“Да Тан Сиюй цзи”

(“µлы Тан „улетi заманындаЈы Батыс †лке
туралы жазбалар”)

(“大唐西域记”)
АУДАРМАШЫДАН
Бґл Тан империясыныЎ Чжэньгуань жылнамасы бойынша 20-жылы (б. з.
646 ж.) жазылЈан јытайдыЎ „йгiлi будда зияратшы-монахы Сюань ЦзанныЎ
629 жылы ¦ндiстанЈа барып јайтјандаЈы саяхатнамасы.
АвтордыЎ зайырлы аты-ж†нi Чэн И ( 陈 祎 ), Сюань Цзан оныЎ дiни
ныспысы, жґртја кеЎ тараЈан †зге аттары – Саньцзан фаши ( 三 藏 法 师 ), яЈни
Трипитака ґстазы, Тан сэн (唐僧) – Тан монахы. Ол 600 жылы (немесе 602)
Лочжоу аймаЈыныЎ Гоуши деген жерiнде (јазiргi ЅХР Хэнань провинциясы
Яньши аймаЈы) туып, 664 жылы јайтыс болды. Сюань Цзан – Ѕытай
тарихындаЈы еЎ жоЈары м„ртебелi будда ґстазы, теоретик, уаЈызшы ж„не
аудармашы, јытай буддизмiндегi Вэйши мектебiнiЎ ( 唯 识 宗 – жалјы таным)
негiзiн јалаушылардыЎ бiрi. Ол он Ґш жасынан бастап астана Чан-аньдаЈы бiлiктi
ґстаздардан дiни таЈлым алЈан. Алайда ЅытайдаЈы буддалыј оју-бiлiмге
јанаЈат етпеген ол 629 жылы будда дiнiнiЎ пайда болЈан жерi – ¦ндiстанЈа
сапар шегедi. Алыс та, машајатты јасиеттi сапарын 17–18 жыл дегенде с„ттi
аяјтап, 645 жылы ЅытайЈа оралады.
Сюань Цзан †з Јґмырында т†л ш„кiрттерiмен бiрге ЅытайЈа соЈан дейiн
белгiсiз болып келген, жиыны 1335 бумадан тґратын 75 iрi буддалыј дiни
трактатты санскрит тiлiнен јытай тiлiне аударып, тҐсiнд³рме жасаЈан.
¦ндiстанЈа барып јайтар жолында ол Орталыј Азия мен О¡тҐстiк АзияныЎ
138-ден астам мемлекетi мен јаласын ж„не елдi мекендерiн басып †ткен, оныЎ
iшiнде 110 елге †зi тiкелей ат басын тiреген. ‡з саяхатнамасында ол осы елдердiЎ
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жер-суы мен ел-жґртыныЎ жаЈдайы, салт-санасы мен „дет-Јґрпы, шаруашылыЈы
мен саяси-„леуметтiк жай-кҐйi, тiл-жазуы, дiнi мен м„дениетiнiЎ кҐллi жайжапсарын, тiптен аЎыз-„фсаналарына дейiн јаЈыс јалдырмай т„птiштеп естелiкке
алып отырЈан.
Саяхатнама жиыны 12 б†лiмнен тґрады. ОныЎ к†п б†лiгiнде јазiргi ¦ндiстан,
П„кстан, Непал, Бангладеш елдерi туралы жазылады, тек бiрiншi б†лiмiнде Јана
јазiргi ШынжаЎ, ЅырЈызстан, Ѕазајстан, ‡збекстан мен АуЈанстанныЎ †зi басып
†ткен јалалары мен елдi-мекендерi туралы баяндайды. Бiз аталмыш бiрiншi б†лiмнiЎ
iшiнен iрiктеп, оныЎ †з сапарнамасын Тґрфаннан шыЈа жаза бастаЈан тґсынан Темiр
¼ајпаЈа (‡збекстанда) дейiнгi ел-жґрт баяндалЈан б†лiгiн аударып, тҐсiнд
³рме
жасадыј.
Сюань Цзан Батыс ТҐрiк јаЈанатыныЎ астанасы Суйаб јаласынан шыјјан
соЎ јазiргi ЅазајстанныЎ оЎтҐстiк †лкесiндегi МыЎбґлај (Мерке), Талас (Тараз),
Ајсу (Испижап-Сайрам), КҐнгу, Нужкет т. б. јалаларын бойлап, Шаш (Ташкент)
јаласына жетедi. Суйаб јаласында ол Батыс ТҐрiк јаЈанатыныЎ ТунябЈґ јаЈаныныЎ
салтанатты јабылдауында болады. ТҐрiк јаЈаны тајуа дiндарЈа зор јошемет
к†рсетiп, оныЎ сапарына жан-жајты жаЈдай жасайды. ОЈан жолЈа жеткiлiктi киiмкешек, азыј-тҐлiк, ат-к†лiк, тiлмаш, жолбасшы ж„не јызметшi н†керлер јосып
бередi. ШындыЈында да бґл д„уiрде Батыс ТҐрiк јаЈанаты шыЈыста Ѕытай
шекарасынан, батыста Каспийге дейiн, оЎтҐстiкте ТохарстанЈа дейiнгi ґлан-байтај
†лкелерге билiк жҐргiзген јґдiреттi алып империя едi. ЅарамаЈындаЈы елдердi бейбiт
жаЈдайда уысында ґстай отырып, µлы Жiбек жолындаЈы керуен саудасы мен
м„дени-дипломатиялыј байланыстардыЎ јалыпты жҐзеге асуын јамтамасыз еттi.
Сюань Цзан сапарыныЎ јауiп-јатерсiз „рi с„ттi болуына осы ТҐрiк јаЈаныныЎ
шарапатыныЎ тигенi даусыз.
“µлы Тан „улетi заманындаЈы Батыс †лке туралы жазбалардыЎ” Сун „улетi
кезiнде (1103 ж.) реттелген нґсјасында еЎбектiЎ јосанжар авторы ретiнде Бянь
Цзи јоса аталады, алайда јазiр кейбiр зерттеушiлер оны тек Сюань Цзан
еЎбектерiн реттеп, јґрастырушы ретiнде тануЈа бейiм.
Ѕытайда ХХ ЈасырдыЎ басында Дин ЦзяньныЎ “µлы Тан „улетi
заманындаЈы Батыс †лке туралы жазбалар. Географиялыј зерттеулер” (“ 大 唐 西
域 记 地 理 考 证 ”) деген еЎбегi жарияланды. ШанхайдаЈы “Шан-у”
баспасынан 1929 жылы еЎбектiЎ толыј фотоофсеттiк басылымы, 1934 жылы
толыј стереотиптiк басылымы жарыј к†рдi. 1977 жылы ШанхайдаЈы
“Халыј” баспасынан Чжан СюньшидiЎ редакциясымен кiтаптыЎ тҐпнґсјасы
басылып шыјты. 1985 жылы Пекиндегi “Чжунхуа шуцзюй” баспасынан жалпы
редакциясын Цзи СяньлиньнiЎ басјаруымен “µлы Тан „улетi заманындаЈы
Батыс †лке туралы жазбалар. ТҐсiнд³рмелер” (“大唐西域记校注”) деген атпен, ал
1995 жылы Гуйчжоу “Халыј” баспасынан Жуй ЧуаньминнiЎ “µлы Тан „улетi
заманындаЈы Батыс †лке туралы жазбалардыЎ толыј аудармасы” (“大唐西域记
全译”) деген атпен еЎбектiЎ к†не јытай тiлiндегi тҐпнґсјасы ж„не јазiргi јытай
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тiлiндегi толыј аудармасы мен тҐсiнд³рмелерi жарияланды. Бiз еЎбектiЎ осы
соЎЈы екi басылымын негiзге алдыј.
“µлы Тан „улетi заманындаЈы Батыс †лке туралы жазбалар” Азия мен
Еуропа елдерiнiЎ Јылым саласында к†птен берi белгiлi. Ѕазiрге дейiн оныЎ
француз, аЈылшын, жапон тiлдерiнде толыј аудармалары бар. Олар:
Julien, S.: Memoires sur les contrees occidentales, traduits du Sanscrit en Chinois,
en I'An 648, par Hiouen-Thsang, et du Chinois en Francais. 2 tomes, 1857–
1858, Paris.
Beal, S.: Si-yu-ki, Buddhists Records of the western World. Translated from the
Chinese of Hiuen Tsiang (A. D. 629). 2 vols. 1884, London.
Watters, Th.: On Yuan chwang's Travels in India (629–645 A. D), edited after
his death, by T. W. Rhys Davids and S. W. Bushell. 2 Vols. 1904–1905, London.

***

Б

Агни мемлекетi

айырЈы Гаочан 1 елiнiЎ жерiнен шыЈып, алдымен оЈан еЎ
жајын орналасјан ел – Агни мемлекетi 2 туралы
баяндайыј.
Агни мемлекетiнiЎ аумаЈы шыЈысынан батысына дейiн
600 лиден 3 астам, оЎтҐстiгiнен солтҐстiгiне дейiн 400 лиден астам
келедi. Байтај астана јаласыныЎ аумаЈы 6–7 ли. Бґл мемлекеттiЎ
т†рт т†Ўiрегiн тау јоршаЈан, жолдары јатерлi, јорЈанысја јолайлы,
тарам-тарам бґлај-тґмалар мен †зен суларын тартып, егiстiк
алјаптарын суарады. Жерi јґнарлы, онда тары, јонај, кҐзбидай,
шылан, жҐзiм, алмґрт, алма аЈашы сияјты дајылдар мен жемiсжидектер †сiруге жарамды. ЖылдыЎ т†рт маусымында да ауа
райы жылы да, жайлы, тґрЈындары жґпыны „рi момын болып
келедi. ¦ндi жазуын Ґлгi етiп жасап, жетiлдiрiлген †з жазуы бар 4 .
Киiм-кешектерi жҐн, тојыма бґйымдардан тiгiледi, јысја шаш
јояды, орамал байламайды, јолданыстаЈы ајшалары – алтынкҐмiс теЎгелер ж„не мыс жармајтар 5 . Патшасы осы елдiЎ
жергiлiктi тґрЈыны, †зi ержҐрек болЈанымен, „ккiлiк, айлакерлiгi
жој, бiрај даЎЈой. ЕлдiЎ кемелдi заЎ-жарЈысы жој, бґйрыјжарлыјтар јатаЎ орындала бермейдi. Елде он шајты будда
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Јибадатханасы, екi мыЎнан астам будда монахы бар, олар
буддизмнiЎ Хинаяна 6 баЈыты Сарвастивада 7 аЈымын ґстанады.
БуддизмнiЎ
ном-бiтiктерi
мен
јаЈида-ережелерi
тҐгелдей
¦ндiстаннан келгендiктен, бґл дiндi ґстанушылар оны Ґндiше
тҐпнґсја бойынша ојып, зерделейдi. Дiнд„р мҐриттер јаЈидаережелердi бґлжытпай атјарады, †здерiн кiршiксiз таза ґстап,
ерекше јґлшыныс-јґлыј танытады. Алайда оларЈа Ґш тҐрлi халал
еттi жеуге рґјсат етiлген, сондыјтан да оларды тајуа
дiндарлыјтыЎ алЈашјы сатысында тґр деуге болады.
Осы арадан оЎтҐстiк-батысја јарай 200 ли жердегi бiр
кiшкентай таудан асып, екi бiрдей †зеннен †ткеннен соЎ, батысја
јарай жол тартјанда бiр жазыј кездеседi, онан „рi 700 лиден
астам жҐргенде жол Цюйчжи (КҐс„н) мемлекетiне жетедi.

