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«Қандай болған жағдайда да ата-бабаның ізгі есімін қайта тірілту, 

өткен буындардың істері мен сөздері туралы тарихи естеліктерді қайта 

жаңғырту жақсылықтың (ізгіліктің) белгісі, тек бұл жақсылық көрнекті 

де ерекше қасиетті ұрпақтардың, әрі мәртебелі мұрагерлердің табанды 

күш салуларының арқасында, Раббани құптау және Құдайдың көрсеткен 

илахи көмегімен ғана орындалатын болады». 

 

Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани 
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Ғұлама ғалым Рашид ад-дин Фазлуллах Хамаданидің 1316 жылы парсы тілінде жарық 

көрген «Жамиғ ат тауарих» («Тарихтар жинағы») атты шығармасы түпнұсқадан алғаш рет 

қазақ тіліне толық аударылып, оқырман қауымның назарына ұсынылып отыр. 

Бұл кітапта Ұлы далада ғасырлар бойы өмір сүріп, тіршілік еткен  халықтардың пайда 

болуы, олардың түрлі тайпаларға бөлінуі, солардың ішінен кейіннен қазақ халқының құрамына 

кірген ру-тайпалардың шығу тегі, тарихы, өмірлік салт-дәстүрлері, ата қоныстары, бір-бірімен 

қарым-қатынастары, осы тайпалардың арасынан шыққан Ұлы қаған Шыңғыз ханның өмірбаяны, 

шежіресі, оның ата-бабаларының, даңқты ұлдары мен ұрпақтарының тарихы, жорықтары , 

нақыл сөздері мен өсиеттері, олар билік жасаған уақыттарында орын алған ерекше оқиғалар 

және көршілес елдердің билеушілерінің тарихы жазылған.  
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622-бет 

Үгетай қағанның ұлдары мен немерелері жайлы жаднама 

 

Үгетай қағанның жеті ұлы болды. Олардың үлкен бесеуінің анасы Төрегене 

қатын еді, ал өзге екеуі(нің анасы) күңнен болатын. Ол жеті ұлдың және олардың 

немерелерінің есімі белгілі болған дәрежеде толықтай баяндап келтіріледі.  

 

Бірінші ұлы – Күйік хан 

 

Оның жұрты Бері Маңрақ (Бері Маңырақ), Имил (Еміл) және Йуршаур аталатын 

жерде, Қубақ мекенінде болатын. Үгетай қағанның тақ мұрагері, оның немересі 

Ширамун болғанына қарамай Төрегене қатын мен Үгетай қағанның ұлдары одан 

(өлімінен) соң, оның бұйрығына қарсы іс-әрекет етіп, бүкіл өмір бойы жазылмайтын 

ауруға шалдыққанына қарамай хандыққа Күйік ханды отырғызды. Оның 

жағдайлары бөлек дастанда толық баяндалатын болады. Және оның келесідей ретте 

үш ұлы болды:  

(1) Хажа Уғул (Хажа Оғыл). Анасы меркіт руынан шыққан Оғыл Қаймыш 

қатын болатын. Оның өз кезегінде келесідей ретте үш ұлы болды:  

(1) Тукма (Тоқма). Оның төрт ұлы болды: Йушмут (Жушымұт), Йисуган 

(Есуған (Есуген)), Улжауган (Ұлжауған), Абачи (Абашы). 

(2) Басажу-Абукан. Оның екі ұлы болды: Жауту, Кукатимур (Көкетемір).  

 

623-бет 

(2) Нақу. Ол да Оғыл Қаймыш қатыннан туған еді және оның Чабат (Шабат) 

есімді ұлы болды. Барақ Абақа ханға қарсы Иран жеріне барған кезінде, Қайду 

оған көмекке өзіне тиесілі мың адаммен бірге осы Шабатты жіберді, алайда 

соғыс басталмай тұрып ол ашуланып кері қайтып кетті. Ол Бұхараға жеткен 

кезінде, Барақтың ұлы Бектемір оны тұтқындауға соңынан әскер жіберді. Ол 

тоғыз салт аттымен бірге шөл арқылы Қайдуға қашты. Ол қорқыныштан ауруға 

шалдығып, сол ауруынан дүние салды.  

(3) Хуқу. Оның келесідей ретте он баласы болды:  

(1) Урка (Орқа). Оның үш ұлы болды: Тумабала, Утаба Дуржи (Отаба Доржы), 

Қутағай.  

(2) Қуму. Оның ұлдары: Такудар (Тәкудар), Кунжик (Күнжық).  

(3) Дуржи (Доржы). Оның ұлы: Гурин. 

(4) Туншин. Оның жалғыз ұлы болды: Жушкаб. 
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(5) Иргаман (Ерғаман). (Ұлдары): Артайа Шири (Артая шері), Тугушбуқа 

(Тоғызбұқа), Такши, Дарийуң. 

(Қалғандары жайлы дерек келтірілмеген). 

Бұл үш ұлдың хикаялары мен дастандары өз кезегінде Күйік хан мен Мөңке 

қаған туралы баяндауда толықтай келтірілетін болады.  

 

Екінші ұлы – Кутан (Көтен) 

 

Мөңке қаған оған Таңғұт аймағынан жұрт беріп, оны ол жаққа әскермен жіберді. 

Оның келесідей ретпен үш ұлы болды:  

(1) Мунгату (Меңгіду). Оның анасы … (есімі белгілі емес).  

(2-баласы) Құтан. Ол ... (есімі белгілі емес) қатыннан дүниеге келді. Және оның 

ұлы бар еді. Оның есімі – Қутан Йису Буқаның (Құтан Есубұқаның) шежіресінде бар.  

2) Чиңтимур (Шыңтемір). Оның анасы ... (есімі белгілі емес) болатын. Оның 

ұлдары бар еді, олардың да есімдері белгілі емес.  

Үгетай қағанның балалары мен Күйік хан Мөңке қағанға қарсы опасыздық 

пен айла-амал ойластырған кезінде, бұл Кутанның ұлдары 

 

624-бет 

бұрыннан оған дос және жақтас болғандықтан Мөңке қаған оларды ренжіткен 

жоқ. Оның (Күйік ханның) жақтастарының кінәсін анықтаған кезінде және 

тұтқынға түсіріп, олардың жасақтарын таратып алып жатқанда, ол керісінше 

олардың (Кутанның ұлдары) атына оларға тиесілі болған әскерлерді (қайта) 

бекітті. Олардың жұрты Таңғұт аймағында болғандықтан, Құбылай қаған мен 

оның ұлы Темір қаған Кутанның әулетін сол жақта қалдырды. Ал олар болса, 

көне дәстүр бойынша қағанның достары және жақтастары әрі оның бұйрықтарына 

бағынады. Сөйтіп, қағанның мейірімінің көлеңкесінде олардың істері өркендеп, 

жағдайлары жақсарып тұр.  

 

Үшінші ұлы – Кучу (Көшу (Көші)) 

 

Ол ұл өте ақылды болатын және (Үгетай қағанға) тағдырдың сыйы боп келді. 

Қағанның жүрегінде оны өзінің тағының мұрагері ету ойы болатын, (алайда) ол 

оның тірі кезінде-ақ қайтыс болды. Оның үш ұлы болды.  

(1) Ширамун. Оның анасы құнқират руынан шыққан Қадағаш қатын болатын 

және ол ...1 алдында қызметте болды.  

                                                           
1 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған. 
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(2) Буладчи (Болатшы). Ол ... руынан шыққан, ... қатыннан (туылған) еді 

және ол ... алдында қызметте болды.  

(3) Сиуса. Оның анасы ... руынан шыққан, ... қатын еді және ол ... алдында 

қызметте болды. 

Көшу (Көші) дүниеден өткенде Мөңке қаған Көшудің (Көшінің) өте ақылды 

және қабілетті үлкен ұлы Ширамунды оның әкесіне деген махаббатының себебінен 

өте қатты бағалады. Ол оны өз ордасында тәрбиелеп, ол тақтың мұрагері 

әрі орынбасары болады деп айтатын. Алайда соңында Ширамун Мөңке қағанға 

қарсы опасыздық пен сатқындық ойластырды, сөйтіп оның кінәсі анықталды.  

Мөңке қаған бауыры Құбылай қағанды Қытайға жіберіп жатқан кезінде, ол 

(Құбылай қаған) бұл Ширамунды жақсы көргендіктен өз бауырынан (Мөңке 

қағаннан) сұрап алып, оны өзімен бірге алып кетті.  

 

625-бет 

Сосын Мөңке қаған Нангиясқа жорыққа шыққанда, Құбылай қаған оған келіп 

қосылды. Сонда ол (Мөңке қаған) Ширамунға сенім білдірмей оны суға тастауға 

бұйрық берді.  

 

Төртінші ұлы – Қарачар (Қарашар) 

 

Бұл Қарашардың Тұтақ атты бір ұлы болды. Олардың жұрты ... аймағында.  

 

Бесінші ұлы – Қашин (Қашын) 

 

Ол Шыңғыз хан қазір оны Таңғұт деп атайтын Қашын өңірін бойсұндырған 

кезде дүниеге келгендіктен, оны Қашын деп атады. Ол шарапты өте көп ішетін 

әуесқой және үнемі мас күйде жүретін маскүнем болды, сөйтіп ол ішкілік құмар 

маскүнемдік кесірінен жас кезінде, әкесінің тірі уағында-ақ дүниеден өтті. Ол 

дүниеден өткен кезде Қашын есімі қорық (яғни, тыйым салынған) болды, сөйтіп 

осыдан соң әлгі өңірді Таңғұт деп атайтын болды. Оның (Қашынның) Қайду 

есімді бір ұлы бар еді. Ол бекірін руынан шыққан Санга қатыннан дүниеге келді. 

Ол өте қарттық жасқа жетіп, 705 хижри жылына дейін өмір сүрді. Бұл Қайдуды 

Шыңғыз ханның үлкен ордасында өсірді. Үгетай қағаннан соң ол Мөңке қағанның 

қызметінде болды. Одан соң Арық Бұқамен бірге болып, оны хан тағына отырғызбақ 

болды. Арық Бұқа Құбылай қағанның алдына барып, оның бұйрығына бағынған 

кезде, Қайду Құбылай қағаннан (оған төніп тұрған) қауіптен хабардар еді. Сондай-ақ 
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бірде-бір адамның қағанның шешімі мен бұйрығына қайшылық жасауы дәстүрге 

сай келмейтін болмағандықтан және кімде-кім былай жасаса қылмыскер болып 

есептелетіндіктен, ол (Қайду) жасадан аттап өтіп, қарсылық көрсетіп, бүлікшіге 

айналды. Сол дәуірден қазірге дейін оның бүлігінен көптеген мұғулдар мен 

тәжіктердің  

 

626-бет 

әскерлері мерт болды және гүлденіп тұрған өңірлер шөлге айналды.  

Үгетай қағанның үйінің өкілдері Мөңке қағанға опасыздық жасамақ болғанда, 

олардың әскерін тұтқындап, Кутанның ұлдарының әскерінен басқасын таратып 

жібергендіктен, алғашында Қайдудың әскері мен бағыныштылары көп емес еді.  

Ол (Қайду) өте ақылды, қабілетті және айлакер кісі болатын. Барлық істерін 

ол қулықпен және айламен ұйымдастыратын. Ақылдылық жолмен ол екі-үш 

мың әскер жинап, Құбылай қаған Машынды жеңіп алу үшін Қытайда тұрақтап 

қалғандықтан әрі қашықтық алыс болғандықтан, Қайду мойынсұнбаушылық 

білдірді. Сосын (Құбылай қаған) оны және оның үйінің өкілдерін Құрылтайға 

шақырғанда олар үш жыл бойы түрлі сылтау айтып, бармады. Аз-аздап ол жан-

жақтан әскер жинап Жошының әулетімен достыққа ие болды, сөйтіп олардың 

көмегімен кейбір аймақтарды басып алды.  

(Сонда) Құбылай қаған оны қайтару үшін әскер жіберуді қажет деп тапты. 

Ол жорыққа өзінің ұлы Нумуғанды бірнеше ханзадалармен және әмірлермен 

бірге көп әскер беріп жіберді. Жолда Нумуғанның ағайындылары сатқындық 

ойластырып оны және әскербасы Хантон ноянды тұтқынға түсірді де, оларды 

сол (Жошы) ұлысының патшасы болған, Жошы әулетінен шыққан Мөңке Темірге 

жіберді. Олардың барлық ісі Құбылай қаған жайлы хикаяда толық баяндалатын 

болады.  

Сөйтіп, Қайду сол дәуірлерден бері, әлем дәулетінің иесі Ислам патшасының 

(Алла оның билігін мәңгі етсін!) мүбәрак құдіретінің нұрына бөленген осы дәуірге 

дейін Құбылай қағанмен, Абақа ханмен және Абақа ханның әулетімен дұшпандықта 

болды. Ал Абақа хан (Қайдуды) және оның әулетінің өкілдерін «шиқалдаш»2 

деп атайтын және Қайду да солай істейтін. Негізінен, олар бұл атауды бір-біріне 

бұрынғы кездерде қолданған, ал оның мағынасы – «бірге тойлау».  

Бұл туралы көптеген дастандарда айтылатындай, ол (Қайду) бірнеше рет 

Құбылай қағанмен шайқасты. Құбылай қаған Шағатайдың ұлы Муатуганның ұлы 

Есенту(а)ның ұлы Барақты 

                                                           
2 Шиқалдаш – бірге тойлау, яғни дастарқандас. 
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627-бет 

толықтай жасақтап, оны Шағатай ұлысын басқаруға және Қайдумен соғысуға 

жіберді. (Содан) Барақ келді де, олар шайқасты. Қайду оның үстінен үстем келді. 

Соңында екеуі бір-бірімен тіл табысып, қағанмен және Абақа ханмен дұшпандаса 

бастады. Бұл жағдайлар жайлы олар туралы хикаяда еске алынатын болады.  

701 хижри жылы Қайду Барақтың ұлы Дуамен бірге Темір қағанның әскеріне 

қарсы шайқас беріп, жеңіліс тапты. Ол соғыста екеуі де жарақаттанды. Қайду 

жарақатынан дүние салды, Дуа болса әліге дейін жарақатынан азап шегуде және 

жазылып кетуге қауқарсыз.  

Қазіргі уақытта Қайдудың орнына оның үлкен ұлы Чапар (Шапар) отырды, 

алайда оның кейбір бауырлары Орыс пен өзге ханзадалар (бұған) келіспей отыр. 

Олардың әпкесі Қутулун Чаған (Құтұлұн шаған) олармен бірге. Айтуларынша, 

олардың арасында алауыздық орнаған.  

Қайдудың ұлдарының саны анық белгілі емес.  

Кейбіреулер оның «қырық ұлы бар еді» деседі, алайда (бұл) асырасілтеушілік. 

Ол жақта біраз уақыт болған Наурыз әмір: «Олар жиырма төрт» дейді. Алайда 

бұл аймақта белгілілері – тоғыз. (Олар) келесідей ретте:  

(1) Шапар. Ол ...3 руынан шыққан ... дүниеге келген және қазіргі уақытта 

Қайдудың орнында (отыр). Оны көрген адамдардың айтуынша, ол өте арық 

және көзге түспейтін адам, оның түрі мен сақалы орыстар мен шеркестерге 

ұқсайды. Оның бойы орташа және арық. Оның келесідей ретте жеті ұлы бар: 

Бури Тимур (Бөрітемір), Улжай Тимур (Олжайтемір), Қутлуқтимур (Құтлықтемір), 

Чачакту (Шашақту), (Туқтимур (Тоқтемір (Тутемір)), Чирикту (Шірікту), Уладай 

(Оладай).  

(2) Йангичар (Жаңашар). Ол ... руынан шыққан ... қатыннан дүниеге келді. 

Ол көрікті және дарынды, әкесі оны өте жақсы көретін. Ол бүкіл шекаралық 

сызықтың әскерін басқарады. Урда (Орда) әулетінен шыққан Құнжының ұлымен олар 

дұшпан. 

 

628-бет 

Себебі ол Жаңашар Байан қаанмен (Баян қағанмен) және Ислам патшасымен 

(Алла оның патшалығын мәңгі етсін!) бірге, дос. Ал оның немере інісі Куйлук 

(Күйлік) Қайду мен Дуаның ұлдары жағына ауып кеткен және олар Баян қағанның 

әскерімен бірге Ислам патшасымен бірігіп, олардың ісіне зиян келтірмеулері үшін 

олар оны (Күйлікті) тәрбиелеп (ақыл үйретіп) отырады.  

                                                           
3 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған. 



 9 

Баян болса, Жошы әулетінен болғандықтан, Жошының тағына ие болған Тоқта 

да оған көмектесуде. Сондай-ақ олардың қазіргі кезде Қайду мен Дуаның ұлдарына 

қарсы соғысқа шығуға ниеті де бар. Және қазіргі уақытта олар бұл жаққа Ағруқчи 

(Ағрұқшы) және Уладай (Оладай) есімді елшілерді жіберді. 

(3) Урус (Орыс). Қайдудың Дурбажин (Дүрбашын) атты бәйбішесінен туылған. 

Әкесінен (өлімінен) соң ол патшалыққа таласып жатыр. Үгетай қағанның ұлы 

Хуқудың ұлы Тукманың (Тоқманың) ұлы Тукма (Тоқма) бұл мәселеде онымен 

одақтастыққа әрі келісімге келген. Оның әпкесі Қутулун (Құтұлын) да оған 

жақтас. Алайда Дуа Шапардың жағына болысып жатқандықтан, ол (Құтұлын) 

тез әрекет жасап оны (Орысты) хан тағына отырғызды. Сонда Қайду қағанмен 

шекаралас аймақты Орысқа тапсырып, оған үлкен әскер берді. Қазіргі уақытта 

бұл әскер оның (қызметінде) және (өзгелерге) бағынбайды. Айтуларынша, олардың 

орталарындағы жанжал мен дұшпандық шайқаспен аяқталды.  

Оның (Орыстың) келесідей екі ұлы бар: Алғу, Хулажу. 

(4) (Қайдудың төртінші ұлы) – Сарабан; 

(5) Қудаур; 

(6) Қурил (Құрыл); 

(7) Сурқа Буқа (Сұрқа Бұқа); 

(8) Ику Буқа (Еку Бұқа); 

(9) Ли Бахши (Ли бақсы). 

Бұл (Қайдудың төртінші ұлы) Сарабан Амуя өзенінен өтіп, Бадахшан мен 

Панжаб өңірінде орналасқан әрі әр уақытта Хорасанға шабуыл жасап тұрады. 

Ислам патшасының әскерлері оны бірнеше рет қиратты. 702 хижри жылының 

күзінде Харбанда ханзада әскермен Сарахс жағына аттанып, Сабанның әскері 

Маручуқ аймағында орналасқандығын есітті. Ол оларға шабуыл жасап, көпшілігін 

қырып-жойып, тәркілеп кетті.  

Сол қыста Сарабанның үлкен әскермен Хорасанға бару ниеті бар еді. Оның 

алдында Құттыбұқаның ұлы Ұйғыртай, Кургуздың4 (Күргүздің) ұлы және 

Наурыздың бауыры Уйрадай (Ойратай)  

 

629-бет 

бар еді. Содан (олар) оны Тустың айналасына баруға итермеледі.  

Харбанда ханзада Серахстан Бавардқа барар жолмен жолға шықты. Жылғаның 

алдында Елшігітай әскерді соғыс тәртібіне келтіріп, кенет Тус аймағына оларға 

қарсы кетті. Сөйтіп, саптарды түзеген кезде түн болып қалған еді, (сол себепті) 

                                                           
4 Мәтінде Қирқиз деп те жазылған. 
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соғысты бастаған жоқ. Ал олар болса түнде қаша жөнелді. Сонда біздің әскеріміз 

оларды Саңбестің рабатына5 дейін қуып барды. Олар шайқасуға тоқтамақшы болды, 

алайда бұл қолдарынан келмей, қаша жөнелді. Оларға қар мен боран әсер етіп, 

нәтижесінде көптеген адамдар мен жануарлар өліп, шығын болды. Тіпті Сарабанның 

күзет сақшыларының әмірінің қолы мен аяқтары үсіп қалды. Өліп қалмау үшін 

ол өзінің нөкерлерінің бірін құшақтап алды. Дегенмен бұл көмектескен жоқ, 

сөйтіп қатты суықтан олардың екеуі де бірге үсіп қалып, өлім тапты. Кейбір 

қаңғып жүргендері өз үйлеріне қайтты. Олар Дуа бин Барақтың ұлы Қутлуғ 

хажамен (Құтты қожамен) «Герат айналасында қосыламыз» деп шешкен еді. (Бірақ) 

Ғур мен Ғаржа тауларында қар жатқандықтан олар келе алмады. Сөйтіп, Ислам 

патшасының (Алла оның патшалығын мәңгі етсін!) дәулеті (басына қонған бағы) 

оларды шашыратып, жоқ қылды. 

Бұл Сарабанның екі ұлы бар: Буруңтай және Бужиз (деген). 

Қайдудың Құтұлын шаған атты және қызы бар болатын. Ол оны басқа  

балаларының барлығынан артық, жақсы көрді. Оның мінезі жігіттердікіндей 

болатын, ол бірнеше рет жорықтарға барып, қаһармандық жасаған әрі (әкесінің) 

істерінде көмекші еді, сөйтіп әкесінің алдында құрметке ие болғантұғын. Және 

әкесі оны тұрмысқа бермейтін. Содан адамдар оны мен қызының арасында 

тыйым салынған (жыныстық) қатынастары бар (болса керек) деп күдіктенетін. 

Бірнеше рет Қайдудың елшілері Ислам патшасына (Алла Тағала оның патшалығын 

мәңгі етсін!) келген кезінде, ол қыз сәлем мен сыйлықтар жолдап: «Мен сенің 

әйелің боламын, басқаға тұрмысқа шықпаймын», – деп айтып жіберетін.  

Соңғы жылдары Қайду ұяттан және адамдардың айыптауларынан соң, оны 

қораластан шыққан Итқун (Итқұн) деген біреуге тұрмысқа берді.  

Қайду мен Камала  

 

630-бет 

Чапқа өзені ағып өтетін қыр-жартастардың маңындағы Таклаку жерінде  

соғысқанына төрт жыл болды. Алдымен олар Қуба тақ (Құба тау) жерінде 

шайқасты да, Қаралту тауларының маңында шайқас беруге келісті. Буқу Масар 

(Бұғы Масар) ол жаққа күздің ортасы болғанда, үшінші айда келді. Қаған әскері 

Қайдуды екінші айда қуып жетті. Олар Қайдумен шайқасып, оны жеңді. Екінші 

күні олар онымен (қайта) шайқасып Қаралту аймағында соғысты. Қайду  

кенеттен ауырып қалып, әскерін кері бұрды. Бір айдан соң ол Тайқан наур 

жерінде дүние салды. Он күн ішінде оны ордасына алып келді. Оның жасы елу 

                                                           
5 Рабат – бір мекенжай мен екінші мекенжайдың аралығында орналасқан аялдама. 



 11 

мен алпыстың арасында еді. Айтуларынша, оның сақалы ағарып келе жатқан, 

бөлек-бөлек тоғыз тал сақалдан тұратын еді. Ол орта бойлы, тұрпатты болатын, 

шарап, қымыз ішпейтін және тұз жемейтін. Оның сүйектері мен оған дейін 

дүние салған кейбір ханзадалардың сүйектері Іле мен Шу өзендерінің ортасындағы 

Синқурлық деп аталатын өте биік тауларда орналастырылған. Шу (деген) – елді 

мекендері көп аймақ. Оның екі үлкен елді мекені бар – Тарсакинт және Қарналық. Ол 

жерден Самарқанға дейін екі аптадай жол болады. Ол жақта Қайдудың қызы 

Құтұлын өмір сүреді. Оның күйеуі, аты аталған Итқұн бойы биік, шапшаң, әдемі 

кісі. Оның (Құтұлынның) өзі оны күйеу етіп таңдаған және одан екі ұлы бар. Ол 

сол жақта қарапайым өмір сүреді және әкесінің жерленген жерін, қорығын қорғайды. 

Қайдудың одан кіші тағы бір Қуртужин Чаған (Қуртужин Шаған) атты қызы 

бар. Ол оны олқұнұт руынан шыққан Тарай гургеннің ұлы Тубсинге тұрмысқа 

берді. Тарай гурген Хұлағудың бауыры Сүбедейдің қызына үйленген еді. Бұл 

Тубсин бір күңді жақсы көретін, содан оны алып қағанның алдына қашпақ 

болды. Ол бұл сырын жасырын атқосшыға айтты, атқосшы оның сөздерін 

жеткізді.  

 

631-бет 

Сөйтіп, осы себептен Қайду оны өлтірді.  

Оның (Қайдудың) өзге де қыздары бар.  

Қайду дүниеден өткенде бұл өзін еркектер сияқты ұстайтын Құтұлын шағанның 

мемлекетті басқаруға және әскерді ұйымдастыруға қатты ықыласы бар еді. 

Сөйтіп, әкесінің орынбасары, бауыры Орыс болуын қалады. Дуа мен Шапар 

оған: «Сен қайшымен және инемен айналысуың керек, сен мемлекет пен ұлыс 

ісінде не түсінесің?!» – деп айқайлап берді. Ол ашуланып, олардан бөлектеніп кетті, 

(сөйтіп) Орыстың жағына бет бұрып, бүлік шығаруға итермеледі.  

Осымен, Үгетай қағанның немерелерінің бірі Қайду атты немересінің осы 

жылдары билікті айла жолымен жаулап алу арқылы Үгетай қаған ұлысының бір 

бөлігін қолына алғаны әрі осы уақытқа дейінгі істері мен оқиғалары қысқаша 

түрде осылай болды.  

Енді Үгетай қағанның ұрпақтарының шежіресін баян етуге көшеміз.  

 

Алтыншы ұлы – Қадан Уғул (Қадан оғыл)  

 

Оның анасы Аргина есімді күң болатын. Ол Шағатай ордасында тәрбиеленіп, 

өсті. Арық Бұқаның қарсыластық көрсетуінің уақытында ол Құбылай қағанның 
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қызметінде еді. Қаған қайтадан Арық Бұқаға қарсы әскер жіберген кезінде, ол 

оны әскердің қолбасшысы етіп тағайындады. Ол Арық Бұқа әскерінің басшысы 

Аламдарды өлтірді, сосын бұрынғыдай Құбылай қағанның қызметінде болды. 

Оның келесідей ретте жеті ұлы бар еді: 

(1) Дуржи (Доржы). Оның екі ұлы болды: Сиуса мен Искаба (Есқаба).  

(2) Қипчақ (Қыпшақ). Қайдудың қызметінде болған әрі онымен Барақтың 

ортасындағы келісімшартты ұйымдастырған (кісі) болатын. Сөйтіп, Қайду оны 

Бараққа көмекке жіберді. Ол (жасалған) айладан көңілі қалғандықтан кері қайтып 

кетті. Оның Қурил (Құрыл) есімді ұлы бар.  

(3) Қадан Убук (Қадан обук). Оның екі ұлы бар еді: Лахури мен Мүбарак 

шах. 

 

632-бет 

(4) Йиба (Еба). Ол Қайдудың қызметінде болды және (оның) екі ұлы болды: 

Уругтимур (Ұрықтемір) мен Исантимур (Есентемір).  

(5) Йисур (Есұр). Оның балалары белгісіз. 

(6) Қурумши (Құрымшы). Оның балалары да белгісіз. 

(7) Ачиқай (Ашықай). Оның Уруг Тимур (Ұрықтемір) атты ұлы бар. Ұрықтемірді 

ол Қайду Хорасанның шекараларына жіберді. Наурыз әмір қашып, өзеннің арғы 

жағына өтіп кеткенде, ол Ұрықтемірмен бірге еді әрі оған өзінің қызын (тұрмысқа) 

берді. Қашып кеткен Наурыз қайтып келгенде (ол) Ұрықтемірді Ислам патшасына 

(Алла оның патшалығын мәңгі етсін!) жақтас болды деп күдіктеніп қалды. 

Қайду оны шақыртып алып, өлтірді. Оның келесідей тәртіпте он бір ұлы бар еді: 

Курасба, Туқлуқ Буқа (Тулық Бұқа), Қутлуғ хажа (Құтты қажа), Қутлуғ Тимур 

(Құтты Темір), Абачи (Абашы), Кучтимур (Күштемір), Чиңтимур (Шыңтемір), Чин 

Булад (Шыңболат), Арғун (Арғын), Мұхаммед және Али (Әлі). 

Курасба мен оның кейбір бауырлары қазіргі уақытта Қайдудың ұлы Сарабанмен 

бірге Хорасанның шекараларында. Ол да олардың арасында дәл аталғандай себеп 

бойынша күдікті. Шапар оны шақыртқанға ұқсайды және ол жолға аттаныпты.  

Ал Есентемірдің Али хажа (Әлі қажа) есімді ұлы бар.  

 

Жетінші ұлы – Малик (Мәлік) 

 

Оның анасы да жоғарыда аталған күң болатын және оны Үгетай қағанның 

ордасында Данишманд хажиб (Данышпан хажиб) тәрбиелеген еді.  

Оның келесідей тәртіпте алты ұлы болды:  
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(1) Туман (Тұман). (Оның балалары) мәлім емес.  

(2) Туған чар (Туған шар). Оның Алтай Қуртуқа (Алтай Құртқа) есімді ұлы 

бар.  

(3) Турчан (Тұржан). Оның Туқучар (Тоғышар) есімді ұлы бар.  

(4) Туған Буқа (Туған Бұқа). Оның Улукту (Ұлыту) есімді ұлы бар.  

(5) Туған (Тоған). (Оның балалары) мәлім емес. 

(6) Қутлуғ Туғмиш (Құтты Тумыш). Оның  

 

633-бет 

Туқлуқ (Тулық) есімді ұлы бар. Ал оның Тузун есімді ұлы бар.  

Үгетай қағанның ұрпақтарының толық баяны осындай.  

Ал бұдан кейін олардың шежіре кестесі көрсетілген.  

 

634-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

Үгетай қаған жайлы тарихи хикая: оның патшалық дәуіріне қатысты 

оқиғалар, билікке келу уақыты, билік уақытында орын алған ерекше 

оқиғалар, таққа отыру кезіндегі тағының, әйелдерінің, ханзадалары мен 

әмірлерінің суреттелуі, оның жүргізген соғыстары, оның қатысқан 

шайқастары мен жеткен жеңістері жайлы баяндау 

 

Оның билік еткен заманында орын алған түрлі жағдайлар  

мен оның қаған тағына отыруы 

 

Шыңғыз хан 624 хижри жылының айларына сәйкес келген қақа жылы, яғни 

доңыз жылы, Нангияс аймағынан (Таңғұтқа) келе жатып, шекараға жеткен кезінде, 

бұл туралы (жоғарыда) оның дастанында баяндалғанындай, адамдар еріксіз 

(тағдырда белгіленгендіктен қашып құтылу мүмкін болған) жағдайға сәйкес 

Таңғұт аймағында дүние салды. Оның мәйітін, олардың негізгі (ата)  жұрты 

болған Килураң аймағына алып келіп, сонда жоқтау рәсімдері орындалды.  

(Сосын) барша ханзадалар мен әмірлер бірге мемлекет ісі бойынша 

ақылдасып, (бірақ қаған сайламай), әрқайсысы өзінің тұрақты мекендеу орнына 

кетті. Сөйтіп, барлығы келіскендері бойынша (мемлекет істерін атқарудан)  

демалыста болды. Содан екі жыл бойы тақ пен мемлекет патшасыз бос тұрды. 

(Сосын) олар: «егер патша тағайындалмайтын болса және бір үлкен іс бола 



 14 

қалса, билік пен мемлекеттің негіздеріне әлсіздік пен тоқырау кіреді» деген ойға 

келді. (Сөйтіп), ең дұрысы – хан тағына (біреуді) отырғызуға асығу керек (деп 

шешті). Содан бұл маңызды, нәзік іс бойынша жан-жақтан бір-бірлеріне елшілер 

жіберіп, Ұлы Құрылтайға дайындық жасай бастады. Сосын суықтың күші мен 

ашуы қайтып, көктемнің алғашқы күндері басталған кезде,  

 

635-бет 

әртараптан ханзадалар мен әмірлер көне (ата) жұрт пен Ұлы Ордаға (қарай) 

жолға шықты.  

Қыпшақ жағынан Жошы ханның ұлдары Орда, Бату, Шибан, Берке, Биркичар 

(Беркежар), Туқа Тимур (Тоқа Темір).  

Қуйачтан (Құяштан) Чағатай (Шағатай) барлық ұлымен және немерелерімен;  

Имил (Еміл) мен Қубақтан өз әулетімен және ұлдарымен Үгетай қаған; 

Шығыстан олардың немере ағалары Отшыген, (Білгетай) ноян және олардың 

ағайыны Қашиунның ұлы Елшідай ноян (келді). Және жан-жақтан барлық 

әмірлер мен әскербасылары Килураң жеріне келді.  

(Ал) оның сыйлы лақап аты Еке (Үлкен, Ұлы) ноян және Ұлы ноян болған, 

қарашаңырақтың және өзінің атажұртының иесі Төле хан өзі сол жерде болатын.  

Аталған жамағаттың барлығы үш күн бойы тойлаумен, жиналыс жасаумен 

және ойын-сауықпен айналысты. Кейін мемлекет ісі мен патшалық жайлы 

әңгіме жүргізді. Шыңғыз ханның өсиетіне сәйкес қаған лауазымын Үгетай 

қағанға бекітті. Алдымен барлық балалары мен ханзадалар Үгетай қағанға 

бірауыздан: 

– Шыңғыз ханның әміріне сәйкес, мойынсұнбағандардың көсемдері жанымен 

қызмет етуге дайын болулары үшін және алыс-жақын түркі мен тәжіктер бұйрыққа 

мойынсұнып, бағынулары үшін саған Илахи6 қолдаумен патшалыққа жан-

тәніңмен берілуің қажет, – деді.  

Үгетай қаған:  

– Бұл туралы Шыңғыз ханның бұйрығы бар болғанымен, алайда үлкен 

бауырлар мен немере ағалар бар ғой. Әсіресе кіші бауырым Төле хан маған 

қарағанда билікті иеленуге әрі өзіне бұл істі алуға лайықтырақ, себебі мұғулдардың 

ережесі мен дәстүріне сәйкес үйде кенже ұл үлкен болады, әке орнын басады, 

оның жұрты мен қара шаңырағын басқарады. Ұлы ноян – Ұлы Орданың кенже 

ұлы. Ол күні-түні белгіленген әрі белгіленбеген сағаттарда әкеміздің алдында 

болып, ережелер мен жасаны есітіп, білді. Қалайша ол тірі кезде, ол бар кезде 

мен қағандыққа отырамын?! – деді. Ханзадалар бірауыздан:  
                                                           
6 Құдайдың 



 15 

636-бет 

– Шыңғыз хан барлық ұлдарының және бауырларының арасынан бұл істі 

саған тапсырды әрі үкім ету құқығын саған тапсырды, қалайша біз оның үзілді-

кесілді шешімі мен нақты бұйрығын өзгертуге, бұрмалауға жол бере аламыз?! – 

десті.  

Иланарлық өтініштер мен көп насихаттардан соң, Үгетай қаған әкесінің 

бұйрығына сәйкес амал етуді және бауырлары мен ағаларының айтқандарын 

қабылдауды қажет деп біліп, өз келісімін берді. Барлығы бастарынан бас 

киімдерін шешіп, белдіктерін иықтарына асты. Сөйтіп, 626 хижри жылының 

айларына сәйкес келетін хукар жылы, яғни сиыр жылы Шағатай хан Үгетай 

қағанды оң қолынан ұстап, ал Төле хан сол қолынан ұстап, немере ағасы 

Отшыген белдігінен ұстап қаған тағына отырғызды. Сосын Төле хан бір кесені 

ұстап тұрып және сонда жиналған патшалық киіз үйдің ішіндегі мен 

сыртындағылар кезек-кезек тізе бүгіп, патшалығымен және хандығымен оны 

құттықтап, тілектер айтып, оған қаған деп ат (атақ) берді. 

Сосын (жаңа сайланған) қаған қазына байлығын көрсетуді бұйырып, 

туысқандары мен бөтендердің әрбірін, руластары мен жауынгерлерін өзінің 

жомарттығына сәйкес сыйлады. Ол тойлау мен сыйлықтар жасауды аяқтаған 

соң, дәстүр мен ережеге сай, келесі үш күн бойы Шыңғыз ханның рухы үшін ас 

(аш) таратуға бұйрық берді. Қызметінде болған әмірлердің рулары мен  

отбасыларынан қырық сұлу қызды таңдап, оларды алтынмен аптап және асыл 

таспен безендірген қымбат киімдермен киіндіріп, әрі таңдаулы аттармен бірге 

оның рухының алдына жіберді.  

Қағанның патша тағына отырғаны туралы хикая аяқталғандықтан, біз ол 

туралы тарихты енді Шыңғыз хан тарихын жазғандай тәсілмен, бірнеше жылдық 

аралықтарға бөліп-бөліп жазуға кірісеміз. Және ол тарихтың әр бөлімінің соңында, 

біз айналадағы мемлекеттердің патшалары мен оның (қағанның) атынан белгілі бір 

мемлекетте жеке патша болғандарды еске аламыз, сосын қайтадан хикая аяқталғанша 

тарихты баяндауға қайтамыз. Әлбетте, одан көмек сұралатын да, оған тәуекел 

ететін де – тек Алла!  

 

637-бет 

Үгетай қағанның сиыр жылынан басталатын тарихы 

 

Шыңғыз ханның дүниеден өткенінен 3 жылдан соң, оның (Үгетай қағанның) 

таққа отырған 626 хижри жылының раби әл-әууәл айына тура келген хукар 

жылынан, яғни сиыр жылынан, хижри жыл санауының 631 жылының жумада 
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әл-әууәл айына тура келетін мурин, жылқы жылының соңына дейінгі бұл аралық 

6 жылды қамтиды. 

Ол уақыт аралығында ол мемлекет пен әскердің маңызды істерін қолына 

алып, тәртіпке келтіріп, Қытай иеліктеріне қарсы жорыққа шықты. (Сөйтіп), ол 

әлі басып алынбаған иеліктерді бағындырып, Алтан ханның көзін құртып, бұл 

жайлы толықтай баяндалатындай, ол жақтан өз астанасына, жеңіске жеткен 

және жеңіске кенелген күйде қайтып келді.  

 

Қағанның бұйрық бере бастағаны жайлы, оның заңдарды белгілеп,  

маңызды мемлекеттік істерді атқаруы жайлы хикая 

 

Қаған мемлекет тағына орныққан кезде ол алдымен:  

«Бұған дейін Шыңғыз хан үкім еткен заңдардың барлығы күшінде қалады 

және өзгерту мен бұрмалаушылықтардан қорғалады. Кімде-кімнің біз таққа 

отырғанымызға дейінгі жасалған кінәлары мен заңбұзушылықтары болса, 

кешіреміз. Алдағы уақытта кімде-кім әдепсіздік жасап, ескі және жаңа заңдар 

мен ережелерге сәйкес келмейтін істер жасаса, оған ол үшін жаза мен кінәсіне 

лайықты қайтарым болады», – деп заң шығарды.  

 

638-бет 

Ал қаған патша тағына отырғанға дейін-ақ, Шыңғыз хан қайтыс болған сол 

доңыз жылы Шыңғыз ханның ордасында қалған ханзадалар мен әмірлер кеңес 

жасап, Шыңғыз ханның немере інісі Елшідай ноян мен қағанның ұлы Күйік 

ханды Қуртқан аймағының шекарасына басып алу үшін жіберген еді. Олар оны 

тонап, басып алды, сөйтіп ол аймақты қорғау үшін ол жаққа әскермен тама 

ретінде Баһадүр есімді таңғұттан шыққан бір әмірді жіберген болатын. Бұл іске 

наразы мен қағанға қарсы сөйлеушілерді, (ол) таққа отырған соң ауыздарын 

жабуға мәжбүр етті. Сосын ол барлық шекара мен мемлекеттің шеттеріне 

шекара мен аймақтарды қорғау үшін әскерлерді тағайындады.  

Және Иран жерінде толқу мен бүлік тынышталмаған және сұлтан Жалал ад-

дин әлі тәкаппарлық танытуда еді. (Қаған) оған қарсы Шырмағұнды бірнеше 

әмірмен және отыз мың атты әскермен жіберді. Ал Кукатай (Көкетай) мен 

Сүбедей баһадүрді осындай әскермен Қыпшақ, Сақсин мен Бұлғар бағытына 

аттандырды. Сосын Қытай, Тибет, Сулаңқа, Жұрша мен олардың аймақтарына 

атақты нояндарды әскердің алдыңғы сапы ретінде жіберді. Ал өзі болса, кіші 

бауыры Еке (Үлкен, Ұлы ) ноянмен бірге сол әскердің соңынан, әлі бағынбаған 
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әрі оның патшасы сол аймақтарда бұрынғыдай билік етіп жатқан Қытай 

бағытына жолға шықты.  

 

Қағанның інісі Төлемен бірге Қытай аймағына жорық жасауы және осы 

уақытқа дейін қарсылық жасап келген аймақтың бағындырылуы 

 

Қаған 627 хижри жылының раби әл әууәл айына сәйкес келетін парс жылы, 

яғни барыс жылы  

 

639-бет 

өзінің бауыры Ұлы ноянмен бірге Қытай аймағына жолға шықты. Себебі 

Шыңғыз хан дәуірінде, ол туралы (жоғарыда) хикаяда толық баяндалғандай, 

Сиуса есімді Қытай патшасы Алтан хан, өзінің астаналарының бірі Жуңду 

қаласын, ол (аймаққа) жататын өңірлермен қоса тастап, Нангиң қаласы мен сол 

аймақтарға аттанып, өзінің жанына көп әскер жинап, осы уақытқа дейін 

патшалық етуде еді.  

Ал Шыңғыз хан мен оның әскері (Алтан ханнан) тартып алған аймақтар 

бұрынғыдай мұғулдардың иелігінде еді. Енді қаған оны (тақтан түбегейлі) 

құлатып, ол мемлекеттің бәрін азат етуді қалады. Содан ол өзінің бауырларынан 

Төле хан мен Кулуганды және немере інілері мен балаларын үлкен әскермен 

алып, Төле ханды екі түмен (әскермен) Тибет жолы арқылы жіберді. Ал өзі, 

оның (Қытайдың) тұрғындары оны «хулан тигалатан», яғни «қызыл дигала7 

киетін қауым» деп атайтын Қытайдың бір аймағына алып барар тікелей жолмен 

жүрді. Қағанның (жүрген) жолы алыс (яғни алыс жолдан жүрген) еді. Төле хан 

сол жылы біршама алға қарай озып (алыстап) кетті. Ал келесі 628 хижри 

жылының айларына сәйкес келетін қоян жылы әскерлердің азық-түлігі қалмады, 

сөйтіп олар қатты ашығып, азып-тозып кетті. (Жағдайдың қиындағаны соншалық) 

тіпті адам етін, кез келген жануарлар мен құрғақ шөпті (де) жеді. (Олар) Қара 

муран өзенінің жағалауындағы атауы Хужанфу деп аталатын қалаға жеткенше 

таулар мен ойпаттар арқылы жүрді. Сөйтіп, оны қоршауға алды. Қырық күннен 

соң қала тұрғындары рақымшылық етуін сұрап қаланы тапсырды, бір түменге 

жуық әскер кемеге отырып қашып кетті. Олардың әйелдері мен балаларын 

тұтқындап, ол уәлаятты тәркілеуге салды.  

 

640-бет 
                                                           
7 Дигала – шапан, үстіңгі, сыртқы киім. 
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Тулуй ханның, ол мекенді Алтан ханның әскерлері дуалмен қоршап қойған 

Туңқан қахалқа деген жерге келіп жетуі және дербендке (мықты бекініске) 

ұқсас бұл мекеннің алынуы 

 

Төле хан Туңқан (Тоңхан) қаһалқа мекеніне жақындаған кезде ол: «Бұл жер 

(өтуі) қиын тік құлама және тау арасындағы қиын жол болғандықтан сөзсіз 

дұшпан онда орнығып, одан өту мүмкін болмайтындай етіп оны қорғап тұр», – 

деп ойлады. 

Дәл солай болып шықты. Сөйтіп, ол жерге барған кезде, Қада Сангум және 

Қубагадур бірнеше өзге әмірлерімен бірге Алтан ханның жүз мың атты  

әскерімен майданның арғы жағында, тау етегінде әскери сап шеңберше тізіліп, 

дуалмен қорғанған күйде шайқасты күтіп тұр еді. Олар өздерінің санының 

көптігіне, мұғулдардың санының аздығына сеніп, қатты тәкаппарланып кетті.  

Төле хан олардың көптігін көргенде әмірінің бірі Шигі Құтұқы ноянды 

жасырын кеңеске шақырды, сөйтіп оған:  

– Жау мынадай жерді иеленіп алып, әскери сап түзеп тұрғандықтан олармен 

соғысу қиын болады. Ең дұрысы, олардың жанына үш жүздей аттымен барып, 

ары-бері шауып өт, олар орындарынан қозғала ма, әлде жоқ па (көрейік), – деп 

кеңес айтты.  

Құтұқы бұйрыққа сай алға шықты. Әлгілер шеңберді бұзбаулары әрі 

қалыпты сап (түзеген күйі) тұру үшін, мүлде қозғалған да, орындарынан 

қимылдаған да жоқ. Өздерінің санының көптігі мен (орналасуы бойынша) 

үстемдігінен, мұғул әскерінің аздығынан олардың санасында өркөкіректік пен 

тәкаппарлық мықтап орнықты. Олар мұғулдар әскеріне қарап (келесідей) 

тәкаппар сөздерді айтумен болды:  

– Біз бұл мұғулдар мен олардың патшаларын қоршап, (өзімізбен бірге) алып 

кетеміз, олардың әйелдерін бүйтеміз-сүйтеміз, – (деді).  

Олар оңбаған істер мен арам пиғылдарды ойластырды, алайда Құдай Тағала 

олардың күштілігі мен тәкаппарлығын құп көрмеді, содан олардың барлығын 

жеңіліске ұшыратты. 

 

641-бет 

Жалпы олар Құтұқы ноянның, оның жасағының ары-бері шауып өткеніне 

көңіл аудармады, орындарынан қозғалмады да. Төле хан:  

– Олар орындарынан қозғалмағанша олармен соғысуға болмайды. Егер мен 

кері шегінер болсам біздің әскеріміздің рухы түседі, ал олар одан сайын 

батылдана түседі. Ең дұрысы, олардың патшасы орналасқан аймақ пен қалаға 
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жол тартайық, егер мүмкін болса Үгетай қағанмен және негізгі әскермен 

қосыламыз, – деді.  

Сосын арулат руынан шыққан Бұқыршын ноянның інісі Туқулқу Чирбиді 

(Тұқылқы шербиді) бір мың салт аттымен олар артта күзетші болып жүрулері 

үшін тағайындады, сөйтіп олар оңға қарай жолға шықты. Қытай әскерлері олар 

шайқастан бас тартып, өзге жаққа жол тартқандарын көріп:  

– Біз мұндамыз, келіңдер шайқасамыз! –деп айқай салды. Олар болса, мән 

бермей кете берді. Қытайлықтар мәжбүр болып өз орындарынан қозғалып, 

олардың іздеріне түсті. Мұғул әскері үш күн жүрді және олар (Қытайлар) да 

ізбе-із жүре берді. Қытайлықтардың әскері көп болғандықтан мұғул әскері 

қауіптеніп, үрейленіп жүрді.  

Кенет қытайлықтар (әскердің) артын қорғап келе жатқан Тұқылқы шербиге 

соққы берді. Алдыда өзен мен батпақ бар еді. (Қытайлар) сол жаққа қырық 

мұғул адамын құлатып, өлтірді. Тұқылқы өз әскеріне келіп қосылып, жағдай 

жайлы хабар берді. Төле хан сиқыр жасауға әмір етті. Ол бірнеше түрлі тастың 

реңінің түрлілігіне байланысты қолданылатын симийасат (ақ сиқыр) ілімінің бір 

түрі: оларды суға салып жуған кезде жаздың ортасы болса да, дереу жел 

көтеріліп, суытып, қар мен боран болады. Олардың арасында ол тәсілді жақсы 

білетін бір қаңлы бар еді. Бұйрыққа сай ол іске кірісті. Төле хан барша әскерге 

су өткізбейтін киімдерін киіп,  

 

642-бет 

үш күн ат үстінен түспеуге бұйырды.  

Содан мұғул әскері Қытай уәлаятының ортасындағы тұрғындары мал-мүлкін 

тастап қашқан ауылдарға жетіп келді, сөйтіп (содан олардың) қарны тоқ, киімдері 

көп болды.  

Ал әлгі қаңлы сиқыр жасағаннан кейін, соның әсерінен мұғулдардың артында 

жаңбыр басталып, соңғы күні қар жауып, суық жел мен боран қосылды. Қытай 

әскері мұндай, тіпті қыста көрмейтіндей суықты көргенде абыржып, қатты 

қорқуға түсті. Төле хан әрбір мыңдықтың жауынгерлері бір ауылға барып 

аттарын үйге кіргізіп, бүркеп қоюға бұйырды, себебі жел мен боранның  

қаталдығынан жүру мүмкін емес еді.  

Ал Қытай әскері амалсыздан, жайлаудың ортасында қар мен боранда тоқтауға 

мәжбүр болды.  

Содан үш күн бойы қар тынбай жауды. Төртінші күні әлі қар жауып 

тұрғанымен, Төле хан оның әскері тоқ, көңілдері тыныш екендігін және суық 

олардың өзіне де, жануарларына да зиян келтірмегенін көрді. Қытайлар болса 
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қатты суықтан, нашар киімде, қатып қалған қаруларымен қойлардың отары 

сияқты бір топ болып үймеленіп алған еді. (Мұны байқаған Төле хан) дабыл 

қағуды бұйырды. Сөйтіп, әскердің барлығы киізден жасалған шапандарды киіп, 

атқа отырды. (Төле хан):  

– Енді шайқастың, атақ пен даңқтың уақыты келді. Батыл болу керек, – деді.  

Мұғулдар киікке атылып жатқан арыстандай, қытайларға қарсы шығып, 

әскердің көбін қырып салды, көбі қашып, тауда өлім құшты. Жоғарыда аталған 

қолбасшының екеуі де бес мыңдық адаммен қашып, өздерін өзенге тастады. 

Сөйтіп, ол өзеннен аз-ақ әскер құтылып шықты. Ал олар алдын (Төле хан мен 

әскерін) мазақ етіп, арам ойлар ойлағандықтан, қолға түскен қытайлықтардың 

бәрін зорлап, қорлау бұйырылды.  

 

643-бет 

Осындай жеңіс орын алғандықтан, Төле хан қағанның ордасына қош 

хабармен хабаршыларды жіберді. Сосын өзі де оның алдына жеңіске жеткен 

және қолдауға ие болған күйде жол тартты. Сөйтіп (жолында кездескен), Кашмир 

мен Тибет тауларынан ағып шығатын және Қытай мен Нангиясты бөліп тұратын, 

алдында ешқашан өту мүмкіндігі болмаған Қара муранды кешіп өту қажет 

болды. Ол ұрұт руынан шыққан Чаған Буқаны (Шаған Бұқаны) өткел іздеуге 

жіберді. Сол жылы үлкен тасқын болып, кездейсоқтық жағдайда көптеген тастар 

мен шағалды ағын алып келіп, өзеннің бір жеріне жинап (үйіп) қойған екен. 

Сондықтан су жайлауға ағып, ені бір фарсахтай болып тыныш әрі тегіс болып 

ағып жатыр екен. Шаған Бұқа (қажет орынды) тауып, Төле ханды бастап алып 

келді, сөйтіп олар аман-есен өзенді кешіп өтті.  

Қаған болса, қатты көңілсіз күйде еді. Себебі Төле ханның одан бөлінгеніне 

көп уақыт болған еді. Және «жаулар оны (Төле ханды) жеңді» деп хабар есіткен, 

ал (оған көмек берейін десе) негізгі үлкен әскер одан (Төле ханнан) алыста 

(көмек бере алмайтындай қашықтықта) еді. Сосын оған жеңіс туралы қош хабар 

жеткен кезде, ол өте көңілденіп қуанып қалды. Төле хан жетіп келгенде, ол оған 

көп құрмет көрсетіп, сан рет оған мақтаулар айтты.  

Міне, осындай кенеттен жеткен жеңістен соң, ол жерде Тұқылқы шерби мен 

бірнеше әмірді үлкен әскермен қалдырып, Алтан ханның ісін ақырын-ақырын 

тындырып, Қытайдың барлық иеліктерін азат етулері үшін (аттанды). Сөйтіп, 

олар дегендеріне жетіп, аман-сау күйде қайтып келді.  

(Сосын) Төле хан алдыға жүруге рұқсат сұрады, (бірақ) жолда ол кенеттен 

қайтыс болды. Бұл туралы айтуларынша, бұдан бірнеше күн бұрын қаған қатты 

ауырып қалып, өлетін жағдайға жеткен еді. Төле хан оның басына келді,  
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тәуіптер әдеттегідей өз ісін жасап, оның ауруын ағаш ыдыста жуып жатқан. 

Төле хан бауырына деген қатты сүйіспеншілігінен ол ыдысты алып, қатты 

жалбарынған күйі:  

– Уа, мәңгі Құдай! Сен барлығын көресің  

 

644-бет 

және білесің, егер (бұл ауру) күнәлар үшін болса, мен көбірек істедім. Себебі 

иеліктерді басып алу кезінде соншама көп адамдарды өлтірдім, олардың  

әйелдері мен балаларын тұтқынға алдым, оларды жылаттым. Егер Сен Үгетай 

қағанды Өзіңе жақсылығы мен өнерпаздығы үшін алып жатсаң, оны маған бер, 

сөйтіп оның орнына мені өзіңе ала гөр! – деді.  

Сөйтіп, бұл сөздерді айтып, ол ауруды жуып жатқан суды қатты жалбарынған 

күйде ішіп қойды. Содан Үгетай (қаған) шипа тапты, ал (Төле хан) болса рұқсат 

сұрап, жолға аттанды. Бірнеше күннен соң ол ауырып, дүние салды. Бұл (оқиға 

жайлы) хикая баршаға белгілі. Содан Төле ханның әйелі Сұрғақтан бике әрдайым: 

«Маған қалаулы да, дос болған кісі қаған үшін кетті және ол үшін өзін 

құрбандық етті», – деп айтатын.  

Қаған Қытай өңіріндегі Алтан Кирада жазды өткізді, сонан соң ...8 жылы 

жолға шығып, өзінің құтты астанасына аман-сау қайтып оралды.  

 

645-бет 

Тұқылқы шербидің Қытай әскерлерімен шайқасы, оның жеңілісі мен оған 

қағанның көмек жіберуі, оған көмекке нангиястықтардың келуі, Алтан 

ханның өлімі мен Қытай елінің толықтай алынуы 

 

Арадан біраз уақыт өткен соң Қытай әскері бірігіп, жиналып Тұқылқы 

шербимен шайқасты. Ойсырата жеңілген және қашуға мәжбүр болған ол 

(Тұқылқы шерби), кері қарай көп шегінді, содан қағанға елші жіберіп, көмек 

сұрады. Сонда (Үгетай) қаған: «Шыңғыз ханның кезінен бері Қытай әскерімен 

бірнеше рет шайқас болды және біз оларды әркез жеңетінбіз, олардың 

аймақтарының көп бөлігін басып алғанбыз. Енді олардың біздің әскерді жеңгені 

– оларға (басына) келген пәленің белгісі. Ол – сөнетін кезде (сөнер алдында) 

мардымды, жарық болып жанып-өшер шамға ұқсайды», – деді де, сөйтіп 

Тұқылқы шербиге көмекке әскер жіберуге бұйырды.  

                                                           
8 Түпнұсқада ештеңе жазылмаған. 
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Мұғулдар оны Нангияс деп атайтын Машын мен әулеті Жұршадан шыққан 

Қытай патшаларының ортасында көнеден дұшпандық болғандықтан, қаған олар 

(нангиястықтар) арғы жақтан келіп көмек беруі туралы жарлық жіберіп, ал бергі 

жақтан мұғул әскері (шабуыл жасап), бірге Нангиң қаласын қоршауға алуға 

бұйырды. Ол бұйрыққа сәйкес Нангиястан саны көп әскер келді. Ал мына 

жақтан Тұқылқы шерби мұғул әскерімен (келді), сөйтіп олар бірге қытайлықтарға 

қарсы (жорыққа) шықты. (Қарсыластар) екі жақтан сап түзеп тұрды. Сосын 

қытайлар жеңіліс тауып, Нангиң қаласына бекініп алды. Айтуларынша, ол 

қаланың айналасы қырық фарсах болатын және оның үш қорғаны бар еді. Мұғул 

әскері мен Нангияс әскері бірге ол қаланы Қара муран өзенінің екі жағалауынан 

қоршауға алды.  

 

646-бет 

Көп тасатарлар мен сатылар орнатты, қорғанның түбіне есік бұзатын 

саймандар мен наккабтарды (яғни, тасатқыштарды) орналастырып, соғысқа 

кірісті. (Сонда) Қытай әмірлері мен әскерлеріне қаланың (жақын арада) 

алынатыны анық болды, сөйтіп олар мынадай ойға келіп: «Біздің патшамыздың 

жүрегі әлсізденіп қалған, егер оған (мұны) айтатын болсақ, ол тым уайымға 

салынып, қорқудан өліп қалады, сөйтіп істің (биліктің) барлығы қолдан кетеді», 

– деп, (Алтан ханнан жағдайды) жасырып, айтпады. Ол болса, әдеттегідей 

сарайы мен қасырында әйелдерімен және күңдерімен ойын-сауық жасап жатқан 

еді.  

Сосын әйелдері мен күңдері қаланың алынатыны жайлы хабардар болған 

кезде, олар жылай бастады, (сонда) Алтан хан: «Не үшін (жылап жатырсыңдар)?» 

– деп сұрады. 

Олар қаланың жағдайы жайлы хабар берді. Ол бұған сенген жоқ, (сөйтіп) 

қорғанға шығып, өз көзімен көріп куә болды. (Олардың жеңіліс табатыны) сөзсіз 

болғандықтан, ол қашуды ойластырды. Бірнеше жақынымен және әйелдерімен 

кемеге отырып, Қара мураннан қалаға тартылған және өзге уәлаятқа алып 

баратын үлкен арнамен жүзіп, өзге қалаға жол тартты.  

Мұғулдар мен нангиястықтарға (Алтан ханның қашқаны жайлы) белгілі болған 

кезде, олар оның соңынан әскер жіберіп, ол қаланы (да) қоршауға алды.  

Ол (Алтан хан) ол жақтан да кемеге отырып қашып, өзге бір қалаға аттанды. 

Оның соңынан тағы да (әскер) жіберіліп, (ол қала да) қоршауға алынды. Содан 

қашуға жол жабылғандықтан, мұғул мен Нангияс әскері қаланы өртеп жіберді. 

Алтан хан қаланың алынатындығына кәміл сенімді болғандықтан, ол әмірлері 

мен жақындарына: «Осыншама жыл патшалық ету мен даңқтан соң мен 
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мұғулдардың тұтқыны болып масқара болып өлгім келмейді», – деді де, өзінің 

атқосшысына өз киімін кигізіп, оның басына тәжін қондырып, орнына оны таққа 

отырғызып, (өзі болса) оқшау (бөлмеге) барып, асылып қалды. Осылайша өлімін 

тауып, (адамдар) оны жерледі.  

Кейбір тарихтарда айтылуынша, ол қаңғып жүрген қаландар9 сияқты хирқа10 

киіп қашып кетті.  

Ал Қытай тарихтарының келтірілуінше, «қаланы өртеп жіберген кезде ол  

 

647-бет 

жанып кетті», – деп айтылады. Алайда ол да, бұл да дұрыс емес. Оның асылып 

өлгені анық белгілі.  

Сонан соң қала екі күн ішінде алынып, ол (Алтан хан) орынбасар етіп 

отырғызған кісі де өлтірілді. Нангияс әскері қала ішіне кірген жоқ. Мұғулдар ол 

өлтірген кісі Алтан хан емес екенін біліп қойып, оны (тауып беріңдер деп) талап 

етті. (Қытайлар) «ол жанып кетті» деп сендірді. Мұғулдар (бұған да) сенген жоқ, 

сөйтіп оның басын (көрсетуді) талап етті. Сосын нангиястардың әскеріне бұл 

істің мән-жайы белгілі болған кезде, олар Алтан ханның жаулары болса да, оны 

қабірінен қазып алуды, оның басын (мұғулдарға) беруді қаламады. Содан  

қытайлықтармен бірлесе отырып оны (Алтан ханды) жанып кеткен деп 

дәлелдеуге көмектесті. Ал мұғулдар болса, істің шынайы мән-жайын анықтау 

үшін, оның басын талап етті. Сонда олар (қытайлықтар) егер мұғулдарға өзге 

біреудің басын беретін болса, олар (мұғулдар) бұл оның басы емес екенін біліп 

қоятынын білгендіктен, кейіннен оларға бір адамның қолын («Алтан ханның 

қолы» деп) берді. Осы себептен мұғулдар нангиястықтарға ренжіді, алайда  

(нангиястықтар мұғулдарға көмекке келгендіктен) ол кезде олармен талас жасау 

орынсыз еді (сондықтан артық талас жасалмады).  

Жалпы айтқанда, Тұқылқы шерби мен (мұғул) әскері айтылғандай тәсілмен 

барлық Қытай мемлекетін түгелдей азат етті. Бұл жеңіс 631 хижри жылының 

жумада әл-әууәл айына сәйкес келген мурин, яғни жылқы жылы орын алды.  

Сол жылы Сулаңқа уәлаятынан сансыз көп тұрғақтар мен кезіктерді жинап 

алып, ұлы мәртебелі қағанға жіберді. Ал олардың басшысы Уңсу (Оңсу) есімді 

біреу еді.  

626 хижри жылының раби әл-әууәл айына сәйкес келген хукар жылы, яғни 

сиыр жылынан бастап, 631 хижри жылының жумада әл-әууәл айына сәйкес 

                                                           
9 Қаландар – диуана, дәруіш, кезбе, ел аралап жүретін тақуа жан.  
10 Хирқа – алба-жұлба киімдер, яғни жыртық немесе жамау-жасқау, алба-жұлба шекпен, ұзын жейде.  
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келетін мурин жылы, яғни жылқы жылының соңына дейінгі алты жыл 

аралығындағы Үгетай қағанның тарихы толықтай жазып біткендіктен, біз енді 

(келесі хикаямызды) бастап,  

 

648-бет 

айналадағы Шығыс пен Батыс елдерінің хақандарының, халифтері, сұлтандары, 

мәліктері мен атабектерінің, қаған жағынан кейбір аймақтарда құзырлы билеуші 

болған кісілердің тарихын қысқаша жазатын боламыз, содан соң қайтадан 

қағанның тарихына қайтып оралып, бұдан кейін не болғанын баяндайтын 

боламыз, шексіз құдіретті Алла қаласа!  

 

649-бет 

626 хижри жылының жазының раби әл-әууәл айына сай келетін хукар 

жылы, яғни сиыр жылынан бастап, 631 хижри жылының жумада әл-әууәл 

айына сай келген мурин жылы, яғни жылқы жылының соңына дейінгі 

аралықтағы қағанның замандастары болған Қытай мен Машын қағандарының, 

Иран, Сирия, Мысыр және өзге де мемлекеттердің халифтері мен 

сұлтандарының, мәліктері мен атабектерінің және бірнеше аймақтың 

әмірлерінің тарихы және 625 жылдың айларына сәйкес келетін қулқуна 

жылы, яғни тышқан жылының оқиғаларын қоса қысқаша баяндайды. Бұл 

уақыт Шыңғыз ханның өлімі мен қағанның таққа отыру уақытын 

қамтиды. 

 

Осы уақыт арасындағы Қытай патшаларының тарихы 

 

Бұл аталған уақытта Сиуса ибн Сиуса Қытайдың патшасы еді. Бұл туралы 

(жоғарыда) түсінік айтылғандай, (ол) 631 хижри жылының жумада әл-әууәл 

айына сәйкес келген мурин жылы, яғни жылқы жылы өлтірілді, сөйтіп Қытай 

мемлекеті түгелдей қағанның билігіне өтті.  

 

650-бет 

Осы уақыт арасындағы Машын патшаларының тарихы 

 

Лизун (Ли-цзун): (жалпы билік еткен уақыты) 41 жыл, (аталған аралыққа сай 

келетіні) 7 жыл. 
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Халифтердің, сұлтандардың, мәліктердің, атабектердің және кейбір 

аймақтардағы мұғул әмірлерінің осы айтылған уақыттардағы тарихтары 

 

Осы уақыт арасындағы Бағдат халифтерінің тарихы  

 

Бағдатта аббасилік Ан-Насир ли-диниллах халиф еді, сөйтіп ол 627 хижри 

жылы өмірден өтті. Оның ұлы Заһир оның орнына таққа отырды, сөйтіп 628 

хижри жылы дүние салды. Оның орнына халифалыққа әл-Мустансир-биллах 

отырғызылды.  

 

Осы уақыт арасындағы Ирак пен Әзербайжандағы сұлтандардың тарихы 

 

Сұлтан Жалал ад-дин өз тағдыры бойынша жаулап алушы еді. 625 хижри 

жылының бірінші айларында ол Исфаханнан қайтып, Тебризге келді, сосын 

Гүржістанға (Грузияға) қарай жолға шықты. Сонда Рұм сұлтандары, Шам 

мәліктері, Армения мен сол өңірдің билеушілері «Ол (бәрін) жеңіп, жаулап 

алады» деп қорыққандықтан, олардың бәрі оған (қарсы) тойтарыс беруге  

көтерілді. Сөйтіп гурж, арман (армян), алан, сарир, лигзин, қыпшақ, сауанин, 

абхаз және ханит әскерлері – бәрі бір жерде жиналды.  

Сұлтан (Жалал ад-дин) оларға жақын жерде, Миндурда тоқтады. Ол 

дұшпандардың көбінен абыржып қалды да, бұл жайлы Йулдузчи (Жұлдызшы) 

уәзірмен және мемлекеттің шенеуніктерімен кеңес жасады. Жұлдызшы:  

– Біздің адамдарымыздың саны олардың (әскерінің) жүзден бірін де 

құрамайтындықтан, ең дұрысы Миндурды қалдырып, оларды су мен отынға 

(жанармайға) жақындатпайық.  

 

651-бет 

Олардың өздері ыстық пен сусыздықтан әлсіреп, аттары да арықтап кетсін, 

содан соң біз ойлағанымыздай шайқасқа шығамыз, – деді. Сұлтан бұл сөздерге 

ашуланып кетті, (сөйтіп) уәзірдің басына сиясауытты лақтырып, былай деді:  

– Олар – қойлардың отары, отардың көптігінен арыстан шағымдануы керек 

пе?! 

Жұлдызшы бұл қиянаты (айтқан сөзі) үшін елу мың динар төледі. (Сосын) 

сұлтан:  

– Іс қиын болса да, тәуекел етіп соғысу керек, – деді.  
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Келесі күні (қарсыластар) сап түзеп тұрды. Бөтен әскер сұлтанды (оның 

әскерін) майданындағы өздерінің (өте көп) әскерінің ортасында жабайы 

(жынды) деп санады. Сұлтан оларды жақсырақ көру үшін қырдың үстіне 

шығып, қыпшақтардың жиырма мың әскері мен туын көрді. Ол оларға нан мен 

тұз беріп Қушқарды (Қошқарды) жіберіп, оларға бұрынғы кезде жасаған 

жақсылықтары жайлы ескертті. Қыпшақтар дереу тізгіндерін бұрып, шетке 

кетті. Алдыға гүржілер (грузиндер) әскері шықты. Сұлтан оларға (адам) жіберіп:  

– Сендер бүгін келдіңдер, шаршағансыңдар. Ендеше, екі жақтың жастары 

шайқас пен жекпе-жекте кездессін, ал біз шеттен қарап тұрайық, – деді.  

(Оның бұл ұсынысы) гүржілерге (грузиндерге) ұнады, сөйтіп ол күні кешке 

дейін екі жақ та шабуыл жасап жатты. Ақыр соңында бір ержүрек батыр алға 

шықты, сонда сұлтан Мутанаккир11 сияқты: 

 

Өлең: 

Атып шығып әскерден арыстандай топ алды,  

Дәргейіне Хазбардың батыр болып оралды.  

 

Ал жан-жақтан адамдар қарап тұрған еді, сұлтан болса ат ойнатып (келіп): 

 

Өлең: 

Соққы беріп найзамен бел тұсына оқталып,      

Тесіп өтті бір сәтте белдігі мен хафтанын12.  

 

Оның (ол жеңілген) батырдың үш ұлы бар еді. Олар бірінен соң бірі жекпе-

жекке шықты, сөйтіп сұлтан олардың барлығын бір-бір жүгіргеннен (шабуылдап) 

өлтірді.  

Сосын тағы бірі, түрі қорқынышты 

 

652-бет 

батыры майданға қарай беттеді. Сұлтанның аты шаршап қалғандықтан, ол сәл 

болмағанда (сұлтанды) жеңіп қоя жаздады. (Сонда) сұлтан дереу атынан секіріп 

түсіп, (әлгі батырды) найзаның соққысымен бір ұрып құлатып, өлтірді. Сұлтанның 

әскері мұны көргенде, олар бір шабуылмен бәрін қашуға мәжбүр етті. 

Сосын сұлтан Ахлатқа жақын келді. (Қала) тұрғындары есікті жауып, 

(«жақсылықпен беріліңдер» деген) кеңесті қабылдаудан бас тартты. Сұлтан екі 

                                                           
11 Мутанаккир – маскарадта өзін басқалар танымайтындай етіп маскалап алған. 
12 Хафтан – шекпен. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D0%BD/


 27 

ай (қаланы) қоршауда ұстады. Тұрғындар аштықтан нашар ахуалдың шегіне 

жетті. (Сонда) сұлтан жан-жақтан бірден шабуылға шығуға бұйрық берді, сөйтіп 

олар қалаға кірді. Сұлтан мәлік Ашрафтың сарайына келіп жайғасты. Оның 

(Ашрафтың) бауыры Мужир ад-дин мен оның қызметшісі Изаддин Айбиг (Изза 

ад-дин Айбек) ішкі бекініске азық-түліксіз кіріп кетті. Алдымен Мужир ад-дин 

(бекіністен) шықты, сұлтан оған толықтай құрмет көрсетті. Сосын Айбек те 

шықты. Сөйтіп, сұлтанның қазынасы Ашраф мәліктің байлығымен қайта гүлденді. 

Осылайша сұлтан гүржілерді талқандап, Ахлатты алғандықтан, оның ұлылығы 

мен құдіреті жайлы сөз (жан-жаққа) тарады. Мысыр мен Шам мәліктері Бейбітшілік 

қаласының13 халифтері сияқты оның сарайына сыйлық пен тарту-таралғыларды 

беріп, елші жіберді. Сөйтіп, оның ісі қайтадан биікке шарықтады. Ол жерден 

Хартабирт бағытына жолға шықты, сонда оның денсаулығына бір әлсіздік кірді.  

Бұл уақытта Ахлатты қоршауға алған кезде сұлтанның әскеріне азық-түлік 

пен саймандармен көмектескені үшін түрлі мейірім мен сыйлықтарға бөленген 

Арзан-ар-Рұм сұлтаны былай деп хабарлады:  

– Рұм сұлтаны Ала ад-дин қайтадан Халаб пен Шам мәліктерімен қосылды, 

сөйтіп олар сұлтанға қарсы бірікті, (қазір) әскер жинаумен айналысуда және 

үнемі маған «Егер сұлтан Ахлат қақпаларының алдында сенен көмек алмағанда 

ол төтеп бере алмас еді» деп мені бопсалауда.  

Сұлтан бұл сөздерді есіткенде, ол әлсіз болса да, дереу жолға шықты. Ол 

Муш жайлауына жеткен кезінде, оған қарсылас жаққа көмекке кетіп бара 

жатқан алты мың әскер шабуыл жасады. Содан (Сұлтан) бір шабуылдап,  

 

653-бет 

олардың бәрін қырып салды. Бірнеше күннен соң әскерлер бір-біріне жақындады, 

сөйтіп Рұм сұлтаны мен мәлік Ашраф және өзге уәлаяттардың мәліктері 

жиналып бірікті, нәтижеде оларда сондай көп қару-жарақ жиналды, тіпті санау 

мүмкін емес еді. (Олар) қыр үстіне әскерлерді сапқа түзеді. Алдында (ретімен) 

оқатқыштар, өгіз терісінен жасалған қалқандары бар дөңгелектер мен тасатқыштар, 

жаяулар мен аттылар тұрды.  

Шайқасу уақыты келгенде сұлтан зембілден түсіп, атқа отырғысы келді, 

(алайда) науқастығынан ол тізгінді ұстай алмай, оның аты кері қарай бұрылды. 

Жақындары: «Сұлтанға тынығуға біраз уақыт беру керек», – десті. Осы себептен 

сұлтанның жеке туы кері бұрылды. (Сонда) оң қанат пен сол қанат (әскері) 

«Жеңіліс болды» деп шамалап, қаша жөнелді. Дұшпан болса: «Сұлтан айла 

жасап оларды батпақ ылдиға кіргізбекші» деп күдіктенді, сөйтіп дұшпан әскерінің 
                                                           
13 яғни, Бағдат қаласы.  
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жаршысы «Ешкім орындарынан қимылдамасын!» деп жар салды. Рұм сұлтаны 

Ала ад-диннің тұла бойын соншалықты қорқыныш биледі, тіпті тыныш тұра 

алмай қалды. Мәлік Ашраф оның қашырының төрт аяғына жіп тастауға (сөйтіп 

ұстап тұруға) бұйырды.  

Ал сұлтанның әскері қаша жөнеліп, жан-жаққа тарап кеткендіктен, ол 

амалсыздан Ахлатқа жол тартты. Ол жақты қорғауға тағайындаған әскерді шақыртып, 

Хауайға қарай кетті. Мәлік Ашрафтың бауыры Мужир ад-динді құрметпен, 

сыймен кері қайтарды және халиф әл-Мустансир-биллахтың арашалауы 

бойынша Тақти ад-динге қайтуға рұқсат берді.  

Хұсам ад-дин Қаймари болса қашып кетті, ал оның некелі әйелін, (яғни) 

мәлік Ашрафтың қызын (сұлтан) күзетшілер панасында, түрлі мейірім көрсетіп 

қайтарды. Изза ад-дин Айбек кісенделіп, Дизмар бекінісіне қамалды, сөйтіп сол 

жақта ажалын тапты. Бұл уақытта Шырмағұн ноян үлкен әскермен Амуядан 

өтіп, сұлтанға келе жатқаны туралы хабар келді. Сұлтан уәзір Шамс ад-дин 

Жұлдызшыға Гиран бекінісін қорғауды міндеттеді  

 

654-бет 

және оған (өзінің) гаремін сеніп тапсырды. Ал өзі Тебризге келді, сөйтіп онымен 

халифтің және Рұм мен Шамның сұлтандары мен мәліктерінің ортасында 

қарсылық болғанына қарамай, ол олардың әрбіріне мұғулдардың келе жатқаны 

жайлы хабар айтып, елші жіберді. Хабардың мәтіні келесідей еді:  

«Татарлардың әскерлері өте көп, бұл жолы бұрынғыдан әлдеқайда көп, әрі 

бұл елдің жауынгерлері олардан қорқады. Егер, сіздер, адаммен және сайманмен 

көмек бермесеңдер, (сендер мен олардың ортасында) қорған болып тұрған мен 

құримын, ал сендердің оларға төтеп беруге мүмкіндіктерің болмайды. Өздерің 

мен балаларыңды және мұсылмандарды аяп, әрқайсысың туы бар бір жасақ 

әскерден көмек беріңдер, сонда оларға (мұғулдарға) біздің өзара көмектесуіміз 

туралы сөз жеткенде, біраз аяқ тартады және біздің жауынгерлеріміз де рухтанып 

қалады. Ал егер бұл жөнінде бір немқұрайдылық орын алса, өздерің көресіңдер 

не боларын және бастарыңа келгенін татасыңдар. 

 

Өлең: 

Әр адамға көмек қып, айналаны шолындар,    

Іргелі істе үнемі ынтымақты болыңдар. 

 

Шыңғыз ханның және оның ұрпағының күшті бақ-дәулеті олардың орталарындағы 

келіссөздерге қарама-қайшылықтар кіргізді, сөйтіп сұлтанның үміті үмітсіздікке 
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айналды. Кенет мұғулдардың әскері Сарауға келіп қалғаны туралы хабар келді. 

Сұлтан Бишкинге жол тартты. Ал түнде ол тоқтаған сарайдың шатыры опырылып 

түсті. Сұлтан бұл жағдайды жақсы белгі деп есептеген жоқ, алайда мән бермеді.  

Келесі күні Муғанға жол тартты. Содан бес күннен соң мұғул әскері жақындап 

келді. Сұлтан арбаларын тастап Қабан тауына кетті. Мұғулдар сұлтанның тұрақтау 

орнын бос күйінде көрген кезінде, олар кері бұрылды.  

Сосын сұлтан 628 хижри жылының қысын Урмия мен Ушнуйа (Ушноя, Ушнуя)  

жерлерінде өткізді. (Осы уақытта) уәзір Шараф ал-мулк Йулдузчиге (Шараф ал-

мулк Жұлдызшыға) «Ол сұлтан жоқ кезде және ол туралы хабарлар үзілген 

(тоқтаған) кезде (сұлтанның) гаремі мен қазынасына көз салды» деген жала 

жабылды.  

 

655-бет 

Сұлтан ол өңірлерге келген кезде, уәзір қорыққандықтан бекіністен шыққан 

жоқ, сөйтіп оған сөз беруін сұрады. Сұлтан оның өтініші бойынша Туқу (Тоқы) 

ханды жіберді, сөйтіп ол оны сыртқа шығарды. (Сонда сұлтан):  

– Мен Жұлдызшыны бейшаралық тұңғиығынан шығарып, оны ұлылықтың 

шыңдарына дейін көтердім, ал ол болса нығметтерімнің (жақсылықтарымның) 

ақысына осылай жауап қайтаруда, – деді.  

Сөйтіп, оны бекіністің қараушысына тапсырып, оның мал-мүлкін талан-тараж 

етуге бұйырды. Уәзір сол түрмеде дүние салды. Ал сұлтан Диярбекирге жол 

тартты.  

Мұғул әскері Шырмағұнға келгенде, ол олардан: «Неге сендер қайтып келдіңдер 

және неге сұлтанды іздеуде бар мүмкіндіктерің мен ынталарыңды салмадыңдар? 

Осындай әлсіреп қалған дұшпанға қалайша мұрша беруге болады?!» – деп сұрау 

алды.  

Сосын әмір Наймас пен бірнеше әмірлерін үлкен әскерімен оның (сұлтанның) 

соңынан (іздеу салуға) жіберді.  

Ал сұлтан Тоқы ханды мұғул әскерінің жағдайын барлап қайтуы үшін 

барлаушы етіп жіберді. Ол Тебризге келгенде Ирактан (мұғулдардың) шашырап 

кеткендігі, ол халықтың бұл өңірлерде ізі де жоқ екендігі жайлы хабар келді. 

Тоқы хан сақтық сақтамай, (жан-жақты жақсылап) қарамай кері қайтып, сұлтанға 

олардың қайтып кеткені жайлы жақсылық хабарды келтірді. Бұл қуаныштың 

себебінен сұлтан барлық әмірлері мен жауынгерлерін ойын-сауық пен рақаттануға 

жіберіп, екі-үш күн көкіректеніп шаттанып жүрді.  

Түн кезінде оларды мұғул әскері қуып жетті. Сұлтан (бұл кезде) мүлдем мас 

күйінде ұйықтап жатқан еді. Урхан (Орхан) олардың (мұғул әскерінің) келгені 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
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жайлы хабарды есітіп, сұлтанның қасына жүгіріп келді, алайда оны қанша 

шақырса да, ол оянбады. (Содан соң) ол өзіне келуі үшін оның бетіне мұздай су 

құйды. Жағдайды білген кезде ол қашпақ болды, сөйтіп Урханға таудың жанынан 

қашпауға, ол алдыға ұзап кетпегенінше қарсылық көрсетуін бұйырып, (өзі) кетіп 

қалды. Орхан тойтарыс беріп тұрды, соңынан шегінді. Мұғулдар ол сұлтан екен 

деп ойлап, оның соңына түсті. Сосын істің шынайы мән-жайын білгенде, олар 

сарайға қайтып 

 

656-бет 

келіп, тапқанның барлығын қырып салды.  

Сұлтан бір өзі жолға шығып барынша жылдам жүрді. Оның жағдайының 

соңы жайлы түрліше хикаялар айтылады. Біреулердің айтуынша, ол түнде Хаккар 

тауындағы бір ағаш астында ұйықтап жатқан еді. Оған бір қаңғыбастар 

жақындап келді. Оның аты мен киіміне көз салып, олар оның қарнын жарды, 

сөйтіп киімдерін киіп, қаруын алып Андар қаласына келді. Кей шенеуніктер 

сұлтанның киімі мен қаруын танып, оларды тұтқындады. Амид билеушісі не 

болғанын білгенде, оларды өлімге кесті. Сұлтанның денесін Амидке алып келіп 

жерледі, оның бейітінің үстіне күмбез тұрғызды. 

Ал кейбіреулердің айтуынша: «Ол өз қалауы бойынша қаруы мен киімдерін 

беріп, әлгілердің нашар киімдерін алып, сопы кейпінде өңірлерді кезіп жүрді».  

Қалай болғанда да, оның патшалығы үзілді. Алла Тағала жағдайлардың шынайы 

мән-жайын жақсырақ біледі.  
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Сұлтан Ғияс ад-диннің хал-жағдайы 

 

Оның жағдайы келесідей болды. 624 хижри жылы мұғулдармен Исфахан 

маңындағы шайқас кезінде ол өзіне тапсырылған бауырының әскерінің сол 

қанатын әдейілеп таратып жіберіп, Луристанның жолы арқылы Хузистанға жол 

тартты. Халиф Насир оған сыйлы шапан жіберіп, сұлтандықты уәде етті.  

Сосын ол сұлтан Жалал ад-дин Арман мен Гүржіде болған кезінде ол жақтан 

қайтып келіп, Аламутқа жол тартты. Ала ад-дин Мурди оны сый-құрметпен 

күтіп алды, сөйтіп ұлықтап, лайықты қызметтер атқарды. Біраз уақыттан соң ол 

қайтадан Хузистанға жол тартты. Содан өзінің Керманға келуі жайлы Барақ 

хажибке шапқыншы жіберіп, хабар берді, сөйтіп олардың ортасында қайтадан 

одақ пен келісім орнады. Содан Барақ (сұлтанды) күтіп алу үшін Абарқух жайлауына 
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шығатын болып келісті. Сұлтан анасымен бірге Керманға аттанды. Барақ 

аталған жерге шамамен төрт мыңдай салт аттымен оның қарсысынан шығып, 

екі-үш күндей лайықты қызмет етіп, борышын өтеді.  

Сұлтан (иелігінде) бес жүзден аспайтын әскердің болуы, (яғни оның әлсіздігі) 

Барақтың жүрегінде оның анасын өзіне (әйелдікке) алуға деген қалауын оятты.  

Бірде ол келіп сұлтанның жанына көрпеге отырып, сөзін «ұлым» деген 

сөзден бастады. Өзінің әмірлерінің бәрін шенеуніктерге арналған орынға отырғызып, 

(Ғияс ад-диннің) анасын айттыруға жіберді. Сұлтан жағдайды дұрыстауға басқа 

тәсілді көрмегендіктен бұл оймен келісуіне тура келді. Ал неке жайлы (шешімді 

қабылдауды) анасының қалауына қалдырды. Оның анасы (алдымен)  
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риза болмай, (бірнеше рет) бас тартқан соң, неке келісімшартын жасауға (амалсыз) 

келісімін берді. Көптеген сенімді өтініштен соң, ол бірнеше сарай қызметкерлерімен 

бірге киімінің ішінен берен киіп шығып, күйеуінің үйіне той керуенінде кетті. 

Керманның астана қаласы Гуваширге келгенде және арадан бірнеше күн өткенде, 

сұлтанның алдына Барақтың жақын туыстарынан екі кісі келіп: «Бараққа сенуге 

болмайды, ол қиянатшыл және қу адам. Бізге қолайлы сәт туды. Егер оны алып 

тастайтын болсақ, сен біздің сұлтанымыз, ал біз құлдарың боламыз, жақсы 

болады», – десті.  

Оның бекзат болмысы оған келісім мен уәделестікті бұзуға жол бермеді, 

сөйтіп ол бас тартты. Алайда ол әулеттің бақытының күні бата бастағандықтан, 

оның жақындарының бірі ол (оқиға) жайлы Бараққа жасырын сұхбат туралы 

айтып берді. Ол дереу ол жағдайды өзінің әлгі туыстарынан тергеді. Олар ол 

оқиғаны растады. Сол жерде-ақ сұлтанның алдында, (Барақ) олардың денелерін 

бөлек-бөлек қылуға бұйрық берді, ал сұлтанды бекініске қамады. Арада екі апта 

өткен соң, оны садақ адырнасымен буындырып өлтіруге (адам) жіберді.  

Ғияс ад-дин:  

«Біз бір-бірімізге (жаман) ештеңе ойластырмаймыз деп, біраз бұрын келісімшарт 

пен уағдаластық жасаған жоқпыз ба? Неліктен ол ешқандай себепсіз олардың 

бұзылуына жол беруде?» – деп айқай салды. Оның анасы баласының даусын есітіп, 

ол да айқай салды. Олардың екеуін де буындырып өлтірді. Сосын дәл осындай 

жолмен оның әскерін де өлтіріп, сұлтан Ғияс ад-диннің басын ұлы мәртебелі 

қағанға жіберіп: «Сенің екі жауың бар еді: Жалал ад-дин мен Ғияс ад-дин. 

Бірінің басын мен сіздерге жіберемін», – деп хабарлады.  

Хорезмшах сұлтандарының жағдайы, олардың (ісінің) аяқталуы осындай болды.  

Рұмда сұлтан Ала ад-дин болды. Бұл уақыт аралығындағы оның хикаялары 

Жалал ад-диннің тарихында жазылды.  
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Мосулде сұлтан Бадр ад-дин Лулу болды.  
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Мазандаран, Диярбекир, Шам, Мағриб, Парсы мен Керман 

мәліктері мен атабектерінің тарихы 

 

Диярбекирде мәлік Мұзаффар ад-дин Мосул және оның аудандарынан басқа 

қалалар мен Ирбилдің иесі болды.  

Шамда мәлік Адил бин Аййубтың (Әділ бин Айюбтың) ұлдары мәлік Муаззам 

мен мәлік Ашраф (патша) болды. Мәлік Ашрафтың кейбір жағдайы сұлтан Жалал ад-

диннің тарихында баяндалды.  

Мысырда мәлік Әділ ибн Айюбтың ұлы мәлік Кәміл болды.  

Мағрибте ...14 Айбек. 

Фарста атабек Сағд бин Зәңгі (патша) болды. Ол ... жылы Байзада дүние 

салды. Мемлекет уәзірі әрі мудаббирі болған Хожа Ғиясаддин Йәзди (Қожа Ғияс 

ад-дин Йезди) оның өлімін жасырын сақтады. Оның (түрмеде отырған) ұлы 

атабек Әбу Бәкірді түрмеден шығарып әкелу үшін Сапид (Сапидар) бекінісіне 

оның (Сағдтың) сақинасын жіберді. Оны алып келіп, патша шатырының 

шымылдығын ашып, әскер әмірлеріне: «Атабек тақ мұрагері Әбу Бәкір болсын 

деп бұйыруда», – деді.  

Олар Салғұр шахқа ант берді, сөйтіп ол атабек болды.  

Керманда Барақ хажиб билік етті. Оның аталған уақыт арасындағы өмірлік 

баяны сұлтан Ғияс ад-диннің тарихында баяндалды.  
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Систанда ... ұлы Шамс ад-дин мәлік болды.  

 

Хорасандағы мұғул әмірлерінің тарихы 

 

Бұл мемлекет пен Мазандаран мемлекетінің әмірі лауазымына қарақытайдан 

шыққан Чинтимур (Шыңтемір) тағайындалды. Істің мән-жайы келесідей болған 

еді: 

Хорезмнің азат етілуі кезінде Жошы оны өзінің атынан шахна ретінде 

Хорезмде қалдырған еді. Қағанның кезінде ол Шырмағұнды Иранға жіберіп 
                                                           
14 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған. 
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жатқан кезде, ол аймақтардың басқақтары мен басшылары жорыққа аттануларын, 

сөйтіп Шырмағұнға көмектесулерін бұйырды.  

Шыңтемір бұйрыққа сәйкес Хорезмнен Шахристанға барар жолмен (жолға) 

шықты. Және өзге өңірлерден де, әрбір ханзададан бір-бір әмірден келді. 

Сондай-ақ Шырмағұн да әрбір ханзададан (олардың әскерінен) бір-бір әмірден 

Шыңтемірге (көмекке баруға) тағайындады. Қаған жағынан Кулбулат (Күлболат), 

Бату жағынан Нусал, Шағатай жағынан Қизил Буқа (Қызыл Бұқа), Сұрғақтан 

бике мен ханзадалар жағынан Йига (Ега) (тағайындалды).  

Сосын Шырмағұн Хорасан істерін қараусыз қалдырып кеткен кезінде, 

фитнашылар мен қарақшылар әр сәт сайын аймақтарда түрлі бүлік мен фитналар 

шығарды. Және Сұлтан Жалал ад-диннің әмірлерінен Қарачу (Қараша) мен Йаған 

Сунқур (Жаған сұңқар) Нишапур мен оның аймақтарына шабуыл жасап, 

Шырмағұн уәлаяттарға билеуші етіп тағайындаған шахналарды өлтіріп, мұғулдарға 

мойынсұнулар жайлы сөйлегендерді тұтқындап жатты. Шырмағұн Шыңтемір 

мен Күлболатты Қарашаға тойтарыс беру үшін Нишапур мен Тус аудандарына 

жіберді. Қараша жеңіліп, қашып кеткен соң Күлболат кері қайтты.  

Ұлы мәртебелі қағанға Хорасандағы толқулар жайлы (оқиға) белгілі болғанда, ол 

Таир (Тайыр) баһадүр Бадғистан әскер бастап (келіп) Қарашаға тойтарыс берді, 

олардың үйлері мен тұрақтау орындарын суға батыруға әмір етті.  

(Тайыр баһадүр) бұйрыққа сай жолға шықты. Ол жолда бара жатып «Қараша 

Күлболаттан жеңілген күйінде Систандағы Арк бекінісінде 
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тығылғанын» есітті. Тайыр баһадүр оны қоршауға алуға кетті, сөйтіп қашан оны 

азат еткенше екі жыл бойы (қорғанның астын) қазумен болды.  

Сосын (Тайыр баһадүр) Систаннан Шыңтемірге хабаршы жіберді: «Хорасанды 

басқару ісі қағанның бұйрығы бойынша маған тапсырылған, ол жерде өз қалауың 

бойынша іс-әрекет етуден тыйыл».  

Шыңтемір былай деп жауап берді: «Хорасан халқының көтерілісі туралы 

сөздер қарама-қайшы (бәрі сенімді емес). Қалайша осындай аймақты, осыншама 

адамды Қарашаның күнәсі үшін жоқ қылуға болады?! Мен бұл жағдай жайлы 

хабарды айтып, қағанға елші жіберемін, содан соң келген бұйрыққа сәйкес іс 

жасаймын».  

Тайыр баһадүрдің елшілері ашуға мінген күйде қайтып келді. Шырмағұн ол 

(Шыңтемір) мен әмірлер әскерімен бірге кері қайтып, оған қосылуын, Хорасан 

мен Мазандаран билігін Тайыр баһадүрге тапсыруын айтып хабаршы жіберді. 

Шыңтемір қағанның жақыны Күлболатты хорасандық және мазандарандық 
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әмірлермен бірге ұлы мәртебелі қағанға жіберді. Осы жағдайлардың кезінде 

мәлік Баһауддин Суғлук «Ол (Шыңтемір) оны қағанға жібереді» деген шартпен 

бекінісінен шықты.  

Содан соң Шыңтемір Мазандараннан қайтып келді. Ал Хорасан бекінісіндегі 

халықтың көбі мәлік Баһауддиннің жағдайы (бағынғаны) жайлы сөздердің 

әсерінен (олар да) бағынды. Ол Шыңтемірге қайтып келгенде, үлкен құрметке 

ие болды. Ал Мазандараннан Нусрат ад-дин Кабуд Жамаға исфахбад етіп 

тағайындалды.  

Сосын олардың екеуі Күлболатпен бірге 630 хижри жылы ұлы мәртебелі 

(қағанға) аттанды. Бұған дейін бұл мемлекеттің әмірлерінен ешкім ол жаққа 

бармағандықтан, қаған қатты қуанып, олардың келу құрметіне той жасауды 

бұйырды. Және олардың барлығына сый-құрмет көрсетілді.  

Осы себептен (қаған) Шыңтемір мен Күлболатты түрлі сыйлықтармен 

ерекшеледі, сөйтіп: «Шырмағұн кеткен сол уақыттан бері соншама үлкен 

уәлаяттарды азат етті, (алайда) менің алдыма бірде-бір мәлікті жіберген жоқ еді. 

Шыңтемір болса, азғана адаммен және көмекпен бұл қызметті атқарды, біз мұны 

құптаймыз!» – деді.  
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Ол Шырмағұн мен өзге әмірлер биліктік басқаруға араласпаулары үшін, 

Хорасан мен Мазандаранның үстінен әмірлік етуді тек оның өзіне тапсырды. Ал 

Күлболатты билік етуде оған серіктес етті. Исфахбадқа Кабуд Жама шекарасынан 

Астрабад қаласына дейінгіні (сол аралықтағы аймақтарды) табыстады. Ал 

Исфарайн, Жувейн, Байхақ, Жажарма, Журбаз және Арғийан (Арғиян) иеліктерін 

мәлік Баһауддиннің атына бекітті. (Қаған) олардың әрбіріне алтын пайза15 мен 

жарлықтар берді. Шыңтемір қағанның шешімі бойынша билікті алған кезде ол 

Бату жағынан Шараф ад-дин Хорезмиді уәзір лауазымымен сыйлады. Шамс ад-

дин сахиб-диуанның әкесі Баһауддин Мұхаммед Жувейниді сахиб-диуан етіп 

тағайындады. Өзге ханзадалардың әрбірі өз әмірлерінен диуанға бір-бір 

бітікшіден жіберді, сөйтіп диуанның істері керемет жағдайға және тәртіпке 

келді.  

Шыңтемір қайтадан елшілікпен қағанға Күргүзді жіберді. Күлболат бұған 

қарсы болып: «Ол ұйғыр, әрі оған сенуге болмайды, ол өз жағдайын жасайды, 

бұл пайдамызға емес», – деді.  

                                                           
15 Алтын, күміс пайза – XIII-XV ғасырларда мемлекеттік шекарадан өткенде көрсету үшін елшілерге, 

керуен тартқан саудагерлерге және саяхатшыларға хандардың сенім құжаты ретінде берілетін алтын мен 

күмістен жасалған тақташа құжаты.      
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Шыңтемір (оның сөзін) тыңдаған жоқ. Ол ол жаққа барған кезде қаған 

аймақтардағы жағдайды сұрады, ол (болса қағанның) көңіліне қарап хикаялады. 

Ұлы мәртебеліге оның сөйлеу мәнері ұнап, оның қалауы мен өтініші бойынша 

оны кері қайтарды. Шыңтемір жақын арада дүниеден өтті.  

Бұл аталған алты жыл аралығындағы Үгетай қағанның замандасы болған 

хакандардың, халифтердің, сұлтандардың, мәліктердің, атабектердің және мұғул 

әмірлерінің тарихы жазылып болынғандықтан, біз қайтадан Үгетай қағанның 

тарихына көшеміз, бұл (алты жыл) аралықтан соң не болғаны жайлы егжей-

тегжейлі жазамыз, егер құдіреті шексіз Алла қаласа!  

 

663-бет 

Үгетай қағанның қунин жылы, яғни қой жылынан басталатын тарихы 

Бұл хижри жыл санауы бойынша 632 жылдың жумада әл-әууәл айына сәйкес 

келетін қунин жылы, яғни қой жылынан басталатын, сөйтіп 638 хижри жылының 

шағбан айына тура келетін хукар жылы, яғни сиыр жылымен аяқталатын жеті 

жыл аралықты қамтиды.  

(Үгетай қаған) бұл уақытта Ұлы Құрылтай жасап ханзада мен әмірлерді 

Қыпшақ пен Машын уәлаятына және өзге де жерлерге жіберіп, барлық жақта 

қалаларда тұрғызатындай биік ғимараттар мен қасырлар тұрғызуды бұйырды.  

Ол (Үгетай қаған осы аралықтың) соңғы жылы, ол таққа отырғаннан бергі он 

үшінші және Шыңғыз ханның дүниеден өткеніне он бесінші жылы дүниеден 

өтті.  

 

Қағанның Құрылтай өткізіп, мемлекетінің түрлі атырабына (аймақтары 

мен шекараларына) ханзадалар мен әмірлерді сайлағаны жайлы 

Қаған жылқы жылы Қытай аймағын жеңіп, қайта оралған соң, Талан дабан 

жерінде кеңес жасап, Құрылтай өткізді. Және сол қой жылы, ол қайтадан барлық 

ұлдарын, туыстары мен әмірлерін жинап, оларды қайтадан иаса мен үкімдерді 

тыңдатқысы келді. Сөйтіп, бәрі бұйрыққа сай келді. Олардың бәрін ол әртүрлі 

сияпаттар мен сыйлықтарға бөлеп ерекшеледі.  

(Сосын) бір ай бойы туысқандар келісіммен бірлесіп таң атқаннан (бастап) 

жұлдыз шыққанға (кеш батқанға) дейін үзіліссіз той жасады, (бұрыннан) 

қалыптасқан дәстүрге сай қазынада жиналған барлық байлықтарды  

 

664-бет  

ол (қаған) жиналғандарға таратып берді.  
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Тойлату мен ойын-сауықты аяқтаған кезде, ол (қаған) мемлекеттің және 

әскердің маңызды істерін ұйымдастыруға көшті. Және мемлекеттің кейбір 

жерлері әлі (де толық) азат етілмегендіктен, сондай-ақ кей уәлаятта бүлікшілер 

тобыры әрекет етіп жатқандықтан, ол осы істі түзетумен айналысты. Сөйтіп, 

туысқандарының әрбірін бір-бір жаққа тағайындады, ал жеке өзі Дешті 

Қыпшаққа аттануға ниеттенді.  

Мөңке қаған әлі жастығының гүлденіп тұрған шағында болғанына қарамай, 

ол өзінің үлкендердей ақылдылығы мен тәжірибелігінің арқасында (адамдар) 

назарын қағанның әрекетіне аударып: «Біздің бәріміз, бауырлар мен ағайындар, 

қаған жорықтардың ауырлықтары мен қиындықтарын бастан кешіруі үшін емес, 

(керісінше ол) шаттану мен ойын-сауыққа беріле алуы үшін, не нәрсеге бұйрық 

берілетін болса, барлығын мүлтіксіз және аянбай атқару үшін бұйрықты күтіп 

тұрмыз. Егер де осындайда ауырлықты көтермесе, көптеген туысқандардың 

пайдасы неде?!» – деді.  

Жиналғандардың барлығы бұл сөздерді толықтай құптап, оны (оның 

сөздерін) өздері үшін басшылық-дәстүр етіп алды.  

Сөйтіп, қағанның мүбәрак назары Бату, Күйік хан, Мөңке, Қадан мен өзге де 

ханзадалар мен саны көп әскерлерге түсті. Содан қыпшақтар, орыстар, пулар16, 

мажарлар17, башқұрттар, астар18, судактар19 уәлаяттарына, сол жақтағы өңірлерге 

барып, олардың бәрін азат етті. Сосын олар (кейінгі жорықтарға) дайындық 

жасауға кірісті. 

Және сол жылы Үгетай қаған Сичаң жайлауында өзінің ұлы Көшу мен 

Жошы қасардың баласы Құтұқы ханзаданы Нангияс деп аталатын Машын 

бағытына тағайындады. Олар жорыққа аттанып Саң Йамбу мен Киримбу қалаларын 

басып алып, жол-жөнекей Тибет уәлаятын тонап өтті.  

Сонымен қатар сол жылы Хуқутуды әскерімен Кашмир мен Үндістан 

жағына жіберді. Олар кей аймақтарды басып алып, тонап өтті.  

Сол жылы  

 

665-бет 

жүз бас (малдан) бір басын беретін болып белгілеп, малдан алынатын салықты 

бекітті.  
                                                           
16 Пулар – славяндарға тән тайпалар тобы. 
17 Мажарлар – Еуропаның орталығында орналасқан Мажарстан (Венгрия) елінің негізгі халқы, яғни 

венгерлер. 
18 Ас (астар) – Солтүстік Кавказдың таулы және тау бөктерінде шеркестермен қатар өмір сүрген халық, 

қазіргі осетиндердің ата-бабалары. 
19 Судактар – Судак шығанағында орналасқан ежелгі қаланың иран тілді халықтары. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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Және қаған бидайдың әрбір он тағарынан бір тағарын кедейлерге жарату 

үшін беруге бұйырды. Ал ханзадалардан да және ұлы мәртебелі қағаннан да аса 

маңызды істер жөнінде хабаршының үздіксіз келіп отыруы үшін әр мемлекетте 

йамдар орнатып, оны «баян йам»20 деп атады. Ол йамды орнату үшін ханзадалардан 

хабаршыларды тағайындап, (ол төменде) егжей-тегжейлі айтылатындай етіп 

белгіледі:  

Қаған жағынан: Битикчи Қуридай (бітікші Қорыдай); 

Шағатай жағынан: Имакчин Тайчиутай (Имакшын Тайшытай);  

Бату жағынан: Суқу Мулчитай (Суқу-Молшытай); 

Төле хан жағынан Сұрғақтан бикенің әмірі бойынша: Алчиқа (Алшықа) 

барды. 

Аталған әмірлер аттанды, сөйтіп барлық уәлаяттар мен мемлекеттерде жер 

бетінің ендігі мен бойлығы бойынша «йам баяндарды» орналастырды.  

Қаған мемлекеттің барша жағына «бірде-бір мақұлық (адам) екіншісін 

ренжітпеуі туралы, күшті әлсіздің үстінен күшін көрсетпеуі және (одан ештеңесін) 

тартып алмауы» туралы жарлықтарын жіберді. Сөйтіп, адамдар тынышталды, 

содан соң оның әділдігі жайлы сөз тарады.  

 

Ханзадалар мен мұғул әскерлерінің Дешті Қыпшақ, Бұлғар, Орыс аймағы 

мен Магас, Алан, Пулар, Башқұрт пен Мажарда жүргізген шайқастары 

 

Қыпшақ жазықтарын және сол аймақтарды жеңіп алуға тағайындалған 

ханзадалар (келесілер):  

Төле ханның ұлдарынан: үлкен ұлы Мөңке мен оның бауыры Бужик (Бөжік).  

Үгетай қағанның әулетінен: үлкен ұлы Күйік хан мен оның бауыры Қадан.  

 

666-бет 

Және Шағатайдың ұлдарынан: Бөрі мен Байдар.  

Және қағанның бауыры: Құлықан (Көлүкен). 

Жошының ұлдарынан: Бату, Орда, Шибан және Таңғұт. 

Құрметті әмірлерден: Сүбедей баһадүр мен бірнеше өзге әмірлер.  

Олардың барлығы келісіммен 633 хижри жылының жумада әл-ахир айына 

сай келетін бичин жыл, яғни мешін жылының көктемінде жолға шықты. Жазды 

                                                           
20 Йам, баян йам – Йам - пошта бекеті. Баян йам - пошта бекетінің атауы. 
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олар жолда өткізді, күзде Булғар (Бұлғар) аймағындағы өңірлерге тағайындалған 

Жошының әулетімен: Батумен, Ордамен, Шибанмен және Таңғұтпен қосылды.  

Ол жерден Бату, Шибан және Боралдаймен әскерлерін бастап пулар мен 

башқұрттарға қарсы жорыққа шықты, сөйтіп аз уақыт ішінде көп күш салмай 

оларды басып алды.  

Бұл іс былай болған еді: Пуларлар христиан дінін ұстанатын саны көп халық 

болатын. Олардың шекаралары франктардың аймағымен шектеседі. Бату мен 

әмірлердің келе жатқаны жайлы сөзді есітіп, олар дайындалып 40 түмен даңқты 

әскерімен жорыққа аттанады. 10000 әскермен алдыңғы шепкі әскерді құрайтын 

Шибан олардың мұғул әскерінен бірнеше есе көп екені және олардың барлығы 

баһадүрлер екені туралы хабар жіберді.  

Екі жақтың әскері бір-біріне қарама-қарсы сап түзеп тұрғанда, Бату Шыңғыз 

ханның әдеті бойынша өзі бір жартастың үстіне шығып тәулік бойы әзіреті Хақ 

Тағалаға жалбарынып, жылап мінәжат етті, мұсылмандарға жиналып, дұға 

етулерін бұйырды. (Екі жақтың әскерінің) ортасында бір үлкен өзен бар еді. 

Бату мен Боралдай түнде бұл өзеннен өтіп, шайқасқа кірді. Батудың інісі Шибан 

жеке өзі шайқасқа қатысты. Боралдай әмір барлық әскерімен бірден соққы берді. 

Олар әлгілердің патшасы болған Келардың шатырына қарай ұмтылды, сөйтіп 

қылышпен (шатырдың) жіптерін кесіп тастады. (Патшасының) шатырының 

құлағандығының себебінен олардың рухы түсіп, қаша жөнелді. Ал мұғулдар 

болса, олжасына атылған ержүрек арыстан сияқты олардың соңынан қуып, 

шабуылдап өлтіре берді, сөйтіп әскердің көп бөлігін жойып салды. Ол уәлаяттар 

азат етілді, әрі бұл жеңіс ұлы істердің бірі болды.  

 

667-бет 

Пулар мен Башқұрт – үлкен мемлекет әрі қиын жерлер (болып табылады). 

Сондықтан оларды сол уақытта бойсұндырылғанына қарамай, (ол иеліктер 

кейін) қайтадан көтерілді. Содан (бері) ол әлі толық бағындырылмаған. Ол 

жақтағы патшаларды «келар» деп атайды.  

Содан соң, сол (жылдың) қысында ханзадалар мен әмірлер Жайық өзені 

(аңғарында) жиналып, Сүбедей әмірді әскерімен Ас уәлаятына және Бұлғар 

аймағына аттандырды. Ол Кауик (Куик, Киуик) қаласына және оның өзге де 

аймақтарына дейін жетті, сөйтіп ол жақтағы әскерді қиратып, оларды 

бағындырды. Ол жердегі әмірлер Байан (Баян) мен Чиқу (Шиқу) келіп 

ханзадаларға бағыныштылығын білдіріп, олжалар алып келді, сөйтіп сыйлықтар 

беріліп, кері қайтты. (Кейін) олар қайтадан бүлік шығарды. Оларды тұтқынға 

алу үшін, қайтадан (ол жаққа) Сүбедей баһадүрді жіберді.  
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Сосын ханзадалар өзара кеңес жасап, әрқайсысы өзінің әскерімен жолға 

шығып, кездескен уәлаяттарда шайқастар беріп, басып алды. Мөңке қаған сол 

қанаттан жорық жасап теңіз бойымен жүрді. Сол жақтың ең ұятсыз әмірлерінің 

бірі, Қыпшақ тайпасының улйарлик (олжарлық) руынан шыққан Бачман (Башман) 

мен астар руынан Қачир укула (Қажыр укула) екеуін тұтқындады.  

Бұл жағдай келесідей болған еді: Бұл Башман өзге ұрылар тобымен 

қылыштан (өлімнен) аман қалған еді. Оған өзге қашқындардың тобыры қосылды. Ол 

әр тұсқа шабуылдап, әйтеуір бір нәрсені ұрлап кететін, оның фитнасы21 күннен-

күнге күшейе түсті. Оның тұрақты тұратын жері жоқ еді, сол үшін мұғул әскері 

оны тұтқындай алмай, ол Итил (Еділ)22 бойындағы ормандарда тығылып жүрді.  

Мөңке қаған 200 кеме құрастырып, олардың әрбіріне 100 мұғул адамын 

(әскерін) толықтай жасақталған түрде отырғызуды бұйырды. Оның өзі бауыры 

Бөжікпен бірге өзеннің екі жағалауын бойлап йирга (жырға) қылып жүріп келді. 

Итил (Еділ) ормандарының бірінде олар асығып көшкен жасақтан қалған жаңа 

тезек пен өзге нәрселерді, ал оның ортасында бір ауру кемпірді кездестірді. 

Одан (ол кемпірден) Башманның аралдардың біріне көшіп кеткені, оның осы 

уақытқа дейін бұзғыншылық пен тонаушылығының нәтижесінде  

 

668-бет 

оның қолына түскен олжалары сол аралда екені мәлім болды. Кеме 

болмағандықтан Еділ арқылы өту мүмкін емес еді. Кенет күшті жел көтеріліп, су 

бұрқанып, аралға өтуге болатын жерден (өтуге мүмкіндік болмай қалды, 

сондықтан) басқа жаққа кетті. Сосын Мөңке қағанның бақ-дәулетінің әсерінен 

жер көрінді. Мөңке қаған әскерді көтеріп оны (Башманды) тұтқынға түсіруге 

бұйрық берді. Оған табынушылардың кейбірін қылышпен, кейбірін өзенге батырып 

мерт қылды, сөйтіп ол жақтан көп олжаны алып шықты. Башман Мөңке қағаннан ісін 

өзінің құтты қолымен аяқтауын сұрады. (Бірақ) ол өзінің бауыры Бөжік оны 

(қылышпен) екіге бөлуін бұйырды. Әрі ас әмірлерінің бірі Қажыр укуланы да 

дәл солай өлтірді.  

Сөйтіп, ол (Мөңке қаған) жазды сол жерде өткізді. Содан соң 634 хижри 

жылына сай келетін тақиқу жыл, яғни тауық жылы Жошының ұлдары Бату, 

Орда, Берке мен Үгетай қағанның ұлдары Қадан, Күйік хан мен (Төле ханның 

ұлы) Мөңке қаған, Шағатай немересі Бөрі мен Шыңғыз ханның ұлы Құлықан 

(Көлүкен) (бәрі бірігіп) буқшилерге, буртастарға және баржандарға қарсы 

соғысумен айналысты, сөйтіп аз уақыт ішінде оларды басып алды.  
                                                           
21 Бұзақылығы, бүлікшілдігі. 
22 Итил (Еділ) – бұл қазіргі кездегі Еділ өзені. Оны 443-бетте айтылған Итіл (Итіл) өзенімен 

шатастырмау керек. (Аудармашының түсініктемесі). 
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Аталған жылдың күзінде сол жақтағы ханзадалардың барлығы келісіп Құрылтай 

жасады. Жалпы келісім бойынша орыстарға қарсы соғысқа аттанды. Бату, Орда, 

Күйік хан, Мөңке қаған, Құлықан (Көлүкен), Қадан мен Бөрі бірге Рийазан 

(Рязань) қаласын қоршауға алып, оны үш күнде басып алды. Содан соң Ика 

қаласын да басып алды. Ол жерде Құлықан (Көлүкен) жарақат алып, дүние 

салды. Орыстардың Руман есімді әмірлерінің бірі әскерімен (оларға) қарсы 

шықты, (алайда оның әскерін) талқандап, өзін өлтірді. Сосын бірлесіп Мускау 

(Мәскеу) қаласын бес күнде басып алып, қаланың Улайтимур (Ұлайтемір) атты 

әмірін де өлтірді. Және Йурги бузург (Үлкен (Ірі) Жүргі) қаласын қоршауға 

алып, сегіз күн ішінде басып алды. Олар сұрапыл шайқасты. Мөңке қаған 

оларды талқандамағанша жеке өзі батырлық, қаһармандық жасады.  

 

669-бет 

Сосын Уиризлау уәлаятының негізгі Қир қала (Қырқала) шаһарын олар 

бірігіп бес күн ішінде басып алды. Ол уәлаяттың әмірі Йікә Йургу (Жеке Жүргу) 

қашып, орманға кетіп қалды. Оны да ұстап, өлімге тапсырды.  

Содан соң олар кеңесіп, түмен-түмен болып жорыққа шығып, кезіккен әр 

қаланы, аймақты және бекіністі басып алып, қиратуға келісіп, ол жерден (әрі 

қарай) кетті.  

Ол өткелде Бату Кусал иска қаласына келіп жетті, оны екі ай бойы қоршауда 

ұстап, бойсұндыра алмады. Одан соң Қадан мен Бөрі (көмекке) келіп, оны үш 

күн ішінде алды. Сонда олар үйлерінде қайта тұрақтап, демалды.  

Содан соң 635 хижри жылына сәйкес келетін нуқай жылы, яғни ит жылы 

күзде Мөңке қаған мен Қадан шеркестерге қарсы жорыққа шықты, сөйтіп қыс 

кезінде ол жердің Туқан есімді патшасын өлтірді.  

Шибан мен Бөжік және Бөрі Қирим (Қырым) уәлаяты жағына жорыққа шығып, 

чичаман руынан Татқараны басып алды.  

Берке қыпшақтар жағына жорыққа аттанып, Микрутидің қолбасшылары 

Аржумакты, Қуран Мас пен Қиранды тұтқындады. 

Одан соң 636 хижри жылына сәйкес келетін қақа жылы, яғни доңыз жылы 

Күйік хан, Мөңке қаған, Қадан мен Бөрі Магас қаласына қарай жолға шықты. 

Сөйтіп, қыста бір ай және он бес күндік қоршауға алудан соң оны басып алды. 

Және сол жорықпен айналысып жатқан кездерінде тышқан жылы келіп жетті.  

(Сол тышқан жылының) көктемінде олар жорыққа әскер дайындап, оны 

Буқадайға (Бұқадайға) тапсырды. Оны Темір қақпаға, оны уәлаятымен қоса 

басып алуы үшін жіберді.  
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Ал Күйік хан мен Мөңке қаған сол (тышқан) жылының күзінде қағанның 

бұйрығына сай кейін қайтып, 638 хижри жылына сай келер сиыр жылы ордаларына 

келіп жайғасты.  

 

670-бет 

Ханзадалар Қыпшақ жағына жорыққа аттанып, одан қайта оралғанға 

дейінгі уақыттағы қағанның тұрғызған зәулім ғимараттары жайлы хикая 

және оның қыстаулары мен жайлаулары, әртүрлі аялдау орындары мен 

демалу орындары жайлы баяндау 

 

Қаған ханзадаларды Дешті Қыпшақ жағына жіберген 632 хижри жылына 

сәйкес келетін қунин жылы, яғни қой жылының басынан бастап, Күйік хан мен 

Мөңке қаған қайтып келген 638 хижри жылына сәйкес келетін хукар (яғни 

сиыр) жылына дейін жеті жыл бойы (қаған) өмірден ләззат алып, ойын-сауық 

жасап, қуанышты және бақытты күйінде жайлаудан қыстауға, қыстаудан 

жайлауға көшіп, әркез сұлу әйелдер мен ай жүзді арулармен әртүрлі рақаттанулар 

жасаумен шұғылданды. Және барлық жағдайларда өзінің мүбәрак ниетін 

әділеттілік пен мейірімділіктің игі істеріне қаратып, әділетсіздік пен дұшпандықтың 

жойылуына және қалалар мен аймақтарды абаттандыруға, түрлі ғимараттарды 

тұрғызуға жұмсады. Ол әлем мемлекетінің негізі (астанасы) мен оның 

абаттығының іргетасын қалауға байланысты бірде-бір пікірді ешқашан қараусыз 

қалдырған жоқ. Ол бұдан бұрынырақ түрлі кәсіп пен өнер түрлерінің 

қолөнершілері мен шеберлерін өзімен бірге Қытайдан алып келгендігінен және 

ол өзінің мүбәрак өмірінің көп бөлігін (негізгі) жұрты Қарақұрұмда тұрақтағандықтан, 

осындай патшаның асқақ ниеттеріне лайық – іргетасы мен ұстындары өте биік 

сарай салдыруға бұйрық берді. Ол сарайдың әр жағының ұзындығы садақ 

оғының қашықтығындай ұзындықта еді. Оның ортасында сәулетті және биік 

қасыр тұрғызып, ол ғимаратты ең көркем түрде өрнектермен әрлеп, көркем 

суреттермен безендірді. Оны «Қарши» деп атап, (қаған) оны өзінің құтты 

тағының орны етті. Оған мүлазим болған бауырларының, ұлдарының, өзге де 

ханзадалардың 

 

671-бет 

әрқайсысы сол сарайдың айналасына (бір-бірден) биік үй тұрғызулары жайлы 

бұйрық берілді. (Аталғандардың) бәрі бұйрыққа бағынып, орындады. Ол ғимараттар 

(құрылысы) аяқталып, бір-біріне жалғасып, іргелес болған кезде, олардың саны 

көп болды.  
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Және ол (қаған) зергерлік (алтын құю) өнерінің атақты шеберлеріне 

шарапхана үшін алтын мен күмістен асқа арналған ыдыстарды піл, арыстан, 

жылқы және өзге де жануарлар сияқты етіп (кескінінде) жасауды бұйырды. Оларды 

мунқурлар23 орнына қойып, шараппен және қымызбен толтырды. Әрбір кескіннің 

алдына күмістен хауыз24 жасады. Ол жануарлар кескіндерінің (яғни ыдыстардың) 

тесіктерінен шарап пен қымыз ағып тұратын әрі хауыздармен ағатын еді. Сосын 

(бірде қаған):  

– Жер жүзіндегі ең көркем қала қайсы? – деп сұрады. (Оған):  

– Бағдат, – делінді. 

Ол Урқун (Өрқұн) өзенінің жағалауында үлкен қала тұрғызуға бұйрық берді, 

оны Қарақұрұм деп атады. Қытай уәлаятынан ол қалаға дейін байан йамнан 

(баян жамнан) бөлек йамдар орналастырып, «Нарин йам» (Нарын жам) деп 

атады. Әрбір бес фарсахтан кейін бір йам (орнатты), жалпы 37 йам25 болды. 

Әрбір өткелде ол жамдарды қорғау үшін бір мыңдықты орналастырды.  

Ол (қаған) күн сайын ол жерге уәлаяттардан азық-түлік пен сусындарға толы 

бес жүз арба келіп тұруын, оларды амбарларға26 жинап, ол жерлерден шығарып, 

жарату туралы заң шығарды. Азық-түлік пен шарап үшін үлкен арбалар жасады, 

олардың әрқайсысын сегіз өгіз тартатын еді.  

Және ол (қаған) Қарақұрұмнан бір күндік жерде, көне замандарда 

Афрасиабтың құсбегілері орналасқан және қазір оны Кихарчаған (Кихаршаған) 

деп атайтын жерде мұсылман шеберлер қасыр тұрғызуын бұйырды. Құс салу 

үшін көктем мезгілін ол сол жақта өткізетін, жазда Урмүгату жерінде (болатын). 

Ол жерде оның ішінде мың адам сыятындай сондай үлкен шатыр тікті, әрі оны 

ешқашан (жинап) алып тастамайтын. Оның шегесі алтыннан, іші түрлі 

маталармен тартылған болатын. Оны «Шира урду» («Алтын Орда») деп 

атайтын.  

Ал күзде Қарақұрұмнан төрт күндік жолдағы Гуса Урнаурда болатын, онда 

ол қырық күндік ораза ұстайтын. Қыста оның тұрақтау орны Уңқай (Оңқай) еді. 

Аңшылық жасап ол 

 

672-бет 

Тулунгу (Төлеңгі) мен Жалингу (Жалынғы (Желеңгі) тауларын бойлап жүретін, 

ал қыстауы сол жақта аяқталатын.  
                                                           
23 Мунқур – үлкен табақ сияқты ыдыстар. 
24 Хауыз – жасанды су қоймасы, суайдын, суат, су тоқтайтын, су жинайтын жер, яғни бассейн. 
25 37 йам – орташа есеппен 1100 шақырымнан 1300 шақырым аралығындай қашықтыққа тең. 
26 Амбар - қамба, қойма.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8B%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%82/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0/
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Жалпы оның көктемгі тұрақтау мекені Қарақұрұмның айналасы еді, ал жазғы 

тұрақтау орны Урмүгату жайлауы еді, күзгі тұрақтау орны Гуса Урнаурдан (бастап) 

Қарақұрұмнан бір күндік жолдағы Усүн Буккеге (Үйсін Буккеге) дейін, қыстауы 

Оңқай (болатын).  

Ол (қаған) Қарақұрұмға жол тартқан кезінде, қаладан екі фарсах жерде 

тұрғызған Тузғу Балиғ (Тұзғы Балық) аталған биік қасырда (тоқтап), қаған ол 

жерде шырын тузғу (тұз-дәм) жеп, бір күн ойын-сауық қылатын. Келесі күні 

барлық адамдар біртүрлі түстегі киімдер киіп, ол жақтан Қаршиға келетін. Сонда жас 

шеберлер өнер көрсететіндер алдынан шығатын. Қаршида ол бір айдай ойын-

сауық құратын, қазына қойнауларының есіктерін ашып, ақсүйектер мен 

қарапайым халықты өзінің кең мейіріміне бөлейтін. Әр күні кешке ол 

садақшылардың, тас атушылар мен палуандардың жарысын ұйымдастыратын. 

Жеңіске жеткендерді сыйлықтармен марапаттайтын еді.  

Ол Оңқай қыстауында істіктер мен балшықтан екі күндік жолдай ұзындықта 

қоршау тұрғызуды, оның (арасынан) өтер жерлер қалдыруды бұйырды. Оны 

«чихик» деп атады. Содан аңшылық кезінде айналадағы шеңбер болып сап түзеп 

тұрған әскерге үнемі (жар салынып), қоршауға қарай жақындауын, қай жаққа 

қарай аңды қуалауын хабарлап тұратын. Содан бір айлық жолдағы адамдарды 

мұқият ескертіп, аңды іле-шала, бірінен соң бірін чихикке қарай қуатын.  

(Аңдар қоршауға қамалған соң) әскерлер шеңбер болып сап түзеп, иық 

тірестіріп тұратын. Алдымен (қоршау) ішіне қаған жақындары тобымен кіретін, 

бір сағаттай көңіл көтеріп аңшылық жасайтын. Жалыққан кезде, қоршау ортасындағы 

биік жерге барып тұратын.  

Сосын тәртіп бойынша ханзадалар мен әмірлер, сосын қарапайым жауынгерлер 

кіріп аңшылық жасайтын. Соңында (аңдардың) бір бөлігін уруғламиши (тұқымының 

көбеюі) үшін қойып (босатып) жіберетін.  

Бақауылдар олжаны ханзадалардың, әмірлердің және жауынгерлердің ортасында 

әділ түрде бөліп беретін, ешкімді несібесіз (құр қол) қалдырмайтын. Соңынан 

барлық қауым сыйлықтар жасау рәсімін орындайтын. Тоғыз күндік тойдан соң, 

әрбір ру өзінің жұрты мен үйлеріне қайтатын еді.  

 

673-бет 

Үгетай қағанның науқастануы және оның өлімі 

 

Қаған шарапты өте жақсы көретін. Әрдайым мас күйінде болатын және бұл 

мәселеде тым артық кететін. Бұл жағдай оны күннен-күнге әлсірете түсті. 

Жақындары мен жақсылық тілеушілер қаншама әрекеттенсе де, оны тыюға 



 44 

тырысса да қолдарынан келмейтін. Оларға қасарысып, одан да көбірек ішетін. 

Шағатайға белгілі бір кеседен (мөлшерден) көбірек ішуіне мүмкіндік бермеу 

үшін, бір әмірді шихна (жауапты) етіп тағайындады. Ол ағасының әмірін бұза 

алмағандықтан, (ішілген кесенің) саны сол (белгіленген) күйде қалуы, (бірақ 

шарапты көбірек ішуі) үшін кішкентай кесенің орнына үлкен кесемен (шарап) 

ішетін болды. Бас-көз болуға тағайындалған әмір болса, ыңғайлы жағдайда (қағанның 

ең) жақын адамы болып алу үшін, оған шарап берген кезінде өзі де серіктес 

болатын. Содан оның қызметі қағанға ешқандай пайда алып келген жоқ.  

Қағанның бір бауыршысы бар еді: (ол) кезінде Шыңғыз хан Киіктай ноянға 

тұрмысқа берген Әбіке бикенің, яғни Сұрғақтан бикенің әпкесінің ұлы (болатын). Әр 

жылы Әбіке бике Сұрғақтан бикенің кеңесі бойынша өзінің жұрты Қытай елінен 

(қағанның) қызметіне келіп, той жасап (қағанды) қонақ қылатын. Оның 

қағандық таққа отырғанына он үшінші жыл болғанда, ол (Әбіке бике) өз әдетіне 

сәйкес қағанның бауыршысы болған өзінің ұлымен бірге Үгетай қағанға ыдыс 

ұсынды. Түнде қаған тым көп шараптан ұйықтап жатқан кезде көз жұмды. Таңертең 

қатындар мен әмірлер: «Әбіке бике мен оның ұлы (шарап толы) ыдысты 

ұсынды, сөйтіп қағанға у берген болуы керек», – деп жала жаба бастады. 

Қағанның сүт бауыры, жалайыр руынан шыққан ықпалды әмір Елшідай ноян:  

– Бұл қандай ақымақ сөз?! Әбіке бикенің ұлы – бауыршы, ыдысты ұсынатын 

әрдайым сол еді және қаған әркез тым көп шарап ішетін. «Өзгелердің 

қастандығынан өлді» деп, өз қағанымызды жаманатты етуіміздің бізге не қажеті 

бар?! Оның өлім сағаты жетті. Ешкім бұдан былай мұндай сөздерді айтпасын!» 

– деді.  

Ол ақылды кісі болғандықтан, бұл өлімінің себебі – тым артық ішу мен  

 

674-бет 

әрдайым мас болып жүру екенін түсінетін әрі шарап ішуде тым артық кетудің 

салдары осындай жаман болуы мүмкін екенін білетін.  

Мұғулдардың айтуына сәйкес, қаған хукар (яғни сиыр) жылы таққа отырды, 

сөйтіп 638 хижри жылының айларына сәйкес келетін, (оның патшалығының) он 

үшінші жылы болған хукар жылы қайтыс болды.  

Қожа сахиб-диуан Ала ад-дин Ата мәлік әл-Жувейнидің (Алла оған рақым 

етсін!) тарихында былай деп келтіріледі: «Ол 637 хижри жылының жумада әл-

ахир айының бесінші күніне сәйкес келетін барыс жылы дүниеден өтті».  

Үгетай қағанның сүйегі мен қорығы оны «Булдақ қасыр» деп аталған, ал 

қазір оны Йікә Ундур (Жеке өндір) деп атайтын, басында үнемі (мәңгі) қар 

жататын өте биік тауда орналасқан. Ол таудан Бисун муран, Түркан (Түркен, 
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Торқан), Усун (Үйсін) (өзендері) ағып шығып, Ертіс өзеніне құяды. Ол таудан 

Ертіске дейін екі күндік жол. Шапар сол өзендердің айналасына қыстайды.  

Қағанның ...27 есімді емшісі бар еді. Ол оның өлімінің уақытын келесідей 

түрде өлең жолдарында астарлап, бір досына Мауараннаһрға жіберді.  

 

(Өлең жолдары): 

Халат жылы қақырығы бұрынғыдан үдеді,  

Тәулік бойы мастығын елдің бәрі біледі.  

Бұның бәрі толықтай денсаулығын жалмады,  

Себеп оған біреу-ақ: шараппен дос болғаны.  

 

Ендеше, 632 хижри жылының айларына сәйкес келетін қунин жылы, яғни 

қой жылынан бастап, ол қайтыс болған 638 хижри жылының айларына сәйкес 

келетін хукар жылы, яғни сиыр жылының соңына дейінгі жеті жылды құраған 

арадағы қағанның тарихы толық жазылып аяқталғандықтан, енді біз Машын 

хақандарының, халифтері мен кейбір сұлтандардың және Иран жерінің 

мәліктері мен атабектерінің тарихын әрі мемлекет аймақтарында әкім болған 

кей мұғул ханзадалары мен әмірлерінің тарихын қысқаша баяндауды бастайтын 

боламыз.  

 

675-бет 

Басталуы 626 хижри жылының раби әл-әууәл айына сай келетін хукар 

жылы, яғни сиыр жылынан бастау алып, 631 жылдың жумада әл-әууәл айына 

сәйкес келетін мурин жылы, яғни жылқы жылының соңына дейінгі аралықтағы 

қағанның замандасы болған Қытай, Машын хақандары, Рұм, Шам, Мысыр 

халифтері мен сұлтандарының, Иран жерінің мәліктері мен атабектерінің 

және басқа уәлаятта әкім болған әмірлердің тарихы 

 

Тағы олардың хикаясы: Ол Шыңғыз хан қайтыс болып, (Үгетай) қаған таққа 

отырған аралықтағы 625 хижри жылының айларына сай келетін қулқуна жылы, 

яғни тышқан жылының хикаясы қысқаша түрде баяндалады. Және Дешті 

Қыпшақта болған кейбір ханзадалардың, Хорасандағы және басқа да уәлаяттардағы 

мұғул әмірлерінің аталған жеті жыл аралығындағы, яғни басталуы 632 хижри 

жылының айларына сай келетін қунин жылы, яғни қой жылынан бастау алып, 

638 жылдың айына сай келетін хукар жылы, яғни сиыр жылының соңына дейінгі 
                                                           
27 Түпнұсқада кісі есімі жазылмаған. 
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аралықта қағанның замандастары болған (билеушілердің) және аталған жеті жыл 

аралықтағы таңғажайып оқиғалар мен сирек орын алатын жағдайлардың баяны 

қысқаша түрде беріледі. 

 

Осы аталған уақыт аралығындағы Қытай патшаларының тарихы 

 

Бұл аталған жылдары Қытайда патша болғандар: Сиуса. Сиуса Қытай  

патшаларының ең соңғысы болды. Ол  

 

676-бет 

жоғарыда толық айтылғандай, 631 хижри жылының жумада әл-әууәл айына сай 

келетін мурин жылы, яғни жылқы жылы өлтіріліп, Қытай мемлекетінің билігі 

қағанның билігіне бойсұнды.  

 

Осы аталған уақыт аралығындағы Машын патшаларының тарихы 

 

Ли-цзун. (Жалпы билік құрған уақыты): қырық бір жыл, (оның ішінде) өткен 

жеті жыл ...28, (қалған уақыты) жеті жыл.  

 

Осы аталған уақыт аралықтарындағы халифтердің, сұлтандардың,  

мәліктердің және атабектердің тарихы 

Бағдаттағы халифтердің тарихы 

 

Бағдатта аббас әулетінен шыққан ан-Насыр ли-диниллах халиф болды. Ол 

627 жылы қайтыс болды. Оның орнына ұлы Заһир отырды. Ол 628 жылы  

дүниеден өтіп, оның орнына әл-Мустансир-биллах халифа болды.  

Әл-Мустансир-биллах аббас әулетінен. (Ол) осы (халифтік) жылдары 

Мустансирийадағы (Мустансириядағы)29 медресенің негізін қалап, толық 

тұрғызды.  

 

Мосулдегі сұлтандардың тарихтары 

 

Мосулде сұлтан Бадр ад-дин Лулу болды.  

Рұмда сұлтан Ала ад-дин болды.  
                                                           
28 жазылмаған 
29 Мустансирийа (Мустансирия) – Бағдат қаласындағы орта ғасырда аса танымал болған діни оқу орны. 

Ол Әл-Мустансир Бағдат медресесі немесе Әл-Мустансирия медресесі деп аталады. 
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Керманда Борак-хаджибтың (Барақ хажибтың) ұлы Рукн ад-дин Құтлұғ (Рукн 

ад-дин Құтты) сұлтан (билеуші) болды. Оның аталған уақыт аралығындағы 

жағдайлары келесідей болған еді: Оның әкесі  

 

677-бет 

Барақ хажиб 637 жылы оны ұлы мәртебелі қағанға жіберді. Жолда ол әкесінің 

өлімі жайлы есітті. Сосын көзделген жерге (қаған ордасына) жетіп барған кезде, 

қаған өзінің патшалық әдетіне сәйкес оны түрлі мейірім мен сыйлықтарға бөлеп, 

бұрынғы қызметтері үшін оған Құтлұғ (Құтты) хан лақап атын беріп, Керман 

аймағының әкімі болуға жарлық етті. Және әкесінің өлімінен соң, мемлекет 

істеріне (уақытша) жауапты болған бауыры Кутб ад-динге (Құтыб ад-динге) ұлы 

мәртебелінің қызметіне асығуға, оның қасында мүлазим болуға (бұйырылды).  

Рукн ад-дин Керманға келгенде, Құтыб ад-дин Хабис жолы арқылы қағанға 

аттанды. Ол жаққа келгенде, ол біраз уақыт бойы Махмуд Йалауачтың (Махмұд 

Жалауаштың) алдында мүлазим болды. 

Рукн ад-дин сұлтандықпен (билік істерімен) айналысты.  

 

Мәліктер мен атабектердің тарихтары 

 

Мазандаранда …30 

Диярбекирде ... 

Мысырда ... 

Мағрибте … 

Фарста Әбу Бәкір бин Сағд атабек болды.  

 

Қыпшақ даласындағы кейбір ханзадалар мен Хорасандағы әмірлердің  

және басқа да уәлаяттар ханзадаларының тарихы 

 

(Қыпшақ даласындағы) кейбір ханзадалар тарихы 

 

637 хижри жылының айларына сәйкес келетін қулқуна жылы, яғни тышқан 

жылының күзінде қаған жарлығының үкіміне сәйкес Күйік хан мен Мөңке қаған 

 

678-бет 

Дешті Қыпшақтан қайтып келді. (Сол кезде) ханзадалар Бату мен бауырлары 

Қадан, Бөрі мен Бөжік Орыс уәлаяты мен қарақалпақтар қауымына қарсы 
                                                           
30 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған. 
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жорыққа аттанды. Содан тоғыз күннің ішінде атауы Манкарман атты орыстардың 

үлкен қаласын алды. Одан соң Уладимур (Владимир) қалаларына әскер түменнен соң, 

түмен болып барып (басып алып), жолдағы қамалдар мен аймақтарды жаулап 

алды.  

Олар Уч Уғул Уладимур (Үш оғыл Владимир) қаласын қоршауға алып, үш 

күнде оны басып алды. (Үгетай) қаған дүние салған хукар (яғни сиыр) жылы 

көктем айларының ортасында, олар Марақтан таулары арқылы пулар мен  

башқұрттар жағына аттанды. Орда мен Байдар оң қанаттан жүріп, Илавут 

уәлаятына келді. Оларға қарсы әскермен Анид Барз шықты, олар оны қиратты 

(жеңді).  

Бату Истари лау жаққа қарай (барып) башқұрттардың патшасымен шайқасты, 

мұғул әскері оларды да жеңді.  

Қадан мен Бөрі Сасан қауымына қарсы барды, үш рет шайқасқан соң, ол қауымды 

да жеңді.  

Ал Бөжік Қара улағ жолы арқылы ол жақтағы таулардан өтіп, сол улағ 

қауымын жеңді. Сосын ол жерден орман мен Йапрақ тақғы (Жапырақ тауы) 

арқылы Мишлиау (Мишляу) аймағына барып, ол жақта, оны күтіп алуға дайын 

тұрған дұшпандарды қиратты.  

Ханзадалар аталған бес жолмен жүріп башқұрттардың, мажарлардың және 

сасандардың барлық уәлаяттарын басып алды, олардың патшасы Киралды қашуға 

мәжбүр етіп, жазды Тиса мен Туна өзендері бойында өткізді.  

Қадан әскерімен жорыққа шығып Тақут, Арбарақ және Сараф уәлаяттарын 

басып алды, иеліктер патшасы Киралды теңіз жағалауына дейін қуып жіберді. 

Ол (Кирал) жағалауда орналасқан Таланкин қаласында кемеге отырып, теңізге 

кеткендіктен, Қадан кері қарай жолға түсті. Жол бойғы көп шайқастан соң, Улақут, 

Қарқин мен Қила қалаларын басып алды. Қағанның өлімі туралы сөз (хабар) әлі 

оларға жетпеген болатын.  

Содан соң барыс жылы қыпшақтар саны көп (әскерімен) Құтан мен  

 

679-бет 

Жошының ұлы Сиңқурға қарсы соғысқа аттанды. (Олар) шайқасып қыпшақтарды 

ойсырата жеңді. Содан күзде (олар) кері қайтып, Темір қахалқа (Темір қақпа) 

өңірі арқылы және жергілікті таулар арқылы өтті де, Илаудурға (Елаудырға) 

әскер беріп, оны жорыққа аттандырды. Ол жолға шығып, сол бағытқа қашып 

кеткен қыпшақтарды тұтқынға алды. Және Уруңқут бадаж (Ұраңқұт-бадаж) 

уәлаятын бағындырып, олардың елшілерін алып келді.  

Ол жыл сол аймақтарда (болған оқиғалармен) аяқталды.  
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640 хижри жылының айларына сәйкес келетін таулай жылы, яғни қоян 

жылының басында ол патшалықтарды азат ету ісінен босап, олар кері қайтты. 

Жаз бен қысты жолда өткізіп, 642 хижри жылының айларына сәйкес келетін 

муғай жылы, яғни жылан жылы ұлысына келіп, өз Ордасына тұрақтады.  

 

Хорасан әмірлерінің (аталған жылдардағы) тарихы 

 

Шыңтемір дүниеден өткенде ұлы мәртебелі қағанға бұл жайлы хабар беріп, 

елші жіберді. Хорасан мен Иракта оның орынбасары әмір Нуйсал (Нойсал) 

болсын деген бұйрық келді. Ол қарт мұғул болатын, (ол уақытта) оның жасы 

жүзден асқан еді. Бұйрыққа сәйкес әмірлер мен бітікшілер диуанды (канцелярияны) 

Шыңтемірдің үйінен оның үйіне көшіріп, диуанға қатысты істерді атқара 

бастады.  

Шараф ад-дин Хорезми Батуға қарай жолға шықты, Кургүз (Қырғыз) 

әдеттегідей қысым жасауда еді. Кенет мәлік Баха ад-дин мен Махмұд шах 

Сабзауардың ортасында жанжал туындады. Содан ол ұлы мәртебелі қағанға 

аттанып, істің мән-жайын хабарлады. «Жанжалдасушылар (бәрі түгел) болмаған 

кезде ешқандай шешім шығаруға болмайды, сұрастыру жасалуы үшін олар бірге 

келсін» деген бұйрық келді. Мәлік Баха ад-дин қайта келіп бұйрықты берген 

кезде, Кургүздың (Қырғыздың) дәмешілдігін Нойсал мен Күлболат құптамады.  

 

680-бет 

Кургүз (Қырғыз) (қағанға) аттанып, өзіне (Хорасан) билігін алған күйі 

қайтып келді.  

Нойсал (болса) 637 хижри жылы дүние салғанына дейін әскери әмірдің 

қызметімен қанағаттанды. Кургүз (Қырғыз) бітікшілер мен шенеуніктерді алып 

кетіп іспен айналысты, Хорасан мен Мазандаран істерін тәртіпке келтірді. Ол 

(халық) санағын жүргізіп, нақты салықтарды белгіледі, шеберханалар ашып, 

мейлінше әділдік пен сот әділдігін көрсетті. Шараф ад-дин Батудан қайтып келді. 

Оның және өзге бірнеше кісілердің Күргүздің алдында ешқандай билігі  

болмағандықтан, олар Шыңтемірдің үлкен ұлы Удгу Тимурды (Одғы Темірді) 

әкесінің лауазымын сұратуға итермеледі. Ол қағанның алдына Тунқузды (Тоңқұзды) 

«Хорасанда бүлік болып жатыр, жаулар көп» деп баяндауға жіберді.  

Қағанның уәзірі Чинқай (Шыңқай) ыңғайлы жағдайда Одғы Темірдің сөзін 

баяндады. (Сөйтіп), әмірлер Арғун ақа (Арғын аға), Қур Буқа (Қор Бұқа) мен 

Шамсаддин Кәмәр (Шамс ад-дин Кемер) аттанып, ол жағдайға тергеу жасауы 

туралы бұйрық шықты. Кургүз (Қырғыз) (бұл жағдайдан) хабардар болғанда, ол 
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қағанның алдына аттанды. Ол олармен Бенакентке жеткенде кездесті, сөйтіп ол 

(қаған) елшілерінің сөздеріне қарамай, кері қайтпады. Тоңқұз онымен ұстасып 

қалып, оның тістерін сындырды. Түнде Кургүз (Қырғыз) (өзінің) қан болған 

киімін Темірдің қолына табыстап, қағанға жіберді де, кері қайтуға мәжбүр 

болды.  

Олар Хорасанға келгенде Күлболат пен Одғы Темір жиналып, бітікшілерді 

таяқпен ұрып, Күргүздің үйінен қуып, оларды өздеріне алып келіп, істі тергей 

бастады. Күргүз бұл арада қашқақтап жүрді. Сөйтіп, қырық бес күн өткенде 

Темір келіп: «Барлық әмір мен мәліктер (қағанға) келуі, ол жақта бірде-бір сөз 

сұралмауы (тергелмеуі)» жайлы бұйрықты жеткізді. (Өйткені Күргүздің қан 

жағылған киімдері қағанға көрсетілгенде, ол қатты ашуға мінді. Оның бұйрығына сай 

Күргүзге ол жаққа (қағанға) келу керектігі жайлы хабар жіберілді. Ол (Күргүз) 

бірнеше ықпалды кісілермен, сол уақыттағы шенеуніктермен дереу (қағанға  

қарай) жолға шықты.  

 

681-бет 

Күлболат пен Одғы Темір де бір топ шағымданушылармен жолға шықты. Бұқарада 

Сайин Меликшах (Сайын Мәлікшах) оларға той ұйымдастырды. Күлболат 

оңалып алу үшін сыртқа шықты. Оның соңынан ізбе-із келе жатқан фидаялар 

оған пышақ ұрып, өлтірді.  

Олар ұлы мәртебелі қағанға келген кезде, алдымен Шыңтемірге арналған 

шатырды тікті. Шыңтемірдің шатырын тікті. (Сонда) қаған онда (ол шатырдың 

ішінде) тойлатып отырды. (Кенеттен) серуендеп алуға шыққан кезінде, жел 

көтеріліп, әлгі шатырды құлатты. Сөйтіп қызметте жүрген күңдердің біріне зақым 

келтірді. Қаған шатырды паршалап тастауға бұйырды, сөйтіп осы себептен  

Одғы Темірдің ісі оңбады.  

Бір аптадан кейін Күргүз алып келген шатырды тікті, қаған онда көңіл 

көтерді. Сыйлықтардың ішінде таспен безендірілген бір белбеу бар еді. Ол оны 

жаңа киім ретінде беліне тақты. Оның асқазаны жақсы қорытпағандықтан белінде 

болған шамалы ауырлығы өтіп кетіп, оны жақсылық нышаны деп түсінді, содан 

Күргүздің ісі шарықтады.  

Оларды (Одғы Темір мен оның адамдарын) бұйрыққа сай үш ай бойы 

тергеді, (алайда) іс шешіле қоймады. Соңында қағанның өзі тергеу жүргізді. Ол 

Одғы Темір мен оның бағыныштыларын кінәлі деп айыптады, сөйтіп:  

– Сен Батуға бағынышты болғандығыңнан, мен сенің (айтқан) сөздеріңді 

(куәлігіңді) ол жаққа жіберемін. Сенімен не істеу керек екенін Бату шешеді, – 

деді.  
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Қағанның уәзірі Шыңқай араласып:  

– Батудың әкімі (билеушісі) – қаған болып табылады. Ал бұл (Одғы Темір) 

патшалардың кеңесуін қажет ететіндей қандай ит? Оның (жағдайын) қаған 

шешсін, – деді.  

Қаған оны кешірді, олардың арасында келісім орнатып, бәрін Күргүзбен 

бірге аттандырып, (еліне барғанда) былай айтуларын бұйырды: «Шыңғыз 

ханның Ұлы Заңы келесідей: Өтірік жала жапқан өлтірілсін! Сендердің бәріңді 

өлтіру қажет, алайда сендер алыстан келгендіктен және сендерді әйел мен балаларың 

күтіп отырғандықтан мен сендерге өмір сыйлаймын. Енді мұндай істерді 

істемеңдер және Күргүзға: «Егер сен мыналармен бұрынғыдай  

 

682-бет 

дұшпандықта өмір сүретін болсаң, сен де кінәлі боласың», – деді. 

(Және қаған) Шырмағұнның әскері Амуя өзенінің арғы жағындағы 

бағындырылған уәлаяттардың барлығын Күргүз басқарсын деп бұйырды. Ол 

(Күргүз) бұл жайлы Хорасанға хабар берушілерді (шабармандарды) жіберіп, өзі 

Батудың бауыры Таңғұттың алдына барды. Соңынан Хорезм арқылы Хорасанға 

жол тартты, сөйтіп 637 хижри жылының жумада әл-ахир айында өз үйіне келіп 

жетті. Сөйтіп, әмірлер мен шенеуніктерді шақырып, оларға үкімдерді хабарлады. 

Және Шырмағұнмен келіссөзден соң, бұйрыққа сәйкес аймақтарды иелігіне алып, 

нақты салықтарды орнатуы үшін ұлын Ирак пен Әзербайжанға жіберді. Күргүз 

өзінің тұрақтау орны ретінде Тус қаласын таңдады да, ол жерді абаттандыруды 

бастады. Ол Шараф ад-дин Хорезмиді тұтқындап, түрмеге қамады, ал уәзір 

қызметін Асиладдин Руғадиге тапсырды. Ол Шараф ад-диннің ісінің қорытындысы 

жайлы хабарды беріп Темірді қағанға жіберді, өзі де соңынан кетті.  

Кейін ол (қағанның алдынан) қайтып келе жатқанда, оның Мауараннаһр 

аймағындағы бір көпірдің үстінде Кишу есімді Шағатайдың әмірлерінің бірімен 

дауласып қалды. Ол әмір:  

– Егер мен сенің үстіңнен шағымдансам ше? – деді. Күргүз жауап беріп: 

– Сен менің үстімнен кімге шағымданбақсың? – деді. (Олай айту себебі) 

біраз бұрын Шағатай дүние салған еді. Ол әмір: «Күргүз осылай айтты» деп, 

оның (Шағатайдың) әйеліне шағымданды. (Шағатайдың) әйелі қағанға (елші) 

жіберіп: «Әншейін Күргүз деген бір қарашы Шағатайдың өлгенінен осындай 

тәкаппар сөздерді айтып жатқаны» жайлы хабарлады. Қаған оны (Күргүзді) 

тұтқындап, ол өлетіндей етіп аузын топырақпен толтыруды бұйырды.  

Ол (Күргүз) Хорасанға келіп қалған еді. Шағатайдың әйелінің хабаршылары 

Күлболаттың ұлына «Күргүзді тұтқындап, оларға тапсыруы» туралы жарлықты 
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алып келді. Күргүз Тустың бекінісіне қашып кетті. Үш күндік шайқастан соң, 

оны шынжырланған күйде сүйреп алып шықты, (сөйтіп) оларға тапсырды.  

 

683-бет 

Олар оны алып кетіп, аузын топырақпен толтырып өлтірді.  

Осымен бітті.  

 

Осы аталған уақыт аралығында орын алған ғажайып оқиғалар  

мен сирек болатын жағдайлардың тарихы 

 

... ... ... ... ... (дерек жазылмаған) 

 

684-бет 

ҮШІНШІ БӨЛІМ 

ҮГЕТАЙ ҚАҒАН ЖАЙЛЫ ДАСТАН 

Оның мақтауға тұрарлық сипаттары, өмір салты мен мінезі, оның 

аузынан шыққан мысалдары, берген жақсы үкімдері және оның жоғарыдағы 

екі бөлімде енгізілгендерден бөлек билік құрған заманында орын алған 

оқиғалар мен жағдайлары, түрлі адамдардан және түрлі кітаптардан белгілі 

болған деректер 

 

Қаған көркем мінезге, бекзаттық сипаттар мен әдеттерге ие еді. Ол әрдайым 

адамдарға түрлі жақсылықтар мен үлкен жомарттықтар көрсететін. Жомарттыққа 

деген махаббаты оның бойын билегені соншалық, ол әділеттілікті жаю мен 

жақсылықтарды көбейтуде бір сәтке де тоқтамайтын. (Десек те) мемлекет 

ұстындары31 мен ұлы мәртебелінің шенеуніктері кейде оның шектен тыс 

жомарттығына қайшылық ететін. Сонда ол: «Бұл жалған дүние бұл ғаламда өмір 

сүретін бірде-бір мақұлыққа опа қылған емес. Мұны бұл дүниеде өмір сүретіндердің 

(адамдардың) бәрі анық біледі. (Сондықтан) даналық – адам баласынан өзін 

«мәңгілік жақсы атпен» тірі ұстауын (өмір бойы жақсы атын сақтап өтуін) талап 

етеді», – деп айтатын.  

 

(Өлең жолдары): 

Данагөйлер мәңгілікті екінші өмір деп айтатын,  

Ізгі істерің – қорың болар өміріңде қайтатын. 
                                                           
31 Жоғары мансапты адамдары. 
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Сондай-ақ қашан сұлтандар мен мәліктердің және де басшылардың әдеттері 

мен ережелері туралы әңгіме болған кезінде, байлық жайлы сөз өрбіген кездерде, ол: 

«Бұл бабта (байлық арттыруда) бар күш-жігерін салатындар – нысаптан артығын 

жеуден бейнәсіп (несібесіз) болады. Себебі (пайдаға асыра алмаған) байлық пен 

топырақтың айырмашылығы жоқ, екеуі де бірдей пайдасыз. Өлім сағаты келіп 

жеткенде (артыңда қалып бара жатқан байлықтың) еш пайдасы жоқ және о 

дүниеден қайтып келу де мүмкін емес.  

 

685-бет 

(Сондықтан) біз өз байлықтарымызды жүрегімізден аулақта сақтаймыз. Сөйтіп 

(байлық), қанша көп болса, дайындалған нәрселерді, яки (қазынамызға) енді 

келетіннің (нәрселер мен байлықтардың) барлығын жақсы атымыздың даңқын 

арттыру үшін бағыныштыларымыз бен мұқтаждарға береміз», – деп айтатын.  

Оның сөздері мен істерінің расталуы ретінде – осындай мазмұнда бірнеше 

әңгіме қысқаша баяндалатын болады. Бұл хикаялар – ол жайлы айтылған 

көптеген егжей-тегжейлі хикаялардың кішкентай ғана бөлігі, тіпті мыңнан бір 

бөлігі ғана (деуге болады).  

 

Бірінші [хикая] 

Мұғулдардың әдеті мен ережесі келесідей: Көктем мен жаз айларында 

күндізгі күні ешкім суда отырмайды, қолын өзенге жумайды, суға алтын мен 

күміс ыдысты малмайды және жайлауда жуылған киімдерін жайып қоймайды, 

себебі олардың пікірінше дәл осылар күн күркіреу мен найзағайдың көбеюіне 

себепші болады, сөйтіп олардан (күн күркіреуі мен найзағайдан) қатты қорқады, 

содан қашып кетеді.  

Бірде қаған мен Шағатай бірге аңшылықтан келе жатқан еді. Олар суда 

ғұсыл32 жасап отырған бір мұсылманды көрді. Дәстүр ісінде ұсақ-түйекті (жібермей) 

орындайтын Шағатай ол мұсылманды өлтірмек болды.  

Қаған: «(Мұның) уақыты емес және біз шаршадық. Оны бүгін түнде қамап 

ұстасын, ертең оны тергеп, заң бойынша өлімге кеседі», – деді.  

Оны Данышпан хажибке тапсырып, ол дәретін алып жатқан жерге бір күміс 

бәлішті тастады да: «Тергеу кезінде ол: «Мен кедей адаммын, бар ақшам суға 

түсіп кетті, сөйтіп мен оны алуға (суға) түскен едім» деп айтсын», – деп құпия 

түрде бұйырды.  

Келесі күні тергеу уақытында ол сол (түсіндірілгендей) үзірлік жағдайын 

нық ұстанды. Сосын ол (шомылған) жерге (адам) жібергенде, судан бәлішті 

тауып алды. (Сонда) қаған:  
                                                           
32 Ғұсыл – бой дәрет алу, жуыну, шайыну. Исламда бастан-аяқ жуынуды айтады. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D2%9B/


 54 

«Ұлы Жасадан аттап өтуге кімнің дәті баруы мүмкін?! Бірақ бұл бейшара, 

кедей қатты мұқтаж, кембағал болғандықтан, өзін осындай болмашы іс үшін 

құрбан етті», – деді де, оны кешіріп жіберді. Және оған қазынадан тағы он бәліш 

беруге бұйрық етті. Одан бұдан былай мұндай кінәрат жасамайтындығы жайлы 

жазбаша құжат (кепілдеме) алды. Осы себепті әлемнің еркін адамдары оның 

адамилық (асыл) қасиеттерінің құлдарына айналды, себебі 

 

686-бет 

(адамның) жан дүниесі (адамгершілігі, жомарттығы) ағыл-тегіл байлықтардан 

жақсырақ.  

 

Тағы (бір хикая)  

Алғашында ешкім қойлар мен өзге де желінетін (азық етілетін) жануарларды 

бауыздамауы, керісінше олардың дәстүрі бойынша көкірегі мен жауырынын 

жарулары33 туралы заң шығарылған еді. (Бірде) бір мұсылман базардан қой 

сатып алып, үйіне алып кетті. Есігін іштен жауып, үйінің ішінде «бисмиллә» деп 

айтып, оны бауыздады. Бір қыпшақ оны базарда көріп қалған еді. Оны аңдып 

тұрып, соңынан түсті, (оның үйінің) шатырына шықты. Әлгі (мұсылман) қойдың 

тамағына пышақ салған кезде, ол жоғарыдан секіріп түсіп, оны байлап қағанның 

сарайына сүйреп алып барды. (Қаған) істі тергеуге орынбасарларын жіберді. 

Олар іс пен оқиғаның мән-жайын айтып бергенде, (қаған):  

«Мына байғұс кедей біздің заңымызды сақтады, ал мына түркі оны тастады 

(бұзды), себебі ол оның үйінің шатырына шықты», – деді. (Содан) мұсылман 

аман-сау қалды да, ал қыпшақты өлімге кесті.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Қытайдан қуақылар келіп, перденің арт жағынан шығарып өте сирек 

кездесетін нәрселерді ұсынды. Олардың арасында әрбір халықтың суреттелу 

кейіпкерлерінен бір-бір (қуыршақ кейіпкерлер) бар еді. Солардың (көрсетілген 

қуыршақ кейіпкерлердің) арасында аттың құйрығына байланған, сақал-мұрты 

                                                           
33 Қазақтардың ата-бабалары ислам шариғатын қабылдағаннан бұрынғы дәуірлерде жануарларды соятын 

кезде оларды бауыздамайтын, керісінше олардың көкірегі мен жауырынын жарып өлтіретін еді. Сосын, 

қазақтар жаппай ислам шариғатын қабылдағаннан кейін бұл әдет қалып, жануарларды бауыздамайтын 

дәстүрге көшкен. Ал ислам шариғатын қабылдамаған кейбір түркі тайпаларында жануарлардың көкірегі 

мен жауырынын жарып өлтіру дәстүрі сақталып қалған. Оған қоса ол тайпалар будда дінін 

қабылдағандарының нәтижесінде түркі халықтарының салт-дәстүрлерінен де, әдет-ғұрыптарынан да 

алшақтап, тілдері де өзгеріске ұшырап, өзге халықтарға айналып кеткен. (Аудармашының түсініктемесі). 
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ағарған, басында сәлдесі бар бір (қуыршақ) қарт кісіні (перденің арт жағынан) 

сүйреп алып шықты. (Қаған):   

– Бұл кімнің суреттелуі? – деді. Олар:  

– (Әскеріміз) қалалардан осындай күйде алып кететін мұсылман жауларымыздың 

әскерлерінің көрінісі, – десті. Ол көрсетілімді тоқтатып, қазынадан Бағдат пен 

Бұхарадан алып келген керемет киімдер мен ыдыстарды, асыл тастармен 

безендірілген қымбат бағалы заттар мен араб сәйгүліктерін, бұл мемлекетте бар 

інжу мен (тағы) басқалар (сияқты) қымбат заттарды және Қытай тауарын алып 

келуді бұйырды.  

(Бұйырылған нәрселер) әкелініп, оларды бір-біріне (әлгі қарттың тұсына) 

қарама-қарсы қойды. (Сонда) ол заттардың ортасында салыстырып болмайтындай 

айырмашылық болды.  

(Сонда қаған:) «Тек кедей мұсылман тәжіктің ғана, оның бұйрықтарын 

орындайтын бірнеше Қытай құлы болмайды. Ал қытайдың ұлы әмірлерінің 

бірде-бірінің мұсылман тұтқыны жоқ. Бұл жағдай  

 

687-бет 

халықтар арасындағы әр халықтың қасиеттері мен бағасын білген Илахи хикмет 

(даналық) болып табылады. Және бұл жағдайға (хикметке) Шыңғыз ханның ұлы 

йасасы да сәйкес келеді. Онда мұсылман қанының құны (бағасы) қырық алтын 

бәліш етіп, ал қытайлықтың (бағасын) бір есек етіп белгілеп қойған. Осындай 

айқын дәлелдер мен айғақтар тұрғанда, қалайша Ислам адамдарын (мұсылмандарды) 

масқара күйде көрсетуге болады? Сендерді нашар істерің үшін жазалау керек 

еді, алайда бұл жолы мен сендердің жандарыңды (өздеріңе) сыйлық етем (тірі 

қалдырам). Біздің алдымыздан кетіңдер және бұдан былай мұндай әрекет 

жасамаңдар!» – деп бұйырды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Иран жеріндегі мәліктердің бірі қағанның алдына елші жіберіп, 

бағыныштылардың қатарына қосылды. (Ол қағанға жіберген) сыйлықтардың 

арасында, әкесі мен бабаларынан оған мұраға қалған, бетіне Пайғамбардың 

(Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) мүбәрак есімі, ал оның төменіне 

(оны сыйға) жіберген кісінің ата-бабаларының аты ойып жазылған лағыл бар 

еді.  

(Қаған) оюшыға Құдайдың разылығы үшін және мүбәрак болсын деп 

Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын!) мүбәрак атын 

қалдыруды, өзге атты өшіріп, Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BB/
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сәлемі болсын!) есімінің астына қағанның есімін, ал одан кейін, жібергеннің 

есімін жазуды бұйырды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Ұлы мәртебелі (қағанға) пәк Ислам дінін жоққа шығаратын араб тілді біреу 

келіп, тізе бүкті, (сөйтіп):  

– Мен түсімде Шыңғыз ханды көрдім, ол: «Менің ұлыма айт, ол мұсылмандарды 

көптеп өлтірсін, өйткені олар өте нашар адамдар» деп айтты, – (деді). Қаған бір 

сәт ойланып (былай деп) сұрады:  

– Ол саған киламачи (тілмаш) арқылы сөз айтты ма, әлде өзі (тікелей) ме?  

Әлгі: 

– Өз аузымен, – деді. Қаған: 

– Сен мұғул тілін білесің бе? – деп сұрады. Ол: 

– Жоқ, – деді. (Сонда қаған): 

– Сен сөзсіз өтірік айтып отырсың. Себебі мен анық білемін, менің әкем 

мұғул тілінен басқа ешқандай тілді білмейтін, – деді де, оны өлтіруге ишара 

жасады.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Кәсіппен айналыса алмайтын, жұмыс та істей алмайтын бір кембағал бар еді, 

әрі ол ешқандай өнерді де білмейтін. (Бірде) ол бірнеше темір бөліктерін біз 

тәрізді үшкірлеп, жонып, оларды ағаш сапқа отырғызды да,  

 

688-бет 

қағанның өтетін жолында күтіп отырды. Алыстан оған оның (қағанның) мүбәрак 

көзі түсті. Ол оның жағдайын сұрауға бір кісіні жіберді.  

Ол (өз жағдайын былай деп) баяндады: «Мен дәрменсіз, кембағал, тіпті 

отбасым үлкен адаммын, осы бізді (қағанның) қызметіне алып келдім», – (деп), 

оған (біздерін) ұсынды.  

Ол әмір оның жағдайы жайлы айтып берді де, біздері тым жарамсыз және 

нашар, сапасыз болғандығынан (оларды қағанға) көрсетпейді. (Қаған):  

– Ол не нәрсе алып келген болса, бер, – деп бұйырады. Ол біздерді мүбәрак 

қолдарына алып:  
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– Қойшылар қымыз торсықтарын тігу үшін, бұл тауар да жарап қалар, – деді. 

Сөйтіп, бір жавиға34 да тұрмайтын әрбір біз үшін бір күміс бәліштен сыйлық 

етуге бұйырды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Ұлы мәртебелі қағанның алдына бір өте қарт және қаусап қалған кісі келіп, 

серіктестік тәсілімен сауда-саттық жасау үшін екі жүз алтын бәліш беруін 

сұрайды. Ол (қаған оған сұрағанын) беруді бұйырды.  

Арнайылар (қазына ісіне жауаптылар): «Бұл кісінің өмірі батуға жеткен. 

Және оның үйі де, балалары да, туысқандары да жоқ әрі оның өмірлік жағдайы 

ешкімге белгілі емес, – десті. Қаған: «Ол өмір бойы осыны армандаған, ыңғайлы 

сәтті іздеп жүрді. Оны үмітсіздікке берілген күйінде сарайдан шығарып салу – 

жомарттықтан алыс және Алла Тағала бізге патша болуды нәсіп еткен дәрежемізге 

сай келмейтін іс. Сондықтан ол сұратып жатқан нәрсесін оған тезірек беріп 

жіберсін. Болмаса оның өлім сағаты жетіп, ол армандап, аңсағанына жете алмай 

қалмасын», – деді. Бұйрыққа сәйкес оған бәліштердің көп бөлігі берілді, алайда 

олардың барлығын алуға үлгермей, ол жанын Хаққа (Аллаға) тапсырды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір кісі оған сауда-саттық жасау үшін тауар алуға қазынадан бес жүз алтын 

бәліш беруін сұрады. (Қаған) «Беріңдер!» – деп бұйырды.  

Арнайы (қазынаға жауапты) адамдар: «Ол кісінің қажетті кепілдемесі де, 

ақша болатын малы да жоқ, сондай-ақ оның мынанша қарызы да бар» екендігін 

баяндап берді.  

(Қаған) бір жартысын қарызына беріп, екінші жартысын сауда-саттыққа 

салуы үшін оған мың бәліш беруін бұйырды.  
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Тағы (бір хикая) 

 

(Бір кісі) олардың жұртының айналасында пәлен деген жерде Афрасиабтың 

жасырып қалдырған қазынасы бар екені туралы жазбаша дерек тауып алады. 

                                                           
34 Жави – арпаның салмағын өлшейтін ортағасырлық парсы салмақ өлшемі. Жазбаларда жав, жоу, жауи 

деп те кездеседі. ХVІ ғасырға дейін 1 жави 0,045 грамға тең болған. 
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Жазбада деректе (айтылуынша) айналадағы жануарлар оны (қазынаны) көтере 

алмайтын еді.  

(Қаған): «Бізге өзгелердің қазынасы қажет емес, ал біз өзімізде қанша 

(байлық) бар болса, бәрін Құдайдың пендесі болып табылатын өз бағынышты-

ларымызға садақа етеміз», – деді. 

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір ортақ ұлы дәрежелінің алдына келіп, қазынадан тауар күйінде 500 алтын 

бәліш алды. (Арада) біраз уақыт өткен соң келіп, ол бәліштердің қалмағаны 

жайлы тыңдауға тұрғысыз желеулер келтірді. Қаған оған қайтадан 500 бәліш 

беруді бұйырды. Ол оларды алып, келесі жылы қайта одан да кедей күйінде 

келіп, өзге желеу айтты. (Қаған) оған тағы да сонша беруді бұйырды. Ол қайтып 

келіп, (тағы) сылтаурата бастады. Бітікшілер оның сөзінің шындығы жайлы 

тартысып қалды. (Оларға) «Пәленше (деген кісі) қалаларда (жүріп) ақшаны 

құртып, жеп жүр» деп хабарлаған еді. (Қаған):  

– Бәліштерді қалайша жеуі мүмкін? – деп сұрады. (Бітікшілер): 

– Ол түрлі қаңғыбастарға таратып, ішіп-жеуге құртып жүр екен, – десті. 

(Сонда қаған):  

– Бәліштердің өздері бұрынғы қалпында қалып жатқандықтан (яғни оларды 

тікелей мағынада жеп қоймағандықтан), ал оны одан алып жатқан кісілер біздің 

бағыныштыларымыз болғандықтан, ақшалар бұрынғыдай біздің қолымызда 

қалып жатыр. Оған бұрын бергендей бере берсін, ол (дүниені) оңды-солды 

шашпауын айтсын, – деді. 

 

Тағы (бір хикая) 

 

Қытай қаласының бірі Тайанфудың (Таянфудың) тұрғындары: «Біздің сегіз 

мың бәліш қарызымыз бар, ол біздің ұрыс-таласымызға себеп болды, өйткені 

қарыз бергендер (қайтаруды) талап етіп жатыр. Егер оларға тиімді келісім 

жасауы туралы бұйрық берілсе, біз қарызды ақырын-ақырын төлеп, түгел құтылатын 

едік, – деп шағымданды. Қаған:  

– Қарыз берушілерді келісімге келуге мәжбүрлеу, оларға зиян тигізбесе, 

мұны қараусыз қалдыру – бағыныштылардың толқуына алып келуі мүмкін. Ең 

дұрысы (бәрін) қазынадан төлей салайық, – деді. Сөйтіп жаршылар: «Қарыз 

бергендер құжаттарын, әлде қарыз алғандарды алып келіп, қазынадан ақша 

алулары» туралы жар салды. Көп (адамдар бір-бірімен келісіп алып, өтіріктен) 

бірі қарыз беруші, екіншісі қарыздар болып,  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%81/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81/
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сұрағандарынан әлдеқайда көп алмағанша, алдау жолымен (қазынадан) бәліштер 

алды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Аңшылық кезінде бір кісі оған (қағанға) қауын алып келді. Ол жақта қолма-

қол бере салатын ешқандай ақша мен киімдер болмағандықтан, ол Мұға қатынға 

құлағында тағып жүрген екі үлкен інжуін әлгі кісіге беруін айтты. (Қағанға):  

– Бұл кедей інжудің бағасын түсінбейді, одан да ол ертең келсін, қазынадан 

бұйрық етілгенге сәйкес ақша мен киімдер алсын, – десті. (Сонда қаған): 

– Кедейдің күтуге шыдамы жоқ әрі бұл інжулер өзімізге қайтып келеді, – 

деді. Оған бұйрық етілгенге сәйкес ол інжулерді берді. Сөйтіп, кедей қуанышты 

және бақытты күйінде кетті. Сосын оларды арзан бағаға сатып жіберді. (Оларды) 

сатып алған (адам) өз-өзіне:  

– Мұндай сирек інжу патшаларға лайықты, – деп келесі күні оны қағанға 

сыйлыққа алып келді. (Қаған):  

– Айтқан жоқпын ба, «(бұл інжу) бізге қайтып келеді» деп, әрі кедей де 

ренжіген жоқ, – деді. Ол оларды қайтадан Мұға қатынға берді де, (оны) алып 

келген кісіні марапаттады.  

 

Тағы (бір хикая) 

Бір өзге елдік кісі (қағанға) келіп бірнеше оқ тапсырып, бас ұрды. Одан 

жағдайын сұрап еді, ол былай деп баяндады:  

– Кәсібім бойынша мен оқжонармын және (менің) жетпіс бәліш қарызым 

бар. Егер маған қазынадан осындай көлемде (бәліш) беру бұйырылса, мен әр 

жылы пайдамнан он мың оқ алып келіп тұратын боламын. (Қаған): 

– Егер бұл бейшараның ісі тым кедейлікке дейін бармағанда, ол осынша 

оқты мынадай болмашы бәліштің ақысына алып келуге келіспес еді. Ол істерін 

жөнге келтіруі үшін, оған қолма-қол ақша күйінде жүз бәліш беріңдер, – деді. 

(Бәлішті) дереу беріп жіберді, алайда ол оларды көтеруге күші жетпеді. Қаған 

күліп жіберді де, оған тағы да бір жұп өгіз бен арба беруге бұйырды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Ол (қаған) Қарақұрұм қаласын тұрғызып болған соң, ол бірде қазына 

қоймасына кіріп, екі түмендей бәліштерді көрді, сөйтіп:  
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– Бұны жинаудың бізге қандай пайдасы бар? Әрдайым (оны) қорғап тұру 

керек.  
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«Кімде-кім бәліш (алуды) қалайтын болса, келіп алсын» деп жариялансын, – 

деді. Қала тұрғындары ақсүйектер де, қарапайым халықтар да, байлар да, 

кедейлер де қазына қоймасына ағылып жатты, сөйтіп әрқайсысы мол үлеске ие 

болды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Қарақұрұмның айналасында тым қатты суықтан егін шаруашылығы болмайтын, 

онымен тек қана қағанның билігі тұсында айналыса бастады. Бір кісі тұрып 

(шомыр) егіп, азғана өнім алды. Ол оны қағанға алып келді, (қаған) оларды 

сабағымен қоса санауға бұйырды. (Саны) жүз болып шықты. Сонда оған «Жүз 

бәліш берілсін!» деп бұйырды.  

 

(Өлең жолдары): 

Жомарттығын паш етсе егер, теңіздер мен кеніштер, 

Хан жүрегі кеңдік жасап, дархан қолы соны істер.   

 

Тағы (бір хикая) 

 

(Қаған) Қарақұрұмның айналасында, одан екі фарсах қашықтықта бір қасыр 

тұрғызды. Оны «Тузғу балық» («Тұзғы балық») деп атады. Бір кісі (ол жерде) 

тал ағашы мен бадам талдың35 бірнеше көшетін отырғызды. Ал ол аймақтарда 

қатты суық болатындықтан ағаштар өспейтін еді. Кенеттен олар көгерді. (Қаған) 

оған ағаштарының санына сай әрбір ағаш үшін алтын бәліштен беруді бұйырды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Жан-жаққа оның жомарттығы мен ақкөңілділігі жайлы сөз тарағандықтан, 

оның сарайына әртүрлі мемлекеттерден саудагерлер тартылды. Ол олардан (барлық) 

тауарларын жақсыларын да, жамандарын да алуды бұйырып, олар үшін жақсылап 

құн төлейтін. Көп жағдайда ол (тауарды) көрмей тұрып (құнын) төлеп қоятын. 
                                                           
35 Бадам тал – Орта Азия аймағында өсетін жеміс ағашы.  
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Олар (саудагерлер) бағаны он есе қымбат етіп қойып, бәліштерді молынан 

алатын. Мұны барша саудагер біліп алды да, қашан тауарды ашып, оларды 

жұмсауға (қаған) бұйрық бермегенінше екі-үш күн бойы көрінбейтін. Сосын 

келіп өздері қалағандарынша бағасын белгілейтін. Оған қоса, (ол заттардың 

бағасы) қанша шықса да (төленетін ақшаның) әрбір ондығына бір есе артығымен 

(ақша) қосып беру бұйырылды.  

Бірде ұлы мәртебелінің шенеуніктері әр ондыққа бір есе қосып, артық берудің 

қажеті жоқ екенін, себебі тауарлардың бағасы (онсыз да) ондай тауарлардың 

(әдеттегі) бағасынан жоғары екенін айтты. (Сонда) ол:  

– Саудагерге қазынамен сауда-саттық жасау, тек оларға артық (ақша) 

бергенде ғана пайдалы болады. Себебі олардың сендерге, 
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(яғни) бітікшілерге жұмсайтын шығыны болады. Олар біздің мәртебелі 

(қағандығымыздан) шығынданып кетпеуі үшін, сендердің қарыздарыңды (яғни 

табыстарыңды) мына мен төлеп жатырмын», – деді.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір адамдар Үндістаннан екі пілдің азуын алып келді. Ол (қаған):  

– Олар не (яғни қандай баға) сұрап жатыр? – деді.  

– Бес мың бәліш, – десті.  

Ол бас тартусыз әрі «Мүлтіксіз берілсін!» деп бұйырды. Ұлы мәртебелінің 

шенеуніктері қарсылық танытып:  

– Мұндай болмашы зат үшін қалайша осыншама ақша беруге болады, әсіресе 

олар бізге дұшпан уәлаяттан келген кезде? – деп наразыланды. (Қаған): 

– Менімен ешкім дұшпан емес, олардың кетулері үшін тезірек төлеңдер, – 

деп бұйырды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір кісі оған парсы үлгісіндегі бас киім алып келді. (Қаған) мас күйде оған 

екі жүз бәлішке барат36 жазып, алтамға қойып беруге бұйырды. (Шенеуніктер) 

«Бәлкім, ол мас күйінде осылай бұйрық берген шығар» деп, тоқтата тұрды. 
                                                           
36 Барат (берет) – белгіленген қаржыны төлеуге нұсқау берілген немесе рұқсат етілген арнаулы 

кепілдік құжат, яғни аударым хаты. 
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Келесі күні ол кісіге (қағанның) көзі түсті. (Ол саудагер) оған арналған барат 

жайлы (қағанға) хабар берді. Ол үш жүзге барат жазып беруге бұйрық етті. 

(Тамға қойып, ақша беру) дәл бұрынғыдай себеп бойынша тоқтатылып тұрылды. 

Содан ол (бараттың жалпы құны) алты жүзге жеткенше, күн сайын жүзден 

көбейтіп тұрды. Сонда ол әмірлер мен бітікшілерді шақыртып алып: 

– Әлемде бірер нәрсе (мәңгі) қалады ма, жоқ па? – деп сұрады. Олар 

бірауыздан: 

– Жоқ, – деп жауап берді. (Сонда қаған) жүзін сахиб Йалауачқа (Жалауашқа) 

қаратып:  

– Бұл (сендер айтқан) сөз – қате. Себебі жақсы ат пен жақсы естелік 

мәңгілікке қалады, – деді. (Сосын) бітікшілерге (қарап):  

– Менің шынайы жауларым – сенсіңдер. Себебі менің артымда жақсы ат пен 

жақсы естелік қалуын қаламайсыңдар. Мені «мас болғандығынан беріп жатыр» 

деп ойлап, сендер кедергі жасап, мұқтажды күттіріп жатасыңдар. Сендердің 

араларыңнан бір-екеуің (басқаға) үлгі болу үшін, өз істерің үшін жаза 

алмағандарыңша пайда болмайды, – деді.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Шираз әлі бағындырылмаған кезде, ол жақтан бір кісі (қағанның алдына) 

келіп тізерлеп тұрып:  

– Уа, патша, сенің жомарттығың жайлы есіткендіктен Шираздан келдім. Мен 

отбасылы адаммын, бес жүз бәліш қарызым бар, – деді. (Қаған) оған мың күміс  

 

693-бет 

бәліш беруге бұйырды. Шенеуніктер (оның) орындалуын кейінге қалдырып, 

«Сұрағанынан көп (беру) бұл – ысырап етушілік», – деп арыз айтты. (Қаған):  

– Байғұс, біз туралы сөзді есітіп осындай таулар мен жазықтар арқылы 

жолдан өтіп, суық пен ыстыққа төзді, сондықтан оның сұрап тұрғаны оның 

шығындарын өтеуге жеткіліксіз. Егер оның сұрағанына бірер қосынды болмаса, 

ол (артына) кедей күйінде қайтып оралады, бұған жол беруге болмайды. Ол 

қуанышты күйде кету үшін қанша бұйырылған болса толық берсін, – деді. 

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір кедей ағаштарға он қайыс байлап ұлы мәртебеліге келді де, аузын дұғайы 

сәлеммен ашып:  
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– Менде болған ешкі етін отбасымды асырауға жараттым, ал оның терісінен 

атқосшылар үшін қамшылар жасап, алып келдім, – деді. Қаған ол қамшыларды 

мүбәрак қолдарына алып:  

– Бұл бейшара ешкісінің ең жақсы жерін бізге алып келді, – деді. (Сосын) 

оған жүз бәліш пен мың бас қой беруге бұйырды. Және ол мұны жаратып 

біткенде, қайта келіп тағы алуын айтты.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Қағанның келесідей әдеті бар еді: Жылына қыстың үш айын аңшылықпен 

өткізетін, ал қалған тоғыз айда күн сайын тамақтанып болған соң, кіреберісте 

орындыққа отыратын. Сөйтіп, қазынадағы заттарын үйме-үйме етіп жайып 

қойып, мұғулдар мен мұсылмандарға сыйлық етіп беретін. Көбінесе ол үлкен 

денелі кісілерге қандай нәрседен болсын, қанша қаласа, сонша көтере алғанынша 

алып кетуге бұйыратын.  

Бірде сондай адамдардың бірі бүтін бір теңді алып кетті. Жолда киімнен бір 

орамы түсіп қалды. Ол (оны) алып кету үшін қайтып келді. Қаған:  

– Қалайша адамның аяғын бір орам киім үшін қинауға болады?! – деп, оған 

киімнен қанша алып кете алса, сонша алуын бұйырды.  

 

(Өлең жолдары): 

Хатамтай тіріліп кеп көрсе жомарт қолыңды, 

Еш күмән жоқ, мақұлдар ед сенің дұрыс жолыңды.  

 

694-бет 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір кісі оған (қағанға) шилен талдан37 жасалған екі жүз қамшы алып келді. 

Ал ол жерлерде бұл ағашты отын ретінде жағатын. (Сонда да) ол оған екі жүз 

бәліш беруге бұйырды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір кісі оған сүйектен жасалған екі жүз жебе алып келді. Ол оған да екі жүз 

күміс бәліш беруін бұйырды.  
                                                           
37 Шилен тал – Қызыл тал. Талдар тұқымдасына жататын, ұзындығы 15-20 метрге дейін өсетін, көшеге 

әсемдік беретін үлкен ағаш. Оны Балғын тал деп те атайды. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D1%82%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%8B
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Тағы (бір хикая) 

 

Бірде ол Қарақұрұмның базарынан өтіп бара жатқан еді, бір дүкендегі 

мармеладқа көзі түсті де, тәбеті оған ауды (жегісі келді). Ол қайтып келгенде, 

Данышпан хажибке сол дүкеннен бір бәлішке мармелад алып келуді бұйырды. 

Ол барып мармеладтың бір табағын алды да, бәліштің төрттен бірін, (яғни) 

олардың (шынайы) бағасынан әлдеқайда көп (бағаны) берді. Ол алып келген 

кезде, қаған:  

– Мұнша мармелад үшін бір бәліш аз, – деді. Данышпан хажиб бәліштен 

қалған ақшаны алып:  

– Менің төлегенім олардың құнынан он есе көп, – деді. Қаған оны балағаттап 

тастады, сөйтіп:  

– Оның өмірінде біз сияқты сатып алушы оған енді қашан кездеседі? – деді 

де, оған он бәлішті толығымен беруді бұйырды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Ол бір кедейге жүз бәліш сыйлады. Лауазымды кісілер: «Шынында, қаған 

жүз бәліш деп, жүз дирхамды38 айтуда», – деді де, олар осы көлемдегі ақшаны 

оның шығар жеріне жайып қойды. (Қаған):  

– Бұл не нәрсе? – деп сұрады. Олар:  

– Бұл – кедейге берілетін бәліштер, – деп жауап берді. (Қаған): 

– Өте аз және болмашы, екі есе көп беріңдер, – деді.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір кісі оның әмірлерімен және қазынашыларымен жүз бәлішке келісім 

жасады. Ол оған бәліштерді қолма-қол ақша күйінде беруін бұйырды. Келесі 

күні бір кедей сарай есігінің алдында тұр еді. (Қаған) оны келісім жасаған кісі 

деп ойлап қалды, сөйтіп: 

– Неліктен оған әлі ақша берілген жоқ? Дереу берілсін! – деді. Оған жүз 

бәліш алып барып берді, (сөйтіп):  

– Ал, бұл сенің тауарыңның ақысы, – (деді). Ол кедей: 

– Мен ешқандай тауар сатқан жоқпын, – деді. Олар (қазынашылар) кері қайтып 

келіп: «Бұл ол кісі емес екендігінен» хабар берді.  
                                                           
38 Дирхам – салмағы 3,36 мысқал мөлшеріне тең күміс ақша. Мұғул заманында ол ақшаны мыстан да 

жасаған. 
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695-бет 

(Қаған): 

– Бәліштерді қазынадан алған соң, оларды қайтып (ол жаққа) алып баруға 

болмайды. Бұлар сол кісіге бұйырып тұр екен, барлығын оған беріңдер, – деді.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

(Қаған) бірде иығына екі баласын көтеріп алып, сарай алдынан өтіп бара 

жатқан бір үнді әйелін көрді. Ол (қаған) оған бес бәліш беруге бұйырды. Беріп 

жатқан (адам) бір бәлішті алып қалып, төрт бәліш береді. Әйел табандылықпен 

сұрай берді. Қаған: 

– Ол әйел не деп тұр? – деп сұрады.  

– Оған үлкен отбасының жүгі артылған екен, ол алғыс айтты, – деді.  

– Оның отбасысы бар ма екен? – деп сұрады. (Әлгі): 

– Ия, – деп жауап берді. Ол қазына қоймасына барып, ол әйелді шақыртты 

да, ол қанша қаласа, сонша киімдер алуын бұйырды. Ол дәулетті кісінің 

байлығын құрайтындай (мөлшерде) тігілген киімдер алды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір құсбегі бірде ауру сұңқарды алып келді. Оны тауық етімен емдеу керек 

болатын. (Қаған) оған тауық сатып алуы үшін бір бәліш беруге бұйрық етті. 

Қазынашы бұл бәлішті айырбасқорға берді. Ол бірнеше тауықтың бағасын 

құсбегіге берді. Қаған қазынашыдан құсбегі жайлы сұрады. Ол өзінің (үнемдеп) 

орындағаны жайлы хабарлады. Оған (оның істеген ісіне) ашуланған күйде 

(қаған): 

– Санына жету мүмкін болмастай әлемнің бар байлығын мен сенің қолыңа 

бердім. Сен оны бағаламайсың. Ол құсбегі тауық алуды қаламайтын (оған тауықтың 

қажеті жоқ еді). Ол осы тәсілмен (ақша өндіріп) өзіне бірер (басқа) нәрсе алғысы 

келгентұғын. (Дегенмен) біздің алдымызға «Біздер (қазынадан алып жатқан) 

бәліштерді өсімімен қайтарып береміз» деп келетін ортақтардың (саудагерлердің) 

арасынан болсын, тауарлар алып келетіндерден болсын және сарайға мінәжат 

етіп (көмек сұрап) келетіндерден болсын – олардың бірде-біреуі туралы «олар 

(айлакерлік жолымен) бір нәрсені алып қалу үшін (арамдық) тұзағын қойып 

жатыр» деп ойламаймын. Керісінше, олардың барлығы біздің арқамызда тыныш 

болуын және біздің байлықтарымыздан үлес алуын қалаймын», – деді.  

Сөйтіп, (қаған) құсбегіге бірнеше бәліш беруін бұйырды.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80/
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Тағы (бір хикая) 

 

Садақты өте нашар жасайтын бір садақ шебері бар еді. Ол Қарақұрұм 

қаласында атақты болғаны соншалық, оның садақтарын ешкім сатып алмайтын 

болды.  

 

696-бет 

Бірде ол жиырма садақты ағашқа іліп, Орданың есігінің алдында тұрды. 

Қаған шыққанда оны көрді де, жағдайын сұрап білуді бұйырды. Әлгі:  

– Мен садақтарын ешкім сатып алмайтын садақшымын, содан мен қатты 

кедейленіп кеттім. Осы жиырма садақты (қағанның) алдына алып келдім, – деп 

айтты. (Қаған) одан сол жиырма садағын алып, оған жиырма алтын бәліш беруді 

бұйырды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Қағанның қымбат тастармен безендірген керемет белбеуі бар еді. Ол бір 

мемлекеттің сирек заты ретінде оған сыйлық етілген еді. Ол оны тағып алды. 

(Бірде) бір ұшынан (белбеу) босап кетті. Оның бекітілуін мықтылап беру үшін 

оны зергерге берді. Алтын шебері белбеуді жаратып жіберді. (Белбеуді) қанша 

сұраса да, ол түрлі сылтау айтумен болды. Ақыр соңында оны қамауға алды. Ол 

жаратып жібергенін мойындады. Оны сарайға кісендеген күйі алып келді, сөйтіп 

ол жағдайы жайлы хабар берді. Қаған:  

– Бұл үлкен қылмыс болып табылады, алайда мұндай істі істеу – қатты 

мұқтаждық пен шарасыз жағдайдың белгісі. Ол өзінің ісін дұрыстап алуы үшін, 

оған жүз елу бәліш беріңдер және бұдан кейін былай жасаушы болмасын, – деді.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір кісі оған Халаб (қаласының) кесесін алып келді. (Қағанның) жақындары 

оны қабылдап алып, (бұл жайлы) хабар берді. Ол (қаған):  

– Мұны алып келген адам мұндай нәзік бағалы затты мұнда алып келгенше 

көп қиындықтарды өткізді, оған екі жүз бәліш берілсін, – деді. Оның (кесенің) 

иесі оның сөздерін (қағанға) жеткізгенше (күтіп) Ордаға кірер жерде ойланып 

отырған еді. Кенет оған қуанышты хабар алып келді де, дереу бәліштерді 

табыстады. Және сол күні хабаш (қара тәнді негр) құлдары жайлы сөз өрбіді. 

(Қаған) әлгі кісіден «Ол оларды (хабаш құлдарын) алып келе алады ма, жоқ па?» 

– деп сұрады.  
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– Бұл – менің кәсібім! – деді ол. (Қаған) оған тағы екі жүз бәліш пен жол 

жарлығын беруді бұйырды. Алайда ол қайтып келген жоқ, әрі оны ешкім іздестірген 

де жоқ.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Қарақұрұмда өте кедей кісі болатын. Ол тау ешкісінің  

 

697-бет 

мүйізінен ыдыс жасап, (қағанның) жүріп өтетін жерінде отырды. Қаған келгенде 

ол орнынан тұрып, ыдысты табыс етті. Ол (ыдысты) алып, оған елу бәліш беруге 

бұйырды. Бітікшілердің бірі ақшаның көлемін қайта сұрады. (Қаған):  

– Сендерге қанша рет айтамын, менің марапаттауларыма қарсы сөйлемеңдер, 

әрі кедейлерге менің дүниемді аямаңдар! (Сендердің осы істегендеріңе) 

қасақана, оған жүз бәліш беріңдер, – деді.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір мұсылман, бір ұйғырдың әмірінен төрт күміс бәліш қарызға алып, 

қайтара алмайтын болып қалды. Оны ұстап алып, жауапқа тартты да, 

Мұхаммедтің (Алланың оған сәлемі болсын!) киелі дінінен бас тартуға және 

зуннарды39 беліне байлап, пұтқа табынушы болуға күштеді. Әйтпесе оны «базарда 

жалаңаштандырып, жүз таяқ ұрамыз» (деді). Ол үш күн уақыт сұрады, (сөйтіп) 

қағанның сарайына келіп өзінің жағдайы жайлы баяндап берді.  

(Қаған) оған қарыз бергендерді алып келуді бұйырды да, олардың әлгі 

мұсылманға жасаған қысым көрсетушіліктерін айыптады. Ұйғырдың үйі мен 

әйелін мұсылманға берді және (қаған) ұйғырға базарда жалаңаш күйінде жүз 

соққы ұруға бұйырды. Ал мұсылманға жүз бәліш сыйлық етті.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Алуи Чарғи (Алый Шарғи) аталатын бір бұқаралық Шарғидан келген кісі 

қазынадан ортақтық үшін ақша алды. Белгіленген күні төлеу уақытында ол: 

«Мен бәлішті беріп қойғанмын» деп айтумен болды. (Бітікшілер ақшаны) 

қабылдағаны туралы құжатты талап етті. Ол:  

                                                           
39 Зуннар – белбеу, мата белбеу, яғни христиан діни қызметкерлері тағатын матадан жасалған белдік 

түрі. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%83/
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– Мен қағанның қолына бергенмін, – деді. Оны сарайға алып келді. Қаған: 

– Мен сені білмеймін, қай жерде, қашан және кімнің алдында сен маған 

берген едің? – деді. Ол: 

– Ол күні сен жалғыз едің, – деді. (Қаған) біраз уақыт ойланып: 

– Оның өтірігі анық және күмәнсіз. Алайда егер мен одан жауап алатын 

болсам, «Қаған сөзінен қайтты және тағы бір рет (төленіп қойғанды) талап етті» 

деп айтады. Оны (өз халіне) қалдыра салсын, алайда ол қазынамен сауда жасауға 

алып келген тауарларын (ешкім) алмасын», – деді.  

 

698-бет 

Ол күні бір топ саудагерлер келді. Олардың тауарларын сатып алып жатты. 

Және қаған (тауардың) әрбіріне құнын (артығымен) беріп жатты. Кенет ол: 

– Әлгі сейід қайда? – деді. Сөйтіп (оны алып келгенде):  

– Сенің тауарларыңды алмай жатқандықтан сенің жүрегің мұңға толы, – 

деді. Сейід жылап, мойынсұнған күйі жалбарына бастады. (Қаған):  

– Сенің тауарың қанша тұрады? – деді. Ол: 

– Отыз бәліш, – деп жауап берді. Ол (яғни қаған) оған жүз бәліш берді.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бірде қағанның туысқандарынан бір қатын келіп, оның әйелдерінің киімдерін, 

қызыл (қымбат бағалы) тастары мен бағалы әшекейлерін көре бастады. Ол 

Жалауашқа: 

– Дайындап қойылған меруерттерді алып кел, – деп бұйырды. Ол сексен мың 

динарға сатып алынған (меруерттер салынған) он екі сандықшаны алып келді.  

(Қаған) оларды ол әйелдің етегі мен жеңіне салып беруді бұйырды, сөйтіп: 

– (Енді) меруерттерге тойдың ба, әлде тағы өзгелерге көз саласың ба? – деді.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Біреу оған сыйлыққа анар берді. (Қаған) оның дәндерін санап шығып, 

жиналғандар арасында бөліп беруді бұйырды да, оның (дәндерінің) әрбір данасы 

үшін бір бәліштен берді.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір мұсылман Таңғұт өңіріндегі Қарабас деп аталатын жерден оған бір арба 

азық-түлік алып келді де, еліне қайтуға рұқсат сұрады. Ол оған рұқсат берді де, 

бір арба бәліш сыйға тартты. 
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Тағы (бір хикая) 

 

Бір кісі той күні барлық тұрғақтар мас болып құлаған кезде, ордадан алтын 

кесені ұрлап кетті. Қанша іздесе де ол табылмады.  

(Қаған) жар шақыртып, кім оны алған болса және қайта алып келетін болса, 

оған рақымшылық жасалып, ол не сұраса да оған берілетіндігі жайлы хабар 

беруін бұйырды. Келесі күні ұры ыдысты алып келді. (Одан):  

– Неліктен сен осындай әдепсіздік жасадың? – деп сұрады. Ол: 

– Әлем патшасы қағанға ескерту болуы үшін және тұрғақтарына (қатты) сене 

бермеуі үшін, – деп жауап берді. (Қаған): 

– Біз оны кешіреміз, мұндай адамды өлтіруге болмайды, әйтпесе мен  

 

699-бет 

оның көкірегін жаруға бұйырып, оның жүрегі мен бауыры қандай екенін көрер 

едім, – деді. 

Ол оған бес жүз бәліш, ат және көп киім беруді бұйырды да, оны бірнеше 

мыңдық әскердің әмірі етіп Қытай еліне жіберді.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір жылы дәнді дақылдар өсіп шыққан кезінде бұршақ жауып кетіп, 

егістіктің бәрін қиратып тастады. Аштықтан қорыққандықтан Қарақұрұмда 

нанның бір мәнін (тіпті) бір динарға да сатпай қойды. (Қаған):  

– Дән сепкен адамдар еш қорықпасын, себебі қанша шығыны болса да қазынадан 

өтейміз. Тағы бір рет егістікті суғарып шықсын. Егер ешқандай өнімі болмайтын 

болса, оның орнына толығымен қазынадағы бидайды алсын, – деді. (Дихандар 

қаған) айтқандай істеді. Сөйтіп, ол жылы сондай (үлкен) өнім өсіп шықты – 

(өнімге) шек жоқ еді.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Қаған күрес тамашалағанды өте жақсы көретін. Алдымен тек қана мұғулдар, 

қыпшақтар мен қытайлар болатын. Кейіннен (қағанға) Хорасан мен Ирактың 

палуандары жайлы айтылды. Ол Шырмағұнға (қағанның ордасына) палуандарды 

жіберуі үшін елші жіберді. (Шырмағұн) Хамаданнан Фила мен Мұхаммед 
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шахты отыз палуанмен бірге азық-түлікпен және ат-көлікпен қамтамасыз етіп, 

жолға аттандырды. Олар қағанға келгенде оған Филаның түр-бітімі мен дене 

болмысы қатты ұнап қалды. (Ол жерде) жалайыр руынан шыққан Елшідай әмір 

бар болатын. Ол: 

– Қап, әттеген-ай, оларға кеткен тың аттар, азық-түлік пен шығындар, – деді. 

Қаған:  

– Сен өзіңнің палуандарыңды алып кел, олар бұлармен күресіп көрсін. Егер 

олар (сенің палуандарың) жеңсе, мен бес жүз бәліш беремін. Ал егер олар 

жеңілсе, сен бес жүз ат бересің, – деді. Осылай деп келісті. Түнде қаған Филаны 

шақырып алып, оған кесені беріп, оны көңілдендіріп қойды. Ол оған жерге дейін 

иіліп тағзым етті де:  

– Әлем патшасының бақ-дәулетіне деген үмітім сондай (зор), бұл істе тағдыр 

бізге қолайлы болса керек, – деді.  

 

700-бет 

Елшідай өзінің түменінен Уғана Бука (Оғана Бөке) аталатын бір кісіні алып 

келді. Ертеңіне, таңертең (күрес) алаңына жиналды. Елшідай:  

– Шарт келесідей: бір-біріңді аяқтарыңнан ұстамаңдар, – деді. Содан (екеуі) 

күресе бастады. Оғана Бөке Филаны еңбектете құлатты. Фила:  

– Мені бар күшіңмен ұста және жіберме, – деді. Ол келемеждеп тұрған еді. 

Оғана Бөкені шыр айналдырып, сондай (күшпен) жерге ұрды, тіпті оның сүйектерінің 

сықырлағаны жақын мен алысқа да естілді. Қаған арыстандай орнынан атып 

тұрып, Филаға:  

– Қарсыласыңды жақсылап ұста! – деді де, Елшідайға: 

– Қалай енді? Оларға берілген ас-су мен ат-көлік және қаржысы адал ма 

екен, әлде жоқ па? – деп, оған (Елшідайға) бес жүз жылқы беруге мәжбүрледі. 

Ал Филаға сый-құрмет пен марапаттаудан бөлек бес жүз бәліш сыйлады. Мұхаммед 

шахқа да бес жүз бәліш сыйлап, олардың жолдастарына жүз бәліштен бергізді. 

Сосын ол Мұхаммед шахтан: 

– Сен Филамен күресесің бе? – деді. Ол: 

– Күресем, – деді. (Қаған): 

– Сендер жерлессіңдер және (бір-бірлерің үшін) өздерің жақтассыңдар, 

(сондықтан) дұшпандаспаңдар, – деді. Біраз күннен соң Филаға ай жүзді бір 

қызды (тұрмысқа) берді. Ол (палуандар арасында) қабылданғандай (әдетке сай) 

күшін сақтау үшін, оған жақындамай, одан алыс жүрді. Бірде ол қыз Ордаға 

келді. Қаған жайдары күйде: 
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– Тәжік қалай екен? Сен одан біраз ләззат алған боларсың? – деді. Мұғулдар 

арасында «тәжіктердің еркектік мүшелері үлкен» деген осындай әзіл бар болатын. 

(Ол) қыз:  

– Маған одан әлі ешқандай ләззат болған жоқ, себебі біз бір-бірімізден бөлек 

өмір сүреміз, – деді. (Қаған) Филаны шақырып, жағдайды талқылады. (Фила): 

– Мен ұлы мәртебелі қызметінде палуан ретінде атақты болдым және мені 

ешкім жеңе алған жоқ. Егер мен бұл іспен айналыссам, менің күшім кетіп қалады. 

Өзімнің абыройымды қағанның қызметінде жоғалтпағаным дұрыс, – деді. 

(Қаған): 

– (Өмірдегі) мақсат сондай – сенен ұрпақ қалуы керек. Алдағы уақытта мен 

сені күреске қатысудан босатам, – деді.  

 

701-бет 

Тағы (бір хикая) 

 

Рұм уәлаятында ісі өте нашар жағдайдағы бір кісі бар еді, сондықтан азығын 

масқарапаз болып табатын. Ол кездері қағанның жомарттығы мен қайырымдылығы 

жайлы сөз барлық жаққа жайылған еді. Ол кісінің ұлы мәртебеліге қатты 

барғысы келді, алайда ол не жолға азық-түлік, не мінуге көлік таба алмады.  

(Оның) достары (ортаға) ақша тастап, оның аттануы үшін есек сатып алып 

берді. Арадан үш жыл өткен соң, ол қайтып келіп базарда достарының бірін 

көрді, атынан түсіп, онымен сәлемдесті. (Содан оны) өзінің үйіне алып келіп, 

сан түрлі тағамдар мен сусындарды алтын мен күміс ыдыспен алып келді. Және 

(оның жанында) Қытай құлдары, ал қорасында байлаулы аттар мен өгіздер 

тұрған еді. Ол қызыға отырып әлгі досынан (жағдай) сұрастыра бастады. Досы 

(болса) оны танымады да, тек үш күннен соң сұрады. Сонда (ол):  

– Мен сол жалғыз есекке отырып сапарға кеткен масқарапазбын, – деді. 

Досы істің мән-жайын айтуды сұрады. Ол әңгіме етіп:  

– Сол әлгі есекке мініп, мен (жол-жөнекей) садақа сұрап ұлы мәртебелі 

қағанға кеттім. Өзіммен азғана кептірілген жеміс-жидектер алып, оның өтетін 

жолының бойында, бір төбеге барып отырдым. Алыстан оның мүбәрак көзі 

маған түсті де, ол менің жағдайым жайлы сұрауға бір кісіні жіберді. Мен 

қағанның марапаттаулары мен қайырымдылығы жайлы есітіп Рұмнан келгенімді, 

оның маған бақытқа кенелтуші көзі түсіп, менің тағдыр талайымның бақытты 

болуы үшін жүз мың бақытсыздықпен жолға шыққанымды әңгімелеп бердім. 

(Ол адам) оған менің сөздерімді жеткізіп, жеміс-жидектері бар ыдысты ұсынды. 

