭ پارلىغان يېرى بولسۇن.

ائقىۋەتنــى كۆرمــەك نۇرنىــڭ مەقســىتى. شــەھۋانىي ھــەۋەس ســېنى كــۆر 
قىلمىســۇن.

نــادان كىشــىلەر تەكەببــۇر بولىــدۇ. تەكەببۇرلىقىدىــن ۇئســتازلىرىدىن ائيرىلىــپ 
قالىدۇ.

بېشــىڭنى ســاقلىماقچى بولســاڭ ائيــاق بــول. پادىشــا بولســاڭمۇ ھەقنىــڭ 
بۇيرۇقىدىــن ائيرىلمــا.

ەئي ىئگەم! قەلبىمىزنى يۇمشــات. پەريادلىرىمىزنى ياخشــىلىق ۋە شــەپقىتىڭگە 
اليىــق قىل.

وئغرى كۈندۈزدىن ۋاز كېچىپ، كەچ قاراڭغۇلۇقنى تالاليدۇ.

مەن كېچە ەئمەسمەن. ھەرۋاقىت كۈندۈزمەن.

مــەن جاھانــدا ھەقنىــڭ تارازىســىغا وئخشــايمەن. كەمچىلىكنــى ائرتۇقچىلىقتىــن 
ائيرىيمەن.

يالغانچىنىڭ قەسىمىگە ىئشەنمە. يالغانچى قەسىمىنى ھەر ۋاقىت بۇزىدۇ.

سەن، ەئيسانى تاللىماي، ېئشەكنى تاللىدىڭ. شۇنىڭ  بىلەن سەنمۇ ېئشەكتەك 
تاالدا قالدىڭ.

ىئلىم ۋە مەرىپەت ەئيسانىڭ بەختىدۇر. 
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شــۇنچە يىلــالر ېئشــەككە قــۇل بولــدۇڭ، ەئمــدى يېتــەر. ېئشــەككە قــۇل بولغــان 
ېئشــەكتىن بەتەر.

قۇش ۆئزىگە وئخشاش  نەسلىدىكىلەر بىلەن بىللە ۇئچىدۇ.

ېئيىقنىڭ نەسلىدىن بولمىساڭ ەئگەر، ۇئنىڭ بىلەن قىلما زىنھار سەپەر.

ئەما

بىــر زامانــالردا بىــر ەئمــا كىشــى ۆئتكــەن ىئكــەن. بــۇ ەئمــا ائدەم كىشــىلەرگە 
داۋاملىــق "مــەن ىئككــى جەھەتتىــن قارغــۇ" دەپ تۇرۇۋالىدىكــەن. يولدىــن ۆئتكەن-
كەچكەنگە "سىلەر ماڭا كۆپلەپ ىئچ ائغرىتىشىڭالر الزىم. چۈنكى مەندىكى كورلۇق 
ىئككــى جەھەتتىــن." دەيدىكــەن. كىشــىلەر بــۇ گەپلەرنى ائڭلىغاندىــن كېيىن مۇنداق 
دەپ ســوراپتۇ: _ بوپتــۇ، ەئمــا ىئكەنلىكىڭنــى بىلــدۇق. زادى ەئمالۇقىــڭ كۆزۈڭدىــن 
بىلىنىــپ تۇرىــدۇ. ەئممــا، يەنــە بىــر جەھەتتىكــى ەئمالۇقىڭنــى زادى بىلمىــدۇق. بــۇ 

زادى قانــداق بىــر ەئمالــۇق؟ بۇنــى بىزگــە دەپ بەرســەڭ.

كۆپچىلىكنىڭ بۇ سوائلىغا ەئما مۇنداق دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ:

ــىز.  ــەك يېقىمس ــم ب ــڭ ائۋازى ــم. مېنى ــڭ ائۋازى ــى قارغۇلىقىم_مېنى _ىئككىنچ
ــەت  ــۇ س ــڭ ب ــدۇ. مېنى ــاال بولى ــىغا ب ــڭ بېش ــا ائدەمنى ــىزلىقى ەئم ــڭ يېقىمس ائۋازنى
ائۋازىمدىن كۆپچىلىك سەســكىنىپ، ماڭا بولغان ياخشــىلىقى، ىئچ ائغرىتىشــى ائزالپ 
كېتىۋاتىــدۇ. ســەت ائۋاز نــەدە چىقســا ، شــۇ يــەردە غــەزەپ ۋە ۆئچمەنلىــك كېلىــپ 
چىقىدىكــەن. بۇنــداق ائۋازنــى خەلقنىــڭ ائڭلىغۇســىمۇ كەلمەيدىكەن. شــۇڭا ۆئزۈمنى 
بــۇ جەھەتتىنمــۇ ەئمــا بىرســى ھېســاباليمەن. بــۇ نۇقتىدىــن قارىغاندا مەن ائشــۇنداق 

ىئككــى قــات قارغــۇ. شــۇڭا مــاڭا ھەسســىلەپ ســەدىقە بېرىشــىڭالر كېــرەك !

ەئمانىــڭ بــۇ ائقىالنــە چۈشەندۈرۈشــىنى ۋە ۆئزىنىــڭ قوپــال، ســەت ائۋازى 
تۈپەيلىدىــن كۆپچىلىكتىن ســەمىمىي كەچۈرۈم ســورىغانلىقىنى ائڭلىغــان كۆپچىلىك، 

بىر-بىرســىگە قارىشــىپ قايىــل بوپتــۇ. 

ــپ،  ســەدىقىنىمۇ  ــان كىشــىلەر ۇئ ەئماغــا تېخىمــۇ ىئــچ ائغرىتى  شــۇندىن بۇي
ــۇ. ائيىمــاي بېرىدىغــان بوپت
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ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ائۋازىڭنىڭ سەتلىكىدىن غەم قىلما، مۇھىم بولغىنى كۆڭلۈڭنىڭ ساداسى.

ياخشى سۆز تاش كۆڭۈللەرنىمۇ شامدەك ېئرىتىۋېتىدۇ.

قىيامەتتە ۆئلۈكنىڭ سىرى ائشكارىلىنىدۇ. 

رەببىــم قانغــا تولغــان كۆڭۈللەرنــى كــۆز ياشــالر بىلــەن يۇيــۇپ، ۇئ يەرگــە 
ھېكمــەت يازىــدۇ.

يېڭــى بىــر ۆئي ســالماقچى بولســاڭ، ائلــدى بىلــەن ھۇلىنــى تــۇت، ســۇ چىقىرىش 
ۈئچــۈن بىــر قــۇدۇق قاز.

جاپا-مۇشــەققەت چەكمىگــەن راھــەت كۆرمەس. ائچلىقنىــڭ دەردىنى تارتمىغان 
نېئمەتنىــڭ قەدىرىنى بىلمەس.

ــان، دوزاخ  ــەن يېپىلغ ــان نەرســىلەر بىل ــەت بولســا ياخشــى كۆرۈلمەيدىغ جەنن
ــە يوشــۇرۇنغان. ــق ىئچىگ بولســا پارقىراقلى

زىندانغا تاشالنغاننىڭ تارتقان جاپالىرى، ۇئنىڭ ھەۋىسېنىڭ بەدىلىدۇر.

كىــم چەكســىز بىــر بايلىققــا ىئگــە بولســا، بىلكــى ۇئ بــۇ ھالغــا كېلىــش ۈئچــۈن، 
كــۆپ ســەۋر قىلغانــدۇر.

تولۇن ائينى قاراڭغۇ كېچىدىن ىئزدە، سۆيگۈنى دەردلىك كۆڭۈلدىن.

ساراڭ بولۇۋالغان دانىشمەن

بىــر ائدەم، بىــر دانىشــمەندىن بىــر ىئــش توغرىســىدا مەســلىھەت ېئلىشــنى 
وئيالپتۇ. شــۇنىڭ بىلەن كۆرگەن بىلگەنلەردىن دانىشــمەن ىئزدەپ، سۈرۈشتۈرۈشكە 

باشــالپتۇ ۋە دەپتــۇ:

_ بىــر ىئــش توغرىســىدا پىكىــر ىئلىــش ۈئچــۈن، بىــر دانىشــمەن كىشــىنى 
بارمــۇ؟ بىلىدىغانــالر  ىئزدەۋاتىمــەن. 
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 بىرسى دەپتۇ:

_ بــۇ يەرلــەردە بىــرەر دانىشــمەن كىشــى يــوق. ەئگــەر بار دېســەك، ســاراڭدەك 
بولۇۋالغــان بىرســى بــار. ۇئ بىــر تاياقنــى مىنىــپ ائت قىلىــپ، ۇئششــاق بالىــالر بىلــەن 
بىللــە وئينايــدۇ. ۇئ كۆرۈنۈشــتە ســاراڭدەك بولغىنــى بىلــەن ائســماندىكى يۇلتــۇزدەك 
بىرســى. ۇئ ســاراڭ ھەر قىيىن ىئشــنىڭ ھەل قىلىش ائمالىنى بىلىدۇ. ســەن ۇئنىڭدىن 

مەســلىھەت ســوراپ باق.

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان ائدەم ۆئزىنىــڭ يېنىدىكــى بــۇ ســاراڭ قىياپىتىگــە 
كىرىۋالغــان دانىشــمەننى نەچچــە ۋاقىتتىــن بېــرى تونۇمىغانلىقىغــا پۇشــمان قىپتــۇ ۋە 
ســوائللىرىنىڭ جاۋابىنــى ېئلىــش ۈئچــۈن، بالىــالر بىلــەن وئيناۋاتقــان ســاراڭ تەرەپكــە 

مېڭىپتــۇ.

ائدەم ساراڭنى كۆرۈپ:

ــەن  ــى  م ــڭ چۇلۋۇرىن ــپ مىنگــەن ائدەم! ېئتىڭنى ــى ائت قىلى _ەئي تال-چىۋىقن
تەرەپكــە تــارت !

بۇ گەپنى ائڭلىغان ساراڭ، تايىقىنى مىنىپ ائدەمنىڭ ائلدىغا كەپتۇ ۋە دەپتۇ:

_ گېپىــڭ بولســا تېــز دە ېئتىمنىــڭ خۇيــى يامــان. ھېــچ جىــم تۇرمايدىغــان بىــر 
ائت. ســېنى تىپىــپ قويمىســۇن. تېــز بــول. نېمــە سورىســاڭ دەرھــال ســورا، ائدەم، 
ســاراڭنىڭ بــۇ ھالىنــى كــۆرۈپ، ھودۇقــۇپ تىللىــرى كالۋالىشــىپتۇ. ائخىــرى پۈتــۈن 
كۈچىنــى يىغىــپ تــۇرۇپ: تــوي قىــالي دېگــەن ىئدىــم. ەئممــا، مېنىڭ بەختىمگــە اليىق 

بولغــان كىمــدۇر؟ _ دەپ ســوراپتۇ.

دانىشــمەن: _دۇنيادا ۈئچ خىل ائيال بار. ىئككىســى دەرت ۋە جاپا مۇشــەققەت، 
ۈئچىنچىســى گۈزەل خەزىنىدۇر. بىرىنچىســى ســېنىڭ ۈئچۈن پايدىلىق. ىئككىنچىســى 
يېرىــم ســېنىڭ. ۈئچۈنچىســى ســاڭا ھېــچ يــار بولمايــدۇ. گېپىمنــى ائڭلىدىــڭ، ەئمــدى 
مــاڭ كــەت. مەنمــۇ ماڭىمــەن.  ېئتىــم ســېنى تېپىــپ يىقىتىۋەتمىســۇن. بىــر يىقىلســاڭ 
ھەرگىــز وئرنۇڭدىــن تۇرالمايســەن، _ دەپتــۇ - دە، بالىــالر تەرەپكــە قــاراپ ائت 
ســاپتۇ. لېكىــن ائدەم ائلغــان جاۋاپتىــن تــازا قانــاەئت ھاســىل قىلماپتــۇ. بۇنىــڭ بىلەن 

ۇئ دانىشــمەننى يەنــە چاقىرىــپ:

_ ســۆزلىگەنلىرىڭنى ېئنىقــراق قىلىــپ دېســەڭ. ۇئ ائيالالرنىــڭ ھەربىرىنــى 
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وئچۇقــراق قىلىــپ چۈشەندۈرســەڭ، _ دەپ ىئلتىمــاس قىپتــۇ.

دانىشمەن:

_ پاك بىر قىز ائلساڭ ۇئ پۈتۈنلەي سېنىڭ بولىدۇ. 

يېرىمى سېنىڭ دېگىنىم بولسا تۇل قالغان ائيالدۇر.

ۈئچۈنچىســى بولســا باشقىســىدىن بالىســى بولغــان ائيالــدۇر. بىرىنچــى ېئرىدىــن 
بالىســى بولغــان ائيالنىــڭ ەئقلــى ھەرۋاقىــت ائشــۇنىڭدا بولىــدۇ. بولــدى ەئمــدى 
خۇيســىز ېئتىــم ســېنى تېپىــپ قويمىســۇن. ېئتىمدىــن نېــرى تــۇر، _ دەپتــۇ ۋە يەنــە 

بالىــالر توپىغــا قوشــۇلۇپتۇ.

ائدەم يەنــە ائزراق وئيالشــقاندىن كېيىــن دانىشــمەننى چاقىرىــپ يەنــە ســوائل 
ســورىماقچى بولــۇپ:

_ ەئي دانىشمەن! يەنە بىر سوائلىم بار ىئدى.

دانىشــمەن ائدەمنىــڭ يېنىغــا كېلىپ:"يەنــە نېمــە ســوائلىڭ بــار؟ سورىســاڭ تېز 
ســورا. وئينايدىغــان نەرســىلىرىم بالىــالردا قالــدى. بېرىــپ وئينىمىســام بولمايــدۇ" 

دەپتــۇ.

ائدەم، بۇ ساراڭ قىياپىتىگە كىرىۋالغان دانىشمەنگە قاراپ تۇرۇپ:

_ ســەندە ەئقىــل ۋە ەئدەپ بــار تــۇرۇپ، بــۇ نېمــە قىلىــق؟ ھالىڭغــا قــاراپ بــاق، 
ائدەم ھەيــران قالىدۇ.

ەئقلىڭنى يوشۇرما. قۇياشنى ېئتەك بىلەن ياپقىلى بولمايدۇ.

دانىشــمەن:_ يولدىــن ائزغــان بىــر قــەۋم بــار ىئــدى. بــۇ خەلــق مېنــى شــەھەرگە 
قــازى قىلماقچــى بولــدى. رەت قىلدىــم. لېكىــن ۇئالر "ائرىمىــزدا ســاڭا وئخشــاش 
ەئقىللىــق ۋە ائلىــم يــوق" دەپ، بــەك زورالپ تۇرۇۋالــدى. بــۇ قازىلىق مەنســىپى ســەن 
تۇرغــان يــەردە باشــقىالرغا ھــارام، ســېنىڭدىن تــۆۋەن بىرلىرىنــى خەلقكــە رەھبــەر 
قىلســاق، بــۇ شــەرىەئتتە توغــرا بولمايــدۇ دېيىشــتى. بــۇ ەئھۋالنــى ەئمەلىيىتىمگــە 

تەدبىقلىدىــم. ھەقىقەتــەن ەئقلىــم ۆئتكــۈر،  بىلىمىــم مــول ىئــدى.

ەئقلىــم خەزىنــە، مــەن ۋەيرانــە ىئدىــم. خەزىنىنــى كۆرسەتســەم ســاراڭ ىئدىــم. 
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دىۋانــە بولمىغــان دىۋانىــدۇر. بىلىمىــم گۆھــەردۇر. ۇئ مال-مۈلــۈك ەئمــەس. ۇئنــى 
بىرســى مەندىــن ســېتىۋااللمايدۇ.

_ بىــر ائلىــم يۈزلەرچــە دەلىــل ۋە ســىرالرنى وئتتۇرىغا قويســا، بۇنىڭغا نادانالر 
ــڭ  ــوق. ۇئالرنى ــم ي ــىنەلىگۈدەك بىلى ــى چۈش ــى ۇئالردا ۇئن ــدۇ. چۈنك ــل بولماي قايى
كۆزلىــرى نادانلىقنىــڭ پەردىســى بىلــەن پەردىلەنگــەن بولىــدۇ. شــۇڭا ۇئالرغــا قــازى 

بولغاندىــن كــۆرە ســاراڭ بــوالي دېدىــم، _ دەپ جــاۋاپ بېرىپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ەئگەر سەندە كۆرگۈدەك كۆز بولسا، ھەر يەردە ساڭا قۇرغان تۇزاقنى كۆر.

ەئگەر كۆزۈڭ ياخشى كۆرسە، يامان چاپاننىڭ ىئچىدىكى مۇسانى كۆر.

تاپالىشــى  نەرسىســىنى وئغرىلىســا، ەئمانىــڭ وئغرىنــى  وئغــرى ەئمانىــڭ 
ــى  ــرى ىئكەنلىكىن ــڭ وئغ ــن ۆئتســىمۇ ۇئنى ــى يېنىدى ــەر كۈن ــرى ھ ــۇ؟ وئغ مۇمكىنم

بىلمەيــدۇ.

ىئــت، بىچــارە ەئمانــى چىشلىۋالســا، ىئتنىــڭ غالجىــر ىئكەنلىكىنى قارىغــۇ نەدىن 
بىلسۇن.

مەقســەت بىلىــش، ىئلىــم ىئگەللــەش بولمــاي، باشــقا بولســا، ىئگىلىگــەن ىئلىــم  
ســاڭا زىيــان كەلتۈرىــدۇ.

بەزىلــەر ۆئزىنــى ائۋام خەلققــە قالتىــس كۆرســىتىش ۈئچــۈن بىلىــم ىئگىلەيــدۇ. 
نادانلىقتىــن قۇتۇلــۇش ەئقلىگىمــۇ كەلمەيــدۇ.

ــپ، ۆئتمە-تۆشــۈك قىلىۋەتســىمۇ،  ــى كېزى ــەر تەرەپن ــقاندەك ھ ــەر چاش بەزىل
ەئممــا، نۇرنــى بايقىيالمايــدۇ. ھەقىقــى نۇرغــا ېئرىشــەلمىگەچكە ۆئمــرى قاراڭغۇلــۇق 
ىئچىــدە ۆئتىــدۇ. ەئگــەر تەڭــرى ۇئالرغــا ەئقىــل ېئھســان قىلغــان بولســا، چاشــقاندەك 

تىمســىقالپ يۈرمەســتىن، بەلكــى قــۇش بولــۇپ كۆكلــەردە ۇئچاتتــى.

توپــا يېمــە، توپــا ائلمــا. ۇئنىڭدىــن پۈتۈنلــەي ۋاز كــەچ. توپــا يېگەننىــڭ يــۈزى 
تاتىراڭغــۇ كېلىــدۇ.

كۆڭلى خاتىرجەم ھەرۋاقىت ياش تۇرىدۇ. رەڭگى-روھى نۇرلۇق بولىدۇ.

تىــل دېگــەن بــۇ بىــر پارچــە گــۆش، ھەرۋاقىــت ھېكمــەت ســۈيى ائققــان دەريــادا 
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چۆمۈلــۈپ تۇرۇشــى كېرەك.

بوۋاي بىلەن تېۋىپ

كېلىــپ  يېنىغــا  تېۋىپنىــڭ  بــوۋاي  بىــر  كەتكــەن  ماغدۇرىدىــن  ياشــىنىپ 
كېســىلىنى داۋاالتماقچــى بوپتــۇ. تېۋىــپ بوۋايدىــن نېمــە بولغانلىقىنــى، قەيەرلىرىنىــڭ 

ائغرىۋاتقانلىقىنــى ســوراپتۇ.

بوۋاي ناھايىتى روھى چۈشكۈن ھالدا:

_زېھنىــم ائجىــزالپ كېتىۋاتىدۇ. ناھايىتى ۇئنتۇغاق بولۇپ قالدىم. نەرســىلەرنى 
قويغــان يەرنــى ۇئنتۇپ قېلىــپ ىئزدەپال يۈرۈيمەن.

_ بۇ ۇئنتۇغاقلىق كېسىلى قېرىلىقتىن بولغان.

    _كۆزلىرىم تورلىشىپ، ھەممە نەرسە غۇۋا كۆرۈنىدىغان بوپ قالدى.

تېۋىــپ: ەئي بــوۋاي! بۇالرنىــڭ ھەممىســى قېرىلىقنىڭ ائالمىتى، _ دەپ كېســىپال 
ېئيتىپتۇ.

_ غولۇم، بەللىرىم ھەرۋاقىت قاتتىق ائغرىيدۇ.

_ بۇمۇ قېرىلىقتىن بولغان.

_ نېمە يېسەم ھەزىم بولمايدۇ. ائشقازىنىم ائغرىپال تۇرىدۇ.

ــدا  ــان. ائدەم قېرىغان ــن بولغ ــۇ قېرىلىقتى ــۇ. ب ــزالپ كېتىپت ــقازىنىڭ ائجى _ ائش
ــدۇ. ــزالپ كېتى ــدارى ائجى ــش ىئقتى ــم قىلى ائشــقازاننىڭ ھەزى

_ نەپەس ائاللمايۋاتىمەن. بەك ھاسىراپ ۋە يۆتىلىپ كېتىمەن.

_ ەئلۋەتتــە ائدەم قېرىغانســېرى نەپــەس ېئلىشــمۇ تەسلىشــىدۇ. چۈنكى، ائدەم 
قېرىغانســېرى پۈتــۈن كېســەللەر مەيدانغــا چىقىــدۇ. بۇالرنىڭ ھەممىســى قېرىلىقنىڭ 

ائالمەتلىرىدۇر.

ــى" دەپ، ىئشــنىڭ ائســان  تېۋىپنىــڭ بارلىــق كېســەللەرنى "قېرىلىقنىــڭ ائالمىت
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ــەن، ھــەي ەئخمــەق!  ــوۋاي غــەزەپ بىل ــق تېرىككــەن ب ــن قاتتى ــى تۇتقانلىقىدى يولىن
بــۇ نېمانچــە كــۆپ قــۇرۇق گــەپ؟ ســېنىڭ ۆئگەنگــەن تېۋىپلىقىــڭ مۇشــۇمۇ؟ دەپتــۇ.

ــق مــاس كېلەمــدۇ؟ تەڭــرى ھــەر  ــۇ نادانلى ــن ائزغــان! ســاڭا ب _ھــەي ەئقلىدى
دەرتنىــڭ داۋاســىنى بەرگەنغــۇ. تىبابــەت ىئلمىدىــن ســېنىڭ ھېچقانداق بىــر خەۋىرىڭ 

يــوق ىئكــەن. ېئشــەكتەك نادانلىقنىــڭ تاشــلىق يولىــدا مېڭىۋىتىپســەن.

تېۋىــپ، بوۋاينىــڭ تــې رىكىــپ تۇرۇپ دېگەن ســۆزلىرىنى ائڭالپ، بۇ ســۆزلەرگە 
جاۋابەن:

_ ھــەي بــوۋاي! يېشــىڭ 60 تىــن ېئشــىپتۇ. بــۇ تىرىككەكلىكىــڭ، ۋە قىلغــان 
ــدۇر. ــڭ ائالمىتى ســۆزلىرىڭمۇ قېرىلىقنى

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان بــوۋاي تىرىككىنىدىــن وئرنىدىــن دەس تۇرۇپتــۇ- دە، 
كىچىــك بالىــالردەك قېيىــداپ تېۋىپنىــڭ يېنىدىــن چىقىــپ كېتىپتــۇ.

تېۋىــپ، بوۋاينىــڭ بــۇ ھالىنــى كــۆرۈپ ۆئز-ۆئزىگــە مۇنــداق ھېكمەتلىــك 
ســۆزلەرنى دەپتــۇ:

بەدەننىــڭ بارلىــق ەئزالىــرى ائغرىســا، بــەدەن پۈتۈنلــەي ائجىزاليــدۇ ھــەم 
ائدەمــدە ســەۋرمۇ قالمايــدۇ.

بىــر ىئككــى ېئغىــز ســۆز ائدەمنىــڭ كۆڭلىگــە كېلىــپ، يــۈرەك داغلىنىــپ، ائدەم 
دەرھــال تېرىكىــدۇ. ائدەم تېرىككەنســىرى ائشــقازانمۇ ائجىزاليــدۇ_دە، بىــر يۇتــۇم 

نەرســە يۇتســىمۇ قۇســىدۇ.

كۆڭلى تۈز  ۇئ بوۋايغا ھېچقانداق يامان گېپىم يوق.

     ۇئ كىشى كۆرۈنۈشتە بوۋايدەك كۆرۈنسىمۇ ەئمەلىيەتتە بىر كىچىك باال.

بۇالر مەيلى ۋەلى، مەيلى نەبى بولسۇن ۇئالر ھەممىسى ساپ كۆڭۈللەردۇر.

ــل  ــۈن رەزى ــە ۈئچ ــا،  نېم ــەن بولس ــى بىلمىگ ــى ۋە يامانن ــۈن  ياخش ۇئالر پۈت
ــدۇ؟ ــەت قىلى ــا ھەس ــەر ۇئالرغ ائدەمل

ەئخمەقلــەر ھەرۋاقىــت، مەســچىتتە ســەجدە قىلىــپ ھۆرمــەت كۆرســەتكەن پــاك 
قەلبلەرنــى رەنجىتىــش ۈئچــۈن تىرىشــىدۇ.
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ەئي ەئخمەقلەر! ۇئ بىر شەكىلدۇر. ەئسلى مەسچىت بولسا ىئلىم ساھىبلىرىنىڭ 
كۆڭــۈل ۆئيىدۇر. بۇ ھەقىقەتتۇر.

ۋەلىلەرنىڭ كۆڭلى ياخشى كىشىلەرنىڭ سەجدىگاھىدۇر.

مەرگەن بىلەن ئاتلىق ئەسكەر

تولــۇق قورالالنغــان بىــر ائتلىــق ەئســكەر ھەيۋەتلىــك قىياپىتــى بىلــەن وئرمانــدا 
كېتىۋاتقانــدا بىــر مەرگــەن كــۆرۈپ قاپتــۇ ۋە ۇئ ائتلىــق ەئســكەردىن گۇمــان قىپتــۇ. 
شــۇنىڭ بىلــەن ۆئزىــدە قورقــۇش پەيدا بوپتــۇ_دە، دەرھــال قولىدىكى يايىغــا وئقيانى 
ســېلىپ، ائتلىــق ەئســكەرنى نىشــانغا ائپتــۇ. ەئمــدى وئقيانــى ائتــاي دېگەنــدە، ائتلىق 
ەئســكەر مۇنــداق دەپتۇ: _ كۆرۈنۈشــۈم مۇشــۇنداق ھەيۋەت بولغىنــى بىلەن، ىئچىم 
زەىئــپ، ائجىــز بىرىمــەن. ســەن مېنــى قۇۋۋەتلىــك بىرســى دەپ قالما. جــەڭ مەيدانىدا 

قېــرى خوتۇنچىلىكمۇ ەئمەســمەن. 

مەرگــەن بــۇ گەپلەرنــى ائڭالپ: _ مــاڭ! يولۇڭغــا. ھېلىمــۇ ياخشــى ھالىڭدىــن 
ــى  ــۇ ۋە تۆۋەندىك ــم، _دەپت ــاڭا وئق ائتاتتى ــا س ــڭ. بولمىس ــەۋەردار قىلدى ــى خ مېن

ــۇ. ــە قىپت ھېكمەتلىــك ســۆزلەرنى ۇئنىڭغــا ھەدىي

ۇئرۇش كۆپلىگــەن كىشــىلەرنىڭ ۆئلۈمىگــە ســەۋەپ بولىــدۇ. ەئگــەر قورقۇنچــاق 
بولســاڭ يــاي بىلــەن قىلىچنــى تاشــال.

رۇســتەملەرنىڭ قوراللىرى بىلەن قورالالنســاڭمۇ، ســەن ۇئنىڭ ەئھلى بولمىساڭ 
ۆئزۈڭنــى ۆئلــۈك دەپ بىل. قىلىچنى تاشــالپ، جېنىڭنــى قالقان قىل.

پادىشاھقا ۆئزۈڭنى تاپشۇرساڭ، ۇئ سېنى ەئزىز  قىلىدۇ.

سەندىكى ۇئ قورال بولسا ھىلەدۇر. 

ــەەئت ھاســىل بولمىغاندىكىــن، ۇئالرنــى تاشــالپ ۇئلــۇغ  ھىلىدىــن بىــر مەنپ
ــەن. ــە يۈزل تەڭرىگ

بۇ بىلىملەر ســېنىڭ ۈئچۈن ياخشــىلىق ەئكەلمىســە، بىلمەس بولۇۋال. تەلەيسىز 
نەپسىڭدىن قۇتۇل.
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پەرىشــتىلەردەك: "يــا رەببىــم! بىــز ســەن ۆئگەتكەندىــن باشــقىنى بىلمەيمىــز" 
دېگىــن.

باال، دادا ۋە جۇھانىڭ ھېكايىسى

ــاال زار-زار  ــك ب ــر كىچى ــدا بى ــڭ ائلدى ــان تاۋۇتنى ــۈرۈپ كېتىۋاتق ــەر كۆت ائدەمل
ــاراپ،  ــالرغا ق ــان ياش ــالپ ېئقىۋاتق ــن بۇلدۇق ــڭ كۆزلىرىدى ــۇ. بالىنى ــالپ مېڭىپت يىغ

ــۇ:  ــدا قىپت ــداق دەپ نى ــاال يىغىســىدا مۇن ــۇ. ب ــى ائغرىپت ــڭ ىئچ ائدەملەرنى

ــم دادا!  ــڭ ائســتىغا كىرىدىغــان بولدۇڭغــۇ دادا. جېنى ــم دادا! يەرنى “ەئي جېنى
ياتىدىغــان يېرىــڭ شــۇنچىلىك تــار، شــۇنچىلىك خــاراب. ياتىدىغــان يېرىــڭ داق يــەر، 
ــا تامــاق  ــان ي ــا ن ــرى ي ــوق، كۈندۈزلى ــراق ي ــرى چى بېشــىڭدا خــام كېســەك. كېچىلى
يــوق. ۇئ يــەردە يــا بىــر ىئشــىك يــا بىــر تــام يــوق. ياكــى بىــر ياردەمچــى قوشــناڭ 
يــوق. ۇئ يــەردە ســېنىڭ رەڭگــى- روھىــڭ ســاماندەك ســاغىرىپ كېتىدىغــان بولــدى”.

قەبرىنىڭ ائالمەتلىرىنى مۇشــۇنداق ســاناپ تۇرۇپ يىغالۋاتقان بالىنىڭ كۆزلىرى 
قىزىرىپ كېتىپتۇ.

مانا مۇشــۇ چاغدا جۇھا )نەســىردىن خوجىغا وئخشاش ەئرەپ رىۋايەتلىرىدىكى 
بىرســى( بالىنىڭ دادىســىغا مۇنداق دەپتۇ "ەئمدى بۇ يەر بىزنىڭ غەمخانىمىزدۇر“

دادىسى، جۇھاغا مۇنداق دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ : "ەئخمەقلىق قىلما“

جۇھا:"بــۇ ائالمەتلــەر يېتەرلىك ەئمەســمۇ؟ بىر-بىرلەپ ســانىغان بۇ ائالمەتلەر 
شۈبھىســىز، چوقــۇم بىزنىــڭ  ماكانىمىزغــا ائىئــت. يــا بىــر بــورا يــوق، يــا چىــراق، يــا 

تامــاق. ھــەم تۈزۈكــرەك ىئشــىكى، تورۇســى، تېمىمۇ يــوق" دەپتۇ.

چۈنكى ۇئالر بۇ ھېكمەتلىك سۆزلەرنى بىلمەيتتى:

ۆئزلىرىدە ەئنە ائشۇنداق يۈزلەرچە ائالمەتلەر تۇرسىمۇ، ھەددىدىن ائشقانالر، 
ۇئالرنى قانداقمۇ كۆرەلىسۇن؟

تــار، ىئشــىكلىرى  نــۇرى چاقنىمىغانالرنىــڭ ۆئيلىــرى  كۆڭۈلــدە قۇياشــنىڭ 
ېئچىلمايــدۇ.
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نۇر ائلىمىدە ھەقنىڭ قۇياشى بىر كۆڭۈل ۆئيىنى يورۇتالماسمۇ؟

ســەن يۈســۈف بولــدۇڭ، ەئي كۆكتىكــى قۇيــاش! قۇدۇقتىــن، زىنداندىــن چىــق. 
جامالىڭنــى كۆرســەت.

يۇنــۇس بېلىقنىــڭ قورســىقىدا ىئزتىــراپ چەكتــى. ۇئنــى پەقــەت ھەققــە بولغــان 
ــەردە  ــا، ۇئ ي ــېغىنمىغان بولس ــە س ــدە ھەقق ــڭ ىئچى ــۇزدى. بېلىقنى سېغىنىشــى قۇتق

ــى. ــان بوالتت ــۇس بولغ ــك مەھب قىيامەتكىچىلى

كىم تەڭرىنى كۆرسە ۇئنىڭغا يۈزلىنىدۇ. دېڭىز كۆرگەن بېلىققا ائيلىنىدۇ.

بۇ جاھان دېڭىز، بەدەن بولسا بېلىق. بۇ دېڭىز جان بېلىقى بىلەن تولغان.

سېغىنىشــلىرىڭ، تەڭرىگــە بولغــان مەدھىيەلىرىڭنىــڭ روھــى بولســا ســەۋردۇر. 
ســەۋرنىڭ ۆئزى تەڭرىگە بولغان سېغىنىشــنىڭ ىئپادىســى دۇر. شــۇڭا ســەۋر قىلىشنى 

بىل.

سەۋر نىجاتلىقنىڭ ائچقۇچىدۇر.

سەۋر سىرات يولىدەك ىئنسانالرنى جەننەتكە ائپىرىدۇ.

بېشىڭ ائسمانغا تاقاشسىمۇ، ائتلىرىڭنى ھەر ۋاقىت تۆۋەنگە چاپتۇر.

تىلەمچــى ھەرۋاقىــت دەرت-پەريــاد قىلىــپ ائھ ۇئرســىمۇ، ســەن ۇئنىڭغــا ىئــچ 
ائغرىتىــپ ائھ ۇئرمــا. ھەممىســى نــان ۈئچۈنــدۇر.

بەدەۋى بىلەن پەيالسوپ

بىــر بــەدەۋى ىئچــى لىــق تولدۇرۇلغــان خورجۇننــى تۆگىســىگە ائرتىپتــۇ ۋە ۆئزى  
ۈئســتىدە وئلتــۇرۇپ يولغــا چىقىپتــۇ.  يولــدا ۇئنىڭغــا ناھايىتــى مۇاليىــم، ەئدەپلىــك، 
ــرى  ــڭ دانىشــمەنلىرىدىن بى ــۇ كىشــى شــۇ زاماننى ــۇ. ب ــر كىشــى ۇئچراپت ــادە بى پىي

ىئكــەن. بــۇ دانىشــمەن بىلــەن بەدەۋىنىــڭ يولىمــۇ بىــر ىئكــەن.

 دانىشمەن بەدەۋىدىن سوراپتۇ:

_ يول ۇئزاق، ائزراق مۇڭدىشىپ ماڭايلى. سەن يۇرتۇڭ ۋە تۆگىگە نېمىلەرنى 
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ــر ائز ســۆزلە. ســەن ۈئســتىدە وئلتۇرۇۋالغــان  ــڭ توغرىســىدا بى ــپ كېتىۋاتقىنى ائرتى
ــدە  ــڭ ىئچى ــۇ خۇرجۇننى ــم. ب ــپ قالدى ــا قىزىقى ــە بارلىقىغ ــدە نېم ــڭ ىئچى خۇرجۇننى

زادى نېمــە بــار؟

بەدەۋى بۇ ۇئشتۇمتۇت سورىغان سوائلغا:

_ بــۇ خورجۇننىــڭ بىــر تەرىپىــدە بۇغــداي بــار، يەنــە بىــر تەرىپىــدە قۇمدىــن 
باشــقا نەرســە يــوق.

_ بۇ خورجۇننىڭ ىئچىگە قۇم قاچىلىشىڭنىڭ سەۋەبى زادى نېمە؟

_ تەڭپۇڭلۇقنى ساقالش ۈئچۈن.

بۇ جاۋابنى ائڭالپ، ھەيران قالغان دانىشمەن:

 _بۇنــداق بىــر تەرىپىگــە قۇم قاچىــالپ يۈرگۈچە، ائۋۇ بۇغداينــى تەڭ ىئككىگە 
ــڭ ىئككــى خالتىســىغا وئخشاشــال بۇغــداي قاچىلىســاڭ تېخىمــۇ  ــۈپ، خۇرجۇننى بۆل
ياخشــى بولمامــدۇ. بۇنــداق قىلغانــدا ھــەم يۈكــۈڭ ائزاليــدۇ، ھــەم تۆگىمــۇ راھــەت 

ماڭىــدۇ .

بۇ سۆزلەرنى ائڭلىغان بەدەۋى ەئرەب :

“ائپىرىــن! كــۆزۈڭ ۆئتكــۈر، ەئقلىــڭ زىيــادە ىئكــەن. لېكىــن پىيــادە ۋە يالغــۇز 
ــىنى   ــدە ۇئ كىش ــۇ ۋە ۆئز ىئچى ــدەك بوپت ــچ ائغرىتقان ــوپقا ىئ ــەن" دەپ پەيالس قاپس

ــالپ: ــنى وئي ــىگە مىندۈرۈۋېلىش تۆگىس

_ ســەنمۇ مــاڭا ۆئز ەئھۋالىڭنــى ېئيتقىــن. بۇنــداق ھازىــر جــاۋاب، ائقىالنــە 
ــى قىلســاڭ،  ــدا ســەن پادىشــاھمۇ ياكــى ۋەزىرمــۇ؟ راســت گەپن پىكرىڭگــە قارىغان

_ دەپ ســوراپتۇ.

دانىشــمەن:_مەن يا ســۇلتان يا ۋەزىر ەئمەســمەن. قاراپ باق ۈئستى-بېشىمغا. 
ھالىم، تۇرقۇمنى كۆرۈپ تۇرۇپســەن.

_ۇئنداقتا قانچە تۇياق ۆئكۈز، تۆگەڭ بار زادى ؟

دانىشــمەن: "ۇئمــۇ يــوق، بۇمــۇ يــوق. كۆڭلۈڭنــى يېرىــم قىلمــا" دەپ جــاۋاپ 
بېرىپتــۇ. بــۇ جاۋابنــى ائڭلىغــان بــەدەۋى يەنــە جىم تۇرماي مۇنداق ســوائل ســوراپتۇ: 
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“ۇئنداقتــا دۇكانلىرىڭــدا قانــداق مالــالر بــار؟”

دانىشمەن: "مەندە دۇكانمۇ يوق، ۆئيمۇ يوق”

بۇ جاۋابنى ائڭالپ، قاناەئتلەنمىگەن بەدەۋى يەنە سوراپتۇ: "ۇئنداقتا پۇلۇڭدىن 
ــدەك قىلىســەن.  ــك  بايلىرى ــڭ تەلەيلى ــى. چۈنكــى ســەن مۇشــۇ زاماننى ســۆز ائچايل

ســەن ھــەم ەئقىللىــق ھــەم بىلىملىــك بىرســى.“

بۇ ۈئزۈلمەي سورالغان سوائلالردىن زېرىككەن دانىشمەن دەپتۇ:

ــوق  ــر نەرســىمۇ ي ــان بى ــاق، ائخشــاملىققا يەيدىغ ــۇل تۇرم ــەدەۋى، پ _ ەئي ب
مەنــدە. ياالڭ-ائيــاق يۈرۈيدىغــان، نەرســە-كېرەكلىرىم يــوق بىــر ائدەممــەن. كىــم 

بىــر بــۇردا نــان بەرســە شــۇ يــەردە مــەن. 

ــۇ: "يېنىمدىــن يىراقــراق مــاڭ. پېشــانەڭ  بــۇ گەپلەرنــى ائڭلىغــان ەئرەب دەپت
ــرى  ــن نې ــر نېمــە ىئكەنســەن. پىشــكەنلىكىڭ ماڭىمــۇ يۇقمىســۇن. مەندى ــۈر بى تەت
تــۇر. مــەن بۇياققــا ماڭىمــەن، ســەن ۇئ ياققــا مــاڭ. ەئگــەر ســەن بۇياققــا ماڭســاڭ، 
مــەن ۇئياققــا ماڭىمــەن. بــۇ بۇغــداي قاچىالنغــان خۇرجۇننــى قــۇم بىلــەن تەڭشــەش، 

ســېنىڭدەك دانىشــمەن بولغاندىــن مىــڭ ەئۋزەل.“

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان دانىشــمەن بەدەۋىدىــن يولىنــى ائيرىــپ باشــقا تەرەپكە 
مېڭىپتــۇ ۋە مۇنــداق ھېكمەتلىــك ســۆزلەرنى وئيالپتۇ:

پىكىر دېگەن ىئنساننى بىر يولغا باشاليدۇ. 

ەئي ھېچبىــر نەرسىســى بولمىغانــالر! كۆڭــۈل ىئگىلىــرى بىلــەن بىللــە بولغانــدا 
شــۈبھىگە چۈشمەســلىك كېــرەك.

كامىــل كىشــىلەرنىڭ ائلدىــدا ەئدەپســىزلىك قىلســاڭ، ۋۇجــۇدۇڭ شــەھۋەت 
ــدۇ. ــۇن بولى ــا وئت وئتىغ

بىلــەن يورۇمىغانــالر ۆئزىنــى ەئماالرغــا چىرايلىــق دەپ  نــۇرى   ھەقنىــڭ 
تونۇشــتۇرىدۇ.

ــەت كــۆز كۆرگــەن نەرســىنى  ــى ائشــۇرىدۇ. مۇھەبب ــۇرى مۇھەببەتن كۆزنىــڭ ن
تېخىمــۇ پەيــزى قىلىــدۇ.
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دۇرۇســلۇق، ھېس-تۇيغۇالرنــى وئيغىتىــدۇ. ۋىســال ىئشــتىياقى  ھېســالرغا 
ــدۇ. ــل بولى مايى

بىــر قــوي دەرياغــا ۆئزىنــى ائتســا، ائرقىدىــن بارلىــق قويــالر ۆئزىنــى دەرياغــا 
ائتىــدۇ.

تۇيغۇالر تۇيغۇغا خىزمەت قىلسا، كۆكلەرمۇ يولۇڭغا قارايدۇ.

بــەدەن ائشــكارا، روھ يوشــۇرۇن بولىــدۇ. بــەدەن چاپاننىــڭ يېڭىــدۇر. روھ 
يەڭنىــڭ ىئچىدىكــى قولــدۇر.

ھەرىكــەت قىلغانلىقىڭغــا قــاراپ مــەن ھايــات دەيســەن. بىــراق ەئقلىڭگــە داىئــر 
بىــر ېئنىــق بىــر ھۆكــۈم بېرەلمەيســەن. ىئش-ھەرىكەتلىرىڭنــى وئبــدان وئيلىمىغىچــە 

مىســمۇ ياكــى ائلتۇنمــۇ بىلەلمەيســەن.

كىمنىــڭ ائقىالنــە پىكىــر ۋە ياخشــى ىئــش قىلغانلىقىنــى كۆرســەڭ، ۇئنىڭدا ســاپ 
بىــر ەئقىلنىــڭ بارلىقىنى بايقايســەن.

بىــر ائدەم يىراقنــى كۆرەلمىســە، شاختىن-شــاخقا قونىدىغــان بىــر تەنتــەك 
بولســا، ۇئ توپىغــا مىلىنىــپ ياشــايدىغان چاشــقانغا وئخشــايدۇ. پەقــەت چاشــقاننىڭ 
ياشــايدىغان يېــرى يــەردۇر. چاشــقان پەقەتــال  يەرنىــڭ ائســتىدىكى يولنــى وئبــدان 
بىلىــدۇ. چاشــقاننىڭ يەيدىغىنىمــۇ شــۇ يامان-تۈســكى نەرســىلەردۇر. چۈنكــى ۇئنىڭ 

يەيدىغىنــى ەئقلىگــە چۇشــلۇقتۇر.

ھەق ھەركىمنىڭ ېئھتىياجىغا كۆرە بەرگەن.

شەيخنى قارىلىغۇچى

ــان  ــڭ تۇتق ــر ائدەم، ۇئنى ــان بى ــۇ: _ ۇئ يام ــالپ دەپت ــر ائدەم شــەيخنى قارى بى
ــر  ــداق بى ــدۇ. بۇن ــى توغــرا ەئمــەس. ۇئ ىئككــى يۈزلىمىچــى داىئــم ھــاراق ىئچى يول

ــا باشلىيالىســۇن؟ ــى ياخشــى يولغ ــۇ مۇرىتالرن ائدەم قانداقم

شەيخنى قارىالشقا چىداپ تۇرالمىغان، بىر ائق كۆڭۈل ائدەم رەددىيە بېرىپ:
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“ھەددىڭدىــن ائشــما. ياخشــى كىشــىلەرنى بۇنــداق قارىلىســاڭ تەڭرىمــۇ راۋا 
كۆرمەيــدۇ. ۇئ شــەيخ ۇئنــداق ىئللەتلەردىــن يىــراق. ھــەق ەئھلىگــە بۇنــداق بۆھتــان 
چاپلىمــا. بــۇ نىيىتىڭدىــن يــان، ھەددىڭنى بىل. ەئي ائينىڭ پارقىــراق يۈزىدىن ەئيىب 
ىئزدىگــەن، جەننەتتــە تىكەنلىــك بوالمــدۇ؟ ەئگــەر ســېنىڭدەكلەرگە جەننەتنــى مــاكان 
ــەردە ســېنىڭدىن  ــك ىئزدەيســەن. ۇئ ي ــن تىكەنلى ــال ۇئ يەردى ــپ بەرســىمۇ، يەنى قىل

باشــقا تىكــەن يــوق." دەپتــۇ ۋە يەنــە مۇنــداق نەســىھەت قىپتــۇ:

ــارت. شــاھ  ــى ت ــڭ بىســىدىن قولۇڭن ــا. شەمشــەردەك قىلىچنى ــق قىلم _ كاجلى
بىلــەن ۇئرۇشــما. دېڭىزنــى پاســكىنا دېگــەن دېڭىــز يېنىدىكــى كۆلچــەك بىــر دولقــۇن 
بىلــەن يــوق بولىــدۇ. نادانلىــق پاتقىقىدىــن قۇتــۇل. پاتقاققــا پېتىــپ قالغان ېئشــەكمۇ، 
ــى  ــن باشــقا ھەقن ــۇش ۈئچــۈن تىرىشــىدۇ. ىئلىمدى ــن قۇتۇل ــۇ يەردى ۆئزى يالغــۇز ب
تونۇتقۇچــى يــوق. بىزدىكــى روھ ھايــۋان روھىدىــن بەكمــۇ ۈئســتۈن. چۈنكــى بىــز 

ىئلىــم بىلــەن تەبىەئتنىــڭ ســىرلىرىنى ائچىمىــز”.

شــەيخگە قارا چاپلىغان ائدەم، شــەيخنى ائقلىغان ۋە ۆئزىگە ســەمىمى نەسىھەت 
قىلغــان ائدەمنىــڭ گەپلىرىنــى ائڭالپ قايىــل بولماپتۇ ۋە يەنە كاجلىق قىلىپ دەپتۇ:

_ شــەيخنى بىــر مەجلىســتە ناھايىتــى ەئدەبســىز ھالدا كــۆردۈم. ۇئنىڭ ىئبادەت 
قىلىدىغــان تۇرقــى يوق. تەقى-تۇرقى ۇئنىڭغا ماس كەلمەيتتى. ەئگەر ىئشەنمىســەڭ 
بۈگــۈن كېچــە مــەن بىلــەن ۇئ يەرگــە كــەل. شــەيخنىڭ ناچارلىقىنــى شــۇ يــەردە ۆئز 

كــۆزۈڭ بىلــەن كۆر. 

بــۇ گەپلەرنــى ائڭلىغــان ائق كۆڭۈل ائدەم ۇئ تۆھمەتخور بىلەن بىرگە شــۇ كېچە 
ناھايىتــى يوشــۇرۇن ھالــدا شــەيخ بــار مەجلىســخانىنىڭ دېرىــزە تۈۋىگــە كەپتــۇ ۋە 
قۇالقلىرىنى دىڭ تۇتۇپ، مەجلىســخانىنىڭ ىئچىدىكى شــەيخنىڭ سۆزلىرىنى ائڭالپتۇ.

شــەيخ دەپتۇ: "يوشــۇرۇن پاســىقلىق قىلغان، ھاراق ىئچكەنلەر بولسا كۈندۈزى 
ياخشــى مۇئمىــن بولۇۋېلىــپ، كەچلىــرى تەڭرىگــە ائســىيلىق قىلماقتــا. كۈندۈزلىــرى 
ــەن لىــق  ــدا ھــاراق بىل ــرى قوللىرى ــن پــاك تۇتقانالرنىــڭ، كەچلى ۆئزىنــى گۇناھالردى

تولغــان مانــا مۇشــۇنداق قەدەھلــەر بــار.“

بــۇ گەپلەرنــى ائڭلىغــاچ شــەيخنىڭ قولىــدا تۇتۇۋالغــان قەدەھنــى كۆرگــەن قــارا 
كۆڭــۈل پىتنىخــور ائدەم ۋارقىــراپ تــۇرۇپ:
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“ەئي شــەيخ! ھەممــە ســىرىڭ وئتتۇرىغــا چىقتــى. ســەن داىئــم بىزگــە ھــاراق 
قەدەھلىرىــدە شــەيتاننىڭ ائيــاق ىئــزى بــار دەيتتىــڭ." دەپتــۇ ۋە يېنىدىكــى ائدەمگــە 

مەغرۇرلىنىــپ قاراپتــۇ.

بۇ ۇئشتۇمتۇت ائڭالنغان سۆزلەردىن تەەئججۈپلەنگەن شەيخ:

ــڭ  ــك ياپراقنى ــال كىچى ــر ت ــى، بى ــق تولدۇرۇلغانك ــۇنداق لى ــم ش _ قەدەھلىرى
ــەس. ــن ەئم ــىمۇ مۇمكى پېتىش

ــم  ــۆزلەردىن ھەركى ــا س ــوق. خات ــە ي ــۇ ھىل ــۆزلىرىمدە زەررىچىلىكم ــۇ س _ ب
ساقلىنىشــى كېــرەك. بــۇ قولۇمدىكــى قــەدەھ ســەن وئيلىغانــدەك ۇئنــداق  قــەدەھ ۋە 
ھــاراق ەئمــەس. بۇنــداق بىــر ەئيىــب مەنــدە يــوق. بــۇ قــەدەھ مېنىــڭ ۋۇجۇدۇمــدۇر. 
بۇنىڭغــا شــەيتاننىڭ ســۈيدۈكى ســىغماس. ەئي ائيىغــى چــۈرۈپ كەتكــەن پىتنىخــور! 

بۇنىڭغــا قــارا، بــۇ يــا قــەدەھ ەئمــەس، ياكــى ھــاراق.

 شــەيخكە قــارا چاپلىغــان ائدەم، شــەيخنىڭ قولىدىكــى قاچــا ىئچىگــە بــال 
تولدۇرۇلغانلىقىنــى كــۆرۈپ، ناھايىتــى ىئــزا ىئچىــدە قاپتــۇ. مانــا مۇشــۇ چاغــدا شــەيخ 

ــە: ــڭ بىرىگ ۆئز مۇرىتلىرىنى

“ماڭ، نەدىن بولســىمۇ ماڭا شــاراپ تېپىپ ەئكەل. چۈنكى كېســەل ســەۋەبىدىن 
بۇنىڭغــا ېئھتىياجىــم بــار. بــۇ كۆڭۈلســىز ەئھۋالدىــن بىــائرام بولــدۇم. پەقــەت زۆرۈر 
بولغــان ەئھــۋال ائســتىدا پاســكىنا نەرســىلەر پاكىــز ھېســابلىنىدۇ. ىئنــكار قىلغۇچــى 

ىئنــكارى بىلــەن جايىنــى تاپســۇن" دەپتۇ.

مــۇرت بولســا مەيخانىغــا قــاراپ يولغــا چىقىپتــۇ. مەيخانىغــا بېرىــپ، دۇكانــدار 
بىلــەن بارلىــق كۈپلەرنىــڭ ىئچىگــە قاراپتــۇ. لېكىــن بىــر تامچىمــۇ ھــاراق تاپالماپتــۇ. 
ــى  ــۇ ەئھۋالن ــۇ. ب ــى كۆرۈپت ــال تولدۇرۇلغانلىقىن ــق ب ــدە لى ــڭ ىئچى ــۈن كۈپلەرنى پۈت
كۆرگــەن بارلىــق يولدىــن ائزغــان ھاراقكەشــلەر"بۇ نېمە ەئھۋال؟ بۇ نېمــە كارامەت؟ 
بــۇ كۈپلەردىكــى شــاراپالر نەگــە كەتتــى؟" دەپ ياقىلىرىنــى تۇتۇشــۇپ ھەيــران 
قېلىشــىپتۇ ۋە دات-پەريــاد قىلىــپ شــەيخنىڭ دەرگاھىغــا قــاراپ يــول ائپتــۇ ۋە 

شــەيخنىڭ يېنىغــا كېلىــپ دەپتــۇ:

ــڭ كېلىشــى  ــدى. ەئلچىنى ــڭ كەل ــا ەئلچى ــك شــەيخ! مەيخانىغ _ ەئي ھۆرمەتلى
ــڭ بېشــى ياخشــىغا  ــۈن يامانلىقنى ــى. پۈت ــۇپ كەتت ــال بول ــالر ب ــق ھاراق ــەن بارلى بىل
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ۆئزگــەردى. پۈتــۈن يامانلىقنىــڭ ىئچىــدە تۇرغــان بىزگــە توغــرا بولغاننــى ســەن 
كۆرســەتتىڭ، _ دەپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ياخشــى كىشــىلەرنى قارىلىما، خاتالىقلىرى بار بولغان تەقدىردىمۇ ەئي تۇپراقتا 
قالغان قۇش! قىزىل دېڭىز پاســكىنىچىلىقتىن قورقامدۇ؟

ىئبراھىمغــا وئت زىيــان ســااللمايدۇ. پەقــەت نەمرۇدقــا مەنســۇپ بولغانــالر 
وئتتىــن قورقســۇن.

يــول باشــلىغۇچى، يولۇچىنىــڭ چۆلــدە ېئزىــپ قالماســلىقى ۈئچــۈن الزىــم. 
مەنزىلگــە يەتكەنلەرگــە يــول ۋە يولباشــلىغۇچى كېــرەك ەئمــەس. بۇالرنىــڭ كــۆز ۋە 

ــدۇ. ــپ تۇرى ــۇر يېغى ــن ن يۈزلىرىدى

دادىنىــڭ ۆئزى پەزىلــەت ۋە ىئلىــم ىئگىســى بولســىمۇ، بــوۋاق بالىســىغا كىچىــك 
بالىــالردەك قىلىقالرنــى قىلىدۇ.

وئت، ھەر ۋاقىت سۇدىن قورقۇپ ياشايدۇ. وئت، سۇنى مەڭگۈ يېڭەلمەيدۇ.

ياخشىالرغا ھەسەت قىلما، بولمىسا شەيتان يولدىشىڭ بولىدۇ.

ۋەلى ۈئچۈن زەھەر بال، پانزەھەر بولىدۇ. ھەسەتخورغا بال زەھەر بولىدۇ.

تەڭرىنىڭ ېئھسانى بىلەن وئت ىئبراھىمغا نۇر بولۇر.

ــدۇر. بولمىســا قــۇش  ــڭ قۇدرىتى ــاردەم قىلغــان تەڭرىنى ــل قۇشــلىرىغا ي ەئبابى
ــى يېڭەلىســۇن. قانداقمــۇ پىلالرن

ئۆزۈڭنى بىل

بىــر تەكەببــۇر چاشــقان بىــر تۆگىنىــڭ چۇلۋۇرىنــى قولىــدا تۇتۇپ تــۇرۇپ دەپتۇ: 
نېمــە تۇرىســەن، تېــز ماڭ! 

تۆگــە، ۆئزى يــۇۋاش بىــر ھايــۋان بولغاچقــا مېڭىشــقا باشــالپتۇ. تۆگىنىــڭ بــۇ 
ىئتاەئتمــەن ھالىنــى كۆرگەن چاشــقان تېخىمــۇ مەغرۇرلىنىپ، ۆئزىنــى پالۋاندەك ھېس 
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قىلىشــقا باشــالپتۇ. تۆگىمــۇ چاشــقاننىڭ بــۇ ھاكاۋۇرلىقىنــى كــۆرۈپ ىئچىــدە: "ســەۋر 
قىــل، ھازىــرال نېمــە بولىدىغانلىقىنــى كۆرىســەن" دېگەنلەرنــى وئيــالپ مېڭىپتــۇ. بىــر 
ھــازا ماڭغاندىــن كېيىــن ناھايىتــى چــوڭ بىر دەريا بويىغــا يىتىپ كەپتۇ. بــۇ دەريانىڭ 
ســۇلىرى شــۇنداق ۇئلــۇغ بولــۇپ، پەقــەت پىلــال ائران ۆئتەلەيدىكــەن. چاشــقان بــۇ 
دەريانــى كــۆرۈپ تۇرۇپــال قاپتــۇ. بېشــى قاتقــان چاشــقاننىڭ ھالىنــى كۆرگــەن تۆگــە 

دەپتۇ:

“ەئي مەنمەنچــى دوســتۇم! نېمىگــە تــۇردۇڭ، نېمىگــە ھاڭۋېقىــپ قالدىــڭ؟ 
ھىممــەت ائياقلىرىــڭ بىلــەن  يىگىتتــەك دەرياغــا مــاڭ! ســەن يولباشــچىم، ۈئلگــەم. 

ائرقىــدا قالمــا، قېنــى تېز-تېــز مــاڭ”

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان چاشــقان دەپتــۇ: "كۆرمىدىڭمــۇ، دەريــا ســۈيىنىڭ 
ــەن.“ ــتىن قورقىم ــۈپ كېتىش ــۈپ ۆئل ــۇغا چۆك ــەپەرداش! س ــى. ەئي س چوڭقۇرلۇقىن

تۆگــە: "قېنــى مــەن ســۇنىڭ چوڭقۇرلۇقىنــى كــۆرۈپ باقــاي" دەپتــۇ - دە، ســۇغا 
قــاراپ مېڭىپتــۇ ۋە مۇنــداق دەپتــۇ: "ســۇ تىزىمغىــال كەلــدى؛ ەئي چاشــقان! نېمىدىــن 

قورقتــۇڭ؟ ەئقلى-ھوشــۇڭنى يوقىتىپــال قويــدۇڭ“

چاشــقان مۇنــداق دەپتــۇ: "مــاڭا ەئجدىھــادەك كۆرۈنگــەن نەرســە، ســاڭا 
چۈمۈلىــدەك كۆرىنىــدۇ. ىئككــى تىــز ائرىســىدىكى پــەرق ېئنىقــال كۆرۈنــۈپ تۇرۇپتــۇ. 
ەئگــەر ســۇ ســېنىڭ تىزىڭغــا كەلگــەن بولســا، مېنىــڭ بويۇمدىــن يــۈز گــەز ائشــىدۇ“

تۆگــە: "دېمــەك شــۇنداق ىئكــەن بۇندىــن كېيىن مېنىــڭ ائلدىمدا ەئدەبســىزلىك 
قىلمــا. بولمىســا ســەن تــەس كۈنــدە قالىســەن. ۆئزەڭــدەك ائشــۇ چاشــقانالر ائلدىــدا 
ھاكاۋۇرلىقىڭنــى قىــل. ســېنىڭ بىلــەن مېنىــڭ ائرامــدا ھېچقانداق مۇناســىۋەت يوق"_ 

دەپتۇ.

تۆگىنىڭ بۇ سۆزلىرىنى ائڭلىغان چاشقان:

يــول  بىــر  بــۇ ســۇدىن ۆئتــۈش ۈئچــۈن  قىلدىــم. خــۇدا ھەققــى  تــۆۋە   _
كۆرسەتســەڭچۇ.

تۆگــە: " قېنــى دۈمبەمگــە ســەكرەپ چىــق. ســۇدىن ســېنى ۆئزەم ۆئتكۈزىمــەن. 
ســېنىڭدەكتىن كۈرمىڭــى بولســىمۇ ەئندىشــە قىلمايمــەن" دەپتــۇ ۋە ســۇغا كېچىپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 
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پادىشاھ بولمىساڭ ائددى بىرسى بول، كېمىچىگە قىرغاقتىن قارا.

ۇئستا بولماي تۇرۇپ دۇكان ائيرىما.

ــل. تاۋار-دۇردۇنــۇڭ بولمىســا، ياماقلىــق  ھۈنىرىــڭ بولمىســا مەدىكارلىــق قى
چەكمــەن كەيگىــن.

ەئگــەر يامــان خــۇي ۋاز كېچىلمــەس ائدەتكــە ائيلىنىــپ قالســا، نەســىھەت 
قىلغانغىمــۇ ائچچىقاليســەن.

ــى  ــۈن، ائدەمن ــى ۈئچ ــۇي قىلغانلىق ــە خ ــۆھرەتنى ۆئزىگ ــر ۋە ش ــەيتان، كىبى ش
ــۆردى. ــۆۋەن ك ــن ت ۆئزىدى

چوڭچىلىق روھقا زەھەردۇر.

ەئگــەر ســەن يوقلۇقنىــڭ پانزەھىرىدىــن نېســىپلەنگەن بولســاڭ،  يىــالن بىلــەن 
تولغــان تاغــدا بولســاڭمۇ قورقمــا. چۈنكــى ســەن زەھەرلەنمەيســەن، ىئچىڭــدە 

ــار. پانزەھــەر ب

ــاڭ، ۇئ  ــرداش بولس ــەن پىكى ــڭ بىل ــداش. ۇئنى ــەن يول ــەيتان بىل ــق ش چوڭچىلى
ــدۇ. ــېنىڭ بېشــىڭغا چىقى س

يامان خۇينى ۆئزىگە يۇقتۇرمىغان ائدەم، زىتىغا تېگىدىغان بىر ىئش بولســىمۇ 
تېرىكمەيــدۇ. بەلكــى ۇئنىڭغا قاراپ كۈلــۈپ، ۇئنىڭ كۆڭلىنى ۆئزىگە مەھلىيا قىلىدۇ.

تۆھمەتكە قالغان دەرۋىش

بىــر كېمىگــە بىــر ائق كۆڭــۈل دەرۋىــش چىقىپتــۇ. دەرۋىــش باشــقىالر بىلــەن ھېچ 
كارى بولمــاي، ۆئز خىيالىنــى قىلىــپ وئلتۇرۇپتــۇ، كېيىــن ۇئيقۇغــا غــەرق بوپتــۇ. مانــا 
مۇشــۇ چاغــدا كېمىدىكــى بىرســېنىڭ بىــر كېســەك ائلتۇنــى يۈتــۈپ كېتىپتــۇ. شــۇنىڭ 
بىلــەن كېمىدىكــى پۈتــۈن يولۇچىالرنىــڭ يانلىرىنــى ۋە يۈك-تاقلىرىنــى ائختۇرۇپتــۇ. 
ــۇزۇر  ــىز بەھ ــچ خەۋەرس ــالردىن ھې ــۇ ىئش ــى، ب ــان كىش ــۈرۈپ قويغ ــى يۈتت ائلتۇنن
ۇئخالۋاتقــان دەرۋىشــنىڭ يېنىغــا كەپتــۇ ۋە دەرۋىشــنىڭ يانلىرىنــى ائختۇرماقچــى 

بولــۇپ، وئيغىتىــپ دەپتــۇ:
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ــۇردۇق، ەئمــدى ســېنىمۇ  ــى. باشــقىالرنى ائخت ــاپ كەتت ــۇن يوق ــدە ائلت _ كېمى
ائختۇرۇشــىمىز كېرەك. شــۇڭا چاپانلىرىڭنى يەش. بىز سېنىڭدىنمۇ گۇمانلىنىۋاتىمىز. 

بەلكــى گۇمانىمىــز توغرىمــۇ تېخــى.

بۇ سۆزلەرنى ائڭالپ ھاڭ-تاڭ بولغان دەرۋىش مۇنداق دۇائ قىپتۇ:

_ يــا رەببىــم! بــۇ گۇمانخــورالر مەنــدەك بىــر ائجىــز بەندەڭگــە تۆھمــەت 
قىلىۋاتىــدۇ. ســەن مېنــى بــۇ تۆھمەتتىــن قۇتقۇزغىــن.

بــۇ ۇئشــتۇمتۇت قىلىنغــان تۆھمــەت ۋە ۇئچرىغــان ھاقارەتتىــن كۆڭلــى لەختــە-
لەختە بولغان دەرۋىشنىڭ دەردلىرىدىن تەسىرلەنگەن دېڭىز ائستىدىكى  بېلىقالرنىڭ 
ــدا قىممــەت باھالىــق  ــدە ېئغىزلىرى ھەممىســى  چەكســىز دېڭىزنىــڭ كۈپكــۆك يۈزى
ۈئنچىلەرنــى چىشــلىگەن ھالــدا پەيــدا بوپتــۇ. مىڭلىغــان بېلىقالرنىــڭ ھــەر بىرىنىــڭ 
ائغزىــدا بىردىــن ۋالىلــداپ تۇرغــان بــۇ ۈئنچىلــەر شــۇنداق بىــر ۈئنچىكــى، ھــەر بىــرى 
بىــر شــەھەرنى ســېتىۋالغۇدەك قىممــەت باھالىــق ۈئنچىلەردىــن ىئكــەن. بــۇ كارامــەت 
پەقــەت ۇئلــۇغ تەڭرىنىڭ قۇدرىتىدىن، ېئھســانىدىن بولغــان ىئكەن. مانا بۇ كارامەتنى 
كــۆرۈپ، ھەيــران بولــۇپ ېئغىزلىرىنــى ېئچىپ قالغان كېمىدىكىلەرنىڭ ھەممىســى بىر 
تەرەپتىن دېڭىزدىكى ۈئنچە چىشــلەپ تۇرغان سانســىزلىغان بېلىقالرغا قارىســا يەنە 
بىــر تەرەپتىــن ەئرش-ەئالنــى تەخــت قىلىــپ وئلتۇرغــان، يۈزىــدە نــۇر يېغىــپ تۇرغــان 
دەرۋىشــكە قــاراپ ھاڭۋېقىپــال قاپتــۇ. دەل مۇشــۇ چاغــدا دەرۋىــش كېمىدىكىلەرنىــڭ 
ائلدىغــا ۋال-ۋۇل قىلىــپ كۆزنــى قاماشــتۇرىدىغان بىرنەچچــە تــال ۈئنچىنــى ېئتىپتــۇ 

ۋە مۇنــداق خىتــاب قىپتــۇ:

“كېمــە ســىزنىڭ، تەڭــرى مېنىڭ بولســۇن. ەئممــا، بىر وئغرى ســىلەرگە يولداش 
بولمىســۇن. بــۇ ائرىمىزدىكــى پەرقنىــڭ زىيىنىنــى ھــەر بىرىــڭالر تارتىســىلەر. مــەن 
كۆپچىلىكتىــن ائيرىــم تــۇرۇش ائرقىلىــق ھەققــە دوســت بولــدۇم. ھــەق مــاڭا وئغــرى 

دەپ تۆھمــەت قىلمايــدۇ. ەئممــا، بــەزى نىيىتــى قارىــالر بۇالردىــن  بىــائرام بولىــدۇ“

دەرۋىشنىڭ بۇ وئرۇنلۇق سۆزلىرىنى ائڭلىغان كېمىدىكى كىشىلەر سوراپتۇ:

_ بۇنداق بىر يۈكسەك مەرتىۋىنى ساڭا نېمە ۈئچۈن بەردى؟”

بۇ سوائلغا دەرۋىش شۇ جاۋاپنى بېرىپتۇ:

_كەمبەغەللەرنــى ھېــچ بىــر ۋاقىــت ەئيىپلىمىدىــم. تۆھمــەت قىلمىدىــم. ۇئالرغــا 
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ــە ائزار  ــڭ كۆڭۈللىرىگ ــۈن ۇئالرنى ــالر ۈئچ ــە ىئش ــم. كىچىككىن ــك قىلمىدى ۆئچمەنلى
بەرمىدىــم. كەمبەغەللەرنــى يوقســۇل دەپ قارىمــا، ۇئالرنىــڭ يوقســۇللۇقى ۇئالرنىــڭ 
بەختىــدۇر ۋە تەڭرىنىــڭ ىئلتىپاتىــدۇر. ۇئالرغــا تۆھمــەت قىلماســلىق كېرەك.. ەئســلى 
گۇناھــكار ەئقىــل بولماســتىن بەلكــى، نەپســانىيەتچىلىكتۇر. تۆھمەتكــە ۇئچرىغــان 
ــاپ.  ــەن چ ــچ بىل ــىڭنى قىلى ــاال نەپس ــەس. ب ــۇر ەئم ــك ن ــتۇر، التاپەتلى ــەت ھېس پەق
ۇئنىڭغــا دەلىــل كۆرســىتىپ ائۋارە بولمــا، بەرىبىــر چۈشــەنمەيدۇ. ۇئنىــڭ جاجىســىنى 
قىلىچــال بېرىــدۇ. نەپســانىيەتچىلەر بىــر مۆجىــزە كۆرســە، شــۇ زامــان ۇئنىــڭ ھــەق 
تەرىپىدىــن بولغانلىغىنــى قوبــۇل قىلىــدۇ. ەئممــا، ائزراق ۋاقىتتىــن كېيىــن ۇئنــى بىــر 
ــەت بولســا ىئــدى، كېچــە- ــدۇ ۋە "ۇئ كۆرۈنگــەن نەرســە، ھەقىق ــال" دەپ بىلى "خىي
كۈنــدۈز ھېــچ كۆزىمىزدىــن غايىــپ بولــۇپ كەتمەيتتى" دەپ تۇرۇۋالىــدۇ. بۇنى ەئقىل 
ىئگىلىــرى چۈشــىنەلەيدۇ. ھــەي وئغــرى ۋە تۆھمەتخــورالر! "بىزنىــڭ ۈئســتىمىزدىن 
كــۆپ ســۆزلەپ كەتتىــڭ" دەپ قالمــاڭالر. مــەن پەقــەت يۈزدىــن بىرىنــى ســۆزلىدىم. 

ســۆزلىگەنلىرىم پەقــەت ددېڭىزنىــڭ بىــر تامچىســىدۇر.

سوپىالرنىڭ ئەرزى

بىــر دەرگاھتىكــى ســوپىالر، ائرىســىدىكى بىــر دەرۋىــش ۈئســتىدىن ەئرز قىلىپ، 
شــەيخنىڭ ائلدىغــا كىرىپتــۇ. شــەيخكە ۆئز ەئرزلىرىنــى بايــان قىلىــپ دەپتــۇ:

_ ائرىمىزدىكــى بىــر دەرۋىــش توغرىســىدا ســىلىنىڭ ائلدىلىرىغــا ەئرز قىلىــپ 
كەلــدۇق. بىزنىــڭ ەئرزىمىزگــە قــۇالق ســالغايال مۇھتــەرەم شــەيخ .

شەيخ : "ەئي دەرۋىشلەر! شىكايىتىڭالر زادى نېمە؟“

ەئرز قىلىپ كىرگەن دەرۋىشلەرگە ۋاكالىتەن ائرىسىدىن بىرى:

_ بــۇ دەرۋىشــنىڭ ناھايىتــى ناچــار ۈئچ خۇيــى بــار. بىرىنچىســى، قۇمــدەك كۆپ 
گــەپ قىلىــدۇ. ىئككىنچىســى كــۆپ تامــاق يەيــدۇ. ۈئچۈنچىســى كــۆپ ۇئخاليــدۇ. ەئي 

خىســلەتلىك شــەيخىم بىزگــە ياردەم قىلســىال.

بــۇ ســۆزلەرنى ەئســتايىدىللىق بىلــەن ائڭلىغان شــەيخ دەرۋىشــكە قــاراپ تۇرۇپ 
مۇنــداق دەپتــۇ: "وئتتــۇرا يولنــى تــۇت. ھەرۋاقىــت ھەرقانــداق ىئشــتا مۆتىدىــل بــول! 
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ىئشــالرنىڭ ەئڭ ياخشىســى وئتتــۇرا ھــال بولغىنى. 

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان دەرۋىــش ۆئز ھالىدىــن ائزراق ســۆز ېئچىپتــۇ ۋە 
سەۋەبلىرىنى كۆرسىتىپ ۆئزىنى ائقلىماقچى بوپتۇ ھەم بەزى سوائلالرنىمۇ سوراپتۇ.

شــەيخ دەرۋىشــنىڭ كۆرسەتكەن سەۋەبلىرىنى ائلدىرىماي چۈشىنىشلىك قىلىپ، 
بىــر- بىرلــەپ رەت قىپتــۇ. ســوائللىرىغا قاناەئتلىك  جــاۋاپ بېرىپتۇ ۋە يەنە دەپتۇ:

_ وئتتــۇرا يــول تۇتــۇش ھېكمەتتــۇر. بىــراق وئتتــۇرا ھــال بولــۇش نىســبەتكە 
ــزدەك  ــبەتەن دېڭى ــقانغا نىس ــۇ، چاش ــان س ــز تۇيۇلغ ــە تېيى ــدۇ. تۆگىگ ــاراپ بولى ق
چوڭقــۇر بىلىنىــدۇ. ەئگــەر بىرســېنىڭ تــۆت نــان يېگۈســى بــار بولســا، ۇئنىــڭ ۈئچــۈن 
ىئككــى ياكــى ۈئچ نــان مۇۋاپىــق بولىــدۇ. ەئگــەر ۇئ تــۆت ناننــى بىراقــال يەۋەتســە ۇئ 
ھالــدا بــۇ مۇۋاپىــق بولمــاي بەلكــى ائچ كۆزلــۈك بولــۇپ، ۆئز نەپســېنىڭ قۇلــى بولغان 
بولىــدۇ. ىئشــالر ائدەمگــە قــاراپ بولىــدۇ. بىرســى مەككىگــە پىيــادە كەتســە، بىرســى 
مەھەللىســىدىكى مەســچىتنى يىراق دەپ قاخشايدۇ. بىرلىرى ياخشىلق يولىدا قۇربان 
بولســا، يەنــە بىرلىــرى ناننىــڭ دەردىــدە بىر-بىرلىــرى بىلــەن جېــدەل قىلىــدۇ. شــۇڭا 
بــاش ۋە ائخىــرى بولمىغــان نەرســېنىڭ وئتتــۇرا ھالــى بولمايــدۇ. چەكســىز نەرســېنىڭ 
ائلــدى ائرقىســى بولمايــدۇ. ۇئنىــڭ وئتتۇرىســى، يانلىــرى بولمايــدۇ. ھەممــە ىئشــنىڭ 
باشلىنىشــمۇ ۋە ائخىرلىشىشــمۇ ھەقتىــن بولىــدۇ. دېڭىز-وئكيــان ســىياھ بولســىمۇ 
ھەقنــى يېزىــپ ائڭلىتىشــقا يەتمەيــدۇ. مەســىلەن: يەتتــە دېڭىــز ســىيا بولســا ھەقنــى 
مەدھىيىلــەپ يېزىــپ بوالاليمــەن دەپ ۈئمىــد قىلمــا. باغ-وئرمانالردىكــى بارلىــق 
دەرەخلــەر قەلــەم بولســىمۇ، بــۇ ســۆزلەرنىڭ ھەممىســىنى يېزىــپ بولۇشــقا ىئمــكان 
ــدۇ.  ــەم ۋە ســىياھالر تۈگەيــدۇ. ەئممــا، ســۆزلەر تۈگىمــەي، ېئشــىپ قالى يــوق. قەل
بەزىــدە ۇئخلىغانــدەك بولۇۋالىمــەن، گۇمانخــورالر مېنــى "ۇئخلىــدى" دەپ وئياليــدۇ. 
ەئســلىدە كــۆزۈم ۇئخلىغــان بىلــەن كۆڭلــۈم داۋاملىــق وئيغاقتــۇر. ىئشــىم يوقتــەك 
كۆرۈنســىمۇ، ىئشــلىرىم قۇمــدەك. ســېنىڭ كــۆزۈڭ وئچــۇق، قەلبىــڭ ۇئيقــۇدا. مېنىڭ 

كــۆزۈم ۇئيقــۇدا، قەلبىــم وئيغاقتــۇر.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

تاشــقى بىــر ســەۋەپ بىلــەن ەئخالقســىز ىئشــالردىن بىــرى كۆپەيســە، ىئنســان 
ۋۇجۇدىــدا كېســەل پەيــدا بولۇشــقا باشــاليدۇ.

دوستۇڭدىن ۈئستۈنلۈك تاالشساڭ، دوستلۇق بۇزۇلىدۇ.
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كۆزەتچى داۋاملىق ۇئيقۇدا. چۈنكى بېلىققا كۆزەتچى كېرەك ەئمەس.

ســەن ۆئزەڭنــى مــاڭا وئخشــاتما. ســاڭا كېچــە ۋاقتى  مــاڭا كۈندۈز. ســاڭا زىندان، 
مــاڭا باغچىدۇر.

مــەن يۈكســەكلەرگە ۇئچقــان بىــر قــۇش. ەئندىشــە چىۋىنگــە خاســتۇر. چىۋىــن 
مەنــدەك ۇئچاالمتــى؟

پۇتلىرى سۇنۇق بولغان ماڭا كەلسۇن دەپ پەستە تۇرىمەن.

ۋۇجۇدۇم سۈنئىي ياسىغان قاناتتىن ۇئزاق.

يېگەن ەئنجۈرلىرىڭ باشقىالرنى قىزغاندۇرسا، بولۇشىغا يە، زىيان قىلمايدۇ.

ــا كەلتۈرســە، ۇئ  ــەت ھالغ ــاك نەرســىلەرنى مەين ــەن پ ــەر ائشــقازىنىڭ يېگ ەئگ
ھالــدا ســەن گېلىڭنــى قۇلۇپــالپ، ائچقۇچنــى تاشــلىۋەت. يېگــەن نەرســەڭ تەڭرىنىــڭ 

نــۇرى ھالىغــا كەلســە، خالىغاننــى يــە، ھــاالل بولســۇن!

تەڭرى ىئلھامىدىن مەھرۇم قالغانالر، نادانلىقىدىن يات ائۋاز بىلەن مەشۇقىنىڭ 
ائۋازىنى پەرق ېئتەلمەيدۇ.

بىلىمسىزلەرنىڭ سۆزلىرى ىئنكارچىلىققىال يارايدۇ.

ھېكمــەت، مۇئمىننىــڭ يوقىتىــپ قويغــان مېلىــدۇر. ۇئنــى كىمدىــن ائڭلىســا ھېچ 
ىئككىلەنمــەي قوبــۇل قىلىدۇ.

ۆئزىنــى ھېكمــەت يېنىــدا كۆرگــەن ېئســىل ىئنســان قانداقمــۇ ۆئز ۆئزىدىــن 
گۇمــان قىلســۇن؟

ۇئسســاپ كەتكــەن بىرســىگە "ســۇ ىئچمەكچــى بولســاڭ، كۈپتــە ســۇ بــار، ېئلىپ 
ىئــچ" دېســەڭ، ۇئ ۇئسســىغان ائدەم: "مــاڭ يوقــال، يالغــان ســۆزلىمە. داۋا قىلمــا. 
بــۇ ائساسســىز بىــر شــىكايەت. گۇۋاھچىــڭ بارمــۇ؟ قېنــى ىئســپاتال، بەلكــى بــۇ ســۇغا 

وئخشــايدىغان بىــر نەرســىدۇر،  كىــم بىلىــدۇ؟ " دەپ تۇرىۋاالمــدۇ؟

ــى.  ــۈرەك پارىس ــېنىڭ ي ــى :"ەئي ائنىس ــا ائنىس ــر بوۋاقق ــان بى ــۈت ېئمىۋاتق س
كــەل ! ەئم دېــدى بــوۋاق: "ەئي ائنــا! مــاڭا بىــر دەلىــل كۆرســەت. ائندىــن مــەن ســېنى 

ېئمــەي" دەمــدۇ؟
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شۇڭا ائجىز خەلقنىڭ كۆڭلىگە پەيغەمبەرنىڭ يۈزى ۋە ائۋازى مۆجىزە بولغان.

بىلــەن  قەلبــى ۇئنىڭغــا جان-دىلــى  پەيغەمبــەر ســۆزلىگەندە، ۈئممەتنىــڭ 
ــان. ــن ائڭالپ باقمىغ ــقا ھېچكىمدى ــى باش ــر ائۋازن ــداق بى ــى مۇن ــان. چۈنك باغالنغ

ەئي قېرىنداشــالر! ھېكايــە بىــر تارازىــدۇر. ۇئنىڭدىكــى مەنە بولســا بىر داندۇر. 
ەئقىللىــق كىشــىلەر مەنىلىــك دانالرنى ائلىــدۇ. ھەرگىز تارازىغــا بېرىلىپ كەتمەيدۇ.

كۆك قەھرىدە ۇئچ، چىۋىندەك پەس ۇئچما!

كۆڭۈل كۆكسى كەڭ بولغانالرنىڭ قوللىرىمۇ وئچۇق بولىدۇ.

ئۆلمەسلىكنىڭ دورىسى

ــان   ــك ۆئتكۈزۈۋاتق ــى بەختلى ــى، ھاياتىن ــى ياخش ــى ناھايىت ــى ەئھۋال ــر كۈن بى
بىلىملىــك بىــر  ائدەم كۆپچىلىك بىلەن پاراڭلىشــىپ وئلتــۇرۇپ، چاقچاق قىلىپ دەپتۇ:

_ ھىندىســتاندا بىر دەرەخ بار ىئكەن. ۇئ دەرەخنىڭ مېۋىســىنى كىم يېســە ، ۇئ 
كىشى قېرىمايدىكەن ۋە مەڭگۈ ۆئلمەيدىكەن. ۇئ دەرەخنىڭ مېۋىسى ۆئلمەسلىكنىڭ 

دورىسى ىئكەن.

بــۇ گــەپ قۇالقتىــن قۇالققــا يېتىــپ، ائخىرىــدا پادىشــاھنىڭ قۇلىقىغــا يېتىپتــۇ. 
ــڭ  ــالپ، ۇئ دەرەخنى ــايدۇ" دەپ وئي ــرا وئخش ــاھ "توغ ــان پادىش ــۆزنى ائڭلىغ ــۇ س ب
مېۋىســىنى قولغــا چۈشۈرۈشــنىڭ كويىغــا چۈشــۈپتۇ. شــۇنىڭ بىلــەن قولىدىــن ىئــش 
كېلىدىغــان بىــر چاپارمەننــى نۇرغــۇن مال-دۇنيــا بىلــەن ھىندىســتانغا يولغــا ســاپتۇ. 
بــۇ ائدەم ھىندىســتانغا كېلىــپ، ۇئ دەرەخنــى ىئزدەپتــۇ. ەئممــا، پۈتــۈن ھەممــە 
يەرنــى ىئــزدەپ، قېدىرىۋەتكــەن بولســىمۇ ۇئ دەرەخنــى ھېــچ بىــر يەردىــن تاپالماپتۇ. 
شــۇنداق قىلىــپ بــۇ ائدەم ۇئ دەرەخنــى نەچچــە يىــل ىئزدەپتــۇ. ھىندىســتان دېگــەن 
بــۇ دۆلەتتــە بارمىغــان يېــرى، چىقمىغــان دۆڭــى، كەزمىگــەن چۆلــى قالماپتــۇ. قايســى 
شــەھەرگە بېرىــپ كىمدىــن ۇئ دەرەخنــى سورىســا، بەزىلــەر مىيىقىــدا كۈلــۈپ زاڭلىــق 
قىلســا بەزىلــەر بېشــىنى چايقــاپ تــۇرۇپ: "ھــەي، ســاراڭ بوپقاپتــۇ _دە بــۇ بىچــارە" 
دەيدىكــەن. يەنــە بەزىلــەر:" كۆڭلــى تــۈز بــۇ ائدەمنىــڭ بۇنچىلىــك ەئجىــر قىلىشــىنىڭ 
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ــتۇ"  ــۆز ەئمەس ــۇرۇق س ــۇ ق ــى ب ــاردۇر. بەلك ــەۋەبى ب ــر س ــىنىڭ بى ــا تارتىش ۋە جاپ
دەيدىكــەن. شــۇنداق قىلىــپ كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە بىرســى ۇئ ائدەمگــە دەپتــۇ:

_پاالنى يەرگە بارساڭ بىر وئرمان بار، ائشۇ وئرماندا شۇنداق بىر دەرەخ بار.

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان ائدەم ناھايىتــى ھاياجانلىنىپتــۇ. يىلالردىــن بېــرى 
بۇنــداق بىــر ياخشــى خەۋەرنــى ائڭالپ باقمىغــان بولغاچقــا، ائشــۇ وئرمانغــا قــاراپ 
چېپىپتــۇ. ۇئ ائدەم ىئنتايىــن خــوش بولــۇپ كەتكــەن ىئكەن. چۈنكــى نەچچە يىلالردىن 
بىــرى ۇئ دەرەخنــى ىئــزدەپ كــۆپ جەبىر-جاپــا تارتىپتــۇ. پادىشــاھمۇ ۇئنىڭغــا كــۆپ 
پــۇل ەئۋەتىپتــۇ. ەئممــا، تــا بۈگۈنگىچــە قــۇرۇق گەپتىــن باشــقا بىــر نەرســىگە ىئگــە 
ــا  ــڭ ۇئچــى ۇئنىڭغ ــر ۈئمىدنى ــە بولســا بولســۇن بى ــا نېم ــۈن مان بولماپتىكــەن. بۈگ

كۆرۈنۈپتــۇ.

ائدەم شــۇنداق قىلىپ ھېلىقى وئرمانغا يېتىپ كەپتۇ، قارىســا  تاللىرى شــۇنداق 
ېئگىز، مېۋىســى توڭ، يوپۇرماقلىرى يېشــىل بىر دەرەخ تۇرغۇدەك. ەئمما بۇ دەرەخ 
ــى ىئكــەن. ائدەمنىــڭ  ــڭ زىننىت ــدەك دەرەخ بولماســتىن پەقــەت شــۇ وئرماننى ھېلىقى
نۇرســىز، ھارغىــن كۆزلىــرى ۈئمىدســىزلىك ىئچىــدە وئلتۇرۇشــۇپ كېتىپتــۇ. شــۇنچە 
كــۆپ جاپاالرنــى تارتىــپ ېئرىشــكىنى قــۇرۇق گــەپ بوپتــۇ. ۆئزىنــى ناھايىتــى بىچــارە 
ھېــس قىپتــۇ. پۈتــۈن قىلغــان ىئشــلىرى، تارتقــان جاپالىــرى بــوش كېتىپتــۇ. شــۇنىڭ 
بىلــەن ائمالســىز پادىشــاھنىڭ يېنىغــا قايتماقچــى بوپتــۇ. دەرت- ەئلــەم ىئچىــدە 
ــا مۇشــۇنداق ۈئمىدســىزلىكتە  ــۇ. مان ــەن يولغــا چىقىپت ــرى بىل ياشــقا تولغــان كۆزلى
كېتىۋاتقانــدا، يولــدا بىــر شــەيخ ۇئچــراپ قاپتــۇ. ائدەم شــەيخنى كــۆرۈپ ۆئز ھالىنــى 
مۇنداق ىئزھار قىپتۇ: "ۈئمىدســىزلىك دېڭىزىغا چۆكتۈم. ىئچىم ھەســرەتكە تولدى. 
ســېنىڭ مۇبــارەك جامالىڭنــى كۆرۈشــۈم، مېنىــڭ تەلىيىمنىــڭ باشلىنىشــى بولســۇن. 
ياخشــى تىلــەك، ېئســىل دۇائلىرىڭنــى مېنىڭدىــن ائيىمــا. ۇئ دۇائلىرىــڭ يولــدا مــاڭا 
ياخشــى ھەمــرا بولغــاي. ائرزۇ قىلىــپ يۈرگەن ىئشــالردىن ۈئمىدىمنــى ۈئزدۈم." دەپ 
يىغــالپ تــۇرۇپ شــەيخنىڭ ائلدىغــا كېلىــپ قولىنــى ســۆيۈپتۇ . بۇلۇتتىــن چۈشــكەن 
يامغــۇردەك كــۆز ياشــلىرى شــەيخنىڭ مۇبارەك قوللىرىنى ھــۆل قىلىۋېتىپتۇ. ۇئ ائدەم 
يەنــە ســۆزىنى داۋام قىلىــپ: "ەئي شــەيخ! مــاڭا ىئچىــڭ ائغرىســۇن! ۈئمىدســىزلىك 

ىئچىــدە قالدىــم. مــاڭا يــاردەم قىلغىــن.

كۆڭلــى يۇمشــاق شــەيخ بــۇ ىئزتىراپقــا تولغــان ســۆزلەرنى ائڭالپ ســوراپتۇ: _ 
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ســېنىڭ بــۇ مەيۈســلىكىڭ زادى نېمــە ســەۋەپتىن؟ زادى مەندىــن نېمــە تىلەيســەن؟ 

_ مېنــى پادىشــاھىم بىــر دەرەخنــى تېپىــپ، ۇئنىــڭ مېۋىســىنى ەئكىلىشــكە 
ــا، ۇئ  ــلىقنىڭ دورىســى بولغاچق ــڭ مېۋىســى قېرىماس ــدى. ۇئ دەرەخنى ــان ىئ بۇيرۇغ
دەرەخ پۈتــۈن دۇنيــا ائرزۇ قىلىدىغــان بىــر دەرەخمىــش. مــەن ۇئ دەرەخنــى ناھايىتــى 
كــۆپ ۋاقىــت ســەرپ قىلىــپ ىئزدىمىگــەن بۇلۇڭ-پۇشــقاق قالمىــدى. ەئممــا، ۇئنــداق 

بىــر دەرەخنــى ھېــچ يەردىــن تاپالمىدىــم. 

