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АБАЙДЫН ПЕДАГОГИКАЛЫК КАРА СӨЗДЬРі

Аданпы сүй, алланын хикметін сез, 
Не кызык бар өмірде онан баска?

Абай

Рухани өміріміз кесепатгы саясаттандыру, идеологияландыру 
догмаларынын катаң кү^ауынан босауы - абайтану ғылымыиа 
да үлкен жаксылык, игілік әкелді. Бүл түрғыда, әсіресе, Абайдыи 
діни-философиялык макаіцда жазылған еңбектерінің жүлдызы 
жаркырай жанды деуге болады. Оның кара сөздер деп аталыіі 
жүрген шығармалар тобын кайта окып, тереңірек барлай баста- 
сак, олардың соны кыр-сырлары байкалып, зсртгеушіні әр түрлі 
ойға жетелейді. Солардың үлкен бір парасы ғүламаның толім- 
тәрбиелік мазмүндағы пайымдаулары мен түйгендері болып 
табылады. Бүл сөздердің кейбірін педагогикалык такырыііка 
арнайы жазылған дүниелер деп карастыру жөн сиякты.

Абай шығармаларынын екі томдык академиялык іолык 
жинағында /жалпы редакциясын баскарған Қазак ССР ҒА 
корреспондент - мүшесі Ы.ДҮйсенбаев, 2-том, 1977/ Абай есіміне 
байланысты кара сөздердің ішінде окшауырак, жеке дараіау 
түрған төрт шығарма бар екені көрсетіледі. Олардың ішінде 
акыннын жиырма жстінші және әйгілі отыз сегізінші сөздері бар.

Отыз сегізінші сөзі-е берілген түсініктемеде мүның Мүрссніі 
ко;іжазбасында карасөз катарына косылмай, нөмірленбей өз 
алдына дербес шығарма ретінде алынғаны, 1905, 1907 жылдар- 
дағы көшірмелерінде бүл сөз “китаб тасдик” деген атііен жекс 
берілгені ғана айтылып, текстологиялык түзетулер енгізілумен 
шектелінеді.

Х.Ж. Сүйінішәлиевтін 1956 ж. жарык көрген ‘'Абайдың кара 
сөздері” атты моноірафиясында бүл сөз өз алдына жеке 
таіщанбайды, мүның жанрын аныктауда автор зракгатка 
үксайтын жағын /мазмүн/ ескерте келіп, неіізінен “өсиег регінлс 
кеңес сөз үлгісінс /поучение, беседа/ жаткызуды ж«н саналык 
дейді /121 б./.

Біздің пікірімізше, бүл еңбекті кара сөз, кеңес снз немесе 
караііайым, кә^ілгі “ғаклия” каі-арына жаткызулыц рс-іі, 
кисыны келіңкіремейді. Бүған Абайдың өзі коиган "КикіГі 
тасдик” атының өзі-ак жаксы дәлел бола алады. "Тасдик” леіен 
араб сөзін ‘'сенічс", растау“, “бекіту” деіі аударугл болалы. сонл.і 
6 үл еңбек “Сенім кітабы”, “Растау немесе бекһу кііаби” болыи 
ғылыми атау алады. Өз алдына дербес ғіхіымн ііелаіоіикл,іык



шығарма дсп айтуға тағы бір дәлел - 1905 жылғы колжазба 
соңында көшірмсші ғылыми трактатгарды /рисаларды/ көіш- 
рушілердің Шығыста кең тараған дәстүрін кабыдцап “Язушы 
молла MvpcaxHT Біке маркүм үғлы” дсген колтаңба калдырады 
және мүнда дербес еңбеісгерге тән үрдіскс сай әр жерде күдай 
сөзі - калам шарифке, пайғамбар хадистсрінс және баскағылыми 
сілтемелер кездеседі. Мәселсн, Абай атакты Аллаяр софының 
“бір фәрдәден жүз фәрде бижай” дсгсн афоризмін /накыл сөзін/ 
келтіреді. Мүның үстіне бүл шығармада көптеген діни- 
педагогикалык және этнопедагогикалык термикдер үшырасады 
/хакім, ғалым, хауас сәлім, тәркі дүние, ниет халыс, хүлык, 
жауанмәрт, инсаният, наклия, шарх, гибрат, ишарат т.б./.

Біздін топшылауымыз бойынша Абайдын бүл бірегей, біртума 
еңбегінің түп нүскасын даньшіпан бабасы әл-Фараби салып 
кеткен Шығыстын классикалык педагогикалык туындылары 
үлгісінде жазылған педагогикалык трактат /рисалат/ деп айтуға 
негіз бар, өйткені сыртгай шолып танысканнын өзінде мүндағы 
түнып түрған педагогиканы байкамау мүмкін емес; тіпті дәддеп 
айырсак, оны “Педагогиканың діни /ислам/ негіздері” деп атау 
әбден лайык. Мүның басты дәлелі трактатгыц өзіңде, онын 
әрбір сөзіңде жатыр.

Бүл отыз сегізінші сөздік басы мынадай терец үстаэдын 
толғау-арнауымен басталады: “Ей жүрегімнік куаты, псрзентлерім! 
Сіздерге адам үғылыныц мінездері туралы біраз сөз жазып дцкар 
/ескерткіш/ калдырайын, Ыкласпен окш і, үғып алыңыздар, 
оның үшін махаббатыц толады. Махаббат-әуелі адамныц адачды- 
ғы, акыл, ғылым деген нәрселермен. Мүның табылмактығына 
себептер - әуелі хауас сәлим һәм тән саулык, бүлар туысынан 
болады, калмысы жаксы ата, жаксы ана, жақсы күрбы, жаксы 
үстаздан болады”.

Осы кіріспенін өзінен-ак ғүлама-псдагогтын тәлім, тәрбие, 
адамдык, акыл дарыту туралы көддсген мүраты, нүск^ш  жолы 
анык көрініп түрғаңд^.

Бүл трактатта Абай педагогика ғылымына заманы үшін зәру 
де көкейкесті көп мәселеяерді койып, оларды шешіп беруді 
көздейді. Бүлардыц алғы шебіңце іігәкірт пен ата-ана, үстаз, ара- 
катынасы, олардыц адамгершілік адад ниеті мсн оку, окыту 
жөніндегі адал махаббаты койылады. “Ғылым-білімді әуелі бала 
өзі іздеп таппайды. Басыцда зорлыкпен яғни алдауменен Үйір 
кылу керек, Үйрене келе өзі іздегсңцсй болғанша. Қашан бір 
бала ғылым-білімді махаббатпен көксерлік болса, сонца ғана 
онын аты адам болады”.



Абай баланы жасынан дін жолы, ғылым жолына адал болуға 
баулуды педагогаканын бірінші алғы шарты ретінде үсынады. 
“Көбінесе балаларды жасында ата-аналары киянатшылыкка 
салындырып алады, я ол балалары өздері барған болады - ешбір 
бәһра болмайды.

Ол киякатшыл балалары талапка да, ғылымға да, хатгә иман 
иғтикатка да киянатпен болады. Бүл киянатшылар жарым адам, 
жарым молла, жарым мүсылман. Олардың адамшылыгынын 
кәмелет таппағы - киыннык киыны”.

Абай педаі'огикасында басты максат - адамды барыншг 
кәмелетке, кемелдікке жеткіэу, ол кемелдікті адамға лайык түрдс 
көрссту, іске асыру, пайдалану, кызығын көру, баска ға 
шарагіатын тигізу, ол дүниеге азык ету. Мүндай “адамшылык 
кәмелет табудың”, адал дархаңдыкка жетудің басты күралы етііі 
ол имандылыкты кояды. Шын имандылык Ал;іаны тану, оны 
мейлінше сүю, оған барынша үксау, еліктеу жолымен келеді. 
Имандьишкка тәрбиелеу, имаңцылыкка кол жеткізу бүл 
трактаттың басынан аяғына дейін өтетін ііегізп желі /лейтмо
тив/, өйткені кәміл имандылык дарыған адамда жаман касиет 
болмак смес. Қазіргі ііедагогикалык терминология бойынша 
айтсак, Абай тэрбиенін ішінде ек бірінші орынға таза діни 
тәрбиені кояды, калган тәрбие түрлері /адамгершііік, акыл-ой, 
енбек, дене т.б./ осы тәрбиеге тығыз ба&іанысты жүреді, жүзеге 
асырылады. Абайдын бүл түрғыдағы тамаша бір врекеті діни 
фанатизмге, сокыр сенімге, дін бүзар дүмше молдаларга үзілді- 
кесілді карсы болып, таза дінді, салауапьиіыкты колдау туралы 
кағидалары болыіі табылады. Абай дәрііітеген дін - ол іуманизм 
жолын үстаған касиепі дін, ол “тәркі дүниелікке” мү;ше карсы. 
“Ғүмыр - өзі хакикат. Қай жерде ғүмыр жок болса. онда 
кәмелет жок. Бірак әулиелердін де бәрі бірдей і<>ркі дүние 
/дүниеден безген/ емес еді.”

Мүсылман окымыстыларын, үстаздарды ол екі тонка бөледі, 
олар ғалымдар жане хакімдер. Ғалымдар ежелден келе жагкан, 
үрнактаи үрнакка көшін отыратын наклия шынлыкгар, ал 
хвкімдер акылмен, логикапык кисынмем табылаімн акылн 
/ғаклия/ шындыктарлы уағыздайлы, насихаі іанлы. “Әрбір 
ғалым хәкім емес, арбір хакім - ғалым. Ғалымларлык наюінмсы 
бірлән мүсилмам иман таклилы /біреуге ерін иман келіірулі/ 
кесін килалы. Хакімлерлің ғаклияіы бірлан жеісе, нман нкіжи 
/шын нман/ болалы. ...Бүл заманның мо;ілалары хакім агына 
дүснан болалы, Бүлары бііімсіздік, балки бүзык фнгил. 
Оларлың шакірггерініц квбі біраз гараи-иарсмлан ііл үиреисе.



соган мәз болып, өзіне өзгешілік беремін деп әуре болып, 
жүртка пайдасы тимек түтіл, түрлі-түрлі зарарлар хасил 
кылады”

Мүнда Абай оку, тәлім-тәрбие ісінде үстаздардын кызмет- 
касиетін жоғары койып дүмше молдалардың шәкірттерінін түзу 
жолдан ауыткан, “түрлі-түрлі зарарлар хасыл” кылатын жолға 
түсуіне себепші болатыны туралы айтып отыр. Бүл трактатында 
Абай өз заманындағы мектеп-медреселердегі білім беру, 
тәрбиелеу ісіне де көңілі толмайтын сыңай білдіреді. Оларда дін 
жағынан болсын, ғылым түрғысынан болсын дүмшелік, 
арамзалык, өзімшілік топастык жайлағанын ренжи жазады. “Бүл 
күндегі тахсилғүлүм /ғылым Үйрену/ ескі медреселер ғүрпыңца 
болып, бүл заманға пайдасы жок болды... Мүндағылар үзак 
жьиідар өмір өткізіп, ғылымды пайдысыз бахастар бірлән күнін 
өткізіп, мағишат /тіршілік/ дүниеде надан бір ессіз адам болып 
шығады да харекетке лайығы жок болған соң, адам аулауға, 
адам алдауға салынады”.

Абай феодалдык және капиталистік коғамдардың шекарасын- 
да өмір сүрген педагог, сондыктан да замана әкелген ғылым, 
техника, өнер жаңалыктарын, игіліктерін мансүк етпейді, кайта 
оларға үлкен ылтипатпен, күрметпен карайды, үйренуді, игеруді 
макүлдайды, мүндағы үстаз - хакімдер кызметіне тәнті болады. 
Ол былай дейді; “Бүл хакімдер үйқы, тыныішык, әуес кызыктык 
бәрін койып, адам баласына пайдалы іс шығармаклығына, яғни 
элекзрді тауып аспандағы жайды бүрып алып, дүниенің бір 
шетінен кәзір жауып алып'түрып, от пен суға кайласын тауьш 
мың адам кыла алмастай кызметтер істетіп койьш түрғаңцығы, 
уахсусун /әсіресе/ адам баласының акыл-пікірін үстартып хак 
йен батлдыкты /өтірікті/ айырмакты Үйреткендігі - баршаға 
нафиғлык /пайдалы/ болған сон, біздін оларға міңцет- 
керлігімізге дағуа жок”.

Абайдың бүл трактатында түсінген кісіге тіпті экологиядан 
нышан беретін, ой салатын деректер бар. Олар Алланың 
адамзатқа махаббатының, шексіз кайырыыцылығьпшң көрінісі, 
өсімдіктер мен хайуанаттардың ерекше үйлесім /гармония/, 
келісіммен жаратуы, оны бүзуға мүмкін еместігі жайлы кисын- 
лар, пайымдаулар аркылы бой көрсетеді. “Кім сені сүйсе, оны 
сүймектік карыз емес пе? Адам баласы канағатсыэдык бірлән 
бүл хайуаңцардың түкымын күртып, адцыңғылар арткыларға 
жәбір кылмасын деп, малды- адам баласыныц өзініц кызғаны- 
шына корғалатып, өзге хайуандарды бірін үпікыр канатьша, бірін 
күшті куатына, бірін жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік жартаска.



оірш терең түнғиыкка, калын орманға корғалатып, һәм әрбірін 
өсіп-өнбекке КҮмар кылып коймактығы. Бәлки адам баласының 
нәсілінс таусылмас азык болсын дегені”.

Абайдың педагогикалык ілімінін темірказығы сана:іатын 
имандылыкка тәрбиелеу әр түрлі жолдар аркылы жүзеге асады. 
Солардың ен негізгісі етіп Абай Алла тағаланың ешбір теңдесі 
жок бейнесін дәріптеп, оны бірден-бір үлгі етііі соған ғашык 
болуды, еліктеуді үсынады да педагогикалык барлык максэт- 
әрекстгерді осы төнірекке топтастырады. Ал жаратушы бір 
Алланы тану, оған “үксап бағу” махаббатсыз болмайлы: “себебі 
Алла тағала өзі хакикат жол. Хакикат пен растык киянаітын 
дүшпаны, дүшпаны аркылы шакыртканға дос келе ме? Көңілде 
өзғе махаббат түрғаңда хаклыкты таппайды. Адамнын бііімі 
хакикатқа, растыкка КҮмар болып, әр нәрсенін емес һәммәні 
білетүғын ғылымға ынтыктык өзі де адамға өзіндік ғылым 
береді. Әнін үшін ол алланың өзіне ғашыктык керек.”

Абай сонау әл-Фарабиден басталыіі, Ян Амос Коменский 
колдаған, кәзіргі педагогикалык негізгі принциптердін біріие 
айнаііған жастарға жан-жакты ғылыми білім берудің гвлім- 
тәрбиелік мәнін жоғары бағалап “ һәммәні білетүғын ғы;іь[\(га” 
үмтьиіуды жактауынын өзі - педагогикалык үлкен жетістік екені 
даусыз. Бүл кағнданы ол бір Алланы танумен байланыстыра 
негіздейді, өйткені, “саниғын сүнғатына”, яж и жасаушыны 
жасағанына карап білу кажет. Ендеше ғылым Алланың бір 
көрінісі болып шығады. “Ғылым - алланың бір сиііагы, ол .хаки
кат, оған ғашыктың өзі де хаклык һәм ада.мдык дүр. Болмаса 
мал таппак, мактан таппак, ғиззат-хүрмет гаппак секідді нарсе- 
лердік махаббатымен ғылым-білімнің махаббаты табылмайдьГ.

Бүл трактатга адал енбек, еңбекпен табылган мал мен бак 
туралы да Абай тәлі.м;ик ой-пікірлер айтады. Мысалы, ол “мал, 
мактан, ғиззат-хүрмет эдамды өзі іздеп тапса, ада.мдык бүзбанды 
һәм көрік болады. Егер де ада.м өзі оларға табыныіі іздесе, тапса 
да таппаса да адамдығы жогалады”, - дейді.

Бүл еңбекте жасалған тағы бір жаңашыл маньпды 
педагогикалык корытынды - ол діни кагидхіардыц да замана 
зейіліне карай өзіеріске гүсуі және оның га;іы.м.іар тараньпса 
кемелдендіріліп отырылу кажеітііігі жайлы ііікір дер елік. Ол 
былай дейді: “Пайға.мбарымыз саллаллаку ғалайһи уас-сі.іам" 
акыр заманда бір жылдык бір күн болар “легеіие сахаОл и 
кәримлар /ғьиіым Үйренушілср/” бүл бір жы.ілык күнле нама : 
нешеу болар “деп сүраганда; оның пәгуасын со.і замаммыц



ралымлары білер деген сөзінен ғибратланып карасаң, замана 
озгеру бірлән кағидалар өзгерілмегін білдіргені мағлүм болады”.

Абайдың Үйретуі бойынша үят, әділет, шафғат, ынсап^ т.б. 
адамгершілік касиеттер имандылыкка бастайды, оны нығайтады 
және керісінше имандылык оларды өсіреді, бекітсді. Бүл жерде 
ол Мүхаммед пайғамбарымыздың “Кімнің үяты жок болса, 
соның иманы жок” деген хадис шарифін келтіріп, әрі карай 
“бәлки ғаделет барша өзгүліктің анасы дүр. Нысап, үят, 6үл 
ғаделеітен шығады” деп дамытып әкетеді.

Абайдың пікірінше, имандылык ғибадат жасау аркылы 
нығаяды. Мәселен, бес уакыт намаз және оған дайындык тағы 
баска. Ғибадат-адам батининдегі /ішкі жағындағы/ иманнын 
көлеңкесі және сол иманнын көркі мен корғанысы үшін 
бүйырылған. Мысалы, дәрет алу ишаратгы Алла емес, әуелі 
адамның өзі үшін кажет, өйткені кісінің иманы кәміл де толык 
болу үшін ішкі жағын, жан дүниесі мен сырткы көрінісі бір- 
біріне сай келу керек.

Абай көрсеткен мүсылмандык ишаратгардың дене тазалығы, 
тән саулығы үшін де мәні үлкен.

Трактат “Жә, бүл сөзден не ғибратлендік?!” деген терең 
дидактикалык сауалмен тамамдалады.

Абайдык ііедагогикалыкка катысы бар тағы бір кара сөзі - 
жоғарыда аталып өткен жиырма жетінші сөз /Сократ хакімнің 
сөзі/. Акыннын шығармаларынын толык жинағында бүған 
берілген түсініктемеден оның Мүрсейіт колжазбасында баска 
сөздер катарында нөмірленбегені айтылып, “Тегі Абай көне 
фюіософтар жөніңдегі окылған бір кітаптан аударған сиякты” 
деген шағын хабар берілген.

Біздің зерттеулеріміз бойынша бүл енбек ежелгі грек 
ойшыл-хакімдер Сократ, Платон материалдарын еркін паңцалана 
жазылған акынның төл дүниесі. Мүнын ғылым-педагогикалык 
иысанасы, мазмүны әлгінде ғана талданған отыз сегізінші сөзбен 
тығыз байланысты, тіпті сонын етене жалғасы төріэді. Атап 
айтканда, алғашкысында көрсетілгендей имандылыктың негізгі 
алғы шарты бір Алланы тану, сүю, калткысыз сену болса, бүл 
шығармада соны шәкірттерді тәрбислеудін, дарытудың дидакги- 
калык әнгіме түріңцегі бір жолы көрсетілген. Мүкда Абай бастау 
көзін сонау Сократтан алатын педагогикадағы негізгі дәстүрлі 
әдістердін бірі - эвристикалык әдісті колданудың тамаша бір 
үлгісін келтіреді.

Окытудағы эвристикалык әдіс деп негізінен диалогиялык 
/сүрак-жауап/ турдегі эвристикалык сүхбатты түсінеді. Мүнын



мәнісі үстаз шәкіртіерге жанд білім, үғымды, шешімді дайын 
күйінде бірден жалан бсре салмай, орнымен койылған кисынды 
проблема, сүрак-сауал аркылы оларды бүрын ісалыіітаскан 
білім-бакылаулар мен өмір тәжірибесіне сүйеніп, мәссленің 
жауабьша өздерін жетелеп алып келеді.

Айтылмыш сөздін желісі Сократ ғүлама мен оның күпірлік 
көзкарастағы талантты бір шәкірті арасындағы пікір таласына 
күрылған. Абай әңгіме кіріспесінде “Сократ хакім бір Аристодим 
дсген ғалым шәкіртіне КҮдай табаракка уатағалага /Үлы 
КҮДІретті КҮдайға/ күлшылык кылмак турасында айткан сөзі. Ол 
өзі КҮлшылык кылғандарға күлуші еді” деіі кыскаша түсінік 
береді де, одан әрі Сократ эвристикалык әдісті колданып әлгі 
шәкіртті күдайды сөзсіз мойыңдауға калай мәжбұр еткені 
айтылады. Ойымыз дәлелді болу үшін бас жағынаіі үзінді 
кслтірейік:

- Ай, Аристодим, ешбір адам бар ма, сенін білуіңше, кылған 
өнерлері себепті адам таңыркауға лайыкты? - деді.

Ол айтты:
- Толып жатыр, казірет.
- Бірінің атын аташы, дейді.
- Гомерге бәйітшілігі себспті. Софоклге трагедиясы себеііті, 

яғни біреудін сипатына түспектік. Зевксиске сүретшілігі себеіпі 
таңыркаймын, - деп, соған үксаған неше онан баска өнерлері 
әшкере болған жандарды айтты.

Олай болса, кім артыкша ғажайыблануға лайыкты: жансыз, 
акылсыз КҮр пішіңді жасайтүғын сурстші ме? Я жан иесі адамды 
жаратушы ма? - Соңғысы лайык, - дейді, - бірак ол жараіуы 
жаратты, өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан білііі 
істеген хикметімен болса, - дсйді...”

Сүхбат осы түрде жалғаса беріп, акырында “Аристодим 
тахкик ойлап тексергенде адамды жаратушы артык хикмет иесі
екеңдігіне және махаббатымен жараткандығына шүбәсі калма-
«■> > ды ...

Абайдын бүл әдіс-үлгісін кәзіргі дидактика кәдесіне орнын 
тауып кодцану - жемісті болары даусыз.

Бүл сөздің шығу төркініие барынкырайтын болсак, Абайдың 
1961 ж. шыккан толык жинағында бүған берілгеи іүсіжкгерде 
“Абай Сократка тән болған баяндау, пікір айту »дісін Kojmaiiuii, 
сүрак пен жауап түріңдс жазған’’ /М9 бет/, “Аристодим - Сократ 
хакімнік шәкірті, аты-жөні белгісіз адам” /655 бет/ дсп жхтііы 
айтылған. Бізшн пікірімізше ол Сократтың шәкірті ГІлатонмык 
“Той” атты диалогінік тікелей ыкііалымен жазылған деуге үлкси



неги oaj) /Платонның “Тандамалы диалогтарын караңыз”/- 
Ьіріишілен, Абай сөзінде Алла тағаланы тану, дәріптеу, оған 
“і ажайыплану” жайында айтады, ал Платон Эрот және баска 
eKc iii ірекгер табынған күдайларды өзара салыстырып үлылы- 
ғын, кереметін ашуды көздейді. Екі әңгіме де диалог түрінде 
КҮрылған; екеуінің де шешімі біреу - айтыс корытындысында 
Сократ сөзінін кисыңцылығы, акикатгығы дәлелденеді; екеуіңде 
де Сократ шәкірті Аристодим /Платонда-Аристодем/ катысады. 
Абайда ол айтысушы екі жактың бірі болса, Платонда ол әңгіме- 
айтыстын куәсі және соны жеткізуші. Платон - онын шыккан 
жерін, Сократка катысын келтіреді. Платоннын біз караған 
ешбір басқа диалогтарында Аристодемнің аты аталмайды.

Абай Платонды араб-парсы тіліндегі әдебиетген окып білді 
ме, г>лде орысша аудармасына немесе орыс тілщцегі баска бір 
деректерге сүйенді ме - бүл жағы бізге әзірше беймәлім; калай 
болгаііда да бүл айзкандарымыз Абайдын Платон драматургиясы 
/диалоггары/ үлгісін казак топырағына әкелуші алғашкы автор 
боліанын көрсетеді және Абай жасампаздығына ежелгі грек 
ойшыллары, әдебиетшілері тарапынан игі әсерді ыктияттылык- 
ііен, тереңірек зерттей түсу кажет екенін аңғартады.

Абайяын ііедагогикаға катысты мәсеяелерді козғаған 
шығарм;иіары катарына оның жиырма бесінші сөзін де жаткызу 
акылга конады. Мүнда ол шәкірттердің калыпты білім - өнер 
игеруінің кейбір алғы шартгарын белгілейді. Ең әуелгі шарт, 
күра,і ретінде ана тілімен коса, мәдениетгі халыктар тідцерін 
жеіік нүскайды. Атап айтканда казактын кітаби тілі түркішені, 
онан кейін ескі ғылми тілдер катарына жататын араб, парсы, 
тиідерін жаксы білуді талап етеді. / “Сонан соң араб, парсы 
керек’у. Осылардан кейін сол түстмтл казак кауыхшна ен 
жакын өркениетті ел орыс тілін Үйренуді кезекке кояды.

Бүл түрғыда ескертетін бір жайт - бүл сөэде кездесетін, 
“орысша оку керек, хикмет те, мал да, ғылым да - бәрі орыста 
зор”, және “орыстың ғылымы, өнері - дүниенін кілті, оны 
білгенге дүние арзанырак түседі” деген негізінде дүрыс айтылған 
хикмеггерді бәзбір зертгеушілер контекстен бөліп алып, жалаң 
кошамет, колпашка түсіп, үлы ш^артушьпшн шын ниет 
көзкарасынын өнін айналдырып жібереді. Осынык саддарьшан, 
Абай дүрыс-терісіне, ак-карасьша, күллі орыс біткеннін айтканын 
күп алуға, оларға көзсіз көбелектей бас ие беруге шакырғандай 
эсер калады. Шынында, бірінші пікірден кейін іле-шала ол 
“Залалынан кашык болу, пайдасына ортак болуға тілін, окуьш, 
ғылымын білмек керек” екенін коса айпгацы. Ал екінші
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хикметтін аліпдида мынадай ескерту бар: “Сен оныц тілін білсен 
көкірек көзік ашылады. Әрі Cipeyjm  тілія, өнерін ^ г е м  кісі 
онымен бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана жалынбайяы.”

Жалпы айтканаа, Абайдың бүл шарты бойынша көптиілілік 
білімпаздык бастауы, кемелдік көзі. Бүл үлкен ілгерішіл, оң 
дүрыс кағида екенін вмірдін өзі, педагогика тарихы көрсеііп 
отыр.

Осы сөэдегі ескерілмей жүрғен педагогикаға катысгы бір 
соны кағида - ғылымды, білімді, әдепті болудын басты а;іғыш- 
арттарынын бірі ретщце шәкіртке тиісті материалдык жағдай, 
лайыкты асаркау, каражат кажетгілігінін көрсетілуі: “Қарны аш 
кісінін көңілінде акыл, бойыңда ар, ғылымға күмарлык каіідан 
түрсын?” “Мьша мен айткан жол - мал аяр жол емес. K̂  лaГnaн 
Корық, пендеден үял, балаң бала болсын десен - окыт, ма.і амма. 
Әйтпесе, бір ит казак болып калған соң, саған рахат көрсеіер 
ме, өзі рахат көрер ме, я жүртка рахат көрсетер ме?”

Кейінгі катан ескерту жас үрпакка тәлім, тәрбие беруде 
енжарлык, кембағалдык, сарандык танытын отырған бі ілін 
казіргі коғамға да тура келеді.

Ғылым Үйренудін педагогикалык-іісихология;іык а,іп.і- 
шарттарына түгедцей бағышталған Абайдың отыз екінші свзін де 
вз аядына дербес трактат деңгейіңде жазылған шығарма деп 
айтуға толык болады. Мүнда осындай алты шарттын мән- 
мазмүны негізделіп, сараланған. Автор мүны жазудағы максат- 
ниеті кіріспесінен айкьш байкалады; “Білім-ғьілым үйренбекке, 
талап кылушыларға әуелі білмек керек. Талаіггың өзінік біраз 
шартгары бар. Оларды білмей, іздегенмен табшшас.

Әуелі - білім-ғылым табылса, ондай-мүндай іске жаратар едім 
ДСП, дүниенік бір кызыкты нәрсесін керек болар еді деи 
іэдемекке керек. Онык себебі, білім-ғылымнык өзіне ғана күмар, 
ынтык болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсен және әр 
білгенінді білген уакытга көңідді бір рахат хузур жасил 
болады..."

Абайдың педагогикалык мазмүндағы шығармаларын біз түгел, 
толык талдап бердік деп айта алмаймыз. Максат болашак 
зерттеушілерге ой тастап, ксмекгер де жүмбак үсгаздын 6 ул 
саладағы тындырған үлы істеріне, ой-пікір иірімлеріне терең 
бойлауға бастамак, бағыт-бағдар жасау болады.
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АБАЙДЫҢ ОТЫЗ СЕГІЗІНШІ СӨЗІ
ЖӘНЕ ОНЫҢ АҚЫН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ОРНЫ

Жоғарыдағы Абайдың педагогикалык кара сөздері туралы 
макаламызда біз үлы ойшылдың діни-фәлсафалык мазмүңда 
жазылған еңбектерінің ең биік шыңы болып табылатын отыз 
сегізінші кара сөзін немесе “Китаб тасдик” туындысының 
жанрын аныктап, такырыбын, көтерген проблемаларын көрсету 
жөнінде сөз козғадык. Біз енді колда бар некен-саяк тарихи 
деректер және Абай шығармалары бойынша кал-кадірімізше 
жүргізген өз зертгеулерімізге сүйеніп, 6үл бірегей - діни- 
философиялык трактаттың жазылу жағдай-себептері және оның 
акынның жалпы шығармашылык әрекеттеріне /шайырлык, 
прозалык/ еткен әсері туралы пікір алысуды көздеп отырмыз. 
Қалай десенде, бүл еңбек Абайдың акЬіл-парасатының кемел 
тшысып, дүниені, әлеуметтік өмірді, коғамдьік салт-сананы жан- 
жакты да терең пайымдау нәтижесінде дүниеге келгевдігі дау 
туғызбайды. Мүның үстіне бүл түста онын ғылыми-философия- 
лык, діни-этикалык мол білім жинактап, оны берісі казак 
кауымы, арысы бүкіл адамзат игілігіне жүмсау ниетшдегі үлкен 
үмтылыс, КҮлшыныста болғанын да көреміз. “Ей, жүрегімнін 
куаты, перзентлерім! Сіздерге адам үғылының мінездері туралы 
біраз сөз жазьш ядкар калдырайын” - деген бастама - арнау сөз 
осыны білдіреді. Абайдың бүл трактатының жазылуына себеп 
болған жағдайлар және оның жазьшу уакыты туралы кесіп айту 
киын. Дегенмен үлы акынның үзеңгіліс шәкірті Көкбай 
естіліктеріңце бүл туралы елерліктей дерекгер келтірген /Көкбай 
мен Түрағүлдын естелігі. “Лениншіл жас” 1991 ж. 12 кыркүйек/. 
Бүларды еске алмай кетуге болмайды. Абай өзінін діни-фило- 
софиялык идеяларымен түжырымдарын корытуда Шығыс, батыс 
білімпаздарының бүл түрғьщағы жетістік-кемшіліктерін, мүсыл- 
ман, христиан т.б. діни догмаларды, кағвдаларды терең барлап өз 
зердесінен өткізіп отырған.

Абайдьщ мүсылман діні туралы ойларын үстартып, ширатып 
бір ізге келтіріп, дербес еңбек түріне келтіруге тікелей себепші 
болған негізгі бір түрткі - Семейге келген орыс православие 
дінінің миссионерлерімен пікір таласы болған сиякты. Мүны біз 
Көкбайдың мынадай мағлүматтарынан аңғарамыз: “Соньшен, 
кейінірек жылдарда Семейге миссионер Сергей деген idci келіп, 
мүсылман дінін корғаушы моқца-имамдар болса сөйлесемін деп 
іздегенде Семей каласындағы мүсылман окымыстылардын 
барлығы араларынан бір ауыэдан Абайцы сайлай шығарып, 
Сергейден жеңілмей, өзінік дінінін абыройын аман сактай
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шығуына мешітке жиылып, мінәжат кылып, Абайға бата берііі, 
тілек тілей жөнелткен... Бүл мәжілісті Абай дін жайынан канша 
лык сөйлссіп, канша таласты, ол арасын мен толык білмеймін 
Бірак артынан Абайдын өзіміз сүрағандағы азын-аулак айтканы:

Сергей; - Мүсылман дінінде күдай күш иесі, коркытушы. 
Соңдыктан, күдай жолындағы күлшылык, тазалык, акты к 
барлығы да коркудан түратын сиякты, - дейді.

Оған мен: - Біздің күдай “Рахман, рахим” куат кана иесі емес, 
ракым да кылушы. Қуаты кара күш бастаған куат емес, 
макабаты бар куат. Әке мен баланың арасы сиякты. Әке 
шеіігуші ие... - дедім, - деді.

Содан кейін, Абай христиан дінінің нанымы бойынша, “Үиі 
жүзді күдай” деген үғымға карсы дау айтыпты. Бірлігіне үш жүзді 
болу сия ма? Сол үш сипат бір жүзінде болса, күдайлығына көіі 
бола ма? десе керек”.

Біздің косарымыз отыз сегізінші сөзде бүл мәселелер 
дамытылып лайыкты орнын тапкан сиякты. Мысалы Алланын 
адамзатка деген шексіз мейірім-шаііағаты, онын сегіз субуіии 
/түракты/ сипаты, токсан тоғыз әсмай хусналары /көркем, 
жаксы есіндер/ т.б.

Бүл діни талас - ой түрткі Аб.тй үшін де ізсіз каіімай, ол 
христиан дініндегі кейбір гуманистік, адамжпндыііык іірогрессив- 
тік кисындарды мүсылман діні негіздеріне де еніізуіе талаіі 
жасаған деп ойлауға негіз бар. Бүл мүмкін нәрсе, өйткені бүл екі 
діннің түп-тамыры сабактас, стене жакын болыіі келеді /Иса 
пайғамбар мен Мүхаммед пайғамбар үмбетгер/.

Абай өлендерін байынтай Караганда бүл еңбекте келтірілген 
көптеген түжырымдар мен кагидалар оның шыгармашылыгында 
әр түрде көрініс тауып, дамытып, өнделііі, бірсыііыра фило- 
софиялык, діни-дидактикалык өлендеріне, кейбір кара сөздеріне 
аркау болғанын анғаруға бо;іады. Бүл туралы Көкбай акын д:і 
естелігінде куәлік келтіреді. “Кейбір жазылған дін ылендері 
болса, сол сөздің жеке-жеке пікірлерінен туған сиякты", дейлі 
Көкен-

Мүндай ауыс-түйіс керісінше жүруі де, яғни Абайдың кейбір 
идеялары мен түжырымдары әуелі баска шығар.маларына аркау 
болып кейіннен ііысыкта;іыіі, ширатылып осы тракта гка 
снпзілуі де мүмкін.

Бүл түрғыда бірінші айтылуға тиіс дүние - ол Абаіілың 
атакты “А;шаның өзі де рас, сөзі де рас” - деи басталагын әлеці. 
Бүл өлең-трактатты айтьиіған нағыз и.мандьиык, адаміершьтік 
Алланы акикат білуден, танудан, оны шексіз мойымлаулаіі, оныц
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айткаңцарына, кітаптарына, жаратканына шүбәсіз сенуден туын- 
дайтынын есксртуден басталады.

Алланың өзі дс рас, сөзі де рас.
Рас сөз ешуакытта жалған болмас,
Көп ютап келді алладан, онын төрті 
Алланы танытуға сөзі айрылмас.
Амантуды окымаған кісі бар ма?
Уәктубиһи дегенмен ісі бар ма?
Алла өзгермес, адамзат күңде өзгерер 
Жарлыкпен ол сіздерге, сіз дс оларға...

Алла мәңгі-баки туракты, ал Замана зейідімен шариғат 
кағидаларының үнемі өзгеріп отыратыны жайлы айткаццарын ол 
мүңда былай түйіңдейді:

Замана, шаруа, мінез күңце өзғерді 
Оларға кез-кезімен нәби келді 
Қағида шариғаты өзгерсе де,
Тағриф алла еш жерде өзгермейді.

Алланын адамзатка мейір-махаббатынын кисапсыз мсл 
екендігі, соған лайык болмак, соны кайтармак адамзат үшін 
парыздың парызы болатыны туралы кағидасын Абай өлекінае 
былай дамытады:

Махаббатпен жараткан адамзатіы,
Сен де сүй ол алланы жаннан тәтгі.
Адамзатгың бәрін сүй, бауырым дсп 
Және хак жолы осы деп әділстті.
Осы үш сүю болады иманы гул,
Иманнын асылы үш деп сен такик біл. 
Ойлан-дағы үшеуін таратып бак,
Басты байла жолына, малың түгіл.
Дін де осы шын ойласан, тағат та осы,
Екі дүние бүл тасдиқ-хактын досы.
Осыларды бүзатын және үш іс бар:
Пайда, мактан, әуеской - онан шошы.

Бүл жерде бір ескертетін ж»йт Абай еңбехтіц атындағы 
бекіту, растау, шындык мағынасындағы тасдик сөзін колдануы 
кездейсок емес. Бүл өлеңце Абайдың ораза, намаз т.б. иманды 
бекітерлік гибадат туралы пікірлері де кисыны табылып 
келтірілген:
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Руза, намаз, зекет, хаж - талассыз ic,
)і^ксы болсан, жаксы тут бәрін тегіс.
Бастапкы үшін бекітпей, соңғы төртті 
Қылмағанмсн татымды бермес жсміс.
Имамдар ғибадаттан сөз козғаған,
Хуснизан мен иманды білді ойлаған.
Иманның тазалығын жаксы үктырмай,
Сыртын. канша жуса да, іші онбаган.

Бүл енбекпен тамырлас Абайдын тағы бір діни - шайырлык 
шығармасы - “Алла деген сөз жеңіл” де басталатын өлеңі. Мүнда 
осы сөздегі Алланы және оның шексіз сыр-сипатын, сан алуан 
көрініс-келбетін ешбір ғалымнын жолына жүйрік - мүтәкәллім- 
дер болсын, кисын, дәлелге жетік-мантикиңдер болсын дәл де 
толык танып біле алмак емес, өйткені “күдайтағаланын затына 
пендесінін акылы жетпесе, дәл сондай ғашыкпын демек тс 
орынсыз”. Алайда пенде тілімен, жүрегімен, сезім-түйсігімен бір 
жаратушыны әркашан танымак жолына түсу керек.

Акылға сыймас ол алла,
Тағриііка тілім кыска аь!
Барлығынша шүбәсіз.
Неге мәужүт ол куә...
Акыл мен хауас бырлығын,
Білмейдір, жүрек сезедүр,
Мүтэкәллимин, мантикин 
Бекер боска еэедүр.

Бүл такырыпка арналған шумактар баска өлендерінде де бар. 
Мысалы;

Күні-түні ойымла бір-ак таңірі,
Өзіне күмар кылған оның әмірі.
Хаклыкка мах;іук акьиіы жете алмайды 
Оймен бипен нврсенің бәрі-д»һрі 
Өзгені акыл ойға кондырады 
Біле алмай бір твнірініболдырады.

Бүл трактатта сөз болған ғы;іым-білім меңгеру максат 
жолдары, мектеіі-медреселсрдің мүшкіл хәлі, дүмше үсіаз- 
моллалардын арамзалығы Абай елеңдерімде жиі үшырасыіі 
отырады. Мысаішар келтірейік;
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немесе

Баламлы медресеге біл деп бердім,
Қызмет кьиісын, шен алсын деп бермедім,

Дүние де өзі, мал да өзі, 
Ғьиіымға көңіл берсеңіз. 
Білгендердің сөзіне 
Махаббатпен ерсеңіз,

болмаса
Кітапты молда теріс окыр,
Дағарадай боп сәлдесі.
Мал күмар көңлі-бек сокыр?
Бүркітген кем бе жем жесі 
Интернатга окып жүр 
Талай казак баласы - 
Жаңа өспірім көкөрім,
Бейне колдын саласы 
Балам закон білді деп,
Қуанар ата-анасы,
Ойында жок олардыц 
Шариғатка шаласы.

Табиғат онын байлығы сәні мен салтанаты, ондағы орын 
теіікен әсем келісім, 'былайша айтканда гармониялык Үйлесім 
мен экологиялык жарасым - барлығы да Алланың адамзатка 
деген махаббат-шапағаты, оның мәңгі риздығы болар деген осы 
еңбектегі тезис Абайдын әйгілі “Жазғытүры” атты өлекічде әдемі 
бейнеленғен:

Безендіріп жер жүзін тәңірім шебер. 
Мейірбаңцык, дүниеге нүрын төгер 
Анамыздай жер иіп емізгеңце 
Бейне әкеңдей үстіне аспан төнер.
Жаз жібітіп, жан берғен кара жерге 
Рахметіне алланың көніл сенер 
Мал семірер, ак пенен ас көбейер,
Адамзатгың көңілі өсіп көтерілер 
Қара тастан басканын бәрі жадырап 
Бір сараңнан басканың бейлі өнер 
Тамашалап карасаң тәңірі ісіне,
Бойың балкып, ерцці іште жігер.

16



Абайдын кара сөздсрін кайта карастыра келіп осы оіы і 
сегізінші сөзде келтірілген діни-фәлсафалык корытындылары 
мен кағидалардын сшідары, үзіңцілері, түйіндері іслеттес баска 
бірнеше сөз бар екеніне куә боламыз. Атап айтсак олар; он 
екінші, он үшінші және кырык бесінші сөздер. Бүлардын 
алғашкысында иман жолында ғибадат кылу мәнісі әңгіме болалы 
да онын толык, кемел болуының екі шарты көрсетіледі.

“Әуелі-иманнын иғгикатын махкемлемек керек, екінші 
үйреніп жеткенше осы да болады ғой деп токтамай, Үйрене беру 
керек. Кімде-кім Үйреніп жетпей жатып, үйренгенін койса, оны 
КҮдай үрды, ғибадаты болмайды”. Бүлардын баянды, берекелі 
болмағы - адамнын ак жолындағы және өзінің ары алдындағы 
шыншылдығына тікелей байланысты. Күзетшісіз, ескерусіз имаіі 
түрмайды, ыкыласымен өзін*өзі андыіі, шын діни шыншылдай 
жаны ашып түрмаса, салғыртгың иманы бар деіі болмайды” 

Осыдан кейінгі он үшінші сөзінде Абай иман деген касиеггі 
үғым мағынасынан ашып, аныктаіі, осы “иман дерлік инанудын” 
екі түрін - якини иман, яғни шын және таклиди иман, япіи 
біреуге еріп инану жолдарын саралайды. Ол бы;іай дейді: “Әуелі 
не нәрсеге иман келтірсе, соның хактығына акьиіы бірлән двлел 
жүргізерлік болып, акылы дәлел испаткыларға жарас, мүны 
якини иман десек керек. Екіншісі - кітаптін оку бірлвм яки 
молдалардан есту бірлвн иман келтіріп, сол иман келтірген 
соншалыкты беріктік керек. Біреу өлтіремін ден коркытса, м ы»і 
кісі мын тҮрлі іс көрсетсе де, соған айнып, көнілі козгалмастай 
берік болу керек. Бүл имаңцы нман таклиди дейміз.”

Абайдын осы отыз сегізінші сөзінде келтірілген Алланы 
танып-білудің бір шарты жан-жакты тәлім алу, яіни “ьамманы 
биіетүғын ғылымға” үмтылу туралы кағндасы жоғарыда 
көрсетілген жиырма бесінші сөзінде орыстын ғылымын менгеру 
кажетгілігі туралы талабымен үштасын жатыр. Бүл сөзде осымен 
бірге орыстың да орысы, олардан Үйренудін, елікген елнілдеудің 
де орынды, орынсыз жағы бар екендііі туралы дер кезінде ден 
басыіі айтылған ескертііелер де бар. Мүндай ііікірлер Абаидын 
кейбір сыкақ өлендеріне де аркау болған.

Мәз болады болысың,
Аркаға үлык какканіа,
Шелтірейгігі орысын,
Шенді шекиен жаііканға
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Абай орыс ғылымын, тілін білсек “үлыксыған орыстардың 
жүртка бірдей закон болмаса, законсыз зорлығына көнбес сдік” 
деп отаршыл, зорлыкшыл үлыктарға ашык карсылык білдіреді. 
Сонымен катар ол орыс ғылымымен мәдениетін Үйренгендер 
“оның каруымен тағы да казакты андысам ексн” деген арамза 
ойдан аулак болып, таза ниет, адамдык максатты үстануын 
барынша куатгайды.

Бүл төңірегіндегі ксмшілікгер мен жөнсіздіхті ол өзінің 
атакты өлеңінде де келтіреді:

Орыс теріс айтпайды,
Жаман бол деп оларды.
Қаны бүзык, өзі ойлар 
Орыста калар жаласы 
Бүл іске кім виноват 
Я Семейдің каласы?
Я Қазактың аласы?
Ойыңца жок бірінің 
Салтыков пен Толстой,
Я тілмаш, я адвокат 
Болсам деген бәрінде ой,
Көңілінде жок санасы.

Қырык бесінші сөзін Абай “Қүдай табарака уатағаланын” 
дәлелін келтіруден бастаңды да, оны танып білуді махаббат, 
ғылым, ғәделетке әкеп тірейді. “Біз жаратушы емес, жараткан 
көлеңкесіне карай білетүғын пендеміз... Адамшылыктың адцы 
махаббат, ғаделет сезім. Бүлардың керек емес жері жок, 
кіріспейтүғын да жері жок. Ол - жараткан тәңірінің ісі... Біз 
жанымыздан ғылым шығара алмаймыз, жаралып, жасалып 
койған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, акылмен біліп”.

Ғүлама Абайдын отыз сегізінші сөзінін бүкіл кыры мен 
сырын бір автордын бір макаласы көлемінде түғелдей ашып беру 
мүмкін емес. Бүл үлағатты үлкен еңбек асыкпай, байыптап жан- 
жакты зертгеуді кажет етеді.
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АБЛЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ТАРИХИ-ТАНЫМДЫК 
МАҒЛҮМАТТАР

Аплатон, Сократ акыллы, 
Канарман Ғали біпекті 
Ескендір, Темір, Шынғыстай 
Мүсылманда атакты

Абай

Абай шығармаларын байыптап карағанла, оларда көп 
болмаса да бағалы таірихи-танымдык мағлүматтар бар екендігі 
байкалады. Бүл іүрғыда бірінші болып айтылар енбек - Абайдың 
кара сөздері катарында жүрген, бірак өз алдына дербес трактат 
деп атауға түрарлык “Біраз сөз казактың түбі кайдан шыкканы 
туралы” атты бірегей туыңдысы. Еңбектің атынан көрінііі 
түрғаңдай, мүнда ол өз колында бар тарихи мәліметтерге, ха;іык 
санасында сакталып, ауызша тараған деректерге сүйене отырыіі, 
казак халкынын шығу тегі, төркіні туралы сөз козғаііады. Ммті.і 
Абайдын басы ашык санайтын бір шындығы - ол казактын арғы 
түбі моңгол-түркі тектес халык екендігі жөніндегі корытындысы. 
Ол былай дсйді; “Есте жок сскі мсзгілде моңголдан бір іазар 
аталған халык бөлінген екен. Қытайлар. “татар” деп жазады. 
Асыл түбі казактың сол татар”.

БЬдік топшылауымызша, Абай “моңгол” деп казіргі алтай 
тілді аталатын моңғол-түркі тектес халыктар жиынтығын, ал 
“татар” деп сжелгі түркі жүртын түсінетін сияюы. Ескі жазба 
әдебиеттс туркі, татар атаулары балама болыіі катар жзргсні 
белгілі.

Абайдын көрсетуі бойынша, казак және кырғыздардын гуркі 
тектес туыскан үлыстар екендігінде талас жок; “Таги еш казак, 
кырғыз бен казактын бір түкымдас екеніме таласііаіілы. Сол 
кырғызды кытайлар “брут” деп атайды. Өз іауарих.тарында оның 
себебін, неліктен кытайлар “брут” дегенін еш білді.м деіенді 
көрмедім”.

Абай Сол туркі /татар/ жүртының этнография.іык 
срскшелікгері мен ежелгі коныс мекені және онтүстік баз иска 

Орта Азияға карай неге коныс аудару себситерін кнрсетуіе 
тырысады. Бүл жөнінде ол бььіай жазалы: “Ол татар.іар 
үрысшыл, аншыл, не болса соны кнііі, не табьиіса, сомы iiiiiu- 
жеп жүрген бір түрпайы халык екен. Оларлың орны Енмсеи, 
Анкара суынын бас жағында болынты. Со.іар.імң аіниы.іаіі жі.і.з 
жүрііі, екі жыл жүрін каіпатүғын ^^дегіері бар ексіі. Со.і
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аңшылардан естіген, көрген хабарымен бүрын көрмегсн жерге, 
болмаран мактау айтьиіатүғын әдетімен кысы аз, жазы көп 
легенде әуелден өздері жер шаруасы кылмай, мал сактаушы 
халык болган соң “мал сахтауға жаксы жерге барамыз” дей, бүл 
жакка карай неше мәртебе халкы шығыпты. Солардың бірі 
біздің казак екен. Қай-кай жерменен келгендігі, канша жылда 
келгеңдігі мағлүм емес. Әйтеуір Алатаудын бөктеріне келіп, 
мекеңдеп токтаііты”.

Абай үйғыр елі, жері, мемлекеті т^алы  деректер келтіріп, 
олар да ТУП негізіңде моңғол нәрідді халык екенін білдіреді: 
“Арғы жер бүрыннан үйғыр нәсілді халыктың орнығып иеленген 
жері болып, онан әрі бара алмапты. Ол Үйғыр халкының ханы 
өзіне караған халыкты есептеп жүріпті. Бүлар. карадык десе де, 
ішінен дүшгіан болып жүріпті. Әуелдсн өзі билеп, азатгыкпен 
жүрген халык, біротала біреуге бағынбакты ауыр көріпті. 
Түбінде олар да маңғүл нәсілді болса да, бүларға жат көрініпті.”

Одан ары Абай ежелгі казактарға /түркілерге/ мүсылман 
дінінің калай келгені жөнінде мағлүмат береді және ол діннің 
бірден жайылып, орнығып кетпей, көп уакыт ескі шаман дінімен 
катар жүргенін ескі діннің сарі^дншақтарының әлі де сакталып 
отырғаны туралы күнды куәліктер келтіреді. “Сол уакыттарда 
арабтан бүл Орта Азияға дін исламды Үйретушілер көп әскермен 
келігі, халыкты жана дінге каратып жүргеңдерінде Қүтайса атты 
кісі Қашкарға шей|н келіп, халыкты жана дін исламға 
көндіргенде, бүлар да мүсылман болдЫк депті. Сөйтсе де, 
бүрыннан баксы - балгергс иланып, отка - шыракка табынатын 
әдеттерімен исламға тез-түсініп кете алмапты. Ол ксзде шала- 
пүла хат таныған кісі болса - оны “абыз” дейді екен. Ол “абыз” 
демек әуелде шаман дініндеғілердің өз молдасына коятын аты 
екен. Дүниеде не нәрсенін себебіне көз жетпесе, сол нәрсені 
күдай кылып түр деп, дін түтынатүғын әдеттерінін саркынын біз 
де кей жерде көргеніміз бар: келін түскенде үлкен Үйдің отына 
май КҮйып, “от ана, май ана, жарылқа!” дегізіл, бас үрғызған 
секілді, “Өлген әруакка арнадык” деп шырак жаккдн секілді, 
жазғытүрым, әуел бүлт күркіреғенде, катындар шөмішімен ҮЙШН 
сыртынан үрып,” “Сүт көп, көмір аз” деген секілді. Бүған 
үксаған көгі ёді, күдайға шүкір бүл күнде жоғалып бара жатканға 
үксайды”.

