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«Алты Алаштың басы қосылса, төрдегі орын мұғалімдікі»
М. Жұмабаев

Алғы сөз

Биыл Қазақ Елінің Тәуелсіздігіне 30 жыл толуда. Бұл әрине өз алдына жеке ел болуды 
мақсат тұтқан біз секілді жас мемлекетке көп уақыт емес. Дегенмен, еліміз осы уақыт 
ішінде әр салада көптеген жетістіктерге қол жеткізгендігі белгілі. Соның бірі еліміздегі 
ғылым және білім саласы. Қазақ Елі алдына ұзақ мерзімді даму стратегияларын қойып, 
сол негізде әлемдік өркениет биігіне шығуды мақсат санап, тәуелсіздік алған уақыттан 
бастап еліміздің ғылым және білім саласының дамуына алғышарттар жасаған бірден бір 
ел. Сондықтан да отандық білім саласы инновациялық негізде даму үстінде. Әлемдік 
өркениетте Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз» атанған Әбу Насыр әл-Фараби (870-950) 
терең ғылым мен даналық білімнің негізін қалаған әлемдік ғұлама екендігі анық.  
 «Шын білім – ақиқат, анық білім», «Ғылым адам санасына болмысы бөлек, ерекше 
ұтқыр ұғымдарды орнықтыру арқылы ғана терең ұялайды», «Ғылыммен айналыссам деген 
адамның ақыл-ойы – айқын, ерік-жігері – зор, тілек-мақсаты – ақиқат пен адалдыққа қызмет 
етуге талап жолында болуы шарт» - деген ғылымның ақиқат биігі мен анық мақсатын 
көрсетіп берген, даналық білімі әлемдік философияда жоғары дәрежеде бағаланған әл-
Фараби бабамыз да қазақ топырағынан түлеп шыққан мыңдаған ой алыптарының бірі 
екендігі анық. 
 Әл-Фараби бабамыз атап өткеніндей, Қазақ Елінің ғылым мен білім саласы ақиқат 
пен адалдыққа негізделсе ғана тәуелсіздігіміздің тұғыры – берік, болашағы – баянды болары 
сөзсіз. 
 Міне, осы мақсатта Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай 
өткізілген «Абай әлеміне саяхат» атты республикалық байқауын ұйымдастырдық. Байқауға 
республикадан 800 педагог жұмыстарын жолдап, ішінен үздік деп танылған, талапқа сай 120 
автордың жұмыстары осы жинаққа енгізіліп отыр. Педагогтардың мақалалары, эсселері, 
сабақ жоспарлары және арнаулары осы республикалық жинақ кітабына жинақталды.
 Байқаудың мақсаты – педагогтардың инновациялық әлеуетін арттыру, педагогтардың 
зерттеушілік қабілеттерін дамыта отырып, тәжірибе алмасу. Тәуелсіз Қазақ Еліне деген 
құрметін күшейту, отансүйгіштік сезімін арттыру болып табылады. 
 Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Нобель сыйлығы турасында» атты мақаласында: 
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«Неше түрлі ғылым, өнер – бәрі де тіршіліктің ауырлығын азайту үшін, рақатын молайту 
үшін шығарған нәрселер. Ғылым, өнер артылған сайын, дүнияда бейнет кемімекші. Осыған 
ақылы жетіп, есі енген жұрттар ғылым мен өнерді бірден-бірге асыруға тырысады. Асыру 
үшін әр түрлі істер істейді. Сол істердің бірі – білім жарысы», - деп білім жарысының 
маңызын атап өтеді. Сондықтан да ел тәуелсіздігінің басты нышаны ол – білім екендігі 
анық. 
 Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай  өткізілген «Абай әлеміне 
саяхат» атты республикалық байқауға қатысқан педагогтарға айтарымыз: Қазақ Елінің 
тұғырының берік, тәуелсіздігінің баянды болуы ол тікелей Сіздердің қолдарыңызда 
демекпіз! Сондықтан да алдағы уақытта да еліміздің тәуелсіздігінің баянды болуы үшін өз 
үлестеріңізді қоса беріңіздер демекпіз. 