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان شــەيخ قاقاقالپ كۈلــۈپ كېتىپتــۇ ۋە ۇئ ائدەمگە مۇنداق 
خىتــاب قىپتۇ:

“ەئي ائق كۆڭــۈل ائدەم! ۇئ دەرەخ ائلىمالرنىــڭ ىئلىمىدۇر. بۇنى پەقەت ائلىمالر 
چۈشــىنىدۇ. ۇئ شــۇنداق ۇئلــۇغ ھــەم شــۇنداق چــوڭ، ھــەر تەرەپكــە يېيىلغــان. 
ــزدۇر. ســەن  ــۇر دېڭى ــەن چوڭق ــان كەتك ــۇنداق بىپاي ــى ۋە ش ــڭ بۇلىق ۇئ ائبىھاياتنى
ــەس.  ــۇ ەئم ــۇ، مېۋىدىم ــەق.  مەنىســى ياپراقتىم ــەكىلگىال قاراپســەن، ەئي ەئخم ش
ۇئنىــڭ ىئســمى بەزىــدە بىــر دەرەخ، بەزىــدە قۇيــاش، بەزىــدە دېڭىــز، بەزىــدە بۇلــۇت 
. ەئممــا، مىــڭ ەئســىرلەردىن بېــرى ۇئ  بىــردۇر. ەئڭ قىممەتلىك ەئســىرى مەڭگۈلۈك 
ھاياتتــۇر. ۇئ يالغــۇز. ەئممــا، ەئســەرلىرى كۈرمىڭــدۇر. ھەربىرىنىــڭ ۆئزىگــە اليىــق 
ىئســىملىرى بــار. بەزىــدە ۇئ بىرلىــرى ۈئچــۈن قەھــر ۋە زۇلــۇم قىلســا يەنــە بەزىلــەر 
ۈئچــۈن ياخشــىلىق قىلىــدۇ. ســەن پەقــەت دەرەخنىــڭ ىئســمىگە باغلىنىــپ قېلىــپ مانــا 
مۇشــۇنداق چارىســىز، ۈئمىدســىز ھالغا چۈشــۈپ قاپســەن. ســەن ىئســمىنى وئيلىما، 

ۇئنىــڭ ماھىيىتىگــە قــارا. ۇئ ســۈپەتلەر ســېنى ھېكمەتكــە ېئرىشتۈرســۇن" دەپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ەئي وئغۇل! شىرنە توڭالپ قالغان ھالەتتىمۇ ۇئنى يېگەننىڭ جىگىرى قىزىيدۇ.

ــۆزلىرى  ــڭ س ــتۈرىدۇ. ەئخمەقنى ــانالرنى بىرلەش ــۆزلىرى ىئنس ــڭ س بىلىملىكنى
ــدۇ. ىئنســانالرنى بۆلۈشــكە ســەۋەپ بولى

تىل بىلگەن ائدەم جەرەن بىلەن قاپالننىمۇ ىئتتىپاقالشتۇرااليدۇ.

ھەر دەۋردە تىنچلىقنى ســۆيىدىغان، زۇلۇمغا قارشــى تۇرىدىغان بىر ســۇاليمان 
چىقىدۇ.

ياخشى ىئنسانالرنىڭ روھى بىردۇر.
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ۈئزۈم ھەر خىل بولسىمۇ، سىقىلسا ھەممىسى وئخشاش قىيام بولىدۇ.

ــىلەر  ــز كىش ــك، ەئزى ــن بىلىملى ــانالرنىڭ كۆپلۈكىدى ــان ىئنس ــىز ۋە يام بىلىمس
ــدۇ. ــا ۇئچراي زۇلۇمغ

ئاچ كۆزلۈكنىڭ ئاقىۋىتى

بىــر زامانــالردا ھىندىســتان دېگــەن مەملىكەتتــە مۇنــداق بىــر پاجىەئلىــك ۋەقــە 
بوپتــۇ. بــۇ ۋەقــە كېيىنكىلەرگــە ىئبــرەت بولســۇن ۈئچــۈن، تــا بۈگۈنگىچــە ھېكايــە 

قىلىنىــپ كەلمەكتــە.

ــڭاچ  ــە كىشــىنىڭ ائچ- يالى ــى بىرقانچ ــر كۈن ــر دانىشــمەن، بى ھىندىســتاندا بى
ۇئزاق بىــر ســەپەردىن كەلگەنلىكىنــى كۆرۈپتــۇ. بــۇ ىئلىــم ىئگىســى ۇئالرنىــڭ ائلدىغا 
كېلىــپ ســاالم بېرىپتــۇ ۋە ۇئالرنىــڭ بــۇ ائچھالــى يامــان ىئشــالرنى قىلىشــىغا ســەۋەپ 

بــوپ قالمىســۇن دەپ مۇنــداق نەســىھەتلەرنى قىپتــۇ     :

„كۆرۈپ تۇرۇپتىمەن، ۇئزاق بىر يولدىن كەلگەندەك قىلىسىلەر. قورسىقىڭالرمۇ 
ائچتــەك قىلىــدۇ. تۇرقۇڭالردىــن خــۇددى كەرباالنىــڭ دەرتلىرىنــى تارتقانــدەكال 
قىلىســىلەر. ەئمما، مەن ســىلەرگە شــۇنى دېمەكچىمەنكى، ھەرگىز ائچلىق دەردىدىن 
بــۇ يەرلــەردە ائلدىڭالرغــا ۇئچــراپ قالغــان پىلنىــڭ باللىرىنــى يېمــەڭالر. بــۇ يــەردە 
پىلنىڭ بالىلىرى ائدەمگە ۇئچراپال تۇرىدۇ. ۇئالرنى وئۋالش سىلەرگە ياخشى ىئشتەك 
تۇيۇلمىســۇن. گەرچــە ۇئالر ســىلەرگە كىچىــك ۋە ســېمىز كۆرۈنۈپ، ســىلەرنى جەلىپ 
قىلغىنــى بىلــەن، ۇئالرنــى ھــەر ۋاقىــت ائنىلىــرى يىراقتىــن كۆزىتىپ، قوغدايــدۇ. ەئگەر 
ۇئالرغــا بىــر ىئــش بولســا ائنىلىــرى ائلەمنى-مالــەم قىلىــدۇ. شــۇڭا ۇئالرنــى وئۋالشــنى 

ھەرگىــز خىيالىڭالرغــا كەلتۈرمەڭالر.“

دانىشــمەن ۆئز نەســىھەتلىرىنى ائخىرالشــتۇرۇپ يەنــە دەپتــۇ : "بــۇ گەپلىرىــم 
قۇلىقىڭالرغا ھالقا بولســۇن. ھاياتىڭالر بىرەر زىيان-زەخمەتكە  ۇئچراپ قالمىســۇن. 
يوپۇرمــاق بىلــەن وئت-چۆپلەرنىــال يەيدىغــان بۇ پىل بالىلىرىنــى وئۋلىماڭالر. مەن بۇ 
نەسىھىتىم ائرقىلىق ۆئز ۋەزىپەمنى ائدا قىلدىم. ەئگەر بۇ نەسىھىتىمنى ائڭلىساڭالر، 
ەئلۋەتتــە ســىلەردىن كــۆپ مەمنــۇن بولىمەن. مەن ۋەزىپەمنى ائدا قىلدىم، مەقســىتىم 
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سىلەرنى زەرەردىن قۇتقۇزۇشتۇر. تاماخورلۇقىڭالر سىلەرنى يولدىن ائزدۇرمىسۇن. 
چۈنكى ۇئ ســىلەرگە دۈشــمەندۇر." دەپ ۇئالر بىلەن ۋىدالىشىپتۇ.

ــا،  ــۇ. ەئمم ــىپ وئلتۇرۇپت ــە قارىش ــەر بىر-بىرىگ ــان ائدەمل ــىھەتنى ائڭلىغ نەس
ــدا  ــا مۇشــۇ چاغ ــۇ. دەل مان ــى نەپســىگە ەئســىر قىپت ــق، ۇئسســۇزلۇق ۇئالرن ائچلى
يولدىــن ېئزىــپ قالغــان، ەئمدىــال تۇغۇلغــان دوپدوغىــالق بىــر پىــل بالىســى تايتاڭالپ 
ۇئالرنىــڭ ائلدىدىــن ۆئتۈپتــۇ. ائچلىقتــا وئلتۇرغــان ائدەملەر بۇ پىل بالىســىنى كۆرۈپال 
ــپ  ــەززە قىلى ــۈرۈپ، م ــل بالىســىنى ۆئلت ــپ، پى ــپ بېرى ــەردەك ېئتىلى ــۇچ بۆرىل يىرتق
يەپتــۇ. ۇئالرنىــڭ ائرىســىدىكى بىرســى جايىــدا جىــم وئلتــۇرۇپ، ۇئالرغــا ائرىالشــماي 
پىــل بالىســىغا چېقىلماپتــۇ ھــەم گۆشــىدىن يېمەپتۇ. چۈنكى ۇئ كىشــى دانىشــمەننىڭ 
نەســىھەتىنى كۆڭلىــدە چىــڭ ســاقلىغان ىئكــەن. مۇشــۇ ســەۋەپتىن پىــل بالىســېنىڭ 

كاۋىپىدىــن نەپســىنى تارتقــان ىئكــەن. بــۇ ەئقىــل ۇئنىڭغــا بەخــت ەئكەپتــۇ.

ــەر راســا قاتتىــق  شــۇنداق قىلىــپ پىــل بالىســىنى كاۋاپ قىلىــپ يېگــەن ائدەمل
ۇئيقۇغــا كېتىپتــۇ. ۇئ ەئقىللىــق كىشــى وئيغــاق ىئكــەن. مانــا ماشــۇ چاغــدا يىراقتىــن 
چــوڭ بىــر پىلنىــڭ ېئتىلىــپ كېلىۋاتقانلىقىنــى كۆرۈپتــۇ. بــۇ پىــل ۇئدۇل ۇئ ائدەمنىــڭ 
ــى  ــېنىڭ پۇرىقىن ــا، ۆئز بالىس ــۇ. ەئمم ــم پۇراپت ــى ۈئچ قېتى ــۇ ۋە ائغزىن ــا كەپت يېنىغ
پۇرىماپتــۇ. ەئتراپنــى بىرقانچــە قېتىــم ائيلىنىــپ، ۇئ ائدەمنىــڭ يېنىدىــن يىراقلىشــىپ، 
ۇئخالۋاتقانالرنىــڭ يېنىغــا كەپتــۇ. ۇئالرنىــڭ ھەممىســېنىڭ ائغزىدىــن ۆئز بالىســېنىڭ 
ــڭ دەل  ــپ يېگەنلەرنى ــۇ ۋە بالىســىنى كاۋاپ قىلى ــى بىلىپت ــڭ كېلىۋاتقانلىقىن پۇرىقىنى
مۇشــۇ كىشــىلەر ىئكەنلىكىنــى جەزىملەشــتۈرۈپتۈ، ۇئالرنىــڭ ھەممىســىنى جــان 
ائچچىقــى بىلــەن دەسســەپ مىجىــپ، جېنىنى تەنلىرىدىن جۇدا قىپتۇ. ۇئالرنى شــۇنداق 
غــەزەپ بىلــەن ۆئلتۈرۈپتىكــى، ھــەر بىرىنــى ائيرىم-ائيرىــم دەسســەپ چەيلىۋېتىپتــۇ 
ائندىــن خارتۇمــى بىلــەن ېئلىــپ نەلەرگىــدۇر پىرقىرىتىــپ ېئتىپتــۇ. ۇئالرنىــڭ جانســىز 
بەدەنلىــرى پارچە-پارچــە بولــۇپ كېتىپتــۇ. شــۇنداق قىلىــپ پىــل بالىســېنىڭ ائنىســى 

ۆئز يــۈرەك پارىســېنىڭ ىئنتىقامىنــى ائپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ىئنساندىن روھ ۋە ەئقىل ۇئزاقالشقاندا، ىئنسان تۇپراققا يەم بولىدۇ.

ياپراقالر ۋە چېچەكلەرنىڭ وئزۇقى ھەقنىڭ نىئمەتلىرىدىندۇر.

يامان خۇي، يامانالرنىڭ بېشىنى يەيدۇ.
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قۇياشــنىڭ، ائينىــڭ ۋە يۇلتۇزالرنىــڭ پارقىرايدىغــان ېئگىــز ۋە يورۇق ساماســى 
بار.

تاماخورلــۇق قۇالقنىــڭ ائڭلىماســلىقىغا ســەۋەپ بولســا، يامــان نىيــەت كۆزنىــڭ 
كۆرۈشــىگە پــەردە بولىــدۇ.

ياخشــى ىئنســانالرنىڭ ائرقىســىدىن گــەپ تېپىــپ، غەيــۋەت قىلمــا. ۇئالرنــى 
كۈزىتىــپ، قوغــداپ تۇرىدىغــان ھەقنىــڭ ىئلتىپاتــى بــار.

تاغدىن ائلغان تاشنىمۇ جايىغا قويمىساڭ، تاغمۇ بىر كۈن يوق بولىدۇ.

يىپــەك كىيگەنلەرگــە قــاراپ بــاق! يىپەكنىــڭ ەئقىــل ۋە پىكىرگــە بىــر پايدىســى 
بارمــۇ؟

تاشقى كۆرۈنۈشى ائددىي بولغانالرنىڭ وئي-پىكىرلىرى بالدەك بولىدۇ.

ــارت. بولمىســا  ــى ت ــدى، قولۇڭن ــەر ەئم ــەر! يېت ــى ىئچكەنل ــڭ قېنىن ەئي خەلقنى
ــدۇ. ــام ائلى ــرى ســەنلەردىن ىئنتىق ــڭ  قانلى ــۇم خەلقنى مەزل

دوستۇڭنى تونۇ

بىــر ســەھرالىق ائدەم  بىلــەن  بىــر شــەھەرلىك  بىــر مەملىكەتتــە،  بــۇرۇن 
تونۇشــىدىكەن. ســەھرالىق شــەھەرگە كەلگــەن ۋاقىتلىرىــدا، شــەھەرلىك دوســتىنىڭ 
ۆئيىگــە چۈشــىدىكەن. ھــەر قېتىــم كەلگەنــدە، ۇئ دوســتنىڭ ۆئيىــدە ىئككــى ۈئچ ائي 
قېلىــپ، مېھمــان بولــۇپ كېتىدىكــەن. شــەھەرلىك دوســتى بولســا غــودۇراپ قالمــاي 
شــۇنداق وئچۇق-چىــراي بىلــەن كۈتۈۋېلىــپ، ياخشــى مېھمــان قىلىــپ يولغــا ســېلىپ 

ــر كۈنــى ســەھرالىق ائدەم شــەھەرلىككە مۇنــداق دەپتــۇ: قويىدىكــەن. بى

“دوســتۇم! ســەن بىــرەر قېتىممــۇ يېزىمىزغــا چىقىــپ، مېنىــڭ يېنىمــدا مېھمــان 
بولــۇپ باقمىدىــڭ. بــۇ قېتىم باال-چاقاڭنــى ېئلىپ، بىزنىڭكىگە چىقىــپ مېھمان بولۇپ 
كەتكىــن. ھازىــر باھــار ۋاقتــى، يېزىمىــز قىزىــل گۈللــەر بىلــەن پۈركىنىــپ، شــۇنداق 
ــقاندا  ــەر پىش ــۇم مېۋىل ــر چىقمىســاڭ چوق ــەر ھازى ــى . ەئگ ــۇپ كەتت ــق بول چىرايلى
چىققىــن. مــەن ۆئزەمنىــڭ بېغىدىكــى شېرىن-شــېكەر مېۋىلــەر بىلــەن ســىلەرنى بىــر 
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مېھمــان قىلىــۋاالي. بالىلىرىڭنــى ھەتتــا ۇئرۇق-تۇغقانلىرىڭنىمۇ بىللــە ېئلىپ چىقىپ، 
ــۇپ كېتىــدۇ ،  ۈئچ-تــۆت ائي تــۇرۇپ كېلىــڭالر. يــازدا يېزىمىــز بــەك چىرايلىــق بول

پۈتــۈن ېئتىزلىــق گۈلىســتانغا ائيلىنىــدۇ .“   

ــۈن  ــى ۈئچ ــتىنىڭ كۆڭل ــەھەرلىك، دوس ــان ش ــى ائڭلىغ ــن تەكلىپلەرن ــۇ قىزغى ب
بولســىمۇ ۆئزىنىــڭ بارىدىغانلىقىنــى بىلدۈرۈپ قويۇپتۇ. لېكىن ائرىدىن ســەككىز يىل 
ۆئتــۈپ كېتىپتــۇ. ســەھرالىق ھــەر يىلــى كەلگەنــدە "قاچــان بىزنىڭكىگــە چىقىســىلەر؟ 
قىــش كەلمەســتە بىــر چىقســاڭالر بوالتتــى"دەپ قويىدىكــەن. شــەھەرلىك بولســا ھــەر 
قېتىم"بــۇ يىــل يىراقتىــن بىــر مېھمىنىمىز كەلمەكچىــدى" دەپ باھانە كۆرســىتىدىكەن 
ۋە "بــۇ يىــل مېھمانلىرىمنــى ياخشــى ۇئزۇتۇۋالســام، كېلــەر يىلــى چوقــۇم چىقىمــەن" 

دەيدىكەن.

بۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغان ســەھرالىق: “ســېنىڭ بالىلىرىڭنى كۆرۈش ۈئچۈن مېنىڭ 
ــرى  ــاراپ كۆزلى ــوال ق ــا ت ــدۇ. يوللىرىڭالرغ ــۇپ كېتىۋاتى ــەززا بول ــەك تەق ــم ب بالىلىرى

تــۆت بــوالي دېــدى” دەپتــۇ.

سەھرالىق ھەر يىلى قالغاچتەكال شەھەرلىكنىڭ ۆئيىگە كېلىپ ۇئۋا سالىدىكەن. 
شەھەرلىك ھەر يىلى ۇئنىڭ ۈئچۈن بىرمۇنچە چىقىم قىلىدىكەن. ۈئچ ائي سەھرالىققا 
يېگــۈزۈپ ىئچكۈزىدىكــەن. بىــر كۈنــى ســەھرالىق ىئــزا تارتقىنىدىــن " ەئي دوســتۇم 

ســېنىڭ بــۇ يالغان ۋەدىلىرىــڭ قاچانمۇ تۈگەر؟ زادى قاچان چىقىســەن؟" دەپتۇ.

شــەھەرلىك: "مەنمــۇ ســېنىڭكىگە بېرىشــنى خااليمــەن. ەئممــا، ھــەر نەرســىگە 
ھاكىم بولغاننىڭ ھۆكۈمىگە باغلىنىپ قالدىم. ىئنسان يەلكەنلىك كېمىگە وئخشايدۇ، 
شــامالنى چىقارغانغــا قــاراپ باقايلــى، كېمىنــى قايســى تەرەپكــە ائپىرىدىكىــن" دەپتۇ. 
بــۇ گەپلەرنــى ائڭلىغــان ســەھرالىق: "بالىــالر بىلــەن بىللــە بېرىــڭالر، بىــر ھۇزۇرلىنىپ 

كېلىــڭالر. دوســتلۇقنىڭ يــۈزى  ۈئچۈن بولســىمۇ بىــر چىقىــڭالر." دەپ زورالپتۇ.

مانــا مۇشــۇنداق قىلىــپ وئن يىلمــۇ ۆئتــۈپ كېتىپتــۇ. بىــر كۈنــى شــەھەرلىكنىڭ  
بالىلىــرى دادىســىغا دەپتــۇ:

_ دادا! ائيمــۇ، بۇلۇتمــۇ، ســايىمۇ ھەرىكــەت قىلىــدۇ. ۇئ ســەھرالىق دوســتۇڭغا 
شــۇنچە كــۆپ ھەققىــڭ ۆئتتــى . ۇئنىــڭ بىلــەن شــۇنداق ياخشــى ۆئتتــۇق. ۇئ ائدەم، 
ســەن قىلغــان ياخشــىلىقالر ۈئچــۈن ســاڭا بىر خىزمەت قىلماقچى. ســەن ۇئنــى مېھمان 
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قىلغاندەك، ۇئمۇ ســېنى بىر مېھمان قىلماقچى. ۇئ بىزگە"داداڭالرنى يېزىغا چىقىشــقا 
كۆنــدۈرۈڭالر" دەپ بىزگــە گــەپ ۆئگەتتى.

شــەھەرلىك بالىلىرىنىــڭ بــۇ گەپلىرىنــى ائڭالپ: "ەئي بالىلىرىــم! دېگەنلىرىــڭالر 
توغــرا. ەئممــا، "ياخشــىلىق قىلغــان ائدەمنىــڭ شــەررىدىن )يامانلىكىدىــن( ھــەزەر 
ەئيلــە" دېگــەن بىر گەپ بار. دوســتلۇقتىكى مەقســەت مۇھەببەتتــۇر. بۇنىڭ بۇزۇلۇپ 

كېتىشــىدىن قورقىمــەن" دەپتۇ.

ــەر  ــۇ تەكلىپل ــۇ. ب ــپ قىپت ــن تەكلى ــق ائرقا-ائرقىدى ــا، ســەھرالىق داۋاملى ەئمم
شــەھەرلىككە بىــر ائز تەســىر قىپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن يېزىغــا بارماقچــى بوپتــۇ. بالىالر 
ناھايىتــى خــوش بوپتــۇ. تەييارلىقــالر پۈتكەنــدە، الزىم بولىدىغان نەرســىلەرنى ۆئكۈز 
ــۇ.  ــا چىقىپت ــاراپ يولغ ــەن ســەھراغا ق ــرى بىل ــى ۋە بالىلى ھارۋىســىغا بېســىپ، ائيال

شــەھەرلىك ائدەم يولــدا مۇنــداق خىيالالرنــى ســۈرۈپتۇ:

ــى شــۇنداق ياخشــى  ــەردە بىزن ــق. ۇئ ي ــر چىمەنزارلى ــز بى ــان يېرىمى “بارىدىغ
كۆرىدىغــان بىــر ېئســىل دوســتىمىز بــار. بــۇ ۇئزۇن قىشــنى ائشــۇ يــەردە ۆئتكۈزىمىــز 

ھەقىچــان. دوســتۇم بىزنــى كــۆرۈپ تــازا خــوش بولىدىغــان بولــدى”

ۇئالر وئن كۈنلــەپ ۇئزۇن ســەپەر قىلىــپ، ھەممىســى ھېرىــپ- چارچىغــان، 
ۇئالقلىــرى يەمســىز، سۇســىز ھالــدا ھېلىقــى دوســتى تۇرىدىغــان يېزىغــا ائران يېتىــپ 
كەپتــۇ. ەئممــا، يېزىدىكىلــەر:" بــۇ يــات كىشــىلەر بــۇ يــەردە نېمــە قىلىــدۇ، بىزنىــڭ 
ــى  ــن ۆئزىن ــالپ، ۇئالردى ــان ســېلىپ قويمىســۇن" دەپ وئي باغ-ۋاراۋانلىرىمىزغــا زىي
قاچۇرۇپتــۇ. شــەھەرلىك ائدەم ۇئنىڭ-بۇنىڭدىــن ســوراپ يــۈرۈپ، مىــڭ تەســلىكتە 
دوســتىنىڭ ۆئيىنــى تېپىپتــۇ ۋە لېكىــن ىئش كۈتكىنىــدەك بولماپتۇ. شــەھەرلىكلەرنىڭ 
كەلگىنىنــى ائڭلىغــان ســەھرالىق ائدەم دەرھــال بېرىــپ دەرۋازىســىنى تاقىۋاپتــۇ. بــۇ 
قوپاللىق، ەئدەپســىزلىكنى كۆرگەن شــەھەرلىك ائچچىقىدا ســاراڭدەكال بولۇپ قاپتۇ. 
ەئممــا، نېمــە ائمــال. ۇئالر بىلــەن جېدەللەشســە بوالمتــى؟ بــۇالر شــۇنداق قىلىپ بەش 
كــۈن كېچىلىــرى ســوغۇقتا مــۇزالپ، كۈندۈزلىــرى ىئسســىقتا پىشــىپ دەرۋازا ائلدىــدا 

كۈننــى ۆئتكۈزۈپتــۇ. بــۇ جەريانــدا ۇئالر كۆرمىگەننــى كۆرۈپتــۇ.

ــۇ بىرلىشــىدۇ. ائدەم ائچ بولســا  ــالر بىلەنم ــدا يامان ــۇر بولغان ياخشــىالر مەجب
ۆئلــۈك ىئتنىمــۇ يەيــدۇ.
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شــۇنداق قىلىــپ شــەھەرلىك بىــر كۈنــى ســەھرالىقنى كــۆرۈپ دەرھــال ســاالم 
بېرىپتــۇ ۋە "مــەن پاالنــى بولىمــەن." دەپتــۇ.

_ بەلكــى شــۇنداقتۇ. بىــراق ســەن كىــم، نېمــە قىلىدىغــان ائدەم؟ مــەن بۇالرنــى 
نەدىــن بىلــەي. بەلكــى ســەن بىــر يامان ائدەم بولۇشــۇڭ مۇمكىن ياكى ياخشــى ائدەم 
بولۇشــۇڭمۇ مۇمكىــن. مــەن كېچە-كۈنــدۈز تەڭرىنىــڭ ىئشــلىرىغا ھەيــران بولــۇپ، 
خىيــال دېڭىزىغــا چۆككــەن بىــر مەجنۇنمــەن. ســېنى تونۇمايمــەن. ھەتتــا ۆئزەمنىــڭ 
كىملىكىدىنمــۇ خەۋىرىــم يــوق بىرىمــەن. مەۋجۇتلۇقۇمدىــن قىلچىلىكمــۇ بىــر ىئپــادە 
قالمىــدى . ەئقلىــم تەڭرىدىــن باشــقا ھەممە نەرســىنى ۇئنۇتتى. كۆڭلۈمــدە تەڭرىدىن 

باشــقا ھېچكىــم يــوق.

بۇ سۆزلەرنى ائڭلىغان شەھەرلىك:

_ ســېنىڭ ھازىرقــى ھالىــڭ مــاڭا قىيامەتنــى يادىمغــا ســالدى. چۈنكــى قىيامــەت 
ــداش قېرىنداشــنى تونۇمايــدۇ. ســەن مېنىــڭ داســتىخىنىمدا كــۈر مىــڭ  ــى قېرىن كۈن
ــان ائشــۇ ائدەم ەئمەســمۇ؟  ــان قىلغ ــەن ســېنى مېھم ــۇ؟ م ــاق يېمىدىڭم ــم تام قېتى
ــەن  ــېنىڭ بىل ــمۇ؟ س ــان ەئمەس ــىلەرنى ائلغ ــى نەرس ــاڭا پاالن ــەن س ــى م ــى كۈن پاالن
كۆرۈشــمىدۇقمۇ؟ ائيــالپ مېنىــڭ ۆئيۈمــدە مېھمــان بولــۇپ تۇرمىدىڭمۇ؟ ســاڭا كۆپ 
ياخشــىلىق قىلمىدىممــۇ؟ ســەن ۆئزەڭ "ھەممــە يەرگــە ائرىمىزدىكــى دوســتلۇق پــۇر 

كېتىپتــۇ"  دەپ يۈرمىدىڭمــۇ؟

_ نېمانــداق جىــق قــۇرۇق گــەپ بــۇ؟ ســېنى يــا تونۇمىســام، يــا ىئســمىڭنى، يــا 
يۇرتۇڭنــى بىلمىســەم!

بەشــىنچى كېچــە ائســماننى قــارا بۇلۇتــالر قاپالپتــۇ. ائندىــن شــۇنداق قاتتىــق 
ــاق  ــدى پىچ ــۇ. ەئم ــران قاپت ــۇ ھەي ــمان ۆئزىم ــا ائس ــۇ ھالغ ــى، ب ــۇر يېغىپتۇك يامغ

ــەن: ــەزەپ بىل ــەھەرلىك دەرغ ــۇ . ش ــۆڭەككە يېتىپت س

“ۆئي ىئگىســى قېنــى؟” دەپ دەرۋازىنىــڭ ھالقىســىنى قاتتىــق قېقىپتــۇ. ائخىــرى 
ســەھرالىق دەرۋازىنىــڭ يېنىغــا كەپتــۇ ۋە "نېمە دەيســەن، نېمە ىئشــىڭ بــار؟" دەپتۇ.

شــەھەرلىك: " شــۇنچە ھەققىمدىن ۋاز كەچتىم، بارلىق وئي- پىكىرلىرىمدىنمۇ 
ۋاز كەچتىــم. بىــز بــەش كۈندىــن بىــرى ىئسســىقتا كۆيــۈپ، ســوغۇقتا تــوڭالپ، بــەش 
يىلــدەك جاپــا تارتتــۇق. دوســتتىن كەلگــەن بىــر بــاال، ياتتىــن كەلگــەن مىــڭ باالغــا 
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تەڭدۇر. ەئي ۇئنتۇغاق دوستۇم، جېنىمنى ائلساڭمۇ رازى. پەقەت مۇشۇ يامغۇرلۇق 
كېچىــدە بىزگــە دالــدا بولغــۇدەك بىــر يــەر بــەر. قىيامــەت كۈنــى بۇنىــڭ ياخشــىلىقىنى 

كۆرىســەن" دەپتۇ.

ســەھرالىق :" ۇئ يــەردە باغۋەننىــڭ ياتىدىغــان كىچىــك بىــر كەپىســى بــار. 
باغــۋەن ۇئ كەپىــدە بۆرىلەردىــن قوغدىنىپ ياتاتتى. بۆرىلەر كەلســە ۆئلتۈرىمەن دەپ 
قولىغــا وئقيــا ېئلىۋاالتتــى. ەئگــەر ســەن بــۇ جاپاغــا چىدايمــەن دېســەڭ قېنــى ۇئ يــەر 
ســىلەرنىڭ بولســۇن. ەئگــەر بۆرىلەردىــن قورقســاڭ، باشــقا بىــر يەرنــى تــاپ" دەپتــۇ.

شــەھەرلىك: "ســەن ائشــۇ يەرنــى بەرســەڭال، مــەن رازى. ســەن وئقيانــى مــاڭا 
بــەر. بۆرىلەردىــن ائىئلەمنــى قوغــداش ۈئچــۈن بــۇ كېچــە ۇئخلىمايمەن. بۆرە كېلىشــى 
ــدە ســىرتقا تاشــالپ  ــۇق كېچى ــۇ يامغۇرل ــى ب ــەن. ســەن بىزن ــى ۆئلتۈرىم ــەن ۇئن بىل

قويمــا" دەپتــۇ.

شــۇنداق قىلىــپ شــەھەرلىك بــاال چاقىلىــرى بىلــەن ۇئ باغچىنىــڭ بۇلۇڭىدىكــى 
كەپىگــە يەرلىشــىپتۇ. بــۇ يەرنىــڭ كىچىكلىكىدىــن ھەممىســى بىر-بىرىگە چاپلىشــىپ 

وئلتۇرۇپتۇ.

كېچــە شــەھەرلىك مۇنــداق وئيــالردا بوپتــۇ: “يــا رەببىــم! ســېنىڭ بىزگــە ىئچىــڭ 
ائغرىســۇن. ەئســلىدە بىــز بۇنىڭغــا اليىــق . چۈنكــى، مــەن ەئنــە ائشــۇنداق ىئپــالس 
كىشــىلەر بىلــەن دوســت بولــدۇم، ائدەم ەئمــەس مەخلۇقالرنــى ېئتىبارغــا ېئلىــپ، 
ياخشىلىق قىلغاننىڭ ائقىۋىتى مانا مۇشۇنداق بولىدۇ. ياخشى كىشىلەرنىڭ تېشىنى، 
توپىســىنى ســۈرتۈش يامــان ائدەملەرنىــڭ خىزمىتىنــى قىلىمــەن دەپ باغلىرىغــا ىئگــە 
بولغاندىــن ەئۋزەل. مېھرىبــان بىرســىگە قــۇل بولمــاق، پادىشــاھالرنىڭ بېشــىغا تــاج 

بولغاندىــن مىــڭ ياخشــى”

شــەھەرلىك پۈتــۈن بىــر كىچــە ەئنــە ائشــۇنداق خىيالالرنــى قىلىــش بىلــەن بىرگــە 
قولىــدا وئقيــا تۇتقــان ھالــدا باغنىــڭ ھەممــە تەرىپىنــى ائيلىنىــپ، غەزەپكــە تولغــان 
كۆزلىرى بىلەن بۆرىنىڭ كېلىشــىنى ســاقالپتۇ. ھالبۇكى شــۇنچە ساقلىســىمۇ بۆرىدىن 
ەئســەرمۇ يوق. دەل مانا مۇشــۇ چاغدا، بىردىنال دۆڭدىن ۆئزىگە ېئتىلىپ كېلىۋاتقان 
بىــر بۆرىــدەك قــارا بىــر نەرســىنى كۆرۈپتــۇ. شــەھەرلىك بــۇ دەل بۆرىنىــڭ ۆئزى دەپ، 
ۇئنىڭغــا قارىتىــپ وئق ېئتىپتــۇ. وئق ھايۋانغــا تېگىپتــۇ-دە، دۆڭدىن پەســكە دومىالپ 
ــۇ  ــۇ. ب ــەل قويۇۋېتىپت ــپ ي ــە چۈشــۈۋىتىپ "دورت..." قىلى ــۋان يەرگ چۈشــۈپتۇ. ھاي
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ائۋازنــى  ائڭلىغــان ۆئيدىكــى ســەھرالىق: "ائلــال كالــال!" دەپتــۇ-دە، ســىرتقا يۈگــرەپ 
چىقىپ :"ھەي شــۇم پېشــانە، ېئشــىكىمنىڭ تەخىيىنى ېئتىۋېتىپســەن" دەپ قوللىرىنى 

تىزىغــا ۇئرۇپ ۋارقىراپتۇ.

شــەھەرلىك: "نەدىكــى گەپنــى قىلما، ۇئ بىر بــۆرە. كۆرمىدىڭمۇ تەقى-تۇرقىنى. 
ــەھرالىق  ــدۇ" دېيىشــىگە س ــپ تۇرمام ــى بىلىنى ــڭ ۆئزى ىئكەنلىك ــن بۆرىنى تۇرقىدى
مۇنداق دەپتۇ: "ياق، وئسۇردىغۇ. وئسۇرۇقىدىن تونۇدۇم. مەن ۇئنىڭ وئسۇرۇقىنى 
ســۇ بىلــەن شــارابنى قانــداق پەرقلەندۈرەلىگەن بولســام شــۇنداق پــەرق ېئتەلەيمەن. 
ۆئزەمنىــڭ بېغىــدا مېنىــڭ تەخىيىمنــى ۆئلتــۈردۈڭ. تەڭرى ســېنىڭ جاجاڭنى بەرســۇن،  

يــۈزۈڭ كۈن كۆرمىســۇن“

بۇ ائچچىق تەنە، قارغىشالرنى ائڭلىغان شەھەرلىك دەپتۇ:

ــدە  ــدۇ. كېچى ــۈن قاراڭغۇســىدا ائدەم ياخشــى كۆرەلمەي ــارا، ت _ ياخشــىراق ق
ــداق  ــۇ بۇن ــدۇ. بولۇپم ــەرق ېئتى ــا پ ــىلەرنى خات ــە ائدەم خاتالىشــىدۇ. نەرس كۆپىنچ
ھــەم قاراڭغــۇ ھــەم بۇلۇتلــۇق ھــەم قاتتىــق يامغــۇر يېغىۋاتقــان بىــر كېچىــدە، ائدەم 
ــى  ــە ائدەمن ــۇق ەئلۋەتت ــداق قاراڭغۇل ــدۇ. بۇن ــەرق قىاللماي ــەن پ ــىلەرنى روش نەرس

ــتۇرىدۇ“ خاتاالش

 كۆرسەتكەن بۇ سەۋەپلەرنى ائڭلىغان سەھرالىق:

ــۇ وئســۇرۇقنى تونۇيمــەن.  ــدۈزدەك ېئنىــق. ب ــۇ مــاڭا كۈن ــداق ەئمــەس، ب “ۇئن
بــۇ دەل مېنىــڭ تەخىيىمنىــڭ وئســۇرۇقى. يولۇچــى ۆئز خورجۇنىنــى قانــداق تونىغــان 
بولســا مەنمــۇ يــۈز وئســۇرۇقنىڭ ىئچىدىــن ۇئ تەخىيىمنىــڭ وئســۇرغان ائۋازىنــى 

ــۇ. بىلەلەيمــەن" دەپت

ــى تۇتالمــاي ۇئدۇل  ــن ۆئزىن ــان شــەھەرلىك تىرىككىنىدى ــى ائڭلىغ ــۇ گەپلەرن ب
بېرىــپ ســەھرالىقنىڭ ياقىســىغا ېئســىلىپتۇ ۋە : "ھــەي قىزىــل كــۆز، ســەن ەئقلىڭدىن 
ېئزىپســەن. ســەن  نەشــە چەككەن وئخشايســەن. بۇ قاراڭغۇلۇق ىئچىدە تەخىيىڭنىڭ 
ــۈن  ــى! ت ــەي بەڭگ ــڭ؟ ھ ــە دەپ تونۇيالمىدى ــى نېم وئســۇرۇقىنى تونۇپســەنيۇ، مېن
قاراڭغۇســىدا تەخەينىــڭ وئســۇرغان ائۋازىدىــن تونۇيالىغــان ائدەم، كۈپ-كۈنــدۈزدە 
دوســتۇڭنى نېمــە دەپ تونۇيالمىدىــڭ؟ قېنــى ســېنىڭ "مــەن ۆئزەمنىمــۇ بىلمەيمــەن. 
ــا تۈنۈگــۈن  ــدۇ، ھەتت ــر نەرســە پاتماي ــداق بى ــن باشــقا ھېچقان كۆڭلۈمگــە تەڭرىدى
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نېمــە يىگەنلىكىممــۇ ېئســىمدە يــوق" دەۋاتاتتىــڭ! ەئمــدى قارىســام ېئشــىكىڭنىڭ 
تەخىيــى ېئســىڭدىن چىقماپتــۇ. كۆڭلۈڭــدە ېئشــەككە يــەر بــار. ەئمما، شــۇنچە يىللىق 

دوســتۇڭغا يــەر يــوق، شــۇنداقمۇ؟ ېئســىت ســېنىڭ بــۇ ھالىڭغــا!”

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

بەزى گەپلەر قىلىچقا وئخشايدۇ. كۆڭۈل بوستانىنى ھاالك قىلىدۇ.

بەزى سۆھبەتلەر ىئنسانغا ھۇزۇر بېرىدىغان باھارغا وئخشايدۇ.

يېزىــالر تــۈز كەتكــەن بىــر يەرغــۇ دەپ وئيــالپ، غەپلەتتــە بولمــا. چۈنكــى ھــەر 
قەدەمــدە بىــر تــۇزاق بــار. ەئگــەر تــۇزاق، قىلتــاق بولمىســا يايالقتــا  قۇيــرۇق يېغــى 

نېمــە قىلىــدۇ؟

غەپلــەت ىئچىــدە ائيلىنىــپ يۈرگەنلەرنىــڭ پەقــەت ۇئســتىخىنى بىلــەن كاللىســىال 
قالدى.

مازارلىــق بىــر ىئبــرەت جايىــدۇر. ۇئ يەردىكــى ۇئســتىخانالردىن ۇئالرنىــڭ 
قىلمىشــلىرىنى ســورا.

كۆزۈڭ بولسا ەئمادەك يۈرمە. كور بولساڭ تاياققا تايان.

ېئھتىيات قىلىشنى ۋە مۇداپىەئ قىلىشنى بىلمىسەڭ، ساڭا بىر يېتەكچى كېرەك.

ھەر قەدەمنى دىققەت بىلەن باس. يولدا قۇدۇق بىلەن ىئتتىن ېئھتىيات قىل.

تاغــدا قــۇالق ۋە ەئقىــل بولمىســىمۇ ۇئنىڭدىن بىــر ائۋاز كېلىدۇ. ەئمما، ســېنىڭ 
ائۋازىــڭ توختىســا ۇئنىڭ زۇۋانــى تۇتۇلىدۇ.

ىئتقا بىر پارچە نان بەرسەڭ بوسۇغاڭدا كۆزەتچى بولىدۇ.

سېنى ھەقتىن ائيرىغان نەرسە، زىياننىڭ ۈئستىگە زىيان سالىدۇ.

ھەق ائتا قىلغان نەرســىلەردىن خوش بول. باشــقا نەرســىلەر ســاڭا ائۋارىچىلىق 
تۇغدۇرىدۇ.

غــەم _ تېپىلمــاس بىــر بايلىــق، مۇشــەققەت بولســا ۇئنىــڭ مەنبەســى. لېكىــن بۇ 
ســۆزنى كۆپ كىشــىلەر چۈشــەنمەيدۇ.
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ماڭ بېرىپ كۆڭۈل سەھراسىدا  ائيالن. بۇ پاتقاقچىلىقتا بىر ىئش يوق ساڭا.

ەئي دوســتالر! كۆڭــۈل ســاداقەتنىڭ ماكانــى. ۇئ يــەردە سانســىزلىغان بۇالقــالر، 
گۈلىســتانالر بــار.

ھەر ائدەم باشتا بىر سۈرەتتۇر. جان ۇئنىڭغا مەنىۋى گۈزەللىك كىرگۈزىدۇ.

ھــەر مېۋىنىــڭ ائۋال شــەكلى پەيــدا بولىــدۇ. ائندىن كېيىن ۇئنىڭغــا تەم كىرىدۇ. 
بۇ تــەم بولســا مەنەدۇر.

باشــتا چېدىــر تىكىــپ ائندىــن مېھمــان چاقىــر. مەنــە مېھمــان بولســا شــەكىل 
چېدىــر. مەنــە دېڭىــز بولســا شــەكىل قېيىــق.

مۇھتاجلىق  ياماننى تېخىمۇ يامان قىلىۋېتىدۇ.

كىــم "مــەن ســۇلتان دەرۋازىســېنىڭ قاراۋۇلــى" دېســە ۇئنىڭغــا  مىڭالرچــە 
ــار. ــان ب ىئمتىھ

دۇنيــادا، ەئگــەر  ىئمتىھــان قورقۇنچــى بولمىســا ھــەر نامــەرد ۆئزىنــى رۇســتەم 
چاغاليــدۇ.

ېئشــەكتەك بىرســىگە ىئشەنســەڭ،  ۇئ ېئشــەك ســېنى كــور ۋە ســاددا ېئشــەك 
دەپ بىلىــدۇ.

مەشۇقۇڭ شەيتان بولسا، تەڭرىگە "ائشىق مەن" دېيىش ەئڭ چوڭ گۇناھتۇر.

ەئقلىڭ بۇ يەردە بولسا ۇئ تەرەپتىن سۆز قىلما.

ەئجىلىڭ كەلگەندە يالغاندىن جان تاالشما.

بۈركۈتنىڭ ھىلىسى

بۈركۈت، غازغا دەپتۇ:

_ ەئي دوســتۇم! ســۇدىن بۇياققــا چىــق! كۆڭۈلگــە ائرامبەخــش، جانغــا راھــەت 
بېرىدىغــان بــۇ بىزنىــڭ تۈزلەڭلىككــە كەلگىــن.

بۇ تەكەللۇپ سۆزلەرنى ائڭلىغان ەئقىللىق غاز مۇنداق جاۋاپ بېرىپتۇ:

“يولۇڭغــا مــاڭ، تەكلىپىڭگــە رەخمــەت. بۇ ســۇ بىزگــە خاتىرجەملىك تۇيغۇســى 
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بېرىــدۇ. ھەمــدە بىزنىــڭ كۆڭلىمىــز پەقــەت ســۇ ىئچىدىــال ائرام تاپىدۇ. 

دېمــەك ھاۋايى-ھــەۋەس، نەپســى-خاھىش بۈركۈتكــە، شــەيتانغا وئخشــايدۇ. 
شــۇنىڭ ۈئچۈن ائشــۇ ەئقىللىق غازدەك ســۇ قەلەئســىدىن ســىرتقا چىقىشقا بولمايدۇ. 

ھــەر ۋاقىــت نەپســېنىڭ كەينىگــە كىرىشــتىن ســاقلىنىش كېرەك.

غــاز قەتئىيلىــك بىلــەن يەنــە خىتــاب قىپتــۇ: “بىز بىلەن ھەپىلەشــمە. بىز ســۇدىن 
ھەرگىــز ائيرىلمايمىــز . ســېنىڭ بۇنــداق تەكلىپلىرىڭنىــڭ بىزگــە الزىمــى يــوق. 
ســەن دېگــەن ۇئ گــۈزەل مــاكان ســېنىڭ بولســۇن! ەئســلىدە ســېنىڭ بــۇ ســۆزلىرىڭ 
ۋە پىالنلىرىــڭ بىــر ھىيلىدىــن باشــقا نەرســە ەئمــەس. بۇنىڭدىــن كېيىــن بىــز تەرەپكــە 
ــڭ بولســۇن. ســەن تەرىپلىگــەن ۇئ  ــز كەلگۈچــى بولمــا. ســۇ قەلەئســى بىزنى ھەرگى
باراقســان باغچىــالر ســېنىڭ بولســۇن. ۇئالرغــا بىــز ھېــچ قىزىقمايمىــز. تەنــدە جــان 

بولســىال رىزىــق ۈئچــۈن غــەم قىلىشــنىڭ ھېچبىــر ھاجىتــى يــوق”

بۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغان بۈركۈت ۆئز ھىلىســېنىڭ ىئشقا ائشمىغانلىقىنى كۆرۈپ، 
غىڭ-پىــڭ قىلمايال قانات قېقىــپ ۇئچۇپ كېتىپتۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

يــەر يــۈزى، كۆكتىــن قاچالمايــدۇ. ۆئزىنــى يوشــۇرالمايدۇ. كۆكتىــن يەرگــە نېمە 
چۈشســە شەرتســىز قوبــۇل قىلىــدۇ. قوبــۇل قىلماســلىققا ھېــچ بىــر ائمالــى يوق.

قۇياشــتىن يەرگــە وئت ياغســا، يــەر يەنــە يۈزىنــى كۆككــە تۇتىــدۇ. ائدەملــەر 
يەرنىــڭ بىــر پارچىســى بولغانلىقــى ۈئچــۈن، ھەرگىــز كۆكتىــن يــۈز ۆئرىمىســۇن.

سەن تۇپراقتىن يارىتىلغانلىقىڭنى بىلدىڭ، ۇئنداقتا تۇپراقتەك ىئتاەئتچان بول.

سۇ ېئگىزدىن پەسكە ائقىدۇ. كېيىن يەنە تۆۋەندىن يۇقىرىغا ائقىدۇ .

ــا  ــۇپ يۇقىرىغ ــاق بول ــن باش ــە، كېيى ــتىغا كىرس ــڭ ائس ــتا يەرنى ــداي، باش بۇغ
ــىدۇ. ۆئس

ھــەر مېۋىنىــڭ ۇئرۇقــى ائۋال تۇپراقنــى مــاكان تۇتىــدۇ. ائندىــن كۆكلەرگــە 
ــدۇ. ــوي تارتى ــاراپ ب ق

ــۈن  ــان ۈئچ ــۈپ ج ــا چۈش ــدۇ. تۇپراقق ــن كېلى ــلى كۆكتى ــڭ ەئس ــەر نېئمەتنى ھ
وئزۇق بولىــدۇ.
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تاغ ھەيۋەت ىئدى. ەئمما، سەل ۇئنى مەغلۇپ قىلدى.
بېلىقالر سۇدىن سىرتقا چىقسا، ۇئچار-قۇشقا يەم بولىدۇ.

مەجنۇن

مەن ۆئلسەم ەئكىلىڭالر تاۋۇتۇمنى،
تاپشۇرۇڭالر يارىمغا، قايغۇرماڭالر.
سۆيگىنىدىن يارىمنىڭ لەۋلىرىمگە،

تىرىلسەم، قورقۇپ قېچىپ يۈرمەڭالر.

بىــر زامانــالردا  لەيلــى بىلــەن مەجنــۇن ىئســىملىك ائشىق-مەشــۇقالر ۆئتكــەن 
بولــۇپ، بۇالرنىــڭ ائشــىق ھېكايىلىــرى بەكمــۇ كــۆپ ىئكــەن. مانــا شــۇ ائشــىق 

ــەن. ــداق ىئك ــرى مۇن ــن بى ھېكايىلىرىدى

بىــر كۈنــى مەجنــۇن بىــر ىئتنــى مېھرىبانلىق بىلەن ســىالپتۇ، ســۆيۈپتۇ، قوللىرى 
بىلــەن ەئركىلىتىــپ ۆئز شــەپقىتىنى كۆرســىتىپتۇ. مەجنــۇن ۇئ ىئتنىــڭ ەئتراپىــدا 
پەرۋانىــدەك ائيلىنىــپ يېنىــدا يىگــۈدەك  نېمــە بولســا ىئتقــا بېرىپتــۇ. بــۇ ەئھۋالنــى 

كۆرگــەن ەئتراپتىكــى كىشــىلەر:

- ھــەي ەئخمــەق مەجنــۇن، بــۇ قىلىۋاتقــان ىئشــلىرىڭنى ســاراڭمۇ قىلمايــدۇ. 
بــۇ كوچىدىكــى اللمــا ىئــت ، ائلدىغــا ۇئچرىغانــال پاســكىنا نەرســىلەرنىڭ ھەممىســىنى 

يەيــدۇ. ھەتتــا تىلــى بىلــەن يىرگىنىچلىــك نەرســىلەرنى يااليــدۇ ...

ىئتنىــڭ پۈتــۈن كەمچىلىكلىرىنــى بىر-بىرلــەپ ســاناپ، مەجنۇننــى يەنــە قاتتىــق 
ســۆزلەر بىلــەن ەئيىبلەپتــۇ.

بۇ ەئيىبلەشلەرنى ائڭلىغان مەجنۇن مۇنداق جاۋاپ بېرىپتۇ:

قــاراپ  نەرســىلەرنىڭ كۆرۈنۈشــىگە، شــەكلىگە  باشــتىن ائخىــرى  “ســىلەر 
باھــا بېرىدىكەنســىلەر. ســىلەر، مېنىــڭ كــۆزۈم، مېنىــڭ چۈشــەنچەم بىلــەن بىــر 
قــاراپ بېقىــڭالر! بــۇ ىئــت مېنىڭچــە تەڭرىنىــڭ بىــر تىلســىماتى. بــۇ ىئــت لەيلىنىــڭ 
مەھەللىســېنىڭ كۆزەتكۈچىســى. ۇئنىــڭ كۆزلىــرى بولســا لەيلىنــى كۆرگــەن كۆزلــەر. 
ۇئنىــڭ پۇتلىــرى بولســا لەيلىنىــڭ ماڭغــان يوللىرىنى ماڭغــان، ىئزلىرىنى دەسســىگەن 
پۇتــالر. مــەن مۇنــداق كۆزلەرنــى قانــداق ســۆيمەي تۇرااليمــەن_ ھــە! بــۇ ىئتنىڭ بىر 
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تــال قىلىنــى بىــر ائرســالنغا تــەڭ قىلمايمــەن. بەلكــى بــۇ ىئــت ائشــىق دەرتلىرىنىــڭ 
پىرىــدۇر”

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

شەكىلگە قارىمىساڭالر، ياشىغان يېرىڭالر گۈلىستان ۋە جەننەت بولىدۇ.

باشــتا ۆئزەڭنىــڭ شــەكلىنى پاچاقــالپ تاشلىســاڭ، ھــەر نەرســېنىڭ ســۈرىتىدىن 
ۋاز كېچىســەن.

ســۈرەتتىن قۇتۇلســاڭ ھەزرىتــى ەئلىــدەك خەيبــەر قەلەئســېنىڭ دەرۋازىســىنى 
قومــۇرۇپ تاشلىيااليســەن.

دانغا ائلدانغان قۇشتەك، قىلتاققا چۈشمە.

ىئنســان ەئمگــەك بىلــەن رىزقىنــى قولغــا كەلتۈرىــدۇ. تەييارغــا ھەييــار بولمــاق  
ھايۋاننىــڭ ىئشــى.

كۈپتىكى بوياققا  چۈشۈپ كەتكەن چىلبۆرە

توپتىــن ائيرىلىــپ قالغــان بىــر چىلبــۆرە كۈپتىكــى بوياققــا چۈشــۈپ كېتىپتــۇ ۋە 
ىئچىدىــن مىــڭ بااللىقتــا ائران چىقىپتــۇ. ەئممــا، ۈئستى-بېشــى بويىلىــپ كېتىپتــۇ. بــۇ 
ھالىنــى كۆرگــەن چىلبــۆرە ۆئز-ۆئزىگــە: “مــەن كۆكلــەردە لــەرزان پــەرۋاز قىلىدىغــان 

تــوز بولــدۇم” دەپتــۇ.

ۇئنىــڭ بويالغــان تۈكلىــرى قۇيــاش نۇرىــدا پارقىــراپ كەتكــەن ىئكــەن. ۇئ 
ۆئزىنىــڭ تۈكلىرىنىــڭ يېشــىل، قىزىــل، ســېرىق ۋە شــاپتۇل چېچىكىــدەك رەڭلــەردە 
بولــۇپ كەتكەنلىكىنــى كــۆرۈپ، ۆئزىنى باشــقا چىلبۆرىلەرگە كۆز-كــۆز قىلىش ۈئچۈن 
ۇئالرنىــڭ قېشــىغا بېرىپتــۇ. چىلبۆرىنىــڭ بــۇ ھالىنــى كۆرگــەن باشــقا چىلبۆرىلەرنىــڭ 
ھەممىســى: "ســاڭا نېمــە بولــدى؟ قانــداق بولــۇپ بــۇ ھالغــا چۈشــۈپ قالدىــڭ؟ نېمــە 
ۈئچــۈن ۆئز-ۆئزۈڭدىــن خۇشــال بولــۇپ يۈرىســەن؟ بــۇ خۇشــاللىق ســەۋەبىدىن 
بىزدىــن ائيرىلىــپ قېلىۋاتىســەن. بۇنــداق كۆرەڭلەشــنى نەدىــن ۆئگەندىــڭ؟" دەپتــۇ 
ــى  ــەن بىزن ــا س ــتۇم! ي ــپ: "ەئي دوس ــا كېلى ــڭ ائلدىغ ــاكال ۇئنى ــر چ ــن بى ۋە ائرىدى
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ــا بولغــان بىــر دەرۋىــش  ەئخمــەق قىلىۋاتىســەن، ياكــى بولمىســا ســەن تەركى-دۇني
بولــدۇڭ. ائلدىغــا چىقىــپ ياخشــى گەپلەرنــى قىلىــپ، كۆپچىلىكنــى ۆئزۈڭگــە مەپتــۇن 
قىلىــش ۈئچــۈن ھىلىگەرلىــك قىلىۋاتىســەن. كــۆپ ائۋارە بولــدۇڭ. ەئمما،ھېچنىمىگــە 
ېئرىشــەلمىدىڭ. ەئمــدى ىئــزا تارتماســلىقنى ۆئزۈڭگــە ھۈنەر قىپســەن. بۇ نومۇســنى 

بىلمەســلىكىڭدىن بىــز نومــۇس قىلىۋاتىمىــز" دەپتــۇ.

ھەممــە يېــرى بويــاق بىلەن رەڭمــۇ-رەڭ بويالغان چىلبــۆرە، ۆئزىنى ەئيىبلىگەن 
چىلبۆرىنىــڭ قۇلىقىغــا ائســتا مۇنــداق دەپتۇ:"مــاڭا بىــر قــاراپ بــاق، رەڭــدار ھالىمنــى 
تاماشــا قىــل. ھەرقانــداق بۇتقــا چوقۇنغاننىــڭ مېنىڭــدەك بىــر بۇتــى يــوق. مېنىــڭ 
گۈلىســتاندەك خىلمۇ-خىــل رەڭگىــم بــار. شــۇنداق يېقىملىــق ۋە گــۈزەل بىــر ھالەتتــە 
تۇرمامدىــم؟ مــاڭا قارشــى تۇرمــاي، دەرھــال ســەجدە قىــل. مېنىــڭ ياسىنىشــىمغا، 

پارقىراقلىقىمغــا، رەڭگىمگــە قارىمامســەن؟

“ەئي چىلبۆرىلــەر! مــەن ەئمــدى چىلبــۆرە ەئمــەس. قايســىڭالر مەنــدەك گــۈزەل 
چىلبۆرىنــى كــۆرۈپ باققــان؟ ســىلەر ەئمــدى ھوشــۇڭالرنى تېپىــڭالر!“

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان بارلىق چىلبۆرىلــەر ۇئ بويالغــان چىلبۆرىنىڭ ەئتراپىغا، 
شــامنىڭ ەئتراپىغا وئالشــقان پەرۋانىلەردەك توپلىنىپتۇ ۋە ســوراپتۇ:

“ۇئنداقتا سېنى نېمە دەپ چاقىرساق بولىدۇ؟”

ۇئ چىلبۆرە جاۋاپ بېرىپتۇ: “ەئركەك توز”

ــۇ شــۇنداقمۇ دەپ ائتايلــى. ەئممــا،  ــەر: "بوپت ــۇ جاۋابنــى ائڭلىغــان چىلبۆرىل ب
تــوزالر گۈلىســتانلىقالردا، چىرايلىــق قاناتلىرىنــى كېرىــپ جىلــۋە قىلىــپ، ھەيۋەتلىــك 

ماڭىــدۇ. ســەنمۇ ائشــۇنداق جىلــۋە قىالالمســەن؟“

بــۇ دەۋايىڭنىــڭ  بىــراق  "يــاق ۇئنــداق قىاللمايمــەن.  بويالغــان چىلبــۆرە: 
توغرىلىقىغــا مەيلــى ائز مەيلــى كۆپ، دەلىل بولســىال بولدىغــۇ." دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ.

يېقىملىــق  “تــوزدەك  يەنــە ســوراپتۇ:  بــۇ جاۋابنــى ائڭلىغــان چىلبۆرىلــەر 
سايرىياالمســەن؟”

بويالغان چىلبۆرە: "ياق ۇئنداقمۇ سايرىيالمايمەن.“

بــۇ جاۋابالرنــى ائڭلىغــان كۆپچىلىكنىــڭ ھەممىســى بىــردەك: " ۇئنــداق بولســا 
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ســەن تــوز بواللمايســەن. توزنىــڭ رەڭمــۇرەڭ، چىرايلىــق پەيلىــرى ھەقتىــن كەلگەن. 
ســېنىڭدىكى بــۇ رەڭلــەر ۆئزەڭنىــڭ شەخســى  ائرزۇ-ىئســتەكلىرىڭدىن بولغــان. 

قانداقمــۇ ىئككىســىنى تەڭلەشــتۈرگىلى بولســۇن؟ دەپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:

مــال ۋە مەنســەپنى كــۆرۈپ ســەجدە قىلمــا. ۇئالر بوينۇڭغــا ســېھىرلىك مۇنچــاق 
بولۇپ ېئسىلمىســۇن.

مال-مۈلۈك زەھىرى جان ائلغۇچى يىالندۇر.

چاكال ھېچ بىر ۋاقىت توز بواللمايدۇ.

مۇســا بىلــەن ھــارۇن خــۇددى توزنىــڭ قاناتلىرىــدەك ىئــدى. شــۇڭا ۇئ قاناتالرنى 
كۆرگــەن پىــرەئۋن ۋەيــران بولدى.

قانىتىڭ بولمىسا ۇئچىمەن دېمە. بولمىسا ېئگىزدىن باشچىالپ چۈشىسەن.

يامانالر مەيلى نېمە دېسۇن، يامانلىقى سۆزىدىن مەلۇم بولىدۇ.

كومــزەك ائلســاڭ، دەزلىرىگــە قــاراپ ائل. دەزلىرىنــى كومزەكتىــن چىققــان 
ائۋازدىــن بىلىســەن. ســۇنۇقنىڭ ائۋازى باشــقىچە بولىــدۇ. چۈنكــى ائۋاز، ۆئز ھالىنــى 

ــدۇ. ــار قىلى ۆئزى ىئزھ

يالغانچىنىڭ قۇيرۇقى بىر تۇتام

يۇرتىنــى ائچارچىلىــق قاپلىغــان بىــر زامانــالردا يوقســۇل، ائچ قالغــان بىــر ائدەم 
قۇرۇق ائرزۇ، خام-خىيالالرنى قىلىپ ائخىرى مۇنداق يالغانچىلىق قىلىشقا باشالپتۇ.

بىــر كۈنــى بىــر پارچــە قۇيــرۇق مېيــى بىلــەن ســاقال بۇرۇتلىرىنــى، قــاش-
كىرپىكلىرىنــى مايــالپ، پارقىرتىۋىتىــپ بىر ۆئلىماالر مەجلىســىگە كىرىپتۇ ۋە ۆئزىنىڭ 
تــازا وئخشــىغان مايلىق تاائمالر بىلەن غىزاالنغانلىغىنــى ېئيتىپ ماختىنىپتۇ. پارقىراپ 
ــى  ــس ەئھل ــۇ. مەجلى ــاپ، مەغرۇرلىنىپت ــەن تولغ ــرى بىل ــى قوللى ــان بۇرۇتلىرىن تۇرغ
ــا وئخشــىغان  ــى كــۆرۈپ، راســتال چۈشــلۈك تاماقت ــك ھالىن ــۇ كىبىرلى ــڭ ب يالغانچىنى
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مايلىــق تاائمالرنــى يېگــەن وئخشــايدۇ، _ دەپ وئيــالپ قاپتــۇ. ەئممــا ۇئ يوقســۇلنىڭ 
ائچ قورســىقى ھەقنىڭ ســۆزى بولغان"تەڭرى يالغانچىالرنىڭ ھىلىســىنى قۇرۇتســۇن" 
دېگــەن ســۆزىنى تەكرارالپتــۇ ۋە مۇنــداق ھېكمەتلىــك ســۆزلەرنى مەجلىــس ەئھلىگــە 

: ېئيتىپتۇ

يالغان سۆز خەلق ىئچىگە تاشالنغان وئتقا وئخشايدۇ.

يالغانچىنىڭ بۇرۇتلىرى بىر-بىرلەپ تۆكۈلسۇن.

ەئي يوقســۇل! ەئگــەر ســەن يالغــان ســۆزلىمىگەن بولســاڭ، بەلكــى ائســماندىن 
ســاڭا رىزىــق چۈشــەر ىئــدى.

ياخشى بولغانالرغا ياخشىلىق يار بولۇر.

ەئگەر يولدا ماڭماي، دەردىڭنى توپ-توغرا ىئزھار ەئيلە.

قىلىــپ   قىزىــل كۆزلــۈك  قىــل.  بولمىســا ســۈكۈت  ەئيىبىڭنــى ســۆزلىگىڭ 
ھاياجانالنمــا.

ىئمتىھان ىئچىدە ىئمتىھان بار. دىققەت قىل، كىچىك بىر ىئمتىھانغا ائلدانما.

ھەقىقەت ائلدىدا راستچىل بول ياكى سۈكۈت قىل.

ھــەق : "دۇائ قىلغــان مەيلــى ائزغــۇن، مەيلى بۇتپەرەس بولســۇن، دۇائ قىلغاندا 
ۇئنــى قۇبۇل قىلىمــەن" دەپ بۇيرۇغان.

ھەر ۋاقىت دۇائدىن ائيرىلما. ھەق ھامان بىر كۈنى ساڭا ېئھسان ەئيلەيدۇ.

قورسىقىڭنى ھەققە تاپشۇرۇپ، قۇيرۇق مېيىنى مۈشۈككە تاشالپ بەر.

بۇ ھېكمەتكە تولغان پاســاھەتلىك ســۆزلەرنى ائڭلىغان ائچ قورســاق يالغانچى 
ائدەم كۆپچىلىــك ائلدىــدا ىئزاغا قاپتۇ.

كۆپچىلىكمــۇ بــۇ نىدانــى ائڭالپ ىئبــرەت ائپتــۇ ۋە ائچ قورســاق يالغانچىنــى ەئپۇ 
قىپتــۇ، ۇئنىــڭ قورســىقىنى تويغــۇزۇپ، كۆپ يــاردەم قىپتۇ.

بۇ مېھرى-شەپقەت، ياخشىلىقتىن تەسىرلەنگەن يالغانچى ائدەم تەكەببۇرلۇق، 
يالغانچلىقىنــى تاشــالپ توغرا يولدا مېڭىپتۇ.
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پەرەز

ــپ قاراڭغــۇ  ــر مەملىكەتكــە ەئكىلى ــل يــوق بى ــى، پى ــر پىلن ھىندىســتانلىقالر بى
بىــر ېئغىلغــا ســوالپتۇ ۋە پىلنــى خەلققــە كۆرســەتمەكچى بوپتــۇ. پىلنــى ھېــچ كــۆرۈپ 
باقمىغــان خەلــق، پىلنــى كۆرمەكچــى بولــۇپ ناھايىتــى ھاياجــان بىلــەن قاراڭغــۇ 
ېئغىلنىــڭ ائلدىغــا توپلىشــىپتۇ. ېئغىلغــا كىرگــەن كىشــىلەر كۆزلىــرى بىلــەن پىلنــى 

ــۇ. ــەرەز قىپت ــەن ســىالپ، ەئماالرچــە پ ــرى بىل ــن، قوللى كۆرەلمىگەندىكى

بىــر ائدەمنىــڭ قولــى پىلنىــڭ ۇئزۇن تۇمشــۇقىغا تېگىپتــۇ - دە،" پىــل كانايغــا 
وئخشــايدىغان ھايۋانكــەن" دەپتــۇ.

باشــقا بىــر ائدەمنىــڭ قولــى پىلنىــڭ ۇئزۇن ســالگاس قولىغــا تېگىپتــۇ - دە،"پىل 
دېگــەن بــۇ مەخلــۇق يەلپۈگۈچكــە وئخشــايدىكەن" دەپتۇ.

ــۇ  ــل دېگــەن ب ــى ســىالپ: "پى ــڭ پۇتىن ــەن پىلنى ــى بىل ــە باشــقا بىرســى قول يەن
ــۇ. ــەن" دەپت ــايدىغان ھايۋانك ــە وئخش ــە تۈۋرۈكك نەرس

يەنــە بىــر ائدەم كېلىــپ قولــى بىلــەن پىلنىــڭ دۈمبىســىنى ســىالپ بېقىــپ: "پىــل 
بىــر تاختايــدەك ھايۋانكــەن" دەپتــۇ. شــۇنداق قىلىــپ كىــم پىلنىــڭ قەيەرىنــى تۇتقــان 
بولســا شــۇنىڭغا وئخشــايدىغان بىر نەرســېنىڭ ىئســمىنى دەپتۇ. ۇئالرنىڭ ســۆزلىرى، 
كۆزقاراشــلىرى  بىــر- بىرىنىڭكىگــە قارشــى بولــۇپ چىقىپتۇ. ۇئالر پىلنىــڭ قانداق بىر 
ھايــۋان ىئكەنلىكــى توغرىســىدا ۇئزۇن تاالش-تارتىــش قىلىــپ جىدەللىشــىپ كېتىپتۇ. 
ھەركىــم ۆئزىنىــڭ پەرىزىــدە چىــڭ تۇرۇپتــۇ. ەئممــا. ەئگــەر ھــەر بىرىنىــڭ قولىــدا 
بىــر شــام بولغــان بولســا ىئــدى، بۇنــداق زىتلىــق وئتتۇرىغــا چىقمىغــان بــوالر ىئــدى.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

پــەرەز كــۆزى قولنىــڭ ائلقىنىغــا وئخشــايدۇ، ائلقانغــا پىلنىــڭ پېتىشــى مۇمكىــن 
ەئمەس.

دېڭىزنــى كۆرگــەن كــۆز باشــقا، كۆپۈكنــى كۆرگــەن كــۆز باشــقا. كۆپۈكنــى 
ــارا. ــەن ق ــۆز بىل ــەن ك ــى كۆرگ ــەس، دېڭىزن ــەن ەئم ــۆز بىل ــەن ك كۆرگ
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كۆپۈكلــەر كېچە-كۈنــدۈز ھەركــەت قىلىدىغــان دېڭىزدىــن مەيدانغــا كېلىــدۇ. 
ەئپســۇس بــەزى ىئنســانالر دېڭىزنــى كۆرمــەي، كۆپۈكنــى كۆرىــدۇ.

مېــۋە تــوڭ بولســا شــاخقا چىــڭ يېپىشــىپ، ۇئنىڭدىــن ائيرىلمايــدۇ. مــەي بولۇپ 
پىشــقاندا، شــاختا تۇرالمــاي يەرگە چۈشــىدۇ.

جاھــان مۈلكىگــە چىــڭ يېپىشــىۋېلىش خاملىقنىــڭ ائالمىتىــدۇر. ۇئلۇغالرغــا 
ــدۇ. ــۈك بىلىنى ــى ي ــان مۈلك جاھ

ەئي دوست! سەن يالغۇز ەئمەس. بەلكى بىر كۆك ياكى چوڭقۇر دېڭىز سەن.

سەن سۆزلىمە، روھىڭ سۆزلىسۇن.

ــى  ــڭ وئغل ــق. نوھنى ــڭ كېمىســىگە چى ــە نوھنى ســۇ ۈئزۈشــنى بىلســەڭمۇ يەن
كەناندىــن ىئبــرەت ائل!

قــۇرت يېگــەن چىشــنى يۇلــۇپ ائت! چۈنكــى، ۇئ چىــش ســاڭا راھــەت، ھــۇزۇر 
بەرمــەس.

يىالنچى

تارىخچىالرنىڭ سۆھبەتلىرىنى ائڭالپ ىئبرەت ېئلىش ياخشى ائدەتتۇر.  

ــۈرۈپ،  ــالردا ي ــق تاغ ــۇپ، ۇئ داۋاملى ــار بول ــى ب ــر يىالنچ ــدا بى ــى زامان بۇرۇنق
مەيلــى يــاز، مەيلــى قىــش بولســۇن ۆئز ھىلە-مىكىرلىرىغا، پىالنلىرىغــا تايىنىپ يىالن 
تۇتــۇپ ســاتىدىكەن. ەئنــە ائشــۇنداق قىــش كۈنلىرىنىــڭ بىرىــدە، ۇئ يىالنچــى وئرەك 
ۋە غــارالردا قىشــلىق ۆئچەكتــە ياتقــان يىالنالرنــى تۇتــۇش ۈئچــۈن، يەنــە تاغقــا قاراپ 
يولغــا چىقىپتــۇ. ۆئزى بارماقچــى بولغــان مەنزىلگــە يەتكەنــدە، يىالنچــى كىچىكــرەك 
ەئجدىھاغــا وئخشــايدىغان شــۇنداق يوغــان بىــر ۆئلــۈك يىالننــى كۆرۈپتــۇ. بــۇ چــوڭ 
ۆئلــۈك يىالننــى كۆرگــەن يىالنچــى ناھايىتــى قورقــۇپ كېتىپتــۇ. ەئممــا، ۇئ خەلقنــى بىر 
ھەيــران قالــدۇرۇش ۈئچــۈن، ۇئ چــوڭ يىالننــى ســۆرەپ يــۈرۈپ، مىــڭ جاپــادا باغــدات 

شــەھىرىگە ەئكەپتــۇ.

ــەك ۇئزۇن  ــۇپ تىرىكت ــى بول ــە تاپماقچ ــە تەڭگ ــى بىرقانچ ــەش يىالنچ ۇئ جاپاك
يىالننــى ســۆرەپ خەلق-ائلەمگــە كۆرســىتىپ دەپتــۇ: "مــەن ســىلەرگە بىــر ەئجدىھانى 
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ۆئلتــۈرۈپ ەئكەلدىــم. ەئممــا، ۇئنى تۇتۇش ۈئچۈن ائز بولمىغــان جەبر-جاپا تارتتىم“

يىالنچى ەئســلىدە ۇئ يىالننى ۆئلگەن دەپ قاپتۇ. ھالبۇكى ۇئ ەئجدىھادەك يىالن 
تىرىــك ىئكــەن. پەقــەت ۇئ قىشــنىڭ ســوغۇقىدىن ۋە ائچلىقتىــن ھوشســىز ۆئچەككــە 
ــەك  ــۇپ، ۆئلۈكت ــن خەۋەرســىز بول ــۇ ەئھۋالدى ــى ب ــا، يىالنچ ــەن. ەئمم ــەن ىئك كەتك
ــى  ــوڭ يىالنن ــەن. شــۇڭا ۇئ چ ــپ قالغانىك ــۈك دەپ بىلى ــى، ۆئل ــوڭ يىالنن ــان چ تۇرغ
باغــدات شــەھىرىنىڭ چــوڭ رەستىســىگە ســۆرەپ ەئكىلىــپ، خەلقنــى بىــر ھاياجانغــا 
ســېلىپ، ۇئالردىــن پــۇل توپلىماقچــى بولغــان ىئكــەن. ۇئ ائخىــرى چــوڭ يىالننى، چوڭ 
بىــر گىلەمگــە وئراپ، ائندىــن ائرقــان بىلــەن باغــالپ، دەجلــە  دەرياســى بويىدىكــى 
بىــر يەرگــە ەئكىلىــپ قويۇپتــۇ. بــۇ خــەۋەر بىردەمدىــال قۇالقتىن-قۇالققــا تارقىلىــپ، 

پۈتــۈن باغــدات شــەھىرىگە پــۇر كېتىپتــۇ.

ــى  ــر ەئجدىھان ــان بى ــۆرۈپ باقمىغ ــم ك ــر يىالنچــى شــۇنداق چــوڭ، ھېچكى "بى
تۇتــۇپ باغداتقــا ەئكەپتــۇ" دېگــەن گەپ شــەھەرگە پۇر كېتىپتۇ. باغدات شــەھىرىنىڭ 
يــۈز مىڭالرچــە ەئخمــەق ائھالىســى توپلىنىپتــۇ. يىالنچــى تېخىمــۇ كــۆپ ائدەملەرنىــڭ 
ــەززا  ــۈن تەق ــۆرۈش ۈئچ ــى ك ــوڭ يىالنن ــق چ ــۇ. خەل ــۈپ وئلتۇرۇپت يىغىلىشــىنى كۆت
بولــۇپ، بويۇنلىرىنــى ســوزۇپ وئرالغــان گىلەمدىــن كۆزىنــى ۈئزمەپتــۇ. يىالنچــى 
ــر ائز  ــۇ: "بى ــداق وئيالپت ــدە مۇن ــاراپ، ۆئز ىئچى ــە ق ــان خەلقق ــەززا بولغ ــا تەق بولس
ــر قىــالي. تاماشــىبىنالرنىڭ ھەممىســى يىغىلســۇن. تاماشــىبىنالر قانچــە كــۆپ  تەخى

بولســا، يىغىلىدىغــان پۇلمــۇ شــۇنچە كــۆپ بولىــدۇ.“

ــۈز  ــۇ. ي ــا ائيلىنىپت ــى ائدەم دېڭىزىغ ــا بوي ــپ دەري ــڭ ســانى كۆپىيى ائدەملەرنى
مىڭالرچــە ائدەم بويۇنلىرىنــى غــازدەك سوزۇشــۇپ، پۇتلىرىنىڭ ۇئچلىرىدا دەسســەپ 
يىــالن وئرالغــان گىلەمگــە كــۆز ۈئزمــەي تىكىلىــپ تۇرۇپتــۇ. بــۇ ھاياجانلىــق مەنزىــرە 
ىئچىــدە ھەممــە بىر-بىــرى بىلــەن كارى يــوق، مىغ-مىــغ ائدەم دېڭىزىغــا ائيلىنىپتــۇ.

ائخىــرى ائدەم تــازا كۆپەيگەندە، يىالنچى يىالن وئرالغان گىلەمنى مىدىرلىتىپتۇ، 
ــپ  ــە كىرى ــۇزالپ ۆئچەكك ــوغۇقتا م ــىپتۇ. س ــوزۇپ قارىش ــى س ــەر بويۇنلىرىن ائدەمل
كەتكــەن ەئجدىھــادەك چــوڭ يىــالن، چىــڭ قىلىــپ وئرالغــان گىلەمنىــڭ ىئچىــدە 
ىئسســىپتۇ ھەمدە ىئراقنىڭ ىئسســىق قۇياشــىنىڭ ىئللىق نۇرى ائســتىدا ائستا-ائســتا 
ــۇ. بەدىنىگــە ائســتا جــان كىرىشــكە باشــالپتۇ-دە، ائخىــرى  ىئللىــپ، ھوشــىغا كەپت
ــڭ  ــەن خەلقنى ــلىرىنى كۆرگ ــۇ مىدىرالش ــڭ ب ــۇ. يىالننى ــپ، مىدىرالپت ــمى تىرىلى رەس
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ھاياجېنــى تېخىمــۇ يۇقىــرى پەللىگــە چىقىپتــۇ. پۈتــۈن ائدەملەر دەھشــەت ھەيرانلىق 
ىئلكىــدە ۋارقىرىشــىپ، ىئســقىرتىپتۇ. يىــالن تېخىمــۇ بەكــرەك مىدىرالپتــۇ. بــۇ ھالنــى 
ــا  ــالپتۇ. دەل مان ــقا باش ــۇپ قېچىش ــپ، قورق ــا قىلى ــىبىنالر قىيا-چىي ــەن تاماش كۆرگ
ــى ۈئزۈپ تاشــالپ، ۈئســتىدىكى  ــڭ يىپلىرىن ــان گىلەمنى ــالن وئرالغ ــدا يى مۇشــۇ چاغ
ــۇق  ــۇ قورقۇنچل ــڭ ب ــۇ. يىالننى ــەرە تارتىپت ــە ائۋازالردا ن ــپ، غەلىت ــى ېئتىۋېتى گىلەمن
ائۋازى دەجلــە دەريــا ۋادىســىنى زىل-زىلىگــە ســاپتۇ. بــۇ قىيامەتنــى كۆرگــەن خەلــق 
قورققىنىدىــن تەرەپ-تەرەپكــە قېچىپتــۇ. دەسســىلىپ ۆئلگەنلەرنىــڭ جىقلىقىدىــن 

ۆئلۈكلــەر دۆۋىســى ھاســىل بوپتــۇ.

بــۇ ھالەتنــى كۆرگــەن يىالنچــى:" مــەن، تاغدىــن زادى نېمــە ەئكەلدىــم؟" دەپ 
ــۇ.  ــپ قاپت ــدە مىدىرلىمــاي قېتى ــدا جــان يــوق تۇرغــان يېرى ــن، پۇت-قولى قورقىنىدى
بېشــىنى كۆتۈرگــەن دەھشــەت چوڭلۇقتىكــى يىــالن، غال-غــال تىتــرەپ تۇرغــان 

ــۇ.  ــر يالمــاپ يۇتۇۋېتىپت ــپ بى ــال قىلى ــى كاپ يىالنچىن

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

بىــر نەرســىنى ىئزدىگــەن كىشــى مەيلــى ائســتا ىئزدىســۇن، مەيلــى تېــز، ھامــان 
ىئزدىگــەن نەرسىســىنى تاپىــدۇ.

ىئزدىسەڭ ھەر ۋاقىت ىئككى قولۇڭ بىلەن تەڭ ىئزدە.

ــد  ــدەك ۈئمى ــەر يۈســۈفنى ىئزدىگەن ــۇپ پەيغەمب ــەن نەرســىڭىزنى ياق ىئزدىگ
ــەن ىئــزدەڭ. بىل

ىئزدىگىنىڭنى سوراپ سۈرۈشتۇر. قۇلىقىڭنى دىڭ تۇتۇپ، تۆت ەئتراپتىكىلەرنى 
ائڭال.

قەيــەردە بىــر مېزىلىــك پــۇراق بولســا پــۇراپ، ۇئ ســىرنى بىلىــش ۈئچــۈن شــۇ 
تەرەپكــە مــاڭ.

قەيــەردە ىئلتىپاتچىنىــڭ بىــر ىئزىنــى كۆرســەڭ، ۆئزىنــى ىئــزدە. مۇۋەپپەقىيــەت 
قازىنىســەن.

يوقسۇللۇق نېئمىتى ەئسلىدە ساائدەتنىڭ نىشانىدۇر.

ەئي دوست! خەلقنىڭ غەزىپى ەئسلىدە تىنچلىق ۈئچۈندۇر.
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راھەتنىڭ يولى جاپا چەكمەكتۇر.

شىكايەتمۇ ائخىرى شۈكۈرگە يار بولىدۇ.

ائدەم غەمدىن قۇتۇلىمەن دەپ، ۆئزىگە غەم تېپىۋالىدۇ.

ائدەم ۆئزىنىڭ قەدرىنى بىلمەيدۇ. ەئتلەس تۇرۇپ ۆئزىنى ماتا دەيدۇ. 

ەئســلىدە ائدەمگــە قانچىلىغــان يىــالن ۋە تاغالر ھەيران. يىــالن يەنە  ەئجدىھاغا 
ھەيران.

ىئنســان زاھىرىــي تۇيغۇالردىــن قۇتۇلمىغىچــە، غەيــپ ائلەمنىــڭ تەســۋىرلىرىنى 
كۆرەلمەيدۇ.

ەئي ائدەم بالىســى، ســېنىڭ نەپســىڭ بىر ەئجدىھادۇر! ۆئلگەندەك كۆرۈنسىمۇ، 
ھەرۋاقىت تىرىكتۇر.

ســېنىڭ ۇئ نەپســىڭ گۇنــاھ قىلىــش ۈئچــۈن، قولۇڭغــا پۇرســەت كەلمىگەنلىكــى 
ســەۋەپتىن، غەمــدە ۇئخلىغانــدەك بولۇۋېلىــپ، ھــەر ۋاقىــت پۇرســەتنى ســاقاليدۇ.

ئاشىقنىڭ خېتى

بىــر ائشــىق ۆئز مەشــۇقىنىڭ يېنىــدا، ۇئنىڭغــا ائتــاپ يازغــان مۇھەببــەت خېتىنى 
وئقۇشــقا باشالپتۇ.

خەتتــە قوشــاقالر، مەدھىيەلــەر، يۈزلەرچــە ائرزۇ-تىلەكلــەر ۋە ھاياجانــالر، 
ــەن. ــار ىئك ــادالر ب دات-پەري

مەشــۇقى جانــان بــۇ ســۆزلەرنى ائڭالپ دەپتــۇ: ەئگــەر بــۇ خەتنــى ھەقىقەتــەن 
مــاڭا ائتــاپ يازغــان بولســاڭ، ســەن بىلــەن ۆئتكــەن ۆئمــرۈم بىــكار كېتىپتــۇ، ەئمــدى 
ــۇ. يېنىڭــدا تۇرســام، مــاڭا ائتــاپ خــەت يېزىــپ وئقۇۋاتىســەن.  ۋىســال ۋاقتــى كەپت

ەئســلى ائشــىقالرنىڭ ھالــى ســېنىڭ وئيلىغىنىڭــدەك ەئمــەس.

جاناننىــڭ بــۇ ســۆزلىرىنى ائڭلىغــان ائشــىق: "ســەن ەئلۋەتتــە يېنىمــدا. ەئممــا، 
مەن ۇئ ائشىق-مەشــۇق ھۇزۇرىغا ېئرىشــەلمەيۋاتىمەن. ۆئتكەن يىلدىكى تەســىرىڭ 
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ســېنىڭ ۋىســالىڭغا يېتىپــال يــوق بولــدى. بۇرۇن ائشــىقنىڭ بۇالقلىرىدا ســۇ ىئچەتتىم. 
كــۆزۈم ۋە كۆڭلــۈم شــادلىققا توالتتــى. ھازىر بولســا كۆزۈمگە ســۈيى يــوق ېئرىقتەك 

كۆرۈنۈۋاتىســەن. ســۇغا توســاق ســالغانالر بار وئخشــايدۇ" دەپتۇ.

ــا مــەن ھەقىقــى مەشــۇقۇڭ بولماپتىمــەن. مــەن ائلمــا  ــۇ: “ۇئنداقت ــان دەپت جان
تۇرســام، ســەن ائمۇتنــى ىئستەۋاتىســەن. ســەن ســۆيۈملۈكۈڭگە ائشــىق بولســاڭ، 
ۇئ ھالــدا ھــال ۋە ىئختىيارلىــق ھېــچ مۇھىــم ەئمــەس. شــۇڭا مــەن، پۈتۈنلــەي ســېنىڭ 
ائرزۇ قىلغىنىڭــدەك ەئمــەس. پەقــەت ائرزۇ قىلغانلىرىڭنىــڭ ائز بىــر قىســمىال مەنــدە 
بار. مەن ســۆيگىنىڭ ەئمەس، بەلكى ســۆيگىنىڭنىڭ ۆئيى بولىمەن. ائشــىق وئچۇق-

ائشــكارا بولىــدۇ، ھەرگىــز يېپىــق يانچۇقتــا ەئمــەس”.

شــۇڭا ائشــىق مۇرادىغا ېئرىشــكەندە پۈتۈن ائرزۇالر ەئمەلگە ائشــىدۇ. ائشكارا 
ۋە يوشۇرۇن سۆيگۈسى دەل ۇئدۇر.

نەپســىڭنىڭ ائجىز-كۈچلۈكلىگىگــە قارىما. غەيرىتىڭگــە، ەئمگىكىڭ مىقدارىغا 
قارا.

ھــەي ۇئسســاپ گــەز باغلىغــان لەۋلــەر، مــاڭ! بېرىــپ ســۇ ىئــزدە. لەۋلىرىڭنىــڭ 
گەزلىــرى ســاڭا ســۇدىن خــەۋەر بېرىــدۇ. ھەمــدە بــۇ ىئزتىــراپ ســېنى ســۇ بــار يەرگــە 
باشــاليدۇ. ىئزدەشــنىڭ ۆئزى بىــر ياخشــى ىئشــتۇر . بــۇ يــول ھــەق يولىــدۇر. باشــقا 
نەرســىلەردىن ســاقلىنىدىغان يولــدۇر. ائرزۇالر، ائرزۇالرنىــڭ ائچقۇچىــدۇر. بۇ دۆلەت 
ۋە بايراقنىــڭ نىشــانىدۇر. بــۇ ائرزۇالر تاڭنىــڭ خەۋەرچىســى بولغــان خورازنىــڭ 

ساداســىدۇر.

ەئي وئغــۇل! ەئگــەر تىرىشــچان بىرســىنى كۆرســەڭ ۇئنــى دوســت تــۇت ياكــى 
ۇئســتاز.

تالىپالرنىڭ يېنىدا تالىپ بول. غالىپالرنىڭ سايىسىدا سەنمۇ غالىپ بول.

ئوغرىنىڭ جاۋابى

ــازا  ــر تامنىــڭ تۈۋىنــى ت ــدە بى ــر كېچى ــر زامانــالردا بىــر وئغــرى، ائيدىــڭ بى بى
كوالشــقا باشــالپتۇ. بــۇ ۆئينىــڭ ىئگىســى تېخــى ۇئخلىمىغان ىئكەن. بــۇ وئغرىنىڭ تام 
تېشــىۋاتقانلىغىنى تۇيۇپتــۇ. "تــاق، تــاق..." قىلغــان ائۋاز بارغانســېرى ۇئ كىشــىنىڭ 
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قۇلىقىغــا ېئنىــق ائڭلىنىپتــۇ. بۇنىــڭ بىلــەن ائدەم ائســتا ۆئگزىنىــڭ ۈئســتىگە چىقىپتــۇ 
ــڭ  ــۇ كېچىنى ــە قىلىۋاتىســەن؟ ب ــەردە نېم ــەي! ۇئ ي ــۇرۇپ: "ھ ــاراپ ت ــە ق ۋە تۆۋەنگ

قاراڭغۇســىدا، تــام تۈۋىــدە ســاڭا نېمــە بــار؟ زادى كىــم ســەن؟" دەپ ۋارقىراپتــۇ.

تۇيۇقســىز چىققــان بــۇ ائۋازدىــن ھودۇقــۇپ كەتكــەن وئغــرى، نېمــە دېيىشــىنى 
بىلەلمــەي: "دۇمبــاق چېلىۋاتىمــەن" دەپتــۇ.

بــۇ غەلىتــە جاۋابنــى ائڭلىغــان ائدەم :"ۇئنداقتــا دۇمباقنىــڭ ائۋازى، نەغمىســى 
ائڭالنمايدىغــۇ؟" دەپتــۇ.

وئغــرى: "بىــز چالغــان دۇمباقنىــڭ ائۋازى ەئتــە چىقىــدۇ. ۇئنىــڭ ساداســى 
بېرىپتــۇ. ياقىــدۇ“ دەپ جــاۋاب  كۆڭۈللىرىگــە وئت 

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

كۆرۈنۈپ تۇرغاننى كۆرمىسەڭ، ۆئلۈم كۆڭۈل كۆزۈڭنى بىردەمدىال ائچىدۇ.

پۈتــۈن ائلــەم قۇيــاش نۇرلىــرى بىلــەن يوپيــورۇق يورۇغــان بولســىمۇ، بــەزى 
ــدە ياشــايدۇ. ــۇق ىئچى ــەر كــوردەك قاراڭغۇل ائدەمل

كۆڭۈل دېرىزەڭ تاقاق بولسا، ەئلۋەتتە ۇئ نۇردىن نېسىۋەڭنى ائاللمايسەن.