Абайдың бүл мағлүматтары ғылыми-тарихи деректерден 
гіәлендей шет кетпейді, кайтіа толыктыра туссді. Тек көшірмс- 
шілер ағатгығынан мүсылман дінін таратуда өз орны бар тарихи 
адам - Қүтайба - “Қүтайса” болып кеткен /араб алфавйтінце “б”
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мен “с” әріптерінінхазылу кескіндері бірдей, айырмасы тек асты- 
үсті нүкгелеріндс ғана - А.К./. Қүтайба ибн Мұелім /VIII ғ./ - 
Орта Азияда мүсылмен дінін күшпен енгізуді жүзеге асырған араб 
колбасшысы, өте катал да катыгез кісі болғаны белгілі. Ол 
туралы Орта Азиядан шыккан үлы окымысты Әбу Райхан әл- 
Бируни /973-1050/ өзінін “Өгкен ұрпактар ескерткіштері” атты 
енбегінде былай дегені бар: “Қүтайба Хорезм жазуын білетін, 
тарихьш менғерген және ғылымын Үйрене алатын адамдарды 
КҮртып жіберді, ол тарихтың жасырын-жабык калғандығы 
соншалык, хорсзмдіктер туралы ешнәрсені дәлме-дәл білу 
мүмкін емес”.

Мүнан кейін Абай “казак”, "кырғыз”, ‘‘үлыс” деген этника- 
лык атаулардың кашан, калай шыккандығы туралы өз ойларын 
ортаға салады. “Сол араптар көшпелі халыктарды “хибай” деп, 
“хүзағи” деп атапты. “^ б а й ” дегені киіз шатырмен жүруші деге- 
ні екен. “Хүзағи” деген өз жүртында және хүзағи деген көшпелі 
халкы бар екен, соған үксатып айткан екен... Ол уакытта жана 
дінге кірғен соң бір Бүкарадан баска шаьарлардың да, жер-сулар- 
дың да, халыктыц да бүрынғы атгарын бүзынты. Сондыктан да 
болғанға үксайды, әйтеуір содан казак аталыііты”.

Наурыз мейрамы, казактардың отырыкшылыкка көшііі, еіін, 
сауда кәсіптсрін игере бастауы жөнінде ол мына деректсрді 
айтады: “Ол күнде Наурыз деген бір жазғытүрым меГірамы 
болып, наурыздама кыламыз деп, той, тамаша кылады екен. Сол 
күнін “үлыстын үлы күні” дейді екен. Бүл күңде бүл сөз күрбан 
айтына айтылады... Бүл казак Алатау бөктерінле жүргенле егін 
салмак секілді, сауда кылмак секілді шаруаларға да көршілері- 
нен көріп айналған екен. Өзщерін өздері: “Қоныр казак, кара 
казакпыз” дейтүғыны, “Қазак байдын баласымыз” дегені сол 
уакыттағы ғана біраз момындыкпен түрған кезі болса керек”.

Бүл сөзде казак тарихына тікелей катысы бар Шынғыс хдн, 
онын басып алушылык жорыктары туралы бірсыііыра накты 
деректер беріледі. Сол Шынғысты хан көтеруіе катыскан он екі 
рудын он екі адамнын ішінде казактың белііііі биі Майкы да 
болғандығы айтылады. “Сол он екі кісінін бірі казакіыч Манкы 
би деген кісісі екен. “Түгел сөздің түбі бір, түіі атасы Майкы бн” 
- деген макал болған. Майкы сол кісі екен,” - деп жазады. 
Майкы - ҮЛЫ ЖҮЗДІН арғы атасы - Акарыстан тарайды, казакгын 
ел болып казіыптасуы үшін үлкен енбсп бар саясп кайраікер 
адам. Парсы тарихшысы Рашид ад-Димнің "Жами-аг-тауарнх" 
атты шежірелік шығармасыңда Майкы би Шыңі ысхамнын ел 
баскару ісіне көмектесіп, акылшысы, жорыкгарга шыкканла
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орнына каллыратын биі болғандығы айтылады. Оны хазіргі 
өзбек, татар, башкүрт халыктары да өз биі есептейді.

Осы түста Абай Шыңғыс әскерлері “Көрхаццы өлтіріп, 
үйғын жүртын алыпты” деген дерск келтіреді. Бүл шыңдык, 
Көрхан ХІІ-ХІІІ ғ. Жетісу жеріңце болған Кдракытай хаңдары- 
ның акырғы өкілі, оны 1212 жылы соғыста өлтірген.

Абайдың айтуы бойынша, Шыщлдс хан әулеті жорыктарынан 
кейін казактардың көпшілігі бүрынғы Алатауды калдырып, 
Ташкент төңірегіңдегі тауларды /Қаратау болуы керек - А.К./, 
мекен кылса керек. Қайсысьшда канша жүрген, кайсысында 
бүрын, Кайсысьшда соң жүрген, анык мағүлым емес. Ол орынға 
келген сон, бұларды Шынғыстың Шағатай деген баласының 
нәсілі билеп түрған.

Одан ары Шағатай түкымы билеген замаңца казактьпі 
көсегесі көгермегені, бірлігі болмгшанын айта келіп ол былай 
дейці: “Қазактың бар катты өсе бастағаны КҮба калмактың 
журты бүзылған сон, осы Сарыаркаға орныккан сок ғана болса 
керек. Одан бұрынғысы “Барып жаудан кыз өкеліп, катьш 
кыларсын, я ағаңцы өлтіріп, жеңгецці аларсын” деген макалына 
үксайды”.

Темір әулеті, оның үрпағы Бабыр патша жөнінде де деректер 
келтіреді, үш жүздің баласы атанудын калай шыккандығы 
туралы өз түйгеңдерін айтады. Атакты “Бабырнамаға” сүйеніп, 
алаш үраңцы казак, аталу себебіне токтайды. Бүл еңбек - XVI 
ғасырда Үндіставда үлы мощ^ол империясын Үйьшдастырған. 
Бабыр сүлтанның сол замандағы болған окиғаларды, өз өмірі 
туралы түркі тілінде жазған шығармасы.

Абай өзбек және казак халыктарьшын тарихи туыстығы 
туралы да ғылыми кисыңды мәлімет береді. Өзбехті билеген 
Жошы түкымы Шайбак, Шш’атай әулеті хандарын КҮлатып, 
бүкіл Орта Азияны сүрағанда “біэдін казак біз әуедден өзбек 
жүртымен аталас едік және де Шыңғыс хан тірі күнінде бізді 
Жошыға тапсырып еді, “сарт - садшші, өзбек - өз ағам” деп 
Шайбакка карай кетіпті.

Сол сөз осы күнғе дейін макал болып калған. “Содан кейін 
бізді кайтып Шағатай түкымы билеген емес. Онан сош>ы 
ханымыз, төреміз - бәрі де Жошы нәсілінен балып келген,’’ - деп 
аяктайды Абай бүл шығармасын. Бүл енбек, бізщіц ойымызша, 
тарихи-этноірафиялык ж аңа. мағлүматтарды ескере отырып, 
мамандык тарапьшан жан-жакіы, тереңдете іфнайы зертгеуді 
кажет етеді.
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Абай орта ғасырларда ерекше дамьш, гулденген Шығыс 
поэзиясын, онын тарихын жете білгеңоігі туралы онын шәкірт 
кезінде жазған әйгілі бір шумак өлеңі дәлел болады:

Физули, Шәмси, Сәйхали,
Навои, Сағди, Фирдауси 
Хожа Хафиз-бу ьаммаси 
Мәдәт бер я шағири фәрияд.

Мүңдағы Физули /910-975/ - әзірбайжан акыны, парсы, түркі 
тілцерінде жазған. Нсгізгі шығармалары - “Ләйлі-Мәжнүн”, 
“Кэузәте-Шаһида”, “Шәмси - атакзъі зәжік-парсы акыны, 1247 ж. 
кайтыс болған, Сәйхали - XV ғасырда өмір сүрген парсы акыны. 
Шағатайша /туркіше/ “Диуан Сәйхали дейтін тарихи дастан 
жазған: Навои - мир - Әлішер /1444-1486/ - өзбектің үлы акыны. 
Онын “Хамса” /бес киса/ дейтін түркі тілінде жазған эпостык 
жырлары бар. Сағди /1184-1292/ - тәжік-парсынын үлы акыны. 
“Гулстан”, “Бостан” деген дастандар жазган: Фирдоуси /934-1027/ 
- тажік-парсынын үлы акыны 60 мын жүп жолдан түратын 
“Шаһ-нама” ап ы  дастаннын авторы. Хожа-Хафиз /1300-1390/ 
тәжік-парсы жүрттарының үлы лирик акыны. Үнемі ғазші 
/сыршылдык өлең/ жазған.

Абайдын көне ірек тарихи және онын ғылым өнері туралы 
мол мағлүматы ^міғандығын көрсететін шығармалары да 
баршылык. Мәселен, ол жиырма жетінші сөзінде /Сократ 
хакімнін сөзі/ гректен шыккан бірсыпыра үлы адамдардын, ннер 
кайраткерлерінін есімдерін атап, дара касиеттерін еске салады: 
“Бір күні Сократ хакім бір Аристодим деген ғалым шәкіртіне 
КҮдай табарак-уатағаллаға күлшылык кылмак турасынла айікан 
сөзі”.

- Ай, Аристодим, ешбір адам бар ма сенін бпіуінше, кылған 
өнерлері себспті адам таңыркауға лайык? - деді.

Ол айтгы: - Толып жатыр, казірст.
- Бірінін атын аташы, - дейді.
- Гомерге бәйітшіліктігі себепті, Софоклге зрагсдиясы. яжи 

бірсудің сипатын түспектік. Зевксиске суретшііігі ceGciiri 
таныркаймын, - дсп соған үксаған неше онан баска өнер.іері 
әшкерге болған жандарды айтты”.

Бүл әнгімені айтып отырған Сократ /б.з.б. 469-390/ ежелгі 
гректің үлы философы. Ол әңп.мелесу, пікір а.іысу аркьыы 
акикатка жетудік жолын ашып, диалекгиканык нсиіін са;пан. 
Әйгілі Платон хакімнін үстазы; Гомср б.з.б. Vlll-V'll ғ. вмір
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сүрген ecid юнан - грек жүртының кемеңгер де үлы акыны 
“Илиада”, “Одиссея” деген әлеңдік даңкы бар дастан-киссалар 
жазған. Софокл /б.з.б. 496-406 ж ./ - ежелгі гректерден шыккан 
үлы драматург, негізінен трагедиялар жазған. Басты шығарма- 
лары “Эдип патша”, “Аякса”, “Ангогена”, “Электра” т.б. 
Зевксис /б.з.б. V э ./ ежелгі дүниенің аскан сүретшісі.

Отыз жетінші сөзіңде Абай “Соіфатка у ішкізғен, Иоанна 
Аркті отка өртеген, Ғайсаны дарға аскан, пайғамбарымызды 
түйенің жемтігіне көмген кім?” деген кисынды сауал аркылы 
тарихи ірі түлғаларды тағы бір атап өтеді. Шыныңца, Сократты 
заманыңдағы мемлекет билеушілері жастарды рухани аздырды 
деп айыптап у ішкізіп өлтірген. Иоанна ^ к  - Жанна д Арк 
/1412-1430/ - француз халкынын батыр кызы, шіркеу соты 
күдайдан безген сикыршы деп айыптап, отка өртеп жіберген. 
Ғайса - христиан дінінің негізін салушы - Иса пайғамбар, оны да 
дін дүшпандары сот үкімі бойынша крест ағашка керіп өлтірген.

Абайдын “Ескендір” дастаны Александр Македонский 
/Ескендір Зүлхарнайын/ және онын канкүйш  шалкыншылык 
жорықтарьша арналған мәлім. Ол мүнда Ескендір туралы тарихи 
деректерге сүйенгені байкалады.

Осы жүрт Ескеццірді біле ме екен?
Македония шаьары оған мекен,
Филипп патша баласы, ер көнщці 
Мактан сүйгіш, кызғаншак адам екен.
Филипп өдді. Ескеңцір патша бодцы,
Жасы әрең жиырма бірге толды 
Өз жүрты аз көрініп, көршілерге 
Көз алартып карады оңды-солды.

Бүл айтылғандар шындыкка сай келеді. Александр Македон
ский /б.з.б. 356-323 ж ./ - ежелгі дүниенің аса ірі колбасшысы, 
дүние жүзін жаулап ал ^^  үмтылған мемлекет басшысы. Македо
ния патшасы Филипп екіншінін Үлы, 20-21 жасинда патша 
болған. Дастанда Ескеңдір мен Аристотель хакім арасындағы 
дос-жарандык катыс та көрініс тапкан.

Жолдасы Аристотель акылы мол,
Сол күнде Аристотель жеке дара,
Акыл сөзін тыңдамай бар ма шара;
Аристотель хакімге патша кедці.
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Аристотель /б.з.б. 384-322 х . /  - ежелгі гректің данышпан 
ғүламасы. Абайдын бүл дерегі де тарихи мағлүматтарға, факті- 
лерге кегізделген, Филипп патша Аристотельді өзінін 13 жасар 
баласы Ескендірге үстаздыкка шакырады. Аристотель бірнеше 
жьиі Ескендірді болашак әміршіге кажетгі ғылым мен өнердін 
барша салаларынын озык үлгілерімен мүкият таныстырады, 
оның алғашк.ы жорыктарында бірге жүріп, акьиішылык етеді.

Абай шығармаларында мүсылман діні, ғылымы, тарихы 
туралы да деректер кездеседі. Отыз сегізінші сөзінде Мухаммед 
пайғамбарымыздын серіктері мен сахабалары - әэірет Осман, 
Әбдрахман ибн Ғафур және Сағид ибн Әбдуахастардын тәркі 
дүние емес, өте бай кісі болғандарын мысалға келтіреді. Осы 
сөзде окымысты акьш Аллаяр Софының бір хикметін еске 
салады. Софы Аллаяр - XVIII ғасырдын орта түсында өмір 
сүрген діндар /сопы/ акын. Ол мүсылман дінін уағыздаіі, 
дәріптеуге арналған төрт кітап жазған. Революцияға дейін 
мектеп, медреселерде “Софыалдияр” деген атпен окытатын кітаіі 
осы автордікі. Абай софынын еңбектерімен Семей медресесінде 
окыған кездерде таныскан болу керек.

Акыннын “Масғүт” дастаны ІІІығыс елдері тарихында есімі 
әйгілі һарун Рашид патша заманындағы бір хикаяға арналган. 
Ол былай басталады:

Я, алла, күрметіне достьің Махмүт,
Тілге яр бер, берілсін түғры максүг,
Арун - Рашид Ха;піфа заманында 
Бағдатта бір жігіт бар аты Масғүт.

һарун ар-Рашид /VIII ғ./ - Аббас әулетінен шыккан Халиф. 
Мемлекет астанасы - Бағдаттың ғылым-өнердің дүние жүзілік 
орга;іығына айналуыма көп еңбек сіңірітн пагша, кәлі.мгі "Мын 
бір іүннің” кейііікерлерінің бірі.

Шығыс ғүламалары туралы маңызды бір тарихи дерекгі 
аісынның "Ғылым тапііай мактанба” деп агхіатыи бе.пі.п 
аленінен үшыратамын:

М үны жазган кісінің 
Атын бьімс, сөзін біл 
Осы жалған дүниеден 
Шешен де өткен не бүлбүл,
Кнсем де нікен пе дү;щүл 
Мүны жазган біпен к.ү і 
Ғ^.іамаііИ Дауани 
Сол.ііі деіііі ол шыниіыл.
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Абай өзіне үстаз санап, осынша күрмет еткен Дауани кім? 
Жалаледдин Дауани 1427 жылы туып, 1502 жылы кайтыс болған, 
Иран жүртынан шыккан, көрнекті философ-моралист және 
энциклопедист ғалым, атакты акыңдар Әлішер Навои мен 
Әбдрахман Жәмидін түстасы, әл-Фараби мен Әбу Әли Ибн 
Синаның жолын куушы, ізбасары. Оның аса көрнекті еңбегі, 
“Аклак Жалали” /Жалал моралі/ парсы тілінде жазылып, кейін 
түркі тіліне аударылған. АбаДцын бүл трактатпен жете таныс 
болғандығы байкалады.

Корыта айткаңца, келтірілген деректер жарыктық Абай ата- 
мыз өз заманьшдағы жалпы тарих пен этнографияны, мәдениет 
пен өнер, білім тарихьш көп окып, көп токыған, аскан білімдар 
болғандығын көрсетеді.
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АБАЙ - ХАПЫК ПЕДАГОГИКАСЫН КЕМЕЛДЕНДІРУШІ

Мен егер закон куаты колымда бар 
кісі болсам, адам мінезін тгзеп болмайды 
деген кісінің тілін кесер едім.

Абай

Абайдың ағартушылык, педагогикалык көзкарастар жуйесінің 
бастау-бүлактарын жан-жакты зерггеп, саралай түскенде, онын 
ен әуелі, казактың халык рухани мәдениетінін, ііедагогикасынын 
аса бай казынасынан емін-еркін сусьшдай нәрленгенін айту л^зім. 
Халык педагогикасының көздері - тәлім-тәрбиелік мазмүнды 
ауыз әдебиеті /фольклор/, этнографиялык мағлүматтар, халык- 
тык тәрбие дәстүрлері, от басы тәрбие тәжірибесі т.б. екендігі 
бслгілі.

Абай еңбектеріңде казактың байырғы салт-сана, әдет-гүрып, 
мінез-күлык және баска рухани байлыктарын, ха;іык келешегіне, 
игілігіне жарату жолдары туралы меңзейтін мол пікір-гіайымдар 
келтіріледі. Олардын оң-теріс, озык-тозык жактарын сарапка 
салып, күні өткен, кертартпа жактарын сынға а/іыіі, жемісті 
түстарын дамытып, толыктырып, үксатып жаңа деңгей-дәрсжеге 
көтереді, бүларды өзінін үстаздык іэденістеріне ірге гас еіііі 
калайды. Абай бүкіл халыкка, көсечдік, жолбасшьмык жасаған 
сүңғыла шешен-би, акын-жырау, өнерпаз, сал-серілерден калган 
макал-мәтелдер, канатты сөздер, биліктер т.б. өнер үліілерінен 
көп үйреніп, көп тоқыған. Онын:

Бүрынғы жаксылардан өрнек ка/іған.
Биде такпак, макал бар, байкаіі кара

дегені осыны аңғартады. Апайда ол ескі, кағидалар мен жөн- 
жосыктардың заман зейініне лайык өзгеріп, жанғырыіі отыраіы- 
нын үнемі ескеріп отырады. Мыса;іы, үшінші сөзі>ше билік 
туралы айта келіп, “әм, ол ескі свздердің кайсысы зампн 
өзгергсндікпенен сскіріп, бүл жаңа заманға келісііеіи-үгин болса, 
оның орнына татымды толык билік” шығару калет, орынлы леіі 
саиайды.

Абай, әсіресе, халык макалдарына ерекше мізн беріп. олар- 
дың үлгі-өнегелік кыр-сырын ашыіі беруге кни куш жзмсаіаны 
байкалады. Бүл врекет оның лербес кішііірім іл* іаіоі икаліак 
шмғарма деп баға:іауға түрарлык кара соілсрінс а[ж,іу бонам 
Бүл - 5, 6, 29, 36, 39 - кара сөздер. Муселен, ол жпырма ии u іыіі
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шы сөзінде казак макалдарын жарамды-жарамсыздығына карай 
жіктеп, ажыратады. Мұңдай сүрыптау - халык педагогикасын 
өркендету, кемелдендіру бағытында үлкен тәлімдік кызмет 
аткарып, оның ғылыми дәрежесін артгыруға игі эсер етгі деп 
айзуға үлкен негіз бар. Абай ол сөзін “казактың макалдарының 
көбінің іске татырлығы да бар, іске татымақ түгіл, не күдайшы- 
лыкка, не адамшылыкка жарамайтыны да бар”, - деп бастап, 
одан ары ескірген немесе білместіктен айтылған макал сөздердің 
теріс мәнін әшкерелейді. Ондай үнамсыз макал-мәтелдер катары- 
на Абай “Жарлы болсаң, арлы болма” деген накыл тірі сөзді 
косыіі, оған өз терелігін былай айтады; “Ардан кеткен соң, тірі 
болып жүргені күрысын. Еғер онысы жалға жүргеніңце кинап 
еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол - ар кететүғын іс емес. 
Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын карма- 
ныіі, адал енбекпенен мал іздемек ол арлы адамның ісі.”

Осы такілеттес “Қалауын тапса кар жанады, сүрауын тапса 
адам баласының бермейтіні жок”, “Атын іішкпаса, жер өрте”, 
“Ж үз күн атан болғанша, бір күн бура бол”, “Алтын көрсе, 
періште жолдан шығады”, “Ата-анадан мал тәтті, алтынды Үйцен 
жан тәтті” деген макалдардың теріс тағылымын әшкерелей 
келіп, ол “Осындай білместікпенен айтылған сөздеріне бек сск 
болу керек”, - деп катаң ескертеді.

Бесінші сөзінде Абай казактың “Өзінае жок болса, әкең де 
жат”, “Мал - адамның бауыр еті”, “Ер азығы мен бөрі азығы 
жолда”, “Қарның ашса, каралы і^ге шап”, “Байдан үмітсіз - 
күдайдан үмітсіз” т.б. адамгершілікке карсы келетін, теріс 
пиғылды макалдар тобын келтіріп, оларға жалпы бағаны былай 
береді; “Бүл макалдардан не шыкты? Мағлүм болды: казак 
тыныштык үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін кам 
жемейді екен, бермесе оныменен жауласпак екен. Мадды болса, 
әкесін жаулауды да үят көрмейді екен, әйтеуір үрлык, кулык- 
сүмдык, тіленшілік, соған үксас кылыктын кайсысын болса да 
кьиіып жүріп, мал тапса, жазалы демесек керек екен.”

Алтыншы сөзде ол казактың “Өнер алды - бірлік, ырыс алды 
тірлік” дейтін гәрбиелік мәні үлкен макалын теріс түсінуші- 

лікті тілге тиек ете отырып, оныц шынайы астарын ашып бере- 
ді. “Бірлік акылға бірлік, малға бірлік емес”. Малыңды беріп 
отырсан, атасы баска, діні баска, күні баскалар да жалданып 
бірлік кылады...” Ағайын алмай бірлік кылса керек, сонда әркім 
несібесін күдайдан тілейді, әйтпесе күдайдан іілемейді. Әуелі 
біріне бір пәле іздейді”. Макалдың екінші бөлігін талдай келіп, 
корытындысын былай түйіццейді:
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Кесе;іді жалкау, ісьиіжакііас,
Әэір тамак, әзір ас.
Сыртын ііысык, ішін нас 
^ г ш н  ойлаи үялмас, -

болып жүріп, тірішн деме, онан да алла жібергеи ак, буирыкгы 
өлімнін өзі артык.

Абай кейбір оспадарсыз, анайы макаішарды казак, калкіл басы- 
нан кешірген зүлмат - таукыметтер тудырғанын айтады. Мүндай 
бір деректі оның “Біраз сөз казактын түбі кайдан шыкканы 
туралы” еңбегінен үшыратамыз. Бір кездердсгі казактарльі "биле- 
ген хандары, билері”, - дейді Абай, бүларды ешбір дүзу харакетке 
түсіндірмей, дәйім барымтамен мал кумак, ауыл шаіпіак, бірде 
бүл ел, бірде ол елмен жауласкан, кырысііакпен кү>і кешін, еш 
шаруа, өнерге үйрене ал м ^ , өздсрі кедей болған һәм өакмем... 
Қазактын бір катты өсе бастағаны КҮба калмактың жүрты 
бүзылған сон, осы Сарыаркаға орныккан сон ғана болса керек, 
одан бүрынғысы “Барып жаудан кыз әкеліп катын кыларсын, я 
ағаңды алтіріп, жеңгеңді аларсын” деген макалына үксайли 

Үлы үстаз казактың тәліми дүрыс макаіщарын да, реіі к ім т і 
де талдап, коддап өзінің діни-педагогикалык кағидаларына исііі 
етіп отырған. Мәселен, ол казактын үят, үяттылык жвніилсіі 
киелі ойлы сөз тіркестерін пайғамбар өсиетгерімен каіар койыи, 
отыз алтыншы сөзінде былай деп жазады: “Пайғамбарымы і 
хадис шаритіндс кімнік үяты жок болса, оның имаііы да жок” 
деген. Бізцін казактын өзінін макалы да бар: “Үят кімде билса, 
иман сонда” деген. Абай бүл сөзінде жвне баска іиыгарма іар- 
ында халык педагогикасы мен іісихологиясындағы оси үяг 
категориясын талдаіі, түсіндірііі ар-үят туралы өзіішік ілім 
жасаған деп айтсак артык болмайтын сиякты.”