КҐс„н мемлекетi
КҐс„н мемлекетiнiЎ аумаЈы шыЈысынан батысына дейiн бiр
мыЎ лидан астам, оЎтҐстiгiнен солтҐстiгiне дейiн алты жҐз лидан
астам келедi. Байтај астана јаласы т†рткҐл пiшiнде болып,
айналасы 7–8 ли келедi. Жерi јґнарлы, тары, бидай егуге
јолайлы, жатаЈан кҐрiш, жҐзiм, анар, алмґрт, алма, шабдалы, †рiк
молынан †сiрiледi. Алтын, мыс, темiр, јорЈасын, јалайы сияјты
пайдалы кендер †ндiрiледi. ЖылдыЎ т†рт маусымында да жылы
„рi жайлы. ТґрЈындары жґпыны „рi момын болып келедi.
Жазуды ¦ндiстаннан Ґлгi етiп алЈан, аздап †згертiлiп,
жетiлдiрiлген 9. Аспаптыј музыкасы мен „н-биi ерекше †ркендеген,
барша мемлекеттерге кеЎiнен танымал 10. Жґрты тҐстi јамјадан ж„не
шекпеннен тiгiлген киiм киiп, јысја шаш јойып, б†рiк киiп жҐредi.
АйналымдаЈы ајшасы – алтын-кҐмiс теЎге ж„не мыс жармајтар.
Патшасы КҐс„ннiЎ жергiлiктi тґрЈыны, парасатсыз, айлакер емес,
жырынды ґлыј-т†релерiнiЎ айтјанын екi етпейдi. Бґл елдiЎ салты
бойынша, жаЎа туылЈан н„рестенiЎ бас сҐйегi домалај емес,
жалпајтау болып †ссiн деп басын аЈаш тајтаймен таЎып тастайды 11.
8
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Ел аумаЈында бiр жҐзден астам Sanĝhârâmâ 12 , бес мыЎнан
астам Sanĝh (монах) бар, барлыЈы тҐгел Хинаяналыј Sarvаstivаda
аЈымын ґстанады. Будда ном-бiтiктерi мен јаЈида-ережелерiн
¦ндiстаннан алЈандыјтан, т„лiптер оны Ґндiше тҐпнґсјадан ојып
Ґйренедi. Монахтар „лi де дiндарлыјтыЎ алЈашјы сатысында тґр,
олар Ґш тҐрлi халал етпен таЈамданады, дегенмен де †здерiн
кiршiксiз таза ґстап, будда номдарын мґјият зерделейдi. Тајуа
дуаналыј жолда †зара б„секеге тҐседi.
КҐс„н мемлекетiнiЎ шыЈысындаЈы бiр јаланыЎ терiстiгiндегi
ЈибадатхананыЎ 13 алдында Ґлкен айдаѕар к†лшiгi (Далунчи) бар.
К†лшiктегi айдаѕарлар жылјы кейпiне кiрiп, „рдайым судан
шыЈып, байталдармен шаЈылысып тґрады екен. Олардан туЈан
айдаѕар јґлын-тайлар асау болЈанда шаужайлатпайтын болыпты.
Айдаѕар јґлындардыЎ тґјымдары кейiн јолЈа Ґйретiлiп, арбаЈа
жегiлетiн болыпты. Сондыјтан да бґл елде асыл тґјымды жылјы
к†п †сiрледi. К†не к†з јариялардыЎ айтуынша, таяу заманда
Suvarnapuspa (Цзиньхуа) 14 атты патша болыпты, оныЎ ел
билеудегi „дiлдiгiне к†лдегi айдаѕарлар тебiренiп, арбаЈа жегiлуге
к†ндiгiптi. Патша јайтыс болЈанда јамшымен айдаѕардыЎ
јґлаЈынан сабапты, айдаѕарлар к†л суына батып кетiп, содан кҐнi
бҐгiнге дейiн к†рiнбептi. Ѕала iшiнде јґдыј жој, тґрЈындары
к†лшiк суын пайдаланады. Айдаѕарлар ендi адам кейпiне кiрiп,
јыз-јырјындармен јосылыпты. Олардан тараЈан ґрпај ержҐрек,
батыл, с„йгҐлiктей сайыпјыран жҐйрiк болыпты. Айдаѕар јаны
тараЈандыјтан, ол жердiЎ тґрЈындары айдаѕар тґјымдас болып,
ешкiмге дес бермейтiн †рк†кiректiгiмен патшаныЎ заЎ-жарлыЈына
бойс´нбайтын болыпты. Патша сонымен тҐрiктердi 15 алЈа тартып,
тґрЈындарды к„рi-жас демей тҐгел јынадай јырЈызып, iлiнерге
тґяј јалдырмапты. Сондыјтан да бґл јала јазiр адам баласыныЎ
јарасы к†рiнбейтiн иен, јґлазып жатыр.
ЅираЈан иен јаланыЎ терiстiгiнен јырыј неше ли келетiн жерде,
тау етегiнде екi Sanĝhârâmâ (будда Јибадатханасы) бар, екеуi де
Чжаохули 16 деп аталады. Олар †зеннiЎ екi жаЈында бiр-бiрiне
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јарама-јарсы орналасјан. ¤ибадатхана iшiндегi будда мҐсiндерi
аса шеберлiкпен †те „сем сомдалып, „шекейленген. ОндаЈы
монахтар †здерiн кiршiксiз таза ґстап, дiни јаЈидаларды
бґлжытпай атјарып, будда жолына берiле јґлшылыј етедi.
ШыЈыс тараптаЈы ЈибадатхананыЎ будда мiн„ж„тханасында жалпај
јас тасы бар, оныЎ енi екi чи 17 келедi, сарЈылт боз тҐстi болып,
пiшiнi маржан јґртја ґјсайды. ТастыЎ бетiнде будданыЎ табан iзi 18
бар, оныЎ ґзындыЈы бiр чи сегiз цунь, енi алты цуньнан 19 астам,
„рбiр мiн„ж„т кҐндерi ол жарјырап нґр шаша тҐседi.
Байтај јаланыЎ батыс жај јајпасыныЎ сыртындаЈы жолдыЎ
екi жанында тiгiнен тґрЈызылЈан будда мҐсiндерi бар, биiктiктерi
тојсан јанша чи келедi. Бґл будда мҐсiндерiнiЎ алдында бес
жылда бiр м„рте †ткiзiлетiн зор м„жiлiс 20 алаЎы орналасјан. …р
жылы кҐз маусымыныЎ он шајты кҐнiнде бҐкiл елдегi монахтар
осында жиналады. Бґл тґста жоЈарыда патшадан т†менде јара
халыјја дейiн тҐгел зайырлы iс-јарекеттерiн доЈарып, жуыныпшайынып, киiмдерiн ауыстырып, дiни парыздарын адал атјарып,
кҐн сайын Јґлама монахтардыЎ дiни уаЈыздарын ґйып тыЎдаудан
жалыјпайды.
…рбiр будда ЈибадатханаларындаЈы будда мҐсiндерi „сем
заттармен „спеттелiп, асыл тастармен айшыјталЈан, к†здiЎ жауын
алады. ОларЈа жiбек јамја кигiзiп, кҐймеге мiнгiзiп, жґртшылыј
алдына алып шыЈады, бґл р„сiм будда мҐсiндерi ереуiлi деп
аталады. КҐймеге тиелген будда мҐсiндерiнiЎ саны мыЎдап
саналады, олар тҐгел зор м„жiлiс алаЎына топтастырылады.
Жайшылыјта ай ортасы мен ай соЎында патша мен у„зiрлер
мемлекет iсiн ајылдасарда к†зјарајты Јґлама монахтардыЎ
пiкiрлерiн јабылдап, сосын оны дҐйiм жґртја жария етедi.
¦лкен м„жiлiс алаЎыныЎ солтҐстiк-батысындаЈы †зеннен †ткен
соЎ Asari 21 Јибадатханасы кезiгедi. ¤ибадатхана сарайыныЎ ауласы
кеЎ „рi жарыј, ондаЈы будда мҐсiндерi †те сымбатты сомдалып,
„шекейленген. Монахтары байсалды, парызын адал адајтайды,
јажырлы, енжар емес. КiлеЎ жасамыс „рi салауатты, парасатты „рi
Јґлама, сондыјтан да алыс јиырлардаЈы белгiлi јайраткерлер
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олардыЎ парасаты мен бiлiмдарлыЈына т„нтi болып, жиi келiп
тґрады. Патша мен у„зiрлер, тајуа абыздар мен јара халыј,
ґлыјтар мен т†релер оларЈа жаппай јайыр-садаја атап, сыйјґрметi кҐн санап арта тҐседi. К†не к†з јариялардыЎ айтуынша,
осы елдiЎ ертеде †ткен бiр патшасы буддалыј Triratna жолына 22
шын пейiлiмен берiлiп, дҐниенiЎ шартарабын шарлап, будда
„улиелерiнiЎ јасиеттi ескерткiштерiн зиярат етудi ниет јылыпты да,
†з iнiсiне ел билеу iсiн уајытша аманат етiптi. ОныЎ iнiсi
тапсырманы алЈан соЎ †з ыјтиярымен алда болар †сек-аяЎныЎ
кесапатынан сајтану Ґшiн †з јасасын †зi кесiп алыпты. Ол
кесiлген јасаны алтын јорапја салып, патшаЈа тарту етiптi. Патша
одан: “МґныЎ м„нiсi не?” деп сґрапты. ПатшаныЎ iнiсi:
“М„ртебелiм, бґл јґтыны сапардан оралЈан соЎ Јана ашуЈа
болады” деп жауап берiптi. Патша алтын јорапты јызметшi
ґлыјтарЈа тапсырып, „скер сайлап, јорЈап, сајтатыпты. Патша
ордаЈа јайтјан соЎ, айтјандай-ај бiреулер †сек-аяЎ таратып,
патшаныЎ iнiсiне жала жауып, јастыј сайлапты. Олар патшаЈа:
“М„ртебелiм, сiз жарлыј берiп, оЈан ел билетiп едiЎiз, ол ордада
зинајорлыјпен айналысты” деп м„лiмдейдi. Мґны естiген патша
јатты ашуланып, оны јатаЎ жазаламајшы болады. ПатшаныЎ iнiсi:
“Егерде менде кҐн„ болса одан арылудан жалтармас едiм, десе
де, м„ртебелiм, сiзден алдымен алтын јорапты ашып к†руiЎiздi
†тiнемiн” – дейдi. Патша јорапты ашса, онда бiр тґтам еркек
јасасы бар екен. Сонда патша: “Бґл не јґбыжыј зат – СенiЎ не
демек ойыЎ бар?” дейдi. ПатшаныЎ iнiсi сонда былай деп жауап
берiптi: “М„ртебелiм, сiз алЈаш сапарЈа аттанар алдында, †з
жарлыЈыЎызбен маЈан ел билеудi тапсырдыЎыз. Мен ајыраяЈында болатын †сек-аяЎныЎ кесапатын уайымдадым. Сондыјтан
да †з адалдыЈымды бiлдiру Ґшiн †з јасамды †зiм кесiп тастадым.
Мiне ендi кесiлген јаса темiрдей ку„Ја айналып отыр. М„ртебелiм,
iстiЎ аныј-јаныЈын тексерiп, айјындарсыз”. Мґны естiген патша
айрыјша сҐйсiнiп, оЈан деген бауырмалдыј сезiмi арта тҐседi.
Патша iнiсiне орда iшiнде емiн-еркiн кiрiп-шыЈуЈа рґјсат етiп,
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ешјандай шектеу јоймайды. Бiр кҐнi патшаныЎ iнiсi сапарЈа
шыЈып, жолшыбай бес жҐз бґјаны пiштiруге айдап апара жатјан
бiр еркектi кездестiредi. Оны к†рген патшаныЎ iнiсi: “…р заттыЎ
†з сипатын жоЈалтјаны јабаЈат јасiрет екен Јой, менiЎ осы
мҐгедектiгiм сол карманыЎ 23 (пендешiлiк) кесiрiнен емес пе?” деп
тереЎ ойЈа батады. Сонымен ол бар д„улетiн жґмсап, бґјаларды
тҐгелiмен сатып алыпты. ОныЎ осынау дар
¼ан жомарттыЈыныЎ
арјасында јґдiретше јасасы †з јалпына келiптi. Ѕасасы јалпына
келген патшаныЎ iнiсi б„рiбiр сарайдыЎ табалдырыЈын аттап
баспайтын болыпты. Айрыјша јайран јалЈан патша †з iнiсiнен iстiЎ
барша себеп-салдарын сґрапты. ПатшаныЎ iнiсi сонда iстiЎ м„нжайын тҐгел баяндап берiптi. Патша бґл таЎЈажайыпты „серлi ојиЈаЈа
сҐйсiнiп, ол дҐйiм жґртја жетiп, ґрпајтан-ґрпајја таралсын деген
ниетпен сол Ґшiн арнайы будда Јибадатханасын салдырыпты.
Осы жерден батысја јарай 600 лиден астам жол жҐрiп, кiшi
јґмнан †ткенде Балука (Болуцзя, к†не атауы Гумо) деген елге
жетуге болады.

Балука мемлекетi
Балука елiнiЎ жерi шыЈыстан батысја јарай 600 астам лиден,
тҐстiктен терiстiкке дейiн 300 лиге созылып жатыр. Ол елдiЎ
астана јаласыныЎ айналасы бес-алты ли келедi. Бґл елдiЎ жерсуы, ауа райы, жґртыныЎ мiнез-јґлјы мен салт-санасы, жазуы
мен заЎ-жарЈысы тҐгелдей КҐс„н елiмен бiрдей, тек тiлiнде Јана
аздап айырмашылыј бар. Бґл елде †ндiрiлетiн сапалы мата мен
шекпендi к†ршi елдер жоЈары баЈалайды. Елде ондаЈан будда
Јибадатханалары-сангхарама, мыЎдаЈан дiндар монахтар бар. Олар
Хинаяна мазѕабыныЎ Сарвастивада баЈытын ґстанады.
24

Мґзтау ж„не Тґныј к†л
Балука елiнен солтҐстiк батысја јарай 300 лиден астам жол
жҐрiп, тастајты ш†лден †тiп, МґзтауЈа 25 жеттiк. Бґл ПамирдiЎ 26
солтҐстiк сiлемi, ондаЈы †зен-сулардыЎ денi шыЈысја јарай аЈады.
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МґндаЈы тау аЎЈарлары жыл бойы јар жамылып, к†ктем мен
жазда да мґз јґрсанып жатады, „редiк уајытша ерiгенiмен, к†п
†тпей б„рiбiр јайтадан жылдам мґз болып јатып јалады. ‡ткел
жолдары тым јатерлi, јат-јабат кедергiлерi мол, боранды, аязы
ызЈарлы, “Ґрейлi айдаѕар” деп аталатын јар к†шкiнi апаты
жолшыбай жҐргiншiлерге к†п јатер тудырады. Бґл жолдан
жҐрушiлер Ґстерiне јызыл тҐстi киiм киюiне немесе јолына јабај
алып жҐруiне, дауыстап айЈайлауына болмайды, одан с„л жаза
басса болЈаны „п-с„тте ај Јаламат апат туады, јґм мен ґсај
јиыршыј тасты јґйындатар сґрапыл алай-дҐлей боран тґрады.
ОЈан душар болЈандар с†зсiз мерт болады, тiрi јалуы неЈайбыл.
Мґзтауды к†ктей †тiп, 400 лиден астам жол жҐрiп,
Тґныјк†лге (К†гiлдiр к†л) жеттiк 27 . К†лдiЎ †згеше атаулары –
Жэхай (Ыстыјк†л), Сяньхай (Тґздык†л). ОныЎ айналасы мыЎ
лиден асады, к†л айдыныныЎ шыЈысы мен батыс енi кеЎ, ал
тҐстiгi мен терiстiгi тарлау. К†лдiЎ т†рт т†Ўiрегiн таулар јоршаЈан,
кҐллi †зен-сулар тоЈысып, осында келiп јґяды. К†л суы јара
к†гiлдiр тҐстi, д„мi ащы да, тґзды. БуырјанЈан асау толјыны
тҐйдек-тҐйдегiмен к†л жаЈасын сојјылайды. К†лде балыјтар мен
айдаѕарлар бiрге тiршiлiк етедi, су бетiнен кейде аруајтар да
к†рiнедi-мiс, сол кезде жолай †ткен жолаушылар табынып,
јґлшылыј етiп, олардан бај-д„улет тiлейдi екен. К†лде сан алуан
су †нiмдерi болса да, бiрај онда ешкiм аушылыј жасамайды.

Суйаб јаласы
Тґныј к†лден солтҐстiк-батысја јарай 500 ли жҐргенде Суйаб
†зенi бойындаЈы јалаЈа жеттiк 28 . Бґл јаланыЎ айналасы 6–7 ли
келедi. Мґнда „р елдiЎ саудагерлерi мен хулар 29 (соЈдылар)
аралас †мiр сҐредi. ЖерiнiЎ табиЈаты тары, бидай ж„не жҐзiм
†сiруге жарамды, мґнда орман-тоЈай сирек кездеседi. Ауа райы
суыј „рi боранды, тґрЈындары киiзден ж„не шекпеннен тiгiлген
киiмдер киедi.
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Суйабтан батысја јарай †зара т„уелсiз ондаЈан јала орналасјан.
ОлардыЎ „р јайсысыныЎ †з билеушiсi бар. Олар бiр-бiрiне †зара
т„уелдi болмаЈанымен, алайда барлыЈы тҐгелдей туцзюеге
(тҐрiктерге) баЈынышты.

СоЈдиана

Суйаб јаласынан Кешания 30 мемлекетiне дейiнгi ел Сулиг 31 деп
аталады, оныЎ тґрЈындары да, тiл-жазуы да осылай аталады. СоЈды
жазуыныЎ 32 негiзгi таЎбалары к†п емес, бар-жоЈы жиырмадан астам
Јана, с†здер таЎбалардыЎ орын ауыстыру арјылы жасалады. Ѕґрама
с†здерден м„тiн јґралады, жазулар тiгiнен ојылады. ОлардыЎ жазусызуы ґстаз-т„рбиешiлер арјылы ґрпајтан-ґрпајја таралып,
сајталып отырады. Жґрты киiз, шекпен, былЈары ж„не матадан
јысја ж„не тарлау етiп киiм тiгiп киедi. Олар шаштарын тегiс јылып
тарап, т†бесiн ашыј јалдырады немесе тґтас тајырлап јырып тастап,
маЎдайына тҐстi жiбек орамал байлап жҐредi. СоЈдылар ґзын бойлы,
ал мiнез-јґлјы жаЈынан јорјај, жҐрексiз, „детте сараЎ „рi †тiрiкшi,
†те-м†те
жауыз
болып
келедi.
Ата-бала
арасында
да
пайдакҐнемдiктi кҐйттейдi, бардамдыјты дегдарлыј деп бiледi,
алайда атјамiнерлерiнiЎ жай бґјарадан айырмашылыЈы жој,
сондыјтан да „уелi асјан бардам кiсi болса да ж†нсал киiнiп, жґтаЎ
тамајтанып жҐредi. ТґрЈындарыныЎ жарым-жартысы егiншiлiкпен,
жарым-жартысы саудамен айналысады.