ــا  ــەڭال ۇئنىڭغ ــۇرۇنغان. دان كۆرس ــە يوش ــا ھىل ــقان دانلىرىغ ــڭ چاش وئۋچىنى
ــا. ــۈپ قالم ــا چۈش ــىۋەرمە، قىلتاقق يېقىنلىش

كىم قاناەئتچان بولسا تۇزاققا چۈشمەيدۇ.

ائلىــم مال-مۈلۈككــە ھــەۋەس قىلمايــدۇ. ۇئ تەڭرىنىــڭ قــۇدرەت قولــى بىلــەن 
تۇتقــان قەلەمگــە وئخشــايدۇ.

بىــز بــۇ دۇنيانىــڭ خامىنىــدا بىــر تەرەپتىــن بۇغــداي يىغســاق، بىــر تەرەپتىــن 
يىغقــان بۇغداينــى وئغرىغــا بېرىــپ قويىمىــز. بۇغداينىــڭ يوقۇلۇشــىنىڭ ســەۋەبىنىڭ 
چاشقاننىڭ ھىلەسىدىن ىئكەنلىكىنى وئيلىمايمىز. ەئي جان، ائلدى بىلەن چاشقاننىڭ 

ھىيلىســىدىن قۇتــۇل، ائندىــن بۇغــداي تولغــان تاغارنــى يۈدۈگىــن.
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يىگىتنىڭ دۇئاسى

داۋۇد پەيغەمبەرنىــڭ دەۋرىــدە بىــر ائدەم تەڭرىگــە يالــۋۇرۇپ: يــا رەببىــم! ماڭا 
ــا  ــا ائتــا قىلســاڭ. ســەن، مېنــى مان جاپــا تارتمايــال ىئگــە بولىدىغــان بىــر مال-دۇني
مۇشــۇنداق ھــورۇن، خــار، ائجىــز قىلىــپ ياراتتىــڭ. يېغىــر، وئرۇق ائت، ېئشــەكلەرگە 
ېئغىــر يــۈك ائرتىلمايــدۇ، بۇنــى ســەنمۇ وئبــدان بىلىســەن. ۇئنداقتــا مەنمــۇ بىر ائجىز 
يارىتىلغــان بەنــدە، رىســقىمنىمۇ ائســان قىلىــپ بــەر. مــەن ھــورۇن، ىئشــىم ۆئيــدە 
يېتىــش. شــۇڭا ســېنىڭ ياخشــىلىقىڭ، مەرتلىگىڭگــە تايانماقچىمــەن. پۇت-قولــى بــار 
ائدەم رىزقىنــى ۆئزى ىئزدەيــدۇ. پۇت-قولــى يوقالرغــا كۆپــرەك بــەر. رىزقىمنــى مــاڭا 
يەتكــۈز. بۇلۇتــالر بىلــەن يــەر يۈزىنــى ســۇغارغىن. بۇلۇتــالر ائرقىلىــق ياخشــىلىق 
قىلىســەن. يــا رەب! شــۇنداق جاپاســىز، تەييــار مۈلــۈك ائرزۇ قىلىمــەن. مــەن تەلــەپ 

قىلىشــتىن باشــقا ىئشــنى بىلمەيمــەن دەپ دۇائ قىپتــۇ.

بــۇ ائدەم بىــر ىئــش قىلمــاي ەئتىگەندىــن كەچكىچــە مانا مۇشــۇنداق دۇائ قىلىپ 
يۈرۈپتــۇ. بــۇ ائدەمنىــڭ بــۇ تاماخورلىقىنــى، ەئھمىيەتســىز ســۆزلىرىنى، قىلىقلىرىنــى 

كۆرگەن-ائڭلىغــان خەلــق ۇئنــى مەســخىرە قىلىــپ كۈلۈپتــۇ ۋە مۇنــداق دېيىشــىپتۇ:

“بــۇ ھاڭۋاقتــى ائدەم نېمــە ىئــش قىلىــپ يۈرۈيــدۇ؟ ياكى بىرەســى ۇئنىڭغا نەشــە 
چەككــۈزۈپ قويدىمــۇ قانــداق؟ رىزىــق دېگەننــى ەئمگــەك بىلــەن، جاپا-مۇشــەققەت 
ــان نەرســىلىرىگە  ــم ائرزۇ قىلغ ــدۇ. ھەركى ــەن تاپى ــەرى بىل ــەن، پېشانىســېنىڭ ت بىل
ەئنــە شــۇنداق ھۈنــەر بىلــەن ېئرىشــىدۇ. داۋۇد پەيغەمبەرگــە ھــەق ەئنــە شــۇنداق 
ېئســىل ھۈنەرلەرنــى ائتــا قىلغــان. ىئززەت-ھۆرمەتكــە ســازاۋەر قىلغــان. ائدەم 
ەئلەيھىسســاالمدىن تارتىــپ تــا بۈگۈنگىچــە داۋۇدنىڭكىــدەك ۇئنــداق بىــر يېقىملىــق 
ائۋاز ھېچكىمــدە يــوق. ھــەر قېتىــم ۋەز قىلغانــدا نۇرغــۇن كىشــى بىھــۇش بولىــدۇ. 
ھەتتــا ائرســالن، جەرەنلەرمــۇ ۇئنىــڭ ۋەز قىلغــان ائۋازلىرىنى ائڭالش ۈئچــۈن كېلىدۇ. 
ــە،  ــۇنداق مۆجىزىلەرگ ــە ش ــدۇ. ەئن ــى يورۇتى ــە يەرن ــۇر ھەمم ــى ن ــڭ يۈزىدىك ۇئنى
ــپ  ــا تارتى ــقىنىمۇ جاپ ــڭ رىس ــەق ۇئنى ــى ھ ــۇرۇپ، جاناب ــە ت ــە ىئگ قەدىر-قىممەتك
قىلىنغــان ھــاالل ەئمگەككــە باغلىــق قىلغــان. يەنــى ۆئز رىزقىنــى تۆمۈرچىلىــك قىلىپ، 

بازغــان بىلــەن ســاۋۇت ۋە دۇبۇلغــا ســوقۇپ تاپىــدۇ.
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ەئي تەييارتــاپ! ســەن ھەقىقەتــەن ائۋارە ۋە پەســكەش بىــرى ىئكەنســەن. 
ۆئيگــە ســولىنىۋالغان شــۇم پېشــانە بىرنىمىكەنســەن. مېھنەتســىز، بىــكار كېلىدىغــان 
بايلىقنــى تىلەشــتىن نومــۇس قىــل. بىكاردىــن كەلگــەن مال-دۇنيــا بىلــەن كۆمۈلــۈپ 

ۆئلــۈپ قالمــا يەنــە.”

ــۇ دۇائ قىلغــان ائدەمنــى ەئخمــەق قىلىــپ: "مــاڭ بېرىــپ رىزقىڭنــى  ــەر ب بەزىل
ەئكىلىــۋال. خــەۋەر كەلــدى، رىزقىڭ يېتىپ كەپتۇ. ەئي ائلىجاناپ! بىزگىمۇ ائشــۇنداق 

رىزىقتىــن ائلغــاچ كــەل " دەپ چاقچــاق قىلىــپ  كۈلۈشــۈپتۇ.

خەلقنىــڭ مەســخىرە ۋە تاپا-تەنىلىرىنىــڭ ائرتىشــىغا ەئگىشــىپ، ۇئ ائدەم يەنــە 
دۇائ قىلىشــقا باشــالپتۇ. شــۇنداق قىلىــپ ۇئ ائدەم ۇئ شــەھەردە، قــۇرۇق خالتىالردىــن 
يەيدىغان نەرسىلەرنى ائختۇرۇپ يۈرۈشتە نامى چىقىپتۇ. ەئمما، ۇئ ۆئز ائرزۇسىدىن 
ــدۈز تىنمــاي دۇائ قىلىشــنى داۋامالشــتۇرۇپتۇ. تەڭرىگــە  ــۇ. كېچە-كۈن ــچ يانماپت ھې
يالــۋۇرۇپ دات-پەريــاد قىپتــۇ. ھەقتىــن ھېــچ ەئمگــەك قىلمــاي، جاپــا تارتمــاي ھــاالل 

رىــزق بېرىشــنى ســوراپتۇ.

ــدا دۇائ قىلىــپ تۇرغانــدا قورۇســىغا بىــر ۆئكــۈز  ــر كۈنــى يەنــە چــۈش ۋاقتى بى
يۈگرەپــال كىرىپتــۇ. بۇنــى كۆرگــەن ۇئ ائدەم وئرنىدىــن تۇرۇپــال دەرھــال دەرۋازىنــى 
تاقاپتــۇ. "بــۇ ۆئكــۈز ۇئشــتۇمتۇتال ھويالمغــا كىرىــپ كەلــدى، بۇمــۇ تەڭرىنىــڭ بىــر 
ىئلتىپاتــى، دۇائلىرىــم قوبــۇل بوپتۇ" دەپ وئيالپتۇ-دە، دەرھــال ۆئكۈزنىڭ پۇتلىرىنى 
باغــالپ ياتقۇزۇپتــۇ ۋە ھېــچ وئيــالپ وئلتۇرمايال ۆئكۈزنىڭ گېلىغا "بىســمىلالھ" دەپال 
پىچاقنــى ســۈرۈپ، بوغۇزالپتــۇ ۋە تېرىســىنى ســويۇش ۈئچــۈن قاسســاپنى چاقىرىــپ 
كېلىشــكە ماڭماقچــى بولــۇپ تۇرغانــدا، قورۇغــا ۆئكۈزىنــى ىئــزدەپ يۈرگــەن ائدەم 
ھاســىراپ-ھۆمۈدەپ كىرىــپ كەپتۇ ۋە ۆئكۈزىنىڭ قــان ىئچىدە ياتقانلىقىنى كۆرۈپتۇ. 
ۆئكۈزنىــڭ ىئگىســى ائدەمنىــڭ ياقىســىغا ېئســىلىپ تــۇرۇپ: "نېمــە دەپ ۆئكۈزۈمنــى 

بوغۇزلىدىــڭ؟ ســەن وئغــرى ىئكەنســەن. ىئنســاپ قىلســاڭچۇ!" دەپتــۇ.

ــپ،  ــەپ قىلى ــى تەل ــن رىزقىمن ــەن تەڭرىدى ــتىن: "م ــچ ىئككىلەنمەس  ائدەم ھې
ۇئنىڭغــا يالــۋۇردۇم. ۇئنىڭغــا داۋاملىــق دۇائ قىلدىــم. بۈگــۈن مانــا دۇائيىــم قوبــۇل 

ــا بــۇ جاۋابىــم" دەپتــۇ. بولــدى. رىزقىــم ۆئزلۈكىدىــن ائلدىمغــا كەلــدى. مان

ۆئكۈزنىــڭ ىئگىســى بــۇ ســۆزنى ائڭالپ جان-پېنــى چىقىپ كېتىپتــۇ، ائچچىقىدىن 
ــى  ــڭ ياقىســىدىن ســۆرەپ ھەزرىت ــۇ ۋە ائدەمنى ــى ۇئرۇپت ــاي، ائدەمن ــى تۇتالم ۆئزىن
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ەئلەيھىسســاالمنىڭ ائلدىغــا ســۆرەپ مېڭىپتۇ ۋە يولدىكــى كۆپچىلىككە قاراپ تۇرۇپ 
دەپتۇ: "ەئي وئغرى ۋە ســاراڭ. تېتىقســىز گەپلەرنى قىلماي، ھوشــۇڭنى يىغىپ راست 
گەپنــى قىــل. بــۇ قانــداق گــەپ، قانــداق دۇائ ؟ كۆپچىلىــك ائلدىــدا ســۆزلە...” ائدەم 
دەپتــۇ: "مــەن جانابــى ھەققــە كــۆپ دۇائ قىلدىــم ۋە ۇئنىڭغــا مەدھىيىلــەر ېئيتتىــم. 
قەتــىئ كېســىپ ېئيتىمەنكــى دۇائلىرىــم قوبــۇل بولــدى. ســېنىڭ ۇئ ۆئكۈزدە نېســىۋەڭ 

يــوق! بېشــىڭنى تاشــقا ۇئرســاڭمۇ بىــكار" دەپتــۇ.

ۆئكۈزنىــڭ ىئگىســى: "ەئي خااليىق! بۇ كاززاپنىــڭ نېمىلەرنى جۆيلۈۋاتقانلىقىنى 
ائڭلىغانســىلەر؟ مال-مۈلكــۈم قانداقمــۇ دۇائالر بىلــەن ۇئنىــڭ بولــۇپ قالىــدۇ؟ ەئگەر 
راستىنال شۇنداق ىئش بولىدىغان بولسا كىشىلەر دۇائ بىلەنال باي بولۇپ كەتمەمدۇ؟ 
دىۋانىــالر بــاي بولۇپ ھەممىســى بەگ-خوجام بولۇپ كەتمەمــدۇ؟ ۇئالرمۇ ھەر كۈنى 
ھــەي رەببىــم بىزگــە بــەر! دەپ ھــەر كۈنــى دۇائ قىلىدىغــۇ. ۇئالرمــۇ ســەن بەرمىســەڭ 
باشــقىالر بەرمەيــدۇ، بىــزدەك ائجىــز بەندىلىرىڭگــە ياخشــىلىق ىئشــىكلىرىڭنى ائچ 
دەيدىغــۇ. ۇئالر شــۇنچە جاپــا تارتىــپ، زارلىنىــپ دۇائ قىلســىمۇ ېئرىشــىدىغىنى بىــر 

پارچــە قاتتىــق نانغــۇ" دەپتۇ.

ــدۇ. دۇائ  ــرا دەي ــۇ ائدەم توغ ــى ائڭالپ ھەممىســى: "ب ــۇ گەپلەرن ــك ب كۆپچىلى
قانــداق قىلىــپ مال-دۇنياغــا ىئگــە قىالتتــى؟ بــۇ ســۆز رېائللىققــا ۇئيغــۇن كەلمەيــدۇ. 
يــا ىئگــە بولماقچــى بولغــان نەرســەڭنى سېتىۋالىســەن، ياكــى بىرســى ســاڭا ھەدىيــە 
ــر  ــان بولســا ائشــۇنداق بى ــدۇرۇپ، ۋەســىيەتنامە يازغ ــراس قال ــى مى ــدۇ ۋە ياك قىلى
نەرســىگە ىئگــە بولۇشــۇڭ مۇمكىــن. شــۇڭا يــا ۆئكۈزنــى تۆلىســۇن ياكــى ۆئكۈزنــى 

قايتــۇرۇپ بەرســۇن" دېيىشــىپتۇ.

ــا رەب!  ــۇ: "ي ــە دۇائ قىپت ــاراپ يەن ــان ائدەم ائســمانغا ق ــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغ ب
بــۇ ەئھۋالالرنــى ســېنىڭدىن باشقىســى بىلمەيــدۇ. قەلبىمــدە ۇئ دۇائ ســېنىڭدىن 
كەلگــەن ىئلھــام بىلــەن كۆڭلۈمــدە يۈزلەرچــە ۈئمىدلەرنــى پەيــدا قىلغان. يۈســۈپتەك 
چۈشــۈمدە كۆردۈم. يۈســۈپمۇ چۈشــىدە قۇياشــنىڭ، ائينىڭ ۋە يۇلتۇزالرنىڭ ۆئزىگە 
ســەجدە قىلغانلىقىنــى كۆرگــەن ىئكــەن. چۈشــىنىڭ توغرىلىقىغــا ىئشــەنگەچكە مەيلى 
قاراڭغــۇ قۇدۇقتــا بولســۇن، مەيلــى زىندانــدا ھېچ قايغۇرمــاي، ۈئمىدىنــى يوقاتمىغان 
ــر  ــۈل! ســەن بى ــۇق كۆڭ ــا تاشــالنغاندا، ســەن: “ەئي قۇتل ــەن. يۈســۈف قۇدۇقق ىئك
كۈنــى پادىشــاھ بولىســەن. ۇئ چاغــدا ســاڭا  جاپــا ســالغانالر، نومۇســتىن ۆئلگىــدەك 

بولىــدۇ” دەپتىكەنســەن.
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كــۆز بــۇ نىدانــى كۆرمەيــدۇ. ەئممــا، كۆڭــۈل تۇيىــدۇ. ۇئ نىدادىــن كۆڭۈلــدە بىــر 
كــۈچ، بىــر راھەتلىــك پەيــدا بولىــدۇ. شــۇڭا يۈســۈپ شــۇنچە جاپا-مۇشــەققەتلەرگە 

كۆڭــۈل رازىلىقــى بىلــەن چىدىــدى.

ۆئز ۆئمرىــدە ەئنــە شــۇنداق بىــر چۈشــنى كۆرمىگەن كىشــى، بۇ دۇنيادا ياخشــى 
بىر بەنــدە بواللمايدۇ.”

ائدەم بىر پەس نەپەس ېئلىۋالغاندىن كېيىن يەنە سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپتۇ:

ــدى.  ــى ەئمــا دەپ، شــەيتاندەك مــاڭا تۆھمــەت قىل ــۇ ائدەم مېن ــم! ب ــا رەببى “ي
ەئســلىدە ۇئ مېنىڭ ىئخالســىمنى كۆرمىدى. مەندىكى بۇ كورلۇق ائشــىق كورلىقىدۇر. 
ــقىالرغا  ــەن باش ــدۇ. م ــپ قويى ــتەك قىلى ــۇ ۋە مەس ــى ســۆيگۈ ىئنســاننى قارغ چۈنك
نىســبەتەن كــوردەك قىلغــان بىلــەن، ھەقنى ېئنىــق كۆرىمەن. ائشــىقنىڭ ائالھىدىلىكى 
مۇشــۇنداق بولىــدۇ. ىئ ھەممىنــى كــۆرۈپ تۇرغۇچــى رەببىم! ياخشــىلىقىڭدىن ۈئمىد 
ۈئزمىدىــم. خــۇددى يۈســۈپتەك ۈئمىــدۋار بولــدۇم. ســېنىڭ ىئلتىپاتىــڭ شــۇنداق بىــر 
چــۈش بىلــەن مېنــى خــوش قىلدىكــى، دۇائ قىلىــش ائرقىلىــق شــۇنچىلىك زوق ائلدىــم. 

كۆپچىلىــك ســىرلىرىمنى بىلمەيــدۇ . دېســەممۇ بەرىبىــر ىئشــەنمىدى“

 بۇ سۆزلەرنى ائڭلىغان ۆئكۈزنىڭ ىئگىسى دەپتۇ:

ــەپ  ــپ گ ــە قارىتى ــەن تەرەپك ــەس، م ــى ائســمانغا ەئم ــق! يۈزۈڭن “ەئي بەتقىلى
قىــل. ســەن ەئمــدى پۈتۈنلــەي ســاراڭ بوپســەن. تېخــى ۆئزەڭچــە ائشــىقتىن، ھەققــە 
ــاي  ــۇس قىلم ــەن نوم ــۈزۈڭ بىل ــن ي ــۇ قېلى ــەن ائش ــەن. س ــەپ قىلىس ــن گ يېقىنلىقتى

ــە قاراۋاتامســەن؟ كۆكك

بۇ گەپلەرنى ائڭلىغان شەھەر خەلقى پاراققىدە كۈلۈپ كېتىپتۇ.

بــۇ ھالنــى كۆرگــەن ائدەم: "ەئي ۇئلــۇغ تەڭــرى! مېنــى بۇالرنىــڭ ائلدىــدا رەســۋا 
قىلمــا. يامــان بولســاممۇ ســىرىمنى ائشــكارىلىما. شــۇنچە ۇئزۇندىــن بېــرى كېچــە-
ــق  ــى. خەل ــى بىلگۈچ ــم. ســەن ھەممىن ــى قىلدى ــدۈز ســاڭا دۇائ ۋە مەدھىيەلەرن كۈن
ىئچىــدە ىئززەت-ائبرويــۇم بولمىســا، قەدىــر- قىممىتىمنــى ســەن ۆئزەڭ قىــل" دەپ 

يەنــە يالــۋۇرۇپ دۇائ قىپتــۇ.

ائخىرى دە-تاالش بىلەن بۇ ىئككىســى داۋۇد ەئلەيھىسساالمەئلەيھىسساالمنىڭ 
ائلدىغــا كەپتۇ.
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داۋۇد ەئلەيھىسســاالم ەئلەيھىسســاالم دەۋاگەرگــە قــاراپ تــۇرۇپ: "قېنــى نېمــە 
ىئــش بولغانلىقىنــى باشــتىن باشــالپ ســۆزلە" دەپتــۇ.

دەۋاگــەر: "ىئ پەيغەمبــەر! ائدالىتىڭدىــن ھېــچ گۇمــان قىلمايمــەن. ۆئكــۈزۈم بۇ 
ەئخمەقنىــڭ ۆئيىگــە كىرىــپ كەتكەنتــى. ائرقىســىدىن قوغــالپ كىرســەم، ۆئكۈزۈمنــى 
بوغۇزالۋېتىپتــۇ. نېمــە ۈئچــۈن ســويۇۋەتكەنلىكىنى قېنــى ۆئزى دەپ باقســۇن" دەپتۇ.

داۋۇد ەئلەيھىسســاالم ەئلەيھىسســاالم ائدەمدىــن ســوراپتۇ: "بــۇ ائدەمنىــڭ 
مېلىغــا نېمــە ۈئچــۈن زىيــان ســالدىڭ؟ راســت گەپنــى قىــل ۋە پاكىــت بىلــەن ســۆزلە، 

دەۋا تېــزراق بىــر تــەرەپ بولســۇن“

ائدەم مۇنداق جاۋاپ بېرىپتۇ:

“ەئي داۋۇد! يەتتە يىلدىن بېرى كېچە-كۈندۈز ھەققە يالۋۇرۇپ: "ەئي رەببىم! 
مــاڭا ھــاالل ۋە ائۋارىچىلىقــى يــوق بىــر رىزىــق ائتــا قىــل" دەپ، دۇائ قىلىۋاتىمــەن. 
ــوڭ- ــۇ ىئشــلىرىمنى شــەھەردىكى چ ــڭ ب ــدى. مېنى ــۇل قىل ــى قوب ــم دۇائيىمن رەببى
كىچىــك ھەممىســى بىلىــدۇ. كىمدىــن سورىســاڭ بــۇ ھالىمنــى ەئينــەن دەپ بېرىــدۇ. 
مەنــدەك بىــر ەئســكى چاپــان ىئچىدىكــى ائدەمنىــڭ ھــەم ائشــكارە ھــەم يوشــۇرۇن 
ــپ وئلتۇرســام  ــى ھەممىســىدىن ســورا. شــۇنداق دۇائ قىلى ــداق دۇائ قىلغانلىقىن قان
ۆئيۈمگــە بىــر ۆئكــۈز كىرىــپ كەلــدى. تاماخورلۇقۇمدىــن ەئمــەس بەلكــى، دۇائلىرىــم 
قوبــۇل بوپتــۇ دېگــەن خۇشــاللىق بىلــەن كۆزۈمگــە ھېچ نەرســە كۆرۈنمەيــال ۆئكۈزنى 

بوغۇزلىۋېتىپتىمــەن.”

داۋۇد ائدەمنىڭ گەپلىرىنى ائڭالپ مۇنداق ھۆكۈم چىقىرىپتۇ:

“دېگــەن گەپلىرىڭنىــڭ ھېــچ بىــر ائساســى يــوق. مــەن دەلىلســىز ھۆكــۈم 
ــڭ  ــال- مۈلۈكنى ــەن. م ــۈرۈپ يۈرەلمەيم ــۈز كۆت ــدا ي ــڭ ائلدى ــام، خەلقىمنى چىقارس
ىئگىســىدىن باشقىســى قانداقمۇ ۇئ مۈلۈككە ىئگە بوالاليدۇ؟ كۆچەتنى كىم تىكســە، 
ۇئ ۇئنىــڭ بولىــدۇ. تېرىمــاي تــۇرۇپ، قانداقمــۇ ھوســۇل ائالاليســەن؟ نېمــە تېرىســاڭ 
شــۇنى ائلىســەن. بولمىســا ۇئ باشقىســېنىڭ مالىــدۇر. ۇئنــى ېئلىۋېلىــش زومىگەرلىــك 
بولىــدۇ. مــاڭ بېرىــپ بــۇ ائدەمنىــڭ ۆئكۈزىنــى تۆلــە. پۇلــۇڭ بولمىســا، قــەرز ېئلىــپ 

بولىســىمۇ تۆلىشــىڭ كېــرەك”

ائدەم بۇ ھۆكۈمگە نارازى بولۇپ:
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“ســەن مــاڭا زالىمالرنىــڭ دېگەنلىرىگــە وئخشاشــال گەپلەرنــى قىلدىــڭ” دەپتــۇ 
ۋە ســەجدە قىلىــپ تــۇرۇپ مۇنــداق دۇائ قىپتــۇ:

ــەر.  ــڭ كۆڭلىگــە ىئلھــام ب ــم! داۋۇدنى ــق ســىرالرنى بىلگۈچــى رەببى “ەئي بارلى
مــاڭا ائتــا قىلغىنىــڭ، ۇئنىــڭ قەلبىــدە يــوق. چۈنكــى كۆڭۈلگــە ۇئ ســىرالرنى ســەنال 

ــەن...“ بىلدۈرەلەيس

ــەن دۇائ قىلغانســېرى داۋۇد  ــەم بىل ــۇرۇپ، دەرد-ەئل ــا شــۇنداق يىغــالپ ت مان
ــۇرۇپ: ــاراپ ت ــە ق ــى يۇمشــاپتۇ ۋە كۆپچىلىكك ەئلەيھىسســاالمنىڭ كۆڭل

ــدا  “بــۇ داۋانــى بىــر تــەرەپ قىلىشــقا مــاڭا ائزراق ۋاقىــت بېرىــڭالر. تەنھــا ھال
ىئستىقامەت قىلىپ، ھەققە يالۋۇرۇپ دۇائ قىلىمەن، ۇئ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر" دەپتۇ.

قىلچىمــۇ گۇمــان  "بــۇ دېگەنلىرىڭدىــن  بىــردەك  كۆپچىلىكمــۇ ھەممىســى 
قىلمايمىــز" دەپتــۇ.

شــۇنىڭ بىلــەن داۋۇد ەئلەيھىسســاالم ۆئزى يالغــۇز ىئبــادەت قىلىدىغــان جايىغــا 
ــڭ توغــرا،  ــى كۆرســىتىپ، كىمنى ــا ھەقىقەتن ــى ھــەق ۇئنىڭغ ــۇ. جاناب ــپ كېتىپت كىرى

كىمنىــڭ خاتــا ىئكەنلىكىنــى بىلدۈرۈپتــۇ.

ەئتىســى كۈنــى دەۋاگەرلــەر داۋۇد ەئلەيھىسســاالمنىڭ ھوزۇرىغــا كەپتــۇ. داۋۇد 
ــن  ــۇ. ائندى ــا ائڭالپت ــۆزلىرىنى قايت ــڭ س ــدەك دەۋاگەرلەرنى ــاالم بۇرۇنقى ەئلەيھىسس

ھۆكــۈم چىقىرىــپ، ۆئكۈزنىــڭ ىئگىســىگە قــاراپ تــۇرۇپ:

“جىم تۇر! ۆئكۈزنى بۇ كىشــىگە بەر. چۈنكى، جانابى ھەق ســېنىڭ ەئھۋالىڭنى 
يوشۇردى. بۇ يوشۇرغانلىق بەدىلىگە سەن ۇئ ۆئكۈزنى بېرىسەن" دەپتۇ.

بــۇ ھۆكۈمگــە نــارازى بولغــان ۆئكۈزنىــڭ ىئگىســى:"بۇ قانداق ھۆكــۈم؟ قانداق 
بىــر ائدالــەت؟ جاھانغــا ســېنىڭ ائدالىتىــڭ يېيىلغــان، پۈتــۈن ائلەم ســېنىڭ ائدالەتلىك 
ىئكەنلىكىڭنــى بىلىدىغــان تۇرســا. ســېنىڭ بــۇ ھەقســىزلىقىڭنى ائڭلىغــان تاغالرمــۇ 
پارچىلىنىــپ كېتىــدۇ. خااليىق بۇ ناھەقچىلىقنــى كۆرۈڭالر..." دەپ دات-پەرياد قىپتۇ.

بۇ نارازىلىقنى ائڭلىغان داۋۇد ەئلەيھىسساالم دەرغەزەپ بولۇپ دەپتۇ:

“ەئي جاھىل! بارلىق مال-مۈلكىڭنى ۇئ ائدەمگە بېرىســەن. نان كورلۇق قىلما. 
بولمىســا ەئھۋالىڭ تېخىمۇ بەتەر بولىدۇ. ســاڭا دەپ قوياي، ســېنىڭ قىلغان-ەئتكەن 
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يامانلىكىــڭ پۈتۈن ائلەمگە يېيىلىدۇ.“

ۆئكۈزنىــڭ ىئگىســى تېخىمــۇ بەتــەر مۇتىھەملىــك قىپتــۇ ۋە يــۈز- كۆزىگــە 
توپىالرنــى ســۈركەپ "ەئســلى ســىلەر مــاڭا زۇلــۇم قىلىۋاتىســىلەر" دەپ يىغــالپ، جــار 

ســېلىپ، ســەت گەپلەرنــى قىپتــۇ.

 داۋۇد ەئلەيھىسساالم ۇئنىڭغا نەسىھەت قىلىپ دەپتۇ:

“ھــەي ســەۋر قىلىشــنى بىلمەيدىغــان! ســېنىڭ ائقىۋىتىــڭ يامــان، ائستا-ائســتا 
ۆئزەڭنىــڭ يامانلىقىڭنــى ائشكارىالشــقا باشالۋاتىســەن. ســەن كىشــىلەرنىڭ ھۇزۇرىنى 

بۇزدۇڭ“

بــۇ گەپلەرنــى ائڭلىغــان ۆئكۈزنىــڭ ىئگىســى ۇئياقتىن-بۇياققــا  باشــالپتۇ، 
چۈنكــى، ۇئالر ىئشــنىڭ ماھىيىتىدىــن بىخــەۋەر ىئــدى. شــۇڭا ۇئالر داۋۇدقــا دەپتــۇ: 
"ســەن بىــر ېئســىل، شــەپقەتلىك ائدەم. بۇنــداق ناھەقچىلىــك ســاڭا ياراشــمايدۇ. بىــر 

ــڭ“ گۇناھســىزغا ۇئۋال قىلدى

داۋۇد ەئلەيھىسساالم كۆپچىلىككە دەپتۇ:

“ەئي دوســتالر! ەئمــدى ســاقلىغان ســىرنىڭ وئتتۇرىغــا چىقىدىغــان ۋاقتــى 
كەلــدى. بــۇ ســىرنى ائشــكارىالش ۈئچــۈن شــەھەرنىڭ ســىرتىغا چىقىشــىمىزغا توغــرا 
كېلىــدۇ. شــەھەرنىڭ ســىرتىدىكى تۈزلەڭلىكتــە بۈك-باراقســان بىــر دەرەخلىــك بــار. 

بــۇ دەرەخلەرنىــڭ يىلتىزىدىــن بۇرنۇمغــا قاننىــڭ پۇرىقــى كېلىۋاتىــدۇ.

بــۇ ائدەم ۆئز خوجايىنىنــى ۆئلتــۈرۈپ، ۇئ دەرەخلەرنىــڭ ائســتىغا كۆمۈۋەتكــەن. 
ەئســلىدە بــۇ ائدەم بىــر ســېتىۋېلىنغان قــۇل بولــۇپ، خوجايىننــى ۆئلتــۈرۈپ، ۇئنىــڭ 
مال-دۇنياسىغا ىئگە بولۇۋالغان. بۇ دۇائ قىلىپ تۇرىدىغان يىگىت بولسا، ۇئ ۆئلگەن 
كىشــىنىڭ وئغلىــدۇر. ەئينــى چاغــدا بــۇ يىگىــت كىچىــك بىــر بــاال بولغانلىقــى ۈئچــۈن 
بــۇ ىئشــالرنى بىلمەيتتــى. مانــا تــا ھازىرغىچــە بۇ ســىرالرنى تەڭرى ائشــكارىلىمىغان. 
ــكەش ائدەم، ۆئز  ــۇ پەس ــان. ب ــچ شــۈكرى قىلمىغ ــا ھې ــور بۇنىڭغ ــۇ نانك ــا، ب ەئمم
ــچ خــەۋەر ائلمىغــان. ۇئالرغــا ىئگىلىۋالغــان  ــن  ھې ــڭ بالىســېنىڭ ھالىدى خوجايىنىنى
مال-دۇنيادىــن بىــر بــۇردا نانمــۇ بەرمىگەن. ەئمــدى بۈگۈنگە كەلگەنــدە ۆئز مېلىنىڭ 
ــدۇ.  ــر ۆئكۈزنىمــۇ بېرىشــكە قىيمايۋاتى ــا بى ــڭ وئغلىغ ــان خوجايىنىنى ىئگىســى بولغ
بۇنىــڭ بىلــەن ۆئز گۇناھلىرىنــى يۆگىگــەن  پەردىنــى ۆئز قولــى بىلــەن يىرتتــى. 
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ەئســلىدە ھــەق ۇئنىــڭ گۇناھلىرىنــى ياپقــان ىئــدى. ھەركىــم يامــان ىئــش قىلســا، ۆئز 
گۆرىنــى ۆئزى كواليــدۇ”

ــىدىن  ــك ائرىس ــىرتىدىكى دەرەخلى ــەھەر س ــق ش ــن خەل ــۆزلەردىن كېيى ــۇ س ب
چىرىگــەن جەســەتنىڭ ۇئســتىخانلىرى ۋە ۆئز ۋاقتىــدا قاتىللىــق ۈئچــۈن ىئشــلەتكەن 

ــۇ. ــى جازاالپت ــۇ ۋە قاتىلن ــى تېپىپت پىچاقن

بولغــان ىئشەنچىســى  بۇيــان خەلقنىــڭ داۋۇد ەئلەيھىسســاالمغا  شــۇندىن 
ھەسســىلەپ ېئشــىپتۇ ۋە خەلقنىڭ كۆزلىرى ېئچىلىپ ھەقكە يۈزلىنىپتۇ. بۇ ىئبرەتلىك 

ۋەقەدىــن كېيىــن خەلــق ائرىســىغا مۇنــداق بىــر ســۆز تارقىلىپتــۇ:

مېنىڭ مۈڭگۈزۈم بار! دوزاخنىڭ ۆئكۈزىنى كۆرمىگەنلەر ماڭا قارىسۇن!

ىئنســاننىڭ نەپســى ۆئكۈزنىڭ ىئگىســىگە وئخشىســا، ەئقىل ۆئكۈزنى ۆئلتۈرگەن 
يىگىتكە وئخشايدۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ــە  ــن كۆڭۈلگ ــلىدە دى ــدۇ. ەئس ــن بولى ــا يېقى ــەر دوزاخق ــوق ۆئيل ــى ي دېرىزىس
ــى  ــپ، ۆئين ــن كىرى ــى دېرىزىدى ــاپ ھاۋاس ــۇرى، س ــڭ ن ــزەدۇر، ۇئنى ــان دېرى ېئچىلغ

ــڭ نۇرىنــى ھايۋانمــۇ كۆرىــدۇ. ــۇپ ، ھاۋاســىنى ســاپاليدۇ. ۇئنى يورۇت

ەئي يىگىت! ۇئرۇش بىر ھىلىدۇر.

پەقەت ۆئز نەپسىنى يەڭگەن، مەزلۇم بىلەن زالىمنى ائيرىيااليدۇ.

نەپسىگە قۇل بولغان، مەزلۇمغا دۈشمەنلىك قىلىدۇ.

ىئت داىئم يۇۋاشالرنى چىشلەيدۇ.

بەزى كىشىلەر ىئتقا وئخشايدۇ. مەزلۇمنى تاالپ، زالىمغا قۇيرۇقىنى وئينىتىدۇ.

ەئقىللىقنىڭ ەئقلى، قاراڭغۇ كېچىنى ائي نۇرى بىلەن يورۇتىدۇ.

ەئقىلسىزنىڭ دوستى ۆئزىدەك بولىدۇ.

ىئللەت، ىئللەتكە يېقىندۇر.
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ئىت

ھەممىمىــز بىلىمىــز، قىشــنىڭ قاتتىــق ســوغۇق  كۈنلىرىــدە ىئتالرنىــڭ ەئھۋالــى 
ناھايىتــى قىيىنلىشــىدۇ. قاتتىــق ســوغۇقنىڭ دەســتىدىن مــۇزالپ، وئرۇقــالپ كېتىــدۇ. 

بۇنــداق ەئھۋالــدا ىئتــالر ىئسســىقراق بىــر جاينــى ائرزۇ قىلىــدۇ.

ەئنــە شــۇنداق قاتتىــق ســوغۇق بولۇۋاتقــان قىشــنىڭ بىــر كۈنىــدە، ىئــت مۇنداق 
وئيــالردا بوپتــۇ: "ھەجەپمــۇ مــۇزالپ كەتتىــم. قەھرىتــان بــۇ ســوغۇق جاندىن ۆئتۈپ 
ــىم  ــە كىرىۋېلىش ــىقراق ۆئيگ ــر ىئسس ــالغان بى ــتىن ياس ــال تاش ــەن دەرھ ــى. م كەتت
كېــرەك. بولمىســا ســوغۇقتا تــوڭالپ ۆئلىدىغان وئخشــايمەن. ھەي خــەپ! يازمۇ بوال. 
شــۇ چاغــدا ۆئزۈمگــە ائتــاپ تاشــتىن كىچىكــرەك بولســىمۇ بىــر ۆئي سېلىۋالمىســام.“

ھــەر قىشــتا، قاتتىــق ســوغۇقتا تــاالدا قالغانــدا، ىئــت داۋاملىــق ەئنــە ائشــۇنداق 
خىيالــالردا بولىدىكــەن. ەئممــا، يــاز كەلگەنــدە ىئتنىــڭ تېرىلىــرى پارقىــراپ، تۈكلىرى 
ۆئســۈپ، ســەمىرىپ قالىدىكــەن-دە، ۆئزىچــە مەغرۇرلىنىــپ "ۇئنــداق كىچىــك ۆئينــى 
ــەۋە.  ــاڭا ت ــۇ داال م ــتىدىكى چەكســىز ب ــۆك ائســمان ائس ــەن. ك ــە قىلىم ــاپ نېم ياس
كىچىــك ۇئ ۆئيگــە پاتاتتىممــۇ؟" دەپ وئياليدىكــەن. تېرىلىرىگــە ســىغمىغان ھالــدا، 
قورســىقى توق، كوچىالردا كېرىلىپ مېڭىپ، ىئسســىپ كەتســە تام تۈۋىدىكى ســايىدا 
بەھــۇزۇر ۇئخاليدىكــەن. ھورۇنلىقىدىــن وئرنىدىــن تۇرۇشــمۇ خــوش ياقمايدىكــەن. 

خــۇددى ۆئزىنــى پۈتــۈن ائرزۇلىرىغــا يەتكەنــدەك ھېــس قىلىدىكــەن.

بەزىلــەر ۇئنىڭغــا: "كــەل پۇرســەتنىڭ بــار چاغــدا، ۆئيۈڭنــى ســېلىۋال" دېســە، 
ىئــت: "مــاڭا ۆئي ســالغۇدەك اليىــق بىــر يــەر يــوق!" دەيدىكــەن.

يــاز كېتىــپ، قىــش كەلگەنــدە ىئــت يەنــە وئرۇقــالپ، پۇت-قولىنىڭ ھالــى قالماي، 
ســوغۇقتىن ۆئلــەي دېگەندە،يەنــە وئخشاشــال "بــۇدا يــازدا چوقــۇم ۆئزۈم پاتقــۇدەك 

بىــر ۆئي سالمىســام" دەپ وئياليدىكــەن...

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ائدەم ائغرىــپ قالغانــدا، ھاكاۋۇرلۇقــى يوقــاپ، ياۋاشــالپ كېتىــدۇ. قىلغــان 
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ىئشــلىرىغا تەۋبــە قىلىــدۇ.

خــۇددى ىئتقــا وئخشــاش تەۋبەدىــن ۆئي ياســاپ، ۇئ يەرگــە پاناھلىنىشــىنى 
وئياليــدۇ. ائدەم ائغرىقتــى، دەرتلەردىــن قۇتۇلدىمــۇ مەغرۇرلىنىــپ كېتىــدۇ. ىئتتــەك 

ــدۇ. ــتىن ۋاز كېچى ۆئي ياساش

نېئمەتكە شۈكرى قىلغاننىڭ نېئمىتى كۆپىيىدۇ.

ھەققە شۈكرى قىلغان، نېئمەتنىڭ وئۋچىسى بولىدۇ.

ھەقنىــڭ نىئمەتلىرىگــە شــۈكۈر قىلســاڭ، تەكەببۇرلــۇق ۋە ائچ كۆزلۈكتىــن 
قۇتۇلىســەن.

يىالن پۇتۇڭنى چاققاندا، ائغرىقنىڭ نېمە ىئكەنلىكىنى ائندىن بىلىسەن.

ىئنساننىڭ مەقسىتى ىئلىم ۋە ھىدايەت.

مال-دۇنيا شۈكرىگە باغلىق بولىدۇ. شۈكرى دەرد بىلەن ھاسىل بولىدۇ.

ائغرىق كۆڭۈللەرنىڭ دەرتلىرىنى ائڭال.

دەرتمەننىــڭ كۆڭلــى خــۇددى تۇمــان بىلــەن تولغــان ۆئيگــە وئخشــايدۇ. ســەن 
ۇئنىــڭ ەئھۋالىنــى بىلمەكچــى بولســاڭ ۆئينىــڭ دېرىزىســىنى ائچ.  ۆئيدىكــى ائچچىــق 
تۇماننىــڭ چىقىــپ كېتىشــىگە ســەۋەپ بولىســەن. ائندىــن  دەرتمەنمــۇ ەئركىــن بىــر 

نەپــەس ېئلىۋالىــدۇ.

ھــەق بىزنــى بىــر قىلتاقتىــن قۇتۇلدۇرســا، بىــز يەنــە باشــقا قىلتاققــا چۈشــۈپ 
قالىمىــز. يولــدا مىڭالرچــە قىلتاقتــا دان بــار. بىــز خــۇددى ائچ ۋە تەمەخــور قۇشــالرغا 

وئخشــايمىز.

ھاكىم پارىخور بولسا، زالىمنى مەزلۇمدىن ائيرىيالمايدۇ.

ائلغايالر ھەر ۋاقىت بىرنى ىئككى كۆرىدۇ.

مەســىلەن: بىــر ۇئســتا ائلغــاي شــاگىرتىغا: " ىئشــكاپتا بىــر بوتۇلكا بــار ەئكەل" 
دەپتۇ.

ائلغاي: "بۇ يەردە ىئككى بوتۇلكا تۇرىدۇ،  قايسىسى بولغىيتتى؟" دەپتۇ.
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ۇئستىســى: "ۇئ بىــر تالــدۇر،  بولــدى. ائلغايلىغىڭنــى ھەركىمگــە ائشــكارىلىما" 
دەپتۇ.

شاگىرتى سۆزىدە چىڭ تۇرۇۋېلىپ "ىئككى" دېدى.

ۇئستىسى: " ۇئنداقتا بىرنى چېقىۋەت" دېدى.

ائلغاي بوتۇلكىنى چېقىۋەتكەندىن كېيىن، ۇئ يەردە ھېچنىمە قالمىدى.

بوتۇلــكا بىــر ىئــدى، ۇئنىڭغــا ىئككــى كۆرســەتكەن ۇئنىــڭ ائلغــاي كــۆزى ىئدى. 
بوتۇلــكا چېقىلغاندىــن كېيىــن ۇئ ھەقىقەتنــى ائندىــن چۈشــەندى. شــۇڭا ھەقىقەتنــى 
ــپ،  ــى ېئچى ــۈل كۆزۈڭن ــۇل، كۆڭ ــن قۇت ــەن" لىكتى ــى "م ــۈن ۆئزۈڭدىك ــۆرۈش ۈئچ ك

ائلغايلىقتىــن قۇتــۇل.

سوپى ۋە قۇرۇق داستىخان

ــۆرۈپ،  ــتىخاننى ك ــر داس ــۇرۇق بى ــېلىنغان ق ــە س ــر ســوپى يەرگ ــى بى ــر كۈن بى
ناھايىتــى خوشــال بولــۇپ كېتىپتــۇ ۋە داســتىخاننىڭ يېنىــدا وئلتــۇرۇپ مۇنــداق دەپتــۇ: 
ــالر ۈئچــۈن  ــا قالغان ــەن ائچلىقت ــى. ھەقىقەت ــڭ تامىق ــۇ تاماقســىز قالغانالرنى ــا ب "مان

ياخشــى بىــر وئزۇق، ياخشــى بىــر دورا" دەپتــۇ.

ســوپىنىڭ بۇنداق خوشــاللىققا تولغان ھالىنى كۆرگەن باشــقا ســوپىالرمۇ ۇئنىڭ 
يېنىغــا كېلىــپ وئلتۇرۇپتــۇ. ھەممىســى ناھايىتى ياخشــى بىر كەيپىيــات ىئچىدە قۇرۇق 
ــاراپ "ائلســىال- باقســىال، تارتىنمىســىال، چوڭ-چــوڭ ائلســىال" دەپ  داســتىخانغا ق
بىر-بىرىگــە تەكەللــۇپ قىلىشــىپ، چاقچاقــالر بىلــەن ناھايىتى كۆڭۈللــۈك وئلتۇرۇپتۇ. 
بــۇ ســورۇننى كۆرگــەن بىرســى ائســتا ســوپىالرنىڭ يېنىغــا كېلىــپ قارىســا، ائلدىــدا 
قۇپقــۇرۇق بىــر داســتىخان تۇرغــۇدەك. بــۇ ھالنى كۆرگــەن ائدەم: "ھــەي ەئخمەقلەر، 
نېمــە قىلىۋاتىســىلەر؟ داســتىخاننى كۆرۈۋاتىمــەن. ەئممــا، ۈئســتىدە ھېچنېمــە يــوق" 

دەپ مەســخىرە قىلىــپ كۈلۈپتــۇ.

بۇ ائدەمگە سوپى بۇنداق جاۋاپ قايتۇرۇپتۇ:

“ەئخمەق دېگەن ســەن! ماڭ يوقال! مادامىكى ائشــىق ەئمەسســەن، ىئشــىمىزغا 



192

توســقۇنلۇق قىلمــاي، يولۇڭغــا مــاڭ! ائشــىقنىڭ وئزۇقــى نانســىز داســتىخانغا ائشــىق 
بولماقتۇر. ســادىق بولغان كىشــىدە مال-دۇنيا بولمايدۇ. ائشــىقنىڭ مال-دۇنيا بىلەن 
ىئشــى يــوق. قاناتســىز ھــەر تەرەپكــە ۇئچااليــدۇ. قــول- پۇتســىز تــوپ وئينىيااليــدۇ. 
مەنــە ائلىمىدىــن نەپــەس ائلغــان كىشــى، قولســىزمۇ زەمبىــل توقىيااليــدۇ. ائشــىقالر 
مەۋھــۇم ائلەمــدە چېدىــر تىكىــدۇ. ســۈت ەئمگــەن بــوۋاق تامــاق يېمەيــدۇ. دەرت ۋە 

غــەم ائشــىقالرغا ھالــۋا، بېخىــل، پەسكەشــلەرگە بــاال بولىدۇ”.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:

يۈســۈپنىڭ يۈزىدىكــى نۇرنــى دادىســى ياقــۇپ كۆرگــەن بىلــەن، قېرىنداشــلىرى 
كۆرەلمەيتتى.

ياقۇپ، يۈسۈپنىڭ  ھىدىنى پۇراپ، شۇنداق ھۇزۇرلىناتتى.

ھۇزۇرىنىڭ داستىخىنى نانسىز، قۇرۇق بولسىمۇ، ەئمما ياقۇپنىڭ ىئشتىھاسىنى 
ائچاتتى.

يۈزىنى يۇمىغانالرغا، ھۆر-پەرىنىڭ يۈزى كۆرۈنمەس.

روھالرنىڭ غىزاسى ىئشىق. بۇ سەۋەپتىن ائچلىق جاننىڭ غىزاسى.

شۇنداق ائلىمالر باركى ىئلىمدىن نېسىۋىسى يوق. پەقەت ىئلىمنى يادلىۋالغان.

ەئگــەر وئيــالر تۇغۇلغــان يەرنى كۆرگىلى بولغان بولســا ىئــدى، يامان وئيالرنىڭ 
ائلدىنــى ائلغىلى بوالتتى.

ەئمادەك ھەقنىڭ ېئھسان ېئتىكىنى تۇتۇپ، خاتا يولغا ماڭما.

ياخشىنىڭ ىئقبالى، ياماننىڭ ائزابىنى ائشۇرىدۇ.

شامنىڭ نۇرى قۇياشنىڭكىگە يەتمىسىمۇ، ەئمما، قاراڭغۇ ۆئينى يورۇتااليدۇ.

شــامنىڭ يورۇقلۇقــى قۇيــاش ائلدىــدا كۆرۈنمىســىمۇ، ەئممــا، ۇئ مەۋجــۇت. 
ۈئســتىگە نەرســە تۇتســاڭ كۆيدۈرىــدۇ.

ــىق  ــر ائش ــەن بى ــى چەكك ــران ائزاب ــپ ھىج ــۇقىدىن ائيرىلى ــالر مەش ۇئزۇن يىل
ۆئز ۋەتىنىگــە قايتىــپ مەشــۇقى بىلــەن دىدارلىشــىپتۇ. مەشــۇقى ائشــىقىدىن مۇنــداق 

ســوراپتۇ:
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„ۇئزۇن يىلالر شــەھەر كېزىپ، نۇرغۇن شــەھەرلەرنى كۆردۈڭ. قايســى شــەھەر 
ەئڭ ياخشــى ىئكەن؟“

ائشــىق ھېــچ ىئككىلەنمــەي مۇنــداق جــاۋاپ بېرىپتــۇ: "سۆيگۈســى بار شــەھەر! 
گەرچــە وئلتۇرغــان يېرىمىــز يىڭنــە تۆشــۈكىچىلىك كىچىــك بولســىمۇ، بىــز ۈئچــۈن 
بىپاياندۇر. قۇدۇقنىڭ تېگىدەك قاراڭغۇ بولسىمۇ، بىز ۈئچۈن جەننەتتۇر. يۈسۈپنىڭ 

يۈزىــدەك ائيدىڭــدۇر. دۇنيــادا ۆئز ۋەتىنىدىــن ەئزىــز ھېــچ بىــر يــەر يــوق!“

ئەمىر بىلەن قۇل

بىــر ەئمىــر ســەھەردىال مۇنچىغــا بارماقچــى بولــۇپ، ســۇڭۇر ىئســىملىك قۇلىنــى 
چاقىرىپتــۇ ۋە: "چــوڭ لۆڭگــە، ســوپۇن ۋە باشــقا كېرەكلىــك نەرســىلەرنى تەييــارال، 

مۇنچىغــا بارىمىــز" دەپتــۇ.

قۇل خوجايىنىنىڭ بۇيرۇقىغا بىناەئن ھەممە نەرســىلەرنى تەييارالپ، خوجايىنى 
بىلــەن مۇنچىغــا قــاراپ مېڭىپتــۇ. يولــدا كېتىۋاتقانــدا، يــول ۈئســتىدىكى مەســچىتتىن 
ېئيتىلىۋاتقــان ەئزاننىــڭ ائۋازى، قۇلنىــڭ قۇلىقىغــا شــۇنداق مۇڭلــۇق ائڭلىنىپتــۇ. قــۇل 
داىئــم نامازنــى ۆئز ۋاقتىــدا قىلىدىغــان بولغاچقا خوجايىنىغا قــاراپ: "ەئي ھۆرمەتلىك 
ــى  ــڭ پەرىزىن ــزال نامازنى ــەن تې ــۇرۇپ تۇرســاڭ، م ــدا ت ــن! ســەن ائۋۇ دۇكان خوجايى
بولســىمۇ وئقۇپال چىقســام" دەپتۇ. خوجايىن قۇلىنىڭ بۇ ائرزۇســىغا بىناەئن دۇكاندا 
ســاقالپ وئلتــۇرۇپ تۇرۇپتــۇ. ائزال ۋاقىتتىــن كېيىــن جامــاەئت مەســچىتتىن چىقىپتــۇ. 
ەئممــا، قــۇل چىقماپتــۇ. خوجايىــن تــا چۈشــكىچە ســاقالپتۇ. يەنــە چىقماپتــۇ. شــۇنىڭ 
بىلــەن خوجايىننىــڭ ىئچــى تىت-تىــت بولۇپ، مەســچىتكە ائســتا قەدەم بېســىپ: "ەئي 

ســۇڭۇر! نېمــە ۈئچــۈن تېخىچــە چىقمايســەن؟" دەپتــۇ.

مېنــى  تــۇرۇڭ. ســىزنىڭ  قىلىــپ  كېلىمــەن. ائزراق ســەۋر  قــۇل: "ھازىــر 
دەپتــۇ. بىلىمــەن"  ســاقالۋاتقىنىڭىزنى 

خوجايىنــى يەنــە داۋاملىــق ســاقالپتۇ. ائخىــرى يەنــە كىرىپ چاقىرىپتۇ. شــۇنداق 
قىلىــپ يەتتــە قېتىــم چاقىرغىلــى كىرىپتــۇ. ھــەر قېتىــم چاقىرغانــدا قــۇل، خوجايىنىغــا 
"ســېنىڭ يېنىڭغــا بېرىشــىمغا رۇخســەت يــوق" دەپ جــاۋاپ بېرىپتــۇ. ائخىــرى تاقىتــى 



194

قالمىغــان خوجايىــن: "مەســچىتنىڭ ىئچىــدە ھېــچ كىم بولمىســا، زادى ســېنى ۇئ يەردە 
كىــم تۇتۇۋالدى؟ " دەپ ســوراپتۇ.

بــۇ ســوائلغا قــۇل بۇنــداق جــاۋاپ بېرىپتــۇ: "ســېنى مەســچىتنىڭ ىئچىگــە 
كىرگۈزمــەي، ســىرتىدا تۇتۇۋالغــان كىــم بولســا، مېنىمــۇ بــۇ يــەردە شــۇ تۇتۇۋالــدى. 
ســېنىڭ بــۇ يەرگــە قــەدەم بېسىشــىڭغا توســقۇن بولغــان، مېنىــڭ ســىرتقا چىقىشــىمغا 

توســقۇن بولــدى”

ھېكمەتلىك سۆزلەر:

بېلىق دېڭىزدىن ائيرىلمىغاندەك، ھايۋانالرمۇ قۇرۇقلۇقتىن ائيرىلمايدۇ.

بېلىقنىڭ نەسلى سۇدىن، يەردىكى ھايۋانالرنىڭ نەسلى تۇپراقتىن.

ھىلە ۋە تەدبىرلەر بۇنىڭغا كار قىلمايدۇ.

مۇستەھكەم قۇلۇپنىڭ ائچقۇچى ھەقتە.

ھەققە كۆڭۈل باغالپ، رازى بول.

جان يولىدا جاننى بىل.

مەلەكنىڭ قۇشتەك قانىتى بار. ەئقىللىق قاناتسىزمۇ ۇئچااليدۇ.

ەئقىل قاناتتۇر.

تۇيغۇسىز بىلىمسىزلەر يالغانغا ائلدىنىپ، ھەقىقەتنى كۆرمەيدۇ.

ــارا ىئســلىرىدىن  ــڭ ق ــق ۇئنى ــراق خەل ــدۇ، بى ــل كۆرۈنى ــە وئت قىزى ەئمەلىيەتت
ــدۇ. ــپ كېتى ــاي، تولغىنى ــەس ائاللم نەپ

كۈمــۈش كۆرۈنۈشــتە ائيــدەك چىرايلىــق كۆرۈنســىمۇ، ەئممــا ۇئ قولنــى ۋە 
كىيىملەرنــى قاپقــارا قىلىــپ، كىرلىتىــدۇ.

كۆڭلى قارىالرنىڭ، سۆزلىرى زەھەر بولىدۇ.

كۆڭلى ۆئلۈكلەر، روھسىز بولىدۇ.

ھــەر ســۆزنىڭ گۈزەللىكىگــە ائلدانمــا، كۆزۈڭنــى ائچ. ۇئنىڭدا يامــان بىر مەناالر 
بولۇشــى مۇمكىن.
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ھەقىقەت يولىنىڭ تۇپراقى بولۇپ، ھەسەتخورنىڭ كۆزىگە تۇپراقنى چاچ.

دىققــەت قىــل، ھەســەتخور بىلــەن يولــداش بولمــا. ھەســەت بىــر ســۇاللىنى 
ــدۇ. ــاراب قىلى خ

ســەن بىــر ىئنســانغا ھىلــە ۋە ھەســەت قىلســاڭ، روھنىــڭ ھۇزۇرىدىــن مەھــرۇم 
قالىسەن.

ھەســەت گېلىڭغــا ېئسىلمىســۇن. چۈنكــى شــەيتان ھەســەتنىڭ ســەۋەبىدىن 
لەنەتلەنــدى.

ۇئ ھەســەت ســەۋەبىدىن ائدەمگــە ســەجدە قىلمىــدى ۋە يەنــە شــۇ ھەســەتتىن 
ســاائدەت بىلــەن جېدەللەشــتى.

قۇش ائسماندا ۇئچقاندا، سايىسى يەردە ەئكىس ېئتىدۇ.

ەئخمەقالرنــى ائســماندىكى قۇشــنىڭ سايىســىنى وئۋاليمــەن دەپ، ۇئنــى قوغالپ 
يۈرۈيدۇ.

بىلىمسىزلەر سايىگە وئق ائتىدۇ. وئقدان قۇرۇقدالغاندا كۆڭلى سۇنىدۇ.

ەئقىللىقنىڭ سۆزىنى چۈشىنەلمىسەڭ، ەئقىللىق سېنى چۈشىنىپ جىم تۇرىدۇ.

ھەممە نەرسە مۇھتاجلىق ىئچىدە ھاسىل بولىدۇ. ىئزدىگەن تاپىدۇ.

نەدە مەسىلە بولسا، جاۋابمۇ ۇئ يەردە.

گۈلنىڭ پۈتۈن ياپراقلىرىنى يۇلۇۋەتسەڭمۇ ۇئ كۈلۈشتىن ۋاز كەچمەيدۇ.

گۈل تىكەننىڭ جاپاسىدىن قورقمايدۇ. تىكەن بولغاچقا گۈل كۈلىدۇ.

ھايۋانالرنىڭ تىلى

ھەزرىتى مۇســانىڭ زامانىدا بىر ائدەم، مۇســانىڭ يېنىغا كېلىپ: "ھايۋانالرنىڭ 
تىلىنــى ۆئگىنىــش ائرقىلىــق، بۆرىنىــڭ،  تىلىنــى ۆئگەنمەكچىمــەن. ھايۋانالرنىــڭ 
قۇشــالرنىڭ ســۆزىنى چۈشىنەلەيدىغان بولۇپ، ېئتىقادىمغا ائىئت ىئشالردا نېمىلەرگە 
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دىققــەت قىلىــش، نېمىلەردىــن ىئبــرەت ىئلىشــنىڭ الزىملىقىنى ۆئگىنىــۋاالي دەۋاتىمەن. 
چۈنكــى ائدەم دېگــەن بــۇ مەخلۇقنىــڭ پۈتــۈن ســۆزلىرى ســۇ، نــان، شان-شــۆھرەت 
قاتارلىقالرغــا ائىئــت ســۆزلەر بىلەنــال چەكلىنىدىكــەن. بەلكــى ھايۋانالرنىــڭ غەملىرى 

باشــقا بولۇشــى مۇمكىــن" دەپتــۇ.

بۇ ائدەمنىڭ ســۆزلىرىنى ائڭلىغان مۇســا: "ۆئگەنمىســەڭمۇ بولىدۇ. بۇ ىئشــتىن 
ــن  ــرەت ېئلىشــنى، نادانلىقتى ــك. ىئب ــەك خەتەرلى ــى ب ــدى- كەين ــڭ ائل ۋاز كــەچ. بۇنى
قۇتۇلۇشنى، ھېكمەت ۋە ىئرفاننى تەڭرىدىن تىلە. كىتابتىن، سۆزدىن، ھەرپلەردىن،  

ھايۋانالردىــن ەئمــەس!" دەپ جــاۋاپ بېرىپتۇ.

مۇســانىڭ بــۇ گەپلىرىنــى ائڭلىغــان بــۇ ائدەمنىــڭ ھايۋانالرنىڭ تىلىنــى ۆئگىنىش 
ھەۋىســى تېخىمــۇ ېئشــىپتۇ. چۈنكــى ىئنســان رەت قىلىنغــان نەرســىنى تېخىمــۇ بــەك 
ائرزۇ قىلىــدۇ. ەئس- خىيالــى شــۇ نەرســە ۈئســتىدە بولىــدۇ.  بــۇ ائدەممــۇ شــۇنداق 
جاھىللىــق قىلىــپ، ھايــۋان تىلىنــى ۆئگىنىش ھەۋىســىدىن يانماپتۇ. بــۇ ھالنى كۆرگەن 
مۇســا: "يــا رەببىــم! شــەيتان دېگــەن بــۇ نەرســە بــۇ يىگىتنــى ەئخمــەق قىلىۋاتامــدۇ 
نېمــە؟  ۆئگەتســەم بــۇ يىگىــت زىيــان تارتىــدۇ، ۆئگەتمىســەم كۆڭلىگــە بىــر يامانلىــك 

كېلىشــى مۇمكىــن" دەپ وئيالپتــۇ.

بىلگــەن تەڭــرى مۇنــداق دەپتــۇ: "ھــەي مۇســا، ۆئگــەت! چۈنكــى  بۇنــى 
قىلىنمايــدۇ“ رەت  دۇائســى  مۇھتاجالرنىــڭ 

مۇســا: "يــا رەببىــم! كېيىــن پۇشــايمان قىلىــدۇ. پۇشــايماننى ائلىدىغــان قاچــا 
ــۇ. ــدۇ" دەپت تاپالمــاي، قولىنــى چىشــلەپ، ياقىســىنى يىرتى

ــڭ ســېنى وئســال ھالغــا  ــر قېتىم:"ائرزۇلىرى ــە بى ــاش ائدەمگــە، يەن مۇســا ۇئ ي
چۈشــۈرۈپ، يۈزۈڭنــى يەرگــە قارىتىــدۇ. بــۇ ھەۋەســتىن ۋاز كــەچ. تەڭرىدىــن قــورق. 
شــەيتان ســېنى ۋەس-ۋەســىگە ســېلىۋاتىدۇ. ۇئنىــڭ كەينىگــە كىرمــە!" دەپ ســەمىمى 

نەســىھەت قىپتــۇ.

ائدەم: "بوپتــۇ، ھېــچ بولمىغانــدا ائشــۇ بوســۇغىدىن كەتمەيدىغــان ىئــت بىلــەن 
كاتەكتىكــى ۆئي ھايۋانلىرىنىــڭ تىلىنــى بولســىمۇ ۆئگىتىــپ قــوي" دەپ تۇرۇۋاپتــۇ.

مۇســا: "بوپتۇ. ھەممە گۇناھ ســېنىڭ ۈئســتۈڭگە. بۇالرنىڭ تىللىرىنى ۆئگىتىپ 
قويــاي. قېنــى كەت! ســەھەردە تۇرغانــدا ۇئالرنىڭ تىلىنى بىلىســەن" دەپتۇ.
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ائدەم تــاڭ ســەھەردىال وئرنىدىــن تــۇرۇپ، قورۇغــا چىقىپتــۇ ۋە "قېنــى ۇئالرنىــڭ 
تىللىرىنى بىلدىممۇ يوق" دەپ قورۇدا ســاقالپ تۇرۇپتۇ. دەل مۇشــۇ چاغدا ۆئيدىكى 
قــۇل ائيــال چىقىــپ، داســتىخاننى ىئشــىك تۈۋىگــە قېقىپتــۇ. يەرگــە ناننىــڭ كىچىــك بىر 
پارچىســى چۈشــۈپتۇ. بــۇ نــان پارچىســىنى قاياقتىنــدۇر كەلگــەن بىــر خــوراز "تــوك" 
ــى كۆرگــەن ىئــت: "ســەن ناھــەق ىئــش قىلدىــڭ.  ــۇ. بۇن قىلىــپ چوقــۇالپ ەئپقېچىپت
بۇغــداي دانلىرىنــى يېســەڭ بولمىدىمــۇ؟ چۈنكــى مــەن ۇئالرنــى يېيەلمەيمــەن. 
بوينــۇم ىئشــىككە باغالغلىــق. مېنىــڭ بــۇ يەردىــن ائيرىلىشــىمغا رۇخســەتمۇ يــوق. 
مۇشــۇنداق ەئھــۋال ائســتىدا مېنىــڭ رىزقىمغا تۇمشــۇقۇڭنى ۇئزاتمىســاڭمۇ بوالتتى" 

دەپ زارلىنىپتــۇ.

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان خورازمــۇ: "ەئنســىرىمە، تەڭــرى ســاڭا بۇنىڭدىــن 
ياخشــىراق نەرســىلەرنى ائتــا قىلىــدۇ. بــۇ ۆئينىــڭ ىئگىســېنىڭ ېئتــى ائغرىــپ قاپتــۇ. 
ەئتــە ۆئلىــدۇ. ســەن ھېــچ جاپــا تارتمىســاڭمۇ ائلدىڭغــا نازۇ-نېئمەتلــەر ۆئزلۈكىدىــن 

تۆكۈلىــدۇ. شــۇڭا بۇنچىلىــك خاپــا بولــۇپ كەتمــە" دەپتــۇ.

قــورۇدا تۇرغــان ائدەم غورازنىــڭ دېگەنلىرىنىــڭ ھەممىســىنى ائڭالپتــۇ ۋە بىــر 
ــدا باغالقلىــق ېئتىنــى بازارغــا ېئلىــپ  ەئنســىزلىك ىئچىــدە قاپتــۇ-دە، دەرھــال ېئغىل
مېڭىپتــۇ. ائتنــى بازارغــا ائپىرىــپ ېئلىشــىغا ســېتىۋېتىپتۇ. شــۇنىڭ بىلــەن، خورازنىــڭ 

دېگىنــى بولمــاي، ىئتمــۇ ياخشــى لوقمىغــا ېئرىشــەلمەپتۇ.

ــى خــوراز  ــا داســتىخاندىن چۈشــكەن نانن ەئتىســى وئخشاشــال، ىئشــىك ائلدىغ
چوقــۇالپ ېئلىۋاپتــۇ. بــۇ كۆرگــەن ىئــت قاتتىــق غەزەپكــە كېلىــپ: "ھــەي قىزىــل كــۆز 
خــوراز! بــۇ قىلمىشــىڭنى توختــات. ائتنــى ائغرىــپ ۆئلىــدۇ دېگــەن ىئدىــڭ. قېنى ائت؟ 

ھېــچ بىــر ســۆزۈڭ راســت ەئمــەس" دەپتــۇ.

خوراز ىئتقا قاراپ بۇنداق دەپتۇ:

“ائت ائغرىــدى، ەئممــا، باشــقا يــەردە. ائتنى ســېتىپ زىياندىــن قۇتۇلدى. ەئمما، 
ۇئ زىيــان باشــقىالرنىڭ ۈئســتىگە ائرتىلــدى. بىــراق ەئتــە ۆئكــۈز ائغرىــپ قالىــدۇ. بــۇ 

ۆئكۈزنىــڭ گۆشــى پەقــەت ســاڭىال نېســىپ بولىــدۇ" دەپتۇ.

بــۇ خەســىس ائدەم، خــوراز بىلــەن ىئتنىــڭ پاراڭلىرىنىــڭ ھەممىســىنى قۇلىقىنــى 
دىــڭ تۇتــۇپ ائڭالپتــۇ ۋە دەرھــال ېئغىلدىكــى ۆئكۈزنــى بازارغــا ائپىرىــپ يەنــە 
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ېئلىشــىغا ســېتىۋېتىپتۇ.

ــۇپ  ــەزەپ بول ــت دەر غ ــۇ. ىئ ــش تەكرارلىنىپت ــاش ىئ ــۇ وئخش ــى كۈنىم ۈئچىنچ
ــۇ: ــداق دەپت بۇن

“ھەي ائلدامچى خوراز! قېنى دېگەن ۋەدىلىرىڭ. يەنە يالغان چىقتىغۇ؟”

خــوراز: "بــۇ ائداش، ائلدىراپــال ۆئكۈزنىمــۇ ســېتىۋەتتى. ەئتــە چوقــۇم ۆئيدىكــى 
قــۇل ائيــال ۆئلىــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن يوقســۇلالرغا نەزىــر قىلىــدۇ. ســەنمۇ شــۇ چاغــدا 

تويغــۇدەك غىزالىنىســەن" دەپتــۇ.

ھويلىدا تۇرغان ائدەم بۇ گەپلەرنىمۇ ائڭالپ. ۆئيدىكى قۇل ائيالنى ۇئدۇل قۇل 
بازىرىغــا ائپىرىــپ ەئرزانــال ســېتىۋېتىپتۇ ۋە " ھەجــەپ ائســانال زىياندىــن قۇتۇلــدۇم" 
دەپ وئيــالپ، ىئچ-ىئچىدىــن خوشــال بوپتــۇ. يەنــە "تەڭرىگــە يــۈز مىڭ شــۈكرى. ۈئچ 
چــوڭ زىياندىــن قۇتۇلــدۇم. ھايۋانالرنىــڭ تىلىنــى ۆئگىنىــپ قويغىنىــم بــەك ياخشــى 
بوپتــۇ. بېشــىمغا كەلگــەن بــۇ باال-قازاالردىــن بىر-بىرلــەپ قۇتۇلــدۇم" دەپ وئيــالپ، 
ناھايىتــى مەغرۇرلىنىپتــۇ. ۆئز پايدىســى ۈئچــۈن ائتنى،  ۆئكۈزنى ، قۇلنى ســېتىۋالغان 

كىشــىلەرنى زىيانغــا ۇئچراتقانلىقىنى خىيالىغىمــۇ كەلتۈرمەپتۇ.

ــۇ: “ەئي  ــا ۋارقىراپت ــن خورازغ ــت، ائچچىقىدى ــان ىئ ــەت ائچق ــىقى دەھش قورس
ائچكــۆز، يالغانچــى خــوراز! ســېنىڭ بۇ وئيۇنلىرىــڭ قاچان تۈگەيدۇ؟ ســەن يالغاندىن 

باشــقىنى بىلمەمســەن؟”

خــوراز: "تەۋبــە دە! يالغــان سۆزلەشــكە نېمــە ھەددىــم؟ بىــز خــوراز ەئۋالدلىرى 
ەئجدادىمىزدىــن تارتىــپ يالغــان ســۆزلىمەي كەلــدۇق. بىــز خــورازالر خــۇددى 
ــاقاليمىز.  ــى س ــاراپ، ۋاقتىن ــقا ق ــا، قۇياش ــز. ۋاقىتق ــتچىل كېلىمى ــەردەك راس مەزىنل
ىئچىمىزدىــن بىرســى ۋاقىتســىز سايرىســا ۆئزىنىــڭ ۆئلۈمىگــە ســەۋەپ بولىــدۇ. ســاڭا 
ــۇ  ــدۇ. ب ــڭ ىئگىســى ۆئلى ــە ۆئينى ــېلىپ ســۆزۈمنى ائڭال. ەئت ــۇالق س ــاي، ق دەپ قوي
ــدۇ. شــۇ چاغــدا  ــراق بېرى ــرى  كاال ســويۇپ نەزىر-چى ــەن تۇغقانلى مۇناســىۋەت بىل
ــۇ  ــدۇ. ب ــر غىزالىنىۋالى ــۇدەك بى ــالر تويغ ــەر، ھايۋان ــان كەمبەغەلل ــق ائچ قالغ بارلى
ۆئينىــڭ ىئگىســى ائتنــى، ۆئكۈزنــى، قۇلىنــى ســېتىپ مېلىنــى قۇتۇلدۇرىۋالغــان بىلــەن 
ۆئز تەقدىرىدىــن قۇتۇاللمايــدۇ. ۇئالرنىــڭ قىساســى ۆئزىنىــڭ بېشــىغا چىقتــى" دەپتۇ.

بــۇ قورقۇنچلــۇق ســۆزلەرنى ائڭلىغــان ائدەم، يۈزلىرى تامــدەك تاتىرىپ، پۇت-
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ــۇ ۋە "ەئي مۇســا! دەردىمگــە  ــدا ۇئدۇل مۇســانىڭ ائلدىغــا كەپت ــى جانســىز ھال قول
قــۇالق ســال! مــاڭا يــاردەم قىــل" دەپتــۇ.

مۇســا: "مــاڭ، ەئمــدى ۆئزۈڭنــى پىــدا قىلىــپ قۇتــۇل. مادامىكــى ۇئســتا بولــدۇڭ 
قېنــى ۆئز ھالىڭنــى ۆئزگەرتىــپ بــاق! ەئقىللىــق ائدەم، نەتىجىنــى ائلدىــن پــەرەز 

قىالاليــدۇ، غەپلــەت ۇئيقۇســىغا غــەرق بولمايــدۇ" دەپتــۇ.

ائدەم: "مــەن ۆئزۈمگــە مــاس كەلمىگــەن يامــان ىئشــالرنى قىلدىم. شــۇنداقتىمۇ 
مــاڭا بىــر ياخشــىلىق قىــل" دەپ، مۇســاغا يالۋۇرۇپتۇ.

مۇســا: "يايدىن چىققان وئق يانمايدۇ. پەقەت ســاڭا بىر ياخشــىلىق قىالاليمەن، 
ۇئ بولســىمۇ ىئمانســىز ۇئ دۇنياغــا كەتمەســلىكىڭ ۈئچــۈن دۇائ قىلىمــەن. بۇنىڭدىــن 

باشقىســى قولۇمدىــن كەلمەيــدۇ" دەپ، گەپنىڭ پوسكاللىســىنى قىپتۇ.

بۇ گەپلەرنى ائڭلىغان ائدەم پىقىراپال ھوشــىدىن كېتىپتۇ. تۆت كىشــى كۆتۈرۈپ 
ۆئيىگە ەئكىلىپ قويۇپتۇ. ائدەم ۇئزاق ۆئتمەيال ۋاپات بوپتۇ.

بۇ ەئجەلدىن زادى كىم قېچىپ قۇتۇلغان دەيسىز؟

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

نەپســانىيەتچىلىكتىن  يوقســۇللۇق ياخشــىراق. چۈنكــى، ۇئ ىئنســانغا ائمانلىــق 
بېرىدۇ.

  بىرسېنىڭ قولىغا قىلىچ بەرسەڭ ۇئ يا غازى بولىدۇ ياكى بىر قاراقچى.

بــۇرۇن  ناچارلىســا ىئشــىڭ ائقمايــدۇ. ەئجــەل كەلمەســتىن  ســاالمەتلىكىڭ 
دەســمايەڭنى قوغــدا. چۈنكــى ســاالمەتلىك، ھاياتنىــڭ دەسمايىســىدۇر. 

مال-دۇنيا ۈئچۈن ەئزىز جاندىن قۇرۇق قالما.

باال جانغا كەلگىچە مېلىغا كەلسۇن.

مېۋىنىڭ ىئچى، تېشىدىن ياخشى. ائدەم ۈئچۈن تەن سىرتىدۇر، جان ىئچىدۇر.

ىئنساننىڭ ەئسلى گۈزەللىكى ىئچ گۈزەللىگىدۇر.

گۈزەللىكنى ىئچىڭدىن ىئزدە.
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پاكىز ەئينەك ھەممىنى ېئنىق كۆرسىتىدۇ.

گۈزەل يۈز پاكىز ەئينەكتە گۈزەل، قارا يۈز قارا كۆرۈنىدۇ.

ياخشىلىقنىمۇ، يامانلىقنىمۇ ھەركىم ۆئزى قىلىدۇ.

تىكەن سانجىلغان بولسا، ۇئ تىكەن دەل ۆئزۈڭ.

ىئتنىڭ ائلدىغا لوقما ائتساڭ، ائلدى بىلەن پۇراپ بېقىپ ائندىن يەيدۇ.

ىئت پۇراقنى پۇرايدىغان بۇرۇن بېزى بىزنىڭ ەئقلىمىزگە وئخشايدۇ.

ائققان سۇ سېسىمايدۇ.

يولدا ماڭغانالرنىڭ بەزىلىرى دەرتمەن، بەزىلىرى بەختىيار.

ۆئلــۈم ۋاقتىدىمــۇ بەزىلــەر ۈئمىدســىز قايغــۇ ىئچىــدە، بەزىلــەر ۈئمىــدۋار بەخــت 
ىئچىدە.

نادانالر ۆئزىنى بىلمىسە، ائقىلالر ۇئالرنى بىلىدۇ.

غەپلەت بەدەندە. بەدەن روھ بولغاندا سىرالرنىڭ خەزىنىسى ۇئنىڭغا ېئچىلىدۇ.

ىئس بولسا وئتۇن كۆيگەندە چىقىدۇ. كۆيگەن چوغدىن ىئس چىقمايدۇ.

تۆھمەتكە قالغان ئادەم

ــكارى تۆھمەتكــە  ــر خىزمەت ــڭ بى ــارا دېگــەن شــەھەردە ســەدرى جىھاننى بۇخ
ــالردا  ــا يۇرت ــل ياق ــۇ. ۇئ وئن يى ــۇر بوپت ــراپ، ۇئ شــەھەردىن ائيرىلىشــقا مەجب ۇئچ
ســەرگەردان بولــۇپ ياشــاپتۇ. ائخىــرى ســەۋر قاچىســى تېشــىپ ، بــۇ ســەرگەردانلىق 
ھاياتتىــن جــاق تويــۇپ، دەپتــۇ: "بــۇ سەرســانلىققا چىدىغىــدەك ھېچ ھالىــم قالمىدى. 
بــۇ دەردلىــك كۆڭۈلنىــڭ ســەۋر تاقىتى تۈگىــدى. بۇ ھىجراندىن تۇپراقالر شورالشــتى. 

ائققــان ســۇالر توختىــدى.

جانغــا جــان قوشــقان شــامالالر قورقۇنچلــۇق ۋابــا بولــدى. ياپراقــالر ســارغىيىپ 
ســامان بولــدى. جەننەتتــەك باغچىــالر قــۇرۇپ جەھەننەمــدەك بولــدى. دوســتالردىن 
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ائيرىلغاندىــن كېيىــن بــۇ ەئقىلمۇ، وئقياســى ســۇنغان مەرگەندەك بولــدى. بۇ ھىجران 
ائزابــى مېنــى كۆيــدۈرۈپ كۈل قىلدى. دۇنيادا ياخشــى كۆرگەن نەرســەڭدىن ائيرىلىپ 

قېلىشــتىنمۇ بەتــەر ائزابلىــق ىئــش بولمىســا كېرەك“

ائدەم شــۇنداق خىيالالردىــن كېيىــن بۇخاراغــا قايتماقچــى بوپتــۇ. ۇئ زامانــالردا 
بۇخــارا ىئلىــم- مەرىپەتنىــڭ بۆشــۈكى ىئكــەن. خوجايىنــى ســەدرى جىھاندىــن ۇئزۇن 
يىــل ائيرىلىــپ يۈرگــەن ائدەمنىــڭ يۈرىكــى ائيرىلىــش دەرتلىرىــدە  لەختــە بوپتىكەن. 
ۇئنىــڭ ۈئچــۈن بــۇ ائدەمنىــڭ ۇئدۇل ســەدرى جىھاننىــڭ يېنىغــا بېرىشــتىن باشــقا بىــر 

ائرزۇســى يــوق ىئكــەن.

ــال  ــڭ يېنىدى ــدۇر. مــەن ۇئنى ــڭ يېنىدى ــۇم ۇئنى ــم، يۇرت ــڭ جايى ۇئ ائدەم: "مېنى
ھۇزۇرغــا ىئگــە بولىمــەن. مــەن ۇئنىڭغــا ۆئز دەردىمنــى بايــان قىلىمــەن. مانــا مــەن 
كەلدىــم. جېنىــم ىئلكىڭــدە. يــا ۆئلتــۈر، يا ياشــات. ســېنىڭ ھوزۇرۇڭدا ۆئلۈش، باشــقا 
يــەردە تىرىــك يۈرگەندىــن ياخشــىراق. مــەن شــۇنچە يىــل ائيرىلىــپ ياشــاپ باقتىــم. 
ەئممــا، سەنســىز ياشاشــنىڭ ھېــچ ەئھمىيىتــى يوقلۇقىنــى چۈشــىنىپ يەتتىــم" دەپتــۇ.

ائدەم يەنــە  خىتــاب قىپتــۇ: "جــان ســۆيگىنىنىڭ يېنىغــا كېتىشــنى ائرزۇ قىلىــدۇ. 
ائشــىق ۈئچــۈن ۋەتــەن سۆيگۈســى دېگــەن مانــا مۇشــۇ!“

بۇ سۆزلەرنى ائڭلىغان دوستلىرى ائدەمگە بۇنداق نەسىھەت قىپتۇ:

„ەئي دوســتۇم، ســەن بىر ەئقىللىق ائدەم . ەئقىل ىئگىســى ىئشــنىڭ ائقىۋىتىنى 
وئيــالپ ائندىــن قــارار چىقىرىدۇ. ەئقلىڭنى ىئشــلەت. ىئشــنىڭ بــاش- ائيىغىنى وئبدان 
وئيــال. ۆئزۈڭنــى پەرۋانىــدەك وئتقــا ائتمــا. ســاراڭدەك بۇخاراغــا كېتىمــەن دېمــە. ۇئ 
ــەن كىشــەنلەپ زىندانغــا  ــر كىشــەن بىل ــى زەنجى ــارا- بارمــاي پۇت-قولۇڭن يەرگــە ب
ائتىدۇ. ۇئ ســەدرى جىھان دېگەننىڭ ائچچىقى تېخى يانمىدى. ســېنى قاچان كېلەركىن 
دەپ چىشــىنى بىلــەپ تۇرىــدۇ. جانابــى ھــەق ۆئز ۋاقتىــدا ســاڭا بىــر پۇرســەت بېرىــپ، 
ۇئنىــڭ قولىدىــن قۇتۇلــدۇڭ. ھازىــر نېمــە ۈئچــۈن زىندانغــا قــاراپ يــول ائلىســەن؟ 

پەرىزىمىزچــە، ســەن بــۇ نەســىھەتلىرىمىزگە قــۇالق ســالمايدىغاندەك قىلىســەن“

ائدەم دەپتۇكــى: "مــاڭا نەســىھەتنىڭ كېرىكــى يــوق. مېنىــڭ قارارىــم قەتئىــي. 
ــۈم  ــدۇ. ۆئل ــڭ ســۆزى كار قىلماي ــى ۇئلغايدىمــۇ، ھېچكىمنى ــەردە ائشــىق وئت ــر ي بى
بىلــەن مېنــى قورقۇتىمــەن دېمــە، ائشــىق ۈئچــۈن ھەرۋاقىــت بىــر ۆئلــۈم بــار. ائشــىق 
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مەشــۇقىغا ھەرۋاقىــت جېنىنــى پىــدا قىلىشــقا تەييــار. مــەن بۇخاراغــا  بىــر ۇئســتازدىن 
دەرس ېئلىــش ۈئچــۈن ەئمــەس، بەلكــى مەشــۇقۇمنى كــۆرۈش ۈئچــۈن بارىمــەن. 
ائشــىقالرغا مەشــۇقىنىڭ گۈزەللىكى بىر ۇئســتازدۇر. كىتاب، دەپتەر  ۋە قەلەم ۇئنىڭ 
ــۇ ۋە بۇخاراغــا  ــار." دەپت ــى ب يۈزىــدۇر. ھــەر نەرســېنىڭ ۆئزىگــە چۇشــلۇق ماھىيىت

قــاراپ يولغــا چىقىپتــۇ.

پۇتلىرىنىــڭ ائســتىدىكى قۇمــالر ۇئنىڭغــا مامۇقتەك، دەريــاالر كىچىك ېئرىقتەك 
تۇيۇلۇپتــۇ. چۆللــەر گۈل-گۈلىســتاندەك كۆرۈنســە، كۆڭلــى گۈللــەردەك ېئچىلىپتــۇ. 
شــۇنداق قىلىــپ كېچە-كۈنــدۈز يــول مېڭىــپ ائخىــرى ســۆيگۈنى بــار بۇخاراغــا يېتىپ 
ــى بۇخــارا  ــۇ. ۆئزىن ــى مــەي ىئچكــەن مەســتەك كېزىپت ــۇ. ۇئ بۇخــارا كوچىلىرىن كەپت
ائســمىنىدىكى ائي قۇچاقالۋاتقانــدەك ھېــس قىپتــۇ. ەئممــا، يولــدا كۆرگــەن تونــۇش 
- بىلىشــلەر ۇئنىڭغا:"ۆئزۈڭنــى كۆرســەتمەي ۇئدۇل قــاچ. پادىشــاھنىڭ ائچچىقــى 
تېخــى يانمىــدى. وئن يىللىــق ائچچىقىنــى چىقىرىــش ۈئچــۈن، ســېنى ىئزدىمىگەن يېرى 
قالمىــدى. ۆئتۈنــۈپ قااليلــى ۆئزۈڭنــى ۆئلۈمگــە تۇتــۇپ بەرمــە. مادامىكــى قاچتىــڭ، 
ــڭ.  ــۇش ۈئچــۈن كــۆپ كۈچىگــەن ىئدى ــن قۇتۇل ــڭ؟ باالدى ەئمــدى نېمــە دەپ كەلدى
ەئمــدى قايتىــپ كېلىشــىڭنىڭ ۆئزى بىــر ەئخمەقلىــق. ائرســالن، تەلەيســىز توشــقان 

بىلــەن دوســت بوالمــدۇ؟ ەئقلىڭدىــن ائزغــان وئخشايســەن" دەپ نەســىھەت قىپتــۇ.

ائشــىق دەپتــۇ: "مــەن ۇئسســۇزلۇق كېســىلىگە گىرىپتــار بــوپ قالدىــم. شــۇڭا 
ۆئزۈمنــى دەرياغــا ائتتىــم. بەلكــى ســۇ مېنــى تۇنجۇقتــۇرۇپ ۆئلتۈرۈشــى مۇمكىــن. 
ەئممــا، بــۇ كېســەلگە گىرىپتــار بولغان ائدەم، ســۇدىن ۆئزىگە زىيــان كېلىدىغانلىغىنى 
بىلىــپ تۇرســىمۇ ۇئنىڭدىــن ۋاز كېچەلمەيــدۇ. ھەتتــا ۆئلــۈم ائلدىــدا "بــۇ نــە قــەدەر 
راھــەت ۆئلۈم-ھــە!" دەيــدۇ. قەيــەردە بىر ائقار ســۇ كۆرســە، ۇئ ســۇ مەن بولســامچۇ 
دەپ قىزغىنىــدۇ. مېنىــڭ مەقســىتىم ائشــىق ۈئچۈن جاننى پىدا قىلماقتــۇر. ۆئز ۋاقتىدا 

ھىلــە ىئشــلىتىپ قاچقىنىمغــا مىــڭ پۇشــايمان قىلىمــەن“

شــۇنداق قىلىــپ ائدەم ســەدرى جىھاننىــڭ ھۇزۇرىغــا بارماقچــى بوپتــۇ. پۈتــۈن 
بۇخــارا خەلقــى ھەيرانلىــق ىئچىــدە قاپتــۇ ۋە "ەئجەبــا ۇئنــى ائســامدىغاندۇ ياكى وئتتا 

كۆيدۈرەمدىغانــدۇ؟" دەپ غۇلغۇال قىلىشــىپتۇ.

سەدرى جىھان، ۆئز زامانىدىكى يوقسۇلالرغا قىلغان زالىملىقىنى، ۇئ ائدەمگىمۇ 
قىلغــان ىئكــەن ۋە لېكىــن ائدەم قېچىــپ قۇتۇلۇپتىكــەن. بىــراق، ائشــىق وئتىــدا 
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يېنىپتىكــەن . پەرۋانىــدەك المپىنىــڭ يورۇقىنــى نــۇر دەپ بىلگــەن ۇئ ەئخمــەق ائدەم 
ۆئز جېنىغــا ۆئزى زامىــن بولغىلــى ائز قاپتىكــەن.

لېكىــن ھازىــر ھەقىقىــي ائشــىق ىئكــەن. ىئشــىق شــامى ائدەتتىكــى شــامغا 
وئخشــىمايدۇ. ۇئ ائيدىڭلىــق ىئچىدىكــى ەئڭ كۈچلۈك يورۇقلۇقتۇر. ائشــىقنىڭ وئتى، 

كۆرۈنۈشــتە وئت. ەئممــا ىئچــى پۈتۈنلــەي نــۇردۇر.