Ол жемістерді киімінің қалтасына салып алды. (Сонда оның бұл істегеніне) 

шенеуніктердің іштей көзқарастары жақсы емес екенін байқады. Содан оларға: 
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– Ол бұл жерге алыс жолдан келе жатыр, сондықтан көптеген зиярат 

орындары мен мүбәрак жерлерде болған әрі көптеген ұлы әулие адамдарға 

тағзым ете алған болса керек. Мұндай адаммен кездесу – үлкен ғанибет 

(жақсылық). Мен ол жемістерді балаларға беру үшін алдым. Сендер де (өзара) 

бөліп алыңдар, – деді. Сөйтіп, ол атын қамшылады да,  

 

702-бет 

Ордасына барып орналасқан кезде Данышпан хажибтен: 

– Ол кедей қайда орналасты? – деп сұрады.  

– Мен білмеймін, – деп жауап берді. (Қаған):  

– Сен қандай мұсылмансың, біздің ұлылығымыз үшін сондай алыс жерден 

бейшара кісі келіп отыр. Ал сен болсаң, оның не ыстық-суығы, не тұратын мекені 

жайлы, не тамағы, не сусыны жайлы ештеңе білмей отырсың. Сен өзің барып 

оны шақырып кел, жақсы жерге орналастыр, қамқорлық жасап, өзің де соған 

атсалыс, – деді. Мен болсам үлкен базарда тоқтадым. (Олардың) бірі мені тауып 

алып, өзінің үйіне жетектемегенінше, ол мені іздетіп адамдарды оң-солға 

жүгіртумен болды. Келесі күні қаған атқа мінген кезінде қазынаға алып бара 

жатқан бәліш толы бірнеше арбаларды көрді. Жалпы ол жерде сегіз жүз бәліш 

бар еді. Ол Данышпан хажибке:  

– Әлгі кісіні шақыр! – деді. Мен келгенде ол әлгі бәліштердің барлығын 

маған берді және мені басқа да уәделермен үміттендірді. Сөйтіп, менің 

жағдайым кедейліктің таршылығынан байлықтың кеңдігіне шықты, – деп 

хикаялап берді. 

 

Тағы (бір хикая) 

 

Бір қарт кісі Бағдаттан келіп, жолдың жиегіне отырды. Сосын қаған 

жақындап келгенде ол оның жағдайы жайлы сұрады. Әлгі (кісі):  

– Мен қарт, әлсіз және кедей адаммын. Он қызым бар, қатты кедей 

болғандығымнан оларды тұрмысқа бере алмай жүрмін, – деді. (Қаған):  

– Неліктен халиф ештеңе бермейді, саған қыздарыңды тұрмысқа беруге 

көмек көрсетпейді? – деп сұрады. (Ол):  

– Мен халифтен қашан садақа сұрасам ол маған он динар ақша береді, ол он 

күндік тамаққа да жетпейді, – деп жауап қайтарды. Қаған оған мың күміс бәліш 

беруге бұйырды.  

Қарт кісі: 



 73 

– Мұнша бәліштерді мен қалай алып кетемін? – деді. (Қаған) оған ат-көлік 

пен қажетті заттар беріп, барлығын даярлауды бұйырды. (Сонда) қарт кісі:  

– Жол алыс және жолда жайдары да, дұшпан да адамдар көп, мен қалайша 

бұл бәліштерді өз еліме жеткізе аламын? – деді.  

(Қаған) оны бүтін, аман-сау күйінде барлық дүниесімен бірге тыныш өлкеге 

дейін жеткізіп салу үшін екі мұғулды жетекші қылып берді. Жолда ол кісі 

дүниеден өтті. (Бұл туралы) қағанға хабар берді. Ол бәліштерді Бағдатқа алып 

барып, оның отбасына табыстауды және патша (қаған) 

 

703-бет 

оның қыздарын тұрмысқа беру үшін арналған жасауларын беріп жібергенін 

хабарлауын бұйырды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Ұлы мәртебелінің туысқандарының бірі қызын тұрмысқа беріп жатқан еді. 

Сөйтіп (қаған), оған жасау ретінде берген, сегіз адам (әрең) көтеретін меруерт 

(салынған) сандықты алып келді. Бұл кезде ол көңіл көтеру және ойын-

сауықпен айналысып жатқан еді. Ол оның қақпағын ашуды бұйырды. Ондағы 

інжулердің барлығы теңдессіз еді, әрбір данасы бір мысқалдан40 екі даңға дейін 

(үлкендікте) еді. Барлығын ол сол жерде жиналғандарға таратып берді. 

(Қағанға): 

– Мұны пәлен деген қызға жасау ретінде, сіздің бұйрығыңызға сәйкес алып 

келінген еді, – десті. Ол: 

– Оған осымен тең інжу (толы) сандық беріңдер, – деп бұйырды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Фарстың атабегі өз бауыры Тахамтанды қағанға сыйлықтармен және 

табыстаулармен жіберді. Сыйлықтардың арасында өте әдемі інжу толы екі 

қорапша бар еді. (Інжуді) алып табыстаған кезде, оны алып келген адамға ол 

(інжулер аса) бағалы және (патшаларға) лайықты болып көрінгенін қаған байқап 

қалды да, ол патшаларға тән інжулерге толы темір сандықты алып келуді бұйырды. 

Елші де, жиналғандар да оларды (сандықтағы інжулерді) көріп таң қалды. 
                                                           
40 Мысқал - шығыс елдерінде кең тараған салмақ өлшеуіші. Бұл өлшеудің мөлшері түрлі елдерде түрліше 

көлемде болған.  
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(Қаған) ол інжулердің бәрін сол тойда шарап тостағандарына салып, шарап 

құйып, жиналғандар арасында түгел үлестірілмегенше шеңбер бойымен ұзатуды 

бұйырды.  

 

Тағы (бір хикая) 

 

Миңқули Бука (Мыңқұли Бұқа) есімді бір мұғул бар еді, оның бір отар қойы 

бар болатын. Бірде түн ішінде ол отарға қасқыр шауып, оның көп бөлігін өлтіріп 

кетті. Келесі күні мұғул ұлы мәртебеліге келіп отарында қасқырмен болған жағдай 

жайлы әңгімелеп берді. Қаған: 

– Қасқыр қайда кетті? – деді. Сол кездері ол жақта кездейсоқ мұсылман 

палуандар жүрген еді және олар сол аймақтан ұстап алынған, аузы байлаулы тірі 

қасқырды асырап жүрген еді. Қаған олардан ол қасқырды мың бәлішке сатып 

алды да, мұғулға:  

– Сен (бұл қасқырды) өлтіргенмен саған ешқандай пайда болмайды, – деп, 

оған мың қой беруді бұйырды.  

– (Ендеше) бұл қасқырды босатып жіберейік, ол барып өзінің әуегіне «Олар 

бұл аймақтардан кетсін» деп 

 

704-бет 

хабар берсін, – (деді).  

Қасқырды босатып жібергенде оған иттер шабуыл жасап, талап тастады. 

Қаған бұдан қатты көңілсіз болып, иттерден қасқыр үшін кек алуға бұйырды, 

көңіл күйі түскен және ойға берілген күйі ордасының ішкі бөлмесіне кіріп кетті. 

Сосын шенеуніктер мен жақындарына:  

– Қасқырды босатудағы мақсат келесі еді: Мен өзімнің денсаулығымда бір 

әлсіздікті байқадым. «Егер бір жануарды өлімнен құтқарып алсам, мәңгі 

(сипатына ие) Құдай маған да ем береді ме екен?!» деп ойлап едім. Алайда ол 

мыналардың уысынан аман қалмағандықтан, әрине мен де құрдымнан құтыла 

алмаспын. Патшалар Құдайдың таңдаулылары екені, әрі олар (түрлі) жағдайлардан 

хабардар болуы үшін оларда (әртүрлі илахи) аяндар (белгі, нышандар) болатыны 

жасырын емес, – деді.  

Әлбетте, Алла барлық жағдайлардың шынайы ақиқатын жақсырақ білуші!  

 

*** 

Ендеше, әлемде жақсы ат жинаудан асқан жақсылықтың жоқ екені баршаға 

анық, әрі күмәнсіз болуы үшін, оны Құдай Тағала (сондай қасиеттермен) ерекшелеген 
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қағанның кеңпейілділігіне, жомарттығына, мінезінің жуастығына және мейірімділігіне 

қатысты деректер біршама жазылғандықтан, сансыз көп жылдар өткен соң да, 

адам әулетінің жадында, тілінде жомарттық пен жақсы істер туралы, әділдік пен 

дархан пейіл және өмірдің қасиеттері жайлы деректер әліге дейін тірі.  

 

(Өлең жолдары): 

Уа, Саъди, жақсы атқа ие болсаң, ісің мәңгі өлмейді,  

Жақсылықты білмес – өлік, ол ештеңе көрмейді.  

 

Міне, енді, әлем билеушілігінің негізі оның кемелділігінің екі түріне41 нық 

орныға алатындығы белгілі болуы үшін, бұл жазбаға оның саясаты (жазалаулары), 

қаталдығы мен айбаттылығы жайлы бір хикаяны қосамыз.  

Алла (Тағала) өте үстем!  

 

705-бет 

Оның саясаты (жазалаулары) жайлы хикая 

 

Бірде мұғул руларының бірінің арасында «Бұйрыққа сай ол рудың қыздарын 

пәлендей жамағатқа (кісілерге тұрмысқа беру) бұйырылған» деген өтірік сөз тарап 

кетті. Ол рудың адамдары қауіптеніп қыздарын өз руластарымен атастырып, бір 

бөлігін (тұрмысқа) беріп жіберді.  

Бұл оқиға туралы хикая қағанның мүбәрак құлағына жетті. Ол бұл істі 

тергеуге бұйырды да, дәл солай болғаны анықталды. Ол рудың жетіге толған 

қыздарының барлығын жинап келу және сол жылы тұрмысқа берілгендерді 

тартып алып келу бұйырылды. Төрт мың қызды алып келді. Ол әмірлерге тиесілі 

қыздарды бөлектеуге (қайтаруға) әмір етті. Сосын жиналғандардың барлығы 

олармен қатынасқа түсулерін бұйырды. Олардың арасынан екі сұлу қыз қашып 

кетті. Ал қалғандарын екі сап етіп тізіп қойып, Ордаға сәйкес болғанын, (қағанның) 

гареміне жіберді. Кейбірін аңшылар мен құсбегілерге беріп жіберсе, бір бөлігін 

сарайда қызмет ететін мүлазимдерге (берді). Бірнешеуін ішімдік сатылатын 

орындар мен елшілердің жеке қонысына жіберді. Қалғанын жиналған мұғулдар 

мен мұсылмандардың бөліп алуына бұйырды. Ол қыздардың әкелері, бауырлары, 

күйеулері мен туыстары (мұны) көріп тұрды және ешкімнің қарсы келуге дәті 

бармады.  
                                                           
41 Кемелділігінің бірінші түрі – оның кеңпейілділігі, жомарттығы, мінезінің жуастығы және мейірімділігі 

болса, екінші түрі – қаталдығы, айбаттылығы және жазалаушылығы, яғни: оның кемелділігі әлем 

билеушілігін толық қамтиды. 
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Жағдайларды толықтырушы (хикая) 

 

Қаған Қытайдың барша иелігін сахиб Махмұд Жалауашқа басқаруға берді. 

Уйғурстан (Ұйғырстан) иелігін құрайтын Бесбалық пен Қара Хужудан (Қарақозыдан) 

бастап, Хутан (Хотан), Кашғар (Қашғар), Алмалиқ (Алмалық), Қийалиқ 

(Қиялық), Самарқан, Бұхарадан бастап Сейхун жағасына дейін Жалауаштың 

ұлы Масғұд бекке, Хорасаннан Рұм мен Диярбекир шекараларына дейін Күргүз 

әмірге (басқаруға) берді. Олар бұл иеліктердің бәрінен жинаған салықтардың 

барлығын жыл сайын (Ордада) қазынасына алып келетін.  

Осымен аяқталды.  

 

706-бет 

(Бұл бетте ештеңе жазылмаған). 

 

707-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ЖОШЫ ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН 

Ол үш бөлімнен тұрады 

 

Бірінші бөлім 

Оның болмысының баяндалуы және оның әйелдері мен қазіргі уақытқа дейін 

тармақтары бар ұлдары мен ұрпақтары туралы жаднама. Оның бейнесі мен оның 

ұрпақтарының шежіре кестесі.  

 

Екінші бөлім 

Оның патшалық ету уақыты туралы тарих пен хикаялар. Оның таққа 

отырған кезіндегі оның тағының, әйелдерінің, ханзадаларының және әмірлерінің 

бейнесі. Оның жазғы жайлаулары мен қыстаулары, ол жүргізген бірнеше соғыстар, 

оның жеткен жеңістері жайлы жаднама. Оның бақ-дәулетінің ұзақтығы 

(туралы).  

 

Үшінші бөлім 

Оның өмір салты жайлы және мақтауға тұрарлық мінез-құлқы (қасиеттері) 

жайлы. Оның өмірінен бөлек-бөлек (теріп алынған) оқиғалар мен хикаялар. Ол 

айтқан нақылдар мен біліктер. Жоғарыдағы екі бөлімге кірмеген, әртүрлі 

кітаптар мен түрлі кісілерден бөлек-бөлек белгілі болған оның айтқан керемет 

шешімдері. 
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708-бет 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Жошы ханның шежіресінің баяны, оның әйелдері, ұлдары мен қазіргі 

уақытқа дейін ұрпақтарынан тараған тармақтары жайлы баяндау, оның 

бейнесі және оның ұлдары мен ұрпақтарының шежіресі 

 

Жошы хан Шыңғыз ханның ұлдарының арасындағы, одан үлкен Қучин бики 

(Қошин бике) атты әпкесін есептемегенде, ең үлкені болатын. Ол (Шыңғыз 

ханның) бәйбішесі, қоңырат руынан шыққан Дай ноянның қызы, төрт ұл мен бес 

қыздың анасы болған Бөрте фужиннен дүниеге келген. Шыңғыз ханның 

істерінің алғашқы жылдары, әлі дәуір парақтарының бетінде оның алпауыт 

мемлекетінің іздері пайда болмаған кезде, оның әйелі Бөрте фужин Жошы ханға 

жүкті болды.  

Осы уақытта меркіт руы, ыңғайлы сәтті тауып Шыңғыз ханның үйін тонап 

кетті және оның жүкті болған әйелін де тұтқынға алып кетті. Бұл ру осыған 

дейін керейт патшасы Оң ханмен дұшпан болып, дауласып келген болса да, сол 

кезде олардың арасында бейбітшілік орнаған еді. Сондықтан олар Бөрте фужинді 

Оң ханға жіберді. Ол Шыңғыз ханның әкесімен екеуі анда болғандықтан, әрі 

Шыңғыз ханды ұлым деп атағандықтан, ол Бөрте фужинді сыйлайтын әрі 

құрмет ететін. Содан оны жаңа түскен келіннің жағдайында ұстап, өзгелердің 

көзінен қорғап отыратын. Ол өте пәк (таза) және қабілетті болғандықтан (Оң 

ханның) әмірлері өзара:  

– Неліктен Оң хан Бөрте фужинді алмай жатыр? – дейтін. Ол (Оң хан):  

– Ол менің ұлымның жас келінінің дәрежесінде және біздің алдымызда 

қауіпсіздікте, оған арам ойлармен қарау бекзаттықтан емес, – деді.  

 

709-бет 

Шыңғыз хан бұл жағдай жайлы хабардар болғанда, ол Оң ханға Бөрте 

фужинді қайтарып беру туралы өтінішпен жалайырлар руының үнгіттеры 

қатарынан болған, Арғын ханның балалық шағында Абақа ханның бұйрығына 

сәйкес оның ордасының әмірі және Хорасан мен Мазандаранда әкім болған 

Сартақ ноянның атасы Саба есімді бір әмірді жіберді.  

Оң хан оған көңіл бөліп, қамқорлық жасап, оны Сабамен бірге қайтарды. 

Жолда кенеттен дүниеге ұл туылды, осы себептен оны Жошы (Жолшы) деп 

атады. Жол қауіпті болғандықтан, әрі тоқтауға мүмкіндік болмағандықтан, бесік 

құрастыру қиын іс еді. Саба біраз жұмсақ қамыр илеп, оған баланы орап алды 
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да, оны ештеңе алаңдатпауы үшін өзінің етегіне салып алды. Ол оны абайлап 

алып жүріп Шыңғыз ханға жеткізді. (Жошы) өскен кезде, ол әрдайым әкесіне 

еріп жүрді және сәттілік кездерде де, қиындық кездерде де үнемі оның жанында 

болды.  

Алайда онымен және оның бауырлары Шағатай мен Үгетай арасында барлық 

кездерде келіспей қалушылық пен жанжалдасу және қарама-қайшылықтар орын 

алып отыратын және ...42 себебінен, оны мен Төле ханның және екі жақтың 

әулеті ортасында екі жақтан бірдей бірігудің де, шайқасудың да жолы салынған 

еді. Олар оны ешқашан жазғырмайтын, әрі оны шынайы деп есептейтін 

(мойындайтын).  

Оның балалық шағында және жігіттік уақытының басында-ақ Шыңғыз хан 

оған Оң ханның жиені, Жағамбудың қызын атастырып берді. Оның аты Биктутмиш 

фужин (Бектумыш фужин) болатын. Ол Шыңғыз ханның әйелі Әбіке бикенің 

сіңлісі, әрі Төле ханның әйелі Сұрғақтан бикенің (әпкесі) болатын. Ол Жошы 

ханның бәйбішесі болды.  

(Жошының) одан бөлек тағы көп әйелі мен күңі болды. Олардан оның көп 

ұлдары да болған. Бұл жайлы сенімге лайық риуаяттардың айтуынша, оның 

қырыққа жуық ұлы болды және олардан сансыз көп немерелер туылды. Алайда 

арақашықтықтың алыстығынан және бірде-бір білетін кісінің табылмағандығынан, 

олардың барлық ұрпақтары дәлдікпен анықталған және белгіленген жоқ. Алайда 

оның ұлдары мен немерелері жайлы белгілі және анық  
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болғаны (деректері) толық әрі егжей-тегжейлі баяндалатын болады.  

 

Жошы ханның ұлдары мен оның қазіргі уақытқа дейін тармақталып  

келген немерелерінің баяны 

 

Бірінші ұлы: Урда (Орда), екінші ұлы: Бату, үшінші ұлы: Бирка (Берке), 

төртінші ұлы: Биркечар (Беркежар), бесінші ұлы: Шибан, алтыншы ұлы: Таңқут 

(Таңғұт), жетінші ұлы: Бууал, сегізінші ұлы: Чилауқун (Шылауқан), тоғызыншы 

ұлы: Сиңкур43 (Сеңгір), оныншы ұлы: Чимбай (Шымбай), он бірінші ұлы: 

Мұхаммед, он екінші ұлы: Удур (Одыр), он үшінші ұлы: Туқа Тимур (Тоқа 

Темір), он төртінші ұлы: Шиңгум (Шыңқұм). 

                                                           
42 Түпнұсқада ештеңе жазылмаған. 
43 Шиңкур деп те оқылады.  
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Енді біз (баяндауды) бастап, бұл ұлдардың әрқайсысын бөлек-бөлек 

(жоғарыда) жазылғандай ретпен еске алатын боламыз (баяндаймыз). Олардың 

немерелерін егжей-тегжейлі сипаттап, атап шығамыз.  

 

Жошы ханның бірінші ұлы – Орда 

 

(Орда) оның (Жошы ханның) қоңырат руынан шыққан үлкен Сартақ есімді 

әйелінен дүниеге келді. Әкесінің тірі кезінде де, одан кейін де, ол өте сыйлы 

және құрметті болды. Жошының орынбасары екінші ұлы Бату болды, алайда 

Мөңке қаған олардың атына үкімдер мен заңнамалар жазғанында Орданың 

есімін бірінші жазатын. Орда Батудың патшалық етуіне (өзі) келісті және оны 

әкесінің орнына сол (Орда өзі) отырғызды. Әрі Жошы ханның әскерлерінің бір 

бөлігін ол басқаратын, екінші бөлігін Бату. Сөйтіп, ол (Орда басқаратын) 

әскерімен бірге төрт бауыры: Одыр, Тоқа Темір, Шыңқұр бірге ол әскердің сол 

қанатын құрайтын. Оларды қазір де «Сол қанаттың ханзадалары» деп атайды. 

Сондай-ақ қазірдің өзінде де олардың әулеттері Орданың әулетімен бірге өмір 

сүреді.  
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Оның және бауырларының жұрты да, олардың әскерлері де ...44 аймағының 

сол жағында орналасқан. Оның ұлысы да, ұлдары да тұрақты түрде сол жақта 

(орналасқан). Жағдайдың ең басынан (олар енші бөліскеннен) бастап, Орда 

әулетінен шығып, оның (Орданың) орнын басқан бірде-бір кісінің Бату әулетінен 

шыққан хандардың алдына барғаны орын алмаған. Себебі олар бір-бірінен алыс 

және өз ұлыстарының тәуелсіз патшалары болып табылады. Алайда олардың 

келесідей әдеті бар еді: олар өздерінің билеушісі және патшасы деп Батудың 

орынбасары болғанды есептейтін, сөйтіп олардың есімдерін өздерінің 

жарлықтарының басына жазып қоятын.  

Қазіргі кезде Орда ұлысының патшасы, Қуничиның (Құнышы (Қони-

шы)ның) ұлы Баян өзінің ағайынды бауыры Куйлукпен (Күйлікпен) қас 

болғандықтан, одан қорқып Бату ұлысының патшасы Тоқтай аймағының  

шекарасына келді. Ол жайлы кейін баяндалатындай, Құрылтай жасау сылтауымен 

оған жол тартты.  

Және Орданың үлкен үш әйелі бар еді. Бірі – қоңырат руынан шыққан Жуга 

қатын, екіншісі – ол да қоңыраттан шыққан Тубақана қатын. Тағы бірі – ... 

                                                           
44 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған. 
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қатын, ол да қоңырат руынан. Оның әкесінің аты – Угажан. (Орда) оны әкесі 

дүниеден өткен соң алды. Және оның (Орданың) күңдері бар болатын.  

Оның бұл әйелдерінен жеті ұлы туылды: Сартақтай, Қули (Құли), Қурумши 

(Құрымшы (Қорымшы), Қуңқиран (Қоңқыран), Чурмақай (Шұрмақай (Жұрмахай)), 

Қутуқу (Құтұқы), Құлағу (Хұлағу). Ендеше бұл жеті ұлдың және олардан 

тараған балалары мен немерелерінің жағдайлары туралы әрқайсысы бөлек-бөлек 

(алда) баяндалатын болады.  

 

712-бет 

Орданың бірінші ұлы – Сартақтай 
 

Бұл ұл қоңырат руынан шыққан Жуга қатыннан дүниеге келді. Оның төрт 

үлкен әйелдері және бірнеше күңі болды.  

Оның Хужан есімді әйелінен Қуничи (Құнышы (Қонишы)) деп ат қойған 

ұлы туылды. Ол (Хужан) Хұлағу ханның әйелі Құтүй қатынның сіңлісі еді. Бұл 

Құнышы (Қонишы) көп уақыт бойы Орда ұлысының билеушісі және Арғын 

ханның, одан кейін Ислам патшасы Ғазан ханның да (Алла оның билігін мәңгі 

етсін!) досы әрі жақтасы болды. Сондықтан ол әрдайым сүйіспеншілігі мен 

шынайы достығын білдіріп елшілер жіберетін. (Құнышы (Қонишы)) өте толық 

және денелі кісі еді. Ол күннен-күнге толықтай түсті, содан ол (ыңғайсыз) 

жатып қалып, майы тамағына кетіп өліп қалмауы үшін, оны күні-түні 

күзетшілері қорғап тұратын жағдайға жетті. Оның тым ауыр денелі болғандығынан 

бірде-бір ат оны көтеріп жүре алмайтын, сондықтан ол арбада жүретін. Ақыр 

соңында бірде ол ұйықтап қалды, сонда майы тамағына кетіп, ол дүние салды. 

Құнышы (Қонишы)ның (келесідей) төрт үлкен әйелі бар еді: 

Біріншісі – қоңырат руынан шыққан Туқулуқан;  

Екіншісі – меркіт руынан шыққан Нуқулун; 

Үшіншісі – қоңырат руынан шыққан Чиңтум; 

Төртіншісі – жажират руынан шыққан, Шағатайдың қоршыларының үлкені 

болған, ұлы әмірлердің әулетінен шыққан Барқучин (Барқожын).  

Сондай-ақ Құнышының (Қонишының) төрт ұлы бар еді: Баян, Бачқиртай 

(Башқыртай), Чаған Буқа (Шаған Бұқа), Мақудай (Мақұдай). Құнышының 

(Қонишының) төрт ұлының жағдайының, олардың ұлдары мен немерелерінің 

толықтай баяны мен шежіресі келесідей (төменде) түрде:  

 

Құнышы (Қонишы)ның бірінші ұлы – Баян 

 

Ол қоңырат руынан шыққан Туқулуқан қатыннан дүниеге келді. Әкесінің 

өлімінен соң,  
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ол үш өгей анасы: Барқожын, Чиңтум, Нуқулун қатындарды әйелдікке алды.  

Және оның тағы да үш әйелі бар еді:  

Бірі – қоңырат руынан шыққан, осында келген Килис (Келес) елшінің 

ұрпағынан тараған Мұғаның қызы Илаган (Жылаған).  

Екіншісі – уғунан (оғонан) руынан шыққан Буқайан Тукутайдың (Буқаян 

Түкітайдың) қызы Қутулун (Құтұлын).  

Үшіншісі – қоңырат руынан шыққан мәртебелі Булуғган қатынның туысы 

болып келетін Тудай баһадүрдің қызы Алтажу.  

Бұл (Құнышының (Қонишының) бірінші ұлы) Баянның келесідей ретте төрт 

ұлы болды:  

(1) Шади (Шәді) – Мұғаның қызы Жылағаннан туылған.  

(2) Сати Буқа (Саты Бұқа) – Құтұлын қатыннан дүниеге келді.  

(3) Тикна – Алтажу қатыннан дүниеге келді.  

(4) Салжиқутай – оның анасының есімі белгісіз.  

Қазіргі кезде Баян өз әкесі Құнышының (Қонишының) орнында отыр және 

бұрынғыдай әкесінің ұлысын басқарады. Әрі Ислам патшасымен (Алла оның 

патшалығын мәңгі етсін!) достық қарым-қатынаста болып, оған жақтаушылық 

жасайды және үздіксіз елшілер жіберіп отырады.  

Ал бұдан бұрын Темір Бұқаның ұлы Күйлік келесідей: «Одан бұрын ұлысты 

менің әкем басқарғантұғын, сондықтан ол мұра бойынша маған өтеді», – деп 

таласын айтқан еді. 

Содан ол адам жинап Қайду мен Дуадан әскер алып, кенеттен Баянға шабуыл 

жасады. Баян қашып, Батудың орынбасары Тоқтай отырған аймақтың шекараларына 

қарай кетті. Содан қысты сол жақта өткізіп, көктемде Құрылтай жасауға Тоқтайға 

келіп көмек сұрады. Тоқтай Ноқаймен соғысып жатқандықтан, оның (өзі) дау 

шешімін сұрап Ислам патшасы Ғазан ханға (Алла оның билігін мәңгі етсін!) өтініш 

жасады. Ол (жағдайға қарай) үзірлік жағдайын білдірді де, әскер берген жоқ. 

Алайда ол Қайду мен Дуаға елші жіберіп, Күйлікті оның алдына жіберуін айтты 

және ұлысты бұрынғыдай Баян басқаруына жарлық берді.  

Қазіргі кезге дейін Баян он сегіз рет Күйлік, Қайду және Дуаның 

әскерлерімен соғысты. Олардың  

 

714-бет 

алтауында ол жеке өзі шайқасқа қатысты.  

Тоқтай қаншама рет Күйлікті жіберуі жайлы Қайдудың ұлы Шапарға да, Дуаға да 

елші жіберсе де, олар тыңдамай, әртүрлі сылтаулар айтады. Ал (негізінде) олардың 
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ойлары келесідей еді: «Біз Күйлікке сол ұлыстың патшасы болуына көмек 

береміз, сосын ол біздің Ғазан ханмен жанжалымызда одақтасымыз болады».  

702 хижри жылынан өткен (бұрынғы) жылы Баян Ислам патшасы Ғазанға 

(Алла оның билігін мәңгі етсін!) елшілер жіберді. Олардың басшысы қоңырат 

руынан шыққан, Құнышының (Қонишының) кезінде әмір болған Келес пен бисут 

(бесүт) руынан шыққан Туқтимур Тоқтемір (Тутемір)) болды. Ол екеуі өзге 

нөкерлермен бірге аталған жылдың жумада әл-ахир айының ортасында Бағдат 

өңіріне Ислам патшасы Ғазан ханға (Алла оның патшалығын мәңгі етсін!) келді. 

Олар сұңқар мен (мол) сыйлық алып келіп: «Өтініш: әрдайым елшілерді қош 

хабармен жіберіп тұру сұралуда. Әмірлер бұйырылған (әрқандай) тарапқа аттануға 

және қызмет атқаруға дайын тұр. Жағдай келесідей: Біз бұл жылы Шапар мен 

Дуаға қарсы соғысқа шығамыз. Тоқтай бізбен одақтас әрі пікірлес. Ол (көмекке) 

әскер жібереді. Ол (қазірдің өзінде) қағанның әскерімен Дарасуда қосылу үшін 

екі түмен жіберді», – деді.  

Олардың (Баян мен оның) уәлаятының шекаралары қағанның иеліктерінің 

шекараларына жақын орналасқан, ал бұрындары олар бір-біріне іргелес 

жататын. Соңғы бірнеше жылда Қайду «Олар қағанның әскерімен бірігіп кетеді» 

деп қауіптеніп, Баянның уәлаятының шекараларына өзінің Баянжар атты екінші 

ұлы мен Шах есімді өзге ұлын жіберді және де Мөңке қағанның ұлы Ширкидің 

ұлы Тура Тимурді (Тора Темірді), Арық Бұқаның ұлы Мәлік Темірді әскермен 

жіберді. Олар қағанның әскері мен Баянның әскерінің ортасында тосқауыл болып, 

олардың қосылуына жол бермеуі үшін оларға сол иеліктерді тапсырды.  

Сосын Күйлік Баяннан бөлініп кеткен әскермен және оған Қайду мен Дуадан 

көмекке келген әскермен (бірлесіп) Баянның уәлаяты мен ұлысының бір бөлігін 

басып алды. Ал Баян Орданың ұлысының (қалған) көп бөлігін бұрынғыдай басқарып 

отыр.  

 

715-бет 

Бұл тоқтаусыз шайқастардың салдарынан оның әскері кедейленіп кетті. 

Әскерлердің бір бөлігі салт атты, бір бөлігі жаяу (әскерден құралған). Дегенмен 

ол бұрынғыдай жаумен табан тіресіп шайқасуда, әрі бұл жақтан қаражатпен 

көмектесуін сұрауда. Ислам патшасы Ғазан хан (Алла оның билігін мәңгі етсін!) 

Бағдатқа келген елшілерді Тебризден кері қайтарып, оған және оның әйелдеріне 

алтындар, киімдер және әртүрлі сыйлықтар мен көркем заттар жіберді.  

 

Құнышы (Қонишы)ның екінші ұлы – Башқыртай 

 

Ол меркіт руынан шыққан Нуқулун қатыннан дүниеге келді. Оның керейт  
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руынан шыққан Кукалун атты әйелі бар болатын. Одан оның Йиратай (Еретай) 

есімді ұлы туылды.  

 

Құнышы (Қонишы)ның үшінші ұлы – Шаған Бұқа 

 

Ол алдында айтылған Чиңдум қатыннан дүниеге келді. Оның керейт руынан 

шыққан Туштимурдың қызы Сурмиш есімді әйелі болатын. Одан оның Теке 

есімді ұлы болды.  

 

Құнышы (Қонишы)ның төртінші ұлы – Мақұдай 

 

Ол жажират руынан шыққан Барқожын қатыннан туылған. Оның мүлдем 

балалары болмады.  

(Осымен) Орданың бірінші ұлы және Құнышының (Қонишының) әкесі 

Сартақтайдың (ұрпақтарының) тармағы баяндалып болды.  

 

716-бет 

Орданың екінші ұлы – Құли 

 

Бұл (Құли) – Хұлағу хан (қағанның бұйрығымен) Иран жеріне бара жатқан 

кезде, оған (Хұлағу ханға) көмекке әрбір ұлыстан бір ханзада мен әскер бөлініп 

берілуі туралы (қағаннан) бұйрық шыққанда, Орда ұлысынан әскерімен жіберілген 

(ханзада) осы Құли болатын. Ол Хорезм жолы арқылы Дахстан (Дехистан) мен 

Мазандаранға шықты.  

Оның (Құлидың) бірнеше үлкен әйелдері болған. Бірі – қоңырат руынан 

шыққан Ниндикан, екіншісі – Қадақан атты және бірі – осында келген және осы 

мемлекетте дүние салған Куктани есімді (әйел).  

Оның келесідей тәртіпте және ретте бес ұлы болды: Тумакан (Тумахан), 

Туман (Тұман), Мингкан (Мыңхан), Айачи (Аяшы), Мусулман (Мұсылман). Бұл 

ұлдардың тармақтары мен олардың жағдайы (төменде) баяндалатындай күйде.  

 

Құлидің бірінші ұлы – Тумахан 

 

Тумаханның үш үлкен әйелі болды. Бірі – татар руынан шыққан Булуған 

(Бұлыған) атты Суқал ноянның қызы. Екінші – ...45 руынан шыққан Буралун 

(Буралын) қатын. Үшінші –Улжай (Олжай) атты (әйелі) күң болатын.  
                                                           
45 Көп нүкте қойылған орында жазу жазылмаған. 
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Оның (Тумаханның) келесідей ретте және жіктелуде үш ұлы бар.  

(1) Чаруқ (Шарық). Оның Йауқуричақ (Жауқорышақ) атты әйелі бар болатын. 

Одан оның екі ұлы: Нуқай (Ноқай) және Саталмиш дүниеге келді.  

(2) Мүбәрак. Ол аталған Буралын қатыннан дүниеге келді және (оның) екі 

ұлы бар: Ил Буқа (Ел Бұқа) мен Тура Тимур (Тора Темір). 

(3) Кучук (Күшік). Ол аталған Олжай күңнен туылды.  

 

717-бет 

Құлидің екінші ұлы – Тұман 

 

(Ол) Ниндикан қатыннан дүниеге келді. Оның бірнеше әйелдері мен күңдері 

болды. Оның үлкен әйелдерінің бірінің есімі – Буралун (Буралын). Оның 

келесідей тәртіпте жеті ұлы болды: 

(1) Ақ Кучак (Ақкөжек) [оның Буралғи (Боралғы) атты ұлы болды], (2) 

Данышпан, (3) Қуртақачи (Құртағашы), (4) Қутлуғбуқа (Құттыбұқа), (5) Қутлуғтимур 

(Құттытемір (Құттемір), (6) Илтимур (Елтемір), (7) Йайлақ (Жайлау).  

Бұл (аталғандардан) соңғы алты ұлдың ұлдары болмады. Ақкөжектің, 

Данышпанның, Құртағашының, Құттытемірдің анасының есімі белгісіз. Ал 

Құттыбұқа Буралыннан туылды, Елтемір күңнен дүниеге келді.  

 

Құлидің үшінші ұлы – Мыңхан 

 

Ол ...46 қатыннан дүниеге келді.  

Оның әйелдері мен күңдері болған болса керек, алайда олардың есімдері 

мәлім емес. Оның үш ұлы бар болатын:  

(1) Халил. Оның балалары болмады.  

(2) Башмақ. Оның Хасан есімді бір ұлы болды.  

(3) Улқутуқ (Ұлқұтық). (Оның) балалары болмады.  

 

Құлидің төртінші ұлы – Аяшы 

 

Оның әйелдерінің есімі белгісіз. Оның Ғазан атты бір ұлы болды, Күргүздің 

ұлы Құттыбұқаның қызынан туылды. Бұл Аяшы мұнда балалық шағында келді. 

Ал Абақа ханның уақытында ол Хорасанда Арғын ханның қызметінде болды. 

                                                           
46 Көп нүкте қойылған орында жазу жазылмаған. 
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Оны тәрбиелеп, оған (деген) достық сүйіспеншіліктен және істің пайдасы үшін 

мейірімдер көрсеткен соң,  

 

718-бет 

оны ұлымен бірге кері қайтарды.  

 

Құлидің бесінші ұлы – Мұсылман 

 

(Ол) Қадақан қатыннан дүниеге келді. Оның көптеген әйелдері болды. 

Бірінің есімі –Орда Тигин (Орда тегін), найман руынан шыққан. 

Оның (Орда тегіннен) туылған келесідей тәртіпте төрт ұлы болды: Жаууту, 

Жайлақ, Хажа (Қажы) және Илйас (Ілияс).  

 

Орданың үшінші ұлы – Құрымшы (Қорымшы) 

 

Бұл Құрымшының (Қорымшының) ұлдары жоқ және әйелдері белгісіз.  

 

Орданың төртінші ұлы – Қоңқыран 

 

Ол Ордадан соң ұлысты биледі. Оның ұлдары болмады.  

 

Орданың бесінші ұлы – Шұрмақай (Жұрмахай) 

 

Оның да балалары болмады және әйелдері де белгісіз.  

 

Орданың алтыншы ұлы – Құтұқы 

 

Оның балалары болды ма, әлде жоқ па белгісіз.  

 

719-бет 

Орданың жетінші ұлы – Хұлағу 

 

Оның екі үлкен әйелі болды, бірінің аты – Сулуқан (Сұлуқан) қатын, ...47 

рудан шыққан. Екіншісінің есімі – Турбарчин (Торбаршын) қатын, қыпшақ 

                                                           
47 Көп нүкте қойылған орында жазу жазылмаған. 
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қауымынан шыққан. Олардан екі ұл дүниеге келді. Бірі – Темір Бұқа, екіншісінің 

есімі – Улқуту (Ұлқұты).  

 

Хұлағудың бірінші ұлы – Темір Бұқа 

 

Оның төрт үлкен әйелі болды.  

Біріншісі – қоңырат руынан Йису (Есу) ноянның қызы Кукажин (Көкажын).  

Екіншісі – уғунан (арғын) руынан Қури Қучқардың (Қоры Қошқардың) қызы 

Арғун Тигин (Арғын тегін). 

Үшіншісі: ...48 руынан шыққан Қутужин (Қутужин).  

Төртіншісі – қоңырат руынан шыққан, Хұлағу ханның жұбайы Қутуй (Құтүй) 

қатынның әпкесі Байалун (Баялын). Бұлардан бөлек оның (Темір Бұқаның бірнеше) 

күңдері болды.  

Бұл аталған әйелдерден оның келесідей ретпен алты ұлы болды: (1) Куйлук 

(Күйлік) – Көкажыннан туды. (2) Туқа Тимур (Тоқа Темір) – Арғын тегіннен 

туды. (3) Жаңқут – Қутужиннен туды. (4) Бұқа Темір, оның анасы Баялын болатын. 

(5) Саси, ол да Қутужиннен туылды. (6) Ушанан (Үшанан), ол да Көкажыннан 

дүниеге келді.  

 

Хұлағудың екінші ұлы – Ұлқұты 

 

Ол Торбаршын қатыннан дүниеге келді. Оның келесідей ретте төрт ұлы 

болды: Уч Қуртуқа (Үш Құртқа), Биш Қуртқа (Бес Құртқа), Бұқа Темір, Дирик 

(Дерек).  

Алла Тағаланың көмегімен Жошы ханның ұлы Орданың тармағы аяқталды.  

 

720-бет 

Жошы ханның екінші ұлы – Бату 

 

Бату қоңырат руынан шыққан Алшы ноянның қызы Уки фужин (Үкі фужин) 

қатыннан дүниеге келді. Оны Сайин (Сайын) хан деп атайтын. Ол өте ықпалды 

және құдіретті болды, содан Жошы ханның орнына ұлыс пен әскерлерді 

басқарды, мықты өмір сүрді. Шыңғыз ханның төрт (атақты) ұлы дүниеден 

кеткен соң, оның барша немерелерінің ең үлкен ағасы болып қалды, әрі олардың 

алдында үлкен сый мен құрметке ие болды. Құрылтайларда ешкім оның сөздеріне 

қарсы шықпайтын. Керісінше барлық ханзада оған бағынатын, мойынсұнатын.  
                                                           
48 Көп нүкте қойылған орында жазу жазылмаған. 
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(Кезінде) Шыңғыз ханның Жошыға әскермен аттанып, барлық Ібір-Сібір, 

Пулар, Дешті Қыпшақ, Башқұрт, Орыс және Шеркестен мұғулдар Темір қақпа 

деп атайтын хазарлық Дербендке дейін басып алу, оларды өзінің иеліктеріне 

қосып алу туралы берген бұйрығынан жалтарып кеткендіктен, Үгетай қаған 

патшалыққа отырған кезде Батуға солай істеуге бұйырды. Содан немере інісі 

Мөңке қағанды, оның бауыры Бөжікті және өзінің ұлы Күйік ханды ұлы әмірлермен, 

олардың арасында ұраңқай руынан шыққан, ол (бұдан бұрын) Жебе ноянмен 

бірге осы мемлекетке келген Сүбедей баһадүрді және басқа да ханзадаларды 

әскерлерімен бірге алдыңғы шепкі жасаққа тағайындап, бәрі Батудың жанына 

жиналып, солтүстік елдерді жеңіп алуға бұйырды.  

633 хижри жылының жумада әл-ахир айына сай келген бичин жылы, яғни 

мешін жылы олар (жорыққа) аттанып, ол уәлаяттардың көп бөлігін бағындырды. 

Сосын 637 хижри жылына сәйкес келетін қулқуна жылы, яғни тышқан 

жылының көктемінде қағанның әмірімен Күйік хан мен Мөңке қаған кері 

бұрылып, ұлы мәртебелі қағанның алдына аттанды.  

Содан соң Бату мен бауырлары, әмірлері мен әскерлері тағы да біраз уақыт 

ол мемлекеттерді жеңіп алумен болды. Сондай-ақ оның (Батудың) әулеті әлі де 

жеңіп алып жатыр.  

 

721-бет 

Батудың көптеген үлкен әйелдері мен күңі болды. Оның келесідей реттелген 

тәртіпте төрт ұлы бар болатын: Сартақ, Туқұқан, Ибуган (Ибуған), Улақчи 

(Ұлақшы).  

Бұл төрт ұлдың тармақтары мен ұрпақтарын, олардың әрқайсысы жайлы 

бөлек-бөлек баяндасақ келесідей түрде:  

 

Батудың бірінші ұлы – Сартақ 

 

Ол ...49 қатыннан дүниеге келді, оның мүлдем ұлдары болмады.  

 

Батудың екінші ұлы – Туқұқан 

 

Оның келесідей реттік тәртіпте бес ұлы болды: Тарту, Муңга Тимур (Мөңке 

Темір), Туда Муңга (Туда Мөңке), Туқту Буқа (Тоқта Бұқа) және Угачи (Оқашы). 

                                                           
49 Түпнұсқада анасының есімі жазылмаған. 
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Туқұқанның бірінші ұлы – Тарту 

 

Оның әйелдері мен күңдері болды, алайда олардың аты белгісіз. Оның екі 

ұлы бар болатын: (1) Тула Буқа (Тула Бұқа). Оның балалары мәлім емес. (2) 

Кунчак (Күншық). Оның Бүз Буқа (Боз Бұқа) атты ұлы болды.  

 

Туқұқанның екінші ұлы – Мөңке Темір 

 

Бұл Мөңке Темірдің әйелдері мен күңдері болды. Оның үш үлкен 

әйелдерінің есімдері белгілі. (Олар): (1) қоңырат руынан шыққан Олжай, (2) 

үйсін руынан шыққан Султон (Сұлтан) қатын, (3) ...50 руынан шыққан Құтүй 

қатын.  

Оның (Мөңке Темірдің) келесідей ретте он ұлы болды:  

 

722-бет 

(1) Алқуй (Алғый) – Улжай (Олжай) қатыннан дүниеге келді.  

(2) Абачи (Абашы) – оның анасы белгісіз.  

(3) Тудаган (Тудаған) – Султон (Сұлтан) қатыннан туылды.  

(4) Бурлук (Бөрлөк) – Қутуй (Құтүй) қатыннан туылды.  

(5) Туқтай (Тоқтай) – Килмиш аканың (Кілміш ағаның) қызы Олжай 

қатыннан туылған. Ол Мөңке қағанның немере әпкесі, (бұрын) Салжытай 

гургеннің әйелі болған.  

Қазіргі уақытта Жошы ұлысының патшасы сол (Тоқтай) болып табылады. 

Оның екі әйелі бар. Бірінің аты – Булуған (Бұлыған) екіншісі – қоңыраттан шыққан 

Тукунча (Тукүнша). Оның келесі ретте үш ұлы бар: Йануш (Жаныш), Ил басар 

(Елбасар), Туқалбуқа (Тоқалбұқа).  

(6) Хулақай (Хұлақай). Оның Улус Буқа (Ұлыс Бұқа) атты жалғыз ұлы бар.  

(7) Қудұқан. Оның ұлы бар, есімі – Кункас. 

(8) Сарай Буқа (Сарай Бұқа): ... 

(9) Қадан ... 

(10) Туғрил (Тұғрыл). Оның Узбек (Өзбек) есімді ұлы бар.  

 

Туқұқанның үшінші ұлы – Туда Мөңке 

 

Оның анасы және Мөңке Темірдің (анасы) Кучу (Көшу) қатын ойрат руынан 

шыққан Олжай қатын мен Бұқа Темірдің әпкесі болатын. Бұл Туда Мөңкенің екі 
                                                           
50 Түпнұсқада ру аты жазылмаған. 



 89 

әйелі болды: (бірі) қоңырат руынан шыққан Ариқачи (Арықашы), (екіншісі) 

алшы-татар руынан шыққан Тура Қутлуғ (Тора Құтлық).  

Оның (Туда Мөңкенің) мынадай тәртіпте үш ұлы болды:  

(1) Ур Мөңке (Ор Мөңке) – Арықашыдан дүниеге келді.  

(2) Чичакту (Шишакту) – Тора Құтлықтан туылды.  

(3) Тубатай – оның перзенті болмады.  

 

Туқұқанның төртінші ұлы – Тоқта Бұқа 

 

Оның әйелдерінің аты мәлім емес. Оның келесідей ретте екі ұлы бар: Бабуч 

(Бабыш), Тукал Буқа (Тоқал Бұқа).  

 

723-бет 

Туқұқанның бесінші ұлы – Оқашы 

 

Оның перзенттері болмады.  

 

Батудың үшінші ұлы – Ибуған 

 

Оның әйелдері мен күңдері көп болатын және келесідей жіктелген ретте 

(келетін) жеті ұлы болды: Барақ, Булар, Тутуч (Тұтыш), Дақдақа, Ахмет, Сабир 

(Сабыр), Дунгур (Дөңгір). 

 

Батудың төртінші ұлы – Ұлақшы 

 

Оның балалары жоқ және әйелдерінің есімдері де мәлім болмады.  

Жошы ханның екінші ұлы Батудың тармағы аяқталды.  

 

Жошы ханның үшінші ұлы – Берке 

Оның мүлдем балалары болмады. Оның жағдайлары мен ол туралы 

дастандар Хұлағу хан мен Абақа хан және өзгелер туралы дастандарда келтірілетін 

болады, Алла Тағала қаласа.  

 

Жошы ханның төртінші ұлы – Беркежар 

Оның әйелдері мен күңдері болды және мына тәртіпте екі баласы болды.  
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Бірінші ұлы – Кукучу (Көкуші). Көкушінің келесідей ретте төрт ұлы бар: 

Ижил Тимур (Ежіл Темір), Билиқчи (Білікші (Билікші)), Дұқдай, Туқтимур 

(Тоқтемір (Тутемір)).  

 

724-бет 

(Беркежардың) екінші ұлы – Йису Бука (Есубұқа). Бұл Есубұқаның бір ұлы 

болды, оның есімі – Сарай Бұқа.  

Жошы ханның төртінші ұлы Беркежардың тармағы аяқталды.  

 

Жошы ханның бесінші ұлы – Шибан 

 

Оның әйелдері мен күңдері көп еді және оның он екі ұлы болатын, олардың 

егжей-тегжейі келесідей: Тайнал, Баһадүр, Қадақ, Балақан, Чирик (Шірік), 

Мирган (Мерген), Қуртұқа, Айачы (Аяшы), Сайлқан (Сайылхан), Байанчар 

(Баяншар), Қуничи (Құнышы (Қонишы)), Мажар.  

Бұл он екі ұлдың, олардың немерелерінің тармақтарының егжей-тегжейлі 

баяны келесідей түрде:  

Шибанның бірінші ұлы – Тайнал. Оның келесідей ретте үш ұлы болды: Илақ 

Тимур (Илақтемір), Бик Тимур (Бектемір), Ишан Буқа (Ишанбуқа). 

Шибанның екінші ұлы – Бахадур (Баһадүр). Оның келесі ретте екі ұлы 

болды:  

Баһадүрдің бірінші ұлы – Кутлуғ Буқа (Құттыбұқа), оның балалары белгісіз.  

Баһадүрдің екінші ұлы – Жучи Буқа (Жошы Бұқа). Оның келесі ретте төрт 

ұлы болды: Бадақул (Бадақұл), Бик Тимур (Бектемір), Байаңчар (Баяңжар), Йису 

Буқа (Есубұқа). 

Шибанның үшінші ұлы – Қадақ. Оның бір ұлы болды. Оның есімі – Тула 

Бұқа. Тула Бұқаның екі ұлы болды. Үлкені – Маңқутай (Маңғұтай), ал кішісі – 

Туман Тимур (Тұман Темір). Тұман Темірдің ұлы бар. Оның есімі – Учуган (Үшоған).  

Шибанның төртінші ұлы – Балақан.  

 

725-бет 

Оның мына тәртіпте үш ұлы бар: Тури (Торы), Туган (Тоған), Туқдай (Тоқдай). 

Тоқдайды тағы Муртад Туқтай (Мұртад Тоқтай) және Тамма Туқтай (Тама Тоқтай) 

деп те атайды. Оның қыстаулары Дербенд жанындағы Терек өзенінің маңында. 

Ол көп уақыттан бері күзет жасағының басшысы болып жүр. Оның мынадай үш 

ұлы бар: Бақирча (Бақырша), Кунчик (Күнжік), Жауқан.  
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Шибанның бесінші ұлы – Чирик (Шірік). Бұл Шіріктің бір ұлы болды, есімі 

– Туқтимур (Тоқтемір (Тутемір)).  

Шибанның алтыншы ұлы – Мирган (Мерген). Оның келесідей тәртіпте екі 

ұлы болды: Буқа Тимур (Бұқа Темір), Ил Буқа (Ел Бұқа).  

Шибанның жетінші ұлы – Қуртуқа (Құртқа). Құртқаның Кинас есімді бір 

ұлы болды.  

Шибанның сегізінші ұлы – Айачи (Аяшы). Бұл Аяшының бір ұлы болды, 

оның есімі – Учқур Туқа (Ұшқыр Тоқа).  

Шибанның тоғызыншы ұлы – Сайлқан (Сайылхан). Оның Қутлуғ Тимур 

(Құтты Темір) атты жалғыз ұлы болды. Құтты Темірдің келесідей ретте жеті ұлы 

бар: Буралтай (Боралдай), Бик Тимур (Бектемір), Буралғи (Боралғы), Утман 

(Отман), Сайнақ, Йису Буқа (Есу Буқа), Тимуртай (Теміртай).  

Шибанның оныншы ұлы – Байанчар (Баяншар). Оның Ибуган Мирган 

(Ибуған мерген) атты бір ұлы бар, Ибуған мергеннің Туғанчар (Тоғанжар) есімді 

бір ұлы болды.  

Шибанның он бірінші ұлы – Мажар. Оның Туржи атты ұлы бар.  

Шибанның он екінші ұлы – Қуничи (Құнышы (Қонишы)).  

 

726-бет 

Оның мүлдем балалары болмады.  

Жошы ханның бесінші ұлы Шибанның ұрпақтарының тармағы (Алланың) 

игі көмегімен аяқталды.  

 

Жошы ханның алтыншы ұлы – Таңғұт 

 

Оның келесідей ретте екі ұлы болды: Субигатай (Сүбегетай), Туқуз (Тоғыз).  

Бұл аталған ұлдардың (ұрпақтарының) тармақталуы келесідей түрде егжей-

тегжейлі баяндалады:  

Таңғұттың бірінші ұлы – Сүбегетай. Оның екі ұлы бар:  

(Бірі): Мажар. Оның ұлы бар еді, есімі – Курк. 

(Екіншісі): Кичик Қуничи (Кіші Құнышы (Қонишы)). Оның келесідей ретте 

төрт ұлы болды: Бурачар (Буражар), Кучтимур (Күштемір), Иштан, Дурату. 

Таңғұттың екінші ұлы – Тоғыз. Оның келесідей үш ұлы бар еді: Қалумтай 

(Қалымтай), Арслан (Арыстан) Буралғи (Боралғы). 

Жошы ханның алтыншы ұлы Таңғұттың тармағы, міне, осындай. Ол 

аяқталды. Көмек көрсетуші тек Алланың өзі. 
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Жошы ханның жетінші ұлы – Бууал 

 

Бууалдың бірінші ұлы – Татар. Оның Нуқай (Ноқай) есімді ұлы болды, ал 

бұл Ноқайдың келесідей тәртіпте үш ұлы бар еді: Жуга, Муга (Мұға), Турай 

(Торай). 

Бууалдың екінші ұлы – Міңқадур (Мыңқадыр). Оның келесідей жіктелуде 

және реттегі тоғыз ұлы болды:  

 

727-бет 

(1) Тутар. Оның бір ұлы бар, есімі оның – Кирди Буқа (Кердібұқа).  

(2) Бигдуз (Бекдоз). Одан екі ұлы: Тудаган (Тудаған), Туқлубай (Тулыбай 

(Түктібай)).  

(3) Ибуган (Ибуған). Екі ұлы бар: Туқуч (Тоғыш) мен Ахмед (Ахмет).  

(4) Узбиг (Өзбек). Балалары жоқ.  

(5) Сасиқ (Сасық). Оның бір ұлы болды: Басар.  

(6) Урус (Орыс). Балалары болмады.  

(7) Узбиг Қуртуқа (Өзбек Құртқа). Балалары болмады.  

(8) Туқлуча (Тулыша), (балалары) белгісіз.  

(9) Илбасмиш (Елбасмыш). Балалары жоқ.  

Жошы ханның жетінші ұлы Бууалдың тармағының баяны Алла Тағаланың 

көмегімен аяқталды.  

 

Жошы ханның сегізінші ұлы – Шылауқан 

 

Оның балалары болмады.  

 

Жошы ханның тоғызыншы ұлы – Шиңқур51 (Сеңгір) 

 

Оның үш ұлы болды. Олардың есімдері, балалары мен немерелерінің 

тармақталуының егжей-тегжейлі баяны келесідей:  

(Сеңгірдің) бірінші ұлы – Йису Буқа (Есубұқа). Оның келесідей тәртіпте бес 

ұлы болды: Буралғи (Боралғы), Куйлук (Күйлік), Тудакан (Тудаған), Тудажи 

(Тудажы), Ахтачи (Ақташ). 

                                                           
51 Жоғарыда Сиңкур деп жазылған. 
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(Сеңгірдің) екінші ұлы – Ширамун. Оның келесідей ретте үш ұлы болды:  

Харезми (Хорезми). Оның анасы татарлардан шыққан Бураужин (Буражын).  

Чақуту (Шақуту). Оның анасы сұлдұстардан шыққан Қутлуқан (Құттыхан).  

Байрам. Оның анасы Қулдақ (Қолдақ), ол күң еді.  

(Сеңгірдің) үшінші ұлы – Мажар. Оның келесідей тәртіпте үш ұлы болды:  

 

728-бет 

Урусақ (Орысақ), Байан (Баян), Байқу. 

Жошы ханның тоғызыншы ұлы Сеңгір әулетінің тармағы Алла Тағаланың 

көмегімен аяқталды.  

 

Жошы ханның оныншы ұлы – Шымбай 

 

Оның әйелдері мен күңдері көп болды және екі баласы болатын: Хинду, 

Тудаур. Олардың ұлдарының тармағының егжей-тегжейлі жіктелуі келесідей:  

Шымбайдың бірінші ұлы – Хинду. Хиндудың Йагу (Жағу) есімді ұлы бар 

еді. Жағудың келесідей тәртіпте үш ұлы бар болатын: Жалайиртай (Жалайыртай), 

Кундалан Манқутай (Күндалан Маңғытай), Тақачу (Тағашы).  

Бұл Жағу Шымбай дүниеден өткен соң, екі жыл бойы толық патшалықты 

басқарды, сосын оны Тоқтай өлімге кесті.  

Шымбайдың екінші ұлы – Тудаур. Оның келесі ретте екі ұлы болды:  

(1) Мажар. Оның келесідей ретте жіктелетін үш ұлы бар: Малик (Мәлік), 

Хажа Тимур (Қажа Темір), Қуртуқачу (Құртқашы).  

(2) Тарийачи (Дарияшы). Оның балалары болмады.  

Жошы ханның оныншы ұлы Шымбайдың тармағы оның (Алланың) мейірімімен 

және шарапатымен аяқталды.  

 

Жошы ханның он бірінші ұлы – Мұхаммед 

 

Оны тағы Бура деп те атайтын. Оның мүлдем балалары болмады.  

 

729-бет 

Жошы ханның он екінші ұлы – Одыр 

 

Оның Қарачар (Қарашар) есімді бір ұлы болды, ал бұл Қарашардың егжей-

тегжейлі баяндалатын (келесідей) түрде бес ұлы бар:  



 94 

Қарашардың бірінші ұлы – Қуртуқа (Құртқа). Оның анасы туглас, яғни 

таулас руынан шыққан Илтутмиш (Елтұтмыш) болатын. Құртқаның бір ұлы 

болды, есімі – Сасы.  

Қарашардың екінші ұлы – Туржи. Бұл Туржидің Ананда есімді бір ұлы бар.  

Қарашардың үшінші ұлы – Абишқа. Оның балалары болмады.  

Қарашардың төртінші ұлы – Имиган. Оның балалары болмады. 

Қарашардың бесінші ұлы – Тауекал (Тәуекел). Оның балалары болмады.  

(Осымен) Жошы ханның он екінші ұлы Одырдың тармағы аяқталды.  

 

Жошы ханның он үшінші ұлы – Тоқа Темір 

 

Бұл Тоқа Темірдің төрт ұлы болды. Олардың есімдері мен балаларының 

тармақталуы егжей-тегжейлі және ретімен келесідей түрде баяндалады:  

(Тоқа Темірдің) бірінші ұлы – Байтимур (Байтемір). Оның үш ұлы болды: 

Туқанчар (Тоғанжар), Билқичи (Білқышы), Кукачу (Көкеші). 

(Тоқа Темірдің) екінші ұлы – Байан (Баян). Оның екі ұлы бар: Ғазан мен 

Данишманд (Данышпан). Олардың бірде-бірінің ұлдары болмады.  

(Тоқа Темірдің) үшінші ұлы – Уруң (Орың). Оның төрт ұлы бар:  

(1) Ачиқ (Ашық). Оның ұлы бар, есімі – Бахтийар (Бақтияр).  

(2) Ариқли (Арықлы). Оның үш ұлы бар: Адил (Әділ), Сақричи (Сақришы), 

Анбарчи (Анбаршы).  

(3) Қарақир (Қарақыр). Оның үш ұлы бар: Нигбай, Гирайча (Гирайша), 

Шибақучи (Шибағушы).  

(4) Сарижа (Сарыжа). Оның бір ұлы бар болды, есімі – Кунчик (Күншық).  

 

730-бет 

(Тоқа Темірдің) төртінші ұлы – Кид Тимур (Кид Темір). Оның екі ұлы бар. 

Қара хажа (Қара Қажы) мен Абай. Олардың балалары болмады.  

Жошы ханның он үшінші ұлы Тоқа Темірдің тармағы оның (Алланың) 

мейірімімен және шарапатымен аяқталды. 

 

Жошы ханның он төртінші ұлы – Шиңкум (Шыңқұм) 

 

Шыңқұмның балалары болмады.  
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Жошы ханның осы он төрт ұлы туралы сенімге лайықты кісілер айтып 

жеткізген ұлдарының есімдері және олардың балалары мен немерелерінің есімдері 

толықтай жазылды. Олардың шежіре кестесі де осы айтылатындай түрде еді.  

Осымен бітті.  

 

731-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

ЖОШЫ ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН  

Оның билікке келу уақыты, билік құрған кезінде орын алған оқиғалар 

туралы: таққа отыру кезіндегі тағының, әйелдерінің, ханзадалар мен әмірлердің 

суреттелуі, оның жайлаулары мен қыстаулары, жүргізген соғыстары жайлы, 

соғыстары мен жеткен жеңістері туралы баяндау және оның билік құруының 

ұзақтығы жайлы 

 

Шыңғыз хан Ертіс өзені мен Алтай тауларының айналасындағы барша 

уәлаяттар мен ұлысты, ол аймақтардағы жайлаулар мен қыстауларды Жошы 

ханның билігіне берді. Және (Жошы хан) Дешті Қыпшақ пен сол жақтағы 

өңірдегі мемлекеттерді азат етіп, өзінің иелігіне қосып алуы туралы бұлтартпас 

бұйрық берді. Оның (негізгі) жұрты Ертістің айналасында болды және оның 

мемлекетінің астанасы да сол жерде еді.  

 

Жошы ханның жағдайы жайлы қысқаша хикая 

 

Жошы хан әкесінен бұрын дүниеден өткендіктен, тек қана оған қатысты 

болатын хикаяларды жеке-дара, өз алдына келтіру мүмкін емес. Сондықтан оның 

жағдайының (ісінің) баяндалуы Шыңғыз хан туралы хикаяда аралас түрде 

егжей-тегжейлі баяндалып, оның ауруы мен өлімінің жағдайлары жазылатын 

болады. Бұл келесідей болған еді:  

Жошы хан Шыңғыз ханның бұйрығына сәйкес, әркез жорықтарда 

 

732-бет 

жүрді. Көптеген аймақтар мен қалаларды азат етіп, бойсұндырды (содан мол 

әскери тәжірибеге ие болды). Шыңғыз хан тәжіктер уәлаятына жолға шығып, 

Отырар шекарасына жеткенде, ол оны Отырарды алуға тағайындап, сонда 

қалдырып кетті.  
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Бұл алдында Шыңғыз хан туралы дастанда баяндалғандай, Жошы хан 

Отырарды алды. Оның бекінісін азат етіп, оны (қала ішіндегі бекіністі) қиратып 

тастады да, кері бұрылды. Ол өзінің жолай кезіккен аймақтардың бәрін бағындырып, 

Самарқан аймағына, әкесінің қызметіне келді. Шыңғыз хан ол жерден оны 

бауырлары Шағатай және Үгетаймен бірге Хорезмді азат етуге жіберді. Олар ол 

жерді қоршауға алғанда, онымен Шағатайдың келіспеушілігінен оны (біраз 

уақыт) азат ете алмай жатты.  

(Сол кезде) Шыңғыз хан: «Ол шайқасқа басшы Үгетай болсын», – деп әмір 

етті. Өзінің қабілеттерінің арқасында ол бауырларының арасында келісім 

орнатты, олар бірлесіп Хорезмді қолға алды. (Сосын) Шағатай мен Үгетай 

әкесіне қарай жолға шығып, оның алдына Таликан бекінісіне келді.  

Жошы хан болса, Хорезм жолы арқылы оның киіз үйлері тұрған Ертіс жағына 

қарай жол тартып, өзінің Ордаларына барып қосылды (қоныстанды). Ал одан 

бұрын Шыңғыз хан: «Жошы солтүстік уәлаяттарды азат етуге жорыққа шығып 

Килар, Башқұрт, Орыс, Шеркес, Дешті Қыпшақ пен сол өңірдің өзге де 

аймақтарын бағындырсын», – деп бұйрық берген болатын.  

Сонда ол (Жошы) бұл істі атқарудан жалтарып, өз үйіне кетіп қалғанда, 

Шыңғыз хан қатты ашуланып: «Мен оны өлімге кесем, оған мейірім болмас!» – 

деді.  

Жошы болса, кенеттен ауырып қалды, сондықтан әкесі тәжіктер уәлаятынан 

өз ордаларына келген кезінде, оған бара алмады. (Бірақ) оған аңшылық кезінде 

ұсталған аққулардың бірнеше харуарын52 (көп мөлшерін) жіберіп, өтіне кешірім 

сұрады. Бұдан соң Шыңғыз хан тағы да бірнеше рет оны шақыртуға бұйрық берді, 

алайда ол ауру болғандықтан келе алмай, үзір сұраумен болды.  

 

733-бет 

Сосын (бірде) маңғұт руынан шыққан бір кісі Жошы жұртының жерімен өтіп 

бара жатты. Сол кезде Жошы сондай науқас күйде жұрттан жұртқа көшіп, өзінің 

аңшылық орны болған тауға келіп жетті. Өзі әлсіз болғандықтан, аңшылық жасауға 

аңшы әмірлерді жіберді. Әлгі кісі бұл аңшылық жасап жүрген адамдар тобын 

көргенде, оны Жошы екен деп ойлап қалды. Содан соң ол Шыңғыз ханның алдына 

келген кезде, ол (Шыңғыз хан) Жошының науқасының жағдайы жайлы сұрады, 

сонда ол (әлгі адам):  

– Ауруы жайлы білмеймін, алайда пәлен деген тауда ол аңшылық жасап жүр 

еді, – деді.  
                                                           
52 Харуар – 300 кг/ға тең салмақ өлшемі. Және «көп мөлшерде» деген де мағынаны аңғартады. 
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Осы себептен Шыңғыз хан ашудың отымен өртеніп кетті, «Ол бүлік 

шығарып, әкесінің сөздеріне мән бермейтін болған» деп ойлап: 

– Жошы мұндай істер істеп, ақылынан адасыпты, – деді.  

Сөйтіп, оның жағына қарай әскери жорыққа шығуға және барлығының алдында 

Шағатай мен Үгетай жүруіне бұйрық берді. Өзі де олардың соңынан жорыққа 

шықпақ болды. Осы уақытта ...53 жылы Жошыға қатысты қайғылы оқиғаның 

(оның қайтыс болғанының) хабары келіп жетті. Шыңғыз хан одан қатты көңілі 

түсіп, қапаланды. Ол тергеу жүргізіп, әлгі маңғұттың өтірігі шығып, Жошының 

ол уақытта аңшылықта болмағаны және ауырып жатқаны дәлелденді. (Шыңғыз 

хан) ол адамды өліммен жазалау үшін өзіне шақыртты, (бірақ іздегендер) оны 

таба алмады.  

Жошы ұлысынан түрлі уақыттарда келген құрметті әмірлер мен елшілер 

«Оның өлімі отыз бен қырықтың арасында болды», – деп айтады, негізінде бұл 

сөздер қиястауға (салыстырып көргенде шындыққа) жақын. Ал кейбіреулер 

болса «Ол жиырма жасында дүниеден өтті», – дейді, алайда бұл таза адасушылық.  

Оның және Шыңғыз ханның өлімінен соң, Үгетай қаған таққа отырып, ол 

Шыңғыз ханның Жошы ханға «Солтүстік уәлаяттарды жеңіп алу туралы» берген 

жарлығы негізінде, оның (Жошы ханның) әулетіне (осы бұйрықты орындауды) 

тапсырды. Олар өзге ханзадалардың көмегімен сонымен айналысты.  

 

734-бет 

Әке мұрагері ретінде Батудың таққа отыруы және оның билік құрған 

кезіндегі өмірлік жағдайлары 

 

Жошы хан дүниеден өткен кезде, оның екінші ұлы Бату әкесінің орынбасары 

ретінде өзінің ұлысында хан тағына отырды. Бауырлары оған бағынып, 

мойынсұнды. Үгетай ханның кезінде, бұл жайлы жоғарыда егжей-тегжейлі ол 

туралы хикаяда баяндалғандай, ол (Үгетай хан) оны бауырларымен және өзге де 

ханзадалармен бірге бұрынғы бұйрыққа сәйкес солтүстік аймақтарды жеңіп 

алуға тағайындады. Содан бәрі оның қасына жиналып, біріге жорыққа шықты. 

Бұл бұрын баяндалғандай, ол мемлекеттердің көп бөлігін азат етті. Мөңке қаған 

мен Күйік хан ханзадалардың қайтып келуінен соң, бауырларымен бірге, бұл 

оның шежіресіне қосымшада еске алып өтілгендей, ол уәлаяттардың қалған 

бөліктерін азат етумен айналысты.  

                                                           
53 Түпнұсқада қай жыл екені жазылмаған. 
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639 хижри жылының басында, Үгетай қаған дүниеден өткен кезде, Бату 

жасының қартайғандығынан күштерінің азайғандығын сезді. Сөйтіп, оны Құрылтайға 

шақырғанда, ол ауруының себебінен қатысудан бас тартты. Ол бәрінің арасындағы ең 

үлкені болғандықтан, ол болмағандықтан үш жыл бойы қағандық туралы іс 

айқындалмады. Сонда Үгетай қағанның үлкен әйелі Төрегене қатын билік етті. 

Бұл кезде мемлекеттің атырабында да, орталығында да бүлінушілік орын алды. 

Ал (Үгетай) қаған тақ мұрагері етіп өз немересі Шераманды тағайындаған еді. 

Алайда Төрегене қатын мен кейбір әмірлер келіспеді, сөйтіп: «Күйік ханның 

жасы үлкен» деп, оны таққа отырғызу үшін қайта Батуға өтініш жасады.  

Ол оларға ренжулі болғандықтан, әрі бұрынғы жағдайдан нашар оқиғалар 

орын алуынан қорыққандықтан әрекетке келіп, ақырын жолға түсті. Ол және 

басқа туыстары келгенге дейін олар өз күшімен Күйік ханды қағандыққа отырғызды.  

Күйік қаған жазылмайтын аурумен ауру болғандығынан  

 

735-бет 

«Әкемнің маған берген көне жұртының суы мен ауасы мен үшін пайдалырақ» 

деген сылтаумен ол барша әскерімен бірге Имил Қучин (Еміл Қожын) жеріне 

қарай жолға шықты.  

Ал Бату ол жерге жақындап келгенде қауіптене бастады. Төле ханның 

бәйбішесі Сұрғақтан бике Шыңғыз ханның кезінен бері Жошы мен Төленің 

және екі жақтың әулетінің ортасында орныққан достықтың негізінде жасырын 

«Күйік хан ол аймаққа айласыз барған жоқ» деген хабар жіберді. Осыған орай 

Батудың күдігі күшейе түсті де, ол алдын ала дайындық және сақтық жасап 

Күйік ханның келуін күтті.  

(Күйік ханның) өзі болса, одан Бесбалыққа дейін бір апталық жол болған 

жерге – Самарқанға келген кезде 640 хижри жылы ауырған сырқатынан дүние 

салды. Қайтадан тақ патшасыз қалып, көп уақыт тұрды. Сол кезде қайтадан Төрегене 

қатын билік етті.  

Батудың ауруы жайлы сөз тараған кезде Сұрғақтан бике «Науқасты көріп 

қайту» сылтауымен өзінің ұлы Мөңке қағанды оған жіберді. Бату оның 

келгеніне қуанды, сөйтіп ол өз көзімен оның бойында салтанат пен ақылдың 

сипаттарын көргендіктен және Үгетай қағанның балаларына ренжулі болғандықтан: 

«Мөңке қаған – Шыңғыз ханның кенже ұлы Төле ханның үлкен ұлы. Негізгі 

жұрт пен мекен оған тиесілі. Ол ханзаданың өзі өте ақылды әрі қабілетті және 

патшалық етуге дайын. Ол тұрғанда қалайша басқа біреу қаған бола алады?! 

Оған қоса Үгетай қағанның балалары әкесінің сөзіне қарсы шығып, билікті 

Шераманға берген жоқ. Және көне заң мен дәстүрден аттап өтіп, аға-інілермен 
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кеңес жасамай тұрып Шыңғыз ханның барлық балаларынан артық жақсы көрген 

және оның күйеуінің лақабын Чаур сечен (Шауыр шешен) деп атаған кенже 

қызын жазықсыздан-жазықсыз өлтірді. Сол себепті қағандық оларға болмайды», 

– деді де, ол өзі Мөңке қағанды қағандыққа отырғызды және өзінің  

 

736-бет 

барлық бауырлары мен туысқандарын және әмірлерін оған бағындырып, 

мойынсұндырды. Онымен бірге өзінің бауыры Беркені және тақ мұрагері болған 

өз ұлы Сартақты үш түмен әскерімен, олар оны Шыңғыз ханның негізгі жұрты 

болған Ұнан, Килураң жеріне, қағандық тағына, әлем билеушілігінің биік орындығына 

отырғызу үшін және Үгетай қағанның ұлдарының опасыздық ойластырған қу 

істерін түзеп, орнына келтіру үшін жіберді.  

Жалпылай айтқанда, қағандықтың Төле ханның үйіне берілуі және өздерінің 

атына құқықтарды бекітуі Сұрғақтан бикенің қабілеттері мен көрегендігіне және 

олардың Батумен достығы арқасында, оның көмегі мен қолдауы нәтижесінде 

жүзеге асты. Бұдан кейін де, оның өмірінің соңына дейін және оның өлімінен соң, 

Сартақ пен Ұлақшының уақытында және Беркенің (билігінің) көп уақытында 

Төле хан мен Бату ұрпақтарының арасында бірлік пен достық жалғасулы болды.  

Бату тірі кезде-ақ Мөңке қаған өзінің үшінші бауыры Хұлағу ханды саны 

көп әскерімен Иран жерінің мемлекетіне тағайындап, әрбір ханзаданың әскерінің 

әрбір ондығынан екі кісіден алып (әскер құрап), олар Хұлағу ханмен бірге, оның 

көмекшілері болулары үшін аттандырды. Орда өзінің үлкен ұлы Құлиды бір 

түмен әскерімен Хорезм және Дехистан жолы арқылы жіберді. Ал Бату Хұлағу 

ханның әскеріне көмек болып, оған қызмет етулері үшін қыпшақтық Дербенд 

жолы арқылы Шибанның ұлы Балақанды және Жошы ханның жетінші ұлы 

Бууалдың ұлы Мыңқадырдың ұлы Тутарды жіберді.  

Бату хан болса, 650 хижри жылы Еділ өзені бойындағы Сарай жерінде дүние 

салды. Оның өмірі қырық сегіз жыл болды. Мөңке қаған оның ұлы Сартақтың 

келуін құрметпен қарсы алды. Оның атына тақ пен мемлекетті бекітіп, қайтуына 

рұқсат берді. Жолда ол да дүниеден өтті. Мөңке қаған оның әйелдерін, ұлдары 

мен бауырларын шақыртып елшілер жіберді. Ал Батудың немересі Ұлақшыға 

әкесінің тағы мен патшалығын табыстады.  

 

737-бет 

Сөйтіп, барлығына арнайы мейірім білдіріп, әлпештеді. Ұлақшы да тез арада 

дүниеден өтіп, өзгелерге патшалық пен тақты қалдырды.  
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738-бет 

Жошы хан ұлысының тағына Беркенің отыруы және оның өмірлік  

жағдайларының баяны 

 

Бату дүниеден өткенде және оның орынбасарлары болып тағайындалған 

ұлдары Сартақ пен Ұлақшы бірінен соң бірі дүние салғанда, оның кіші інісі 

Берке 652 хижри жылы оның орнына отырды. Оның бұйрықтары ұлысында 

мүлтіксіз орындалатын болды және ол адалдық, жақтастық пен бірлік жолымен 

жүріп, дәстүрге сай Төле ханның үйімен шынайы достықты сақтап отырды.  

654 хижри жылы осы мемлекетте болған Балақан Хұлағу ханға қарсы 

опасыздық пен арамдық ұйымдастырды, сөйтіп сиқырға жүгінді. Бұл жария 

етіліп сыртқа шығып кетті. Ол туралы (Хұлағу хан) тергеу жасады, (содан) оның 

өзі де мойындады. (Екі арада) ренжу туындамауы үшін Хұлағу хан оны 

(Балақанды) әмір Сунжақпен бірге Беркеге жіберді. Олар ол жаққа барғанда, 

оның кінәсі нақты анықталған соң, Берке оны (қайтадан) Хұлағу ханға жіберіп: 

«Ол кінәлі, мұны сен шешесің», – (деді). 

Хұлағу хан оны өлімге кесті. Осыдан көп ұзамай Тутар мен Құли де дүниеден 

өтті. Оларға қастықпен (әдейі) у берді деген күдік пайда болды. Сондықтан олардың 

ортасында наразылық туындап, Берке Хұлағу ханмен қастаса бастады. Бұл 

Хұлағу хан туралы хикаяда айтылатындай, 660 хижри жылы олар соғысты. Бұл 

мемлекетке Құли және Тутармен келген әскерлердің көп бөлігі қашып кетті. Кейбірі 

Хорасан арқылы шығып, Ғазна мен Бини Гау тауларынан бастап, Үндістанның  

 

739-бет 

шекарасы болған Мултан мен Лахорға дейін орналасты. Олардың қолбасшылары 

болған әмірлердің арасындағы ең үлкені Никудар болатын. Ал Хұлағу ханның 

әмірлерінен Унагу чина мен ...54 олардың соңынан келді. Ал басқа бір бөлігі 

Дербенд арқылы өздерінің үйлеріне жетіп алды.  

Берке мен Хұлағу ханның арасындағы ол фитна55 олардың өмірінің соңдарына 

дейін жалғасты. Ноқай ержүрек және өте батыл ханзада еді. Ол Құлидың ұлы 

Тумаханның ұлы Шарықтың ұлы болатын.  

663 хижри жылы Хұлағу хан Чағатудағы (Шағатудағы) қыстауында дүние 

салғанда, оның орнына таққа ұлы Абақа хан отырған кезінде де, онымен Беркенің 

арасында әуелгідей дұшпандық жалғасты. 665 хижри жылы Берке Абақа ханмен 
                                                           
54 Түпнұсқада есімі жазылмаған. 
55 Жанжал. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
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соғыстан қайтып, Шируан (Ширван) аймағына келді. Сосын Дербенд арқылы 

өтіп, Тарак (Терек) өзеніне жақын жерде дүние салды.  

 

740-бет 

Батудың екінші ұлы Туқұқанның ұлы Мөңке Темірдің 

өз ұлысының патшалық тағына отыруы 

 

Берке дүниеден өткен соң, оның орнына аталған Мөңке Темірді отырғызды. 

Ол да ұзақ уақыт Абақа ханға қарсы болып, олар бірнеше рет соғысты және 

Абақа хан жеңіске жетіп отырды. Соңында олар 66(...) жылы, қатты мұқтаж 

болғандықтарынан, бұл Абақа хан туралы дастанда толық айтылатындай, бейбітшілік 

жасады. Олар сол кезден бастап, Арғын ханның (патшалық) дәуірінде, яғни 687 

хижри жылдың рамазанына дейін олардың қолбасшылары тама Тоқтай мен Бұқа 

болып, олар қайтадан үлкен әскерге ие болғанға дейін (олар) талас жасауды 

қойды.  

(Ол кезде) Арғын хан Арран мен Муғандағы қыстауларынан жайлауға жол 

тартып бара жатқан еді. Ол олардың келгені жайлы хабарды есітіп, қайтадан кері 

қайтты. Содан алдыңғы шепкі әскердің ұлы әмірлері Тағашар мен Қунжиқбалды 

(Қонжықбалды) әскерімен жіберді. Олар шайқасып, олардың әскерінің қолбасшысы 

Боралдайды және көп әскерін өлтірді. Содан дұшпандар жеңілген күйі кері 

бұрылды. Сол уақыттан бері осы мүбәрак Ислам патшасы Ғазан ханның (Алла 

оның билігін мәңгі етсін!) кезіне дейін олар қайта жанжалдасқан жоқ және 

әлсіздіктерінен жанжалдасуға қарағанда, келісуді жөн көрді. Сөйтіп (қазір олар), 

достық пен бірлік іздеп Ислам патшасына түрлі жағдайлар жайлы хабарлар 

айтып елшілер арқылы сыйлықтар мен мол табыстаулар жібереді.  

 

741-бет 

Мөңке Темірдің бауыры Туда Мөңкенің таққа отыруы, оның ұлдарының 

Мөңке Темір мен Тартуды тақтан тайдыруы, олардың бірігіп патшалық 

құруы, олардан Тоқтайдың қашуы мен айламен, Ноқайдың көмегімен 

тұтқынға түсіріліп, өлтірілуі 

 

681 хижри жылы Мөңке Темір он алты жыл патшалық еткен соң дүние 

салды. Сонда Туқұқанның үшінші ұлы Туда Мөңке (таққа) отырды және біраз 

уақыт патша болды. Содан соң Мөңке Темір ұлдары Алғу мен Тұғрыл және 

Туқұқанның үлкен ұлы Тартудың ұлдары Тула Бұқа мен Күнжік (бірігіп) Туда 

Мөңкені «Ол жынды» деп тақтан тайдырып, бес жыл серіктесіп патшалық етті.  
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Олар, анасы Олжай қатын болған, Кілміш аға қатынның немересі, Мөңке 

Темірдің ұлы Тоқтайдың бойында батырлық пен ержүректік белгісін көргенде, 

оған қарсы бірігіп (қастық) ойластыра бастады. Ол бұл жағдай жайлы біліп 

қойды да, олардан қашып Беркежардың ұлы Білікші (Билікші)нің алдынан пана 

іздеді. Бату мен Беркенің қолбасшысы Ноқайға хабаршы жіберіп: «Ағайындыларым 

менің өміріме қастандық жасауда. Сен ең үлкен ағасың. Мені қолдап, 

туысқандарымның маған қастандықтарын тоқтатуы үшін мен сенің, (яғни) үлкен 

болып табылатынның қорғауына жүгінемін. Мен тірі болсам, үлкенге 

бағынатын боламын және оның игі бұйрықтарын бұзбаймын», – деді.  

Ноқай (бұл) жайлы хабардар болғанда, онда (жүрегінде) қызғаныш пен 

(билікке деген) құлшыныс пайда болды. Ол өзі жеңіп алған және (өзінің) жұрты 

мен тұрақтау орны етіп алған Орыс пен Улах және Лахут аймағынан  

 

742-бет 

шығып, Узи өзенінен өтті. Содан барған әрбір мыңдық пен әрбір әмірді өзіне 

тартып: «Қарттық шағым келе жатыр, мен таласты, жанжалдар мен бүліктерді 

тастағанмын және ешкіммен жанжалдаспаймын, соғысты ойламаймын. Алайда 

менде Сайын ханның жарлығы бар, егер кімде-кім оның ұлысында жөнсіздік 

жасап, ұлысты бүлдірер болса, мен оны тергеп, олардың жүректерін бір-біріне 

келісімге келтіруім керек», – дейтін. 

Мыңдықтар (оның әмірлері) мен әскері бұл насихатты есітіп және оның 

жағынан өздеріне деген жақтастықты көрген соң, барлығы оған бағынып, 

мойынсұнды.  

Сосын ол аталған ханзадалардың ордасына жақындап келгенде, өзін 

(өтіріктен) ауру сияқты көрсетті. (Науқас болу үшін) жаңа (сойылған малдың) 

қанын ішіп, қалғанын тамағынан (құсып) шығарып тастайтын. Сөйтіп, ол (жалған) 

достық пен жақтастық жолымен келді. Ал Тоқтайға жасырын мынадай хабар 

жіберді: «Сен дайын болуың қажет және хабар берген соң жинау мүмкін болған 

әскермен келуің керек».  

Тула Бұқаның анасы Ноқайдың сұғанақ еместігі және риясыздығы, сондай-

ақ оның қан түкіріп жатқаны жайлы есіткенде, ол ұлдарына: «Бұл өмірді тастап 

бара жатқан және өзге өмірге аттануға анық таяған ол қауқарсыз қартпен 

мүмкіндігі барынша тезірек сөйлесіңдер. Егер сендер бейберекеттік пен 

ұқыпсыздық танытсаңдар аналарыңның сүті сендерге адал болмас!» – деп 

міндеттеді.  

Ханзадалар анасының кеңесіне сай аңдамай, ойланбай оны көру үшін 

Ноқайдың алдына келді. Ол (Ноқай) оларға ақыл айтқан болып:  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81/
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– Балаларым, мен сендердің аталарыңа қызмет еттім. Әуелгі кезде де, жақын 

кезде де әртүрлі әділдікті орнаттым. Мен сендердің жанжалдарыңды шынайы 

келісімге өзгерте алуым үшін сендер менің жағымсыз сөздерімді естулерің 

керек. Сендердің игіліктерің – бейбітшілікте. Мен сендерге бейбітшілік сыйлау 

үшін Құрылтай ұйымдастырыңдар, – деді.  

Осылайша ол (қулық жасап) тоқтаусыз тамағынан қатып қалған қан түкіріп 

отырды да, Тоқтайға (жасырын түрде) хабар жіберді. Сосын Тоқтай бірнеше 

мыңдықпен келіп, кенеттен ханзадаларды ұстап алып, оларды өлтіргенге дейін 

 

743-бет 

(Ноқай) осындай жағымды сөздерімен (арбап), ханзадалардың сақтығын бәсеңдетіп 

отырды. Содан соң Ноқай кері бұрылып, Еділ өзенінен өтті де, өзінің тұрақты 

жұртына қарай жолға шықты.  

 

744-бет 

Тоқтайдың өз ұлысының тағына отыруы, Ноқай екеуінің арасында  

қарсылық пен жанжалдың туындауы, бір-біріне қарсы соғыс ашуы және 

Ноқайдың жеңіліс тауып, мерт болуы 

 

Тоқтай Ноқайдың көмегімен әрі қолдауының арқасында аталған ханзадаларды 

өлтірген соң, ол Жошының тағында шексіз билікке ие патша болды. Бірнеше рет 

Ноқайға елші жіберіп, жақсы уәделермен қуантып, оны өзіне шақыртты. Ноқай 

келіспеді.  

Тоқтайдың қайын атасы, қоңырат руынан шыққан Салжидай курганның 

(Салжытай гургеннің) Килмиш аға (Кілміш аға) қатын атты әйелі бартұғын. 

(Салжытай гурген) осы қатынынан туылған Йайлақ (Жайлақ) есімді ұлына 

Ноқайдың Қабақ атты қызын айттырды. Ноқай келісім берді. Той біткеннен 

кейін біраз уақыттан соң, Қабақ қатын мұсылмандықты қабылдады. Жайлақ 

ұйғырлардың (пұтқа табынушылық) діни жамағатына жататындықтан онымен 

шығыспайтын әрі олардың орталарында дін мен діни сенімге қатысты әркез 

жанжалдар мен келіспеушіліктер орын алып отыратын. Сол үшін олар (Жайлақ 

пен туыстары) Қабақты жек көретін.  

Ол (Қабақ бұл жайлы) әкесіне, анасы мен бауырларына хабарлады. Ноқай 

қатты ашуланып, Тоқтайға елші жіберді: «Саған Сайын ханның тағын босатып 

беру үшін менің қанша қиындық мен ауыртпашылықтарды өткергенім және 

өзімді-өзім опасыздық пен залымдыққа ұрындырғаным баршаға белгілі. Ал енді 
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сол тақта қарашы Салжытай билік етіп отыр. Егер ұлым Тоқтай біздің арамызда 

әкелік-балалық қарым-қатынастардың нығаюын қаласа, ол Салжытайды  

 

745-бет 

Хорезм маңында орналасқан өзінің жұртына жіберсін, – деп хабарлады.  

Тоқтай келіскен жоқ. Ноқай Салжытай жайлы өтінішпен қайтадан елшілер 

жіберді.  

Тоқтай: «Ол мен үшін әке және тәрбиешім сияқты және қарт әмір, қалайша 

мен оны дұшпандардың қолына беремін?! – деп, (оны) берген жоқ.  

Ноқайдың өте ақылды әрі қабілетті Чабай (Шабай) атты әйелі бар болатын. 

Тоқтайға бірнеше рет елшілік қызметпен барған сол болатын. Оның үш ұлы бар 

еді: үлкені – Жуга, ортаншысы – Туга және кенжесі – Торай. Олар Тоқтайға 

тиесілі бірнеше мыңдықты мақтап-мақтап, өздеріне бағындырып Еділден өткізіп 

жіберді де, Тоқтайдың иеліктерінің үстінен дөрекілік пен залымдықтың қолын 

жайып, өздері билік ете бастады.  

Тоқтай ашуланып, мыңдықтарды қайтаруды талап етті. Алайда Ноқай 

келіспей: «Сен маған Салжытайды, оның ұлы Жайлақты және Тама Тоқтайды 

жібергеніңде мен оларды қайтарамын», – деді.  

Осы себепті екі жақтан да бүлік пен дұшпандықтың оты лаулап жанды. 

Тоқтай әскер жинап, 698 хижри жылы Узидің бойында, шамамен отыз түмен 

әскерді түзеді. Ал (бірақ) ол қыста Узи өзені толықтай қатып қалмағандықтан, 

ол ары өте алмады. 

Ноқай болса орнынан қозғалмады. Көктемде Тоқтай кері қайтып, Түн өзені 

жағалауында жазды өткізді. Келесі жылы Ноқай ұлдарымен және әйелдерімен 

Түн өзенінен өтіп, қайтадан айла-қулыққа жүгініп (өтіріктен): «Мен Құрылтай 

жасап, сендермен достасуға ниеттімін», – деді.  

Сосын Тоқтайдың әскері тарап кеткенін, оның алдында азғана (әскері бар 

екенін) білген кезде, ол оған кенеттен шабуыл жасау үшін асығыс жолға шығып 

кетті. Тоқтай оның келе жатқандығы жайлы біліп қалды да, әскер жинады. Олар 

Түн өзені бойында Бахтийари (Бахтияри) мекенінде кездесіп, шайқасты. Тоқтай 

жеңіліс тапты да, қашуға мәжбүр болған күйі Сарайға кетті.  

Үш әмір: Мажи (Мәжі), Сутан (Сотан), Сангуй (Саңғұй) әмірлер Ноқайдан 

бет бұрып Тоқтайға қарай жолға шықты. Тоқтай  

 

746-бет 

ұзақ уақыт Дербендтің күзетшісі әрі қорықшысы болған Балағаның ұлы Тұма 

Тоқтаны өзіне шақыртты да, қайтадан үлкен әскерді бастап Ноқайға қарсы 
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шықты. Ноқайдың қарсы тұруға күші жоқ еді, (шайқасудан) бас тартып, Узи56 

өзенінен өтіп, Қирим (Қырым) қаласын тонады да, көп тұтқындарды алып кетті. 

Ол жердің тұрғындары Ноқайдың сарайына барып тұтқындарды қайтару жайлы 

жалбарынды. Ноқай (әскерге) тұтқындарды қайтарып беруге бұйырды. Әскерлер 

бірден Ноқайға ашуланды да, Тоқтайға: «Біз илханның құлдары әрі 

бағыныштыларымыз, егер патша бізді кешірсе, біз Ноқайды тұтқындап алып 

келеміз», – деп хабар жіберді. Ноқайдың ұлдары ол хабар жайлы біліп қойып, 

мыңдықтарға қарсы күресуге бел буды. Мыңдық әмірлері Ноқайдың екінші ұлы 

Туганың алдына адам жіберді.  

«Біздің барлығымыз сен туралы келісім жасадық, егер сен бізге асықсаң, 

патшалықты біз саған береміз», – (десті).  

Туга олардың алдына қарай жол тартты. Олар оны дереу тұтқынға алды. 

Оның үлкен ағасы Жуга әскер жинап үлкен мыңдықтармен шайқасты. 

Мыңдықтар жеңіліс тапты да, бір мыңдық әмірі оның қолына (тұтқынға) түсті. 

Ол (Жуга) оның басын Туганы тұтқынға түсірген өзге мыңдықтарға жіберді. 

Оны (Туганы) күзетіп тұрған үш жүз адам онымен тіл табысып, түнде қашып 

шығып Ноқай мен (оның) ұлдарына қарай кетті.  

Тоқтай олардың әскерімен келіспеушілігін есіткенде, ол алпыс түмен 

әскерімен Узи өзенінен өтіп, Ноқайдың жұрты Тарка өзені бойында жайғасты. 

Арғы жақтан арбаға отырып отыз түменмен Ноқай келді де өзен жағалауына 

жайғасты. Қайтадан ауырып қалғандық сылтауымен ол арбада жатып Тоқтайдың 

алдына елшілер жіберіп:  

«Сенің құлың, мүбәрак патшаның өзі келе жатқанын білмеді. (Менің) 

иеліктерім мен әскерім илханның құлдары болып табылады. (Бұл) құл – қарт, 

әлсіз адам, бүкіл өмірін сендердің бабаларыңның қызметінде өткерді. Егер бір 

болмашы нәрсе орын алған болса, ұлдардың кінәсінен болды. Барлық үміт, ол 

бұл күнәні кешіретін  

 

747-бет 

патшаның мейірімінде», – деп (өтірік) хабар берді.  

Ал (өзі кері пиғылмен) Жуганы үлкен әскерімен жасырын түрде Тарка 

өзенінің жоғарырақ жерінен өтіп, Тоқтай мен оның әскеріне соққы беру үшін 

жіберді. Тоқтайдың қарауылдары барлаушыны ұстап алды, ол жағдайды айтып 

берді. Тоқтай оның арамзалығы жайлы білген кезде, әскерге дайындалып, жылжуға 

бұйрық берді. Екі жақтың да әскерлері шайқасты бастады. (Тоқтайдың әскері) 
                                                           
56 яғни, Днепр өзені.  



 106 

Ноқай мен оның ұлдарын жеңіп, көп халық сол шайқаста өлтірілді. Ноқайдың 

балалары бір мыңдық атты әскермен Келер мен Башқұрт жаққа беттеді. Ноқай 

болса он жеті салт аттымен қаша жөнелді. Тоқтайдың атты әскері арасынан (бір) 

орыс салт атты оны жарақаттады.  

Ноқай (оған): «Мен – Ноқаймын, мені хан болып табылатын Тоқтайдың 

алдына алып бар», – деді.  

Орыс оның тізгінін ұстап Тоқтайға алып кетті, (алайда) ол жолда жан 

тапсырды. Тоқтай болса жеңіске жеткен күйде олардың астанасы болған Сарай 

Батуға қайтып келді.  

Ал Ноқайдың ұлдары пайдасыз толқумен болды. Олар өздерінің жағдайынан 

ешқандай жақсылықты көрмеген соң, Туга мен оның анасы Шабай және Торайдың 

анасы Жайлақ Жугаға: «Ең жақсысы қарсылық пен тәкаппарлықты тастап 

Тоқтайдың алдына барайық», – деді.  

Жуга бұдан қорқып кетті де, бауыры мен әкесінің әйелін өлтірді, ал өзі 

болса, бірнеше жақтастарымен бірге қаңғып, тентіреп жүрді. Оған алып баратын 

жол Сират көпірі57 сияқты (ені бойынша) енсіз және ашкөздің жүрегі сияқты тар 

болған бір бекініске барып тығылды. Оның соңы қалай болар екен!?  

Бұған дейін Ноқай Абақа ханмен де, Арғын ханмен де шынайы достық пен 

бірігуге бастау берген еді, содан ...58 жылы ол өзінің әйелі Шабайды ұлы Тораймен 

бірге және бір әмірді Абақа ханның алдына жіберіп, одан екі қызын айттырған 

еді. Сөйтіп, ол (Абақа хан) бір қызын Торайға тұрмысқа берді. Олар біраз уақыт 

сол жақта болды, соңынан оларды әлпештелген күйі кері қайтарды. Онымен 

Тоқтайдың ортасында жанжал мен соғыс орнағанда, ол әрдайым Ислам патшасына 

(Алла оның билігін мәңгі етсін!)  

 

748-бет 

құрметті елшілерді жіберіп көмек жайлы жалбарынып, оның ұлы мәртебелі 

затына тәуелді болуды қалаған еді. Шынын айтқанда, сәт өте ыңғайлы еді, 

алайда Ислам патшасы Ғазан хан ((Алла) оның патшалығын мәңгі етсін!) ойларының 

асқақтығынан келіспеді, сөйтіп:  

«Қазіргі уақытта сатқындық пен сөзді бұзу бекзаттықтан алыс. Айла мен 

арамзалық ақыл жағынан да, илахи59 заңдар жағынан да және Жаса жағынан да 
                                                           
57 Сират көпірі – Ақирет күні адамдарды сынақтан өткізетін қылкөпір. 
58 жылы жазылмаған. 
59 Илахи – Құдайлық, Тәңірлік! 
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мін тағылып, тыйым салынады. Бізбен Ноқайдың ортамызда қаншалықты толық 

достық болғанымен, алайда біз олардың даулары мен жанжалдарына кірмейміз 

(араласпаймыз). Себебі ыңғайлы сәтті зұлымдыққа пайдалану – мақтауға лайықты 

қасиет емес, әсіресе ұлы патшалар арасында», – деп айтып, ол ыңғайлы жағдайларға 

көңіл бөлмеді.  

Ал Тоқтай да қорыққандықтан және қауіптенгендіктен, бұл жағдайдың 

алдын алу үшін достығын білдіріп, елшілер жіберумен болды.  

Ислам патшасы Ғазан хан (Оның билігін мәңгі етсін!) екі жақтың да 

елшілерін шақыртып алып, қабылдау уақытында:  

– Мен сендердің өз араларыңдағы іске кірмеймін (араласпаймын) және сәтсіз 

жағдайларыңды қолданбаймын. Егер сендер бір-бірлеріңмен достасқандарыңда 

жақсы және мақтауға лайық болатын еді», – деді.  

Сөйтіп, олардың қауіптері мен күмәндарын сейілту үшін ол өзінің мүбәрак 

затымен Аррандағы қыстауға барған жоқ, керісінше олардың көңілдері тоқ 

болулары үшін Бағдат пен Диярбекирде қысты өткізді. Содан осы уақытқа дейін 

ол жүрегінде Тоқтаймен де, Ноқайдың ұлдарымен де достық пен адалдықты 

сақтауда. Және ол: 

«Ағайындардың (туыстардың) арасынан ешкім олармен жанжалдасуды 

бастамауы әрі дұшпандыққа сылтау іздемеуі керек. Біз ұлысқа келетін зиянның 

күнәсі бізге қайтпауы (біз кінәлі болмауымыз) үшін ешқашан жанжалды бастамаймыз 

және соңы бүлікке алып баратын нәрсені жасамаймыз», – деп бұйрық берген еді 

және бұйрық беруде. 

(Міне, осылайша) Алла Тағала оның кіршіксіз болмысы мен нұрлы рухын 

таза игілік пен шексіз мейірімнен жаратқан, (сондықтан ол) мінезінің бекзаттығымен 

сипатталған, әлемнің барлық түкпірлерінде әділдігімен және жақсылық 

жасауымен танылған, діннің қамын ойлайтын, әскерді (ізгілік үшін) жасақтайтын, 

бағыныштыларына мейірімді, оң жұлдыздың астында туылған таңдаулы патша – 

шаханшах болып табылады. Шексіз ұлылық пен асқан үстемдік иесі Алла оған 

әлем жұртшылығының басында көп жылдар мен ұзына ғасырлар бойы (билеуші) 

болуын сыйлық етіп,   

 

749-бет 

өмірінен, алпауыт мемлекетінен, патшалығынан және сұлтандығынан (бақ-дәулетті) 

игілік берсін. Таңдаулы Пайғамбардың және оның ізгі отбасының құрметі үшін 

(осы тілектер қабыл болсын!). 
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ЖОШЫ ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН 

ҮШІНШІ БӨЛІМ 

 

Оның мақтауға тұрарлық сипаттары, өмірлік салты мен мінез-құлқы, 

оның айтқан өсиеттері, берген жақсы үкімдері мен билік құрған кезінде 

орын алған оқиғалар мен жағдайлар. Олар жоғарыдағы екі бөлімде 

айтылғандардан бөлек, түрлі адамдар мен әртүрлі кітаптардан белгілі 

болған деректер 

 

750-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ШАҒАТАЙ ТУРАЛЫ ДАСТАНДАР 

Бұл (дастан) үш бөлімнен тұрады 

 

Бірінші бөлім. Оның шежіресінің баяны, оның әйелдері, ұлдары және осы 

уақытқа дейін тараған немере-шөберелері туралы жаднама. Оның суреттемесі 

және оның балалары мен ұрпақтарының шежіре кестесі. 