Құрметті байқауға қатысушы ұстаздар! 
 Қазақ Елінің білім саласының дамуы жолында аянбай еңбек етіп, өз еңбектеріңіздің 
жемісін көрулеріңізді тілейміз! 

«Bilim-órkenieti» ұлттық-инновациялық
ғылыми зерттеу орталығының директоры               

А.Б. Сатылғанов
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Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, 
Ж. Тәшенев атындағы № 20 орта мектебі

Абай Құнанбаев өлеңдерінің тәрбиелік мәні

Абишева Жанна Аманжолқызы

Абай – қазақ әдебиеті тарихында ғана емес, бүкіл қазақ 
халқының тарихындағы үлкен де ерен құбылыс.

Мұхаметжан Қаратаев
Тақырыбы: «Абайдың табиғат лирикасы». («Күз» және «Қыс» өлеңдері).
Мақсаты: Оқушылардың Абай шығармашышылығына деген сүйіспеншілік-терін 
арттыру. Абай өлеңдері арқылы эстетикалық, экологиялық тәрбие беру.
Түрі: жарыс сабақ (топтық жарыс).
Әдістері: әңгімелеу, сұрақ-жауап, көрнекілікпен жұмыс, шығармашылық жұ-мыс, 
түсіндіру.
Пәнаралық байланыс:
1. Бейнелеу өнері. (Пейзаж. Қыс пен күз көріністері)
2. Саз өнері. (Абай әндері)
3. Қазақ тілі. (Грамматика. Сөйлем мүшелері)
Көрнекілігі мен құралдары:
1. Көрініс
2. Сабақ-ойын кестесі.
3. Табиғат көріністері.
4. Сұрақты тапсырмалар салынған конверттер: «Поэзия», «Грамматика», «Эт-
нография», «Экология».
5. О. Сүлейменов пен М. Шахановтың фотосуреттері.

Тәрбие сағатыны барысы:
І бөлім: “Абай дана, Абай дара қазақта"
7 сынып оқушыларынан көрініс:

«ЖЕЛСІЗ ТҮНДЕ ЖАРЫҚ АЙ »
Катынасушылар:
Автор
Жас Абай
Абайдан досы Ербол
Пайдаланылатын заттар (көрнекіліктер):
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Maй шам
Қамшы
Кереге
Садык
Кілем
Көрпе-төсек, жастық
Домбыра
Қауырсын қалам
Текемет

Басталуы
Перде ашылганда зал іші қараңғыланып, жарық өшіріледі. Тыныштык... Қазақ үйдің 
ішкі көрінісі, жиһаздар:
Автор: Май шам жанында өлең жазып отырған жігіт – Абай. Абайдың жанына досы 
Ербол келеді (жай басып) :
-	Абай, досым, тағы өлең жазып отырмысың ? Шаршадың ғой... Бір сәт демалсаңшы!

Автор: Абай орнынан баяу қозғала тұрып, Ерболдын иығына қолын сала, алға ұмсына 
қарайды. Жүзінде ауыр ой табы бар. Абайдың сол қолында сиясы кеппеген жаңа өлең 
жазылған парақ. Оң қолында – қауырсын калам.
Жаңа өлең «Көзімнің қарасы» еді. Ақын жігіт өлеңнің екі шумағын мәнерлеп оқып, 
қысқа үнсіздіктен кейін ыңылдап әнін де айтады.
Ербол:
-	Абай, ай, Абай-ай! Сен тағы да бір сазды әуенді, жаңа әнді дүниеге келтірдің! Ғажап, 

жаңа ән, жаңа өлең! Тамаша-а-а!
                                                   Көзімнің қарасы,

Көңлімнің санасы,
                                                   Бітпейді іштегі

   Faшыктык жарасы.
(Ербол қуана қайталайды.)
Ербол:
-	Абай, Сүйіндік аулына барып қайтсақ қайтеді?! (көз қиығымен досына сынай 

қарайды).
Абай үнсіз келіседі (риза болған кейіпте ишара білдіреді).

