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АЗƏРБАЙҖАН ХАЛЫК ƏКИЯТЕ

Тылсымлы шәмдәл

Борын-борын заманда яшəгəн, ди, бер патша. Аның күзлəре сукырайган. 
Бик күп табиблар килеп караса да, дəвасын таба алмаганнар. Ахырда бер-
се килеп:

– Падишаһым, күзлəреңнəн дəва бар, əмма кеше кулы җитмəс җирдə, – дигəн.
Патша:
– Син урынын əйт, мин таптырырмын.
Табиб əйткəн:
– Ак диңгездə ала балык бар. Аның канын сөртсəң, əүвəлгедəн дə яхшырак күрə 

башларсың.
Табиб сүзлəреннəн соң патша илдəге бөтен балыкчыларны җыйдыра да улын 

чакырып əйтə:
– Улым, ала балык элəккəнче беркем дə кайтып китмəсен!
Егет балыкчыларга: «Кем дə кем ала балыкны тотса, бик зур бүлəк алачак»,  – 

дип игълан итте. Балыкчылар, ятьмəлəрен атып, балык тота башладылар. Берзаман 
бер ятьмəдə ала балык күренде. Егет караса, бу шулкадəр матур балык икəн, кеше 
сəламəт кулын кисəргə кыяр, əмма аны үтерергə кыймас. Балык телгə килде:

– Əй, егет, мине үтермə, вакыты җиткəч, мин сиңа үзем кирəк булырмын.
Шаһзадə: «Табиб ялган сөйлəгəн булса, əтиемнең күзе дə ачылмас, балыкны да 

үтереп гөнаһлы булырмын. Бу җан иясен җибəрү яхшырак булыр», – дип уйлады да 
балыкны дəрьяга атты. Соңра балыкчыларга əйтте:

– Əгəр берəр кеше бу серне ачса, башын тəненнəн аерачакмын.
Балыкчылар, бу серне ачмабыз, дип ант эчтелəр. Егет, аларга хезмəт хакын 

биреп, юлга чыкты. Кайтып атасы янына килде дə:
– И атам, диңгездəге бөтен балыкны тотып бетерсəк тə, ала балыкны таба ал-

мадык.
Гөнаһ шомлыгына, патшага беркөнне килеп хəбəр бирделəр: «Əй патша, ба-

лыкчылар синең күзеңнең дəвасы – ала балыкны тотканнар иде, лəкин улың аны 
ятьмəдəн чыгарып диңгезгə ташлады».

Патша, бу сүзне ишетүгə, улының башын кисəргə боерды. 
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– Ул, тизрəк үлүемне телəп, тəхетемə хуҗа булмакчы иде. Миннəн алда үлсен!  – 
дип, бик ачуланды.

Вəзирлəре, аксакаллар, карасакалларның: «Ялгышма, улыңны үтермə, сөргенгə 
җибəр», – дип ялваруларына бераз йомшап, улын илдəн чыгарып җибəрергə боер-
ды.

Шаһзадə шул көнне үк юлга чыкты. Ак диңгез яныннан узып бара иде, юлда бер 
егеткə тап булды. Егет сорады:

– Кардəш, кая киттең?
Шаһзадə:
– Үзем дə белмим. Аягым кая барса, башым да шунда бара.
Егет əйтте:
– Алайса, мин дə синең кебек икəн. Юлдаш булыйк.
Патша улы əйтте:
– Əйдə, дуслар гына түгел, туганнар булыйк.
Икəү, дуслашып, юлга кузгалдылар. Бераз киткəннəн соң, теге егет шаһзадəдəн 

сорап куйды:
– Соравымны гаеп итмə, кардəш. Нинди һөнəрең бар?
– Бер һөнəрем дə юк шул.
– Борчылма, мин – бик яхшы табиб. Шəһəрлəрне, авылларны гизик, ни казан-

сам, синең белəн урталай бүлəрмен. Шулай яшəрбез.
Хəйран юл үтеп, бер шəһəргə җиттелəр болар. Əлеге шəһəр патшасының кызы 

телсез калган, имеш. Җиде ел сөйлəшми икəн. Патша: «Кем дə кем кызымның 
телен ачса, кызымны аңа бирəчəкмен, ача алмаса, башын кисəчəкмен», – 
дип игълан иткəн, имеш. Бик күп табиблар килсə дə, һичбер чара күрə алмыйлар, ди.

