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«Дана баланың данышпан қарияға айналуы» 

Осыдан 70 жылдай бұрын бір қарапайым жігіт өмір сүріпті.Өзі өнерлі, он 

қолынан өнер тамған, өзге жұрттың тілін білетін, өз тілін құрметтейтін 

елжанды екен. Күндердің күнінде еліне бір сұлу қыз көшіп келеді. Қыз да 

өнерлі, суырыпсалма ақындығы бар болатын. Бір көргеннен жігіт қызға 

ғашық болады. Екі жастың махаббаты жарасып, өз алдарына шаңырақ 

құрады. Жігіт күні –түні еңбек етеді. Әйелі үй шаруасымен айналысады. 

Осылай ай артынан ай, күн артынан күндер жылжып өте береді. Күндердің 

күнінде әйелі терезеден қарап тұрса бір қарлығаш шырылдай  ұшып, 

айналып, келіп- кетіп  жүргенін көреді. Қарлығаштың  үйлерінің төбесіне ұя 

салғанын жақсы ырымға жорып: «Е, бізге де бақыт құсы келген екен,құдай 

жақсылығын бізге де берер.Біз де осы қарлығаш сияқты балалы болып, 

сәбиімізді бауырымызға басатын күн туар»,---деп іштей  қуанып қалады. 

  Шынында да ерлі-зайыпты жас жұбайлар көп кешікпей ұлды болады. 

Сәбилеріне ат қоярда баяғы қарлығаш естеріне түсіп, осы бала бізге де, елге 

де қанатымен қарлығаш сияқты су себер. Жерін қорғайтын ер болар, еліне 

бейбітшілік нұрын себер деп атын «Нұр» деп қойған екен. Нұр атына заты 

сай нұрлы жүзді, өткір көзді, күлкісі қарын тойдырарлықтай, сотқарлығы  бір 

елге жетерліктей, ақылдылығы да басқа балалардан өзгеше, көпшіл, зерек, 

еңбекқор болып өседі. Нұр зеректігінің арқасында білім алып, 

еңбекқорлығының арқасында темірден түйін түйіп, елді таң қалдырады.Зерек 

бала елінің қамын ойлайтын ел ағасының жасына да жетеді.Осы кезде ел 

ішінде бүлік шығады. Халық болса әрбіреуі әр жаққа тартып, елдің берекесі 

кетеді.Елдің басын біріктірер басшыны әрі іздеп, бері іздеп  жұрт ел билігін 

Нұрдың қолына тапсырады. Болашақта көш бастап,халықтың  бақытты өмір 

сүруіне өзі ғана жауапты екенін түсінеді. Ел ішіндегі тұрмысты жақсартып, 

халықтың өз еліне, жеріне деген махаббаттарын нығайтуға, намыстарын жау 

қолына бермеуге  үйретеді. Алыс елді жақындатып, елдің достығын 

нығайтуға бар күш-жігерін жұмсайды. Елі күннен күнге көркейіп, басқа елдің 

халықтары қызыға қарайтын күн туады. Күндердің күнінде ата-анасының 



қарлығаш туралы айтып берген әңгімесі есіне түседі.Қарлығаштың 

балаларын қорғағанын, самұрық құстың өз жұмыртқасын жыланнан 

қорғағанын елге қалай үлгі  етуге болады деп күні-түні ойланумен болады. 

Елінің болашағын ойлаған би ел ордасының дәл ортасына самұрық құстың 

жұмыртқасын қорғап тұрған ескерткіш орнатады. Ескерткіштің әсемдігі мен 

биіктігіне таң қалмаған адам қалмайды.Бұл монумент елді бірлікке, 

бейбітшілікке шақырып тұрғандай әсер қалдырады. Баяғы дана бала ел 

қамын ойлайтын данышпан қария жасына жетеді. Қарияның ақылдылығына, 

зеректігіне, данышпандығына барлық әлемде бас имеген адам  

қалмайды.Осылай еліне бейбітшілік пен бақыт.сыйлаған,  ел қамын ойлаумен 

жүрген данышпан қария әлі де патшалық құрып, халқымен бақытты өмір 

сүріп жатса керек. 



 