МыЎбґлај
Суйаб јаласынан батысја јарай 400 лиден астам жол жҐрiп,
МыЎбґлајја 33 жеттiк. МыЎбґлај атты жер 200 ден астам ли
аумајты алып жатыр, оныЎ оЎтҐстiк жаЈы јарлы тау, ал †зге Ґш
тарапы жазыј дала. Бґл †Ўiр јґнарлы да ылЈалды ну ормантоЈайлы болып келедi, ал жазЈытґрымЈы тҐрлi тҐстi дала
б„йшешектерi јґдды гҐлдi шаЈиЈа ґјсайды. Бґл жерде мыЎдаЈан
тґма-бґлајтар мен к†лшiктер мол болЈандыјтан да “МыЎбґлај”
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деп аталЈан. ТҐрiк јаЈаны жыл сайын осы жердi жайлайды.
Мґнда јоЎырау-сылдырмајтар таЈып, с„ндеп †сiрiлген к†п бґЈы
табыны бар. Бґл бґЈылар јолЈа Ґйретiлген, кiсiлерге Ґйiрсек
болЈаны сондай, Ґркiп-јашјанды бiлмейдi. ТҐрiк јаЈаны
бґЈыларды ґнатып-аялайтыны соншалыј, јол астындаЈы бґјараЈа
оларды аулауына мҐлде тыйым салЈан, кiмде-кiм бґЈыларды
†лтiрсе, ол рајымсыз тҐрде жазалансын деп жарлыј та шыЈарЈан.
С†йтiп, бґЈы табыны јорЈауЈа алынып, †з ажалымен †лгенге дейiн
Јґмыр сҐретiн болЈан.

Талас јаласы
МыЎбґлајтан батысја јарай 140–150 ли жол жҐрiп Талас 34
јаласына жеттiк. Бґл јаланыЎ айналасы 8–9 ли келедi. Онда „р
елден келген к†пестер мен хулар (соЈдылар) бiрге †мiр сҐредi. Жерсуы мен ауа райы жаЈдайы, негiзiнен, Суйаб јаласымен бiрдей.

Сяогу јаласы
Талас јаласынан оЎтҐстiкке јарай оншајты ли келетiн жерде
Сяогу јаласы бар, онда 300 тҐтiннен астам тґрЈын бар. Олар
негiзiнде Орталыј патшалыјтыЎ адамдары едi 35 , бiр замандарда
олар тҐрiктерге тґтјынЈа тҐсiп, осында „келiнген. Кейiн бiрыЎЈай
бауырластар јауымдасып, осы јаланы ортај меншiктенiп, Ґй
салып, баспана тґрЈызып, бiржолата јоныстанып јалЈан. ОлардыЎ
киiм-киiсi мен жҐрiс-тґрысы тҐрiктермен бiрдей, алайда тiлi мен
салт-санасы „лi сол ЅытайдаЈыдай.

Ајсу ж„не КҐнгу јалалары
Осы жерден оЎтҐстiк-батысја јарай 200 лиден астам жол
жҐрген соЎ Ајсу (Байшуй) 36 јаласына жеттiк. ЅаланыЎ айналасы
6–7 ли келедi. Жергiлiктi †нiмдерi мол, ауа райы жанЈа жайлы,
бґл жаЈынан Таласја јараЈанда „лдејайда абзал.
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Осы арадан таЈы да оЎтҐстiк-батысја јарай 200-дей ли жол
жҐрiп КҐнгу јаласына 37 жеттiк. ЅаланыЎ †зi айналасы 5–7 ли
келетiн аумајты алып жатыр. Бґл †ЎiрдiЎ жазыј даласы да,
ойпатты жерi де ылЈалды „рi јґнарлы, б„рi де нулы орманмен
к†мкерiлген.
Осы жерден оЎтҐстiкке јарай 40–50 ли жол жҐрiп Нужкет
елiне жеттiк.

Нужкет мемлекетi
Нужкет елi
мыЎ лиден астам аумајты алып жатыр. Жерi
јґнарлы, егiншiлiкке јолайлы, от-ш†п, орман-тоЈай, гҐл-б„йшешек
пен жемiс-жидекке аса бай, сондай-ај тым јґнды баЈаланатын
жҐзiм де к†п †ндiрiледi. Бґл елде жҐзге тарта елдi-мекен (кент)
бар, олардыЎ „рјайсысыныЎ †з билеушiсi бар. …р јаланыЎ
(кенттiЎ) †з билiгi †зiнде, бiр-бiрiне †зара т„уелдi емес. …р
јаланыЎ †з алдына жеке шекарасы болЈанымен, алайда олар
бiртґтас Нужкет мемлекетi деп аталады.
Осы арадан батысја јарай 200 лидей жол жҐрiп Шаш
мемлекетiне (Тан д„уiрiнiЎ тарихи жазбаларында Шиго 石 国 –
Тас мемлекетi деп аталЈан) жеттiк.
38

Шаш мемлекетi
Шаш мемлекетiнiЎ 39 аумаЈы мыЎнан астам ли келедi. Батысы
Е-хэ дариясымен 40 шектеседi. Жер аумаЈыныЎ шыЈыс-батыс
баЈыттаЈы енi тарлау, ал тҐстiктен терiстiкке јарай ґзајја созылып
жатыр. Жер-суы мен байлыЈы, ауа райы жаЈдайы Нужкет елiмен
бiрдей. Елде ондаЈан јала бар. ОлардыЎ „рбiрiнiЎ †з алдына жеке
билеушiсi бар, алайда оларЈа ортај елбасы жој, барлыЈы тҐгел
тҐрiктерге баЈынады.
Осы жерден оЎтҐстiк-шыЈысја јарай мыЎ лиден астам жол
жҐрiп ФерЈана мемлекетiне жеттiк.
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ФерЈана ж„не Сутрисна мемлекетi
ФерЈана елiнiЎ т†Ўiрегi 4000 лиден асады, айналасын таулар
јоршаЈан. Жерi аса јґнарлы, жемiс-жидек, д„ндi дајылдар мол
†седi, јой мен жылјы малына жайлы жер. Ауа райы салјын „рi
боранды келедi. ТґрЈындары ер мiнездi, тiлдерi басја елдерден
†згеше, ал кiсiлерi тҐрсiз, сиыјсыз болып келедi. Он шајты
жылдан берi бґл ел бас билеушiсiз, т†ресiз болды. Елдегi „р
аймајтыЎ билеушiсi бас-басына би болып, бiрiн-бiрi тыЎдаудан
јалЈан, †зара араздасып, бiр-бiрiне ат iзiн салмайтын болЈан.
Осы жерден батысја јарай 1000 нан астам ли жол жҐргенде
Сутрисна 42 елiне жетуге болады.
Сутрисна елiнiЎ аумаЈы 1400–1500 лидей келедi. ШыЈыс
шекарасы Е-хэ дариясымен (Яксарт-Сырдария) шектеседi. Е-хэ
дариясы ПамирдiЎ солтҐстiгiнен бастау алып, солтҐстiк-батысја
јарай аЈады, аЈыны јатты, суы лайлы. Бґл елдiЎ жер-суы, салтсанасы Шаш мемлекетiмен бiрдей, †з билеушiсi бар, бiрај та
тҐрiктерге баЈынышты.
41

¦лкен јґм
Осы жерден солтҐстiк-батысја јарай жол тартјанда су да
жој, †сiмдiк те жој Ґлкен јґм кездеседi. Ол †зi шекарасын
болжап болмас, жолсыз, сојпајсыз ґлан-Јайыр меЎiреу тҐз, тек
алыстаЈы асјар тауларЈа јарап, жапан далада јурап жатјан
жиѕанкездердiЎ мҐрделерiне јарап јана баЈыт-баЈдар ажыратып,
жол табуЈа болады. Бґдан „рi 500-ден астам ли жол жҐрiп
Самарјанд елiне жетуге болады.

Самарјанд мемлекетi
Самарјанд 43 елiнiЎ аумаЈы 1600–1700 ли келедi, шыЈысы мен
батыс енi кеЎ, терiстiгi мен тҐстiгiнiЎ арасы тар. Мемлекет
астанасыныЎ аумаЈы 20 лиден астам келедi. Аса ґрымтал жерге
орналасјан, јорЈанысы мыјты, тґрЈындары к†п. …р елдiЎ асыл
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заттары мен ерекше †нiмдерi осында айырбас саудаЈа салынады.
Бґл елдiЎ жерi јґнарлы, алуан тҐрлi дајылдар †сiрiледi, ормантоЈайы нулы, †сiмдiгi мен жемiс-жидегi мол, асыл тґјымды
жылјы к†п †сiрiледi, ґста-зергерлерi аса шебер, †нерлерi †зге
елдерден Ґстем. Ауа райы жанЈа жайлы, елдiЎ салт д„стҐрi јатаЎ.
Т†Ўiрегiндегi †зге де ху (соЈдылар) елдер Самарјандты орталыј
есептейдi. ОныЎ јоЈамдыј јґрылымы, Јґрып-„детi оЈан алысжајын „р елге Ґлгi болЈан. Патшасы жомарт та, ержҐрек, к†ршi
елдердiЎ б„рi тҐгел оныЎ „мiр-жарлыЈын бґлжытпай орындайды.
Бґл елдiЎ армиясы да кҐштi, оныЎ денi “Чжэцзе” 44 сарбаздарынан
јґралЈан. “Чжэцзе” сарбаздары шетiнен ержҐрек, батыр, †лiмдi
елеЎ јґрлы к†рмейдi, шайјаста ылЈи да жеЎiмпаз келедi.
Осы елден оЎтҐстiк-шыЈысја јарай жол тартјанда Маймург
(Тан деректемелерiнде Миго деп аталады) елiне жетуге болады.

Маймург, Кебудхана, Кушаника, Кархан,
Бґхара, Бетик, Хорозими
Маймург 45 мемлекетi аумаЈыныЎ айналасы 400–500 ли келедi.
Бґл ел тау аЎЈарына орналасјан, шыЈысы мен батысыныЎ арасы
тарлау, тҐстiгi мен терiстiгiнiЎ арасы ґзыншалау келген. Жер-су
байлыЈы мен халыјтыј салт-санасы Самарјанд елiмен ґјсас. Осы
елден терiстiкке јарай жҐргенде Кебудхана елiне (Тан
деректемелерiнде Цаого деп аталады) жетуге болады.
Кебудхана 46 мемлекетiнiЎ аумаЈы 1400–1500 ли, шыЈысы мен
батысы кеЎ, тҐстiгi мен терiстiгi тарлау келген. Жер-су байлыЈы
мен салт-санасы Самарјанд елiмен ґјсас. Осы елден батысја
јарай 200 лиден астам жҐргенде Кушаника елiне (Тан
деректемелерiнде Хэго деп аталады) баруЈа болады.
Кушаника 47 мемлекетiнiЎ аумаЈы 1400–1500 ли, шыЈысы мен
батысы тар, тҐстiгi мен терiстiгiнiЎ арасы тарлау келген. Жер-су
байлыЈы, халыјтыј салт-санасы Самарјанд елiмен ґјсас. Осы
елден батысја јарай 200 лиден астам жол жҐргенде Кархан елiне
(Тан деректемелерiнде Дун-анго деп аталады) жетуге болады.
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Кархан 48 мемлекетiнiЎ аумаЈы мыЎ лиден астам. Жер-су
байлыЈы, халыјтыј салт-санасы Самарјанд елiмен ґјсас. Осы
елден батысја јарай 400 лиден астам жол жҐрiп, Бґхара елiне
(Тан деректемелерiнде Чжун-анго деп аталады) баруЈа болады.
Бґхара 49 мемлекетiнiЎ аумаЈы 1600–1700 ли, шыЈысы мен
батысы кеЎдеу, тҐстiгi мен терiстiгiнiЎ арасы тарлау келген. Жерсу байлыЈы, халыјтыј салт-санасы Самарјанд елiмен ґјсас. Осы
елден батысја јарай 400 ли жол жҐрiп Бетик елiне (Тан
деректемелерiнде Си-анго деп аталады) жетуге болады.
Бетик 50 мемлекетiнiЎ аумаЈы 400-ден астам ли келедi. Жер-су
байлыЈы, халыјтыј салт-санасы Самарјанд елiмен тҐгелдей ґјсас.
Осы елден оЎтҐстiк-батысја јарай 500 лиден астам жол жҐрiп
Хорозими елiне жетуге болады.
Хорозими 51 мемлекетiнiЎ жерi Фучу (…мудария) 52 дариясыныЎ
екi жаЈалауын алып жатыр, шыЈысы мен батысы арасыныЎ енi
20–30 ли, тҐстiгi мен терiстiгiнiЎ ґзыны 500 лиден астам келедi.
Жер-су байлыЈы, халыјтыј салт-санасы Бетик елiмен бiрдей
болЈанымен, алайда тiлiнде шамалы айырмашылыјтар бар.
Самарјанд елiнен оЎтҐстiк-батысја јарай 300-ден астам ли
жол жҐрiп, Касанна елiне (Тан деректемелерiнде Шиго деп
аталЈан) баруЈа болады.