ســەدرى جىھــان بۇ ائشــىقنىڭ ھىجران ائزابىــدا نۇرغۇن جاپاالرنــى تارتقانلىقىنى 
ــەھەردە ۆئز  ــاڭ س ــى ت ــر كۈن ــۇ. بى ــى ېئرىپت ــان كۆڭل ــىرلىنىپتۇ. مۇزلىغ ائڭالپ تەس
كۆڭلىــدە وئيالپتــۇ: "ۇئ بىچارىنىــڭ كۆڭلــى نېمــە بولغانــدۇ؟ ۇئ بىــر گۇنــاھ قىلــدى، 
بىــز ۇئنــى كــۆردۇق. ەئممــا، ۇئ بىزنىــڭ ياخشــىلىقىمىزنى، ۋاپايىمىزنــى كۆرمىــدى. 
گۇناھىدىــن قورقــۇپ بىزدىــن قاچتــى. ەئممــا، ۇئنىــڭ ۇئ قورقۇســىدا نۇرغــۇن ۈئمىــد 
بــار ىئــدى. گۇنــاھ قىلىپ، گۇناھىنــى تونۇمىغان جازالىنىــدۇ. ۆئز گۇناھىنى تونۇغاننى 
ــڭ ائســتىغا وئت  ــار قازاننى جــازاالش ەئدلىمىزگــە ۇئيغــۇن ەئمــەس. ســوغۇق ســۇ ب
ياقىمىــز، قاينىغــان قازانغــا وئت كېــرەك ەئمــەس. ىئنســاننىڭ ســىرلىرى دەرەخنىــڭ 
يىلتىزىــدەك. شــاخ ۇئنىڭدىــن بارلىققــا كېلىــدۇ. دەرەخنىــڭ شــاخلىرى يۇقىرىغــا قاراپ 
ۆئســىدۇ. نەپســىمۇ، ەئقىلمــۇ ھــەم شــۇنداق. ائشــىقتىن كۆكلــەردە شــاخالر ۆئســىدۇ، 

ســەدرى جىھاننىــڭ كۆڭلىــدە ۆئسمەســمۇ؟”

پادىشــاھ ەئنــە شــۇنداق وئيالردا بولــۇپ، خىزمەتكارنــى كەچۈرۈۋېتىش قارارىغا 
كەپتــۇ . كۆڭۈلدىــن كۆڭۈلگــە بىــر دېرىــزە ېئچىلىپتــۇ. مەشــۇق، ائشــىققا ۆئز مەيلىنى 

بىلدۈرۈپتۇ.

ســەدرى جىھان ۇئ ائدەمنىڭ يېنىغا مېڭىپتۇ. ســادرى جىھان ۇئ ائدەمنى كۆرۈپ، 
خــۇددى تېنىدىــن جــان قۇشــى ۇئچقانــدەك تۇيغۇغــا كەپتــۇ. قــۇرۇق ياغاچتــەك بــوپ 
ــۇ. پادىشــاھ  قالغــان ائشــىقىنىڭ ھەيرانلىــق ىئچىــدە، ائغــزى گەپكــە كەلمەيــال قاپت
ــۇ.  ــڭ ائلدىغــا كەپت ــن چۈشــۈپ، ائدەمنى ــى كــۆرۈپ، ائتتى ــڭ ســارغايغان يۈزىن ۇئنى

ۇئنىڭغــا ىئلتىپــات قىلىــپ ائستا-ائســتا ۇئنــى ســەگىتىپتۇ ۋە قۇلىقىغــا دەپتــۇ:

“ەئنســىرىمە ەئمدى ســاڭا مەدەت بېرىش ۈئچۈن كەلدىم. ســەن ۆئز نېســىۋەڭنى 
ــۇ  ــۇۋال. ب ــى تۇت ــدى ۆئزۈڭن ــڭ. ەئم ــا تارتى ــۆپ جاپ ــپ ســەنمۇ ك ائلىســەن. ائيرىلى

خاتالىــق، بــۇ دەردلــەر تۈگىســۇن!" ۋە كۆپچىلىككــە قــاراپ خىتــاب قىپتــۇ:
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“بــۇ ائغرىــپ قاپتــۇ. داۋاســى مەنــدە. بــۇ ۆئلــۈك تــەن مېنىــڭ بىلــەن تىرىــك. 
ۇئ جانىدىــن كەچتــى، ۇئنداقتــا ۇئ مــاڭا جانــدۇر. ۇئنىڭغــا مــەن يەنــە باشــقا بىــر 
جــان بېــرەي " دەپ ائشــىقىغا بۇرۇلۇپتــۇ ۋە: “ەئي دەردكــە، باالغــا مۇپتىــال ائشــىق! 
مۇرادىمىزغــا يېتىشــنىڭ ۋاقتــى كەلــدى. قېنى كەل! ســېنىڭ ســەرگەردان بولۇشــۇڭغا، 
جاپــا تارتىشــىڭغا بىــز ســەۋەبچى بولــدۇق. ەئمدى ســاڭا بەزى ىئشــالرنى دەپ بېرەي، 

ســەن ائڭال!”

ۆئلۈكتــەك قېتىــپ قالغــان ائشــىق، بــۇ گەپلەرنــى ائڭالپ، ائستا-ائســتا ۆئزىگــە 
ــۇ. ائرقىســىغا ائزراق  ــاللىقتىن كۈلۈپت ــىق خۇش ــەن ائش ــالپتۇ. دەرتم كېلىشــكە باش

يېنىــپ تازىــم  قىپتــۇ. ائندىــن وئرنىدىــن تــۇرۇپ بۇنــداق دەپتــۇ :

“جامــاەئت! تەڭرىگــە مىــڭ شــۈكرىكى ائخىــرى قايتىــپ كەلدىــم. ەئي قەدىرلىــك 
ــۇ  ســەدرى! مېنىــڭ كۆڭلۈمنــى چۈشــەنگەنلىكىڭ مېنــى ائلەمچــە خۇشــال قىلــدى. ب
ياخشــلىقىڭ ۈئچــۈن قۇلــۇڭ بەكمــۇ ھاياجانالندى. ەئمدى ماڭا قۇالق ســال. بىرىنچى، 
ــدى.  ــەك كۆرۈن ــە زۇلمەتت ــە نەرس ــدە ھەمم ــرى نەزىرىم ــن بې ــەندىن ائيرىلغاندى س
ــا،  ــم، ەئمم ــى كــۆپ ىئزدىدى ــەر. ۇئالرن ــاڭا ب ــى م ــى ۋە ەئقلىڭن ىئككىنچــى، قۇلىقىڭن
ۇئالردەكنــى تاپالمىدىــم. ۈئچىنچى، ســەندىن ائيرىلغانلىغىم ھــەق ۈئچۈن بولغانلىقى 
مــاڭا ائيــان بولــدى. تۆتىنچــى، ۆئتكــەن ىئشــالرغا ســاالۋات!  بەشــىنچى، قەيــەردە بىــر 
تامچــە قــان كۆرگــەن بولســاڭ، ۇئ مېنىــڭ كۆزلىرىمدىــن ائققــان ىئــدى. ەئي شــاھ! 
ــى دەپ  ــىرلىك گەپلەرن ــۇنداق تەس ــا ش ــدۇر." مان ــۈرەك قانى ــى ي ــن ائققىن كۆزلەردى
يىغــالپ كېتىپتــۇ ۋە ەئتراپىدىكــى پۈتــۈن خەلقنىڭمــۇ  كۆزلىرىدىــن تارامــالپ ياشــالر 

تۆكۈلۈپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

سايە قانداقمۇ قۇياشقا دەلىل بولسۇن؟

ــۈن   ــاي،  ۆئز نەپســى ۈئچ ــان بولســا ىئنســانالر دەم ائلم ــە بولمىغ ــەر كېچ ەئگ
ــى. ــۇت قىالتت ــى ناب ۆئز- ۆئزىن

ەئقىلسىزغا ېئغىلدىكى يەممۇ ېئسىل كۆرۈنىدۇ.

قاسساپنىڭ بەرگەن وئتى ائچچىق.

شەيتان سۈتىنى ېئمىشتىن قۇتۇلساڭ، رىسقىڭ مول بولىدۇ.
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ەئقىللىق غەم يەيدۇ، نادان بال.

ۆئلــۈم كۈنــۈڭ ۈئچــۈن ھازىردىــن باشــالپ ۆئلۈكتــەك بولســاڭ، ەئبەدىي ائشــىق 
بىلــەن يار بولىســەن.

جاپا، تىرىشچان كىشى ۈئچۈن بىر ائيغا وئخشايدۇ.

جان قايغۇسىدا جاناندىن قاچما!

سۆيگۈنىڭ ائشىق قىلىچىدىن بوينۇڭنى قاچۇرما.

ۆئســتەڭنى كۆرســەڭ، ېئرىقتىكــى ســۇنى ۇئنىڭغــا باشــال. ســۇ ۆئســتەڭدىن 
قاچامــدۇ؟

ېئرىقتىكى سۇ، ۆئستەڭگە قوشۇلسا، ۇئنىڭدا يوق بولۇپ ۇئنىڭدەك بولىدۇ.

ائشــىقنىڭ بەدەنلىــرى ھىجــران ائزابىــدا زەىئپلەشــكەن بولســىمۇ، سۆيگۈســى 
تاۋلىنىــدۇ.

كــۆك يــۈزى ەئر بولســا، يــەر يــۈزى ائيالــدۇر. كۆكنىــڭ بەرگىنىنــى يــەر بېقىــپ 
يېتىشــتۇرىدۇ.

بــەزى ىئشــالرنى نىيــەت قىلىســەن. قــارار قىلىســەن. ۋاقىتنىــڭ ۆئتۈشــى بىلــەن 
ــە ائشــىدۇ. ائستا-ائســتا ەئمەلگ

بەزىدە كۆڭلۈڭدە شۇنداق ىئشەنچ بولسىمۇ ىئشالر تەتۈرىگە ماڭىدۇ.

ــەن باغالنغــان ائشــىق  ــۈل بىل ائشــىقنىڭ مەشــۇقىغا ېئرىشىشــى، جــان ۋە كۆڭ
ــەن ەئمەلگــە ائشــىدۇ. بىل

پاشىنىڭ شىكايىتى

بىر تال پاشــا وئتالقالردىن، چىمەنلىكتىن، باغالردىن ۇئچۇپ كېلىپ، ســۇاليمان 
پەيغەمبەرنىــڭ ائلدىغــا كەپتۇ ۋە ۇئنىڭدىن ائدالەت تەلەپ قىلىپ دەپتۇ:

“ەئي ســۇاليمان! بــۇ دۇنيانــى ائدالــەت بىلــەن باشقۇرۇۋاتىســەن. ھــەق- بىلــەن 
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ناھەقنــى ېئنىــق ائيرىــپ ىئش قىلىۋاتىســەن. ۇئچار قۇشــالرمۇ، دېڭىزدىكى بېلىقالرمۇ 
سېنىڭدىن ائلەمچە رازى. بۇ دۇنيادا سېنىڭ پەزىلىتىڭ، ياخشىلىقىڭ ۋە ۇئلۇغلىقىڭنى 
ماختىمايدىغــان بىرمــۇ مەۋجــۇدات يــوق. ەئمــدى بىزگىمۇ ائدالەتلىك بــول. بىزنىڭمۇ 
ھــەق- ھوقۇقىمىزنــى قوغــدا. چۈنكــى بىــز بەكمــۇ ائجىــز، ۋەيرانــە . ائزاپ ىئچىــدە 
زار يىغالۋاتىمىــز. باغــالردا، گۈلىســتاندا بىزنىــڭ ھۇزۇرلىنىــش ھەققىمىــز ھېــچ يــوق. 
ــك  ــا كاپالەتلى ــڭ ھاياتلىقىغ ــاردەم قىلىســەن. ۇئالرنى ــڭ ىئشــلىرىغا ســەن ي ائجىزنى
قىلىســەن. بىــز پاشــىالر ائجىزالرنىــڭ ۋەكىلــى بۇنى ســەنمۇ وئبــدان بىلىســەن. بىزنىڭ 
بىچارىلىكىمىزنى، ائجىز قاناتلىرىمىزنىڭ سۇنۇقلىقىنىمۇ بىلىسەن. سەن ياخشىلىقتا، 
ېئھســاندا يوقســۇلالرغا ياردەمچــى بولۇشــنىڭ ۈئلگىســى. ســەن كــۈچ - قۇۋۋەتنىــڭ 
بېشــى بولســاڭ، بىــز ائجىزلىقنىــڭ بېشــى.  بىزگــە ىئنســاب قىــل، ياخشــىلىق قىــل، 
بىزنــى بــۇ غەملەردىــن قۇتۇلــدۇر. ەئي قوللىرى ھەقنىڭ سايىســى بولغان ســۇاليمان! 

ائدالىتىڭنــى جــارى قىلــدۇرۇپ، بىزگــە يــاردەم قولۇڭنــى ســۇنغىن.

سۇاليمان پاشىنىڭ زارلىنىپ قىلغان بۇ نىدالىرىنى ائڭالپ خىتاب قىپتۇ:

ــم ۈئســتىدىن ەئرز  ــان! زادى كى ــەپ قىلغ ــەت تەل ــن ىئنســاب، ائدال “ەئي مەندى
ــەپ قىلىســەن؟ ــن ھــەق تەل قىلماقچىســەن؟ كىمدى

قېنــى ېئيــت! ۆئزىنــى چــوڭ تۇتــۇپ، ســېنى بــوزەك قىلغــان، يۈزۈڭگــە تەســتەك 
ــا شــۇنداق  ــەت ھۆكــۈم ســۈرگەن مان ــەردە ائدال ــم؟ ھەممــە ي ــم كى ســالغان ۇئ زالى
بىــر زامانــدا، ســاڭا زۇلــۇم قىلغــان ۇئ زالىــم نېمــە ۈئچــۈن تــا ھازىرغىچــە پۇت-قولــى 
كىشــەنلىنىپ، زىندانغــا تاشــالنمىدى؟ نۇر مەيدانغــا چىققاندا قاراڭغۇلــۇق يوقۇلىدۇ. 
زۇلۇمنىــڭ ســەۋەبى زۇلمەتلىــك قاراڭغۇلۇقتۇر. قاراپ بــاق! تەڭرىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن 
شــەيتانالرمۇ بىز ۈئچۈن خىزمەت قىلماقتا. بىزگە بويســۇنماي، خىزمەتتىن قاچقانالر 
زەنجىرلەر بىلەن باغالندى، كىشــەنلەندى. زالىمالر شــەيتاننىڭ كۈشكۈرتىشــى بىلەن 
زالىملىــق قىلىــپ خەلققــە زۇلــۇم ســالىدۇ. ۇئالرنىــڭ زۇلۇمىنىــڭ مەنبەســى شــەيتان. 
ھازىــر شــەيتانالر كىشــەنلەنگەن تۇرســا، قانداقمــۇ زالىــم بولســۇن. قانداقمــۇ زۇلــۇم 
ــۇن،  ــا قالمىس ــۇن، مۇھتاجلىقت ــن چىقمىس ــق يولدى ــە، خەل ــرى بىزگ ــۇن؟ تەڭ بولس
زارالنمىســۇن دەپ دۆلەتنــى ۋە كۈچنــى بەرگــەن. خەلقنىــڭ ائھۇ-زارلىــرى كۆكلەرگــە 
ــم  ــرى ەئرشــنى تىترەتمىســۇن، ھېچكى كۆتۈرۈلمىســۇن، يېتىمالرنىــڭ نالە-پەرياتلى
ــاڭا  ــۇ پادىشــاھلىقنى م ــرى ب ــرى سۇنمىســۇن دەپ تەڭ ــادا قالمىســۇن، كۆڭۈللى جاپ
ائتــا قىلغــان. كۆكلەرگــە ائھــۇ- زارلىــق ســادالىرى چىقماســلىقى ۈئچــۈن مەملىكەتتــە 
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پەزىلەتنــى، ۋىجداننــى، ائدالەتنىــڭ ائساســىنى وئرناتتــۇق. ەئي  مۇشــەققەتتە قالغــان 
بىچــارە! كــۆك يۈزىگــە قارىمــا. ھازىــر ســېنىڭ شــۇ يــەر يۈزىــدە، پانــى دۇنيــادا بىــر 

پادىشــاھىڭ بــار“

پاشــا بــۇ ســەمىمىي گەپلەرنــى ائڭالپ دەپتۇ: "مــەن شــىكايەت قىلماقچى بولغان 
نەرســە شــامالدۇر. ۇئ بىزگــە زۇلــۇم  قىلىــش ۈئچــۈن غۇلىچىنــى ائچتــى. ۇئنىــڭ 
زۇلىمىدىــن ۋەيــران بولــدۇق. ائغزىمىــز پىچەتلەنــدى. يۈرىكىمىــز دەرتكــە تولــدى“

ســۇاليمان بــۇ ەئرزنــى ائڭالپ:" تەڭرىنىــڭ بۇيرۇقىنــى چىــن يۈرەكتىــن ائڭالش 
كېــرەك. تەڭــرى مــاڭا "ەئي ائدالەتپــەرۋەر، دەۋاگەرنىــڭ ەئرزىنــى جاۋابــكار بولمــاي 
تــۇرۇپ ائڭلىمــا" دېگــەن ەئمەســمۇ؟ يەنــى "داۋا قىلغۇچــى بىلــەن جاۋابــكار قازىنىــڭ 
ھوزۇرىغــا كەلمىگىچــە، ھــەق بىلــەن ناھەقنــى ائيرىغىلــى بولمايــدۇ. دەۋاگــەر ۆئزى 
يالغــۇز كېلىــپ مىــڭ دات-پەريــاد قىلســىمۇ، ھەرگىــز ۇئنىــڭ دۈشــمىنى كەلمىگۈچــە 
ــڭ  ــى. شــۇڭا تەڭرىنى ــڭ بۇيرۇق ــۇالر تەڭرىنى ــا ب ــۇل قىلمــا" مان ــڭ ســۆزىنى قوب ۇئنى
ــان دۈشــمىنىڭنى  ــا قارشــى ىئــش قىلمايمــەن. ســەن ۈئســتىدىن ەئرز قىلغ بۇيرۇقىغ

ېئلىــپ  كــەل" دەپتــۇ.

پاشــا:" دېگەنلىرىــڭ پۈتۈنلــەي توغــرا. كۆرســەتكەن دەلىللىرىــڭ وئرۇنلــۇق. 
مېنىــڭ دۈشــمىنىم بولغــان ۇئ شــامال، ســېنىڭ ھۆكۈمرانلىقىــڭ ائســتىدا“

ھەزرىتى ســۇاليمان: "ەئي شــامال! پاشــا ســېنىڭ زۇلمىڭ ۈئستىدىن داۋا قىلدى، 
دەرھــال يېنىمغا كەل" دەپ چاقىرىپتۇ.

شــامال ھەزرىتــى ســۇاليماننىڭ بۇيرۇقىنــى ائڭالپ، دەرھــال كەپتــۇ. پاشــا 
قېچىشــقا تەمشــىلىپتۇ.

ســۇاليمان: "ھــەي پاشــا! نەگــە ماڭماقچــى؟ توختــا! ىئككىــڭالر ۈئســتىدىكى بــۇ 
دەۋانــى بىــر تــەرەپ قىلىۋېتەيلــى"

پاشــا: "ەئي پادىشــاھىم! بــۇ كۈنلىرىمنىــڭ بۇنــداق زۇلمەتلىــك بولۇشــى ۇئنىڭ 
تۇمانلىرىدىــن. ۇئ كەلگەنــدە مــەن قانداقمــۇ تۇرااليمــەن؟ مەن قاچمىســام ۆئلۈمدىن 
قۇتۇاللمايمــەن. ۇئ مېنىــڭ ۇئرۇقۇمنــى قۇرۇتۇۋېتىــدۇ. مېنى يــوق قىلىۋېتىدۇ" دەپتۇ.
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ۋەزخان

بىــر زامانــالردا بىــر ۋەزخان)ىئبادەتخانىــالردا ۋە ائممىــۋى ســورۇنالردا دىنىــي 
نەســىھەت بەرگۈچــى( ۆئتكــەن ىئكــەن. بىــر كۈنــى ۋەزخــان مۇنبەرگــە چىقىــپ، 
كارۋانالرنىــڭ ماللىرىنــى بۇاليدىغــا قاراقچىالرغــا دۇائ قىپتــۇ: "يــا رەببىــم! يامانالرنى، 
بۇزغۇنچىالرنى، قاراقچىالرنى ھىدايەت قىل. ۇئالرغا ىئچىڭ ائغرىســۇن. ياخشــى ىئش 
قىلغانالرنــى مەســخىرە قىلىدىغانالرغا، كۆڭلى قارىالرغا، ھەقنــى تونۇمايدىغانالرنىڭ 

ھەممىســىگە ياخشــىلىق قولۇڭنــى ۇئزاتقىــن”.

بــۇ ۋەزخــان ياخشــى كىشــىلەرگە دۇائ قىلمــاي، داۋاملىــق يامانالرغــا دۇائ 
قىلىدىكەن. بۇ ەئھۋالنى كۆرگەن بەزىلەر ۇئنىڭغا نارازى بولۇپ دەپتۇ: "ســېنىڭدەك 
ــالر ۈئچــۈن ياخشــى دۇائ قىلىــش   ــدۇق. يامان ــچ كۆرمى دۇائ قىلىدىغــان بىرســىنى ھې
پەزىلــەت جۈملىســىدىن ھېســابالنمايدۇ. يامانالرغــا قىلىنغــان دۇائ بەرىبىــر مەقبــۇل 

بولمايــدۇ”

ۋەزخــان بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغاندىــن كېيىــن، كۆپچىلىككــە خىتــاب قىپتۇ:"مــەن 
ۇئالرنىــڭ ياخشــىلىقىنى كۆرگەنلىگىــم ۈئچۈن، ۇئالرغا ياخشــى دۇائالرنى قىلىۋاتىمەن 
ھــەم بــۇ مــاڭا ائدەتكــە ائيلىنىــپ قالغــان. ۇئالر ەئســلىدە مــاڭا شــۇنچىلىك يامانلىــق 
قىلغــان، بــوزەك قىلغــان ۋە شــۇنچىلىك زۇلــۇم ســالغان. ائخىرىــدا ۇئالر مېنــى خاتــا 
يولدىــن قۇتقــۇزۇپ، توغــرا يولغــا مېڭىشــىمغا ســەۋەبچى بولــدى. مــەن قاچــان مــال-
دۇنياغــا يۈزلەنســەم، دۇنيــا ۈئچــۈن چاپســام ۇئالردىــن ۆئلگــۈدەك تايــاق يېدىــم . 
ۇئالرنىــڭ بــوزەك قىلىشــىغا ۇئچرىدىــم. يېگــەن تاياقالردىــن، بېشــىمغا كەلگــەن باال-
قازاالردىــن، تىل-ھاقارەتلەرنىــڭ دەســتىدىن تەڭرىنــى باشــپاناھ قىلدىــم. تەڭرىگــە 
يۈزلەندىــم، ۇئنىڭدىــن يــاردەم ســورىدىم. شــۇنىڭ بىلــەن ۇئ ياۋۇز بۆرىــدەك زالىمالر 
مېنىــڭ توغــرا يولــدا، ھــەق يولىــدا مېڭىشــىمغا ســەۋەب بولــدى. ەئي ەئقىللىــق 
جامــاەئت، ۇئالر مېنىــڭ توغــرا يولنــى تېپىشــىمغا ســەۋەبچى بولغــان تۇرســا، ۇئالرغــا 

ائتــاپ ياخشــى دۇائ قىلىــش مېنىــڭ مەجبۇرىيىتىــم ەئمەســمۇ؟

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 
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دۇنيادا مۇتلەق يامانلىق يوق. يامانمۇ بىر نەرسىگە نىسبەتەن ياماندۇر.

يىالننىڭ زەھىرى يىالنغا ھاياتلىق بەخش ەئتسە، ىئنسانغا ۆئلۈم ەئكىلىدۇ.

گۈزەلگە ۆئزۈڭنىڭ كۆزى بىلەن قارىماي، ۇئنى ىئستىگەن كۆز بىلەن قارا.

دۈشمەن، ىئنسانغا دورا.

دۈشمەندىن ساقلىنىش ۈئچۈن تەڭرىگە يۈزلەن.

سېنى ھەق يولىدىن ائزدۇرغان دوستلىرىڭ ھەقىقىي دۈشمەندۇر.

ــا  ــۋان( ق ــل ھاي ــر خى ــەمىرىيدىغان بى ــىرى س ــاق يېگەنس ــۇق )تاي ائدەم بورس
وئخشــايدۇ. جاپا-مۇشــەققەت تارتقانســىرى ياخشــى يولغــا ماڭىــدۇ.

ھەقتىــن كەلگــەن جاپــا ســېنى توغــرا يولغــا باشــاليدۇ. ۇئنىــڭ ىئلمــى ســېنىڭ 
ــن ۈئســتۈندۇر. تەدبىرىڭدى

ھەقنىڭ ائچچىق دورىسى يارىغا شىپا.

ئاشىق بىلەن مەشۇق

  بىــر ائشــىق مەشــۇقىنى خىلــۋەت بىــر يەرگــە ائپىرىــپ، ېئســىلىپ ســۆيمەكچى 
بوپتــۇ. ســۆيگۈنىنىڭ بــۇ ھالىنــى كۆرگەن قىــز دەرھال ۇئنى ىئتتىرىۋېتىــپ، ائچچىقىدا 
شــۇنداق قاتتىــق گەپلــەر بىلــەن ەئيىبلەپتــۇ. ائشــىق بــۇ قىزنىــڭ بــۇ ھالىنــى كــۆرۈپ 

جىلــە بوپتــۇ ھــەم ھەيــران قالغــان ھالــدا دەپتــۇ:

“بــۇ يــەردە ىئككىمىزدىــن باشــقا ھېچ كىم يوق. مەن ســېنى شــۇنداق ســېغىنىپ 
كەتكەن تۇرســام. ۇئسســاپ كەتكەن بىرســى ســۈزۈك بۇالقنى كۆرسە دۈم چۈشمەي، 

چىــداپ تۇراالمتــى؟ بىزنىــڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىمىزنى كىــم بىلەتتى؟ كىم كۆرەتتى؟”

بــۇ  ســۆزلەرنى ائڭلىغــان قىــز تېخىمــۇ ائچچىقــالپ: "ھــەي ەئقىلســىز ائشــىقىم! 
ســەن ەئســلىدە ائشــىق ەئمەس، بىر كالۋا ىئكەنســەن.  شۇ مەيىن شامالنى كۆردۈڭمۇ 
ــى  ــۇڭا ەئقلىڭن ــار. ش ــى ب ــان بىرس ــەت قىلدۇرغ ــان، ھەرىك ــامالنى چىقارغ ــۇ ش ؟ ش
ىئشــلەت! ەئدەپســىزلىك قىلمــا! سۆيۈشــكەن لەۋلىرىمىزنــى ھەرىكــەت قىلدۇرغان ۋە 
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نەپــەس ائلدۇرغــان ائشــۇ جاننىــڭ بىــر ىئگىســى بــار. ســەن ۇئالرنــى كۆرمىگــەن بىلەن 
ۇئ بىزنــى كــۆرۈپ تۇرىــدۇ. ســەن ۇئنىڭدىــن ھــەزەر ەئيلــە! ســۆزلىگەنگە ەئمــەس، 
ــارا! شــۇنى ۇئنۇتمىغىنكــى، ھــەر ھەرىكــەت قىلغاننــى، ھەرىكــەت  ســۆزلەتكەنگە ق

قىلدۇرغــان بىرســى بــار" دەپتــۇ.

بۇ سۆزلەرنى ائڭلىغان ائشىق ۆئز قىلىقلىرىنى يوشۇرۇش ۈئچۈن دەپتۇ:

“مەن ەئسلىدە سېنى سىناپ باقماقچى ىئدىم. سېنىڭ زادى ۇئنىمايدىغانلىقىڭنىمۇ 
ــى  ــك قوغدايدىغانلىقىڭن ــە شــۇنداقتىمۇ ىئپپەت-نۇمۇســىڭنى قانچىلى ــم. يەن بىلەتتى
كــۆرۈپ باقماقچــى بولــدۇم. ســەن جاھاندىكــى ەئڭ گــۈزەل قىــز. مــەن ســاڭا ھەرگىــز 
ــە. بۇنىڭغــا  ــر خەزىن ــە. ەئممــا، ســەن بى ــۇ جاھــان ۋەيران ــان يەتكۈزمەيمــەن. ب زىي
تىلىــم، كۆزلىرىــم گــۇۋاھ. ەئگــەر ەئدەپســىزلىك قىلغــان بولســام ائلدىڭــدا بوينــۇم 
قىلدىــن ىئنچىكــە. جازايىڭغــا تەييارمــەن. ســەن مېنــى نېمــە قىلســاڭ قىــل. ەئممــا، 

مەندىــن ائيرىلمــا“

بــۇ ياســالما ســۆزلەرنى ائڭلىغــان ەئقىللىــق قىــز: "بــۇ يالغــان گەپلىرىــڭ بىلــەن 
باشــقىالرنى ائلدىيالمايســەن. كۆڭلۈڭدىكــى ھىلــە مــاڭا كۈنــدەك ائيدىــڭ. نېمــە 
ۈئچــۈن خاتالىــق ۆئتكــۈزۈپ تــۇرۇپ، خاتالىقىڭنــى تونۇمايســەن؟ نېمە ۈئچــۈن تەۋبە 

قىلمايســەن؟" دەپ ســەمىمىي نەســىھەت قىپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

پاسكىنا كىشىلەر نەسىھەت بىلەن پاكىزالنسىمۇ، يەنىال كىرلىشىدۇ.

ەئي ائدەم گەرچــە ســېنىڭ كــۆزۈڭ بولســىمۇ، باال-قــازا ائلدىــدا كــۆزۈڭ كــور 
بولىــدۇ.

ائدەمنىڭ يامان خۇيى ۆئزىگە دۈشمەن.

ائدەم ۆئزىنىڭ سېسىق پۇراۋاتقانلىقىنى ۆئزى بىلەلمەيدۇ.

ائدەمنىڭ ىئككى كۆزى، كۆڭۈل كۆزىدىن وئزۇقلىنىدۇ.

يۈزدىكى ەئيىبنى يوشۇرغىلى بولمايدۇ.
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ئەتىر بازىرىدىكى پاجىئە

ــپ  ــى ائيلىنىۋېتى ــۇ. ۇئ كىشــى بازارن ــا بېرىپت ــر ســاتىدىغان بازارغ بىرســى ەئتى
ــڭ خۇشــپۇراقلىرىدىن بېشــى  ــپ چۈشــۈپتۇ. ەئســلىدە، ەئتىرلەرنى تۇيۇقســىز يىقىلى
قېيىپ، كۆڭلى ېئلىشــىپ، يىقىلىپ چۈشــكەن ىئكەن. ۇئ ائدەم بازارنىڭ وئتتۇرىســىدا 
ۆئلۈكتــەك يېتىپتــۇ. بــۇ ەئھۋالنــى كۆرگــەن بازاردىكىلــەر دەرھــال ائدەمنىــڭ بېشــىغا 
وئلىشــىپتۇ. ۇئ ائدەمگــە قانــداق يــاردەم قىلىشــىنى بىلمــەي، بەزىلــەر ائدەمنىــڭ 
يۈرىكىنــى تۇتســا، بەزىلــەر قولىنــى تۇتــۇپ، كىملــەردۇ بىرلىــرى يۈزىگــە گــۈل 
ســۈيى ســېپىپتۇ. ھېچكىــم بــۇ ائدەمنىــڭ بــۇ ھالغــا كېلىــپ قېلىشــىغا، گۈل ســۈيىدەك 
خۇشــپۇراق ەئتىرلەرنىــڭ ســەۋەبچى بولغانلىقىنــى بىلمەپتۇ. شــۇنداق قىلىــپ بەزىلەر 
ۇئ ائدەمنىــڭ بىــر يەرلىرىنــى ۇئۋۇالپتــۇ. بەزىلىــرى تومۇرنــى تۇتــۇپ باقســا، بىرلىــرى 
ائغزىنــى پــۇراپ بېقىپتــۇ. ھــاراق ىئچتىمۇ؟ نەشــە چەكتىمــۇ؟ ياكى ەئپيــۇن يۇتتىمۇ؟ 
بۇالرنــى بىلىــش ۈئچــۈن ھەركىم بىــر نېمىلەرنى قىــپ بېقىپتۇ ۋە ائخىــرى تۇققانلىرىغا 
ــىنى  ــۈن بىرس ــش ۈئچ ــەۋەر بېرى ــىدا خ ــى توغرىس ــىدىن كەتكەنلىك ــڭ ھوش ائدەمنى
چاپتۇرۇپتــۇ. بــۇ ائدەمنىــڭ بىر ۇئكىســى بار ىئكــەن. ەئھۋالنى ۇئققاندىــن كېيىن تېزال 
بازارغــا يېتىــپ كەپتــۇ. بــۇ قېرىندىشــىنىڭ تېنى شــۇنداق سېســىق پۇرايدىكەن: "مەن 
نېمــە ســەۋەبتىن بولغانلىقىنــى وئبــدان بىلىمەن. ســەۋەبنى بىلگەندىكىن ساقايتىشــمۇ 
ائســان بولىــدۇ." دەپتــۇ بــۇ كىشــى ۋە يەنــە "ائكام ھــەر كۈنــى ۆئز رىزقىنــى تېپىــش 
ۈئچــۈن، سېســىقچىلىق ىئچىــدە ىئشــلەيدۇ. ۇئ سېســىقچىلىققا كۆنــۈپ قالغــان. شــۇڭا 

مــەن ۇئنىــڭ دورىســىنى بىلىمــەن، دورىســى يېنىمدا"دەپتــۇ.

ۇئ ائكىســىنى ســاقايتىش ۈئچــۈن ەئكەلگــەن يانچۇقىدىكى دورىنى، كىشــىلەرنىڭ 
كــۆرۈپ قېلىشــىدىن ەئنســىرەپ، ەئتراپىدىكىلەرنىــڭ تارقىلىــپ كېتىشــىنى ىئلتىمــاس 
قىپتــۇ. ائندىــن ائســتا يانچۇقىدىكــى ىئتنىــڭ پوقىنــى چىقىرىــپ ائكىســېنىڭ بۇرنىغــا 
پۇرىتىپتــۇ. ائكىســى ىئــت پوقىنىــڭ سېســىق پۇرىقىنــى پــۇراپ ھوشــىغا كەپتــۇ. 
ائدەمنىــڭ كۆزلىــرى ، ۇئ سېســىق پۇراقتىــن وئينــاپ كېتىپتــۇ. لەۋلىرىــدە تەبەسســۇم 
جىلۋىلىنىپتــۇ. يىراقتــا تۇرغــان كىشــىلەر بــۇ ەئھۋالنــى كــۆرۈپ، نېمــە بولغانلىقىنــى 

بىلەلمــەي ھەيرانلىــق ىئچىــدە قاپتــۇ.
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بازاردىكىلەر، ائدەمنى ھوشىغا كەلتۈرۈش ۈئچۈن خۇشپۇراقلىق گۈل سۇلىرىنى 
يۈزىگــە ســەپكەن بولســىمۇ، ەئممــا ائدەمنىــڭ ھالىنىــڭ تېخىمــۇ ناچارالشــقانلىقىنىڭ 

ەئســلى ســەۋەبى ەئمدى ائيدىڭالشــقان ىئكەن.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

كېسەلنىڭ سەۋەبى ېئنىق بولسا دورىسى ائسان بولىدۇ.

كېسەل نېمىگە كۆنگەن بولسا، شۇنىڭ بىلەن داۋاال.

يىالن قاننى يېمەيدۇ.

كىمنىــڭ قۇلىقىغــا نەســىھەت خــوش ياقمىســا، ۇئنىــڭ بۇرنــى سېســىق پۇراققــا 
ەئســىر بولغــان.

قازاننىڭ وئتتا قاپقارا بولغىنىغا قاراپ، ىئچىدىكى گۆشنى پىشتى دەپ قالما.

ائلما كۆچىتىنىڭ سارغايغان يوپۇرماقلىرىغا قاراپ، ائلمىنى پىشتى دەپ قالما.

ىئمان ېئيتقانالر كۆپ. ەئمما ىئمان بىر.

تەن سانسىز. ەئمما جان بىر.

نۇرالر سان- ساناقسىز. ەئمما قۇياش بىر.

ائتنىڭ بوينىنى تۇتقان، ائرزۇ قىلغىنىنى ائلىدۇ. پۇتىنى تۇتقان پەشۋا يەيدۇ.

كۆڭــۈل ۆئيلىرىنــى غــەم توزاڭلىــرى باســقاندا، تەۋبــە ســۈپۈرگىلىرى ھەممىنــى 
تازىاليــدۇ.

ۆئزى پاكىــزالر ەئخلەتنــى گىلەمنىــڭ ائســتىغا يوشۇرســا، كۆڭلــى پاكىزالر گىلەم 
ائســتىدىكى ەئخلەتنى تازىاليدۇ.

داڭگال يەيدىغان ئادەم

داڭگال يېيىشــكە ائدەتلىنىپ قالغان بىر ائدەم، دۇكانغا بېرىپ، ناۋات ائلماقچى 
بوپتۇ.
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مــال ســاتقۇچى ناھايىتــى كاززاپ، ھىلىگــەر ائدەم بولۇپ، تارازىســېنىڭ تېشــىنى 
ســېغىز توپــا بىلــەن ياســىغان  داڭگالدىــن قىلغــان ىئكەن.

مــال ســاتقۇچى: "ســەن نــاۋات ائلماقچــى شــۇنداقمۇ؟ ۇئنــداق بولســا بىلىپ قال، 
مېنىــڭ تارازامنىــڭ تېشــى ســېغىز اليدىن ياســالغان داڭگال" دەپتۇ.

خېرىــدار: "مــەن نــاۋات ائلماقچــى. تارازاڭنىــڭ تېشــى نېمــە بولســا بولمامــدۇ بــۇ 
مــەن ۈئچــۈن بەرىبىــر" دەپتــۇ ۋە ۆئز ىئچىــدە وئيالپتــۇ: "تارازىنىــڭ تېشــى ســېغىز 
داڭگال بولســا نېمــە بوالتتــى؟ زادى مــەن ۆئزۈم داڭگال يەيدىغــان تۇرســام. مەندەك 
بىرســىگە ســېغىز داڭگال ائلتۇندىنمــۇ قىممەتلىــك. ھــە راســت بۇنــداق بىــر قىزىــق 

گەپمــۇ باتتىغــۇ  تېخــى:

بىــر ەئلچــى خوتــۇن، تــوي قىلماقچــى بولغــان يىگىتكە:"وئغلــۇم، ســاڭا ائيــدەك 
بىــر قىــز تاپتىــم. ۇئ قىــز شــۇنچىلىك چىرايلىــق بولۇپال قالماســتىن بەلكــى يەنە بەكمۇ 

ەئخالقلىــق قىــز. ۇئنىــڭ ۈئســتىگە ۇئ قىــز  پەشــمەتچىنىڭ قىــزى" دەپتۇ.

بــۇ گەپنــى ائڭلىغــان يىگىــت: "ۇئنــداق بولســا تېخىمــۇ ياخشــى. پەشــمەتچىنىڭ 
قىــزى بولســا، تېخىمــۇ تاتلىــق بولىــدۇ" دەپتــۇ.

ەئنــە ائشــۇنداق وئيــالردا بولۇۋاتقــان خېرىــدار، مــال ســاتقۇچىغا قــاراپ تۇرۇپ: 
"ســېنىڭ تارازاڭنىــڭ تېشــى ســېغىز اليدىــن ياســالغان داڭگال بولســا بــەك ياخشــى 
ىئكەن. چۈنكى، مەن داڭگال يەيدىغان تۇرســام. ســېغىزدىن ياســالغان نەرســىلەرنى 

بــەك ياخشــى كۆرىمــەن" دەپتــۇ.

بــۇ گەپلەرنى ائڭلىغان  ســاتقۇچى كۈلــۈپ كېتىپتۇ ۋە ناۋاتنى تارتماقچى بولۇپ، 
ــر تەخسىســىگە  ــە بى ــۇ.  يەن ــر تەخسىســىگە ســېغىز داڭگالنــى قويۇپت تارازىنىــڭ بى
ائشــۇ داڭگالنىــڭ ېئغىرلىغىدىكــى ناۋاتنــى بىرتالدىــن، بىرتالدىن قويۇشــقا باشــالپتۇ. 
كاللــەك ناۋاتالرنــى قولــى بىلەن ۇئشــتقاچقا، ىئشــلىرى ھەم ائســتا ھەم ەئپلەشــمەپتۇ. 
بــۇ ھالنــى كۆرگــەن  خېرىــدار تىت-تىــت بوپتــۇ. دەل شــۇ چاغــدا ســاتقۇچى يۈزىنــى 
ــى چوقۇشــقا باشــالپتۇ. داڭگال يېيىشــكە  ــەك ناۋاتن ــر كالل ــۇراپ باشــقا بى ائرقىغــا ب
ائدەتلىنىــپ قالغــان خېرىــدار تارازىنىــڭ تەخسىســىدىكى داڭگالنــى چىمــداپ ېئلىــپ 
يېيىشــكە باشــالپتۇ ۋە ســاتقۇچىنىڭ تۇيۇقســىز بۇرۇلــۇپ قېلىشــىدىن قورقــۇپ 
ائستا-ائســتا چىمــداپ ائپتــۇ. ەئممــا، ســاتقۇچى كۆزىنىــڭ قۇيرۇقىدا ۇئنىــڭ داڭگالنى 
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يەۋاتقانلىقىنــى كــۆرۈپ قاپتــۇ. لېكىــن يەنىــال تۇيمىغــان بولۇۋېلىــپ ۆئز ىئشــى بىلــەن 
مەشــغۇل بوپتــۇ ھــەم ىئچىــدە: "ھــەي يــۈزى قېلىــن. قېنى قانچىلىــك يېيەلەيســەنكىن 
داڭگالدىن. ســەن قورقۇپ ېئلىۋاتىســەن. مەن بولســا جىقراق ېئلىپ يېســىكەن دەپ، 
وئيالۋاتىمــەن . ھــەي ەئخمــەق. مــەن نــاۋات چوقــۇش بىلــەن ائۋارە بولغىنىــم بىلــەن 
ۇئنــداق ەئخمەقلەردىــن ەئمەســمەن. قانچىلىــك جىق داڭگال يېســەڭ، شــۇنچىلىك ائز 

نــاۋات ائلىســەن كالــۋا!" دەپ وئيالپتــۇ ھىلىگــەر دۇكانچــى.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

قۇشــالر يەردىكــى دانالرنىــڭ كۆپلۈكىدىــن خــوش بولىــدۇ. ەئممــا، يــەردە 
قىلتاقنىــڭ بارلىقىنــى كۆرمەيــدۇ.

كۆزۈڭ بىلەن زىنا قىلىشــتىن ھۇزۇرلىنىســەن. ەئمما، ۆئز بەدىنىڭنىڭ كاۋاپتەك 
كۆيىدىغانلىغىنى بىلمەيسەن.

دۇنيانىڭ مېلى ائچ قۇشالرنىڭ ائلدىغا قويغان قىلتاقتىكى دانغا وئخشايدۇ.

نەپسىڭ مال-دۇنياغا قۇل بولمىسۇن.

ائلتۇنغا ائلدانمىغان كىشى، قۇدرەتلىك بولىدۇ.

مال-مۈلۈك، جانغا يولداش بولماس.

دەرياغا ياڭاق ئېغىتقان يىگىت

ھەيۋەتلىــك ېئقىۋاتقــان چوڭقۇر ۆئســتەڭ بويىدىكى ياڭاق دەرىخىنىڭ ۈئســتىگە 
بىر يىگىت يامىشــىپ چىقىۋاپتۇ. يىگىت بار كۈچى بىلەن ياڭاق دەرىخىنى ســىلكىپتۇ. 
يىگىــت يــاڭاق دەرىخىنــى لىڭشىتقانســېرى تەرلــەپ، ھېرىــپ ۇئسســاپ كېتىپتــۇ. 
ۇئسسىغانســىرى يــاڭاق دەرىخىنىــڭ شــاخلىرىنى تېخىمــۇ قاتتىــق ســىلكىپتۇ. يــاڭاق 
ــاڭاق ۆئســتەڭگە  ــداپ ســۇغا چۈشۈشــكە باشــالپتۇ. ي ــالر توكۇل دەرىخىدىكــى ياڭاق
چۈشىشــى بىلــەن تــەڭ ســۇدىن "چولتوك"..."چولتــوك..." قىلىــپ ائۋاز چىقىپتــۇ ۋە 

ســۇ يۈزىــدە كىچىــك دولقۇنــالر پەيــدا بوپتــۇ.

ــپ  ــى بىلىنى ــن ەئقىللىقلىق  شــۇ چاغــدا ۆئســتەڭ بويىغــا، ســاالپەتلىك، كۆزىدى
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ــاڭاق  ــى ۋە ي ــۇ. ائدەم ســۇغا چۈشــۈۋاتقان ياڭاقالرن ــر ائدەم كەپقاپت ــان بى تۇرىدىغ
ــۆرۈپ: ــى ك دەرىخــى ۈئســتىدىكى يىگىتن

“ەئي يىگىــت! يــاڭاق ېئغىتىشــنى توختــات. ھالىڭدىــن ھېرىــپ، ۇئسســاپ 
كەتكەنلىكىــڭ چىقىــپ تۇرىــدۇ. ســۇغا شــۇنداق كــۆپ يــاڭاق چۈشــۈپ ، يىراقالرغــا 
ېئقىــپ كەتتــى. ســەن بولســاڭ دەرەخنىــڭ ۈئســتىدە داۋاملىــق ېئغىتىۋاتىســەن. ســەن 
ياڭاقتىــن چۈشــكىچە ســۇ ياڭاقالرنــى تېخىمــۇ يىراقالرغــا ېئقىتىــپ كېتىــدۇ" دەپتــۇ.

ياڭاق دەرىخى ۈئستىدە تۇرغان يىگىت تۆۋەنگە قاراپ تۇرۇپ:

“مېنىــڭ يــاڭاق دەرىخىنــى سىلكىشــتىكى مەقســىتىم ، يــاڭاق يىغىــش ەئمــەس. 
ســەن مېنىــڭ ھەرىكىتىمگــە قارىمــاي، مەقســىتىمنى چۈشىنىشــكە تىرىشــقىن. مېنىــڭ 
ــدە  ــى ۋە ســۇ يۈزى ــان ائۋازالرن ــاڭاق ســۇغا چۈشــكەن چاغدىكــى چىقق مەقســىتىم ي

پەيــدا بولغــان بــۇالق كۆزلىرىنــى تاماشــا قىلىــش" دەپ جــاۋاب بېرىپتــۇ.

دېمىســىمۇ، ۇئسســىغان كىشىنىڭ داىئم ۆئســتەڭ ەئتراپىدا ائيلىنىپ يۈرۈشتىن 
ــار؟ ھــەج قىلغۇچــى كەبىنــى ائيلىنىــپ قانــداق تــاۋاپ  باشــقا نېمــە مۇھىــم ىئشــى ب
قىلغــان بولســا، ۇئسســىغان كىشــىمۇ ۆئســتەڭ بويىدىــن كېتەلمەيــدۇ. ۆئســتەڭنىڭ 
شــىلدىرالپ ېئقىشــلىرى، ۇئنىڭدىــن چىققــان ائۋازالر، ۇئنىڭدىــن پەيــدا بولغــان بــۇالق 

كۆزلىــرى ائدەمنــى ۆئزىگــە مەھلىيــا قىلىــدۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ياخشى ۋە ياماننى ېئتىراپ قىل!  ېئتىراپ قىلغان رەت قىاللمايدۇ.

كۆچەت تىكسەڭ، سۇ قۇيۇشنى ۇئنۇتما.

ەئدەپ دېگىنىمىز: ەئدەپسىزنىڭ يېنىدا چىداپ جىم تۇرماقتۇر.

ەئيســكى خۇيلۇقنــى  تىللىغانمــۇ يامــان خۇيلــۇق. يامــان خۇيلۇققــا چىدىغــان 
ياخشــى خۇيلــۇق.

ھەر نەرسىگە مەدەت، ۇئ جاننىڭ جانىدىندۇر.

رەسىم مەيلى سۇلتاننىڭ، مەيلى قۇلنىڭ بولسۇن، ۇئ بىر جانسىز سۈرەتتۇر.

ۆئزى بىلەن ۆئزى سوقۇشقان باشقىالرنى پەرق قىاللمايدۇ.
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ھەر سۈرەتنى كۆرۈپ ۇئنى ۆئزۈڭگە وئخشاتما.

قۇشمۇ ۆئزۈڭ، قىلتاقمۇ ۆئزۈڭ.

كۈپ بولساڭ دەريادا بول، ۆئي بولساڭ شەھەردە.

بۇ دۇنيا كۇپقا وئخشايدۇ. يۈرەكىڭ بىر دەريا.

بۇ جاھان بىر ۆئيگە وئخشايدۇ، كۆڭۈل بىر شەھەر.

ساپ ائلتۇن وئتتا كۆيمەيدۇ.

روھالرنىڭ خورلىنىشى بەدەنلەر سەۋەبىدىن. بەدەنلەرنىڭ ھۆرمىتى روھالرنىڭ 
سەۋەبىدىن.

قانىتىڭ سۇنۇق بولسا، سەۋر قىلىشنى ۆئگەن !

ئىت بىلەن ئەما

كوچىدىكــى بىــر اللمــا ىئــت، يولدىــن ۆئتــۈپ كېتىۋاتقــان بىــر كەمبەغــەل ەئمــا 
ائدەمنىــڭ ائلدىغــا ېئتىلىــپ كېلىــپ قاۋاپتــۇ. پەيلىدىــن يانمىغــان قانجــۇق ەئمانىــڭ 

چەكمــەن چاپىنىنىــڭ پېشــىنى چىشــلەپ يىرتىۋېتىپتــۇ.

ەئمــا ائدەم ىئتقــا قــاراپ: "ســېنىڭ دوســتلىرىڭ تاغــالردا وئۋچىــالر بىلــەن بىرگــە 
ــەن ھەپىلىشــىپ  ــا بىرســى بىل ــدە ەئم ــۇ مەھەللى ــدۇ. ســەن بولســاڭ ب وئۋ وئۋالۋاتى

يۈرۈيســەن. ېئســىت ســېنىڭ بــۇ ھالىڭغــا!“

ھېكمەتلىك سۆزلەر:

ائرسالندەك ياۋا ېئشەكلەرنى وئۋال، ىئتتەك ەئما ائلدىدا ھاۋشىما.

ەئي قاسساپ! باشتا سەمىرىتىپ ائندىن بوغۇزال. چۈنكى دوزاختا ىئتالر ائچ!

دۇنيادا دۈشمەن بولمىغان بولسا، مەخلۇقاتتا غەزەپ بولمايتتى .

ياخشىلىق، غەزەپ ۋە قۇدرەت بولسا ھەق  تەجەللىسىدۇر.

ھەر ۋاقىت ۆئتكەن ۆئمۈرنى وئيال!
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سەن كىم بولساڭ شۇ بول! باشقىالرنى دورىما.

ۆئلۈم ىئشىكىڭنى چەكمەستىن بۇرۇن، ۇئنى وئيال.

وئغرى بولساڭ ېئشەك نالىسى وئغرىلىماي، ائلتۇن وئغرىال.

قولســىز، قاناتســىز ەئرشــكە يۈكســەل. گاھ قۇيــاش بــول، گاھ تولۇنــائي، گاھ 
ھىــالل.

تىمساقتىن قورقماي كېمىگە چىققان، بېشىغا ۆئلۈم كەلسىمۇ قورقمايدۇ.

پادىشاھ بىلەن شائىر

بىــر زامانــالردا ناھايىتــى مــەرد بىــر پادىشــاھ ۆئتكــەن ىئكــەن. بــۇ پادىشــاھنىڭ 
دۆلىتىــدە بىــر داڭلىــق شــاىئر بــار ىئكــەن. كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە شــاىئر پادىشــاھنىڭ 
ــپ، پادىشــاھقا ســۇنۇپتۇ.  ــر قەســىدە يېزى ــۇپ، بى ېئھســانىغا ناىئــل بولماقچــى بول
ۇئ پادىشــاھ بــۇ شــېئىرنى وئقــۇپ، شــاىئرغا مەردلىــك بىلــەن يــۈز ائلتــۇن بېرىشــنى 
ــا  ــاھىم. ۇئنىڭغ ــۇغ ش ــۇ: "ەئي ۇئل ــاھقا دەپت ــر پادىش ــۇ. ۋەزى ــە بۇيرۇپت ۋەزىرلەرگ
قىلغــان ىئھســانىڭ يــۈز ائلتــۇن ەئمــەس، بەلكى مىڭ ائلتۇن بولســۇن. چۈنكى ســېنىڭ 
ياخشــىلىقىڭ دۇنياغا مەشــھۇر. ۇئنىڭ ۈئســتىگە ، ۇئ شــاىئر مەملىكىتىمىزدىكى ەئڭ 
داڭلىــق شــاىئرالردىن بىــرى. ھەتتــا ۇئنىڭغــا مىــڭ ائلتــۇن بەرســەكمۇ ائزلىــق قىلىدۇ" 
دەپ، پادىشــاھقا مەدھىيەلەرنــى وئقــۇپ، شــاىئرنى ماختــاپ كۆككــە ۇئچۇرۇپتــۇ. بــۇ 
ماختاش ۋە مەدھىيەلەرنى ائڭلىغان پادىشــاھ شــاىئرغا وئن مىڭ ائلتۇن ۋە بىر تۇلپار 
ــۇ قىممەتلىــك ســوۋغىالرنى تاپشــۇرۇپ ېئلىــپ پادىشــاھقا  ــۇ. شــاىئر ب ســوۋغا قىپت
رەھمــەت وئقۇپتــۇ ۋە تەڭرىگــە شــۈكرىلەر ېئيتىپتــۇ. كېيىــن شــاىئر "مېنــى پادىشــاھقا 
شــۇنداق ماختــاپ تونۇشــتۇرغان زادى قايســى ۋەزىــر بولغىيتتــى" دەپ وئيــالپ، ۇئنــى 
سۈرۈشــتۈرۈپتۇ. ائخىرى ۇئ ۋەزىرنىڭ ىئســمىنىڭ ھەســەن ىئكەنلىكىنى، پەزىلەتلىك 
ــپ،  ــەپ ۇئزۇن شــېئىر يېزى ــى مەدھىيەل ــۇ ۋە ۋەزىرن ــى بىلىپت ــر ىئكەنلىكىن ــر ۋەزى بى

پادىشــاھ ھۇزۇرىغــا ســۇنۇپتۇ. پادىشــاھ شــېئىرنى وئقــۇپ، ۋەزىرنــى ماختاپتــۇ.

ائرىدىــن بىرقانچــە يىلــالر ۆئتۈپتــۇ. شــاىئر مال-دۇنياســىنى وئڭــدا يېتىــپ 
خەجلــەپ، يانچۇقــى قورۇقدىلىــپ قاپتــۇ. مۇھتاجلىققــا چۈشــۈپ قالغــان شــاىئر 
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"يوقســۇل، قولــۇم قىســقا بولــۇپ قالدىــم. ائمــال يــوق. يەنــە پادىشــاھنىڭ ائلدىغــا 
ــۇ. ــالي" دەپ وئيالپت ــان قى ــى باي ــاھقا ھالىمن ــەرد پادىش ــاي. ۇئ م ــپ باق ــر بېرى بى

شــۇنىڭ بىلــەن شــاىئر يەنــە بىــر شــېئىر يېزىــپ، پادىشــاھنىڭ ھۇزۇرىغــا قــاراپ 
مېڭىپتــۇ. ەئلۋەتتــە شــاىئرنىڭ شــېئىردىن باشــقا بىــر ھەدىيەســى يــوق ىئكــەن. شــۇڭا 
شــاىئر ېئســىل مەدھىيەلــەر بىلــەن يېزىلغــان شــېئىرنى، ناھايىتــى زور ۈئمىــد بىلــەن  
پادىشــاھقا ســۇنۇپتۇ. پادىشــاھ شېئىرنى وئقۇپ زوقلىنىپتۇ ھەمدە ۆئز ائدىتى بويىچە 
ــۇ قېتىــم ۇئ مەشــھۇر  ــۇ. بىــراق ب ــە بېرىشــنى بۇيرۇپت شــاىئرغا مىــڭ ائلتــۇن ھەدىي
ۋەزىــر بــۇ دۇنيادىــن ۋىداالشــقان ىئكــەن. ۇئنىــڭ وئرنىغــا ناھايىتــى پىخســىق، مەرەز، 
ياخشــىلىق قىلىشــنى بىلمەيدىغــان  باشــقا بىــر ۋەزىــر تەيىنلەنگــەن ىئكەن. بــۇ ۋەزىر 
ــەك  ــز ب ــۇغ شــاھىم! چىقىملىرىمى ــۇ:" ۇئل ــا قارشــى دەپت ــۇ پەرمانىغ پادىشــاھنىڭ ب
كــۆپ. بىــر شــاىئر ۈئچــۈن بۇنچىلىــك ائلتــۇن بېرىشــنىڭ ھېــچ ھاجىتــى يــوق. مــەن بــۇ 
ائلتۇننىــڭ قىرىقتىــن بىرىنــى بېرىپ، ۇئ شــاىئرنىڭ كۆڭلىنى خــوش قىالاليمەن" دەپتۇ. 
ەئممــا باشــقا خىزمەتــكارالر: "بــۇرۇن پادىشــاھتىن وئن مىــڭ ائلتۇن ائلغــان. ناۋاتتىن 

كېيىــن قۇمــۇش شــۈمۈلمەس. پادىشــاھىمىزغا خەسىســلىك اليىــق ەئمــەس" دەپتــۇ.

بــۇ ســۆزلەرنىڭ ائڭلىغــان ۋەزىــر ۆئز پىكرىــدە چىــڭ تــۇرۇپ: "ۇئنى شــۇنچىلىك 
ــرى ائلدىغــا  ــدۇ. ائخى ــپ، ائمالســىز قالى ھەســرەتكە قويىمەنكــى، ساقالشــتىن ھېرى
ــۇ  ــدۇ. ب ــۈل دەپ كۆرى ــام گ ــەت ائتس ــدۇ. ەئخل ــۇن دەپ بىلى ــام ائلت ــراق چاچس تۇپ
ــە قىلىــڭالر. بۇالرنــى مــەن ۈئســتۈمگە ائالي. قىينالغانــدا مېنىــڭ  ىئشــنى مــاڭا ھاۋال

ائلدىمغــا كېلىــدۇ. مــەن نېمــە دېســەم شــۇ بولىــدۇ" دەپتــۇ.

ــڭ  ــڭ چى ــىمۇ، ۋەزىرنى ــان بولس ــرەن قىلمىغ ــەك ېئ ــە ب ــۇ گەپلەرگ ــاھ ب پادىش
تۇرۇۋالغانلىقىنــى كــۆرۈپ: "مــاڭ! ۇئنىڭغــا يــاردەم قىــل. ۇئنــى رەنجىتىدىغان ىئشــنى 

ــزدۇر." دەپ پەرمــان چۈشــۈرۈپتۇ. قىلمــا. ۇئ بىزنىــڭ مېھمىنىمى

ۋەزىر: "شــاھ ائلىيلىرى .خاتىرجەم بولســىال.  ۇئنى ۋە ۇئنىڭدەكلەرنىڭ ىئشــىنى 
ماڭا تاپشۇرســىال. مەن بۇ ىئشــالرنى شــۇنداق ياخشــى بىر تەرەپ قىلىمەن" دەپتۇ.

 بۇنىــڭ بىلــەن ۋەزىــر ائلتۇنالرنــى ۋاقتىــدا بەرمــەي، داۋاملىــق ائرقىغــا ســۈرۈپ، 
شــاىئرنى ســاقلىتىپتۇ. ۋاقىتنىــڭ ۆئتۈشــى بىلــەن شــاىئر ســاقالپ- ســاقالپ زېرىكىپتــۇ 
ۋە ائخىــرى: "ەئگــەر ائلتــۇن بولمىســا مەيلــى. مۇشــۇ جېنىمنــى بولســىمۇ قۇتقــۇز. 
ىئنتىــزار دەرتلىرىدىــن قۇتۇلــدۇر" دەپتــۇ. ۋەزىــر شــاىئرنىڭ بــۇ ســۆزلىرىنى ائڭالپ 
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ۇئنىڭغــا بەرمەكچــى بولغــان ائلتۇننىــڭ قىرىقتىــن بىرىنــى بېرىپتــۇ. شــاىئر شــۇنچىلىك 
ۇئزاق ســاقالپ ائران ائلغــان ۇئ ائلتۇنغــا قاراپ: "ۇئ مــەرد ۋەزىر، بۇ دۇنيادىن كەتتى. 
ەئجرىنى تەڭرى بەرســۇن. ەئســلى بۇ ېئھســانالر ۇئ بولغان بولســا قاتمۇ-قات بولغان 
بوالتتــى. ۇئنىــڭ كېتىشــى بىلــەن تــەڭ ېئھســانلىرىمۇ كەتتى. شۈبھىســىز ۇئ ۆئلمىدى، 
ېئھســانلىرى ۆئلــدى. ائھ! يوقســۇلالرنىڭ قۇياشــى بولغــان ۇئ ۋەزىــر كەتتــى. وئرنىغــا 

چىققــان بــۇ ۋەزىــر كۈنىمىزنــى قاراڭغــۇ قىلــدى" دەپتــۇ.

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان باشــقىالر: "مــاڭ دەرھــال كــەت بــۇ يەردىــن. بىــكار ۇئ 
بەتنىيــەت بــۇ بەرگەنلىرىنىمــۇ ېئلىۋالمىســۇن. ســېنىڭ ھېــچ ىئشــتىن خەۋىرىــڭ يــوق. 

بــۇ ېئھســانمۇ بىزنىــڭ تىرىشــچانلىقىمىزدىن ائران قولغــا كەلــدى" دەپتــۇ.

شــاىئر دەپتــۇ: "ەئي شــەپقەت ىئگىلىــرى. بــۇ ائدەم قانداق قىلىــپ ۋەزىر بولدى. 
بــۇ ائدەمنىڭ ەئســلىدە نېمىــش قىالتتى؟“

كۆپچىلىك بىردەك: "ىئسمى ھەسەن" دېپتۇ.

شــاىئر: "يــا رەببىــم! ىئككىلىســېنىڭ ىئســمى وئخشــاش . بــۇ بىــر پەســكەش، 
ۇئ بولســا پەزىلەتلىــك. ىئككىســى بىرمــۇ؟ يــاق ۇئنــداق ەئمــەس. ياخشــى ۋەزىرنىــڭ 
ىئســمى ھەســەن. ۇئنىــڭ ۇئلۇغلىقىدىــن، ياخشــىلىقىدىن يۈزلەرچــە مــەرد ۋە كــەرەم 
ىئگىلىــرى پادىشــاھقا ۋەزىــر بوالتتــى. بــۇ پــەس ۋەزىرنىڭ ىئســمىمۇ ھەســەن. بۇنىڭ 
يىرگىنىچلىــق ســاقىلىدىن شــۇنداق ۇئزۇن ائرقــان ۆئرىشــىمىز مۇمكىــن. پادىشــاھ، 
ــا مۇشــۇنداق ۋەزىرنىــڭ گېپىگــە قــۇالق سالســا، دۆلەتنىمــۇ، ۆئزىنىمــۇ ۋەيــران  مان

قىلىــدۇ" دەپ دەرد تۆكۈپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

يۈز مىڭلىغان موھتاج كىشىلەر ھەققە يالۋۇرۇپ دۇائ قىلىدۇ.

بىرمۇ ەئخمەق دىۋانە بېخىلنىڭ دەرۋازىسى ائلدىغا بارمايدۇ.

سۇنى دەريادىن ىئزدە، ېئرىقتىن ەئمەس.

ياخشى كىشى ۆئلسىمۇ، ياخشىلىقى ۆئلمەيدۇ.

مەرد ۋە ياخشى ائدەم ھەق ائلدىدا ەئزىز.

قاراڭغۇلۇق ىئچىدە، ەئقىلدىن ۋە ساائدەتتىن يىراقالشما.
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جان پادىشاھقا وئخشايدۇ، ەئقىل ۋەزىرگە وئخشايدۇ.

پىتنىخور ەئقىل جاننى يامانلىققا ۈئندەيدۇ.

ەئگەر ائرزۇ ھەۋەسلىرىڭ ۋەزىرىڭ بولسا، روھىڭ ىئبادەتتىن مەھرۇم قالىدۇ.

ەئقىللىق ەئقىللىق بىلەن دوست بولۇپ، ۇئنى ۆئزىگە سىرداش قىلىدۇ.

ىئككى ەئقىللىق بىر بولسا قانچە زور باال بولسىمۇ قۇتۇلىدۇ.

قابىلنىڭ گۆر كوالشنى ئۆگىنىشى

گــۆر كــوالش ەئڭ ېئتىبارســىز ھۈنەرلەردىــن بىــرى بولــۇپ، ۇئنىڭغــا ائنچــە كالال 
كەتمەيــدۇ. ماھىيــەت جەھەتتىــن ېئيتقانــدا گــۆر كوالشــقا تەپەككۇرمــۇ كەتمەيــدۇ. 
ەئگەر قابىل بۇنى بىلگەن بولســا، ۆئزى ۆئلتۈرۈۋەتكەن ىئنىســى ھابىلنىڭ جەســىتىنى 
سۆرەپ يۈرمىگەن بوالتتى. ۇئ ىئنىسىنىڭ جەسىتىنى قانداق قىلىشىنى بىلمەي: "قان، 
توپىغــا مىلىنىــپ كەتكــەن بــۇ جەســەتنى قانــداق قىالرمــەن، نەگىمــۇ يوشــۇرارمەن؟" 

دەپ، گاڭگىــراپ قالغــان ىئدى .

دەل شــۇ چاغــدا بىــر قاغىنىــڭ بىر ۆئلــۈك قاغىنى چىشــلەپ يەرگــە قونغانلىغىنى 
ــپ، تىرنىقــى  كۆرگــەن. قاغــا خــۇددى قابىلغــا گــۆر كوالشــنى كۆرســەتكەندەك قىلى
بىلــەن يەرنــى كولىغــان ۋە ۆئلــۈك قاغىنــى كولىغــان وئرەككــە قويــۇپ، ۈئســتىنى توپــا 
بىلــەن كۆمگــەن. مانــا بۇنــداق قىلىــش ائرقىلىــق قاغــا ھەقنىــڭ ىئلھامــى بىلــەن ىئلىــم 
ىئگىســى بولغــان. بــۇ ىئشــالرنى كۆرگــەن قابىــل: "ېئســىت! مېنىــڭ ەئقلىــم نېمانــداق 
ىئشــلىمەيدۇ؟ نېمــە ۈئچــۈن بىر قاغىمۇ مېنىڭدىن ەئقىللىق؟" دەپ، لېۋىنى چىشــلەپ 
قالغــان ۋە ھابىلنىــڭ مۇبــارەك جەســىتىنى خــۇددى قاغىــدەك يەرنــى كــوالپ كۆمگەن.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:

تەپەككۇر ائرقىلىق كۆڭۈلدە ھەرخىل گۈللەر چېچەك ائچىدۇ.

كاال قاسســاپنىڭ ۆئزىنــى بوغۇزاليدىغانلىقىنــى بىلســە، ۇئنىــڭ قولىدىــن ھەلــەپ 
يېمەيتتى.
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بىر ىئشنى وئيالشماي قىلىپ، ائرقىدىن پۇشايمان قىلساڭ وئرنىغا كەلمەيدۇ.

پۇشــايمان قىلىشــنى ۆئزۈڭگە ائدەت قىلســاڭ، بۇ پۇشــايمانلىقتىنمۇ پۇشــايمان 
قىلىسەن.

ھەقنى تونۇغان ھېچ پۇشايمان قىلمايدۇ.

بىــر ىئشــتىن نەپرەتلەنســەڭ، بــۇ شــۇ ىئشــنىڭ كەمچىلىكىنــى تونــۇپ 
بىلدۈرىــدۇ  يەتكەنلىكىڭنــى 

رەببىــم! بىزدىــن يامــان ىئشــالرنىڭ يامانلىقىنــى يوشــۇرما. ياخشــى ىئشــالرنى 
يامــان قىلىــپ كۆرســەتمە.

ــەن  ــى كۆڭــۈل كــۆزى بىل ــۈرەك، باشــقىالر كۆرەلمىگــەن گۈزەللىكن ــر ي ــاك بى پ
ــدۇ. كۆرى

باغدا ئولتۇرغان سوپى

گــۈزەل بىــر باغــدا بىــر ســوپى، يالغۇز بېشــىنى تىزىغا قويۇپ، ۆئزىنــى ۇئنتۇغان 
ھالدا ھۇزۇرلىنىپ وئلتۇرۇپتۇ.

 ائرىدىــن ۇئزۇن ۆئتمــەي بىرســى ســوپىنىڭ يېنىغــا كېلىــپ ، مۈرىســىگە ائســتا 
ــۈل- ــۈزەل گ ــۈر! ەئتراپتىكــى مۇشــۇ گ ــا ســوپى! بېشــىڭنى كۆت ۇئرۇپ: "ەئي تەنھ
گىياھالرغــا، وئت-چۆپلەرگــە، دەل-دەرەخلەرگــە قــاراپ بــاق! ۇئلــۇغ تەڭــرى بىزگــە 
"قــاراڭالر!" دەپ بۇيرۇغــان. يۈزۈڭنــى كۆتــۈرۈپ ۇئنىــڭ ياراتقــان ەئســەرلىرىگە 

قــارا!" دەپتــۇ.

سوپى وئرنىدىن تۇرۇپ، ائدەمگە شۇنداق جاۋاب بېرىپتۇ:

“ۇئ ەئســەرلەر كۆڭۈلــدۇر. ســىرتىدىكىلەر ەئســەرلەرنىڭ ائالمەتلىــرى ! باغــالر، 
ياپ-يېشــىللىقالرنىڭ ھەممىســى جاندىن. سىرتىدىكىلەر بولسا ائقار سۇغا چۈشكەن 
شولىســى. ەئســلى بــاغ، مېۋىلــەر كۆڭۈلــدە. بــۇ ســۇدا، تۇپراقتــا تۇرغانــالر ۇئالرنىــڭ 
ەئكســى. بىــز ۇئالرغا ائلدانماســلىقىمىز كېرەك. تەكەببۇرلــۇق قىلغانالر، قايمۇققانالر 
بــۇ ەئكســىنى كــۆرۈپ بــۇ يــەر جەننــەت دەپ قالىــدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن ھەقىقــى كۆڭــۈل 
باغچىســىدىن مەھــرۇم قالىــدۇ. ەئمما، غەپلەت ۇئيقۇســىدىن وئيغىنىــپ ۇئالردىن ۋاز 
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كەچكەندە، ۆئمۈر مۇساپىســى ائخىرلىشــىپ، پۇشايمان قىلىدۇ. بۇنداق پۇشايماننىڭ 
نېمىگــە پايدىســى بــار؟  ائخىــرى ىئككــى مېتىرلىــق قــارا يەرنىــڭ ىئچىــدە قىيامەتكــە 
ــان كىشــى،  ــى وئيلىغ ــدا ۆئلۈمن ــڭ ائلدى ــدۇ . شــۇڭا ۆئلۈمنى ــەدەر ھەســرەت چېكى ق

ھۇزۇرلىنىشــنى ائلدىــن بىلگــەن بەخىتلىك كىشــىدۇر”

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

قالغۇچــى، كــەچ كۈزنىــڭ  ەئي باھارنىــڭ گۈزەللىگىگــە قــاراپ، ھەيــران 
ســوغۇقلىقىغا، ياپراقالرنىــڭ ســارغىيىپ، تۆكۈلىشــىگە قــارا!

يۈزلىرىدىكى گۈزەللىككە قارىماي، ىئچىدىكى ىئزتىراپنى كۆر.

ائلىمالرنى خارلىغان دېڭىزدا تۇنجۇقۇپ ۆئلىدۇ.

ائشىق ھەقىقى ەئرلەرنىڭ كېمىسى. بۇ كېمە ھەرگىز چۆكۈپ كەتمەيدۇ.

كەناندەك كېمىدىن  ائيرىلىپ قالما.

ھەرگىــز "نوھنىــڭ ياخشــىلىقىنىڭ كېرىكــى يــوق، ائلدىمغــا تــاغ چىقســا 
يامىشــىۋالىمەن" دەپ وئيلىمــا.

تەكەببۇرلۇق، ھەسەتخورلۇق قىلماي كېمىگە چىق!

ەئقلىڭنى يار ۈئچۈن قۇربان قىل. ھەق ەئقىلگە ياردەمچى.

باشســىز ىئــش قىلغــان قۇيرۇق بولىــدۇ. چاياندەك ھەرىكەت قىلىــدۇ. زەھەرلىك 
نەشــتىرىنى سانجىشــتىن باشــقىنى بىلمەيدۇ. بۇنداقالرنىڭ بېشىنى يەنجىپ مىجىۋەت.

قورالى بولۇپ، ەئقلى بولمىغان ھېچ ىئش قىاللمايدۇ.

ەئخالقســىزالرغا ىئلىــم ۋە ھۈنەر ۆئگىتىــش، قاراقچىنىڭ قولىغا قورال تۇتقۇزۇپ 
قويغاندەك بىر ىئشــتۇر.

يامــان ىئشــلىرىنى يۈزلەرچــە ائرســالنمۇ  نــادان ھوقۇقدارالرنىــڭ قىلغــان 
قىاللمايــدۇ.

نادانالر ھۆكۈم سۈرگەن يەردە، يىالن، چايانالر يامراپ كېتىدۇ .

يولنى بىلمىگەن قۇدۇققا چۈشۈپ كېتىدۇ.
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نادانالر باش بولغان يەردە، داناالر ۆئزىنى يوشۇرىدۇ.

جاۋاب بەرمەسلىكنىڭ ئۆزى بىر جاۋاب

بىــر پادىشــاھنىڭ ەئقىلســىز، شــەھۋەتپەرەس بىــر قۇلــى بــار ىئكــەن. بــۇ قــۇل 
داۋاملىــق تېگىشــلىك ىئشــالرنى قىلمــاي، بىپەرۋالىــق قىلىپــال يۈرۈيدىكــەن. بــۇ 
ــۇ:  ــداق پەرمــان قىپت ــن خــەۋەردار بولغــان پادىشــاھ خىزمەتكارالرغــا مۇن ەئھۋالدى

ــازاالڭالر!“ ــىلىق قىلســا ج ــەر قارش ــڭالر. ەئگ ــان ائزايتى ــا بېرىدىغ "ۇئنىڭغ

ــەك يامــان  ــى ب ــەن ائچچىق ــازا ياخشــى ىئشــلىمىگىنى بىل ــى ت ــۇ قۇلنىــڭ ەئقل  ب
ىئكــەن. تامىقىنىــڭ ائزايتىلغانلىقىنــى بىلســە، قارشــىلىق كۆرسىتىشــى ېئنىــق ىئكــەن.

خــۇددى پــەرەز قىلغانــدەك قــۇل تاماقلىرىنىــڭ ائزايغانلىقىدىــن نــارازى بولــۇپ، 
ائشــپەز ۇئســتامنىڭ يېنىغــا كىرىپــال ۋارقىــراپ: "ســەن ســېخى دەپ ماختىغــان شــاھ، 
ــۇ  ــان پادىشــاھنى قانداقم ــى ائزايتق ــدۇ. تامىقىمن ــاققىمۇ پىخســىقلىق قىلىۋاتى قورس

ياخشــى دېگىلــى بولســۇن؟ دەپتــۇ.

ــۇ ىئشــالرغا  ــاردۇ. ســەن ب ــى ب ائشــپەز ۇئســتا: "پادىشــاھىمىزنىڭمۇ وئيلىغىن
ــۇ. ــە" دەپت ــەن ەئيىپلىم ــاراپ شــاھىمىزنى پىخســىقلىق بىل ق

ــۇ. چۈشــلۈك تامــاق  لېكىــن ۇئ قــۇل داۋاملىــق ەئيىبلــەپ ھېــچ گــەپ ائڭلىماپت
ــنى  ــۇ ىئش ــىلەر ب ــا س ــپ: "ي ــە كايى ــن يەن ــاق بەرگەنلىكتى ــا ائز تام ــدا ۇئنىڭغ ۋاقتى

قەســتەن قىلىۋاتامســىلەر؟" دەپتــۇ.

تامــاق بەرگۈچــى: "يــاق بــۇ بىزنىــڭ ىئشــىمىز ەئمــەس، پەرمــان بويىچــە 
قىلىۋاتىمىــز. بىزنىــڭ قولىمىزدىــن باشــقا ىئــش كەلمەيــدۇ" دەپتــۇ.

ــق، قەھــرۇ- ۆئچمەنلىككــە  ــۇپ ائچچى ــە بول ــق جىل ــۇل قاتتى ــەن ق شــۇنىڭ بىل
تولغــان بىــر پارچــە خــەت يېزىــپ، پادىشــاھنىڭ ھۇزۇرىغا كىرگۈزۈپتۇ. خــەت بۇنداق 

ســۆزلەر بىلــەن باشــالنغان ىئكــەن:

“ســەن مەردلىك ۈئلگىســى. ســېنىڭ ېئھتىياجالرنى قاندۇرۇشــقا كۈچۈڭ يېتىدۇ”. 
گەرچــە بــۇ خــەت مەدھىيەلــەردەك كۆرۈنســىمۇ ەئممــا، ھەقىقــى مەنىدىــن پادىشــاھقا 
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ھاقــارەت قىلغــان ىئكەن.

پادىشــاھ خەتنــى وئقۇغاندىــن كېيىــن ھېــچ نېمــە دىمەپتــۇ. قــۇل  يازغــان 
خېتىنىــڭ جاۋابىنــى كۈتۈپتــۇ بىــراق، جــاۋاب ائاللماپتــۇ. بۇنىــڭ بىلــەن قــۇل خەتنــى 
يەتكۈزمەكچــى بولغــان ائدەمدىــن گۇمانلىنىــپ: "پادىشــاھتىن ھېچ جــاۋاب كەلمىدى. 
ەئجەبــا خەتنــى توشــۇغۇچى مــاڭا خىيانــەت قىلدىمــۇ نېمــە؟ بەلكــى خەتنــى ائپىرىــپ 
بەرمىگــەن بولســا، شــاھ خەتتىــن خەۋەرســىز قالــدى. بــۇ ىئشــنى ېئنىقــالش ۈئچــۈن 
ــۇ. ۇئ  ــر خىزمەتكاردىــن كىرگــۈزەي" دەپ وئيالپت ــر خــەت يېزىــپ باشــقا بى ــە بى يەن
قــۇل باشــقىالردىن گۇمانلىنىــپ، ۆئزىدىــن بىــر خاتالىــق ۆئتكەنلىكى توغرىســىدا ھېچ 

وئيلىنىــپ باقماپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن ۇئ قــۇل يەنــە بىــر پارچــە خــەت يېزىپتــۇ.

ــر پارچــە  ــۇرۇن بى ــار ىئكــەن: “پادىشــاھىم ! ســاڭا ب ــۇرالر ب ــداق ق ــە بۇن خەتت
ــم”.  ــۇ بىلمىدى ــۇ، تەگمىدىم ــم. تەگدىم ــان ىئدى خــەت يازغ

ائلىيجانــاب پادىشــاھ بــۇ خەتنىمــۇ تاپشــۇرۇپ ېئلىــپ وئقۇپتــۇ ۋە بــۇ قېتىممــۇ 
ــن، ۇئ  ــن كېيى ــۇ قېتىممــۇ ســادا كەلمىگەندى ــۇ. پادىشــاھتىن ب ــچ جــاۋاب بەرمەپت ھې
ائرقا-ائرقىدىــن بــەش پارچــە خــەت يېزىپ، پادىشــاھ ھۇزۇرىغــا كىرگۈزۈپتۇ. ائخىرى 
پادىشــاھنىڭ يېنىدىكــى وئردا خىزمەتــكارى: "ەئي ۇئلــۇغ شــاھىم! ۇئمۇ ســىزنىڭ بىر 
قۇلىڭىــز. ۇئنىڭغــا جــاۋاب بېرىشــىڭىز كېــرەك ىئدىغــۇ. بىــر قۇلغــا جــاۋاب بەرســىڭىز 

ســىزنىڭ ســەلتەنىتىڭىزگە تەســىر يېتەتتىمــۇ؟ " دەپتــۇ.

پادىشــاھ، خىزمەتكارغــا مۇنــداق دەپتۇ: "جاۋاب بەرمەك، خەت يازماق ائســان. 
ەئممــا، ۇئ بىــر ەئخمــەق. ەئخمــەق ائدەم ھەقنىــڭ ھوزۇرىدىنمــۇ قوغلىنىــدۇ. بۇنداق 
ائدەم خــۇددى كۆچەتنىــڭ، باغۋەننىــڭ ەئجرىدىن خەۋەرســىز ائلمــا ىئچىدىكى قۇرتقا 
وئخشــايدۇ. گۇناھىنــى كەچــۈرۈم قىلســام، ۇئنىــڭ كېســىلى مــاڭا يۇقىــدۇ. يەيدىغــان 
نەرســىدىن  باشــقىنى وئيلىمايدىغــان ەئخمەقكــە بېرىدىغــان جــاۋاب ســۈكۈتتۇر! " 

دەپتۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ــا  ــۇ بوينىغ ــى تۇتســا، ىئككــى پۇتىنىم ــق ېئشــەكنىڭ جاھىللىق ــى باغالقلى بوين
ــدۇ. قوشــۇپ باغلىۋالى

ھايۋانى روھقا ىئگە ائدەم ۆئزگۈرۈشــكە قابىلىيىتى يەتســىمۇ، ەئمما ەئخالقىنى 
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ۆئزگەرتىشكە قىزىقمايدۇ.

ىئنسان ۆئز-ۆئزىنى باشقۇرالمىسا، ېئشەكتىن پەرقى قالمايدۇ.

ىئنسانالرنىڭ بىر قىسمى ىئنسانلىق بىلەن ھايۋانلىق ائرىسىدا كۈرەش قىلىدۇ.

ائدەمنىــڭ قەلبــى بىــر پارچــە خەتكــە وئخشــايدۇ. ۇئنــى چوقــۇم ياخشــى يــاز ۋە 
ياخشــى وئقــۇ!

ىئنساننىڭ سۈتى كۆكسىدىن ائقسا، ېئشەكنىڭ چاتىرقىدىن ائقىدۇ.

ائدالەت بىلەن تەقسىمات قىلىنغان يەردە، جاپا بىلەن زۇلۇم بولمايدۇ.

ھىلە چاقماققا وئخشايدۇ. ۇئنىڭ بىلەن يول يورىمايدۇ.

ىئككى پەيغەمبەر بىر-بىرىدىن مۆجىزە تەلەپ قىلمايدۇ.

باقى ائلەمنىڭ مېۋىسى سېسىمايدۇ.

ۇئ دۇنيادىن خوش بولغاننى غەم باسمايدۇ.

پاتمىغان قۇياشنىڭ نۇرىغا يېقىنالش!

پەســكەش كىشــىلەرنىڭ نازاكىتىمــۇ زەھــەردەك. بۇ دۇنيا ۇئالرنىــڭ نازاكىتىدىن 
زەھەرلىنىدۇ.

ھەق  كۆرۈنۈشكە ەئمەس، نىيىتىكە قارايدۇ.

مەجنۇننىڭ تۆگىسى

ــپ  ــى يوقىتى ــۇن، ۆئزىن ــان مەجن ــۈل بولغ ــۈپ ك ــدا كۆي ــقى وئتى ــڭ ىئش لەيلىنى
قويىدىغــان ھالغــا كەپتــۇ. لەيلىنــى تــوال وئيــالپ، ھەســرەت چېكىــپ ھوشــىدىن 
كېتىدىكــەن. ۆئز ھالىنىــڭ كۈندىن-كۈنگــە ېئغىرلىشــىۋاتقانلىغىنى ســەزگەن مەجنۇن 

ــۇ. ــى كــۆرۈش ۈئچــۈن تۆگىســىگە مىنىــپ يولغــا چىقىپت ــى لەيلىن ــر كۈن بى

تۆگــە يېقىندىــال بىــر بوتىــالق تۇغقــان بولــۇپ، بــۇ بوتىالقنــى ېئغىلغــا قويــۇپ 
قويغــان ىئكــەن. يولــدا مەجنۇن ناھايىتى ائلدىرايدىكەن. ىئتتىكــرەك بېرىپ لەيلىنىڭ 
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ۋىســالىغا يېتىشــنى بەكمــۇ ائرزۇ قىلىدىكــەن. ەئممــا، تۆگــە ىئتتىــك مېڭىشــنى 
خالىمايدىكــەن. تۆگىنىــڭ كۆڭلــى ۆئز يــۈرەك پارىســى بولغان بوتۇالقتــا بولغانلىقتىن 
ــڭ  ــا، مەجنۇننى ــى بوتىالقت ــڭ كۆڭل ــى تۆگىنى ــق ائرقىغــا داجىۋالىدىكــەن. يەن داۋاملى
كۆڭلــى لەيلىــدە ىئكــەن. ۇئنــى باشــقۇرغان ەئقىــل بولســىمۇ، ەئمما ەئقلــى لەيلىدىكى 

ىئشــىق وئتىغــا ەئســىر ىئكــەن.

مەجنــۇن تۆگىســېنىڭ خۇيىنــى بىلســىمۇ، ەئقلى لەيلىدە بولغىنــى ۈئچۈن بەزىدە 
ھوشــىدىن كېتىدىكــەن. بــۇ چاغــدا، پۇرســەتنى غەنىمــەت بىلگــەن تۆگــە، دەرھــال 

ائرقىغــا يېنىــپ، بوتىــالق تەرەپكــە چاپىدىكــەن.

مەجنــۇن ھوشــىغا كەلگەنــدە لەيلىدىــن شــۇنچە ۇئزاقــالپ كەتكەنلىكىنــى 
بايقايدىكــەن– دە، تۆگىســېنىڭ بېشــىنى ائرقىســىغا بــۇراپ، لەيــال تەرەپكــە قــاراپ 

ماڭىدىكــەن.

ــۇن  ــا، مەجن ــۇ. ەئمم ــول مېڭىپت ــۈن ي ــپ ىئككــى-ۈئچ ك ــا مۇشــۇنداق قىلى مان
ــۇ: ــاب قىپت ــداق خىت ــۇ ائھ ۇئرۇپ مۇن ــۇپ، تېخىم ــالدى  بول ائرىس

ــر- ــت.  بى ــە زى ــا، بىر-بىرىمىزگ ــز ائشــىق . ەئمم ــە ھــەر ىئككىمى „ ائھ! تۆگ
بىرىمىزگــە اليىــق يولداش ەئمەس. ســېنىڭ ۋاپادارلىقىڭمــۇ، يوللىرىڭمۇ ماڭا ۇئيغۇن 
ەئمــەس. ســېنىڭ بىلــەن بولغان دوســتلۇقۇمنى ۈئزۈشــۈم كېرەك. ســەن مــاڭا يولداش 
بولســاڭ، بــۇ جــان لەيلىنىــڭ ۋەســلىگە يېتەلمەيــدۇ. خــۇددى مۇســانىڭ قەۋمــى 
چۆللــەردە ېئزىقىــپ يۈرگەنــدەك، مېنىــڭ ۆئمــرۈم شــۇنداق ۆئتــۈپ كېتىــدۇ. ۋىســالغا 
يېتىدىغــان يــول ىئككــى كۈنلــۈك تۇرســا، مــەن ســېنىڭ ســەۋەبىڭدىن تــا ھازىرغىچــە 

قەيەرلــەردە يۈرۈيمــەن؟ يــول يېقىــن، ەئممــا مــەن ۇئزاقــالردا.“

مەجنــۇن مانــا شــۇ گەپلەرنــى دەپ ۆئزىنــى تۆگىنىــڭ ۈئســتىدىن يەرگــە ېئتىــپ: 
"قاچانغىچــە يــار دەردىــدە وئتتــا كۆيىمــەن!" دەپ بولۇشــىغا ۋارقىراپتــۇ. ۇئ ۆئزىنــى 
قاتتىق يەرگە ائتقانلىقى ۈئچۈن پۇتى قايرىلىپ ســۇنۇپ كېتىپتۇ. قاتتىق ائغرىۋاتقان 
پۇتىنــى تېڭىــپ تــۇرۇپ: "مــەن يــار ۈئچــۈن ۆئزۈمنــى پىــدا قىلىمــەن. ۇئنىــڭ ائلدىغــا 

ۆئمىلــەپ بولســىمۇ بارىمــەن" دەپ، يولغــا ائتلىنىپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

تەنگە مەھكۇم بولغان جان يولدىن ائزىدۇ.



227

تەن تىكەن وئتىنىڭ ائشىقى بىلەن تۆگىگە وئخشايدۇ.

يولچىلىق تۆگىگە مىنىپ ەئمەس، بەلكى ھەقنىڭ جەلپ قىلىشى بىلەن بولىدۇ.

ەئقىللىق كىشى ۆئز خاتالىقىنى تونۇپ، ۆئزگەرتىدۇ.

ــىدە  ــى كۆرەلىش ــڭ ائقىۋەتن ــى، ۇئالرنى ــڭ دانالىق ــى ائيالالرنى ــى ەئر، مەيل مەيل
ىئپادىلىنىــدۇ.

تىكەن:"مــەن بولســام تىكــەن، مېنــى تالــال. گۈل بولســا تېزال سولىشــىپ ۆئلىدۇ. 
ەئممــا، مەن بولســام شــاختا داىئــم قالىمەن"دەيدۇ.

گــۈل : "بۇياققــا كــەل! يېڭىــال ىئچىلدىــم، مــەن تەييــار. چىرايلىــق مــەن، خــۇش 
پــۇراق چاچىمــەن" دەيــدۇ.

تىكەن يەنە ۇئنىڭ ەئكسىنى دەيدۇ. گۈلمۇ ھەم شۇنداق.

ســېنىڭ بىرىگە مەيلىڭ بولســا، يەنە بىرىدىن ۇئزاقلىشىســەن. بىرنى سۆيسەڭ، 
ۇئنىــڭ زىتىدىــن ائيرىلىســەن. بىرســى"مەن گــۈزەل دېســە "بىرســى"مېنىڭ ائقىۋىتىــم 

ياخشــى" دەيدۇ.