Соңы
11-сынып оқушысы Серікбаева Сабина орындауында «Айттым сәлем Қаламқас» әні
1-жүргізуші: Иа, шынымен де, Абай атамыздың кез келген шығармасын алсақ та 
жүректен жүрекке жететіні сөзсіз. "Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе” деп 
Сұлтанмахмұт айтқандай, біз бүгінгі сабағымызды ақындық пен данышпандықтың бар 
асылын бір бойына жинақтаған рухани атамыз Абайға арнап отырмыз.
2-жүргізуші:

Жүрегін шырақ етіп жандырған кім,
Жырымен жан сусынын қандырған кім?
Өзіне-өзі орнатып ескерткішті,
Мұра ғып кейінгіге қалдырған кім?
Ерте оянып, ойланып, ер жеткен кім,
Талабын тас қияға өрлеткен кім?
Құба жон, құбақан құм, құла қырды
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Өлеңнің бесігіне тербеткен кім?
1-жүргізуші:

Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өскен кім,
Үнінен әділдіктің лебі ескен кім?
Арманын аттандырып келешекке,
Біздермен осы күнгі тілдескен кім?
Тайсалмай мыңмен жалғыз алысқан кім,
Жауына найза сөзін шанышқан кім?
Өзендей құйған барып көк теңізге,
Лермонтов, Пушкиндермен табысқан кім? - дей келе бүгінгі тәрбие сағатымызды 

Ұлы  Абай есімімен бастаймыз.
2-жүргізуші: Абай Құнанбайұлы Қазақ халқының тұтас бір дәуірінің ақыл-ойы мен 
мәдениетінің, өнері мен әдебиетінің асқар шыңын бейнелейтін кемеңгер, ұлтының 
реалистік-гуманистік жаңа әдебиетінің негізін қалаушы. Ол қазақ поэзиясын қоғамдық 
дамудың озық деңгейіне бағыттап, өз кезінің ең басты мәселелерін дәл бейнелеп, дұрыс 
қорытынды шығара білген прогресшіл ақын. Абай халық болашағы үшін жан аямай 
қызмет етті, оны мәдениет нұрына үндеді. Кемеңгер ақынның ұлы мақсат-мүдделері 
бізге тамаша гуманистік әдеби еңбектері арқылы жетті. Ол қалдырған бұл мұралар өз 
дәуірінің алуан түрлі мәселелерін қамтыды. Сол мәселелерінің ішінде біздің бұл тәрбие 
сағатында қарастыратынымыз Абайдың табиғат әлеміне арнаған  «Күз», «Қыс» 
өлеңдері
Мұғалім:
-Балалар, біз бүгін Абайдың «Күз», «Қыс» өлеңдерін тәрбие сағатымызға арқау етіп, 
жарыс түрінде өткіземіз. Жарысқа екі топ қатысады, олар мынадай 6 бағыт бойынша 
білім сайысына түседі: поэзия, теория, грамматика, бейнелеу өнері, этнография 
және экология. Жарыстың мақсаты – Абай атамыздың өлеңдерінің маңызын түсіну, 
сонымен қатар сендердің өнер-білімдеріңді жан-жақты байқау. Әр бағыттың арнайы 
сұрақ-тапсырмалары бар. Сендердің жауаптарыңды сарапшылар бағалап отырады.
ІІ бөлім: 
Топ жетекшілері шығып, өз тобымен, оның атымен және төсбелгісімен (эмблемасымен 
таныстырады)
Айсәуле: 
- Біздің тобымыздың аты – «Күз». Күзде жапырақтар сарғаяды. Сондықтан біз 
сарғайған жапырақты төсбелгіміз етіп алдық.
Ербол: 
- Біздің тобымыздың аты - «Қыс». Қыс белгісі – қырауды біз төсбелгі еттік.
I-бағыт – Поэзия.
7-сынып оқушыларының орындауында А.Құнанбайұлының өлеңдері 
(«Жазғытұры»,«Күз», «Қыс», «Жаз», «Желсіз түнде жарық ай»)
Мұғалім: 
1-тапсырма. Әр топтың мүшелері бір шумақтан бірін-бірі жалғастырып, өлеңді жатқа 
айтып шығады.
2-тапсырма. Әр топ өздеріне арналған сұрақтарға жауап береді.
 «Қыс» тобына:
а) Ақын қысты қандай бейнеде суреттеген?
(Абай қысты ақ киімді, ақ сақалды, алып денелі шалға теңейді, оның үсті-басын ақ қырау 
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шалған, түсі суық, ешкімді елемейтін соқыр, мылқау тұлғада сипаттайды. Қысты 
тойымсыз, сұраншақ құдаға теңеп, оның басталуын елдің мазасын алып, әлек салған 
қаһарлы, қайырымсыз қонақтың келгені сияқты етіп суреттейді).
ә) Қыстағы адамдардың тіршілігі калай бейнеленген?
(Тынымсыз жауған қар, бұрқ-сарқ етіп соққан дауыл адамдардың мазасын алған. 
Әуес көріп жүгірген балалардың бет-аузын үсік шалған. Қаншама қабаттап киінсе де, 
боранға қарай алмай, теріс айналған малшылардың жүрісі, титыгы құрып ашыққан 
мал, кыспен бірге қабаттасып, малға ауыз салған аш қасқыр. Мінеки, кыстың көңілсіз 
көрінісі осындай).
 «Күз» тобына:
а) Өлеңде күздің қандай белгілері суреттеледі? 
(Күз келіп, аспанды сұр бұлт торлаған, дымқыл, тұман жерді басқан. Бұрынғыдай жасыл 
шөп, бәйшешек жоқ. Күліп ойнаған жастар да, шулап жүгірген балалар да көрінбейді. 
Жапырағынан айрылған ағаштар да сұрықсыз күйге еніпті).
ә) Өлеңде ауыл тұрмысы калай бейнеленген?
(Адамдардың бәрі өз қамдарын жасап жүр. Біреулері тері илеп, жыртык киімін 
бүтіндемек болса, жас әйелдер жағы енесіне жіп иіртіп, туырлык жамауда. Ауыл 
көңілсіз, ойын-сауық көрінбейді, күлкі естілмейді. Кемік сүйек, сорпа-су тимеген соң 
ит те ауылда тұрмай, тышқан аулап, дала кезіп жүр).
ІІ-бағыт – Теория.
Мұғалім:
1-тапсырма. Теориялық сұрақтарға жауап беру.
«Қыс» тобына:
Кейіптеу дегеніміз не? «Қыс» өлеңінен кейіптеуге мысал келтір.
(Табиғат құбылыстарын жандандырып, тірі адам  кейпінде суреттеуді кейіптеу 
дейміз. Мысалы: «Қыс» өлеңінде ақын қысты ақ киімді, денелі, ақ сақалды кісі бейнесінде 
суреттеген).
«Күз» тобына: Эпитет деген не? «Күз» өлеңінен эпитетке мысал келтір.
(Заттың немесе құбылыстың айырықша сипатын суреттеу үшін қолданылатын бейнелі 
сөз эпитет деп аталады.Мысалы:
                                Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан,

 Күз болып дымқыл тұман жерді басқан, - 
дегендегі сұр, дымқыл дегендер эпитеттер.
2-тапсырма. Әр топ өз өлендерінің құрылысына талдау жасайды (шумак, тармак, 
бунақ, буын).
(Өлең 4 тармақты шумактан тұрады. Әр тармағында 3 бунақтан бар. 1 буынды өлең. 
Өлеңде 6 шумақ бар).
Мұғалім:
III бағыт – Грамматика.
Тапсырма. Өлеңнен алынған үзінділерді оқып, одан тұрлаулы мүшелерді табу.
1. Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай.
2. Салбыраңқы тартыпты жыртық киім.
3. Кәрі құдаң қыс келіп әлек салды.
4. Алты қанат ақ орда үй шайқалды.
5. Күлкі-ойын көрінбейді, сейіл-серуен. 
IV бағыт – Бейнелеу өнері.
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1-тапсырма. Оқушылар өздері салған қыс, күз көріністерін көрсетеді, мұғалім 
оларды көріп, қысқаша талдап, бағалайды. Ең таңдаулы суреттің авторлары шығып, өз 
жұмыстарын түсіндіреді. 
1-жүргізуші: Қатысушылар сурет салып болғанша ----- сынып оқушыларының 
орындауында «Желсіз түнде жарық ай» әнін қабыл алыңыздар 
2-тапсырма. Мұғалім суреттер көрсетіп, оқушылар онда бейнеленген табиғат 
көріністеріне қатысты Абай өлендерінен шумақ жолдар оқиды.
V бағыт – Этнография.
Мұғалім:
Тапсырма. Абайдың «Күз», «Қыс» өлеңдерінде кездесетін қазақтың көне тұрмысына, 
шаруашылығына қатысты түсінік беру.
Сұрақтар, оған қайтарылған жауаптар:
1. Малма деген не, малма сапсу дегенді қалай түсінесің? 
(Малма тері илейтін ашытқы, и, иге салатын теріні асты-үстіне шығарып, 
араластыруды малма сапсу дейді).
2. Шуда жіп деп қандай жіпті айтады, оны қалай иіреді?
(Түйенің шудасынан иірілген жіпті шуда жіп деп атайды, оны әжелер ұршықпен иіреді).
3. Шом, шомшы деген не?
(Шом түйенің беліне жүк батпас үшін салынатын жұмсақ нәрсе, шомшы – 
түйемен жүк тасушы адам).
4. Күзеу деген не? Көшпелі қазақтардың қысқы, жазғы қоныстары қалай аталады?
(Күзеу – малшылардың күзде отыратын қонысы, жайылымы. Қысқы қоныс – қыстау, 
жазғы қоныс – жайлау деп аталады).
5. Алты қанат үй деген қандай үй? Киіз үй неше қанат болуы мүмкін? Киіз үй қандай 
бөліктерден тұрады?
(Киіз үйлер неше керегесінің болуына байланысты 5, 6, 7, 12 қанат болып келеді. Ол 
мынадай бөліктерден тұрады: кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық, түндік, іргелік, 
туырлық, үзік, басбау, бау. т. б.)
6. Шидем деген қандай киім? Қазақтың тағы қандай дәстүрлі ұлттық қысқы киімін 
білесің?
(Шидем қойдың жабағысынан тігіп, сыртын маталап қаптаған киім, оны күпі деп те 
атайды. Қазақта сондай-ақ, тон, ішік, тымақ, бөкебай, түлкі тымақ, кұлақшын, пима, 
байпақ, т. б. қыстық киімдер бар).
7. Ене деген не? Қазақша тағы қандай туыстық атауларын білесің?
(Келіндер күйеуінің шешесін ене деп атайды. Мынадай туыстық атаулары бар: апа, көке, 
ата, әже, жезде, шеше, аға, жеңге, балдыз, абысын, келін, құда, құдағи, құдабала, құдаша, 
бөле, нағашы, жиен, жиеншар, сіңлі, қайынсіңлі, т. б.)
8. Құда деп кімді айтады? Құдалыққа байланысты мақал-мәтел білесің бе?
(Қыз алысып, қыз беріскен адамдар құдалар деп аталады. Құдалыққа байланысты «Күйеу 
жүз жылдық, құда мың жылдық», «Құданды құдайындай сыйла деген сөз бар).
VI бағыт – Экология.
Тапсырма. Екі топқа жабық конвертпен О. Сүлейменов пен М. Шахановтың 
фотосуреттері беріледі. