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АЛҒЫ СӚЗ 

Абай шығармалары – халқымыздың асыл қазынасы, рухани азығы. Уақыт ҿткен 

сайын қҧндылығы артып, ҿмірлік ҧстанымымызға айналды. Абай сҿзімен бет тҥзеп, 

бағытымызды айқындап келеміз. Ақындық мҧрасын сан қырынан зерттеу бҥгінгі кҥнге дейін 

жалғасуда. 1905 жылы кҿрнекті қоғам жҽне мемлекет қайраткері, публицист, ғалым, 

аудармашы Ҽлихан Бҿкейханов «Абай (Ибраһим) Қҧнанбайҧлы» атты мақаласында: 

«Ҿлеңдерінен кҿрініп тҧрғандай Абай асқан поэтикалық қуаттың иесі, қазақ халқының 

мақтанышы болды. Абай сияқты халықтың рухани творчествосын осыншама жоғары 

кҿтерген қазақ ақыны ҽлі кездескен жоқ», - деген екен. Бҧл - ҧлы Абайдың қағаз бетіне 

тҥскен ең алғашқы ғҧмырнамасы еді.  

1913 жылы «Қазақ» газетінде жарияланған «Қазақтың бас ақыны» мақаласында Ахмет 

Байтҧрсынҧлы: «Қазақтың бас ақыны Абай (шын аты Ибраһим) Қҧнанбаев. Онан асқан 

бҧрынғы-соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ.  Абайды қазақ баласы 

тегіс танып, тегіс білу керек», - дейді.  

1914 жылы Міржақып Дулатов "Қазақ" газетінде жариялаған "Абай" атты 

мақаласында: «Ҽдебиетіміздің негізіне қаланған бірінші кірпіш — Абай сҿзі, Абай аты 

боларға керек. Абайға шейін қазақта қолға алып оқырлық, шын мағынасында қазақ ҽдебиеті 

дерлік бір нҽрсе болған жоқ еді. Абайдың бізге қымбаттығы да сол. Бҽлки, мҧнан кейін 

Абайдан ҥздік артық ақындар, жазушылар шығар, бірақ ең жоғары, ардақты орын Абайдікі, 

қазақ халқына сҽуле беріп, алғашқы атқан жарық жҧлдыз – Абай», -  деп баға берген. 

Абайтануды дербес ғылым саласы дҽрежесіне кҿтерген - М.  Ҽуезов. Оның Абай 

жҿніндегі зерттеулері осы ғылымның мызғымас негізі болды. Ол ҧзақ жылдар бойы сан 

алуан деректерді зерттеп, жҥйеге тҥсіріп, Абайдың ғылыми ҿмірбаянын жазып шықты. 

 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Абай жҽне ХХІ ғасырдағы Қазақстан» 

атты мақаласында: «Ғылымдағы жаңалықтар адамды алға жетелейді. Ақыл-оймен ғана 

озатын кезең келді. Заман кҿшіне ілесіп, ілгері жылжу ҥшін біз сананың ашықтығын 

қамтамасыз етуіміз керек. Бҧл қадам ҿркениеттің озық тҧстарын ҧлттық мҥддемен ҥйлестіре 

білуді талап етеді... Тіпті қазір айтып жҥрген интеллектуалды ҧлт қалыптастыру идеясы 

Абайдан бастау алды деуге болады. Ҧлы ойшыл ҽр сҿзімен ҧлттың ҿресін ҿсіруді кҿздеді. 

Сондықтан Абайды терең тануға баса мҽн бергеніміз жҿн. Абайды тану – адамның ҿзін-ҿзі 

тануы. Адамның ҿзін-ҿзі тануы жҽне ҥнемі дамып отыруы, ғылымға, білімге басымдық беруі 

– кемелдіктің кҿрінісі. Интеллектуалды ҧлт дегеніміз де – осы. Осыған орай, Абай сҿзі 

ҧрпақтың бағыт алатын темірқазығына айналуы қажет», - деп атап ҿткен болатын.  

Ҽлихан Бҿкейханов, Ахмет Байтҧрсынҧлы, Міржақып Дулатҧлы мақалаларынан, 

Мҧхтар Ҽуезов зерттеулерінен бастау алған Абайтану арнасы бҥгінге дейін толығып, толысу 

ҥстінде. Білім беру саласында да ақын шығармашылығының жаңаша оқытылуы жан-жақты 

зерттелуде.  

Ҧлы ақын, ағартушы, жазба қазақ ҽдебиетінің негізін қалаушы, философ, композитор, 

аудармашы Абай Қҧнанбайҧлының туғанына 175 жылдық мерейтойына орай, М.О. Ҽуезов 

атындағы педагогикалық колледжінде облыстық деңгейде ҧйымдастырылып отырған 

«Абайдың қара сҿздерінің жастар тҽрбиесіндегі алатын орны» атты ғылыми-практикалық 

конференцияда Абайдың рухани мҧрасының зерттелуі жҽне оқу-тҽрбие ҥрдісін 

жаңғыртудағы ҿзектілігін насихаттау мҽселелері қарастырылады.    

 
Жанаева Шагангуль Алдамжаровна 

ф.ғ.к., «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі»КМҚК  

директоры, Қазақстан ПҒА корреспондент мүшесі,  

«Ы. Алтынсарин», «ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері» 
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АБАЙ  ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ  ШЫҒЫСТЫҚ  ЖӘНЕ  ЕУРОПАЛЫҚ  КЛАССИКАЛЫҚ ӘДЕБИ   

МҦРАЛАРЫМЕН  ҤНДЕСТІГІ 

 Сабырбаева Р.Қ.,  ф.ғ.к. , қазақ  тілі және әдебиеті  оқу кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а. 

Семей  қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 

 

Абай Қҧнанбайҧлы Шығыс пен Батыстың  ҽдебиеті мен мҽдениетін  ҧлттық танымға лайықтап, қос 

ҿркениет қҧндылықтарының нҽрін бойға сіңіріп қана қоймай,  дҽуірлік даму жолы бар ҧлт ҽдебиетінің даңғылын 

салып берді. Содан да Абай шығармашылығы ҽлем халықтары классикалық мҧраларымен ҥндестігінің эталоны 

болып қана қоймай, ҧлттық жҽне жалпы адамзаттық ҿркениеттер тҧтастығының темірқазығы  болды. Осы ретте, 

ҧлт оянушылық дҽуірдің дауылпазы Міржақып Дулатов  «Ҽдебиетіміздің негізіне қаланған бірінші кірпіш - Абай 

сҿзі, Абай аты боларға керек. Абайға шейін қазақта қолға алып оқырлық, шын мағынасында қазақ ҽдебиеті дерлік 

бір нҽрсе болған жоқ еді. Абайдың  бізге қымбаттығы да сол. Бҽлки, мҧнан кейін Абайдан  ҥздік  артық ақындар, 

жазушылар шығар, бірақ ең жоғары, ардақты орын Абайдікі, қазақ халқына сҽуле беріп, алғашқы атқан жарық 

жҧлдыз – Абай»,  - деген пікір ҧстанымы даусыз ҽліптік ақиқат.   

Абайдың асыл сҿзі шығыстық даналық пен еуропалық классикалық ҽдебиет мҧраларымен ҥндестігі 

шығармаларынан  шырай  беріп  отырады. Қазақтың тҿл фольклоры мен ҧлттың негізгі ҽдебиетінен нҽр алып, 

Шығыстың классикалық поэзиясымен жҽне еуропалық мҽдениетпен  жан-жақты таныса келіп қалыптасқан 

кемел тҧлға Абай мҧралары –  ҧлт  ҥшін игілік, ҧрпақ  ҥшін қҧндылық.  

Абай мҧрасының қазіргі ҽлемдегі жаңа Қазақстанның ҿркениет кеңістігіндегі кҿрнекті келбетін танытуда аса 

ықпалды орын алып отырғаны да ақиқат. Бҧл орайда елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаевтың: «Абайдың барша ҽлемге аты 

қадірлі, сҿзі ҿтімді, пікірі қымбат адамзат ардағы, адамзат ақыны, адамзат ақылманы болып кҿтеріліп отыр. 

Сезімтал ақын, сергек ойшыл ғҧлама дала тіршілігін ҿзге дҥние тіршілігімен салыстыра зерттеп барып тҥсінгісі 

келді. Бала кезінен таныс араб, парсы тіліндегі кітаптарды қайта ақтарып, Шығыс поэзиясына, тарихына, Батыс  

философиясына соны  кҿзқараспен  қарап  жаңаша  баға берді. Шығыстық логика мен мҧсылман қҧқығын ҥңіле 

зерделеді. Ҿз тҧсындағы Кіндік Азия мен Кҥнгей Азияның  мҽдени-рухани ҿмірінен мейлінше хабардар отырды», 

- пікір басшылығына алар қҧнды ой [1, 30]. 

Міне, Абай поэзиясының шығыстық жҽне еуропалық классикалық ҽдебиет мҧраларымен ҥндестігі ҧлттық 

кҿркемдік ойлау деңгейімізді жаңа дҽрежеге жаңа сапаға кҿтергенін нақтылайды. Мҽселен, шығыс 

шайырларының (Абу Абдолла Джафар Рудакидің, Ҽбілқасым Фердоусидің, Ілияс ибн Иусеф Низамидің, Мҥслиһ 

ид-дин Сағдидің, Шамс ад-дин Хафиздің, Амир Хосроу Деһлевидің, Ҽбдірахман Жҽмидің) лирикалық жҽне 

эпикалық шығармаларының мазмҧн мен пішін поэтикасы бойынша ҥндестігі аса ҿзектілігімен  ерекшеленеді. 

Қазақтың тҿл фольклоры мен ҧлттың негізгі ҽдебиетінен нҽр алып, Шығыстың классикалық поэзиясымен жҽне 

еуропалық мҽдениетпен жан-жақты таныса келіп қалыптасқан кемел тҧлға  Абайдың шығармаларын қазіргі 

уақыт талабымен жаңаша байыптап бағалау – ҽдебиеттану ғылымы ҥшін зҽру мҽселе екендігі айқын.  

Абай – қазақ фольклоры  жҽне  Шығыс, Батыс ҿркениеттері тоғысуының тҧтастығын толықтырған тҧлға, 

Осы орайда Абай поэзиясы мен Шығыс ҽдебиеті ҥндестігінің ҿзектілігін дҽйектеуде абайтанудың негізін салушы 

Мҧхтар Ҽуезов пікірінің ғылыми-теориялық, ҽдіснамалық бағдарына сҥйенеміз: «Абай  Шығыс поэзиясына, Таяу 

Шығыстың бҧрынғы жҽне  сол  тҧстағы мҽдениетіне  келгенде де ҿзіндік бетін  сақтай  білді. Ол  тҥпнҧсқа  арқылы 

(ішінара шағатай тіліндегі аудармасы арқылы) араб-иранның бҥкіл батырлық-діни эпосын, Шығыстың Фердоуси, 

Низами, Сағди, Хафиз, Науаи, Физули сияқты  классиктерін білді. Жас шағында ол қазақ ҿлеңіне «ғаруз» ҿлшемін 

тҧңғыш рет енгізіп, жҽне сол классиктердің ақындық лексикасынан алынған кҿптеген араб-парсы сҿздерін енгізіп, 

ҽлгі ақындарға ҿзі де еліктеген еді. Кейін, халық творчествосынан искусствоның  анағҧрлым ҿмірлік берік 

негіздерін тауып, Абай Шығыс ҽдебиетінен халық шығармалары – «Мың бір тҥнді», парсы мен тҥріктің халық 

ертегілерін, халық эпосын бҽрінен артық бағалады. Ол ҽңгімелеген «Шаһнаме», «Лҽйлі-Мҽжнҥн», «Кҿрҧғлы» 

поэмалары ел арасына кең таратылды». Абай поэзиясы мен Шығыс поэзиясы поэтикасының ҥндестігі тҧлғаның 

ҽдеби ықпалдастық арнасындағы шығармашылық қалыптасу ерекшеліктерінен айқындалады. 

Абай  мен Рудакидің  табиғат лирикасындағы  ҿлеңдерінің  пейзаждық бейнелеулер мен  адам  болмысын  

егіздей, ҿзара сабақтастыра  жырлаудағы лирикалық-психологиялық, романтикалық-философиялық сипаты 

ақындардың ҽлемдік деңгейдегі биіктігін кҿрсетеді. Лирикалық ҿлеңдерінде табиғат қҧбылыстарынан, 

кҿріністерінен адам болмысына тҽн сабақтастық тҥйіндеулерін, поэтикалық меңзеулерін жасауы – Абайдың ҿзінің 

даралығын да, парсы ақыны Рудакимен ҥндестігін де дҽлелдейді. 
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Абай мен Сағди поэзиясындағы ҧқсас ой-сарындарға тоқталар болсақ, екі ақынның ҿлеңдерінде де 

адамгершілік, тҽрбие тақырыбы, Алланы ҿлеңдеріне ҿзек етуі, кҥншілдік, ғайбаттау сияқты жағымсыз 

қылықтарыды сынауы қарастырылады.  Абайдың балаң кезінде  пір тҧтып, медет  сҧраған  ақындарының  ішінде  

шираздық Мошрафед-дин Мослех ибн Абдоллах Сағди есімі де қҧрметпен аталады. Сағди алғаш рет парсы 

поэзиясында «адамгершілік», «адамшылық» ҧғымын қалыптастырып былайша жеткізген: 

Басқалардың қайғысын бҿліспеген сенің, 

Атыңды адам деп айтуға болмайды . 

Абайдың адамгершілік тақырыбына жазылған ҿлеңдері арқылы ҽлемдік адамгершілік, адамтану іліміне 

қомақты ҥлес қосқаны анық. «Алланың ҿзі де рас, сҿзі де рас» ҿлеңінде ақын: Адамзаттың бҽрін сҥй ,бауырым 

деп» деген сҿздер арқылы Адам баласын ҧлтына, тҥр-тҥсіне, тегіне, жҥзіне бҿле-жармай, барлығына бірдей 

сҥйіспеншілікпен, мейіріммен қарау керек екендігін, барлығының тең екендігін адамгершілік тҧрғыдан 

байыптайды. Абай ҿлеңдерінен Сағди шығармаларымен тақырып, мазмҧн, ой ортақтастығын кездестіреміз. 

Абайдың Аллаға бас ию, Аллаға алғыс айту, Аллаға мойынҧсыну сияқты жырларының мазмҧндас екендігін 

кҿруге болады. Абай былай деп толғайды: 

Махаббатпен жаратқан адамзатты, 

Сен де сҥй ол Алланы жаннан тҽтті [2,112]. 

Сағди «Бустан» кітабының алғысҿзінен-ақ жаратқан Алланың атымен сҿйлейді: 

Жан берген Алланың атымен, 

Тіл берген сҿз хакімінің атымен. 

Абай мен Хафиз поэзиясындағы ҥндестік жҥрек бейнесі мен  ғашықтық тақырыбына байланысты. 

 Рудаки, Фердоуси ақылды дҽріптесе, Низами, Хафиз, Руми, Жҽми сынды ақындар жҥректі шешуші 

орынға қойып, оның қадір-қасиетін асқақтатып, мҽртебесін жоғары кҿтеріп, ҿз жырларында жеріне жеткізе 

жырлаған. Қазақтың біртуар ақыны Абай да ҿз шығармаларында жҥрекке  екпін  тҥсіріп, оны ҽр қырынан 

сипаттап, ҿрнектеген. Расында да Абайдың шығармашылығына зер салып, ақыл кҿзімен қарасақ, ҿлеңдерінің ҿн 

бойы жҥрек сҿзімен, сезіммен ҿріліп, астасып жатыр. Абайдың жҥректі ҽспеттеп, оны басқалардан жоғары қойып 

жырлайтын ҿлеңдерінің тізімі ҿте кҿп. Абай жҥрек тақырыбына «Жҥрегім, ойбай, соқпа енді», «Жҥректе қайрат 

болмаса», «Жҥрегім, нені сезесің?», «Жҥрек – теңіз, қызықтың бҽрі – асыл тас», «Ҽуелде бір суық мҧз – ақыл 

зерек», «Жастықтың оты қайдасың?» атты ҿлеңдерінде ой қозғайды. Сонымен қатар «Білімдіден шыққан сҿз», 

«Ем таба алмай, от жалындай...», «Кейде есер кҿңіл қҧрғырың», «Кҿзінен басқа ойы жоқ», «Кҿзімнің қарасы», 

«Жастықтың оты жалындап», «Қызарып, сҧрланып» жҽне т.б. ҿлеңдерінде сҿзінің ҽлқиссасын жҥректен бастап, 

негізгі айтайын деген ойына кҿшеді [3,176]. 

Шамс-ад-дин Мҧхаммад ибн Мҧхаммед қожа Хафиз – ғашықтықты, махаббатты, сҥюді жырлаған ақын. 

Хафиздің махаббат, ғашықтық тақырыбына жазған ғазалдарының деңгейі басқа ақындар туындыларының 

бҽрінен жоғары. Оның ғазалдары парсы тілінде жазылған ғазалдар ішіндегі ең кемеліне келген ғазал деп саналады. 

Хафиз ғазалдарының негізгі тақырыбы – махаббат жайлы ирандық белгілі ғалым А. Зарринкуб  ҿзінің «Махаббат, 

қай махаббат?» атты ғылыми мақаласында нақты кҿзқарасын білдіреді: «Еш кҥмҽнсіз, Хафиздің лирикалық 

ғазалдарындағы ақын ойларының анық кҿзге тҥсер қыры – махаббат тақырыбы. Оның басқа ой-толғамдарының 

бҽрі де осы тақырыппен тығыз байланысты [3, 347]. 

 Абай бала кҥнінен Шығыс шайырларына еліктеп, сҧлу қыздың жамалын «Иҥзі – раушан, кҿзі – гауһар» 

ҿлеңінде суреттеп  бастап, «Ҽлиф дек ай иҥзіңе ғибрат еттім» ҿлеңінде араб ҽліппесінің ҽріптік ретімен 

жалғастырып, кейін есейген кезінде ғашықтық, іңкҽрлік тақырыбын «Қор болды жаным», «Сен мені не етесің?», 

«Айттым сҽлем, қалам қас» ҿлеңдерімен  қорытындылайды. Ақын «Иҥзі – раушан, кҿзі – гауһар» ҿлеңінде араб-

парсы ҿлең ҥлгісі – арузды пайдаланып, жас сҧлудың ай жҥзін араб-парсы сҿздерін қосып, парсы ҽдебиетінде жиі 

кездесетін «маһ сурат», «роушон рохсар», «чешман –е гауһар» сияқты теңеулерге ҧқсас сипаттайды. Сонымен 

қатар осы ҿлеңде Абайдың парсы ҽдебиетімен жақсы таныс болғандығын  растайтын Сҥлеймен, Жҽмшид, 

Ескендір сияқты ҽдеби кейіпкерлер есімдері де кездеседі [4, 225].  

 Парсы ақыны Хафиз жасампаз ғазалдары арқылы сҥйе білуді, сҥйікті болуды ҥйретеді, ҿмірден тҥңілген 

жандардың ҥміт отын жалғап, сенім ҧялатады, адасқандарға шырақ жағып, жол кҿрсетуі де ҧлы Абай 

шығармаларынан толықтай кҿрініс тапқан. Ал махаббат, сҥйіспеншілік, мейірім, адамгершілік сияқты Адам 

баласының бойына тҽн ҧлы қасиеттердің сезім ошағы – жҥрек. «Жҥрек» сҿзі парсыша – «дел» Хафиздің бес 

жҥзге жуық, нақтырақ айтсақ, 495  ғазалының ҿзегі, негізі десе болғандай. Хафиз ғазалдарында жҥрек алуан  тҥрлі  

эпитеттер арқылы берілген: «қиналған жҥрек», «тас жҥрек», «қапалы жҥрек», «сергелдең жҥрек», «міскін жҥрек», 
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«ғашық жҥрек», «жаралы жҥрек», «ҽлсіз жҥрек» жҽне т.б. Абай танымындағы жҥрек символы мен  Хафиз 

ғазалдарындағы жҥрек метафорасы.Академик М.О.Ҽуезов  ғылыми негізде  «Абайда батыстан гҿрі Шығыс 

белгісі басымырақ, нығырақ,Батысқа келгенде арқасын Шығысқа ақылмен қорытып алған мҧсылмандыққа нық 

тіреп алып келді»-деп тҧжырым жасайды . 

Абай Батыс Еуропаның Гетесі, Шекспир, Шиллер, Гейнесі, Байрон, Бальзак, Беранжесі де болады. Ол 

кездегі білім-ҿнерлердің мол қоры, ҥлкен бесігі Бастыс Еуропа екенін аңғарып, сол  жақтың ақындарын ғана емес, 

неше алуан философ, білімпаздарын да зерттейді. «Европаның  есею тарихы», «Ескі шығыс мҽдениетінің 

тарихы» сияқтыларды да сол Батыс Европа ғалымдары арқылы оқып-біледі. Абай осылайша Европаның Гете, 

Байрон сияқты ақындарын, Спенсер, Спиноза, Льюис, Дарвин, Дрепер сынды ғҧламаларының туындыларын 

оқуы Батыс ҽдебиеті мен ҽдебиетінің жаңалығын  ҽдебиетімізге енгізуіне жол ашты.  [5, 240].  Еуропалық 

ҽдебиетке қҧштар Абайдың Гете, Гейне, Спиноза, Декарт шығармаларынан нҽр алып, ҿзі де кейбір еңбектерінде 

осы туындыларға ҥндес болған жайларды арқау еткені белгілі. Спенсердің моральдық философиясы мен 

эволюциялық теориялары да Абайға кҿп ҽсер еткен.  Абай Шығыс, Батыс мҽдениетін жетік игеріп, Еуропа 

мҽдениетін  кҿп оқыды, шығармаларына арқау етті. Орыс халқының  мҽдениетіндегі қасиеттерді бойына сіңіріп, 

соның бҽрін жаңа дҽуірдің жаңаша тарихтық, халықтық арман мҥддесі етіп, халқына асыл қазына етіп дарытты. 

Қазақ елінің тарихында ең зор биікке шыққан, асыл, айнымас қадірі зор классигі ретінде ерекшеленбек.  

Қорыта келгенде, Абай поэзиясы –Шығыстық даналықпен кҿмкеріліп,  Батыстық  ой еркіндігімен 

кҿріктеліп, тҿл ҽдебиетіміздің жауһарларымен ҽшекейленген  қазақ ҽдебиетінің хан қазынасы,  ҧлттық 

мҽдениетіміздің  басына кҿтерген  алтын тҽжі. Шығыс классиктерін ҧлықтаған  ҧлы ақын,  еуропалық мҽдениетті 

дҽріптеген дара талант иесінің шығармалары  ҽлемдік деңгейде ҧлттың рухын асқақтата берері сҿзсіз. 
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АБАЙ МҦРАСЫ – ТӘРБИЕ ҚҦРАЛЫ 

Кунафина Гульнара Агзановна, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің педагог-шебері  

«Т.Аманов атындағы №16 ЖОББМ»КММ  

 
Ҧлы Абайдың қҧдіретті поэзиясы, мҽні терең қарасҿздері, ҽуезді ҽндері, жалпы Абай 

ілімі-біз ҥшін таптырмайтын тҽрбие кҿзі. Оқыған сайын оқи тҥскің келетін ойларынан 

ҿмірдің кҥрделі сҧрақтарына жауап тапқандай боласың. 

Ҧлы Абайдың шығармашылық мҧрасы – халқымыздың рухани қазынасы. Абай 

шығармалары - таптырмайтын тҽрбие қҧралы.  

         Абай – халқымыздың  кемеңгер ҧлы ҧстазы. Оның ҿлеңдері мен қара сҿздерінің ең 

басты мақсаты адам тҽрбиесі. Адам ҥшін еңбек ететін, «ақыл, қайрат, нҧрлы жҥректі тең 

ҧстайтын», жан-жақты жетілген – Адам. Абайша айтқанда, «толық адам».  

     Жас ҧрпақты адамгершілікке, ҽдептілікке, имандылыққа тҽрбиелеуде ҧлттық сана-

сезімнің қайнар бҧлағы –қҧнды ҽдеби мҧралар болса, соның бірегейі Абай шығармасы.   

          Абай шығармаларында адам баласының бойындағы ҽділеттілік, мейірімділік, 

рахымдылық, жомарттық тҽрізді адамгершілік қасиеттерді басты орынға қояды. «Толық 

адам» тҽрбиелеуде Абай жастарды оқу-білімге шақыра отырып, білімді де жан-жақты, 
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саналы, ақылды, жҥрегі ізгі қасиетттерге толы болуын қалайды. Абай сомдаған «Толық 

адам» немесе жҥрек тҽрбиесі – қазақ халқының ертеден келе жатқан ҧлттық тҽрбие ойлары 

мен  халық даналығынан бастау алған. «Абайдың тҽлім-тҽрбиесі ҿзі ҿмір сҥрген ортасы мен 

етене байланысты. Оның бойындағы барлық асыл қасиеттер – даналық, данышпандық сол 

ҧлтынан берілген қасиет». Сондықтан алдымыздағы ҽр шҽкірттің бойынан ізгілік пен 

адалдықты, жомарттық пен байсалдылықты кҿре білуіміз жҽне сол тҽрбиені бойларына 

сіңіре білуіміз керек. 

Абайдың 38-қара сҿзінде: «Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, кҥніне бір 

мҽрте, болмаса айында бір ҿзіңнен ҿзің есеп ал» деген. Бҧл дегеніміз бҥгінгі тҽрбиенің 

ажырамас бҿлігі.  Яғни адам кҥнделікті ісіне рефлексия жасап, есеп беріп отыру қажеттігі 

бҥгінгі таңда аса қажет. Біз осы ҿзіне-ҿзі есеп беру арқылы баланың ҿзін тануға, бағалауға, 

тҥсінуге ықпал етеміз.  Ағартушы Абай шығармаларының қҧндылығы – халық қазынасының 

озығы, ақылды да ҽдепті, жан-жақты жетілген, адамгершілігі мол азамат тҽрбиелеудегі 

таптырмас тҽрбие қҧралы. 

Адалдық пен мейірімділік, жауапкершілік пен кешірімділік те осы Абай 

шығармасымен қалыптасып, шын ықылас-пейілменен баланың кҿкірегінде орын тебеді. 

Абайдың «Бір дҽурен кемді кҥнге – бозбалалық» ҿлеңінде: 

«Басында ҽке айтпаса ақыл жарлық, 

Ағайын табылмаса ой саларлық, 

Қалжың басып ҿткізген қайран дҽурен, 

Тҥбінде тартқызбай ма ол бір зарлық?»- 

деп, бҥкіл шаңырақтың тірегі ҽкенің ҧрпақ тҽрбиесіндегі орын даралап кҿрсетеді. Сондай-ақ 

ҽкеден кейін тҽрбиеге ықпал жасар туған-туыстың да міндетін кҿрсетеді. Ағалы-інілілердің, 

апалы-қарындастардың бірін-бірі тҽрбиелеуде, сыйластықтағы орындарын айқындайды. 

Қазақта «Алдыңғы арба қалай жҥрсе, соңғы арба солай жҥреді» деген сҿз бар. Жанҧядағы 

ҥлкендердің таңдаған жолы дҧрыс болса, ҿзінен кейінгі бауыр-қарындастары да сол жолмен 

жҥріп кетеді. Жақсы тҽрбие- жайлы жанҧяда қалыптасады. 

Балаларға ҧлтымыздың ҽдет-ғҧрыптары мен салт-дҽстҥрлерін оның сҽбилік шағынан бойына 

сіңіріп, ойына ҧялату, сол арқылы ізгілікке, адамгершілікке тҽрбиелеу - қоғамның басты 

мҽселесі. Бҧл туралы ойшыл Абай «Балаға мінез ҥш алуан адамнан жҧғады, бірінші ата-

анасынан, екінші – ҧстазынан, ҥшіншісі - қҧрбысынан» деген екен. Олай болса алдымыздағы 

шҽкіртіміз тҽрбие алар біздің де бойымызда ҧлттық рухани тағлым мол болуы қажет.  

Ойшыл ақын адамдар арасындағы адалдық пен сезім тазалығына негізделген шынайы 

достық пен жолдастықты жоғары бағалады. Достық бағзы заманнан бері адамзатпен бірге 

жасалып келе жатқан жасампаз ҧғымдардың қатарына жатады. Адал достық  туралы ҽр 

заманның даналары мен ғҧламалары ой қорытты. Абай парсының атақты ақыны Дауани 

Ғҥламаһи достықтың табиғаты мен негізгі ҿлшемі жайлы айтқан пайымдауларын жҥйелі 

тҧжырымдармен байытып, достықтың мҽнін кең тҧрғыдан терең тҥсіндіріп берді. «Ерте 

ояндым, ойландым, жете алмадым, Етек басты кҿп кердім елден бірақ...» - деп, ҿзі 

ескерткендей, заманында достық пен қастықты, ҽділдік пен қиянатты басынан мол кешіріп, 

ҿмір талқысы ой салған Абай ҿзі қастерлеп, ардақтаған достық пен жолдастықты келер 

ҧрпаққа ҿсиет етіп жеткізуді азаматтық борышым деп білді. Абай нағыз адал, шынайы 

достықтың қҧдіретті кҥшіне терең талдау жасайды. 

«Пайда ҥшін біреу жолдас бҥгін таңда, 

Ол тҧрмас бастан жыға қисайғанда. 

«Мҧнан менің қай жаным аяулы?!»-деп, 

Бірге тҧрып қалады кім майданда?!» 

немесе 

«Сенбе жҧртқа, тҧрса да қанша мақтап, 

Ҽуре етеді ішіне қулық сақтап. 
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Ҿзіңе сен, ҿзіңді алып шығар 

Еңбегің мен ақылың екі жақтап...»- 

деп қҧрбы-қҧрдас, дос-жолдас болып жҥріп, кҿзі жоқ жерде жолдасын жамандап, келеке 

ететін екіжҥзді залымдарды сынға алып, оларға адал достық пен шынайы жолдастықты 

қарама-қарсы қояды. Абайдың достық туралы пайымдаулары негізінде Шындығында біз 

қандай доспыз? Шынайы, ҽділ дос бола алдық па? –деп ҽр адам ойланатын дҥние. 

  Абай шығармасы оқушыларды білімнің шыңына, тҽрбиенің нҧрына бҿлемек. Абай 

шығармасы арқылы жанымызды нҧрландыра білейік! 

Қолданылған әдебиеттер: 

1.Қҧнанбаев Абай. Шығармаларының екі томдық толық жинағы, 2017 жыл, 

«Абай айтады». Идея авторы-Ішпекбаев.Ж.Е. Абай атындағы қазақ ҧлттық педагогикалық 

университеті, 2011. 

2..Ахметов.Абайтану жҽне ғылыми зерттеу ҽдіс-тҽсілдері. –Алматы, Ғылым, 2002. 

3.М.Мырзахметов.Абайтану тарихы. –Алматы: Ана тілі, 1994.  

 

АБАЙТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ  ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Какенов Асулан Тӛлеуханұлы 

Семей қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Нурпеисова Еркеш Болатбековна 

 «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК  

 

М.Ҽуезовтің «Тегінде, Абай шығармаларының барлық қор, нҽрі ҥлкен ҥш арнадан 

қҧралады. Бҧның біріншісі, ең молы-қазақтың халық ҽдебиетінің мҧра-тумалары, екіншісі-

шығыс ҽдебиетінен келген жҽне ең аз сезілетін белгілер. Ҥшіншісі-Абайды мҽдениетті, ҥлкен 

аңғарлы зор ақын етіп кҿрсететін батыс ҽдебиетінің ҥлгі-ҿрнектері»,- деген қҧнды пікірді 

бҥгінгі абайтанушылар темірқазық етіп келе жатқаны анық. Осы ҥшеуінің ең біріншісінің ҽлі 

де толық зерттелмей келе жатқанының бірнеше себептерін ғалымдар атап жҥр. Шығыс 

ҽдебиетінің, соның ішінде халық ауыз ҽдебиетінің болашақ ақынға қалай ҽсер еткенін кезінде 

тҥбегейлі зерттеу мҥмкін болмады. Ал тҥсінген адамға, сонша дҽріптеліп келген орыс 

ҽдебиеті мен батыс ҽдебиетінен гҿрі шығыс ҽдебиетінің ҽсері зор болғандығы анық сезіледі. 

Абай жҽне шығыс тақырыбы сондықтан ҽлі де зерттелу  ҥстінде деуге болады.  

Ал қазақтың ауыз ҽдебиетінің ҽсерін М.Ҽуезовтің ерекше бҿліп айтуының мҽнісі зор 

еді, бірақ ол тақырып ҽлі де толық зерттелмегені жасырын емес. Оның бірнеше себептері 

бар, ең алдымен, кез келген тҧлғаны зерттеу ҥшін оны қоршаған қоғамы мен айналасындағы 

адамдар, ата-тегі мен тҥп-тамырын қоса зерттеу керек екені анық. Ал Абай мҧрасын 

зерттеуде кеңестік идеология оны ата-бабасынан, арғы тегінен бҿліп тастауды мақсат тҧтты, 

осындай қиянаттарға тап болды.  Кеңестік заман талабына сай ақынның: 

                                     Шортанбай, Дулат пенен Бҧқар жырау, 

                         Сҿзінің бірі-жамау, бірі-қҧрау,- 

 деген сҿздерінің байыбына барғызбай,туған халқының тҿл ҽдебиетіне қарсы қойып бақты.  

                                   Ескі бише отырман бос мақалдап, 

                                   Ескі ақынша мал ҥшін тҧрман зарлап,- 

деп, адамдықты ту еткен жолдарын халық ҽдебиетіне деген жеккҿрушілік сезіміне 

айналдырып, халыққа солай етіп кҿрсетті. Осылайша, Абайдың ҿз заманындағы ақындарына 

деген кҿзқарасын екі тармақпен шектеп қоюға тырысты. 

 С.Мҧқановтың «Дарынды талант бола тҧра, Абай не кҿктен тҥскен жоқ, не жерден 

шыққан жоқ, болмаса дара ҿскен адам емес. Оның ҿмір сҥріп, ҿскен, араласқан ортасы бар,. 

Ол-осы ортаның жемісі»,- деген пікірі сонау алпысыншы жылдары айтылғанмен, Абайдың 

ҽдеби ортасы, оның ішінде ақынның ҿз тҧсындағы ҽдеби ортасынан алған рухани азығы 

деген тақырыпқа ҽлі де аса кҿңіл бҿлінбей келе жатқаны аян. Абай ортасы дегенде,  ақынның 
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рухани ҿміріне зҽредей қатысы болған ҽр ҿнер иесінің ғана емес, ақынмен таныс болған ҽр 

адамның есімі қалыс қалмауы керек. 

    Абай ҿзінің алдындағы ҽдебиеттің бҽрін бірдей сынға алып, жоққа шығарды деп 

ақынның ҿлеңге, ақындыққа берген бағасы іспетті «Ҿлең – сҿздің патшасы, сҿз-сарасы», 

«Біреудің кісісі ҿлсе, қаралы-ол» сияқты ҿлеңдерін алға тартып, біржақты тҥсіну, дҽл бҥгінгі 

таңда басқаша пайымдауды қажет етеді. 

 Абай - ҿз заманының озық туған дана ақыны.Ал дананың ҿзіне де, ҿзгеге де, тіпті 

ҿткені мен болашағына да сын кҿзбен қарауы – заңды. Болмысқа кҿңілі толмау-

данышпандықтың белгісі.  

Абай сынын ҿзіне дейінгі поэзияны мҥлдем жоққа шығару деп тҥсінбей, ақындық биік 

талғам, талап қою тҧрғысынан ҧғынуымыз керек. Кемеңгер ақын межені жоғары қойды, 

сондығымен қазақ поэзиясының сапасын бір демде биіктетті. Ҿзіне дейінгіні тек қана 

терістеді десек, ол дҧрыс болмас. Алдындағы ақындардан ол ҥлгі алды, кемеліне жетті, одан 

соң ҽлем ҽдебиетінен сусындап, білімі толыққаннан кейін алға ҧмтылуы- заңды қҧбылыс. 

Кҿне тҥркі ҽдебиеті мен шығыс шайырларының жырларына Абай бала кезінен қанық. 

Ахмет Риза медресесінде оқыған кездегі білім іздеп, орыс ҽдебиетіне ҿз бетімен ден қоюы, 

одан соң батыс ҽдебиетіне ҧмтылуы да осы кезеңнен басталады. Екі жақты білім жас ақынды 

жаңалық іздеуі, ізденімпаздыққа ҧмтылдырды. Ҽрине, ендігіде Абай ҥшін бала кезінен 

қанығып ҿскен Дулат, Шортанбай ҿлеңдері тым жҧпыны кҿрінері заңдылық қой. Ол ҥшін 

бҧл ақындардың тҿл ҽдебиетіміздегі орнын  жоққа шығаруға болмас. Керісінше, ақынның 

жаңа деңгейге кҿтерілуіне себеп болған алтын кҿпір деп бағалаған дҧрыс болар. Сол кездегі 

заманының нар тҧлғасы - ҽкесі Қҧнанбай маңайындағы барлық шешен, билер, ҽр рудың 

ақсақалдары мен аузы дуалы ділмарларының Абай тҽрбиесінде ізі бар деуге болады. 

Абайдың ҽдеби ортасы тақырыбы- абайтану ғылымының негізгі арналарының бірі, 

бірі болғанда, зерттелу жағынан ҽлі де толықтыруды тілейтін саласы деуге болады. Абайтану 

мен Абайдың ортасы деген мҽселелер тек бір-бірімен біте қайнасып жатқан дҥниелер емес, 

Абайды тану, ең алдымен, осы ҽдеби ортаныңеншісінде екенін айту керек. Абай туралы 

естелік жазған, ақынға ҽн мен ҿлең арнаған, оның шығармаларын ел арасына насихаттаған, 

таратқан, онан соң кітап қылып шығарған Абайдың достары, ақын-шҽкірттері, іні-

бауырлары, балалары – бҽрі жеке-жеке тақырып болуға лайықты.  

Абай ортасы, оның айналасы туралы ҽңгіменің басын тҧңғыш рет Абай 

шығармаларының зерттелуіне жол ашқан Ҽ.Бҿкейхановтың мақаласынан байқауға болады. 

Ағартушы сҿзді Абайдың нағашыларынан қозғайды, оның суырып салмалығы, сҿзге шешен, 

қалжыңға шеберлігі қазақ даласында ерекше орны бар Қантай, Тонтайлардан тарағанын алға 

тартады, шешендік ҿнердің қанмен берілетіндігін тағы бір мҽрте дҽлелдейді. 

Абайдың шыққан тегіне қатысты бағалы пікір айтқан ағартушылардың бірі- Ҽлихан 

Бҿкейханов. Шҽкҽрім мҧрасына алғаш баға беріп, оның кітап болып шығуына ат салысып 

қана қоймай, Шҽкҽрімнің Абайдың туыс інісі ғана емес, оның ізін басқан шҽкірттерінің 

ішіндегі білімі терең, болашағынан зор ҥміт кҥттіретінін баса айтады. Соның айғағы ретінде 

Шҽкҽрімнің мақалаларын газетте жариялап, ҿлеңдеріне терең зерттеу жасайды, Абай мен 

Шҽкҽрім шығармаларындағы ҥндестікті сҿз етеді. 

Ҽ.Бҿкейханов Кҽкітай ҿмірден ҿткенде «Қазақ» газетіне кҿлемді мақала жариялайды, 

яғни бҧл пікірдің ар жағынан Абайдың ҽдеби ортасы тақырыбы қылаң бергенін байқауға 

болады. 

Абай ортасы, ҽулеті туралы сҥбелі пікір білдірген алғашқы қазақ ғалымдарының бірі- 

С.Ғаббасов. Талантты қазақ оқымыстысы  1915 жылы жазған «Тарих қазақ жайынан» 

мақаласында  Қҧнанбай, Абай, Шҽкҽрім жайынан сҿз қозғап, ҿзіндік пікір білдіреді, оның 

ҿлеңдеріне, ақындық ҿнеріне жоғары баға береді.  

Абайдың қазақ халқының арасындағы орны туралы алғашқы болып зерттеп, мақала 

жазғандардың бірі – М.Дулатҧлы. 1914 жылы Абайдың дҥниеден ҿткеніне 10 жыл толуына 

орай жазылған мақаласында автор «Абайдың ҿлген кҥнінен қанша алыстасақ, рухына 

соншалықты жақындармыз. Ҥнемі бҧл кҥйде тҧрмас, халық ағарар, ҿнер-білімге қанар, сол 
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кҥндерде Абай қҧрметі кҥннен-кҥнге артылар. «Бірінші ақынымыз» деп қабырын халқы жиі-

жиі зират етер, халық пен Абай арасы кҥшті махаббатпен жалғасар. Ол кҥндерді біз 

кҿрмеспіз, бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар» деген сҿздерінен ақынға деген зор қҧрмет пен 

туған халқының болашағына алаңдаушылық пен сол кҥндерді зарыға кҥткен арманын 

сезінеміз.  

1913 жылы жарық кҿрген А.Байтҧрсыновтың «Қазақтың бас ақыны» атты мақаласы 

ҽлі кҥнге дейін абайтану мҽселесіндегі маңызды мақалалардың бірі болып табылады. 

Автордың «Заман бҧрынғыдай болса, Абай алаштың атақты билерінің бірі болар еді» деуінің 

зор маңызы бар, себебі Абайдың осындай биікке кҿтерілуі - ҿз заманының, ҿз ортасының 

арқасы. Ақын бойындағы шеберлік, сыншылдық, білімділігін атай келе, ол Абайда осы ҥш 

қасиеттің ҥшеуі де болған дейді. «Абай осылармен қоса ҥлгі шығарып, ҿнеге жайғыш» 

болған дейді. Абайдың ҿлеңге қояр талабын, сыншылдығын, айта келе, «Ҿлең-сҿздің 

патшасы, сҿз-сарасы» деген ҿлеңінен нақты мысалдар келтіреді. Міне, сондықтан бҧл мақала 

кҥні бҥгінге дейін маңыздылығын жойған жоқ. Керісінше абайтанушыларға жол нҧсқап 

отырады.  

Қорыта келгенде, абайтану ғылымының зерттелу тарихының негізгі бағыттарының 

бірі - Абайдың ҽдеби ортасы туралы пікірлер сонау ХХ ғасырдың басында-ақ кҿрініс бере 

бастағанын кҿреміз. Ал осы тақырыпты ғылым ретінде қазақ ҽдебиетінің тарихында мҽселе 

етіп кҿтерген М.Ҽуезов болып, Абайдың ҽдеби ортасын «ақынның ҿзі алған нҽрлері», 

«ҿзгеге берген нҽрі» деп ҥлкен екі салаға жіктеді. Бірінші сала – Абайдың ҿзгеден алған 

ҿнегесі, яғни ҿскен ортасы, ҽулеті, шыққан тегі, Абайды ақын ретінде қалыптастырған ҽдеби 

орта, бҧл мҽселені жазушы ҽйгілі роман-эпопеясында жан-жақты ашып кҿрсеткен. Осыдан 

кейін ҽдебиеттану ғылымына «Абайдың ақындық мектебі» ҧғымын енгізіп, оны 

Қ.Мҧхаметхановтың дамытқанын бҽріміз білеміз. Бҧл - Абайдың ҿзгеге берген нҽрі, Абай 

мектебі, оның айналасындағы шҽкірттер мҧрасы Ҽуезов жетекшілігімен 

Қ.Мҧхаметханҧлының зерттеуінде жан-жақты ашылды. 

Ҧлы Абайдың 175 жылдық мерейтойы қарсаңында атқарылып жатқан қомақты 

жҧмыстар мен ірі іс-шаралар – халықтың Абайына деген ілтипатының бір бҿлшегі. Жас 

ҧрпаққа Абайды ҥлгі ете отырып, ҧлттық идеологияның туы ретінде хакімнің ҽр сҿзін қазақ 

халқының ҧранына айналдыруымыз керек. Уақыт ҿтсе де, Абай есімі халқымен бірге 

жасарып, жаңғырып, жарқырай береді. 
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  І СЕКЦИЯ. АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНДЕГІ ТОЛЫҚ АДАМ ТАНЫМДАРЫ 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В СЛОВАХ НАЗИДАНИЯХ АБАЯ 

Абдыкаримова Сатима Кабыкеновна 

 «Педагогический колледж имени М.О.Ауэзова» КГКП 

 

В душу вглядись глубже, сам собою побудь… 

Философские параллели поиска Истины. 

 

Мыслитель Абай вот уже почти два столетия восхищает различные поколения людей 

глубиной своей мысли и яркостью языка. Его известность переступила границы Казахской 

земли, а его талант стал достоянием всего мира. Но особую роль Абай сыграл в духовном 

единении двух народов – казахского и русского. Он много размышляет о сущности жизни и 

взаимопроникновении культур. Его мысли - это те кирпичики-основания, на которых 

заложена современная философия свободного Казахстана. 

Чтобы понять процесс формирования казахской философской мысли необходимо 

обратиться к такой яркой фигуре в казахской культуре как Абай. Как сын своего народа, 

Абай взял лучшее от многовековой культуры казахского народа и обогатил эти сокровища 

благотворным влиянием русской культуры. Философская направленность поэта, прежде 

всего, проявляется в его поэтическом творчестве. Он поэт-сатирик, обличитель. Его стихи 

носят просветительский характер: есть стихи-притчи, стихи-назидания. Но во всех 

произведениях звучит основная мысль: любовь к человеку и природе – это ключ к 

философии Абая. 

Абай считал, что первое достоинство философа – мудрость, которая и завтра будет 

озарять, греть своими лучами людей. В педагогических воззрениях Абая, в его 

произведениях мы находим много ценного и для педагогических положений нашего 

времени. 

Для кого и с какой целью написаны Абаем назидания, эти сорок пять ―Слов‖, 

содержащие как философские раздумья поэта о волнующих жизненных проблемах, так и 

беседы-рассуждения, ―адресованные к слушателю собеседнику в форме устного обращения к 

нему с глазу на глаз. 

Особо тематическая группа прозаических ―Слов‖ состоит из рассуждений и 

наставлений Абая об образовании, знании и воспитании. Пожалуй, это самая 

животрепещущая из всех тем, волновавших поэта. Всюду речь идет об отсталости казахского 

народа в экономической жизни, в образовании, в науке и культуре, в чем поэт обвиняет 

―сильных мира сего‖: царских чиновников, волостных правителей, баев и биев, а также всех 

невежественных, раболепствующих и пресмыкающихся перед ними людей. Беспощадно 

бичуя все, что держит народ в беспросветной тьме, что тормозит прогресс и просвещение, 

Абай всеми силами доказывал необходимость нести казахам науку и культуру, чтобы стать 

вровень с другими народами. 

Абай ставит знания превыше всех благ - богатства, славы, почета. Но поэт не только 

учит молодежь уму-разуму, не только призывает к овладению науками, но и указывает 

определенные пути и способы их достижения. Во-первых, пишет, поэт-мыслитель, в любом 

виде обучения наставник должен увлечь, заинтересовать обучающихся. Он считал, что 

обучение должно быть по меньшей мере увлекательным, а то и наслаждением, радостью, а 

не принудительной обязанностью. Наслаждение и радость от обучения — самый 

эффективный путь прочности знаний у детей. По мнению Абая, очень важна и обратная 

связь. Многое зависит и от умения воспринимать: «Надо принимать умные слова сердцем, - 

пишет Абай, — всей душой так, словно бы утоляешь ими жажду» (31 слово) [3,с.162]. Во-

вторых, чтобы не забыть усвоенного или прочитанного, следует повторять постоянно. Далее 
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поэт предостерегает от перегрузки памяти учащихся: «Надо держаться подальше от вещей, 

которые изнашивают человеческий ум и заставляют его терять ценные свойства». Для 

осмысления и запоминания знаний не последнее место Абай отводит разнообразию 

методики обучения. В-третьих, для Абая важным этапом на пути к овладению знаниями 

является первоначальное обучение. Это та незаметная тропинка, которая ведет к столбовой 

дороге пауки. Самые азы образования должны начинаться не только с овладения грамотой, а 

прежде всего с воспитания лучших человеческих качеств. Основными из них поэт считает: 

стремление, увлеченность, интерес. «Стремление к истине, — пишет он, — и постижение ее 

рождаются высоким сознанием; сознание же человека определяется его человечностью, 

умом и интересом к науке. Появлению этих качеств, прежде всего, способствует 

непорочность чувств и крепость тела, которые даются человеку от рождения, а развитие их 

зависит только от честных друзей, от мудрых наставников» (38 слово) [1]. Надо особо 

отметить, что Абай считал светское школьное обучение единственным путем к овладению 

науками. Каковы пути познания, как, каким образом человек лучше познает мир? На этот 

вопрос Абай отвечает: «Человек овладевает науками и знаниями тогда, когда всем своим 

существом стремится к истине и правде, пытается понять самую суть явлений» ( 38 слово) [2, 

с. 39]. 

Педагогические взгляды Абая носят ярко выраженный концептуальный характер: они 

целенаправленны, имеют определенное методологическое основание, методическое 

оснащение, объект и предмет, на которые направлена просветительско-педагогическая 

деятельность Абая. Во всем многообразии содержания и средств реализации педагогических 

взглядов Абай видит и всесторонне раскрывает основные направления и пути их реализации. 

Речь идет об умственном, профессионально-трудовом, нравственном воспитании, роли и 

возможностях семьи в воспитании детей. Абай глубоко осознавал единство, взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимодействие всех компонентов педагогического процесса, 

предвосхитив тем самым идею системно-комплексного подхода к воспитанию в 

современной педагогике. 

Как мы уже отмечали, одним из основных условий овладения наукой Абай считал 

наличие жажды познания. Но поэт предупреждает, что одного желания, стремления мало. 

Тут, кроме необходимости строгой, заранее определенной системы, нужно ставить перед 

собой главную цель. «Сначала ты должен точно уяснить, для чего тебе необходима наука. 

Если же твоя душа лежит к другим вещам и ты изучаешь науку ради их достижения, то твое 

отношение к науке подобно отношению мачехи к пасынку. Науку надо любить, как мать 

любит родного сына» (32 слово) [1]. 

Абай предупреждает: «У познания должна быть благородная цель. Не приобретай 

знаний для того, чтобы хвастаться или спорить... Избегай спеси, гордости, зависти, которые 

встречаются и среди ученых» (32 слово) [1]. 

Достигнув истины, говорит Абай, не отступай даже под угрозой смерти. «Если твоя 

истина не овладеет тобой целиком, хотя ты уверен в ней, то для кого же другого она может 

быть ценной? Как ты можешь желать от других уважения к тому, чему сам не служишь 

преданно?» (32 слово) [1]. 

Человек, занимающийся наукой, не должен стоять на одном месте. Он должен 

непрестанно самосовершенствоваться, учиться, передавать свои знания другим. Главное- это 

преемственность в науке. Нужно, чтобы было не только у кого учиться, но и кому завещать. 

Этот вопрос мучил и терзал Абая. «Некому передать свои знания... Что толку сидеть в 

пустыне, разложив дорогую ткань и держа в руках аршин?». 

Абай считает, что наука имеет демократический характер, она должна служить одинаково 

для всех, ее может перенимать любой у любого. Внимать нужно мудрости, а не внешнему 

лоску человека. Самым верным и самым умным советчиком в этом отношении является 

книга, к которой можно обращаться без всякого опасения. 
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Подобные же мысли щедро разбросаны в «Словах назиданиях Абая: «Без науки нет 

блага ни на том, ни на этом свете». Примечательно, что последнее, «Сорок пятое слово», 

заканчивается словами: «Тот, у кого больше знаний... тот и обладает миром». Или: 

«Простолюдин, прославленный за ум, выше царя, увенчанного счастьем» [2, с.39]. 

Абай не был профессиональным педагогом и ученым. Однако ценность его высказываний 

именно в этом плане несомненна для нас. Откуда же Абай черпал всю эту мудрость, которая 

сегодня становится объектом исследований и для философа, и для психолога, и для 

педагога? По нашему убеждению, Абай был, прежде всего, педагогом по призванию. Он сам 

учился всю свою жизнь, именно поэтому сумел оценить свои познания и никогда не 

оставался удовлетворенным, как и всякий жадный до знания человек.  

Его ―Слова‖ превращаются в скорбную исповедь человека, обреченного на одиночество в 

мрачный век господства беспросветной тьмы‖. Как ―гневный судья‖ он неустанно обличал 

социальные пороки, зло и несправедливость в обществе, а как ―печальник народа‖ горько 

сетовал на отсталость и невежество, на дрязги и раздоры, которые, по убеждению поэта, 

обрекали народ на униженное положение. Обличая и осуждая в своем творчестве все, что 

вредит народу, что мешает прогрессу и просвещению, Абай верил в силу воздействия своего 

слова. Но действительность не оставляла надежд, принося поэту одни разочарования. 

Философско-поэтические слова Абая были своеобразной формой борьбы за 

просветительский общественный идеал…  

В первом слове поэт написал: ―Прожита жизнь - спорил я, боролся, судился, имея 

одни хлопоты, и в них обессилел, устал и убедился в бесцельности всего сделанного‖. И вот 

оказалось, что все, что было, - было только унижением человека, и поэт вопрошает себя: 

может быть, ―править мне народом‖, ―умножать ли мне знания‖, ―заняться исполнением 

обрядов религии‖, ―заняться воспитанием детей‖? И находит все это уже невозможным и 

нереальным для себя. ―Наконец решил, - пишет он, - буду развлекаться бумагой и 

чернилами, буду писать подряд все, что вздумается‖ (1 слово) [1]. 

Образованию, знанию и науке Абай придавал первостепенное значение. Он укоряет 

тех родителей, которые, имея возможность учить детей, не учат их или учат не так и не тому, 

попусту растрачивая свое богатство. ―Но я не встречал еще человека, который, подлостью 

разбогатев, нашел бы потом достойное применение своему состоянию‖. Такая резкая 

социально-изобличительная критика заканчивается следующим: ―Без науки ―нет блага ни на 

том, ни на этом свете‖. Воспитание в детях хороших человеческих качеств также связывается 

Абаем с образованием и наукой. Примечательно, что последнее ―Сорок пятое слово‖ 

заканчивается словами: ―Тот, у кого больше знаний, любви, справедливости, - тот мудрец, 

тот ученый, тот и обладает миром‖. 

Мысли об обучении детей, о воспитании в них лучших человеческих качеств 

постоянно занимают Абая-наставника. Они разбросаны почти во всех его ―Словах‖. Именно 

на них возлагает Абай свои надежды, думая о судьбе своего народа. ―Надо создать школы, - 

писал он в ―Сорок первом слове‖,-надо, чтобы население дало средства на эти школы, надо, 

чтобы учились все, даже девушки. И вот тогда, когда молодежь вырастет, а состарившиеся 

отцы перестанут вмешиваться в дела и разговоры молодежи, может быть, тогда казахи 

исправятся‖ (1 слово) [1]. 

Абай-просветитель свято верил в силу воспитания и наряду с осуждением все время 

наставлял своих слушателей-собеседников на то, чтобы каждый исправлял свои недостатки и 

недостатки своих детей. ―Если б в моих руках была власть, я отрезал бы язык всякому, кто 

говорит, что человек неисправим‖, - писал он в ―Тридцать седьмом слове‖. В беспощадной 

критике зла и несправедливости с целью преодоления всех отрицательных черт и свойств 

человеческого характера и доведения Абай видел одну из своих основных задач. 

―Двадцать пятое слово‖ целиком посвящено размышлению о значении русской 

культуры и русской науки для просвещения казахского народа. ―Главное - научиться русской 

науке. Наука, знание, достаток, искусство - все это у русских. Для того, чтобы избежать 
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пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру‖. Трудно 

переоценить значение этой программы для просвещения казахского народа, для его 

исторически сложившейся дружбы с великим русским народом и приобщения к его 

культуре. А в ―Двадцать пятом слове‖ мы читаем прямой призыв 

Абая-педагога к родителям:―Не торопись женить сына, обучай его русской науке, 

хотя бы пришлось тебе для этого заполнить все свое имущество‖ (25 слово) [1]. 

Как и в поэзии, в прозе Абая солидное место занимает тема труда. Многие пороки 

современников подвергались поэтом критике и осмеянию. Об этом Абай особенно страстно 

пишет в сорок втором, сорок третьем ―Словах‖. ―Пристрастие казаха к дурному объясняется 

бездельем. Если бы он занимался хлебопашеством или торговлей, у него не оставалось бы и 

мало-мальски свободного времени на глупости‖[1]. 

Далее автор рисует картину и плоды этого безделья. Он считает, что именно ―безделье 

превратило казаха в бродягу. Выпросив у кого-нибудь на время лошаденку, он скитается из 

одного аула в другой, чтобы жить на дармовщину, или собирает сплетни, стараясь вовлечь 

людей в интриги и рассорить их, или же сам вместе с подобными себе строит другим козни. 

Честный труженик посчитал бы такую жизнь ―собачьей‖. Отсюда и страстный призыв Абая к 

честному труду, к ведению хозяйства, к овладению ремеслом, к занятию земледелием, 

скотоводством и т. д. 

Философски осмысляется Абаем высокая роль и значение труда в жизни и 

историческом развитии человечества. Причину прогресса, успехов и достижений в области 

экономики и культуры он видит в честном труде на благо человека, народа и родины. ―Ум и 

знания-плоды труда‖, -пишет он в ―Сорок третьем слове‖. Однако и тут ограниченность 

просветительско-демократического воззрения казахского мыслителя не позволила ему 

подняться до понимания классового характера труда. 

Своим творчеством Абай содействовал пробуждению и развитию национального 

самосознания казахского народа. Сторонник просветительских идеалов, он переоценивал 

роль образования, видя в нем единственный путь к новой жизни. Не будучи атеистом, Абай 

призывал людей к моральному самоусовершенствованию, боролся за улучшение нравов. 

Некоторые ценные и закономерные для его времени моральные сентенции в нашу эпоху 

потеряли свою актуальность и могут рассматриваться как исторический документ. 

Исследуя назидания Абая, мы видим, что социальный идеал Абая – общество тружеников, 

мирное и благополучное, доброе и справедливое. А высшее назначение человека по Абаю – 

приносить пользу людям. 
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ТӘРБИЕЛІК  МАҢЫЗЫ 

Аусарбаева Марина Кайыпжанқызы 

«Семей» колледж» мекемесінің әдіскері 

 

  Білім мазмҧнын жаңалау, қҧзырлылыққа бағытталған, ҧлттық қҧндылықтар негізінде 

білім,        тҽрбие бере отырып, тҧлға қалыптастыру, дарын кҿзін ашу сынды  мҽселелер сҿз 

жоқ, ҧстаз-тҽрбиеші-педагог жҧмысын да жаңа арнаға бҧруда. 
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 Ҧлылардың ҿмірі мен тағылымы арқылы ҧрпағын тҽрбиелеу - ҽсіресе қазақ халқында 

ежелден–ақ келе жатқан ҥрдіс. Бҧл жерде сҿз ҿнерінің атқарған орны ерекше болған. 

Ҧлтымыздың осы бір жақсы ҽдет-салты бҥгінгі тҽрбие ҥрдісінде тиімді екені даусыз мҽселе. 

Адамзат ақыл-ойы, ақындығының ірі тҧлғасы Абай тағылымы білімнің де, тҽрбиенің де 

қайнар бҧлағы екені тҥсінікті. Ҧлы дананың қай шығармасын алмайық, оның алтын қазығы – 

Адам. Ол нағыз Адам, Толық Адам қандай болу керек деген сҧраққа жауап іздейді, ҽрі оған 

жауап береді. Мысалы, «Атымды Адам қойған соң қайтып надан болайын», «Адамды сҥй, 

алланың хикметін сез, не қызық бар ҿмірде одан басқа» - дейді. «Адамды сҥюден басқа 

қызық жоқ» деген пікірінде қазір кҿп айтылып жҥрген гуманды педагогика ҧстанымдары 

жатыр. Осы жерде жас ҧрпақты тҽрбиелеу ісі ең алдымен, оларды адамды сҥюге баулудан 

басталуы  керек деген тҧжырым шығады. Ол біздің рухани қазынамыз жҽне ол бізді 

аласапыран дҥниеде адастырмай, дҧрыс, тура жолға бастайтын, бірегей ілімі бар адам. 

Мҧндай ілімі бар адам кҿп халықта жоқ, Еуропада да жоқ. Абай салған "толық адам" ілімі 

Тҧран жерінде пайда болған. Оның арғы тҿркінінде "Жҽуан мҽртілік" жатыр, одан кейін 

Қожа Ахметтің "Хаг ілімі" жатыр, содан кейін Абай жасаған "Толық адам" ілімі бар. Қазақ 

руханиятының паспорты саналатын Абайдың бҧл ілімі келешек Қазақстанның моральдық 

кодексінің іргетасын қалайтын ілім болып табылмақ. 

 Абай тағылымы арқылы жҥргізілетін тҽрбие ҿзі ҥзбей жырлаған «Адам» айналасынан 

бастау алуы керек. «Адам кім?», «Мен-адаммын», «Абай жҽне Адам», деген тақырыптар жас 

ҿскіннің адамға деген қҧрметі, сыйламы, тҥсінігін қалыптастыруға ықпал етеді. Алдына бала 

келген кҥннен – ақ, ойлы ҧстаз білім мен тҽрбие ҥрдісін олардың ҿзін Адам ретінде тҥсінуі 

мен оған деген мақтан сезімін қалыптастырудан бастағаны жҿн.  

Ҧрпақты Абай ҥлгісінде тҽрбиелеу – ізгілікке, имандылыққа, адамдыққа, биік 

адамгершілікке бастайтын жол. Абай мҧрасы – Адамды адам етіп тҽрбиелеудің, жан-жақты 

дамыған тҧлға қалыптастырудың қайнары . 

 Абайдың қара сҿздерін оқыған адам Абаймен сҿйлесіп, пікірталаста отырғандай 

сезінеді. Абай да - этикалық мҽселені, мораль философиясын тереңдеп сҿз еткен ғалым, 

ойшыл, ақын.    Ҽрбір елде сонымен қатар қазақ халқында адамдардың бір-біріне деген 

іштарлығы, бір-біріне кҿралмаушылығы кҿптеп кездеседі. Абай атамыз ҿзінің «Ҥшінші 

сҿзінде осы жайлы қозғаған» ҽрбір жалқау кісі қорқақ, ақылсыз, надан келеді. Ҽрбір ақылсыз 

надан, арсыз келеді. Ҽрбір арсыз жалқаудан сҧрама, ҿзі тойымсыз, тиымсыз, ҿнерсіз, ешкімге 

достығы жоқ жандар шығады. Мҧның бҽрі тҿрт аяқты малды кҿбейткенімен басқа ойының 

жоқтығынан ҿзге егін, сауда, ҿнер, ғылыми- сияқты нҽрселерге салынса, бҧлай болмас еді. 

Ҽр адам малым кҿп болса екен, ҿзімдікі болса дейді осының бҽрі адамның кҿзі 

тоймаушылдығы. Ҥлкен болыстыққа таласып бір-бірінен асып тҥсем дейді. Малдары кҿбейсе 

билікке таласады. Елдегі жақсы адамдарды кҿре алмай ҥстеріне арыз беретіндерде аз емес. 

Билікке жетем деп іші тар болған адамдар ҿтірік болыс , билерге, жағымсыз, олардың 

айтқанын істеп жҥреді де, кҥндердің кҥнінде ҿзі болыс болып шыға келеді. Билік қҧру ҽр 

адамның қолынан келе бермейді. 

 Бҧрынғы қазақ жайлы білген адамдар айтыпты «Би екеу болса , дау тҿртеу болады» 

деп. Оның мҽні-тақ болмаса, жҧп билер таласып, дау кҿбейте береді дегеннен айтылған сҿз. 

Сҿйтіп, би кҿбейткенше, ҽрбір болыс елден толымды – білімді ҥш-ақ кісі билікке жыл 

кесілмей сайланса, олар тҥссе, жаманшылығы ҽшкере білінбегендіктен тҥссе, ҽйтпесе 

тҥспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, ҥстіне 

біреуді посредникке сайлап алып біте берсе , яки оған оған да ынтымақтаса алмаса, бағанағы 

ҥш бидің бҥреуін алып, жҥгінсе, сонда дау ҧзамай бітім болар еді.  

Адамдар арасында бірлік болмай ешқашанда тірліктің болуы мҥмкін емес деген сҿз тараған.  

Кҿпке ақыл айту да қиын. «Кҿп қорқытады, терең батырады».  

 Абай кҿп дегенді бҥтіндей бір халықты меңзеп отырған жоқ. Ол жетексіз кеткен, 

билікке кҿнбеген айғай-шудың тобырын айтып отыр. Ретін тапса кҿпті де ақылға, жҿнге 

келтіруге болады. «Сократқа у ішкізген, Жанна д,Аркты отқа ҿртеген, Ғайсаны дарға асқан, 
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пайғамбарымызды тҥйенің жемтігіне кҿмген кім? Ол - кҿп, ендеше, кҿпте ақыл жоқ». Ебін 

тап та, жҿнге сал»,- дейді ҧлы Абай. Оның пікірі бойынша ақылсыз тобыр - ҿзінің ақылынан 

айрылып, басқаның жетегіне ергендер, ерте ме, кеш пе олар ҿз қателіктерін ҧғынады. Абай 

оларды   «Кҿп шуылдақ не табар, билемесе бір кемел», - деп сипаттайды.  

 ―Адам бол‖ этикалық қағидатын негіздеген уақытта этикалық нысан болып табылады. 

Таным, Абайдың пікірінше, - адам тіршілігінің маңызды мақсаты мен жанының бірден-бір 

қажеттілігі.Дана ойшыл бала танымының даму баспалдағын былай ҿрнектейді: 

Жас бала анадан туғанда екі тҥрлі мінезбен туады: біреуі – ішсем, жесем, ҧйқтасам деп 

тҧрады. Бҧлар – тҽннің қҧмары, бҧлар болмаса, тҽн жанға қонақ ҥй бола алмайды. Һҽм ҿзі 

ҿспейді, қуат таппайды. Біреуі – білсем екен демеклік. Не кҿрсе соған талпынып, жалтыр-

жҧлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дҽмін татып қарап, тамағына, бетіне 

басып қарап, сырнай-керней болса, дауысына ҧмтылып, онан ержетіңкірегенде ит ҥрсе де, 

мал шуласа да, біреу кҥлсе де, біреу жыласа да тҧра жҥгіріп, "ол немене?", "бҧл немене?" 

деп, "ол неге ҥйтеді?" деп, "бҧл неге бҥйтеді?" деп, кҿзі кҿрген, қҧлағы естігеннің бҽрін 

сҧрап, тыныштық кҿрмейді.Мҧның бҽрі – жан қҧмары, білсем екен, кҿрсем екен, ҥйренсем 

екен деген. (жетінші қара сҿз)  

 Абай «адам деген ҧғымды кең де, терең тҥсінді. Оның тҥсінігінше адам - ақылдылық 

пен имандылықтың, еңбек сҥйгіштік пен адалдықтың, ҽділдік пен білімділіктің жиынтығы. 

Абайдың айтуынша, «кҥллі адам баласын қор қылатын ҥш нҽрсе бар, содан қашпақ керек. 

Ҽуелі – надандық, екінші – еріншектік, ҥшіншісі – зҧлымдық деп білесің. Надандық - білім-

ғылымның жоқтығы, дҥниеден ешнҽрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік – хайуандық 

болады. Еріншектік – кҥллі дҥниедегі ҿнердің дҧшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, 

ҧятсыздық, кедейлік – бҽрі осыдан шығады 

 Абайдың тҥсінігінше, дене ҿлгенімен оның жаны, рухы, артына қалдырған мҧрасы 

ҿлмейді. Мҧндағы Абайдың «мен» деп айтып отырғаны – жаны, «менікі» - тҽні. Дҥниені 

жаратушы қҧдай деп таныған Абай идеалист-философ ретінде кҿрінеді. Бірақ Абайдың 

ҿлмес жан, мҽңгілік жҽне шексіздік туралы ҧғымдары таза діни мағынада емес. 

Абай ҽрекет етуді, еңбек етуді, талап қылуды алдыңғы орынға қояды.  

«Қҧдай тағала сені менен бірдей жаратып па? Демек, - қҧдай тағалаға жала жауып, ҿзін 

қҧтқармақ болғандығы. Бҧл- ойсыз, ҿнерсіз, надан адамның ісі. Оған қҧдай тағала кҿрме, 

есітпе, естіген-кҿргеніңді ескерме, есіңде сақтама деп пе? Ойын-кҥлкімен, ішпей-жемей, 

ҧйықтамақпен, мақтанмен ҽуре бол да, ішіңдегі қазынаңды жоғалтып алып, хайуан бол деген 

жоқ», - деп жазды ҧлы ақын. 

 Зҧлымдық - адам баласының дҧшпаны. Адам баласына дҧшпан болса, адамнан 

бҿлінеді». Адам бойындағы жаман қасиеттерді саралаған Абай адамгершілікті, ҽділеттілікті 

ең негізгі моральдық принцип ретінде ҧсынады. 

«Досыңа достық - қарыз іс, 

Дҧшпаныңа ҽділ бол. 

Асығыс тҥбі - ҿкініш, 

Ойланып алмақ - сабыр сол». 

Адамгершілік пен ҽділдік болмаған жерде ҿкініш пен мҧқтаждық жҥреді, олар адамды 

бақытқа жеткізе алмайды деп ой тҥйеді дана ақын. Адам ҿмірінің мағыналы да, саналы 

болуы, алдына қойған мақсатына жету жолдары да ҿз заманы мен заман талабына сҽйкес 

болу керек деп тҥйген Абай: 

Ҽркімді заман сҥйремек, 

Заманды қай жан билемек? 

Заманға жаман кҥйлемек, 

Замана оны илемек, - дейді 

Қҧдай берген несібені қҧнттай білу, оны кҿбейту жҽне еселеу адамның ҿз қолында. 

Абайша айтсақ, «тамағы тоқтық, жҧмысы жоқтық, аздырар адам баласын», «Еңбек етсең 

ерінбей, тояды қарның тіленбей». Дана ақынның қоғам, замана, адам болмысы, оның 
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қасиеттері еңбек жҽне жҧртшылық туралы айтқан ҧлағатты сҿздері мен ҿсиеті кейінгі 

ҧрпаққа қалдырған аса зор рухани мҧрасы. 

Адам тану мен адамгершіліктің мҽніне, сырына ҥңіле тҥседі. Қайтсем адам атын асқақ,асыл 

етем деп шарқ ҧрады. Жалпы, діни-философиялық ойдың даму тарихында «адам» ҧғымының 

алатын орны орасан десек те, оны белгілі бір жҥйеге тҥсіріп, тиянақты тҥсіндіруге кҿш басы 

болған философ - Сократ. Абайдың толық адам танымы туралы сол Сократтан басталатын 

Платон, Плотиндердегі сҥюді сҥйеніш, тірек еткен адам. 

Абайда толық адамның мҽні мен негізіне ҥңілген белгілі бір жҥйе бар. Сол жҥйені мынадай 

кҥйде кҿруге болады: 

а) толық адам: ақыл, қайрат, жҥрек; 

ҽ) ақыл, жҥрек; 

б) жҽуанмҽртілік: ақыл, рақым, ҽділет; 

в) жҥрек: ҽділет, рақым, мейірім,сҥю, т.б. 

г) ҽділет; 

д) сҥю; 

е) ізгілік, қайырымдылық, бақыт. 

Абайдың адам болу жайындағы жҥйелі танымы ақын ҿлеңдері мен қарасҿздерінде таным 

жайын кҿп айтылуында зор манызы бар. 

       «Шыға ойламай, шығындап қылық қылмай» жҥрген надандардан кісінің мҽртебесін 

артық ететін де - осы таным мҽселесі.Абай ҥнемі ебін тауып кісінің адамгершілігін ҧштай 

тҥсумен болады. 

Абай адам бойындағы барлық асыл қасиеттер мен қабілеттерді бір орталыққа біріктіріп, 

оларды ҿзі таныған ҥш қасиет арқылы толық адам бойына жинақтайды. Ақыл,қайрат, жҥрек 

ҥшеуінің «бір кеудеден табылып,одан толық адам туатын танымы - ҧлы ақынның зор табыс. 

Ақынның сҿз қолданысында «Ер» сҿзі кҿбінесе кісілікті кісі бейнесінде келеді.  

Ал кісілікті кісі ақын армандаған толық адам ҧғымымен тҿркіндес. Мҧны ақын ҿлеңдерімен 

ҥңіле оқыған оқырман ҿзі де байқай алады. Осы бір ғана шумақта кісілікті кісінің ҽдемі-ақ 

бейнесі берілген. Ҽрбір сҿзді ерекше електен ҿткізіп барып айтатын ақынның «бойды 

жеңбек» тіркесінің мҽн-жайы орта ғасырдағы шығыс ойшылдары мен ақындарында молынан 

сҿз болған. Олардың ойынша, адам болудың жолына тҥскен кісі ең алдымен тҽндік тілегін 

тежеп, жанының зиянды қҧмарын шектей білуі керек. 

Ақынның ҿзі айтқандай, адамда екі тҥрлі қуат бар: жан қуатымен ақыл таппақ та, тҽн 

қуаымен мал таппақ, еңбек етпек. Ақын екеуінің де адалдықпен болғанын қалайды. Жҽне 

осы ойының жҥйелі тҥрде қалыптасқан таным екенін кейінгі ҿлеңдерінде сапалы ҿсудегі 

қайталауымен дҽлелдеп отырады. Ақын толық адам туралы танымын ҿмірінің соңына дейін 

алып барады. 

       Адам ҿмірінің мақсаты – кемелдену мен жетілу», – дейді Абай. Мысалы, спортпен 

шҧғылданып ҿзіміздің денемізді, кҥш-қуатымызды жетілдірсек, ал ғылым-білім, ҿнерге 

ҥйрену арқылы ой-ҿрісімізді жетілдіреміз. Абай осыларды айта отырып, бҧлардан гҿрі 

маңыздырақ жетілу барын, ол – рухани жетілу, яғни жанды жетілдіру деп кҿрсетеді. 

Абайдың айтуынша, жан жҥректе орын тепкен. Жан адамның тыныс-тіршілігін, іс-ҽрекетін 

жҥрек арқылы басқарады. Егер жан жетілмеген болса, онда адамның іс-ҽрекетінде де 

кемшілік болады. Ішкі дҥниесі тазарып, жетілген адам ғана қателікке ҧрынбай, ҿмірде 

жаңсақ баспай, дҧрыс ҿмір сҥре алады. Адам баласының бақыты оның жҥрегінің 

тазалығымен тығыз байланысты деп ҥйретеді. 

     Ҽрбір қазақ Абайды білуі керек. Абайды білсе, кҥйбең пенделік жолдан қайтады. Қазір 

пенде болып жатырмыз ғой, тек қарын тойдыру, киім киіну одан басқа ойымыз жоқ. Абайда 

176 ҿлең, 3 поэма, 45 қарасҿз бар. Ал оқысаң таусылмайды. Сондықтан да ол ҿте терең, ҿте 

мҽнді. Абай ҥшін дҥниенің басты қҧндылығы – адам, жҽй ғана адам емес, рухани тҧрғыда 

кемелденген толымды адам. Абайдың арманындағы толық адамның іргетасы дінмен 

ҧштасып, дінмен дамиды жҽне дінмен жетіледі.Адамзат ҿркениетіндегі барлық игі қасиеттер: 
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дін, иман, ғылым, білім, тҽрбие, ҽдеп, ҿнер, қҧқық, іскерлік, тапқырлық, қайраткерлік, 

азаматтық, жомарттық, ҽділеттік, т.б. бойында жетілдіре білген, дамытқан адам – Абай 

ҧсынған «толық адам» концепциясын жас ҧрпақ санасына сіңіру оқытушы қҧзіреттілігіне 

тиісті міндетті орындау ҽр оқытушының міндетті ҥлесі.   

 

Қолданылған әдебиеттер:  

1. Н. Назарбаев «Абай и наше время». Абай, наследники на перепутье» -Аламты, 1995 г.  

2. М. Ҽуезов. Абай Қҧнанбаев. Алматы: Санат, 1995ж 

3.Мҧхамеджанҧлы Қ. Абайдың ақын шҽкірттері. – Алматы: «Дҽуір»,1993. 

4. Мҧхтар Ҽуезов энциклопедиясы — Алматы: «Атамҧра», 2011. 

 

 

АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ 

Бекбаева Кенжегуль Жумагазыкызы 

"Шығыс Қазақстан технология колледжі" ҚМҚК 

 

Арыстандай айбатты, 

Жолбарыстай қайратты. 

Қырандай кҥшті қанатты, 

Мен жастарға сенемін! 

-деп Мағжан Жҧмабаев ҿзінің «Жастар» ҿленіңде айтып кеткендей, қазақ халқы ҧрпағына 

зор ҥмітпен қараған. Намысы биік, айбынды, рухты жастар тҽрбиелеу жолында бар кҥш - 

жігерін жҧмсаған. Кешегі бабаларымыздың найза ҧшымен, білек кҥшімен алған егеменді, 

тҽуелсіз еліміздің болашағы - жастар. Бірақ қазіргі жастар тҽрбиесі қандай? Тҽрбие дегендей, 

ол ҽлбетте отбасынан басталады. Бала ата-анадан кҿрген тҽрбиесін бойына сіңіріп, соны 

ҿзінің ҿмір тҽжірбиесінде қолданады. «Ел боламын десең, бесігіңді тҥзе» деп ата-

бабаларымыз айтқандай, баланы жастайынан ҧятқа, имандылыққа, сыйластыққа ҥйрету 

керек. Халқымыз алуан тҥрлі ҽдеп – ғҧрыптарымен ҧл бала, қыз бала тҽрбиесіне ерекше 

кҿңіл бҿліп,ҥнемі қырағы кҿзбен қадағалап отырған. Жастарға тек ата-анасы ғана емес,бҥкіл 

ел,кең дала салты тҽрбиеші болған. Қазақ сҿз қҧдіретін бар қҧдіреттен артық санаған. Соның 

ішіндегі қҧдіретті сҿздің бірі- Абайдың қара сҿздері. Ҧлы ақын қара сҿздерінің қайсысы 

болмасын жастарды жақсылыққа, игі істерге шақырады , жамандық пен жалқаулықтан 

жирендіру ҥшін тҥрлі ҽдіспен сҿздерден маржан тҥзіп ҽсерлі етуге барын салады. 

        Ҿмірге адам не ҥшін келеді? Ол ҿз ҧрпағын ары қарай дамытып, жалғастыру ҥшін 

келеді. Абай атамыздың «Оныншы қарасҿзінде» адам баласы дҥниеге неліктен келеді деген 

сҧраққа жауап іздеген. Кҿбі ҿз орнын бассын дейді, қартайған кҥнімде асырасын дейді. Бірақ 

дҥниеге келген бала осыны орындай қояр ма екен? Бар адамның қҧдайдан тілейтіні бала, 

оның денсаулығы. Ата-ана баласы ауырып жатқан кезде қҧдайға жалбарынады. Бҧдан ата-

ананың балаға деген сҥйіспеншілігін кҿреміз.  

       Абай еңбектің адам баласының игілігі ҥшін қажетті іс-ҽрекет екенін айта келіп, оны 

жоғары адамгершілік қасиетпен байланыстыра қарастырады. Мҽселен, ҿзің ҥшін еңбек 

қылсаң, ҿзің ҥшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамгершіліктің қарызы ҥшін еңбек 

қыласың, алланың сҥйген қҧлының бірі боласың, ҽкесінің баласы адамның дҧшпаны, 

адамның баласы – бауырың, деп бҥкіл адам баласын сҥю, халыққа, кҿпке пайдасын тигізу 

сияқты ҧлы гуманистік қасиеттерді дҽріптейді. Ар – ҧят, адамгершілік мҽселелері, бесінші, 

он бірінші, он сегізінші сҿздерінде ҽңгіме болады. Отыз ҥшінші сҿзінде мал табудың 

жолдарын ҿнерден іздеу туралы ҿсиет айтады. 

     Ақыл сҿздерімен қазақ халқына ой салған Абай атамыз ешбір жанның есінен кетпес. 

Абайдың осы қара сҿздерін оқығанда адам белгілі бір толқу ҥстінде отырады. Адам 

баласының білмегенін білдіріп, ҿмірге келгеннен кейін ҿмірдің бар жақсысы мен жаманын 

айыра білсе екен дейді. Адам ҿмірде тек тҥзу жолмен жҥру керек дейді. Ҧрлық, алдау, 
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арбауға ҥйренген адамға одан шығу қиын екендігін жастарға айқын жеткізеді. Жастарымыз  

тек білім, оқу, іздену, ғылым арқылы ҿз ісін алға қарай жалғастыра алатындығын айтады.  

Абай қарасҿздері – оның ақындық мҧралығына қосылған бағалы қазына. Ҧлы ойшыл 

қарасҿздері арқылы қазақтардың тарихи бетін дҧрыс жолға бҧрды. Ол ҿмірдегі 

қҧбылыстарды жіті қабылдап, ҿмірдің мерездеріне жирене қарады, оқырманын солардан 

безіндірді. Ҧлы ойшылдың ғақлиясын, ақыл кеңестер деп ҧғынған жҿн. Абай 

қарасҿздеріндегі қҧдіретті болашақ жас жеткіншектер санасына ҧялатып, ҽрі оны ҿмірлік  

ҧстанымдарына айналдыра білсе, саналы ҧрпақ тҽрбиеленері анық. 

      Олай болса, жастарымызға бірлікке, тірлікке, ізгілік пен адамгершілікке шақыратын 

публицистикалық шығарманы неге жаттап алмасқа?!Жас ҧрпақ ақыл, жҥрек, қайрат ҥшеуін 

бірге ҧстап Абай атамыздың нҧсқауымен жҥрсе келешегінің жарқын, болшағының баянды 

болары сҿзсіз! 
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АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

Елеусізова Айдана Жанатбекқызы 

 «Семей» колледж» мекемесі 

 

«Адамзат баласының алдында ҥш айғақты зор міндет тҧр: бірі – бейбітшілікті, 

екіншісі – руханиятты, ҥшіншісі – табиғатты қорғау hҽм сақтап қалу. Бҧлардың қай – қайсы 

да біздің тіршілігіміздің басты бағдары. Бір-бірін толықтыратын ҧғымдар. Осы ҥш бастауға 

Қазақстанның ғана емес, бҥкіл ҽлемнің болашағы байлаулы» деп елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев 

айтпақшы адамзат баласының ҿмір сҥруіне қажет деп танитын осы ҥш фактор. Мҧның 

ішінде, ҽсіресе «руханият» ең маңыздысы. Себебі адам баласы рухани азықсыз ҿмір сҥре 

алмайды. Жалпы ҽлемдегі кез-келген алыпты алып қарасақ та ең алдымен тҽлім-тҽрбиеге, 

білімге, адамгершілікке ҥндейді, болашақ ҧрпақтың ҿн бойына рухани азық сіңіруге 

тырысады. Ҿйткені тҽлім-тҽрбиенің, адамгершілік қасиеттердің адам ҿмірінде алар орны 

ерекше. Атақты ғҧлама ғалым, ҽлемнің екінші ҧстазы Ҽл-Фарабидің де «Тҽрбиесіз берілген 

білім – адамзаттың қас жауы» деген аталы сҿз бар. Осыдан – ақ тҽрбиенің адам ҿміріндегі 

маңызын кҿруге болады. Осы тҧрғыдан келгенде қазақ халқының ҧлыақыны Абай 

Қҧнанбайҧлының ҿлеңдері мен қара сҿздері халыққа ерекше тҽрбие береді, адамгершілікке 

ҥндейді. Оңайдан қиынға қарай, жақыннан жыраққа қарай, қызықты, кҥлкілі жайдан ҥлкен 

толғаулы қорытындыға қарай біртіндеп жетектейді. Мҧның барлығы адамзатты 

адамгершілікке жетелеу мақсатында еді. Енді ақынның бірнеше қара сҿздеріне кҿңіл 

аударып кҿрелік. Абайдың қара сҿздерінің кім ҥшін болса да, тҽрбиелік мҽні зор. Ҽйтсе де 

білімге ҧмтылушы жастар ҥшін адамның қолын бақытқа жеткізетін ілім – білімді игеру де 

жастардың ғана қолынан келетін іс. Қартайған адамға қанша ҧмтылса да, ҿндірері аз болмақ. 

Сондықтан білімге ҧмтылған жастар ҧлы ақынның бҧл айтқандарын берік есте сақтау қажет. 

Қазақ халқының ҧлы ақыны Абай (Ибраһим) Қҧнанбаев қазіргі Шығыс Қазақстан 

облысы, Абай ауданы Шығыс тауының баурайындағы Қасбҧлақ деген жерде туған. Шыққан 

ортасы – ауқатты, тобықты руының белгілі ел билеушілері болған. Ҽкесі Қҧнанбай кезінде 

болыс, аға сҧлтандық қызметтер атқарған. Ал атасы Ҿскенбай, арғы атасы Ырғызбай - ҿз 

заманының атақты билері. Қҧнанбайдан – Қҧдайберді, Тҽңіберді (Тҽкежан), Абай, Ысқақ, 
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Оспан, Қалиолла (жас кезінде ҿлген), Ысмағҧл деген жеті бала туған. Солардың ішінде Абай 

жас кезінен-ақ ерекше кҿзге тҥсіп, келешегінен ҥлкен ҥміт кҥттірген. Сырт кҿзге момын 

жҽне сҿзге иланғыш, аңқау Абай жас кезінен ҿлең, ҽңгімеге ҽуес болады, ертегі-аңыздарды 

қҧмарта тыңдайды. ҽжесі Зере мен анасы Ҧлжанның аузынан естіген ертегі-аңыздар – Абай 

сусындаған халық ҽдебиетінің алғашқы ҥлгілері. Кішірек  кезінде ауыл молдасынан аздап 

сауат ашқан Абайдың ҽкесі он жасында Семейге оқуға жібереді. Ҽуелі ол Ғабдул-Жапардың, 

кейін Ахмет-Ризаның медресесінде оқиды. Болашақ ақын ҿзімен сабақтас шҽкірттерден 

анағҧрлым ҥздік оқыған. Мектепте жҥргізілетін дін сабағын жеңіл меңгеріп, араб, парсы 

тілдерін ҥйренеді, бос уақыттында кітап оқуға, ҿз бетімен ізденуге жҧмсайды. Абай (1845-

1904) – қазақтың ҧлы ақыны, философы. Абайдың философиялық ой-пікірі ХІХ ғасырдың 

екінші жартысында қалыптасты. Абай ҽйгілі шығыс классиктері Фердауси, Сағди, Ширази, 

Низами, Навоилардың шығармаларын жҽне ислам философтарының кҿзқарастарын жетік 

білді, сонымен бірге ежелгі гректің атақты классигі Аристотельдің философиялық 

шығармаларымен жҽне Сократтың еңбектерімен толық танысты, В.Г. Белинскийдің 

еңбектерін кҿп оқыды. Абайдың дҥниетану жолында ҿткен замандардың кемеңгер 

философтарының шығармаларын оқып, ҿз дҽуірінің алдыңғы қатарлы ой-пікірлерін 

қорытып, оларды қазақ ҿміріндегі аса маңызды мҽселелерді тҥсіндіруге қолданды. Осы 

кездегі қазақ қауымын толғандырған басты қҧдірет, жан мен тҽн, ҿмір мен ҿлім туралы 

болса, солардың барлығына Абай алға басарлық тҧрғыдан жауап беруге тырысты. 

90 – жылдар  ішінде Абай ҿзінің бір алуан шығармаларын қара сҿзбен жазған. Оның қара 

сҿздері кҿркем шығарма тҥрінде емес, ақынның ҿзі кҿрген ҿмір сабақтары туралы ойларын, 

содан туындайтын даналық, философиялық тҥйіндерді жинақтаған публицистикалық ҥлгіде 

жазылған. Онығ сҿйлем қҧрылымы, сҿз саптау ҿзгешеліктерін де осы мақсатпен туады.  

Абайдың «Алтыншы», «Сегізінші», «Он бірінші» сҿздері жоғарғы ілім – білімге 

ҧмтылуға бҿгет жасайтын надандық, мақтаншақтық, мінездерді шенеуге арналады. «Бірлік, 

тірлік» деген сҿз ҧғымдарының мҽнін аша келіп, «Алтыншы сҿзінде» Абай: «Бірлік – ақылға 

бірлік, малға бірлік емес», - десе, сол ҽңгімесінің екінші жерінде: «Ырыс – алды тірлік» 

дейді. Жанын қорғалап, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан 

қашып, еріншек атанып, ез атанып, дҥниеде ҽлгі айтылған ырысқа дҧшпан болады..... 

       «Кеселді жалқау, қылжақ бас, 

                                                         Ҽзір тамақ, ҽзір ас, 

Сыртың пысық, ішің нас, 

                                                       Артын ойлап ҧялмас, - болып жҥріп, тірімін деме, онан да 

Алла жіберген ақ бҧйрықты ҿлімнің ҿзі артық», -дейді. Ҧлы ақын осы пікірін ҿзінің 

«Ҥшінші», «Он бірінші» сҿздерінде де толықтырып, ҧштай тҥседі. Мал ҥшін ар- 

намысынсату, бірінің ҥстінен бірі арыз беріп, жала жабу, ауызбіршіліктің болмауы тҽрізді 

мінездердің бҽрі де надандықтан қашық болуға тҽрбиелейді. Бҧл ҽңгімелердің идеялық 

мазмҧны да, келешек ҧрпақ ҥшін қҧндылығы да осында. 

Ҿзінің ҿлеңдеріндегі тҽрізді қара сҿздерінде де ҧрлық, парақорлық, пҽлеқорлық, 

мансапқорлық, тағы басқалар елдің ел болуына зор бҿгет екендігін айта келіп, «Қырық 

бірінші сҿзінде» ҧлы ақын екі нҽрсені ҧсынады: біріншісі – «Бек зор ҥкімет», екіншісі – 

қаржы. Ҥкіметтің кҥшімен қазақтың ҧл, қыздарын еріксіз тҥрде мектепке беріп, оларды 

ғылымның ҽр саласынан мамандандырып, ой-санасын жаңаша тҽрбиелеп, бҧрынғылардан 

мҥлде ҿзге психология, ҿзгеше наным-сенімдегі адамдар етіп тҽрбиелесе, сонда ғана елдің 

тҥзелетінін айтқан. 

Абайдың «Он жетінші сҿзі» қайрат, ақыл, жҥрек, ғылымға арналады. Алдыңғы ҥшеуі адам 

ҥшін ҿздерінің атқаратын жҧмыстарын айта келіп, ҽр қайсысы ҿзін бірінші орынға қойып, 

таласады да, ғылымға тҿрелікке жҥгінеді. Ғылым ҥшеуінің де жақсылы, жаманды 

қасиеттерін дҽл сипаттап, ҽділ сынайды. Жеке –жеке ҥшеуінде де кемшілік бар. «...Осы 

ҥшеуің басыңды қос, оның ішінде жҥрекке билет», - деп ҥкім шығарады. «Егер ҥшеуің ала 

болсаң, мен жҥректі жақтаймын», - дейді оларға ғалым. Демек Абай жҥректі, яғни адам-
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адамды сҥю, адам ҥшін қызмет етуді бірінші орынға қояды. Бірақ ғылым бойынша да, 

Абайша да ең идеал нҽрсе –осы айтқанымдай табылса, табанының топырағын кҿзге 

сҥртерлік қасиетті адам сол», - дейді. 

Тап осы тҽрізді, тағы бір ҥлкен адамгершілік мҽселесін қозғайтын шығармасы –«Отыз 

алтыншы сҿзі». Қара сҿз туралы. Ҿз кезегінде ҧяттан, ардан безгендерді сынай келіп, ҧят 

жҽне оның тҥрлерін сҿз етеді. Ҧяттың бір тҥрі – адамның балалық дҽуірінде болатын табиғи 

қҧбылыста, екіншісі – жасықтық, ынжықтықпен байланысты. «Ҧялмас нҽрседен ҧялу – 

ақымақтық, жамандық», - дей келіп, шын мҽніндегі ҧят қандай болу керек деген сҧраққа 

жауап береді. 

«Ҧят деген –адамның ҿз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен ҿз мойныңа 

салып, сҿгіп, қылған қылмысының аты. Ол уақытта тілге сҿзге де тҥспейді, кҿңілге ой да 

тҥспейді. Кҿздің жасын, мҧрынның суын сҥртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. 

Кҿзің кісі бетіне қарамақ тҥгіл, еш нҽрсені кҿрмейді. Мҧндайлыққа жетіп ҧялған адамға 

ҿкпесі бар адам кешпесе, яки оның ҥстіне тағы аямай ҿртендіріп, сҿз айтқан кісінің ҿзінің 

деадамшылығы жоқ десе болар», - дейді. 

«Ҧят кімде болса, иман сонда» деген қазақтың мақалынан даҧятқа ҥлкен мҽн бергенін 

кҿреміз. Сондықтан ҧлы ақынымыз Абай да бҧл мҽселеге аса кҿңіл бҿліп, ҿскелең ҧрпақтың 

ар-ҧяттарын таза сақтауын арман еткен. Бҧл қара сҿздің бҥгінгі таңда да тҽрбиелік мҽні зор. 

Абайдың «Жетінші сҿзінде» ҧшырасатын «жанның тамағы» деген кҥрделі 

философиялық ҧғым бар. Оны Абай біздің санамыздан тыс ҿмір сҥретін объективті дҥниенің 

санада сҽулеленуі нҽтижесінде пайда болатын ғылым, білімнің жинақталған қоры ретінде 

қарайды. 

Осы себептен де Абай: «...қҧмарланып, жиған қазынамызды кҿбейтсек керек, бҧл 

жанның тамағы еді», - деп қайыра тҥсінік беріп отыр...Абай Қҧнанбаев қара сҿз кітабының 

авторы. 

Абайдай ҧстаз ақынның бҧл «Жетінші сҿзде» кҿздеген мақсаты адамның бойында туа пайда 

болатын жан қҧмары арқылы ҿз ҧрпағының санасына тек қана жанның пайдалы тамақтарын 

сіңіру еді. Міне, Абайдың ағартушылық кҿзқарасының тамыр алған бір саласының қайнар 

кҿзі осы жақта жатыр. 

Абай бҧл бағыттағы ойларын ҿзге сҿзбен «Ғылым таппай мақтанба» т.б. ҿлеңдерінде 

айтқан. Мҧнда ол «жанның тамағы туралы» ҧғымды ҿз заманының тҧрғысынан келіп, «адам 

болу» ҥшін қажет кҿп керектермен ауыстырады. Ақын толық адам болу туралы ҿзінің жҥйелі 

де қалыптасқан кҿзқарасының тезисін ҧсынады. Онысы: 

Адам болам десеңіз... 

Бес нҽрседен қашық бол...,- 

Бес нҽрсеге асық бол, - деген жолдарда жатыр. 

Ақынның бҥкіл шығармаларындағы негізгі бір тҧтас тақырыпта ҿзекті идея болған. Абайдың 

пікірінше, ішкі рухани қазынамыздың молығуы тікелей ҿзіміздің қолымыздағы іс. Осы пікір 

Абайдың «Он тоғызыншы сҿзінде» де қайталанады. Абайдың дҥние танымы бойынша 

сананың, ақылдың пайда болуы кҥнделікті ҿмір тҽжірбиесінің нҽтижесінен ғана туындайтын 

табиғи қҧбылыс. Сондықтан да Абай «Он тоғызыншы сҿзінде»: 

«Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, кҿріп, ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі 

жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, кҿргені кҿп болған адам білімді болады. 

Естілердің айтқан сҿздерін ескеріп жҥрген кісі ҿзі де есті болады. Сол естілерден есітіп 

білген жақсы нҽрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам 

десе болады», - деп жоғарыдағы ҿлең ҥзіндісіндегі ойын осы сҿзінде одан ары кеңіте отырып 

дамытатынын кҿруге болады. 

Қорытындылай келе, біз ҧлы ақынымыз Абай Қҧнанбайҧлының дҽуірінде айтып кеткен 

атама сҿздерінің ҽлі кҥнге дейін ҿз ҿмірімізге қажеттілігін ҧғындық. Оның адамгершілікке 

баулыған, тҽрбиеге негізделген қара сҿздері арқылы рухани азық алдық, адамдық сипатта 
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бой тҥзеуге тырыстық. Демек бҧл ақынның халықпен бірге жасағандығы. Ақын мҧрасы - 

халықтың сарқылмас асыл қазынасы. Ҽр қазақта тҽлім алар ғибратты сҿздер кҿп болғай. 

Сҿзімді қорытындылай келе, Абай ҿзінің қарасҿздерін жазудағы мақсатын бірінші сҿзінде 

былай баяндайды: 

«Ақыры ойладым: осы ойыма кірген нҽрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен 

қара сияны ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сҿз тапса, жазып алсын, я оқысын 

керегі жоқ десе, ҿз сҿзім ҿзімдікі дедім де, ақыры, осыған бел байладым. Енді мҧнан басқа 

ешбір жҧмысым жоқ». Бҧл- ел қамын ойлаған ҧлы ойшылдың ҿмір, қоғам, тіршілік, 

философиялық ой қарым-қатынас жҿніндегі кҿзқарастың жиынтығы, философиялық ой 

топшылауы. 

Абайдың қарасҿздері кҿркем ҽңгіме емес-ғақлиялық даналық сҿздер. Абай 

қарасҿздері жазуға зор дайындықпен кіріскен. Оның қарасҿздерінің ҿзіндік ерекшелігі бар. 

Сҿйлемдері қысқа, мағынасы терең, кҿркемҿнер этика мҽселелері туралы кҿзқарастарын 

білдіруде осы ҽдісті кеңінен пайдаланған. Оның кҿптеген ҿлеңдеріндегі сияқты 

қарасҿздерінде де нақыл, мақал-мҽтелге айналып кеткен айшықты сҿз тіркестері жиі 

кездеседі. Ҿз шығармасын қарасҿзбен жазудың публистикалық тҥрінің негізін қалаушы 

Шоқан болса, кҿркем қарасҿз қазақтың жазба ҽдебиеті тарихында Ы.Алтынсариннен 

басталады. Ал одан ҽрі дамытушы Абай болды. Абай басқа елдердің философ ғалымдар, 

шығыстың ойшыл ақындарының еңбегімен танысып, ақыл парасаты толықсыған шағында 

жазуға кіріскен. Ол қарасҿздеріндегі келтірілген терминдік атаулар мен сілтемелерден 

немесе ой-пікір ҥндестігінен байқалады. Ол ҿзіінің ой толғаныстарын 19 ғасырдың 90-

жылдарында қарасҿздермен жазған. 

Міне, осындай ақыл сҿздерімен қазақ халқына ой салған Абай атамыз ешбір жанның 

есінен кетпес. Абайдың осы қарасҿздерін оқығанда адам белгілі бір толқу ҥстінде отырады. 

Адам баласының білмегенін білдіріп, еріккенге ермек деп жаза асалған жоқ, ол дама баласы 

ҿмірге келгеннен кейін ҿмірдің бар жақсысы мен жаманын айыра білсе екен деді. Адамның 

жеп отырған нанының ҿзі қаншалықпен алға келеді. Адам ҿмірде тек тҥзу жолмен жҥру 

керек дейді. Ҧрлық, алдау, арбауға ҥйренген адамға одан шығу қи ын. Адам баласы тек білім, 

оқу, іздену, ғылым арқылы ҿз ісін алға қарай жалғастыра алады. Абай қарасҿздері – оның 

ақындық мҧралығына қосылған бағалы қазына. Ҧлы ойшыл қарасҿздерінде «артқа лаң 

болмай» алға ілгері басуды арман етті. Қазақтардың тарихи бетін дҧрыс жолға бҧрды. Ол 

ҿмірдегі қҧбылыстарды жіті қабылдап, ҿмірдің мерездеріне жирене қарады, оқырманын 

солардан безіндірді. Ҧлы ойшылдың ғақлиясын, ақыл кеңестер деп ҧғынған жҿн. Абай 

қарасҿздеріндегі қҧдіретті болашақ жас жеткіншектерге ҿзіміздің санамызға ҧялатып, ҽрі 

оны ҿмірлеріміздің ҧстанымымызға айналдыра білсек, кҽделі іс оның тындырған болар едік 

деп ойлаймын. 

Абайдың қарасҿздері соңғы туындылардың қатарына жатады. Абайдың қарасҿздері 

кейін « қзақ ҽдебиетінде» афоризмдерді жинақтау басталды. Абай қарасҿздерін ешбір 

жҥйесіз айтты. Ол тек жеткізе білді. 
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АБАЙ ІЛІМІ – РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ӘЛЕМ ҚОЙМАСЫНЫҢ КІЛТІ 

Қабимолдина Айгуль Кайырбековна 

 «М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

                                                                          Мен жазбаймын ӛлеңді ермек үшін, 

                                                                          Жоқты-барды, ертегіні термек үшін. 

                                                                          Кӛкірегі сезімді, тілі орамды, 

                                                                          Жаздым үлгі жастарға бермек үшін. 

                                                                          Бұл сӛзді тасыр ұқпас, талапты ұғар, 

                                                                          Кӛңілінің кӛзі ашық, сергек үшін. 

 

Кемел ойлы кемеңгер Абай келешек ҧрпақтың да біркелкі емес: тасыры бар, 

талаптысы бар болып келер  ала-қҧлалы тобын алыстан аңдайды. 

 Абай – халқымыздың Ҧлы Ҧстазы, тҽлімгер педагогы. Оның ҿлеңдері мен 

қарасҿздерінің ең басты объектісі – АДАМ, басты мақсаты – Адам тҽрбиесі. Адам болғанда 

да ҿзі ҥшін оттаған хайуанның бірі емес адамдар ҥшін еңбек ететін, ақыл, қайрат, нҧрлы 

жҥректі тең ҧстайтын жан-жақты жетілген Адам. Адамды  адамгершілік тҧрғысынан 

жетілдіруді кҿздейтін ҥлкен даналық ойлармен ҧштасын жатқан кҥрделі мҽселе. 

 Абайдың мҧраты – адамды адамгершілік жағынан жетілдіру арқылы қоғамды 

жетілдіру, қазақ қоғамын ілгері дамыған мҽдениетті елдер қатарына қосу. Абай ҿлеңдері мен 

қарасҿздерінде дҥниетанымдық, философиялық, ҽлеуметтік, қоғамдық, этикалық 

кҿзқарастары, педагогикалық, психологиялық ой-пікірлері осыны дҽлелдейді. Ол сомдаған,  

бірін-бірі толықтырып отыратын ҧлттық бейнелер  халқын бірлікке, еңбек етуге, ҿнер-білім 

ҥйренуге шақырған ҧлттық мҥддеден туған. 

 Осы ҿрелі жолда ҧрпақ тҽрбиесі, олардың адамдық болмысы жайлы ой толғап, 

адамгершілік бағытты басты идея етіп ҧстанатын данышпан. Абай мҧрасынан зор тағылым 

алуға болады.                                          

                                            «Сен де бір кірпіш дҥниеге 

                                              Кетігін тап та бар қалан», - 

деген ҧлы Абайдың ҥндеуінен сол сҥрлеуі жоқ заманның ҿзінде ҧрпақтың жолын ашып, 

бетін тҥзеп, адамдық кҿшіне бастап тҧрғаны байқалады. 

                                             «Ҽсемпаз болма ҽрнеге, 

                                               Ҿнерпаз болсаң арқалан,» - 

деп, ҧрпаққа ҿмір жолын таңдауда, ҿзіңді таны, ҿнерпаздыққа ҧмтыл деген ҧлағат айтады. Ол 

адам бойындағы ҥш қасиет: ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек деген тҧжырымға 

тоқталады, ҿзінің он жетінші қарасӛзінде: Қайрат, ақыл, жҥрек ҥшеуінің айтысын берді, 

яғни ҿлең жолдарында ҿрілген ойды жандандыра, тереңдете тҥседі. 

 Ҧрпақ жанына осылайша жақсылықтың дҽнін сеуіп, ҽр істі ақылға жеңдіріп, 

шындыққа жҥгінуге шақырады. Керісінше, мақтаншақ, ҿсек, ҿтірік, еріншектік, мал шашпақ 

сияқты кеселді мінезден бездіреді, жирендіреді. Сонда ғана ҧрпақ жаны игі істерге ҧмтылып, 

дҥние ғылымын ҥйренуге бет бҧратынын, оған апаратын жол – еңбек екенін жеткізіп бағады. 

 Ҧлы Абайдың ҿлеңдерін, қарасҿздерінің қҧндылық мҽніне кҿңіл бҿлген сайын баға 

жетпес байлық екенін тҥсінесің. Абайдың ҽр сҿзі бір тақырыптың жҥгін кҿтергендей. 

 «Адамның кҿңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның ҿзі де адамға мейірленіп, тезірек 

қолға тҥседі», бірақ сол білім ҿлеңдегі мақсат, мҽнсап, мақтан ҥшін емес, халық кҽдесіне, 

кҿптің кҿрегеніне жарағаны игі жҽне «Адам баласы бір-бірінен ақыл, ғылым, ар, мінез деген 

нҽрселермен озады,» - деп тҥйіндейді. 

 Абайдың  ҿлеңдерінің барлығында айтылатын ойларды тҥйіндей келе, «Адам болам 

десеңіз...» - жылы жҥректі болған абзал.  
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Абай ілімі – рухани-адамгершілік ҽлем қоймасының кілті тҽрізді. Сол кілтпен рухани 

дҥниенің қақпасын ашып, халыққа рухани ҽлемнің байлығын молынан беруге болады.                                        

                                        «Ҿздерің де ойлаңдар, 

                                         Неше тҥрлі жан барсың. 

                                         Ғылым да жоқ, ми да жоқ, 

                                         Даладағы аңдарсың» -            

  («Ҿзгеге кҿңілім тоярсың») 

дей келе Абай адамның жетілуін сатыға бҿліп берді. Адам бірінші сатыда надандық 

қасиеттің ықпалында болып, екінші сатыда қҧмарлық қасиетіне ие болып, оның жоғары 

деңгейінде даналық қасиетке жетеді. Ал ҥшінші сатыда материалдық ҥш қасиеттен 

(надандық, қҧмарлық, даналық) жоғары рухани даналық қасиетіне ие болады.                                                      

           Қазақстандық қоғамның алдында тҽуелсіздігімізді алу, ҿскелең ҧрпақты рухани-

адамгершілікке тҽрбиелеу мен азаматтар арасындағы мейірімділікті, ҽділеттілікті, ҿзара 

тҥсіністікті, шыдамдылықты қҧруға мҥмкіндік жасайтын қҧндылықтарды іздеумен 

айқындалады. 

 Жас ҧрпақтың рухани-адамгершілік білім мен тҽрбиесінің жалпы адамзаттық, ҧлттық 

этно мҽдени жҽне тҧлғалық қҧндылықтардың ҥйлесімді жинақталуы мен ерекшелене 

отырып, олардың физикалық, психикалық, рухани, ҽлеуметтік, шығармашылық ҿсуі 

тҧрғысынан ҥйлесімділікке қол жеткізу қабілеттерін дамыта отырып, адам баласының 

ҿмірден ҿз орнын табуы ҥшін ҿз бойындағы табиғи дарыны мен қабілетінің ашыла тҥсуіне 

кҿптен-кҿп кҿмектеседі. Рухани-адамгершілік білім нҽрімен сусындаған ҽрі адам ҿзін, ҿзі 

арқылы ҿзгені тануда мейірімді, қайырымды, кешірімді, бойында ар, ҧят, намыс сияқты 

қасиеттерді қалыптасуымен ізгі қоғам қҧруға қатыса алады. 

 «Адамзаттық кҥштің маңыздысының бірі – адамгершілікке ҧмтылу. Осыдан біздің 

ішкі тҧрақтылығымызбен тіршілік етуіміз басталады. Біздің ҿмірімізде адамгершілік қана 

біздің қылықтарымызға ҽсемдік пен сенімділікті береді. Оны жігерлендіру мен оның 

мағынасын анық тҥсінуге кҿмектесу – білім берудің басты мақсаты» - деп Альберт 

Эйнштейн айтқандай, келешек ҧрпақ бойына рухани-адамгершілік қасиеттерін дамыта 

тҥсуіне ықпал ету – кез келген оқытушының басты мақсаты болып отыр. 
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АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ТӘЛІМ-ТӘРБИЕЛІК МАҢЫЗЫ 

Кабиева Жанар Зиядабековна 

«Зайсан технология колледжі» КММ 

 

Абайдың кҿркемдік, ҽлеуметтік гуманистік жҽне дінге кҿзқарастары терең білінген 

еңбегі - қара сҿздері. Абайдың қара сҿздері (Ғақлия) - ҧлы ақынның сҿз ҿнеріндегі кҿркемдік 

қуатын, философиядағы даналық дҥниетанымын даралап кҿрсететін классикалық стильде 

жазылған прозалық шығармасы. Жалпы саны қырық бес бҿлек шығармадан 

тҧратын Абайдың қара сҿздері тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған, ҽр алуан. Оның 
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алты-жеті ҥлгісі қысқа болса, қайсыбіреуі мазмҧн, тақырып жағынан ҿзгешелеу, ауқымды 

болып келеді. Абай ҿзінің қара сҿздерінде шығарманың ажарына ғана назар аударып қоймай, 

оның тереңдігіне, логикалық мҽніне зер салған. 

Сҿйтіп кҿркемдік шеберлік пен ғылыми зерделік арқылы кҿркемдік сана 

мен философиялық сананы ҧштастырады. Абайдың қара сҿздеріндегі гуманистік, 

ағартушылық, ҽлеуметтік ойлары дін туралы пікірлерімен бірігіп, тҧтас бір қазақ халқының 

философиялық концепциясын қҧрайды. Абайдың кара сҿздері сондай-ақ жалпы адамзат 

баласына ортақ асыл сҿзге айналды. 

Оның қара сҿздерінің бірнешеуі ең алғаш 1918 ж. Семейде шыққан "Абай" 

журналында жарық кҿрді. Кейіннен, Абайдың қара сҿздері орыс, қытай, француз, т.б. 

кҿптеген ҽлем тілдеріне аударылды 

90-жылдар  ішінде Абай ҿзінің бір алуан шығармаларын қарасҿзбен жазған. Ақынның 

қарасҿздері кҿркем шығарма тҥрінде емес, ақынның ҿзі кҿрген ҿмір сабақтары туралы 

ойларын, содан туындайтын даналық, философиялық тҥйіндерді жинақтаған 

публицистикалық ҥлгіде жазылған Ҽр сҿзінде астарлы ой тҧрады. Оқысаң, ашылады ой 

тҧманы. Сҥрініп, жығылмауға Абайды оқы, Абай сҿзі – қазақтың бойтҧмары Қазақтың асқан 

кемелі Жҧрттың қамын жеп еді, Ақынның рухы ҿлмейді, Абай – ҧлы себебі! - Кешегі ауыр 

да кҥңгірт заманда жалын боп жанып ҿткен Абайдың осы мҧрасы туған халқы ҥшін ешқашан 

да сарқылмайды.  

Бірінші жəне екінші сөздер: Ғҧлама Абай «Қара сҿзді» шешендік ҿнер мҽнінде 

айтқан. Шаршы топқа шығып сҿз айту ҽркімнің қолынан келе бермейтін іс. Абай осындай 

ниетпен айтқан сҿздерін қағазға жазып қалдырады. Кҿрген-білгенін, таным-тҽжірибесін, 

танып-тҥстегенін ақыл-кҿрігінде қорытып, таразыға салады. Қысқа ғҧмырдың алдамшы, 

ҿткіншілігіне де қапа болады. Баянсыз, тҧрлаусыз сиқына бас шайқап, іштен тынады. Оның 

мҽн-мҽнісін бірінші сҿзінде былай білдіреді: «Бҧл жасқа келгенше жақсы ҿткіздік пе, жаман 

ҿткіздік пе, ҽйтеуір бірталай ҿмірімізді ҿткіздік: алыстық, жҧлыстық, айтыстық, тартыстық 

— ҽурешілікті кҿре-кҿре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік: қажыдық, жалықтық; қылып 

жҥрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын кҿрдік, бҽрі қоршылық екенін білдік. Ал енді 

қалған ҿмірімізді қайтып, не қылып ҿткіземіз? Соны таба алмай ҿзім де қайранмын...» [2; 

127]. 

Абайдай ҧстаз ақынның бҧл "Жетінші сҿзде" кҿздеген мақсаты адамның бойыңда туа 

пайда болатын жан қҧмары арқылы ҿз ҧрпағының санасына тек қана жанның пайдалы 

тамақтарын сіңдіру еді. Міне, Абайдың ағартушылық кҿзқарасының тамыр алған бір 

саласының қайнар кҿзі осы жақта жатыр. 

Абай бҧл бағыттағы ойларын ҿзге сҿзбен "Ғылым таппай мақтанба" тағы басқа ҿлеңдерінде 

айтқан. Мҧнда ол "жанның тамағы туралы" ҧғымды ҿз заманынын тҧрғысынан келіп, "адам 

болу" ҥшін қажет кҿп керектермен ауыстырады. Ақын толық адам болу туралы ҿзінің жҥйелі 

де қалыптасқан кҿзқарасының тезисін ҧсынады. Онысы: 

Адам болам десеңіз... 

Бес нҽрседен қашық бол...,— 

Бес нҽрсеге асық бол, 

 - деген жолдарда жатыр. 

Ақынның бҥкіл шығармаларындағы негізгі бір тҧтас тақырыпта ҿзекті идея 

болған. Абайдың пікірінше, ішкі рухани казынамыздың молығуы тікелей ҿзіміздің 

қолымыздағы іс. Осы реуішті пікір Абайдың "Он тоғызыншы сҿзінде" де 

қайталанады. Абайдың дҥние танымы бойынша сананың, ақылдың пайда болуы кҥнделікті 

ҿмір тҽжірибесінің нҽтижесінен ғана туындайтын табиғи қҧбылыс. Соңдықтан да Абай "Он 

тоғызыншы сҿзінде": 

"Адам ата-анадан туғаңда есті болмайды: есітіп, кҿріп, ҧстап, татып ескерсе, 

дҥниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, кҿргені кҿп болған адам білімді 

болады. Естілердің айтқан сҿздерін ескеріп жҥрген кісі ҿзі де есті болады... Сол естілерден 
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есітіп білген жақсы нҽрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, соңда іске жарайды, сонда 

адам десе болады", — деп жоғарыдағы ҿлең ҥзіндісендегі ойын осы сҿзіңде одан ары кеңіте 

отырып дамытатынын кҿруге болады. 

Абайды публицист ретінде қарастырған ғалым-зерттеушілер, олар кҿп емес — 

саусақпен санарлық қана, негізінен қарасҿздеріне тоқталып, солар жҿніндегі пікірлері мен 

пайымдауларын білдірумен шектеледі. Мҽселен, тамаша ғалым М.И.Фетисов «Национальное 

и жанровое своеобразие публицистики Абая Кунанбаева» деген мақаласында ҽңгімені «Абаю 

Кунанбаеву и по стилью цикл назидательных рассуждении под общим названием «Гаклия», 

деп ҽңгімені бірден қарасҿздерден бастайды. Ол Абайдың публицистік сипатын ең 

алғашқылардың бірі болып ашып кҿрсетті. Ҽйткенмен, бҧл ғалым Абайдың қоғамдық ой-

пікірлерін білдіретін шығармаларына тек қарасҿздерін ғана жатқызумен жаңсақтыққа 

ҧрынды деп есептейміз. Аталған зерттеушінің еңбегінде Абай қарасҿз жазбаса публицист 

болмас та еді деген пайымдаулар бой кҿрсетеді. 

Абайды публицист деп ең алғашқылардың бірі болып атап айтқан Х. Бекқожин де ҿз 

зерттеуіне қарасҿздерді ҿзек етеді: «Стиль, идеялық мазмҧны жағынан алғанда Абайдың қара 

сҿздері — нағыз публицистикалық шығарма» дейді ол. Біздіңше, осы пікірлердің барлығы да 

«Абай –публицист» деген анықтаманың толық дҽйектемесі бола алмайтын сияқты. 

Абайдың публицистігі туралы ҽңгіме қозғағанда ел естімеген жаңалық ашуды мақсат 

етіп отырған жоқпыз. 

Ҿйткені, адамзат ардақтысының публцистік қыры – қазіргі таңда дҽлелдеуді қажет 

етпейтін ақиқат. Ҽйкенмен қазақ аудиториясында публицистиканы кемсітетін, оны 

ҽдебиеттен кҿш тҿмен қоятын теріс кҿзқарас қалыптасқанын айтуға тиіспіз. Біз «Абай — 

публицист» деп сипаттама беріп, осы тҧрғыдан ҿз ой-пікірімізді ортаға салар болсақ, кейбір 

ҽдебиеттанушы ғалымдарымыз ҧлы тҧлға ҿзінің ақындық, ойшылдық тҧғырынан тҥсіп 

қалатындай кҿріп, бҧл сҿзді оның тҿңірегіне жолатқысы келмейтіні шындық. 

«Абай – публицист» деп соқырға таяқ ҧстатқандай ашып кҿрсетпесе де ҧлы Мҧхтар: «Жалпы 

қара сҿздерден мазмҧн, тақырып жағынан ҿзгешерек тҧратын — қырық алтыншы сҿз.Ол 

тарихтық мақала — очерк тҽрізді» деген пікірімен, Абайдың публицист болғанын аңғартады. 

Егерде Ҽуезов «Абай – публицист» деп астын сызып жазбаса, оның да ҿзіндік себеп-салдары 

бар деп ойлаймыз. Оның ең бастысы — публицистика деген атаудың тҿңірегінде кҥні бҥгінге 

дейін қызыл-кеңірдек пікір сайысы жҥріп, дау-дамай ҿрбіп» дҽл анықтамасы берілмеуінде 

деп білеміз. Бірақ бір анық нҽрсе: қоғам дамуына ҥн қосып пікір білдіретін дҽуір тынысын 

танытатын шығарма — публицистика. Ал ондай шығармалар Абай мҧрасының негізгі 

бҿлігін қҧрайды. 

Мҧхтар Абай публицистикасына баса ден қоймауына ақынның ҿз тҧсындағы 

мерзімдік басылымдармен байланысы жҿніндегі деректердің жеткілікті анықталмауы да 

себеп болуы мҥмкін. Соңғы отыз бес жылдай мерзімде Абайдың публицистік болмысына 

тоқталып, оның. шығармаларының публицистік сипатын кҿрсеткен ауыз тҧщытатын еңбек 

дҥниеге келген жоқ десек, шындықтан аулақ кетпейтініміз анық. Тіпті Абайдың — 

публицистігі жайлы ҽңгіме қозғаған кездің ҿзінде оның мҧрасы тар ауқымда зерттеліп, ой-

пікірлер тек қарасҿздер жайлы айтылды. Ал біз публицистік сарынды Абайдың.. бҥкіл 

шығармасынан қарастырып, мҽселент кең кҿлемде зерделеген жҿн деп есептейміз. 

Абай — публицист. Оны публицист еткен ҿзінің ортасы, Абай дҽуірінен кҿп бҧрын 

басталып, кҥні бҥгінге дейін жалғасып келе жатқан сананың мешеулігі, ҧлтының 

талайсыздығы мен ҧлтының талапсыздығы еді. Сондықтан да М.Ҽуезов оның қарасҿздері 

жайлы ҽңгімелей келіп: 

«…Абайдың ҿз тҧсындағы кҥнделікті ҿмір шындығына қолма-қол қатынасып, жҽрдем 

етсем деген талабын кҿрсетеді. Ҿлеңдік шығармаларында ҿз заманының шындықтарымен 

қолма-қол байланысты болып, онны сынау арқылы пайдалы іс етемін деген ақын, жаңағы 

қарасҿзінде сол ҽлеуметтік, ҽкімшілік қалпына нақтылап араласқысы келеді» дейді. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D2%259A%25D2%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D2%259A%25D2%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D2%259A%25D2%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BA%25D2%259B%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25BD%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D2%259A%25D2%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D2%259A%25D2%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D3%2599%25D1%2583%25D1%2596%25D1%2580
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D2%259A%25D2%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D2%25B1%25D1%2585%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580_%25D3%2598%25D1%2583%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D2%259A%25D2%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D2%259A%25D2%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D2%259A%25D2%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2
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Ақын алдағы ҿмірге барлау, талдау жасайды.Адам мҧраты, ҿмірі мен еңбегіне еркін енеді. 

Ҿмірдің бҧралаң жолдарына, кҽсіп-дағдыларға, тҧрмыс-тірліктің мың сан арналы, тараулы 

жолдарына кҿңіл тоқтатып, кҿз жібереді. Ҽсіресе ел бағу, мал бағу, ғылым бағу, софылық 

қылып, дін бағу, балаларды бағу сынды сан салалы, алуан арналы бағыт-бағдарларға, ҿмір-

тҧрмыстың, уақыт-сынаптың сырлы сипаттарына ден қояды. Оның арасында білім-ғылым, 

кҽсіп-қызмет, дҽстҥр-дін, тҽлім-тҽрбие иірімдеріне де кҿңіл бҿліп, жіті назар аударады. 

Бҽріне де мҽн-маңыз береді. Басым бағыттарына еркін енеді. Сыр-сипаттарын 

ашады.    Нҽтижесінде: «Ақыры ойладым: осы ойыма келген нҽрселерді қағазға жаза берейін, 

ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сҿз тапса, жазып алсын, я 

оқысын, керегі жоқ десе, ҿз сҿзім ҿзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым, енді мҧнан 

басқа ешбір жҧмысым жоқ» [2; 128], — деген қағидалы кҿзқарастарын алға шығарады. Ҿмір 

мҧратына ден қойып, тҽлім-тҽжірибесіне тоқтайды. 

Ойшыл ақын екінші сҿзінде бала кҥнінен қазақтардың сартты кҿрсе, «енеңді ҧрайын,  кең 

қолтық, шҥлдіреген тҽжік, Арқадан ҥй тҿбесіне саламын деп қамыс артқан, бҧтадан 

қорыққан, кҿз кҿргенде ҽке-ҥке десіп, шығып кетсе, қызын боқтасқан, сарт-сҧрт деген осы» 

десіп; ноғайды кҿрсе, оны да боқтап, «тҥйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу 

жҥрсе — демін алады, ноғай дегенше ноқай, қашқын ноғай, «башалшік» (ҧсақ саудагер) 

ноғай десіп; орысқа «ауылды кҿрсе, шапқан, жаман сасыр бас орыс», орыс ойына келгенін 

қылады деген... Не айтса, соған нанады, «ҧзын қҧлақты» тауып бер депті» десіп, кҥліп 

отыратынын есіне алып; сонда ҿзінің «бізден басқа халықтың бҽрі антҧрған, жаман келеді 

екен, ең тҽуір халық біз екенбіз» [2; 128–129] ғой, деп ойлайтынын айтады.Сҿйтсе, сарттың 

егін егіп, ҿсірмейтін жемісі, жасамайтын шеберлігі жоқ, ҽрқайсысы ҿз жҧмысын ғана біліп, 

бір-бірімен жауласпайды екен, орысқа қарамай тҧрған кезімізде қазақ еліне киім-кешек 

жеткізіп тҧрған да солар. Орысқа қараған соң орыстың ҿнерін бірінші ҥйреніп алған да 

солар. Араларында бай да, молда да, сыпайы, епті жандар да кҿп. Ноғай да солдатқа, 

кедейлікке шыдамды, молда, медресе ҧстап, оны кҥте де білетін халық екен. Еңбек етіп, мал 

табудың да жолын біледі, ҿздері салтанатты, ҽсем. Оларға енді біріміз жалданып жҧмыс 

істеп, біріміз еткен еңбегіне ризашылығымызды білдіріп жҥр екенбіз. Біздің ең бай деген 

адамымыздың ҿзін «сҽнің шақшы (лас, былғаныш), аяғың білҽн пышыратырға қойған идҽн 

тҥгіл, шық, сасық қазақ» [2; 129–130], — деп ҥйінен қуып шығатын жағдайға жетіпті дейді. 

Абай бҧл сҿзді қазақ халқын кемсіту ҥшін емес, жанына тигізе, намысқа тигізе ҽдейі айтып 

отыр. Халықтың бойында бар қасиет бар, оны ешкім мансҧқ етпек емес, ал жағымсыз 

жағымыз қайсы? Неге тҽжік сияқты егін екпеске, неге ноғай сияқты дін бақпасқа, сауда 

жасамасқа, неге орыс білімін алып, олармен терезе теңестірмеске? Абайды қажап отырған 

осы ойлар. Қазақ бҧл халден қҧтылу ҥшін не істеуі керек, алдымен ҿзіңе ҿзгелердің кҿзімен 

қара. Ондай дҽрежеге кҿтерілу ҥшін шаруа қуып, ҿнер тауып, мал тауып зор болсаң, 

қорлықтан қҧтыласың. Тек сол жағдайда ғана ҿзге халықтар туралы да қазақтардың ҧғымы 

ҿзгермек. Абай осы шағын сҿзде ҧлттық дамудың басты-басты бағыттарын таратқан. Абай 

туған елін қаншама сҥйсе, елі ҥшін кҥңіреніп, тебіренсе бҥгінгі ҧрпақ оны сонша қҧрметпен 

сҥйіп отыр. Абайдың кҿзі тірісінде жетпеген арманына біздің заманымызда жетіп отыр. 

Ҿйткені, бҥгінгі ҧрпақ кҿзі ашық, ғылымға, білімге, ҿнерге қҧмар. Абай атамыздың 

«Атаңның баласы болма, адамның баласы бол» деген ҿсиетін кҿкіректе нық сақтайық. 

«Адам»  деген  ҧғымды   мектеп  тҽрбиесі  ары  қарай  жалғастырса,  Абай Қҧнанбаев  

тағлымын  ҥлгі  ете  отырып,  оларды  нағыз  адам  болуға  жетелесе,  ҧлы  ақын  армандаған  

толық  адам  дҽрежесіне  жетуді  ҿмірлік  мақсаты  еткізсе,  болашағы  айқын,  салауатты  да  

сауатты  ҧрпақтарымыз  қалыптасар  еді.  Білім  мен  тҽлім-тҽрбие  берудегі  негізгі  ҧстаным  

жеке  тҧлға  қалыптастыру  ҥрдісін  жҥзеге  асырудың  тиімді  жолдары  болар  еді. 

Сондықтан да біз осы қара сҿздердің мҽнісін тҥсініп, оны тура мағынасында тани білуіміз 

керек. Егер де ҧлы ақынның «Қара сҿздері» ҽрбір қазақтың тҿрінен орын алса, егеменді 

еліміздің ертеңгі болашағы ҽлдеқайда сапалы азамат болып қалыптасатындығына сенім мол. 
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 ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ «СЛОВ НАЗИДАНИЙ» АБАЯ» ДЛЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Каримова Гульнара Фаритовна 

КГКП «Педагогический колледж имени М.О.Ауэзова» 

 

Абай. Одно лишь его имя вызывает гордость за нашу страну и народ. Ведь он –   

великий сын бескрайней степи, воплотил в себе лучшие качества казахского народа, фигура, 

занимающая особое место в истории всего человечества. Наследие, которое великий 

просветитель оставил следующим поколениям, сложно переоценить. Думаю, наследие Абая 

передается из поколения в поколение, переводится на другие языки, потому что  его идеи 

актуальны и сейчас.  

В рамках воспитательной работы в группе  31А  особое внимание уделяется  «Словам 

назидания» Абая. Читая «Книгу слов» можно познакомиться с особым восприятием мира, 

найти ответы на многие вопросы. Для молодого поколения особенно важно то, что 

философские идеи Абая Кунанбаева позволяют найти пути решения многих вопросов, 

помогают преодолевать трудности. В первом слове Абай размышляет о том, чему посвятить 

жизнь, чтобы она не прошла бессмысленно, подчеркивая, что вопрос о смысле жизни не так 

прост, как кажется на первый взгляд. Этот вопрос задает себе каждый человек. Особенно это 

важно, когда речь идет о воспитании будущего учителя. Постановка этого вопроса требует 

осмысления всей своей жизни, жизни близких Вам людей, переоценки своего духовного 

мира и ценностных ориентаций. Абай считает единственно возможным способом 

подлинного существования человека духовность, которая составляет его подлинную 

сущность, качество, отличающее образованного человека. Призыв Абая «Адам бол!» («Будь 

человеком!») требует подчинения всей жизни человека истинным ценностям, чтобы при 

принятия важного решения в нравственном отношении он руководствовался голосом разума 

и совести. Потому все его рассуждения ориентированы не на внешний мир, а на постижение 

собственного внутреннего мира. В двадцатом слове он утверждает, что материальные блага 

не могут быть смыслом жизни, ибо ведут к пресыщению: «надоедает ему (человеку)…все - 

еда, развлечения, щегольство, пиры, компания, стремление превзойти других, жена. Рано или 

поздно обнаружив порочность, бессмысленность всего, он разочаровывается и 

охладевает».[1] Абай считает, что стремление  к материальному благополучию лишено 

смысла, так как «все, что существует на свете, переменчивы», все конечно, преходяще, да и 

сама жизнь человека не вечна. Важно донести до студентов, что только интеллектуально 

развитые, духовно зрелые люди не прельщаются материальными благами, знают им цену и 

понимают «никчемность и суетность земного бытия». Этот аспект очень актуален сейчас. 

Необходимо расставить правильные акценты в вопросах истинных ценностей. И в этом нам 

помогают «Слова назидания». 

Великий мыслитель испытывал непонимание и чувство несправедливости, по 

отношении к себе: «Я хоть и живу живым себя не считаю. Не знаю, от досады ли на людей, 

от недовольства собой, а может, и по какой иной причине. Внешне жив, внутри все мертво. 

Сержусь, но не испытываю гнева. Смеюсь, но не могу радоваться. Слова, произносимые 

мной, и смех кажутся не моими. Все чужое».[2]  Он ясно осознает эту раздвоенность души и 

в другом слове пишет с горечью «Я подумал: блажен тот, кто глуп и беспечен», «Я видел 

казахов(в смысле человек), которые умоляли: «О! Аллах! Сделай нас беззаботными, как 

младенцев.».[3]  Абай не может примириться с тем, что «люди озабочены только одним- как 
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можно больше завести скота и стяжать тем, самым почет,…вести праздную жизнь- досыта 

есть мясо, пить кумыс,наслаждаться красавицами, да любоваться скакунами». Абай не 

терпит в людях такие качества как хитрость и изворотливость, недалекость и стремление к 

богатству, глупость и безрассудство, апатию и лень, невежество и глупость, хвастовство и 

недалекость.  Человек с такими качествами опасен и ненадежен: его ничего не волнует, они 

безразличны к окружающим, у него нет милосердия и сострадания, он не испытывает стыда 

и его не беспокоит совесть. Ведь и в наши дни немало тех, кто готов за материальные 

ценности поступиться принципами. Об этом мы беседуем со студентами на классных часах, 

посвященных философии Абая, вопросам смысла жизни, духовном богатстве и 

бездуховности.  Абай пишет, что поверхностный человек легкомысленен и тратит время на 

бессмысленные, ничего не стоящие, затеи. Ведь, в качестве примера, можно привести 

бесконечные игры на смартфонах, которые не дают никаких знаний. Часы, проведенные в 

форумах, переписках, просмотрах фотографий ограничивают молодежь и отбирают много 

времени. Абай более века назад писал, что такого человека легко повести   за собой. В своих 

действиях он следует за другими, т.к. «невежды не живут своим умом, а следует толпе». Его 

отличает самонадеянность, хвастливость, кичливость и усердствует «чтоб о нем говорили,  

как можно больше». Абай не закрывал глаза на недостатки человека. С ними, учил он, можно 

и нужно бороться. Преодоление трудностей закаляет человека, позволяет ему стать лучше. 

Поэтому великий поэт призывал молодежь учиться, овладевать науками, разными 

ремеслами, советовал честно трудиться на благо своего народа. Абай утверждал: «Лишь 

знаньем жив человек. Лишь знаньем движется век! Лишь знанье -  светоч сердец!» [4] Абай 

подчеркивал, что отсутствие знаний не позволяет человеку жить хорошо. По его мнению, 

духовное совершенствование личности зависит от него самого, от стремления к 

просвещению. «Знание человека – это мерило человечности». Знания помогают чувствовать 

себя уверенным в жизни, познавать мир, быть гуманным, отличать добро от зла, 

преодолевать свои недостатки. Большой акцент Абай сделал на идеях гуманизма. Ведь 

именно душевность, человечность, взаимопонимание составляют сущность человека.   

 Абай призывал казахскую молодежь изучать русскую культуру и русский язык, чтобы она 

перенимала все лучшее и прогрессивное. 25 слово назидания гласит: «Нужно учиться 

русской грамоте. Духовные богатства, знания, искусство и другие несметные тайны хранит в 

себе русский язык. Чтобы избежать пороков русских, перенять их достижения, надо изучить 

их язык, постичь их науку. Русский язык откроет нам глаза на мир. Изучив язык и культуру 

других народов, человек становится равным среди них…».[5] 

«Книга слов» интересна тем, что в ней Абай высказывает свой взгляд на жизнь, 

причем его философские идеи прошли испытание временем. Именно Абай рассказал нам о 

ценностях, которые нетленны. Ведь именно душевность, человечность, взаимопонимание 

составляют сущность человека.  Великий поэт раскрывает связь умственного воспитания с 

эстетическим развитием и нравственным становлением молодежи. Самыми лучшими 

качествами Абай считал любовь к Родине, к своему народу, трудолюбие, честность, дружбу, 

стремление к знаниям, уважение к культуре других народов. Он душой болел за будущее 

народа и задумывался над общечеловеческими идеалами, такими, как образование, труд, 

духовное единение народа. Вот почему «Слова назидания» Абая бесценны и вошли в 

сокровищницу лучших произведений всего мира. Духовность- это важная черта казахской 

культуры. Она нашла отражение в творчестве Абая и продолжается в современном 

поколении молодых людей, которые опираются на наседие великого сына казахского народа. 
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 АБАЙ ЖӘНЕ ҦЛТТЫҚ ИДЕЯ 

Койгельдина Бакытгул Жумагалиевна  

 «М.О Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

Абай жҽне ҧлттық идея деген тіркес тосындау естілуі мҥмкін. Себебі Абай 

лексиконында «ҧлт» деген сҿз жоқ жҽне «ҧлттық идея» деген ҧғым бҥгінгі таңда жиі 

айтылып, талқыланып жҥр, ҽрі ҽртҥрлі мағынада қолданылуда. Бірақ Абай сияқты 

кемеңгердің даналығы да сонда: ол – ҽрқашан заманауи. 

Абайға дейін де, Абай тҧсында да қазақ ақындары «ҧлт» деген сҿзді қолданбаған. Бҧл 

– Алаш зиялылары енгізген ҧғым. Абайда «қазақ, халық, ел, жҧрт, алаш, ру» деп айту бар. 

Былай қарағанда, ҧлт туралы Абай не айтты екен деген сҧрақ тууы ҽбден орынды. Алайда, 

Абай ойларының байыбына зер сала қарасақ, «ҧлт» деген сҿзді қолданбаса да, Абай «ҧлт 

болу», «ҧлтты жетілдіру» деген сияқты идеяларды поэзиясында да, прозасында да ҽдемілеп 

айта білген. Тек соны біздерге кҿре білу, тани білу, тҥсіне білу керек сияқты. Ол ҥшін ең 

алдымен Абай тарихқа, қазақтың ҿткені мен ҿз тҧсындағы жағдайына қалай қараған, оны 

қалай тҥсінген, қалай бағалаған деген мҽселеге кҿңіл бҿлген жҿн деп ойлаймыз. 

Абай не дейді? Абай сҿздерінен байқайтынымыз: қазақтың арғы бабалары есте жоқ 

ескі заманда, сонау тҥркі-моңғол тайпаларының бірлігі кезінде этникалық ҧлт болып 

қалыптасқан да, тҥркі дҽуірінде мемлекеттік ҧлтқа айналған. Бірақ сол мемлекеттік ҧлт 

мҽртебесін ҥнемі сақтап тҧра алмаған. Бір мемлекетті екінші мемлекет басып алып, оның 

еркіндігін жоғалтқан сайын ҧлт та біресе біреуге тҽуелді болып, біресе ҿзінше дербес ҿмір 

сҥріп отырған. Сҿйтіп, қазақтың ҿз атымен жеке мемлекет қҧрып, мемлекеттік ҧлт болуы 

Қазақ хандығы тҧсына дҿп келген. Бҧл–қалмақтың басқыншылығын жойып, қазақ ҧлтының 

шарықтаған шағы. Абайдың мына сҿзі дҽл осы бір кезеңді суреттесе керек: «... Рас, - деп 

жазады Абай 39-қара сҿзінде, - бҧрынғы біздің ата-бабаларымыз бҧл замандағылардан білімі, 

кҥтімі, сыпайылығы, тазалығы тҿмен болған. Бірақ бҧл замандағылардан артық екі мінезі бар 

екен... Ол екі мінез қайсы десең, ҽуелі – ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады 

екен. Кҿш-қонды болса, дау-жанжалды болса, билік соларда болады екен. Ол ел басы, топ 

басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халықта оны сынамақ, бірден-бірге жҥргізбек 

болмайды екен...». Міне, Абайдың айтып отырған екі қасиеті мемлекеттік ҧлт болған жҧртқа 

тҽн. Алғашқысы – халық тҥгелімен ел басына бағынған, яғни мемлекетті басқарған кҿсемге 

толық билік берген. Халық соны тыңдаған, соның бҧйрығын орындаған. Ал, сол ел басының 

билігі топ басылары арқылы жҥзеге асып отырған. Ендеше, ел басқарған, басшы болған 

қайраткер – мемлекеттің кҥшті болуына, халықты бірлікте ҧстауға міндетті болған. Абай 

айтқандай, билікті қолына алған адам «бҧзылмақ тҥгіл, жетпегеніңді жетілтемін деп, 

жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тырысады екен... Оның бір себебін Абай 

былай тҥсіндіреді: «Оны зор тҧтып, онан соң жақсылары азбайды екен». Бҽрі ҿз бауыры, бҽрі 

ҿз малы болған соң, шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын жемей қайтеді?» 

[А.Қҧнанбаев «Қара сҿз, поэмалар» А, 1997 жыл] Мҧның бҽрі мемлекеттік ҧлтты сақтау мен 

кҥшейтуге бағытталған. 

Бас-басына би болған ҿңкей қиқым Мінеки бҧзған жоқ па елдің сыйқын? Ҿздеріңді 

тҥзелер дей алмаймын, Ҿз қолыңнан кеткен соң енді ырқың. «Ырқың ҿз қолыңнан кетті» 

дегені Абайдың тікелей қазақ мемлекетінің жойылғанын, қазақ енді дербес ҧлт ретінде жоқ 

екенін, енді ешнҽрсені ҿз еркімен істей алмайтынын айтып отырғаны кҥмҽнсіз. Жалпы, 

Абайдың қара сҿздеріне  ҿзіндік кҿзқарас тҧрғысынан талдау жасасақ, оның қазақ 

қоғамындағы кҿптеген кҿкейкесті  мҽселелерді қозғағанын кҿреміз. Айталық, 

бҥгінде  адамзат баласының алдында руханиятты дамыту,  бейбітшілікті 

нығайту  жҽне  табиғатты қорғау сынды  зор міндет тҧр.  Бҧлардың қай -қайсысы да біздің 

тіршілігіміздің қайнар кҿзі. Басты бағдары десек те артық айтқандық емес. Бірін – бірі 

толықтырып тҧрған ҧғымдар. Осы ҥш бастауға Қазақстанның ғана емес бҥкіл ҽлемнің 

болашағы байлаулы  деп  Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев қадап атап ҿтті. Мҧның ішінде, 
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ҽсіресе  руханият – ең маңыздысы. Себебі адам баласы рухани азықсыз ҿмір сҥре алмайды. 