ــى،  ــك يامانن ــدۇ. كىبىرلى ــا قىلى ــە مەھلىي ــىنى ۆئزىگ ــە بىرس ــادا ھەرنەرس دۇني
توغرىلىــق ياخشــىنى.

ياخشىالرغا دوست بولمىغان، يامانالرغا قوشنا بولىدۇ.

ئۈچ بېلىقنىڭ ھېكايىسى	 

بىــر كــۆل بــار بولــۇپ، بەكمــۇ چــوڭ ىئكــەن. كۆلنىــڭ ائخىرقــى ۇئچــى دەرياغــا 
تۇتىشــىدىكەن. دەريــا ېئقىــپ دېڭىزغــا قۇيۇلىدىكــەن. بىرقانچــە بېلىقچــى بــۇ كۆلنىڭ 
بويىغــا كەپتــۇ. كۆلگــە شــۇنداق نــەزەر سالســا، ىئچىــدە بېلىقــالر ۈئزۈپ يۈرگىــدەك. 

ۇئالر دەرھــال بېلىقالرنــى تۇتــۇش ۈئچــۈن تورلىرىنــى  تەييارالشــقا كىرىشــىپتۇ.

بــۇ كۆلــدە بىــر ەئقىللىــق، بىــرى چــاال ەئقىللىــق يەنــە بىــرى دۆت، ۈئچ بېلىــق 
ــى  ــڭ چاتاقلىقىن ــق ۋەزىيەتنى ــۇ ۈئچ  بېلى ــى ب ــايدىكەن. كۆلدىك ــۇپ ياش دوســت بول
پــەرەز قىپتــۇ. بېلىقالرنىــڭ ەئقىللىقــى ۈئزۈش تــەس بولغــان دېڭىــز تەرەپكــە قــاراپ 
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يولغــا چىقىپتــۇ ۋە : "مــەن بــۇ توغرىســىدا تــاالش- تارتىــش قىلىــپ وئلتۇرمايمــەن. 
چۈنكــى قارارىمدىــن يېنىشــنى خالىمايمــەن. ۆئز جايىمغــا كۆنــۈپ قالدىــم. ســەپەر 
قىلىــش ۈئچــۈن جاســارەتلىك بولــۇش كېــرەك. ۋەتــەن سۆيگۈســىنى باھانــە قىلماڭالر، 
بىلىشــىڭالر الزىمكــى، ھەقىقىــي ۋەتــەن ســۇدا ەئركىــن ۈئزەلەيدىغــان جايــدۇر" دەپ، 
ســۆزىنى ائخىرالشــتۇرۇپ ۈئزۈپ كېتىپتــۇ . بــۇ بېلىــق شــۇنداق ۇئزۇن ۈئزۈپ دەرياغــا 
يېتىــپ بېرىپتــۇ، ائخىــرى دەريــا ائرقىلىــق دېڭىزغــا چۈشــۈپتۇ. بــۇ بېلىــق يولــالردا 
نۇرغــۇن جاپا-مۇشــەققەتلەرنى تارتقان بولســىمۇ، ھازىر بىپايــان دېڭىزدا خاتىرجەم 

ەئركىــن ۈئزۈپ يۈرۈپتــۇ.

ــى  ــۇ ەئھۋالن ــرالپ، كۆلگــە تاشالشــقا باشــالپتۇ. ب ــى ھازى ــالر تورلىرىن بېلىقچى
كۆرگــەن چــاال ەئقىللىــق بېلىــق جىددىيلىشىشــكە باشــالپتۇ ۋە: "ائپال مەن پۇرســەتنى 
قولدىــن بېرىــپ قويۇپتىمــەن. ۇئ ەئقىللىــق بېلىققا يولداش بولغان بولســام بوپتىكەن. 
ۇئ دەرھالــال كەتتــى. ەئســلىدە ائرقىســىدىنال ماڭغــان بولســام ياخشــى بوالتتــى. بوپتۇ 
ــپ  ــدۇ. ھەســرەت چېكى ــا كەلمەي ــەن وئرنىغ ــان بىل ۆئتكــەن ىئشــقا پۇشــايمان قىلغ
وئلتۇرغاننىــڭ پايدىســى يــوق. بــۇدا پۇرســەتنى قولدىــن بەرمەســلىكىم كېــرەك. ۇئ 
قېرىندىشــىمىز، دېڭىزغــا يېتىــپ بېرىــپ خەتەردىــن قۇتۇلــدى. شــۇنداق بىــر ياخشــى 
دوســتۇم مېنىڭدىــن ائيرىلىــپ كەتتى. ەئمــدى ۇئنى وئيالپ وئلتۇرماســتىن، يالغاندىن 
ۆئلۈكتەك بۇلىۋاالي. ســۇنىڭ ۈئســتىدە قورســىقىمنى ائســمانغا قىلىپ لەيلەپ تۇراي. 
بۇنىڭ ۈئچۈن ۈئزۈش كەتمەيدۇ، خۇددى چۆپتەك ســۇنىڭ ېئقىشــىغا قاراپ ائقســامال 
بولــدى. ۆئلۈكتــەك ســۇغا تەســلىم بولســام نېمــە بولىــدۇ؟ ۆئلۈشــتىن ائۋۋال ۆئلــۈش 

ائزابتىــن قۇتۇلدۇرىــدۇ" دەپتۇ.

شــۇنىڭ بىلــەن بــۇ بېلىــق ۆئلۈكتــەك بولۇۋېلىپ ، قورســىقىنى ائســمانغا قارىتىپ 
ــۇ  ــۇ. ب ــتا ېئقىپت ــەن ائس ــى بىل ــڭ كۈچ ــۇ دولقۇنلىرىنى ــۇ. س ــتىگە چىقىۋاپت ــۇ ۈئس س
بېلىقالرنىــڭ ىئچىدىكــى ەئڭ چــوڭ بېلىــق بولــۇپ، بــۇ ھالنــى كۆرگــەن بېلىقچىالرنىــڭ 
كۆڭلــى بــەك يېرىــم بوپتــۇ. ۆئلۈكتــەك بولۇۋالغــان چــوڭ بېلىــق بــۇ ەئھۋالنــى كــۆرۈپ 
ــۇنىڭ  ــا چۈشــۈپ قېلىشــتىن قۇتۇلدۇم"دەپ،س ــۇپ: "تورلىرىغ ــوش بول ــن خ ىئچىدى

ېئقىشــىغا ەئگىشــىپ كېتىپتــۇ.

دەل شــۇ چاغــدا بېلىقچىالرنىــڭ  بىــرى دۆت بېلىقنىــڭ بىپەرۋالىــق بىلــەن ۈئزۈپ 
يۈرگىنىنــى كــۆرۈپ قاپتــۇ ۋە دەرھــال تورنــى بىر ېئتىپــال ەئخمەق بېلىقنــى تۇتۇۋاپتۇ. 
بــۇ ھاڭۋاقتــى بېلىــق تورنىــڭ ىئچىــدە ۆئزىنــى قۇتۇلــدۇرۇش ۈئچــۈن ۇئياق-بۇياققــا 
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ــدا  ــان وئتى ــڭ گۈلخ ــاي بېلىقچىالرنى ــى قۇتقۇزالم ــان بولســىمۇ ۆئزىن ــڭالپ باقق پىلتى
كاۋاپ بوپتــۇ. وئتتــا ۆئزىنىــڭ بىپەرۋالىــق قىلغىنىغــا مىــڭ پۇشــايمان قىلىــپ پىژىلداپ 
ــر  ــان بى ــن قۇتۇلىدىغ ــەر مۇشــۇ وئتتى ــدا: " ەئگ ــق ائزابى ــق ائغرى ــۇ ۋە قاتتى كۆيۈپت
ىئــش بولســا، ھەرگىــز كۆلنــى مــاكان قىلمايمــەن. يــا ائقــار دەريانــى ياكــى چەكســىز 
دېڭىزنــى مــاكان قىلىمــەن. ۆئز جېنىڭنىمــۇ قوغدىيالمىغــان يــەردە، قانداقمــۇ ەئركىــن 

ياشــىغىلى بولســۇن!" دەپ، نادامــەت ياشــلىرىنى تۆكۈپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ۋەدىگە ۋاپا قىلغۇزغان ەئقىلدۇر.

ەئقىل ۇئنۇتقاقلىق پەردىسىنى يىرتىپ تاشاليدۇ.

پەرۋانىدا ەئقىل بولمىغاچقا، ۇئنۇتقاقلىقىدىن داىئم ۆئزىنى وئتقا ۇئرىدۇ.

وئيــالش، پاراســەت، تەپەككــۇر، يــادالش ۋە ەئســكە ېئلىــش قاتارلىقــالر ەئقىلگــە 
ائىئت خۇسۇســىيەتلەردۇر.

ەئقىــل شــەھۋەتنىڭ زىتىــدۇر. شــەھۋەتكە ەئســىر بولغــان ەئقىــل، ەئقىــل 
ەئمەســتۇر.

ۋەھىمــە، جاھاننــى كۆيدۈرگــەن پىرەئۋىننىــڭ قەھرىــدۇر. ەئقىــل بولســا جاننــى 
ائيدىڭالتقــان مۇســانىڭ يارىــدۇر.

يەرنى تېرىش ئۈچۈن، ئاغدۇرۇش الزىم

بىــر ائدەم گۈرجــەك بىلــەن يەرنــى تازا ائغدۇرۇۋاتســا، بىرســى كېلىــپ ۋارقىراپ 
دەپتۇ:

“نېمــە دەپ بىــر وئبــدان يەرنــى كــوالپ، ائغــدۇرۇپ، وئڭغۇل-دوڭغــۇل 
قىلىۋېتىســەن؟”

ائدەم جــاۋاب بېرىپتــۇ: "ھــەي كالــۋا، يولۇڭغــا مــاڭ. مېنىــڭ بىلــەن كارىــڭ 
بولمىســۇن! ســەن ائلدى بىلەن چىرايلىق ياسالغان يەرلەرنىڭ، ەئسلىدە ائغدۇرۇلغان 
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ــا مۇشــۇنداق ســەت  ــۇپ، مان ــەر ىئكەنلىكىنــى تونــۇپ يــەت. بــۇ يــەر ائغدۇرۇل يەرل
ھالغــا كەلمىســە، قانداقمــۇ يەرنى گۈل-گىياھلىــق گۈلىســتانغا، بۇغدايلىق ېئتىزلىققا 
ائيالندۇرغىلى بولســۇن؟ يەرنىڭ ائســتى ۈئســتۈن بولمىغىچە بۇ يەرلەر ياپ-يېشــىل 
مايســىالر بىلــەن پۈركەنگــەن ېئكىنزارلىققــا ائيلىنىــپ، مول-ھوســۇل بېرەلمەيــدۇ؟ 
ــە ســاقىيامدۇ؟  ــز ائلدۇرمىغىچ ــەن تېشــىپ، دورا ســۈركەپ، ېئغى ــە بىل ــى يىڭن يارىن
تىككۈچــى كىيىــم تىكىــش ۈئچــۈن، رەختلەرنــى كېســىپ پارچە-پارچــە قىلىۋەتســە، 
بىرســى قوپۇپ نېمە ۈئچۈن بىر وئبدان چىرايلىق ەئتلەســنى كېســىپ پارچىلىۋەتتىڭ، 
بــۇ كېســىك رەختلــەر نېمىگــە يارايــدۇ دەمــدۇ؟ مەيلــى ياغاچچــى، مەيلــى تۆمۈرچــى، 
ــدۇ.  ــدۇ، ۆئرۈي ــا قاسســاپ بولســۇن ھەممىســى ىئشــنى قىلىشــتىن ائۋۋال بۇزى ھەتت
ــەپ،  ــى چەيل ــاۋاي ۇئنن ــپ ۇئن قىلمىســا، ن ــپ تارتى ــى ېئزى ــەن بۇغداين ــەر تۈگم ەئگ

مىجىــپ خېمىــر قىلمىســا نــان نەدىــن كېلىــدۇ ؟“

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ۆئز ھەۋەســلىرىڭنىڭ ائرقىســىغا كىرىــپ، كىچىــك بىر بۆرىدەك تــۇرۇپ ۆئزۈڭنى 
ەئجدىھادەك چاغلىما.

كېمەگە چۈشۈپ دېڭىزدا ماڭساڭ، دېڭىز قىرغاقلىرى ماڭغاندەك كۆرۈنىدۇ.

دوستالر بىلەن بىر بولغان، ھەر يەرنى گۈلىستاندەك كۆرىدۇ.

ــڭ كــۆزى كوچىدىكــى شــاپاقتىن باشــقىنى  ــى ائيالنســىمۇ، ۇئنى ۆئكــۈز باغداتن
ــدۇ. كۆرمەي

ۆئكۈز بىلەن ېئشەككە اليىق نەرسە سامان بىلەن چۆپ.

قەلبى توڭالپ قالغانغا جەننەتمۇ سەت كۆرۈنىدۇ.

بىلىش ىئقتىدارىڭ قانچىلىك بولسا دۇنيانى شۇنچىلىك چۈشىنىسەن.

ــەم نــۇر ۋە ســۈرەتلەر بىلــەن تولســىمۇ، كــۆزۈڭ قانچىلىــك بولســا  پۈتــۈن ائل
شــۇنچىلىك كۆرىســەن.

سەن ۆئزۈڭنى ۆئزۈڭدىن كۆر، ياكى ۆئلۈك تەندىن.
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قىلتاققا چۈشكەن قۇش

بىرســى قىلتــاق قــۇرۇپ بىــر قۇشــنى تۇتۇۋاپتــۇ. قىلتاققــا چۈشــكەن قــۇش 
ائدەمنىــڭ كۆزىنىــڭ ىئچىگــە تەلمــۈرۈپ قــاراپ تــۇرۇپ:

“ەئي ھىممەتلىــك ائدەم! ســەن شــۇنچە ۆئكــۈز، قويالرنــى يېدىــڭ، قۇربانلىــق 
ــى ســويدۇڭ. ۇئالرنىــڭ شــۇنچە كــۆپ گۆشــلىرىگە  ۈئچــۈن شــۇنچە كــۆپ تۆگىلەرن
تويمىغــان ائدەم، مېنىڭــدەك كىچىككىنــە بىــر قۇشــقا ســېنىڭ قورســىقىڭ تويامــدۇ؟ 
مېنــى قويــۇۋەت. ەئگــەر مېنــى بــۇ قىلتاقتىــن قۇتۇلدۇرســاڭ ســاڭا ۈئچ ھېكمەتلىــك 

ســۆز دەپ بېرىمــەن" دەپتــۇ.

ائدەم بــۇ گەپلەرنــى ائڭالپ: "بوپتــۇ ســېنى قويــۇپ بېرىمــەن، قېنــى ھېكمەتلىك 
ســۆزلىرىڭنى باشــال" دەپتۇ.

قــۇش: "بىرىنچــى ھېكمەتلىــك ســۆزۈمنى قولۇڭــدا تــۇرۇپ دەيمــەن. ىئككىنچــى 
ھېكمەتلىك ســۆزنى تامنىڭ ۈئســتىدە تۇرۇپ دەيمەن. ۈئچىنچى ھېكمەتلىك ســۆزنى 
بولســا دەرەخنىــڭ ۇئچىدىكــى شــاخقا قونغانــدا دەيمــەن. بــۇ ۈئچ ھېكمەتلىــك ســۆز 

ســېنىڭ بەخــت يولۇڭنىــڭ نــۇرى بولىــدۇ" دەپتــۇ.

ائدەم: "بوپتــۇ ســېنى قىلتاقتىــن چىقىرىــپ، قولۇمغــا ائالي. قېنى بىرىنچىســىدىن 
باشــالپ ائلدىرىمــاي ســۆزلىگىن" دەپ، قۇشــنى قىلتاقتىــن چىقىرىــپ قولىغــا ائپتۇ.

قــۇش ائدەمنىــڭ ائلقىنــى ىئچىــدە تــۇرۇپ: "ۆئتــۈپ كەتكــەن ىئشــالرنى وئيلىمــا. 
قولۇڭدىــن كەتكــەن نەرســىلەرگە ائھ ۇئرمــا." دەپتــۇ. بىرىنچــى ھېكمەتلىــك ســۆزنى 
ائڭلىغــان ائدەم قۇشــنى ائســمانغا ېئتىــپ قويۇۋېتىپتــۇ.  قــۇش ۇئچــۇپ بېرىــپ تامنىڭ 
ۈئســتىگە قونۇپتــۇ ۋە:"بولمايدىغــان ىئشــنى كىم دېســە دېســۇن، ھەرگىز ىئشــەنمە" 

دەپتــۇ ۋە ائرقىســىغا ۇئالپــال يەنــە مۇنــداق دەپتــۇ:

“بەدىنىڭنىــڭ ىئچىــدە وئن دەرھــەم ېئغىرلىقتىكــى چــوڭ بىر گۆھەر بــار" دەپتۇ. 
بــۇ ھــەم ســاڭا ھــەم بالىلىرىــڭ ۈئچــۈن بىــر چــوڭ بايلىــق. بــۇ شــۇنداق  قىممەتلىــك 
گۆھــەر. ەئممــا، ســەن  پۇرســەتنى قولدىــن بېرىپ قويغاچقا، ۇئ گۆھەر ســاڭا نېســىپ 
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بولمىــدى"  قــۇش بــۇ گەپلەرنى دەپ بولۇپ، بىرال قاڭقىپ دەرەخنىڭ ۇئچىغا قونۇپتۇ.

ــاق  ــر ائي ــق ھەســرەتلىنىپ، خــۇددى ېئغى ــان ائدەم قاتتى ــى ائڭلىغ ــۇ گەپلەرن ب
ائيالنىــڭ تولغىقــى تۇتــۇپ، ائغرىقتىــن ىئڭرىغانــدەك ىئڭراشــقا باشــالپتۇ. بــۇ ھالنــى 
كۆرگــەن قــۇش: "مەن ســاڭا ۆئتۈپ كەتكەن ىئشــنى وئيالپ ائھ ۇئرمــا دېگەن. ۆئتۈپ 
كەتكــەن ىئــش وئرنىغــا كەلمەيــدۇ. ســەن نېمــە ۈئچــۈن ائھ ۇئرىســەن؟ ياكــى ســەن 
مېنىــڭ نەســىھەتلىك ســۆزلىرىمنى ائڭلىمايدىغــان گاســمۇ؟ ھــە راســت، بولمايدىغــان 
ىئشــقا ھەرگىــز ىئشــەنمە دېگــەن ىئككىنچــى ھېكمەتلىــك ســۆزنى دېگــەن ىئدىــم. ۇئ 
ســۆزنى بىــر وئيــالپ بــاق! بــەدەن ېئغىرلىقىــڭ ۈئچ دەرھــەم كەلمەيدىغــان تۇرســا، 

ىئچىڭــدە قانداقمــۇ وئن دەرھــەم ېئغىرلىقتىكــى بىــر نەرســە بولســۇن؟" دەپتــۇ.

قۇشــنىڭ بــۇ گەپلىرىنــى ائڭلىغــان ائدەم دەرھــال ھوشــىنى يىغىــپ: "بولــدى. 
قېنــى، دېگىنىمىــز بويىچــە ۈئچىنچــى ھېكمەتلىــك ســۆزۈڭنى دېگىــن" دەپتــۇ.

قۇش: "ســەن ائلدىدىكى ىئككى ھېكمەتلىك ســۆزگە ياخشــى ېئتىبار بەرمىدىڭ. 
ەئمدى ۈئچىنچىســىنى بىكارغا دەيدىغان ىئش يوق. غەپلەت ۇئيقۇســىدا ياتقان نادان 
ائدەمگــە ھېكمەتلىــك ســۆزلەرنى ســۆزلەش خــۇددى شــور يەرگــە ۇئرۇق چاچقانــدەك 
بىــر ىئــش!  ۋە ەئخمەقلەرنىــڭ يىرتىلغــان يېــرى يامــاق تۇتمايــدۇ. ۇئالرغــا ھېكمــەت 
ۇئرۇقىنــى چېچىشــنىڭ ۆئزى، بىھــۇدە ائۋارىچىلىــك" دەپ، كۆكلەرگــە قاڭقىــپ ۇئچــۇپ 

كېتىپتۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

بىر گاچا مىڭ ائدەمنى گاچا قىلىۋېتىدۇ.

نادانىڭ ائغزىدىكى ھالۋا ائدەمنى كېسەل قىلىدۇ.

ەئقىللىق بولساڭ ناداننى سۆيمە.

ائدەمنىڭ غىزاسى نۇر. ېئشەكنىڭ بولسا ھەلەپ.

ىئككــى خىــل ەئقىل بولىدۇ. ۇئنىڭ بىرســى، كىچىكىڭدىــن تارتىپ ائتا-ائناڭدىن 
ۋە مەكتەپتــە مۇەئللىمدىــن ۆئگەنگــەن بىلىملەردىــن مەيدانغــا كەلگــەن ەئقىــل. 
ىئككىنچــى ەئقىــل بولســا ھەقنىــڭ ېئھســانىدۇر. ۇئنىــڭ مەنبەســى روھــدۇر. ماائرىــپ 
ائرقىلىــق ۆئگەنگــەن بىلىــم، تاغالردىــن تۆۋەنگە قــاراپ ائققان ېئرىققا وئخشــايدۇ. ۇئ 
ېئقىــش يوللىــرى ېئتىلىــپ قالســا ائقالمايــدۇ. شــۇڭا ســەن كۆڭلۈڭدىــن بىر بــۇالق ائچ. 
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كۆڭۈلدىكــى بىلىــم ېئرىقلىرىدىــن ۇئرغــۇپ چىققــان ۇئ جەۋھەر ھەرگىــز بۇلغانمايدۇ.

بۈركۈت بىلەن ئەر-ئايال

بىر ەئر-ائيال بىر ائق بۈركۈتنى تۇتۇۋاپتۇ. ەئر، ۇئ ائق بۈركۈتنىڭ تىرناقلىرىنى 
كېســىۋېتىپتۇ. بۈركۈتكــە نىســبەتەن ۇئنىــڭ تىرنىقــى شــۇنچىلىك مۇھىــم بولــۇپ، وئۋ 
وئۋالشــتا بۈركۈتنىــڭ تايىنىدىغــان ائساســى قورالــى ىئكەنلىكىنــى ۇئ ەئر كىشــى 

بىلمەيدىكەن.

ۇئ تېخــى ۆئزىچــە: "ھــەي بۈركــۈت، تىرناقلىرىــڭ مۇشــۇنداق ۆئســۈپ كەتكىچــە 
ائناڭ نەدە قالغان بولغىيتتى" دەپ وئيالپ، بۈركۈتنىڭ تىرناقلىرىنى، تۇمشــۇقلىرىنى 

ھەتتــا قاناتلىرىنــى قىرقىپ، ياســاپ قويۇپتۇ.

ائيالــى بولســا بۈركۈتنىــڭ قورســىقىنى تويغــۇزۇش ۈئچــۈن، ۇئنىڭغــا تۇتمــاچ 
)ۇئششــاق خېمىــر پارچىلىرىدىــن ياســالغان قېتىقلىــق تامــاق( بېرىپتــۇ. ەئممــا، 
بۈركــۈت تاماقنــى يېيەلمەپتــۇ. بۇنــى كۆرگــەن ائيال ائچچىقالپ: "مەن ســاڭا شــۇنداق 
ياخشــى وئخشــىغان تۇتمــاچ ېئتىــپ بەرســەم، ھاكاۋۇرلــۇق قىلىــپ ۇئنىڭغــا قاراپمــۇ 
ــر نېمىكەنســەن."-دەپ  ــى بىلمەيدىغــان بى قويمىدىــڭ. ســەن ياخشــىلىقنىڭ قەدرىن
ۋارقىراپتــۇ ۋە " بۇنــى ياراتمىغاندىكىــن، ۇئنداقتــا بۇنــى ىئچ!" دەپ ائشــنىڭ ســۈيىنى 

ەئكىلىــپ ائلدىغــا قويۇپتــۇ.

بۈركــۈت ھېــچ بىــر ۋاقىــت تۇتماچنىــڭ ســۈيىنى ىئچىــپ باققــان ەئمــەس. بۇنداق 
تــاائم ۇئنىــڭ تەبىئىتىگــە مــاس كەلمەيــدۇ. بــۇ ەئھۋالدىــن قىلچىمــۇ خەۋىــرى يــوق 
نــادان ەئر-ائيــال قاتتىــق تېرىكىپتــۇ. ەئر ۆئز ائچچىقىنى باســالماي ائشــنىڭ ىئسســىق 
ســۈيىنى بۈركۈتنىــڭ بېشــىغا ەئكېلىــپ تۆكۈپتــۇ. بۈركۈتنىــڭ بېشــى كۆيــۈپ قاتتىــق 
ىئچىشــىپ كېتىــپ، كۆزلىرىدىــن تارامــالپ ياشــالر تۆكۈلۈپتــۇ ۋە ۆئز ىئگىســى بولغان 
شــاھنىڭ ياخشــىلىق ېئھســانلىرىنى ېئســىگە ېئلىــپ، كۆڭۈللىــرى يورۇپتــۇ. بۈركــۈت 
ۆئز شــاھىنى كۆرگەنــدە، يۈزلىرىدىــن نــۇرالر ياغاتتىكــەن. ھازىر بۇ ىئككــى ناداننىڭ 

قولىــدا زۇلۇمدىــن ھەســرەت چىكىپتــۇ.

ــڭ  ــك كەلســىمۇ، مېنى ــى قانچىلى ــڭ غەزىپ ــۇ ەئر-ائيالنى ــدە: "ب ــۈت ىئچى  بۈرك
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ســەۋر- تاقىتىمگــە ۋە ىئلىــم نۇرۇمغــا زىيان ســااللمايدۇ. ەئگەر مــاڭا زىيان-زەخمەت 
يەتكۈزگــەن تەقدىردىمــۇ، بــۇ جاندىــن يۈزلەرچــە بۈركــۈت مەيدانغــا كېلىــدۇ" دەپ 

ۆئز-ۆئزىگــە تەســەللى بېرىپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ناداننىڭ ياخشىلىقى، دۈشمەنلىكتىن بەتەر.

ھەر نەرسە ۆئز جىنسىنى يېنىغا تارتىدۇ.

ــەۋەب  ــىغا س ــەيتاننىڭ قوغلىنىش ــى ۇئ ش ــەتتۇر. چۈنك ــۇي ھەس ــان خ ەئڭ يام
ــان. بولغ

ھەسەتخور باشقىالرنىڭ شاملىرى يانسا چىدىمايدۇ.

ەئيسا ھەققە بىھۇش بولسا، ېئشەك ائرپىغا بىھوش بولغان.

كۆڭلــى ائيدىــڭ ۋە شــۈبھىدىن خالــى بولغانــالر، غەپلــەت پەردىســىنى يىرتىــپ  
كەلگۈســىنى كۆرەلەيــدۇ.

ھەرقانــداق توختــام بىــر نەتىجىگــە ىئگــە بولــۇش ۈئچــۈن تۈزۈلىــدۇ. ھەرگىــز 
توختــام تــۈزۈش ۈئچۈنــال توختــام تۈزۈلمەيــدۇ.

ۇئرۇش ۋاقتىدىكى جان قورقۇنچى، خاىئنالرنى قېچىشقا ۈئندىسە، رۇستەملەرنى 
ائلغا باستۇرىدۇ.

ــۈن  ــش ۈئچ ــتىقىغا چىقى ــى پەش ــتىقىدىن ىئككىنچ ــى پەش ــڭ بىرىنچ پەلەمپەينى
پۇتۇڭنــى كۆتۈرىســەن.

ىئككىنچــى پەشــتاقتىن ۈئچۈنچىســىگە چىقىــش ۈئچۈن ھەم شــۇنداق قىلىســەن. 
مانــا مۇشــۇنداق قىلىــپ پەشــتاقمۇ- پەشــتاق يۇقىرىغا ۆئرلەيســەن.

بۈركۈت يوقلۇق ائلەمىگە ۇئچسا، ۇئنىڭدىن يەنىال بالىلىرى قالىدۇ.

بۈركۈتنىڭ سۈرىتى يوقالسىمۇ، مەنەسېنىڭ ەئكسى بولغان بالىلىرى قالىدۇ.



235

گۇناھكار ئايال

پادىشــاھ بىــر ائيال خىزمەتكارىغــا ناھايىتى غەزەپلىنىپتــۇ ۋە ۇئنى جازالىماقچى 
ــە  ــچ نېم ــەر ھې ــدا ەئتراپىدىكىل ــۇ چاغ ــن ســۇغۇرۇپتۇ. ب ــى غىالپتى ــۇپ، قىلىچىن بول
دېيەلمــەي قاراپــال قاپتــۇ. دەل شــۇ چاغــدا پادىشــاھنىڭ خىزمەتكارلىرىدىــن ىئمــادۇل 
مۈلــك ىئســىملىك بىرســى ۇئ ائيالنىــڭ گۇناھىنــى تىلەپ پادىشــاھنىڭ قولىنى ســۆيۈپ 

يالۋۇرۇپتۇ.

ــى كەچــۈرۈپ ياخشــىلىق  پادىشــاھمۇ چىــڭ تۇرىۋالمــاي، ۇئ ائيالنىــڭ گۇناھىن
قىپتــۇ ۋە شــۇنداق خىتــاب قىپتــۇ:

“شــەيتان بولســاڭمۇ كەچــۈردۈم. گۇناھىڭنــى مەرھەمىتىــم بىلــەن كەچــۈردۈم. 
قانچىلىــك گۇنــاھ بولســىمۇ  چۈنكــى خىزمەتكارىمنىــڭ ەئپــۇ تىلىشــى بولســا 
كەچۈرۈشــمۈگە ەئرزىيــدۇ. غەزىپىــم شــۇنچىلىك كەلگــەن بولســىمۇ، دوســتلىرىمنىڭ 
قەدرىنــى يەرگــە ۇئرمايمەن. ۇئنى رەت قىلمايمــەن. ۇئنىڭ ائرزۇ-تىلەكلىرى مېنىڭمۇ 
ائرزۇ-تىلەكلىرىمــدۇر. ەئســلىدە ۇئ ائيالنــى جازالىمــاي قويمايتتىــم . كاللىســىنى 
ــى دوســتلۇقنىڭ  ــا كەچــۈردۈم. يەن ــم. ەئمم ــن جــۇدا قىالتتى ــەن تېنىدى ــم بىل قىلىچى
ــى قىلغانلىقىمنىــڭ ىئپادىســىنى كۆرســەتمەك ۈئچــۈن كەچــۈردۈم.  ــەدر- قىممىتىن ق
بۇالرنى ســەن بىلمەيســەن. مەن بىلىمەن. سېنىڭ سۈپەتلىرىڭ مېنىڭ سۈپەتلىرىمگە 
ــڭ  ــەن مېنى ــدۇڭ. س ــى قىلدۇرۇل ــڭ، بەلك ــەن قىلمىدى ــنى س ــۇ ىئش ــۇرۇنغان. ب يوش
بىلــەن تولغــان، مــەن ســېنىڭ بىلــەن ەئمــەس. ۇئ يــاردەم ســەندىن ەئمــەس، بەلكــى 

پادىشــاھتىن. بىلگىنكــى ھــەق، ەئڭ توغرىســىنى بىلگۈچىــدۇر.....”

ــى  ــا، ۇئ گۇناھىن ــۇ. ەئمم ــۇپ قاپت ــن قۇتۇل ــال ۆئلۈمدى ــپ ۇئ ائي ــۇنداق قىلى ش
ــۈز ۆئرۈپ، ســاالممۇ  ــۇ. ۇئ شەپقەتچىســىدىن ي ــى رەنجىتىپت تىلىۋالغــان خىزمەتكارن
بەرمــەس بوپتــۇ. بــۇ شــەپقەتچىنى تونۇمايدىغانــدەك بولۇۋالغــان ەئھۋالنــى كۆرگــەن 

باشــقىالر ھەيــران بولۇشــۇپتۇ ۋە مۇنــداق دېيىشــىپتۇ :

“بــۇ ائيــال چوقــۇم ســاراڭ. ەئگــەر ســاراڭ بولمىســا قانداقمــۇ ۆئز جېنىنــى 
قۇتقۇزغان ائدەمگە بۇنداق مۇائمىلە قىلىدۇ؟ كاللىســېنىڭ كېسىلىشــىدىن قۇتقۇزۇپ 
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قالــدى. بىــر ۆئمــۈر ائياقلىرىنىــڭ ائســتىدا خىزمــەت قىلســىمۇ، ۇئنىــڭ ھەققىنــى ائداۈ 
قىلىــپ بواللمايــدۇ. ەئممــا، ائيــال ەئكســىچە ىئــش قىلىــپ، ۆئچمەنلىــك قىلىۋاتىــدۇ“

يەنە بىر ياخشــى نىيەتلىك بىرســى، ائيالغا كايىپتۇ:"ۋاپاغا، جاپا قىلىۋاتىســەن، 
بــۇ زادى نېمــە ۈئچــۈن؟ ۇئ ياخشــى ائدەم ســاڭا يېڭــى بىــر ھايــات بــەردى. جېنىڭنــى 
ســاقالپ قالــدى. ۇئ ائدەم ســاڭا يامانلىــق قىلغــان ھالدىمــۇ، ســەن ۇئنىڭغــا بۇنــداق 
مۇائمىلــە قىلماســلىقىڭ كېــرەك. چۈنكــى، ۇئ ســاڭا ۇئنتۇلغۇســىز ياخشــىلىق قىلغــان“

بۇ تاپا-تەنىلەرنى ائڭلىغان ائيال دەپتۇ:

“مــەن پادىشــاھ ۈئچــۈن جېنىمنــى قۇربــان قىلماقچــى ىئدىــم. ۇئ نېمــە ۈئچــۈن 
ائرىمىزغــا كىرىــپ، گۇناھىمنــى تىلەيــدۇ؟ مېنىــڭ ۇئ چاغدىكــى ھالىــم دەل رەببىــم 
بىلــەن بىللــە چاغلىرىــم ىئــدى. بۇ چاغــدا پەيغەمبەرمــۇ كېرەك ەئمەس. پادىشــاھنىڭ 
رەھمىتىدىــن باشــقا بىــر ياخشــىلىقنى قوبــۇل قىلمايمــەن. ۇئنىڭدىــن باشــقا بىــر بــاش 
پاناھىم يوق. رەببىمدىن باشقىســىنى يوق دەپ ھېســاباليمەن . ۇئنىڭغا يۈزلەندىم. 
ــۇدا بولســىمۇ،  ــن ج ــالم تېنىمدى ــەن كال ــى بىل ــۆيدۈم. پادىشــاھنىڭ غەزىپ ــى س ۇئن

رەببىــم مــاڭا يەنــە يۈزلەرچــە جــان ھەدىيــە قىلىــدۇ...“

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ــك  ــڭ قانچىلى ــدۇ. ەئجرى ــدا بولى ەئمــەل ۋە دۇائ  ســېنىڭ ياخشــىلىقىڭ مىقدارى
بولســا، ھوســۇل شــۇنچىلىك.

كىــم بــۇ دۇنيانىــڭ مەھشــەر كۈنــى ۈئچــۈن ېئكىنزارلىــق ىئكەنلىكىنــى بىلســە، 
بــۇ يــەردە كــۆپ تىكىــپ، ۇئ يــەردە كــۆپ ھوســۇل ائلىــدۇ.

بېشىڭ ھەق ۈئچۈن كېسىلسە، ىئپتىخارىڭ شۇ.

ھەقىقىــي ســۆز، بىــر تەرەپتىــن بىــر مەنىنــى ائشكارلىســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن 
يوشــۇرىدۇ.

ھەقىقەت ائشكارا بولغاندا ۋاسىتە كېرەك ەئمەس.

ۋاسىتە بولغان سۆزلەر، ھەقىقەتكە ېئرىشكەنلىكى ۈئچۈن ەئھمىيەتسىز.

ەئگــەر ھــەر كۆڭــۈل ، يوشــۇرۇن ۋەھىينــى تۇيغــان بولســا، بــۇ جاھانــدا ســۆزگە 
ۋە چاقىرىشــقا ھاجــەت يوقتــى.
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پــاك روھىــڭ ســۆزلەردىن خالــى بولۇش ۈئچــۈن نۇرغۇن جاپا- مۇشــەققەتلەرنى 
تارتىشــى ۋە ائڭلىق بولۇشــى الزىم.

كەلگۈسىگە  ۇئل سالىدىغانالر، ىئشلىرىنى ۈئمىد بىلەن تىرىشىپ قىلىدۇ.

مەنىسى بولمىغان سۈرەتنىڭ خېرىدارى بولمايدۇ.

خەلقنى تەربىيەلىسەڭ، ھەر بىر خام كۆڭۈل پىشقان بولىدۇ.

ســوائل ۋە جــاۋاب ىئلىمدىــن كېلىــدۇ. خــۇددى تىكــەن ۋە گــۈل، تۇپــراق بىلــەن 
ســۇدا ۆئســكىنىدەك.

كېسەلمۇ، ۇئنىڭ  دورىسىمۇ وئزۇقلۇقتىن بارلىققا كېلىدۇ.

خەلقنىڭ ىئچىدە پاك روھالر بولغىنىدەك، كىرلەشكەن روھالرمۇ بولىدۇ.

سامان بىلەن بۇغداينى ائيرىغاندەك، ياخشى بىلەن ياماننى ائيرىغىن.

بايراقتىكى ئارسالن

بايــراق ھەيۋەتلىــك لەپىلــدەپ تۇراتتــى. بــۇ بايراقتــا بىــر ائرســالننىڭ ســۈرىتى 
بــار ىئــدى. ائرســالننىڭ ىئتتىــك ھەرىكىتــى شــامالدىن دېــرەك بېرىۋاتاتتــى. ەئلۋەتتــە 

شــامال بولمىغــان بولســا بايراقتىكــى ۇئ ائرســالن ھەرىكــەت قىاللمايتتــى.

ائرســالننىڭ ھەرىكىتــى ائرقىلىــق شــامالنىڭ ائجىــز ۋە كۈچلۈكلىكىنــى، ۇئنىــڭ 
قايســى تەرەپتىــن چىققانلىقىنــى بىلگىلــى بولىــدۇ. بــۇ ائرقىلىــق يوشــۇرۇن نەرســېنىڭ 

ائشــكارا يۈزىنــى بىلىۋاالاليمىــز.

ائدەمنىــڭ بەدىنىمــۇ خــۇددى ائشــۇ بايراقتىكــى ائرســالنغا وئخشــاش. ھــەر بىــر 
پىكــرى ۇئنــى ھەرىكەتكــە كەلتۈرىــدۇ.

بــۇ پىكىــر، شــەرقتىن كەلســە تــاڭ ىئپادىســىنى، غەربتىــن كەلســە ۋابانىــڭ 
ائالمىتىنــى ەئكىلىــدۇ.

ــدۇ  ــى ائيلىنى ــى باشــقا يەرلەرن ــر شــاماللىرىنىڭ شــەرقى باشــقا، غەرب ــۇ پىكى ب
ەئمەســمۇ.
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ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ــنىڭ  ــان ۇئ قۇياش ــى نۇرالندۇرغ ــاش، كۆڭۈللەرن ــۇ قۇي ــان ب ــى يورۇتق كۈندۈزن
ــىدۇر! ــرىقىدۇر. ەئكس قاس

ۇئيقــۇ ۆئلــۈم بىلــەن قېرىنــداش. بــۇ قېرىنداشــنى كــۆر، بــۇ قېرىنداشــتىن يەنــە 
بىــر قېرىنداشــنى بىلگىــن.

پىل ۇئخلىسا چۈشىدە ھىندىستاننى كۆرۈشنى ائرزۇ قىلىدۇ.

كۆڭۈللەردە نۇرنىڭ نىشانى بار.

ــرى  ــەت  جەۋھى ــداق يوشــۇرۇنغان بولســا، ھەقىق ــڭ ىئچىگــە قان ــاي ائيراننى م
ــۇ بەدەنگــە شــۇنداق يوشــۇرۇنغان. ــى بولغــان ب بولغــان ىئالھــى روھمــۇ  پان

شاھزادە

ۇئلۇغ تەڭرى بىر پادىشاھقا وئماق بىر وئغۇل ائتا قىپتۇ.

بىــر كۈنــى پادىشــاھ چۈشــىدە وئغلىنىــڭ ۆئلــۈپ قالغانلىقىنــى كۆرۈپتــۇ. بۇنىــڭ 
بىلەن پۈتۈن كاىئنات قاراڭغۇلۇققا چۆككەندەك بوپتۇ. پادىشاھ ناھايىتى قايغۇرۇپ، 

تــوال- يىغالپ كۆزلىــرى قۇرۇپتۇ.

پادىشــاھ شــۇنچىلىك دەرد تارتىپتۇكــى، كۆيگــەن كۆڭلىنىــڭ ىئــس- تۈتەكلىــرى 
ىئچىــدە ۆئز يولىنــى تاپالماپتــۇ.

دەل بــۇ چاغــدا بــۇ قاباھەتلىــك ۇئيقۇدىــن وئيغىنىپتــۇ. وئيغانغانــدا شــۇنچىلىك 
ــۈن  ــەن. پۈت ــەن ىئك ــاللىققا چۆممىگ ــر خۇش ــداق بى ــدە ۇئن ــى، ۆئمرى ــۇش بوپتىك خ

ــۇ. ــەرق بوپت ۋۇجــۇدى خۇشــاللىققا غ

ەئممــا، پادىشــاھ بۇنــداق وئيغــا چۆكۈپتــۇ : "تەڭــرى ائتــا قىلغان بۇ خۇشــاللىق 
مــاڭا بىــر غەمگــە ســەۋەب بولــدى. بىــر ىئــش بىــر تەرەپتىــن ۆئلۈشــكە، بىــر تەرەپتىــن 
ــدى  ــەر يوقال ــدۇ. دەردل ــدى. بىرســى ۆئلســە، بىرســى تىرىلى ــا ســەۋەب بول ھاياتلىقق

ەئممــا كونــا وئيــالر بەدەنگــە يەرلەشــتى" دەپ ەئندىشــە ىئچىــدە قاپتــۇ.
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پادىشــاھ ائخىــرى وئغلىنــى ۆئيلــەپ، نەســلىنى داۋامالشــتۇرماقچى بوپتۇ. بۇنىڭ 
بىلــەن وئغلىغــا كېلىــن ىئزدەشــكە باشــالپتۇ ۋە بىــر دىنــى ۆئلىمــا دەرۋىشــنىڭ قىزىنــى 
ــارازى بولغــان شــاھزادىنىڭ  ــۇ. پادىشــاھنىڭ بــۇ قارارىغــا ن ېئلىــپ بەرمەكچــى بوپت
ائنىســى، ۆئزىنىــڭ كالتــە پەملىلىنــى ائشــكارىالپ دەپتــۇ: "وئيلىمىدىڭىزمــۇ، بىــر 
شــاھزادىغا قانداقمــۇ بىــر كەمبەغەلنىــڭ قىزىنــى ېئلىــپ بېرىمىز. پىخســىقلىقىڭىزدىن 
ائشــۇ گادايــالر بىلــەن قۇدا-بــاج بولماقچىمــۇ بىــز. جــۈپ دېگەننــى ۆئرپ-ائدەتكــە، 

ۆئزىگــە مــاس كېلىدىغانلىقىغــا قــاراپ تالاليــدۇ“

پادىشــاھ: "ەئخالقلىق كىشــىلەرنى ھەرگىز كەمبەغەل دېگىلى بولمايدۇ. جانابى 
ھــەق ۇئالرنىــڭ قەلبىنــى شــۇنچىلىك بــاي قىلغــان. ۇئالر ناھايىتــى تەقــۋا ۋە شــۈكرى 
قاناەئتچــان. باشــقا يوقســۇلالردەك  ھــورۇن ۋە خەســىس دەپ وئيــالپ قالما. شــۈكرى 
ــى  ــلەرنىڭ كەمبەغەللىك ــقا، پەسكەش ــى باش ــىلەرنىڭ كەمبەغەللىك ــان كىش قاناەئتچ
باشــقا. پەسكەشــلەر بىــر تــال ائرپىغىمــۇ كۆزىنــى قىزارتىــدۇ. پەزىلەتلىــك كىشــىلەر 

ائلتۇن-كۆمۈشــكىمۇ كــۆز قىرىنــى ســالمايدۇ" دەپتــۇ.

ــان  ــۈن بېرىدىغ ــۇق ۈئچ ــڭ تويل ــۇ ۇئ قەلەندەرلەرنى ــەردە تۇرۇپت ــى: "قەي ائيال
شــەھەر ۋە قەلەئلىــرى، تارقىتىدىغــان ائلتۇن-كۈمــۈش، ۈئنچە-مەرۋايىتلىــرى؟" 

ــۇ. ــۇق قىپت دەپ ھازازۇلل

پادىشــاھ: "شــۇنى بىلگىنكــى، كىمــدە چىــن ېئتىقــاد بولســا، جانابــى ھــەق ۇئنــى 
باال-قازاالردىــن ســاقاليدۇ" دەپتــۇ.

پادىشاھ ۆئز سۆزى بويىچە وئغلىغا ۇئ ۆئلىمانىڭ قىزىنى ېئلىپ بېرىدىغانلىغىنى 
جاكارالپتــۇ. قىزنىــڭ گۈزەللىكتــە تەڭدىشــى يــوق ىئكــەن. يۈزلىــرى قۇياشــتەك 
نۇرلــۇق ىئكــەن. قىزنىــڭ مىجەز-خۇلقىمــۇ ۆئزىــدەك گــۈزەل ىئكــەن. شــۇنداق قىلىپ 
شــاھزادە بــۇ گۈزەللەرنىــڭ گۈزىلــى بىلــەن تــوي قىپتــۇ. بىــراق شــاھزادىنى بىــر قېــرى  
خوتــۇن ياخشــى كۆرىدىكــەن. ۇئ قېــرى خوتــۇن شــاھزادىگە بەكمــۇ ائشــىق ىئكــەن. 
بــۇ قېــرى جادىگەرنىــڭ وئقۇغــان ەئپســۇنىدىن پۈتــۈن بابىلدىكــى ســېھرىگەرلەرمۇ 

قىزغىنىدىكەن.

ــۇ.  ــا قىلىۋاپت ــە مەھلىي ــۇپ، ۆئزىگ ــېھىر وئق ــاھزادىگە س ــرى ش ــەر ائخى جادىگ
جادىگەرگــە مەپتــۇن بولغــان شــاھزادە ۇئ ســاھىپجامال قىزغــا قارىمايدىغــان بولــۇپ 
قاپتــۇ. شــاھزادە بىــر يىــل ۇئ قېــرى خوتۇننىــڭ يېنىــدا تــۇرۇپ، يېرىــم جــان ھالغــا 



240

ــى كــۆرۈپ ىئچــى  ــۇ ھالىن ــڭ ب ــى ۆئز وئغلىنى ــەن ائيال ــۇ. پادىشــاھ بىل چۈشــۈپ قاپت
ېئچىشــىپتۇ. ەئممــا، شــاھزادە ۇئ ســېھىرنىڭ كۈچىدىــن ۆئزىنىــڭ نېمــە بولــۇپ 
كەتكەنلىكىنــى بىلمەيدىكــەن. جاھاننىــڭ پادىشــاھى يىغلىســا وئغلــى بۇنــى كــۆرۈپ 
كۈلىدىكەن. پادىشاھ چارىسىز قاپتۇ. كېچە-كۈندۈز قۇربانلىق قىلىپ، نەزىر-چىراغ 
ۆئتكــۈزۈپ، كەمبەغەللەرگــە زاكات تارقىتىپتــۇ. دادا ۆئز وئغلــى ۈئچۈن قانچىلىك جان 
كۆيدۈرســە، بالىنىــڭ ۇئ قېرىغــا بولغــان ائشــىقى شــۇنچىلىك كۈچىيىپتــۇ. ائمالســىز 
قالغــان پادىشــاھ ائخىــرى "بەلكــى بــۇ ىئشــتىمۇ بىــر ھېكمــەت بــاردۇر" دەپ وئيــالپ، 

تەڭرىگــە دۇائ قىپتــۇ.

“يــا رەببىــم! ســېنىڭ ەئمرىــڭ ھەممىدىن ۈئســتۈن. ســېنىڭ بىر شــېرىكىڭ يوق. 
قــۇدرەت ۋە ېئھســان ســاڭىال مەنســۇپ. رەھمــان ۋە رەھىــم بولغــان ۇئلــۇغ رەببىــم، 

مېنــى غەمدىــن خــاالس قىــل.”

پادىشــاھنىڭ بــۇ ىئزگــۈ تىلەكلىــرى ھــەق ھۇزۇرىــدا قوبــۇل بوپتــۇ. بىــر كۈنــى 
بىــر ۇئســتا ســېھىرگەر پادىشــاھنىڭ ائلدىغــا كەپتــۇ. "قــول قولدىن ۈئســتۈن" دەپ ۇئ 
ســېھىرگەر شــاھزادىنىڭ خەۋىرىنــى ائڭالپ، يىــراق ەئللەردىــن بــۇ يەرگــە شــاھزادىنى 

قۇتۇلــدۇرۇش ۈئچــۈن كەلگــەن ىئكــەن.

پادىشــاھ: "وئغلــۇم ۆئزىنــى يوقاتتــى، جادىگــەر قېــرى ۇئنــى يولدىــن چىقاردى" 
دېگەندە، ۇئســتا ســېھىرگەر "مەن ائمال قىلىش ۈئچۈن كەلدىم. مەن ۇئ جادىگەرنىڭ 
ســېھىرىنى بۇزۇش ۈئچۈن كەلدىم. شــاھزادىنى قۇتۇلدۇرۇش ۈئچۈن ائلدىڭىزدا باش 
ېئگىــپ تۇرۇپتىمــەن. بــۇ ىئلىــم مــاڭا ھەقتىن كەلگــەن. مەن ىئلىمنى ســېھرىگەرلەرگە 
شــاگىرت بولــۇپ ۆئگىنىۋالغــان ەئمــەس. ســەن وئغلۇڭنــى قۇتۇلدۇرۇش ۈئچــۈن پاالنى 
مازارلىققــا بــار. ۇئ يــەردە تاملىــرى ائقارتىلغــان بىــر قەبــرە بــار. ۇئ مازارنىــڭ قىبلىگــە 
ــدۇ"  ــر بولى ــى زاھى ــڭ قۇدرىت ــى ھەقنى ــى كولىســاڭ، ســاڭا جاناب قارايدىغــان تەرىپىن
دەپتــۇ. پادىشــاھ ســېھىرگەرنىڭ دېگىنــى بويىچــە قىپتىكــەن، ۇئ يــەردە ۇئ جادىنىــڭ 
قىلغــان ســېھىرىنىڭ تۈگۈنــى يېشــىلىپ، شــاھزادە ۇئ ســېھىردىن قۇتۇلۇپتــۇ. نىمجــان 
بولــۇپ قالغــان شــاھزادە قېــرى جادىگەرنىــڭ چاڭگىلىدىن تەلتۆكــۈس ائزاد بوپتۇ. بۇ 
ھالىدىــن خۇرســەن بولغــان شــاھزادە دادىســىغا رەھمــەت ېئيتىــش ۈئچــۈن وئردىغــا 

يۈگۈرەپتۇ.

ــۇ.  ــۇپ شــادلىققا چۆمۈلۈپت ــن خــوش بول ــۇ ەئھۋالدى ــى ب پۈتــۈن شــەھەر خەلق
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جاھــان خەلقىنىــڭ كۆڭلــى باشــقىدىن يايراپتۇ. پادىشــاھ باشــقىدىن بىر تــوي زىياپىتى 
ــۇ. ۇئ ســېھىرگەر  ــدەك شــەربەت ىئچىپت ــۇ قانغى ــى، كوچىدىكــى ىئتالرم تەييارالپتۇك
قېــرى  ائچچىــق دەرد بىلــەن ۆئلۈپتــۇ. شــاھزادە: "قانــداق بولــۇپ ۇئ قېرىغــا ائشــىق 
بــوپ قالغاندىمــەن؟" دەپ ھەيــران قاپتــۇ. دادىســى ېئلىــپ بەرگــەن گــۈزەل قىزنىــڭ 
جامالىنــى كــۆرۈپ ەئس-ھوشــىنى يوقىتىــپ ۈئچ كــۈن ھوشســىز يېتىپتــۇ. بــۇ ھالنــى 
كۆرگــەن خەلــق يەنــە بىر ائز ەئندىشــىگە چۈشــۈپتۇ. ەئمما، ۈئچ كۈندىــن كېيىن گۈل 
ســۈيى ۋە دورىالرنىڭ تەســىرى بىلەن ائســتا- ائســتا ھوشــىغا كېلىپ ەئتراپتىكىلەرنى 

تونۇشــقا باشــالپتۇ.

بىــر يىلدىــن كېيىــن پادىشــاھ وئغلىدىــن: "ۇئ كونــا ســۆيگۈنىڭ ېئســىڭدىمۇ؟ 
بىللە ۆئتكۈزگەن كۈنلەرنى ەئســلەپ تۇر، ۋاپاســىزلىقىڭ ېئشــىپ كەتمىسۇن" دەپتۇ.

شــاھزادە جــاۋاب قايتۇرۇپتــۇ: "مــەن ســۆيگۈ مۇھەببەتكــە ېئرىشــتىم. ەئمــدى 
زىنھــار ائلدىنىــپ قۇدۇققــا چۈشــۈپ كېتىدىغــان ىئشــنى قىلمايمــەن“

پەزىلەتلىــك ىئنســانالر ەئنــە شــۇنداق بولىــدۇ، ھەق نــۇرى بىلــەن ائيدىڭ يولنى 
تاپقانــدا، قاراڭغۇلۇققا كــۆز تىكمەيدۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

كۆڭۈل بايلىقى تەڭرىنىڭ ېئھسانىدۇر.

چۈشتىكى كۈلۈش يىغالشقا، دەردكە ۋە غەمگە سەۋەب بولىدۇ.

قولۇڭغا تىكەن سانجىلسا، ۇئ گۈلنىڭ يادىكارىدۇر.

بەدەندىكــى دەردلــەر، ھەرخىــل خاتالىقــالر، دۈشــمەنلەرنىڭ جاپاســى ۋە 
دوســتالرنىڭ ۋاپاســىزلىقى قاتارلىقــالر ۆئلــۈم ىئشــىكلىرىنى چېكىــدۇ.

ۇئلــۇغ تەڭــرى بىــر بالىنــى قابىلىيەتلىــك يېتىشــتۈرۈش ۈئچــۈن، بىزنــى ەئقلىمىــز 
يەتمەيدىغــان ھېكمەتلىرىگــە باغــالپ، ائتا-ائنىالرغــا جىددىــي بىــر ھــەۋەس ۋە 

ائرزۇالرنــى بەرگــەن.

يۇقىــرى مەرتىۋىگــە ىئگــە بولغــان كىشــىلەرنى ھۆرمەتلــەپ "ۋەزىــر، ەئمىــر" 
دەيمىز. ەئمما، ۇئنىڭ روھى پەسلىشــىپ مال-مۈلۈككە، مەنســەپكە ەئســىر بولغان.

نەپسىڭگە يار بولۇپ ېئشەكتەك پاتقاققا پېتىپ قالما.



242

ۇئخلىساڭ يول بويىدا ۇئخال. ھەق يولىدىن ۇئزاق تۇرما.

قېچىر بىلەن تۆگە

قېچىــر بىلــەن  تۆگــە وئخشــاش بىــر ېئغىلــدا ياشــايدىكەن. بىــر كۈنــى  قېچىــر 
تۆگىدىــن ســوراپتۇ: "مــەن مەيلــى يېزىــدا بولســۇن، مەيلــى يــول ۈئســتىدە، مەيلــى 
بــازاردا، بولۇپمــۇ تاغدىــن تۆۋەنگــە قــاراپ ماڭغانــدا باشــچىالپال يىقىلىــپ كېتىمــەن. 
ھالبۇكــى ســەن ھېــچ يىقىلمايســەن. بــۇ زادى نېمە ۈئچــۈن؟ خۇددى ســېنىڭ بۇ ەئزىز 
جېنىڭ باشــقا بىر جاندەك، يىقىلىپ، يارىالنمايســەن. مەن بولســام داۋاملىق تىزلىرىم 
پۈكلىنىــپ يېقىلىــپ چۈشــكەندە ، ېئغىز-بۇرنــۇم قــان بولــۇپ كېتىــدۇ. ۈئســتۈمدىكى 
خەقنىــڭ يۈكلىرىمــۇ زىيانغــا ۇئچــراپ، ۆئلگــۈدەك تاياق يەيمەن. خــۇددى ائھ ۇئرۇپ 
تەۋبــە قىلىــپ، ائرقىدىنــال تەۋبىســىنى بۇزىدىغــان بىــر گۇناھــكاردەك ەئقىلســىز 
بىرســىمەن. ســەن بولســاڭ ۆئزۈڭگــە بــەك ىئشىنىســەن. ســەن مەنــدەك باال-قازاغــا 

ۇئچرىمايســەن. بــۇ زادى قانــداق ىئــش؟”

ــا  ــن ائت ــرى تەرىپىدى ــق بەخت-ســاائدەت تەڭ ــى، بارلى ــۇ: "بىلگىنك ــە دەپت تۆگ
قىلىنىــدۇ. ۇئنىــڭ ۈئســتىگە ائرىمىــزدا پــەرق بــار. مېنىــڭ كۆزلىرىم يۇقىرىــدا. يىراققا 
قارىغانالردىــن خەتەرمــۇ قاچىــدۇ . تاغنىــڭ ۈئســتىدە بولســاممۇ، ھــەر بىــر ائزگال، 
ېئگىز-پــەس يەرلــەر مــاڭا شــۇنداق ېئنىــق كۆرۈنىــدۇ. مــەن ھەرۋاقىــت ۇئزاقالرنــى 
كۆرۈشــكە ائدەتلەنگــەن. ۇئزاقالرنــى كۆرەلىگــەن زىيــان تارتمايــدۇ. ســەن بولســاڭ 
كۆزۈڭنىــڭ ائجىزلىقىدىــن پۇتۇڭنىــڭ ائســتىنىال كۆرىدىكەنســەن. كۆزۈڭنىــڭ نــۇرى 
قول-پۇتۇڭنىــڭ رولىــدۇر. ائيــاق باســىدىغان يەرنــى ائلــدى بىلــەن كــۆزۈڭ كۆرىــدۇ.“

قېچىر تۆگىنىڭ سۆزلىرىنى تەستىقالپ:

“دېگــەن گەپلىرىڭنىــڭ ھەممىســى توغــرا" دەپ كۆزىگــە لىققىــدە يــاش ائپتــۇ. 
ائزراق كــۆز يېشــى قىلغاندىــن كېيىــن، تۆگىگــە يالــۋۇرۇپ تــۇرۇپ: "ەئي تۆگىلەرنىڭ 
ــال كۆچىتىدىــن  ــز بىچارىگــە  ياخشــىلىق قىــل. ىئقب ــر ائجى ســەردارى. مېنىڭــدەك بى

ھېــچ زىيــان كەلمەيــدۇ" دەپتــۇ.

ــدى  ــڭ. ەئم ــراپ قىلدى ــى ېئتى ــڭ ائجىزلىقىن ــەن ۆئزۈڭنى ــى س ــە: "مادامىك تۆگ
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كــەت، ســەن بــۇ ائپەتلەردىــن قۇتۇلــدۇڭ! ھەمــدە دۈشــمەنلىكلەر مۇھەببەتكــە 
ائيالنــدى. ەئســلىدە بــۇ يامــان خــۇي ســېنىڭ ەئســلى ھالىــڭ ەئمــەس. ەئمەلىيەتتــە 
ــق  ــۇي ۋاقىتلى ــان خ ــدە يام ــۇر. كىم ــكار قىلغانلىقت ــى ىئن ــق  ھەقن ــي يامانلى ھەقىقى
ــەن ائشــۇنداق  ــدۇ. ســەن ەئين ــپ، ھەقىقەتكــە قايتى ــە قىلى ــرى تەۋب بولســا، ۇئ ائخى
قىلدىــڭ. ھەقىقەتكــە قايتىــپ، باالدىــن قۇتۇلــدۇڭ. بــۇرۇن يۇلتــۇز بولســاڭ ەئمــدى 
قۇيــاش بولــدۇڭ. بۇنىڭدىــن خۇشــال بــول. ەئڭ توغرىســىنى تەڭــرى ۆئزى بىلىــدۇ" 

ــۇ. ــەللى بېرىپت دەپ تەس

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ىئرادىســېنىڭ ائجىزلىقىدىــن تەۋبىســىنى بۇزغــان كىشــى، ۋاقتــى كەلگەنــدە 
شــەيتاننىڭ مەسخىرىســىگە قالىــدۇ.

ائقىۋەتنى كۆرەلىگەن كىشى بەختىيار بولىدۇ.

ىئنســاننىڭ كۆزىنىــڭ ۋە كۆڭلىنىــڭ نۇرىنىــڭ ۆئتكۈرلىكى ۋەتەن سۆيگۈســىدىن 
بولىدۇ.

يا ەئسكى بولسا، وئق قىڭغىر كېتىدۇ.

ىئقبال كۆچىتىدىن زىيان كەلمەس.

بۇ جانغا جان قاتىدىغان ســۆزلەر نىل دەرياســېنىڭ ســۈيىدەك، ائجىز كۆزلەرگە 
قاندەك كۆرۈنىدۇ.

ھــەر ســاختىلىقنىڭ توغرىســى بىــزدە. يــەر يۈزىدىكــى ھەرنەرســېنىڭ نېگىــزى 
كۆكتــە.

قەلەم

بىــر نەرســىلەرنى  بىــر كىچىــك چۈمۈلــە بىــر قەلەمنىــڭ قەغــەز ۈئســتىدە 
بېرىــپ: يېزىۋاتقانلىقىنــى كۆرۈپتــۇ ۋە باشــقا بىــر چۈمۈلىنىــڭ يېنىغــا 

“بىــر قەلــەم قەغەزنىــڭ ۈئســتىگە ھەيــران قالغــۇدەك نەرســىلەرنى يــازدى. 
لېگەندىكــى رەســىملەردەك، زىغىــردەك، گۈللــەردەك ائجايىــپ نەرســىلەرنى ســىزدى" 

دەپتــۇ.
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چۈمۈلىنىــڭ بىــرى: "بــۇ ىئشــالرنى قىلغان بارماقالر. بۇ قەلەمنىڭ خەت يېزىشــى 
مەســىلىنىڭ نېگىــزى ەئمــەس، پەقــەت ۋاسىتىســى " دەپتــۇ. يەنــە بىــر چۈمۈلــە گەپكە 
ائرىلىشــىپ: "ھەقىقىــي ىئشــنى قىلغــان يــا بارماق، يا قەلەم ەئمەس. ىئشــنى ەئســلىدە 
قــول قىلغــان. چۈنكــى ىئنچىــك بارماقــالر قولنىــڭ كۈچىشــى بىلــەن قەلەمنــى تۇتىــدۇ 

ۋە قەلەمنــى ھەرىكەتكــە كەلتــۈرۈپ يازدۇرىدۇ" دەپتۇ.

شــۇنداق قىلىــپ بــۇ تاالش-تارتىــش خېلــى ۇئزاققىچــە داۋاملىشــىپتۇ. ائخىــرى 
بــۇ ىئــش چۈمۈلىلەرنىــڭ مېڭىســىگە تەســىر قىپتــۇ. چۈمۈلىلەرنىــڭ مېڭىســى ائز تــوال 

ىئشلەيدىكەن..

بۇ ىئشالرنى سەزگەن چۈمۈلىلەرنىڭ مېڭىسى دەپتۇ:

_ بــۇ ىئشــنى نېمىنىــڭ قىلغانلىقىنــى شــەكىل، كۆرۈنۈشــكە قــاراپ ھۆكــۈم 
قىلمــاڭالر. چۈنكــى ۇئخالۋاتقــان ياكــى ۆئلگــەن بىــر كىشــىنىڭ خــەت يازالىشــى 

مۇمكىــن ەئمــەس“

ــۈش كىيىم-كېچەككــە وئخشــايدۇ. ۇئالر جانســىز، ەئقىلســىز،  شــەكىل، كۆرۈن
وئيلىيالمايــدۇ، ھەرىكــەت قىاللمايدۇ. تەڭرىنىڭ ياخشــىلىقى ۋە ېئھســانى بولمىغىچە، 
ــە  ــى ەئلۋەتت ــڭ مېڭىس ــى چۈمۈلىنى ــىز ىئكەنلىكىن ــڭ جانس ــۇ كۆڭۈلنى ــل، ب ــۇ ەئقى ب

بىلمەيــدۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

روھمــۇ، ەئقىلمــۇ ســەن بىلــەن بىللــە. ەئممــا، ســەن ۇئالرنــى كۆرەلمەيســەن. 
ــدۇ. ــۈن ىئشــلىرىڭنى كۆرەلەي ــى، پۈت ۇئالر ســېنىڭ ھەرىكىتىڭن

بەدەن بىلەن مەشــغۇل بولۇپ غەپلەتتە قالما، بولمىســا  ەئقىلنىڭ ەئيىپلىشــىگە 
ۇئچرايسەن .

بارماقلىرىڭنىڭ ھەرىكەتلىرىگە قاراپ باق! ۇئ ھەرىكەتنى قىلدۇرغان نېمە؟

ــايدۇ.  ــلىرىگە وئخش ــەن چۈش ــىنىڭ كۆرگ ــان كىش ــە ۇئخلىغ ــا، ائدەتت ــۇ دۇني ب
ۇئخلىغان ائدەم وئياليدۇكى بۇ چۈشــلەر ەئمەلىيەتتۇر، داۋاملىق مۇشــۇنداق بولىدۇ.

ەئيىب ۋە خاتالىقلىرىڭنى دىنغا ائرتىپ قويماي، ۆئزۈڭدىن ىئزدە.

ۆئلمەس روھ پارلىغان قۇياشقا وئخشايدۇ.
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كېســەل، ۇئيقــۇ ۋە ائغرىققــا وئخشــاش خۇسۇســىيەتلەرنىڭ ھەممىســى بەدەنگە 
تــەۋەدۇر. روھنىــڭ بــۇ ســۈپەتلەر بىلــەن ھېــچ ائالقىســى يــوق. 

توزنىڭ دەردى

قانــات قۇيرۇقلىــرى چىرايلىــق بىــر تــوز، ۆئزىنىــڭ گــۈزەل پەيلىرىنــى يۇلۇشــقا 
باشــالپتۇ. بــۇ ەئھۋالنــى كۆرگــەن بىرســى:"ەئي گــۈزەل تــوز، بــۇ گــۈزەل قاناتلىرىڭنى 
ــاردى؟   ــۇڭ ب ــۇ چىرايلىــق پەيلەرنــى يۇلۇشــقا قانداقمــۇ قول نېمىشــقا يۇلىســەن؟  ب
نېمە ۈئچۈن بۇ گۈزەللىككە شــۈكرى قىلمايســەن؟  نېمىشــكە غەپلەت ۇئيقۇســىدىن 
وئيغانمايســەن؟ ھەقنىــڭ ياخشــىلىقىنى نېمــە دەپ بىلمەيســەن؟ ياكــى بىلىــپ تۇرۇپ 

شــۇنداق قىلىۋاتامســەن؟ " دەپتــۇ.

“ســەن كۆرۈنۈشــكە، رەڭگــە، پۇراققــا قارايســەن. شــۇڭا ســەن مــاڭا كەلگــەن 
باالالرنىــڭ بــۇ چىرايلىــق قاناتــالر ســەۋەبىدىن ىئكەنلىكىنــى بىلمەيســەن! زالىــم 
وئۋچىــالر، ھــەر ۋاقىــت ھــەر يــەردە بــۇ قاناتــالر ۈئچــۈن مــاڭا تۇزاقالرنــى قۇرماقتــا. 
ــا.  مەن-مــەن دېگــەن مەرگەنلــەر بــۇ چىرايلىــق قاناتــالر ۈئچــۈن وئقلىرىنــى ائتماقت
ــەك تەكەببۇرالشــتۇرۋەتكەن ىئــدى.  ــى ب ــم مېن ــۇ گۈزەللىگى ــن ب ــر جەھەتتى ــە بى يەن
تەكەببۇرلــۇق، ھــاكاۋۇرالر ھــەر ۋاقىت بــاال ەئكىلىدۇ. مەن بــۇ باال-قازاالردىن قانداق 
ــۇزۇش ۈئچــۈن سەتلىشىشــكە،  ــى قۇتق ــەن ۆئزۈمن ــم. م قۇتۇلۇشــقا چارىســىز قالدى
تاغــالر ۋە يېزىالردىكــى بۇلۇڭ-پۇشــقاقالرغا مۆكۈنــۈپ يۈرۈشــكە مەجبۇرمــەن. 

شــۇنداق قىلىــش مــەن ۈئچــۈن ەئڭ ياخشــى چــارە“.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

قۇياشنىڭ شەرھىلىنىشكە ۋە مەدھىيەلىنىشكە ھاجىتى يوق.

ھېچكىم قۇياشنىڭ نۇرىنى ەئجىزلىتالمايدۇ. 

قۇياشنىڭ يۈزىنى ېئتەك بىلەن ياپالمايسەن.

ھەسەتخورنىڭ ھەسىتى ۇئنىڭ ۈئچۈن داىئم بىر ۆئلۈم.

قابىلىيەتلىــك ائدەم نۇرنــى تاپىــدۇ. چۈنكــى ۇئ چاشــقاندەك قاراڭغۇغــا ائشــىق 
ەئمــەس.
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قاراڭغۇلۇقتىكىلەر ۆئز ھۈنەرلىرىنى قىلىش ۈئچۈن قۇياشقا كۆز ائچالمايدۇ.

كــۆزى ائجىــز كىشــىلەر ائســمانغا قــاراپ خورمىــدەك بــوي تارتمايــدۇ. 
كواليــدۇ. چاشــقانالردەك يەردىــن تۆشــۈك 

ھەقنىڭ ساھىبى بولماقچى بولساڭ، ائلدى بىلەن كۆڭۈلنىڭ سۇلتانى بول.

كۆكتىن ياغقان يامغۇر پاسكىنا نەرسىلەرنى پاكالش ۈئچۈن ياغىدۇ.

توختام سۇ پاسكىنا بولىدۇ.

ىئش-ھەرىكەت ۋە ســۆز كۆڭۈلنىڭ گۇۋاھچىســى . شــۇڭا بۇ ىئككىسى ائرقىلىق 
ۇئ كىشىنىڭ قانداقلىقىنى بىلىسەن.

 ياخشىدىن قاچقان كىشى شەيتانغا دوست بولىدۇ.

وئۋچى قۇشــالرغا دان چاچســا، بۇ ۇئنىڭ ياخشــىلىقىدىن، مەرتلىكىدىن ەئمەس، 
بەلكى ۇئالرنى وئۋالش ۈئچۈندۇر.

روھ سەپەرگە چىقسا، بەدەن تىك تۇرىدۇ. 

ناچار كۆزنىڭ داۋاسى ياخشى كۆز.

شەھۋەت ھېرسى يىالن، مەنسەپ ھېرسى ەئجدىھا.

ــى  ــڭ خاملىق ــدۇ. ۆئزىنى ــى كۆرمەي ــۆرۈپ، قىلتاقن ــى ك ــىلەر دانن ــۇن كىش نۇرغ
ــدۇ. ــاال بولى بېشــىغا ب

ەئقىللىق كىشىلەرنىڭ قولىدىكى قىلىچ، زەپەرنىڭ ائچقۇچى.

قۇياشتەك بىر ەئقىل، توغرىدىن باشقىغا قىلىچ چاپمايدۇ.

ۆئزىنىــڭ سايىســى ۆئزىگــە دۈشــمەن بولغــان ائدەمگــە مەيلــى ھىندىســتاندا، 
مەيلــى خوتەنــدە بولســۇن ەئمىنلىــك يــوق.

بۇلۇتنىڭ سايىسى يەرگە چۈشىدۇ. ەئمما، سايە ائي بىلەن تەڭ بواللمايدۇ.

ئوۋالنغان كىيىك

بىــر وئۋچــى بىــر كىيىكنى وئۋالپ، ېئغىلغا ســوالپ قويۇپتۇ. بۇ ېئغىل ېئشــەكلەر 
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ــەر بىلــەن تولغــان ىئكــەن. بــۇ بىچــارە كىيىــك ېئغىــل ىئچىــدە ياتســىراپ  ۋە ۆئكۈزل
ــپ ېئشــەكلىرىگە  ــا كىرى ــدە ېئغىلغ ــى كېچى ــۇ. وئۋچ ــپ يۈرۈپت ــا مېڭى ۇئياق-بۇياقق
ســامان ســېلىپ بېرىپتــۇ. ېئشــەكلەر بىلــەن ۆئكۈزلــەر  ائچلىقىدىــن ائلدىغــا ســېلىنغان 
ســاماننى ناھايىتــى ىئشــتىھا بىلــەن يېيىشــكە باشــالپتۇ. كىيىــك ۈئركــۈپ گاھ ۇئيــاق-
گاھ بۇياققــا قاچســا، گاھ توپا-چاڭالرغــا مىلىنىــپ كېتىپتــۇ . يوچۇنــالر بىلــەن بىللــە 
ــك  ــار چىقىرىدىغــان كىيى ــۇ. ىئپ ــا دوزاخ بوپت ــەم ۇئنىڭغ ــۇ ائل ــى ۈئچــۈن، ب بولغانلىق
نەچچــە كــۈن ېئشــەكلەرنىڭ ېئغىلىــدا ىئزتىــراپ چېكىپتــۇ. ىئپــار پۇرىقى بىلــەن تېزەك 

پۇرىقــى ائرىلىشــىپ كېتىپتــۇ.

ائخىــرى بىــر ېئشــەك زۇۋانغــا كېلىــپ دەپتــۇ: "بــۇ ھايۋاننىــڭ دادىســى بولســا 
شــاھالرنىڭ نازارەتچىســى“

يەنــە باشــقا بىرســى ەئخمــەق قىلىــپ: "يېنىڭدىكــى ۇئ قىممــەت باھالىــق 
ۈئنچىلەرنــى ســېتىۋەتمە" دەپتــۇ.

يەنــە بىــر ېئشــەك تەنــە قىلىــپ: "ســەن بولســاڭ پادىشــاھ، تەختىڭــدە وئلتــۇر" 
دەپتــۇ.

ــازاق  ــى م ــر ېئشــەك كىيىكن ــپ كەتكىچــە يېگــەن بى ســاماننى قورســىقى ېئتىلى
ــۈرۈپ:  ــىنى كۆت ــك بېش ــارە كىيى ــۇ. بىچ ــپ قىپت ــامان يېيىشــكە تەكلى ــدەك س قىلغان

ــۇ. ــوق" دەپت ــتىھايىممۇ ي ــوق، ىئش ــدۇرۇم ي "ماغ

نېرىــراق تۇرغــان بىرســى:"بولدى نازالنمــا، بىزنــى پــەس كۆرىۋاتامســەن يــا " 
دەپتــۇ.

بــۇ تاپا-تەنىلەرنــى ائڭلىغــان كىيىــك: "ۇئ تاماقــالر ســىلەرگە تــەۋە. ۋۇجۇدۇڭالر 
شــۇنىڭغا ماسالشــقان. مەن بولســام وئتالقلىقالرنىڭ دوســتى. يېشــىللىكلەر ائرىسىدا 
ــر  ــى يــەپ، ســۈيىنى ىئچىــپ چــوڭ بولغــان. ھازى ــۇپ، شــۇ يەرنىــڭ وئتىن چــوڭ بول
بۇالرنــى وئيلىســام ائزابلىنىمــەن . ھازىــر تەبىەئتنىــڭ ۇئ گۈزەللىكلىــرى مەندىــن 
بەكمــۇ يىراقتــا. مــەن گاداي بولســاممۇ، كــۆزۈم تــوق. ۈئســتى- بېشــىم جۇل-جــۇل 
بولســىمۇ، ىئچىــم پاك-پاكىــز. مەن اللــە، رەيھان ۋە باشــاقالرنىمۇ نازلىنىپ يەيدىغان 

بىرســى مــەن" دەپتــۇ.

 بــۇ جاۋابالرنــى ائڭلىغــان ېئشــەكلەردىن بىــرى: بولــدى ۋاالقلىمــاي جىــم تــۇر. 
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بــۇ دېگەنلىرىڭنىــڭ ھەممىســى قــۇرۇق گــەپ.

كىيىــك: "مىســكىم )ىئپــار پۇرايدىغــان قــارا رەڭلىــك كىيىكلــەردە بولىدىغان بىر 
خىــل خــۇش پۇراقلىــق مــاددا( مــاڭا گــۇۋاھ. بــۇ پۇراققــا ھېچقانــداق بىــر پــۇراق تــەڭ 
كېلەلمەيــدۇ. پەقــەت بــۇ پۇراقنى پۇرالىغانــال ائندىن قەدرىگە يېتىدۇ، پاســكىنچىلىققا 

ائدەتلەنگەنلەرگــە بــۇ ھــارام" دەپتۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ســەن بــۇ تەندىــن بىخــەۋەر ائزاب ىئچىــدە تۇرىســەن. جــان قۇشــلىرىڭ بولســا، 
ســېنىڭ نەســلىڭدىن بولمىغانــالر بىلــەن بىللــە!

سەجدە قىلمىغۇچە مەسچىتنى بېشىڭ بىلەن كۆتەرسەڭمۇ پايدا يوق.

كۆڭــۈل شــۇنداق بىــر نەرســىكى، ۇئنىــڭ ىئچىگــە يەتتــە قــات ائســماندەك 
يۈزلەرچــە ائســمان ســىغىدۇ.

ەئڭ ېئسىل ھەدىيە كۆڭۈلدۇر.

كۆڭۈللەرنىڭ تەربىيەچىسى كۆڭۈللەرنى خوش قىلىدۇ.

دېڭىزنىڭ سۈيى ۆئزىنى يوشۇرسا، كۆپۈكى كۆرۈنىدۇ .

دوســتۇڭ ســاڭا مازارنىــڭ بېشــىغىچە ھەمــراھ بوالاليــدۇ. ەئڭ ســادىق دوســت 
ســېنىڭ ياخشــى ىئش-ىئزلىرىڭــدۇر. ۇئالر ســېنىڭ بىلــەن گۆرنىــڭ ىئچىگــە كىرىــدۇ.

ھەر ىئشتا ائلدى بىلەن ىئلىم ائلىسەن، ائندىن ياخشىلىق ۈئچۈن ىئشلىتىسەن.

ەئي ەئقىــل ىئگىســى، ســەن ھەرۋاقىــت بىلىــم ېئلىشــقا تىرىشــقىن. ەئممــا، ۇئنــى 
ياخشــى بىرســىدىن ۆئگەنگىن.

ۈئنچىنى سەدەپنىڭ ىئچىدىن ىئزدە. ھۈنەرنى ۇئستادىن ىئستە.

ىئزدىگەن نەرسەڭنى يېنىڭدىن ىئزدە.

نىجادىيەت

بىــر زامانــالردا دارۋان دېگــەن شــەھەردە ياشــايدىغان، ەئقىللىــق، باشــقىالرنى 
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وئياليدىغــان، ېئســىل مىجەزلىــك بىــر بــاي كىشــى ۆئتكــەن ىئكــەن. بــۇ بــاي ەئتراپىــدا 
ياشــايدىغان يوقســۇل كىشــىلەرگە كــۆپ يــاردەم قىلىدىكــەن. بــاي بــاغ ۋە تېرىلغــۇ 
يەرلىرىدىــن چىققــان ھوســۇلنىڭ وئندىن بىرىنــى يوقســۇلالرغا تارقىتىدىكەن. ھەمدە 
بۇغداينــى ســامىنىدىن ائيرىــپ، تۈگمەنــدە تارتىــپ، ۇئنىڭدىــن مەززىلىــك نانالرنــى 
ــى  ــن بىرىن يېقىــپ تارقىتىدىكــەن. قانچىلىــك ھوســۇل ائلســا ائلســۇن، ۇئنىــڭ وئندى
يوقســۇلالرغا بېرىدىكــەن، بۇنــى ۇئ يىلــدا تــۆت قېتىــم تەكراراليدىكــەن. بــۇ ىئشــتىن 
باينىــڭ بالىلىــرى نــارازى ىئكــەن. ۇئالر داىئــم "دادىمىزنىــڭ كالۋالىقىدىــن نۇرغــۇن 
ماللىرىمىــز بىكاردىــن بىكارغــا گادايالرنىــڭ قارنىغــا كىرىــپ كېتىۋاتىــدۇ" دەپ، 
ۋايســايدىكەن. ەئمما، ۇئالر ائلغان ھوســۇلنىڭ بەرىكىتىنى كۆرمەيدىكەن. بۇ ھالنى 
ســەزگەن بــاي بالىلىرىغــا ۆئزىــدەك قىلىشــنى نەســىھەت قىلىــپ تەربىيــە بېرىدىكــەن.

بىــر كۈنــى بــۇ ســاخاۋەتچى بالىلىرىغــا نەســىھەت قىلىــپ دەپتۇ: "مەندىــن كېيىن 
ــەڭالر.  ــۆز تىكم ــە ك ــۇلالرنىڭ ھەققىگ ــپ، يوقس ــۈك قىلى ــز ائچ كۆزل ــىلەر ھەرگى س
ۇئالرغــا قىلىدىغــان ياخشــىلىق ھەرگىز ۈئزۈلۈپ قالمىســۇن. مانا شــۇنداق قىلســاڭالر 
مەھســۇالتنىڭ بەرىكىتىنــى رەببىــم ھەسســىلەپ بېرىــدۇ. مەھســۇالتمۇ، مېۋىلەرمــۇ 
ھەممىســى غايىــب ائلەمدىــن. ھەممىنــى بەرگــەن تەڭرىدۇر. ائز يەپ كۆپ ياخشــىلىق 
قىلىــڭالر. تەڭرىنىــڭ  كــۆپ بېرىدىغانلىقىدىــن ھېــچ گۇمــان قىلمــاڭالر. ەئڭ يامىنــى 

قەھەتچىلىكتىــن تەڭــرى ساقلىســۇن“

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ھەقنىڭ ەئرشى، ائدالەتنىڭ ماكانىدۇر.

قانــاەئت قىلغانــالر ۆئلــۈپ قالمىــدى. ائچ كۆزلــۈك قىلغانالردىــن بىرســىمۇ 
ســۇلتان بولمىــدى.

يامان يىالن يامان دوستتىن ياخشى.

جان بولمىغان بەدەن، تۇپراقتىن باشقا بىر نەرسە ەئمەس.

ــان كىشــىگە  ــدۇ، بەلكــى ۇئرغ ــە ائچچىقلىماي ــەن كالتەكك ــە تەگك ــە ۆئزىگ تۆگ
ائچچىقاليــدۇ.

تەۋبە قىل! بۇغداينى كۆرسىتىپ، ائرپا ساتما.

ىئنسانلىق كۆچەتلىرىڭ كۆكىرىپ، تىكەنلىكىڭ گۈل باغچىسىگە ائيالنسۇن.
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دەرەخلەرنى سۇغۇرۇش ائدەت. ەئمما، تىكەننى سۇغۇرۇش ائدەمگە زۇلۇم.

زۇلۇم ھەرۋاقىت باالغا سەۋەب بولىدۇ.

تاتلىق تىل يىالننىمۇ ۇئۋىسىدىن چىقىرىدۇ.

ــڭ  ــايدۇ. كىمنى ــا وئخش ــۈش ھېرىســمەنلىكى ېئشــەكنىڭ يىغىرىغ ائلتۇن-كۈم
ھېرىســى ۈئســتۈن بولســا، يېغىرىمــۇ شــۇنچە چــوڭ بولىــدۇ. 

تۆۋۋە قىلىشنى بىلمىگەن ائدەم داىئم جان تالىشىپ يۈرۈيدۇ.

رىزىق دەرۋازىسېنىڭ ائچقۇچى مېھنەت تەرىمىزدە.

ىئنســان بىــر دەرەخكــە وئخشــايدۇ. ۇئنىــڭ ۋەدىســى دەرەخنىــڭ يىلتىزىغــا 
وئخشــايدۇ. شــۇڭا ھەرۋاقىت يىلتىزى ســاغالم بولۇشى كېرەك. دەرەخنىڭ ياپراقلىرى 

يېشــىل بولــۇپ، يىلتىــزى سېسىشــقا باشلىســا ۇئ دەرەخ ھامــان قــۇرۇپ كېتىــدۇ.

ائقىل كىشىلەر چوڭقۇر چۈشەنچىگە، ەئركىن  پىكىرگە ىئگە.

قــۇرۇق گەپنــى جىــق قىلىدىغــان كىشــىلەر قاســراققا وئخشــايدۇ. قاســراق 
قېلىنالشقانســىرى مېغىــزى كىچىكلەيــدۇ.

مېغىــزى چــوڭ بولغاننىــڭ قاســرىقى نېپىــز بولىــدۇ. بۇالرنــى چۈشــىنىش ۈئچــۈن 
بــادام، يــاڭاق، پىســتىلەرگە قارىســاڭ بولىــدۇ.

قۇرۇق دۇائنى قىلىۋەرمەي، كۆچەت تىكىشنى ۆئگەن.

يولدىكى پاسكىنىچىلىق كۈننىڭ نۇرىنى كىرلىتەلمەيدۇ.

ســېۋەتنى ســۇدىن چىقارغانــدا، ىئچىدىكــى ســۇنىڭ ېئرىقتىكــى ســۇ ىئكەنلىكــى 
ائشكارىلىنىدۇ.

ائچ كۆزلۈك ۋە شەھۋەت سەتنىمۇ چىرايلىق كۆرسىتىدۇ.

سىرلىق ئۆي

ــاز  ــر كىشــى ۆئتكــەن ىئكــەن. ائي ــق بى ــاز ائتلى ــى مەشــھۇر ائي ــۇرۇن ناھايىت ب
ــى ېئســىپ  ــۇق يــۇڭ چاپىنىن ــن يامغۇرل ــەن قېلى ــى بىل ھۇجرىســىنىڭ تېمىغــا چورۇق
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قويىدىكــەن. ھەر كۈنى ھۇجرىســىغا كىرىــپ، ۆئزىگە: "مانا چورۇقۇڭ، مەغرۇرلىنىپ 
كەتمــە!" دەپ قويــۇپ چىقىــپ كېتىدىكــەن 

كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە يامــان غەرەزلىك ۋەزىرلەر پادىشــاھقا: "  ائيازنىڭ ســىرلىق 
بىــر ھۇجرىســېنىڭ بارلىقىنــى، بــۇ ھۇجــرا ائلتۇن-كۈمۈشــلەر بىلــەن تولغانلىقىنــى، 
ھېچكىمىنىــڭ ۇئ ۆئيگــە كىرەلمەيدىغانلىقىنــى. ۇئ ۆئيگــە داۋاملىــق قۇلــۇپ ســېلىپ 

قويىدىغانلىقىنــى" دەپتــۇ.

نىيىتــى يامانــالر چېقىمچىلىــق قىلىــپ، ۆئز ەئيىپلىرىنــى ائيازغــا ائرتماقچــى 
بوپتــۇ. بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان پادىشــاھ: "ائجايىــپ بىــر ىئــش، ۇئنىــڭ راســتتىنال 
بىزدىــن يوشــۇرغان ائشــۇنداق ىئشــلىرى بارمىــدۇ؟ بۇالرنىــڭ راســت يالغانلىقىنــى 
ــپ ۇئ  ــدە بېرى ــم كېچى ــۇ ۋە "يېرى ــان قىپت ــە پەرم ــر ەئمىرگ ــق!" دەپ بى ــالپ چى ېئنىق
ــى  ــم بولغىن ــداق نەرســە بولســا ھەممىســى ســېنىڭ بولســۇن. مۇھى ــى ائچ. قان ۆئين
ۇئنىــڭ بىزدىــن يوشــۇرغانلىرىنى خەلــق ائلەمگــە ائشــكارا قىلىــش. مېنىــڭ شــۇنچە 
ياخشــىلىقىمنى كــۆرۈپ تــۇرۇپ، ۇئ خەســىس يوشــۇرۇن ائلتۇن-كۈمــۈش توپالمــدۇ! 
خەلققــە خىزمــەت قىلىۋاتىــدۇ دەپ وئيلىســام، بۇغداينــى كۆرســىتىپ ائرپــا ســېتىپتۇ." 
ــۈن،  ــاز ۈئچ ــان ائي ــى كۆرىدىغ ــۇنچىلىك ياخش ــا، ۆئزى ش ــۇ. ەئمم دەپ غەزەپلىنىپت

ــۇ. ــم بوپت ــى يېرى ــن كۆڭل ىئچ-ىئچىدى

شــۇنداق قىلىــپ ەئمىــر ۆئزىنىــڭ ۈئچ قاراۋۇلــى بىلــەن يېرىــم كېچىــدە ائيازنىــڭ 
ــت  ــە يىگى ــدە بىرقانچ ــىغا كەلگەن ــەر تۇرالغۇس ــۇ. ەئمىرل ــول ائپت ــاراپ ي ــە ق ۆئيىگ
ــى  ــز پادىشــاھنىڭ پەرمان ــا: "بى ــر ۇئالرغ ــان ىئكــەن. ەئمى ــپ وئلتۇرغ مەشــەئل يېقى
ــى  ــى ائلغىل ــى ھۇجرىســېنىڭ ىئچىدىكــى كېســەك ائلتۇنالرن ــڭ مەخپ بويىچــە ائيازنى
كەلــدۇق" دەپتــۇ. يىگىتلەردىــن بىرى: "نېمە دەۋاتىســىلەر؟ قايســى كېســەك ائلتۇن؟ 
ــەرى  ــڭ ن ــى يىغســا بۇنى ــي ســۆيگۈدىن يۇغۇرۇلغــان ۇئنچە-مەرۋايىتالرن ۇئ ھەقىقى

يامــان؟" دەپتــۇ.