Касанна мемлекетi
Касанна 53 мемлекетiнiЎ аумаЈы 1400–1500 ли келедi. Жер-су
байлыЈы, халыјтыј салт-санасы Самарјанд елiмен тҐгелдей ґјсас.
Осы елден оЎтҐстiк-батысја јарай 200 лиден астам жҐргенде
жол тау јойнауына бастайды. Тау жолдары бґралаЎ, тар
сојпајтармен жҐру јатерлi, оныЎ Ґстiне ел-жґртсыз „рi сусыз, онда
јылтан да †спейдi. Осы аЎЈарды бойлап оЎтҐстiк-шыЈысја јарай 300
лиден астам жол жҐргенде Темiр јајпаЈа жетуге болады.
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Темiр јајпа
Темiр јајпаныЎ
екi жаЈы бiрдей јґлама беткейлi биiк тау,
тау аЎЈарында кiшiгiрiм сојпајтар болЈанымен, бiрај онымен жол
жҐру јиын да јатерлi. Тар сојпајтардыЎ екi жаЈы јґлама
жартастар, олар темiр тҐстес болып келедi. Тау саЈасына Ґлкен
јајпа орнатылып, ол темiрмен бекемделген. ¦лкен јајпаныЎ
басына к†птеген темiр јоЎыраулар iлiнген, јајпа еЎселi „рi бекем
болЈандыјтан Темiр јајпа деп аталып кеткен 55.
54
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Түсіндiрмелер
“Да Тан Сиюй цзи”
Гаочан (јыт. 高 昌 – Gaochang) – јазiргi ЅХР-да£ы ШµАР-дыЎ Тґрфан
шґратындаЈы к†не заман мен орта ЈасырлардаЈы јала-мемлекет. Орта Јасырларда
Идијґт шахары деп аталды. ЅаланыЎ iргесi б. з. I Јасырында јаланЈан. VI–
VIII Јасырларда Гаочан (Ѕожо) мемлекетiнiЎ, IX–ХIII Јасырларда Идијґт µйЈґр
хандыЈыныЎ астанасы болды.
2
Агни (јыт. 阿耆尼, 焉耆 – А-цини-Aqini, Яньци-Yanqi т. б. иероглифтермен
таЎбаланЈан, бґлар санскритше Agni деген топонимнiЎ јытайша транскрипциясы) –
к†не Кхарошты жазбаларында Argi деп таЎбаланЈан. Agni-Argi – к†не ¦ндi
мифологиясындаЈы от јґдайыныЎ атауы. Агни јазiргi ЅХР-да£ы ШµАР-дыЎ
БайынЈолин моЎЈол автономиялы облысына јарасты Ѕарашахар (Яньци) ¥нген
д
автономиялы ауданыныЎ орталыЈына таяу жерде орналасјан к†не јала ж„не сол аттас
мемлекеттiЎ астанасы болды. Б. з. басынан ХV ЈасырЈа дейiн †мiр сҐрдi. Идијґт
µйЈыр хандыЈы кезiнде (IХ–ХIII Ј£.) Солми -СҐлми деп аталЈан, ал ХIV–
ХV Јасырларда ислам дiнi орныјјан д„уiрде Чалыш деп аталды. Бґл ел µлы Жiбек
жолыныЎ ШµАР жерiндегi еЎ ґрымтал тґсына орналасјан, ол солтҐстiкте ЖоЎЈария
мен Iле аЎЈары арјылы Жетiсумен, батысында Памир, ФерЈана, Мауараннахр
†лкесiн байланыстырЈан тҐрлi дiндер мен тiлдер ж„не †нер тоЈысјан м„дениеттiЎ iрi
орталыјтарыныЎ бiрi болды.
3
Ли – ежелгi ЅытайдаЈы ґзындыј †лшем бiрлiгi. …детте 1 ли к†бiнесе 500 метрлiк
јашыјтыјја теЎ деп есептеледi. Алайда к†не јытай тарихыныЎ „р кезеЎiнде 1 лидiЎ
јашыјтыЈы бiркелкi болЈан емес. Хань империясы д„уiрiнде (б. з. д. 206 – б. з.
220 жж.) 1 ли 414 метрге, Вэй „улетi тґсында (б. з. 386–534 жж.) 500 метрге, ал
Тан империясы кезiнде (618–907 жж. ) 531 метрге теЎ болЈан /Ян Куань. Чжунго
лидай чидукао (ЅытайдыЎ тҐрлi тарихи д„уiрлерiндегi ґзындыј †лшемдерi туралы
зерттеу). Шанхай, 1955. 76, 92, 100-бб./.
4
Ѕазiргi ШынжаЎныЎ оЎтҐстiгiнде (ШыЈыс ТҐркiстан немесе Ѕашјария)
к†не заманнан ерте орта ЈасырларЈа дейiн, яЈни бґл аймајта тҐркi тiл-жазуы
тҐбегейлi орныјјанЈа дейiн аталЈан †лкенiЎ негiзгi тґрЈындары еуропалыј н„сiлдес,
Ґндi-иран тiлдес болды. ХIХ ЈасырдыЎ соЎынан бастап кҐнi бҐгiнге дейiн
жҐргiзiлген археологиялыј јазбалар кезiнде бґл †лкеден „р тҐрлi жазудаЈы
к†птеген жазба бiтiктер табылды. СоныЎ iшiнде Ѕарашахар (к†не Агни), Кучар
(к†не КҐс„н) ж„не Тґрфаннан (к†не Гаочан) табылЈан жазбаларды еуропа
шыЈыстанушылары ґзај жылдар зерттеп, олардыЎ тiл-жазуы к†не санскрит
тiлiмен т†ркiндес туыс екенiн аныјтады. Брахми графикасымен жазылЈан бґл
жазбалардыЎ тiлiн немiс Јалымы E. Leumann еЎ алЈаш шартты тҐрде “Ѕашјар
тiлi” деп атады. 1907 жылы немiс шыЈыстанушысы F. K. Muller бґл тiлдi к†не
1
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ґйЈырша будда ном-бiтiктерiндегi “ескi Ґндi” тiлiн меЎзейтiн Тохри (Togry)
атауына негiзделiп, оны тохар тiлi деп атауды ґсынды. Онымен јатар таЈы да
немiстiЎ тiлгер-Јалымдары E. Sieg ж„не W. Siegling 1908 жылы бґл тiлдi Ґндiеуропа тiл жҐйесiндегi kantum тiлдерi тобыныЎ “А” ж„не “В” диалектiлерi деп
б†лiп атауды ´сынды. Екiншi дҐниежҐзiлiк соЈыстан кейiн француз археологтары
АуЈанстанныЎ солтҐстiгiнен наЈыз к†не тохар тiлiндегi жазба ескерткiштердi
тапјаннан кейiн кейбiр Јалымдар жоЈарыда аталЈан жазба ескерткiштердiЎ тiлiн
кҐс„н тiлi (“А” диалект) ж„не агни тiлi (“В” диалект) деп †згертiп атауды алЈа
тартты. Алайда „лемдегi к†птеген байсалды ЈалымдардыЎ денi оны „лi де тохар
тiлiнiЎ “А” ж„не “В” диалектiсi деп атап келедi. АталЈан тiл-жазуда хатталЈан
дiни, Јылыми, „деби ж„не †згеде зайырлы мазмґндаЈы жазба бiтiктер
археологиялыј барлау-јазба кезiнде кҐнi бҐгiнге дейiн Ґзбей табылып келедi.
БҐгiнгi таЎда Јылымда “Maitreyasamitinataka”, “Nandacaritanataka”, “Dharmapada”
т. б. буддалыј, манихейлiк iрi-iрi дiни-„деби шыЈармалар, сондай-ај осы тiлжазуда еЎбек жазып јалдырЈан Кумараджива (кҐс„ндiк), Ариячандра (Агниде
туЈан), Кумарабудхи (Тґрфанда туЈан) т. б. ортаЈасырлыј Јґлама-ЈалымдардыЎ
есiмдерi кеЎiнен танымал.
5
Ѕытай археологтарыныЎ соЎЈы жылдардаЈы јазба жґмыстары мен
нумизматикалыј зерттеу н„тижелерi к†рсеткенiндей, ежелгi Агни елiндегi (јазiргi
Ѕарашахар) јолданыста болЈан ајшалардыЎ iшiнде АгнидiЎ †зiнде ж„не КҐс„н
мен ТґрфанныЎ ајша сарайларында VI–VII Јасырларда соЈылЈан мыс
жармајтар, сондай-ај ЅытайдыЎ тҐрлi мыс тиындары, Сасанид, Византия
(µрым) империясыныЎ, ¦ндi елiнiЎ алтын, кҐмiс теЎгелерi болЈан.
6
Хинаяна – буддизмдегi еЎ негiзгi екi дiни баЈыттыЎ бiрi. Б. з.
I–III Јасырларында д„стҐрлi бiрыЎЈай будда дiнi Махаяна ж„не Хинаяна деп
аталатын екi мазѕапја жiктелдi. Махаяна (санскритше Mahayana, к†не
јытайша 大 乘 佛 教 – Da cheng fojiao – Дачэн фоцзяо, к†не тҐрiкше µлуј
К†лҐЎгҐ – б„рi де Ґлкен доЎЈалај деген маЈынада) баЈытыныЎ пiрлерi Бодисатва
немесе к†не тҐрiкше Пусар деп аталады, олар басјаларды јґтјаруды к†здейдi.
Хинаяна (санскритше Hinayana, јытайша 小 乘 佛 教 – Xiao cheng fojiao – Сяочэн
фоцзяо, к†не тҐрiкше Кiшiк К†лҐЎгҐ – б„рi де кiшi доЎЈалај деген маЈынада)
мазѕабыныЎ пiрлерi Архат деп аталады, олар жеке тґлЈаныЎ кемелденуiн к†здейдi.
Хинаяна буддизмнiЎ алЈаш јалыптасјан кезеЎiндегi дiни јаЈидаларды д„рiптейдi,
“Агама-сутра” сияјты классикалыј ном-бiтiктердi јастерлейдi, сондыјтан да ол
буддизмдегi ортодоксальды дiни баЈыт есептеледi.
7
Сарвастивада – буддизмдегi Хинаяна баЈытындаЈы жиырма аЈымныЎ
(секта) бiрi, санскритше Sarvastivada, к†не јытайша 说一切有部 (Шо-и-це ю бу).
8
КҐс„н – јазiргi ЅХР-дыЎ ШµАР жерiндегi ежелгi јала ж„не сол аттас
мемлекет. Тянь-ШанныЎ оЎтҐстiк етегiндегi Ајсу аймаЈына јарасты Кучар
ауданыныЎ т†Ўiрегiнде орналасјан. ЅытайдыЎ к†не тарихи жазбаларында 龟 兹
(Qiuci – Цюцы), 屈 茨 (Quci – Цюйцы), 归 兹 (Guici – Гуйцы), 苦 先
(Kuxian – Кусянь), 苦 叉 (Kucha – Куча) ж„не т. б. „р тҐрлi аталады,
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бґлардыЎ б„рi де јаланыЎ ежелгi кҐс„н тiлiндегi Kutsi, санскрит тiлiндегi Kusi
атауыныЎ јытайша таЎбалануы. К†не ґйЈыр жазбаларында Kusan, Kasun деп
хатталЈан. М. ЅашјаридiЎ “ТҐркi тiлдерi с†здiгiнде” де Kuca, Kusan деп
жазылЈан. Ерте ж„не орта Јасырларда КҐс„н елi µлы Жiбек жолы мен будда
дiнiнiЎ iрi орталыЈы болды. Ел аумаЈындаЈы Ѕґмтґра, Ѕызыл, Симсим т. с. с.
“МыЎ Ґй” деп аталатын будда Јибадатханалар кешенi кҐнi бҐгiнге дейiн сајталЈан.
К†не замандардаЈы елдiЎ негiзгi тґрЈындары тохар тiлдес, еуропа н„сiлдес болды,
IХ Јасырдан берi ґйЈырлардыЎ иелiгiне †ттi.
9
Ежелгi КҐс„н елiнiЎ тґрЈындары Ґндi-еуропа тiлдерi жҐйесiндегi тохар
тiлiнiЎ “В” диалектiсiнде с†йлеген, ол тiл Ґндi-санскрит тiлiне туыстас, сондыјтан
да кҐс„ндiктер Ґндi жазуын Ґлгi етiп алЈан.
10
КҐс„н елiнiЎ музыка ж„не би †нерi орта Јасырларда бҐкiл шыЈысја м„шѕ¥р
болды. Ѕазiргi Кучар маЎындаЈы “МыЎ Ґй” будда ЈибадатханаларыныЎ јабырЈа
суреттерi мен оссуарийлерiндегi сазгерлер мен бишiлердiЎ бейнелерi мґныЎ айјын
айЈаЈы. К†не јытай жазбаларында “Ґндi”, “бґхара”, “самарјанд”, “тҐрiк”
музыкасымен јатар, јытайдыЎ музыка м„дениетiне “кҐс„н” музыка ж„не би
†нерi айрыјша ыјпал еткенi туралы аса мол деректер сајталЈан.
11
АдамныЎ бас сҐйегiн бала кезiнде таЎып тастау арјылы пiшiнiн †згерту
салты – к†не замандарда бiрсыпыра халыјтарда дiни наным-сенiмге байланысты
кеЎ тараЈан Јґрып. Ежелгi КҐс„н јаласыныЎ ескi жґртында жҐргiзiлген
археологиялыј јазба жґмысы кезiнде табылЈан адам бас сҐйектерi мен
мҐсiндерiнде
осындай
фактiлер
тiркелген
„рi
ол
КҐс„ннiЎ
будда
ЈибадатханаларыныЎ јабырЈа суреттерiнде де кездеседi.
12
Сангхарама – санскритше Sangharama, јытайша 伽 蓝 (Jialan – Цзялань),
будда дiнiнiЎ мiнажатханасы ж„не онымен јоса бау-бајша, егiстiк, тґр
£ын жайларды јамтитын Јибадатханалар кешенiнiЎ атауы.
13
“µлы Тан „улетi заманындаЈы Батыс †лке туралы жазбаларды” зерттеп
тҐсiндiрушiлердiЎ к†пшiлiгi бґл арада аталЈан Јибадатхананы (јытайша 天祠 tian
ci – тяньсы, санскритше Mahesvara) будда дiнiннiЎ емес, зороастризм (зардуш)
дiнiнiЎ Јибадатханасы деп есептейдi.
14
Suvarna puspa – ¼ытай Јалымы Фэн ЧэнцзюньнiЎ зерттеуiнше шынында да
тарихи тґлЈа болЈан, КҐс„н мемлекетiнiЎ патшасы “Тан „улетiнiЎ тарихы. КҐс„н
баянында” баяндалатын Суфа бочи, толыј аты Суфало (јытайша) – Suvarna
(санскриптис) – jin (јытайша) – алтын, бусыбо – puspa-hua – гҐл деген
маЈына бередi.
15
К†птеген „лемдiк тарихшы-тҐркологтардыЎ зерттеп д„лелдегенiндей,
ШыЈыс ТҐркiстанныЎ Тґрфан, Ѕґмыл, КҐс„н ж„не т. б. аймајтары VI ЈасырдыЎ
80-жылдарынан бастап Батыс ТҐрiк јаЈанатыныЎ билеуiнде болЈан, к†птеген
тҐрiк тайпалары осы аймајтарда †мiр сҐрiп, мекен еткен, демек Сюань ЦзанныЎ
жазбаларындаЈы деректер тарихи шындыјја с„йкес келедi.
16
Чжаохули (昭怙厘) атауы туралы ЈалымдардыЎ пiкiрлерi „р тҐрлi. WatersтiЎ пiкiрiнше ол Ґндi тiлiндегi Churi, яЈни торЈайдай кiшкентай јґстыЎ атауы
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болса, P. Pelliot оны кҐс„н тiлiндегi мґнара, Јибадатхана маЈынасын беретiн
Cakuri атауыныЎ јытайша дыбысталуы дейдi. Ал Мацуда Хисау бґл санскрит
тiлiндегi јґдай атауы Sakra деп есептейдi. ¤ибадатхананыЎ к†не орны јазiргi
ЅХР ШµАР-дыЎ Кучар ауданы маЎындаЈы Субашы деген жерде тґр, оны
алЈаш рет A. Stein аныјтады.
17
Чи – 0.33 метрге теЎ келетiн к†не јытай ґзындыј †лшем бiрлiгi.
18
Будда дiнi тараЈан аймајтарда жиi кездесетiн, будда мифологиясына сай
жасалЈан дiни-Јґрыптыј ескерткiш. БудданыЎ табан iзi тасја ж„не т. б. заттарЈа
к†лемдi етiп ойылып, башпайларыныЎ арасына свастика, к†з, јару-жарај, жазусызу немесе †зге де дiни нышан таЎбалар бейнеленедi.
19
Цунь – 3.33 см-ге теЎ келетiн к†не јытай ґзындыј †лшем бiрлiгi.
20
Ашока патша заманынан бастап iрi дiни орталыјтарда бес жылда бiр рет
†ткiзiлетiн салтанатты дiни мҐр„сiм-жиналыс. Санскритше Pancaparisad немесе
Pancavarisika-Parisad деп аталады. Жиналысја кҐллi тајуа монахтар, патша
аЈзамнан тартып барлыј ґлыјтар, бай доноторлар мен мҐс„пiр-мiскiндер тҐгел
јатысып, уаЈыз айтылып, мiнажат етiлiп, садаја берiлетiн болЈан.
21
Asari (јыт. 阿奢理-а-шэли). Бґл ЈибадатхананыЎ јираЈан орны јазiргi ЅХР
ШµАР-дыЎ Ајсу аймаЈы Кучар ауданы жерiндегi Ѕґмтґра †зенiнiЎ
жаЈасындаЈы ДҐлдҐл Ојыры деген жерде тґр. Оны алЈаш француз
шыЈыстанушысы P. Pelliot зерттедi. КҐс„н тiлiндегi Asari атауы санскритше
Asarya деген с†зден туындаЈан, “Јажайып” деген маЈына бередi.
22
Триратна (санскритше Triratna, јытайша 三 宝 сань бао) – Ґш асыл, Ґш
јазына деген маЈына бередi. Буддизмде баба будда – Шакья Муни ж„не †зге
буддалар, Дхарма, яЈни будда заЎ iлiмi ж„не сол iлiмдi жалЈастырып
насихаттаушы тајуа дiндар монахтар Ґш асыл јазына деп есептеледi.
23
Карма (санскритше Karma, јытайша 业, немесе 业 因 Е, Е-инь) “iс-„рекет”,
“јимыл”, “пендешiлiк” т. б. маЈына бередi. Буддизм ж„не к†не ¦ндiстандаЈы
индуизм, джайнизм дiндерiндегi маЎызды iлiмдердiЎ бiрi. Буддалыј iлiм бойынша
кез келген iс-„рекеттiЎ соЎы, ол физикалыј јимыл, немесе психикалыј јылыј, я с†з,
ой-пиЈыл болсын јалайда белгiлi бiр ґнамды не ґнамсыз, iзгi не сґмдыј н„тиже
тудырады, †мiрдi ж„не болашај таЈдырды айјындайтын сол, яЈни Карма.
24
Балука (¼ыт. 跋 禄 伽 (Балуцзя), санскритше Baluka, Valuka, јґм деген
маЈына бередi. К†птеген зерттеушi Јалымдар бґл јаланыЎ орны јазiргi ЅХР
ШµАР-дыЎ Ајсу аймаЈы Вэньсу (Ајсу к†не шахары) ауданында деп есептейдi.
ЅытайдыЎ Хань „улетi кезiндегi тарихи жазбаларында бґл јала Гумо (姑墨) деп
аталЈан, П. ПеллионыЎ пiкiрiнше ол к†не тҐрiкше Ѕґм, Ѕґмај атауыныЎ јытайша
дыбысталуы.
25
МґндаЈы Мґзтауды кейбiр зерттеушiлер јазiргi ШµАР жерiндегi Ајсу
аймаЈынан Iле аЎЈарына асып тҐсетiн Тянь-Шань тауындаЈы еЎ јатерлi Мґзарт
(кейде Мґзґр дауан деп аталады) асуы деп есептейдi. Ал шындыЈында к†пшiлiк
Јалымдар зерттеп мойындаЈандай, ол АјсудыЎ батысында, оЎтҐстiк Тянь-Шань
тауындаЈы јазiргi јытай-јырЈыз шекарасын б†лiп жатјан Беделi асуы;
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М. Ѕашјариде к†не тҐрiкше Бедел арт, к†не јытай жазбаларында Бодалин деп
аталады.
26
Ежелгi заманда јытайлар Памирдi Цунлин ( 葱 龄 ), яЈни Сарымсајты
жоталар деп атаЈан.
27
Бґл арада Сюань Цзан Тґныјк†л (јытайша 大清池 – Дацинчи), К†гiлдiр
к†л ( 滇 池 – Дяньчи) деп јазiргi ЅырЈызстандаЈы Ыстыј к†лдi айтып отыр.
К†не тҐрiктер бґл к†лдi Ыстыјк†л, суыныЎ тґздылыЈына байланысты Тґзк†л,
јайраЎында к†л тҐбiнен шайылып шыЈып жататын темiр рудасына јарай кейiнiрек
Темiртiнор деп те атаЈан.
28
Суйаб (¼ыт. 素 叶 水 城 (Су-е-шуйчэн), 碎 叶 城 (Суй-е-чэн)) – Орталыј
АзиядаЈы ортаЈасырлыј еЎ iрi јалалардыЎ бiрi. Тарихи-археологиялыј ж„не
нумизматикалыј зерттеулер бойынша Јалымдар Суйаб јаласыныЎ орны јазiргi
ЅырЈыз РеспубликасыныЎ Тојмај јаласыныЎ оЎтҐстiк-батысынан 8 км келетiн
жердегi, Шу †зенiнiЎ оЎтҐстiк жаЈасындаЈы Ајбешiм јала жґрты екенiн
д„лелдедi. ЅаланыЎ iргесi V Јасырда јаланып, Х–ХII ЈасырларЈа дейiн †мiр
сҐрген. Ѕала VII Јасырда Батыс ТҐрiк јаЈанатыныЎ, VIII Јасырда ТҐркеш
јаЈанатыныЎ астанасы болды. ОныЎ атај-даЎјы да д„л осы Јасырларда бҐкiл
батыс пен шыЈыс елдерiне м„шѕ¥р болды.
29
Ху немесе хулар (¼ыт. 胡 (Hu) – ежелгi заманда јытайлар †здерiнiЎ
солтҐстiгiндегi (јазiргi CолтҐстiк Ѕытай, МоЎЈолия, Маньчжурия) ж„не
шыЈысындаЈы (јазiргi Ганьсу, Тибет, ШынжаЎ т. б.) тҐрiк-моЎЈол, маньчжуртґЎЈґс, Ґндi-иран ж„не тибет тiлдес к†не к†шпелi тайпаларды тҐгелдей ху деген
жалпылама жиынтыј атпен атаЈан, сонымен јатар оныЎ iшiндегi „р тайпаЈа да
жеке-жеке ат јойып, айдар тајјан. Ѕытайлар Јґндарды жеке атымен атай отыра,
оларды ху деп те жазады, ал олардыЎ шыЈысындаЈы тайпаларды 东 胡
(Дунху) – шыЈыстаЈы хулар деп атаЈан. Ал орта ЈасырлардаЈы јытай
деректемелерiнде ху деп к†бiнесе Орталыј АзиядаЈы Ґндi-иран тiлдес
отырыјшы-егiншi халыјтарды атаЈан. Сюань Цзан бґл арада ху деп
соЈдылыјтарды меЎзеп отыр. ЅытайдыЎ †зге ресми тарихи деректемелерiнде
СолтҐстiк ½ытайдаЈы соЈды отарлары 六 胡 州 (Лючхучжоу) Алты аймајтаЈы
хулар деп жазылса, ал ол к†не тҐрiк тас бiтiктерiнде “Алты чуб соЈдај” деп
таЎбаланЈан. Тан д„уiрiндегi јытай деректемелерiнде СоЈдиана немесе
Мауареннахр 九 姓 胡 (Цзюсинху) – тоЈыз хулар деп аталады. Демек, ху –
тарихта најты дара бiр этностыЎ жеке атауы емес, ол к†не јытайлыј дҐниетаным
бойынша јоЈамдыј, шаруашылыј, м„дениет ж„не н„сiлдiк жаЈынан “јытайлыј
емес” жҐйенi айјындаушы этно-м„дени ґЈым.
30
Кешания (¼ыт. 羯 霜那 (Цзешуанна), 史 (Ши), 碣石 (Цзеши), соЈдыша
Кеш, санскритше Kasanna, ХIII–ХIV ЈасырлардаЈы араб-парсы географтарыныЎ
еЎбектерiнде Kiss, Kass, Kesh деп аталады). ХIV ЈасырдыЎ соЎында …мiр Темiр †зi
туып-†скен осы јаланы јайта к†ркейтiп, оны Шахрисабз (Жасыл јала) деп атады.
VII Јасырдан берi †мiр сҐрiп келе жатјан бґл јала јазiргi СамарјандтыЎ оЎтҐстiкбатысынан 75 км жерде, Балхја јатынайтын жолдыЎ ґрымтал тґсына орналасјан.
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31
Сулиг (¼ыт. 粟 利 (Сули), 粟 特 (Сутэ), 粟 戈 (Сугэ) – Орталыј
АзиядаЈы …мудария мен Сырдария аралыЈындаЈы тарихи-м„дени аймај.
Парсылар тарихта бґл елдi Sugda, Sogdak, гректер Sogdiana, арабтар Mawarannahr
деп атаса, ал јазiргi Јылымда Transoxiana деп аталып жҐр. Кейбiр ЈалымдардыЎ
пiкiрiнше Сулиг с†зi к†не тҐрiкше “сулы жер” деген маЈына бередi. Сюань
ЦзанныЎ жазбаларындаЈы Сули (Сулиг, Согдиана) атауы онан неЈґрлым кейiнгi
кезеЎдердегi тарихи „дебиеттерде кездесетiн СоЈдиана ґЈымынан „лдејайда кеЎ
аумајты јамтиды. СоЎЈысында тек Зеравшан †зенi бойын меЎзелсе, Сюань Цзан
жазбаларында ол Сыр бойынан …мударияЈа дейiн, тiптi Шу †зенiнiЎ жоЈарЈы
аЎЈарын да јамтиды.
32
СоЈды тiл-жазуы. СоЈды тiлi – Ґндi-еуропа тiл жҐйесiнiЎ шыЈыс иран тiлi
тармаЈына кiретiн Орталыј АзиядаЈы к†не тiл, шыЈыс ж„не батыс болып екi
диалектiге б†лiнедi. СоЈды жазуы ежелгi арамей жазуы негiзiнде жасалЈан. ОЎнан
солЈа јарай, кейде жоЈарыдан т†менге јарай жазылып, ојылады. Ерте орта
Јасырларда соЈды тiл-жазуы тек СоЈдианада Јана емес, бҐкiл Орталыј Азияда,
МоЎЈолия мен СолтҐстiк Ѕытайда да кеЎ јолданыста болып, µлы Жiбек жолы
бойындаЈы “халыјаралыј тiл” д„режесiне к†терiлген. ХIII Јасырдан кейiн
јолданыстан јалып, бiртiндеп жойылды. Ѕазiргi Памир Ґстiртiндегi бiрер мыЎ
с†йлеушiсi бар ягноби тiлi сол к†не соЈды тiлiнiЎ еЎ соЎЈы жґрнаЈы есептеледi.
33
МыЎбґлај (¼ыт. 千 泉 (Цяньцюань), кейбiр деректемелерде 屏 萸
(пинюй) – к†не тҐрiкше биЎюул (мыЎбґлај) с†зiнiЎ тiке маЈыналыј ж„не
дыбыстыј баламасы. Ѕытайда 1763 жылы жазылЈан “Сиюй тунвэньчжи” атты
тарихи-географиялыј еЎбекте 明 布 拉 克 (Минбулакэ) деп аталЈан. МыЎбґлај
јазiргi ЅазајстанныЎ Жамбыл облысы Мерке ауданыныЎ жерiнде орналасјан.
34
Талас немесе Тараз јаласы [(¼ыт. 口 旦 逻 私 (Даньлосы. Атауды
транскрипциялаЈан Ґш иероглифтiЎ бiрiншiсi сирек кездеседi, ол сол жајтаЈы 口
мен оЎ жајтаЈы 旦 арјылы јґралЈан), 怛 罗私 (Далосы), 塔剌寺 (Таласы)] –
ЅазајстандаЈы еЎ ежелгi ж„не iрi јалалардыЎ бiрi, орны јазiргi Тараз
(бґрынЈы …улиеата, Жамбыл) јаласы тґрЈан жерде. Ол туралы еЎ алЈашјы
дерек јытайдыЎ “Хань „улетi тарихында” кездеседi. Онда Јґн т„Ўiрјґты
Чжи Чжи б. з. д. 36 жылы 都赖水 (Дулайшуй) – Талас †зенi бойында бекiнiсјамал тґрЈызЈаны туралы жазылЈан. Византия елшiсi Земарх 568 жылы Батыс
ТҐрiк јаЈаны ИстемидiЎ (Дизабул) д„л осы Талас бойындаЈы ордасында
јабылдауда болЈанын жазЈан. Ѕала VIII–IХ Јасырлардан бастап Тараз
аталады, ХI–ХII Јасырларда Тараз Ѕарахан мемлекетiнiЎ астанасы болып, ерекше
гҐлденiп к†ркейдi. К†не Тараз јаласы ХIV ЈасырЈа дейiн †мiр сҐрiп, кейiн оныЎ р†лi
Янги-Талас (ЖаЎа-Талас) јаласына ауысты. ЅаланыЎ ескi жґртында 1936 жылдан
берi арагiдiк археологиялыј јазба жґмыстары жҐргiзiлiп келедi.
35
Сяогу јаласыныЎ орны аныјталмаЈан. МґндаЈы Орталыј патшалыј
адамдары (к†не јытайша 中国人 (Чжунгожэн)) деп јазiргi орталыј јытайлыјтар
(к†не тҐрiктер оларды табЈаштар деп атаЈан) меЎзелiп отыр.
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37

