
C онау бір атам заманда Тобықбай деген бір мерген бо-
лыпты. Тобықбайдың әйелі өмірі бала көтермепті. Өзі момын, 
адал адам екен. Мұның баласының жоқ болғанына барлық 
ел аяушылық танытып, өзін жақсы көреді екен. Баланың зары 
өткен Тобықбай күндердің күнінде әйеліне:

– Мен үш айлық сапарға аңға шығам, қайтып келгенімше 
бала тапсаң – таптың, таппасаң – сені қоя беріп, басқа әйел 
алам. Бала болғанда да ұл бала тауып бер! – депті де, жолға 
шығып кетіпті.

Ерінің жарлығын қалай орындаудың жолын таба алмаған 
әйелі қатты қиналып зарығады. Зарланып жылайды. Бір күні 
нан пісіру үшін илеген наннан бір баланың бейнесін жасайды 
да, сырттағы жер ошаққа от жағуға шығады. Отын тамыза ал-
май, үрлеп жатқанда:

«Балаң жылап қалды, балаң жылап қалды!», – деген 
дауыс естіледі. Артына жалт бұрылып қараса, киіз үйдің 
күлдіреуішінде бір кішкентай құс отырғанын көреді. Әлгі 
«балаң жылап қалды» деп отырған сол бақыт құсы екен.

Мұның не сұмдық екеніне көзі жетпеген әйел жүгіріп үйге 
кіреді. Үйіне кірсе, әлгі бала ғып жасап кеткен наны жоқ, оның 
орнында аппақ сазандай бір ұл екі өкшесінен жер тепкілеп жы-

лап отырады. Сөйтсе, әлгі нан балаға айналып кетіпті. Әйел: 
«Құдайдың бергені, бақыт құсым менің!» – деп баланы бас 
салып құшақтайды. Сол кезде әйелдің өмірі тамшы тамбаған 
омырауынан сүт сорғалап қоя береді.

Межелі мерзімі болғанда, Тобықбай үйіне оралады. 
Қуанышы қойнына сыймай жүрген әйел:

– Бұйрығыңды орындадым, міне, балаң! – деп аппақ сазан
дай ұлын ұсынады. Тобықбай бұған сенбейді. 

– Сен шыныңды айт. Айналасы үш айдың ішінде сен қайтіп 
бала таба қойдың, баланы біреуден сұрап немесе сатып, бол-
маса ұрлап алдың, – деп әйеліне сенбей, қатты қыспаққа ала-
ды. Әйел басында «өзім таптым» дегенмен Тобықбай оған 
сенбепті. Әйел ақыры баланың қалай жаралғанын айтыпты. 
Тобықбай бұған да сенбепті.

 – Мен осы маңның барлық адамдарын жинаймын да, 
олардың қолына бірден қызыл алма беремін. Олардың арасы-
на бөтен киім кигізіп, түсіңді бұзып сені де қосамын. Олардың 
бәрі алманы балаға ұсынады. Сонда бала кімнің алмасын 
алса, ол соның баласы болады. Осыған шыдаймысың? – деп 
әйеліне шарт қойыпты. Оған әйелі де: «Нар тәуекел!» – деп 
бел байлайды.



Тобықбай сол айтқаны бойынша орындапты. Бала ешкімнің 
алмасын алмапты. Ең соңында өткен өз шешесінің алмасын 
қуана бас салыпты. Тобықбай да жүгіріп барып баланың беті-
нен сүйеді. Содан бастап баланы өз балам деп жақсы көреді. 
Оған бесік той жасап, елді жиып Нанберген деп ат қояды.

Арада күн өтеді, ай өтеді, бала алыптай жігіт болып ер же-
теді. Нанберген он жастан асқанда асқан қайырымдылығымен, 
атақты мергендігімен ел көзіне түседі.

Сол кезде Шұрқанды деген тауды мекенде Темірбатыр, 
 Субатыр деген атақты екі мерген тұрады екен. Олар алысқанын 
жықпай, көздегенін алмай қоймайды екен.

Нанберген ел ішінде осы екі мерген жайлы аңызды естіп, со-
лармен бірге тұруды арман етіп, әкешешесінен кетуге рұқсат 
сұрайды. Әкесі мен шешесі басында қатты қынжылып қайғырса 

да, кейін баласының талабын қайтарғысы келмей, жол азығын 
дайындап, баталарын беріп, жолға шығарып салады.

Нанберген алты ай, алты күн жол жүріп, іздеп шыққан ба-
тырларын табады. Көп кешікпей олармен достасып та кетеді. 
Олар Нанбергеннің атын Нанбатыр деп кетеді. Бұл үш батыр 
аңнан басқа жан баспайтын Шұрқанды тауында аң аулаумен 
бірнеше жылдарды өткізеді. Қарағайдан іргесі жетпіс қабат, 
есігі жеті қабат үй салып алады. Олардың екеуі аңға кеткенде, 
біреуі үйде қалып тамақ пісіреді екен. 

Күндердің бірінде Нанбатыр мен Темірбатыр аңға кетіп, 
тамақ пісіруге Субатыр қалады.

Субатыр тайқазанда етті балқытып асып отырғанда, сырттан 
біреу келіп:

– Әй, есігіңді аш! – деп айқай салыпты. Әлгі дауыс 
жолдастарының дауысына ұқсамайды және олардың келетін 