Жалпы, ҽлемдегі кез – келген халықты алып қарасақ, олар ең алдымен тҽлім – тҽрбиеге, 

білімге , адамгершілікке ҥндейді. Болашақ ҧрпақтың ҿн бойына рухани азықты сіңіруге 

тырысады. Ҿйткені, тҽлім- тҽрбиенің адам ҿмірінде  алатын орны ерекше. Ғҧлама ғалым, 

ҽлемнің екінші ҧстазы Ҽл-Фарабидің  «Тҽрбиесіз берген білім адамзаттың хас жауы» деген 

аталы сҿзі бар. Осы тҧрғыда келгенде, қазақ халқының ҧлы ақыны А.Қҧнанбайҧлы ҿлеңдері 

мен қара сҿздері халыққа ерекше тҽрбие береді, адамгершілікке ҥндейді. Оңайдан қиынға 

қарай, жақыннан жыраққа қарай, қызықты, кҥлкілі жайдан ҥлкен толғаулы қорытындыға 

қарай рет-ретімен жіктейді. Енді тҽрбиелік мҽні зор, жастар ҥшін айрықша қҧнды қара 

сҿздерге кҿңіл аударайық. 

Ақынның «Алтыншы қара сҿзінде»  «Ҿзің тірі болсаң да, кҿкірегің ҿлі болса, ақыл 

табуға сҿз ҧға алмайсың.  Адал еңбекпен ерінбей жҥріп мал табуға жігер қыла алмайсың. 

Кеселді жалқау, қылжақбас, 

Ҽзір тамақ, ҽзір ас, 

Сыртың – пысық , ішің – нас, 

Артын ойлап ҧялмас, — 

деген сҿздерінен  терең тҧжырымды байқаймыз. Мҧны міне-қҧлық прагматизмі деп 

топшылауға болады. 

«Жетінші  қарасҿздегі»:  «Жас бала анадан  туғанда екі тҥрлі мінезбен туады. Біреуі – 

ішсем, жесем, ҧйықтасам деп тҧрады. Бҧлар — тҽннің қҧмары, бҧлар болмаса, тҽн жанға 

қонақ ҥй бола алмайды, Һҽм ҿзі ҿспейді; қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік. Ал, 

«білсем» дегендер не кҿрсе соған талпынып, жалтыр-жҧлтыр еткен болса, оған қызығып, 

аузына салып, дҽмін татып қарап, тіптен  кҿзі кҿрген, қҧлағы естігеннің бҽрін сҧрап, 

тыныштық кҿрмейтіндер бар. Демек,  жан қҧмарлығына салып, білуге, кҿруге, ҥйренуге 

талпынатындар» деген сҿздер дҽл қазір де ҿзектілігімен қҧнды.Осыған орайластырып, 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасындағы «халықтың ҿзі бҽсекелік қабілетін арттырса ғана 

табысқа жетеді» дегенін салыстырып қарайық. Бҧл тҧжырым да халқымызда  «білуге, кҿруге, 

ҥйренуге» деген қҧштарлығын қалыптастыруды кҿздейді. 

Абайдың «Он бесінші» қара сҿзіндегі «есер кісіні» сынай отырып, «есті кісілер қатарында 

болғың келсе, кҥнінде бір мҽртебе, болмаса жҧмасында бір, ең болмаса айында  бір, ҿзіңнен 

ҿзің есеп ал! Сол алдынғы есеп алғаннан бергі ҿміріңді қалай ҿткіздің екен…» деген ойы 

бҥгін де маңызды. Адам ҿз мінезін, ҽрекетін реттеп отыру ҥшін ҿткен кҥніне талдау жҥргізсе, 

ҽрине санасы ҿзгереді. 

Адамның, ҧлттың бҽсекелік қабілеті арту ҥшін тілдерді меңгерудің ролі жоғары.Абайдың 

«жиырма бесінші» қара сҿзінде «зарарынан қашық болуға, пайдасына ортақ болуға тілін, 

оқуын, ғылымын білмек керек. Сен оның тілін білсең, кҿкірек кҿзің ашық болады» деген ойы 

«Рухани жаңғырудың» «Сананың ашықтығы» басымдығындағы Елбасы ойларымен тығыз 

ҥндеседі. 

Абай «отыз ҥшінші» қарасҿзде дҥние табу ҥшін  қолҿнер ҥйренбек керектігін айтады. 

Мал жҧтайды, ҿнер жҧтамайды. Ақын  адал еңбекпен нан тауып, қолҿнерді ҽрмен қарай 

жетілдіруді жҽне ашқан кҽсіптің ауқымын арттыруды меңзейді. Осы ретте, мақаладағы 

білімнің  салтанат қҧруы, бҽсекеге қабілеттілік, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерді білу, 

мҽдени ашықтық сияқты факторларға негізделген тың жаңалықтарды ҽлемге ҧсыну 

қабілетінің сҽйкестеніп тҧрғаның айтуға болады. 

Ақынның «Жиырма бірінші қара сҿзінде» айтылатын – мақтан деген қасірет бар. 

«Айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарады» дегендей, тҥймедейді тҥйедей етіп жарияға 

жар салу, қоғам ҥшін істелуі керек қажетті дҥниелерді, азаматтардың бақытты ҿмір сҥруі 

ҥшін емес, ҧпай жинау, мансап,  кҿрініп қалу, жағыну, елді алдау ҥшін жасайтын даңғаза 

деңгейіне жеткізу белең алып кеткенін айтады. Мақтаннан мақтанқҧмарлық, 

мақтансҥйгіштік пайда болып, ол асқынған кезде жазылмас дертке  ҧласатыны бар.Ал, 
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мақалада  ҧлттық бірегейлікті сақтай отырып, елдің  дамуына кедергі келтіретін ҿткеннің 

сарқыншақтарынан арылуды меңзейді. 

Абай пікірлеріне сҥйене ҽрі бҥгінгі ҿмірімізге қатысты проблемаларды ескере 

отырып, шартты тҥрде болса да мына нҽрсені анықтап, айқындап алуға болатын сияқты. 

Елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында: 

«Егер жаңғыру елдің ҧлттық-рухани тамырынан нҽр ала алмаса, ол адасуға бастайды. 

Жаңғыру атаулы бҧрынғыдай тарихи тҽжірибе мен ҧлттық дҽстҥрлерге шекеден қарамауға 

тиіс. Керісінше, замана сынынан сҥрінбей ҿткен озық дҽстҥрлерді табысты жаңғырудың 

маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет» дей келе,«Абайдың даналығы - ҧлттық 

салт-дҽстҥрлеріміз, тіліміз бен музыкамызда, ҽдебиетімізде, жорал¬ғыларымызда, бір сҿзбен 

айтқанда ҧлттық рухымыздың бойымызда мҽңгі қалуға тиіс», деп айқын кҿрсетіп берді.  

Елбасы мақаласының негізгі рухани темірқазығы ҧлы Абай ақынның ілімінің 

идеясымен ҥндестігі байқалады. Олай дейтініміз «жоғарыда аталған бағдарламалық 

мақаласында Елбасы негізгі басымдықтарды айта келіп, «Бҽсекеге қабілеттілік», 

«Прагматизм», «Ҧлттық бірегейлікті сақтау», «Білімнің салтанат қҧруы», «Қазақстанның 

революциялық емес, эволюциялық дамуы», «Сананың ашықтығы» секілді ерекше 

бағдарламаларды алға тартқан болатын. 

«Прагматизм – ҿзіңнің ҧлттық жҽне жеке байлығыңды нақты білу, оны ҥнемді 

пайдаланып, соған сҽйкес болашағыңды жоспарлай алу, ысырапшылдық пен астамшылыққа, 

даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген сҿз. Қазіргі қоғамда шынайы мҽдениеттің 

белгісі – орынсыз сҽн-салтанат емес. Керісінше, ҧстамдылық, қанағатшылдық пен 

қарапайымдылық, ҥнемшілдік пен орынды пайдалану кҿрегенділікті кҿрсетеді», - деп айтқан. 

Қазақ халқының XIX ғасырдың соңынан кҥні бҥгінге дейінгі тарихында ҧлы ақын, ағартушы, 

данышпан Абай Қҧнанбайҧлының алар орны ерекше. Абайдың ақындық жолға бет 

бҧрғандығы алғашқы сҿзі мҽдениет пен білімнің маңызын насихаттауға арналады. Оның 

1885 жылы жазған «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» ҿлеңі бҧл тақырыптағы тҧңғыш 

шығармасы болумен қатар, ақынның сҿз ҿнері жолындағы жаңа ізденісін де танытады. Абай 

мҧнда,ең алдымен, жаңа ҥлгідегі ақынға керек ғылым жайын сҿз етеді. Ғылым-білімді 

кезінде зерттей алмағанына ҿкініш білдіреді. Ҿз қателігін балаларын оқытумен тҥзеуге бет 

алғанын айтады. Сонымен қатар ол «Қызмет қылсын, шен алсын» деген халық мҥддесіне жат 

тҽрбие жайын мінеп, сынайды. 

Жасымда ғылым бар деп ескермедім, 

Пайдасын кҿре тҧра тексермедім. 

Ер жеткен соң, тҥспеді уысыма, 

Қолымды мезгілінен кеш сермедім. 

Баламды медресеге біл деп бердім, 

Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. 

Бҧл-ҿткенге қҧр ҿкіну емес, келешекте жастардың ҿзі тҽрізді опық жеп қалмай, білім 

мен ҿнер қуатын бос ҿткізбей еңбектенуіне жҿн сілтеу. Шығарма Абай ақындығының 

халықтық, ағартушылық мақсатқа қарай бет алғандығының белгісі тҽрізді. Кейінгі 

туындыларында ақын бҧл идеяны тереңдете тҥседі. 

 1886 жылы Абай «Ғылым таппай мақтанба», «Интернатта оқып жҥр» деген ҿлеңдер 

жазды. Мҧның алғашқысы ҧстаз ақынның кейінгі ҧрпаққа айтар ҿсиеті тҥрінде жазылған. 

Бҥкіл ҿлең бойына Абай «ғылым» деген сҿзді қайталап айта отырып, адам бойындағы 

қазынаның ҥлкені жҽне ҽрбір жігерлі жастың талпынатын арманы - ғылым болуы керектігін 

тҥсіндіреді. 

Ғылым таппай мақтанба! 

Орын таппай баптанба! 

Қҧмарланып шаттанба! 

Ойнап босқа кҥлуге,- 
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дейді. Сҿйтіп, ғылымға берілудің, ғалым болудың жолдарын ҽңгімелейді. Ғылым жолы – 

ҽділдік жолы. Оны ҧстаған адам ескі жолмен жҥре алмайды. «Надандарға бой берме, шын 

сҿзбенен ҿлсеңіз», - дегенде, ол ғылым ҥйренетін жастың қараңғы, надан қауымнан ҿзгеше 

болуын қалайды. 

Осы тҧста Елбасы мақаласындағы «Білімнің салтанат қҧруы», «Сананың ашықтығы» 

бағдарламасының идеялары ҥндес екені байқалады. Мақалада «Табысты болудың ең іргелі, 

басты факторы білім екенін ҽркім терең тҥсінуі керек. Жастарымыз басымдық беретін 

межелердің қатарында білім ҽрдайым бірінші орында тҧруы шарт. Себебі, қҧндылықтар 

жҥйесінде білімді бҽрінен биік қоятын ҧлт қана табысқа жетеді» делінген. 

«Жігіттер,ойын арзан, кҥлкі қымбат» ҿлеңінде ол тіршілікте ҿзі кҿрген, халық тҽжірибесі 

танытқан шындықты айта отырып, жастарды шын адамгершілік жолына, қиянатсыз, адал 

достыққа ҥгіттейді. Оларды жалған татулық, бояма мінезден сақтандырады. Отыз тҿртінші 

қара сҿзінде: «Адам баласына адам баласының бҽрі - дос» деген хакім Абай ҿлеңдерінде 

«Адамзаттың бҽрін сҥй – бауырым деп» жырлап, ҧлтқа, дінге, нҽсілге, ҽлеуметтік жікке, 

жынысқа бҿлмей баршаға махаббат сезімде болуды ҥндеуі, қазіргі адамзат қоғамының басты 

ҧранына айналуы тиіс. 

Қорытындылай келе, Абай тҧсында «ҧлт», «ҧлттық идея» сҿздері болмаса да, 

Абайдың шығармашылығында қазіргі «ҧлтты сақтау», «ҧлтты жаңғырту» идеяларының 

негізіндегі экс-президент Н.Ҽ.Назарбаевтың «Мҽңгілік ел», «Болашаққа бағдар:Рухани 

жаңғыру», «Ҧлы даланың жеті қыры» мақалаларының тҥпкі негізіндегі ҥлкен сабақтастықты 

байқауға болады. Қҧдайға шҥкір, Қазақстанның байырғы жҧрты – қазақ халқы «мың ҿліп, 

мың тірілсе де», этникалық ҧлт сипатын жоғалтқан жоқ. Қазір мемлекет қҧрып мемлекеттік 

ҧлт ретінде жер-жаһанға танылып жатыр. Сондықтан, Абай айтқандай алдағы басты 

мҥддеміздің бірі – Қазақстанды ҧлттық мемлекетке айналдыру. Елбасы Н.Назарбаев: 

«Абайды мҧқият оқыған адам оның кҿзқарастары кҥні бҥгінгі нарық экономикасымен де 

тікелей ҥндес екенін айқын аңғарар еді. Абай ҽлемі бізді жеті тҥнде адастырмас Темірқазық 

іспетті. Соған қарап тірлігіміздің дҧрыс бҧрысын сараптай аламыз. Ҿйткені жанды жегідей 

жеп жҥрген кҿп сауалдың жауабын Абай ҽлдеқашан айтып кеткен», - дегендей ҧлттық 

мҥддені жҥзеге асыру – ҿркениетті, демократиялық жолдармен, келісімді іс-шаралар 

болмақ. Бҧл істе мемлекеттік саясатпен қатар ғылым мен ҽдебиеттің, ҿнер мен мҽдениеттің 

де рҿлі ҥлкен. Олар ҧлтқа, ҧлттық идеяға, ҧлт мҥддесіне, қоғамға қызмет етуге тиіс. 
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АБАЙДЫҢ «ТОЛЫҚ АДАМ» ІЛІМІНЕ ОРАЛУ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ 

Кошкимбаева Сымбат Серикбековна 

 «Құрылыс колледжі» КМҚК 

 

Бҥгінгі кҥні Абай шығармашылығы несімен ҿзекті, ҿміршең, қажетті деген сҧрақтар 

барша қауымды толғандыратыны анық. Дана Абай туылғанына 175 жыл толғалы отырған 

тҧсында да, қанша уақыт ҿтіп, адамзат баласы жаңа формацияға, жаңа даму сатысына 

кҿтерілсе де, тҧтас бір халықтың адастырмас темірқазығы, рухани суаты, сарқылмас 

қазынасы болып отыр. Шындығында, ҧлылардың мҧрасы заман мен уақыт тҿрелігіне 

бағынбайды. Ҿз шығармалығын адамзат болмысына қатысты мҽңгілік тақырыптарға арқау 

ете білген ғҧламалар уақыт ҿткен сайын тҥрленіп, толығып, қҧндылығы арта тҥсетіні тағы 

бар. 

Абай адамдықтың биік деңгейін иманмен ҿлшеген. Ҿзінің қара сҿздерінде «Толық 

мҧсылман болмай – толық адам болмайды» деп, кесіп айтқан. Абайдағы толық адам туралы 

ойдың о бастағы тҿркіні «Ғылым таппай мақтанба» (1986ж.) ҿлеңінен бастау алып, ақынның 

«Адам болам десеңіз» деген тезисі негізінде ары қарай желілеп таратылып, жыл ҿткен сайын 

кҥрделене тҥсуде. Толық адамның тҧла бойын толтырар ізгі қасиеттер «Ғылым таппай 

мақтанба» ҿлеңінде айқын кҿрсетілген.   

Бес нҽрседен қашық бол, 

Бес нҽрсеге асық бол, 

Адам болам десеңіз. 

Тілеуің, ҿмірің алдыңда, 

Оған қайғы жесеңіз. 

Ҿсек, ҿтірік, мақтаншақ, 

Еріншек, бекер малшашпақ – 

Бес дҧшпаның білсеңіз. 

Талап, еңбек, терең ой, 

Қанағат, рақым, ойлап қой – 

Бес асыл іс, кҿнсеңіз [4, 66-67 б.]. 

Осы ҿлеңді білмейтін қазақ жоқ шығар. Абайды кім оқымады, Абай туралы кім 

жазбады десеңізші! Пікірлер кҥнде ҿзгереді, ал Абай сол қалпы. Ҿлеңге келер болсақ, ҿте 

тҥсінікті ҿлең. Жаман мен жақсының ара жігін бҿліп , талдап жазған. Мҥмкін дҽл солай 

қабылдау керек шығар...? Бірақ мен ҿзімше бір талдау жасадым. Ҿлеңде бір реттілік заңы 

байқалады. Мысалы:  

Ҿсек, ҿтірік, мақтаншақ, 

Еріншек, бекер мал шашпақ... 

Бҽрі осы ҿсектен басталады. Ҽңгіме болсын деп ҿсек айтамыз. Ал ҿтірік қосылмаса 

ҿсектің дҽмі келмейді. Ҿсек пен ҿтірікті қатар айтқан адам мақтанудан да қҧр қалмайды. Осы 

ҥшеуі негізі еріншек, жалқау адамның ҽрекеті. Тірлігі бар адамның ҿсек айтуға да уақыты 

болмасы сҿзсіз! «Жҧмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын». Тағы да Абай!!! 

Жҧмысссыз, жалқау адам «бекер мал шашпағанда» қайтеді.  

Талап, еңбек, терең ой, 

Қанағат, рахым ойлап қой... 

Таудай талапсыз армандарға жету екіталай. Талап бар, енді мақсатқа жету ҥшін еңбек, 

жай еңбек емес, терең оймен ҧштасқан еңбек керек. Осы ҥшеуі болған жерде нҽтиже де 

болуы сҿзсіз. Сол нҽтижеге қанағат етіп, адамдарға қол созып, рақым ойлап қоюды да 

ҧмытпау керек. Ҽрине, бҧл тек менің ҿз ойым ғана...! Адам болу туралы ой танымын «Ғылым 

таппай мақтанба» ҿлеңінде кҿп нҽрсенің тҿркінінен хабар беруі себепті М. Ҽуезов бҧл ҿлеңді 

«Абайдың, ҽсіресе, кҿп ой қорытпай айтқан мағыналы да програмдық бір ҿлеңі», - деп 
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ерекше мҽн бере бағалауында ҥлкен сыр жатыр. Осылайша Абай жас ҿркеннің бағдар тҥзер 

айқындамасы ретінде талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахымды атайды.  

Абай атаған бес қасиет негізінен толықтықты танытатын ҥш қасиетті қҧрайды: талап пен 

еңбек – қайратты танытса, терең ойыңыз – ақыл, ал қанағат пен рахым – жҥректен туатын 

қасиеттер. Адам бойындағы осы ҥш қасиетті ерекше танып білуге тҧратын таным екенін 

ақын «Малға достың мҧңы жоқ малдан басқа» ҿлеңінде: Ҥш-ақ нҽрсе - адамның қасиеті: 

Ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек [4, 218б.], - деп нақтылай тҥседі. «Ыстық қайрат» - 

бҧл ҥнемі ізденіс ҥстінде болу, тек қана алға ҧмтылу, жасампаз болу. «Нҧрлы ақыл» - елге 

сҽуле тҥсіріп, ізгілікті іс істеу, алла берген ақылды тек жақсылыққа жҧмсау. Ал, «жылы 

жҥрек» - иманды, иман жҥзді болу, адамдарға қҧрметпен қарау, олардың мҧң-мҧқтажын, 

кҿңіл-кҥйін ҧға білу. Міне, осы ҥш қасиет ізгілікті мақсатта пайдаланылған жағдайда ғана 

толымды адам деген мҽртебеге ие болуға болады.  

Ақыл, қайрат, жҥректі бірдей ҧста, Сонда толық боласың елден бҿлек [4, 119б.],- 

дейді. Олай болса, Абай ҥшін дҥниенің басты қҧндылығы – адам, жҽй ғана адам емес, рухани 

тҧрғыда кемелденген толымды адам. Абайдың арманындағы толық адамның іргетасы дінмен 

ҧштасып, дінмен дамиды жҽне дінмен жетіледі. Адамзат ҿркениетіндегі барлық игі 

қасиеттер: дін, иман, ғылым, білім, тҽрбие, ҽдеп, ҿнер, қҧқық, іскерлік, тапқырлық, 

қайраткерлік, азаматтық, жомарттық, ҽділеттік, т.б. бойында жетілдіре білген, дамытқан адам 

– Абай ҧсынған «толық адам» концепциясы.    

Абай ҿз шығармаларында рухани жҧтаңдықты, білімсіздікті, кҿкірек кҿзінің 

мҿрлілігін, надандықты, имансыздықты, тоғышарлықты, енжарлықты,  жалқаулықты, 

сҿзуарлықты, екіжҥзділікті, кҥншілдікті, мақтанқҧмарлықты, мақтансҥйгіштікті, 

дҥниеқоңыздықты, мансапқорлықты, кҿрсеқызарлықты, менмендікті, мақтаншақтықты, 

еңбексіздікті, ҽділетсіздікті, сатқындықты жҽне т.б. қай замандарда болмасын адам бойында 

болатын моральдық-этикалық қасиеттерді  сҿз ете отырып, адам баласының бойындағы 

қасиеттерін жақсартуға, жетілдіруге, толықтыруға, жаман қасиеттері болса солармен 

кҥресуге, оларды ауыздықтауға талаптануы керектігін тҥсіндіріп, ғасырлар бойына адамзат 

баласының ақыл-ойында ҧшталып келе жатқан, діни-пҽлсафалық, моральдық-этикалық, 

интеллектуалдық, адамгершілік тҧжырымдамасы – толық адам ілімін адамзат қоғамына мҧра 

етіп қалдырды. Абай аңсаған Толық адам – идеалды адам ба? Өмірде толық адам болып 

өмір сүру мүмкін бе? Абайдың толық адамы тек діни-моральдық бағдарлы ғана адам ба? 

Абай шығармаларының қҧндылығын тек қана діни қҧндылықтарға алып келіп тіреп 

қоюға болмайды. Абай дін тақырыбында ҿте терең білімді ғҧлама болғанымен, ҽсіре діншіл, 

не діндҽр емес. Ол туралы Абай ҿз қара сҿздері мен ҿлеңдерінде анық айтып кеткен. Ал 

отарлау езгісіне тҥсіп, рухани-этикалық тҧрғыдан ҧсақталып бара жатқан халқына, тура жол 

мен тура дінді нҧсқау барысында ғибратты діннің ілімін тҥсіндіріп, тҽрбиелік, танымдық 

мақсатта кҿптеген ойларын қалдырған. Ол тҧста дҥмше молдалық пен дҥмше діншілдіктің 

кең қанат жайған тҧсы болғандықтан, асыл діннің маңызын тҥсінген ақын, халықты 

клерекализмнен, соқыр діннен, соқыр діни санадан сақтандырып, діни қажеттілікте де мол 

оқу мен ізденіс керектігін халықтың санасына сіңдірген. Жалпы адам ҿмірінің, адамзат 

тіршілігінің мҽнін дінсіз таразылау қандай мҽнсіз болса, адамзат ҿмірінің қҧндылығын тек 

дінмен ғана тҥсіндіру, дінмен ғана шектеу сондай мҽнсіз. Дана Абай ҧлыларға ғана тҽн 

тереңдікпен, діни таным мен қоғамдық сананы, ғылымды, жалпыадамзаттық мҽңгілік 

қҧндылықтарды сабақтастырып, адамзаттық ілімді, «Адам бол» қағидатын ҧстанып, сол 

ілімді барша адамзатқа ҥндейді. 

Абай шығармалары қазіргі таңда адамзат қоғамының дертіне айналған ҧлтшылдық, 

ксенофобия, нҽсілшілдік, фашизм, діни антагонизм, клерекализм мҽселелеріне тҥбегейлі 

қарама-қайшы. Басқаша айтқанда, бҥгінгі кҥні жаһандық мҽселелерге айналған ҧлтшылдық, 

ксенофобия, нҽсілшілдік, діни антагонизм, радикализм мен фанатизм,  клерекализмнің емі, 

айықтырар жолы Абай шығармаларында жатыр. 
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Абай шығармашылығына арқау болған қҧндылықтар қай қоғамда ҥстемдік етіп, 

салтанат қҧрса, сол елдер барлық кҿрсеткіштер бойынша жақсы ҿмір сҥруде. Абай ілімі 

қҧндылықтары аяқ асты болып, екіжҥзділік, аярлық салтанат қҧрған қоғамдар шырғалаңға 

қадам басып, іріп-шіру сатысында тҧр.  

Ақынның жиырма бірінші қара сҿзінде айтылатын – мақтан деген қасиет бар. Қазақ 

халқының бойындағы мақтан сезімі туралы Абайдың айтқандары бҥгінгі кҥні жаңа сатыға 

кҿтеріліп, мемлекетіміздің стратегиялық бет-пердесіне айналды. Жауырды жаба тоқу, кілең 

жылт еткен жақсыны ғана термелеу, «айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарады» дегендей 

тҥймедейді тҥйедей етіп жарияға жар салу, қоғам ҥшін істелуі керек қажетті дҥниелерді  

қоғам игілігі, азаматтардың бақытты ҿмір сҥруі ҥшін емес, ҧпай жинау, мансап,  кҿрініп 

қалу, жағыну, елді алдау ҥшін істейтін даңғаза деңгейіне жеткізу белең алып кеткені 

жасырын емес.  Елбасының кҿтеріп отырған дамыған 30 елдің қатарына ену, бҽсекеге 

қабілетті мемлекеттермен теңесу сынды бастамалары нақты іс пен кҿрсеткіш, нҽтиже емес 

қҧр сҿзбҧйдаға салыну, кҿзбояушылық болып бара жатыр. Лепірме сҿз, лепірме ҧрандар, 

ішкі мазмҧн мен сапаға ҥңілмей дақпыртқа ҥйірсектеу, жалғандыққа алып келіп, мақтанудың 

ҧлттық дертке айналғандығы кҿрініп тҧр. Ҽрине, Тҽуелсіз еліміздің жеткен жетістіктері аз 

емес, оны ешкім жоққа шығармайды, жоққа шығаруға тырысу ол нағыз қиянатшылық, 

дегенмен ҽсіре мақтанға жол бермеуге тырысу қажет. Қазақстан мемлекетінің экономикалық 

кҿрсеткіштері, оның ішінде ішкі жалпы ҿнім пайызы еселеп арттып, отандық ҿнімдер 

молынан ҿндіріліп, елімізде ғана емес экспортқа шығарылғанда, ел ішінде кең қанат жайған 

ҿзін ҿзі ҿлтіру, қылмыс, тҥсік жасау, тастанды бала, қарттар ҥйі, жҧмыссыздық, 

баспанасыздық мҽселелері шешіліп, сыбайлас жемқорлық ауыздықталғанда (ҽлем бойынша 

жемқорлықты қабылдау факторы бойынша Қазақстан 126-орында), сҿз бостандығы 

кҿрсеткішінен ҽлемдегі 166-орыннан алғашқы отыздыққа кіргенде елдің ҿркендеуі туралы 

сҿз етуге болады. Мақтаннан мақтанқҧмарлық, мақтансҥйгіштік пайда болып, ол асқынған 

кезде мақтаншақтық қасиетке ҧласады. 

Дана Абайдың ҧлылығы сол – жеке адамға қатысты ҿте нҽзік, шетін қасиеттерді талдай 

отырып, ҧлттық мінезден де осы қасиеттердің кҿрініс алатындығын аңғартады. Қырық 

тҿртінші қара сҿзінде «адам баласы я талапты, я талапсыз болсын, ҽйтеуір «бҽрекелдіні» 

керек қылмайтҧғыны болмайды. Ҽрнешік, орынсыз ба, орынды ма, «бҽрекелді» деушіні 

кҿңіл іздеп тҧрады» деп адам баласының ҽлсіз тҧсының тамырын дҿп басады. Осындай 

«бҽрекелді» тілегіштік біздің елде мемлекеттік сипат алды. Мемлекеттік телеарналар мен 

баспасҿзде тек «бҽрекелді» тілегіштік сарын, «бҽрекелді» тілегіштік саясат. Қазақ қоғамында 

мҽселе, не шешілмеген тҥйін жоқ па деген ой тудыруы да мҥмкін. Ҽлемнің дамыған 30 елінің 

ҧстанымдары қалай? Адамдық сапа-қасиеттерді мейлінше сараптан ҿткізген бҧл дамыған 

елдерде мақтан мен «бҽрекелді» тілегіштік саясат ҽбден екшеуден, талқыдан, тараздан ҿткен 

сыңайлы. Ол елдер жҥргізіліп отырған саясаттың жемістілігін – БАҚ-та айтылып, жазылған 

бойынша не Ҥкіметтің есебінен емес, азаматтардың тҧрмыс-тіршілігінің кҿрсеткішінен 

есептейді. 

Қазіргі жаһанданған қоғамда қҧндылықтар, ҿркениеттер, саналар қақтығысы орын 

алуда. Бір конфессияның екінші бір конфессиямен шиеленісі тым кҥшейіп отыр. Еуропа 

қҧндылықтары ҥшін қатардағы іс, ҿзге елдер ҥшін кешірілмес кҥнҽ, барып тҧрған азғындық. 

Ондай ҽрекеттері ҥшін ортағасырлық жазалау ҽдістері дайын тҧр. Діни қҧндылықтарды 

адами қҧндылықтан жоғары қою, асыл дінді дҧрыс тҥсінбеу, тҥсіндірмеу тҥрлі қасіреттерге 

алып келуде. Кертартпа, соқыр, жалған, таптаурын сенім, намыс адамзат қоғамын 

жалпыадамзаттық қҧндылықтардан алыстатуда. 

Абай отыз алтыншы сҿзінде «надандықтың ҧяты» деген қасиетті айтады. Ҧялмайтын 

нҽрсеге ҧялатын, ҧялатын нҽрседен ҧялмайтын тоғышар санадан, ергежейлі рухтан, таяз 

парасаттан, соқыр надандықтан, парықсыздықтан, ардың ластығынан туыындайтын  ҽрекет.  

Абайдың «Надандықтың ҧяты» ҧғымы – ақын ҿмір сҥргеннен бері  екі ғасырға жуық уақыт 

ҿтсе де, адамзат сана, таным, парасат тҧрғысынан жаңғыра алмай отырғандығын кҿрсетеді. 

Сол сияқты қазақ қоғамына да менталдық, рухани, парасат тҧрғысынан жаңаратын, 
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ескіліктің шеңберінен шығып, жаңаға ҧмтылатын, қҧндылықтар дҥниесінде ревизия жасап, 

дақпырт пен даңғазаға, кертартпалық пен соқыр нанымға, таптаурынға, екіжҥзділік пен 

аярлыққа,  жалған намыс пен мақтанға толы рухани, адамгершілік келбетімізді жақсартуға, 

адам қҧқықтары мен бақытын дҽріптейтін жалпыадамзаттық қҧндылыққа ҧмтылатын кезең 

келді. 

Адам қҧны мен қҧқығы кеміген, арзаңдаған, аяқ асты болған қоғамда – адам ешқашан 

бақытты болмайды. Адам қҧны мен қҧқығы жоғары қоғамда ғана адам ҿзің толық бақытты 

сезінеді. 

Отыз тҿртінші сҿзінде : «Адам баласына адам баласының бҽрі - дос» деген хакім Абай 

ҿлеңдерінде «Адамзаттың бҽрің сҥй – бауырым деп» жырлап, ҧлтқа, дінге, нҽсілге, 

ҽлеуметтік жікке, жынысқа бҿлмей баршаға махаббат сезімде болуды ҥндеуі, қазіргі адамзат 

қоғамының басты ҧранына айналуы тиіс. Мынау бізге жат, мынау бізге теріс, мынау мҥлде 

болмайды, мынау ҿзге діннен, мынау ҿзге ҧлттан деп адам мен қоғам тҥрлі шектеу, тыйым, 

наразылық, жиіркеніш, жеккҿрушілікті ҿршіткенде ешқашан келісім мен татулық болмайды. 

Адамзат қоғамы Абай сынды ҧлылардың парасаты арқасында ҧлық, биік. Ҽлем ҧлыларының 

асыл ойлары адам баласын бақытты ҿмір сҥруге шақырып отырады. Адамзат баласының 

бақыты ол – шектеу мен тыйымдардан ада,  жаны мен тҽнінің ҥйлесімі, жан қалауын жҥзеге 

асыра білу мҥмкіндігі, адам қҧқықтарының салтанат қҧруы. 
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АБАЙ ҚҦНАНБАЕВТЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

Кузеубаева Маржан Оразбаевна 

 «Электротехника колледжі» КМҚК 

 

Абай Қҧнанбаев —казақ халқының ҧлы ақыны, жазба ҽдебиетінің негізін салушы ғана 

емес, сонымен бірге ҧлы ойшылы. Оның поэтикалық шығармалары мен «ғақлия» сҿздері 

пҽлсапалық этикалық, эстетикалық, психологиялық жҽне педагогикалық ой пікірлерге толы. 

Адам баласы «кҿзімен кҿріп, қҧлақпен естіп, қолмен ҧстап, тілмен татып, мҧрнымен 

иіскеп тыстағы дҥниеден хабар алады»,— дейді Абай. Абай дҥниені жаратушы бір кҥш бар 

деп қарайды. Бҧл жағынан алғанда дейстік кҿзқараста болғаны байқалады. 

   Абайдың қарасҿздеріндегі басты тақырыптардың бірі - мораль, тҽрбие мҽселелері. Бҧл 

тақырыпқа 12-ші, 20, 36-шы, 44-ші сҿздер кіреді. 

        Ақын ҿлеңдерінде кҿтерілген адамгершілік, гуманистік мҽселелер ғакдияларынды де терең, 

дҽлелді пікірлермен берілген. 

        Абайдың қарасҿздері арқылы адамтану мҽселесіне байланысты айтылған ой-пікірлерінің 

бірі — еңбек тақырыбы. Ақын: "Жаманшылыққа бір ілініп кеткен соң, бойын жиып алып 

кетерлік қасиет қазақте кем болады", - дейді. Осы ойларда ҧлы ғҧлама халқының етектен 

тартып отырған қылықтарын тайға таңба басқандай айта отырып, халқының бетін 

жақсылыққа, адалдыққа бҧрады. 

   "Не жаманшылық болса да бір етсе, қазақ ол ҽдетінен еріксіз қорыққанда, я ҿлгенде тоқтайды, 

болмаса ақылына жеңгізіп, мҧным теріс екен ҿздігінен тоқтаған адамды кҿрмессің" - деген 

ҥзінділерден адам мінез-қҧлығынан алуан ҥлгісін кҿреміз. 
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     Алайда ҧлы ойшыл адамдар жаратылысында бірдей емес дейтін нҽсілді кҿзқараска 

қарсы шыға отырып (отыз тҿртінші қара сҿз), «адамның туысы, дене бітімі, шыққан жері, 

бармақ жері бҽрі бірдей... Адам баласы анадан туғанда екі тҥрлі мінезбен туады. Бірі — 

ішсем, жесем, ҧйыктасам деп туады. Бҧлар тҽннің қҧмарлығы. Екіншісі — білсем екен деу — 

жан қҧмарлығы»... (жетінші, қырық ҥшінші сҿз) деп ой тҥйіндей келе, «адам бойына жан 

қҧмарлығы арқылы жиналатын нҽрсенің аты _ақыл, ғылым... ол таланттылық пен ерінбей 

еңбек еткен адамның қолына тҥседі...» деген қорытынды жасайды. 

            Абай қазақ халқыңың саяси-экономикалық жҽне мҽдени артта қалушылығы— оның 

феодалдық-патриархалдык қатынасынан, рулық талас-тартыстары етек алған кҿшпелі 

тҧрмысынан туындап отырған бытыранқылығының салдары екендігін жақсы білді. «Кҥнде 

ҧрлық кҥнде тҿбелеспен кҥн кешкен» алты бақан алауыз елінің «жақсыларына» налыған 

Абай «малыңды жауға, басыңды дауға» салып, ҿмірінді қор қылмай татулас, бірлесіп ел боп 

«Егіннің ебін, сауданың тегін» ҥйрен, «жан аямай кҽсіп кыл» деп ҿсиет айтты. Ол қазақ 

ауылындағы тап тартысын кере білді, бірақ сол таптық қанаудан қҧтылудың жолы оқу, 

ағарту деп қарады. 

       Ҧлы ойшыл Абай адамның ҿсіп, жетілуіндегі тҽрбиенің рҿліне ерекше тоқтала келе, 

ҿзінің 19-қара сҿзінде «Адам баласы туа сала есті болмайды. Естіп, кҿріп, ҧстап, татып, 

естілердің айтқандарын есте сақтап қана естілер қатарында  болады. Естіген нҽрсені   есте 

сақтау, ғибрат алу ғана есті етеді»—деп ақыл-естің тҽрбиенің жемісі арқылы жетілетінің 

ғылыми тҧрғыда дҽлелдеп береді. Абай «сҥйекке біткен мінез сҥйекпен бірге кетеді» 

дейтін теріс кҿзқарасты ҽшкерелеп, адам мінезі ҿмір барысынан сабақ алып, ҿзін қоршаған 

жағдайларға байланысты ҿзгеріске еніп, оның іс-ҽрекеттері арқылы кҿрінеді деген тҧжырым 

жасайды. Адам мінезінің тҥрлерін адамгершілік, моральдық, имандык, тҧрғыдан 

қарастырып, оларды жақсы жҽне жаман деп жіктейді. Ҽдептілікті, сыпайылықты, 

қҧмарлықты, тҽуелсіздікті, беріктікті жақсы мінезге жатқызса, сепгіштікті, арсыздықты, 

мақтаншактықты, қулыкты, жауыздықты т. б. жаман мінез деп есептейді. «Егер есті кісінің 

қатарында болғың келсе, кҥнінде бір мҽртебе, болмаса жҧмасына бір, ең болмаса айында 

бір, ҿмірді қалай еткізгенің жайында ҿзіңнен ҿзін есеп ал»—дейді. Яғни адамның ҿзін-ҿзі 

тҽрбиелеу мҽселесінің маңызы мен мҽніне ерекше тоқталады. Абай: «Адам баласы бір-

бірінен ақыл, ғылым, ар, мінез деген нҽрселермен озады. Онан басқа нҽрселермен оздым ғой 

демектің бҽрі ақымактық»—дей келе, адамды тҽрбиелеудегі коғамдық ортаның рҿлінің 

ерекшелігін саралап кҿрсете білді. «Адам баласын заман ҿсіреді, кімде-кім жаман болса, 

оның ҿзінің замандастарынын бҽрі кінҽлҽ»—дейді. Яғни Абай сана-сезімді тҽрбиелеп 

жетілдірудегі қоғамдық ортаның рҿлін материалистік кҿзқараспен тҥсіндіреді. Адамның 

жақсы, жаман болуы. ақылды-ақылсыз болуы генетикалық негізге байланысты, ақсҥйек 

тҧқымнан шыққандар ақылды, алғыр болады дейтін буржуазиялық нҽсілдік, идеалистік 

кҿзқарасқа қарама-қарсы Абай адам мінезінің қалыптасуы тҽрбиеге байланысты екенін 

дҽлелдеді. Ҿзінің, отыз жетінші сҿзінде: «Мен, егер заң қуаты қолымда бар кісі болсам, адам 

мінезін тҥзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім»—деді. 

Ақын отбасылық ҽдет-ғҧрыпта ерсі қылықтарды қатты сынады. Ол ҽйел қауымынын 

намысты қастерлеуін, қылығымен сҥйкімді болуын, ҥй ішінде жҧлдыздай жайнап жҥруін  

қалады. Ал кейбір жас ҽйелдердін ҥй іші шаруасына қабілетсіз кҥйректігін, тіпті ҿзінің бас-

аяғына қарауға да мҽн бермейтін, салдыр-салақ болып жҥретініне кейіс білдірді.  

Абай бозбала мен бойжеткенді жҧбайлық ҿмірге баулуда мына мҽселелерге баса назар 

аударды: 1) адам ҿмірінің сыңары, бір бҥтіннің жартысы болатын ҿмір серік жар таңдауда 

тҽрбиелі, ақылы ажарына сай, еңбек сҥйгіш адамгершілігі мол, таза жҥректі адаммен бас 

қосқан абзал екендігі; 2) жастық шақ — адам ҿмірінің ең қызық ең, жауапты, ең мағыналы 

шағы, оның басты ерекшелігі: алданғыш кҿңіл, албырт сезім, сенгіш жҥрек, батыл 

ҽрекет, қызыкқа қҧмар, қызылға ҿш ҿткінші дҽурен екендігі; 3) жастық шақта отбасын қҧру, 

білім алу, еңбек қарекетіне тҿселу қажетін, бҧл — адамшылықтың басталу шағы екенін, оны 

қалайда дҧрыс бастау кажет болатыны; 4) отбасын кҧру бақыты екі адамның тілек-
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мҥддесінің бірлігі, жастар ҿз бақытының қожасы, мҧны берік дҽстҥрге айналдыру олардың 

ҿз қолдарында екендігі. 

Сҿйтіп, Абай келешегінен ҥміт еткен жастардың жҧбайлық ҿмірге алдын ала 

даярлықпен баруына ерекше мҽн берді, отбасындағы тіршіліктің барлық жай-жапсарын, 

жетістік-кемістігін тҥк қалдырмай олардың алдарына жайып салды, жақсысынан ҥйренуге, 

жаманынан жиренуге шақырды. 

Қазақтың мақалдарын сынай отыра Абай дҥниеқоңыздық, ҧятсыздық сияқты адамды 

аздыратын қылықтардан жиренуді мақсат етеді. Жақсы, жаманның арасын айырып, ақиқатын 

айтады немесе "7-ші", "31-ші" сҿзінде Абай оқу, ҿнер-білім мҽселесі тҿңірегінде келелі ой 

қозғайды. 

Абайдың 6-шы, 8-ші, 9-шы, 10-шы, 14-ші, 23-ші, 26-шы, 29-шы, 33-ші, 39-шы, 40-шы, 

41-ші, 42-ші жҽне 43-ші соз сияқты ғақлиялары тақырып жағынан бір-біріне жақын, бҧларда 

Абай халық атынан ой толғайды. 

Бҧл мақалдардан не шықты? Мҧғалім болды: қазақ тыныштық ҥшін, білім ҥшін, ҽділет 

ҥшін, ҽділет ҥшін қам жемей-ді екен, бермесе, оны менен жауласпақ екен, егер малды болса 

екесін жаулауды да ҧят кҿрмейді екен. Ҽйтеуір ҧрлық, қулық-сҧмдық, тіленшілік, соған 

ҧқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып, мал тапса, жазалы демесек керек екен". 

Абайдың қарасҿздеріндегі басты тақырыптардың бірі - мораль, тҽрбие мҽселелері. Бҧл 

тақырыпқа 12-ші, 20, 36-шы, 44-ші сҿздер кіреді. 

Ақын ҿлеңдерінде кҿтерілген адамгершілік, гуманистік мҽселелер ғакдияларынды де терең, 

дҽлелді пікірлермен берілген. 

Абайдың қарасҿздері арқылы адамтану мҽселесіне байланысты айтылған ой-пікірлерінің бірі — 

еңбек тақырыбы. Ақын: "Жаманшылыққа бір ілініп кеткен соң, бойын жиып алып кетерлік 

қасиет қазақте кем болады", - дейді. Осы ойларда ҧлы ғҧлама халқының етектен тартып 

отырған қылықтарын тайға таңба басқандай айта отырып, халқының бетін жақсылыққа, 

адалдыққа бҧрады. 

"Не жаманшылық болса да бір етсе, қазақ ол ҽдетінен еріксіз қорыққанда, я ҿлгенде 

тоқтайды, болмаса ақылына жеңгізіп, мҧным теріс екен ҿздігінен тоқтаған адамды кҿрмессің" 

- деген ҥзінділерден адам мінез-қҧлығынан алуан ҥлгісін кҿреміз. 

Адамның қайткенде білімді болатындығының жолын кҿрсетуге ақын "19-шы сҿзін" 

арнаған. "Адам, - дейді ол, - ата — анадан туғанда есті болмайды: естіп, кҿріп, ҧстап, татып 

ескерсе, дҥниедегі жақсы, жаманды танидыдағы, сондайдан білгені-кҿргені кҿп болған адам 

білімді болады". Естілердің айтқан сҿздерін ескеріп жҥрген кісі ҿзі де есті болады. Ҽрбір 

естіліктің жеке ҿзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нҽрселерді ескерсе, 

жаман дегендерінен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады". 

Абай осы естіген, білген нҽрселерді адам қайткенде есінде сақтап, қалай ҧмытпай, оларды ҿзінің 

ҿмір серігі етудің ҽдістерін де кҿрсетті. Бҧл мҽселеге оның "31-ші" сҿзі арналған. Ҽңгіме қысқа, 

тҧжырымды жҽне оқушы жастар ҥшін ҿте маңызды, керекті. 

"Естілген нҽрсені ҧмытпастыққа тҿрт тҥрлі себеп бар: ҽуелі кҿкірегі байлаулы берік болмақ 

керек. Екінші, сол нҽрсені естігенде, я кҿргенде ғибратлҽну керек. Ҥшінші — сол нҽрсені 

ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, кҿңілге бекіту керек. Тҿртінші — ой кеселді 

нҿрселерден қашық болу керек. Егер ой кеселдері кез болып қалса, салынбау керек. Ой 

кеселдері: уайымсыз салғырттық. ойыншы-кҥлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нҽрсеге 

қҧмарлық пайда болу секілді. Бҧл тҿрт нҽрсе — кҥллі ақыл мен ғылымды тоздыратын 

нҽрселер". 

Абайдың бҧл ҽңгімелерінің кім ҥшін болса да тҽрбиелік мҽні зор. Ҽйтсе де білімге 

ҧмтылушы жастар ҥшін айрықша қҧнды. 

Абайдың қарасҿздері - оның ақындық мҧраларына қосылған бағалы қазына дейміз. 

Абайдың ҿз тҧсында болған тарихи шындықпен, қоғамдық қҧрылыспен, кҥнделік сан алуан 

надандық, қанаушылық, озбыр зҧлымдық атаулының барлығымен байланысты туған 

шығармалар. Қарасҿздердің бағасы — Абай заманындағы жағдайды, тарихтық шындықты ҿз 
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қалпында бҧлжытпай толық танытып береді. Рас, біздің заманымыз ҥшін Абай сынап, суреттеп 

отырған ортаның барлық болмысы, барлык дерті жҽне Абайдың сол ортада отырып, кҥнделік 

ҿмірмен байланысты атап отырған мақсаттары, кейбір ҧсыныс ойлары бҽрі де ескірген. Біздің 

қоғам ҥшін Абай ҿмір кешкен тарихтық орта мен қоғамдық шындықтар мҥлде алыста, артта 

қалған дҥние. Осы тҧрғыдан қарағанда қарасҿздердің арманы мен мазмҧны, мҧраттары тек 

тарихтық жағынан бағалы деу керек. 

Екінші — Абайдың адамгершілік жҿніндегі моральдық ҿсиеттерін алсақ, олардың 

ішінде біздің заманға да бағасы зор шындыктары, тҽрбиелік ойлары аз емес. Бҧл жағы 

айрықша таратып, талдауды кажет етпейтін тҥсінікті жайлар. 

Ал, осы аталғандардан басқа Абайдың поэзиялық мҧрасына қоса қарасҿздері беретін ҽр 

заманға бағасы жойылмайтын бір ҥлкен қазына бар. Ол —Абайдың осы қарасҿзді жазған тілі. 

Ҿлең сҿзінде ҿзінің барлық шеберлігі, жаңалығы, кҿркемдік таланты бойынша қазақ тілінің 

сапасын ҽдебиет гілінің дҽрежесіне кҿтерген ҧлы тарихтың еңбегі қандай болса, 

қарасҿздерінің тілімен де Абай осындай еңбекті біздің мҽдениет тарихымызға мол сіңірді.  

Ҿзінің қадір-қасиетін, ҿмірдегі орнын білетін саналы адамның қай-қайсысында да мақтаныш 

сезімі болады. Абай мақтанышты адамның ҿркҿкіректік, мақтаншақтық менмендік сияқты 

мінезінің жағымсыз сипаттарына қарсы қояды. Мақтанышты ҥлкендіктін, кісіліктің 

баламасы деп тҥсінген ақын:  «Ҥлкендік—адам ішінен ҿзін-ҿзі бағалы есеп қылмақ. Мысалы, 

надан атанбастығын, жеңіл атанбастығын, мақтаншақ атанбастығын, ҽдепсіз, арсыз, 

байлаусыз, пайдасыз, сҧраншақ ҿсекші, ҿтірікші, алдамшы, кеселді — осындай жарамсыз 

қылыктардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, ҿзін ондайлардан зор 

есептемек. Бҧл мінез — ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі»,—деп 

тҧжырымдайды. Ашу — Абай тҥсінігінде негізінен жағымсыз сезім. Ол ашуды екі тҧрғыдан 

қарастырады: біреуі — оқыс қимылдар мен ащы сҿздер арқылы сырттай айқын 

кҿрінгенімен, дҥмпуі ҽлсіз, кісінің кҿңілінде дақ қалдырмай тез тарқап кетеді де, екіншісі — 

сыртқа шықпай, жасырын қуатың ішке бҥгеді. Ашу туралы ойларын ақын; «Ашулы 

адамның сҿзі аз болса, ыза, қуаты артында болғаны. Егерде аузынан қара қан ағызса, 

домбыт мақтаншақ я қорқақ»,— деген қанатты сҿздермен тҥйіндейді. Адамның ен, асыл 

қасиеттерінің бірі — ар-ҧят, арлылық, ождандылық. Абайдың тҥсіндіруінше — ар-ҧят 

адамның іс-ҽрекетімен тығыз байланысты «Отыз алтыншы сҿзінде» адамның осы секілді 

қастерлі сезімін ол былайша сипаттайды: «Олай болғанда білмек керек, ҧят ҿзі қандай нҽрсе? 

Бір ҧят бар надандықтың ҧяты... ҧялмас нҽрседен ҧялған ҧялу — ақымақтық жамандық. Шын 

ҧят сондай нҽрсе, шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я абиырлы бойға теріс бір іс себепті 

болады. Мҧндай ҥят екі тҥрлі болады: біреуі — ондай қылық ҿзіннен шықпай-ақ бір бҿтен 

адамнан шыққанын кҿргенде, сен ҧялып кетесің... Біреуі сондай ҧят, шариғатқа теріс, я 

ақылға, я абиырлы бойға теріс, я адамшылыққа кесел қылык, қатеден яки нҽпсіге еріп 

ғапылдықтан ҿз бойыңнан шыққандығынан болады». Абайдың пікірінше, ҿзіне-ҿзі сын 

кҿзімен қарап, ҿзін тізгіндей білген адам келенсіз қылықтардан аулақ жҥріп, ҽр қадамын ҧят 

таразысына сала алады. 

   Қорыта айтқанда,  Абайдың қарасҿздерінің тҽрбиелік мҽнін сҿз еткенде жалпы жҽне 

педагогикалық психология мҽселелерімен ғана шектелмейді. Ақын туған халқының 

ҽлеуметтік жағдайымен, оның ҽр тҥрлі топтарының мінез-қҧлықтарына да ерекше зейін 

қояды. Ол ҿз жҧртының мінез-қҧлқын, кҿңіл-кҥйін, іс-ҽрекеттерін, кҥйініш-сҥйінішін, талап-

талғамын, салт-санасын жақсы біледі. Оның шығармаларынан мінез-қҧлықтары сан алуан 

адамдардың (бай, болыс, атқамінер т. б.) психологиялық бейнесі тамаша кҿрініс тапқан. 

Акын осынау ҽлеуметтік топтардың барлығына толыққанды, кҿркем бейнелі сипаттама 

беріп қана қоймай, сонымен қатар олардын ҽлеуметтік психологиялық мҽнін де ашып 

кҿрсетеді. Ол кҿшпелі халықтың ҿмірінің ҧсақ-тҥйектеріне дейін тҧрмыс-салты мен ҽдет-

ғҧрпының ҿзіндік ерекшеліктерін зерттеп, бҧл жолда қазақтың рухани мҽдениетіне қатысты 

деректерді жан-жақты пайдаланады. Абай жасаған қазақ қауымының тҥрлі топтарының 

ҿкілдері жайлы психоло-гиялық сипаттаманы шын мҽнісіндегі ҿміршең де ҽділ тҧжырым деп 

бағалауымыз абзал. 



42 
 

  Ол қазақтың қоғамдық ой-пікірінің қалыптасуы тарихында алғаш рет ақындық шабытты 

шақтың психологиялық астарына терең ҥңіліп, оны адам рухының ерекше кҥйі, жҥректің 

лҥпілдей соғып, қанды кыз-дыратын кҿзі деп сипаттады. Ақын шабыт шалқыған сҽтте 

ҿмірден қол ҥзіп қалмай, керісінше кҥнделікті кҥйкі тіршіліктен жоғары тҧрып, шындық 

пен ҽділдіктің қатал да қайтпайтын жаршысы болуы керек.  
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 Абай бҥкіл қазақтың бойтҧмары, ҧлы тҧлғасы. Абай ол ақын, аудармашы, композитор 

жҽне философ. Ҧлы ақын қазақ поэзиясын философиялық қуатты оймен суарды. Қазақ 

ортасында жаңа идеялық ҿрістің қанаттануына Абайдай жан салған ойшыл кемде кем, 

идеялық ҿрістің отын жағу ҥшін , шоқтанып қалған халықтық сезім мен ҧлттық дҽстҥрді 

жедел дамыту керек болды. Сонау ХІХ ғасырдың соңында сомдалған Абай жыры ХХ 

ғасырдағы реалистік поэзияның биік шыңына айналды. Шынында да Абай ҿз ҿмірінің, ҿз 

халқының тыныс тіршілігін қалай қабылдады, дҽлме – дҽл ҿз ойымен қорыта сипаттады. 

Ақын халқының образдық тҧтастық қасиетін сырттан ғана қызықтаған жоқ, Абайдың 

ҧлылығы халық поэзиясының образ ҽлеміне терең еніп, ҿмір, махаббат, ҿлім ҧғымдарына 

ғарыштық мағына беруінде жатыр.  

 Ақын шығармаларымен таныса отырып суреткерлік шеберлігіне таң қаласың: ҽндік 

қайырым, нҽзік стиль, салмақты тереңдік, жан тербентер ҽуен ақын ыңғайына кҿніп жҥре 

береді.  

  Ақын ерекшелігі, ҿмірді – сҥйіп кҥюдің ордасы немесе тағдырдың межелі бҿлігі деп 

емес, ҧзақ, кҥрделі кҥрес жолы деп ҧғынуында. Ҿлең ҽлемінде мҽңгі ғҧмыр кешу ҥшін 

айтулы жанкештілік керек. Поэтикалық жанкештілік қана сҿз қҧдіретін сҿндірмей, адамзат 

кҿшін ілгері бастай алады.  

 Абай поэзияда философиялық айқындық пен тереңдікке қатты бет бҧрды. Ҧлы 

ақынның қай қайсысыда шалқар философиялық ой тынығымен жан суарған. Шығыс пен 

Батыстың философиялық идеялары ақын лирикасында терең толғаныс елегінен ҿтіп, тың 

тынысты жаңа ойларға ҧмтылыс жасайды. Абай шығармашылық ҿмірінде Шығыстың ҧлы 

ақындары – Омар Һайям, Рудаки, Руми, Йассауилермен сҧхбат кеңесті мол ҿткізді.  

Ішіп терең бойлаймын, 

Ҿткен кҥннің уларын. 

Жҽне шын деп ойлаймын, 

Жҧрттың жалған шуларын. 

Тағы сене бастаймын, 

Кҥнде алдағыш қуларға. 

Есім шығып қашпаймын 

Мен ішпеген у бар ма? 

 Ақын санасы бір ортаға, - адамгершілік бірлігін іздеуге ҧмтылған, сол арқылы ақын 

адамды ҿлімнен қорықпауға, ҿмір сырын ҧғынуға шақырады. Абайға керегі адамның толық 
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адам болып қалыптасуы еді. Ақын ҿз халқын оянуға жан тірлігіне, қалғымайтын намысқа, 

ҥздіксіз рухани еңбекке шақырды.  

 Абайдың  философиялық толық адам концепциясын оның қара сҿздерімен айқындауға 

болады. Абай кҿп жылдар бойы жанын толғантқан мазасыз ойын , іздегені мен тапқанын, 

ҥрейі мен жанталасын, қапасы мен қуанышын, рух ҧмтылысы мен азапты ҿмірін, кҿңілін 

кҿгендеген ыза мен қҧлшылығын жиып жазған «Ғақлияда» ҿрнектеледі. 

 Абайдың «он жетінші» қара сҿзінде «Қайрат», «Ақыл» жҽне «Жҥрек» ҥшеуі ҽрқайсысы ҿзін 

мықты санап, айтысып, таласып, ақыры «ғылымға» келіп жҥгінеді. Сонда ғылым бҧл 

ҥшеуінің сҿзін тыңдап болып, айтыпты: – Сен ҥшеуіңнің басыңды қоспақ – менің ісім, – 

депті. Бірақ билеуші, ҽмірші жҥрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың кҿп, жҥрек сенің ол 

кҿп қырыңа жҥрмейді: жақсылық айтқанына жаны-діні қҧмар болады. Кҿнбек тҥгіл қуанады. 

Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек тҥгіл жиреніп, ҥйден қуып шығарады. Қайрат, сенің 

қаруың кҿп, кҥшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске кҥшіңді аятпайды. Орынсыз 

жерге қолыңды босатпайды. Осы ҥшеуің басыңды қос, бҽрін жҥрекке билет, – депті. Осы 

ҥшеуің бір кісідей менің айтқанымдай табыссаңдар, табанының топырағы кҿзге сҥртерлік 

қасиетті адам сол. Ҥшеуің ала болсаң, мен «Жҥректі» жақтадым. Қҧдайшылық сонда, 

қалпыңды сақта, қҧдай тағала қалпыңа ҽрдайым қарайды» – деген қорытындыға келеді. Осы 

сҿзіне ой жҥгірте отырып ҽр қазақтың бойында осы  қасиеттердің табылғанын жҽне жҥрегін 

таза қалпында сақтағанын  қалағанын тҥсінеміз. Егер адам жҥрегін тыңдаса, ол жаман жолға 

тҥспейді, бастысы жҥректі таза сақтау керек, бҧл адамды адам етіп толықтыратын басты 

қасиет. Ақынның бҧл қара сҿзінен, адам толық адам болу ҥшін, ол жҥрегін сақтау керек деген 

ой тҥйеміз.  

 Абай адамдықтың биік деңгейін иманмен ҿлшеген. Ҿзінің қара сҿздерінде «Толық 

мҧсылман болмай – толық адам болмайды» деп, кесіп айтқан. Абайдағы толық адам туралы 

ойдың о бастағы тҿркіні «Ғылым таппай мақтанба» (1986ж.) ҿлеңінен бастау алып, ақынның 

«Адам болам десеңіз» деген тезисі негізінде ары қарай желілеп таратылып, жыл ҿткен сайын 

кҥрделене тҥсуде. Толық адамның тҧла бойын толтырар ізгі қасиеттер «Ғылым таппай 

мақтанба» ҿлеңінде айқын кҿрсетілген.  Бес нҽрседен қашық бол,  Бес нҽрсеге асық бол,  

Адам болам десеңіз.  Тілеуің, ҿмірің алдыңда,  Оған қайғы жесеңіз. Ҿсек, ҿтірік, мақтаншақ, 

Еріншек, бекер малшашпақ – Бес дҧшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, Қанағат, рақым, 

ойлап қой – Бес асыл іс, кҿнсеңіз. Осы ҿлеңді білмейтін қазақ жоқ шығар. Абайды кім 

оқымады, Абай туралы кім жазбады десеңізші! Пікірлер кҥнде ҿзгереді, ал Абай сол қалпы. 

Ҿлеңге келер болсақ, ҿте тҥсінікті ҿлең. Жаман мен жақсының ара жігін бҿліп , талдап 

жазған. Мҥмкін дҽл солай қабылдау керек шығар...? Бірақ мен ҿзімше бір талдау жасадым. 

Ҿлеңде бір реттілік заңы байқалады. Мысалы: Ҿсек, ҿтірік, мақтаншақ, Еріншек, бекер мал 

шашпақ... Бҽрі осы ҿсектен басталады. Ҽңгіме болсын деп ҿсек айтамыз. Ал ҿтірік қосылмаса 

ҿсектің дҽмі келмейді. Ҿсек пен ҿтірікті қатар айтқан адам мақтанудан да қҧр қалмайды. Осы 

ҥшеуі негізі еріншек, жалқау адамның ҽрекеті. Тірлігі бар адамның ҿсек айтуға да уақыты 

болмасы сҿзсіз! «Жҧмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын». Тағы да Абай!!! 

Жҧмысссыз, жалқау адам «бекер мал шашпағанда» қайтеді. Талап, еңбек, терең ой, Қанағат, 

рахым ойлап қой... Таудай талапсыз армандарға жету екіталай. Талап бар, енді мақсатқа жету 

ҥшін еңбек, жай еңбек емес, терең оймен ҧштасқан еңбек керек. Осы ҥшеуі болған жерде 

нҽтиже де болуы сҿзсіз. Сол нҽтижеге қанағат етіп, адамдарға қол созып, рақым ойлап қоюды 

да ҧмытпау керек. Ҽрине, бҧл тек менің ҿз ойым ғана...! Адам болу туралы ой танымын 

«Ғылым таппай мақтанба» ҿлеңінде кҿп нҽрсенің тҿркінінен хабар беруі себепті М. Ҽуезов 

бҧл ҿлеңді «Абайдың, ҽсіресе, кҿп ой қорытпай айтқан мағыналы да програмдық бір ҿлеңі», - 

деп ерекше мҽн бере бағалауында ҥлкен сыр жатыр. Осылайша Абай жас ҿркеннің бағдар 

тҥзер айқындамасы ретінде талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахымды атайды. Абай атаған бес 

қасиет негізінен толықтықты танытатын ҥш қасиетті қҧрайды: талап пен еңбек – қайратты 

танытса, терең ойыңыз – ақыл, ал қанағат пен рахым – жҥректен туатын қасиеттер. Адам 

бойындағы осы ҥш қасиетті ерекше танып білуге тҧратын таным екенін ақын «Малға достың 

мҧңы жоқ малдан басқа» ҿлеңінде: Ҥш-ақ нҽрсе - адамның қасиеті: Ыстық қайрат, нҧрлы 
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ақыл, жылы жҥрек  - деп нақтылай тҥседі. «Ыстық қайрат» - бҧл ҥнемі ізденіс ҥстінде болу, 

тек қана алға ҧмтылу, жасампаз болу. «Нҧрлы ақыл» - елге сҽуле тҥсіріп, ізгілікті іс істеу, 

алла берген ақылды тек жақсылыққа жҧмсау. Ал, «жылы жҥрек» - иманды, иман жҥзді болу, 

адамдарға қҧрметпен қарау, олардың мҧң-мҧқтажын, кҿңіл-кҥйін ҧға білу. Міне, осы ҥш 

қасиет ізгілікті мақсатта пайдаланылған жағдайда ғана толымды адам деген мҽртебеге ие 

болуға болады. Ақыл, қайрат, жҥректі бірдей ҧста, Сонда толық боласың елден бҿлек - дейді. 

Олай болса, Абай ҥшін дҥниенің басты қҧндылығы – адам, жҽй ғана адам емес, рухани 

тҧрғыда кемелденген толымды адам. Абайдың арманындағы толық адамның іргетасы дінмен 

ҧштасып, дінмен дамиды жҽне дінмен жетіледі. Адамзат ҿркениетіндегі барлық игі 

қасиеттер: дін, иман, ғылым, білім, тҽрбие, ҽдеп, ҿнер, қҧқық, іскерлік, тапқырлық, 

қайраткерлік, азаматтық, жомарттық, ҽділеттік, т.б. бойында жетілдіре білген, дамытқан адам 

– Абай ҧсынған «толық адам» концепциясына толық лайықты бола алады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Ҿкінішті кҿп ҿмір кеткен ҿтіп...: Ҿлеңдер, поэмалар, қара сҿздер. – Алматы: Раритет, 2008. 

– 384б. 5.      

2.  Қ.Мҧхамеджанҧлы  Абайдың ақын шҽкірттері. – Алматы: Дҽуір,1993. – 224б. 6.              

3.  Мҧхтар Ҽуезов энциклопедиясы — Алматы: Атамҧра, 2011.  

4. Р.Сейсенбаев. Абай қара сҿз.  -Алматы: Атамҧра, 2016. 

 

 

АБАЙ ЖӘНЕ ЗАМАН ҤРДІСІ 

Куспанова Лаура Узақбайевна 

 «М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

«Жаңғыру – ӛткеннен қол үзіп, тек жаңа құндылықтарға жол ашу  

деген сӛз емес. Шын мәнінде, бұл – ұлттық мұраларымызды бүгінгі оң үрдістермен  

үйлестіре дамытуды кӛздейтін құбылыс. Бұл ретте, біз Абайды айналып  

ӛте алмаймыз. Себебі, ұлы ойшыл осыдан бір ғасырдан астам уақыт бұрын ұлтты 

жаңғыруға, жаңаруға, жаңа ӛмірге бейім болуға шақырған». 

 

Қазақстан  Республикасы президенті Қ.К.Тоқаев 

 

Бҥгінгі кҥні Абай шығармашылығы несімен ҿзекті, ҿміршең, қажетті деген сҧрақтар 

барша қауымды толғандыратыны анық. Дана Абай туылғанына 175 жыл толғалы отырған 

тҧстада да, екі ғасырға жақын уақыт ҿтіп, адамзат баласы жаңа формацияға, жаңа даму 

сатысына кҿтерілсе де, тҧтас бір халықтың адастырмас темірқазығы, рухани суаты, 

сарқылмас қазынасы болып отыр. Шындығында, ҧлылардың мҧрасы заман мен уақыт 

тҿрелігіне бағынбайды. Ҿз шығармалығын адамзат болмысына қатысты мҽңгілік 

тақырыптарға арқау ете білген ғҧламалар уақыт ҿткен сайын тҥрленіп, толығып, қҧндылығы 

арта тҥсетіні тағы бар. 

Қазақ мҽдениеті мен ақыл-ойының заңғар биігі Абай Қҧнанбайҧлынан кейін де талай 

дҥлділ қазақ ортасын жарып шығып, ҿздерінің ҿлмес туындыларын тарту етсе де, 

хакім  Абайдың жҧлдызы биік тҧратындығы неліктен?  Ол ең алдымен Абай 

шығармашылығың ҽмбебаптылығы, энциклопедиялығымен тҥсіндірілсе керек. Лирика, 

поэзия, сатира, поэма, аударма жанрларының негізін салып қана қоймай, осы жанрларды 

ҽлемдік биікке шығара білуі, музыкалық мҧрасы, ҽлеуметтік-публицистикалық, 

философиялық, діни, ғылыми, тарихи еңбектерінің мазмҧнының тереңдігі, ағартушылық, 

педагогикалық ойлары оның ҧлт ҧстазы, тіпті адамзат ғҧламасы атануына арқау болды. 

Ендігі кезекте тҿмендегі сауалдар бойынша ғҧлама Абайдың  қара сҿздерін пайдалана 

отырып тоқтам жасап кҿрейін: 
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Бҥгінгі қазақ қоғамы – дана Абай айтқан дерттерден толық арылып кетті ме? Абайды 

шерлі еткен қоғам мерездері біздің қоғамымызда толық жойылды ма? Абай заманындағы 

кҥрделі саяси-ҽлеуметтік ахуал, жаңа Қазақстанның басынан толықтай тҽркі етілді ме? 

Жиырма бірінші сҿзге саяхат 

Абай ҿзінің жиырма бірінші сҿзін адам пенделерінің бойында кездесетін «Мақтан» 

сезіміне арнапты. 

Мақтан сезімін екі тҥрге бҿліп, бірін ҥлкендік мақтаныш десе, екіншісін 

мақтаншақтық деп атайды. 

Сонда Абайша ҥлкендік деген не? 

Ҥлкендік – адам ішінен ҿзін ҿзі бағалы есеп қылмақ. 

Біздер Абай ойлағандай ҥлкендік дҽрежеге жету ҥшін ауық-ауық ҿзімізге ҿзіміз есеп бере 

отырып, істеген істерімізге, сҿйлеген сҿздерімізге баға беріп отыруымыз керек екен. Абай 

бҧл ойды тағы бір сҿзінде келтірген болатын. Бҧндай адамдардың мақсаты ҿзіне жаман атақ 

тағылмауын қамтамасыз ету. 

…Яғни, надан атанбастығын, мақтаншақ атанбастығын, ҽдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, 

сҧрамшақ, ҿсекші, ҿтірікші, алдамшы, кеселді – осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, 

сол мінездерді ҿз бойына қорлық деп біліп, ҿзін ондайлардан зор есептемек… Бҧл мінез – 

ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі екенін баса кҿрсетеді. 

Абай мақтаншақтар туралы ерекше тҥсінік береді. Оларды ҥш тҥрге бҿліп: алғашқы саты 

ағайын -  ішінде атақты болғысы келетіндердің ҿзін-ҿзі мақтап жетпек болатынын, екінші 

сатысы - ел ішінде мақталсам дейтіндер ағайын арасында мақтау іздейтінін, айтып жҥрсін 

деп ҽдейі ҧйымдастырарын, ал жатқа мақталғысы келетіндер - ел кҿзіне тҥсуге тырысарын 

ҽңгіме етеді. 

Ҿзін-ҿзі мақтап, болмағанды бойына таңып отыратындарды Абай наданның наданы, 

лҽкин ҿзі адам емес деп бағасын береді. 

Данышпан атамыздың осы ойы тым қатал емес пе екен? 

Ҿйткені ҿзін-ҿзі мақтап отырғандар мен ҿзін біреуге мақтатып отыратындар тек қана 

биліктілер мен барлардың сҥйікті ісі емес, адам баласының кҿпшілігі қҧмар қасиет секілді 

кҿрінеді бізге. Яғни, адам баласы кҿпіршік мақтаннан аулақ болу керек. Сол заманда Абайды 

маңайындағы адамдар халыққа жағымды ісі ҥшін алақандарына салып, сыйлап, сол Абаймен 

елге мақтанды емес пе?! Ал, қазіргі қоғамда жалған мақтанды сҥйетіндерден аяқ алып 

жҥргісіз болдық. Жинаған байлығы мен сатып алған мҽнсабын бҧлдайтындар кҿбейді.  Бҥл – 

қазіргі қоғамның басты кемшілігі болып отыр. Бҧл дерттен арылудың жолы - ҧлы данышпан 

Абайдың пҽлсапалық еңбектерін зерттеп жҥрген ғалым аға-апаларымыздың еңбектерін 

пайдалана отырып мектеп бағдарламасына жеке пҽн ретінде енгізу немесе ҿзін ҿзі тану пҽні 

бағдарламасын Абай еңбектерімен терең жҽне тығыз байланыстыру керек. Бҧл 

жастарымыздың ҿміріне ҿте қажетті дҥние деп санаймын. 

Жиырма екінші сҿзге саяхат 

Біздің ойымызша,  данышпан Абайдың бҧл қара сҿзі жалпы адамзат баласының іс-

ҽрекеттерін, пейіл-ниеттерін, санасы мен сапасын мҧқият ой елегінен ҿткізіп барып 

тҥйіндеген ойы секілді. Адам адамдар қоғамында жҥргесін қалай болғанда да бір кісімен, не 

ойлары бір бағыттағы қоғаммен ниеттес болуы, соларды қорғауы, соларға тілектес болуы 

заңды нҽрсе. Адам солай жаратылған. Абай ҿз заманынынан, қоғамынан дҧрыс адамды 

іздеген. Солардың қайсылары қадірлеуге лайықты, жақсы кҿруге тҧрады деген мҽселені 

шешпекке тырысады. Содан барып байлар мен мырзаларға, болыстар мен билерге, кедейлер 

мен ғарыптарға мінездеме жазып, олардың іс-ҽрекеттерін сипаттап шығады. Абай бҧларға 

тілектес бола алмайды. 

Кҿпшілігіміз неге жарлылар мен ғарыптарға тілекші болмасқа деріміз анық. Абай: 

«Ғарып-ғасар бейшараны қҧрметтейін десең, жатқан тҥйеге міне алмаса да, ол момындыққа 

есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп ілерлік те жайы бар,» – деп оларға 

сенімсіздік білдіріпті. 
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«Ырыс баққан дау бақпас» деген мақалменен боламын деп… момын байларды 

аямасаң һҽм соның тілеуін тілемесең болмайды. Сонан басқаны таба алмадым,» – деп, 

қорытындылайды. Біз момын бай деген сҿзді ҿзінің адал еңбегімен дҽулет қҧрап, бай атағын 

алғандарды айтып отыр дейміз. 

Абай бҧл сҿзінде жарлыдан кҿрі момын бай «дҧрыс адам» моделіне (ҿзінің 

кҿкейіндегі) келіңкірейді дейтін секілді. Абай тҥсінігінде кедейлік – кедейдің ҿз 

жалқаулығынан, ҿз талапсыздығынан, ҿз надандығынан. 

Момын байдың дҽулеті адал еңбектен қҧралған. Абай осы сҿзін адал еңбекті марапаттау 

ҥшін жазған секілді. 

Біреу Абайды байшыл дейді, біреу кедейшіл дейді. Абай байшыл да емес, кедейшіл де 

емес. Ол адамдардың (қазақтардың) адал еңбекке қҧмар болуын, кісілік қасиетті бойына 

жинауын, талапқа қҧмар болуын тілейді. Абайға момын бай талапсыз жарлыдан ҽлдеқайда 

жақын.  

Иҽ, ҽрине Абайдан артық бҧл жҿнінде айтқан адам жоқ. Дегенмен, біздің қоғамда ҽлі 

де болса сол іске деген салқындық, қазақи жалқаулық басым болып тҧр емес пе?! Елімізде 

Қазақстан азаматтарының ҽл-ауқатын жақсарту бағытында қаншама бағдарлама жасалып, 

бизнеске араласу ҥшін жеңілдетілген пайызда қаражат та бҿлінуде. Ізденіп, шынайы 

шҧғылданатын кісі болса жол ашық. Сондықтан мен болашақ жастарымызды серпілуге, 

ізденіс жолына тҥсуге бағыттауымыз керек деп тҥсінемін. 

Жиырма ҥшінші сҿзге саяхат 

Бҧл сҿзбен Абай адамның қуаныш пен жҧбаныш сезімдерін ҽңгіме ету арқылы 

«тоқмейілсу» деген тоқырауға тҥсіп қалмауды, оның жарамсыз қылық екенін, тоқмейілсіген 

адам ілгері ҧмтылуды тоқтататынын тҥсіндіргісі келген секілді. 

Қуаныш пен жҧбаныш Абайдың ҿз басына да тҽн қҧбылыс екен. 

Мысалға Тҧрағҧл естелігінде Абай: «Қҧдая, бергеніңе тҽуба, мен мҧсылман екенмін. Егер 

осы Есіркеп Тҽкежанның қасында отырып, тҥйе сҧратып жіберсе, бермей жібере алмас еді. 

Бҧл тҥйе бермегеніме Абай ашуланып ештеңе етпейді деп, менің жҧмсақ мінезіме сеніп 

бермей отыр деп қуанып қалды»… (Жҥрегімнің тҥбіне терең бойла. Алматы «Жазушы», 

1995. 24 бет). 

Есіркеп ҿзіне тҥйе бермей жіберсе, оған Абай қуанады, жҧбанады. 

Бҽленшеден ілгері болдық, тҥгеншеден оздық делінентін қуаныштардың пайдалы нҽрсе емес 

екенін ескерте келіп Абай: «…Оған Қҧдай тағала айтып па, кҿптен қалмасаң болды деп…» 

дейді. 

Абай біреулерден емес бҽрінен озық болуға шақырады. Яғни, Абай атамыз адамзат 

баласы тоқырап қалмау керек, алға қарай қадамбасуды мақсат ету керек деп пайымдайды. 

Жиырма тҿртінші сҿзге саяхат 

Абай заманында жер бетіндегі ҽрбір мың адамның бірі қазақ екен. Біздің 

заманымызда жер бетіндегі ҽрбір ҥш жҥз адамның бірі қазақ. 

Абай сол заманда кейбір елдерде ҥш миллион халық тҧратын қалалар бар, дҥниені ҥш 

айналып кҿріп, танысып шыққан адамдар бар. Қазақ сол дҽрежеге жете алар ма екен деп 

уайым етеді. Қазақтар қашан ҿнер мен малды тҥзден тҥзу жолмен іздейтін кҥнді арман етеді. 

Ҽй, не болсын!.. Жҥз қараға екі жҥз кісі сҧғын қадап жҥр ғой, бірін-бірі қҧртпай, 

қҧрымай тыныш таба ма? 

Абай бҧл сҿзінде ҿз замандастарының бірін-бірі кҥндеуі, аңдысуы, жауласуы, ҧрласуы 

жер жҥзіндегі жҧрттың қоры болғандықтан, істеп отырсыңдар деп ширықтырады. Абай 

ҽлгіндей адамдардың басқа елдерде де барын, олардың да елдеріне жақпас ҽрекеттері бар 

екенін білмеді деймісің? Бҧрын да бір рет айтқанбыз, тағы бір қайталайық, «дос жылатып 

айтадының» дҽл ҿзі. 

Жеңіл ойлайтын кейбір қазақтар, ҽсіресе, шет елдерде оқып, шет ел азаматтарымен 

кҿбірек араласатындар Абай ҽлемге қазақты жаман етіп танытты деп ренжиді. 
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Олар Абай ойларын толық ҿз болмысына сіңіруге тырыспай, Абайдың қазақ халқының ары 

мен зарының жоқтаушысы екенін мойындай алмай  қара сҿздердің ҽріптеріне мҽн беріп, 

кҽдімгідей тулап жатады. 

Осы сҿздерді жазарда Абай, алдымен, қатты ойланып алған секілді. Жалпы адам 

баласының жер басып тіршілік етіп жҥруі ҥшін, тіршілікті саналы, сапалы ҿткізуі ҥшін, адам 

пенделеріне не керек екенін тҥгендеп шықпақ болған болар. 

Содан кейін екінші сҿзінде Абай қазақтарды басқалармен салыстырып алады. Кемшілігін 

кҿзіне шҧқып тҧрып кҿрсетеді. Арына тиеді. Ҥшінші сҿзінде арызшылсың деп бетін 

қызартса, тҿртінші сҿзінде кҥлегешсің деп келемеш етеді. Бесінші сҿз қазақтың кейбір 

мақалдарын сынауға арналса, алтыншы сҿз – қазақ жалқауларының еншісі. 

Қалған сҿздерінде де қазақ халқының мінезі осылай, қҧлқы осылай деп қатты сынға ала 

отырып, тҧтас саналы адамзат бойындағы бар кемшіліктерді теріп шығады. 

Барлық сҿздерінің арқауындай ортақ тҥйін бар, тҧтас желі бар, ол  – қазақтардың 

(адамдардың) жаны мен тҽнінің сҧранысы, рухының таза болуы. Абай қазақтардың 

(адамдардың) арына тие сҿйлеп, амалсыз ойландырмақ болған секілді. Ҽй, қайран хакім 

Абай, бҧл - адамзат баласының рухани ауруы екі ғасырға жуық уақыт ҿтседе ҽлі де адамзат 

баласынан арылмай отырғанын білсе не дер еді?!  

Жиырма бесінші сҿзге саяхат 

Бҧл еңбегінде Абай тағы да бір рет адамдарға мал табу қажеттігін (еңбек ету 

қажеттігін), малдың аздығы (ақша мен ішіп-жемнің, мал мен дҥниенің) адам баласының 

бойындағы барлық жаман қасиеттердің оянуына септігін тигізетіндігін баса кҿрсетеді. 

Мал тап. Малыңды балаңның ҿнер, ғылым ҥйренуіне жҧмса дейді. 

…Қҧдайдан қорық, пендеден ҧял, балаң бала болсын десең – оқыт, мал аяма! Ҽйтпесе, бір ит 

қазақ болып қалған соң, саған рахат кҿрсете ме, ҿзі рахат кҿре ме, я жҧртқа рахат кҿрсете ме? 

Кісіліктің, адам атанудың стандарты, бағдарламасы. Бҧдан тҧжырымды етіп ешкім де 

айта алмас. 

Бҧл сҿзінде де Абай қазақтың арына тиіп, «бір ит қазақ» деген сҿзді қыстырып та 

қояды. 

Ҽлемдік азамат болу ҥшін, толық адам дҽрежесіне жету ҥшін шет ел тілін білу 

қажеттігін, озық елдердің ҿнері мен ҥлгісін ҥйрену қажеттігін тҥсіндіре білген. 

Білімді кісі білімнің тек қана ҿз басына емес ел бақытын ашатындай білім болуын 

армандайды. «Баламды медресеге біл деп бердім» деп, бала білімінің ел пайдасына, халық 

қамына жарар ма екен екен деген ҥміт те болады. 

Білім алғанда, ҿнер ҥйренгенде: «…Біз де ел болып, жҧрт білгенді біліп, халық 

қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп ҥйрену керек» –  деп, ақыл айтады. 

Бҧл сҿздегі Абай тҧжырымдары сол кезде елге ҿте қажет ақыл болатын. 

Ҽйтпесе, байларға ҿкімет балаңды оқыт деп салық салғанда, баласын «аяп»  орнына кедей 

баласын орыс оқуына жіберіп қорлағандай болған надандық заманда Абайдың бҧл сҿздері 

нағыз елді ел етер ақыл болатын. 

Кім білген, біраз сол заманда оқу, білім алғандар бастауы осы сҿзден нҽр алып 

жатпағанына? 

Алаш азаматтарының сол заманда Абайды қазақтың бас ақыны деп мойындауына ҽсер етіп 

жатпасына кім кепіл? 

Отызыншы сҿзге саяхат 

«Ҧялмас бетке талмас жақ береді деп, кҿп былжыраған арсыз, ҧятсыздың бірі-дағы» 

деген тҧжырыммен аяқтапты, Абай отызыншы сҿзін. 

Біз осы сҿздерді оқып отырып, жалпы адам баласы кҿп ҿзгере қоймайды екен-ау деген ойға 

келдім. Бар ғҧмырында қолына балға алып, бір шеге қақпаған, кҿп пайдасына асар бір ауыз 

сҿзі болмаған, кҿпшілік басын қосар бір ҿнері болмаған, бірақ жҧрт жиналса болды, 

қайыртпай сҿйлеп, айыртпай тҿбелесіп жҥретіндер ҽлі бар. Бар кемшіліктен ақтала, бар 

қасиетімен мақтана бҿседі дейсің. 
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Ҽлемді ҧстап тҧрған соның ақылы, билеп тҧрған соның жақыны, ҿзі бар адамның батыры, 

руы мен жҧрты елдің тақылы. 

Абайды кем тҧтқан Абай замандастары ҿлмей, осы заманға шетінен тірі жеткендей. Ҽлде 

Абай солар мінезі мен болмысын дҽл суреттеп бергесін, ҿз замандастарымыз бен Абай 

замандастарын айыра алмай қаламыз ба екен? Ҿздері кҿп секілді. 

Отыз бірінші сҿзге саяхат 

…Естіген нҽрсені ҧмытпастыққа тҿрт тҥрлі себеп бар:  ҽуелі –   кҿкірегі байлаулы берік 

болмақ керек; екінші – сол нҽрсені естігенде, я кҿргенде, ғибрҽтлану керек, кҿңілденіп, 

тҧшынып, ынтамен ҧғу керек; ҥшінші – сол нҽрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып 

ойланып, кҿңілге бекіту керек; тҿртінші – ой кеселді нҽрселерден қашық болу керек. 

Ой кеселдері: уайымсыз салғырттық, ойыншы-кҥлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір 

нҽрсеге қҧмарлық пайда болу секілді. Бҧл тҿрт нҽрсе – кҥллі ақыл мен ғылымды 

тоздыратҧғын нҽрселер. 

«Қҧйма қҧлақ» болу Абай талабы бойынша оңай шаруа емес секілді. Кҿкірегі 

байлаулы берік болу деген сҿз – ҿзіңді не бір талапқа, не бір ғылымға, не бір ҿнерге 

бағыттауың керек деген сҿз болар. Ҿзіңді байлай алсаң, ҿзіңе қажетті деректі, ҽлгі ҿзіңді-ҿзің 

байлаған нҽрсеге қажетті деректі ҧмытам десең де ҧмыта алмайтын боларсың. Себебі сен 

оны іздеп жҥрдің ғой. Содан барып естіген бойда «апырым-ай бҧл солай екен-ау» деп 

сезімдене қалдың. Абай сол кезде сол деректі ойша екі-ҥш рет қайталап қой, содан соң 

(тҿртіншісі) – сол мезетте ой кеселдерінен аулақ бол дейді. 

Ой кеселдерін Абай тізіп жазып кетіпті. Бҧлар ақыл мен ғылымды ілгері бастырмайтын, 

барын тоздыратын қылықтар екен. 

Уайымсыз салғырттық деген не? 

Ойыншыл-кҥлкішіл деп кімдерді айтамыз? 

Бҧл кеселдер қазіргі қоғамның басты аурулары деп есептеймін. Мысалы, ҥйдегі кҿгілдір 

экранды қосып қалсаң тҥкке тҧрмайтын, адамды теріс бағытқа бағыттайтын ойыншыл-

кҥлкішіл бағдарламалар, салғырттықпен атқарылған жҧмыстар жайында хабар 

кҿрсетілімдері жиі кҿрсетіледі. Адамға бір пайдасы тиер ме екен бҧл кҿрсетілімдердің?! 

Жиырма сегізінші сҿзге саяхат 

Абай сҿздеріне ой жҥгірткенде бізді қинаған сҿздердің бірі осы жиырма сегізінші сҿз болды. 

Осы сҿзді оқи отырып, біз сҥрген ҿмірімізде талай рет: «Не жазығым бар еді?» – деп еңіреген 

ҽйелдерді кҿп кҿріп едік. 

Бір ҥйден бес адам соғысқа кетіп, ҽкелері мен балалары тҥгел қайтпай қалғанды да ҿткен 

тарихымыздан білеміз. 

Бір тҥнде қара орманы ҿртке шалынып, ҿрт ішінде қалған балалары мен шешесін қҧтқара 

алмай зар жылаған азаматты да қҧлағымыз шалған. 

Ҧрлықпен байып, байлықпен мансапты болғандар қаншама… 

Жазықсыз жала жабылып, біреудің қылмысы ҥшін жапа шегіп отырғандар қаншама… 

Анасы мен ҽкесінің ақымақтығынан тҧл жетім боп ҿсіп жатырған бҿбектер қаншама… 

Осыларды кҿре жҥре, соларға адам жаны ауырғанда ҿзінен-ҿзі «ау, бҧл қалай?» – деген сҧрақ 

аузыңнан еріксіз жалын болып, атып шығады екен. Ҽлде барлық адамдарға кҿрсетілер 

жақсылық пен жамандықтың шамасына ҽлемдегі пенделер бойындағы адамшылық 

қасиеттердің, жеке адамдардың кісілік  пиғылының, бҽріміздің табиғатқа, адамдарға деген 

сҥйіспеншілігіміздің шамасы ҽсер етеді ме екен? Бізде, адамдарда, ҽлгілер тым азайып бара 

ма? Содан барып жақсылық жобасы да шектеле ме? Жауабы жоқ сҧрақтардың бірі секілді. 

Жиырма жетінші сҿзге саяхат 

Осы саяхат сапарымда  Абай қара сҿзді жазарда не ойлады, осы сҿз арқылы елге не 

айтқысы келді, деген сҧрақтарға жауап іздеуді тыңдарман қауымның ҿздеріне тапсырғалы 

отырмын. Мен бҧл сапарымызды Абайдың ҿзі туралы аз ғана ой толғауға арнасақ деп 

отырмыз. 

«Абай кім еді?» –  деп сҧрайды біреулер. 

«Абай данышпан еді!» –  деп жауап қайтарады екінші біреулер. 
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Ҥшінші біреулер: «Абай ауыл адамы еді. Білігі ҽлемдік деңгейдегі даналыққа, ой ҿресі 

данышпандыққа қалай жетті?» – деп сенімсіздік білдіреді. Біз осы сҧрақтарға жауап тауып 

берерлік Абайдың осы сҿзіндегі сҿйлемдерінен ҥзінді келтірелік. 

Бір кҥні Сократ хакім бір Аристодим деген ғалым шҽкіртіне: 

– Ҽй, Аристодим, ҿнерлері себепті адам таңырқауға лайықты адам бар ма? –  деді. 

– Гомерге бҽйітшілігі себепті, Сокофілге трагедиясы себепті, яғни біреудің сыйпатына 

тҥспектік, Зевсиске суретшілігі себепті… 

Біз осы екі ауыз сҿз арқылы Абайдың жер шарын он айналып келерлік білімі 

болғанына кҿз жеткізіп отырмыз. Ҽлгідей сҧрақ қойып сенімсіздік білдірушілер Гомер мен 

Сократ туралы, Аристотель мен Ескендір туралы оқыды ма екен, оқымаса, естіді ме екен? 

Абай ауылда ҿскенмен бҥкіл ҽлемдік қозғалыстар мен жаратылыстар туралы, ҽлемдік 

оқиғалар мен оқымыстылар туралы хабардар болған кісі. Ескі заман ғҧламалары туралы ой 

толғап жҥрген Абай, ҿзінен сҽл ілгеріде ҿткен орыс ғҧламаларының бҽрін оқыған, біразын 

аударған. А. Пушкин, М. Лермонтов, И. Крылов секілді даналарды ерекше қҧрметтеген. 

Шығыс ғҧлаламаларына еліктеп бала кҥнінен ҿлеңдер жазған. 

Ҿмірінде орыс кҿрмей орыс тілін игерген, парсы, араб тілдерін жазба еңбектерінде 

қолданған, мемлекет басқару, заң пҽндерін оқымай-ақ қазақ халқын басқару жҿнінде негізгі 

заң сҧлбасын жасауға дейін білімі жеткен.Тапқырлық, шешендік сҿздері қаншама. Адам 

қҧны мен қҧқығы кеміген, арзаңдаған, аяқ асты болған қоғамда – адам ешқашан бақытты 

болмайды. Адам қҧны мен қҧқығы жоғары қоғамда ғана адам ҿзің толық бақытты сезінеді. 

«Адам баласына адам баласының бҽрі - дос» деген хакім Абай ҿлеңдерінде «Адамзаттың 

бҽрің сҥй – бауырым деп» жырлап, ҧлтқа, дінге, нҽсілге, ҽлеуметтік жікке, жынысқа бҿлмей 

баршаға махаббат сезімде болуды ҥндеуі, қазіргі адамзат қоғамының басты ҧранына айналуы 

тиіс. Мынау бізге жат, мынау бізге теріс, мынау мҥлде болмайды, мынау ҿзге діннен, мынау 

ҿзге ҧлттан деп адам мен қоғам тҥрлі шектеу, тыйым, наразылық, жиіркеніш, жеккҿрушілікті 

ҿршіткенде ешқашан келісім мен татулық болмайды. Адамзат қоғамы Абай сынды 

ҧлылардың парасаты арқасында ҧлық, биік. Ҽлем ҧлыларының асыл ойлары адам баласын 

бақытты ҿмір сҥруге шақырып отырады. Адамзат баласының бақыты ол – жаны мен тҽнінің 

ҥйлесімі, жан қалауын жҥзеге асыра білу мҥмкіндігі, адам қҧқықтарының салтанат қҧруы.  

Бізден дҽл екі ғасырға жуық бҧрын Абай бҥкіл ҽлемдік ең кҥрделі 

мҽселелердің  тҥйінді жерін дҿп басып, жауабын тауып айта алған! 

Ҿйткені, ол – ҧлы! Ҧлылар барлық уақытта басқалардан ғасырлап алда жҥреді! 

Ҧлы Абай – ҧлы елдің ҧлы! 

Қазақ екеніңе қалай мақтанбассың! 

Абай қара сҿздері – адамгершілік ҽліппесі! 

Абай қара сҿздері – кісілік қасиеттер мен ҧлт болмысы туралы анықтауыш! 

Абай қара сҿздері – адамның жағымсыз қылықтары мен жаман қасиеттері туралы 

энциклопедиялық сҿздік! 
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АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНДЕГІ АДАМГЕРШІЛІК МӘСЕЛЕСІ 

Кайырбекова Е.С. 

«Тарбағатай колледжі» КММ 

 

Абайдың табиғаты, Абайдың дауысы,  

 Абайдың тынысы – бұл заман тынысы, халық дауысы. 

  Бүгінде ақын дауысы біздің дауысымызбен ұштасып,   

қатая түседі жҽне тың қуат алуда.                                                                                                                               

М. Әуезов 

 

    Есімі «қазақ» сҿзімен  пара-пар  тҧрған  кемеңгер, ҧлы ойшыл, һҽкім Абай мҧрасы - қҧнды 

дҥние ,соның ішіндегі қара сҿздерінің орны бір тҿбе.Абайдың ғақлиялары (қара сҿздері)  - 

терең пҽлсапалық, этикалық, эстетикалық, философиялық жҽне психологиялық ойларға 

толы, тіршілік тҥйткілдерін дҽл болжай білген қҧнды мҧра. Онда айтылған даналық ойларды 

жыл сайын оқысақ та, қайта-қайта оқысақ та зерікпейміз. Ҽр оқыған сайын кҿңілдегі кҿп 

сҧраққа жауап алып, жаңа ой тҥйіндеп, басқаша тҧжырым жасаймыз. Оның қара сҿздерінің 

басты тақырыбы – адам, жеке тҧлға, ал басты мақсаты - адам тҽрбиесі. Адам болғанда да, 

адамдар ҥшін еңбек ететін, жан- жақты жетілген адам. Абайша айтқанда, «толық адам». Ол 

«нағыз адам», «толық адам» қандай болу керек деген сҧраққа жауап іздейді, ҽрі ҿзінің қара 

сҿздерінде соған жауап береді. Ол адамды жан-жақты қарастырып, мінезін, ҿзін-ҿзі тануын, 

адамды жат қылықтардан аулақ болуға шақырып, керісінше, психология пҽнінің зерттеу 

нысаны болып табылатын жоғары сезімдерге: махаббат пен парыз, борыш сезімдеріне 

тҽрбиелейді. Ақын: «ҥш-ақ нҽрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек» 

[17-ші сҿзі] деп, толық адамның қасиеттерін санамалап береді. «Адамзат баласының алдында 

ҥш айғақты зор міндет тҧр: бірі – бейбітшілікті, екіншісі – руханиятты, ҥшіншісі – табиғатты 

қорғау hҽм сақтап қалу. Бҧлардың қай – қайсы да біздің тіршілігіміздің басты бағдары. Бір-

бірін толықтыратын ҧғымдар. Осы ҥш бастауға Қазақстанның ғана емес, бҥкіл ҽлемнің 

болашағы байлаулы» деп елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев айтпақшы адамзат баласының ҿмір 

сҥруіне қажет деп танитын осы ҥш фактор. Мҧның ішінде, ҽсіресе «руханият» ең 

маңыздысы. Себебі адам баласы рухани азықсыз ҿмір сҥре алмайды. Жалпы ҽлемдегі кез-

келген алыпты алып қарасақ та ең алдымен тҽлім-тҽрбиеге, білімге, адамгершілікке ҥндейді, 

болашақ ҧрпақтың ҿн бойына рухани азық сіңіруге тырысады. Ҿйткені тҽлім-тҽрбиенің, 

адамгершілік қасиеттердің адам ҿмірінде алар орны ерекше. Атақты ғҧлама ғалым, ҽлемнің 

екінші ҧстазы Ҽл-Фарабидің де «Тҽрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген 

аталы сҿз бар. Осыдан – ақ тҽрбиенің адам ҿміріндегі маңызын кҿруге болады. Осы тҧрғыдан 

келгенде қазақ халқының ҧлыақыны Абай Қҧнанбайҧлының ҿлеңдері мен қара сҿздері 

халыққа ерекше тҽрбие береді, адамгершілікке ҥндейді. Оңайдан қиынға қарай, жақыннан 

жыраққа қарай, қызықты, кҥлкілі жайдан ҥлкен толғаулы қорытындыға қарай біртіндеп 

жетектейді. Мҧның барлығы адамзатты адамгершілікке жетелеу мақсатында еді. Енді 

ақынның бірнеше қара сҿздеріне кҿңіл аударып кҿрелік. Абайдың қара сҿздерінің кім ҥшін 

болса да, тҽрбиелік мҽні зор. Ҽйтсе де білімге ҧмтылушы жастар ҥшін адамның қолын 

бақытқа жеткізетін ілім – білімді игеру де жастардың ғана қолынан келетін іс. Қартайған 

адамға қанша ҧмтылса да, ҿндірері аз болмақ. Сондықтан білімге ҧмтылған жастар ҧлы 

ақынның бҧл айтқандарын берік есте сақтау қажет.Абайдың «Алтыншы», «Сегізінші», «Он 

бірінші» сҿздері жоғарғы ілім - білімге ҧмтылуға бҿгет жасайтын надандық, мақтаншақтық 

мінездерді шенеуге арналады. «Бірлік, тірлік» деген сҿз ҧғымдарының мҽнін аша келіп, 

«Алтыншы сҿзінде» Абай: «Бірлік - ақылға бірлік, малға бірлік емес», - десе, сол ҽңгімесінің 

екінші жерінде: «Ырыс - алды тірлік» дейді. Жанын қорғалап жаудан қашып, қорқақ атанып, 

еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дҥниеде ҽлгі айтылған 

ырысқа дҧшпан болады... 
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«Кеселді жалқау, қылжақ бас, 

Ҽзір тамақ, ҽзір ас, 

Сыртың пысық, ішің нас, 

Артын  ойлап  ҧялмас, 

 - болып  жҥріп, тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бҧйрықты ҿлімнің  ҿзі артық», - 

дейді. Ҧлы ақын осы пікірін ҿзінің «Ҥшінші», «Он бірінші» сҿздерінде  де  толықтырып, 

ҧштай тҥседі. Мал ҥшін ар - намысын сату, бірінің ҥстінен бірі арыз беріп жала жабу, 

ауызбіршіліктің болмауы тҽрізді мінездердің бҽрі де надандықтан, мҽдениетсіздіктен, 

жалқаулықтан, еңбексіздіктен келіп туатынын дҽлелдей келе, ақын ҿзінің оқырмандарын бҧл 

мінездерден қашық болуға тҽрбиелейді. Бҧл ҽңгімелердің идеялық мазмҧны да, келешек 

ҧрпақ ҥшін қҧндылығы да осында. 

Ҿзінің ҿлеңдеріндегі тҽрізді қара сҿздерінде де ҧрлық, парақорлық, пҽлеқорлық, 

мансапқорлық, тағы басқалар елдің ел болуына зор бҿгет екендігін айта келіп, «Қырық 

бірінші сҿзінде» ҧлы ақын екі нҽрсені ҧсынады: біріншісі – «Бек зор ҥкімет», екіншісі – 

қаржы. Ҥкіметтің кҥшімен қазақтың ҧл, қыздарын еріксіз тҥрде мектепке беріп, оларды 

ғылымның ҽр саласынан мамандандырып, ой – санасын жаңаша тҽрбиелеп, бҧрынғылардан 

мҥлде ҿзге психология, ҿзгеше наным – сенімдегі адамдар етіп тҽрбиелесе, сонда ғана елдің 

тҥзелетіндігін айтқан. 

Абайдың «Он жетінші сҿзі» қайрат, ақыл, жҥрек, ғылымға арналады. Алдыңғы ҥшеуі 

адам ҥшін ҿздерінің атқаратын жҧмыстарын айта келіп, ҽр қайсысы  ҿзін  бірінші орынға 

қойып таласады да, ғылымға тҿрелікке жҥгінеді. Ғылым ҥшеуінің де жақсылы, жаманды 

қасиеттерін дҽл сипаттап, ҽділ сынайды. Жеке – жеке ҥшеуінде де кемшілік бар. «...Осы 

ҥшеуің басынды қос, оның ішінде жҥрекке билет», - деп ҥкім шығарады. «Егер ҥшеуің ала 

болсаң, мен жҥректі жақтаймын», - дейді оларға ғылым. Демек Абай жҥректі, яғни адам – 

адамды сҥю, адам ҥшін қызмет етуді бірінші  орынға қояды. Бірақ ғылым бойынша да, 

Абайша да ең идеал нҽрсе – осы ҥшеуінің бірлігі. «Осы ҥшеуі ( ақыл, қайрат, жҥрек ) бір 

кісіде менің айтқанымдай табылса, табанының топырағын кҿзге сҥртерлік қасиетті адам 

сол», - дейді. 

Тап осы тҽрізді, тағы бір ҥлкен адамгершілік мҽселесін қозғайтын шығармасы – 

«Отыз алтыншы сҿзі». Қара сҿз ҧят туралы. Ҿз кезегінде ҧяттан, ардан безгендерді сынай 

келіп, ҧят жҽне оның тҥрлерін сҿз етеді. Ҧяттың бір тҥрі – адамның балалық дҽуірінде 

болатын табиғи қҧбылыста, екіншісі – жасықтық, ынжықтықпен байланысты. «Ҧялмас 

нҽрседен ҧялған ҧялу – ақымақтық, жамандық», - дей келіп, шын мҽніндегі ҧят қандай болу 

керек деген сҧраққа жауап береді. 

 «Ҧят деген – адамның ҿз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен ҿз мойныңа 

салып, сҿгіп, қылған қылмысының аты. Ол уақытта тілге сҿз де тҥспейді, кҿңілге ой да 

тҥспейді. Кҿздің жасын, мҧрынның суын сҥртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. 

Кҿзің кісі бетіне қарамақ тҥгіл, еш нҽрсені кҿрмейді. Мҧндайлыққа жетіп ҧялған адамға 

ҿкпесі бар адам кешпесе, яки оның ҥстіне тағы аямай ҿртендіріп сҿз айтқан кісінің ҿзінің де 

адамшылығы жоқ десе болар», - дейді. 

«Ҧят кімде болса, иман сонда» деген қазақтың мақалынан да ҧятқа ҥлкен мҽн бергенін 

кҿреміз. Сондықтан да ҧлы ақынымыз Абай да бҧл мҽселеге аса кҿңіл бҿліп, ҿскелең 

ҧрпақтың ар – ҧяттарын таза сақтауын арман еткен. Бҧл қара сҿздің  бҥгінгі таңда 

да  тҽрбиелік мҽні зор. 

   «Тҽрбиесіз берген білім адамзаттың қас жауы» деген аталы сҿзі бар. Осы тҧрғыда 

келгенде, қазақ халқының ҧлы ақыны А.Қҧнанбайҧлы ҿлеңдері мен қара сҿздері халыққа 

ерекше тҽрбие береді, адамгершілікке ҥндейді . Абайдың «Жетінші сҿзінде» ҧшырасатын 

«жанның тамағы» деген кҥрделі философиялық ҧғым бар. Оны Абай біздің санамыздан тыс 

ҿмір сҥретін объективті дҥниенің санада сҽулеленуі нҽтижесінде пайда болатын ғылым, 

білімнің жинақталған қоры ретінде қарайды. 
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  Осы себептен де Абай: «...қҧмарланып, жиған қазынамызды кҿбейтсек керек, бҧл 

жанның тамағы еді», - деп қайыра тҥсінік беріп отыр...Абай Қҧнанбаев қара сҿз кітабының 

авторы. 

 Абайдай ҧстаз ақынның бҧл «Жетінші сҿзде» кҿздеген мақсаты адамның бойында туа 

пайда болатын жан қҧмары арқылы ҿз ҧрпағының санасына тек қана жанның пайдалы 

тамақтарын сіңіру еді. Міне, Абайдың ағартушылық кҿзқарасының тамыр алған бір 

саласының қайнар кҿзі осы жақта жатыр. 

Абай бҧл бағыттағы ойларын ҿзге сҿзбен «Ғылым таппай мақтанба» т.б. ҿлеңдерінде 

айтқан. Мҧнда ол «жанның тамағы туралы» ҧғымды ҿз заманының тҧрғысынан келіп, «адам 

болу» ҥшін қажет кҿп керектермен ауыстырады. Ақын толық адам болу туралы ҿзінің жҥйелі 

де қалыптасқан кҿзқарасының тезисін ҧсынады. Онысы: 

Адам болам десеңіз... 

Бес нҽрседен қашық бол...,- 

Бес нҽрсеге асық бол, 

 - деген жолдарда жатыр. 

   Ақынның бҥкіл шығармаларындағы негізгі бір тҧтас тақырыпта ҿзекті идея болған. 

Абайдың пікірінше, ішкі рухани қазынамыздың молығуы тікелей ҿзіміздің қолымыздағы іс. 

Осы пікір Абайдың «Он тоғызыншы сҿзінде» де қайталанады. Абайдың дҥние танымы 

бойынша сананың, ақылдың пайда болуы кҥнделікті ҿмір тҽжірбиесінің нҽтижесінен ғана 

туындайтын табиғи қҧбылыс. Сондықтан да Абай «Он тоғызыншы сҿзінде»: 

   «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, кҿріп, ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі 

жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, кҿргені кҿп болған адам білімді болады. 

Естілердің айтқан сҿздерін ескеріп жҥрген кісі ҿзі де есті болады. Сол естілерден есітіп 

білген жақсы нҽрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам 

десе болады», - деп жоғарыдағы ҿлең ҥзіндісіндегі ойын осы сҿзінде одан ары кеңіте отырып 

дамытатынын кҿруге болады. 

Қазіргі тҽуелсіз елімізде ғасырлар бойы халқымыздың кҿкірегіне ҧялап, қанына сіңген 

ислам дінінің имандылық қағидаларын адамдар арасындағы ізгілі, қайырымдылық, адалдық, 

ҽділдік қарым – қатынас негізіне алып, жас ҧрпақты тҽрбиелеуге пайдаланудың сыры тым 

тереңде жатыр. Осыны ескере отырып иман жҥзді адамдарда тҿмендегідей қасиеттер болу 

керек деп ойлаймын: 

Имандылық бастаулары - ҽдептілік, кішіпейілділік пен қайырымдылық, жомарттық, ар – 

намыс, ҧят – абырой тағы басқа ҽдеп, имандық. 

Ар – ҧят, иманды жан ешкімнің ақысын, жеп ала жібін аттамай, ҿз еңбегімен дҥние 

жинап кҥн кҿріп жатқан, кісіге қиянат жасамайтын жан. Бҧл адамның ең тамаша 

қасиеттерінің бірі. Ҿз бойына осы бір қасиеттерді дарыта білген адам иманды деп 

танылатыны сҿзсіз. 

Иман – деген қазақ даласында ар білімінің басты ҧғымына айналған. Халқымыздың 

жақсы адамды иманжҥзді дейтіні де содан. Мҧсылмандық тҥсінікте иманды адам ғибратсыз 

болмайды. 

Абай адамның адамгершілік, имандылық, ар - ҧят сезімдеріне айрықша мҽн береді. 

Осындай сезімдерді бойға дарыту ҥшін адам жаман мінезден арылып, ҿзін - ҿзі тҽрбиелеуі 

керек деп есептеймін. 

Пайғамбарымыз с. ғ. с былай дейді: 

-«Ҽрбір діннің мінезі бар. Исламның мінезі ол – ҧят». 

Тағыда бір хадисте: 

«Ҧят пен иман бір – бірімен ҿте тығыз байланысты. Егер біреуін алып тастаса, екіншісі ҿзі 

кетіп қалады. Адам бойында иман мен ҧят қатар жҥруі керек. Мысалы: қҧс бір қанатсыз ҧша 

алмайды. Қҧстың бір қанаты иман, екінші қанаты ҧят. Сондықтан осы екеуін бойымызда 

бірдей ҧстауымыз керек. 
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Мҧса ғ. с. ҥмбеті қаталдық мінезімен, Иса ғ. с. ҥмбеті кешірімділік сипатымен, ал Мҧхаммад 

с. ғ. с ҥмбеті ҧят мінез қҧлықтарымен ерекшеленеді. Сондықтан біз Мҧхаммад с. ғ. с ҥмбеті 

болғандықтан ҧят мінезімен ерекшеленуіміз керек. Егер адам баласы ҧятын жоғалтқан болса 

сол уақыттан бастап, жаманнан ҿте жаманға тҥседі. Арсыздан ҿте арсыз ҽрекетке қарай 

қҧлдырайды. Осылайша ең тҿмен дҽрежеге дейін домалап бара береді. 

Ҧят жҥректегі кіршіксіз сенімнің кҿрінісі. Адам баласын абыройлы ететін қасиет осы мінез. 

Ибн Хажар ал Асқаланидің «Мунаббихатында» мынадай нақыл сҿз бар; «Тҿрт нҽрсе жақсы, 

алайда одан жақсы тҿрт нҽрсе бар». Ер кісінің бойында ҧяты болуы жақсы, ал ҧят ҽйелде 

болуы одан да жақсы. Ҽр адамның ҽділ болуы жақсы, ал ҽділдің басшыларда болуы оданда 

жақсы. Қарт қарияның тҽубе еткені жақсы, ал жастар тҽубе етсе оданда жақсы, байлардың 

жомарт болуы жақсы, жомарттық кедейдің бойынан табылуы одан да жақсы» деген екен. 

Тағы да иман Термези еңбегінде: «Арсыздық не нҽрсеге жабылса да, ҽлбетте оның 

масқарасын шығарады. Ал ҧят не нҽрседен табылса да оны кҿркем ете тҥседі». 

Сондықтан ҧятты барлық жерде ҧстануымыз керек, тек сонда ғана біз кҿркем бола 

тҥсеміз. 

Қазіргі жастар ҿз қылықтарына ҧялмақ тҥгілі қызармайды да. «Ол істеп мен ҧятты 

болдым ғой, енді несі бар» дейді. Я болмаса «жҽ, оған мен ақ ҧялатын болайын, сен ҿзің де 

сҥйтпеп пе едің» деп кҿп сылтаулар табады. Яғни, «Ҧят пен иман екеуі егіз». Егер бірі (кісі 

бойында) кетсе, екіншісі де кетеді. 

Адамзат тарихында адамгершілікке байланысты пайда болған категоряларға мыналар 

жатады.: жомарттық, батырлық, ерлік, ҽділдік, кішіпейілділік, адалдық, шыншылдық, 

ҧяттылық, ар мен намыс. 

Адамның адамгершілігі – оның жоғары қасиеті, былайша айтсақ, кісілігі. Оның негізгі 

белгілерінің бірі – адамдық ар – намысты ардақтау, ҽр уақытта жақсылық жасауға ҧмтылу, 

соған дайын болу, «Ҿзің ҥшін еңбек қылсаң, - дейді Абай, - ҿзі ҥшін оттанған хайуанның бірі 

боласың. Досыңа достық – қарыз іс, дҧшпаныңа ҽділ бол». Ақылды, мейірімді адам кез 

келген уақытта ҿзгенің жақсылығын бағалағыш болып келеді. Арлы адам – ардақты. Біздің 

ортамызға осы сапаларды бойына сіңіріп қана қоймай, ҿзінің қоршаған ортаға таратушы 

болуың керек. Осындай ҿз сапаларымен жас ҧрпақты тҽрбиелеуші ҧстаздар аз емес. 

Адамгершілігі мол адам - басқаларға қашан да ҥлгі - ҿнеге. 

Абай қара сҿздеріндегі тҽрбиелік мҽселе ҿте зор. Ойшылдың отыз алтыншы қара 

сҿзінде шын ҧят – шариғатқа теріс, ақылға теріс, абыройлы бойға теріс бар делінген. Сол 

сияқты бір ҧят бар – надандықтың ҧяты, жас бала сҿз айтуға ҧялған секілді жақсы адамның 

алдында жазықсыз – ақ ҽншейін барып жолығысудан ҧялған секілді. Надандықтан бойын 

керістендіріп, шешілмегендік қылып, ҧялмас нҽрседен ҧялған ҧялу – ақымақтық, жамандық. 

Осы надандық ҧяты адам бойында бар ма, жоқ па екенін кҿзім жету ҥшін мен адамдар 

арасында жағдаят ҿткіздім. 

Жағдаят. 

«Сіз лауазымды адамдардан ҿзіңізге бір жҧмысқа байланысты кҿмек сҧрап бардыңыз. Сол 

кезде қандай жағдайда болар едіңіз? Ҧялар ма едіңіз?» деген сҧраққа респонденттер «Иҽ» 

деп жауап берді. Абай атамыз ҧят туралы ХІХ ғ. айтқан сҿзі ҽлі кҥнге қоғамда ҿз маңызын 

жойған жоқ. Мҽселен жоғарыда жағдаятқа қатысқан адамдардың барлығының бойында 

надандық ҧят бар. Абай айтқан шын ҧят адам бойында болу керек. Бірақ надандық ҧяттан 

аулақ болуымыз қажет. 

Имандылық пен ар – ҧят арасында байланыс бар екенін жҽне ар – ҧят қазіргі заманда 

керек пе екенін анықтау ҥшін мектеп оқушылар арасында сауалнама ҿткіздім. 

Сауалнама нҽтижесі бойынша студенттер ар - ҧят пен имандылықтың арасында байланыс 

бар екенін білді. Қазіргі заманда ар – ҧят қажет деп санайды. 

Сауалнамада Абайдың қара сҿзіндегі «Сендер біреудің жаман іс істеп жатқанын 

кҿрсеңдер ҧялар ма едіңдер?» деген сҧраққа ерекше кҿңіл бҿлдік. Осы сҧраққа қатысқан 
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студенттердің 98 пайызы «иҽ» деген жауап берді. Сауалнамадан біз студенттердің ар – ҧят 

жҽне имандылық туралы тҥсініктері бар екеніне кҿз жеткіздік. 

Сауалнаманың нҽтижесінде біздің жас ҧрпақтарымызға ар – ҧят керек жерлерді 

анықтадым. 

 «Осы кҥнде менің кҿрген кісілерім ҧялмақ тҥгіл, қызармайды да» - деп Абай 

атамыздың отыз алтыншы қара сҿзінде жазылған. 

Абайдың осы сҿзінің мҽнін ашуға мен жас буын мен ҥлкен кісілердің арасында «ҧялу» 

тҥсінігін салыстыру ҥшін келесі жағдаятты жҥргіздім. 

Жағдаят. 

«Сіз кҿшеде кетіп бара жатып қҧшақтасып тҧрған жігіт пен қызды кҿрдіңіз. Сіз 

осыған қалай қарайсыз?»  

Жоғарыда кҿрсетілгендей ҥлкен адамдардың бойында ҧят қалыптастқан, ал жас буын 

ауылды жерде ҽрине бҧл ҧят нҽрсе, қалада қазіргі заманға сай деп ойлайды. 

Жас ҧрпақтың бойында қалыптасқан тҥсінік себептері тҿмендегідей деп қорытынды жасауға 

болады: 

1. Бҧқаралық ақпарат (ҧялы телефон, интернет, теледидар, газет – журналдар) қҧралдар 

ықпалы; 

2. Ҿкінішке орай, Еуропа елдеріне еліктеу; 

3. Отбасындағы тҽрбие, ата – аналар тарапынан баларға немқҧрайлы қарауы, материалдық 

мҽселелер. 

Адамның бойында тҿрт асыл қасиет: ақыл, дін, ҧят ізгі амал. Осы қасиеттерді 

бойымыздан жойып алмау ҥшін оларды жоятын белгілерден аулақ болуымыз керек. Олар: 

ашу, кҿре алмаушылық, дҽмету, ғайбат. 

Қорытындылай келе, біз ҧлы ақынымыз Абай Қҧнанбайҧлының дҽуірінде айтып 

кеткен атама сҿздерінің ҽлі кҥнге дейін ҿз ҿмірімізге қажеттілігін ҧғындық. Оның 

адамгершілікке баулыған, тҽрбиеге негізделген қара сҿздері арқылы рухани азық алдық, 

адамдық сипатта бой тҥзеуге тырыстық. Демек бҧл ақынның халықпен бірге жасағандығы. 

Ақын мҧрасы - халықтың сарқылмас асыл қазынасы. Ҽр қазақта тҽлім алар ғибратты сҿздер 

кҿп болғай.  

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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       АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ 

Қалибаев Боранбай Мұхаметханұлы  

 «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

         Қазақтың   ҥлкен  ойшылы,  ақын, ағартушы, жаңа ҽдебиеттің іргесін қалаушы Абай 

Қҧнанбайҧлы  ҧлт тарихында  ҿшпес із  қалдырғаны мҽлім. ХІХ ғасырдың екінші 

жартысынан бастап Қазақстанның саяси, билік қҧрылымындағы, рухани мҽдениеттегі 

ҿзгерістер нҽтижесінде адам дҥниетанымында рухани-эстетикалық зор тҿңкеріс болды. Қазақ 

поэзиясында ертеден келе жатқан философиялық ойлар ҿзінің заңды жалғасын Абайдан 

тапты. Қазақ ҽдебиетінде Абай шығармаларынан бастап жеке тҧлға мҽселесі алдыңғы 

қатарға шықты. Ықылым заманнан бері ҽдебиет адам жанын тҽрбиелеу қҧралы болғаны 

рас,Абай шығармаларында бҧл тіпті анық байқалды.  

 Абай – ҽлемдік тҧлға. Сол биіктен табылған Абай есімі адамзат ойының аса кҿрнекті 

алыптарының қатарында бҥкіл ҽлемге ҽйгілі болды. Ол қазақ халқының мҧң-мҧқтажын, 
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мҽдениетін, қоғамдық-философиялық ойларын, кҿркемдік ізденістерін жаңа сапаға кҿтерді. 

Ол қазақ халқының тарихи кҿшін ілгері бастаушы, ой-ҿріс пікірлерінің шеңберін кҿңейтуші 

ретінде ҧлттық болмысымызға дара біткен жарық жҧлдыз. Абай тағылымы – оның 

даналығында, парасатты сҿздерінде, ағартушылық ой-тҥйіндерінде, ал ҧстаздық ой белесінің 

асқары – ел тҽрбиесінде. Адамды кҿздеген мақсатына, асыл арманына жеткізетін, ғылым-

білімді меңгеруге мҥмкіндік тудыратын жан қуаттарының бірі – ерік-жігер, қажыр-қайрат. 

Ерік-жігер адамның ҿз мінез-қҧлқын меңгере алу қабілеті, оны ҽр тҥрлі кесапаттардан, 

пайдасыз қҧмарлықтардан қорғайды. Абайдың айтуынша «жан қуаты деген қуат пен бек кҿп 

нҽрсе… бҧл қуаттың ішінде артық қуат бар… ол жоғалса, адам баласы хайуан болды, 

адамшылықтан шықты». Ақын: «… ақылды сақтайтҧғын мінез деген сауыты болады.  

Дҥниеде еш нҽрсе ҿз мҧратына қайратсыз жете алмайды. Ғылым мен білімді оқып 

ҥйрену,жалықпай іздену-қайраттың ісі. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып 

алатын да-ыстық қайраттың ісі. Біз ғылым мен білімді ақылсыз ҥйрене алмаймыз. Адамның 

ҽрбір сҿзі де ақыл-санадан ҿтеді. Ал жҥрек болса ол адам денесінің патшасы. Адамның жаны 

да жҥректе мекен қылады, адам бойындағы қан да жҥректен тарайды. Адамға жанын 

ашытып, кішіге рақым қылдырып, улкеннен ҧят сақтайтын-жылы жҥрек. Айтып кеткен 

қайраттың қасиеттері рас. Бірақ қайрат кейде жамандықты берік ҧстап кетеді. Ақылсыз 

ештеме табылмайтыны да рас. Бірақ амал да, айла даақылдан шығады. Жақсы мен жаманның 

екеуі де ақылға сҥйенеді. Жақсы мен жаманға іздегендерін тауып беретін ақыл. Ақылдың 

қыры кҿп, жҥрек ақылдың кҿп қырына жҥрмейді. Жақсылық айтқанға кҿніп, жамандық 

айтқанға ермейді. Қайраттың да кҥші мол, оны да жҥрек еркіне жібермейді. Орынды іске 

кҥшін аятпайды, орынсыз жерге қолын босатпайды. Абай: «Ақыл, қайрат, жҥректі бірдей 

ҧста, Сонда толық боласың елден бҿлек», деп адамға нҧрлы ақыл мен ыстық қайраттан 

бҿлек, жылы жҥрек керек екенін айтады. Абай – ҽлемдік деңгейдегі ойшылдардың 

қатарындағы ғажайып тҧлға», деген болатын. Шынында да, дана ақын шығармалары тек 

қазақтың ғана емес, бҥкіл адамзат баласының рухани ҿмірін жан-жақты байыта алады. 

Ҿйткені Абай туындыларының мазмҧны жалпыадамзаттық қҧндылықтарға толы. Оның қара 

сҿздері – ҽлем халықтарының ортақ қазынасы. Бҧл – классикалық ҥлгідегі ҿнегелі ойлар 

шоғыры. Нақыл сҿз, ғибратты сҿз, ғақлия сҿздер деп ҽрқилы аталғанымен, бҧл – ерекше 

жанр. Дҥние жҥзінде ғылым мен білімнің тҥрлі салаларын дамытуға зор ҥлес қосып, бҥкіл 

адамзатқа ортақ ойшыл ретінде танылған тҧлғалар баршылық. Мысалы, Қытай дегенде Лао-

цзы мен Конфуций, Ресей дегенде Достоевский мен Толстой, Франция дегенде Вольтер мен 

Руссо бірден ойға келеді. Сол сияқты шетелдіктердің бҽрі бірдей Қазақстан дегенде бірден 

Абайдың есімін аталады. Ҿзге жҧрт «Қазақ халқы – Абайдың халқы» деп бізге ілтипат 

білдіріп отырса, зор мҽртебе болары анық. Абайды қалай дҽріптесек те жарасады. Оның 

ғибратты ғҧмыры мен шынайы шығармашылығы – қазақ халқына ғана емес, жаһан жҧртына 

да ҥлгі-ҿнеге. Абайдың адам мен қоғам, білім мен ғылым, дін мен дҽстҥр, табиғат пен 

қоршаған орта, мемлекет пен билік, тіл мен қарым-қатынас туралы айтқан ой-тҧжырымдары 

ғасырлар ҿтсе де маңызын жоғалтпайды. Ҿйткені ақынның мҧрасы – бҥкіл адамзат 

баласының рухани азығы.   Ҽрбір қарасҿзі тҧнған даналық, адамға ой салатын насихат десек 

артық айтпағандық. Шынайылықты ойымен ғана емес, ісінің туралығымен насихаттай білді. 

Бҧл қасиет бҥгінгі кҥні бірімзге жетсе, бірімізге жетпей жатады. Абайдың «Он жетінші қара 

сҿзінде» қайрат, ақыл, жҥрек, ғылымға келіп, тҿрелікке жҥгінеді. Ғылым ҥшеуінің де 

жақсылы, жаманды қасиеттерін дҽл сипаттап, ҽділ сынап береді. Осылайша жҥрекке 

жақтасады. Демек Абай жҥректі, яғни адамзатты сҥюді, адам ҥшін қызмет етуді алдыңғы 

орынға қояды. Бірақ ғылым бойынша да, Абайша да ең идеал нҽрсе – осы ҥшеуінің бірлігі. 

«Осы ҥшеуі бір кісіде менің айтқанымдай табылса, табанының топырағын кҿзге сҥртерлік 

қасиетті адам сол», - дейді.   Ҽлемдегі кез-келген елді алып қарасақ, ҿз халқын адамгершілік 

пен бейбітшілікке, білім мен ғылымға  ҥндейді. Ҿйткені тҽлім-тҽрбиенің, ғылым мен білім 

болған жерде ҽрбір жеке тҧлғаның сана-сезімі жоғары болмақ. Сол арқылы кҿш бастаған 

тҧлғалар, зиялы ҿкілдер, ғалымдар легі кҿбейеді. Ҽлемнің екінші ҧстазы Ҽл Фарабидің де 

«Тҽрбиесіз берілген білім - адамзаттың қас жауы» деген екен. Осы сҿзден-ақ, тҽрбиенің адам 
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ҿміріндегі маңызын кҿруге болады. Бҧл тҧрғыда қазақ халқының ҧлы ақыны Абай 

Қҧнанбайҧлының ҿлеңдері мен қара сҿздері халыққа ерекше тҽрбие бергенін тағы бір 

аңдауға болады. Адамның қолын бақытқа жеткізетін дҥние - білімді игеру. Сол себепті 

білімге ҧмтылған жастар ҧлы ақынның бҧл айтқандарын берік есте сақтауы қажет.  Ол жеке 

адамның қалыптасуына оқу-ағарту ісін ақыл-ой, адамгершілік тҽрбиесімен тығыз 

сабақтастыра қарастырады. Ақын тҥсінігінде адамгершілік тҽрбиені қҧрайтын қасиеттер: 

адам баласын сҥю, адамдардың бір-біріне адал, мейірімді жҽне бірлік, ынтымақта болуы. Ол 

адамгершілікке баулуда жастардың сол замандағы мінез-қҧлық олқылықтарын ҿз 

бойларынан іздетіп, олардан арылуға, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуге ҿсиет етті. Жасҿспірімдердің 

мінез-қҧлық, адамгершілік тҽрбиесіне ерекше кҿңіл бҿлген Абай: «Тез ҥйреніп, тез жойма, 

Жас уақытта кҿңіл-гҥл...» - деп, жас баланы тҽрбиелеуді ҿте ерте қолға алып, олардың дақ 

тҥспеген санасына ізгі қасиеттерді еге білу қажеттігін ескертеді. Ол ҿзі ҿмір сҥрген 

ҽлеуметтік ортада орын алған бес тҥрлі зиянды мінез-қҧлықтан адам боламын деген ҽрбір 

жасҿспірімнің сақтануы керектігін ашық айтады. Адам ҿзіне-ҿзі сыншы болу керек: «Егер 

есті кісілердің қатарында болғың келсе, кҥніне бір мҽртебе, болмаса жҧмасына бір, ең 

болмаса айына бір, ҿзіңнен есеп ал», - деген Абай тҧжырымы жастардың қоғам алдындағы 

жауапкершілігін арттырып, олардың бойында ҿзіне деген берік сенімін қалыптастырады. Ол 

ҿз ҿлеңдерінде адамның жан дҥниесін, оның жҥрегін басты орынға шығарып, ҿмірдің ең 

ҥлкен ҿлшеміне айналдырды. Ақынның қай шығармасын алсақ та адам жанының аса кҥрделі 

ішкі сырын, оның тҧңғиық иірімдерін ашып кҿрсетті. Абай адамның ақиқатпен, ҿмір 

қҧбылыстарымен қарым-қатынасын жаңа философиялық биіктен зерделеуге кҿңіл қойды. Ол 

ҿз шығармаларында жаңа адам концепциясын, «толық» адам бейнесін жасады. Ҿз дҽуірінің 

рухани болмысына қанағат етпеген ойшыл рухани бағдарды ғылым мен білімнен іздеді. 

Заманынан озып туған Абай ҿзінің ішкі ҽлеміне ҥңіледі. Абай шығармаларында адам 

болмысына жаңа кҿзқарас қалыптастырып, жеке тҧлғаны, оның жан дҥниесін барлығынан 

жоғары қойған шынайы  рухты кҿтереді. 

«Ақырын жҥріп, анық бас, 

Еңбегің кетпес далаға. 

Ҧстаздық еткен жалықпас, 

Ҥйретуден балаға»,  

– деген Абай ҧстаздың орнын ерекше бағалаған. Ҧстаздардың  ой-ҿрісі кең, рухани 

қалыптасқан, заман кҿшіне ілесе алатын білімді ҽрі саналы ҧрпақ тҽрбиелеу ісінде аса 

маңызды рҿл атқарады. Абайды тану – ҿзіңді тану. Абай мҧрасы – ой-ҿрісімізді кеңейтіп, 

рухани тҧрғыдан дамуымыз ҥшін қажет қастерлі қазына, ҧлттық қҧндылық. Абай 

мҧрасындағы рухани жаңғыру мен ҧлт санасын қозғауға бағытталған, ғылым мен білімге 

уағыздаған озық ой-тҧжырымдары. 

Ҧлы Абайдың шығармашылық мҧрасы - халқымыздың ғасырлар бойы ҧрпақтан-

ҧрпаққа жалғасатын, уақыт ҿткен сайын маңызын жоймайтын рухани қазынасы, зерттеудің 

кҿзі болып табылады. Абайды тану, бағалау, насихаттау, оқыту – қоғамдық ой-санада тың 

серпілістер туғыз ып, мақсаткерлікке жҧмылдырады. Сондықтан заман, уақыт талабына орай 

Абайды жаңа қырынан тану, ғылыми тҧрғыдан тың байламдар жасалуы заңдылық. Осындай 

білім-ғылым жайлы тҥсінікті нақтылай тҥскен Санкт-Петербург ғылым академиясының 

қҧрметті академигі, тарихшы Василий Осипович Ключевскийдің (1841-1911ж.ж.) ҿткен 

ғасырдың басындағы Ресейдің экономикалық, ҽлеуметтік-тҧрмыстық тарихын дамытуды 

алдыңғы қатарға қоюға қатысты айтқан: «Ғылымды кҿбінесе біліммен шатастырады. Бҧл 

ҥлкен ағаттық. Ғылым дегеніміз білім ғана емес, сонымен бірге ол саналылық та, яғни сол 

алған білімді дҧрыс қолдана білу» деген сҿзі алғаш байыбына бармаған жандарға тосын 

естілері сҿзсіз. Дегенмен, оның астары терең. Мҧндайда «Білмегенді сҧрап ҥйренген – ғалым, 

арланып сҧрамаған – ҿзіне залым» дегенді ескеруді кезінде Ҽлішер Науаи дҿп басып 

ескерткен-ді. «Ғылымды кісінің білімі де, кҥші де, білегі де кҥшті», «Ғылым білімге қонады; 

ғылымсыз білім тым қҧрғақ» деп Жҥсіпбек Аймауытов, т.б. даналарымыздың айтуы да тегін 
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емес еді. Ақыл мен білім-ғылым қатар дамыған елдің еңсесі биік боларын біздің тҽуелсіз 

қазақ елі ҽлемге дҽлелдеп отыр. Абайдың барша қазақтың дамылсыз оқып-ҥйренгенін бар 

жан-тҽнімен қалағаны да осыдан еді. «Ғылым таппай мақтанба» деп, білімді игермейінше 

дамылдамауға ҥндеді, ғылымның шыңындағы ҽлемге қажет биіктердің ырқымызға оңай 

бағынбасын баса айтып, баршамызға тең аманат етті. 
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АБАЙ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛІК ТАҒЫЛЫМДАРЫ МЕН АДАМГЕРШІЛІК 

ӚЛШЕМДЕРІН КОЛЛЕДЖ БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНА ҤЛГІ ҚЫЛУДЫҢ 

ГУМАНИСТІК МҦРАТТАРЫ 

Маметекова Гаухар Серкказиновна 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

Ҧлы Мҧхаң атындағы қара шаңырақта ҧстаздық  жасау ісінде, Абайдай асылымызды 

айналып ҿте алмасымыз хаһ. Бҥгінде 175 жылдық мерей тойын ел болып атап ҿткелі отырған 

ҧлт ҧстазының қара сҿздері біз ҥшін де, шҽкірттеріміз ҥшін де ғибрат. Абай мҧрасы, ғақлия 

сҿздері қазіргі жаһандық ҿзгерістер тҧсында ҧлтымыздың маңдай тҥзер темірқазығы 

іспеттес. Абай шығармаларында афоризмдік сҿздердің болу жҽне мол болу себептерін 

ҧрпаққа  адамгершілік  тҽрбиені  тереңдеп  сіңіре  білуінен  іздестірген жҿн. Ҽрбір қоғамдық 

ой ҿз дҽуірінде ғана туа алады . Ал ҽдебиетте осы ойды беретін тҽсіл – белгілі бір жанр да 

тарихи қажеттіктер негізінде белгілі бір дҽуірде ғана туып отырады. Бҧл дҽуірді 

халықтардың бҽрі бірдей ҿз басынан бір мезгілде ҿткізіп отырмайтындықтан, мҧның ҿзі 

ҽрбір  халықтың ҽлеуметік, қоғамдық жағдайларына байланысты ертелі-кеш  ҥздік-создық 

етіп отыратындықтан,  осы қоғамдық жағдайдың ҽмір – ҥкімінен  туатын ой-пікірді  

ҽдебиетте беретін тҽсіл - ҽдеби жанрлардың туып,  қалыптасуында да ҥздік-создықтық бола 

береді.  

 Жеке бір ақын , я жазушы ҽдебиетті белгілі бір мақсатқа пайдаланса, осы мақсат 

жолында  ҽдебиеттің белгілі жанрын, тҽсілін іздесе, мҧның ҿзінде  де қоғамдық талаптың  

сол ақынға деген ҽмір-билігі жатады. Демек, кҿп жағдайда ақын да , ол қалыптастырған жанр 

да , шығарма да ҿзін туғызған ортадан , ортаның талабынан ҧзап алға шығып кетпек емес. 

Демек, ақынның ҽдебиеттің қай жанрын тҧтынуы мен қай мақсатта шығарма жазуына оның 

дҽуірі ҥкім айтады. Олай болса, Абай шығармаларындағы афоризмді , оның бесігі – 

дидактикалық поэзияны ҽңгіме еткенде, ең алдыменен оны ақынның ҽдеби жанр ретінде 

тҧтынуына тҥрткі болған ең негізгі себепті  қоғамдық жағдаймен, қоғамдық қажеттілікпен 

бірлікте сҿз еткенде ғана толық тҥсінуге болады. 

 Афоризм – бірінші кезекте дидактикалық поэзияның жемісі. Ал Абай 

шығармаларындағы афоризмдер де, - жалпы ҽлем ҽдебиетіне ортақ заңдылық негізінде, - 

абайлық ҿсиет сҿздердің, дидактикалық – философиялық, тілдік-стильдік тҽсіл . Ал ҧлы ақын 

шығармаларынан дидактиканың орын алуына себеп болған жай, яғни сол кездегі қазақ 

ҿміріне тҽн қоғамдық жағдайлар қайсы? Заманымыздың кҿрнекті ғалымы М.Ҽуезов Абай 

бой алдырмай шыққан дҽуірді былай суреттеген еді: «Мҽдениет, ҿнер-білімге кенжелеп, 

артта қалған ел-жҧрт бар. Қыс жҧты, жаз індетімен аралас ел шаруасының қҧтын шайқап, 
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барымта жасап, бақталастан туған ҽлек , лаң ҽкеліп , соны қалың ел ортасына пҽле ғып 

жҥрген , қанап, тонап, сорлатып жҥрген атқамінер шонжар бар. Ҿздері надан, ҿздері ел 

тағдыры , халық қамы дегенді ойламайтын  дҥлей , қараңғы тап. Олар бастаған ел кҿшінің 

барар беті – қараңғы , екіталай тығырық ».[1]Міне , табан астынан ҽріні кҿрмеген , кҿруге 

талпынбаған , осындай кҥйті де кҥйбең ҿмірді місе тҧтқан ортаға тап болған Абайды 

ақындық жолына  тіршілігі бастап ҽкелді.  

 Абай бҧл ақындықты қоғамға азаматтық қарызым деп біліп барып, саналы бастады, 

ҿзінің алдына ҿзгеше зор ақындық міндет бағдарлама қойды. 

  Абай қара сҿздері – кемеңгердiң ҿз заманындағы отарлау салдарынан туған ҧлт бойындағы 

кеселдi кесiр қылықтарды сынап, еркiн ойға қҧрылған тағылымдық мҽндегi ҿз ой 

танымдарын кҿпшiлiкке тҥсiнiктi қара сҿз тҥрiнде жазған шығармалары. Олардағы отарлық 

езгiге қарсы сарын Абайдың этнопедагогикалық, дiни гуманистiк жҽне жадидтiк ойларынан 

айқын кҿрiнедi. Ғақлиялардағы этнопедагогикалық пiкiрлер Абай танымының ҧлттық 

бастауларынан хабар берсе, Шығыстық дiни ой тҧжырымдары хакiмнiң толық адам жайлы 

гуманистiк кҿзқарасын танытады. Абай қара сҿздеріның тҥп мақсаты  –  халқын жарыққа 

жетелеу болғандықтан, осы еңбегiнде Абай ҿзi нҽр алған рухани бҧлақ кҿздерiнiң бҽрiн де 

пайдаланған.  

Заман ҿзгередi, дҥние кҿшi тоқтаусыз алға тартады, ғасырлар белесiнде кемеңгер 

тҧлғалардың мҽңгi ҿлмес iстерi мен ғибрат сҿздерi қалады. «Естiлердiң айтқан сҿздерiн 

ескерiп жҥрген кiсi, ҿзi де естi болады» немесе «Менi» мен «менiкiнiң» айырылғанын, «ҿлдi» 

деп ат қойыпты ҿңкей бiлмес» - дегенде, Абай осыны айтқан. Абайдың ҧлтының бақыты 

жолындағы iстерi мен сҿздерiнiң бҽрi де, халқының Абай заманындағы ғана емес, бҥгiнгi 

кҥндегi де керегiне қызмет етуде. Абай кемеңгерлiгiнiң бiр қыры, оның осындай халық 

мҧрасына айналған ҧлт даналарының, халық мақалдарының, елдiң жақсы дҽстҥрлерiнiң 

кҿздерiн ҧлт бойындағы келеңсiз жайларды жою ҥшiн заманға лайықтап қолданғандығында 

жатыр. Мҽселен, отарлық езгiге дейiнгi кезеңдегi халықтың малға ортақтық қасиетi оның 

салт-дҽстҥрiн, шаруашылық қалпын ғана емес, ҧлттық тҧтастығын танытатын жай болатын. 

Ал, Абай заманында отарлау саясатының кесiрiнен мал қолдан кетiп, халықтың шаруашылық 

дҽстҥр жалғастығы ҥзiлiп, «ортақ ҿгiзден, оңаша бҧзау»  артық болған заманға ҧшырағанда, 

халықтың тҧтастығын, бiрлiгiн қалпына келтiретiн нҽрсе, ақылға бiрлiк болды. Сол себептi, 

Абай «Алтыншы сҿзде»: «Бiрлiк - ақылға бiрлiк, малға - бiрлiк емес» - деген. Жалпы, Абай 

қара сҿздеріндағы ҧлттық рухани мҧраларға сын кҿзбен қараған пiкiрлерiн, оның нигилистiк 

кҿзқарастары деп емес, жадидтiк ой танымдары, этноцентризмге, отарлық езгiге қарсы 

пiкiрлерi деп қабылдау керек. Сҿйтiп, Абайдың отарлық езгiге қарсы ҧлт мҧраларындағы 

этнопедагогиканы насихаттап, бодандық бҧғауы ҽкелген халық бойындағы кемшiлiктердi 

сынап, басқа жҧрттардың жақсы қасиеттерiн ҥлгi етiп, бiлмекке қҧмарлыққа шақырған 

еңбектерiнiң қатарына «Екiншi сҿз», «Ҥшiншi сҿз», «Бесiншi сҿз», «Алтыншы сҿз», 

«Тоғызыншы сҿз» сияқты қара сҿздері жатады [3].  

Бҧл айтылғандар Абай қара сҿздеріның бiр қыры болса, Абайдың екiншi бiр хакiмдiк 

қызметi - Шығыстың исламдық дiни тҽрбие кҿздерiн ҿз шығармашылығында гуманистiк 

мақсат тҧрғысында пайдалануы болып табылады. Бҧл орайдағы Абай сҿздерiнiң қатарына 

«Он екiншi», «Он ҥшiншi», «Жиырма жетiншi», «Жиырма сегiзiншi» т.б. қара сҿздері 

жатады. Абайдың бҧл еңбектерiнiң басты мақсаты  –  адамды толық адам дҽрежесiне жетуге 

тҽрбиелеу. Ал, мҧның шарты –  имандылық, адамдық ақ ниет, жан мейрiмiн ҧштау. Осы 

жолда Абай дiннiң гуманистiк қасиетiн  бҧл дҥние кiрiн тазарту, адам тҽрбиелеу қҧралына 

айналдырды. Абайдың дiн арқылы адамға гуманистiк тҽрбие беруге арналған қара 

сҿздеріндағы ой-пiкiрлер – оның ҿзiне дейiнгi Шығыс мҧраларымен етене жақын таныс 

болғадығының кепiлi. Мҽселен, Ҽли ибн Ҽбу-Тҽлiптiң «ҽл Хасанға айтқан ҿсиеттерi», Кабус 

Сушмагирдiң «Кабус намесi», Ғҧламаһи Дауанидiң «Жалали этикасындағы» ой-пiкiрлер мен 

Абай қара сҿздеріның ҿзара ҥндестiгi осыны танытады [2].  
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 Жалпы Абай шығармашылығының алтын діңгегі адамгершілік тақырыбы екендігіне 

ешкім кҥмҽн келтірмес. Бҧл мҽселені кемеңгер М.Ҽуезовтен бастап басқа да кемелдердің 

бҽрі бірауыздан мақҧлдаған. Соның бірі: 

    Асыл сҿзді іздесең,  

    Абайды оқы, ерінбе,  

    Адамдықты кҿздесең,  

    Жаттап тоқы кҿңілге! –  

деген Сҧлтанмахмҧт Торайғыровтың қаламынан туған бҧл жолдар данышпан Абай 

шығармаларының негізгі идеясын ашып кҿрсеткендей.  

Адам ҿмірінің алтын бесігі – мектептің есігін ашқан жас ҧрпаққа адам бойындағы 

адамдық асыл қасиеттерді қастерлеп, ҿмір талабына сай заңдылықтарды тҥсіндіреміз, 

ҥйретеміз. Ҽдептілік, имандылық, инабаттылық, мейірімділік, қайырымдылық 

қҧндылықтары қалыптасқан халқымыздың асыл да абыройлы қасиеттерін жас ҧрпақтың 

сана-сезіміне, ақыл-парасатына ҧялата білу ҥшін   ҽрбір тҽрбиеші, ҧстаз халық 

педагогикасын, сан ғасырларда қалыптасқан салт-дҽстҥр мен ҽдет-ғҧрыптарды жан-жақты 

терең білумен қатар, ҿзінің бойына адамдық қасиеттерді терең сіңірген, рухани жаны таза  

адам болуы шарт. Ол рухани – адамгершілік тағылымдарды ҽр ҧстаз барлық сабақ 

кезеңдерінде негізге алып, ҿмірмен байланыстыра отырып ҿткізсе, кҿкірегі ояу, мінез-қҧлқы 

дҧрыс, саналы адам тҽрбиелеп шығарады. 

 Ҥш-ақ нҽрсе - адамның қасиеті: 

 Ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек. 

 Сонда толық боласың елден ерек,- демекші, ҽр бала ҿз жҥрегінің қалауымен ҧстазды 

қабылдауы , оқушыға ҽсер ететіндей ҧстаздың жеке басының мҽдениеттілігі, сабырлы, 

салмақтылық жеке қарым-қатынас кезінде инабаттылық, ҽдептілік, мейірімділік қасиеттері 

болу керек.  

 Осындай мақсатты негізге ала отырып, ҧстаздың бойындағы  жақсы қасиеттердің 

оқушыға берілуі, кез келген пҽнді оқытудағы ҧйымдастырушылық қабілетімен тығыз 

байланысты.Рухтың мекені – адамның жҥрегі. Жҥректің жылуы, махаббат, ар-намыс, қайрат-

жігер деген сезімдердің барлығы да осы рухтан туындайды.  

Біздің мақсатымыз ҧлы кемеңгердің аталған тақырып арқылы адамтану іліміне қосқан 

гуманистік, азаматтық қыруар ҥлесін оқушы санасына жеткізу, сол бағытта тҽлім-тҽрбие 

беру. 

Адамгершілік! Бҧл сҿздік қорымыздағы сҿлі ерекше, мҽні мҽңгілік айқын, салмағы 

пара-парсыз парасатты сҿз. Сҿз ғана емес, адамның ең асыл қасиетін анықтайтын бірден-бір 

аяулы ҧғым. Ҧғым ғана емес, адамның ең асыл қасиетін анықтайтын бірден-бір аяулы ҧғым. 

Ҧғым ғана емес, тіршіліктің мҽнін, дҥниенің сҽнін тҿрт тағандап ҧстап тҧрған ең ҧлы 

принцип. Шынын айтқанда, жеке дара принцип қана емес, заңның да, заманның да, адамның 

да қҧдіреттілігін танытатын ең ҧлы кҥш! Ҿйткені адамгершілікке негізделген  жерде не 

нҽрсеге  де қҧдірет даритындығы мҽлім. Адамгершілік қасиетін жас ҧрпаққа сіңіртуді тҽрбие  

ҥрдісінің басты  ерекшелігі деп тануға болады. [4] 

 Осы ҧлы кҥш – адамгершілік қасиет жеке адамның ғана басындағы емес , жалпы 

қоғамның да қордалы байлығы. Ал , оның белгілі бір адамдар бойындағы аздығынан 

айналасындағы адамдарға ғана емес , қоғамға да тиетін зиянның шексіз болатындығын еске 

алсақ, адамдық қасиеті тапшы бір адамнан кҿп адам зор зардап шегуі мҥмкін. Мҽселен, 

тарихта ойы олақ, сезімі шолақ оспадар бір адам соғыс бастап отырған да  ал қарапайым  

халық бостан-босқақырылып, шығынғы ҧшырап келген ғой.  Халық еш уақытта соғыс 

бастамаған, тек жекелеген соғысқҧмар сойқандардың кесірінен келеңсіз кесепатқа душар 

болып отырған . Ондайлар кҿктен тҥспеген, олар да анадан туған, тек  олардың қанында 

адамға деген сҥйіспеншіліктің орнына, керісінше, жамандыққа бағытталған қараниеттілік 

сезім басым келеді екен. Міне, бҧл жағдай теориялық тҧжырым ғана емес, ҿмірдің ҿзі 

дҽлелдеген, ғылым растаған тарихи шындық фактілердің негізінде айтылып отыр. Демек, 

бҧдан шығатын  қорытынды: адамға деген сҥйіспеншілік сезімі  жоқ – яғни бойында 
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адамгершілігі жоқ  адамның қолына  билік тиюі – былайша айтқанда, «қауіпті қару» тиюінен 

асқан ақ ниетті адамдарға қатер жоқ екен. Сондықтан да ең қауіпті адам – ар-ҧяттан ада, 

адамгершіліктен жҧрдай адам... Бар жаманшылық атаулыны тек солардан кҥту керек. 

 17- қара сҿзіндегі қайрат, жҥрек, ақыл ҥшеуін айтыстырп барып, мықты қайратты да, 

ақылды да жылы жҥрекке жеңдіруінің себебін оқушыларға проблемалық сҧрақ ретінде қою 

керек. Сонда  ғана бала ақылдың да кҥш-қайраттың да жҥрекке бағынып, мейірімге бҿленсе, 

жер бетінде еш жамандық болмайтынын ҧғады. Мысалы, Сталинді алайық, ол кісіде ақыл 

жетпеді ме, немесе қайраты аз болды ма ? Жоқ екеуі де бар, бірақ неге ол кісі кҿп зҧлымдық 

жасады, себебі ол кісіде жҥрек болмады, ақыл-қайратын жҥрекке бағындырмады, сондықтан 

да тарихта аты жақсылықпен қалмады,- деген сияқты қарапайым мысалдармен тҥсіндірсе, 

оқушы санасына оңай тиеді. 

 Абай қара сҿздерін балалардың санасына сіңіру керек, кҿңілдеріне тасқа басқан 

мҿрдей қылып орнату керек. Себебі адамның ҿзін-ҿзі танушылығының іргетасы – Абай 

қарасҿздері болып табылады.  Ал рухани ілім  іргетасының берік қалануы – рухани ҿсіп 

жетілуге мҥмкіндік тууының кепілдігі. Сондықтан келесі сабақтардың мақсаты руханияттың 

іргетасы болып табылатын мағлҧматарды бекітуге негізделген. 

 Қарапайым мысал, егер аңшының қолында қаруы, я болмаса басқа қҧрал-жабдығы 

жоқ болса, ол аң атып – айлай алмайды. Нағыз қҧралайды кҿзге атқан, атқан оғын маздатқан 

аңшы болу ҥшін алдымен адамның қолында қаруы мен қҧрал-жабдығы болуы шарт,  

сонымен қатар оларды шебер қолдана алуы қажет. Сол сияқты адам нағыз рухани сауатты 

да, салауатты болуы ҥшін оның ажадында рухани ілімнің  іргетасы берік  қаланып, одан іс 

ала алатын жағдайда болу керек.  Рухани ілімді жай ғана  біліп, онымен таныс болу 

ешнҽрсеге жарамайды. Аңшының қолында қаруы жоқ болып, алдынан аң кездессе, оны 

аулай алмайды. Сол сияқты жадында жатталып  тҧрмағандықтан рухани ілімнен тҽрбие алу 

мҥмкін емес. 

 Ҧстаз шҽкіртінің санасына «Жаттасаң – сенікі, жаттамасаң -кітаптікі» деген қағиданы 

жақсылап сіңіру керек.  

 Ақын ҿзінің қара сҿздерінде ҽлеуметтілік, ағартушылық, адамгершілік жайлы ҥлкен 

ойларын бірде кеңірек таратып айтса, бірде ҿте қысқартып, қарапайымдатып, жеңілдетіп 

қана айтады. Міне, осы тҧстарда ақын ойыныңы желісін, шығу кҿздерін т.б. анық байқай қою 

қиынға тҥседі. Оқушыларға ҽрі ақынның бҧл сҿздеріндегі пікірлері тереңірек жету ҥшін, ҽрі 

олардың ақын ҿлеңдері мен қарасҿздері бір тақырыпта, бір мақсатта жазылғанын жете білу 

ҥшін мҧғалім бҧл сабақтастық бар ҿлеңдері мен қарасҿздерді алдын ала анықтап алады.  

Жҽне осы шығармалар бойынша оқушылардың қай бағытта жҧмыс істеу керектігін белгіліп, 

нақты ҧсыныс, тапсырма-сҧрауларын тізеді. Мҧның бір ҥлгісі мынадай болғаны дҧрыс:  

1) «Ҥшінші сҿз» - «Болыс болдым мінекей». 2) «Жетінші» жҽне «Қырық ҥшінші 

сҿздер» - «Сыналар, ей, жігітер, келді кезең» , «Кҿк тҧман – алдыңдағы келер заман».  

3) «Он жетінші сҿз » - «Ҽуелде бір суық мҧз ақыл зерек». 4) «Он сегізінші сҿз» - 

«Адасқанның алды  - жҿн, арты  - соқпақ». 5) «Он тоғызыншы сҿз» - «Бір дҽурен кемді кҥнге 

бозбалалық», «Ҿзгеге, кҿңілім, тоярсың». 6) «Жиырма екінші сҿз» - «Қартайдық, қайғы 

ойладық, ҧлғайды арман». 7) «Жиырма бесінші сҿз» - «Жасымда ғылым бар деп ескермедім», 

«Интернатта оқып жҥр». 8) «Отыз бірінші сҿз» - «Қуаты оттай бҧрқырап». 9) «Қырық екінші 

сҿз » - «Байлар жҥр жиған малын қорғалатып». 

Менің танымымда Абай ҿз қара сҿздеріндегі тҽрбиелік асыл мҧраттар мен білім-

ғылымның гуманистiк сипатын  –  ҧлт тҽрбиесiнде  қолдану жас ҧрпақ ҥшін рухани тiрек деп 

бiлемін. 

Қолданылған әдебиеттер: 
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4. Абай: энциклопедия / ред. Р. Н. Нҧрғалиев. - Алматы: Атамҧра, 1995.  

5. М.Ҽуезов. Абайды білмек парыз ойлы жасқа. Алматы, 1997 
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АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ 

Мырзаханов Жанатхан Кунтаевич, музыка пәнінің мұғалімі  

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі»  КМҚК 

  

 Бҥгінгі кҥні Абай шығармашылығы несімен ҿзекті, ҿміршең, қажетті деген сҧрақтар 

барша қауымды толғандыратыны анық. Дана Абай туылғанына 175 жыл толғалы отырған 

тҧсында да, қанша уақыт ҿтіп, адамзат баласы жаңа формацияға, жаңа даму сатысына 

кҿтерілсе де, тҧтас бір халықтың адастырмас темірқазығы, рухани суаты, сарқылмас 

қазынасы болып отыр. Шындығында, ҧлылардың мҧрасы заман мен уақыт тҿрелігіне 

бағынбайды. Ҿз шығармалығын адамзат болмысына қатысты мҽңгілік тақырыптарға арқау 

ете білген ғҧламалар уақыт ҿткен сайын тҥрленіп, толығып, қҧндылығы арта тҥсетіні тағы 

бар. 

 Қазақ мҽдениеті мен ақыл-ойының заңғар биігі Абай Қҧнанбайҧлынан кейін де талай 

дҥлділ жарап шығып, ҿздерінің ҿлмес туындыларын тарту етсе де, хакім  Абайдың жҧлдызы 

биік тҧратындығы неліктен?  Ол ең алдымен Абай шыығармашылығың ҽмбебаптылығы, 

энциклопедиялығымен тҥсіндірілсе керек. Лирика, поэзия, сатира, поэма, аударма 

жанрларының негізін салып қана қоймай, осы жанрларды ҽлемдік биікке шығара білуі, 

музыкалық мҧрасы, ҽлеуметтік-публицистикалық, философиялық, діни, ғылыми, тарихи 

еңбектерінің мазмҧн тереңдігі, ағартушылық, педагогикалық ойлары, қара сҿздері оның ҧлт 

ҧстазы, тіпті адамзат ғҧламасы атануына арқау болды.  

 Ҧлы Абайдың қандай заманда ҿмір сҥргеніне кҿз жҥгіртіп, сол кездегі қоғамдық-саяси 

ахуалға тоқталып ҿтейік. Қазақ халқы ҿзінің ҧлан-байтақ территориясын сақтап қалу ҥшін 

ғасырлар бойы кҥресті, жоңғарлармен, оңтҥстіктегі Орта Азия хандықтарымен ҥнемі 

қақтығыста болып келді. Қазақтың 1723–1730 жылдарғы Отан соғысынан кейін, саяси элита 

сыртқы жаулардан қорғануда Ресей империясының қамқорлығында, яғни протектораты 

болуды мақҧл кҿрді. Сондай жолмен ішкі бірлікті нығайтуды, бір орталыққа бағынатын 

кҥшті мемлекеттілік қҧруды кҿздеді. Алайда қазақ еліне протектор болу міндетін алған 

империя біртіндеп оны кҽдімгі отарына айналдырды. 19-шы ғасырдың 20-шы жылдарынан 

бастап ҿлкені басқару жҿніндегі арнайы заңдарын шығарып, ішкі Ресейдегідей тҽртіп енгізді, 

қазақ елін империяның ҽкімшілік жҥйесіне тҥбегейлі қосты, тиісінше, болыс сайлау жҥйесі 

енгізілді. Сонда  бай-шонжарлар орыс ҽкімшілігі беретін билікке таласты. Болыс болу ҥшін 

сайлауларға қатысып, байлықтарын соған шашты (Абайдың ҽйгілі «Болыс болдым, мінеки» 

ҿлеңі баршаға белгілі). Отарлық жҥйе халықтың психикасын кҿп ҿзгертті. Сол заманда ҿмір 

сҥрген Абайды бҧл мҽселе қатты толғандырды.  

Халықтың отар болғалы бҧрынғы жақсы қасиеттерден айрылып бара жатқаны, бас кҿтерер 

дейтіндерінің арасында билік ҿкілдеріне                                                                                                                          

жағыну ҥшін тҥрлі келеңсіз ҽрекеттерге баруы, белең алған қҧлдық психология, 

жағымпаздық, ҿтірік сҿйлеу, жала жабу, пара беру, ҿзге де тҥрлі нашар қылыққа бой ҧру 

ҽрекеттері оны қатты ойландырды. 19-шы ғасырдың 90-шы жылдарынан жеті-сегіз жыл 

бойы қағазға тҥсірген «Қара сҿздері» осыны арқау еткен терең философиялық ой-толғаулар 

болатын. Ақынның қара сҿздері жалпы тақырып, мазмҧны жағынан алғанда,  поэзиясымен 

тығыз байланысты. Кҿп сҿздеріндегі ойлар, пікірлер ҿлеңдерімен тікелей ҧштасып, соларды 

толықтырып, кейде ҽрі қарай жалғастырып жатады. Абай қара сҿздерінде халықты, оның 

ішінде жастарды білім алуға, мҽдениетке, ҿнерге ҧмтылуға шақырды. Осы кезде сауаттылық 

мҽселесі алдыңғы кезекке шықты. Бҧл заман талабы болды. Ҿйткені қарапайым халықтың 

арасында оқыған, білім алған адамдар ҿте аз еді. Ол заманда негізінен  білімге  бай-шонжар 

балаларының ғана қолдары жететін.  Сондықтан Абай қарапайым халықтың арасынан 

шыққан кҿзі ашық, білімді азаматтар болғанын қалады, осыған ҥгіттеді. Абай ҿзінің 25-ші 

қара сҿзінде «орыс тілі – дҥниенің кілті»  дейді. Ол қазақ жастарының орыс тілі арқылы ілім-

білімді, мҽдениетті, ҿнерді игеріп,  орыстың, батыстың озық  ойлы, демократиялық 

қҿзқарастағы адамдарының еңбегімен танысқанын қалады, осыған шақырды. Орыс тілін білу 
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арқылы Ресей билігінің жҥргізіп отырған саясатын тҥсінуге, «ҧлықсыған орыстың заңды 

белінен басып кҿрсетіп отырған озбырлығына» кҿнбеуге, ол ҥшін орыстың тілін білу 

арқылы  заңын ҥйреніп, ҿзін-ҿзі қорғай алуға ҥндеді. Қазақ жастарының орыстың заңын 

білуі, басқару жҥйесіне араласуы қарапайым халықтың мҧң-мҧқтажын ескеруге, ауыр 

тҧрмыс-тіршілігіне кҿмектесуге жол ашатынына сенімді болды. Абай заманында қазақ 

даласында мектептер ашыла бастады, алғаш  рет қазақ қыздарына арналған мектептер 

шаңырақ кҿтерді. Қазақша оқулықтар шыға бастады. Осының бҽрін жастар, қарапайым 

халық пайдалана білсе,  қазақ халқының білімге, ҿнерге, мҽдениетке ҧмтылуына жол 

ашылатынына  кҥмҽнсіз сенді, осы орайдағы ҥгіт-насихатын ҿзінің поэзиясы мен қара 

сҿздері арқылы жеткізді. 

   Ҧлы ақынның шығармаларынан оның бірінші кезекте адамгершілік, инабаттылық, 

имандылық мҽселелеріне ерекше мҽн бергенін кҿреміз. Халқымызды баланың  бойына 

жасынан адами қҧндылықтарды, адамгершілік  қасиеттерді сіңіріп, дарытуға 

уағыздады.  Шынында да, тек адамгершілігі мол жан ғана алған терең білімін ел игілігіне 

жарата  алады. Сондықтан да Абай заманынан жеткен қара сҿздердің маңыздылығын 

ешқашан ҧмытпауымыз керек. Ақын қандай адам болмасын, бірінші кезекте ҿз жеке басы 

тҽрбиелі болуы, қазақи ҧлттық тҽрбие алуы, ҽсіресе бала тҽрбиесіне кҿңіл бҿлуі ҿте маңызды 

екенін баса айтты. Мҧны ҽрдайым есте ҧстау лҽзім. Ҧлттық тҽрбие дегенімізде, ең алдымен, 

ғасырлар бойы жалғасып  келе жатқан отбасылық қҧндылықтарды, ҧрпақтар сабақтастығын, 

қоғамдағы қарым-қатынастарды, қалыптасқан ҽдет-ғҧрып, салт-дҽстҥрлердің озық ҥлгілерін 

сақтай отырып, жаңа заманның пайдалы жақтарын ала білудің маңыздылығын атап кҿрсетті. 

Қазақ халқын жік-жікке бҿлінбей, «бас-басына би болмай», тату болуын, ҿмірде болып 

жатқан ҿзгерістердің «жаманынан жиреніп, жақсысынан ҥйренуге» шақырды. 

 Қҧнанбайҧлының  қара сҿздеріндегі  насихаттың қазіргі кездегі тҽрбиеде ҿзекті мҽселе 

болып табылады. 

 Абайдың ҽдеби мҧрасы «Рухани жаңғырудың» бағдарына айналуы қажет. Абайдың 

бҥгінгі кҥнде басшылыққа, бағыт-бағдарға алатын кҿптеген насихат сҿздері бар,  соны терең 

оқу керек, тҥсіне оқу керек, тҥйсікпен оқу керек. Ҧлы ақының мҧраларын бҥгінгі кҥннің 

талабына сай пайдалана білу қажет. Қаншама уақыт ҿтсе де, Абай мҧралары сарқылмас 

қазына болып қала бермек жҽне ҿз ҿзектілігін кҥні бҥгінге дейін жойған жоқ,  келешекте те 

жоймақ емес. 

    Қорыта айтқанда, ҧлы ақынымыз Абай Қҧнанбайҧлының  қара сҿздерінің   мҽн-маңызы ҽлі 

де зор екенін ҧғынуымыз керек. Халқымыздың мҽңгілік қазынасы болып саналатын ақын 

мҧрасын тағы  бір ой елегінен ҿткізе келе,  адамгершілікке баулитын, ізгілікті тҽлім-тҽрбиеге 

негізделген қара сҿздерінен рухани кҥш-қуат алуға болады.  

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Мҧхтар Ҽуезов. Абай Қҧнанбаев. Мақалалар мен зерттеулер. –Алматы: Ғалым, 1967 

2. Абай Қҧнанбаев. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. І-ІІ томдары – Алматы: 

«Жазушы», 2005  

3. Абай Қҧнанбаев. Шығармаларының бір томдық толық жинағы. –Алматы: ҚМКҼБ, 1961 

4. Бейсенбай Байғалиев. Абай ҿмірбаяны архив деректерінде. –Алматы: Арыс, 2001 

5. Турағҧл Абайҧлы. Ҽкем Абай туралы. /Абай туралы естеліктер.Абай мҧражайының 

кітапханасы. – Семей, 2010 

6. Мҧздыбай Бейсенбаев. Абай жҽне оның заманы. –Алматы: Жазушы, 1988 

 

 

 

 

 

 



63 
 

ШОҚТЫҒЫ БИІК ТУЫНДЫ 

Мукашева Эльмира Мукашевна 

«Кӛлік колледжі» КМҚК 

 

Адамзаттың ақылман абызы атанған Абай Қҧнанбайҧлы – қазақтың ҧлы, дана, бас 

ақыны. Ол-ХІХ ғасырдың рухани кеңестігімізге тарту еткен аса бір талантты тҧлғасы. Ҧлы 

ақынның шығармалары ҽрбір оқырманның жҥрегінен ерекше орын алады. Оның асыл 

мҧрасы – ҿлеңдері мен қара сҿздері ҧрпақтан- ҧрпаққа ҥлгі болып қала бермек. Одан асқан 

бҧрынғы заманда қазақ даласында біз білетін ақын болған жоқ, – деп Ахмет Байтҧрсынов 

ҧлы ақынға  мҽңгі ҿлмейтін баға берген. Иҽ, Абай – мҽңгі ҿшпес мҧра қалдырған кемеңгер, 

ҧлы ойшыл,  данышпан ақын. Оның артында қалдырған мҧралары – мҽңгілік қазына. Ҧлы 

Абайдың шығармаларының ішінде шоқтығы биік туындысы – оның қара сҿздері. 

Абайдың қара сҿздерін оқыған адам ҿзін ҧлы данышпан ақынмен сҿйлесіп, ой бҿлісіп 

отырғандай сезінеді. Халқымыздың классик ақыны Абай  Қҧнанбайҧлы  бҧрын соңды болып 

кҿрмеген, қара сҿз жанрына 1890-1898 жылдары  қалам сілтеді. Адамгершіліктің бастауы-

адамның санасы. Адамзат бойындағы бар жақсы қасиет-осы сана арқылы білініп тҧрады. 

Абайдың қара сҿздері кҿркем ҽңгіме емес-ғақлиялық даналық сҿздер. Оның қара сҿздерінің 

ҿзіндік ерекшелігі бар. Сҿйлемдері қысқа, мағынасы терең, кҿркемҿнер этика мҽселелері 

туралы сҿз қозғаған. Оның кҿптеген ҿлеңдері сияқты қара сҿздері де  нақыл, мақал-мҽтелге 

айналып кеткен айшықты сҿз тіркестері жиі кездеседі. Ҿз шығармасын қара сҿзбен жазудың 

публистикалық тҥрінің негізін қалаушы Ш. Уҽлиханов  болса,  кҿркем қарасҿз  қазақтың 

жазба ҽдебиеті тарихы Ы.Алтынсариннен басталады. Ал одан ҽрі осы қара сҿзді дамытушы 

кемеңгер  Абай Қҧнанбайҧлы  болды. Абай  қара сҿзді  басқа елдердің философ ғалымдары 

мен шығыстың ойшыл ақындарының еңбегімен танысып, ақыл парасаты толықсыған 

шағында жазуға кіріскен.  

Халқымыздың ежелден-ақ кең далада кең пейілмен, ҿздерінің думанды той 

жиындарымен, алуан тҥрлі ҽдеп – ғҧрыптарымен ҧл бала, қыз бала тҽрбиесіне ерекше  кҿңіл 

бҿліп, ҥнемі қырағы кҿзбен қадағалап отырған. Жастарға тек ата-анасы ғана емес, бҥкіл ел, 

кең дала салты тҽрбиеші болған. Қазақ сҿз қҧдіретін бар қҧдіреттен артық санаған. Соның 

ішіндегі қҧдіретті сҿздің бірі - Абайдың қара сҿздері. 

Абай қара сҿздерінде ақыл – ойды поэтиқалық шеңберді асыра кҿрсетті. Осы 

жинақтан ҧлағатты жҽне ізгі ниетті сҿздерді кҿруге болады.  

Сонымен қатар Абай мҧрасының тҽрбиелік мҽні, тағылымдық бағыт бағдары 

турасында сҿз қозғағанда, алдымен ойға оралатын Абайдың ҿз басының адамгершілігі. Ақыл 

мен қайратты, білім мен адамгершілікті тең ҧстаған ақын шығармаларына деген 

ілтипатымыз, қҧштарлығымыз бҥгінгі кҥн санап артқандай болса, ал мынау нарықтық 

экономика қыспағында қысылып  жҥрген жағдайда ақын шығармаларына, оның терең 

мағыналы, кҥні бҥгінге дейін мҽнін жоймаған ой-тҧжырымдамаларына деген қажеттілік одан 

да артық. Оның кіршіксіз, таза, ақ жҥрегінен тебірене туындаған жырларынан адам жанына 

ҽл қуат беретін, жанға жайлы, ыстық леп ескендей. 

Ҧлы ақын бар асылын, ойын замана жастарына, келер ҧрпаққа да арнады. Оның 

шығармашылық қызметінің негізгі мҧраты – адам тҽрбиесі. Абай халықтың ҥлкені мен 

кішісіне, ҧлы мен қызына, ҽкесі мен баласына ҿмірлік қажет пен еңбек пен адамгершілік, 

ҿнер мен білім, ҿнеге мен тҽлім, достық-жолдастық, парыз бен қарыз сияқты қасиеттердің 

асыл ҥлгілерін жырымен де, қара сҿзбен  де жеткізе білді. 

Абайдың сҿзі – қазақтың бойтҧмары. Абайдың мҧрасы – қазақтың қасиетті қазынасы. 

Абай ҿзінің туған халқымен мҽңгі-бақи бірге жасайды, ғасырлар бойы қалың елін, қазағын 

жаңа биіктерге, асқар асуларға шақыра береді. Ҧлы дана Абайдың қай қара сҿзін алып 

қарасақ та, адамның ҿмір сҥруіне деген қҧлшынысын жандандыратындай, ҥлкен тҽрбиелік 

мҽн беретін қайталанбас туындыдар. Солардың ішіндегі он жетінші қара сҿзінде адам 

баласына қайрат, ақыл, жҥрек ҥшеуінінң қаншалықты қажет екенін кҿрсетеді. 
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Сол он жетінші қара сҿзге тоқтала кетсем, қайрат, ақыл, жҥрек ҥшеуінің ғылымға келіп 

жҥгінгені. Қайрат айтыпты: Ей, ғылым, ҿзің білесің дҥниеде менсіз ешнҽрсе мҽдмҽлатқа 

жетпейді, ҽуелі, ғылым, ҿзіңді білуге, ернібей- жалықпай ізденіп, ҥйреніп, орнынан 

келтірмек – менің ісім, қҧдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей-жалықпай орнына 

келтірмек те – менің ісім. Дҥниеге лайықты, ҿнер, мал тауып, ақбҧйыр, мансапты еңбексіз 

табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нҽрсеге ҥйір қылмай, бойды таза сақтайтҧғын, 

кҥнҽкҽрліктен, кҿрсеқызар жеңілдіктен, нҽпсі шайтанның азғыруынан қҧтқаратҧғын, адасқан 

жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатҧғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай 

таласады?, - депті. Ақыл айтыпты: Не дҥниеге, не ахиретке не пайдалы болса, не залалы 

болса, білетҧғын – мен, сенің сҿзіңді ҧғатҧғын – мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, 

залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ҧғып ҥйрене алмайды екен, осы екеуі маған қалай 

таласады? Менсіз ҿздері неге жарайды?, - депті. Онан соң жҥрек айтыпты: Мен – адамның 

денесінің патшасымын, қан менен тарайды, жан да менде мекен қылады. Жҧмсақ тҿсекте, 

жылы ҥйде тамағы жоқ жатқан кісіге тҿсексіз кедейдің, тоңып жҥрген киімсіздің, тамақсыз 

аштың кҥйі – жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ҧйқысын 

қашырып, тҿсегінде дҿңбекшітетҧғ,ын – мен. Ҥлкеннен ҧят сақтап, кішіге рақым 

қылдыратҧғын – мен, бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор қылады, мен таза 

болсам, адам баласын алаламайтын, жақсылфыққа елжіреп еритҧғын – мен, ҽділет, ынсап, 

ҧят, рақым, мейірбаншылық дейтҧғын нҽрселердің бҽрі менен шығады, менсіз осылардың 

кҿрген кҥні не? Осы екеуі маған қалай таласады?, - депті. Сонда ғылым ҥшеуінің сҿзін 

тыңдап, болып айтыпты: «Ей, қайрат, сенің айтқаныңның бҽрің рас. Ол айтқандарыңнан 

басқа да кҿп ҿнерлеріңнің бары рас, сенсіз болмайтҧғыны да рас, бірақ қаруыңа қарай 

қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол, кейде жақсылықты берік ҧстап, 

кейде жамандықты берік ҧстап кетесің, соның жаман, - депті. «Ей, ақыл! Сенің 

айтқандарыңның бҽрі де рас. Сенсіз ешнҽрсе табылмайтҧғындығы да рас. Жаратқан тҽңірі де 

сен танытасың. Жаралған екі дҥниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тҧрмайсың, амал 

да, айла да бҽрі сенен шығады. Жақсының, жаманның, екеуінің де сҥйенгені – сен; екеуінің 

іздегенін тауып беріп жҥресің, соның жаман, - депті. Сен ҥшеуіңнің басыңды қоспақ – менің 

ісім, - депті. Бірақ сонда билеуші, ҽмірші жҥрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың кҿп. 

Жҥрек сенің ол кҿп қырыңа жҥрмейді. Жақсылық айтқаныңа жандыны қҧмар болады. 

Кҿнбек тҥгіл қуанады. Жаманшылық айтқаның ермейді. Ермек тҥгіл жиреніп, ҥйден қуып 

шығарады. Қайрат, сенің қаруың кҿп, кҥшің мол, сенің еркіңе жібермейді. Орынды іске 

кҥшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы ҥшеуің басыңды қос, оның 

ішінде жҥрекке билет – деп ҧқтырып айтушының аты – ғылым. Осы ҥшеуің бір кісіден менің 

айтқанымдай табылсаңдар, табаныңның топырағы кҿзге тҥсерлік қасиеті адам – сол. Ҥшеуің 

ала болсаң, жҥректі жақтадым. Қҧдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта, қҧдай тағала 

қалпыңа ҽрдайым қарайды деп кітаптың айтқаны осы, - депті. Міне, осы бір қара сҿздің 

ішінде қаншама бойымызға алатын тҽлім-тҽрбие, ҥлгі ҿнеге, болашақ ҧрпаққа сабақ болатын 

жол жатыр.  

Адамның қайткенде білімді болатындығының жолын кҿрсетуге ақын он тоғызыншы 

сҿзін арнаған. Онда бала ата-анадан туғанда есті болмайды, ҿсе келе естіп, кҿріп, ҧстап, 

дҥниедегі жақсы мен  жаманды айырып, кҿргені кҿп болған адам білімді болады. Естілердің 

айтқан сҿздерін ескеріп жҥрген кісі ҿзі де есті болады. Сол естілерден естіп білген жақсы 

нҽрселерді ескерсе, жаман дегендерінен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе 

болады. 

Абай осы естіген, білген нҽрселерді адам қайткенде есінде сақтап, қалай ҧмытпай, 

оларды ҿзінің ҿмір серігі етудің ҽдістерін де кҿрсетеді. Бҧл мҽселеге оның отыз бірінші қара 

сҿзі арналған. Ҽңгіме қысқа, тҧжырымды жҽне болашақ жастар ҥшін ҿте маңызды, керекті 

дҥние. 

Естілген нҽрсені ҧмытпастыққа тҿрт тҥрлі себеп бар: ҽуелі кҿкірегі байлаулы берік 

болмақ керек. Екінші, сол нҽрсені естігенде, я кҿргенде ғибраттану керек, кҿңілденіп, 

тҧшынып ынтамен ҧғыну керек. Ҥшіншісі- сол нҽрсені, ішінен бірнеше уақыт қайтарып 



65 
 

ойланып, кҿңілге бекіту керек. Тҿртіншісі- ой кеселді нҽрселерден қашық болу керек. Егер 

ой кез болып кҥлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нҽрсеге қҧмарлық пайда болу секілді. 

Бҧл тҿрт нҽрсе-кҥлі ақыл мен ғылымды тоздыратҧғын нҽрселер. Абайдың бҧл ҽңгімелерінің 

кім ҥшін болса да тҽрбиелік мҽні зор. Ҽйтсе де білімге ҧмтылушы жастар ҥшін айрықша 

қҧндылық. 

Абай жиырма сегізінші қара сҿзінде тамам жҧртқа бҧзық болма, тҥзік бол деп жарлық 

шашып, жастарға тҽлім-тҽрбие беру ҥшін жол салады. Ҽрбір ақылы бар кісіге иман парыз, 

ҽрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз керек екендігі туралы айтады. Жҽне де ҽрбір рас іс 

ақылдан қорықпаса керек. Ҿзінің тҽрбиелік мҽні зор қара сҿздерінде, адамгершілікті, ар-

ҧятты, намысты, қайратты, батыл ҽрі сыншыл болуды кҿрсетеді. 

Міне, осындай ақыл сҿздерімен қазақ халқына ой салған Абай атамыз ешбір жанның есінен 

кетпес. Абайдың осы қара сҿздерін оқығанда адам белгілі бір толқу ҥстінде отырады. Адам 

баласының білмегенін білдіріп, еріккенге ермек деп жаза салған жоқ, ол адам  баласы ҿмірге 

келгеннен кейін ҿмірдің бар жақсысы мен жаманын айыра білсе екен деді. Адамның жеп 

отырған нанының ҿзі қаншалықпен алға келеді. Адам ҿмірде тек тҥзу жолмен жҥру керек 

дейді.  Ҧлы ойшылдың ғақлиясын, ақыл кеңестер деп ҧғынған жҿн. Абай қара сҿздеріндегі 

қҧдіретті болашақ жас жеткіншектерге ҿзіміздің санамызға ҧялатып, ҽрі оны ҿмірлеріміздің 

ҧстанымымызға айналдыра білсек, нҧр ҥстіне нҧр болар еді. 
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АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНДЕГІ АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІ 

Мукышева Салима Алпысқызы 

  «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды 

 әлемге танытамыз, қазақ халқын танытамыз.  

Абай әрқашан біздің ұлттық ұранымыз болуы тиіс 

Н.Ә.Назарбаев. 

 

  «Адамзат баласының алдында ҥш айғақты зор міндет тҧр: бірі - бейбітшілікті, 

екіншісі - руханиятты, ҥшіншісі - табиғатты қорғау һҽм сақтап қалу. Бҧлардың қай - қайсысы 

да біздің тіршілігіміздің басты бағдары. Бір -бірін  толықтыратын  ҧғымдар. Осы ҥш 

бастауға  Қазақстанның ғана емес, бҥкіл ҽлемнің болашағы байлаулы» деп елбасымыз 

Н.Ҽ.Назарбаев айтпақшы адамзат баласының ҿмір сҥруіне қажет деп танитын осы ҥш 

фактор. Мҧның ішінде, ҽсіресе «руханият» ең маңыздысы. Себебі, адам баласы рухани 

азықсыз ҿмір сҥре алмайды. Жалпы, ҽлемдегі кез - келген халықты алып қарасақ та ең 

алдымен тҽлім - тҽрбиеге, білімге, адамгершілікке ҥндейді, болашақ ҧрпақтың ҿн бойына 

рухани азық сіңіруге тырысады. Ҿйткені тҽлім - тҽрбиенің, адамгершілік қасиеттердің адам 

ҿмірінде алар орны ерекше. Атақты ғҧлама ғалым, ҽлемнің екінші ҧстазы Ҽл Фарабидің де 

«Тҽрбиесіз берілген білім - адамзаттың қас жауы» деген аталы сҿзі бар. Осыдан - ақ 
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тҽрбиенің адам ҿміріндегі маңызын кҿруге болады. Осы тҧрғыдан келгенде қазақ халқының 

ҧлы ақыны Абай Қҧнанбайҧлының ҿлеңдері мен қара сҿздері халыққа ерекше тҽрбие береді, 

адамгершілікке ҥндейді. Оңайдан қиынға қарай, жақыннан жыраққа қарай, қызықты, кҥлкілі 

жайдан ҥлкен толғаулы қорытындыға қарай біртіндеп жетектейді. Мҧның барлығы 

адамзатты адамгершілікке жетелеу мақсатында еді. Енді ақынның бірнеше қара сҿздеріне 

кҿңіл аударып кҿрелік. Абайдың қара сҿздерінің кім ҥшін болса да, тҽрбиелік мҽні зор. Ҽйтсе 

де білімге ҧмтылушы жастар ҥшін айрықша қҧнды. Ҿйткені ғылым да, ҿнер де жастар ҥшін. 

Адамның қолын бақытқа жеткізетін ілім - білімді игеру де жастардың ғана қолынан келетін 

іс. Қартайған адам қанша ҧмтылса да, ҿндірері аз болмақ. Сондықтан білімге ҧмтылған 

жастар ҧлы ақынның бҧл айтқандарын берік есте сақтауы қажет. 

Абайдың «Алтыншы», «Сегізінші», «Он бірінші» сҿздері жоғарғы ілім - білімге ҧмтылуға 

бҿгет жасайтын надандық, мақтаншақтық мінездерді шенеуге арналады. «Бірлік, тірлік» 

деген сҿз ҧғымдарының мҽнін аша келіп, «Алтыншы сҿзінде» Абай: «Бірлік - ақылға бірлік, 

малға бірлік емес», - десе, сол ҽңгімесінің екінші жерінде: «Ырыс - алды тірлік» дейді. 

Жанын қорғалап жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, 

еріншек атанып, ез атанып, дҥниеде ҽлгі айтылған ырысқа дҧшпан болады... 

«Кеселді жалқау, қылжақ бас, 

Ҽзір тамақ, ҽзір ас, 

Сыртың пысық, ішің нас, 

Артын  ойлап  ҧялмас,  

- болып  жҥріп, тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бҧйрықты ҿлімнің  ҿзі артық», - дейді. 

Ҧлы ақын осы пікірін ҿзінің «Ҥшінші», «Он бірінші» сҿздерінде  де  толықтырып, ҧштай 

тҥседі. Мал ҥшін ар - намысын сату, бірінің ҥстінен бірі арыз беріп жала жабу, 

ауызбіршіліктің болмауы тҽрізді мінездердің бҽрі де надандықтан, мҽдениетсіздіктен, 

жалқаулықтан, еңбексіздіктен келіп туатынын дҽлелдей келе, ақын ҿзінің оқырмандарын бҧл 

мінездерден қашық болуға тҽрбиелейді. Бҧл ҽңгімелердің идеялық мазмҧны да, келешек 

ҧрпақ ҥшін қҧндылығы да осында. 

Ҿзінің ҿлеңдеріндегі тҽрізді қара сҿздерінде де ҧрлық, парақорлық, пҽлеқорлық, 

мансапқорлық, тағы басқалар елдің ел болуына зор бҿгет екендігін айта келіп, «Қырық 

бірінші сҿзінде» ҧлы ақын екі нҽрсені ҧсынады: біріншісі – «Бек зор ҥкімет», екіншісі – 

қаржы. Ҥкіметтің кҥшімен қазақтың ҧл, қыздарын еріксіз тҥрде мектепке беріп, оларды 

ғылымның ҽр саласынан мамандандырып, ой – санасын жаңаша тҽрбиелеп, бҧрынғылардан 

мҥлде ҿзге психология, ҿзгеше наным – сенімдегі адамдар етіп тҽрбиелесе, сонда ғана елдің 

тҥзелетіндігін айтқан. 

Абайдың «Он жетінші сҿзі» қайрат, ақыл, жҥрек, ғылымға арналады. Алдыңғы ҥшеуі адам 

ҥшін ҿздерінің атқаратын жҧмыстарын айта келіп, ҽр қайсысы  ҿзін  бірінші орынға қойып 

таласады да, ғылымға тҿрелікке жҥгінеді. Ғылым ҥшеуінің де жақсылы, жаманды 

қасиеттерін дҽл сипаттап, ҽділ сынайды. Жеке – жеке ҥшеуінде де кемшілік бар. «...Осы 

ҥшеуің басынды қос, оның ішінде жҥрекке билет», - деп ҥкім шығарады. «Егер ҥшеуің ала 

болсаң, мен жҥректі жақтаймын», - дейді оларға ғылым. Демек Абай жҥректі, яғни адам – 

адамды сҥю, адам ҥшін қызмет етуді бірінші  орынға қояды. Бірақ ғылым бойынша да, 

Абайша да ең идеал нҽрсе – осы ҥшеуінің бірлігі. «Осы ҥшеуі ( ақыл, қайрат, жҥрек ) бір 

кісіде менің айтқанымдай табылса, табанының топырағын кҿзге сҥртерлік қасиетті адам 

сол», - дейді. 

Тап осы тҽрізді, тағы бір ҥлкен адамгершілік мҽселесін қозғайтын шығармасы – 

«Отыз алтыншы сҿзі». Қара сҿз ҧят туралы. Ҿз кезегінде ҧяттан, ардан безгендерді сынай 

келіп, ҧят жҽне оның тҥрлерін сҿз етеді. Ҧяттың бір тҥрі – адамның балалық дҽуірінде 

болатын табиғи қҧбылыста, екіншісі – жасықтық, ынжықтықпен байланысты. «Ҧялмас 

нҽрседен ҧялған ҧялу – ақымақтық, жамандық», - дей келіп, шын мҽніндегі ҧят қандай болу 

керек деген сҧраққа жауап береді. 
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 «Ҧят деген – адамның ҿз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен ҿз мойныңа 

салып, сҿгіп, қылған қылмысының аты. Ол уақытта тілге сҿз де тҥспейді, кҿңілге ой да 

тҥспейді. Кҿздің жасын, мҧрынның суын сҥртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. 

Кҿзің кісі бетіне қарамақ тҥгіл, еш нҽрсені кҿрмейді. Мҧндайлыққа жетіп ҧялған адамға 

ҿкпесі бар адам кешпесе, яки оның ҥстіне тағы аямай ҿртендіріп сҿз айтқан кісінің ҿзінің де 

адамшылығы жоқ десе болар», - дейді. 

«Ҧят кімде болса, иман сонда» деген қазақтың мақалынан да ҧятқа ҥлкен мҽн бергенін 

кҿреміз. Сондықтан да ҧлы ақынымыз Абай да бҧл мҽселеге аса кҿңіл бҿліп, ҿскелең 

ҧрпақтың ар – ҧяттарын таза сақтауын арман еткен. Бҧл қара сҿздің  бҥгінгі таңда 

да  тҽрбиелік мҽні зор. 

Абайдың  он жетінші қара сҿзі 

Қайрат, ақыл, жҥрек ҥшеуі ҿнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жҥгініпті. 

Қайрат айтыпты: «Ей, ғылым, ҿзің де білесің ғой, дҥниеде ешнҽрсе менсіз кҽмелетке 

жетпейтҧғынын; ҽуелі, ҿзіңді білуге ерінбей-жалықпай ҥйрену керек, ол – менің ісім. 

Қҧдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей-жалықпай орнына келтірмек те – менің ісім.  

Дҥниеге лайықты ҿнер, мал тауып, абҧйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, 

болымсыз нҽрсеге ҥйір қылмай, бойды таза сақтайтҧғын, кҥнҽкҽрліктен, кҿрсеқызар 

жеңілдіктен, нҽфсі шайтанның азғыруынан қҧтқаратҧғын, адасқан жолға бара жатқан бойды 

қайта жиғызып алатҧғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады?» – депті. Ақыл 

айтыпты: «Не дҥниеге, не ахиретке не пайдалы болса, не залалды болса, білетҧғын – мен, 

сенің сҿзіңді ҧғатҧғын – мен, менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды 

екен, ғылымды ҧғып ҥйрене алмайды екен, осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз ҿздері 

неге жарайды?» – депті. Онан соң жҥрек айтыпты: «Мен – адамның денесінің патшасымын, 

қан менен тарайды, жан менде мекен қылады, менсіз тірлік жоқ. Жҧмсақ тҿсекте, жылы ҥйде 

тамағы тоқ жатқан кісіге тҿсексіз кедейдің, тоңып жҥрген киімсіздің, тамақсыз аштың кҥй-

жҽйі қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ҧйқысын ашылтып, тҿсегінде 

дҿңбекшітетҧғын – мен. Ҥлкеннен ҧят сақтап, кішіге рақым қылдыратҧғын – мен, бірақ мені 

таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын: 

жақсылыққа елжіреп еритҧғын – мен, жаманшылықтан жиреніп тулап кететҧғын – мен, 

ҽділет, нысап, ҧят, рақым, мейірбаншылық дейтҧғын нҽрселердің бҽрі менен шығады, менсіз 

осылардың кҿрген кҥні не? Осы екеуі маған қалай таласады?» – депті. Сонда ғылым бҧл 

ҥшеуінің сҿзін тыңдап болып, айтыпты: – Ей, қайрат, сенің айтқаныңның бҽрі де рас. Ол 

айтқандарыңнан басқа да кҿп ҿнерлеріңнің бары рас, сенсіз ешнҽрсенің болмайтҧғыны да 

рас, бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол, кейде 

жақсылықты берік ҧстап, кейде жамандықты берік ҧстап кетесің, соның жаман, – депті. -Ей, 

ақыл! Сенің айтқандарыңның бҽрі де рас. Сенсіз ешнҽрсе табылмайтҧғыны да рас. Жаратқан 

тҽңіріні де сен танытасың, жаралған екі дҥниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен 

тҧрмайсың, амал да, айла да – бҽрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де 

сҥйенгені, сенгені – сен; екеуінің іздегенін тауып беріп жҥрсің, соның жаман, – депті. – Сен 

ҥшеуіңнің басыңды қоспақ – менің ісім, – депті. Бірақ сонда билеуші, ҽмірші жҥрек болса 

жарайды. Ақыл, сенің қырың кҿп, жҥрек сенің ол кҿп қырыңа жҥрмейді. Жақсылық 

айтқаныңа жаны-діні қҧмар болады. Кҿнбек тҥгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа 

ермейді. Ермек тҥгіл жиреніп, ҥйден қуып шығарады. – Қайрат, сенің қаруың кҿп, кҥшің 

мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске кҥшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды 

босатпайды. Осы ҥшеуің басыңды қос, бҽрін де жҥрекке билет, – деп ҧқтырып айтушының 

аты ғылым екен. Осы ҥшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының 

топырағы кҿзге сҥртерлік қасиетті адам – сол. Ҥшеуің ала болсаң, мен жҥректі жақтадым. 

Қҧдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта, қҧдай тағала қалпыңа ҽрдайым қарайды деп 

кітаптың айтқаны осы, — депті. 

Тҽрбиелік мҽні 
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Ҽлемдегі кез-келген халықты алып қарасақ та, ең алдымен тҽлім-тҽрбиеге, білімге, 

адамгершілікке ҥндейді, болашақ ҧрпақтың ҿн бойына рухани азық сіңіруге тырысады. 

Ҿйткені тҽлім-тҽрбиенің, адамгершілік қасиеттердің адам ҿмірінде алар орны ерекше.  

Атақты ғҧлама ғалым, ҽлемнің екінші ҧстазы Ҽл Фарабидің де «Тҽрбиесіз берілген білім - 

адамзаттың қас жауы» деген аталы сҿзі бар. Осыдан-ақ тҽрбиенің адам ҿміріндегі маңызын 

кҿруге болады.  

Осы тҧрғыдан келгенде қазақ халқының ҧлы ақыны Абай Қҧнанбайҧлының ҿлеңдері мен 

қара сҿздері халыққа ерекше тҽрбие береді, адамгершілікке ҥндейді. Оңайдан қиынға қарай, 

жақыннан жыраққа қарай, қызықты, кҥлкілі жайдан ҥлкен толғаулы қорытындыға қарай 

біртіндеп жетектейді. Мҧның барлығы адамзатты адамгершілікке жетелеу мақсатында еді. 

Енді ақынның бірнеше қара сҿздеріне кҿңіл аударып кҿрелік.  

Абайдың қара сҿздерінің кім ҥшін болса да, тҽрбиелік мҽні зор. Ҽйтсе де білімге ҧмтылушы 

жастар ҥшін айрықша қҧнды. Ҿйткені ғылым да, ҿнер де жастар ҥшін. Адамның қолын 

бақытқа жеткізетін ілім - білімді игеру де жастардың ғана қолынан келетін іс. Қартайған 

адам қанша ҧмтылса да, ҿндірері аз болмақ. Сондықтан білімге ҧмтылған жастар ҧлы 

ақынның бҧл айтқандарын берік есте сақтауы қажет. 

Абайдың «Алтыншы», «Сегізінші», «Он бірінші» сҿздері жоғарғы ілім - білімге ҧмтылуға 

бҿгет жасайтын надандық, мақтаншақтық мінездерді шенеуге арналады. «Бірлік, тірлік» 

деген сҿз ҧғымдарының мҽнін аша келіп, «Алтыншы сҿзінде» Абай: «Бірлік - ақылға бірлік, 

малға бірлік емес», - дейді. 

Ҿзінің ҿлеңдеріндегі тҽрізді қара сҿздерінде де ҧрлық, парақорлық, пҽлеқорлық, 

мансапқорлық, тағы басқалар елдің ел болуына зор бҿгет екендігін айта келіп, «Қырық 

бірінші сҿзінде» ҧлы ақын екі нҽрсені ҧсынады: біріншісі – «Бек зор ҥкімет», екіншісі – 

қаржы. Ҥкіметтің кҥшімен қазақтың ҧл, қыздарын еріксіз тҥрде мектепке беріп, оларды 

ғылымның ҽр саласынан мамандандырып, ой – санасын жаңаша тҽрбиелеп, бҧрынғылардан 

мҥлде ҿзге психология, ҿзгеше наным – сенімдегі адамдар етіп тҽрбиелесе, сонда ғана елдің 

тҥзелетіндігін айтқан. 

Абайдың «Он жетінші сҿзі» қайрат, ақыл, жҥрек, ғылымға арналады. Алдыңғы ҥшеуі 

адам ҥшін ҿздерінің атқаратын жҧмыстарын айта келіп, ҽр қайсысы  ҿзін  бірінші орынға 

қойып таласады да, ғылымға тҿрелікке жҥгінеді.  

Ғылым ҥшеуінің де жақсылы, жаманды қасиеттерін дҽл сипаттап, ҽділ сынайды. Жеке 

– жеке ҥшеуінде де кемшілік бар. «...Осы ҥшеуің басынды қос, оның ішінде жҥрекке билет», 

- деп ҥкім шығарады. «Егер ҥшеуің ала болсаң, мен жҥректі жақтаймын», - дейді оларға 

ғылым. Демек Абай жҥректі, яғни адам – адамды сҥю, адам ҥшін қызмет етуді 

бірінші  орынға қояды. Бірақ ғылым бойынша да, Абайша да ең идеал нҽрсе – осы ҥшеуінің 

бірлігі. «Осы ҥшеуі ( ақыл, қайрат, жҥрек ) бір кісіде менің айтқанымдай табылса, табанының 

топырағын кҿзге сҥртерлік қасиетті адам сол», - дейді. 

Қорытындылай келе, біз ҧлы ақынымыз Абай Қҧнанбайҧлының дҽуірінде айтып кеткен 

сҿздерінің ҽлі кҥнге дейін ҿз ҿмірімізге қажеттілігін ҧғындық. Оның адамгершілікке 

баулыған, тҽрбиеге негізделген қара сҿздері арқылы  рухани азық алдық, адамдық сипатта 

бой тҥзеуге тырыстық. Демек бҧл ақынның халықпен бірге жасағандығы. 

Ақын мҧрасы – халықтың сарқылмас асыл қазынасы. Ҽр қазақта Абайдың қара сҿздеріндей 

тҽлім-тҽрбие алар ғибратты сҿздер кҿп болғай! 
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АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНДЕГІ ЖЕКЕ ТҦЛҒА МӘСЕЛЕСІ 

Оразгалиева Меруерт Дарубаевна 

 «Мұқан Тӛлебаев атындағы музыка училищесі» КМҚК 

 

Абай – ҿз заманына дейінгі дала ғҧламаларының даналық қазынасын толық 

меңгерген, бҥкіл кҿшпенділер дҥниетанымын, олардың болмысын, ақыл-ойын, парасатын 

дҥниеге таратып, адамзат санасының дамуына ҥлкен ҥлес қосқан біртуар, дара ойшыл. 

Абай шығармашылығы кҿшпелілер мҽдениетінің ҽлемдік рухани қазынаға қосқан ҥлкен 

ҥлесі десек қателеспейміз. Ҿйткені, Абайдың ғҧмыры мен шығармашылығы кҿшпелі ҿмір 

мен отырықшы ҿмірдің арасындағы тіршіліктің, танымның, мҽдениетін, салт-сананың, заң 

мен дҽстҥрдің, билік пен қоғамдық қайшылықтың, тҧрмыстың, кҿзқарастың нағыз 

арбасқан, таразыға тҥсіп тайталасқан тҧсының дҽл жҽне толық кҿрінісі болып табылады. 

Бҧл жерде айта кететін тағы бір жайт, қазақ табиғатының антибиологиялық 

тҧтастыққа, қандастыққа ҧмтылу қасиеті ҧлт бірлігінің нақты, тҧрақты шарттарының 

бірегейі болды. «Ҧлы дала, куаң табиғат, кҿшпелі ҿмір-салт маңдайға жазылған соңғы, сол 

жазмышқа кҿндігудің бірден-бір кепілі». Адамдар бірін-бірі жатсынбай, біріне-бірі арқа 

сҥйеп қана ҿмір сҥруі қажет. 

Бҧл қажеттілікті терең сезінген кҿшпелілер «адамның кҥні – адаммен» деген 

принципті тіршіліктеріне тірек еткен. Сондықтан да, ҽрбір кҿшпелі қазақ туыстық-

қатынастық жҥйелі тарата білуді ҿмір сҥрудің нормасы, моральдық- этикалық критерий 

деп білген. Мҧндай дҽстҥрдің бҧлжымай сақталуына жеті аталық ҥрдіс ҧйытқы болып 

отыр». Ҽке мен бала арасындағы сабақтастық ҿмірдің ҿзі тудырған ортақ мақсаткерлік 

кҿзқарас, дҥииетаным, іс-ҽрекет бірлігін Ҽ. Бҿкейханов пен С. Ғаббасовтың Қазан 

тҿңкерісіне дейін жарық кҿрген ғҥмырбаяндық зерттеу мақалаларындағы пайымдаулар 

мен ой-нҧсқалар айғақтай тҥседі. 

Абай дҥниетанымындағы философиялық сарындар ХІХ ғасырдың екінші 

жартысындағы қазақ қоғамының тҧрмысындағы тарихи қал-жағдайдан, саяси, ҽлеуметтік 

қҧрылыстағы кҥрт ҿзгерістерден туды. Осы жолдағы ізденіс Абайды адам мҽселесіне, 

адам ҿмірінің мҽні, мазмҧны, мақсаты деген мҽңгілік сарындарға қазақтың данышпан 

ақыны ретінде шешу тҧрғысынан алып келді. 

Менталитет – қоғамдық ғылымдардың жиынтық категориясы, осы себептен ол 

бҧлардың бҽрінің басын біріктіретін мҽдениет саласының жалпылама ҧғымы ретінде 

қабылдануы керек. Осы жағдайда талас та, тартыс та болмайды, ҽр ғылым менталитеттің 

ҿзіне қараған бетін зерттеп, азаматтың рухани болмысына ҿз ҥлесін қосқан болар еді. 

Екіншіден, бҧл ҧғымды тек ХХ ғасырда пайда болған нҽрсе деп қарамай, оған тарихи даму 

кҿшінде қандай мазмҧнда болды, «біздің бҥгінгі менталитетіміздің қалыптасуына 

қазақтың бҧрын ҿмір кешкен даналары қандай ҥлес қосты?» деген сҧраққа да жауап 

беруге тырысқан жҿн. Қазақ халқының бҥкіл салт-санасы, ҽдет-ғҧрпы, мақал-мҽтелдері, 

epтeгi, жыр-термелер, ойын-сауығы, жҧмбақтары мен жаңылтпаштары, айналып келгенде 

тірелетіні, тҽрбиелік мҽселе. Олар адамгершілікке, кҿпшілікке, азаматтыққа баулыған. 

Тҽрбиелік қасиет, «адам болу» шарттарына, егжей-тегжейіне дейін зерделеу қазақ 

даналарының ішінде ерекше Абайға тҽн. Сондықтан, қазақ менталитетін қалыптастыруда 

Абайдай ешкім еңбек еткен емес. М. Ҽуезов: «ҧстаздық, ҽлеуметтік талабының тҥп 

мақсаты жеке адамдарды жаманшылықтан арылтып, сол арқылы заманындағы қауым-

қоғамын жҽне бар халқын тҥзетіп ҿзгертпек болады» деп, Абайдың адамгершілік 

тҽрбиеге, оның негізі болатын мораль философиясын ашып кҿрсеткен. Абай қазақтардың 

кешегісі мен бҥгінін, болашағы мен олардың мінез-қҧлқын, салт-дҽстҥрлері мен рухани 

мҽдениетін, оқу-білімін, жастарға адамгершілік тҽрбие беру жолдарын тынымсыз 

ойлаумен ҿтті. Бip сҿзбен айтқанда, бҥгінгі уақыттың тҥсініктерімен зерделеп айтканда, 

хакімнің ой барысы қазақтың менталитеті қандай, оған тҽн кемшіліктерін қалай жоюға 

болады, не іcтey керек ол ҥшін? Ҽcіpece, ҿмірінің соңында дҥниеге келген «Қара 
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сҿздеріндегі» ой желісі осы мҽселелер маңында тҥйінделеді. Тҽрбие, адамгершілік, «толық 

адам» туралы ойлар ҥшінші, бесінші, алтыншы, тоғызыншы, он сегізінші, жиырма 

ҥшінші, жиырма жетінші, жиырма cегізінші, отыз алтыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші, 

қырық екінші, қырық тҿртінші сҿздерінде жан-жақты сарапталады. «Ҽpбip ҧлттың 

ҧлылығы ҿздеріне тҽн жағымсыз жақтарын жасырмай, аяусыз сынап, кҿрсете 

алатындығында» деген пікіp бар. Абай қазақ халқын басқа халықтардан, ҧлыстардан кем 

деп санаған емес, керісінше, халқы озық ойлы, озық мҽдениетті елдер санатына қосылып, 

олардан да асып тҥссе екен деп армандады. Ҿз халқының аяулы ҧлы ретінде ҿз заманында 

орын алған қаракетсіздікке, жалқаулыққа қарсы аянбай кҥресті. Абай, ең алдымен, бес 

нҽрседен, ҿсектен, ҿтірік айтудан, мақтаншақтықтан, еріншек, жалқаулықтан жҽне 

бекерден – бекер мал шашудан қашық болуға шақырды. Ҽрбір жалқау адам, каракетсіз 

қорқақ та болады, оның тірлігі де мардымсыз, сҥреңсіз болады. Ал мақтаншақ адам – 

ақылсыз, надан адам. Kici қашық болуы керек бес нҽрсе, ҽpі қарай сабақтаса кҿптеген 

келеңсіз қасиеттерге апарып тірейді. 

Шын, таза даналық сҿздердің ескірмейтініне, жоғалмайтынына отыз жетінші сҿзде 

келтірілген Абайдың жиырма ҥш ой ҿрнегі дҽлел. Ҧлы гуманист хакім былай 

дейді:«Ҽкесінің баласы – адамның дҧшпаны, адамның баласы – бауырың». «Ҿзің ҥшін 

еңбек қылсаң, ҿзі ҥшін оттаған хайуанның бірі боласың, Адамшылықтың қарызына еңбек 

қылсаң, Алланың сҥйген қҧлының бірі боласың», «Егер мен закон қуаты қолымда бар кісі 

болсам, адам мінезін тҥзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім». Ҽр заманда 

момынның жоғын жоқтап, мҧңын тыңдап, жағдайын жасауға тырысқан халық ғаделет, 

рахым, қайрат, қажыр иелері болған. Абай сҿздерінде ондай кісілерге тҽн қасиеттер 

мыналар: махаббат, шапағат, нысап, мархама, таза фиғыл, мағрифат, кҿкірегі, кҿңілі 

тірілік, имандылық, мҧсылмандық, еңбекқорлық, адалдық, ҧятшылық, бауырмалдық, 

мейірімділік, сезімталдық, ақылдылық. Адамшылық адам табиғатына сай болу ҥш 

ғашықтықтан туады. Бірінші, дҥниені, адамның ҿзін жаратқан Аллаға ғашықтық. Ғылым 

Алланың бір сипаты болғандықтан, ғылымға ғашықтық. Алланың жолы хақиқат жолы 

болғандықтан, хақиқатқа, растыққа ғашықтық. Ал, егер мал, мақтан, қадыр, сый, қҧрмет 

Алланың ырқарымен, адамды ҿзі іздеп тапса, ол адамдықты бҧзбайды, керісінше 

адамдыққа кҿрік береді. 

Пендешіліктен туатын жағымсыз қасиеттер де кҿп болмаса, аз емес. Ондай 

қасиеттер бойын жайлаған адамдарды Абай жарым адам, жарым мҧсылман деп атайды. 

Олар надандық, еріншектік, зҧлымдық, қиянатшылдық, ҧятсыздық, арсыздық, менмендік, 

кҥндестік, мақтаншақтық, мансапқорлық, тҽкаппарлық, жігерсіздік, талапсыздық, 

салғырттық, жеңілдік, ҿсемпаздық, ашуланшақтық, қапашылдық, маскҥнемдік, 

тамыршылдық, қанағатсыздық. Бҧл қасиеттердің бҽрін Абай бір деңгейге қоймайды. 

Олардың біразы бірін-бірі тудырып, адамды азғындатып жатады. Жалғыз қазақ емес, 

жалпы адамға тҽн қасиеттер ретінде, хакім ҥшеуін атайды. «Кҥллі адам баласын қор 

кылатын ҥш нҽрсе бар. Сонан қашпақ керек. Ҽуелі надандық, екінші – еріншектік, ҥшінші 

– залымдық деп білерсің». 

Ҽр азамат кез-келген ҿмірлік жағдайда Абайдың сҿздерін еске тҥсіріп, ҽрекет етуге 

тырысып, табысқа, бақытқа жету ҥшін, ҽрбір жас Абайдың «Толық адам» ілімін игеруге 

талпынуы керек. Бірақ, бҧл ілімді кҥнделікті ҿмірге қалай лайықтау керек? Қазіргі 

қоғамда жиі кездесетін, мотивация, жетістік туралы жазылған орыс, ағылшын тілді 

кітаптар кҿп. Олардағы негізгі тҥйін, адам баласы ҿзін 4 бағытта дамытуы керек дейді, 

яғни, 1) рухани; 2) ақыл-ой (интеллектуалды); 3) дене дамуы (физикалық); 4) материалдық 

даму. Осы 4 дамудың тҧжырымы Абайдың даналық сҿздерінде бар. Хакім: «Ҥш-ақ нҽрсе 

адамның қасиеті, Ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек» деп тҥйіндейді. Яғни, «ыстық 

қайрат» – физикалық дамуды, «нҧрлы ақыл» – интеллектуалды дамуды, «жылы жҥрек» – 

рухани дамуды білдіреді. Ал, осы 3 дамуды берік ҧстанған, ҿзін 3 бағытта дамыту 

жолында жҥрген ҽрі дамытқан адам қайтсе де «материалдық дамуға» қол жеткізеді. Абай 

айтқан «Толық адамның» мҽні осы. 



71 
 

Ағылшында «Successful man», орыста «Успешный человек» деген ҧғым сҿз бар. 

Оны қазақтар «табысты адам, жетістікке жететін немесе жетістікке жеткен адам» деп 

ҽртҥрлі айтып жҥр, осы сҿзді Абай «Толық адам» деп жеткізген. 

«Толық адам», тек қана, діни-рухани, пҽлсапалық қана ҧғым емес. «Толық адам» 

болу идеясы қазіргі ҿмірмен біте қайнасқан, ХХІ ғасырдың барлық талап-шарттарына 

жауап бере алатын ҿміршең, нағыз қазақы ҽрі жаһандық деңгейде жҧмыс істейтін мықты 

жоба. Тек, оны дҧрыс тҥсініп, қарапайым тҥсіндіріп, жеке ҿмірімізге тиімді енгізе білуіміз 

қажет. Оның кілті – жоғарыда айтқан дамудың 4 бағытын ҧстануда! 

Ҧлы Абайдың шығармашылық мҧрасы – халқымыздың ғасырлар бойы маңызын 

жоймайтын рухани қазынасы. Абайдың сҿзі – қазақтың бойтҧмары, Абайды тану, бағалау, 

насихаттау, оқыту – қоғамдық ой-санада тың серпілістер туғызып, мақсаткерлікке 

жҧмылдырады. Заман, уақыт талабына орай Абайды жаңа қырынан тану, ғылыми 

тҧрғыдан тың байламдар жасалуы – заңдылық.Ҧлы ақын шығармаларын терең де, жан-

жақты таныту арқылы елжанды, халқымыздың ҽдебиетін, ҿнерін, салт-дҽстҥрін, 

мҽдениетін, тілін ҧлттық қҧндылық ретінде бағалайтын, эстетикалық талғамы жоғары, 

білім, білік, дағдылармен қаруланған, тҥйген ойларын іс жҥзінде ҿз кҽдесіне жарата 

білетін, ҧлттық сана-сезімі қалыптасқан, ҿркениетті қоғамда ҿмір сҥруге лайықты, терең 

ойлайтын дара тҧлға – «толық адамды» қалыптастыру. 
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  АБАЙДЫҢ  ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛІК,  

ТАҒЫЛЫМДЫҚ МӘНІ, БАҒЫТ-БАҒДАРЫ 

Садуакасова Миргуль Орынгалиевна 

«Жақия Шайжүнісов атындағы электронды колледжі» КМҚК  

 

   Дана Абайдың қара сҿздері кім – кімге болса да саналарына  ордалы ой салатыны 

анық. Соның ішінде жастарға берері мол. Болашаққа енді қадам басып, ҿмірінің кірпішін 

қалайын деп жақтан жастарға жақсы мен жаманды, харам мен пайдалы істің ара-жігін 

ажыратып береді. Абай – дара, Абай – дана деп ҧрандататын қазақ жастары жетерлік. Бҧл - 

қоғамның Абайды ҥлгі ететіндігінін жҽне Абайдың сара жолымен жҥргендігінің айқын 

кҿрінісі. 

   Абай ҿз заманындағы ҿзекті мҽселенің бірі жастардың надандығы, қараңғылықта 

тҧншығып, жарыққа ҧмтылмағандығын, жастардың тҽрбие мен білімнен қалыс қалғаны, 

имандылықтан алыс болғанын сҿз етеді. Абай жастарға  ҥлгі насихат болсын деп, ҿмірден 

кҿрген -тҥйгені молайған шағында,  асыл мҧра қылып, қара сҿздерін қалдырды. Сол 

заманның қап – қара тҥнегінде бір жарық сҽуле болып жарқырап, жҧлдыздай жанған жоқ па? 

Қиын қыстау заманда жастарды ғылым- білімге шақырып, жақсы істерге тҽрбиелеуге 

тырысып, қазақтың қамын ойлап, ертеңі мен бҥгіні деп шырылдаған ҧлт жанашыры ғой Абай 

атамыз.  

   Қазақ мҽдениеті мен ақыл  - ойының заңғар биігі Абай Қҧнанбайҧлынан кейінгі талай 

дҥлділ жарап шығып, ҿздерінің ҿлмес туындыларын тарту етсе де, хҽкім Абайдың жҧлдызы 

биік тҧрады. Бҧның себебі, Абай шығармашылығының ҿміршеңдігі ҽрі ҽмбебаптығы, терең 

мағынасы мен шынайылығы. Қай заманда болмасын кездесетін қоғамдағы мҽселелерінің 

ҿзектісі.  

   Ақынның жиырма бірініші қара сҿзінде айтылатын – мақтан деген қасиет бар. Осы 

мақтан деген қасиет ҽр баланың бойында кездесетін жағымсыз қасиет. Ақылымен білім – 
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парасатымен мақтанса бір жҿн ғой. Арзан ойын – кҥлкімен, қҧны жоқ ақша, ас болмайтын 

мал – мҥлкімен, пайдасы жоқ ісімен мақтанады. Шын мақтанның не екеніне мҽн де бермейді. 

Абайдың жетінші қара сҿзінде: жас бала анадан туғанда екі тҥрлі мінезбен туады.  Біреуі – 

ішсем, жесем, ҧйықтасам ал  екіншісі  - кҿрсем, білсем, ҥйренсем дейді екен. Ғылым туралы 

Абай кҿп айтқан. «Ғылымсыз оқыған намаз, тҧтқан ораза, қылған хаж, ешбір ғибадат орнына 

бармайды» (10-сҿз). «Ғылым – Алланың бір сипаты, ол хақиқат, оған ғашықтық ҿзі де 

хақлық һҽм адамдық дҥр» (38-сҿз). «Ғылымның бір аты – ақыл» (сонда). Абайдың білуінше, 

ғылым (ақыл-ес) - Тҽңіріні, ҿзін-ҿзі жҽне дҥниені танымақтық ҥшін Жаратушы дарытқан 

қҧрал. Олай болса, пенделеріне ол қҧралды қолданбау қисынға жата ма? Дін осы екен деп, 

ой-сананың бҽрін тҧмылдырықтап-тҧмшалап тастау жҿн бе? Ғылымсыз дін - ҿлі догмат, 

миды шірітетін схолостика. Білім алуға, ғылым мен техника ҿркендеуіне тҧсау салғаны ҥшін 

схолостиканы Абай «бҥкіл шығыстың сол заманға шейін кенже қалуына себеп болған, кесел-

кедергінің бірі деп танып, онымен бірде-бір адым баспайды. 

«Ғылымды азық қыл!» деп айтқаны бҽрімізге мҽлім. Бақсақ, Абайдың «Сен де сҥй Ол 

Алланы жаннан тҽтті» деуінде ғылымды сҥй деген де астар бар. Ҿйткені, ғылым, білімі таяз 

пенденің Аллаға шын ғашықтығы неғайбіл, тіпті мҥмкін емес. Керісінше, кҿкірек кҿзі ашық 

ҽрбір тақуа адам парасат иесі, рухани азықтың кеніші. Сонымен, ғылым - ҽлемді жаратушы 

ҧлық сипат һҽм қоғамды дамытушы қҧдірет деген Абай танымы еш кҥмҽн туғызбайды. Енді 

ғылыммен қолтықтасқан феномендер - махаббат, ҽділетке келейік. Абай: «..Неше мың тҥрлі 

діннің бҽрі де ғаделет, махаббат Қҧдайға лайық деген» (45-сҿз) дейді. Қҧдайдың ҽмір, 

заңдары кҿп. Солардың ең ҧлығы - мейірім, ҽділет екенін Абай: «Бҧлардың керек емес жері 

жоқ, кіріспейтҧғын да жері жоқ. Ол – жаратқан Тҽңірінің ісі», - деуімен бекіткен. Махаббат 

пен ҽділет сезімдер бірінсіз бірі тҧл, жартыкеш. Сол ҥшін Абай екі ҧғымды қосақтап, 

«ҽділет-шапағат» деген бҥгінгі қоғамдық санамыз ҥшін аса қажетті терминді айналымға 

енгізеді.  «Ҥш-ақ нҽрсе - адамның қасиеті: Ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек» дейді. 

Осы ҥш қасиет адам бойында кездесетін болса онда алынбайтын қамал, бағындыра алмайтын 

шың, тҥсінбейтін ілім  жҽне иманды жҥрек те болады.  

   Мен ҧстазбын. Казір мен болашақ мҧғалімдерге дҽріс беріп жҥрмін. Менің мақсатым 

– болашақ бастауыш сынып мҧғалімдеріне ҧлы Абайдың қара сҿздерін мысал, ҥлгі, 

мотивация жҽне ҿмірлік сабақ ретінде қолдану. Болашақ жастарға дҧрыс тҽрбие, қажетті 

білім бергім келеді. Ҿзімнің бар білімім мен біліктілігімді  болашақ жастардың игілініне 

жҧмсауға тырысамын. Абай атамыздың бір қара сҿзінде айтқандай  «Адам баласына адам 

баласының бҽрі – дос» деп бір – біріне бауырмалдыққа, ҧйымшылдыққа баулимын.   

Абайдың қара сҿздерінің мҽн мағынасы тереңде. Жастарға қара сҿздің мҽн мағынасын 

тҥсіндіру бала кезден басталуы тиіс. Ес біліп, жазу сызуды ҥйренген, ғылым- білімнің 

алғашқы парағын ашқан сҽттен бастап, санасына сіңіру қажет. Қара сҿздердегі жаман мен 

жақсы қасиеттерді салыстыра кҿрсетіп, ҧғындыру керек. Есейіп ер жеткенде ҿміріне пайдасы 

тиетіні сҿзсіз. Ҧлтымыздың ҧлылығы мен Абайдың қара сҿздерін жастарға оқытып, 

жаттатып қана қоймай, оның мағынасын тереңінен тҥсіндіру қажет. Ал бҥгінгі жастарымыз - 

ҧлтымыздың ертеңгі болашағы. Сондықтан бастауыш сыныптан мҧғалімдеріне, солар 

арқылы бастауыш сынып оқушылары санасына Абайдың қара сҿздерін сіңіріп, салған сара 

жолымен тҽрбиелеу қажет. «Тҽрбиесіз алынған білім адамзаттың қас жауы» демекші. Ең 

бірінші тҽрбие, тҽртіп. Тҽртіп болмаған жерде білім де, басқасы да болмайды. Сондықтан 

Абайдың қара сҿздері ҧстаз жҽне ата – ана тарапынан тҽрбиелеуге ҿзінің ҥлкен септігін 

тигізеді. 

   Қара сҿздің барлығын публицистикалық шығарма деп тануға ҽбден болады. Себебі 

қайсы-бірін оқысаңыз да санаңызға қозғау салып, ойыңызды шымырлата тҥспегі анық. Тіпті 

білім-ғылым жайында жазылған қара сҿздерден ерекше қуат алып, мотивация алатын жандар 

да баршылық. Ҽрбір қазақ азаматы осы қара сҿздерді оқып шығуға міндетті деп санаймын. 

Ҽлбетте ол ҧлтының нағыз жанашырын тҽрбиелеп шығаратыны анық. 45 қара сҿздің 

барлығын да жаттап алған жастардың саны бҥгінгі кҥні аз болса да алдағы уақытта 
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кҿбейетініне сенемін. Ақыл, жҥрек, қайрат ҥшеуін бірге ҧстап, Абай атамыздың нҧсқауымен 

жҥрсек, келешегіміз жарқын болшағымыз баянды болары сҿзсіз! 
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«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

 Ҽлемдегі кез - келген халықты алып қарасақ та ең алдымен тҽлім- тҽрбиеге, білімге, 

адамгершілікке ҥндейді, болашақ ҧрпақтың ҿн бойына рухани азық сіңіруге тырысады. 

Ҿйткені, тҽлім-тҽрбиенің, адамгершілік қасиеттердің адам ҿмірінде алар орны ерекше. 

Атақты ғҧлама ғалым, ҽлемнің екінші ҧстазы Ҽл-Фарабидің: «Тҽрбиесіз берілген білім - 

адамзаттың қас жауы», - деген аталы сҿзі бар. Осыдан-ақ тҽрбиенің адам ҿміріндегі маңызын 

кҿруге болады. Осы тҧрғыдан келгенде қазақ халқының, ҧлтымыздың рухани мақтанышы, 

ҧлы гуманист ақыны Абай Қҧнанбайҧлының ҿлеңдері мен қара сҿздері халыққа ерекше 

тҽрбие береді. Жеңілден қиынға қарай, жақыннан жыраққа қарай, қызықты, кҥлкілі жайдан 

ҥлкен толғаулы қорытындыға қарай біртіндеп жетектейді.  

 Шығыс пен Батыс классиктерінің ағартушылық ой-пікірлерінен мол нҽр алған ҧлы 

ақын бала тҽрбиесі мҽселелеріне кеңінен тоқталып, ҿзінің ҿлеңдері мен қара сҿздерінде  

педагогикалық кҿзқарасын білдіреді. Адам мінезіндегі орынсыз мақтан, ойсыздық, 

салғырттық, кҥншілдік, кҿрсеқызарлық сияқты жаман ҽдеттердің ақыл мен ойды 

тоздыратынын айта келіп, естігенді есте сақтау, кҿргеннен ҥлгі-ҿнеге алу, жаман ҽдет-

дағдыдан бойын аулақ ҧстау, нҽпсіні ақылға жеңдіру, ҧстамды болу сияқты адамгершілік 

қасиеттерді насихаттайды. «Егер есті кісінің қатарында болғың келсе, кҥнінде бір мҽрте, 

болмаса жҧмасында бір, ең болмаса айында бір, ҿмірді қалай ҿткізгенің жайында ҿзіңнен 

ҿзің есеп ал», - дейді. Яғни, адамның ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу мҽселесінің маңызы мен мҽніне 

ерекше тоқталады.  

 Ҧлы ойшыл, хакім Абайдың поэтикалық шығармалары мен қара сҿздері пҽлсапалық, 

этикалық, эстетикалық, психологиялық жҽне педагогикалық ой-пікірлерге толы.  

 Абай адам мінезінің қалыптасуы тҽрбиеге, ортаға байланысты екенін дҽлелдеді. 

Ҿзінің отыз жетінші қара сҿзінде: «Мен, егер заң қуаты қолымда бар кісі  болсам, адам 

мінезін тҥзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім», - деді.  

 Ҧлы ағартушы ҿз заманынды айналасын қоршаған ҽділетсіздік қазақ халқын аздырып 

бара жатқанын, жас ҧрпақты тҽрбиелеуге теріс ықпалын тигізетіндігін байқап, халықты, 

ҽсіресе, жастарды адамгершілікке тҽрбиелеуге ерекше кҿңіл аударды. 

 Жастар бойына дарытуға тиісті жоғары адамгершілік қасиеттер ретінде туған елге 

деген сҥйіспеншілік пен ерлік, табандылық пен адалдық, парасаттылық пен сыпайылық, 

адамдарға қайырымдылықпен қарау, еңбек сҥйгіштік, жарқын ҿмірге ҧмтылушылдық екенін 

атап кҿрсетті. Ақын бір ҿлеңінде (1886ж.): 

 Қартайдық, қайғы ойладық, ҧлғайды арман,  

 Шошимын кейінгі жас балалардан. 

 Терін сатпай, телміріп кҿзін атып, 

 Теп-тегіс жҧрттың бҽрі болды аларман, - 

деп ҿз кезіндегі жастардың осындай жағымсыз мінездерін қатаң сынға алды. Уақытын 

еңбексіз бос ҿткізгендерді, еріншектерді, адамгершілік қасиетке ҧмтылмайтындарды 

мейлінше жек кҿрді.  

 «Он жетінші қара сҿзі» қайрат, ақыл, жҥрек, ғылымға арналады. Алдыңғы ҥшеуі адам 

ҥшін ҿздерінің атқаратын жҧмыстарын айта келіп, ҽрқайсысы ҿзін бірінші орынға қойып 

https://kk.m.wikibooks.orq/wiki
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таласады да, ғылымға тҿрелікке жҥгінеді. Ғылым ҥшеуінің де жақсылы, жаманды 

қасиеттерін дҽл сипаттап, ҽділ сынайды. Жеке-жеке ҥшеуінде де кемшілік бар. «...Осы 

ҥшеуің басынды қос, оның ішінде жҥрекке билет», - деп ҥкім шығарады. «Егер ҥшеуің ала 

болсаң, мен жҥректі жақтаймын», - дейді оларға ғылым. Демек Абай жҥректі, яғни адам – 

адамды сҥю, адам ҥшін қызмет етуді бірінші орынға қояды. Бірақ ғылым бойынша да, 

Абайша да ең идеал нҽрсе – осы ҥшеуінің бірлігі. «Осы ҥшеуі (ақыл, қайрат, жҥрек) бір кісіде 

менің айтқанымдай табылса, табанының топырағын кҿзге сҥртерлік қасиетті адам сол», - 

дейді. 

 Дҽл осы тҽрізді, тағы бір ҥлкен адамгершілік мҽселесін қозғайтын шығармасы - «Отыз 

алтыншы қара сҿзі». Қара сҿз ҧят туралы. Ҿз кезегінде ҧяттан, ардан безгендерді сынай 

келіп, ҧят жҽне оның тҥрлерін сҿз етеді. Ҧяттың бір тҥрі - адамның балалық дҽуірінде 

болатын табиғи қҧбылыста, екіншісі – жасықтық, ынжықтықпен байланысты. «Ҧялмас 

нҽрседен ҧялған ҧялу – ақымақтық, жамандық», - дей келіп, шын мҽніндегі ҧят қандай болу 

керек деген сҧраққа жауап береді. 

 «Ҧят деген – адамның ҿз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен ҿз мойныңа 

салып, сҿгіп, қылған қылмысының аты. Ол уақытта тілге сҿз де тҥспейді, кҿңілге ой да 

тҥспейді. Кҿздің жасын, мҧрынның суын сҥртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. 

Кҿзің кісі бетіне қарамақ тҥгіл, еш нҽрсені кҿрмейді. Мҧндайлыққа жетіп ҧялған адамға 

ҿкпесі бар адам кешпесе, яки оның ҥстіне тағы аямай ҿртендіріп сҿз айтқан кісінің ҿзінің де 

адамшылығы жоқ десе болар», - дейді. 

 «Ҧят кімде болса, иман сонда» деген қазақтың мақалынан да ҧятқа ҥлкен мҽн бергенін 

кҿреміз. Сондықтан да ҧлы ақынымыз Абай да бҧл мҽселеге аса кҿңіл бҿліп, ҿскелең 

ҧрпақтың ар-ҧяттарын таза сақтауын арман еткен. Бҧл қара сҿздің бҥгінгі таңда да тҽрбиелік 

мҽні зор. 

 Ақын толық адам болу туралы ҿзінің жҥйелі де қалыптасқан кҿзқарасының тезисін 

ҧсынады. Онысы: 

Адам болам десеңіз... 

Бес нҽрседен қашық бол..., 

Бес нҽрсеге асық бол, - деген жолдарда жатыр. 

 Ақынның бҥкіл шығармаларындағы негізгі бір тҧтас тақырыпта ҿзекті идея болған. 

Абайдың пікірінше, ішкі рухани қазынамыздың молығуы тікелей ҿзіміздің қолымыздағы іс. 

Осы пікір Абайдың «Он тоғызыншы сҿзінде» де қайталанады. Абайдың дҥние танымы 

бойынша сананың, ақылдың пайда болуы кҥнделікті ҿмір тҽжірбиесінің нҽтижесінен ғана 

туындайтын табиғи қҧбылыс. Сондықтан да Абай «Он тоғызыншы сҿзінде»: 

 «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, кҿріп, ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі 

жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, кҿргені кҿп болған адам білімді болады. 

Естілердің айтқан сҿздерін ескеріп жҥрген кісі ҿзі де есті болады. Сол естілерден есітіп 

білген жақсы нҽрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам 

десе болады», - деп жоғарыдағы ҿлең ҥзіндісіндегі ойын осы сҿзінде одан ары кеңіте отырып 

дамытатынын кҿруге болады. 

 Ҧлы гуманист-ақынның педагогикалық, тағылымдық мҧраларының мҽні мен маңызы 

бҥгінгі таңда да ҿміршең,  ҿзекті. Қара сҿздерінің  қайсы бірін оқысаңыз да санаңызға қозғау 

салып, ойыңызды шымырлата тҥсетіні анық.  

 Қорытындылай келе, біз ҧлы ақынымыз Абай Қҧнанбайҧлының дҽуірінде айтып 

кеткен ғибратты сҿздерінің ҽлі кҥнге дейін ҿз ҿмірімізге қажеттілігін ҧғындық. Оның 

адамгершілікке баулыған, тҽрбиеге негізделген қара сҿздері арқылы рухани азық алдық, 

адамдық сипатта бой тҥзеуге тырыстық. Демек, бҧл ақынның халықпен бірге жасағандығы. 

Ақын мҧрасы - халықтың сарқылмас асыл қазынасы. Ҽр қазақта тҽлім алар ғибратты сҿздер 

кҿп болғай. 
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«ҚАРА СӚЗДЕРДЕГІ» ҒЫЛЫМ МӘСЕЛЕСІ 

Секенова Арайлым Мейртайқызы 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

 Шығармашылығының ҿзегіне білім мен ғылымды арқау еткен  ҧлы Абай білім мен 

ғылымды барлық жайдан жоғары қойды. Хҽкім Абай: "Ғылым – Алланың бір сипаты, ол 

хакиқат, оған ғашықтық ҿзі де хақылық һҽм адамдық дҥр", - дейді ҿзінің отыз сегізінші 

қара сҿзінде.  

 Абай, ғылымның тҥрлеріне кеңінен тоқталмаса да  32-ші қара сҿзінде білім-ғылым 

ҥйренгісі келетін талапкерлерге ҿзінің ақыл-кеңесін береді.Білім-ғылым ҥйренбекке талап 

қылушыларға ҽуел білмек керек, - деп басталатын Абайдың 32-қара сҿзін қарапайым тілде 

қысқаша жҥйелесек, Абай былай дейді:  

Бірінші. Ғылымды ҽйтеуір бір керек болып қалар деген есеппен ҥйренбе. Ол ҥшін 

ғылымға шын махаббатпен қҧмар болып, білуді анық мақсат етіп, білмеген нҽрсеңді 

білгеннен кҿңілің рахат алып, енді тағы да біле тҥссем екен деген ойдан ғылымға деген 

сҥйіспеншілік-махаббатың жоғарылай тҥседі. Сонда ғана ҽрбір естіген, кҿргеніңді анық 

ҧғып, оны ҿз суретімен ішке жайғастырасың. Кҿңілің ҿзге нҽрседе болып, ғылымды оған 

себеп қана қылмақ ҥшін ҥйренсең, ондай білімге кҿңілдің мейірімі шала болады. Шала 

мейір шала байқайды. 

Екінші. Ғылымды ақиқат мақсатпен, білмек ҥшін ҥйрену керек. Бахастық яғни 

бақталастық ҥшін ҥйренбе. Азырақ бахастық ҿзіңді ҿзің пысықтау ҥшін керек те шығар. 

Кҿбірек бахастық, бақталастық адамды бҧзады. Себебі, бақталас адам – ақиқат ҥшін 

бақталас болмайды. Жеңбек ҥшін бақталас болады. Ондай бақталастық кҥншілдікті 

зорайтып, адамгершілікті азайтады. Ондайлар ғылымды мақсат етпейді. Бақталастық яки 

Абай тілімен айтқанда бахастық ғылым жолындағы адамдарға жат емес. Бірақ оған берілу 

адамды ҿзімшіл, менмен етіп, мақтаншаққа айналдырады. Ондай адамдар ҿсектен де, 

ҿтіріктен де, ҧрыс-тҿбелестен де бойын аулақ ҧстамайды. 

Ҥшінші. Ақиқатыңмен, бар болмысыңмен кҿзің жетсе, одан еш уақытта бас тартпа, ҿлсең 

айрылма 

Тҿртінші. Білім-ғылымды кҿбейту ҥшін адам бойында ойласып, пікір алысатын, 

екінші, ол пікірді сақтап қорғайтын екі тҥрлі қуатты қасиет болу керек. Бҧлар зораймай, 

ғылым зораймайды. 

Бесінші. Ақылға кесел нҽрселерден сақ болған жҿн. Естіген нҽрсені ҧмытпасқа тҿрт тҥрлі 

себеп бар. 

1. Кҿкірегі байлаулы берік болу керек. 

2. Сол нҽрсені естігенде я кҿргенде бірдемеге ҥлгі етіп, ҧқсатып, бар ынтамен ҧғу 

керек. 

3. Бірнеше рет қайталап, кҿңілге бекіту керек. 

4. Ой кеселді нҽрселерден қашық болу керек. Ол кеселді нҽрселер: салғырттық, 

уайымсыздық, ойыншы-кҥлкішілдік, я бір қайғыға салыну, болмаса бір нҽрсеге 

қҧмарлану, бҧл тҿрт нҽрсе ақыл мен ғылымды тоздыратын нҽрселер. (31-қара сҿз)  

Алтыншы. Ғылымды, ақылды сақтайтын мінез деген сауыт бар. Сол мінез бҧзылмасын. 

Ол ҥшін кҿрсеқызарлық пен біреудің орынсыз мінезіне, я сҿзіне немесе кез-келген 

қызыққа еріп кеткіш мінездің тҧрлаусыздығынан аулақ болған жҿн. Олай болмаған 
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жағдайда мінездің беріктігі бҧзылады. Онан соң оқып ҥйреніп те пайда жоқ. Мінезде 

арды, ақылды сақтарлық қайраты бар болсын. Бҧл ақыл ҥшін, ар ҥшін болсын, - деп 

аяқтайды хҽкім Абай ҿзінің 32-ші қара сҿзін. 

Абай  ғылым ҥйренуші талапкерлер ҥшін моральдық-философия тҧрғысындағы 

адамгершілік пен биік рухани қарым-қатынас, этика мҽселесін басты орынға шығарған. 

"Ғылымсыз ахирет те жоқ, дҥние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тҧтқан руза, 

қылған қаж ешбір ғибадат орнына бармайды", - деген Абай  білім мен ғылымды жан-

тҽнімен, жанталас қимыл ҥстіндегі ой арпалысымен насихаттады.  

Осы орайда абайтанудың негізін салушы,  ҧлы ғалым М.О. Ҽуезовтің 1927-31 жылдары 

жазған Абайдың тҧңғыш ғылыми ҿмірбаянында жазып қалдырған Абай ҿмірінің бір 

дерегін мҧхият қарасақ. 

Қҧнанбай Абайға ҥш тҥрлі сын айтады. Біріншісі, жҧрттың бҽрімен кҥліп 

сҿйлесесің, жайдақ су сияқтысың, екінші, кҿрінгенмен жақын боласың, кісі талғамайсың,  

ҥшінші орысшылсың, орыстың дҧшпандығын ҧмытасың дейді. Абай Қҧнанбай тарапынан 

ҿзіне айтылған осы ҥш сынның ҥшеуіне де ҧтымды жауап қайтара келе, орысшылсың 

дегенге: "Заман орыстыкі, ол – жеңген, біз – жеңілген елміз. Ендігі кҥнде алысатын 

дҧшпаныңның айласы мен ҽдісін білмесең, алысқа шығудан мағына жоқ. Мен орыстың 

ҿзін сҥймесем де, ҿнері мен ебінен ҥлгі алуға керек", - депті. Абайдың бҧл сҿзінен 

болашақ ҧлы ақынның халықты ҿнер-білімге, ағартушылыққа шақырған ойларының" тҥп 

темірқазығын" аңғарамыз. 

Білімді ел ешкімге де қҧл болмайды. Осы қағиданы терең тҥсінген Абай, халқының 

ҧлттық санасын кҿтере отырып, қабырғалы дамыған елдердің қатарына қосу мақсатында, 

ҿз шығармашылығындағы басты орынды білім мен ғылымға берді.  

Абай еш уақытта білім мен тҽрбиені бір-бірінен бҿліп алып, жеке қарастырмаған. Жақсы 

тҽрбие білім арқылы келеді, - деп есептеген Абай, білім мен ғылымның адам ҿміріндегі 

орнын ҿте терең тҥсінді. Ол ғылым мен білімді тҽрбиемен ҧштастыра қарастырып, 

адамгершілік негізі – білім мен ғылым, - деген ҿте кҥрделі ой ҧстанымда болды.  Ҿз 

шығармашылығында білім мен ғылымды басты орынға шығарған Абай бар кҥш-жігерін 

халқының ҧлттық санасын кҿтеруге жҧмсады. 

Білімді, рухани дҥниесі бай халық қана қоғамдық дамудың биік сатысына 

кҿтерілмек. Осы қағиданы берік ҧстанған Абай 1880 жылдары жазылған ҿлеңдерінде 

рухани дҥниенің қайнар кҿзі – білім, ғылымды сҿз етіп, адамгершілік пен ақыл, ар-ҧят 

яғни адам бойындағы рухани байлықты басты орынға шығарды.  

Хакім Абай ҿзінің 32-ші қара сҿзінде: "Ғылымды ҥйренгенде, ақиқат мақсатпен 

білмеу ҥшін ҥйренбек керек. Егер дін кҿңілің ҿзге нҽрседе болса, білім-ғылымды соған 

себеп қана қылмақ ҥшін ҥйренсең, ондай білімге кҿңіліңнің мейірімі асырап алған 

шешеңнің мейірімі секілді болады. Адам кҿңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның ҿзі де 

мейірленеді, тезірек қолға тҥседі. Шала мейір шала байқайды", -дейді . 

Қашан бала ғылым, білімді махабатпен кҿксерлік болса, сонда ғана оның адам аты 

болады,  - деген (38-ші қара сҿз) Абай іліміне сҥйенсек: Адамның ішкі жан дҥниесі – 

адамгершілігі мен ақылының, сабыры мен қайратының, мейірімі мен ҽділетінің рухани 

қайнар кҿзі – білім мен ғылым. Білімі мен ғылымы жоқ немесе білім-ғылымы шала адам 

рухани дағдарысқа тез ҧшырары хақ. Оның арғы жағында – адами азғындық тҧр. 

Біз, адамның адамдығы ғақыл (ақыл) ғылым деген нҽрсе бірлҽн 

(38-ші  қара сҿз), -деген Абай. 

Адамның қолын бақытқа жеткізетін ілім - білімді игеру де жастардың ғана қолынан 

келетін іс. Қартайған адам қанша ҧмтылса да, ҿндірері аз болмақ. Сондықтан білімге 

ҧмтылған жастар ҧлы ақынның бҧл айтқандарын берік есте сақтауы қажет. 
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ҦЛЫ АБАЙ ҚАРА СӚЗДЕРІНДЕГІ МОРАЛЬ ТӘРБИЕСІНІҢ АЛАТЫН ОРНЫ 

Сулейменова Айгуль Кадылбековна 

«Электротехника колледжі» КМҚК 

 

Зерттеудің ҿзектілігі: Ҧлы Абай насихат сҿздерін адам болмысына қатысты мҽңгілік 

тақырыптарға арнаған, сҿздердің мҽні уақыт ҿткен сайын тҥрленіп, қҧндылығы арта тҥсіп 

отыр. Қай заманда болмасын адам бойынан табылатын моральдық-этикалық қасиеттерді 

зерттей отырып, қара сҿздердің қазіргі заман жастарына тҽлім-тҽрбие берері сҿзсіз деген 

ойға келдік.  

Зерттеу жҧмысының мақсаты: Абайдың нақыл сҿздері парақорлық, дҥниеқоңыздық, 

ҧятсыздық сияқты адамды аздыратын қылықтардан аулақ болуды мақсат етеді. «3-ші», «6-

шы», «15-ші» сҿздеріндегі таразыланған ой-пікірлерін қарастыру жҧмыстың басты мақсаты 

болып табылады. 

Зерттеу жҧмысының міндеті: Ҧлы ақын Абайдың насихат сҿздеріндегі имандылық 

пен ҽдептілік, адамгершілік пен еңбекқорлық сынды қасиеттер арқылы қазіргі жастарды 

рухани-адамгершілікке тҽрбиелеу мҥмкіндіктерін анықтау. 

Қазақ халқының ҧлы ақыны, ойшылы қоғам қайраткері, демократы, ағартушысы Абай 

Қҧнанбаевтың туғанына 175 жыл толып отыр. 

«Сҥйер ҧлың болса, сен сҥй. 

Сҥйінерге жарар ол» - дейді Абай. Бҧл пікірін ол насихат сҿздерінде қайталап: «Баланың 

жақсысы-қызық, жаманы-кҥйік»,- дейді. «Жақсы бала, кім?» деген сҧрауға Абайдың берер 

жауабы: «Ҽкенің баласы-адамның дҧшпаны, адамның баласы-бауырың». 

Абай қазақ халқының сҥйікті ҧлы, себебі, ол Абайдың ҿз тілімен айтқанда, ҽкенің баласы 

болған ҧл емес, халықтың баласы болған ҧл жҽне тар мағынасындағы халық баласы болған 

ҧл емес, ҿз ҧлты қазақты сҥйе отыра, барлық ҧлттың еңбекшілерін бауыр кҿрген, гуманист 

ҧл. 

Абай қазақ халқын сҥюмен ғана қанағаттанған емес. Ол сҥйген халқының қоғамдық 

кҿшін ілгері бастауда, ой-пікірін кеңейтуде, ҧлттық сана-сезімін кҿтеруде, ҧлт мҽдениетін, 

ҽсіресе ҧлт ҽдебиетін ҿркендетуде ҿте зор еңбек атқарған қайраткер. 

1948 жылы шыққан «Абай Қҧнанбаев шығармаларының толық жинағында» насихат 

сҿздер «Ғақылия қара сҿздер» деп берілген. Ғақылия-(араб тілінен аударғанда «ақылмен 

ҧғыну») –дҥние сыры терең таразыланған ой-пікірлер. 

Зерттеу жҧмысымызды осы дҥние сыры терең таразыланған ой-пікірлерге ҥңіле отырып, 

бастадық. 

Абай атамыздың ҥшінші қара сҿзінде қазақ халқының, жҧртының бір-біріне қандай 

кҿзқараста жҥретіні, бір-біріне қаскҥнем болатындығы айтылады. Жҧрттың неге ҿтірігі кҿп, 

рас сҿзі аз, неліктен жалқау жҽне жоғары билікке таласқыш? 

       Оқыған, кҿзі ашық данышпандардың айтуы бойынша: егер адам баласы жалқау болса-

қорқақ, қайратсыз болады; егер қайратсыз болса –мақтаншақ,  надан келеді; мақтаншақ болса 

– ақылсыз болады деген. Осы жаман ҽдеттер қосылып, еш нҽрсеге кҿзі тоймайтын, еш ҿнері, 

ешкімге керегі жоқ адамдар пайда болады. 

        Бҧл мінез-қҧлықтардың пайда болу себебі ертеден басталған, барлық адамдар мал 

бағып, қалай кҿбейтуді ғана ойлаған. Егер олардың ойы басқа егін, сауда, ҿнер, ғылым 

сияқтылармен салынса, мҧндай жағдайға салынбас еді. Ата-аналардың ойлайтыны ҿздерінің, 

одан кейін балаларының малының кҿптігі. Малдары кҿп болса, оларды малшыларға 
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бақтырып, ҿздері кҥліп-ойнап, ет жеп, қымыз ішіп ҿмір сҥрмекші. Малын кҿбейтіп, басқаның 

жерін сатып, тартып басып алуды да ойлайды. 

         Осындай адамдар біріне-бірі жақсылық ойлауы мҥмкін бе? Адам кедей болса тҿлейтін 

ақысы аз, мал-мҥлкінен айырылған адамдардың қамын ойламай, бос қалған мал-мҥлкін 

ойлайды. Осындай ойлармен келе-келе адамдар арасында соттасулар, жауласулар басталады. 

Барлығынан айырылған адам қалған ҿмірінде мал іздемейді, еңбек, ҿнер істелмейді.Тек қана 

бірде бір жаққа, бірде екінші жаққа сатылып жҥреді. Ҧрлық та тоқтатылмайды, себебі елде 

тыныштық жоқ. 

          Жоғары билікке қол жеткізу ҥшін адам баласы не істемейді. Елдегі жақсы адамдарға 

ҿтірік жала жауып, «шапты, алады» деп айтатын адамдар да табылады. Ҿтірік айтып, 

кҿрмегенді кҿрдім, естідім дегендерді айтатындар да табылады. Бҧлай істеу себебі, жақсы 

адамдарды билікке жолатпау, мҧндай жағдайдан шығу ҥшін, ҿзін қҧтқару ҥшін жаман 

адамдардан кҿмек сҧраса, ҿзінің адамдығынан айырылғаны, ал егер олардан кҿмек сҧрамаса, 

ешбір іске жарамайтын, тергеулі адам болады. 

           Билікке жеткен адамдар, ҿтірікпен, қулықпен, ондайлар тыныш, момындарды 

қадірлемей, тек ҿздері сияқтылармен тіл табысуға талпынады. 

Ғҧлама ҿзінің ҥшінші қара сҿзінде: «Бҧрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты: 

«Би екеу болса, дау тҿртеу болады», — деп. Оның мҽнісі — тақ болмаса, жҧп билер таласып, 

дау кҿбейте береді дегенмен, дҧрыс айтылған сҿз. Ҿйтіп би кҿбейткенше, ҽрбір болыс елден 

толымды-білімді ҥш- ақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар тҥссе, жаманшылығы 

ҽшкере білінгендікпенен тҥссе, ҽйтпесе тҥспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі 

екі кісіні билікке таңдап алып, ҥстіне біреуді делдалға сайлап алып біте берсе, егер оған да 

ынтымақтаса алмаса, бағанағы ҥш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жҥгінсе, 

сонда дау ҧзамай, бітім болар еді» — дейді. Ақын ережедегі дауды шешетін билер саны ҽр 

тараптан ҥштен артық болмасын деп кҿрсетеді. Билер кҿбейсе, дау ҧлғайып қана қоймай, 

пара алушылық қоса қаулайтынын кҿрсетеді. 

Ол заманда орыс ҽкімдері ҥшін қазақтардың болыстыққа таласуы, мінездерін ҧсақтатып, 

азып- тозып, шапқылап келіп бір-біріне жала жауып, пара беруі ҿте пайдалы іс болатын. Осы 

халді Абай нақтылап қағазға тҥсірген. 

           Яғни, Абай ҿз халқының, ҿз ҧлтының бойындағы жаман мінез-қҧлықты, еңбексіздікті, 

парақорлықты, ғылымнан мақрҧмдықты сынады. Ол ҿз халқын еңбектенуге, адамгершілікті 

болуға шақырды.           

           Алтыншы сҿз. Қазақ халқындағы кҿптеген мақалдардың бірі: «Ҿнер алды-бірлік, ырыс 

алды тірлік». Бҧл мақалдың сҿздерінде ҿте терең мҽн-мағына жатыр. «Бірлік бар жерде, 

тірлік бар деген» демекші қазақ жҧртының ойлары бойынша: бірлік деген сҿз-киім ортақ, 

мал-мҥлік ортақ, дҽулет ортақ. Бір сҿзбен айтатын болсақ барлығын ортақ пайдалану. Егер 

барлығы осылай болса, халық бай мен кедейлерге бҿлінбес еді. Бірлікті сҿйтіп тҥсінетін 

болсақ, еңбек етіп, тер тҿгудің қажеті жоқ, ол еңбектің жемісін қоршаған адамдардан алуға 

немесе басқаларға беруге болушы еді. Бірақ  «бірлік» деген сҿздің мағынасын барлығы 

дҧрыс тҥсіне бермейді. 

         Абай атамыздың айтуы, тҥсінігі бойынша «бірлік» деген сҿз мал-мҥлікті емес, ақыл-

ойды ортақтап, дҧрыс пайдалану. 

         Барлық мал-мҥлкінді ортақ қолданылатын заттар ретінде бере берсе, бҿтен адамдар, 

діні мен кҥні басқалар жолдас болып, дос болып бірлік етеді. Ағайын адамдардан бірлік 

іздемей, қҧдайдан тілеу керек, қҧдайдан тілегеңді орындау ҥшін шаруа ізде, ҿзің еңбектенуің 

қажет. Егер еңбектенбесең, ағайын- туыстарың береді деп отыра беретін болса, адамдар 

арасында тҥсінбеушілік, бір-біріне пҽле жауып, алдау деген дҧшпан пайда болады. 

          Егер адам адал еңбекпен, маңдай терімен, ерінбей жҥріп, мал-мҥлкін табуға тырысса, 

барлығы жақсы болады. Ақын мақалдың екінші жартысындағы «тірлік» деген ҧғымды терең 

талдайды. Ол ҽншейін оғып- бҧғып, қорқып-ҥркіп ҿмір сҥргенді тірлік деп есептемейді: 

«...Ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат кҿріп, бҧлдаған адам ҿлімді жау кҿріп, 
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ахиретке дҧшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, 

қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дҥниеде ҽлгі айтылған ырысқа дҧшпан 

болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Кҿкірегі, кҿңілі тірі болса, соны айтады. Ҿзің тірі болсаң 

да, кҿкірегің ҿлі болса, ақыл табуға сҿз ҧға алмайсың». 

Иҽ, кҿкірегің ҿлі болса, кҿзіңнің барының қажеті қанша?! Кҿкірегі соқыр — ҿнерсіз, білімсіз, 

надан пенде, ішкені мен жегеніне мҽз қуыс кеуде. 

Бҧл сҿзінде Абай адам тҽрбиесіне, оның жас ҧрпақты ойлы, білімді, есті етіп тҽрбиелеу 

мҽселесіне айрықша кҿңіл қойғанын танытады. 

        Он бесінші сҿзінде Абай адам ҿміріне философиялық ой жҥгіртіп, терең топшылау 

жасайды. Ақын ел басқаратын, кҿпке ҿнеге кҿрсететін адам алдымен ҿзін-ҿзі жҿнге салып 

алуы керектігін ескертеді. Ақылды кісімен ақылсыз кісінің арасындағы жермен кҿктей 

айырмашылықты айтады. Адам ҿмірге келген соң, ҿмірдегі болып жатқан барлық қызықты 

қызықтап жҥреді. 

            Есті, ақылды адам маңайында болып жатқан жаңалықтармен бҿлісіп, барлығын білгісі 

келіп тҧрады. Мҧндай адамдар ҿткенге ҿкінбей, барлығын баппен қарайды. Ал ессіз кісі 

ҿмірін болмайтын, тҥкке тҧрмайтын нҽрселерге жҧмсап, ақырында ҿмірінің кҿбі босқа ҿтіп 

кеткенін біліп, ҿкініште қалады. Мҧндай адамдар жастық шағында, жастығы ҿтпейтіндей, 

қызығы таусылмайтындай болып, буыны босамайтындай жҥре береді. Бірақ кҿп ҧзамай-ақ ол 

ҿзінің еш нҽрсеге жарамсыз, ештеңеге пайдасы жоқ екенін біледі. Енді ҥшінші біреулері-

кҿрсе қызар, мҧндай адамдардың бойында қҧмарлық пайда болып, дертке шалдығады. 

Мҧндайлар бір жетістікке ҽне-міне жетемін деп жҥргенде бастары айналып, ақылдарынан 

адасып айналадағыларын ҿзіне қарататын бір жағымсыз қылықтарымен кҿзге тҥсіп жҥреді. 

Ал есті, ақылды адамдар болса, естері шықпай, намысты қолдан бермей, маңайындағыларға 

кҥлкі болмай, барлығын ақылға салады. Ал ессіз, ақылсыз кісі болса, алды-артына қарамай, 

есіріп, екі кҿзі аларып, аспанға кетіп, жынды кісіше қҧтыра береді. Сондықтан да адам 

баласы ҿзіне ҿзі: кҥніне бір, немесе аптасына бір, тіпті болмаса айына бір есеп беріп отыруы 

қажет екен, осы есеп берген кезіңде қандай пайдалы, жақсылық жасадың? Ҽлде ҿкінішке 

қалып отырсың ба? Немесе осы уақытыңды қалай бос ҿткізіп алғаныңды ҿзінде білмейсің? 

Ҿмір сҥру деген жай кҥніңді ҿткізе беру емес. Ҿмірді ҿкінбейтіндей, ҧялмайтындай етіп ҿмір 

сҥру керек. 

Егер есті кісі қатарында болғың келсе, ҿткенге ой жібер, «кҥнінде бір мҽртебе, 

болмаса жҧмасында бір, ең болмаса айында бір ҿзіңнен ҿзің есеп ал. 

«Ҿмірді қалай ҿткіздің екен», не білімге, не ахиретке, не дҥниеге жарамды, кҥнінде ҿзің 

ҿкінбестей қылықпен ҿткізіпсің деп ой жҥгіртіп отыр деген ақыл-кеңес айтады. Абай айтқан 

ҿмірге сын кҿзімен қарау, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу, жақсыдан ғибрат алып, жаманнан жирену, 

ҿмірге сабыр-тоқтаммен қарау ҧлы философ, педагогтардың бҽріңің де еңбектерінде 

марапатталған терең ой толғамы. 

Қорытындылай келе, біз ҧлы ақынымыз Абай Қҧнанбайҧлының дҽуірінде айтып 

кеткен ғақылия сҿздерінің ҽлі кҥнге дейін ҿз ҿмірімізге қажеттілігін ҧғындық. Оның 

адамгершілікке баулыған, тҽрбиеге негізделген қара сҿздері арқылы рухани азық алдық, 

адамдық сипатта бой тҥзеуге тырыстық. Демек, бҧл ақынның халықпен бірге жасағандығы.  

Ақын мҧрасы - халықтың сарқылмас асыл қазынасы. Ҽр қазақта тҽлім алар ғибратты сҿздер 

кҿп болғай... Абайдың ҿлеңдері- ҿнеге, қарасҿздері- ҿсиет. Абай ҿсиеттерінен тағылым алып, 

елімізге пайда келтірер елеулі азамат болып жетіліңіздер демекпіз. Абайды тану арқылы біз 

ҽлемге қазақ елін танытамыз. Абай ҽрқашан біздің ҧлттың ҧраны болуға тиіс. 
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АБАЙ АТАМЫЗДЫҢ ҚАЗАҚ ҦРПАҒЫНА СЫЙҒА ТАРТҚАН ҚАРА СӚЗДЕРІНДЕГІ 

ТӘРБИЕЛІК МӘН 

Тоқашева Галия Рахимовна 

«Қайнар» Жоғарғы колледжі» КМҚК 

 

Адамның адамшылдығы – ақыл, ғылым, жақсы ата,  

жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады.  

                                                                                              

Абай Құнанбайұлы 

 

Тҽрбие – жеке тҧлғаның адамдық бейнесін, ҧнамды мінез-қҧлқын қалыптастырып, 

ҿмірге бейімдеу мақсатында жҥргізілетін жҥйелі процесс. 

Шыр етіп сҽби дҥниеге келген сҽттен бастап ата-ана алдында нҽзік те қиын қыр-сыры 

мол ҥлкен қоғамдық міндет тҧрады. Ол – бала тҽрбиесі. Ата-ана – бала тҽрбиесіндегі басты 

тҧлға. Бала ҥшін олардан асқан тҽрбиеші жоқ. Адамгершілік, бауырмалдық, қайырымдылық, 

татулық, ҽдептілік сияқты қасиеттер отбасынан бастау алатыны белгілі. Тҽрбие балаға 

сҿзбен, теориямен дарымайды, ҥлкендердің ҥлгісімен сіңеді. Сондықтан да дана халқымыз 

«Ҽкеге қарап ҧл ҿсер, шешеге қарап қыз ҿсер» деген.  

Бала тҽрбиесі -  адам ҿміріндегі ең маңызды процесстердің бірі деп  айтсақ 

қателеспейміз. Тҽрбие отбасынан басталады. Яғни ата-ана балаға қандай тҽрбие берсе, бала 

сол тҽрбиемен ҥлкен ҿмірге аяқ басады. Баланың тҽрбие мҽселесінде тек қана ата-ана емес, 

қоршаған орта, араласатын дос тіпті де ҥлгі тҧтар ақын-жазушылары да зор ҥлес қосады. Осы 

орайда бала тҽрбиесінде ақын жазушылардың шығармаларының алатын орнына біраз 

тоқталып ҿтсек. Қазақ ақындарының ішінде бала тҽрбиесіне аса қатты кҿңіл бҿлген, 

ҿлеңдерінің тең жартысын бала тҽрбиесіне арнағандардың бірі – Абай Қҧнанбайҧлы еді.  

Абай бала тҽрбиелеудегі қоғамдық ортаның рҿлін материалистік тҧрғыдан тҥсіндіре білді. 

Адамның жақсы-жаман болуы, ақылды-ақылсыз болуы генетикалық негізге байланысты, 

ақсҥйек тҧқымынан шыққандар ақылды, батыр, алғыр болады деген буржуазиялық нҽсілдік, 

идеалистік кҿзҿқарасқа қарама-қарсы. Адам мінезінің қалыптасуы тҽрбиеге, ортаға 

байланысты екенін дҽлелдеді.Оның отыз жетінші қара сҿзінде: «Мен, егер заң қуаты 

қолымда бар кісі болсам, адам мінезін тҥзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім»,- деген. 

 Абай атамыз қазақ қоғамындағы жас ҧрпақтарды тҽрбиелеуге байланысты ойларын 

бірнеше ҿлеңдерінде айқын білдіреді. Мысалы, «Жігіттер ойын арзан, кҥлкі қымбат», «Мен 

жазбаймын ҿлеңді ермек ҥшін» деген ҿлең жолдарында тереңінен тҽрбие мҽселесіне 

тоқталған. 

 Ақын жастарды еңбекке баулуда кҥнделікті отбасы тҽрбиесіне, ата-ананың 

жауапкершілігіне ерекше мҽн берді. Баланың болашағына жауапкершілік алдымен ҽкеге 

жҥктелетінін ескеріп, ҽкенің ақылы мен ықпалы болмай адал еңбекке, мағыналы ҿмірге 

дҧрыс баулу мҥмкін еместігін айтып ҿткен болатын.  

Қазақ ҧрпағының маңдайына біткен сыйы – Абай Қҧнанбайҧлының қара сҿздері. Қай қара 

сҿзді алып, саралап, зерттеу жасасақ та барлығында тҽрбие мҽселесі кеңінен қарастырылған. 

Мысалы, Абай "Он тоғызыншы сҿзінде": "Адам ата-анадан туғаңда есті болмайды: есітіп, 

кҿріп, ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, 

кҿргені кҿп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сҿздерін ескеріп жҥрген кісі ҿзі де 

есті болады... Сол естілерден есітіп білген жақсы нҽрселерді ескерсе, жаман дегеннен 

сақтанса, соңда іске жарайды, сонда адам десе болады", — деп айтып ҿткен болатын. Жҽне 

оныншы, он бірінші, он екінші, он ҥшінші сҿздер бала тҽрбиесіне арналған. Абай қазақтың 

Қҧдайдан бала тілеудегі мақсатының «ҿлсем орнымды бассын»,  «артымнан қҧран оқысын», 

«қартайған кҥнімде асырасын» деген тілектерден туатынын айта келе, осы тілек- мақсаттың 

ҽрқайсысына жеке-жеке тоқталады. Қазақтың отбасы бала тҽрбиесіне талдау жасайды. 

Сонымен қатар, Абай Қҧнанбайҧлы тҽрбиені иманмен бірге ҧштастырған. Қазақ даласында 
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«иман» деген сҿз Ар білімінің (Этиканың) басты ҧғымына айналған. Халқымыздың жақсы 

жанды иман жҥзді дейтіні де содан. Он екінші сҿзінде Абай иман арқылы адамгершілік 

табиғатын ашуға талпынған. Иманды Абай діни сенім мағынасында ғана емес, ҿзге мҽнде 

қолданған. Мҧнда ақын дҥниетанымына зор ықпалын тигізген сопылық философияның ҽсері 

айқын аңғарылады. Иманды сенім емес таным тҧрғысында талдау ислам философиясындағы 

дҽстҥр. Абай бҧл жерде осы қағиданы тек қайталап қоймай, халық тҥсінігіне орай айта келіп, 

қазақтардың тҧрмыстағы, харекетіндегі салғырттықтың дінінде де орын алып отырғанын 

кҿріп қынжылғандықтан туған ойларын ортаға салған. Ақын отыз алтыншы сҿзде иман, ҧят 

деген ҧғымдардың бірлігін, ар-ҧятсыз иман-инабатының жоқтығын айтып, «ҧят» деген 

ҧғымға тоқталады: «Ҧят деген адамның ҿз бойындағы, адамшылығы, иттігіңді ішіңнен ҿз 

мойныңа салып, сҿгіп қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сҿз де тҥспейді, кҿңілге ой да 

тҥспейді. Кҿзіңнің жасын, мҧрныңның суын сҥртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. 

Кҿзің кісі бетіне қарамақ тҥгіл, ешнҽрсені кҿрмейді. Мҧндай қылыққа жетіп ҧялған адамға 

ҿкпесі бар кісі кешпесе, яки оның ҥстіне тағы аямай ҿртендіріп сҿз айтқан кісінің ҿзінің де 

адамшылығы жоқ десе болар. 

Абай ҿз шығармаларында рухани жҧтаңдықты, білімсіздікті, кҿкірек кҿзінің 

мҿрлілігін, надандықты, имансыздықты, тоғышарлықты, енжарлықты,  жалқаулықты, 

сҿзуарлықты, екіжҥзділікті, кҥншілдікті, мақтанқҧмарлықты, мақтансҥйгіштікті, 

дҥниеқоңыздықты, мансапқорлықты, кҿрсеқызарлықты, менмендікті, мақтаншақтықты, 

еңбексіздікті, ҽділетсіздікті, сатқындықты жҽне т.б. қай замандарда болмасын адам бойында 

болатын моральдық-этикалық қасиеттерді  сҿз ете отырып, адам баласының бойындағы 

қасиеттерін жақсартуға, жетілдіруге, толықтыруға, жаман қасиеттері болса солармен 

кҥресуге, оларды ауыздықтауға талаптануы керектігін тҥсіндіріп, ғасырлар бойына адамзат 

баласының ақыл-ойында ҧшталып келе жатқан, діни-пҽлсафалық, моральдық-этикалық, 

интеллектуалдық, адамгершілік тҧжырымдамасы – толық адам ілімін адамзат қоғамына мҧра 

етіп қалдырды. 
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МОЛОДЕЖЬ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ АБАЯ 

Торыбаева Гайни Нурахметовна 

КГКП «Педагогический колледж имени М.О.Ауэзова»  

 

«В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая. Наша цель – не просто 

провести торжества. Главное – расширить мировоззрение и способствовать духовному 

развитию народа. Абай Қҧнанбайҧлы оставил яркий след в нашей истории как философ, 

поэт, просветитель, основоположник новой национальной литературы, переводчик, 

композитор. В его стихах, песнях и словах назидания явственно ощущается национальный 

колорит, отражается уклад и быт, вера и язык, и тонко чувствуется дух нации. Именно 

поэтому его творчество со временем оценили как уникальное явление, появилось такое 

понятие как «мир Абая». [1] 

В статье Елбасы Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» четко обозначено, что «наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, 

литература и свадебные обряды, одним словом, национальный дух должны вечно 
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оставаться с нами», как и «мудрость Абая, перо Ауэзова, проникновенные строки 

Джамбула, волшебные звуки Курмангазы, вечный зов аруаха». [2]  Учение великого 

просветителя Абая тесно связано с духовным возрождением народа, а мудрость его 

созвучна с современностью. Прикосновение к творчеству Абая пробуждает мысли, дает 

всплеск новым чувствам и эмоциям, вызывает сокровенные желания, побуждает к 

самоанализу и очищению. С именем Абая связано прогрессивно-демократическое 

направление казахской общественной мысли и литературы начала ХХ века, когда Абай 

стал олицетворением совести и стремлений эпохи. 

Каждый народ имеет духовные и нравственные опоры. Одной из таких фундаментальных 

опор в сознании казахского народа является творческое наследие выдающегося 

просветителя Абая Кунанбаева. В его произведениях максимально отражены традиции 

народного творчества и осмысление проблем общества. 

Абай – один из величайших гуманистов прошлого. Для Абая-гуманиста характерно 

воздействовать на умы и чувства людей, обновлять общество средством поэтического 

слова и воспитывать глубокое уважение к достоинству человека. «Не для забавы я слагаю 

стих, Не выдумками наполняю стих,  Для чутких слухом, сердцем и душой  Для молодых 

я свой рождаю стих, - так сам Абай определил предмет своего творчества». [3] 

Молодому поколению – к будущему своего народа,  в его светлое будущее, несмотря ни 

на какие сложности своего времени, великий мыслитель, поэт просветитель-демократ не 

терял своей веры, утверждая: «Кто не испытывал зла? Теряет надежду лишь 

безвольный…. Ведь истина, что в мире нет ничего постоянного, значит, и зло не вечно…. 

Разве после суровой многоснежной зимы не приходит весна цветущая, многоводная, 

прекрасная?!». «И думаю, что может быть, и хорошо жить так, устремляя взор надежды на 

будущее». [3] 

Актуальными сегодня являются мысли Абая о формировании нравственных 

принципов и нравственных ценностей в процессе самой жизни. По мнению Абая, человек 

не рождается с какими-то готовыми качествами личности. Все понятия о добродетели, все 

правила поведения приобретаются в процессе его жизни и деятельности. Он призывает 

молодых: 

Не кидайся на всѐ сгоряча, Дарованьем своим гордись: 

И ты, человек, кирпич мирозданья 

  В здание жизни самой ложись. [4] 

Несмотря на разное социальное положение, утверждает Абай, люди от природы 

равны. Об этом прирождѐнном биологическом равенстве людей Абай пишет в 34 слове 

Назиданий: «В этом мире рождение и рост, сытость и голод, горе и смерть, строение тела 

и место, откуда взялся человек и куда он должен отправиться, — всѐ это одинаково». [4] А 

поскольку люди равны, то им незачем стремиться навязывать свою волю, силу другим, 

ибо они не лучше других. Наоборот, люди, народы должны проникнуться взаимным 

уважением друг к другу, любить друг друга, жить в мире, не враждовать и не завидовать 

друг другу. В центре миропонимания Абая, как и других мыслителей, таким образом, 

находится человек, сущность которого мыслитель рассматривает чрезвычайно 

многопланово, с точки зрения биологической, психологической, социальной и 

педагогической. Абая привлекает эстетический, этический облик человека, его 

образование и воспитание, мир его чувств и интеллекта, его идеалы и цель жизни. 

Несмотря на прирождѐнное равенство, люди, как утверждает Абай, в нравственном 

отношении друг с другом не равны: одни безнравственны, порочны, глупы, хитры, другие, 

наоборот, нравственны, добродетельны, умны, скромны и т. д. 

Свой высший этический идеал Абай выразил в нравственной формуле: «Адам бол! 

— Будь человеком!», с которой он обращается, прежде всего, к молодѐжи. Этический 

смысл абаевской формулы «Адам бол!» состоит в высокой оценке роли назначения 

человека в жизни. В его понимании человек должен сочетать в себе разум и гуманность, 
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трудолюбие и образованность, дружбу и любовь. Он не уставал напоминать 

современникам, что солнце и луна — украшение небес; леса и ягоды — украшение гор, а 

украшение земли – человек. [5]  

Особое значение в воспитании молодежи Абай придавал семейному воспитанию. 

Первые и самые главные воспитатели, учителя, по мысли Абая, – это родители. Придавая 

первостепенное значение роли воспитания в становлении человека и борясь против тех, 

кто пытался пороки людей объяснить предписанием рока, судьбы, Абай подчеркивал, что 

человек не от природы получает нравственные качества, он становится нравственным или 

безнравственным лишь в процессе воспитания. Кто же воспитатели ребѐнка? Это прежде 

всего люди, которые его окружают. Их Абай делит на 3 группы. Во-первых, это по Абаю, 

родители, братья, сѐстры, то есть семейное, родственное окружение ребѐнка. Во-вторых, 

это учителя, воспитатели, наставники, то есть взрослые люди, профессионально 

отвечающие за воспитание ребѐнка. И, в-третьих, это сверстники, друзья. Но Абай делает 

важный нравственно-этический вывод: кто из этих категорий людей наиболее уважаем 

детьми, кому из них они больше верят, влияние кого оказывается наиболее сильным, 

значительным. Согласно Абаю, любимый человек — есть первый и главный наставник 

детей. Также Абай в своих Назиданиях неоднократно напоминает, что нравы казахских 

детей портятся из-за неправильного воспитания их родителями, наставниками, в 

результате пагубного влияния невежественных сверстников. 

Мыслитель активно призывает свой народ не стоять на месте, постоянно 

развиваться, совершенствоваться, обогащать свой духовный мир. Абай в «Книге слов» 

размышляет о значении мировой культуры и науки для просвещения казахского народа. 

Абай свято верил, что время, полное невежества и темноты, уйдет, и его сменит светлый 

мир, который будет построен молодыми. 

В современном Казахстане в контексте глобализации мира актуально звучит призыв 

великого Абая учиться у всех народов, сохраняя при этом своѐ 

собственное лицо, национальное и человеческое  достоинство, умножая число 

друзей, укрепляя дружбу со всем миром. Абай понимал человека как целостную личность, 

наделенную душой и разумом. Человек для Абая – центр мироздания. Духовность – 

определяющее начало в человеке, которое впитывается посредством книг и народной 

мудрости, искусства и духовного опыта. 

Просвещение в трактовке Абая рассматривалось в качестве средства 

совершенствования человека и общества. Осваивая мир культуры, человек воспринимает 

те или иные идеи и идеалы, языки и нормы поведения. Для великого поэта, мыслителя, 

гуманиста, выразителя сокровенных дум казахского народа Абая Кунанбаева главное – 

человечность, ценность человеческого существования, нахождение своего места в жизни. 

Обращение к советам и нравственным заповедям Абая может очень нам помочь в 

преодолении собственного нравственного несовершенства и особенно в воспитании 

молодого поколения. Выдвигая свой нравственный принцип «Адам бол!» в цикле 

моралистических поэтических произведений, Абай разрабатывает для молодѐжи целый 

кодекс этических норм дружбы и товарищества,  долга и совести, мужества и красоты 

человеческих отношений. 

Высоко оценивая роль воспитания в изменении нравов людей, Абай определяет 

нравственные цели воспитания и образования. Высшая цель воспитания, по мнению Абая, 

— сделать из ребѐнка  труженика и патриота, а цель обучения — познание вселенной, 

приобретение знаний, получение образования и профессии. 

Главными средствами нравственного воспитания Абай считает труд и просвещение 

народа. У него нет почти ни одного произведения, где не говорилось бы о значении труда 

в жизни человека. Абай воспевает труд как жизненную потребность человека и как основу 

его нравственности. Человек труда — есть истинный носитель добродетели. Что касается 

науки, просвещения, то их Абай считает универсальными средствами для разрешения 
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всех нравственных проблем, то есть воспитание в молодом человеке стремления к знанию, 

к разумности. Абай стремится доказать необходимость сделать этику научной, а науку - 

этичной, нравственной. Один из путей достижения этого идеального соотношения Абаю 

видится в благоразумно и умеренности - «қанағат ету». [6] Умеренность у Абая в 

потребностях и тем более в поступках выступает как единая нравственная категория, 

заповедь. Знать меру всему и всего – большое дело. 

«Не запутывайся в мыслях, одевании, не лишайся здравого рассудка. В еде, в питье, 

в схеме, в одевании, в объятиях, в поцелуях, в страсти к богатству, даже карьеризму и 

хитрости — во всѐм имеется мера. Всѐ, что сверх меры - зло» [3]. 

А меру человеку должна подсказать совесть, являющаяся нравственным 

регулятором поступков и поведения. Совестливый человек чувствует свою моральную 

ответственность перед окружающими людьми, так как совесть – это самооценка своих 

поступков. Чтобы вовремя удержать себя от безнравственных поступков, Абай предлагает 

постоянные самоотчеты перед своей совестью. 

Абаем формулирует в своей поэзии и прозе наиболее общие нравственные 

принципы его высшего этического идеала «Адам бол!». Во-первых, это трудолюбие, во-

вторых, стремление к знанию, разумности, в-третьих, умеренность, в-четвѐртых, 

совестливость и, в-пятых, самоконтроль, самовоспитание, самодисциплина. [5] 

Можно утверждать, что провозглашенные в прошлом столетии Абаем моральные 

нормы, осуждающие с одной стороны, подлость, нечестность, распутство, с другой — 

возвышающие любовь к труду, самоотверженную борьбу за интересы народа, честность, 

правдивость, упорство в изучении науки, его высший этический идеал «Адам бол!» не 

только не утратили своего значения в наше время, а приобрели новую силу звучания и 

требуют самого пристального изучения и овладения ими каждым.  
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АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ 

Ыкыбаева Асем Саденовна 

«Ӛскемен кӛпсалалы технология колледжі» КМҚК 

 

Поэзияда, музыкада, қоғамдық – азаттық ой-пікір саласында ӛлмес-ӛшпес 

шығармалар берген Абай қазақ халқының ӛткен замандағы ӛмірін зерттеуші біздің ұрпаққа 

таңғажайып тұлға болып кӛрінеді.   

Мұхтар Әуезов 
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Абай Қҧнанбайҧлы - ғҧлама, ойшыл, ақын, ағартушы, ҧлттың жаңа ҽдебиетінің негізін 

қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел тарихында ҿшпес із қалдырғаны сҿзсіз. Оның 

ҿлеңдері мен қара сҿздерінде ҧлт болмысы, бітімі, тҧрмысы, тіршілігі, дҥниетанымы, мінезі, 

жаны, діні, тілі, рухы кҿрініс тауып, кейін Абай ҽлемі деген бірегей қҧбылыс ретінде баға-

ланып, данышпан деген атақты иеленген дара тҧлға.  

Абай Қҧнанбайҧлы қазақ халқының басындағы мҽңгі ҿшпес жарық жҧлдызы. Абай –  

қазақтың ҧлттық философиясының негізін салушы, жаратылыстың қҧпиясына, табиғат пен 

қоғамның, адам мен заманның сырына терең бойлаған кемеңгер ойшыл, дара жҽне данышпан 

ақын.  

Жастайынан ел арасындағы мҽселелерді кҿріп, ел ішіндегі ала ауыздықтың, халық 

арасындағы қараңғылық пен надандықтың сырына қанық Абай  кҿптеген жағымсыз 

ҽрекеттерді, атап айтсақ: іштарлық, кҿрсеқызарлық, сондай ақ кҿреалмаушылық, еріншектік, 

жалқаулық сияқты теріс қылықтардан аулақ болуға ҥндеп, ҧрпаққа ҥлгі кҿрсетпек тҥгілі қара 

басын ҽрең алып жҥрген мына халықтың берекесіз тірлігін кҥні бҧрын кҿріп тҧрғандай ашық 

та айқын суреттеп, тереңнен баяндаған.   

Сондықтан да ҽдебиеттанушы  филология ғылымынң докторы - Зҽки Ахметов: «Абай 

есімі – қазақ халқының ҧлттық санасының оянуы мен рухани қайта жаңғыруының, қоғамның 

озық кҥштерінің ҿркениеттілікке ҧмтылысы мен ҽлеуметтік ҽділдіктің символы» деп жазған 

болатын. Шынымен де, ҧлы ақынның есімі мен  шығармалары қазіргі жастарға зор тҽрбие 

беріп, қазақтың кешегісі мен бҥгінгісін толығымен қамтып отыр.  

Ақын жастар тҽрбиесінің сан қырына, оның ҿзекті салаларына баса назар аударды, 

жас ҧрпаққа ҥміт артты, олардың жҥрек сезімін оятып, ҿзінің кҿкейкесті мақсат-мҧраттарына 

жҧмылдыруға ҧмтылды. Жастардың еңбек етіп, ғылым мен білімге ден қоюы, алда тҧрған 

мақсаттарына жету жолында табандылық кҿрсетуі қажеттігі сияқты  идеялық-тақырыптарды 

қозғады. Абай мектепте оқып жҥрген қазақ балаларына ҥміттене қарап, елдің болашағы 

осылар деп қуанды. Жаңа ҿмірге бастар жол оқу-ағарту, адамның рухани жағынан азат 

болуы деп тҥсінді. «Адамның білімі, ҿнері - адамшылықтың таразысы» деп санаған Абай 

білімді барлық атақ, қҧрмет пен бедел, байлықтан жоғары қояды. Ақын адамның ең қымбат 

кезі - жастық шақты оқуға, ғылымға жҧмсауды еске салады. Ойын-сауықты кейін қоя тҧрып, 

алдымен ғылым жолында еңбек ет, ізден, білімдіден ҥйрен, ҥлгі ал, солардай болуға тырыс 

дей келе: «Дҥние де ҿзі, малда ҿзі, Ғылымға кҿңіл бҿлсеңіз...», - деген тҧжырым ҧсынады. 

Абай – қазақтың ҧлы ақыны, философы. Абайдың дҥниетанымдық кҿзқарастары, ой-

пікірлері XIX ғасырдың екінші жартысында қалыптасты. Ҽйгілі шығыс классиктері: 

Фирдауси, Сағди, Ширази, Науаилардың шығармаларын оқып, олармен жете танысты. 

Сонымен қатар батыстың атақты ойшылдары мен кемеңгер философтары Сократ, 

В.С.Белинский, тағы басқаларының шығармаларын оқыды. Оқыған шығармаларындағы 

кҿзқарастарды  ҿз дҽуірімен салыстыра ой қорытып отырды жҽне олардың ой-пікірлерін 

қазақ ҿмірінде  болып жатқан ҿзекті мҽселелерді қара сҿздері арқылы тҥсіндіруге тырысты. 

Адамзат қауымында болып жатқан жан мен тҽн, ҿмір мен ҿлім жҿнінде  жазылған 

философиялық толғамдары  қазақ халқының басында қалай болып жатқандығы жайлы 

тҥсіндіріп, оған ҿз кҿзқарасын білдіруге тырысты. 

Абай қара сҿздерін публицистикалық стильде жаза отырып, оқырманмен сырласады, 

пікірлеседі, кеңескен тҥрде мазмҧнды да мағыналы ҿзіндік ой-пікірін білдіреді. Абайдың ҿзі 

қара сҿзін жазар алдында оқырманға «керек кісі болса  алсын, алмаса, ҿз сҿзім 

ҿзімдікі»  деген болатын. , «Атымды адам қойған соң» ҥндемей қалмайын, ҿмірден кҿрген- 

тҥйгендерімді кейінгі жастарға айта отырайын, егер де шалыс басып жҥрген жастар болса, 

келеңсіз іс-ҽрекеттерін тҥзетер, ой-елегінен ҿткізер дегенді айтқысы келеді. Абай қара 

сҿздерінің барлығы да сол замандағы ҽлеуметтік кҥрделі мҽселелерді сҿз еткенімен, бҥгінгі 

таңда да қара сҿздеріндегі ғибратты ойлары мен ақыл-кеңестері  ҽлі де маңыздылығын 

жойған жоқ, керісінше, Абайдан алар ҿсиетті  кеңестері нағыз осы дҽуірге лайықталып 

жазылғанға ҧқсайды. Соған қарағанда Абайдың: «Дҥние – ҥлкен кҿл, заман − соққан жел», 
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«Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер, кезектене бҿлінер, баяғыдай кҿрінер» деген 

сҿздерінен-ақ Абай тҧжырымдамаларының қазіргі жастар ҥшін де берер тҽрбиесі орасан зор 

болары анық. Олай болса, оқытушы, ҧстаз ретінде ҿзім ҥнемі жадымда ҧстайтын мына қара 

сҿздерді студенттерге оқыта отырып, қазіргі жастарға  ақын философиясының маңызы мен 

мақсатын тҥсіндіріп,  тҽрбиелеуге тырысамын. 

   Отыз бірінші қара сӛзіндегі айтылар ойға кҿңіл бҿлсек: «Естіген нҽрсені ҧмытпасқа 

тҿрт тҥрлі себеп бар: ҽуелі кҿкірегі байлаулы берік болмақ керек, екінші – сол нҽрсені 

естігенде, я кҿргенде ғибрҽтлану керек, кҿңілденіп, тҧшынып ынтамен ҧғу керек; ҥшінші – 

сол нҽрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, кҿңілге бекіту керек; тҿртінші – ой 

кеселді нҽрселерден қашық болу керек. Егер бір кез болып қалса, салынбау керек. Ой 

кеселдері: уайымсыз салғырттық, ойыншы-кҥлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нҽрсеге 

қҧмарлық пайда болу секілді. Бҧл тҿрт нҽрсе – кҥллі ақыл мен ғылымды тоздыратҧғын 

нҽрселер». Абай осы тҿрт нҽрсені ашып айту арқылы ҥлкен мҽселені кҿтеріп отыр.  Адам 

баласының есту арқылы біліп–танудың қаншалықты қажеттігін ҽдемі тҥсіндіріп береді. 

Абайдың бҧл ғибратты ойлары  білімді де ойлы, зерделі де саналы, кҿкірек кҿзі ашық 

болатын  жас ҧрпақты тҽрбиелеуде айрықша маңызды екендігін біле тҥсеміз. Адам бойында, 

Абайша айтқанда, «Толық адам» болып қалыптасу ҥшін естіген нҽрсені ҧмытпаудың тҿрт 

тҥрлі себебін ҥнемі ойға тҥйіп жҥруді еске салады.  