Абай халык тәлім-тәрбиелік үрдістеріңдеп мі>і с і -күлык 
туралы айтылған токтам байдамдарға да назар аударыіі оіырған 
Ол отыз тоғызыншы сөзінде ата-бабадан келе жаікан үлпык 
іісихологиядағы мінді істерді, келеңсіз әдет-ғүрынтарды “бір- 
бірлей тастап” келеміз деіі шүкіршілік ете отырыіі, иаіксе, 
мінез-күлыктағы екі асьиі касиетті кастерлеіі, “сол агаларымыз- 
дың осы екі ғана мінезін жоғалтііай түрсак, біз де ел каіарына 
еиер едік”, - деіі армандайды. Бчл мінездерді сиііаггау барысында 
ол казактын көптеген тәлім-тирбиелік берері көіі, берскелі 
мака;шар тізбепн келтіреді. Мүндағы үлы үстаз дәріііісіен екі 
мінез басалкылык, бәтуашьиідык, бірауыздылык, ел басин 
силаушылык; екіншісі - намысшы/ідык. Бүл сөзін ол “Кіаніки, 
енді осы екі мінез кайда? Бүлар да арлылык, намысіы.іык,
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табандылыкпен келеді. Бүлардан айрылдык. Еңдігілердің досты- 
ғы - бейіл емес, алдау; дүшпандығы - кейіс емес, нс күндестік, не 
тыныш отыра алмағандык”, деп күйіне, ашына аяктайды. Абай 
армандаған бұл касиетгерге ие болу егемеңці ел болып, етек- 
женін енді ғана жия бастаған казіргі казак елі азаматтары үшін 
касиетті парыз болу керек. Қазак халык педагогикасықцағы 
інжу-маржан ретінде үстаз ардактаған мүңдай елдік, үлтжаңцы- 
лык, гіатриоттык үлгі-өнегелер, аклактағы /моральдағы/ биік 
деңгей-дәрежелер казіргі педагогика мүдцесіне толык сай келеді, 
мәселе тек оларды үксатып, кәдесін тауып колдана білуде 
жатыр.

Қыркыншы сөз казактын үлтгык мінез-күлык, карым- 
катынас, психологиясындағы кереғарлыктар мен кайшылыктар- 
дың түп мәні туралы терең де салдарлы жиырма бір сүрак-сауал 
түріңде жазылған; оларға дүрыс жауап табу едәуір өмір 
тәжірибесін, үлкен білім, парасат талап етеді. Соның бірнешеуін 
келтірейік: “Осы біздін казактың өлген кісісіңце жаманы жок, 
тірі кісінін жамандаудан аманы жок болатүғыны калай? 
...Жаттың бір тәуір кісісін көрсе “жарыктык” деп жалбырап 
калып, өз еліңце сонан артык адам болса да, танымайтүғыны 
капай? ...Қай казакты көрсем де, баласы жасырак болса, онык 
басынан пәрмене болып, ержеткен соң суык тартатүғыны 
капай?”

Абайды көп аландаткан, ойлақдырған бір күрделі мәселе - ол 
көшпелі казак кауымындағы өнімді, татымды еңбек ете білмеу 
жағдайы болды. Ойшыл, үлтжачды акын - сахарада пәрмеңді, 
жемісті енбекті кәсіп кылу, оны үйыңцастыру өте төмен, жабайы- 
лык дәрежеде екенін, сондыктан да кедейшілік, кембағалдык 
үстем болып түрғанын күйіне жазады. Ата кәсіп саналатын мал 
бағудың өзін үксата алмай отырғандыкка капы  реніш, өкініш 
білдіреді:

Енбек жок, харакет жок, казак кедей,
Тамак андып кайтеді тентіремей?
Ет пен кымыз сыкыдды ас жок дейді,
Ол немене жоктыктыц өсері емей.
Не ғылым жок, немесе еңбск те жок,
Ең болмаса кетгін ғой мал баға алмай.

Абай көшпелі казак еңбек дәстүрінде сіціскен мүнцай 
келеңсіэдіктен, кырсыктан арылу жолдарын көрсетуге тырысады, 
ол үшін алдыңғы катарлы /орыс, өзбек, татар/ елдердің 
еңбекшіддік, істің көзін табушылык таріздес әрекеттерінен
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үйрене отырып, белді бексм буып, өнер-білімге сүйенген өнімді 
енбек /сгін, сауда, колөнер/ етуді парыз санайды, жастарды 
осыған үндейді, кдйрайды, баулиды. Бүл акынның мынадай өлен 
шумактарынан анык байкалады:

Жалға жүр, жат жерге кет мал тауып ксл.
Малый брлса, сыйламай түра алмас ел. 
Қаруыннын барында кайрат кылмай,
Қаііғып өткен өмірдін бәрі де - жел.
Тәуекелсіз, талапсыз мал табылмас,
Енбек кылмас еріншек адам болмас.
Есек көтін жусаң да мал тауип кел,
Қолға жүкпас, еш адам кеміте алмас.
Егіннің ебін,
Сауданын тегін,
Үйреніл ойлай, мал ізде.
Ацам бол - бай тап,
Адам бол - мал тап,
Қуансан куан сол кезде.

Осы тектес акьш-кецестерін ортаға салыіі келііі, ойларын ол 
былай тужырымдайды:

Түбінде баянды енбск сгін салған,
Жасынан оку окып, білім алған.
Би болған, болыс болған өнер емес,
Еңбектін бүдан өзге бәрі жалған.

Ағартушы бабамыздын көзін тауыіі, ерінбей енбек ггуді 
үйрену жолынлағы мүндай өсиет-нүскаулары казіріі уакыі 
талабы мен педагогика максаіына да то;іык сай келелі

Абай өзінін 03U3 үшінші сөзінде казак бала;іарыиың колөнср 
үйрену тура;іы талаіі-ниетін толык колдай отырып, бірак 
олардын көпшілігі бүл кәсіптін байыбына бармай, жүрдім- 
бардым игеріп, салдыр-салакгык, токмейілсуге, арзанкол макіан- 
ға бой алдырып, кожыраіі кететіпін кынжыла айтады. Ол былий 
деп жазады: “Егер де мал керек болса, колөнер үйренбек керек 
Мал жүтайды, өнер жүтамайды. Аіщау коспай алал енбегін саткан 
колөнерлі - казактың әулиесі сол. Бірак КҮдай таға;іа колыма ал
маз өнер бергсн казактың кеселдері болалы", - дейді де о;і ucu 
кеселдердік төрт түрін талдап береді.

Енбек, татымды еңбекке баулу туралы жиған-іүйіенлерін 
Абай канатты сөздер, афоризмдер түрінде өрнектеиді Мысалы.
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“Еңбек кылсаң ерінбей, тояды карнын тіленбей”, “ Қулык 
саумак., коз сүзііі, тіленіп, адам саумак, - өнерсіз итгің ісі. Әуелі 
күдайга сиыиыіі, екінші өз кайратыңа сүйеніл, енбегіңді сау, 
енбек к.ылсан кара жер де береді, күр тастамайды.” Бүл накыл 
казактың “Адам саума, еңбек сау” - дсгсн мәтеліне де сай келеді.

Абайдың кара сөэдері мен өлеңдерінде халыктын Үстанған 
діні, діни тәрбиесі туралы әр түрлі ой-пікірлер көрініс табады. 
Ол казактың мүсылман дінін кабылдап алғанын күптап-куатгай- 
ды, бірак оны бірден игеріп, түсініп кете алмай ескі діннен 
калған “баксы-салгерге иланып, отка-шыракка табынатын өдст- 
терін” біраз уакыт катар алып жүргенін айта келіп “6waH үкса- 
ған көгі еді, күдайға шүкір, бұл күңде жоғалып бара жатканға 
үксайды”, - деп ризалык білдіреді. Қазак кауымыңца діни 
адамгершілік тәрбие - тәрбиенің бөлінбей түтас, өзара тығыз бай- 
ланысга болуын жактап, ол имандылык жөнінде өзіндік ілім 
өрбітсді. Бүл туралы кітаптыц келесі тарауында арнайы әкгіме 
болады.

Абпй казак мүсылманшылығындағы орын алып отырған 
екіжүзділікті, боямалыкты, шалалыкты дәп басып байкап, шын 
имашіылыкты, бүл дүниелікке де, акиретке де ацал болуды асыл 
мүрат, парыз етіп үсьшады. Күндслікті күнкөріс, байлык- 
мансапты куып, күйтгеп, дін исламға, күдай жолына адал болуға 
немкүрайлылыкка үзілді-хесілді карсы шығады. Мүңцай 
арамзалыкты, опасыздыкты халык рухани вміріңдегі, тәліи- 
тәрбиесіндегі кешірімсіз кемшілік санайды. Ол, мәселен, отш 
төртінші сөзіңде бүл туралы былай дейці: “Кіыце-кім ахиретте де, 
дүниеде де кор болмаймын десе білмек керек: еш адамныц 
көнілінде екі куаныш бірдей болмайды, ехі коркыныш, ехі 
кайғы олар да бірдей болмайды. Мүццай екі нәрсені бірдей 
болады деп айту мүмкін емес. Олай болғанда кай адамныц 
көңілінде дүние кайғысы, дүние куаньшш ахирет кайғысынан, 
ахирет куаньшіынан артык болса - мүсылман емес. Ецді ойлап 
карай бер, біэдін казак та мүсылман скен. Егер де екі нәрсе кез 
болса, бірі ахиретке керекті, бірі осы дүниеде керекті, бірін алса, 
бірі тимейтүғын болса, соңца біреу ахиретке керехтіні алмай, 
екінші бір кез келгенде алармын деп, дүниеге керекгіні алса, еноі 
ол кісі жанын берсе ахиретті дүниеге сатканым жок деп нануға 
бола ма7!”

Абай баска да бірсыпыра кара сөздері мен влекдерінде халык 
сай-санасындағы, тәлім-төрбйесіндегі дүмше молдалык, шала 
мүсылманшылык, діни көзбояушылык іэріздес кінәраттарды 
сынаіі-мінеп отырады. Мысалы он алтыншы сөзінде' “Қазак
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КҮлшылығын күдайға лайык болсын деп кам жемейді. Тек жүрі 
кылғанды біз де кылып, жығылып, тұрып жүрсек болғаны дейді. 
Саудагер несиесін жия келгсндс “Тапканым осы, бітгі, деіі,
алсаң-ал, әйтпесс саған бола жерден мал казам ба?” дей
түғыны болушы еді ғой. Дәл күдай тағаланы сол саудаіердей 
кыламын дсйді”, дсп ажуа стсс, “Абралыға” деген өлеңінде:

Мен жаЬымнан көп көрдім 
Мүсшіманды, кәпірді.
Абралыдай көрмедім.
Намаз білмес ііакырды.
Қирағатын окытып 
І^р іп  едім шатылды.
Ниет кыла білмейді 
Не кылады нәгіідді, -

деп кекетеді, еніді бір өлеңіңде діни әбиаздык пен арамза;іыкгы 
аяусыз өшкерелейді:

Кейбірі пірге кол берген,
Іші эалым, сырты абыэ.
Кейбірі кажыға барып жүр,
Болмаса да каж парыэ.
Мүсылмаңдык ол ойлап,
Өтеген кашан ол карыз?

Б ү л  жерде бір назар аударарлык жәйт - Абай казак үсіаііғам 
мүсылманнын сунитгік сара жолында ііірге кол беру жок екенін, 
ол рөсім суфизм /соііылык/ бағыттағылардан ауысканын білгені 
және кажылыктың баршаға парыз еместігі туралы дін исламлағы 
жака көзкарасты куаітағаны байкалады.

Абай казак ескі салт-дәстүрлері мен шариғаттын көнеріен 
кағидаларын сылтауратып хан-сүлтандардың, дүние-малына мае 
болған сасык байларлың каусаи, картайыіі отырып, малға сагып 
бүлдіршіндей кыздарлы еріксіз алуын аюандык санайды. Бүл 
түрғьща гуманист үстаз куаттаған аклак /мораль/ ол ер мен 
вйелді косатын, жүптасгыратыіі күш мал мен бак емес, махаббаі 
сезімі, табиғи және рухани ҮйлесімдЬіік, сийкесіік. Бүл 
төніректегі ойларын ол өзінің “Бір сүлу кыз түрыііты хаи 
колында”, - деп баста;іатын өлеңінде келісті кестелегсн.
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Кәрі, жас дәурені өзге тату емес,
Епке көнер ет жүрек сату емес.
Кімді-кім ү л к е н  б о л с а  скі м ү ш с л ,
Мал беріп алғанменен, катын емес,
Есерлер жас катынды тггады екен,
Жас кайғысын білдірмей жүтады екен. 
Ортасында бүлардың махаббат жок,
Түсап койып кашырар б Ү к а  ма екен?
Бай картайса, малына берср шылбыр,
Мал өмірді жацғыртпас, күдай үрғыр.
Біреудін кызын алып малға сатап,
Баяғыны іздеген каңцай күрғыр?

Үстаз акын казак халкынын рухани, мәдени өмірщде үлкен 
орны бар салттык кәделі өлен*сауык, ырым-жоралғыларға да 
токталып, олардың этикалык-эстетикалык мәндсрін ашып, ескс 
салып отырады.

Күйеу келтір, кыз үзат, тойыцды кыл,
Қыз таныстыр - кызыкка жүрт ыржаңшыл. 
Қынаменде, жар-жар мен бет-ашар бар,
Өлеңсіз солар кызык бола ма гул?
Бала туса, күзетер шіддекана,
Олар да өлен айтар шулап жаца.
Туғанда дүние есцін ашады өлен,
Өлеңмен жер койнына кірер денең.
Өмірдсгі кызығыц бәрі өлеңмен,
Ойласаншы боска какпай елек-селен.

Абай халык акын-жыраулары, баска өнерпаздары шығарма- 
шылығындағы үлгі-өнегедік, тәлім-тәрбиелік дүниелерді жоғары 
бағалай отырып, алайда оларда кездесетін боссөэділіі^, 
кошаметшілікті, дүниеконыздык пен күр мактанды реті келгеңце 
аяусыз әшкерелеп отырған. Мәселен:

Бүрынғы ескі биді турсам барлап,
Макалдал айтады екен, сөз косарлап.
Акындары акылсыз, надан келіп,
Көр-жерді өлең кыітгы жоктан кармап.
Қобыз бен дбмбыра алып топта сарнап,
Мактау өлек айтыпты өркімге арнап.
Әр елден влеңменен кайыр тілеп,
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Кетірген сөэ кадірін жүртты шарлаіі.
Мал үшін тілін безсп, жанын жалдап,
Мал сүрап біреуді аддап, біреуді арбап.
Жат еддс кайыршылык кылып жүріп,
Өэ елін бай деп мактаіі күдай карғаіі, -

ДСП ittJiin, жастарға мынадай өсиет калдырады;

Сый дәметпе, берсе алма, еш дцамнан,
Нен кетеді жаксы өлен сөз айтканнан. 
Сүйенерлік адамды күрмет кыл,
Аулак бол, сатып нәрсе алғаннан.

Үлы үстаз казактын үлтгак мінез-күлкындағы, әдет-ғүрпындағы 
орын алып отырған көптеген кссспатгы кемшіліктерді өзінін 
өйгілі "Калын еліы казағым, кайран жүртым” атты алеңінде 
талдап, ашып көрсетеді және астарлай, түспалдай отырып, осы 
дерттерден айығу жоддарын көп болып іздестіруге үндейаі.

Қалын елім, казағым, кайран жүртым, 
Үстарасыз аузына түсті мүртык.
^ к с ы  менен жаманды айырмадын,
Бірі кан, бірі май боп енді екі үртын.
Бет бергенде шырайын сондай жаксы.
Қайдан ғана бүзылды сартша сыртын? 
Үкпайсын өз сөзіннен баска сөзді.
Аузымен орак орған өңкей кыртын- 
Бас-басына би болған өңкей кикым.
Мінеки, бүзған жок па еддін сикын?
Өздерінді түзелер деп алмаймын,
Өз колыннан кеткен соң счці өз ыркык-

Абай өз шығармаларында казак халык педагогикасында 
бүрыннан бар адамнын өз мінез-күлкын өзі тексеріп, жөңцеіі 
отыруға үмтылу кажетгілігі туралы кағида;іарды колдап, 
толыктырыіі отырады. Мысалы, он бесінші сөзінле “Егердс ссті 
кісілердін катарында болғын келсе, күміне бір мәртебе, болмаса 
жүмасында бір, ен болмаса аймнца бір, өзіңнен өзін ссеп ал,” 
ДСП кенес айтады. Абай осы кағидасын педагогикалык мазмүнды 
влеңдерінде дс әр  түрлі ренішті козғайды. Мәселен, өэ мінін 
сынауды, өшксрслеуді, өзгсртуді козғаған бір вленінде:
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Ойға түстім, толғандым 
Өз мінімді колға алдым.
Мінезіме көз салдым,
Тексеруге ойландым.
Өзіме өзім жакпадым 
Екді кайда сия алдым?
Қалай алған көп мінез,
Қалайша калай тыя алдым,

деп әжуалап отыра, өзгеге үлгі-өнеге көрсеткеңцей болады.
Абайдын кыз сыны, ат сыны, КҮсбегілік, ссіалік киімдері т.б. 

этнографиялык өлендеріңде халык тәжірибесіңде 6үл түрғыдағы 
жинакталған казына байлыктдрды жаркырата. паш етеді. Бүл 
такырып өз алдына дербес әңгімелеуді кажет етеді.

Үлы ағартушы акыннын казактың халык педағогакасы және 
оны өңдеу, үксата кемедцеңціру жөнінцегі тындырған кыруар 
кызметін бір макала көлеміцде толык айтып шығуы мүмкін 
емес. Бүл проблеманы терең, жан-жакты зерттей түсу тарихи- 
гіедагогикалык жағынан болсын, казіргі талім-тәрбие мүктажда- 
ғы жағынан болсьш, берері мол, жемісті жүмыс деп білеміз.
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АБАЙДЫҢ ИМАНДЫЛЫК ІЛІМІ

Мумин болсан, әуелі иманды бол, 
Бендеге иыан өзі ашады жол.

Абай

Данышпан Абай атамыздың шығармаларын кайта карасты- 
рыіі, ііайымааіі окыған кісі - ол ка;щырған үлы мирастардың 
телегей тсңіздей аумак.ты да терсң екенін байкамай калмайды. 
Evjf түрғыда көп жьишар бойы тыйым са;іыныіі, зерттеу 
нысанасына ілінбей, айтыла калғанның өзіңде күбыжык саналып 
келген онын дін туралы талдаулары мен түйіенцсрі бірінші 
айтылуы к.ажет.

Кейінгі кездегі бүл бағыттағы тындырыла бастаған жүмыстар 
кемеңгср ак.ыннын мүсылман дін ғылымынын да көрмекті білгірі 
дамытушысы және уағыздаушысы болғандығын көрсетіп отыр. 
Абайдын дін-иаіам жолын жете мені'ерііі, оны аса зор 
сүйісііеншілікііен, шыншылдыкііен таза үстағаны туралы оның 
оідндас үрііағы - біз ғана емес, тіпті жакын, а;іыс шетелдік дін 
сардарлары да жаза бастады. Бүған Лондондағы дүниежүзілік 
Ахмедия мүсылмандык кауымынын имам Мирза Тахир Ахмад 
Қазреттін сөэдері дәлел болады. “Абайдың аудармаларын 
окығанда”, - дейді ол - мсні каггы так калдырған жәйт оның 
акындык аукымынын, КҮлашының өте кеңдігі бо;іды. Ол 
исламды ғажаіі терең түсінісн кісі. М ү н ы к  себебі, сірә, ол 
Қүранды үлксн махаббатіісн ок.ыіі Үйренігн болу керек, әйтііесе, 
егер оны берілмей үстірт, тайыз окыган болса, онда Қүран ілімІ 
онын енбектерінде дь>л осылай касиезті түрдс көрініс тапііас еді. 
Абайға тағы бір так калғаным - ол дін тура;іы сөэ козғаганда 
жай бір молла сиякты емес, діннін к.ажегтіліпн білезін, іүсінетін; 
оны үлксн адамгершііік мінез-күлыкііен үштастыратын жіжс ол 
сезімдерін жоғары ііоэзиялык жо;шар, үйкастар аркылы ермектей 
білстін кісі ретінде квріңді. Ол кағиіай дирежеде үли саяси 
кайраткер бсиіса, сондай дврежеде үлы аюін, филосо<(> жоне дь*л 
сондайлык дарежедс діндар адам.”

Шыныііда, Абайдын дін м»>селелсріме катысты шыгармхіз- 
рын мүсылман дін ғылымынын негізіі принциіітсрі меіі 
кағида>іары тиннахталған, жина. талған Ка;іам Шариф - КүраН' 
мен, Мухамед, ііайғамбары хадистерімен жэнс баска да дін ислам 
биіімііа-шары енбектсрімен салыстырып байкасак, онын бүл 
гаранта да са;іауатты да салдарлы ой толғап, үстаздык үрдістср 
жасағанмнын куәсі боламыз. Абайдын көп шығармасын мүсыл- 
ман дінінің көкейкесті, эәру мәселелеріне арналған туындылар
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деп айтуға болады Абайдың ислам дінінін нсгіздері, оларды 
түсіндіру, насихаттау жөніндегі жиған-тергендері өзара тығыз 
байланыскан сан-салалы такырыптарды камтиды. Біз бүл 
мак,алада оның иман, имандылык, төңірегінде кслтірген, 
дәйектеген көзкарастары мен идеяларына токталуды максат 
ТҮТТЫК.

Абайдың пікірінше, сеніміншс, адамда толык, кәміл иманды
лык аркылы келеді, орнығады, сіңіседі. Ол өзінің әйгілі отыз 
сегізінші сөзінде ең әуелі имандылыктың мәнісін ашып, шын 
ниегген туындайтын имандылык пен жалаң да жайдак сөз 
жүзіндегі имандылык паркын ажыратып беруді, шын иманға 
бастайтын жолды көрсетуді көздейді.

Абайдың ілімі бойынша иман дегеніміз жараткан бір Алланын 
барлығына, даралығына, ерекшелігіне, оның адамдар арасындағы 
елшісі /Расулы/, пайғамбары-МҮхаммедке сөз жүзіңце шіану, 
инану ғана емес, негізгісі бүл сенім-білімдерді күнделікті 
түрмыста адамгершілік карым-катынас, мінез-күлыкта көрсету, 
дііііне, дініне, калыптаскан игі әдет-дағдыға айнаддыру болып 
табылады. Ол былай дейді: “Әуелі дін исламның жолындағы 
пенделер, иманнын хакикатын білсін. Иман дегеніміз бір ғана 
инабатгык емес, сен алла тағаланын бірлігіне, Қүраннын онын 
сөзі екендігіне, пайғамбарымыз Мүхаммед Мүстафа саллалаьу 
ғалайһи уәссәләм онык тарапынан елші екеңдігіне инаңдык. Жә, 
не бітгі? Сен алла тағала үшін имам келтіремісіц, я өзін ү ш ін  
иман келтіремісін? Сен иман келтірмесең де алла тағалаға келер 
ешбір кемшілік жок еді. Я өзін ү ш і н  келтірсе, жә инаңдын. Ол 
инанмактығын күр ғана инанмактыкпен калса, саған пайда 
бермейді. Онык ү ш і н  сен өзіц иманмактығыннан паЯдаланамын 
десен, пайда береді кәміл иман болады.”

Сонан кейін Абай шынайы имаңдылыкка жетудін басты алғы 
шарты ретіңце Алланы тану, онын кітаптарда келтірілген “Сегіз 
субутия /орныкты, түракты/ сипаттары бірлән, токсан тоғыз 
әсмай хүсналар /көркем, жаксы есімдер/ бірлән білдірген” 
касиеттерін жаксы білу, оларға елікгеу, олардан беріле үлгі- 
өнеге алып, пиғыл түзету жолындағы харакеттерді үсынады, бүл 
ойларын Алла тағаланын есімдері мен өзіне лайык /затият/ сеііз 
сипаты аркылы былай дәйектейді: “Ол есім алла тағаланын 
фиғыл ғазимларыныц /үлы әзім істерінін/ аттары, олардын 
мағынасын біл, һ ә м  сегіз сипат затиялары ше деген сөз, кәміл 
үйрен. Өзінді оның к ү л ы  бблып, өзіне мүслім /мүсылман/ ат 
койып, тәслім болғаныц рас болсын да. Өз пиғылдарынды соған 
өз халінше үксатуды шарт кыл. Алла тағалаға үксай алЯм ба деп
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наааноыклен ол сөзден жиіркенбе, үксамак - дәл бірдейлік 
дағуасымен емес, сонын соңында болмак”.

Абай Алланын осы сипаттарын келтіріп, бүлар зәредей аз 
болса да адамзатка да тән, бойдағы, оіідағы сол касиеттерді 
дамытып, үнемі кемелдендіре беру шын имандылык.іса бастар, 
жеткіэер жол екенін катаң ескертеді. “Оныңүшін алла тагалаиын 
сипатгары; Хаят /тіршілік, тірі болу/, Ғылым, күдірет, Басар 
/квру, квруші/, Самир' /ссту, сстушіА Ирада /тілеу, калау/, 
Кәлам /сөйлеу, свйлеуші/, Тәкин /бар кылу, болдыру/, бүл 
сегізінен а;і;іа тағаладай кәмәлат ғазамат Длкен квмелегг’к / 
бірлән болмаса да, пендесінде әрбірінен өз халінше бар кылыіі 
жаратыіггы. Жә, біз өзшЬдік бойымыздағы сегіз зврра 
/кішкентай/ аттас сиііатымызды ол алла таға;іанын сегіз үлык 
сиііатынан бас бүрғызбай, өзге жолға салмак бірлән атымыз 
мүслім бола ала ма? Болмаса керек. Жә, ол сегіз сиііатына 
сииатымызды һ ә м  о л  атгары бірлән ағламланған /бслғиіенген/ 
пиғыл күдаға /күдайдың іс, әміріне/ фиғылымызды ертііск ие 
бірлән табылады, калайша табылады, оны білмек керек.”