Табиб егет белəн шаһзадə икəүлəп патша янына баралар. Əдəпле итеп башын 
игəч, табиб əйтə:

– Мин кызыңның телен ачарга килдем.
– Əй егет, сиңа кадəр кырык табиб килде, берсе дə кызымны терелтə алмады. 

Һəммəсен үтерттем. Сине кызганам, юлыңда бул.
Егет əйтте:
– Патша исəн булсын! Үлгəн табиблардан артык җирем юк. Кызыңның телен ача 

алмасам, үтерерсең. Рөхсəт ит, дəвалап карыйм.
Табиб, юлдашын да алып, кыз янына кереп китте. Патша, вəзирлəрен ияртеп, бо-

ларны күзəтергə ашыкты. Табиб, кыз янына керсə дə, аңа һич сүз катмады. Бүлмəдə 
якутлар белəн бизəлгəн матур алтын шəмдəл тора икəн. Шəмдəлгə борылып болай 
диде:

– Исəнме, əй алтын шəмдəл!
Бу шəмдəл кызга əнисеннəн калган ядкяр, кыз аны үзеннəн артык сөяр иде. 

Чынында исə кыз, əнисе үлгəннəн соң, җиде ел беркем белəн дə сөйлəшмим дип ант 
эчкəн булган.
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Табиб егет дəвам итте:
– Əй алтын шəмдəл! Бу кичтə мин – синең кунагың. Бер əкият сөйлəрмен, ə 

син мине тыңла да җавап бир. Əй алтын шəмдəл, көннəрдəн бер көнне бер тегүче, 
балта остасы һəм табиб, юлдаш булып, юлга чыгалар. Беркадəр үткəч, урманда төн 
кунарга туктыйлар. Йокылары килə. Бергəлəп йокласалар аю-бүре зыян салыр дип, 
чиратлашып йокларга булалар. Шобага салалар болар. Беренче булып кизү торыр-
га балта остасына төшə. Осталыгын күрсəтү нияте белəн, тегелəр йоклаган чакта, 
агачтан бер кыз сынын юна да йокларга ята. Чират тегүчегə җитə. Тегүче матур сын-
ны күрə дə, бер күлмəк тегеп, кызны киендерə. Таң якынлашканда, тегүчене табиб 
алыштыра. Ул да, үз һəвəслеген күрсəтер өчен, агачтан юнылган кызга дару биреп, 
аңа җан өрə. Иртəн торгач, балта остасы əйтə:

– Бу кызны, агачтан юнып, мин ясадым. Кыз минеке!
Тегүче əйтə:
– Мин аңа күлмəк тектем, ул минеке!
Табиб əйтə:
– Аңа җанны мин бирдем, ул минеке булырга тиеш!
Өч юлдаш кыз өчен дəгъвалаша башлыйлар. Инде əйт, алтын шəмдəл, ул кыз 

өч юлдашның кайсысына булырга тиеш?
Алтын шəмдəл җавап бирмəгəн.
Егет əйтте:
– Əй алтын шəмдəл, җавап бир, юкса сиңа бер агач белəн шундый итеп орыр-

мын, кырыкка ярылырсың!
Җансыз шəмдəл ничек җавап бирсен инде! Егет шəмдəлне ватарга дип 

кизəнгəндə, кыз түзə алмый, телгə килə:
– Əй егет, шəм сөйлəшəмени? Аннан сорама, миннəн сора.
Егет:
– Əйт, алайса.
Кыз:
– Балта остасына, тегүчегə хакын түлəргə кирəк. Кызга җан биргəн табибтыр, 

җанны акчага сатып алып булмый. Димəк, кыз табибка булырга тиеш.
Патша һəм аның вəзирлəре, кызның тавышын ишетеп кереп, егеткə рəхмəт укы-

дылар. Патша, вəгъдə ителгəнчə, кызны егеткə бирмəкче иде, егет, үзенең гаилəсе 
булганын аңлатып, аны дусты шаһзадəгə бирүен үтенде.