Екінші бөлім. Оның патшалық уақытындағы тарихы туралы хикаялар, оның 

таққа отыру кезіндегі тағының, әйелдерінің, ханзадалары мен әмірлерінің 

суреттелуі, оның ұлысы мен ол туралы кейбір мәліметтер туралы және соғыстары мен 

жеткен жеңістері туралы жаднама. Сондай-ақ оның және оның әулетінің осы 

уақытқа дейін билік етуінің ұзақтығы.  

Үшінші бөлім. Оның мақтауға лайық өмір салты мен мінезі туралы және 

жоғарыдағы екі бөлімге кірмей қалған, тағы да әртүрлі кітаптар мен түрлі 

адамдардан (түрлі уақытта) бөлек-бөлек белгілі болған әртүрлі жағдайлар мен 

оқиғалар туралы, ол айтқан ақылдар мен мысалдар (әңгімелер), ол шығарған 

жақсы үкімдер туралы. 

 

751-бет 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Шағатай шежіресінің баяны: оның әйелдері мен балалары және қазіргі 

уақытқа дейін тараған ұрпақтарының тармақтары жайлы жаднама және  

оның бейнесі мен оның балалары мен немере-шөберелерінің шежіресі 

 

Шағатай Шыңғыз ханның екінші ұлы еді. Оның анасы, ықпалға ие болған 

төрт ұлдың анасы, қоңырат руынан шыққан Дай ноянның қызы, оның (Шыңғыз 

ханның) бәйбішесі Бөрте фужин болатын.  
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Шағатайдың әйелдері мен күңдері көп, алайда олардың арасындағы ең 

ықпалдылары екі әйелі болатын:  

Біріншісі (әйелі) – оның барлық көрнекті ұлдарының анасы болған, 

қоңыраттардың патшасы Дәрітайдың ұлы Қата ноянның қызы Йисулун хатун 

(Есулін қатын) болатын. Шыңғыз ханның бәйбішесі Бөрте фужин мен Есулін 

қатынның әкесі немере аға-қарындас болатын.  

Екіншісі (әйелі) – Есулін қатынның сіңлісі Туркан (Түркен) қатын. Ол (Шағатай) 

оған Есулін дүниеден өткен соң үйленді.  

 

Оның ұлдары мен немерелері және (олардың) қазіргі уақытқа дейінгі  

тармақтары туралы жаднама 

 

Оның келесідей жіктелуде және ретте алты ұлы болды:  

Бірінші (ұлы) – Муатуган (Муатуған); 

Екінші (ұлы) – Мужи Йиба (Мошы Еба (Мөжі Еба); 

Үшінші (ұлы) – Билгаши (Білгеші); 

Төртінші (ұлы) – Сарбан; 

Бесінші (ұлы) – Йису Муңка (Есу Мөңке); 

Алтыншы (ұлы) – Байдар.  

Бұл аталған алты ұлдың шежірелері мен түсініктемелері, олардың 

әрқайсысы туралы бөлек-бөлек жазылған түрде беріледі.  

 

752-бет 

Шағатайдың бірінші ұлы – Муатуған 

 

Ол Есулін қатыннан дүниеге келді. Әкесі (Шағатай) оны басқа балаларына 

қарағанда көбірек жақсы көретін және Шыңғыз хан да оны (қатты жақсы 

көргендіктен) ол көбінесе соның алдында болатын. Шыңғыз хан оның әкесі 

Шағатайды Жошымен және Үгетаймен бірге Хорезмді қоршауға алуға жібергенде, 

өзі Бамиян бекінісін қоршауға алып жатқанда Муатуғанды бекіністен оқ атып 

жаралады, ол дүние салды.  

Шыңғыз хан осы себептен үлкен қайғыға берілді. Содан ол бекіністі алған 

кезде оны түгелдей қиратып тастап, оның тұрғындарының барлығын өлтіріп, 

оны «Мау құрұқан»60 деп атады. Шағатай қайтып келген кезде, ол сол бекіністі 

                                                           
60 яғни, мейірімсіз қала. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%96%D2%A3%D0%BB%D1%96/
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қиратып жатқан еді. Шыңғыз хан бірде-бір адам оған ол оқиға (баласының 

өлімі) жайлы хабарламауын бұйырды. Бірнеше күн бойы оған «Муатуған пәлен 

жаққа кеткен еді» деп айтты. Ал кейін бір сылтаумен, ол (Шыңғыз хан) бірде 

әдейілеп ұлдарына:  

– Сендер мені тыңдамайсыңдар және мен сендерге айтқанды орындамай-

сыңдар, – деп ұрыса бастады. Шағатай тізе бүгіп: 

– Шыңғыз хан қалай бұйырса, мен солай істеймін, егер ықылассыздық танытсам 

өліп кетейін, – деді. Шыңғыз хан бірнеше рет: 

– Сен шын айтып жатырсың ба және солай істейсің бе? – деп сұрады. (Ол) 

жауап ретінде: 

– Мен қарсы істейтін болсам өліп кетейін, – деді. Сонда (Шыңғыз хан):  

– Муатуған дүниеден өтті, жылап-зарлаудың қажеті жоқ, – деді. Шағатайдың 

іші өртеніп кетті, алайда әкесінің бұйрығына сай ол шыдады, жылаған жоқ. 

Арадан біраз уақыт өткен соң, ол бір қажеттіліктің сылтауымен сыртқа шығып 

кетті. Шетте жасырын жылап алды, көзін сүртіп, әкесінің алдына қайтты.  

Муатуғанның келесідей ретте төрт ұлы бар: Байжу, Бури (Бөрі), Йисун Туа 

(Есен туа), Қара Хулагу (Қара Хұлағу). 

Бұл төрт ұлдың балалары мен немерелерінің шежіресі, олардың әрқайсысы 

жайлы бөлек-бөлек,  

 

753-бет 

егжей-тегжейлі келтірілген.  

 

Муатуғанның бірінші ұлы – Байжу 

 

Оның (Байжудың) Тудан атты ұлы бар. Ал бұл Туданның бір ұлы бар, оның 

есімі – Бужай (Божай), ал Божайдың Абдулла атты ұлы бар.  

 

Муатуғанның екінші ұлы – Бөрі 

 

Оның туылуы жайлы былай деп хикаялайды: Бұдан бұрын үй қызметкерлерінің 

әйелдері ордаларда жұмыс істеу үшін жиналатын дәстүр бар еді. Күндердің 

бірінде Муатуған ордаға барып көп әйелдерді көрді. Олардың арасынан 

сұлулыққа ие болған бірін бір бұрышқа алып кетіп, онымен қосылды. Сонда 

«Ол жүкті болып қалса керек» деген ой санасына келді. (Сөйтіп), оны күйеуінен 

ажыратып, (қамқорлық жасап) қарауға (күтуге) бұйырды. Ол ойлағандай жүкті 



 111 

болып шықты, одан Бөрі дүниеге келді. Оның (Бөріні туған әйелдің) өзін 

қайтадан күйеуіне беріп жіберді.  

Бұл Бөрі өте ержүрек әрі адуынды болды. Ол ішіп алған кезде дөрекі сөздер 

айтатын. Істің өршігені сонша, (бірде) Мөңке қаған кезінде шарап ішіп отырғанда, ол 

жүрегінде жасырған ашуының нәтижесінде Батуды балағаттап отырды. Бату ол 

жайлы есіткенде, ол оны шақыртты. Мөңке қағанның бұйрығына сай Мыңғысар 

ноян оны Батудың алдына алып барды. Сөйтіп, Бату оны өлтірді.  

Бұл Бөрінің келесідей ретте бес ұлы бар еді:  

(Бөрінің бірінші ұлы) – Қадақай Сачан (Қадақай шешен). Оның келесідей 

ретте төрт ұлы бар:  

(1) Налиқу (Нәліқу). Оның үш ұлы бар: Тимур (Темір, Урадай (Орадай), 

Туман (Тұман).  

(2) Буқу. Оның екі ұлы бар: Зулқарнайн (Зұлқарнайн), Әли (Әлі).  

(3) Бука-Тимур (Бұқатемір). Оның екі ұлы бар: Ұруг Тимур (Ұрықтемір), 

Улжай (Олжай).  

(4) Буқа (Бұқа). (Оның балалары) жоқ.  

 

754-бет 

(Бөрінің екінші ұлы) – Ахмед. Оның екі ұлы бар:  

(1) Баба. (Оның) үш ұлы бар: Хабил Тимур (Әбілтемір), Қабил Тимур 

(Қабылтемір), Йулдуз Тимур (Жұлдызтемір).  

(2) Сати. (Балалары) белгісіз.  

(Бөрінің үшінші ұлы) – Ачиқи. Оның екі ұлы бар:  

(1) Урук (Өрік). (Оның) екі ұлы бар: Йул Буқа (Жолбұқа), Ғазан.  

(2) Иршил Турган (Ершіл Тұрған).  

(Бөрінің төртінші ұлы) – Ибуган (Ибуған). (Балалары) жоқ.  

(Бөрінің бесінші ұлы) – Абишка. Оның Урук (Өрік) есімді ұлы бар. Бұл 

Абишка әркез Құбылай қағанның қызметінде болды. Қазіргі уақытта ол Темір 

қағанның қызметінде және өте қартайып қалған. Ол сол жақтағы барлық 

ханзадалардан ықпалды және өте құрметті әрі сыйлы. 

Арық Бұқаның Құбылай қағанмен қарсыластығының кезінде ол қағанның 

қызметінде болды. Ол (қаған) оны Шағатай ұлысының билеушісі Қара Хұлағудың 

орнына (патша болуға) билеуші етіп және Орқана қатынды тұтқынға түсіруге 

жіберді. Жол бойында оны (Қара Хұлағуды) Арық Бұқаның әскерлері ұстап 

алып, сол жаққа алып кетті. Ол онымен бірге болған (Мөңке қағанның) ұлы 

Асутай (Асаутай) оны өлімге кесті.  
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Муатуғанның үшінші ұлы – Есен туа 

 

Бұл Есен туаның келесідей ретте үш ұлы болды: 

(Есен туаның бірінші ұлы) – Myмин (Момын). Оның екі ұлы бар:  

(1) Йиба (Еба). (Оның) Билга Тимур (Білгетемір) есімді ұлы бар.  

(2) Урук Барақ (Өрік Барақ). Оның келесідей ретте бес ұлы бар: Туқта 

(Тоқты), Уладай (Оладай), Бузма (Бозма), Дуа, Биктимур (Бектемір). 

(Есен туаның екінші ұлы) – Йасаур (Жасауыр). Ол Абақа хан қараунастарға 

қарсы Гератқа аттанған жылы және Ахмед Хорасаннан қашқан жылы елші 

болып осы жаққа (Иранға) келген еді.  

 

755-бет 

Оны әмірлер өлтіріп тастады.  

(Есен туаның үшінші ұлы) – Барақ. Оның ұлдары мен немерелері көп еді. 

Алайда олардың есімдері кітап жазылып қойылған соң белгілі болғандықтан, 

олардың есімдерін бұл тақырыпта жазу үзірлі (орынсыз) болды. Осы себептен 

олар (мұнда) келтірілмеді, тек ол туралы бөлімде еске алынады, сол жерден 

оқуға болады.  

Ал (Есен туаның бірінші ұлы) Момын өте маскүнем және қаңғыбас болатын.  

Ал Барақ Құбылай қағанның қызметінде болды және қызметтік міндеттерін 

мақтауға лайықты түрде орындады. Құбылай қаған «Ол және Мүбарак шах 

Шағатайдың ұлысын бірлесіп басқарсын» деп бұйрық берді. Олар ол жаққа 

барғанда, біраз уақыт (бір-біріне) шынайы көңіл танытты. Ал одан соң Мүбарак 

шахтың бітікші әмірлерінің бірі ...61 есімді кісі және жауынгерлерінің біраз 

бөлігі Бараққа жақтас болып Мүбарак шахты тайдырып тастады. Содан Барақ 

толық билікке ие патша болды.  

Шағатай ұлысының шекарасы Қайдудың аймағымен іргелес жатқандықтан, 

(ол) Қайдудың (иеліктерінің) бір бөлігін басып алды. Және Барақ бірнеше рет 

Қайдумен шайқасты. Бірінші шайқаста ол Қайдуды жеңді. Олар қайтадан соғысты 

бастағанда Үгетай қағанның ұрығынан болған Қадан оғылдың немересі Қыпшақ 

олардың ортасында бейбітшілікті орнатты, содан олар (өзара) ант беріп, бір-

біріне анда болды. Қайду осы уақытқа дейін Барақты анда деп атаған және 

қазіргі уақытта олардың балалары бір-бірін анда деп атайды.  

Осыдан кейін ол (Барақ) қағанмен де, оған қоса Абақа ханмен де дұшпандық 

ете бастады. Ол (Барақ) сол аймақтардағы олардың жақтастарын тұтқындады, 

                                                           
61 Кісі аты жазылмаған. 
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(олардың қазынасын) тәркілеуге салды, адамдарды қинап, зұлымдық жасап, 

аймақтарды талан-таражға сала бастады. Ол Әмудариядан ары өтіп Абақа ханмен 

соғыспақ болып Қайдумен келісім жасады. Қайду оның айлаларынан  

қауіптенгендіктен және өзі де Абақа ханмен дұшпан болғандығынан, (Барақ) ол 

мемлекеттен алыстап кетуі үшін бұған келісім берді. Екеуі де Қайдудың немере 

ағайындары болып келетін Қаданның немересі Қыпшақты және Күйік ханның 

ұлы Нақудың ұлы Шабатты Барақпен бірге жолдас етіп әрқайсысын әскермен 

жіберді. Олар дариядан өткенде Қыпшақ жүрексіздігінен кері қайтты, Шабат та 

солай істеді.  

 

756-бет 

Барақ олардың соңынан өз бауырлары Жасауыр, Момын, Никубай Уғулды 

(Никубай оғылды) жіберді. Егер олар өз еріктерімен қайтып келсе (жақсы), ал 

керісінше жағдайда ол (Барақ) олардың соңынан жіберген Жалайыртай үш мың 

атты әскермен жетіп бармағанынша, әрі тұтқынға түсірмегенінше келіссөз 

жасап, ұстап тұруы керек еді. Олар Қыпшақты қуып жеткенде, ол «қайтпаймын» 

(деді). Олар оған шарап беріп, оның көңілін (айламен) алаңдатпақ болды. Ол 

түсініп қалып, оларға:  

– Міне, сендердің ойларың қандай?! Жақсылықпен кетіңдер, әйтпесе мен 

сендерді (тұтқындап) алып, өзіммен бірге алып кетемін, – деді.  

Қорыққандықтан олар кері бұрылды да, Жалайыртайды көрген кездерінде 

оған:  

– Ол алысқа кетіп қалды, сен оған жете алмайсың, – деді.  

(Осылайша) ол да олармен бірге қайтып келді. Барақ жеңіліс тауып 

Әмудариядан өткен кезінде, туысқандары мен әскерлерінің көп бөлігі одан бет 

бұрған кезде ол Жасауырды Қайдуға жіберіп:  

– Сен жіберген ағайындарың мен адамдарың табандылық пен адалдық 

танытпады. Әрқайсысы бір сылтаумен кері қайтып кетті, бірінші болып Қыпшақ 

істеді. Әскердің жеңіліс табуы себебі осындай істер болды, – деп айтуын 

бұйырды.  

Қайду айтып жеткізу бұйырылған (хабарды) есіткенде, Жасауырдан:  

– Ол сені Момынмен және Никубаймен Қыпшақтың соңынан жібергенде, ол 

айла жасап сендердің арттарыңнан бірер әскер жіберді ме, жоқ па? – деп сұрады. 

Жасауыр: 

– Жоқ, – деді.  

Қайду істің мән-жайынан хабардар болатын, ол:  
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– Жеңіліс сендердің тілдеріңдегі жүректеріңдегіден өзгеше болған 

сұмдықтарыңның кесірінен орын алды. Ол жолы сендердің арттарыңнан  

Қыпшақты тұтқынға түсіру үшін Жалайыртай келе жатқан жоқ па еді? – деді.  

Жасауыр қатты қорқып кетті. Қайду оны тұтқындап, кісендеп тастады. 

Сосын әмірлерімен кеңес жасап, «бәлкім, бір жолмен оған тойтарыс беру керек 

болар» деп, (өтіріктен) Бараққа көмек бермек болған сияқты болып жорыққа 

шықты. Ол жақындап келгенде: «Мөжі Ебаның, Ахмет пен Никубай оғылдың 

соңынан кеткен Барақтың адамдарын өлтіріп тастапты» деген сөз тарады. Барақ 

елші жіберді:  

– Неліктен анда Қайду қиыншылық шегіп, өзі (мұнда) келді, кері қайта 

берсін, себебі көмектің қажеті жоқ.  

 

757-бет 

Ол тыңдаған жоқ, дереу жолға шығып, түн шағында Барақтың ордасының 

жанына қоныстанды. Сол түні Барақ дүниеден өтті. Ешкім оған келмегендіктен, 

(Қайду) не болғанын біліп келуге (адам) жіберді. Барақ шынымен дүние салған 

еді. Қайду оның ордасына келіп жоқтау рәсімін жасады да, соны тауда жерлеуге 

жіберді.  

Барақтан соң, оның немере ағайыны Қадақтың ұлы Буқа Тимур (Бұқатемір) 

Шағатай ұлысының патшасы болды. Одан соң Барақтың ұлы Дуаға (билікті) 

берді. Ол Қайдумен де, оның ұлдарымен де толық келісімде (болды). Бұған 

дейін ол Наурыз бүлік жасаған кезде аз-аздан Шағатайдың әскерін жинап алып 

оны (Наурыз) мен Қайдудың алдына аттанды. Ол Хорасанның жолдары мен 

жағдайын білгендіктен, оларды (Наурыз бен Қайдуды) қашан Хорасанға шабуыл 

жасап, Исфарайнды тонап кетпегенше (жорыққа) итермеледі.  

Наурыздың бұл жасаған қылығынан аймақтарға үлкен зиян келді және бұл 

жайлы Ислам патшасы Ғазан хан (Оның патшалығын мәңгі етсін!) туралы 

мүбәрак дастанда айтылатындай, кінәсіз мұсылмандар өлтірілді.  

Ал бұдан кейін Қутлуғ Буқаның (Құтты Бұқаның) ұлы Ұйғыртай қашып, 

Дуаға жол тартты. Ол Мазандаран жолдарын жақсы білетін.  

Сосын Қайду Гейхатумен жауласқан кезінде, Гейхатудың әмірлері сатқындық 

жасап, оны қоршауға алып өлтірген кезде Ислам патшасы (Алла оның билігін 

мәңгі етсін!) әскермен келіп Қайдуды тұтқындап, оны өлтіріп, хан тағына 

отырды.  

Сонда Дуа (Ғазан ханға қарасты) әскерлердің Хорасаннан осы мемлекетке 

(Иранға) келген (яғни, Мазандаранда тұрған арбалары күзетсіз қалған) ыңғайлы 
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сәтін әрі (Мазандаран жолын жақсы білетін) Ұйғыртайды (жол бастаушы 

ретінде) пайдаланып шөл арқылы Мазандаранға өтіп, Ислам патшасы Ғазан хан 

(Билігі оның мәңгі болсын!) әскерлерінің сол арада тұрған арбаларының бір 

бөлігін қиратып тастады да, кері қайтты. Бұл жағдайлар Ислам патшасы (Билігі 

оның мәңгі болсын!) туралы хикаяда баяндалатын болады. 

Дуа Қайдумен бірігіп бірнеше рет қағанның әскерлерімен соғысты және 

жеңіліс тапты. Ал соңғы осы ретінде олардың екеуі де жарақат алды. Қайду  

 

758-бет 

сол жарақатынан өлді, ал Дуа сал болып қалды.  

Оның (Дуаның) ұлдары бар. Олардың қатарында Ғазна аймағы мен көне 

замандардан бері оларға (олардың әулетіне) тиесілі болған Қарауна (қауымының) 

әскері тапсырылған Құтты қожа да бар. Олар (Дуа ұлдары) жазда Ғур мен 

Гүржістан жерлерінде қоныстанады, ал қыста Ғазнин уәлаяты мен сол жақтың 

аймақтарында (болады). Олар әрдайым Дели сұлтандарымен соғысуға мәжбүр. 

Дели әскері оларға бірнеше рет соққы берді.  

Олар (Дуаның ұлдары) әрдайым бұл мемлекеттің шекараларына тонау мен 

ұрлық жасау жолымен кіріп, өздерімен бірге бүлік алып келеді. Бозма қағанға 

аттанбақ болған еді, Қайду (бұл жайлы) біліп қойып, оны өлтірді.  

 

Муатуғанның төртінші ұлы – Қара Хұлағу 

 

Оның (Қара Хұлағудың) Мүбарак шах атты бір ұлы бар. Бұл Мүбарак 

шахтың келесідей жіктелуде және ретте бес ұлы бар:  

(1) Ужжай Бұқа (Ожайбұқа). Оның Кутлуг-шах (Құтты шах) есімді ұлы бар.  

(2) Буралғи (Боралғы (Бұралғы)). Оның Туқлуқ (Тулық) есімді ұлы бар.  

(3) Хурқудақ (Хорқұдық); 

(4) Исан Булад (Есенболат); 

(5) Қадақ. 

Шағатай осы Қара Хұлағуды оның әкесі Муатуғанның орнына тақ мұрагері 

етіп тағайындады. Оның әйелі Урқана (Орқана) қатын болатын. Мүбарак шах 

содан дүниеге келді. Қара Хұлағу дүниеден өткен соң, оның ағайынды бауыры 

болып келетін Байдардың ұлы Алғу Арық Бұқаның бұйрығына сай Шағатай 

ұлысының патшасы болып, Орқана қатынды (өзіне) алды. Біраз уақыт өткен соң 

ол дүниеден өтіп, осы Мүбарак шах әкесінің орнына отырды.  

Сосын Барақ Құбылай қағанның бұйрығына сәйкес (Шағатай ұлысына) 

барды.  
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759-бет 

Ол (Барақ) Мүбарак шахтың патша болғанын көрсе де, ешбір сөз айтқан жоқ, 

керісінше ақырын-ақырын өзінің жанына шашырап кеткен әскерді жинап, патша 

билігі мен ұлысты қолына кіргізді. (Сөйтіп), Мүбарак шахты айыптап, оны 

сондай (төмен) дәрежеге дейін алып барды – оны барисчилар (аңшылар) 

басшысы етіп тағайындады.  

Барақ Абақа ханмен соғысу үшін Хорасанға келгенде Мүбарак шах онымен 

бірге еді. Ол қашып кетіп, Абақа ханға келді. Бұл туралы хикая өз орнында 

кейін толық жазылатын болады, Алла (Тағала) сәтін салса! 

 

Шағатайдың екінші ұлы – Мошы Еба (Мөжі Еба) 

 

Бұл Мошы Ебаның анасы Есулін қатынның ордасында кәнизак (күң) еді. Түн 

ішінде ішкі киімімен сыртқа шыққан еді, Шағатай оны шешіндірді, сөйтіп жүкті 

қылды. Осы себепті оған артықша мән бермейтін, содан оған әскерді де, уәлаятты да 

аз берді. Және оның мынадай тәртіпте он бір баласы болды: 

Такши (Тақшы). Оның Табудуқар есімді баласы болды, оның төрт ұлы 

болды: Туған, Уқулқу, Қуридай (Қорыдай), басқасы (төртіншісі) мәлім емес. 

Нигудар. Оның үш баласы болды: Умар (Омар), ал оның екі баласы болды: 

Қутлуғ Тимур (Құтты темір (Құттемір)) және Ики Тимур (Екетемір, (Екітемір)). 

Ахмад (Ахмед); 

Тимудар (Темудар); 

Қутан (Құтан); 

Чача (Шаша); 

Чичакту (Шешекту), ал оның екі баласы болды: Шадбан, Қушман (Құшман); 

Ишал, оның екі баласы болды: Тайбуқа (Тайбұқа), Уладай (Оладай). 

 

760-бет 

Шағатайдың үшінші ұлы – Білгеші 

 

Шағатайдың тақ мұрагері болған Муатуған қайтыс болған соң, осы баласын 

тақ мұрагері етпек болды. Ол да он үш жасында қайтыс болды, одан перзент 

қалмады. Одан соң Муатуғанның ұлы Қара Хұлағуды тақ мұрагері етті. 

 

Шағатайдың төртінші ұлы – Сарбан 

 

Оның екі ұлы болды: Қушиқи, Нигубай. 
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Шағатайдың бесінші ұлы – Есу Мөңке 

 

Бұл Есу Мөңке ішкілік ішкіш болды, тіпті айтуларынша, тіпті ол (таңертең) 

малдарды малшыларға тапсыратын уақыт мөлшеріндей (уақытта) да мас болмай 

тұра алмайтын еді. Оның Найшы есімді әйелі бар болатын, ол өте абыройлы әрі 

іскер әйел еді. Оның күйеуі үнемі мас болатындықтан, барлық жұмыстарын ол 

(өзі) атқаратын.  

Оның жағдайы былай болған еді: Ол Мөңке қағанға қарсылас болып, Күйік 

ханмен жақтастығы болғандықтан, Шағатайдың тақ мұрагері Қара Хұлағу 

болғандығына қарамай, (Күйік хан) оны Шағатай ұлысының патшасы етіп 

тағайындады. Одан соң, Мөңке қаған қаған болған кезде Қара Хұлағуға Есу Мөңкені 

өлтіртіп, Шағатай ұлысын басқаруға бұйырды. Қара Хұлағу жолда қайтыс 

болды. Орнына әйелі Орқана қатын (Есу Мөңкені) өлтіріп, жеке өзі он жыл 

патшалық жасады.  

Одан соң Арық Бұқа ол ұлысты Байдардың ұлы Алғуға берді. Сосын Алғу 

Арық Бұқаға қарсы көтерілді. Орқана қатын оның әйелі болды, бұл жағдай 

жайлы айтылған еді.  

Ал Есу Мөңкенің баласы болмады.  

 

761-бет 

Шағатайдың алтыншы ұлы – Байдар 

 

Ол аласа бойлы адам болатын әрі садақ атуға өте шебер еді. Айтуларынша, 

...62 оған біреу қалжыңдап:  

– Сенің бойың нысанадан аласа, – деді. (Сонда ол):  

– Кел, бір-бірімізге садақ атысайық, – (деді).  

Бұл Байдардың Алғу атты ұлы, ал оның үш ұлы болды:  

Қабан, Чубай (Шубай), Туқтимур (Тоқтемір). 

ТоқТемірдің екі ұлы бар: Исан Бука (Есенбұқа) және Ағруқчи (Ағырықшы). 

Шубайдың он бес баласы болды: Туқта (Тоқты), Йасаур (Жасауыр), Дукулас, 

Ижил Буқа (Ежілбұқа), Нум Қули (Нұмқұли), Бутунташ (Бүтінтас), Ақбұқа 

(Ақбуқа), Сати, Қуйалмиш (Құялмыш), Дауүд (Дәуіт), Гамбу Дуржи (Гамбу 

Доржы), Чигин Тимур (Шегентемір), Йрғудай (Ерқұдай), Миңташ (Мыңтас), 

Кунчак Дуржи (Күншақ Доржы). 

                                                           
62 Түпнұсқада бірнеше сөз жазылмай қалған. 
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Шағатай ханның ұрпақтарының (есімдері) толық баяндап болынды, енді 

Алла көмегімен шежіресінің баяны беріледі. 

 

762-бет 

ШАҒАТАЙ ТУРАЛЫ ДАСТАННЫҢ ЕКІНШІ БӨЛІМІ 

Оның патшалық құрған кезіндегі тарих және билігі туралы хикаялар, 

оның билік тағының, әйелдерінің, ханзадалар мен әмірлерінің бейнелері, 

ұлысы, кейбір соғыстары мен жеткен жеңістері жайлы деректер, билігінің 

ұзақтығы, қазіргі уақытқа дейінгі одан тараған рулардың ақуалы мен 

тарихы 

 

Шағатай хан әділетті, қабілетті және үлкен құрмет-атаққа ие патша еді. Оның 

әкесі Шыңғыз хан әмірлеріне: «Кімде-кім жасаны, біліктерді және ережелерді, қалай 

патшалық етуді үйреніп білгісі келсе, Шағатайдың соңынан ерсін. Кім ақшаны, 

байлықты, тыныштықты және бекзаттық мінездерді ұнатса Үгетайдың соңынан 

жүрсін. Ал кімде-кім адамдармен араласуды, ілімдерді, ержүректік пен қаруды 

қолдануды (үйренгісі) қаласа Төле ханның қызметінде болсын», – деп айтқан 

еді.  

Ол (Шыңғыз хан) әскерлерді бөліп беріп жатқанда, ол туралы әскерлерді 

бөліп беру бөліміндегі дастанда егжей-тегжейлі жазылғандай, оған төрт мың 

адам берді. Ал әмірлер арасынан оған барлас руынан шыққан Қалатур Қарачарды 

(Қалатур Қарашарды) және жалайыр руынан Есұр ноянның әкесі Муңканы 

(Мөңкені) берді.  

Ал жұрты үшін уәлаяттардан: найман руларының жұрты болған Алтайдан 

Жейхун жағалауына дейінгі (аралықтағы аймақтарды) берді. Шыңғыз ханның 

уақытында, бұл жайлы ол туралы дастанда баяндалғандай, (Шағатай) әрдайым 

әкесінің қызметінде болды, толық ықыласымен және ыждаһатымен істерді 

атқарып,  

 

763-бет 

оның бұйрығына сай жорықтарға шықты және риуаяттарға сәйкес (көптеген) 

уәлаяттарды бағындырды.  

607 хижри жылының шағбан айына сәйкес келетін қунин жылы, яғни қой 

жылы Шыңғыз хан Қытай аймағына ниеттеніп жорыққа шыққан кезде Шағатай, 

Үгетай мен Төле бірлесіп бес қаланы: Ун уй, Туң Чиң, Фу жиу, Суқ жу және 

Фуң жиуді басып алды.  
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Және одан соң Фу жиу қаласын қоршауға алған кезде, олар үшеуі мешін 

жылы оның (Фу жиу қаласының) төңірегіне келді, сөйтіп Фу жиу қаласынан 

бастап Хуай Миң қаласына дейінгі барлық қалалар мен уәлаяттарды және бекіністерді 

басып алды. Сөйтіп, ол жерден Қара муран өзеніне дейін барып, кері бұрылды. 

Олар Фуң Йаң Фу және Тай Уаң Фу қалалары мен олардың аудандарын басып 

алып, тәркілеуге салды. Содан Тай Уаң Фу ағарттары63 Шағатайға тиесілі 

болды.  

Одан соң бастауы 617 хижри жылының зул-хижжа айына сәйкес келетін луй 

жылы, яғни ұлу жылы Шыңғыз хан тәжіктер уәлаятына жорыққа ниеттеніп шығып, 

Отырар қаласына жеткенде оны және бауырлары Жошы мен Үгетайды бірге ол 

жерді (Отырарды) қоршауға алу үшін қалдырды. Содан олар (оны) азат етті.  

Одан соң, олар Бенакент пен Түркістанның қалаларының көп бөлігін алып, 

жеңістен соң әкесіне, Самарқанға келді.  

Одан соң (Шыңғыз хан) оны Жошымен және Үгетаймен бірге Хорезмді 

қоршауға алуға жіберді. Онымен Жошының келісімі болмағандықтан, әкесі 

(Шыңғыз хан) оның жасы кіші болғанымен, (қабілеті) үлкен болған Үгетайдың 

басшы болуына бұйрық берді. Содан ол қабілетінің арқасында бауырлары 

ортасында келісім орнатып, олар бірігіп Хорезмді алды. Жошы көшімен бірге 

кетіп қалды. 

Сосын олар 619 хижри жылына сәйкес келетін мурин жылы, яғни жылқы 

жылы Шыңғыз ханның алдына, Таликанға келді. Оның алдына барып, өздерінің 

олжаларын табыстады.  

 

764-бет 

Ол жазды Таликан жерлерінде өткізіп Шағатай, Үгетай, Төле үшеуі бірдей 

әкесінің бастауымен сұлтан Жалал ад-динді қуып Синд өзені жағалауына келді. 

Олар сұлтанның әскерін қиратты, сонда сұлтан қаша жөнеліп өзенді жүзіп өтіп 

кетті.  

Сосын олар жазды сол өңірлерде өткізіп, айналадағы уәлаяттарды жеңіп 

алумен айналысты. Содан соң әкесінің бастауымен негізгі атажұртындағы 

орындарына келді.  

622 хижри жылына сай келетін тақиқу жылы, яғни тауық жылы Шыңғыз хан 

қайта көтеріліс жасаған Таңғұт уәлаятына қарсы жорыққа шыққанда ол 

Шағатайға Ордада артта қалған әскердің бір қанатын басқаруды бұйырды. Ол 

бұйрыққа сәйкес, қашан әкесімен бірге болған (бірге кеткен) бауырлары Үгетай 

                                                           
63 Ағарт – жеңіп алғандықтан оған ие болу, яғни меншіктеу құқығы. 
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мен Төле қайтып келмегенінше, олардың соңынан Ордаларға Шыңғыз ханның 

мәйітін жеткізбегенше осымен айналысып жатты. 

Барлығы бірлесіп жоқтау рәсімдерін атқарып болған соң, әрқайсысы өзінің 

жұртындағы үйлеріне кетті. Шағатай бауырларының арасынан Үгетаймен және 

Төлемен жақсы достықта болғандықтан, ол әкесінің бұйрығына сәйкес оны таққа 

отырғызуда, (яғни) Үгетайды қағандық тағына отырғызуда көп ынта-жігер мен 

талпыныс танытты. Бауыры Төлемен және өзге туысқандарымен бірге ол тоғыз 

рет тізе бүгіп құрмет жасады.  

Ол үлкен ағасы болғанына қарамай Үгетай қағанға толық құрмет көрсететін 

және лауазымды құрметтеудің барлық ұсақ-түйегін қатты ұстанатын. Айтқандай, 

мынадай (оқиға) болған еді.  

Бірде олардың әрқайсысы өзінің жүйрік атымен шауып бара жатқан 

болатын. Ол шала мастықпен оған (Үгетай қағанға):  

– Аттарды кепілдікке қойып йаришмиши64 етейік, – деді. Содан олар 

(аттарын) кепілдікке қойып жарыса жөнелді. Шағатайдың аты біраз жылдамырақ 

шапты да, бір бас мөлшерінде65 озып келді. Шағатай түнде үйінде болған 

жағдайды есіне түсіріп:  

– Қалайша мен қағанмен бәстесіп, атымның одан озып кетуіне жол беруге 

болады?! Мұндай іс – үлкен дөрекілік.  

 

765-бет 

Бұған қарап өзгелер де дөрекі (менсінбейтін) бола бастайды, ал бұл зиянды 

нәтижелерге әкеліп соғады, – деп ойлады. Таңертең ерте ол әмірлерді 

шақыртып, былай деді:  

– Кеше мен күнәға батып, мынадай іс жасап қойдым. Ұлы мәртебелі қағанға 

барайық, ол мені айыптап, маған тиесілі жазамды берсін.  

Ол әмірлермен бірге үлкен топ болып шықты, сөйтіп (адамдарды қабылдауға) 

белгіленген уақыттан ертерек келді. (Күзетшілер) «Шағатай көп адаммен бірге 

келді», – деп хабарлады. Үгетай қаған оған толықтай сенсе де, дегенмен «бұған 

қандай себеп болуы мүмкін?!» деп алаңдап қалды. Ол одан мән-жайды сұрауға 

адамдар жіберді. (Шағатай):  

– Біз, барлық туысқандар, Құрылтайда келісіп «Үгетай қаған болады» деп әрі 

«Біз бағыну мен мойынсұну жолымен жүреміз, ешқандай сылтаумен оған қарсы 

келмейміз, оған ешқашан кедергі етпейміз» деп ант бердік. Кеше мен онымен 
                                                           
64 Жарыстырайық. 
65 Бір бас мөлшері – шамамен ат мойнының мөлшеріндей алға шығып, озуы. 
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бәстесіп, сәйгүлікті жарысқа жібердім. Біздің қағанмен бәстесуімізге болады ма 

екен?! Сондықтан мен кінәлімін және жазамды алу үшін өзімнің күнәмді мойындауға 

келдім. Өлтіреді ме, таяқ (соққыларын) береді ме, ол шешеді, – деп жауап берді. 

Үгетай қаған ұялып қалды, оған деген өз сүйіспеншілігі мен мейірімін 

арттырып, көңіл бөліп:  

– Бұл не деген сөздер?! Ол менің – үлкен ағам, мұндай ұсақ-түйекке мән 

беруге арзи ма? – деп (бір кісіні) айтуға жіберді. Ол тыңдаған жоқ. Соңында қаған 

оған өмір сыйлайтын болып, ал ол шынайы бағынушылықпен тоғыз ат сыйлық 

жасайтын болып келісті.  

Бітікшілер:  

– Барлығы есітсін және білсін, қаған Шағатайға өмір сыйлайды, ол күнәсінің 

кешірілуіне сай сыйлық жасайды, – деп жар салды. Одан соң (Шағатай) Ордаға 

кіріп, өзіне тән шешендігімен бұл жайлы барша жамағатқа хикаялап берді. Осы 

себеп бойынша олардың ортасында келісім мен бірлік нығая түсті. Өзге 

туысқандардың барлығы да оның бұйрығына бас иіп, бағыну жолын ұстанды.  

 

766-бет 

Шыңғыз ханның кезінде әлі азат етілмеген мемлекеттер Үгетай қағанның 

дәуірінде барлығы бағындырылды, сөйтіп Шыңғыз ханның әулетінің патшалық 

билігі мен оның әскері күшейе түсті. Шағатай қағанмен осылай (келісімде) өмір 

сүргендіктен, қаған өзінің ұлдарының бірі Күйік ханды оның қызметінде болуға 

тағайындады да, оны кезік қызметіне қойып, оның қызметін атқарды. Содан 

Шағатайдың ұлылығы сондай дәрежеге жетті, нәтижесінде ол Шыңғыз хан 

берген ұлыс пен әскерді басқарды, Бесбалықта өзінің мемлекетінің патша тағына 

толық тұрақтап, билікке ие болды.  

Қаған елшілер жіберіп Шағатаймен барлық маңызды істер жайлы кеңес 

жасайтын, оның кеңесі мен құптауынсыз ештеңені бастамайтын. Ол да өз 

кезегінде барлық нәрселерде келісім мен көмек беру жолымен жүрді және онда 

болып жатқан барлық нәрселер жайлы, әрбір оқиға туралы баяндап отыратын. 

Бірер маңызды, үлкен іс орын алар болса әрдайым қағанның алдына, құрылтайға66 

келетін. Сонда барлық ханзадалар мен әмірлер оның қарсысынан шығатын, ол 

ұлы мәртебелі қағанға келіп, сыйлық жасап, ішкі ордаларға кіретін еді. Осылай 

(Үгетай) қаған өзінің мемлекетінің хан тағында отырған он үш жылдың он екі 

жылында Шағатай осындай жолмен оған достық пен көмек көрсетті. Сөйтіп, 

қағанның өлімінен бір жылдан азырақ уақыт өткен соң, 640 хижри жылы 

дүниеден өтті. Осымен бітті. 
                                                           
66 Мұнда құрылтай – кеңесу, ақылдасу, пікірлесіп, ой айту деген мағынада қолданылған. 
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767-бет 

Шағатай хан қайтыс болғаннан соңғы Шағатай ұлысының билік жағдайы, 

қазіргі уақытқа дейінгі оның ұрпақтарының таққа кезекпен  

отыруы жайлы хикая 

 

Қаған мен Шағатай дүниеден өткен соң, тақ мұрагері әкесінің тірі кезінде, 

Шыңғыз ханның уақытында Бамиян бекінісінің алдында оқтан алған жарақатынан 

қайтыс болған Шағатайдың үлкен ұлы Муатуғанның ұрпақтары арасындағы ең 

үлкені Қара Хұлағу болғанына қарамай, Күйік хан Мөңке қағанға қарсы жасап 

жатқан қарсылығы үшін Шағатай ұлысының патшалығына Шағатай ұлы Есу 

Мөңкені жіберді.  

Сосын Мөңке қаған қаған болған кезде, ол Қара Хұлағуға Есу Мөңкені 

өлтіріп, тақ мұрагері ретінде ол ұлыстың патшасы болуына жарлық берді. Қара 

Хұлағу ұлысына жетпей жолда қайтыс болды. Оның әйелі ойрат руынан шыққан 

Тұралшы гургеннің қызы Орқана қатын жарлықтың негізінде Есу Мөңкені өлтіріп, 

күйеуінің орнына өзі патшалық етті.  

Ал Мөңке қаған дүниеден өткен кезде Құбылай қаған Муатуғанның үшінші 

ұлы Бөрінің үлкен ұлы Абишқаны Орқана қатынды тұтқындаған соң Қара Хұлағудың 

орнына Шағатай ұлысының патшасы болуға жіберді. Ол уақыттары Құбылай 

қаған мен Арық Бұқаның ортасында қарсыластық (соғыс жағдайы) болғандықтан, 

Абишқаны Арық Бұқаның әскері жолда тұтқынға түсіріп, оның (Арық Бұқаның) 

алдына алып кетті. (Арық Бұқа) Мөңке қағанның ұлы Асаутайға оны (Абишқаны) 

өлтіруге бұйрық берді. Сосын өзінің қызметінде болған Шағатайдың алтыншы 

ұлы Байдардың ұлы Алғуға Шағатай ұлысының патшасы болуға жарлық берді.  

 

768-бет 

Және оған (Алғуға) ол (жақтағы) шекараны Құбылай қағанның әскерінен 

және Шағатай әулетінің (арасындағы Арық Бұқаға қарсылас болғандарының) 

әскерінен қорғауға бұйрық берді. Және ол әскермен Құбылай қағанға қарсы 

(жорыққа) емін-еркін шыға алуы үшін оған аймақтардан жиналған азық-түлік 

пен әскерге керекті заттарды жіберіп отыруы қажет еді.  

Алғу келіп, жарлықты көрсетіп, жеке-дара билік ете бастады. Ал Орқана 

қатын Арық Бұқаға барып, Алғудың үстінен шағым айтты да, сол жақта көп 

уақыт болды.  

Арадан біраз уақыт өткенде Арық Бұқа ол өңірлерге, әрбір ондықтан жүк 

артатын екі бас мал шығарып, көп қару-жарақ пен ақша дайындауы үшін елшілер 
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жіберді. Ол елшілердің есімдері: Ибугакун, Буритай (Бөрітай) және Шади (Шәді) 

еді. Олар жолға шығып, жарлықты Алғуға жеткізіп жүк артатын малдарды, қару-

жарақты және ақшаны дайындай бастады. Бір бөлігі жиналған кезде олар кетпек 

болды. 661 хижри жылы Алғу оларды тоқтатып, істерін бітіріп, өзге нөкерлер 

келген кезінде олар бірге аттанады деп айтты. Біраз уақыттан соң (нөкерлер) 

келді. (Келген нөкерлер):  

– Сендер неге кешігіп кеттіңдер? – деп баяндама жасауын талап етті. Олар:  

– Алғу (түрлі) қарсылықтар жасады, – деді де, Алғудың ордасының есігінің 

алдына келіп, – Біз Арық Бұқаның жарлығына сәйкес келдік, ол салықтарын 

алып жатыр. Сен біздің нөкерлерімізге кедергілер жасайтын біздің үстімізден 

қандай билікке ие едің? – деп жеткізуге (адам) жіберді. Ол бұл (жиналған) мал-

дүниелерге көз салғандықтан, елшілердің дөрекі сөздеріне ашуланып кетті, 

содан оларды ұстап алып кісендеп тастады. Бұдан соң ол әмірлерімен «Қалай 

жасаған дұрыс болады?» деп кеңес жасады. Олар:  

– Елшілерді тұтқындауға дейін кеңес жасау қажет еді, ал енді біз Арық 

Бұқамен жау болып қалған кезімізде, жалғыз жол – онымен үзілді-кесілді 

(байланысты) үзіп, Құбылай қағанға қызмет етеміз, – деді. Содан ол елшілерді 

өлтіріп, әлгі мал-дүниелер мен қару-жарақты алып қойды. Осының арқасында 

ол әлдеқайда күшті болып алды. Сосын Орқана қатын қайтып келді. Алғу оны 

әйелдікке алып,  

 

769-бет 

Шағатай ұлысына шектелмеген билікке ие болды. Бұл туралы хабар Арық 

Бұқаға дейін жеткенде, ол Алғуға қарсы Мауараннаһрға әскер бастап барды. 

Олар шайқасты. Екі ретінде де Арық Бұқа қиратылып, жеңіліс тапты, ал үшінші 

жолы Алғу қашып кетті. Ол Бұхара мен Самарқанға барып байлардан көп ақша, 

жүк артатын жануарлар мен қару-жарақ тартып алып әскеріне таратып берді. Ал 

Арық Бұқа оның арбаларын тонап кетті. Бір жылдан соң ол (Арық Бұқа) қағанның 

әскерін қайтару үшін ол өңірлерден кетті.  

Келесі 662 жылы Алғу дүние салды. Сонда Орқана қатын барлық әмірлер 

мен жауынгерлер оған бағынышты болғандықтан, өзінің Қара Хұлағудан туған 

ұлы Мүбарак шахты патшалыққа отырғызды. Әскері ескі әдеттеріне сәйкес 

уәлаятта тонаушылық жасап, бассыздықтарға салынды. Ал Мүбарак шах мұсылман 

болғандықтан, ол өз бағыныштыларын ренжітуге рұқсат бермейтін. Арық Бұқа 

қажеттілігінен қағанға қызмет етуге аттанғанда және ол аймақтарда бүлік 

тынышталған кезде қаған Шағатай ұлысына Муатуғанның екінші ұлы Есен 

туаның ұлы Барақты жіберді. Ол ұзақ уақыт бойы ұлы мәртебелінің қызметінде 
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болған еді. (Қаған) оған (Бараққа) Мүбарак шах пен (бірге) ұлысты басқаруы 

туралы жарлық берді. 

Барақ ол жаққа барғанда Мүбарак шах пен Орқана қатын билік пен күшке ие 

екенін көргенде, ол жарлықты көрсеткен жоқ. Мүбарак шах:  

– Сен қандай мақсатпен келдің? – деп сұрады. Ол: 

– Мен ұзақ уақыт ұлысым мен үйімде болған жоқпын. Менің адамдарым 

шашырап, тарап кетті. Енді мен рұқсат сұрап, жақтастарымды жинап, сіздермен 

көшіп-қону үшін келдім, – деді. Мүбарак шахқа бұл әңгіме ұнады. Барақ онымен 

құпияларын (өзінде) сақтап, ақылмен өмір сүрді де, барлық шеттен аз-аздап 

өзіне жауынгер адамдарды жинай бастады. Тосыннан Мүбарак шахтың бітікші 

әмірі мен әскерінің бір бөлігі онымен бірге (одақтас) болып шықты. Сөйтіп, 

олар Мүбарак шахты істен шеттетіп, Барақ жеке-дара билеуші болды. Ол 

Мүбарак шахтың жағдайын сондай дәрежеге дейін алып барды, нәтижесінде 

оны  

 

770-бет 

өзінің барисчилары (барысшылары, яғни аңшыларының) бастығы етіп 

тағайындады.  

Қайду мен Арық Бұқа келісімде одақтас болғандықтан, сөйтіп ұлы мәртебелі 

қағанға барудан бас тартып қарсыласып жатқандықтан, қаған Барақты Қайдуға 

тойтарыс беруі үшін жіберген болатын. Ол күш жинап алған соң Қайдуға қарсы 

аттанды да, олар шайқасқа түсті. Алдымен Барақ жеңіліс тапты. Олар екінші рет 

шайқас бастады. (Сонда) Үгетай ұлы Қадан оғылдың баласы Қыпшақ оғыл 

Барақпен достығы болғандықтан, оларды жарастырып, олардың ортасында одақ 

пен келісімшарт жасатты. Сөйтіп, олар бір-бірлерімен анда болды. Барақ сенімді 

болып, оның (Қайдудың) тарапынан да қауіпсіз және (одақтастығы) анық 

болғандықтан Шағатай тағында мықтап орнықты. Бұдан соң ол құрылтай жасап, 

Қайдуға: 

– Біздің әскерлеріміздің саны өсті, сөйтіп бұл аймақтар оларды 

(қажеттіліктерін) көтере алмайды. Мен Хорасан уәлаятын алу үшін дариядан 

асып өтемін. Қайду анда маған көмек көрсетуі қажет, – деді. Қайду (оның) бұл 

өңірлерден кеткенін қалағандықтан әрі Абақа ханмен дұшпандықта болғандықтан ол 

бұған келісімін берді. Сөйтіп, Қыпшақ оғыл мен Күйік ханның ұлы Нақудың 

ұлы Чабат Уғулдың (Шабат оғылдың) әрқайсысына Бараққа әскерімен көмекке 

баруды бұйырды.  

Барақ әскер бастап барып дариядан асып өтті де, Мерв шекарасында тоқтады. 

Сосын ол Абақа ханның бауыры Тубшинға (Тобшынға) шайқас берген кезінде 
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Сичикту атты бір мыңдық әмірі Барақпен бірге Қыпшақтың келгенін есітіп, 

қашып олардың жағына өтті де: 

– Мен Қыпшақтың салық төлеушісімін (оған қарасты адамымын), өз патшамның 

алдына келдім, – деді де, көркем аттарды сыйлық етіп тарту жасады. Бұдан соң 

Қыпшақ оған:  

– Бірнеше жақсы аттарды алып келіп, Бараққа да сыйлық жаса, – деп 

бұйырды. Сичикту солай істеді. Келесі күні Барақтың ордасында Жалайыртай 

Қыпшаққа:  

– Барақ мыңдаған әскермен сенің орныңа қылыш сермеуге келді, – деді. 

Қыпшақ: 

– Бұл нені аңғартады? – деді. (Жалайыртай):  

– Не қажет болса сол! Егер Сичикту саған 

 

771-бет 

салық төлейтін әрі саған тәуелді болса, неліктен ол осынша уақыт сенің алдыңа 

келген жоқ? Бүгін Барақтың бақ-дәулеті арқасында ол осында келді. Сен оны өз 

(ордаңа) жетектеп кеттің де, Бараққа берілуі керек болған керемет аттарды сен 

өзіңе алып алдың, ал саған лайықтыларын Бараққа сыйлыққа бердің, – деді. 

Қыпшақ оған: 

– Сен біздің, аға-інілердің ортасына тұратын кімсің? – деді. Жалайыртай: 

– Менің кім екенімді сұрайтындай, мен сенің емес, Барақтың қызметкерімін, 

– деді. Қыпшақ: 

– Қараша Шыңғыз ханның әулетінен шыққан адаммен былай салғыласып, 

сұрақ алатындай сен қандай ит едің?! – деді. Ол (Жалайыртай):  

– Мен ит болсам да, Барақтың (итімін), сенің емес. Сен өзіңнің сыйыңды 

сақтап, өз орныңды біл! – деді. (Бұл) Қыпшақтың намысына тиіп қалды, ол:  

– Сен маған (осылай дөрекі) жауап беріп жатырсың ба?! Мен сені екіге қақ 

бөлем! Барақ менің ағам және сен үшін маған ештеңе демейді, – деді. 

Жалайыртай қолын қанжарына ұрып:  

– Егер сен маған қарсы (бір нәрсе) ойластырсаң, мен сенің қарныңды 

жарамын! – деді.  

Сосын (жағдай) осындай шекті (дәрежеге) жеткен кезде Барақ (Жалайыртайға) 

ештеңе айтпады. Сонда Қыпшақ оның (Барақтың) Жалайыртайдың жағын 

қолдап жатқанын түсінді де, ызаланып Барақтың ордасынан шығып кетті. 

Әскерімен кеңес жасап, Меручактағы ордасын көтеріп, әскерімен бірге қашып 

дарияны асып өтіп кетті.  
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Барақ (бұл жағдайды) білген кезде оның соңынан өзінің бауыры Нигубайды 

жіберді. Ал олардың соңынан, бұл жайлы Барақтың шежіресінің соңында егжей-

тегжейлі жазылғандай, үш-төрт мың атты әскермен Жалайыртайды аттандырды.  

Бұдан соң өзінің әскерімен бірге Шабат та қашып кетіп, Қайдудың алдына 

барды. Нәтижесінде Барақ жеңіліс тапты және оның әскерлерінің көп бөлігі Абақа 

ханның әскерлерінің қолынан өлім тапты, ал (тірі) қалған азын-аулағы (жан-

жаққа) тарап кетті. Барақ қашуға мәжбүр болған күйі Бұхараға дейін барды. 

Алданып қалған ол (жолда) қайғы-әлемнен ауырып қалды. Сөйтіп, оған көмек 

беруден бас тартқан Шағатай ұлы Мошы Еба (Мөжі Еба) ұлы Ахмет оғылға 

қарсы жасырын түрде (жорыққа) аттанды.  

Ол Жасауырды келесідей хабармен Қайдуға жіберді:  

 

772-бет 

– Балалардың (ханзадалардың) тобы көмек көрсету ісінде олқылық жасады, 

соның нәтижесінде әскер жеңіліс тапты. Ал мен әлсіздігіме қарамай олардың 

соңынан кетіп барамын. Егер анда көмек көрсетсе, біз оларды қолға түсіреміз, 

сөйтіп жасағандарына сәйкес (жазаларын) береміз.  

Бұл (бұрын) баяндалғандай, Қайду Жасауырды тұтқынға түсіріп, кісендеп 

тастады. Барақтың әлсіздігін (пайдаланып) оны түбегейлі қуып жіберу үшін оған 

көмек көрсету (үшін бара жатқанның) көрінісінде әскерімен жүріп келді.  

Ал Барақ оның адамдары Ахмет оғылды қолға түсіріп, оны өлтірген кезде, 

Қайдуды (көмекке) шақырғанына өкіне бастады. (Содан) ол:  

– Қажеті жоқ, Қайду анда өзін әурелемей-ақ кері қайта берсін, – деп (жеткізуге) 

адам жіберді: Ол (Қайду) бұл сөздерді назарға алмай келіп, бұл туралы Барақтың 

шежіресінде жазылғандай, Барақтың ордасының жанында, оны қоршауға алып 

тұрақтады.  

Барақ сол түні дүниеден өтті. Келесі күні Қайду жоқтау рәсімін жасады да, 

оны жерге тапсырды. Оның ордасында болған әмірлер мен ханзадалар Қайдуға 

келіп, тізерлеп тұрып:  

– Осы уақытқа дейін біздің патшамыз Барақ еді, қазіргі уақытта патша – 

Қайду аға. Ол қалай бұйырса, солай қызмет ететін боламыз, – (деді). Қайду 

оларды мейіріміне бөледі, сөйтіп Барақтың мүлкін өз әскерінің ортасында бөліп 

берді. Сосын көтерініп (тиеліп) кері бұрылып, өзінің жұртына кетті. Осыдан соң 

Барақтың үлкен ұлы Бектемір мен Алғудың ұлдары Шубай мен Қабан көтеріліс 

жасап қағанның алдына кетіп қалды. Және Үгетай қағанның немере інісі Шабат 

та бір топ әмірлермен бірге қағанның қызметіне кетіп қалды.  
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Одан соң Мүбарак шахтың ұлдары мен Қара Хұлағудың ұлы Абақа ханның 

қызметіне келді. Олар сый-құрметке ие болып, Ғазна аймағында тұрған Нигудар 

әскерінің басшысы етіп тағайындалды. Сол жылы Абақа хан Қарауна қауымына 

тойтарыс беру үшін Герат қаласына аттанған кезде, Мүбарак шахтың ұлдары 

түгелдей өз ордаларымен Абақа ханның қызметіне келді де, соңына дейін осында 

болды. Және сол уақытта Барақтың бауыры Жасауыр да  

 

773-бет 

бағынышты, мойынсұнған күйі (Абақа ханның) қызметіне келді.  

Барақтың өлімінен соң, Шағатай ұлысының патшалығын, оның ағайынды 

бауыры Сарбанның ұлы Нигубайға берілді. Ол үш жыл патша болды. Одан соң 

(патшалық) Шағатайдың жетінші ұлы Қадақайдың67 ұлы Бұқатемірге берілді. Ол 

біраз уақыт патша болды, сосын қотыр ауруымен ауырып қалып, оның барлық 

шаштары түсіп қалды. Ол сол ауруынан дүние салды.  

Ол Қайдудан кейін ол ұлыстың патшалығы Барақтың ұлы Дуаға берілді. 

Қазіргі кезде ол патша болып отыр. Алайда ол өткен 610 хижри жылы Қайдумен 

бірге одақтасып қағанның әскерімен болған шайқаста жарақат алғандығынан ол 

ауру және әлсіз. Қайду болса, жарақатынан көз жұмды, ал Дуа ауру күйде қалды 

әрі жазылып кетуге қауқарсыз (еді).  

 

Шағатайдың наибтары68 (яғни) уәзірі және Хабаш Амид (хабаш Әмид)  

туралы хикая 

 

Шағатайдың екі уәзірлері болды: бірінің есімі Уәзір еді, ал басқасының 

(есімі) хабаш Әмид (болатын).  

Уәзірдің жағдайының мән-жайы келесідей: ол Қытай тумасы еді және 

Шағатайдың қызметінде болған Қытай емшінің қызметшісі болатын. Ол емші 

дүниеден өткен соң, ол Шағатайдың әмірлерінің бірі Қушуқ ноянның қойшысы 

болды. Бірде Шағатай сол - қартайып тәжірибе арттырған және көне істер 

жайлы білімге ие болған жалайыр руынан шыққан Қушуқ ноянды (шақырып) 

Шыңғыз ханның жай-жапсарын, ол қай жылы қандай аймақты басып алғаны 

жайлы сұрады. Ол жақсы есіне түсіре алмағандықтан үйіне барып, қызметшілерінің 

                                                           
67 Шағатайдың шежіресінде Қадақай деген ұлы аталмаған, Қадақай Шағатайдың бірінші ұлы 

Муатуғанның немересі, яғни Бөрінің баласы. 
68 Наиб (найыб) – ұлыс қарамағына бағынышты әкімшілікке уәкілдік құқықпен жіберілген билеушінің 

өкілі, кейде орынбасар деп те айтады. 
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әрқайсысынан істің мән-жайын сұрай бастады. Содан әрқайсысы оған белгілі 

болғанды айтып берді. Сонда бұл – оның қойшысы болған, (жоғарыда) еске 

алынған Қытай үйдің сыртында тыңдап тұрды, сөйтіп ол хикаяларда ненің дұрыс 

және ненің бұрыс екенін түсіндіріп тұрды. (Ол) сондай тәсілмен (хикаялады), 

нәтижесінде ол адамдар да хабардар болып, бәрі оның хикаялап жатқанымен 

келісті.  

 

774-бет 

Қушуқ оны ішке шақырып: «Сен бұл іс жайлы мәліметті қайдан алдың?» – 

деп сұрады.  

Ол күннен-күнге (орын алған) барлық оқиғалар мен тарихтың өзі қалағанын 

жазып отырған орама қағазды алып шықты. Қушуқ ноян қуанып кетіп, оны 

қағазымен бірге Шағатайға алып барды. Шағатай біліктер мен дана сөздерді 

қатты ұнатқандықтан, оған оның сөздері мен әңгімесі ұнап қалды да, ол 

Қушуқтан ол Қытайды сұратып, оны өзінің жақын (шенеунігі) етіп тағайындады. Аз 

уақыт ішінде ол қызметте жүріп, тіптен батыл болып кетті, ықпалды болып, 

атаққа ие болды. Қаған оның епшілдігі жайлы білді және оны құптады. Ол оны 

Шағатайдың жақын адамдарының бірі деп есептейтіндіктен, ол оны Уәзір деп 

атайтын. Бұл Уәзір бойы аласа, түрі бейшара (ұсқынсыз), алайда тілі өткір және 

батыл, (өзі) тапқыр, шешен және тағам мен ішімдікте өте мықты болатын. Оның 

жағдайы сондай (мықты) дәрежеге дейін жетті, нәтижесінде ол көптеген 

әмірлерден жоғары отыратын және Шағатайдың алдында өзгелердің барлығынан 

батыл сөйлейтін, тіпті (ол) сондай дәрежеде (батыл болып кетті), бірде 

Шағатайдың әйелі жиналыс кезінде бір нәрсе жайлы сөйлей бастағанда Уәзір 

оған: «Сен – қатынсың, сенің бұл іс жөнінде сөйлеуің жарамайды», – деп 

айқайлап берді.  

Және бірде Шағатайдың жаңадан түскен келіндерінің бірі «Бір кісімен 

(қатынас жасады» деп) күдікті болды. Уәзір Шағатаймен ақылдаспай оны 

өлтіріп тастады. Бұл Шағатайға белгілі болған кезінде, (ол жауап ретінде): 

«Қалайша сенің бұл жаңадан түскен келінің мақтауға лайықсыз істер жасап, 

әйел лауазымын (дәрежесін) қорлайды?!» – деп баяндады. Шағатай оны (істеген 

ісін) құптады.  

Ол кезде патшалардың айтқан әр сөзін күн сайын жазып отыратын сондай 

дәстүр болғандықтан, олардың барлығы (яғни, патшалар) өздерінің сөздерін 

ұйқаспен және астарлап айтатын, содан әрбір (патша) өзінің жақын адамдарының 

бірін өзінің сөзін жазып отыруға тағайындап қоятын еді. Шағатайдың сөздерін 

аталған Уәзір жазып отыратын. Ал қағанның ұйғырдан шыққан Чинқай (Шыңқай) 

атты наибы бар еді. Бірде (қаған) Шағатайдан:  
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– Сенің Уәзірің жақсырақ па, әлде менікі ме? – деп сұрады. Шағатай:  

– Шыңқай жақсырақ болса керек, – деп жауап берді.  

Бірде той үстінде екі ағайынды да біліктерін айтты, содан ол (Уәзір) оларды 

есіне сақтап алып,  

 

775-бет 

жазып қою үшін шығып кетті. Қаған мен Шағатай екеуі де (айтқандарын) 

естерінде сақтап қалды. Сосын «Уәзір тура сондай дәл етіп жаза алды ма екен, 

әлде жоқ па» деп тексерейін деді. Ол біліктерді жазумен айналысты. Мөңке 

қаған жақын арадан өтіп бара жатып еді, сонда оған бір нәрсе айта бастады. 

Уәзір: 

– Естігенімді жазып қоюым үшін маған тиіспе, – деді. Ол (жазып қойғанын) 

алып келгенде, олар (Үгетай мен Шағатай) оқып шықты. (Сонда) ол (уәзір 

айтылғандардың бәрін) сол қалпында жазғаны, тек алғашқы және соңындағы 

азын-аулақ (жерін) есептемегенде (айтылғанның) бәрін есте сақтап қалғандығы 

мәлім болды. Қаған:  

– Шағатайдікі дұрыс, оның Уәзірі менің наибымнан жақсырақ, – деп 

әділдігін айтты. Сөйтіп, Шағатай тірі кезінде Уәзір оның алдында ықпалға ие 

болды.  

Айтуларынша, Үгетай қағанның уақытында Шағатай қағанның бұйрығы 

бойынша Жалауаштың иелігінде болған Мауараннаһрдың аймақтарының бір 

бөлігін өзге біреуге беру туралы жарлық жазып берген екен. Жалауаш қағанға 

бұл жағдайды түсіндіріп берді. Қаған Шағатайға (жауап) сұратып жарлық 

жіберді, сөйтіп жауап жазуын бұйырды. Шағатай жауап ретінде:  

– Мен ойланбастан себепсіз іс жасап қойдым және жауап ретінде жазуға 

ештеңем жоқ, алайда қаған маған жазуға бұйрық берген соң, мен бұған дәтім 

барып, осынша (жауап) жаздым, – деп жазып жіберді. Қағанға (бұл) ұнады да, ол 

оның үзірін69 қабыл алып, ол аймақты інжу70 ретінде Шағатайға табыстады. Одан соң 

Жалауаш Шағатайға келді, ол оны тергеу жасап, (оған) сөгіс берді. Жалауаш 

Уәзірге: 

– Менің саған оңашада сөзім бар, – деді. Олар оңашада отырған кезде, 

(Жалауаш) Уәзірге:  

– Мен қағанның наибымын, Шағатай сенімен кеңес жасамай мені өлтіре 

алмайды, ал егер мен сенің үстіңнен шағымдансам қаған (сені өлтіруге бұйрық 

                                                           
69 кешірім сұрауын 
70 Інжу – бұл сөз жалпы мұраға қалған және сыйлық етілген иеліктер мен әскерлер, әйелдер мен 

құлдарға қатысты айтылған байлық, мал-дүние мағынасында қолданған. 
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береді). Егер менің (ісімді) жөнге келтіріп берсең жақсы, әйтпесе мен сенің 

үстіңнен ол сені өлімге кесуі үшін шағымданамын. Ал егер сен менің бұл сөздерімді 

Шағатайға айтсаң, ол менен қаншама сұраса да мен жоққа шығарамын, ал сенің 

бірде-бір куәгерің жоқ, – деді.  

 

776-бет 

Осылай Уәзір оның ісін жөнге келтіруге мәжбүр болды.  

Бұл уәзір туралы хикаялар көп. Мұнда (олардың) аз бөлігі ғана келтірілді. 

Уәзір Шағатайға бірнеше рет: «Мен сен үшін өзіме бірде-бір мақұлықты дос 

етпедім. Сенен соң маған ешкім рақымшылық жасамайды», – деп айтатын.  

Шағатай дүние салғанда «Ол Шағатайға у берді» деген айыппен оны өлтіріп 

тастады.  

Ал Хабаш Әмидтің жағдайлары келесідей. Ол мұсылман болатын. 

(Лауазымы бойынша ол) Шағатайдың бітікшісі (еді), ол асылы (туған жері) 

Отырардан еді.  

 

ШАҒАТАЙ ТУРАЛЫ ДАСТАННЫҢ ҮШІНШІ БӨЛІМІ 

Оның мадақтауға тұрарлық өмір салты, мінез-құлқы, өмірлік жағдайлары 

мен оқиғалары және айтқан ғибратты нақылдары мен біліктері, 

жоғарыдағы екі бөлімге кірмей қалған, әртүрлі дереккөздерден жеке-жеке 

белгілі болған бұйрықтары туралы дастан 

 

... ... ... (Бұл тақырып бойынша ешқандай дерек жазылмаған) 

 

777-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН  

Ол үш бөлімнен тұрады 

 

Бірінші бөлім 

Оның шежіресінің баяны, оның әйелдері, ұлдары және қазіргі уақытқа дейін 

тармақталып тараған немерелері туралы жаднама, оның суреттелуі және оның 

балалары мен патша болған ұлдарынан туылғандардан басқа немерелерінің шежіре 

кестесі. Ал әрбір патша болғандары (ұлдары) туралы бөлек дастанда келтірілетін 

болады.  
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Екінші бөлім 

Оның әкесі мен бауырлары туралы баяндау қажет болғаннан өзге ол туралы 

тарих пен хикаялардың қысқаша баяны. Оның таққа отырған кезіндегі тағының, 

әйелдерінің, ханзадалары мен әмірлерінің суреттеуі. Ол жүргізген шайқастар 

мен ол алған уәлаяттары, жеткен жеңістері және оның бақ-дәулетінің (билігінің) 

ұзақтығы жайлы жаднама.  

 

Үшінші бөлім 

Оның мақтауға лайық өмір салты мен мінез-құлқы, жоғарыдағы екі бөлімге 

кірмей қалған және түрлі кітаптар мен түрлі адамдардан бөлек-бөлек белгілі 

болғанның арасындағы (оның жасаған) түрлі істері мен оқиғалары туралы, 

айтқан нақыл сөздері мен біліктері жайлы, ол берген жақсы үкімдер жайлы.  

 

778-бет 

Бірінші бөлім 

Оның шығу тегін хикаялау, оның қазіргі уақытқа дейін жалғасып келген 

нәсілдері мен жұбайлары, ұлдары мен немерелері жайлы жаднама. Мұнда 

патша болған ұлдарынан туылған ұрпақтар қосылмайды, себебі патша 

болған ұлдары жайлы бөлек сөз етілетін болады 

 

Төле хан – Шыңғыз ханның төртінші ұлы, оның ықпалға ие болған төрт 

ұлының кенжесі. Оларды (төрт ағайындыны) тағы төрт кулук, яғни төрт ұстын 

ретіндегілер деп те атайтын.  

Оның анасынан, Шыңғыз ханның үлкен әйелі (бәйбішесі) Бөрте фужиннен 

(Төле ханнан) үлкен үш бауыры да дүниеге келген еді.  

Оның лақап аты Йікә (Жеке) ноян және Улуғ (Ұлық) ноян, яғни ұлы әмір 

болатын. Ол осы (атпен) көпшілікке танымал еді. Ал Шыңғыз хан оны «Нөкер» 

деп атайтын. Және ержүректігі мен батылдығы, басқарушылығы мен пікірін 

айтып жеткізу тұрғысынан оның теңі жоқ еді. Оның әкесі ол әлі бала күнінде 

керейт руының патшасы Оң ханның бауыры Жағамбудың Сұрғақтан бике есімді 

қызын алып берді. Ол Төле ханның әйелдерінің ең үлкені және ең сүйіктісі, әрі 

олар да Шыңғыз ханның төрт ұлы сияқты мемлекеттің төрт ұстынының дәрежесінде 

болған, оның төрт ықпалға ие болған ұлдарының анасы болды. Одан бөлек те 

оның әйелдері мен күңдері бар еді.  
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Оның (Төле ханның) келесідей тәртіпте егжей-тегжейлі жіктелетін он ұлы 

болды:  

Бірінші – Муңка (Мөңке); 

Екінші – Журика (Жорика); 

Үшінші – Қутуқту (Құтықты); 

Төртінші – Қубулай (Құбылай); 

 

779-бет 

Бесінші – Хулағу (Хұлағу); 

Алтыншы – Аруқ Буқа (Арық Бұқа); 

Жетінші – Бучак (Бошақ, (Пышақ)); 

Сегізінші – Муга (Мұға); 

Тоғызыншы – Сугатай (Сүгетай); 

Оныншы – Субугитай (Собықтай).  

Осы (аталған) он ұлдың ұрпақтарының жағдайы мен олардың егжей-

тегжейлі толықтай баяндалуы осы дастанда келтірілетіндей түрде айтылады. 

Әлбетте, Алла көмек беруші!  

 

Төле ханның бірінші ұлы – Мөңке қаған 

 

(Ол) Сұрғақтан бикеден дүниеге келген. Ол патша және қаған болғандықтан, 

ол жайлы бөлек дастанда келтірілетін болады және сол жерде оның ұрпақтары 

жайлы айтылады, егер Алла Тағала қаласа. 

 

Төле ханның екінші ұлы – Жорика 

 

(Ол) Саруқ (Сары) қатыннан дүниеге келді. Ол жас кезінде дүниеден өтті, 

содан балалары болған жоқ.  

 

Төле ханның үшінші ұлы – Құтықты 

 

(Ол) Линқум қатыннан дүниеге келді. Оның да ұлдары болған жоқ, алайда 

Килмиш ака (Кілміш аға) есімді бір қызы болды. Оны қоңырат руынан шыққан 

әмір Салжитай курганға (Салжытай гургенге) ұзатты. Бұл әмір Жошы ұлысының 

патшасы Туқтайдың (Тоқтайдың) алдында болып, 701 хижри жылы дүниеден 
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өтті. Кілміш аға әлі тірі, сол жақта өмір сүреді. Тоқтай мен өзге ханзадалар оны 

өте құрметтейді әрі 

 

780-бет 

сыйлайды. Оның өзі Төле ханның әулетінен болғандықтан, әрдайым оның 

ұрпақтарымен достықта болған және (әлі де) достықта, әрдайым елшілер 

жіберіп, ол мемлекетте орын алған оқиғалар жайлы хабар беріп тұрады. Оның 

ыждаһатының арқасында Тоқтай мен Төле хан әулетінің (ханзадаларының) 

ортасындағы достық негіздері күшейтілді, бүлік пен дұшпандыққа тежеу жасады. 

(Әсіресе) Құбылай қағанның ұлы Нумуғанды, оның немере ағайындылары 

Дарасуда бүлік ұйымдастырып, оны тұтқынға алып, сол уақытта Жошы ұлысының 

патшасы болған Мөңке Темірдің алдына жіберген кезінде, бұл Құбылай қаған 

туралы дастанда баяндалатындай, Кілміш аға оны бірнеше ханзадалар мен ұлы 

әмірлердің қарамағында, толықтай құрметпен оның әкесінің (Құбылай қағанның) 

алдына жіберуге ынта-жігерін салды.  

Және Жошы ұлысының патшасы Тоқтайдың, ол ұлыстың әскерінің оң 

қанатын басқарған Тутардың ұлы Ноқайдың ортасындағы орын алған сол сұмдық 

ұрыс-керістің себебі де, Тоқтай оның (Ноқайдың) көмегімен патша болғанының 

себебі де, олардың бір-біріне қарсы жүргізген соғыстарының да (себебі) оның 

күйеуі Салжытай гурген болатын. Жошы хан туралы дастанда айтып өтілгендей, 

(жағдайдың өршігені) сондай дәрежеге жетті, нәтижеде Ноқай өлтірілді, ал оның 

ұлдары түбегейлі құлдырауға келді. Осымен бітті. 

 

Төле ханның төртінші ұлы – Құбылай қаған 

 

(Төле ханның) үлкен әйелі Сұрғақтан бикеден дүниеге келді. Ол қаған 

болғандықтан, ол жайлы бөлек дастанда келтіріледі, сол жерде оның ұлдарының 

түрлі тармақтары мен ұрпақтары егжей-тегжейлі еске алынатын болады, Алла 

Тағала қаласа!  

 

781-бет 

Төле ханның бесінші ұлы – Хұлағу хан 

 

Ол да (жоғарыда) аталған үлкен әйелден (Сұрғақтан бикеден) дүниеге келді. 

Ол ұлы сахиб қиран (сайыпқыран) патша еді, сол үшін оның жағдайлары да 

оның атасы Шыңғыз ханның істері сияқты керемет болды. Оның әулетінен ұлы 
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және ықпалға ие, Иран жерінде және өзге де мемлекеттерде құрметтелетін 

патшалар шықты, олар осы кезге дейін бар. Ал ол отбасының ең негізгісі, 

әулеттің ең киелісі және оның ұстындарының қаймағы, әсіресе оның (Төле 

ханның) ұлдарының, сондай-ақ жалпы барша мұғул ханзадаларының да 

(қаймағы) болып табылатын діндар қамқоршысы және Алла дінінің көмекшісі 

Ғазан хан болған (Алла оның патшалығын мәңгі етсін!), сол мүбәрак патшаның 

мүбәрак бейнесінде көрініс тапты. (Ендеше) оның бақ-дәулетінің (мемлекетінің) 

күні жарқырасын, оның көлеңкесі мәңгі болсын, ғасырдан ғасырға жасай берсін!  

Оның (Хұлағу ханның) ұлдары мен ұрпақтары жайлы жаднама ол туралы 

дастанда баяндалатын болады.  

 

Төле ханның алтыншы ұлы – Арық Бұқа 

 

Ол да аталған бәйбішеден (Сұрғақтан бикеден) дүниеге келді. Ол көп уақыт 

тақ пен қағандық үшін Құбылай қағанмен талас жүргізгендіктен және олардың 

орталарында бірнеше рет соғыстар орын алып, олар шайқасқандықтан, оның 

тарихы мен ол туралы хикаялар Құбылай қағанның тарихына кіргізілді. Алайда 

оның ұрпақтары жайлы осы жерде айтылатын болады. Оның келесідей ретте бес 

ұлы бар болатын: 

Бірінші ұлы – Йубуқур (Йібүкір). Оның бес ұлы бар еді: Хулажу (Хұлажу), 

Или Бұқа (Елібұқа), Улжа (Олжа), Улжа Темір (Олжатемір), Урла (Орла). 

Екінші ұлы – Малик Тимур (Мәліктемір). Оның алты ұлы бар: Миңқан 

(Мыңхан), Ажиқи (Ажықи), Есен Туа (Есен туа), Баритай (Бәрітай), Уйрада 

(Ойратай), Махмуд (Махмұт). 

Үшінші ұлы – Қутуқа (Құтықа). (Оның балалары) мәлім емес.  

 Төртінші ұлы – Тамачи (Тамашы). Оның Байан (Баян) есімді ұлы бар.  

 Бесінші ұлы – Найрау Буқа (Найрау Бұқа). (Оның) бес баласы бар, олардың 

есімдері: Начин (Нашын), Самишках, 

 

782-бет 

Байан Ибуган (Баян Ибуған), Ура Тимур (Ұратемір), Қуртуқа (Құртқа). 

 

Төле ханның жетінші ұлы – Бошақ (Пышақ) 

 

(Ол) ...71 қатыннан дүниеге келген. Оның әйелдері мен күңдері көп еді және  

                                                           
71 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған. 
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оның олардан ұлдары бар болатын. Оның орынбасары болған, оның бірін 

Себексар деп атайтын, себебі оның жүз ұлы бар болатын. Қазіргі кезде оның 

балалары Темір қағанның алдында. Олардың есімдері әлі (түгел) белгілі емес, 

қазіргі уақытта осы жазылғандар (ғана) белгілі:  

(1) Сайин Буқа (Сайынбұқа). Оның екі ұлы бар: Данишманд (Данышпан), 

Илаудар (Елаудар).  

(2) Жауту. Оның Тура Тимур (Тура Темір) деген бір ұлы бар.  

(3) Тикши (Тікші). Оның балалары белгісіз.  

(4) Тубишин (Тобышын). Оның төрт ұлы бар: Балтачар (Балташар), Саут 

(Сауыт), Бигтай (Бектай), Буралғы (Боралғы (Бұралғы)). 

  

Төле ханның сегізінші ұлы: Мұға 

 

(Ол) ... қатыннан дүниеге келді. Оның келесідей тәртіпте үш ұлы болды:  

Бірінші ұлы – Чуңтум (Шоңтом);  

Екінші ұлы – Бабуган (Бабуған);  

Үшінші ұлы – Булад (Болат).  

 

Төле ханның тоғызыншы ұлы – Сүгетай 

 

(Ол) ... қатыннан дүниеге келді. Оның бір ұлы бар, оның есімі – Туқтимур 

(Тоқтемір). Бұл Тоқтемір үлкен батыр және өте шебер садақ атқыш еді. 

Шайқасқа ол ақ түсті ат мініп шығатын, 

 

783-бет 

сөйтіп: «Адамдар олардың үстінде қан байқалмауы үшін және дұшпандар мысқылдап 

күлмеулері үшін қара торы және өзге де реңді аттарды таңдайды. Ал мен болсам, 

ақ реңді аттарды ұнатамын. Себебі қызыл рең әйелдердің әшекейі болғанындай, салт 

аттының киіміне де, аттың үстіне де жағылған және алыстан көрінетін қан да 

ержүрек кісілерді безендіріп тұрады», – деп айтатын.  

Ол өзінің ержүректігінің арқасында жанжалдасуға бейім еді. Құбылай 

(қаған) Нумуғанды Дарасуға әскерімен және басқа ханзадалармен бірге Қайдуға 

қарсы жіберген кезінде, осы Тоқтемір олармен бірге еді. Және ұлы Алла қаласа, 

бұл (оқиға) Құбылай жайлы дастанда айтылатындай, өзге ханзадаларды 

Нумуғанды тұтқынға түсіруге азғырған осы (Тоқтемір) болатын.  
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Төле ханның оныншы ұлы – Собықтай 

(Бұл туралы дерек келтірілмеген) 

 

Төле хан ұрпақтарының шежіресі келесі келтірілетіндей түрде.  

Таңдаулы Пайғамбарға, оның ізгі отбасына Алланың сәлемі болсын! 

 

784-бет 

ТӨЛЕ ХАН ЖАЙЛЫ ДАСТАННЫҢ ЕКІНШІ БӨЛІМІ 

Оның әкесі мен бауырлары жайлы жоғарыда айтылған деректерден 

бөлек, ол таққа отырған кезіндегі хикаялардың қысқаша мазмұны, оның 

таққа отырған кезіндегі тағының, жұбайларының, ханзадалары мен әмірлерінің 

бейнелері, оның жүргізген соғыстары, жеңген уәлаяттары мен қол жеткізген 

жеңістері туралы жаднама және оның патшалығының ұзақтығы жайлы 

хикая 

 

Төле ханның әкесінің көзі тірі кезіндегі жағдайы, (әкесіне) қызмет етуі,  

жүргізген соғыстары мен жеңіп алған қалалары туралы хикаялар 

 

Төле хан көбінесе әкесінің алдында (қызметінде) болды. Шыңғыз хан 

әрдайым және барлық істер жайлы, маңызды болсын, ұсақ-түйек болсын онымен 

кеңес жасайтын. Содан оны «Ибуған» деп атайтын. Шыңғыз ханның жұрты, ордасы, 

қазынасы, әмірлері, нөкерлері және жеке әскерлері оның басқаруында болатын. 

Себебі мұғулдар мен түркілерде көне заманнан келесідей дәстүр бар болатын: 

(Олар өздерінің) тірі кезінде-ақ өздерінің үлкен ұлдарын бөлектеп, оларға мал-

мүлік үлестіріп (еншісін) беретін. Ал қалғанының барлығы кенже ұлына тиісті 

болып қалады. Оны утчигин (отшыген) деп атайды, яғни отқа және үйдің 

ошағына ие болған бала дегені. Бұл үйдің (отбасының) негізі оған тиесілі 

екендігін меңзейді. Бұл атаудың түп негізі түркі болып табылады, (яғни) «Ут – 

от» дегенді аңғартады. 

 

785-бет 

Ал «тигин – әмір» дегені. Осылай оның «оттың (ошақтың) әмірі және иесі» 

екені меңзеледі. «Тигин» сөзі мұғул тілінде (от сөзімен қосқанда екі «тт» әрпі 

келіп) дұрыс шықпайтын болғандықтан, олар («оттигин» сөзіндегі екінші «т»ны 

«ч»ға ауыстырып) «утчигин» деп айтады, ал кейбіреулер «утчи» (дейді). Алайда 
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түп негізі мен тікелей мағынасы бойынша (бұл атау жоғарыда) айтылғанды 

білдіреді.  

Шыңғыз хан оған қағандық пен патша тағын да беріп, оны тақ мұрагері 

етпек ойы болды. Алайда ол (кейін): «Сен менің жұртымды, ордамды, әскерді 

және қазынаны билейтін лауазым сен үшін жақсырақ, осылай сенің жаның 

тыныш болады. Сенің әскерің көп болғандықтан, сенің ұлдарың дербес және 

өзге ханзадалардан күштірек болады», – деді.  

Ол (Шыңғыз хан) олардың (Төле ханның балаларының) бойында бақ-дәулет 

пен іс-әрекеттерді көргендіктен, ол (ақыр соңында) істің соңы, (кейіннен) барлығы өз 

көздерімен мұны көргендеріндей, «қағандық пен патшалық олардың аттарына 

бекітіліп, аяқталады» деп ойлаған болса керек. Барлық әскер, оң қанаттың және 

сол қанаттың түменбасы әмірлері мен мыңдық (әмірлері) Шыңғыз хан дастаны 

соңында егжей-тегжейлі жазылғандықтан, оның өзге ұлдары мен бауырларына 

олардың дәрежелеріне сәйкес үлестіріп бергені, ал оның үлестірмегенінің барлығы 

Төле ханның қол астында екені белгілі. Және осы уақытқа дейін ол әскерлер мен 

әмірлер, кей бүліктің нәтижесінде өз еркінсіз мемлекеттің түрлі жерлерінде, 

түрлі ханзадалар қолына түсіп қалғандарынан өзгесі, мұра болып бұрынғы 

негізге сәйкес Төле ханның ұлдарының қол астында, мұны (кез келген) өз 

көзімен көре алады. Қалғандарының барлығы, кейбіреулері қағанның билігінде, 

ал кейбіреулері Ислам патшасы Ғазан ханның (Алла оның билігін мәңгі етсін!) 

қызметінде.  

Төле хан соғыстарда өте жеңімпаз (жолы болғыш, бақытты) болды, басқа 

бірде-бір ханзада ол алғандай қалалар мен мемлекеттерді жеңіп ала алған жоқ.  

(Енді) оның әкесінің тірі кезінде болған нәрселер жайлы қысқаша айтылатын 

болады, сосын одан (дүние салғанынан) соң болған оқиғалар жайлы да аздап 

жазылады.  

Шыңғыз хан Қытай аймағына жорыққа шыққан кезінде, 

 

786-бет 

өте үлкен болып табылатын Тайанфу қаласына жеткенде, ондағы жасақ күшті 

және берік болғандықтан ешкім (оған) жақындауға дәті бармайтын кезде, Шыңғыз 

хан Төле хан мен қоңырат руынан шыққан Алшы ноянның ұлы әмірі Чигу 

(Шиге) гургенді әскерімен бірге шайқасуға жіберді. Сонда (олар) бекіністің 

үстіне шығып қаланы алды.  

Одан (ол қаладан) соң Жужу қаласын қоршауға алып, бағындырып болған 

соң, ол (Шыңғыз хан) оң қанат пен сол қанаттан (тұратын) әскерді үлкен ұлдары 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7/
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және әмірлермен бірге (басқа жаққа) жіберді. Өзі Төле ханмен бірге «қол» 

аталатын әскердің ортаңғы бөлігімен Би Жиу қаласына аттанып, жолдағы 

барлық қалаларды және аймақтарды бағындырып, қиратты.  

Қытайдың үлкен қалаларының бірі, мұғулдар оны Чаған Балағасун (Шаған 

Балағасын) деп атайтын Жиң Дин Фу қаласының ағарттары Төле ханға тиесілі 

болды. Сондай-ақ Төле ханның Қытайдағы, Дешті Қыпшақтағы және өзге де басып 

алған аймақтардағы ағарттары оның сол аумақтардағы әулеттеріне түгелдей 

мұра әрі үлес болып қалғаны белгілі.  

Сондай-ақ қаған, Қытайдағы қазыналардан және мал-мүліктерден Хұлағу 

хан мен оның ұрпақтарының үлесіне тиесілі болған ағарттарының барлығын сол 

қалпында жазып қойып, жол және ыңғайлы сәт туғанша сақтап қоюға бұйрық 

берді.  

Олар Қытай мемлекетінен келген соң, Шыңғыз хан тәжіктер аймағына жорыққа 

аттанып, Отырар қаласына жеткенде оны қоршауға алып, азат ету үшін Жошыны, 

Шағатай мен Үгетайды қалдырды да, өзі Төле ханмен бірге Бұхараға барды. 

(Оны) басып алды. Ол жерден Самарқанға кетіп, оны да барлық уәлаяттарымен 

қоса бағындырды. Ол жерден Нахшаб пен Термезге барды. Одан Төле ханды 

Бадахшан аймағында орналасқан Темір қахалға арқылы (өтіп) Хорасан қалаларын 

жеңіп алуға жіберді. Ол аттанып қыс бойы Меручакты, Серахсты, Нишапурды 

және (олардың) барлық аймағын азат етті де, үш айдың ішінде ол аймақтардағы 

істерді аяқтап, көктем кезінде  

 

787-бет 

Шыңғыз ханның бұйрығына сай ол Нишапурдан кері қайтты. Содан жол бойы 

Кухстан мен Гератты алып, Шыңғыз ханның алдына, Таликанға келді. Ол кез 

(Шыңғыз хан) бекіністі бағындырып, оны қиратқан кезі болатын.  

Сол жазды ол бауырлары Шағатай мен Үгетай қағанмен, сондай-ақ әкесімен 

бірге сұлтан Жалал ад-динді Синд өзенінің жағалауына дейін қуып барып, сұлтанның 

әскерін қиратты. Сонда ол (Жалал ад-дин) қашуға мәжбүр болып өзенді жүзіп 

өтіп кетті. Олар (Төле хан әкесі Шыңғыз хан мен ағалары Шағатай және Үгетай 

қағанмен бірге) ол жақтан кері қайтып, өздерінің көне (ата) жұрты мен ордасына 

келді.  

Одан соң Шыңғыз хан Таңғұт уәлаятына қарсы жорыққа шыққан кезде, ол 

Шағатайды әскерімен ордалардың артқы тарапына, оларды қорғауға қалдырды. 

Ал Үгетай мен Төле екеуі де, бұл ол (Шыңғыз хан) туралы дастанда айтып 

өтілгендей, ол кенеттен ауырып қалған уақытқа дейін оның (әкесінің) қасында 
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болды. Ол (Шыңғыз хан науқастанып қалған соң) ұлдарының екеуімен оңашада 

кеңес жасап, өсиет қалдырып, оларды кері қарай қайтарды. Олар өздерінің ордалары 

мен үйлеріне келді. Ол (Шыңғыз хан жоғарыда айтылғандай) сол сафар (сапар) 

айында (жорықта) дүние салды. Алла жақсырақ білуші!  

 

Төле ханның әкесі қайтыс болғаннан соңғы жағдайы, оның өзіне заңды 

түрде тиісті атажұрты мен әкесінің астана қаласында бекітілуі туралы, 

оның бауырларымен ынтымақты қарым-қатынаста болуы, жүргізген 

соғыстары мен жеңістері, оның ісінің нәтижелері мен аяқталуы туралы 

хикаялар 

 

Ал, енді, оның әкесінің астана қаласы мен үйінде тұрақтағаны жайлы 

 

Төле хан, Шыңғыз ханның өсиеті бойынша тақ мұрагері болған бауыры 

Үгетай қағанмен бірге әкесінің бұйрығына сәйкес Таңғұт аймағынан қайтып келіп, 

оның (Шыңғыз ханның) отбасы мен ордаларының басшылығында тұрды. Содан 

көп ұзамай Шыңғыз хан дүниеден өтті.   

Оның мәйітін ордаға жеткізген соң және тиесілі жоқтау рәсімін орындаған 

соң, өзге бауырлары мен ханзадалардың   

 

788-бет 

әрқайсысы өзінің жұртына кетті. Ал Төле хан астана қаласы мен Шыңғыз 

ханның ұлы ордалары тұратын атажұртында тұрақтап, жеке билікке ие күйде 

отырды.  

 

Енді оның бауырларымен ауызбіршілік жағдайлары жайлы және оның 

әкесі қайтыс болғаннан кейін жүргізген соғыстары мен жеткен жеңістері 

жайлы 

 

Әкесінен соң Төле хан бауырлары мен ағайындарына сондай (жақсы) дәрежеде 

көңіл бөліп, олардың барлығы оған риза болатындай қызметтер көрсетті. Көбінесе, 

ол Үгетай қағанның алдында болып, оны қаған лауазымына көтеруге (бар) ынта-

жігерін салды.  

Сосын Үгетай қаған Алтан ханға қарсы жорыққа шыққан кезінде, Қытай 

уәлаятындағы Қара муранның жағалауында орналасқан Нәңйиң (қытайша айтылуы 

«Нәңдиң» болған, қазіргі Нанкин) қаласына аттанған кезде ол Төле ханды басқа 
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жолмен жіберді. Ол (Төле хан) Тибет арқылы жүріп тұрғындар оны Хулан 

Тигалатан, яғни «қызыл шапандылар (тондылар)» деп атайтын Қытай аймағы 

бойынша жүрді.   

Қағанның жолы алыс болғандықтан, Төле хан келесі жылға дейін баяу жүріп 

отырды және жолда қиыншылықтар көрді. Олардың азық-түлігі қалмады, сөйтіп 

(жағдайы) олар өлген адамдарды, аңдар мен сабанды да жей бастағанына дейін 

барды. Ол шайқастар жүргізе отырып таулармен және жазықтармен жүрді, (сөйтіп) 

Туңхан Қахалқан (Тоңхан қақпасы) аталатын жерде Алтан ханның үлкен әскерімен 

бетпе-бет кездесті.  

Бұл жайлы қаған туралы дастанда егжей-тегжейлі баяндалғандай, Төле хан 

бар ынтасын салып, сөйтіп жақсы басқарушылық (қабілетінің) арқасында өзінен 

бірнеше есе күшті әскерді қиратып салды. Сосын одан (кешіп өтетін) өткелі болмаған 

Қара муран өзенінен өтті де, жеңіске жеткен күйінде бауырына келіп қосылды. 

Ол келісімен қаған өте қуанып кетті де,  

 

789-бет 

шаттыққа толып бауырына көптеген мақтау-алғыстар айтты. Осы қуаныштың 

құрметіне олар көп тойлап, шаттанды. 

 

Ісінің соңы және оның сырқаттану себебі мен қайтыс болуы 

 

Төле хан аталған соғыстан қайтып келген соң бауыры Үгетай қағанның 

алдына келді. Ол (қаған) ұзақ уақыт бойы жорықта болғандықтан, Алтан ханға 

қатысты істі аяқтау үшін әскердің барлығын Тұқылқы шербиге қалдырып, (өзі) 

кері қайтты. Ол (Төле хан) да бұрынғыдай бауырымен бірге болды.  

Сосын кенеттен қаған (белгісіз) бір аурумен ауырып қалды. Олардың 

әдеттеріне (ырымдарына) сай қамилер72 жиналып қамилық әдісімен оның ауруын 

сиқырлап, оны сумен жуып жатты. Осы кезде Төле хан кіріп қалды да, шын 

жүрегінен аспанға қарап (Құдайға) жалбарынып: 

– Уа, Мәңгі Құдай! Егер (оған істеген) күнәлары үшін қаһарланып жатсаң, 

менің күнәм оған қарағанда көбірек, әрі адамдарды да мен соғыстарда көбірек 

өлтіргем, олардың әйелдері мен балаларын құлдыққа алып кетіп, олардың әке-

шешелерін көз жастарын төгуге мәжбүр еткенмін. Ал егер сен құлыңды өзіңнің 

алдыңа жүзінің көркемдігі, бітімінің көріктілігі мен өнерлерде шеберлігі үшін 

алып жатсаң, мен (оған) қарағанда лайықтырақ және сәйкестірекпін. Үгетай 

қағанның орнына мені ал, оған бұл ауруынан шипа бер де, оның ауруын маған 

бер, – деді.  
                                                           
72 Сол дәуірдің тәуіптері. 
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Ол шын жүректен мойынсұнған күйінде бұл мінәжатты айтып, тәуіптер 

қағанның ауруын сиқырмен жуып жатқан суы бар кесені алып ішіп жіберді. 

Құдай Тағаланың шексіз құдіретімен қаған жазылып кетті. (Сөйтіп), Төле хан 

алдын ала рұқсат сұрап, өзінің отауына кетті. Жолда ол ауырып қалды да, 630 

хижри жылының айларына сәйкес келетін муғай жылы, яғни жылан жылы дүние 

салды.  

 

790-бет 

Әлем сұлтандарының қаймағы, оның (Төле ханның) ұрпақтарының үздігі, 

мәңгілік билікті ұстанушылардың мұрагері Ислам патшасы Ғазан ханға (Оның 

билігін Алла Тағала мәңгі етсін!) Құдай Тағала көмек берсін және оған мәңгі 

патшалығымен және биліктің игіліктеріне бөленуді нәсіп етсін! Қасиетті 

Пайғамбардың (Алланың оған сәлемі болсын!) және оның пәк ұрпағының 

құрметі үшін (тілекті қабыл ете гөр)!  

 

791-бет 

Төле ханның жұбайы Сұрғақтан бике мен оның ұлдары жайлы, ол қайтыс 

болған соң анасының зейінділігі мен ынта-жігерінің арқасында 

(ұлдарының) қағандық пен патшалыққа қол жеткізуі мен патшалық 

дәрежесін алуы, оның (Сұрғақтан бикенің) қабілеті, парасаттылығы мен 

басқарушылығы туралы хикая 

 

Төле ханның өлімінен соң оның ұлдары анасымен бірге бұрынғыдай Үгетай 

қағанның алдында болды. Ол оларды өте жақсы көретін және олардың өтініштерін 

дереу орындайтын. Бірде Сұрғақтан бике қағанның саудагерлерінің бірін сұратты, 

(ол) бұл (мәселе) жөнінде қызғаншақтық танытты. Сонда Сұрғақтан бике 

жылап:  

– Менің аңсаулым, менің сүйіктім кім үшін пида (құрбан болды)? Кім 

(қандай адам) үшін ол өлді? – деді. Бұл сөздер қағанның құлағына жетті, сөйтіп 

ол:  

– Шындық Сұрғақтан бикенікі, яғни келіндікі, – деді де, үзір сұрап, оның 

сұрағанын (өтінішін) қанағаттандырды.  

Сұрғақтан бике өте ақылды әрі қабілетті еді, (осы тұрғыда пайғамбарлар 

әйелдерінен кейін) әлем әйелдерінен үстем тұратын. Ол (мейлінше) толық 

дәрежеде табандылық, сыпайылық, ұялшақтық және пәктілікке ие еді. Оның 

ұлдары әкесінің артында (әлі) бала кезінде қалғандықтан, ол қабілеттерінің 

арқасында оларды тәрбиелеу ісінде көп ынта-жігер жұмсап, оларды жақсы мінез 
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бен әдептілікке үйретті. Ол олардың ортасында, тіпті, (бір тал) шаштай нәрсе 

үшін тартыстың орын алуына жол бермейтін. Және ол олардың әйелдерінің 

жүректерін бір-бірлеріне дос-жақын етті, сөйтіп басқарушылықпен, парасаттылықпен 

ұлдарын, немерелерін, Шыңғыз хан мен Төле ханның артында қалған  

 

792-бет 

барлық ұлы әмірлер мен әскерді тәрбиелеп қорғады, олар оған бағынышты 

болды. Олар оның ақыл-парасаты мен қабілеттерінің (мейлінше) кемел екенін 

мойындағандықтан ешқашан оның бұйрықтарын бір тал шаш (мөлшеріндей де) 

аттап өтпейтін еді. Осылайша дәл ол (Шыңғыз хан) әкесінің артында бала кезде 

қалғанда Шыңғыз ханның анасы Өгелін ика (ана) оны өсіріп, тіпті өзі бірнеше 

рет әскерімен жорыққа шыққаны, оны жасақтап, Шыңғыз хан дербес және өзіне-

өзі ие болғанына және әлем билеушісінің дәрежесіне жеткеніне дейін, тағы да 

ұлы істер істегеніне дейін анасы керемет істерінің арқасында барлық әскерді 

ұстап отырғаны сияқты, Сұрғақтан бике де солай іс-әрекет етті, ұлдарын 

тәрбиелеуде сондай жолдарды ұстанды. Алайда айтуларынша, бір жолы ол 

Шыңғыз ханның анасынан да төзімдірек болды және табандылықта одан асып 

түсті. 

Ол істің мән-жайы келесідей болған еді: Арадан біраз уақыт өткен соң 

Шыңғыз хан анасының меңзеулерінен оның тұрмысқа шығуға ниеті барын 

байқады да, осы себеппен оны Меңлік атаға ұзатты.  

Сосын Сұрғақтан бикені ұлы Күйік ханға ұзату үшін Үгетай қаған шақыртып, 

осындай мәслихатпен ...73 елшіні жіберді. Ол (елші) қағанның жарлығын 

жеткізгенде, ол:  

– Қалайша жарлықты екі етуге болады?! Алайда менің мақсатым келесідей – 

осы балаларды тәрбиелеп, оларды ержеткен, дербес болған кезіне дейін жеткізу. 

Олардың жақсы тәрбиеленген болуын, олардың ауызбіршілігінен бірер пайда 

болуы үшін, олардың бір-бірлерінен ажырамауы және (бір-бірлерінен) бет 

бұрмауларына тырысу, – деп жауап берді.  