Абайдын Үйретуі бойынша бүл ата;імыш сиііаггар күдай 
тағаланын бүкіл болмыс-бітімін дәл бере де, білдіре де алмайды, 
ол мүмкін де емес, бірак олар ааамға ізгі мүрат, игілікіі ізденіс 
нысанасы, бағыт-бағдары бола алады, хас иман жаксы тілек, 
ниетііен келеді. Ол былай дейді: “Ол - Алла тағаланың заты 
ешбір сиііатка мүктаж емес, біздін аісьиіымыз мүктаж. Жоғарғы 
жазылмыш сиііатгар бірлән тағрифлап /ашыктап/ танымакка 
керек. Егерде ол сиііатіар бірлән тағрифламасак бізіе марифат 
улла /а;иіаны тану/ киын болады. Біз а;іла тағліаиы нзіиің 
білінгені кадыр ғана білсміэ. Зат түгіл хикметіне ешбір хакім 
акыл еріттіре алмады. Алла тағала - шішеусіз, біздін акылымыз- 
өлшеулі. Өлшеулімен өлшеусізді білуге болмайды.”

Бір КҮдайды таныіі білуге етуші бүл сегіз түракгы сипаггы 
парыктай келіп Абай бүлардын ішінен екеуін, япіи іылы.м меи 
КҮДІретті бөліп алады да, калғандарын осы екеуіме шарк 
/түсініктеме/ екенін дөйектейді. Бүл түстағы гүламанык 
дамыткан, өрбіткен бір манызды кағидасы - сонау вл-Фараби, 
Ибн-Синадан бастау алатын шынайы ғылым мен таза дімміи 
бірлігін, байланысын пәш етуі деп санауға болады. Абайдың 
көзкарасы бойынша ғакли ғьь ым Аіиіаны тануға, білуіс сол 
аркызіы имандылыктын, мүсылмандыктын көсегесін көгертііі, 
болсағасын бекітуге кызмет етеді. Өйткені ол бүкіл алемнін, 
табиғаттың, адамның сыр-сиііатын, болмыс-бітімін бііу - они 
жасаушы иесінін кадір-касиетін, күдіретін, кереметіи сезуіе,
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білііі-тануға сенімді күрал-тәсіл болады. Осы төңіректегі топшы- 
лауларын ол былай түжырымдайды: “Бүл ғылым, күдірет екі 
сиііат бірлән сегіз сиііат бүзылмастан түтел болады. Ол ғылым 
күдіреіте ешбір ниьаятсыз /шексіэ/ ғылымында ғафлетлік /капы 
кетушілік/, күдіретінде епсіздік және нашарлык жок. Саниғың 
сүнғатына /жасаушыны жасағанына/ карай білссіз. Бүл көзге 
көрілген, көңілге сезілген ғаламды кандай хикметпенен 
жарастырып, кандай күдіретпенен орналастырғанын, ешбір адам 
баласының акылы жетпейді. Бірак пендесінде акыл-хүкімші, 
кайрат, куат кызмет кылушы сді. Соған карай ойлайсың; алла 
тағаланын сипатында солай болмакка тиіс. Бірак әуелде 
айтканымыз: ғылым, күдірет - біздін Үғуымызға ғана екі хисап, 
бо;імаса бірак ғылымда күдірет болуға тиіс”.

Мүнан кейін Абай өзінің имандылык ілімінін ең басты 
іргетасынын бірі Алланын рахметін сезу, оған шексіз шүкірлік 
/швкірлік/ туралы ой өрбітіп, бүларды ен әуелі КҮдай тағаланың 
әсмай хусналарымен, яки жаксы, ізгі есімдеріыен байланыс- 
тырады. Қүдірет ғылым акылдан баска болатүғын, алла тағалада 
болған күдірет-ғылым һәм рахмет. Ол рахмет-сипаты, сегіз сипа- 
ты ішіндс жазылмаса да, алла тағаланың Рахман /жарылкаушы/, 
Разак /риздык беруші/, Нафиг /naiUta беруші/, Уакпл 
/баскарушы/, Латиф /таза, кіршіксіз/ деген есімдеріне биналән 
/негізделген/ бір үлығы сипатынан есептеуге жарайды.”

Алланын адамға рахметінің, камкор-кайырының аса үлкен 
екеніне Абай осы касиетті есімдер мен адамдағы білу, сезу 
аркылы танылатын нысандар аркылы екі түрлі дәлел кслтіреді. 
Олар наклия, яғни бүрыннан айтылып, мәыііүр болып, калып- 
таскан кағида сөздер /мысалы, Қүран сөзі/, ғахлия-акылмен, 
ойлаумен табылған кисыңцы киястар /логика/ аркылы силатга- 
латын кағидалар. Ол былай дейді: “Бүл сөзіме наклия дәлелім - 
жоғарыдағы жазылмыш алла тағаланын есімдері. Ғаклия дәлелін 
күдай тағала бул ғаламды акыл жетпейтін келісіммен жараткан, 
онан баска бірнен бірі пайда алатүғын кылып жаратыпты. 
Жансыз жараткандарынан пайда алатүғын жан иесі хаюандарды 
жаратып, жаңцы хаюаңдардан акыдцы инсаңцы /адамды/ 
...бүлардың һаммасынан пайда аларлык акыл нес кылып 
жаратыпты. ”

Ссылай Алла адамзатты барша влі, тірі табиғатка кожа дснс 
біті.мі кемел акыл, парасат иесі стті аскан мейірім-шапағатпен, 
мархамат-махаббатпен жаратканын тізіп айта ксліп, Абай; “Кім 
өзіне махаббат кылса, сен де оған махаббат кылмағын карыз 
емес пе?” - де салмакты сауал тастайіды да, “бүл хикметтерінен
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һаммасьша мархамат ьәм ғад әләт заьир түр екен. Біз ы  
ортамызда 6үл мархамат ғадәләтгі иманнын шартынан хисаіі 
кылмаймыз, ал оның үшін мүсілім болғанда, алла тагалаіа 
тәслим болып оның жолында болмак едік, болғанымыз хайсы?” 
- деген вкпе-реніш білдіреді.

Алланын адамға рахметінің, нүскаған ізгі жолынан наклия 
дәлелдері ретшде Абай Қүран аттары мен пайғамбар хадистері- 
нен арабша кағидалар келтіреді. Мәселен, “Шынында күдай әдиі 
адамдарды сүйеді”, “Адамдарға жаксы іс істе деіі бүйырыныз 
және жаксылык етіңіз, өйткені күдай жаксылык тартушыларды 
СҮйеді”, “Сондай адамдар бар, күдайға иман келтіреді, жаксы 
істер істсйді, ондайлардын орны мәңгі үжмакта”, “Қүдай 
залымдарды сүймейді” тектес аятгар мен кімнін әділет, үяты жок 
бо;іса, сонык иманы жок” сиякты хадистер осынын айғағы.

Осылардан ксйін барып өзінін хас имандылык туралы 
ербіткен ойларын ол былай корытады: “Енді белгілі, иман күры 
инанашііен болмайды, ғаделәт уа рафғатпен бірлән болады 
Бәлки ғадаләт барша өзғүліктін анасы дүр. Нысап, үяг 6үл 
ғадамәттен шығады; /бүлар/ ьәмма жаксылыктың басы емес пе? 
Жә, олай хүлык ценен сол ойды ойігаған кісі халлакына 
/жаратушысына/ шүкірді неге ой;шліасын? Шцкірліктен /шүкір- 
шідіктен/ ғибаттын бәрі туады: Енді зинхар ғадәләт шаііағагган 
босандындар. Егер босансан, иман да, адамдык та һаммасы 
босанады”.

Абай имандылыктан адамға адам дос болу кажеітілііііі, 
міндетгілігін шығарады, өйткені КҮдай сүйіен үлкен күрмег, 
хикметнен жараткан адамды ііеңцесінің сүймеуі таза имандылык- 
ка кайшы келеді. Ол былай дейді: “Қүдай тагала дүниені 
кәмәлатты шеберлікпен жараткан ьвм адам баласын өсііі-ннсін 
ден жараткан. Сол өсіи-өну жолында адамның кыдып іздснер 
карызды ісінін а;шы - әуелі дос көбейтнек. Ол досын кнбейтісек- 
тіктін табылмағы, өзінін өзгелерге колынан келгенінше досіык 
макамында болмак. Кімге достығың бо;іса, достык шакырады.”

Абайдын имандылык тура;іы көзкарастарында күдайіа 
ғибадат / күлшылык/  рәсіміне үлкен мән беріледі. Әсіресе, ол 
бес уакыт намаз жвне оған дайындык /дврет а.іу, шуруіа кыду, 
истинжа Т.6./ тағы баска имаңды бекіз^ жөніндегі ишараі, 
нүскаулардың дүрыс аткару мүсылмандыктың кәміл болмагынын 
косымша шарітары екенін есксртеді.

Абай өзінін он екінші кара сөзінде иман мен сана.іы г ибада і 
аракатысын сөзіе тиек етіп, олардың бір-бірін толыктырыи. 
ныгайтыи отыратынын дцйектейді. Ол ғибдцат кылудык екі
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шартын көрсетеді. “Әуелі иманнын иғгикатын /сенімін/ 
махкемлемек /бекемдемсі^ керск, екінші Үйрсніп жеткенше осы 
болады ғой деп токтамай, үйрсне беру керск. Кімде-кім үйреніп 
жетпей жатыіі, үйренгенін койса, оны күдай үрды, ғибадаты 
ғибадат болмайды”. Ғибадат иманнын корғанышы, карауылы 
ісііетті, сондыктан оны орнымен, адалдыкпен беріле орындау 
ішрыз екенін сскертіп, Абай былай дейді: “Уалакин кімде-кім 
иманның неше нәрсе бірлән кәмәләт табатүғынын білмей, 
канша жерден бүзылатүғынын білмей, асына шалма орап, 
бірәдар атын көтеріп оразашыл, намазшыл болып жүргсні 
көңілге калың ермей түрып, жартысын салғанға үксайды. 
Күзетшісіз, ссксрусіз иман түрмайды, ыкласымен өзін-өзі андьш, 
шын діни шыншылдап жаны ашып турмаса, салғырттын иманы 
бар деп болмайды”.

Абай наклия хоне ғаклия білімдерге сүйене отырып, отыз 
сегізінші сөзінде иманнын екі түрін, деңгейін былай ажыратады: 
“әрбір ғалым - хаким емес, әрбір хаким - ғалым. Ғалымдардың 
наклиясы бірлән мүсылман иман таклиды /біреуге еріп иман 
келтіру/ кәсіп кылады. Хакимдердін ғаклияны бірлән жетсе 
иман якнни /шын иман/ болады”.

Он үшінші сөзінде иман аныктамасына және оныц екі түріне 
кайта оралып Абай бүл туралы, жоғарыда келтірілгендерге 
толыктырулар мен түсініктеме келтіреді. “Иман деген, - деп 
жазады ол, - агиіа табарана уатағаланын шәриксіз, ғайыпсыз 
бірлігіне, барлығына уа һәр түрлі бізге пайғамбарымыз саллалаьу 
ғалайһи уасаллам аркылы жіберген жарлығына, білдіргеніне 
мойын сүнып инанмак. Енді 6үл иман дерлік имануға екі тгрлі 
нәрсе керек. Әуелі не нәрсеге иман келтірсе, сонын хактығына 
акылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, акылы дәлел - испат 
кыларға жараса, мүны якини иман десек керек. Екіншісі - 
кітаптан оку бірлән яки молдалардан есту бірлән иман келтіріп, 
сол иман келтірген нәрсесіне соншалыкты беріктік керек. Біреу 
өлтіремін деп коркытса да, мын кісі мың түрлі іс көрсетсе де, 
соған айнып, көнілі козғалмаста берік болу ксрек. Бүл иманды 
иман таклиди дейміз”.

Абайдын иман туралы іліміндігі негізгі желі - имандылыктын 
барынша адал пәк, берік болуы. Ол өзішң осы он үшінші 
сөзінде бүл таланты катан сактау туралы ойын былай корытады: 
“Енді мүндай иман сактауға корыкпас жүрек, айнымас көңіл, 
босанбас буын керек екен. Якина иманы бар деуге ғылымы жок, 
гаклиды иманы бар деуге беріктігі жок, я алдағанға, я 
азғырғанға, я бір пайдаланғанға карал, акты кара деп, я караны
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ак дсп, өткірікті шын деп ант ететүғын кісіні не дейміэ? Қүдай 
тағала өэі сактасын. Әрнешік білмек ксрек, жоғары екі түрліден 
баска иман жок. Иманға карсы келерлік орьшда ешбір пенде 
күдай тағала кеңшілігімен көшеді-дағы дсмесін, оның үшін күдай 
тағаланын ғафуына яки пайғамбарымыздын шафағатына да 
сыймауы мүмкін де емес. “Қылыш, үстінде серт жок” деген, 
“Күдай тағаланын кешпес к ү н ә с і  ж о к ”  деген алған макалды куат 
көрген мүндай пенденін ж ү э і  күрсын”. Үлы дінцар акын өзінін 
кара свздерінде негізіаелген имандылык жөнінаегі ілімін бірсы- 
пыра діни-философиялык, педагогикалык мазмүнды өлендеріне 
аркау етіп, оны нактылап, үстартып, ағартушылык, мүсылман- 
шылдык тәрбие кәдесіне колданып отырады. Мәселен:

Дүниеге дос акнретке бірдей болмас,
Екеуі тап бірдей орныға алмас.
Дүниеге ыкгык махшарға амалсыздык 
Иманьш түгел деуге аузым бармас

немесе:
Алланын, пайғамбардын жолындамыз, 
Ынтамызіды бүзбастык иманымыэ 
Пайда, мактан өуеской шайтан ісі.
Қані біздін нәпсіні тыйғанымыз.
Мумин болсан, әуелі иманды бол,
Бсндсгс иман өэі ашады жол,
Шыр айлан да таза ойла бір иманды, 
Мүнафик намаз кылмап па, мағлум ғой ол.

немесе:
Махаббатпсн жараткан адамзатгы,
Сен де сүй ол алланы жаннан 
Адамзаттын бәрін сүй бауырым деп,
Жөне хак жолы осы деп әділетгі, -

шумактар осы айтканымызды растайды. Үлы Абайдың иман, 
имандылык туралы> негіэделген, уағыэдаған кағидалары мен 
түжырымдарынын біз пайымдаған жөн жобасы осыцдай. М ү н ы  
жан-жакты тереңдеге талдай түсу - болашак зерттеушілер ісі деп 
білеміз.
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АБАЙДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАЗМҮНДЫ ӨЛЕҢДЕРІ 
ХАКЫНДА

Баяамды ыедіресеге біл деп бердім,
Кизмет кылсын, шен алсын деп бермсщім.

Лбай

Абай - үлы ағартушы, үстаз акын. Онын кай өлеңін, кай сөзін 
алсак та, үлкен-кіші, кәрі-жас, “калың елі казағын” - барша 
кауымды, әсіресе жас буынды акыл-парасатты болуға өнер- 
білімге, ізгілікке баулуды уағ ыздайды. Бүл жағдайды өзі де айтып 
кеткен:

Максатым тіл үстартып, өнер шашпак,
Наданның көңілін койып көзін ашпак.
Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер, 
Думан-сауык ойда жок әусл баста-ак.

немесс:
Мен жазбаймын өленді ермек үшін,
Жок-барды, ертегіні термек үшін.
Көкірегі сезімді, тілі орамды,
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін.

Абай калдырған халык көзін ашып оң жолға бастауды максат 
түтісан орасан мол мүрасы ішіңде таза оқу-тәрбие, ғылым-білім 
игеру мәселелеріне арналған педагогикалык бағытга, мазмүнда 
жазьиіған бірнеше шіеңі бар. 0;шрды шартты түрде болса да, 
бөліп таішау акыннын ойшылдык, педагогикалык кыр-сырына, 
харакеттеріне теренірек үңілуге мүмкіндік береді дсп ойлаймыз.

Б ү л  орайда көзге түсетін ғүлама акынның ө з  алдына дербес 
трактат деңі-ейінде жазылған дүниссі кейде бірігіп, кейде екі 
бөлек өлеңдер санатына косылып жүрген әйгілі “Ғылым таппай 
мактанба” және “Интернатта окып жүр” аггы өлсндері. 
Академик З.Ахметовтың “Абай сөзіне үңілсек” атты макаласыңда 
біріншісі екіншісінін кай жағынан алғанда да жалғасы скендігі 
туралы пікірдің кисынды болатынын көрсетеді / “Қазак 
әдебиеті”, 1993 ж. 6 тамыз/.

Бүл түтас бір шығарманың “Интернатга окып жүр” деп 
басталатын бірінші бөлігі сол кездегі казак жастарының орысша- 
казакша интернаі-мектептерде окуы жай-жапсарына арналады. 
Мүндағы пайдалы, дүрыс жактар, мүмкіндіктср мен катар 
кемшіліктер, келеңсіздіктер көрсетіледі.
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Абайдын ойыиша 6үл мсктсптсрге казактар балаларын 
бергенде олардың алдына берекелі, кайырлы максат койма^ы, 
тек орысша закон біліп арыз жазу, осы аркылы мал тауып баю, 
ссылай мардымсыз күнкөріс камын күйттеуді бірінші кезекке 
кояды, білім, адамгершілік, дін жайына калахіы.

Балам закон бідці деп,
Қуанар ата-анасы,
Ойында жок олардың 
Шариғатка шаласы.
Орыс тілі жазуы 
Білім деген таласы.
Прошение жазуға 
Тырысар келсе шамасы,
Ынсапсызға не керек 
Істін ак ііен карасы 
Нан таппаймыз демейді 
Бүлінсе елің арасы.

Абай орысша окудың, гәлімді болудын игілігін, берерін, 
келешегін жоғары бағалайды, алайда мүндай оку Үлкен ыждиһат, 
мехнатпен меңгерілетінін, Толстой, Салтыков-Щедрин сиякты 
дүниежүзілік ойшылдар идеяларын игеру дәрежесіне көтерілу 
кажеттілігін алғы шарт - педагогикалык принцип етіп коцды;

Орыс теріс айтпайды 
Жаман бол деп оларды.
Қаны бүзык өзі ойлар 
Қу менен сүм боларды,
Орыста калар жаласы 
Ойында жок бірінін 
Салтыков пен Толстой 
Я тілмаш, я адвокат 
Болсам деген бәрінде ой 
Көнілінде жок санасы.

Бүл тараудыц екінші бөлігінде Абай шын оку білім игеру 
калай жүруі кажеттігі, алған өнер-білімді өнбес, пайдасыз 
максатка, ^ к а  рәсуа етуге болмайтыны туралы дидактикалык 
өдебиет жанры стилінде тәлім-тәрбиелік кағидаларды түжырым- 
дайды;
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Пайда ойлама ар ойла,
Талап К.ЫЛ артык. білуге.
Артык ғылым кітапта 
Ерінбей окып көруге 
Военный кызмет іздеме 
Окалы киім киюге,
Бос иііактанға салынып 
Бекер көкірек керуге.
Қызмет кылма оязға,
Жанбай жатып сөнугс.
Қалай сабыр кыласын 
Жазыксыз күңце сөнуге?
Өнерсіздің кылығы - 
Тура сөзін айта алмай,
Қорлыкпенен шіруге,
Аз акшаға жалданып,
Өнбес іске алданып,
Жол таба алмай жүруге.

Абай игерілген білім-мамандыкты практикада, күчаеліісті 
түрмыста пайдалануға карсы емес, бірак ар сатпай, адам сатпай 
лайыкты жерге, орыңды, орныкты максатка жарата білу кажет 
деп санайды.

Алыс та болса, іздеп тап 
Кореннойға кіруге 
“Таланты ерге нүр жауар”
Жүріп өмір сүруге.
Я байларға кызмет қыл,
Ерінбей шауыіі желуге 
Адал жүрііі, адал тұр,
Счетың тура келуге.
Жаныңа жаксы, соңынан 
Жалкауланба еруге 
Я өз бетіңмен тәуекел,
Занимайся прямотой 
Жеңіл корме, бек керек 
Оған да ғылым, оған да ой,
Қалайша, кайда енуге?

Осы кос өленнін “Ғылым таіпіай мактанба’’ аталатын 
екіншісінде Абай сонау әл-Фарабиден ғүламаки Дауаниге дейінгі
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Шырыс білімпаэдарынын ғылым игсру жөніндегі педагогика- 
психологиялык, этикдлык кағидаларын дамытып, жандандырып, 
заманға сай түрленіріп, ғылым табудын алғы шарттары туралы 
взіндік ілім ербітеді. Бүл түста да ол сөз саптауып өзгертіп, 
ежелгі акылгөйлік-адамдык макамға, дидактикалык сарынға 
салып такітактап айтады. Жаксы азамат болып, бүған коса 
ғылымның жолын жемісті түрде куу үшін кашык болатын бес 
нөрсе мен асык болатын бес нәрсені саралай келіп, Абай бүл 
жолдын бейнеті мен азабы мол болатынын ескертіп, балалыкты, 
женілтек-үстіртгікті тастап, байыпты да жүйелі еңбек ету 
принципін парыз етіп белгілейді.

Жамандык көрсең нәфритлі,
Суытып көңіл тыйсаныз.
Жвксылык көрсен ғибратлі 
Оны ойға жисаныз 
Ғалым болмай немене,
Балалыкты кисаңыз?
Болмасаң да үксап бак,
Бір ғалымды көрсеңіз 
Ондай болмак кайда деп 
Айтпа ғылым сүйсеңіз 
Сізге ғылым кім берер 
Жанбай жатып сөнсеңіз?
Дүниеде өзі, мал да өзі 
Ғылымға көңіл берсеңіз.

Бүл жерде Абай ғылыми тәрбие КҮралдары ішінде еліктеу, 
өнеге алу, ғибратлануға жоғары баға бергенін байкауға болады. 
Алайда, еліктсудің, Үлгілеудің де акылға сүйенетін өз өлшемдері 
/критеі ийлері/ болады, соны біліп алу, есксрту, парыктау да 
шөкірттік міндет-парыздар санатына косылады.

Білгендердін сөзіне 
Махаббатпен ерсеңіз.
Акыл сенбей сенбеніз 
Бір іске кез келсеңіз.
Аксакал айпы, бай айтгы 
Кім болса мейлі, сол айтгы,
Акылменен женсеңіз.
Надандарға бой бермей,
Шын сөзбенен өлсеңіз.
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АбаЛ бүл сиякты акылды кағида-срсжслсрдің өткеннен ксле 
жаткан көп үрпактың сандаған дүлдүл білімпазллр жинактаған 
казына екендігін ескертіп, бірак оларға да жөнді-жөнсіэ бас ие 
бермей, акыл таразысына жүгінуді өсиет етсді, яғни педагогика- 
дағы окып, үйретудің ғылымилык принципін куатгайды,

Мүны жазған кісінін,
Атын білме, сөзін біл!
Осы жалған дүниеден 
Шешсн дс өткен нс бүлбүл 
Көсем дс өтксн нс дүлдүл.
Сөз мәнісін білсеціз,
Акыл-мизан, өлшеу ісыл.
Егср-кисык көрінсе,
Мейлін таста, мейлін күл.
Егер түзу көрінсе,
Ойлап-ойлай, күлакка іл.
Акымак көп, акылды аз,
Деме көптін сөзі 6үл,
Өзің үшін Үйренссң,
Ашыларсың жылма-жыл.
Біреу үшін үйренсен 
Біреу білмес, сен білсен,
Білгеніннін fep i - түл.

Үлы акыннын жалпы үстаздар ісауымы арасында ксңінен 
танымал бір өлені - онын әйгілі “Әсемпаз болма әрнеге” • 
өлені. Ондағы;

Әсемпаз болма әрнеге 
Өнерпаз болсан аркалан,
Сен де бір кірпііи дүшіеге,
Кетігін таіі та, бар, калан! -

деген бастапкы шумактык өзінде үлкен тәлім-тәрбиеліх салмак 
жатыр. М ү н ы ң  мәнісі кабілет-мүмкіндігінді шашыратпай, жүйелі, 
саликалы өнер-білім жолына түсіп, ерінбей-талмай енбсктеніп 
дүниедсгі өз орныңды табу кажетгігіне саяды. Акыл, кайрат, 
әділет, шапкатты тар үстап, пайдакүнемдік пен бос мактаншак* 
тыктан ада болу туралы талапкергс кснсс айта келіп, Абай 
үстаадык міндстгі ауыр да ардакты жүмыс екенін ерекше 
ескертеді:

48



Акырын жүріп, анык бас 
Еңбегің кетпес далаға.
Үстаздык кылған жалыкпас 
Үйреуден балаға.

Абайдын өлі де болса бір жакты, үстірт карастырылып, терен 
талданбай хүрген бір тәліңаік мәні эор өлені ол оның аса 
парасатты да тәрбиелі сүйікті үлы Абдрахман казасына 
байланысты тутан өлеңдері болып табылады. Бүлар негізінен 
жоктау, жүбату, максатыңда шығарылғанмен, кемекгер акын 
біртума, аяулы перзентінің бсйнесін сомдау үстінле онын мінез- 
КҮЛЫК, білім-тврбие ерекшеліктерін, касиеттерін баска жастар 
үшін үлгі, шынайы зиялылыктың эталоны, мүраты рстінде 
үсынады:

Жиырма жеті жасында 
Абдрахман көз жүмды,
Сөулең болса басында 
Кіңці көрдін бүл сынды?
Дүниелікке хөцілі ток,
Ағайынға бауырмал.
Тәкаппар, жалған онда жок,
Айнымас жүрек, күлкік-бал.
Ғылым окып білгенше,
Тыным, тыныштык таппаған,
Дүниені кезіл көргенше,
Рахат іздеп жатпаған.

“Ацам баласы -бауырын”, - деп өзі айткандай, Абай Абдрах- 
маннын халык азаматы, ізгілік сыр-сипаттарын тізіп, теріп 
келтіріп, оларды шәкірттергс де, талімгер-үстаздарға да өнеге, 
бағыт-бағдарлама ретінде үсынған сиякты.

Орынсызды айтпаған,
Түзу жолдан кайтпаған,
Жаксылык кылар орыңца,
Аянып бойын тартпаған.
Ортасында көпірдіц 
Арамынан татпаған 
Өмір бойы талпынып,
Ғылым іздеп жатпаған.
ТүрЛСНІП ТӨрС бОЛДЫМ ДСП
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Есерленіл шатпаған.
Жүз мын тенге келсе де 
Махаббатын сатпаған 
Жүйріктікпен шалкымай 
Тура сөзді жактаған.
Бала айтса да хак сөэді 
Бүрылмастан токтаған.