Егет, шаһзадə, патша кызы – өчəү бергə юлга чыктылар, Ак диңгез ярына килеп 
җиткəч, кыз сорап куйды:

– Əй егет, син, хəйлə белəн мине сөйлəштереп, антымны боздырдың. Белəсем 
килə, сез кемнəр, мине кая алып барасыз?

Табиб əйтте:
– Мин – балыклар патшасының улы. Ак диңгездə йөзгəндə, балыкчылар 

ятьмəсенə элəктем. Каным патша күзлəренə дəва иде. Бу егет миңа тимəде, кире 
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җибəрде. Мин сине бирнəлəрең белəн бергə шушы егеткə багышладым. Бүгеннəн 
син – минем сеңлем, шаһзадə киявем булыр. Кирəгем чыкса, Ак диңгез ярына килеп, 
мине чакырыгыз.

Шуннан соң егет бармагын кисеп берничə тамчы канын шешəгə салды да патша 
улына бирде:

– Атаңның күзенə сөрт, күзлəре ачылыр.
Табиб алар белəн саубуллашты, диңгезгə чумып балыкка əйлəнде дə күздəн 

югалды.
Шаһзадə кызны үз шəһəренə алып кайтып китте. Əти-əнисе белəн күрешеп, ба-

лык канын əтисенең күзлəренə сөртте. Патшаның күзлəре ачылды.
Патша, шəһəрне бизəтеп, зур бер мəҗлес ясады. Улын, кызылдан киендереп, үз 

урынына тəхеткə менгерде. Кырык көн, кырык төн туй ясадылар. 
Икəү бəхетле гомер кичерделəр. Сез дə шулай бəхетле гомер кичерегез!
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Волшебный подсвечник

Жил-был слепой шах. Никто его не мог вылечить. Однажды появился 
во владениях шаха новый лекарь, осмотрел глаза правителя и гово-
рит:

– Я знаю лекарство для твоих глаз. Но до него не достанет рука человека.
Шах так обрадовался, что даже подскочил на троне.
– Ты только скажи, где найти его, а уж я пошлю кого-нибудь за ним хоть на край 

света. 
– Что ж, попробуй, – ответил врач. – В белом море водится пятнистая рыба. 

Если сделаешь примочки к глазам из крови этой рыбы, то прозреешь.
Только вымолвил врач эти слова, шах приказал трубить в трубы и созвать всех 

рыбаков, а затем позвал сына и сказал ему:
– Сын мой и наследник трона, бери рыбаков и отправляйся с ними на берег 

бе лого моря. Пусть выловят они всю рыбу, пока не попадётся та самая, пятнис-
тая.

И отправился сын шаха с рыбаками к белому морю. Тому, кто выловит пятнистую 
рыбу, обещали дорогие подарки. Стали рыбаки забрасывать сети в море. Почти всю 
рыбу выловили. Наконец блеснула в одной сети пятнистая рыба. Поглядел на неё 
сын шаха, да так и замер. До того прекрасна была рыба, что легче было отрубить 
собственную руку, чем её голову. С болью в сердце поднял юноша меч, но вдруг 
рыба заговорила человечьим голосом:

– О прекрасный юноша, пощади меня, не губи! Придёт время, я сослужу тебе 
службу.

Задумался юноша: «А что, если врач солгал, и отец всё равно не прозреет. 
А   рыба так прекрасна и так молит. Отпущу-ка я её на волю». И он бросил рыбу об-
ратно в море, а затем повернулся к рыбакам и сказал:

– Тот, кто осмелится открыть эту тайну шаху, останется без головы.
Рыбаки поклялись хранить тайну до гроба. Юноша щедро заплатил им за их 

труды и отпустил по домам. Вернувшись во дворец, он сказал отцу:
– Как мы ни старались, не смогли выловить пятнистую рыбу.