ەئســلىدە پادىشــاھ ائيازدىــن ھېــچ گۇمــان قىلمىغــان ىئكــەن. مەقســىتى پەقــەت 
ەئتراپىدىكــى ائدەملەرنــى ســىناپ باقماقچى بولغــان ىئكەن. ائيازنىڭ پاك گۇناھســىز 
ىئكەنلىكىگــە ىئشــىنەتتىكەن ۋە لېكىــن شــۈبھە كۆڭۈلگــە شــەك چۈشــۈرگەن ىئكــەن. 
پادىشــاھ ۆئز ۆئزىگــە: "ەئگــەر راســتىنال شــۇنداق بىــر رەزىــل ىئــش يــۈز بېرىدىغــان 
ــەن. ائشــۇنداق ىئشــنى  ــل بولۇشــىنى ائرزۇ قىلمايم ــن خىجى ــڭ  مەندى بولســا، ۇئنى
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راســتىنال قىلغــان بولســا بوپتــۇ. بىزنىــڭ دوســتىمىز نېمىنــى قىلغۇســى كەلســە شــۇنى 
ــى مــەن قىلغــان بىلــەن وئخشــاش. ۇئ  قىلســۇن. دوســتۇم نېمــە قىلغــان بولســا، ۇئن
داىئــم مېنىــڭ بىلــەن بىرگــە" دەپتۇ ۋە ائرقىدىنال "بۇنداق خۇيالردىن ۇئ مۇستەســىنا" 

دەپ ۆئزىنــى بــۇ شــۈبھىدىن قۇتۇلدۇرۇشــقا تىرىشــىپتۇ.

ــپ،  ــا كېلى ــڭ ائلدىغ ــەن ھۇجرىنى ــرى بىل ــر ۆئز قاراۋۇللى ــپ ەئمى شــۇنداق قىلى
ــۇپ ىئكەنكــى،  ــۇپ شــۇنداق مەزمــۇت قۇل ــا، قۇل ــۇ. ەئمم ــى ائچماقچــى بوپت قۇلۇپن
جاھانــدا ۇئنــداق بىــر قۇلۇپنــى كۆرمىگــەن ىئكــەن. بــۇ قۇلۇپنــى ائيــاز مال-دۇنيانــى 
ســاقالش ۈئچــۈن ەئمــەس، بەلكــى ۆئز ســىرلىرىنى ســاقالش ۈئچــۈن ســالغان ىئكــەن. 
ھېكمەتكــە بــاي كىشــىلەرنىڭ شــۇنچىلىك بىباھــا ســىرلىرى باركــى ۇئ ائلتــۇن-
ــۇ ەئال .  ــۇن جاندىنم ــۈن ائلت ــەر ۈئچ ــە بەزىل ــق. ەئلۋەتت ــلەردىنمۇ ەئتىۋارلى كۈمۈش

ــن بىباھــا. ــم  ائلتۇندى ــرى ۈئچــۈن ىئلى ــم ىئگىلى ەئممــا، ىئلى

ۇئالر مىــڭ بىــر مۇشــەققەتتە قۇلۇپنــى چېقىــپ، ھۇجرىنىــڭ ىئچىگــە كىرىپتــۇ. 
ۆئينىــڭ ىئچىنــى ائختــۇرۇپ ائستىن-ۈئســتۈن قىلىۋېتىپتــۇ .. ەئممــا، مال-دۇنيانىــڭ 
ــرى ائمالســىزلىقتىن پادىشــاھنىڭ وئردىســىغا  ــۇ. ۇئالر ائخى زەررىســىنىمۇ تاپالماپت
باشــلىرىنى ســاڭگىالتقان پېتــى قايتىپتــۇ. بــۇ ھاللىرىنــى كۆرگــەن پادىشــاھ ىئشــنىڭ 
ھەقىقىتىنــى ســېزىۋالغان بولســىمۇ قەســتەن: "بــۇ نېمــە ھــال؟ قوللىرىــڭالردا، 
مۈرەڭلــەردە خالتــا، تاغــارالر كۆرۈنمەيدىغــۇ؟ ۇئالرنــى باشــقا يەرگــە قويــۇپ 
قويدۇڭالرمــۇ يــا؟  ھالىــڭالر نېمانــداق ســۇلغۇن؟" دەپ ســوراپتۇ. ائيــاز توغرىســىدا 
ۇئششــاق گەپ-ســۆزلەرنى تارقاتقــان بارلىــق ۋەزىرلــەر پادىشــاھتىن ەئپــۇ ســوراپ 
دەپتــۇ: "ەئي جاھــان ســۇلتانى، ەئگــەر جانلىرىمىزنــى ائلماقچــى بولســاڭ، بــۇ جــان 
ســاڭا پىــدا بولســۇن. بىــر قوشــۇق قېنىمىزدىــن كەچســەڭ بــۇ ســېنىڭ ياخشــىلىق ۋە 
ــان ىئشــلىرىمىز   ــڭ قىلغ ــان پادىشــاھىمىزنىڭدۇر. بىزنى ىئھســانىڭدۇر. ەئمىر-پەرم
ــا  ــڭ بوينىغ ــز ۆئزىمىزنى ــان. ۆئز گۇناھلىرىمى ــەتخورلۇقىمىزدىن بولغ ــڭ ھەس بىزنى
ســىرتماق بولســۇن. ەئگەر گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرســەڭ بۇ سېنىڭ مەرھەمىتىڭدۇر.

پادىشــاھ دەپتــۇ: "مەيلــى جــازاالي، مەيلــى كەچــۈرۈم قىالي بۇ مېنىــڭ ىئلكىمدە 
ەئمــەس. بــۇ ىئشــقا  ائيــاز ۆئزى ھۆكــۈم قىلســۇن. بــۇ يامانلىــق ائيــاز ۈئچــۈن 
ھاقــارەت. ائيازنىــڭ قەلبــى زىدىلەندى." پادىشــاھ ائيازنــى ھۇزۇرىغــا چاقىرتىپ: "بۇ 
گۇناھكارالر ۈئچۈن ۆئزۈڭ ھۆكۈم بەر. ســېنى وئن قېتىم سىنىســاممۇ ســېنىڭدىن بىر 
خىيانەتچىلىكنــى تاپالمايمــەن. پەزىلەت ىئگىلىــرى ۇئنداق خىيانەت قىلمايدۇ. خەلقنى 
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سان-ساناقســىز ىئمتىھانــالر بىلەن ســىنايدىغانالر، ســېنىڭ ائلدىڭــدا خىجالەتچىلىكتە 
قالدى. 

ائيــاز پادىشــاھقا مۇاليىملىــق بىلــەن دەپتــۇ: “ەئي ۇئلــۇغ پادىشــاھىم. پۈتــۈن 
ــار يــەردە يۇلتــۇزالر كۆرۈنمەيــدۇ. چورۇقــۇم  ەئمىــر پەرمــان ســېنىڭدۇر. قۇيــاش ب
ــى.  ــۈز بەرمىگــەن بوالتت ــۇ ىئشــالر ي ــن ۋاز كېچەلىگــەن بولســام ب ــەن چاپىنىمدى بىل
ھەســەتخورالرنىڭ يامــان نىيەتلىــرى بولمىغــان بولســا ھۇجرىغــا قۇلــۇپ سېلىشــنىڭ 
ھاجىتــى يوقتــى. ۇئالر قوللىرىنــى دەريانىــڭ ىئچىگــە تىقىــپ، ىئچىدىــن قــۇرۇق 
تۇپراقالرنــى ىئزدىمىگــەن بوالتتــى. ۇئالر داىئم باشــقىالردىن گۇمان قىلىپ ياشــايدۇ. 
ــقا  ــن باش ــۇڭ چاپىنىمدى ــەن ەئســكى ي ــۇم بىل ــا چورۇق ــڭ ائشــۇ كون ــدە مېنى ۇئ ۆئي

نەرســېنىڭ يوقلۇقىنــى وئيــالپ يېتەلمەيــدۇ”

پادىشاھ: "بۇ چورۇق بىلەن چاپانغا بولغان ىئشىقىڭ زادى نېمىنى بىلدۈرىدۇ؟ 
مەجنــۇن لەيالغــا ائشــىق بولســا، ســەن بىــر چــورۇق بىلــەن يامــان چاپانغــا كۆڭــۈل 
بېرىپســەن. ىئككىســىگە جېنىــڭ مەھلىيــا بوپتــۇ . ۇئ كونا نەرســىلەرنى بىــر ھۇجرىغا 
ــۇ چــورۇق قايســى ائساف)ســۇاليمان پادىشــاھنىڭ مەشــھۇر  ماكانالشتۇرۇپســەن. ب
ۋەزىرى(نىــڭ چورۇقــى؟ بــۇ يامــان چاپــان يۈســۈفنىڭ كۆينىكىمــۇ يــا؟ ەئي ائيــاز بــۇ 
چورۇقنىــڭ ســىرىنى بايــان ەئيلــە. سۆزلىســەك گــەپ تــوال، ســەن دەرھــال ەئھۋالىڭنى 

ائڭالت." دەپتۇ.

ائيــاز، چــورۇق بىلــەن يامــان چاپاننىــڭ ســىرلىرىنى پەقــەت پادىشــاھقىال دەپتــۇ، 
باشــقا ىئنســان ائڭلىماپتۇ.

ھېكايىلەر سىرالر بىلەن تولغان خەزىنىدۇر.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

باياشــاتچىلىق ىئنســاننى ھــاكاۋۇر قىلىۋېتىــدۇ. ەئقىلنــى باشــتىن، ىئزانى يۈزدىن 
يىراقالشتۇرىدۇ.

ــى  ــڭ ائغرىشــى جانن ــتتۇر. تېرەڭنى ــاڭا ائشــىق دوس ــڭ ەئســىرى، س ەئي تەننى
سەگەكلەشــتۈرىدۇ.

مۇز قۇياشنى كۆرسە ېئرىپ كېتىدۇ.

تاش تاشلىق سۈپىتىدىن ۋاز كەچمىگىچە ۈئزۈك بواللمايدۇ.
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كىبىرنىڭ ائرزۇسى مەنسەپ ۋە مال-دۇنيا.

ىئشىق بولمىغان بولسا مەۋجۇتلۇق يوق بولغان بوالتتى.

گەرچــە دەرەخنىــڭ يىلتىــزى يوشــۇرۇن بولســىمۇ، يېشــىل ياپراقلىــرى يۈزىــدە 
ائشــكارا بولىــدۇ.

يىلتىزى قانداق بولسا ياپراقلىرىدا شۇ ىئپادىلىنىدۇ.

ائدەم ىئلىم بىلەن پەرىشتىلەردىن ۈئستۈن تۇرىدۇ.

بەزىلــەر ۈئچــۈن ائلتــۇن جاندىنمۇ ەئال. بىراق، ىئلىــم ىئگىلىرى ۈئچۈن ھېكمەت 
ائلتۇندىن بىباھا.

سىناق

پادىشــاھ بىــر كۈنــى دىۋانغا پۈتۈن ەئركانلىرىنى يىغىپتۇ، يېنىدىن تەڭداشســىز 
بىر گۆھەرنى چىقىرىپ ۋەزىرنىڭ قولىغا تۇتقۇزۇپتۇ ۋە "بۇنىڭ قىممىتى قانچىلىك؟" 

دەپتۇ.

ۋەزىر: "يۈز خالتا ائلتۇنغا تەڭ" دەپتۇ.

پادىشاھ: "ۇئنداقتا ۇئنى چاق!“

ۋەزىــر: "بۇنــداق قىممــەت باھالىــق ېئســىل گۆھــەر خەزىنىمىزنىــڭ كۆزىــدۇر. 
بۇنــى قانداقمــۇ چاقااليمــەن؟ بۇنداق قىممــەت باھالىق گۆھەرنــى چېقىپ، ەئرزىمەس 

نەرســىگە ائيالندۇرۇۋېتىشــكە قانداقمــۇ قولــۇم بارســۇن" دەپتــۇ.

ــۇ  ــى تەقدىرلەپت ــۇ ســۆزلىرىنى ائڭالپ، ۋەزىرن ەئقىللىــق پادىشــاھ ۋەزىرنىــڭ ب
ۋە ۇئنىڭغــا قىممەتلىــك تــون كىيگــۈزۈپ، تارتۇقالپتــۇ. ائندىــن گۆھەرنــى قايتــۇرۇپ 
ېئلىــپ باشــقا مەســىلىلەر ۈئســتىدە دىــۋان ھەيەئتلىــرى بىلــەن مۇنازىــرە قىپتــۇ. 
كېيىــن گۆھەرنــى بىــر وئردا خىزمەتكارىغــا بېرىپتــۇ ۋە "بۇنىــڭ باھاســى  ســېنىڭچە 

ــۇ؟ دەپ ســوراپتۇ. قانچىلىكت

وئردا خىزمەتــكارى: "بۇنىــڭ باھاســى مەملىكىتىمىزنىڭ يېرىمىغا تەڭ بولۇشــى 
مۇمكىــن. ۇئلــۇغ تەڭرى ۇئنــى خېيىم-خەتەرلەردىن ساقلىســۇن" دەپتۇ.



255

پادىشاھ: " ۇئنداقتا ۇئنى چېقىۋەت!" دەپتۇ.

ــەك  ــى چېقىۋەتســەك ب ــر بىباھــا گۆھەرن ــداق بى ۇئ: "ەئي گــۈزەل شــاھىم! بۇن
ۇئۋال بولىــدۇ. ۇئنــى چېقىشــقا ھەرگىــز كۆزۈم قىيمايدۇ. ۇئنى چېقىۋىتىش شــاھىمنىڭ 

خەزىنىســىگە قەســت قىلغــان بىلــەن بــاراۋەردۇر" دەپتــۇ.

ــۇ.  ــۇ تارتۇقالپت ــۇپ، ۇئنىم ــن وئق ــىتىگە ائپىرى ــڭ ەئقىل-پاراس ــاھ ۇئنى پادىش
ائندىــن گۆھەرنــى بىــر بەگكــە بېرىپتــۇ. ۇئنىمــۇ ســىناپ بېقىپتــۇ. ۇئمــۇ باشــقىالرغا 

ــۇ. وئخشاشــالر چاقماپت

ائخىــردا پادىشــاھ گۆھەرنــى ائيازغا بېرىپ: "ەئي ائيــاز! بۇ گۆھەرنىڭ ھەقىقىي 
قىممىتــى زادى قانچىلىــك؟ قېنى ســەن ېئيتىپ باق!" دەپتۇ.

ائياز: "دېيىلگەنلەردىن تېخىمۇ قىممەت“

پادىشاھ: “ۇئنداقتا ۇئنى چېقىپ ېئزىۋەت”

ائيــاز گۆھەرنــى ېئلىــپ، ھېــچ ىئككىلەنمەســتىن چېقىــپ، ۇئششــاق قىلىۋېتىپتــۇ. 
بــۇ مەنزىرىنــى كۆرگــەن ەئتراپتىكــى وئردا ەئركانلىــرى دات-پەريــاد قىلىشــىپتۇ ۋە 
" بۇنــداق نۇرلــۇق گۆھەرنــى قورقمــاي چاققــان  تۇزكــوردۇر!" دەپ ۋارقىرىشــىپتۇ.

ائيــاز ۇئالرغــا قــاراپ خىتــاب قىپتــۇ: "ەئي جانابــالر، ســىلەر دەپ بېقىــڭالر، 
پادىشــاھىمىزنىڭ ەئمىر-پەرمانــى قىممەتلىكمــۇ ياكــى ائشــۇ گۆھەرمــۇ؟ ســىلەرنىڭ 
نەزىرىــڭالردا پادىشــاھ ائلىلىرىنىــڭ پەرمانــى ۈئســتۈنمۇ، ياكــى گۆھەرمــۇ؟ ســىلەر 
ــەن پادىشــاھىمىزدىن  ــڭالر. م ــى وئيلىمىدى ــڭالر، شــاھ ائلىيلىرىن ــال قارىدى گۆھەرگى
باشــقا نەرســىگە قارىمايمــەن. مــەن تاشــقا مايىــل ەئمــەس. رەڭلىك بىر تاشــقا ەئســىر 

بولغــان جــان، جەۋھەرســىزدۇر ۋە پادىشــاھنىڭ ەئمىرىدىــن ھېــچ خەۋەرســىزدۇر“

بــۇ گەپلەرنــى ائڭلىغــان باشــقىالر باشــلىرىنى ىئگىشــىپ، قــول قوشــتۇرۇپ 
تۇرۇپتــۇ. مىــڭ پۇشــايمان قىلىشــىپ، ۆئزلىرىنىــڭ ەئزىــز جانلىرىدىــن ەئنسىرەشــكە 

باشــالپ، غال-غــال تىترەپتــۇ.

پادىشاھ جالالتقا ۋارقىراپ: “بۇنداق نانكورالرنىڭ كاللىسىنى ائل!”

ــۇغ  ــۋۇرۇپ: " ۇئل ــاھقا يال ــاز پادىش ــەن ائي ــى كۆرگ ــۇ غەزىپىن ــاھنىڭ ب پادىش
شــاھىم، جاھــان ســېنىڭ ياخشــىلىقىڭ بىلــەن چۆگىلەيــدۇ. دۆلىتىمىزنىــڭ تۈۋرۈكــى 
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بولغــان ېئســىل زات، پۈتــۈن جاھــان ســېنىڭ ېئھســانىڭ ائلدىــدا خىجىــل بولۇشــىدۇ. 
قىزىــل گۈلمــۇ ســېنىڭ ياخشــىلىقىڭنى كۆرگەنــدە ىئزادىــن ياقىســىنى يىرتىــدۇ. ۇئالر 
ەئمرىڭگە قارشــى ھەرىكەت قىلغان بولســىمۇ، ســەن ۇئالرنىڭ غەپلەتتە قالغانلىقىنى 
كەچۈرگىــن. ســەندىن ۇئالرنىــڭ بىــر قوشــۇق قېنىنــى تىلەيمــەن" دەپ، ىئلتىجــا قىپتۇ.

پادىشــاھ ائيازنىــڭ بــۇ يالۋۇرۇشــلىرى ائلدىــدا تەڭقىســلىقتىن ۇئالرنــى 
كەچۈرۈۋېتىپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ائتنى، ائتقا ىئگە بولۇش ۋە ائتنى مىنىپ نىشانغا يېتىشى ۈئچۈن ىئزدەيدۇ.

ائتقا بولغان مۇھەببەت، مەنزىلگە يېقىنالشتۇرىدۇ.

سۈرەتلەر ۈئچۈن ھەسرەت چەكمە.

خاس قۇل بول. ناچار خۇيالردىن قۇتۇل. زەھەر ساڭا ائبى ھايات بولسۇن.

ــۇق، بىرســىگە زەھــەر بولســا،  ــر مەۋجۇتل ــاش كۆتۈرگــەن ھەربى ــن ب يوقلۇقتى
بىرســىگە ھەســەلدۇر.

يۇلتۇزالرنى تونۇغان كېمىچىدىن باشقىسى، يۇلتۇزالر ائرقىلىق يول تاپالمايدۇ.

ەئقىل ەئجەل قورقۇسىدا تۇرغاندا، ائشىق شادلىققا تولىدۇ.

خام كېسەك يامغۇردا مىجىلسا، تاش ھېچ نېمە بولمايدۇ.

گۆش بىلەن مۈشۈك

بىــر ائدەمنىــڭ ائچ كــۆز، يامــان خۇيلــۇق بىــر ائيالــى بــار بولــۇپ،  ائدەم ۆئيىگە 
نېمە ەئكەلســە، شــۇنى ناھايىتى ىئســراپ قىلىۋېتىدىكەن. ائدەم بۇ ىئســراپخورلۇقتىن 

جــاق تويغــان ىئكەن.

بىــر كۈنــى ۇئ ائدەم مېھمانــالر ۈئچــۈن ۆئيگــە ائزراق گۆش ەئكەپتۇ. بۇ گۆشــنى 
كۆرگــەن ائيــال، گۆشــنى پىشــۇرۇپ، شــاراب بىلــەن تــازا مــەززە قىلىــپ يەۋېتىپتــۇ. 
ــڭ  ــەن مېھمانالرنى ــۆش بىل ــۇن گ ــا :"خوت ــدا ائيالىغ ــان چاغ ــان كېلىدىغ ائدەم مېھم
ھۆرمىتــى ۈئچــۈن وئخشــىتىپ بىر تاماق قىلىڭالر. ەئكەلگەن توقاچالرنىمۇ ۈئســتەلگە 
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چىرايلىــق تىزىــڭالر" دەپتــۇ. ەئممــا، ائيالىدىــن ھېــچ ســادا چىقماپتــۇ. بۇنىــڭ بىلــەن 
ائدەم گۆشــنىڭ نەگــە كەتكەنلىكىنــى ســوراپتۇ. ائيالــى: " گۆشــنى قويــۇپ قويغــان 
يەردىــن مۈشــۈك يەۋېتىپتــۇ . ەئمــدى مېھمانــالر ۈئچــۈن باشــقا گــۆش ائل" دەپتــۇ. 
بــۇ گەپنــى ائڭلىغــان ائدەم ناھايىتــى جىلــە بولــۇپ، ائيالىغــا ىئشــەنمەي: "تارازىنــى 

ەئكــەل، مۈشــۈكنى تارتىمــەن. كۆڭلۈمدىكــى بــۇ گۇمــان ائيــان بولســۇن" دەپتــۇ.

ائدەم، مۈشــۈكنى تارتســا يېرىــم پاتمــان كەپتــۇ. ائدەم ائيالىغــا غــەزەپ بىلــەن 
ۋارقىــراپ: "ەئي يالغانچــى قىزىــل كــۆز . گۆشــنىڭ ھەممىســى يېرىــم پاتمان تۇرســا. 
مۈشــۈكنى تارتســام ۇئمــۇ يېرىــم پاتمــان كەلــدى. ۇئنداقتــا مۈشــۈك بــۇ بولســا مــەن 

ەئكەلگــەن گــۆش قېنــى؟ گــۆش بــۇ بولســا ۇئنداقتــا ۇئ مۈشــۈك قېنــى؟" دەپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

تەن بۇ بولسا روھ نەدە؟ روھ بۇ بولسا تەن نەدە؟

ەئســلىدە تــەن بىلــەن روھ بىــردۇر. روھ بەدەنســىز بىــر ىئــش قىلماس. روھســىز 
بەدەنمــۇ بىر جانســىز نەرســىدۇر.

تــەن زاھىــر بولســا جــان يوشــۇرۇن. جاھاننىــڭ ســەۋەبلىرى ىئككىســىنى بىــر- 
بىرىگــە باغلىغــان.

قار بىلەن مۇز قۇياشنى كۆرسە ۇئالردىكى خۇسۇسىيەت پۈتۈنلەي يوقايدۇ.

ئەمىر ۋە زاھىد

ــر  ــۇ ەئمى ــر ۆئتكــەن ىئكــەن. ب ــر ەئمى ــدە بى ەئيســا ەئلەيھىسســاالمنىڭ دەۋرى
ناھايىتى وئچۇق چىراي، خۇشــخۇي، مەرد كىشــى بولۇپ، شــاراپنى كۆپ ىئچىدىكەن، 
يوقســۇلالرغا كــۆپ يــاردەم قىلىدىكــەن. كەمبەغەللەرگــە داىئــم ماللىرىدىــن بۆلــۈپ 
ــەن.  ــەڭ ىئك ــادەك ك ــى دەري ــەن. كۆڭل ــپ تۇرىدىك ــاخاۋەت قىلى ــپ، خەيرى-س بېرى

كەمبەغەللەرنىــڭ قۇياشــى ىئكــەن.

بىــر كۈنــى ۇئنىــڭ ۆئيىگــە بىــر مېھمــان كەپتــۇ. ەئمىــر كەلگــەن دوســتى بىلــەن 
شــاراب ىئچىــپ مۇڭداشــماقچى بولــۇپ، خىزمەتكارىغــا: "مــاڭ  مەيخانىدىــن شــاراب 
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ەئكەلگىــن. پاالنچىنىــڭ قېشــىغا بــار. ۇئنىــڭ شــارابى بــەك ېئســىل" دەپ بۇيرۇپتــۇ.

ــپ  ــا بېرى ــۇ ۋە مەيخانىغ ــا چىقىپت ــۇپ يولغ ــى بول ــاراب ائلماقچ ــكار  ش خىزمەت
ائلتــۇن بېرىــپ، شــاراب ســېتىۋاپتۇ. شــاراپنى ســېتىۋالغان خىزمەتــكار ۇئدۇل ۆئيگــە 
قــاراپ مېڭىپتــۇ. يولــدا بىــر زاھىــد )دىنــدار( ۇئچــراپ قاپتــۇ. زاھىــد پۈتــۈن ۋۇجــۇدى 
بىلــەن ىئبــادەت قىلىدىغــان، قەلبىــدە تەڭرىدىــن باشــقىغا وئرۇن يــوق، ائلــالھ وئتىــدا 
يېنىــپ پۇچۇالنغــان زات ىئكــەن. زاھىدنىــڭ كۆڭلــى داىئــم ۇئرۇش ىئچىــدە ىئكــەن. 
كېچە-كۈنــدۈز نەپســى بىلــەن كــۈرەش قىلىــپ ياشــايدىكەن. نەپسى-خاھىشــىغا 
قەتئىــي يــول بەرمەيدىكــەن. يىلالرچــە نەپســى بىلەن بولغان كۈرەشــلەر نەتىجىســىدە 

چارچاپمــۇ قالغــان ىئكــەن.

زاھىد، خىزمەتكاردىن كۈپنىڭ ىئچىدە نېمە بارلىقىنى سوراپتۇ.

_ شاراب بار.

_ بۇ شاراب كىمنىڭ؟

_پاالنى ەئمىرنىڭ .

زاھىــد: "ھــەق يولىــدا ماڭغــان ائدەممۇ مۇشــۇنداق بوالمدۇ؟ ھەم ھــەق يولىدا 
ماڭســۇن، ھــەم يەپ-ىئچىــپ، وئيۇن-تاماشــا قىلســۇن. شــاراب ىئچكەنــدە ەئقىلدىــن 
ائزىدىغانلىقىنــى ۇئ ەئمىــر بىلمەمــدۇ؟" دەپتــۇ-دە، يەردىــن بىر تاشــنى ېئلىپ، كۇپقا 
ېئتىپــال، كۇپنــى چېقىۋېتىپتــۇ. زاھىدنىــڭ بــۇ غەزىپىنــى كۆرگــەن خىزمەتــكار ائلــدى 

كەينىگــە قارىمــاي تىكىۋېتىپتــۇ ۋە ھاســىراپ ەئمىرنىــڭ يېنىغــا كىرىپتۇ.

قۇرۇق قول كەلگەن خىزمەتچىنى كۆرگەن ەئمىر: "شــاراب قېنى ؟" دېيىشــىگە، 
خىزمەتــكار بېشــىدىن ۆئتكەننــى بىر-بىرلــەپ ســۆزلەپ بېرىپتــۇ. بــۇ گەپلەرنــى 
ائڭلىغــان ەئمىــر قاتتىــق غەزەپكــە كېلىــپ "ماڭ ، ۇئ زاھىدنىڭ ۆئيىنى ماڭا كۆرســەت. 
ۇئنىــڭ ەئدىۋىنــى بېرىــپ ھوشــىغا كەلتــۈرۈپ قويــاي. ەئگــەر ۇئ پىتنــە چىقارماقچــى 
بولســا، راســت گېپىنــى وئچــۇق قىلســۇن. ېئشــەكلەر پەقــەت قامچىنىــڭال گېپىنــى 

ائڭاليــدۇ" دەپتــۇ.

شــۇنداق قىلىــپ يېرىــم كېچىــدە چــاال مەســت ەئمىــر زاھىدنىــڭ ۆئيىگــە كەپتــۇ. 
ەئمىرنىــڭ كەلگەنلىكىنــى تۇيغــان زاھىــد قاتتىــق قورقۇپ كېتىــپ، ەئدىيالنىڭ ىئچىگە 
يوشــۇرۇنىۋاپتۇ. ەئمىرنىــڭ ســۆزلىرىنى ەئدىيالنىــڭ ائســتىدا تــۇرۇپ ائڭالپ تۇرۇپتــۇ 
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ۋە ىئچىــدە وئيالپتــۇ: "ھــەر كىمنىــڭ ەئيىپلىرىنــى يــۈز تۇرانــە تــۇرۇپ دېيىــش كېــرەك 
ىئــدى. ەئممــا، بۇنىڭغــا جاســارەت الزىــم. بۇنــى پەقــەت ەئينــەكال قىالاليــدۇ. ۇئنىڭغــا 
شــۇنداق بىــر ســەت ەئينــەك الزىمكــى، ســەت يۈزىنــى ەئينەكتىــن كۆرســۇن. ەئينــەك 

ۇئنىڭغــا مانــا بــۇ ســېنىڭ ەئيىبىــڭ دېســۇن“

ەئمىــر: "بىزنىــڭ كوزىمىزغا كىم تاش ائتااليدۇ. ۇئنى چېقىشــقا جۈرەئت قىلغان 
كىــم؟ مېنىــڭ باشقۇرۇشــۇم ائســتىدىكى يەرلــەردە، ائرســالنمۇ قورقۇنچتــا يوشــۇرۇن 
ياشــايدۇ. ۇئ زاھىــد نېمــە ۈئچــۈن مېنىــڭ خىزمەتكارىمنــى رەنجىتتــى؟ نېمــە ۈئچــۈن 
مېھماننىــڭ يېنىــدا بىزنىڭ يۈزىمىزنى تۆكتى؟ ۆئز قېنىمىزدىنمۇ ەئتىۋارلىق شــاراپنى 
يەرگــە تۆكتــى. ەئمــدى قوپــۇپ خوتۇنــالردەك قېچىــپ يوشــۇرۇنىۋاپتۇ. قۇشــالردەك 
ھــاۋاالردا ۇئچســىمۇ مېنىــڭ قولۇمدىــن قېچىــپ قۇتۇاللمايدۇ. مېنىــڭ قەھرىم، ۇئنىڭ 
قاناتلىرىنــى ســۇندۇرۇپ، يەرگــە مولــالق ائتقۇزىــدۇ. ەئڭ قاتتىــق تاشــنىڭ ىئچىگــە 
كىرىۋالســاڭمۇ، مــەن ۈئچــۈن بەرىبىــر. ســېنى ۇئ يەردىــن ھامــان تارتىــپ چىقىرىمەن. 
ــى  ــق بۇن ــش. خەل ــرەت قىلى ــە ىئب ــق ائلەمگ ــازاالپ، خەل ــق ج ــى قاتتى مەقســىتىم ۇئن
كــۆرۈپ ىئتاەئتمــەن بولســۇن. ھــەم ۇئنــى ھــەم ۇئنىڭغــا وئخشــايدىغانالرنى جازاغــا 

تارتىشــىم كېــرەك" دەپ ۋارقىراپتــۇ.

ــۇ  ــۇ. ب ــۇدى يېنىپت ــن ۋۇج ــەزەپ وئتىدى ــەپ، غ ــى ۆئرل ۋارقىرىغانســىرى ەئرۋاي
ەئھۋالدىن خەۋەر تاپقان ەئتراپىدىكىلەر، ەئمىردىن ۇئ زاھىدنىڭ بىر قوشۇق قېنىنى 
تىلــەپ يالــۋۇرۇپ، ۆئتۈنۈپتــۇ :"ەئي ەئمىــر، بۇنچىلىــك ائچچىقلىنىــش، ۆئچمەنلىــك 
ســاڭا مۇناســىپ ەئمــەس. شــاراب تۆكۈلگــەن بولســىمۇ ســەن ۇئنىڭســىزمۇ خۇشــال، 
كۆڭلۈڭنــى ائچااليســەن. ســەن ۇئنچىلىــك شــارابقا ۆئزۈڭنــى يەرگــە ۇئرمــا. ۇئ شــاراپ 
ســاڭا قــۇل بولســۇن. بارلىــق مەســلەر ســېنىڭدىن قىزغانســۇن. ســېنىڭ ۇئ شــارابقا 
ھېــچ ېئھتىياجىــڭ يــوق. ســەن بىــر وئكيــان. ۇئ تامچىالر ســېنىڭ يېنىڭدا يــوق بولىدۇ. 
ھۇزۇر - ھاالۋەت ســەندە. ۇئنىڭ مەنبەســى ســەن. ســەن ۆئزۈڭ خوشخۇي، يېقىملىق 
ســەن. ھەممــە خۇشــاللىق، ھەممــە ياخشــىلىقنىڭ ائساســى ســەن. شــۇنداق تــۇرۇپ 
نېمــە ۈئچــۈن شــارابتىن ياخشــىلىق كۈتىســەن؟ ۇئنىڭدىــن خۇشــاللىق تىلەيســەن؟ „

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ھــەر كىــم ۆئزىنــى بىــر ىئشــقا پىــدا قىلىــدۇ. ۆئمرىنــى ۇئ يولغــا ائتــاپ، ائشــۇ 
مەقســەت ۈئچــۈن ۆئلــۈپ كېتىــدۇ.
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ــى  ــا ســەن ۆئزۈڭن ــەن، ۇئنداقت ــۇل ىئك ــانغا ق ــەر ىئنس ــر، تەدبىرل ــل، پىكى ەئقى
ــا. ــالرغا ۇئپراتم ــك ىئش كىچى

ھەر كۈننىڭ كەيپى باشقا.

ھەر كۈننىڭ چۈشەنچىسىدە باشقا بىر ەئسەر بارلىققا كېلىدۇ.

سەن بىر تامچە سۇدا يوشۇرۇنغان ىئلىم دېڭىزى.

سېنىڭ بەدىنىڭگە ائلەم يوشۇرۇنغان.

  بىر تىرىكنى ۆئزىگە يار قىلغان كىشى، بىر ۆئلۈكنى ۆئزىگە يار قىالرمۇ؟

خاتالىق

يامغۇرلــۇق بىــر كېچىــدە بىرســېنىڭ ۆئيىگــە كۈتمىگــەن بىــر مېھمــان كېلىــپ 
قاپتــۇ. ۆئي ىئگىســى ۇئ مېھماننــى وئچــۇق چىــراي بىلــەن قارشــى ېئلىــپ، ىئــززەت-
ھۆرمىتىنــى قىلىــپ، داســتىخانغا تەكلىــپ قىپتــۇ ۋە وئبــدان مېھمــان قىپتــۇ. بــۇ كېچــە 
مەھەللىــدە ۇئ ائدەمنىــڭ بىر يېقىنى وئغلىنىڭ ســۈننەت تويىنــى قىلغان ىئكەن. ائيالى 
تويغــا بارماقچــى ىئكــەن. شــۇڭا ۆئي ىئگىســى ائيالىغــا: "تويغــا مېڭىشــتىن بــۇرۇن، 
كەچتــە ياتىدىغــان وئرۇنالرنــى ســېلىۋىتىپال كــەت. ھەقىچــان كــەچ كېلىســەن. ىئككــى 
وئرۇن راســال. بىزنىــڭ وئرنىمىزنــى ىئشــىكنىڭ يېنىغــا ســال. مېھماننىــڭ وئرنىنى ائۋۇ 

تەرەپكــە ســال"دەپ جېكىلەپتــۇ.

ــە ىئشــنى  ــۇ ىئشــالردىن غــەم قىلمــا. ھەمم ــچ ب ائيــال: "بولىــدۇ جانىــم. ھې
كۆڭلۈڭدىكىــدەك قىلىمــەن. بۇالرغــا بېشــىڭنى قاتــۇرۇپ يۈرمــە" دەپتــۇ.

ائيــال وئرۇنالرنــى راســالپ بولــۇپ، ســۈننەت تويغــا مېڭىپتــۇ. شــۇنداق قىلىــپ 
مېھمــان ۆئي ىئگىســى بىلــەن قاپتــۇ. ىئككىســى مۇڭداشــقاچ مېۋە-چىۋىلەردىــن 
غىزالىنىــپ بىــر ۋاخقىچــە وئلتۇرۇپتــۇ. پاراڭنىــڭ ىئچىدىــن پــاراڭ چىقىــپ، ۆئز 
كەچۈرمىشــلىرىنى سۆزلىشــىپ كۆڭۈللــۈك بىــر ســۆھبەتتە بولۇشــۇپتۇ. بىــر چاغــدا 
مېھماننىــڭ قاتتىــق ۇئيقۇســى كېلىــپ ەئسنەشــكە باشــالپتۇ ۋە ۇئدۇل بېرىپــال ىئشــىك 
ــال چۈشــۈپ ۇئخالشــقا باشــالپتۇ. ۆئي ىئگىســى  ــا پوككى تۈۋىگــە ســېلىنغان وئرۇنغ
خىجالەتچىلىكتىن بىر نەرســە دېيەلمەي قاپتۇ. " ائداش ســېنىڭ وئرنۇڭنى بۇ تەرەپكە 
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ســالغان، خاپــا بولمــاي جايىڭــدا يــات" دەپ ىئككــى ېئغىــز گەپنــى قىلىشــقا جــۈرەئت 
قىاللماپتــۇ. شــۇنداق قىلىــپ ۆئي ىئگىســى مېھمانغــا ائتاپ ســېلىنغان وئرۇنــدا يېتىپتۇ 
ۋە "ائيالىــم كەلگىچــە بەرىبىــر ۇئخلىمايمــەن. كەلگەنــدە مــەن تەرەپتــە ياتــار" دەپ 
وئيالپتــۇ. ەئممــا، ياســتۇققا بېشــىنى قويــا قويمايــال قاتتىــق ۇئيقۇغــا غــەرق بوپتــۇ.

يامغــۇر تېخىمــۇ كۈچىيىــپ، ائيالــى ۈئستى-بېشــى چىلىق-چىلىــق ھــۆل   
ھالەتتــە ۆئيگــە قايتىــپ كەپتــۇ. ائيــال پىــالن بويىچــە "مېھمــان ائۋۇ تەرەپتــە ياتتــى. 
ــى ســېلىپ ،  ــۇ. ھــۆل كىيىملىرىن ــان يولدىشــىم"دەپ وئيالپت ــدا ياتق ىئشــىكنىڭ يېنى
ــڭ  ــەن مېھماننى ــرى بىل ــۇزدەك لەۋلى ــۇ ۋە م ــدا يېتىپت ــڭ يېنى ــپ مېھماننى ائســتا كېلى

ــۇ. يۈزىگــە ســۆيۈپ قويۇپت

ــز  ــر ېئغى ــۇ بى ــدۇ. ب ــال: "ھــەي نېمىدىــن ەئنسىرىســەم شــۇ بېشــىمغا كېلى ائي
ۆئيــدە مېھمــان بىلــەن قىســىلىپ قالــدۇق. مېھمانمۇ بــۇ يامغۇرلۇق كېچىــدە قورۇنۇپ 
قالــدى. كېتــەي دېســىمۇ بەرىبىــر كېتەلمەيتتــى. يولــالر يامغۇرنىڭ دەســتىدىن پاتقاق 
بولــۇپ كەتتــى. ائدەم كېچىــدە تېيىلىــپ ھەرگىزمــۇ ماڭالمايــدۇ. مانــا بولغۇلــۇق يەنــە 

بىزگــە بولــدى" دەپ مېھمانغــا ائســتا پىچىرالپتــۇ.

مېھمــان بــۇ گەپلەرنــى ائڭالپ، چاچــراپ وئرنىدىــن دەس تــۇرۇپ: "ھەي خوتۇن. 
قويــۇۋەت مېنــى. ائياقلىرىــم قەيــەردە؟ يامغۇردىــن قورقىدىغان بىرســى ەئمەســمەن. 
مــەن كېتىمــەن. تەڭــرى ســىلەرگە ســاالمەتچىلىك بەرســۇن. مــەن يولۇمدىــن قالمــاي" 

دەپتۇ.

ائيــال: "كەچــۈرۈڭ، مــەن چاقچــاق قىلىــپ قويغــان" دەپ يۈكۈنــۈپ يالۋۇرۇپتــۇ. 
ــا  ــەپ مېھمانغ ــى دەرھــال پەمل ــۇ ۋە ۇئقۇشماســلىق بولغانلىقىن يولدىشــى وئيغىنىپت
ــەن رەت  ــق بىل ــان جاھىللى ــا، مېھم ــۇ. ەئمم ــى بوپت ــۇپ قالماقچ چۈشــەندۈرۈپ، تۇت

قىلىــپ، ۆئيدىــن تاالغــا چىقىــپ، يامغۇرلــۇق كېچىــدە يولغــا راۋان بوپتــۇ.

ــاراپ  ــىمانىڭ ائرقىســىدىن ق ــر س ــۇ بى ــدا قاراڭغ ــەش ھال ــى غ ــال كۆڭل ەئر-ائي
ــۇ. ــال قاپت تۇرۇپ

بــۇ ســەتچىلىكتىن كېيىــن ەئر-ائيــال ھــەر ىئككىلىســى ناھايىتى مېھمان دوســت 
ــۇ  ــۇ قاراڭغ ــن ائش ــۆز ائلدىدى ــېنىڭ ك ــەر ىئككىس ــال ھ ــۇ ۋە ەئر-ائي ــۇپ كېتىپت بول
يامغۇرلــۇق كېچىدىكــى مېھماننىــڭ سىماســى كەتمەيدىغــان بوپتــۇ . ھــەر ۋاقىــت ۇئ 
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مېھماننىــڭ: "مــەن، خىزىرنىــڭ دوســتى ىئدىــم. ســىلەرگە مەردلىــك بىلــەن نۇرغــۇن 
خەزىنــە ائتــا قىلماقچــى ىئدىــم. ەئممــا، ســىلەرگە نېســىپ بولمىــدى. ائمــال قانچــە، 
تەقدىرىــڭال ائشــۇنداق وئخشــايدۇ." دېگــەن ســۆزلىرى ەئر-ائيــال ىئككىســېنىڭ 

قۇلىقــى داجاراڭاليدىكــەن.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

كىيىۋالغان كونا چاپىنىغا قارىما. ۇئنىڭ ىئچىدىكى ائلتۇندۇر.

سايە كۈندۈزى كۆرۈنىدۇ .

بۇلۇتنى كېچىدە ىئزدىمە.

ائشىقالرنىڭ شارابى يۈرەك قانىدۇر.

ائشىقالرنىڭ كۆزلىرى ھەرۋاقىت يولدىن، مەنزىلدىن ائيرىلمايدۇ.

ىئنســاننىڭ بەدىنــى بىــر مېھمانخانىغــا وئخشــايدۇ. ۇئنىڭغــا ھــەر كۈنــى باشــقا 
ــر ائز  ــە. بى ــدى" دېم ــۈك بول ــاڭا ي ــان م ــز مېھم ــدۇ. "ھەرگى ــپ قونى ــالر كېلى مېھمان

تۇرىــدۇ. يەنــە قانــداق كەلگــەن بولســا شــۇنداق كېتىــدۇ. 

غەملەر ســېنىڭ خۇشــاللىق يولۇڭنى توسســا قايغۇرما. چۈنكى ۇئ غەم ســېنىڭ 
ۈئچۈن خۇشــاللىق، بەخــت ەئكىلىدۇ.

غــەم كۆڭــۈل ياپراقلىرىدىكــى ســارغايغان، قۇرۇغــان غازاڭالرنــى  ائيرىــپ، 
شــاخالردىن يېڭــى يوپۇرماقالرنىــڭ چىقىشــىغا يــاردەم قىلىــدۇ.

سوپىنىڭ جەڭگە بېرىشى

بىــر ســوپى، ەئســكەرلەر بىلــەن ۇئرۇشــقا بېرىپتــۇ. ائتلىــق ەئســكەرلەر جــەڭ 
مەيدانىغــا ائتالنغانــدا، ســوپى جەڭگــە بارمــاي چېدىرالرغــا قــاراپ قاپتــۇ. ائز ۋاقىــت 
ۆئتكەندىــن كېيىــن سەپداشــلىرى جــەڭ غەلىبىســىنى قولغا كەلتــۈرۈپ. تۇرالغۇ جايغا 
قايتىــپ كەپتــۇ ۋە جەڭــدە نۇرغــۇن ەئســىرلەرنى، غەنىمەتلەرنــى قولغــا چۈشــۈرۈپتۇ. 
تۇرالغــۇدا قالغــان ســوپىغا، ۇئرۇشــتا وئلجــا ائلغــان ائتالردىــن بىرنــى ھەدىيــە قىپتــۇ. 
ەئممــا، ســوپى بــۇ ھەدىيەنــى رەت قىلىــپ ائلماپتــۇ. ســوپىنىڭ ائتنــى ائلمىغانلىقىدىــن 
رەنجىگەن بىرســى: "نېمىشــقا ائلمايســەن؟ نېمىگە قېيداپ قالدىڭ؟" دەپ سورىســا، 
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ــالماي  ــە قاتنىش ــەددەس جەڭگ ــۇ مۇق ــەن ب ــۇ: "م ــاۋاب قايتۇرۇپت ــداق ج ــوپى مۇن س
قالدىــم" دۈشــمەننىڭ بوينىغــا قىلىچ ۇئرالمىغانلىقىغا قاتتىق پۇشــايمان قىلىۋاتىمەن. 
ســوپىنىڭ بــۇ ھالىنــى كۆرگــەن سەپداشــلىرى: "ناھايىتــى كــۆپ ەئســىر ائلدۇق. ســەن 
بۇالرنىــڭ ەئڭ يامانلىرىدىــن بىرنــى ۆئلتــۈرۈپ، بــۇ ۇئرۇشــقا ۆئزۈڭنىڭ ھەسسىســىنى 
قوش. ياماننىڭ كاللىســىنى ائلســاڭ ســەنمۇ بىزدەك غازى بولىســەن" دەپ ســوپىنىڭ 
ــڭ  ــپ، ۇئالرنى ــان ســوپى جاســارەتكە كېلى ــى ائڭلىغ ــۇ گەپلەرن ــى ياســاپتۇ. ب كۆڭلىن
دېگىنــى بويىچــە ىئــش قىلماقچــى بوپتــۇ . بۇنىــڭ بىلــەن ســوپى باغالقلىــق ەئســىرنىڭ 
ــى ۇئزۇن  ــا، خېل ــۇ. ەئمم ــىغا ائپىرىپت ــڭ ائرقىس ــالپ، چېدىرنى ــى تال ــن بىرىن ىئچىدى
ۋاقىــت ۆئتكــەن بولســىمۇ ســوپى قايتىــپ كەلمەپتــۇ. غازىالر :" زادى نېمــە بولغاندۇ؟ 
ەئســىرنىڭ ىئككــى قولــى باغالقلىــق تۇرســا، ۇئنــى ۆئلتــۈرۈش ۈئچــۈن مۇنچــە ۇئزۇن 
ۋاقىــت كېتەمــدۇ؟" دەپتــۇ ۋە چېدىرنىڭ ائرقىســىغا ۆئتۈپ قارىســا، ەئســىر ســوپىنىڭ 
ۈئســتىگە چىقىۋالغان، ســوپى ەئســىرنىڭ ائســتىدا  تۇرغۇدەك. قولى باغالقلىق ەئسىر 
قاتتىــق غــەزەپ بىلــەن ســوپىنىڭ بوينىنــى چىشــلەۋاتقىدەك. ســوپى ھوشســىز ھالــدا 
ياتقــۇدەك. ەئســىر قاتتىــق چىشــلىگەنلىكتىن ســوپىنىڭ بويۇنلىــرى قانغــا بويالغــان 
ھالــدا تۇرغــۇدەك. بــۇ ھالنــى كۆرگــەن غازىالر دەرھال بېرىپ، ەئســىرنىڭ كاللىســىنى 
بىــر قىلىــچ بىلــەن تېنىدىــن جــۇدا قىپتــۇ. ھوشســىز ســوپىنىڭ يۈزىگــە ســۇ ســېپىپ 
ھوشــىغا كەلتــۈرۈپ ، يۈز-كۆزىنــى پاكىــز يۇيــۇپ، يارىســىنى تېڭىپتــۇ. ائندىــن 
ســوپىدىن" "ھــەي ەئزىــز! ســاڭا زادى نېمــە بولدى؟ ۆئزۈڭنــى قانداق قىلىــپ يوقىتىپ 
قويــدۇڭ؟ قوللىــرى باغالقلىــق ەئســىردىن قورقــۇپ ھوشــۇڭدىن كەتتىڭمــۇ ؟ قانداق 

بولــۇپ ۇئنىــڭ ائســتىدا قالدىــڭ؟" دەپ ســوراپتۇ.

ــى شــۇنداق كۆتۈرۈشــۈمگە، ۇئ  ــڭ كاللىســىنى ائالي دەپ قىلىچن ســوپى: "ۇئنى
ــى  ــەن قارىدىكــى، مــەن شــۇ زامــات ۆئزۈمن ــك كــۆز بىل ــر غەزەپلى ــاڭا شــۇنداق بى م
ــر  ــرى مــاڭا بى ــپ، ھوشــۇمدىن كېتىپتىمــەن. ۇئنىــڭ غەزەپكــە تولغــان كۆزلى يوقىتى

ــۇ. ــەن." دەپت ــان ىئشــالرنى بىلمەيم ــدى . قالغ قوشــۇن ەئســكەرلەردەكال كۆرۈن

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان غازىــالر: "ســېنىڭ بــۇ توخــۇ يۈرەكلىكىــڭ بىلــەن 
جەڭگــە قاتنىشىشــىڭ مۇمكىــن ەئمــەس. ھەتتــا قولــى باغالقلىــق ەئســىرگىمۇ تــەڭ 
كېلەلمىدىــڭ. باھادىــر جەڭچىلــەر ائرســالنالر ھەرىكەتكــە ۆئتكەنــدە، ۇئالرنىــڭ 
باشــلىرى قىلىچتىــن قورقــۇپ قالمايــدۇ. بويۇنلىــرى قىلىچنىــڭ زەربىســىدىن شــارت-
شــارت كېســىلىپ، باشــلىرى يەرگــە توپتــەك چۈشــىدۇ. ھايــات قالغانلىــرى جەڭنىــڭ 
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ائخىرقــى غەلىبىســى ۈئچــۈن باتۇرلــۇق بىلــەن جــەڭ قىلىــدۇ. ۆئلۈمگــە پــەرۋا قىلىــپ 
قويمايــدۇ. جــەڭ مەيدانــى قــان دېڭىزىغــا ائيلىنىــدۇ. ســەن بــۇ ھالىــڭ بىلــەن ۇئ قــان 
دېڭىزلىرىدا قانداقمۇ ۈئزەلەيســەن؟ قانچىلىغان باشســىز تەنلەر، قانچىلىغان تەنسىز 
ــرى  ــڭ تۇياقلى ــنىگەن ائتالرنى ــدا كىش ــەڭ مەيدانى ــدۇ. ج ــەردە دومىالي ــالر يەرل باش
ائســتىدا قانچىلىغــان يىگىتلــەر چەيلىنىــپ ۆئلــۈدۇ. چاشــقاندەك قورقــۇپ يۈرگەنلــەر 
ۇئ جەڭلــەردە قانداقمــۇ قىلىــچ تۇتــۇپ جــەڭ قىاللىســۇن؟ جــەڭ ھەرگىزمــۇ دەرگاھتــا 
قوشــۇق تۇتــۇپ شــورپا ىئچىــپ وئلتۇرۇشــقا وئخشــىمايدۇ. قوشــۇق تۇتــۇپ كۆنگــەن 
بــۇ قولــالر قانداقمــۇ قىلىــچ تۇتالىســۇن؟ ھەمزىــدەك ائرســالن يۈرەكلىــك بولغاندىال، 
ــر ەئرلەرنىــڭ  ــۇ ىئــش باھادى ــى تۇتــۇپ جــەڭ قىالاليســەن. ب ــن تۆمــۈر قىلىچن ائندى

ىئشــى، قورقۇنچاقالرنىــڭ ەئمــەس." دەپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

جېنى تاتلىقالر يەر يۈزىدە قالىدۇ. ەئڭ ائلدىدا ماڭغانالر ەئرشكە يۈكسىلىدۇ.

ۇئرۇشــتا يارىــدار بولــۇپ ۆئلســەڭ، خەلــق ســېنىڭ باتۇرلۇقۇڭنــى ھــەر ۋاقىــت 
يــاد ېئتىــدۇ.

ــي ســوپىالرنىڭ شــەنىگە داغ  ــۋەت جانســىز ســوپىالر، ھەقىقى كۆرۈنۈشــى ھەي
چۈشــۈرىدۇ.

دېدەك بىلەن يىگىت

بىــر كۈنــى ھىلىگــەر بىــر ۋەزىــر مىســىر پادىشــاھىغا مۇنــداق دەپتــۇ:" مۇســۇل 
شــاھىنىڭ پەرىشــتىدەك بىر گۈزەل دېدىكى بار. ۇئ شــۇنچىلىك چىرايلىقكى، جاھاندا 
ۇئنــداق گۈزەلدىــن يەنــە بىرســى يوق" دەپ قولىدىكى چىرايلىق بىر قىزنىڭ رەســىمى 
ــى  ــى پادىشــاھقا ســۇنۇپتۇ. پادىشــاھ رەســىم ســىزىلغان قەغەزن ســىزىلغان قەغەزن
قولىغــا ېئلىــش بىلەنــال، يەنــە بىر قولىدىكى قەدەھ يەرگە چۈشــۈپ كېتىپتۇ . پادىشــاھ 
ھەيرانلىقتىــن ائھ ۇئرۇپتــۇ. ۋە دەرھــال بىــر قومانداننــى نۇرغــۇن ەئســكەرلەر بىلــەن 
مۇســۇلغا يولغــا سېلىشــنى قــارار قىپتــۇ. ۇئ قوماندانغــا مۇنــداق پەرمــان بېرىپتــۇ : 
"كىمكى ۇئ ائي پارچىســىنى بېرىشــكە قوشۇلمىســا، ۇئنىڭ تۇرالغۇلىرىنىڭ توپىسىنى 
كۆككــە ســورۇۋەت. ەئگــەر چىرايلىقچــە بەرســە ۇئالر بىلــەن ۇئرۇش قىلمــاي قىزنــى 

دەرھــال ەئكەل."
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پەرماننى ائلغان يىگىت نۇرغۇن ەئســكەرلەر بىلەن ەئلەم-تۇغلىرىنى كۆتۈرۈپ 
ھەيۋەتلىك بىر قوشــۇن بىلەن مۇســۇلغا سەپەر قىپتۇ.

مىســىر پادىشــاھىنىڭ ەئســكەرلىرى مۇســۇلغا يېتىــپ كېلىــپ، شــەھەرگە كــەڭ 
كۆلەملىك ھۇجۇم باشالپتۇ. شەھەر سېپىلىغا قارىتىپ يامغۇردەك وئق ياغدۇرۇپتۇ. 
ۇئرۇش بىر ھەپتە داۋام قىپتۇ ھەر ىئككى تەرەپتىن نۇرغۇن ەئسكەرلەرنىڭ قانلىرى 
تۆكۈلۈپتــۇ. مۇســۇل شــاھى بــۇ ۇئرۇشــنىڭ ۇئزۇن مــۇددەت داۋام قىلىدىغانلىقىنــى 
پــەرەز قىلىــپ، ەئلچىســىنى قارشــى تەرەپكــە ەئۋەتىپتــۇ. ەئلچــى قومانداننىــڭ يېنىغــا 
كىرىــپ، مۇســۇل شــاھىنىڭ ســۆزلىرىنى ەئينــەن يەتكۈزۈپتــۇ: "نېمە ۈئچــۈن بىگۇناھ 
ائدەملەرنىــڭ قانلىرىنــى تۆكۈســىلەر؟ نۇرغــۇن ىئنســانالر بــۇ ۇئرۇش دەســتىدىن 
ۆئلــۈپ كەتتــى. ھەممــە يــەر جەســەت دۆۋىلىــرى بىلــەن تولــدى. مەقســىدىڭ مۇســۇل 
شــەھىرىنى ېئلىــش بولســا، بۇنىــڭ ۈئچــۈن بۇنچىــال خەلقنىــڭ قانلىرىنــى تۆكۈشــنىڭ 
نېمــە ھاجىتــى؟ بىگۇنــاھ ىئنســانالرنىڭ قانلىــرى تۆكۈلمەيدىغانــال ىئــش بولســا، مــەن 
شــەھەرنى تاشــالپ چىقىــپ كېتــەي، ســەن شــەھەرگە كىــر. ەئگــەر مەقســىدىڭ مــال 

دۇنيــا بولســا، تېخىمــۇ ائســان قانچىلىــك دۇنيــا دېســەڭ شــۇنچىلىك بېــرەي”

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان قومانــدان يىگىــت، دەرھــال يېنىدىكــى رەســىمنى 
چىقىرىــپ ەئلچىگــە كۆرســىتىپ: "بــۇ رەســىمدىكى قىزنــى ائلغىلــى كەلدىــم. ۇئ قىزنــى 

مــاڭا بەرســۇن، مــەن غالىپمــەن" دەپتــۇ.

ەئلچــى قايتىــپ بېرىــپ ەئھۋالنــى مۇســۇل شــەھىرىنىڭ شــاھىغا يەتكۈزۈپتــۇ. 
بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان شــاھ: "ســۈرەت كېــرەك ەئمــەس، ەئســلى كېــرەك. ســۈرەتكە 
ىئشــىنىش ىئمــان ەئھلىگــە يــاد . بۇنــداق قىلىــش ســۈرەتكە چوقۇنغانلىــق" دەپتــۇ 
. بۇنىــڭ بىلــەن ەئلچــى بىــر چىرايلىــق دېدەكنــى ېئلىــپ قارشــى تەرەپكــە بېرىپتــۇ. 
قومانــدان يىگىــت بــۇ قىزنــى بىــر كۆرۈپــال ائشــىق بولــۇپ قاپتــۇ، خــۇددى يۈســۈپنىڭ 

گۈزەللىكىنــى كــۆرۈپ ھــاڭ قېتىــپ قالغــان زۇلەيخــادەكال.

ــدا بىــر  قومانــدان يىگىــت قىزنــى ېئلىــپ مىســىرغا قــاراپ يولغــا چىقىپتــۇ. يول
وئرمانلىققا كەلگەندە، ۇئ يەرگە چېدىر تىكىپ قونۇپتۇ. بۇ كېچە ۇئ يىگىت ەئقلىدىن 
ائزغاندەك بولۇپ، پادىشاھىدىن ھېچ قورقماي، شەھۋەت شەيتانىنىڭ كۈشكۈرتىشى 
بىلــەن قىزنىــڭ يېنىغــا كەپتــۇ ۋە كىيىملىرىنــى يېشــىپ ىئشــنى پۈتتۈرمەكچــى بوپتــۇ، 
دەل شــۇ چاغــدا ســىرتتا بىــر قىيا-چىيــا كۆتۈرۈلۈپتــۇ. بۇنىــڭ بىلــەن يىگىــت 
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يالىــڭاچ، قىلىچىنــى تۇتقــان ھالــدا ســىرتقا يۈگۈرەپتــۇ. قارىســا بىــر ەئركەك ائرســالن 
ەئســكەرلەرنىڭ وئتتۇرىســىدا تۇرغــۇدەك. ائتــالر ۈئركــۈپ قېچىۋاتقــان، چېدىرالرنىڭ 
ــپ  ــچ ىئككىلەنمــەي جەســۇر ائرســالندەك ېئتىلى ــت ھې ــرى ۆئرۈلگــەن. يىگى قوزۇقلى
ــى  ــۇ . بۇن ــن جــۇدا قىپت ــپ ائرســالننىڭ كاللىســىنى جېنىدى ــچ چېپى ــر قىلى ــپ، بى بېرى
ۆئز كــۆزى بىلــەن كۆرگــەن ســاھىبجامال قىــز، يىگىتنىــڭ باتۇرلىقىغــا مەھلىيــا بوپتــۇ. 
شــۇنىڭ بىلــەن قىــز ۆئزىنــى يىگىتكــە بېغىشــالپتۇ ۋە ىئككــى جــان بىــر جــان بوپتــۇ. 
ەئممــا، بىــر نەچچــە كۈندىــن كېيىــن يىگىــت قىلغــان گۇناھىغــا پۇشــايمان قىپتــۇ ۋە 
قىزغا بۇ سىرنى پادىشاھقا ائشكارىلىماسلىق توغرىسىدا قەسەم ىئچكۈزۈپتۇ. ۇئالر 
مىســىرغا كەلگەنــدە خەلىپــە قىزنــى بىــر كۆرۈپال مەســت بوپتۇ. ۇئ قىزنىــڭ گۈزەللكى 
ــۇ.  ــز بىلــەن بىرگــە بولۇشــنى نىيــەت قىپت ــۇ. خەلىپــە ۇئ قى پادىشــاھنى مەپتــۇن قىپت
ۇئ قىزنــى وئيلىغانســېرى شــەھۋەت ھەۋەســلىرى ۆئرلــەپ تېشــىپتۇ . شــۇنداق قىلىــپ 
خەلىپــە ۇئ قىزنىــڭ ھۇجرىســىغا قــاراپ مېڭىپتــۇ. قىــز خەلىپىنىــڭ ائجىزلىقىنــى كۆرۈپ 
كۈلۈپتــۇ ۋە يىگىتنىــڭ ائرســالننىڭ ائلدىــدا تۇرغــان قىياپىتــى كــۆز ائلدىغــا كەپتــۇ. 
قىــز بۇالرنــى وئيلىغانســېرى كۈلگىســى كەپتــۇ . كۈلــۈپ ھېــچ ۆئزىنــى تۇتالماپتــۇ. بۇ 
ھالنــى كۆرگــەن خەلىپىنىــڭ قاتتىــق ائچچىقــى كەپتــۇ ۋە غەزىپىدىــن دەرھــال قىلىچنــى 
غىالپتىــن ســۇغۇرۇپ ېئلىــپ: "كۈلۈشــۈڭنىڭ ســەۋەبى زادى نېمــە؟ دەرھــال ېئيــت! 
زىنھــار يالغــان ســۆزلىمە. ەئگــەر راســت گــەپ قىلمــاي مېنــى ائلدايدىغــان بولســاڭ، 

كالالڭنــى ائلىمــەن. راســت گــەپ قىلســاڭ ســېنى ەئپــۇ قىلىمــەن" دەپتــۇ.

ائمالســىز قالغــان دېــدەك راســت گەپنــى قىلىــپ، يىگىتنىــڭ باتۇرلىقىنــى، ۇئنىــڭ 
مەردانە تۇرقىنى تەســۋىرلەپ بېرىپتۇ. يىگىت ائرســالن بىلەن سوقۇشــۇش جەريانىدا 
ــڭ  ــى كۈچ-قۇۋۋەتنى ــى، ۋۇجۇدىدىك ــنىڭ بولمىغانلىق ــر ۆئزگىرىش ــچ بى ــدا ھې ۇئنىڭ

چەكســىزلىكىنى، پادىشــاھنىڭ بولســا ناھايىتــى ائجىــز ىئكەنلىكىنــى ســۆزلەپتۇ.

پادىشــاھ دېدەكنىــڭ ســۆزلىرىنى ائڭلىغاندىــن كېيىــن دەرھال ھوشــىنى تېپىپتۇ. 
تەڭرىدىــن گۇناھىنــى تىلەپتــۇ ۋە مۇنــداق دەپتــۇ: "مېنىــڭ باشــقىالرغا قىلغــان 
يامانلىقىــم ۆئزۈمگــە يانــدى. مــەن باشــقىالرنىڭ دېدەكلىرىگــە كــۆز تىككــەن ىئدىــم. 
ــان،  ــەت قىلغ ــە خىيان ــەن ھەقق ــا ۆئزۈم چۈشــتۈم. م ــان وئرىغ ــرى ۆئزۈم كولىغ ائخى
مېنىــڭ ائدەملىرىــم مــاڭا خىيانــەت قىلــدى. ەئمــدى ۇئ يىگىتنــى جازالىســام بولمايــدۇ 
. ەئســلىدە ىئشــنى ۆئزۈم خاتــا قىلغــان. مۇســۇل شــاھىنىڭ ۇئۋالىغــا  قالدىــم. ۇئنىــڭ 
قەھــرى مېنــى جازالىــدى. يــا رەببىــم مــەن ۇئالرنــى كەچۈردۈم، ســەنمۇ مېنــى كەچۈر" 
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ــۆزلىرىمنى  ــۆزلىگەن س ــر س ــز. ھازى ــەي ســاھىبجامال قى ــۇ : "ھ ــە دەپت ۋە دېدەكك
ھېچكىمگــە دېمــە . مــەن ســېنى ۇئ يىگىتكــە بىرىمەن. خۇدا ھەققى ۈئچــۈن ائرىمىزدا 
بولغــان ىئشــالرنى پۈتۈنلــەي ۇئنــۇت. مــەن ۇئ يىگىتكــە بــەك ىئشــىنەتتىم. بۇ ىئشــالر 

ســەۋەبىدىن ۇئ خىجالەتتــە قالمىســۇن.

كېيىــن پادىشــاھ ۇئ ەئمىــر يىگىتكــە بولغــان ۆئچمەنلىكىنــى ىئچىگــە يۇتــۇپ، 
يىگىتنــى ائلدىغــا چاقىرتىــپ: "بــۇ دېدەكنــى مــەن ھېــچ ياخشــى كۆرمىدىــم. ھەمــدە 
ائيالىمنىــڭ كۆڭلىنىــڭ يېرىــم بولۇشــىنى خالىمايمــەن. ۇئ نېمىــال بولمىســۇن ۆئز 
بالىلىرىمنىــڭ ائنىســى. ائنىلىــق ھەققــى بــار. ۇئنى رەنجىتىــش، كۆڭلىنى سۇندۇرۇشــقا 
كۆڭلــۈم ۇئنىمىــدى. ۇئ بــۇ دېدەكتىــن كۈنلــەپ كــۆپ دەرد تارتتــى. شــۇڭا مــەن بــۇ 
قىزدىــن ۋاز كەچتىــم. بــۇ قىــز ھەممىدىــن بــەك ســاڭا اليىــق. ســەن ۇئ قىــز ۈئچــۈن 
جېنىڭنــى تىكتىــڭ. ســەندىن باشقىســىغا بېرىــش ەئلۋەتتــە مۇۋاپىــق بولمايدۇ"دەپتــۇ 

ۋە ىئككــى ياشــنىڭ تويىنــى قىلىــپ قويۇپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ىئشــىق بىــر ېئقىــن دەريــادۇر، كۆللەرنىــڭ ســۈيى ۇئنىــڭ ائلدىــدا كۆپۈككىــال 
وئخشــايدۇ.

ىئشىقسىز جاھان مۇزدەك قېتىپ كېتىدۇ.

شورلۇق يەرگە ۇئرۇق چاچما.

يىغــالش بىلــەن كۈلــۈش كۆڭۈلنىڭ دەردى ۋە خۇشــاللىقى . ھەر بىرىنىڭ ۆئزىگە 
تۇشــلۇق مەنبەسى بار.

ھەر خەزىنىنىڭ بىر ائچقۇچى ۋە ۇئنى تۇتقان بىر قول بار.

شائىر

ائشــۇرا كۈنى كەلگەندە پۈتۈن شــىەئلەر شەھەرنىڭ ائكتاقيا دەرۋازىسى ائلدىغا 
كېلىــپ توپلىنىدىكــەن ۋە يېرىــم كېچىگىچــە ەئھلى-بەيتكــە ماتــەم تۇتــۇپ، ۇئالرغــا 
تەزىيــە بىلــدۈرۈپ يىغالپ-قاخشــايدىكەن، دات-پەريــاد قىلىــپ ۆئزلىرىنــى قامچىــالپ 
ــڭ  ــەر ەئلەيھىىسســاالمنىڭ نەۋرىلىرىنى ــق پەيغەمب ــۇ ائرقىلى ــان قىلىۋېتىدىكــەن. ب ق
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ــى ەئســلەپ،  ــڭ چەككــەن زۇلۇملىرىن ــى، ۇئالرنى ــان جاپالىرىن ــدە تارتق ــاال چۆلى كەرب
ــر  ــى بى ــان ائشــۇرا كۈن ــا شــۇنداق مۇراســىم بولۇۋاتق ــاد ېئتىدىكــەن. مان ــى ي ۇئالرن
ــدە:  ــى كــۆرۈپ ھەيرانلىــق ىئچى ــۇ نالە-پەرياتن ــۇ ۋە ب ــپ قاپت شــاىئر ۇئ يەرگــە كېلى
"بــۇ يــەردە ماتــەم بولغــان وئخشــايدۇ. بۇنچىلىــك ائدەمنىــڭ توپالنغىنىغــا قارىغانــدا 

خېلــى مەشــھۇر بىرســى وئخشــايدۇ" دەپ وئيالپتــۇ.

شــاىئر كۆپچىلىكنىــڭ ىئچىگــە كىرىپ، بىرســىدىن: "بــۇ ۋاپات بولغان كىشــىنىڭ 
ــە  ــر نەچچ ــۈن بى ــڭ ۈئچ ــۇ ۇئنى ــان ائدەم؟ مەنم ــە ىئــش قىلىدىغ ــم؟ نېم ىئســمى كى

كۇپلىــت تەزىيــە مەرسىيەســى يــازاي" دەپتــۇ.

بۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغان ائدەم: "ســەن قانداق بىر ائدەم؟ ياكى ســەن ســاراڭمۇ؟ 
ــاالدا  ــر نەرســە بىلمەمســەن؟ كەرب ــى توغرىســىدا بى ــى ۋە ائشــۇرا كۈن ەئھلى-بەيتن
شــەھىد بولغانــالر ۈئچــۈن نەچچــە يــۈز يىلدىــن بىــرى ماتــەم تۇتــۇپ كېلىۋاتقــان بــۇ 
پاائلىيەتنىــڭ قانچىلىــك مۇھىــم ىئكەنلىكىنــى تېخىچــە بىلمەي نەدە قالدىــڭ؟" دەپتۇ.

شــاىئر: "توغرا دەيســىز. يەزىد دەۋرى قاچان؟ كەرباال قەيەردە؟ بۇ مۇســىبەت 
بــۇ يەرگــە بــەك كېچىكىــپ كەپتۇ. كەربــاالدا يۈز بەرگــەن پاجىەئنى، ۇئالرغــا قىلىنغان 
زۇلۇمنــى ەئماالرمــۇ كــۆردى، گاســالرمۇ ائڭلىــدى. ســىلەر ھازىرغىچــە غەپلــەت 
ۇئيقۇســىدا ۇئخــالپ قالغانمــۇ؟ تېخــى ەئمــدى ماتــەم تۇتــۇپ، يىغــالپ، ياقاڭالرنــى 
ــر  ــاي، ھازى ــدا قىلم ــان چاغ ــدا ياخشــىلىق قىلىدىغ ــپ يۈرەمســىلەر؟ ۆئز ۋاقتى يىرتى

قىلغاننىــڭ نېمــە پايدىســى؟" دەپ كىنايــە قىپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ھەر ىئشنى ۆئز ۋاقتىدا قىلغان ياخشى.

ۆئز ۋاقتىدا قىلمىغان ىئش، قىلىنمىغان ىئش ھېسابلىنىدۇ.

مېۋە كۆچىتى ۆئز پەسلىدە چېچەكلەپ مېۋە بېرىدۇ.

ەئي غەپلــەت ۇئيقۇســىدا ۇئخلىغانــالر، ماتــەم تۇتماقچــى بولســاڭالر ۆئزۈڭالر 
ۈئچــۈن تۇتــۇڭالر.

قاتتىق ۇئيقۇ، ۆئلگەن بىلەن تەڭ.

ائرزۇ- ھەۋەســلىرىگە ەئســىر بولغــان ائدەم، ائخىــرى ياقىســىنى يىرتىــپ 
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پۇشــايماندا قالىــدۇ.

دېڭىزنى كۆرگەن، دەرياغا ەئسىر بولمايدۇ.

زەررە بولســاڭ، زۇھــەل يۇلتۇزىغــا قــارا! چۈمۈلــە بولســاڭ ســۇاليمانغا نــەزەر 
ســال!

جاننى كۆرگەن جىسىمدىن ۋاز كېچىدۇ.

ــى كۆرســە  ــۆز نېمىن ــەن گۆشــتۇر. ك ــرە بىل ــى تې ــۆزدۇر، قالغىن ــر ك ىئنســان بى
ــدۇ. شــۇنى دوســت تۇتى

كۆڭۈل ەئھلى دەريادەك دېڭىزغا قاراپ ائقىدۇ.

ھىندى قۇل

ــپ  ــن تارتى ــى كىچىكىدى ــۇ قۇلن ــار ىئكــەن. ب ــى ب ــدى قۇل ــر ھىن ــڭ بى ــر باينى بى
ياخشــى تەربىيەلــەپ، نۇرغــۇن بىلىملەرنــى ۆئگىتىــپ يېتىشــتۈرگەن ىئكــەن. باينىــڭ 
يەنــە بىــر چىرايلىــق قىزىمــۇ بارىئكــەن. قىــزى ەئدەپ-ەئخالقلىق چوڭ بوپتــۇ ۋە بوي 
تارتىــپ، باالغەتكــە يېتىپتــۇ. قىزغــا يىراق-يېقىندىــن ەئلچىلــەر كىرىپتــۇ. ەئممــا، باي 
ھەممىســىنى رەت قىپتــۇ. ائخىــرى بــاي، ەئتىۋارلىــق قىزىنــى پەزىلەتلىــك بىــر وئغۇلغا 

ياتلىــق قىلماقچــى بوپتــۇ.

ــڭ  ــق كۈنلەرنى ــازا جى ــالر ت ــم ىئش ــان، يۇگۇر-يېتى ــى ىئچىلىدىغ ــڭ  چېي قىزنى
بىرىــدە، ھىنــدى قــۇل ائغرىــپ قاپتــۇ. تېۋىپــالر كېلىــپ تەكشــۈرۈپتۇ . ەئممــا، داۋا 
قىاللماپتــۇ. بىــر ائخشــام بــاي ائيالىغــا: "شــۇ قۇلنىــڭ يېنىغــا چىقىــپ بــاق. ەئھۋالىنــى 
وئبــدان ســورا. شــۇنچە يىــل ۇئنىڭغــا ائنىســىدەك قارىدىــڭ. بەلكــى ســاڭا دەردىنــى 

ېئيتىــپ قېلىشــى مۇمكىــن" دەپتــۇ.

ېئرىنىــڭ بۇيرۇقــى بويىچــە ائيــال قۇلنىــڭ يېنىغــا كىرىــپ، ەئھۋالىنــى ســوراپتۇ 
ــاردەم  ــڭ چارىســىنى تېپىشــقا ي ــاي دېيىشــىنى، ۇئنى ــە دەردى بولســا تارتىنم ۋە نېم
ــرى  ــن ائخى ــن كېيى ــەر، ۋەدىلەردى ــۇن يۇمشــاق گەپل ــۇ. نۇرغ ــى دەپت قىلىدىغانلىقىن

قــۇل ۆئز ھالىنــى بايــان قىپتــۇ:

“مــەن ائشــىق بولغــان ۇئ گــۈزەل قىزىڭالرنــى باشــقا بىرســىگە بەرمەكچــى 
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بولــدۇڭالر!”

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان باينىــڭ ائيالــى چۆچــۈپ كېتىپتــۇ ۋە قاتتىــق ائچچىقــالپ 
ــا  ــى بېســىپ، ىئشــنىڭ ەئســلى ۋەســلىنى بايغ ــرى ائچچىقىن ــۇ. ائخى ــاپ كېتىپت چالۋاق

ېئيتىپتــۇ.

بــاي: "ۇئنىڭغــا ېئيــت! ســەۋر قىلســۇن. ھــەر ىئشــنىڭ بىــر چارىســى بــار. 
مادامىكــى قىزىمنــى ياخشــى كۆرگــەن ىئكــەن. ۇئنداقتــا بىزمــۇ قىزىمىزنــى ۇئنىڭغــا 

ــۇ. ــى" دەپت ــق قىاليل ياتلى

قىزنىــڭ ائنىســى قارشــى چىقىــپ: "ۇئ بىــر قــۇل تۇرســا، قانداقمــۇ يالغــۇز بىــر 
قىزىمىزنــى ۇئنىڭغــا مۇناســىپ كۆردىلــە. بــۇ ماڭا بــەك ھار كەلــدى. ۆئز خوجايىنىنىڭ 
قىزىغــا كــۆز تىككــەن خاىئنغــا دەيدىغــان ســۆزۈم يــوق. ۇئ خاىئــن بېشــىنى يېســۇن 

! ۆئلســە ۆئلســۇن!" دەپتــۇ.

باي: "ۇئنداق دېمە خوتۇن. ىئشــنىڭ ياخشىســى بۇ. ۇئنىڭ كېســىلى ساقايسۇن. 
قالغان ىئشــنى مــاڭا قويۇپ بەر!" دەپتۇ.

شــۇنىڭ بىلــەن باينىــڭ ائيالــى ۆئز ائچچىقىنــى ىئچىگــە يۇتــۇپ، قۇلغــا باينىــڭ 
ســۆزلىرىنى يەتكۈزۈپتــۇ. بــۇ خــۇش خەۋەرنــى ائڭلىغــان قۇلنىــڭ قايغۇلىــرى بىردىنــال 
تارقىلىــپ، كۆڭلــى يورۇپتــۇ. تەڭرىگــە مىــڭ رەھمــەت وئقۇپتــۇ. ەئھۋالــى كۈندىــن-
ــى  ــۇ ھالىن ــڭ ب ــۇ. قۇلىنى كۈنگــە ياخشــىلىنىپ، كېســىلى ســەللىمازا ســاقىيىپ كېتىپت

كۆرگــەن بــاي "ەئمــدى ۋاقتــى كەلــدى" دەپ وئيــالپ ۆئز ھىلىســىنى ىئشــقا ســاپتۇ.

باي قىزى بىلەن قۇلى ۈئچۈن، پۈتۈن دوســت-يارەنلەرنى، قولۇم - قوشــنىالرنى 
چاقىرىــپ كاتتــا تــوي قىلىــپ بېرىپتــۇ. تــوي كېچىســى ، بىــر وئغــۇل بالىغــا خېنىالرنــى 
قويــۇپ، ائيالچــە كىيىملەرنى كىيگۈزۈپ، قىزدەك ياســاپتۇ. قىزچە ياســالغان وئغۇلنى 
قۇلنىــڭ ھۇجرىســىغا كىرگۈزۈپتــۇ. كەچتــە يېنىدىكــى قىــزدەك ياســىنىۋالغان وئغــۇل 
ــتىدىن  ــاق دەس ــۇ. تاي ــا ۇئرۇپت ــى راس ــىلىپ ۇئن ــا ېئس ــەن قۇلغ ــرى بىل ــال قوللى قوپ
قــۇل دات-پەريــات قىلىــپ ۋارقىراپتــۇ . ەئممــا، قورودىكــى نەغمە-ناۋادىــن، ۇئنىــڭ 
ــۇ. كېچىنــى شــۇنچىلىك تەســتە تاڭغــا ۇئلىغــان قــۇل،  ائۋازىنــى ھېــچ كىــم ائڭلىماپت
ــا  ــالردەك مۇنچىغ ــى كىيوئغۇل ــا قىســىپ يېڭ ــىنى قولتۇقىغ ــەھەردە بوغچىس ــاق س ق
مېڭىپتــۇ. بىــراق ۇئنىــڭ مۇنچىغــا چۈشــكىدەك ھالىمــۇ قالمىغــان، كۆڭلــى شــۇنچىلىك 
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ــدەكال  ــز خــۇددى كېلىن ــپ ۆئيگــە كەلســە. قى ــن قايتى ســۇنغان ىئكــەن. ۇئ مۇنچىدى
ۇئنــى قارشــى ائپتــۇ. ەئممــا، قىزنىــڭ ائنىســى قىزىغــا كۈنــدۈزى چېقىلىــپ قويۇشــتىن 
ەئنســىرەپ قىزىنىــڭ يېنىدىــن ھېــچ ائيرىلماپتــۇ. قــۇل قىزغــا شــۇنچىلىك ۆئچمەنلىــك 
بىلــەن بىــر قاراپتــۇ ۋە قورقــۇپ تــۇرۇپ: "تەڭرىــم ســېنىڭدەك وئغۇل بالىــدەك ائيالنى 
ھېچكىمگــە نېســىپ قىلمىســۇن! گەرچــە كۈنــدۈزى يــۈزۈڭ قىزالرنىڭكىــدەك گــۈزەل 
كۆرۈنســىمۇ، كېچىلىــرى قىلىقلىرىــڭ ىئشــەكنىڭكىدەك بولــۇپ كېتىدىكــەن " دەپتــۇ 

ۋە قىزدىــن ائيرىلىپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

سەۋر قىل. سەۋر قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلۇپ، غەلىبە ېئرىشىشنىڭ ائچقۇچىدۇر.

ائدەم ۆئز ھالىغــا قــاراپ ىئــش قىلىــش كېرەك. بولمىســا ھۆددىســىدىن چىقالماي 
دەردكــە قالىدۇ.

ىئشىق چارىسىز دەرتتۇر. ۇئنىڭ چارىسى يەنە ۆئزىدۇر.

ائشىق دەردى داۋاسىز دەرتتۇر. ۇئنىڭ داۋاسى پەقەت ۋىسالىغا يېتىشتۇر.

ىئتالرنىڭ ھاۋشىپ قاۋاشلىرىدىن كارۋان يولىدىن توختاپ قاالمتى؟

ائيدىــڭ كېچىــدە ىئتالرنىــڭ بىر-بىرلىرىنــى تاالشــلىرى، تولــۇن ائينىــڭ پەيزىنــى 
بۇزاالمتى؟

ائي نــۇر چاچىــدۇ. ىئتــالر ھاۋشــىيدۇ. ھــەر كىــم يارىتىلىشــىغا قــاراپ ھەرىكــەت 
قىلىدۇ.

ىئــت، شــۇنداق غالجىرلىــق بىلــەن ھاۋشــىغان كېچىــدە، ائي : "مــەن ائي!  مــەن 
ۆئز پەزىلىتىمدىــن ۋاز كېچەلمەيمــەن" دەيــدۇ.

وئتنىڭ وئزۇقى تىكەن.

ائرىفلىق پۈتۈنلەي جاھاننىڭ جانىدۇر.

كىم ىئرفاندىن مەھرۇم بولسا ۇئ جانسىزدۇر.

گۈل نەدە ۆئسسە ۆئسسۇن، ۇئ يەنىال گۈلدۇر.

دۇنيانىــڭ كۆرۈنۈشــى جەننەتتــەك گــۈزەل، بىــراق مەنىســى بىلــەن ىئــچ يــۈزى 
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دوزاخ وئتىدەكتــۇر. دۇنيــا شــەكىل ۋە رەڭ نۇقتىســىدىن قارىغانــدا گۈلــدەك گــۈزەل. 
ەئممــا، ىئچــى زەھەرلىــك يىــالن.

ۆئزىنــى خەلقتىــن ۈئســتۈن كــۆرۈپ، ۆئزىنــى ۇئلۇغلىغانــالر خەلقنىــڭ ۈئســتىگە 
يــۈك ائرتىــدۇ. ۆئزىمــۇ خەلققــە يــۈك بولىــدۇ.

قىزنىڭ يامانسى، دادىنىڭ يۈزىنى قارا قىلىدۇ.

ئەقىلسىز قۇش

بىــر قــۇش، يايالققــا كېلىــپ قونۇپتۇ. دەل شــۇ چاغــدا يايالقتا بىــر وئۋچى قىلتاق 
قــۇرۇپ، چەتتىكــى چۆپلەرنىــڭ ائرىســىغا يوشــۇرۇنۇپ ياتقــان ىئكــەن. قــۇش كېلىــپ 
ائدەمنىــڭ ەئتراپىــدا چۆرگىلــەپ وئۋچىنىــڭ چۆپلــەر ائرىســىغا يوشــۇرۇنىۋالغانلىقىغا 

ھەيــران قاپتــۇ. ائخىــرى چىدىغۇچىلىكــى قالمــاي وئۋچىدىن ســوراپتۇ :

“ســەن كىم بولىســەن؟ نېمە ۈئچۈن يالغۇز بۇ چۆپلەرنىڭ ائرىســىدا تۇرىســەن؟ 
ياۋايى ھايۋانالردىن قورقمامسەن؟”

ائدەم:"مــەن بــۇ دۇنيادىــن قــول ۈئزدۈم. ۆئزۈم تەنھــا مۇشــۇ وئت- چۆپلەرنــى 
يــەپ، ھالىمغــا قانــاەئت قىلىــپ ياشــاۋاتىمەن" دەپتــۇ.

قــۇش يــەردە چېچىغلىق تۇرغان بۇغــداي دانچىلىرىنى كۆرۈپ، ۇئالرنىڭ كىمنىڭ 
ىئكەنلىكىنى ۋە ۇئالرنى دانالپ قورسىقىنى تويدۇرۇشنى وئيالۋاتقانلىغىنى ېئيتىپتۇ.

ائدەم: "بــۇ بۇغدايــالر مــاڭا ائمانــەت، يېتىمنىــڭ ھەققــى. دانلىســاڭ ھــاالل 
ــۇ گەپلەرگــە قــۇالق ســالماي، بېشــىنى يەردىــن  ــۇ. ەئممــا، قــۇش ب بولمايــدۇ" دەپت
ــپ  ــرى بېرى ــۇ. ائخى ــاق يېقىنالپت ــتا قىلت ــالپتۇ. ائستا-ائس ــقا باش ــەي دانالش كۆتۈرم

ــۇ : ــداق دەپت ــە مۇن ــۇ. ۋە  ۆئزىگ ــپ قاپت ــا ىئلىنى قىلتاقق

“يالغانچىغا ائلدانغاننىڭ ائقىۋىتى مانا مۇشۇنداق بولىدۇ”

بۇنــى ائڭلىغــان ائدەم مۇنــداق دەپتۇ: "يــاق ۇئنداق ەئمــەس! بىكاردىن بىكارغا 
يېتىملەرنىــڭ مالىغــا كــۆز قىرىنــى ســالغانالرنىڭ، ائچكۆزلۈكىدىــن كۆزلىرى كۆرمەس 

بولغانالرنىــڭ ائقىۋىتــى مانا مۇشــۇنداق بولىدۇ“

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 
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تاماخورنىڭ ائقىۋىتى ھاالكەت.

ھەر سۆزگە ىئشەنگەن، پۇشايمانغا قالىدۇ.

يەتتە ۆئلچەپ، بىر كەس.

ــۇق، يامــان دوســتتىن مىــڭ ياخشــى. چۈنكــى “دوســتۇڭ قاغــا بولســا  يالغۇزل
يېيىشــىڭ پــوق”

ەئي ائلتــۇن كەمەرنــى تاقىغان، زىبۇ-زىننەتلەرنى ۈئســتىگە ائرتىۋالغان كىشــى! 
ھامىنى  يەڭســىز، ياقىســىز كېپەن كىيىســەن.

ۆئلۈمــۈڭ، ســېنى مازارغــا ائپىرىدىغــان ۆئلــۈم ەئمــەس. بەلكــى ســېنى نۇرغــا 
ــن بولســۇن. ــان ۆئلۈملەردى ائپىرىدىغ

چۈمۈلــە بۇغدايــالر بىلــەن تولغــان خامانغــا قارىمــاي، پەقــەت بىر تــال بۇغدايغا 
نەزەر تاشــاليدۇ.

باشــقىالر بــۇ دۇنيــا ۋە ۇئ دۇنيــا ۈئچــۈن كەبىگــە بارىــدۇ. ھالبۇكــى كامىــل 
ىئنســانالر داىئم ۇئ يەردە ۋاقىتلىق تۇرغاندەك ياشــايدۇ. ۇئالرغا نىســبەتەن كەبىنىڭ 

ىئشــىكى ھــەر ۋاقىــت وئچــۇق.

بــۇ پانــى دۇنيــا بازىرىــدا مەنىــۋى ائلتــۇن تاپماقچىمــۇ ســەن؟ ىئزدىگەنلىرىــڭ 
تەڭرىدىــن باشــقا بىرســىدە بارمــۇ؟

ۆئمرۈمنىــڭ يېرىمــى ېئســىل تىلەكلــەر بىلــەن ۆئتتــى. قالغــان يېرىمــى 
دۈشــمەنلەرنىڭ دەردلىــرى بىلــەن يــوق بولــۇپ كەتتــى.

قوچقار بىلەن ئوغرى

بىــر ائدەم بىــر قوچقارنىــڭ بوينىنــى ائرغامچــا بىلــەن باغــالپ كېتىۋاتســا، بىــر 
ــۇ.  ــى كېســىپال قوچقارنــى وئغرىــالپ قېچىپت وئغــرى ائســتا ائرقىســىدىن كېلىــپ يىپن
ــن  ــر ھازادى ــى ســەزگەن ھامــان ىئزدەشــكە باشــالپتۇ بى ائدەم قوچقارنىــڭ يوقلۇقىن
كېيىــن قۇدۇقنىــڭ بېشــىدا تۇرغــان قوچقــار وئغرىســىنى كۆرۈپتــۇ. وئغــرى ائدەمنىــڭ 
ۆئزى تەرەپكــە قــاراپ كېلىۋاتقانلىقىنــى كــۆرۈپ دەرھالال: "ائپال، تەلەيســىز بېشــىمغا 
كەلگــەن باال-قازاالرغــا ەئمــدى قانــداق قىالرمــەن؟" دەپ دات-پەريــاد قىلىــپ، 
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يىغالشــقا باشــالپتۇ.

ائدەم وئغرىنىــڭ يېنىغــا كېلىــپ: "نېمىگــە يىغاليســەن؟ بۇنچىلىــك دات-پەريــاد 
قىلغــۇدەك زادى نېمــە ىئــش بولــدى؟" دەپ ســوراپتۇ.