36
Ајсу (¼ыт. 白水城 (Байшуйчэн) – ај сулы јала деген маЈына бередi.
М. ЅашјаридiЎ “ТҐркi тiлдерi с†здiгiнде” бґл јала Испижап (соЈды-парсы
тiлiнде ај су деген маЈынада) деп аталады, автор сонымен бiрге јаланыЎ екiншi
бiр аты Сайрам деп жазады. Араб тiлiндегi деректемелерде “Мединат ал-Байда”
(Ајсу јаласы деген с†з) деп аталады. ЅытайдыЎ “Юань тарихында” аталмыш јала
赛 蓝 城 (Сайланьчэн) – Сайрам јаласы деп хатталЈан. ЅаланыЎ орны јазiргi
Шымкент јаласыныЎ шыЈысынан 50 км жерде, Арыс †зенiнiЎ солтҐстiк жаЈасында,
Сайрам ауданыныЎ жерiнде. Ѕала ХVIII ЈасырдыЎ басына дейiн †мiр сҐрген.
37
КҐнгу (¼ыт. 恭 御 (Гуньюй) – зерттеушiлер бґл јаланы Ајсу, яЈни
ИспижаптыЎ †зi немесе оЈан таяу маЎдаЈы бiр елдi мекен болуы мҐмкiн деп
есептейдi, алайда археологиялыј тґрЈыдан зерттелiп д„лелденбеген.
38
Нужкет – јытайша 笯赤建 (Нучицзянь), †зге тарихи жазбаларда 弩室羯
(Нушицзе), 新 城 (синьчэн), Кiшi Шаш ( 小 石 国 – сяошиго) деп те аталЈан.
Араб-парсы деректемелерiнде Nujakath (жаЎа јала), Nujabahkend (ајсҐйектер
јаласы) деп аталЈан. ЅаланыЎ д„л орны археологиялыј тґрЈыдан „лi толыј
аныјталмаЈан, десе де орны јазiргi Шымкент, немесе Ташкент тҐбiндегi
Ханабад јаласы болуы мҐмкiн деп жорамалданады.
39
Шаш (¼ытай тарихи деректемелерiнде 石 国 (шиго), 赭 时 (чжэши), 者 舌
(чжэши), 察赤 (чачи), т. б деп аталса, парсыша – Chach, арабша – Shash деп
аталады). Б´л атауларды¡ б„рi тас деген маЈына бередi. Кейiн тҐ рiк заманынан
бастап Ташкент деп аталЈан.
40
Е-хэ (¼ыт. 叶河 (Е-хэ), 叶叶河 (Е-е-хэ) Ѕазiргi Сырдария. ― “Суй-шу”
мен “Тан шуда” 药 杀 水 (Яошашуй) деп аталады. Бґл парсыша Jaxsarta
(Яксарт – iнжу-маржан деген маЈына бередi) атауыныЎ јытайша дыбысталуы.
“Синь Таншуда” 真 珠 (чжэн чжу) – iнжу, Орхон-тҐрiк тас бiтiктерiнде Янчу
†кус деп таЎбаланЈан. Арабтар бґл дарияны Сейхун деп атады. ХIV Јасырдан
бастап тҐрiк тiлдес халыјтар Сырдария деп атады.
41
ФерЈана. Ѕытайша Фэйхан, †зге тарихи „дебиеттердегi 破 洛 那
(полона), 沛汗 (пэйхан), 跋贺那 (бахэна) т. б. тҐгелдей к†не ФерЈана атауыныЎ
јытайша „р тҐрлi таЎбалануы. Хань д„уiрiндегi жазбаларда Давань
мемлекетi (大宛国) деп аталЈан.
42
Сутрисна (¼ыт. 窣堵利瑟那 (судулисэна), 苏对沙那 (судуйшана) т. б.) –
санскритше Sutrsna деген с†здiЎ јытайша аталуы. ОртаЈасырлыј мґсылман
деректемелерiнде Усрушана деп аталады. Орны јазiргi Т„жiкстанныЎ солтҐстiкбатысындаЈы µрат†беден 35 км жердегi Шахристанда.
43
Самарјанд (¼ыт. 飒 秣 建 (Самоцзянь) – (јытайдыЎ †зге тарихи
деректемелерiнде 悉 万 斤 (Сиваньцзинь), 寻 思 干 (Сюньсыгань), 邪 米 思 干
(Семисыгань) т. б. „р тҐрлi таЎбаланЈан. АлдыЎЈы екi атау санскритше Samagama –
тоЈысјан, толысјан деген маЈынада
£ы с†зден туындаЈан. СоЎЈылары тҐрiкше
Семiзкент атауыныЎ јытайша дыбысталуы. ЅаланыЎ орны јазiргi Самарјанд
јаласыныЎ iргесiнде 3 км жерде, Афрасияб деп аталады. Iргесi б. з. д. VI Јасырда
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јаланЈан, ол заманда Мараканда деп аталып, Персия империясы јґрамындаЈы
СоЈдиянаныЎ астанасы болды. МоЎЈол шапјыншылыЈы тґсында кҐйреген.
44
Чжэцзе (¼ыт. 赭 羯 (Чжэцзе) – (жауынгер, сарбаз деген маЈына бередi.
АтаудыЎ шыЈу т†ркiнi туралы „р тҐрлi пiкiрлер бар. СоЈдыша Cakir, Cakar
(жауынгер) деген с†здiЎ јытайша дыбысталуы деген пiкiр ајылЈа јонымды.
Екiншi пiкiр бойынша Самарјанд маЎындаЈы Chalak деген жер атынан туындаЈан.
Ол жердiЎ жiгiттерi шетiнен денелi, батыр болып, „скер јатарына к†бiне солар
тартылатын болЈан. Ѕалай дегенмен де Бґхара, Самарјанд сияјты елдердiЎ
негiзгi тґрЈындары саудагер, егiншi соЈдылар болЈанымен, билеушiлерi мен
сайлауыт „скерлерi ержҐрек тҐрiктерден болЈан.
45
Маймург – јыт. Ми мохэ. Миго; орны јазiргi СамарјандтыЎ оЎтҐстiкшыЈысынан 100 км жердегi Магиян.
46
Кебудхана – јыт. Цзебуданна. Орны јазiргi Самарјандтан 10 км жердегi
Зеравшан бойындаЈы Ѕґбдан.
47
Кушаника – јыт. Цзюйшуаннина, немесе Хэго. Орны јазiргi
Самарјандтан солтҐстiк шыЈысја јарай 100 км жердегi Пейшембi.
48
Кархан – јыт. Цзехан. Орны ЗеравшанныЎ солтҐстiк жаЈалауындаЈы
Керминехтен 5 км жерде.
49
Бґхара – јыт. Пухэ, Пухуа, Бухуала т. б. Бґхара – санскритше Vihara
(Јибадатхана деген с†з) атауыныЎ тҐркiше тҐрленген тҐрi.
50
Бетик – јыт. Фади. Орны БґхараныЎ оЎтҐстiк батысында, …мударияныЎ
оЎ жаЈалауындаЈы Бетикте.
51
Хорозими – јыт. Холисимицзия, хусыми, хосюнь т. б. К†не грекше
ChorasmiiдiЎ јытайша дыбысталуы.
52
…мудария – јыт. 缚刍 (Фучу), 妫水 (гуйшуй), 乌浒水 (у-ху-шуй), т. б.
Парсыша Wakhshu (су т„Ўiрi) атауыныЎ јытайша дыбысталуы, грекше – Oxus.
53
Касанна – јыт. Цзешуана. Орны СамарјандтыЎ оЎтҐстiк батысында.
54
Темiр јајпа – јыт. 铁 门 (Темэн), јытай, парсы, араб ж„не батыс
деректемелерiнде ол туралы деректер к†п Батыс ТҐрiк јаЈанатыныЎ шекарасы,
орны – ‡збекстанныЎ оЎтҐстiгiндегi ДербендтiЎ батысына ¼арай 13 км жерде.