 Сонымен қатар отыз үшінші қара сӛзінде «Білім-ғылым ҥйренбекке талап 

қылушыларға ҽуелі білмек керек,» – дей келе, талапты болудың бірнеше шарттарын 

тҥсіндіріп береді. «Ҽуелі білім-ғылым табылса, ондай-мҧндай іске жаратар едім деп, 

дҥниенің бір қызықты нҽрсесіне керек болар еді деп іздемек керек‖ деген сҿзінің астарына 

ҥңілер болсақ, мҧнда жастарды білімге ҧмтылдыра отырып,  алған білімін махаббатпен, 

сҥйіспеншілікпен іске асыра білу керек дегенді айтады. Абайдың осы ғылым-білім 

ҥйренудегі алты шарты қазіргі таңдағы жастарымыздың бойында болар қасиеттер болу керек 

деген ойда боласың, себебі қазіргі жастарымыз шет ел асып, сол елден алған білімін, 

ғылымын елімізде іске асырар болса, елдің экономикасы да, мҽдениеті де, ғылымда дами 

тҥсер еді. 

Міне, Абай қара сҿздеріндегі еңбек, ғылым, адамгершілік, ҽдептілік мҽселелерді сҿз 

еткені, оның  адам баласын, ҽсіресе, жастардың, ғылым мен білімді ҥйрене отырып, ҿз еліңді 

кҿркейте біл дегені болса керек. Сондықтан да Абайдың қара сҿздерінен ҽлі де ғибратты 

ақыл-кеңестерді аларымыз мол, қара сҿздерін тҧшынып оқып, Абай айтқан жолмен жҥрер 

болсақ, қазақ елінің жастары ҿнегелі, ақылды, алған білімдерін еліміздің экономикасын 

кҿтеретін саналы жастар болары сҿзсіз. 

Абайдың шығармаларына зер салу бҧл қазақ ҽдебиетіне ғана ой салғанымыз емес,  бҥкіл 

қазақ тарихына, салт-дҽстҥріне, мҽдениетіне, тҽрбиесіне ҥңілгеніміз болып саналады. Ҧлы 

ақынның ой-тҧжырымдары баршамызға рухани азық, таусылмас қазына. Сондықтан ҧлттық 

сананы жаңғырту ҥшін жҽне бҽсекеге қабілетті ҧлт қалыптастырамыз десек, ҧлы ақынның 

шығармаларын мҧқият оқуымыз керек. Қазіргі жастарымыз ҿте ақылды, саналы, ойшыл. 

Егерде аға ҧрпақ дҧрыс жол кҿрсете алсақ, болашағымыздың саналы, жарқын болатынына 

сеніміміз артатыны да анық.   

Биыл Абай Қҧнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына байланысты аталып жатқан іс – 

шараларға Ҿскемен кҿпсалалы технология колледжінде директордың тҽрбие ісі жҿніндегі 

орынбасары Тулькубаева Динара Амангельдиновнаның жоспарланған бағдарламасы 

аясында, 1,2 курс студенттер арасында «Абай – қазақ поэзиясының биік шыңы» атты эсе 

жазу байқауы, «Читая Абая» атты акция,(Абайдың ҿлеңдері мен қара сҿздерін бейне камера 

алдында мҽнерлеп оқу , ҽндерін орындау) 1-3 курс студенттері арасында орыс топтарының 

арасында ҿткізілсе, «Мен Абайды оқимын» атты флешмоб қазақ топтарының арасында жҽне 

Абайдың қара сҿздерімен ҽр сабақты бастау сияқты шаралар ҿткізілді. Аталған іс – 

шараларға колледждің 1,2,3 курс студенттері мен оқытушылар қатысып, шаралар ҿте жоғары 

деңгейде ҿткізілді. Студенттер ҧлы ақын ҿмірі мен шығармашылығына деген 

сҥйіспеншіліктерін, қызығушылықтарын арттыра тҥсті.  
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Ағымдағы жылдың  7 ақпанында Ҿскемен жоғары политехникалық колледжінде қазақ тілі 

мен ҽдебиеті пҽнінен «Абай Қҧнанбайҧлының 175 жылдық мерейтойына орай қалалық 

олимпиадаға Пқ-19 тобының 1 курс студенті Қабаева Дильназ қатысып, жҥлделі 2 орынға ие 

болды. Кҿрсеткен ҿнері мен білімінің нҽтижесінде дипломмен жҽне қаржылай сыйлықпен 

марапатталды. Қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің оқытушылары А.С. Ыкыбаева мен А.Т. 

Тҿлеубековаға алғыс хат берілді. 

 
Биылғы ҿткен іс шараларға мектеп оқушылары, колледж, жоғары оқу орындарының 

студенттері қатысып, ҿз білімдері мен ҿнерлері арқылы ҧлы ақынның ҿмірі мен 

шығармашылығын тағы бір мҽрте зерделеп шықты. Бҧл  Абай мҧрасының жоғалмағанының 

жҽне ҧмытылмайтынының дҽлелі. Осындай жаңғыртатын ҧрпақтарымыз - нҽрлі мҧраның 

асылын қанып ішіп, ҿміріне қажетті дҥниелерді бойына жия білген ҽрбір жас ҧрпақ – нҧрлы 

да шуақты болашақтың иесі боларына кҽміл сенемін. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. https://bilim-all.kz/article/10399-Abai-qara-sozderindegi-adamgershilik-tarbiesi 

2. https://massaget.kz/blogs/19631/ 

 

 

АСЫЛ СӚЗДІ ІЗДЕСЕҢ, АБАЙДЫ ОҚЫ ЕРІНБЕ! АДАМДЫҚТЫ ІЗДЕСЕҢ, 

ЖАТТАП ТОҚЫ КӚҢІЛГЕ 

Керимбаева А.Д., педагогика, ӛзін-ӛзі тану пәндерінің оқытушысы 

 «М.О Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК  

 

Абайдың табиғаты, Абайдың дауысы,  

Абайдың тынысы – бұл заман тынысы, халық дауысы.  

Бүгінде ақын дауысы біздің дауысымызбен ұштасып,  

қатая түседі және тың қуат алуда. 

                                                                       М. Әуезов 

                                          

Ҧлы Абай Қҧнанбайҧлының 175-жылдығы осы жылы мемлекеттік деңгейде атап 

ҿтіледі. Бҧл оқиғаның барша қазақстандықтар ҥшін маңызы ҿте зор. 

Абай Қҧнанбайҧлы – ҧлы ақын, философ, композитор, қоғам қайраткері, жазба қазақ 

ҽдебиетінің, қазақ ҽдеби тілінің негізін қалаушы, либералды білімді исламға таяна отырып, 

орыс жҽне еуропа мҽдениетімен жақындасу арқылы қазақ мҽдениетін жаңартуды кҿздеген 

реформатор. 

https://bilim-all.kz/article/10399-Abai-qara-sozderindegi-adamgershilik-tarbiesi
https://massaget.kz/blogs/19631/
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Абай Қҧнанбайҧлы 1845 жылдың тамызында Батыс Сібір генерал-губернаторлығы 

Семей уезі Шыңғыс болыстығында ( қазір - Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы) 

Тобықты руы болысының отбасында дҥниеге келген. Ҽкесінің «Ибрахим» деп қойған есімін 

ҽжесі Зере немересін еркелетіп «Абай» деп атап кеткен, бҧл «сақ, ойлампаз» дегенді 

білдіреді.  Содан бері Абай, осы есіммен тарихқа енді. 

Абай ҥйде жҥріп молдадан алған оқуын кейін Семейдегі Ахмет Риза молданың 

медресесінде жалғастырады, онда араб, парсы жҽне басқа да шығыс тілдерін оқиды. Ол бір 

уақытта орыс мектебінен де білім алады. Бесжылдық оқуының соңында ҿлең жаза бастайды, 

алғашқы ҿлеңдерін досы Кҿкбай Жанатайҧлының атымен жазады. Ҽкесі Қҧнанбай Абайды 

он ҥш жасынан бастап билік-ҽкімдік қызметке тартады. Жиырма сегіз жасқа келгенде Абай 

болыстықтан бас тартып, бар уақытын жаппай ҿз білімін жетілдіруге жҧмсайды, тек қырық 

жасында, есейгенде ғана жазған ҿлеңдерін алғаш рет жарыққа шығара бастайды.    

Осы кезден бастап оның кемеңгерлігі ашыла бастады. Ол ҥлкен беделге ие болып,  

танымал болады. Оның айналасына ақындар, ҽншілер, жыршылар, дарынды жастар 

жиналып, ҽлеуметтік-философиялық жҽне ҽдеби мектеп қалыптастырады. 

Ол ақын ретінде қазақтың суырып-салма ақындығын классикалық поэзия деңгейіне 

кҿтереді, оның тақырыбын кеңейтіп, бҧған дейін беймҽлім болып келген тың жанрлар мен 

ҿлең тҥрлерін енгізеді. Ол дҽстҥрлі сырт сипат пен кҿпсҿзді қҧр мақтаулардан бас тартып, 

адамның ішкі сезімін, кҿпқырлы дҥниенің терең ағыстарын аша тҥсетін терең ҽлеуметтік-

философиялық лирика жанрын қҧрады. Шығыс поэзиясына тҽн нҽзіктік, ҽуезділік, 

ойнақылық батыс ҽдебиетіне тҽн жіті зерттеуші зердемен байыды. Азаматтық кемелділікке, 

стильдік ҽр алуандыққа, ҽлеуметтік пайымға ие, жарқын кҿркем ҽр алуандылығы бар ХХ 

ғасырдың басындағы жазба ҽдебиет мектебінің негізін қалаушы Абай болды. 

Абай - қазақ философиясының квинтэссенциясы, ҧлттық философияны жаңа биіктерге 

шығарған ойшылы. Ол адамзат мҽселелері туралы толғанады, адамгершілік қасиеттері 

туралы ілімді дамытады, адамгершілікті жетілдіру қағидаттарын ҧсынады, адамның рухани 

дамуынсыз дҥниедегі кез келген қызметтің мҽні болмайды деп пайымдайды. Философ-ақын 

этикалық мҽселелермен шиеленіскен эстетикалық мҽселелерді зерделеді, адамның танымдық 

қабілеттерін жҽне оның қазақтың ҧлттық дҥниетанымындағы ерекшеліктері туралы 

сҧрақтарды қарастырды.  

Абай Қҧнанбайҧлының бай мҧрасы ҽлемдік мҽдениет тарихындағы тамаша қҧбылыс. 

Халықаралық беделді ҧйым ЮНЕСКО-ның 1995 жылды Абай жылы деп атауы да кездейсоқ 

емес. Хакім Абайдың мерейтойы ҽлемнің жиырма бес елінде атап ҿтілді. Абайдың 150 

жылдығына арналған салтанатты іс-шаралар Парижде, Анкарада, Делиде, Пекинде, 

Мҽскеуде, Санкт-Петербургте, Каирде, Будапештте жҽне басқа қалаларда ҿтті.  

Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қорлары 

1995 жылғы мерейтойлық оқиғалар ғана емес, ҧлы қазақ ақынының атын мҽңгілікке қалдыру 

мен оның тарихи мҧрасын насихаттау жҿніндегі қызметтер туралы мағлҧмат беретін мол 

материалдарды қамтиды. 

1995 жылғы 9 тамызда Алматыдағы Республика сарайында ҿткен Абайдың 150 

жылдығына арналған салтанатты мҽжілісте Қазақстанның Тҧңғыш Президенті 

Н.Ҽ.Назарбаев былай атап ҿтті: «Абай армандары - тек бір ғана ҧлт ҧстанатын мҧраттар 

емес, кҥллі адамзат ҧстанатын мҧраттар. Бҥгінгі таңда бҽріміз ҧлықтап отырған ҧлы ақылгҿй 

осыдан бір жарым ғасыр бҧрын ҿз  тҧсындағы ҿркениеттен атымен шетқақпай жатқан 

аймақта жҥріп-ақ, тек бҥгінгі ҿркениет қана камтамасыз ете алар адамдар мен халықтардың 

бостандығы мен жарастығына негізделген, ізгілігі мен игілігі бірдей биік дамыған азат 

қоғамның қандай болмағы керек екендігін де дҽл пайымдай алыпты». 

Елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында қоғамдық сананы қайта тҥлетудің маңыздылығы туралы айтты. Ҧлттық сананы 

сақтау жҽне оны заман талабына бейімдеу мемлекеттік маңызы бар мҽселеге айналды. 

Ҿйткені сананы жаңғырту арқылы ХХІ ғасырда еліміздің тың серпінмен дамуына жол 

ашамыз. 
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Осы орайда, Абай қара сҿздерінің тигізер пайдасы зор деп есептеймін. Ҧлы ақынның 

мҧрасы бҥгін де ҿзектілігін жоғалтқан жоқ. Абайдың ой-тҧжырымдары баршамызға қашанда 

рухани азық бола алады. 

Абайдың қара сҿздеріне зер салсақ, оның ҥнемі елдің алға жылжуына, ҿсіп-ҿркендеуіне 

шын ниетімен тілеулес болғанын, осы идеяны барынша дҽріптегенін байқаймыз. Ал 

ілгерілеудің негізі білім мен ғылымда екенін анық білеміз. Абай қазақтың дамылсыз оқып-

ҥйренгенін бар жан-тҽнімен қалады. Жиырма бесінші қара сҿзінде: «Мына мен айтқан жол – 

мал аяр жол емес. Қҧдайдан қорық, пендеден ҧял, балаң бала болсын десең – оқыт, мал 

аяма!», - 

деп тҧжырымдап, керісінше, ел дҽулетті болуы ҥшін ғылымды игеру керектігіне назар 

аударды. 

Бҧл тҧжырымдар қазір де аса ҿзекті. Тіпті бҧрынғыдан да зор маңызға ие болып отыр.             

Себебі ХХІ ғасырдағы ғылымның мақсаты биікке ҧмтылу, алысқа қҧлаш сермеу екенін кҿріп 

отырмыз. 

Ал біздің міндетіміз – осы ілгері кҿшке ілесіп қана қоймай, алдыңғы қатардан орын 

алу. 

Жаңғыру – ҿткеннен қол ҥзіп, тек жаңа қҧндылықтарға жол ашу деген сҿз емес. 

Шын мҽнінде, бҧл – ҧлттық мҧраларымызды бҥгінгі оң ҥрдістермен ҥйлестіре 

дамытуды кҿздейтін қҧбылыс. Бҧл ретте, біз Абайды айналып ҿте алмаймыз. Себебі ҧлы 

ойшыл осыдан бір ғасырдан астам уақыт бҧрын ҧлтты жаңғыруға, жаңаруға, жаңа ҿмірге 

бейім болуға шақырған. 

Елбасымыздың: «Заманалар ауысып, дҥние дидары ҿзгерсе де, халқымыздың Абайға 

кҿңілі айнымайды, қайта уақыт ҿткен сайын оның ҧлылығының тың қырларын ашып, жаңа 

сырларына қаныға тҥседі. Абай ҿзінің туған халқымен мҽңгі- бақи бірге жасайды, ғасырлар 

бойы Қазақ елін, қазағын биіктерге, асқар асуларға шақыра береді», – деген ҿнегелі сҿзі ақын 

мҧрасының мҽңгілік ҿсиет ретінде бағаланатынын айқын аңғартады. 

Адам ҿмірі тҧтасымен тҥрлі қарым-қатынастардан қҧралады. Онсыз адам қоғамнан 

бҿлініп қалмақ. Ал қарым-қатынас міндетті тҥрде ҿзара жауапкершілікті туғызады. Бҧл 

жауапкершілік қара басының қамын биік қоятын ҿзімшілдік араласқан кезде бҧзылады. 

Сондықтан Абай он жетінші қара сҿзінде: «Осы ҥшеуің басыңды қос, бҽрін де жҥрекке 

билет", - деп ҧқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы ҥшеуің бір кісіде менің 

айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы кҿзге сҥртерлік қасиетті адам – сол», - деп 

адамға нҧрлы ақыл мен ыстық қайраттан бҿлек, жылы жҥрек керек екенін айтады. 

Осы ҥш ҧғымды ол ҥнемі бірлікте қарастырады, бірақ алдыңғы екеуі жҥрекке бағынуы 

керек деп есептейді. Бҧл – қазақ халқының ҿмірлік философиясы. 

Осындай таным-тҥсінікпен ҿмір сҥрген халқымыз ҿзі қиын жағдайда отырып, ҿзге 

ҧлттарды бауырына басқан. Ҿзі асқа жарымай қиналса да, бір тілім нанын бҿлісіп жеуді 

парыз санаған. Ҥнемі ҥлкенге қҧрмет, кішіге ізет кҿрсетіп, сҥрінгенге сҥйеу, жығылғанға 

демеу бола білген. Осы қҧндылықтарды дҽріптеп, бҥгінге жеткізу арқылы халқымыз ҿзінің 

ҧлт ретінде сақталуы ҥшін барын салған. 

Ғҧлама Абай – қазақ топырағынан шыққан ҽлемдік деңгейдегі кемеңгер. Ол кҥллі 

адамзат баласына ақыл-ойдың жемісін сыйлады. 

Абайдың асқан ойшылдығы оның діни талғам-танымынан да айқын кҿрінеді. «Алланың 

ҿзі де рас, сҿзі де рас, Рас сҿз ешуақытта жалған болмас», дейді. Бҧл ой-тҧжырымға Шығыс 

пен Батыс философтарының еңбектерін терең біліп, зерттеп, зерделеп барып жеткені анық. 

Ал отыз сегізінші қара сҿзінде Аллаға деген кҿзқарасын толық білдіреді. 

Абайдың рухани ҿресіне баға берген дінтанушы философ ғалымдар оның «кҽміл 

мҧсылман» ҧғымына ерекше назар аударады. «Кҽміл мҧсылман» ҧғымы тек қазаққа ғана 

емес, бҥкіл мҧсылман ҽлеміне қатысты айтылса керек. Міне, біздің ойшыл Абай, хакім       

Абай – ҽлемдік деңгейде осы діни кҿзқарасы арқылы да биіктей беретін тҧлға. 

Абай – ҽлемдік деңгейдегі ойшылдардың қатарындағы ғажайып тҧлға», деген болатын. 

Шынында да, дана ақын шығармалары тек қазақтың ғана емес, бҥкіл адамзат баласының 
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рухани ҿмірін жан-жақты байыта алады. Ҿйткені Абай туындыларының мазмҧны 

жалпыадамзаттық қҧндылықтарға толы. Оның қара сҿздері – ҽлем халықтарының ортақ 

қазынасы. Бҧл – классикалық ҥлгідегі ҿнегелі ойлар шоғыры. Нақыл сҿз, ғибратты сҿз, 

ғақлия сҿздер деп ҽрқилы аталғанымен, бҧл – ерекше жанр. 

Абай ҿзінің қара сҿздерінде адамзат баласына ортақ мҧраларды дҽріптей отырып, 

рухани биікке қҧлаш сермеп, алысқа қанат қаққанын кҿрсетеді. Оның қара сҿздерінің арқауы  

кісілік, мҽдениет, ізгілік. Хакім Абайдың қара сҿздеріне балама еңбек іздесек, француз 

ойшылы Монтеньнің жазбалары ойға оралады. Десек те, Монтень ҿз болмысы мен адам 

тҧлғасы жҿнінде кҿбірек ой толғаса, Абай қара сҿздерінің басты миссиясы – ойлану, ҿзгеге 

ой салу, мақсатты ҧстанымға айналдыру. Демек, ҧлы ойшылдың қара сҿздері – аса қҧнды 

еңбек. 

Ҽлемдік мҽдениетте Абайды қаншалықты жоғары дҽрежеде таныта алсақ, ҧлтымыздың 

да мерейін соншалықты асқақтата тҥсеміз. Бҥгінгі жаһандану дҽуірінде, ақпараттық 

технологиялар заманында Абай сҿзі баршаға ой салуы тиіс. 

Абай еңбектеріндегі рухани қҧндылықтарды ҿмірлік рухани азыққа айналдыру; 

Егеменді еліміздің тҧғырын тіктеу, МҼҢГІЛІК ЕЛ идеясын ҧрпақ санасына, жадына сіңіруде 

Абайдың рухани ҽлемімен рухтандыру. 

Абай ҽлемі шексіз терең мҧхит, Абай ҽлеміне жол тартқан адам –ҽлемге жол тартары 

анық. Абай поэзиясы Еуропа поэзиясына алғаш жол салған алтын кҿпір іспетті. 

Асыл сҿзді іздесең, Абайды оқы ерінбе! Адамдықты іздесең, Жаттап тоқы кҿңілге, - деп 

С. Торайғыров атамыз айтқандай, Абай - туған халқының, болашақ ҿнегелі тҽрбиешісі, ана 

тілінің, қазақ поэзиясының ҿсіп гҥлденуіне зор ҥлес қосқан қамқоршысы. 

Абайдың қара сҿздері - ҧлы ақынның сҿз ҿнеріндегі кҿркемдік куатын, 

философиясындағы даналық дҥниетанымын даралап кҿрсететін классикалық стильде 

жазылған прозалық шығарма. Ақынның қара сҿздеріндегі гуманистік, ағартушылық, 

ҽлеуметтік ойлары дін туралы пікірлерімен бірігіп, тҧтас бір қазақ халқының философиялық 

концепциясын қҧрайды. Абайдың қара сҿздері сондай-ақ, жалпы адамзат баласына ортақ 

асыл сҿзге айналып отыр. 

Жалпы, қара сҿзде ақын адам бойындағы қайратсыздық, заманның адамға ҽсері, білімге 

талпыныс, достық, тіленшілік, білгенді ҥйрету сынды тақырыптарды қозғайды. 

Абайдың рухани ҽлемі — ерекше бір тылсым дҥние, ал оның негізгі зерттеу объектісі 

— адам. Сол адамның эстетикалық, этикалық бет пернесі, арман мақсаты, ҿмірінің мҽні, 

сезімі мен тҥйсігі, болмысы мен ҧлттық ойлау ерекшелігі ҧлы ойшылды терең тебіреністерге 

тҥсірген. Олардың негізінде адам жҽне кісілік философиясы жатыр. Абай адамның жан 

дҥниесінің ҥнемі ҿзгеріс, дамуда болатындығын дҧрыс кҿрсетеді, сондай-ақ ҿзінің. 

«Адамбол» дейтін негізгі шафқатты-этикалық принципінде азаматты надандық тҧрғыдан 

ылғи да жетілу, толысу процесі ауқымында ҧғынады. Адамның адамшылдық жағын кҿре 

білу жҽне дамыту, ақылды, білімді адамды жоғары бағалау, ҿмірінің аяғына дейін адам 

болып, дҧрыс қартаю, ҿз халқына қажымай-талмай қызмет ету, бҥкіл адамзатты, адамды сҥю 

жҽне қҧрметтеу - бҥгінгі таңдағы басты мҽселе. 

Бҧл тҧрғыда «Абай мҧрасы – біздің ҧлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға жол 

ашатын қастерлі қҧндылық. 

Жалпы, ҿмірдің қай саласында да Абайдың ақылын алсақ, айтқанын істесек, ел ретінде 

еңселенеміз, мемлекет ретінде мҧратқа жетеміз. 

«Абай арманы – халық арманы. Халық арманы мен аманатын орындау жолында 

аянбағанымыз абзал. Абайдың ҿсиет-ҿнегесі ХХІ ғасырдағы жаңа Қазақстанды осындай 

биіктерге жетелейді», -деп  Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 

Кемелҧлы Тоқаев атап айтқан. 

Абай ҧлы тҧлға, ҧлт мҧратына деген патриоттық сезім беріп, қазіргі жастарға тҥпкі 

тамыр мағынаны тҥсініп, бойларына дарытып, сезімдерін оятуға ҧлы Абайдың шежіресі 

жастарға ҿмірлік тҽжірибиесіне ҥлкен септігін тигізеді. 
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Оның шығармашылық қызметінің негізгі мҧраты - адам тҽрбиесі. Ҧстаз сҿзінің биік 

мағынасы Абайдай ағартушыға ҿте орынды айтылған. Абай халықтың ҥлкені мен кішісіне, 

ҧлы мен қызына, ҽкесі мен баласына ҿмірлік қажет еңбек пен адамгершілік, ҿнер мен білім, 

ҿнеге мен тҽлім, достық-жолдастық, парыз бен қарыз сияқты қасиеттердің асыл ҥлгілерін 

жырымен де, даналық сҿздерімен де жеткізе білді. Ойшыл ақынның ағартушылық тҥрғыдағы 

педагогикалық тҧжырымдары негізінен жастарды халқына адал қызмет ететін нағыз азамат - 

«Толық адам» етіп тҽрбиелеу мақсатынан туындаған. Ҿмір заңдылықтарын тҥсінуге игі 

ықпал еткен ҽке тағылымы да ақын бойында ҧстаздық қасиеттің қалыптасуына ҥлкен ҽсер 

етті. Туған халқының рухани мҧрасын жан-жақты игеріп, Батыс пен Шығыстың ғылыми ой-

санасын сыншылдықпен бойына сіңіру арқылы Абай қазақтың қоғамдық ой-пікірін ҿзінің 

ағартушылық тҧрғыдағы тҧжырымдарымен байытты. Ақын жастарды білім алуға, ғылымға, 

адамгершілікке ҥндеген. Ол орыстың алдыңғы қатарлы ойшылдары мен кҿрнекті 

педагогтарының маңызды тҽлім- тҽрбиелік ой-толғаныстарын ҿзіндік қҧнды қағидалармен 

толықтырып, кейінгі ҧрпаққа ағартушылық жаңа дҽстҥр қалдырды. 

Ҧлы ақын Абайды зертеуші ғалымдар оны «Халық ҧстазы» деп біледі. Ақынның 

шығармашылық қызметі - халықтың рухани қазынасы.  
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АБАЙ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ЖАСТАРДЫҢ САНАСЫНА ӘСЕРІ 

Сыдықанова А.Т. 

 «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

Абай Қҧнанбаев ҿзінің он бесінші қара сҿзінде: 

Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің, менің білуімше, бір белгілі парқын  кҿрдім. 

Ҽуелі - пенде адам болып жаратылған соң, дҥниеде ешбір нҽрсені қызық кҿрмей жҥре 

алмайды. Сол қызықты нҽрсесін іздеген кезі ҿмірінің ең қызықты уақыты болып ойында 

қалады. Сонда есті адам, орынды іске қызығып, қҧмарланып іздейді екен дағы, кҥнінде айтса 

қҧлақ, ойланса кҿңіл сҥйсінгендей болады екен. Оған бҧл ҿткен  ҿмірдің ҿкініші де  жоқ 

болады  екен. 

Есер кісі орнын таппай, не болса сол бір баянсыз, бағасыз нҽрсеге қызығып, қҧмар 

болып, ҿмірінің қызықты, қымбатты шағын итқорлықпен ҿткізіп алады екен дағы, кҥнінде 

ҿкінгені пайда болмай-ды екен. Жастықта бҧл қызықтан соң жҽне бір қызық тауып алатын 

кісімсіп, жастығы тозбастай, буыны босамастай кҿріп жҥріп, бірер қызықты қуғанда-ақ 

мойны қатып, буыны қҧрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады  екен... [1]. 

Бҧл қара сҿз қазіргі замандағы арманы бар, арманға жету жолы бҧлыңғыр жастарды 

ойыма салды.  Жалпы заман ағымы, жастардың арасында сҧранысқа ие бҧл-ынталандыру, 

жігерлендіру, қолдау жҽне  уҽждеу. 

Уҽждеу - бҧл сізден бас тартқыңыз келсе жҽне алға ҧмтылуға кҿмектесетін нҽрсе. Бҧл 

барлық мҽселелерде адал кҿмекші. Жалқаулықты ҿлтіруге жҽне барлық ақтауды 

қабылдамауға қабілетті дҧрыс уҽждеу - бҧл сҽттіліктің жартысы. 

Мотивацияның ерекше тҥрі - беделді адам сияқты болуға деген ҧмтылыс. Кҿбінесе бҧл 

мотивация - ҿздерінің пҧттарына еліктеуге тырысатын жасҿспірімдер. Ең бастысы, бҧл 

еліктеу пайдалы жҽне кейінірек ҿзіңізді табуға кҿмектеседі. Бізде бір нҽрсеге қол жеткізген 

https://abai.kz/post/46904
https://egemen.kz/article/217247-abay-dgane-xxi-ghasyrdaghy-qazaqstan
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табысты адамды мысалға алсақ, еріксіз сҧрақ туындайды: «Неге ол адам жете алған дҥниеге 

мен  жете алмаймын?. Міне бҧл іс-ҽрекетке алғашқы серпін [2]. 

Мақсатқа жету, ҽсіресе осы жолдағы кедергілерді жеңу ҥшін жоғары энергия, ауыр 

стрессті айтпағанда, жауапты шешім қабылдау, кҥш  жҽне т.б. қажет болады.Ал 

жеткіліксіздігінен мҽселелер туындай бастайды. Ҿйткені адамдар кҿбіне энергияны 

жҧмсауды ҧнатпайды.Осының ҽсерінен тҧлғаны толымсыздық кешені баурап алады. Ендігі 

осы толымсыздық пен ҿз ҿзіне деген сенімсіздік, бастаған істі орта жолда тастамауды бала 

бойына сіңіруді қалай жҥзеге асырсақ болады? 

Мемлекеттің тҧрақты дамуының негізі – бҽсекеге қабілетті жастар буыны, ал бҧл 

тікелей жас қазақстандықтардың білім мен білік сапасына, олардың ҧмтылысы мен ынтасына 

байланысты. Сондықтан да мемлекеттік саясаттың негізгі бағытының бірі - жастар секторы.  

 Қоғамның қозғашы кҥші- жалындап тҧрған жастары.  

Ақын жастар тҽрбиесінің сан қырына, оның ҿзекті салаларына баса назар аударды, жас 

ҧрпаққа ҥміт артты, олардың жҥрек сезімін оятып, ҿзінің кҿкейкесті мақсат-мҧраттарына 

жҧмылдыруға ҧмтылды. Жастардың еңбек етіп, ғылым мен білімге ден қоюы, алда тҧрған 

мақсаттарына жету жолында табандылық кҿрсетуі қажеттігі сияқты асыл қасиеттерді 

уағыздау - Абайдың бҥкіл ақындық қызметінің негізгі  идеясының бірі[3]. 

Ресей білім беру Академиясының академигі, психология ғылымдарының докторы, 

профессор, білім берудің ізгілендіру технологиясының негізін қалаушы Амонашвили Шалва  

Александрович   ҿзінің бір сҿзінде былай деген екен: Баланың ішкі жан дҥниесіне қуаныш 

отын сыйлау керек деген екен. Яғни  баланы жас кҥнінен талаптандыруды, алдыға жетелеу, 

гуманистік тҽрбиені ҧстануды меңзеген. Гуманистік тҽрбиенің басты ҽдісі-балаларға бізбен 

қарым-қатынас жасау қуаныш сезімін: бірге тану, бірлескен еңбек, ойын, демалу қуанышын 

жеткізу.  

Қазіргі оқыту технологияларының бірі Ш.А.Амонашвилидің ізгілікті  жеке тҧлғалық 

технологиясындай Абай Қҧнанбаевтың да қара сҿздерін, ҿлең шумақтарын, ҽндерін баланы 

тҧлғалық қалыптасып, жетілуінде қолдансақ баланың рухани жетілуіне қамтамасыз етер едік.   

Барлық жайдан ғылымды жоғары қойған Абай, ғылымның тҥрлеріне кеңінен тоқталып, 

оларды жан-жақты жҥйелемесе де, 32-қара сҿзінде білім-ғылым ҥйренгісі келетін 

талапкерлерге ҿзінің ақыл-кеңесін береді. Оқып отырып, 32-қара сҿзді жазған адамның 

ғылыммен кҽсіби тҥрде айналысқанына титтей де кҥмҽніңіз қалмайды. 

Ия, бҧл жастарға - ҿз халқының жҽне жастардың жарқын болашағы ҥшін, кез-келген 

қиындықтарға қарамастан жеңетіндігін меңзеп,  ҧлы ойшыл, ақын, «кім жамандықты 

басынан ҿткізбеді? Ҿмірде тек ҥміт жоғалады деп ҿз ойын жеткізген.  Дҥниеде тҧрақты 

ештеңе жоқ  екені мҽлім, яғни  зҧлымдықта мҽңгі жасамайды ... Қақаған қыстан соң, табиғат 

жанданып, гҥлдеп, ҽдемі кҿктем келетіні рас емес пе?... Кҿктем гҥлденіп,  ҽдемі қатты қарлы 

қыста келеді емес пе? ... Ол ҿзінің бір сҿзінде былай деген екен: «Болашаққа ҥмітпен қарау 

да бҽлкім дҧрыс шығар деп нҥктесін қойған екен. 

Расымен де қазірде алдынан қиқымдай кедергі келсе, бҧл менің ісім емес деп артқа 

шегініп жататындар баршылық. Бҧған сыртқы шектеулермен қатар, біршама терең қарама-

қайшылықтар  себеп болуы мҥмкін. Бҧл кедергілер  адамдардың бір-бірін  дҧрыс тҥсінуіне, 

ҿзара қарым-қатынасына кедергі  жасайтын қарама-қайшылықтар  ретінде кҿрінеді. Кез 

келген  адамның  қарым-қатынас процесінде  алдынан кездесетін  ҽр тҥрлі  кҥнделікті 

қиыншылықтарды  жеңе алмауы, бҧл оның эмоционалдық кҥйі, физикалық, психологиялық 

денсаулығына кері ҽсерін тигізеді.  

Жалпы Абай атамыздың кез келген шығармасы, ҽндері мен ҿлең шмақтары, қара 

сҿздері мен аудармалары  қазірде жанданып жатқаны кҿңіл қуантарлық.  Қазірде елімізде 

Рухани жаңғыр бағдарламасының аясында тарихты, ҿткенді жаңғырту қолға алынып 

жатқаны белгілі. Жаңа тҧрпатты жаңғырудың ең басты шарты –ҧлттық кодты сақтай білу.  

Осы ҧлттық  кодтың  негізі Абай Қҧнанбаев болу қажетті деп санаймын. Ҽр сҿзі заманды 

болжап білгендей тҧп тура айтқан ойлары кез келген адамды таңқалдырмай қоймайды. 
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Қазірде ҽр сабақта Абай Қҧнанбаевтың сҿздері сабақтың кіріспе бҿлімінде айтылып 

ҿтілсе, бҧл біздің рухани жаңғыруға қосқан ҥлесіміздің  жҽне сол ҽрбір білім алушының  

тҧлға болып қалыптасуында, бойына ҧлттық кодты сіңіруіміз болар еді.  Кез келген сабақта 

баланың қызығушылығын ашу ҥшін АБай атамыздың нақыл сҿздері мен ҿлең жолдарымен 

басталса, баланың жадында да тез сақталарына сенімдімін.  

Қорыта келе, Абай атамыз айтпақшы  Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, 

кҥнінде бір мҽртебе, болмаса жҧмасында бір, ең болмаса айында бір, ҿзіңнен ҿзің есеп ал! ... 

Яғни ҿзіңе ҿзің есеп бер, ҿзіңмен ҿзің жҧмыс  жаса[5].  

Ҿміріңізде қара жолақ пайда болған кезде, ештемеге дҽрменсіз болғандай кҥй 

кешкенде, туннельдің соңындағы жарықты кҿру маңызды. Нақты не ҥшін қазір сіз ҿзіңіздің 

еріншектігіңізді жеңіп, тап қазір орныңыздан ҧшып тҧру қажет екенсіз соған ҿзіңіздің 

кҿзіңізді жеткізуіңіз керек. Сонда ғана сізде кҥш қуат пен арманға жетелер қанат пайда 

болады.  Бізді қозғаушы кҥш- міне, осы мотивацияда ең ҥлкен рҿл алады.   Сондықтан толық 

ҿмір сҥру жҽне Алтын ҽріппен жазылған мықты  адам болу ҥшін ҿзіңізді ынталандыру ҿте 

маңызды. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. https://abai.kz/post/6 

2. http://www.xn--e1atfhn.xn--j1amh/rol-motivatsii-v-zhizni-cheloveka/ 

3. https://kk.wikipedia.org/wiki/ 

4. https://www.zharar.com/tags/%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9+%D2%9B%D2%B

1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D3%A9%D0%B

B%D0%B5%D2%A3%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96/ 

 https://e-history.kz/kz/publications/view/2590 

    

 

  АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ 

Серікқан Азамат 

"М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

      «Адамзат баласының алдында ҥш айғақты зор міндет тҧр: бірі - бейбітшілікті, екіншісі - 

руханиятты, ҥшіншісі - табиғатты қорғау һҽм сақтап қалу. Бҧлардың қай - қайсысы да біздің 

тіршілігіміздің басты бағдары. Бір -бірін  толықтыратын  ҧғымдар. Осы ҥш бастауға  

Қазақстанның ғана емес, бҥкіл ҽлемнің болашағы байлаулы» деп елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев 

айтпақшы адамзат баласының ҿмір сҥруіне қажет деп танитын осы ҥш фактор. Мҧның 

ішінде, ҽсіресе «руханият» ең маңыздысы. Себебі, адам баласы рухани азықсыз ҿмір сҥре 

алмайды. Жалпы, ҽлемдегі кез - келген халықты алып қарасақ та ең алдымен тҽлім - 

тҽрбиеге, білімге, адамгершілікке ҥндейді, болашақ ҧрпақтың ҿн бойына рухани азық 

сіңіруге тырысады. Ҿйткені тҽлім - тҽрбиенің, адамгершілік қасиеттердің адам ҿмірінде алар 

орны ерекше. Атақты ғҧлама ғалым, ҽлемнің екінші ҧстазы Ҽл Фарабидің де «Тҽрбиесіз 

берілген білім - адамзаттың қас жауы» деген аталы сҿзі бар. Осыдан - ақ тҽрбиенің адам 

ҿміріндегі маңызын кҿруге болады. Осы тҧрғыдан келгенде қазақ халқының ҧлы ақыны Абай 

Қҧнанбайҧлының ҿлеңдері мен қара сҿздері халыққа ерекше тҽрбие береді, адамгершілікке 

ҥндейді. Оңайдан қиынға қарай, жақыннан жыраққа қарай, қызықты, кҥлкілі жайдан ҥлкен 

толғаулы қорытындыға қарай біртіндеп жетектейді. Мҧның барлығы адамзатты 

адамгершілікке жетелеу мақсатында еді. Енді ақынның бірнеше қара сҿздеріне кҿңіл 

аударып кҿрелік. Абайдың қара сҿздерінің кім ҥшін болса да, тҽрбиелік мҽні зор. Ҽйтсе де 

білімге ҧмтылушы жастар ҥшін айрықша қҧнды. Ҿйткені ғылым да, ҿнер де жастар ҥшін. 

Адамның қолын бақытқа жеткізетін ілім - білімді игеру де жастардың ғана қолынан келетін 

іс. Қартайған адам қанша ҧмтылса да, ҿндірері аз болмақ. Сондықтан білімге ҧмтылған 

жастар ҧлы ақынның бҧл айтқандарын берік есте сақтауы қажет. 

https://abai.kz/post/6
http://www.успех.укр/rol-motivatsii-v-zhizni-cheloveka/
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8B%D2%A3_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D3%A9%D0%B7%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://www.zharar.com/tags/%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9+%D2%9B%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D2%A3%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96/
https://www.zharar.com/tags/%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9+%D2%9B%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D2%A3%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96/
https://www.zharar.com/tags/%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9+%D2%9B%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D2%A3%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96/
https://e-history.kz/kz/publications/view/2590
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Абайдың «Алтыншы», «Сегізінші», «Он бірінші» сҿздері жоғарғы ілім - білімге 

ҧмтылуға бҿгет жасайтын надандық, мақтаншақтық мінездерді шенеуге арналады. «Бірлік, 

тірлік» деген сҿз ҧғымдарының мҽнін аша келіп, «Алтыншы сҿзінде» Абай: «Бірлік - ақылға 

бірлік, малға бірлік емес», - десе, сол ҽңгімесінің екінші жерінде: «Ырыс - алды тірлік» дейді. 

Жанын қорғалап жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, 

еріншек атанып, ез атанып, дҥниеде ҽлгі айтылған ырысқа дҧшпан болады...  

«Кеселді жалқау, қылжақ бас, 

Ҽзір тамақ, ҽзір ас, 

Сыртың пысық, ішің нас, 

Артын  ойлап  ҧялмас, - болып  жҥріп, тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ 

бҧйрықты ҿлімнің  ҿзі артық», - дейді. Ҧлы ақын осы пікірін ҿзінің «Ҥшінші», «Он бірінші» 

сҿздерінде  де  толықтырып, ҧштай тҥседі. Мал ҥшін ар - намысын сату, бірінің ҥстінен бірі 

арыз беріп жала жабу, ауызбіршіліктің болмауы тҽрізді мінездердің бҽрі де надандықтан, 

мҽдениетсіздіктен, жалқаулықтан, еңбексіздіктен келіп туатынын дҽлелдей келе, ақын ҿзінің 

оқырмандарын бҧл мінездерден қашық болуға тҽрбиелейді. Бҧл ҽңгімелердің идеялық 

мазмҧны да, келешек ҧрпақ ҥшін қҧндылығы да осында. 

Ҿзінің ҿлеңдеріндегі тҽрізді қара сҿздерінде де ҧрлық, парақорлық, пҽлеқорлық, 

мансапқорлық, тағы басқалар елдің ел болуына зор бҿгет екендігін айта келіп, «Қырық 

бірінші сҿзінде» ҧлы ақын екі нҽрсені ҧсынады: біріншісі – «Бек зор ҥкімет», екіншісі – 

қаржы. Ҥкіметтің кҥшімен қазақтың ҧл, қыздарын еріксіз тҥрде мектепке беріп, оларды 

ғылымның ҽр саласынан мамандандырып, ой – санасын жаңаша тҽрбиелеп, бҧрынғылардан 

мҥлде ҿзге психология, ҿзгеше наным – сенімдегі адамдар етіп тҽрбиелесе, сонда ғана елдің 

тҥзелетіндігін айтқан. 

Абайдың «Он жетінші сҿзі» қайрат, ақыл, жҥрек, ғылымға арналады. Алдыңғы ҥшеуі 

адам ҥшін ҿздерінің атқаратын жҧмыстарын айта келіп, ҽр қайсысы  ҿзін  бірінші орынға 

қойып таласады да, ғылымға тҿрелікке жҥгінеді. Ғылым ҥшеуінің де жақсылы, жаманды 

қасиеттерін дҽл сипаттап, ҽділ сынайды. Жеке – жеке ҥшеуінде де кемшілік бар. «...Осы 

ҥшеуің басынды қос, оның ішінде жҥрекке билет», - деп ҥкім шығарады. «Егер ҥшеуің ала 

болсаң, мен жҥректі жақтаймын», - дейді оларға ғылым. Демек Абай жҥректі, яғни адам – 

адамды сҥю, адам ҥшін қызмет етуді бірінші  орынға қояды. Бірақ ғылым бойынша да, 

Абайша да ең идеал нҽрсе – осы ҥшеуінің бірлігі. «Осы ҥшеуі ( ақыл, қайрат, жҥрек ) бір 

кісіде менің айтқанымдай табылса, табанының топырағын кҿзге сҥртерлік қасиетті адам 

сол», - дейді. 

Тап осы тҽрізді, тағы бір ҥлкен адамгершілік мҽселесін қозғайтын шығармасы – 

«Отыз алтыншы сҿзі». Қара сҿз ҧят туралы. Ҿз кезегінде ҧяттан, ардан безгендерді сынай 

келіп, ҧят жҽне оның тҥрлерін сҿз етеді. Ҧяттың бір тҥрі – адамның балалық дҽуірінде 

болатын табиғи қҧбылыста, екіншісі – жасықтық, ынжықтықпен байланысты. «Ҧялмас 

нҽрседен ҧялған ҧялу – ақымақтық, жамандық», - дей келіп, шын мҽніндегі ҧят қандай болу 

керек деген сҧраққа жауап береді. 

 «Ҧят деген – адамның ҿз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен ҿз мойныңа 

салып, сҿгіп, қылған қылмысының аты. Ол уақытта тілге сҿз де тҥспейді, кҿңілге ой да 

тҥспейді. Кҿздің жасын, мҧрынның суын сҥртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. 

Кҿзің кісі бетіне қарамақ тҥгіл, еш нҽрсені кҿрмейді. Мҧндайлыққа жетіп ҧялған адамға 

ҿкпесі бар адам кешпесе, яки оның ҥстіне тағы аямай ҿртендіріп сҿз айтқан кісінің ҿзінің де 

адамшылығы жоқ десе болар», - дейді.  

«Ҧят кімде болса, иман сонда» деген қазақтың мақалынан да ҧятқа ҥлкен мҽн бергенін 

кҿреміз. Сондықтан да ҧлы ақынымыз Абай да бҧл мҽселеге аса кҿңіл бҿліп, ҿскелең 

ҧрпақтың ар – ҧяттарын таза сақтауын арман еткен. Бҧл қара сҿздің  бҥгінгі таңда да  

тҽрбиелік мҽні зор. 

Қорытындылай келе, біз ҧлы ақынымыз Абай Қҧнанбайҧлының дҽуірінде айтып 

кеткен атама сҿздерінің ҽлі кҥнге дейін ҿз ҿмірімізге қажеттілігін ҧғындық. Оның 

адамгершілікке баулыған, тҽрбиеге негізделген қара сҿздері арқылы  рухани азық алдық, 
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адамдық сипатта бой тҥзеуге тырыстық. Демек бҧл ақынның халықпен бірге жасағандығы. 

Ақын мҧрасы – халықтың сарқылмас асыл қазынасы. Ҽр қазақта тҽлім алар ғибратты сҿздер 

кҿп болғай... 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Абай. Шығармаларының екі томдық толық жинағы, 2-том. –Алматы: Жазушы, 2005 

2. Абай: Энциклопедия / Ред. Р.Н.Нҧрғалиев.-Алматы: Қазақ энциклопедиясы.-Алматы: 

Атамҧра, 1995.-720 б. 
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2- СЕКЦИЯ. АБАЙ ДҤНИЕТАНЫМЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 
 

 

АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНДЕГІ  

АЛАТЫН ОРНЫ 
Бейсенова Айнаш Кызыркановна  

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК  

 

     «Адамзат баласының алдында ҥш айғақты зор міндет тҧр: бірі – бейбітшілікті, 

екіншісі – руханиятты, ҥшіншісі – табиғатты қорғау hҽм сақтап қалу. Бҧлардың қай – қайсы 

да біздің тіршілігіміздің басты бағдары. Бір-бірін толықтыратын ҧғымдар. Осы ҥш бастауға 

Қазақстанның ғана емес, бҥкіл ҽлемнің болашағы байлаулы» деп елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев 

айтпақшы адамзат баласының ҿмір сҥруіне қажет деп танитын осы ҥш фактор. Мҧның 

ішінде, ҽсіресе «руханият» ең маңыздысы. Себебі, адам баласы рухани азықсыз ҿмір сҥре 

алмайды. Жалпы ҽлемдегі кез-келген алыпты алып қарасақ та ең алдымен тҽлім-тҽрбиеге, 

білімге, адамгершілікке ҥндейді, болашақ ҧрпақтың ҿн бойына рухани азық сіңіруге 

тырысады. Ҿйткені тҽлім-тҽрбиенің, адамгершілік қасиеттердің адам ҿмірінде алар орны 

ерекше. Атақты ғҧлама ғалым, ҽлемнің екінші ҧстазы Ҽл-Фарабидің де «Тҽрбиесіз берілген 

білім – адамзаттың қас жауы» деген аталы сҿз бар. Осыдан – ақ тҽрбиенің адам ҿміріндегі 

маңызын кҿруге болады. Осы тҧрғыдан келгенде қазақ халқының ҧлы ақыны Абай 

Қҧнанбайҧлының ҿлеңдері мен қара сҿздері халыққа ерекше тҽрбие береді, адамгершілікке 

ҥндейді. Оңайдан қиынға қарай, жақыннан жыраққа қарай, қызықты, кҥлкілі жайдан ҥлкен 

толғаулы қорытындыға қарай біртіндеп жетектейді. Мҧның барлығы адамзатты 

адамгершілікке жетелеу мақсатында еді. Енді ақынның бірнеше қара сҿздеріне кҿңіл 

аударып кҿрелік. Абайдың қара сҿздерінің кім ҥшін болса да, тҽрбиелік мҽні зор. Ҽйтсе де 

білімге ҧмтылушы жастар ҥшін адамның қолын бақытқа жеткізетін ілім – білімді игеру де 

жастардың ғана қолынан келетін іс. Қартайған адамға қанша ҧмтылса да, ҿндірері аз болмақ. 

Сондықтан білімге ҧмтылған жастар ҧлы ақынның бҧл айтқандарын берік есте сақтау қажет. 

Абайдың «Алтыншы», «Сегізінші», «Он бірінші» сҿздері жоғарғы ілім – білімге 

ҧмтылуға бҿгет жасайтын надандық, мақтаншақтық, мінездерді шенеуге арналады. «Бірлік, 

тірлік» деген сҿз ҧғымдарының мҽнін аша келіп, «Алтыншы сҿзінде» Абай: «Бірлік – ақылға 

бірлік, малға бірлік емес», - десе, сол ҽңгімесінің екінші жерінде: «Ырыс – алды тірлік» 

дейді. Жанын қорғалап, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан 

қашып, еріншек атанып, ез атанып, дҥниеде ҽлгі айтылған ырысқа дҧшпан болады..... 

«Кеселді жалқау, қылжақ бас, 

Ҽзір тамақ, ҽзір ас, 

Сыртың пысық, ішің нас, 

Артын ойлап ҧялмас, -  

болып жҥріп, тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бҧйрықты ҿлімнің ҿзі артық», -

дейді. Ҧлы ақын осы пікірін ҿзінің «Ҥшінші», «Он бірінші» сҿздерінде де толықтырып, 

ҧштай тҥседі. Мал ҥшін ар- намысын сату, бірінің ҥстінен бірі арыз беріп, жала жабу, 

ауызбіршіліктің болмауы тҽрізді мінездердің бҽрі де надандықтан қашық болуға тҽрбиелейді. 

Бҧл ҽңгімелердің идеялық мазмҧны да, келешек ҧрпақ ҥшін қҧндылығы да осында. 

Ҿзінің ҿлеңдеріндегі тҽрізді қара сҿздерінде де ҧрлық, парақорлық, пҽлеқорлық, 

мансапқорлық, тағы басқалар елдің ел болуына зор бҿгет екендігін айта келіп, «Қырық 

бірінші сҿзінде» ҧлы ақын екі нҽрсені ҧсынады: біріншісі – «Бек зор ҥкімет», екіншісі – 

қаржы. Ҥкіметтің кҥшімен қазақтың ҧл, қыздарын еріксіз тҥрде мектепке беріп, оларды 

ғылымның ҽр саласынан мамандандырып, ой-санасын жаңаша тҽрбиелеп, бҧрынғылардан 

мҥлде ҿзге психология, ҿзгеше наным-сенімдегі адамдар етіп тҽрбиелесе, сонда ғана елдің 

тҥзелетінін айтқан. 

Абайдың «Он жетінші сҿзі» қайрат, ақыл, жҥрек, ғылымға арналады. Алдыңғы ҥшеуі 

адам ҥшін ҿздерінің атқаратын жҧмыстарын айта келіп, ҽр қайсысы ҿзін бірінші орынға 
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қойып, таласады да, ғылымға тҿрелікке жҥгінеді. Ғылым ҥшеуінің де жақсылы, жаманды 

қасиеттерін дҽл сипаттап, ҽділ сынайды. Жеке –жеке ҥшеуінде де кемшілік бар. «...Осы 

ҥшеуің басыңды қос, оның ішінде жҥрекке билет», - деп ҥкім шығарады. «Егер ҥшеуің ала 

болсаң, мен жҥректі жақтаймын», - дейді оларға ғалым. Демек Абай жҥректі, яғни адам-

адамды сҥю, адам ҥшін қызмет етуді бірінші орынға қояды. Бірақ ғылым бойынша да, 

Абайша да ең идеал нҽрсе –осы айтқанымдай табылса, табанының топырағын кҿзге 

сҥртерлік қасиетті адам сол», - дейді. 

Тап осы тҽрізді, тағы бір ҥлкен адамгершілік мҽселесін қозғайтын шығармасы –«Отыз 

алтыншы сҿзі». Қара сҿз туралы. Ҿз кезегінде ҧяттан, ардан безгендерді сынай келіп, ҧят 

жҽне оның тҥрлерін сҿз етеді. Ҧяттың бір тҥрі – адамның балалық дҽуірінде болатын табиғи 

қҧбылыста, екіншісі – жасықтық, ынжықтықпен байланысты. «Ҧялмас нҽрседен ҧялу – 

ақымақтық, жамандық», - дей келіп, шын мҽніндегі ҧят қандай болу керек деген сҧраққа 

жауап береді. 

«Ҧят деген –адамның ҿз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен ҿз мойныңа 

салып, сҿгіп, қылған қылмысының аты. Ол уақытта тілге сҿзге де тҥспейді, кҿңілге ой да 

тҥспейді. Кҿздің жасын, мҧрынның суын сҥртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. 

Кҿзің кісі бетіне қарамақ тҥгіл, еш нҽрсені кҿрмейді. Мҧндайлыққа жетіп ҧялған адамға 

ҿкпесі бар адам кешпесе, яки оның ҥстіне тағы аямай ҿртендіріп, сҿз айтқан кісінің ҿзінің 

деадамшылығы жоқ десе болар», - дейді. 

«Ҧят кімде болса, иман сонда» деген қазақтың мақалынан даҧятқа ҥлкен мҽн бергенін 

кҿреміз. Сондықтан ҧлы ақынымыз Абай да бҧл мҽселеге аса кҿңіл бҿліп, ҿскелең ҧрпақтың 

ар-ҧяттарын таза сақтауын арман еткен. Бҧл қара сҿздің бҥгінгі таңда да тҽрбиелік мҽні зор. 

Абайдың «Жетінші сҿзінде» ҧшырасатын «жанның тамағы» деген кҥрделі 

философиялық ҧғым бар. Оны Абай біздің санамыздан тыс ҿмір сҥретін объективті дҥниенің 

санада сҽулеленуі нҽтижесінде пайда болатын ғылым, білімнің жинақталған қоры ретінде 

қарайды. 

Осы себептен де Абай: «...қҧмарланып, жиған қазынамызды кҿбейтсек керек, бҧл 

жанның тамағы еді», - деп қайыра тҥсінік беріп отыр...Абай Қҧнанбаев қара сҿз кітабының 

авторы. 

Абайдай ҧстаз ақынның бҧл «Жетінші сҿзде» кҿздеген мақсаты адамның бойында туа 

пайда болатын жан қҧмары арқылы ҿз ҧрпағының санасына тек қана жанның пайдалы 

тамақтарын сіңіру еді. Міне, Абайдың ағартушылық кҿзқарасының тамыр алған бір 

саласының қайнар кҿзі осы жақта жатыр. 

Абай бҧл бағыттағы ойларын ҿзге сҿзбен «Ғылым таппай мақтанба» т.б. ҿлеңдерінде 

айтқан. Мҧнда ол «жанның тамағы туралы» ҧғымды ҿз заманының тҧрғысынан келіп, «адам 

болу» ҥшін қажет кҿп керектермен ауыстырады. Ақын толық адам болу туралы ҿзінің жҥйелі 

де қалыптасқан кҿзқарасының тезисін ҧсынады. Онысы: 

Адам болам десеңіз... 

Бес нҽрседен қашық бол...,- 

Бес нҽрсеге асық бол, - деген жолдарда жатыр. 

Ақынның бҥкіл шығармаларындағы негізгі бір тҧтас тақырыпта ҿзекті идея болған. 

Абайдың пікірінше, ішкі рухани қазынамыздың молығуы тікелей ҿзіміздің қолымыздағы іс. 

Осы пікір Абайдың «Он тоғызыншы сҿзінде» де қайталанады. Абайдың дҥние танымы 

бойынша сананың, ақылдың пайда болуы кҥнделікті ҿмір тҽжірбиесінің нҽтижесінен ғана 

туындайтын табиғи қҧбылыс. Сондықтан да Абай «Он тоғызыншы сҿзінде»: 

«Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, кҿріп, ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі 

жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, кҿргені кҿп болған адам білімді болады. 

Естілердің айтқан сҿздерін ескеріп жҥрген кісі ҿзі де есті болады. Сол естілерден есітіп 

білген жақсы нҽрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам 

десе болады», - деп жоғарыдағы ҿлең ҥзіндісіндегі ойын осы сҿзінде одан ары кеңіте отырып 

дамытатынын кҿруге болады. 
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Қорытындылай келе, біз ҧлы ақынымыз Абай Қҧнанбайҧлының дҽуірінде айтып 

кеткен атама сҿздерінің ҽлі кҥнге дейін ҿз ҿмірімізге қажеттілігін ҧғындық. Оның 

адамгершілікке баулыған, тҽрбиеге негізделген қара сҿздері арқылы рухани азық алдық, 

адамдық сипатта бой тҥзеуге тырыстық. Демек бҧл ақынның халықпен бірге жасағандығы. 

Ақын мҧрасы - халықтың сарқылмас асыл қазынасы. Ҽр қазақта тҽлім алар ғибратты сҿздер 

кҿп болғай. 
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Абай – ҿз заманының биік парасат иесі ғана емес, бҥгінгі заман айшылықтарын 

шегінуге де оң бағыт берген биік тҧлға. 

Абайдың қара сҿздері –оның ақындық мҧраларына қосылған бағалы қазына деуге болады. 

Абайдың қара сҿздерінің басты тақырыбы- тҽрбие.   

Абайдың «Қара сҿздерінің» дҥниетанымдық ерекшелігі туралы сҿз қозғалғанда, Абай 

заманында қалыптасып ҥлгерген қазақ халқының бодандық қҧрсауындағы хал-ахуалына 

сараптама жасамай кетуге болмайды. Ҿйткені, Абай – ҿз заманының перзенті, оның ҥстіне 

ҥш жыл болса да болыстық қызмет атқарып, қоғамдық ҿмірге белсене араласқан ойшыл.   

Кеңес заманында Абай кҿрнекті ақын ретінде дҽріптелді, танымал болды. Дегенмен 

Абайға да, Шоқанға да, Ыбырайға да сыңаржақ кҿзқарас қалыптасты: Абай – ақын, Шоқан – 

ғалым, Ыбырай – педагог деумен шектелдік. 

Біз Шоқанды да, Абайды да, Ыбырайды да ағартушы дейміз. «Ағартушы» деген 

жақсы сҿз. Бҽрі де халыққа білім таратты. Оқу-білімді насихаттады. Бірақ Шоқан – жай 

ағартушы емес, ғалым. Ыбырай – жай ағартушы емес, нағыз ҧстаз. Абай жай ағартушы емес, 

ойшыл, философ. Сонымен бірге ҥшеуі де – ойшыл. Ойшыл болған соң, ҥшеуінің де 

философияға қатысы бар. 

Бірақ олардың шығармаларының дҥниетанымдық, философиялық мағынасы бҧрын 

ашылмады, айтылмады. Айтуға да болмады. Абайдың даналығын, ойшылдығын Абайды 

ҽлемге танытқан Мҧхтар Ҽуезов білмеді, кҿрмеді дейсіз бе? Білгенде қандай. Бірақ кеңестік 

саясаттың салдарынан ол: «... Шын мҽнінде алғанда, Абай философ емес ..., оның арнап 

жазған философиялық... еңбектері... жоқ», деп жазуға мҽжбҥр болды. Сҿз жоқ, бҧл ғҧлама 

жазушының ҿз ойы емес, ресми идеологияның нҧсқауына ҥн қосқаны. 

Егер де Абайға, Шоқанға, Ыбырайға қазақ қауымы ойшыл-философтар деп қарайтын болса, 

онда олар қазақтың кҿзін ашар еді, қазақты оятар еді. Қазақтар «біз қалайша басқалардан 

артта қалдық, бала сияқты бейқам ҿмір сҥріп жҥрміз» деп ойланар еді. Кеңестік қитҧрқы 

идеология осыдан қауіптенді. 

Мен кейде «егер Гегель болмаса, оның ҿміршең диалектикасы болмаса, Маркс болмас 

еді деп ойлаймын. Маркс болмаса, Маркстің коммунистік ілімі болмаса, Ленин болмас еді. 

Ленин болмаса, ол қҧрған большевиктер партиясы болмаса, онда 1917 жылғы Қазан 

тҿңкерісі болмас еді. Ресейдің, Ресей қҧрамындағы елдердің, Қазақ елінің даму жолы 

басқаша болар еді. Бҧлар бҥгінгідей дамыған елдерден кҿп артта қалып қоймас еді деп 

ойлаймын. 

Идеология, идея, философия деген – осындай пҽрменді кҥш. Маркс дҧрыс айтқан: 

«Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами», деп. 

http://vk.com/share.php?url=http://egemen.kz/article/216936-abay-filosofiyasynynh-qyry-men-syry
http://vk.com/share.php?url=http://egemen.kz/article/216936-abay-filosofiyasynynh-qyry-men-syry
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Сол сияқты қазақтар Абайдың айтқанына еріп, Абай жолымен жҥрер болса, кешегідей, 

бҥгінгідей болмас еді, рухы да, намысы да жоғары, ҧяты да қалыпты болар еді. 

Абайдың жан қҧмары, жан азығы туралы айтқан сҿздері қазақтың рухын оятуға бағытталған. 

Жол деген – киелі ҧғым. Қытайда адамға дҧрыс жолды ҧсынатын даосизм деген Лао 

Цзының ілімі бар. Философия адам жолына, ғылым жолына, тарих жолына ерекше мҽн 

береді. Олардың жҥріп ҿткен жолынан тҽлім, тағылым іздейді, сабақ алады. 

Мҧхтар Ҽуезов қазақты, қазақтың ҧлы ақыны, ойшылы Абайды ҽлемге танытқан 

шығармасын «Абай жолы» деп дҧрыс атаған екен. Бҥгін де бізге керегі осы – Абай жолы. 

Мен елімізге, қазақ халқына, биліктегілерге қазақ философиясына, мҽдениетіне ҥлгі ретінде 

осы Абай жолын ҧсынар едім. Абай жолында, Абай ілімінде біздерге қажет нҽрсенің біразы 

бар: нарық та, демократия да, бҽсекелестік те, ғылым-білім де бар. Тек оны игере білу керек. 

Абайды оқымаған, білмейтін адам болмас. Бірақ қайсысы Абай жолымен жҥріп келе жатыр – 

айту қиын. Қытай озық деп Батыс ҥлгілерін жай ала салған жоқ. Ҿз жолымен, Конфуций 

жолымен жҥріп келе жатыр. Қазір кҿш басындағы елдердің бірі. 

Кейінгі кезде біз Абайдың философиясын ғана мойындап қоймай, оның ілімінің 

дҽстҥрлі философиямен, ҽлемдік философиямен ҥндесіп жатқанын да ауыз толтырып айта 

бастадық. Жҽне бҧл шығарып салма сҿз емес, қҧрғақ декларация емес, барып тҧрған 

шындық. «Философия» деген сҿздің мағынасы – даналық, даналыққа қҧмарлық дегенді 

білдіреді. 

«Абай туындыларында даналық бар ма?» деген сҧрақ қойсақ, есті адамдарға тым 

ерсілеу болып кҿрінері анық. Сонда да. Абай Сократты пір тҧтады, оны тілге тиек етеді, 

Сократша ойлап, Сократша ҽңгімелескісі келеді. Сократша сҧхбат қҧрып, оған 27 қарасҿзін 

арнайды. Не ҥшін Абай Сократқа ден қойды? Ҽрине даналығы ҥшін, білім-ғылымды жоғары 

бағалағаны ҥшін, халқына аянбай қызмет еткені ҥшін, надандықпен кҥрескені ҥшін, 

шҽкірттеріне озық тҽрбие бергені ҥшін Абай Сократты жақсы кҿреді, одан ҥлгі алады. Абай 

Сократты хакім, яғни дана деп қадірлейді. 

Абай ҿзінің ҿмірлік миссиясын да Сократша тҥсінеді: халқына аянбай қызмет ету, 

бетке ҧстар қҧндылықтарын атап кҿрсету, кемшілігін ашық, батыра айтып, халқын тҥзету. 

Сол ҥшін де Абай ҿз шығармаларында Сократша сынды, мысқылды, кекесінді кҿбірек 

пайдаланады. Сыншылдық та философияға тҽн қасиет. 

Батыста осы кезге дейін философияны ғылым деп, гносология, логика, методология деп 

таниды. Сондай философия болғаны, бар екені рас. Бірақ философияның тҿл қасиеті, негізгі 

қызметі – даналықты жҥзеге асыру. Сократ ҥшін, Абай ҥшін философия – ең алдымен 

даналық. 

Жасымда ғылым бар деп ескермедім, 

Пайдасын кҿре тҧра тексермедім, 

Ер жеткен соң тҥспеді уысыма, 

Қолымды мезгілінен кеш сермедім. 

Талай адамның басынан ҿткен, талай адамдарды ҿкіндірген нҽрсе. Қазіргі жастарға да 

қатысы бар ҧлағатты сҿз. 

Біреуді кҿркі бар деп жақсы кҿрме, 

Лапылдақ кҿрсеқызар нҽпсіге ерме! 

Ҽйел жақсы болмайды кҿркіменен, 

Мінезіне кҿз жетпей, кҿңіл берме! 

Қанша айтса да жастарға жетпей жатқан, бірақ ешқашанда ескірмейтін шындық – осы. 

Елімізде отбасын қҧрған жастардың жартысынан жуығы кҿп ҧзамай айырылысып жатыр. 

Мінезіне, біліміне, ҿнеріне, кісілігіне қарап қосылғасын ба? Жоқ, лапылдақ кҿрсеқызар 

нҽпсіге ергендіктен. 

Тағы да сол «Жігіттер, ойын – арзан, кҥлкі – қымбат» деген ҿлеңінен ҥзінді: 

Жасаулы деп, малды деп байдан алма, 

Кедей қызы арзан деп қҧмарланба. 

Ары бар, ақылы бар, ҧяты бар 
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Ата-ананың қызынан ғапыл қалма. 

Жастарға бҧдан артық не айтуға болады? 

Абайдың бҽріңізге, бҽрімізге белгілі, белгілі болғанымен санамызға сіңбей, 

басшылыққа алынбай, жаттанды сҿз болып қалған «Ғылым таппай мақтанба» деген ҿлеңінің 

алғашқы жолдарын келтірейін: 

Ғылым таппай мақтанба, 

Орын таппай баптанба, 

Қҧмарланып шаттанба, 

Ойнап босқа кҥлуге. 

Бес нҽрседен қашық бол, 

Бес нҽрсеге асық бол, 

Адам болам десеңіз. 

Тілеуің, ҿмірің алдыңда, 

Оған қайғы жесеңіз. 

Ҿсек, ҿтірік, мақтаншақ, 

Еріншек, бекер мал шашпақ - 

Бес дҧшпаның білсеңіз. 

Талап, еңбек, терең ой, 

Қанағат, рақым ойлап қой – 

Бес асыл іс кҿрсеңіз. 

Бҧл ҿлеңнің ҽрбір жолы – тҧнып тҧрған даналық. Абайдың ҿлеңдерін, қара сҿзін 

талдап, тарқата білсек, осындай даналыққа тап боламыз. 

Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» деген сҿзін, жастарға ғана емес, билік басындағы 

шенеуіктерге, депутаттарға да жолдауымызға болады. Соңғылар мақтанса мақтанғандай, 

шетінен ғалымдар ғой. Ғылымға олар қандай ҥлес қосты екен – бҧл бҽрімізе беймҽлім. Бірде-

бір ғылыми мақала жазбаған депутат, министр қалай жҽне қандай ғалым болады? Тҽуелсіздік 

тҧсында елімізде осындай жалған ғалымдар кҿбейіп кетті. Бір кезде марқҧм Герольд Бельгер 

«Парасат» журналында жазып еді: «Тағы бір министр политология докторы атанды. 

Қазақстан бастықтарының 80 пайызы ғылыми дҽрежелі. Ғаламдағы ең оқымысты ҥкімет 

біздікі», деп. 

Біздің ел ғылымға бҿлінетін қаражат жағынан (шамамен 200 млн доллар) кҿп елден 

артта қалып қойды. Ҽрине бҧл мақтанатын жайт емес. 

«Орын» деген философияда жай сҿз емес. Оның терең мҽні бар жҽне салмағы ауыр: ҽр 

нҽрсенің дҥниедегі орны, адамның дҥниедегі орны, олардың біріне-бірі лайық болуы – қай 

кезде де кҥрделі мҽселе. 

Абайдың осы орын деген ҧғымға мҽн беруі – даналық. 

Абай атап кҿрсеткен «бес дҧшпан»: ҿсек, ҿтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ – 

бҥгін де біздерге, қазақтарға ҽл берер емес. Олармен кҥресу ойымызға да кірмейді. 

Абайдың адамға қойған талаптары бҥгін де ҿзекті болып табылады. Адам бҥгін де адам болу 

ҥшін Абай ҧсынған бес асыл істі игеруі керек. 

Абай философиясының ҿзегі болып табылатын «Адам бол!» деген идеясы бар. Адам 

ҽзір кҥйде туа салмайды, адам болып қалыптасады. Адам болу – екі жақты процесс: бір 

жағынан, бҧл қоғамға, отбасына, ата-анаға, солар арқылы қалыптасқан жағдайға 

байланысты; екінші жағынан, адамның ҿзіне - оның талабына, ынтасына, жігеріне 

байланысты. Адамды кҥштеп, зорлап адам қыла алмайсың. Адамды сырттан кҥштеп, 

инабатты, мҽдениетті қыла алмайсың. Адамды зорлап оқытып, маман қыла алмайсың. Оқу 

да, ғылым да, ҿнер де – бҽрі де талаппен, ынтамен, жігермен келеді. «Кісіде бар болса талап, 

отырмас ол бойын балап. Жҥрер, ҽрқайдан ізденер, алар ҿз сҥйгенін қалап», дейді хакім 

Абай. 

Адам еңбек етеді, ҿседі, жетіледі, бақытты болады. Еңбек – Абай іліміндегі жиі сҿз 

болатын ҧғымдардың бірі. Адамға еңбектің қай тҥрі де жарасады. «Ҽуелі ҿнер ізделік, 

қолдан келсе, ең болмаса, еңбекпен мал табалық», «Тҽуекелсіз, талапсыз мал табылмас, 
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еңбек қылмас, еріншек адам болмас», «Болмасын кекшіл, болсайшы кҿпшіл, жан аямай кҽсіп 

қыл. Орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң. Бола ма дҽулет, нҽсіп бҧл? Еңбек қылсаң ерінбей – 

тояды қарның тіленбей». Даналық деген осы болса керек. 

Абайдың сол кездің ҿзінде-ақ терең ойды алға тарта беруі – таңғаларлық жайт. «Терең ой, 

терең ғылым іздемейді», «Ынсап, ҧят, терең ой, ойлаған жан жоқ, жауып қой»; «Малда да 

бар жан мен тҽн, ақыл, сезім болмаса, тіршіліктің несі сҽн, тереңге бет қоймаса», «Терең 

ойдың телміріп, соңына ермей», адамның ісі бітер ме? – дейді Абай. Мҧндай талапқа сол 

кездің адамдары тҥгіл бҥгінгі заманның адамдары да жауап бере алмас. 

Абайды біз ҿз уақытын басып озған данышпан деп айта аламыз. 

Адам болудың, ҿсіп жетілудің тағы бір шарты – қанағат. Ежелгі грек, ҥнді, қытай 

ойшылдары қҧмарлықты, нҽпсіні жеңуге, сҿйтіп адамның ҿзін ҿзі билеуіне кҿп мҽн береді. 

Адамның ең қиын жауы – оның ҿзі, дейді ҥнді даналығы. Қанағат қылу Абай ҥшін де 

адамның асыл қасиеті болып табылады. Қанағатшылдық қазіргі нарық заманында да керек-

ақ. Қанағат, рақым, ынсап, ҧят болса, елімізде жемқорлық осылай жайылып кетер ме еді? 

Бҥгін де Абайша айтуға болады: «Бар ма екен жай жҥрген жан қанағатпен, қҧдайдың ҿз 

бергенін жеп кҿрем деп?» 

Абайдың поэмасындағы Ескендір патшаға қаратып: «Мықтымын деп мақтанба, ақыл 

білсең, мықты болсаң, ҿзіңнің нҽпсіңді жең» деуі де – ҿмір кҿрген дананың тҥсінігі. 

Абай даналыққа, даналықты жеткізетін сҿзге, іске, мінез-қҧлыққа ерекше мҽн береді. Абай 

даналықты танып, бағалайды. Абай іліміндегі даналық теориялық топшылау емес, адам 

болып ҿмір сҥру тҽсілі. 

Даналықтың тҥйіні, нақты кҿрінісі – тҥсінік. Адамға қатысты нҽрселердің бҽрін Абай 

терең тҥсінеді. Абайда адам туралы, «адамның кейбір кездері» туралы, дҥние, ҿмір, ар-ҧят, 

жақсы-жаман қылықтар, махаббат, достық, білім-ғылым туралы таңғажайып тҥсінік бар. 

Ондай тҥсінік оқудың барлық жолдарынан ҿткен бҥгінгі адамдарда жоқ. 

Абай сҿздеріндегі тҥсінік ҿмірден, тарихтан, адамдардың сҿзін, ісін, мінез-қҧлқын, қарым-

қатынасын кҿріп-біліп, пайымдап, ой елегінен ҿткізуден туған. 

Абайда толық адам туралы жан-жақты ойластырылған ілім бар. Адам қалай толық, жетілген 

тҧлға болады? Абайдың жауабы қысқа, қысқа болса да нҧсқа: «Ақыл, қайрат, жҥректі бірдей 

ҧста, сонда толық боласың елден бҿлек», дейді. Тағы бір жерде: «Ҥш-ақ нҽрсе адамның 

қасиеті: нҧрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жҥрек», деп ҿз ойын нақтылай тҥседі. Адамның 

басқа қасиеттері осыдан шығады. «Адамзатқа не керек? Сҥймек, сезбек, кҥйінбек, харекет 

қылмақ, жҥгірмек. Ақылмен ойлап сҿйлемек» – деп, Абай ақыл, қайрат, жҥректің қалай іске 

асатынын кҿрсетеді. 

Абайдың даналығын, тереңдігін адам ҿміріндегі жҥректің ерекше рҿлін ашып 

кҿрсетуінен аңғаруға болады. Бҧл арада біз тағы да Абаймен бірге ҽлемдік философия 

деңгейіне шыға аламыз. Абайда даналық деген атына сай келетін нағыз философия бар 

екендігіне тағы да куҽ боламыз. 

Бір ғажабы – Абай ақылды, қайратты жҥрекке бағындырып қояды. Бҧлар 

«ҿзімбілемдікке», «ҽлімжеттікке» салынып, кҿп нҽрсені бҥлдіруі мҥмкін. Адам ҿмірінде бҽрі 

жҥректің ҽмірімен, қалауымен болады дейді. Қҧдайды қалайтын – жҥрек. Адамды адамға 

қосатын – жҥрек. Махаббат та, достық та – жҥректің қалауы. «Ҽділет, нысап, ҧят, рақым, 

мейірбаншылық» – бҽрі де жҥректен шығады (он жетінші сҿз). «Достық, қастық, бар қызық – 

жҥрек ісі. Ар-ҧяттың бір ақыл кҥзетшісі» – деген де Абай. 

Абай ақылдың жайын терең тҥсінеді. Ақылды адам сҿзге ден қояды, сҿзді ҧғады. Ақылсыз 

адам, керісінше, «сҿзге ынтасыз» болып келеді. «Қарны тоқ, қаса надан ҧқпас сҿзді, Сҿзді 

ҧғар, кҿкірегі болса кҿзді...» – дейді. «Ҽттең дҥние-ай, сҿз таныр кісі болса» деп, Абай 

замандастарын ашық ҽңгімеге шақырады. Бірақ оны тыңдап, тҥсінер адам табылмайды. Ал 

қазір ше? Абайды оқып, тҥсінер адам табыла ма? Табылар деп ҥміт артудан басқа амал жоқ 

сияқты. 
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Абай ілімі ҧшан-теңіз. Бір мақала тҥгіл, тҧтас энциклопедияда (сондай энциклопедия 

бар екенін білесіздер) Абай ілімін тҧтас қамтып шығу мҥмкін емес. Біздің жҧмысымыз, 

Мҧхтар Ҽуезов айтқандай, «мҧхиттың бір тамшысындай» ой бҿлісу. 
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Зерттеудің ӛзектілігі: Абай – ҿз заманының биік парасат иесі ғана емес, бҥгінгі заман 

айшықтарын сезінуге де оң бағыт берген биік тҧлға. Ақынның гуманистік идеясы тек 

ҿлеңдерінде емес, қара сҿздерінде де терең философиялық толғаныспен кҿрініс тапқан. Абай 

қара сҿздеріндегі терең ой мен кҥрделі пікірге қҧрылған ақын шығармашылығындағы айтпақ 

ой, терең философия қай кездегі болмасын қоғамдағы қайшылықтарды дҿп басып 

сипаттайды. Қоғам дертін емдеу ҥшін, осы бағалы қазынаның айтпақ ойын тҥсіндіру қазіргі 

заманда ҿте маңызды ҽрі ҿзекті деп санаймын.  

Зерттеу әдістері: Зерттеу жҧмысында баяндау, салыстыру, сипаттау, жҥйелеу, талдау 

ҽдістері қолданылады. 

«Абай»  десе қай қазақтың болмасын тҧла бойы тебіреніп,  жҥрегі  алып ҧшып 

тҧратыны белгілі. Абайдың қазақ жанашыры екені тайға таңба басқандай анық. Ҽсіресе, 

ҿмірлік тақырыптарды арқау еткен қара сҿздеріне қазақтың шығар жаны бҿлек. Уақыт ҿткен 

сайын қара сҿздерінің қҧны арта тҥспесе кемімек емес, Абайды оқыған қазақтың сҿз 

арасында сҽті тҥссе қыстырып  қоятыны тағы бар. Абай қара сҿздерінің басты идеясы 

қарапайым қазақтардың кҿкірегіндегі намыс, жігер, қайрат сынды қасиеттерін ояту болды. 

Абай ҿз еңбектерінде арсыздық, сараңдық, надандық,  дҥниеқоңыздық, қызғаншақтық, 

екіжҥзділік, кҿрсеқызарлық, ҽділетсіздік, парақорлық сынды заман ҿзгерісіне қарамастан 

адамның бойында ҿзгермей қалып отырған пасық қасиеттерді сынай отырып, қазақты 

бҧлардан аулақ болуға шақырды.  Абайдың қай сҿзін алып қарасақ та, ҧшан-теңіз мҽн-

мағына,адамның кҿңіліне кіршіксіз тҽрбие ҧялататын ҥлгі-ҿнеге жатыр. Қоғамдағы ҽр 

мҽселені қамтитын, ащы шындықты аша білетін, тҥрлі мҽселенің шешімі болатын Абай қара 

сҿздері қазаққа берілген ҧлы сый іспетті. Қазақтың салты, даңқы, абыройы, тыныс-тіршілігі 

Абайдың небҽрі қырық бес қара сҿзінен табылады.  Қазақты танығың келсе алдымен Абайды 

оқып, Абайды тануың керек.  

Сонау XIX ғасырдың қоғамдық-саяси ҿміріндегі мҽселелер бҥгінгі кҥннің 

мҽселелерімен ҧштаса байланысып тҧрғандай. Абай кҿріпкел емес еді, алайда қара сҿздерін 

оқи отырып оны болашақты болжаған немесе осы заманда ҿмір сҥрген деп қаларсың. 

Басымызға іс тҥскенде я болмаса, қандайда бір оқиғаға куҽ болғанда Абайдың қара сҿздерін 

еске тҥсірсең ол бір тығырықтан шығатын жол немесе қараңғы қапастан алып шығар жарық 

сҽуле сияқты. Заманды жҥдететін, азғыратын, алға басуына кедергі болатын ҧнамсыз 

қасиеттер толастамайынша, жер бетінен жойылып кетпейінше Абайдың қара сҿздері де ҿз 
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қҧнын жоғалтпайды. Адамның рухани даму, ҿркендеу жолында бҧл қара сҿздер табылмастай 

жан азығы. Ҿз заманының санаулы ғана кҿзі ашық тҧлғаларының ішінде Абайды ерекшелеп 

«Дана» деп жатамыз, ол заманда да ақылды адамдар болды, ал Абай ерекше тҧлға болды. 

Оның даналығының дҽлелі елдің, ҧлттың болашағын ойлағандығы, қара басының қамын 

жемей, қалың қара қазақтың келешегін уайымдады, сауатты, кҿзі ашық ҧрпақ тҽрбиелеуді 

кҿздеді. Қазақ жерінде бҥгінгі кҥні сҿздің жілігін шағып, майын тамызып келісті, мҽнді 

шығарма жазып жатқан жазушылар аз емес, дегенмен Абай- ерекше шоқтығы биік жарық 

жҧлдыз. Себебі, бҥгінгі жазушылар Абайдың ізін жалғастырушылар, ал Абай жол салушы, 

қазақ жазба ҿнерінің негізін қалаушылардың бірі ҽрі бірегейі. Хакім Абайдың заманындағы 

ҽділетсіз қоғам бҥгінде жоқ емес. Байлар мен бастықсымақтардың кҿңілін табамын деп, 

соларға жағу ҥшін жалған бейне жасап, ҿтірік кҥліп, ауыздарынан тҥскен ҽр сҿзді қағып 

алып зыр жҥгіретін екіжҥзді, надан, сҧмпайы адамдар заманның кеселі десем артық емес. 

Абай осыларды сынады, осылардан жиіркенді. Ақша мен алтын билеген заманда, адамның 

қҧнын малмен ҿлшеген надандардың тҧсында, болашақты, ертеңгі атар таң мен келер кҥнді 

ойлаған Абайдан басқа кім болды? Елден қолдау таппаған, қараңғы халықтан сҽл ғана 

болсын тҥсіністік кҿрмеген ақынға ойын қағаз бетіне тҥсірмегеннен басқа не қалды? Сол 

заманда қазақтың жауы надандық жҽне  қазақтың ҿзі еді. Жиырма алтыншы сҿзінде  «Біздің 

қазақтың қосқан аты алдында келсе, кҥреске тҥсірген палуаны жықса, салған қҧсы алса, 

қосқан иті ҿзгеден озып барып ҧтса, есі шығып бір қуанады. Білмеймін, содан артық 

қуанышы бар ма екен? Ҽй, жоқ та шығар! 

Осы қуаныш бҽрі де қазақ қарындастың ортасында, бір хайуаннан ҿнерінің 

артылғанына, я бір бҿтен адамның жыққанына мақтанарлық не орны бар? Ол озған, алған, 

жыққан ҿзі емес, яки баласы емес. Мҧның бҽрі-қазақтың қазақтан басқа жауы жоқ, биттей 

нҽрсені бір ҥлкен іс қылған кісідей қуанған болып, ана ҿзгелерді ызаландырсам екен 

демек»[2] дейді. Бҧл айтып отырғаны бҥгінгі кҥннің де басты дерті емес пе?! Қазір не 

ҿзгерді? Заман ба, ҽлде адам ба? Жоқ! Ешкім де, ештеңе де ҿзгерген емес, ҿзгермейді де. 

Ҿзгертемін деп тыраштанған, талпынған жан туса халық оны елемейді де. Кезінде Абайды 

тыңдаған, жанашыр деп таныған біреу болды ма? Арамыздан оза шапқан біреу болса, 

іштарлық пен қызғаншақтыққа беріліп, соны қолымыздан келгенше аяқтан шалып, тезірек 

ҥнін ҿшіруге тырысатынымыз ҿтірік емес. Біреу жақсы сҿз айтса, «ақылгҿй, білгішсымақ» 

деп кемсітіп шығатынымыз тағы бар. Қоғам деп жар салып жҥргеніміз жай ғана бір-бірімен 

итше арпалысып, бҽсекелескен адамдар тобы емес пе? Соны ауыз толтырып «қоғам» деп 

ҽлде қандай қыламыз. Сол қоғамды дамытуды, ізгілендіруді ойлайтын жандар да жоқ емес. 

Бірақ, оларға еретін еріктілер ҿте аз. Ақыл мен насихат тыңдайтын кім бар? Осы сҧрақты 

Абай да қойды емес пе? Абай айтқан «кісіміз, біреуге ақыл айтамыз» деп сайланған сол 

кездегі сауатсыз би мен болыстар бҥгінгі ортада да бар. Қолына билік тисе, ҿзін ҿзгеден 

артық санап кететін ақылы таяз жандар толып жатыр. Он сегізінші қара сҿзінде Абай 

«Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нҽрселермен озбақ» 

дейді. Расында, сол заман қазір туды. Сырт кҿзге барлық адам керемет, ҿзінше ғажап дерсің, 

ал шын мҽнінде сол адаммен жақын араласып, сҽл сҿйлесе бастасаң рухани кедей, санасы 

таяз екеніне кҿзің жетеді.Қазіргі адамдар жасанды қуыршақтар сияқты, бірінен бірінің 

айырмашылығын байқау қиын. Материалдық қҧндылықтарды адами қасиеттерден ҽлде 

қайда биік санайтын бос кеуде, ойларының бір-бірінен айырмашылығы жоқ, яғни 

кҿздегендері  мал мен пҧл. Оқып білім алайын, ел болашағына сҽл де болса ҥлес қосайын 

дейтіндері де жоқ емес, бірақ  санаулы. XIX ғасырда оқудың ҿзі қиын еді, ақшаң болса, 

байдың немесе болыстың баласы болсаң ғана оқи аласың, ал қазір ше? Қазір бҽрі басқаша, 

оқу тегін, қол жетімді, тіпті оқығаның ҥшін тҿлем аласың. Бастысы талабың болса болғаны. 

Қырық тҿртінші қара сҿзде «Адам баласының ең жаманы-талапсыз» делінген. Есті адам 

алдымен ҿз-ҿзіне талап қоя біледі. Талап болса, білім де, ғылым да жоғалмайды.  

Қазақ ҿз баласын ҥш сҿзбен ғана  тҽрбиелейді, олар: «Ҧят болады», «Обал болады», 

«Сауап болады». Ҥшеуінің ішінде «Ҧят» ерекше орында тҧрады. Отыз алтыншы қара сҿзде 

«надандық ҧяты» деген қасиет айтылады. Абай ҧялмайтын нҽрседен ҧялып, ҧялатын 
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нҽрседен ҧялмайтын сауатсыз пенделерді сынайды. Ол кезден бері екі ғасырға жуық уақыт 

ҿтсе де, бҧл болымсыз нҽрсе қанға сіңіп қалып қойғандай. Ал осындай жалғандыққа толы 

қоғамда адам ҿзін қалай ғана бақытты сезіне алмақ?! Шын бақыт адам қҧны бҽрінен жоғары 

тҧратын қоғамда ғана болады. Сонда ғана адам нағыз ҽдемі ҿмірді сҥреді. Ал ҽдемі ҿмір 

кешу ҥшін алдымен адам ҿзі сҧлу болуы қажет [3]. 

Ҽр адам- ҿзінше сҧлу. Сырттай сҧлу болғанымен, рухани ҧсқынсыз жандар қаншама. 

Ал тҽн сҧлулығы мен жан сҧлулығын қатар ҧстап жҥрген адам-ең сҧлу адам. Жаны таза, 

жҥрегі кең, мейірімді адамдардың айналасы да дҽл сондай ҽсем болмақ. Қоғам тазалығы- 

адам тҽрбиесінің кҿрінісі һҽм айнасы. Абайдың қара сҿздерін оқыған адам бар нашар, 

сҧмпайы қасиеттерден айығары белгілі, тек соған кҿңіл бҿліп, жадына сақтай алса болғаны. 

Осы қара сҿздер адамзатты қазіргі қоғамның кеселдерінен айықтырар емі іспетті. Емі 

деймін-ау, ем тҥгіл тынысыңды ашатын, ҿмір сыйлайтын таза, салқын ауа сияқты. Жарқын 

ҿмірге деген кҿзқарасыңды қалыптастыратын, болашаққа тура жол кҿрсететін жарық сҽуле 

тҽрізді. Абайдың ҿз қара сҿздерінде сынап жазған ҿрескел ҽдеттер мен пасық қасиеттерден 

аулақ болған адамдар ғана ҿмірдін нағыз тамаша тҧсын сезінеді. Жаны тек жақсылыққа толы 

адам ғана ҿзі де бақытты болып қоймай, ҿзгелерге де бақыт сыйлай алады. Отыз тҿртінші 

қара сҿзде: «Адам баласына адам баласының бҽрі- дос» делінген. Дінге, нҽсілге, ҧлтқа 

қарамастан бар адамды сҥйе білген жан- нағыз таза, бақытты жан. Адамзат баласының 

бақыты- дамыған, жалған шектеусіз, білім мен ғылым шын бағаланатын ҽділетті қоғам. 

Абайдың қара сҿздері  осындай ҿмірдің алтын кілті жасырынған асыл қазына. Бҥгінгі ҧрпақ 

сол қазынаға қол жеткізе алатын бақытты ҧрпақ. Сол себепті, қолда бар алтынның қадірін 

білген жҿн [4; 152]. 

Қорыта айтқанда, Абайдың қара сҿздері жалпы жҽне педагогикалық психология 

мселелерімен ғана шектелмейді. Ақын туған халқының ҽлеуметтік жағдайымен, оның ҽр 

тҥрлі топтарының мінез-қҧлықтарына да ерекше зейін қояды. Ол ҿз жҧртының мінез-қҧлқын, 

кҿңіл-кҥйін, іс-ҽрекеттерін, кҥйініш-сҥйінішін, талап-талғамын, салт-санасын жақсы біледі. 

Ақын осының барлығына толыққанды, кҿркем бейнелі сипаттама беріп қана қоймай, 

сонымен қатар олардың ҽлеуметтік психологиялық мнін де ашып кҿрсетеді. Абай жасаған 

қазақ қауымының тҥрлі топтарының ҿкілдері жайлы психологиялық сипаттаманы  шын 

мҽнісіндегі ҿміршең де ҽділ тҧжырым деп бағалауымыз абзал. 
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АБАЙДЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ДҤНИЕТАНЫМДЫЛЫҒЫ 
Касымова Гульнара Абылгазиевна 

«Гуманитарлы-экономикалық колледж» мекемесі 

 

Адамның кӛңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның ӛзі де 

 адамға мейірленіп, тез қолға түседі. Шала мейір шала байқайды. 

Абай Құнанбаев 

 

Ҧлы Абайды ҿмір, қоршаған дҥние, табиғат, болмыс сыры, олардың заңдылықтары 

кҿп ойландырған, ол дҥние сырына бойлап, ҿзін мазалаған сауалдарға жауап табуға 

тырысқан. Мен осы кіммін? Жан иелері ҿмірінің тҥпкі мҽні неде? Барлық адам баласы, жан-

жануарлар да тамақтанады, ҧйықтайды, қорғанады, артына ҧрпақ қалдырады. Сонда адам 
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баласының басқа жан иелерінен айырмашылығы неде? Міне, Абай ҽркімді де толғандыратын 

терең сырлы сҧрақтарға жауап іздейді. Ол ҿзінің ілімінде, пҽлсапалық шығармаларында адам 

баласының ҿмір сҥру мақсатын, сол мҧратына жету жолын, ҽлемдегі болмыстың мҽні мен 

ҿзіндік ішкі байланысты, жалпы заңдылықтарын ашып кҿрсетеді.  

Кемелдену, жетілу – адам ҿмірінің мақсаты екенін айтады Абай. Жетілу дегеніміз не? 

Тҥрлі жетілулер бар. Мысалы, спортпен шҧғылданып ҿзіміздің денемізді, кҥш-қуатымызды 

жетілдірсек, ал ғылым-білім, ҿнерге ҥйрену арқылы ой-ҿрісімізді жетілдіреміз. Абай 

осыларды айта отырып, бҧлардан гҿрі маңыздырақ жетілу барын, ол – рухани жетілу, яғни 

жанды жетілдіру деп кҿрсетеді.Абайдың айтуы бойынша жан жҥректе орын тепкен. Жан 

адамның тыныс-тіршілігін, іс-ҽрекетін жҥрек арқылы басқарады. Егер жан жетілмеген болса, 

онда адамның іс-ҽрекетінде де кемшілік болады. Ішкі дҥниесі тазарып, жетілген адам ғана 

қателікке ҧрынбай, ҿмірде жаңсақ баспай, дҧрыс ҿмір сҥре алады. Адам баласының бақыты 

оның жҥрегінің тазалығымен тығыз байланысты деп ҥйретеді Абай. Сонымен, жетілудің 

негізі – женді, жҥректі жетілдіру екен. Бҧл – адамның ішкі нҽзік болмысын тазарту деген 

сҿз.Абай ҿз шығармаларында жетілу жолдарын, олардың тҥрлі белестерін кҿрсетеді. Ҽрбір 

адам осы жетілу жолдарынан ҿте отырып ҿзінің қай деңгейде тҧрғанын жҽне ҿмірінің келесі 

белесін анықтай алады. Мҽні терең ашылып, келешегі айқындалғанда ғана адам ҿмірі 

маңызды болмақ. Абай ілімі осылай ҽркімнің ҿмірінің мҽнін ашып, оның келешектің жарқын 

жолына шығуына мҥмкіндік береді. Ақын мҧрасында бір жҥйеге тҥсірілген кҿзқарасын 

тҧжырымдайтын арнайы философиялық шығармасы жоқ. Дегенмен, Абайдың кҿптеген 

ҿлеңдері мен прозалық шығармаларында ―… адам мен адамгершілік, ар, ҧждан, мораль 

философиясына тҿтелей қатынасы бар, толып жатқан бҿлек-бҿлек бір кҿлемді, ҽрі сапалы 

ойшылдық пікірлері бар екені даусыз. Абай шығармашылығын зерттеудің алғашқы 

кезеңінде, 1920-30 жылдарда ақынның идеялық мҧрасы қызу айтыстар тақырыбына айналды, 

«Абай философиясын» діншілдігі басым ҽдеттегі буржуазиялық идеалистік философияның 

жамап-жасқаған біртҥрі деп дҽлелдемек болушылар да табылды (Қабдолов З. Қазақ ақыны 

Абайдың философиясы жҽне оған сын. «Советская степь», 1928, 2 тамыз).  

Кҿрнекті мҽдениет қайраткерлері мен жазушылар: М.О.Ҽуезов, С.Мҧқанов, 

Қ.Жҧбанов, С.Сҽдуақасов, С.Қожанов, І.Жансҥгіров т.б. Абайдың ақындық мҧрасын анайы-

социологиялық шабуылдан қорғап, мақалалар жазды. «Кҿзқарасының қарама-

қайшылықтарына карамастан, - деп жазды Мҧқанов, - Абай бҧл сҿздің ҧнамды мҽнінде ең 

озық реалист-суреткер болды жҽне сонысы ҥшін де біз оны қҧрмет тҧтамыз, сондықтан да 

оның ҽдеби мҧрасы біз ҥшін баға жетпес байлық болып табылады, тап солай болғандықтан 

да қазақ халқы Абайды ҿзінің аса ірі ҧлттық ақыны деп біледі».  

Ақын шығармалары 19 ғасырда да Қазақстанда демократиялық қоғамдық ойдың 

қалыптасып, дамуына негіз болған басты-басты идеялық ҥш қайнардан нҽр алды: 

1)қазақтың ауыз ҽдебиеті мен  ҿткен замандардағы жазба ескерткіштерінен  сусындаға

н  алдыңғы қатарлы халықтық  дҽстҥр; 

2) ежелгі жҽне орта  ғасырдағы Шығыс ойшылдарының  таңдаулы шығармалары        

3)орыстың материалистік философиясы  мен демократиялық мҽдениеті,  сол арқылы д

ҥниежҥзілік (ең алдымен  Батыс Европаның) философиялық  ойдың жетістіктері.  

Ҽуезов бҧл идеялық бағыттарды бір-бірімен табиғи ҧштасып, жалғасып кететіндігін айта 

келіп, Абай дҽуірі ҥшін осылардың ішінде ҥшінші қайнармен, орыс классиктерінің 

шығармаларымен таныстықтың маңызы аса зор болғанын, Қазақстандағы қоғамдық ойдың 

болашақта жандана тҥсуіне ықпал еткенін атап кҿрсетті.Ғалым Абайдың орыс ҽдебиетімен 

жҽне философиялық озық ойымен байланысын оның аударған шығармаларының санымен 

немесе оған революционер демократтар идеясы ықпал етті деген қарапайым тҥсініктерді еске 

алумен ғана дҽлелдемек болған «жеңіл-желпі, қара дҥрсін пікірлерге» қарсы шықты. Ол 

Абай шығармашылығының ҿткен заман ойшылдарының теориялық мҧраларымен 

байланысын анықтайтын мҽселелердің тым тапшы зерттелгеніне ҿкініш білдірді; Абайдың 

орыс ҽдебиетіне ғана емес, сонымен қатар адамзаттың бҥкіл рухани мҽдениетіне қатынасын 

тҧтастай даму ҥстінде «орыс жҽне қазақ халқының байланыстарын сол кезеңнің мазмҧнын 
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анықтайтын саяси оқиғалармен тығыз органикалық байланыста карастыратынының» 

методологиялық маңызы аса зор. (Ҽуезов М. Ҽр жылдардағы ойлары.-Алматы, 1961, 148-

149.6ет.)  

Ҿз заманының ғҧламасы болған Абай кҿптеген орыс жазушылары мен 

философтарының, ҽсіресе, А.С.Пушкиннің, М.Ю.Лермонтовтың, И.А.Крыловтың, 

В.Г.Белинскийдің, А.И.Герценнің, Н.Г.Чернышевскийдің, Н.А.Добролюбовтың 

шығармаларын оқып, зерттеді, орыс революционер-демократтарының озық ойы, оның 

дҥниетанымының қалыптасуына ҥлкен ықпал етті.Ойшыл-ақын ежелгі заман философтары 

Сократ, Платон, Аристотель, сондай-ақ, Шығыстың ҧлы ойшылы ҽл-Фараби мҧраларымен де 

жақсы таныс болды; Батыс Европа философиясын, дҽлірек айтқанда Р.Декарт, Б.Спиноза, 

Г.Спенсер, Л.Фейербах еңбектерін оқыды: «...ҿзінің рационалдық философиясын Абай 

кездейсоқ жасай салған жоқ, алдымен осындай бай мектептердің оқуынан ҿтіп алып, сҿйтіп, 

бҧларды ҿзінің творчестволық ҿңдеуінен ҿткізген соң ғана жасай алды. Ол Ч. Дарвиннің 

даму теориясы мен анатомиялық ілім негіздерін білді. Абайдың жаратылыстану 

ғылымындағы білімінің кеңеюіне орыстың материалистік психологиясы, нақтырақ айтқаңда 

И.М.Сеченов пен К.Д.Ушинский еңбектері маңызды қызмет атқарды. Ақынның дҥние-

танымына сол кезеңде Семейде тҧрған, саяси аударылған адамдарымен достығы игі ҽсерін 

тигізді.  

Олардың арасында Е.П.Михаэлис, Н.И.Долгополов т. б. демократтардың идеясында 

тҽрбиеленген алдыңғы қатарлы зиялы қауым ҿкілдері бар еді. Абайдың кҿптеген ҿлеңдерінде 

терең философиялық ойлары, табиғатқа, таным, ақыл жайлы толғаныстары кҿрініс тапқан: 

 «Ҿлсе ҿлер табиғат,  адам ҿлмес», «Кҿк тҧман - алдыңдағы келер заман» т. б., 45 

«сҿзден» тҧратын қара сҿзбен жазылған «Ғақлиялары» - ақынның философиялық 

кҿзқарасының мҽйегі, ҿзінің мҽні мен тҧжырымдарының тереңдігі жағынан ҧлттық мҽдениет 

шегінен ҽлдеқайда асып тҥсіп жатқан маңызды мҧра. Бҧл «Сҿздер» қазақ халқының сан 

ғасырғы тҽжірибесінен (мҽдениет, тарих, дҽстҥр, ҽдет-ғҧрып, адамгершілік қасиеттер т. б.), 

адам жҽне адамзат туралы ойларынан сусындаған. 

Абай дҥниетанымының бағыттарын зерттеуге Ҽуезов елеулі ҥлес қосты. Ол Абайдың 

кҿптеген ҿлеңдері мен 19 ғ-дағы кҿрнекті орыс ойшылдарының шығармаларын салыстыра 

зерттеу арқылы олардың терең тамырластығын ашып берді. 

«Дҥние - ҥлкен кҿл, 

Заман - соққан жел, 

Алдындағы толқын - ағалар, 

Артқы толқын - інілер, 

Кезекпенен ҿлінер, 

Баяғыдай кҿрінер...» 

Абайдың философиялық кҿзқарастарын оларды тек ҿзіне ғана тҽн ерекшеліктерімен, 

ҿзіндік белгілерімен жҽне сонылығымен, басқаша айтқанда, белгілі бір дҽуірмен байланысты 

жҽне сол дҽуірді танытатын нақты-тарихи ережелер жҥйесін қаз-қалпында қабылдаған кҥнде 

ғана дҧрыс тҥсінуге болады. Абайдың дҥниетанымындағы айналадағы қоршаған ҽлемнің 

объективті шындығы таным барысын қҧдайға сенумен жҽне жанның ҿлмейтіндігімен 

ҧштастыра қарастыратын кҿзқарасы қарама-қайшылықта жҽне кҥрделі болып келеді. Солай 

бола тҧрса да ақын кҧдайды табиғат-адамзаттың болмысының алғашқы себебі деп 

есептемейді, ол дҥниені ҽлдеқандай кҥш жаратты дегенді теріске шығарады. Ҽуезов 

айтқандай «... тіпті, оның ақынның діни нанымы мен сеніміне байланысты ҿлеңдерінің ҿзі ең 

басты мҽселеде мҧсылман дінінің кітаби қағидаларына қайшы келеді». Ол бҥкіл табиғатта 

орталық тҧлға етіп адамды қояды, философиялық ойларының кҿпшілігін де адам жҽне 

адамгершілік мҽселесіне баса кҿңіл бҿледі. 17-19 ғасырлардағы антропологизм, тіпті, 

Фейербахтың ҿзі де, адамды абстрактылы тҥрде, жай ғана биологиялық тіршілік иесі ретіңде 

қарастырып, оның барлық қасиеттері мен ерекшеліктерімен табиғи шығу тегімен ғана 

тҥсіндіреді. 
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Адам мҽселесін Абай ҽр тҥрлі: философиялық, биологиялық-психологиялық, 

эстетикалық жҽне этикалық кҿзқарастан қарастырған. Абайдың адам туралы негізгі 

тҥжырымдары Чернышевскийдің «Философиядағы антропологиялық принцип» (1860) деген 

еңбегінде айтылатын ойлармен ҧштасады. Чернышевскийдің тҥсіндіруінше болмыс бірыңғай 

болған жағдайда адам басынан екі тҥрлі: материалдық (адам тамақ ішеді, ҧйықтайды, 

жҥреді) жҽне адамгершілік тҧрғыдағы (адам ойлайды, сезеді, қалайды) қҧбылыстарды 

байқаймыз. Абай Жетінші сҿзінде: «Жас бала анадан туғанда екі тҥрлі мінезбен туады. Біреуі 

- ішсем, жесем, ҧйықтасам деп тҧрады... Біреуі білсем екен демеклік. Дҥниенің кҿрінген Һҽм 

кҿрінбеген сырын тҥгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды», - 

дейді ойшыл-ақын.Ақынның дҥниетанымы шынайы заттарды тануға жҽне адамдар бақытын 

о дҥниеден емес, жарық дҥниеден іздеуі керектігіне бағытталды. Ойшыл-ақын, ҽсіресе, 

ғылыми ақиқатты жоғары бағалады: «... ҽрбір хақиқатқа тырысып ижтиһатыңмен кҿзің 

жетсе, соны тҧт, ҿлсең айрылма!» Ол діни қағидалардың мҽнін аша келіп, Алланың 

«барлығының» ҿзіне, оның қҧдіретті кҥшіне деген сенімге кҥдік келтіреді: «Дініміздің бір 

жасырын тҧрған жалғаны жоқ болса, ақылды, оны ойлама дегенімізге пенде бола ма? Ақыл 

тоқтамаған соң, діннің ҿзі неден болады? Ҽуелі иманды тҥзетпей жатып, қылған ғибадат не 

болады? Алла мен бҥкіл басқа дҥниенің арақатынасын бҧлайша тҥсіндіру, қҧдіреттің 

ҧйғарымынсыз ешнҽрсе де жасалмайды деп пайымдайтын Қҧран қағидасынан тікелей бас 

тарту болып табылады. Абай дҥниетанымы бҧлжымайтын қағида мен нанымға негізделген 

тапжылмайтын дін сияқты емес, санаға сҥйенеді. Ол ҿзінің бірқатар ҿлеңдеріңде 

молдаларды, мҧсылмаңдық қағидаларды уағыздаушы дін қайраткерлерін, ырымшылдық пен 

қараңғылықты қатал сынап, айыптайды. Абай мҧрасында таным мен логика мҽселелері 

ерекше орын алады. 19 ғ-дың 2-жартысында Қазақстанның қоғамдық дамуына байланысты 

туған талаптар ойшыл-ақынды заңды тҥрде таным мҽселелеріне кҿңіл бҿлуге мҽжбҥр етіп, 

оған ҿзіндік кҿзқарасын айқындап берді. Қоғамдық ҿмірдегі ғылым мен білімнің маңызын 

жоғары бағалап, оларды ҽлеуметтік жаңалықтармен тығыз байланыстырған ақын таным 

қызметін қоғамның ҥздіксіз дамуындағы басты кҥш деп есептеді. Ол объективті ҽлемді тану 

мҥмкіндігін жҽне оның даму заңдылықтары мҽселелерін дҧрыс шешті. Оның ойынша қандай 

да болмасын білімнің, ақиқаттың қайнар кҿзі адам ҿзінің сезім мҥшелері арқылы танитын 

объективті шындық. Біздің біліміміздің салыстырмалы шама екенін айта келіп, Абай «... 

хабарлардың ҧнамдысы ҧнамды қалпыменен, ҧнамсызы ҧнамсыз қалпыменен, ҽрнешік ҿз 

суретімен кҿзге тҥседі. Ол кҿңілге тҥсіруші... бес нҽрседен ҿткен соң, оларды жайғастырып 

кҿңілде суреттемекке», - деп атап кҿрсетті. Ол таным мҽселесін шешкенде ерікті адамның 

жеке басы мен оның белсенді кҥресіне деген сеніміне сҥйенеді. Адамды дҽрменсіз, ҽлсіз жан 

иесі деп қарайтын діни ілімдерге қарама-карсы ойшыл-ақын адамды белсенді, саналы, 

жасампаздық қызмет атқара алатын қуатты кҥш деп санайды. Абай сананы, «ҿз рухын» адам 

надандыққа қарсы кҥресте, қажырлы еңбек арқылы ҥнемі нығайтып отыруы керек деп 

есептейді. Бір жағынан «сана ерікпен бірігуі қажет», екінші жағынан - сана мен еңбек 

ҽрқашанда бір жерден кҿрінуі керек. Ары таза, еңбекқор, білімді адамдар ҥшін табиғат 

қҧпияларын танудың шегі жоқ. Ақын білімді адам қҧбылыстар мен заттардың ҿзінен 

бҧрынғы беймҽлім жаңа қырлары мен қасиеттерін тануға кең мҥмкіндік алатынын атап 

кҿрсетеді. Ол ғылымды: «Адамның білімі хақиқатқа, растыққа қҧмар болып, ҽр нҽрсенің 

тҥбін, хикметін білмекке ынтықтықпен болады», - деп қарады. Ҽлемді тануға қҧштарлық 

адамның бойына біткен табиғи қасиеті деп есептеді ойшыл. Бірақ, оның бҧл мҥмкіншілігі 

ҥнемі жетілдіріп отыруды талап етеді. Бала рухани қасиеттерін жетілдіру ҥшін оның ҿзін 

қоршаған ортамен, оның қасиеттерімен, адамдардың қызметімен танысуы керек. Адам 

табиғат қҧбылыстарының қҧпияларын ҧғу немесе соған байланысты белгілі бір дҽрежеде 

жорамал жасау арқылы ҿзінің қызметін нығайта тҥседі: «Дҥниенің кҿрінген Һҽм сырын 

тҥгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол 

жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады».  

Дегенмен, ол қоршаған ортаны тануға болатындығын мойындай отырып, сонымен 

қатар таным қызметінің мҥмкіндіктері шектеулі екенін, барша танымның толық 
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аяқталмайтындығын да ескертеді. Ол мҧның себебі материалдық ҽлемнің шексіздігі мен 

таусылмайтындығында, бітпейтіндігіңде деп біледі: «Бҧл ғаламды кҿрдің, келісті керімдігіне 

жҽне қандай лайықты жарастықты законімен жаратылып, оның ешбірінің бҧзылмайтҧғынын 

кҿресің. Бҧлардың бҽріне ғажайып ықыласың жҽне ақылың жетпейді».  

Данышпан нҧсқаған жолмен жҥріп, оның ҿсиеттерін бҧлжытпай орындаған адамның жан 

сарайы кҥннен-кҥнге тазарып, кемелденудің биік деңгейіне шыға алады.  
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АБАЙДЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МҦРАСЫ 
Дюсембаева Алма Канафияновна 

«Жоғары гуманитарлық-заң және техникалық колледжі» КМҚК 

 

XIX ғасыр ойшылдары мен зиялыларының, суреткерлерінің елдік, ҧлттық қасиетті 

қастерлеген, қайтсек те ҧлт боламыз, мемлекеттілікті нығайтамыз дескен еңбектері нақ 

осы кезде жазылып, кейін елтанудың қҧбылысты мҧраларына айналды. Макс Вебердің, 

Михаил Бакуниннің, Карл Каутскийдің, Сунь Ятсеннің, Махатма Гандидің, Н. 

Карамзиннің, А. Радищевтің ҽйгілі саяси-ҽлеуметтік кҿзқарастары жарыққа шықты. Н. 

Алексеевтің «Мемлекеттілік теориясы», Н. Бердяевтің қоғамдық, діни психология, 

интеллигенцияның рухани кҥйзелісі жайлы толғамдары жазылды. Наполеон тҥзетулер 

қосқан Француздың азаматтық кодексі, Америка Қҧрама Штаттарының, Ресей 

патшалығының мемлекеттік хақындағы тарихи қҧжаттары қабылданды. Сол елдердегі 

ойшылдардың ел мен ҧлт тағдырын талдаған, болашағын болжаған шығармалары жария 

болды. Тҥрлі саяси- танымдық ағымдағы алуан кҿзқарастардың, толғамдардың соншалық 

қайшылықты ағыстар тудыруы, бір ғана Еуразия кеңістігінің ҿзіндегі тҥрлі саяси-

ҽлеуметтік иірімдер сол уақыттың ҿзгеше сипатын білдірсе керек. Дҽл осы кезде Абай 

қаламынан даналық «Қара сҿздері» тҥзілді. Хандық мемлекеттік жҥйесі ҥзілген, елдік 

санасы сарсаңға тҥскен қазақ қауымының дҽл осы кезінің ахуалы «Қара сҿздердің» 

тууының басты алғышарты еді. 

Абайдың  толық жинағында  1890  мен 1898 жж. Арасында жазылған бір алуан 

шығармалары   —«Қара сҿз» деп аталады. Бҧл ақынның философиялық еңбегі. Барлығы 

45 сҿз жҽне бҧған «Біраз сҿз қазақтың тҥбі қайдан шыққаны туралы» деген тарихи 

мақаласы да қосылады. 

Абайдың «Қара сҿздерінің» соңғы нҧсқасы Мҥрсейіттің 1905, 1907 жҽне 1910 жж. 

қолжазбалары бойынша жарияланып келген. Ақынның 150 жылдық мерейтойы 

қарсаңында «Қара сҿздердің» бҧрын кеткен текстегі кемшіліктері тҥзетіліп, тҥпнҧсқамен 

дҽлдігі мҥмкіндігінше қалпына келтірілген. 

«Қара сҿздер» деген атау ҿлең сҿзден бҿлек дҥниелер мағынасын білдіреді. Ҿлең 

ҿнерін қазақ «Қара сҿз» демейді. «Қара сҿз» проза деген мағынада айтылған. Ҽдетте, адам 

ауызекі тілде ҿлеңді емес «Қара сҿзді» қолданады. 

«Қара сҿз» дегеннің мағынасын белгілі ғалым жҽне саясаткер Ғ. Есім: «...Абай 

ойына келген нҽрселерін еркін айту ҥшін, ҿзі арнайы жанр ойлап тапқан. Ол — сҿз жанры. 

Ақынның қара сҿздері — нағыз еркін ойдың жанры. Мҧнда ешқандай бір дҽстҥрге, тҽсілге 

бағынушылық жоқ. Ой еркін айтылған, мазмҧн ҿзіне лайықты форма тапқан. Кҿптеген 

философтар ойларын формаға бағындырып немесе жҥйе қҧрып ҽуре болғанын білеміз. 

Абай болса, ондай істермен айналыспаған, ҿзінің айтқысы келген ойларын еркін білдірген. 
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Абай ашқан «сҿз» жанры, ҿкінішке орай, қазақ мҽдениетінде ҿріс алмады. Сірҽ, оған 

кінҽлі, Шҽкҽрім тілімен айтсақ, «нақтылы ойдың» заманы болса керек. Адам ҿз 

ойындағысын айтқаны ҥшін кінҽлі болған заманда, ҽрине, сҿз жанрының ҿрістеуі, Абай 

дҽстҥрін жалғастыруы мҥмкін емес еді. Абай дҽстҥрі, яғни сҿз жанры бҥгінде жаңғырып, 

жалғасуы керек, оған алғышарт бар. Қазіргі плюрализм деп жҥргеніміз, кезінде Абай 

қолданған ойлау тҽсілі...», — деп сараптама жасап, талдап берді. 

Расында да, Абай ҿзінің қара сҿздерінде шығарманың ажарына ғана назар аударып 

қоймай, оның тереңдігіне , логикалық мҽніне зер салған. Сҿйтіп, кҿркемдік шеберлік пен 

ғылыми зерделік арқылы кҿркемдік сана мен философиялық сананы ҧштастырады. 

Абайдың қара- сҿздеріндегі гуманистик, ағартушылық,ҽлеуметтік ойлары тҥрлі 

пікірлерімен бірігіп, тҧтас бір қазақ халқының философиялық концепциясын 

қҧрайды.Мен он тҿртінші қара сҿзіне тоқталсам:Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: 

естіп, кҿріп, ҧстап, татып ескерсе,дҥниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан 

білгені кҿргені кҿп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сҿздерін ескеріп жҥрген 

адам ҿзі де есті болады.Мҧндай сҿзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып не салбырап, 

салғырттанып есітсе, не есіткен жерде қайта қайырып сҧрап ҧғайын деп тҧшынбаса,не сол 

жерде сҿздің расына кҿз жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-есітпей не керек? 

Осындай сҿз танымайтҧғын елге сҿз айтқанша, ҿзіңді танитҧғын шошқаны баққан жақсы 

деп бір хакім айтқан екен, сол туралы сҿз болады.                              

Алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы сҿздер. Абай алтыншы сҿзінде қазақтың: 

«Ҿнер алды — бірлік, ырыс алды — тірлік» деген мақалы тҿңірегінде философиялық 

мҽнде ой ҿрбіткен.                                                                                                          

Ақын мақалдың екінші жартысындағы «тірлік» деген ҧғымды терең талдайды. Ол 

ҽншейін оғып- бҧғып, қорқып-ҥркіп ҿмір сҥргенді тірлік деп есептемейді: «...Ондай тірлік 

итте де бар. Ондай тірлікті қымбат кҿріп, бҧлдаған адам ҿлімді жау кҿріп, ахиретке 

дҧшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, 

қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дҥниеде ҽлгі айтылған ырысқа 

дҧшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Кҿкірегі, кҿңілі тірі болса, соны айтады. Ҿзің 

тірі болсаң да, кҿкірегің ҿлі болса, ақыл табуға сҿз ҧға алмайсың». 

Иҽ, кҿкірегің ҿлі болса, кҿзіңнің барының қажеті қанша?! Кҿкірегі соқыр — 

ҿнерсіз, білімсіз, надан пенде, ішкені мен жегеніне мҽз қуыс кеуде. 

Алтыншы сҿздегі ойын Абай жетінші сҿзінде де қайталап: «Кҿкіректе сҽуле жоқ, 

кҿңілде сенім жоқ. Қҧр кҿзбенен кҿрген біздің хайуан малдан неміз артық?» Қайта бала 

кҥнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. 

Енді осы кҥнде, хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз тҥк 

білмейміз, біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, ҿлер-

тірілерімізді білмей, кҥре тамырымызды адырайтып кетеміз», — деп жетілдіре тҥседі. Бҧл 

— надандықтан сақтандырып, кҿкірекке білім, ғылым нҧрын тҥсіруге шақыру. 

Сегізінші сҿз  де  осы  мазмҧндас.  Ақын: «Ақылды  кім  ҥйренеді,  насихатты кім 

тыңдайды» — деп ҿзіне-ҿзі сҧрақ қойып алады да, болыс пен бидің тыңдамайтынын, 

ҿйткені ҿздерін ақылды санайтынын, сондықтан да сондай орындарға сайланып отырмыз 

деп ойлайтынын, ел тҥзеуге қолдары тие бермейтінін, тисе де шығынданып, 

шығынымыздың орнын толтыра алмай қаламыз деп қорытатынын айтады. 

Байлардың да дҥниенің жолында жҥргендерін, ҿзінде жоқты малымен сатып 

алатындарын, ақылды да, ғылымды да, білімді де малдан қымбат санамайтынын қынжыла 

жеткізеді. Ҧры-залым, сҧм-сҧрқиялардың да, «қой жҥнді қоңыршалардың» да ақыл 

тыңдай қоймайтынын дҽлел, сылтауларын келтіре отырып жеткізіп: «Аналар анадай 

болып тҧрғанда білім, ғылым, ақылды не қылсын?», — деп сҿзін мысқылдай тҥйіндейді. 

Қазақ тҧрмысында ҿлім туралы ҿшпес ойлар қалдыру дҽстҥрі болған. Сондықтан да 

Абай: «Бҧ да жақсы, ҿлер кезде «ҽттеген-ай, сондай, сондай қызықтарым қалды-ау!» деп 

қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай ҿлуге» , — дейді. 



110 
 

Сонда ҿлімнің қайғысыз болуы, ол оның мҽніне жеткендік емес пе? Бҧл мҽселенің 

бір қыры. Екінші қыры — ҿлімнің қайғысыз болуы ҿмірдің мҽнсіздігін, ҿткінші екендігін 

де мойындау емес пе? Бҧл сҧрақтарға жауапты адамзат баласы ҽрқашанда қойып келеді. 

Нақтылы жауап жоқ, себебі — ҿмір мен ҿлім мҽнін адам баласы ешқашан шешпек емес. 

Бҧл табиғат қҧпиясы. Оны адамның мойындауынан ҿзге еш лажы жоқ. Абай қысқа 

тоғызыншы сҿзінде осы бағытта ой ҿрбіткен. 

Он бесінші сҿзінде Абай адам ҿміріне философиялық ой жҥгіртіп, терең топшылау 

жасайды. Ақын ел басқаратын, кҿпке ҿнеге кҿрсететін адам алдымен ҿзін-ҿзі жҿнге салып 

алуы керектігін ескертеді. «Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, кҥнінде бір 

мҽрте, болмаса жҧмасында бір, ең болмаса, айында бір, ҿзіңнен ҿзің есеп ал! Сол алдыңғы 

есеп алғаннан бергі ҿмірді қалай ҿткіздің екен, не білімге, не ақіретке, не дҥниеге 

жарамды, кҥнінде ҿзің ҿкінбестей қылықпен ҿткізіппісің? Жоқ, болмаса, не қылып 

ҿткізгеніңді ҿзің де білмей қалыппысың?» —  деген сауал қояды. 

Он алтыншы сҿзінде Абай ҿзі тҧстас қазақтардың ішінде кезігіп қалатын Қҧдайға 

қҧлшылық ету тҽсілін мінейді. Олардың Алла жолына тҥсіп, беріліп қызмет етпей, тек 

жҧрт қатарлы дін жолын сырттай қуаттаған болып жалған ҽрекеттер жасап, ҽміршінің ҿзін 

алдайтынын айтады. Елдегі жалаңаяқ саудагерлермен істес болғаны сияқты ҿзін-ҿзі алдап, 

Қҧдайды, оның жолын дҧрыс ҧстанбайтынын, жасым ҧлғайды, тілім келмейді деген дҽлел 

айтатынын, тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, ҥйреніп ҽлек болмайтынын 

сынайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан ҥйрене алайын дегенді сылтау ететінін 

баса кҿрсетеді. Сондықтан Абай мҧсылманшылық жолын парыз тҧтып, таза, пҽк жҥріп, 

иман-инабаттылықты тура танып, оған шын беріліп, адал ниетімен ҽбден беріліп 

қҧлшылық етуді талап етеді. Дін мҧсылмандық парыздарын  тануға, ой-ҿрісін кеңейтуге, 

білімін жетілдіруге ҥндейді. Жатпай-тҧрмай, ерінбей талаптанып, оқып білім алуға, 

Қҧдайын тануға шақырады. Жалқаулық, еріншектік сияқты пҽлелерден сақтандырады. 

Жаратылыстың заңдылықтарын білуге, ҿз білгенін халқына білдіруге ҧмтылған 

Абай жиырма жетінші сҿзінде айтылған проблемаларға шешім іздестіреді. Ҿзінше жауап 

тауып, оларды халыққа тҥсіндірмек болады. Сол іздену жолында ҧлы грек философы 

Сократпен пікір жарыстырады. Екі авторға тҽн ортақ ой — екеуі де адамды алғаш 

жаратқан Қҧдай, адамға ақыл беріп, қол бітіріп, тік жҥргізерлік етіп, оны басқа 

жануарлардан ерекше, ҿзгеше жасаған Қҧдай деп тҥсінеді. Сезім мҥшелерінің атқаратын 

қызметтерін тҥсінуде, тҥсіндіруде екеуінде  де теологизм  бар. Олар дҥние 

мен  адамды  алғаш   жаратқан  Қҧдай  деп  тҥсінсе  де,  жаратылғаннан  кейінгі   Қҧдай  м

ен адамның «арақатынасын» екеуі екі басқа ҧғады. 

Грек ойшылының тҥсінігінде барлық іс-ҽрекетті жасаушы да, жасатушы да Қҧдай, 

бҽрін біліп, сезіп тҧрғандықтан, адам одан сескенуі керек, сондықтан да жамандықтан 

аулақ, жақсылыққа бейім болу қажет. Ал Абайша, Қҧдай жақсылық пен 

жамандықтың  жасаушысы, бірақ жасатушысы  емес, ол адамның кҥнделік ҿміріне 

қатыспайды, не іс істесе де адам ҿзі істейді, сондықтан да ҿз қылығы ҥшін ҿз ары алдында 

жауап беруі керек. Адам біреуден қорыққандықтан, сескенгендіктен емес, адам 

болғандықтан, оған сай ақыл, ары болғандықтан жақсылық пен игілікке ҥйір болып, 

жамандық пен зҧлымдықтан қашуы керек. 

Абай дін мҽселелерін адамгершілікпен тікелей ҧштастыра тексереді. Қазақ 

ағартушының грек философынан тағы да бір ерекшелігі осында. «Адам бол» деген 

этикалық принцип ҧсынып, діннің ҿзін адам тҽрбиелеудің қҧралына айналдырмақ болады. 

Сондықтан да Абай «Қҧдайды» адамгершілік, ҽділеттілік, шындық, тҽрбие, махаббат, бір 

сҿзбен айтқанда, мораль мҽселесімен, байланыстырады. Дінді адамгершілікке 

бағындырмақ болады. 

Ақынның отыз тҿртінші сҿзі ҿмір мен ҿлім философиясы хақында. Жҧрт ҿлімнің 

хақ екендігін, оның ҽманда адам ҽбден қалжырап қартайғанында ғана емес, кенеттен де 

кездесетінін жҽне Алла жанын бір алған пенденің о жақтан қайтып келмейтіндігін біледі, 
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соған нанады. Ал бірақ ақылына салып, ой елегінен ҿткізіп барып нанбайды, 

амалсыздықтан, шарасыздықтан кҿнеді. Абай  осы сҧраққа жауап іздеген. 

Адамның болмысы баршаға ортақ, кҿрер қызығы, қайғысы осы екі дҥние 

аралығында. Ҿмір мен ҿлім бҽрімізге бір. Олай болса, адамға керегі мҧсылмандық, 

имандылық. Бірақ оған адам қалай жетпек? Бҧл сҧраққа жауап жоқ. Себебі, нағыз 

мҧсылман дҥние қуанышын, дҥние қайғысын ақырет қуанышынан, ақырет қайғысынан 

артық қоя алмайды. Олай болғанда ол мҧсылман емес. Адам енді не істемек? Адамға 

керегі — дҥниеге қонақ екенін сезіну, ҿзінің мҽңгілік еместігін ҧғыну,  сондықтан «бес 

кҥндік» ғҧмыр ҥшін бір-бірімен қырқыспайтын істер жасауға дағдылану. Міне, Абай 

ҧсынған жол. Бірақ Абай бҧл жолға тҥскендерді таба алмай, дҥние қызығын тозаққа 

айналдырғандарды кҿріп, «оның несі адам?» деп кҥйінеді. Сҿйтіп, адамның рухани 

болмысы, ҿмір философиясы туралы Абай тереңнен сыр қозғаған. Бҧл ҽлемдік 

философияның мҽңгілік тақырыптары, олардың шешімі аса кҥрделі, ҽзірше бҧл 

мҽселелерге айқын жауаптар жоқ. Бҧлар адамның рухын қозғайтын, жетілдіретін мҽңгілік 

философиялық мҽселелер. 

Отыз бесінші сҿзде адамдардың ҿлгеннен кейін махшарға баруы, ондағы 

жауаптастықтар туралы ой толғанған. Тірлікте ҿзі ҥшін ҿмір сҥргендердің махшардағы 

жағдайлары жақсы  болмасын ескертіп, бір Қҧдайды риза етерлік адамгершілік, 

қайырымдылық, адал істер істеп ҿтсе, ол адам ақыретте қадірлі, шарапатты болады деген 

тҥйіндер жасайды. Жалпы бҧл сҿзде Абай тірлікте ізгі істер істеп ҿтуге, кемтарларға 

кҿмектесуге шақырады. 

Қырық тҿртінші сҿзінде ақын «талап» атауына философиялық категория тҥрінде 

талдау жасайды: «Адам баласының ең жаманы — талапсыз. Талап қылушылар да неше 

тҥрлі болады. Һҽм талаптың ҿзі де тҥрлі-тҥрлі»: 

1. Сараңдықпен, арамдықпен ҽйтеуір мал тапсам, «мал тапқан ердің жазығы 

жоқ дейтҧғын» талап. 

2. «Ер атанамын, біреу қажеке атанамын, біреу молдеке, біреу білгіш, қу, сҧм 

атанамын» деп сол харекетте, «осыным бірсыпыра елеу азық болар» деген талаппен 

жҥргендер де бар. 

3. Енді бір талап бар — ол қазақтың тамырын ҧстап-ҧстап қарап, «мынаны 

алып келіп берсе, қымбат алғандай екен, осы кҥнде мына бір істің біраз пҧлы бар екен» 

деп қазақтың бетінен оқып, ізденген талап». Мҧның бҽрі кітаптың бетінен оқып іздеген 

талап емес. 

Данышпан ақынның тҥсінігінше, кҿкірек таза болмаған жердегі талаптың ҿзгеге 

шапағат нҧрын тҿкпейтіні лҽзім. Осыдан келіп, Абай рухани тазалық, жан мҽдениеттілігі 

жоқ жердегі талаптың тоғышарлық сипатын терең ашып береді. 

Мейлі ҽкесі Қҧнанбай қажының ықпалына ҧшырасын, мейлі дін оқытқан 

молдалардың ҽсерін қабылдасын, Абай Ислам дініне қҧрмет ете білген ҽрі ҿзі де 

«Жаратушы бір Аллаһтың» барлығына жҥрегімен табынып келген. Қырық бесінші сҿзінде 

оның: «Қҧдай табарака уатағаланың барлығының ҥлкен дҽлелі — неше мың жылдан бері 

ҽркім ҽр тҥрлі сҿйлесе де, бҽрі де бір ҥлкен Қҧдай бар деп келгендігі, уа һҽм неше мың 

тҥрлі діннің бҽрі де ғаделет, махаббат Қҧдайға лайықты дегендігі»  — деуі мен оны 

«Алланың ҿзі де рас, сҿзі де рас» ҿлеңінде : 

Алланың ҿзі де рас, сҿзі де рас, 

Рас сҿз еш уақытта жалған болмас. 

Кҿп кітап келді Алладан, оның тҿрті 

Алланы танытуға сҿзі айрылмас. 

 Амантҥ оқымаған кісі бар ма? 

Уҽктҥбиһи дегенмен ісі бар ма? 

Алла ҿзгермес, адамзат кҥнде ҿзгерер, 

Жарлықпен ол сіздерге, сіз де оларға... — 
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деуінің ҿзі осы ойымыздың шындығына кҿз жеткізеді. Бҧл ғана емес, ақын отыз 

шақты ҿлеңінде Алланы ауызға алады. 

Сонымен, бір жағынан, қарасаңыз, Абай дінге табынды. Енді бір қырынан 

қарасаңыз — діннің ғылым екенін ортаға қойып, ҿз мҽнінде тҥсіну қажеттігін айтты. 

Сҿйтіп, Абай дінді тҥсінді, оған қҧрмет етті. Ғылымды маңдай алды орынға қойды. 

Адамдар арасындағы алуан қайшылықтың қатпарына ҥңілді. Жат қҧбылысты сын тезіне 

алды. Осы арқылы Абайша дін тануды қалыптастырды. 

Кҿрнекті ғалым, профессор Х. Сҥйіншҽлиев Абайдың «Қара сҿздерін» ҿте жоғары 

бағалай келе, ҿз ойын былай тҧжырымдайды: а) Абайдың қара сҿздерін негізінен 

прозаның шағын тҥрі деп атау керек; б) Абайдың қара сҿздерінде шағын прозаның 

мынадай тҥрлері бар деп білу керек: 

Тастих, немесе философиялық трактат. Бҧған Абайдың философиялық ойларын, дҥниеге 

кҿзқарастарын білдіретін ғылыми пікірлер айтқан эсселері жатады. Мысалы, «Жетінші 

сҿз», «Он жетінші сҿз», «Қырық ҥшінші сҿз», «Қырық бесінші сҿз». 

Қорыта келе айтарымыз, Абайдың қара сҿздері — оның ҿнертанымының ҿзегін 

қҧрайтын ҿзгеше ҿнер тҥрі. Олардың ішкі мазмҧны бірін-бірі толықтырып, бірін-бірі 

ашып, бірте-бірте  ауқымды кеңейе тҥсетін, Кҥннің нҧрындай жарыса тарап жатқан ой 

сҽулелері секілді. Адамның дҥние есігін ашқанынан бастап, ақыретке кеткенге дейінгі 

аралықтағы ҿмір сырын жік-жікке бҿліп, жҥйелеп тҥсіндіреді. Онда нҽпсі мен қанағаттың, 

бай мен кедейдің, ақ пен қараның, адал мен арамның кҿзге кҿрінбейтін, қолға 

ҧсталмайтын нҽзік пернелері рентгенмен тҥсіргендей аса бір дҽлдікпен дҿп басып 

ажыратылып отырады. 

Сҿзінің басында елді жайлаған ауыр дерттің тамырын басып, нақ айтқан Абай, 

келесі кезекте сол аурудың қайдан, неден пайда болғанын, себебін анықтайды. Ал одан 

кейінгі сҿздерінде оның емін ҿзі де ҧсынатындай. 

Сондықтан да біз осы қара сҿздердің мҽнісін тҥсініп, оны тура мағынасында тани 

білуіміз керек. Егер де ҧлы ақынның «Қара сҿздері» ҽрбір қазақтың тҿрінен орын алса, 

егеменді еліміздің ертеңгі болашағы ҽлдеқайда сапалы азамат болып 

қалыптасатындығына сенім мол. 
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АБАЙДЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ  

ОЙ-ПІКІРЛЕР 

Мұқанов Тӛлеуғазы Камалұлы 

"М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі" КМҚК 

 

Ҧлы ойшыл, хакім Абайдың шығармаларында ҧлт болмысы,  дҥниетанымы, сана-

сезімі, рухы кҿрініс тапқан. Оның шығармашылық мҧрасы – халқымыздың сан ғасырлар 

бойы маңызын жоймайтын рухани байлық болып саналады. Заман ағымы ҿзгеріп, қоғамдық 

санада жаңғырулар орын алған  сайын, Абай мҧрасы ҿзінің жаңа бір қырларымен жарқырай 

ашылып, қадірін арттыра тҥседі. Ҧлттық болмысымызды жаңа заман талабына сай 

жаңғыртуды кҿздесек, асыл сҿзден нҽр, ақиқатты жол іздесек ҧлы ойшылдың мҧрасынан 

рухани нҽр, бағыт-бағдар аларымыз анық. «Қазақ елінің киесі мен арына» балаған ҧлы ақын 

сҿзі мен ҿнегесін ҧлықтау, халқымыздың рухани ҿзегіне айналдыру бҥгінгі кҥннің ҿзекті 

мҽселесінің бірі саналады. Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаев ҿзінің  «Абай жҽне ХХІ 

ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында  "Абайдың мол мҧрасы қазақ ҧлтының жаңа 

сапасын қалыптастыруға қызмет етеді. Оның шығармаларындағы ой-тҧжырымдар ҽрбір 

жастың бойында халқына, елі мен жеріне деген патриоттық сезімді орнықтырады. 

Сондықтан хакім Абай еңбектерінің нҽрін ҿскелең ҧрпақтың санасына сіңіру жҽне ҿмірлік 

азығына айналдыру – ҧлтты жаңғыртуға жол ашатын маңызды қадамның бірі" деп атап ҿткен 

еді [8.] 

Ҧлы ойшыл арнайы философиялық еңбектер жазбаса да оның шығармалары 

философиялық терең толғаныстарға, ҿзекті идеяларға, бастамаларға толы болып келеді. Ҧлы 

ойшылдың дҥниетанымы мен шығармашылығының қалыптасуына ҥш идеялық  қайнар кҿз 

айрықша ықпал жасады: 

1.Қазақтың ауыз ҽдєбиеті мен ҿткен замандардағы жазба ескерткіштері;    

2.Ежелгі жҽне орта ғасырдағы Шығыс ойшылдарының таңдаулы шығармалары;  

3.Орыстың материалистік философиясы мен демократиялық мҽдениеті жҽне Батыс Еуропа 

ойшылдарының еңбектері; 

Ойшыл ақын ежелгі заман философтары: Сократ, Платон, Аристотель, Шығыстың  

ҧлы ойшылы ҽл-Фараби мҧраларымен де жақсы таныс болды, Батыс Еуропа жҽне орыс 

философиясын, дҽлірек айтқанда Р.Декрат, Б.Спиноза, Г.Спенсер, Л. Фейербах т.б. 

еңбектерін оқыды. Батыс жҽне шығыс философиясы,  ғылымы мен мҽдениеті ҥлы ойшылдың 

рухани жетілуіне елеулі рҿл атқарып, Батыс пен Шығыс мҽдениеттерін ҿз дҥниетанымында 

тамаша ҧштастырды. 

 Абай сынды ҽлемдік ауқымдағы ақыл-ой алыбының тарих сахнасына шығуының ҿзі 

XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамында болып жатқан тҥбірлі ҿзгерістермен 

тікелей байланысты болды. Ол қазақ даласына белсенді тҥрде ене бастаған капиталистік 

қоғамдық қатынастардың ықпалын пайымдады.. Соның арқасында ҧлы ақын рухани 

қазыналардың жаңа жҥйесін тҥзіп, елдікке апарар жолда етектен тартар ескілікпен кҥресе 

жҥріп, ҿмір мен адамның, мҽдениет пен қоғамның парқы мен мҽнін ҧғындыратын 

философиялық жаңа ҧғымдар мен ҧстындарды қалыптастырады. Абайдың рухани, даналық 

мҧрасы терең мағыналы философиялық идеяларға толы: ол Шығыс философиясының негізгі 

мҽні болып табылатын «толық адамды» ҿзекті жҽне басты проблема етіп қарастырып, соған 

айрықша кҿңіл бҿлді. Даналықтың ҿлшемі бола білген философ-ақынның рухани мҧрасын 

шын мҽнісінде қазақ халқының зерделі ойы мен ҿмірінің энциклопедиясы деп санауға 

болады.  

Адамның биік тҧлға болып қалыптасуы барысындағы барлық адамгершіліктік, 

ҽлеуметтік, философиялық, дҥниетанымдық, саяси, этикалық-эстетикалық қасиеттері 

танымдық, теориялық деңгейде ғана емес, практикалық, тҽжірибелік тҧрғыдан да жҥзеге 

асуы керек. Толық адам қоғамға, халқына, мемлекетке, жалпы адамзатқа игі бастамаларымен 

пайдасын тигізетін ҽлеуметтік тҧлға. Абайдың бҧл идеялары бҥгінгі кҥнгі"Мҽңгілік Ел" 
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идеясының қағидаларымен ҥндес келеді. Интеллектуалды ҧлт қалыптастыру идеясы Абайдан 

бастау алды деуге болады. Ҧлы ойшыл ҽр сҿзімен ҧлттың ҿресін ҿсіруді кҿздеді. 

Абайдың рухани ҽлемі – ерекше бір тылсым дҥние, ал оның негізгі зерттеу объектісі – 

адам. Адамның эстетикалық, этикалық бет-пернесі, арман-мақсаты, ҿмірінің мҽні, сезімі мен 

тҥйсігі, болмысы, ҧлттық ойлау ерекшелігі ҧлы ойшылды терең тебіреністерге тҥсірген. 

Олардың негізінде адам жҽне кісілік философиясы жатыр. Абай былай дейді: «...Ҿлсе ҿлер 

табиғат, адам ҿлмес, Ол бірақ қайтып келіп, ойнап-кҥлмес. «Мені» мен «менікінің» 

айрылғанын «Ҿлді» деп ат қойыпты ҿңкей білмес...». Ҿйткені, адам мҽселесі, оның дҥниемен 

қатынасы, адамның ҿмірі мен тҧрмысының мҽні философияның негізгі ҿзегін, басты 

мҽселесін қҧрайды. Шығыстың ҿзге ҧлы ойшылдары сияқты Абай да қоғамның жақсарып, 

жаңғыруына адамдардың ар-ҧжданын жетілдіру жолымен қол жеткізуге болады деп қатты 

сеніп, халқын сол жолға салсам, оған барынша мол пайда келтірсем деп есептеген. Оған 

ҿзінің ҥздіксіз идеялық-мҽдени ізденуі толық кепіл. 

Абай шығармалары мен дҥниетанымындағы басты идея - ағартушылық идеясы,  білім 

мҽселесі. Абай қазақ халқына білім жҽне ғылымды ерекше қҧндылық ретінде ҧсынды. 

«Ғылым таппай мақтанба» деп, білімді игермейінше, биіктердің бағына қоймайтынын айтты. 

Ол «Біз ғылымды сатып мал іздемек емеспіз», – деп тҧжырымдап, керісінше, ел дҽулетті 

болуы ҥшін ғылымды игеру керектігіне назар аударды. Ҧлы Абайдың «Пайда ойлама, ар 

ойла, Талап қыл артық білуге» деген ҿнегелі ҿсиетін де осы тҧрғыдан ҧғынуымыз қажет. 