وئغــرى: "ائلتــۇن بــار خالتــام قۇدۇققــا چۈشــۈپ كەتتــى. شــۇ تاپتــا  نېمــە 
قىلىشــىمنى بىلمەيۋاتىمەن. ەئگەر ۇئنى قۇدۇقتىن ائاللىســاڭ، ىئچىدىكى ائلتۇنالرنىڭ 
بەشــتىن بىرىنــى رازىمەنلىــك بىلــەن ســاڭا بېرەتتىــم. قېنــى ۇئرۇنــۇپ باققىــن، يــۈز 

ائلتۇننىــڭ بەشــتىن بىــرى ســېنىڭ دېگــەن گــەپ" دەپتــۇ.

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان ائدەم: "ىئگــە بولىدىغــان ائلتۇنغــا يۈتتــۈرۈپ قويغــان 
قويدىــن وئنــى كېلىدىكــەن" دەپ وئيالپتــۇ ۋە "ۇئلــۇغ تەڭــرى بىــر ىئشــىكنى ەئتســە، 
يەنــە بىــر ىئشــىك ائچىدىكــەن، قوچقــار قولدىــن كەتكــەن بىلــەن تۆگىگــە ىئگــە 
ــا  ــى يېشــىپ، قۇدۇقق ــۇپ، كىيىملىرىن ــۇل بول ــدۇم" دەپ وئيــالپ، ماق بولىدىغــان بول
چۈشــۈپتۇ. بۇنىڭ بىلەن وئغرى ۇئنىڭ كىيىملىرىنى، يېنىدا نېمە بولســا  ھەممىســىنى 

ېئلىــپ قېچىــپ كېتىپتــۇ .

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ەئســلىدە ماددىــي گۈزەللىــك ېئتىبارســىز. چۈنكــى، گــۈزەل بىــر يــۈز كىچىــك بىر 
تىكەننىــڭ زەخمىســى بىلــەن يــارا بولــۇپ سەتلىشــىپ كېتىشــى مۇمكىن.

ائدەمنىڭ ياخشىسى، باشقىالرغا ياخشىلىق قىلغان ائدەمدۇر.

ــام كېســەككە  ــدا خ ــڭ يېنى ــالر، ەئقىللىقالرنى ــە بولمىغان ــە ىئگ ســاغالم ەئقىلگ
ــايدۇ. وئخش

كۈچۈڭ يەتمىسە، يوشۇرنۇۋال. كۈچۈڭ يەتمىسە قېچىشنىڭ ۆئزى سۈننەت.

توپتىن ائيرىلغان قوينى بۆرە يەيدۇ.

يول دېگەن نېمە؟ نۇرغۇن ائياق ىئزلىرى بولغان يەردۇر.

دوست دېگەن، تەدبىر شوتىلىرى بىلەن سېنى قىرغا كىشىدۇر.

بىلــەن  ياخشــى دوســت ســەپەردە ھەمــراھ بولســا، ســەپىرىڭ خۇشــاللىق 
ائخىرلىشــىدۇ.
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قەلــەم بىلــەن قەغــەز دوســت بولمىغــان بولســا، قەغەزگــە ۈئنچىلــەر تىزىلمىغــان 
بوالتتى.

كارۋان كۆزەتچىسى

بىــر كارۋان كۆزەتچىســى ۇئخــالپ قاپتــۇ. بــۇ پەيتنــى پۇرســەت بىلگــەن وئغــرى 
ائســتا كېلىــپ ،  پۈتــۈن مال-ۇئالقالرنــى ېئلىــپ كېتىپتــۇ.

ســەھەردە كارۋانــالر ۇئيقۇدىــن وئيغىنىــپ ، پۈتــۈن يۈكلەرنىــڭ ۋە تۆگىلەرنىــڭ 
يــوق بولغانلىقىنــى كــۆرۈپ، بارلىــق ماللىرىنىــڭ وئغرىــالپ كېتىلگەنلىگىنــى بىلىپتــۇ. 
شــۇنىڭ بىلــەن ھەممىســى كارۋان كۆزەتچىســىگە: " ەئي كۆزەتچــى! مالــالر قېنــى؟ 

تۆگىلــەر قېنــى؟ پۈتــۈن يۈك-تاقىلىرىمىــز قەيەرگــە كەتتــى؟" دەپ ۋارقىرىشــىپتۇ.

كۆزەتچــى: "وئغــرى ھېچكىمگە تۇيدۇرماســتىن ھەممە نەرســىمىزنى وئغرىالپ 
قېچىپتــۇ" دەپتۇ.

بــۇ جاۋابنــى ائڭلىغــان كارۋانــالر قاتتىــق خاپــا بولــۇپ: "ەئي شــامالدا توزۇشــقا 
ــپ  ــرى كېلى ــەرۋا ائداش! وئغ ــايدىغان بىپ ــە وئخش ــۇم دۆۋىلىرىگ ــان ق ــار تۇرغ تەيي
ــڭ ؟ ســېنىڭ ىئشــىڭ زادى  ــالپ ماڭغىچــە ســەن نېمــە قىلغانتى ــى وئغرى ماللىرىمىزن

ــۇ. ــا مۇشــۇنداق قىالمســەن؟" دەپ ائچچىقالپت ــى مان ــە؟ ســەن كۆزەتچىلىكن نېم

كۆزەتچــى: "مــەن ۆئزۈم يالغــۇز. ۇئالر ھــەم جىــق ھــەم قوراللىــق. ۇئنىــڭ 
ۈئســتىگە ھەممىســى جەســۇر يىگىتلــەر ىئكــەن" دەپتــۇ.

كارۋانــالر: "بوپتــۇ شــۇنداقمۇ دەيلــى. ەئممــا، ســەن ۇئالرغا تەڭ كېلەلمىســەڭ،  
نېمــە ۈئچــۈن ۋارقىــراپ بىزنــى وئيغاتمىدىڭ؟“

كۆزەتچــى: "ۋارقىــراي دەپ تۇرۇشــۇمغا، بىرســى پىچىقىنــى تەڭلىســە، بىرســى 
ــرال  ــان بولســاڭ، ھازى ــى چىقىرىدىغ ــەر ۈئنۈڭن ــپ: "ەئگ ــۋە قىلى ــەن ھەي ــى بىل قىلىچ
ــۇپ  ــا تۇرســۇن، قورق ــراش ۇئياقت ــەن ۋارقى ــدى. شــۇنىڭ بىل ــەن" دې ــى ائلىم جېنىڭن
نەپەســمۇ ائاللمــاي قالدىــم. ەئممــا، ھازىــر دات- پەريــاد قىــالي، ۋارقىــراي. ھازىــر 

نېمــە قىلغــۇم كەلســە شــۇنى قىالاليمــەن" دەپتــۇ.

كارۋانــالر: "ەئي كالــۋا! ھازىر ۋارقىرىغاننىڭ نېمە پايدىســى؟ ەئمدى بولغۇلۇق 
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بىزگە بولــدى" دەپتۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

بىــر ۆئمــۈر گۇنــاھ قىلىــپ، ەئزىــز ۆئمــۈر تۈگىگەنــدە "ەئۇئزۇ" دېگەننىــڭ نېمــە 
پايدىسى؟

غەپلەت ۇئيقۇسى ىئنساننىڭ بېشىغا چىقىدۇ.

يوقىتىــپ قويغــان نەرســىلەر ۈئچــۈن مەيۈســلەنمەڭالر. ھــەر يامانلىقنىــڭ 
ائرقىســىدىن بىــر ياخشــىلىق بــار.

تەۋبە بىر سايىدۇر، رەھمەت-مەرھەمەت بولسا پارلىغان تولۇنائيدۇر.

ھەممــە يــەردە سەنســىز بىــر ھايــات يــوق. ســېنىڭ لۇتاى-ىئنايىتىــڭ بولمىســا، 
ىئنســان مەۋجــۇت بواللمايــدۇ.

ســەن ۆئزۈڭنــى ۇئيقۇدىــن ۆئزۈڭ وئيغــات! خــۇددى ســۇنىڭ ائۋازىنــى ائڭلىغــان 
كىشــى ۇئسســىغاندەك.

مەشۇقىنى ساقالپ ئۇخالپ قالغان ئاشىق

ــدا بىــر ائشىق-مەشــۇق ۆئتكــەن ىئكــەن. يىگىــت ھــەر ۋاقىــت  بۇرۇنقــى زامان
دېگەن گېپىدە تۇرىدىكەن. ۋەدىسىگە ۋاپا قىلىدىكەن. نەچچە يىل ۆئز سۆيگۈسېنىڭ 

ۋىســالىغا يېتىــش ۈئچــۈن ۈئمىــد بىلەن ياشــاپتۇ. 

بىــر كۈنــى يارىدىــن: "پاالنــى يەرگــە كــەل، ۇئ يــەردە مېنــى ســاقال. مــەن شــۇ 
ــۇ. يەرگــە كېلىمــەن " دەپ خــەۋەر كەپت

يىگىــت خۇشــاللىقىدىن ەئتراپىدىكىلەرگــە ســۆيۈنچە تارقىتىپتــۇ. ائرزۇ قىلغــان 
ــپ  ــق قىلى ــۇپ، قۇربانلى ــال بول ــلىغانلىقىدىن خۇش ــڭ كۆرۈنۈشــكە باش ــۇن ائينى تول

يېتىــم - يېســىرالرغا نەزىــر بېرىپتــۇ.

يىگىــت ســۆيگىنىنىڭ دېگــەن يېرىگــە بېرىــپ، بىــر يــاڭاق دەرىخىنىــڭ تۈۋىــدە 
ســاقالپ وئلتۇرۇپتــۇ. يىگىت ســاقالۋېرىپ ائخىــرى كېچىنىڭ بىر ۋاقتىــدا ۇئخالپ قاپتۇ 
. يېرىــم كېچــە بولغانــدا قىــز ۆئز ۋەدىســىگە ۋاپــا قىلىــپ، دېيىشــكەن جايغــا يېتىــپ 
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كەپتــۇ. قارىغــۇدەك بولســا ۆئز يــارى ۇئخالۋاتقــۇدەك. قىــز قاتتىــق ەئپسۇســلىنىپتۇ 
ۋە يېڭىنىــڭ ۇئچىدىــن بىــر پارچىنــى كېســىپ ېئلىــپ، يەردىكــى ياڭاقالرنــى ۇئنىڭغــا 
ــاال ىئكەنســەن.  ــى ب ــەن تېخ ــۇ ۋە: "س ــېلىپ قويۇپت ــا س ــڭ يانچۇقىغ وئراپ، يىگىتنى

ھازىرچــە بۇالرنــى وئينــاپ تــۇر" دېگەنــدەك كېتىــپ قاپتــۇ.

تــاڭ ســەھەردە يىگىــت ۇئيقۇدىــن وئيغىنىــپ، يانچۇقىدىكى يەڭنىڭ پارچىســىغا 
وئرالغــان ياڭاقالرنــى كۆرۈپتــۇ ۋە ۆئز ســۆيگىنىنىڭ كەلگەنلىكىنــى تۇيمــاي غەپلــەت 
ۇئيقۇســىدا ۇئخــالپ قالغانلىقىنــى بىلىــپ قاتتىــق پۇشــايمان قىلىــپ نالــە قىپتــۇ: 
"ەئي ســۆيۈملۈكۈم! ســەن ھەممىدىــن ســەمىمىي ۋە ۋاپادارســەن. مــەن بولســام 
ــر  ۇئيقۇســىز كۆڭــۈل، بۇنىڭغــا ىئشــەنچەم كامىــل.  ــم. ســەن بى ــا قىلدى ۋاپاغــا جاپ
كارۋان كۆزەتچىســىدەك غەپلــەت وئيقۇســىغا چۆكتــۇق ۋە پۇشــايماندا قالــدۇق. بــۇ 

دەرتلىرىمنــى ەئمــدى كىمگــە تۆكــەي”

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

تىرىشقان مەقسىتىگە يېتىدۇ.

سەۋر قىلغان غەلىبە قىلىدۇ.

سۆز بەدەنگە وئخشىسا، سۆزنىڭ مەنىسى بىر جاندۇر.

تەن كۆزى داىئم تەننى كۆرسە، جان كۆزى ائيدىڭ جاننى كۆرىدۇ.

ۇئرۇق-تۇغقــان، دوســت-يارەنلىرىڭ ۆئلگەنــدە كۆڭلــۈڭ يېرىــم بولــۇپ، 
مېھرىبانلىــق قىلغــان بولســاڭ، تىرىكلەرگىمــۇ شــۇنداق مۇائمىلــە قىــل.

ــتۈرگىن.  ــىلىقنى يەرلەش ــە ياخش ــپ، ىئچىڭگ ــرەت ېئلى ــالردىن ىئب ــان ىئش بولغ
ــن. ــۇپ ائتقى ــى يۇل ــەت ۋە قىزغانچاقلۇقن ــك، ھەس ــى ۆئچمەنلى ىئچىڭدىك

دۇمباقچى

ــر ســاراينىڭ  ــا بى ــر كېچىســىدە، بىرســى كاتت ــزان ائيلىرىنىــڭ بى ــارەك رامى مۇب
ــى ائڭالپ  ــڭ ائۋازىن ــۇ. دۇمباقنى ــاق چاپت ــۈن دۇمب ــپ ســوھۇرلۇق ۈئچ ــا كېلى ائلدىغ
ســوھۇرلۇق ۋاقتــى بولغان وئخشــايدۇ دەپ وئرنىدىن قوپقانالردىــن بىرى دۇمباقچىغا 
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ۋارقىــراپ: "يېرىــم كېچىــدە دۇمبــاق چالغىنىڭ نېمىســى؟ ســوھۇرلۇق ۋاقتى بولمىســا 
يــا ســەھەر ۋاقتىــدا چالمامســەن ۇئ دۇمبىقىڭنــى. ھــە يەنــە بىــر ىئــش، بــۇ ســارايدا 
ھېچكىــم وئلتۇرمايــدۇ. بىكارغــا ســاراينىڭ ائلدىــدا دۇمبىقىڭنــى ياڭراتمــا. بــۇ يــەردە 

جىندىــن باشــقا بىرســى يــوق. ۆئزۈڭنــى ائۋارە قىلمــا.”

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان دۇمباقچــى : "گېپىمگــە وئبــدان قــۇالق ســال. گېپىــم 
ــە  ــم كېچ ــۈن يېرى ــەن ۈئچ ــر س ــارا، ھازى ــاڭا ق ــە. م ــا رەنجىم ــەن بولس ــر كەتك ېئغى
بولغــان بىلــەن، مــەن ۈئچــۈن يېقىملىــق ســەھەر ۋاقتــى . ھــەر كېچىلــەر مــەن ۈئچــۈن 
كۈنــدۈزدەك، قىلغــان ىئشــلىرىم مــەن ۈئچــۈن غەلىبــە. نىل دەرياســېنىڭ ســۈيى ســاڭا 
ــدۇ . ســاڭا تۆمــۈر كۆرۈنگــەن نەرســە  ــاڭا ســۈزۈك ســۇ كۆرۈنى ــان كۆرۈنســە ، م ق
داۋۇد ۈئچــۈن مۇمــدۇر. ســاڭا نىســبەتەن تــاغ، داۋۇت ۈئچــۈن ۇئســتا بىــر چالغــۇدۇر. 
ــق ســۆزلىيەلەيدۇ  ــى يېقىملى ــدا ناھايىت ــڭ ھۇزۇرى ــاش، ەئھمەتنى ســاڭا نىســبەتەن ت
. جاھاندىكــى بارلىــق مەۋجۇداتــالر كىشــىلەرگە ۆئلۈكتــەك كۆرۈنســىمۇ، ەئممــا، 
ھەققــە نىســبەتەن بىلىملىــك ۋە ىئتاەئتمەنــدۇر. ســەن بــۇ ســارايدا ھېــچ كىــم يــوق، 
بىكاردىــن بىكارغــا دۇمبــاق چالما دەيســەن. خەلق ھەق ۈئچــۈن ائلتۇنالرنى خەجلەپ 
ــەق  ــدۇ. ائشــىقالر ھ ــان ياخشــى ىئشــالرنى قىلى ــالىدۇ. نۇرغۇنلىغ مەســچىتلەرنى س
ــوش  ــى ب ــۇ ۇئ ۆئين ــا قانداقم ــدۇ. ۇئنداقت ــدا قىلى ــى پى ــى ۋە جانلىرىن ــدا ماللىرىن يولى
دېگىلــى بولســۇن؟ بۇنــداق ســۆزلەرنى ائرىفــالر راۋا كۆرمەيــدۇ. كەبىمۇ كۆرۈنۈشــتە 
ىئچــى بــوش كۆرۈنىــدۇ ، ەئممــا ۇئ يــەردە ۇئ كۆرۈنىــدۇ. قانداقمــۇ  ھەقنىــڭ ۆئيىنــى 
ــار. نېمــە ۈئچــۈن ۇئنىــڭ  بــوش دېگىلــى بولســۇن. ۇئ يــەردە ەئلۋەتتــە خۇشــاللىق ب
ەئتراپىــدا كېچە-كۈنــدۈز لەببەيكىلــەر ســۆزلىنىدۇ؟ شــۇڭا مــەن بــۇ ســاراينى بــوش 
دەپ قارىمايمــەن. بەزىلــەر ەئييۇب ەئلەيھىسســاالمدەك دەرد ىئچىدە بولســا، بەزىلەر 
ياقــۇپ ەئلەيھىسســاالمدەك ســەۋر قىلماقتا.قەلــب چاڭقاقلىقــى ىئچىــدە يــۈز مىڭالرچە 
ىئنســان، ھــەق ۈئچــۈن تىرىشــماقتا. مــەن رەببىمدىــن مــەدەت تىلەيمــەن. مــەن ۈئمىد 

بىلــەن ســوھۇرلۇق دۇمبىقىنــى ياڭرىتىمــەن" دەپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

بەزىلــەر مۇنارنــى كۆرگــەن بىلــەن، ۇئ يەرگە قونغــان قۇشــنى كۆرەلمەيدۇ. يەنە 
بىرســى ۇئ قۇشــنى كۆرســىمۇ، ەئمما، قۇشــنىڭ ائغزىدىكى پەينى پەرق ېئتەلمەيدۇ. 
ەئممــا، ھــەق نــۇرى بىلــەن قارىغــان بىرســى ھــەم قۇشــنى ھــەم ائغزىدىكــى پەينــى 

كۆرەلەيدۇ.
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ــەر  ــان الي دەپ قارىســا، بەزىل ــن يوغۇرۇلغ ــەت توپىدى ــەر ىئنســاننى پەق بەزىل
ــدۇ. ــى كۆرى ــى ۋە ەئمەللەرن اليدىكــى ىئلىمن

دەرۋىش بىلەن يولۇچى

ــان  ــر ن ــكە بى ــر دەرۋىش ــان بى ــازا ائچق ــىقى ت ــى، قورس ــر يولۇچ ــى بى ــر كۈن بى
بېرىپتــۇ. ناننــى قولىغــا ائلغــان دەرۋىــش ناھايىتــى رازىمەنلىــك بىلــەن مۇنــداق دۇائ 
قىپتــۇ: "ەئي رەببىــم!  ۇئ مــاڭا نــان بــەردى. ۇئنىــڭ ۆئيىگــە ساق-ســاالمەت بېرىشــىغا 

نېســىپ قىلغايســەن.

ــۇ: "ھــەي  ــداق دەپت ــپ مۇن ــان يولۇچــى تېرىكى دەرۋىشــنىڭ دۇائســىنى ائڭلىغ
ھاماقــەت، ۆئي دېگىنىــڭ ائشــۇ مــەن كۆرگــەن ۆئي بولىدىغــان بولســا، تەڭــرى مېنــى 

ەئمــەس، بەلكــى ســېنى ۇئ ۆئينــى كۆرۈشــكە نېســىپ قىلســۇن!“

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

بەتخــۇي ىئنســانالرغا گــەپ قىلســاڭ، گەپنــى چۈشــەنمەي، ســېنى وئســال ھالغــا 
چۈشــۈرۈپ قويىــدۇ.

سۆزنىڭ قىممىتىنى بىلىدىغان كىشىگە سۆزلە. ۇئ سۆزنىڭ قەدرىنى بىلىدۇ.

سۆز، ائڭلىغۇچىغا قاراپ دېيىلىدۇ 

تىككۈچى ائدەمنىڭ بويىغا قاراپ كىيىم پىچىدۇ.

نادانالر بار سورۇندا دېيىلگەن سۆزلەرنىڭ قىممىتى بولمايدۇ.

بۇ قانداق ۆئي

بىــر قورۇنىــڭ ائلدىغــا بىــر تىلەمچــى كەپتــۇ ۋە بىــر پارچــە نــان تىلەپتــۇ. ۆئينىڭ 
ىئگىســى چىقىــپ: "بــۇ يــەردە نــان نېمىــش قىلىــدۇ؟ بــۇ يــەر يــا ناۋايخانــا بولمىســا، 

ســاراڭمۇ ســەن؟ مــاڭ ناۋاينىــڭ يېنىغــا بــار!" دەپ دىۋانىنــى ھەيدىۋېتىپتــۇ.

دىۋانــە: "بوپتــۇ نــان بولمســىمۇ مەيلــى. بىــر پارچــە قوينىــڭ مېيــى بولســىمۇ 
بەرگىــن" دەپتــۇ.

ۆئينىــڭ ىئگىســى: "بــۇ يــەردە مــاي نېمــە قىلىــدۇ؟ بــۇ يــەر قاسســاپ دۇكىنــى 



280

بولمىســا، مــاڭ قاسســاپقا بــار!“

دىۋانــە: "ۇئنداقتــا ائزراق ۇئن بولســىمۇ بەرگىــن" دېيىشــىگە ، ۆئينىڭ ىئگىســى 
تېخىمــۇ تېرىكىپ:

“بۇ يەرنى تۈگمەن دەپ قالدىڭمۇ؟” دەپتۇ.

دىۋانــە ائخىــرى: "بوپتــۇ، ســەندىن ھېــچ نېمــە چىقمايدىغــان وئخشــايدۇ، تــوال 
بىــر نەرســە ســوراپ ائغزىــم قــۇرۇپ كەتتــى، مــاڭا بىــر پىيالە ســۇ ەئچىقىپ بەرســەڭ" 

دەپتۇ.

ۆئينىــڭ ىئگىســى: "ســەن نېمــە دەۋاتىســەن؟ بــۇ يــەردە يــا ېئرىــق ، يــا قــۇدۇق 
بولمىســا ســۇ بوالتتىمــۇ؟" دەپ ســۇنىمۇ بەرمەپتــۇ. شــۇنداق قىلىــپ ۆئي ىئگىســى 
ناندىــن تارتىــپ ســۇغىچە ھەممــە نەرســىگە بىــر ســەۋەب كۆرســىتىپ "يــوق" ال 
دەپتــۇ. ائخىــرى دىۋانــە قورونىــڭ ىئچىگــە كىرىــپ، سىيىشــكە باشــالپتۇ. بــۇ قىلىقنــى 
ــۋان  ــۇ–دە، "ھــەي، قىلىقســىز ھاي ــى چىقىپت ــڭ ىئگىســېنىڭ جان-پېن كۆرگــەن ۆئينى

“نېمــە قىلىۋاتىســەن؟" دەپ ۋارقىراپتــۇ.

دىۋانــە: "بۇنــداق ھېــچ نەرســە يــوق، ھەتتــا ســۇمۇ يــوق ۋەيرانــە بىــر يــەردە 
ائدەم ياشــىغىلى بولمىغاندىكىــن، ھاجەتخانــا بولۇشــقىال اليىــق. شــۇڭا ســىيىپ بىــر 

ائز راھەتلىدىــم" دەپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ھەقىقى دەرۋىش بەدەندىن، مالىدىن ۋاز كېچەلىگەن كىشىدۇر.

تىلەمچــى مېلــى يــوق بولغــان كىشــىدۇر. قاناەئتــكار كىشــى بولســا جىســمىنى 
پىــدا قىلغــان كىشــىدۇر.

ســەن تىلەيدىغىنىڭنــى تەڭرىدىــن تىلــە. تەڭــرى ھېچقانــداق كۆڭۈلنــى رەت 
قىلمايــدۇ.

چىشى يوق ىئت، ائدەم چىشلىمەي قىغ پۇرايدۇ.

ھەيۋەتلىــك، چىرايلىــق بىــر تــوزدەك كۆرۈنگىــن، كۆڭــۈل ىئگىلىرى ســاڭا قاراپ 
زوقالنسۇن.

تاتلىق تىللىق شاتۇتىدەك بول، سۆزلىرىڭنى ائڭالپ ھۇزۇرالنسۇن.
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ائشىق بۇلبۇلدەك نالە قىلىپ سايرىغىنكى، باغالردا ائۋازىڭ ياڭرىسۇن.

شەھۋەتلىك ۆئمۈر، دوزاخنىڭ دەسمايىسىدۇر.

ئويلىغىنىڭنى قىل

ائغرىــپ قالغــان بىــر ائدەم تېۋىپقــا كۆرۈنــۈش ۈئچــۈن كەپتــۇ. ائغرىــق تېۋىپقــا: 
"ەئي تېۋىــپ ۇئســتا، تومۇرۇمنــى بىــر تۇتــۇپ بــاق. ىئچىمدىكــى دەرتلەرنــى ائڭال. 

چۈنكــى، قولۇمنىــڭ تومۇرلىــرى يۈرىكىمگــە تۇتىشــىدۇ." دەپتــۇ.

تېۋىــپ كېســەلنىڭ تومۇرىنــى تۇتــۇپ، كېســەلنىڭ ېئغىرلىقىنــى بىلىپتــۇ، ۇئنىــڭ 
ســاقايماس كېســەلگە گىرىپتــار بولغانلىقىنــى جەزىملەشــتۈرۈپتۇ.

تېۋىــپ: "كۆڭلىــڭ نېمىنــى خالىســا شــۇنى قىــل. بەدىنىڭنــى چىرمىۋالغــان بــۇ 
كونــا دەرتلەرنىــڭ ھەممىســى يوقالســۇن. پەرھىــز تۇتمــا. بــۇالر ســاڭا توســقۇنلۇق 
قىلمىســۇن. شــۇنى ېئســىڭدە چىــڭ تۇتقىنكــى، ســەۋر بىلــەن پەرھىــز بــۇ كېســەلنىڭ 

دۈشــمىنى. كۆڭلۈڭگــە كەلگەننــى قىلىــۋەر" دەپ جېكىلەپتــۇ.

ائغرىــق ائدەم:"بــەك ياخشــى بولــدى. قېنــى ۇئنداقتــا مــەن بېرىــپ دەريــا بويىنى 
ســەيلە قىــالي" دەپتــۇ ۋە دەريــا بويىغــا كەپتــۇ. دەريــا بويىــدا كېســىلىگە شــىپالىق 
ــدا بىــر ســوپىنىڭ زوڭزىيىــپ وئلتــۇرۇپ يــۈز- ــا قىرغىقى تىلەپتــۇ. شــۇ چاغــدا دەري

كۆزلىرىنــى پاكىــز يۇيۇۋاتقانلىقىنــى كۆرۈپتــۇ.

ائغرىــق ائدەم ســوپىنىڭ گەدىنىگــە كــۆزى چۈشــۈپ ، بىــر ىئش خىيالىغــا كەپتۇ، 
ائندىــن ىئچىــدە ۇئ ســوپىنىڭ پارقىــراپ تۇرغــان گەدىنىگــە بىــر شــاپىالق ۇئرغۇســى 
ــپ  ــپ، ســوپىنىڭ قېشــىغا كېلى ــرى ېئســىگە كېلى ــڭ دېگــەن گەپلى ــۇ ۋە تېۋىپنى كەپت
ــر ائۋاز  ــپ بى ــاق!" قىلى ــن "پ ــوپىنىڭ گەدىنىدى ــاپتۇ. س ــاپىالق س ــر ش ــە بى گەدىنىگ
چىقىپتــۇ. تۇيۇقســىز تەگكــەن شــاپىالقتىن ھودۇقــۇپ كەتكــەن ســوپى گەجگىســىنى 
ــۇ ۋە  ــەن؟" دەپ ۋارقىراپت ــى س ــە قىلماقچ ــەي ەئدەپســىز! نېم ــۇرۇپ: "ھ ــىالپ ت س
ــۇ.  ــەن راســا ۇئرۇپ، ســاقال-بۇرۇتلىرىنى يۇڭدىۋەتكىســى كەپت ــى مــۇش بىل ائدەمن
ەئممــا وئرۇق، كېســەلچان ائدەمنــى كۆرۈپ ۆئزىنى بېســىۋاپتۇ. ەئممــا ائدەمنى ۇئدۇل 

قازىنىــڭ ائلدىغــا ەئكەپتــۇ.



282

قــازى ائلدىــدا تۇرغــان بــۇ ائۋاق، رەڭگى-رويــى ســاماندەك ســارغايغان  
كېســەلچان گۇناھكارنىــڭ ۈئستى-بېشــىغا ســىنچىالپ قــاراپ دەپتــۇ: "مــەن تىرىكلــەر 
ۈئســتىدىن ھۆكــۈم چىقىرىمــەن. قەبرىدىكىلــەر ۈئچــۈن ەئمــەس. بــۇ ائدەم گەرچــە 
گۆردىــن تىرىلىــپ چىقمىغــان بولســىمۇ، ەئممــا چىرايى جەســەتتىن قېلىشــمايدىكەن. 
گــۆردە ۆئلۈكلەرنــى كــۆپ كۆرگــەن. ھازىــر ۆئلۈكتىن گۆرنــى كۆرۈۋاتىمــەن. ەئي كور 

! شــۈكرى قىلغىنكــى ســېنى بىــر تىرىــك كېلىــپ ۇئرمايــدۇ“

قازىنىــڭ ھۆكمىنــى ائڭلىغــان ســوپى، نــارازى بولــۇپ: "مېنىڭ ھېچ بىــر گۇناھىم 
ــچ جــازا بەرمەســلىك  ــڭ ۈئچــۈن ھې ــر شــاپىالق ۇئردى. بۇنى ــى بى ــوق تۇرســا، مېن ي

قانداقمــۇ ائدىللىــق بولســۇن؟"  دەپتــۇ.

قازى، كېسەل ائدەمگە قاراپ:"يېنىڭدا ائزراق پۇل بارمۇ؟" دەپ سوراپتۇ.

كېسەل ائدەم: "يېنىمدا بۇ دۇنيالىق پەقەت ائلتە تەڭگەم بار" دەپتۇ.

قــازى: "ۇئنداقتــا ۈئچ تەڭگىنــى ۆئزۈڭ خەجلــە، قالغان ۈئچ تەڭگىنى غىڭشــىماي 
بــۇ ائدەمگــە بــەر. بــۇ تايــاق يېگەنمــۇ ســاڭا وئخشاشــال يوقســۇل بىــر ســوپى ىئكــەن. 

ۇئ ۈئچ تەڭگىگــە نــان ېئلىــپ يېســۇن" دەپ ھۆكــۈم قىپتۇ.

ــۆزى  ــڭ ك ــدا، بىمارنى ــۇنداق بۇرۇلغان ــۇپ، ش ــاكارالپ بول ــى ج ــازى ھۆكۈمن ق
قازىنىــڭ يوغــان سەللىســى ائســتىدا پارقىــراپ تۇرغان گۆشــلۈك گەدىنىگە چۈشــۈپتۇ 
– دە، يەنــە قازىنىــڭ قات-قــات گۆشــلۈك گەدىنىگــە بىــر شــاپىالق ۇئرغۇســى كەپتــۇ 
ۋە تېۋىپنىــڭ "كۆڭلۈڭگــە نېمــە كەلســە شــۇنى قىــل، ھەرگىــز ســەۋر قىلمــا، پەرھىــز 
تۇتمــا، بــۇ ســېنىڭ كېســىلىڭ ۈئچــۈن زىيانلىــق" دېگــەن ســۆزلىرى قــۇالق تۈۋىــدە 
جاراڭالپتــۇ ۋە ۇئرغــان شــاپىالقنىڭ جازاســىمۇ تايىنلىــق ىئكەنغــۇ دەپ وئيالپ، ائســتا 
قازىنىــڭ قۇلىقىغــا بىــر نېمــە دېمەكچــى بولغانــدەك قىلىــپ تــۇرۇپ، قولىنــى ېئگىــز 

كۆتــۈرۈپ قازىنىــڭ گەدىنىگــە بىــر شــاپىالق ۇئرۇپتــۇ.

ــپ  ــار تىكىلى ــا، بىم ــەن قازىغ ــۈپ كەتك ــق چۆچ ــىدىن قاتتى ــاق زەربىس ــۇ تاي ب
ــن  ــڭالر ۈئچ تەڭگىدى ــەن ىئككى ــوپى بىل ــى. س ــە تەڭگىن ــۇ ائلت ــۇرۇپ: " ائلســىال ب ت

بۆلۈشــۈۋىلىڭالر، مەنمــۇ بــۇ دەۋا-دەســتۇردىن بىراقــال قۇتــۇالي" دەپتــۇ.

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان قــازى قاتتىق ائچچىقىدا  گەپ قىالي دېيىشــىگە، ســوپى 
چاققانلىــق بىلــەن مۇنداق دەپتۇ:
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ــەرىەئتنىڭ  ــەن ش ــەق! س ــڭ بەرھ ــېنىڭ ھۆكمى ــازى! س ــەرۋەر ق “ەئي! ائدالەتپ
ىئجراچىســى.

ــرەك  ــلىكىڭ كې ــقىالرغىمۇ راۋا كۆرمەس ــەن ىئشــنى باش ــە راۋا كۆرمىگ ۆئزۈڭگ
ــۇ. ىئــدى. باشــقىالر ۈئچــۈن قازغــان گۆرگــە ەئمــدى ۆئزۈڭ چۈشــتۈڭ" دەپت

 ســوپى يەنــە مۇنــداق دەپتــۇ: "گەدەنگــە ۇئرۇلغــان بىــر شــاپىالق ۈئچــۈن 
ــۇ  ــەن ھۆكۈملىرىڭم ــۈن بەرگ ــقا داۋاالر ۈئچ ــا، باش ــۇ بولس ــۈڭ ب ــەن ھۆكۈم بېرىلگ
چاغلىــق وئخشــايدۇ. ســېنىڭ ائلدىڭغــا ائدالــەت تەلــەپ قىلىــپ كەلگەنلەرنىــڭ ھالىغــا 
ۋاي! كىــم بىلىــدۇ قانچىلىــك ائدەملەرنىڭ ۈئســتىدىن خاتا ھۆكــۈم چىقىرىپ، ۇئالرنىڭ 
ۇئۋالىغــا قالدىــڭ. مېنــى زاڭلىــق قىلغــان ىئدىڭ، ەئمدى بۇنىڭ دەردىنــى ۆئزۈڭ تارت“

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

شامالنى كۆرمىسەڭ، يوپۇرماقالرنىڭ ھەرىكەتلىرىگە قارا.

ــن ۇئ كــۈچ  ــى ىئشــلىرىڭغا تەدبىقلىســەڭ، ائندى ىئچىڭدىكــى يوشــۇرۇن كۈچن
ــدۇ. مەيدانغــا چىقى

ــە  ــا نېم ــى ياخشــى كۆرىســەن. ۇئنداقت ــۇپ ائدەملەرن ــا ەئســىر بول ــر خىيالغ بى
ــەن؟ ــى سۆيمەيس ــى ياراتقانن ــلى ائدەمن ــۈن  ەئس ۈئچ

ــۈن  ــە ۈئچ ــا نېم ــەن. ۇئنداقت ــىنى كۆرىس ــان نەرس ــىر قىلغ ــىگە تەس ــر نەرس بى
ەئســلى تەســىر قىلغۇچىدىــن خەۋەرســىز ســەن؟

قەغەزدىــن قانــات ياســاپ ۇئچۇشــتىن ھــەزەر ەئيلــە. بــۇ ھەۋەســتىن قانچىلىغــان 
كىشــىلەرنىڭ پۇت-قوللىــرى ســۇنۇپ، باش-كۆزلىــرى يېرىلــدى.

قىلتاقنى تۇيغان قۇش داننى دانلىمايدۇ، ائلدىغا قەدەم باسماي جىم تۇرىدۇ.

ائقىۋەتنــى كــۆرۈپ ۋۇجۇدىنــى زىيان-زەخمەتتىــن ســاقلىغان كــۆز، نېمــە دېگەن 
ۆئتكــۈر كــۆز ھە!

ەئگەر زىيان تارتىشنى خالىمىساڭ ىئشنىڭ ائقىۋىتىنى وئيال.

بــۇ دۇنيــادا ۆئلۈم ۈئچۈن ھەســرەت چەكمەي، ىئش قىلىش پۇرســىتىنى قاچۇرۇپ 
قويغانلىقىڭ ۈئچۈن ھەســرەت چەك.
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چاڭ-توزاڭنــى كۆرگــەن بولســاڭ، شــامالنى كــۆر. كۆپۈكنــى كۆرگــەن بولســاڭ 
ــاغ،  ــى ي ــدۇ. قالغىن ــە شــۇنداق كۆرى ــى كۆرگــەن كــۆز ەئن ــى كــۆر. ھەقىقەتن دېڭىزن

گــۆش ۋە بــەزدۇر.

كــۆز نــۇرى ۆئتكــۈر كىشــىلەر تېشــىغا قــاراپ، ىئچىنــى كۆرىــدۇ. زەررىــدە 
ەئبەدىيــەت قۇياشــىنى كۆرىــدۇ، تامچىــدا پۈتــۈن دېڭىزنــى.

كۆزىڭدىكى پەردە يوقالسا، تامچىدىن دېڭىزنى كۆرىسەن.

شەپەق قۇياشنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىڭ ىئپادىسى.

ــول بولغــان بولســا  ــدۇر. پەقــەت وئڭاي ي ــق يول ــەن ھېكمــەت جاپالى ــم بىل ىئلى
ــى . ــەت بولمايتت ھېكم

سۇلتان ماھمۇت

غەزنەۋىلىــك )ائفغانىســتاننىڭ بىــر ۋىاليىتــى( ســۇلتان ماھمــۇت ھىندىــالر 
بىلــەن بولغــان بىــر ۇئرۇشــتا، بىــر بالىنــى ەئســىرگە ائپتــۇ. ۇئ بالىنــى ۆئز بالىســىدەك 
كــۆرۈپ، ۆئزى بېقىــپ چــوڭ قىپتــۇ. چــوڭ بولغانــدا ۇئنىڭغــا نۇرغــۇن ەئســكەر بېرىپ 
قومانــدان قىپتــۇ. ۆئز وئردىســىدا، تەختى-راۋاقىنىــڭ يېنىدىــن وئرۇن بېرىپتــۇ. ەئمما، 
ــاال  ــۇ ەئســىرگە چۈشــكەن ب شــۇنچە ياخشــىلىق كــۆرۈپ  ەئتىۋارلىنىــپ تۇرســىمۇ ب
داۋاملىــق كــۆز يېشــى قىلىــپ يىغاليدىكــەن. بالىنىــڭ بــۇ ھالىنــى بايقىغــان ســۇلتان 
ماھمــۇت بىــر كۈنــى بالىنــى يېنىغــا چاقىرىــپ، نېمــە ســەۋەبتىن بۇنچىلىــك ىئزتىــراپ 

چېكىدىغانلىغىنــى ســوراپتۇ.

باال مۇنداق جاۋاب بېرىپتۇ:

ــام  ــپ، شــوخلۇق قىلســام، ائپ ــا قىلى ــى خاپ ــدا ائپامن ــك چاغلىرىم ــەن كىچى “م
ماڭا"ســېنى ســۇلتان ماھمۇتقــا بېرىۋېتىمــەن!" دەپ قورقۇتاتتــى. دادام ائپامنىــڭ بــۇ 
ســۆزلىرىگە بــەك ائچچىقــى كېلەتتــى. "نېمــە ۈئچــۈن ۆئز وئغلۇڭنــى قارغايســەن؟" 
دەيتتــى. مــەن بــۇ گەپلەرنــى ائڭالپ بــۇ ماھمــۇت نېمىدېگــەن قورقۇنچلــۇق، زالىــم 
ائدەمــدۇ ھــە! دەپ تېخىمــۇ قورقــۇپ كېتەتتىــم. ھازىــر بــۇ ســەلتەنەتلىك ھاياتىمنــى 
ائپــام بىــر كۆرىدىغــان بولســا، شــۇ چاغــدا دېگەنلىرىگــە پۇشــايمان قىلغــان بوالتتــى. 
ــۇپ ۆئكۈنىمــەن. ائنامغــا كــۆز  ــم بول ــۈم يېرى ــا مۇشــۇ ىئشــالرنى وئيــالپ، كۆڭل مان
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يېشــى قىلىمــەن“

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ائتا- ائنىالرنىڭ دۇائسى قوبۇل بولىدۇ.

ائنىنىڭ قارغىشى تۇتىدۇ.

ائتا-ائنىــالر مەيلــى ياخشــى مەيلــى يامــان دۇائ قىلســۇن، چوقــۇم دىققــەت 
ــم. قىلىشــى الزى

ماھمۇتتــەك پەزىلەتلىــك كىشــىلەرنى نادانــالر تونــۇپ يەتكــەن بولســا، چوقــۇم 
"ائقىۋىتىــڭ ماھمۇتتــەك بولســۇن" دەپ دۇائ قىالتتــى.

سەۋر ۈئچۈن يامان دوست ياخشى.

كېچىدە سەۋر بىلەن ائينىڭ نۇرى نۇرلىنىدۇ.

تىكەنگە سەۋر قىلساڭ گۈل ېئچىلىدۇ.

خۇيالرنى ياراتقاننىڭ خۇيى بىلەن خۇيالن.

سۆزى تاتلىق بولسىمۇ ناداننى دوست تۇتما.

ــى  ــڭ قانىت ــدۇ. قاغىنى ــارىيىغا ائپىرى ــۇلتاننىڭ س ــېنى س ــى س ــڭ قانىت بۈركۈتنى
مازارلىققــا.

تىككۈچى

بىــر زامانــالردا بىــر شــەھەردە بىــر تىككۈچــى ۆئتكــەن ىئكــەن. ۇئ تىككۈچــى 
كىيىــم تىككۈزگۈچىلەرنىــڭ ەئكەلگــەن رەختلىرىنــى قاقتــى- ســوقتى قىلىشــتا نامــى 
چىققــان ىئكــەن. ەئممــا، ناھايىتــى ۇئســتا تىككۈچــى بولغانلىقــى ۈئچــۈن، كىشــىلەر 

قاخشــىغاچ يەنــە كىيىم-كېچىكىنــى شــۇنىڭغا تىكتۈرىدىكــەن.

بىــر كۈنــى بــۇ تىككۈچىنىــڭ نامىنــى ائڭلىغــان وئتتــۇرا ائســىيالىق بىــر تــۈرك 
كېلىــپ شــۇ يەرلىكلــەر بىلــەن بەسلىشــىپتۇ.

وئتتــۇرا ائســىيالىق تــۈرك: "كىــم مــەن بىلــەن بەسلىشــىدۇ؟ مــەن ائشــۇ كاززاپ 
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تىككۈچىگــە بىــر پارچــە رەختنىمۇ وئشــۇق بەرمەيمەن. ۇئ قانچىلىك ھىلە ىئشلەتســە 
ىئشلەتســۇن، مەندىــن ائلقانچىلىــك رەختنىمۇ ســوقالمايدۇ!" دەپتۇ.

ــەن  ــەن- م ــۇن م ــە. نۇرغ ــپ كەتم ــك مەغرۇرلىنى ــا: "ۇئنچىلى كىشــىلەر ۇئنىڭغ
دېگەنلەرنــى قۇيىۋەتتــى ۇئ كاززاپ تىككۈچــى. ســەن ۇئنىــڭ ائلدىــدا نېمىتىــڭ؟ 

بەسلىشــىمەن دەپ ائخىــرى پۇشــايمانغا قالمــا" دەپ نەســىھەت قىپتــۇ.

بــۇ ياخشــى نىيــەت بىلــەن قىلىنغــان نەســىھەتلەرگە پىســەنت قىلمىغــان وئتتــۇرا 
ائســىيالىق، ۆئز گېپىــدە چىــڭ تۇرۇۋاپتــۇ ۋە كۆپچىلىــك ائلدىــدا: "ەئگــەر تىككۈچــى 
مەندىــن ائلقانچىلىــك رەختنــى وئشــۇق ېئلىۋااللىســا مۇشــۇ مىنىــپ كەلگــەن ېئتىمنــى 
بەسلەشــكەن كىشــىگە بېرىۋېتىمــەن. ەئگــەر مــەن ۇئتۇۋالســام ســىلەرمۇ مــاڭا بىــر 
ائت بېرىســىلەر" دەپتــۇ. شــۇنداق تاالش-تارتىشــتىن كېيىــن ائخىــرى بەسلىشــىپتۇ.

بىــر كىيىملىــك رەختنــى  وئتتــۇرا ائســىيالىق تــاڭ ســەھەردىال قولتۇقىغــا 
قىســتۇرۇپ تىككۈچىنىــڭ دۇكىنىغــا قــاراپ مېڭىپتــۇ. تىككۈچــى ســەھەردىال كەلگــەن 
بــۇ خېرىدارنــى ىئززەت-ىئكــرام بىلــەن كۈتۈۋاپتۇ. ھال-ەئھۋال ســوراپتۇ. ســەمىمىي 
ــن  ــۇ خــۇش مۇائمىلىدى ــى ب ــۇرا ائســىيالىقنىڭ قەلب ــن، وئتت ھــال سوراشــالردىن كېيى
يــورۇپ كېتىپتــۇ ۋە قولتۇقىدىكــى نەپىــس توقۇلغــان رەختنــى چىقىرىــپ تىككۈچىنىــڭ 
ائلدىغــا قويۇپتــۇ. ائندىــن: "بــۇ رەختتىــن مــاڭا  ۇئرۇشــتا كىيىدىغــان كىيىــم تىكىــپ 
بــەر. پەقــەت بەلدىــن تــۆۋەن تەرىپــى كــەڭ، يۇقىرىســى تــار بولســۇن. يۇقىرىســېنىڭ 
تارلىقــى بەدەنگــە راھەتلىــك بەرســۇن، تــۆۋەن تەرىپــى بــەك كــەڭ بولــۇپ كېتىــپ ، 

ائيىقىمنىــڭ ائســتىدا ســۆرۈلۈپ يۈرمىســۇن" دەپتــۇ.

تىككۈچــى: "ھۆرمەتلىــك خىرىــدار. دېگەنلىرىــدەك بولســۇن!" دەپ زاكاســنى 
قوبــۇل قىلىــپ قولىنــى كۆكســىگە قويۇپتــۇ. ەئكەلگــەن رەختنــى ۆئلچەپتــۇ. ائندىــن 
ائدەمنىــڭ بويىنــى، مۈرىســىنى ۆئلچەپتــۇ. بىــر تەرەپتىــن قايچــا بىلــەن رەختنــى 
كەســكەچ يەنــە بىــر تەرەپتىــن توختىمــاي قىزىــق گەپلەرنــى، قىســقا ھېكايىلەرنــى، 
پىخســىق كىشــىلەر توغرىسىدىكى يۇمۇرالرنى ســۆزلەپ بېرىپتۇ. وئتتۇرا ائسىيالىقنى 
كۈلــدۈرۈپ، تېلىقتــۇرۇپ قويۇپتــۇ. وئتتــۇرا ائســىيالىق تــازا كۈلىۋاتقانــدا تىككۈچــى 
چاققانلىق بىلەن رەختتىن بىر پارچىنى ســوقۇۋاپتۇ. بۇ ىئشــنى ھېچ تۇيمىغان وئتتۇرا 
ائســىيالىق: "ســادىغاڭ كېتــەي قېرىنــداش، يۇمۇر-لەتىپىلىرىــڭ توختــاپ قالمىســۇن. 
داۋاملىــق ســۆزلە. ائالمــەت قىزىــق گەپلىرىــڭ باركــەن جۇمــۇ . ســۆزلىگەنلىرىڭ 
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روھىمنىــڭ وئزۇقــى بولــدى" دەپتــۇ.

بــۇ گەپلەرنــى ائڭلىغــان تىككۈچــى يەنــە قىزىــق گەپلىرىنــى توختىمــاي ائرقــا-
ــرى  ــۇ. ائخى ــى جايالپت ــر پارچىن ــە  بى ــن يەن ــن دېيىشــكە باشــالپتۇ ۋە رەختى ائرقىدى
وئتتــۇرا ائســىيالىق: "مــاڭا يەنــە ەئڭ قىززىقىدىــن بىرنــى ســۆزلەپ بەرســەڭ" دەپتــۇ.

تىككۈچــى يەنــە قىززىــق بىــر يۇمــۇر ســۆزلەپ، وئتتــۇرا ائســىيالىق تۈركتىــن 
ائلىدىغىنىنىــڭ ھەممىســىنى ائپتــۇ. ۈئچىنچــى قېتىــم يەنــە بىــر پارچىنــى ســوقۇپتۇ. 
وئتتــۇرا ائســىيالىق تىككۈچىدىــن يەنــە بىــر يۇمــۇر ســۆزلەپ بېرىشــنى تەلــەپ قىپتــۇ.

تىككۈچــى: "بــۇ وئتتــۇرا ائســىيالىق تۈركلــەر نېمــە دېگــەن چاخچاققــا ائمــراق، 
يۇمۇرنــى شــۇنچىلىكمۇ ياخشــى كۆرگــەن بارمــۇ؟ يۇمۇرنــى دەپ، قويۇلــۇپ 
ــە  ــۇرا ائســىيالىق تۈركلەرگ ــالپ، وئتت ــوق" دەپ وئي ــن خەۋىرىمــۇ ي كېتىۋاتقانلىقىدى
بەكمــۇ ھەيــران قاپتــۇ ۋە كۈلــۈپ ھېــچ ھالــى قالمىغــان وئتتــۇرا ائســىيالىققا قــاراپ 
دەپتــۇ: "ەئمــدى يېتــەر ! بولــدى قىــل! يەنــە بىــر قىزىــق يۇمــۇر سۆزلىســەم ھالىڭغــا 
ۋاي! تىككۈزىدىغــان كىيىمىــڭ تــار كــەپ قالىدۇ. ھېچ كىم بۇنىڭدىــن رازى بولمايدۇ. 
ھــەر ىئشــنىڭ يولــى بىلــەن بولغىنــى ياخشــى. دېگەنلىرىمنــى چۈشــەنگەن بولســاڭغۇ 

كاشــكى، كۈلكىنىــڭ وئرنىغــا يىغلىغــان بوالتتىــڭ" دەپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:

قاچانغىچە مەسەل، يۇمۇرغا ائلدىنىپ ۆئز مەۋجۇتلۇقۇڭدىن مەھرۇم قالىسەن؟ 

ــاراب  ــادا؟ خ ــۇ دۇني ــۇ ب ــك نەرســە بارم ــر كۈلكىلى ــقا بى ــېنىڭدىن باش ــاڭا س س
ــاق! ــاراپ ب ــر ق ــا بى ــە، مازارىڭغ ــان مەنزىلىڭگ بولغ

ــۇرۇق  ــە ق ــق ۋە شــۈبھە قەبرىســىگە ھېرىســمەن ائدەم، قاچانغىچ ەئي نادانلى
يۇمۇر-لەتىپىلەرگــە، مەســەللەرگە ائلدىنىــپ ۋاقتىڭنــى بىكارغــا ۆئتكۈزىســەن. 

ۇئالردىــن ىئبــرەت ائلمــاي، كۈلۈپــال ۆئتكۈزۈۋېتىســەن.

ھــەر ائدەمنىــڭ تىككۈچىســى بولغــان بــۇ پەلــەك، ســېنىڭدەكلەرنىڭ تەقدىرىنــى 
ەئنــە ائشــۇنداق پىچىــدۇ.

بــۇ ۆئمــۈر بىــر پارچــە رەختتــۇر. بــۇ پانــى دۇنيــا تىككۈچىگــە وئخشــايدۇ. بــۇ 
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دۇنيادىكــى شــەھۋەتلەر، وئيۇن-تاماشــىالر، كۈلكە-چاخچاقــالر، بارلىــق ماددىــي 
گۈزەللىكلــەر ائشــۇ قىزىــق يۇمۇرالرغــا، ھېكايە-مەســەللەرگە وئخشــايدۇ. وئيــۇن-
تاماشــاغا ائلدىنىــپ، ۆئمرۈڭنــى پانــى ائلەمنىــڭ ســىمۋولى بولغــان تىككۈچىغــا 

ــا! ــپ وئغۇرالتم پارچىلىتى

ەئي يىگىــت ەئقىللىــق بــول! ۆئمــۈر ەئتلىســىڭدىن چىرايلىــق، مەڭگۈلــۈك بىــر 
تەقۋالىــق  كىيىمــى تىككۈزۈشــكە تىرىشــقىن!

ئىشلىمەي رىزىق تىلىگەن يوقسۇل

بارلىــق مال-دۇنياســىدىن ائيرىلىــپ بىچــارە بولــۇپ قالغــان بىــر يوقســۇل ائدەم 
بــار ىئكــەن. ناھايىتــى كەمبەغەل ياشــايدىكەن.

ــم! ســەن  ــۇغ تەڭرى ــۇ: "ەئي ۇئل ــداق دۇائ قىپت ــدا مۇن ــى ائدەم نامىزى ــر كۈن بى
دۇائلىرىمىزنــى قوبــۇل قىلغۇچــى. ســەن مېنــى ياراتتىــڭ. ەئمــدى مېنىــڭ رىزقىمنــى، 
جاپــا تارتقۇزمايــال ائتــا قىلغايســەن! بــاش قىســمىمغا بــەش ۈئنچــە بەردىــڭ. يەنــە 
يوشــۇرۇن تۇيغــۇ ائتــا قىلدىــڭ . ىئنســانالرغا ائتــا قىلغــان نىئمەتلىرىــڭ چەكســىز. 
بۇالرنــى ىئزھــار قىلىشــقا تىلىــم ائجىزلىــق قىلىــدۇ. ســەن ياراتقۇچى، رىــزق بەرگۈچى 

بولغاندىكىــن، مېنىــڭ رىزقىمنىمــۇ بەرگىــن. ائمىــن!“

بــۇ يوقســۇل ائدەم نەچچــە يىلالردىــن بېــرى، مانــا مۇشــۇنداق دۇائ قىلىشــنى 
ۈئزۈلدۈرمــەي داۋام قىپتــۇ. تەڭرىگــە يالۋۇرۇپتۇ، ۇئنىڭغــا ائرزۇ-تىلەكلىرىنى ىئزھار 

قىپتــۇ. ائخىــرى ۇئنىــڭ بــۇ ســەمىمى تىلەكلىــرى ەئمەلگــە ېئشىشــقا باشــالپتۇ.

ــر  ــن بى ــدە چــۈش كۆرۈشــكە باشــالپتۇ. تۇيۇقســىز غايىبتى ــر قاراڭغــۇ كېچى بى
ائۋاز ائڭلىنىپتــۇ. "ەئي تەييارتــاپ، قەغەزچىنىــڭ قېشــىغا بېرىــپ، گــۈزەل بىــر قەغــەز 
ــەن ۇئ  ــار. س ــىدا ب ــڭ ائرىس ــى قەغەزلەرنى ــناڭنىڭ ۆئيىدىك ــەز قوش ــن. ۇئ قەغ تاپقى
قەغەزنــى ۇئالردىــن ائيرىــۋال. ۇئ قەغەزنىــڭ رەڭگــى، شــەكلى مۇنــداق... ۇئ قەغەزنى 
تاپقاندىــن كېيىــن ۆئزۈڭ يالغــۇز ائدەم يــوق بىــر يــەردە وئقــۇ! ۇئ قەغەزنــى تاپقــان 
ــىلەردىن  ــان كىش ــن، يام ــق. كۆپچىلىكتى ــىرتقا چى ــپ، س ــن ائيرىلى ــان ۇئ يەردى ھام
ۇئزاقــراق بىــر يەرگــە بــار. ۇئ قەغەزنــى وئقــۇش ۈئچــۈن ھېچكىمگــە خــەۋەر بەرمــە. 
ەئگــەر باشــقا بىرســى تۇيــۇپ قالســا ەئنســىرەپمۇ كەتمــە. چۈنكــى ســېنىڭدىن باشــقا 
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ھېــچ بىــر كىشــى قەغــەزدە كۆرســىتىلگەن بايلىققــا ېئرىشــەلمەيدۇ. بــۇ ىئشــقا بىــر ائز 
ۋاقىــت كەتســە، ۈئمىدىڭنــى ۈئزمــە. " تەڭرىنىــڭ ياخشــىلىقىدىن  ھېــچ ۈئمىدىڭالرنــى 
ۈئزمــەڭالر" دېگــەن ائيەتنــى وئقــۇ!" بــۇ ائجايىــپ خــوش خــەۋەر ائڭالنغاندىــن كېيىن، 
بىر قول كېلىپ ائســتا يوقســۇل ائدەمنىڭ كۆزىگە تېگىپتۇ ۋە " قېنى وئرنۇڭدىن تۇر، 
قىيىنچىلىقالرغــا چىــدا!" دەپتــۇ. ائدەم چاچــراپ وئرنىدىــن تۇرۇپتــۇ. غايىــب ائلەمدىن 
ائيرىلىــپ، ېئســىگە كەپتــۇ. بــۇ چاغــدا ائدەم ناھايىتــى ھاياجــان، خۇشــاللىق ىئچىــدە 

ھەيرانلىقىدىــن جاھانغــا ســىغمايدىغاندەك بىــر تۇيغۇغــا كېلىــپ قالغــان ىئكــەن.

يوقســۇل ائدەم ەئتىســى تــاڭ ســەھەردىال قوشنىســى قەغەزچىنىــڭ دۇكىنىغــا 
ــى  ــپ، ھېلىق ــى ېئيتى ــەز كېرەكلىكىن ــن ۆئزىگــە قەغ ــۇ. ســاالم ســاەئتتىن كېيى كىرىپت
چۈشــىدە دېيىلگەن قەغەزنى، قاتمۇ قات قەغەزلەر دۆۋىســىدىن ىئزدەشــكە باشــالپتۇ 
ۋە بىــر ۋاقىتتىــن كېيىــن ۇئ بىــر ۋاراق قەغەزنــى تېپىپتــۇ. غايىبتىــن كەلگــەن ائۋازدا 
دېيىلگــەن ائالمەتلــەر  قەغــەز يۈزىــدە كۆرۈنۈپتــۇ. ائدەم قەغەزنــى ېئلىــپ، قوينىغــا 
ــۇ.  ــر كوچىغــا كىرىپت ــەن خوشلىشــىپ، يالغــۇز بى ســاپتۇ ۋە دۇكاننىــڭ ىئگىســى بىل
ــى ېئلىــپ وئقۇشــقا باشــالپتۇ.  ــپ قوينىدىكــى قەغەزن ــر قارىۋېتى ائســتا ەئتراپىغــا بى
راســت دېگەنــدەك قەغــەزدە بىــر بايلىــق يوشــۇرۇنغان يەرنىــڭ وئرنــى كۆرســىتىلگەن 
ىئكــەن. ائدەم بۇالرنــى كــۆرۈپ ھەيرانلىــق ىئچىــدە: "بايلىقنىڭ وئرنى كۆرســىتىلگەن 
بــۇ بىباھــا قەغــەز قانداقمــۇ ائشــۇ قەغەزلــەر دۆۋىســى ائرىســىغا كىرىــپ قالىــدۇ؟" 

دەپ وئيــالپ، ەئقلىگــە ىئشــەنمەيال قاپتــۇ.

ــىرتىدا  ــەھەرنىڭ س ــى، ش ــەن: "بىلگىنك ــان ىئك ــداق يېزىلغ ــە مۇن ــۇ قەغەزگ ب
كۆمۈلگــەن بايلىــق بــار! ۇئ يــەردە بىــر شــېھىتنىڭ مــازارى بــار. گۈمبەزنىــڭ ائرقىســى 
شــەھەر تەرەپكــە، ىئشــىكى تۈزلەڭلىــك تەرەپكــە قارايــدۇ. ۇئ يەرگــە بــار! دۈمبەڭنــى 
شــېھىتنىڭ مازىرىغــا قىلىــپ، يۈزۈڭنــى قىبلــە تەرەپكــە قــارات. ائندىــن يايىــڭ بىلــەن 

بىــر وئق ائت! ائتقــان وئقــۇڭ قەيەرگــە بېرىــپ چۈشســە، شــۇ يەرنــى كــوال!“

ــى  ــن بىرن ــۈك يادى ــپ، كۈچل ــن ۇئدۇل بېرى ــن كېيى ــى وئقۇغاندى ائدەم خەتلەرن
ســېتىۋاپتۇ ۋە مازارلىققــا قــاراپ يولغــا چىقىپتــۇ. مازارغــا بېرىــپ كۆرســىتىلگەن 
يەرنــى تاپقاندىــن كېيىــن يانىــڭ كىرىچىنــى بــار كۈچــى بىلــەن تارتىــپ، وئقنــى  ھــاۋا 
ــى  ــپ، ۇئ يەرن ــۈرۈپ بېرى ــە يۈگ ــكەن يەرگ ــن وئق چۈش ــۇ. ائندى ــلۇقىغا ېئتىپت بوش
كوالشــقا باشــالپتۇ. ائدەم بــار كۈچــى بىلــەن چوڭقــۇر كــوالپ ائخىــرى ھېرىــپ قاپتــۇ. 
ــۇ. گۈرجەكمــۇ گاللىشىشــقا باشــالپتۇ. ەئممــا، كۆمۈلگــەن بايلىــق ھېــچ كۆرۈنمەپت
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شــۇنىڭ بىلــەن بــۇ ائدەم ھــەر كۈنــى ســەھەردە ۇئ مازارغــا بېرىــپ، بىــر وئق 
ــەر  ــەن. ائدەم ھ ــكىچە كواليدىك ــۇ چۈش ــى قاراڭغ ــەن، وئق چۈشــكەن يەرن ائتىدىك
كۈنــى ۇئ تۈزلــەڭ يەرنــى كوالۋېرىــپ، ۆئزىمــۇ بــۇ ىئشــقا كۆنــۈپ قاپتــۇ. تۈزلەڭلىــك 
يەرنىــڭ ھەممــە يېرىنــى دېگــۈدەك كــوالپ ائغــدۇرۇپ بــوالي دەپ قاپتــۇ. ائدەمنىــڭ 
ــەت  ــلەر خىزم ــەزى پۇرســەت پەرەس ــۇ. ب ــۇر كېتىپت ــەھەرگە پ ــۈن ش ــۇ ىئشــى پۈت ب
ــەن  ــى كىشــى، كۆمۈلگ ــال پادىشــاھقا "پاالن ــۇ ىئشــنى دەرھ ــۈن، ب كۆرســىتىش ۈئچ

ــۇ. ــۇ" دەپ يەتكۈزۈپت ــر پارچــە قەغــەز تېپىۋاپت ــق كۆرســىتىلگەن بى بايلى

يوقســۇل ائدەم ۆئزىنىڭ بۇ ىئشــىنى پادىشــاھنىڭ ائڭلىغانلىقىنى ۇئقۇپ، ھېلىقى 
قەغەزنى پادىشــاھنىڭ ھۇزۇرىغا ســۇنۇپ مۇنداق دەپتۇ:

“بــۇ قەغــەز قولۇمغا چۈشــكەندىن بۇيان، بايلىققا ېئرىشــمەك ۇئياقتا تۇرســۇن، 
ــەن  ــاممۇ دېيىلگ ــان بولس ــى قازغ ــە يەرن ــپ، ھەمم ــەك قىلى ــق ەئمگ ــۇنچە جاپالى ش
ۇئ بايلىقالرنىــڭ ەئســىرىمۇ كۆرۈلمىــدى. ۇئ بايلىقالرنــى خىيــال قىلىــپ راھەتمــۇ 
ــرى يېگەن-ىئچكەنلىرىممــۇ  ائغزىمغــا تېتىمىــدى.  ــن بې ــر ائيدى ــم. بى ۇئخلىيالمىدى

بــار جاپانــى يەتكۈچــە تارتتىــم .

پادىشــاھىم! ســېنىڭدىن باشــقا بىرســېنىڭ ەئقلى-كۈچــى بــۇ بايلىقنــى تېپىشــقا 
ھەرگىــز يەتمەيــدۇ“

بۇنىــڭ بىلــەن پادىشــاھ مازارلىققــا ائلتــە ائي وئق ېئتىپتــۇ، بەلكــى ۇئنىڭدىنمــۇ 
ــۈك، مەزمــۇت،  ــەردە، كىمــدە كۈچل ــا قەي ــۇ. ھەتت ــى كوالپت وئشــۇقتۇ. ھەممــە يەرن
چىــڭ  بىــر وئقيــا بولســا، ۇئنــى تېپىــپ ەئكىلىــپ، شــۇنىڭ بىلــەن وئق ېئتىپتــۇ. وئق 
چۈشــكەن يەرنــى دەرھــال كوالپتــۇ. ھەممە يەرنى كــوالپ خەزىنىنــى ىئزدەپتۇ. يەرنى 
ــان  ــۇ. تارتق ــچ تاپالماپت ــى ھې ــا، خەزىنىن ــۇ. ەئمم ــوالپ ۆئتمە-تۆشــۈك قىلىۋېتىپت ك
جاپا-مۇشــەققەتلەر بىكارغــا كېتىپتــۇ. بۇالردىــن بىــر نەتىجــە ھاســىل بولماپتــۇ. 
ائخىــرى پادىشــاھمۇ بــۇ بايلىقنــى ىئزدەشــتىن ۋاز كېچىپتــۇ. چۈنكــى پادىشــاھ پۈتۈن 
ــۈك يەرلەرنــى كــوالپ، ائغــدۇرۇپ بولغــان ىئكــەن. پادىشــاھ  تۈزلەڭلىكنــى، چۆلل
ائچچىقــى بىلــەن يوقســۇل ائدەمنــى ائلدىغــا چاقىرتىــپ، ھېلىقــى قەغەزنــى يۈزىگــە 
ــۇ  ــدى. ەئمــدى ب ــر ىئشــقا يارىمى ــن باشــقا بى ــڭ جاپادى ــان قەغىزى ــۇ تاپق ــپ: "ب ېئتى
قۇرۇق قەغىزىڭنى ۆئزۈڭ ائل! چۈنكى ســېنىڭ باشــقا بىر ىئشــىڭ يوق. بۇ ىئشــالرنى 
ائلدىــراش بىرســى ھەرگىــز قىلمايــدۇ. گۈلنى يۇلــۇپ، تىكەننىڭ ەئتراپىدا يۈرۈشــنىڭ 
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ۆئزى بىــر ەئخمەقلىــق! تۆمۈردىن وئت چىقىرىش ۈئچۈن ســەۋر قىلىدىغانالر بولۇشــى 
ــېنىڭدەك  ــوق ىئشــالرنى س ــق، نەتىجىســى ي ــداق ۆئزى جاپالى ــا بۇن ــن. ەئمم مۇمكى
ھېرىپ-چارچاشــنى بىلمەيدىغانــالر قىلمىســا، باشــقا ائدەم چىدىمايــدۇ. ەئگــەر 

زېرىكمــەي ىئــزدەپ، بايلىقنــى تاپســاڭ، بايلىــق ســېنىڭ بولســۇن!" دەپتــۇ.

ائدەم پادىشاھتىن قەغەزنى ېئلىپ، دۈشمەنلىرىدىن ۋە ۇئالرنىڭ شىكايەتلىرىدىن 
قۇتۇلۇپتۇ. پۈتۈن زېھنىنى ىئشــقا قويۇپتۇ. ۆئز ىئشــى شــۇنچىلىك جاپالىق بولسىمۇ، 
بــۇ ىئشــقا چىــن دىلىدىــن مۇھەببــەت باغالپتــۇ. لېكىــن خەزىنىنــى يەنىــال تاپالماپتــۇ. 
ــا ىئگــە بولمىغــان  ــر جاۋابق ــە دۇائ قىلىشــقا باشــالپتۇ. گەرچــە بى ــرى ائدەم يەن ائخى
بولســىمۇ، ھەرگىز ۈئمىدســىزلىككە چۈشمەپتۇ. نەچچە يىلالپ توختىماي دۇائ قىپتۇ.

يوقســۇل ائدەم قوبۇل بولمىغان بۇ دۇائنى قىلىشــنى ۈئزمەي داۋامالشــتۇرۇپتۇ. 
ائخىــرى بىــر كۈنــى غايىبتىن بىر ســادانى ائڭلىغانــدەك قىپتۇ. 

ۇئ يوقســۇل ىئككــى قولىنــى ىئچىــپ: " ەئي بارلىــق ســىرالرنى بىلىــپ تۇرغۇچــى 
ۇئلــۇغ تەڭرىــم! بــۇ خەزىنــە ۈئچۈن ۆئمرۈمنــى بەردىم. تەمەخورلــۇق ۋە ائچ كۆزلۈك 
شــەيتىنى مېنــى ائلدىراتتــى. بــۇ ىئــش مېنــى ائلدىغــا ســېلىۋالدى. بۇنىــڭ بىلــەن مــەن 
ەئقىل بىلەن ىئش قىلمايدىغان ھالغا چۈشــۈپ قالدىم. ھېچ نەرســىگە ىئگە بواللماي، 
قــۇرۇق قــول وئلتــۇرۇپ قالدىــم. يــا رەببىــم! ەئمــدى بــۇ خەزىنىنــى ىئزدەشــتىن ۋاز 
ــڭ،  ــەن. ىئشــىكىمنى ســەن ياپتى ــاھ قىلىم ــاش پان ــپ، ســېنى ب ــە قىلى ــم. تەۋب كەچتى
ەئمــدى ســەن ۆئزۈڭ ائچقىــن! بــۇ ىئــش بىلــەن مەشــغۇل بولۇشــتىن، ھەپىلىشىشــتىن 
جــاق تويــدۇم. ائخىــرى دەرۋىشــلىككە، ســاڭا دۇائ قىلىشــقا، ســېنىڭ ىئشــىكىڭنىڭ 
ائلدىغــا قايتىــپ كەلدىــم. ۇئلــۇغ تەڭرىــم قىلغــان ىئشــلىرىم، قىلغــان دۇائلىرىممــۇ 
كارغــا كەلمىــدى. كــۆز ياشــالرغا غــەرق بولــدۇم. ھازىــر مەنــدە ىئشــىكنى كۆرگۈدەك 
كۆزمــۇ يــوق. مېھرىبــان تەڭرىــم بوســۇغاڭ ائلدىــدا شــۇنچىلىك كــۆپ يىغلىدىمكــى، 
كۆزلىرىــم قــۇرۇپ، ائخىــرى ەئمــا بولــدۇم. بــۇ كۆزســىز قۇلۇڭغــا كــۆز يېشــى ائتــا 
قىلغىنكــى، بــۇ ياشــالر بىلەن يايالقــالردا وئتــالر، چىمەنزارلىقالردا گۈللەر ۆئسســۇن" 

دەپ تەســىرلىك دۇائ قىپتــۇ.

بۇ سەمىمىي دۇائالرنى ائڭلىغان ھەقنىڭ رەھمى كېلىپ ، ۇئنىڭ قىينچىلىقلىرىغا 
يــاردەم قولىنــى ۇئزىتىــپ، ىئشــلىرىغا ائســانلىق ائتــا قىلماقچــى بولــۇپ، مۇنــداق نىــدا 
قىپتــۇ: "ســاڭا "يايــدا وئقنــى ائت!"دەپ خىتــاپ قىلىنــدى. ســاڭا "ياينــى بــار كۈچــۈڭ 
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بىلــەن تارتىــپ ائت دېمىــدى. ســەن بىكاردىــن بىكارغــا كۈچۈڭنــى ســەرپ قىلدىــڭ. 
ســەن كۈچلــۈك يانــى ىئشــلەتمەي، ائدەتتىكــى بىــر يانــى ەئكىلىپ ائت! ۇئنىــڭ ۇئزاققا 
بېرىــش بارماســلىقىنى وئيلىمــا. ائتقــان وئقــۇڭ قەيەرگــە چۈشســە، شــۇ يەرنــى كــوال. 
خەزىنىنــى شــۇ يەردىــن ىئــزدە. قىيىنچىلىقنى وئيلىمــاي، يالۋۇرۇپ تــۇرۇپ، تەلمۈرۈپ 
تــۇرۇپ ىئــزدە! "ھــەق ىئنســانغا جــان تومۇردىنمــۇ يېقىــن" ســەن بولســاڭ ۇئ وئققــا 
وئخشــايدىغان چۈشــەنچىلىرىڭنىڭ ۇئزاقالرغا بېرىشــىنى ائرزۇ قىلىۋاتىســەن. ۇئ ساڭا 

بــەك يېقىــن تۇرســا، ســەن بولســاڭ ۇئزاقالرغــا وئق ېئتىــپ نېمــە ائۋارە بولىســەن؟

ــن  ــا خەزىنىلەردى ــۇنداق بىباھ ــا مۇش ــا، مان ــا وئت ائتس ــك ۇئزاقق ــم قانچىلى كى
شــۇنچىلىك يىراقلىشــىدۇ. تېخىمــۇ ۇئزۇن ھىجران ائزابى تارتىــدۇ، تېخىمۇ يىراقالرغا 

كېتىــدۇ"

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

تەكەببۇرلۇقتىــن، ۆئز-ۆئزۈڭدىــن مەغرۇرلىنىشــتىن قۇتۇلغىــن! زۆرۈر بولغــان 
ــتۈڭگە  ــېنىڭ ۈئس ــى س ــى رەھمىت ــڭ ىئالھ ــى، ھەقنى ــۈن وئق ائتقىنك ــىلەر ۈئچ نەرس

ياغســۇن.

ۈئمىدسىزلىك ەئقىلنىڭ دۈشمىنى.

ائشــىق ەئندىشــە قىلمايــدۇ. ەئممــا ەئقىــل ۇئنــداق ەئمــەس. ەئقىــل داۋاملىــق 
پايدىلىــق نەرســىنى ائرزۇ قىلىــدۇ.

ــدا تۈگمــەن تېشــىدەك  ــازاالر ائلدى ــدۇ. باال-ق ــداكار بولى ائشــىق جاپاكــەش، پى
تۇرىــدۇ.

ھېچكىــم ائشــىقتەك ســاراڭ ەئمــەس. ەئقىــل ائشــىق سەۋداســى ائلدىــدا  كــور 
ۋە گاس بولــۇپ قالىــدۇ.

قېرىنداشــلىرىڭنىڭ نىيىتــى بۇزۇلغانــدا، يۈســۈپتەك قــۇدۇق ىئچىــدە قالغىنىــڭ 
ياخشــى.

سىرداشــنى كۆرســەڭ، ســىرىڭدىن ســۆز ائچ. گۈلنــى كۆرســەڭ بۇلبۇلــدەك 
ســايرىغىن.

ھىلە-مىكىرگە تولغان بىرســىنى كۆرســەڭ، ائغزىڭنى كوزىنىڭ ائغزىدەك چىڭ 
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تۇت. ســۇنىڭ ۈئســتىدە جىم ائققىن، قىرغاقتىكى تاشــالرغا ۇئرۇلۇپ چېقىلىپ كەتمە.

ناداننىــڭ زۇلۇملىرىغــا ســەۋر قىــل. ھەمراھــى بولمىغــان ەئقىــل بىلــەن ياخشــى 
ۆئت.

سەۋر، كۆڭۈل ەئينىكىنى تازىالپ پارقىرىتىۋېتىدۇ.

بەدىنىڭدىكــى ھــەر بىــر ەئزادىــن ســوراپ بــاق، بــۇ ەئزاالر تىلســىز كۆرۈنگــەن 
بىلــەن ەئمەلىيەتتــە ۇئالرنىــڭ يۈزلەرچــە تىلــى بــار.

يــازدا ېئتىــزالردا كېــۋەز يېتىشــىپ، ۇئنىڭدىــن پاختــا ېئلىنىــدۇ. پاختــا قالىــدۇ، 
يــاز ۇئنتۇلــۇپ كېتىــدۇ.

باھار كەلمىگىچە مېۋە كۆچەتلىرى چېچەك ائچمايدۇ.

ھال گۈزەللىكىگە جان ھەيراندۇر.

بەدىنىــڭ گــۈل دەســتە. پىكرىــڭ گــۈل ســۈيى.گۈل ســۈيى گۈلنى ىئنــكار قىلىدۇ! 
نېمــە دېگــەن ھەيــران قاالرلىق ھە!

مۇرىتى بىلەن شەيخ

بىر مۇرت شــەيخ ھەســەنگە قول بەرمەكچى بولۇپ ۇئزۇن يەردىن تاغ-داۋانالر 
ېئشــىپ، مىــڭ بىــر مۇشــەققەتلەر بىلــەن ائخىــرى مەنزىلگــە يېتىــپ كەپتۇ. شــەيخنىڭ 
دەرۋازىســى ائلدىــدا ەئدەب بىلــەن ىئشــىكنىڭ ھالقىســىنى ۇئرۇپتــۇ. ائۋازنــى ائڭلىغان 
شــەيخنىڭ ائيالــى دەرۋازىنــى ېئچىــپ : "نېمــە ىئشــىڭ بــار؟ نېمىگــە كەلدىــڭ؟" دەپ 
ــالپ  ــن يوق ــى يەردى ــۈن، پاالن ــش ۈئچ ــارەت قىلى ــت : "شــەيخنى زىي ســوراپتۇ. مۇرى

ــم" دەپتۇ. كەلدى

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان شــەيخنىڭ ائيالــى، مەســخىرە ائرىالش: "شــۇنچە ۇئزۇن 
يولنى بېســىپ، شــۇنچە جاپا-مۇشــەققەتلەرنى تارتىپ يوقالپ كېلىشــتىكى مەقسىتىڭ 
زادى نېمــە؟ ياكــى يۇرتۇڭدىــن زېرىكىــپ، بــۇ ائدەمنــى يوقــالپ كەلدىڭمــۇ؟ دەپ، 
بىــر تــاالي ســوائلالرنى ســوراپتۇ. بــۇ بەتخــۇي خوتــۇن بولمىغــۇر گەپلەرنــى قىلىــپ، 
مۇرتنىــڭ كۆڭلىنــى ائغرىتىپتــۇ. ەئممــا، مۇرت ۆئز ىئرادىســىدىن ۋاز كەچمەي، ياشــقا 
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تولغــان كۆزلىــرى بىلــەن: "شــەيخ ھەزرەتلىــرى قەيــەردە تۇرىــدۇ؟" دەپ ســوراپتۇ.

شــەيخنىڭ ائيالــى: " ســەن قــول بېرىمــەن دەپ، ھۆرمىتىڭگــە ســازاۋەر بولغــان 
ۇئ ائدەم ۇئچىغــا چىققــان ســاختىپەزنىڭ ۆئزى. ســېنىڭدەك ەئقىلســىزلەرنى ائلــداپ، 
يولدىــن ائزدۇرۇپ جــان باقىــدۇ. ســاڭا وئخشــاش نۇرغــۇن كىشــى ۇئنىڭغــا ائلدىنىــپ 
زىيــان تارتتــى. بولســا ۇئنىــڭ بىلــەن كۆرۈشــىمەن دېمــەي، ۇئدۇل ائرقاڭغــا قايتســاڭ 
ســەن ۈئچــۈن ياخشــى بوالرمىكىــن. گەرچــە ۇئنىــڭ دۇمبىقىنىــڭ ائۋازى ھەممە يەرگە 
ائڭالنغــان بولســىمۇ، لېكىن ۇئ بىر ۋاالقتەككــۈر، يالغانچىنىڭ نەق ۆئزى. كىم نانقېپى 
بولســا، ائلدىنىــپ ۇئنىــڭ بىلــەن دوســت بولىــدۇ. بــۇ قــەۋم ىئلىم-مەرىپــەت يولىدىــن 

ېئزىــپ، ھىلە-مىكىرگــە، خۇراپاتلىققــا ائلدىنىــپ قالماســلىقى الزىــم“.

بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان مــۇرت غەزەپكــە كەپتــۇ ۋە خوتۇنغــا ۋاقىــراپ تــۇرۇپ: 
"بولدى قىل! ســېنىڭ بۇ شــەيتان ائغزىڭدىن چىققان ســۆزلىرىڭ، مېنى بوســۇغۇدىن 

كەتكۈزۈۋېتەلمەيــدۇ. ھــەق نــۇرى ھەقىقــى ىئلىمنــى وئتتۇرىغا چىقىرىــدۇ دەپتۇ. 

ــدۇ.  ــەت ائســتا يانى ــدۇ، پەق ــدۇ؟ ۇئ ۆئچمەي ــم ۆئچۈرەلەي ــڭ شــامىنى كى ھەقنى
ســېنىڭدەكلەر ائلەمنــى قۇياشــتىن ائيرىلىــپ قالىــدۇ دەپ ۇئخلىمــاي چــۈش كۆرىــدۇ. 

كەچتە ائي نۇرىنى چاچىدۇ، ىئت قاۋايدۇ. ائينىڭ نۇرىدىن ىئت ھوزۇرالنمايدۇ. 
ــاپ  ــڭ قاۋاشــلىرىدىن قورقــۇپ توخت ــالر ىئتنى ــول ماڭغان ــم ۈئچــۈن قاراڭغــۇدا ي ىئلى
قالمايــدۇ . پارچىــالر پۈتۈنلۈككە قاراپ وئقتەك ۇئچىدۇ. مەن ۇئ ۇئســتازنىڭ يولىدىن  
قانــداق ۋاز كىچــەي؟. قۇلنىــڭ كىملىكــى، مەۋجۇتلۇقــى يــوق بولغانــدا نېمــە قالىــدۇ؟ 
ســەن تەســەۋۋۇر قىلىــپ بــاق! كــۆزۈڭ بولســا ېئچىــپ قــاراپ بــاق! يوقتىــن ســوراپ 
بــاق، بىــر نەرســە قالدىمــۇ؟ ائســمانغا قــاراپ تۈكۈرســەڭ، تۈكۈرۈكــۈڭ يۈزۈڭگــە 
ــا  ــەن، بولمىس ــۇپ قاپس ــى بول ــڭ ىئت ــۇ ۆئينى ــپ ب ــڭ كىلى ــۇ تەلىيى ــىدۇ. ھېلىم چۈش

جاجاڭنــى بېرىــپ قوياتتىــم" دەپ كېتىــپ قاپتــۇ.

مــۇرت ھــەر يــەردە شــەيخنى ىئزدەپتــۇ. ھەممــە ائدەمدىــن ســوراپتۇ. ەئڭ 
ائخىــرى بىــر ائدەم ۇئنىڭغــا: "ۇئ ائدەم بــۇ يەرلىكلەرنىــڭ تەلىيــى. ۇئنــى تاپماقچــى 
بولســاڭ وئرمانلىققــا بــار" دەپتــۇ. مــۇرت وئرمانغــا قــاراپ ماڭغــاچ: "نېمــە ۈئچــۈن 
شــەيخ ۇئ خوتــۇن بىلــەن ۆئي تۇتىــدۇ؟ ۇئنــى ۆئزىگــە يــار قىلىــپ، ۇئ ۆئيــدە بىللــە 
ياشــايدۇ؟ شــەيخ خەلقنىــڭ گۆھىــرى، خوتۇنــى بولســا نــەق بىــر ھــازازۇل ىئكەنغــۇ" 
دېگەنلەرنــى وئيالپتــۇ ۋە بىردىنــال دېگەنلىرىگــە تەۋبــە قىلىــپ: "مــەن كىــم بوالتتىم؟ 
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جانابــى ھــەق نېمىنــى بۇيرۇســا شــۇ بولىــدۇ. مــەن نېمىلەرنــى وئيــالپ يۈرۈيمــەن؟" 
ــداق  ــى ۋەس-ۋەســىگە چۈشــۈپ، مۇن ــە كۆڭل ــن يەن ــن كېيى ــۇ. ائزراق ماڭغاندى دەپت
وئيــالردا بوپتــۇ: "جىبرىئىــل قانداقمــۇ شــەيتان بىلــەن ياشىســۇن؟ قاراقچىنىڭ كارۋان 
بىلــەن بىرگــە بولۇشــى مۇمكىنمــۇ؟" ەئنــە شــۇنداق خىيالــالر بىلەن وئرماننىــڭ يېنىغا 
كەلســە شــەيخ بىــر ائرســالننىڭ ۈئســتىدە، قولىــدا بىــر ەئركــەك يىالننــى قامچــا قىلىــپ 
مىنىــپ تۇرغىــدەك. شــەيخ مۇرتنــى كــۆرۈپ: "ھەرگىــز شــەيتانغا ائلدانمــا!" دەپتــۇ 
ۋە ۇئ مۇرتنىــڭ كۆڭلىنــى ىئلىــم بىلــەن يورۇتۇپتــۇ. ۇئنىڭغــا يېتەكچــى بوپتــۇ. مــۇرت 

ۇئ شــەيخكە قــول بېرىــپ، ۇئنىــڭ ۋاپــادار شــاگىرتى بوپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ــۇندۇرۇپ ،  ــە بويس ــالننى ۆئزىگ ــاش ائرس ــداق ش ــەيخلەر ھەرقان ــق ش ەئقىللى
ۈئســتىگە مىنىۋاالاليــدۇ.

ــە قىلغــان ســەن  ــرى غەلىب پەسكەشــلەرنىڭ پەســلىكىگە ســەۋر قىلســاڭ، ائخى
بولىســەن.

ۆئكۈزنىــڭ مېڭىشــى، يــۈك توشــۇش، ھارۋانى ســۆرەش ۈئچۈن ەئمــەس. بەلكى، 
تاياقتىن قورققانلىقىدىندۇر.

ۆئكــۈزدەك ائدەملــەر بــۇ دۇنيانــى ىئســالھ قىلىــش ۈئچــۈن ەئمــەس. بەلكــى، ۆئز 
ــڭ  ــدۇ. بۇنى ــەم ىئزدەي ــەر ائدەم ۆئز يارىســىغا مەلھ نەپســى ۈئچــۈن ىئشــلەيدۇ. ھ

بىلــەن بــۇ ائلەمنىــڭ نىزامــى بۇزۇلىــدۇ.

بارلىــق كىشــىلەر ياماندىــن قورقىــدۇ. ەئمما، ھېچكىــم ۆئز ۆئزىدىن قورقمايدۇ. 
دېمەككــى ھــەر كىمنىــڭ بىر رەقىبــى بار.

بەدەننى روھقا ىئگە قىلغانمۇ ۇئ، كېمىنى نۇھقا بويسۇندۇرۇپ بەرگەنمۇ ۇئ.

ھەر يالغان توغرىدىن چىقىدۇ.

دورا دورا پېتــى تۇرســا بىــر ىئشــقا ەئســقاتمايدۇ. پەقــەت ائغرىــق ىئچىــپ، دورا 
مەۋجۇتلۇقىنــى يوقاتقاندىــن كېيىــن ائندىــن ۆئز رولىنــى جــارى قىلدۇرىــدۇ.

بــۇ دۇنيادىكــى رەڭمــۇ-رەڭ ىئنســانالر گۆرگــە كىرگەنــدە، وئخشــاش بىــر رەڭدە 
بولىدۇ.
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شــەكىلگە ەئمــەس، مەنىســىگە قارايدىغــان، پىشــىپ يېتىلگــەن ىئنســانالرنىڭ 
ــۇر. قىبلىســى ســەۋر، چىدامچانلىقت

ــلەر،  ــالردىكى نەقىش ــى تاش ــڭ قىبلىس ــكە چوقۇنغانالرنى ــەكىلگە، كۆرۈنۈش ش
رەســىملەردۇر.

ــە  ــى بەرگــەن بولســا، ۇئ شــۇ خــۇي- مىجەزگ ــداق خۇي-مىجەزن بىرســىگە قان
اليىقتــۇر. بىرســىگە مال-دۇنياغــا ائشــىق بولىدىغــان خۇينــى بەرســە، يەنــە بىرســىگە 

ھەققــە ائشــىقلىقنى بېرىــدۇ.

ائدەم توختىمــاي كىتــاب وئقۇغــان بىلــەن، ۇئ بىلىملەرنــى ۆئز ەئمەلىيىتىگــە 
تەدبىقلىمىســا، باشــقىالر ۈئچۈن خىزمەت قىلىش ېئڭى بولمىســا، ۇئ بىلىملەر ۇئنىڭغا 
يۇقمايــدۇ. ەئگــەر بىــر ائدەم ھەققــە قۇل بولۇپ، ۆئز ۆئمرىدە كىشــىلەرگە ياخشــىلىق 
قىلســا، ۇئالر ۈئچۈن ۆئزىنى پىدا قىلىش روھى بولســا، ۇئ كىشــى كىتاب وئقۇمىســىمۇ 
ۆئزلۈكىدىــن ۆئز كۆڭلىــدە كۆرۈلــۈپ باقمىغــان چوڭقــۇر بىلىملەرگــە ىئگــە بوالاليدۇ.

ئۈچ  يولۇچىنىڭ ھېكايىسى

بىــر يەھــۇدى، بىــر خىرىســتىيان ۋە بىر مۇســۇلمان بولۇپ ۈئچ كىشــى ســەپەردە 
بىرگە بولۇپ قاپتۇ. يول بويى مۇڭدىشــىپ، بارنى تەڭ كۆرۈپ ياخشــى دوســتالردىن 
بولــۇپ قاپتــۇ. بىــر كۈنــى بىــر يېزىدىــن ۆئتــۈپ كېتىۋاتقانــدا  بىــر ائق كۆڭــۈل دېھقان 
ۇئالرغــا ھالــۋا بىلــەن تونۇردىــن يېڭىــال چىققــان ىئسســىق نــان بېرىپتــۇ. بــۇ ھالۋىنــى 
كۆرگــەن ۈئچــى ناھايىتــى خۇشــال بوپتــۇ.  يەھــۇدى بىلــەن خىرىســتىياننىڭ قورســىقى 
ــار ۋاقتــى كەلگەچكــە   تــوق ىئكــەن. مۇســۇلمان ۇئ كۈنــى روزا تۇتقــان ىئكــەن. ىئپت

مۇســۇلمان ىئپتــار قىلىشــقا توغــرا كەپتۇ.