Күйік хан табандылық танытпағандықтан ол осындай сыпайы сылтаумен бұл 

ұсынысты кері қайтарды. Оның күйеуге шығуға ниеті болмағанында күмән жоқ, 

міне осы тұрғыдан алғанда оның Шыңғыз ханның анасы Өгелін ика (ана)ның 

алдында артықшылық беріледі. 

                                                           
73 Елшінің есімі жазылмаған. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D2%9B%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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793-бет  

Үгетай қаған Төле ханның өлімінен соң, патшалығы кезінде өз қалауы 

бойынша туысқандарымен ақылдаспай Төле хан мен оның ұлдарына тиесілі 

әскерден сұлдұстардың екі мыңдығын алып өзінің ұлы Кутанға (Көтен) беріп 

жіберді. Еке ноянға тиесілі ...74 сияқты түменбасы әмірлер мен мыңдық әмірлер 

бұл жайлы білген кезде, олар Сұрғақтан бике мен Мөңке қағанның және 

олардың ағайындарының алдына келіп бірауыздан: «Бұл сұлдұстардың екі мың 

әскері Шыңғыз ханның жарлығына сәйкес бізге тиесілі, ал қаған оларды Кутанға 

(Көтен) беріп жатыр, қалайша біз бұған жол береміз және Шыңғыз ханның 

жарлығын екі етеміз?! Біз ұлы мәртебелі қағанға бұл жайлы айтамыз!» – десті. 

Сұрғақтан бике:  

– Сендердің сөздерің дұрыс, алайда біздегі мұрагерлік бойынша берілген 

нәрседе де, сәтімен сатып алынған мүлікте де, ештеңеде біздің жетіспеушілігіміз 

жоқ. (Негізінде) әскер де, біз де қағанға тиесіліміз. Ол нені істегісі келетінін өзі 

біледі, бұйрық (беру) оған тиесілі, ал біз бағынышты және мойынсұнушымыз, – 

деп жауап айтты. Сұрғақтан бике осылай деген соң әмірлер тынышталып қалды, 

содан есіткен әр мақұлық (бұл сөздерді) құптады.  

Еш күмән жоқ, оның (Сұрғақтан бикенің) ие болған ақылы мен қабілеттерінің 

арқасында (ғана) оның өз ұлдарын олардың ағайынды бауырлары ортасынан 

көтеріп, оларды қағандық және патшалық дәрежесіне дейін көтере алды.  

Және ұлдарының қағандыққа жетуінің үлкен (маңызға ие болу) себебі – 

Үгетай қаған дүниеден озған соң, Төрегене қатын (оның (Үгетай қағанның) 

өсиетіне сәйкес тақ мұрагері болған Ширамунға қаған болуына жол бермей, 

керісінше мемлекетті өзінің қалауына сәйкес басқарғаны болды. Және ол үлкен 

ұлы Күйік ханды патшалыққа отырғызған кезде туысқандары арасындағы ең 

үлкені Бату (Құрылтайға) келген жоқ. Сөйтіп «аяқ ауруы» деген үзір айтты. 

Күйік хан бұған ренжіп, жүрегінде Батуға қарсы тұзақтар ойластырды. Содан 

«менің ауруым үшін Имил Қучуның (Еміл қучуның) суы мен ауа райы пайдалы» 

деген сылтаумен сол жаққа аттануға бел буды. Сұрғақтан бике оның ойлары 

жайлы хабардар болған кезінде, жасырын түрде хабар жіберіп  

 

794-бет 

Батуды хабардар етті. Ал осыдан көп ұзамай Күйік хан дүниеден өтті. Үгетай 

қағанның ұлдары мен адамдары қағандыққа Ширамунды отырғызбақ болды. 

Олар алдымен Батуды шақыртты. Ол:  
                                                           
74 Түпнұсқада есімдері жазылмаған. 
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– Менің аяғым ауырып жатыр, олар менің алдыма келсе дұрысырақ болады, 

– деді. Төрегене қатын мен Үгетай қағанның отбасы бұдан бас тартты, мұны 

мүмкін емес деп біліп:  

– Шыңғыз ханның астанасы осы жерде, неліктен біз ол жаққа барамыз?! – 

десті. Бату болса қарт және құрметті, әрі барша ханзадалардан үлкен болатын, 

оның патшалық ету кезегі келген еді. Сұрғақтан бике өзінің үлкен ұлы Мөңке 

қағанға:  

– Басқалар Батуға бармай жатқандықтан, ал ол – барлығынан үлкен және 

науқас (адам), сен оған науқасты көріп қайту себебімен оған (баруға) асық, – 

деді. Ол (Мөңке қаған) анасының жол көрсетуіне сай ол жаққа аттанды. Осы 

(Батуды құрметтеп келгендігінің) себебінен және өзге де (бұрын жорықтарда 

атқарған тақ мұрагерлігін) міндеттеуші құқықтарына байланысты Бату оны (қаған) 

деп мойындады, содан қаған дәрежесіне көтерді. Ал Сұрғақтан бике өзінің 

парасаттылығынан Кутанға (Көтенге), жоғарыда айтылғандай, сұлдұс әскері 

бойынша ешқандай таршылықтар жасамағандықтан, Кутан (Көтен) олармен 

достықта болды. Сөйтіп, Үгетай қағанның отбасы Мөңке қағанмен қағандыққа 

таласып, оған қарсы айла-амал мен опасыздық ойластырған кезінде Кутан (Көтен) 

Мөңке қағанмен одақтас болды және оған көмек көрсетті.  

Сосын Кутан (Көтен) дүниеден өткен соң, онымен бірге Таңғұт аймағында 

болған әскерлерді Мөңке қаған дәл бұрынғыдай оның ұлдарының атына бекітті 

және әрдайым оларға сый-құрмет көрсетті. Қазір де олардың атына бекітілген 

ақылары сол баяғы негіз бойынша бекітулі және олар Улжейту (Олжайту) қағанға 

тәуелді. Бұл туралы хикаялар Мөңке қаған туралы дастанда айтылатын болады, 

құдіреті күшті Алла (Тағала) қаласа!  

 

795-бет 

ТӨЛЕ ХАН ЖАЙЛЫ ДАСТАННЫҢ ҮШІНШІ БӨЛІМІ 

Оның мақтауға тұрарлық өмірлік салты мен мінез-құлқы туралы, 

жоғарыдағы екі бөлімге кірмеген, әртүрлі кітаптар мен тұлғалардан 

танымал болып қалған әртүрлі оқиғалары, айтқан нақылдары мен 

біліктері, шығарған жарлықтары мен үкімдері 

 

(Бұл тақырып бойынша ештеңе жазылмаған)  

 

796-бет 

(Бұл бетте ештеңе жазылмаған) 
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797-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ҮГЕТАЙ ҚАҒАННЫҢ ҰЛЫ КҮЙІК ХАН  

ТУРАЛЫ ДАСТАН 

Ол үш бөлімнен тұрады 

 

Бірінші бөлім 

Оның (Күйік ханның) шежіресінің баяны, әйелдерінің, балаларының және 

осы уақытқа дейін тармақтары бар немерелерінің толықтай жіктелуі және оның 

шежіре кестесі оның әкесі туралы бөлімде жазып өтілгендіктен бұл жерде ол 

тастап кетілді.  

 

Екінші бөлім 

Оның (Күйік ханның таққа отыру) уақыты мен патшалық дәуірі туралы 

хикаялар, оның хан тағына отырған кезіндегі тағының, әйелдерінің, ханзадаларының 

және әмірлерінің суреттелуі. Ол жүргізген шайқастар, жеткен жеңістері мен 

оның таққа отыруының алғышарттары туралы жаднама.  

 

Үшінші бөлім 

Оның (Күйік ханның) мақтауға лайық өмір салты мен мінез-құлқы жайлы 

және оның айтқан біліктері мен нақыл сөздері, ол берген жақсы үкімдер жайлы 

жоғарыдағы екі бөлімге кірмей қалған және түрлі кітаптар мен әртүрлі кісілерден 

бөлек-бөлек белгілі болған оның уақытында орын алған оқиғалар мен жағдайлар 

жайлы. 

 

798-бет 

КҮЙІК ХАН ЖАЙЛЫ ДАСТАННЫҢ БІРІНШІ БӨЛІМІ 

Оның (Күйік ханның) шығу тегінің шежіресі, оның жұбайлары, ұлдары мен 

немерелерінің және қазірге дейін одан тараған үрім-бұтақтардың толық 

баяны 

 

Ал оның шежіре кестесі әкесінің шежіре кестесінде берілген (сол үшін бұл 

жерде келтірілмейді). 

Күйік хан – Үгетай қағанның үлкен ұлы. Ол бәйбішесі Төрегене қатыннан 

туылған. Оның әйелдері мен күңдері көп еді, олардың (әйелдерінің) ең үлкені 

Уғул Қаймиш (Оғыл Қаймыш) болатын.  
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Күйік ханның үш ұлы болды. Ең үлкенінің есімі – Хажа Уғул (Қожа оғыл), 

екіншісінікі – Нақу. Екеуі де Оғыл Қаймыштан болды.  

Нақудың Шабат есімді ұлы бар еді. Барақ (Әму) дариядан асып өтіп Абақа 

ханмен соғысқа кіргенде, Қайду Барақпен бірге оған көмек ретінде осы Шабатты және 

оған тиесілі салт атты жеке мыңдығын жіберген еді. Сосын Бараққа ашуланып ол 

кері бұрылды, сөйтіп Бұхараға келіп жеткенде Барақтың ұлы Бектемір оны 

тұтқындауға әрекет жасады. Ол (Шабат) тоғыз салт аттымен қашып, жазық арқылы 

Қайдудың алдына қарай кетті. (Жолда бара жатып) қорыққандықтан ол ауырып 

қалды, содан дүние салды.  

(Күйік ханның) үшінші ұлының есімі Хуку (Хоку) болатын. Ол күңнен 

дүниеге келген еді және оның Тукма (Тоқма) атты ұлы бар еді. Ол Тоқманың бір 

ұлы бар, оның да есімі – Тукма (Тоқма). Қазіргі уақытта ол Қайдудың ұлы Чапармен 

(Шапармен) билік туралы таласуда, сөйтіп оның бұйрықтарын орындамай 

жатыр.  

Ал Қажы оғылдың балалары белгісіз, олардың шежіре кестесі Үгетай қаған 

туралы дастанда сызылған.  

 

799-бет 

КҮЙІК ХАН ЖАЙЛЫ ДАСТАННЫҢ ЕКІНШІ БӨЛІМІ 

Оның таққа отырған уақыты мен билігі жайлы хикаялар, хан тағына 

отырғаннан кейінгі билігі және жұбайларының, ханзадалар мен әмірлерінің 

бейнелері, билікке жеткенге дейінгі жүргізген соғыстары мен 

жеткен жеңістері туралы жаднама 

 

Кіріспе 

Үгетай қаған дүниеден өткен кезде оның үлкен ұлы Күйік хан (Дешті) 

Қыпшаққа барған жорығынан әлі қайтып келмеген еді. (Бұдан) көп ұзамай 

Мұғай қатын да дүние салды. Үлкен ұлдардың анасы Төрегене қатын 

туысқандарымен кеңес жасамай, шапшаңдықпен және айламен өзінің қалауы 

бойынша мемлекет билігін қолына алды. Ол туысқандары мен әмірлердің 

жүректерін түрлі сыйлықтармен жаулады, (содан) барлығы оның жағына 

бұрылып, қарамағына кірді. Чинқай (Шыңқай) мен өзге наибтар, қағанның 

уәзірлері бұрынғыдай лауазымдарында еді, шеттегі (аймақтардың) 

орынбасарлары да бұрынғыдай дәрежесі бойынша (өз орындарында) қалған 

болатын. Қағанның кезінде (Төрегене қатын) кейбіреулерге ашулы болғандықтан 
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және оларды жек көргендіктен өзі жеке-дара билеуші болған кезде ол әрқайсысына 

жазаларын бермек болды. Оның (Төрегене қатын) Хорасанды азат ету кезінде 

тустық Мешхедтен тұтқын ретінде алып келінген Батима (Фатима) есімді бір 

хажибасы75 бар еді. Ол өте зерек, епшіл әрі қабілетті еді. Сенімге ие кісі және 

(Төрегене) қатынның (патшайымының) сырларын мықты сақтаушы әйел 

болатын.  

 

800-бет 

Түрлі аймақтардың ұлықтары ол арқылы маңызды істерін ретке келтіретін. 

(Төрегене қатын) бұл сенімді (іскер) әйелдің кеңесімен қаған тұсында үлкен іске 

тағайындалған мемлекет әмірлері мен шенеуніктерін орындарынан алып, олардың 

орындарына надан адамдарды тағайындататын.  

(Қаған қайтыс болған соң) олар (Төрегене қатын мен Фатима) қағанның бас 

уәзірі болған Шыңқайды тұтқынға түсіруді ойластырды. Ол (бұл туралы) біліп 

қойып, қашып Кутанға (Көтен) барып, оның панасына кірді.  

(Және) Қаған сахиб-диуан лауазымына тағайындаған Махмұт Жалауашпен 

Фатиманың көне дұшпандығы бар еді. Ыңғайлы сәтті тауып (Төрегене қатын) 

оның орнына бір Абдуррахман (Әбдірахман) деген біреуді тағайындады. Сосын 

олар Жалауашты нөкерлерімен бірге тұтқынға түсіріп, алып келулері үшін 

онымен (Әбдірахманмен) бірге елші ретінде атқосшы Уқал Қурчины (Оқал 

қоршыны) жіберді. Елшілер келіп жеткен кезінде Жалауаш оларды жарқын 

жүзбен көңілді күйде қарсы алды да, лауазымды құрметтеудің барлық рәсімін 

орындады. Содан екі күн бойы оларды ілтипатты көңіл бөлумен және асқан 

құрметпен (қонақ қылып) ұстап отырды, сөйтіп:  

– Бүгін шараптан ішейік, таңертең жарлықтың бұйрығын есітеміз, – дейді. 

Бірақ (өзі) жасырын түрде қашуға дайындалып жатқан еді. Оқал қоршы оның 

нөкерлерін ұстап алып, тұтқындауға бұйрық берді. Жалауаш оларды (былай деп 

айтуға) үйретіп қойған еді: «Маған (шағымданып) айқайлаңдар және «Біз Жалауашқа 

қарсы дәлел келтірушілерміз, бізді қандай кінәміз үшін ұстап алып, тұтқындап 

жатырсыңдар? Біз мұндай күнді Құдайдан дұға етіп сұраған едік» деп айқай 

салыңдар».  

Үшінші түні Жалауаш оларды шарап ішуге шақырып, түгелдей оларды мас 

қылып, талдырып құлатты. Ал (өзі) бірнеше салт аттымен Кутанға (Көтенге) 
                                                           
75 Хажиба – жақын да сенімді қызметкер әйел. (Аудармашының түсініктемесі). 



 148 

қашып кетіп, олардың зұлымдықтарынан аман қалды. Осылай Шыңқай мен Жалауаш 

(өздері үшін) Кутанның (Көтеннің) қарамағында пана тауып, оның мейіріміне ие 

болды.  

Келесі күні Оқал қоршы Жалауаштың қашып кеткені жайлы хабардар болған 

кезде, ол тұтқыннан оның нөкерлерін босатып, Жалауаштың ізінен кетті. Содан ол 

Кутанға (Көтенге) келіп, (оның) анасының Жалауашты тұтқындап алып келуге 

бұйырғанын айтты.  

 

801-бет 

Оның соңынан сол мақсатпен және сондай кеңеспен өзге бір елші келді. 

Кутан (Көтен):  

– Менің анама былай деңдер: «Торғай тікен бұтасына сұңқардың 

тырнақтарынан қашып келген кезінде, ол дұшпанының ашуынан аман қалады, 

бұлар да солай. Олар біздің қорғауымызға келгендіктен, оларды қайтарып жіберу 

жомарттықтан алыс болады. Жақын уақытта Құрылтай болады, мен оларды 

өзіммен бірге алып барамын. Сонда туысқандарымыз бен әмірлердің алдында 

олардың кінәсі тергеледі, сөйтіп олар ол үшін тиісті жазасы мен сазайын алады, 

– деді. Сосын (Төрегене қатын) бірнеше рет (оған) елшілерді жіберді, ал Кутан 

(Көтен) болса (әркез) дәл осылай уәжді (себепті) айтумен болды. Және Түркістан мен 

Мауараннаһрдың әкімі болған әмір Масъудбек (Масғұтбек) мұндай жағдайларды 

көрген кезде, өзінің уәлаятында қалуды жақсылық деп білген жоқ, сөйтіп ұлы 

мәртебелі Батуға (кетуді) артық көрді. Ал Қара Уғул (Қара оғыл) мен Шағатайдың 

әйелдері Орғана қатын және басқалар әмір Арғын ағамен бірге Қуртұқа (Құртуқа) 

елшіні Күргүзді тұтқындау үшін Хорасанға жіберді. Арғын әмір Күргүзді алып 

келіп, өлімге тапсырғанда, оны (Арғын әмірді) Күргүздің орнын басуға Хорасанға 

жіберді.  

Бұл (мемлекет қағансыз қалған) аралық пен бүлік кезінде әрдайым заң 

жолымен жүрген, сөйтіп ұлы заңды (бір тал) шаштың ұзындығындай болса да 

аттап өтпеген Сұрғақтан бике мен оның ұлдарынан басқалар (ханзада мен қатындар) 

жан-жаққа елші жіберіп, өз аттарынан барат (берет) пен хауалаттар76 жазып 

отырды. Сөйтіп, әркім (әйтеуір) бір жақпен жақындық іздеп, кез келген тәсілмен 

оның қорғауына жүгініп (қолдау тауып) жатты.  

Ал Төрегене қатын әлемнің шығысы мен батысының елдеріне ханзадалар 

мен Шағатайдың ұрпақтарын, әскердің оң қанаты мен сол қанатының әмірлерін, 

                                                           
76 Хауалат – қаражат бөлу, қаражаттандырып отыру, яғни бөлінген қаражатты алу немесе төлеу үшін 

жазылатын құжат. 
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сұлтандарды, мәліктерді, шенеуніктер мен ұлықтарды шақырып елшілер жіберді, 

оларды Құрылтайға шақырды. Бұл оқиғалардың уақытында тартыс алаңы әлі 

бос болғандықтан және Күйік хан әлі келіп үлгермегендіктен, Шыңғыз ханның 

бауыры Отшыген ноян  

802-бет 

әскери күшпен және батылдықпен тақты қолға алмақ болды. Осы ниетпен ол 

үлкен қол жинап, қағанның ордасына жол тартты. Осы себептен барлық әскер 

мен орда толқып отыр. Төрегене қатын елші жіберіп:  

– Біз (мен) сенің келініңмін және саған арқа сүйеймін, сенің бұл әскеріңмен 

дайындалып және қару-жарақпен жолға шыққаның нені білдіреді? Барлық әскер 

мен ұлыс толқып отыр, – деді. Сөйтіп, Отшыгеннің әрдайым қағанның алдында 

болған ұлы Урутайды (Ортайды), туысқандарымен, ол ие болған малайларымен 

және Шыңғыз ханның немересі Миңли Уғулмен (Меңлі оғылмен) бірге оның 

(Отшыгеннің) алдына қайтарып жіберді. Сонда Отшыген өзінің ойластырғанына 

өкінді. Сөйтіп, орын алған өлімге (яғни Үгетай қағанның өліміне) қатысты жоқтау 

жасауды сылтаулатып кешірім сұрады. Сол арада Күйік ханның жорықтан 

оралып, өзінің Еміл өзенінің бойындағы Ордасына келгені туралы хабар келіп 

жетті. Отшыгеннің (өз) істегені жайлы өкініші күшейе түсті, сөйтіп өзінің 

жұртындағы орнына қайтты.  

Жалпы үш жыл бойы хан тағы Төрегене қатынның билігінде және 

қадағалауында болды және оның бұйрықтары бүкіл мемлекетке жүретін еді. Ол 

барлық шенеунікті (орындарынан) алып тастады. Мұның барлығы ханзадалардың 

(Құрылтайға) түгел жиналмағандығынан әрі (кейбірінің) жетіп келмегендіктерінің 

себебінен орын алды. Және Күйік хан анасының алдына келгенде, ол мүлдем 

мемлекет істерін басқаруға кіріскен жоқ. Хандық оның ұлының атына бекітілмегенше 

Төрегене қатын бұрынғыдай билік етті. Арадан екі-үш ай өткен соң, Төрегене 

қатын дүние салды.  

Бір Әлүуи Шира77 есімді самарқандық маскүнем, оңбаған біреу Фатима 

қатынды «Ол Кутанды (Көтенді) сиқырлап тастады (содан ол ауырып қалды)» 

деп айыптады. Кутанның (Көтеннің) ауруы күшейе түскендіктен, ол өзінің 

бауыры Күйік ханға елші жіберіп, аурудың себебі Фатима қатынның сиқыры 

екендігін және оған бірер нәрсе болса, ол оған жазасын беруін (хабарлады). Бұл 

(хабардың) соңынан Кутанның (Көтеннің) өлімі туралы хабар келді. Ал Шыңқай 

(Кутанның (Көтеннің)) ол сөздері мен тапсырмасын қайта жаңғыртып, еске 

салды. Күйік хан таққа отырғанда бірінші іс ретінде Фатимаға тергеу жасады.  

                                                           
77 Әлүуи шира – мәтіндегі Әлүуи – Әлінің ізбасары деген мағына беретін сөз, яғни шиіт (шиит). 
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803-бет 

Ол таяқтың астында және азаптаулардан соң мойындаған кезінде, оның 

(денесінің) астыңғы және үстіңгі тесіктерін тігіп, бітеп, оны киізге орап суға 

тастады. Оған қатысты (жақын) адамдар өлім жағалауының шетінде қалды.  

Күйік ханның өлімінен соң, Али Хажа Имил (Әлі қожа Еміл) (жоғарыда) 

аталған Әлүуи Шираны дәл сондай қылмыста айыптап: «Ол Қажы оғылға сиқыр 

жасап жатыр», – деді. Шира да қамауға түсіп, әртүрлі азаптаулар мен көтере 

алмайтын талаптардың астында өмірден түңіліп кетті. (Осылайша) ол істемеген 

қылмысын мойындады, оны да осылай суға лақтырды. Оның әйелдері мен 

балалары қылышқа тапсырылды.  

Сонан соң хандық тағы Мөңке қағанның бақытты жұлдызының атуы мен 

берекеттілікпен (таққа) отыруының мәртебесіне ие болған кезінде, Бесбалық 

шекарасында тұрақтатылған Бөрітай алып келінді және оның жақыны болған 

Әли қожаны шақыртуға елші жіберілді. (Себебі) басқа біреу оны сондай (Әлүуи 

Шираны айыптағанындай) қылмыста айыптады. Мөңке қаған оның бүкіл денесі 

ұсақ бөлшектерге дейін майдаланып кеткенше, оның сол және оң жағынан ұруға 

бұйырды. Ол осындай азаптаулармен жан тапсырды. Оның әйелдері мен балалары 

құлдықтың масқарасына түсті.  

 

(Өлең жолдары): 

Қиянаттың түбі жолын зауал келіп тазалар, 

Әрбір күнә істеріңе уәжіп болған жаза бар. 

  

Төрегене қатын, оның хажибасы (Фатиманың) жағдайлары туралы белгілі 

болған азын-аулақтың дені осы. Енді біз Күйік ханның таққа отыруы туралы 

хикаяны бастап, ол туралы егжей-тегжейлі хикая етеміз.  

 

804-бет 

Күйік ханның таққа отыруы жайлы хикаялар 

 

Үгетай қаған тірі кезде тақ мұрагері және өз орынбасары етіп Төрегене 

қатыннан дүниеге келген үшінші ұлы Көшіні таңдаған еді. Ол қағанның өмірі 

(тірі) кезінде дүние салды. Ал қаған оны (Көшіні) басқалардың бәрінен артық 

жақсы көргендіктен, оның өте дарынды және ақылды болған үлкен ұлы 

Ширамунды өзінің ордасында тәрбиелеп, «тақ мұрагері мен орынбасары сол 

болады» деп бұйырды. Ол (Үгетай қаған) дүние салатын жылы, ол Күйік ханды 
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шақыртып елшілер жіберген еді. Күйік хан бұйрыққа сәйкес қайтып келді. Ол 

қайтып келгенше қашып құтылу мүмкін болмаған тағдырдың жазғаны келіп, 

әкесі мен ұлы бір-бірінің дидарын көріп, көз қуантуға бір сәт те берген жоқ. 

Әйтпесе, Күйік ханға бұл жағдай жайлы хабар жеткенде, ол асығыс Емілге келіп, 

ол жақтан әкесінің ордасына аттанды. Оның келісімен (билікті) аңсаушылардың іс-

әрекеттері тоқтады. 

Мемлекеттің барлық шетіндегі, алыс-жақын аймақтарына ханзадаларды, 

әмірлерді, мәліктерді және бітікшілерді шақырып елшілер жіберілгендіктен, 

бұйрыққа мойынсұнып және (бұйрыққа) сай олар өздерінің тұрған уәлаяттары 

мен үйлерінен жолға шықты. Сөйтіп, 643 хижри жылының раби әл-ахир айында 

орын алған жылқы жылының көктемі келгенде ханзадалар мен оң және сол 

қанаттың әмірлері  

 

805-бет  

әрқайсысы өз бағыныштыларымен, қол астындағыларымен бірге келді. Тек бір 

себеп бойынша, оларға ренжулі әрі нашар денсаулық пен аяқ ауруын себеп етіп 

қатысудан бас тартқан Батудан басқасының барлығы Кука Наур (Көкі наур 

(Көкөнаур)) жерінде жиналды.  

Барлығынан алдын салтанатты киімдерде және керемет көріністе жарқырап 

Сұрғақтан бике мен оның ұлдары келді. Және шығыс тараптан сексен ұлымен 

бірге Отшыген мен Елшітай және өзге де немере ағалар мен ағайын бауырлар 

келді. Ал Шағатай ордасынан Қара Хұлағ, Есу Мөңке, Бөрі, Байдар, Есу Тоқа 

және Шағатайдың өзге ұлдары мен немерелері келді.  

(Жошы) ордасынан Бату бауырлары Орданы, Шибанды, Беркені, 

Беркежарды, Таңғұт пен Тоқа Темірді жіберді.  

Және ханзадалармен бірге әр жаққа қатысы бар, ықпалға ие нояндар мен ұлы 

әмірлер келді. Қытайдан әмірлер мен лауазымды кісілер, Түркістан мен  

Мауараннаһрдан әмір Масғұтбек, оның келісімімен ол елдің шенеуніктері, 

Хорасаннан әмір Арғын, онымен бірге сол аймақтардағы Ирак, Лур, Ширван сен 

Әзербайжанның шенеуніктері мен ықпалды кісілері, Рұмнан сұлтан Рукн ад-

дин, (Гүржістаннан) Дәуіттің екеуі (де), Халебтан сол жердегі билеушінің 

бауыры, Мосулдан сұлтан Бадр ад-дин Луғлудың елшісі, Бағдат халифтерінің 

астанасынан бас қазы Фахр ад-дин және франктардың, Фарстың және 

Керманның елшілері, Аламут (иесі) Ала ад-диннен Кухстанның 

мухташамдары78 Шихаб ад-дин мен Шамс ад-дин (келді).  

                                                           
78 Мухташам – сарай ұлығы. 
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Бұл кісілердің әрқайсысы тек қана патшаларға лайық болған сондай (үлкен) 

сандықтар мен соншама сыйлықтарды алып келді. Олар үшін екі мыңға жуық 

киіз үй тігілді. Халықтың көптігінен Орданың айналасында тоқтайтын орын 

қалмады. Азық-түлік пен сусындар қатты қымбат әрі (тапшы) болып кетті. 

Хандық дәрежесі туралы ханзадалар мен әмірлер былай деді: «Шыңғыз хан 

қағандыққа бұйырған Кутан дүниеден өтті,  

 

806-бет 

ал қағанның өсиетіне сәйкес (мұрагер) болған Ширамун әлі ержетпеді. Ең 

дұрысы қағанның үлкен ұлы Күйік ханды қаған етіп тағайындайық».  

Ол (Күйік хан) соғыстағы жеңістерімен және жаулап алуларымен атақты 

болған еді және Төрегене қатын да оған жақтас болды. Әмірлердің көпшілігі 

онымен (Төрегене қатынмен) одақтастұғын. Сөз таластырған соң (барлығы) оны 

таққа отырғызуға келісті. Сонда ол (бұрыннан қалыптасқан) әдетке сай, (қағандықты) 

әр ханзадаға ұсынып, ауруы мен денсаулығының әлсіздігі (жайлы айтып) сылтау 

жасады, бас тартты.  

Әмірлердің иландырарлық өтініштерінен соң, ол:  

– «Менен соң қағандық (мұрагерлігі) менің әулетіме тиесілі болып қалады» 

деген шартпен келісемін, – деді. Барлығы (келесідей) хат жүзінде ант берді:  

– Сенің әулетіңнен май мен шөпке оралған және оны ит те, сиыр да 

қабылдамайтындай (жемейтіндей, дымға жарамайтындай)79 бір бөлшек ет (бір 

ұрпақ) қалмайынша, біз хан дәрежесін басқа ешкімге бермейміз! 

Сосын қамилардың рәсімдері орындалып, барша ханзадалар бас киімдерін 

шешті, белбеулерін ағытып, оны (Күйік ханды) 643 хижри жылының раби әл-

ахир айына сәйкес келетін мурин жылы, яғни жылқы жылы хан тағына 

отырғызды.  

Содан әдеттегідей барлығы кеселерді алып апта бойы тойлады. Тойлатуды 

аяқтағанда ол (Күйік хан) қатындарға, ханзадаларға, түменбасы, мыңдық, жүздік 

және ондық әмірлерге көп сыйлық сыйлады. Одан соң олар маңызды әрі игілікке 

бағытталған мемлекет істерін тәртіпке келтіруге кірісті.  

Алдымен Фатима қатынды тергеу жайлы жарғы шықты. Екіншіден, Отшыгенмен 

болған жағдайды тергеп, (барлығын) егжей-тегжейлі сұрақ астына алды. (Дегенмен) 
                                                           
79 Бұл арада автор қазақ халқында қолданатын «Шөпке ораса сиыр жемес, майға былғаса ит жемес» 

деген мақалды өз сөзімен жазған, сол үшін мәтіндегі түпнұсқа сақталынды. Дегенмен мәтіндегі 

әмірлердің берген антының көркем аудармасын: «Сенің әулетіңнен «Шөпке ораса сиыр жемес, майға 

былғаса ит жеместей» бір ұрпақ қалмағанша, біз хандық дәрежесін басқа ешкімге бермейміз!» деп 

аударуға да болады.  
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бұл тергеуді мейлінше абайлап жүргізу қажет болды80. Сөйтіп, жақын туыстық 

жағдайларынан мұны (тергеу ісін толық) атқаруға мүмкіндік болмады. (Сондықтан) 

тергеуді тек Мөңке қаған мен Орда жүргізіп ешкімнің араласуына жол бермеді. 

Тергеу біткен соң (Отшыгеннің) бірнеше әмірлерін өлімге тапсырды.  

Және (қаралған бір іс) Қара оғыл Шағатайдың орнына отырған еді, сөйтіп 

(Шағатайдың) тікелей ұлы Есу Мөңкеге (билікке) араласуға (жол) бермейтін. 

Күйік хан онымен болған достығы себепті былай деді:  

– (Шағатайдың) ұлы тірі кезде қалайша (оның) немересі мұрагер болуы 

мүмкін?  

Сөйтіп, Шағатайдың орнын Есу Мөңкеге  

 

807-бет 

беріп, бұл істе оның билігін күшейтті. (Үгетай қаған) дүниеден өткен соң 

ханзадалардың әрқайсысы жосықсыз істер істегендіктен, аймақтарға бараттар 

жазып, пайыздар бергендіктен, (Күйік қаған) бұл үшін сұрау алуды қалады. 

Негізінде бұл (істер) заңсыз, дәстүрге сай болмағандықтан, олар ұялып, қымсынып 

қалғандықтан бастарын салбыратты. Олар адамдардан пайыздар мен жарлықтарын 

қайтарып алды да, оның (қағанның) алдына қойды. (Құрандағы мына аят осындай 

жағдайларға ескерту болып табылады) «(Оған айтылады): «Кітабыңды оқы! 

Бүгін өз нәпсің өзіңе қарсы жеткілікті есеп беруші»81. 

Сұрғақтан бике мен оның ұлдары жүздері жарқын және бастарын биік 

көтеріп, маңғазданған күйінде тұрды. Себебі оларға қарсы йасаны бұзуда айыптаулар 

болмаған еді. Күйік хан сөздерінде оларды өзгелерге мысал етіп айтып, оларды 

мақтады, ал өзгелерге елемей қарады. Ол әкесінің барлық заңдарын растап, 

қағанның алтамғасымен безендірілген әрбір жарлықты оған көрсетпей (баяндамай) 

қол қоюларын бұйырды.  

Одан соң ол (Күйік қаған) түрлі тараптар мен аймақтарға әскерді тағайындап 

жіберді. Сүбедей баһадүр мен Шаған ноянды саны көп әскермен Қытай жерлеріне 

және Манзи аймағына жіберді.  

Ал Илжигитайды (Елшідайды (Елжігітайды) тағайындалған әскерімен 

батысқа жіберіп, Иран жерінде тұрған тәжіктерден құралған әскерден жорыққа 

әр ондықтан екі адам шығуға, сөйтіп бүлікшілерден бастап, жауласқан 

аймақтардың барлығын бағындыруға бұйрық берді. Ал өзі (олардың) соңынан 

баруға шешім қабылдады. Сөйтіп, Елшідайға (Елжігітайға) әлгі әскер мен 

                                                           
80 Себебі Отшыген Шыңғыз ханның туған бауыры, сол үшін оған айып тағу өте қиын болатын. 
81 «Әл-Исра» сүресінің 14-аяты. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D2%93%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BF/
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халықты тапсырды. Және ол жақтың әкімдері салықтар туралы оның алдында 

есеп беруі және бұл (іске) басқа ешкім араласпауы үшін, әсіресе Рұмның, 

Гүржінің, Мосулдың, Халеб пен Диярбекирдің басқаруын да оған (Елшідайға 

(Елжігітайға) табыстады.  

Сосын ол (Күйік қаған) Төрегене қатын Қытайға әкім етіп жіберген 

Әбдірахманды өлімге кесіп, Қытай елін (басқаруды) сахиб  

 

808-бет 

Жалауашқа берді.  

Түркістан мен Мауараннаһрды ол (Күйік қаған) әмір Масғұтбекке, ал 

Хорасан, Ирак, Әзербайжан, Ширван, Лур, Керман, Гүржістан мен Үндістан 

мемлекетін әмір Арғын ақаға тапсырды. Олардың әрқайсысының қол астында 

болған барлық әмірлер мен мәліктерге ол (Күйік қаған) жарлықтар мен 

пайзаларды табыстады да, оларға мемлекет істері сеніп тапсырылды.  

Рұм сұлтанатын ол (Күйік қаған) сұлтан Рукн ад-динге берді, ал оның 

бауырын (биліктен) түсірді. Қиз меликтің (Қыз мәліктің) (патшайымның) ұлы 

Дәуітті өзге Дәуітке бағынышты етті.  

(Халифқа қарсы) Шырмағұнның ұлы алып келген шағымдары бойынша, 

Бағдат елшілерінің тілі (яғни елшілер) арқылы халифқа бопсалаулар мен 

ескертулер жіберді.  

Және Аламут елшілері алып келген хатқа да дәл осылай, мейлінше ызғарлы 

түрде жауап жазды.  

Шыңқайды ол (Күйік қаған) мейіріміне бөлеп, оған уәзір қызметін берді. 

Сосын барлық ұлықтар (үй-үйлеріне) қайтып оралды.  

 

Күйік ханның дәуірінің соңы, оның жомарттығы мен қайырымдылығы 

туралы, Емілге қарай аттануы, оның Самарқан аймағында дүниеден  

өтуі туралы хикаялар 

 

Күйік ханның алдында атабек қызметінде кішкентай кезінен бері христиан 

дінді Қадақ болғандықтан бұл (Күйік ханның) мінезінде өз ізін қалдырды. Ал 

одан соң Шыңқай да бұған өз үлесін қосты. Сөйтіп, осы себептен (Күйік хан) 

әрдайым поптар мен христиандардың дініне жол беретін. Бұл жайлы сөз тарап 

кеткенде, Шам, Рұм, Ас пен Орыс елінен астанаға христиан поптары жол тартты. 

Қадақ пен Шыңқайдың әркез (оның) жанында болуының нәтижесінде Ислам 

дінінен бас тартуда тапшылық болған жоқ, сөйтіп христиандардың ісі Күйік 
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ханның билігі уақытында өрге өсті де, бірде-бір мұсылманның оларға қарсы 

дауыс көтеруіне мұршасы болмады.  

Күйік хан оның жомарттығы туралы сөз, оның әкесінің жомарттығы жайлы 

даңқынан да асып түсуін қалағандықтан, бұл істе тым артықшылыққа жол 

беретін. Содан ол (Үгетай) қағанның кезінде  

 

809-бет 

әдет болғандай, айналадағы мемлекеттерден келген көпестердің тауарларын 

бағалап, содан ол (олардың) құнын беруіне бұйрық берді. Бір жолы (баға) жетпіс 

мың бәліштен көп болып шықты да, аймақтарға берат (барат) жазуға тура келді. 

Түрлі елдердің тауарлары тау боп үйіліп жатты, сондықтан оларды тасу біршама 

қиыншылықтар туғызды. Шенеуніктер бұл туралы ұлы мәртебеліге хабар берді. 

Ол:  

– Оларды сақтау қиын және (олардан) ешқандай пайда да болып жатқан жоқ, 

әскер мен жиналғандарға бөліп берсін, – деді. Көп күн бөліп барша халыққа 

таратты, сонда да көбі қалып қойды. Содан ол (оны) талан-таражға салуға бұйырды. 

Сол жылы ол сол өңірде қыстады, ал жаңа жыл келген кезде ол:  

– Күн жылына бастады, Емілдің ауасы менің табиғатыма сай келеді, әрі ол 

жақтың суы да менің ауруыма пайдалы, – деді. Сөйтіп, ол жерден жолға шығып, 

айбарлы, салтанатты түрде батыс қалаларға қарай жол тартты. Ол қандай елді 

мекенге келсе де немесе адамдарды көріп қалса да, ол оларға қажетінше бәліш 

пен киім беруге бұйыратын, нәтижесінде олар кедейліктің тауқыметінен құтылып 

қалатын.  

Сұрғақтан бике өте ақылды және зерек болғандықтан, ол оның (Күйік хан) 

бұл асығыс жолға шығуының астарында бір ойының жоқ еместігін түсінді. 

Содан ол жасырын түрде Батуға (былай деп айтуға) жіберді: «Дайын бол, себебі 

Күйік хан саны көп әскермен сол аймақтарға жол тартуда».  

Бату шекараларды бақылап, онымен күресуге қаруланды.  

Күйік хан Самарқан жерлеріне жеткенде, ал ол жерден Бесбалыққа дейін бір 

апталық жол болып табылады, оған тағдырында жазылған өлім сағаты жетті. 

Сөйтіп, оған ол жерден бір адым да алға басуға да мүмкіндік берген жоқ, ол 

дүние салды. Осылайша оның билік ету уақыты шамамен бір жылдай болды.  

(Біздің тілейтініміз) Ислам патшасының (билік) жылдары өмірінің көп 

жылдарына созылып бақ-дәулетті болсын!  

 

810-бет 
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Күйік ханның өлімінен соң барлық жолдарды жауып тастады. Әрі жарлық 

шығарылып: «Әркім оған (бұйрық) қай жерде жеткен болса, ол елді мекен болады ма, 

әлде бос орын болады ма (бәрібір), барлығы сол (жеткен) жерінде тоқтауы» 

туралы бұйырылды. Оғыл Қаймыштың бұйрығы бойынша Күйік ханның табытын 

оның ордасы болған Емілге алып барды.  

Сұрғақтан бике дәстүрге сәйкес оған жұбаныш ретінде көңіл айту сөздері 

мен киімдер және буғтақ жіберді.  

Бату да осындай жолмен оған мәміле жасап, көңіл айтып: «Мемлекет ісін 

әуелгі негізде Шыңқай мен шенеуніктердің кеңестеріне жүгініп Оғыл Қаймыш 

басқарсын және оларға елемей қарамасын. Мен қарттығымның, әлсіздігімнің 

және аяғымның ауруы әсерінен қозғала алмағандықтан, сендер – інілер, барлығың сол 

жердесіңдер, сондықтан не қажет болса, соған кірісіңдер», – деді. Сөйтіп, 

көпестермен келісім жасаудан басқа ешқандай іс болмағандықтан және Оғыл 

Қаймыш уақытының көп бөлігін қамилармен жекеде өткізіп, олардың сандырақтары 

және өтіріктерімен әлек болғандықтан, Қожа мен Нақу жағынан анасына қарсылас екі 

құзырет (өз алдына билік) пайда болды да, бір жерде үш патша (пайда) болды.  

Ал басқа жақтан (өзге) ханзадалар өз қалауларына сәйкес жарғылар жазып, 

бұйрықтар беріп жатты. Анасы мен ұлдарының және өзгелердің ортасындағы 

келіспеушіліктің нәтижесінде және қарама-қайшы пікірлер мен бұйрықтардың 

салдарынан (мемлекет) істері тәртіпсіздікке келді. Шыңқай әмір не істерін білмеді, 

(себебі) ешкім оның сөздері мен ақылдарын тыңдамайтын. Олардың туысқандарының 

арасынан Сұрғақтан бике ақылы мен насихаттарын жіберіп отырды.  

Ал (Үгетай қағаннан тараған) ханзадалар болса, балалықпен өз білгендерін 

істеді. Содан қашан хан лауазымы бақытты патша Мөңке қағанның атына 

бекітілмегенше, сөйтіп, билік істері тәртіп жолына түспегенше, (олар) Есу 

Мөңкенің қолдауына сеніп жөнсіз істер жасады.  

Күйік ханның жағдайы туралы хикая осы жазылғандар болып табылады.  

 

811-бет 

КҮЙІК ХАН ЖАЙЛЫ ДАСТАННЫҢ ҮШІНШІ БӨЛІМІ 

Күйік хан жайлы, оның мадаққа лайық өмір салты мен мінез-құлқы 

туралы дастан. Оның айтқан біліктері мен мысалдары, шығарған 

жарлықтары мен үкімдері. Сондай-ақ жоғарыдағы екі бөлімге кірмеген, 

түрлі кітаптар мен тұлғалардан жеке-жеке танымал болған әртүрлі 

оқиғалар туралы хикаялар 

 

... ... ... ... (Бұл бөлім туралы ешқандай дерек жазылмаған). 
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812-бет 

Төрегене қатын мен Күйік ханның замандастары болған Қытай мен 

Машын елдері патшаларының, Иран, Мысыр, Шам, Мағриб елдерінің 

әмірлері, халифтері, сұлтандары, мәліктері мен атабектерінің тарихы. (Ол) 

қысқаша баяндама ретінде 5 жылды қамтиды, 639 жылдың шағбанына сай 

келетін парс жыл, яғни барыс жылынан бастап, 634 жылдың рамазан 

айына тура келетін мурин жыл, яғни жылқы жылына82 дейінгі аралықтағы 

тарих 

 

Осы бес жыл аралығында болған Қытай және Машын елдерінің  

патшаларының тарихы 

 

Қытай мемлекеті бұл жылдары түгелдей Шыңғыз ханның әулетінің қол 

астында болды. Ол жақтағы патшалардың ең соңғысы – Шоу Су Үгетай қаған 

дәуірінің басында жеңіліс тапты да, бұл әулеттің билігі үзілді. Аталған уақытта 

Машын патшасы Лузун (Ли-цзун) болды, оның дәуірінің ұзақтығы келесідей 

тәртіпте: 

Ли-цзун: (жалпы) қырық бір жыл. Өткен жеті жыл мен кейінгі жиырма тоғыз 

жылды алып тастағанда, қалғаны – бес жыл. 

 

813-бет 

Осы бес жыл аралығындағы әмірлердің, халифтердің, сұлтандардың,  

мәліктер мен атабектердің тарихы 

 

Хорасандағы әмірлердің тарихы 

 

Хорасанның әкімі Күргүз әмір, ол бір шағатайлықпен бір көпірдің үстінде 

ұрысып қалып, дөрекі сөздер айтқаны үшін Үгетай қағанның бұйрығы бойынша, 

бұл туралы оның дастанында жазылғандай, оны ұстап алып, кісендеп алып 

кетті. Сосын олар ол жаққа барған кезінде Үгетай қаған дүниеден өтіп кеткен 

еді, (сондықтан) оны Улуғ ифқа (Ұлы Ордаға) алып барды. Әмірлер оған сот 

тергеуін жүргізді. (Сонда) ол:  

                                                           
82 Хижри жыл санауы бойынша көрсетілген, яғни 639 жылдың шағбан айы григориан есебі бойынша 

1242 жылдың 4 февраль мен 4 март, ал 634 жылдың рамазан айы григориан есебі бойынша 1246 жылдың 

20 январь мен 18 февраль аралығына сәйкес келеді. 
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– Егер сендер менің ісімді соңына дейін жеткізе алсаңдар мен сөйлеймін, ал 

егер жоқ болса, үндемегенім дұрыс, – деді. Осы себептен оның ісі үзіліп қалды 

да, оны Төрегене қатынның ордасына алып барды. Шыңқай одан (Төрегене қатыннан) 

қашып кеткен еді, әрі өзге қызметтегі әмірлерге де Күргүз ілтипаттылық 

танытпаған болатын. Оған қоса оның (өз ісін) оңға шешетін өзімен бірге 

ешқандай мүлкі де жоқ еді. (Сосын) оны Шағатай ордасына алып барды, сөйтіп 

оның кінәсін дәлелдеген соң, оның аузын тастарға толтырып өлтірді. Өмірінің 

соңында ол мұсылман болған еді.  

Сосын, Хорасанға Арғын ақаны әкімі етіп жіберді.  

 

Бағдаттағы халифтердің тарихы 

 

Аталған уақыт аралығында Бағдатта Аббас әулетінен шыққан Әл-Мустансир 

биллах (әл-Мұстансир-биллах) халиф болды. Байжу ноянның бұйрығына сәйкес 

мұғул әскері бөлек-бөлек жасақ болып, Бағдат шекараларына жорықтар жасады. 

Және олар Ирбилді қоршауға алып, оны шайқасып басып алды. Қала тұрғындары 

қамалдың ішінде құлыптанып алып, қайтпай шайқасты.  

 

814-бет 

Сосын қамалдың ішінде су болмағандықтан, көп адамдар қырылды, (адамдардың 

өлгені) соншалық, тіпті жерлейтін жер болмай, оларды отқа жақты.  

Мұғулдар қорғанға тасатарларды көтеріп, қаланы бұзып тастады. Халиф хабардар 

болған кезінде, оларға көмекке үш мың салт аттымен Шамс ад-дин Арслан 

Тигинді (Шамс ад-дин Арыстан тегінді) жіберді. Олардың келуі жайлы мұғулдар 

біліп қойды. (Сөйтіп), олар кенеттен көшіп кетіп қалды.  

Сосын халиф фақихтерден83 ненің абзалырақ екенін түсіндіруді талап етті: 

қажылық жасау ма, әлде жиһад жариялау ма? (Фақихтер) бірауыздан «Жиһад 

жариялау» деп шешім шығарды. (Халиф) бұл жылы қажылыққа бармауға бұйрық 

берді. Содан ғалымдар, фақихтар, ақсүйектер мен қарапайым адамдар, жергілікті 

адамдар мен жатжерліктердің (барлығы) қаруды қолдану мен садақтан оқ ату 

тәсілдерін үйренді. (Халиф) Бағдаттың (айналасындағы) орды (қазуға) және  

қалалық қорғанды қайта тұрғызуға бұйрық берді. Қорған үстінде тасатарларды 

орнатты.  

Мұғулдар тағы бір рет Ирбилге қарай ұмтылды. Ол жақтың тұрғындары 

үрейленіп қалды. Әмір Арыстан тегін тұрақты әскермен қаланың сыртында 

                                                           
83 Фақих – Ислам құқықтанушы ғалымы. 
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олардың келуін күтіп тұрды. Мұғулдар (бұл жайлы) біліп қалды да, олар ол 

жақтан бұрылып Дақуқ пен Бағдаттың аудандары мен айналасы жағына жол 

тартты. Содан қырғын жасап, тонап, (халықты) құлдыққа алып кетті.  

Шараф ад-дин Иқбал Шираби (жиналған) адамдар алдына шығып жиһадқа 

шақырды және (қаланы аралап) жүріп (адамдарды да) жиһадқа шығарды. Жамал 

ад-дин Қуштимур (Жамал ад-дин Қоштемір) әскербасы болып, Жабал Хамринде 

әскерлер кездесті. Халиф Мұстансир Бағдаттан шықты, ақсүйектер мен қарапайым 

халықты шақырып алып, адамдарға уағыз жасады:  

– Жан-жақтан және шартараптан біздің елімізге көз салғандар мен дін 

дұшпандары ұмтылды. Ал мен оларды қайтаруға мына қылыштан басқаға ие 

емеспін, өзім барып олармен шайқасқа түсуге нық бел будым. Мәліктер мен 

әмірлер:  

– Халифтің өзін әурелегені болмас. Біздер, құлдарың, барамыз, – деді. 

Сөйтіп, олардың барлығы аттанып, үлкен қайратпен шайқасты. Содан мұғулдар 

қаша жөнелді, сөйтіп Жабал Хамриннен шегінді. Түркілер мен халиф адамдары 

олардың соңынан жүріп (қуып) көп мұғулдарды өлтірді. Ирбил мен Дақуқтың 

тұтқындары мен аудандарын қайтарып алды.  

 

815-бет 

Сосын 640 хижри жылының жумада әл-ахир айының онында, жұма күні 

әмир әл-мүминин (мүміндер әмірі) әл-Мұстансир-биллах дүниеден өтті. Оның 

орнына халифатқа оның ұлы әл-Мұстағсим-биллах отырды. Осымен бітті. 

 

Рұмдағы сұлтандардың тарихы 

 

Рұмда сұлтандықтың басқарушысы сұлтан Изз ад-дин болды. Сосын оның 

бауыры Рукн ад-дин ұлы мәртебеліге, қағанға аттанды. Соңынан Мөңке қаған 

таққа отырған соң, билікті оған беріп, оның бауырын (тақтан) тайдырды.  

Ал Мосулде: Сұлтан Бадр ад-дин Лулу болды және оның істері ұлылықтың 

шыңында болды. Ол ұлы мәртебеліге (қағанға) елші жіберді. Сөйтіп, Мөңке 

қаған таққа отырған кезде, ол оның елшісін толықтай құрметпен қайтарды, сөйтіп 

сұлтан Бадр ад-дин Лулуды тағайындап, жарлық пен пайза жіберді. Осы 

жылдары сұлтан Бадр ад-дин Нисибинді басып алды.  

Мысырда: Мелик Салих Нажмуддин Аййуб бин Әл-Камил бин Әл-Адил 

(Мәлік Салих Нажм ад-дин Айюуб бин Әл-Кәміл бин Әл-Әділ) сұлтан болды. 

Ол бір созылмалы аурумен ауырды және әркез франктармен шайқасып жатты.  
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Керманда: Сұлтан Рукн ад-дин (билеуші) болды. Ол әділдікпен және 

нысапшылықпен билік жасады, содан (оның билігі кезінде) ешқандай ерекше 

оқиғалар орын алған жоқ.  

 

816-бет 

Систанда: Мәлік Шамс ад-дин Күрат (билеуші) болды.  

 

Мәліктер мен атабектердің тарихтары 

 

Мазандаранда ... (есімі жазылмаған) шах (болды). 

Диярбекир мен Шамда (Сирияда): 639 хижри жылы сеййид Тажаддин 

Мухаммед Салайаны (сейіт Таж ад-дин Мұхаммед Салаяны) Ирбил әкімі етіп 

тағайындады. Сол жылы сұлтан Жалал ад-диннің әмірінің бірі, Хорезмнің қашып 

кеткен әскерлерінің қалдықтарының патшасы болған Даулетшах (Дәулетшах) 

ұлы Берекет (Берекет) хан мәлік Әділдің қызын әйелдікке сұратты. Ол – 

Халебтың билеушісінің анасы еді. Ол (мәлік Әділ Берекет ханнан келген) елшіні 

масқаралауды бұйырды. Берекет хан әскер жинап, олардың уәлаятына барды. 

Халеб әскері (қарсы) шығып, Манбижда шайқас берді. Хорезмдіктер 

халебтіктерді жеңіп, қырғын, тонау ұйымдастырып, құлдыққа алды.  

Бұдан соң Халеб билеушісі мен Химстің иесі одақтасып хорезмдіктермен 

соғысты. Ешқайсысы жеңіліс тапқан жоқ. Және сол жылдары Керманда болған 

хорезмдіктердің бір бөлігі Анахта өзге хорезмдіктермен қосылды. Сонда 

Берекет ханның ұлы Бағдатқа, халифтың алдына келіп, Мұжах ад-дин Айбек 

дауатдардың84 достарының қатарына қосылды.  

640 хижри жылы хорезмдіктер мен Халеб тұрғындары арасында тағы бір рет 

шайқас болды. Хорезмдіктер жеңіліс тауып, әйелдерін, балаларын, азық-түлігін 

және жүк тиейтін малдарын тастап қашты. 

 

817-бет 

Ал халебтіктер үлкен олжаға ие болды.  

Сосын (6)42 хижри жылы мұғул әскерлері қайтадан Диярбекирге келді де, 

Харран мен Руханы басып алды. Ал Мардинді бітімгершілік жасау арқылы 

алды. Шихаб ад-дин Ғази Мысырға қашып кетті, сол жақта қоныстанып, пана 

тапты. 

                                                           
84 Дауатдар (даватдар) – сарай маңы ақсүйектерінің лауазымы, яғни жеке-дара билеуші патшаның жазу 

құрал-жабдығын сақтаушы, әрі патшаның жеке мұрағаттарының жанашыры мен қамқоршысына 

берілетін, сарай қызметкерінің лауазымы, яғни мемлекеттік хатшы. 
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Фарста: Атабек Әбу Бәкір әкім болды. Ол билік етумен және де мемлекет 

істерін басқарумен айналысты.  

 

818-бет 

(Бұл бетте ештеңе жазылмаған) 

 

819-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАННЫҢ ҰЛЫ МӨҢКЕ ҚАҒАН  

ТУРАЛЫ ДАСТАН 

Ол үш бөлімнен тұрады 

  

Бірінші бөлім 

Оның шежіресінің баяны және әйелдері мен осы уақытқа дейін нәсілі 

сақталған ұрпақтарының тармақтарының егжей-тегжейлі санап өтілуі. Оның 

суреттелуі, оның ұрпақтарының шежіре кестесі.  

 

Екінші бөлім 

Оның таққа отыруы туралы хикая. Хан тағына отырған кездегі тағының, 

әйелдерінің, ханзадалары мен әмірлердің суреттелуі. (Билік еткен) уақыты және 

оның патшалығының уақыты туралы хикаялар. Оның жүргізген шайқастары мен 

жеткен жеңістері жайлы жаднама.  

 

Үшінші бөлім 

Оның мақтауға лайықты өмір салты мен мінез-құлқы. Ол айтқан біліктер мен 

мысалдар жайлы, берген жақсы үкімдері мен бұйрықтары туралы. Оның кезінде 

орын алған (бірақ) жоғарыдағы екі бөлімге кірмей қалған, әр жерден мәлім 

болған әртүрлі оқиғалар мен жағдайлар туралы. 

 

820-бет 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

Оның шежіресінің баяны, оның әйелдері мен перзенттерінен тараған, 

қазіргі кезге дейін тармақтары сақталған ұрпақтарының баяны. Оның 

және оның әйелдерінің бейнесі мен ұрпақтарының шежіре кестесі 

 

Мөңке қаған – Төле ханның үлкен ұлы. Ол оның бәйбішесі Сұрғақтан 
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бикеден дүниеге келген. (Сұрғақтан бике) керейттер патшасы Оң ханның 

бауыры Жағамбудың қызы.  

Оның (Мөңке қағанның) көптеген әйелдері мен күңдері болды. Оның үлкен 

әйелі Шыңғыз ханның күйеу баласы болған, икирас (іңкәрас) руынан Бұту 

гургеннің ұлы Улудай (Хуулдай) гүргеннің қызы Құтықтай қатын болатын. Ол 

әйелінен екі ұлы болды: үлкені – Балту, кішісі – Урүңташ (Өреңтас).  

Өреңтастың екі ұлы болды: үлкені – Сарабан, кішісі – Кунчак (Күншақ). 

Олардың екеуі де жас кезінде дүниеден өтті, сөйтіп олардың балалары болмады. 

Сарабан Нумуғанмен бірге Дарасу әскеріне келді. Сөйтіп, Шіркемен келісімге 

келіп Нумуғанды тұтқынға түсіріп, оны Мөңке Темірге алып барды. Сосын сол 

жерде қайтыс болды. Ал Шіркені жағалауға, ыстық аймақтарға жіберді, сол 

жерде ол ажалын тапты.  

Осы әйелінен (Құтықтай қатыннан қағанның) Байалун (Баялын) есімді қызы 

болды. Оны Улудай (Хуулдай) гүргеннің бауыры болып келген Чауқурчинның 

(Жауқоршынның) ұлына ұзатты. Ал Улудай (Хуулдай) бұл қыздың анасы жағынан 

атасы болып келеді. Және оның (Мөңке қағанның) ойрат руынан шыққан Қутуқа 

бекидің (Құтықа бектің) әулетінен шыққан Уғул Қуймиш (оғыл Қоймыш) атты 

тағы бір үлкен әйелі болды. Ол Олжай қатынның әпкесі еді. Бұл әйел өте өктем 

(мінезді) еді. Алғаш Төле ханға атастырылған еді, сондықтан өзінің күйеуінің 

бауырлары Құбылай қаған мен Хұлағу ханды «балалар»  

 

821-бет 

деп атайтын, олар одан қорқатын. Ол әйелден оның ұлы болған жоқ, екі қызы 

болды: үлкенінің есімі – Шірін (Шырын), кішісі – Бичике (Бишіке), оны тағы 

Карунан деп атайтын.  

Шырынды Шыңғыз ханның кіші қызы Алталұнды алған Тайжу гургеннің 

ұлы Чучматайға (Шошматайға) ұзатты. Ол (Шошматай) олқұнұт руынан еді. 

Сосын Шырын дүние салған кезінде оған Бижиқаны ұзатты.  

Және оның (Мөңке қағанның) құрметке ие болған екі күңі бар еді.  

Бірінің есімі – Байаужин (Баяужын), баяуыт руынан. Одан оның бір ұлы 

болды, оның есімі – Ширки (Шірке). Бұл Шіркенің екі ұлы бар: Тура Тимур 

(Тура Темір) және Туқан Тимур (Туқан Темір). Туқан Темірдің Улус Бұқа (Ұлыс 

Бұқа) есімді ұлы болды, ол қағанның қызметінде.  

(Мөңке қағанның) Баяужынды (күң етіп) алуының себебі келесідей болды: 

Оның әкесі қару қоймасынан садақ жібін ұрлап кетеді. Оны оның аяқ киімінің 

қонышынан тауып алды. Бұл күнәсі үшін оны жазаға тартты. Мөңке қаған оның 
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қызын алып келуді бұйырды және ол оған ұнап қалды да, ол оны (өзіне) алды.  

Басқа бір күңін Куйитани (Күйтани) деп атайтын, (ол) елжігін руынан еді. 

Одан Асаутай атты ұлы болды. Ол Арық Бұқамен қосылып, Құбылай қағанға 

қарсыласты. Ал бұл Асаутайдың төрт ұлы бар: үлкені – Улжай (Олжай), екіншісі – 

Хулачу (Хұлашы), үшіншісі – Хантум (Хантұм), төртіншісі – Улжай Бука 

(Олжай Бұқа). Бұл төрт ұлы да ұлы мәртебелі қағанның қызметінде болды. 

Олардың жағдайлары жайлы егжей-тегжейлі белгілі, сөйтіп аталған ұрпақтардың 

шежіре кестесі келесідей түрде келтіріледі.  

 

822-бет 

МӨҢКЕ ҚАҒАН ТУРАЛЫ ДАСТАННЫҢ ЕКІНШІ БӨЛІМІ 

Оның таққа отыруы жайлы жаднама, әйелдері мен ханзадаларының 

бейнесі, (таққа отыру) уақыты, жеткен жеңістері туралы хикаялары, 

Мөңке қағанның таққа отыруына себеп болған оқиғалар мен 

алғышарттар, оның анасы Сұрғақтан бикенің жігерлі әрекеттері 

 

Күйік хан (қағандық тағына) отырған кезде мемлекет істеріне қайтадан бүлік 

кірді. Мемлекет ісін оның әйелі Оғыл Қаймыш пен шенеуніктер басқарды. 

Алдында да, Үгетай қаған Қытай елін жаулап алуға аттанып, Төле ханға жазмыш 

жеткенде қаған онымен айырылысуының күйігінен әрдайым күрсініп отыратын, 

ал мас кезінде жылап: «Мен бауырымнан айырылғандықтан қатты азап шегудемін, 

сондықтан мас болғанды жөн көремін, бәлкім бір сәтке болсын (ішімдегі) өрт 

сөнер ме екен?!» – деп айтатын. 

Және оның ұлдарына деген өте қатты сүйіспеншілігінің себебінен оның 

(Төле ханның) ұлысының істері мен әскерін тәртіпке келтіруді үлкен әйелі 

Сұрғақтан бикеге, әлемдегі ең ақылды әйелге сеніп тапсырылуын және әскердің 

де оған бағынышты болуын бұйырды. Сұрғақтан бике балаларының қамын жасап, 

оларға қамқорлық етті және күйеуінен (мұра болып) қалған әскерлер үшін азық-

түлік пен қару-жарақтың жағдайын ойластырды, (сөйтіп қожалық істерінде) алдауға 

еш мүмкіндік бермейтіндей етіп қатаң есеп тәртібін орнатты. 

 

823-бет 

(Үгетай) қаған барлық істерде онымен кеңес жасайтын, оның қабылдаған 

шешімдерінен аттап өтпейтін әрі сөздеріне өзгертулер жасауға жол бермейтін. 

Оған (Сұрғақтан бикеге) бағынышты кісілердің бәрі қамқорлыққа және құрметке ие 

болды. Сондай-ақ олардың бірде-бірінен түрлі бүліктердің кезінде көне йаса мен 
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дәстүрлерге қарсы шығу әрекеті орын алмады. Кез келген патшаның таққа отыру 

кезінде Сұрғақтан бике мен оның айбынды ұлдарынан басқа барлық ханзадалар 

өз істерінен ұялып тұратын. Бұл жағдай тек қана ерекше қабілеттердің, кемел 

ақылдың және парасаттылық пен істің соңын болжай алудың нәтижесінде ғана 

бола алады.  

Ека ноянның өлімінен кейін сыйлықтар мен тарту-таралғыларды таратудан 

соң, ол қамқорлығын туысқандары мен руластарына бағыттады. Сөйтіп, 

жомарттығымен және қабілеттілігімен әскерлер мен өзге елдіктерді бағындырып, (өз 

жағына) тартты. Сондықтан Күйік ханнан соң көпшілік халық хан лауазымын 

оның үлкен ұлы Мөңке қағанға беруге разы болды. Осылайша құдіреті күшті 

Ұлы Құдай оның тәжірибелілігі мен қабілетіне сай «мемлекеттің келіні»85 (қағандық 

билікті) Мөңке қағанның құшағына бермегенше түрлі жағдайлардан) қорғады. 

Ол христиан дініне еруші болғанымен, Мустафауидің (Мұхаммедтің) (Алланың 

оған сәлемі болсын!) шариғат заңдарының озат болуына өте тырысты, имамдар 

мен Ислам шейхтарын молшылықта садақалар мен сыйлықтарға кенелттірді. 

Бұл оның Бұхарада медресе салдыруға мың күміс бәлішін беруімен және шейхул 

ислам Сейфаддин Бухарзиді (Сайф ад-дин Бұхарзиді, (Бохарзиді)) (Алла оның 

ғазиз рухын қасиетті етсін!) осы ізгілікті істің басшысы, қамқоршысы болуына 

(бұйрық) бергенімен расталады.  

Және ол ауылдарды сатып алып, оларды (медресенің) уақфына (уақф)86 

беруді, (ол жерге) мударристер87 мен білім іздеген шәкірттерді орналастыруды 

бұйырды. Тағы ол аймақтар мен жан-жаққа садақалар жіберіп, мұсылман кедейлер 

мен пақырларды азықтандыруға әрдайым дүниесін жұмсайтын. Сөйтіп, ол 649 

хижри жылының зул-хижжа айында дүниеден өткенінше осы жолмен жүріп 

отырды.  

 

824-бет 

Оның (Мөңке қағанның) хан тағына отыруының кіріспесі (алғышарттары) 

 

Бату Күйік хан дүниеден өткенде аяқ ауруымен ауыратын. Ол үлкен аға 

болғандықтан шақыртулар айтып, барлық ханзадалар сол жаққа (Батудың 

ордасына) жиналып, Құрылтай жасап, бір қабілетті біреуін жақсылық деп танып 

                                                           
85 яғни, Сұрғақтан бике. 
86 Уақф – көпше түрі: аукаф – тоқталу, тоқтату, ұстап қалу, шегеру деген сөзінен алынып, «ірі жер 

иеленушілер, дінбасыларға, діни мекемелерге, көшпелі әскербасыларға өсиет етіп қалдырған және 

мемлекеттік салық алынбайтын жерлер мен мүліктер» дегенді аңғартады. 
87 Мударрис – медреседе сабақ беретін ұстаз. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83/
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таққа отырғызулары үшін, барлық жаққа бірінен соң бірін аттандырып елшілер 

жіберді. Үгетай қаған, Күйік хан мен Шағатайдың ұрпақтары:  

– Шыңғыз ханның атажұрты мен астанасы – Ұнан мен Килураң. Сондықтан 

бізге Дешті Қыпшаққа бару міндетті емес, – деп бас тартты. Сосын олар 

ханзадалардың не туралы келіскендігін хатқа түсіріп және (хаттың соңына): 

«Оның (Батудың) айтқандарынан біз ешқандай жағдайда аттап өтпейміз», – деп, 

Хажаны (Қажыны), Нақуды, Қунқур Тугай (Қоңқұр (Қоңыр) Тоғай) мен Қарақұрұм 

әмірі Темір ноянды өздерінің орнына жіберді. Себебі Бату барлық ханзадаларға 

аға болатын, содан оның бұйрығы барлығы үшін міндетті еді. Бұдан соң 

Сұрғақтан бике Мөңке қағанға:  

– Ханзадалар үлкен ағасына құлақ салмағандықтан және оған бармаған-

дықтан, сен бауырларыңмен барып науқасты көріп қайтыңдар, – деді. Мөңке 

қаған анасының жол сілтеуімен ұлы мәртебелі Батуға аттанды. Ол жаққа барып, 

қызмет шарттарын толық орындағанда, Бату оның қабілеттері мен 

ержеткендігіне көз жеткізді де:  

– Ханзадалардың арасынан Мөңке қаған хан болуға қажетті дарын мен 

қабілеттерге ие, себебі ол бұл өмірде жақсылықты да, жамандықты да көрді, әр 

істе ол ащы мен тұщыны татты, сан рет әскерді жан-жаққа соғысқа бастады, 

басқалардан ақылы мен қабілеттері жағынан ерекшеленеді. Оның Үгетай қағанның 

(кезінде де), өзге ханзадалар мен әмірлердің және жауынгерлердің назарында 

(алдында) жоғары сый-құрметі мен абыройы болған еді және қазір де бар. 

(Үгетай) қаған бірде оны және оның бауыры Қулқан (Құлқан) мен Күйік ханды 

менімен, яғни Батумен және Ордамен, тағы Жошы ұрығымен (ұрпағымен) бірге 

Қыпшақ уәлаятын, ол жақта орналасқан мемлекеттерді бағындыруымыз үшін 

бізді жіберді. Сонда Мөңке қаған Улирлик (Өлірлік) пен Қыпшақ тайпасын, 

Уруқсақан (Ұрықсақан) мен Чаркас (Шеркес) тайпасын бағындырып, бағынышты 

етті.  

825-бет 

Қыпшақтар басшысы Башманды, Шеркес қауымының басшысы Туқанды, Ас 

қауымының басшысы Ажисты және Ман Керман қаласын басып алып, жазалау 

мен тәркілеулер жасап бағынышты етті. Содан соң 638 хижри жылына сәйкес 

келетін ут88 (үт) жылы қаған «Ханзадалар қайтып келсін» деп жарлық жіберді. 

Олардың келгеніне дейін қаған дүниеден өтіп кетті. Оның (жарлығына сай) оның 

немересі Ширамун мұрагер болуы керек еді. Төрегене қатын оның бұйрығына құлақ 
                                                           
88 Түпнұсқада ут деп жазылған. Түпнұсқа сақталынды. 
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аспады, оны екі етіп хандыққа Күйік ханды отырғызды. Қазіргі уақытта патшалық 

етуге сәйкес келетін лайықты (адам тек) Мөңке қаған болып табылады. Шыңғыз 

ханның әулетінен шыққан, дұрыс шешім қабылдай алатын және жарқын ой-

өрісінің көмегімен мемлекетті және әскерді билей алатын, тағы басқа қандай 

ханзада бар? (Мұндайға лайық) тек Шыңғыз ханның кенже ұлы, ұлы жұртқа ие 

болған, айналайын, менің немере ағам Төле ханның ұлы Мөңке қаған ғана. 

Баршаға мәлім: мұғулдардың дәстүрі мен йасаға сәйкес әкесінің орны кенже 

ұлына мұраға қалады, сондықтан хандыққа отыруға (қажетті) алғышарттар 

Мөңке қағанға тиесілі», – деді.  

Бату сөздерін аяқтаған соң, Шыңғыз ханның әйелдеріне, Үгетай қағанның 

әйелдері мен ұлдарына, Еке ноянның әйелі Сұрғақтан бике мен өзге де ханзадалар 

мен оң және сол қанаттың әмірлеріне елшілер жіберіп:  

– Ханзадалар ішінен Мөңке қаған (ғана) Шыңғыз ханның йасасы мен 

жарлығын көзімен көрген, құлағымен есіткен. Ұлыстың, әскердің, елдің және 

біздің (яғни) ханзадалардың игілігі – оны қағандыққа отырғызуымызда болып 

табылады, – деді. Сөйтіп, ол (Бату) өз бауырлары Орда, Шибан, Беркей мен 

бүкіл Жошы әулеті, тағы да оң қанат ханзадаларынан Шағатай ұрпақтарынан 

шыққан Қара Хұлағу, (аталғандар) бәрі жиналып бірнеше күн той жасауға 

бұйырды. (Тойдан) соң олар Мөңке қағанды таққа отырғызуға келісім жасады. 

Мөңке қаған өзін үлкен билікке ие етуге келісім бермеді,  

 

826-бет 

яғни, өзіне бұл ұлы істі алған жоқ. (Жиналғандар) көндіруге қаншама әрекет 

етсе де, ол одан сайын бас тартты. Сонда бауыры Мугай Уғул (Мұғай оғыл) 

орнынан тұрып:  

– Бұл жиналыста бәріміз Сайын хан Батуға «Бағынудан шығып кетпейміз» 

деп шарттасып, келісім бергенбіз, ендеше Мөңке қаған қалайша ол (Бату хан) 

игілік деп тапқаннан (шешімнен) бас тартуда? – деді. Мұғаның бұл сөзі Батуға 

ұнады, сөйтіп ол оны құптады. Осылайша Мөңке қаған келісім беруге мәжбүр 

болды. Бату әдетте мұғулдар ортасында дәстүр болып қалыптасқандай, орнынан 

тұрды, ханзадалар мен нояндар болса, бірдей белбеулерін ағытып, бас киімдерін 

шешіп, тізерлеп тұрды. Бату кесені алып, хан лауазымын (табыс ету рәсімдерін) 

өз орнымен қойды, барлық жиналғандар бас иді (Батудың шешіміне келісті). 

Сөйтіп, келесі жаңа жылда Ұлы Құрылтай өткізілетін болып шешілді. Осындай 

ұстаныммен әрқайсысы өз жұрты мен ордаларына кетті, сөйтіп бұл игі іс туралы 

хабар төңіректегі аймақтарға тарады.  

Сосын Бату өз бауырлары Беркей мен Тоқа Темірге саны көп әскерімен 
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Мөңке қағанға серік болып, Шыңғыз ханның астанасы Килураңға баруға, барша 

ханзадалардың алдында Құрылтай жасап, оны ханның тағына отырғызуға 

бұйырды. Олар Батудың алдынан (Шыңғыз ханның астанасына қарай) жолға 

шықты.  

 

Өлең жолдары: 

Оң жағында сый-құрметің, бақ-дәулетің – жемісің,  

Сол жағында сәттілігің, абыройлы жеңісің.  

 

Олар Жиргай жерінде тұрақтады. Сұрғақтан бике құрмет әрі (зор) ілтипаттылықпен 

туысқандары мен руластарының жақтастығын іздеді және оларды Құрылтайға 

шақырды.  

(Үгетай) қағанның, Күйік хан әулетінің ханзадаларының бір бөлігі, Есу 

Мөңке, Бөрі мен Шағатайдың ұрпақтары бұл мәселе бойынша қарсылық танытып: 

«Хан лауазымы қаған мен Күйік ханның отбасына тиесілі болуы керек» деген 

сылтаумен бұл істі кері тартып отырды. Олар бірнеше рет Батуға елшілер 

жіберіп: «Біз бұған келісуден алыспыз және бұл келісімге наразымыз. Патша 

билігі бізге тиесілі.  

 

827-бет 

Қалайша сен оны басқа біреуге бересің?! – деді. Бату:  

– Біз туысқандармен келісіп, бұл игі істі ойластырдық және бұл жайлы сөзді 

доғардық, сондықтан мұны болдырмау мүмкін емес. Егер бұл іс осындай 

жолмен жүзеге аспағанда, сөйтіп, Мөңке қағанның орнына басқа біреу (патша 

болып) жарияланғанда, патша билігінің ісіне түзеп болмайтындай дәрежеде 

нұқсан келетін еді. Егер ханзадалар бұл жайлы жақсылап ой толғайтын болса 

және болашақтағы нәтижесіне мұқият назар салар болса, олар (Мөңке қағанды 

қағандыққа сайлап) ұлдар мен немерелерге (осылайша үлкен) қамқорлық жасалғанын 

түсінетін еді. Себебі осындай шығыстан батысқа дейін созылған мемлекеттің 

істерін басқару жас балалардың күш-жігерімен жүзеге аспайды89, – деп жауап 

берді.  

Осындай тартыс сөздердің әлегімен (Құрылтай жасау) белгіленген сол жыл 

өтті және келесі жылдың жартысына дейін (осылайша талас жалғасып) барды. 

Ал мемлекеттің ісі мен әлемдегі жағдайлар әр жыл сайын құлдырай берді. Бұл 

кездері олардың (ханзадалардың аумақтарының) арасындағы арақашықтық алыс 
                                                           
89 яғни, қағандыққа ақыл-ес жиған, үлкен басқарушылық қабілетке ие адам болуы қажет. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D3%99%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5/
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болғандықтан, жалпы жиналыс жасау туралы кеңес жасау мүмкін болмады. 

(Сонда да) Мөңке қаған мен Сұрғақтан бике оларға (елшілер) жіберіп, құрмет 

пен достық қарым-қатынасын сақтады. Сөйтіп, оларға нақыл мен өсиеттер 

ешбір әсер етпегендіктен, оларға сыпайылықпен әрі қорқытулармен бірнеше рет 

хабарландырулар жіберілді. Ал олар болса, әрбір жолы сылтаулар айтты. (Сонда 

да Мөңке қаған мен Сұрғақтан бике) әрбір жолы «оларды достықпен, ілтипатпен 

тоқтатамыз, олар ғапылдық және тәкаппарлық ұйқысынан оянады» деп, оларға 

дәлелдер келтірді.  

Содан сол жылдың соңына таяған кезде «Жақындар мен туысқандар 

Килураң аймағында жиналсын» деп жан-жаққа елшілер жіберілді. Шиламун 

битикчині (Шыламын бітікшіні) Оғыл Қаймыш пен оның ұлдары Қажы мен 

Нақуға, ал Аламдар бітікшіні Есу Мөңкеге (былай деп) айтуға жіберді: «Шыңғыз хан 

әулетінің көп бөлігі жиналды. Құрылтай ісі осы кезге дейін сендердің кесірлеріңнен 

созылып келді, енді бас тарту мен қашқақтау мүмкін емес. Егер сендер 

ауызбіршілік пен бірігу жайлы ойласаңдар, мемлекет ісі келісіммен ұйымдастырылуы 

үшін Құрылтайға келулерің қажет».  

 

828-бет 

Олар басқаша амалдың жоқтығын түсінгенде Нату оғыл жолға шықты. 

Қадақ ноян мен ұлы мәртебелі Күйік ханның әмірлерінің бір бөлігі, Шағатай 

ханның немересі Есентоқа оғыл өз мекенінен шығып, олармен одақтас болған 

Ширамунның қасына келіп үшеуі бір жерде жиналды. Одан соң Қажы да жолға 

шықты. Олар әлі де «Бізсіз Құрылтай ісі алға жылжымайды» деп ойлайтын. Берке 

Батуға былай деп хабар жіберді: 

– Біз Мөңке қағанды таққа отырғызғымыз келгеніне екі жыл болды, ал 

Үгетай қаған мен Күйік ханның ұрпақтары, Шағатайдың ұлы Есу Мөңке келген 

жоқ. Бату:  

– Сен оны таққа отырғыз, кімде-кім йасадан бас тартса, басынан айырылады, 

– деген жауап жіберді. Мөңке қағанның алдында болған Берке сияқты, ұлы 

әмірлерден Харқасун (Харқасын) сияқты, сол қанаттың ханзадалары Жошы 

қасар, Еку, Есүнгенің ұлдары, Қашиунның ұлы Елшітай, Отшы ноянның ұлы 

Ташар мен Білгетайдың ұлдары, яғни Шыңғыз ханның немере інілерінің бәрі, ал 

оң қанаттың ханзадаларынан Шағатай ұрпақтары Қара Хұлағу, Үгетай қағанның 

ұлдарынан Қадан, оның немерелерінен Меңгіду, Кутанның (Көтен) ұлы мен 

Мөңке қағанның бауырлары Құбылай, Хұлағу, Мұға мен Арық Бұқа, бәрі 

жиналды. Сөйтіп, оның (Мөңке қағанның) мүбәрак (құтты) таққа отыруы кезінде 

барлығы дәрежесіне сай отыруы туралы ойластырды. Содан «Биргай Бучек 
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(Бірғай Бөжек) аяғының ауруына сәйкес өз орнында отырсын және Құбылай да 

(орнында) отырсын, басқалар Құбылайдың сөзіне құлақ салсын» деп шешті. 

Ханзадалар мен әмірлерді тоқтату мүмкін болуы үшін Мұғаға есіктің алдына 

тұруға бұйырды.  

Сосын Хұлағуға ешкім лайықсыз сөздер сөйлемеуі және тыңдамаулары 

(дөрекілік танытпаулары) үшін бауыршы мен қубузчилар (қобызшылар) алдында 

тұруын бұйырды. Осыған сәйкес тәртіп орнатты да, ол (Мұға мен Хұлағу) 

 

829-бет 

екеуі ғана Құрылтай біткенше ары-бері жүрді. Мүнажжимдер (яғни жұлдызшылар) 

бақытты жұлдызды таңдады (Мөңке қағанның жұлдызының бақытты сәтінің 

туғанын анықтады).  

Және оның (Мөңке қағанның) күннен-күнге өсіп келе жатқан бақ-дәулетінің 

дәлелдерінің бірі келесі болатын:  

Бірнеше күн бойы ол жердегі аспан бұлт қатпарларымен жабық тұрды да 

тоқтаусыз жаңбырлар жауып отырды, ешкім күн көзін көрген жоқ. Кенет дәл 

сол жұлдызшылар таңдаған, аспан денелерін есептеу жасамақ болған сәтте күн 

әлемді жарқыратып бұлттар арасынан пайда болды, көкте күннің көлеміндей 

жері ашылды. Сонда жұлдызшылар көкжиектен жағдайды оп-оңай анықтап 

алды. Барша жиылғандар, (соның ішінде) аталған ханзадалар, үлкен құрметті 

әмірлер, әулет басшылары мен сол аймақтарда болған сансыз көп әскерлер бәрі 

басынан бас киімдерін шешіп, белбеулерін иықтарына асты.  

648 хижри жылының зул-қағда айына сәйкес келген қақа жылы, яғни доңыз 

жылы Шыңғыз ханның астанасы болған Қарақұрұмда Мөңке қаған ұлы биліктің 

төсегіне (ақ киізге) әрі патшалық тағына отырғызылды. Орда сыртында тұрған 

әмірлер мен әскерлер де ханзадалармен бірге тоғыз рет тізелерін бүкті. 

Сөйтіп, ол (Мөңке қаған) бақытты түрде патша тағына отырған кезінде өзінің 

бекзаттық ойларының асқақтығынан ол күні барлық адамдар мен жануарларға 

демалыс берілуін қалады. Ол бұл бақытты күнде бірде-бір мақұлық ешқандай 

жолмен тартыс пен жанжал жолына түспеуі, керісінше шаттанумен, ойын-сауықпен 

айналысуы жайлы, тағы да түрлі санаттағы (дәрежедегі) адамдар тіршіліктің 

құрсауынан еркінсіп рақаттануларды қажет ететініндей, барша мақұлықтар мен 

жануарлар да бұдан құр қалмаулары туралы бұйрық шығарды. (Соның үшін) үй 

жануарларының мінуге және жүк артуға арналғандарын мініп, жүк тиеп, 

арқандармен байлап, аңшылықпен шаршатпауын, шариғатқа сәйкес әділетті 

түрде азық ретінде жеуге болатын малдардың қанын төкпеуді, аңдар мен 
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қауырсынды және төрт аяқтылары болсын, суда жүзетіні мен жазықта жүретін 

жануарларды оқ пен аңшының торларынан аман болуын, емін-еркін ұшып, 

жайылуын, 

830-бет 

жер бетін қазық пен тағалардың соққыларымен мазаламауды, ағын суларды 

кірмен және нәжіспен кірлетпеуді бұйырды.  

Кемістіксіз, пәк Алла оны (Мөңке қағанды) мейірімділік пен әділдіктің 

қайнар көзі етіп, соншалықты (ізгі) дәрежеде жаратқандығынан өзінің ой-өрісін 

әлсіздердің жағдайын жақсартуға, әділдікті таратуға және үлкендер мен кішілерге 

мейірімді болуға бағытталған ынта-жігері жануарлар мен жансыз заттардың демалуын 

қалады. Ендеше (адам баласы) осындай дәрежеде (мейірімді, ізгі де әділ) болуы 

үшін, (адамилық қасиеттердің) қандай (биік) дәрежесіне көтерілген болуы 

керек?!90 Құдай Тағала өзінің мейірімімен және рақымымен оның әулетін ұзақ 

жылдар мен алыс ғасырларға патшалық пен бақ-дәулетке бөленген және сәттілікке 

кенелген етіп сақтасын!  

Олар (Құрылтайға жиналғандар) ол күнді осындай күйде түнге дейін өткізді. 

Ал келесі күні алтыннан тігілген жібек маталар мен түрлі-түсті атластан тігілген 

Сахиб Жалауаш дайындаған киіз үйде той жасады. Бұған дейін ешкім мұндай 

киіз үй тікпеген еді, мұндай сарай тұрғызбаған еді. Сөйтіп, жоғарыда суреттелгендей 

(баяндалғандай) әлем патшасы (Мөңке қаған) тақта отырды. Оның оң қол 

жағында Сураййа (Сурайя) (Үркер) шоқжұлдызы сияқты топталып тұрған 

ханзадалар мен оның жеті жоғарғы дәрежелі бауырлары оның алдында сап түзеп 

тұрды. Сол қол жағында жәннат хорлары сияқты әйелдері отырды. Күміс аяқты 

даяшылар қымыз бен шарапқа толы кеселерді алып келіп, ыдыстар мен тостағандарды 

ұзатты. (Мұның арғы жағында) нояндар мен әмірлер, ал олардың алдында 

Мұңғасар ноян бас иіп күзетшілер ортасында тұрды. (Тағы да) бітікшілер, 

уәзірлер, хажиб пен наибтар, олардың алдында Булға ақа (Бұлға аға), барлығы 

дәрежелері мен лауазымдарына сәйкес сап түзеп тұрды. Басқа әмірлер мен 

жақындар болса киіз үйдің сыртында сап түзеп әрқайсысы өз орнында әдеп 

сақтап тұрды.  

Осылай бір апта бойы той мен ойын-сауық жалғасты. Сусын мен ас үйінің 

міндеттеріне әр күні екі мың арба шарап пен қымыз, (соғымға) үш жүз бас 

жылқы мен ірі қара (бұқа) және үш мың қой алып келіп отыру жүктелді. Беркей 

сол жерде болғандықтан олардың бәрін мұсылман заңдарына сай бауыздады. 
                                                           
90 Бұл – Мөңке қағанның қасиеттерін дәріптеудің бір тәсілі.  
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Және ол тойдың ортасында Қадан оғыл мен 

 

831-бет 

оның немере інісі Мәлік оғыл және Қара Хұлағу келді, сөйтіп қалыптасқан 

дәстүр мен әдеттегі рәсімге сәйкес белгіленген құттықтауларды айтып, бірге 

шаттанып, ойын-сауық жасады.  

Осымен аяқталды.  

 

Мөңке қағанға қарсы Үгетай қағанның ұрпағы арасынан кейбір 

ханзадалардың опасыздық пен қастық ойластыруы, ол жағдайлардың 

Кишик Кушчи (Кішік құсшы) жағынан ашылуы, сөйтіп хабардың 

жеткізілуі мен олардың ұсталуы жайлы хикая 

 

Олар (Құрылтайға жиналғандар) өзге ханзадалардың келуін күтіп жатқандықтан, 

шаттану мен ойын-сауықта тым артық кетіп, бірде-бір адамның ойына Шыңғыз 

ханның көне Жасасынан ауытқып, бұрмаланады, қандай да бір тәсілмен оның 

әулетінде бірер келіспеушілік пен талас, қайшылық орын алады деген ой, тіпті 

келген жоқ. Сондықтан сақтық шаралары қараусыз қалды.  

Сонда Ширамун, Нақу, Үгетай қағанның немерелері мен Қарашардың ұлы 

Қутуқ (Құтық) бір-бірімен одақ құрып, жақын келді. Олармен бірге қаруға толы 

арба болатын, ал көңілдерінде олар сатқындық пен опасыздық ойластырған еді.  

(Мөңке қағанға тән) бақ-дәулеттің көрінісі ретіндегі бір бақытты кездейсоқтық 

арқасында: Мөңке қағанның құсбегісі арасынан қаңлы руынан шыққан Кішік 

атты малшының түйесі жоғалып кетті, соны іздеп жүріп Ширамун мен Нақудың 

әскерінің атты тобының ортасына түсіп қалды. Ол (ханды) құттықтау тойына 

арналған азық-түлік пен сусынға ұқсас жүктелген сансыз көп арбаларды және 

үлкен әскерді көрді. Ал оның (астарындағы) сыр жайлы білмегендіктен, ол 

өзінің жоғалып кеткенін (түйесін) іздей берді. (Содан) ол жол бойында бұзылған 

арбаның алдында отырған балаға кезікті. Бала бұл олардың салт атты (адамы) 

деп ойлап, одан арбаны түзетуге көмек сұрады. Кішік көмектесуге атынан түсті 

де, көзі арбаға тиеп қойған қару-жарақ пен әскери саймандарға түсті. Ол 

баладан:  

– Бұл қандай жүк? – деп сұрады. Ол:  

– Басқа  

 

832-бет 

арбалардағыдай қару-жарақ, – деді.  
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Кішік олардың қару толы арбалармен келе жатқанында бір сатқындық пен 

опасыздыққа қатысты теріс ойдың бар екенін түсінді, алайда өзін білмегендікке 

салды. Сосын ол оған көмек беріп (арбаны жөндесіп) босаған соң, ол (арбамен 

бірге) түнделетіп бір үйге жетіп алды да, қонаққа кірді. Сонда ол әсте-әсте 

батылырақ болып (жағдай жайлы) сұрай бастады, сөйтіп шынайы мән-жағдай 

жайлы білгенде, бұл адамдардың ойында сатқындық пен екіжүзділік бар екенін, 

олар құттықтау тойының уақытында барлығы мас болғанда қасиетті жолдан 

шығып, (кенеттен көтеріліс жасап, билікті) басып алуға қол созып, өзара келіскендерін 

(тойға жиналған ханзадаларды өлтіру жоспарын) соңына дейін жеткізбекші екендігіне 

көзі жетті. «Жаман мәкр (опасыздықтар) өз иелерінің үстіне түседі (оларды мерт 

қылады)»91, яғни біреуге жасалған опасыздық кесірі өзінің отбасына келеді. 

(Ертеңіне) Кішік тізгінді жіберіп, жоғалған түйені ұстап алды, сөйтіп үш 

күндік жолды бір күнде шауып өтті. Содан ол рұқсатсыз және еш қорықпастан 

хан ордасына кенеттен кіріп, батыл дауыспен сөйлей бастады, сөйтіп:  

– Сендер ойын-сауықпен көңіл көтерудесіңдер, дұшпан болса, сендерге 

қарсы көтерілді. Ыңғайлы сәтті күтуде және соғысқа қажеттінің барлығы 

дайындалып қойылған, – деді. Ол көзімен көрген нәрсесінің бәрін айтып беріп, 

оларды мейлінше тез қорғануға, бұған қарсы іс-шаралар жасауға шақырды. 

Мұндай айла негізінде мұғулдардың әдетінде болмағандықтан, әсіресе Шыңғыз 

хан мен оның әулетінің бақытты дәуірінде, бұл (айтылғандарды) мүлдем мүмкін 

емес деп есептеп, одан (бұл жайлы) бірнеше рет сұрады. Ол болса дәл айтқандарын 

қайшылықсыз қайталап берді. Мөңке қаған ол сөздерге құлақ аспады және 

оларға мән бермеді.  

Кішік болса (өз сөзінен) танбай тұрып алды. (Адамдар) оның қауіптеніп 

тұрғанын көрді. Мөңке қағанның да байсалдылығы берік күйінде қала берді. 

Сонда жиналған ханзадалар мен нояндар «Бірер зиянды жағдай орын алып 

қалар ма екен?!» деп сақтық жасағандықтан, мұндай (Мөңке қаған танытқан) 

мүдірмес сенімділікке қарсы көзқараста болды. Сөйтіп, ханзадалардың әрқайсысы 

жағдайды түзетуге (мүмкіндік беретін) ыңғайлы сәт қолдан шығып кетпей 

тұрып, жағдайды түзетуге  

 

833-бет 

және мұны жеке өздері тергеуге аттанғысы келді.  

Ақыр соңында ұлы мәртебелінің әмірлерінің басшысы Мұңғасар ноян бірінші 

болып аттанып, бұл жағдайдың мән-жайын анықтайтын болып келісілді. Ол 
                                                           
91 «Фатир» сүресінің 43-аяты. 
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(Мұңғасар ноян) бұйрыққа сәйкес екі-үш мың атты әскермен жолға шығып, таң 

сәріде олардың қонған жеріне жақындап келді де, бес жүз ержүрек аттылармен 

оларды үйлеріне дейін қуып барды. Сонда жан-жақтан әскерлер де келіп жетті. 

Ширамун бұған дейін өзінің арбаларын Маски жерінде қалдырып кетіп, өзі салт 

күйде бес жүз аттымен келе жатқан еді. Саари Кихар (Сары дала) жерінде 

Мұңғасар әмір, әскер басындағы Мұға ханзада, керейт руынан Чуқбал (Шоқбал) 

гурген Ширамунды, Нақуды, Құтықты және олармен бірге болған басқа ханзадаларды 

өз әскерімен қоршап алды да, оларға елші жіберіп:  

– Сендер жайлы: «Олар жүректерінде арам оймен келе жатыр» деген хабар 

жетті. Содан (ол жайлы) ұлы мәртебелі патшаның құлағына жеткізілді. Егер бұл 

өтірік болса, сендер ойланбастан және мүдірмей ордаға аттанып, мұны дәлелдейсіңдер. 

Керісінше жағдайда бұйрық келесідей: «Сендерді алып кетіп, сонда жеткізу». 

Осы екі істің қайбірін таңдайсыңдар? – (деді).  

Олар мұны естіген кезінде, олардың жағдайлары, (яғни) олар шеңбердің 

ортасындағы нүкте сияқты болып қалған еді. Олардың бағыныштылары мен 

жақтастары алыста болатын, (сондықтан) олар қатты сасып қалды да, көңіл 

күйлері түсті. Амалсыздан тағдырына көніп, олар әлгі (көтеріліс жайлы) жағдайды 

жоққа шығарды, сөйтіп:  

– Біз барлығымыз адал ниетпен бірге Мөңке қағанның алдына баруға 

аттанып шыққанбыз, – деді.  

Аталған әмірлер Ширамун мен ханзадалардың алдына келіп, бір-бірлеріне 

кесе ұсынды да, азғана салт аттылармен бірге ұлы мәртебеліге аттанды. Олар 

жақындап келген кезде, олардың нөкерлерінің көп бөлігін ұстап, олардың 

қаруларын алып қалды. «Ханзадалармен бірге болған әмірлер тобы орданың 

сыртында болсын!» деген бұйрық келді. Олардың барлығын ұстап қалды, ал 

ханзадалар болса, тоғыз рет тізе бүгіп орда ішіне кірді.  

 

834-бет 

Содан үш күн той тойлаумен болды. Олардан ештеңе сұралған жоқ. 

Төртінші күні олар сарайға келіп, қайтпақ болды. (Сонда) Мөңке қағаннан елші 

келіп: 

– Бүгінге (осында) қалыңдар, – деді.  

Соңынан дереу басқа елші келіп, олардың алдындағы барша нөкерлері мен 

жауынгерлері өздерінің мыңдықтарына, жүздіктері мен ондықтарына, өздерінің 

ордасына қайтсын, егер біреуі түнге қалар болса, оның жазаға тартылатынын 

айтты. Бұйрыққа сәйкес барлығы қайтып кетті, ал ханзадалар жалғыз, өздері 

(ғана) қалды, сөйтіп күзетуге оларға толық бір жасақты тағайындады.  
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Мөңке қағанның Шыңғыз хан ордасына келуі және ханзадалардың  

бәрін мұқият тергеуден өткізгені жайлы хикая 

 

Келесі күні Мөңке қаған Шыңғыз ханның ордасына келді. Таққа отырып 

жеке өзі ханзадалар мен Ширамунды соттап, тергеу жасады, сөйтіп:  

– Сендер жайлы осылай деді, ол шындыққа жанаспайтын (анық емес) әрі 

ақылға қонбайтын болғанымен, алайда мұны талқылау қажет және шындықтың 

беті күдік пен күмәннің шаңынан тазаруы үшін ашық әңгіме арқылы анықтау 

қажет. Егер бұл жала жабу және өтірік болып шықса, өтірікші мен жала жабушы 

адамдар әлемге (барша адамдарға) үлгі болуы үшін жазасын тартады, – (деді). 

Ханзадалар:  

– Бізге бұл жайлы ештеңе белгілі емес, – деп (оны) жоққа шығарды. Мөңке 

қаған Ширамунның Қатагурин атты атабегін алып келіп тергеуін бұйырды. Ол 

теріске шығарды. Ол (қаған) оны таяқтың астына алып тергеуді бұйырды. 

(Атабек) мойындады, сөйтіп:  

– Ханзадалардың хабары жоқ, біз әмірлер бірігіп кеңес жасаған едік,  

 

835-бет 

(алайда) Мөңке қағанның бақытты сәттілігі кедергі болып қалды, – деді де, өзін 

қылышқа ұрып ажалын тапты. 

 

Мұңғасар ноянның ханзадалармен бірге сатқындық ойластырған  

әмірлерді тергеуден өткізуі туралы хикая 

 

Келесі күні (Мөңке қаған) үлкен Елшітай ноян, үлкен Таунал, Жанги 

(Жаңғы), Қалжай, Сурқан (Сорқан), кіші Таунал, Туған Йисур (Туған Есұр) 

сияқты, әрбірі өзін көк күмбезі де оларға жете алмайтындай биік деп санаған 

ноян мен әмірлер тобын, олардың бәрін толық атап өту ұзаққа созылып кететін 

өзге де түменбасы әмірлер мен әскери басшыларының барлығын тұтқындап, 

қазы болған әмір Мұңғасарға бірнеше әмірмен біріге отырып тергеу мен тексеру 

жүргізуін бұйырды. Бірнеше күн бойы бұл іске қатысты сот жүргізді. (Әркімді) 

өте мұқият тергеуден өткізіп, ақыры олардың сөзінде қарама-қайшылық пайда 

болды да, олардың бағынбаушылығына еш күмән қалмады. Олардың барлығы 

бірауыздан мойындап: «Осындай қастандықты біз ойластырдық және сатқындық 

жасамақ болдық» деп айыптарына өкінді.  

Мөңке қаған өзінің атақты дәстүріне сай оларға кешірім мен өмір сыйламақ 
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болды, (алайда) ханзадалар, нояндар мен әмірлер: «Алауыздықты жоюға және 

дұшпанның көзін құртуға осындай ыңғайлы сәтті пайдаланудан бас тарту – 

дұрыс жолдан алыс болады, – десті.  

 

Өлең жолдары: 

Сен күйдіруге әмір берген жеріңе,  

Қанша ораса, ешбір таңғыш жарамайды еміне.  

 

Мөңке қаған олардың сөздері арам ой мен екіжүзділіктен емес, 

 

836-бет 

шын жүректен екенін білген соң, ол бәрін кісендеп, абақтыға қамауға бұйырды. 

Сөйтіп, бірнеше күн ол олардың жағдайын ойлады.  

Бірде сарайда тақта отырған кезінде ол әмірлер мен мемлекет ұлықтарының 

әрбірі өздері көрген, әлде есіткен қылмыскерлер жайлы білгендерін айтып 

берулерін бұйырды. Сонда олардың әрқайсысы өзінің ақылы мен дәрежесіне сай 

бір нәрсені айтты, алайда бірде-біреуі оның көңіліне сәйкес келмеді (ұнамады). 

Жиналыстың (жиналғандардың) артқы сапында Махмұт Жалауаш тұрған еді. 

Мөңке қаған:  

– Неліктен анау Ибуған (ата) ештеңе демей отыр? – деді де Жалауашқа, – 

Алдыға шығып, сөз айт, – деді. Ол:  

– Патша алдында сөйлегенше тыңдаған абзал. Алайда мен бір хикаяны 

білемін, егер рұқсат болса айтып берейін – деді. Мөңке қаған: 

– Айта бер, – деді. Әлгі былай деді:  

– Ескендір әлемдегі мемлекеттердің көбін бағындырған кезінде, ол Үндістан 

жағына аттануды қалайды. Әмірлер мен шенеуніктер бағыну мен мойынсұну 

жолынан шығып кеткен еді. Және әрқайсысының тәуелсіз түрде жеке өзі билік 

етуіне таласы бар еді. Ескендір шарасыз қалды, сөйтіп Рұмға Аристаталиске 

(Аристотельге) елші жіберіп, әмірлерінің бағынбаушылығы мен өзімшілдіктері 

жайлы жағдайды жария етіп, «Оған қарсы қандай тәсілдер бар?» екенін сұрады. 