Абайдын жоғарьша келтірілген және баска өлендеріңце 
кездесетін педағогикалык мазмүнды пайыңцаулары мен ой коры- 
тындылары онын кара сөздеріндегі тәлім-тәрбиелік дидакгика- 
лык идеяларымен астасып, сабактасып жатады. Мәселен, онын 
“Ғылым таппай мактанба” атгы өленіндегі жәйтгер отыз екінші 
кара сөзіндегі білім, ғылым үйренушілерге койылатын педагогика- 
психологиялык шарт-талаптарға толык уйлеседі.
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АБАЙ ӨЛЕҢДЕРІНДЕП ҒҮМЫР ДИАЛЕКТИКАСЫ

Өшр, дүние дегенін, 
Ағып жаткаи су екен. 
Жаксы-жаман көргенің, 
Ойлай берсгн, у  екен.

Абай

Кейінгі кеэдерде әсіресе үлы акьшнын 150 жылдык “Торкалы 
тойы” карсаңычца Абай мүрасы туралы жарык көрген ғылыми 
зерттеулерде жалпы Абайтану ғылымы, онык әдістемесі, кәзіргі 
жағдайы мен кслешегі, бірсыпыра саликалы мәселелер койылып 
жүр. Бүл орайда академик С.Кіфабаевтын “ Абай және казіргі 
заман” атгы енбекте койған - “Абайпын әлеуметгік, саяси 
көзкарасын зертгеуде коғам танушы ғалымдар белсенділік 
көрсстуді кажет деп білеміз. Бүл салада бүрын жүргізілген 
зертгеулер - бүгін түгастай кайта каралуы керек”, /17-бст/ - 
деғен ойлары назар аударарлык. Мүнан туьшдайтын аса зәру, 
манызды міндетгердіц бірі - Абай шығармаларын топтай, карас- 
тырылған такырыбы мен мазмүн тектестігі, байланыстылығы 
бойынша эерттеу мәселесі. Абайтанушы Ж.Ысмағүлов бүл 
төціректегі кемшілікгер мен міцаеттерді саралай келіп, “Абай 
жөнінде каншама көп айтылып, көп жазылса да, оның бүкіл 
шығармашылык мүрасын, оньщ ішінде акындык казьшасьш 
түгас алып, сонан соң оны белгілі бір такырыптарға бөліп 
немесе баска бір принциппен жіктеп, шығармалардың ішкі 
мазмүнына тереңірек үніле, жан-жакты талаай, окырман кауымға 
неғүрлым тугел, түтас калпында жеткізерліктсй кең алымды 
зерггеулер әлі де жеткіліксіз екенін” - нактылай айтаоы. (Сонда 
128 бе:).

Мүңцай әдіснамалык көэкарас ғылымныц берекелі де кемел 
болуы үшін түгасты бвліктерге бөліп талдай келіп, сонан сон одан 
алынған дербес корьпъіндыларды етене біріктіре карастыру, яки 
анализ және синтез ойлау әдістерін үштастыру жөніндегі 
логикалык кағидаға сай келеді. Бүл түрғыдан алып к^ағанда 
үлкен ойшыл, философ акьшнын өлеңдеріндегі жалпы өмір, 
адам ғүмыры, замана ағымы туралы терен толғаныстары, жіті 
байкамдары, оларды алеңмен өрнектеу жолдары - өз алдына 
жеке дербес Әнгіме, зерттеу нысаны болуға өбден лайык 
дүниелер екекдігі басы ашык, даусыз мәселе.
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Жалгіы, өмір мен өлім мәселесі - Шығыс пен Батыстың 
ойшыл акындарьшың шығармашылығыңца елеулі орны бар. 
дәстүрлі такырып. Бүл такырыпта сонау әл-Фараби бабамыздан 
бастап сандаған үрпак шайырлары тербеле калам тартканы 
тарихтан мәлім.

Біз бір мейман бұл жайда аз-ак күндік, 
Болымсызға таласын күн өткіздік.
Анталасып аптыкпа тар капаска,
Адамға әлем мексн - ол мәңгілік, -

деп әл-Фараби вмір сүру аукымын, ксңістігін бүл дүнис мсн ол 
дүниені біріктіріп, кеңейте сөйлесе, онын ізбасарлары Абду өли 
Ибн Сина мен Омар Хайям екеуіне бірдей телінііі жүрген мына 
шумакта:

Дүниенік бар түкпірін оймен шалдым,
Сатурннын сырын да танып болдым,
Сан тоскауыл, туйіндер шешілгенмен,
О, ажал, жалғыз жүмбак калып койдын-

деп адам ғүмырынык бүл жалғандағы сощ и нүктесі • елімнін 
сыр-сикырын болжап, біле алмай дағдарыска түседі.

Абай өлечцеріцде де ғүмыр диалектикасынын бүл мәселелсрі 
сан кырынан козғалыл, сөз болады, өмірдін баянсыздығы, 
шолактығы, картайып, ғүмырды лайыкты түрде сүре білу, ак 
өлімнін келмей калмайтындығы, тен мен жан, ол дүние жайы 
терең ой-ііарасат талкысына түседі, окушыларға ой тастарлык- 
тай салддрлы үлағат-өсиезтер түжырымдалады. Абай мүнда 
бүрынғы ескі шиырды кайталамай, соны шешімдер, жауаптар 
іздеп, сан алуан ой толғамдарына, мүңды лирикалык суреттсу- 
лерге ырык береді. Оларды уыты күшті өлең сөздері, соны да 
тосын тенеулер аркылы кестслеуге тырысады. Бір макала 
көлемінде бүл төніректегі Абай козғаған мәселелердің барша 
мән-жайьш, екжей-текжейін айтыи, түгесу мүмкін емес. Біз бүл 
арада азды-көііті өзіміз окып, зерделеген пайымдауларымызды 
ортаға салмакшымыэ.

Ғүмыр сырын, оның өткіншілігі мен түрлаусыздығын Абай 
ете ерте зүсінген, жана мүнды ііендешілікгіен адамның дер 
кезінде аңғара бермейтіндігі жөніндс үнемі ар түрлі макамда өлен 
шумактарымен өрнекгеп отырған. Сонау бозбала кезіндс 
шиғарған әзіл-оснак өлецінде:
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Сап-сап, көнілім, сап көңілім!
Сана кылма бекерге!
Сана кылғанмен пайда жок.
Дүние даяр өтерге,
Ажал даяр жстсрге, -

екенін, естиярлыкпен ерте ескерсе, кейінірек туған “Балалык 
өтгі, білдің бе?” атш  өлснінде ғүмырдың өзгеру тездігін, күбылу 
жылдамдығын, кэріліктің әлі-ак келіп каларын риторикалык 
сауалдар тізбегі аркылы ойнакыландыра:

Балалык өтті білдік бе?
Жігітгіккс келдін бе?
Жігітгік өтгі көрдін бе?
Кәрілікке көңдің бе? -

ДСП накыштауында терен философиялық астар жатканын байкау 
киын емес. Бүл сарын Абайдың баска өлендерінде тереңдей, 
салмактана түсіп, акынның негіэгі түракты такырып, мәселелері- 
кіН бөріне айналааы, онын мүндағы үстанған басты кредосы - 
бүл дүниеде бір Алладан басканын бөрі өзгереді, туады, өседі, 
өледі, өшеді, сол шактаулы ғүмырдың кесіп-пішілген өлшеміне 
орай өмір сүріп, харакет кылып, мүмкіндерінше іс тындыру 
кажеттілігі. Мәселен:

Жас картаймак, жок түрмак, туған өлмек, 
Тағдыр жок өткен өмір кайта келмек.
Баскан із, көрген кызык артта калмак.
Бір күцайдан басканың бәрі өзгермек.

немесе

Бір дәурен кемді күнге - бозбалалык, 
Қартаймастай кврмелік, ойланалык,
Жабдыкта көкірек зор, уайым жок.
Дейміэ де ешнәрседен корғанарлык 
“Еье” “Еһсгс" елірме, бозбалалар 
Бүл бес күндік бір майдан ер сынарлык.
Әсем балдык өлгенше кім кыларлык 
Оған да мезгіл болар токтатарлык.

Үлы суретііер акын ғүмыр диа;іектикасьш көрсстуде 
поэтикалык жаңа гөсілдср колдана отырып, өмір ағымының 
сыр-астарын дөп басып көрсететін біртума туындылар жасайды. 
М ү н ы н  айкын үлгісі ретінде оньш өйгілі “Тоты к ү с  т ү с т і
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көбелек”, “Сағатгың шыкылдағы емес ермек” сиякты інз^- 
маржандарын келтіруге болады. Бүлардың көпшілік кеңінен бірін- 
шісіцце Абай тоты к ү с ,  бәйшешек сиякты ғүмыры әсем, келте 
табиғат түлектері мен адамзат тіршілік болмысын, тынысын 
катар алыіі, “бес күндік” дүниенің күйлеулік к ү л ы  болмай, 
болымды іс-әрекет, алымды акыл-ой аркылы онын кожасы 
болып өту мүраты жакаурата ишаратпен бейленеледі:

Тоты күс түсті көбелек 
Жаз айларда гулемек.
Бәйшешек солмак, күйремек,
Көбелек өлмек, сиремек.
Лдамзатка не керек 
Сүймек, сезбек, кейімек,
Харакет кылмак, жүгірмек,
Акшімен ойлап сөйлемек 
Әркімді заман сүйремек,
Замакды кай жан билемек?
Заманға жаман күйлемек,
Замана оны илемек.

Ал екіншісінде ғүмыр барысы, жүрісі тьшымсыз, үздіксіз етіп 
жаткан уакыт аркылы салғастыра сүреттеліп, оның шын мәнінде 
пендеге білінбей, мейірімсіз де толассыз вгіп, ғүмырды үрлап 
жатканы ескертіледі.

Сағаттын шыкылдағы емес ермек.
Һамииіа өмір етііек ол білдірмек.
Бір минут бір кісінің өміріне үксас,
Өтті, өлді, тағдыр жок кайта келмек.
Сағатгың өзі үры шыкылдаған.
Өмірді бііщірметен күнде үрлаі^ан.
Тиянак жок түрлау жок, келді. кетті,
Қайта ойланбас, бүрылмас бүдцыр заман.
Өткен өмір белгісі - осы сыбдыр,
Көңілді күнде сындыр, әлде тыіідыр...

Ғүмырдың бір сәт токтамай, сырғыған сынаиша өтс шығары, 
соны аңғарыіі, бүл дүние үшін өкінішсіз, канысыз, абыройлы 
өмір өткізу әркімнін арман-мүңы болуы; “дүниснін кетігін тауып 
калану” кажеггіп туралы Абай әркез айтыіі, ой тастап отырады. 
Мысалы:
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Жалыны кайтар дененің, 
Үнсмі түрмас осы шак. 
Талайғы кәрі дүниенің, 
Бір кстігін үстап бак.

немесе:
Ой, дәурсн өмір емес, бір көрген түс.
Ойға тойма, кызыкты киялдан күс.
Қарашы, өз бойында түгел ме екен.
Ыстык жүрек, өк-шырай, куат пен күш, -

деп кыска да нүска кесім айтса, бүл туралы: “Көк түман - 
алдындағы келер заман”, деп басталатын шығармасында оны 
келешекпен байланыстырар келелі сөз козғайды:

Көк түман - алдыңдағы келср заман,
Үмітгі сөулс етіп көз көп кадалған.
Көп жылдар көп күнді айдап келе жатыр.
Сипат жок, суретге жок көзім талған,
Ол күндер - өткен күнмен бәрі бір бәс,
Келер, кетер, артына түк калдырмас.
Сонын бірі - аркаулы таусыншак күн.
Арғысын бір-ак алла біледі рас.
Әділетгік, арлылык, махаббат пен,
Үй жодцасын кабірден әрі өткенде.

Ғүмыр диалектикасына түгеддей бағышталған Абайдын бас- 
аяғы бес шумактан түратын бірегей шығармасы; “Нүрлы аспанға 
тьфысып өскенсін сен” өлеңін өз алдында дербес философиялык 
трактатка түрарлык дүние деп атаса артык болмас еді. Мүчда 
өуелі ғүмырдың балауса, жастык шағынын каперсіз үлкен 
үмітп.^н басталатыны көктемгі жас егін, көк өрім өсімдікпен 
баламалап, салыстыра бейнелейді

Нүрлы аспанға тырысып өскенсіц сен,
Менмен, керден, кайғысыз ер көңілмен. 
Жаэғытүрым жасырып жердің бетін,
Жасыл шөппен бой жеткен егінмен тек.

Бүл кайғысыз, капысыз мажыражай жастык шак ешбір 
тіршілік иесінін басында түрактап калмак емес. Рахымсыз 
жылдар, уакыт тізбегі өте келе, адам масағы дәнге толыіі піскен 
егіндей толысып, есею дәуренін басынан кешіреді, онын арғы 
жағы - кәрілік ксзен.
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Орак келер, орылар мезгіл жетті.
Жылы менен суыктың бәрін көріп,
Қайран көңіл кайыспай кайрат етгі.
Ауыр ойды көтеріп ауырған жан,
Қайғы касірет жүзіце белгі салған.
Дәні толык, басы үлкен егіндей-ак.
Сснін де басын имек жерге таман.

Бүл табиғи КҮбылыстын, өзгерістіц акыры. Тіршілік • бол- 
мыстың КҮрдымы дауасыз түрде өлімге ауысуы, “Тумак бар 
жерде, өлмек барлығы” өленде аскан тапкырлыкпен, шымыр да 
шынайы сөз тіркестері аркылы кестеленеді:

Өлейін деп алмсйді, өлерлік жан 
Әсте өлмесін білгендей кылык кылған.
Ажал келіп бас салса, жанды үрласа 
Өмір кайда, сен кайда, соны да ойлан.
Адамзат - бүгін адам, ертен топырак,
Бүгінгі өмір жаркылдай алдар бірак.
Ертең өзік кайдасың білемісін- 
Өлмек үшін туғансыз, ойлап шырак-

Абайдың өмір, кәрілік, өлім туралы мүңдай философиялық 
1'олғаныстары баска өлендерінде де үшырасып отырады.

Сүм дүние тонап жатыр, ісік бар ма,
Баяғы күш, баяғы түсің бар ма?
Аііды үміт, арты өкініш алдамшы өмір,
Желікііен жерге тыкпас кісін бар ма?!
Дәмі кайтпас, бүзылмас тәтгі бар ма?
Бір бес күннің орны жок айтығарға 
Қай кызығы татиды ку өмірдің,
Татуды араз, жакынды жат кыларға.

немесе:

Қарашама өмір түр.
Токтатсам токсан көнер ме?
Артіағы майда көңіл жүр,
Жа;іынсаң кайтып ке;іер ме?

Адам ғүмырының кыскалығы, арманының үлксндігі арасын- 
дағы керағарлыкты, диалектикалык кайшылыкты Абай өзінін 
Ә Й 1 І Л І  “Сегіз аяғында” былай түйімдейді:

56



Қайратым мәлім,
Келмейді әлім,
Максүт-алыс, өмір-шак,
Өткен соң базар,
Қайткан соң ажар.
Не болады күр кожак?!
Кештеп кайтар жол емес,
Жол азығым мол емес.

Абайдын пайымы бойынша, адам • пенде, онын бүл дүниеде 
үзак та кызык ғүмыр сүре бергісі келеді, алайда табиғат заңын 
ешкім аттап өте алмайды, жастык кетеді, өмір жәрменкесі 
көрген түстей өте шығады. Көңіл күлазиды, к.иыңдығы мен 
кызығы косарланған өткен шак сағыныш, аңсар көгінде 
алыстағы сағымдай елес беріп есте калады.

Есінде бар ма жас күнін.
Кімді көрсен - бірі ДОС.
Махаббат, кызык, мал мен бак 
Көрінуші еді доска ортак.
Үміт жакын, көңіл ак 
Болар ма сондай кызык шак?
Қүдай-ау, кайда сол жылдар.
Махаббат кызык мол жылдар?!
Акырын, акырын шегініп.
Алыстап кетп-ау күрғырлар.

“Ғабидоллаға” атты өлеңінде акын ғүмырдың өлшеулі, кыска 
екенін өмірі тым келте, дәмесі зор жауказын реңінін толып, 
тозуына салыстыра суретгейді, һәм жастарға ғибрат етеді;

Жазғытүрым кылтиған бір жауказын.
Қайдан білсін өмірдің көбін - азын,
Бәйтерекгі күндейці жетемін деп,
Жылы күнге мае болып, көрсе жазын.
Күз келген сон тамырын үсік шалыгі.
Бетегеге жете алмай болар жазым.
Мен дағы көп есітгім жастык назын,
Қол жетпеске кол созар бар ма ылажың? 
“Боламын мен” жүргенде болат кайтып.
Жалын сөніп, жас жүзін басады әжім.
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Алайда Абай өткінші ғүмыр, катыгез ажал туралы 
философиялык шындыкты жайып сала отырып, күйреуіктік, 
шарасыздык., үрейленушілік тәріздес ниет-пиғылға біржола 
беріліп кетуді к,үптамайды, еңбек, күрес, адалдыкпсн өмір кешуді 
насихаттайды, уағыздайды. Адамға сын бүл жолда адамгершілік- 
ке, таза дінге берік болуды күрал етіп нүскайды:

Кеше бала ең, кедцің ғой талай жаска,
Көз жетгі бір калыпта түра алмаска.
Адамды сүй алланың хикметін сез,
Не кызык бар өмірде онан баска?!

Өмірдін басы мен акыры болуы - КҮдайдың, жаратылыстың 
заңы, ендеше осы өзіңе өлшей берілген аралыкта адал болыл, 
адам болып, “күламай, тура ет”, дейді үстаз:

Өмір жолы - тар сокпак, бір иген жак,
Иілтіп, екі басын үстаған хак.
Имек жолда тиянақ, тегістік жок 
Қүлап кетпе, тура шык, көзіңе бақ.

Абай “бескүндік” өткінші - фәни дүниемен мәңгі баки өмір 
ара салмағын таразылап, терең ойластыруды ескертеді.

Кім жүрер тіршілікке көніл бермей,
Бакы калмас фәнидің міиін көрмей.
Міні кайда екенін біле алмассын,
Терең ойдың телміріп соңына ермей.

Бірак ойшьиі акын фәнн деп, “опасыз” деп бүл дүниеден 
жсрдегі тірліктен баз кешіп, екі ко;щы төбеге койып харакетсіз 
отырып калуды немесе дәруіш болып ел кезіп, тентіреп кетуді 
еш коадамайды. Оның бүл түрғыда көрсеткен, нүскаған шипалы 
жолы ерінбей еңбек ету, имандылыкпен салауатты ғүмыр 
кешу, NfYMidH калырыкша өлгенде еліңе елерліктей азды-көпті 
мүра калдыру, із тастау. Абай өлеңдерінде өткен ғүлама - 
фалсафашылдар үшығына жете алмай кеткен бүл мәселе, яғни 
ө.іім мен өмір ара-катынасы табиғи сабактастығы мен 
жалғастығы әр кырынан сөз болыіі, корытындысында бүл 
дүкислс алал да магыналы түрмыс күрған кісіге ак алімніц 
жаітығы жок, оның ісабірден ары өткенде де беті жарык деген 
салауаіты т\йін айтьыаяы;
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Көп адам дүниеге бой алдырған.
Бой алдырып аяғын көп шалдырған.
Өлді деуге сия ма, ойлаңдаршы,
Өлмейтүғын артына сөз калдырған?
Дүниеге дос акиретке бірдей болмас, - 
Екеуі тап бірдей орныға алмас.
Дүниеге ынтык, махшарға амалсыздын 
Иманын түғел деуге аузым бармас.

Лермонтовтың “Молитва” / “Қасиетгі дүға”/  өлеңінің аударма- 
сына өзі енгізген косымша шумағында Абай өмірге парапар 
келетін жаксы өлім бар екенін уәж етіп, оған лайыктану үшін 
тіршілікте махаббатты ту кып үстап, абыройлы игіліісгі үлгілі 
екбек ету аркылы халкыңа шама-шаркынша мүра калдыруды 
өсиет етеді.

Бүл өмірдің кызығы махаббатпен,
Көрге кірсең үлгілі жаксы атакпен.
Артгағыға сөзіц мен ісін калса,
Өлсен де, өлмегенмен боласын тец.

Абайдын ғүмыр диалектикасыцца “мен” және “менікі” деген 
философиялик үғындар кездеседі. Мүндағы “мен” - адам жаны, 
тані, физикалык денесі, тән - табиғи нәрсе - тозады, өледі, жан 
рухани нәрсе тозбайды, өлмейді, мәңгілік дегенге саятьш 
сиякты. Оның пікіршше, “мен” мен “менікінің” ажырасуы - өлу 
емес, мүны адамнын мән-мәнісінік, түн болмысының бір салааан 
екінші сапаға ауысуы, яғни тән мәйіт болып бүл дүниеде 
калғаңда жан рух болып баска мәңплік коныска орынға көшуі 
ДСП түсіну кисынға келеді.

Өлсе өлер табиғат, адам өлмес.
Ол бірак кайтып келіп, ойнап күлмес.
“Мені” мен “меніхінік” айрылғаным 
Өлді де ат койыпты өңкей білмес.
Акыл мен жан “мен өзім, тән-менікі,
“Мені” мен “менікінің” мағынасы - екі.
“Мен” өлмекке тағдыр жок әуел, бастан, 
“Менікі” өлсе өлсін, оған бекі.

Олай болса, 6үл думиеде, нәпсі тән күзырларын шамасыз 
күйттей бермей, адам ғүмырының негізгі мән-мәнісі - әділет, 
арлылык, махаббгт, шапағат т.б. мәңгілік, рухани казына жиьш- 
теріп өтуді өсиет етеді ойшыл үстаз.
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Шырактар, ынталарың, "менікіңде 
Тән күмарын іздейсіц күні-түндс 
Әділеттік, арлылык, махаббат пен 
Үй жолдасың кабірден әрі өткснде 
Адам ғапыл дүниені деп менікі.
Менікі деп жүргенің бәрі онікі.
Тән калып, мал да калып, жан кеткенде,
Соңда ойла, болады не сенікі?

Ғүмыр мен ажал түтастығы, “біреуге жай, біреугс тез” 
келегін каза баска түскен шактарда болған іскс болаттай болып, 
“кайғы келсе карсы түру” керектігі сиякты токтам-байламдар 
Абайдын сүйікті перзенті Абдрахмен кайтыс болғандағы жоктау, 
жакындарын жүбату өлендеріне де өзек болады. Мәселен,

Ажал тура келіен соң,
Шыдатпайды берікті.
Ғариіітікке көз жстті,
Алғаннан соң серікті.
Өмірін берғен күдайым,
Ажалын да берінті.

немесе;

Үмытканың жарамас 
Жаратушы КҮлайды.
Халык билеіен ііатшалар 
Уакыпъі жетсе күлайды,
Дәл уакыіы жеікенде,
Талайдың іл іі курайды,
Расулді алган бүл влім,
Кімнен жнңді сүрайды, - дсгснлер сиякты.

Ал енді аяулы інісі Оснан өліенде шығарган жоктау, мараііаттау 
өлеңінле бүл ғүмырды ерлікііен, адамшылык-абыроймен өткізген 
жайсаң азамаггың үздік үлгісін кнрсетеді:

Жаймаган туың жыкимай,
Жасканыіі жаудан гы»ылмай,
Жаксы нмірің бүзылмай.
Жас куаіың юзылмай.
Жа.'іын жүрек суымбаи.
Жаіі біікенііен іүцымеи,
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Жайдарлы жүзін жабылмай.
Жайдактап кашып сабылмай,
Жан біткенге жалынбай.
Жаксы өліпсін, япырмай.

Біз сөзімідці кемеңгер акыннын осьшдай асыл да аскак 
жоддарымен аяктауды жөн көрдік.
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АБАЙ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ҒАЛЫМДАР ХАҚЫНДА

Ғыльшды іэдеп,
Дүниені көздеп,
Екі жакка үңиідім.

Абай

Данышпан Абай шығармаларында ғылым, ғалыццар, ғылым- 
білім үйрену туралы мәселелер үлкен орын алады. Бүл кеэдейсок 
емес, өйткені ол сонау Платон, Аристотель, әл-Фараби тәріздес 
хакимдердін жолын үстап, дамытып, ғылымды, бүкіл дүниені де, 
адамды да танытып, білдіретін күдіретгі күш-күрал дсп санаған 
ғүламалар санатына косылады.

Абай мүсылман шығысы философиясы мен ғылымьшда 
бастау алған үрдісті жаңғыртып үластырып, жаратушы бір Алла 
мен табиғатты, адамзатты бірлікте, өзара етене байланыста 
карастырады. Мүндағы оның басшылыкка алған негізгі діни- 
философиялык кредосы бүкіл жансыз, жанды әлем, яғни 
габиғат, оның күбылыстары Алла тағаланын шексіз қүдіретінін 
хикметінін көрінісі, туындысы, бүл тылсым дүниені білуге 
ынтығу, үмтылу, махаббаттану - онын иесі, жаратушысы КҮДаЙ- 
тағаланык шексіз, сансыз кереметтері мен сипаттарын сезіп 
білуге бастар, апарар бірден-бір акикат жол. Б ү л  ғылым күдіреті 
аркылы жүзеге асады. Абай өзініц әйгілі отыз сегізінші сөзіңце 
бүл түрғыны, кағиданы былай негіздейді: “Адамныц білімі 
хакикатка, растыкка КҮмар болып, әр нәрсеніц емес, һамманы 
бііегүғын ғылымға ынтыктыктың өзіне де адамға өзіндік ғылым 
береді. Әнің үшін ол алланың өзіне ғашыктык керек. Ғылым- 
а,ьіаны бір сипаты, ел хакикат оған ғашыктыктың өзі де хаклык 
Һәм адамдык дүрдеп келіп, өлшеусіз, шексіз жаратылысты 
ғьыым күдіреті аркылы танып, білу оны жараткан бір күдайдың 
хикметін, керемегіерін сезіп білуге мүмкінііік беретінін 
негіздейді.