ۇئ ىئككىســى ھالۋىغــا قــاراپ تــۇرۇپ: "ھازىــر قارنىمىــز تــوق. بۈگــۈن يىمــەي، 
ەئتىلىككــە يەيلــى. بــۇ ائخشــام ســەۋر قىاليلــى" دەپتــۇ.

مۇسۇلمان: "ائلدىمىزغا نېئمەت كەلگەن ىئكەن، ھازىرال يەيلى. ائلدىمىزدىكى 
ھالۋىغا قاراپ وئلتۇرۇپ، ســەۋر قىلىشــقا نە ھاجەت" دەپتۇ.

ۇئ ىئككىســى: "بــۇ ىئشــتىمۇ بىــر ھېكمــەت بــاردۇ بەلكــى. ياكــى ۇئ ھالۋىنــى 
ــۇ. يالغــۇز ۆئزۈڭ يېمەكچــى بولۇۋاتامســەن؟" دەپت
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مۇســۇلمان: "ھــەي قەدىرلىــك دوســتلىرىم. نېمىلەرنــى وئيــالپ كەتتىــڭالر. بــۇ 
ھالۋىنى ۈئچكە بۆلەيلى. ھەر كىم ۆئزىنىڭ نېسىۋىســىنى ائلســۇن. ۆئز نېسىۋىســىنى 

كىــم قاچــان يېســە ۆئزىنىــڭ ىئشــى" دەپتــۇ.

ــا اليىقتــۇر" دېگــەن  ىئككىســى: "بولمايــدۇ! "كىــم بۆلۈشــكەن بولســا دوزاخق
گــەپ بــار”

مۇســۇلمان: "دوزاخقا چۈشــىدىغان ائدەم ھەرگىز بۆلۈشكەن ائدەم بولماستىن، 
بەلكــى ۆئز نەپســىگە چــوغ تارتىــپ، تەقســىمات قىلغــان ائدەمدۇر" دەپتــۇ ۋە ائخىرى 
ۇئ ىئككىســېنىڭ ســۆزى بويىچە ھالۋىنى يىمەي ائچ قورســاق ۇئخالپ قاپتۇ. ەئســلىدە 

ۇئ ىئككىســېنىڭ مەقســىتى مۇسۇلماننى قەســتەن ائچ قويۇپ قىيناش ىئكەن.

ەئتىســى تــاڭ ســەھەردە ھەممىســى تاھــارەت ائپتــۇ. ھــەر كىــم ۆئزىنىــڭ دىنــى 
بويىچــە ىئبــادەت قىپتــۇ. تەڭرىگــە يۈزلىنىــپ دۇائ-تىــالۋەت بىلــەن مۇناجــات قىلىــپ 
ىئبادەتلىرىنى بەجا كەلتۈرۈپتۇ. ائندىن ۈئچىلىســى بىر-بىرىگە دوســتانە تەبەسســۇم 
بىلەن قارىشــىپتۇ. ائندىن ائرىســىدىن بىرســى: "ائخشــام كىم چۈشــىدە نېمە كۆرگەن 
بولســا شــۇنى دېســۇن. ەئڭ ياخشــى چۈشــنى كىــم كۆرگــەن بولســا، ھالۋىنــى شــۇ 
يىسۇن. تۆۋەن بولغاننىڭ نېسىۋىسى، ۈئستۈن بولغاننىڭ بولسۇن. ۈئستۈن ەئقىلگە 
ىئگــە بولغــان يېســە، ھەممىمىــز يېگەنــدەك بولىمىــز" دەپتــۇ. شــۇنداق قىلىــپ باشــتا 

يەھــۇدى ۆئزى كۆرگــەن چۈشــنى بايــان قىپتــۇ .

“چۈشــۈمدە بىــر يــەردە كېتىۋاتاتتىــم. ائلدىمغــا تۇيۇقســىز مۇســا چىقتــى. 
مــەن ۇئنىــڭ ائرقىســىدىن ەئگىشــىپ ماڭدىــم. شــۇنداق قارىســام تــۇر تېغىغــا كــەپ 
قاپتىمــەن. ۇئ يــەردە ھوشــۇمنى يوقاتقانــدەك بولــدۇم-دە، ۈئچىلىمىــز نــۇر ىئچىــدە 
ــىكنىڭ  ــدى . ۇئ ىئش ــىك ېئچىل ــر ىئش ــى بى ــۇر ىئچىدىك ــن ن ــدۇق. ائندى ــپ بول غايى
ىئچىــدە باشــقا بىــر نــۇر بىلــەن تا ەئرشــكىچە يۈكســەلدۇق. مەن، مۇســا ۋە تــۇر تېغى 
ۈئچىلىمىــز نۇرنىــڭ يورۇقــى ىئچىــدە غايىپ بولدۇق. ائندىن جانابــى ھەقنىڭ نۇرىنىڭ 
تەجەللىســى بىلــەن تاغنىــڭ ۈئچكــە ائيرىلغانلىقىنــى كــۆردۈم. ھەقنىــڭ ھەيۋەتلىــك 
نــۇرى ائســتىدا تــاغ ۈئچكــە پارچىلىنىــپ ۈئچ تەرەپكــە كەتكــەن ىئــدى. بىر پارچىســى 
دېڭىزغــا چۈشــتى. بۇنىــڭ بىلــەن دېڭىزنىــڭ تۇزلــۇق ســۈيى تاتلىــق ســۇغا ائيالندى. 
ىئككىنچــى پارچىســى يەرگــە چۈشــتى. ۇئ چۈشــكەن يەردىــن جانغــا شــىپا بۇالقــالر 
بۇلدۇقــالپ ېئتىلىــپ چىقتــى. قالغــان ۈئچىنچــى پارچىســى كەبــە ەئتراپىغــا چۈشــۈپ 
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ــۇ.  ــدا تۇرۇپت ــى جايى ــۇر تېغ ــپ قارىســام ت ــدى. ھوشــۇمغا كېلى ــى بول ــات تېغ ائراف
ەئممــا، تــاغ مۇســانىڭ پۇتلىــرى ائســتىدا خــۇددى مــۇزدەك ېئرىــپ، تۈپتــۈز بولــۇپ 
ــدا  ــڭ يېنى ــۇر تېغىنى ــا ت ــم. قارىســام، مۇس ــى تۇتۇۋالدى ــە ۆئزۈمن ــى. يەن كېتىۋاتاتت
تۇراتتــى. تاغنىــڭ باغرىــدا مۇســاغا وئخشــايدىغان نۇرغــۇن كىشــىلەر كۆرۈنگەنــدەك 
بولــدى. ھەممىســى قوللىرىــدا وئخشــاش ھاســا تۇتقــان، وئخشــاش كىيىــم كىيگــەن 
ھالــدا تــۇر تېغىغــا قاراپ، دۇائ- تىالۋەت قىلىۋاتاتتى. بىردىنال ھوشــۇمغا كەلگەندەك 
بولــدۇم، ۇئ كۆرۈنۈشــلەر كۆزۈمگــە باشــقىچە كۆرۈنۈشــكە باشــلىدى. ۇئالر خــۇددى 

نۇردىــن ھاســىل بولغــان ماالىئكىگــە وئخشــاش كۆرۈنــدى”

ائندىن كېيىن خرىستىيان ۆئزى كۆرگەن چۈشىنى سۆزلەپتۇ:

بىللــە ەئرشــكە  بىلــەن  كــۆردۈم. ۇئنىــڭ  “ائخشــام چۈشــۈمدە مەســىھنى 
ــى  ــۇ يەردىك ــۇق. ب ــە چىقت ــى قەۋىتىگىچ ــا ەئرشــنىڭ تۆتىنچ ــاراپ يۈكســەلدۇق. ت ق
ــى ۇئالر  ــۇ دۇنيادىكــى ىئمارەتلەرن ــى قاماشــتۇردى. ب ــەر كۆزۈمن ــك قەلەئل ھەيۋەتلى

بىلــەن سېلىشــتۇرۇش ەئســال مۇمكىــن ەئمــەس”

يەھــۇدى بىلــەن خرىســتىياننىڭ بــۇ چۈشــلىرىنى وئيــدۇرۇپ چىققانلىقــى ېئنىقــال 
كۆرۈنۈپ تۇراتتى. شــۇنداقتىمۇ بۇالرنى ەئســتايىدىللىق بىلەن ســەۋر قىلىپ ائڭلىغان 

مۇســۇلمان مۇنــداق دەپتۇ:

“ەئي قەدىــردان دوســتلىرىم! ائخشــام ماڭىمــۇ پەيغەمبىرىــم كۆرۈنۈپ، مۇنداق 
دېــدى: "بىرســى تــۇر تېغىغــا بــاردى ھەقنىــڭ قۇدرىتــى بىلــەن نــۇر ىئچىــدە قالــدى. 
يەنــە بىرى ەئيســانىڭ ماكانىغىچە يۈكســەلدى، ەئرشــنىڭ تۆتىنچــى قەۋىتىنى كۆردى. 
ەئي گاڭگىــراپ قالغــان ائجىــز، وئرنىڭدىــن تــۇر! ســەن ەئمــدى بــۇ ھالۋىنــى بولســىمۇ 
يىگىــن! ۇئ مەرىپەتكــە توشــقانالر مۇرادىغــا يېتىپتــۇ. ۇئ پەزىلەتلىــك ىئككــى ائدەم 
ــۇ. ســەن بولســاڭمۇ  ــن بەھرىمــەن بوپت ــۇپ مەرىپەتتى ــە بول ــەن بىلل ــەر بىل ماالىئكىل

قــاراپ تۇرمــاي ھالۋىنــى يېگىــن" دەپتــۇ.

ــال:  ــتىيان دەرھ ــەن خرىس ــۇدى بىل ــان يەھ ــلىرىنى ائڭلىغ ــۇلماننىڭ چۈش مۇس
ــوراپتۇ. ــە؟" دەپ س ــۇ نېم ــى يەۋەتتىڭم ــۆز، ھالۋىن ــەي ائچك "ھ

مۇســۇلمان: "ۇئمــۇ ھەقنىــڭ بۇيرۇقىغــا ىئتــاەئت قىلىــپ مــاڭا شــۇنداق دېگــەن 
تۇرسا، مەن ۇئنىڭ بۇيرۇقىغا ىئتاەئت قىلمايدىغان كىمتىم؟ سەن بولساڭ يەھۇدى، 
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مۇســانىڭ بۇيرۇقىغا بويســۇنماي قاالمســەن؟ ســەن بولســاڭ خرىســتىيان، ەئيسانىڭ 
ــەر  ــق پەيغەمبەرل ــا بارلى ــەن؟ ۇئنداقت ــاق دېيەلەمس ــكارا ي ــۇق ائش ــا وئچ بۇيرۇقىغ
ھــەۋەس بىلــەن قارايدىغــان بىــر پەيغەمبەرنىــڭ بۇيرۇقىغــا قانداقمــۇ ىئتــاەئت قىلماي 

تۇرااليمــەن؟ شــۇنىڭ بىلــەن ھالۋىنــى ىئشــتىھا بىلــەن يەۋەتتىــم" دەپتــۇ.

بــۇ گەپلەرنــى ائڭلىغــان ۇئ ىئككىســى: "ەئزبىرايــى خــۇدا، ەئڭ گــۈزەل چۈشــنى 
ســەن كۆرۈپســەن. بىزنىــڭ چۈشــىمىزدىن ياخشــىكەن. بولۇپمــۇ ســەن ۇئيقۇڭدىمــۇ، 
چۈشــۈڭدىمۇ وئيغــاق ىئكەنســەن. چۈنكــى بۇالرنىــڭ تەســىرى وئيغــاق ھالەتتــە ۆئز 

ىئپادىســىنى تاپتــى" دەپتــۇ.

  ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ــۇنداق  ــىلەرمۇ ش ــىز نەرس ــە، جانس ــداق ېئرىس ــەدەن قان ــدە ب ــەل كەلگەن ەئج
ــدۇ. ېئرىي

مەيلــى مۇئمىــن، مەيلــى يەھــۇدى، خرىســتىيان ۋە ائتەشــپەرەس بولســۇن 
ھەممىســى جانابــى ھەققــە مۇھتاجــدۇر.

تاغ-دەريــاالر، تــاش ۋە ســۇالر، تۇپــراق ۋە وئتالرمــۇ جانابــى ھەققــە ھەمــدۇ-
ســانا وئقۇيدۇ.

ھەركىــم مەرىپــەت ۋە پەزىلــەت داۋاســىدىن ۋاز كېچىشــى كېــرەك. ەئڭ مۇھىــم 
بولغىــن گــۈزەل ەئخــالق ۋە ىئنســانىيەتكە خىزمەتتــۇر.

ھىلە ۋە خىيانەتنىڭ ھەممىسىنى ىئنسانالر ۆئزى قىلىدۇ.

ئۈچ ھايۋاننىڭ ھېكايىسى

ــى  ــالم چۆپن ــر باغ ــن بى ــى يولدى ــىيىر ۈئچ ــر س ــە ۋە بى ــر تۆگ ــار، بى ــر قوچق بى
تېپىۋاپتــۇ.

قوچقــار: "بــۇ چۆپنــى ۈئچكــە بۆلســەك ھېچكىمنىــڭ قارنــى تويمايــدۇ. شــۇڭا 
كىمنىــڭ يېشــى چــوڭ بولســا چۆپنــى شــۇ يېســۇن!" دەپتــۇ ۋە ائرقىســىدىنال: "مــەن 
ىئســماىئلنىڭ وئرنىغــا قۇربانلىــق ۈئچــۈن ەئۋەتىلگــەن قوچقــار بىلــەن وئخشــاش 
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ــۇ. ــا ياشــىغان" دەپت يايالقت

ســېيىر:"مەن ائدەم ەئلەيھىسســاالم ۆئكــۈز بىلــەن يــەر ائغدۇرغــان چاغــدا 
مــوزاي ىئدىــم. كېيىــن ىئنســانالرنىڭ ائتىســى بولغــان ائدەمنىــڭ ۆئكۈزىنىــڭ جۈپتــى 

ــۇ. بولغــان" دەپت

تۆگــە قوچقــار بىلــەن ســېيىرنىڭ بــۇ ســۆزلىرىنى ائڭالپ، يەردىكــى بىــر باغــالم 
وئتنــى ائغزىغــا ېئلىــپ، بېشــىنى يۇقىرىغــا قىلىــپ تــۇرۇپ چايناشــقا باشــالپتۇ –دە، 

ۋە مۇنــداق دەپتــۇ:

“قاچــان تۇغۇلغانلىقىمنىــڭ نېمــە ەئھمىيىتــى بــار؟ ســىلەردىن ېئگىزلىكىــم 
كۆرۈنــۈپ تۇرۇپتۇغــۇ! شۈبھىســىز مېنىــڭ ســىلەردىن چوڭلۇقۇمنــى جاھــان ەئھلــى 
بىلىــدۇ. ەئقىــل ىئگىلىــرى مېنىــڭ ســىلەردىن ۈئســتۈن يارىتىلغانلىقىمنىمــۇ بىلىــدۇ. 

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ــر  ــڭ ســۈننىتىدۇر. ەئممــا، ھازى ــى ھۆرمــەت قىلىــش پەيغەمبىرىمىزنى چوڭالرن
ــا  ــورپا ائلدىغ ــىق ش ــا ىئسس ــدۇ: ي ــەردە ھۆرمەتلەي ــى ي ــى ىئكك ــىلەر چوڭالرن كىش
ــر  ــانالر، بى ــان ىئنس ــەك يام ــدە. دېم ــن ۆئتكەن ــا كۆۋرۈكتى ــى كون ــدە ۋە ياك كەلگەن
پايــدا چىقمىغۇچــە چوڭالرغــا ھۆرمــەت كۆرســەتمەيدۇ. ۇئالرنىــڭ ياخشــى ىئشــلىرى 
مانــا مۇشــۇنداق تۇرســا، يامانلىقلىــرى قانچىلىكتــۇر- ھــە! ۇئلــۇغ تەڭرىــم ۇئالرنىــڭ 

شــەررىدىن بىزنــى قوغــدا!

يالغــان ســۆزلەر وئت-چۆپكە وئخشــايدۇ. يــا كۆڭۈلدە ياكى ېئغىــزدا تۇرمايدۇ. 
وئت-چۆپنــى ھەرگىــز ېئغىــزدا ســاقلىغىلى بولمايــدۇ. ېئغىزدىكــى چــۆپ تىلغــا 

تاقىشــىدۇ. شــۇڭا ۇئنــى ائغزىڭدىــن چىقىرىــپ تاشــلىغىن.

باال-قازادىــن قۇتۇلۇشــنىڭ ائمالــى زوراۋانلىــق بىلــەن ەئمــەس، بەلكــى ېئھســان 
ۋە ەئپۇچانلىــق بىلــەن بولىــدۇ.

ــق بولمىغــان  ــۇم، اليى ــۇر. زۇل ــدا قىلىــش دېگەنلىكت ــەت، ىئشــالرنى اليىقى ائدال
ــۇر. ــش دېگەنلىكت ۋاســىتە قوللىنى

ەئگەر قىبلەڭنى ۇئنۇتساڭ، بارلىق باتىل قىبلىلەرمۇ سېنى قوبۇل قىلمايدۇ.
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چاشقان بىلەن پاقا

سۈپســۈزۈك زۇمرەتتــەك ســۇ ېئقىــپ تۇرغــان، قىرغاقلىرى رەڭمــۇ-رەڭ گۈللەر 
بىلەن قاپالنغان بىر ۆئســتەڭدە بىر پاقا ياشــايدىكەن. بىر كۈنى قىرغاقتا ياشــايدىغان 
ــۇپ قاپتــۇ.  ۇئالر پات-پــات ۇئچرىشــىپ، ۆئســتەڭ  بىــر چاشــقان بىلــەن دوســت بول

بويىدا مۇڭدىشــىدىكەن.

داۋامالشــتۇرۇپتۇ. ۇئچراشــقان  يېقىــن دوســتلۇقىنى  بــۇ  ۇئالر ۆئزلىرىنىــڭ 
ۋاقىتلىرىــدا ھەرخىــل ھېكايىلەرنــى سۆزلىشــىپ كۆڭــۈل ېئچىپتــۇ.

بىــر كۈنــى چاشــقان، پاقىغــا: "قەرەللىــك ۋاقىتتــا پاراڭلىشــىش ائنچــە مۇۋاپىــق 
بىــر ىئشــىم چىقســا، ســاڭا دەرھــال خــەۋەر  تۇيۇقســىز  قىلىــدۇ.  ەئمەســتەك 
قىاللمايدىكەنمــەن. تۇيۇقســىز بېشــىمغا بىــر ىئش كەلگەندە، ســەن ســۇنىڭ ائســتىدا 
بولغاچقــا ســاڭا خــەۋەر قىلغىلــى بولمايدىكــەن. شــۇڭا بۇنىــڭ بىــر ائمالىنــى قىلســاق" 

دەپتــۇ.

چاشــقاننىڭ بۇ وئي- پىكىرى پاقىغىمۇ يېقىپتۇ. ۇئالر بىرلىكتە چارە ىئزدەشــكە 
باشــالپتۇ. ائخىــرى بىر چارىنىمۇ تېپىپتــۇ ۋە مۇنداق قىپتۇ.

ــر  ــى، بى ــا چاشــقاننىڭ قۇيرۇقىن ــر ۇئچىغ ــڭ بى ــپ، يىپنى ــى تېپى ــر يىپن ۇئزۇن بى
ــماقچى  ــەن پاراڭالش ــى بىل ــە بىرس ــى يەن ــۇ. بىرس ــى باغالپت ــڭ پۇتىن ــا پاقىنى ۇئچىغ
بولغانــدا، يىپنــى تارتىدىكــەن ۋە دەرھــال بىــر يەرگــە جــەم بولــۇپ پاراڭلىشــىدىكەن.

بىــر كۈنــى چاشــقان ۇئۋىســىدىن چىقىــپ، ۆئســتەڭ بويىــدا ائيلنىــپ يۈرگەنــدە، 
بىــر قاغــا كېلىــپ، چاشــقاننى "كاپپىــدە" قىلىــپ  چوقۇپ ېئلىپــال ۇئچۇپتۇ. چاشــقاننىڭ 
قۇيرۇقىغــا يىــپ باغالقلىــق بولغانلىقــى ۈئچــۈن، پاقىنىمــۇ ســۇدىن ســۆرەپ چىقىپتــۇ. 
ــە  ــى قانداقالرچ ــى پاقىن ــڭ ســۇنىڭ ىئچىدىك ــۇ قاغىنى ــەر، ب ــى كۆرگەنل ــۇ مەنزىرىن ب

وئۋلىغانلىقىغــا ھەيــران قېلىشــىپتۇ.

پۇتــى ائســمانغا، بېشــى يەرگــە ســاڭگىلىغان ھالــدا ھــاۋادا لەيلەپ يۈرگــەن پاقا 
مۇنــداق نىــدا قىپتۇ: "چاشــقانغا دوســت بولغاننىــڭ جېنىغا ۋاي!“
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دوســت تۇتقاندا دىققەت قىلىش كېرەك. ياخشــى دوســت ياخشــى ىئشــقا ســەۋەپ 
بولســا، يامــان دوســت يامــان ائقىۋەتلەرگــە ســەۋەپچى بولــۇپ قالىــدۇ. كــۆپ ھالــالردا 
ىئنســانالر مــاددى ۋە مەنىــۋى قىيىنچىلىقــالر ســەۋەبىدىن دۈشــمەنلىرىگە ائلدىنىــپ 
خاتــا كىشــىلەر بىلــەن دوســت بولــۇپ قېلىــپ، ناھايىتــى ېئچىنىشــلىق تراگېدىيەلەرگــە 

ۇئچرايدۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ھەركىم ۆئزىگە اليىق كىشى بىلەن دوست بولسۇن.

سۆيگۈنى كۆرگەن كۆڭۈل سۆيگۈسىز قالمايدۇ.

بۇلبۇل گۈلنى كۆرگەندە نىداسىز قالماس.

ــدا كۆڭــۈل ســىرلىرى ائشــكارە  ــەت بولغان ــەن بىرگــە ۈئلپ دوســت دوســتالر بىل
ــدۇ. بولى

خىزىرنىڭ دوستلۇقى ۆئلۈك بېلىقنىمۇ تىرىلدۈرەلەيدۇ.

دوستلۇق ىئنساننى مەس قىلىپ قويماسلىقى الزىم.

ئوغرى بىلەن سۇلتان

بىر كۈنى سۇلتان ماخمۇت ۆئزى يالغۇز سىرتقا چىقىپ ائيلىنىپتۇ. رەستەلەرنى، 
كوچىالرنــى ائيلىنىــپ يۈرگەنــدە، بىــر تــوپ وئغرىالرغــا ۇئچــراپ قاپتــۇ. وئغرىالردىــن 

بىرى: "ســەن كىم؟ " دەپ ســوراپتۇ.

ســۇلتان: "مەنمــۇ ســىلەرگە وئخشــاش بىرســى بولىمــەن" دەپ جــاۋاپ بېرىپتــۇ. 
وئغرىالردىن يەنە بىرى: "ســەنمۇ بىزگە وئخشــاش بىرســى بولساڭ، ھەركىم ۆئزىنىڭ 
كارامىتىنــى كۆرســىتىپ باقســۇن!" دەپتــۇ. بۇنىــڭ بىلــەن ۇئ يەردىكــى ھەممىســى ۆئز 

كارامەتلىرىنى سۆزلىشــىپتۇ.

بىرســى: "مېنىــڭ كارامىتىــم ىئككــى قۇلىقىمــدا. بىــر ىئــت ھاۋشىســا ۇئنىڭ نېمە 
دەۋاتقانلىقىنــى بىلەلەيمەن" دەپتۇ.

يەنــە بىرســى: "مېنىــڭ كارامىتىــم ىئككــى كۆزۈمــدە. قاپقاراڭغــۇ كېچىــدە 
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ھەرقانــداق نەرســىنى كۈنــدۈزى كۆرگەنــدەك پــەرق ېئتەلەيمــەن" دەپ ماختىنىپتــۇ.

بۇرنۇمــدا. يەرنىــڭ ائســتىغا چوڭقــۇر  بىرســى: "مېنىــڭ كارامىتىــم  يەنــە 
كۆمۈۋەتكــەن ائلتــۇن بولســىمۇ، ۇئنــى پــۇراپ تاپااليمــەن. يــەر ائســتىدىكى بارلىــق 
ســىرالر مېنىــڭ بۇرنۇمدىــن قېچىــپ قۇتۇاللمايــدۇ. مەجنۇنــدەك ھەرقانــداق تۇپراقنى 
پۇراپــال، لەيالنىــڭ قاياققــا كەتكەنلىكىنــى بىلەلەيمــەن. ياقۇپتــەك كۆينەكنــى پۇراپال، 

ــۇ. ۇئنىــڭ يۈســۈپنىڭ ىئكەنلىكىنــى بىلەلەيمــەن." دەپت

باشــقا بىرســى: "مېنىــڭ ىئككــى قولۇم ائالمــەت كۈچلــۈك. ھەرقانداق نەرســىنى 
يۇلــۇپ ائالاليمــەن" دەپتۇ.

شــۇنداق قىلىپ ســۇلتاندىن باشقا ھەممىسى ۆئز كارامەتلىرىنى، ائالھىدىلىكىنى 
ســۆزلەپتۇ. ەئمدى نۆۋەت ســۇلتان ماخمۇتقا كەپتۇ.

ســۇلتان: "مېنىڭ كارامىتىم بولســا ســاقىلىم. ســاقىلىم ائرقىلىق جىنايەتچىلەرنى 
ــر  ــدا، ســاقىلىمنى بى ــى ۆئلتۈرمەكچــى بولغان ــالر جىنايەتچىلەرن قۇتقۇزىمــەن. جالالت

ســىالپ قويســام، ۇئالرنــى ۆئلتۈرەلمەيــدۇ." دەپتــۇ.

وئغرىالر بۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغاندىن كېيىن، ھەممىســى بىردەك: "ســەن بىزنىڭ 
پىرىمىــز، يــول باشــچىمىز بــول. بېشــىمىزغا كــۈن چۈشــكەندە، ائشــۇ كارامەتكە ىئگە 

ســاقىلىڭنى بىر ســىالپال بىزنــى قۇتقۇزغىن" دەپتۇ.

بــۇالر شــۇنداق كېلىشــكەندىن كېيىــن، ۇئدۇل ســۇلتان ماخمۇتنىــڭ قەســىرىگە 
قــاراپ مېڭىپتــۇ. يولــدا بىــر ىئــت ھاۋشــىپتۇ. بۇ چاغــدا ىئتنىڭ ھاۋشىشــىنى بىلىدىغان 
وئغــرى: ىئــت "ســۇلتان ســىلەر بىلــەن بىللــە" دەۋاتىــدۇ" دەپتــۇ. يەنــە بىــرى توپىنــى 
پــۇراپ بېقىپ:"بــۇ يەرلــەر پادىشــاھقا تــەۋە يەرلــەر" دەپتــۇ ۋە تامنــى تېشــىپ، 
ىئچىدىكــى خەزىنىلەرنــى ېئلىــپ كىتىپتــۇ. ســۇلتانمۇ چاندۇرمــاي ۆئز قەســىرىگە 
كىرىۋاپتــۇ ۋە بولــۇپ ۆئتكــەن ىئشــالرنىڭ ھەممىســىنى بــاش ۋەزىرگــە بىر-بىرلــەپ 

ســۆزلەپ بېرىپتــۇ. 

ۋەزىــر گۇناھكارالرنــى دەرھــال تۇتــۇپ كېلىشــنى دەپتــۇ. ســۇلتان دەرھــال 
پەرمــان چۈشــۈرۈپتۇ. ۋەزىــر ەئزەم پادىشــاھنىڭ ەئمىــر پەرمانىغــا بىنــاەئن لەشــكەر 
وئرۇنالشــتۇرۇپ، وئغرىالرنىڭ ھەممىســىنى قولغا ائپتۇ ۋە ھەممىســىنى پادىشاھنىڭ 
ھۇزۇرىغــا ەئكەپتــۇ. وئغرىــالر ائلدىدا بەھەيۋەت تۇرغان ســۇلتان ماخمۇتنى كۆرۈپال 
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تونۇپتــۇ ۋە " بــۇ ســاقالدا شــۇنداق بىــر كارامــەت باركــى، بىزنىــڭ قولغــا چۈشــۈپ 
قېلىشــىمىزمۇ ائشــۇ ساقالنىڭ كارامىتىدىن بولغان" دەپ، باشلىرىنى ېئگىپ تۇرۇپتۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ياخشى كۆرگەن ماددى نەرسىلەر، ائدەمنى كور ۋە گاس قىلىپ قويىدۇ.

كۆڭــۈل كــۆزى روشــەن كىشــىلەر، پــەردە ائرقىســىدىكى بارلىــق ســىرالرنى 
كۆرەلەيــدۇ.

دۇنيادا ىئنسان روھىدىنمۇ سىرلىق نەرسە يوق.

ائدىللىق ھەقنىڭ سۈپىتى.

ھەر ىئككى ائلەمدە، كۆڭۈل ھەقنىڭ نەزەرگاھىدۇر.

بــۇ  ياخشــى كۆرۈشــىنىڭ ســىرى،  ۋە گۈزەللىكنــى  ھەقنىــڭ مۇھەببەتنــى 
پەردىلەرنىڭ، بۇ ھېكمەتلەرنىڭ يارىتىلىشــىنىڭ ائساســىدۇر. شــۇنىڭ ۈئچۈن جانابى 
ھــەق مىراجــدا: "ســەن بولمىغــان بولســاڭ كۆكلەرنــى ياراتمايتتىــم" دېگــەن ىئــدى.

ائرىف ھەققە مۇنداق مۇناجات قىلدى: "بارلىق ائشــكارا ياكى مەخپى ىئشــالرنى 
بىلگۈچــى ىئ رەب! بارلىــق ھۆكــۈم ســېنىڭ ىئلكىڭــدە. ھالبۇكــى، كۆڭلىمىــز ســېنىڭ 
ھېكمەتلىرىڭدىن خەۋەرســىز. بىز كۆرمەيمىز. ھالبۇكى، ســەن بىزنى كېچە-كۈندۈز 
كۆرۈپ تۇرىسەن. سەۋەپلەرگە باغلىنىپ قېلىپ، كۆزلىرىمىز كۆرمەس بولدى. يېقىن 
تۇرغــان جاننــى يىــراق قىلمــا. ســېنىڭدىن يىــراق تــۇرۇش، دەرد ۋە ائزاپقــا تولغــان 

بىــر ۆئلۈمــدۇر. كۆرەلىگەننى كۆرەلمەيدىغان قىلما. يېشــىللىكلەرگە ســۇ ســەپكىن“

ەئي دوستالر! غەيۋەتتىن توختاڭالر.

گــۈل ســۈيىنىڭ خۇيــى گۈلدىــن  زىننەتلەنگىــن.  بىلــەن  گــۈزەل ەئخــالق 
بىــل. كەلگەنلىكىنــى 

ېئرىقتىكــى ســۇالر ېئقىــپ تۇرىــدۇ. ەئممــا، ۇئنىــڭ يۈزىدىكــى ائي بىلــەن 
يۇلتۇزالرنىــڭ شولىســى ۆئزگەرمەيــدۇ. چۈنكــى ۇئالر كۆكتــە تۇرىــدۇ.
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گۈزەل ئات

بىــر بەگنىــڭ ىئنتايىــن چىرايلىــق بىر ېئتى بار ىئكەن. بۇنداق ېئســىل نەســىللىك 
ائت پادىشــاھتىمۇ يــوق ىئكــەن. بىــر كۈنــى بەگ ېئتىنى مېنىپ بىــر مەرىكىگە بېرىپتۇ. 
بــۇ يــەردە خارەزىــم شــاھىنىڭ كــۆزى بــۇ ائتقا چۈشــۈپتۇ. مەرىكــە تۈگىگىچــە خىيالى 
ائشــۇ ائتتــا قاپتــۇ. مەرىكــە ائخىرالشــقاندا، پادىشــاھ مۇشــاۋىرىغا ۇئ ائتنــى بەگدىــن 
ېئلىــپ كېلىشــىنى بۇيرۇپتــۇ. پادىشــاھنىڭ پەرمانىغــا بىنــاەئن ۇئالر دەرھــال بەگنىــڭ 
ــن  ــى ائڭلىغاندى ــۇ پەرمانن ــەگ ب ــۇ. ب ــى بىلدۈرۈپت ــپ، شــاھنىڭ پەرمانىن ــا بېرى يېنىغ
ــا  ــاھنىڭ پەرمانىغ ــۇ. پادىش ــم بوپت ــى يېرى ــۈپ، كۆڭل ــە چۈش ــق غەمگ ــن قاتتى كېيى
قارشــى كېلىشــنىڭ مۇمكىــن ەئمەســلىكىنى بىلىــپ ناھايىتــى ىئزتىــراپ چېكىپتــۇ ۋە 

دەرھــال ۋەزىرنىــڭ قېشــىغا بېرىــپ ۆئز ھالىنــى بايــان قىپتــۇ:

“پادىشــاھنىڭ ەئمىر-پەرمانى ۋاجىپتۇر. ۇئنىڭ پەرمانى ائلدىدا بوينۇم قىلدىن 
ــۇغ  ــا قىلىمەنكــى، ۇئل ــن شــۇنى ىئلتىج ــر جانابلىرىدى ــە . شــۇنداقتىمۇ، ۋەزى ىئنچىك
تەڭرىقۇتقــا بارلىــق مــال مۈلكۈمنــى، ھەتتــا تۇرالغــۇ ۆئي ماكانلىرىمنىمــۇ بەرســەم. 
ەئممــا، مــەن ۈئچــۈن مۇقــەددەس بولغان ېئتىمنــى مەندىن ائلمىســا” دەپ يالۋۇرۇپتۇ.

بەگنىــڭ بــۇ تىلىكىنــى ائڭلىغــان ۋەزىــر ەئزەم، بەگكــە تەســەللى بېرىــپ: "غــەم 
قىلمــا. بــۇ ائتنــى مــەن يەنــە ســاڭا قايتــۇرۇپ بېرىمــەن. ھەممە ىئشــالر ائســان بولۇر" 
دەپتــۇ ۋە ۇئدۇل پادىشــاھنىڭ تەختــى ائلدىغــا كەپتــۇ. بەگمۇ ۋەزىــر ەئزەمنىڭ گېپىنى 

ائڭالپ ائتنــى پادىشــاھ قەســىرىگە ەئكەپتۇ.

پادىشــاھ تەختى-راۋاقتىــن چۈشــۈپ ۋەزىرگــە قــاراپ: "بــۇ ھەقىقەتــەن ېئســىل 
ائرغىمــاق، شــۇنداقمۇ؟" دەپ ســوراپتۇ.

ەئقىــل بابىــدا "دانىشــمەنلەرنىڭ پىــرى" دەپ نــام ائلغــان ۋەزىــر ەئزەم : 
"پادىشــاھىمىزنىڭ ېئيتقانلىــرى بەرھەقتــۇر! ائت ھەقىقەتــەن گــۈزەل! بىــراق بېشــى 
ۆئكۈزنىــڭ بېشــىغا وئخشــايدىغاندەك قىالمــدۇ نېمــە؟" دەپ ائســتا پادىشــاھنىڭ 
چىرايىغــا ياندىــن قاراپتــۇ. بــۇ كۈتۈلمىگــەن باھانــى ائڭلىغان پادىشــاھ ۆئڭى ۆئڭگەن 
ھالــدا ائتقا ســىنچىالپ نەزەر ســاپتۇ ۋە بارلىق ىئشــتىياقى بىردىنــال بۇلۇتتەك تاراپتۇ. 
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ھەمــدە ائتنــى ۆئز ىئگىســىگە قايتــۇرۇپ بېرىشــنى بۇيرۇپتــۇ.

ۋەزىر ەئزەم وئيدۇرۇپ چىقارغان باھانە بىلەن بەگ ۆئز مەقسىتىگە يېتىپتۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

مەيلى شاھ، مەيلى گاداي ھەممىسى ھەققە مۇھتاج.

قۇياش تۇرۇقلۇق، چىراقتىن مەدەت تىلىمە.

بەزىلەر مەسچىت يولىدا بەختىيار، بەزىلەر باغ گۈلىستاندا غەمگۈزار.

ەئخمەقلــەر كۆڭــۈل كــۆزى كــور بولغــان چاغــدا، ىئمانىنــى بىــر چۆگــۈن چايغــا 
تېگىشــىۋېتىدۇ.

باشقىالرغا ياخشىلىق قىلغانسېرى راھەت ھېس قىلىسەن. يامانلىق قىلغانسېرى 
بۇ ھاياتنىڭ ھۇزۇرى سەندىن ۇئزاقلىشىپ، ھاياتىڭ زىندانغا ائيلىنىدۇ.

شەيئىلەر زىتى بىلەن ائشكارا بولۇر.

نەپســانى ھەۋەســلەردىن ائلالھتىــن قورقــۇپ ۋاز كەچســەڭ، ىئشــىك ائلدىڭدىــن  
كەۋســەر ائقىدۇ

پادىشاھ بىلەن مۇدەررىس

ــر پادىشــاھ  چاھــار باغدىكــى مەشــرەپ بەزمىســىدە شــاراپ ىئچىــپ مــەس  بى
بولــۇپ قاپتــۇ. دەل شــۇ چاغــدا باغنــى ســەيلە قىلىۋاتقــان بىــر مۇدەررىســنى كــۆرۈپ 
قاپتــۇ ۋە وئردا خىزمەتكارلىرىغــا، ۇئ ائدەمنــى ھۇزۇرىغــا ەئكىلىشــنى بۇيرۇپتــۇ. 
خىزمەتــكارالر ۇئ كىشــىنى ســورۇنغا باشــالپ ەئكەپتــۇ. مەس پادىشــاھ مۇدەررىســكە 
ــەن مۇدەررىســكە شــاراپ ســۇنۇپتۇ.  ــى بىل ــۇپ، ۆئز قول شــاراپ ىئچكۈزمەكچــى بول
ەئممــا، مۇدەررىــس شــاراپنى ىئچىشــنى رەت قىلىــپ دەپتــۇ: "مــەن ۆئمرۈمــدە مۇنداق 
بىــر نەرســىنى ائغزىمغــا ېئلىــپ باقمىدىــم. بۇنــى ىئچكەندىــن كــۆرە زەھــەر ىئچكەننى 

ەئال دەپ بىلىمــەن" دەپتــۇ.

مۇدەررىســنىڭ ســۆزلىرىنى ائڭلىغــان پادىشــاھنىڭ غەزىپــى كەپتــۇ ۋە ســاقىغا 
ىئشــارەت قىلىــپ: "مۇدەررىســنىڭ كەيپىنــى جايىغا كەلتــۈرۈپ قويۇڭالر، ســورۇنىمىز 
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تــازا قىزىســۇن" دەپتــۇ.

ــى  ــى بويىچــە ســاقى مۇدەررىســنىڭ گەجگىســىگە ىئككىن پادىشــاھنىڭ پەرمان
قويــۇپ، شــاراپ تولدۇرۇلغــان قەدەھنــى قولىغــا تۇتقۇزۇپتــۇ. بۇنىــڭ بىلەن چارىســىز 
قالغــان مۇدەررىس قورققىنىدىن شــاراپنى گۈپپىدە قىلىــپ كۆتۈرۈۋېتىپتۇ. مۇدەررىس 
ىئچكەنســىرى كەيپــى كۆتۈرۈلــۈپ، نۆۋىتىنــى ھېــچ قاچۇرماپتــۇ ۋە ســورۇن ەئھلىنــى 
كۈلــدۈرۈپ، ســورۇندىن چــاڭ چىقىرىۋېتىپتــۇ. بىــر چاغــدا مۇدەررىــس ھاجەتكــە 
چىقىــپ كىرىــش ۈئچــۈن ســاقىدىن ىئجــازەت ېئلىــپ خالــى جايغــا قــاراپ مېڭىپتــۇ. دەل 
مۇشــۇ ۋاقىتتــا پادىشــاھنى خالــى جايــدا بىــر گــۈزەل ســاقالۋاتقان ىئكــەن. مۇدەررىــس 
ۇئ گۈزەلنــى كۆرۈپــال ەئس-ھوشــىنى يوقىتىپتــۇ. دۇنيانــى ۇئنتۇپتــۇ. ائرىدىــن خېلــى 
ۋاقىــت ۆئتكەن بولســىمۇ مۇدەررىســنىڭ ســورۇنغا قايتىــپ كەلمىگەنلىكىنى بايقىغان 
پادىشــاھ ائزراق گۇمــان بىلــەن خالــى جايغــا قــاراپ مېڭىپتــۇ. ۇئ يــەردە مۇدەررىــس 
ــى  ــاھ ناھايىت ــەن ش ــى كۆرگ ــىپ تۇرغانلىقىن ــڭ پاراڭلىش ــۈزەل دېدەكنى ــەن ۇئ گ بىل
دەرغــەزەپ بولۇپتــۇ. مۇدەررىــس دەرھال ســورۇنغا قايتىپ كەپتــۇ. ائرقىدىن كەلگەن 
پادىشــاھنىڭ پەيــزى قېچىــپ ســورۇندا  قاپاقنــى تــۈرۈپ وئلتۇرۇپتــۇ. پادىشــاھنىڭ بۇ 
ھالىنــى كۆرگــەن مۇدەررىــس مەســلىكتە ســاقىغا ۋارقىــراپ تۇرۇپ:"نېمىگــە تامنىــڭ 
تۆشــۈكىدەك پارقىــراپ تۇرىســەن! پادىشــاھنىڭ كەيپىنــى جايىغــا كەلتــۈر! ســورۇن 
قىزىســۇن" دەپتۇ ۋە ۆئز خىيالىدا پادىشــاھنىڭمۇ گەجگىســىگە ىئككىنى قويىدۇ دەپ 
وئيالپتــۇ. ەئممــا، بــۇ گەپلەرنــى ائڭلىغــان پادىشــاھ ۋە ســورۇن ەئھلىنىــڭ ھەممىســى 
ــەن  ــاق دەپ بىلگ ــى چاقچ ــۇ گەپلىرىن ــنىڭ ب ــۇ. مۇدەررىس ــۈپ كېتىپت ــدە كۈل پاراققى

پادىشــاھ كۈلگىنىدىــن ۇئ دېدەكنــى مۇدەررىســكە ســوۋغا قىپتــۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

ھــەر نەرســېنىڭ ىئختىيارلىــق بىلــەن بولغىنــى ياخشــى . زورلــۇق بىلــەن بولغــان 
ىئشــنىڭ مەنىســى بولمايــدۇ.

سەن بىرسىگە نېمە قىلساڭ، ۇئمۇ يېنىپ سېنىڭ بېشىڭغا كىلىدۇ.

ائشىق چوڭالر ۈئچۈن بال، كىچىكلەر ۈئچۈن سۈتتۇر.
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جۇھانىڭ ئايالى

ــك  ــى قەھەتچىلى ــەن، ناھايىت ــۇپ يۈرگ ــەن ائۋارە بول ــم ۆئز دەردى بىل ــەر كى ھ
زامانــالر ۆئتكــەن ىئكــەن. مانــا شــۇ زامانــالردا جۇھــا ىئســىملىك ناھايىتــى نامــرات 
بىرســى ۆئتكــەن بولــۇپ، ۇئ كىشــىنىڭ ۆئيىــدە يېگۈدەك نانمۇ يوق ىئكــەن. بىر كۈنى 
جۇھــا ائيالىغا:"ھــەي گۈزىلىــم! قورالىمىــز بــار، يــۈر، وئۋغــا چىقايلــى. قولىمىزدىكــى 

وئقيــا، قاپقاننــى ىئشــقا ســېلپ بىــر كىچىــك قــۇش بولســىمۇ تۇتايلــى." دەپتــۇ.

جۇھانىــڭ ائيالــى بــۇ گەپلەرنــى ائڭالپ نــارازى بولۇپ ۇئدۇل قازىغــا بېرىپ ەئرز 
قىپتــۇ. قازىنىــڭ دەرگاھىــدا ائدەم كــۆپ ىئكــەن. ائيــال قــاش كىرپىكلىرىنــى وئينىتىپ، 
قازىنىــڭ كۆڭلىنــى وئۋالپتــۇ . كۆڭلــى ۇئ خوتۇنغــا ەئســىر بولغــان قــازى: "بــۇ يــەر 
ــا كەلســەڭ  ــر ۋاقىتت ــوق بى ــىز. ائدەم ي ــقا ەئپس ــىكايىتىڭنى ائڭالش ــېنىڭ ەئرز-ش س

شــىكايىتىڭنى ائڭالشــقا قواليلىــق ەئمەســمۇ؟" دەپتــۇ.

ائيــال: بــۇ يەرگــە كېلىدىغــان ائدەملەرنىــڭ ائيىغــى ۈئزۈلمەيدىكــەن. بــۇ يــەردە 
كۆڭــۈل چېچەكلىرىمىزنىــڭ ېئچىلىشــىغا ىئمــكان يــوق .

بۇ تاتلىق سۆزلەرنى ائڭلىغان قازى: ۇئنداقتا مەقسىتىڭنى ېئنىقراق ېئيت.

ائيــال: " بىزنىــڭ ۆئي پىنھانــدۇر. ېئرىم يېزىغا كەتتــى. كۆزەتچىمۇ يوق. ۆئيۈم 
ىئشــىمىز ۈئچــۈن ناھايىتــى مۇۋاپىــق بىــر جــاي. ەئگــەر ائمــال بولســا بۈگــۈن كېچــە 
كەلســىلە! كەچتــە ھەممــە ائدەم ۆئي- ۆئيگــە كىرىــپ كېتىــپ مەھەللــە تېچلىنىــدۇ" 

دەپ، ۇئ قازىنــى ۆئزىگــە مەپتــۇن قىلىۋاپتــۇ.

شــەيتاننىڭ كەينىگــە كىرگــەن قــازى، تــۈن قاراڭغۇســىدا ائيالنىــڭ ۆئيىگــە 
قــاراپ يــول ائپتــۇ. ائيــال ۆئيىــدە ىئككــى تــال شــام يېقىــپ، داســتىخاننى قولىدىــن 
كېلىشــىچە تەييارالپتــۇ ۋە ۆئيىگــە كەلگــەن قــازى بىلــەن ســورۇن تــۈزۈپ وئلتۇرۇپتــۇ. 
دەل مۇشــۇ چاغــدا ۆئيگــە جۇھــا كــەپ قاپتــۇ ۋە ىئشــىكنى قېقىپتــۇ. بــۇ ەئھۋالدىــن 
قاتتىــق قورقــۇپ، ائالقــزادە بولــۇپ كەتكــەن قــازى ۆئيــدە يوشــۇرۇنغۇدەك بىــر جــاي 

تاپالمــاي، ســاندۇقنىڭ ىئچىگــە كىرىۋاپتــۇ.
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جۇھــا ۆئيگــە كىرىــپ: "ھــە خوتــۇن ! ەئتىگەن ائچچىقىــڭ يامان قالغــان ىئدىڭ. 
ھازىــر قارىســام كەيپىــڭ جايىــدا تۇرىدىغــۇ. زادى نېمىگــە يامانلىغــان ىئدىــڭ؟ ســەن 
مەندىن وئرۇنســىز ائغرىندىڭ. مېنىڭ بۇ ۆئيدە ائشــۇ بۇلۇڭدىكى ســاندۇقتىن باشــقا 
بىــر نەرســەم يــوق. ۇئمــۇ مــاڭا تۆھمــەت قىلىشــىڭغا ســەۋەب بولــدى. خەقلــەر ائشــۇ 
قــۇرۇق ســاندۇقتا ائلتۇن-كۈمــۈش بــار دەپ يۈرۈپتــۇ. گەرچــە بــۇ ســاندۇقنىڭ تېشــى 
چىرايلىــق بولغىنــى بىلــەن ىئچــى قۇپقــۇرۇق. ەئتــە ۇئ ســاندۇقنى بازارغــا ائپىرىــپ، 
مەيداننىــڭ وئتتۇرىســىدا خەلقــى ائلەمگــە كۆرســىتىپ تــۇرۇپ كۆيدۈرۈۋېتىمــەن. بــۇ 

ائرقىلىــق كىشــىلەرنىڭ خاتــا گۇمانــدا بولغىنىنــى ىئســپاتاليمەن" دەپتۇ.

بۇ گەپلەرنى ائڭلىغان ائيال: "بۇ يامان نىيىتىڭدىن يان" دەپتۇ.

جۇھــا: "جەزمــەن شــۇنداق قىلىمەن" دەپ، ســەھەردە بىــر مەدىكارنى ەئكىلىپ، 
ســاندۇقنى ۇئنىــڭ دۈمبىســىگە ائرتىپ  بازارغا قــاراپ مېڭىپتۇ.

ســاندۇقنىڭ ىئچىــدە پۈكلىنىــپ ياتقان قــازى قورققىنىدىن تىتــرەپ تۇرۇپ، پەس 
ائۋازدا: "ھــەي مەدىــكار، مەدىــكار!" دەپتــۇ. مەدىــكار بــۇ ائۋازنــى ائڭالپ"بــۇ ائۋاز 
نەدىــن كېلىۋاتقانــدۇ؟" دەپ ىئككــى يېنىغــا قاراپتــۇ ۋە "ەئجەبــا مــاڭا غايىپتىــن بىــر 
ائۋاز كېلىۋاتامــدۇ نېمــە؟" دەپ وئيــالپ تۇرۇشــىغا، ســاندۇقتىكى ائۋاز كۈچىيىشــكە 
باشــالپتۇ. نىھايــەت مەدىــكار ۇئ ائۋازنىــڭ ســاندۇقتىن چىقىۋاتقانلىقىنــى بىلىپتــۇ. 
ســاندۇقنىڭ ىئچىدىكى قازى: "ھەي، ىئشــلەمچى. قازىخانىدا كاتىپىم بار. ەئھۋالىمنى 
ۇئ بىلىــدۇ. دەرھــال ۇئنىــڭ يېنىغــا بــار. ۇئ پــۇل بېرىــپ بــۇ ســاندۇقنى سېتىۋالســۇن. 
ائغزىنــى ھېــچ ائچمــاي ۇئدۇل ۆئيگــە ەئكەلســۇن" دەپتــۇ. مەدىكار ســاندۇقنى دېگەن 
ــال  ــۇ دەرھ ــۇ. كاتىپم ــىغا يۈگرەپت ــڭ قېش ــال، ۇئدۇل كاتىپنى ــپ قويۇپ ــە ەئكىلى يەرگ

بازارغــا يېتىــپ كەپتــۇ.

كاتىــپ ســاندۇق ۈئچــۈن، جۇھاغــا 900 تەڭگــە بېرىپتــۇ. ەئممــا، جۇھــا :"مىــڭ 
تەڭگــە بەرســەڭ بــەر، بولمىســا ســاتمايمەن" دەپتــۇ.

كاتىــپ: _ بــۇ ســاندۇقنىڭ قىممىتــى كۆرۈنــۈپ تۇرۇپتــۇ. مىــڭ تەڭگىگــە 
يارىمايــدۇ.

جۇھــا: _ بۇنــداق ســىرتىغا قــاراپ باھا بەرســەڭ بولمايدۇ. ســاندۇقنىڭ ىئچىنى 
ېئچىــپ ســاڭا كۆرســىتەي. ائندىــن قانچىگــە يارايدىغىنىنى بىلىســەن. ەئگەر يارىمىســا 



310

ائلمــا. ســەنمۇ زىيــان تارتما. 

ــوپ قالســا ســەت تۇرمىســۇن.  ــى ب ــدى، ســاندۇقنى ائچمــا. ەئيىب ــپ: "بول كاتى
ــاق. ائدالەتنىــڭ  ــى ب ــى باشــقىالرغا تاڭمــا. ســەنمۇ ۆئزەڭنىــڭ ھالىن ۆئزۈڭنىــڭ وئيىن

ــۇ. ــادۇر" دەپت ــى جاپ ــڭ بەدىل ــى ھــۇزۇر، زالىملىقنى بەدىل

ــا،  ــق. ەئمم ــر ناھەقچىلى ــۇق بى ــم وئچ ــۇ قىلغانلىرى ــڭ ب ــرا. مېنى ــا: "توغ جۇھ
ــەر.“ ــن بەت ــرى زالىملىقتى ــتا قىلغانلى ــڭ باش شۈبھىســىز ۇئنى

كاتىــپ: "ھەممىمىــز بىلىــپ بىلمــەي باشــتا خاتالىــق ۆئتكۈزىمىــز. يۈزىمىزنىــڭ 
قارىــداپ كەتكەنلىكىنــى بىلمەيمىــز“

ائخىرى كاتىپ مىڭ تەڭگە بېرىپ ساندۇقنى ائپتۇ.

ائرىدىــن بىــر يىــل ۆئتكەنــدە جۇھــا ائيالىغــا دەپتــۇ:" ھــەي ھىلىگــەر خوتــۇن. 
بۇلتۇرقىدەك يوقســۇل ھالغا كەپ قالدۇق. بېرىپ قازىغا ەئرز قىل" دەپتۇ. جۇھانىڭ 
ائيالــى يۈزىنــى يۆگــەپ قازىنىــڭ يېنىغــا بېرىپتــۇ. ەئممــا قــازى ائيالنــى تونۇۋېلىــپ 
دەپتــۇ : "ســەن بېرىــپ ېئرىڭنــى بــۇ يەرگــە باشــالپ كــەل. ۇئنىڭدىنمــۇ گــەپ ائڭالپ 
باقــاي. ائندىــن ھۆكۈمنــى بېــرەي" دەپتــۇ. ائيــال بېرىــپ جۇھانــى قازىنىــڭ ائلدىغــا 
ەئكەپتــۇ. قــازى جۇھاغــا قــاراپ: "ســەن نېمــە ۈئچــۈن ۆئز ائيالىڭنىــڭ ھەققىنــى 

بەرمەيســەن؟" دەپتــۇ.

جۇھــا: "شــەرىەئتنىڭ ھۆكۈمــى ائلدىــدا بوينــۇم قىلدىــن ىئنچىكىــدۇر. ەئممــا، 
ۆئلســەم، ۆئزۈمنــى يۆگىگىــدەك كىپەنىممــۇ يــوق بىــر گادايمــەن. مــەن بارلىقىمنــى 

بىــر قىمــاردا ۇئتتۇرۇۋەتتىــم." دەپتــۇ.

قــازى ۆئز ۋاقتىــدا ســاندۇقنىڭ ىئچىــدە تــۇرۇپ جۇھانىــڭ ائۋازىنــى تونۇۋالغــان 
بولغاچقــا ۇئنــى تونۇۋاپتــۇ ۋە ۆئتكــەن ىئشــالرنى ەئســكە ېئلىــپ مۇنــداق دەپتــۇ: "ۇئ 
قىمارنــى بىــر قېتىــم مــەن بىلــەن وئينــاپ ۇئتۇۋالغــان ىئدىــڭ. بــۇ يىــل ەئمــدى مېنــى 

ائلدايمــەن دەپ ائۋارە بولمــا”.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

شەيتان ۋەسۋەسە قىلىپ، ھەۋۋا ائنىمىزنى ائزدۇرغان  ىئدى.

بــۇ جاھانــدا بىرىنچــى قاتىللىــق جىنايىتــى ائيالنىــڭ ســەۋەبىدىن بولغــان. قابىــل 
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ىئنىســى ھابىلنــى ۆئلتــۈرۈپ قولىنــى قانغــا بويىغــان ىئــدى. 

ىئ رەببىــم بىزگــە شــۇنداق بىــر يېتەكچــى نېســىپ قىلغىنكــى، بىزنــى مەنىــۋى 
كىشــەندىن قۇتقۇزســۇن.

“ىئلىــم مۇئمىننىــڭ يوقىتىــپ قويغان مېلىدۇر". يوقىتىپ قويغــان مال مۇئمىنگە 
مەلۇمدۇر.

ىئقبالدىن نېسىۋىسى بولمىغان، چۈشكۈنلۈكتە ىئزتىراپ چەكمەس.

بولــۇپ تۇغۇلغانــالر  قــۇل  ياكــى  ۋە  قالغــان  بولــۇپ  كىچىكىدىــن ەئســىر 
بىلمەيــدۇ. تەمىنــى  ەئركىنلىكنىــڭ 

قۇللۇققــا كۆنــۈپ قالغــان ائدەم، قەپەزدىــن قۇتۇلۇشــنى وئيلىمــاي، قەپەزنىــڭ 
ىئچىــدە ۇئياق-بۇياققــا مېڭىــپ يۈرۈيــدۇ.

ئۈچ شاھزادە

پادىشــاھ ۆئتكــەن ىئكــەن. ۇئ  بىــر ســەلتەنەتلىك  بۇرۇنىســىدا  بۇرۇننىــڭ 
پادىشــاھنىڭ ۈئچ وئغلــى بــار ىئكــەن. بــۇ ۈئچ وئغۇلنىــڭ ۈئچىلىســى ھــەم قەلەمــدار 

ــەن. ــەر ىئك ــدار ەئزىمەتل ــەم ەئلەم ھ

بىــر كۈنــى ۈئچ وئغــۇل دادىســېنىڭ ھوزۇرىغــا كەپتــۇ. پادىشــاھ كۆزىنىــڭ نۇرى 
ھېســابلىنىدىغان وئغۇللىرىغــا تەبەسســۇم بىلەن نەزەر تاشــالپتۇ.

وئغۇلالر ائتىسىغا مەملىكىتىنىڭ پۈتۈن يەرلىرىنى ائيلىنىپ كېلىش ائرزۇسېنىڭ 
بارلىقىنــى، شــاھ ائتىســېنىڭ ىئجــازەت بېرىشــىنى تۆۋەتچىلىــك بىلــەن ىئلتىجــا قىپتــۇ. 
ــا  ــۇ ۋە يولغ ــۆرۈپ، رۇخســەت قىپت ــۇل ك ــىنى قوب ــڭ ىئلتىماس ــاھ وئغۇللىرىنى پادىش

چىقىــش ائلدىــدا ۇئالرغــا مۇنــداق نەســىھەت قىپتــۇ:

_ نەگــە بارســاڭالر بېرىــڭالر، بۇنىڭغــا رۇخســەت. ەئممــا، "ەئقىلنىــڭ قاپقىنــى" 
دېگــەن يەرگــە زىنھــار بارمىغايســىلەر. ۇئ يەردىــن ۆئزۈڭالرغــا كېلىدىغــان خېيىــم-

خەتەردىن ســاقلىنىڭالر.
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شــاھزادىلەر شــاھ ائتىســى بىلــەن خوشلىشــىپ، ۋەتىنىنىــڭ بارلىــق يەرلىرىنــى 
ائيلىنىپتــۇ. ەئممــا، ۈئچ وئغۇلنىــڭ خىيالــى ائتىســېنىڭ "بارمــاڭالر" دېگــەن "ەئقىلنىڭ 
قاپقىنــى" دېگــەن يــەردە ىئكــەن. ۈئچىلىســى شــۇ يەرگــە بىــر بېرىپ كۆرۈپ باققۇســى 
كەپتــۇ. نىھايــەت تاقىتــى قالمىغــان بــۇ ۈئچ شــاھزادە بىــر كۈنــى شــۇ يەرگــە قــاراپ 

ائت ســاپتۇ.

ۇئ يــەردە بەھەيــۋەت بىــر قەلــەئ بــار بولــۇپ، قەلەئنىــڭ دېڭىزغــا قــاراپ تۇرغــان 
بــەش، قۇرۇقلۇققــا قــاراپ تۇرغــان بــەش دەرۋازىســى باركــەن .  ھــەر دەرۋازا ائلدىــدا 
ســاھىپجامال بىر قىزنىڭ رەســىمى ېئســىلغان ىئكەن. بۇ ۈئچ شــاھزادىنىڭ ھەممىســى 
ائشــۇ قىزغا ائشــىق بولۇپ قاپتۇ. ائلدىدىكى بەش دەرۋازىدىكى رەڭ ۋە پۇراقالردىن 
پەيــدا بولغــان ھېســالر، قالغان بــەش دەرۋازىدىكى ىئچكى تۇيغۇالرغا وئخشــايدىغان 

ســىرنى ائچاتتىكــەن. ەئممــا ســۈرەتنى كــۆرۈپ ۇئالرنىــڭ  ەئقىــل كۆزى كــور بوپتۇ.

شــۇنىڭ بىلــەن ۈئچىلىســى ائشــۇ ســاھىپجامالنى ىئزدەشــكە باشــالپتۇ. ەئممــا 
ھېــچ يەردىــن تاپالماپتــۇ. ائرىدىــن كۈنلــەر، ائيــالر ۆئتۈپتــۇ. يىلــالر ســۇدەك ېئقىــپ 
كېتىپتــۇ. ائخىــرى بىــر كۈنــى بىــر بــوۋاي ۇئ رەســىمگە قــاراپ، بــۇ قىزنىــڭ شــەرقتىكى 
يىــراق بىــر ەئلنىــڭ پادىشــاھىنىڭ مەلىكىســى ىئكەنلىكىنــى ېئيتىپتــۇ. بۇنىــڭ بىلــەن 
ائتلىرىنــى ائشــۇ ۇئزاق ماكانالرغــا چاپتۇرماقچــى بوپتۇ. لېكىن چوڭ شــاھزادە ائزراق 
وئيلىنىــپ دەپتــۇ: "ھــەي قېرىنداشــلىرىم. بىز بۇرۇن باشــقىالرغا نەســىھەت قىالتتۇق. 
خەلقنىــڭ ائھۇ-زارىنــى ائڭالپ، ۇئالرغا "قىيىنچىلىققا ســەۋر قىلىڭالر. ســەۋر بەختنىڭ 
ائچقۇچى" دەيتتۇق. ەئمدى بىزدىكى سەۋر-تاقەت قەيەرگە كەتتى؟ قېنى ۇئ مىزان؟ 
ەئســكەرلەر جەڭــدە ۈئمىدســىزلىككە چۈشــكەندە، "غەيــرەت قىلىــڭالر ەئزىمەتلــەر! 
باھادىرلىقىڭالرنــى نامايــەن قىلىدىغــان ۋاقىــت كەلــدى!" دەيتتــۇق. ائتــالر بىر-بىــرى 
بىلەن چىرماشــقان، كېســىلگەن باشــالر يەرگە توروكالپ چۈشكەن ائشۇ جەڭگاھالردا 
باتۇرلىقىمىزنــى كۆرســىتىپ ېئگىــز كۆتۈرگــەن تــۇغ ەئلەملىرىمىز، قىلىــچ ۋە قالقانالر 
نەدە قالدى؟ ھەي قېرىنداشــلىرىم ۆئزىمىزدىن خىجىل بواليلى! باشــقىالرغا نەسىھەت 
ــۇن كىشــىدەك"ۋاي، ۋاي"  ــدە خوت ــە كەلگەن ــاي" دەپ، ۆئزىمىزگ ــاي ھ ــدا "ھ قىلغان
دەمــدۇق؟ بــۇرۇن باشــقىالرنىڭ دەرتلىرىگــە دەرمــان بولغــان ىئــدۇق. مانــا ەئمــدى 
ــۇپ،  ــۇن بۇل ــە شــۇ ســۈرەتكە مەپت ــا، يەن ــۇ. ەئمم ــۇق" دەپت ــز دەرتكــە پاتت ۆئزىمى
ۈئچىلىســى ۆئز ائنــا ۋەتىنىدىــن، مېھرىبــان ائتــا ائنىســىدىن، ســۆيۈملۈك خەلقىدىــن 
ائيرىلىــپ، توغرىلىقتىــن، ســەۋردىن ۋاز كېچىــپ، مەجھــۇل ســۆيگۈنىڭ يولىغــا راۋان 
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بولــۇپ، يىــراق ەئل تەرەپكــە ائت چاپتۇرۇپتــۇ.

بــۇ ۈئچ شــاھزادە يىــراق ەئلگــە كېلىپ، ۈئچى ۈئچ تەرەپتە، خۇددى قۇشــالردەك 
دان ىئزدەشــكە باشــالپتۇ. ۇئالر شــۇنچە تىرىشقان بولسىمۇ مەلىكە بىلەن كۆرۈشۈش 
ىئمكانىغــا ىئگــە بواللماپتــۇ. ائخىــرى چوڭ ائكىســېنىڭ ســەۋر-تاقىتى تېشــىپ دەپتۇ: 
"ھــەي جېنىــم قېرىنداشــلىرىم. مېنىــڭ ەئمــدى ھېــچ چىدىغۇچىلىكىــم قالمىــدى. 
ســاھىبجامالنى كــۆرۈش ىئســتىكىدە قەلبىــم پۇچۇالنــدى. مــەن پادىشــاھ وئردىســىغا 
زورلــۇق بىلــەن بولســىمۇ كىرىمــەن" دەپتــۇ. بــۇ ســۆزلەرنى ائڭلىغــان ىئككــى 
قېرىندىشــى: "ســەن بــۇ گەپلەرنــى دەپ يارىمىزغــا تــۇز ســەپمە. بىزنىڭمــۇ دەردىمىز 
كۆپ. ەئمما، سۆزلىسەك سېنىڭ ىئچىڭ دەردكە تولىدۇ. دېمىسەك قۇتۇلۇش ۈئچۈن 
ۈئمىــد يــوق. دەيلــى دېســەك دېيىشــكە ىئجــازەت يــوق" دەپتــۇ. بــۇ ســۆزلەرگە قۇالق 
ســالمىغان ائكىســى قېرىنداشــلىرى بىلــەن ۋىدالىشــىپ "سۆيگۈســىز دۇنيانىــڭ مــاڭا 
ھېــچ لەززىتــى يــوق" دەپتــۇ ۋە يادىــن چىققــان وئقتــەك ۇئدۇل پادىشــاھ قەســىرىگە 
يۈگۈرەپتــۇ. ائخىــرى بىــر ائمالالرنــى قىلىــپ پادىشــاھ ھوزۇرىغــا بېرىپ پادىشــاھنىڭ 
قولىنــى ســۆيۈپ، يۈكۈنــۈپ تــۇرۇپ ۆئز كۆڭلىنــى ىئزھــار قىپتــۇ. پادىشــاھنىڭ بارلىق 
ەئھۋالالردىــن خەۋىــرى بــار ىئكــەن. يالغاندىــن ھېــچ بىــر ىئشــنى بىلمــەس بولۇۋاپتۇ.

شــاھزادە: "ەئي، ۇئلۇغ شاھىنشــاھ! ســېنىڭ پەرمانىڭ ۇئلۇغدۇر. قولۇڭ بىلەن 
بــۇ دۆلــەت ېئتىنىــڭ چۇلۋۇرىنــى وئينىتىــپ تۇرۇپســەن. شــۇ مۇبــارەك قولــۇڭ بىلــەن 

مېنىــڭ بــۇ دەرتلىــك بېشــىمنى وئڭشــاپ قويســاڭ"دەپ ىئلتىجــا قىپتۇ.

پادىشــاھ:_ ســەن شــۇنچە ۇئزاقالردىــن كەلگــەن بىــر مېھمــان. نېمــە تىلىكىــڭ 
بــار. ەئگــەر مال-مۈلكىــڭ وئغرىالنغان بولســا زىياننى تۆلەپ بېرەي. ەئگەر مەنســەپ 

ىئستىســەڭ مەنســەپ بېرەي".

يېنىــدا قــول قوشــتۇرۇپ تۇرغان ۋەزىــر ەئزەم گەپكە ائرىلىشــىپ: "ائلىيلىرىدىن 
شــۇنى تۆۋەنچىلىــك بىلــەن ىئلتىمــاس قىلىمەنكــى، ەئگــەر ىئجــازەت بەرســىلە ىئشــنىڭ 
بــاش ائيىغىنــى ائزراق ىئزاھــالپ ۆئتــەي" دەپتــۇ ۋە ىئجازەتتىــن كېيىــن گېپىنــى 
ــى  ــە ۇئن ــداق نەرس ــقا ھەرقان ــن باش ــىقتۇر. ۇئنىڭدى ــڭ دەردى ائش ــالپتۇ: "ۇئنى باش
مۇرادىغــا يەتكۈزەلمەيــدۇ. ائشــىق ۈئچــۈن مال-دۇنيادىــن، مەنســەپتىن، شــۆھرەت 
ۋە ســەلتەنەتتىن  ۋاز كېچىــپ مۇشــۇ سەرســانلىق يولىنــى تاللىغــان. ۇئنىــڭ كۆڭلىــدە 
ھەتتــا پادىشــاھلىق وئيىمــۇ يوق. شــۇنىڭ ۈئچــۈن ۇئ شــاھزادىلىقتىنمۇ ۋاز كەچكەن. 



314

ەئممــا، جــان بولمىســا جاھــان نــەدە ؟ ســەن مەلىكىنــى وئۋالش ۈئچــۈن كېلىــپ ۆئزەڭ 
وئۋ بولىدىغــان بولــدۇڭ. ىئشــىق وئتــى ســېنى زىندانغــا ائپىرىــدۇ" دەپتــۇ.

شــاھزادە ۋە پادىشــاھ ۋەزىرنىڭ ســۆزلىرىنى ائڭالپ ھاڭ-تاڭ قاپتۇ. شــاھزادە 
ائغزىنــى  ېئچىــپ گــەپ قىلىشــقا جــۈرەئت قىاللماپتــۇ ۋە ەئقلىگــە مۇنــداق وئي كەپتۇ: 
ــەچ!  ــن ك ــۇ جاندى ــدى ب ــەن، ەئم ــەدە؟ ەئي ت ــۈرەت ن ــا، س ــە بولس ــۇ مەن ــەر ب "ەئگ

كەچمىســەڭ ۆئزەڭگــە باشــقا بىــر جــان تــاپ“

شــۇنداق قىلىپ شــاھزادە بىر مۇددەت پادىشــاھ قەسىرىدە قاپتۇ. ەئمما، كۆڭلى 
كۆيۈپ كاۋاپ بوپتۇ. ائخىرى :"پادىشــاھ ھەركىمنىڭ كاللىســىنى بىر قېتىم كېســىدۇ. 
مېنىــڭ كالــالم پادىشــاھىمغا يــۈز مەرتــەم قۇربانلىــق بولســۇن! مــەن مــال دۇنيارىــم 
يــوق بىــر گادايمــەن. ەئممــا، شــەرەپكە تولغــان بەندىمــەن. بېشــىم مىڭالرچــە باشــقا 

تــەڭ كېلــۇر" دەپتــۇ ۋە دەردكــە تولغــان كۆڭــۈل بىلەن ەئجــەل شــارابىنى ىئچىپتۇ.

ائكىســېنىڭ ۆئلۈم خەۋىرىنى ائلغان ىئككى قېرىنداش قاتتىق ىئزتىراپ چېكىپتۇ 
ۋە كىچىكــى ائغرىــپ يېتىــپ قاپتــۇ. وئتتۇرانجىســى وئردىغــا كىرىــپ ائكىســى بىلــەن 

ەئڭ ائخىرقــى قېتىــم ۋىدالىشــىش ۈئچۈن جىنــازە نامىزىغا قاتنىشــىپتۇ.

دەپنــە مۇراســىمىدا پادىشــاھ وئتتۇرانجى شــاھزادىنى كۆرۈپ:"بــۇ مەرت يىگىت 
كىــم؟ بۇمــۇ دېڭىزدىكــى بىــر بېلىقتەك قىلىدۇ" دەپ ســوراپتۇ.

ۋەزىر ەئزەم:_ بۇ يىگىت رەھمەتلىكنىڭ ىئنىسى بولىدۇ . 

پادىشــاھ ۇئنىڭغــا ىئلتىپــات قىلىــپ: "ســەن بىزگــە ائكاڭنىــڭ ائمانىتــى!" دەپ،  
ۇئنــى ياخشــى كۈتۈۋېلىشــنى بۇيرۇپتــۇ .

ــر  ــۇ بى ــۇ: "مەنم ــداق دەپت ــاھزادە  مۇن ــەن ش ــىزلىنىپ كەتك ــالپ، ھالس وئرۇق
پادىشــاھ ەئۋالدى تۇرســام، مەنمــۇ بىــر  ائينىــڭ نــۇرى تۇرۇقلۇق نېمــە ۈئچۈن بۇنچە 
خارلىق تارتىپ كەتتىم؟ ەئمدى بېشــىمنىڭ ائغرىقى ســاقايدى، مەنمۇ بىر يېڭى يول 
تاپــاي" دەپ ۆئز ۆئزىدىــن غۇرۇرلىنىپتــۇ. بــۇ تەكەببۇرلۇقنــى ســەزگەن پادىشــاھنىڭ 
كۆڭلــى غــەش بوپتــۇ. كۆڭلــى يېرىــم ھالــدا دەپتــۇ: "ەئي ەئدەپتىــن مەھــرۇم قالغــان 
پەســكەش، ەئجەبــا ياخشــىلىقنىڭ مۇكاپاتى مۇشــۇما؟ ســەن مېنىــڭ كۆزۈمگە تىكەن 
ســانجىپ، توپــا چېچىشــنى مۇناســىپ كــۆردۈڭ. مــەن ســاڭا كۆككــە چىقىشــقا شــوتا 

قويســام، ســەن مېنىــڭ بىلــەن ۇئرۇشــۇش ۈئچــۈن قولۇڭغــا وئقيــا ائلدىــڭ“.
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پادىشــاھنىڭ بــۇ دەرتلىــك نىدالىــرى شــاھزادىگە تەســىر قىپتــۇ.  ائبايىقــى 
خۇشــاللىقى بىردەملىــك بۇلۇتتــەك تارىلىــپ كېتىپتــۇ ۋە ۆئز يۇرتىنــى وئيــالپ غەمگــە 
پېتىپتــۇ. ۆئتكۈزگــەن گۇناھلىرى ســەۋەبىدىن بېشــىنىڭ ائغرىقى ېئشــىپتۇ. ۆئكۈنۈپ، 
كــۆز ياشــلىرىنى ېئقىتىــپ نىــدا قىپتــۇ: "ەئي رەب! مېنىڭدەك بىر ائرســالننى ۆئكۈزنىڭ 
قۇيرۇقىغــا ەئســىر قىلدىــڭ. پادىشــاھقا يامــان مۇائمىلــە قىلدىــم. ھاكاۋۇرلۇقۇمدىــن 
ــۇ.  ــار بوپت ــە ي ــەن ھەقق ــە بىل ــى تەۋب ــا چۈشــتۈم" دەپ كۆڭل ــى دەپ قىلتاقق بۇغداين
ەئممــا، شــاھزادە ائرىدىــن بىــر يىــل ۆئتمــەي ۋاپــات بوپتــۇ. شــاھزادىنىڭ ۆئلۈمىدىــن 

پادىشــاھ بەكمــۇ ائزاپلىنىپتــۇ.

ۈئچىنچــى شــاھزادە ھەممىســىدىن ەئقىللىــق ھــەم ســەۋرچان بولــۇپ، مەلىكىگە 
ــۇپ،  ــپ بول ــدە غايى ــاد ەئل ــى ي ــرى ۇئزاقالردىك ــۇ ۋە ائخى ــم بوپت ــە ھاكى ۋە دۆلەتك

توزغاقتــەك تــوزۇپ، تۇپراققــا قوشــۇلۇپ كېتىپتــۇ.

ۆئز يۇرتىدىكــى شــاھ ائتىســى ۆئز ۋاقتىــدا ۈئچ وئغلىنىــڭ ۆئز نەســىھەتىنى 
ائڭلىمىغانلىقىنــى ائڭالپ، چوڭقــۇر ائزاب ىئچىــدە تەختــى راۋاقتىــن، ســەلتەنەتتىن ۋاز 
كېچىپ، قەدىناس رەپىقىسى بىلەن ھەققە ائشىق بوپتۇ. ىئبراھىم ەئلەيھىسساالمدەك 
وئت ىئچىدىكــى گۈلىســتانغا تالىــپ بوپتــۇ. ســەۋر ىئچىدە ىئســماىئلدەك تەســلىمىيەت 

بىلــەن ائشــىق پىچىقىغــا بوينىنــى ســۇنۇپتۇ.

ھېكمەتلىك سۆزلەر:	 

كۆزۈڭنى ھەقنىڭ گۈزەللىكىدىن باشقىغا بۇرىما.

ىئنسان "قىلما" دېگەن ىئشنى قىلىشقا ھېرىسمەندۇر.

قۇتۇلۇش ۈئچۈن ەئقىلنى ۆئزۈڭگە دوست قىل.

گۈلدىكى تىكەندىن ھەزەر ەئيلە.

ېئغىلدا ۆئكۈزنىڭ وئرنىدا بىر ېئشەك كۆرسەڭ گۇماندا بول.

كۆڭۈلنى يورۇتقان ەئقلىڭدىن ېئزىپ، كۈندۈزدە قاراڭغۇلۇقتا قالما.

سۈرەتنى كۆرۈپ ھەرگىز ھوشۇڭنى يوقاتما.

ەئقىــل ائچقۇچــى بولمىســا، ھەقىقــەت ىئشــىكىنى ائچىمــەن دېيىــش قــۇرۇق 
ھەۋەســتىن ىئبــارەت.
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قوي يايالقتا وئتلىسا، پادىچى ۇئنىڭغا كۆز قۇالق بولسۇن.

قازاننىڭ تېشى وئتنىڭ سۈرىتى بولسا، ىئچىدىكى مەنەسىدۇر.

كۆڭۈل كۆزى بىلەن كۆرگەن ھەر نەرسە ھەقىقى نەرسىدۇر.

ىئشــىق ماكانســىزلىق ائلىمىــدە ھارارەتنىــڭ مەنبەســى. ۇئنىــڭ بىــر ۇئچقۇنــى 
ــدۇ.  ــى ۆئچۈرى ــى دوزاخ وئتىن ــدۇ. ىئشــىق وئت ــى تۇمــان قاپالي ــە دوزاخن ــەن يەتت بىل
ــى  ــەن وئتۇمن ــز ۆئچ! بولمىســا وئتــۇڭ بىل شــۇڭا دوزاخ وئتــى شــۇنداق دەيــدۇ: "تې

ۆئچۈرۈۋېتىســەن“

ھەممــە نەرســە تۇپراقتىــن ۋۇجۇتقــا كېلىــدۇ. يەنــە قايتىدىــن تۇپراققــا ائيلىنىپ 
كېتىدۇ.

ئاخىرقى بەش بېيىت

مەســنەۋى شــېرىپ" تىــن ىئبــارەت بــۇ كىتــاب "ۈئچ شــاھزادىنىڭ ھېكايىســى" 
ناملىــق ائخىــرى يــوق ھېكايــە ائرقىلىــق ەئنــە شــۇنداق ائخىرلىشــىدۇ.

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ وئغلــى ســۇلتان ۋەلــەد دادىســىدىن، ۈئچ شــاھزادىنىڭ 
ھېكايىســىنى نېمــە ۈئچــۈن ائخىرالشــتۇرمىغانلىقىنى ســورىغاندا، جااللىدىــن رۇمــى 

ــەن. ــاۋاپ بەرگ ــق ج ــت ائرقىلى ــەش بېيى ــى ب تۆۋەندىك

بۇنىڭ ىئزاھاتى باردۇر، لېكىن كۆڭۈل باغالندى،
ەئمدىلىكتە سىرتقا بىر نەرسە چىقمايدۇ.

شاھزادىلەرنىڭ ھىكايىسېنىڭ ائخىرى قالدى،
-3 شاھزادىنىڭ ھېكايىسى تولۇق سۆزلەنمىدى.

سۆز سۆزلەش قابىلىيىتىم تۆگىدەك ۇئيقۇغا كەتتى.
ەئمدى مەنمۇ سۆزلىمەيمەن، ائغزىمنى يۇمدۇم.

قالغان سۆزلەر تىلسىز ھالدا،
تىرىكلەرنىڭ كۆڭلىگە ائيان بولسۇن.

ۇئخالۋاتقان تۆگە سىرالرنى سۆزلىيەلەمتى؟
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كۆچۈپ كېتىش زامانى يېتىپ كەلدى. ېئرىقتىن ائتلىشىم كېرەك!

خاتىمە

مەۋالنــە جااللىدىــن رۇمــى ھەزرەتلىرىنىــڭ وئغلــى ائرىــف مەۋالنــە باھەۇئددىــن 
ــى قىســمىغا  ــڭ ائخىرق ــق كىتابنى ــڭ "مەســنەۋى شــېرىپ" ناملى ــەد ھەزرەتلىرىنى ۋەل

ــڭ تەرجىمىســى : كىرگۈزۈلگــەن بېيىتالرنى

دادام "مەســنەۋى"نى سۆزلەشــتىن توختىغانــدا، ۇئنىڭدىــن ســورىدىم: _ 
ســۆزلىرىڭىزنى توختىتىشــىڭىزنىڭ، ىئالھى ىئلىم ىئشــىكىنى يېپىشــىڭىزنىڭ ســەۋەبى 

ــن؟ زادى نېمىكى

دادام شــۇنداق دېدى: "ھاردۇق يەتكەنســېرى سۆزلىرىم زېرىكىشلىك بولۇشقا 
ــدى.  ــپ كەل ــى يېتى ــش ۋاقت ــىئ ســۆزلىمەيمەن. كۆچــۈپ كېتى باشــلىدى. ەئمــدى قەت
يولىمىــز ھــەق يولىــدۇر. ھەممــە نەرســە ھــاالك بولىــدۇ، پەقــەت ۇئنىــڭ ھەقىقىتــى 
باقىيدۇر. تىلســىز ھالدىكى گېپىمنىڭ ائخىرىنى، مەنىۋىيەت ىئگىلىرى چۈشــىنەلەيدۇ. 
غەيۋەت-شــىكايەت ىئچىــدە ۆئتكــەن بۇ ۆئمۈر ائخىرالشــتى. بۇ تەندىن قۇتۇلۇشــنىڭ 
ۋاقتى كەلگەنلىكىدىن خوش خەۋەر بېرىمەن. ەئمدى مەڭگۈلۈك ائلەمگە ساياھەتكە 
ــەم ســۇ  ــۇ ائل ــا قوشــۇلىمەن. چۈنكــى ب ــۇپ، دەرياغ ــن قۇتۇل ــەن. تامچىالردى چىقىم
بىلــەن تىرىــك تۇرىــدۇ. ۇئ دېڭىزدىــن تامچىغــا ىئگــە بولغانلىقــى ۈئچۈنــال شــۇنداق 
ــە،  ــدە تىرىلس ــك ىئچى ــراق ۋە نەملى ــە تۇپ ــر پارچ ــان، بى ــۇ ج ــدى ب ــدۇر. ەئم گۈزەل
دەريــا ائلەمىــدە قانــداق بىــر ىئــززەت ۋە شــۆھرەتكە ىئگــە بولىدىغانلىقىنــى بىــر كۆر! 
دېڭىــز شــەھەرگە وئخشىســا، نــەم ۇئنىــڭ ىئشــىكىدۇر. نەملىــك تامچىغــا وئخشــايدۇ، 
دېڭىــز بىــر چەكســىزلىك. جانــدەك بــۇ ھــور بىلــەن يۇقىرىغــا كۆتۈرۈلگىــن. جانــان 
ــن  ــۇپ، تۇپراقتى ــا ائۋارە بول ــن بىكارغ ــا ېئرىشىســەن. بىكاردى ــىدا باقىيلىقق دەرياس
دېڭىــز ىئزدىمــە. تۇپراقتىكــى ھەرنەرســېنىڭ بارىدىغــان يېــرى يەنــە شــۇ تۇپــراق. 
جــان دېڭىــزى دولقۇنلىســا جانــان تەرەپكــە قــاراپ ائقىــدۇ. شــۇڭا جاندىــن جاناننــى 
تەلــەپ قىــل. پەقــەت دىلىڭــدا جانابــى ھەقنىــڭ ىئســمىنى زىكىــر قىــل. بۇنىــڭ بىلــەن 
بــۇ پانــى دۇنيادىــن قۇتــۇل. ۆئمــۈر ۇئرۇقلىرىنــى شــورلۇق تۇپراققــا تېرىســاڭ زىيــان 
تارتىســەن. بۇنــداق بىــر بىباھــا ۆئمۈرنــى نېمىشــقا ۇئنــداق بىكاردىــن زايا قىلىســەن؟ 
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ەئي ھۈنــەر ىئگىســى ، گــۈل بېغىغــا بېرىــپ تىكەننــى ېئلىــپ كېلىــش، قــاراپ تــۇرۇپ 
ائلدانغانلىــق . مال-دۇنيــا ۈئچــۈن ســەرپ قىلغان ۆئمۈرگە ۋاي ېئســىت ! ھەق ۈئچۈن 
ــى ىئشــلىتىپ  ــە! ەئقىلن ــر ۆئمۈر-ھ ــك بى ــەن بەختلى ــە دېگ ــۈر، نېم ــەن ۆئم ۆئتكۈزگ
ۆئتكۈزگــەن بىــر ۆئمــۈر ھــەق يولىــدا ەئبەدىيلىككــە مۇيەسســەر بولىــدۇ. ىئبــادەت 
ىئچىــدە ۆئتكۈزگــەن بــۇ وئن كۈنلــۈك ۆئمــۈر ھــەددى ھېسابســىز بىــر ۆئمۈرگــە تــەڭ 
بولىدۇ. بۇ ۆئمۈر بازىرىدا ياخشــى تىجارەت قىلســاڭ بىر تىكەندىن مىڭالرچە گۈلگە 
ىئگــە بوالاليســەن. بــۇ ۆئمــۈر ېئكىنزارلىقىغا بىر دانە ياخشــى ۇئرۇق تېرىســاڭ، ھەق 
ســاڭا وئن، ھەتتا مىڭالپ بېرىدۇ. ەئي ەئســلىدىن ائيرىلغان پارچە، ەئســلىڭگە تالىپ 
بــول. مەۋجۇتلۇقــۇڭ ھەقنىــڭ نۇرىــدا يــوق بولســۇن. تــەن كۇپىــدا ســۇدەك مەھبۇس 
بولــۇپ قالغانســېرى ۇئنىڭدىكــى كۆپۈكلــەردەك غەيــۋەت، ســۈلھى ۋە ۇئرۇش ىئچىــدە 
قالىســەن. بــۇ نەقىشــلەر، ســۈرەتلەر ســۇنىڭ ۈئســتىدىكى كۆپۈكلەرگــە وئخشــايدۇ. 
ىئچىدىكــى ســىر تېشــىغا چىقمىغاندىكىــن ســۇ ۈئســتىدە پەقــەت كۆپــۈكال كۆرۈنىــدۇ. 
تونــۇردا پىشــىپ چىققــان ناننىــڭ پۇرىقىدىــن ۇئنىــڭ تەمىنىــڭ قانداقلىقىنــى بىلگىلــى 
بولىــدۇ. ىئنســانالرنىڭ ســۆز-ھەرىكەتلىرىمۇ مانــا مۇشــۇنىڭغا وئخشــايدۇ. ســۆز-
ھەرىكەتلىــرى ۇئالرنىــڭ روھلىرىنــى نامايــەن قىلىــدۇ. جاننىــڭ كەيپىياتىدىــن ۇئنىــڭ 
ــن  ــپ، دېڭىزدى ــدە تۇرۇۋېرى ــدۇ. ســۇ كــۈپ ىئچى ــى بولى ياخشــى-يامانلىقىنى بىلگىل

مەھــرۇم قېلىــپ، بۇزۇلــۇپ قالمىســۇن. توختــام ســۇ سېســىپ قالىــدۇ.

بۇنــداق ســۇنىڭ رەڭگــى، پۇرىقــى، تەمــى ائدەمنــى سەســكەندۈرىدۇ. ھەزرىتــى 
پەيغەمبەر: "ىئككى كۈنى وئخشاش ۆئتكەن، ېئھساندىن مەھرۇم قالغان ائدەمدۇر" 
دېگــەن. ەئخمەقلەرچــە ياشــىغان ىئنســان نادانــدۇر. ۇئنداقالرنىــڭ خۇرجۇنىنــى بــوش 
دەپ قالمــا، ىئچــى شــامال بىلــەن تولغان. ۇئنداقــالر دەرھال ائلدىنقى ســەپتىن ائرقىغا 
ۆئتۈۋالىدۇ. ســەپنىڭ ســۈيىنى كۆپۈك بىلەن تولدۇرۇۋالىدۇ. ەئمما، جاپاسى داۋاملىق 
ــپ،  ــىكتىن قوغلىنى ــىدۇ. ۇئ ىئش ــى ائش ــىدۇ، كەمچىلىك ــق سەتلىش ــدۇ. داۋاملى ائرتى
دوزاخقــا يۈزلىنىــدۇ. سۈپ-ســۈزۈك دېڭىــز ۇئنىڭغــا وئتتــەك كۆرۈنــۈپ ائزابلىنىــدۇ. 
ھالىڭنىڭ ناچارلىشــىدىن، غەپلەتكە ەئســىر بولماســتىن بۇرۇن ساداقەتمەنلىك بىلەن 
يولۇڭدىــن يــان. بارلىقىڭنــى جانابــى ھەقنىــڭ بىرلىكــى ىئچىــدە يوقــات. شــەيتاندەك 

ىئشــىكنىڭ ائلدىدىــن قوغالنمــا! بىپايــان دېڭىزغا قوشــۇل !

تۈگىدى 