Абай ҿнер-білім алуға шақырды, ҿмірде ҿз орныңды тап, пайдалы ҽрекет жаса, дейді. «Сен 

де бір кірпіш дҥниеге, кетігін тап та, бар қалан!» деген сҿздер соның айғағы.  Ол ҿзінің 

«Екінші сҿзінде», «Жетінші сҿзінде», «Сегізінші сҿзінде», «Оныншы сҿзінде», «Он сегізінші 

сҿзінде», «Он жетінші сҿзінде», «Жиырма бесінші сҿзінде», «Қырық ҥшінші сҿзінде» 

ағартушылық, білім, ғылым, ҿнер мҽселесін кҿбірек қозғайды. Абайдың «Алтыншы», 

«Сегізінші», «Он бірінші» сҿздері жоғарғы ілім – білімге ҧмтылуға бҿгет жасайтын 

надандық, мақтаншақтық, мінездерді шенеуге арналады. «Отыз сегізінші сҿзінде» Абай: 

«Кҥллі адам баласын қор қылатын ҥш нҽрсе бар. Содан қашпақ керек: ҽуелі надандық, екінші 

– еріншектік, ҥшінші – залымдық», дейді. Абай ҿзінің Жетінші сҿзінде «Жас бала анадан 

туғанда екі тҥрлі мінезбен туады: біреуі – ішсем, жесем, ҧйықтасам деп тҧрады. Бҧлар – 

тҽннің қҧмары ... Біреуі – білсем екен, кҿрсем екен, ҥйренсем екен» деп тҧрады. Бҧл – 

жанның қҧмары ... Адамның рухани тҧлға ретінде жетілуі ҥшін жан қҧмарлығының, білімнің, 

ғылымның   маңызын айрықша бағалайды.  

Абайдың «Он жетінші сҿзі» қайрат, ақыл, жҥрек, ғылымға арналады. Алдыңғы ҥшеуі 

адам ҥшін ҿздерінің атқаратын жҧмыстарын айта келіп, ҽр қайсысы ҿзін бірінші орынға 

қойып, таласады да, ғылымға тҿрелікке жҥгінеді. Ғылым ҥшеуінің де жақсылы, жаманды 

қасиеттерін дҽл сипаттап, ҽділ сынайды. Жеке –жеке ҥшеуінде де кемшілік бар. «...Осы 

ҥшеуің басыңды қос, оның ішінде жҥрекке билет», - деп ҥкім шығарады. «Егер ҥшеуің ала 

болсаң, мен жҥректі жақтаймын», - дейді оларға ғалым. Демек Абай жҥректі, яғни адам-

адамды сҥю, адам ҥшін қызмет етуді бірінші орынға қояды. 

Абай қазақты  ҿнер ҥйренуге, кҽсіпті дамытуға, еңбекке, тіпті сауданың да мҽнісін 

білуге шақырды. «Егіннің ебін, сауданың тегін ҥйреніп, ойлан, мал тап», дейді. Қазақ елінде 

ойын-сауыққа кҿп ҽуестеніп, бір ҥйден бір ҥйге, бір ауылдан бір ауылға селтеңдеп, қыдырып 

жҥретін келеңсіз ҽдет барын ашына ескертіп, одан аулақ болуға шақырды. «Тамағы тоқтық, 

жҧмысы жоқтық, Аздырар адам баласын», - деп тҥйіндеді. "Сақалын сатқан кҽріден, Еңбегін 

сатқан бала артық", – деген сҿзінде пайымды философиялық тҧжырым, ой жатыр. Сондай-ақ, 

Абай бос даурыға, бекер мал шашуға, ҿтірік айтуға, жалқау болуға қарсы шықты. «Бес 

нҽрседен қашық бол, бес нҽрсеге асық бол, Адам болам десеңіз» - деп Абай «Ҿсек, ҿтірік, 

мақтаншақ, Еріншек, бекер мал шашпақ, Бес дҧшпаның білсеңіз, Талап, еңбек, терең ой, 

Қанағат, рақым ойлап қой, Бес асыл іс кҿнсеңіз»- деген ҿсиет айтты. Аянбай еңбек етудің 

арқасында ғана адам дҧрыс тҧрмыс қҧра алады, ағайын-туысқа шапағаты тиіп, қҧрметке 

бҿленеді деп тҧжырымдайды. Абайша сену ҥшін алдымен тҥсіну қажет. Оның бҧл ойлары 

Пьер Абеляр, ҽл-Фарабиге жақын. Абай адам мҽселесін оның қайшылыққа толы қоғамдық 
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болмысының аясында қарастырады. Осыдан келіп адамның ҽлеуметтік белсенділігі, 

шығармашылық мҥмкінділігінің шексіздігі туралы идея туады. Ал Адам – ҿз тағдырының 

қожасы жҽне қҧрушысы. Адам тіршілігінің бірегейлігі, жердегі тіршілігінің қҧндылығы ҽр 

адам жанының қайталанбас сонылығы идеялары – Абай тҧжырымдамасындағы негізгі 

идеялар. Ойшыл ақынның ҽдеби мҧрасының идеялық мазмҧны мен ішкі логикасын тҧтастай 

қорытындылайтын болсақ, Абай рационализм мен демократизм бағытын ҧстады деп толық  

айтуымызға болады. 

Абай табиғаттың объективті шындығын, ҽлемнің адамдар еркінен, қалауынан жҽне 

санасынан тыс ҿмір сҥретінін мойындайды. Ойшылдың пікірінше, табиғатта бҽрі объективті 

тҥрде ҿмір сҥреді, барлығы да белгілі бір заңдылыққа сай жҽне соған бағынады. Табиғат  

қҧбылыстары қозғалыста жҽне даму ҥстінде, ҿзара байланысты. Сонымен бірге адамның 

ҿмірі ҿзгеріссіз тҧрмайды деп тҧжырымдады. Мысалы, 

«Дҥние-ҥлкен кҿл, 

Заман-соққан жел, 

Алдыңғы толқын-ағалар, 

Артқы толқын-інілер, 

Кезекпенен ҿлілер, 

Баяғыдай кҿрінер». 

Ең алдымен ол ҿз халқына ҿлеңдері, қара сҿздері арқылы ҧдайы ой салып, оның 

кҿкірегін оятып, оны надандықтан, жаман қылықтардан сақтандырды, мҽдениетті болуға, 

прогреске шақырды. Оған 1886 жылы жазған ҿлеңіндегі: «Қалың елім, қазағым, қайран 

жҧртым. Ҧстарасыз аузыңа тҥсті мҧртың. жақсы менен жаманды айырмадың. Бірі қан, бірі 

май боп енді екі ҧртың», - деген сҿздері дҽлел болады.  

Абайдың дҥниетанымында Қҧдай мен табиғат, адам мен қҧдірет, жан мен тҽн, ҿмір 

мен ҿлім кҿп орын алды. Осылардың бҽріне прогресшілдік тҧрғыдан жауап іздеді. Абай, бір 

жағынан, Қҧдай бар деп, тҥсінсе, екінші жағынан, дҥниенің, ҽлемнің объективтік заңдылығы 

бар  екенін мойындайды. Сондықтан ғылымды меңгеруге, дҥниені тҥсінуге шақырды. 

«Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз» дегені немесе «Жасымда ғылым бар деп 

ескермедім, Пайдасын кҿре тҧра тексермедім. Ер жеткен соң тҥспеді уысыма, Қолымды 

мезгілімен кеш сермедім» дегені осының айғағы. Абайдың ойынша адамның ақылдылығы, 

саналылығы дҥниені зерттеумен, оның ішкі сырын білумен тығыз байланысты.  

Таным тҧрғысынан Абай  сананың, ақылдың рҿлін жоғары бағылады. Дҥниені тану, 

ақиқатты білу, ғылымды меңгеру Абайдың пікірінше, адамға тҽн қасиет болуға тиіс. 

«Дҥниенің кҿрінген сырын тҥгелдеп, ең  болмаса біртіндеп білмесе, адамдықтың орны 

болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуаның жаны болады», - деп 

жазды. Абай шығармаларында, оның дҥниеге кҿзқарасында стихиялық диалектиканың да 

орын алғанын байқауға болады. Айналадағы дҥниенің мҽңгі қозғалыста, дамуда екенін 

былай тҥсіндіреді: «Дҥние бірқалыпта тҧрмайды, адамның қуаты, ҿмірі бір қалыпта  

тҧрмақты берген жоқ». Немесе «Дҥние – ҥлкен кҿл, Замана – соққан жел», - дейді Абай 

«Отыз жетінші сҿзінде». Оның ойынша, дҥниеде ҿзгермейтін, қҧбылмайтын мҽңгілік 

ешнҽрсе жоқ. Табиғатқа да, адамға да осы заң ортақ екенін айтады. Мҽселен, «Отыз жетінші 

сҿзінде» Абай: «Адам баласын замана ҿсіреді, кімде-кім жаман болса, замандасының бҽрі 

виноват», - деп жазды. Олай болса адамды  тҽрбиелейтін оның ҽлеуметтік ортасы, достары 

болмақ. Былайша айтқанда, адамның жаман, не жақсы болуы қҧдайдан емес, тҽрбиеден  

екенін мойындайды. «Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін тҥзеп 

болмайды деген кісінің тілін кесер едім», - дейді Абай. «Ҧялмас нҽрседен ҧялу – ақымақтық, 

жамандық», - дей келіп, шын мҽніндегі ҧят қандай болу керек деген сҧраққа жауап береді. 

Абайдың дҥние танымы бойынша сананың, ақылдың пайда болуы кҥнделікті ҿмір 

тҽжірбиесінің нҽтижесінен туындайтын табиғи қҧбылыс. Сондықтан да Абай «Он 

тоғызыншы сҿзінде»: «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, кҿріп, ҧстап, татып 

ескерсе, дҥниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, кҿргені кҿп болған адам 

білімді болады. Естілердің айтқан сҿздерін ескеріп жҥрген кісі ҿзі де есті болады. Сол 
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естілерден есітіп білген жақсы нҽрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске 

жарайды, сонда адам десе болады», - деп  атап кҿрсетеді.  

Абайдың «Толық адам» формуласын кҿтерді. Бҧл – ҿзіне сенімді, ізгілік пен 

жақсылыққа ҧмтылатын адамдарға ғана тҽн сипаттама. Сондықтан Абай: «Ақыл, қайрат, 

жҥректі бірдей ҧста, Сонда толық боласың елден бҿлек», – деп адамға нҧрлы ақыл мен ыстық 

қайраттан бҿлек жылы жҥрек керек екенін айтады. Осы ҥш ҧғымды ол ҥнемі бірлікте 

қарастырады, бірақ алдыңғы екеуі жҥрекке бағынуы керек деп есептейді.  Яғни, 

философиялық антропологиясында адамды дҥниенің ең маңызды бҿлігіне жатқызады, оның 

бойындағы асыл қасиеттерді сипаттайды, адамның қасиеті; ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы 

жҥрек. Ҿз шығармаларында ол адамға мейірбандық кҿрсету, сҧлулыққа ҧмтылу – жоғары 

имандылық қасиетінің белгісі, кҿрінісі деп санады. Бҧл – қазақ халқының ҿмірлік 

философиясы. Абайдың «толық адам» тҧжырымы терең  зерделеуді қажет етеді. «Толық 

адам» концепциясы, шындап келгенде, ҿміріміздің кез-келген саласының, мемлекетті 

басқару мен білім жҥйесінің, бизнес пен отбасы институттарының негізгі тҧғырына айналуы 

керек. 

Қорыта келгенде, ҧлы ойшылдың  рухани мҧрасы қазақтың  қоғамдық - 

философиялық ойы мен мҽдениетінің дамуын жаңа белеске кҿтерді, «Абай сҿзі – қазақтың 

бойтҧмары. Абай мҧрасы – қазақтың ең қасиетті қазынасы», - деп Елбасы Н.Назарбаев айтып 

ҿткендей ҧлы ойшылдың дҥниетанымы, философиясы – қазақ халқы рухани байлығының 

жинақталған біртҧтас кҿрінісі. Абайдың «Адам бол!» "Толық адам"идеясы, шығармашылық 

мҧрасы – бҧл халық даналығының, шығыс жҽне батыс мҽдениетінің синтезі, адамзат 

қҧндылығы.  

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Есімов Ғ. Хакім Абай (даналық дҥниетанымы). – Алматы, Атамҧра-Қазақстан, 1994 

2. Есім Ғ. Абай туралы философиялық трактат. – Алматы, Қазақ университеті, 2004  

3. Абайдың дҥниетанымы мен философиясы. – Алматы: Ғылым, 1995 

4. Абай. Қара сҿз. Поэмалар. – Алматы: Ел, 1993.  

5. Ғарифолла Есім. Абай хҽкім // Абай Қҧнанбайҧлы. Ҧлы Дала Тҧлғалары сериясы. – 

Алматы: Ҽдебиет ҽлемі, 2013.  

6. Назарбаев Н.Ҽ. Тарих толқынында. – Алматы: Атамҧра, 1999. 

7. Сыдықов Е.Б. Шҽкҽрім: ғылыми-танымдық басылым. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 

2013.  

8. Назарбаев Н.Ҽ. Абай туралы сҿз. Кіріспе // Абай Қҧнанбайҧлы. Ҧлы Дала Тҧлғалары 

сериясы. – Алматы: Ҽдебиет ҽлемі, 2013.  

9. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай жҽне ХХІ ғасырдағы     

10. Қазақстан» атты мақаласы. 9 қаңтар 2020. 

 

 

АБАЙДЫҢ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ БАСТАУЛАРЫ 

Калиева С.С.филология ғылымдарының магистрі 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

Абай философияға қалай келді?  Абай ҿмір сҥрген дҽуір – ерекше кезең. Шығыстың 

Конфуций сықылды ғҧламалары «Ҿтпелі кезеңде ҿмір сҥру бҧйырмағын, тҽңірім!» деп 

айтып кеткен екен. Ол кезде қазақ ҿз тағдырын ҿзі айқындаудан айрылып, ҿзін-ҿзі ҧғыну 

қабілетінен ажырап, ҽрі-сҽрі болып болашағын болжай алмай рухани жҧтаңдыққа кезіккен 

кезең болды. Қазақ халқы Абылайдай ханынан айырылды, жыраулық поэзия дҽуірінің соңы 

Кенесары жер жастанып ел іші бҥлінді, еркіндігі жоқ ел бодандық қамытын киюдің алдында 

тҧрды. Халық қҧлдық санадан қҧтылар жол таппай сенделді, ішкі тҽртіп ережелері бҧзылды. 

Міне, Абай туған кез - ел басына кҥн туған қиын заман, соңғы жаугершілік кезең еді. Сол 

кезеңде қазақтың бағына Абай туды жҽне Абай дҽуірі туды. 
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Абайды халықтан ажыратып қарауға болмайды, ол да сол заманның перзенті. Соның 

бҽрін кҿрді, білді, сезді, жазды. Жазғанда жай жазған жоқ, жан айқайымен, тебірене, тҿгіле, 

таусыла жазды. Халқын, елін елең еткізу ҥшін ащы тілмен аямай, жағымсыз жағдайын, 

қылығын бетке басып жазды. Абай халыққа жаңа жол кҿрсеткісі келді [1]. 

Ғылымға бет бҧрған Абай кҿптеген орыс жазушылары мен философтарының, ҽсіресе, 

А.С.Пушкиннің, М.Ю.Лермонтовтың, И.А.Крыловтың, В.Г.Белинскийдің, А.И.Герценнің, 

Н.Г.Чернышевскийдің, Н.А.Добролюбовтың шығармаларын оқып, зерттеді, орыс 

революционер-демократтарының озық ойы, оның дҥниетанымының қалыптасуына ҥлкен 

ықпал етті. 

Ойшыл-ақын ежелгі заман философтары Сократ, Платон, Аристотель, сондай-ақ, 

Шығыстың ҧлы ойшылы Ҽл-Фараби мҧраларымен де жақсы таныс болды. Батыс Европа 

философиясын, дҽлірек айтқанда Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Спенсер, Л.Фейербах еңбектерін 

оқыды: «…ҿзінің рационалдық философиясын Абай кездейсоқ жасай салған жоқ, алдымен 

осындай бай мектептердің оқуынан ҿтіп алып, сҿйтіп, бҧларды ҿзінің творчестволық 

ҿңдеуінен ҿткізген соң ғана жасай алды» [2].  

Грек ойшылы Протагор: «Барлық заттың ҿлшемі – адам» деген қанатты сҿзін тілге тиек 

етсе, Кҿне Қытай философы Лао Цзы: «Басқаларды білетін адам-ақылды, ҿзін танып білген 

адам – данышпан»,- депті. Ҥнді философиясының, буддизм ілімі ҿзінің алдына адамды 

қиналу азабынан қҧтқаруды мақсат етіп қояды. Ал қазақтың ҧлы данышпаны 

Абай «Атаңның баласы болма, адамның баласы бол» атты қанатты сҿз қалдырды. 

Жігері қҧм болған, ҽбден жасыған қазақ қоғамына Абай жаңа жол ҧсынды - бҧл білім 

арқылы азаттыққа жету жолы еді. Абайдың артынан ерген зиялы қауым Алашордашылар – 

тегіс білімдар тҧлғалар болды. Олар Абай философиясымен қаруланды, XIX ғасырда 

жасалған қазақ философиясына сҥйенді.  

Абайдың философиялық ой-толғаулары – қазақ даналығының ең биік шыңы. «Тҥзетпек 

едім заманды,  

ҿзімді тым-ақ зор тҧтып... – деп жырлаған ҧлы ақынның  дҥниетанымы – қараңғылық пен 

надандыққа карсы тҧрып, «мыңмен жалғыз алысқан» жанның кҿңіл-кҥйі, жҥрек қағысы, жан 

сыры еді [3]. 

1918 жылы жарық кҿрген «Абай» журналында Ж.Аймауытов «Журнал туралы» деген 

мақаласында Абайдың философиялық дарынына алғашқылардың бірі болып баға бере келіп, 

былай деп дҽл атап кҿрсетті: «Ақыл, білім, сезім, терең ойлылығына қарағанда Абай 

қазақтан шыққан философ, данышпан». 

Абай философия бойынша іргелі еңбек жазбаған, алайда оның қаламынан терең 

философиялық поэзиясынан басқа философиялық толғаныстардан, тҿлтума философиялық 

идеялардан тҧратын «Ғақлия» немесе «Қара сҿздер» атты еңбек туды. 

«Абайға келгенде, ... адам мен адамгершілік, ҧждан, мораль, философиясына тікелей 

қатысы бар толып жатқан бҿлек-бҿлек бір кҿлемді, ҽр сапалы, терең ойлы пікірлері бар екені 

даусыз. Біздің білуімізше, Абайдағы философиялық кҿзқарастың кҿбі адамгершілік 

мҽселесіне тіреледі», - деп жазады М.О. Ҽуезов.  

Шындығында да, ақынның мҧрасында бір жҥйеге тҥсірілген, кҿзқарасын 

тҧжырымдайтын арнайы философиялық шығармасы жоқ. Дегенмен, Абайдың кҿптеген 

ҿлеңдері мен прозалық шығармаларында «...адам мен адамгершілік, ҧждан, мораль 

философиясына тҿтелей қатынасы бар, толып жатқан бҿлек-бҿлек бір кҿлемді, ҽрі сапалы 

ойшылдық пікірлері бар екені даусыз» дейді Мҧхтар Ҽуезов [4].  

Абайдың қара сҿздері (Ғақлия) - ҧлы ақынның сҿз ҿнеріндегі кҿркемдік қуатын, 

философиядағы даналық дҥниетанымын даралап кҿрсететін классикалық стильде жазылған 

прозалық шығармасы. Жалпы саны қырық бес бҿлек шығармадан тҧратын Абайдың қара 

сҿздері тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған, ҽр алуан. Оның алты-жеті ҥлгісі қысқа 

болса, қайсыбіреуі мазмҧн, тақырып жағынан ҿзгешелеу, ауқымды болып келеді. Абай ҿзінің 

қара сҿздерінде шығарманың ажарына ғана назар аударып қоймай, оның тереңдігіне, 

логикалық мҽніне зер салған. Сҿйтіп кҿркемдік шеберлік пен ғылыми зерделік арқылы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
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кҿркемдік сана мен философиялық сананы ҧштастырады. Абайдың қара сҿздеріндегі 

гуманистік, ағартушылық, ҽлеуметтік ойлары дін туралы пікірлерімен бірігіп, тҧтас бір қазақ 

халқының философиялық концепциясын қҧрайды. Абайдың қара сҿздері сондай-ақ жалпы 

адамзат баласына ортақ асыл сҿзге айналды. 

Абай қазақ халқын ҿнер ҥйренуге, тіпті сауданың да мҽнісін білуге шақырды. «Егіннің 

ебін, сауданың тетігін ҥйреніп, ойлан, мал тап» дейтін. Қазақ елінде ойын-сауыққа кҿп 

ҽуестеніп, бір ҥйден бір ҥйге, бір ауылға селтеңдеп, қыдырып жҥретін келеңсіз ҽдет барын 

ашына ескертіп, одан аулақ болуды арман етті. «Тамағы тоқтық, жҧмысы жоқтық, аздырар 

адам баласын», - деп тҥйіндейді «Қырық екінші сҿзінде» [5]. Абай қазақты пайдасыз, 

жҧмыссыз қаңғырып жҥруге қҧмар деп сынады. Абай ҿзінің ҿлеңдерінде, ҽңгімелерінде, 

ҿсиеттерінде жан-жағыңа қара, кҿршілес ҿзбек, татар халықтарынан ҿнеге ал, солардан 

ҥйрен дейді. Ең алдымен Абай орыс халқымен дос болып, тілін ҥйренуге, ҿнерін білуге 

шақырды. Тек сол арқылы қазақ халқының кҿзі ашылатынын айтты.  

Ақынның ғажап бір ойы «Отыз жетінші сҿзінде» айтылған: «...Кҿпте ақыл жоқ. Ебін 

тап та, жҿнге сал». Абайдың пікірі бойынша ақылсыз тобыр - ҿзінің ақылынан айырылып, 

басқаның жетегіне ергендер, ерте ме, кеш пе, олар ҿз қателіктерін ҧғынады. Абай 

оларды «Кҿп шуылдақ не табар, билемесе бір кемел», - деп сипаттады. 

Абайдың философиялық тҧжырымдамаларында «еңбек» ҧғымының айрықша орны бар, 

ҿйткені қазақтың ойшыл-ақынының еңбектің адам ҿміріндегі мҽні туралы айтылмайтын 

шығармасы жоқ деп ҽсірелеусіз айта аламыз. Еңбек ҽрекетін Абай адамның рухани, ақыл-

ойының қалыптасуының негізі деп есептеді: «Ақыл, ғылым – бҧлар кҽсіби». Ол сонымен 

қатар, еңбек адам жанын тҥлетеді, ал еңбектен алыс жҥретін жалқауларда жаман ҽдеттерге 

бейімділіктер кҿп кездесетінін келтіреді. «Еріншектік- кҥллі дҥниедегі ҿнердің дҧшпаны. 

Талапсыздық, жігерсіздік, ҧятсыздық, кедейлік – бҽрі осыдан шығады», - деп жазды ол 

«Ғақлиясында» [6]. 

Талантты сыншы, жазушы Сағат Ҽшімбаев «Ақын жанын жабырқатқан жайлар» деген 

мақаласында «Асыл сҿз іздемейтін, адамдықты кҿздемейтін адам аз шығар. Ол екеуін де 

Абайдан табасың, сондықтан да, Абайды оқы, ерінбе деген сҿздің растығын уақыт кҿрсетіп 

келе жатыр» – дейді. «Ол екеуін де Абайдан табасың, сондықтан да Абайды оқы, ерінбе 

деген сҿздің растығын уақыт кҿрсетіп келе жатыр» – дейді.  

Қазақ бҥгін ҿз табиғатын да дана Абай арқылы тҥсініп отыр. Тҥбінде аталмыш 

философия қазақты Абай аңсаған арманға жеткізді. 
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У каждого народа обычно бывает великий и основной классик родной литературы, 

который считается светилом и мерилом в развитии национальной культуры. Так, у 

казахского народа это Абай Кунанбаев.  В этом году (2020 г) наша страна отмечает  175 

летие со дня рождения Абая Кунанбаева. И снова мы будем констатировать, что научное 
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постижение Абая еще не достигло своего апогея, и потому что Абай велик, и потому что ряд 

наук еще не в полной мере изучило его жизнь и наследие, к ним относится и педагогика. В 

современных условиях, когда осмысливается историческое прошлое, происходит переоценка 

ценностей, возрождается духовность и нравственность, особо актуальным является 

обращение к наследию Абая, которое свидетельствует о том, что идеи поэта тесно 

переплетаются с мыслями, выраженными в памятниках народной педагогики. 

 Ученые педагоги еще не применили всей мощи методологии исследования к 

педагогическому наследию Абая. Настало время собрать и проанализировать научные 

работы, сделанные  учителями-практикамии учеными-педагогами и четко ответить на 

вопросы: деятельность Абая была педагогической или просветительской? Надо говорить о 

педагогических взглядах или педагогической теории Абая?  

Произведения великого поэта не утратили актуальности и сегодня. Философия Абая 

всегда может стать духовной поддержкой для всех нас. Поэтому необходимо еще раз 

осмыслить его труды и рационально использовать в воспитании и обучении. В его 

произведениях мы видим, что он всегда желал процветания нации и чтобы казахский народ 

неустанно учился и развивался. Эти выводы очень актуальны и сейчас. Наша задача – не 

только идти вперед, но и занять лидирующие позиции в образовании.  

Произведения великого мыслителя пронизаны воспитательными назиданиями, 

опирающимися на народные идеалы. В центре миропонимания Абая находится человек, его 

личные качества и нравственный облик, сложность и многогранность его отношений с 

окружающим миром. 

 В наследии Абая особое внимание уделяется проблеме отцов и детей, привитию 

молодежи чувства уважения к старшим, бережного отношения к Земле предков, хранению их 

традиций и обычаев. Особенно ярко высказано в «Книге Слов» новое отношение к семье, к 

родительскому долгу, к женщине. Поэт воспевает казахскую женщину как опору разумной 

семьи, воспевает ее мудрость, душевную красоту, доброту, высоко оценивает роль матери в 

воспитании детей. Учитывая колоссальное влияние семьи на формирование мировоззрения и 

характера детей, просветитель требует от родителей, чтобы они сами были воспитанными и 

честными.  

 Главными средствами воспитания поэт считает труд и просвещение народа. 

Раскрывая значение труда в жизни человека, Абай воспевает труд как жизненную 

потребность и как основу нравственности личности. Поэт указывает, что только труд может 

доставить честь и почет человеку.  

 Абай проповедует о роли знаний и науки в обществе, придя к выводу, что обучение 

неразрывно связано с воспитанием, что образованность и грамотность должны сочетаться с 

духовно-нравственным совершенствованием личности.  

 Размышляя о путях просвещения родного народа, о способах воспитания 

подрастающего поколения, об утверждении здорового образа жизни, об усовершенствовании 

человека, поэт обращается к правилам воспитания родного очага, к воспитанию детей на 

прогрессивных традициях казахского народа. 

 Абай обращает внимание на потенциальные возможности и способности человека, 

которые реализуются через преодоления трудностей; большое значение для развития 

совершенной личности имеют разработанные им категории нравственности: «совесть», 

«справедливость», «честь», «разум». 

 Таким образом, наследие Абая Кунанбаева свидетельствует о том, что его идеи и 

взгляды полностью совпадают с народными представлениями воспитания подрастающего 

поколения; наследия Абая и прогрессивные традиции народной педагогики взаимосвязаны и 

являются неиссякаемым источником для современности. 

Творчество Абая обогащалось родниками народного творчества, произведениями 

великих русских писателей. Вся жизнь Абая, его творчество служат хорошим материалом 

для выполнения воспитательных задач в студенческих аудиториях.  
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 Абай Кунанбаев был пламенным наставником молодежи. Почти все его произведения 

носят поучительно-воспитательный характер. Хотя Абай и не писал специальных 

педагогических произведений и не занимался педагогической деятельностью, но в целом 

ряде его высказываний можно найти методические и дидактические наставления по 

воспитанию и обучению молодежи. При этом Абай дает им глубокое психологическое 

обоснование.  

 Абай Кунанбаев был тонким знатоком человеческой души. Обучение по мнению 

Абая, поэта, должно быть действительным и успешны, развивающим ум детей. Для этого 

естественно надо  знать их психологию и проводить обучение и воспитание так, чтобы оно 

было направлено  на всесторонне развитие ребенка.  

 Абай неустанно говорит, что в молодости, еще не испытавший горечи жизни молодой 

человек, обычно бывает беспечным, но решительным: все окружающее представляется ему в 

розовом свете. 

Абай неустанно говорит о воспитании у молодых людей гуманистических чувств, 

честности и правдивости, дружбы и любви.  

В жизни человека большое значение имеет дружба. Разлад, междоусобицы лишь 

ослабляют и разлагают казахский народ.  

«И знайте: лишь в дружбе казахский народ 

Свободу и правду свою обретет», - восклицает Абай.  

Он желает молодежи настоящей верной дружбы, без злыхумыслов и скандалов. 

Дружба требует взаимного уважения и поддержки, взаимного доверия, преданности и 

искренности.  

«Так будь отзывчивым, как друг и брат, 

И поделись со всеми, чем богат. 

Да будет дружба искренней и честной – 

И все дурные чувства замолчат». 

Абай выступает, как поборник новой жизни, прогресса и демократии в жесткой 

борьбе со всем старым, тормозящее прогрессивное развитие своего народа,  разлагающимся, 

но еще в предсмертной агонии показывающим свое ядовитое жало – 

феодальнопатриархальными устоями жизни. Абай указывает различные пути и средства 

воспитания молодежи, и прежде всего, воспитания через семью, школу, труд и литературу.  

Воспитанию детей Абай уделяет большое внимание, при этом имея ввиду не старую, 

мусульманскую религиозную школу, а новую советскую школу и, прежде всего, обучению 

детей русскому языку и русской литературе. Он с презрением говорит о невежественности и 

бескультурности мулл, обучающих детей в религиозных школах.   

В целях воспитания справедливого отношения к другим народам, нетерпимости к 

социальным несправедливостям преподаватель обращается к мудрым словам Абая. В них 

наставник найдет ответ на многие вопросы. Как относиться к русскому языку? Как 

воспринимать другую национальную культуру? Во многих случаях Абай сам ставит вопросы 

и дает ответы на них. Например, в «Седьмом слове» Абай говорит: « С самого рождения 

жизнь ребенка складывается из двух различных побуждений. Одно – это потребность есть, 

пить и спать, без чего тело ребенка не сможет стать приютом души, не будет расти и 

крепнуть. Второе – желание знать».  

 Безусловно,  советы Абая о пользе знаний, науки, но не богатства, западают в душу 

студента, призывая его к терпеливости, усидчивости в приобретений знаний, к познанию 

окружающего мира.  

 Современная педагогическая наука обращается к педагогическим взглядам Абая 

формировавшимися в прошлом столетии, в условиях феодально-родового строя, и еще раз 

убеждается в их современном звучании. Так как в них отражены основополагающие 

общечеловеческие и все временные проблемы педагогической теории практики. Вот 

некоторые из них: «Лишь знаньем жив человек, лишь знаньем движется век, лишь знанье 

светоч сердец...» . Абай не писал специальных психолого-педагогических трудов. Но почти 
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без исключения произведения пламенного наставника молодежи пронизаны дидактическими 

и нравственно- этическими назиданиями, опирающимися на интересы, нравственные идеалы 

и мудрость трудового народа, на творчество казахской интеллигенции – акынов и 

композиторов, на достижения общественной мысли народов Востока и Запада.  

 Абай так много оставил нам педагогических размышлений нравственного воспитания 

детей. Он подчеркивал, что человек не от природы получает нравственные качества, он 

становится нравственным или безнравственным лишьв процессе воспитания. А кто же 

является воспитателем? Это люди окружающие ребенка. Абай их делит на 3 категории. 1- 

это родстенники (родители, братья, сестры) 2- учителя, воспитатели, 3 – друзья, сверстники.  

Абай делает вывод: на воспитание ребенка наибольшее влияние оказывает та категория 

людей, которым дети верят, уважаем в их среде. Любой теоретик и практик педагогики 

согласится на выделенные Абаем категории воспитателейи в какой категории сейчас 

ощутимы пробелы. Это прежде всего 1 и 3 так как они менее педагогически управляемы. 

Абай тоже в своих назиданиях неоднократно напоминает, что нравы казахских детей 

портятся из-за неправильного воспитания их родителей, наставниками, а так де в резултате 

пагубного влияния невежественных сверстников.  Обращение к советам и нравственным 

заповедям Абая может очень нам помочь в преодолении собственного нравственного 

несовершенства и особенно в воспитании молодого поколения. Выдвигая свой нравственный 

принцип «Адам бол!» в цикле моралистических поэтических произведений, Абай 

разрабатывает для молодежи целый кодекс этических норм дружбы и товарищества, любви в 

супружестве, долга и совести, мужества и красоты человеческих отношений.  

Подводя итоги сказанному о педагогическом наследии Абая, следует отметить , что 

он создал довольно стройную систему воспитания человека, широко используя при этом 

сложившийся к тому времени в педагогической науке понятийный аппарат. Абай всегда 

будет жить вместе со своим народом и на протяжении веков будет призывать казахскую 

страну и народ к новым высотам и достижениям.  

 Елбасы Н.Назарбаев сказал: «Абай – это не только ученый, внесший неоценимый 

вклад в духовную сокровищницу казахского народа. Абай – удивительная личность из числа 

мыслителей мирового уровня». Действительно, произведения поэта,  демократа, гуманиста, 

мыслителя казахского народа могут разносторонне обогатить духовную жизнь не только 

казахского народа, но и всего человечества. 
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О ПРОБЛЕМАХ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 В СЛОВАХ-НАЗИДАНИЯХ АБАЯ 
Садуакасова Миргуль Орынгалиевна 

КГКП «Электронный колледж имени Жакии Чайжунусова» 

 
Слова назидания Абая— фундаментальное произведение казахского акына и 

просветителя Абая Кунанбаева, которое состоит из 45 кратких притч и философских 

трактатов. В этой прозаической поэме поднимаются проблемы национального воспитания и 

мировоззрения, морали и права, истории казахов.  

Абай написал «Слова назидания» на склоне лет, уже познав искушения власти и 

тяготы земных дел, признание народа и потерю близких. Они распространялись путѐм их 

включения в каждую новую рукописную книгу. Некоторые из «Назиданий» были впервые 

опубликованы уже после смерти акына (1904 год) на страницах журнала «Абай» в 1918 году. 

«Книга слов назидания» Абая обретает особое звучание и актуальность в наши дни. Эта 

работа отличается глубокими философскими идеями, нравственными поучениями, 

гуманистическими принципами, программой духовно- нравственного совершенствования 

человека, размышлениями о его познавательных способностях и ментальности. Да, именно к 

молодѐжи – к будущему своего народа, а в его светлое будущее, несмотря ни на какие 

сложности своего времени, великий мыслитель, поэт просветитель-демократ не терял своей 

веры. Хотя Абай не писал специальных философских и педагогических трудов, но почти все 

без исключения произведения пламенного наставника молодѐжи пронизаны нравственно-

этическими назиданиями, опирающимися на интересы, нравственные идеалы и мудрость 

трудового народа, на творчество казахской народной интеллигенции – акынов и 

композиторов, на достижения общественной мысли народов Востока и Запада.  

Актуальны сегодня мысли Абая о формировании нравственных принципов и 

нравственных ценностей в процессе самой жизни в противовес религиозному учению о 

«божественной предопределѐнности» морали. По мнению Абая, человек не рождается с 

какими-то готовыми качествами личности. Все понятия о добродетели, все правила 

поведения приобретаются в процессе его жизни и деятельности.  

Слово двадцать пятое 

В этой речи Абай также коснулся казахского языка. Ему удалось объяснить 

необходимость владения иностранным языком, освоить искусство и пример передовых 

стран, чтобы стать полноправным гражданином мира. Образованный человек мечтает, чтобы 

знания были не только для него самого, но и для счастья страны. «Я отправил своего сына в 

медресе учиться», - сказал он, добавив, что надеется, что образование мальчика пойдет на 

пользу стране и народу. Когда дело доходит до образования, когда дело доходит до изучения 

искусства, он говорит: «Мы также должны быть страной, знать то, что знают люди, и 

заботиться о том, чтобы присоединиться к людям». Выводы Абая в этой речи были очень 

важны для страны того времени. Иначе, в эпоху невежества, когда правительство облагало 

налогами богатых, чтобы обучать своих детей, и вместо того, чтобы «жалеть» своих детей, 

они отправляли своих бедных детей учиться в Россию, слова Абая были мудростью страны. 

Несмотря на разное социальное положение, утверждает Абай, люди от природы равны. Об 

этом прирождѐнном биологическом равенстве людей Абай пишет в 34 слове. 

Слово тридцать четвертое 

В центре миропонимания Абая, как и других мыслителей, таким образом, находится 

человек, сущность которого мыслитель рассматривает чрезвычайно многопланово, с точки 

зрения биологической, психологической, социальной и педагогической. Абая привлекает 

эстетический, этический облик человека, его образование и воспуитание, мир его чувств и 

интеллекта, его идеалы и цель жизни. Несмотря на прирождѐнное равенство, люди, далее 

утверждает Абай, в нравственном отношении друг с другом не равны: одни безнравственны, 

порочны, глупы, хитры, другие, наоборот, нравственны, добродетельны, умны, скромны. 

Свой высший этический идеал Абай выразил в нравственной формуле: «Адам бол! — Будь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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человеком!», с которой он обращается, прежде всего, к молодѐжи. Этический смысл 

абаевской   формулы «Адам бол!» состоит в высокой оценке роли назначения человека в 

жизни. В его понимании человек должен сочетать в себе разум и гуманность, трудолюбие и 

образованность, дружбу и любовь. Он не уставал напоминать современникам, что солнце и 

луна — украшение небес; леса и ягоды — украшение гор, а украшение земли – человек. 

Особое значение в воспитании молодежи Абай придавал семейному воспитанию.  

Слово десятое 

Первые и самые главные воспитатели, учителя, по мысли Абая, – это родители. Абай 

свято верил, что время, полное невежества и темноты, уйдет, и его сменит светлый мир, 

который будет построен молодыми. Придавая первостепенное значение роли воспитания в 

становлении человека и борясь против тех, кто пытался пороки людей объяснить 

предписанием рока, судьбы, Абай подчеркивал, что человек не от природы получает 

нравственные качества, он становится нравственным или безнравственным лишь в процессе 

воспитания. Кто же является воспитателем ребѐнка? Конечно же, это прежде всего люди, 

которые его окружают. Их Абай делит на 3 группы. 

Во-первых, это по Абаю, родители, братья, сѐстры, то есть семейное, родственное 

окружение ребѐнка. Во-вторых, это учителя, воспитатели, наставники, то есть взрослые 

люди, профессионально отвечающие за воспитание ребѐнка. И, в-третьих, это сверстники, 

друзья, товарищи. Но Абай делает важный нравственно-этический вывод: кто из этих 

категорий людей наиболее уважаем детьми, кому из них они больше верят, влияние кого 

оказывается наиболее сильным, значительным. Согласно Абаю, любимый человек — есть 

первый и главный наставник детей. Формула нравственности в трактовке Абая: «Адам бол!» 

(«Будь, стань человеком!») заключается также в следующих нижеприведенных положениях. 

Зрелость человека, на взгляд просветителя, определяют три главных качества: разум, сердце, 

воля.  

Слово пятнадцатое 

Будучи истинным патриотом, Абай видел будущее своего народа в образовании, 

просвещении, развитии науки и искусства, в упорном и созидательном труде. Он писал: 

«Тот, у кого больше знаний, любви, справедливости, – тот мудрец, тот ученый, тот и 

обладает миром». Духовность – определяющее начало в человеке, которое впитывается 

посредством книг и народной мудрости, искусства и духовного опыта. Духовность- 

важнейшая черта казахской культуры, которую она сохранила, не смотря на все трудности 

социально- исторического и культурного развития. Главной темой «Книги слов» выступает 

человек, его духовный мир и нравственность. Она наполнена заботой о том, чтобы о 

духовность и нравственные ценности продолжали оставаться основой человеческой жизни.  

Слово двенадцатое 

В рассуждениях Абая прослеживаются две линии. Первая направлена на раскрытие 

содержания и сущности духовности, форм ее проявления и значимости для каждого 

человека. Другая линия рассматривает реальное состояние духовного и нравственного мира 

индивида. Первая линия создает как бы модель духовности и показывает, что духовность 

есть подлинно человеческое в человеке и составляет его сущность, а другая представляет 

собой критический анализ духовно- нравственного облика реального человека, который 

вызывает в душе Абая   переживания и беспокойство. 

Абай не может примириться с тем, что «люди озабочены только одним- как можно 

больше завести скота и стяжать тем, самым почет,…вести праздную жизнь- досыта есть 

мясо, пить кумыс,  да любоваться скакунами» и для этого они вымогают и обирают своих 

ближних. Он не жалеет черных красок для изображения реального человека, которому 

присуще хитрость и ловкость, обман и стяжательство, беспечность и безрассудство, безволие 

и лень, невежество и глупость, тщеславие и высокомерие. Такого человека ничто не волнует, 

они безразличны к духовным ценностям, ему чужды милосердие и сострадание, он не 

испытывает стыда и его не беспокоит совесть. Абай сравнивает умного и духовно  богатого 

человека и человека недалеко. Высшая цель воспитания, по мнению Абая, — сделать из 
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ребѐнка  труженика и патриота, а цель обучения — познание вселенной, приобретение 

знаний, получение образования и профессии. Главными средствами нравственного 

воспитания Абай считает труд и просвещение народа. У него нет почти ни одного 

произведения, где не говорилось бы о значении труда в жизни человека. Абай воспевает труд 

как жизненную потребность человека и как основу его нравственности. Человек труда — 

есть истинный носитель добродетели. Не только наставление, назидание, воспитание, 

пример мудреца- учителя, но и  усилия самой личности принимают самое активное участие в 

становлении внутреннего духовного мира. Оценивая вклад Абая в развитие философии, 

пишет Г.Есим: «Абай высказал глубокие мировоззренческие идеи в части познания 

человеческой сущности…Впервые в истории казахской философии Абай изложил 

концептуальное видение модели, сущности зрелой личности». Познавая самого себя, человек 

раскрывает свою собственную сущность в духовном. «Книга слов»- напоминание нам о том, 

что жизнь скоротечна и чтобы в суете повседневной жизни мы не забыли о самом главном, 

ради чего стоит жить. Чтобы вовремя удержать себя от безнравственных поступков, Абай 

предлагает постоянные самоотчеты перед своей совестью. 
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АБАЙ  ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ТЕРЕҢ  ОЙШЫЛДЫҚ –БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ 

БАСТЫ  ҚҦРАЛ 
Садыкова  Балхия Каукеновна 

Жоғары  санатты, зерттеуші, қазақ  тілі  мен  әдебиет  пәні  мұғалімі  

«Ақши жалпы  білім  беретін  орта  мектеп жанындағы интернатпен» КММ 

 

«Ақын мҧрасында бір жҥйеге тҥсірілген кҿзқарасын тҧжырымдайтын арнайы филос. 

шығармасы жоқ. Дегенмен, Абайдың кептеген ҿлеңдері мен прозалық шығармаларында «... 

адам мен адамгершілік, ҧждан, мораль философиясына тҿтелей қатынасы бар, толып жатқан 

бҿлек-бҿлек бір келемді, ҽрі сапалы ойшылдық пікірлері бар екені даусыз» (Ҽуезов М. Абай 

Қҧнанбаев. Мақалалар мен зерттеулер. - А. , 1967, 171-6.). Абай шығармаларын зерттеуге 

арналған еңбектер жеткілікті болғанымен, оның философияның негізгі мҽселелеріне 

байланысты кҿзқарастары жҿнінде ҽлі кҥнге дейін тиянақты пікір тҧжырымдалған жоқ. 

Ойшыл ақынның терең ойы мен дҥниетанымының ішкі мазмҧны ақырына дейін ашылып, 

тҥсіндірілмей келеді. Бҧған қоғамдық болмыстың ҿзекті мҽселелері жҿніндегі оның 

кҿзқарасының кҥрделілігі, жҥйесіздігі, тіпті, кейде қарама-қайшылықтары белгілі дҽрежеде 

қыңдық туғызды».  Ғаламтор  беттеріндегі  осы  тҧжырымдарды  оқи  отырып, Абай  

шығармаларындағы терең  мағынаны  тҥсіну  ҥшін  терең білім  қажет  екені  айқын  кҿрініп  

тҧр. Бҥгінгі  таңда  мектеп  оқушыларына  осы  терең  ойларды  теңіз  тҥбінен  маржан  

іздегендей  еңбектепн  тҥсіндіріп, болашығына айқын  бағыт  сілтей  алсақ  нҧр  ҥстіне нҧр  

болар  еді. Жалпы, бала  тҽрбиесі  отбасынан  басталады дегенмен,  кҿп  уақытын  мектепте  

ҿткізетіндіктен, ҿзін-ҿзі  тҽрбиелеуі –осы жерден  басталады. Басқа  пҽндер  ғылыми  

негіздерге бағытталып,  баланың ой-ҿрісінің  дамуына  ҽсер  етсе, қазақ  ҽдебиеті  пҽні 

тікелей  баланың адамгершілік болмасының қалыптасуына, ҿмірге  деген  кҿзқарасының 

бекуіне  тікелей  ҽсер  етеді  деп  сеніммен  айта  алар  едім. 
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Ҿз заманының ғҧламасы болған Абай кептеген орыс жазушылары мен 

философтарының, ҽсіресе, А. С. Пушкиннің, М. Ю. Лермонтовтың, И. А. Крыловтың, В. Г. 

Белинскийдің, А. И. Герценнің, Н. Г. Чернышевскийдің, Н. А. Добролюбовтың 

шығармаларын оқып, зерттеді, орыс рев.-демократтарының озық ойы оның 

дҥниетанымының қалыптасуына ҥлкен ықпал етті.  Осы  сияқты болашақ  ҧрпақтарымыздың 

ҿз  кҿзқарасының қалыптасуына Абай  ҿлеңдері,  аудармалары, қара  сҿздері ықпал  етуі  

керек. 

«Табиғат қҧбылыстарын тҧрақты қозғалыста жҽне даму ҥстінде, ҿзара байланысты 

жҽне себептес деп қарастыратындықтан, ақын ҽлемнің бір орнында тҧрмайтынын атап 

кҿрсетеді. Адамның ҿмірі мен қуаты да ҿзгеріссіз болмай тҧрмайды. Абай ҽлемнің 

шексіздігін, қозғалыстың мҽңгілігі мен қайталанбайтынын, тыныштықтың салыстырмалы 

тҥсінік екенін айқын тҥсіңді: 

«Дҥние - ҥлкен кел, :Заман - соққан жел, :Адуындағы толқын – ағалар :Артқы толқын 

- інілер, :Кезекпенен ҿлінер, :Баяғыдай керінер...»- осы зерттеулерді  басшылыққа  ала  

отырып, Абайдың  ҽр  ҿлеңін  талдау барысында ақынның неге  данышпан  екендігіне бала  

кҿзін  толық  жеткізіп,  дҽлелдермен  кҿрсетіп  отыру қажет. 

Абай  шығармалары  негізінен 6-сыныптың  қазақ  ҽдебиетінен  басталады. Екінші  

тоқсан тҥгелімен  дерлік ақын  шығармаларын  талдауға  арналып, «Абайды  оқы,  таңырқа»  

деп  аталады.  «Бірінші»,  «Жетінші», «Отыз  бірінші»  қарасҿздерімен  танысқан бала, толық  

адам идеясы  бастау  алатын «Мен жазбаймын ҿлеңді ермек ҥшін», «Ғылым таппай 

мақтанба»  ҿлеңдерін  талдайды.  Мҧның  ҿзі  жасҿспірім  шақтағы дҥниеге  енді  кҿзқарасы  

қалыптаса  бастаған бала  ҥшін ҿте  ҥлкен  рухани  азық  болары  сҿзсіз. 

Жоғарғы  сыныпқа барғанда «Толық  адам  туралы»  ақынның  философиялық  

ойларын  меңгеру  барысында Абай  шығармаларын  одан  ҽрі  қызыға  оқып, тҥсінуіне  

жеңіл  болары  сҿзсіз. Абайдың философиялық  кҿзқарастарын оларды тек ҿзіне ғана тҽн 

ерекшеліктерімен, ҿзіндік белгілерімен жҽне сонылығымен, басқаша айтқанда, белгілі бір 

дҽуірмен байланысты жҽне сол дҽуірді танытатын нақты-тарихи ережелер жҥйесін қаз-

қалпында қабылдаған кҥнде ғана дҧрыс тҥсінуге болады. 

«Надандық - білім-ғылымның жоқтығы, дҥниеден ешнҽрсені оларсыз біліп 

болмайды... Бҧлардың емі, халқына махаббат, халық ғаламға шапқат, қайратты, тҧрлаулы, 

ғадалат ісінің алды-артын байқарлық білімі, ғылымы болсын...»-деп, Абай білімді, ғылыми 

шындықты жоғары  қойған.  Дҥниенің негізі  ғылымнан  қҧрылатынын ашып  айтқан.  

Абай адам танымын надандықтан білімге дейінгі, толық емес білімнен неғҧрлым 

толық білімділікке дейінгі ҥздіксіз даму деп тҥсіңді, білімнің қайнар кҿзі объективті шындық 

болып табылады жҽне заттар туралы сол білім толық ақиқат. Ол тҽжірибе барысында 

білімнің толыға тҥсетінін ерекше атап кҿрсетті: «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: 

естіп, кҿріп, ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан 

білгені, кергені кеп болған адам білімді болады». Абайдың айтуынша адам ақылды немесе 

ақымақ, қайырымды немесе жауыз болып тумайды, ол жағдайға, тҽрбие мен еңбек қызметіне 

қарай қалыптасады. Осы  қағидаттарды бала  санасына  сіңіре тҽрбиелесек, болашаққа  

сеніммен  қарап, ҽр  баланың ҿмірден  ҿз  орнын  табуына  кҿмектесер  едік. 

«Тҥзетпек едім заманды, ҿзімді тым-ақ зор тҧтып...» деп жырлаған ҧлы 

ақынның  дҥниетанымы – қараңғылық пен надандыққа карсы тҧрып, «мыңмен жалғыз 

алысқан» жанның кҿңіл-кҥйі, жҥрек қағысы, жан сыры. 

«Жҥрегім менің қырық жамау» деп, кейбір мезеттерде тҥңіліп, кҥйініп, мҧңын шағып, 

қуанышын да, қайғысын да елінен, болашақ ҧрпақтан жасырмай жайып салатын ақын 

шығармаларында ҽлеуметтік толғаныстардың ҧшан-теңізін қалдырды. Сондықтан да, Абай 

дҥниетанымы, кҿңіл-кҥйі, замана, қоғам, оның мҥшелерінің кҿңіл-кҥйі, солардың ішкі жан 

дҥниесінің айнасындай. Яғни, заман арқылы Абайды, Абай арқылы заманды танып-білуге 

ҧмтылуымызға ҥлкен негіз бар. 

Абай  шығармаларын  оқытуда, оның  ҽрбір  шығармасы  ҿмір  шындығынан  туғанын 

айтпай  кетуге  болмайды. Ҿмірге  кҿзқарасының  қалыптасуына ақын  ҿміріндегі  кҿптеген  
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қарама – қайшылықтар  себеп  болғанын ескерген  жҿн. Қарасҿздерінен  бастап,  ҽр  ҿлеңніңі 

тҥбінде  жатқан  ойды  тарихпен  байланыстыру – бала  ҥшін  мол  қазына  болары  анық.  Ҽр  

адам –ҿз  заманының  айнасы  десек, біз де  қоғамдағы  ҿзгестерді тҥсініп  қабылдап, 

болашақтың  иесі ҿздері  екенін саналарына  жеткізе  білуіміз  керек.  

Мҧхтар Ҽуезов «Абай жолында»  Қҧнанбай ҿмірінің барлық кезеңдерін тҽптіштеп 

суреттеуді мақсат етпейді.Ҧрымтал тҧсында, Тобықты елінің ахуал-тіршілігін білдірерде, 

Абайдың ҿскен ортасын, ҽлеуметтік ҧясын танытарда, ҽсіресе, Абайдың ой-санасы, 

қайраткерлік мінез-машығы қалыптасу, қатаю, ҿріс табу жолында ҽкесі Қҧнанбайдың 

қайталанбас қарымды қолтаңбасы кҿрініс береді. Роман-эпопеяны оқытуда ҽр  оқиғаның  

астарына  ҥңіліп, Абайдың  қалыптасу  кезеңдерін жҥйелі  талдаған жҿн. 

Абай қазақтардың кешегісі мен бҥгінін, болашағы мен олардың мінез-қҧлқын, салт-

дҽстҥрлері мен рухани мҽдениетін, оқу-білімін, жастарға адамгершілік тҽрбие беру 

жолдарын тынымсыз ойлаумен ҿтті. Абай қазақ халқын басқа халықтардан, ҧлыстардан кем 

деп санаған емес, керісінше, халқы озық ойлы, озық мҽдениетті елдер санатына қосылып, 

олардан да асып тҥссе екен деп армандады. Ҿз халқының аяулы ҧлы ретінде ҿз заманында 

орын алған қаракетсіздікке, жалқаулыққа қарсы аянбай кҥресті. Абай, ең алдымен, бес 

нҽрседен, ҿсектен, ҿтірік айтудан, мақтаншақтықтан, еріншек, жалқаулықтан жҽне бекерден 

– бекер мал шашудан қашық болуға шақырды. Ҽрбір жалқау адам, каракетсіз қорқақ та 

болады, оның тірлігі де мардымсыз, сҥреңсіз болады. Ал мақтаншақ адам – ақылсыз, надан 

адам. Kici қашық болуы керек бес нҽрсе, ҽpі қарай сабақтаса кҿптеген келеңсіз қасиеттерге 

апарып тірейді. 

Абайдан алшақ кету қиын. Қыршын кеткен талантты сыншы, жазушы Сағат 

Ҽшімбаев «Ақын жанын жабырқатқан жайлар» деген мақаласында «Асыл сҿз іздемейтін, 

адамдықты кҿздемейтін адам аз шығар. Ол екеуін де Абайдан табасың, сондықтан да, 

Абайды оқы, ерінбе деген сҿздің растығын уақыт кҿрсетіп келе жатыр» – дейді. «Ол екеуін 

де Абайдан табасың, сондықтан да Абайды оқы, ерінбе деген сҿздің растығын уақыт 

кҿрсетіп келе жатыр» – дейді. Қазақ бҥгін ҿз табиғатын да дана Абай арқылы тҥсініп отыр. 
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АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ КӚЗҚАРАС 
Малгаждарова Алмагуль Ныгметовна 

«Мұқан Тӛлебаев атындағы музыка училищесі» КМҚК 

  

Абай мҧрасы – адамды адам етіп тҽрбиелеудің жан-жақты дамыған тҧлға 

қалыптастырудың қайнары.  

Исламға дейінгі тҥркілік дҥниетанымдағы ҽлемнің мифологиялық суреттемелерінің 

рҽміздік негіздері енді ғана зерттеліп келе жатқан мҽселе. Ҿйткені тҽуелсіздік алғаннан кейін 

ғана тарихи сана мен дҥниетанымды еркін зерттеуге мҥмкіндік туды. Бҧл мҽселенің қазіргі 

руханият ҥшін де маңызы зор. Абайдың сҿзімен айтқанда «дҥниенің кҿрінген һҽм кҿрінбеген 

сырын тҥгендеп, ең болмаса білмесе, адамдықтың орны болмайды».  

«Абайдың дҥниетанымында философиялық, этикалық, эстетикалық, танымдық жҽне 

ҽзіл-ысқақ, кеңес беру тҥрінде жазылған «Қара сҿздер» маңызды орын алады. Ондай 

ойшылдың мҽні мен мақсаты, адам тіршілігінің негізі туралы тҥсініктері шеттей қабысқан. 

Мҧнда философия адамдардың рухани танысуын, адамдық қасиеттер жҥйесін, ҽлеуметтік 

этика мен қоғамды кҥйретудің жолдарын кҿрсетпекші болды. Таза философиялық 
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терминдерге бой ҧрмай, ҽр алуан ҽлеуметтік топтағы жетілуді тҥсінікті тҥрде ҧғындырып, 

қоғамдық сананың дертін айқындайды да, бейнелі тҥрде жеткізеді. Оның сҿздері қазақтың 

жҥрегіне ҿтімді, ҿйткені ол ҥлттық психологияның негізіне, барлығын да тарихи жадында 

сақтап қалған халықтың ойына бағытталған. Абай ойы қазақ арасында зор мҽнге ие болып, 

кҥнделікті ҿмірде қолданылатын мақал-мҽтел дҽрежесіне кҿтерілді». 

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Тоқаев: «Абайдың шығармаларына зер 

салсақ, оның ҥнемі елдің алға жылжуына, ҿсіп-ҿркендеуіне шын ниетімен тілеулес болғанын, 

осы идеяны барынша дҽріптегенін байқаймыз. Ал, ілгерілеудің негізі білім мен ғылымда 

екенін анық білеміз. Абай қазақтың дамылсыз оқып-ҥйренгенін бар жан-тҽнімен қалады. 

«Ғылым таппай мақтанба» деп, білімді игермейінше, биіктердің бағына қоймайтынын айтты. 

Ол «Біз ғылымды сатып мал іздемек емеспіз», — деп тҧжырымдап, керісінше, ел дҽулетті 

болуы ҥшін ғылымды игеру керектігіне назар аударды» [1].  

Абай қазақ даласына адам болмысының негізі ретінде білімді ҽкелді, оны даму 

принципімен байланыстырды. Халқының надандықтан қҧтылып, ҽлемдік мҽдениет 

қазынасын да игере білгенін қалады. Зердені дҽріптей отырып, ол жаңа қҧндылықтық 

бағдарларды, ҿмір мҽнін, адам бақытын жаңаша тҥсінуді қалыптасырды. 

Абай қазақтардың кешегісі мен бҥгінін, болашағын, олардың мінез-қҧлқын, салт-

дҽстҥрлері мен рухани мҽдениетін, оқу-білімін, жастарға адамгершілік тҽрбие беру 

жолдарын тынымсыз ойлаумен ҿтті. Бір сҿзбен айтқанда, бҥгінгі уақыттың тҥсініктерімен 

зерделеп айтқанда, хакімнің ой барысы қазақтың менталитеті қандай, оған тҽн кемшіліктерді 

қалай жоюға болады, не істеу керек ол ҥшін? Ҽсіресе, ҿмірінің соңында дҥниеге келген 

«Қара сҿздеріндегі» ой желісі осы мҽселелер маңында тҥйінделеді.  

Адамзаттың дҥниені, айнала ортаны танып-білуінің тҥп қазығы адам екенін тарих 

дҽлелдеп келеді. Кҿне қытай философы Лао Цзы: «Басқаларды білетін адам — ақылды, ҿзін 

танып-білген адам-данышпан», —депті. Гректің тағы бір атақты ойшылы Фалестен: 

«Дҥниедегі ең оңай не?» — деп сҧрағанда: «Басқаға ақыл айту», ал «Ең қиын нҽрсе не?» — 

дегенде: «Ҿзіңді танып-білу» деп жауап беруі де осыны білдіреді [6].  

Адам ҽлемнің орталығы жҽне асқар шыңы дей келе, оның қайшылыққа толы 

қоғамдық болмысының аясында қарастырады. Адамның жеке ҿмірі ҽрқашан қоғамдық 

игілікпен ҿлшенеді, сонымен қатар, ол жанҧяны жҽне мемлекетті жетілдіру ҥшін ҿзін 

жетілдіру керек.  

Абайдың ҿз шығармаларындағы негізгі ҧстанған этикалық қағидасы-бҧл «Адам бол!» 

деген ҥндеуі — ол ойшыл ақынның шығармашылығының ҿзегіне айналды. 

Абай ҥндеуінің этикалық мҽні адамның ҿмірдегі міндеті мен рҿлін жоғары бағалау. 

Адам — ақын кҿзқарасында ақыл-ойдың, адамшылықтың, еңбексҥйгіштіктің жҽне 

білімділіктің, достық пен махабаттың тҥгелдей кҿрініс табуы, жинақталуы. Ай мен кҥн — 

аспан ҽлемінің ҽшекейі, орман мен жемістер — таудың ҽшекейі, ал жердің сҽні — адам. Абай 

ҥлкен мақтанышпен: «Адам деген даңқым бар!» деп жар салады [2].  

Ойшылдың адамды адам қылатын ақылдың жайы туралы айтқаны: 

Ҽуелде бір суық мҧз-ақыл зерек, 

Жылытқан тҧла бойыды ыстық жҥрек. 

Тоқтаулылық, талапты шыдамдылық, 

Бҧл қайраттан шығады, білсең керек. 

Ақыл, қайрат, жҥректі бірдей ҧста, 

Сонда толық боласың елден бҿлек… 

Біреуінің кҥні жоқ біреуінсіз, 

Ғылым сол ҥшеуінің жҿнін білмек [4]. 

Абай ақыл, сана, психика заңдылығын терең тҥсінген. Бҧл жолдардан тек ақылдың 

ғана қҧндылығы ғана емес, егер адам жҥрегінде мейрімділік, ізгілік болмаса, таза 

интеллектің пайдасы жоқтығын кҿруге болады, Адамның ҿз ақылын дамытуда, ізгі жҽне 

мейрімді болуы ҥшін ҿзін тҽрбиелеуді орасан жігерді, қайратты талап етеді.  
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Ақылды тереңірек зерттеген ғалымның бірі – Кхенчен Трангу. Ол «Ақыл есікке 

ҧқсайды. Есіктен ҽр тҥрлі адам кіреді. Ал ақыл арқылы адамның жағымды жҽне жағымсыз 

қасиеттері кіреді. Сол себепті ҥнемі зейінділік қажет», —дейді [5].  

Ойшыл имандылық жҽне адамгершілік философиясын дамытты. Тҧлғаның айрықша 

бір белгісі — оның адамгершілігі екендігін айтады. Абай қазақ қоғамының болмысына ҥңіле 

қарап, адамгершілік мінез-қҧлық формасын ҧсынады: «Бес нҽрседен қашық бол, бес нҽрсеге 

асық бол, адам болам десеңіз. Ҿсек, ҿтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ — бес 

дҧшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, бес асыл іс кҿрсеңіз» - 

деп ҽдептілік пен қайырымдылықты дҽріптейді [3]. Абай - халқымыздың ҧлттық мақтанышы. 

Оның ой-толғамдары терең адамгершілік мағынаға ие жҽне тҽрбиелік мҽні жағынан баға 

жетпес қҧнды дҥние. 
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«СЛОВА НАЗИДАНИЯ» – ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
Распекова Нурсулу Жекенгалиевна  

КГКП « Музыкальное училище имени М.Тулебаева» 

 

Абай Кунанбаев уже почти два столетия приводит в восхищение разные поколения 

людей своей глубиной мысли и яркостью языка, его высказывания актуальны для 

размышления и сейчас. Он стал известен за границами Казахской земли, его талант является 

достоянием всего мира.  

Абай сыграл особую духовную роль в единении казахского и русского народов. Он 

много размышлял о взаимопроникновении культур и о сущности жизни в целом. Глубокие 

переживания за духовное будущее своего народа, стремление поднять его культуру важны и 

сегодня. На его мыслях основана современная философия нашей страны и потому она 

достойна особого внимания. 

Литературные произведения хранят  мысли и чувства автора, проносят их сквозь века. 

Некоторые не сходят с уст людей, олицетворяя саму историю народа.  Одним из таких 

является «Слова Назидания» — наследие, оставленное великим казахским мыслителем и 

философом Абаем Кунанбаевым. Но что оно значит для современного человека? 

Перечитывая ―Слова назидания‖ Абая, удивляешься вечности целовеческих 

ценностей и пороков. Все, что было сказано почти полтора века назад, остаются поводом для 

размышлений и сейчас. 

―Слова назидания‖ – это философский трактат, в оригинале называющийся ―Кара 

сҿз‖. На казахском языке звучит как ―проникновенные слова‖, слова, доходящие до глубины 

души. 

Глубокие переживания за духовное будущее людей, стремление поднять их культуру; 

точность и меткость фраз, гордость за высокие культурные достижения и глубокая печаль за 
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пороки общества описываются в философском труде, известном далеко за 

пределами Казахстана. Человеческая мысль не имеет границ, философия Абая достойна 

особого внимания. 

«Слова Назидания» — это любовь. Произведение призывает к ней. Нельзя найти 

отклик в душе того, кто не ищет.«Человеческие знания добываются любовью к истине, 

жаждой открытия для себя природы и сути вещей» — Абай в «Слове Тридцать Восьмом». 

Чтобы найти знания, человек должен отыскать любовь. Любовь к себе и людям… «В ком 

господствуют чувства любви и справедливости, тот — мудрец, тот — учен» — пишет 

философ в «Слове Сорок Пятом». Когда человек находит в душе любовь к себе, то начинает 

думать и о том, что сделало его таковым. Любящий всегда будет трудиться на благо людей, а 

душа его не потеряет «человека» внутри себя... Душа любого человека, осознает он это или 

нет, находится под гнетом несправедливости мироустройства. Поэтому – как каждый 

человек в отдельности, так и все человечество в целом – нуждается в разумном, 

соответствующем духовному поиску и религиозному убеждению, разъяснении этого 

вопроса. Естественно, подобная задача возлагается в первую очередь на (истинных) 

гуманитариев-просветителей, среди которых особое место занимает Абай Кунанбаев. 

Думаю, современному просвещенному читателю мысли Абая будут чрезвычайно полезны и 

интересны. 

«Слова назидания». Величайшее творение гения степи. Мучительный поиск истины и 

смысла существования. Читая это произведение, мы невольно, вместе с Абаем проходим 

путь осмысления действительности: подобно некой живительной озаряющей составляющей, 

пронизывающей подсознательную сущность, к нам приходит и горькое осознание того, что в 

суете повседневных, потребленческих забот терялось нечто важное, так необходимое для 

«дыхания души»...  

Сохранить, развить и умножить лучшее из наследия прошлого – составная любой 

национальной идеи настоящего; особенно, если это касается наследия духовного. 
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АБАЙ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ФИЛОСОФИЯСЫ 
Райысханова Айжан Бақытбекқызы 

«Электротехника колледжі» КМҚК 

 

  Абайдың «Қара сҿздері» — оның ақындық мҧраларына қосылған бағалы қазына. 

   Абайдың  толық жинағында  1890  мен 1898 жж. арасында  жазылған  бір  алуан  

шығармалары   —«Қара сҿз» деп аталады. Бҧл ақынның философиялық еңбегі. Барлығы 45 

сҿз жҽне бҧған «Біраз сҿз қазақтың тҥбі қайдан шыққаны туралы» деген тарихи мақаласы да 

қосылады. 

Абайдың «Қара сҿздерінің» соңғы нҧсқасы Мҥрсейіттің 1905, 1907 жҽне 1910 жж. 

қолжазбалары бойынша жарияланып келген. Ақынның 150 жылдық мерейтойы қарсаңында 

«Қара сҿздердің» бҧрын кеткен текстегі кемшіліктері тҥзетіліп, тҥпнҧсқамен дҽлдігі 

мҥмкіндігінше қалпына келтірілген. 

Бірінші жҽне екінші сҿздер 

Ғҧлама Абай «Қара сҿзді» шешендік ҿнер мҽнінде айтқан. Шаршы топқа шығып сҿз 

айту ҽркімнің қолынан келе бермейтін іс. Абай осындай ниетпен айтқан сҿздерін қағазға 

http://myhomekz.com/about
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жазып қалдырады. Кҿрген-білгенін, таным-тҽжірибесін, танып-тҥстегенін ақыл-кҿрігінде 

қорытып, таразыға салады. Қысқа ғҧмырдың алдамшы, ҿткіншілігіне де қапа болады. 

Баянсыз, тҧрлаусыз сиқына бас шайқап, іштен тынады. Оның мҽн-мҽнісін бірінші сҿзінде 

былай білдіреді: «Бҧл жасқа келгенше жақсы ҿткіздік пе, жаман ҿткіздік пе, ҽйтеуір бірталай 

ҿмірімізді ҿткіздік: алыстық, жҧлыстық, айтыстық, тартыстық — ҽурешілікті кҿре-кҿре 

келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік: қажыдық, жалықтық; қылып жҥрген ісіміздің 

баянсызын, байлаусызын кҿрдік, бҽрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған ҿмірімізді 

қайтып, не қылып ҿткіземіз? Соны таба алмай ҿзім де қайранмын...» . 

   Ойшыл ақын екінші сҿзінде бала кҥнінен қазақтардың сартты кҿрсе, «енеңді 

ҧрайын,  кең қолтық, шҥлдіреген тҽжік, Арқадан ҥй тҿбесіне саламын деп қамыс артқан, 

бҧтадан қорыққан, кҿз кҿргенде ҽке-ҥке десіп, шығып кетсе, қызын боқтасқан, сарт-сҧрт 

деген осы» десіп; ноғайды кҿрсе, оны да боқтап, «тҥйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе 

шаршап, жаяу жҥрсе — демін алады, ноғай дегенше ноқай, қашқын ноғай, «башалшік» (ҧсақ 

саудагер) ноғай десіп; орысқа «ауылды кҿрсе, шапқан, жаман сасыр бас орыс», орыс ойына 

келгенін қылады деген... Не айтса, соған нанады, «ҧзын қҧлақты» тауып бер депті» десіп, 

кҥліп отыратынын есіне алып; сонда ҿзінің «бізден басқа халықтың бҽрі антҧрған, жаман 

келеді екен, ең тҽуір халық біз екенбіз»  ғой, деп ойлайтынын айтады. 

Ҥшінші сҿзінде ақын билік туралы ҽңгіме қозғаған. 

Болыс болсам деп ағайындар жанжалдасып, партияласып ҽбден халықтың мазасын 

кетіретін пысықтарды кҿргенде Абай бҧрынғы «Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның 

ескі жолын», Ҽз- Тҽукенің «Жеті жарғысын» білмек керек дейді. Ҽрине, Абай бҧлардың 

бҥгінгі ҿмірге келетінін алып, жарамсызын теріске шығарса деп армандай келіп, осыларды 

іске асыратын кісілердің жоқтығына қиналады. 

Абай бесінші сҿзінде қазақтардың: «Ҽ, Қҧдай, жас баладай қайғысыз қыла кҿр!», — 

деген тілегін қалайша тҥсінуге болады дейді. Жас баладай болу деген не ҧғым? 

Ақынның пайымдауынша, қазақтың ғылым, білім, ҽділет ҥшін қам жемей тек мал  

ҥшін қайғыруы жетімсіз іс. Ғылым, білім болмаса сана тҧмшаланып, тҧрмыста белең алған 

ҧрлық, қулық- сҧмдық, тіленшілік сияқты келеңсіз қылықтар жойылмақ емес. Бҧлардан 

арылмасақ  жас баладан неміз артық дейді. Жас бала қызыл шоқтан қорқушы еді, ал бҧлар 

тозақтан да қорықпайды. Ақын жас баладай қайғысыз болып ел бола алмаймыз, біздің 

аңсаған еліміз бҧл емес деген тҥйін жасайды. 

Абай алтыншы сҿзінде қазақтың: «Ҿнер алды — бірлік, ырыс алды — тірлік» деген 

мақалы тҿңірегінде философиялық мҽнде ой ҿрбіткен. 

Ақын мақалдың екінші жартысындағы «тірлік» деген ҧғымды терең талдайды. Ол 

ҽншейін оғып- бҧғып, қорқып-ҥркіп ҿмір сҥргенді тірлік деп есептемейді: «...Ондай тірлік 

итте де бар. Ондай тірлікті қымбат кҿріп, бҧлдаған адам ҿлімді жау кҿріп, ахиретке дҧшпан 

болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан 

қашып, еріншек атанып, ез атанып, дҥниеде ҽлгі айтылған ырысқа дҧшпан болады. Ол 

айтқан тірлік олар емес. Кҿкірегі, кҿңілі тірі болса, соны айтады. Ҿзің тірі болсаң да, 

кҿкірегің ҿлі болса, ақыл табуға сҿз ҧға алмайсың». 

Иҽ, кҿкірегің ҿлі болса, кҿзіңнің барының қажеті қанша?! Кҿкірегі соқыр — ҿнерсіз, 

білімсіз, надан пенде, ішкені мен жегеніне мҽз қуыс кеуде. 

Сегізінші сҿз  де  осы  мазмҧндас.  Ақын:  «Ақылды  кім  ҥйренеді,  насихатты  кім  

тыңдайды», — деп ҿзіне-ҿзі сҧрақ қойып алады да, болыс пен бидің тыңдамайтынын, ҿйткені 

ҿздерін ақылды санайтынын, сондықтан да сондай орындарға сайланып отырмыз деп 

ойлайтынын, ел тҥзеуге қолдары тие бермейтінін, тисе де шығынданып, шығынымыздың 

орнын толтыра алмай қаламыз деп қорытатынын айтады. 

Байлардың да дҥниенің жолында жҥргендерін, ҿзінде жоқты малымен сатып 

алатындарын, ақылды да, ғылымды да, білімді де малдан қымбат санамайтынын қынжыла 

жеткізеді. Ҧры-залым, сҧм-сҧрқиялардың да, «қой жҥнді қоңыршалардың» да ақыл тыңдай 

қоймайтынын дҽлел, сылтауларын келтіре отырып жеткізіп: «Аналар анадай болып тҧрғанда 

білім, ғылым, ақылды не қылсын?», — деп сҿзін мысқылдай тҥйіндейді. 
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Қазақ тҧрмысында ҿлім туралы ҿшпес ойлар қалдыру дҽстҥрі болған. Сондықтан да 

Абай: «Бҧ да жақсы, ҿлер кезде «ҽттеген-ай, сондай, сондай қызықтарым қалды-ау!» деп 

қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай ҿлуге», — дейді. 

Сонда ҿлімнің қайғысыз болуы, ол оның мҽніне жеткендік емес пе? Бҧл мҽселенің бір 

қыры. Екінші қыры — ҿлімнің қайғысыз болуы ҿмірдің мҽнсіздігін, ҿткінші екендігін де 

мойындау емес пе? Бҧл сҧрақтарға жауапты адамзат баласы ҽрқашанда қойып келеді. 

Нақтылы жауап жоқ, себебі — ҿмір мен ҿлім мҽнін адам баласы ешқашан шешпек емес. Бҧл 

табиғат қҧпиясы. Оны адамның мойындауынан ҿзге еш лажы жоқ. Абай қысқа тоғызыншы 

сҿзінде осы бағытта ой ҿрбіткен. 

Оныншы сҿз бала тҽрбиесіне арналған. 

Абай қазақтың Қҧдайдан бала тілеудегі мақсатының «ҿлсем орнымды бассын»,  

«артымнан қҧран оқысын», «қартайған кҥнімде асырасын» деген тілектерден туатынын айта 

келе, осы тілек- мақсаттың ҽрқайсысына жеке-жеке тоқталады. Қазақтың отбасы бала 

тҽрбиесіне талдау жасайды. 

Ойшыл ақын халықты оқу-білімге ҥндейді: «Малды сарып қылып, ғылым табу керек. 

Ҿзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дҥние де жоқ. Ғылымсыз оқыған 

намаз, тҧтқан ораза, қылған қажылық ешбір ғибадат орнына бармайды» , — дейді. 

Адамзат қоғамы пайда болғалы — ҧрлық, бҧзақылық жойылмай келе жатқан жат 

қылықтар. Абай заманында осындай жолсыздықтар жаңбырдан кейін қаулап шығатын 

саңырауқҧлақ сияқты қаптап кетті. Сондықтан ақын он бірінші сҿзінде осы мҽселеге ерекше 

кҿңіл бҿледі. 

Он ҥшінші сҿзде: Иман деген не деген сауалға жауап беріледі. Абай бҧл тҥсінікті 

ҿзінің тҿл мҧсылмандық контексінде анықтап береді: «Иман деген — Алла Табарака уа 

тағаланың шҽриксіз, ғайыпсыз, бірлігіне, барлығына уа һҽр неге бізге пайғамбарымыз 

салалаhҥ ғалайһи уҽсҽллҽм арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын сҧнып, 

инанмақ» дей келіп: «Енді мҧндай иман сақтауға қорықпас жҥрек, айнымас кҿңіл, босанбас 

буын керек екен» , — дейді. 

Он тҿртінші сҿзінде ақын ҿмір мҧраттарына ден қояды. Тҧрмыс-тіршілік тынысына 

назар аударады. Нҽтижесінде: «Қазақ та адам баласы ғой, кҿбі ақылсыздығынан азбайды, 

ақылдының сҿзін ҧғып аларлық жҥректе жігер, қайрат, байлаулықтың жоқтығынан азады. 

Білместігімнен қылдым дегеннің кҿбіне нанбаймын. Білімді білсе де, арсыз 

қайратсыздығынан ескермей, ҧстамай кетеді. Жаманшылыққа бір ілігіп  кеткен  соң,  бойын  

жиып  алып  кетерлік  қайрат  қазақта  кем  болады», — дегенді анық айтады. 

  Он бесінші сҿзінде Абай адам ҿміріне философиялық ой жҥгіртіп, терең топшылау 

жасайды. Ақын ел басқаратын, кҿпке ҿнеге кҿрсететін адам алдымен ҿзін-ҿзі жҿнге салып 

алуы керектігін ескертеді. «Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, кҥнінде бір 

мҽрте, болмаса жҧмасында бір, ең болмаса, айында бір, ҿзіңнен ҿзің есеп ал! Сол алдыңғы 

есеп алғаннан бергі ҿмірді қалай ҿткіздің екен, не білімге, не ақіретке, не дҥниеге жарамды, 

кҥнінде ҿзің ҿкінбестей қылықпен ҿткізіппісің? Жоқ, болмаса, не қылып ҿткізгеніңді ҿзің де 

білмей қалыппысың?» —  деген сауал қояды. 

Он алтыншы сҿзінде Абай ҿзі тҧстас қазақтардың ішінде кезігіп қалатын Қҧдайға 

қҧлшылық ету тҽсілін мінейді. Олардың Алла жолына тҥсіп, беріліп қызмет етпей, тек жҧрт 

қатарлы дін жолын сырттай қуаттаған болып жалған ҽрекеттер жасап, ҽміршінің ҿзін 

алдайтынын айтады. Елдегі жалаңаяқ саудагерлермен істес болғаны сияқты ҿзін-ҿзі алдап, 

Қҧдайды, оның жолын дҧрыс ҧстанбайтынын, жасым ҧлғайды, тілім келмейді деген дҽлел 

айтатынын, тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, ҥйреніп ҽлек болмайтынын 

сынайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан ҥйрене алайын дегенді сылтау ететінін баса 

кҿрсетеді.  

Данышпан Абай он жетінші сҿзінде қайрат, ақыл, жҥрек ҥшеуін айтыстырып, 

ҽрқайсысының қадір-қасиетін ҿз ауыздарымен жеткізеді. Еңбек дҥниеде лайықты ҿнер, мал 

табу, абырой  мен мансап, бойды таза сақтап, кҿрсеқызар, жеңілтектіктен, нҽпсі мен 

шайтанның азғыруынан қҧтқаратынын, адасқанды тҥзу жолға салатынын; Ақыл бҧл дҥниеде 
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де, о дҥниеде де не пайдалы, не залалды, бҽрін білетінін, онсыз ғылымды игеру мҥмкін 

еместігін; Жҥрек адам денесіне қан тарататынын, онсыз Тіршілік жоқ екенін айтады. 

Он сегізінші сҿзінде Абай кербездікті қатты сынға алған. Кербездік жҧмысы 

жоқтықтан туады. Бҧл халықтың азып-тозып жҥргендігінің бір кҿрінісі. Бай елдерде 

кербездік деген оғаш қылық жоқ, киім киінудің талғамы бар. Кербездіктің тағы бір 

жағымсыз жағы — менмендік, боскеуделік сияқты жат мінезділік. 

Он тоғызыншы сҿздің басты ойы: білімді адам кім деген сҧраққа жауап табу. Абайдың 

пайымдауынша: «Адам ата–анадан туғанда есті болмайды: естіп, кҿріп, ҧстап, татып ескерсе, 

дҥниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, кҿргені кҿп болған адам білімді 

болады. Естілердің айтқан сҿздерін ескеріп жҥрген кісі ҿзі де есті болады. Ҽрбір естілік жеке 

ҿзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нҽрселерін ескерсе, жаман дегеннен 

сақтанса, сонда іске жарайды, соны адам десе болады» . 

 Жиырма екінші сҿзінде Абай халық тҧрмысындағы ҽркімнің орнын анықтап, соған 

сай кімді жақтап, кімді қадірлемекпін деген ойға тҥседі: «Байды қадірлейін десең, бай жоқ. 

Бай болса, ҿз басының, ҿз малының еркі ҿзінде болмас па еді? Ешбір байдың ҿз малының 

еркі ҿзінде жоқ... 

Мырзаларды қадірлейін десең, осы кҥнде анық мырза елде жоқ, мал бергіш мырза 

иттен кҿп. 

Біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жҥр... 

Болыс пен биді қҧрметтейін десең, қҧдайдың ҿзі берген болыстық пен билік елде жоқ. 

Сатып алған, жалынып, бас ҧрып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. 

Мықтыны сыйлайын десең, жаманшылыққа елдің бҽрі мықты, жақсылыққа мықты кісі 

елде жоқ. Есті  кісіні  тауып  қҧрметтейін  десең,  ҽділет, ҧят,  нысапқа  есті  кісі елде жоқ.  

Қулық, сҧмдық, арамдық, амалға елдің бҽрі де есті. 

Ғарып-қасар бишараны қҧрметтейін десең, жатқан тҥйеге міне алмаса да, ол 

момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп ілерлік те жайы бар. 

Енді қалды қу мен сҧм, олар ҿзі де қуартпай, суалтпай тыныштық кҿрер емес. Жҽ, 

кімді сҥйдік, кімнің тілеуін тіледік?» — дейді ғҧлама. 

«Ырыс баққан, дау бақпас» деген мақалға тоқтап, Абай ҿз байлығына ҿзі ие бола 

алмай, қу, сҧмға, ҧры-қарыға, болыс, биге, орыс ҽкіміне жем болып жҥрген қазақтың момын 

байларын аяп, соның тілеуін тілегенді жҿн кҿрген. 

Ақынның жалығу мен мақтанға қатысты кҿзқарастары — «бір қуаныш, бір жҧбаныш» 

тҿңірегінде кең ҿріс алады (жиырма ҥшінші сҿз). 

Халқымызда, ҿмір-тҧрмыста жиі ҧшырасатын — жақсы-жаман, дос-дҧшпан, надан-

залымның ҽрекет-қимылдары, «кҿппен кҿрген — ҧлы той» дегенге табан тіреу сынды 

ерекшеліктердің қыр- сыры ашылады. Ҿмір-тҧрмыстың мысал-дерегі де, тҥйткіл тҧстары да 

сҧрақ-жауап ҥлгісінде алға шығады. Қисынды тҧстары, кҥдікті мезеттері де кҿрсетіледі. 

Сайып келгенде, ақын оны ҽуел баста- ақ: «Біздің қазақты оңдырмай жҥрген бір қуаныш, бір 

жҧбаныш бар. 

Оның қуанышы елде бір жаманды тауып, я бір адамның бҧл ҿзі қылмаған 

жаманшылығы шықса қуанады. Айтады: Қҧдай пҽленшеден сақтасын, о да адаммын деп жҥр 

ғой, оның қасында біз сҽулелі кісінің бірі емеспіз бе, оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе? 

— деп... 

Енді жҧбаныш жалғыз біз бе, елдің бҽрі де сҥйтіп-ақ жҥр ғой, кҿппен кҿрген ҧлы той, 

кҿппен бірге болсақ, болады-дағы деген сҿзді жҧбаныш қылады», — деп тҥйін жасайды. 

Ҿмір — мҧратын, тҽлім тҽжірибе-тағылымын ҥлгі етеді. 

Жиырма тҿртінші сҿзінде: «Біздің қазақтың достығы, дҧшпандығы, мақтаны, 

мықтылығы, мол іздеуі, ҿнер іздеуі, жҧрт тануы ешбір халыққа ҧқсамайды», — дейді Абай. 

Жиырма алтыншы, жиырма жетінші, жиырма сегізінші, жиырма тоғызыншы сҿздер 

Ақынның жиырма алтыншы сҿзі былай басталады:  «Біздің  қазақтың  қосқан  аты 

алдында келсе, кҥреске тҥсірген балуаны жықса, салған қҧсы алса, қосқан иті ҿзгеден озып 

барып ҧстаса, есі шығып бір қуанады. Білмеймін, содан артық қуанышы бар ма екен?». 
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Автор мысқылдап, озса хайуан озды, жықса баласы не ҿзі емес, бҿтен адам жықты, мҧнда 

сонша мақтанарлық не бар? Мҧның бҽрі ҿзгелерді ызаландырмақ ниетпен, тҥймедейді 

тҥйедей етіп кҿрсететін қазақтың даңғойлығы дей келе, Абай сол мақтаншақтықты, біреуге 

ор қазуды ҽшкерелейді. «Біреуді ызаландырмақ — шариғатта харам, шаруаға залал, ақылға 

теріс», — деп біреуді ыза қылғанға сонша қуанарлық ештеңе жоқтығын, оған ызаланып жер 

болып, қорланудың да бекершілік екенін айтады. 

Жиырма жетінші жҽне жиырма сегізінші қара сҿздердің Абайдың дҥниеге кҿзқарасын 

тҥсіну ҥшін ерекше мҽні бар. 

Жиырма сегізінші сҿзінде Абай адам баласын жігерсіздікке, дҽрменсіздікке 

жетелейтін қате тҥсініктерді сынайды. Адам ҿз ҿмірінің тағдырын ҿзі шешуге тиіс екенін 

айтады. Ол ҥшін еңбектеніп, ізденіп, ақылға салып, сақтанып қарекет қылуға тиісті екенін 

ескертеді. Ақын адамның ақылына сенеді. Оған ҥлкен сенім артады: «Ҽрбір ақылы бар кісіге 

иман парыз, ҽрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз екен. Жҽне де ҽрбір рас іс ақылдан 

қорықпаса керек», — дейді ақын. 

Адамның «Бес дҧшпанының» бірі — мақтаншақтық деп есептеген  Абай,  отызыншы 

сҿзінде ҿзіне де, ҿзгеге де тҥк пайдасы жоқ, қҧр кеудемсоқ, «қырт мақтан» дегенді сынап 

ҿтеді. Шынында да, қазақ арасында «кімнен кім артық» деп біреуді менсінбеушілік, «Ҽйтеуір 

бір ҿлім» деп кҿкіп, қолдан келмес іске бас тіккенсіп, босқа бҿсетіндер қай заманда да 

баршылық болған. Ақын осындайлардың бҽрін де ҽшейін кҥпілдеп, біреуге қыр кҿрсетіп, 

айдындыру ҥшін қажет екенін айтады. 

Отыз бірінші сҿз ақынның педагогтық, ҧстаздық ойларының жемісі. Бҧл сҿз бір  

абзацтан тҧрады: «Естіген нҽрсені ҧмытпастыққа тҿрт тҥрлі себеп бар: ҽуелі кҿкірегі 

байлаулы берік болмақ керек; екінші — сол нҽрсені естігенде я кҿргенде ғибрҽтлану керек, 

кҿңілденіп, тҧшынып, ынтамен ҧғу керек; ҥшінші — сол нҽрсені ішінен бірнеше уақыт 

қайтарып ойланып, кҿңілге бекіту керек: тҿртінші — ой кеселді нҽрселерден қашық болу 

керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері: уайымсыз, салғырттық, ойыншы-

кҥлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нҽрсеге қҧмарлық пайда болу. Бҧл тҿрт нҽрсе — 

кҥллі ақыл мен ғылымды тоздыра-тҧғын нҽрселер». 

Отыз екінші сҿзі отыз бірінші сҿздің жалғасы іспеттес. Ақын шын мерейленіп, 

ықылас-жігермен ізденген адам ғана ғылымға жетеді, оның тҥпкі рахатына кезігеді дейді. 

Бастапқы тҧста білім-ғылым ісіне қадам басу ҥшін талаптың керегін, оның біраз шарттары 

барын еске салады. Білім-ғылымға қҧштарлық арман-аңсарлармен шектелмейді. Оның ҥстіне 

біліп-кҿріп, кҿңілге тоқығанның мҽнi зор. Мақсат айқын, бағыт белгілі болу керектігі 

кҿрсетіледі. Ҽр ілімі ҥлгі етіледі. Ғылымды, ақылды сақтай-тҧғын — мінез жҿнінде 

мынандай байыпты байламдар жасалады: «Ғылымды, ақылды сақтай- тҧғын мінез деген 

сауыты бар. Сол мінез бҧзылмасын! Кҿрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз 

сҿзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бҧзылады. Онан 

соң оқып ҥйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? 

Қылам дегенін қыларлық, тҧрам дегенінде тҧрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды 

сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын? Бҧл бір ақыл ҥшін, ар ҥшін болсын!» . 

Отыз ҥшінші сҿзінде қазақтың қолы ҿнерлі адамын Абай ҽулие санайды. Мал — бір 

жҧттық, ал ҿнер — мҽңгілік. Бірақ Қҧдайдың берген аз-мҧз ҿнерлі жандарының ҿзінде де 

қазақтық кеселдері болады. Оларды Абай санап береді: 1. Талапсыздық. Қолынан келгенге 

мҽз, ал Қҧдайдың берген қасиетін ҽрмен қарай жетілдіру, ҧштауға қыры жоқ. Осы білгеніміз 

де жетер деп, соған мақтанып, алыстан ҿнер іздеп, менен де артық бар-ау, солардан ҥйренсем 

деген ой жоқ. 2. Еріншектік. Қолына бірер қара біте қалса, тоқмейілсіп, байлыққа бҿккен 

кісімсіп, бойкҥйездікке салыну. Мҧндай адам бойындағы қасиетті жойып, жадағай болып 

қалады. 3. Тамыршылдық. Сҽл нҽрсеге алданып, «жоғары шыққа» мҽз болып, тамырым, 

досым десе ішкен асын жерге қойып, соның ісімен жҥріп, ҿзінің алданғанын білмей, 

далбасамен ҿмір ҿткізу. Сҿйтіп жҥріп біреуге борышты болып, басы дауға қалып жҥргені. 

Сірҽ, мҧндайлар тамыршылдау адамгершілігін ҽрі іскерлік деп тҥсінетін болуы керек. Абай 
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ҿнерлі жандарға сҥйсіне отырып, олардың іс-ҽрекетіндегі жоғарыда айтылған қазақтың 

кеселдерінен жойылатын жолдарын кҿрсеткен . 

Ақынның отыз тҿртінші сҿзі ҿмір мен ҿлім философиясы хақында. Жҧрт ҿлімнің хақ 

екендігін, оның ҽманда адам ҽбден қалжырап қартайғанында ғана емес, кенеттен де 

кездесетінін жҽне Алла жанын бір алған пенденің о жақтан қайтып келмейтіндігін біледі, 

соған нанады. Ал бірақ ақылына салып, ой елегінен ҿткізіп барып нанбайды, амалсыздықтан, 

шарасыздықтан кҿнеді. Абай  осы сҧраққа жауап іздеген. 

  Ақын отыз алтыншы сҿзде иман, ҧят деген ҧғымдардың бірлігін, ар-ҧятсыз иман-

инабатының жоқтығын айтып, «ҧят» деген ҧғымға тоқталады: «Ҧят деген адамның ҿз 

бойындағы, адамшылығы, иттігіңді ішіңнен ҿз мойныңа салып, сҿгіп қылған қысымның аты. 

Ол уақытта тілге сҿз де тҥспейді, кҿңілге ой да тҥспейді. Кҿзіңнің жасын, мҧрныңның суын 

сҥртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. Кҿзің кісі бетіне қарамақ тҥгіл, ешнҽрсені 

кҿрмейді. Мҧндай қылыққа жетіп ҧялған адамға ҿкпесі бар кісі кешпесе, яки оның ҥстіне 

тағы аямай ҿртендіріп сҿз айтқан кісінің ҿзінің де адамшылығы жоқ десе болар». 

Абайдың айтып отырған екінші қасиеті — қазақ жеке мемлекет болғанда ешкімге 

намысын жібермеуші еді, елдің бірлігі кҥшті еді. Аруақ шақырып, мемлекетті қорғауға 

барлық қазақ кҥш салушы еді — деген идея. 

Қырқыншы сҿзінде Абай пендешілік тҥрлерін, оның себептерін тізіп береді. Бҧл сҿзін 

ол ҿз замандастарына қойылған сҧрақ тҥрінде жазған. Сҧрақ бере отырып ойланту, сол 

заманның келеңсіз кҿріністеріне философиялық астар беру мақсатын ҧстанған. 

Абайды қатты қинаған мҽселе: қалай қазақты бҧрынғы мемлекеттік ҧлт қалпына 

келтіру болды. Ол оның жолын іздеді. Сынады, мысқылдады, білімге шақырды. Ақыл айтты. 

Болмаған соң қырық бірінші сҿзінде мынандай ойға келді: «Қазаққа ақыл берем, тҥзеймін 

деп қам жеген адамға екі тҥрлі нҽрсе керек. 

Қырық екінші сҿздің басты мазмҧны: «Қазақтың жаманшылыққа ҥйір бола 

беретҧғынының бір себебі — жҧмысының жоқтығы». Бҧл шығармасында: «...Шаруаға 

пысық, мал бағуға, мал табуға  пысық  ол  ҿнерлі  кісіге  қосылмайды,  я  ҿзі  пҽле  шығаруға  

пысық,  я  сондайлардың   сҿзін «естігенім, білгенім» деп елге жайып жҥріп, ырбаңдауға 

пысық  ҿнерлілерге  қосылғандай кҿрінеді» [2; 217], — деп ҧлы ақын жаны ауыра 

қынжылады. 

Ғҧлама ғалым қырық ҥшінші сҿзінде дҥниені тануға болады деп қана қоймай, оны 

білу жолдарын, тану ҽдістерін кҿрсетеді. Адам ҿз еркінен тыс тҧрған сыртқы қҧбылыстарды, 

дҥниені, затты белгілі жолдармен танып жете алады деп қарайды. 

Осы еңбегінде Абай ақыл мен ғылымның да неше тҥрлі тигізер кесел кесапаттары 

барын айтқан. Оны білмесең, жақсылықтан қайыр жоқ. Абайдың айтары ҽрбір нҽрсенің ҿз 

ҿлшемі бар, одан асуға болмайды. Ҿлшеу білмек — бір ҥлкен керек іс. Бҧл ҿте терең пікір. 

Жақсылықтың ҿзі ҿлшемнен асса, жамандыққа ҿтеді. 

   Қырық тҿртінші сҿзінде ақын «талап» атауына философиялық категория тҥрінде 

талдау жасайды: «Адам баласының ең жаманы — талапсыз. Талап қылушылар да неше тҥрлі 

болады. Һҽм талаптың ҿзі де тҥрлі-тҥрлі» [2; 223]: 

   Қорыта келе айтарымыз, Абайдың қара сҿздері — оның ҿнертанымының ҿзегін 

қҧрайтын ҿзгеше ҿнер тҥрі. Олардың ішкі мазмҧны бірін-бірі толықтырып, бірін-бірі ашып, 

бірте-бірте  ауқымды кеңейе тҥсетін, Кҥннің нҧрындай жарыса тарап жатқан ой сҽулелері 

секілді. Адамның дҥние есігін ашқанынан бастап, ақыретке кеткенге дейінгі аралықтағы ҿмір 

сырын жік-жікке бҿліп, жҥйелеп тҥсіндіреді. Онда нҽпсі мен қанағаттың, бай мен кедейдің, 

ақ пен қараның, адал мен арамның кҿзге кҿрінбейтін, қолға ҧсталмайтын нҽзік пернелері 

рентгенмен тҥсіргендей аса бір дҽлдікпен дҿп басып ажыратылып отырады. 

Сондықтан да біз осы қара сҿздердің мҽнісін тҥсініп, оны тура мағынасында тани 

білуіміз керек. Егер де ҧлы ақынның «Қара сҿздері» ҽрбір қазақтың тҿрінен орын алса, 

егеменді еліміздің ертеңгі болашағы ҽлдеқайда сапалы азамат болып қалыптасатындығына 

сенім мол. 
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АБАЙ ӚТКЕННІҢ ҒАНА  АБАЙЫ ЕМЕС, БҤГІНГІНІҢ РУХАНИ КӚСЕМІ 
Оразымбетова Рашида Джумагалиевна 

 «Құрылыс колледжі» КМҚК 

 

«… Жҥрегімнің тҥбіне терең бойла, 

Мен бір жҧмбақ адаммын, оны ойла. 

Соқтықпалы, соқпақсыз жерде ҿстім, 

Мыңмен жалғыз алыстым, кінҽ қойма!…» 

Абай болашақ ҧрпаққа сҿзін осылай арнады. Бҧл ҿткеннің қҧлазыған ғасырларынан 

ҿзіне бейтаныс, басқа, бірақ жарқын болашаққа сенімді жол салған ақынның айтқан сҿзі еді. 

Даланы торлаған надандық тҥнегіне ол шамшырықтай сҽуле тҿкті жҽне таңы атып, кҥні 

шығатын жаққа апаратын жолды ҿз халқына талмастан кҿрсетті… 

Абай ҧлы ғҧлама ақын, моралист – ойшыл, қазақ елінің, бҥкіл тҥркі тектес 

халықтарының ортасынан шыққан ҽлемдік тҧлға. Абайдың ҿмірі, істеген ісі, жазған ҿлеңдері 

мен сҿздері ҿз халқының тағдырымен тығыз байланысып, оның болмыс-бітімінің 

айнасындай болып жатыр. Абай шығармасының сая бағында ҿсу, тҽрбие алу – қазақ 

халқының бҥгінгі ҧрпақтарының алдағы тҧрған міндеттерінің бірі. Абайға ҽр оралған сайын 

«кҿкірек кҿзің ашылады», азаматтық ірілік пен адамдық ҧғымдардың жаңа қырларына, 

сырларына жолыққандай боласың. Қазақтың Абайын  адамзаттың Абайын айналдыру тҧр. 

Абай – қҧбылыс, ғасырларда біртуар ғҧлама. Туысы бҿлек, бесігі ҿлең, ҿсуі еркін. 

Оқуды ҿмірден алған. Оқуға зерек, ҧғымға ҧшқыр, талан, мектебі орта болған. Сондықтан да 

оның тҥрлі айтыстар мен даулардағы, мҽжілістер мен кеңестегі айтқан пікірлері – дара ҿнеге, 

нақыл. Ойланып жазғандары ҿлең ҿнер болған. Абай дҥниеге ҿз кҿзімен қарап, кҿргені мен 

сезгенін жалтақтамай айтқан. Қҧдай берген даналық оны даралық жолына, данышпандық 

шыңына бастады. Ҿмір мен қоғамды барлап, болашақты болжап жазған ҽр шығармасы – осы 

шыңға шығар жолындағы баспалдақ. Нағыз ақын, ҽрі патриот Абай халыққа оның неге 

қасірет шегетінін тҥсіндіруге тырысты.. ҿзінің шығармашылығында халықты ҿнер-білімге 

адами тҽрбиеленугешақырады. 

Ел бағу? Мал бағу? Ғылым бағу? Софылық қылып дін бағу? Балаларды бағу? Осындай 

бес тҥрлі қоғамдық, экономикалық, ғылыми, діни маңызы бар жҽне бала тҽрбиелеу ісіне 

қалған ҿмірін жҧмсаудан бас тартқан Абай «… ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын, 

кімде кім ішінен керекті сҿз тапса жазып алсын, я оқысын, керегі жоқ десе, ҿз сҿзім ҿзімдікі 

дедім де, ақыры осыған байладым, енді мҧнан басқа ешбір жҧмысым жоқ», — деп ойын 

тҧжырымдайды. Бҧдан Абайды ойландырған ҿзінің қара басы емес, қазақ халқының тағдыры 

болды. Абайдың соншама  ойға шомуының себептері неде? 

Ҿскен орта, кҿрген ҥлгі, тоңмойын надандық толқыны ағызып, ақын кҿзін ақиқатқа 

ашқызбай, заман тонын кигізіп, отыздан асқанша  ықтиярсыз айдап келді. Осы ҿткен ҿкініш, 
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жалған ҿмірден «ҿксіктің уыты керней ызалы, кекті…» Абай тҿмендегі бір шумақ ҿлең 

арқылы терең ойын былайша баяндайды 

Ҿңкей уды жинап ап, 

Себеді сорлы жҥрекке. 

Адасқан кҥшік секілді 

Ҧлып жҧртқа қайтқан ой. 

Ҿкінді, жолын бекінді. 

Ҽуре болма, оны қой. 

Ҿз заманында Абайдың қолына қалам алып, надандықпен алысуға бет байлап, ақиқат 

пен жалған пҽлсапалық категориялар заңдылықтарына сҥйене отырып жазған ҿлеңдері мен 

қара сҿздеріндегі педагогика, мораль, эстетика, психология, философия, этика, сатира, 

ҽдебиет, ҿнер, ғылым саласында айтылған терең ойларына  жазған асыл дҥниелерін оқи 

отырып, шыныда да таң қаласың. Осыншама ойлы дҥние Абай атаның ойынан жазылып бізге 

жеткені адам бол, адам сияқты  адал ҿмір сҥр дегенін анық тҥсінуге болады. Расында тай 

қаласың. 

Қазақ халқының мінез-қҧлқындағы келеңсіз, нашар қылықтардың қайдан, қалай 

келетінін ақиқат пен жалған философиялық категориялар  деп талдай келе,  қазіргі 

қоғамдағы адамдардың ҿміріндегі жағымсыз жайттардың  неден пайда болатындығына жеке 

жеке талдау жасайды. Мысалы: «Ҽрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз келеді; ҽрбір 

қайратсыз-қорқақ, мақтаншақ келеді; ҽрбір мақтаншақ – қорқақ, ақылсыз, надан келеді; ҽрбір 

ақылсыз – надан, арсыз келеді; ҽрбір арсыз жалқаудан сҧрамасақ, ҿзі тыйымсыз, ҿнерсіз, 

ешкімге достығы жоқ жандар шығады»дейді. Яғни адам арасындағы қарым-қатынастардың 

болуы шарт ол шынайы болғанын қалады дегенді білдірсе керек.. 

Абай философиясының халық тағдырымен ҧштасуының негізгі себебі халқына деген 

шексіз сҥйіспеншілігінде, жан-тҽнімен бар кҥш салып кҿмектесуінде, болашаққа жол 

сілтеуінде, жаны ауырып кҥйзелістен туындайтын философиялық ойлар ғҧлама 

шығармаларында ерекше орында. Абай ҿнерге ҥйрену мҽселесі адамның ҿміріндегі ең 

бағалы да қажетті іс екеніне ҿз жазбаларында анық айтады. Бҥгінгі ҿмірдің тауқыметі базар, 

нарық экономикасының ауыртпалығына тіреліп отырған халқымыздың мҽн-жайы, одан 

туындап отырған кеселдер сол Абай заманында да, бҥгін де белең алып отыр. Ол Абай 

айтқан «Қулық саумақ кҿз сҥзіп, тіленіп, адам саумақ – ҿнерсіз иттің ісі» — дегендей қулық, 

кҿз сҥзу, тілену, адам адамның еңбек ақысын жеу арқылы ҿзінің мал мҥлкін молайту, 

жастарымыздың, қала берді ҥлкендеріміздің де ісі, бҥгінгі таңның ең бір жағымсыз 

қылықтарының бірі екеніне бҽріміз де куҽгерміз. 

Абай бҧл ойларының тҥйінін бесінші сҿзінде де, қазақ тыныштық ҥшін, ғылым ҥшін, 

білім ҥшін, ҽділет ҥшін қам жемейді екен. Ол тек қана мал ҥшін қам жейді екен. Ал мал табу 

жолын біле ме? Оны да білмейді. Оның бар білетіні – малдыларды алдап, арбап, мақтап, мал 

жинау, егер бҧл іске аспаса, алдап немесе мақтап ала алмаса, онда ҽкесімен болса да 

жауласудан тайынбайды екен. Ҽйтеуір ҧрлық, қулық-сҧмдық, тіленшік, соған ҧқсаған 

қылықтардың қайсысын болса да қылып, мал тапса жазалы демесек керек екен. Осындай 

Абай айтқан ҽдіспен мал тауып, халықты алдап, арбап, қулықпен, сҧмдықпен, ҧрлықпен, 

зорлық-зом-былықпен кҿгеріп, кҿркейіп отырмын деп санайтын адамдар бҥгінгі таңда 

баршылық екеніне бҽріміз тағы да куҽгерміз. Иҽ ол рас. Осылайша ҽр қара сҿзін алсаңызда, 

шығармаларын оқып қарасаңызда мызғымайтын шындықтарды айтуды Абай алдына 

ешқашан мақсат қылған емес. Рухани дҥниесі қҧлдырау жолына тҥскен тобырларды дҧрыс 

жолға салу қиынның қиыны болатынын айтқан. 

Абай ҿлеңдерінде халықты азғындаудан сақтандырады, жаман ҽдеттен жиренуге, 

адамгершілікке шақырады, ҿз шығармалары арқылы моральдық-этикалық нормаларды 

орнықтыруды кҿздейді. Сҿйтіп Абай елдің ақылшысы, қамқоршысына айналады. Бірақ 

кҿпшілік қауымның оның ҧсынған асыл мҧрасын қабылдап, тҥсінуге ҿрісі жетпеді. 

Ерте ояндым, ойландым, жете алмадым, 

Етекбасты кҿп кҿрдім елден бірақ. 



137 
 

Абай мҧрасының тҽрбиелік мҽні, тағылымдық бағыт бағдары турасында сҿз қозғағанда, 

алдымен ойға оралатын Абайдың ҿз басының адамгершілігі. Ақыл мен қайратты, білім мен 

адамгершілікті тең ҧстаған ақын шығармаларына деген ілтипатымыз, қҧштарлығымыз 

бҥгінгі кҥн санап артқандай болса, ал мынау нарықтық экономика қыспағында қысылып 

жҥрген жағдайда ақын шығармаларына, оның терең мағыналы, кҥні бҥгінге дейін мҽнін 

жоймаған ой-тҧжырымдамаларына деген қажеттілік одан да артық. Оның кіршіксіз, таза, ақ 

жҥрегінен тебірене туындаған жырларынан адам жанына ҽл қуат беретін, жанға жайлы, 

ыстық леп ескендей. 

Бар асылын, ойын замана жастарына, келер ҧрпаққа да арнады. Оның шығармашылық 

қызметінің негізгі мҧраты – адам тҽрбиесі. Ҧстаз сҿзінің биік мағынасы Абайдай ағартушыға 

ҿте орынды айтылған. Абай халықтың ҥлкені мен кішісіне, ҧлы мен қызына, ҽкесі мен 

баласына ҿмірлік қажет пен еңбек пен адамгершілік, ҿнер мен білім, ҿнеге мен тҽлім, 

достық-жолдастық, парыз бен қарыз сияқты қасиеттердің асыл ҥлгілерін жырымен де, 

ғақлияларымен де жеткізе білді. Ойшыл ақынның ағартушылық тҧрғыдағы педаго-гикалық 

тҧжырымдары негізінен жастарды халқына адал қызмет ететін нағыз азамат – «Толық адам» 

етіп тҽрбиелеу мақсатынан туындаған. 

«Адамның білімі, ҿнері – адамшылықтың таразысы» деп санаған Абай білімді барлық 

атақ, қҧрмет пен бедел, байлықтан жоғары қояды. Ақын адамның ең қымбат кезі – жастық 

шақты оқуға, ғылымға, жҧмсауды еске салады. Ойын-сауықты кейін қоя тҧрып, алдымен 

ғылым жолында еңбек ет, ізден, білімдіден ҥйрен, ҥлгі ал, солардай болуға тырыс дей келе: 

«Дҥние де ҿзі, мал да ҿзі 

Ғылымға кҿңіл бҿлсеңіз…», — деген тҧжырым ҧсынады. 

Абай адам болуға ҧмтылған ҽрбір жалынды жастың бойына адамшылықтың қандай 

нҽрін, нендей ізгілікті қасиеттерді егу, орнықтыру керектігін «Ғылым таппай мақтанба…» 

ҿлеңінде: 

«Бес нҽрседен қашық бол, 

Бес нҽрсеге асық бол, Адам болам десеңіз…» — деп, айқындап берді. 

Осындағы «Адам болу, оған тезірек жетуге, асығуға ҧмтылатын бес нҽрсе не?» деген сҧраққа 

Абай: 

«Талап, еңбек, терең ой, 

Қанағат, рақым ойлап қой – 

Бес асыл іс кҿнсеңіз…» — деп, кесімді, тҧжырымды жауап береді. 

Шын мҽнінде нағыз адам болу ҥшін адамгершілікке тҽн, жағымды жақсы қасиеттер, 

жақсы сипаттар- адамдық, ҽділеттік, достық, махаббат, ар-намыс, сабырлық, батырлық т.б. 

толып жатыр. Солардың ішінен ақын жастардың бойындағы адамгершіліктің негізгі 

қасиеттері, «Бес асыл іс»: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым туралы даналық ой 

қозғауының ҿзіндік мҽні бар. 

«Бес дҧшпан» — Абай айқындап берген адамгершілікке жат этикалық-ҽдеп нормалары. 

Абай «Бес асыл» ісінде нағыз адам болу ҥшін бес нҽрсеге асық болу керектігін айтса, «Бес 

дҧшпанында»: 

«Адам болам десеңіз, 

Оған қайғы жесеңіз. 

Ҿсек, ҿтірік, мақтаншақ, 

Еріншек, бекер, мал шашпақ – 

Бес дҧшпаның білсеңіз…» 

— деп адамның бойындағы жағымсыз қасиеттерді сынға алады. Ақынның 

тҥсіндіргеніндей адамгершілікке жат жаман қылықтар – арамдық, ҽдепсіздік, ҽділетсіздік, 

жағымпаздық, жылпостық, менмендік, қулық-сҧмдық, пҽлеқорлық т.б. толып жатыр. 

Абай қазақ халқының дамуы ҥшін, оның басқа елдер қатарына жетуі ҥшін бҧл 

ҽдеттердің бҽрі де кедергі болатын қылықтар деп ҧғып, бҧларға барынша қарсы шықты. 

Ақын сол кездегі ауылдың басты ҽдеттерінің бірі – ҿсек, ҿтірік, мақтаншақ, бекер мал 

шашпақ тҽрізді елді аздыратын мінез-қҧлықты ҽшкерелеп, жҧршылықты олардан 
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сақтандырмақ бол-ды. Қазақ қауымының болашағы жастардың бойына адамгершіліктің асыл 

қасиет-терін қалыптастыру туралы даналық ой қозғайды. Адам болам десең, байлықпен 

озбай ақыл, ҽділеттілік, ғылым, ар, жақсы мінезбен оз дейді. Қазақ қоғамында жан-жақты 

жетілген адамды арман ете отырып, оның мінезді болуына, мінездің ҽлеуметтік ҿмірдегі 

қызметіне айрықша мҽн береді. Туған халқын барынша сҥйгендіктен, оның ҽлеуметтік 

ҿміріндегі кемшілігін мінеп, соны жоюға кҥш салды. Ҿз мінін кҿре алмаған халықтың 

прогреске ҧмтылмай-тынын тҥсінді. Сондықтан ол кертартпа патриархалдық-феодалдық 

дҽстҥрлерге қатал да батыл қарсы кҥресті, ҽлеуметтік ҿмірдің жаңа да озық ҿлшемдерін 

уағыздады. Ҿз шығармаларында прогресшіл ҽлеуметтік кҥштердің мҥддесін қорғады. 

Кемеңгер Абайдың ҽлеуметтік ойлары – ҽлеуметтік іліміне қосылған ҥлес. 

Адамды кҿздеген мақсатына, асыл арманына жеткізетін, ғылым-білімді меңгеруге 

мҥмкіндік тудыратын жан қуатта-рының бірі – ерік-жігер, қажыр-қайрат. Ерік-жігер адамның 

ҿз мінез-қҧлқын меңгере алу қабілеті, оны ҽр тҥрлі кесапаттардан, пайдасыз қҧмарлықтардан 

қорғайды. Абайдың айтуынша «жан қуаты деген қуат пен бек кҿп нҽрсе… бҧл қуаттың 

ішінде артық қуат бар… ол жоғалса, адам баласы хайуан болды, адамшылықтан шықты». 

Ақын: «… ақылды сақтайтҧғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бҧзылмасын!» - деп, 

адамның ҿзі таңдап тҥскен жолынан таймауына ерік-жігері мен қажыр-қайратының ғана 

кҿмектесетінін еске салады. Адамның бірқатар жағымды да, жағымсыз қасиеттерін кҿрсете 

келіп, олардың табиғатын тҥсіндіруге тырысады. 

«Тиянақсыз, байлаусыз байғҧс қалпың, 

Не тҥсер қу тҥлкіден жыртың-жыртың…», — деп тиянақтылық пен ҧстам-дылықты 

адам мінезінің жақсы қасиет-теріне жатқызады. 

Адамгершіліктің мҽні жҿнінде терең толғаған ақын ҿз ойын ҽлем кеңістігіне жҥгіртіп, 

Ар, Ҧят, Намыс деген ҧғымдар адам ҿзінің ары алдында жҥгінген кезде тҥйсігімен тҥсінетін 

киелі ҧғымдар екенін, ҽр адам ҿзіне-ҿзі жауапты екенін аңғарта айқындай тҥсіндіре келіп: 

«Осы да есеп бола ма, Ар, абҧйыр тапқанға? Миың болса жолама Бос желігіп шапқанға…», 

«Абиыр қайда, ар қайда? Ҿз басыңа не пайда?…», «Достық, қастық, бар қызық жҥрек ісі, Ар 

ҧяттың бір ақыл-кҥзетшісі. Ар мен ҧят сынбаса ҿзге қылық, Арын, алқын – бҧл кҥннің 

мҽртебесі», — дейді. Адамды адам етіп тҧрған Ар екендігін, тіпті ҿлім тҿніп тҧрса да Ар 

сатуға болмайтындығын, халық санасында «ҿлімнен ҧят кҥштіні» терең тҥсінген Абай – 

қазақтың тарихына ой жҥгірте отырып: «Аты аталып, аруақ шақырылған жерде ағайынға 

ҿкпе, араздыққа қарамайды екен…», «ҿзіне ар тҧтқан жаттан зар тҧтады», — деп тҥйеді. 

Абай тҥсінігінде ҽр адамның ең ҥлкен кҥнҽсі, міні, ҿзінің ҿз ары алдында жасалған рухани 

қылмысы – арын сату, арсыздыққа салыну, ҧяттан безу. Мҧндайларға Абай тҿмендегідей 

теріс бата береді:  

«Ант ішіп кҥнде берген жаны қҧрсын, 

 Арын сатып тіленген малы қҧрсын,  

Қысқа кҥнде қырық жерге қойма қойып,  

Қу тілімен қулық салған заңы қҧрсын». 

Адам болудың бір шарты – Ҧят деген ҧғымды бойға сіңдіру. Ҧят дегеніміз – адам 

бойындағы адамгершілікке жат, жаман қылықты, істі ҿз мойнына алып, ҿзіңді-ҿзің сҿгу, 

ҿзіңе-ҿзің ҧрсу, ҿзіңді-ҿзің дҧрыс, ҽділ, адал жолға салу. Абай ҧяттыларға мейірленсе, 

ҧятсыздардан жиіркенеді де: «Қайнайды қаның, Ашиды жаның, Мінездерін кҿргенде», 

«Жігерлен сілкін, Қайраттан беркін!» деп насихат бергенде; «Ҧятсыз, арсыз салтынан 

Қалғып кетер артынан» деп, ҧятсыздарды сҿгіп, «осы кҥнде менің кҿрген кісілерім ҧялмақ 

тҥгіл, қызармайды да, ол істен, мен ҧятты болдым дедім ғой, енді нең бар?» — дейді. Ар, 

ҧятпен қатар саналы қазақтың табиғатына сіңген бір ҧғым – Намыс. Ақын бҧл ҧғымға да 

ерекше мҽн береді. «Бҧрынғы ата-бабаларымыздан артық екі мінезі бар: соның екіншісі – 

намысқор келеді екен». Ар ҧяттан айырылған, намыс дегенді білмейтін, білгісі де келмейтін 

болыстарды Абай мысқылдай кекетіп, ҿткір сатиралық тілмен тҥйреп: 

«Сҥйегім жасық, буын бос, 

Біраз ғана айлам бар, 
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Айлам қҧрсын білемін – 

Болыстықтың жолы тар 

Қайтіп кҿмек болады, 

Антҧрған ҿңкей ҧры-қар? 

Кҿргенім ҽлгі ойлашы, 

Ҧят, намыс, қалды ма ар?…» — 

деп налиды. Не қҧдайшылыққа, не адамшылыққа жатпайтын, ардан бездіруге 

итермейлейтін «жарлы болсаң, арлы болма ма», жалқаулыққа, сҧрампаздыққа, жыл-постыққа 

шақыратын «Қалауын тапсаң қар жанады, Сҧрауын тапса, адам баласының бермейтіні жоқ», 

ҧрлыққа, мейірімсіздікке бағыттайтын «Алтын кҿрсе періште жолдан таяр», «Ата-анадан мал 

тҽтті, алтын ҥйден жан тҽтті» дейтін, ата-анасын малға сатуға бейім тҧрған опасыздардан, 

сатқындардан «бек сақ болу керектігін» қатты ескертеді. 

Ақын адамгершілік, мораль мҽселесін сҿз еткенде жақсылыққа: адамшылық, адалдық, 

ҽділеттілік, берекелік, достық, білімділік, еңбеккерлік, терең ойлылық, ерлік, жомарттық, 

қайраттылық,, кісілік, қанағатшылдық, рахымдылық, махаббат, арлылық, намысқойлық, 

сабыр-лық, сертке беріктік, табандылық, татулық, тҽуекелшілдік, шҥкіршілік т.б. 

қасиеттерді, жамандыққа: арамдық, азғындық, айлакерлік, парақорлық, арызқойлық, 

тҽкаппарлық, сараңдық, алдампаздық, сайқалдық, даңққҧмарлық, ҽділетсіздік, ҽдепсіз-дік, 

пҽлеқорлық, паңдық, ҽсемпаздық, бақастық, борышқорлық, ҿсекшілдік, надандық, 

менмендік, ҽсемпаздық, еріншектік, ҽулекілік, есерлік, жалақорлық, мақтан-шақтық, 

жарамсақтық, залымдық, жылпос-тық, қияңқылық т.б. жиіркенішті мінез-қҧлықтарды 

жатқызады. Абайдың негізгі этика, адамгершілік, тҥсініктері ҽділдік пен ҽділетсіздіктің 

ҧғымдық мҽнін, арақатынастарын тҥсінуге арналған. 

Ақын білімді деген ҧғымға ҿзінше ерекше мҽн береді. Абайдың тҥсінігіндегі білімді 

адам – адамдардың арасындағы қарым-қатынастарды (ҽкелі-балалы, алыс-жақын, туыс-тума, 

ҥлкен-кіші, ерлі-байлы, жолдастық, достық) дҧрыс тҥсіне білетін адам. Мектептен алған 

білімін адамгершілікпен ҧштастыра білмейтіндерді Абай адамсымақтардың ең ҥлкен наданы, 

арамы екенін айта келіп: 

«Осы жасқа келгенше 

Ҿршеленіп ҿлгенше, 

Таба алмадық еш адам 

Біздің сҿзге ергенді, 

Ҿмірдің ҿрін тауысып, 

Білімсізбен алысып, 

Шықтық міне белге енді…» — 

деп тоғыршылықтан адамдыққа, білімсіздіктен білімділікке қарай кҥрес жолында ҿткен 

ҿмірін баяндайды. Абайдың бҧл ойлары «жақсылық ақиқатпен бірге болады, жамандық 

білімсіздіктің салдары», сондықтан да «ҿзіңді-ҿзің таны, ҿзіңді-ҿзің біл» деген этикалық 

принциптермен ҧштасып жатыр. Абайдың адамгершілік туралы, Адам деген атқа лайық 

сілтеген бағыттары, кҿрсеткен жолдары ақынды бізге жақындата тҥседі. Абай ҿткеннің ғана 

Абайы емес, біздің қасымызда жҥрген, қазақ халқының басына қиыншылық тҥскенде дем 

беруші, рух беруші пайхамбарымыз, рухани кҿсеміміз. Абай ХІХ ғасырдың ортасында 

дҥниеге келіп, ХХ ғасырдың басында бҧл дҥниеден кетіп қалған жоқ. Абай заттың адамы 

емес, рухтың адамы. Абайдың адамгершілік туралы этикалық ойлары, пікірлері ҿз халқының 

ҧрпақтарына ҽрқашан қуат бере бермек. 

Поэзияда, музыкада, қоғамдық-азаттық ой-пікір саласында ҿлмес-ҿшпес шығармалар 

берген Абай қазақ халқының ҿткен замандағы ҿмірін зерттеуші біздің ҧрпаққа таңғажайып 

тҧлға болып кҿрінеді. Солай бола бермек. 
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АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ 
Бейсенбаева Нұргүл Қалекетқызы 

 «Семей» колледжі» мекемесі 

 

«Ҿлді деуге бола ма ойлаңдаршы, ҿлмей тҧрып артынан сҿз қалдырған»,- деп Абай 

атамыз ҿзі жырлағандай, Абай мҧрасы – қазақ халқының баға жетпес асыл қазынасы, қҧны 

жойылмас мҽңгілік тақырыбы. 

Биыл 2020 жылы  поэзияның асқан шебері,  ағартушы, 

ҽйгілі философ, шебер аудармашы, жазба ҽдебиеті  мен қазақ 

ҽдебиетінің негізін салушы, ҿз дҽуіріінің реформаторы, ҽмбе 

композитор- ҧлы Абай атамызға 175 жыл толып отыр. Осы 

мерейтойдың атап ҿтілуіне байланысты, былтыр 2019 жылы 

Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 

жарлыққа қол қойған болатын. Жарлыққа сҥйенсек,  Абай 

Қҧнанбаевтың 175 жыл толуына байланысты мереке тек қана 

Қазақстанның аясында ғана емес, сонымен қатар ЮНЕСКО жҽне ТҤРКСОЙ аясында атап 

ҿту жоспарланған. Бҧдан бҿлек, "Жидебай-Бҿрілі" мемлекеттік қорық-музейінде жаңғырту 

жҧмыстары жҥргізіледі. 

Биылғы 2020 жылы,  осы мерекеге байланысты  Семей қаласы «Тарихи қала» 

мҽртебесіне ие болды.  Қазақстан Республикасының президенті  Қасым-Жомарт Тоқаевтың  

айтуынша,  мемлекет тарапынан Семей қаласына кҿп кҿңіл бҿлінетін  болды.  

Былтырдан бастау алған іс-шаралар, биылғы жылы жалғасын тауып, ҽр салада 

жҧмыс атқаратын қазақ халқы бей-жай қарап отырмай, жаппай Абай атамыздың ҽндерін, 

ҿлеңдерін, қарасҿздерін бірі-біріне дҽріптеп, келер ҧрпаққа рухани азық  таратуда. Кҥллі 

ҽлемге танылған Абайдың ҿлеңдерін еңбектеген баладан ақ сақалды қарияға дейін білетіні 

ешкімге де кҥмҽн келтірмесі анық.    

Ҧлы Абайды ҿмір, қоршаған дҥние, табиғат, болмыс сыры, олардың заңдылықтары 

кҿп ойландырған. Ол дҥние сырына бойлап, ҿзін мазалаған сауалдарға жауап табуға 

тырысты. Мен осы кіммін? Жан иелері ҿмірінің тҥпкі мҽні неде? Барлық адам баласы, жан-

жануарлар да тамақтанады, ҧйықтайды, қорғанады, артына ҧрпақ қалдырады. Сонда адам 

баласының басқа жан иелерінен айырмашылығы неде? Ол ҿзінің пҽлсапалық 

шығармаларында адам баласының ҿмір сҥру мақсатын, сол мҧратына 

жету жолын, ҽлемдегі болмыстың мҽні мен ҿзіндік ішкі байланысын, 

жалпы заңдылықтарын ашып кҿрсетеді. 

  «Адам ҿмірінің мақсаты–кемелдену мен жетілу", - дейді Абай. 

Мысалы, спортпен шҧғылданып ҿзіміздің денемізді, кҥш-

қуатымызды жетілдірсек, ал ғылым-білім, ҿнерге ҥйрену арқылы ой-

ҿрісімізді жетілдіреміз. Абай осыларды айта отырып, бҧлардан гҿрі 

маңыздырақ жетілу барын, ол – рухани жетілу, яғни жанды жетілдіру деп 

кҿрсетеді. 

Абайдың айтуынша, жан жҥректе орын тепкен. Жан адамның 

тыныс-тіршілігін, іс-ҽрекетін жҥрек арқылы басқарады. Егер жан жетілмеген болса, онда 

адамның іс-ҽрекетінде де кемшілік болады. Ішкі дҥниесі тазарып, жетілген адам ғана 

қателікке ҧрынбай, ҿмірде жаңсақ баспай, дҧрыс ҿмір сҥре алады. Адам баласының бақыты 

оның жҥрегінің тазалығымен тығыз байланысты деп ҥйретеді. 
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Абай Қҧнанбаев — қазақ халқының ҧлы данышпан ойшылы, ҧлы ғҧламасы. Абайдың 

философиялық кҿзқарастары: 

Атымды адам қойған соң, 

Қайтіп надан болайын, — 

деген қағидасынан басталады .  

Ҽрбір адамды ҿз болымысына сай ҿмір сҥруге шақырады. Ҿмірде адам бойынан 

адамдық ҽрекеттерден басқа хайуандық ҽрекеттерде бой алады. Ал адам хайуандардан 

ақыл-ой арқылы ҿзгешеленбейді ме? Міне, адам ҿзінің ақыл-ой, санасы арқылы ҿткінші 

ҿмірде орынды харекет етуге шақырады. 

 «Ей ҿтіп кеткен қайран кҥндерім-ай» демейтіндей, ҿзінің адами табиғатына сай 

ҽрекет етуді талап етеді. Адам табиғаттың аясында туған ҧланы. Ендеше, сол табиғаттың 

аясындағы бҧта, сол берілген мҥмкіндікті, еркіндікті пайдалана отырып, неге ҿспейді. 

Ҿздерінің орынсыз ҽрекеттері арқылы ҿмірдің тҧнығын шайқап, шат-шалағай болатындығы 

не? Адам атына лайықты іс істеліп, оның мҽртебесін кҿтеретін биік мҧраттан мҧрындық 

болмаса, ҿзгенің бҽрін-бҽрін қойғанда пендешілік, ал ҽрілеп айтсақ, хайуандықтың 

айналасындағы бірдеңелер болып шығады. Ондай адам тіршілігінде от оттап, су сулаған 

жабайы хайуан «нҽжістің қабы», ал ҿлгеннен кейін, одан да сасық ҿлексе, бара-бара қара 

топыраққа айналып кететін шіріндіге айналмақ. Сондықтан ҽрбір адам адамдық мҽнділігін 

жоғалтпауы шарт. Ол ҥшін Абай адамдарды ғылым-білімге, адамгершілікке, еңбекке 

шақырады. Надандық пен кҥрестің басты қҧралы — ғылым-білім. Халқының санасына 

сҽуле тҥсіргісі келді, ол сҽулені Абай ғылымнан іздеді. Білімді адамның жҥрегі — айна, 

кҿңілі ояу. Білімді адам ҥнемі білген сайын білуге талпынады, ҿйткені кҿкірегі ояу, бірдеңе 

айтса, жаны балқып шын кҿңілімен еліге тыңдайды, беріле ҧғынады. Білімнің қҧдіреттілігі 

соншалықты, адамның санасында шҿгіп жатқан қҧндылықтарға сҽуле тҥсіреді. Тек қана 

биологиялық қажеттіліктерді қанағаттандыру адам ҥшін тҥкке тҧрғысыз нҽрсе. Ҽрине, 

биологиялық қажеттіліктер тҧқым жалғастыру, тамақ ішу, қҧрып кетпеу ҥшін қажет. Ал 

адамды мҽңгілікке жетелейтін оның рухани ҿмірі. Рухани ҿмірде адам шексіз мҽңгіліктің 

аясында ҿмір сҥреді. Ҿлмес қҧндылықтарға қол созады. Адами мҽнділігін жоғалтпауға 

тырысады. Адам тек қана биологиялық қажеттіліктерді қанағаттандыратын  болса, адамға 

тҽн кҿптеген қҧндылықтар қалыптаспаған болар еді. Адамды мҽңгіліктің аясына жетелейтін 

оның рухани ҿмірі екендігін болашақ ҧрпағына жеткізеді. Адам болам десең, байлықпен 

озбай, адамгершілік, ғылым, ар-мінезбен оз дейді. Кісінің адамшылық қасиетін бірінші 

орынға қояды. «Ҿмір жолының екі басы» туу мен ҿлу ғой. Екеуі де тҽңір ісі, жаратылыс 

заңы. Осы екі аралықта ҿзіңе шақтап берілген ҿмірде қҧлап кетпе, тура шық дегенге 

шақырады. Адамгершілікті жоғары бағалап, ҽрбір ісің адамшылыққа бастауға шақырады. 

Жалған намыс сақтау қасиет емес, ар-ҧят адамшылықты сақтау қасиет. Ар-ҧят жазасы бар 

жазадан ауыр. Қазақта: «Ҿлімнен ҧят кҥшті» деген қағида текке айтылмаған секілді. Абай 

— қазақ халқының ҧлы ғҧлама данышпаны. Абайдың дҥниетанымы терең даналық, оның 

философиялық экзистенциялық мотиві терең, синтездің сипаты да бар. Абай 

дҥниетанымында қазіргі заманымызда ерекше орын алатын ар-ҧят мҽселесі ҿз ҿрнегін 

табады. Кімнің ҧяты жоқ болса, оның иманы жоқ, — дейді Абай. Ҧят деген — адам ҿз 

бойындағы адамшылығы. Ал ҧялып қызара білу адам бойындағы адамгершілік қасиетті 

білдіреді. Ҧялу — жақсы сезім,  ең жақсысы адамның ҿзінен-ҿзі ҧяла білу. Егер адам ҿзінен-

ҿзі ҧялса, жаман харекетке бармайды, ҿтірік, ҿсек, мақтаншақтыққа салынбайды. Кҿбінесе 

адам ҿз-ҿзінен ҧялмаған нҽтижесінде  ҿзгелерді алдайды. Кімде-кімнің ҽділеті жоқ болса, 

оның ҧяты жоқ. Ҽділ, шыншыл адам ешқашан ҧятсыз ҽрекетке аяқ баспайды. Адал 

еңбекпен мал іздемек — ол арлы адамның ісі. Егер де адамдардың бойында ар-ҧят болса, 

оның ҽрбір істеген ҽрекеті адамшылдыққа бастайды. Ешкімге зиян тигізбей, қазіргі 

қоғамымызда адамның бойында ар-ҧят табылса, ол болашаққа деген сенімді жол болар еді. 

Шындығында жалған намыс сақтау қасиет емес, ар-ҧят — адам бойындағы ҧлы қасиет. 

Арлы адам ҽрбір ісін ҽділділікпен істейді, ақты ақ дейді, қараны қара дейді. Не ҽділ болса, 

сол мҽңгілік қой. Ҽділді ҽділ деу қажет деп қарау қажет екендігін ҧғындырады. 
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Қазақ халқының кемеңгері- Абай дҥниетанымының қалыптасуына, рухани ҽлемінің 

дамуына Шығыс философтары  Фердоуси, Низами, Саади, Науаидің шығармалары ықпал 

етті. 

Қазақ философиясы тарихында Абай мҧрасы кҿпқырлы жҽне мазмҧндық сипаты 

жағынан кҿп мҽнді. Ҽрбір ҧрпақтың ҽр кезде оның жаңа қырын танып, оны жаңаша оқып, 

ҧғынатыны осыған куҽ бола алады. Философтардың ҽрбір ҧрпағы оның 

шығармашылығынан ерекше сипаттар мен ерекшеліктер тауып отырады. Абайды Шығыста 

да, Батыста да ҽрқилы тҥсіндіреді, Ол біресе Шығыс суфизміне, біресе батыс 

рационализміне жақын болады, ол біресе – теист, біресе – айқын кҿрінетін материалистік 

тенденциясы бар деист. 

Мҧның себебі – Абай философиясының қазақ халқы рухани байлығының 

жинақталған біртҧтас кҿрінісі болуында. Оның шығармашылығы – экзистендиалды 

сҧрақтарға жауап іздеген, халқының бҥгінгі кҥні мен болашағы ҥшін қам жеп, қиналған 

оның жаны, ішкі дҥниесі. Абайдың «Адам бол!» ҧраны Батыс пен Шығыс мҽдениеттерінің 

іштей синтезі, бірлігі.  

Философия адам болмысының ҽдіс-тҽсіліне байланысты, ол дҽуірмен, ҽлеуметтік 

тҥрмен қатынас жасау жолымен, мҽдениетпен жҽне оны жеткізу жолдарымен, таным 

тҥрлерімен жҽне т.б. айқындалады; философияның қҧндылық мҽні де – осында. Абай 

философиясы ҽр тҥрлі мҽдениеттердің, ҽр тҥрлі ой жҥйесінің, олардың ҿзара қатынасының 

ортақ тҧстарын кҿрсетеді. Кемеңгер философиясы қатынас полифониясын кҿрсетеді, 

сондықтан ол кҿп мҽнді жҽне уақыттан тыс жағдайда оның мҥмкіндігі шексіз. Абайдың ҿзі 

жазғандай, «Адамның ғылымы, білімі ақиқатқа, растыққа қҧмар болып, ҽр нҽрсенің тҥбін, 

хикметін білмекке ынтығу».  

Міне, сондықтан да Абай мҧрасы таусылмас тҥпсіз, ҽрқашан маңызды, ол – 

шабыттың мҽңгілік қайнар кҿзі.  

Абайдың дҥниетанымдық жҥйесінің Шығыстың ҽсерімен айқындалатын қҧралын 

атай отырып, оның дҥниетанымының ҥш қайнар кҿзі туралы қазақ философиясындағы 

кҿпшілікке танымал кҿзқарас тҿмендегідей ықпалдар назарға алына отырып дамыды. 

Абай кҿзқарасындағы Шығыстың жетекші рҿлін мҥлдем жоққа шығарудан бастап 

оны мойындау секілді Абайға Шығыстың тигізген ҽсері туралы ҽр тҥрлі пікірде бола 

отырып, Абай философиясының дҥниетанымдық мҽселелерін ислам философиясы 

проблематикасы арқылы қарау – ҽзірге бҥгінгі кҥннің шешілмеген мҽселесі екенін атап 

ҿткен жҿн.  

Дҥниетанымдық негіздер тҧрғысынан Абайдың философиялық кҿзқарасына 

сипаттама бере отырып, ҽр тҥрлі авторлар оларға ҽр қилы баға береді: пантеизм, теизм, 
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деизм ретінде, тіпті, материализм ретінде де. Соңғы кҿзқараста, меніңше, кеңестік 

тоталитарлық кезеңде билік қҧрған таптық кҿзқарас белгілері кҿрінеді.  

Абай атеист емес. Кеңестік философиялық ҽдебиетте ҽл-Фараби философиясындағы 

дҥниетанымдық бағытты атеизм тҧрғысынан бағалауға Абай мҧрасынан кҿрінген 

«қайшылықты ойлар» ҽсер етті, ҽсіресе, мҧндай баға беруге Абайдың қазақ даласындағы 

молдалар мен имамдар ҽрекетін сынауы итермеледі. 

Меніңше, Абайдың Алланы мойыңдайтындығы, оның ҧлылығына, мейірімділігіне, 

сҥйіспеншілігі мен кҥшіне сенетіндігі айдан анық. «Алланың ҿзі де рас, сҿзі де рас». 

Жаратушы мен ол жаратқан дҥниенің тҧтастығы принципін сатылап кҿрсететін оның 

дінифилософиялық концепциясының тҥйіні болып табылатын отыз сегізінші сҿзінде Абай 

бҧл жҿнінде егжей-тегжейлі жазған. 

Абай концепциясындағы Жаратушыға кҿзқарас пен оған қызмет етудің екі қырын, 

бағытын нақты жҽне анық бҿліп қарау қажет: біріншісі – сана кҥшіне сҥйене отырып, 

сенімнің не ҥшін қажеттігін анық тҥсініп, оның принциптерін ҧстанып, исламды қабылдау, 

жҽне екіншісі – исламды соқыр сенімге сҥйеніп қабылдау. Қазіргі заман тілімен айтқанда, 

бҧл дҥниеге діни кҿзқарастың ішкі мазмҧны мен оның сыртқы кҿршісінің, дінге сенушілік 

пен табынушылық практиканың мазмҧнды жҽне формальды жағының мҽселесі.  

Ҿзінің терең мазмҧнында Абайдың бҧл позициясы ҽл-Фараби позициясына жуық. 

Абай сенім мен дін практикасының сыртқы жақтарынан ғана туындаған соқыр сенімнен 

жҽне қҧдайдан қорқудан пайда болған қҧбылыстың бҽрін сынға алады. Бҧл Абай «Қара 

сҿздерінде» жақсы айтылған. Сондықтан, Абайға сҥйенсек, ҽрбір адам ҥшін ең басты нҽрсе 

мынадай кумҽнсіз екі шартты сақтау, сенімнің кҥштілігіне сену жҽне сенімді ҧғынуға 

ҧмтылу. Қазақ ойшылының айтуынша, адамға Алла берген сана оны Қҧдаймен 

жақындатады. Сондықтан Абай сана мҽселесімен кҿп айналысты.  

Сана концепциясы ҿзін қазақ халқының надандығын жою мақсатына арнаған ҧлы 

қазақ ойшылына даңқ ҽкелді. Алайда сана ғылымилықпен тең келмейді. Оқымыстылық пен 

нағыз білім арасындағы, ғылым  мен сҿзуарлықты даналық деп танытатын оның сырт 

кҿрінісі арасындағы ерекшелік секілді, сана мен ақылой барабар ғылымилық арасында да 

айырмашылықтар бар. Абайдың сана концепциясы Қҧдай концепциясымен тығыз 

байланысты. 

Сана – объективті жалпыға ортақтық, оны ҧстану саналы болу деген сҿз. Сана Абай 

насихаттаған адамгершілік ҧстынына міндетті байланыстағы ҿзіндік сана принципі ретінде 

кҿрінеді. «Адам бол!» принципі оның дҥниетанымының терең тамырлы негіздеріне 

бағытталғанын кҿрсетеді. Адамгершілік («адам болу») ортақтық формасы, ол дҽстҥрлі қазақ 

қоғамының біртҧтастық мҽнін кҿрсетеді. Бҧл қоғамда адамдардың ҿзара қатынас жасау 

формасы жетекші рҿлде, адамгершілік нормалар мен дҽстҥрлерді экономикалық, саяси жҽне 

т.б. қатынас емес, адамдық қатынас айқындады, сол арқылы дҽстҥрлі қазақ қоғамының 

ерекшелігін, оның айрықша рухани қасиеттерін белгіледі.  

 «Адам бол!» принципі адамгершілік қатынастар аясында сананың туу мҽнін де 

тҥсінуге мҥмкіндік береді, ҿйткені ол адамдардың ҿзара қатынасын тек адамнан адамға 

деген сыртқы бағыт позициясынан ғана емес, адамның ҿзіне деген, ҽрбір адамның ар-

намысына деген ішкі бағытын, қатынасын сипаттайды. Абайға сҥйенсек, адамгершілік 

ҽрекет тек сыртқы жатдайларға, нормаларға, дҽстҥрлерге ғана емес, саналы тҥрде ҿз санаңа 

бағынған ішкі қалауыңа, ниетіңе сҽйкес болуға тиіс. Саналы іс-ҽрекет сондықтан да 

шынайы адами ҽрекет, имандылық, адамгершілік ҽрекет – саналы ҽрекет.  