Аристотель елшімен бірге бауға кіріп, үлкен тамырлы ағаштарды кесіп, олардың 

орнына кішкентай, әлсіз ағаштарды отырғызуды бұйырды да, елшіге жауап 

берген жоқ. Елші қапаланған күйде Ескендірдің алдына келіп: 

– Ол ешқандай жауап берген жоқ, – деді. Ескендір:  

– Сен одан не нәрсе көрдің? – деді. (Әлгі елші):  
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– Ол бауға кіріп үлкен ағаштарды қазып алып, олардың орнына кішкентай 

бұтақтарды отырғызды, – деді. (Сонда) Ескендір:  

– Ол жауап берді, алайда сен түсінген жоқсың, – деді де, өзімшіл, 

жәбірлеуші әмірлерді өлімге табыстап, олардың орындарына олардың ұлдарын 

отырғызды, – деді. 

Мөңке қағанға бұл хикая өте ұнады, сөйтіп ол  

 

837-бет 

адамдардың көзін құртып, олардың орнына басқа адамдарды тағайындау керектігін 

түсінді. Ол (Мөңке қаған) қамаудағы сатқындық ойластырған және ханзадаларды 

қарсыластыққа итермелеп, оларды осындай қылмыс тұңғиығына тастаған 

әмірлерді жазалау қылышына тапсыруды бұйырды. (Олар) жетпіс жеті адам 

болып шықты, олардың бәрін өлімге кесті. Оның ішінде Елшітайдың екі ұлы да 

бар еді. (Олардың) ауыздарына тас толтырып өлтірді. Олардың әкесін Бадғисте 

тұтқынға түсіріп Батудың алдына алып келді де, (сөйтіп) ол ұлдарына қосылды.  

 

Шағатай немересі Есентоқаның және оның әйелі Туқашай (Тоқашай) 

қатын мен Бөрінің келуі туралы, олардың жағдайларының баяны 

 

Есентоқа мен оның әйелі Туқашай (Тоқашай) мен Бөрі де келді. Әскерлерін 

жолда қалдырып, олар отыз аттымен (Ордаға) келді. Бөріні елшілермен бірге 

Батуға жіберді. Ол кінәсі анықталған соң өлім жазасына кесілді. Тоқашай 

қатынды Қара Хұлағу соттады. Ол оны Есентоқаның көзінше аяқпен теуіп, 

таптап тастауға бұйырып, көкірегін көне ашуынан емдеді.  

Қадан ноян Ширамун мен Нақу жолға аттанған кезде, бүліктің арандатушысы өзі 

болғанын және айуандықтың шаңын (қағанға қарсы көтеріліс әрекетін) өзі 

көтергенін (бастағанын), сондай-ақ енді мұны жөнге келтіру қолынан келмейтіндігін 

түсінген соң, қашып кетпек болды. Кенеттен жаналғыштар (өлім періштелері) 

сияқты ұлы мәртебелінің (қағанның) өкілдері келіп қалды. 

 

Шумақ өлең: 

Жақсылардың бәрі кетті, енді сенің кезегің,  

Құтқара алмас ешкім сені, өртенсе де өзегің. 

 

Ол өтірік ауру болып алғандықтан оны арбаға салып әкетті. Ол ұлы 

мәртебеліге келгенде оның кінәсі Иблистің (Ібілістің) кәпірлігінен де айқын 
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болғанына қарамастан оның үстінен сот ісін жүргізуге бұйрық берілді. Ол 

барлығын растаған әрі  

 

838-бет 

қылмысын мойындаған соң, оны жарандарының соңынан аттандырды.  

Осымен бітті. 

 

Мөңке қағанның (Күйік ханның жесірі) Оғыл Қаймыш қатын мен Күйік 

ханның ұлы Қожыны шақыртуы, Оғыл Қаймыштың Жасақ Заңына сай 

өлім жазасына кесілуі және Ииди Қуттың (Жеті Құттың) өлімге бұйырылу 

жағдайлары туралы хикая 

 

Кейбір кінәлілер келмегендіктен, олардың санасы әлі арамзалығынан 

тазармағандықтан, Мөңке қаған Бөрітай ноянды ержүрек түркілерден құралған 

он түмен әскерімен бірге Қаялық аймағында болып, Отырар жағасына дейін 

(көшіп-қонып) өмір сүретін Қунқуран Уғулдың (Қонқыран (Күнқыран) оғылдың) 

ордасына жақындап баруы үшін Бесбалық пен Қарақұрұм ортасында орналасқан 

Ұлұғ тақ (Ұлытау), Қанқай (Қаңғай) мен Қум Шингир (Құмсеңгір) аумағына 

жіберді.  

Мұға ноянды екі түмен әскерімен қырғыздар мен кем-кемжүттер шекарасына 

жіберді. Оғыл Қаймыш пен Қажы келмегендіктен олардың алдына елші етіп 

Шыламын бітікшіні жіберіп, былай бұйрық берді: «Егер сендер ол адамдармен 

бірге сатқындыққа қатыспаған болсаңдар, сендер үшін ұлы мәртебеліге 

асыққандарың бақыт болады».  

Шыламын елшілігін орындаған кезде, Қажы оғыл оған тыйым салынған 

нәрсені жасамақ болды. Қажының әйелі, яғни дәрежесі бойынша өзге 

әйелдерінен төмен, бірақ ақылы мен парасаттылығынан олардан жоғары болған 

әйелі келесідей ойға келді, сөйтіп (Қажыға):  

– Елшінің мойнында бұйрықты орындау (парызы) бар. Тіпті бүлікшілердің 

елшілеріне де ешқандай жамандық жасалмаған. Қалайша ұлы мәртебелі Мөңке 

қағаннан келген елшіге қастандық жасауға болады?! Тіпті бір кісінің өлімі 

мемлекетте қандай бәлемен аяқталуы мүмкін, әсіресе осындай бүліктер болып 

жатқанда. Бұдан бүлік теңізі толқуға келеді, тыныш жатқан әлем бейберекет 

болып, (түрлі) пәлелердің оты өршиді, ал ол кезде 

 

839-бет 
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өкінудің еш пайдасы болмайды. Мөңке қаған аға және әкенің дәрежесінде, оған 

аттану, оның бұйрығына бағыну керек, – деді. Қажы оның жақсы ақылын көңілі 

тынышталып тыңдады да, Шыламынға сый-құрмет көрсетіп, әйелімен бірге ұлы 

мәртебеліге аттанды. Жақсы ақылды тыңдау бақытының арқасында, ол сансыз 

пәлелердің тұңғиығына түсіп кеткен жоқ, керісінше қауіпсіздік мекенінде 

тұрақтады. 

Қажының анасы Оғыл Қаймыш болса, елшіні кері қайтарып жіберді де:  

– Сендер ханзадалар «Патша билігі әрдайым Үгетай қағанның әулетіне 

тиесілі болады және оның ұлдарына ешкім қарсылық жасамайтын болады» деп 

сөз және ант беріп едіңдер, ал енді сөздеріңде тұрмай жатырсыңдар, – деді.  

Бұл хабарды жеткізгенде Мөңке қаған қатты ашуланды да: «Шыңғыз ханның 

бауырлары Жошы қасар, Отшыген мен Білгетай ноянның әйелдері Құрылтайға 

келді, оғыл Қаймыш келмей жатыр. Егер Татар Қадан және Шыңқай мен Бала, 

тағы Күйік ханның ордасының әмірлері біреуді патша немесе патшайым етіп 

сайласа және (біреу) олардың сөзі бойынша патша немес патшайым болатын 

болса, олар көретінін көреді», – деп жарлық шығарды. Сосын дереу оны (Оғыл 

Қаймышты) тұтқындап, екі қолын қайыс теріге тігілген күйде алып келуін 

бұйырды. Ол келген кезінде оны Ширамунның анасы Қадағаш қатынмен бірге 

Сұрғақтан бикенің ордасына жіберді. Содан Мұңғасар жарғышы оны жалаңаштандырып, 

сотқа алып кетіп, тергеу жасады. Ол:  

– Неліктен патшадан басқа ешкім көрмеуі керек болған денені (жалаңаш 

күйде) басқалар көруде?! – деді. Одан оның кінәсі жайлы сұрап, киізге орап суға 

лақтырды.  

Сосын Шыңқай да келді, оның маңызды ісін Данышпан хажиб шешті.  

650 хижри жылының рамазан айында Бесбалықтағы пұтқа табынушылар 

басшысы Жеті Құт кейбір адамдармен бірге, жұма күні мұсылмандар қалалық 

мешітке жиналған кезінде (қарумен) шығып, олардың барлығын мешіт ішінде 

қырып салатын болып келісті. Олардың арасынан Исламға ден қойған бір жігіт 

ол іс туралы хабардар болып,  

 

840-бет 

ол жайлы айтып берді, сөйтіп олардың қылмысын дәлелдеді. Сонан соң Жеті 

Құтты Ордаға алып барып, сот жүргізгенде ол қылмысын мойындады. Оны 

Бесбалыққа алып кетіп, жұма күні намаздан соң бүкіл халықтың алдында өлім 

жазасына кесуге бұйырылды.  
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Мөңке қағанның қалған (әлі тұтқындалмаған) бүлікшілерді жазалау үшін 

кейбір әмірлерді жан-жаққа аттандыруы және оның туыстарының 

күнәларын (қылмыстарын) кешіруі туралы хикая 

 

Түкпір-түкпірде кейбір бүлікшілер қалып, оларды шақырту қиындық 

туғызғандықтан және ұзаққа созылып кететін болғандықтан, (Мөңке қаған) Бала 

жарғышыны нөкерлер жасағымен Есу Мөңкенің әскерлеріне (жіберіп), ол жамағаттың 

жағдайы туралы тергеу жүргізіп, содан сатқындыққа қатысы барларды өлімге кесу 

үшін жіберді.  

Тағы бір әмірді (Мөңке қаған) осы іс бойынша Қытай уәлаятына  

тағайындады.  

(Кейін) залымдар (көтеріліс жасамақ болған ханзадалар бүлігі) туралы ойлар 

(қағанның) құтты есінен шыққан кезде, бақытты патшаның көркем мінезі туысқандық 

пен рулық байланыстарды сақтауды ең маңызды қажеттілік деп білді. Ол 

Ширамунға Құбылай қағанмен, Нақумен және Шаған ноянмен бірге Қытайға 

аттануға бұйырды. Қажыны жақсы ақыл айтқан әйелінің себептігі арқасында 

жорықтан босатып, оған Қарақұрұмның жақын маңайындағы Силинга 

шекарасынан жұрт тағайындады.  

Жалпы (қорыта келе) сол кезден бастап мұғулдардың ортасында қайтадан 

жанжал пайда болды. Ал Шыңғыз хан өзінің балаларына келісім мен ауызбіршілікті 

өсиет етіп қалдырған еді. Сөйтіп: «Сендер бір-біріңмен өзара келісімде болған 

кездеріңде бақ-дәулет сендердің жолдастарың болады және  

 

841-бет 

дұшпан жеңіске жетпейді» – деген болатын.  

Бұл қасиетінің (келісім мен ауызбіршіліктің) арқасында әлем мемлекеттерінің көп 

бөлігін бағындыру оның (Шыңғыз ханның) және оның әулетінің қолдарынан келген 

еді.  

Айтуларынша, бірде (Шыңғыз хан) жорыққа шығуының алғашқы күндері 

ұлдарына ақыл айтып тұрып, қорамсақтан бір оқты шығарып оларға берді де:  

– Сындырыңдар, – деді.  

Азғана күш салғанда-ақ (оқ) сынып қалды. Кейіннен екі оқты берді, олар да 

оңайлықпен сынды. Осындай ретпен ол онға жеткенше оның санын көбейте 

берді. Сонда әскердің мықтылары мен батырлары оларды сындыруға күші жетпеді. 

(Сонда) ол:  
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– Сендердің жағдайларың да осындай. Сендер бір-біріңе қолдау болған 

кездеріңде ешкім сендерді жеңе алмайды және сендер ұзақ жылдар бойы патшалыққа 

ие боласыңдар, – деді.  

Ендеше, егер мұсылман сұлтандары да осылай істегенде, олардың әулеттері 

мүлдем үзілмес еді.  

 

Ханзадалар мен әмірлердің Мөңке қағаннан үйлеріне қайтуға рұқсат 

беруін сұрауы және олардың үйлеріне сый-құрметпен және түрлі 

сыйлықтармен қайтарылуы туралы хикая 

 

Ұлы мәртебелі Мөңке қаған шұғыл жұмыстардан босап, толқыған мемлекет 

тынышталғанда, патшалық билігі барлық ханзадалардың келісімімен оған табыс 

етілгенде ханзадалар мен әмірлер өтінішпен өздерінің жұртына қайтуға рұқсат 

сұрады. (Олардың) әрқайсысын тиесілі сый-құрметпен және әртүрлі игіліктермен 

марапаттап, (оларға) өздерінің тұрақтау мекендеріне аттануға бұйрық берді.  

Сосын ол (Мөңке қаған) арақашықтықтың ұзақтығынан және Батудан 

айырылуының уақыты созылып кеткендіктен, Берке мен Тоқа Темірді 

алдынырақ жіберді және оларды сансыз марапаттаулармен сыйлады, тағы оларға 

қоса Батуға да патшаларға лайық сыйлықтар мен тарту-таралғылар беріп 

жіберді.  

 

842-бет  

Ал ханзадалар Кутан (Көтен), Қадақан оғыл мен Мәлік оғылдың 

әрқайсысына қағанның ордасы мен отбасынан әйелдермен қоса бір-бір ордадан 

сыйлады. 

Одан соң ол толық сый-құрмет көрсетіп Қара Хұлағуды қайтарды. Оған 

оның атасының немере ағасы Есу Мөңке басып алған тұрақтау мекенін сыйлық 

етті, сондықтан ол жүрегі қалаған нәрсеге (өзіне мұраға қалған мекеніне) ие 

болып (қуанып) қайтты. Алайда ол Алтай жеріне жеткенде ажал жетіп, ол 

дегеніне жете алмай қалды.  

Сондай-ақ (қаған) басқа ханзадаларды да, әмірлер мен нояндарды да 

әрқайсысын дәрежесі мен лауазымына сәйкес марапаттап қайтарды.  

Кішікті ол тархан етті, оған сондай көп мал-мүлік бергендіктен, ол өте бай 

болып кетті де, оның дәрежесі аса биік болды. Сөйтіп, ханзада мен әмірлер 

(жұртына) қайтарылып, олардың істері оң шешім тапқан кезінде, ол (қаған) 

мемлекет ісін ұйымдастыруға және тәртіпке келтіруге кірісті де, әлемге әділеттілік 
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пен абаттық жасады.  

 

Мөңке қағанның мемлекеттік іске көңіл бөлуі, (елде) тәртіп пен 

абаттықтың орнауы, түрлі әлеуметтік дәрежедегі адамдарға мейірімділік 

жасауы, әмірлердің түрлі (елдерге) жіберілуі жайлы хикая 

 

Мөңке қағанның патшалық ойы адал кісілердің жағдайын тәртіпке келтіруге, 

бүлікшілерді жоюға бағытталған кезінде, оның мүбәрак ойлары бағыныштыларын 

тыныштандыру мен түрлі қиындықтарын жеңілдетуге бағытталды. Оның кемел 

ақыл-ой өрісі ойын-сауық пен босқа уақыт өткізудің орнына қызмет етуді, жұмыс 

жасауды жөн көрді, сөйтіп ол шарап ішуді мүлдем қойды.  

Алдымен ол әскерін Шығыс пен Батыс, ажам мен араб елдерінің алыс 

аймақтарына жіберді. Ал шығыс бағыттағы мемлекеттерді өзінің бұрынғы қызметінде 

адалдық танытқан, кейіннен (оның) мүбәрак таққа отыруына дейін қызмет ету 

дәрежесіне жеткен сахиб Махмұт Жалауашқа табыстады.  

Ал Түркістан мен Мауараннаһр қалаларын және 

 

843-бет 

ұйғырлар қаласын, Ферғана мен Хорезмді ұлы мәртебеліге деген достығының, 

оған (деген) адал қызметінің нәтижесінде көп қауіп-қатерлер көрген, әкесі сияқты 

басқалардан бұрын (қағанның) аяғына жығылу дәрежесіне ие болған Масғұтбек 

әмірге табыстады. Оларды бұл бекітілген құқықтарының негізінде (қаған) 

басқалардан алдын аттандырып жіберді. Ал олармен бірге жан-жақтан келген 

(басқа) кісілер де әртүрлі марапаттаулармен ерекшеленді.  

Одан соң (марапатталған әмір) – жолдың ұзақтығынан Құрылтайдан және 

жалпының тарап кетуінен кейін келген, бұрын да ұлы мәртебеліге адал қызмет 

етумен ерекшеленген, әрі атқарушылығымен, істің жайын тез ұғумен ерекшеленген 

әмір Арғын аға (болды). Оған Иранның, Хорасанның, Мазандаранның, Ирактың, 

Фарстың, Керманның, Лурдың, Арранның, Әзербайжанның, Гүржістанның, 

Арманның, Рұмның, Диярбекирдің, Мосулдың және Халебтың басқаруы 

тапсырылды. Және оның алдында қызмет еткен мәліктер, әмірлер мен 

бітікшілер оның еркіне сәйкес марапаттаулар алды.  

Ол 650 хижри жылы рамазан айының жиырмасыншы күні қайтып келді. Әли 

мәлікті оған нөкер болып қызмет етуге жіберді, сөйтіп оны «мәлік» атағымен 

ерекшелеп, оған Исфахан мен Нишапур билігін табыстады. Оған (ол жақта) 

ұлыс пен әскерлерді түгелдей қайта санаудан өткізіп, нақты тиесілі салықты 
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бекітіп, осы маңызды істі аяқтаған соң, ұлы мәртебеліге қайтып келу  

бұйырылды.  

Олардың әрқайсысына ол (қаған): «Тым қатты қазбалап сұрай бермеңдер, 

өткен қарыздар жайлы таласпаңдар. Себебі біздің ниетіміз қазыналарымыздың 

байлығын көбейту емес, бағыныштыларымыздың хал-жағдайын жеңілдету», – 

деді де, халық үшін жеңілдіктер туралы жарлық шығарды.  

Күйік ханнан соң көптеген патшайымдар мен ханзадалар адамдарға сансыз 

жарлықтар мен пайзаларды беріп, олармен сауда-саттықта үлескер болған, өзге 

де себептер бойынша мемлекеттің түрлі бағыттарына елшілер жіберіп, қараша 

мен ақсүйектерге қорғаушылық жасаған болатын. 

 

844-бет 

(Қаған өзінің) жарлығымен жоғарыда аталған кісілердің (патшайым мен 

ханзадалардың) әрбірі өзінің (билік ететін) аймағында Шыңғыз хан, Үгетай 

қаған және Күйік ханның кезінен бері адамдар олардан, өзге де ханзадалардан 

алған жарлықтары мен пайзаларын іздеп тауып, бәрін алып қоюын, ендігәрі 

ханзадалар аймаққа қатысты іс жайлы бұйрықтарды ұлы мәртебелінің 

орынбасарларының рұқсатынсыз жазбауын және (жарлық) шығармауын, ал 

үлкен елшілердің жолға (ауыстырып мінілетін) он төрт аттан артық атпен шықпауын, 

олар жолда халықтан шаруа малдарын (аттарын) тартып алмай, (тікелей) 

йамнан-йамға жүріп отыруларын бұйырды.  

(Үгетай) қағанның уақытында саудагерлер Мұғулстан аймақтарын бойлап, 

мемлекетке қарасты аттармен жүретін. (Мөңке қаған) «Саудагерлер табыс табу 

үшін жүргендіктен, олардың мемлекет аттарымен жүруінің қандай маңызы 

бар?» (деп) мұны тоқтатты. Сөйтіп, «Олар өз жануарларын мініп жүрсін!» – деп 

бұйырды. Және ол (Мөңке қаған): «Елшілер олардың бірер жұмысы болмаса, 

қалалар мен ауылдарға кірмесін әрі белгіленген мөлшерден артық күтім сұрамасын!» 

– деп бұйырды.  

Сосын зорлық пен зомбылық (бопсалаушылық) барған сайын күшейіп бара 

жатқандықтан, әсіресе көп төлеуі керек болған салықтардан, борыштардан және 

тартып алулардан (қиындық көруші) егіншілердің жағдайы сондай дәрежеге 

жетті, тіпті олардың төлеуі міндет болған салықтардың жартысын да қанағаттандыра 

алмайтын (яғни тапқан табысы жартысына да жетпейтін) болды. (Сондықтан 

Мөңке қаған) саудагер, кәсіпкер мен қолөнерші қатарына жататын қараша 

адамдар өздерінің жұмысшыларына ілтипат білдіріп, оларға өз дүниесінен үлес 

беруін және міндеттер мен борыштардан Шыңғыз хан мен Қағанның жарлығына 
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сәйкес босатылған кісілерден басқа, (олар) мұсылмандардың арасындағы ұлы 

шейхтар, атақты сейіттер, тақуа имамдар, христиандардан: епископ, дін қызметкерлері, 

монахтар, шіркеу қызметшілері, пұтқа табынушылардан: атақтылары, барша 

топтар арасынан қарттар, жұмыс пен қызметке жарамсыз адамдардан басқа, 

әркім өзінің жағдайына сай келісімшартының ақшасынан қажетті болғанды дереу 

төлеуін бұйырды.  

Әр жұмысшы күніге үлесін бөліп тұра алмағандықтан (Мөңке қаған) жыл 

сайын (бір рет төленетін) салық түрін бекітті: Қытай аймақтарында бай адам 

үшін 

845-бет 

он динар, ал кедей адамдар үшін сәйкесінше бір динар, Мауараннаһрда да 

осындай. Хорасан мен Иракта бай үшін жеті динар, кедей үшін бір динар 

(салық) беру міндет болды.  

(Қаған) салық жинаушылар мен тіркеушілер құмарланған (ақшаға әуесқой, 

әділетсіз) және (адамдарды) жүзіне қарап бағалайтын болмауын, пара алмауын 

бұйырды.  

Көпшұр деп аталатын жайлаудан алынатын салыққа әрбір мал түрінен кімде 

жүз бас болатын болса, бір басын беру қажет, ал жүз бастан кем ештеңе беруінің 

қажеті жоқ. Және (қарыз болып) қалып қойған малды: кімнің мойынында және 

қай жерде қалған болса да қараша халықтан тартып алмауын бұйырды. 

Діни жамағаты бар барша ру мен халықтар арасынан ол (Мөңке қаған) ең 

көп сый-құрметті мұсылманға көрсететін, оларға садақа мен сыйлықтар жасап 

тұратын. Оны келесідей оқиға растайды: 650 хижри жылы ораза айтта мұсылмандар 

жамағаты орданың алдына жиналған кездегі намазда (имам) болып тұрған әрі 

құтба оқыған қазы Жамал ад-дин Махмұд Хожанди (оқыған) құтбасын 

халифтың дәрежелерін еске алумен көркемдеп, Мөңке қағанның атына дұға етіп, 

оған мадақтар айтты. (Сонда қаған) мейрамның құрметіне оларға күміс және 

алтын бәліштерге және қымбат киімдерге толы арба беруді бұйырды, сөйтіп 

көпшілік қауым бұдан үлесін алды. Ол (мейрамның құрметіне) бүкіл мемлекеттегі 

барлық тұтқындар мен қамаудағыларды босату туралы мүлтіксіз орындалуы 

шарт бұйрық беріп, осы мақсатпен патшалықтың барша аймағына елшілер 

аттандырды.  

Егер ұлы мәртебелінің мейірімдігі мен әділдігі арқасында күннен-күнге орын 

алған істерді баяндай бастасақ, (онда кітаптың) көп томдарын толтырып тастауға 
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болады және бұл жайлы хикаялар (сонда да) таусылмайды. Алайда олардың кіші 

бөлігінің өзі үлкен бөлігіне (яғни оның жалпы ізгілігіне) дәлел болады. 

Оның әділдігі мен төрелігі жайлы сөз төңірекке тараған кезінде түркі де, 

тәжік те және алыс та, жақын да барлығы шынайы ықыласымен оған бағынышты 

болуда пана іздеді. Ал бағынуға келмеген елдердің патшалары сыйлықтар мен 

тарту-таралғылар жіберіп отырды.  

Оның қасиеттері мен мақтауға лайықты мінез-құлқы мен сипаттарының аз 

бөлігі ғана қысқаша баяндалғандықтан,  

 

846-бет 

оның бекзат мінезінің қырларының көптігі жайлы бір хикая келтіріледі әрі 

адамдарға белгілі болсын. Бұл хикая (жасанды) көркемдеуден таза.  

Төңіректен саудагерлер Күйік ханға келіп, оның орынбасарларымен қомақты 

келісімдер жасай бастаған кезде және аймақтарда (орындалуы керек) бераттар 

айналымға енгенде, бір себеп бойынша оларға ақша берілу кешіктіріліп қалды 

да, олар (ақшасын) алған жоқ. Оның (Күйік ханның) әйелдері де, ұлдары мен 

немере інілері де осындай тәртіпте келісімдер жасап, аймақтарға берат жазатын. 

Ал саудагерлер бірінен соң бірі келіп тез саудаласып, бераттарды алып кететін.  

Мөңке қаған бақытты түрде таққа отырған кезінде, әлгі адамдардың (яғни 

өзге ханзадалар мен патшайымдардың) ісі кері бұрылды да, кейбір саудагерлер 

бұрынғы (алуы керек болған) ақшаларының оннан бірін де алған жоқ. Ал кейбірі 

болса, кепілдеме жазып берілген жерге дейін жете алмады, бір бөлігі бераттарды 

алған жоқ, екінші бөлігі тауарларын беріп үлгермеген, ал кей (тауардың) бағасы 

әлі белгіленбеген еді. (Осылайша) барлығы әуреленіп, не істерін білмей қалды. 

Содан олар ұлы мәртебеліге, оның әділдігі мен мейіріміне үміт артып, мінажат 

етіп көруге, сарайға келіп жағдайлары жайлы ұлы мәртебелі Мөңке қағанның 

құлағына жеткізуге әрекет жасады.  

Сөйтіп, ұлы мәртебеліге жақын адамдар мен мемлекет шенеуніктері: «Бұл 

сауда келісімдері үшін мемлекет қазынасынан төлеу қажет емес» деп қанша 

қарсы тұрса да, ол жөнінде (яғни оның растығына) ешкімнің күмәні болмаса да, 

ол мейірімділігінен олардың үстіне ілтипат қанатын жайды, сөйтіп ол ақшаның 

барлығын мемлекет есебінен беру жайлы жарлық шығарды (бұйрық берді).  

Ол (берілмей қалған жалпы ақша) бес жүз мың алтын және күміс бәліштерден 

көп шықты. Ал егер ол беруден бас тартқанда ешкім қарсы ештеңе айта алмас 
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еді. Осындай жомарттығымен ол жомарт Хатам сияқты өзге патшалардың бәрін 

өз көлеңкесінде қалдырды. Өзге бір патшаның басқа бір патша үшін оның 

қарызын өтеп жатқаны қандай тарихтан оқылған еді, қандай аңыздардан мұндай 

естілген еді?! Бұл маңызды оқиға оның керемет мінез-құлқының және оның 

барлығы құптаған патшалық әдеттерінің көрсеткіші болып табылады.  

 

847-бет 

Бұларға қарап оның басқа да істері жайлы түйін жасауға болады.  

Ол халыққа қатысты істер қатарына жататын маңызды істерді тергеуге әмір 

Мұңғасар ноянды тәжірибелі әмірлерімен бірге ынталы түрде кірісуге, әділдік 

негіздерін күшейтуге бұйрық берді.  

Ал бұрынғы қызметтерімен ерекшеленген Бұлғай ағаға бас бітікші болып, 

оның (Мөңке қағанның) үкімдері мен бұйрықтарын жазуды, көшірмелер жасап 

отыруды бұйырды.  

Мұсылман бітікшілері арасынан Үгетай қағанның және Күйік ханның 

астанасында дәл сондай істермен айналысқан әмір Имад ал-мүлкті, ұлы 

мәртебелінің ертеден жақын болған адамы әмір Фахр ал-мүлкті және де олармен 

(яғни саудагерлермен) дуан ісінде билікке ие адамдары арасында дау кезінде 

дәнекерлік болуы үшін саудагерлерге пайза беріп отыруға тағайындады. 

Олардың кейбірін қазынаға сату үшін алып келетін тауарларды бағалауға, басқа 

бірін қымбат бағалы тастарды бағалауға, біреулерін киімдерді, және бірін 

жүндерді, тағы басқасын ақшаларды (санауға тағайындады).  

Сол сияқты алтамғаларды және пайзаларды құюға, қару-жарақ қоймасына, 

аңшы құстар мен аңшы жыртқыш аңдарды қадағалауға (күтуге), әр ру мен 

діндегі адамдардың маңызды істерін ұйымдастыруға тәжірибелі, білгір әрі епшіл 

кісілерді тағайындады. Олардың бәрі екіжүзділік пен әуесқойлықтан аулақ болып, 

ешкімді күттірмей, дереу ұлы мәртебелінің құлағына әр адамның ісі туралы 

жеткізіп отырулары туралы мүлтіксіз бұйрық шықты.  

Егер бір жер (мемлекет) үшін арнап бұйрық жазатын болса, оны сол елдің 

тілі мен жазуында жазуы үшін түрлі халықтардан парсы тілін, ұйғыр тілін, 

қытай тілін, тибет пен таңғұт тілін білетін жазғыштар қызметте болды.  

Мұндай тәртіп пен әдеттер көне патшалардың кезінде және сұлтандардың 

уақыттарында қашан болған еді?! Егер олар тірі болғанда, сөзсіз осы істелгенге 

еліктеген болар еді.  
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848-бет 

Мөңке қағанның өз бауырлары Құбылай мен Хұлағуды әскерімен Шығыс 

пен Батысқа аттандыруы және оның өзінің жорыққа шығуы туралы, 

Қытай мемлекетінің (әлі оған) бағынбаған қалаларын жеңіп алу ниеті мен 

өзге де (жағдайлар) жайлы хикаялар 

 

Мөңке қаған патша тағына отырған кезде және достарын марапаттап, 

дұшпандарын жазалаған кезде, Үгетай қағанның жұртындағы Қарақұрұм аймағындағы 

Уңқин (Оңқин) мекенінде қыстады.  

Сосын Ұлы Құрылтайдан кейінгі екінші жыл басталған кезде, мемлекет 

тағына бекіп, дұшпандар мен достардың ісін аяқтаған соң, ұлы мәртебелінің 

қасиетті ойлары әлемнің Шығыс пен Батыстағы алыс қалаларын азат етуге 

тоқтады. Ол алдымен дінбұзарлардың әділетсіздігінен әділдікті іздеп өздерін ең 

шарапатты (бекзат қағанның) назарына тапсырғандықтан, (Мөңке қаған) сиыр 

жылы тәжіктер аймағына, дінбұзарларға қарсы, оның жүзінде ұлы мемлекет 

билігінің және әлемді басқару мен патшалық ұлылықтың әрі бақыттың белгілерін 

көрген бауыры Хұлағу ханды жіберді. 

Сосын ортаншы бауыры Құбылай қағанды барыс жылы Шығыс қалаларын 

жеңіп алуға және қорғауға тағайындап аттандырды. Онымен бірге жалайыр 

руынан шыққан Мұқалы гойонды жіберді. Олардың екеуі де патша болғандықтан, ол 

екеуі туралы хикаялар олардың әрқайсысы жайлы баяндауда толығымен 

айтылатын болады.  

Құбылай қаған аттанған кезінде жолдан елшілер жіберіп, ол жолда азық-

түлік жоқ және жүру өте қиын екендігін айтып хабар жеткізді де: «Егер бұйрық 

болса, біз Қаражон уәлаятына барамыз», – деді. Рұқсат берілді де, Құбылай 

қаған бұл жақтарда Қандахар деген атпен белгілі болған аймаққа шабуыл 

жасады, оны тонап, Мөңке қағанның алдына қайтып келді.  

Содан соң, Мөңке қаған Мұғулстан уәлаяты ортасында орналасқан Қурқұнақ 

Жубур (Қорқұнақ Жобыр) жерінде Құрылтай өткізді. Бұл Құбылай қаған бір 

жеңіске жеткен кезінде  

849-бет 

нөкерлерімен бірге сондай (дүбірмен) би билеп, нәтижесінде жерде ор пайда 

болып қалған – дәл сол жер еді.  
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Ақыры, Құрылтай бітіп, көпшілік қауым тарап кеткен кезінде әмірлер мен 

ханзадалардың әрқайсысы бір білікті хикаялап отырды. Сонда икирас (іңкәрас) 

руынан шыққан, Шыңғыз ханға күйеу бала болып келетін Даргай курган 

(Дарғай гурген):  

– Нангияс мемлекеті (бізге) сондай жақын жерде, бізбен дұшпан, неліктен 

біз мұны назарсыз қалдырудамыз және баяу болып жатырмыз?! – деді. Мөңке 

қаған бұл сөздерді құптады да:  

– Ертеде (бізден бұрын) патша болған біздің аталарымыз бен 

ағаларымыздың әрқайсысы (тым болмағанда) бір (есте қаларлықтай үлкен) істі 

атқарды, белгілі бір аймақты жеңіп алып өз атағын ел арасында (жоғары 

дәрежеге) көтерді. Енді мен Нангиясқа бару үшін өзім жорыққа аттанамын, – 

деді. Ханзадалар бірауыздан:  

– Әлем патшасы болып табылған кісінің жеті бауыры бар кезінде жеке өзі 

дұшпанға қарсы соғысқа аттануының не қажеті бар?! – деді. Ал ол:  

– Біз үзілді-кесілді айтқандығымыздан (мен бұны үзілді-кесілді шешкендігімнен), 

бұған қарсы іс-әрекет жасау (пікір айту) орынсыз әрі дұрыс емес, – деді. 

Сөйтіп, 653 хижри жылының мухаррам айына сәйкес келетін таулай (яғни 

балық) жылы, өзінің мүбәрак (құтты) таққа отыруынан алтыншы жылында ол 

(Мөңке қаған) біржолата Қытай патшасы Жуганмен күресуге бел буды. Ал артта 

қалып жатқан мұғул ордалары мен әскерлерінің басшысы етіп кіші інісі Арық 

Бұқаны тағайындады да, оған ұлысты тапсырып, оның алдында өзінің ұлы 

Өреңтасты қалдырды. Ол өзімен бірге алып кеткен әскерлерді ханзадалар, 

гурген мен ұлы әмірлерден келесідей тәртіпте жинақтады:  

 

Оң қанаттан 

Ханзадалар: 

Үгетай қағанның әулетінен шыққан тармақ: Қадан, Тұтақ. 

Шағатайдың әулетінен шыққан тармақ: Қушиқай және өзге ханзадалар.  

 

850-бет 

Төле ханның ұлдарынан шыққан тармақ: Мұға, Асаутай. 

Немере інілерден шыққан тармақ: Жауту және өзге ханзадалар.  

Әмірлер: 

Буқурчин (Бұқыршын) ноянның әулетінен шыққан әмірлер: Нуйан (Ноян), 

Балчиқ (Балшық), аталған Балчиқ (Балшық).  
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Сол қанаттан 

Ханзадалар: 

Отшы ноянның ұлы Тағашар.  

Жучы Қасардың (Жошы қасардың) ұлы Есүнге.  

Елшітай ноянның ұлы Чакула (Шакула).  

 

Әмірлер: 

Муқали гойоңның (Мұқалы гойонның) ұлы Қурумши (Құрымшы (Қорымшы)).  

Қоңыраттардан шыққан Алшы ноян. 

Уруут (ұрұт) руынан шыққан Киіктай мен Бужур (Божыр).  

Маңғұттардан шыққан Мөңке қалжа мен Шаған ноян. 

Мұғулдардың бұл (аталған) әскерінің барлығы жорыққа шықты. Оң қанатпен 

және Жауқут (Жауқұт) әскерімен бірге, Мөңке қағанға жолдас болып кеткен екі 

қауымның жалпы саны алпыс түмен болды. Ал Жауқут деп - Қытай, Таңғұт, 

Жұрша мен Сулаңқадан тұратын жалпы аймақты мұғулдар Жауқұт деп атайтын.  

Ал сол қанаттың әскерін (Мөңке қаған) аталған ханзада Тағашармен бірге 

өзге жолмен аттандырды. Олардың жалпы саны отыз түмен, ал басшысы аталған 

Тағашар болатын.  

Ол жиында Білгетай ноян да болды. Құбылай қаған бірде (онымен бірге) 

жорыққа аттанып, өз ісін атқарған еді. Енді оның аяқтары ауырып жатыр, егер 

бұйрық (рұқсат) болса, ол үйіне қайтатынын хабарлады. Мөңке қаған мұны 

құптады. Білгетай ноянның жасы жүз он жыл еді, сөйтіп сол жылы ол дүниеден 

өтті.  

Олар 654 хижри жылының мухаррам айына сәйкес келетін луй жылы (яғни 

ұлу жылы) жорыққа 

 

851-бет 

шықты. Мөңке қағанның оң қанатында он түменмен Сүбедей баһадүр ұлы 

Көкеші болды.  

Мөңке қаған жазда Таңғұт пен Нангияс аймағына дейін жетіп, Лийупан Шан 

деп аталатын жерде жазғы жайлауын аяқтады. Бұл жер Шыңғыз ханның 

Қытайға жорыққа келген кездегі жері, ол осында сырқаттанып қалған, сосын 

(кейін осы сырқаттан) дүние салған болатын.  

Күзде (Мөңке қаған) Нангияс аумағында орналасқан Йисун қахалқаға қарай 

жорыққа шығып, айналадағы жиырма қамалды алды. Ол аймақты Хан Садан деп 
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атайды. Сосын ол (Мөңке қаған) Дули Шаң аталатын үлкен қамал маңына 

жайғасты да, оны қоршауға кірісті.  

(Мөңке қаған) оны жүз мың аттымен үлкен өзен Киң бойымен жүріп, үлкен 

қалалар Саң Йаң Фу мен Фаң Чиңды қоршап, бағындыруға жіберген Тағашар 

ноян бір апта шабуылдады, алайда жеңе алмағандықтан олар кері қайтып, өздерінің 

тұрақтау орындарына барып тоқтады.  

Мөңке қаған ол жағдайдан қатты ашуға мініп, оларды ұрысып, былай деп 

жеткізуге жіберді: «Сендер қайтып келген кездеріңде мен сендердің 

сазайларыңды беріп жазалауға бұйырамын!».  

Есуңгенің бауыры Қуриқчи Тағачарға (қорықшы Тағашарға) хабар жіберіп: 

– Құбылай қаған көптеген қалалар мен бекіністерді алды, ал сендер 

қарындарың (местей боп) жарылғандай күйде қайтып келдіңдер, яғни маскүнемдікпен 

және тағаммен әуре болдыңдар, – деді.  

 

Құбылай қағанның Жарлық үкіміне сәйкес Нангиясқа аттануы, Йаужу 

(Яужу) қаласының қоршауға алынып, (оның) қайтып оралуы мен Киң 

өзенін кешіп өтуі туралы хикая 

 

Мөңке қаған Құбылай қағанға ол ауру болғандықтан және бір рет әскермен 

жорыққа аттанғандығынан ол әскерді Тағашарға беріп,  

 

852-бет 

ол оның орнына жорыққа аттануы туралы бұйрық берді.  

Сөйтіп, бұйрық келген кезінде Құбылай қаған хабар жіберіп: «Менің аяғым 

жазылып қалды. Қалайша менің ағам әскермен (жорыққа) барғанда мен үйде 

отыра аламын?!» – деді де, дереу атқа отырып, Нангиясқа қарай бет алып жолға 

шықты. Жолдың өте ұзақ және қиын болғандығынан, ал ол мемлекеттің бәрі 

дұшпан әрі ауа райы нашар болғандықтан, өздерін (дұшпаннан тезірек) арылту 

үшін күнде екі-үш реттен шайқасқа кіретін. (Осылай олар) Яужу қаласына 

жеткенше жүрді. Олар оны өздерінің он түменінен екі түменнен аспайтындай 

(әскері) қалғанша шабуылдады да, Құбылай қаған әскерден қайтып келді. (Ол 

жақта) Урийаңқадайды (Ұраңқадайды) Мұқалы гойон ұлы Чилаун гуйаңның 

(Шылауын гойонның) ұлы Бахадүр (Баһадүр) ноянмен бірге қалдырып, өзі бес 

түмен әскерімен қайтып келді. Сөйтіп, Киң муран өзені арқылы (өту үшін) 

қалқымалы көпір тұрғызды.  

(Өзеннің арғы жағынан) Нангияс жағынан сансыз көп (қарсылас) әскер 
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келді. Мұғул әскері көпірден өтпек болды, алайда бұл мүмкін болмады, олардың 

көпшілігі суға құлады және Нангияс әскерінің қолынан ажалын тапты. Кейбіреулері 

сол аймақта қалып қойды. (Кейін) соңғы уақыттарда Нангияс бағындырылған 

кезде олардың тірі қалғандары қайта оралды.  

Одан соң Құбылай қаған ол жақтан кетіп Жуңду қаласы маңындағы 

ордасына келіп, сол жерде тұрақтады. Бұл кезде Мөңке қаған аталған қамалын 

шабуылдап жатқан болатын. 

 

Мөңке қағанның сырқаттануы, оның өлімі және мәйітінің сандыққа  

салынып Ордаға жеткізілуі, оны аза тұту туралы хикаялар 

 

Мөңке қаған аталған бекіністі шабуылдап жатқан кезінде жаздың келуімен 

және ыстықтың күшеюімен, ол жақтағы ауа райының нәтижесінде онда іштен 

қан өту басталды. Сөйтіп, мұғул әскерлерінің арасында тырысқақ ауру пайда 

болды, нәтижесінде олардың көбі өлді.  

 

853-бет 

Әлем патшасы тырысқаққа қарсы (қайтару үшін) шарап ішіп, бұл істе үлкен 

тиянақтылық танытатын. Кенеттен оның денсаулығы нашарлап кетті, ауруы 

күйзеліске алып келді. Сөйтіп, 655 хижри жылының мухаррам айына сәйкес 

келетін муғай (яғни жылан) жылы ол сол қасиетсіз бекіністің маңында дүние 

салды. Сонда оның жасы елу екіде еді, бұл оның патша тағына отыруынан 

сегізінші жылы орын алды.  

Орын алған жағдайға байланысты Асаутай оғыл әскер басшылығына 

Қандақай ноянды қойып, өзі әкесінің табытын алып, ордаға келді. Сөйтіп, төрт 

ордасында жоқтау өткізді: бірінші күні – Құтықтай қатынның ордасында, екінші 

күні – Қутай қатынның ордасында, үшінші күні – сол жорықта бірге болған 

Чабуй қатынның ордасында, төртінші күні – Киса қатынның ордасында (жоқтау 

өткізді).  

(Солайша) әр күні ордадағы таққа табытты қойып, ол жайлы әртүрлі сөздер 

айтылып, зарлап жылайтын еді. Содан соң, оны Шыңғыз хан мен Төле ханның 

алдына Йікә қуруқ (Жеке қуруқ, яғни ұлы қорық) деп аталатын Булқан Қалдун92 

                                                           
92 Йікә қуруқ (Жеке қуруқ) – бұл ұлы қорық сөзінің түркі-мұғул тілінде айтылатын түрі, оның  парсы 

тіліне икемдеп жазылған түрі кітаптың 109-бетінде Ғуруқ бүзүрг, яғни ұлы қорық деп жазылған. Сондай-

ақ бұл беттегі Булқан Қалдун сөзі түркі-мұғул тілінде айтылған, ал оның парсы тіліне икемдеп жазылған 

түрі – кітаптың 109-бетінде Бұрқан қалдұн деп жазылған.   
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жерінде жерледі.  

Құдай Тағала Ислам патшасын көпшіліктің мұрагері етіп ұзақ жылдарға 

қалдырсын, патшалығында, мемлекетінде, тағында, сұлтандық билігінде өзінің 

мейірімділігімен және өзінің кең жомарттығымен бақ-дәулет берсін! 

 

Құбылай қағанның жорықтарының аяқталуы және оған Мөңке қағанның  

өлімі туралы хабардың жетуі жайлы хикая 

 

Ол уақытта Құбылай қаған ол жақтан кетіп, Нангияс аймағындағы Хауай Ху 

аталатын үлкен өзенге жеткен еді. Ол Мөңке қаған туралы қайғылы хабарды 

есіткен кезде Мұқалы гойонның немересі Баһадүр ноянмен кеңес жасады да:  

– Бұл бос сөздерге мән бермей-ақ қоялық! – деді.  

Сөйтіп, алдыңғы шепкі әскерге барлас руынан шыққан Булуған Қалчайдың 

(Бұлыған қалжайдың) ұлы Арака ноянды жіберді.  

 

854-бет 

Өзі соңынан жүріп отырып, олар (Мөңке қаған туралы) өсекті таратпаулары 

үшін Нангияс әскерінің алдыңғы күзет әскерін басып алып, өлтіріп отырды. 

Сөйтіп, ені екі фарсах болған Кан өзенінен кемемен өтіп, Учу қаласына дейін 

жетті де, оны шабуылдап, басып алды.  

Сонда Мөңке қағанмен бірге шайқастан қайтып келген әскерлер ол қаланы 

(алуға Құбылай қағанға) көмекке келді. Олардың әмірлерінің есімдері – Гийай 

Дауу, Улус Тайфу (Тайфу ұлысы). Олар келген кезінде Құбылай қаған қаланы 

алып қойған еді. Сосын Чабуй қатыннан, орда әмірлері Тайжутай ноян мен Егу 

нояннан шұғыл түрде хабаршылар келді. Олардың есімдері Туқан және Ибуған 

еді. Олар Мөңке қағанның өлімі жайлы хабарды жеткізді. Құбылай қаған бұған 

көз жеткізген кезінде, ол әскерімен тоқтап, марқұмды еске алу жасады.  

Ендеше, ол Нангияс аймағында болғандықтан, ал Хұлағу хан батыста, тәжіктер 

аймағында болғандықтан әрі олардан астанаға дейінгі қашықтық үлкен болғандықтан, 

бауырының өлімі жайлы хабарды есіткен кезде Арық Бұқа патшалық пен таққа 

көз салды. Сөйтіп, әмірлер мен мулазимдерді де осыған итермелеп, Құбылай 

қағанға қарсы болып шықты.  

Арық Бұқаның және Мөңке қағанның ұлдары Асаутай мен Өреңтастың, 

сондай-ақ өзге ұлдары мен немерелерінің тарихы мен хикаялары құдіреті күшті 
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Алла Тағала қаласа, Құбылай қаған туралы дастанға кіретін болады.  

Осымен Мөңке қағанның тарихы, оның патшалығының уақыты туралы 

хикаялар мен оқиғалар аяқталғандықтан, енді біз (жазуға) кірісіп, 648 хижри 

жылына сәйкес келетін қақа жылы, яғни доңыз жылынан бастап, 655 хижри 

жылының мухаррам айына сәйкес келетін муғай жылы, (яғни) жылан жылының 

соңына дейінгі аралықтағы оның замандастары болған: Қытай мен Машын 

патшалары және Иран жерінің аймақтарының, Шамның (Сирияның), Рұмның, 

Мысыр мен Мағрибтың (Солтүстік Батыс Африканың) әмірлерінің, халифтерінің, 

сұлтандарының, мәліктері мен атабектерінің тарихтарын қысқаша баяндап 

өтеміз, егер жеке-дара Алла Тағала қаласа!  

 

855-бет 

Мөңке қағанның замандастары болған Қытай мен Машын 

патшаларының, Иран жерлері мен Шам, Рұм, Мысыр, Мағриб өңірлерінің 

әмірлері, халифтері, сұлтандары, мәліктері мен атабектерінің хижри ж.с.б. 

648 жылға сәйкес келетін қақа, (яғни) доңыз жылының басынан, 655 

жылына сәйкес келетін муғай, (яғни) жылан жылының соңына дейінгі 

аралықта орын алған ерекше оқиғалардың қысқаша тарихы 

 

Сол аталған жылдардағы Қытай мен Машын патшаларының тарихтары 

 

Ли-цзун 41 жыл (биледі). Сосын жеті жыл өтіп, бес жылдан соң Үгетай қаған 

мен Күйік ханның уақытында да патшалық жасады, (Мөңке қаған тұсында) сегіз 

жыл (биледі), сөйтіп (осыдан соң ол және) он жеті жыл (билік жасады).  

 

Әмірлер, халифтер, сұлтандар, мәліктер мен атабектердің тарихы 

Әмірлердің тарихы 

 

Иран аймағының көп бөлігінің әкімі болған әмір Арғын аға 649 хижри 

жылының жумада әл-ахир айында  

 

856-бет 

Құрылтайға қатысу үшін Мөңке қағанның астанасына қарай аттанды. Ол жаққа 

жетіп барғанша ханзадалар мен әмірлер Құрылтайды ұйымдастырып, тарап 
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кеткен еді. Мөңке қаған мемлекет ісін жайғастырумен айналысып жатқан 

болатын. Келген соң, ол екінші күні сәлем беріп, 650 хижри жылының мұхаррам 

айының бірінші жұлдызында Иран аймақтарында салық есебінің жоқтығы 

жайлы баяндады, сөйтіп (қағанның оған көрсеткен) мейірімдерімен ерекшеленді. 

Содан бұл мемлекеттің тұрғындары үшін (салықты) байлар үшін жеті динар, ал 

кедейлер үшін бір динар көлемінде бекітіп, қаған бұл (салықтан) басқа 

ешқандай алымдарды талап етпеуді бұйырды. Ол (Мөңке қаған) жарлық беріп, 

оған өзі ие болған (бұрынғы) қызметі тапсырылып, кері қайтып келді. Ол 

бағдаттық сахиб-диуан Алладдиннің әкесі Бахауддин Мухаммад Жууайниді 

(Бахауддин Мұхаммед Жувайниді), Нигубай жағынан бітікші болған Сиражуддинді 

(Сиражиддинді) сахиб-диуан етіп, оларға да (қаған жағынан) жарлық пен пайза 

алды.  

Олар (6)51 хижри жылы жолға аттанды. Әмір Арғын Хорасанға келіп 

бұйрықтарды жария етіп, көпшілік құлағына Мөңке қағанның заңының мәліметтерін 

жеткізгенде, халық қуанды. Ол (бұйрыққа) қайшы іс-әрекет пен бағынушыларға 

зорлық жасамауға бұйырды.  

Сосын Иран мемлекетінің істерін жөндеп, ол бұйрыққа сай Нажм ад-дин 

Килабадимен бірге қыпшақтық Дербенд жолы арқылы әзіреті қағанның алдына 

аттанды. Ол бұл мемлекетте санақ жүргізіп, белгілі салықтарды, қарариді93 

бекітті, сөйтіп Хұлағу ханның патшалық дәуірі келгенінше бұрынғыдай мемлекет 

істерін басқарды.  

 

Бағдат халифтерінің тарихы 

 

Бағдатта тақуа және сопы кісі Мустағсим биллах (патша) болды. Ол ешқашан мас 

қылатын ішімдіктерді ішпейтін және өзгелердің әйелдеріне қол салмайтын. Бұл 

жылдары күрд шенеуніктерінің бірі Хұсамиддин Халил бин Бадр бин Хұршид 

ас-Салйужи халифтерге 

857-бет 

бағыныштылықтан шығып, мұғулдардың қарамағында пана іздеді. Бұған дейін 

ол сопының кейпінде жүріп, өзін Сейіт Ахмедтің мүридтеріне94 жатқызатын. 

                                                           
93 Қарари – ортағасырдағы салық түрі. 
94 Мүрид – шәкірт, оқушы: сопылық дүниетанымда пірге қол беріп, тариқатқа кірген адам. 
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Енді болса мұғулдардың бір тобымен келісіп, Нажаф аудандарының бірі 

Хуланжанға (Хуленжанға) аттанып, Сүлеймен шахқа бағынышты болған адамдарға 

шабуыл жасап, қырып, тонап кетті. Ол жерден Сүлеймен шахқа тиесілі Уахар 

бекінісіне аттанды да, оны да қоршауға алды.  

Сүлеймен шах (ол жағдайдан) хабардар болып, халифтан рұқсат алды да, 

оны қайтару үшін ол жаққа аттанды. Ол Хулуанға (Хульванға) жеткенше оның 

алдында сансыз әскер жиналды. Халилдің алдына да көп мұсылман мен 

мұғулдар жиналды.  

Олар (екі жақтың әскері) бір-бірімен Сахар деп атайтын жерде кездесті. 

Сүлеймен шах торуыл ұйымдастырды. Сосын шайқас ең қызған кезінде ол қаша 

жөнелді, ал Хұсамиддин Халил қуып кетті. (Сүлеймен шах) торуыл ұйымдастырылған 

жерден өткен кезінде, ол кері бұрылды. Сонда торуылдағы әскерлер шығып, 

оларды қоршауға алды да, көбін қырып салды. Халилді тұтқындап, өлтірді. 

Оның (Халилдің) бауыры бір тауда жасырынып, рақымшылық сұрап, төмен 

түсті.  

Содан соң Сүлейман шах олардың аймақтарынан екі қамалды алды. Бірі – 

өте берік (алу өте қиын) қамал болған Шиган бекінісі, ал өзгесі Шапур қаласының 

ортасындағы Дизбаз бекінісі.  

Осы жылы шамамен он бес мың атты әскерден тұратын мұғулдар жасағы 

Хамаданнан Бағдат айналасына қарай шапса, өзге жасасы Ханақинге аттанып, 

Сүлеймен шахтың жақтастарын шабуылдады. Бір тобы Шахризурға аттанды.  

Халиф болса, Шараф ад-дин Иқбал Шараби мен кіші дауатдар Мужахиддин 

Айбекке, ұлы дауатдар Ала ад-дин Алтунташқа (Алтынташқа) құл мен арабтардан 

тұратын үлкен әскерімен жолға шығуын, Бағдат қорғаны үстіне манжаниқтерді95 

орнатуын бұйырды.  

(Сосын) мұғулдар бекіністің алдына дейін жетіп келгені, Сүлеймен шахтың 

және нөкерлер жасағының шайқасқа тізілгеніні туралы хабар келіп жетті.  

 

858-бет 

Мұғулдар болса Жағфарийаға (Жағфарияға) жақындап келген кезінде, түнде 

оттарды жағып, кері қайтып кетті.  

Кенеттен мұғулдар Дужәйлға (Дужайлға) қырғын салып тонағаны жайлы 

хабар келді. Шараби әскерімен оларға тойтарыс беру үшін аттанды, сөйтіп 

мұғулдар кері қайтып кетті. 
                                                           
95 Манжаниқ – мәтінде манжанақ деп те жазылған, яғни тасатқыш, лақтырғыш құралы, аспаптар. 
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Рұмдағы сұлтандардың тарихы 

 

Рұмда Иззуддин Кийкаус (Изз ад-дин Кейкаус) сұлтан болды. Оның бауыры 

Аллауддин (оған) қарсы көтеріліп Ангурийаға (Ангурияға) аттанды. Оны ол 

жақтан (Изз ад-дин Кейкаус тұтқындап) алып келді де, жеті жыл бойы оны 

Хашйар (Хашяр) бекінісінде қамауда ұстады.  

Ал Мосулде: Сұлтан Бадруддин Лулу бұл (аталған) жылдары әскер жинады 

және Ирбил билеушісі Таж ад-дин Мұхаммед бин Салаяннан көмек сұрады. Ол 

мың адам жіберіп, Бадруддин Мардинге жол тартты. Мардин сұлтаны да әскер 

алып келіп Халебтан көмек сұрады. Олар кездескен кезінде мардиндықтардың 

оң қанаты жеңілді. Мосул әскері олардың соңынан қуып, әскери олжаны қолға 

түсірді.  

Ал Халеб әскерін басқарған Қаймұридің ұлы Мосул әскерінің ортасына 

соққы беріп, оны жеңді. Содан сұлтан Бадруддин қашып он адаммен Мосулге 

келді де, қазынасын тонап кетті, ал жауынгерлері (артынан) қашып келе жатты.  

Мысырда: Мелик Салих Нажмуддин Аййуб бин Әл-Камил (Мәлік Салих 

Нажм әд-дин Айюб бин Әл-Кәміл) сұлтан болды. Сосын ол дүние салып, 

Мысыр әмірлері мен халқы оның ұлы, Кайфа бекінісінің әкімі Мелик Муаззам 

Туран шахты (Мәлік Муаззам Тұран шахты) шақыртты. Ол Димашқ қаласына 

жеткенде, оны басып алды да, 

 

859-бет 

ол жақтан Мысырға аттанады. Содан, 648 хижри жылы Мысырдағы сұлтан 

билігі оның атына бекіді. Соңынан ол Думьят (Дамиэт) пен Мысыр аймағы мен 

шекарасын басып алған франк әскерлерімен шайқасып, оларды жеңеді, шамамен 

отыз мыңдай франк өлтірілді. (Олардың) патшасының бірі Афридис сансыз көп 

(әскерімен) тұтқынға түсіп, Думьят (Дамиэт) азат етілді.  

Бұдан кейін теңіз жағалауындағы түркілер келісімге келіп сұлтанды өлтіруге 

ант етті. Әмірлердің үлкені Әйбик Туркмани (Айбек Түркмани) сұлтанның 

шақыртуы бойынша оған барды. Ол баяндама жасап жатқан кезінде, сұлтан оған 

бір дөрекі сөзді айтты. Айбек орнынан тұрып, семсерін шығарып сұлтанға 

шабуыл жасады. Сұлтан қолдарымен қорғанды, алайда ауыр жарақат алып, ағаш 

үйге қашып кірді. Түркілер Айбекке:  

– Бастаған ісіңді соңына дейін жеткіз, – десті. Мұнайға толы оқты ол (ағаш) 

үйге ату үшін мұнай атқышты алып келді. Өрт шықты, сұлтан үйдің шатырына 
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қашып шықты. Айбек оған (садақтан) оқ атты. Сұлтан өзін теңізге атты 

(секірді). (Айбек) оның соңынан (іздеп) жағалау бойлап барды, тұтқынға түсіріп, 

аяқпен теуіп өлтірді, сөйтіп теңізге тастады.  

Тұтқындағы франктар ол жайлы хабардар болған кезінде қол-аяқтарындағы 

кісендерін үзіп, мұсылмандарды өлтіре бастады. Түркмен нөкерлері келіп 

оларды қоршауға алды да, бір сәтте отыз мың франкты қырып салды. Сосын 

арабтар өз үйлеріне, күрдтер Қахираға (Каирға) қайтты, ал түркілер Мансурийада 

(Мансурияда) қалды. Олар Думьятты (Дамиэтты) толық франктар қолынан азат 

етіп, оны иеленіп алды. 

Сосын Афридисқа екі жүз мың динар құн дайындады. Сөйтіп, (ол өзінің) 

бауыры мен ұлын және туысқандарын кепілдікке қалдырып, өзі оларды ақша 

беріп шығарып алу үшін өзімен бірге бір мұсылманды алып, оған ақшаларды 

беріп жіберу үшін кетті.  

Содан 652 хижри жылы Айбек Түркмани Мысырды иемденді.  

 

860-бет 

Ал мәлік Кәмілдің ұрпағынан ешкім қалмады. Әмір Ақтай Жамадарды 

бекініс ішінде кенеттен өлтірді. Сөйтіп, өзінің атынан ақша басып, құтба оқуды 

бұйырып, сұлтан ретінде таққа отырды.  

Керманда: Сұлтан Рукн ад-дин (билеуші) болды. 650 хижри жылы ұлы 

мәртебеліден Қутб ад-дин келді. Сонда Рукн ад-дин қашып кетіп, халифаттың 

астанасында өзіне пана сұрады. (Ол жердегілер) мұғулдардан қорыққандықтан 

оны кіргізген жоқ. Ол жақтан ол (Рукн ад-дин) ұлы мәртебеліге (астанаға) жол 

тартты. Қутб ад-дин оның соңынан кетті. Сөйтіп, олар сотқа келді. Рукн ад-

диннің кінәсі анықталған соң, оны өлімге кесуі үшін Қутб ад-диннің қолына 

тапсырды. Кермандағы билік оған (Қутб ад-динге) табысталды.  

Осымен бітті. 

 

Мәліктер мен атабектердің тарихы 

 

Мазандаранда: ...96 

Мағрибте: ...  

Диярбекирде: ... 

                                                           
96 Көп нүкте қойылған орындарда жазу жазылмаған. 
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Фарста: Музаффаруддин Әбу Бакр (Мұзаффар ад-дин Әбу Бәкір) билеуші 

болды.  

Систанда: ...  

 

Айтылған уақыттар аралығындағы орын алған еске алуға тұрарлық 

оқиғалар 

 

861-бет 

МӨҢКЕ ҚАҒАН ТУРАЛЫ ДАСТАННЫҢ ҮШІНШІ БӨЛІМІ 

Оның мақтауға тұрарлық өмірлік салты мен мінез-құлқы, оның айтқан 

нақыл сөздері мен өсиеттері, берген жақсы үкімдері туралы және 

жоғарыдағы екі бөлімде айтылмаған, оның уақытында орын алған, әртүрлі 

кітаптар мен түрлі тұлғаларда жеке-жеке айтылып, кеңінен танымал 

болған оқиғалар туралы 
 

(Жоғарыдағы) хикаяларда Мөңке қағанның сыйлы тұлғасының қасиеттері 

мен көркем амалдары және мақтауға лайық мінез-құлқының сипаты қысқаша 

баяндалғандықтан және ол қысқартулар кең қамти алмағандықтан, оның бекзат 

мінезінің көп қырлары жайлы әлемдегі адамдарға белгілі әрі түсінікті болуы 

үшін бір хикая келтіріледі және бұл хикая жағымпаздықтан әрі (жанама) 

безендірулерден таза.  

Ендеше, ол хикая былайша еді:  

Түрлі жақтармен саудагерлер Күйік ханның қызметіне келіп, қомақты 

келісімдермен сауда жасайтын. Бірде Күйік хан (бір себептен оларға) тиесілі 

ақшаны бермеді. Сөйтіп, оның (ақшаның) көбі қысқартылып, жамағатқа 

(саудагерге ақша) жеткен жоқ. Оның (Күйік ханның) дүниеден өткеннен кейін 

де, оның әйелдері мен ұлдары және немере інілері осындай тәртіппен келісімдер 

жасап, сауданы оның (Күйік ханның) дәуіріндегіден де артық жасап, аймақтарға 

бераттар жазатын еді. Сосын (Мөңке қаған таққа отырған кезінде) ол 

жамағаттың (өзге ханзада мен патшайымдардың) жағдайы күрт өзгеріп, олардың 

істері (бұрынғы биліктері) қолдарынан кетті. (Соның нәтижесінде) кей саудагерлер 

бұрынғы (алуы керек болған) ақшаларының оннан бірін де алған жоқ. Ал кейбірі 

кепілдеме жазып берілген жерге өздері жете алмады және бір жамағат 

(саудагерлер) тауарын беріп үлгергенімен, олардың (тауарлардың) бағасы әлі 
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белгіленбеген, ал басқа біреулері бераттарды алмаған еді.  

Сосын Мөңке қаған мүбәрак түрде билік тағына отырған кезде ол 

саудагерлер тайпасы ұлы мәртебелінің әділдігі мен мейірімінен үміттеніп, осы 

мәмілемен оның алдына келіп, өздерінің жағдайы жайлы оның мүбәрак құлағына 

жеткізді.  

(Сонда) ұлы мәртебеліге жақын адамдар мен мемлекет шенеуніктерінің 

барлығы: «Бұл сауда келісімдері үшін патша қазынасы тарапынан төлеу міндет 

емес», – деп қарсы болса да, және бұл 

 

862-бет 

жөнінде (яғни бұл қарсылық дұрыс екендігінде) ешкімнің қарсылығы болмаса 

да, патша олардың барлығының үстінен жомарттық қанатын жайды. Сөйтіп, 

оның (берілмей қалған ақшалардың) барлығын оның мемлекетінің (қазынасының) 

есебінен беру жайлы бұйрық берді.  

(Ол берілмей қалған ақша жалпы) бес жүз мың алтын және күміс 

бәліштерден асып жығылды. Егер ол беруден бас тартқанда, ешбір адамның 

бұған қарсылығы болмас еді. Міне, бұл (асыл жомарттық) оның патшаларға тән 

әдеті мен мінез-құлқының және басқа да атқарған (ізгі) істерінің айқын дәлелі 

болып табылады. 

Осымен аяқталды.  

863-бет 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ НЕМЕРЕСІ ТӨЛЕ ХАННЫҢ ҰЛЫ ҚҰБЫЛАЙ 

ҚАҒАН ТУРАЛЫ ДАСТАН 

Бұл (хикая) үш бөлімнен тұрады 

 

Арық Бұқа өз жүрегінде қаған болғысы келіп, үлкен ағасы Құбылай қағанға 

қарсы көтерілгенде, ол Мөңке қағанның ұлдары Асаутай мен Өреңтасқа, 

олардың ұлдары мен жақтастарына көмек көрсетті. Ақыр соңында бұл істен 

ешқандай (оң нәтиже) шыққан жоқ, сөйтіп олар Құбылай қағанға бағынды. 

Сондықтан олардың тарихы мен хикаялары Алла қаласа осы дастанда 

баяндалатын болады.  

 

Бірінші бөлім 

Оның шежіресінің баяны: әйелдері мен қазіргі уақытқа дейін тараған 
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ұрпақтарының тармақтарының толықтай атап өтілуі. Оның суреттелуі мен 

ұрпақтарының шежіре кестесі.  

 

Екінші бөлім 

Оның таққа отыруына алғышарт болған оқиғалар, оның хан тағына отырған 

кездегі тағының, әйелдерінің, ханзадалар мен әмірлерінің суреттелуі. Оның 

патшалық кезіндегі тарихы мен хикаялары. Арық Бұқа және онымен бірге 

болған ханзадалар туралы тарихтар мен хикаялар. Оның (қағанның) жүргізген 

соғыстары мен жеткен жеңістері, оның әмірлері туралы жаднама.  

 

Үшінші бөлім 

Оның мақтауға лайықты өмір салты мен мінез-құлқы туралы. Оның айтқан 

біліктері мен жақсы үкімдері жайлы. Және алдыңғы екі бөлімге кірмей қалған, 

сондай-ақ бөлек-бөлек түрлі кітаптар мен түрлі адамдардан белгілі болған оның 

уақытында орын алған жағдайлар мен оқиғалар жайлы.  

 

864-бет 

БІРІНШІ БӨЛІМ 

ҚҰБЫЛАЙ ҚАҒАН ТУРАЛЫ ДАСТАН 

Оның шежіресі, әйелдері мен ұрпақтарынан тараған, қазіргі уақытқа дейін 

тармақтары сақталған ұрпақтарының баяны, оның суреттелуі мен 

ұрпақтарының шежіре кестесі, оның асыл болмысы туралы жаднама 

 

Құбылай қаған – Төле ханның төртінші ұлы.  

Ол Сұрғақтан бикеден дүниеге келді, оның сүт анасы найман руынан 

шыққан Муга қумайдың97 (Мұға құмайдың) анасы. Көпшілік құптағанындай 

(айтып жеткізгеніндей), Құбылай қаған Мұғаның туылғанына дейін екі ай алдын 

дүниеге келді. Шыңғыз ханның оған көзі түскенде, ол: «Біздің балаларымыздың 

бәрінің шашы жирен, ал мынау бала қара қожалақ. Ол өзінің (анасы жағынан) 

нағашыларына тартқан болса керек. Сұрғақтан бикеге айтыңдар, ол оны жақсы 

емізушіге берсін», – деді. Оны Мұғаның Сары атты анасына берді, екі айдан соң 

Мұға дүниеге келді. Сонда (Мұғаның) анасы оны (Мұғаны) таңғұт руынан 

шыққан емізушіге берді, өзі Құбылай қағанды үлкен болғанша емізді. Ол оны 

                                                           
97 Қумай - күң деген мағынаны аңғартады. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD/
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өзінің баласы деп есептейтін әрі барынша оны сақтап, қорғайтын. Қаған оны 

қатты сыйлайтын. Сондықтан ол дүниеден өткенде, ол оны әрдайым есіне 

алатын, рухы үшін садақа беріп тұратын.  

Осымен бітті.  

 

865-бет 

Оның әйелдері мен ұлдары туралы жаднама 

 

Құбылай қағанның көп әйелдері мен құмайлары (күңдері) болды. Бәрінен 

үлкені қоңырат патшаларының әулетінен шыққан Алшы ноянның қызы Жабүн 

қатын болатын. Ол өте әдемі және сұлулығымен ерекшеленген еді, содан ол оны 

жақсы көретін. Ол 682 хижри жылына сай келетін бичин жылы, яғни мешін 

жылы Құбылай қағанның өлімінен бұрын дүниеден озды. Шыңғыз ханның 

Бөрте ужиннен туылған төрт ұстыны үлкен құрметке ие болғаны сияқты, оның 

(Құбылай қағанның) осы он екі (ұлының) арасынан олардың анасы Жабүн қатын 

болған төртеуі ықпалдырақ болды.  

Бұл ұлдардың есімдері келесідей тәртіпте егжей-тегжейлі баяндалады.  

 

Бірінші ұлы – Туржи (Торжы) 

 

Жабүн қатыннан дүниеге келген. Оның Ананда атты ұлы бар, ол Абаға 

ханнан бір жас үлкен еді. Ол әркез ауырып жүретін және жазылмайтын аурудан 

дүние салды. Осымен бітті.  

 

Екінші ұлы – Жим Гим 

 

Асылында (аты) Гим Жим қойылған. Ол Тай Хуай (Тайхуай) атты үлкен 

әйелінен дүниеге келген. Кейбіреулер «Бұл сол Жабүн қатынның өзі, ал Тайхуай 

оның лақап аты» деп айтады. Бұл әйел қоңырат сүйегінен (руынан) шыққан, ал 

«Тайхуай» (сөзінің) мағынасы «Қағанның анасы» дегенді білдіреді. Жим Гим 

жігіттік шағында дүние салды. Оның артында келесідей ретте үш керемет ұл 

қалды: 

(1) Бірінші ұлы – Камала. Оның үш ұлы бар: Есентемір, Жуңшай (Жоңшай), 

Дилгир Буқа (Ділгір Бұқа). 

 

866-бет 
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(2) Екінші ұлы – Тарма бала. Оның үш ұлы бар: Хайшаң, Амуга, Ажурбарма 

Банзах. 

(3) Үшінші ұлы – Темір қаған. Ол қазіргі кезде дәуірдің қағаны болып 

табылады, оны тағы да Олжайту қаған деп те атайды. Оның Тиши Тайши (Тиші 

тайшы) есімді бір ұлы бар және тағы бір Хағарлат (Қаһарлат) есімді ұлы бар.  

 

Үшінші ұлы – Миңқала (Мыңқала) 

 

Бұл да Жабүн қатыннан туылған. Оның үнді тілінде «патшайым» дегенді 

білдіретін Құтуй атты үлкен әйелі (яғни бәйбішесі) бар. Ол қоңырат руынан 

шыққан Алшы ноянның жиені болатын. Оның келесідей ретте үш ұлы болды: 

Бірінші ұлы – Арслан Буқа (Арыстан Бұқа).  

Екінші ұлы – Алтун Буқа (Алтын Бұқа).  

Үшінші ұлы – Ананда. Оның осылай аталуының себебі, ол (Ананда) дүниеге 

келген кезде көтеріліс жасаған бір ру бар еді. Олардың әмірін Ананда деп 

атайтын. Оны осы атпен атады. Ол – мұсылман еді. Қаған оған тұрақтау мекені 

етіп Таңғұт аймағын берді. Оның Уруңтимур (Ұрықтемір) есімді бір ұлы бар. 

Оның да (өз кезегінде) бір қызы бар.  

 

Төртінші ұлы – Нумуған 

 

Ол да Жабүн қатыннан дүниеге келген. Ол туралы көп хикаялар бар, 

олардың әрқайсысы өз орнымен берілетін болады. Оның екі қызы бар еді, 

олардың есімдері белгісіз.  

 

Бесінші ұлы – Куридай (Қорыдай) 

 

Ол меркіт сүйегінен (руынан) шыққан Туруқижин (Торықыжын) қатыннан 

туған. Құбылай қаған оны өзге әйелдерінен бұрын алған. Ол жасы жағынан да 

өзгелерінен үлкен еді. Соңында оның ықпалы төмендеп кетті. Ол  

 

867-бет 

Құтудың қызы еді. Ол (Құту) Шыңғыз ханның кезінде дұшпандық жасап, сан 

рет онымен соғысқан, ақыр соңында өздерінің әлсіздігінен мәжбүр болып 

бағынып, мойынсұнған меркіттер патшасы Тоқты бектің бауыры еді.  
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Алтыншы ұлы – Хугачи (Қоғашы) 

 

Ол дүрбен руынан шыққан Дурбажин (Дорбажин) қатыннан дүниеге келген. 

Қаған оған тұрақтау мекені етіп Қаражон уәлаятын берді. Бірде ол бір ауылдан 

алуы керек болған су құстарын мөлшерден көп алып кетеді. Бұл қағанның 

құлағына жетті, (сөйтіп) ол оған жетпіс дүре соғуды бұйырды. Нәтижесінде 

оның бөксесінің еті жұлмаланып кетіп, содан қайтыс болды.  

Оның Исан Тимур (Есентемір) атты ұлы бар еді. Қаған оны әкесінің орнына 

Қаражон уәлаятын басқаруға қойды. Үнді тілінде ол аймақты Кандар деп 

атайды, яғни «үлкен уәлаят» (деген мағына білдіреді). Оның мына ретте үш ұлы 

бар: Тус Буқа (Түсбұқа), Туғсалуқ (Тусалық), Булад (Болат). 

 

Жетінші ұлы – Уғруқчи (Оғроқшы (Ұрықшы)) 

 

Ол Дорбажин қатыннан дүниеге келді. Қаған оған Тибет аймағын берді. 

Оның мынадай тәртіпте екі ұлы бар еді:  

Бірінші ұлы – Темір Бұқа. Оның екі ұлы бар еді: (бірі) – Шасгаба есімді, ал 

екіншісі –Жушаги. Ол (Оғроқшы (Ұрықшы)) дүние салғанда аймақты осы Темір 

Бұқаға берді.  

Екінші ұлы – Ижил Буқа (Ежіл Бұқа).  

 

Сегізінші ұлы – Абачи (Абашы) 

 

Оның анасы хошин руынан шыққан Бурұқул (Бөріқұл) ноянның қызы 

Хушижин (Хошинжин) болатын. Бұл ұлы (бір әйелді) әйелдікке алды. Олар көп 

уақыт бірге тұрды, (бірақ) перзент болмады.  

 

868-бет 

Тоғызыншы ұлы – Кукучу (Көкіші (Көкеші)) 

 

Бұл ұл да Айачиның (Аяшының) анасы, хошин руынан шыққан Хошинжиннен 

туылған. Ол біраз уақыт бұрын Нумуғанмен бірге әскермен жолға шығып  

Қайдумен соғысуға Дарасуға келді. Оны Нумуғанмен бірге тұтқынға түсіріп, 
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біраз уақыт өткен соң қағанның алдына қайтарып жіберді.  

 

Оныншы ұлы – Қутлуғтимур (Құттытемір (Құтлық Темір)) 

 

Оның анасының есімі белгісіз. Ол сол Арық Бұқа қағанға қарсылық жасаған 

жылы дүниеге келіп, жиырма жасында дүние салды. Ол үйленді, алайда перзенттері 

болған жоқ.  

 

Он бірінші ұлы – Туқан 

 

Ол баяут (баяуыт) руынан шыққан Бұрақшынның қызы Баяужын қатыннан 

дүние келді, әрі оның Лаужаң атты бір ұлы болды. Манзи аталатын уәлаятта, 

оны Мачин (Машын) деп те атайды. Онда (Манзи уәлаятында) Жиңжу аталатын 

үлкен қала бар. Ол аймақ шамамен он түменнен тұрады. Оның барлығын қаған 

оған (Туқанға) табыстады.  

 

Он екінші ұлы – (Ағруғжи) [Ағруғшы] мәлім емес 

 

Ол Начин (Нашын) гургеннің қызы Намбуй (Намбой) қатыннан дүниеге 

келді. Қаған оны (Намбой қатынды) Жабүн қатын дүние салған соң әйелдікке 

алған. Бір жылдан соң ол оны оның жұрты мен ордасына алып келді, себебі ол 

Жабүн қатынның немере ағасы Нашын гургеннің қызы болатын.  

Осымен Құбылай қағанның ұрпақтарының егжей-тегжейлі атап өтілуі 

аяқталады. Және аталған ұрпақтардың шежіре кестесі мына келтірілген күйде 

беріледі.  

 

869-бет 

ЕКІНШІ БӨЛІМ  

ҚҰБЫЛАЙ ҚАҒАН ТУРАЛЫ ДАСТАН  

Оның таққа отыруына алғышарт болған жағдайлар жайлы және таққа 

отыру кезіндегі тағының, әйелдерінің, ханзадалары мен әмірлерінің 

суреттемесі, оның (билік ету уақыты әрі) патшалық дәуірінің тарихы мен 

хикаясы, онымен бірге болған Арық Бұқа және өзге де ханзадалар туралы 
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оқиғалар мен хикаялар, қағанның жүргізген соғыстары мен жеңістері 

туралы, оның әр шепке тағайындаған әскерлері мен әмірлері туралы және 

оның алдында болған ханзадалар жайлы жаднама мен оның әмірлерінің 

есімдері туралы 

 

Оның хандық тағына отыруы туралы кіріспе сөз 

 

Әділ патша Мөңке қаған хан тағына отырғанда оның астанасы Ұнан Килураң 

өңіріндегі Қарақұрұм аймағында болатын. (Ол) мемлекет істерін жайғастырып 

болған соң, өз бауыры Құбылай қағанды шығыс қалалары мен Қытай еліне  

тағайындады. Кіші бауыры Хұлағу ханды ол, бұл жайлы оның хикаясында 

баяндалып өткеніндей, батыс жаққа және тәжіктер уәлаятына жіберді.  

Ол (Мөңке қаған) онымен (Құбылай қағанмен) бірге Қытай жағына мұғулдар 

мен жауқуттардан тұратын сексен түмен әскер аттандырды. Оларға Қытаймен 

шектес Нангияс уәлаятын бағындырып, сол жақта қалуларын бұйырды.  

Құбылай жолға шықты, алайда Нангиясқа алып барар жолдан бас тартты.  

 

870-бет 

Себебі ол жақтың патшалары жолдағы жерлердің барлығын азық-түліктен 

тазалап тастаған еді, сол үшін ол жаққа қарай жүру өте қиын болды. (Осы 

себептен) ол Мөңке қағанға елші жіберіп, жағдайды түсіндірді де, алдымен 

әскерге азық-түлік тауып беруге және Нангиясқа бару үшін алдымен Қаражон 

мен Чағанжаң уәлаяттарын бойсұндыруға рұқсат сұрады. Екі уәлаятты қытай 

тілінде «Дай Лийу», яғни «үлкен патшалық», үнді тілінде «Кандар», ал бұл 

өлкенің тілінде «Қандахар» деп атайды. Бұл уәлаяттар Тибетпен, Таңғұтпен, 

Үндістанның кейбір аймақтарымен және тауларымен, Қытайлардың және 

Алтынтістілердің уәлаяттарымен шекаралас. 

Жалпы айтқанда, Мөңке қаған ол сөзді құптап, рұқсат берді. Құбылай қаған 

654 хижри жылының мухаррам айына сәйкес келетін луй жылы (ұлу жылы) ол 

аймақтарға қырғын мен тонаушылық жасады. Ал олардың Махараз, яғни «Ұлы 

сұлтан» дегенді білдіретін патшасын тұтқындап, жорықтан қайтып келген кезінде 

өзімен бірге алып келді.  

Сосын Мөңке қаған Нангиясты жеңіп алуға ниеттенген кезінде, ол: 

«Құбылай қағанның аяғы ауырып жатқандықтан әрі бұған дейін әскермен 

жорыққа шығып бүлікші (дұшпан) аймақтарды бағындырғандықтан, енді ол 

үйінде тыныштықта (демалыста) болсын», – деді. Сөйтіп, (қағанның) үкіміне сай 
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ол өзінің Мұғулстандағы Қарауын жидүн жеріндегі ордасында демалды.  

Бір жылдан соң, Нангияс бағытына барған Тағашар (Тағажар) ноян мен сол 

қанаттың ханзадалары жорықтан нәтижесіз қайтып келген кезінде Мөңке қаған 

оларға ашуланып, олардан сұрау алуға жарлық шығарды, (сөйтіп өзі жорыққа 

аттанбақ болды). Сонда Құбылай қаған: «Менің аяқтарым дұрысталып қалды, 

қалайша Мөңке қаған жорыққа аттанады, ал мен болсам үйде отыруым мүмкін!» 

– деп хабаршы жібергендіктен, ол (Мөңке қаған): «Тағашар (Тағажар) ноян 

басқарған әскерлерді алып Нангияс шекараларына жол тартсын!» – (деп 

бұйырды).  

(Құбылай қаған) бұйрыққа сәйкес таңдаулы бір түмен әскермен және 

 

871-бет 

Тағашар (Тағажар) ноянға қарасты болған және ол оларды одан қайтарып 

алынған жауқуттардан тұратын бірнеше түменмен бірге жолға шықты. Ол 

Нангияс уәлаятына жетіп көптеген қалалары мен аймақтарын бағындырды.  

Бұл кезде Мөңке қаған Дули Шаң бекінісін шабуылдап жатқан. Шірік 

(сасық) ауаның әсерінен тырысқақ ауруы тарап кетті. Мөңке қаған ауырып, 

дүние салды. Оның өлімі туралы хабар Құбылай қағанға Қуйиқа муран жағасында 

жетті. Сонда ол жалайыр сүйегінен (руынан) шыққан Хантум (Хантұм) ноянның 

әкесі Мұқалы гойонның немересі Баһадүр ноянмен кеңес жасады да: «Біз бұл 

жаққа құмырсқа мен шегіртке сияқты (өте көп) әскермен келдік, қалайша біз 

жалған сөзге сүйеніп ештеңе істемей қайтып кетеміз?!» – деді.  

Сөйтіп, Нангиясқа қарай жолға шықты. Олардың алғы шептегі әскеріне 

кенеттен шабуыл жасалып, қарауылдарын ұстап алды. Ол ағаштар қабығы мен 

таяқтардан біріктіріп кеме жасап, дария сияқты аққан ені бір фарсах болған Киң 

өзенінен өтті, сөйтіп үлкен қала Учуды қоршауға алды.  

Бұған дейін Мөңке қаған Нангиястың басқа жағынан шамамен үш түмендей 

әскер жіберген еді. Қолбасшысы Сүбедей баһадүрдің баласы Ұраңқадай еді. 

Олармен бірге сол қанаттың елу ханзадасы мен Шағатайдың ұрпақтарынан 

Абишқа есімді біреуін жіберді. Жол қиын, ал елді мекендер мен бекіністерді алу 

қиын болғандықтан, олар сан рет соғысқа кірді, солайша (бекіністерге) кіру де, 

шығу да (жалпы жолды жүріп өту) оларға қиынға соқты.  

Шірік және нашар ауаның әсерінен ол әскерлердің көбі ауырып, ажал 

құшты. Содан олардың бәрінен бар болғаны бес мыңнан аспайтын (әскер ғана) 

қалды. Олар Құбылай қағанның келгені туралы хабарды есітіп, соған қарай 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D2%9B%D0%B0%D2%9B/
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жүруге шешім қабылдады. Жиырма күннен соң, олар онымен (кенет) сол қала 

айналасында кездесті. Қала тұрғындары амалсыздан елшілер жіберіп, бағынды. 

(Бірақ) Мөңке қағанға қарсы дайындықпен келген (сосын рухы түсіп кетіп 

қалған) қала әскері, оның (Мөңке қағанның) өлімінің себебінен қайтадан қуанып 

(рухы көтеріліп), кенеттен (қалаға) қайтып келді, сөйтіп 

 

872-бет 

олардың келгендігінен қала тұрғындары қайтадан (олардың) қорғауына ие 

болып қалды.  

Осы кезде Жабүн қатын мен оның ордасының әмірлері Тайчиутай 

(Тайшытай) мен Йигудан (Егудан) елшілер келіп:  

– Арық Бұқаның алдынан ұлы әмірлер Доржы мен Аламдар келіп мұғулдар 

мен жауқуттардан күзетшілерді теріп алып жатыр, ал мұның себебі белгісіз, біз 

ол әскерді берейік пе, жоқ па? – деген хабар әкелді. (Және) олар келесідей 

жұмбақ сөзді келтірді:  

– Үлкен балық пен кішкентай балықтың басы кесілді, сенен және Арық 

Бұқадан басқа кім қалды? Егер қайтып келсең, бұл жақсы ма, әлде жаман ба?  

Екі күннен соң Құбылай қағанға Арық Бұқадан да хабаршылар келіп:  

– Бізді денсаулығыңыз жайлы сұрап, сәлем беруге жіберді, – деп хабарлады. 

Ол олардан:  

– Ол әлгі теріп алып жатқан күзетшілер мен әскерлерді қай жаққа жіберіп 

жатыр? – деп сұрады. Хабаршылар:  

– Біз қызметшілерміз, ештеңе білмейміз, өтірік шығар, – деп жауап берді. 

Олар жасырғандықтан Құбылай күдіктеніп қалды да: «Егер ол бұл әскерді бір 

жаққа жіберуге сұратқан болса, ол мұны жасырып несі бар еді? Мұндай 

жағдайдың астарында бір айла мен қулық болуы мүмкін», – деп ойлады. Сөйтіп, 

Баһадүр ноян Ұраңқадаймен жасырын кеңес жасап: 

– Жағдай осылай және Арық Бұқаның біз туралы ойында не бар екені 

белгісіз. Сен екеуің қашан мен Қара муран арқылы Қытай аймағынан (ордаға) 

қайта оралып, жағдайдың мән-жайын білмегенімше әрі сендерге хабар жібермегенімше 

әскердің бір жартысымен осында қалыңдар, – деді. Сөйтіп, сол шешімге келісті. 

Сосын ханзадалар Тағашар (Тағажар), Қадан, Есуңге, бәрі онымен (Құбылай 

қағанмен) және қалған әскерлермен бірге әртүрлі жолмен жүре отырып,  

(кездескен) аймақ пен елді мекендерді басып алып, қиратып келе берді.  
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Құбылай қаған Қара муранның жағалауындағы Нангиң қаласына жеткен 

кезде, Доржы мен Аламдардың әскер талап етіп келгенін, мұғулдар мен 

жауқуттарға көп зомбылық көрсеткенін білген кезінде  

 

873-бет 

Арық Бұқаға былай деп елші жіберді: «Мұғулдардың үйлері және жауқут 

уәлаятынан күзетшілер мен әскерлерді бөліп алып жатқаны жарамас. Ол 

аймақтан алынған мал-дүние мен шаруа малдарын ол қайтарып бізге және 

менімен болған әскерлерге, сондай-ақ Тағашармен (Тағажармен), Есуңгемен, 

Нарын Қаданмен болған әскерге және сол қанаттың әскеріне берсін. Біз 

көліктерімізді, азық-түлігіміз бен қаруларымызды дұрыстап Нангиястың (ісін) 

бітіруіміз үшін, Мөңке қағанмен жорыққа аттанған, ал қазіргі кезде Мұғамен, 

Қаданмен, Асаутаймен, Жаутумен болған оң қанаттың әмірлеріне берсін», – деп, 

осылай хабар берді.  

Бұл уақытта Аламдар ол жерден (қайтып) кеткен, ал Доржы Ханбалық деп 

аталатын Жуңду қаласында қалған еді. Құбылай қаған оған адам жіберіп:  

– Сен де хабаршылармен бір нөкеріңді жібер, – (деді). Ол өз нөкерін 

жасырын сөздермен Арық Бұқаға жіберіп: «Құбылай сендердің жасырын ойларың 

жайлы біліп қойған сияқты, қазіргі уақытта мәслихаттың ең дұрысы: Құбылай 

тынышталып, қапысыз болуы үшін, хабаршылармен бірге бір ұлы түменбасы 

әмірңді сұңқарлармен және жануарлармен бірге аттандыр», – деді. Арық Бұқа 

бұл сөздерді құптады да, елшілермен бірге түменбасы әмірден сыйлыққа 5 

сұңқар беріп жіберді де, ол «Оның денсаулығы жайлы сұрап жатыр» деп айтуын 

бұйырды. Және олар Доржы ноянмен бірге Құбылай қағанға (барған соң) көңілі 

тез тынышталып, жайбарақат (ештеңеден күдіктенбейтін) жағдайға келуі үшін 

оған (Құбылай ханға) тәтті сөздер айтуларын, (сөйтіп оның күдігін сейілтуді) 

бұйырды. Осыған сай олар оған ілтипатты әрі жағымды сөздер айтты. Арық 

Бұқаның елшілері: ол (Арық Бұқа) күзетші мен әскерлерді сұратуды бекер 

қылғанын (бұйрығын жойғанын) жеткізді.  

Құбылай: «Сендер бұл орынсыз сыбыстарды (оларға қатысты жағдайдың 

мән-жайын толық) түсіндіріп бергеннен соң, ол жайлы көңіл тоқ болды (енді 

менің көңілім жайына түсті)», – деді де, көңілі толған күйі оларды қайтарып 

жіберді. Сөйтіп, Баһадүр ноян мен Ұраңқадайға елші жіберіп: «Дереу  Ужу 

қаласын қоршауға алуды тастап, кері қайтыңдар.  
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874-бет 

Себебі халықтың (адамдардың) өмірлері тағдырдың айналуы сияқты (тез) 

өзгеріп жатыр», – деді.  

Елшілер ол жаққа (жетіп) келгенше Тағашар (Тағажар), Есуңге мен Нарын 

Қадан қайтып келді. Баһадүр мен Ұраңқадай (елші келген соң) әскерімен бірге 

тоқтаған жерінен Құбылай қағанның алдына келді.  

Доржы мен Туқан Арық Бұқаның алдына келіп, оған жағдайды хабарлаған 

кезде Арық Бұқа: «Құбылай біздің айламыз бен өтірігіміз жайлы бір нәрсе біліп 

қойғандықтан, ең дұрыс мәслихат өз отбасыларың мен жұрттарыңда өмір сүріп 

жатқан ханзадалар мен әмірлерді шақырайық, сөйтіп сол жерде қараусыз қалған 

әрі иесіз қалған хандық (тағының) ісін шешеміз», – деді.  

Ақылдасып олар жан-жаққа елшілер жіберді. Тағашардың (Тағажардың) ұлы 

Найматай мен Шыңтемірдің інісі Есу екеуі оның (Арық Бұқаның) алдына келді. 

Ал басқа ханзадалардың әрбірі бірер сылтаумен (шақырылған жиынға келуден) 

жалтарды. Сөйтіп, жиналысқа көпшілік жиналмағандықтан Арық Бұқа қайтадан 

әмірлерімен кеңес жасап: «Ең дұрысы тағы да Құбылайға елші жіберіп, өтірік 

сөзбен оған жағымпазданып, оны тыныштандырып қоялық», – деді. Олар 

Доржыны екі өзге әмірмен және бітікшілермен жіберді де, «Мөңке қағанның 

жоқтау рәсімін ұйымдастыру үшін Құбылай мен барша ханзадалар келгені жақсы әрі 

қажет» деп жеткізді. Олардың ойында әлгілер келген кезде барлығын тұтқынға 

түсіру ниеті бар болатын.  

Елшілер Құбылай қағанға келген кезінде, басқа жақтан оның алдына, Жунду 

қаласына Тағашар (Тағажар), Есуңге, Нарын Қадан ханзадалар мен өзге 

түменбасы әмірлері келіп жетті. Елшілер бұйырылғанды жеткізді, (сонда) бәрі 

бірауыздан: «Бұл дұрыс сөз және бұл ең дұрыс іс, бару керек, әрі қажет. Алайда 

біз әлі жорықтан қайтқан жоқпыз. Алдымен үйімізге барамыз, ал сол жақтан 

бәріміз бірге жиналып барамыз», – деді.  

Доржы: «Бұл 

 

875-бет 

жауаппен менің нөкерлерім қайтады, ал мен сіздермен бірге жолға аттану үшін 

осында күте тұрамын», – деді. Осындай шешіммен ол нөкерлерін жіберді. Бұдан 

соң Құбылай қаған Мөңке қағанмен бірге Нангияс аймағына кеткен әскерге 

елшілер жіберіп, Асаутайға ол тезірек қайтып келуін айтты. Ал Мұға сол 

жорықта дүние салды. Доржының нөкерлері Арық Бұқаға келіп, бұйырылғанды 

жеткізген кезде барлық жиналған ханзадалар бірауыздан: «Біз оларды қай 



 209 

уақытқа дейін күтіп отыра береміз?!» – десті. Содан сол жерде жиналғандар 

келісе келе Арық Бұқаны Йайлақи Алтай (Алтай жайлауы) деген жерде қағандыққа 

отырғызды.  

Ал ол жиналғандардың қатарында (келесілер) еді: Қара Хұлағудың әйелі 

Урғана бири (Ұрғана (Үрғана) пері), Мөңке қағанның ұлдары Асаутай мен 

Өреңтас, Шағатай немересі Алғу, Тағашардың (Тағажардың) ұлы Найматай, 

Шыңтемірдің кіші інісі Есу, Қаданның ұлдары Құрымшы мен Нашын, Орданың 

ұлы Қарашар және Білгетай ноянның бір баласы.  

Асаутайды әскерді басқарудан алып тастаған кезінде, Аламдарды әскер 

басында әмір әрі шихна лауазымында болып, олардың тарап кетпеуі үшін толық 

қорғап, қадағалау үшін жіберді. Содан соң Мөңке қағанның, Кутан (Көтен) мен 

Шыңтемірдің ұрпақтарының ордасына, мұғул елі, таңғұт пен жауқут уәлаяттары 

аймақтарына елшілер жіберіп, бұйрықтар жариялап, жалпыға жар салдырып: 

«Хұлағу мен Берке және ханзадалар келісе отырып мені қаған етіп жариялады. 

Құбылай, Тағашар (Тағажар), Есуңге, Йікә Қадан (Жеке Қадан) мен Нарин 

Қаданның (Нарын Қаданның) сөздеріне мән бермеңдер және олардың бұйрықтарын 

тыңдамаңдар», – деді.  

Олар осындай өтіріктен құрастырылған сөздерді жазып, таратып жіберді. 

Шыңтемір мен қытай әмірлері елшілер мен хаттарын ұстап алып, Құбылай 

қағанға жіберді. Сонда Арық Бұқаның бүлік шығарып жатқаны оған (Құбылай 

қағанға) сөзсіз белгілі болды. Бұдан соң Тағашар (Тағажар), Есуңге, Еке Қадан, 

Нарын Қадан  

 

876-бет 

Шыңтемір, Жауту, өзге де ханзадалар мен әмірлер Мұқалы гойонның ұлдары, 

Құрымшы (Қорымшы), Нашын гурген және Дарғы гурген, сол қанаттың 

әмірлері: Судун (Сүдүн (Судын)) ноянның ұлы Бурча (Бөрші), Бұқыршы 

ноянның ұлы Ижил (Ежіл), тархандардың екеуі де әрі оң қанаттың әмірлерінің 

бәрі бірге жиналып, кеңесте былай деп шешті:  

«Хұлағу хан тәжіктер аймағына кеткен. Шағатайдың әулеті алыста. Жошы 

әулеті де өте алыста. Арық Бұқамен бірге болған адамдар ақымақтық жасады. 

Хұлағу мен Берке келгенге дейін әмірлердің шақыруы бойынша Арық Бұқаға 

Шағатай жақтан Ұрғана (Үрғана) пері келді. Егер осы кезге дейін біз біреуді 

қаған етіп қоймасақ қалайша өмір сүре аламыз?!». 

Осындай кеңес жасап, барлығы 658 хижри жылына сәйкес келетін бичин 

жылы, (яғни) мешін жылы жаз ортасында Кай Миң Фу (Кайпин) қаласында 
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Құбылай қағанды патша тағына отырғызды. Сол кезде ол 46 жаста еді. Сөйтіп, 

қалыптасқан дәстүр бойынша барлық аталған ханзадалар мен әмірлер жазбаша 

мучалган98 (ант) беріп, тізе бүкті, Ұлы Алланың көмегімен әрі көркем сәттілігімен 

оны (Құбылайды) қаған етіп көтерді. 

 

Ханзадалардың Құбылай қағанды таққа отырғызған соң Арық Бұқаға  

елшілер жіберуі, оның әскерінің қағанмен екі-үш рет шайқасуы,  

соңында оның әскерінің жеңіліске ұшырауы туралы хикаялар 

 

Бұдан соң ханзадалардың атынан жүз елшіні тағайындап Арық Бұқаға 

жіберіп: «Біз, ханзадалар мен әмірлер кеңесіп бірауыздан қағандыққа Құбылайды 

таңдадық», – деп хабарлады. Сөйтіп, ол күні той жасаумен айналысты. Сосын 

қараңғы түскен кезде Доржы қашып кетті. Олар 

 

877-бет 

(бұл жайлы) біліп қалып, оның соңынан қуғыншыларды жіберді. Жіберілгендер 

оны тұтқынға түсіріп алып келді. Оны қорқытып, сұрау астына алды. Ол 

мойындап, басынан соңына дейін бүліктің тарихын, олардың ойластырғанының 

барлығын айтып берді. Оны абақтыға қамады, содан соң Шағатайдың ұлы 

Муатуғанның ұлы Бөрінің ұлы Абишқаны оның атасының ұлысының басына 

тағайындап, онымен бірге кіші бауыры Нарын Қаданды аттандырды. Таңғұт 

уәлаяты аумағында оларды Арық Бұқаның саны көп елшілері (қуғыншылары) 

қуып жетті де, оларды тұтқындап оның (Арық Бұқаның) алдына алып барды. 

Содан оны түрмеде ұстады. Ал Құбылай қағанның елшілерін қайтарып жіберді.  

Сол (жылы) жаз бойы олар бір-бірлеріне көп елшілер жіберді, алайда келісім 

жасалынған жоқ. Содан соң Хұлағу мен Берке және өзге ханзадалар келді, 

сөйтіп олардың шешімімен және құдіретімен «Арық Бұқа қаған болды» деген 

сыбыс тарады. Күз келгенше олар осындай өтірік сыбыстар таратты.  

Арық Бұқа Хұлағу ханның үлкен ұлы Жұмқыр мен Орда ұлы Қарашарға 

әскер беріп, бірнеше ханзадалармен бірге Құбылай қағанға қарсы соғысқа 

жіберді. Қағанның алдыңғы шепкі жасағында Есуңге мен Еке Қадан болды. 

Олар Баски жерінде кездесіп, шайқасқа кірді, Арық Бұқаның әскері жеңіліс 

тапты. Жұмқыр Қарашар аз әскермен қашып, шайқас алаңынан кетіп қалды. 

Арық Бұқа мен оның әскері қорқып қалып, қаша жөнеліп, тарап кетті. Сөйтіп, ол 
                                                           
98 Мучалган – ант және жазбаша ант беру деген мағынаны аңғартатын сөз. 
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бұған дейін өздері тұтқында ұстаған екі ханзаданы және (тұтқындалған) жүз 

елшіні өлтірді де, қырғыз уәлаятына келді. 

Әдетте Қарақұрұм қаласына азық-түлік пен сусындарды арбамен Қытайдан 

алып келетін. Құбылай қаған оған тыйым салды, содан ол жақта қатты аштық 

пен қымбатшылық орнады. Арық Бұқа шарасыз жағдайда қалды, сөйтіп:  

 

878-бет 

«Ең дұрысы, көп уақыттан бері сарайда қызмет етіп жүрген, әрбір істің 

тәртібі мен дәстүрін білетін Шағатай ұлы Байдардың ұлы Алғу жолға аттанып, 

өзінің атасының астанасы мен оның ұлысын басқарып, бізге қару-жарақ пен 

азық-түліктен көмек жіберсін. Хұлағу мен Беркенің әскері Құбылайға арғы 

жақтан көмекке келе алмауы үшін Жейхун шекарасын қорғап отырсын», – деп 

бұйырды.  