Мүндай танымцык харакет талап, ниет, махаббат, әділет 
аркьыы жүзеге асады. Б ү л  төңіректегі ойларын А б ^  өзінін 
кі<ірик. бесінші сөзінде былай нацтылайды: “Біз жаратушы смсс, 
жараікаи көлеңкесіне карап білетүғын пәндеміз. Сол махаббат 
иен ғаделетке карай тарпіакішз, сол алланың хикметін біреуден 
біреу анығырак сезбеклен артылады. Нандым, сеңдім демек, 
наицырамын, сендіремін деген емес.

Аламшы;іыктың алды-махаббат, ғаделег, сезім. Бүлардың 
керек емес жері жок, кірісііейтүгын да жері жок. Ол жараткан
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тәнірінін ісі... Махаббат, сезім кімде көбірек болса, ол кісі 
ғалым, сол ғакил. БЬ жанымыздан ғылым шығара алмаймыз, 
жаралып жасалып койған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, 
акылмен біліп”.

Абай окымыстыларды үстаған тарикаттары, білім тереңцілігі 
мен жан-жактылығына т.б. жағдайлары бойьгаша екі топка 
бөледі. Біріншілері бүрыннан калыптасып мәһшур болған, 
зиялы кауым калткысыз кабылдаған наклия шындыктарды 
айтып уағыздаса, екіншілері - логикалык себеп-кисындар мен 
дәлел-пікірлерғе сүйенеіін акли шыңдыктарды ашып, көрсетуді 
мүрат туткаңцар, соған ғүмырларын арнағаршар. Б ү л  екі денгей- 
дәрежедегі ғылым-білім иелерін ел былай парыктайды: “каким, 
ғалым асыдда бір сөз, бірак ғарафта баскалар дүр. Дүниеде 
ғылым заьири /сырт, үстірт ғылым/ бар, олар айтылмыштарды 
наклия деп те атайы, бүл наклияға ж^ріхтер ғалым атанады. 
Қүдай тағала ешбір нәрсені себепсіз жаратпаған, мүны ізерлеп 
тәфәкігару фи әла иллаһи /Алланы ойлармен танырсын/ деген 
хадиске бинаән /негідделген/ бүл сүнғати күдайдан /күцайдын 
жаратканын/ ізерлеп хикимет күдайға, пенде өз акылы жетерлі 
кадарі ғана /білсем деген өрбір істік себебін іздеушілерге каким 
ат койған”.

Абай үлкен ілгерілеушілік, жанашылдык танытып шынайы 
білімпаз, рационал ғылыңдарды мүмкін болғанынша жете 
менгерген какимаерді ерекше кошаметгеп, олардың адамзат 
игілігі үшін сікірген еңбектерін жоғары бағалайды. Ол былай 
дейці; “Адаспай тура ізідеген какимдер болмаса, дүние ойран 
І^лар еді. Фиғыл пәңценщ казығы - осы жаксы какимдер, әр 
нәрсе дүниеде солардың истиктажы тапкандары бірләп рыуаж 
т а ^ ы .  Бүлардык ісінік көбі дүние ісі, ләкин осы какимдердін 
жасағын, тараткан істері акиретке егщдік болатын дүние сол. 
Әрбір іалым каким емес, әрбір каким ғалым”.

Шығыстың үлы энциклопедист окымыстылары дәстүрлерін 
колдап, дамыта келіп Абайдын баска дінце'гі /ғайри дін/ Сократ, 
Платон, Аристотель т.б. бүрын>соңғы хакимаердін де ғылым- 
өнердегі орасан зор кьізмет-әрекеттерін пәш етіп, өнеге етуін өз 
заманы үшін үлкен көрегеццік, ерлік деп санау керек. “Ғайри 
діннін какимщері, - дейді ел, дін үстазымыз емес болса да, дінце 
басшымыз күцайдын елшісі - пайғамбарымыздын кадис шарифі, 
хаирун нас мәы янфағуннас /адамның жаксысы-адамға панда 
келтірген адам/ деген. Бүл какимдер үйкы, тыныштык, әуес 
кызыктын бәрін койып, адам баласына пайдалы іс 
шығармашылығына, яғни электрді тауып аспаннан жақды бүрып
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аііып, дүниенің бір шетінен кдзір жауып алып түрып, ет пен суға 
кайласын тауып, мың адам кыла алмастай кызмстгер істстіп 
түрғандығы, уахсусан адам баласының акыл-пікірін үстартьш хак 
пенен батылдыкты айырмакты үйретксндігі - баршасы нафиғлык 
/пайдалы/ болған соң, біздін оларға міңцстксрлігімізгс дағуа 
жок”.

Мүңцағы Абай колданған “от пен суға кайласьга /айласын/ 
тауьш мың адам кыла алмастай кызметгер істетіп койып 
түрғандығы” деген пікірде, біздінше, үлкен ғылми-тсхникалык 
астар жаткан сиякты. Шықцығьшда “механика", “техника” деген 
термин сөздердін түц төркіні ежелгі грек окьімыстыларынан 
алынған, ол күлык, кайла /айла/ деген үғымды бідціреді. Кейінгі 
шығыс ғүламалары /әл-Фараби т.б./ бұл сөздін аясын кеңейтіп 
оны ғылымнын математикаға катысты бір тарауьша айналдыр- 
ған. Бүл казіргі математикалык инженерияға сай келеді. Байьт- 
тай караған кісі “айласын /кайласын/ тауып” дегеңце, Абай да 
білім-өнерді, техниканы меңзеп отырғанын байкайды.

Абайда тіпіі музыка, поэзия ғылыми-математикалык 
негіздеріне катысты терминдер үшырасады. Мысалы: “салған ән 
көленкесі сол көңілдін тактысына билесін ол КҮлакка”, немесе 
өткір өлең сөздері күрылымы туралы “куаты отгай бүркырап, 
уәзінге өлшеп тізілген” деген жолдардағы “такты”, “уәзін” 
ғылыми термин сөздер санатына жатдцы, олар музыкалык және 
поэтикалык ырғактардың, түзілістердің сандык /математикалык/ 
өлшемдерін білдіреді. Тіпті бір өленінде Абай ондык санныц 
жүйесіндегі /арифметикадағы/ нөл мен бір /единица/ сащіардыц 
алатын орыңдарын дүрыс тауып бағалайды және оларды тенеу 
максаты үшін ойнакы әдемі пайдаланады;

Единица - жаксысы,
Ерген елі бейне нөл.
Единица налсіз-ак 
Өз басындык болар сол.
Единица кеткенде.
Не болады, өңшең нөл?

Абайдың шынайы ғалымдар мен дүмше молдалар, арам ниетті 
ишандар әрекет-тірліктерінің арасын ажыратып ашып беруіңде 
үлкен әділдік талғампаздык жатыр. Ол - “Бүл заманнык 
моллалары хаким атына дүшпан болды. Бүлары білімсіздік, 
бәлки бүзык фиғыл... Олардын шәкіртгерінің көбі біраз ғарап- 
парсыдан тіл үйренсе, бірлі-жарым болымсыз сөз бахас үйренсе, 
соған мәз болып, өзіне өзгешілік беремін деп әуре болыпі
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жүртка паЯдасы тимек түгіл, түрлі-түрлі зарарлар хасил 
кылады”, десс, екінші бір жерде: “Моллалар Tvpa түрсын, 
хусусан бүл заманның ишандарынан бек сак болыңыздар. Ол 
фитна /бүзылған/ ғалым, бүлардан залалдан баска ешнәрсе 
шыкпайщы. Өздері хүкім шариғатты таза білмейді, көбі нааан 
болады. Бүлардын сүйгені надандар, сөйлегені жалған, дәлелдері 
тасбығы мен шалмалары, онан баска ешнәрсе жок”, - деп катан 
есқертеді.

Айтыс, эвристикалык әңгіме турінде жазылған он жетінші 
свзінае Абай кайрат, акыл, жүрек үшеуінін өз өнерлері, 
артыкшылыктары туралы таластарына ғалымға төрелік жасата- 
ды. Сөз былай аякталады: “Осы үшеуін басыцды кос, онын 
ішінде жүрекке билет, - деп үктырып айтушының аты ғалым 
екен. - Осы үшсудін бір кісідсй, менін /әлгі/ айтканымдай 
табылсаидар, табанынын топырағы көзге сүрлерлік касиеті адам - 
сол. Үшеуін ала болсан, жүректі жактадым. Қүдайшылык сонда, 
калпында таза сакта, күдай-тағала калпыңа әрдайым карайды деп 
кітаптын айтканы осы депті”.

Абайдын отыз бірінші және отыз екінші сөздерінде акыл мен 
ғылымды және оларды оздыратын себеп-шарттар дәйектеледі. 
Мәселен, ол отыз бірінші сөзіңце ғьшым, білім га^рудін естіген 
нәрсені үмытпаудық негізгі бір шарты ретінде “...ой кеселді 
нәрселерден кашык болу керек. Егер ол кез болып калса, 
салынбау керек. Ой кеседцері; уайымсыз салғырттык, ойыншы- 
күлкішілдік, я бір кайғыға салыну, я бір нәрсеге күмарлык пайда 
болу секілді. БУл төрт нәрсе акыл мен ғылымды тоздыратын 
нәрселср”.

Осыдан кейінгі сөзінде Абай акыл ғылымды оздыратын, 
өсіретін, орныктыратын алты шартты негіэдейді. Мысалы, 
бүлардың екіншісі “ғылымды үйренғенде, акикат максатпен 
білмек үшін үйренбек керек. Бахаска бола Үйренбе, азырак бахас 
көңіліңді пысыктандырмак үшін заладды емес, көбірек бахас 
адамды түземек түгіл, бүзады... Бахас-өзі де ғылымнын бір жолы, 
бірак оған хірслану /тым берілу/ жарамайды. Егер хірсланса, өз 
сөзімшіл ғүрурлык ' /меммеці^х/, мактаншактык, хүсідшілік 
бойын женсе, ондай'кіс1 бойына корлык келтіретүғын өтіріктен 
де, өсектен де, үрсып төбелесуден де кашык болмайды”. 
.“Алтыншысы - ғылычды, акыдды сактайтүғын мінез дегсн 
сауыты болады. Сол мінез бүзылмасын! Керсокызарлыкпен, 
женідцікпен, біреудіц орынсыз сөзінде, я бір кез келген кызыкка 
шайкалып кала ^рсең , мінеэдін беріктігі бүзылдцы. Онан сон 
окып, Үйреніп те пайда жок”.
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Ғылым игерудің, ғалым болудың осы тектес алғы шарттары 
Абайдың әйгілі “Ғылым таппай мактанба” деп басталатын 
дидактикалык өлеңінде де көрініс тапкан.

Ғылымның кадір-касиетін тану, ғылым иесі - имацды, 
парасатты азамат болуға үмтылу кахеттілігі Абайдың баска да 
көп шығармаларында кездесіп отырады. Мәселен, оныншы 
сөзінде: “Сол малды сарып кылып, ғылым табу керек. Өзін таба 
алмасаң, балаң тапсын. Ғылымсыз окыған намаз, тұткан ораза, 
кылған каж, ешбір ғибадар орнына бармайды,” - деп өтіне өсиет 
айтады. Көпке белгілі мына өлеңінде:

Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын көре түра тексермедім.
Ер жеткен соң түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім, -

деп өз өкінішін, наласын, ортаға жайып салады. Баска бір 
сөзінде Абай “Біз ғылымды сатып, мал іэдемек емеспіз. Малме- 
нен ғылым кәсіп кылмакпыз. Өнер өзі де мал, өнерді үйренбек 
өзі де ихсан”, - екенін сскерте келіп, бүл төніректе түйгендерін 
“Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көніл бөлссңіз”, “Баламды 
медіресеге біл деп бердім, кызмет кылсын деп бермедім” жвне 
баска осы тектес өлең жолдарымен кескіндейді.

Жоғарыда айтылған адамда кайрат, акыл, жүрек және ғылым 
бірлесуінің ізгі мәнісін акын:

Акыл, кайрат, жүректі бірдей үста,
Сонда толык боласың едаен бөлек.
Біреуінің күні жок біреуінсіз,
Ғылым сол, үшеуінің жөнін білмек,

деген шумак аркылы шегелейді, тағы бір өлеңіңде ол;

Жастыктың оты, кайдасың,
Жүректі түртіп козғамай?
Ғылымның бшім ііайдасын,
Дүниенің көркін болжамай? -

ден шамырканады.

Ғылымсыз акыл таупык болмайды екен, 
Болмаса күр суретсің бекер түрған.
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Ғылымды іэдеп,
Дүниені көэдеп,
Екі жакка үңілдім

Бір ғылымның,
Бәрі де кесел асканға 
Үйткен ааам жолығар,
Кешікпей-ак тосканға,

сипаттас жолдар Абайаын ғылым күдіретіне тәнті болып, оны 
дәріптсп, насихаттап өткеніне куәлік етеді.

Ғылым куу, ғалым болу туралы өз армаңцаған мүратгарьш 
аяулы окымысты үлы Абдрахман бойынан, ойьшан табады да 
Абай оны жоктау өлеңаерінде келістіре, орнын тауып айтып, 
өзгеге үлгі-өнеге стіп үсьшғандай сыңай таньггады. Мысалы:

Өмір бойы талпьшып,
Ғылым іздеп жатпаған 
Түрленіп төре боддым деп,
Есерленіп шатпаған.
Ғылым окып білгенше.
Тьшым тыньшпъік таппаған.

Аз өмірін үзарткан 
Ғылымға бойы толған сон 
Көрген жерін молайткан,
Окып, біліп болған сон.

АбайдШі поэма, дастандарында ғалым бейнесі, ғылыми астар- 
лы сюжетгер де кездеседі. Мәселен, атакты “Ескендір” поэма- 
сыңца Аристотель хакимнің бейнесі канкүйлы Ескецдір патша 
бейнес'нен көп биік түр.

Сол күңде Аристотель - жеке дара,
Акыл сөзін тыңдамай бара шара 
Аристотель хакимге патша келді

“Әзім әкгімесі” дастаньшда химияны, әлхимияны жете меңгерген 
жәдігөй арамза ғалымның бейнесі жасалып, оның ғылыми 
әрекеттерінен хабар беріледі. Ол Әзімге мынадай сыр айтады:

'Қорламаймын, ьам балам, зорламаймын,
Тесілген күні бойы сені аяймын.
Химия ғылымьш білуші ем, үйретер ем,
Мысты алтьш жасаушы ем, алдамаймын
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Психолог акын ғылым, білімге күмарлыкты адамнын. бір 
асыл касиеті, ынтызарлығы санатына косып, оны көпшілікке 
конымды өлең түріндегі жүмбакка айналдырады.

Сыналар, ей жігітгер, келді жерін,
Сәулең болса, бермен кел таланты ерін- 
Жан КҮмары дүниеде немене екен 
Соны білсең әрнені білгендерің.

Абай білімпаз ерлер енбегімен ашылған жер казынасы сан 
алуан асыл тас, минералдар арасында темірдін алатын орнын 
былай жүмбактайды:

Қара жер адамзатка болған мекен,
Қазына іші толған әртүрлі кен.
Ішінде жүз мык түрлі асылы бар,
Солардың ең аргығы немене екен?

Осы сиякты сауалы да, шешуі де казакы кара өлен мен 
өрнектелген мына жүмбакта да елеулі ғылми-диалектакалык 
астар жатыр:

Алла мыкты жараткан сегіз батыр,
Баяғыдан соғысыгі әлі жатыр.
Кезек-кезек жығысып, жатып-түрып,
Кім жығары белгісіз түбінде акыр.

Шешуі:

Мүны тапсам ойланып, акын деңіз,
Таба алмасам, акьиіды болар неміз?
Қыс ценен жаз, күн мен түн, так пенен жүп, 
Жаксьигык пен жамандык - болды сеііз.

Абайдың ғылым, ғалымдар, ғьиіым-білім игеру жөніңцегі 
пайымдаулары мен таикандарын бір макалада түіендеи айту 
мүмкін емес. Дегенмен, жоғарыда келтірілген мағ;гуматгар мен 
деректер ойшьиі акынның ғылым философиясы мен диалектака- 
сының үлкен бЬігірі болғанын көрсетеді.
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А Б А Й  Ж Ә Н Е  Б Ө Л Т ІР ІК  Ш Е Ш Е Н

Осы жалған дүниеден 
ІЛешен де өткен не бүлбгд 
Көсем де өткен не дүл д үл .

Абай

Абай балалык шағынан бастап халыктың шешендік сөз 
өнерін жан-жакты меңгеріп, өсе келе аскан ділмәр, сүңғыла 
шешен аталғаны мәлім. Бүл туралы абайтанушылар біраэ 
мағлүматгар жинактады. Үлы жазушы М.Әуезовтің “Абай жолы” 
романы мен “Абай” трагедиясында акынның билік, шешендік 
талант-касисттері жаксы көрсетілген. “Қазакка кара сөзге дес 
бермедім” деп өзі де айтып кеткен. Алайда 6үл орайда тындырар 
шаруалар әлі де аз емес. Сонын бастыларының бірі - үлы акын, 
суреткердін шешеңдігінің бастау көздерін, оның бүл жолда үлгі- 
өнеге алған дәстүрлері мен мектептерін, мүмкін кадырынша, 
айкындап, ажыратып көрсету болуға тиіс.

Сандаған ғасыр тарихы бар казак фолыслоры - Абайдың 
көркем сөз өнерін смін-еркін игеруде айкара ашылған алғашкы 
есік, бастапкы баскыш болған. Абайтануды бастаушы саналатын 
Ә.Бөкейханов 1907 жылы орыс тілінде жарык көрген 
казанамасыңда бүл туралы мынадай кызғылыкты да мәнді куәлік 
келтірген: “Абай 20 жаска жетер-жетпестен-ак ең үздік шешен 
/оратор/, халык өмірінін, заң-жарғыларының аскан білгірі 
ретінде танылған... Өзінің білім КҮмарлығы мен ғажап зеректігі, 
зерделілігі аркасында халык аңыз-ай саналары, макал-мәтеддері 
мен Қырғыз /Қ азак/ сахарасы кемеңгерлері жасаған канатты, 
накыл сөздерінін /афоризмдерінің/ тірі шежіресі дәрежесіне 
көтерілген.”

Шыныңда, Абай бүкіл халыкка көсемдік, жолбасшылык 
жасаған шешен-билерден, көнекөз, акылғөй кариялардан, акын- 
жырау, өнерпаз сал-серілерден калған макал-мәтедцер, такпак 
сөздер, билік-казылыктар, т.б. сөз өнері үлгілерінен көп окып, 
көп токыған. Оның:

“Бүрынғы жаксылардан өрнек калған,
Биде такпак, макал бар, байкап кара”, -

дегені ос ЫНЫ айғактаАды. Абай шығармаларында казак даналы- 
ЛЫҒЫНЫҢ символы /белгісі/ дерлік артына эсем сөзбен кестелеп, 
такпак, макал, квсем сөздер аркылы рухани ескерткіш, азык
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калдырған ардагерлер есімдері үшырасып отырады. Мәселен, ол 
“Біраз сөз казактың түбі кайдан шыкканы туралы” деген 
сңбегінде аты шулы Шыш^ысты хан сайлауға катыскан он cid 
кісінін бірі - Үйсін Майкы биді атап айтып, “Түгел сөздіц түбі 
бір, түп атасы - М айш  би” деген макал келтіреді, Сол сүнғыла 
Майкы халкының киын-кыстау, бүлынғыр болашағын болжап, 
былай такпактап, өрнек калдырған екен:

“Әлі заман өзгерер,
Өзгергенін көз көрер.
Мінгенің арба болар,
Бар КҮс карға болар.
Жансыз арба ат болар,
Темірден күс болады,
Үрпағымнын көргені сүс болады.”

Қазактын рухани тарикында шешецдік пен көсеңціісгі катар 
үстай, оларды халык бірлігін, тэуелсіздігін нығайтуға үран да, 
КҮрал да етіп жүмсай білген алыптар шоғыры - Төле, Қдз 
дауысты Қазыбек, Әйтеке билерден де Абай көп тәлім алған. Ол 
өзінін түп нағашысы Қазыбек, әкесі Қүнанбай түсінде аян бсріп 
колдағаны туралы бала кезічде бір досына былайша сыр етіп 
айткан көрінеді:

Түсінде нағашысы /үйіңдегі/ Маукай болып, есіктен өлеңдете 
коя беріпті;

Алтекем шакырады кел дсп мүнда,
Ер Қазыбек колдай көр кысылғаңда.

Сонда Абай түрып;

Орта жүзге үлгі айткан менін әксм, 
Сан назыңды үйретіп кылған молда.

сркін ЖҮЗІП, мол
ДСП өз даусынан шошып оянса керек.

Абайдык халык казынасы айдынында 
нәрлеңдіруде:

“Арғынның ардагері - әж Күнанбай,
Өзінің заманында ^ к ы н  таңдай,” -

ДСП Біржан акын басына көтерген Қүнанбай бидің орны срекше 
зор болғаны енді-енді ғана айтылып, аныктала бастады. Абай ек 
әуелі өзінің әкесі осы К,үнанбайлың шешеңдік мектсбінен өткен. 
Заманымыздын заңғар жазушысы, абайтану ғылымын негізаеп
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кеткен М.Әусзов өзінік “Абай жолы” романыңда әжуа түрінде 
Абайдын туыс ағасы Жүман мынжык-кырттың аузына әкелі- 
балалы шешен сөздін шеберлері туралы мынадай сөзаер 
салуыңда шындык жатыр.

- Осы казак итгің не оттағанын білмеймін. “Жүман кырт, 
Жүман кырг” деп маған ат койып, айдар тағып алды. Соңымнан 
бір калсайшы. Егср көп сөйлейтін кісі кырт болса, кешелер 
дүІіім елді жиып алып, күні бойы Қүнекен жалғыз өзі сөйлеуші 
еді. Бүпн мынау Абай, тағы бір ст асым жапа-жалғыз сөйледі. 
Көп сөйлсгсн кырт болса, анык кырт осылар емес пе?”

Абайдьщ өзі де әкесінін акыл-өнерін, көсемдігін:

“Ескендір, Темір, Шыңғыстай 
Мүсшіманға атакты 
Мүкым казак баласы 
Тегіс акыл сүрапты.
Тобыктыны ел кылып,
Басын жинап күрапты,” -

деп суретгеуі күрғак дәріп, бос мадак емес.
Абайдын халык ауыз әдебиетін, сырбаз сөз кестелерін жетік 

білгендігі - оның кара сөздеріңде оңдаған макал-мәтеддерді 
колданып, талдауынан да айкын байкалады.

Абайдын шешендік жолдағы шәкірттік іэденістері мен 
ғибраттары тек ауыл аймағы, атырабы аукымындағы естіген, 
сезген үлгілермен шектеліп калмай, бүкіл казак киелі, бәтуалы 
сөз шеберлері жасаған дүниелерді де камтиды. Бүл түрғыда 
Абайдын сәл алдында ғана өмір сүрген, бүкіл казак, кырғыз 
жүрттарына мушһүр бЬлған сайыпкыран шешен, әрі үш жүздін 
айтулы билерінін бірі болған ысты Бөлтірік Әлменүлын 
айрыкша айту лөзім. Шежіре деректеріне сүйенсек Бөлтіріктін 
руы LIcтыны /Жауатарды/ Абай атап өткен Майкы бңден 
таратады. Филология ғылымынын докторы, профессор ЖЛәде- 
баев жуырда көрнекті ділмәрдін сөздерін жинастырып, кітап етіп 
бастырып, бірсыпыра зерттеу жүмыстарын жүзеге асырды 
/Бөлтірік ӘлменҮлЫі Шешендік сөздер. Алматы. Ғылым. 1993, 
“Қазак тілі мен әдебисті,” 1994, № 7-8/.

Абай Бөлтіріктін шешендік мүрасымен каншалыкты таныс 
болғандығын көрсететін тікелей, нактылы деректер әзірше 
колда жок, алайда косымша сырткы мағлүматтар мен кисындар 
- ол Бөлтірік шешен өмірінен, өнерінен хабардар болып, үлгі 
алған дегсн ғылмми жорамал /гипотеза/ жасауға, негіэдеуге
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мүмкіндік беретін сиякты. Сол кисындар мен сабактастыктың 
біразын келтірейік.

Біріншіден, Бөлтірік пен Күнанбай замандас, өзара таныс 
болды деуге негіз бар. Кейінгі зерттеулср ҚСЭ-да Бөлтіріктің 
туған жылы ешбір дәлелсіз үлкейтіліп көрсетілгенін аныктап 
отыр / “Акжол” газеті, 1991 ж., 8 тамыз, автордын “Бөлтірік 
шешен” атгы макаласын караңыз/.

Тарихшы, журналист Б.Әбділдаевтын көрсетуі бойынша 
Қүнанбай мен Бөлтірік екеуі Жалайыр мен Наймаццар 
арасыңдағы жер таласы туралы бір үлкен дауда шешендік 
айтыска түскен: екеуі екі жактың сөзін сөйлеп, кару соғысын, 
кан төгіс каупін сөз сайысына, берекелі бітімге айналдыруға күш 
жүмсап, бейбітшілікке кол жетеді. Бүл жөнінде ауызекі және 
тарихи жәдігерліктер /архив деректері/ сақталған көрінеді. 
Мәселен, Қаскабай Мүканүлы өзінің зертгеу макаласында бүл 
даудын калай өтііі, батуаға калай кол жеткені туралы мынадай 
тарихи куәлік келтіреді: “Айтулы күн жетіп акбоз Үйлер тігіліп 
бір жағына орта жүздің Қүнанбай бастаған жаксылары мен 
билері, бір жағына үлы жүздін Бөлтірік бастаған жаксылары мен 
билері жайғасады. Қаптаған калың ел, алка котан отырып, 
шешендердін аузын бағады. Сонда Қүнанбай Бөлтіріктің ділмар, 
бір сөзі бір сөзінен асып түсіп отыратын, аузы дуалы шешеңдігін 
бағалай, сөз бастайды.