Абай ҿз кҿзқарасында сана адам сезімін, эмоцияларын еркін қадағалай алады, 

сондықтан адам ҿз «табиғатының» шырмауында қала алмайды жҽне қалуға тиіс те емес, ол 

оның шегінен шығып, ҿз табиғатынан жоғары тҧруға тиіс. Тҽрбие, мҽдениет, білім алу 

кҿмегімен адам ҿзінің табиғи қасиеттерін жоғары сатыға кҿтеруі қажет. Бҧл – Абайдың 

ағартушылық философиясының негізгі тҧғыры.  

Абайдың адамгершілік туралы ойлары оның іс жҥзіндегі ҿмірлік бағытынан 

алшақтаған жоқ, оның ҿзіндік сенімі болды, бҧл – Абайдың ҿз басына қатысты маңызды 
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тҧсы. Оның ар-ҧяты қазақ халқы тағдырын шынайы ҧғынуды талап етті, халыққа оның ҿзі 

туралы, жағымсыз болса да, шындықты айтуды талап етті, ҿйткені Абайдың айтуынша, ҧлы 

мақсаты немесе ортақ шындығы жоқ халық – рухани ҿлі халық. Ал шынайы ҿмір жоқ жерде 

жоғары дҽреже де болмайды. 

Ҿз философиясының «Адам бол!» деген адамгершілік, адамшылық талабын іс 

жҥзінде жҥзеге асырған, қазақ халқының рухани кҥшінің, оның жоғары сатыға кҿтерілуінің 

таусылмас қайнар кҿзіне айналған Абайдың ҿмірлік кредосы осындай.  

Абайды қазақ халқының ҽлем ҿркениетінде ҿз орнын табу мҽселелері қатты 

толғандырды. Сол себепті ол ҿз заманындағы қазақ қоғамының кемшіліктерін қатал 

сынады. Бірақ бҧл сана, мейірімділік, адамшылық жолындағы болашақ жетістіктерге аяқ 

басу ҥшін қажетті, жоюшы емес, жасампаз сын болатын.  

Абай Қҧнанбаев   ҿмірінің соңғы жылдарында ҿзін толғандыратын мҽселелерді 

қарасҿзбен (ғақлия) қағазға тҥсіріп отыруды дағды еткен. Ол жҿнінде ҿзі: «Ақыры ойладым: 

осы ойыма келген нҽрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын, 

кімде-кім ішінен керекті сҿз тапса, жазып алсын, я оқысын, керегі жоқ десе, ҿз сҿзім 

ҿзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым, енді мҧнан басқа ешбір жҧмысым жоқ»,-дейді. 

Қара сҿздері нҿмірленіп, бірінші, екінші т.с. аталады, ең ҧзағы-45 қара сҿзі.  

Жҥрегіңнің тҥбіне терең бойла, 

Мен бір жҧмбақ адаммын, оны да ойла. 

Соқтықпалы, соқпақсыз жерде ҿстім, 

Мыңмен жалғыз алыстым кінҽ қойма, 

- деп ақынның ҿзі айтқандай «соқтықпалы, соқпақсыз жерде ҿсіп», тар жол, тайғақ 

кешу ҿмірін кешкен, ҿкініш пен ҿксігі кҿп, қайғысы мен қасіреті мол қараңғы қапас ҿлкеде 

жалғыз ҿзінің ақылдылығынан не пайда, айналасындағылар кілең надан болса, ақылына 

қҧлақ аспаса. Міне, ғҧлама ойшылдың айтпағы да осы. Бҧл деректі Абайдың «Масғҧт» 

поэмасынан аңғаруға болады.  

Отыз сегізінші қара сҿзінде: «Кҥллі адам баласын қор қылатын ҥш нҽрсе бар. 

Біріншісі-надандық. Екіншісі-еріншектік.Ҥшіншісі-залымдық. Надандық-білім, ғылымның 

жоқтығы. Дҥниеде білімсіз еш нҽрсені біліп болмайды. Білімсіз хайуандық болады. 

Еріншектік-кҥллі дҥниедегі ҿнердің дҧшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ҧятсыздық, 

кедейлік. Залымдық – адам баласының   дҧшпаны. Адам баласына дҧшпан болса, адамнан 

бҿлінеді, бір жыртқыш хайуан хисабына қосылады. Осылардан қашу керек»,- деген. 

Абайдың қара сҿздері – кҿркем ҽңгіме емес, ғақлиялық даналық сҿздер. Онда ғылыми 

философиялық толғаныстар кең орын алған. Абай қара сҿздерді жазуға зор дайындықпен 

келген. 

Ол бҧл еңбектерін діни сопылық-теологиялық ғылымды да, жаратылыс заңдарын 

ашқан Галилей, Коперник, Спенсер, Ньютон, Пифагор, Дарвин еңбектерін де, ертедегі 

философ ғылымдар Сократ, Аристотель, Платон шығармаларын да, Шығыстың ойшылдары 

— Фирдоуси, Шамси, Қожа Хафиз, Бабыр, т.б. еңбектерін де оқып, ақыл-парасаты ҽбден 

толықсыған шағында жазуға кіріскен. Ол қара сҿздердегі келтірілген терминдік атаулар мен 

сілтемелерден немесе ой-пікір ҥндестігінен байқалады. 

Абайдың қара сҿздерінің ҿзіндік ерекшелігі бар. Сҿйлемдері қысқа, мағынасы терең, 

оқушыға ой саларлық, ғибрат беруді кҿздей қҧрылған. Кҿпшілік қара сҿздерінде 

философиялық сҧрау беріп, сол сҧрауға ҿзі жауап беруге тырысады. Немесе ҿзімен-ҿзі 

кеңесу, ой-пікір білдіру ҥлгісінде қҧрылады. 

 «Қара сӛздер» Абайдың соңғы туындылары қатарына жатады. Себебі, 1900-1904 

жылдары арасында жҥрек ауруының асқынуы салдарынан ҧлы ойшыл ҿндіріп кҿп еңбек 

жаза алмаған. Сҿйтіп, ол 1904 жылы 23 маусымда 59 жасында дҥниеден қайтты. 

Абай шығармашылығын зерттеудің алғашқы кезеңінде ақынның идеялық мҧрасы 

қызу айтыстар тақырыбына айналды, "Абай философиясын" діншілдігі басым ҽдеттегі 

буржуазиялық идеалистік философияның жамап-жасқаған біртҥрі деп  дҽлелдемек 

болушылар да табылды. Бірақ Мҧхтар Ҽуезов, Сҽбит Мҧқанов, Ілияс Жансҥгіров 
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Қҧдайберген Жҧбанов, Сҧлтанбек Қожанов сынды қоғам қайраткерлері Абайдың ақындық 

мҧрасын шабуылдан қорғап, мақалалар жазды. 

"Кҿзқарасының қарама-қайшылықтарына қарамастан, Абай бҧл сҿздің ҧнамды мҽнін 

де ең озық реалист-суреткер болды жҽне сонысы ҥшін де біз оны қҧрмет тҧтамыз, сондықтан 

да оның ҽдеби мҧрасы біз ҥшін баға жетпес байлық болып табылады, тап солай 

болғандықтанда қазақ халқы Абайды ҿзінің аса ірі ҧлттық ақыны деп біледі",- деп жазды 

Мҧқанов. 

Ал Мҧхтар Ҽуезов Абайтануды дербес ғылым саласы дҽрежесіне кҿтерді. Ол "Абай 

жолы" эпопеясымен ҧлы ақын, ағартушының алып тҧлғасын дҥниежҥзі оқырмандарына 

танымал ҽдеби бейне қатарына жеткізсе, ғылымда да сондай кҥрделі еңбек атқарды. Ҽсіресе, 

Абай шығармаларының екі томдық толық жинағы осы салаға қосқан елеулі ҥлесі болып 

табылады. 

Абай Ҽлемін бҥкіл дҥниеге таратушы кемеңгер Ҧлы Мҧхтар Ҽуезов «Мен Абай 

тереңінен шҿміштеп қана іштім» деген екен. Ал бізҦлы ғҧлама тереңіне бас қойғанымызбен 

тек қана сол тереңнен дҽм таттық қой деп ойлаймын. Сол себептен оқудан, білуге 

ҧмытушылықтан, ізденуден жалықпайық! 
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АБАЙ ДҤНЕТАНЫМЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 
Қалиева Ардақ Ерболқызы 

«Электротехника колледжі» КМҚК 

 

Абайдың  толық жинағында  1890  мен 1898жж. 

арасында  жазылған  бір  алуан  шығармалары   —«Қара сҿз» деп аталады. Бҧл ақынның 

философиялық еңбегі. Барлығы 45 сҿз жҽне бҧған «Біраз сҿз қазақтың тҥбі қайдан шыққаны 

туралы» деген тарихи мақаласы да қосылады.  

Абайдың «Қара сҿздерінің» соңғы нҧсқасы Мҥрсейіттің 1905, 1907 жҽне 1910 жж. 

қолжазбалары бойынша жарияланып келген. Ақынның 150 жылдық мерейтойы қарсаңында 

«Қара сҿздердің» бҧрын кеткен текстегі кемшіліктері тҥзетіліп, тҥпнҧсқамен дҽлдігі 

мҥмкіндігінше қалпына келтірілген. «Қара сҿздер» деген атау ҿлең сҿзден бҿлек дҥниелер 

мағынасын білдіреді. Ҿлең ҿнерін қазақ «Қара сҿз» демейді. «Қара сҿз» проза деген 

мағынада айтылған. Ҽдетте, адам ауызекі тілде ҿлеңді емес «Қара сҿзді» қолданады. 

«Қара сҿз» дегеннің мағынасын белгілі ғалым жҽне саясаткер Ғ. Есім: «...Абай ойына 

келген нҽрселерін еркін айту ҥшін, ҿзі арнайы жанр ойлап тапқан. Ол — сҿз жанры. 

Ақынның қара сҿздері — нағыз еркін ойдың жанры. Мҧнда ешқандай бір дҽстҥрге, тҽсілге 

бағынушылық жоқ. Ой еркін айтылған, мазмҧн ҿзіне лайықты форма тапқан. Кҿптеген 

философтар ойларын формаға бағындырып немесе жҥйе қҧрып ҽуре болғанын білеміз. Абай 

болса, ондай істермен айналыспаған, ҿзінің айтқысы келген ойларын еркін білдірген. Абай 

ашқан «сҿз» жанры, ҿкінішке орай, қазақ мҽдениетінде ҿріс алмады. Сірҽ, оған кінҽлі, 

Шҽкҽрім тілімен айтсақ, «нақтылы ойдың» заманы болса керек. Адам ҿз ойындағысын 

айтқаны ҥшін кінҽлі болған заманда, ҽрине, сҿз жанрының ҿрістеуі, Абай дҽстҥрін 

жалғастыруы мҥмкін емес еді. Абай дҽстҥрі, яғни сҿз жанры бҥгінде жаңғырып, жалғасуы 

керек, оған алғышарт бар. Қазіргі плюрализм деп жҥргеніміз, кезінде Абай қолданған ойлау 

тҽсілі...» [3], — деп сараптама жасап, талдап берді. 

Ақын шығармалары 19 ғ-да Қазақстанда демокр. қоғамдық ойдың қалыптасып, 

дамуына негіз болған басты-басты идеялық ҥш қайнардан нҽр алды: 1) қазақтың ауыз 
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ҽдебиеті мен еткен замандардағы жазба ескерткіштерінен сусындаған алдыңғы қатарлы 

халықтық дҽстҥр; 2) ежелгі жҽне орта ғасырдағы Шығыс ойшылдарының таңдаулы 

шығармалары; 3) орыстың материалистік философиясы мен демокр. мҽдениеті, сол арқылы 

дҥн.жҥз. (ең алдымен Батыс Еуропаның) филос. ойдың жетістіктері. Ҽуезов бҧл идеялық 

бағыттарды бір-бірімен табиғи ҧштасып, жалғасып кететіндігін айта келіп, Абай дҽуірі ҥшін 

осылардың ішінде ҥшінші қайнармен, орыс классиктерінің шығармаларымен таныстықтың 

маңызы аса зор болғанын, Қазақстандағы қоғамдық ойдың болашақта жандана тҥсуіне ықпал 

еткенін атап кҿрсетті. Ғалым Абайдың орыс ҽдебиетімен жҽне филос. озық ойымен 

байланысын оның аударған шығармаларының санымен немесе оған рев. демократтар идеясы 

ықпап етті деген қарапайым тҥсініктерді еске алумен ғана дҽлелдемек болған «жеңіл-желпі, 

қара дҥрсін пікірлерге» қарсы шықты. Ол Абай шығармашылығының еткен заман 

ойшылдарының теориялық мҧраларымен байланысын анықтайтын мҽселелердің тым тапшы 

зерттелгеніне ҿкініш білдірді; Абайдың орыс ҽдебиетіне ғана емес, сонымен қатар 

адамзаттың бҥкіл рухани мҽдениетіне қатынасын тҧтастай даму ҥстіңде: «орыс жҽне қазақ 

халқының байланыстарын сол кезеңнің мазмҧнын анықтайтын саяси оқиғалармен тығыз 

органикалық байланыста қарастыратынының». 

Ҿз заманының ғҧламасы болған Абай кептеген орыс жазушылары мен 

философтарының, ҽсіресе, А. С. Пушкиннің, М. Ю. Лермонтовтың, И. А. Крыповтың, В. Г. 

Белинскийдің, А. И. Герценнің, Н. Г. Чернышевскийдің, Н. А. Добролюбовтың 

шығармаларын оқып, зерттеді, орыс рев.-демократтарының озық ойы оның 

дҥниетанымының қалыптасуына ҥлкен ықпал етті. Ойшыл-ақын ежелгі заман философтары 

Сократ, Платон, Аристотель, сондай-ақ, Шытыстың ҧлы ойшылы ҽл-Фараби мҧраларымен де 

жақсы таныс болды; Батыс Еуропа философиясын, дҽлірек айтқанда Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. 

Спенсер, Л. Фейербах еңбектерін оқыды:«... езінің рационалдық философиясын Абай 

кездейсоқ жасай салған жоқ, алдымен осындай бай школалардың оқуынан етіп алып, сҿйтіп, 

буларды езінің творчестволық ҿңдеуінен еткізген соң ғана жасай алды». Ол Ч. Дарвиннің 

даму теориясы мен анатомиялық ілім негіздерін білді. Абайдың жаратылыстану 

ғылымындағы білімінің кеңеюіне орыстың материалистік психологиясы, нақтырақ айтқанда 

И. М. Сеченов пен К. Д. Ушинский еңбектері маңызды қызмет атқарды. 

 Ақынның дҥниетанымына сол кезеңде Семейде тҧрған, орыстың саяси жер 

аударылған адамдарымен достығы игі ҽсерін тигізді. Олардың арасында Е. П. Михаэлис, Н. 

И. Долгополов т. б. демокр. идеяда тҽрбиеленген алдыңғы қатарлы зиялы қауым ҿкілдері бар 

еді. Абай Қазақстанның Россияға қосылуының аяқталуына байланысты патриархалдық-феод. 

қатынастар ыдырап, капит. қатынастар дами бастаған, қазақ ауылдарында, таптық тартыс 

пен жіктелу кҥшейген 19 ғ-дың 2-жартысынца ҿмір сҥрді (қ. Абай дҽуірі). Орыстың озық 

экономикасы мен мҽдениетінің ықпалымен қазақ қоғамында жҥзеге асқан прогрессивті 

ҿзгерістер ақын дҥниетанымының қалыптасуына белгілі дҽрежеде ықпап етті. Абайдың 

кептеген ҿлеңдерінде терең филос. ойлары, табиғатқа, болмысқа кҿзқарастары, таным, ақыл, 

санат. б. жайлы толғаныстары кҿрініс тапқан: «Ҿлсе елер табиғат, адам ҿлмес», «Кҿк тҧман - 

алдындағы келер заман» т. б., 45 «сҿзден» туратын қара сезбен жазылған «Ғақлиялары» - 

ақынның филос. кҿзқарасының мҽйегі, езінің мҽні мен тҧжырымдарының тереңдігі жағынан 

ҧлттық мҽдениет шегінен ҽлдеқайда асып тҥсіп жатқан маңызды мура. Бҧл «Сездер» қазақ 

халқының сан ғасырғы тҽжірибесінен (мҽдениет, тарих, дҽстҥр, ҽдет-ғҧрып, адамгершілік 

қасиеттер т. б.), адам жҽне адамзат туралы ойларынан сусындаған. Абай шығармаларын 

зерттеушілер ойшылдың философияның негізгі мҽселесін шешуге байланысты кҿз 

қарастарын бағалауда нақты бір тҧжырымға тоқтаған жоқ.  

Бірқатар зерттеушілер философияның негізгі мҽселесін шешуде «Абай теист болды» 

деген пікір айтады. Мыс., О. А. Сегізбаев «философиялық дҥниетаным саласында ол 

тҧтасымен деизм бағытын ҧстады. Барлық деистер сияқты оның шығармаларынан 

материалистік бағдар мейлінше анық кҿрінеді» деп есептейді. Дегенмен, ҿзінің бҧдан кейінгі 

зерттеулеріңде Сегізбаев: «Ыбырай Алтынсариннің, ҽсіресе, Абай 

Қҧнанбаев философиясының мҽнін толық аштық деу ҽлі ерте... Абай философиясының 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D3%98%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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мазмҧнын барынша толық ашу ҥшін оның шығармаларының шығыс, орыс жҽне 

дҥниежҥзілік философияның мҽдениетімен байланысын мейлінше терең зерттеу қажет, ал 

бҧл ҽлі жеткілікті деңгейде қолға алынбаған нҽрсе» деп мойындайды. Бҧл еділ 

тҧжырымдармен келіспеуге болмайды. Абай дҥниетанымының бағыттарын зерттеуге Ҽуезов 

елеулі ҥлес қосты. Ол Абайдың кҿптеген ҿлеңдері мен 19 ғ-дағы кҿрнекті орыс 

ойшылдарының шығармаларын салыстыра зерттеу арқылы олардың терең тамырластығын 

ашып берді. «Біз Абайдың бірде жекелеген ҿлеңдерінен, бірде қарасҿзбен жазылған 

«ойларынан» («Ғақлияларынан»), - деп жазды Ҽуезов, - Белинскийдің ойларымен, Герценнің 

ойларымен, Чернышевскийдің, Добролюбовтың кҿз қарастарымен, олардың «Современник» 

беттерінде айтқан пікірлерімен жиі ҧшырасамыз».  

Ҧзақ жылдар бойғы ізденістер нҽтижесінде Ҽуезов Абайдың дҥниетанымы мен 

демокр. кҿз қарастарына Чернышевскийдің рухани мҧрасы игі ықпалын тигізді деген 

тҧжырымды дҽлелдеп шықты. Патриархалдық-феод. қазақ қоғамында ҿмір сҥріп, аса кҥрделі 

де қайшылыққа толы жағдайда ҿлең жазған Абай мҧрасын зерттеу барысында еткен 

ғасырлардағы ойшылдар шешкен мҽселелердің шынайы мазмҧнын анықтау онша жеңіл 

жҧмыс еместігін есте ҧстау керек, ҿйткені оларға идеологиялық тҧрғыдан саяси логика. 

қҧрылымнан «берік сауыт киім» кигізілетін. Ойшыл-ақынның жеке шығармаларына ғана 

талдау жасамай, оның бҥкіл ҽдеби мҧрасының идеялық мазмҧны мен ішкі логикасын 

тҧтастай қарастыра қорытындылайтын болсақ, Абай рационализм мен демократизм бағытын 

ҧстады деп толық айтуымызға болады, осының езінен орыстың материалистік 

философиясының, ең алдымен Чернышевскийдің ықпалы айқын кҿрінеді.  

Рас «ақын Қазақстанның экономик. жҽне мҽдени мешеулігі жағдайында айқын да 

толық жетілген революциялық-демократиялық дҥниетаным деңгейіне кҿтеріле алған жоқ, 

дегенмен ол ешқандай бҧлталақсыз революцияшыл демократтарды жақтады». Абай филос. 

рационализм мен демократизм рухындағы езінің ең басты идеялық ҧстазы жҽне тҽрбиешісі 

болған Чернышевский кҿз қарастарының негізін терең тҥсіне білді. Ойшыл-ақын оның ҽр 

тҥрлі филос. жҥйелерге сын кезбен қарап, қорытынды жасайтын еңбектері арқылы 

Демокриттен бастап Фейербахқа дейінгі Батыс Еуропа философиясымен танысты. Абай 

табиғаттың объективті шындығын, ҽлемнің адамдар еркінен, қалауынан жҽне санасынан тыс 

ҿмір сҥретінін мойындайды. Ол ҽлемнің пайда болуы мҽселесін «... дҥние ҽрбір бір тҥрлі 

керекке бола жаратылып жҽне бір-біріне себеппен байланыстырылып, пенденің ақылына 

ҿлшеу бермейтҧғын кҿркем загонға қаратылып жаратылды», - деп тҥсінген. Атомистиканың 

кене заманнан бері материалистік дҥниетанымының негізі саналғаны белгілі. Абай 

тҧжырымдарына қарағанда оның осы іліммен, соңдай-ақ, атомизмнің дамуына зор ҥлес 

қосқан М. В. Ломоносов, А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев еңбектерімен таныс болғаны 

анық. Ойшылдың пікірінше табиғатта бҽрі де объективті тҥрде ҿмір сҥреді, барлығы да 

белгілі бір заңдылыққа сай жҽне соған бағынады. Сондықтан да ақын себептілік байланысты, 

«ҽрбір істің себебін» тани білу қажет деп есептейді. Табиғат қҧбылыстарын тҧрақты 

қозғалыста жҽне даму ҥстінде, ҿзара байланысты жҽне себептес деп қарастыратындықтан, 

ақын ҽлемнің бір орнында тҧрмайтынын атап кҿрсетеді. Адамның ҿмірі мен қуаты да 

ҿзгеріссіз болмай тҧрмайды. Абай ҽлемнің шексіздігін, қозғалыстың мҽңгілігі мен 

қайталанбайтынын, тыныштықтың салыстырмалы тҥсінік екенін айқын тҥсіңді: 

Бірқатар зерттеушілер, нақтырақ айтқанда Қ. Бейсембиев Абайды пантеист деп 

есептейді. Егер ақынның ҿзінің нақты тҥр хақындағы ойларын ортаға салатын 

«Ғақлияларының» мазмҧнына ҥңілетін болсақ, онда оның дҥниетанымындағы анти-

клерикапдық сҽттер жайлы айтқанымыз анағҥрлым дҧрыс болар еді. Ойшыл-ақын 

адамдарды қҧдайға сенуге ҥндемейді. Бірінші сҿзінде: «Ап, енді қалған ҿмірімізді қайтіп, не 

қылып ҿткіземіз?.. Софылық қылып, дін бағу?» - деп сҧрақ қойып алады да, оған: «Жоқ... не 

кҿңілде, не кҿрген кҥнінде бір тыныштық жоқ, осы елде, осы жерде не қылған софылық!» - 

деп, оның жҿні келмейтінін айтады. Абай адам сенімін арттыратын нҽрсе - білім, қажырлы 

еңбек, табиғат қҧпиясын ашу деп білді. Ол адам бойыңдағы жасампаздық қасиеттерге 

керемет сенім білдіріп, ол «алла ҥшін емес», адамдар ҥшін ғылым мен білімді игеруге 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
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міндетті деп есептеді. Сол жолда«қҧбылыстың мҽнін тҥсінуге», «ҿзі мен ҽлемді ҧғынуға», 

тіпті, «алланың ҿзінің де табиғатын тануға» ҧмтылуы қажет. Абайдың бҧл ҥндеуі ислам 

дінінің негізгі қағидаларына қарсы, ҿйткені, Қҧранда жазылғандай алла шексіз, ал адам 

санасы шектеулі жҽне сондықтан да тҽңіріні тани алмайды. «Надандық - білім-ғылымның 

жоқтығы, дҥниеден ешнҽрсені оларсыз біліп болмайды... Булардың емі, халқына махаббат, 

халық ғаламға шапқат, қайратты, тҧрлаулы, ғадалат ісінің алды-артын байқарлық білімі, 

ғылымы болсын...»-деп, Абай білімді, ғылыми шындықты діни қағидалардан жоғары қояды. 

Егер теологтар дін негіздері мҽңгілік, мызғымайды, ал адамның тумысында діни сезім 

болады деп дҽлелдеуге ҧмтылса, Абай мҧны теріске шығарып, діннің тарихи жолмен 

қалыптасқанын атап кҿрсетті. Осыған байланысты Абайдың «арабтар ислам дінін зорлықтың 

кҥшімен енгізгеніне» қарамай қазақтар оған негізінен салғырт кҥйінде қалды деген пікірі 

назар аудартады: «... Қазақ... Һҽмманы жаратқан қудай бар, ахиретте сҧрау алады, 

жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылқайды... деп - бҽріне сендік дейді...  

Олар сендім десе де, анық ақиқат кҿзі жетіп, ден қойып, ҧйып сенбейді... Оларды 

мҧсылман деп, қалайша иманы бар ғой дейміз?» Ақынның дҥниетанымы шынайы заттарды 

тануға жҽне адамдар бақытын о дҥниеден емес, жарық дҥниеден іздеуі керектігіне 

бағытталды. Ойшыл-ақын, ҽсіресе, ғылыми ақиқатты жоғары бағалады: «... ҽрбір қақиқатқа 

тырысып татың мен кҿзің жетсе, соны тҧт, ҿлсең айрылма!» Ол діни қағидалардың мҽнін аша 

келіп, Алланың «барлығының» ҿзіне, оның қҧдіретті кҥшіне деген сенімге кҥдік келтіреді: 

«Дініміздің бір жасырын тҧрған жалғаны жоқ болса, ақылды, оны ойлама дегенімізге пенде 

бола ма? Ақыл тоқтамаған соң, діннің ҿзі неден болады? Ҽуелі иманды тҥзетпей жатып, 

қылған ғибадат не болады? Алла мен бҥкіл басқа дҥниенің арақатынасын бҧлайша тҥсіндіру, 

қҧдіреттің ҧйғарымынсыз ешнҽрсе де жасалмайды деп пайымдайтын Қҧран қағидасынан 

тікелей бастарту болып табылады. Абай дҥниетанымы бҧлжымайтын қағида мен нанымға 

негізделген тапжылмайтын дін сияқты емес, санаға сҥйенеді. Ол ҿзінің бірқатар ҿлеңдерінде 

молдаларды, мҧсылмандық қағидаларды уағыздаушы дін қайраткерлерін, ырымшылдық пен 

қараңғылықты қатал сынап, айыптайды. Абай мурасында таным мен логика мҽселелері 

ерекше орын алады. 19 ғ-дың 2-жартысында Қазақстанның қоғамдық дамуына байланысты 

туған талаптар ойшыл-ақынды заңды тҥрде таным мҽселелеріне кҿңіл бҿлуге мҽжбҥр етіп, 

оған ҿзіндік кҿзқарасын айқындап берді. Қоғамдық ҿмірдегі ғылым мен білімнің маңызын 

жоғары бағалап, оларды ҽлеуметтік жаңалықтармен тығыз байланыстырған ақын таным 

қызметін қоғамның ҥздіксіз дамуындағы басты кҥш деп есептеді. Ол объективті ҽлемді тану 

мҥмкіндігін жҽне оның даму заңдылықтары мҽселелерін дҧрыс шешті. Оның ойынша қандай 

да болмасын білімнің, ақиқаттың қайнар кҿзі адам ҿзінің сезім мҥшелері арқылы танитын 

объективті шындық.  

Бір жағынан «сана ерікпен бірігуі қажет», екінші жағынан - сана мен еңбек ҽрқашанда 

бір жерден кҿрінуі керек. Ары таза, еңбекқор, білімді адамдар ҥшін табиғат қҧпияларын 

танудың шегі жоқ. Ақын білімді адам қҧбылыстар мен заттардың ҿзінен бҧрынғы беймҽлім 

жаңа қырлары мен қасиеттерін тануға кең мҥмкіндік алатынын атап кҿрсетеді. Ол ғылымды: 

«Адамның білімі қақиқатқа, растыққа қҧмар болып, ҽр нҽрсенің тҥбін, хикметін білмекке 

ынтықтықпен болады», - деп қарады. Ҽлемді тануға қҧштарлық адамның бойына біткен 

табиғи қасиеті деп есептеді ойшыл. Бірақ, оның бҧл мҥмкіншілігі ҥнемі жетілдіріп отыруды 

тапап етеді. Бала рухани қасиеттерін жетілдіру ҥшін оның ҿзін қоршаған ортамен, оның 

қасиеттерімен, адамдардың қызметімен танысуы керек. Адам табиғат қҧбылыстарының 

қҧпияларын ҧғу немесе соған байланысты белгілі бір дҽрежеде жорамал жасау арқылы ҿзінің 

қызметін нығайта тҥседі: «Дҥниенің кҿрінген Һҽм сырын тҥгелдеп, ең болмаса денелеп 

білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан 

жаны болады». Дегенмен ол қоршаған ортаны тануға болатындығын мойындай отырып, 

сонымен қатар таным қызметінің мҥмкіндіктері шектеулі екенін, барша танымның толық 

аяқталмайтындығын да ескертеді. Ол мҧның себебі материалдық ҽлемнің шексіздігі мен 

таусылмайтындығында, бітпейтіндігінде деп біледі: «Бҧл ғаламды кҿрдің, ҿлшеуіне ақылың 

жетпейді, келісті кҿрімдігіне жҽне қандай лайықты жарастықты законімен жаратылып, оның 
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ешбірінің бҧзылмайтынын кҿресің. Бҧлардың бҽріне ғажайып қаласың жҽне ақылың 

жетпейді». Абай ҽлемнің шексіздігін мойындау арқылы танымды «ҥнемі ҿзгеріп отыратын 

тур» ретіңде тҥсініп, «танымның ҥздіксіз сипаты»туралы жорамал жасайды. Егер Абайдың 

гносеол. кҿзқарастары туралы тҧтас айтатын болсақ, онда оның мҧрасында сенсуализм мен 

рационализмнің жағымды тҧстарының қоспасы барын аңғарамыз. Абай танымның жолдары 

мен қҧралдарын тҥсінуде материалистік сенсуализм негіздерін басшылыққа алды; ол 

сезімдік танымға, сезімдік ақиқатқа баса кҿңіл бҿлді. Оның пікірінше танымның қандай тҥрі 

болса да сезім мҥшелері арқылы анықталады (қ. Психологиялық кҿзқарасы). Сонымен қатар 

ол объектінің (заттың) мҽнін тҥсіну ҥшін бір ғана сезімдік танымның жеткіліксіз екенін, 

«саналы», рационалды танымның қажет екенін жақсы тҥсінді. Абай осы тҧрғыда адамның 

ҿзін қоршаған ҽлемді алдымен сезім мҥшелерінің кҿмегімен тҥйсіну арқылы танып, содан 

соң сол мағлҧматтар арқылы тҥсінігі қалыптасатынын анықтады. Рационалды танымды 

«біртекті заттың тартылыс кҥші»деп атап, оған: «... бір нҽрсені естіп, кҿріп білдің, хош келді, 

қазір соған ҧқсағандарды тексересің. Тҥгел ҧқсаған ба? Яки бір ғана жерден ҧқсағандығы бар 

ма?» деген анықтама береді. Ол саналылыққа шақырып, рационалды таным мен сезімнің 

біртҧтастығы туралы тҧжырымды қолдай отырып, адам танымын оның санасы мен қуатын 

аяқасты ететін ислам ҿктемдігінен азат етуге кҥш салды. Абай рационализмінің мҽні мынада: 

рационалдық - сезімге (тҽжірибеге) қарсы қойылатын ойлау емес, ҿмірдегі иррационалдық 

бастауға қарсы қойылатын саналылық. 

Абайдың айтуынша адам ақылды немесе ақымақ, қайырымды немесе жауыз болып 

тумайды, ол жағдайға, тҽрбие мен еңбек қызметіне қарай қалыптасады. Ақынның бҧл ойлары 

Чернышевскийдің адамның ақыл-ойы оның саяси жҽне басқа да дамуы сияқты экономик. 

ҿмір жағдайлары мен материалдық ҿмір сҥру қҧралдарына байланысты деген тҧжырымымен 

ҥйлесіп жатыр. Бірақ, Абай танымның сезімдік-нақты жҽне тҥсінікті деңгейлерін тиісті 

ғылыми атаулармен толық атап кҿрсете алмады. Соған қарамастан оның негізгі ойлары 

дҧрыс бағытта ҿрістейді, сенсуализм мен рационализмнің шектерінен асып, танымның 

сезімдік жҽне рационалдық жақтарын бҿлінбейтін қатынаста деп қарауға ҧмтылысты 

танытады. Абай таным барысында игерген білім мазмҧны туралы айтқанда олардың шынайы 

болуына баса кҿңіл бҿледі. «Шыңдық пен ҿтірікті анықтау» жолы - таным жолы болып 

табылады. Ол адам таным арқылы шындыққа жетеді дегенге сенді. Ақын «хақиқат... 

Һҽмманы білетҧғын ғылымға ынтықтықтан» туыңдайды деген тамаша тҧжырым жасайды. 

Бҧл тҧжырым Абайдың гносеол. пікірінің сырын ашып, оның топшылауынша шындық бейне 

мен объектіні тҥсінуге кҿмектеседі, ҿз тҥпнҧсқасына сай, яғни, шыңдықтың біздің санамызда 

бейнелеуіне сҽйкес қалыптасады, тек рационалды таным мен сезімнің тҧтастығы ғана таным 

нҽтижесі мен сҽйкестігінің басты шарты бола алады. 

Абай шындыққа жету, таным жолындағы ойлаудың қызметі мҽселелеріне  
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АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ РУХАН ҚҦНДЫЛЫҒЫ 
Торехан  Гүлім Ерікқызы 

«Семей « колледж» мекемесі 

 

«Адамзаттың бҽрің сҥй – бауырым деп» жырлап, ҧлтқа, дінге, нҽсілге, ҽлеуметтік 

жікке, жынысқа бҿлмей баршаға махаббат сезімде болуды ҥндеуі, қазіргі адамзат қоғамының 

басты ҧранына айналуы тиіс. Мынау бізге жат, мынау бізге теріс, мынау мҥлде болмайды, 

мынау ҿзге діннен, мынау ҿзге ҧлттан деп адам мен қоғам тҥрлі шектеу, тыйым, наразылық, 

жиіркеніш, жеккҿрушілікті ҿршіткенде ешқашан келісім мен татулық болмайды. Адамзат 

қоғамы Абай сынды ҧлылардың парасаты арқасында ҧлық, биік. Ҽлем ҧлыларының асыл 

ойлары адам баласын бақытты ҿмір сҥруге шақырып отырады. Адамзат баласының бақыты 

ол – шектеу мен тыйымдардан ада,  жаны мен тҽнінің ҥйлесімі, жан қалауын жҥзеге асыра 

білу мҥмкіндігі, адам қҧқықтарының салтанат қҧруы. 

Aбайдың  толық жинағында  1890  мен 1898 жж. 

арасында  жазылған  бір  алуан  шығармалары   —«Қара сҿз» деп аталады.  

Абайдың «Қара сҿздерінің» соңғы нҧсқасы Мҥрсейіттің 1905, 1907 жҽне 1910 жж. 

қолжазбалары бойынша жарияланып келген. Ақынның 175 жылдық мерейтойы қарсаңында 

«Қара сҿздердің» бҧрын кеткен текстегі кемшіліктері тҥзетіліп, тҥпнҧсқамен дҽлдігі 

мҥмкіндігінше қалпына келтірілген. 

«Қара сҿздер» деген атау ҿлең сҿзден бҿлек дҥниелер мағынасын білдіреді. Ҿлең 

ҿнерін қазақ «Қара сҿз» демейді. «Қара сҿз» проза деген мағынада айтылған. Ҽдетте, адам 

ауызекі тілде ҿлеңді емес «Қара сҿзді» қолданады. 

«Қара сҿз» дегеннің мағынасын белгілі ғалым жҽне саясаткер Ғ. Есім: «...Абай ойына 

келген нҽрселерін еркін айту ҥшін, ҿзі арнайы жанр ойлап тапқан. Ол — сҿз жанры. 

Ақынның қара сҿздері — нағыз еркін ойдың жанры. Мҧнда ешқандай бір дҽстҥрге, тҽсілге 

бағынушылық жоқ. Ой еркін айтылған, мазмҧн ҿзіне лайықты форма тапқан. Кҿптеген 

философтар ойларын формаға бағындырып немесе жҥйе қҧрып ҽуре болғанын білеміз. Абай 

болса, ондай істермен айналыспаған, ҿзінің айтқысы келген ойларын еркін білдірген. Абай 

ашқан «сҿз» жанры, ҿкінішке орай, қазақ мҽдениетінде ҿріс алмады. Сірҽ, оған кінҽлі, 

Шҽкҽрім тілімен айтсақ, «нақтылы ойдың» заманы болса керек. Адам ҿз ойындағысын 

айтқаны ҥшін кінҽлі болған заманда, ҽрине, сҿз жанрының ҿрістеуі, Абай дҽстҥрін 

жалғастыруы мҥмкін емес еді. Абай дҽстҥрі, яғни сҿз жанры бҥгінде жаңғырып, жалғасуы 

керек, оған алғышарт бар. Қазіргі плюрализм деп жҥргеніміз, кезінде Абай қолданған ойлау 

тҽсілі...» , — деп сараптама жасап, талдап берді.Бҧл ақынның философиялық еңбегі. Барлығы 

45 сҿз жҽне бҧған «Біраз сҿз қазақтың тҥбі қайдан шыққаны туралы» деген тарихи мақаласы 

да қосылады. 

Абайдың ҿркемдік, ҽлеуметтік гуманистік жҽне дінге кҿзқарастары терең білінген 

еңбегі - қара сҿздері. Абайдың қара сҿздері (Ғақлия) - ҧлы ақынның сҿз ҿнеріндегі кҿркемдік 

қуатын, философиядағы даналық дҥниетанымын даралап кҿрсететін классикалық стильде 

жазылған прозалық шығармасы. Жалпы саны қырық бес бҿлек шығармадан тҧратын 

Абайдың қара сҿздері тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған, ҽр алуан. Оның алты-жеті 

ҥлгісі қысқа болса, қайсыбіреуі мазмҧн, тақырып жағынан ҿзгешелеу, ауқымды болып 

келеді. Абай ҿзінің қара сҿздерінде шығарманың ажарына ғана назар аударып қоймай, оның 

тереңдігіне мҽн берілген.  

«Қара сҿздер» деген атау ҿлең сҿзден бҿлек дҥниелер мағынасын білдіреді. Абай 

ҿзінің ақындығының оқырмандар ҥшін тҥсінуге қиындығын сезіп, кейбір кҥрделі 

дҥниетанымдық мҽселелерді қарасҿздерде тҥсіндірген. Абайдың біршама ҿлеңдерін қара 

сҿздеріндегі кейбір ойларды тҥсініп барып қабылдауға мҥмкіндік ашылады. Мысалы, 

«Алланың ҿзі де рас, сҿзі де рас» деген ҿлеңін тҥсіну ҥшін алдымен отыз сегізінші сҿзді 

оқыған жҿн. Екеуінің айтар ойлары бір бағытта, бірінде ой поэзия тілінде, бірінде проза 

тілінде жеткізілген. 
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Қара сҿздерден адамның кҿңіл-кҥйінің жарығы мен қараңғысының айнасы болған – 

кҥлкі мен қайғы туралы педагогтар арасында осы кҥнге дейін айтылмаған тың ой табамыз. 

Ҿйткені кҥлкі мен қайғы туралы ешкім Абайдай тап басып айта алмаған. Абай «кҥлме» 

демейді тек «орынсыз кҥлкіден сақ бол» дейді. Абай ҿз шығармалары арқылы рухани 

бірлікке шақырады. 
Абайдың қара сҿздері — оның ҿнертанымының ҿзегін қҧрайтын ҿзгеше ҿнер тҥрі. 

Олардың ішкі мазмҧны бірін-бірі толықтырып, бірін-бірі ашып, бірте-бірте  ауқымды кеңейе 

тҥсетін, Кҥннің нҧрындай жарыса тарап жатқан ой сҽулелері секілді. Адамның дҥние есігін 

ашқанынан бастап, ақыретке кеткенге дейінгі аралықтағы ҿмір сырын жік-жікке бҿліп, 

жҥйелеп тҥсіндіреді. Онда нҽпсі мен қанағаттың, бай мен кедейдің, ақ пен қараның, адал мен 

арамның кҿзге кҿрінбейтін, қолға ҧсталмайтын нҽзік пернелері рентгенмен тҥсіргендей аса 

бір дҽлдікпен дҿп басып ажыратылып отырады. 
Жинақтап айтқанда, Хакім Абайдың «Қара сҿздері» поэзиялық туындыларынан 

ҿзіндік ҿзгешелігі бар, ҿмір тағылымы мен тҽлімдік қырлары басым еңбектер қатарына 

жатады. Оның кҿпке ортақ ҧнамды тҧстары ҽркез-ақ зиялы қауым мен зерттеушілер назарын 

аударғаны белгілі: 

 кезінде Алаш кҿсемі Ҽлихан Бҿкейхан Абай ҽлемінің қыр-сырына еркін енген; 
 атақты жазушылар М. Ҽуезов пен Ж. Аймауытҧлы «Абайдың ҿмірі һҽм қызметі» атты 

мақалада кемеңгер ақын мҧраты мен мирасына, абайтанудың ҿзекті мҽселелеріне ден 

қойған; 

 белгілі ғалым-тілші Р. Сыздықованың Абайдың «Қара сҿздеріне» қатысты кҿзқарас-

ҧстанымы берік, оқып-бағалауы мҽнді, танып-талдауы нҽрлі; 

 академик С. Қасқабасов қазақ руханиятындағы Абай дҽстҥрі назар аударарлық 

деңгейде болғанын жіті танып, байыпты бағалаған; 

 зерттеуші Р. Тҧрысбек «Абайдың мҧраты» атты қҧнды мақаласында: «Тҧтастай 

алғанда, Абайдың «Қара сҿздері» ондағы кеңінен айтылып, терең қозғалған мҽселелер 

— «ел мінезінен» ҿзге: адам ҽлемі, қоғам, ҿмір, тҧрмыс-тіршілік тҥйткілдері, даңқ пен 

даңқпырт, жалқаулық пен талапсыздық, салғырттық пен немқҧрайдылық, жамандық 

пен зҧлымдық, «дҥние рақаты», ағартушылық һҽм адамгершілік мҧраттары, ақыл-

парасат, білім-ғылым, тарих пен тағдыр, дҽстҥр мен дін, ҽдет-дағды, жан-жҥрек, 

мінез-қҧлық, намыс пен сенім, сыр мен сипат, тҽлім-тҽрбие т.б. болып табылады» , — 

деп қорытындылаған. 

Абай ҿз шығармаларында рухани жҧтаңдықты, білімсіздікті, кҿкірек кҿзінің мҿрлілігін, 

надандықты, имансыздықты, тоғышарлықты, енжарлықты,  жалқаулықты, сҿзуарлықты, 

екіжҥзділікті, кҥншілдікті, мақтанқҧмарлықты, мақтансҥйгіштікті, дҥниеқоңыздықты, 

мансапқорлықты, кҿрсеқызарлықты, менмендікті, мақтаншақтықты, еңбексіздікті, 

ҽділетсіздікті, сатқындықты жҽне т.б. қай замандарда болмасын адам бойында болатын 

моральдық-этикалық қасиеттерді  сҿз ете отырып, адам баласының бойындағы қасиеттерін 

жақсартуға, жетілдіруге, толықтыруға, жаман қасиеттері болса солармен кҥресуге, оларды 

ауыздықтауға талаптануы керектігін тҥсіндіріп, ғасырлар бойына адамзат баласының ақыл-

ойында ҧшталып келе жатқан, діни-пҽлсафалық, моральдық-этикалық, интеллектуалдық, 

адамгершілік тҧжырымдамасы – толық адам ілімін адамзат қоғамына мҧра етіп қалдырды. 
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ХАКІМНІҢ ОЙ БАРЫСЫ -ҚАЗАҚТЫҢ МЕНТАЛИТЕТІ ҚАНДАЙ? 
Сарсембаев Бауыржан Серикжанулы     

 «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледж» КМҚК 

 

    «Поэзияда, музыкада, қоғамдық – азаттық ой-пікір саласында ӛлмес-ӛшпес 

шығармалар берген Абай қазақ халқының ӛткен замандағы ӛмірін зерттеуші біздің ұрпаққа 

таңғажайып тұлға болып кӛрінеді. Ол ӛз халқының ғасырлар бойғы мәдениетінің таңдаулы 

нәрін алды және бұл қазынаны орыстың және Батыс Европа мәдениетінің игі әсерімен 

молықтырды. Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы- заман тынысы, халық үні. Бүгін ол үн 

біздің де үнге қосылып, жаңғырып, жаңа ӛріс алып тұр. Мұхтар Әуезов Қазақтың бас 

ақыны Абай Құнанбаев. Онан асқан бұрынғы - соңғы заманда қазақ даласында біз білетін 

ақын болған жоқ». 

                                                                                             Ахмет Байтҧрсынов 

 

Абай қазақтардың кешегісі мен бҥгінін, болашағын, олардың мінез- қҧлқын, салт-

дҽстҥрлері мен рухани мҽдениетін, оқу-білімін, жастарға адамгершілік тҽрбие беру 

жолдарын тынымсыз ойлаумен ҿтті. Бір сҿзбен айтқанда, бҥгінгі уақыттың тҥсініктерімен 

зерделеп айтқанда, хакімнің ой барысы қазақтың менталитеті қандай, оған тҽн кемшіліктерді 

қалай жоюға болады, не істеу керек ол ҥшін? Ҽсіресе, ҿмірінің соңында дҥниеге келген 

«Қара сҿздеріндегі» ой желісі осы мҽселелер маңында тҥйінделеді. Адамгершілік, толық 

адам туралы ойлар ҥшінші, бесінші, алтыншы, тоғызыншы, он сегізінші, жиырма ҥшінші, 

жиырма жетінші. Жиырма сегізінші, отыз алтыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші, қырық ек 

ін ші, қырық тҿртінші сҿздерінде жан-жақты сарапталады. Ҽрбір ҧлттың ҧлылығы ҿздеріне 

тҽн жағымсыз жақтарын жасырмай, аяусыз сынап, кҿрсете алатындығында деген пікір бар. 

Абай қазақ халқын басқа халықтардан, ҧлыстардан кем деп с анаған емес, керісінше 

халқының озық ойлы, озық мҽдениетті елдер санатына қосылып, олардан да асып тҥссе екен 

деп армандады. Осы арман ҥшін ҿмірін сарп етті. Ҿз халқының аяулы ҧлы ретінде ҿз 

заманында орын алған қаракетсіздікке, жалқаулыққа қарсы аянбай кҥресті. Абай ең алдымен 

бес нҽрседен ҿсектен, ҿтірік айтудан, мақтаншақтықтан, еріншек, жалқаулықтан жҽне 

бекерден-бекер мал шашудан қашық болуға шақырды. Ҽрбір жалқау адам, қаракетсіз, қорқақ 

та болады, оның тіршілігі де мардымсыз, сҥреңсіз болады. Ал мақтаншақ адам аı‹ıыɪсыз, 

надан адам. Кісі қашық болу керек бес нҽрсе, ҽрі қарай сабақтаса кҿптеген келеңсіз 

қасиеттерге апарып тірейді. Оны Абайдың ҿзінен артық зерделеу қиын. Ол былай дейді: 

«Бҥкіл ғаламға белгілі данышпандар ҽлдеқашан байқаған: Ҽрбір жалқау кісі қо рқақ 

қайратсыз тартады: Ҽрбір қайратсыз қорқақ, мақтаншақ келеді: Ҽрбір мақтаншақ қорқақ, 

ақылсыз, надан келеді: Ҽрбір ақылсыз надан, арсыз келеді: Ҽрбір арсыз жалқаудан сҧрамақ, 

ҿзі тойымсыз, тыйымсыз, ҿнерсіз, ешкімге достығы жок жандар шығады». 

Ширек ғасыр ҿтсе де маңызын жоғалтпаған Абай сҿздері жаңа бір қырларымен 

жарқырай шарықтауда.Зҽки Ахметов:"Абай есімі- қазақ халқының ҧлттық санасының оянуы 

мен рухани қайта жаңғыруының, қоғамның озық кҥштерінің ҿркениеттілікке ҧмтылысы мен 

ҽлеуметтік ҽділдіктің символы",-деп, Абай сҿзінің қҧдіреті шексіз екенін айқындай 

тҥскендей. 

Ҧлы Абайды ҿмір, қоршаған дҥние, табиғат, болмыс сыры, олардың заңдылықтары 

кҿп ойландырған, ол дҥние сырына бойлап, ҿзін мазалаған сауалдарға жауап табуға 

тырысқан. Мен осы кіммін? Жан иелері ҿмірінің тҥпкі мҽні неде? Барлық адам баласы, жан-

жануарлар да тамақтанады, ҧйықтайды, қорғанады, артына ҧрпақ қалдырады. Сонда адам 

баласының басқа жан иелерінен айырмашылығы неде? Міне, Абай ҽркімді де толғандыратын 

терең сырлы сҧрақтарға жауап іздейді. Ол ҿзінің ілімінде, пҽлсапалық шығармаларында адам 

баласының ҿмір сҥру мақсатын, сол мҧратына жету жолын, ҽлемдегі болмыстың мҽні мен 

ҿзіндік ішкі байланысты, жалпы заңдылықтарын ашып кҿрсетеді.  

Кемелдену, жетілу – адам ҿмірінің мақсаты екенін айтады Абай. Жетілу дегеніміз не? 

Тҥрлі жетілулер бар. Мысалы, спортпен шҧғылданып ҿзіміздің денемізді, кҥш-қуатымызды 
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жетілдірсек, ал ғылым-білім, ҿнерге ҥйрену арқылы ой-ҿрісімізді жетілдіреміз. Абай 

осыларды айта отырып, бҧлардан гҿрі маңыздырақ жетілу барын, ол – рухани жетілу, яғни 

жанды жетілдіру деп кҿрсетеді.Абайдың айтуы бойынша жан жҥректе орын тепкен. Жан 

адамның тыныс-тіршілігін, іс-ҽрекетін жҥрек арқылы басқарады. Егер жан жетілмеген болса, 

онда адамның іс-ҽрекетінде де кемшілік болады. Ішкі дҥниесі тазарып, жетілген адам ғана 

қателікке ҧрынбай, ҿмірде жаңсақ баспай, дҧрыс ҿмір сҥре алады. Адам баласының бақыты 

оның жҥрегінің тазалығымен тығыз байланысты деп ҥйретеді Абай. Сонымен, жетілудің 

негізі – женді, жҥректі жетілдіру екен. Бҧл – адамның ішкі нҽзік болмысын тазарту деген 

сҿз.Абай ҿз шығармаларында жетілу жолдарын, олардың тҥрлі белестерін кҿрсетеді. Ҽрбір 

адам осы жетілу жолдарынан ҿте отырып ҿзінің қай деңгейде тҧрғанын жҽне ҿмірінің келесі 

белесін анықтай алады. Мҽні терең ашылып, келешегі айқындалғанда ғана адам ҿмірі 

маңызды болмақ. Абай ілімі осылай ҽркімнің ҿмірінің мҽнін ашып, оның келешектің жарқын 

жолына шығуына мҥмкіндік береді. Ақын мҧрасында бір жҥйеге тҥсірілген кҿзқарасын 

тҧжырымдайтын арнайы философиялық шығармасы жоқ. Дегенмен, Абайдың кҿптеген 

ҿлеңдері мен прозалық шығармаларында ―… адам мен адамгершілік, ар, ҧждан, мораль 

философиясына тҿтелей қатынасы бар, толып жатқан бҿлек-бҿлек бір кҿлемді, ҽрі сапалы 

ойшылдық пікірлері бар екені даусыз. Абай шығармашылығын зерттеудің алғашқы 

кезеңінде, 1920-30 жылдарда ақынның идеялық мҧрасы қызу айтыстар тақырыбына айналды, 

«Абай философиясын» діншілдігі басым ҽдеттегі буржуазиялық идеалистік философияның 

жамап-жасқаған біртҥрі деп дҽлелдемек болушылар да табылды. 

Кҿрнекті мҽдениет қайраткерлері мен жазушылар: М.О.Ҽуезов, С.Мҧқанов, 

Қ.Жҧбанов, С.Сҽдуақасов, С.Қожанов, І.Жансҥгіров т.б. Абайдың ақындық мҧрасын анайы-

социологиялық шабуылдан қорғап, мақалалар жазды. «Кҿзқарасының қарама-

қайшылықтарына карамастан, - деп жазды Мҧқанов, - Абай бҧл сҿздің ҧнамды мҽнінде ең 

озық реалист-суреткер болды жҽне сонысы ҥшін де біз оны қҧрмет тҧтамыз, сондықтан да 

оның ҽдеби мҧрасы біз ҥшін баға жетпес байлық болып табылады, тап солай болғандықтан 

да қазақ халқы Абайды ҿзінің аса ірі ҧлттық ақыны деп біледі».  

Адам мҽселесін Абай ҽр тҥрлі: философиялық, биологиялық-психологиялық, 

эстетикалық жҽне этикалық кҿзқарастан қарастырған. Абайдың адам туралы негізгі 

тҥжырымдары Чернышевскийдің «Философиядағы антропологиялық принцип» (1860) деген 

еңбегінде айтылатын ойлармен ҧштасады. Чернышевскийдің тҥсіндіруінше болмыс бірыңғай 

болған жағдайда адам басынан екі тҥрлі: материалдық (адам тамақ ішеді, ҧйықтайды, 

жҥреді) жҽне адамгершілік тҧрғыдағы (адам ойлайды, сезеді, қалайды) қҧбылыстарды 

байқаймыз. Абай Жетінші сҿзінде: «Жас бала анадан туғанда екі тҥрлі мінезбен туады. Біреуі 

- ішсем, жесем, ҧйықтасам деп тҧрады... Біреуі білсем екен демеклік. Дҥниенің кҿрінген Һҽм 

кҿрінбеген сырын тҥгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды», - 

дейді ойшыл-ақын.Ақынның дҥниетанымы шынайы заттарды тануға жҽне адамдар бақытын 

о дҥниеден емес, жарық дҥниеден іздеуі керектігіне бағытталды.  

Ойшыл-ақын, ҽсіресе, ғылыми ақиқатты жоғары бағалады: «... ҽрбір хақиқатқа 

тырысып ижтиһатыңмен кҿзің жетсе, соны тҧт, ҿлсең айрылма!» Ол діни қағидалардың 

мҽнін аша келіп, Алланың «барлығының» ҿзіне, оның қҧдіретті кҥшіне деген сенімге кҥдік 

келтіреді: «Дініміздің бір жасырын тҧрған жалғаны жоқ болса, ақылды, оны ойлама 

дегенімізге пенде бола ма? Ақыл тоқтамаған соң, діннің ҿзі неден болады? Ҽуелі иманды 

тҥзетпей жатып, қылған ғибадат не болады? Алла мен бҥкіл басқа дҥниенің арақатынасын 

бҧлайша тҥсіндіру, қҧдіреттің ҧйғарымынсыз ешнҽрсе де жасалмайды деп пайымдайтын 

Қҧран қағидасынан тікелей бас тарту болып табылады. Абай дҥниетанымы бҧлжымайтын 

қағида мен нанымға негізделген тапжылмайтын дін сияқты емес, санаға сҥйенеді. Ол ҿзінің 

бірқатар ҿлеңдеріңде молдаларды, мҧсылмаңдық қағидаларды уағыздаушы дін 

қайраткерлерін, ырымшылдық пен қараңғылықты қатал сынап, айыптайды. Абай мҧрасында 

таным мен логика мҽселелері ерекше орын алады. 19 ғ-дың 2-жартысында Қазақстанның 

қоғамдық дамуына байланысты туған талаптар ойшыл-ақынды заңды тҥрде таным 

мҽселелеріне кҿңіл бҿлуге мҽжбҥр етіп, оған ҿзіндік кҿзқарасын айқындап берді. Қоғамдық 
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ҿмірдегі ғылым мен білімнің маңызын жоғары бағалап, оларды ҽлеуметтік жаңалықтармен 

тығыз байланыстырған ақын таным қызметін қоғамның ҥздіксіз дамуындағы басты кҥш деп 

есептеді. Ол объективті ҽлемді тану мҥмкіндігін жҽне оның даму заңдылықтары мҽселелерін 

дҧрыс шешті. Оның ойынша қандай да болмасын білімнің, ақиқаттың қайнар кҿзі адам ҿзінің 

сезім мҥшелері арқылы танитын объективті шындық. Біздің біліміміздің салыстырмалы 

шама екенін айта келіп, Абай «... хабарлардың ҧнамдысы ҧнамды қалпыменен, ҧнамсызы 

ҧнамсыз қалпыменен, ҽрнешік ҿз суретімен кҿзге тҥседі. Ол кҿңілге тҥсіруші... бес нҽрседен 

ҿткен соң, оларды жайғастырып кҿңілде суреттемекке», - деп атап кҿрсетті. Ол таным 

мҽселесін шешкенде ерікті адамның жеке басы мен оның белсенді кҥресіне деген сеніміне 

сҥйенеді. Адамды дҽрменсіз, ҽлсіз жан иесі деп қарайтын діни ілімдерге қарама-карсы 

ойшыл-ақын адамды белсенді, саналы, жасампаздық қызмет атқара алатын қуатты кҥш деп 

санайды. Абай сананы, «ҿз рухын» адам надандыққа қарсы кҥресте, қажырлы еңбек арқылы 

ҥнемі нығайтып отыруы керек деп есептейді. Бір жағынан «сана ерікпен бірігуі қажет», 

екінші жағынан - сана мен еңбек ҽрқашанда бір жерден кҿрінуі керек. Ары таза, еңбекқор, 

білімді адамдар ҥшін табиғат қҧпияларын танудың шегі жоқ. Ақын білімді адам қҧбылыстар 

мен заттардың ҿзінен бҧрынғы беймҽлім жаңа қырлары мен қасиеттерін тануға кең 

мҥмкіндік алатынын атап кҿрсетеді. Ол ғылымды: «Адамның білімі хақиқатқа, растыққа 

қҧмар болып, ҽр нҽрсенің тҥбін, хикметін білмекке ынтықтықпен болады», - деп қарады. 

Ҽлемді тануға қҧштарлық адамның бойына біткен табиғи қасиеті деп есептеді ойшыл. Бірақ, 

оның бҧл мҥмкіншілігі ҥнемі жетілдіріп отыруды талап етеді. Бала рухани қасиеттерін 

жетілдіру ҥшін оның ҿзін қоршаған ортамен, оның қасиеттерімен, адамдардың қызметімен 

танысуы керек. Адам табиғат қҧбылыстарының қҧпияларын ҧғу немесе соған байланысты 

белгілі бір дҽрежеде жорамал жасау арқылы ҿзінің қызметін нығайта тҥседі: «Дҥниенің 

кҿрінген Һҽм сырын тҥгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. 

Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады». Дегенмен, ол қоршаған 

ортаны тануға болатындығын мойындай отырып, сонымен қатар таным қызметінің 

мҥмкіндіктері шектеулі екенін, барша танымның толық аяқталмайтындығын да ескертеді. Ол 

мҧның себебі материалдық ҽлемнің шексіздігі мен таусылмайтындығында, бітпейтіндігіңде 

деп біледі: «Бҧл ғаламды кҿрдің, келісті керімдігіне жҽне қандай лайықты жарастықты 

законімен жаратылып, оның ешбірінің бҧзылмайтҧғынын кҿресің. Бҧлардың бҽріне ғажайып 

ықыласың жҽне ақылың жетпейді».  Данышпан нҧсқаған жолмен жҥріп, оның ҿсиеттерін 

бҧлжытпай орындаған адамның жан сарайы кҥннен-кҥнге тазарып, кемелденудің биік 

деңгейіне шыға алады.                                                                                      

 Абайды танып-білудегі басты кедергі оның дҥниетанымының барлық салаларын, 

яғни философиялық, этикалық, эстетикалық, саяси-ҽлеуметтік салаларын анықтауға келіп 

тіреледі. Осы салалардың бҽрін де қазіргі философтар материалистік модель тҧрғысынан 

қарастырып келеді. Осы ҽрекет, ҽсіресе, Абайдың 150 жылдық мерекесінде Қазақстан 

философтарының ҧжымдық еңбегі «Абай дҥниетанымы мен философиясы» деп аталатын 

арнайы ғылыми зерттеулерінде ҿз кҿрінісін тапты. Бірақ философтардың бҽрі де Абайдың 

жетінші қара сҿзіндегі «Дҥниенің кҿрінген һҽм кҿрінбеген сырын тҥгелдеп, ең болмаса 

денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, 

хайуан жаны болады. Ҽзелде Қҧдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі 

жаратқан, сол ҽсерін кҿрсетіп жаратқан»/Абай. 2 том. Алматы, 1995, 165 бет/, деген даналық 

сҿзіне назар салмай келеді. Абай дҥниетанымын танып-білуде Абай айтқан бҧл ой пікірдің 

мҽн-мағынасы, болмысы, тіпті, бҿлекше ҿркештеніп дараланып тҧр. Абай бҧл пікірін ХІХ 

ғасырдың соңында айтуымен де ерекшеленіп тҧр емес пе? Абай «дҥниенің кҿрінген сыры» 

деп бізді қоршаған материалдық ҽлемді айтса, «дҥниенің кҿрінбеген сыры» деп біздің 

тылсым сырға толы рухани ҽлемімізді меңзеп отыр. Бҧл іспеттес терең пікірді Яссауидің 

«Девони хикметінен де» ҧшыратамыз: 

Ілім екеудҥр: тҽн мен жанға басшы турар, 

Жан ғалымы хазретіне жақын турар. 

Тҽн ғалымы залымдарға ҧқсар ерміш. 
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/Яссауи «Девони хикмет. Тҥркістан. 1993, 74 бет»/ деп ой толғауында «дҥниенің 

кҿрінбеген сыры» мен жан ғалымы айналысады деп кесіп айтатыны бар. Жан ғалымы 

кҿрінбейтін рухани ҽлем сырымен айналысса, тҽн ғалымы «дҥниенің кҿрінген сырымен» бір 

жақты айналысып, нҽпсілік жолға ҧрынып, дҥниеқор, дҥниеқоңыз болып қалатынына назар 

аударатынын ашық аңғартады. 

Абай айтқан дҥниенің кҿрінген сырын ашумен айналысатындар тҽн ғалымы/технократ 

ғалымдар/ болса, дҥниенің кҿрінбейтін сырын ашуға ҧмтылғандар жан ғалымы болып 

шығады. Соның бірі хаким Абайдың ҿзі болғандықтан, Абай жан ғалымының ең кҿрнекті 

ҿкілі болып шығады емес пе? Ҿйткені, Абай 1898 жылы жазылған 38 қара сҿзінде жантану 

ілімі туралы ой танымдары біздің заманымыздағы квантты физиктерден бір ғасырдан астам 

уақыт бҧрын «дҥниенің кҿрінбеген сырына» айрықша мҽн беруі арқылы жантану ілімімен 

айналысып, пҽлсапалық лирикаларын жазуы ойшыл ақынның кемеңгерлік тҧлғасын 

кҿрсетеді. 1501-1510 жылдар арасында Фирдоусидің «Шаһнама» дастанын қыпшақ тіліне 

толық аударған мамлюк қыпшақ ақыны Шҽріп Ҽмеди: 

Хақты тану жолын іздегендер, бҧл ҽлемде барша аң таң қалғандар, деп, аса жоғары 

бағалап, ой толғауы кездейсоқ болмаса керек-ті. Абай «дҥниенің кҿрінген сыры» мен 

«дҥниенің кҿрінбеген сырын» бірлікте қатар алып танып-білуді меңзейді. Абай айтқан бҧл 

даналық ойлардың дҥниені танып-білуде мҽн-мағынасы аса терең пҽлсапалық ой танымдар 

«дҥниенің кҿрінген һҽм кҿрінбеген сырын» европалықтар ХVІ ғасырда-ақ танып-білген. 

Бірақ олар дҥниенің кҿрінген сырын ашып тануға, заттық игілікті молайтуға, баюға шешуші 

мҽн беруі себепті, материалистік, атеистік дҥниетанымға біржолата бағыт алды. Испан 

ғалымы Рена Декарт болмыс пен сананы бҿліп қарауға ерекше мҽн бере қарағандықтан 

«Арнайы қҧрылғылармен ҿлшеуге болатын нҽрселерді ғана зерттейік, ғылым деп осыны ғана 

айтайық. Ал, сана деген кҿзге кҿрінбейді, прибормен ҿлшенбейді. Бар екенін білеміз. Бірақ 

кҿзге кҿрінбейтін нҽрсені зерттеп қайтеміз», – деп адамзаттың рухани ҽлемін танып-білуден 

теріс айналды. Мҧның нҽтижесі бҥгінгі Европа халықтарының мінез-қҧлқы жағынан 

бҧзылып, моральдық қасіретке алып келді ҽрі олар ғылымды имансыздқ жолға тҥсірді. Яғни 

олар ғылым жетістігін адамзатты қырып жоятын қару жарақ жасауға жан сала кірісті. Ҽлем 

халқын отарлап, кейбір халықтарды жойып, қалғандарын ҿз дініне зорлап кіргізіп, тілін 

қабылдатып, ҧлттық дҽстҥрін жойып, жаппай мҽңгҥрттенуге алып келді. Ресей де осы теріс 

жолды ҧстанып, ҿзі жаулаған 47 тҥрік халықтарын қасіретке ҧрындырды. Енді келіп атом, 

сутегі бомбасын, биологиялық, химиялық, лазарлық қару-жарақ тҥрлерін жетілдіруде ҿзара 

бҽсекеге тҥсіп жанталасуда… 

Абай дҥниенің кҿрінген жҽне кҿрінбеген сырын ҥйлестіре танып-білуді мақсат тҧтты. 

Абайдан бастап тҥп иені танып-білу жолында пҽлсапалық лирика жанрында жантану ілімін 

меңгеруге, яғни дҥниенің кҿрінбеген сырын ашып танып-білуге ҧмтылды. Абай бастаған бҧл 

дҽстҥрді ойшыл ақынның шҽкірттері Шҽкҽрім, Мағжан ҥдере дамытып тереңдете тҥсті. Осы 

арқылы қазақ поэзиясында пҽлсапалық лириканы ҽлемдік деңгейге кҿтеріп, кҿш бастады. 

Бірақ бҧл танымды Кеңестік билік тҧншықтырып тастады. 

Қорытынды. Ақын Абайдың шығармашылығы мен ҿмірі- халқымыздың ғасырлар 

бойы маңызын жоғалтпаған рухани мҧрасы. Абай ҥні, Абай тынысы, Абай лебі- халық 

бейнесі, заман тынысы, қазақ ҥні. 

Шынайы ҿнер туындысындағы тҧрлаулы идея қалдырған, мҽдениет пен ақындығын 

ҧштастыра отырып, ақиқатты толғайтындығы туралы Міржақып Дулатов: :" Ҽдебиетіміздің 

негізіне қаланған бірінші кірпіші- Абай сҿзі, Абай аты болуы керек...Ең жоғары, ардақты 

орын-Абайдікі",- деп, кҿркем ҿнердің бастауы, сҿздің ҧлы мағынасын айқындауышы ретінде 

танытады. 

Абай ақындығын халыққа, ағартушылық мақсатқа бет бҧрғызған.Ҧрпақ мҥддесі ҥшін 

ғылымның кілтін ашып, жігерлі жастық талабын білімге жҧмсауға шақырған-ды. 

Сҧлтанмахмҧт Торайғыров:"Асыл сҿзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе",- деп, сҿз қадірін 

айнымас темірқазығына айналдырған хҽкім Абайдың ҿнеріне тамсанған кейінгі буын 

ҿкілдерінің пікірі Абай образын аша тҥскендей. 
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ЕСТІЛЕРДІҢ  АЙТҚАН  СӚЗДЕРІН ЕСКЕРІП  ЖҤРГЕН  

 КІСІ  ӚЗІ  ДЕ ЕСТІ  БОЛАДЫ 
Жумадилова Б. Т. 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

«Бҥгінгі кҥні Абай шығармашылығы несімен ҿзекті, ҿміршең, қажетті деген сҧрақтар 

барша қауымды толғандыратыны анық. Дана Абай туылғанына 175 жыл толғалы отырған 

тҧсында да, қанша уақыт ҿтіп, адамзат баласы жаңа формацияға, жаңа даму сатысына 

кҿтерілсе де, тҧтас бір халықтың адастырмас темірқазығы, рухани суаты, сарқылмас 

қазынасы болып отыр. Шындығында, ҧлылардың мҧрасы заман мен уақыт тҿрелігіне 

бағынбайды. Ҿз шығармалығын адамзат болмысына қатысты мҽңгілік тақырыптарға арқау 

ете білген ғҧламалар уақыт ҿткен сайын тҥрленіп, толығып, қҧндылығы арта тҥсетіні тағы 

бар.Абайдың қара сҿздері» - қазақтың ҧлы ақыны Абайдың ҿмірінің соңғы жылдары 

жазылған пҽлсапалық шығармасы. Барлығы 45 сҿзден (тараудан) тҧрады. Бҧған «Бірер сҿз 

қазақтың тҥбі қайдан шыққандығы туралы» деген тарихи мақаласы да қосылады. «Абайдың 

қара сҿздерінің» соңғы нҧсқасы Абай шығармаларын жинақтаушы, кҿшіріп, насихаттаушы 

Мҥрсейіт Бікеҧлының 1905, 1907 жҽне 1910 жылдардағы колжазбалары бойынша 

жарияланып келеді. Қара сҿздердің бірнешеуі алғаш 1918 жылы Семейде шыккан «Абай» 

журналында жарық кҿрді. Кейіннен «Абайдың қара сҿздері» орыс, кытай, француз, т.б. 

кҿптеген шет ел тілдеріне аударылды. 

«Қара сҿздердің» тақырыбы біреу-ақ, ол - адам болмысы. «Қара сҿздердегі» ҽрбір сҿз 

осы тақырыпты кеңірек ашуға мол мҥмкіндік береді. Шығарма тек бір халықтың не ҧлттың 

еншісіне қатысты мҽселелерді айтумен ғана шектелмеген. Онда ғҧламаларды жылдар бойы 

толғандырып келген мҽселелерге талдау жасалған. Сондықтан да Абайдың қара сҿздері - 

ҽлемдік ҿркениетте ҿзіндік орны бар қайталанбас мҽдени мҧралардың бірі. 

Қазақ мҽдениеті мен ақыл-ойының заңғар биігі Абай Қҧнанбайҧлынан кейін де талай дҥлділ 

жарап шығып, ҿздерінің ҿлмес туындыларын тарту етсе де, хакім  Абайдың жҧлдызы биік 

тҧратындығы неліктен?  Ол ең алдымен Абай шыығармашылығың ҽмбебаптылығы, 

энциклопедиялығымен тҥсіндірілсе керек. Лирика, поэзия, сатира, поэма, аударма 

жанрларының негізін салып қана қоймай, осы жанрларды ҽлемдік биікке шығара білуі, 

музыкалық мҧрасы, ҽлеуметтік-публицистикалық, философиялық, діни, ғылыми, тарихи 

еңбектерінің мазмҧн тереңдігі, ағартушылық, педагогикалық ойлары оның ҧлт ҧстазы, тіпті 

адамзат ғҧламасы атануына арқау болды. 

         Бҥгінгі қазақ қоғамы – дана Абай айтқан дерттерден толық арылып кетті ме? Абайды 

шерлі еткен қоғам мерездері біздің қоғамымызда толық жойылды ма?Абай заманындағы 

кҥрделі саяси-ҽлеуметтік ахуал, жаңа Қазақстанның басынан толықтай тҽркі етілді ме?  

Ҽрине, Абай заманынан бері, қазақ елі ҿте ҥлкен ғаламдық ҿзгерістерді басынан ҿткерді.  

Патшалық Ресей билігінен кейін, Кеңестер Одағы тҧсы халқымыз ҥшін тҽлкекті, нҽубетті 

болса да, ауыртпалықтарды қайыспай кҿтере білген ел дамудың даңғыл жолына бет алған 

кезеңдер болды. Қазақ жері формацияларды алмастырды, индустриализацияны, ғылыми-

техникалық прогрессті,  ғылым мен білімді игерді,   кешегі заманнан елдің тҧрмыс-тіршілігі 

мен санасы елеулі ҿзгерді.  

          Тҽуелсіздігін алған қазақ елі жаһандық ықпалдасу кҿшінен кейін қалмай, шекарасы 

айқын, ҽлемнің барлық елдерімен терезесі тең қарым-қатынас орнатқан, ҿз алдына серпінді 
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мақсаттар қойған, даму сатысынына жаңа белесіне қадам басқан мызғымас ел.  Алайда, Абай  

шығармашылығына ҿзек болған мҽселелер олар – мҽңгілік тақырыптар. Жан мен тҽнмен 

жаратылған адам баласының рухани ҿмірінде мҽңгілік болатын діңгекті мҽселелер. 

Материалдық, техникалық тҧрғыдан адамзат қоғамы қаншалықты дамып, ҿмір сҥру тым 

қолайлы ҽрі жеңіл, ыңғайлы болғанымен, адамның жан мен тҽннің қосындысы екендігі, оның 

санасы, ақыл-ойы,  ішкі жан дҥниесі, руханияты мен ділі қатпарлы болатындығы белгілі.  

Абай заманынан бері, адамзат ақыл ойы, ҽсіресе, ҽлемнің дамыған, бҽсекеге қабілетті 

елдерінде жаңа деңгейге кҿтерілді.  Ол елдерде дамыған азаматтық қоғам мен қҧқықтық 

сана, қҧқықтық мҽдениет адам баласының бақытты ҿмір сҥруіне мол мҥмкіндіктер беруде. 

Қазақ қоғамы – адами қасиеттер, менталдық, руханияттық тҧрғыда қаншалықты ілгері дами 

алды? Абай шығармашылығына арқау болған – жалған қҧндылықтар, жалған намыс, 

надандық ҧяты, қызыл сҿз, ҿсек, ҿтірік, мақтаншақтық, аярлық, кҥншілдік, надандық 

қасиеттерден толық арыла алдық па? Абай сынды ҧлы қаламгерлердің ойларының қҧдіреті 

ҽрбір жеке адамның жеке қасиеттерін қозғаумен қатар, тҧтас бір ҧлттың, мемлекеттің 

адамгершілік келбетін таразылайды, тіпті ол шеңберден де шығып, тҧтас адамзат баласының 

адамдық қасиеттерінің сапасын анықтайды.  

Ақынның этикалық мҿлшерлерінің адамзат баласына ортақ мҽңгілік қҧндылықтарға 

негізделгендігі себебінен  оның кҿтерген мҽселелері қазақ баласы ҥшін ғана емес, барлық 

адамзат баласы ҥшін ҿте ҿзекті болып қала бермек. 

Дҥние жҥзінде білімнің ҽлеуметтік ролі артты. Адамның болашағы оның қазіргі алған 

білімінің сапасына, кҿлеміне, ойлау деңгейіне байланысты. Осыған сҽйкес оқушыға белгілі 

бір кҿлемдегі білім, білік дағдыларды меңгертумен қатар табиғат, қоршаған дҥние туралы 

тҥсініктерін кеңейтіп, оларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту – бҥгінгі кҥннің 

басты талабы. Бҧл, ҽрине, мҧғалімге кҿп ізденісті талап етеді. 

«Адамзат баласының алдында ҥш айғақты зор міндет тҧр: бірі – бейбітшілікті, 

екіншісі – руханиятты, ҥшіншісі – табиғатты қорғау hҽм сақтап қалу. Бҧлардың қай – қайсы 

да біздің тіршілігіміздің басты бағдары. Бір-бірін толықтыратын ҧғымдар.Мҧның ішінде, 

ҽсіресе «руханият» ең маңыздысы. Себебі адам баласы рухани азықсыз ҿмір сҥре алмайды. 

Жалпы ҽлемдегі кез-келген алыпты алып қарасақ та ең алдымен тҽлім-тҽрбиеге, білімге, 

адамгершілікке ҥндейді, болашақ ҧрпақтың ҿн бойына рухани азық сіңіруге тырысады. 

Ҿйткені тҽлім-тҽрбиенің, адамгершілік қасиеттердің адам ҿмірінде алар орны ерекше. 

Атақты ғҧлама ғалым, ҽлемнің екінші ҧстазы Ҽл-Фарабидің де «Тҽрбиесіз берілген білім – 

адамзаттың қас жауы» деген аталы сҿз бар. Осыдан – ақ тҽрбиенің адам ҿміріндегі маңызын 

кҿруге болады. Осы тҧрғыдан келгенде қазақ халқының ҧлыақыны Абай Қҧнанбайҧлының 

ҿлеңдері мен қара сҿздері халыққа ерекше тҽрбие береді, адамгершілікке ҥндейді. Оңайдан 

қиынға қарай, жақыннан жыраққа қарай, қызықты, кҥлкілі жайдан ҥлкен толғаулы 

қорытындыға қарай біртіндеп жетектейді. Мҧның барлығы адамзатты адамгершілікке 

жетелеу мақсатында еді.  

Енді ақынның бірнеше қара сҿздеріне кҿңіл аударып кҿрелік. Абайдың қара 

сҿздерінің кім ҥшін болса да, тҽрбиелік мҽні зор. Ҽйтсе де білімге ҧмтылушы жастар ҥшін 

адамның қолын бақытқа жеткізетін ілім – білімді игеру де жастардың ғана қолынан келетін 

іс. Қартайған адамға қанша ҧмтылса да, ҿндірері аз болмақ. Сондықтан білімге ҧмтылған 

жастар ҧлы ақынның бҧл айтқандарын берік есте сақтау қажет. 

Абайдың «Алтыншы», «Сегізінші», «Он бірінші» сҿздері жоғарғы ілім – білімге 

ҧмтылуға бҿгет жасайтын надандық, мақтаншақтық, мінездерді шенеуге арналады. «Бірлік, 

тірлік» деген сҿз ҧғымдарының мҽнін аша келіп, «Алтыншы сҿзінде» Абай: «Бірлік – ақылға 

бірлік, малға бірлік емес», - десе, сол ҽңгімесінің екінші жерінде: «Ырыс – алды тірлік» 

дейді. Жанын қорғалап, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан 

қашып, еріншек атанып, ез атанып, дҥниеде ҽлгі айтылған ырысқа дҧшпан болады..... 

«Кеселді жалқау, қылжақ бас, 

Ҽзір тамақ, ҽзір ас, 

Сыртың пысық, ішің нас, 
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Артын ойлап ҧялмас, - 

 болып жҥріп, тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бҧйрықты ҿлімнің ҿзі артық», -дейді. 

Ҧлы ақын осы пікірін ҿзінің «Ҥшінші», «Он бірінші» сҿздерінде де толықтырып, ҧштай 

тҥседі. Мал ҥшін ар- намысын сату, бірінің ҥстінен бірі арыз беріп, жала жабу, 

ауызбіршіліктің болмауы тҽрізді мінездердің бҽрі де надандықтан қашық болуға тҽрбиелейді. 

Бҧл ҽңгімелердің идеялық мазмҧны да, келешек ҧрпақ ҥшін қҧндылығы да осында. 

Ҿзінің ҿлеңдеріндегі тҽрізді қара сҿздерінде де ҧрлық, парақорлық, пҽлеқорлық, 

мансапқорлық, тағы басқалар елдің ел болуына зор бҿгет екендігін айта келіп, «Қырық 

бірінші сҿзінде» ҧлы ақын екі нҽрсені ҧсынады: біріншісі – «Бек зор ҥкімет», екіншісі – 

қаржы. Ҥкіметтің кҥшімен қазақтың ҧл, қыздарын еріксіз тҥрде мектепке беріп, оларды 

ғылымның ҽр саласынан мамандандырып, ой-санасын жаңаша тҽрбиелеп, бҧрынғылардан 

мҥлде ҿзге психология, ҿзгеше наным-сенімдегі адамдар етіп тҽрбиелесе, сонда ғана елдің 

тҥзелетінін айтқан. 

Абайдың «Он жетінші сҿзі» қайрат, ақыл, жҥрек, ғылымға арналады. Алдыңғы ҥшеуі 

адам ҥшін ҿздерінің атқаратын жҧмыстарын айта келіп, ҽр қайсысы ҿзін бірінші орынға 

қойып, таласады да, ғылымға тҿрелікке жҥгінеді. Ғылым ҥшеуінің де жақсылы, жаманды 

қасиеттерін дҽл сипаттап, ҽділ сынайды. Жеке –жеке ҥшеуінде де кемшілік бар. «...Осы 

ҥшеуің басыңды қос, оның ішінде жҥрекке билет», - деп ҥкім шығарады. «Егер ҥшеуің ала 

болсаң, мен жҥректі жақтаймын», - дейді оларға ғалым. Демек Абай жҥректі, яғни адам-

адамды сҥю, адам ҥшін қызмет етуді бірінші орынға қояды. Бірақ ғылым бойынша да, 

Абайша да ең идеал нҽрсе –осы айтқанымдай табылса, табанының топырағын кҿзге 

сҥртерлік қасиетті адам сол», - дейді. Тап осы тҽрізді, тағы бір ҥлкен адамгершілік мҽселесін 

қозғайтын шығармасы –«Отыз алтыншы сҿзі». Қара сҿз туралы. Ҿз кезегінде ҧяттан, ардан 

безгендерді сынай келіп, ҧят жҽне оның тҥрлерін сҿз етеді. Ҧяттың бір тҥрі – адамның 

балалық дҽуірінде болатын табиғи қҧбылыста, екіншісі – жасықтық, ынжықтықпен 

байланысты. «Ҧялмас нҽрседен ҧялу – ақымақтық, жамандық», - дей келіп, шын мҽніндегі 

ҧят қандай болу керек деген сҧраққа жауап береді. «Ҧят деген –адамның ҿз бойындағы 

адамшылығы, иттігіңді ішіңнен ҿз мойныңа салып, сҿгіп, қылған қылмысының аты. Ол 

уақытта тілге сҿзге де тҥспейді, кҿңілге ой да тҥспейді. Кҿздің жасын, мҧрынның суын 

сҥртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. Кҿзің кісі бетіне қарамақ тҥгіл, еш нҽрсені 

кҿрмейді. Мҧндайлыққа жетіп ҧялған адамға ҿкпесі бар адам кешпесе, яки оның ҥстіне тағы 

аямай ҿртендіріп, сҿз айтқан кісінің ҿзінің деадамшылығы жоқ десе болар», - дейді. «Ҧят 

кімде болса, иман сонда» деген қазақтың мақалынан даҧятқа ҥлкен мҽн бергенін кҿреміз. 

Сондықтан ҧлы ақынымыз Абай да бҧл мҽселеге аса кҿңіл бҿліп, ҿскелең ҧрпақтың ар-

ҧяттарын таза сақтауын арман еткен. Бҧл қара сҿздің бҥгінгі таңда да тҽрбиелік мҽні зор. 

Абайдың «Жетінші сҿзінде» ҧшырасатын «жанның тамағы» деген кҥрделі философиялық 

ҧғым бар. Оны Абай біздің санамыздан тыс ҿмір сҥретін объективті дҥниенің санада 

сҽулеленуі нҽтижесінде пайда болатын ғылым, білімнің жинақталған қоры ретінде қарайды. 

Осы себептен де Абай: «...қҧмарланып, жиған қазынамызды кҿбейтсек керек, бҧл жанның 

тамағы еді», - деп қайыра тҥсінік беріп отыр...Абай Қҧнанбаев қара сҿз кітабының авторы. 

Абайдай ҧстаз ақынның бҧл «Жетінші сҿзде» кҿздеген мақсаты адамның бойында туа пайда 

болатын жан қҧмары арқылы ҿз ҧрпағының санасына тек қана жанның пайдалы тамақтарын 

сіңіру еді. Міне, Абайдың ағартушылық кҿзқарасының тамыр алған бір саласының қайнар 

кҿзі осы жақта жатыр. 

Абай бҧл бағыттағы ойларын ҿзге сҿзбен «Ғылым таппай мақтанба» т.б. ҿлеңдерінде 

айтқан. Мҧнда ол «жанның тамағы туралы» ҧғымды ҿз заманының тҧрғысынан келіп, «адам 

болу» ҥшін қажет кҿп керектермен ауыстырады. Ақын толық адам болу туралы ҿзінің жҥйелі 

де қалыптасқан кҿзқарасының тезисін ҧсынады. Онысы: 

Адам болам десеңіз... 

Бес нҽрседен қашық бол...,- 

Бес нҽрсеге асық бол, -  

деген жолдарда жатыр. 
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Ақынның бҥкіл шығармаларындағы негізгі бір тҧтас тақырыпта ҿзекті идея болған. 

Абайдың пікірінше, ішкі рухани қазынамыздың молығуы тікелей ҿзіміздің қолымыздағы іс. 

Осы пікір Абайдың «Он тоғызыншы сҿзінде» де қайталанады. Абайдың дҥние танымы 

бойынша сананың, ақылдың пайда болуы кҥнделікті ҿмір тҽжірбиесінің нҽтижесінен ғана 

туындайтын табиғи қҧбылыс. Сондықтан да Абай «Он тоғызыншы сҿзінде»: «Адам ата-

анадан туғанда есті болмайды: естіп, кҿріп, ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі жақсы, жаманды 

таниды-дағы, сондайдан білгені, кҿргені кҿп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан 

сҿздерін ескеріп жҥрген кісі ҿзі де есті болады. Сол естілерден есітіп білген жақсы 

нҽрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады», 

- деп жоғарыдағы ҿлең ҥзіндісіндегі ойын осы сҿзінде одан ары кеңіте отырып дамытатынын 

кҿруге болады. 

Қорытындылай келе, біз ҧлы ақынымыз Абай Қҧнанбайҧлының дҽуірінде айтып 

кеткен атама сҿздерінің ҽлі кҥнге дейін ҿз ҿмірімізге қажеттілігін ҧғындық. Оның 

адамгершілікке баулыған, тҽрбиеге негізделген қара сҿздері арқылы рухани азық алдық, 

адамдық сипатта бой тҥзеуге тырыстық. Демек бҧл ақынның халықпен бірге жасағандығы. 

Ақын мҧрасы - халықтың сарқылмас асыл қазынасы.  Ҽр қазақта тҽлім алар ғибратты сҿздер 

кҿп болғай. 
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АДАМ  АТА-АНАДАН  ТУҒАНДА  ЕСТІ БОЛМАЙДЫ  
Калкенова Б. Ж. 

"М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі" ҚМҚК 

 

Абай – қазақ поэзиясының биік шыңы, қҧдіретті ақыны. Ҽлем халқы бас иген дара 

тҧлға. Ҧлы Абайдың шығармашылық мҧрасы – халқымызға  ғасырлар бойы маңызын 

жоймайтын рухани азық. Абайдың сҿзі – қазақтың бойтҧмары, Абайды тану, насихаттау, 

оқыту – қоғамдық ой-санада тың серпілістер туғызады.  

Абай ҽлемінің бар  болмысы мен  қҧпиясын,  сырын жете таныту арқылы қазақ халқының 

мҽдени келбетін, қадір-қасиетін, шыққан биігін, рухани жетістіктерін ҧрпақ санасына 

сіңіреміз.  

Осыдан 175 жыл бҧрын дҥниеге келген Абай Қҧнанбайҧлының шығармалары– 

халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани байлығы. Заман ҿзгеріп, 

қоғамдық санада кҥрт сапырылыстар пайда болған сайын, бҧл мирас ҿзінің жаңа бір 

қырларымен жарқырай ашылып, қадірін арттыра тҥсуде.  

Ҿзінің «Қара сҿздер» атты философиялық шығармасында, Абай ҽрбір сҿзімен ҧлттық сананы 

қалыптастыруға, ел мҽдениетін жаңа деңгейге кҿтеруге ҧмтылды. Абайдың қара сҿздерінің 

мҽнін ҽркім ҿзінше тҥсінеді.  

         Адам мҽселесін Абай ҽр тҥрлі: философиялық, биологиялық-психологиялық, 

эстетикалық жҽне этикалық кҿзқарастан қарастырған.  

Дҥние жҥзінде білімнің ҽлеуметтік ролі артты. Адамның болашағы оның қазіргі алған 

білімінің сапасына, кҿлеміне, ойлау деңгейіне байланысты. Осыған сҽйкес студентке  белгілі 

бір кҿлемдегі білім, білік дағдыларды меңгертумен қатар табиғат, қоршаған дҥние, адам 

туралы тҥсініктерін кеңейтіп, оларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту – бҥгінгі 

кҥннің басты талабы. Бҧл, ҽрине, оқытушыдан  кҿп ізденісті талап етеді. 

Абайдың  қара сҿздерін «Адам анатомиясы, физиологиясы жҽне мектеп гигиенасы», «Жалпы 

биология» пҽндерінде  қолданып жҥрмін.  
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«Адам  ата-анадан  туғанда  есті болмайды: естіп, кӛріп, ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі  

жақсы, жаманды  таниды  дағы, сондайдан  білгені, кӛргені  кӛп болған  адам  білімді  

болады.  Естілердің  айтқан  сӛздерін ескеріп  жҥрген  кісі  ӛзі  де есті  болады» 

он тоғызыншы қара сӛз 

Абайдың бҧл қара сҿзінде адамның миы бірден жетілмейді тек адам ҿзі талаптанса, 

оқыса, білім алса ғана жақсы болады, сол адамды қазіргі заманның адамы десе де болады деп 

айтқысы келген  сияқты.  

Биология ғылымында адамның шығу тегін  жануарлар патшалығының приматтар 

отрядына жатқызады. Яғни, адамның  приматтардан шыққаны кҿп дҽлелденді. Адам баласы 

1 жасқа дейін маймылмен бірдей сатыда болады,  ақыл-ес, сҿз жоқ.  Маймылдың миының 

салмағы 700 граммнан аспайды, ал адам баласының миы 700 граммнан аса бастағанда ақыл-

ес  пайда бола бастайды. Адам баласы дҥниеге келгенде оның миының салмағы ораша 

есеппен 400 граммдай болады, 1 жаста 800 грамм, бастауыш баласында 1200 грамм,  

ересектерде 1350-1400 грамм болады. Жануарларда да адамдағы сияқты  мидың 5 бҿлімі бар. 

Адамды есті, ақылды, яғни жоғары сатылы қылатын ол ҥлкен ми сыңарларының қыртысы. 

Ми қыртысы дҧрыс дамымаған  балалардың ақыл-есі де дамымай қалады.  

Адам эволюциясының қозғаушы кҥші: биологиялық жҽне ҽлеуметтік деп екіге бҿлінеді. 

Ҽлеуметтік қозғаушы кҥштерге: еңбек, қоғамдық еңбек, сҿз, ақыл-ой сана жатады. Ал 

биологиялық қозғаушы кҥшке: табиғи сҧрыпталу жатады. Сонда ақыл-ойдың дамуына 

табиғатың ҿзгеруі, соған байланысты адамның еңбек етуі  ҽсер етті.  

Естіп, кӛріп, ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі  жақсы, жаманды  таниды  деген.  

И. П. Павлов тітіркендірулерді талдайтын жҥйені анализаторлар деп атады. Олар 

сенсорлық  не сезім мҥшелері деп те аталады. Оларға: кӛру мҥшесі –кӛз, есту мҥшесі – 

қҧлақ, иіс сезу мҥшесі – мҧрын, дәм сезу мҥшесі – тіл, сипап сезу мҥшесі – тері жатады.  
Кез келген анализатор ҥш бҿлімнен тҧрады: шеткі, ҿткізгіш    жҽне қыртысты.   

Кҿруге байланысты айтар болсақ, сезім мҥшелері арқылы  ҥлкен ми сыңарлары қыртысының 

тиісті аймақтарына қоршаған ортадан ҥнемі хабар келіп тҧрады. Ми қыртысының басқа 

учаскелеріне организмнің ҽр тҥрлі мҥшелерінен импульстер келеді. Организмнің қалыпты 

тіршілігі ҥшін  оған ҽсер ететін кҿптеген тітіркенгіштерді дҽл жҽне айқын ажыратып , талдау 

қажет. Тітіркендірулерді талдау рецепторларда басталады. Олардың ҽрбір тобы белгілі бір 

тітіркенгіштерді сезеді. Рецепторларда пайда болған импульстер афферентті нейрон арқылы 

орталық нерв жҥйесіне ҿтеді жҽне оның ҿткізгіш жолдары арқылы ми қыртысының  тиісті 

аймағына жетеді. Бҧл кезде тітіркендірулерге қыртыс аймақтарында ҿте дҽлдікпен талдау 

жасалады. Қоршаған ортаны танып білу анализаторлар мен олардың ҿзара ҽсер етуі 

арқасында жҥзеге асады, ал мҧның ҿзі ми қыртысының ҽр тҥрлі учаскескелері арасында 

байланыс тууының нҽтижесі болып табылады.Аймақтың  белгілі бір учаскесіндегі қозу 

біздің санамызда қозу тудырса, олар жинақталғанда заттың немесе қҧбылыстың біртҧтас 

қасиетінің жиынтығын бейнелейтін қабылдау пайда болады. Балалардың кҿру қызметі туған 

соң бірден қалыптаспайды. Кҿз ҿткірлігі ҥш айлық сҽбиде ҿте тҿмен , ол 0,001-0,005 

диоптрияға тең болады. Тек 3-4 жаста ғана кҿз ҿткірлігі қалыпты жағдайға келеді. Қыз 

балалар 14 айда қызыл, сары тҥті жақсы ажыратады, 16 айда жасыл, 18 айда кҿк тҥсті сезуі 

қалыптасады.Ҧл балаларда тҥсті сезу қыз балалармен салыстырғанда 2 -3 айға кешігеді. 

Тҥсті айыру қыз балаларда 7 жаста, ҧл балаларда 8 жаста аяқталады.  Яғни, адамның кҿру 

қызметі 7-8 жасқа дейін дамиды. Кҿру арқылы адам қоршаған оратының 90 процентін 

қабылдайды.  

Нҽрестенің алғашқы ойыншығы сылдырмақ. Ол жай ойыншық емес,  баланың 

қҧлағының естуін тексеретін қҧрал. Оны кҿз алдына емес оң жақ,  сол жақ қҧлағы тҧсына 

сылдырлату керек. Бала дыбыс шыққан жаққа басын бҧрса қҧлағы естіп тҧр дегенді 

білдіреді. Егер туғанда баланың қҧлағы естімей туса, тілі де шықпайды. Арнайы мектепте 

оқытпаса баланың ақыл-ой, санасы дамымай қалады. Бірақ балалардың есту қабілеті 

ересектермен салыстырғанда тҿмен болады. Ол 14 -19 жасқа дейін біртіндеп артады. Абай: 



161 
 

естілердің  айтқан  сӛздерін ескеріп  жҥрген  кісі  ӛзі  де есті  болады,- деп естудің 

маңыздылығын айтып ӛткен.  

Бала кішкентай кезінде қолына тҥскен заттың барлығын аузына не ҥшін апарады. Абай 

айтпақшы оның дҽмін татып кҿргісі келеді, осы арқылы жақсы, жаман екенін ажырата білуді 

ҥйренеді. Сол затпен бірге ауызға кірген микробтарды жою ҥшін сілекей безінен сілекей кҿп 

бҿлінеді.  Сілекейдің қҧрмында антибактериалды зат лизоцим болады.  

   Абайдың адам туралы негізгі тҥжырымдары Чернышевскийдің «Философиядағы 

антропологиялық принцип» (1860) деген еңбегінде айтылатын ойлармен ҧштасады. 

Чернышевскийдің тҥсіндіруінше болмыс бірыңғай болған жағдайда адам басынан екі тҥрлі: 

материалдық (адам тамақ ішеді, ҧйықтайды, жҥреді) жҽне адамгершілік тҧрғыдағы (адам 

ойлайды, сезеді, қалайды) қҧбылыстарды байқаймыз.  

Абай Жетінші сҿзінде: «Жас бала анадан туғанда екі тҥрлі мінезбен туады. Біреуі - ішсем, 

жесем, ҧйықтасам деп тҧрады... Біреуі білсем екен демелік. Дҥниенің кҿрінген Һҽм 

кҿрінбеген сырын тҥгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды», - 

дейді ойшыл-ақын. 

Адам баласы шыр етіп дҥниеге келгеннен емуді, жҧтуды, ҧйықтауды, тыныс алуды, 

қозғалуды... біледі, яғни олар туа пайда болатын шартсыз рефлекстер. Олар тҧқым қуалайды, 

барлық адам баласына тҽн болады, сопақша ми арқылы жҥзеге асырылады. Кейіннен  

шартты рефлекстер пайда болады: сҿйлеу, жазу, оқу, ҿнер, ғылым, білімді меңгеру ... Олар 

тҧқым қуаламайды, ҽр адамда ҽртҥрлі, уақытша болып, ҥлкен ми сыңары қыртысында 

сақталады.  

              Кез келген адамның миы барлығына қабілетті.  Адамның  миында миллиардтаған 

нейрондар бар. Бір нейрон 10 000 нейронмен байланыса алады. Ол ҿздігінен байланыспайды, 

ол ҥшін кҿп оқып, кҿріп, тыңдап, тіл ҥйреніп, ғылыммен айналысу керек.  Ақын  таным 

мҽселесін шешкенде ерікті адамның жеке басы мен оның белсенді кҥресіне деген сеніміне 

сҥйенеді. Адамды дҽрменсіз, ҽлсіз жан иесі деп қарайтын діни ілімдерге қарама-карсы 

ойшыл-ақын адамды белсенді, саналы, жасампаздық қызмет атқара алатын қуатты кҥш деп 

санайды. Абай сананы, «ҿз рухын» адам надандыққа қарсы кҥресте, қажырлы еңбек арқылы 

ҥнемі нығайтып отыруы керек деп есептейді. Бір жағынан «сана ерікпен бірігуі қажет», 

екінші жағынан - сана мен еңбек ҽрқашанда бір жерден кҿрінуі керек. Ары таза, еңбекқор, 

білімді адамдар ҥшін табиғат қҧпияларын танудың шегі жоқ. Ақын білімді адам қҧбылыстар 

мен заттардың ҿзінен бҧрынғы беймҽлім жаңа қырлары мен қасиеттерін тануға кең 

мҥмкіндік алатынын атап кҿрсетеді. 

           Қорыта келгенде,   данышпан нҧсқаған жолмен жҥріп, оның ҿсиеттерін бҧлжытпай 

орындаған адамның жан сарайы кҥннен-кҥнге тазарып, кемелденудің биік деңгейіне шыға 

алады.                                                                                   

           Барлық адам баласы туғанда бірдей болады. Естіп, кҿріп, ҧстап, татып,  оқып, ізденіп, 

дҥниедегі  жақсы, жаманды  таниды. Қазір  білім мен ғылым заманы.  Абай  ғылымды: 

«Адамның білімі хақиқатқа, растыққа қҧмар болып, ҽр нҽрсенің тҥбін, хикметін білмекке 

ынтықтықпен болады», - деп қарады. Ҽлемді тануға қҧштарлық адамның бойына біткен 

табиғи қасиеті деп есептеді ойшыл. Бірақ, оның бҧл мҥмкіншілігі ҥнемі жетілдіріп отыруды 

талап етеді. Бала рухани қасиеттерін жетілдіру ҥшін оның ҿзін қоршаған ортамен, оның 

қасиеттерімен, адамдардың қызметімен танысуы керек. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны 

болмай, хайуан жаны болады». 

Жастарды  кҿп ізденіп, білімді болуға, ғылым сырларымен танысып, жаңалық ашуға, 

Абайдың қара сҿздерін оқып, мағынасына терең ҥңілуге, оны ҿз ҿмірлерінде қолдануға 

шақырамыз.  

 Қолданылған әдебиеттер:  

1. Ҽлемдік философиялық мҧра: жиырма томдық. - Алматы : Жазушы. – 2005-2007. 

2. Қазақ халқының философиялық мҧрасы: жиырма томдық. - Астана : Аударма. – 
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 ІІІ СЕКЦИЯ. ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫНДА АБАЙДЫҢ ҚАРА 

СӚЗДЕРІН ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

БІЛІМ-ҒЫЛЫМ ҤЙРЕНБЕККЕ ТАЛАП КЕРЕК 

Мусина Күлшат Сыздыковна 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК  

 

 Қазіргі білім беру жҥйесінде «ойлау туралы ойлану» мҽселесі ҿзекті екені айтылып та, 

жазылып та жҥр. Оқытушылар қауымы оқытудың іргетасын ҧлттық қҧндылықтарға негіздей 

отырып жаңаша оқытуды ойлайды. Ойлана отырып хакім Абайды оқиды. Адамзаттың 

Абайынан ойлантатын да, ой қосатын да рухани қазына қай заманда болмасын табыла берері 

хақ.  «Қара сҿздер» деп аталатын философиялық еңбегі - адамзат баласын оқыту мен 

тҽрбиелеуде таусылмайтын қазына. 

 «Қара сҿз» дегеннің мағынасын белгілі ғалым жҽне саясаткер Ғ. Есім: «...Абай ойына 

келген нҽрселерін еркін айту ҥшін, ҿзі арнайы жанр ойлап тапқан. Ол — сҿз жанры. 

Ақынның қара сҿздері — нағыз еркін ойдың жанры. Мҧнда ешқандай бір дҽстҥрге, тҽсілге 

бағынушылық жоқ. Ой еркін айтылған, мазмҧн ҿзіне лайықты форма тапқан. Кҿптеген 

философтар ойларын формаға бағындырып немесе жҥйе қҧрып ҽуре болғанын білеміз. Абай 

болса, ондай істермен айналыспаған, ҿзінің айтқысы келген ойларын еркін білдірген. Абай 

ашқан «сҿз» жанры, ҿкінішке орай, қазақ мҽдениетінде ҿріс алмады. Сірҽ, оған кінҽлі, 

Шҽкҽрім тілімен айтсақ, «нақтылы ойдың» заманы болса керек. Адам ҿз ойындағысын 

айтқаны ҥшін кінҽлі болған заманда, ҽрине, сҿз жанрының ҿрістеуі, Абай дҽстҥрін 

жалғастыруы мҥмкін емес еді. Абай дҽстҥрі, яғни сҿз жанры бҥгінде жаңғырып, жалғасуы 

керек, оған алғышарт бар. Қазіргі плюрализм деп жҥргеніміз, кезінде Абай қолданған ойлау 

тҽсілі...» [3], — деп сараптама жасап, талдап береді. 

 «Дҥниенің кҿрінген һҽм кҿрінбеген сырын тҥгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, 

адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны 

болады. Ҽзелде қҧдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан, сол ҽсерін 

кҿрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала кҥндегі «бҧл немене, ол 

немене?» деп, бір нҽрсені сҧрап білсем екен дегенде, ҧйқы, тамақ та есімізден шығып 

кететҧғын қҧмарымызды, ержеткен соң, ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісісін тауып 

сҧранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз?» деп ой салатын Абай сҿзіне 

қазіргі заманауи оқытудағы «Мен не білдім? Нені білгім келеді...» - деген ізденіске 

жетелейтін рефлексиялық пікірлер арқылы жауап іздейміз.  

 Еліміздегі білім беруді дамыту ҥшін маңызды саналатын  ҥдеріс те – осы, яғни ҽр 

сабақта балалардың қызығушылығын арттыра отырып, ҿз ойыңды еркін жҽне зерттей 

талпындырып, тҧжырым жасау немесе ой қозғай отырып, баланың ҿз ойымен ҿзгелердің 

ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сҧрыптап, жҥйелеп, 

білмегенін ҿзі зерттеп, дҽлелдеп, тҧжырым жасауға бағыттау, ҿз бетімен жҽне бірлесіп 

шығармашылық жҧмыс жасау. Бҧл – білім алушыны сын тҧрғысынан ойлауға бағыттаудың 

бастауы.  «Сын тҧрғысынан ойлау» ҧғымы педагог мамандар ҥшін оқытудың модулі немесе 

стратегиясы деп қарастырылса, жалпы адамзат ҥшін - философия. Оқытушының ойлауы - 

https://ust.kz/word/abai_sygarmalarynyng_ulttyq_qundylyqtardy_darytydagy_roli-166244.html
https://ust.kz/word/abai_sygarmalarynyng_ulttyq_qundylyqtardy_darytydagy_roli-166244.html
https://ortalyq.kz/al-ash-y-abajtanushy/
https://presidentlibrary.kz/kk/news/abay-murasy-halyktyn-ruhani-baylygy
https://egemen.kz/article/218122-mukhtar-tolegen-abay-uni-%C2%A0khalyq-uni
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оқу ҥдерісінің жоғары нҽтижелілігінің кепілі. Оқыту ҽрекетіндегі мҽнмҽтінмен жҧмысты 

сыни ойлауға негіздей отырып меңгерту, студенттің кҽсіби бейімделуіне қажетті ақпарат пен 

идеяларды миға шабуыл жасау арқылы жарыққа шығару қажеттілігін туындату алдын ала 

ойластырылған оқыту ортасын қҧрумен байланысты. Педагог Шеффлердің айтуынша: «Сын 

тҧрғысынан ойлау стратегиялық пайымдауға   тҥрткі болады жҽне ҿзінен-ҿзі іске 

асырылмайды...»  

 Дана Абай мҧны «Білім-ғылым ҥйренбекке талап қылушыларға ҽуелі білмек керек. 

Талаптың ҿзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек, білмей іздегенмен  табылмас» - 

деп тҧжырымдайды[1,128] .«Білу, тҥсіну қолдану» одан кейін салыстыру, талдау жасау жҽне 

ҿзіндік бағамдау» мҽселелері де хакімнің отыз екінші қара сҿзінде анық айтылған. «Ҽуелі - 

білім-ғылым табылса, ондай-мҧндай іске жаратар едім деп, дҥниенің бір қызықты нҽрсесіне 

керек болар еді деп іздемекке керек. Оның ҥшін білім-ғылымның ҿзіне ғана қҧмар, ынтық 

болып, бір ғана білмектіктің ҿзін дҽулет білсең жҽне ҽр білмегеніңді білген уақытта кҿңілде 

бір рахат хҧзур хасил (ҥлгі, тыныштық, рахатшылдық) болады. Сол рахат білгеніңді берік 

ҧстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп ҥміттенген қҧмар, махаббат пайда 

болады. Сонда ҽрбір естігеніңді, кҿргеніңді кҿңілің жақсы ҧғып, анық ҿз суретімен ішке 

жайғастырып алады. ...Адамның кҿңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның ҿзі де адамға 

мейірленіп, тезірек қолға тҥседі.  Шала мейір шала байқайды» деген даналық сҿзі білімнің 

беріктігі оны оқып-ҧғынудағы пейілділікке қатысты екенін дҽлелдейді.  Жҽне білім мен 

ғылымды мақсатты тҥрде ҥйренуді ҧсынады. Заманауи оқытудағы « Оқу мен оқытудағы 

мақсат не?» теориясына Абай сҿзімен, «Екінші - ғылымды ҥйренгенде, ақиқат мақсатпен 

білмек ҥшін ҥйренбек керек. Бахасқа бола ҥйренбе, азырақ бахас кҿңіліңді пысықтандырмақ 

ҥшін залал да емес, кҿбірек бахас адамды тҥземек тҥгіл, бҧзады. Оның себебі ҽрбір бахасшыл 

адам хақты шығармақ ҥшін ғана бахас қылмайды, жеңбек ҥшін бахас қылады. Ондай бахас 

хусідшілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бҽлкім, азайтады. Жҽне мақсаты 

ғылымдағы мақсат болмайды, адам баласын шатастырып, жалған сҿзге жеңдірмекші болады. 

Мҧндай қиял ҿзі де бҧзықтарда болады. Жҥз тура жолдағыларды шатастырушы кісі бір 

қисық жолдағы кісіні тҥзеткен кісіден садаға кетсін! Бахас - ҿзі де ғылымның бір жолы, бірақ 

оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, ҿз сҿзімшіл ғурурлық, мақтаншақтық, хусідшілік 

бойын жеңсе, ондай адам бойына қорлық келтіретҧғын ҿтіріктен де, ҿсектен де, ҧрсып-

тҿбелесуден  де  қашық болмайды» ,- деп жауап беруге болар. Шынында да, ҿркениетті 

дамыту ҥшін, «адамзаттың бҽрін бауырым деп сҥю» ҥшін, халқыңа пайдаңды тигізу ҥшін 

білім - ғылыммен айналыспасаң, басқаның бҽрі бос ҽурешілік не бос мақтан. Дҽл осы қара 

сҿзді ҽрі қарай зерделер болсақ, «Ҥшінші - ҽрбір хақиқатқа тырысып ижтиһатыңмен кҿзің 

жетсе, соны тҧт, ҿлсең айрылма! Егерде ондай білгендігің ҿзіңді жеңе алмаса, кімге пҧл 

болады? Ҿзің қҧрметтемеген нҽрсеге бҿтеннен қайтіп қҧрмет кҥтесің? 

Тҿртінші - білім-ғылымды кҿбейтуге екі қару бар адамның ішінде: бірі – мҧлахаза (ойласу, 

пҽкҽр алысу) қылу, екіншісі - берік мҧхафаза (сақтау, қорғау) қылу. Бҧл екі қуатты зорайту 

жаһатінде (барлық кҥшті жҧмсау, тырысу) болу керек. Бҧлар зораймай, ғылым зораймайды. 

 Бесінші - осы сҿздің он тоғызыншы бабында жазылған ақыл 

кеселі   деген   тҿрт   нҽрсе   бар.   Содан   қашық   болу   керек.   Соның ішінде уайымсыз 

салғырттық деген бір нҽрсе бар, зинһар, жаным, соған бек сақ бол, ҽсіресе, ҽуелі - қҧданың, 

екінші - халықтың, ҥшінші - дҽулеттің, тҿртінші - ғибраттың, бесінші - ақылдың, ардың -

бҽрінің дҧшпаны. Ол бар жерде  бҧлар болмайды. 

Алтыншы - ғылымды, ақылды сақтайтҧғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез 

бҧзылмасын! Кҿрсеқызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сҿзіне, я бір кез келген 

қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бҧзылады. Онан соң оқып ҥйреніп те 

пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, 

тҧрам дегенінде тҧрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, 

қайраты бар болсын! Бҧл беріктік бір ақыл, ар ҥшін болсын!» - деп тҧжырымдалады [1,129].  
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 Сонымен, Абайдың отыз бірінші және отыз екінші сҿздері педагогтық, ҧстаздық 

ойларынан туындаған тҧжырымдар. Естіген нҽрсені ҧмытпай, ой кеселді нҽрселерден қашық 

жҥру керектігі қазіргі тҽрбиелеудің басты ҧғымына айналды. Кҥллі ақыл мен ғылымды 

тоздыратҧғын «уайымсыз, салғырттық, ойыншы-кҥлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір 

нҽрсеге қҧмарлық пайда болу» сынды жағымсыз қасиеттерден сақтану қажеттігі бҥгінгі кҥні 

де ҿзекті. 

Отыз екінші сӛзі отыз бірінші сҿздің жалғасы іспеттес. Ақын шын мерейленіп, ықылас-

жігермен ізденген адам ғана ғылымға жетеді, оның тҥпкі рахатына кезігеді дейді. Бастапқы 

тҧста білім-ғылым ісіне қадам басу ҥшін талаптың керегін, оның біраз шарттары барын еске 

салады.  

 Қорытқандағы тҥйінді ой, тҧжырымды пікір мынадай: оқытуда қандай жаңашыл 

технология, заманауи қҧрылғы, инновациялық ҽдіс-тҽсілдер қолдансақ та ҧлттық код, ҧлттық 

рух дегенді бірінші мҽселе етіп қою керек. Абай білім-ғылым ҥйренемін деушілерге  

алдымен «талабың» болсын дейді де, келесілеріне «айқын мақсат; шынайы ниет пен қҧрмет; 

ойласу не ой алмасу, пікірлесу; арлы болу; мінез тҧрақтылығы» деген адамның адамдық 

келбетін келістіретін қҧнды ғибраттарын ҧсынады. Аталған ғибратты ой-толғанысты оқыта 

отырып тҽрбиелеу, тҽрбиелей отырып оқытудың сындарлылығы деп қабылдау дҧрыс іс 

болады. 
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АБАЙ ҚҦНАНБАЙҦЛЫНЫҢ ҚАРАСӚЗДЕРІНІҢ ІЛІМІН ҚАЗІРГІ 

ПЕДАГОГИКАМЕН, ПСИХОЛОГИЯМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ 

Кожебаева Сымбат Касымжановна. 

«Жарма технология колледжі» КММ  

 

«Дҽл осы кҥнде қазақтың ішінде кімді жақсы кҿріп, кімді қадірлеймін деп ойладым» 

деп жиырма екінші қарасҿзін қазақтың Ҧлы Абайы бастаса, мен ҿз сҿзімді оның жалғасы 

ретінде «Дҽл осы кҥнде қазақтың ішінде халқымыздың біртуар ҧлдарының бірі, данышпан 

ақын, ойшыл, дана ғҧламаларының бірі, қазақ ҽдебиетінің шоқтығы биік ірі тҧлғасы Абай 

Қҧнанбайҧлын қадірлеймін» деп бастаймын. Ақын шығармалары ҿлеңдер, поэмалар, 

аудармалардан ғана тҧрған жоқ, сонымен қатар ҿзі шығарған, ҿзіне ғана тҽн ғақлия- 

қарасҿздерді жазып ҿз оқырмандарына ҿсиетнама ретінде қалдырды. 

Абайдың барлық қарасҿз мҧралары кҿркем прозаның ҿзінше бір бҿлек, ерекше тҥрі болып 

саналады. Бҧлар сюжетті шығармалар емес. Мемуар да емес. Стиль, мазмҧн жағынан 

алғанда, бҧл шығармалар Абайдың ҿзі тапқан, ерекше кҿркем сҿздің тҥрі. Қарасҿздері 

сыншылдық, ойшылдық жҽне кҿбіне адамгершілік, мораль мҽселелеріне арналған ҿсиет, 

толғау тҽрізді. 

Шығармаларын баяндағанда Абай ҿзінің шҽкірттерімен жҥзбе-жҥз кездесіп, 

ҽңгімелесіп, дискуссия қҧрып отырған ойшыл ҧстаз іспеттес. Абай кҿкейінде жҥрген 

толғауларын, терең пікірлерін ҿз оқырмандарына ҿлең жолдарымен емес, басқа формада –

ешкімде жоқ, ҿзі тапқан, стильдік ҿсиетнама – қарасҿздер формасы ретінде ҧсынып отыр. 

https://alashainasy.kz/
https://alashainasy.kz/userdata/editions/pdf/357aaea02e5fd7568fd718511f65092f.pdf
https://articlekz.com/kk/article/15468
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Шҽкірттерімен ҽңгіме-дҥкен қҧрып, ҿз сҿзіне тҥсінік беріп отырғандай. Ҿлеңдеріндегі 

мҽселелерді жеңіл, қарапайым, оңай ҧғымдармен ҿз тыңдаушысына жеткізіп берді. Ойларын 

сол заманғы қазақтың болмысынан алады. Ҿзінің адамгершілік, ҽлеуметшілдік, 

ағартушылық, тҽрбиелік ойларын ойларын айтуда Абай педагогикалық ҽдісті жақсы қолдана 

білді. Философиялық тҧрғыдан қарастырып, сонымен қатар ҿз оқырмандарын оңайдан 

қиынға қарай, жақыннан жыраққа қарай, кҥлкілі жағдайдан ҥлкен толғаулы қорытындыға 

біртіндеп жетелейді. 

Абай қарасҿздерінде бала тҽрбиесіне, оның болмысына философиялық, моральдық тҧрғыдан 

қарауы қазіргі заманғы педагогика мен психологияны ҧштастыруға болады. Білімді балаға 

жастайынан қҧю керек деп жас баланың психологиясын философиялық тҧрғыдан талдайды. 

«Сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала кҥндегі «бҧл немене, ол немене?» деп, бір 

нҽрсені сҧрап білсем екен дегенде, ҧйқы, тамақ та есімізден шығып кететҧғын қҧмарымызды, 

ержеткен соң, ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сҧранып, ғылым 

тапқандардың жолына неге салмайды екеміз?», деп налиды. Сол кездегі қазақ баласына 

тҽрбиенің қараңғылығынан қорған, ғылымға ҧмтыл деп ҿсиеттейді. Мысалы алтыншы 

қарасҿзінде «Ҿзің тірі болсаң да, кҿкірегің ҿлі болса, ақыл табуға сҿз ҧға алмайсың. Адал 

еңбекпен ерінбей жҥріп мал табуға жігер қыла алмайсың», деп малдың соңынан тҥспе, 

кҿкірегіңді оят, аш деп білімге шақырады. Кҿкіректе сҽуле жоқ, кҿңілде сенім жоқ. Қҧр 

кҿзбенен кҿрген біздің хайуан малдан неміз артық? Қайта, бала кҥнімізде жақсы екенбіз. 

Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы кҥнде хайуаннан 

да жаманбыз. Баладағы білуге ҧмтылу, бір нҽрсені танып білу жақсы қасиет екенің атаумен 

бірге, ҧлкеннің надандығы сол жақсы баланы жаман тҽрбиемен қорлап бҧзғаның кҿрсетеді. 

Жиырма бесінші қара сҿзінде хат таныған адамға «дҥние арзанырақ тҥседі,»- дейді Абай. 

«Молданың оқуынан бас тартыңдар», деп ҥңдеу салады. Қалай болғанда да хат танығандар 

оқымағандардан ілгері. Сондықтан Абай мҽселені турасынан қояды: «Балаңа қатын ҽперме, 

енші берме, барыңды салсаң да балаңа орыстың ғылымын ҥйрет, Қазақты алға бастайтын 

жол – оқу. Орысша оқыт, кҿкірегі ашылады, тынысы кеңейеді, ел қатарлы ҿзгеге қор болмай, 

нҽсіп қылады» -дейді гуманист Абай. Мақсат орысша білуде ғана емес, оны білім, ғылым, 

ҿнер жолына тҥсу ҥшін пайдалану. Сол кезде қазақ даласына француз, неміс, ағылшын тілін 

оқыту қисынсыз еді. Батыстағы білім қорына шығару жолы тек орысша оқу. Абай реалист, 

демек ол шындықты нақтылы мҽнінде тҥсініп отыр. Кҿкірегің ашылса, ҽрі қарай қандай 

жолға тҥсеріңді ҿзің де білетін боласың. Отбасы, ошақ қасы тірліктен арылу, қҧтылу қажет. 

Ақын батыстың ғҧламалары Сократ, Аристотель, Гомердің еңбектерің оқып, 

зерделеген. Ҧстаздық, тҽрбиешілік ниетпен жиырма жетінші қарасҿзінде Сократ сҿзін береді. 

Бҧл ҽрине Платон мен Ксенофонттың естеліктері Сократтың шығармалары болып саналады. 

Абай Қҧнанбайҧлының ойынша ҥш-ақ нҽрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нҧрлы 

ақыл, жылы жҥрек» деген тағлымы бойынша Толық адам туралы тҥсінік береді. 

Мен «Жарма технология колледжі» КММ-нің І курс студенттері арасында шағын сауалнама 

жҥргіздім. Сауалнамаға қатысқан студенттер саны- 22 

1. «Толық адам» тҥсінігін қалай ҧғынасыз? Тҿмендегі қасиеттердің қайсысы болғанын жҿн 

деп санайсыз? 

а) қайрат, ақыл, жҥрек -62% (14 студент) 

ҽ) мейірім, ақыл, такаппарлық -7% (2 студент) 

б) имандылық, жҧрек, сабырлық-24 %(6 студент) 

2. Абай Қҧнанбайҧлының қарасҿздерінің негізгі ойы 

а) тҽрбие, мораль, ағартушылық -16% (4 студент) 

ҽ) ғылым, жан-жақты мҽселелер -33% (7 студент) 

б) дін, тҽрбие, ҿсиет, философия- 40 %(9 студент) 

в) басқа жауаптар-11% (2 студент) 

3. Абайдың қай шығармаларында білім, ғылым туралы жазылған, ата 

а) «Ғылым таппай мақтанба» -82% (18 студент) 

ҽ) «Инетренатта оқып жҥр.. -14% (3 студент) 
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б) Жігіттер, ойын арзан, кҥлкі қымбат- 4%(1 студент) 

4. Абайдың қарасҿздеріндегі жас ҧрпаққа тҽрбие, ҿсиет ретінде ойлары қандай? 

а) адамгершілік пен оқуға ҧмтылу -36% (8 студент) 

ҽ) хат тану, малдың соңынан жҥрмеу -23% (5 студент) 

б) ғылым алу, надандықтан қҧтылу, молдалық оқудан арылу- 41%(9 студент) 

«Естіген нҽрсені ҧмытпастыққа тҿрт тҥрлі себеп бар : ҽуелі - кҿкірегі байлаулы берік болмақ 

керек; екінші — сол нҽрсені естігенде я кҿргенде ғибрҽтлану керек, кҿңілденіп, тҧшынып, 

ынтамен ҧғу керек; ҥшінші — сол нҽрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, кҿңілге 

бекіту керек; тҿртінші - ой кеселі нҽрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, 

салынбау керек. Ой кеселдері: уайымсыз салғырттық, ойыншы-кҥлкішілдік, я бір қайғыға 

салыну, я бір нҽрсеге қҧмарлық пайда болу секілді. Бҧл тҿрт нҽрсе - кҥллі ақыл мен ғылымды 

тоздыратҧғын нҽрселер.» деп отыз бірінші қарасҿзінде қысқа жҽне нҧсқа тҥрде жас ҧрпақты 

ғибрат алуға шақырып, оның ҽдісің де тҥсіндіріп кетті. 

Келесі, яғни отыз екінші қарасҿзінде ағартушылық пікірлерін ҧсынады. Адам баласы білімді 

толық меңгеруі ҥшін не істеу керектігін ашып кҿрсетіп береді. Абай біріншіден, білім-

ғылымды бір керегіме жаратамын деп, шын мейірленіп ҥйрену керектігін, адамның кҿңілі 

шын мейірленсе, білім-ғылымның ҿзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға тҥсетінін, 

екіншіден, біреуден артылам деп, бақталастыққа бола ғылым ҥйрену адамшылықты 

азайтатынын, ҥшіншіден, ғылым ҥйренуге бар ықыласыңмен берілу керектігін, тҿртіншіден, 

оқығаныңды ақылға салып, таразылап, есте сақтап қалуға тырысу керектігін айтады. 

Бесіншіден, бар нҽрсенің дҧшпаны – уайымсыз салғырттықтан сақтанып, алтыншыдан, 

ғылымды, білімді сақтайтын сауыт – мінезді бҧзып алмауды қадағалау керектігін ескертеді. 

Ақын «Азғырылмайтын ақылы, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар» мінез болса, оқып, 

ҥйренгеннің пайдасы сонда ғана зор болады деген тҥйін жасайды. Абай айтқан ғылым, 

білімді меңгерудің бҧл амал-тҽсілдері ҿзінің жеке ҿмірлік тҽжірибесінен алынғандығы сҿзсіз. 

Осы ҧстанымдар арқылы білім,ғылым игерген кез келген талапты жас ҥлкен жетістіктерге 

қол жеткізіп, мағыналы ҿмір сҥре алады. 

Тағы да он бесінші қарасҿзінде қазіргі психологияға жақын келесідей тҧжырым 

жасайды. «Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, кҥнінде бір мҽртебе, болмаса 

жҧмасында бір, ең болмаса айында бір, ҿзіңнен ҿзің есеп ал! Сол алдыңғы есеп алғаннан 

бергі ҿмірді қалай ҿткіздің екен, не білімге, не ахиретке, не дҥниеге жарамды, кҥнінде ҿзің 

ҿкінбестей қылықпен ҿткізіппісің? Жоқ, болмаса, не қылып ҿткізгеніңді ҿзің де білмей 

қалыппысың?» талап қояды. Ҧрпақты Абай ҥлгісінде тҽрбиелеу ізгілікке, имандылыққа, 

адамгершілікке бастайтын жол. Осы жҧмыстардың бҽрі мақсатты, жҥйелі тҥрде бір-бірімен 

сабақтастыра отыра жҥргізген тиімді болмақ. Тҽлім-тҽрбие баланы қоршаған ортасынан - 

жақсы ата, жақсы ана, жақсы қҧрбы, жақсы ҧстаздан болады. Талап, ҧғым махаббаттан 

шығады. Ғылым-білімге махаббаттандырмақ ҽлгі айтылған ҥшеуінен болады. Ғылым-білімді 

ҽуелі бастан бала ҿзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпенен яки алдауменен ҥйір қылу 

керек, ҥйрене келе ҿзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым, білімді махаббатпенен 

кҿксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Осылай баланы білімге ҥйір болуды 

психологиялық тҧрғысынан қарастырада. Ғылым мен білімге қызықтыру, зор махаббатын 

жастайынан ашу ҿмірде ҿз тетігін табуға мҥмкіндік береді. 

«Талап балада да бар, оған талас қылуға болмайды. Бағана айттық қой, қуаты басында 

кішкене болады, ескермесе жоғалып та кетеді, ескерсе, кҥтіп айналдырса, зораяды деп. Жан 

қуатыменен адам хасил кылған ҿнерлері де кҥнде тексерсең, кҥнде асады. Кҿп заман 

тексермесең, тауып алған ҿнеріңнің жоғалғандығын жҽне ҿзіңнің ол мезгілдегіден бір басқа 

адам болып кеткеніңді білмей қаласың», деп қырық ҥшінші қарасҿзінде тоқталады. Бес асыл 

іске қосқан талап, ғылым-білім ҽрдайым ізденген тҧлғаға, яғни талапатыға болсын кез. Адам 

баласының ең жаманы - талапсыз. 

Абай қарасҿздерін зерттеуімнің мақсаты ондағы ғылыми-педагогикалық, философиялық, 

ҧлттық-психологиялық, тҽлім-тҽрбиелік пікірлерді жҥйелеп, сабақтастыра отырып, қазіргі 

оқу, тҽлім-тҽрбие ҥрдісіне ендіру тиімділігін зерделеу. 
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Абай шығармаларын, оның ішінде ғақияларын оқыту мен тҽрбие мақсаты: 

шҽкірттердің ойлануына, толғануына, пікір таластыруына ықпал ету, дҥниеге деген 

кҿзқарасын қалыптастыру, эстетикалық талғамын тҽрбиелеу, адамгершілік ҽлеміне жетелеу, 

оларды қҧр тыңдаушыдан еңбек етуші, білімді ҿз еңбегімен алушы, ізденуші дҽрежесіне 

жеткізу деп тҥсінген. Сонымен қоса жастарға Отанын, елін, халқын қҧрметтеу, тарихын 

сыйлау, мҽдениетін дҽріптеу, адамгершілік, ар-намыс, ой-сезімі таза, шынайы қалыпта 

тҽрбиелеуге жетелейді. 

Абай Қҧнанбаевтың қазақ балаларын сауаттандыруда қосқан еңбектері, қазақ 

жастарының білімді жан-жакты дамыған, кҿкірегі ояу кҿзі ашық етіп жасаған, қажырлық 

еңбегімен ҧстаздық қызметінің маңызы ҿте зор болды. 

Қазақ педагогикасындағы ірі тҧлғалардың бірі Абай ҿзінің қарасҿздері мен ҿлеңдері, 

эпостық шығармалары арқылы, жас ҧрпаққа мол тҽлім-тҽрбие қалдырған. ХІХғасырдың аяғы 

мен ХХғасырдың бас кезінде ҿмір сҥріп, қазақтың қоғамдық, ҽлеуметтік, рухани, мҽдени, 

ҽдеби ҿміріне белсене араласып, гуманистік, адамгершіліктік, демократиялық, 

педагогикалық идеяларды уағыздаған. Ҽдебиет тарихы, қазақ тарихы мен мҽдениетіне кҿп 

кҿңіл бҿлген. Медреседе алған білімімен ғана келер ҧрпаққа қҧны жетпес мҧра қалдырып 

отыр. Қазіргі жастарда ҿз елімізде болмасын, дҥниенің қай тҥкпірінде болмасын білім алуға 

мҥмкіндігі бар болғанымен, Ҧлы Абай атамыздың сара жолымен жҥретіндер кемде кем. 

Қазақ халқының мақтанышына айналған тҧлғамыздың армандары оның педагогикалық 

идеяларының басты кҥші: ағартушылық, ҿз елін, халқын сауаттандыру, қазақ балаларының 

кҿзі ашық, кҿкірегі ояу етіп, басқа елдермен тең ету еді. Абайдың қарасҿздері қазақ 

философиясында негізгі тҥрткі болса, оның басқа шығармалары қазақ ҽдебиетін, 

педагогикалық идеяларын, ҧлттық тҽлім-тҽрбиесі, шығармаларының ҥндестігі болашақ 

ҧрпаққа берер, ҿнегесі мол екендігін айқындайды.Оның педагогикалық идеяларын 

сабақтастыра оқу, тҽлім-тҽрбие, психология ҥрдісінде қолдануға жаңаша жол ашады. 

Тҧлғаны тҽрбиелеудегі педагогикалық ойларының басты идеясы толық адам 

тҽрбиелеу, адамгершілік-этикалық кҿзқарастары ақынның дидактикалық идеялары оқу, 

ғылым іздеу, ҿнерге ҧмтылу секілді тҧжырымдарын мҥмкіндігімізше терең зерттеп, оларды 

тиімді пайдалануымыз керек. 

Абай шығармаларың оқыту қазіргі тҽлім-тҽрбие, педагогика-психологиялық 

жҧмыстардың тиімділігіне септігін тигізеді. Осы ілім арқылы дҥниетанымы қалыптасқан, 

білімі терең, ой-ҿрісі кең жеке тҧлғаны қалыптастыруға мҥмкіндік аламыз. Абай ілімі — 

рухани-адамгершілік ҽлем қоймасының кілті тҽрізді. Сол кілтпен рухани дҥниенің қақпасын 

ашып, рухани ҽлемнің байлығын молынан кҿруге болады. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Мемлекеттік ресми материалдары (заңдар, қаулылар, жҽне т.б.) Қазақстан Республикасы 

Білім жҽне Ғылым министірлігінің қҧжаттары (тҧжырымдамалар, бағдарламалар т.б.). 

2. А.Қҧнанбаев шығармшылық мҧралары мен ғылыми еңбектері Алматы: Мектеп, 2007; 

3. Абай Қҧнанбайҧлының қарасҿздер жинағы. Семей 2007ж 

4. Абай. Энциклопедия. «Атамҧра» баспасы, 1995ж 5. Осы тақырып бойынша 

философиялық, психологиялық, педагогикалық, мҽдени-тарихи, ҽдеби деректер, мерзімдік 

басылым, электрондық ақпараттары. 
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ИЗУЧЕНИЕ «СЛОВ НАЗИДАНИЙ» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Муздыбаева Айгуль Кабдешовна 

КГКП «Педагогический колледж имени М.О.Ауэзова» 

 

Взрастить у себя мы должны 

Стремление к знаниям, честность и сострадание 

Назидания Абая 

                                                                                                              Слово тридцать восьмое. 

 В этом году наш народ будет широко отмечать 175 лет со дня рождения великого 

философа, просветителя, поэта казахской Степи Абая Кунанбаева. На уроках литературы я 

стараюсь глубже и внимательнее знакомить учащихся  с отдельными лирическими 

стихотворениями Абая, посвящѐнных природе, любви; заострить внимание студентов на 

нравственно – философских размышлениях акына на «вечные» темы – патриотизм, любовь, 

образование.  

 В последние десятилетия жизни Абай обращается к прозе. Он создает цикл бесед – 

рассуждений - «Гаклия» или «Назиданий», состоящих из 45 «слов». Трудно назвать жанр, к 

которому можно было бы отнести их. Эти «сҿз» («слова»), отличаются исключительно 

тщательной стилистической отделкой, представляющих собой философско - 

моралистические высказывания поэта и выражены мастерским, образным языком. 

Адресованные к слушателю, они иногда носят форму прямого обращения к нему с глазу на 

глаз и окрашены то в иронически-желчные, то глубоко грустные тона. Абай становится то 

гневным судьей врагов народа, то защитником  угнетенных, часто его «сҿз» превращается в 

скорбную исповедь человека, ощущающего свое одиночество в мрачный век господства 

беспросветной тьмы. Это своеобразные лирико-публицистические, социально-философские, 

общественно-политические, морально-этические этюды о многочисленных явлениях 

действительности, жизни людей, общества, природы. 

 Со времен Абая прошло более сотни лет, но «Слова назидания» и сегодня актуальны 

как никогда. Чему учит, к чему призывает Абай, обращаясь к нам, своим потомкам? Жить в 

честности, относиться с уважением к другим нациям, веровать в Бога, тянуться к знаниям, 

учиться ремеслу, развивать свои душевные качества. 

  Абай современен и в двадцать первом веке. «Книга слов» имеет не только 

высокохудожественную, литературную ценность, но является также философским трактатом 

и даже учением. В век высоких технологий и гонки за красивой,  глянцево-гламурной 

жизнью у многих может возникнуть вопрос: кому это нужно? А нужно в первую очередь 

нашим потомкам. «Человек – дитя своего времени. Если он плох, то в этом виноваты 

современники»,-пишет Абай. В своих назиданиях Абай осуждает пороки человеческие, не 

зависящие от материального или служебного положения, от национальности и 

вероисповедания. 

 Мыслитель  раскрывает взгляд на наиболее актуальные проблемы. Он размышляет о 

достоинстве человека, о вере и неверии, о воспитании молодежи, о необходимости культуры 

и просвещения, об отношении к людям других национальностей, о старости и смерти. Но все 

эти разнообразные мотивы сплетаются, в сущности, в единый проблемный узел. Главная 

мысль – это утверждение красоты человеческого духа, неисчерпаемых возможностей 

личности. ―Качества духовные – вот что главное в человеческой жизни‖, – утверждал Абай. 

 Многие афоризмы, крылатые слова, слова глубокой мысли и поучения ―Слов‖ Абая 

стали популярными в народе: 

 “Простолюдин, прославленный за ум, выше царя, увенчанного счастьем”, 

 “Сын своего отца – недруг народу, сын народа – твой друг”,   

 “Достойный трудится для человечества”, 

 “Помогай достойному; поможешь человеку пустому – только себе повредишь”, 

 “Если хочешь, чтобы дело ладилось, сумей за него взяться” 

 Кричащий в гневе смешон, молчащий в гневе - страшен. 
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Каждая строчка «Книги слов» пронизана философским духом и буквально состоит из живых 

цитат.  Каждая страница Абая- собрание мудрых уроков.  

 И на уроках литературы мы с учащимися стараемся  вновь и вновь переступать порог 

великой духовной школы, в которой наследие казахского классика  заняло достойное место!  

Я предлагаю студентам разнообразные творческие задания.  Например, даю  список 

афоризмов, крылатых слов. Учащиеся выбирают наиболее понравившийся афоризм и по его 

теме проводят дебаты, раскрывая важность, мудрость, актуальность данной темы. Учащиеся 

осознают важность новых размышлений при прочтении философского трактата «Слова 

назидания», помогающие осмыслить много из того, что происходит сегодня. 

 Следующая форма работы: студентам предлагаются вопросы, ответы на которые они 

должны найти в «Словах назидания»: 

1.Что должно способствовать успеху дела? (ответ: сердечным будь, человечным будь, 

трудись не жалея сил.) 

Работу можно усложнить, сделать более интересной: группу разделить на две команды. Одна 

команда сама составляет вопросы по «Словам назидания», вторая – находит ответы, дает 

толкование. 

 Так, исследуя назидания Абая, студенты приходят к выводу, что идеальное общество 

по Абаю – общество тружеников, мирное, взаимопонимающее, помогающее другу другу, 

доброе и справедливое.  А высшее назначение человека по Абаю – приносить пользу людям. 

 Увлекшись  творчеством Абая, студентка 208 «А» группы Тунгатарова Венера 

написала собственное стихотворение, которое посвятила великому философу, поэту, 

просветителю – Абаю. В  стихотворении Венера попыталась выразить свое личное 

отношение к Абаю, его творчеству с точки зрения сегодняшнего поколения. 

 Первый поэт казахов – Абай Кунанбаев. Ни в раннем, ни в позднем периоде истории 

казахов не известно имя поэта, превосходящего его по величию духа, -  сказал о поэте-

просветителе Ахмет Байтурсынов. 

 Абай – достойный сын своего народа. Имя и творения его пережили свою эпоху.  

Он – гордость казахского народа. Само произведение «Слова назидания» должна быть 

настольной книгой  каждого молодого человека, вступающего мир самостоятельной жизни. 

 

Использованные источники: 

1. https://stihi.ru/2015/09/13/2728  

2. https://ru.wikipedia.org/wiki  

3. https://www.facebook.com/pg/IIbrahim2020/posts/?ref=page_internal 

4. https://yvision.kz/post/616347  

5. Абай Стихи. Слова назидания [Текст] / Абай. - М. : Русская книга, 2013. - 240 с.  

6. Анастасьев, Николай. Абай [Текст] : тяжесть полета / Н. Анастасьев. - М. ; Астана : 

Молодая гвардия : Фолиант, 2008. - 383 с. 

7. Григорьев Е. И. Прометей великой степи [Текст] / Григорьев Е. И. - Усть-

Каменогорск : б. и., 2014. - 364 с 

8. Есим Г. Философский трактат об Абае [Текст] / Есим Г. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2006. - 76 с. 

 

 

АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ОҚЫТУДЫҢ  ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Жайлаубаева Айжан Рыскалиевна  

 «Зайсан технология колледжі»  КММ 

 

Техникалық прогресс пен ғылыми ақпарат кҿлемнің ҧлғая тҥсуі, мектептегі жҽне оқу 

орындарындағы  білім беру мазмҧнын қайта қҧру жҽне оқу-тҽрбие орындарының іс-ҽрекет 

қағидаларын қайта қарау, мҧның бҽрі оқытушының кҽсіби біліктілігі мен тҧлғасына, бҥкіл 

https://stihi.ru/2015/09/13/2728
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://www.facebook.com/pg/IIbrahim2020/posts/?ref=page_internal
https://yvision.kz/post/616347
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педагогикалық ҥрдістің тҧлғалық бағдарлануына қойылатын талаптардың сҿзсіз арта тҥсуіне 

алып келеді. Бҥгінгі таңда оқу орындарының оқу ҥрдісін жетілдіру ҥшін инновациялық білім 

беру технологияларын пайдаланудың тиімділігін ҿмірдің ҿзі дҽлелдеп отыр.Білім берудегі 

инновациялар – қоғамның тҧрақты ҿзгеріп отыратын мҧқтаждықтарына сҽйкес оның 

дамуының қажетті жҽне табиғи шарты. Бір жағынан қҧндылықтардың сақталуына ықпал 

етсе, екінші жағынан, олар барлық екі нҽрседен бас тартып, ҽлеуметтік қайта 

жасалымдардың негізін ҿздері алады. Осыдан келіп, оқу ҥрдісін қазіргі деңгейде жҥргізуге 

талпынғандарға арналған ерекше талаптар туындайды.Жаңа мазмҧнға жаңа ҽдістер жҥйесі 

қажет. Бҥгінгі кҥні білім беру мекемелерінде оқыту ҥрдісін технологияландыру ҿзекті 

мҽселелердің бірі болып отыр. Технология мен ҽдіс-тҽсілдің ара-жігін ажырату да қарапайым 

оқытушы ҥшін кейде қиын болып жатады. 

Ҧлы Абай жиырма бірінші қарасҿзінде «Ғылым, ҿнер – дҥниенің кілті. Оны білгенге 

дҥние арзанырақ тҥседі» – дейді. Абай «ғылым, ҿнер» дегенде алдымен білімді меңзеп 

отырса керек. Ҿзі ҿмір сҥрген ХІХ ғасырда халқының жаппай сауатты болуын аңсаған 

ағартушы, ойшыл ақын қазақтың тек ғылым-білімнің арқасында ғана озық елдің ойлы 

азаматы атанарына сенген. ХХІ ғасырдың Абай заманынан уақыт айырмашылығы 

болғанымен, ғылым-білім, мақсат-мҥдде хақында тҥсінік ҿзгерген жоқ. Бҽсекеден тҧратын 

бҥгінгі ҽлемде ҧлтымыздың ҿзгелерге тҽуелді болып кетпеуі ҥшін басты тегеурені – білім 

болмақ. Ал білім беру жҥйесіне инновациялық технологиялардың енгізілуі, оқытудың 

дҽстҥрлі ҿнімсіз стилін ығыстырып, оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыруға, яғни танымдық белсенділігі мен ҿзіндік ойлауын қамтамасыз ететін 

дамытушы, сындарлы білім беру моделіне кҿшуге жол ашады. Ҽлемдік білім беру жҥйесіне 

негізделген осындай басым бағыттарды кҿздей отырып, оқушының ойы озық, саналы, дара 

тҧлға ретінде дамуын қамтамасыз ету басты нысанада қарастырылады. 

Оқытушының  рҿлі білім алушы ҿз ҽлеуетіне сҥйеніп жҽне оқыту технологиясын қолданып, 

ҿздігінен білім алатын білім беру ортасын қҧру болып табылады. Білім беру саласындағы 

осындай мазмҧндық ҿзгерістер талабынан оқыту ҽдістемесін жетілдіру, білім беру ісін 

инновацияландыру мҽселесі туындап отыр. Осыған орай Қазақстан Республикасының «Білім 

туралы» Заңында «Білім беру жҥйесінің басым міндеттерінің бірі-оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» деп атап кҿрсетілген.Бҥгінгі таңда оқытушының  ең 

басты міндеті де дайын білімді, дағдыларды меңгеріп, қайталайтын ғана емес, 

шығармашылық бағытта жҧмыс істейтін, біртума ойлау қабілетімен ерекшеленетін, рухани 

бай, жан-жақты дамыған қҧзіретті тҧлғаны қалыптастыру болып отыр. 

Қазіргі білім беруде дарын тҽрбиелеу, жан-жақты дамыған дара тҧлға қалыптастыру 

басты мақсат болса, осы мақсаттарға жетудің бір жолы – іздендіру бағытындағы 

шығармашылық жҧмыстар болып табылады. 

Ҽлемдік деңгейдегі ақындардың бірі, мҽдениет, пҽлсапа, музыка, ой дҥниесінің 

алыбы, эстет, гуманист, моралист, ағартушы-демократ, шешен, заңгер, ҽділ би, аудармашы, 

қоғам қайраткері, тҽрбиеші-ҧстаз Абай қазір еліміздегі тҥбірлі ҿзгерістер негізінде ҽлемде 

танылып жатыр. Абай аты ҽлемді шарлады. Қазір жас ҿскіндерге нағыз Абайды, дана 

Абайды қайта танытып, қайта қауыштыру мҽселесі кҿтерілуде. Кезінде оқулықтарда Абай 

ҥстем тап ҿкілдерін, қоғамдағы ҿз заманында орын алған кемшіліктерді сынаушы, жҥрегі у 

мен зарға толы «ҽлеуметтік Абай», біржақты Абай ретінде қарастырылды. Ал осы тҧлғаның 

басқа қыры қағыс қалады. Осы жерде еріксіз Пушкиннің «Цель поэзии – поэзия» деген сҿзі 

еске тҥседі. 

Абай – тек қазақ халқының мақтанышы емес, кҥллі адамзатқа ортақ, ҧлы тҧлға, 

ҽсіресе, орыс пен қазақ халықтарының арасында достық байланыстың тҥзілуін ҥндеген, 

соған дҽнекер болған жан. Екі ел арасындағы ҽдеби байланыстардың бастауы болған да 

Абай. Оның философиялық дана ойлары, жауһар жырлары - ҽлем халқына ортақ асыл 

қазына. 
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Қазір Абайдан саяси, идеологиялық таңбаларды алып тасталды. Ақын поэзияның 

терең пҽлсапалық мҽні, кҿркемдік дҽрежесі тҧтастай қарастырыла бастады. тек бір ҧлттың 

кҿлемінде ғана емес, адамзат ҽлемінде ірі қҧбылыс болды. Жалпы Абай жайында, Абай 

мҧрасын жас ҧрпақпен қауыштыру айналасында сҿз болғанда орыстың тамаша ақыны 

Марина Цветаеваның мына сҿзі еріксіз еске тҥседі: «Трудно говорить о такой безмерности, 

как поэт. Откуда начать? Где кончать? И можно ли вообще начинать и кончать, если то, о 

чем я говорю: Душа есть все – всюду вечно!» . Ҽрине, Абай тек қана ақын ғана болса, оның 

асыл мҧрасын оқытудың ҿзекті мҽселелері ҧстаздар қауымының алдына дҽл қазіргі 

кезеңдердегідей ерекше жауапты, аса қиын да кҥрделі сҧрақтарды қоймас еді. 

Бҥкіл саналы ғҧмырының басым бҿлігін Абайға арнаған данышпан Ҽуезов те оның мол 

мҧрасын «тек шҿмішпен ғана сҥзіп алдым»  деген. 

Ҿлмейтҧғын артына сҿз калдырған..." - дейді. "Адам ҿлмес" дегеннің мағынасы ҿзі 

ҿлсе де, кейінгіге сҿзі, айтқан ойы қалады деген пікірге сыяды. Абай "Ҿлең -сҿздің патшасы" 

ҿлеңінде «Сҿз тҥзелді, тыңдаушы, сен де тҥзел!" -деп жҧртшылықтан ақындық сҿзге зор 

маңыз беріп қарауын, поэзияның жоғары қоғамдық міндетін тҥсіне білуін талап етті. Жаңа 

танымның баурап аларлық кҥшін, жаңа ақындық сҿздің қҧнын ҽрбір адамның тани 

алатынына қазақ ҿмірінің сол кездегі жағдайында толық сенім арту қиын да еді. Абай оны 

жақсы тҥсінді, мҧны оның "Мен жазбаймын ҿлеңді ермек ҥшін" деген ҿлеңіндегі мына 

шумақтар толық дҽлелдейді: ..." Шу дегенде қҧлаган тосаңсиды, Ҿскен соң мҧндай сҿзді 

бҧрын кҿрмей". 

Бҧдан біз ақын ҿлең-жырларындағы жаңа, соны ой-пікірлерді жҧртшылықтың қалай 

қабылдайтынына ерекше мҽн бергенін айқын аңғарамыз. Ҿлең-жырға кҿңіл қоятын мҽн-

жайын тҥсініп байыбына жетуді талап етті. "Сыртын танып іс бітпес, сырын кҿрмей". Абай 

ақын халықтың тағдыры мен қасіретін терең тҥсініп, оның жоғын жоқтаушы болуға тиіс деп 

санаған. Абайдың ҿлеңдерінің ішінде мазмҧны жағынан да, кҿркемдік бітімі жағынан да 

ерекшеленіп тҧрған ҥздік туындылар мол. "Сегіз аяқ", "Сен мені не етесің", "Қан сонарда 

бҥркітші шығады аңға", "Қалың елім, қазағым, кайран жҧртым", "Жаз", (Жаздыгҥні шілде 

болғанда) "Желсіз тҥнде жарық ай", "Болыс болдым, мінеки", "Қызарып, сҧрланып", "Келдік 

талай жерге енді", "Ҿлсем, орным қара жер сыз болмай ма?", "Кҿк тҧман - алдындағы келер 

заман" секілді ҿлеңдерінің қай-қайсысын алсақ та, мҥлде тың дҥние, шығармашылық 

жаңалық. Бҧларға қоса "Ем таба алмай", "Ата-анаға кҿз қуаныш", "Сағаттың шықылдағы 

емес ермек", "Нҧрлы аспанға тырысып ҿскенсің сен", "Ауру жҥрек ақырын соғады жай", 

"Ҿлсе ҿлер табиғат, адам ҿлмес", аударма ҿлеңдерден "Жалғыз жалау жалтылдап", "Жолға 

шықтым бір жым-жырт тҥнде жалғыз", "Қанжар", "Мен кҿрдім ҧзын қайың қҧлағанын" 

сияқты тағы сан алуан шығармаларды атауға болар еді. Абай ҿлеңдерінің кҿбі не тақырыбы, 

не стилі, жанрлық сипаты немесе ҿлең ҿрнегі жағынан мҥлде жаңа болып келетіндіктен осы 

топка жатқызуға болады деген туындыларды тҥгел қамтып, бҿліп алудың ҿзі ҿте қиын. Міне, 

осындай ондаған кемеліне келген ҿлең ҥлгілерін туғызған Абай соларға ҧқсас, біртектес 

ҿлеңдер жазуға ҥмтыла бермейді. Ҽрине, қай ақында болсын бірнеше ҿлең-дер тақырыбы 

жағынан жалғас келіп отырады. Бҧл сол тақырыпқа тереңдеп бару ҥшін қажет. Бірақ ол 

тақырып ҽр ҿлеңде ҽр қырынан ашылады. Абайдың сарқылмас шығармашылық тапқырлығы, 

оның қолынан шыққан кемеліне келген, кҿркемдік бітімі жағынан мҥлтіксіз ҿлең ҥлгілерінің 

кҿптігі жҽне ҽрқайсысының бір-біріне ҧқсамайтын, жаңаша сипатты дҥние болып келетіні. 

Абайдың тіпті жылдың тҿрт мезгілін суреттейтін "Қыс", ("Ақ киімді, денелі, ақ сақалды"), 

"Кҥз" (Сҧр бҧлт тҥсі суық қаптайды аспан"), "Жаз" ("Жаздыгун шілде 

болғанда'')."Жазғытҧры" ("Жазғытҧры қалмайды қыстың сызы") секілді бір топқа, циклге 

жататын ҿлеңдері де ҽрқайсысы мазмҧн-мағынасы, суреттеу тҽсілі, қҧрылысы жағынан ҽр 

тҥрлі болып шыққан. Сондай-ақ ҿлең, ҽн-кҥйдің мҽнін, ақындық ҿнердің қасиетін 

бағалайтын,.тақырыбы жағынан бір-біріне жалғас "Ҿлең-сҿздің патшасы, сҿз сарасы", 

"Біреудің кісісі ҿлсе, қаралы-ол". "Мен жазбаймын.ҿлеңді ермек ҥшін". "Кҿңіл қҧсы 

қҧйқылжыр шартарапқа". Ҿзгеге кҿңілім тоярсың", "Адамның кейбір кездері" деген 

шығармалары да ойды ҽр қырынан ҿрбітуі пікір соныңғы, бейнелеу, айту ерекшелігі 
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бойынша бір- бірінен ҿзгеше сипатталған. Осындай бір-біріне ҧқсамайтын ҽр ҿлеңінде 

акынның ҿнерпаздық тҧлғасы ҽр қырынан кҿрініп, жаңаша сипат табады. '"Ҿлсе ҿлер 

табиғат, адам ҿлмес". "Кҿк тҧман алдындағы келер заман". "Сағаттың шықылдағы емес 

ермек" деген сияқты ҿлеңдерін оқыса, онда Абай -ойшыл акын екен деп танимыз, "Жҥрегім, 

нені сезесің", "Не іздейсің, кҿңілім, не іздейсің", "Жҥрегім, ойбай, соқпа енді" секілді 

ҿлеңдерді оқығанда, Абай асқан сыршыл лирик акын-ау деп тамсанамыз. Ал "Қан сонарда 

бҥркітші шығады аңға". Жаздыгҥні шілде болғанда". "Желсіз тҥнде жарық ай". 

Халықтың сҿйлеу тілініңі, қазақтың ауызекі ақындық жҽне ҽн ҿнерінің байлығын кең 

пайдалана отырып, ол ҿлең сҿздің шеберлік кҧралдарын жетілдірді, ҿлеңдік ҿлшемінің 

интонациялық -ритмикалык, байлығын терең ашып кҿрсетті, жаңа ырғакты, ҥйлесімді ҿлең 

ҥлгілерін енгізді, ақындық тілдің образдылық-бейнелеу, стилистикалық мҥмкіндіктерін 

молықтырды. Қазақтың ақындық тілін ҽдеби тілін ҧстартып жетілдірді, ҽдеби тілді биік жаңа 

сапаға кҿтеріп, жаңа ҥлгіде қалыптастырды. 

Абайдың XIX ғасырдың 90-жылдары ҿзінің ой толғаныстарын қарасҿздермен жазғаны 

барлығымызға мҽлім. Ҿз шығармасын қарасҿзбен жазудың публицистикалық тҥрінің негізін 

қалаушы Шоқан болса, кҿркем қарасҿз қазақтың кҿркем жазба ҽдебиеті тарихында Ы. 

Алтынсариннен басталады. Ал одан ҽрі дамытушы Абай болды. 

Абайдың қарасҿздері кҿркем ҽңгіме емес – ғақлиялық даналық сҿздер. Онда ғылыми – 

философиялық толғаныстар кең орын алған. Абай қарасҿздерді жазуға зор дайындықпен 

келген. Ол бҧл еңбектерін діни сопылық – теологиялық ғылымды да, жаратылыс зандарын 

ашқан Галилей, Коперник, Спенсер, Ньютон, Пифагор, Дарвин еңбектерінде, ертедегі 

философ ғылымдар Сократ, Аристотель, Платон шығармаларын да, Шығыстың ойшыларды 

Фирдоуси, Шамси, Қожа Хафиз, Бабыр жҽне т.б. еңбектерін де оқып, ақыл-парасаты ҽбден 

толықсыған шағында жазуға кіріскен. Ол қарасҿздердегі келтірілген терміндік атаулар мен 

сілтемелерден немесе ой – пікір ҥндестігінең байқалады. 

Абайдың қарасҿздерінің ҿзіндік ерекшелігі бар. Сҿйлемдері қысқа, мағынасы терен, 

оқушыға ой саралық , ғибрат беруді кҿздей қҧрылған. Кҿпшілік қарасҿздерінде 

философиялық сҧрау беріп, сол сҧрауға ҿзі жауап беруге тырысады немесе ҿзімен-ҿзі кеңесу 

, ой-пікір білдіру ҥлгісінде қҧралады. Бҧл – Батыс, орыс ойшылдарының қҿп қолданған ҽдісі. 

Ғылым, қҿркемҿнер, этика мҽселелері туралы ҿз кҿзқарастарын білдіруде олар осы ҽдісті 

кеңінен пайдалған. 

Абай ҿзінің қарасҿздерің жазудағы мақсатын бірінші сҿзінде былай баяндайды: 

«Ақыры ойладым: осы ойыма келген нҽрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара 

сияны ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сҿз тапса, жазып алсын, я оқысын, керегі 

жок десе, ҿз сҿзім ҿзімдікі дедім де, ақыры, осынған бел байладым. Енді мҧнан басқа ешбір 

жҧмысым жок». Бҧл – ел қамын ойлаған ҧлы ойшылдың ҿмір, қоғам, тіршілік, адамдар 

арасындағы қарым -қатынас жҿніндегі кҿзқарасының жиынтығы, философиялық ой 

топшылауы еді. 

Абайдың кҿптеген ҿлендеріндегі сияқты қарасҿздерінде де нақыл, мақал- мҽтелге 

айналып кеткен айшықты сҿз тіркестері жиі кездеседі. Мҽселен, «Еңбек етсең ерінбей, тояды 

қарның тіленбей», «Бақпен асқан патшадан, мимен асқан қара артық», «Қайғысыздан сақ 

бол, қайғылыға жақ бол», «Қайратсыз ашу – тҧл, тҧрлаусыз ғашық – тҧл, щҽкіртсіз ғалым – 

тҧл», «Биік мансап – биік жартас, ерінбей еңбектеп жылан да шығады, екпінден ҧшып қыран 

да шығады», т.б. 

Абай еңбектің адам баласының игілігі ҥшін қажетті іс-ҽрекет екенін айта келіп, оны 

жоғары адамгершілік қасиетпен байластырына қарастырады. Мҽселен, ол: «Ҿзің ҥшін еңбек 

қылсаң, ҿзі ҥшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамгершіліктің қарызы еңбек қылсан, 

Алланың сҥйген қулынын бірі боласың», Ҽкесінің баласы – адамның дҧшпаны, адамдың 

баласы - бауырың деп бҥкіл адам баласын сҥю, халыққа, кҿпке пайдасын тизігу сияқты ҧлы 

гуманистік қасиеттерді дҽріптейді. Абайдың қарасҿздеріндегі еңбек, ғылым, адамгершілік, 

ҽділдік, т.б. туралы ой – пікірлер оның ағартушылық, демократиялық қҿзқарасын айқындай 

тҥседі. 
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Абай шығармаларын жас ҿскіндерге жеткізу, оның сҧлулығы мен маңызын тҥсіндіру, 

Абай ҽлемімен қауыштыру мҽселелері ҽдебиетті оқытудың ҿзекті дҥниесі деп айтсақ 

қателеспеспіз. Абайды таныту – қазақ халқын таныту. Абайды таныту – қазақтың 

даналығын, қазақтың сҿз ҿнерін таныту. Абайды таныту – қазақтың ғажайып бай тілін 

таныту. Абайды таныту – адам деген қандай болады, соны таныту. Абайды таныту – 

сҧлулықты, махаббатты, ізгілікті, адамдықты таныту. 

Абай поэзиясының сҧлулығынан бойымызға қуат алып, жан дҥниемізді тазартып, 

сҧлу жанды жас ҧрпақ тҽрбиелеу – адами да, ҧстаздық та борыш . Ҽр ҧрпақ, оның ҽр ҧстазы 

ҧлы ақын мҧрасын оқыту жайында іздене береді. Ҧлы Абай халқымен бірге жасап, ҽр 

ҧрпақтың кҿз кҿргеніндей, замандасындай жан дҥниесі, жҥрегінде ҿмір сҥре береді. 
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ОРТА  БУЫН ОҚУШЫЛАРЫНА  АБАЙДЫҢ  ҚАРА СӚЗДЕРІН  ОҚЫТУДЫҢ  

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Оспанова  Ляйля  Тоқабайқызы 

Жоғары  санатты, І деңгейлі, шебер – педагог, қазақ  тілі  мен  әдебиет  пәні  мұғалімі 

«Т.Аманов  атындағы №16 жалпы  орта   білім  беретін мектеп» КММ 

 

Қазақ даласын  торлаған  надандық  тҥнегінде шамшырақтай  сҽуле  тҿгіп, болашақ  

ҧрпаққа  ҿз  шығармаларымен жол  кҿрсетіп, жҿн  айтып, артында  ҿшпес  із  қалдырып  

кеткен  Абай  атамыздың қарасҿздері  туралы  ҽңгіме  тіпті  бҿлек. Ақынның  ҿлеңдерін  

бастауыш  сыныптан  жаттап  ҿскен балалар, ҽр  ҿлеңнің қазақ  баласы  ҥшін  қаншалықты  

қҧнды  дҥние  болып  табылатынын жҥрегімен  сезіп,  санасымен  тҥйсініп  ҿседі. Ҽр  сҿзін  

ҧстазының  кҿмегімен  тҥсініп  алуға  тырысатыны  анық. 

Орта   буынға  ҿткенде  бойы  мен  ойы  ҿскен  балаға енді  Абайдың  қарасҿздеріндегі  

философиялық ой  мен  терең  тҽрбиені,  ҿмірлік  ҧстанымды, болашаққа  бағдар  беретін  

тҽлімді  тҥсініп,  санасына  сіңіру мҽселесі  тҧрады. Осындай  кезде қазақ  тілі  мен  ҽдебиет  

пҽні  сабақтарында ҿтілетін  Абайдың  біраз  қарасҿздерінің мҽнін ашып, мағынасын  тҥсініп  

алуы ҿте  қажет  дҥние. Ҽдебиетті  меңгерген   балаға  басқа  пҽндерді  меңгеру де  оңай  деп  

ойлаймын. Бҧл  бір  жағынан  ҿтпелі  кезеңде  тҧрған баланы  тҥзу  жолға  салып, 

болашағына  ойлана  қарауына ҥлкен  ҽсер  етеді.  

Мектеп  бағдарламасында Абайдың  қарасҿздерін оқыту  6-сыныптан  басталады. 

Қазақ  ҽдебиеті  пҽнінің бір  тоқсанында  ҿтілетін барлық  тақырып «Абайды  оқы,  таңырқа!»  

деген бҿліммен  берілген. Бҧл мҧғалім ҥшін  ҽрі ҿте  кҥрделі, ҽрі ҿте  жауапты бҿлім екені  

айдан  анық. Себебі, осы бҿлімнен  алған  білімдері,  тҥсініктері бала  ҥшін  адамгершіліктің, 

Абайды  танудың  алғашқы  баспалдақтары  болып  табылады. Абайдың  ҿмірі  мен  

шығармашылығынан  басталған бҿлім, ақын  шҽкірттерін, ақын  шығармаларының  

зерттелуін, бірнеше  ҿлеңін  талдай  келе,  «Бірінші сҿзін», «Жетінші сҿзін», «Отыз бірінші 

сҿзін»  қамтиды. Осы  қарасҿздерді  бала  тҥсінігіне лайықтап, ҽр  сабақта  шеберлікпен 

тҥсіндіре  білу – мҧғалімнен ҥлкен  жауапкершілікпен  қатар, шеберлікті де талап  етеді. 

Ақын  шығармашылығын бастау  алдында  оқулықта берілген  «Абай – ӛз халқының ең 

ардақты, аяулы арманын, ой-пікірін,терең сезім-сырын, ұлттық мінез-құлқын жеріне 
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жеткізе жырлаған, жарқын бағыттағы жаңа жазба әдебиеттің атасы, қазақ кӛркем 

әдебиетінің кӛрікті тілін ұстартқан, құдіретті ақындық ӛнерімен үлгі-ӛнеге жайған 

классик ақын» - деген  Абайтанушы ғалым  Қайым Мҧхаметхановтың сҿзін  тҥсіндіруден, 

мҽнін  ашудан  бастаған  жҿн  деп  ойлаймын. Бала  тҥсінігіне лайықтап тҥсіндірсе, шын  

мҽніндегі Абайға қандай  баға  берілгенін бала  сезіне  бастайтыны  анық  деп  ойлаймын. 

Абайдың  бірінші қара сҿзін оқытуды  бастағанда-ақ ақынның осы  сҿздерді  жазудағы  

мақсатын  тҥсіндіріп, мҽнін  ашып  беру  қажет. Бҧл  сабақта алдымен қҧлағына жағымды  

естіліп, сҿздердің  ҽуезін  қҧлағына  сіңіру  ҥшін қарасҿздің  аудиожазбасын  тыңдатамын. 

Ҽрине, бірінші  тыңдағаннан баланың сҿздің  ҽуеніне  елтуден  басқа  мағынасын  

бойламайтыны  анық  нҽрсе. Келесі  кезекте ең  алдымен баланың ойын  қозғау  ҥшін  

сҧрақтар қойылады. Мысалы: «Адам  біреуге не  ҥшін  ақыл  айтқысы  келеді?», «Сен  кімге  

ҿзің  білетін ҿмір  тҽжірибең  туралы  айтар  едің?», «Жанашыр  болу  дегенді  қалай  

тҥсінесің?», «Ҧстаздарыңды  саған  жанашыр  адамдар  қатарына қосасың ба? Неге?»,  «Ал  

Абайды осы  қатарға  қоса аласың ба? Неге?» т.б  осындай  сҧрақтар  қою  арқылы ақынның  

қарасҿздер  жазудағы  мақсатына  біртіндеп  ҽкелуге  болады. Келесі  кезекте оқулықтағы  

«Бірінші  қарасҿзді»  ҿздеріне  оқып  шығуды  тапсырдым. Тҥсінуге  қиындық  тудырған  

сҿздер  болса, сҿздікпен  жҧмыс жҥргізіледі. Бала  қҧлағына сіңіру  ҥшін  «Бірінші  

қарасҿздің» аудиожазбасын  қайта  тыңдауды ҧсындым. Осыдан  кейін-ақ  оқушылар сҿздің  

мҽніне  жете  бастады. Ҿздері  не  тҥсінгенін  ортаға  салды. Топтаса  отырып, «Бірінші  

қарасҿз»  бойынша  тірек  сҿздер  мен  сҿз  тіркестерін анықтады. Ҽр  топ  ҿз  нҧсқасын  оқи  

отырып, қателері  болса  тҥзетіп, ортақ  шешімге  келді. Осылайша  

Абай  айтқан  «ел  бағу», «мал  бағу», «ғылым  бағу», «бала  бағу»  сҿздерінің мҽнін тҥсінеді, 

яғни  адам  баласы ҿмірде  ҿз  орнын  тауып, ҿзіне  лайықты  сҥйікті  іспен  айналысу  қажет 

екенін біледі. Бҧдан  ҽрі  бала «Абай  осы  45  қарасҿзінде тағы  не  айтты  екен»  деп  ойға  

қалып,  қызығушылығы  артады. Абайдың неге  халық  жанашыры  болғысы  келгенін  білгісі  

келеді. 

 Ең алғашқы қара сҿзінде алдағы ҿмірінде нені кҽсіп қылып, қайтіп ҿткізетіні жайлы 

талқылап, жазған. Ел бағу, мал бағу, ғылым бағу, софылық қылып дін бағу, балаларды бағу - 

қажып, жер ортасы жасқа келгенде бҧлардың ешбірін кҽсіп қылғысы келмеді. Осы уақытқа 

дейін қылып жҥрген істерінің байлаусызын, баянсызын, барлығының қоршылық екенін 1-ші 

қара сҿзінде атап кҿрсетеді.Қорытындысында ойына келген нҽрселерді қағазға жазып, ақ 

қағаз бен қара сияны ермек қылуды жҿн кҿреді: "Кімде-кім ішінен керекті сҿз тапса, жазып 

алсын,я оқысын,керегі жоқ десе , ҿз сҿзім ҿзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым, енді 

мҧнан басқа ешбір жҧмысым жоқ",- деп ойын тҥйіндейді. 

Сондықтан Абай  қарасҿздерін  осы «Бірінші сҿздерінінен»  бастаған ҿте орынды 

болған деп ойлаймын. Жоғарыда айтылғандай, ол ҿз ҿмірінде, жалпы қазақ елінің ҿміріндегі 

кемшінл тҧстарды ашық жазып, тіпті қазақтардың бойындағы жаман қасиеттерді жіпке тізіп, 

осыдан жиреніңдер деп ҿсиет етеді. Бір сҿзінде мақтаншақтық жайлы сҿз қозғаса, енді 

бірінде иман жайында жазады, ал енді бірінде қазақтарда кең қолданысқа ие болған, алайда 

еш мағынасы жоқ, мағлҧм болған мақалдарды сынай отырып оқырманға оның дҧрыс, 

бҧрыстығын нҧсқап кҿрсетеді. Қара сҿздерінің қайсысы болмасын қазақты жақсылыққа, игі 

істерге шақырады, жамандық пен жалқаулықтан жирендіру ҥшін тҥрлі ҽдіспен сҿздерден 

маржан тҥзіп, ҽсерлі етуге барын салғандығы бала  санасына  ҧялап, жҥрегінен орын  алуы  

керек. 

Осы  бҿлімде  бҧдан  ары қарай  Абайдың «Жетінші қара  сҿзі»  беріледі. Бҧл  сҿзде  

адам  мінезі  туралы  жан-жақты  тҥсінік беріледі. Жалпы, ҿмірде  адам  баласының кҿркем  

мінезі - оның  нағыз  болмысын  танытатын нҽрсе. Сондықтан мінезді  тҽрбиелеу –тҿзіңнің  

адамдық  болмасыңды тҽрбиелеу  екенін  бала тҥсуі  керек.  

  «...Сол ҿрістетіп, ҿрісімізді ҧзартып, қҧмарланып жиған қазынамызды кҿбейтсек 

керек, бҧл жанның тамағы еді. Тҽннен жан артық еді, тҽнді жанға бас ҧрғызса керек еді. Жоқ, 

біз олай қылмадық, ҧзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ҧзамадық. Жан 

бізді жас кҥнімізде билеп жҥр екен. Ержеткен соң, кҥш енген соң, оған билетпедік. Жанды 
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тҽнге бас ҧрғыздық, ешнҽрсеге кҿңілменен қарамадық, кҿзбен де жақсы қарамадық, кҿңіл 

айтып тҧрса, сенбедік. Кҿзбен кҿрген нҽрсенің де сыртын кҿргенге-ақ тойдық. Сырын қалай 

болады деп кҿңілге салмадық, оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса 

да, ҧқпаймыз. Біреу ақыл айтса: «Ой, тҽңірі-ай, кімнен кім артық дейсің!» - дейміз, артығын 

білмейміз, айтып тҧрса ҧқпаймыз. 

Кҿкіректе сҽуле жоқ, кҿңілде сенім жоқ. Қҧр кҿзбенен кҿрген біздің хайуан малдан 

неміз артық? Қайта, бала кҥнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген 

адамның баласы екенбіз. Енді осы кҥнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін 

деп таласпайды. Біз тҥк білмейміз, біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей 

таласқанда, ҿлер-тірілерімізді білмей, кҥре тамырымызды адырайтып кетеміз.»  Қара  сҿздің  

негізі  тҥйінін  ашатын осы  бҿлімін ерекше  тҥсіндіріп,  мҽнін ашу қажет. Ол ҥшін «жанның  

тамағы», «тән», «бас  ҧрғызу», «ауылдағы  боқтық», «жанның  билеуі», «жанды  тәнге  

бас ҧрғызу», «кӛкіректе  сәуле жоқ»,  «кӛңілде  сенім  жоқ», «хайуан», «кҥре  

тамырымызды  адырайту»  сияқты  сҿздер  мен сҿз  тіркестерінің  мҽнін ашу ҿте  маңызды. 

Осы  сҿздерді  оқушылармен бірге  талдай  отырып, қара  сҿздің  мҽн-мағынасы  ашылады. 

Келесі  кезекте  осы  тірек  сҿздер  мен  сҿз  тіркестерін  басшылыққа  алып, балаларға ҿз  

тҥсінгенін  ҽңгімелетіп  айтқызуға болады. 

«Абайдың "Жетінші сҿзінде" ҧшырасатын "жанның тамағы" деген 

кҥрделі философиялық ҧғым бар. Оны Абай біздің санамыздан тыс ҿмір сҥретін объективті 

дҥниенің санада сҽулеленуі нҽтижесіңде пайда болатын ғылым, білімнің жинақталған қоры 

ретінде қарайды. Осы себептен де Абай: "... құмарланып, жиған қазынамызды кӛбейтсек 

керек, бұл жанның тамағы еді",— деп қайыра тҥсінік беріп отыр... 

Абайдай ҧстаз ақынның бҧл "Жетінші сҿзде" кҿздеген мақсаты адамның бойыңда туа 

пайда болатын жан қҧмары арқылы ҿз ҧрпағының санасына тек қана жанның пайдалы 

тамақтарын сіңдіру еді. Міне, Абайдың ағартушылық кҿзқарасының тамыр алған бір 

саласының қайнар кҿзі осы жақта жатыр» - деп Уикипедия ашық  энциклопедиясында 

«Жетінші қара  сҿз»  туралы тҥсінік  береді. Олай  болса  біз  де 6-сынып  оқушысына 

«жанның  тамағы» сҿзінің мағынасын  тҥсініп, мҽніне  терең  бойлай  алуына кҿп  кҿңіл  

бҿлуіміз қажет. 

Ҧлы Абайдың ҽрбір сҿзінің салмағы бар. Адамгершілік қасиеттердің жақсысын ҥлгі 

етіп, жамандықтан аулақ болуға насихаттап отырды. Туған халқының жағымсыз мінездерін 

кейде ҽзілдей, кейде сынай, кейде ащы мысқыладай отырып ҿлеңге қосты. Мҧнысын туған 

елінің ҿзге жҧрттан кенже қалмауын уайымдау еді. Меніңше, ҽр қазақстандық азамат 

Абайдың бір ҿлеңін жатқа оқып, қара сҿздерін кҿкірегіне тҥйіп жҥрсе игілікті іс болар еді. 

Отыз бірінші – қара сҿз кҿлемі шағын. Бірақ, білім беру мен ҥйренудің алтын ережесі сияқты 

мағынасы зор. Қазіргі ҿркениет қарыштап дамыған заманда осы сҿзді кҿңілге тҥйіп алсақ 

болады. 

Естіген нҽрсені ҧмытпасқа тҿрт тҥрлі себеп бар: 

Ҽуелі – кҿкірегі байлаулы берік болмақ керек; 

Жай ғана естіп қоймай, оны кҿкірекке берік байлау керек . Яғни жҥректе сақтау керек. 

Екінші – сол нҽрсені естігенде я кҿргенде ғибрҽтлану керек, кҿңілденіп, тҧшынып, ынтамен 

ҧғу керек; 

Мҧнысы жай есту немесе кҿру емес. Сол жайдан ҥлгі алу керек. Ҿз бойыңнан ҿткізу 

керек, бар ынтаңмен, сҥйіспеншілікпен ҧғыну керек. 

Ҥшінші – сол нҽрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, кҿңілге бекіту керек; 

Оқығаныңды немесе ҥйренгеніңді ҧмытпас ҥшін бірнеше мҽрте қайталап ойлану, сосын 

барып кҿңілге бекіту. Ой мен жҥректе қатар сақтау. Жҥректен орын алған нҽрсе ешқашан 

ҧмытылмақ емес. 

Тҿртінші ой кеселді нҽрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса салынбау 

керек-дей келе ой кеселдеріне тоқтап айта кетеді. 

Қазіргі мектеп оқушылары мен жасҿспірімдерде кездесетін жағымсыз қылықтармен 

ҧштастыра айтуға болады. Ҽлеуметтік желі ақпараттарын шамадан тыс пайдалану. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80
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Комьпютерлік ойын тҥрлеріне салынбау турасында айтылып отыр десек те қателеспейміз. 

Бҧл тҽрбиеге қатысты айтылса керек. 

Бастысы – қоғамдағы немесе ҿз басыңдағы оқиғалардан сабақ алу. Жақсыны естісең қуанып, 

ҿзіңде мҧндай игі іс қылмаққа талпыну. Ал жағымсыз ҽдеттерге салынбау жҿн. Жақсыдан 

ҥйреніп, жаманнан жирену керек. 

Осылайша  ҿмірге  тҥсінігі  енді  қалыптаса  бастаған  жасҿспірім бала Абай  қара  сҿздерінен 

ҿзіне қажетті  рухани  азықты ала  отырып, біраз  ойланып,  адам деген  атқа  лайықты  ҿмір  

сҥрудің  не  екенін  тҥсіне  бастайды деп  сеніммен  айтамын. Ҽр  сабақ  бала ҥшін  қызықты  

болып, Абай  ақынның  шығармаларын  жаңа  қырынан  таныған  сайын  таңырқай  тҥсетінін  

байқадым. Бір  оқығанда  тҥсінбеген, бҥкіл  қазақ  баласы шығармаларын қҧмартып  оқып, 

таңдай  қағатын  Абайдың  шын  мҽнінде  данышпан  екеніне кҿзі  жете бастайды.  

Қара сҿздің барлығын публицистикалық шығарма деп тануға ҽбден болады. Себебі 

қайсыбірін оқысаңыз да санаңызға қозғау салып, ойыңызды шымырлата тҥспегі анық. Тіпті 

білім-ғылым жайында жазылған қара сҿздерден ерекше қуат алып, мотивация алатын жандар 

да баршылық. Ҽрбір қазақ азаматы осы қара сҿздерді оқып шығуға міндетті деп санаймын. 

Ҽлбетте ол ҧлтының нағыз жанашырын тҽрбиелеп шығаратыны анық. 45 қара сҿздің 

барлығын да жаттап алған жастардың саны бҥгінгі кҥні аз болса да алдағы уақытта 

кҿбейетініне сенемін. Бірлікке, тірлікке, ізгілік пен адамгершілікке шақыратын 

публицистикалық шығарманы неге жаттап алмасқа?!   

                                        Ақыл жҥрек қайрат ҥшеуін бірге ҧстап, Абай атамыздың нҧсқауымен 

жҥрсек, келешегіміз жарқын болшағымыз баянды болары сҿзсіз! 

 

Қолданылған  әдебиеттер: 

1.Абай  «Қара  сҿздер»  Алматы: 2003 ж 

2. Қазақ ҽдебиеті  оқулығы.//А.С. Ақтанова, А.К. Жундибаева, Л.К. Жҧмекенова. -Алматы: 

Атамҧра,  2018.  

 3. Мҧғалім  кітабы. 6-сынып. Қазақ  ҽдебиеті.//Г.Д.Рыскелдиева М.Т.Иманбаева 

С.Қайыпжанқызы. А.: Арман-ПВ, 2018.  

4. А. Бейсмолдаева. Абай Қҧнанбаевтың отыз бірінші қара сҿзі.//«Білім  айнасы»  газеті. -

2019. 

5. Уикипедия – ашық энциклопедия  материалдарынан. 

 

 

АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІН ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

Турусбекова Данагуль Болатовна 

«Мұқан Тӛлебаев атындағы музыка училищесі» КМҚК  

 

        «Инновация » деген сҿз – латынның «novus» жаналық жҽне «in» енгізу деген сҿзінен 

шыққан, ал оның қазақша аудармасы «жанару, жаналық, ҿзгеру» деген мағынаны білдіреді. 

Т. И. Шамова,П.И.Третьяковалардың енбегінде «Инновация дегеніміз – жаңа 

мазмҧнды ҧйымдастыру, ал жаңалық енгізу дегеніміз- тек қана жаңалық енгізу, 

ҧйымдастыру, яғни инновация ҥрдісі мазмҧнды дамытуды, жаңаны ҧйымдастыруды, 

қалыптастыруды анықтайды, ал «жаңаша» деп жаңаның мазмҧны, оны енгізудің ҽдіс – тҽсілі 

мен технологиясын қамтитын қҧбылысты тҥсінеміз» делінген. Бҥгінгі таңда мектептің оқу 

ҥрдісін жетілдіру ҥшін инновациялық білім беру технологияларын пайдаланудың тиімділігін 

ҿмірдің ҿзі дҽлелдеп отыр. 

       Білім берудегі инновациялар арнайы жобаланған, ҽзірленген немесе педагогикалық 

бастама ретінде кездейсоқ ашылған жаңалықтар болып табылады. Жаңа мазмҧнға жаңа 

ҽдістер жҥйесі қажет. Бҥгінгі кҥні білім беру мекемелерінде оқыту ҥрдісін 

технологияландыру ҿзекті мҽселелердің бірі болып отыр. Технология мен ҽдіс – тҽсілдің ара 
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– жігін ажырату да қарапайым мҧғалім ҥшін кейде қиын болып жатады. Абай қара сҿздерін 

оқытуда ең тиімді ҽдіс – тҽсілдердің бірі сын – тҧрғысынан ойлау. 

 Сын – тҧрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – ҽлемнің тҥкпір – тҥкпірінен 

жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Жобаның негізгі Ж.Пиаже, Л.С.Выготский 

теорияларын басшылыққа алады. Мақсаты барлық жастағы оқушыларға сабақ барысындағы 

кез келген мазмҧнға сыни тҧрғыдан қарап, екі ҧйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы 

шешім қабылдауға ҥйрету. Біздің елімізде «Сорос – Қазақстан» қоры арқылы келген бҧл 

жоба қазақ тілінде мектеп тҽжірибелеріне ене бастады. Сын тҧрғысынан ойлау – шыңдалған 

ойлау.  

Бҧл деңгейдегі ойлау сынып оқушыларына ғана тҽн емес. Жас балалардың бҧл 

жҧмысты дҧрыс ҧйымдастырған жағдайда ҿз даму деңгейіне сҽйкес ойы шыңдалып, белгілі 

бір жетістіктерге жетері сҿзсіз. Сабақ барысында осы жобамен жҧмыс жасау барысында 

байқадым. Жобаның ішкі қҧрлымында ерекшелік бар. Бҧл қҧрылым ҥш деңгейден тҧратын 

оқыту мен ҥйретудің моделі. Білімнің болашақта пайдаға асуы,қажетке жарауын 

қалыптастырады. Кҿп ақпаратты талдай, жинақтай отырып, ішінен қажеттісін алуға 

ҥйретеді.  

Сын тҧрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту, мағынаны тану,ой 

толғаныс кезеңдерінен тҧрады. Осы кезеңдердің мақсат мен міндеттері:  

1.Қызығушылығын ояту – ҥйрену процесі . Бҧрынғы білетін жҽне жаңа білімді 

ҧштастырудан тҧрады. Оқушыларға жаңа ҧғымдарды, тҥсініктерді, ҿзінің бҧрынғы білімін 

жаңа ақпаратпен толықтырып, кеңейте тҥседі. Сондықтан да, сабақ қарастырылғалы тҧрған 

мҽселе жайлы оқушы не біледі, не айта алатындығын анықтаудан басталады. Осы арқылы 

ойды қозғау, ояту, ми қыртысына ҽсер ету жҥзеге асады. Осы кезеңге қызмет ететін 

«Топтау», «Ойлау», «Жҧпта талқылау»жҽне т.б. ҽдістер жинақталған. 

 2.Мағынаны тану (тҥсіне білу) – ойлау мен ҥйренуге бағытталған кезеңі. Бҧл кезеңде 

оқушы жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жҧмыс істейді, тапсырмалар 

орындайды. Оның ҿзен жҧмыс жасап, белсенділік кҿрсетуіне жағдай жасалады. 

Оқушылардың тақырып бойынша жҧмыс жа-сауына кҿмектесетін оқыту ҽдістері бар. Оқушы 

оқу, тақырыппен танысу барысында – «білемін», «мен ҥшін тҥсініксіз», «мен ҥшін жаңа 

ақпарат», «мені таң қалдырады» белгілері арқылы оқу тапсырылады. Оқығанын тҥсінуге, ҿз 

ойын басшылық етуге, ойын білдіруге ҥйрететін ҧтымды қҧрал. 

3.Ой – толғаныс – тақырып туралы кезеңі. Кҥнделікті сабақ барысында оқушының 

толғанысын ҧйымдастыру, ҿзіне, басқаға сын кҿзбен қарап, баға беруге ҥйретеді. Жоба 60 – 

қа жуық ҽдістерден тҧрады. Мысалы: Джиксо – ҧжымдық оқыту ҽдісі. Мақсаты – жалпы 

мҽселені алдымен жҧпқа деген жауапкершілігі артады. Яғни топ бірнеше топтарға бҿлініп, 1, 

2, 3, 4 – келісу арқылы 1 – лер бҿлек, 2, 3, 4 жеке «жҧмыс» тобын қҧрайды. Оқуға 

ҧсынылатын тапсырманың тақырыбы талқыланған соң, осы мҽтінді тҥсіну қажет екендігі 

ескертіледі. 4 логикалық бҿлікке бҿлінеді, мҽтіннің 1 – бҿлігін 1 – лер, 2 – бҿлігін 2 санын 

алғандар, 3, 4 топтарға оқуға тапсырма беріледі. Жҧмысты бастамас бҧрын оқушыларға 

«жҧмыс тобында» мҽтіннің тиісті бҿлігін жақсы меңгеру қажеттілігін, ҿйткені сол бҿлікті 

топ оқушыларына тҥсіндіруге жауапты екенін, мҽтінді тҧтас тҥсіну ҽр оқушының талабына 

байланысты екенін тҥсіндіру қажет. Соңында ҧжым мҥшелері мҽтін мазмҧнын ортаға 

салулары керек. 

 Жаңа технология ретінде ең озық ҽдістерді игеру, іздену арқылы бала бойына дарыту, 

одан ҿнімді нҽтиже шығара білу – ҽрбір ҧстаздың басты міндеті.  

Осы орайда ҿз тҽжірибемнен Абай қара сҿздерін қашықтықтан оқытудағы ҽдіс – тҽсілдерімді 

ортаға сала кеткенді жҿн кҿрдім.  

Тақырыбы: А. Қҧнанбаевтың он жетінші қара сӛзі. 

Мақсаты: 

 1.Ҧлы ақын Абай Қҧнанбаевтың шығармашылығымен таныстыра отырып, қара сҿздердің 

терең мағынасын ашу. 
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2. Кҿркем мҽтінмен жҧмыс істей алу дағдысын жетілдіру, оқып тҥйгендері туралы ой 

қорытындысын айтқызып, жаттықтыру. 

3. Адам бойындағы жағымсыз қасиеттерден бойын аулақ ҧстауға баулу, адамгершілік 

қҧндылықтарын бағалай білуге тҽрбиелеу. 

Тҥрі: Танымдық сабақ 

Типі: Жаңа білімді меңгерту 

Жаңа технология: Дамыта оқыту 

Ҽдіс – тҽсілдер: талдау, ҽңгімелеу, сҧрақ – жауап,тест 

Кҿрнекіліктері: ҧялы телефон, ноутбук,zoom, quizziz.com, learning apps қосымшалары. 

Сабақтың ҿту барысы: 

І. Мотивациялық – бағдарлау кезеңі 

Аффирмациялармен жҧмыс жасау: Баяу музыка қойылады 

- Ал, енді ҥй тапсырмасына дайындықтарыңды тыңдап кҿрейік. 

«Менің арманым» тақырыбына  шығарма жазып келу 

Оқушылардан ҥй жҧмысы сҧралады. 

 Ҥнтаспадан Абайдың он жетінші қара сҿзін тыңдаймыз. 

- Балалар мынау нешінші қара сҿз? 

- Дҧрыс айтасыңдар. Қайрат, ақыл, жҥрек ҥшеуі жайлы айтылған  он жетінші қара сҿз. 

ІІ. Операциялық орындаушылық кезең 

1. Абай ҽлеміне саяхат 

- Енді Абай ҽлеміне аздап саяхат жасап кҿрейік. Zoom барлық оқушыға естіліп, кҿрінетіндей 

«Демонстрация экрана» функциясын қолдану. 

. Абай туралы мҽлімет тыңдату. 

2. Жаңа тақырыпты хабарлау, мақсатын қою. 

Абай Қҧнанбаевтың  қара сҿздерімен таныса отырып, кҿркем мҽтінмен жҧмыс істей алу 

дағдымызды жетілдіреміз, оқып тҥйгендеріміз туралы ой қорытындысын жасап жаттығамыз. 

3. Learning apps қосымшасы арқылы он жетінші қара сҿзінің  мҽтінімен таныстыру.Барлық 

оқушыға кҿрінетіндей zoom «Демонстрация экрана» функциясын қолдану. 

Оқушылардың атаған сҿздерін мҧқият тыңдап, «алтын сандықты» ортаға шығарамын: 

- Бҧл сҿздердің мағынасын алтын сандықтан іздеп кҿрейік. 

4. Сҿздік жҧмысы 

Алтын сандықтағы сҿздер: 

Мҽдмҽлат – мақсат , мҧрат . 

Ғақлия – кҿркем сҿз , дана сҿз , асыл сҿз . 

Нҽфсі – қҧмар 

Ахирет – бақиға аттанар кездегі пенде киетін киім 

5. Ойталқы 

 Сонымен Абайдың он жетінші қара сҿзінен керегімізге жарарын таптық па ? 

« Қарасҿз» моделі бойынша сабақты қорытындалау. 

17- қарасҿздің мҽселесі – адамдыққа ҥйрету ; тҥрі – айтыс , талас тҥрінде ; мақсаты – ҿсиет 

,ғибрат қалдыру.Елбасымыз Н. Назарбаев «Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды ҽлемге 

танытамыз . Абай ҽрқашан біздің ҧлттық ҧранымыз болуы тиіс» — деген . 

6. Quizziz.com бағдарламасы арқылы тақырыпты  бекіту ҥшін 15 сҧрақтан тҧратын тест-ойын 

ҿткізу. 

ІІІ. Рефлексиялық - бағалау кезеңі 

- Ҽрқайсысың ҿздеріңді қандай адам болуым керек деп ойлайсыңдар? (оқушылардың 

ойларын тыңдау) 

-«Жақсы сҿз – жан азығы» - дейді қазақ. Мына жҥрекшені бір – бірімізге бере отырып, 

қандай адам болу керектігін білдіретін тілегімізді айтайық: 

- Абай рухы - туған тілдің тірегі. 

Абай рухы - қазағымның жҥрегі. 

Жыр маржаны жҥрегіңді толқытып, 
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Намысыңды қамшыласын ҥнемі, - деп Абай аталарыңның шығармашылығына арналған 

бҥгінгі сабақты қорытындылай келе (бағаларын айту, мадақтау) 

- Бҥгінгі сабақ ҧнады ма? 

V. Ҥйге тапсырма. Абайдың Қҧнанбаевтың 17 қара  сҿзін жаттау 

Қорыта келгенде, Абай қара сҿздерін оқушыларға таныстыру, меңгерту барысында кез 

келген оқыту технологияларын қолдануға болады. Бҧл жерде мҧғалімнің шеберлігі, ҥнемі 

ізденісі, келешек ҧрпақтың қамын ойлап, соларға жаны ашитын мейірімділігі басты рҿл 

атқарады. Жҧмыста оқыту технологиясының бір  тҥрінен ғана мысал келтірілді. Одан да 

басқа тҥрлі оқыту жолдары ақиық ақын туындыларын игерте отырып, білім нҽрімен 

сусындатуға болады. Абай шығармаларын оқытудың ҽдіс – тҽсілдерін ҥнемі ҿзгертіп, озық 

технологияның ҧтымды жақтарын қолдану – бҥгінгі білім беру саласындағы мҧғалімнің 

сабақтың мақсатына жетудегі,яғни білімділік, дамытушылық, тҽрбиелік мақсаттарының 

жҥзеге асуына қҧндылығы ерекше. Оқушының сабақ барысында іс-ҽрекетінің, оқуға 

қызығушылығының, шығармашылық қабілетінің шыңдалуы, танымдық қабілетінің дамуы 

ҧстаздың сабақ ҿткізу барысында ҽр тҥрлі оқытудың ҽдіс – тҽсілдерін тиімді қолдана білуінің 

маңызы ерекше. Ҽсіресе, Абай шығармаларын оқытуда мҧғалімнің кҿздеген мақсаты мен 

білім алу кезіндегі оқушының іс – ҽрекетінің айқын, анық болуы ақын туындыларын 

тереңінен меңгеруге жол ашары анық. 

«Технология» ҧғымы соңғы кездері ең кҿп қолданылатын ҧғымдардың біріне 

айналды. Технология ҧғымының оқытудың технологиясы, педагогикалық технология, білім 

беру технологиясы, тҽрбие технологиясы, қарым-қатынас технологиясы, даму технологиясы, 

қалыптасу технологиясы, модульдік технология, топтық оқыту технологиясы сияқты 

психологиялық-педагогикалық ҧғымдармен байланысы саналуан. Жоғарыда аталған 

технологиялардың қай тҥрі болмасын, ҿзінің мҽнін анықтап, сипаттама беруді қажет етеді.    

Қазіргі кезеңдегі ғылыми айналымда ―технология‖ жҽне технологиямен байланысты жеке 

ҧғымдарға берілген анықтамалар баршылық. Алайда білім беру жҥйесінде дҽл қазіргі кезеңде 

жҥріп жатқан процестердің технологиясының мҽнін ашып, тҥсіндіретін жалпы анықтама 

жоқ.  

Сонымен педагогикалық технологиялардан тҿмендегілерін бҿле жарып кҿрсетуге 

болады: Білім беруді ізгілендіру технологиясы — оқушыны азамат етіп тҽрбиелеу, олардың 

танымдық кҥшін қалыптастыру жҽне дамыту баланың жаны мен жҥрегіне жылылық ҧялату 

(Ш.Амонашвили). Ойын арқылы оқыту технологиясы — дидактикалық, тҽрбиелік, 

дамытушылық, ҽлеуметтендірушілік мақсатқа жету. Ойындық іс — ҽрекеттің педагогикалық 

механизмі жеке бастық, ҿзіндік талап — талғамдарына сҥйенеді. Баланың бойындағы 

білімділік, танымдық, шығармашылық қасиеттерін аша тҥсуді кҿздейді (Л. С. Рубинштейн, 

Д. Б. Эльконин, З.Фрейд). Проблемалық оқыту технологиясы — оқушының ҿз бетімен 

ізденуге ҥйрету, олардың танымдық жҽне шығармашылық икемділіктерін дамыту. Тірек 

белгілері арқылы оқыту технологиясы — (В. Ф. Шаталов) мынаны кҿздейді — білім, білік, 

дағдыны қалыптастыру, барлық баланы оқыту, оқытуды жеделдету. Тҥсініктерді қабылдау 

арқылы оқыту технологиясы — (С. Н. Лысенкова) барлық баланы табысты оқыту. Оқу 

материалының бірізділігі, жҥйелілігі, саралау, ҽр оқушыға берілетін тапсырманың 

қолайлығы, бағдарламаның кейбір тақырыптатырының қиыншылықтарын жеңу, қиын 

тақырыптады біртіндеп оңайлату ҽдісін қолдану. Деңгейлеп саралап оқыту — міндетті 

нҽтижелерге негізделген. Білім, білік, дағдыны меңгерту, мемлекеттік стандарт кҿлемінде 

білім беру. Ҽр оқушыны оның қабілетімен мҥмкіндік деңгейіне орай оқыту, оқытуды 

оқушылардың ҽртҥрлі топтарының ерекшелігіне сҽйкес бейімдеу, ыңғайлау. Бағдарламалап 

оқыту — (Б.Скиннер, Н.Краудер, В. Г. Беспалько) ғылыми негізде тҥзілген бағдарлама 

негізінде оқытудың тиімділігін арттыру, баланың жеке қасиеттерін ескере отырып оқыту. 

Оқытудың компьютерлік технологиясы — ақпаратпен жҧмыс істей білуді қалыптастыру 

жҽне қатынас қабілетін дамыту, жеке басты ақпараттық қоғамға даярлау. Мҧнда оқыту 

оқушының тікелей компьютермен қатынасы арқылы орындалады. Оқу мен жазу арқылы сын 

тҧрғысынан ойлауды дамыту технологиясы — (Л.Джинна Стил, С.Куртик). Аталмыш 
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бағдарламаның ішкі қҧрылымында ерекшелік бар. Бҧл қҧрылым 3 деңгейден тҧратын оқыту 

мен ҥйретудің моделі.  

В. А. Максимова технологияларды былай ҧйымдастыруды ҧсынды:  

1.Ойын технологиялары; 

 2.Терминдік технологиялар;  

3.Ақпараттық технологиялар; 

4. Диологтық технологиялар;  

5. Қҧрылымдық ойлау технологиялары. 

  Инновациялық оқытуға қосымша ретінде заманауи жастарға тҥсінікті ҽрі қызықты 

бағдарламаларды пайдалануға болады.Олардың тізімімен  танысайық. 

1. Quizizz-бҧл интернеттің пайдалы бағдарламасы. Бҧл бағдарламамен мҧғалім ҿз 

тесттерін жасай алады, оларды тҥзете алады,тексере алады жҽне оқушыларды тест 

тапсыру барысында бақылай алады. Барлық оқушылар бірдей тапсырмалар алады, 

бірақ ҽрбір оқушы ҿз қҧрылғысында сҧрақтардың кездейсоқ реттілігін алады жҽне 

тестпен ҿзіне тҽн қарқынмен жҧмыс істейтін болады. Ҽрбір тестілеуден кейін сіз 

нҽтижелермен танысып қана қоймай, Excel кестесінде деректерді алу мҥмкіндігіне ие 

боласыз. 

 

 
 

2. Learning Apps сервисі туралы. 
Learning Apps - бҧл ҽр тҥрлі пҽндер бойынша интерактивті оқу-ҽдістемелік қосымшалар 

жасауға мҥмкіндік беретін білім беру мекемелеріндегі білім беру процесін қолдау ҥшін 

арналған сервис деп есептеймін. 

 LearningApps сервисінің алғашқы парақшасы. 

Сервердің ерекшелігі, пайдаланушылар жасаған барлық тапсырмалар галереяда жиналған 

жҽне жалпыға қол жетімді болып табылады. 

Іздестіруге оңай болу ҥшін барлық интерактивті тапсырмалар санат бойынша 

топтастырылған (пҽндер бойынша). Категория бойынша таңдаудан басқа, қиындығына қарай 

да топтастырылған тапсырмаларды таңдап алуға мҥмкіндік бар.Дайын тапсырмаларды 

серверге тіркелмегендер де пайдалануға мҥмкіндігі бар. 

Жеке материалдарды жасау жҽне сақтау қарапайым тіркеуден ҿткен соң ғана мҥмкін болады. 

Сонымен қатар, ҿз материалдарын жасай отырып, пайдаланушы оларды жеке қолдану жҽне 

жалпы пайдалану ҥшін сақтай алады. 

  

 
3. Kahoot қосымшасы арқылы оқушылардың, студенттердің білім 

деңгейін опеатив тексеруге болады. Бҧл интернет желісі арқылы жҥзеге асады. 
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Kahoot.it сайты 

 

Kahoot қосымшасы оқу жылындағы барлық материалдарды толық қамтып, білімді 

меңгертуге арналған тест сҧрақтарын қҧруға мҥмкіндік береді. Оқушылармен тығыз қарым - 

қатынас орнатуға, сонымен жаңа матералды тереңдете тҥсу ҥшін Kahoot қосымшасын кең 

кҿлемде қолдануға болады. Kahoot класста немесе аудиторияда қолдануға негізделген, яғни 

оқытушы тестті негізгі экран бетіне шығару арқылы, ал оқушылар сҧрақтарды талқылап, 

жауаптарын смартфон, компьютер немесе планшет (қалта телефондары) арқылы жолдай 

алады. Ол ҥшін виртуалды класс бҿлмесіне кіру ҥшін оқушылар оқытушы айтқан арнайы 

қҧпия санды енгізулері қажет. Бҧл сервис ҽрбір оқушының сҧраққа қалай жауап беріп 

отырғанын, сондай ақ барлық ҧжымының ҥлгерім диаграммасын, жеке оқушының ҿз 

нҽтижесін арнайы кестеден бақылауына мҥмкіндік береді. Kahoot қосымшасы арқылы 

тіркелуші интернет желісі қосулы болған жағдайда шексіз жҧмыс жасай алады. Сонымен 

қатар Kahoot - қа шексіз кҿлеміде сҧрақ енгізуге болады. Сыныптағы оқушылардың білім, 

білік деңгейіне жҽне қызығушылығына қарай, ҿзіңіз онлайн тест қҧрастыра аласыз. Бҧл тест 

қҧру жҥйесі оқушының ойлау қабілетін дамытып қана коймай, сабаққа деген ынтасымен 

талпынысын арттыруға кҿмектеседі. Тҿменде Kahoot қосымшасына тест тапсырмаларын 

енгізу кезеңдері кҿрсетілген.  

Бҧл бағдарламаларды пайдаланудың екі тиімді жағы бар: біріншіден оқытушы мен 

оқушылар арасында тығыз байланыс орнайды, екіншіден оқушылар арасында бҽсекелестік 

туындап, тиімді шешу жолдарын ҧсынып, жаңа мҽліметтер мен тақырыпты толық ашуға 

қызығушылығы оянады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=m1pw1NSEiRY - Инструменты формирующего 

оценивания, дающие мгновенную обратную связь (запись вебинара Курвитс Марины, 

образовательного блогера, докторанта Института Цифровых технологий Таллинского 

университета) 

2. http://learningapps.org/ - приложение для поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей. 

3. Kahoot.it 

4. К.Сарманова. Тест дайындау тҽсілдері. //Қазақстан мектебі. – 1999. - №9 

5. Негізгі жҽне жалпы орта мектеп мҧғалімдеріне арналған критериалды бағалау 

бойынша нҧсқаулық» оқу-ҽдістемелік қҧрал, «НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК 

МЕКТЕПТЕРІ» ДЕРБЕС БІЛІМ БЕРУ ҦЙЫМЫ. - Астана, 2017 

6. http://events.genndi.com/r/1/0/live/169105139238471717/8f3befd8e5/0/28514292, Бағалау 

жҥйесіндегі ҿзгерістер, вебинар 

 

 

 

 

 

http://events.genndi.com/r/1/0/live/169105139238471717/8f3befd8e5/0/28514292
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫНДА АБАЙДЫҢ ЖЕТІНШІ ҚАРА СӚЗІН 

ОҚЫТУ 

Бердигожина Гульнара Нурсабетовна 

Ӛскемен қаласы «М. Шаяхметов атындағы №23 орта мектебі» КММ 

      

      Халқымыздың тарихындағы ақыл – ойдың алыбы -  Абай. «Адамға ҥш алуан адамнан 

мінез жҧғады: ата – анадан, ҧстазынан, қҧрбысынан, ҽсіресе солардың қайсысын жақсы 

кҿрсе, содан кҿп жҧғады,» - деген.                                                                                           

              Ҿмірдің ҿзі педагогикаға жаңалықтарды ҥстін – ҥстіне ҽкелуде: жастар тез есейеді, 

олардың адамгершілік тҽрбиесі, ҿмірге бейім болып қалыптасуы басты мҽселе болып 

отырғаны анық. Міне, сондықтан да бала ҥшін ҿз ойын ашық жеткізе алатын орынға 

айналуы, дҥниежҥзілік білім кеңестігіне енуі бҥкіл оқу - ҽдістемелік жҥйеге, оқытушылар 

алдына жаңа талап, жаңа міндеттер қойып отырған қазіргі кезде оқушы ҿміріндегі 

мҧғалімнің рҿлі ерекше. Біз білім беру адамзаттың ортақ игілігіне айналған дҽуірде ҿмір 

сҥріп отырмыз. 

 Мен оқыту ҽрекетімді, іс – тҽжірибемді ҧйымдастыруда оқушы тҧлғасының жан – жақты 

дамуын зерттеуді, оқушылардың белсенді танымдық ҽрекетін жетілдіруге негізделген жаңа 

педагогикалық технологияны пайдалана отырып,  Абай қарасҿздері  арқылы ізденімпаздыққа 

баулу, танымдық белсенділігін кҿтеру жолдарын анықтауды мақсат етемін.  

Мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру      бағдарламасы -

  осы заман талабына сай келешек ҧрпақтың сҧранысын  қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

Қай елдін болсын ҿсіп-ҿркендеуі, ғаламдық дҥниеде ҿзіндік орын алуы оның ҧлттық 

білім жҥйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ҧрпағы білімді халықтың болашағы 

бҧлыңғыр болмайды» дегендей, жас ҧрпаққа сапалы, мҽн-мағыналы, ҿнегелі тҽрбие мен 

білім беру-бҥгінгі кҥннің басты талабы.                                                                                      

      Жаңа мазмҧнға жаңа ҽдістер жҥйесі қажет. Бҥгінгі кҥні білім беру мекемелерінде 

оқыту ҥрдісін технологияландыру ҿзекті мҽселелердің бірі болып отыр. Технология мен ҽдіс-

тҽсілдің ара-жігін ажырату да қарапайым мҧғалім ҥшін кейде қиын болып жатады.Абай 

шығармаларын оқытуда ең тиімді ҽдіс – тҽсілдердің бірі сын тҧрғысынан ойлау. 

  Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы –ҽлемнің тҥкпір-тҥкпірінен жиылған 

білім берушілердің бірлескен еңбегі.Жобаның негізгі Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын 

басшылыққа алады.Мақсаты барлық жастағы оқушыларға сабақ барысындағы кез келген 

мазмҧнға сыни тҧрғыдан қарап,екі ҧйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім 

қабылдауға ҥйрету. Біздің елімізде «Сорос-Қазақстан» қоры арқылы келген бҧл жоба қазақ 

тілінде мектеп тҽжірибелеріне ене бастады. 

    Сын тҧрғысынан ойлау-шыңдалған ойлау. Бҧл деңгейдегі ойлау сынып оқушыларына 

ғана тҽн емес. Жас балалардың бҧл жҧмысты дҧрыс ҧйымдастырған жағдайда ҿз даму 

деңгейіне сҽйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері сҿзсіз. Сабақ барысында 

осы жобамен жҧмыс жасау барысында байқадым.Жобаның ішкі қҧрлымында ерекшелік 

бар.Бҧл қҧрылым ҥш деңгейден тҧратын оқыту мен ҥйретудің моделі. Білімнің болашақта 

пайдаға асуы,қажетке жарауын қалыптастырады. Кҿп ақпаратты талдай, жинақтай отырып, 

ішінен қажеттісін алуға ҥйретеді. 

       Сын тҧрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту, мағынаны тану,ой 

толғаныс кезеңдерінен тҧрады. Осы кезеңдердің мақсат мен міндеттері: 

1.Қызығушылығын ояту-ҥйрену процесі –бҧрынғы білетін жҽне жаңа білімді ҧштастырудан 

тҧрады. Оқушыларға жаңа ҧғымдарды,тҥсініктерді,ҿзінің бҧрынғы білімін жаңа ақпаратпен 

толықтырып,кеңейте тҥседі.Сондықтан да, сабақ қарастырылғалы тҧрған мҽселе жайлы 

оқушы не біледі,не айта алатындығын анықтаудан басталады. Осы арқылы ойды 

қозғау,ояту,ми қыртысына ҽсер ету жҥзеге асады.Осы кезеңге қызмет ететін «Топтау», 

«Ойлау», «Жҧпта талқылау»жҽне т.б. ҽдістер жинақталған.  Оқушы бҧл кезеңде жаңа білім 

жайлы ақпарат жинап,оны байырғы біліммен ҧштастырады. 

2.Мағынаны тану (тҥсіне білу)-ойлау мен ҥйренуге бағытталған кезеңі.Бҧл кезеңде оқушы 
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жаңа ақпаратпен танысады,тақырып бойынша жҧмыс істейді,тапсырмалар орын-дайды.Оның 

ҿзен жҧмыс жасап,белсенділік кҿрсетуіне жағдай жасалады. Оқығанын тҥсінуге, ҿз ойын 

басшылық етуге,ойын білдіруге ҥйрететін ҧтымды қҧрал. Бір ҽңгіменің соңына тез жету, 

оқығанды есте сақтау,мазмҧнын жете тҥсіну-кҥрделі жҧмыс. Сондықтан да, оқушылар 

арасында оқуға жеңіл қарау салдарынан тҥсіне алмау, ҿмірмен ҧштастыра алмау жиі 

кездеседі. 

3.Ой-толғаныс-тақырып туралы кезеңі. Кҥнделікті сабақ барысында оқушының толғанысын 

ҧйымдастыру,ҿзіне,басқаға сын кҿзбен қарап,баға беруге ҥйретеді. Нҽтижесінде бҧл,ҥйрену 

сатысы – ойды қайта тҥй-іп,жаңа ҿзгерістер жасайтын кезең болып саналады.Ҽр тҥрлі 

шығармашы-лықпен ой тҥйістіру болашақта қолданылатын мақсатты қҧрылымға жете-лейді. 

Осы кезеңде тиімді етуге лайықталған «Бес жолды ҿлең», «Венн диаграммасы», «Еркін 

жазу» жҽне т.б. ҽдістер ҽр сабақтың ерекшелігін,ауырдан жеңілділігіне қарай 

қолданылады.Жоба 60-қа жуық ҽдістерден тҧрады. 

  Жҧмысты бастамас бҧрын оқушыларға «жҧмыс тобында» мҽтіннің тиісті бҿлігін 

жақсы меңгеру қажеттілігін,ҿйткені сол бҿлікті топ оқушыларына тҥсіндіруге жауапты 

екенін,мҽтінді тҧтас тҥсіну ҽр оқушының талабына байланысты екенін тҥсіндіру 

қажет.Соңында ҧжым мҥшелері мҽтін мазмҧнын ортаға салулары керек.Осылайша оқушылар 

бір-бірін оқыту арқылы ойлауға ҥйретеді. 

Сонымен қатар бҧл ҽдіс мазмҧнды жоғарғы табыспен меңгерту,оқығанды есте сақтау 

ҥшін тиімдіоқушының оқуға деген қызығушылығын арттырады, сонымен қатар мҧғалімді 

тҥсінудҧрыс кҿзқарас береді.Мҧғалім сабақта оқушының білімді игеруге қызығушылығын 

ояту қажет.Сол сҧрақ ҽр тҥрлі ҽдіс-тҽсілдер арқылы баланыңалдына мақсат қойып,іске 

асыруына жол кҿрсетеді.Бҧл жобаның басты мақсаты – дамыта оқыту негізінде «Сын 

тҧрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазуды дамыту»бағдарламасын іске асыру, балаларға 

терең білім беру. Жаңа технология ретінде ең озық ҽдістерді игеру, іздену арқылы бала 

бойына дарыту,одан ҿнімді нҽтиже шығара білу – ҽрбір ҧстаздың басты міндеті. 

  Осы орайда ҿз тҽжірибемнен Абай шығармашылығын оқытудағы ҽдіс – тҽсілдерімді 

ортаға сала кеткенді жҿн кҿрдім. 

Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

 

Ҧзақ мерзімді 

жоспар тарауы 

5.2.7.1. Абайды оқы, таңырқа! 

Сабақ:  Қазақ 

әдебиеті 

Мектеп:   

Кҥні:  Мҧғалімнің аты-жҿні:  

Сынып: 6 Қатысқандар: 24 Қатыспағандар: 0 

Сабақтың  

Тақырыбы 

А. Қҧнанбайҧлы. «Жетінші» қара сҿзі 

 

Осы сабақ 

арқылы жҥзеге 

асатын оқу 

мақсаттары 

6.А/И1. Шығарма композициясындағы  белгілі бір эпизодтың алатын 

маңызына негіздеме жасау 

Сабақтың 

мақсаттары 

Барлық оқушылар орындай алады:   

 «Жетінші» қара сҿздің мазмҧнымен таныса отырып, идеясын 

анықтайды. 

 Қара сҿздегі адам болмысына қатысты эпизодты анықтай отырып, 

тақырыбын табады. 

 Қара сҿз мазмҧнын тҧжырымдай отырып, негізгі идеясын ҿз 

сҿзімен интерпретациялайды.  

 Ақынның кҿздеген мақсаты мен кҿңіл кҥйін білдіретін жолдарды 

тауып жазады. 
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 Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады:  

 Берілген қара сҿз мазмҧнын негізге ала отырып, Абайға мінездеме 

береді. 

 Кейбір оқушылар орындай алады:  

 «Адамзаттың Абайы, кҿңілдің сарайы» сҿз тіркестерін пайдаланып, 

Абайдың қара сҿздеріне арнап ҿлең шығарады. 

Бағалау 

критерийлері 
 Қарасҿздегі адамның мінез-қҧлқы жҽне бітім-болмысына қатысты 

эпизодтардың маңызына талдау жасайды.  

Тілдік мақсаттар  Оқушылар орындай алады: 

 Ҽдеби шығарманың композициясын талдай отырып, белгілі – бір 

эпизодтың маңызын анықтау дағдыларын қалыптастырады. 

Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер:  

Екі түрлі мінез, тән құмарлығы, жан құмарлығы. 

Диалог қҧруға/шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер:  

Жас бала екі түрлі мінезбен туады, ішсем, жесем, бәрін білсем екен. 

 Талқылауға арналған сҧрақтар: 

Қара сҿз дегеніміз не? 

Эпизод дегеніміз не? 

Сіз неліктен ... екенін айта аласыз ба? 

Неліктен Абай Қҧнанбайҧлы қарасҿз  жанрын таңдағанын айта аласыз 

ба? 

Ойлау 

дағдысының 

деңгейі 

Қолдану, талдау 

Тақырып 

бойынша 

алдыңғы білімі 

Абайдың ҿмірі, шығармашылығы жҽне ҿлеңдермен  таныс.  

Пәнаралық 

байланыс 

Қазақ тілі, дҥниетану, ҿзін-ҿзі тану 

Қҧндылықтарға 

баулу 

«Мҽңгілік Ел» жалпыҧлттық идеясының зайырлы ҧлт жҽне жоғары 

руханият қҧндылығы бойынша: ҿмір бойы білім алу, қҧрмет, 

ынтымақтастық, ашықтық 

Жоспар 

Жоспарла

нған 

уақыт 

Жоспарланған жаттығулар тҥрлері Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Ҧйымдастыру кезеңі. 

Сәлемдесу 

Топқа бӛлу: Ҽр оқушының бір заты алынып, қорап ішіне 

салынады. Мҧғалім заттарды араластырып тҿрт партаның 

ҥстіне ретсіз қояды. Ҽркім ҿзінің заты тҧрған партаға 

барып отырады. 

ІІ.Ҥй тапсырмасын сҧрау 

Алдын ала оқушыларға тҥрлі тҥсті қаламдар таратылады. 

«Интервью» әдісі бойынша сҧралады.  

Мҧғалім қолында микрофон болады. 

Абай Қҧнанбаев шығармаларынан тҥйген ойларыңды 

айтыңдар.  

(тҥрлі-тҥсті қаламның қызыл тҥсі бар оқушылардан 

сҧралады.) 

Кері байланыс:  Мҧғалімнің мадақтауы. 

 
Тҥрлі-тҥсті 

қалам 
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Сабақтың 

ортасы 

32 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саралау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Жаңа тақырып 

Абай Қҧнанбайҧлы«Жетінші» қара сӛзі 

Мҧғалім сҿзі. 

Қара сҿз  - кҿркем ҽдебиеттің ҥлкен бір саласы, сҿз ырғағы 

еркін, ҽдебиеттегі сҿз саптау қалпына сҽйкес келеді, 

ҿлеңдегідей қандай да белгілі ҿлшемдер сақталмайды. Қара 

сҿзбен жазылған кҿркем шығармада ҿмір  қҧбылыстарын, 

ҽр тҥрлі уақиғаларды баяндау тҽсілі айрықша болады.  

Эпизод (грек. epeіzodіon – қоспа, ҥстеме) – кҿркем 

шығарма сюжетіндегі ҿз алдына мҽні бар, ҿзара 

байланысқан оқиғаның бір бҿлшегі, кҿрінісі. Ҽр эпизод 

кейіпкердің белгілі уақыт аралығында ҿткен қимылын, ісін, 

екі не одан кҿп кейіпкерлердің арасында болып жатқан 

қҧбылыстардың біткен кезеңін кҿрсетеді. Эпизод сюжеттің 

негізгі компоненттеріне сҽйкес келуі мҥмкін, бірақ кҿбіне 

сюжет компоненті эпизодта ҿрістемейді, керісінше, 

бірнеше эпизод беріледі (оқиға бірнеше Эпизодтан тҧруы 

мҥмкін). Эпизод кейіпкер характерін ашып, оқиғаны 

ширата тҥседі. 

Композиция ( латын тіл «қҧрастыру», «тҽртіпке келтіру» 

деген мағынаны білдіреді) – шығарманың қҧрылысы, оның 

негізгі бҿлшектерінің орналасуы, оқиғалардың баяндалу 

реті. Суретшінің қолында композиция – кҿркем құрал. 

Тапсырма:  «Жетінші» қара сӛзін оқу. 

Топтық  жҧмыс  

І топ:  «Уақыт тізбегі» ҽдісі бойынша қара сҿз мҽтінінен 

мінез-қҧлыққа байланысты эпизодты табады. 

ІІ топ: Қара сҿз сюжетін 30 сҿзбен жеткізу. 

ІІІ топ: «Ақылдың 6 қалпағы» ҽдісі бойынша  

Ақ қалпақ – қара сӛздің  негізгі идеясын 3 сӛйлеммен 

жеткізу; 

Қара қалпақ – қандай жағымсыз қасиеттер суреттелген? 

Сары қалпақ – қандай жағымды қасиеттер суреттелген?  

Қызыл қалпақ – қара сӛз идеясын танытатын 2 эпизодты 

табу; 

Жасыл қалпақ – жаман қылықтан құтылудың 5 жолын 

ұсыну;   

Кӛк қалпақ –қара сӛзді 1 мақалмен түйіндеу. 

IV топ: «4 сӛйлем» әдісі арқылы пікір, дәлел, мысал, 

қорытынды: 

1. «Жетінші» қара сӛз  бойынша 1 тұжырым; 

2. Тұжырымды мысал бойынша 1 сӛйлеммен 

дәлелдеу; 

3. Пікірді ӛмірмен байланыстырып мысал келтіру; 

4. Тақырып бойынша қорытынды шығару. 

Қалыптастырушы бағалау: топтар топтарды «Қҧнды, 

қызықты, қажет» әдісі арқылы бағалайды.  

Кері байланыс. Топтық  жҧмысты орындау барысында 

қандай кедергілер кездесті? 

 

Оқушылар оқу қажеттілігіне сҽйкес келетін тапсырмаларды 

ретімен орындайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 
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     ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҦНЫНДА АБАЙ ҚАРА СӚЗДЕРІН ОҚЫТУ 

ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

Мусакиева Бақытгүл Мубараковна 

 «Бірлік орта мектебі» КММ  

Жарма ауданы 

 

      Мақсаты:  Қазақ халқының  ҧлы ақыны Абайдың философиялық тҧжырымдарға толы 

қара сҿздерінің мазмҧнын, тҽрбиелік мҽнін ҧғындыру, адамгершілік тҽрбие берудегі 

ақынның философиялық ойларының тереңіне ҥңілуге ҥйрете отырып, сыни ойлау дағдысын 

қалыптастыру.  Оқушыларды  Ҧлы ақын А. Қҧнанбайҧлының балалық жҽне жастық шағы, 

ҿскен ортасымен таныстыру.  Жас ҧрпақты Абай қара сҿздерін танып – білуге тҽрбиелеу; 

адамгершілік, еңбек, имандылық тҽрбиесін беру, Абай қара сҿздерін сҥйіп оқуға, қадірлеуге, 

асыл мҧрасындай есте сақтауға баулу. Абай қара сҿздеріне қызығушылығын арттыру, оқып – 

білуге, тани тҥсуге ынталандыру.   

Оқыту формасы:  Бірлескен ҧжымдық іс – ҽрекет.   

 Кӛрнекілігі:  интерактивті тақта, электронды оқулық, кітап кҿрмесі, слайдтар, бейнебаян, 

аудио, видеоматериалдар.  

 

Сабақтың 

соңы  

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма (тҥгел орындайды).Ақынның кҿздеген 

мақсаты мен кҿңіл кҥйін білдіретін жолдарды тауып 

дҽптерлеріне жазыңдар. 

5-тапсырма (кҿпшілігі орындайды) Берілген қара сҿз 

мазмҧнын негізге ала отырып, Абайға мінездеме беріңдер. 

7-тапсырма (кейбірі орындайды)  «Адамзаттың Абайы, 

кҿңілдің сарайы» сҿз тіркестерін пайдаланып, Абайдың 

қара сҿздеріне арнап ҿлең шығару. 

 

 «Жасырын стикер» ҽдісі бойынша ҽр топтан 1 оқушының 

жҧмысын тыңдау.  

Қалыптастырушы бағалау: «Комментарий» ҽдісі 

бойынша оқушылар ҿзара бағалау жҥргізеді. 

 

Кері байланыс«Білім қоржыны» әдісі бойынша 

 
 

 

Ҥйге тапсырма 

«Жетінші» қара сҿзді мазмҧндау 

Оқулықтағы 9-тапсырма. «Біз тҥк білмейміз, біз де білеміз 

деп надандығымызды білімділікке бермей таласамыз...» 

деген ойшыл ақын тағылымына сыни хабарлама жазу.  

 

 

Сабақтан алған 

ҽсерлерін 

стикерге жазып, 

қоржындарға 

жабыстырады. 
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Пәнаралық байланыс: қазақ тілі, ҿнер, музыка, психология.                                                                                                                         

Әдіс – тәсілдер:    Ой шақыру: «Автор орындығы»,  Еркін жауап. СТО белсенді ҽдістері:   

қызығушылықты ояту, мағынасын тану, миға шабуыл, ой қозғау, ҥндестікті табу, 

салыстырмалы талдау, БЛУМ тасономиясы, 7 модульді ықпалдастыру, сергіту сҽті,  «Сандар 

сӛйлейді», «Бҧл кім?» (суретпен жҧмыс), топтастыру,  Абай афоризмдерін сҽйкестендіру, 

«Факт немесе пікір», «Креативті матрица», «Ой толғаныс» сатысы, «Бес саусақ ҽдісі» 

рефлексиясы.  Сҧрақ –жауап, талдау, ой бҿлісу, қосымша білім кҿздерін насихаттау арқылы 

ҿздігінен білім алуға баулу.                                                                           

 Ресурстар:  АКТ, бейнебаян, смайлик, оқулық, постер, маркер, магнит, желім, бағалау 

бетшесі, А4, стикер.      

Ҧйымдастыру кезеңі. 1. Сҽлемдесу, сыныпты топқа бҿлу. 2. Психологиялық ҽзірлік. Ҽр 

оқушы ҿзінің қасында отырған оқушыға ізгі ниет білдіреді.     

–Абай атамыз жайлы деректер ҿте кҿп, кітап қоры да, тҥсірілген деректі фильмдер де бар. 

Қазір мен сендердің назарларыңа мына бейнетаспаны ҧсынғым келеді. Ғылым, философия, 

дін туралы қара сҿзбен жазылған еңбекте адам болу жҿніндегі ойларын айтады. 

Сабақ тҥрі. Зерттеу талдау сабағы, пікіралмасу (дискуссия)                                                                                                                                                                                                                         

Кҥтілетін нәтиже:  Абай қарасҿздері – философиялық кҿзқарастары жайлы нақты деректер 

береді жҽне ақынның шығармашылық зертханасын ашады. Абай қара сҿздерінің тҽрбиелік 

мҽнін тҥсініп, адамгершілік тҽрбие берудегі ақынның философиялық шолуларының маңызын 

тҥсініеді. Ҿзінше ой қорытуға, сыни ойлауға жҧмылдыру арқылы таным – тҥсініктері 

дамиды. Проблема бойынша ҿз кҿзқарасына рефлексия жасай алады.                                                                                               

Негізгі идеялар:  Абайдың философиялық ой иірімдерін қарасҿздері арқылы игерту, Абай 

айтқан асыл қасиеттердің ҿз бойында болуы  ҥшін кҥресе білуге дағдыландыру.               

 Сабақ барысы:     Қара сҿздерінің негізгі тақырыптары  (тақтада жазылып тҧрады)                

1-сҿзде керегін тапса, ел алсын;  2 ) ҿз мініңді кҿре біл;  3) қанағатсыздық;  4) ҿмірдің 

мағынасын тҥсіне бермейді;  5)  мал туралы мақалдарды сынайды;  6) малға бірлік емес, іске 

бірлік керек;  7) жан азығы мен тҽн азығы;  8) байлық кҿз тҧндырады;                                   

Ерекшелігімен кҿзге тҥсетін қарасҿз – отыз жетінші.    Афоризмдерді талдау.                                               

Сократтан алынған ҥзінді 27-сҿз талданады.  Қара сҿздердің 6-7 тҥрі кҿлемі қысқа, аз болып 

келеді. Олар: 16, 18, 19, 20, 24, 31, 45. Барлығы –жетеу.                                                             

Сабақ 

кезеңдері 

Мҧғалім ҽрекеті Оқушы ҽрекеті 

Білу             

(5 минут) 

1. Психологиялық дайындық 

2. Ҥй тапсырмасын сҧрау 

3. «Сандар сҿйлейді» ойыны (Слайд 

арқылы берілген сандар бойынша Абай 

ҿміріне қатысты мҽлімет айту) 

4. Суретпен жҧмыс (Бҧл кім?) Суретте 

бейнеленген жандар Абай ҿмірінде қандай 

орын алған?) 

5. Абайдың қара сҿзі. 

Сабаққа зейіні оянады, Абай 

туралы, қара сҿздері туралы 

ҿз білгендерін ортаға 

салады. 

Тҥсіну            

(3 минут) 

Сабақтың тақырыбы мен мақсатын 

тҥсіндіру. 

Жаңа сабақ тақырыбын 

дҽптерге жазады, мақсатын 

тҥсінеді. 

Қолдану       

(2 минут) 

1. «Абайдың қара сҿздері» бейнебаян. 

2. Абайдың қара сҿздері тақырып жағынан 

бҿлінген сызба. 

Бар зейінімен тыңдайды, 

тҥсінеді. 
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Талдау 

(20 минут) 

17- қара сҿзі бойынша жҧмыстар: тҥйінін 

табу, ақыл, қайрат, жҥрек,ғалымға 

мінездеме беру. Оқушы кҿзқарасы. 31-қара 

сҿзіне қатысты «Ой қозғау» ҽдісі. (сҧрақ –  

жауап, Мҽтіндік тапсырма. 19- қара сҿзіне 

қатысты мҽтінді толықтыр. 29- қара сҿзіне 

қатысты пікір айту. 37-қара сҿзіне қатысты 

Абай афоризмдерін сҽйкестендір.  

11 –қара сҿзіне қатысты «Креативті 

матрица» ҽдісі. 

Шартына сҽйкес талдау 

жҧмыстарын жҥргізеді. 

Жинақтау 

(10 минут) 

1. Сергіту сҽті: «Қҧпия сҿздер» 

2. Шығармашылық тапсырма .           

Абайға  арнап ҿлең шығару. 

3. «Ой толғаныс»  сатысы 

Жасырылған сҿздерді 

табады. Шығармашылықпен 

айналысатын оқушылар 

ҿлең шығарады.               

Ішіне – сыртына ҽдісі 

бойынша жақсы – жаман 

қасиетттерді саралайды. 

Бағалау        

(2 минут) 

Топтастыру стратегиясы.  Адамға тҽн 

қасиеттер.                                                            

Қара сҿздерінің ҿзіндік ерекшеліктеріне 

баға беру.  

«Рухани қҧндылық».                                          

Рефлексия.                                                           

«Бес саусақ» арқылы оқушыларды бағалау.  

Ҥйге:  

1. Рефлексиялық хат. 

«Бҥгін сабақтан ҿзіме не алдым.?»   

2.  «Абай поэмалары» 

Топтастырады, баға береді, 

рефлексия жасайды.  Білім 

ағашына ҿздерінің қай 

жерде отырғанын стикер 

жабыстыру арқылы 

кҿрсетеді.  Бағаланады. 

Сабақты 

бекіту: 

 «Адам болам десеңіз...» (ҿз 

ойыңмен ой толғау). 

 

 

АБАЙ ҚҦНАНБАЙҦЛЫНЫҢ РУХАНИ МҦРАСЫН ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ 

ЖҤЙЕСІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҤЙЕСІ 

Баяхметова Л. С., ф.ғ.м., қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы 

Мусанова А. Д., ф.ғ.м., қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

Қазіргі кезде рухани мҽдениетіміздің тарихына айрықша назар аударылып отыр. Оған 

дҽлел, 2020 жылдың 9 қаңтарында  мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай 

жҽне ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласы. Мақалада Қасым-Жомарт Тоқаев: «Биыл 

Абай Қҧнанбайҧлының туғанына 175 жыл толады. Халқымыздың ҧлы перзентінің 

мерейтойын лайықты атап ҿту ҥшін арнайы қҧрылған комиссия дайындық жҧмыстарын 

бастап кетті. Мемлекет кҿлемінде жҽне халықаралық деңгейде ауқымды іс-шаралар 

ҧйымдастыру жоспарланып отыр. Бірақ мҧның бҽрі той тойлау ҥшін емес, ой-ҿрісімізді 

кеңейтіп, рухани тҧрғыдан дамуымыз ҥшін ҿткізілмек... Ҧлттық сананы сақтау жҽне оны 

заман талабына бейімдеу мемлекеттік маңызы бар мҽселеге айналды. Ҿйткені сананы 

жаңғырту арқылы ХХІ ғасырда еліміздің тың серпінмен дамуына жол ашамыз. Осы орайда 

Абай мҧрасының тигізер пайдасы зор деп есептеймін. Ҧлы ақынның шығармалары бҥгін де 

ҿзектілігін жоғалтқан жоқ. Абайдың ой-тҧжырымдары баршамызға қашанда рухани азық 

бола алады» [1], - деп ҧлы ақынның адамзатқа азық болар рухани мҧрасын қазіргі білім беру 
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мен тҽрбиелеудегі маңыздылығын нақты кҿрсетті. Сондықтан елімізде жасалынып жатқан 

шаралардың барлығы жастарға жалпы адамзаттың жҽне жеке ҧлттың игіліктер негізінде 

тҽрбие мен білім беру ісін неғҧрлым жоғары деңгейде кҿтеруге ықпал етуде. Ал білім беру 

саласында жастардың білім алуына халқымыздың рухани мҧраларын пайдаланып, жаңаша 

кҿзқарас тҧрғысынан қарауға мҥмкіндік туып отыр. 

Қазіргі заман ҧстаздарының бойында педагогикалық қабілеттердің, білім тереңдігінің 

мол болуын талап етеді. Ақынның поэтикалық шығармалары мен «ғақлия» сҿздері 

пҽлсапалық, этикалық, эстетикалық, психологиялық жҽне педагогикалық ой-пікірлерге толы. 

Сондықтан да ҧстазға қажетті педагогикалық қабілеттерді Абай ойсанасы арқылы 

сипаттасақ.   

М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық колледжінде оқытылып жатқан бастауыш 

мҧғалімдерін, бала-бақша тҽрбиешісін, қазақ тілі мен ҽдебиеті мҧғалімдері, дене шынықтыру 

пҽнінің мҧғалімі мамандықтары ҿздерінің білім беру мен тҽрбиелеу жҧмыстарында Абай 

Қҧнанбайҧлының рухани мҧрасын бастапқы негізге алуда. Оқу орында оқып жатқан ҿзге 

этнос жастары мен орыс топтарында оқитын студенттерге де Абай мҧрасы ҿзге тілде 

таныстырылып, сабаққа енгізуде.  

Қазіргі білім беруде креативтік технология бойынша ізденушілік, зерттеушілік, 

эвристикалық ҽдістермен жҧмыс жасалады, қиялдауға итермелейді, қысылмай ҿз ойын 

айтуға мҥмкіндік береді. 

Жаңартылған білім беру мазмҧны бойынша оқу бағдарламаларындағы оқу 

мақсатының кҿбі рухани жаңғыру бағдарламасының мақсаттарымен ҥндеседі. Мысалы, қазақ 

ҽдебиеті пҽні бойынша «Шығармадағы материалдық жҽн рухани қҧндылықтарды заманауи 

тҧрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру», «Ҽдеби шығарманың идеясы мен 

пафосын ҧлттық мҥдде тҧрғысынан ашу» деген оқу мақсаттарын ҿткен кезде, шығарманы 

талдай отырып, ондағы материалдық қҧндылық не, рухани қҧндылық деген не айырып, 

қазіргі заман тҧрғысынан бағалау арқылы, соның ішінде, рухани жаңғыру бағдарламасының 

қҧндылықтарымен сҽйкес келуі – жас ҧрпақтың бойындағы ҧлттық сана- сезімнің дамуына 

ҽсер етіп, материалдық жҽне рухани қҧндылықтарды айыра білу, бағдарлану дағдылары дами 

бастайды.   

Абайдың дҥниені тану жҿніндегі кҿзқарасында диалектикалық сарын басым. Ол 

табиғат қҧбылыстары бір-бірімен ҿзара байланыста, ҥнемі ҿзгерісте, дамуда болады, адам 

қоршаған ортаны – табиғаттың ішкі сырын білім-ғылым арқылы танып біледі –деп қарады.  

Абай Отыз сегізінші сҿзінде ғылымды ҽл- Фарабидің ҥлгісімен сала-салаға бҿліп, ҧстаздарға 

ғылым негізін жоспарлы жҽне жҥйелі тҥрде балаға тҥсінігіне ҧғымды, қызықты, тартымды 

етіп оқытуға, білімді ҿмір талабымен ҧштастыра білуге кеңес береді. Ақын ғақлияларында 

оқудың шҽкірттердің ынтасын арттыратындай тҥсініктілігі мен ерікті, кҿрнекілігі жайлы 

қҧнды дидактикалық пікірлер айтты. Ол жеке адамның қалыптасуына оқу-ағарту ісін ақыл-

ой, адамгершілік тҽрбиесімен тығыз сабақтастыра қарастырады. Ақын тҥсінігінде 

адамгершілік тҽрбиені қҧрайтын қасиеттер: адам баласын сҥю, адамдардың бір-біріне адал, 

мейірімді жҽне бірлік, ынтымақта болуы. Ол адамгершілікке баулуда жастардың сол 

замандағы мінез-қҧлық олқылықтарын ҿз бойларынан іздетіп, олардан арылуға, ҿзін-ҿзі 

тҽрбиелеуге ҿсиет етті. Жасҿспірімдердің мінез-қҧлық, адамгершілік тҽрбиесіне ерекше 

кҿңіл бҿлген Абай: «Тез ҥйреніп, тез жойма, Жас уақытта кҿңіл-гҥл...» - деп, жас баланы 

тҽрбиелеуді ҿте ерте қолға алып, олардың дақ тҥспеген санасына ізгі қасиеттерді еге білу 

қажеттігін ескертеді. Ол ҿзі ҿмір сҥрген ҽлеуметтік ортада орын алған бес тҥрлі зиянды 

мінез-қҧлықтан адам боламын деген ҽрбір жасҿспірімнің сақтануы керектігін ашық айтады. 

Адам ҿзіне-ҿзі сыншы болу керек: «Егер есті кісілердің қатарында болғың келсе, кҥніне бір 

мҽртебе, болмаса жҧмасына бір, ең болмаса айына бір, ҿзіңнен есеп ал», - деген Абай 

тҧжырымы жастардың қоғам алдындағы жауапкершілігін арттырып, олардың бойында ҿзіне 

деген берік сенімін қалыптастырады [4]. 
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Хакім Абай он жетінші, он сегізінші, жиырмасынша қара сҿздерінде жастар 

тҽрбиесінің сан қырына, оның ҿзекті салаларына баса назар аударды, жас ҧрпаққа ҥміт 

артты, олардың жҥрек сезімін оятып, ҿзінің кҿкейкесті мақсат-мҧраттарына жҧмылдыруға 

ҧмтылды. Жастардың еңбек етіп, ғылым мен білімге ден қоюы, алда тҧрған мақсаттарына 

жету жолында табандылық кҿрсетуі қажеттігі сияқты асыл қасиеттерді уағыздау - Абайдың 

бҥкіл ақындық қызметінің негізгі де ҥзілмейтін идеялық- тақырыптық желілерінің бірі. Абай 

мектепте оқып жҥрген қазақ балаларына ҥміттене қарап, елдің болашағы осылар деп қуанды. 

Елдің мешеулігін, халықтың қараңғылығын, надандықты ҽшкерелеп, жаңа ҿмірге бастар жол 

оқу-ағарту, адамның рухани жағынан азат болуы деп тҥсінді. «Адамның білімі, ҿнері - 

адамшылықтың таразысы» деп санаған Абай білімді барлық атақ, қҧрмет пен бедел, 

байлықтан жоғары қояды. Ақын адамның ең қымбат кезі - жастық шақты оқуға, ғылымға 

жҧмсауды еске салады. Ойын-сауықты кейін қоя тҧрып, алдымен ғылым жолында еңбек ет, 

ізден, білімдіден ҥйрен, ҥлгі ал, солардай болуға тырыс деген тҧжырым ҧсынады. 

Ҧлы ақынның: «Кҥллі адам баласын қор қылатын ҥш нҽрсе ар. Соннан қашпақ керек! 

Ҽуелі – надандық, екіншісі – еріншектік, ҥшіншісі – залымдық. Надандық – білім, ғылымның 

жоқтығы, дҥниеде еш нҽрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік – хайуандық болатынын, 

еріншектік – кҥллі дҥниедегі ҿнердің дҧшпаны, талапсыздық, жігерсіздік, ҧлтсыздық, 

кедейлік – бҽрі де осыдан шығады. Залымдық – адам баласының дҧшпаны» [4] дейді де, ақын 

одан қҧтылудың жолдарын атап береді. Бҧлардың емі – халқына махаббат, кҥллі ғаламға 

шапағат, қайратты да тҧрлаулы ғаділетті іс, алды-артын байқарлық білім мен ғылым деп 

тҧжырымдадық.  

Бҥгінгі жаһандану дҽуірінде, ақпараттық технологиялар заманында Абай сҿзі баршаға 

ой салуға тиіс. Уақыт ҿткен сайын тылсымның кілті табылып, Абай халқына бҥгінгіден де 

ашыла, бҥгінгіден де жақындай тҥсетін болады. Заманына, дҽуіріне қарай, қоғамына қарай 

ҥнемі Абаймен сырласып отыруымыз керек. Ҿйткені Абай ҿлеңді ермек ҥшін жазған 

жоқ,кейінгіге ҿнеге білім бермек ҥшін жазды. 
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ХХІ ҒАСЫРДЫҢ МАЗМҦНЫНА СӘЙКЕС ҦЛЫ АҚЫН  

АБАЙДЫҢ ЖОЛЫМЕН ОҚУ 

Жумахан Алия Ануарқызы 

«Гуманитарлы-экономикалық колледж» КМҚК  

 

«...Ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен  

білмек үшін үйренбек керек»  

 

Абай Құнанбаев 

 

«Ғылым таппай мақтанба»-жас ҧрпаққа деген аталық мейіріммен, ҥміт пен сенімнен 

туған ҿлең. Абай «адам болам» деген жасҿспірімге тікелей тіл қатып, ашыла сырласады. 

Ҿлең тілі де жеңіл, тҥсінікті. Ең басты мақсатың-білімді болу дей тҧра, бес зиянды нҽрседен 

аулақ болып, бес асыл қасиетті бойыңа дарытпасаң, ғылымнан да пайда жоқ дегенді бірден 

ашып айтады. 

Абай Қҧнанбайҧлы- ғҧлама, ойшыл, ақын, ағартушы, ҧлттың жаңа ҽдебиетінің негізін 

қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел тарихында ҿшпес із қалдырған аңыз адам. 

Оның ҿлеңдері мен қара сҿздерінде ҧлт болмысы, бітімі, тҧрмысы, тіршілігі,дҥниетанымы, 

https://www.akorda.kz/kz
https://kitap.kz/book/438/read#epubcfi(/6/2[id1]!/4/2/2/1:0)
https://kitap.kz/book/olengder-men-audarmalar-birinshi-kitap
https://kitap.kz/audio-book/karasozder-men-ocherk
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мінезі, жаны, діні, тілі, рухы кҿрініс тауып, кейін Абай ҽлемі деген бірегей қҧбылыс ретінде 

бағаланады. 

Биыл Абай Қҧнанбайҧлының туғанына 175 жыл толады. Соған орай кҿптеген 

ауқымды шаралар ҧйымдастырылуда, алайда бҧның ой-ҿмірімізде кеңейтіп,рухани тҧрғыдан 

дамуымыз ҥшін ҿткізбек. 

XXI ғасыр-ғылым ғасыры. Қазір бізге бҽрі қолжетімді, біз кҿп нҽрсені ғаламтор, 

технологиялар арқылы біліп, оларды пайдаланамыз. Осыны негізге ала отырып, жаңартылған 

білім беру мен білім берудің инновациялық технологияларын іске асыру басталды. Яғни біз 

білімді жаңа заман ағымына сай, ҿзімізге қолайлы, ҧнайтын бағдарда аламыз. Бҧл керемет 

емес пе? Ал бҧдан да пайдалысы, жақсысы не екенін білесіздер ме? 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ҿзінің «Абай жҽне 

XXI ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында халыққа ойлы, кҿп мағыналы сҧрақтар қойды. 

Олар: «Абай бізге нені аманаттады? Абай бізден нені талап етті? Абай бізден нені кҥтіп еді? 

Абай елдің қай ісіне сҥйініп еді? Сол сҥйенген ісінен ҥйрене алдық па? Абай қазақтың қай 

ісіне кҥйініп еді? Сол кҥйінген ісінен жирене алдық па?» Осы мҽнді, орынды сҧрақтардың 

жауабын табу ҥшін біз Абай ҽлеміне саяхат жасау керекпіз. 

Егер де маған, жеке ҿзіме, XXI ғасыр мазмҧнына сҽйкес «Ҧлы ақын-Абай 

Қҧнанбайҧлының» жолымен білім алу, оқыту деген тақырып берілгенде, мен алдымен 

атауын «Абайдың ізімен» деп атар едім. Неге? Себебі, біз Абайдың ізімен, жолымен, білімді, 

алуымыз керек. Мен бҧрынғы ғасырдағы ақындардың, жазушылардың, Абайдың даналығына 

таң қаламын. Менің ҿзімнің ҿмірімнен алынған мысал, мен жетінші сыныпта оқып 

жҥргенімде, оқуыма кҿмек керек болып отбасымнан сҧрағанда, олар бҧның жауабын 

білмейтінін айтты. Ата-анам ол кезде оқитын жағдайлары, қҧралдары, қазіргі кездегідей 

дереккҿздері болмағанын айтты. Сол кезде мен біздің ҧлы ақындарымыздың қандай талапты 

болғандарын тҥсіндім. Сол кездері ешқандай білім алуға керек нҽрселері болмаса да, олар 

білімге ҧмтылды, білімді кҿздеді, біліммен сусындады. Соны тҥсінген уақыттан бастап мен 

де біліммен уақыт ҿткізе бастадым. 

 Менің ҿмір сҥріп жатқан қазіргі кезімде ғылым мен технология ҿте қатты дамуда. 

Инновация, яғни жаңғыру ҧғымы енгізілді. Болашаққа «Рухани жаңғыру»ҧғымы енгізілді. 

Жаңа ҿзгерістер пайда болды. Елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев «Болашаққа бағдар: 

Рухани Жаңғыру» атты мақаласында қоғамдық сананы қайта тҥлетудің маңыздылығы 

туралы айтты. Сананы жаңғырту арқылы XXI ғасырда еліміздің тың серпінмен дамуына жол 

ашамыз деді. 

Менің ойымша, бҧл мақсаттарға жету барысында Абайдың шығармашылығының, 

бізге қалдырған мҧрасы ҿте қажет жҽне керек. Абайды бҥкіл ҽлем таниды. Шығармалары да 

ҽлі кҥнге дейін шетке шықпаған. Абайдың берген ойы біздің ауамыз, азығымыз іспетті. 

Абайды бҧндай міндетті, маңызды, болашаққа тигізер мҽні кҿп шараға қоспау ҧят. Себебі, 

мейлі ғасыр ауыссын, мейлі жылдар санап ҿте берсін, ол адам бойында Абай рухы, ойында 

Абай сҿзі мҽңгілік орнығады. Ақын шығармаларына мҧқият қарасақ, оның ылғи елдің алға 

деген ҧмтылысын, ҿсуін қалағаның байқамауға болмайды. Ал алдыға қадам жасау ҥшін ой 

мен білім ҿте керек. 

XXI ғасыр ғылымның мақсаты биікке кҿтерілу, алдыңғы қатардағы орындарға іліну. 

Сол себептен де біз ҽлем талабына сай дамуды бастадық. Соның бастысы «Педагог мҽртебесі 

туралы»-заңның қабылдануы. Яғни, Ҧстазға қҧрмет кҿрсету-ол алғашқы міндет. Ҧстаз, 

тҽрбиеші ол ҽрбір адамның алғашқы білімге итермелеушісі, ҥйретушісі. Мен «Мектепке 

дейіңгі тҽрбие» бҿлімінде білім аламын. Жҽне осы бір жыл оқу барысында, тҽрбиенің адам 

ҿміріндегі маңызын тҥсініп, білдім. Біздің мақсат ол саналы ҧрпақ тҽрбиелеу, дҧрыс жол 

сілтеу. 

«Ҿзге тілдің бҽрін біл, ҿз тіліңді қҧрметте». Абай Қҧнанбайҧлы ҿзінің жиырма бесінші 

қара сҿзіңде: «Ҽрбіреудің тілін, ҿнерін білген кісі оныменен бірдегілік дағуасына кіреді, аса 

арсыздана жалынбайды»,-деген. Яғни ҽрбір қазақ ҿз тілін біліп, сол тілді насихаттау керек, 

алайда қарсыластарынмен бір деңгейде болғың келсе, оның тілін меңгергенде зор 
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дейді.Ҽлемде ҿте кең етек алған тіл - ағылшын тілі. Жастардың кҿбі ағылшын тілін меңгерсе, 

сонда олардың мҥмкіндігі кҿбейеді. Жҽне де бҧны дамытуға бір шара «Абай оқуларын», 

«Қара сҿздерін» 10 тілге аударып, челлендж жасау, театрға қойылым қою ҿте орынды болды. 

Сол арқылы біз ҿнегелігімізді дамытамыз,таратамыз. 

Ал тағы жасау керек шаралардың бірі: ол бір жағынан технологияға байланысты,ал бір 

жағынан білімге де байланысы бар. Олар: электронды кітапханалар,онлайн кітаптар.Оның 

арқасында кітапқа деген қызығушылықты арттырамыз. Жҽне де кҽмдімгі музыка пҽні 

сабақтарында, мҽдени орындарда, оқу орындарында ҥзіліс уақытында Абай ҿлеңдерін, 

ҽндерін, аудиожазбада қара сҿздерін, видеожазбада театр қойылымдарын, Абайға қатысты 

киноларды қою ҥлкен іс-шара болар еді. Жаңа технологияға сай Музей ашылса тіпті керемет 

болады. Топтық,интерактивтік жҧмыстар жҥргізілуде. Бҧл білім берудің инновациялық 

технологиялары. Бҧның бҽрі «XXI ғасыр мазмҧнына сҽйкес «Ҧлы ақын-Абайдың жолымен 

оқыту» тақырыбына шамалы ҥлес жҽне «Мҽңгілік Ел» идеясын жҥзеге асыруға талпыныс. 

Абайдың сегізінші қара сҿзі:«Осы ақылды кім ҥйретеді, насихатты кім тыңдайды?» 

Абайдың он бесінші қара сҿзі:«Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің,менің білуімше,бір белгілі 

парқын кҿрдім.Ҽуелі-пенде адам болып жаратылған соң,дҥниеде ешбір нҽрсені қызық 

кҿрмей жҥре алмайды.Сол қызықты нҽрсесін іздеген кезі ҿмірінің ең қызықты уақыты болып 

ойында қалады».Абайдың он жетінші қара сҿзі:«Ей,ақыл!Сенсіз ешнҽрсе табылмайтҧғыны 

рас.Жаратқан тҽңіріні де сен танытасың,жаралған екі дҥниенің жайын да сен білесің.Бірақ 

сонымен тҧрмайсың,амал да,айла да сенен шығады».Абайдың отыз сегізінші қара 

сҿзі:«Надандық-білім-ғылымның жоқтығы». 

Осындай нақылдар халықты білімге шақыратынын, сірҽ, Абай атамыз білген болар. 

Егер мен уақытпен саяхат жасап Ҧлы ақынның ҿмір сҥрген кезіне барсам, мен Абай 

атамызға иіліп,ҥлкен рақметімді білдірер ем. Қазіргі еліміздің,халқымыздың жағдайын, ол 

кісінің жай ғана ақын емес «Ҧлы ақын-Абай» атанғаның мақтанышпен жеткізер едім.  

Абай мҧрасы-біздің халық,қазақ ҧлты болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға жол 

ашатын қастерлі байлық, Абай арманы-халық арманы. 

Енді, қоғамның жанашыры - Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміздің қозғаған 

сҧрақтарына жауап беруге болатын шығар. Абай атамыз бізге елін аманаттады, елін 

қорғайтын патриот, елін сҥйетін ҽділ, жанашыр адам болуды талап етті. Абай бізден 

болашақты кҥтеді, болашақтың ашық, жарқын, тҽуелсіз болуын кҥтті. Абай елдің бірлігіне 

сҥйінген адам. Сол сҥйінген ісінен ҥйрене алдық па, оны білмедім, бірлік-ол адамдардың 

бірігіп тҧтас іс жасауы, ал қазіргі кезде оны байқау ҿте қиын сол себептен бҥкіл халық бірігіп 

аурудан сақтану шарттарын орындаса, алдағы уақытта Абай Қҧнанбайҧлының 175 

жылдығын далада барлығымыз бірігіп, ҽуендетіп, шырқап ҿткіземіз. 

Ғасырларға ҥлкен мҽн берген Абай Қҧнанбайҧлын ел ешқашан ҧмытпайды. 

Қолданылған әдебиеттер: 
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СЛОВА НАЗИДАНИЯ АБАЯ И ИХ РОЛЬ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Акишбаева Айсулу Мейрбековна 

КГУ «СОШ №16 имени А.Толеуова»  

   

Абай – один из величайших гуманистов прошлого. Воздействовать на умы и чувства 

людей, обновлять общество средством поэтического слова, глубокое уважение к достоинству 

человека – вот что характерно для Абая-гуманиста. 

Не для забавы я слагаю стих, Не выдумками наполняю стих, Для чутких слухом, сердцем и 

душой Для молодых я свой рождаю стих, -так сам Абай определил предмет своего 

творчества . 

Да, именно к молодѐжи – к будущему своего народа, а в его светлое будущее, 

несмотря ни на какие сложности своего времени, великий мыслитель, поэт просветитель-

демократ не терял своей веры, утверждая: «Кто не испытывал зла? Теряет надежду лишь 

безвольный… Ведь истина, что в мире нет ничего постоянного, значит, и зло не вечно… 

Разве после суровой многоснежной зимы не приходит весна цветущая, многоводная, 

прекрасная?!». Одно из «Слов» он заканчивает мыслью «И думаю, что может быть, и хорошо 

жить так, устремляя взор надежды на будущее». 

Если обратиться к педагогическим взглядам Абая, формировавшимся в прошлом столетии, 

то в них отражены основополагающие общечеловеческие проблемы педагогической теории и 

практики, которые имеют огромное значение в воспитании молодого поколения. 

Вот некоторые из них: «Лишь знаньем жив человек, Лишь знаньем движется век, 

Лишь знанье светоч сердец… ». 

Хотя Абай не писал специальных философских и педагогических трудов, но почти все 

без исключения произведения и особенно «Слова Назидания»  пронизаны нравственно-

этическими назиданиями. 

 По мнению Абая, человек не рождается с какими-то готовыми качествами личности. 

Все понятия о добродетели, все правила поведения приобретаются в процессе его жизни и 

деятельности. Он призывает молодых: 

Не кидайся на всѐ сгоряча, Дарованьем своим гордись: 

И ты, человек, кирпич мирозданья В здание жизни самой ложись . 

Несмотря на разное социальное положение, утверждает Абай, люди от природы равны. Об 

этом прирождѐнном биологическом равенстве людей Абай пишет в 34 слове Назидания: «В 

этом мире рождение и рост, сытость и голод, горе и смерть, строение тела и место, откуда 

взялся человек и куда он должен отправиться, — всѐ это одинаково» . 

А поскольку люди равны, то им незачем стремиться навязывать свою волю, силу другим, ибо 

они не лучше других. Наоборот, люди, народы должны проникнуться взаимным уважением 

друг к другу, любить друг друга, жить в мире, не враждовать и не завидовать друг другу. 

В центре миропонимания Абая, как и других мыслителей, таким образом, находится 

человек, сущность которого мыслитель рассматривает чрезвычайно многопланово, с точки 

зрения биологической, психологической, социальной и педагогической. Абая привлекает 

эстетический, этический облик человека, его образование и воспитание, мир его чувств и 

интеллекта, его идеалы и цель жизни. 

Несмотря на прирождѐнное равенство, люди, далее утверждает Абай, в нравственном 

отношении друг с другом не равны: одни безнравственны, порочны, глупы, хитры, другие, 

наоборот, нравственны, добродетельны, умны, скромны и т. д. 

Свой высший этический идеал Абай выразил в нравственной формуле: «Адам бол! — 

Будь человеком!», с которой он обращается, прежде всего, к молодѐжи. Этический смысл 

абаевской   формулы «Адам бол!» состоит в высокой оценке роли назначения человека в 

жизни. В его понимании человек должен сочетать в себе разум и гуманность, трудолюбие и 
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образованность, дружбу и любовь. Он не уставал напоминать современникам, что солнце и 

луна — украшение небес; леса и ягоды — украшение гор, а украшение земли – человек . 

Особое значение в воспитании молодежи Абай придавал семейному воспитанию. 

Первые и самые главные воспитатели, учителя, по мысли Абая, – это родители. 

Абай свято верил, что время, полное невежества и темноты, уйдет, и его сменит светлый 

мир, который будет построен молодыми. 

Придавая первостепенное значение роли воспитания в становлении человека и борясь против 

тех, кто пытался пороки людей объяснить предписанием рока, судьбы, Абай подчеркивал, 

что человек не от природы получает нравственные качества, он становится нравственным 

или безнравственным лишь в процессе воспитания. Кто же является воспитателем ребѐнка? 

Конечно же, это прежде всего люди, которые его окружают. Их Абай делит на 3 группы. 

Во-первых, это по Абаю, родители, братья, сѐстры, то есть семейное, родственное 

окружение ребѐнка. Во-вторых, это учителя, воспитатели, наставники, то есть взрослые 

люди, профессионально отвечающие за воспитание ребѐнка. И, в-третьих, это сверстники, 

друзья, товарищи . 

Но Абай делает важный нравственно-этический вывод: кто из этих категорий людей 

наиболее уважаем детьми, кому из них они больше верят, влияние кого оказывается 

наиболее сильным, значительным. Согласно Абаю, любимый человек — есть первый и 

главный наставник детей. 

Также Абай в своих Назиданиях неоднократно напоминает, что нравы казахских 

детей портятся из-за неправильного воспитания их родителями, наставниками, в результате 

пагубного влияния невежественных сверстников. 

Формула нравственности в трактовке Абая: «Адам бол!» («Будь, стань человеком!») 

заключается также в следующих нижеприведенных положениях. Зрелость человека, на 

взгляд просветителя, определяют три главных качества: разум, сердце, воля. Опорой 

общества и народа должны быть личности, в полной мере овладевшие этими качествами. 

Будучи истинным патриотом, Абай видел будущее своего народа в образовании, 

просвещении, развитии науки и искусства, в упорном и созидательном труде. Он писал: 

«Тот, у кого больше знаний, любви, справедливости, – тот мудрец, тот ученый, тот и 

обладает миром». 

Мыслитель активно призывает молодежь не стоять на месте, постоянно развиваться, 

совершенствоваться, обогащать свой духовный мир. Абай в «Книге слов» размышляет о 

значении мировой культуры и науки для просвещения казахского народа. 

В современном Казахстане в контексте глобализации мира актуально звучит обращение к 

молодежи великого Абая учиться у всех народов, сохраняя при этом свое собственное лицо, 

национальное и человеческое достоинство, умножая число друзей, укрепляя дружбу со всем 

миром. Абай понимал человека как целостную личность, наделенную душой и разумом. 

Человек для Абая – центр мироздания. Духовность – определяющее начало в человеке, 

которое впитывается посредством книг и народной мудрости, искусства и духовного опыта. 

Просвещение в трактовке Абая рассматривалось в качестве средства совершенствования 

человека и общества. Осваивая мир культуры, человек воспринимает те или иные идеи и 

идеалы, языки и нормы поведения. Для великого поэта, мыслителя, гуманиста, выразителя 

сокровенных дум казахского народа Абая Кунанбаева главное – человечность, ценность 

человеческого существования, нахождение своего места в жизни. Обращение к советам и 

нравственным заповедям Абая может очень нам помочь в преодолении собственного 

нравственного несовершенства и особенно в воспитании молодого поколения. Выдвигая 

свой нравственный принцип «Адам бол!» в цикле моралистических поэтических 

произведений, Абай разрабатывает для молодѐжи целый кодекс этических норм дружбы и 

товарищества, любви в супружестве, долга и совести, мужества и красоты человеческих 

отношений и т.д. В этом отношении характерны такие произведения, как: «О, джигиты, 

дорог смех, не шутовство», «В интернате учиться» и многие другие. Если в одних 

стихотворениях Абай учит, что надо делать, чтобы быть человеком, то в других учит, чего не 



195 
 

следует делать, чтобы стать человеком. Например, «Не щеголяй вещами», «Измучен, 

обманут я всем вокруг» и другие. 

Высоко оценивая роль воспитания в изменении нравов людей, Абай определяет 

нравственные цели воспитания и образования. Высшая цель воспитания, по мнению Абая, — 

сделать из ребѐнка  труженика и патриота, а цель обучения — познание вселенной, 

приобретение знаний, получение образования и профессии. 

«Не запутывайся в мыслях, одевании, не лишайся здравого рассудка. В еде, в питье, в 

схеме, в одевании, в объятиях, в поцелуях, в страсти к богатству, даже карьеризму и 

хитрости — во всѐм имеется мера. Всѐ, что сверх меры - зло» . 

А меру человеку должна подсказать совесть, являющаяся нравственным регулятором 

поступков и поведения. Совестливый человек чувствует свою моральную ответственность 

перед окружающими людьми, так как совесть – это самооценка своих поступков. Чтобы 

вовремя удержать себя от безнравственных поступков, Абай предлагает постоянные 

самоотчеты перед своей совестью. 

Таким образом, Абаем формулируются в его поэзии и прозе наиболее общие 

нравственные принципы его высшего этического идеала «Адам бол!». Во-первых, это 

трудолюбие, во-вторых, стремление к знанию, разумности, в-третьих, умеренность, в-

четвѐртых, совестливость и, в-пятых, самоконтроль, самовоспитание, самодисциплина [5]. 

Можно утверждать, что провозглашенные в прошлом столетии Абаем моральные нормы, 

осуждающие с одной стороны, подлость, нечестность, распутство, с другой — возвышающие 

любовь к труду, самоотверженную борьбу за интересы народа, честность, правдивость, 

упорство в изучении науки, его высший этический идеал «Адам бол!» не только не утратили 

своего значения в наше время, а приобрели новую силу звучания и требуют самого 

пристального изучения и овладения ими каждым. 
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ІV СЕКЦИЯ. «АБАЙТАНУ: МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ШЕШІМДЕР» 

 

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ҚЫЗЫЛ  ТІЛ... 
Алепарова М. А.  

«М.Тӛлебаев атындағы музыка училищесі» КМҚК 

 

Абайдың 175 жылдығы қарсаңында 

   Ҧлы Абай-қазақ топырағынан шыққан ҽлемдік деңгейдегі кемеңгер! Ҧлы ойшыл ҽр 

сҿзімен ҧлттың ҿресін ҿсіруді кҿздеді. Ендеше Абай тойының халқымыздың 

руханиятына,береке-бірлігіне,ҿсуі мен ҿрлеуіне берері мол. Ҧлы Абайдың шығармашылығы, 

ҧлы Абайдың бейнесі ҿнердің шам-шырағы десек, ғылым саласы, тарих, ҽдебиет, ҿнер, 

музыка саласынан бҿлек театр ҿнері де талай-талай туындыларды сахналап, ҧлы 

данышпанның кҽусҽрінен нҽр алып, ҧлттық нақыштағы театр туындыларымен талай 

ҧрпақтың санасына ой тастап, сҥбелі дҥниелер туғызды. Сонау 1940 жылдан бастап кҿптеген 

театрлардың Абай ҽлемін зерттеудегі ізденістері, ақынның кҥрделі философиялық тҧлғасын 

сомдауда дарынды, жҥйрік режиссерлар мен актерлардың кҽсіби шеберліктері дҥйім 

жҧртшылықты тҽнті етті.  
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Ең алғаш қазақ сахнасында Абай тҧлғасын сомдаған Қалибек Қуанышбаев, ең 

алғашқы кҽсіби режиссер Асқар Тоқпанов сынды ҿнер майталмандарының жасаған Абай 

трагедиясында ҿз ортасындағы ҽлеуметтік теңсіздікке қарсы шыққан ҧлы кҥрескерді кҿреміз. 

Тарихи деректерге сҥйенсек Қ.Қуанышбаевтың орындауында халықтың ежелден сҥйікті 

Абайы  - ақын, кҥрескер, данышпан, кемел дарын иесі ретінде тарих беттерінде алтын 

ҽріппен жазылды. Заңғар қаламгер Мҧхтар Ҽуезовтың кҿзі тірісінде оның ҧжым мҥшелеріне 

жҿн сілтеп, басты рҿлді ойнаушы актер мен режиссерге дҧрыс бағыт беріпотырғаны театр 

тарихынан белгілі. Мысалы, Қ. Қуанышбаев шығармашылыған барынша бағалай келіп 

М.Ҽуезов мынадай тҧжырым жасаған: «Қай рҿлді болса да, бойлап кетіп, тереңдеп барып 

толық ҧғынатын сезімділік бар.Ілгері ҿзін-ҿзі кҿп тҽрбиелесе, істеп жҥрген істерін ҿзінің 

жҥрегіне, миына толық қондырып алып, іштей кҿбірек толғанатын болса, мҧның алдындағы 

келешегі тіпті зор сияқты. Мағыналы, іргелі, кҥшті суретшілік белгісі бар». Міне, Мҧхтар 

Ҽуезов осындай баға берген. Ал 1962ж. Ҽзірбайжан Мҽмбетовтің қойылуындағы «Абай» 

трагедиясының жаңаша тҥрдегі режиссурасы қазақ сахнасына ҥлкен серпіліс ҽкелді. Ыдырыс 

Ноғайбаевтың орындауындағы Абай тҧлғасы сахна ҿнерінде саф алтындай рухани 

ешкерткіш болып қалды.  

Сондай-ақ Абай операсы опера жҽне балет театрында сахналанып,театр жҽне музыка 

ҿнерінің алтын діңгегіне айналды. Ҧлы Абай бейнесін ҧлттық тарихи классикамыз десек ҽр 

дҽуір ҿз заманына сай жаңа тыныспен данышпанның қатпар-қатпар терең образын жан-

жақты ҽртҥрлі формада сҿйлете білді.Барлық облыстық театрларда сахналанып,қазақ 

топырағында режиссерлық,актерлық ҿнер жаңа белестерге жетіп,шыңдала тҥсті. Мҧхтар 

Ҽуезовтің Абай трагедиясынан бҿлек Абай жолы эпопеясы бойынша жасалған 

инсценировкалар, сахналық нҧсқалар театр сахналарында қойылып, Абайдың 

философиялық,данышпандық образын еселей тҥсті. 

Белгілі ақын-драматург И.Оразбаев жазған Мен ішпеген у барма драмасы, Б.Римова 

жазған Абай-Ҽйгерім, Р.Сейтметовтың Қалың елім қазағым атты поэтикалық драмасы, 

Б.Атабаев қойған Абай десем..., А.Кенжебекованың Абай туралы аңыз драмасы, режиссері 

Хусейн Ҽмір-Темір,Н.Жақыпбаевтың Жас Абай қойылымдары ақынның ҿз шығармаларынан 

жасалған инсценировкалар тереңнен сыр шертеді. Уақыт ҿткен сайын сахнадағы Абай 

бейнесі сан қырлы тереңдігімен,ақыл-ойымен, психологиялық шиеленіс тартыстарымен 

ҿзектілігі арта тҥсуде. Талай ғасырлар бойы Шекспир драматургиясы сахна тҿрінен орын 

алып келсе, Ҧлы Абай бейнесі де дҽл сондай сҧранысқа ие, жҽне халықтың сҥйіспеншілігіне 

ие болады. Бҥгінгі таңда қазақстан бойынша барлық театр репертуарында Абай спектаклі бар 

деуге болады. Соңғы жылдары Қ.Қуанышбаев атындағы музыкалық драма театрында жас ҽрі 

талантты режиссер Ф.Молдағали Абай шығармаларынан Жан атты драмасы сахналанып, 

кҿрермен қауымның жоғары бағасын алды. Ҧлы Абайдың 175 жылдық мерей тойы 

қарсаңында барлық театр ҧжымдары Абай бейнесін жаңа қырынан, жаңа формада сахналауға 

қызу дайындық ҥстінде деуге болады. Жаңа заман тынысымен Абай бейнесін қалай 

ҥндестіреді, ҧлы ақынның рухани жан дҥниесін ашуда режиссерлар мен актерлардың кҽсіби 

білім-тҽжірибелерін саралайтын сҽт те алыс емес. Абайдың ҿмір жолындағы бҧралаң 

соқпағы аз емес. Ақын ҿмір қиыншылығына мойымай,ҿз тағдырын халық жолына сарп еткен 

гуманист. Сахара ҿмірінің шиеленіс пен тартысқа толы кезеңі Абай тҧлғасымен астасып 

жатады. Мҧхтар Ҽуезовтің тілімен айтсақ; 40 жастан асқан соңғы Абай, бізге бір емес екі 

Абай болып кетеді. Біреуі ҿмірге ҥйлескісі келмей, заманнан, ортасынан озып шығып, 

сыншы, ҧстаз-ақылшы, ақын-данышпан болуға айналған Абай да, екіншісі, кҥндегі ҿмірдің 

бетімен елдің сҿзін ҧстап,бҧрынғыша партия тартыстың, билік ҽкімшіліктің жолындағы ру 

басшы, ел меңгеруші Абай. Заманнан ақыл сезімі артып, басы озған жалғыздық трагедиясы 

туады. Ойына жиылған улы зар, ҥлкен мҧң кҿп арманға ем болатын жол-ақындық болады. 

Ҧлы Абай тойы қарсаңында Семейдегі «Дариға-ай жастар театры» М.Ҽуезовтың «Абай» 

пьесасының желісі бойынша «Ғажайып трагедиясы» атты спектакльді сахналап шығарды. 

Театр ҧжымы Абай ҽлеміне ҿзіндік кҿзқараспен келіп,бҥгінгі жаңа театр тілімен, жаңа 
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формамен ҧлы данышпан образын зерделей білді. Бҥгінгі таңда театр ҿнері ҥнемі қозғалыс 

пен даму ҥстінде десек болады. Ендеше театр ҧжымы Абай образын жаңа ҥлгіде айшықтай 

тҥсті десек болады. 

Абай қалдырған асыл мҧра талпынған жас ҿнерпаздарға ҿнердің биік 

шамшырағындай, биік белестерге жетелейтін бағдаршам іспетті. Кҿкірегі ояу, ҿнерге қадам 

басқан ҽрбір жас Абай мҧхитынан, шексіз шалқар поэзия ҽлемінен, ҽн ҿнерінен сусындап 

зерделей білгенде ғана толыққанды мақсҧт-мҧраттарына жететіні хақ.  Қазақ ҿнерінің қай  

саласы болмасын ҧлы Абайдың  поэзиялық шығармашылығына, оның ҽн ҿнеріне соқпай 

кетуі, танымай кетуі мҥмкін емес. 

            Нағыз ҿнерпаз ҥлкен таным иесі, дарындылығын алғыр ойымен, білімімен 

ҧштастыратын, ҿнерге бойындағы бар асылын сарқып беретін дҥлдҥлді айтсақ болады. 

Поэзиядағы бейнелілік, суреткерлік, яғни сҿзбен салынған кҿркем бейне. «Ҿлең-сҿздің 

патшасы, сҿз сарасы» болса, сол ҿлеңнің қадір-қасиетін терең ҧғыну арқылы ҿнегелі тіл 

мҽдениетін меңгереміз. Сахна ҿнерінің негізі кҿркемсҿз десек, Абай поэзиясын, қара 

сҿздерін, ҽндерін зерделеу, зерттеу, табиғатын тану арқылы сана мен жҥректен ҿткізу жҽне 

тыңдаушы жҧртшылыққа бейнелі, ҽсерлі жеткізу қажырлы еңбекті, ізденісті талап етеді. 

Абай ҿнер атаулыға, ҿнерпазға ҿте жоғары талап қоя білген. Ҿлең жазсаң да, ҽн шығарсаң да 

талап біреу-мінсіз, ақаусыз болуы шарт. Ҿзі де сол қатал шартты орындай білген. Халқына 

«іші алтын, сырты кҥміс» поэзиясын, мҽңгі ҿлмейтін асыл сҿз қазынасын қалдырды. Қазақ 

халқының ҧлттық болмысын жан-жақты терең жырлаған реалист ақын, адамның асқақ ой-

арманын, таза достық пен махаббатты, жаратылыс қҧбылыстарын, ҽсем табиғат кҿріністерін 

суреттеді. Ҧлттық ҽн дҽстҥрінде де ҿзіндік интонацияны сақтай отырып, ҿзгеге ҧқсамайтын 

жаңаша мазмҧны терең қазақ ҽнін туғызды. Ҿз басынан кешкен махаббат пен ғадауаттың 

кҥйініші мен сҥйінішін, ыстық жҥректің ҿшпес махаббат кҥйін жырлады. 

Махаббатсыз дҥние бос, Хайуанға оны қосыңдар, - махаббат пен достық болмаған 

жерде кісілік ҿмір жоқ деп жырлайды. Сҿз астары- адамның ойы мен толғанысының 

асқақтата салған ҽуені. Сҿздің маңызы мен мазмҧны, ҽсемділігі мен ҽуезділігі – адамның жан 

сарайымен суреттеледі. Ал поэзия хақында Абайдан асып кім айтар: 

Туғанда дҥние есігін ашады ҿлең, 

Ҿлеңмен жер қойнына кірер денең..., 

яғни ҿлең-ҿмір, ҿмір-ҿлең дейтінімізде содан. «Нағыз ақынның қҧдірет – кҥші сондай, ол ҿзі 

жазған ҿлеңдегі бір ғана образбен, бір ғана сҿзбен, қаласа, тіпті бір ғана дыбыспен ҿмірді 

ҿзгеше қалпында ҽр кімнің кҿз алдына ҽкеле алады ҿйткені  нағыз ақын сҿзбен дыбысты 

ҥндестікке ҽкеледі. Ҿлең-адам жанын уыздай ҧйытып алатын асыл, айшықты сҿздердің 

жйынтығы». Негізгі мамандықты шығармашылық меңгеруде ҿнер материалы ретінде Абай 

ҿлеңдерін жіктейтін болсақ, ҿнер жолындағы білім алушылармен бірінші курста табиғат 

лирикасынан бастаймыз. Бҧл ҽдеби музыкалық қойылымға «Жаз», «Жазғытҧры», «Кҥз», 

«Қыс», «Қараша, желтоқсанмен сол бір-екі ай» ҿлеңдері талданып, табиғаттың мың 

қҧбылған сҧлулығын бейнелі образдар арқылы поэзия тілімен жҽне пластикалық 

образдармен ҧштастырады. Ақын табиғат кҿрінісін, жыл мезгілін, адам мінезін 

суреттегендей оны ҿмірмен, тіршілікпен ҧштастырып, тілдестіріп нҽр береді. Сахнадан 

табиғат лирикасын оқитын бір топ ҿнерпаз музыка ырғағымен жаз, жасыл ағаш, гҥл 

бҽйшешек бейнесінде табиғат сҧлулығын пластикалық ырғақпен кҿрсетеді. Содан кейін ғана 

кҿркемсҿз оқушы лирикалық нҽзік ҥнімен, кҿкірек кҿзі мен табиғат сҧлулығын кҿз алдына 

елестете отырып,  

                                          «Жазды кҥн шілде болғанда,  

                                            Кҿкорай шалғын бҽйшешек  

                                            Ҧзарып, ҿсіп толғанда»,- 

деп бастап кетеді. Ҽрі қарай ҿлеңнің жалғасын екінші, ҥшінші ҿнерпаз іліп алып кетеді. Бҧл 

комозициялық қойылымды толық қанды кҿркем туынды жасау ҥшін,ҿлең оқылып біткен соң 

«Желсіз тҥнде жарық ай» ҽні екі-ҥш дауыста шырқалады. Сондай-ақ табиғат лирикасын 

оқып тҧрғанда, А.Вивальдидің жҽне П.И.Чайковскийдің «Жыл мезгілдері» атты музыкалық 
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шығармаларын фон ретінде қолданамыз. Ҽрі қарай табиғат лирикасына арналған поэзиялар 

пластикалық образдармен ҧштасып жалғасады. Композиция соңында Абайдың «Қараңғы 

тҥнде тау қалқып» ҽні бас, баритон дауыстағы ҧлдардың орындауында екі-ҥш дауыста 

шырқалады. Бҧл сахыналық қойылымның мақсаты біріншіден, ансамбльдік, топтық жҧмыс, 

поэзиялық шығарманы жеке орындаушы оқығанымен, сахнадағы серіктестерімен бірге бір 

мақсатқа жҧмыс істейді. Сахнада  бір уақытта кҿркемсҿз қҧдіретін, пластикалық мҽдениетті, 

актерлік шеберлікті, ансамбльдік ҽн  айту ҿнерін меңгеру сынды талаптар қойылады. Ең 

бастысы, Абайдың шығармашылығы арқылы сҿздің қадір-қасиетін, тіл мҽдениеті мен 

шешендігін меңгеру, эмоциялық, интонациялық бояуларын, дикция, дауыс ырғағы, актерлік 

шеберліктерін шыңдау. Бірінші курста Абайдың білім мен ҿнерге талпынған жастық жігер 

туралы біраз ҿлеңдері іріктеліп, сахналық қойылым  жасалады. Ҧлы ақын бҧл тақырыпта да 

аз сҿзге кҿп мағына сыйғыза отырып, адамның бҥкіл ҿмірлік мақсат-мҧратын,адамгершілігін 

міндетін, философиялық толғаумен жас ҧрпаққа ҿсиет айтқандай, «Ҥш ақ нҽрсе – адамның 

қасиеті: 

Ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек»,-деп жақсылыққа жетелейді.Бҧл қойылымға 

«Жастықтың оты жалындап», «Жігіттер ойын арзан, кҥлкі қымбат», «Ғылым таппай 

мақтанба », «Сенбе жҧртқа да тҧрса қанша мақтап», «Ҽсемпаз болма ҽр неге», «Малға 

достың мҧңы жоқ, малдан басқа» ҿлеңдері таңдалып алынды. Жастардың бойындағы 

надандықты, бойкҥйездікті сынай отырып, ҥлкен қамқорлықпен жамандықтан 

сақтандырады: 

                                          «Қҧйрығы шаян, беті адам,- 

                                            Байқамай сенбе қҧрбыға! 

                                            Жылмаңы сыртта, іші арам 

                                            Кез болар қайда сорлыға. 

                                            Досыңа достық-қарыз іс, 

                                            Дҧшпаныңа ҽділ бол. 

                                            Асығыс тҥбі-ҿкініш, 

                                            Ойланып алмақ-сабыр сол.» 

Абай атамыздың: «Ақырын жҥріп анық бас, еңбегің кетпес далаға», - деп 

айтқанындай, жас ҿнерпаз ҥшін кҽсіби шеберлікке жету, ҿз мамандығының данышпаны болу 

бір кҥнде пайда болатын дҥние еместігін біз жақсы тҥсінеміз жҽне ҿмір бойы іздену мен 

зеріттеуді талап ететін мамандық екенін анық аңғарғанда ғана толық нҽтежиеге жетуге 

болады. Екінші курста Абайдың махаббат лирикасымен танысып, Абай-Тоғжан, Абай-

Ҽйгерім,Татьяна хаты сияқты сахналық нҧсқалар, қойылымдар жасалады.Бҧл қойылымға 

Абайдың «Ғашықтың тілі-тілсіз тіл», «Ғашықтық қҧмарлық пен – ол екі жол», «Білектей 

арқасында ҿрген бҧрым», «Есіңде барма жас кҥнің», «Жарқ етпес қара кҿңілім не қылсада», 

«Қызарып сҧрланып», «Кҿзімнің қарасы» сияқты лирикалық поэзиялары іріктеліп, неше 

тҥрлі диалогпен, мизансценалық, музыкалық кҿркемдеумен, Абай ҽндерімен ҥндесіп 

махаббат жырын жырлайды. 

Данышпан, хакім Абай халқын ҽділдік пен бірлікке шақырған,елі ҥшін еміреніп, білім 

мен ғылымның алып кҥшін таныған,ҿнегелі сҿз ҿнерін жас ҧрпаққа мҧра етіп қалдырған. 

Абай ҿзінің туған халқымен мҽңгі бірге жасайды,ғасырлар бойы қалың елін,қазағын жаңа 

биіктерге,асқар асуларға жетелейді. 
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АБАЙДЫҢ ӘН-КҤЙЛЕРІ, ҒАСЫРЛАР ҤНІ 
Дина Болатқызы 

«Құрылыс колледжі» КМҚК 

 

Хакім Абайдың музыка саласында да Ҿлмейтҧғын сҿз ғана емес, ҿлмейтҧғын ҽн 

қалдырған. Абайдың музыкалық мҧрасы – абайтану ғылымының бірден-бір сҥбелі саласы. 

Абайдың музыкасы, композиторлық қырының да ҿзіндік мектебін қалыптастырушы ҧстаз 

деп айтуға толық болады. Жазба ҽдебиетіміздің негізін салған Абай ҿзінің асыл ҿлеңдерін, 

қарасҿздерін қағазға тҥсіріп, кейінгі ҧрпаққа қалдырса, музыка жағынан ондай мҥмкіншілігі 

болмады. Ҿйткені Абай ҿмір сҥрген кезеңде қазақта музыканың жазба мҽдениеті жоқ еді, 

халықтық музыка ауыздҽстҥрлік қалыпта еді. Сондықтан Абай ҽндері де қазақтың басқа 

халықтың ҽн-кҥлері сияқты ауыздан-ауызға, заманнан-заманға ауыса отырып жеткен. 

Абай ойшыл – ақын ретінде қазақ поэзиясына ғана ҧлан – ғайыр ҥлес қосқан жоқ, 

сонымен қатар композитор ретінде де халықтың музыкалық ҿнерінде едҽуір байытты. Абай 

ҽндерінің мелодиясы, ырғағы, формасы ҿзіне дейінгі келген қазақ ҽндеріне ҧқсамады. Ҽр 

қайсысының ҿзіне меншікті ҿлеңі болды. Қазақтың халықтық дҽстҥріндегі он бір буынды 

ҿлеңге келетін болса, ҽннің сҿзін білмейтін не ҧмытқан адамның: «Қарағым айналайын 

келдің қайдан» деп айта беретіндей еркіндік мҧнда жоқ. «Сегіз аяқты» «Кҿзімнің 

қарасының» сҿзімен айта алмайсың. Міне, бҧл жҽй – музыка мен сҿздің кҽсіпқойлық 

дҽрежеде қосылуы болды. 

Ҧйықтап жатқан жҥректі ҽн оятар, 

Оның тҽтті оранған мҽні оятар. 

Кейі зауық, кейі мҧң дертің қозғап, 

Жас балаша кҿңілді жақсы уатар. 

Абайдың музыка жайында айтылған пікірлері ҽрқашан да маңызды, қҧнды. Абай 

бҥкіл шығыстың, орыстың, қазақтың, халықтық, кҽсіпқойлық ҽдебиетін терең зерттегендей, 

музыкада да алдымен қазақтың халық ҽндерін, кҥйлерін жақсы білді. Ол Біржанның, 

Ақанның, Жаяудың ҽндерін жоғары бағалады. Осылардың нҽтижесінде Абай қазақтың 

халықтық музыкалық интонациясы шеңберінде ҥлкен, терең тамырланған ортада болды. 

Поэзиясы халықтық демде суарылған болса, музыка дҥниесінде де Абай қазақтың халық 

музыкасының мҧхитында тҽрбиеленді. Абайдың ҽн шығарудағы қадамдарының кейбіреулері 

осы бағытта. Алғашқыда форма жағынанда халықтық негізде басталды. Мысалы «Кҿңіл 

қҧсы қҧйқылжыр шартарапқа» деген ҽнінде, сҿзсіз, арқаның ҽн дҽстҥрі кҿрінеді. Сол сияқты 

«Мен кҿрдім ҧзын қайың қҧлағанын» ҽнінде де халықтық ҽн формасы басым. Ҽрине бҧл 

ҽннің мелодиялық дамуында бірқатар жаңалықтар бар. 

Баршаға белгілі, Абай орыс мҽдениетінен нҽр алып, орыс халқының демократ ақын-

жазушыларының шығармаларын оқи, зерттей отырып, қазақ ҽдебиетінде ҿзіне дейін 

болмаған жаңалықтар тудырды. Ол Пушкин, Лермонтов. Крылов шығармаларын қазақшаға 

аударып, соларды қазақ арасына жаюшы, насихаттаушы болды. Осылай оқи, зерттей, аудара 

отырып, Абай ҿз ҿлеңдеріне жаңа ырғақ, жаңа ҿлшем енгізді. Ҿткір ойлы қалам қайраткері 

орыс мҽдениетінің прогресшілдік ықпалы мен заманның жаңа ырғақ-ритімін сезді. Мҧның 

ҿзі оның музыкалық творчествосына да ҽсер етті. 

Абайдың композиторлыққа басқалардан ҿзгеше жолмен келуі, оның творчествосына 

заманының алдын ораған жаңалықтарының болуы. Абай ҽндерінің ырғақтық, ҥндік, 

мелодиялық, жақтарының ҿзіне дейінгі қазақтың халық ҽндерінде болмаған қасиеттерге ие 

болуының тағы бір себебі – Абай ерекше бір музыкалық ортада болды, бір жағынан, ҿзінің 

асқан музыкалық қабілетінің, музыканы жан-тҽнімен сҥюінің арқасында қазақтың халық 

музыкасын жақсы біліп, Семей қаласына гастрольге келген артистердің концерттерін тыңдап 

кҿру арқылы орыс музыкасымен тікелей танысып отырса, екінші жағынан, айналасына 

топталған ҿнерпаздардың кейбіреулері орыс халқының музыкалық ҥлгілерімен таныс 

адамдар болды олар ҿз баласы Ҽбдірахман, скрипкашы Мҧқа. Олар Абай шығарған ҽндерді 

тыңдаушы ғана емес, бабына келтіріп орындаушы, дос бейілді кеңесшілер еді. 



200 
 

«Мен жазбаймын ҿлеңді ермек ҥшін» деген Абай музыкасыңда адам ҿміріндегі ҿзгеше 

орынын басқадан ерекше сезген. Абай ҽнді ермек ҥшін де, қосымша кҽсіп болсын деп те 

шығармаған. Ол жан сырын халыққа тек поэзия тілі арқылы ғана жеткізуді місе тҧтпай, 

сонымен бірге халқымен музыка арқылы да тілдесуді жҿн кҿрген. 

 Абай ҽндері қазір бҥкіл елімізге кең тарап кетті, олар кҿптеген тілдерде айтылады. 

Абай арман еткендей айтушы мен тыңдаушы қазір бір-біріне сай. Абай ҽндерін концерт 

сахналарынан, радиодан, опера, драма кейіпкерлерінің, кҿркем ҿнерпаздар ҥйірмелерінің 

орындауынан естиміз. Қысқасы, Абай ҽндері біздің мҽдени ҿмірімізге тығыз араласты деп 

айта аламыз. 

Абайдың ҽндері ХХ ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап жиналып, нотаға тҥсіріледі. 

Қазақтың халық музыкасын жинаушы, ҿнертанушы ғалым А.Затаевич 1925 жылы Абайдың 

бірнеше ҽнін жҽне 30-шы жылдары композиторлар Б.Ерзакович, Л.Хамиди Абайдың 20-дан 

аса ҽндерін нотаға тҥсіреді. 1935 жылы М.Ҽуезовтің қатысуымен Абай ҽндерін толық жинап 

нотаға тҥсіру қолға алынды. Бҥгінде Абайдың музыкалық мҧрасы, қазақ музыка зерттеу 

ғылымында жеке сала болып зерттелуде. 

Абайдың ҽндері жайында Музыка зерттеуші Ахмет жҧбанов былай деп жазады: 

«Абайдың ҽндері бізге толық жеткен себебі – олардың халықтың жҥрегінде, халық 

санасынан ҿшпес орын алғандығында» деп кҿрсетеді. 

Абай ҽндері алғашында оның ҿз айналасына, ауыл-аймағына, кейін жалпы қазақ арасына 

тарай бастады. Абай ҽндері, халықтық негізден нҽр алғандықтан, халық ҽндерімен 

тамырласып жатқандықтан нотаның жоқ кезінде-ақ, ауыздан ауызға кҿше отырып, қалың 

бҧқараның игілігіне айналды. Бҧған бҧрын-соңды қазақтың халықтық музыка салтында 

болмаған жаңа музыкалық ҿткір тіл мен жаңашыл ҿлең текстіне қҧрылуы да себеп болды. Ол 

шын мҽнісінде халық музыкасына кҿптеген тҥр мен екпін енгізген ҽндері арқылы қазақ 

музыкасында ҿзгеше Абайлық нақыш тудырды. Жаңа ырғақ – ҿлшеу, жаңа кейіпті мелодия 

жолы, жаңа ҥнсҿздіктері – осы ҥшеуі Абай музыкасының жаңалығы болды. Ақынның 

ҽндерін алғаш орындаушылар ҽйелі Ҽйгерім, балалары Ҽбдірахман, тҧрағҧл, Ақылбай, ҽнші 

Ҽлмағамбет, скрипкашы Мҧқа болды. 

Абай ҽндері бҧл кҥндері қазақтың музыка мҽдениетінің алтын қорына енді. Олар 

жазылып алынған кҥйінде де, тікелей де радио жҽне теледидар арқылы халық ҽншілерімен 

қатар опера театрының, филармония жҽне эстрада ҽншілерінің орындауында шырқалады. 

Мектептегі жастар мен студенттердің, кҿркем ҿнер ҧжымдарының ҽншілері мен хорлары 

сҥйіп орындайтын ҽуенге айналды. Той – думан, жастар кештері, дастархан қуаныштары 

Абай ҽндерімен басталатын болды. 

Абай тек ҽн шығарушы композитор ғана емес, ҽн - кҥйдің ҽділ сыншысы бола білді. 

Ол жақсы ҽуенді сыртқы дҥниенің сҽулесі деп бағалайды. Ҽн - кҥйдің сана - сезімге, кҿңілге 

ҽсері зор екенін жырлай білді. Ол ҽн-кҥй жҿнінде кҿтпеген терең, ҥлгілі пікірлер айтты.  

 Туғанда дҥние есігін ашады ҿлең, 

 Ҿлеңмен жер қойнына кірер денең... 

Бҧл арада ҿлең деген сҿз ҽн мҽнісінде айтылып тҧр. Ол музыканың адам баласының туғаннан 

бастап ҿмірінің соңына дейін ілесе жҥретінін айтады. 

Абай музыканы талдауға материалистік тҧрғыдан келіп, оны сыртқы дҥниенің сҽулесі деп 

топшылайды. 

 Жақсы ҽнді тыңдасаң ой кҿзіңмен, 

 Ҿмір сҽуле кҿрсетер судай тынық, - деп Абай ҽннің сыртқы дҥниенің сҽулесі, бейнесі 

екенін кҿрсетеді. Ол сыртқы шындық біздің сезім мҥшелеріміз арқылы бастағы миға жетеді 

деген пікір айтады. 

 Қҧлақтан кіріп бойды алар, 

 Жақсы ҽн мен тҽтті кҥй. 

немесе: 

 Жҥрек тербеп оятар баста миды.-  

дейді. 
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 Композитор шебер суреттей, образ жасай білсе, ҽнде ҿмір сҽулесі тынық су тҥбіндегі 

заттай анық кҿрінеді, ҽн мен кҥйдің санамызда бейнеленуі, «бойымызды алып, жҥрегімізді 

тербеп, бастағы миымызды ояту» қҧлақ (есту) арқылы келеді, дейді Абай.  

 Абайдың ҽндерімен қатар «Май тҥні», «Торжорға», «Желдірме», «Майдақоңыр» деген 

тҿрт кҥйі де бар. Абайдың кҥйлерінің тарихына тоқталатын болсақ, «Май тҥні» - бҧл кҥйді 

1923 жылы Ғ.Сармурзин Абайдың Ақылбайдан туған немересі Исрайылдан, ал Исрайыл 

Абайдың ҿзінен ҥйренген. Исрайылдың айтуынша Абай бҧл кҥйін жайлаудағы тҥнгі сауық-

сайранда отырып шығарыпты. Кҥй табиғат сҧлулығын бейнелеген. Екі бҿлімнен тҧратын 

лирикалық туынды. Музыкалық ҽуені Абай ҽндеріне сарындас, жазғы жайлаудың тҥнгі 

кҿрінісін, жастардың кҿңілді сауық-сайранын елестетеді. 

 «Торжорға» - бҧл кҥйді де Ғ.Сармурзин 1923 жылы Оспан деген домбырашыдан ҥйренген. 

Оспан ақын ауылында жылқышы ҽрі Абайға ат қосшы болған кісі. Абайдың Жетісу елінен 

сыйлыққа келген Торжорға деген аты болған. Ақынның сҥйікті ҧлы Ҽбдірахман Верный 

(Алматы) қаласындағы ауруханада жатқан кезінде оны кҥтуге кенже баласы Мағауияны 

жібереді. Мағауия Верныйдың базарында ҧлы жҥздің Дҽт деген адамына кездесіп танысады. 

Мағауияның Абай баласы екнін білген соң, ол ақынға дҧғай сҽлем айтып, Торжорға атын 

сыйға тартады. 

 «Желдірме» - Абайдың домбыраға арналған ҽн-кҥйі. Бҥгінде жалпы қазақтың 

кҥйшілік дҽстҥрінде «ҽн-кҥй» жҽне «жыр-кҥй» деген екі жанрдың жҽне дҽуірден бастау алып 

келе жатқаны анықталып отыр. «Жыр-кҥй» Қарақалпақ ҿңірін мекендеген қазақ жҧртына тҽн 

болса, «ҽн-кҥй» Арқада, Шығыс Қазақстан жері мен Таулы-Алтай аймағында Монғолия 

қазақтарының арасында кеңінен тараған. Абайдың «Желдірмесі» - осындай ҧлттық дҽстҥр 

негізінде туған шығарма. Бҧл кҥй ҽн жанырымен, ҧлттық мелодиялық сазымен, синкретті 

тҥрімен, ҽуендік ырғақ желісімен ерекшеленеді.  

Кҥйді 1977 жылы музыка зерттеушісі Қ.Жҥзбасов Шығыс Қазақстан облысының 

Катонқарағай ауылында тҧратын Демшінов Хамзадан таспаға жазып, нотаға тҥсірген. Бҧл 

кҥй алғаш рет Абайдың «Айттым сҽлем қаламқас» деген ҽн-кҥй жинағына енгізілді. Ал, 

Абайдың соңғы табылған кҥйі «Майда қоңыр». Бҧл туынды шҧбартаулық домбырашы 

Жҥнісбай Стамбаев деген ақсақалдың орындауында Қҧрманғазы атындағы 

консерваторияның фольклорлық зертханасында сақталған. Абайдың «Майда қоңыр» кҥйін 

тауып, қайта жаңғыртып, насихаттап жҥрген дарынды кҥйші Мҧрат Ҽбуғазының еңбегі 

орасан десек артық айтқан болмаспыз, оның орындауында Абай кҥйлері «Қазақтың 1000 

кҥйі» топтамасына еніп, насихаттауға мҥмкіндік алып отыр. 

Ақынның музыкалық мҧрасы қазақтың ҧлттық ҿнері тарихында ерекше орын алады. 

Абай ҽндері — музыкалық ҿнердің інжумаржаны, асып мҧрасы. 

  Абай жаңа мыңжылдықта сҽулелі бейнесімен, ҽсем ҽндерімен ҽрдайым ҿз 

ҧрпақтарымен бірге. Оған тағы бір дҽлел — Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың бастамасымен 

жҥзеге асқан «Мҽдени мҥра» мемлекеттік бағдарламасы аясында жарық кҿрген кҿп томдық 

«Қазақ музыкасының антологиясында» Абай ҽндері лайықты орнын алды. 

Классик композитор Абай Қҧнанбайҧлының музыкалық мҧрасы қазақ мҽдениетінің 

даму жолында жаңашыл кҿркемдік бағыт ҽкелді. Мҽнерлі интонациялық тілімен, поэтикалық 

ҥндестігімен, ҧлттық сипатымен, қҧрылымдық жҽне стильдік ерекшеліктерімен, эстетикалық 

жэне мазмҧндық қҧндылығымен кемеңгер қаламгердің ҽндері мҽңгілік рухани болмысымен 

сарқылмас ғасырлар қазынасы болып қала береді. 

Абай бҥгін жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен- халқымен бірге мҽңгі жасай 

берері атар таңдай ақиқат қой.  

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. А Қҧнанбаев. Айттым сҽлем қаламқас. – Алматы: Ҿнер,  1986. 

2.Абайдың ҽндері мен кҥйлері. – Алматы:Ҿлке,  2012. 

3 Абай» энциклопедиясы. – Алматы:Атамҧра,  1995. 

 



202 
 

АБАЙ МИРАСЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ - ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

Визигин В. В. 

 «Электротехникалық колледжі» КМҚҚ 

 

Абай атамызды тану - кҥллі қазақ ҽдебиетін тану сияқты ғылым.   Бҧл ауқымды 

шаруаға тек ҽдебиетшілер ғана емес, тарихшылар жҽне тіл мамандар, кҿркемҿнер 

зерттеушілері мен педагогтар, тағы да осыларға жалғас ҽр саланың мамандары тарапынан 

ҥлестер қосып келеді. 

Абай мирасы – адамды адам етіп тҽрбиелеудің ҽр қырлы дамыған тҧлға   

қалыптастырудың бҧлағы.  

Ҧлылардың ғҧмыры мен ғибраты арқылы ҧрпағын тҽрбиелеу - ҽсіресе қазақ 

халқында ежелден–ақ келе жатқан ҥрдіс. Бҧл жерде сҿз ҿнерінің атқарған орны айрықша 

болған. Халқымыздың осы бір жақсы ҽдет-салты бҥгінгі тҽрбие ҥрдісінде ҥнемді екені 

даусыз мҽселе. Адамзат ақыл-ойы, ақындығының ірі тҧлғасы Абай тҽлімі білімнің де, 

тҽрбиенің де қайнар бҧлағы екені тҥсінікті. Ҧлы дананың қай шығармасын алмайық, оның 

алтын қазығы – Адам. Ол нағыз Адам, Толық Адам қандай болу керек деген сҧраққа жауап 

іздейді, ҽрі оған жауап береді. Мысалы, «Атымды Адам қойған соң қайтып надан болайын», 

«Адамды сҥй, алланың хикметін сез, не қызық бар ҿмірде одан басқа» - дейді. «Адамды 

сҥюден басқа қызық жоқ» деген пікірінде қазір кҿп айтылып жҥрген гуманды педагогика 

ҧстанымдары жатыр. Осы жерде жас ҧрпақты тҽрбиелеу ісі ең алдымен, оларды адамды 

сҥюге баулудан басталуы керек деген қорытынды шығады.  

  Абай тҽлімі арқылы жҥргізілетін тҽрбие ҿзі ҥзбей жырлаған «Адам» тҿңірегінен 

бастау алуы керек. «Адам кім?», «Мен-адаммын», «Абай жҽне Адам», деген тақырыптар 

жас ҿскіннің адамға деген қадір- қҧрметі мен тҥсінігін қалыптастыруға ҽсер етеді. Алдына 

бала келген кҥннен – ақ, ойлы ҧстаз білім мен тҽрбие ҥрдісін олардың ҿзін Адам ретінде 

тҥсінуі мен оған деген мақтан сезімін қалыптастырудан бастағаны жҿн. Ҧрпақты Абай 

ҥлгісінде тҽрбиелеу – ізгілікке, имандылыққа, адамдыққа, биік адамгершілікке бастайтын 

жол. Оны жҥзеге асыру мақсатында таңдап алған ғылыми жҧмыстың  қажеттілігі маңызды , 

аса ҿзекті деп санаймыз. 

          Зерттеу нысаны: Абай Қҧнанбаевтың мҽдени мҧралары ,  адам туралы ҿлеңдері. 

         Хакім Абай атамыз мҧрасындағы мейірбандылық идеяларына тарихи- танымдық 

талдау жасау. Ҧлы ақын мҧрасы арқылы, оның  адам туралы тҽлімі негізінде оқушыларға 

Адамды сҥю, оны қастерлеу, биік адамгершілік, елжандылық, имандылық, ізгілікті ҥлгі ету. 

Соның негізінде олардың ҥбірлі шҥбірлі дамыған тҧлға болып қалыптасуына тҥрткі жасау. 

Ҿзін-ҿзі тануларына, бір-бірін тҽрбиелеуге ҽсер ету, тҽлімдік мҥмкіншілік туғызу. Осы  

мақсаттарға жету ҥшін мынадай нақты міндеттерді жҥзеге  белгілеп отырмын. 

 Абай мҧрасындағы рухани- имандылық тҽрбиесінің басты мазмҧны мен 

қағидаттарын айқындау; 

 Жас ҧрпаққа Абай мҧрасындағы рухани- имандылық тҽлім- тҽрбие беру жолдары 

мен мҥмкіндіктерін анықтау; 

 Жас ҧрпақты Абай шығармашылығымен, соның ішінде адам туралы  

ҧстанымдарымен таныстыру; 

 Абайтанушыларды таныта отырып, Абай ҽлеміне бойлау, оқу, талдау; 

 Толық Адамның негізгі қасиеттерін  диагностика арқылы саралау; 

Жҧмыстың ғылыми жаңалығы: 

 Абайдың  адам туралы ҿлеңдерінің бҥгінгі таңда оқу- тҽрбие ҥрдісінде ҥнемді 

пайдалану; 

 Оқу- тҽрбие ҥрдісінде Абай мҧрасын, соның ішінде оның  адам туралы танымдық 

мағынасын  тҥсіндіру. 
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Жҧмыстың зерттеу ҽдістері: Абайдың Толық Адам туралы ҿлеңдерін, Абайтанушы 

ғалымдардың  еңбектерін оқып, талдау, пікір жинақтау, -пайымдау, байқау, талдау, саралау, 

қорытындылау. 

      Жалпы орта білім беретін  мектептерде  қазақ ҽдебиетін  тереңдетіп оқытатын 

сыныптарда  қосымша  материал ретінде пайдалануға болады. 

        Егер Абайдың Толық Адам туралы ҿлеңдерін, негізгі ҧстанымдарын оқушылар толық, 

жете тҥсініп меңгергенде, тҽрбие ҥрдісінде белсене қатысқанда тҿмендегідей нҽтижеге қол 

жеткізуге болады: 

 Абай туралы, оның асыл қазынасы туралы білімдері толығады; 

 Білім сапалары артады; 

 Поэзияны сҥйетін, эстетикалық сезімдері, дҥниетанымдары жетілген тҧлғалық 

қасиеттері дамиды, 

 Адамды қҧрметтеу, оны бағалау сезімдері артады; 

 Толық адамды ҥлгі тҧтады, оған ҧқсағылары келеді, алдарына мақсат қояды; 

 Ҧлтжандылық, Отансҥйгіштік сезімдері қалыптасады. Азаматтық позициялары беки 

тҥседі; 

 Адамзат баласын қҧрметтеу, ізгілік пен имандылықты ҿмірінің мақсаты ете білетін 

ҽділ, «халық» деп соққан жҥрегі бар жан-жақты тҧлға қалыптастыруға қол жеткізуге 

болады. 

          Абай (1845-1904 ) - ақын, қаламгер, қоғам қайраткері,қазіргі қазақ жазба ҽдебиетінің 

негізін салушы, орыс жҽне еуропа мҽдениетімен жақындасу арқылы қазақ мҽдениетін 

жаңартуды кҿздеген реформатор. Абай адамның адамдық қасиеті  еңбекте, ғылым – білім 

ҥйренуде, адамгершілік мінез -қҧлықта деп ҧқты.  Ол  елін еңбекке,  ҿнерге ҥндеді,  мінез –

қҧлықтағы ҧнамсыз кҿріністерге  қарсы кҥресті. 

       Атамыз  ҿзі  армандаған  толық адамдыққа  жеткізетін ең басты қасиетке ҽділді 

жатқызады. Ақынның тікелей басшылығымен жазылған «Қарамола Ережесінің » заңдық, 

ҽділеттілік бағасымен қоса, жас жеткіншекке азаматтық- қҧқықтық тҽрбие беру ісінде 

тҽлімдік  мҽні зор тҿлқҧжат болып табылады. Оның жеке тҧлғаны демократиялық, 

қҧқықтық мемлекеттің белсенді де саналы мҥшесі етіп тҽрбиелеуге қатысты ҥлесі зор. 

        Бҥгінгі таңда, біріншіден,  Абай шығармаларын тҧтас алғанда толыққанды оқыту 

мен пайымдауды  қоғамдық тҧрғыдан керек етсе, екіншіден , Абайдың тҽрбие мен оқыту 

саласындағы кҿзқарастары мен пікірлері  жас ҧрпаққа оқыту дҽрежесінің жеткіліксіздігі 

айқын сезіледі.  Осы кемшіліктерді ескере отырып, Абай атамыздың ҽлі де ашылмаған 

қырларын таныту ісі зерттеу мҽселесін айқындап, «Абай  мирасының танымдық – тҽрбиелік 

мҽні» атты тақырыпты таңдауыма  себеп болды. 

       Абай мҧрасының  рухани- тҽрбиелік тағылымдарына қатысты зерттеулер 20- 

жылдардағы саяси қуғынға ҧшыраған қазақ зиялыларының  Ж .Аймауытов, Ҽ.Бҿкейханов, 

А.Байтҧрсынов, М.Дулатов, М.Жҧмабаев, Ш.Қҧдайбердиев, сондай- ақ тың кҿзқарастар 

абайтанушылар – М. Ҽуезов, К.Бейсенбиев, С.Байжанов, Ғ.Есім,  М.Мырзахметҧлы,  

Б.Сапарҧлының еңбектерінде кездеседі. 

      Абайдың зерттеу  нысанасы-  адам. Ол «Толық адам» ҧғымын талдай келіп, оның 

мағынасы ҥш сипатты ( ғылым, рақым, ҽділет) болуға талаптану деп кҿрсеткен. Осы хакім 

Абай кҿтерген  «Толық адам» қағидатының ҧлттық педагогикада «Сегіз қырлы, бір сырлы» 

ҧрпақ тҽрбиесінің қағидатымен ҥндесетінін байқауға болады. 

Біз оның  шығармаларын  ҥш жҥйеге бҿліп қарастырамыз : бірі- ҿз тҽнінен шығарған  тҿл 

ҿлеңдері; екіншісі- қара сҿздері (немесе ғақлиялары ) деп аталатын прозасы; ҥшіншісі- ҿзге 

тілдерден , ҽсіресе, орысшадан аударған ҿлеңдері. 

       Абайдың ақындық еңбектері ҥш тҥрлі жолмен таралған. Таратып айтатын болсақ:  

біріншіден баспа арқылы, екіншісі халық арсында ауызша жатталып, ҽнмен таралуы болса, 

ҥшіншісі қолжазба тҥрінде таралуы. 
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Оның ҿскен ортасы мен шығармашылығын жҥйелеп, тҧңғыш рет бір ізге салған 

Абайтанудың іргесін  қалаушы - Ҽлихан Бҿкейханов. 

     Абай ҿмірінің шығармашылық жолын бір жҥйеге негіздеп, Абай туралы хабарды 

Ҽлиханға жинақтап берген – Кҽкітай Ысқақов. Абайтану ғылымының басталуына 

Михаэлес, Гросс сияқты достарының септігі тиген. 

      Абайдың ҿмірі мен еңбектері жайлы 1936 жылы В.П.Семенов-Тяншаньский 

редакциясымен «Қазақ ҿлкесі» ХVтомында «Россия біздің Отанымыздың толық 

жағрияфиялық сипаты» атты мақаласында, 1909 жылы «Сібір жҽне жер аударылғандар» 

атты шығармасында Джордж Кеннанның ескерткіш таныстырулары берілді. 1907 жылы 

Географиялық қоғамның жинағында Абайдың суреті тҧңғыш рет басылып шығады. 1909 

жылы Петербургтың Борогонский баспаханасында Кҽкітай Ысқақҧлы Қҧнанбаев Абайдың 

тҧңғыш ҿлеңдер жинағын шығарады. Онда ақынның ҿміртарихы, ҿлеңдері реттеліп 

беріледі. 

      1807 жылы Абайдың «Жаз» ҿлеңі  Омбыда шығатын «Дала уҽлаяты» газетіне 

басылады. 1909 жылы Кҽкітайдан соң Зейнел Ғабиден Ҽл Жауһари Олескау Абайдың 

бірнеше ҿлеңдерін ҿзінің  «насихат қазақия»  атты жинағына кіргізеді. Абай ақындық жолға 

бет  бҧрғандығы алғашқы шығармаларын орыс мҽдениеті  мен білімнің маңызын 

насихаттауға арнады.  Оның 1885 жылы жазған «Жасымда  ғылым бар деп 

ескермедім»ҿлеңі бҧл тақырыптағы тҧңғыш шығармасы болуымен қатар , ақынның сҿз 

ҿнері жолындағы жаңа ізденісі де болып табылады. 1887 жылы жазған «Қансонарда 

бҥркітші шығады аңға», М.Ю.Лермонтовтан «Бородино» ҿлеңдері шын мағынасындағы 

поэзиялық туындылар. 1986 жылы «Ғылым таппай мақтанба», «Интернатта оқып жҥр», 

«Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Мен жазбаймын ҿлеңді ермек ҥшін» ҿлеңдері дҽуірдің, 

ортаның шындығын дҽл беретін туындылар. 

     Абайдың халыққа танылуы баспа жҥзінде ғана емес, кҿп ҿлеңдері ҽнші- ақындардың, 

жастардың жаттап алып, айта жҥруінен ауызша таралды. Олар арнайы келіп, арнайы 

жаттап, ҽнге салып ҿз ауылдарына , елдеріне ҥлгі есебінде таратып жҥрген Кҿкшетаудан 

келген атақты Біржан, Ҽсет, Жаяу Мҧса, Естай, Шашубай, Ажар, Зейнеп, Сара, Қуандықтар.   

Ҽнші- ақындар қалың ел жиналатын жҽрмеңкелерде, базарларда, астарда, шілдеханаларда, 

тойларда Абайдың ғҧмыры мен шығармашылығы туралы  айта жҥрген.  

      Абайдың он тҿрт жасынан бастап сықақ ҿлеңдер шығара бастағаны бҽрімізге мҽлім. 

Оның сатиралық ҿлеңдерін де жастар тез жаттап,  елдің тҥкпір- тҥкпіріне таратып отырған. 

     Абай қазақ тіліне «Евгений Онегинді» аударып, ҿзі ҽнін шығарған.  «Татьянаның  

хаты» халық аузында ҥлкен сҥйіспеншілікке бҿленді. 1889 жылы Кенен болысының ҽнші 

қазағы Ҽділхан скрипкаға қосып орындаған. Сонымен бірге М.Ю.Лермонтовтан аударған 

ҿлеңдерін де ҽнге қосып айтып берген. 

     Абай мҧрасының зерттелу кезеңдері. 

1-кезеңі 1889 жылдан басталып, 1934 жылмен аяқталады. 

2-кезеңі 1934 жыл мен 1961 жыл аралығындағы абайтанудың Мҧхтар Ҽуезов бастаған соны 

танымдарының заманымен  аяқталады. 

3-кезеңі  1961 жылдан кейінгі Абай мҧрасын тереңдей танып зерттеу дҽуірімен жалғасады. 

      «Қазақ» газеті Абайдың қайтыс болуына он жыл толуына орай қазақ елінің ҧлы 

ақыны Абайдың ғҧмыры  мен ақындық ҿнерін таныту мақсатында ертерек қамданып, 

арнайы мақалалар жариялауды қолға алды. Газеттің редакторы Ахмет Байтҧрсыновтың 

«Қазақтың бас ақыны» деген мақаласының жариялануы абайтану тарихына елеулі шабытты 

қҧбылыс ретінде қабылданды. 

      Абай мҧрасын орыс тілінде танытып бағалауда Ҽ.Бҿкейханов пен ағайынды 

Белослюдовтар, ҽсіресе С.Сҽдуақасов тарапынан жарияланған мақалалардың абайтану 

тарихында ҿзіндік орны бар, болашақ зерттеу жҧмыстарына бағыт- бағдар берерлік ҿзіндік 

танымымен ерекшеленетін еңбектер. 
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    Сҧлтанмахмҧт Торайғыров – Абай дҽстҥрін шығармашылықпен дамыта  

тҥсірушілердің кҿрнектісі, ҽрі ақын мҧрасының ҽлеуметтік тамырын тереңірек 

танығандардың бірі. Ол Абайдың жаңа бағыттағы қазақ ҽдебиетінің негізін салып, 

классикалық дҽрежеге кҿтерген еңбегін жете тҥсінді. 

          Жиырмасыншы жылдардың басында Абай шығармаларын жариялау қолға алынды. 

Қазақстан Оқу комиссариаты Абай шығармаларының толық жинағын қҧрастырып басып 

шығаруды ресми тҥрде ақын Бернияз Кҥлекеевке тапсырды. Абай ҿмірбаяны мен 

шығармалары «Еңбекші қазақ»,»Ақжол», «Степная правда» газеттеріне жарияланды. Қазақ 

қаласында 1922 жылы Абайдың тҧңғыш ҿлеңдер жинағын (1909) қайтадан басып шығарды. 

Дҽл осы жылы Ташкент қаласында Абайдың ҿлеңдер жинағы да осы қалыпта басылым 

кҿрді. Абайтану тарихында С.Мҧқановтың Абай жҿнінде жазылған тҧңғыш «Қара тақтаға 

жазылып жҥрмеңдер, шешендер» деген сын мақаласынан бастап ҧлы ақын мирасын танып 

бағалау, таныту жолындағы ой – пікірлер Абай мирасын таза халықтың таным тҧрғысынан 

танып бағалауда Ғ.Сағди, І Жансҥгіров, Б. Кенжебаев  т.б. болды. Абай мирасын танып 

бағалауда 20-жылдардың басы мен 30-жылдардың аяғында саяси- ҽлеуметтік жағдайға 

байланысты туындаған, ҽрі айқын кҿрініс берген ҥш тҥрлі бағытты байқаймыз: 

1. Тҧрпайы социологиялық танымдағы ағым; 

2. Абай мирасын тіршілік (формалистік ) тҧрғыдан танып бағалау ҽрекеті; 

3. Абай мирасын тануда компаративистік таным тҧрғысынан бағалау. 

      М.Ҽуезов ҧзақ жылдар бойы Абайдың ҽдеби мирасы туралы ҥздіксіз ізденудегі 

ҽрекетін бір- бірімен іштей байланысты 4 салаға бҿле қарауға келеді: 

a) Абай шығармаларын жинауы текстологиялық жағынан сҧрыптауы, жариялауы туралы 

еңбектері. 

б) Абай  ҿмірбаянын  қайта жазып, қызметі мен дҽуірі ,заманы жайында деректер жинап , 

естеліктер жаздырып, жоғалуға айналған ҿлең жолдарын қалпына келтірумен айналысуы. 

в) Абай ҿмірі мен шығармалары туралы арнайы зерттеу жҧмысын жҥргізуі. 

г) Жоғары ҥш саланың негізінде Абай мҧрасын ақын туралы кҿркем шығармалар жазу 

арқылы танытуы. 

      Қазақстан тҽуелсіздік алған жылдардан бастап абайтану саласында жазылған зерттеу 

еңбектерінің бағыт- бағдары да ҿзгеріп, ғылыми тҧрғыда ҧлттық таным негізі шешуші 

орынға шыға бастады. Мысал ретінде атап ҿтер болсақ, А Машановтың «Ҽл- Фараби жҽне 

Абай», Ғ.Есімовтың «Хакім Абай», М Орынбековтың «Абайдың философиялық 

кҿзқарасы», М.Мырзахметовтың «Абайдың адамгершілік мақсаттары» (1994) деп аталатын   

еңбектері Абайдың дҥниетанымы туралы кҥрделі мҽселлерді шығыстан ажыратпай 

қазақтың ҧлттық философиясы негізінде қарастыру арқылы  абайтану саласында жаңа 

бағыт- бағдарды ҧсынып отыр. Абай шығармаларын кҿшірген Бикейҧлы Мҥрсеиіттің ҥш 

қолжазбасы бар. 

      Мҥрсеиіттің 1905 жылы жазылған дҽптері 232 беттен тҧрса, ал 1910 жылы жазылған 

дҽптері 204 беттен тҧрған. Осы қолжазбалар (1905- 1910 ) Қазақ ССР Ғылым 

академиясында сақтаулы.  М Ҽуезовтың  кітапханасында 1907 жылы жазылған қолжазбасы 

сақталған.Кҿшірменің ҥшеуі де араб емлесімен жазылған.Мҥрсейт Бикеҧлы Абай ҿлеңдерін 

оқитын жастарға , кҽрілерге кітап етіп кҿшіргендерін сатып, кейде арнайы тапсырған 

кісілердің  айтуы бойынша Абайдың қара сҿздерін кҿшіріп берген. Сонымен қатар, 

Абайдың шҽкірттері Кҿкбай, Ақылбай, Мағауиялардың  шығарған  поэмаларын да қосып 

кҿшірген. Абайдың ҿз қолымен жазылған нҧсқалары жоғалып кеткен, сондықтан 

Мҥрсейттің қолжазбаларын нақтылы жазба дерек есебінде пайдаланып келеміз. 

     Абай шығармаларының ішінде тҽлімдік-тҽрбиелік мҽні орасан ҿлеңі - «Дҥние де ҿзі, 

мал да ҿзі».  Абай поэзиясының кҿкейкесті мҽселесі  1885 жылы жазған «Жасымда ғылым 

бар деп ескермедім» ҿлеңінде анық кҿрінеді.  Бҧл - санаға ойтҥрткі салар нақыл, ҿсиет, 

тағылым айту тақырыбындағы тҧңғыш шығармасы болуымен қатар ақынның  сҿз ҿнері  
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жолындағы жаңа ізденісін де танытады. Абай мҧнда, ең алдымен, жаңа ҿнегедегі ақынға 

керек ғылым жайын сҿз етеді.  

    1886 жылы Абай «Ғылым таппай мақтанба!», «Интернатта оқып жҥр» деген 

ҿлеңдерін жазды. Мҧның алғашқысы ҧстаз ақынның кейінгі ҧрпаққа ҿсиеті тҥрінде 

жазылған. Бҥкіл ҿлең бойына Абай «ғылым» деген сҿзді қайталап айта отырып, адам 

бойындағы қазынаның ҥлкені жҽне ҽрбір жігерлі жастың талпынатын арманы – ғалым болу 

керектігін тҥсіндіреді. Білімнің адам ҥшін таусылмас кені,бақытқа бҿлер дҽуірдің ҧл- 

қыздарына  сенім мен ҥміт қоса ҥндейді.Ҿзі билеуші тап ортасынан шықса да, тарихи 

дамудың беталысы мен қоғамдық  шындықты тҥсінген ол еңбекші шаруаға шындап бет 

бҧрғанын байқатады. Оларды «елім», «жҧртым», «халқым» деп, дос тҧта сҿйлейді. 

 Бас-басына би болған ҿңкей қиқым, 

 Мінеки, бҧзған жоқ па елдің сиқын?- деп , ол ел ішіндегі адамгершілік жағынан да, мінез-

қҧлық жағынан да татымсыз топты бҿліп кҿрсетеді. 

       Халқының келешегін ойлап егілген, сол ҥшін ҧнамсыздықты аямай сынау арқылы 

тҥзетуді ойлаған Абайдың жас ҧрпаққа айтар ақылы да, уағызы да аз болмаған. Соның бірі-

достық мҽселесі. «Жігіттер, ойын арзан, кҥлкі қымбат» ҿлеңінде ол тіршілікте ҿзі кҿрген, 

халық тҽжірибесі танытқан шындықты айта отырып, жастарды шын адамгершілік жолына, 

қиянатсыз, адал достыққы ҥгіттейді. Оларды жалған татулық, бояма мінезден 

сақтандырады. Абай халқымыздың шығу тегін қарастырған осы мақаласында ислам дініне 

байланысты деректерді де ҧсынған.  

Сонымен ҧлы бабамыздың шығармаларының танымдық- тҽрбиелік мҽніне орай 

былайша топтастыруға болады: 

1. «Қалың елім,қазағым, қайран жҧртым», «Интернатта оқып жҥр», «Ғылым таппай 

мақтанба» ҿлеңдерінде, «Бірінші қара сҿзінде» білім- ғылымға қатысты ақыл- ой тҽрбиесі 

айтылады. 

2. «Қартайдық, қайғы ойладық ҧйқы сергек», «Қартайдық, қайрат қайтты, ҧлғайды арман», 

«Жігіттер, ойын арзан, кҥлкі қымбат», «Ҿлең - сҿздің патшасы, сҿз сарасы», «Адамның 

кейбір кездері», 7.13.17.19 қара сҿздерінде адамгершілік тҽрбиесі сипатталған. 

3. «Жҥрегім нені сезесің?», «Не іздейсің   кҿңілім, не іздейсің ?», «Жҥрегім,ойбай, соқпа, 

енді», «Кҿзімнің қарасы», «Сегіз аяқ» ҿлеңдерінде  эстетикалық тҽрбие жайлы айтылған. 

4. « Сабырсыз, арсыз, еріншек  », «Шегіртке мен қҧмырсқа », «Желсіз тҥнде жарық ай», 

«Кҥз», «Жаз», «Жазғытҧры», «Қыс» ҿлеңдерінде еңбек, экология тҽрбиелері кҿрінеді. 

     Қорыта келгенде, Абай шығармашылығы уақыт озған сайын дҽуір талабына сай ҽр 

қырынан ҿсіп, ҿркендеп отыратын асыл   қазына ретінде ҧрпақтар санасында орын алады.  

«Соқтықпалы, соқпақсыз» заманда ҿскен, «Атаның баласы емес, адамның баласы болуды» 

уағыздайтын ғҧлама хҽкім «Адамзаттың бҽрін сҥй, бауырым деп» толғанады. Оның 

ойынша, адамзатты, ҽділді сҥю - толық тҧлғаға тҽн басты кісілік қасиет екенін тҥсіндіреді. 

Адамды сҥйіп, қастерлеуге ҥндеген  кемеңгер ақын поэзиясы тҥпкі негізі - адам, Толық 

адам.  Абай арманындағы Толық адам ҿнерлі, білімді, еңбекқор, адал, ҽділ, жылы жҥректі, 

ыстық қайратты, ғылым жолына тҥскен іздемпаз болуы керек. Ал махаббатпен сҥю, адамды 

сҥю, Алланы сҥю, ҽділетті сҥю - Абай шығармаларының биік мҧраты. 
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ҦЛЫ АБАЙ ТҦЛҒАСЫН ТАНЫТУДАҒЫ 

НҦРҒАЛИ ЖӘНЕ НӘЗИПА ҚҦЛЖАНОВТАРДЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ  
Касымжанова Г.Қ. 

 «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

   Биылғы жылы қазақ халқының ҧлы ақыны, ойшыл, дана Абай Қҧнанбайҧлының 175 

жылдығы тойланып отыр. «Абайдың сҿзі – қазақтың бойтҧмары», санамызға ізгі қасиеттерді 

дарытатын асыл сҿздер, дҥниетанымдық мҽні терең, бала тҽрбиесінде орны зор сҿздер. 

Ақынның ҿлеңдерін, қара сҿздерін қазіргі жастар қызығушылық танытып, қҧлшына, тҧшына 

оқиды. Абай – данышпан ақын, ол жай данышпан емес, тҥпсіз тереңнен толғайтын, талай 

замандардың ақыл-ойын сыйғызған ғҧлама ғалым, кемеңгер ақын.  

«Бҧл кҥнде Абай сҿзі ҽр қазақтың ағзасына ана сҥтімен бірге дариды десе, артық 

айтылғандық емес. Ана сҥті тҽн қорегі ретінде жас сҽбидің буыны бекіп, бҧғанасы қатаюына 

қызмет етсе, ақын сҿзі оның санасына адамдық пен азаматтықтың ҧрығын сеуіп қызмет 

етеді» деп жазушы Жҧмағали Ысмағҧлов айтқандай, Абай шығармашылығы уақыт озған 

сайын дҽуір талабына сай ҽр қырынан ҿсіп-ҿркендеп отыратын асыл мҧра болып ҧрпақтар 

санасында орын алары сҿзсіз.   

Абай Қҧнанбаев шығармашылығының  негізгі тақырыбы - адам тҽрбиесі, «Толық адам» 

проблемасы. Ақын еңбек пен білім, адамгершілік пен адалдық, ҿнер мен ҿнеге, достық пен 

жолдастық сияқты асыл қасиеттерді дҽріптеген, оларды жастардың бойына дарытуды мақсат 

тҧтқан, жастарды білімді, сауатты, тҽрбиелі болуға, ғалым болуға ҥндейді, жас жеткіншекті 

ҿнерге, білімге, биік адамгершілік қасиеттерге  баулиды. Адам баласына қайрат пен ақыл, 

ҽділет пен мейірім қатар керек қасиеттер екенін басты тақырып етіп алады. Егер бҧл 

қасиеттер бойыңда болмаса, «алдың - жалын, артың - мҧз» дейді, орға тҥсесің дегенді 

меңзейді.  

Абай – Ҧстаз-Ақын. Ақын ҿлеңдері, қара сҿздерінің барлығы ҧстаз-ақынның кейінгі 

ҧрпаққа айтқан ҿсиеті іспеттес. Жас жеткіншек Абай сҿздерін бойына дарытып, ғылыммен, 

біліммен сусындағанда ғана жетістікке жетеді, білім кҿзін ашады.  Ойлап қарасақ, тҽрбиенің 

кҿзі - ақын шығармасының ҽрбіреуінде.  

Ойшыл ақынның ағартушылық тҧрғыдағы педагогикалық тҧжырымдары халқына 

адал қызмет ететін  «Толық адам» етіп тҽрбиелеу мақсатынан туындаған екен. Абай 

армандаған «Толық адам»  білімді, еңбекқор, адал, ҽділ, жылы жҥректі, ыстық қайратты, 

шығармашыл, рухани дамыған, ғылым жолында ізденімпаз болуы керек.  

Ҧлы ақынның педагогикалық кҿзқарасының басты мақсаты - елжанды, халқымыздың 

ҽдебиетін, ҿнерін, салт-дҽстҥрін, мҽдениетін, тілін ҧлттық қҧндылық ретінде бағалайтын, 

эстетикалық талғамы жоғары, білім, білік, дағдылармен қаруланған, тҥйген ойларын іс 

жҥзінде ҿз кҽдесіне жарата білетін, ҧлттық сана-сезімі қалыптасқан, ҿркениетті қоғамда ҿмір 

сҥруге лайықты, терең ойлайтын дара тҧлға қалыптастыру. 

А.Яссауи ілімінде хикмет жолындағы «дертсіз адам» адамдық сезімнен жҧрдай, қара 

басының қамын кҥйттейтін жан. Дертті адамның А.Яссауи іліміндегі алатын орны ерекше. 

Ол хикметінде ―Білімің – шырақ, халің – пілте, кҿз жасың – жағатын май‖ болсын дейді. 

Дертті, шерлі адам пілте болып жанып, қоғамның кемшілік тҧстары мен ақсаған руханиятын 

кҿріп, қайрат-жігерімен одан шығар жол іздейді. Сондықтан да А.Яссауи «Қай жерде ғарип 

кҿрсең һҽм дем болғын» дейді. Яғни оларға дем бер, қолдау кҿрсет, қасынан табыл, қҧрметте 

дегені еді [1]. Міне, Абайдың «толық адам» туралы танымы да  А. Яссауи 

дҥниетанымындағы «дертті адам», «топырақ адам», «ғарип адам» секілді тҧлғаларымен 

сабақтасып жатыр.  

Кҿне қытай ойшылдары адамның адамдық қасиетін сыртқы кҿрінісінен іздейді. Ҧлы 

ойшыл Конфуцийдың пікірінше адам ҥш тҥрлі болады: Дана адам – асып, таспайды; Жақсы 

адам – кҥй талғамайды; Батыл адам – қорықпайды, - дейді. Тағы да осы шығыс 

ғҧламаларының даналық ҿсиеттерінде: 1. Ештеңе білмейтін, бірақ, ештеңе білмейтінін 

тҥсінбеген адам - ақымақ. Оны айналып ҿт. 2. Ештеңе білмейтін, бірақ, ҿзінің білмейтінін 
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тҥсінген адам –шҽкірт. Оған ілім ҥйрет. 3. Барлығын білетін, бірақ, білгенін іске асырмайтын 

адам – ҧйқыдағы жан. Оны оят. 4. Барлығын білетін, білгенін іске асыратын адам –

 данышпан. Оны ҧстаз тҧт [1], - деген кемел ойлар айтылады. Бҧл да Абай ілімімен ҧштасып 

жатыр.               

Данышпан ақынның қара сҿздерінде қанша тҽрбие жатыр десеңізші! «Баланың мал 

табарлық болары, мал шашарлық болары - ол да екі талай. Хош, қҧдай тағала бала берді, оны 

ҿзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Ҽуелі ҿз кҥнҽңді ҿзің кҿтергеніңмен тҧрмай, 

балаңның кҥнҽсіне тағы да ортақ боласың. Ҽуелі балаңды ҿзің алдайсың: «Ҽне, оны берем, 

міне, мҧны берем» деп. Басында балаңды алдағаныңа бір мҽз боласың. Соңыра балаң 

алдамшы болса, кімнен кҿресің? «Боқта!» деп, біреуді боқтатып, «кҽпір - қияңқы, осыған 

тимеңдерші!» деп, оны масаттандырып, ҽбден тентектікке ҥйретіп қойып, сабаққа бергенде, 

молданың ең арзанын іздеп, хат таныса болады деп, қу, сҧм бол деп, «пҽленшенің баласы 

сені сыртыңнан сатып кетеді» деп, тірі жанға сендірмей жат мінез қылып, осы ма берген 

тҽлімің? Осы баладан қайыр кҥтесің бе?». Бҧл - Абайдың оныншы қара сҿзі.  

Ғҧлама ойшылдың «он жетінші» қара сҿзіндегі адамгершілік, имандылық, адалдық, 

парасаттылық, еңбекқорлық, қайырымдылық сияқты ізгі қасиеттер жайындағы ойлары, ақыл, 

қайрат, жҥрек туралы философиялық ой тҥйіні - тҽрбиені дамытуды алға жетелейтін 

мотивтердің бірі.   

Менің ойымша, «Толық адам» іліміне оралып, оны жаңғырту - қазіргі ҽлемдік 

уақыттың талабы. Абай қазір еліміздегі тҥбірлі ҿзгерістер негізінде ҽлемде танылып жатыр. 

Абай аты ҽлемді шарлады. Бҥкіл саналы ғҧмырының басым бҿлігін Абайға арнаған 

данышпан Мҧхтар Ҽуезов те оның мол мҧрасын «тек шҿмішпен ғана сҥзіп алдым» деген. [2]  

Яғни, Абай мҧрасын тану, тағылымдық мҽнін зерделеп, зейінге тҥю – ҽлі де атқарылатын зор 

істердің бірі. 

Кезінде Абай шығармашылығын алғаш зерттеуші ғалым А.Байтҧрсынов «Абай 

сҿздері жалпы адамның тҥсінуіне ауыр екені рас. Бірақ ол ауырлық Абайдың айта 

алмағанынан болған кемшілік емес, оқушылардың тҥсінерлік дҽрежеге жете алмағанынан 

болатын кемшілік. Олай болғанда айып жазушыда емес, оқушыда. Не нҽрсе жайынан жазса 

да Абай тҥбірін, тамырын, ішкі сырын, қасиетін қармай жазады. Нҽрсенің сырын, қасиетін 

біліп жазған соң, сҿзінің бҽрі халыққа тіреліп, оқушылардың біліміне сын болып, емтихан 

болып табылады» [3]-  деп жазған болатын. 

  «Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды ҽлемге танытамыз, қазақ халқын танытамыз, 

Абай ҽрқашан біздің ҧлттық ҧранымыз болуы тиіс» - деген Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев. 

Абайды танытуда кҿрнекті ағартушы, Семей мҧғалімдер семинариясы тарихында қазақ тілін 

оқытудың негізін қалаған педагог, публицист, қоғам қайраткері, Ҧлы Абай тҧлғасын қазақ 

тарихында алғаш танытқан - Нҧрғали Қҧлжанов пен Нҽзипа Қҧлжановалардың орны ерекше.   

Білім мен ҽлеуметтік прогреске ҧмтылған ҧстаз, ҿршіл қайсар Нҧрғали Қҧлжановтың  жҥріп 

ҿткен ізін, халық ҥшін аянбай істеген қызмет жолын, ҽсіресе, қазақ мҽдениетін, театр ҿнерін 

ҿндіруде, қазақ мҽдениеті тарихында ҥлкен орны бар ҧлы ақын, композитор, философ Абай 

Қҧнанбайҧлының қайтыс болғанына он жыл толуына ҽдейі арналып ҧйымдастырылған кеш 

пен 1915 жылдың 13 ақпанында Абайдың туғанына 70 жыл толуына орай ҿткізілген рухани 

кештер  туралы айтпай кету мҥмкін емес.  

Нҧрғали мен Нҽзипа Қҧлжановтар 1905 жылы Семей қаласына келіп, екеуі де осы Семей 

қаласындағы семинарияда сабақ беріп, ҧстаздық жасаған.  

Нҽзипа мен Нҧрғалидың таным мен тағылымға толы ҿмірлері туралы профессор Арап 

Еспенбетов: Ерлі-зайыпты Нҽзипа мен Нҧрғали Қҧлжановтар Семей қаласына 1905 жылы 

келіп, ҧстаздық қызметтерін бастаған. Қҧлжановтардың Семейге келуін зерттеушілер екі 

тҥрлі жағдаймен тҥсіндіреді. Бірінші пікір – 1905 жылы Қҧлжановтардың патша сақшы-

ларының «назарына ілігуімен» байланыстырылады. Екінші пікірдегілер – Нҽзипаның ата-

анасының ескі ҽдетпен біреуге атастырып, қызы ҥшін қалың мал алып қойғандығын 

тілдеріне тиек етеді. Санкт-Петербург қаласының мҧрағаттар қорынан алынған деректе 

Нҽзипа айттырып қойған адамына тҧрмысқа шыққысы келмей, ал қалың малды қайтаруға 
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мҥмкіндіктері болмағандықтан облыстың ҽскери губернаторына осы жағдайдан қҧтқаруға 

ҿтініш жасап, солардың кҿмегімен аулаққа – Семейге жҿнелтілгендігі айтылады. [4]    

Ерлі-зайыптылар 1905-1920 жылдары Семей қаласында оқытушылық қызметпен, халық-

ағарту, мҽдени-ҽдеби жҧмыстармен айналысқан. 1905 жылы 1 шілдеден бастап семинарияда 

қырғыз (қазақ) тілі пҽні оқытыла бастайды. 1905 жылы 1 тамыздан бастап осы қызметке 

педагог Нҧрғали Қҧлжанов орналасып, жемісті жҧмыс атқарған. 

1910 жылы Ахмет Байтҧрсыновтың «Абай Қҧнанбаев - қазақтың бас ақыны» 

мақаласы  шыққаннан кейін, Абайды қазақ оқи бастаған уақыт еді. Эстетикалық сезім, 

образды ойдың иесі Нҧрғали, Нҽзипа Қҧлжановтар қазақ халқының ҿмірі ҥшін кҿркем 

ҿнердің қаншалықты қажет екендігін жақсы тҥсінді. Ҿйткені, ҿнер ҿмір шырағы, ҿнері жоқ 

елдің ҿмірінің мҽні де, тіршілігінің сҽні де болмайды.  

 Нҧрғалидың Абайтану саласындағы ел есінен мҽңгілікке орын алған ісі – Абай ақынның 

қайтыс болғанына он жыл толуына орай жҧбайы Нҽзипамен бірге ҧйымдастырған кеші. Бҧл 

кеш Семей қаласында 1914 жылдың 26 қаңтарында ҿтті. Аталмыш жиын қазақтың ҧлы 

ақыны Абай Қҧнанбайҧлының қайтыс болғанына он жыл толуына ҽдейі арналып 

ҧйымдастырылған.   

Екінші кеш 1915 жылдың 13 ақпанында ҿткен. 1915 ж. 13 ақпанда Абайдың туғанына 

70 жыл толуына орай Семейдің дҥкеншілер клубында ҥлкен ҽдеби кеш ҧйымдастырылды. 

Онда қазақ поэзиясы жҽне Ы. Алтынсарин, Абай мҧралары жайында сҿз қозғалды. Абайдың 

«Татьяна», «Жарқ етпес қара кӛңілім не қылса да» ҽндері орындалады. Бҧл кеште  

Т. Жомартбаев, Ж. Аймауытов, Қ. Сҽтбаев, Нҽзипа жҽне Нҧрғали Қҧлжановтар ҿз ҿнерлерін 

кҿрсетті. «Біржан мен Сараның айтысы» сахнаға қойылды. Айта кететін елеулі жайт - 

кештен тҥскен қаржы Петроградтағы мҧсылмандар атынан ашылған лазаретке, мҧқтаж қазақ 

оқушыларына бҿлінді. Бҧл жайында «Айқап» журналы «Қазақша бастапқы ойын» деген 

тақырыппен мақала жариялады (1915, № 5). 

Абай Қҧнанбайҧлының қайтыс болғанына он жыл толуына  арналған кештің бірінші 

бҿлімі тҧтас Абайдың ҿмірі мен қызметіне арналған. «Қазақ ақыны Ибрагим (Абай) Қҧ-

нанбаев жҽне қазақ поэзиясы» деген тақырыпта баяндаманы қазақ жҽне орыс тілдерінде 

жасаған - Нҽзипа Сегізбайқызы Қҧлжанова. Баяндамада Татьяна мен Онегиннің сҥйіспен-

шілік хикаялары тарамдай баяндалады. Кеште Абайдың ҽндері мен кҥйлері орындалады.   

Екінші бҿлімде орыс ақындары мен композиторларының шығармалары орындалса, ҥшінші 

бҿлімде Г.И.Павловтың «Шамандық туралы» баяндамасы назарға ҧсынылады.  Кеште қазақ 

халқының ҽдет-ғҧрпына, салт-дҽстҥріне байланысты сахналандырылған этнографиялық 

этюдтер кҿрермендер кҿңілінен шыққан. Ҽрі қазақтың ҧлттық киімдерінің ҥлгілерінен кҿрме 

ҧйымдастырылған. Содан кейін Нҽзипа Қҧлжанованың ҧйымдастыруымен сол кездегі ең жас 

жазушы Мҧхтар Ҽуезовтің «Еңлік - Кебек» пьесасын сахналаған. Ондағы рҿлдерді ойнауға 

М.Ҽуезов, Жҥсіпбек Аймауытов, Қ.Сҽтпаев жҽне басқа да сол мҧғалімдер семинариясының 

ҿнерпаз жастар қатысқан.   

Берер тағлымы мол осынау кештің ойдағыдай ҿтуіне Нҧрғали мырза Қҧлжановтың, 

Абай балалары Кҽкітай мен Тҧрағҧл Қҧнанбаевтардың, ақынның інісі, ірі қаламгер Шҽкҽрім 

қажы Қҧдайбердиевтің лайықты ҥлес қосқан. Семей Оқытушылар семинариясының 

шҽкірттері Жҥсіпбек Аймауытов пен Қаныш Сҽтбаев, Тайыр Жомартбаевтар ҿнер кҿрсеткен. 

Бҧл кеш туралы «Онан соң Орал, Торғай, Жетісу, Семей облыстарының жас келіншектері 

ҧлттық киім ҥлгілерін кҿрсетті. Ең ақырында қыз-келіншек, бозбала айнала отырып ҿлең 

айтысып, ҽдебиет кеші осымен сағат 12 жарымда тарқады», – деп жазды Міржақып Дулатов.  

  Ҽрине, Нҧрғали мен Нҽзипаға қазақша алғашқы театрлескен ойын ҿткізу оңайға 

тҥскен жоқ. Патша ҥкіметінің қазақ даласына орнатқан қатаң тҽртібі жағдайында ҥлкен 

кҿлемді ойын-сауық ҿткізуге рҧқсат алу Қҧлжановтарға ҿте қиынға тҥсті. Олар қазақ 

оқығандарынан 30 адамның қолын қойдырып, ҿтініш жазып, Семей ҽскери губернаторы 

Тройницкийдің есігін тоздырып бақандай екі ай жҥрді. Нҧрғали мен Нҽзипа қазақ ойын 

кешінің жҥргізу тҽртібін, екі тілде (қазақша, орысша) программасын жасақтап, оны қаладағы, 

даладағы ойын сауық кҿрермендер қауымына таратты. 
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Қазақша театрлескен ойынды ҧйымдастырушы ҽрі қоюшы Нҧрғали мен Нҽзипа ҿз маңына 

қазақтың алдыңғы қатарлы оқыған ҿнерлі жастарын топтастырды. Мҧхтар Ҽуезов, Қаныш 

Сҽтбаев, қазір белгілі қазақ жазушысы Сапарғали Бегалин ойынды дайындау мен ҿткізуге 

бірдей қатысып, Нҧрғали мен Нҽзипаның белсенді кҿмекшісі болды. Қаныш бірнеше кҥй 

тартып, ҽн салса, Мҧхтар ойынның программасын жасақтауға, Біржан-Сара айтыс дастанын 

сахнаға ыңғайлап ҽзірлеуге кҿмектесті (Еркін ЖАППАСҦЛЫ. Нақты қайнары: 

http://www.elarna.net/koru_kk.php?tur=15&id=80699). 

Нҧрғали Қҧлжановтың немере інісі Мҧратқали Камалҧлының «Тегіңді таны, 

ҧрпағым» («Елорда». Астана – 2013) атты кітабынан ҥзінді: Бҧл 1904 жылдардың шамасы, 

ҧлы ақын Абай дҥниеден кҿшкен қаралы жыл. 1905 жылы «Семипалатинский листок» газеті 

Абайдың қайтыс болуына байланысты кҿлемді қазанама жазды. Ақынның ҿмірін, оның 

тамаша лирик ақын, халықтық ақын екенін таныстырды. 

Қҧлжановтардың қазақ ақыны Абай Қҧнанбаевтың еңбектерімен жіті танысуы осыдан 

басталады. 

Нҧрекең Абайдың қандай ортадан шыққаны, қандай адам екенін Орынборда оқып 

жҥргеннен таныс. Алайда Семей қаласында таныстарынан, оның ҧрпақтарынан Абай ҿміріне 

қатысты ҿзіне керекті мағлҧматтар ала алмайды. Семейде тек қана Ҽ.Бҿкейхановтың орыс 

тілінде жазған естелігін табады. Осы уақытқа дейін Қҧлжановтар келгенше Абай кешін 

ҿткізуді ешкім ойламаған - деп еске алыпты қазақ ҽдебиетінің классигі Мҧхтар Ҽуезов. [5]     

Ол Абай ҿмірі жайлы толық мағлҧматты 1902 жылы ашылған Семейдегі Ресей 

географиялық қоғамының Батыс Сібір, яғни Семей бҿлімшесінде барлығын естіп біледі. 

Нҧрекең жолын тауып географиялық қоғамға 1913 жылы Нҽзипа екеуі де мҥшелікке ҿтеді. 

Абайдың ҿмір дерегімен толық таныс болатынына кҿзі жеткен Нҧрекең Семейдің ҽскери 

губернаторы Тройницкиймен де танысып алып, Абай кешін ҿткізу ҥшін ол жайлы 

мағлҧматтармен қоса жеке ҿтінішін тапсырады. Екі ай соңына тҥсіп, ақыры рҧқсат алады. 

 Бҧл мҽдени кештерді ҿткізу ҥшін де Нҧрекең алдымен тҿрт бҿлімді бағдарлама жасап 

губернаторға бекіттіру керек деп шешеді. Ол мынандай: 1) Ы.Алтынсариннің ҿмір жолымен 

таныстыру. Бҧрын еш жерде оған қатысты кеш ҿтпепті; 2) Ҽйгілі «Біржан-Сара» айтысынан 

ҥзінді; 3) Ы. Алтынсариннің жастарды білімге, ҿнерге тарту жайлы насихаттық 

мақалаларынан ҥзінділер оқу; 4) Қазақ жастарының ҧлттық киімдерді кҿрсетуімен қоса 

Абайдың ҿлеңдерін, Ыбырайдың білімділігін ҿнерлерімен кҿрсету. 

 Сонымен, 1915 жылдың 13 ақпанында Петроградтағы мҧсылман ауруханасы мен 

мҧқтаж қазақ шҽкірттеріне кҿмек кҿрсету мақсатында екінші рет ҽдеби кеш ҧйымдастырған. 

Біржан рҿлінде Ж.Аймауытов, Сараны Тҧрар ханым ойнаған. Бҧл кештің материалдары да 

географиялық қоғамның алтын қорына Абай кеші материалдарынан соң екінші қҧнды 

материал боп тіркелінді [6].   

Жазушы Сапарғали Бегалиннің «Замана белестері» кітабында Қҧлжановтар 

ҧйымдастырған кештердің ҿтуі, дайындығы туралы нақты деректер берілген:  

... Ойынды аяқтап, қазақ ҧлт ҽдебиеті - ойын кешінің тҧңғыш шымылдығын ашқан саналы 

зайыптар Семей жҧртшылығына бҧрынғыдан да абыройлы кҿріне бастады. Ойынның 

артынан сол кешке жиналған 918 сом ақша қазақтың мҧқтаж оқушыларына таратылды. 

Мысалы, Петербургта оқитын, Томда, Омбыда, Қазанда, тағы басқа жерде оқитын мҧқтаж 

оқушылардың тізімі жасалып, соларға жіберілді 

Тҥнек заманның тҥнерген бҧлтынан жылт еткен сҽуледей Семей оқытушылар 

дайындайтын мектептің оқытушысы Нҧрғали Қҧлжанов, оның жары қазақтың сол кездегі аса 

мҽдениетті оқыған қызы Назипа Қҧлжанова осындай бір игілікті істі бастап еді. [7]. 

 Нҧрғали Қҧлжанов қашаннан-ақ жҧртшылықтың ҥлкен қҧрметіне бҿленген, зор абыройға ие 

болған ҧстаз, тҽрбиеші, ағартушы, қоғам қайраткері болса, оның сҥйген жары Нҽзипа Қҧл-

жанова елін, халқын сҥйген қазақтың сол кездегі мҽдениетті, оқымысты, журналист қызы еді. 

«Кезінде, – деп жазды жазушы Камен Оразалин, – Семейдің «Қос қарлығашы» атанған 

Қҧлжановтардың есімі зор қҧрметпен аталуы заңды да еді. Нҽзипа Қҧлжанова сияқты бірен-

http://www.elarna.net/koru_kk.php?tur=15&id=80699
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саран жақсы білім алған қазақ қыздары сол кезде де болған шығар. Бірақ, олардың бірде-бірі 

Нҽзипаның шыққан биігіне кҿтеріле алған жоқ» [12, 36-37]. 

 Қазақтың ҧлы ақыны Сҧлтанмахмҧт Торайғыров «Таныстыру» поэмасында қазақты ҿрге 

сҥйрейтін қандай зиялы азаматтар бар деген сауалға жауап іздеп, алдыңғы шоғырда ерлі-за-

йыпты Нҽзипа мен Нҧрғали Қҧлжановтарды ауызға алған. «Таныстыру» поэмасы 1917 

жылдың кҥзі мен 1918 жылдың қысында Сҧлтанмахмҧт Абай елінде болған кезде жазылған  

 Нҽзипа Қҧлжан келіні мен Нҧрғали Қҧлжанҧлына «Таныстыруда» лайықты орын берілген. 

Нҽзипа Қҧлжанованың қоғамдық қызметі, сол кездегі қазақ ҽйелдері мен қыздарына берер 

ҥлгі-ҿнегесі: 

Ардақты бар Нәзипа деген ханым, 

Газет, журнал жүзінде жұртқа мәлім. 

Оқыса сондай әйел шығар ед деп, 

Оқығандар бағалар сӛздің дәмін... 

Сӛз табар әр мәжілісте жарасымды, 

Білмейді аса сӛйлеп адасуды, 

Оқыған еркектердің кӛбінен де, 

Әр іске ыңғайы бар жанасымды, – 

 деген жолдарда ерекше суреттеледі. 

 Халқына кҥш-жігерін аямай қызмет жасаған Нҧрғали Қҧлжанов 1919 жылы ақтардың 

қолынан қаза тапқан. С.Торайғыров Н.Қҧлжановтың қазасына қатты қайғырған, «Нҧрекеңе» 

атты мҧң-шерге толы жоқтау ҥлгісіндегі ҿлеңінде: 

Ұштың ба нақақ оққа, есіл ерім! 

Ел үшін еңбек қылған кемеңгерім! 

Алаштың алаш аты жойылмаса, 

Бір кетпес жау мойнында қаның тегін... 

Құдайым сені дағы кӛп кӛрді ме, 

Бейшара бұл қазақтың баласына? 

Жақын үшін жан құрбан қылатұғын, 

Сендей ұл туа бермес алашыңа –  

деп жыр арнаған Нҧрғали Қҧлжанов қандай қҧрметке болсын ҽбден лайық жан. Ақын 

Қҧлжановтың Алаш ҥшін еткен еңбегін аса жоғары бағалайды. 

 «Нҧрекеңе» ҿлеңі асыл ерінен қапияда айырылған, қара жамылып, қамыққан қалың бҧқараға 

айтылған кҿңіл іспетті. Сҧлтанмахмҧт ҿлеңімен де, поэмасымен де халық ҧлына ескерткіш 

соғып кетті. Ерлі-зайыпты Қҧлжановтардың қазақ мҽдениетінің тарихында мҽңгілік із 

қалдырғаны тарихтан да, поэмадан да жан-жақты танылады (Іңкҽр СҼБИТОВА. Алаштық 

идеяның алғашқы жаршысы // Жҧлдыз.- 2013.- №5). 

Бҥгінгі таңда Нҽзипа мен Нҧрғали Қҧлжановтар 1905-1920 жж. ҧстаздық еткен Семей 

қаласының М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық колледжінде ф.ғ.к., Ы.Алтынсарин 

атындағы тҿсбелгісінің иегері, колледж директоры Шағангҥл Алдамжарқызы Жанаеваның 

бастамашылдығымен ашылған Нҧрғали Қҧлжанов пен Нҽзипа Қҧлжанова атындағы атаулы 

кабинеттер жҧмыс істеуде. Бҧл атаулы кабинеттерді ашудағы мақсат: қазақ халқының 

рухани орталығы болған, Қазақстандағы бай тарихы бар жаңа тҧрпатты білім ордасына 

айналған айтулы оқу орны - М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық колледжінің шежірелі 

тарихында айрықша із қалдырған, тҧңғыш қазақ тілінің мҧғалімі Нҧрғали Қҧлжановтың 

қазақ елінің жарқын болашағы жолындағы қайраткерлік істерін ҥлгі ете отырып,  рухына 

тағзым ету.     Мҧғалімдер семинариясында іздері қалған Ҧлы тҧлғалардың азаматтық 

болмысын таныту арқылы  колледж білім алушылары бойында патриоттық сезім, ҿз 

мамандығы мен колледжіне деген мақтаныш, қҧрмет сезімдерін қалыптастыру. Бҧл орда - 

Ҧлылар білім алған, Ҧлылардың ізі қалған мекен.  

Ерлі-зайыпты Қҧлжановтар қазақ мҽдениетінің тарихында ғҧлама Абайды насихаттау, 

дҽріптеудегі игі істерімен  мҽңгілік іздерін қалдырды.   
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1980 жылдары біздің оқу орнымызға қазақтың біртуар жазушысы Оралхан Бҿкеев 

келіп, оқу ғимаратына кірерден бастап, ҽр баспалдақты аттаған сайын «бісміллҽлҽп» 

кҿтерілген екен. Осыны байқаған бір студент жазушымен кездесуде осы жайдың сырын 

сҧрағанда, Оралхан Бҿкеев «Бҧл оқу орнының ҽр баспалдағында Мҧқаңның, Қаныштың тағы 

да аруақты қазақтың ҧлдарының басқан ізінің таңбасы бар ғой. Сол аруақтарға сиынғаным 

еді» депті.  Нҧрғали мен Нҽзипа, Мҧхтар Ҽуезов, Қаныш Сҽтбаев, Жҥсіпбек Аймауытов 

сынды Ҧлы тҧлғаларға ҥлкен тағзым, мың тағзым! 

Мҧғалімдер семинариясында оқи жҥріп алған білімдерін таразылай ойға бекітіп, 

арамын бойға алмай, адалын жинаған кейбіреулерше «аз білгенін кҿпсінбей, аз қазаққа 

епсінбей» ҧлтын ҿрге сҥйреген Мҧхтар, Қаныш, Жҥсіпбектердің ҧстазы болған, қазақ 

мҽдениетінің, театр ҿнерінің негізін қалаған,  Ҧлы Абай тҧлғасын қазақ тарихында 

театрланған кештер арқылы алғаш танытқан Нҧрғалидың  аруағынан айналса болмай ма?! 
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ҚАЙЫМ МҦХАМЕДХАНОВТЫҢ ЭПИСТОЛЯРЛЫҚ МҦРАСЫНЫҢ 

АБАЙТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУЫНА ҚОСҚАН ҤЛЕСІ 
Ахмерова Е. 

«Ӛрел орта мектебі» КММ 

Катонқарағай ауданы 

 

       ХX ғасырдың солақай саясатының тежеуіне қарамастан, абайтанудың негізін салған 

ғалым Қ.Мҧхамедхановтың ҿлшеусіз еңбегі  бҥгінгі кҥні рухани асыл қазынамызға айналып 

отыр. Алаш арыстарының кҿзін кҿрген, ҧлы Мҧхтардың ҿмірде інісі, ғылымда серігі болған 

Қ.Мҧхамедхановтың абайтануға келуі кездейсоқ емес. Оның тҿмендегідей алғы шарттары 

бар: 

1) Ҧщқан ҧядан алған тҽрбие;2) Ғылымға шынайы берілгендік, ғылымға деген адалдық пен 

тазалық;3) Ҽуезовпен рухани ҥндестік, ҧрпақ алдындағы парыздеп атап кҿрсетуге болар еді. 

Қ.Мҧхамедхановтың артында  қалған мол ғылыми, ҽдеби мҧрадан басқа, бай эпистолярлық 

мҧрасы қалды. 

   Эпистолярлық мҧраны, ғалым Қайымға жҽне ғалымның хаттары деп жіктеуге 

болады. Хат жазған адамдардың білімі, жасы, ҧлты ҽр тҥрлі болғанмен мазмҧны тек 

ғылымды дамытуға, ғылымның абайтану, фольклортану, ҽдебиеттану, ҽдебиет тарихы 

сияқты маңызды салаларындағы ҿзекті мҽселелеріне арналады. Бҧл шағын еңбекті 
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Қ.Мҧхамедхановтың абайтанудың дамуындағы эпистолярлық мҧрасының маңызын ашуды 

мақсат еттім. 

    Ғалым Т.Жҧртбай ҽйгілі Ҽуезовтың ҿзі «Абай жолы» романын жазу барысында 

Семейдегі ғалым Қайыммен ҥнемі хат арқылы хабарласып отырғанын мына бір хаттан ҥзінді 

ала отырып, тҥйіндейді. «Мына сҿзді Шыңғыстағы Қатпадан, не Ҽрхамнан сҧрашы» , «Осы 

кҥні ашық Ертіс жағалауына қарағанда мешіттің айы жарқырай ма екен?...» , «Пҽленбай 

кҿпестің ҥйінің ішкі бҿлмелерінің орналасуы былай емес пе..»   . Осы жолдардан екі ҧлыны 

байланыстырып тҧрған рухани жақындастықты байқаймыз. 

  Абайтану мҽселесіне жазылған хаттардың бір парасы-лауазымды тҧлғаларға жазылған 

ресми хаттар болса, қалған бҿлігі абайтанушы ғалымдар мен Абай мҧрасының 

жанашырларына Абай ҿмірінен қандай да бір дерек табуға ҧмтылған оның ҧрпақтарымен 

жазысқан хаттар. 

 Қазақ ССР Ғылым Академиясының академигі Қ.И.Сҽтбаевқа жазған хаттарының 

бірінде  Гоголь атындағы кітапхананың талан-таражға тҥсіп, елдің рухани ҿмірінің, мҽдениет 

саласының кері кетіп бара жатқанын жеткізсе, енді бірінде Абай мҧрасының шын жанашыры 

ретінде танылады. Оңдасынов, Омаров сияқты лауазымды тҧлғаларға Абайдың мерейтойлық 

шарасын лайықты ҿткізудің жоспарын ҧсынады. 1943 жылы осы тарихи маңызы бар хат 

жазылған тҧста Қ.Мҧхамедханов Семейдегі Абай музейінің директоры еді. Бҧл жай ғана хат 

емес, тарихи маңызы бар қҧжат ретінде қҧнды. Онда болашақта қойылуға тиіс ескерткіштер, 

сурет ҿнерінде дҥниеге келетін туындылардың тізімі жҽне де бҧл шара тек республика 

жҧртшылығының ғана емес, одақтық, ҽлемдік деңгейдегі маңызды оқиға екенін дҽлелді 

пікірлермен кҿрсетеді.  

     Жоғарыда айтқанымыздай, М.Ҽуезовке «Абай жолы» романын жазуы барысында  ҿте 

кҿп деректер беріп отырғанын 1949 жылы жазушыға жазған 14 беттік хатынан ҥзінді келтіре 

отырып дҽлелдей аламыз. Осы хатта Абайдың орыс досы Н.И.Долгополовтың Толстоймен 

таныс болғанын нақты архив материалдары арқылы, Горький қаласындағы музеймен жҽне 

Долгополовтың қызынан алған материалдарын жібередСіз Х.Шурдың «Воспоминаниясын 

оқымаған екенсіз»... Тегінде, уақытыңыз болса, Долгополовтың ісін қарап шықсаңыз 

деймін,-деп ҿз тілегін де білдіре кетеді.    . Ҿкінішке орай, ғалым Қ.Шаяхметовтың айтуына 

қарағанда екі ҧлы тҧлға Ҽуезов пен Қ.Мҧхамедханов арасында жазылған хаттардың кҿбі 

табылған жоқ.    .  Ал географиялық тҧрғыдан алып қарасаң, Қазақстанның Алтайы мен 

Атырауынан асып кетіп, бҧрынғы Одақтың Мҽскеу, Баку, Ташкент қалаларына да жолданып 

жатады. 

   Хат жазушылардың жасына келсек мектеп оқушыларынан бастап, 80-90 жасқа келген 

елге сыйлы абыз адамдарды да кездестіре аламыз.Хаттардың маңызды бҿлігін Абай 

ҧрпақтарымен жазысқан хаттар қҧрайды. Абай , Шҽкҽрім ҧрпақтарының кҿбі қуғын-сҥргінге 

ҧшырағаны белгілі. Ғалыммен хат жазысып ҽр тҥрлі мҽліметтерді берушілердің бірі- Ишағы 

Жағыфарқызы. Ишағы- Мағауияның немересі, Абайдың шҿбересі. Ғалымға жазған хатында 

ҿзінің туған-туыстары, олардың ҿмірден ҿткен жылдарын кҿрсетіп береді. Ділда ҽжесінің 

кҿзін кҿрген текті ҽулеттің ҧрпағының хатында бір ҽкеден тараған алты ағайынды ҧл-қызды 

таратып, олардың қай жерлерде қоныстанғандарын, қаза тапқан жылдары жайлы деректерді 

нақты кҿрсетеді. Хат мазмҧнына тереңірек кҿз жіберсек ғалымды қызықтырған М.Ҽуезовтің 

жары Камиланың туған, қайтыс болған жылдары, одан туған балалардың тағдыры екенін 

байқаймыз. Осы хатта Камиланың Мағауияның екінші ҽйелі Мҿржаннан туғанын, ҿзі де 

анасына тартқан аса сҧлу болғанын айтады.     
   Ишағы тағы бір хатында Ділда ҽжесінің бҧрын жазылып келгендей, 1927 жылы 

емес,1924 жылы 80-жаста қайтыс болғанын ескертеді. Бҧл кісінің қай хатында болса да 

Камила жайына тоқталуына қарағанда, ғалым тарапынан ҥлкен сҧраныс болуы мҥмкін деп 

болжам жасауға болады. «Сізге Кҽміш тҽтем туралы жаза бастасам, кҿзіме жас келеді. Мен 

қолында ҿстім. «Мҧқаң, Мҧқаң» деп ылғи жылаған кҿзінің жасын кҿрдім» дейді 

   .Камиланың туыс ретінде де, Мҧқаңа деген махаббатымен де айырықша жан екенін 
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танытады. Қайым осы хаттармен бірге Абай айналасына қатысты фотосуреттерді де 

Ишағыдан алып отырған. Тоғыз фото жіберіп отырғанын айтады Ишағы бір хатында    . 
   Ғалымның эпистолярлық мҧрасының маңызды бҿлігін Абайдың ақындық мектебінің 

аса талантты ҿкілі Шҽкҽрім мҧрасына қатысты хаттар қҧрайды. Бҧл хаттарды  жазушы 

Шҽкҽрімнің немересі Кҽмила (Ғафурдың қызы). Жеті хатта ортақ бір мазмҧн бар. Олардың 

бҽрі кеңестік жҥйенің қудалауы мен тағдырдың талқысында қалған Шҽкҽрім ҧрпақтары 

жайлы деректер. Жазылу мерзімі 1988 жылдан, яғни Шҽкҽрімнің толық ақталуынан 

басталады. Сол кездері жасы 70-тен асқан профессор Қ.Мҧхаметқанов ҿз алдына Абай 

ҧрпақтары ғана емес, болашақ ҧрпақ алдындағы парызын ҿтеп кетуге деген жанталасты 

байқаймыз.Кҽмиланың хаттары, негізінен,ҿткен ғасырдың 80-жылдарының аяғынан 

басталады. Хат жолдап отырған Кҽмила профессордың ҿтінішін ғана орындап отырған жоқ, 

ҿзі де, жасының келіп қалғанын, денсаулығының бірде олай, бірде былай екенін ескертіп,  

кҿзі кҿрген, немесе естіген деректерін тҥгелдей хатқа тізеді. Хаттарда Кҽмиланың ҿз 

ҿмірінен хабар беретін тҧстар да аз емес. Ҽрбір хатында ҿзінің Кеңес ҥкіметі тҧсында кҿрген 

зорлық-зомбылықтарынан да хабар беріп отырады. Сол жай-кҥйін бір шумақ ҿлеңге 

сыйғызады. 

-Жаным менің неге жаралы 

Адамдаймын жақыны ҿлген қаралы 

Ҿкінішті болса-дағы айтайын 

Жақсылық жамандықты жеңе алмады- 

деген жолдар сол кездегі Кҽмиланың кҿрген азабын жеткізуге жетіп жатыр. Ишағы мен 

Кҽмила хаттары кҿбіне Шҽкҽрім мен Абай келіндері; қыздары жайлы (ҽйел адамдар) жайлы 

мағлҧматтар береді. Ер-азаматтардың жайы онсыз да белгілі. Атылған немесе ауыр азаптан 

қаза тапқан, Ҧлы Отан соғысына қатысқандары да бар. 

   Профессор мҧрағатында ҿзіне жазылған хаттар кҿптеп сақталғанмен, ғҧламаның ҿзі 

жазған хаттардың кҿшірмесі санаулы. Тек ҿте маңызды, жазушылар Одағына (Мҽскеуге) 

жазған хатының кҿшірмесі ғана сақталыпты. Карповқа жолданған хатында онда қазақ 

ҽдебиетінің ірі тҧлғасы классик ақынның жай-кҥйі, 30-жылдары жазықсыз жапа шеккен 

жанның тағдыры алаңдатады. Хат  мҽтініне сҥйенсек, осыған дейін 1987 жылы бір рет сҧрау 

салғанын, оған жауап болмаған соң 1988 жылы қайта сҧрау салғанын тҥсінеміз. Ҽрине, хатқа 

арқау болған Шҽкҽрім тағдыры. Яғни, 87 жылдағы қайта қҧруды пайдаланып, бірден 

Шҽкҽрім мҧрасын тҥгендеуге кіріскен. Абай, Шҽкҽрім, Мҧхтар мҧраларын бір-бірінен бҿліп 

қарамаған ғалым ҧлылар ҿміріне қатысты деректерді тынбай іздестіріп, ғылыми 

дҽлелдемелермен нақтылап отырған. Шҽкҽрім шығармаларының да текстологиялық жағынан 

зерттеуші. Хаттар тағдыры да адамдар тағдыры сияқты сан қилы. Бҧларда қуаныш пен 

шаттық, ҿкініш пен нала қатар ҿріліп отырады. Дегенмен, айнымайтын бір ақиқат бар- ол ҿз 

ҧстанымы мен идеясынан, Алаш пен Абайға, нақтылап айтсақ, қазаққа адалдығынан 

айнымаған, асыл адамның ғылымдағы қалған ізінің жоғалмайтыны. 

   Жазушы Ҽ.Нҧршайықовпен де ҧзаққа созылған шығармашылық байланыс шынайы 

сенімге, қалтқысыз достық байланысқа қҧрылғанын екеуара жазысқан хаттар дҽлелдейді.Сол 

хаттардың бірі Абайдың  100 жылдық мерейтойын ҿткізу кезінде кҿрген қиындықтар мен 

туындаған проблемалармен бҿлісуге арналған. Хат тҽуелсіздігімізді алған 1991 жылы 

жолданған. Ҿмірі мен білімін Абай, Абайдың ақындық айналасын танытуға, Абайдың 

ақындық мектебінің шҽкірттері Шҽкҽрім,Ақылбай, Мағауия, Кҿкбай мҧраларын зерделеуге 

арнаған ғалымның бҧл жолда тартқан азабы да аз емес. Неге болса да кҿніп, қандай азапқа 

болса да тҿзген ғалымның жанына бататын- жайт кей ел басқарған азаматтардың заман 

ағымына қарай ҿзгере қалуы. Осы хатта есімі атамай N деп кҿрсеткен лауазымды азаматқа 

деген ҿкпе- ренішті ашып жазады.Соғыстан еңсесі тҥскен елдің рухын ояту, қазақтың данасы 

Абайға қҧрмет кҿрсету мақсатында ҿткізілетін той осы жолы І.Омаровтай ҧлтын сҥйген 

азамат болмағанда жетім қыздың тойындай болып ҿтер еді. Ғалымның қолына қалам 

алдырып, жазушыға сырын да, шынын да айттырған жайт жоғарыда аты аталған шендінің 

Абай мҧрасының жанашыры бола қалуы. 
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Қ.Мҧхамедхановтың эпистолярлық мҧрасындағы маңызды хаттар- Абайдың тҧңғыш 

жинағын басып шығарған И.Борагансийдің кім екенін анықтау мақсатында жазылған 

хаттар.Бҧл мақсатқа жету ҥшін ғалымның жиырма жылға жуық уақыты кетсе керек. 

Қазақстан¸Ресей, Башқҧртстан мҧрағаттарына, жеке тҧлғаларға  ҥздіксіз жазылған хаттар ҿз 

нітижесін берді. Башқҧртстаннан келген хатта 1900 жылдардан бастап бҧл адамның 

Петербург университетінің шығыс факультетінде Марр, Жуковский, Веселовский, 

Мелиоранский, Бартольд сияқты шығыстанушы ғалымдармен бірге жҧмыс істегенін 

жеткізіледі.Бҧл ҿткен ғасырдың 70- жылдары абайтанудағы ҥлкен жаңалық ретінде 

бағаланған еді. 

Қолда бар хаттарды оқи отыра жылы жымиысы мен зиялы қалпын еш жоғалтпаған 

ҧстазымның биік адамгершілік тҧлғасымен, ақыл-парасатымен қайта қауышқандай кҥй 

кештім.Ҿзімді осыдан 39 жыл бҧрынғы ғҧлама ғалым алдындағы студенттей сезіндім. 

Шағын жҧмысты қортындылай келе мынадай тҧжырымға келдік: 

1) Қ.Мҧхаметхановтың артында мол эпистолярлық мҧра қалды, олар ҽдебиеттану ғылымын 

дамытуға ҿлшеусіз ҥлес қосып келеді; 

2) Ғалымның эпситолярлық мҧрасы оның азаматтық, адамдық позициясын танытады, кей 

хаттардан оның кҿңіл- кҥйін де тануға болады; 

3) Ғалымның эпситолярлық мҧрасын жинақтау ҽлі де жалғасын табады. 
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МҦРАТБЕК БӚЖЕЕВ – АБАЙ МҦРАСЫН ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ БІРІ   
Сербурина Н. А.   

«М.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

                                                       

             Абайтану ғылымы ғасырдан астам уақыт бойы ҧлттық ҽдебиеттанудың зерттеушілер 

тарапынан жаңа зерттеулермен толығып келеді.М.Ҽуезов, С.Мҧқанов, Ы.Дҥйсенбаев, 

Қ.Жҧмалиев, З.Ахметов, М.Қаратаев, Қ.Мҧхаметханов, З.Қабдолов, М.Мырзахметов сияқты 

басқа ғалымдармен қатар, ХХ ғасырдың ортасына абайтанудың ғылым ретінде 

қалыптасуына кҿп еңбек сіңірген абайтанушы-ғалым, мҽтінтанушы Мҧратбек Бҿжеев 

еді.Ҽдебиет тарихының ҥлкен білгірі Мҧратбек Бҿжеев қазақ ҽдебиеттанушы-ғалымдарының 

ХХ ғасырдың 30-жылдарындағы алғашқы буынының ҿкілі болып, ҧлт ҽдебиетінің тарихы 

мен поэтикасын зерттеу ісіне, ҧлы Абай ақынның мҧрасын зерттеуде  елеулі ҥлес қосты. 

      М.Бҿжеев – Абай шығармашылығын зерттеушілердің бірі болды. Ол 1940 жылы 

ҿзінің ҧстазы М.Ҽуезовпен бірге ҧлы Абайдың екі томдық шығармалар жинағын дайындап 

шығарып, ғылыми тҥсініктемелерін жазуға қатысқан.   

     «Мҧратбек Бҿжеев ҿз еңбектерінде Абай туындыларының идеялық-кҿркемдік 

ерекшеліктерін, ҧлы ақынның ҿлең қҧрылысы ерекшеліктерін зерттеді. Абайдың ақындық 

айналасы туралы іргелі ғылыми еңбектер жазды» ,- дейді ҚР ҦҒА М.Ҽуезов атындағы 

Ҽдебиет жҽне ҿнер институтының бас ғылыми қызметкері, профессор С.С.Қорабай. 

    Жас ғалым 1942 жылы кандидаттық диссертациясын қорғау қарсаңында жазықсыз 

айыпталып, он бес жылға жуық сталиндік лагерьлерде қамауда болады. 1956 жылы оның 

ісінде қылмыс қҧрамы расталмай толық ақталады. Қайсар ғалым ауыр тағдырға мойымай, 

ғылыми қызметке қайта оралады. Мҧратбек Бҿжеев ҧзақ жылдар бойы Абай 

шығармашылығын зерттеумен айналысып, 1960 жылы «Абай Қҧнанбаев 
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шығармашылығының идеялық-кҿркемдік ерекшеліктері туралы» деген тақырыпта 

кандидаттық диссертация қорғайды. Ғалым еңбегіне  ҧстазы академик Мҧхтар Ҽуезов 

жоғары баға беріп, ақ тілегін арнаған, жылы лебізін білдірген. «Мҧратбек Бҿжеевтің Абай 

туралы еңбегі абайтануға қосылған қҧнды ҥлес болып табылады», - деп ерекше 

ризашылығын білдіреді. 

Сексенінші жылдары жазылған «Абайдың ақындық айналасы» атты зерттеу еңбегі, «Абай 

аудармалары», «Абайдың реализимі» т.б. ғылыми еңбектері абайтануға қосылған сҥбелі ҥлес 

болып есептеледі. Абай поэзиясының идеялық-кҿркемдік ерешеліктері туралы «Абайдың 

ақындық айналасы» атты монографиясы жеке кітап болып шықты. 

1960 жылдары шыққан, алты кітаптан тҧратын «Қазақ ҽдебиетінің тарихын» дайындауға 

қатысты.  2013 жылы ғалымның «Замана кейіпкерлері» атты ғылыми зерттеулер жинағы 

жарық кҿріп, осы кітабының таңдаулы бҿлігі «Классикалық зерттеулер» сериясына енді. 

«ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында естен шығаруға тырысқан кейбір жҽйттерге 

ол бей-жай қарай алмады, ешқашан оның зерттеу ой-ҿрісінен шықпады.Біздің мҽдениетімізді 

қандай жағдай болса да естен шығармау керек деген осындай ерекшелігі М.О.Ҽуезовтің 

мҧражайын қҧруға мҧрындық болды.М.Ҽуезовтің кҿптеген еңбектері бҧрынғы қалпына 

келді.Бҧл жҧмыста Мҧрекеңнің сіңірген еңбегі зор» ,- деп еске алады ҽуезовтанушы-ғалым 

Талатбек Ҽкім. 

Ғалым Абай шығармаларына арналған зерттеу еңбектерінде абайтану саласының аса кҥрделі 

мҽселелеріне:Абайдың ақын ретіндегі ерекшелігі, абайтану тарихының зерттелуі, Абайдың 

ақын болып қалыптасуында ақындық орта мен басты арналардың – батыс, шығыс ҽдебиеті 

мен фольклорлық мҧралардың алар орны, Абай аудармаларына, Абайдың ҿмірі мен 

поэзиясын зерттеген ғалымдардың еңбектеріне  терең барлау жасады. 

Ғалым ҿз зерттеулерінің бірінде: «ХІХ ғасырдың екінші жартысы ХХ ғасырдың басындағы 

қазақ ақындары ішінен Абай ерекше орынға ие болған ақын.Абай қазақ поэзиясының ҿсіп, 

гҥлденіп, жаңа сапаға жетуі жҿнінде орасан еңбек етті» [1,118]- деп Абайдың ақындық 

тҧлғасына  жоғары баға береді. 

«Замана кейіпкерлері» зерттеу еңбегінде Абай ҿлеңдеріндегі реалистік сипатты ажыратып, 

кҿркемдік ерекшелігі мен мазмҧн, идеясына ҽдеби-теориялық талау жасап, Абайдың қазақ 

поэзиясына ҽкелген жаңалықтарына да атап ҿтеді. «..Абай қазақ поэзиясына елеулі 

жаңалықтар енгізді, халық ақындығына ҿз ақындығын қосып, тамаша шығармалар 

жазды.Ҿзінің кҥрделі ой, терең сезімін бҧқараның игілігіне жҧмсады, ҽлеуметшіл, жаңашыл 

ақын екендігін танытты.Ақын шумақ, тармақ, бунақ, ҧйқастардың қҧрылысын ретке келтіру 

жҿнінде зор еңбек сіңірді.Неше алуан ақындық тҽсілдер қолданып, ҿлеңнің ырғақтық, 

декламациялық қасиетін арттырды» [1,178]  

М. Бҿжеев кеңес ҿкіметінің алғашқы жылдары ашылған Қазақстандағы оқытушылар 

даярлайтын тҧңғыш қазақ педтехникумында (қазіргі М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық 

колледжі) оқиды. Осында Мҧхтар Ҽуезовтей ҧстаздан білім алады. Мҧхтардай ҧстаздың 

шҽкірті болып, дҽрістері мен ақыл-кеңестерін тыңдау зерделі жасқа ҥлкен ҽсер етеді. Ҧстазы 

М.Ҽуезовтің талапты шҽкірті бола біліп, студент кезінен-ақ Абайдың ақындық мектебі, 

ақындық стилі, оның Пушкин ҿлеңдерін қазақ тіліне аудару шеберлігі туралы зерттеген. 

Абай шығармаларының орыс тіліне аударылу ерекшеліктері туралы ғылыми материалдар 

жазған.                                                                                                    

Революциядан бҧрынғы кездің ҿзінде орыс оқырмандары ҿз тілінде Абай, тағы басқа қазақ 

ақындары шығармаларымен таныса бастаған.1914 жылы Москвада шыққан «Ҽшшариатта» 

Н.Рамазанов Абайдың «Жау жағадан алғанда» деген ҿлеңін аударғанын, жҽне мақала жазып, 

орыс қауымына таныстырғанына тоқталған.  

Абай ҿлеңдері халықтың кҿкейіне қонған, қазақ ҿмірін кҿрсететін, терең мағыналы ҿлеңдер 

екенін айтады.Абай ақынның ҧйқас қумай артық сҿзге жол бермей, ақындық ҿнерді, орыс 

ҽдебиетін жоғары бағалағанын  ҿз еңбектерінде кҿрсете білген. Абайдың «Жазды кҥні шілде 

болғанда», «Желсіз тҥнде жарық ай», «Адамның кейбір кездері», «Ҿлсем орным қара жер 

сыз болмай ма» деген ҿлеңдерін 1914 жылы орыс тіліне аударғандардың бірі – С.Сабатаев 
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еді дейді. С.Сабатаев Абай шығармаларынан сҿз қалдырмай аударуды қҧнттаған, заманына 

қарай қҧнды аударма деп бағалаған.Сонымен қатар, Абай аудармаларына да тоқталады: 

«Абай басқа ақындардың сҿздерін бҧлжытпай аударуға шебер, бірақ ол аударған 

шығармаларды сҿзбе-сҿз тҽржімалауды ҥнемі қҧнттап отырмайды.Ақынның аудармалары 

кҿбінесе еркін аударма бір ҿлеңді тҽптіштеп  аударып жатудан гҿрі сол ҿлеңнің сюжетін, 

тақырыбын, сарындарын ғана пайдалануды кҿбірек қҧнттайды» ,-дейді.Бҧл жерде Абайдың 

тек аудармашылығын ғана емес, сол шығарманы халыққа дҽл мазмҧнын жеткізуші екендігін 

айтады.  

       Ғалым Абай аудармаларын зерттегенде, дҽл аудармаға жататыны Лермонтовтың 

«Гетеден» деген ҿлеңі деп қарастырады. «Бҧл ҿлең кҿркем жҽне дҽл аударылған.Абайдың 

аударуға шебер ақын екендігін осы ҿлеңнен айқын байқауға болады.Абай Лермонтовтың бҧл 

ҿлеңін бҧлжытпай қазақшалап, ҿлеңнің ақындық қуатын, маңызын, ҽсерін ҽлсіретпей айтып 

береді» дейді зерттеу еңбегінде.Абайдың орыс ақындарынан жасаған аудармаларын 

салыстыра келе, ҿз ақындығымен ҥйлестіре отырып аударғанын тілге тиек етеді.Сондықтан 

да Абай басқа ақындардың жазғанын қҧр аударып қана қоймай, ҿзіне керектісін алып, қажет 

деген жерін толықтырып жазғандықтан, ақын аудармаларының кҿбі аудармадан гҿрі тҿл 

шығарма секілді болып келетіндігін баса айтады.Орысшасында «Горные вершины, Спят во 

тьме ночной.Тихие долины, полны свежей мглой» деп берілсе, Абай аудармасында:  

Қараңғы тҥнде тау қалғып,                                                                                                                                    

Ҧйқыға кетер маужырап.                                                                                                                                                         

Даланы жым-жырт дел-сал ғып, 

Тҥн басады салбырап, - 

 деп ҿлең буындарын қазақшада дҽл беруге мҥмкін болмаса да, саны жағынан соған жақын 

келетін ҧйқаспен аударған.Ҧқсастықтарын да, тіпті образдарын да дҽл бергенін байқаймыз. 

     Ақынның Лермонтовтан аударған ҿлеңдерінің кҿркемдік сапсына, аудару тҽсіліне, 

ҽлеуметтік тҧрғыдағы кҿзқарастарының ҧқсастығына назар аударып, ғылыми тҧрғыда нақты 

талдап тҥсіндірген. 

      М.Бҿжеев Абай ҿлеңдерінің текстологиясында зерттеген.Ғалымның «Абай 

шығармаларының текстологиясы туралы» еңбегінде: «Кейде текст сҿздерін де ҽрпіне қарай 

оқуға болмайтын кездер ҧшырасады.Мҧндайда ҽріп санамай, сол кездің тіліне, сҿйлем қҧру 

жҥйесіне, шрифт ҿзгешеліне, ақын-жазушылардың стиліне қарай тоқтамға келу 

мақҧл.Текстің тек жазылуына сҥйенбей автордың айтпақ ойына лайық сҿздерді бағдарлау 

дҧрыс» деп талдау жасап, ҿз пікірін берген. 

    Қорыта айтқанда, бҥкіл ғҧмырын қазақ ғылымының ҿркендеуіне сарп еткен 

ҽдебиеттанушы- ғалым Мҧратбек Бҿжеев қазақ ҽдебиеттануындағы абайтану ілімінің 

зерттелу ісіне кҿп ҥлесңн қосты.Ғалымның абайтанудағы зерттеулерін бір мақалаға 

сыйдыру, ҽрине, қиын. Абайтануға қатысты зерттеуді жалғастыру болашақтың еншісінде. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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2. Классикалық  зерттеулер: Кҿптомдық. Т.3: Халық ҽдебиеті ҥлгілері мен Абай 

шығармаларының текстологиясы.  – Алматы: Ҽдебиет ҽлемі, 2012 – 400 б. 

3. Мҧхтар Мағауин. Қазақ ҽдебиеті. – Алматы, 2017. 

 

 

ЖҤСІПБЕК  АЙМАУЫТҦЛЫНЫҢ АБАЙТАНУДАҒЫ ЕҢБЕКТЕРІ 
Нугумарова Л. Н.,ф.ғ.м. қазақ тілі мен әдебиеті  пәндерінің оқытушысы 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК  

 

Қазақ тарихында, ҽсіресе оның руханияттық дамуында ХІХ жҽне ХХ ғасырлар 

тоғысының орны орасан зор. ХІХ ғасыр аяғындағы Ҧлы Абай феномені — қазақ ҧлтының 

ҿркениеттік болмысындағы орны айтып болмас ҧлы қҧбылыс. Бірақ соны тануға, тап басып 
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айқындауға біраз уақыт қажет болды. Ал абайтануды алғаш жҥзеге асырғандар ХХ ғасырдың 

басындағы қазақ зиялылары. Олар ҿздері міндет етіп алған ҧлт ҥшін атқарылар ҧланғайыр 

істердің бастау кҿзін ҧлы Абайдан танып, ең алдымен, сол ҧлы ҧстаздың ҧлылық болмысын 

айқындауға ҧмтылды. Абайды ҿздері ғана ардақ тҧтып қоймай, оның ҧлт абызы ретіндегі 

кемеңгерлік тҧлғасын ҿздері айтпақшы «жҧртқа», яғни кҿпке, танытуды мақсат тҧтты. 

Қазақ зиялылары Абай туралы туралы келелі ойларын сол кездегі тҥрлі басылымдарда 

жариялай бастады. Баспасҿзде Абайдың ҿмірі мен шығармашылық мҧрасын зерттеу Ҽ. 

Бҿкейханов, А.Байтҧрсынов пен М. Дулатҧлының жазғандарынан бастау алады. «Абай» 

журналындағы Ж. Аймауытҧлы мен М. Ҽуезовтің Абай шығармашылығы туралы жазған 

зерттеу-жазбаларын айта аламыз.  

Ж.Аймауытҧлы жайлы анықтап, басып айтатын  кҥрделі мҽселе 1918 жылы Семей 

қаласынан «Абай» журналын шығаруы. Қазақ баспасҿзінің дҥниеге келу, қалыптасу процесін 

тездету ҥшін XX ғасыр басында қазақ зиялылары шама-шарқынша ҿз ҥлесін қосты. Сондай 

жолды ҧстаған Жҥсіпбек Аймауытҧлы алаштың алғашқы журналдарының бірі – «Абайдың» 

негізін қалап, оның жауапты шығарушысы болды. «Абай» журналын шығару жҿніндегі 

алғашқы ҧсыныс қазақ зиялыларының арасында 1914 жылдың ҿзінде-ақ қабыл алынып, ҧлы 

ақынның қазасының он жылдығына байланысты Семей қаласында ҿткізілген ҥлкен жиылыс 

ҥстінде бекітілген болатын. Алайда «бірінші дҥниежҥзілік соғыстың басталуына жҽне 

патшалық Ресей тарапынан отарлау саясатының бҧрынғыдан да кҥшейе тҥсуіне орай журнал 

шығару міндеті орындалмай қалғаны» /2/ мҽлім. Семей қаласында 1918 жылдың февраль 

жҽне октябрь айлары аралығында, алғашқы кезде «Жанар» ҧйымының, кейін уақ қарыз 

серіктігінің қаржысымен шығып, облыстық қазақ комитеті баспаханасында басылған «Абай» 

журналы қазақ халқының ҽлеуметтік жҽне мҽдени ҿмірінің ҿзекті мҽселелерін қозғап, 

ҧлтымыздың рухани тыныс-тіршілігіне ықпал етуге атсалысқан басылымдардың қатарынан 

орын алады.  

           Қазақтың тҧңғыш ғылыми-кҿпшілік, ҽдеби журналының алғашқы санын бастыруға 

жҽрдем еткен «Жанар» мҽдени-ағарту ҧйымы туралы «Абайдың» 3-санында «Аш, жалаңаш 

қазақ-қырғыз бауырлары жҧрттан жеткілікті жылу жинап, рулы елімізді ҿлімнен сақтап 

қалу мақсатымен Семей облысының Алаш қаласында қазақ комитеті һҽм жастардың 

«Жанар» атты ҧйымы басшылық етіп қауым жасады. 5-мартта қауым ортасынан іс 

басқаратын бес кісілік комитет сайлап шығарды. Қауымның бастығы – Ҽлихан Бҿкейханов, 

жҽй бастығы – Мҧқыш Поштайҧлы болды. Комитет председателі – Міржақып Дулатов. 

Орынбасары – Жҥсіпбек Аймауытов, хатшысы – Мҧхтар Ҽуезов...»/2/ деп жазылған. 

«Жанар» ҧйымының мақсаты жас азаматтардың басын қосып, ҧлт мҽдениетін ілгерілету, 

ҽлеумет жҧмысын реттеу еді. Совет ҿкіметі орнағанға шейін қазақ қауымының бірқатар 

қоғамдық, тҧрмыстық жҽне ҽлеумет жҧмыстарына уақ қарыз серіктіктері де қаржылай 

немесе материалдық кҿмек жасап отырған.  

           Журнал, ҿзінің бағытын айқындап кҿрсеткеніндей, ғылым мен ҽдебиетке қатысты 

мақалалар жариялап, қазақ халқының елдігі мен ерлігі шежірелерін, ҿткені мен келешегін 

туындыларына арқау етті. Адамдық пен ҽділеттілік, оқу мен білім жайына қалам тартып 

отырған. Сонымен бірге ҧлы Абай жҿнінде, оның шығармашылығы мен ортасы, ҿмірі мен 

ҿнегесі туралы бірнеше ҽдеби-сын еңбектер де жарық кҿріп отырды. Басылым мақсаты 

жҿнінде редактор Жҥсіпбектің ҿзі мынадай мҽліметтер береді: «...Тіршілікке керекті тірек 

мҽселелерге орын бергелі журнал ғылыми, ҽдеби һҽм шаруашылық жолын тҧтынды. Бҧл 

жол керуен таңдамайтын жол; терең ҿткелді, тасты, томарлы қиын жол; қажымас ер, 

арымас кҿлік, таусылмас азық керек. Қылатын ҧзақ ауыр жол. Береке шыңда; журнал 

шығарушы бес-алты жігіт не кҥшіне, не біліміне сеніп шығарып отырған жоқ. «Адамның 

адамшылығы істі бастағаннан білінеді. Қалай бітіргенінен емес» деп Абай айтқандайын, 

талабым – таяғым, жігерім – азығым, маңдайыма ҧстаған ақын Абай – қазығым деп ҥмітпен 

шығарып отыр»/3/ . «Журнал туралы» деген мақаласында Жҥсіпбек Аймауытҧлы: 

«Халықтың ҿнерлі болып жетіліп кетуіне де ҽлгідей кҿп себеп, кҿп шарттар бар. Кҿп 

шарттың бірі – баспасҿз: газет, журнал, кітаптардың кҿбеймегі, баспасҿздің қандай керек 
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екені газеттерде талай жазылып келеді. Осы уақытта газет те оқып, дҥние жҥзінен хабар 

біліп, бірсыпыра кҿзі ашылып жҥрген, ашық пікірлі адамдарымыз бар. Олардың ендігі 

кҿксейтіні – ғылымның қыр тарауынан берерлік мағлҧмат. Адам баласы осындай зор ҿнер, 

ғылымды қалай тауып, бҧл басқышқа жеткен? Міне, ол адамдар осыны білуге сусап отыр. 

Шҿлдеген қиялға сусын болатын қыр тараулы мағлҧмат, қазіргі қазақ тілінде шығып тҧрған 

газеттер саяси хабарлар-ды жазудан артық босанбайды, сондықтан хҽр тҥрлі мағлҧмат 

жазылып отыратын бір журнал ҿте керек» деп алдағы мақсаттарынан хабар берді /3/. 

Ж.Аймауытҧлының осы жазғандарынан-ақ «Абай» журналының ҿзінің алдындағы жҽне ҿз 

заманындағы басылымдардан айырмашылығын аңғаруға болады. Басылымның бағыт-

бағдарының ерекшелігіне назар аудара отырып, жарық кҿрген шығармаларынан 

аңдағанымыздай, журнал қазақ баспасҿзін алға ілгерілететін ҥлкен қызмет атқарған. Ал 

журналдың неліктен «Абай» деп аталғаны туралы кҿрнекті қаламгер былай дейді: «...басқа 

жҧрттар Абайдай адамның атына ескерткіш орнатады, ...журналдың атын Абай қойғандық 

– Абайды қҧрметтеп, атын тарих жҥзінде кҿрсетіп нығайтпақ»/3/. Ҿзге жҧрттың 

ғҧламаларынан Абай кем емес, ондай білімдіні қҧрметтей алмасақ, біздің қҧнтсыздығымыз 

деген бір тҥйінін ай-тады. Бҥтін қазақ Абайды қҧрметтеуге борышты дей келіп, Еуропа 

халықтарының бҧл сияқты борышын қалай атқаратындығына мысал келтіреді. Бҧдан 

мынаны аңғаруға болады: Аймауытҧлы сол кезде-ақ ҿзінің алдындағы ағалары 

Ҽ.Бҿкейханов, А.Байтҧрсынов, М.Дулатов /2/ сияқты ҧлы Абайдың алаш руханиятындағы 

еңбегін жоғары бағалаған. Бҧл мақаласында Жҥсіпбектің ҿзге де ойлары ерекшеленіп 

тҧрады: «Еуропаны еліктей бермей, ҿз бетіміздің, жҧрттығымыздың белгісін кҿрсеткеннен 

не кемдік табылады? Таза тексере берсек, Еуропаның ҿнеге қылуға жарамайтын жерлері де 

бар»/3/.Мҧғалімдер семинариясын тҥгесіп қалған қаламгердің бҧл уақытта жҥйелі білім 

алып, кҿп нҽрседен хабардар болып қана қоймай, ҽр салаға, тіпті Еуропа ҿнегесіне сын 

кҿзімен қарауы оның рухани негізде жан-жақты толысқанын, сыни кҿзқарасы 

қалыптасқанын аңғартса керек.  «Журнал туралы» мақаласында автор ҿнер, ғылым, 

мҽдениет жайында дҽйекті дҽлелдер келтіре отырып, қазақ жай ғана сауатты болып қана 

қоймай, тіршілік ҥшін, ҿзге халықтармен терезесі тең, ҿз ҥйінде керегесі кең отыруы ҥшін 

ғылымның тҿріне шығуы керек, ҿнердің кҿгіне ҧмтылу керек деген насихат айтады. «Ҿнер, 

ғылым қаражатпен табылады, ҿнер, ғылым қаражат табады» деп баяндай келе, «ғылымсыз 

байлық баянсыз болмақ» деген тҥйінін айтады. 

      Жазушы Абай ҿлеңдері туралы былай дейді: «Абай ҿлеңдерімен бала кҥнімнен 

таныспын. Кітабы басылмай тҧрғанда, ел қыдырған ҿлеңшілердің аузынан бірталай 

ҿлеңдерін кҿшіріп алып, жаттаған едім. Ең алғаш басылып шыққан жылғы кітабын қолыма 

тҥсіріп, тҥгел кҿшіріп алдым». Ж.Аймауытҧлының абайтанудағы тҧңғыш ҿмірбаяндық 

шығармашылық зерттеуі «Абайдың ҿнері һҽм қызметі» деген атпен 1918 жылы «Абай» 

журналында (№ 2) жарияланды. Мақала соңында «Екеу» деп қол қойылған 

(Ж.Аймауытҧлы, М.Ҽуезов). Абай туралы мақала былай басталған: «Қазақ халқын 

надандықтың айсыз қараңғы тҥні ғылым сҽулесінен бҥркеп, тҧншықтырып тҧрған кезінде, 

тҧншыққан елге дем болуға, қараңғы жерге нҧр болуға, надандық – аждаһаны ҿртеуге 

Қҧдай жіберген хақиқаттың ҧшқыны Абай туды». Ҽдеби талдау келесі сҿздермен 

басталады: «Енді Абай сҿзінің бағасына келейік». Абай ҽдебиетке қалай қараған дегенге 

келесі сҿйлемде жауап берілген: «Абайдың ең бір артық ҿзгешелігі – заманның ыңғайына 

жҥрмей, ҿзінің «ҿздік» бетін мықтап ҧстап, ақылға, ақтыққа, кҿңілдің шабытына билетіп, 

кҿз тҧжырарлық кемшілік, міннің ортасында тҧрып, ортасында жҥріп, ҥлгілі жерден ҿрнек 

алып келген кісідей ашық кҿзбен қарап, барлық мінді мҥлтіксіз суреттеуі – жырақта жҥріп 

қылт еткенді кҿретін қырағы қырандай сыншылдығы». Абай мҧрасының, ақындық ҿнерінің 

мазмҧндылығын кҿрсету мақсатында Ж.Аймауытҧлы: «Абайдың ақындық ҿнері тар жолды 

бірбеткей емес. Ҽр тараулы сегіз қырлы», – деп жазады. Мақала авторлары Абай 

шығармаларын осы сегіз қырынан таратып, талдап берген. Қарасҿздерін бҿлек қарастырған: 

«Сол сҿздердің бҽрі терең ойға салып толғап жазылған. Ахлақ, адамшылық, дін, халықтың 

мінезі, неше тҥрлі хақиқаттар туралы жазылған сҿздері – Абайда пҽлсапа қуаты барлығына 
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ҥлкен дҽлел». Осыған байланысты ҽдебиетшілер Абай шығарған 16 мақалын сҿз еткен: 

«Абайдың данышпандық белгісі – ҿзі шығарған 16 мақалы бар. Мақалының біреуі: 

«Ҽкесінің баласы – адамның дҧшпаны, адамның баласы – бауырың» /1/. Зерттеуде Абайдың 

аудармашылық қасиеті ерекше сҿз етілген: «Кейбір орыс ҿлеңдерін қазақ тіліне 

аударғандары ҿзінің тҿл ҿлеңдерінен артық деуге болады. Кейбір ҿлеңдер мағынасынан 

айырылмай аударылған: «Қараңғы тҥнде тау қалғып», «Тҧтқындағы батыр», «Кинжал», 

«Жолға шықтым бір жым-жырт». «Кей жерлерде сҿздің мағынасын ғана алып, қазақтың 

ҧғымына ыңғайлап сырт пішінін ҿзгерткен. Абайдың ақындығының еркіндігі сол – кейбір 

аударманы ҿз ҿлеңінен асырып, тҥрлеп жіберген. Мысалы, «Теректің сыйы», «Онегиннің 

хаты» Пушкиннің геройын ҿзгертіп, тілін сҧлулап аударма қылған». «Абайдың басты 

шығармашылық жаңалығы – Абайдан бергі қазақ ҽдебиетінің беті жаңа тҥр тапты. Абай 

бҧрынғы ақындардың ҧстанып келе жатқан бетін тастап, тыңнан жол салды. Абай ешкімнен 

ҥлгі алмай, қазақ ҽдебиетінің бетін бҧрып, мҥйіс шығарды». «Қазір бізде ҿлең жазушылар 

кҿбейюіне себеп болып отырған нҽрсе – бір «оянудың» барлығы. Бҧл оянуға бірінші – 

Абай, екінші – «Қазақ» газетасы, ҥшінші – жалпы жҧрттың ғылымға бет алуы себеп 

болды». Осы орайда «Қазақ» газетінің қазақ ҽдебиетінің дамуына тигізген ҽсері туралы 

былай делінген: «Абайдың қай ҿлеңі болсын, кейінгі буынды жетектеп, тҥртіп, қозғайтын 

ҽсер берді. Кейінгілерді бҧл ҽсер ойлантты, оятты, бҧған жалғас оянған ойдың бетін тҥзеп, 

жолға салып, ілгерілеуіне қамшы болған – «Қазақ» газеті. Бҧл газет халықтың саяси кҿзінің 

ашылуына, «жҧрттық» деген ойдың кіруіне қандай себеп болса, ҽдебиеттің гҥлденіп 

ҿркендеуіне де сондай себеп болды. Егер келешекте қазақ ҽдебиеті буынын бекітіп қатарға 

кіретін болса, «Қазақ» газетасына борышы ҥлкен. Бҧл газеттің ҽдебиетке істеген аталық 

қызметі мҽңгілікке атағын шығарып, қадірін кҥшейтеді». Бҧл ретте былай ескертілген: 

«Ҧлтшылдық қазақ газетінің рухында бар-ды. Газет тҧрмысқа жанасатын керекті кҿздеп, 

жҧртты ҿнерлі қылуға, кҿзін ашуға тырысады». Нағыз ҿлең ҥлгісін ҽдебиетшілер Абай, 

Мағжаннан кҿреді.  

Қорытындылай келе, «Абай» журналы арқылы біз алдымен Абайды танимыз. Абай жҥрген 

жолды бағамдаймыз. Абайдың соңынан ерген ақын, жазушы інілерінің қоғам ҥшін, ҽдебиет 

ҥшін жасаған істеріне баға береміз. Осы жолда Ж. Аймауытов, М. Ҽуезов сынды 

қаламгерлердің журналистік, редакторлық қызметін саралаймыз. Алаштануда ҿзіндік орны 

бар журналдың мазмҧндық идеясы, санаға қозғау салған ҧлттық бағыты бҥгінгі Тҽуелсіздік 

идеясымен сабақтас. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АБАЯ КУНАНБАЕВА 

Қанатұлы Мирас, PhD докторант, и.о. директора  

Учреждение образования «Высший медицинский колледж «Авиценна» 

 

У каждого народа обычно бывает великий и основной классик родной литературы, 

который считается светилом и мерилом в развитии национальной культуры. Академик Д.C. 

Лихачѐв в интервью по случаю 175-летию юбилея Т.Г. Шевченко казал: "Великий кобзарь Т. 

Шевченко был рождѐн на счастье украинского народа". Перефразируя это ѐмкое 

определение о классике украинской литературы, можно с уверенностью сказать, что А. 

Кунанбаев был рождѐн на счастье казахского народа. 
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А. Кунанбаев - великий поэт и мыслитель, родоначальник новой казахской 

реалистической литературы, основоположник казахского литературного языка. 

В его беспримерной созидательной мощи, в многогранности его писательского облика, 

в стремлении творческого развития выразилась замечательная одарѐнность и духовная 

творческая сила породившего его казахского народа, который, веками пребывая в угнетении, 

сковавшем его духовное развитие, сумел сохранить в себе творческие силы, любовь к родной 

земле, гордое стремление к свободе, развитию, неизменные протест против произвола, 

насилия и деспотизма. 

Многогранное творчество великого казахского поэта и мыслителя, просветителя-

демократа А. Кунанбаева насыщено глубокими идеями в области философии, литературы, 

истории, педагогики, психологии. В нѐм нашли отражение передовые идеи современного 

ему казахского общества. Много внимания Абай уделяет вопросам государственного 

устройства, устройства суда биев, происхождения и образования казахских народностей, 

назначению искусства, роли поэта в жизни народа, формам и содержанию искусства, 

природе человека, его познавательных способностей. Освещая проблему этики, Абай 

пытался вскрыть причину падения господствующего класса. 

В культурном наследии казахского народа творчество Абая занимает особое место. 

Оценка его в разные периоды развития нашего общества является как бы лакмусовой 

бумажкой, проявляющей ошибки и заблуждения времени и исследователей. 

Первым биографом Абая был А. Букейханов, который опубликовал ещѐ в 1905 г. В 

"Семипалатинском листке" и в 1907г. в "Записке Семипалатинского подотдела РГО" 

посмертную статью об Абае с целью широкого ознакомления народа с его именем и 

творчеством. В этих статьях, давая общие сведения о великом поэте, он пишет: 

"К 20-ти годам своей жизни Абай стяжал славу первого оратора, первого знатока 

народной жизни, еѐ юридических обычаев, знал на память многочисленные решения 

разнообразных дел знаменитыми биями Киргизской степи, благодаря своим стараниям и 

необычной памяти представлял ходячий сборник народных преданий, пословиц, сказок и 

афоризмов, созданных мудрецами Киргизской степи". 

Резюмируя статью, автор пытается дать ответ на вопрос: "Кем он был для казахов?". 

Оценивая его творчество, А. Букейханов подчѐркивал, что "Абэй. как покажут его стихи, 

представлял недюжинную поэтическую силу и составляет гордость казахского народа. Ещѐ 

не было казахского поэта, так возвысившего духовное творчество народа, как Абай. Чудные 

его стихи, посвященные 4 временам года, сделали бы честь знаменитым поэтам Европы". 

В разные годы свой вклад в обогащение абаяведения внесли многие деятели культуры: 

С. Торайгыров,М Жумабаев, С. Муканов, Г. Мусрепов, М. Сильченко, Б. Кенжебаев и др. 

Большую роль в изучении творчества Абая сыграл М. Ауэзов. В определении 

социального содержания творчества великого просветителя он исходил из того, что "Абай 

был выразителем взглядов трудящихся казахов … Был непреклонен и велик в выборе 

спасительного пути для своего терзаемого двойным угнетение народа". 

По мнению М. Ауэзова, Абай был идеологом прогрессивной части казахского 

общества. "Абай, - писал М. Ауэзов, - возглавил самое прогрессивное движение в 

дооктябрьской истории общественной мысли своего народа и всего Ближнего Востока. Один 

из первых просвещѐнных деятелей казахского народа, он настойчиво разрушал преграды, 

которые мешали приобщению казахского общества к передовой культуре". 

Всѐ творческое наследие А. Кунанбаева составляет всего один большой объѐмистый 

том. В него входят исключительно живописная, высокохудожественная и доселе 

непревзойдѐнная по своей философской глубине и завораживающе притягательной силе 

мастерства лирика поэта-классика, его три поэмы "Искандер" (об А. Македонском), 

"Маcгут"(на воспит. тему) и незаконченное произведение "Сказание об Азиме", ещѐ 45 слов 

назиданий (гаклия), очерк "Несколько слов о происхождении казахов" и письма. В лирику 

поэта мы включаем и его оригинальные и великолепные переводы, среди которых есть 7 
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отрывков из поэмы Пушкина "Евгений Онегин", 29 стихотворений Лермонтова, 11 басен 

Крылова, стихи Байрона, Гѐте, Адама Мицкевича, Бунина и др.  

Надо сказать, что Абай к художественным переводам подходил глубоко творчески и 

непринуждѐнно, как поэт-соперник. Настолько они мастерски воплощались и звучали на 

родном языке, что казахи воспринимали и заучивали их наизусть, также естественно и 

непринуждѐнно. На некоторые из своих произведений Абай придумывал музыку, и они 

звучали как казахские оригинальные песни. В частности, очень популярны были в народе 

песни "Письмо Татьяны", "Горные вершины". А "Письмо Татьяны" настолько полюбилось 

молодежи, что она даже стала объясняться в любви через эту песню и нарекла Татьянупо - 

казахски уменьшительно-ласкательным именем "Татиш". Многие современныеказахские 

композиторы обращаются к творчеству Абая и создают популярные песни и романсы на его 

стихи из превосходной любовной и пейзажной лирики. 

Изучая творчество Абая, можно видеть, как подлинно великий художник отразил в 

своих произведениях существенные стороны действительности той исторической эпохи, 

современником которой он являлся. Борьба за развитие национальной культуры, за рост 

народного сознания, за прогресс имела для Абая действенный смысл и значение. Абай - один 

из величайших гуманистов прошлого. Воздействовать на умы и чувства людей, обновлять 

общество по средством поэтического слова, глубокое уважение к достоинству человека - вот 

что характерно для Абая- гуманиста. 

Не для забавы я слагаю стих, 

Не выдумками наполня юстих, 

Для чутких слухом, сердцем и душой 

Для молодых я свой рождаю стих,- 

так сам Абай определил предмет своего творчества. Да, именно к молодѐжи - к 

будущему своего народа, а в его светлое будущее, несмотря ни на какие сложности своего 

времени, великий мыслитель, поэт просветитель - демократ не терял своей веры, утверждая: 

"Кто не испытывал зла? Теряет надежду лишь безвольный… Ведь истина, сто в мире нет 

ничего постоянного, значит, и зло не вечно… Разве после суровой многоснежной зимы не 

приходит весна - цветущая, многоводная, прекрасная?!" 

Если обратиться к педагогическим взглядам Абая. формировавшимися в прошлом 

столетии, в условиях феодально-родового строя, то мы можем ещѐ раз убедиться в их 

чрезвычайно современном звучании, Т.к. в них отражены основополагающие 

общечеловеческие и все временные проблемы психолога - педагогической теории и 

практики. Вот некоторые их них: "Лишь знаньем жив человек, лишь знаньем движется век, 

лишь знанье светоч сердец … ". 

Абай не писал специальных психолого-педагогических трудов. Но почти все без 

исключения произведения пламенного наставника молодѐжи пронизаны дидактическими и 

нравственно - этическими назиданиями, опирающимися на интересы, нравственные идеалы и 

мудрость трудового народа, на творчество казахской народной интеллигенции - акынов и 

композиторов, на достижения общественной мысли народов Востока и Запада. 

Придавая первостепенное значение роли воспитания в становлении человека и борясь 

против тех, кто пытался пороки людей объяснить предписанием рока, судьбы, Абай 

подчѐркивал, что человек не от природы получает нравственные качества, он становится 

нравственным или безнравственным лишь в процессе воспитания. Кто же является 

воспитателем ребѐнка? Конечно же, это прежде всего люди, которые его окружают. Их Абай 

делит на 3 группы. Абаевскую градацию нам можно взять на вооружение в руководстве 

воспитательным процессом для выяснения прежде всего упущений, а так же, 

предупреждений отклонений в нравственном формировании подрастающей личности. Итак, 

какие же это группы? 

Во-первых, это Абаю, родители, братья, сѐстры, т.е. семейное, родственное окружение 

ребѐнка. Во - вторых, это учителя, воспитатели, наставники, т.е. взрослые люди, 
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профессионально отвечающие за воспитание ребѐнка. И, в-третьих, это сверстники, друзья, 

товарищи. 

Но Абай делает чрезвычайно важный нравственно-этический вывод: кто из этих 

категорий людей наиболее уважаем детьми, кому из них они больше верят, влияние того 

оказывается наиболее сильным, значительным. Любимый человек - есть первый и главный 

наставник детей. 

Как много оставил нам Абай для педагогических размышлений и поисков эффективных 

путей нравственного формирования детей. "Любой теоретик и практик в области педагогики 

может согласиться, глядя на выделенные категории воспитателей, где, в какой группе 

сегодня ощутимы пробелы. Видимо они имеют место прежде всего в 1-ой и З-ей категории. 

т.к. менее всего педагогически управляемы. Ведь до сих пор никто из учѐных - педагогов не 

занимался по-настоящему изучением проблемы воспитательного влияния на ребѐнка, 

подростка - его сверстников, товарищей. Ведь не секрет, что несмотря на наличие 

литературы по семейной и родительской педагогике, именно семья строит своѐ 

воспитательное влияние на ребѐнка по-прежнему стихийно". Абай же в своих назиданиях 

неоднократно напоминает, что нравы казахских детей портятся из - за неправильного 

воспитания их родителей, наставниками, а так же в результате пагубного влияния 

невежественных сверстников. 

Обращение к советам и нравственным заповедям Абая может очень нам помочь в 

преодолении собственного нравственного несовершенства и особенно в воспитании 

молодого поколения. Выдвигая свой нравственный принцип "Адам бол!" В цикле 

моралистических поэтических произведений, Абай разрабатывает для молодѐжи целый 

кодекс этических норм дружбы и товарищества, любви в супружестве, долга и совести, 

мужества и красоты человеческих отношений и т.д. В этом отношении характерны такие 

произведения, как: "О, джигиты, дорог смех, не шутовство", "В интернате учиться" и мн. 

др. Если в одних стихотворениях Абай учит, что надо делать, чтобы быть человеком, то в 

других учит, чего не следует делать, чтобы стать человеком. Например, "Не щеголяй 

вещами", "Измучен, обманут я всем вокруг" и др. 

Педагогические взгляды Абая при совершенно очевидном влиянии на их 

формирование прогрессивных традиций общей и педагогической культуры древнего 

Востока, западной и русской педагогической мысли XIX столетия не были 

подражательными.  

Можно смело утверждать, что педагогические взгляды великого казахского 

просветителя были самостоятельными, самобытными. Этим он обязан не только своим 

выдающимся способностям, но прежде всего глубоким связям с родным народом, народной 

педагогикой, народной мудростью, которые с такой полнотой и выразительностью 

воплощены во многих его стихах, ставших афоризмами. Педагогические взгляды Абая в 

такой же степени самобытно-национальны, в какой они интернациональны. Слияние 

национального и интернационального начал в его педагогических взглядах позволило ему 

увидеть пути преодоления вековой отсталости своего кочевого народа и приобщения его к 

достижениям культуры других пародов. Выступая против традиций и обычаев, лишающих 

человека возможности выбора спутника жизни, вообще возможности выбрать себе 

собственный жизненный путь, Абай ратовал за полное равенство мужчины и женщины в 

экономическом, политическом, юридическом отношениях. Только тогда брак может быть 

действительно равноправным, а взаимная любовь станет действительно идеальной. Таким 

образом, беспощадно бичуя невежество, духовную нищету вершителей судеб народа, Абай в 

то же время впервые в истории казахской общественной мысли сказал свое новое слово, 

наполненное гуманистическими идеями, высказал свое отношение к семье, к родительскому 

долгу в воспитании детей, воспел женщину-мать как опору семьи, показал ее мудрость и 

стойкость в дружбе и любви. 

Поэтому поэт утверждал: "Лишь знаньем жив человек, лишь знаньем движется век! 

Лишь знанье - светоч сердец!" Подчеркивая трудность овладения знаниями, Абай говорил, 



224 
 

что дело это еще не превратилось среди казахского народа в традицию, отсутствует 

стремление людей к знаниям, и виноваты в этом экономические, социальные условия. Поэт 

не скрывает суровую правду о том, что отсутствие знаний, невежество делают человека 

неполноценным. Духовное совершенствование личности во многом зависит от приобретения 

знаний, просвещения. "Знание человека, - писал Абай, - это мерило человечности". Поэт-

просветитель призывает молодежь учиться не ради сиюминутных интересов, а ради 

служения светлому будущему своего народа, ради исполнения своего долга перед своей 

совестью.  

Всем своим существом Абай протестует против религиозно-схоластического 

образования. По его мнению, такие "знания" требуют лишь бессознательного заучивания 

лишенных смысла текстов Корана и религиозных премудростей. Он с глубоким сожалением 

вспоминает годы, проведенные в медресе. Видя невежественность мулл, их темноту, с одной 

стороны, и жадность к наживе, с другой, Абай откровенно бросал им в лицо обвинение и 

говорил: "Это лживые и коварные люди, хорошо сознающие всю шаткость своего положения 

и никогда не расстающиеся с четками и чалмой".  

Исследователь творчества Абая А. Жиреншин пишет: "Мудрость Абая состоит в том, 

что он откровенно признавал, что религиозное учение ислама не может дать пищу для 

овладения знаниями, росту самосознания человека, развитию его умственных способностей, 

оно - преграда на пути прогресса". "И мулла в чалме огромной вкривь толкует нам закон. 

Жаден, слеп душою темной, - С беркутом не схож ли он?" Беспочвенному религиозному 

обучению Абай противопоставил светскую науку, приобщающую человека к научным 

достижениям человечества, открывающую глаза темному люду, просветляющему его душу, 

науку, которую сам поэт называл "ключом к миру".  

Абай говорил, что религия и наука - это небо и земля. Между людьми, овладевающими 

в какой-то степени новыми, прогрессивными знаниями, и людьми религиозного воспитания 

и образования поэт усматривал существенные различия. Разум и доброта, упорство, 

скромность и труд - вот пять добродетелей, которые он призывает избирать. Они никогда не 

подведут, не предадут. Он пишет: Пускай ученым не стал, пусть выпал жребий иной, но в 

жажде знанья залог твоей дороги прямой. Не говори: "Не смогу".  

Стремись к познанью душой. Только обладая необходимой суммой знаний, человек 

может познавать мир, отличать добро от зла, полезное от вредного, и лишь тогда от него 

можно ждать пользы, которая так необходима для прогресса казахского общества. Сам Абай 

был ярким примером человека, стремящегося к овладению высотами науки. Он прошел 

большой и нелегкий путь самообразования, в течение всей жизни изучал русскую и 

западную науку и культуру. Он воспитал в себе неукротимый дух познания, 

самостоятельность в своем стремлении к идеалам просвещенных культурных народов. 

Верный сын своего народа и истинный поэт-просветитель Абай обращался к молодым 

людям со страстным призывом: Поверь, о юноша, мне: Бесценны знанье и ум. 

Говоря о методах и средствах нравственного воспитания, Абай подчеркивает 

необходимость такта, терпения, внимания и родительской любви к детям. По мнению Абая, 

самый вредный и опасный метод - это крикливость, гнев, нервозность. "От родителя, - писал 

он, - который вначале показывает не ум, а гнев, дети не могут брать пример. Они тоже 

прибегнут к гневу".  

В ряде своих произведений он указывал: нравы и поведение детей портятся из-за 

неправильного воспитания их родителями, наставниками. Дети портятся также в результате 

пагубного влияния сверстников, друзей и товарищей. Так, родители связывают воспитание 

детей с расчетливой целью. В 

о-первых, в лице своих детей они видят лишь своих наследников; во-вторых, духовных 

жрецов, богомольцев после смерти; в-третьих, кормильцев на старости лет. Абай выступал 

против всех этих точек зрения на цели воспитания детей. По его мнению, все указанные цели 

являются эгоистическими, унижающими достоинство будущего гражданина: "Сын твоего 
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отца - недруг народу, сын народа - твой друг", - гневно писал Абай о "концепциях" 

отдельных родителей на цели воспитания. 

По Абаю, потенциальные способности человека реализуются через преодоление 

трудностей; познание, обучение, умение, воспитание, немыслимы без труда, без кропотливой 

работы человека над собой, без любознательности и пытливости. Он писал, что каждый 

бесцельно проведенный день уводит человека от нормальной, разумной жизни. Поэтому 

надо заполнить дин своп продуманными и полезными деяниями. 

Абай выдвигает гуманистическую концепцию нравственного воспитания, цель 

которого сделать из ребенка труженика, патриота, разносторонне развитого, 

высоконравственного человека, живущего интересами, мыслями и чаяниями родного народа. 

Подводя итоги сказанному о нравственном воспитании в педагогическом наследии 

Абая, следует отмстить, что он создал довольно стройную систему нравственного 

воспитания человека, широко используя при этом сложившийся к тому времени в 

педагогической пауке понятийный аппарат. В его системе дается интерпретация таких 

нравственных категорий, как дружба, совесть, воля, стыд, лень, упрямство, трусость и др. 

Из богатого наследия Абая, поэта и просветителя, для нас самыми ценными являются 

его прогрессивные идеи, устремленные в будущее и исполненные решимости неустанно 

призывать народ к свету, знаниям.  

Эти идеи вылились в своеобразную программу умственного воспитания молодого 

поколения. Абай упорно стремился утвердить идеал нового человека - деятеля разума и 

просвещения, поборника труда и науки, заступника слабых и угнетенных. Поэтому поэт 

утверждал: "Лишь знаньем жив человек, лишь знаньем движется век! Лишь знанье - светоч 

сердец!" 

Подчеркивая трудность овладения знаниями, Абай говорил, что дело это еще не 

превратилось среди казахского народа в традицию, отсутствует стремление людей к 

знаниям, и виноваты в этом экономические, социальные условия. 

Поэт не скрывает суровую правду о том, что отсутствие знаний, невежество делают 

человека неполноценным. Духовное совершенствование личности во многом зависит от 

приобретения знаний, просвещения. "Знание человека, - писал Абай, - это мерило 

человечности". 

Поэт-просветитель призывает молодежь учиться не ради сиюминутных интересов, а 

ради служения светлому будущему своего народа, ради исполнения своего долга перед своей 

совестью. 
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АБАЙ ҚҦНАНБАЙҦЛЫНЫҢ 175-ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН 

«САНАЛЫ ҦРПАҚ» ЖОБАСЫ АЯСЫНДА ӚТКЕН ОБЛЫСТЫҚ 

«АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНІҢ ЖАСТАР   ТӘРБИЕСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ» 

АТТЫ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ӚТУ ТУРАЛЫ 

«Қазақтың бас ақыны – Абай Қҧнанбаев. Одан асқан бҧрынғы-соңғы заманда қазақ 

даласында біз білетін ақын болған жоқ. Абайды қазақ баласы тегіс танып, тегіс білу керек» 

деген А.Байтҧрсынҧлының асыл сҿздері бҥгінгі ҧрпақтың санасына сіңіп, ҧлтымыздың 

темірқазығына айналғалы қашан. Белгілі абайтанушы Мекемтас Мырзахметовтың «Абайдың 

адамгершілік мҧраттары» атты кітабында, Абай «Адам болам десеңіз» деген тезисінде Абай 

ҿз заманының теңдесі жоқ ойшылы болғандықтан, оның адам болу туралы ойларының 

рухани ҿзекті желісін жетерліктей танып білу қастерлі міндеттеріміздің бірі болып саналмақ 

десе, Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың ҧлы ойшыл Абайдың 175 жылдығына 

арналған іс-шаралардың халқымызға ой салатын, ҧрпағымыздың санасының кҿкжиегін 

кеңейтіп, тҽрбие-тағылым алатындай маңызды мағаналы істер атқаруымыз керек деген 

сҿздері – Абай іліміне ғылыми тҧрғыдан мемлекеттік деңгейде ҿте жоғары мҽн 

берілетіндігінің айғағы. 

Ҧлылар есімін ҧлықтап, Алаштың білім ордасына айналған М.О.Ҽуезов атындағы 

педагогикалық колледжі Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы, Қазақ тілі жҽне 

ҽдебиеті пҽндері оқытушыларының облыстық ҽдістемелік бірлестігімен ынтымақтаса 2020 

жылдың 30 мамыры кҥні қашықтықтан Ҧлы Абайдың туғанына 175 жыл толуына орай 

облыстық «Абайдың қара сҿздерінің жастар тҽрбиесінде алатын орны» атты облыстық 

ғылыми-практикалық конференция ҿткізді. 

Конференцияның мақсаты: 

ЖаҺандық білім беру кеңістігіне ену жағдайында Абай мҧрасын инновациялық 

технологиялар негізінде оқыту – ҧлттық кодты сақтау қҧралы ретінде тҽжірибе алмасу. 

Қашықтықтан ҧйымдастырылған конференцияға облыстағы ТжКБ оқу орындары 

жҽне жалпы орта білім беретін мектептерден 70-тен астам педагог «Абайдың қара 

сҿздеріндегі толық адам танымдары», «Абай дҥниетанымының философиялық аспектілері», 

«Жаңартылған білім мазмҧнында Абайдың қара сҿздерін оқыту жҽне білім берудің 

инновациялық технологиялары», «Абайтану: мҽселелер мен шешімдер» бағыттарында 

жҧмыстарын ҧсынды. 

Пленарлық отырыс алдында оқу орнына виртуалды саяхат жасалып, конференция 

колледж директоры, ф.ғ.к. Ш.А.Жанаеваның алғы сҿзімен ашылды. 

Конференция Семей қаласының Шҽкҽрім атындағы МУ оқытушысы, қазақ тілі мен 

ҽдебиеті оқу кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Р.Қ.Сабырбаева, ф.ғ.д., Қазақ Инновациялық 

Гуманитарлық-Заң университетінің профессоры Г.Т.Ҽбікенова, Семей қаласының Шҽкҽрім 

атындағы МУ Абай институтының директоры, ф.ғ.к, доцент Ж.М.Ҽубҽкіров, ф.ғ.к. 

гуманитарлық ғылымдар ғылыми кафедрасының меңгерушісі, Шҽкҽрім университетінің 

қауымдастырылған профессоры А.С.Актановалардың Абай мҧралары жайлы зерттеулерімен 

жалғасты. Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік 

мектебінің қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің педагогі А.Т.Какенов, Т.Аманов атындағы №16 

ЖОББ мектебінің шебер-педагогі Г.А.Кунафина жаңартылған білім беру аясында қазақ тілі 

мен ҽдебиеті сабақтарында Абай шығармаларын оқытудың ҿзекті мҽселелеріне тоқталды.  

Конференцияға сҧраныс берген 75 педагогтің 35-і онлайн тҽртібінде ZOOM 

қосымшасы арқылы ҿз жҧмыстарын қорғады, педагогикалық тҽжірибелерімен бҿлісіп, 

зерттеу барысындағы ой-тҧжырымдарын орта салды. 

Конференция соңында оқу орнының директоры ф.ғ.к. Ш.А.Жанаева Президентіміз 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың Саяси қуғын-сҥргін жҽне ашаршылық қҧрбандарын еске алу 

кҥніне орай жариялаған ҥндеуіндегі «Ҿткен ғасырдағы ең қилы кезеңнің бірінде жазықсыз 

жапа шеккендердің рухына тағзым ету – баршамыздың перзенттік борышымыз» деген 
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саналы ҧрпаққа ой салар келелі сҿздеріне тоқтала отырып, Абай атамыздың жазықсыз жапа 

шегіп, қуғынға ҧшыраған ҧрпақтарының есімдерін атап, бір минуттық ҥнсіздік жариялады. 

Қатысушылар Ҧлының ҧрпақтарына тағзым етті. 

Конференция қорытындысы бойынша мазмҧнды да мағыналы жҧмыстары ҥшін 

Шҽкҽрім университетінің жоғары агротехникалық колледжінің директоры А. К. Уразбаева, 

Т.Аманов атындағы №16 ЖОББ мектеп мҧғалімі Л.Т.Оспанова, Семей электротехникалық 

колледжінің оқытушылары А.Е.Қалиева, А.Б.Райысханова, В.Визигин, Мҧқан Тҿлебаев 

атындағы музыка училищесінің оқытушысы М.А.Алепарова, Қҧрылыс колледжінің 

оқытушысы Д.Болатқызы, С.С.Кошкимбаева, «Семей» колледжінің оқытушысы 

М.Қ.Аусарбаева, Ҿрел орта мектебінің мҧғалімі Е.Т.Ахмерова, Зайсан технология 

колледжінің оқытушылары А.Р.Жайлаубаева, Ж.З.Қабиева, М.О.Ҽуезов атындағы 

педагогикалық колледжінің оқытушылары Г.К.Қасымжанова, К.С.Мусина, Т.К.Муканов, 

Ж.Шайжҥнісов атындағы электрондық колледжінен М.О.Садуакасова сынды педагогтар 

Алғыс хатпен марапатталды. 
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