Ол (Арық Бұқа) оны (Алғуды) осындай оймен қуантып қайтарды. Ол (Алғу) 

садақ оғындай ұшып, өз істерін (тез) ұйымдастыруға кірісті. Ол Қашғар 

аумағына келгенде, оның алдында 150 мыңдай атты әскер мен ержүрек 

жауынгер жиналды. (Содан) ол бүлік шығарып (Арық Бұқаға) қарсы әрекет 

жасай бастады.  

Ал (Құбылай) қаған әскерімен жорыққа шығып, тез қимылдады да, Құнақай 

Дабан мекеніне келгенде Арық Бұқа Абишқаны, онымен бірге болған өзге екі 

ханзаданы және жүз елшіні өлтіргенін естіді. (Құбылай) қатты ашуға мініп 

абақтыда ұстап келген Доржы ноянды өлтірді.  

Жорыққа шығар алдында ол (Құбылай қаған) Еке Қадан мен Жошы Қасардың 

ұлы Қабичуды (Қабишуды) бірнеше ханзадалармен бірге және әмірлер ішінен 

Бөріні үлкен әскермен Таңғұт аймағына жіберді. Себебі оған Арық Бұқа Мөңке 

қағанмен бірге Нангияста болған, одан соң оны ол жаққа жалғыз өзі барған 

Асудай басқарған әскердің басшысы етіп Аламдар мен Құндақайды жібергені 

туралы хабар берілді.   

Ал олар (Аламдар мен Құндақай) Таңғұт аймағында еді. Еке Қадан мен 

Қабишу оларға барғанда, соғыс бастады. Аламдар шайқаста өлтірілді, әскердің 

бір жартысы қырып салынды, бір жартысы тарап кетті. Қалғандары қашып, 

Арық Бұқаға қырғыздар аймағында қосылды.  

Сосын Құбылай қаған Қарақұрұм жеріне келгенде Арық Бұқаның төрт ордасы 

мен Құлықан (Көлүкен) ордасының барлығының үстінен түсті. Оларды кері 

қайтарып, Уңқин муран (Оңқин муран) өзенінің жанында қысты өткізді.  
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879-бет 

Ал Арық Бұқа көңіл күйі түскен және абыржыған күйде жүдеген және аш 

әскерімен Кем-кемжүт шекарасында, Йус өзені жағасында тұрды. Сосын, 

қағанның (тұрған жеріне) келіп қалуынан (сөйтіп, соққы беруінен) қорқып, оған 

елші жіберді де: «Біздер, інілерің надандықтан күнә жасап, қателестік. Менің 

үлкен ағам бұл үшін соттай алады. Енді сен қай жаққа бұйырсаң да мен барамын, 

ағамның бұйрығын екі етпеймін. Жануарларды (аттарды) азықтандырып, жолға 

шығамын. Берке, Хұлағу мен Алғу да келеді. Мен олардың келуін күтіп 

жатырмын», – деп хабар беріп, кешірім сұрады. Хабаршылар қағанға келіп, 

хабарды жеткізген кезде ол:  

– Бұзық балалар өздеріне келіп, есін жиып, ақылдары кіріпті, ойынан 

қайтып, өз күнәларын мойындапты, – деді. Сөйтіп, жауап ретінде:  

– Хұлағу, Берке мен Алғу ол жаққа келгенде, олар дереу елшілер жіберсін. 

Олардың елшілері келгенде біз жиналу қажет жерді дайындаймыз. Ең бастысы, 

сендер өз сөздеріңде тұруларың керек. Егер олардың келгендеріне дейін сендер 

келсеңдер дұрыс болады, – деді.  

Сөйтіп, елшілерді кері қайтарып, өзі де кері қайтты да, өзінің Қарауын 

жидүн мекеніндегі ордасында тоқтады. Сосын әскерге жұрттарына барулары 

үшін тарауға рұқсат берді. Арық Бұқа мен Құлықанның (Көлүкеннің) ордаларын 

өз жұртына жіберіп, сол жақта қалуға бұйырды. Қағанның немере інісі Есуңгені 

он түмен әскермен ұлыс шекарасында қалдырып, Арық Бұқа келгенде онымен 

бірге келу үшін сол жақта болуын бұйырды.  

Сол (оқиға болып жатқан) уақытта Хұлағу мен Алғудың қаған жағына 

жақтасу ойы болды да, үздіксіз бір-бірлеріне елшілер жіберіп отырды. Хұлағу 

хан Арық Бұқаға елшілер жіберіп қақпайлап, оны тоқтатып отырды. Сондай-ақ 

ол қағанға да елшілер жіберді, дәл солай Алғу да елшілер жіберіп отырды. Және 

Қайду мен Құтықу Арық Бұқаның жағында екенін білгенде, ол бірнеше 

 

880-бет 

рет оларға шабуыл жасап, қуып жіберіп отырды. Сол уақытта қаған Хұлағу мен 

Алғуға хабар жіберіп: «Аймақтарда бүлік шығуда. Хұлағу саған Жейхун жағасынан 

Мысыр қақпасына дейінгі мұғул әскері мен тәжік уәлаяттары тиесілі. Оларды 

басқарып, біздің бабалардың даңқы мен атағын асқақтатып, жақсы қорғаушы 

бол. Алтайдың арғы жағынан Жейхунға дейінгі ел мен ұлысты Алғу қорғап, 

басқарсын. Алтайдың бұл жағынан мұхит-теңіз жағасына дейін мен қорғаймын», – 

деді.  
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Ал Берке екі жаққа да елшілер жіберіп, оларды бітімге келтірмек болды. 

Арық Бұқа жаз бен күзде аттарын (бағып) азықтандырып алып, өз сөзінде тұрған 

жоқ, уәдесін бұзып, тағы да қағанға қарсы шықты. Ол аймақтың шекарасында 

тұрған Есуңгеге жақындаған кезде елші жіберіп: «Мен бас иіп келемін», – деді.  

Сөйтіп, оның сақтығын бәсеңдетіп, кенеттен оған шабуыл жасады. Оны 

әскерімен бірге қашуға мәжбүр етіп, оларды таратып жіберді де, Шағатайдың 

ордалары мен Құлықанның (Көлүкен) және өз ордаларын қайтарып алды. Сосын 

шөлден өтіп қаған жаққа жол тартты.  

Қағанға «Бүлікші келе жатыр» деп хабарлады. Қаған Тағашар (Тағажар)ға 

елші жіберіп әскер жинады. (Қаған) өзі, Тағашар (Тағажар), Хулақур (Хұлақұр), 

Елшітайдың ұлы мен Нарын Қадан өздерінде бар әскермен алдында жүрді. Ал 

Хұлақұр, Нашын гурген және икирас (іңкәрас) руынан шыққан Дарғы гурген, 

Урудай (Орудай) мен Қадан өз түмендерімен алдыңғы шепкі әскерде түнді 

өткізді. (Сосын) жақсы шайқасты. Есуңге оның әскері тарап кеткендіктен, бұл 

шайқасқа қатысқан жоқ. 

Бұл оқиғалардың кезінде қаған аталған әскермен Арық Бұқаның қарама-

қарсысындағы шөлдің шекарасына келіп тоқтады. Соңынан Хуча Булдақ (Қожа 

Бұлдақ) тауы етегіндегі Абжийа Кутагар (Абжия қутағар) аталатын жерде, 

Шимултай (Шымұлтай) деп аталатын өзен жағасында олар шайқас беріп, Арық 

Бұқаның әскерін жеңді.  

 

881-бет 

Сол кезде ойрат руынан құралған көп адамды қырып салды. Осылайша Арық 

Бұқа ойсырай жеңіліп, қашып кеткен кезде қаған: «Оларды қумай-ақ қойыңдар, 

себебі олар түсінбейтін балалар. Өздерінің істерін түсініп, өкінсін», – деп 

бұйырды.  

Он күннен соң Арық Бұқаның артқы шепкі әскерінде болған Мөңке қағанның 

ұлы Асаутай келді. Одан Тағашардың (Тағажардың) әскері мен қағанның өзге де 

әскерлері кері шегінгенін есітті. Арық Бұқа мен Асаутай қайта тіл табысып, 

қайтып келді де Шилүгалик тауы жанындағы Ширган Нағур (Шірқан нағұр) 

аймағындағы Илит (Іліт (Әлет)) деп аталатын шөл жанында түстен кейін 

шайқасты. Қаған Арық Бұқаның оң қанатын талқандады, ал оның орта қолы мен 

сол қанаты түнге дейін қарсылық көрсетті. Бірақ түнде қағанды қайта шегіндірді 

де, олардың екеуі де кері қайтып, әскерлермен ордаларына кетті. Әскердің көп 

бөлігі жолдың алыстығынан және жаяу жүруден өліп кетті. Сөйтіп, қыс кезінде 

олардың екеуі де өз үйлеріне келіп, көктем мен жаз айларын (үйлерінде) өткізді.  
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Арық Бұқа бірнеше рет Алуғадан қару-жарақ және азық-түліктен көмек 

беруін сұрады. Ол болса бұған құлақ аспады, сондықтан ол әскер жинап онымен 

шайқаспақ болды.  

 

Алғудың Арық Бұқаға қарсылық жасауы, оның себептері мен оның Арық 

Бұқаның әскерімен жүргізген шайқасы, Алғудың жеңіліс табуы, (кейіннен) 

оның қайта күшке ие болуы, Арық Бұқаның мүшкіл жағдайы, оның (түрлі 

жақтан) жинағанының (әскерінің) шартарапқа тарап кетуі туралы 

хикаялар 

 

Арық Бұқа Шағатай ұлысының басы етіп тағайындап, аттандырған Шағатайдың 

ұлы Байдар ұлы Алғу Түркістан уәлаятына келгенде оның алдында жүз елу 

мыңдай атты әскер жиналды.  

882-бет 

Шағатай ұлысын басқарған Ұрғана (Үрғана) қатын Арық Бұқаның алдына 

кетті. 

Сол кезде Алғу бес мың атты әскермен Никубай оғылды, әмірлер арасынан 

Учачарды (Үшашарды), бітікшіден Хабаш Әмидтің ұлы Сүлеймен бекті, 

жарғышылар арасынан Абишқаны – сол өңірдің шекараларын қорғап, Алғудың 

бұйрықтарын орындау үшін оларды Самарқан, Бұхара мен Мауараннаһр 

аймақтарына жіберді. Олар ол жерлерге барғанда Беркенің барлық нөкерлері 

мен оларға тәуелді кісілердің барлығын өлтірді, тіпті атақты Сейфаддин Бухарзидің 

(Сайф ад-дин Бұхарзидің) ұлы, шейхул ислам Бұрхан ад-диннің немересіне 

дейін шахид қылды (өлтіріп тастады). Және ол адамдардың барша дүниесін, 

жылжитын әрі жылжымайтын мүліктерінің барлығын алып қойды. Кейбір сирек 

кездесетін нәрселерді Никубай оғылға жіберді. Ал Үшашар Хорезмге барды.  

Бұл оқиғалар кезінде бітікші Бөрітай мен Йушмут Иркагунның (Йушмут 

Ерқағынның)  ұлы Шади (Шәді) басқарған Арық Бұқаның елшілері келіп жетті. 

Сөйтіп мал, жылқылар мен қару-жарақ жинап беру туралы бұйрығы бар жарлықты 

алып келді. Содан аз уақыт ішінде көп дүние жинады. Алғу бұл мал-дүниеден 

дәметіп, (оларды) түрлі сылтаумен ұстап отырды. Сөйтіп, бірде оған олардың: 

«Біз бұл дүниелерді Арық Бұқаның жарлығымен жинадық, бұған Алғудың 

қандай шаруасы бар?» – деп айтып жатқандары туралы жеткізілді.  
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(Мұны есітіп) ол ашуланып кетті де, ашу үстінде оларды тұтқындауға бұйырып, 

әлгі (жиналған) мал-мүлікті алып қойды. Оның әмірлері: «Сен мұндай іс 

жасағаныңнан кейін, әсіресе Ұрғана (Үрғана) қатын шағымданып барған соң, 

Арық Бұқаның жақтастығы (біздің) қолдан кетті (енді ол бізге жақтас емес). Енді 

біз оның айыптауы мен ашуын көтере алмаймыз. Оған қарсы көтерілгеннен, ең 

дұрысы қағанға қызмет етейік», – десті. (Барлығы) осы сөзге келісті де, әлгі 

елшілерді өлтіріп, (олар жинаған) мал-мүлікті әскерлерге үлестіріп берді.  

Арық Бұқа бұл жайлы есіткенде, ол қатты  

 

883-бет 

ашуланып кетті де, Алғудың елшісін өлтіріп: «Қарақұрұм халқы бізге көмек-

теседі», – деді.  

Имам, бақсы мен христиандар былай деп арызданды:  

– Заң қатты болып тұрғанда біз (заңға қайшы) не істей аламыз? 

Ол (Арық Бұқа):  

– Бұл үш тайпа (адамдар) қандай жүрекке (әскерге) зақым жеткізе алады, 

олардан соғыста қандай көмек болуы мүмкін?! Олар осында қала берсін, сөйтіп 

бізге дұғаларымен көмектессін, ал егер қаған келсе, оған баруға асықсын, – деді 

де, Алғумен шайқасуға кетті.  

Ол кеткен соң көп ұзамай Қарақұрұмға үлкен әскермен қаған келіп, қалаға 

салық салды. Әрбір діни жамағаттан бірнеше адамнан шықты. Олар (қағанға) 

Арық Бұқаның қалай әрекет етіп жатқаны туралы хабар берді. Ол оларды 

мейіріміне алып, Шыңғыз ханның және Мөңке қағанның бұйрықтарына сай 

бұрынғы негіздерде оларды тархан етті.  

Сосын ол Арық Бұқаның соңынан (қуып) бармақ болды, (алайда сол уақытта) 

елшілер келіп, Қытайда қағанның жоқ болғандығынан олқылықтар мен бүлік 

шыққанын хабарлады. Осы себептен ол Қытай астанасына қайтты.  

Арық Бұқаның алдыңғы шепкі әскерінде (басшы) болған Қара Бұқа Суткул 

аталатын жерде Булад (Болат) қаласы алдында Алғумен шайқасты. Алғу жеңіп 

шығып, Қара Бұқа өлтірілді. Алғудың даңқы өсті де, ол: «Мен алдыңғы шепкі 

әскерді қиратып, Қара Бұқаны өлтірдім» деп тәкаппарланып кетті. Хила өзеніне 

қайтып келіп, ол қамсыз өз ордасына орналасты да, серіктерін таратып жіберді.  

Асаутай әскерімен Арық Бұқаның артқы шеп жасағында еді. Ол осы 
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аймақтардағы Темір қахалқа аталатын таудан өтіп, Хила муран мен Алмалықты 

алып қойды да, Алғудың ұлысын басып алды. 

Алғу оның серіктері тарап кеткендіктен өз әйелін және оған Асаутай әлі 

жетіп үлгермеген оң қанаттың әскерін алып Хотан мен Қашғар бағытына қашты. 

Оның соңынан Арық Бұқа келіп, сол 

 

884-бет 

қысты Хила муран мен Алмалықта өткізді. Ол әрдайым тойлап жүрумен және 

қағанның әскерлері мен ұлысын тонап, өлтірумен болды.  

Бір айдан соң Алғуға әскерлерінің қашып құтылғандары қосылды. Сонда ол 

арбамен (мал-дүниесімен) бірге көшіп Самарқан жағына жол тартты.  

Хұлағу ханның баласы Жұмқыр аздап ауырып қалды. «Мен Самарқанға 

емделуге барамын» деген сылтаумен Арық Бұқадан рұқсат сұрап, 662 хижри 

жылының раби әл-әууәл айына сәйкес келетін қулқуна жылы, яғни тышқан 

жылы одан бөлініп кетті.  

Арық Бұқа еш (обалынан) қорықпастан ешқандай кінәсі болмаса да қағанның 

әскерлері мен ұлысын өлтіре бергендіктен, әрі оларды қиындыққа сала бергендіктен, 

оның әмірлері одан бөлініп, әрқайсысы бір сылтаумен одан алыстап кете берді.  

Олар: «Ол Шыңғыз хан (көп қиындықтармен) жинаған мұғул әскерін осылай 

аяусыз қырып жатқанда, қалай біз наразы болмаймыз және одан бөлініп 

кетпейміз?!» – деді. 

Сөйтіп, сол қыста көпшілігі кетіп қалды. Сосын көктем келгенде Алмалықта 

тапшылық пен аштық орнады. Әскерлер аттарына арпа мен бидайдың орнына 

нан берді. Олар тойып шөп жемеген соң барлығы қырылып қалды. Және Алмалық 

тұрғындарынан көп халық аштықтан өлді, аман қалғандары әскерлердің залымдықтары 

мен жауыздықтарынан Алла Тағаланың көмегіне жүгініп, зарлаған күйде қолдарын 

дұғаға (аспанға) көтерді.  

Бірде Арық Бұқа рақат пен ләззатқа беріліп жатқан кезде, кенет құйын (бірден) 

көтеріліп «Хазар-михи»99 шатырының қабылдау бөлігін жыртып, тіреуіш ұстынын 

сындырып кетті. Соның әсерінен көп халық жараланып, опық жеді. Оның жақын 

әмірлері мен шенеуніктері бұл жағдайды оның ықпалының (билігі мен құдіретінің) 

шөгуінің (яғни әлсіреуінің) белгісі деп түсініп, одан бөлектеніп, бәрі тарап кетті.  
                                                           
99 Хазар-михи – мың шеге, мың қазық деген мағына беретін сөз, яғни хан ордасындағы мемлекеттік 

істерді шешу, елшілер қабылдау және мерекелік іс-шараларды өткізу үшін тігілетін салтанатты шатыр.  
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Ол жерде азғана әскерімен Арық Бұқа мен Асаутай ғана қалды. Сонда олар 

бұл мүшкіл жағдай мен пәленің барлығы тапшылық пен аштықта жан тапсырған 

бейшара адамдардың қарғысынан екеніне анық көз жеткізді. (Осы сияқты, 

тарихта) қаншама билік еткен әулеттердің күйреуі – (олардың қолдарынан) 

жәбірленгендердің 

 

885-бет 

зарланған қарғыстарының әсерінен болғандығына қандай күмән бар?!  

 

Өлең: 

Зәбір көргеннің күрсінісі – наласынан таң атқан,  

Жебеден де жылдамырақ, ұшып шыққан садақтан. 

 

Ал Мөңке қағанның ұлы Өреңтас болса, сол уақытта Мұғулстан уәлаятында, 

Алтайдың маңайында, оны Жабқан мурган деп атайтын өзеннің жанында еді.  

Мыңбасы әмірлер ол жерлерге барғанда, олар оған былай деп жеткізуге  

(адам) жіберді: «Біз әскерлермен бірге қағанға кетіп барамыз, бұл жөнінде 

қандай кеңес бересің?».  

Өреңтас құптап, олармен келісті. Ол Арық Бұқаға елші жіберіп, одан 

әкесінің йашмадан (яшмадан)100 жасалған үлкен тамғасын (мөрін) талап етті. Ол 

оны оған жіберді. (Содан) ол мыңбасы әмірлермен бірге қағанға аттанды.  

Соңынан Алғу Арық Бұқаның мүшкіл халінен хабардар болып, оған қарсы 

ұмтылды. Арық Бұқа оның ниетін біліп, оның жақындап келгені жайлы есіткенде, 

Ұрғана (Үрғана) қатынды Масғұтбекпен бірге қайтарып, Алғуға жіберді. Содан 

оның (Алғудың) талпынысы бәсеңдеді. Алғу оны әйел етіп алды. Оған жағымпаздық 

жасап Масғұтбекті мейіріміне алып, өзінің мемлекетінің дуанының басшысы 

етіп, оны Самарқан мен Бұхараға билік етуге жіберді. Ол ол жаққа барып үздіксіз 

халықтан салықтар алып, тікелей Алғуға жіберіп отырды. Осының нәтижесінде 

оның істері қайта нығайды. Ол тарап кеткен әскерлерін жинап, Беркенің 

әскерлерімен бір рет шайқасты да, оны жеңіп, Отырарды тонап кетті. Бір жылдан 

кейін ол да дүние салды. Ұрғана (Үрғана) қатын, бұл жайлы Шағатайдың  

дастанында айтылғандай, әмір мен уәзірлер келісімімен Алғудың орнына өз ұлы 

Мүбарак шахты отырғызды.  

                                                           
100 Йашма (яшма) – шақпақ тас деген кварцтың өте тығыз біткен, аса ұсақ түйірлерінен құралған 

шөгінді тау жынысы. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D2%9B_%D1%82%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83_%D0%B6%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%8B
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886-бет 

Арық Бұқаның әлсіздік пен шарасыздықтан қағанға қарай жолға шығуы,  

(оның) өз кінәсін мойындауы, сондай-ақ оның ісінің нәтижесі жайлы хикая 

 

Әмірлері мен әскерлері Арық Бұқадан бет бұрып, ал ханзадалардың әрқайсысы өз 

ісімен айналысып кеткенде, ол шарасыз жағдайда қалды, сөйтіп әлсіздігінен 

және амалсыз қалғандықтан қағанға қарай жол тартты.  

Содан ол 662 хижри жылына сай келетін қулқуна жылы, яғни тышқан жылы 

қағанның сарайына келгенде үлкен әскер жинау (туралы) бұйрық шықты. Сосын 

(қаған) тигишмиши101 қылуға бұйырды. Мұндай тигишмишинің (қабылдаудың) 

жолы – кінәлі болғанның иығына ағаш бұғау салып киіз үйдің табалдырығы 

алдында тұрғызып қою әдет еді. Сөйтіп, ол (Арық Бұқа) осындай жүдеген 

(мойнына ағаш бұғау салған) күйде (қағанның киіз үйінің табалдырығы 

алдында) тигишмиши етілді. Бір сағаттан соң рұқсат беріп, ол ішкері кірді. 

Сонда оны тұрған жерінде бітікшілер ұстап алды. Біраз уақыттан соң қаған оған 

назар салып еді, оның бойында туысқандық намысы мен бауырлық сезімі оянды. 

Арық Бұқа жылап жіберді, қағанның да көздеріне жас келді, ол (қаған) оларды 

(өзінің көз жасын) сүртіп:  

– Жан бауырым, бұл жанжал, тартыста біздікі дұрыс болды ма, әлде 

сендердікі ме (кімдікі дұрыс болды)? – деп сұрады. Ол: 

– Ол кезде біздікі, енді сендердікі, – деп жауап берді. Сол кезде ол жерде 

Хұлағу ханнан келген Шыңқұр атты елші бар еді. Ол қайтып барғанда оған бұл 

оқиғаны суреттеп берді. (Сонда) Хұлағу хан қағанға (былай деп жеткізу үшін 

адам) жіберді: «Оның біздің әулетімізді (мүшелерін) осындай тәсілмен тигишмиши 

қылуға, аға-інілерімізді масқаралауға жол бергенін қалайша йасамен (жасамен) 

сәйкестендіруге болады?!  

Қаған ол сөздерді құптады да, (келесідей) жауап жіберді: «Хұлагудікі дұрыс. 

Мен әдепсіз іс еттім».  

Осы (оқиғадан) соң ол бір жыл бойы Арық Бұқаны өзіне жақындатқан жоқ.  

Жалпы, осы (оқиға) орын алып жатқан кезде Асаутайдың қолынан қаза  

тапқан Абишқаның бауыры Ажықи Асаутайға:  

– Сен менің бауырымды өлтірдің, – деді. Ол: 

                                                           
101 Тигишмиши – кінәлі сыбағасын, яғни жазасын алу үшін қағанның қабылдауына келуі. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D2%93%D0%B0%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D2%93%D0%B0%D1%83/
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– Мен патшаның бұйрығы бойынша өлтірдім. Ол кезде (патша) Арық Бұқа 

еді.  

887-бет 

Оған қоса мен әулетіміздің мүшесі қарашаның қолынан өлгенін қаламадым. 

Бүгінде бүкіл жер жүзінің патшасы – Құбылай қаған. Егер ол бұйырса, мен сені 

де өлтіремін! – деді. Қаған Ажықиға:  

– Қазір мұндай сөздердің уақыты емес. Олардың ашуы қатты, – деді. Сөз 

ортасында Тағашар (Тағажар) ноян орнынан тұрып:  

– Қағанның бұйрығы мынадай: Бүгін біз өткен (оқиғалар) жайлы сөздерге 

құлақ салмаймыз, сөйтіп той жасап, көңіл көтерумен айналысамыз, – деді. 

Қағанға бұл ұнады да, сусын ішуге көшті. Тағашар (Тағажар): 

– Арық Бұқа (қай жерге отырарын білмей) тік тұр, патша (қаған) оның қай 

жерге отыратын орнын тағайындаса екен, – деді. (Қаған) оған балаларымен 

(ханзадалармен) бірге отыруға бұйырды. Олар ол күнді тойлаумен және көңіл 

көтерумен аяқтады.  

Келесі күні сарайға ұлы әмір мен ханзадалар: Отшы ноянның ұлы Тағашар 

(Тағажар), Жошы Қасардың ұлы Есуңге, Хұлақұр, Еке Қадан, Қаданның ұлы 

Шыңтемір Ширамунның ұлы Жауту, Бөрі Шағатайұлының ұлы Ажықи (қағанның 

киіз) үйінің алдына жиналды. Қаған Арық Бұқаның әмірлерін ұстап кісендеуге 

бұйырды. Содан соң ханзадалардан Ширкайға (Шірқайға), Тағайға, Жарақу мен 

Байтимур (Байтемір) ханзадаларға, әмірлерден Хантон ноянға, Дурбатайға 

(Дорбатайға) және Булад ақаға (Болат ағаға) Арық Бұқаның әмірлерін тергеп, 

баяндауды бұйырды. Арық Бұқа:  

– Олардың ешбірінің кінәсі жоқ, осылай орын алған заңбұзушылықтың 

шыққан көзі мен едім, – деді. Оның сөзіне құлақ салған жоқ. Қаған кінәлі 

әмірлерге:  

– Мөңке қағанның тұсында әмірлер оған қарсы ашық күнә жасаған жоқ, 

үлкен бүлік те шығарған жоқ. Олардың ойластырған, әншейін азын -аулақ 

қарсыласқаны үшін оларға қандай жаза мен қайтарым болғаны адамдарға белгілі. 

Ал бұл бүлікті туғызған, барлығының ортасында осындай бүлік пен толқу шығарып, 

соншама ханзадаларды, әмірлер мен әскерді өлімге кескен сендердің халдерің не 

болмақ?! – деп айтуға бұйырды.  

(Кінәлі әмірлер) барлығы үнсіз тұрды. (Сонда) атақты әулеттен шыққан, 

олардың арасындағы ең үлкені болған Туман (Тұман) ноян:  

888-бет 
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– Ей, әмірлер, сіздер неге жауап бермей жатырсыздар? Неліктен сендердің 

шешен тілдерің мылқау болып қалды?! Біз Арық Бұқаны таққа отырғызып 

жатқан сол күні бәріміз «Оның тағы алдында жан тапсырамыз» деп бір-біріміздің 

алдымызда ант беріп едік. Бүгін – сол өлім күні келді, енді сөзімізде тұрайық! – 

деді. Қаған: 

– Сенің берген антың мен сертіңе бәрекелді, даңқ болсын, сен өз сөзіңде 

тұрдың! – деді де, Арық Бұқадан: – Сені бүлік пен көтеріліс жасауға кім үндеді? 

– деп сұрады. Ол былай деді:  

– Булұға (Бұлыға) мен Аламдар маған: «Құбылай мен Хулағудың екеуі де 

жорықта, ал қаған ұлы ұлысты саған тапсырды. Сенің қандай ойың бар? Сен 

біздерді қой сияқты бауыздап тастауға жол бересің бе?» – деді.  

Мен: «Сендер мұны Доржымен ақылдасып (барып) айтып отырсыңдар ма?» 

– дедім.  

Олар: «Біз әлі ақылдасқан жоқпыз», – деді.  

Мен: «Тұманмен, Тоғызбен, Аличар (Әлішер) және Қожамен кеңесіңдер», – 

дедім. Кеңесте барлығы бірауыздан шешімге келді. Доржы ауырып қалғандықтан ол 

жерде болмады, сонда мен: «Нақты (үзілді-кесілді) келісіп алу үшін оны 

(Доржыны) шақырыңдар», – дедім.  

Ол келіп жалпы шешіммен келісті. «Істі осы кісілер жалпы келісіммен  

ұйымдастырды және олардың арасынан Тұман бұған қарсы болған жоқ және 

мен бұйырғанның бәрін орындады. Ал Шыңтемір бүлдірді, яғни қаған туралы ол 

сияқтылар айтуға болмайтынды айтты», – деді. Әмірлер бірауыздан іс Арық 

Бұқа айтқандай болғанын және оның сөздерінің рас екенін айтты. Ал Шыңтемір 

болса:  

– Арық Бұқаның өзі мені (бұған) үйретті, қалайша енді ол жауапкершілікті 

менің мойыныма асып жатыр? Бұлыға аға бұл іс жайлы хабардар, ол біледі, – 

деді.  

Қаған Шыңтемір мен Арық Бұқаны беттестіруге, жүздестіруге бұйырды. 

Шыңтемір Арық Бұқаның алдында да сол сөздерді қайталады. (Арық Бұқа) 

қиналып қалды, сөйтіп ол:  

– Олай болса, сен өмір сүр, ал мен өлейін, – деді. Бұл сөздер (қағанға) 

хабарланды. Қаған Шыңтемірдің рас айтып тұрғанын түсінді де, оны босатып 

 

889-бет 

жіберді. Сосын барлық ханзадалармен және аға-інілерімен ақылдасып 

(Құбылай):  
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– Бұлыға бітікші Үгетай қаған мен Мөңке қағанның сөздерін есіткен, оны 

тірі жіберейік. Оған қоса ол бұл оқиғада олардың ісі жайлы Хұлағу хан мен өзге 

ханзадалар алдында куәгер болады, – деді. Сөйтіп, барлық ханзадалар кеңесі 

бойынша оны босатып жіберді. Асаутай оған (Бұлыға бітікшіге) азаттық 

берілгені жайлы есіткенде:  

– Қалайша Бұлғаның тірі қалуы мүмкін?! Мен онымен бетпе-бет кездесіп, 

оның үлкен күнәларын дәлелдеймін, – деді. Ол Бұлығаға:  

– Сен мағынасы келесідей болған мұғул мысалын айтып беріп: яғни, «біз 

(Құбылайға қарсы) істі атқардық. Ендеше, одан (атқарған ісімізден) қайтуымыз 

мүмкін, сондай-ақ мұнда (бұл мәселеде) немқұрайдылық танытуымыз (алған 

бетімізден қайтпай, Құбылайға қарсылық жасай беруіміз) де мүмкін» дедің. 

Сенің ұлы күнәң осы болып табылады. Ол үшін сен өлуің қажет, – деді. Бұлыға 

ноян жоққа шығарған жоқ және онымен келісті. Бұл сөздерді (қағанға) жеткізгенде, 

қаған:  

– Олай болса, оны өлімге кессін! – деді.  

Елшітайдың мойнында өзгелерге қарағанда көбірек күнә бар еді, себебі ол 

Қаданның ұлы Құрымшыға (Қорымшыға) жала жауып, оның өлтірілуіне атсалысқан 

еді. Сондықтан (қаған) оны өлімге кесуі үшін Қаданға тапсырды.  

Тоғыздың да мойнында күнә көп еді. Себебі ол қағанның ұлысының 

көпшілігін қыруда ынта-жігер танытқан болатын.  

Аталған әмірлердің бәрі өлімге кесіліп, Күйік ханның ұлы Хокуды, Нақудың 

ұлы Шабатты, Қарашардың ұлы Құтық пен өзге бірнеше ханзадаларды  

Түркістанға айдап жіберді.  

Содан соң ол Арық Бұқаны тергеуді қалады, сөйтіп Хұлағудың, Беркенің 

және Алғудың келуін күтті. Олар өте алыста болғандықтан және (бұл іс) 

созылып кеткендіктен, ол елдің ханзадалары Тағашар (Тағажар), Есуңге, Еке 

Қадан, Нарын Қадан, Хұлақұр, Шыңтемір, Жауту және басқа ханзадалар, тағы 

мұғул мен қытай әмірлері бірге жиналып Арық Бұқа мен Асаутайды тергеді. 

 

890-бет 

Ханзадалар және мұғул мен қытай (жеріндегі мұғул) әмірлері бірге 

жиналып Арық Бұқаны тергеуге алғанының (қорытынды) жарғысы 

 

Арық Бұқаның он әмірін өлтірді. Сосын оның өзін және Асаутайды 

тергегеннен соң, мемлекеттің барлық шеттеріне патша үкімін жіберді.  

Барлық әмірлер келесідей кеңесіп: «Арық Бұқа мен Асаутайдың кінәсіне 
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қарап отырамыз ба?! Оларға қаған үшін өмір сыйлайық», – десті.  

Сосын Хұлағу мен Беркеге және Алғуға былай деп елші жіберді: «Жолдың 

алыстығынан, істердің және оқиғалардың көптігінен сендер келе алмадыңдар. 

Егер бұдан әрмен қарай созатын болсақ (патша билігі) әлсіреп кетуі мүмкін 

және мемлекеттің шеттерінің істеріне түзетіп болмас зиян келуі мүмкін  

болғандықтан, біз олардың әмірлерін өлімге кесіп, ол екеуін тергеуден өткіздік. 

(Енді) сендермен ақылдасып жатырмыз. Біз, (яғни) аға-інілердің барлығы Арық 

Бұқаны кешіріп, оған азаттық беруді, ал Асаутайды жер аудартатын болып 

шештік. Сендер бұл туралы не айтасыңдар?».  

Алдымен елшілер Алғуға келіп бұйырылғанды жеткізді. Ол:  

– Мен де Шағатайдың орнына қағанның және үлкен ағам Хұлағудың кеңесінсіз 

отырдым. Барша туысқандар жиналып, жаман мен жақсыны тексеріп, сұрау 

жасап, мені құптайтын болса, сонда ғана мен «Мынау бұрыс, мынау дұрыс» деп 

айта аламын, – деді. Содан соң хабаршылар Хұлағу ханға келіп істің мән-жайын 

хабарлады. Ол:  

– Барша туысқандар кеңесіп шешкендей болсын! Берке Құрылтайға шыққан 

кезде, біз де дереу жолға шығамыз, – деді де, ол Құрылтайға шығатын уақытты 

белгілеу үшін, Беркенің алдына өзінің елшілерін олармен бірге (қағаннан келген 

елшілермен бірге) қосып жіберді. Елшілер Беркеге келіп істің мән-жайын 

хабарлап бергенде, ол:  

 

891-бет 

«Қаған мен Хұлағу және барлық аға-інілердің шешкені – дұрыс. Біз сиыр 

жылы міндетті түрде жолға шығамыз, сөйтіп арақашықтықты барыс жылында 

жүріп өтіп, қоян жылы Құрылтайға Хұлағумен бірге келеміз», – деді.  

Сосын елшілер қағанның алдына келіп, жағдайды хабарлағанда (қаған) Арық 

Бұқа мен Асаутайға (қағанның) алдына келуге рұқсат берді. Сөйтіп, олар ордаға 

алып келінді. Сол 664 хижри жылына сәйкес келетін барыс жылының күзінде 

Арық Бұқа ауырып, дүние салды.  

Ал Хұлағу мен Беркенің арасында, бұл олардың дастанында айтылатындай, 

жанжал туындап, соғыс орын алды және олардың екеуі де көп ұзамай дүние 

салды. Ендеше, Ислам патшасы [Ғазан хан] көп жылдар, сансыз ғасырлар өмір 

сүрсін әрі бақыттан және өмірден рақаттансын!  

Сосын олардың өлімі жайлы хабар ұлы мәртебелі қағанға жеткенде, ол 

Хұлағудың үлкен ұлы Абақаны әкесінің орнына Иран жерінің мұғулдары мен 
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тәжіктерінің басшысы етіп тағайындады. Берке ұлысын Мөңке Темірге 

табыстады. 

Алғуда жазылмайтын ауру бар болып шықты, содан ол да Құрылтайға келе 

алмай дүние салды. Ұрғана (Үрғана) қатын өзінің әмірлерінің кеңесімен Алғудың 

орнына өз ұлы Мүбарак шахты отырғызды.  

Шағатайдың ұлы Муатуғанның ұлы Есен Туаның ұлы Барақ қағанның 

алдына барып:  

– Неге Мүбарак шах менің немере ағам Алғудың орнында отыр? Егер маған 

немере ағамның орнын басқаруға жарлық шығатын болса, мен қызметке және 

бағынуға дайынмын! – деп баяндады. Қаған оған (келесідей) жарлық берді: 

– Мүбарак шах өскенше ұлысты Барақ басқарсын!  

Ол келіп оның орнына отырды. Алғудың ұлдары Шубай мен Қабан, олардың 

аға-інілері Барақтан бөлініп кетіп, әскерлерімен бірге қағанның алдына кетті.  

 

892-бет 

Қаған өзінің ұлдары Нумуған мен Көкішіні (Көкешіні) өзге ханзадалармен 

бірге Қайдуға қарсы соғысқа аттандыруы және ханзадалардың ол екеуіне 

опасыздық жасамақ болғаны туралы хикаялар 

 

Қаған Арық Бұқаның бүлігі мен фитнасынан арылған кезде, Үгетай қағанның ұлы 

Қашынның ұлы Қайдудан және кейбір Шағатайдың ұрпақтарынан басқа барлық 

ханзадалар оған бағынуға дайын екендерін білдірді.  

(Сонда) Құбылай қаған оларға (Қайду мен Шағатайдың кей ұрпақтарына) 

елші жіберіп, оларды өзіне жақындатпақ болып:  

– Өзге ханзадалардың барлығы бұл жерде болды (келді), сендер неліктен 

кешіктіңдер? Біздің аңсаған арманымыз – бір-бірімізді көрумен көздерімізді 

қуандыру. Барлығы жайлы ақылдасып болып, сендер түрлі сыйлықтар алған 

күйі қайтып кетесіңдер, – деді. Қайду бағынғысы келмеді. Ол:  

– Біздің шаруа малдарымыз (аттарымыз) азып кетті, олар азықтанып, 

оңалған кезінде мен бұйрыққа мойынсұнамын, – деп кешірім сұрады. Осы 

сылтаумен ол үш жыл бойы кешірім сұрады. Содан соң Құнышы ноянмен  

одақтас болып, оларға жақын орналасқан және Мөңке қағанның ұлы Өреңтасқа 

бағынышты болған Нарынға шабуыл жасап, қырғын салды, тонап кетті. Сөйтіп, 

бүлік пен фитнаның бастауына себеп болды.  
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Осы себептен қаған Қайдудың бүлігін басу үшін өз ұлы Нумуғанды Мөңке 

қағанның ұлдарынан тұратын оң және сол қанаттың ханзадаларымен және  

Үгетай қағанның ұрпағы Шіркені, Арық Бұқаның ұлдары Йубуғур (Йібүкір) мен 

Мелик Тимурды (Мәлік Темірді), қағанның немере інілері Сүгетайдың ұлы  

Тоқтемірді, немере інілерінің ұлдары Уруғдай (Ұрықтай) мен Чарақу Утчигинді 

(Шарақу отшыгенді) әмірлерімен бірге шексіз, сансыз әскермен аттандырды, ал 

әмірлердің басында Антун (Хантун) ноян (болды).  

Жазды су жағасында өткізген олар бірнеше күн аңшылық жасап жан-жаққа 

тарап кетті. Аңшылық кезінде Тоқтемір мен Шірке кездесіп, былай деп бірге 

шешім қабылдады:  

– Нумуған мен Хантон ноянды ұстап алып,  
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дұшпандарға беріп жіберейік. Тоқтемір Шіркеге былай деп айтып, қызықтырып 

қойды:  

«Саған патша билігі тиеді, қаған бізге және біздің бауырларымызға көп 

реніш алып келді». 

Түнде олар Нумуғанды және оның бауыры Көкіші (Көкеші) екеуін ұстап 

алып Мөңке Темірдің алдына жіберді. Ал Хантон ноянды (ұстап алып) Қайдудың 

алдына жіберді де, (былай деп) айтып жіберді: «Бізде сендердің ақыларың көп, 

біз ол туралы ұмытпай, сендерге (жақтастық ретінде) Құбылай қағанның ұлдарын 

және сендерге қарсылас болған әмірлерін (тұтқындап алып) жіберіп жатырмыз. 

Біз бір-бірімізге қарсы (жамандық) ойламауымыз керек, керісінше дұшпанды 

бірге қайтаруымыз керек». 

Хабаршылар қайта оралып, мынадай жауап алып келді: «Біз өте ризамыз 

және осыған үміттенген едік. Тұрған жерлеріңде қалыңдар, себебі ол өңірлердің 

суы мен шөбі жақсы».  

Тоқтемір жорыққа шығып Үгетай мен Шағатайдың ордасына жақындап 

келді де, Сарабан ордалардың басында (басшы болып) тұрған ханзадалардан 

Мөңке Темірдің бауырын тұтқынға түсірді. Батудың, Қайдудың ұлдары мен 

ханзадалар бірігіп: «Соңымыздан келе жатыр» деген өсек таратты. Олардың 

барлығы Тоқтемір және Сарабанмен бірге көшіп кетті.  

Кенеттен қолбасшы Бекламыш бастаған қағанның әскері жақындап келді. 

Ордаларда Бату мен Қайдудың ұлдарының келе жатқандығы (туралы қауесет) 

өтірік екені белгілі болды. Тоқтемір мен Сарабан Шіркемен бірігіп қағанның 
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әскеріне шайқас берді. Шірке, Тоқтемір мен Сарабан Барин еліне қашып барып, 

Ертіс өзені жағалауында әрқайсысы әскери дайындықпен айналысты.  

Тоқтемір ол арадан қырғыз аймағына шабуыл жасауға жолға шықты. Ал 

қағанның әскерлері жақындап келіп оның арбаларын тонап кетті. Ол арбаларын 

қайтарып алу үшін қайтып келді де, Шіркеден көмек сұрады. Ол құлақ асқан 

жоқ. (Тоқтемір) ренжіп қалып, кері бұрылған кезде жолында Сарабанды  

кездестірді. Сөйтіп, Шіркеге қасақана (ерегісіп), оны (Сарабанды) да патшалық 

билігімен (оны патша етемін деген уәдемен) әуестендіріп қойды. 

Ол кезде олар мен Шіркенің ортасында үлкен қашықтық жатыр еді. Сонда 

(олардың арасында) ...102 руынан шыққан Итбуқа (Итбұқа) бар болатын. Ол 

Шіркеге 
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бағынышты еді. Содан оны және Мәлік Темір мен өзге ханзадаларды істің мән-

жайы жайлы хабардар етуге асықты.  

Шірке мен Мәлік Темір өздерінің (адамдарын) жинап Чуркүл (Шоркүл) 

жазығынан жолға шығып, Тоқтемірге былай деп елші жіберді:  

– Неліктен біз ұлыста бүлік пен толқу ұйымдастырып жатырмыз?  

Ол: 

– Шіркенің батылдығы мен ержүректігі жоқ, біз (патша болуға) жарайтын 

Сарбанның патша болғанын қалаймыз, – деді. Шірке басқа амалды көрмегендіктен 

Сарбанға (келесі мазмұнда хат жіберді): «Егер саған патша билігі қажет болса, 

менен сұра, неліктен сен оны Тоқтемірден іздеп жүрсің?».  

Тоқтемір бұл сөздерге жауап ретінде: «Біздің патшалық билігін сенен 

сұрауымыздың әрі сенің алдыңа баруымыздың не қажеті бар?! Одан да сен өзің 

бізге кел», – деді.  

Шірке оларға қарсы тұра алмасына көзі жеткендіктен, ал егер соғысатын 

болса көп әскер бостан-босқа өліп кететін болғандықтан оларға келді. Тоқтемір 

дереу (одан) Итбұқаны беруін талап етті. Ол (Итбұқа) қашып кетті. Оның 

соңынан (қуғыншы) жіберді. Оны қуып жеткен кезде, ол өзіне пышақ салып 

мерт болды.  

Содан соң олар өзара (келісе отырып) «Билікке Сарбан отырсын» деп шешті 

де, Шіркеге (мынадай): «Егер сен таза ниетпен келген болсаң, дереу Бату мен 

Қайдудың ұлдарына «Біз өз қалауымызбен Сарбанды қолбасшымыз әрі басшымыз 
                                                           
102 Рудың аты жазылмаған. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%81%D0%B5/
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етіп тағайындадық» деген хабармен елшілер жібер», – деп міндеттеді. Ол дереу 

елшілерді жіберді. Сонда оған: «Сен өз ордаңа қайт, ал Мәлік Темір бұл жерге 

Йібүкір келгенше осында болсын», – деп айтылды.  

Шірке Йібүкірді хабардар етіп қойды да, ол Сарбанға келуден бас тартты. 

Тоқтемір оған қарсы әскер бастап жолға шықты. Жақын барған кезде, елші 

жіберді:  

– Біз осылай деп кеңесте шештік, егер сен келіссең – тіпті жақсы, керісінше 

жағдайда – соғысқа дайындал!  

Йібүкір: «Мен (сендермен) соғыспаймын, тиесілі сыбаға алу үшін келуге, 

дайындалуға бес күн уақыт берулеріңді сұраймын», – деп жауап жіберді.  

Ал (керісінше) әскерді жауынгерлік тәртіпке келтірумен айналысты. Бесінші 

күні ол әскермен шығып,  
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шайқас беруге сап түзеп тұрды. Тоқтемір шабуылға шықты. Сол кезде 

Тоқтемірдің әскері дереу бет бұрып Йібүкірдің жағына өтіп кетті. Ал ол (өзі) он 

екі нөкерімен қашып кетіп, үш күннен соң мұғулдардың үйлеріне жетті. Қара 

киізден жасалған киім киіп (олардан) су сұрады. Оны танып қойып, (оған) 

маст103 (ішімдік) алып келді. Тез арада оның соңынан бірнеше адам келіп, іздерін 

байқап, (оның) ізімен жүріп отырды.  

Кенеттен ол (Тоқтемір) суы толық балшық өзенге жетті. (Сонда) ол 

нөкерлеріне: 

– Ең дұрысы – соғысып, даңқты (өліммен) өлейік! – деді. Олар: 

– Сен хан әулетіненсің, саған зиян келтірмейді, ал бізге жаман болады, – 

деді. Ол нөкерлерінен үмітін үзіп, қаруын тастап, дұшпанның қолына түсті. Оны 

Шіркенің (Йібүкірдің)104 алдына алып келді. Шірке Йібүкірден Тоқтемірді талап 

етті. Йібүкір (Тоқтемірді Шіркеге бере тұра):  

– Егер сен оны қорғаштасаң, менің үлкен жауым болып қаласың, – деп жауап 

берді. Шірке (Тоқтемір қолына түскен соң): 

– Егер одан бір жамандық келген болса, оған он жақсы іс те көмек бермейді! 

– деді де Тоқтемірді өлтіріп тастады. Сарбан Шіркенің алдына келіп, (ақталу 

үшін):  
                                                           
103 Маст – мас қылатын ішімдік. 
104 Мәтінде Йубуқурдың орнына Шірке жазылып кеткен. 
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– Мені бұған (билеуші болуға) Тоқтемір мәжбүрледі, – деді. Шірке одан 

әскерін тартып алып қойды, содан ол екі-үш нөкерімен ғана қалды. Біраз уақыт 

өткен соң олар топ-топ болып қашып, қағанның қызметіне кетті.  

Шірке қашқындардың соңынан барып қайтармақ болды, (бірақ) «Сарбан 

көтеріліс шығарады ма?!» деп қорқып, оны елу нөкерімен Жошының немересі 

Құнышыға жіберді.  

Кездейсоқтық бойынша олардың жолы Сарбанның туған жері Женд пен 

Өзкент арқылы өтетін болды. Оның адамдары жиналып оны күзетіп жүрген елу 

адамды тұтқынға түсіріп, оның өзін босатып алды.  

Сарбан қайтадан әскермен жорыққа шығып, Шіркенің арбаларын ұстап алды 

да, қағанға көшіп кетуге бұйырды. Алдыға ол өзінің жағдайын айтуға елші 

жіберді.  

Шірке бұл жайлы біліп қойып, Сарбанмен шайқасуға келді. (Сонда) оның 

әскері Сарбанға өтіп кетті де, ол жалғыз өзі қалды. Сарбан  
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оны бес жүз салт атты әскер күзетуін бұйырды.  

Йібүкір ол жайлы есіткенде Сарбанмен шайқасуға әскер бастап келді. Оның 

әскерлері де Сарбанға өтіп кетті, ал оның өзі тұтқынға түсіп, бес жүз атты 

әскердің күзетіне алынды. Сөйтіп, олар қаған жағына аттанды. Йібүкір (өтірік) 

ауру болып көрініп, екі-үш күн мұрша беруін сұрады. Сөйтіп, оның жұрты сол 

аймақтарда болған Шыңғыз ханның немере інісі Отшыгенге жасырын түрде көп 

көлемдегі қолма-қол ақша мен гауһарлардан тұратын байлықты жіберіп, оны 

бұл сұрапыл пәлекеттен құтқаруын өтінді.  

Отшыген ханзада әскер жинап, олардың аттарын айдап кетіп, әскерлерін 

қоршап алды. Сарбан әйелімен бірге бір атқа мінгесіп қашып кетті. Қатынның 

қашып бара жатқанын көрген Отшыгеннің баһадүрлерінің бірі оны ұстап алмақ 

болды. Қатын айқай салды, (сөйтіп) Сарбан оны бір оқпен (атып) құлатып, әйелімен 

бірге қағанға қарай жол тартты.  

Шірке ол (Сарбан қаған алдына) жетіп келмей тұрып ол жаққа келді. Алайда 

қаған оны қабылдаған жоқ. Сосын оған ауасы мүлде шірік (нашар) бір аралға 

барып қоныстану бұйырылды. Қалған өмірін ол сол жақта өткізді, сөйтіп ақыр 

соңында дүние салды.  

Ал Сарбанды (қаған) марапаттап, оған аймақ пен әскер берді. Біраз уақыт 

өткен соң ол да дүние салды.  

Йібүкір Шірке мен Сарбанның ордаларын басып алып Құнышының 
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панасына кірді.  

Ал Мәлік Темір мен Құртуқа одақтаса отырып Қайду жағына өтіп кетті.  

Шіркенің ұлы Ұлыс Бұқа Құнышының панасына кіріп, (қағанның қызметіне 

кеткенінше) оның алдында біраз болып тұрды.  

Қайдуда қызметте жүру Йібүкірді жалықтырды. (Содан) ол қашып, Ұлыс 

Бұқа сияқты анасымен және ордаларымен бірге қағанның қызметіне келді.  

Жошы немересі Мөңке Темір өлген кезде, орнына Туда Мөңке отырғызылғанда 

Ноғай (Ноқай), Құнышы, Туда Мөңке ақылдаса келе, Нумуғанды қағанға 

жіберіп:  

«Біз мойынсұнамыз, барлығымыз Құрылтайға келеміз», – деп хабарлады. 

Дәл осылай Қайду да Хантон ноянды жіберді, алайда Құрылтайға  
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келген жоқ. Олар да шешімін өзгертті. Ал бір жылдан соң Нумуған дүние салды.  

 

Қағанның Нангияс уәлаятына әскер жіберуі мен ол иеліктердің  

бойсұнуы жайлы хикаялар 

 

Қаған мұғул әскеріне бірнеше жылғы жорықтардан соң демалыс берді, 

өйткені Қытай елі толықтай бойсұндырылған еді. (Енді) Нангиясты да алуды 

ойластырды. Мөңке қағанның кезінде ол жердің патшасы Мөңке қағанмен 

жақсы достықта болды және олар әрдайым елшілермен алмасып тұратын еді. 

Себебі Нангиястың патшалары көнеден билік құрған, содан құрметке ие және 

көне замандарда Қытай мемлекетін де иемденген болатын.  

Жұрша қауымынан шыққан бір қытайлық Алтан хан бар еді, ол оларға қарсы 

жорыққа шығып, ол мемлекетті (Нангиясты) басып алды. Бұл туралы осы 

кітаптың соңында, олардың тарихында айтылатындай, көне патшалар Нангиясқа 

кетіп, олар Қытай патшаларымен дұшпандықта болған-ды. Сондықтан олар 

Шыңғыз хан Қытай иеліктерін жеңіп, алып жатқан кезінде оған көмек берген 

болатын. Әсіресе Үгетай қағанның кезінде, бұл хикаяда егжей-тегжейлі 

айтылғандай, олар көп әскерлер жіберіп Қытай патшасын толықтай жеңуге 

көмек берген болатын.  

Алғашқы кезде Мөңке қаған Нангиясты жеңіп алуға тырысты. Құбылай 

қаған да осындай ниетте болды. Әсіресе оның астанасы Қытайда, олардың 
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иеліктеріне жақын жерде болған кезінде. Негізінде, ол түрлі уақыттарда 

олардың шекараларына әскер жіберіп отырды. Алайда іс, оның атасы Алақ 

ноянды бір күнәсі үшін өлімге кескен, барин руынан шыққан Көкішінің 

(Көкешінің) ұлы Байан (Баян) ұлы әмір болған кезге, ...105 дейін жүзеге 

асырылған жоқ. Бұл Баян құлды бөліп жатқан кезде  
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Құбылай қағанның еншісіне тиген еді. Ол (Баян) Иран елінде Абаға ханның 

қызметінде болғандықтан, Құбылай қаған Сүдүн (Судын) ноян ұлы Сартақ 

ноянды Әбдірахманмен бірге елші етіп жіберіп, Баянды талап етті. Сиыр жылы 

Хұлағу хан дүние салғанда оны Сартақ ноянмен бірге қағанға жіберді. Ал 

Әбдірахман салық есептерін тексеру істері біткенше (аяқталғанша) осы 

аймақтарда қалды.  

Сосын (Баян) ол жаққа барған кезде қаған мұғулдардан отыз түмен, 

қытайлықтардан сексен түмен әскер дайындап қойған еді. Қытай әскерінің 

басына ол Мөңке қағанның уақытында мойынсұнған Чаған Балғасун (Шаған 

Балғасұн) қаласының қытай әмірлерінің бірі әрі шын жүректен қызмет еткен 

Шинка баһадүрді қойды.  

Ал мұғул әскері басына аталған Баянды және ұраңқай руынан Сүбедей 

баһадүрдің немересі Ажу әмірді қойды. Бәріне басшы болуды Самака баһадүрге 

бұйырды, себебі ол нық басқаратын және істерді әркез жақсы атқаратын еді.  

Қаған оларды Нангияс бағытына жіберді. Самака ауырып қалғандықтан 

жолдан қайтып, екі әскердің де қолбасшысы Баян мен Ажу болып қалды.  

Нангияс елінің жері өте кең, ал әскері санауға келмейтін өте көп 

болғандықтан оның (ол мемлекеттің) бағындырылуы ұзақ уақытқа созылып 

кетуі мүмкін еді. Олар (Баян мен Ажу әскерлері) төрт жыл шамасында ынта-

жігер салып, бір ғана бөлігін бағындырды. Соңынан қағанға «Әскер жеткіліксіз» 

деп елші жіберді. Тез әскер жинап беру қағанның қолынан келмегендіктен, 

қытай еліндегі барлық түрмеде жатқандарды алып келуді бұйырды. Олардың 

саны жиырма мыңдай адам болды.  

Ол (Құбылай қаған): «Сендер өлімге кесілгенсіңдер, өз басымның садақасы 

үшін сендерді босаттым. Мен сендерге ат пен қару-жарақ, киім беріп әскерге 

жіберемін. Егер ынта-жігер танытатын болсаңдар әмір әрі құрметті адамдардан 

боласыңдар», – деді.  

                                                           
105 Түпнұсқада уақыты жазылмаған. 
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Олардың арасындағы қабілеттілерін ол 
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мыңдықтардың, жүздіктердің және ондықтардың басшылары етіп тағайындап, 

оларды негізгі әскермен қосылуға жіберді.  

Соңынан ол хабаршыларды жіберіп, Баян мен Ажуды ұлағтармен тездетіп 

жетіп келуін талап етті. Олар жеті рет ат ауыстырып келді. Ол (Құбылай қаған) 

оларға соғысты қалай жүргізу керектігін үйретіп, кеңес берді. Сосын олар 

(соғысқа) қайтып кетті. Содан олардың ол мемлекетке (Нангиясқа жорықпен) 

аттанғандарына жеті жыл болғанда Киң муран өзені жағасында шайқас беріп, 

сексен түменнен тұратын Нангияс әскерін қиратты. Ол мемлекетті алып, ол 

жердің Сучу атты патшасын өлтірді. Оған қоса олар Кандар, Ики Буза (Екі 

Боза), Мақуман (Мақұман), Килаң, Кийай (Қияй), Кафжих Гух уәлаяттары мен 

өзге жерлерді де бағындырды. Және Мөңке қағанның кезінде бағынған, сосын 

қайта көтерілген Сулаңқа уәлаяты таққа Құбылай қаған отырғанда қайта келіп 

ұлы мәртебелінің бодандығына кірді. Сосын Үндістан мемлекетінің бірі Жауа 

(Ява) уәлаятына әскер жіберіліп, шайқаспен басып алды.  

Ол (Құбылай қаған) кемемен Үнді елінің көпшілігіне бағынуы үшін елшілер 

жіберді. Олар амалсыздан (бағынуға) келісті. Содан қазіргі кезге дейін 

бағынышты болып, (өзара) елшілермен алмасып тұрады.  

Нангияс мемлекетін (қаған) ханзадалар арасында бөліп беріп, шеткі 

аймақтардың әрқайсысына жасақталған әскер қойды. Ол мемлекеттің жағдайы 

туралы дәл ақпараттарға ие әмір Болат ағаның айтуынша, Нангияста рубасылары 

және бағыныштылары бар тек құрметті адамдарды есептейтін әдеттері болғанына 

қарамай, ол жақтағы (адамдардың) саны санауға сай тоқсан тоғыз түмен деп 

хабарлайды. Одан асар басқа бірде-бір үлкен мемлекет жоқ. Кітаптарда айтуынша, 

жердің бесінші белдеуі сол мемлекеттен басталады. Оған қоса (ондағы) барлық 

ғимараттар бір-бірімен іргелес тұрады. Осы кезге дейін мұғулдар мен жауқуттардың 

әскерлері сол жақта өмір сүреді және олар ол жақтан ешқашан кетпеген. Әскермен 

бірге әрбір иелікте, сол жердің басқаруы оған тапсырылған түменбасы әмір 

отырады. Олардың әрбірінің қасында дуанның төрт бітікшісі қызметте тұрады.  
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(Орталықтан) сол уәлаяттың салығын талап еткенде, бұл жайлы қаған жарлығы 

сол әмірге жіберіледі. Ол бұйрыққа сәйкес оған бағынышты барлық қалалардан 

жинап, (салықты орталыққа) жіберіп тұрады. Олардың ешбірі басқа ешқандай 
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жұмыспен айналыспайды.  

Ал әлгі түрмеден шығарылған адамдардың бәрі маңызды әмірлер болып, 

өздеріне жайлау мен қыстаулар алды.  

Міне, Құбылай қаған туралы хикаялар мен оның өмірлік жағдайлары: оның 

туылған уақытынан бастап, ол хан тағына отырып, түгелдей Қытай мен Машынды 

басып алған кезіне дейін егжей-тегжейлі баяндалды. Сондықтан енді біз Ұлы 

Алла қаласа, оның мемлекетіне тән нәрселер жайлы, ол ұстанған тәртіптері 

жайлы, әрбір иеліктерге, ол иеліктердің шекараларының әрбіріне тағайындалған 

әскердің жағдайы жайлы бірнеше өзге хикаяларды баянымызға қосамыз.  

 

Қытай уәлаятында қағанның тұрғызған ғимараттары, сол мемлекетте 

қабылданған ережелер, дәстүрлер, заңдар мен тәртіптер жайлы хикаялар 

 

Қытай уәлаяты – өте кең, үлкен әрі (тұрғындармен) түгелдей қоныстанылған 

жер.  

Сенімге лайықты жеткізушілердің айтуынша, адам өмір сүретін жер 

бетіндегі бірде-бір мемлекетте ол жақтағыдай осынша көп адамдар мен елді 

мекендер жоқ. Мұхиттың оңтүстік-шығыс жағынан Манзи мен Каулидің 

ортасындағы жағалаудан, Қытайдың ортасына дейін кіретін аса үлкен емес 

шығанақ бар. (Ол шығанақ бойлап) Ханбалықтан төрт фарсахтай қашықтықтағы 

жерге дейін кемелер барады. Теңіздің жақындығы себебінен (ол жаққа) көп 

жаңбыр жауады. (Оның) кей аймақтары жылы мемлекеттер қатарына жатады, 

кейбіреулері суық.  

Шыңғыз хан өз дәуірінде ол мемлекеттің көп бөлігін бағындырған еді. Ал  
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Үгетай қағанның билік дәуірінде оны толықтай басып алды.  

Шыңғыз ханның және оның ұрпақтарының, бұл олардың әрқайсысының 

хикаясында еске алып өтілгендей, Қытай мемлекетінде астанасы болған жоқ. 

Алайда Мөңке қаған бұл иелікті Құбылай қағанға бергендіктен, оның айналасында 

көптеген маңызды аймақтар мен патшалықтар болғандықтан, ол назарын салып, 

өзінің тұрақтау орны етіп (осы) өте халқы көп мемлекетті таңдады. Ол жақтағы 

патшалардың астанасы болған, оны қытайша Жунду деп атайтын Ханбалық 

қаласын өзіне қыстауы етіп алды. Оны көне кездерде жұлдызшылар мен 

ғалымдардың сілтеуімен, ерекше бақытты жұлдыздың астында тұрғызған еді 

және оны бақытқа әрі құдіретке толы деп есептейтін. Сосын оны Шыңғыз хан 
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қиратып тастады. Құбылай қаған оны өзінің атағы мен даңқы үшін абаттандыруды 

қалады. Содан оның жанына, бір-бірімен жалғасып тұратындай етіп Дайду (Дай-

ду) аталатын басқа қаланың негізін қалады. Оның қалалық қорғанының жетпіс 

мұнарасы бар. Бір мұнарадан басқа бір мұнараға дейінгі арақашықтық – бір 

фарсах. Онда халықтың қоныстанғаны соншалық, (қала) сыртында да сансыз 

ғимараттар тұрғызылып тасталған. Әр аймақтан түрлі жемісті ағаштар алып 

келіп, ол жерде бау-бақша отырғызды. Көпшілігі жеміс салады.  

Және ол қаланың ортасында өзінің ордасы үшін керемет сарай салдырып, 

оны Қарши деп атады. Ондағы ұстындар мен едендері түгелдей мрамор мен 

мәрмәрдан. Ол өте әдемі және (көркем) безендірілген. Оның жанында төрт сарай 

бар. Әрқайсысы бір-бірінен садақ оғы ұшатындай қашықтықта орналасқан. Сыртқысы 

– сарай қызметшілері үшін, ішкісі – әр күні таңертең жиналатын әмірлердің 

отыруы үшін, үшіншісі – күзетшілер үшін және төртіншісі – (қағанның) 

жақындарына арналған. Қыста қаған осы сарайда өмір сүреді.  

Оның көрінісін суретшілер көптеген тарихи кітаптарда суреттеген.  

 

902-бет 

Ханбалық пен Дайдуда солтүстік жақтан жайлау жаққа алып баратын жол 

сияқты, Чамчийал (Чамчиял) жақтан ағып келетін үлкен өзен бар. Одан басқа да 

өзендер бар. Қала сыртынан өте үлкен дария сияқты өзен жасалған. Оның 

үстінен кемелер жіберіп, жүзу үшін онда тоған тұрғызған. Бұл өзеннің суы 

бұрындары өзге арнамен ағатын және мұхиттан Ханбалыққа дейін жететін, сол 

(алдын айтылған) шығанаққа келіп құятын еді. Айналадағы шығанақ енсіз 

болғандықтан және кемелер оған дейін жете алмайтындықтан, тауарларды 

Ханбалыққа жануарларға тиеп алып келетін. Сонда Қытайдың ғалымдары мен 

жер өлшеушілері сақтық танытып (есептеп шығып), «Кеме Қытайдың көптеген 

аймағынан, Машын астанасынан, Хиңсай қаласынан, Зайтун мен өзге жерлерден 

Ханбалыққа дейін жетіп келе алады» деп айтатын.  

Қаған үлкен арна (арық) қазып, оған аталған өзен мен Қара мураннан ағып 

шығатын және жайбарақат аймақтағы қалалар арқылы ағатын бірнеше өзендердің 

суын ағызуды бұйырды. Сөйтіп, Ханбалықтан кеме Хиңсайға, Үндістан айлағы 

Зайтунге, ол жаққа алып баратын қырық күндік жол болған Машынның астанасына 

дейін жететін болды.  

Бұл өзендер бойында аймақты суландыру үшін салынған көптеген тоған бар. 

Кеме тоғанға жеткенде оны тауарымен бірге қосып, ол қанша үлкен әрі қандай 

ауырлықта болса да, оны ауыр жүк көтеретін чархпен жоғары көтеріп, тоғанның 
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арғы жағына (ақырын) түсіріп жібереді де, ол әрі қарай жүзіп кетеді. Ол 

арнаның (арықтың) кеңдігі отыз газдан106 көп. Қаған оған (арнаға) топырақ түсіп 

кетпеуі үшін, ол арнаның қабырғаларын тастармен күшейтуге (бекемдеуге) 

бұйырды.  

Ол өзен жанында Машынға баратын үлкен, кең жол бар. (Жолдың ұзақтығы) 

қырық күндік жол және үлкен жауын-шашын  

 

903-бет 

кезінде жануарлардың аяқтары лайға кіріп кетпеуі үшін, оның барлығы таспен 

төселген. Жолдың екі жағына үйеңкі мен өзге де ағаштар отырғызылған, сол 

үшін жолдың барлық жеріне ағаштардан көлеңке түсіп тұрады. Бірде-бір адам, 

ол әскери (жауынгер) болсын, әлде басқа болсын ағаштардың бұтағын сындыруға, 

малдарға олардың жапырақтарын беруге дәті бармайды. Жолдың екі жанына 

елді мекендер, пұтхана мен дүкендер тұрғызып тастаған, сондықтан ол қырық 

күндік жол толығымен адамдар қоныстанған жерлер арқылы өтеді.  

Дайду қаласының қорғандарының қабырғасы топырақтан соғылған, себебі 

ол елдің әдеті келесідей: Екі жалпақ ағашты алады, олардың ортасына суланған 

топырақ салып, ол қатып қалғанша оны үлкен таяқпен ұрып, таптайды. (Содан 

соң) ағашты алып тастайды, (осылайша) дуал пайда болады. Ол жақта көп 

жаңбыр жауатындықтан, ал ол аймақтың жері бос болғандықтан мұндай дуал-

қабырға мықтылау болып келеді.  

Өмірінің соңында қаған тас алып келуге бұйырды, сөйтіп ол дуалды 

тастармен күшейтпек болды, алайда дүние салды. Егер Алла қаласа, Темір 

қағанға бұл істі аяқтауда тағдыр көмектесер.  

Қаған жазда Дайдудан елу фарсах қашықтықтағы Кимин фу қаласында да 

дәл осындай сарайды тұрғызып, ғимарат көтермек болды. Ол жаққа қысқы 

ордадан үш жол алып барады. Бір жолы аңшылық үшін тыйым салынып қойған, 

әрі жарлығы бар елшіден басқа ешкім ол жолмен жүрмейді. Екінші жол Сангин 

өзені жағалауы арқылы Жужу қаласына алып барады. Ол жақта жүзім мен 

жемістер көп. Ол қаланың маңында Симали аталатын қала бар. Қала тұрғындарының 

көпшілігі – самарқандықтар. Олар Самарқан әдеті бойынша көптеген бау-

бақшалар өсіріп қойған.  

Оны Сиңлиң деп атайтын тағы бір жоғарыда орналасқан жолы бар. Бұл 

дөңді өткен соң Кимин фу қаласына дейінгі (жол) жазықтық, нулы (жерлер) мен 

жайлаулардан тұрады. Бұдан бұрындары аталған Жужу қаласы айналасында 
                                                           
106 Газ – ортағасырлық ұзындық өлшемі: 1 газ шамамен 0,838 метрге тең. 
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ғана жазды өткізетін, ал кейін Кимин фу қаласының айналасы да (жайлау 

ретінде) таңдалды.  

904-бет 

Ол (аталған) Қаршидың (сарайдың) шығыс жағында ол (Құбылай қаған) өзі 

үшін Лаң Тин аталатын сарай тұрғызды. Содан түндердің бірінде түс көріп, 

(қаған) оны тоқтатты да, ғалымдармен және сәулетшілермен басқа сарайды қай 

жерде тұрғызуға болатыны жайлы ақылдасты. Барлығы бірауыздан «Кимин фу 

қаласының айналасындағы нулы (орманның ортасындағы) өзен ең жақсы жер» 

деп шешті. Мұны жүзеге асыруды ойлады. Ол мемлекетте ағаш орнына қолданатын 

тас бар. Оны және көмірді көп көлемде жинады. Ол өзенді бұлақтарымен қоса 

әкпен, майдаланған кірпішпен толтырып тастады. Қалайыны көп қайнатып , 

мықты болатындай етіп оның үстінен құйып тастады да, (оны) адамның 

бойындай биіктікке көтерді және оның үстінен сыпа (төсеніш) жасады. Су жер 

астында қамалып қалғандықтан, ол басқа жақтардан шығып, басқа көгалдарға 

қарай жайылды да, (басқа арнадан) бұлақтар аға бастады.  

Сол төсеніш үстінде қытай үлгісінде сарай тұрғызды. Ал көгалды қорғанмен 

қоршап қойды. Ол қорғаннан сарайға дейін, ешкім көгалға кіре алмауы үшін 

ағаш дуал орнатты. Ол көгалға түрлі жануарларды жіберді, олар өсіп, көбейді. 

Қаланың ортасында сарай және одан кішірек (тағы бір) сарай тұрғызды. Сыртқы 

сарайдан ішкі сарайға баратын жолмен сарайға жақын адамдар жүретін жол 

жүргізді. Ал қағанның үйі үшін ол сарайдың айналасында садақтың  оғы 

ұшатындай ұзындықта дуал тұрғызды. Уақытының көп бөлігін (қаған) қала 

сыртында, сарайда өткізді.  

Бұл мемлекетте үлкен қалалар көп. Олардың әрбіріне өзінің (сол елдің) сөз 

құрастыру әдетіне сай өзіндік мәнге ие атау берілген. Әкімдердің дәрежелері сол 

қалалардың атаулары бойынша анықталады. Сондықтан қайсы қаланың әкімі 

жоғары екенін жарлыққа жазудың, әлде бұл жайлы дауласудың қажеті жоқ. 

Жиналыстарда олардың ортасында кім қай жерге отыратыны жайлы ешқандай 

әңгіме болмайды. Әрқайсысының дәрежесі бойынша  

 

905-бет 

қайсы әкім қайсысының алдынан (қарсы алуға) шығып, оның алдында тізе бүгуі 

керектігі алдын ала белгіленіп қойылған. Бұл лақап атаулар (төменде) келтірілетіндей 

тәртіпте келеді:  

Бірінші дәреже – Киң; 
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Екінші дәреже – Ду; 

Үшінші дәреже – Фу; 

Төртінші дәреже – Жу; 

Бесінші дәреже – Чи; 

Алтыншы дәреже – Гун; 

Жетінші дәреже – Хин; 

Сегізінші дәреже – Жин; 

Тоғызыншы дәреже – Шун. 

Бірінші дәрежелі деп – Рұм, Фарс пен Бағдат сияқты үлкен аймақтарды 

айтады.  

Екінші дәрежелі деп – патшаның астанасы болған қалаға айтылады, сөйтіп 

осындай ретпен төмен қарай кете береді.  

Жетінші дәрежелі деп – кішігірім қалаларды айтады.  

Сегізінші дәрежелі деп – кенттерді.  

Тоғызыншы деп – ауыл мен егіншілікпен айналысатын қыстақтарды атайды.  

Музим деген – егіншілікпен айналысатын қыстақ, әлде ауыл. Теңіз  

жағалауындағы айлақтарды «мату» деп атайды.  

Мұндай ұйымдастыру мен тәртіп өзге мемлекеттерде жоқ. Мемлекеттік 

істердің көпшілік бөлігі осындай үлгіде ұйымдастырылған. (Бұл тәртіп) мықтап 

ұстап отырылады әрі қорғалады.  

 

906-бет 

Қытай өңірінің әмірлері, уәзірлері мен бітікшілері, олардың дәрежелерінің 

толық баяны, тағы да ол халықта қалыптасқан ережелер мен тәртіптер, ол 

қауымға жүргізілген мусталахаттар (реформалар) жайлы хикаялар 

 

Найб және уәзір болуы мүмкін болған ұлы әмірлерді чинсан деп атайды. 

Әскербасы әмірлерді – тайфу;  

Түменбасы әмірді – уаңшай; 

Ал тәжіктер, қытайлықтар мен ұйғырлардан шыққан дуан уәзірлері мен 

найбтарын – финжан деп атайды.  

Ал мынадай дәстүр бар: Ұлы дуанда ұлы әмірлерден тұратын төрт чинсан 

мен әртүрлі халықтардың өкілдері – тәжіктерден, ұйғырлардан, қытайлардан 
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және иркаундардан107 шыққан ұлы әмірлерден төрт финжан отырады. Дуанда 

олардың найбтары да болады.  

Ол жердегі әмірлер мен әкімдер өз қызметтеріне сай дәрежелерін алып 

отырады. Олардың дәрежелері келесідей ретте:  

Бірінші дәреже – чинсан: олар уәзірлер және найбтар. 

Екінші дәреже – дайфу: әскербасы әмірлер. Олар қаншалықты ұлық болса да 

чинсанға есеп береді.  

Үшінші дәреже – финжан: олар түрлі қауымдардан шыққан дуан уәзірлері 

мен найбтар.  

Төртінші дәреже – Йучиң. 

Бесінші дәреже – Жучиң.  

 

907-бет 

Алтыншы дәреже – Сам чиң.  

Жетінші дәреже – Сами. 

Сегізінші дәреже – Канчун.  

Тоғызыншы дәреже – ...108. Барлық хатшы оның басқаруы мен бақылауында 

болады.  

Құбылай қағанның кезінде чинсандар келесі әмірлер болды: Хантон ноян, 

Үшашар, Олжай тархан, Дашман. 

Қазіргі кежде Хантон ноян дүние салған, өзгесі әуелгідей (Хантон ноянның 

орнына тағайындалған) басқа біреумен бірге Темір қағанның чинсандары болып 

табылады.  

Бұрынғы кезде финжан қызметі тек қана қытайлықтарға берілетін еді, ал 

қазіргі уақытта мұғулдарға, тәжіктерге және ұйғырларға да беріледі. Финжандардың 

басшысын «Шу финжан», яғни «финжандардың қаймағы» деп атайды.  

Қазіргі кезде, Темір қаған дәуірінде барлық финжандар басшысы сейіт Наср 

ад-дин ұлы, сейіт Ажаллдың немересі Байан (Баян) финжан. Енді оны сейіт 

Ажалл деп атайды.  

Екінші – Ұмар (Омар) финжан мұғулдардың арасынан (шыққан).  

Үшінші – Тика (Теке) финжан, ұйғырлардан. Одан бұрын Сунчақ (Суншақ) 

әмірдің немере інісі Лачин (Лашын) финжан болатын, қазір оның Кирмана атты 

ұлы (финжан болып отыр). 

                                                           
107 Иркаундар – яғни, христиандар. 
108 Түпнұсқада атауы жазылмаған. 



 237 

Төртінші – Тимур (Темір) финжан орнына отырғызылған Йиғмиш финжан. 

Ол да ұйғырлардан шыққан.  

Қаған уақытының көп бөлігінде Дайду қаласында өмір сүргендіктен, «шиң» 

деп аталатын ұлы диуан үшін дуанды ұйымдастыратын орын тұрғызды. Және 

мынадай қалыптасқан әдет (дәстүр) бар: 

Қақпаларға ие болатын найб бар. Ұстап алынған адамды, яки табылған затты 

осы найбқа алып келеді де, ол сұрату жасайды. Бұл диуанның атауы – Лиша. 

Сұрату жүргізген соң іс туралы есеп жазады да, сөйтіп ұстап алынған адаммен, 

яки табылған затпен бірге Лишадан жоғары тұратын Луша диуанына жібереді. 

Ол жерден Чубийүуан аталатын үшінші диуанға жібереді. Одан соң Тунжинйүуан 

аталатын төртінші диуанға алып барады. Ол диуан йамдар мен хабаршылардың 

істерін басқарады.  

 

908-бет 

Және ол аталған үш диуан осы диуанға бағынышты болып табылады. Ал сосын 

(бұларғуды) Жушитайи деп аталатын бесінші диуанға алып барады. Ол жерде 

әскердің істері реттеледі. 

Одан кейін Сануиша деп аталатын алтыншы диуан(ға алып барады). Ол 

жерде барлық елшілер, көпестер мен келіп-кетушілер қабылданады. Ол диуан 

жарлық мен пайзаларды басқарады. Қазіргі кезде ол қызмет жеке Дашман әмірге 

тапсырылған. (Бұларғу) ол алты диуанға алып барылған соң, сонда (оны) Шиң 

аталатын ұлы диуанға алып барады, (сол жерде) тергеу жүргізіліп, тергеліп 

жатқан кісілердің саусақ іздері алынады.  

Саусақ ізінің мағынасы келесідей: (жалпыға) тәжірибелер арқылы белгілі 

болып, расталғандай (барлық) адамдардың саусақтарының буындары бір-бірінен 

айырмашылыққа ие (бір-біріне сай келмейді). Әр жолы, біреу бірер куәлік беріп 

жатқан кезде, бұл (оның куәлік сөздері жазылған) қағазды саусақтарының 

ортасына қояды да, куәліктің артқы жағына оның саусақтарының буындары 

тұрған жерін сызықпен (белгілеп) сызып қояды. Егер ол бір уақыттары (өзі 

берген куәлік сөзінен) бас тартса, (оның қолын бұрын) алынған саусақ 

буындарының суретімен салыстырады. Егер олар (бір-біріне) дәл, сәйкес келсе, 

ол жалтара алмайды. Барлық диуандарда осындай тәсілмен абайлап әрекет етіп, 

хабарлама жасайды, сөйтіп бұл бұйрыққа сай орындалады.  

Тағы да мынадай әдет (дәстүр) бар: аталған әмірлер әр күні шиңге барып 

адамдарды тергеп, мемлекеттің маңызды істерін шешеді. Бұл төрт чинсан 

отырған кезде, басқа аталған шенеуніктер мен бітікшілер де әрқайсысы өзінің 
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дәрежесіне сәйкес, тәртіппен отырады. Әрқайсысының алдына сандалға109 ұқсас 

үстел, оның үстіне сиясауыт қойылған. Олар әрдайым сол жерде тұруы керек.  

Және әр әмірге белгілі бір тамға мен нышан белгілеп беріледі. Және бірнеше 

бітікшілер тағайындалған, олардың міндеті: дуанға (жұмысқа) келген адамдардың 

аты-жөнін жазып отыру. Егер кімде-кім бірнеше рет (жұмысқа) келмесе, оның 

еңбекақысынан алып тасталады. Ал егер біреу одан да сирек келетін болса және 

оның анық ақталуы болмаса, оны жұмыстан босатып жібереді.  

Қағанның алдында осы төрт чинсан есеп береді.  

 

909-бет 

Ханбалықтың шиңі өте үлкен. Онда дуанның бірнеше мың жылдық 

дәптерлері (жазба мен кітаптары, құжаттары) сақталады. (Жазулар) кітаптарға 

ұқыптап жазылады және тәртіптеп жақсы сақталады. Ол шиңде қызмет етуші 

кісілер шамамен екі мың адамдай. (Мұндай) шиң әрбір қалада бола бермейді, 

тек көптеген қалалар мен аймақтарға астана болып табылатын Шираз, Бағдат, 

Рұмдағы Кония сияқты жерлерде (үлкен қалаларда) ғана болады. Ал қағанның 

мемлекетінде он екі шиң бар.  

Ханбалықтың шиңінен басқа да чинсандар жоқ. Олардың әрқайсысының 

басында әмір және шихна лауазымындағы бір әмір тұрады. Және төрт финжан 

мен өзге диуандар мен шенеуніктер (әрқайсысы өз) орындарына сәйкес болады.  

Он екі шиңдердің орналасуы және олардың дәрежелері келесідей тәртіпте 

және ретте: 

Бірінші – Ханбалық пен Дайдудың шиңі. 

Екінші – Жұрша және Сулаңқа аймағының шиңі. Бұл диуанды Сулаңқа 

қалаларының ең үлкені болып табылатын Чунжу қаласында құрған. Ол жерде 

Алмалықтың сам чиңі Хисамуддиннің (Хисам ад-диннің) ұлы Алаууддин (Алау 

ад-дин) финжан мен Хасан жучиң бар.  

Үшінші – бөлек бір мемлекетті құрайтын Каули мен Кукулидің шиңі. Оның 

мәлігін уаң деп атайды. Құбылай қаған оған өзінің қызын берді. Оның ұлы 

қағанның сүйіктісі, алайда ол ол жердің уаңы емес.  

Төртінші – Нангиң қаласының шиңі. Бұл – Қара муран өзені жағасындағы 

Қытай мемлекетіндегі үлкен қалалардың бірі, әрі Қытайдың көне 

астаналарының бірі.  

Бесінші – Йаңжу қаласының шиңі. Бұл қала Қытайдың шекарасында 

орналасқан. Ол жақта Құбылай қағанның ұлы Туқан тұрады.  

                                                           
109 Сандал – көне түркі тілді мұғулдар дәуірінде қолданған сөз, қазақшасы: орындық, яғни шағын үстел. 
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Алтыншы – Хиңсай қаласының шиңі. Бұл Манзидің астанасы. Ол жерде 

Сейфуддиннің ұлы Алау ад-дин финжан, Сучиң атты қытайлық нөкер және 

Тағашар 

 

910-бет 

ноян, Омар финжан Манзитай мен Бик Хужа Туси (Бекқожа Туси) финжандар 

әкім болып табылады. 

Жетінші – Манзидің қалаларының бірі Фужу қаласының шиңі. Алғашында 

шиң сол жерде болатын, кейіннен оны Зайтунге көшіріп кетті. Қазіргі кезде ол 

қайтадан сонда. Ол жердің (қаланың) әкімі Дашманның бауыры Жин болатын, 

ал қазір Баян финжанның бауыры Омар әмір. Кемелер айлағы Зайтун болып 

табылады. Ал оның әкімі – Бахауддин Құндұзи.  

Сегізінші – Лукин фу шиңі. Бұл – бір жағынан Таңғұт аймағымен шектесетін 

Манзи уәлаятының қаласы. Онда Баян финжанның бауыры Хасан финжан мен 

Лашын финжанның бауыры әкім болып табылады, оның да есімі Хасан.  

Тоғызыншы – Кунгидің шиңі. Оны тәжіктер Чин калан (Ұлы шин) деп 

атайды. (Бұл) – теңіз жағалауындағы Зайтуннен төменде (орналасқан) өте үлкен 

қала және үлкен айлақ. Ол жердегі әкімдер Ноғай (Ноқай) атты бір кісі және 

Рукин ад-дин әл-Тустари финжан.  

Оныншы – Қаражонның шиңі. Бұл бөлек бір мемлекет. Ол жақта Йачи 

(Жашы) деп аталатын өте үлкен қала бар. Осы қалада шиң орналасқан. 

Тұрғындарының бәрі мұсылман. Ол жақтағы әкімдер Йаған Тигин (Жаған тегін), 

Жалауаштың ұрпақтарынан шыққан Алибиктің (Әлібектің) ұлы Йақуб (Жақып).  

Он бірінші – Таңғұт уәлаятының қалаларының бірі Кин Жанфудың шиңі. Бұл 

аймақта Мыңқаланың ұлы Ананда тұрады. Ол жақтағы әкім Дашманның 

бауыры Қайтмиш. Ал оның финжаны қытайлық Омар. Ананданың жұрты Чаған 

наур (Шаған наур) деп аталатын жерде орналасқан және ол жерде сарай 

тұрғызылған.  

Он екінші – Қамчудың шиңі. Бұл да Таңғұт уәлаятының қалаларының бірі. 

Бұл мемлекет те өте үлкен, оған қарасты сансыз көп аймақтар да, оған қарасты 

адамдар да сансыз көп. Ол жақта Ажықи отыр. Ал әмір Хауажа атты кісі ол 

жерде шихна әрі әкімнің лауазымында.  

 

911-бет 

Бұл аймақтар бір-бірінен алыс орналасқандықтан, олардың әрбірінде бір 

ханзада, әлде ықпалды әмір әскермен бірге тұрады. Ол аймақтың тұрғындары 
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(өтініштерімен) соған хабарласады. Ол жақтағы қару-жарақтар мен дүние-

мүліктер соның қарамағында, оларды басқарады әрі қорғап тұрады.  

Әрбір аймақтың шиңі ол (аймақтың) ең үлкен қаласында орналасқан. Әрбір 

шиңнің үлкендігі бір ауылмен бірдей, себебі қызметкерлер мен бағыныштылар 

үшін көптеген үйлер мен бөлмелер тұрғызып тастаған. Олардың қызметінде 

қызметкерлер мен жұмысшылар өте көп. Ол диуандардағы басқару мен 

тәртіптің ең ұсақ мәселелеріне дейін өте ұқыпты және өте жақсы 

(ұйымдастырылған).  

(Оларда) мынадай дәстүр бар: Кейбір айыпты болғандар мен күнәкарларды 

өлтіріп тастайды, кейбіреулерін олардың жақындары мен жанұяларынан, мал-

мүлкі мен иеліктерінен айырып, арба сүйреуге, жер (өңдеу) жұмыстары мен тас 

тасу жұмыстарына жібереді. (Мұндай жазалау тәсілі) адамдар әмірлер мен 

ықпалды кісілерді мұндай халде көріп, үлгі-өнеге алулары үшін жасалынған.  

Оларда түрлі заңдар мен тәртіптерінің түрлері көп. Бұл мемлекет туралы, 

(ондағы) барлық нәрселер жайлы және өте толық (баяндалған) хикаялар көп. 

Алайда бұл өңірдің тарихы бұл кітапта бөлек берілетіндіктен осымен шектелдік.  

 

Қағанның мемлекетінің шекаралары туралы хикая және мемлекеттің 

шекарасын әскермен қорғап тұрған ханзадалар мен әмірлер туралы 

жаднама 

 

Оңтүстік-шығыс жағынан қағанға бірде-бір дұшпан (бағынбаған ел) жоқ. 

Себебі оның мемлекетінің құрамына мұхит жағалауынан алыс емес жерде 

орналасқан Жұрша мен Каули уәлаяттарынан басқа бұл бағыттағы барлық 

аймақтар мұхиттың жағалауына дейін кіреді.  

Мұхиттың ортасында Жмингу аталатын үлкен арал бар. Оның айнала 

ұзындығы шамамен төрт жүз фарсахқа жетеді. Бұл аралда қалалар мен ауылдар 

өте көп.  

 

912-бет 

Оның өз патшасы бар және ол күні бүгінге дейін бағынбай келуде. Ол аралдағы 

адамдардың бойы аласа, мойындары қысқа, қарындары үлкен. Ол жақта 

кеніштер көп.  

Ал шығыс жағынан тікелей мұхит жағалауынан және қырғыз уәлаятының 

шекарасы жағынан қағанға бірде-бір дұшпан (бағынбаған аймақ) жоқ.  

Оңтүстік-батыс жағынан Кунги мен Зайтун уәлаяттары ортасындағы Манзи 

аймағынан басталып жағалау бойлап (созылған) алып орман бар. Ол жаққа 
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Манзи патшасының ұлдарының бірі қашып кетті. Ол ешқандай күш пен 

құдіретке ие болмағанына қарамай, уақытын тонаушылықпен және алаяқтықпен 

өткізуде.  

Батыс жағында оны Кафжа Гух деп атайтын уәлаят бар. Ол жерлерде жетіп 

баруы қиын өңірлер мен ормандар бар. Ол (аймақ) Қаражон уәлаятымен, бір 

бөлігі Үндістанның жағалауымен шектеседі. Онда екі қала бар: Луча және 

Хинам. Және (ол аймақтың) бөлек өзінің патшасы бар. Ол қағанға бағынбаған. 

Содан Манзи аймағындағы Лукин фуда (қаласында) отырған және оны қорғап 

отыратын қағанның ұлы Туған бағынбағандарға қарсы сақтық шараларын жасап 

жатыр.  

Бірде ол әскермен сол жағалауда орналасқан қалаларға аттанды да, оларды 

басып алып, бір апта патшалық етті. Кенет торуылда тұрған олардың әскері 

теңізден, орманнан және таулардан түсіп келіп мал-дүние жинаумен айналысып 

жатқан Туғанның әскерін қиратып тастады. Туған аман-сау құтылып шықты. 

Бүгінде бұрынғыдай Лукин фу аймағында тұрақтаған.  

Солтүстік-батыс жағынан, Тибет пен алтынтістілер жағынан дұшпандар жоқ. 

Тек Құтлұғ хауажаның (Құтлық мырзаның) әскеріне іргелес жатқан өңір жақта 

ғана болмаса, ортада асып өту өте қиын таулар жатқандықтан дұшпан өте 

алмайды. Сонда да (дегенмен) бұл жақтың күзетіне әскердің бір бөлігін қойып 

қойған.  

Кеңістіктегі солтүстік-шығыста Қайду мен Дуаның иеліктері бар. Олардың 

шекараларынан қағанның иеліктерінің шекарасына дейін шөл арқылы қырық 

күндік жол. Екі жақтан да шекараға әскер мен қарауүл (қарауыл) қойылған. 

Олар оны (шекараны) күзетіп, мұқият сақтап тұрады.  

 

913-бет 

Кей уақытта шайқастар да орын алып тұрады. Қағанның иеліктерінің 

шекарасы аталған (Қайду мен Дуаның иеліктері) жағынан (есептегенде ) 

шығысқа қарай бір айлық жолға (сондай қашықтыққа дейін) созылып жатыр. Ол 

жерлердің көбінде қажетті әскерлер мен қарауылдар бар. Шығыстан бастап 

әскері бар ханзадалар мен әмірлер отырғызылған.  

Шығыс шекарасының басында қағанның әкесінің (Төле ханның) анасының 

бауыры Камбала ханзада әскерімен отыр.  

Одан төменде қағанның күйеу баласы Күргүз гурген (әскерімен отыр). Одан 

төменде Құбылай қағанның ұлы әмірлерінің бірі Туқтақтың (Тутақтың) ұлы 

Жуңқур (Жұмқыр) (әскерімен отыр). Одан төменірек ұлы әмірдің бірі Найан 
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Гуйукчинің (Наян Күйікшінің) ұлы Наңқийадай (Наңқиядай) (әскерімен отыр). 

Ал одан да төменіректе Темір қағанның немере ағасы Кукүжу (Көкіші) 

(әскерімен отыр). Ал одан соң уәлаят (шекарасы) Таңғұт аймағына дейін жетеді. 

Оны Мыңқаланың ұлы Ананда ханзада басқарады және сол жақта, Шаған наур 

аймағында әскерімен отырады. Одан төменде ұйғырлар қаласы орналасқан. Ол 

жердің шарабы жақсы. Ол қаған мен Қайдудың шекараларының ортасында 

орналасқан. Олар (патшалардың) екеуімен де жақсы тұрады және екі жаққа да 

қызметтер көрсетеді.  

Одан төменде Шағатайдың немересі Ачиқи ханзада мен Алғудың ұлы Жубай 

ханзадалар отырады. Ал одан төменде, олар жайлы (жоғарыда) айтып өтілген 

Тибеттің (асып) өту қиын таулары орналасқан. Жазда сусыздықтың себебінен 

аталған жолдар және аймақтар арқылы жүріп өту мүмкін емес, ал қыста тек егер 

қардан алынған суды ішіп жүрсе ғана болады.  

 

Қағанның әркез алдында болатын және қағанға тәуелді ханзадалар  

мен ұлы әмірлер туралы хикаялар 

 

Ханзадалардан болған әмір Олжай чинсанның күйеу баласы Туқта Куүн 

Найанның (Туқта Куүн Наянның) орнына Тағашардың (Тағажардың) ұрығы 

басқарады. Наянды өлтірген кезінде әрбір тұтқынға алынған қызметшіні және 

тұтқынды босатып жіберуі туралы бұйрық шықты. Олардың бәрі оның  

(Туқтаның) маңына жиналды.  

Оған қоса ...110 әйелдерінің бірі Тоғыз қатынның ұлы ...111  

 

914-бет 

Ұнан мен Килураңдағы Хайшаң атты жұртында отырады. Ол өте әдемі болған, 

оны қаған өзіне (әйелдікке) алған Асаутайдың әйелдерінің бірінің ұлы Тайки 

ханзада болып табылады.  

(Қағанға бағынышты ханзадаға) Үгетай қаған әулетінен шыққан Көшінің 

ұлдары ағайынды Тура Уғул (Тора оғыл) мен Йасаур (Жасауыр) (жатады, олар) 

үлкен ханзадалар болып табылады.  

Ал Шағатай әулетінен шыққан ханзадалардың бәрінің жасы үлкені – 

Муатуғанның ұлы Бөрінің ұлы Ажықи. Қазіргі уақытта ол өте ықпалды және 

күшті.  

                                                           
110 Түпнұсқада аты жазылмаған. 
111 Түпнұсқада аты жазылмаған. 
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Қағанның күйеу балаларының арасынан белгілілерінің бірі – Сулаңқа 

аймағының патшасының баласы, тағы бірі – қоңырат руынан шыққан Манзитай, 

оның Унагажин (Онағажын) есімді қызы бар. Тағы бірі – Манзи патшасының 

ұлы. Ол бұрынғы уақыттары олардың патшасы болған. Ал қазіргі уақытта 

(патшалықтан) түсіріліп, қағанның алдында күйеу бала және әмір ретінде 

қызмет етеді.  

 

Қағанның уәзірі болған сейіт Ажалл Бұхаридің ұлы жайлы және оның 

немересі Баян финжан туралы хикая 

 

Сейіт Ажалл Бұхаридің немересі ұлы мәртебелі Құбылай қаған қызметінде 

Йлауачтан (Елауаштан) соң уәзір болды. Қаған оған Қаражон аймағын сыйлық 

етті.  

Кезінде Құбылай қаған Мөңке қағанның бұйрығына сәйкес ол (қаған баруға 

бұйырған) уәлаяттарға аттанған және оның әскері аш-жалаңаш қалған кезінде ол 

келіп, сәйкесінше қызмет рәсімдерін орындады. Құбылай қаған оған Мөңке 

қағанның қызметінде панашылық жасауға келісті және солай істеді де.  

Мөңке қаған оны мейіріміне алып көптеген сыйлықтар табыстады. Құбылай 

қағанның патшалық ету реті келгенде ол оны сыйлап, оған уәзір қызметін берді. 

Және оның ұлы Наср ад-динді оның орнына Қаражон аймағына әкім етіп жіберді. Ол 

уәзір қызметін жиырма бес жыл бойы атқарды. Және 

 

915-бет 

оның атына бірде-бір шағым түскен жоқ, тағы да оған бірде-бір жаманшылық 

жеткен жоқ. Ол «Ажалл»112 деген атқа ие болып дүние салды – бұл өте сирек 

кездесетін жағдайдан болып табылады.  

Наср ад-дин (оның орнына) тиянақты түрде Қаражон әкімі болып, қағанға 

тигишмиши жасауға келді. Ол бес-алты жылда дүние салып, Ханбалық  

қаласындағы өз бақшасында жерленді.  

Бұған дейін оны қазіргі кезде Баян финжан деп атайтын, Наср ад-диннің Әбу 

Бәкір атты ұлын Зайтун қаласына әкім етіп жіберді.  

Сосын сейіт Ажалл дүние салған кезде қағанның уәзірі әмір Ахмед Фанакати 

(Ахмет Бенакенти) болып, істерді шешу мен басқару соның қолдарында болды. 

Жабүн қатын әлі әкесінің үйінде өмір сүріп жатқан кезінде-ақ әмір Ахмет 

                                                           
112 ағзам, ең үлкен. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D0%B7%D0%B0%D0%BC/
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олармен жақын болды. Сондықтан ол қағанның әйелі болған кезінде, ол әркез 

оның ордасының қызметінде болды. Содан (ордада жоғары) ықпалға ие болып 

ұлы әмірлердің біріне айналды да, (уәзір ретінде) мемлекет әкімшілігін 

басқаруды өз қолына кіргізді. 

Қытайдың әмірлері көреалмаушылықтан оған нашар қарым-қатынаста 

болатын. Жим Гим де оған жақтас емес еді, сондай дәрежеде (оған нашар 

қарайтын), тіпті бірде оны басына садақпен ұрып, бетін тіліп жіберді. Ол 

қағанға келген кезінде, (ол): 

– Сенің бетіңе не болған? – деп сұрады. Ол: 

– Ат теуіп жіберді, – деді. Жим Гим ол жерде бар еді, ол ашуланып кетті, 

сөйтіп: 

– Сен Жим Гим ұрды деп айтуға ұялып тұрсың ба?! – деді де, қаған алдында 

қолымен қатты ұрды. Ахмет одан әрдайым қорқатын.  

Сол жылдың жазында, қаған Дайду қаласынан жазғы жайлауға кеткенде, ол 

Ахмет пен қыпшақ руынан шыққан Туркан (Торкан) атты бір әмірді диуан мен 

қазынаның басшысы етіп, сарайды қорғауға қалдырды. Ал сарай қызметінде 

болған қытай әмірлері көреалмаушылықтан және көне дұшпандығынан оған 

қарсы қастандық ойластыра бастады.  

 

916-бет 

Қағанның уәзірі әмір Ахмет Бенакенти туралы хикая, оның Гау 

финжанның қолынан ажал табуы және Манзидің азат болуы 

 

Құбылай қағанның дәуірінде Ахмет Бенакенти финжан әрі уәзір (лауазымында) 

болды. Оған қоса Гау финжан есімді бір қытайлық та уәзір еді. Ахмет әмір 

толық ықпалға ие болғандықтан оны «Шу финжан», яғни «қырағы уәзір» деп 

атайтын. Шу – ұлы финжанның лауазымы. Гау финжанның жақтастары көп еді 

және ол Ахметті күндейтін.  

Сол аталған (жылы) жазда, қаған оны (Ахметті) Ханбалық пен Дайдудың 

сарайы мен диуанының басшысы ретінде қалдырды. (Сөйтіп), Гау финжан бір 

қытайлықтардың тобымен қастандық жасамақ болды. Бұл жайлы Ахметтің 

атқосшыларынан бір қызметші біліп қойып, оған хабар берді. Ахмет әмір түнде 

арқандаулы тұрған қағанның жеке тұлпарлары арасынан қырық таңдаулы 

аттарды алып, жолға шықты. Қытайлықтар біліп қойды. Күн шыққан кезде ол 

бес фарсах қашықтықтағы, оны Шанзай деп атайтын, тәжіктер Чула, әрі сейіт 

Ажаллдың йамы деп атайтын ауылға жетті. Қытайлықтар бұған дейін жолдарды 
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(күзетуді адамдарына) тапсырып қойғандықтан, оған көпірден өтіп кетуге 

рұқсат бермеді. Ол өзенге секіріп, кешіп өтпек болды. Қытайлықтар оның 

жолын тосып, өткізбеді. Сол кезде оның соңынан Гау финжан келді де, Ахмет 

әмірдің шылбырын (тізгінін) ұстап алып былай деді:  

– Қаған бізді мұнда диуанның маңызды істерін істеуге қалдырды, неліктен 

сен бізбен ақылдаспай кетіп барасың? 

Ол: 

– Мені қаған шақыртып жатыр, – деді. (Соған қарамай) Гау финжан 

жібермеді. Осы әңгіме болып жатқан кезде қағаннан маңызды іс бойынша 

Ханбалыққа төрт елші келді. Ахмет әмір оларды көргенде: 

– Мен қағанға кетіп барамын, ал мені жібермей жатыр, – деп айқай салды. 

Елшілер: 

– Қаған бізді Ахмет әмірді шақырып әкелуге жіберді, – деді.  

 

917-бет 

Гау финжан: 

– Ол бізге диуан істері үшін қажет, – деді. Елшілер табандылық (батылдық, 

өжеттік) танытып, оны (Гау финжанның қолынан) босатып алды да, жол жүре 

отырып, жазғы ордасында отырған қағанның алдына жетті. Сонда ол (Ахмет 

әмір) қара (жалпақ) табақ алып оған түрлі інжулерді төкті де, үстінен пышақ 

қойып, қызыл жібек матамен жауып, қағанға алып барды. (Қаған): 

– Бұл не? Және (бұл) не мағына береді? – деді. Ол: 

– Мен, құлыңыз әуелгі кезде қызметке келген кезде менің сақалым мына 

табақ сияқты қара еді. Ынталы қызмет еткен уақытымда ол мына меруерттер 

(інжулер) сияқты аппақ болды. Ал Гау финжан пышақпен менің сақалымды 

мына жібек сияқты қызыл етпекші, – деп, жағдайды болғанындай етіп айтып 

берді. 

Істің басы-қасында болған елшілер оның (сөзінің) ақиқат екенін дәлелдеді. 

Қаған барып оны тұтқындауды бұйырды. Ол (Гау финжан) өзі туралы (шағым) 

сөз шағым айтылатын (тыңдалатын) орынға (яғни, қаған ордасына) жеткенін 

жақсы білгендіктен, Манзи жеріндегі Қара муран жағалауында орналасқан 

Сайанфу (Саянфу) қаласына қашып кетті. (Қаланың) бір бөлігі бір жағалауда, 

екіншісі өзгесінде еді.  

Ертеректе (қаланың) бір бөлігі Қытай патшаларына салық төлейтін, ал 

екіншісі Манзи патшасына. Осылайша жалпыға ортақ тәртіп бойынша бейбітшілік 

орнатылған еді. Қытай мұғулдардың билігіне өткен кезде Манзи патшасы ол 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA/
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қаланы түгелдей билігіне алып қойды.  

Өзеннің бұл жағында мықты бекініс, берік дуал, терең ор бар. Мұғул әскері 

қанша рет (жорыққа) барса да, оны алу мүмкін болмады. Гау финжан ол жаққа 

қашып барған соң, ол (жерде) атақты да ықпалды әмір болды. Олар оның келісі 

мен оның көмегінен үміт етіп, оған арқа сүйей бастады. Ол сол жерде де 

ықпалды әмірлердің бірі болды.  

Қаған Баянға соңынан әскермен баруға бұйырды. Әуелгі кезде қытайда 

франктардың үлкен манжаниқтары жоқ еді. Бұл елден (Ираннан) ол жаққа 

Баълабактан (Баалбектен)) (Бағалбектен) және Димашқтан атақты манжаниқ 

шебері аттанды. Оның ұлдары Абу Бекр (Әбу Бәкір),  

 

918-бет 

Ибраһим, Мұхаммед пен оның көмекшілері жеті үлкен тас атқыш құралды 

құрастырып, әлгі қаланы алуға аттанды. 

Гау финжан әскер әмірлеріне жансызды жіберіп: «Мен ешқандай күнә 

жасаған жоқпын. Мені мен Ахмет әмірдің арасында дұшпандық болды, содан 

бір-бірімізге жамандық ойластырдық. Мен бұл жаққа қорыққандықтан қашып 

келдім. Егер қаған маған өмір сыйлар болса, мен қаланы сендердің қолдарыңа 

табыс етемін. Ал бұл қала – Манзи мемлекетінің негізі. Егер ол алынатын болса, 

бүкіл аймақ бағынады», – (деді).  

Гау финжанның елшісін қаған ордасына жіберді, сөйтіп ол жағдайды айтып 

жеткізді. Қаған оны марапаттады, ал Гау финжанға амандық хаты мен қылыш 

беріп жіберді. (Ол) оған разы болды. Әскерлер қамалдың қарсысына тас 

атқыштарды қойып, мұнараны қиратып тастады. Гау финжан іштен тесік жасап, 

кетіп қалды. Манзи патшасы мұнараның бұзылғандығы, Гау финжанның 

сатқындығы жайлы хабардар болғанда, ол қамалды тастап, саны көп адамдармен 

өзеннің арғы бетіне өтіп кетті. Ал Баян қамалды алып қырғын салып, тонау 

жасап жатқанда ол әскерімен екінші жағалаудан да қашып кетіп, ол қағанның 

әскерімен күш сынастыру үшін еш жерде тоқтай алған жоқ. Осылайша бүкіл 

Манзи аймағы бағынып, жаулап алынды. Гау финжан қағанның әскеріне 

қосылды. Ол ұлы мәртебелінің алдына келгенде әртүрлі сыйлықпен марапатталып, 

финжан қызметіне тағайындалды, Ахмет әмірге серік (яғни, ол да уәзір) болды.  

Ахмет әмір уәзір қызметтерін жиырма бес жыл бойы адал атқарып келді. Гау 

финжан (әлгі) жағдайдан соң тағы тоғыз жыл онымен бірге басқаруға қатысты 

және әдетінше дұшпандық жасап, (Ахмет әмірді) күндеді. Тоғыз жылдан соң, ол 

қайтадан Ахмет әмірге қарсы қастандық ойластыра бастады.  
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Ол былай болды: (Бірде) бір қытай өзін илахи қасиеттер мен пәктікке иемін 

деп айтып, өзін сарайда іскерлігі және діншілдігімен атақты еткен жағдай орын 

алды. Бір күні ол өтірік ауру болып көрініп, әмірлерге бірнеше мүридтерін 

жіберіп: «Мен өлемін, содан соң  

 

919-бет 

қырық күннен соң қайта тірілемін», – (деді).  

(Мүридтер) келіп: «Ол өлді», – деді. (Сонда әмірлер істің ақиқатын) 

анықтауға адам жіберді. Ол үйінде өлген сияқты жатты, ал оның балалары 

жылап-еңіреумен болды. (Адамдар) оны шынымен өлген екен деп ойлап қалды. 

Қырық күннен соң ол (үйінен) шығып, өзінің қайта тірілгендігі жайлы сөз 

таратты. Оның алдына көп қытайлар жиналды да, оның істері керемет халге 

келді (яғни, жүре бастады). Гау финжан мен Дайду диуанының шенеуніктері 

онымен Ахмет әмірді қалай өлтіру (керектігі) жайлы ақылдасты.  

Ол (Ахмет әмір) өте сақ әрі абай болғандықтан және оның алдында әркез 

сақшылары тұрғандықтан, тағы да оның ұйықтайтын ғимараты белгілі бір жерде 

болмағандықтан, олар оны (торуылдап) күтіп тұру үшін Чамчиял аталатын 

Дайдудан төрт фарсахтай жердегі шатқалға екі мың адамды жіберуді, содан мың 

адам бері шығып «Жим Гим келе жатыр» деп сыбыс таратуын, сонда ол (Ахмет) 

оны қарсы алуға шыққанда, (олар) оны өлтіретін болып шешті.  

Гау финжан зембіл (арба) ішінде отырды. Патшалардың дәстүрі мынадай 

болатын: Олар зембілге сирек мінетін, бірақ түнде көбіне осындай тәсілмен 

жүретін.  

Сөйтіп, ол шатқалдан жарғышылар мен елшілерді «Жим Гим келе жатыр» 

деп бірінен соң бірін жіберді. Ахмет одан қорқатын. Ол (Ахмет хабар білу үшін) 

алға жібергендердің барлығын (Гау финжан) өлтіріп тастай берді. (Сосын) олар 

(Гау финжан мен адамдары) түн кезінде патшалар сияқты шырақтармен және 

шаммен келді. Олар сарайға жақындап келгенде Ахмет әмір ыдыс ұсынуға 

сыртқа шықты. (Сол кезде) оны ұстап алып, өлтіріп тастады. Ал оның нөкері 

Торкан әмір сақтық шараларын ойластырып және істің бір нәрсесі дұрыс емес 

екенін сезіп, нөкерлерімен алыстау жерде тұрған еді. Ол садақ оғын алып, 

зембілдегі Кау финжанды атып өлтірді. Қытайлар қашып кетті, ал Торкан әмір 

сарай ішінде тығылып қалды.  

Сол түні үлкен толқу мен көптеген өлтірулер орын алды. Қытайлар қала 

сыртындағы қуыстарға жасырынып қалды. Бұл оқиға жайлы қағанға хабарлағанда, 

ол Болат аға әмір мен Хантон ноянды бүлік шығарған қытайлықтардың барлық 

әскерлерін қырып салуға жіберді.  
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920-бет 

Ол Ахмет әмірді жерлеу шығынына төрт мың бәліш бөлуге және 

шенеуніктер мен әмірлерді оны барлық сый-құрметпен жерлеуге жіберді.  

Содан соң, қырық күннен кейін қаған тәжіне орнату үшін үлкен гауһар тас 

талап етті, (алайда ондай тас) табылмады.  

Ол жерде екі көпес бар еді. Олар келіп: 

– Біз бірде қаған үшін үлкен гауһар тас алып келген едік. Оны Ахмет әмірге 

табыс еткенбіз, – деп хабарлады. Қаған: 

– Маған ол алып келіп берген жоқ, – деді. Содан үйін тінтуге жіберді. Ол 

(оның) әйелі Інжу қатыннан табылды да, қағанға апарып берді. Қаған қатты 

ашуланып көпестерден: 

– Мұндай сатқындық жасаған құлдың жазасы қандай болуы керек? – деп 

сұрады. Олар: 

– Егер ол тірі болса, оны өлтіру керек, ал егер өліп қалған болса, оның 

қабірінен қазып алып оған, басқаларға тәрбиелі мысал болуы үшін арсыздық 

жасау керек, – деді. Оған қоса қытайлықтар Жим Гимге: «Ол сенің дұшпаның 

еді, біз оны сондықтан өлтірдік», – десті.  

Сөйтіп, Жим Гим қағанның жүрегіне оған (Ахметке) деген жеккөрушілік 

сезімін ұялатты. Сол үшін оны қабірінен қазып алып, аяғынан жіппен байлап, 

оның үстінен арбалар өту үшін Чахарсу (Шаһарсу) (Чарсу) базарына сүйреп 

баруға бұйрық берді. Және оның әйелі Інжу қатынды да өлтірді. Оның иелік 

еткен қырық өзге әйелі мен төрт жүз күңін таратып, мал-дүниесін қазынаға 

тәркіледі. Оның ұлдары әмір Хасанның терісін сылып алды да, қалған балалары 

мен ұрпақтарын кешірді. Оның өлімінен соң уәзірлікті Синга атты ұйғырға 

берді. Алты жыл бойы шешім қабылдау мен бекіту оның қолында болды.  

 

921-бет 

Ахметтің өлімінен соң, қағанның уәзірі ұйғыр Синга туралы,  

оның ақуалының нәтижесі жайлы хикая 

 

Синганың уәзірлік ету кезінде қағанға мұсылмандардан болған Қури (Қоры), 

Барқу және Қырғыз уәлаяттарынан бірнеше көпестер келді. Олар аяғы ақ, 

тұмсығы қызыл сұңқарды және ақ бүркітті сыйлық етті. Қаған оларға марапаттар 

жасап, өз дастарқанынан тағам ұсынды, (бірақ) олар жеген жоқ. Ол неге 

олардың жемей отырғанын сұрады. Олар: 
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– Бұл тағам біз үшін арам, – деп айтты. Қаған (бұл сөзден қатты) ашуланып 

кетті, сөйтіп: 

– Бұдан былай мұсылмандар да, ахли кітаптар да қойды (соятын кезде 

тамағынан) бауыздамасын, мұғулдардың әдеті бойынша көкіректерін жарып 

сойсын», – деп бұйырды. Және кімде-кім қойды бауыздайтын болса, дәл сондай 

жолмен оны өлтіруді, оның әйелін, балаларын, үйін және дүниесін (оның 

істегені жайлы) жеткізген адамға беруді бұйырды.  

Өз уақытының жауыз, арам және кесірлі адамдарының қатарынан болған 

христиан Иса Киләмаши (Иса Килямашы), Ибн Маали (Ибн Мағали) мен Бандақ 

ол бұйрықты мықтап ұстанып алып, кімде-кім үйінде қой соятын болса, оны 

өлімге кесуге (рұқсат беретін) жарлық алды. Осы сылтаумен адамдардан көп 

байлық тартып алды.  

Мұсылмандардың құлдарын «Кімде-кім қожайынына жала жабатын болса, 

біз оны азат етеміз» деді, содан өзінің азаттығы үшін олар қожайындарына жала 

жауып, оларды «қылмыс жасады» деп айыптайтын. Иса Килямашы мен оның 

лағынеті көмекшілері сондай дәрежеге дейін алып барды, тіпті мұсылмандар 

төрт жыл бойы ұлдарын сүндетке отырғыза алмады.  

Тақуа шейхул ислам Сайфаддин Бахарзидің (Сайф ад-дин Бохарзи) (Алланың 

оған мейірімі болсын!) шәкіртінің бірі маулана Бурхан ад-дин Бұхари 

Ханбалықта уағыз-насихат айтатын еді. Оған да жала жабылып, оны ол сол 

жақта (кейіннен) дүние салған Манзиге айдап жіберді. Істің өршігені соншалық 

көпшілік мұсылмандар қытай елін тастап кетті. Бұдан соң ол елдегі 

мұсылмандардың ұлықтары Бахауддин Қундузи (Баһау ад-дин Құндузи), Шади 

Жучаң (Шәді Жушаң),  

 

922-бет 

Умар Қирқизи (Омар Қырғызи), қашғарлық мәлік Насыраддин (Насыр ад-дин), 

үндістік Жушаң және өзге ықпалды кісілер Синга уәзірге тағзым етті, содан ол 

(қағанға): «Барлық мұсылман көпестері бұл жақтан кетіп қалды, мұсылман 

елдерінен саудагерлер келмей қойды. Кедендік табыстар жеткіліксіз, сирек әрі 

бағалы тауарларды алып келмейді, себебі жеті жыл бойы қойды бауыздамайды. 

Егер қойды бауыздауға рұқсат шығарар болса, саудагерлер келетін еді, тамға да 

толық жиналар еді», – деп хабарлады.  

Бұған қатысты рұқсат беретін үкім шықты. Оған қоса, қағанның кезінде 

христиандар мұсылмандарға діни тұрғыдан үлкен төзімсіздікпен қарағандықтан, 

оларға қарсы зұлымдық ойластырғандықтан, олар (қағанға) Құранда:  
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«Көпқұдайшылдарды түгелдей өлтіріңдер!» деген аят бар», – деп хабарлады. 

Бұған қаған қатты ашуланып кетті, сөйтіп: 

– Олар мұны қай жерден айтады (біледі)? – деп сұрады. Олар: 

– Бұл жөнінде Абаға ханның алдынан хат келген, – деп жауап берді. Қаған 

хатты талап етіп, мұсылман ғұламаларын шақыртып, олардың ең үлкені 

Бахауаддин Бахайиден (Баһау ад-дин Бахайиден): 

– Сендердің Құрандарыңда осындай аят бар ма, жоқ па? – деп сұрады. Ол: 

– Ия, бар, – деп жауап қатты. (Қаған): 

– Құдай: «кәпірлерді өлтіріңдер» деп бұйырыпты, не үшін сендер 

өлтірмейсіңдер? – деді. Әлгі: 

– Әлі уақыт келген жоқ әрі мүмкіндігіміз қазірше жоқ, – деді. Қаған қатты 

ашуға мініп: 

– Менің мүмкіндігім бар! – деді де, оны өлімге кесуге бұйырды.  

Уәзір Ахмет әмір, ол да уәзір лауазымына ие болған қазы Баһау ад-дин мен 

Дашман әмір «Оны басқалардан да сұрау керек» деген сылтаумен тоқтатып 

қалды. Олар бұрын самарқандық қазылық қызметтегі маулана Хамидаддинді 

(Хамид ад-динді) шақыртып, одан ол нәрсе туралы сұрады. Ол: 

– Мұндай аят бар, – деп жауап берді. Қаған: 

– Неліктен өлтірмейді? – деп сұрады. Ол: 

– Алла Тағала көпқұдайшылдарды өлтіруге бұйрық берген. Егер қаған 

рұқсат берсе, мен кімнің көпқұдайшыл болып есептелетінін айтсам, – деді. 

(Қаған): 

– Айт, – деді. Ол: 

– Сен жарлықтарыңның басына Алла Тағаланың есімін жазатын 

болғандықтан, сен көпқұдайшыл емессің. 

 

923-бет 

Көпқұдайшыл – ол (жеке-дара) Құдайды мойындамайтын әрі оған серіктерді 

тіркейтін, сондай-ақ ұлы Құдайды жоққа шығаратын адам, – деді.  

Қағанға бұл қатты ұнап, ол сөз оның көңілінен шықты. Ол маулана 

Хамидаддинге құрмет көрсетіп, мейіріміне алды. Қалғандар оның сөздерінің 

арқасында азаттық алды.  

Жалпы айтқанда, Синга жеті жыл бойы уәзір болды. 

Бірде қаған одан бірнеше інжу талап етті.  

Ол: «Менде жоқ», – деп жауап берді. 
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Бір Мүбарак шах атты дамгандық (бар еді, ол) қағанның алдына кіре алатын 

және оның сөздері қабыл алынатын еді. Ол Сингаға жамандық жасаудың 

ыңғайлы сәтін күтіп жүрген болатын, сондықтан: «Синга үйінде бір қап інжу 

мен қымбат әшекейлерді сақтап отыр, мен көргенмін. Қаған оны ұстап тұрса, 

мен барып оның үйінен алып келетін едім», – деді.  

Қаған оны (Синганы) алдында ұстап тұрды. Мүбарак шах оның үйінен жұп 

қобдишаны алып келді. Оларды ашқанда оның ішінде көркем інжулер мен 

теңдессіз гауһарлар болды. (Қаған) оларды Сингаға көрсетіп: 

– Қалайша сенде осыншама інжу бола тұра, мен екі-үш інжу сұрағанда сен 

бермедің?! – деді. Синга ұялып қалған (күйде):  

– Маған тәжік шенеуніктер берді, олар растай алады. Олардың әрбірі белгілі 

бір аймақтың әкімі болатын, – деді. (Қаған): 

– Неліктен олар мен үшін де інжу-маржан алып келмеді? Сен маған қатты 

жүннен тоқылған киімдерді алып келесің де, өзіңе ақша мен теңдессіз гауһарларды 

алып қаласың?! – деді. Синга: 

– Олар берді. Қаған мен оларды қайтарып беруім үшін жарлық шығарсын! – 

деді. Оның сөздері дөрекі әрі адуын болғандықтан оның аузын нәжіспен 

толтыруды бұйырды. Және сол жердегі тәжіктердің әмірлерінің бірін Хиндумен 

бірге өлімге кесті. Қалғандары Манзи аймағында еді. (Қаған) олардың бәрін 

ұстап келуге (адам) жіберді. Баһау ад-дин Құндузиді, қашғарлық мәлік Наср ад-

динді, Омар Қырғызи мен Шәді Жушаңды алып келген кезде оларды да  

 

924-бет 

өлтіруге бұйырды. Сосын ол (қаған): 

– Баһау ад-дин Құндузиді оның әкесінен сұратып алып едім, – деді де, оған 

айқайлап өз қолымен бірнеше шапалақ ұрды, сөйтіп мойнына айыр бұғау салып, 

зынданға тастады. Насыр ад-дин жайлы да ол (қаған): 

– Мен оны Қашғардан алдырған едім. Оған оның мүлкін қайтарып беріңдер, 

– деді. (Наср ад-дин) аман қалдырылған соң, атқа міне салыса, онымен бірге көп 

адамдар атпен жолға бірге шықты, себебі ол жомарт әрі кеңпейіл адам болатын 

және оның жақтастары көп еді. Жолда ол қарт болғандығынан арбада келе 

жатқан Кирай баурчи (Керей бауыршы) әмірге кезікті. Мәлік Наср ад-дин 

адамдар тобының арт жағынан оны көрмей қалды, сөйтіп оған сәлем мен 

ілтипат көрсеткен жоқ. Ол ашуланып кетті. Ал бірде осы жаққа келіп кеткен 

бадахшандық мәлік Палуан оған: 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B8/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D2%93%D0%B0%D1%83/
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– Бұл – оны өлімге кеспек болған мәлік Наср ад-дин. Оны босата сала бір 

мезетте ол өз басына осыншама тәкаппарлық пен мақтаныш кіргізіп алыпты. 

Онымен бірге осыншама аттылар шығып кетті. Жыл сайын ол Қайдуға мың 

теңгеден артық (ақша) жібереді, – деді.  

Керей ашуланып кетті, сөйтіп ол қағанның алдына келген кезде оған жала 

жапты. Оны қайта алып келуге бұйрық шықты. Сөйтіп, оны өлімге кесті.  

Омар Қырғызи мен Шәді Жушаң үшін Ажықи ханзада араша болды. Сөйтіп, 

оларға амандық сыйлық етілді.  

Баһау ад-дин Құндузиді де ол (қаған) босатып жіберді. Сосын Синганың 

орнына Олжай чинсанды отырғызды.  

 

Қағанның ұлы әмірлері жайлы хикая, олардың құрметті адамдарының 

есімдері мен олардың әрбірінің саласы жайлы 

 

Қағанның ұлы әмірлерінің бірі барын руынан шыққан, оны осы (Иран) 

жақтан алдыртқан Баян ноян болатын. Ол қағаннан соң сегіз айдан кейін дүние 

салды. Оның ұлдары мен қыздары бар.  

(Ұлы әмірлерінің) тағы бірі – чинсан Хантон ноян. Оны  

 

925-бет 

Нумуғанмен бірге тұтқынға алған еді. Ол қағаннан бір жыл бұрын дүние салды.  

Тағы, қазіргі кезде Темір Бұқаның алдында өмір сүріп, үнемі қызметке ие 

болып келе жатқан Үшашар ноян бар.  

Чинсан Олжай және Дашман да бұрынғыдай ықпалды әрі жарлықтардың, 

пайыздардың, көпестердің істерін және кіріс пен шығыстарды басқарады.  

Чинсан Тархан қазіргі уақытта бұрынғыға қарағанда ықпалдырақ әрі диуанның 

мүшесі болып табылады.  

Налику, Жирқалан мен Чиртаку – үшеуі ағайынды еді. (Олардің бірі) 

құсбегілер бастығы, (екеуі) тұтқауылдар мен гитусундар113 диуанын басқарып, 

білгендерінің бәрін хабарлап және (қажеттілерді) тұтқынға алып отырады.  

Налиқу қаған дүние салған жылы дүниеден өтті.  

Ал Бадам ноян аға құсбегі және Сунжақ ақа (Сұнжақ аға) бітікшінің бауыры 

еді. Ол дүние салғанда оның ұлы Лашын финжан бітікші ұлы әміртұғын. Ол да 

дүние салды. Қазіргі кезде оның орнында оның ұлы Йікә (Жеке) финжан. Ол 

                                                           
113 Гитусундар – барлаушылар, әскери шолғыншы барлаушылар. 
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диуанды және көптеген йамдарды басқарады.  

Керей бауыршы қағаннан кейін дүние салды.  

Ал әскердің ұлы әмірлерінен Амбай барлық әскердің басшысы болатын. 

Қазіргі кезде ол да сол қызметінде жұмыс атқарады.  

Мұқбил финжан әскердің бақауылы еді, (әлі сол қызметті) атқарады.  

Хуқутай (Құқытай) да бұрынғыдай төрт (сарай) қарауылдарының әмірі, қазір 

де (сол) қызметті атқаруда. 

Исмаил мен Мұхаммед шах, Ақтачи (Ақташы), Мүбарак, Турмиш (Тұрмыш) 

және оның бауыры Йиғмиш (бәрі) шүкірші әмірлер болып табылады. Йиғмишті 

Темір қаған тәрбиелеп жетілдірген, олардың дәстүріне сәйкес қағанның сөздерін 

ол жазып отырады.  

 

Қағанның Тағашар (Тағажар) ноянның отбасынан шыққан Наян ноянмен, 

онымен одақтас болған ханзадалармен шайқасы және Жим Гимнің тақ 

мұрагері болып жариялануы жайлы хикаялар 

 

Нақыл етулерінше, 688 хижри жылына сәйкес келетін қақа жылы (доңыз 

жылы) Тағашар (Тағажар) ноянның ұрпақтарынан шыққан Отшы ноянның 

немересі Наян ноян  

 

926-бет 

Есуңге ақаның кей ұрпақтарымен және өзге ханзадалармен бірге қағанға 

сатқындық жасады да, Қайду мен Дуаның жағына (өтіп кетуді) шешті. Қағанның 

әскерлері олардың соңынан шығып шайқасты, бірақ олар әскерді жеңіп кетті. 

Ұлы мәртебелі қағанға (бұл жайлы) хабарлағанда, ол қарт әрі қауқарсыз 

болғанына және буындарының ауырып жатқанына қарамай, пілдің үстіндегі 

зембілде (жолға) шықты. (Шайқас кезінде) жағдай қағанның әскері қашып 

кетуге жақын қалғанда зембіл артылған пілді қыр үстіне қарай қуып, үлкен 

дабылды қақты. Наян ноян мен ханзадалар әскерлерімен қаша жөнелді, 

қағанның әскері оларды қуып кетті. Олардың әскерлері оларды ұстап алып 

қағанның алдына алып келді. Барлығын өлімге кесті, ал олардың әскерлерін ол 

таратып, бөлшектеп (шашып) жіберді. Бұдан соң қаған аяқ ауруының кесірінен 

артық әрекет еткен жоқ. Ал әскерлер Қайду мен Дуаның иеліктерінде қалды.  

Қаған бірнеше жыл бұрын, яғни әлі Қайдудың әскері Нумуғанды тұтқынға 

алып кетпеген кезде, оған (Нумуғанға) тақты мұра ету жайлы сөз айтқан 

болатын, сондықтан бұл (билікке деген) күшті құштарлық оның (Нумуғанның) 
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ойында жүрді. Кейін Жим Гимнің өте ақылды және қабілетті екенін байқай 

бастағанда ол оны қатты жақсы көріп қалды. Туда Мөңке Нумуғанды қайтарған 

кезінде, қаған қағандыққа Жим Гимді отырғызуды бұйырды. 

Нумуған қынжылып қалды, сөйтіп ол: 

– Ол (қаған) болған кезде сені қалай атайтын болады? – деді. Қаған 

ашуланып кетті, оны қатты ұрсып өзінен қуып жіберді де: «Бұдан былай менің 

алдыма келмейтін болсын!» – деді. 

Содан ол (Нумуған) бірнеше күннен соң өлді. Қаған патшалыққа Жим Гимді 

отырғызды. Ол үш жыл патшалық етті, содан соң ол да дүние салды, сонда оның 

тағын мөрлеп тастады. Оның Көкажын (Көкіжін) атты әйелі өте ақылды 

болатын. Қаған оған ілтипатпен қарайтын, оның үкімдерінің барлығын 

орындайтын еді.  

Манзи уәлаятында, Сайанфу аймағынан төмен, теңіз жағалауында Лукин 

атты мемлекет бар. Қағанның өмірінің соңында ол көтеріліс жасады.  

 

927-бет 

Оларды жазалау үшін (қаған) әскермен мұғул әмірлерінен Йиғмиш пен 

Тарханды (қытай әмірлерінен Су чиңді, тәжіктен Ғұлам Сам Чиң мен сейіт 

Ажаллдың бауыры Омар Йу Жиңді жіберді. Олар әлгілерді қиратып, тонауға 

салды. Және Қайду мен Дуаның жағынан қарауылдар әрдайым бір-бірімен 

түйілісіп қалатын, алайда ешқандай шайқас орын алмайтын.  

Қағанның дәуірі соңында Дуа бір рет әскермен жорыққа шығып, Шубай 

отырған, он-он екі мың адаммен ол шекараны күзетіп отырған шекараға және 

Шибаға жақындап келді. Дуа түнде оған шабуыл жасамақ болды. Алайда ол 

(Шубай бұл жайлы) біліп қойып, Дуаның алғы шепкі әскеріне шабуыл жасап, 

үш-төрт мың адамды қырып салды.  

Сол түні Дуа (бұл жайлы) хабардар болды да, ол барлық әскерімен жолға 

шықты. Таңертең олар кездесіп, екі жақтан да көп адам өлтірілді. Ал Шубай 

болса Ажықи мен Ананданы хабардар етпей, асығыс шығып кетті. (Сөйтіп), 

әрине төтеп бере алмай, қаша жөнелді.  

Ажықи хабарды естіген кезде, «Ол жолға шықсын» деп Анандаға хабаршы 

жіберді. Дуа олардың жолға шыққанына және қосылғанына дейін кері бұрылып 

кетті. Сөйтіп, әскер оған жете алмады.  

Бұл (Ажықидың кешігіп қалғаны) Дуаның қағанның әскеріне қарсы шығуға 

дәті барғанының бір себебі еді. Қаған ол жайлы білгенде Ажықиды айыптады 

да, оған тоғыз дүре соқтырды. Содан соң қайтадан оны тағайындап, бұрынғыдай 
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әскер басына жіберді. Қазіргі кезге дейін ол сол жақта және сол шекараны 

басқарады. 

Шубайдың ағасы Қабан ол шайқастан біраз уақыт бұрын дүние салған еді.  

(Баршаға) белгілі болғанындай, Түркістан мемлекеттерін алдымен Алғу 

тонап кетті. Содан соң Қабан, Шубай, Барақ пен ханзадалардың үлкені 

Құнышының ұлы Наян (тонады).  

Қабан мен Шубай алғашында Қайдудың алдында болды, кейіннен қағанға 

бағынды.  

 

928-бет 

Баян финжан лақабы берілген қағанның уәзірі сейіт Ажалл туралы хикая 

 

Марқұм сейіт Ажаллдың немерелерінен Әбу Бәкір есімдісі бар еді. Қаған 

оған Баян финжан лақабын берді. Ол Олжаймен бірге нөкер болды әрі финжан, 

яғни диуан басшы қызметін атқаратын. Құбылай қағанның кезінде ол екі жыл 

бойы уәзір болды. Сол уақыттары қағанның диуандарынан оған қарсы жала 

жабушылар шығып, оған «Алты жүз түмен бәлішті жұмсап жіберді» деп айып 

тақты. Қаған одан қайтаруын талап етті. Ол: 

– Мен бұл қаражаттарды халыққа бөлдіріп бердім. Себебі үш жыл бойы 

табиғат апаты орын алып, егіндер көтерілген жоқ, содан бағынышты 

(құлдарыңыз) кедейленіп кетті. Енді егер қаған бұйрық берсе, мен олардың 

әйелдері мен ұлдарын сатып, қазынаға ақшаны қайтарам, алайда одан мемлекетіміз 

қаусап кетеді, – деді. Қағанға оның бағыныштыларға танытқан аяушылығы ұнап 

қалды да, ол: 

– Барлық найбтар мен әмірлер өздерін ғана ойлайды, ал Баян финжан 

мемлекетті және адамдарды уайымдайды, – деді. Сөйтіп, оған көптеген 

сыйлықтар беріп, алтын тастармен безендірілген киіммен киіндірді де, күллі 

маңызды істерді оған тапсырды.  

Сол күні оны Темір қағанның анасы Көкажын (Көкіжін) қатын шақыртып 

алды да: 

– Сен осындай марапаттар алғансың және қаған саған мемлекет ісін 

тапсырды. Енді сен барып «Міне, тоғыз жылдан бері Жим Гимнің тағы 

құлыптап қойылған, сен бұл жөнінде не бұйырасың?» – деп сұра, – деді. Темір 

қаған бұл кезде Қайду мен Дуаның әскеріне қарсы жорықта жүрген болатын. 
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Баян финжан бұл әңгімені айтты. Қаған шексіз қуанғаннан ауырып жатқан 

орнынан тұрды, әмірлерін шақырып:  

– Сендер бұл сартауыл114 жаман адам деп айтып едіңдер. Бірақ ол оларға 

жаны ашығандықтан бағыныштылар туралы хабарлайды, тақ пен патшалық 

жайлы айтады, олардың ортасында жанжал мен дау-дамай орын алмауы үшін 

менің балаларым жайлы уайымдайды! – деді.  

 

929-бет 

Сөйтіп, ол тағы да Баян финжанды марапаттап, оны оның атасының ұлы 

атымен «Сейіт Ажалл» деп атады. Оған әрі оның сол жерде болған жеті 

бауырына құрметті шапандар жауып, жарлықтар мен пайзалар табыстады да:  

– Дереу (атқа) отыр да, әскермен Қайдуға кетіп бара жатқан менің немерем 

Темірді қайтар да, оны қаған етіп әкесінің тағына отырғыз, үш күн той жаса. 

Сосын ол үш күннен соң жорыққа шығып, әскерге аттанатындай етіп оның 

атына патшалықты бекіт, – деді.  

Сейіт Ажалл бұйрыққа сәйкес аттанды. Темір қағанды жолдан қайтарып, 

Киминфу қаласында оны Жим Гимнің тағына отырғызды. Үш күннен соң 

(қаған) әскерге аттанды. Ал сейіт Ажалл (Құбылай) қағанға қайтып келді.  

Темір қаған шараптың үлкен әуесқойы еді. Содан қаған оны қанша 

насихаттаса да, жазаламаса да пайда болмады. Тіпті (қаған оны) сондай 

дәрежеге дейін (жазалады) – оны үш рет таяқпен ұрғызып, олар оған шарап 

ішуге бермеулері үшін бірнеше күзетшілерді тағайындап қойды. Бұхаралық Риза 

деген лақап атқа ие бір данышпан әркез оның алдында жүретін және «Кимияны 

(алхимияны)115, ақ сиқырды және тілсымдар ілімін білемін» деп таласатын. 

Көзбоямашылықпен және алдампаздықпен ол оның жүрегін жаулап алды да, 

әрдайым жасырынып Темір қағанмен бірге шарап ішетін, сондықтан қаған оған 

ашулы болды. Әрі қанша тырысса да оны Темір қағаннан ажырату мүмкін 

болмады, себебі ол жағымды серіктес және тапқыр сұхбаттас болатын. 

Күзетшілер мен жансыздар шарап ішуге кедергі жасағандықтан, Риза оны 

моншаға барып монша жағатын кісіге монша хауызына баратын құбырға су 

орнына олар ішу үшін шарап құюды үйретті. Ол жайлы қарауылдар біліп 

қағанға хабарлады. Ол күштеп оны Ризадан ажыратуды бұйырды. Содан бір 

сылтаумен (Ризаны) Сики қаласына жіберіп, жолда жасырын өлтіріп тастады.  
                                                           
114 Сартауыл – Мұғул билігі тұсында «сарт тілі» деп парсы тілін атаған, яғни мәтінде сартауыл деп 

парсы елінен келген тәжік тілділерді айтып отыр. 
115 Кимия (алхимия) – жай металдарды алтынға айналдыруға болады және барлық кеселге шипа болатын 

пәлсапалық тасты табу мүмкін деген сенімнен туған ортағасырлық ілім.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80
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930-бет 

Қазіргі уақытта ол қаған болған соң, өз еркімен (ішуді) қойды, содан сирек 

және аз ішеді. Ол толық құдіретті патша болған кезде Алла Тағала оның 

жүрегінен шарапқа деген махаббатты аластатты. Әйтпесе Құбылай қаған оған 

табанды өтініштерімен де, күштеп те (ішуге) кедергі жасай алмас еді.  

Жас болғанына қарамай оның жиырма бес жасында-ақ үнемі аяғы ауыратын, 

сондықтан ол пілдің үстіндегі зембілде жүретін еді. Қазіргі кезде ол бос 

сыбыстар себебінен сақтық жасап (жолға) сирек шығады.  

 

Қағанмен бірге жүретін құл бақсылар туралы хикая, олардың  

(онда болуының) мәні жайлы жаднама 

 

Құбылай қағанның дәуірінің соңында екі тибеттік бақсы болды. Олардың 

бірін – Танба, екіншісін Канба деп атайтын. Танба бақсының екі алдыңғы тісі 

өте ұзын болатын, сол үшін оның еріні жабылмайтын. Олар Нангийас Даймийау 

(Нангияс Даймияу) аталатын қағанның арнайы пұтханасында өмір сүретін. Олар 

туысқан еді әрі қаған алдында үлкен абыройға ие еді. Үлкен бақсылар мен 

олардың шығу тегі Тибеттің патшасынан (тарайды).  

Қытайлықтардың, үндістер мен өзгелердің қатарынан да ламалардың116 көп 

болғанына қарамай (қаған) тибеттіктерге көбірек сенетін. Тағы да басқа бір 

кашмирлік бақсы да бар, оның аты – Қаранташ (Қарантас). Ол да сенімге ие. 

Темір қаған оларға да бұрынғыдай сенеді.  

Әлгі екі тибеттік лама бұйрық беріп, билеп-төстейді. Ем-дом өнерін білетін 

өздерінің нөкерлерін олар қағанды көп ішіп-жеуден бөгеуі үшін оларды қаған 

алдына (қарауылға) қойған. Олардың бұған (қағанның көп ішіп-жеуіне) кедергі 

бола алмаған жағдайында қолданатын бір-біріне байланған екі кішкене таяқшасы 

бар. Олар (таяқшаны) бір-біріне ұрған кезде ағаштың ағашқа ұрылып жағымсыз 

дыбысы шығады. (Сол кезде) қаған қорқа бастап, өзін ішімдік пен тағамнан тыя 

бастайды. Олардың сөздері үлкен салмаққа ие.  

Танба бақсы туралы, оның ықпалы жайлы хикаялардың жиынтығынан  

 

931-бет 

біреуін біз Темір қаған туралы хикаяда айтып береміз.  

                                                           
116 Лама – будда дінінің монахы. 
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Құбылай қағанның қазасы жайлы хикая 

 

Құбылай қаған отыз бес жыл патшалық етіп, сексен үш жасқа жеткенде, 693 

хижри жылына сәйкес келетін мурин жылы, яғни жылқы жылы дүниеден өтті. 

Пәни дүниені ол өзінің немересі, дәуір қағаны, атақты патша Темір қағанға 

қалдырып кетті. Құдай Тағала оның ұлы әулетіне, әсіресе Ислам патшаларының 

патшасы, ең ұлы сұлтан, бейбітшілік пен діннің көмекшісі Олжайту сұлтанға 

ұзақ жылдар құдіретті және бақытты болуды нәсіп етсін!  

 

932-бет 

Құбылай қағанның замандасы болған Машын (елінің) патшалары, Иран, 

Шам, Мысыр, Мағриб және басқа да (елдердің) сұлтандары, мәліктері мен 

атабектерінің хижри жыл санауының 658 жылына сәйкес келетін бичин, 

(яғни) мешін (маймыл) жылынан бастап, хижри жыл санауының 693 

жылына сәйкес келетін мурин, (яғни) жылқы жылының соңына дейінгі 

аралықтағы тарихы және осы аталған уақытта орын алған ерекше 

оқиғалардың қысқа, ықшамдалған түрдегі баяны 

 

Осы уақыт аралығында (билік еткен) Машын патшаларының тарихы 

 

Лизун (Ли-цзун): (Жалпы) қырық бір жыл (патшалық етті). Одан (өткен) 

жиырма алты жылды алып тастағанда – он бес жыл.  

Тузун: Он жыл (билік етті). Тузуннан соң ол мемлекет патшасы Шунжу 

болды. Ал оның таққа отырғанына екі жыл болғанда Құбылай қағанның әскері 

түгелдей ол мемлекетті алып, ол бағынды.  

 

933-бет 

Сұлтандардың, мәліктер мен атабектердің тарихы 

Рұм сұлтандарының тарихы 

 

Рұмда сұлтан Изз ад-дин Кайкаус (Кейқаус) (билеуші) болды. Оның әкесі 

сұлтан Изз ад-дин Кайхусрау (Кайхұсрау) Қусадағта Байжу ноян басқарған 

мұғул әскерінен жеңілген еді. Ол бауыры сұлтан Рукн ад-динмен бірге ортақтасып 

билік етті. Ал Муғинаддин Паруана Рукн ад-диннің мемлекетінің басқарушысы 

еді және оны тәрбиелеп жатқан болатын. Олардың ортасында жанжал шықты, 
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сонда сұлтан Изз ад-дин билікті бауырына беріп, (өзі) Лазиқияға кетті, ал ол 

жақтан Истанбулға (Ыстамбұлға) кетті.  

Беркенің әскері Ыстамбұлға дейін жеткенде, оны Беркеге алып барды. Ал 

(ол) оған Қырым шаһарының сұлтандығын беріп, ол сол жерде дүние салды. 

Оның бауыры Рукн ад-дин 664 хижри жылы кәпірлердің қолынан шахидтік 

өлімін тапты. Оның ұлы Ғияс ад-дин Кей-Хұсырау ибн Қылыш Арыслан 

сұлтандыққа отырды әрі оны да Арзанжанда шахид қылды. Одан соң сұлтандық 

билігі қазір сұлтан болып отырған Ғияс ад-дин Масғұт ибн Кайкаустың атына 

бекіді.  

Диярбекирде және Мосулде: Сұлтан Бадр ад-дин Лулу (билеуші) болды.  

Шам мен Мысырда: Айбек Түркмани бүкіл Мысыр үстінен жеңіске жетті. 

Онымен Халеб және Димашқ иелерінің арасында бірнеше рет жанжалдар орын 

алып отырды, алайда соңынан олар бітімшілікке келді.  

Ал Қудуз  

 

934-бет 

Түркманиға қарсы (жорыққа) шығып, оны өлтіріп Мысыр мен Шамды басып 

алды.  

Содан соң Хұлағу хан Халеб пен Димашқты алып қайтып келген соң, Қудуз 

Шам мен Мысыр әмірлерімен және сұлтан Жалал ад-диннің әскерінің 

қалдықтары Хорезм хандарымен одақтасып, Киту Бұқа ноянмен шайқасты.  

Ал Сирияның билеушісі мәлік Насир Салахаддин Йусуф (Насыр Салах ад-

дин Жүсіп) Хұлағу ханның қызметіне келді, сөйтіп Муш жазығында өлімге 

кесілді.  

Қудуз Киту Бұқа ноянмен шайқастан келген соң, оны Бұндуқдар (Бұндұқдар) 

өлтіріп, патшалық билігін қолына алды. Бұндұкдар Рұмнан (яғни Рұмдағы) 

Туғымен және Туданмен болған соғыстан қайтып келген соң дүние салды. 

Сонда (оның орнына) Әлфи патша болды. Әлфиден соң оның ұлы Ашраф 

әкесінің орнына отырды.  

Керманда: Сұлтан Құтб ад-дин (билеуші) болды. Ол дүние салғанда 

артында екі ұлы Музаффар ад-дин Хажжаж және Жалал ад-дин Суйурғатмиш 

(Жалал ад-дин Сүйірғатмыс) қалды. Сұлтандық атағы сұлтан Хажжаждың 

атында болды, бірақ Таркан қатын жалғыз өзі билік етті. Абақа хан Тарканның 

қызы Падишах қатынды алғандықтан, ол екі-үш жыл сайын ұлы мәртебеліге 

барып тұратын және толық сый-құрмет көрсетілген күйде қайтып оралатын еді.  

Бірде ол ол жаққа келіп, қайтып бара жатқан кезде сұлтан Хажжаж оның 
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қарсысынан шықты. Кездеспей тұрып ол бір жөнсіздіктен сезіктеніп, Керманға 

кетті, одан Үндістанға барып амандықты Дели сұлтаны Шамс ад-диннен іздеді. 

Ол жақта ол он бес жылдай болып, дүние салды.  

Таркан қатын өте әділетті еді. Оның әділдігінің және әділ сот төрелігінің 

арқасында Керманның мемлекеттік істері түгелдей тәртіпке келтірілді. Ахмет 

сұлтанның уақытында ол ордаға келді, сөйтіп Тебриз аймағында дүниеден өтті. 

Оны Керманға алып келді.  

 

935-бет 

Ал сұлтандық билік Жалал ад-дин Сүйірғатмысқа берілді. Расында, ол өте 

ақылды әрі керемет патша болатын.  

Гайхату ханның кезінде оның әйелі Падишах қатын Керманға аттанып туған 

бауыры Сүйірғатмысты тұтқындап, бекініске қамап қойды. Ол бекіністен қашып 

кетті де, Гайхату ханға жасырын келіп, одан кешірім сұрады. Гейхату хан оны 

Падишах қатынға жіберді. Ол оны бірнеше күн күзетпен ұстап, кейін өлтіріп 

тастады.  

Байду (жорыққа) шыққан кезде Сүйірғатмыстың қызы Шахәләм оның әйелі 

болатын, ал Мөңке Темірдің қызы Күрдіжин Сүйірғатмыстың әйелі болатын. 

(Шахәлем Күрдіжинге) елші жіберіп (олар) Падишах қатынды ұстап алды. 

(Оны) ордаға алып келіп Шираз бен Исфаханның аймағында туысқандық 

қысастықтың заңына сәйкес өлтіріп тастады. 

 

Мәліктер мен атабектердің тарихы 

 

Мазандаранда: ...117. 

Мағрибте: ...118.  

Фарста: Атабек Мұзаффар ад-дин Әбу Бәкір (билеуші) болды. Ол 658 жылы 

дүние салған кезде оның ұлы атабек Саъд ұлы мәртебелінің (қағанның) алдына 

барып, ауру халде қайтып келе жатқан еді. Парахан (Ферған) ауданының 

біріндегі Турақу жерінде оған әкесінің дүние салғаны туралы хабар жетті, ал 

оның өзі он екі күннен соң дүние салды. Ширазға оның өлімі туралы хабар алып 

келінген кезде, таққа оның он екі жасар ұлы атабек Мұхаммед отырғызылды.  

 

936-бет 
                                                           
117 Билеушінің есімі жазылмаған. 
118 Билеушінің есімі жазылмаған.  
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Сөйтіп, оны сұлтан Азу ад-дин деп атады. Оның анасы атабек Құтб ад-дин 

Махмұд шах Йаздтің қызы Таркан қатын мемлекет ісін басқарды. Бұл ұл да көп 

ұзамай дүние салды, сөйтіп оның анасы патшайым болды.  

Атабек Әбу Бәкірдің немере інісі Мұхаммед шах оның Салғум (Салғұм) 

(атты) қызын әйелдікке алды. Ол қайын енесімен жанжалдаса бастады да, кейін 

оны өлтіріп тастады.  

Түркен қатын кіші қызы Абиш қатынды ханзада Мөңке Темірге тұрмысқа 

берді. Соңынан Таркан қатын Салчуқ (Салжұқ) шахтың әйелі болды. Біраз 

уақыт өткен соң Салжұқ шах оны өлтіріп тастап, оның екі қызын Сапид 

бекінісіне қамап қойды.  

Ол жағдай туралы ұлы мәртебеліге хабар берілді. (Қаған) Таркан қатынның 

бауыры Йазд атабегі Ала ад-дәула Рукн ад-динмен, мәлік Шабанқарамен және 

сол аймақтағы тәжік әскерімен бірге барып Салжұқ шахты тұтқындау үшін 

Алтачу (Алтажы) әмірді әскермен жіберді.  

Әскер Абарқухқа жеткенде оларға қарсы алты мың шираздық салт атты 

шықты. Атабек Ала ад-дәула оларға бес жүз аттымен соққы беріп, Шираздың 

қақпасына дейін қуып барды. Салжұқ шах Казарунда пана іздеді. Әскер ол 

жаққа да барды. Олармен шайқасып, қаланы басып алды да, қырғын салып, 

тонау жасады. Ал Салжұқ шахты тауып алып өлтіріп, оның басын Ширазға 

жіберді.  

Атабек Ала ад-дәула ол жерде (шайқас кезінде) жарақат алып, бірнеше 

күннен соң дүние салды.  

 (Таркан қатынның) қыздарын бекіністен шығарып алды, оларды әжесі, 

Керманның әкімі болған Барақ хажиб Құтлық сұлтанның қызы Жақұт тарқанмен 

ұлы мәртебеліге алып келді. Сөйтіп, Абиш қатынды ханзада Мөңке Темірге 

беріп, Шираздың атабектігі Абиш қатынға тиесілі болды. Ал басқа сіңлісі Биби 

Салқумды (Бибі Салқұмды), оған анасы жағынан нағашы болып келетін Йаздтің 

атабегі Йусуф (Жүсіп) шахқа ұзатты. Абиш қатын Арғын ханның уақытында 

дүние салды, оны Ширазға әкеліп, 

 

937-бет 

оны жоғарыда аталған Азу ад-диннің, атабек Мұхаммедтің құрметіне 

тұрғызылған Азудийа (Азудия) медресесінде жерледі. Оған Күрдіжин ханзада 

мұрагер болды.  

Бірнеше жылдан бері Шираз мәліктерінің қызметін саудагерлер мен 

көпестер атқарып жатқанына қарамай күні бүгінге дейін дабылды Абатектер 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%96%D2%A3%D0%BB%D1%96/
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сарайы алдында қағады әрі сол жерде ұлы диуанды ұйымдастырады.  

Ал Систанда: Мелик Шамсуддин Мухаммед Курат Ғури (Мәлік Шамс ад-

дин Мұхаммед Күрат Ғури) Мөңке қағанның жарлығына сай Систанның мәлігін 

өлтіріп, әкім болды. Ал бұдан кейін өлтірілген мәліктің жиені Наср ад-дин мәлік 

Хұлағу ханнан елші алып келіп Систанды мәлік Шамс ад-дин Курттан алып 

қойды. Содан мемлекетті иеленіп, қазіргі уақытқа дейін әкім болып отыр.  

 

Осы уақыт арасында орын алған еске алуға тұрарлықтай  

оқиғалардың тарихы 

 

*** 

659 хижри жылы Бадруддин Лулу Мосулде дүниеден озды. 

 

*** 

 Басқа (бір оқиға): 664 хижри жылының жазында, ережеп айының он жетінші 

жұлдызында математика ғылымдарында теңдессіз болған, дәрігер-ғалым болған 

Муайид ад-дәула Арази дүние салды.  

 

*** 

Тағы (бір оқиға): 669 хижри жылының жазында, сафар (сапар) айының он 

тоғызыншы жұлдызында таңертең Нишапурда тауда тастың үстінде тас 

қалмағандай, ал жазықтардағы алып тастар ауаға шаң болып шашылып кеткендей 

сезілгендей, сондай (күшті) жер сілкінісі болды. Он бес күн бойы жер сағат 

сайын сілкініп отырды.  

 

*** 

Тағы (бір оқиға): 671 хижри жылы қыс ортасында Құдай 

 

938-бет 

сақтаған Тебризде үлкен жер сілкінісі орын алды, сөйтіп төрт ай бойы уақыты 

уақытымен дүркін-дүркін жер сілкініп тұрды.  

 

 *** 

Тағы (бір оқиға): 672 хижри жылының жазында, зул-хижжа айының он 

жетінші жұлдызында, дүйсенбі күні Бағдатта күн батқан кезде Хауажа Наср 
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(Насыр мырза)  дүниеден өтті. Хауажа (мырза) өзін Мұса мен Жауад шахидтердің 

қабірлері қасына жерлеуді өсиет етті. Мұсаның қабірінің аяқ жағында бос орын 

тауып жерді қазғанда, ол жерде (қабырғасы) кафельмен безендірілген қабір 

табылды. Зерттеген кезде, оны халиф Әл-Насыр Ли-дин-илла өзінің қабірі 

ретінде қаздырғаны, бірақ оның ұлы Захир әкесінің өсиетіне қарсы (шығып) оны 

өз ата-бабалары ортасына Русафа жерінде жерлегені мәлім болды. Ол кездердің 

еске алуға тұрарлық ғажап та, керемет оқиғасы болған жағдай – ол (халиф) бұл 

қабірді тұрғызуды аяқтаған күн – Насыр мырзаның туылған күніне, (яғни) 597 

хижри жылының жумада әл-әууәл айының он бірінші жұлдызына, сенбі күніне 

сәйкес келген еді. Жалпы оның өмір сүргені жетпіс бес жыл, жеті ай, жеті күн 

болды.  

 

*** 

Тағы (бір еске аларлық оқиға): 673 хижри жылының зул-хижжасының 

жиырма бесі күні Тустың Радакан жазығында Арғын аға дүниеден өтті.  

 

939-бет 

ҮШІНШІ БӨЛІМ 

ҚҰБЫЛАЙ ҚАҒАН ТУРАЛЫ ДАСТАН 

Оның мақтауға тұрарлық өмір салты, мінез-құлқы, айтқан нақылдары мен 

оның берген жақсы үкім-жарлықтары, тағы бұған жоғарыдағы екі бөлімге 

кірмей қалған, түрлі кітаптардан, әртүрлі адамдардан жеке-жеке (түрлі 

уақыттарда) белгілі болған оқиғалардың баяны 

 

... ... ... (Бұл тақырыпқа қатысты деректер жазылмаған). 

 

Арық Бұқаның қазасынан кейінгі оның әйелдері мен ұлдарының жағдайы 

туралы, қағанның ордасын ұлдарының арасында бөліп беруі,  

оның әмірлері мен ұлдары жайлы  

 

Бүлік оты өшкен соң Арық Бұқа өзінің бауыры Құбылай қағанға аттанды, 

сөйтіп кешірім мен үзір сұрау жолына түсті. Ол әйелдерін өзімен бірге алып 

барып, төрт ұлы Йібүкірді, Мәлік Темірді, Найрау Бұқаны және Таммашыны 

жұртында қалдырып кеткен еді. Оның жазғы тұрағы Алтайда, қыстауы Урунга 

(Орұнғы) мен Қырғызда еді. Олардың ортасы екі-үш күндік жол. Сұрғақтан бике 

сол жақта болатын.  
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Арық Бұқа қағанның алдында бір ай, алты күн болып, сонда дүние салды. 

Оны Бурах Ундурге (Бұрах Өндірге), Силинга өзеніне жақын жердегі Шыңғыз 

ханның Ұлы қорығына алып барды. Құбылай қағаннан басқа Сұрғақтан бике 

мен өзге ханзадалардың барлығы сол жерде жерленген.  

Арық Бұқаның әйелдерінің есімінің 

 

940-бет 

бірі – ойрат руынан шыққан Илчиқмиш (Елшікміш) болатын, басқа бірі – 

найманның кучугур (құшұғұр) тармағынан шыққан Қутуқта (Құтықты) қатын. 

Одан екі қызы бар еді. Үлкені – Чалуқан ака (Шалуқан аға), оны баяуыт руынан 

шыққан Найанқа (Наянқа) гургенге берді. Бұл Шалуқанның Никудар атты 

қызын Мәлік Темір айттырып алды. Ол Сұрғақтан бикенің жұртында, үйінде 

тұрды, оның одан Қамтай атты қызы бар, оны әлі тұрмысқа берген жоқ.  

Екінші қызының есімі – Нумуған, оны ойрат руынан шыққан Шопан 

(Шұбан) гургенге тұрмысқа берді.  

(Арық Бұқаның) үшінші әйелі қоңырат руынан шыққан Қутлу қатын 

болатын. Ол да Сұрғақтан бикенің жұртында тұрды, оның балалары жоқ.  

Оның (Арық Бұқаның) барлас руынан шыққан Ирауғуй атты күңі болды. Ол 

осы жаққа елші болып келген Қаданның әпкесі болатын. Бұл кумайдан (күңінен) 

Найрақу Буқа (Найрақу Бұқа) атты ұлы болды.  

Оның тағы бір күңі бар еді, ол қазір тірі. Ол қоңырат руынан, есімі – Ишитай 

(Ишітай). Құтықты қатынның ордасында тұрды. Одан оның Таммачи (Таммашы) 

атты ұлы болды.  

Арық Бұқа дүние салғанда оның әйелдері өз жұрттарына қайтты. Арадан үш 

жыл өткен соң қаған: «Арық Бұқаның ұлдары мені көруге келсін!» – деп 

бұйырды.  

Олар бұл мәртебеге жеткенде (қаған): «Есудар қатын өмір сүрген үлкен 

жұртты Йібүкір басқарсын!» деп әмір етті. Содан Йібүкір Есударды әйел етіп 

алды да, олар бірге үш жыл болды. Әйелі оған бала сыйлаған жоқ, сөйтіп дүние 

салды. Оның орнына үйсін қауымынан Узтухма (Өзтума) қатынды (әйел етіп) 

алды, одан екі ұлды болды: Хулачу (Хұлашы) және Улжайтимур (Олжайтемір). 

Хұлашы әкесінің жанында Наскиге қарасты Ариқан Жайдан жерінде. Ал 

Олжайтемір Темір қағанның алдында мулазим. Оның (Арық Бұқаның) қоңырат 

пен қораластың тармағы болған қаранұт руынан шыққан Чалун (Шалүн) 

қатыннан тағы бір, (аталған екі ұлынан) үлкен Ил Буқа (Елбұқа) атты бір ұлы 

бар. Оның найман руынан шыққан, Күшлік ханның жиені Уғул Тигиннен (Оғыл 

тегіннен) туылған тағы бір Удига (Үдіге) атты ұлы бар.  
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941-бет 

Және оның тағы бір, бұрын Төле ханға тиесілі болған, қоңыраттан шыққан 

Байан (Баян) қатын атты әйелі бар болатын.  

(Төле хан қайтыс болған соң) Сұрғақтан бике жұртты Арық Бұқаға берді. 

Құтуй қатын осында келгенде ханзадалар Жұмқыр мен Тарақайды сол ордада 

қалдырды. Сосын ол жақта Хұлағу ханның (отбасысынан) ешкім қалмағандықтан 

«Қалайша біз мұндай орданың бос тұруына жол береміз?!» деді. Сөйтіп, ол 

жаққа Оғыл тегін қатынды жайғастырды. Бүгінгі таңда ол орда, қазір оның жасы 

он сегізде болған Үдігеге тиесілі. Ол Мәлік Темірдің алдында мулазим әрі оның 

сұлдұс руынан шыққан Жаутуу ноянның қызы және Сүдүн (Судын) ноянның 

немересі Байқа есімді әйелі бар.  

Және (Құбылай қаған) Арық Бұқаның екінші ұлы Мәлік Темірға Лин-гүн 

қатынның ордасын басқаруды бұйырды.  

Күшлік ханның қызы өте ақылды және қабілетті еді. Ол Құтықты  

ханзаданың анасы болатын. Құтықтының Туба Игачи (Туба әпке) атты қыпшақ 

тайпасынан шыққан күңінен туылған Тукал Буқа (Тоқал Бұқа) атты ұлы бар. 

Тоқал Бұқа ержеткен кезінде дүние салды.  

Оның (Құтықтының) тағы екі қызы бар еді. Үлкені – оны қоңыраттан 

шыққан Салжытай гургенге тұрмысқа берген Кілміш аға. Кішісі – баяуыт 

руынан шыққан Қундуз Игачидан (Құндыз әпкеден) туылған Ширин ака 

(Шырын аға). Оны үйсіннен шыққан Туқчи (Тушы) гургенге тұрмысқа берді.  

Лин-гүн қатын дүние салғанда одан Илтимур (Елтемір) атты қызы қалды, 

оны Парыс Буқа (Барыс Бұқа) гургенге тұрмысқа берді. Ал Мәлік Темір оның 

орнына жалайырдан шыққан Таран ноянның қызы, Улдуқу ноянның немересі 

Гилта (Келте) қатынды алып, оны сол үлкен жұртқа жайғастырды. Негізінде бұл 

жұрт Хұлағу ханның үлесіне берілген болатын, алайда арақашықтықтың 

алыстығынан, оның отбасы мүшелерінің жоқтығынан оны Мәлік Темір басқарады. 

Бұл Келте қатыннан оның баласы болмады. 

Мәлік Темірдің тағы бір Тура атты әйелі бар, дүрбен руынан шыққан ұлы 

әмірден болған жасауыл Шіркенің қызы. Одан оның екі ұлы бар. 

 

942-бет 

Бірі – Уйратай (Ойратай), әкесінің қасында қызметте. Өзгесінің аты – Махмұд, 

ол да сол жерде.  

Сондай-ақ одан (Тура атты әйелінен) оның екі қызы бар: бірінің аты – 

Имаган, оны ойраттардан шыққан Тұралшы гургеннің немересі болып келетін 

Барыс Бұқаның немересі Тоқтемір гургенге тұрмысқа берді. Ал екінші (қызының) 

есімі – Илқутлуғ (Елқұтты (Елқұтлық)), оны сұлдұс руынан шыққан, Дуаның 
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қызметінде әмірлер басшысы болған және Әмуя өзенінің бергі жағында өмір 

сүретін Кубактың ұлына берді.  

Оның тағы Туқлуқ Улжай (Тулық Олжай) атты күңі бар, Алмалиқтың 

(Алмалықтық) жүздік әмірі болған Байқараның қызы.  

Мәлік Темірдің ұлы келесі тәртіппен төртеу: Мыңхан, Ажықи, Есен Туа, 

Баритай (Бәрітай). Олар ойрат руынан шыққан Барыс Бұқаның қызы Имаган 

қатыннан туылған.  

Сондай-ақ Құбылай қаған Арық Бұқаның ойрат руынан шыққан үлкен әйелі, 

Арық Бұқа өлген сәтте өзінің өміріне қол салмақ болған, (бірақ басқалар) оған 

жол бермеген, содан қайғыдан өлген Илчиқмыштың (Елшықмыштың) ордасын 

оның ұлы Найрақу Бұқаға берді. Бұл жұртта оның Ашиқтай (Ашықтай) атты 

қызы болды.  

Содан соң ол (Найрақу Бұқа) қағанның алдына аттанған соң бұл жұрт Мәлік 

Темірге тиесілі болып қалды. Қазіргі уақытта оны Мәлік Темірдің ұлы Ажықи 

басқарады.  

Таммашыға Құтықты қатынның ордасын берді. Онымен қосылмай тұрып 

Құтықты дүние салды. Оның орнына ол найманнан шыққан Сурқуду 

бауыршының қызы, осы жақта (қызметте жүрген) Сартақ пен Бурундуқ 

(Бұрындық) жиені Иртигинді (Ертегінді) алды. Сосын ол осы әйелімен бірге 

қағанның алдына кеткен кезінде бұл жұрт қараусыз қалды.  

Найрақу Бұқаның келесі тәртіпте бес ұлы бар: Қуртақа (Қортаға), Нашын, 

Самқар, Баян Ибуған, Аратимур (Аратемір).  

Аратемірдің анасы олқұнұттан шыққан Ужин Игачи (Ожын әпке).  

Қалған төртеуінікі (олардың анасы) қоңырат руынан шыққан Ашықтай 

қатын, ол – Құбылай қағанның бәйбішесі Жабүн қатынның жиені.  

Таммашының екі ұлы бар. Бірінің есімі – Байан (Баян), басқасынікі – Дурбан 

(Дүрбен).  

 

943-бет 

Қазіргі уақытта Қайдудың ұлдарымен бірге болған Арық Бұқаның ұлы  

Мәлік Темір ханзаданың ұлы әмірлері 

 

Бірінші – сұлдұс руынан шыққан Сұнжақ ноянның ұлы Сүдүн (Судын) 

ноянның немересі Жауту әмір. Ол – сол қанаттың түменбасы әмірі. Оның Қадан 

атты ұлы бар. Ол қарауыл мен қару-жарақты басқарады. Ол Мәлік Темірдің 

қызын алған.  

Тағы бірі – қоңқотан руынан шыққан Меңлік атаның немересі Қыпшақ бар. 

Әкесі Кукучу кусчи (Көкіші (Көкеші) құсбегі) әрі түменбасы әмір еді. Ол оң 



 267 

қанаттың бір қарауылы мен қару-жарақты басқарады.  

Тағы бірі – қанқайаттар мыңдығының әмірі Алақа. Ол осында келіп кеткен 

Жилига баһадүрдің ұлы.  

Тағы бірі – жалайырлардан шыққан Жаңқи гурген, ол мыңдық әмір. Бұл 

(Жаңқи гурген басқарған мыңдық), бұған дейін Уқай (Оқай) әмір басқарған 

мыңдық болатын. Ол (Жаңқи гурген) жарлыққа сай ойрат мыңдығымен бірге 

ханзадалардың сүйегін жерлейтін үлкен қорық – Бұрах Өндірді қорғады.  

Нумуғанға серіктес болған ханзадалар бағынбаушылық танытып, әскерлер 

тарап кеткен кезде бұл мыңдықтың көп бөлігі Қайдудың әскеріне қосылды да, 

кейбірі сол жақта қалды. Ал қазір бұл мыңдық Оқайдың ұрпақтарына тиесілі.  

Тағы бірі – сұлдұс руынан, бітікшілердің үлкені болған Гирайдай (Керейдай) 

бар.  

Тағы бірі – Мәлік Темірдің Кихатай (Киіктай (Кәктай, Қияқтай)) атты сүт 

бауыры. Ол да сұлдұс руынан. Ол ордада ас дайындау мен өзге де істерді 

басқарады.  

Тағы бірі – меркіт руынан шыққан Қадақа, ол ұлы әмір, әрі бақауылдар 

бастығы. Әскер басқару ісі соның қолында. 

Тағы бірі – қоңқотан руынан шыққан Сақтай, кезекшілер әмірі. 

Тағы бірі – қоңқотан руынан шыққан Сука (да бар), ол бір қарауылды 

басқарады.  

Тағы бірі – Құтықы ноянның ұлы Батуқа, ол мыңдық әмірі.  

Тағы бірі – Ноян бауыршының ұлы Исан Тимур (Есентемір) бауыршы.  

Тағы бірі – орда әмірі Бисутай ноян.  

Тағы бірі – наймандардан шыққан Арық Бұқа ноян.  

Тағы бірі – арулат руынан Бурғучи (Бұрғышы) жарғышының ұлы Чаулдар 

(Шәуілдір).  

Тағы бірі – жалайырдан шыққан Буғрах (Боғрах) жарғышының ұлы Ибурган 

(Ибұрған).  

944-бет 

Тағы бірі – бисут руынан Жебе ноянның ұрпағы Туқан ахтачи (Туқан 

ақташы).  

Тағы бірі – сұлдұс руынан шыққан Буртақтың (Бортақтың) ұлы Туғрил 

(Тұғырыл).  

Тағы бірі – қарақытайлардан шыққан Абақайдың ұлы Құндақай қазынашы.  

Тағы бірі – қурулаттан (қорылаттардан) шыққан Абишқа шүкірші.  

Тағы бірі – тәжіктерден шыққан Мәлги иракачи (Мәлгі ерағашы).  

Осымен бітті (аяқталды). 
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Үгетай қағанның ұлдары мен немерелері жайлы жаднама................................... 

ЕКІНШІ БӨЛІМ: Үгетай қаған жайлы тарихи хикая: оның патшалық дәуіріне 

қатысты оқиғалар, билікке келу уақыты, билік уақытында орын алған ерекше 

оқиғалар, таққа отыру кезіндегі тағының, әйелдерінің, ханзадалары мен 

әміршілерінің суреттелуі, оның жүргізген соғыстары, оның қатысқан 

шайқастары мен жеткен жеңістері жайлы баяндау...................................................... 

Оның билік еткен заманында орын алған түрлі жағдайлар мен оның қаған 

тағына отыруы.................................................................................................................. 

Үгетай қағанның сиыр жылынан басталатын тарихы........................................... 

Қағанның бұйрық бере бастағаны жайлы, оның заңдарды белгілеп, маңызды 

мемлекеттік істерді атқаруы жайлы хикая.................................................................... 

Қағанның інісі Төлемен бірге Қытай аймағына жорық жасауы және осы 

уақытқа дейін қарсылық жасап келген аймақтың бағындырылуы............................. 

Төле ханның Туңқан (Тоңхан) қаһалқа деген жерге келіп жетуі, ол мекенді 

Алтан ханның әскерлері дуалмен қоршап қойған болатын, бұл мекеннің 

Дербендке ұқсас алынуы.................................................................................................  

Тұқылқы шербидің Қытай әскерлерімен шайқасы, оның жеңілісі мен оған 

қағанның көмек жіберуі, оған көмекке нангиястықтардың келуі, Алтан ханның 

өлімі мен Қытай елінің толықтай алынуы..................................................................... 

626 хижри жылының жазының раби әл-әууәл айына сай келетін хукар жыл, 

яғни сиыр жылынан бастап, 631 хижри жылының жумада әл-әууәл айына сай 

келген мурин жыл, яғни жылқы жылының соңына дейінгі аралықтағы қағанның 

замандастары болған Қытай мен Машын қағандарының, Иран, Сирия, Мысыр 

және өзге де мемлекеттердің халифтері мен сұлтандарының, мәліктері мен 

атабектерінің және бірнеше аймақтың әміршілерінің тарихы және 625 жылдың 

айларына сай келетін қулқуна жылы, яғни тышқан жылының оқиғаларын қоса 

қысқаша баяндайды. Бұл уақыт Шыңғыз ханның өлімі мен қағанның таққа отыру 

уақытын қамтиды............................................................................................................. 

Осы уақыт арасындағы Қытай патшаларының тарихы......................................... 

Осы уақыт арасындағы Машын патшаларының тарихы...................................... 

Осы уақыт арасындағы Бағдат халифтерінің тарихы .......................................... 

Осы уақыт арасындағы Ирак пен Әзербайжандағы сұлтандардың 

тарихы............................................................................................................................... 

Сұлтан Ғияс ад-диннің хал-жағдайы....................................................................... 

Мазандаран, Диярбекир, Шам, Мағриб, Парсы мен Керман мәліктері мен 

атабектерінің тарихы....................................................................................................... 

Хорасандағы мұғул әміршілерінің тарихы............................................................. 

Үгетай қағанның қунин жылы, яғни қой жылынан басталатын 

4 

 

 

 

 

13 

 

13 

15 

 

16 

 

17 

 

 

17 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

24 

24 

25 

 

25 

30 

 

32 

32 

 



 591 

тарихы............................................................................................................................... 

Қағанның Құрылтай өткізіп, мемлекетінің түрлі атырабына (аймақтары мен 

шекараларына) ханзадалар мен әміршілерді сайлағаны жайлы................................. 

Ханзадалар мен мұғул әскерлерінің Дешті Қыпшақ, Бұлғар, Орыс аймағы 

мен Магас, Алан, Пулар, Башқұрт пен Мажарда жүргізген шайқастары.................. 

Ханзадалар Қыпшақ жағына жорыққа аттанып, одан қайта оралғанға дейінгі 

уақыттағы қағанның тұрғызған зәулім ғимараттары жайлы хикая және оның 

қыстаулары мен жайлаулары, әртүрлі аялдау орындары мен демалу орындары 

жайлы баяндау................................................................................................................. 

Үгетай қағанның науқастануы және оның өлімі................................................... 

Басталуы 626 хижри жылының раби әл-әууәл айына сай келетін хукар жылы, 

яғни сиыр жылынан бастау алып, 631 жылдың жумада әл-әууәл айына сәйкес 

келетін мурин жылы, яғни жылқы жылының соңына дейінгі аралықтағы 

қағанның замандасы болған Қытай, Машын хақандары, Рұм, Шам, Мысыр 

халифтері мен сұлтандарының, Иран жерінің мәліктері мен атабектерінің және 

басқа уәлаятта әкім болған әміршілердің тарихы........................................................ 

Осы аталған уақыт аралығындағы Қытай патшаларының тарихы...................... 

Осы аталған уақыт аралығындағы Машын патшаларының тарихы.................... 

Бағдаттағы халифтердің тарихы.............................................................................. 

Мосулдегі сұлтандардың тарихтары....................................................................... 

Мәліктер мен атабектердің тарихтары.................................................................... 

Қыпшақ даласындағы кейбір ханзадалар мен Хорасандағы әміршілердің 

және басқа да уәлаяттар ханзадаларының тарихы....................................................... 

(Қыпшақ даласындағы) кейбір ханзадалар тарихы............................................... 

Хорасан әміршілерінің (аталған жылдардағы) тарихы......................................... 

ҮШІНШІ БӨЛІМ: ҮГЕТАЙ ҚАҒАН ЖАЙЛЫ ДАСТАН.................................... 

Оның мақтауға тұрарлық сипаттары, өмір салты мен мінезі, оның аузынан 

шыққан мысалдары, берген жақсы үкімдері және оның жоғарыдағы екі бөлімде 

енгізілгендерден бөлек билік құрған заманында орын алған оқиғалар мен 

жағдайлары, түрлі адамдардан және түрлі кітаптардан белгілі болған 

деректер............................................................................................................................ 

Оның саясаты (жазалаулары) жайлы хикая............................................................ 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ЖОШЫ ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН.......................... 

БІРІНШІ БӨЛІМ: Жошы ханның шежіресінің баяны, оның әйелдері, ұлдары 

мен қазіргі уақытқа дейін ұрпақтарынан тараған тармақтары жайлы баяндау, 

оның бейнесі және оның ұлдары мен ұрпақтарының шежіресі.................................. 

Жошы ханның ұлдары, оның қазіргі уақытқа дейін тармақталып келген 

немерелерінің баяны........................................................................................................ 

Жошы ханның бірінші ұлы – Орда.......................................................................... 

Орданың бірінші ұлы – Сартақтай.......................................................................... 
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Құнышының (Қонишының) бірінші ұлы – Баян.................................................... 

Құнышының (Қонишының) екінші ұлы – Башқыртай.......................................... 

Құнышының (Қонишының) үшінші ұлы – Шаған Бұқа........................................ 

Құнышының (Қонишының) төртінші ұлы – Мақұдай.......................................... 

Орданың екінші ұлы – Құли..................................................................................... 

Құлидің бірінші ұлы – Тумахан............................................................................... 

Құлидің екінші ұлы – Тұман.................................................................................... 

Құлидің үшінші ұлы – Мыңхан............................................................................... 

Құлидің төртінші ұлы – Аяшы................................................................................. 

Құлидің бесінші ұлы – Мұсылман........................................................................... 

Орданың үшінші ұлы – Құрымшы (Қорымшы) ....................................................  

Орданың төртінші ұлы – Қоңқыран........................................................................ 

Орданың бесінші ұлы – Шұрмақай (Жұрмахай).................................................... 

Орданың алтыншы ұлы – Құтұқұй .........................................................................  

Орданың жетінші ұлы – Хұлағу.............................................................................. 

Хұлағудың бірінші ұлы – Темір Бұқа...................................................................... 

Хұлағудың екінші ұлы – Ұлқұты............................................................................. 

Жошы ханның екінші ұлы – Бату............................................................................ 

Батудың бірінші ұлы – Сартақ................................................................................. 

Батудың екінші ұлы – Туқұқан................................................................................ 

Туқұқанның бірінші ұлы – Тарту............................................................................ 

Туқұқанның екінші ұлы – Мөңке Темір................................................................. 

Туқұқанның үшінші ұлы – Туда Мөңке..................................................................  

Туқұқанның төртінші ұлы – Тоқта Бұқа................................................................. 

Туқұқанның бесінші ұлы – Оқашы.......................................................................... 

Батудың үшінші ұлы – Ибуған................................................................................ 

Батудың төртінші ұлы – Ұлақшы............................................................................ 

Жошы ханның үшінші ұлы – Берке........................................................................ 

Жошы ханның төртінші ұлы – Беркежар................................................................ 

Жошы ханның бесінші ұлы – Шибан...................................................................... 

Жошы ханның алтыншы ұлы – Таңғұт................................................................... 

Жошы ханның жетінші ұлы – Бууал....................................................................... 

Жошы ханның сегізінші ұлы – Шылауқан............................................................. 

Жошы ханның тоғызыншы ұлы – Сеңгір............................................................... 

Жошы ханның оныншы ұлы – Шымбай................................................................. 

Жошы ханның он бірінші ұлы – Мұхаммед........................................................... 

Жошы ханның он екінші ұлы – Одыр..................................................................... 

Жошы ханның он үшінші ұлы – Тоқа Темір.......................................................... 

Жошы ханның он төртінші ұлы – Шыңқұм........................................................... 
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ЕКІНШІ БӨЛІМ: ЖОШЫ ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН...........................................  

Оның билікке келу уақыты, билік құрған кезінде орын алған оқиғалар 

туралы: таққа отыру кезіндегі тағының, әйелдерінің, ханзадалар мен 

әміршілердің суреттелуі, оның жайлаулары мен қыстаулары, жүргізген 

соғыстары жайлы, ұрыстары мен жеткен жеңістері туралы баяндау және оның 

билік құруының ұзақтығы жайлы.................................................................................. 

Жошы ханның жағдайы жайлы қысқаша хикая..................................................... 

Әке мұрагері ретінде Батудың таққа отыруы және оның билік құрған 

кезіндегі өмірлік жағдайлары......................................................................................... 

Жошы хан ұлысының тағына Беркенің отыруы және оның өмірлік 

жағдайларының баяны.................................................................................................... 

Батудың екінші ұлы Туқұқанның ұлы Мөңке Темірдің өз ұлысының 

патшалық тағына отыруы............................................................................................... 

Мөңке Темірдің бауыры Туда Мөңкенің таққа отыруы, оның ұлдарының 

Мөңке Темір мен Тартуды тақтан тайдыруы, олардың бірігіп патшалық құруы, 

олардан Тоқтайдың қашуы мен айламен, Ноқайдың көмегімен тұтқынға 

түсіріліп, өлтірілуі........................................................................................................... 

Тоқтайдың өз ұлысының тағына отыруы, Ноқай екеуінің арасында қарсылық 

пен жанжалдың туындауы, бір-біріне қарсы соғыс ашуы және Ноқайдың жеңіліс 

тауып, мерт болуы........................................................................................................... 

ҮШІНШІ БӨЛІМ: ЖОШЫ ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН..........................................  

Оның мақтауға тұрарлық сипаттары, өмірлік салты мен мінез-құлқы, оның 

айтқан өсиеттері, берген жақсы үкімдері мен билік құрған кезінде орын алған 

оқиғалар мен жағдайлар. Олар жоғарыдағы екі бөлімде айтылғандардан бөлек, 

түрлі адамдар мен әртүрлі кітаптардан белгілі болған деректер................................ 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ШАҒАТАЙ ТУРАЛЫ ДАСТАНДАР..................... 

Шағатай жайлы дастанның бірінші бөлімі: Шағатай шежіресінің баяны: оның 

әйелдері мен балалары және қазіргі уақытқа дейін тараған ұрпақтарының 

тармақтары жайлы жаднама және оның бейнесі мен оның балалары мен немере-

шөберелерінің шежіресі.................................................................................................. 

Оның ұлдары мен немерелері және (олардың) қазіргі уақытқа дейінгі 

тармақтары туралы жаднама.......................................................................................... 

Шағатайдың бірінші ұлы: Муатуған ...................................................................... 

Муатуғанның бірінші ұлы: Байжу........................................................................... 

Муатуғанның екінші ұлы: Бөрі................................................................................ 

Муатуғанның үшінші ұлы Есен туа........................................................................  

Муатуғанның төртінші ұлы: Қара Хұлағу.............................................................. 

Шағатайдың екінші ұлы: Мошы Еба....................................................................... 

Шағатайдың үшінші ұлы: Білгеші........................................................................... 

Шағатайдың төртінші ұлы: Сарбан......................................................................... 
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Шағатайдың бесінші ұлы: Есу Мөңке..................................................................... 

Шағатайдың алтыншы ұлы: Байдар........................................................................ 

Шағатай жайлы дастанның екінші бөлімі. Оның патшалық құрған кезіндегі 

тарих және билігі туралы хикаялар, оның билік тағының, әйелдерінің, ханзадалар 

мен әміршілерінің бейнелері, ұлысы, кейбір соғыстары мен жеткен жеңістері 

жайлы деректер, билігінің ұзақтығы, қазіргі уақытқа дейінгі одан тараған 

рулардың ақуалы мен тарихы......................................................................................... 

Шағатай хан қайтыс болғаннан соңғы Шағатай ұлысының билік жағдайы, 

қазіргі уақытқа дейінгі оның ұрпақтарының таққа кезекпен отыруы жайлы 

хикая.................................................................................................................................. 

Шағатай жайлы дастанның үшінші бөлімі. Оның мадақтауға тұрарлық өмір 

салты, мінез-құлқы, өмірлік жағдайлары мен оқиғалары және айтқан ғибратты 

нақылдары мен біліктері, жоғарыдағы екі бөлімге кірмей қалған, әртүрлі 

дереккөздерден жеке-жеке белгілі болған бұйрықтары туралы дастан.....................  

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАН ТУРАЛЫ ДАСТАН............................. 

Төле хан жайлы дастанның бірінші бөлімі. Оның шығу тегін хикаялау, оның 

қазіргі уақытқа дейін жалғасып келген нәсілдері мен жұбайлары, ұлдары мен 

немерелері жайлы жаднама. Мұнда патша болған ұлдарынан туылған ұрпақтар 

қосылмайды, себебі патша болған ұлдары жайлы бөлек сөз етілетін болады.......... 

Төле ханның бірінші ұлы: Мөңке қаған.................................................................. 

Төле ханның екінші ұлы: Жорика........................................................................... 

Төле ханның үшінші ұлы: Құтықты........................................................................ 

Төле ханның төртінші ұлы: Құбылай қаған........................................................... 

Төле ханның бесінші ұлы: Хұлағу хан.................................................................... 

Төле ханның алтыншы ұлы: Арық Бұқа................................................................. 

Төле ханның жетінші ұлы: Бошақ........................................................................... 

Төле ханның сегізінші ұлы: Мұға............................................................................ 

Төле ханның тоғызыншы ұлы: Сүгетай.................................................................. 

Төле ханның оныншы ұлы: Собықтай.................................................................... 

Төле хан жайлы дастанның екінші бөлімі. Оның әкесі мен бауырлары жайлы 

жоғарыда айтылған деректерден бөлек, ол таққа отырған кезіндегі хикаялардың 

қысқаша мазмұны, оның таққа отырған кезіндегі тағының, жұбайларының, 

ханзадалары мен әміршілерінің бейнелері, оның жүргізген соғыстары, жеңген 

уәлаяттары мен қол жеткізген жеңістері туралы жаднама және оның 

патшалығының ұзақтығы жайлы хикая......................................................................... 

Төле ханның әкесінің көзі тірі кезіндегі жағдайы, (әкесіне) қызмет етуі, 

жүргізген соғыстары мен жеңіп алған қалалары туралы хикаялар............................ 

Төле ханның әкесі қайтыс болғаннан соңғы жағдайы, оның өзіне заңды түрде 

тиісті атажұрты мен әкесінің астана қаласында бекітілуі туралы, оның 

бауырларымен ынтымақты қарым-қатынаста болуы, жүргізген соғыстары мен 
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жеңістері, оның ісінің нәтижелері мен аяқталуы туралы хикаялар............................ 

Ал, енді, оның әкесінің астана қаласы мен үйінде тұрақтағаны 

жайлы................................................................................................................................ 

Енді оның бауырларымен ауызбіршілік жағдайлары жайлы және оның әкесі 

қайтыс болғаннан соң жүргізген соғыстары мен жеткен жеңістері жайлы............... 

Ісінің соңы және оның сырқаттану себебі мен қайтыс болуы.............................. 

Төле ханның жұбайы Сұрғақтан бике мен оның ұлдары жайлы; ол қайтыс 

болған соң анасының зейінділігі мен ынта-жігерінің арқасында (ұлдарының) 

қағандық пен патшалыққа қол жеткізуі мен патшалық дәрежесін алуы, оның 

(Сұрғақтан бикенің) қабілетті, парасаттылығы мен басқарушылығы туралы 

хикая.................................................................................................................................. 

Төле хан жайлы дастанның үшінші бөлімі. Оның мақтауға тұрарлық өмірлік 

салты мен мінез-құлқы туралы; жоғарыдағы екі бөлімге кірмеген, әртүрлі 

кітаптар мен тұлғалардан танымал болып қалған әртүрлі оқиғалары, айтқан 

нақылдары мен біліктері, шығарған жарлықтары мен үкімдері................................. 

ШЫҢҒЫЗ ХАН ҰЛЫ ҮГЕТАЙ ҚАҒАННЫҢ ҰЛЫ КҮЙІК ХАН ТУРАЛЫ 

ДАСТАН........................................................................................................................... 

Күйік хан жайлы дастанның бірінші бөлімі: Оның (Күйік ханның) шығу 

тегінің шежіресі, оның жұбайлары, ұлдары мен немерелерінің және қазірге дейін 

одан тараған үрім-бұтақтардың толық баяны............................................................... 

Күйік хан жайлы дастанның екінші бөлімі. Оның таққа отырған уақыты мен 

билігі жайлы хикаялар; хан тағына отырғаннан кейінгі билігі және 

жұбайларының, ханзадалар мен әміршілерінің бейнелері, билікке жеткенге 

дейінгі жүргізген соғыстары мен жеткен жеңістері туралы жаднама........................ 

Кіріспе........................................................................................................................ 

Күйік ханның таққа отыруы жайлы хикаялар........................................................ 

Күйік ханның дәуірінің соңы, оның жомарттығы мен қайырымдылығы 

туралы; Емілге қарай аттануы, оның Самарқан аймағында дүниеден өтуі туралы 

хикаялар............................................................................................................................ 

Төрегене қатын мен Күйік ханның замандастары болған Қытай мен Машын 

елдері патшаларының, Иран, Мысыр, Шам, Мағриб елдерінің әміршілері, 

халифтері, сұлтандары, мәліктері мен атабектерінің тарихы. (Ол) қысқаша 

баяндама ретінде 5 жылды қамтиды, 639 жылдың шағбанына сай келетін парс 

жыл, яғни барыс жылынан бастап, 634 жылдың рамазан айына тура келетін 

мурин жыл, яғни жылқы жылына дейінгі аралықтағы тарих...................................... 

Осы бес жыл аралығында болған Қытай және Машын елдерінің 

патшаларының тарихы.................................................................................................... 

Осы бес жыл аралығындағы әмірлердің, халифтердің, сұлтандардың, 

мәліктер мен атабектердің тарихы................................................................................. 

Хорасандағы әмірлердің тарихы.............................................................................. 
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Бағдаттағы халифтердің тарихы.............................................................................. 

Рұмдағы сұлтандардың тарихы............................................................................... 

Мәліктер мен атабектердің тарихтары.................................................................... 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ ҰЛЫ ТӨЛЕ ХАННЫҢ ҰЛЫ МӨҢКЕ ҚАҒАН 

ТУРАЛЫ ДАСТАН. БІРІНШІ БӨЛІМ: Оның шежіресінің баяны, оның әйелдері 

мен перзенттерінен тараған, қазіргі кезге дейін тармақтары сақталған 

ұрпақтарының баяны. Оның және оның әйелдерінің бейнесі мен ұрпақтарының 

шежіре кестесі.................................................................................................................. 

Мөңке қаған туралы дастанның екінші бөлімі. Оның таққа отыруы жайлы 

жаднама, әйелдері мен ханзадаларының бейнесі, (таққа отыру) уақыты, жеткен 

жеңістері туралы хикаялары, Мөңке қағанның таққа отыруына себеп болған 

оқиғалар мен алғышарттар, оның анасы Сұрғақтан бикенің жігерлі әрекет-

тері..................................................................................................................................... 

Оның (Мөңке қағанның) хан тағына отыруының кіріспесі (алғышарт-

тары).................................................................................................................................. 

Мөңке қағанға қарсы Үгетай қағанның ұрпағы арасынан кейбір ханза-

далардың опасыздық пен қастық ойластыруы, ол жағдайлардың Кішік құсшы 

жағынан ашылуы, сөйтіп хабардың жеткізілуі мен олардың ұсталуы жайлы 

хикая.................................................................................................................................. 

Мұңғасар ноянның ханзадалармен бірге сатқындық ойластырған әміршілерді 

тергеуден өткізуі туралы хикая...................................................................................... 

Шағатай немересі Есентоқаның және оның әйелі Тоқашай мен Бөрінің келуі 

туралы, олардың жағдайларының баяны....................................................................... 

Мөңке қағанның (Күйік ханның жесірі) Оғыл Қаймыш қатын мен Күйік 

ханның ұлы Қожыны шақыртуы, Оғыл Қаймыштың Жасақ Заңына сай өлім 

жазасына кесілуі және Жеті Құттың өлімге бұйырылу жағдайлары туралы 

хикая.................................................................................................................................. 

Мөңке қағанның қалған (әлі тұтқындалмаған) бүлікшілерді жазалау үшін 

кейбір әміршілерді жан-жаққа аттандыруы және оның туыстарының күнәларын 

(қылмыстарын) кешіруі туралы хикая........................................................................... 

Ханзадалар мен әміршілердің Мөңке қағаннан үйлеріне қайтуға рұқсат 

беруін сұрауы және олардың үйлеріне сый-құрметпен және түрлі сыйлықтармен 

қайтарылуы туралы хикая............................................................................................... 

Мөңке қағанның мемлекеттік іске көңіл бөлуі, (елде) тәртіп пен абаттықтың 

орнауы, түрлі әлеуметтік дәрежедегі адамдарға мейірімділік жасауы, 

әміршілердің түрлі (елдерге) жіберілуі жайлы хикая.................................................. 

Мөңке қағанның өз бауырлары Құбылай мен Хұлағуды әскерімен Шығыс 

пен Батысқа аттандыруы және оның өзінің жорыққа шығуы туралы, Қытай 

мемлекетінің (әлі оған) бағынбаған қалаларын жеңіп алу ниеті мен өзге де 

(жағдайлар) жайлы хикаялар.......................................................................................... 

Құбылай қағанның Жарлық үкіміне сәйкес Нангиясқа аттануы, Яужу 
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қаласының қоршауға алынып, (оның) қайтып оралуы мен Кан өзенін кешіп өтуі 

туралы хикая..................................................................................................................... 

Мөңке қағанның сырқаттануы, оның өлімі және мәйітінің сандыққа салынып 

Ордаға жеткізілуі, оны аза тұту туралы хикаялар........................................................ 

Құбылай қағанның жорықтарының аяқталуы және оған Мөңке қағанның 

өлімі туралы хабардың жетуі жайлы хикая................................................................... 

Мөңке қағанның замандастары болған Қытай мен Машын патшаларының, 

Иран жерлері мен Шам, Рұм, Мысыр, Мағриб өңірлерінің әміршілері, халифтері, 

сұлтандары, мәліктері мен атабектерінің хижри ж.с.б. 648 жылға сәйкес келетін 

қақа, (яғни) доңыз жылының басынан, 655 жылына сәйкес келетін муғай, (яғни) 

жылан жылының соңына дейінгі аралықта орын алған ерекше оқиғалардың 

қысқаша тарихы............................................................................................................... 

Сол аталған жылдардағы Қытай мен Машын патшаларының тарихтары.......... 

Әмірлер, халифтер, сұлтандар, мәліктер мен атабектердің тарихы..................... 

Әмірлердің тарихы.................................................................................................... 

Бағдат халифтерінің тарихы..................................................................................... 

Рұмдағы сұлтандардың тарихы............................................................................... 

Мәліктер мен атабектердің тарихы......................................................................... 

Айтылған уақыттар аралығындағы орын алған еске алуға тұрарлық 

оқиғалар............................................................................................................................ 

Мөңке қаған туралы дастанның үшінші бөлімі: Оның мақтауға тұрарлық 

өмірлік салты мен мінез-құлқы, оның айтқан нақыл сөздері мен өсиеттері, берген 

жақсы үкімдері туралы және жоғарыдағы екі бөлімде айтылмаған, оның 

уақытында орын алған, әртүрлі кітаптар мен түрлі тұлғаларда жеке-жеке 

айтылып, кеңінен танымал болған оқиғалар туралы.................................................... 

ШЫҢҒЫЗ ХАННЫҢ НЕМЕРЕСІ ТӨЛЕ ХАННЫҢ ҰЛЫ ҚҰБЫЛАЙ 

ҚАҒАН ТУРАЛЫ ДАСТАНДАР................................................................................... 

БІРІНШІ БӨЛІМ: Құбылай қаған туралы дастан. Оның шежіресі, әйелдері 

мен ұрпақтарынан тараған, қазіргі уақытқа дейін тармақтары сақталған 

ұрпақтарының баяны, оның суреттелуі мен ұрпақтарының шежіре кестесі, оның 

асыл болмысы туралы жаднама..................................................................................... 

Оның әйелдері мен ұлдары туралы жаднама......................................................... 

Бірінші ұлы – Туржи (Торжы)................................................................................. 

Екінші ұлы – Жим Гим............................................................................................. 

Үшінші ұлы – Мыңқала............................................................................................ 

Төртінші ұлы – Нумуған.......................................................................................... 

Бесінші ұлы – Қорыдай............................................................................................. 

Алтыншы ұлы – Қоғашы.......................................................................................... 

Жетінші ұлы – Оғроқшы (Ұрықшы)....................................................................... 

Сегізінші ұлы – Абашы............................................................................................ 
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Тоғызыншы ұлы – Көкіші (Көкеші)........................................................................ 

Оныншы ұлы – Құттытемір (Құтлық Темір).......................................................... 

Он бірінші ұлы – Туқан............................................................................................ 

Он екінші ұлы – [Ағруғшы] мәлім емес.................................................................. 

ЕКІНШІ БӨЛІМ: Құбылай қаған туралы дастан. Оның таққа отыруына 

алғышарт болған жағдайлар жайлы және таққа отыру кезіндегі тағының, 

әйелдерінің, ханзадалары мен әміршілерінің суреттемесі, оның (билік ету уақыты 

әрі) патшалық дәуірінің тарихы мен хикаясы, онымен бірге болған Арық Бұқа 

және өзге де ханзадалар туралы оқиғалар мен хикаялар, қағанның жүргізген 

соғыстары мен жеңістері туралы, оның әр шепке тағайындаған әскерлері мен 

әміршілері туралы және оның алдында болған ханзадалар жайлы жаднама мен 

оның әміршілерінің есімдері туралы............................................................................. 

Оның хандық тағына отыруы туралы кіріспе сөз.................................................. 

Ханзадалардың Құбылай қағанды таққа отырғызған соң Арық Бұқаға 

елшілер жіберуі, оның әскерінің қағанмен екі-үш рет шайқасуы, соңында оның 

әскерінің жеңіліске ұшырауы туралы хикаялар........................................................... 

Алғудың Арық Бұқаға қарсылық жасауы, оның себептері мен оның Арық 

Бұқаның әскерімен жүргізген шайқасы, Алғудың жеңіліс табуы, (кейіннен) оның 

қайта күшке ие болуы, Арық Бұқаның мүшкіл жағдайы, оның (түрлі жақтан) 

жинағанының (әскерінің) шартарапқа тарап кетуі туралы хикаялар......................... 

Арық Бұқаның әлсіздік пен шарасыздықтан қағанға қарай жолға шығуы, 

(оның) өз кінәсін мойындауы, сондай-ақ оның ісінің нәтижесі жайлы 

хикая.................................................................................................................................. 

Ханзадалар және мұғул мен қытай (жеріндегі мұғул) әміршілері бірге 

жиналып Арық Бұқаны тергеуге алғанының (қорытынды) жарғысы........................ 

Қаған өзінің ұлдары Нумуған мен Көкішіні (Көкешіні) өзге ханзадалармен 

бірге Қайдуға қарсы соғысқа аттандыруы және ханзадалардың ол екеуіне 

опасыздық жасамақ болғаны туралы хикаялар............................................................. 

Қағанның Нангияс уәлаятына әскер жіберуі мен ол иеліктердің бойсұнуы 

жайлы хикаялар................................................................................................................ 

Қытай уәлаятында қағанның тұрғызған ғимараттары, сол мемлекетте 

қабылданған ережелер, дәстүрлер, заңдар мен тәртіптер жайлы хикаялар............... 

Қытай өңірінің әміршілері, уәзірлері мен бітікшілері, олардың дәрежелерінің 

толық баяны, тағы да ол халықта қалыптасқан ережелер мен тәртіптер, ол 

қауымға жүргізілген мусталахаттар (реформалар) жайлы хикаялар.......................... 

Қағанның мемлекетінің шекаралары туралы хикая және мемлекеттің 

шекарасын әскермен қорғап тұрған ханзадалар мен әміршілер туралы 

жаднама............................................................................................................................. 

Қағанның әркез алдында болатын және қағанға тәуелді ханзадалар мен ұлы 

әміршілер туралы хикаялар............................................................................................ 

Қағанның уәзірі болған сейіт Ажалл Бұхаридің ұлы жайлы және оның 
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немересі Баян финжан туралы хикая............................................................................. 

Қағанның уәзірі әмірші Ахмет Бенакенти туралы хикая, оның Гау 

финжанның қолынан ажал табуы және Манзидің азат болуы.................................... 

Ахметтің өлімінен соң, қағанның уәзірі ұйғыр Синга туралы, оның 

ақуалының нәтижесі жайлы хикая................................................................................. 

Қағанның ұлы әміршілері жайлы хикая, олардың құрметті адамдарының 

есімдері мен олардың әрбірінің саласы жайлы............................................................. 

Қағанның Тағашар (Тағажар) ноянның отбасынан шыққан Наян ноянмен, 

онымен одақтас болған ханзадалармен шайқасы және Жим Гимнің тақ мұрагері 

болып жариялануы жайлы хикаялар.............................................................................. 

Баян финжан лақабы берілген қағанның уәзірі сейіт Ажалл туралы 

хикая.................................................................................................................................. 

Қағанмен бірге жүретін құл бақсылар туралы хикая, олардың (онда 

болуының) мәні жайлы жаднама.................................................................................... 

Құбылай қағанның қазасы жайлы хикая................................................................. 

Құбылай қағанның замандасы болған Машын (елінің) патшалары, Иран, 

Шам, Мысыр, Мағриб және басқа да (елдердің) сұлтандары, мәліктері мен 

атабектерінің хижри жыл санауының 658 жылына сәйкес келетін бичин, (яғни) 

мешін (маймыл) жылынан бастап, хижри жыл санауының 693 жылына сәйкес 

келетін мурин, (яғни) жылқы жылының соңына дейінгі аралықтағы тарихы және 

осы аталған уақытта орын алған ерекше оқиғалардың қысқа, ықшамдалған 

түрдегі баяны.................................................................................................................... 

Осы уақыт аралығында (билік еткен) Машын патшаларының тарихы............... 

Сұлтандардың, мәліктер мен атабектердің тарихы............................................... 

Рұм сұлтандарының тарихы..................................................................................... 

Мәліктер мен атабектердің тарихы......................................................................... 

Осы уақыт арасында орын алған еске алуға тұрарлықтай оқиғалардың 

тарихы............................................................................................................................... 

ҮШІНШІ БӨЛІМ: Құбылай қаған туралы дастан: Оның мақтауға тұрарлық 

өмір салты, мінез-құлқы, айтқан нақылдары мен оның берген жақсы үкім-

жарлықтары, тағы бұған жоғарыдағы екі бөлімге кірмей қалған, түрлі 

кітаптардан, әртүрлі адамдардан жеке-жеке (түрлі уақыттарда) белгілі болған 

оқиғалардың баяны.......................................................................................................... 

Арық Бұқаның қазасынан кейінгі оның әйелдері мен ұлдарының жағдайы 

туралы, қағанның ордасын ұлдарының арасында бөліп беруі, оның әміршілері 

мен ұлдары жайлы...........................................................................................................  

Қазіргі уақытта Қайдудың ұлдарымен бірге болған Арық Бұқаның ұлы Мәлік 

Темір ханзаданың ұлы әміршілері................................................................................. 
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Осы кітапты басып шығаруға демеушілік жасаған «ЕRG көмек» корпоративтік 

қорына алғыс білдіреміз. 
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