- Ау, Бөлтеке, бұл жерге өнер салыскалы келгеніміз жок, екі 
елді жарастыру жолын табайык. Аға баласы сіэ әділдіпн 
айтыңыз, сөзді сізге, сізді күдайға тапсырдык, - дейді.

Қ а р а ғ ы м , К ү н а н б а й  с ө й л е  д е с е ң  с ө й л е й ін , - д е п  б а с т а п , 
ай тар  б и л іг ін  к ү м ә н с із  д ә л е л д е р м е н  ә д іл е т г ік т і ш ы н д ы к п е н  су а р а  
о т ы р ы п , дау д ы  б іт ір ген  ек ем .

Қ ү н а н б а й  сө зге  т о к т а п , Б ө л т с к е ң н ің  д ә л е л ін е  и л а н ы п , 
“ Б ө л т ір ік , с ө з ің  д ә л е л д і. Ж е р  д ау ы  о с ы м е н  б ітс ін ! д е п  е к і б и  
к ү ш а к т а с ы п  т а б ы с ы п , е к і е а д і ж а р а с т ы р ы п  т а р а п т ы ” / “ А л м а т ы  
а к ш а м ы ” , 1995 ж . 21 ш іл д е /.

А бай  бүл  ш е ш е н д ік  с а й ы с  ж е л іс ін , б и л ік  у ә ж д е р ін , м ү н д агы  
н егізг і тү л ға  Б ө л т ір ік т ің  с ө з  б а п т а у л а р ы н  ж а к с ы  б ілу і - ш ы н д ы к  
ауьыына ж а к ы н . Мүның ү ст ін е  Б ө л т ір ік  Қ ү н а н б а й  м е н  А б ай  
к ү р м ет  т ү г к а н  т о б ы к ть щ а н  ш ы к к а н  ә й г іл і  б и  Қ а р а м е н д е н ің  ту ға н  
ж и е н і б о л ғ а н ы  бел гіл і. Бүл ж а ғд а й  д а  А б а й д ы ң  Б ө л т ір ік и е н  а р а -  
к а т ы с ы н , ө н е р д е г і т ө р к ін д е с т ік т е р ін  к ү ш ей те  туседі.

Абанмен жаксы біліс болган, ауыз әдебиеті үлгілерін 
жннактаушы, зерттеуші Мәшһүр Жүсіп Көпеев Бөлтірік бидің 
шешеңцік сөздеріне жоғары баға беріп, оларды слгс таратып,
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кағаз бетіне іүсіргені мәлім. Мысалы, “Қырғыз, казактын 
байлык жарыстырып айтысканда Бөлтіріктің айткан сөэін” осы 
кісі бастырып тараткан. Мәшһүр Жүсіп Қүнанбай Қажынын 
кәсемдігі мен сөз тапкырлығын марапатгап, Акмола ведомостінде 
косымша казак тілінце шығатын “Дала уәлаяты” газетіне 
шығарады. Мүңца ол; “Өлген экеңе арнайы ас бермедін: атадан 
бала туса игі сді”, - деп Абайға өкпе-наз білдіреді.

Бөлтірік те, Абай да казак хандары мен билерінен мирас 
калған “Жеті жарғыны” жетік білуді көсемдік, билік сөздің 
аркауы санайды. Бөлтірік мүны:

Жеті атақды біл,
Жеті руды біл,
Жеті жарғыны біл,
Жеті КҮбыланы біл, -

деп такпактаса, Абай өзінің үшінші карасөзіңде “Бүл билік деген 
біздін казак ішінде әрбір сайланған кісінің колынан келмейді. 
Бүған бүрынғы “Қдсым ханнык кыска жолын, Есім ханның ескі 
жолын”, өз Тәуке ханның Күл Төбенін басында күнде кеңес 
болғаңца “Жеті жарғысын” білмек керек,” - деп нактылай, 
толыктырады.

Бөлтірік пен Абайды етене жакындастырып, сабактастыра 
түсетін негізгі жол көрсеткіш - олардың шешецдік шығармашы- 
лығы мен ой толғау, сөз колданыстарын салыстыру болып 
табылады. Абайдың естеліктерімен халык арасында таралып, 
сакталған билік, шешеңцік, канатты сөздеріне коса, онын 
көптеген бір шумактан түратын кыска да нүска өлеццерін де осы 
катарға жаткызу жөн сиякты. Мысалы, “Кім екен дей келіп әм 
түйс к^іші”, “Еріксіз түскен ыддидан” деп басталатын түжырым- 
шумак'1'ар сиякты. Абайдың белгілі бір кісіге шығарған кыска 
арнау елеццері де осылар тектес. Онын накыл сөздері 
/афоризңдері/ жинакталған отыз жезінші сөзі - бүл бағыттағы 
тендесі жок біртума шығарма екені даусыз. Абайдын баска 
шығармаларында да каналы сөз, афоризмдерге айналып кеткен 
немесе айналғалы түрған сөз тіркестері каншама?!

Абай өзінен бүрынғы би-шешен, ділмарлар мүрасын 
бағалауда, айтайын деген ой терендігі мен оны өрнектейтін өткір 
де куатты сөз көркеңцігі, тазалығы сәйкес келіп астасуын алғы 
шарт етіп кодды'.

73



н ем есе:

Б ү р ь ш ғ ы  е с к і б и д і т ү р с а ң  б а р л а п , 
М а к а іщ а п  ай тад ы  е к е н , с ө з  к о с а р л а п , 
А к ь ш д а р ы  а к ы л с ы з  н а д а н  к е л іп , 
К ө р -ж е р д і ө л е ң  к ы п т ы  ж о к т а н  к а р м а п .

Қуаты отгай бүркырап,
Уәзінге өлшеп тізілген.
Жанбырлы жайдай сыркырап,
Көк булттан үзілген.

Қайран тіл, кайран сөз 
Наданға кадірсіз.

Абайдын осы талабын канағаттаңцырған сирек кеэдесетін 
дара талантгы билер, сөзгерлер катарына Бөлтірік шешеңці 
косуға әбден болады. Бөлтірік өзініц бүкіл билік, төрелік айтыс- 
керлік сөздерін түйіні тастай, түрі жіптіктей елеп, такпак түрііщс 
кестелеп отырған. Бұл үрдіс Абай дегеніне, ойьша, максатьгаа 
тура келеді. Бөлтірік пен Абайдың шешендік шағармашылык- 
тарын, туыстастыратын басты дәнекер, өткел - ол поэзия, 
шайырлык. Бөлтірікті үлағатты шешеңцерден шыккан акын 
десек, Абай аркылы акьшдардан шыккан - ойшыл, шешен. Тіпті 
кейде бүлардын акындылығы мен шешендіктерінін арасын 
ажыратып болмайды. Бөлтіріктің зертгеуші Ж.Дэдебаевтын 
корытындысы бойынша Бөлтіріхтіц жекелеген сөзінен де, жалпы 
өнерпаздык өнегесінен де жаркырап көрінетін басты екі 
көрнекілік эстетикалык ерекшелік бар. Оның бірі - тереңцік, ой 
мен сөздің айкыңдығы. Осы екі ерекшелікті өзара тутастырып, 
аскан келісіммен Үйлестіріп түрған бір ерекше өлшем бар. Ол - 
жүйелілік / “Қазак тілі мен әдебиеті”, 1994, № 7-8, 128 б/.

Бүл сипат, ерекшеліктер Абайдың шешеқцік өнерінде онан 
сайын күшейе, аскактай көрініс, рең тапкан деп толык сеніммен 
айтуға болады. Бүл корытындылар дәледді болу үшін олардын 
туындыларынан біраз мысаддар келтірейік. Бөлтірік:

Қүльш бермес биеден 
Лактаған ешкі артык,
Байлау бермес биіңнен 
Үндемеген есті артык, - десе, Абай дәл осыңцай

макал, ырғакпен;
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Еріксіз түскен ылдидан,
Еркінмен шыккан өр артык.
Қорлыкпен өткен өмірден,
Көсіліп жаткан көр артык, дегі кеңейте, 

салмактаццыра такпактайды. Бөлтірік:

Наданнан жаман туады,
Жаманнан саран туады,
Сгфаңнан арам туады,
Арамнан содыр туады, - деп сөз ойнатса, Абай 

бүл сөз саптауды күбылтып, ғүмыр туралы риторикалык 
сауаддар тізбегін өрбітеді:

Балалык өтті, біддін бе?
Жігітгікке кеддің бе?
Жігітгік өтгі, көрдің бе?
Кәрілікке көцціц бе?

Бөлтірік жер, ел, ер, отбасы берекесін өзек етііі;

Жер деген - байлык,
Ел деген - халык.
Жерді су көтереді 
Елді ер көтереді.
Жердін күгы күйінде болады,
Ердін КҮты Үйіңде болады,
Елдіц КҮГы биіцце болады, - десе, Абай мүңдай 

толғаныс, тапкыр сөз тізбектеу тәсілін колданып, ғтмыр туралы 
философиялык терең мәселелерді түйіндейаі:

Дүние - үлкен көл,
Заман - соккан жел.
Аддынғы толкын - ағалар,
Арткы толкын - інілер,
Кезекпенен еленер,
Баяғңдай көрінер.

Осы іөріэдес Бөлтіріктін:

Ажарына ажарым сай еді,
Ойына ойым сай еді,

' Бойына бойым сай еді,
Сөзіне сөзім сай еді,
Өзінс өзім сай едім,
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Енці, міне,
Үмытпастай іс етгін,
Өзін талап,
Күшігіне тістетгін - деп келетін өлең жолдары

м ен  А бай ды ң :
Күшік асырап, ит стпм,
Ол балтырымды канатты.
Біреуге мылтык үйретгім,
Ол мерген бодды, мені апы , - деген біркакпа 

жүмыр тіркестері арасындағы күрылыңдык, мағыналык жакьш- 
дыкты аңғару киын емес.

Іздеген кісі Бөлтірік пен Абайдың билік харакетгері мен 
ондағы тура да шешен сөэдерінен де үксас, төркіндес түстарды 
табары даусыз.

Бөлтірік те, Абай да өз замаңдарындағы билсуші тап вкілдері 
болған, бірак коршаған айналасы олардың акыл-парасаты, 
өнерін, турашыл-шыншылдыктарын көре алмай, не іүряі кедер- 
гі-кырсыктарға үшыратып, аксатуға тырыскан. Атап айтканда, 
Бөлтірк Қокан хандарына арка сүйеген Қуандык тағы баска 
кертартпа датка, билерден дүшпандыкты көп к^ ген . Солардын 
кесірінен аяулы баласы Танабай 32-жасынца күмәқді, дүдәмал 
жағдайда окка үшады. Осы және баска себептерден Бөлтірік 
ауыл-аймағымен Қаратау, Талас бойьш тастал, Lie, Балхаш 
өніріне коныс аударған. Ол үлынын жоктауына іфнап лайыкты 
өткір, шешендік сөздер термелеген:

Кдткан тонды Қаскырбай,
Қатарым деп аттың &?
Тескен тоңды Түндікбай,
Тендесім деп атгың ба?
Ат басындай алтыным,
Қой басындай күмісім,
Жер астында жаттың ба?

Дәл осыңдай болмағанымен, Үксас жәйттер Абайдың да 
басынан өткені мәлім. Ол да Оразбай, Тәкежан сиякты кара 
ниетгі, пасык, надан бай-болыс ағайыңдарынан “етек бастыны” 
көп көрген, таякка жығылған. Елінен безіп кетуге шак калған. 
Ол ла ерлікнен, ерлікпен ерте кеткен жаксы інісі Оспанды, 
окымысты үлы Әбдрахмаңды жоктауға бағьптап көптеген 
өлеңдер мен шешендік шумактар жазып калдырған. Мәселен, 
Осгіанды:
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Ж а^а мьиітык.
Доска ынтык,
Жан асар ма осшан?
Қорыкпай өтгі,
)і^нға жетгі,
Арман етгі досынан.
Сондай ерді - 
“Ала берді”
Табар еңці біздін ел! - деп өкінішпен, наламен 

егіле есіне алады.
Қорыта айткаңда, Абай шығармашылығындағы шешендік 

кыр-сырлар, олардын халыктык бастау-көздерін, әсіресе 
Бөлтірік дәрежелес Қыр Демосфендері туындыларымен іліктес- 
сабактастыктарын ашу - әлі де болса көп ыктиятгап эертгеуді, 
тексеруді кажет ететін үлкен көкейкесті мәселе. Біз бүл 
макаламызда осы төцірекгегі ТҮйгендеріміз бен жиғандарымызаы 
ортаға салып, пікір-алысуды көэдедік.
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А Б А Й  -  Д А У А Н И  -  Ә Л -Ф А Р А Б И

М үны жазғян білген күл, 
Ғүламаьи Дауани.

Абай

Данышпан Абайдын шалкар теңіздей акындығының кайнар 
көздері турасында аз айтылып, кем жазылып жүрген жок. 
Алайда, Абай жалаң акын ғана емес, терең ойшш-философ, 
ағартушы, жан-жакты білгір ғүлама болғаны бслгілі. Міне, үлы 
акынньщ бүл саладағы бастапкы нәр алған сусындаған бүлак- 
бастаулары жөнінде, біздіңше жетерліктей әңгіме болып, 
айырыкша зерттеу нысанасы болмаған скякты.

Абайдың ойшылдык, окымыстылык мектебінін басты да 
негізгі бірсуі - орта ғасыр заманыңда өмір сүрген мүсылман 
фәлсафашылары /философтары/ мен бесаспап білімпаздары 
екендігі басы ашык, дау тудырмайтын шындык. Абай тек 
олардын еңбектерімен ғана емес, солар аркылы ежелгі юнан 
/грек/ жүртының хакімдерімен /Сократ, Платон, і̂ истотсль/  
жаксы таныс-біліс болған. Әрине, Абай ол үстаздарының 
пікірлерін, накыл сөздерін зердесінен кайта өткізіп, дамытып 
жана сатыға көтеруі табиғи нәрсе.

Абайдын жас шағында Шығыстың үлы акын-шайырларына 
сиынып жазылған бір өлеңі:

Физули, Шәмси, Сәйхали,
Навои, Сағди, Фирдоуси,
Хожа Хафиз - бу Һаммаси 
Мәдет бер я шағири фарияд, -

деп келеді. Ал бүл акындардың кай-кайсысы болмасын заманын- 
дағы сан түрлі ғылым-білімді жетік меңгерген білімпаздар 
болатын. Мәселен, өзбектің үлы ойшыл акыны Новаи бір 
сөзінде Аристотельден Фарабиге дейінгі ғылымды карал шығып 
тәлім алғанын ашык айтады.

Абай шығармаларын оған дейінгі Шығыс окымыстылары 
рисалаттарымен /трактаттарымен/ салыстырып, байыптап карал, 
саралка са,іғанда көлтеген үксас лікірлер мен ортак жәйттерге 
тал болады. Б үл түрғыда Фараби мен Абайдын ғылыми- 
философиялык, оку-ағартушылык, поэзия, өнердегі кездесетін 
көіітеген өзара жакын келетін идеялар, кағида, түжырымдар, 
үстанган лринциитері айкын мысал бола алады. Біз олар туралы 
осы кітабымызда реті келген түстарда кыскаша айтыл отырдық.
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Фарабидін жолын куған үлы шәкірті Әбу Әли Ибн Сина мен 
Абай арасында да ғылым-білім жөнінде сайма-сай келетін түстар 
аз емес. Мәселен, Әбу Әли Ибн Сина өзінін бірсыпыра 
рубайятгарыңца адамдарды білімді болуға шакырады, білімді кісі 
ғана өз күшін толык сезе алатынын айта келіп, бірак та надандар 
алдыңца білгенінаі орынсыз дәріптер, касиетгі сырыңцы беталды, 
жөнді-жөнсіз аша көрме, - деп кенес етеді. Ол шәкіртгеріне: 
"Қүпияңцы кез келгенге айта берме, абай бол: естілік бір баска, 
сактык бір баска. Егер сактай білсен сенін сырын өзіңнін 
пенден, ал әшкере етіл алсан - сен онын пендесісің,” - деп 
орыцды ескерту жасайды.

Үлы ғүламаның бүл пікірі Абайдың:

Өзінде бармен көзге үрып,
Артылам деме өзгеден.
Күңцестігіи коздырып,
Азапка калма езбеден, -

деген накыл сөзімен үндесіп жатыр.
Шығыстың көп ойшыддары /Омар Хайям және баскалары/ 

өлеццерін философиялык терең ойларды халыкка конымды 
түрде жеткізудік күралы ретінде шебер пайдлланған. Осыған 
орай Абай өлеңдеріцде де ойшылдык, ағартушылык сарынды 
көптеп кездестіреміз. Абай шығармаларында поэзия мен логика 
астасып, кабысьт жатады.

Этика, мораль /аклак/ жөнінде жазылған “Ғылым тапііай 
мактанба” атты әйгілі өлеңінде Абай өзінен бүрьга өткен ғүлама- 
ойшылдардың айткан накыл, кисьінын өнеге етіп, үлгі ретінде 
үсынады:

Мүны жазған кісінік 
Атьш білме, сөзін біл!
Осы жалған дүниеден 
Шешен де өткен не бүлбүл 
Көсемде еткен не дүлдүл 
Сөз и^нісін білсеңіз 
Акыл - мизан, елшеу кьіл, -

•<Леп келіп, өзінік Шығыс үстаздарьшың беделіне сүйенеді:

Мүны жазған білген күл,
Ғүламаьи Дауани 
Солай депті ол шыншыл.
Соэін окьпі және ойла, деп нүскайды.
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Ал Абай күрмст түткан бүл Дауани кім? Жалалсддин Дауани 
1427 жылы туып, 1502 жыл кайтыс болған иран-парсы ж іф ^н ан  
шыккан философ және энциклопедист ғалым, атакты Әлішср 
Навои мен Әбдрахман Жәмидің түстасы, Фараби мен Әбу Әли 
Ибн Синаның жолын куушы. Дауани туралы толык дерекп: 1972 
жылы Ташкент каласьгада шыккан “Из философского наследия 
народов Востока” кітабынан табуға болады.

“Мен, - дейді Дауани - Аплатон мен ^истотельдің 
зерттеулерін өз бетімше толығырак кемелірек баяндауды максат 
етгім, Фараби мен Ибн Сина жетістіктерінін бар үлылығын 
жаркырата көрсетуге үмтылдым.”

Жалаледдин Дауани филоофия, математика, логика /мантык/, 
калам, этика, заң ғылымы салаларында жемісті еңбек етіп, бүл 
салалар бойынша 105-тен еңбектер астам жазған. XV ғасырдан 
бастап онын шығармалары ғылымнын барлык салалары 
бойынша реси оку күралдары ретінде кабылданып, бүкіл Шығыс 
медреселерінде кеңінен пайдаланылған. Жоғарыдағы келтірілген 
мағ;гүмат Абай заманыңца оның кітаптары казак зиялылары 
арасында белгілі болғандығын көрсетеді. Дауани өлең жазумен де 
шүғылданған.

Дауанидіц аса көрнекті енбегі - “Аклак Жалали” /Жалал 
моралі/ парсы тілінде жазылып, кейін түркі тіліне аударылған. 
Ол негізінен адамгершілік, этика мәселелеріне арналған. Зертгеу- 
шілердің пікірінше Дауаниаің бүл еңбегі Фараби мен Ибн Сина- 
ның этикалык шығармаларынын тікелей әсерімен жазылған. Ол 
үш бөлімнен түрады: бірінші бөлімінде әділдік, батырлык, 
кеменгерлік, канағат сиякты адамгершілік касиеттері талданады. 
Кеменгерліктің өзі негізгі жеті элементтен түрады, ал батыр адам 
шыдамдылык, кішіпейілділік, намысшылдык, аяушылык т.б. 
касиеттерге ие болуы шарт.

Дауани әдіішікті он екі түрге ажыратады; шыншылдык, 
ада,ідык, достык, өзара сыйластык, ракымшылдык, сертге түру- 
шылыкт.б. Оның жіктеуі бойынша канағаттың түрлеріне: сабыр, 
азды M i c e  түіу, үялу, салкынкаңцылык, еркіндік, жомартгык, бас 
имеушііік, такуалык т.б. жатады.

Әрине, заманына, ортасына, ғалымның философиялык көзка- 
растарына байланысты Дауани классификациясының кемшілігі 
де болган, дегенмен ол нүскаған этика нормалары ғасырлар 
боііы неі ізінен елеулі ирогрессиііті кызмет аткарған.

Дауани еңбегінде көрсетіліен бүл адамгершілік категориялары 
Абаіі заманына дейін ар түрлі ғалым;іар талкысына іүсіи түрліше 
рең а.іып, өзгеріске түскен. Абайдын өзі сол кездсп казак өміріне
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яайыктап, орыс және Европа ғалымдары мен ойшыллары 
енбектеріне сүйеніп Дауани пікірлерін дамыта түскені анык. Абай 
Дауани үсынған адамгершілік нормаларын калын елі, казағьшын 
турмысына, психологиясьша сай түрлецшріп әсем поэтикалык 
такпак түрде жеткізуге үмтылады:

Бес нәрседен кашык бол,
Бес нәрсеге асык бол,
Адам болам десеніз.
Тілеуін, өмірің алдыңда,
Оған кайғы жесенЬ.
Өсек, өтірік, мактаншак,
Еріншек, бекер мал шашпак 
Бес дүшпанын білсеңіз,
Талап, енбек, терен ой,
Қанағат, ракым, ойлап кой - 
Бес асыл іс, көнсенЬ.

Фараби болсын, Дауани болсын тәрбиемен катар үнемі 
ғылыммен айналысуды асыл мүрат ретінде үсынады, олар мүңдай 
өрекет кісінік жанын тазалап, ааамгершілігінін артгырады, жаман 
өдеттен аулак жүруге жол ашады деп көрсетеді. Дауани мынадай 
мысал келтіреді: “Ежелгі юнан /грек/ жүртының кемеңгері 
Аплотаннан кай уакытка дейін оку ләзім деп сүрапты. Соңца ол: 
“Кдшан нддандык айып болып көрінгенғе дейін,” деп жауап 
беріпті. Дауани пікірінше ғылым үйрену ешкашан кеш емес.

Абай болса езі кейбір себептермен ғылымға “колын мезгілі- 
нен кеш сермегенмен” ғылым-білімді але-өлгенше уағыздап 
өткен ғүлама.

“Ғылым таппай мактанба 
Орын таппай баптанба.”
“Дүние де өзі, мал да өзі 
Ғылымға көніл бөлсецЬ.”
“Баламды медресеге біл деп бердім,
Қыэмет кылсын шен алсын деп бермедім."

Біздін кейінгі зерттеулеріміз Шығыс ғүламалары Ьімен, 
ьпшалымен жазылған. Бүл терең ғылыми-философиялык талдау 
өлеңінін тағы бір соны кырын тануға мүмкіндік беретін сиякты. 
Ол ғалым болу, ғылым куу максаты, шарты, жолдары туралы 
аса маныэды. зәру проблемалары төнірегіндегі пайымдаулар мен
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болжамдар. Бүл мәселелердін бастау көзі - Шығыстың сонау 
кайта Өрлеу заманындағы рухани асылдар төңірсгінде жатыр деп 
айтуға болады. Оларды кою, саралау, шешу жөніндегі 
ізденістерден әл-Фараби бастап, Ибн Сина, Дауанилар костай, 
Абайға дейін келіп жеткен терең тамырлы, болашағы берекелі 
дәстүр, үрдіс байкалады. Мысалы; әл-Фараби өзшін 
“Мемлекеттік кайраткердің накыл сөздері” атты кілең ғылми- 
философиялык түжырым-кағидалардан туратын трактатының бір 
бабын тура осы мәселелерге арнайды. Нағыз философ, ғылым 
адамы болу үшін койылатын алғы шарттар туралы ол Абай 
ойларына сарындас пікірлер айтады. Бүл арнайы зерттей, 
әнгімелеуге лайыкты ғылыми кызыкты мәселе. Ол келешсктін
ЖҮМЫСЫ.

Платон, Аристотель, Фараби, Абай, Дауанидын кай-кайсысы 
болсын музыкаға үлкен мән берген. Олардың барлығына бүл 
саладағы ортак жәйт: музыканын, ән-күйдің адам сезіміне 
тигізетін игі әсері, тәрбиелік ыкпалы. Бүл түрғыда Абай 
үстаздарының музыка жайлы айткан ғылыми кағидаларын 
тірілтіп, дамытып оның ән тактысынын-ырғағының кісінің 
көңіл-күйіне дөп келуін, жүрек кылын шертіп рухани жағдайын 
түрлендіретін, күлпыртатын кезеңдерін ашып көрсетеді. Мүны 
үлы акынның музыкалык эстетика /әдемілік/ ғылыми жөніңдегі 
мәні зор, игілікті жетістігі деп карау жөн.

Бүл сиякты әрі теориялык, әрі практикалык. мәні зор 
ііайымдауларын ол өзіне тән аскан шеберлікпен кисынын тауып 
шағын өлендерге сиғызады, киюластырады.

Бүл келтірілген ежелгі ғүламалар мен Абай арасындағы 
үксастык, ортактык, ауыс-түйістік туралы пікір-корытыіідылар 
әлі де болса накты дәлелдерді, жан-жакты зерттей түсуді кажет 
еіеді.

Мүндай ізденктер казак мәдениетінің кос діңгегі Фараби 
танудың да, Абайтанудын да көсегелерін көгертуінде ешкімнің 
күмәні болмаса керек.
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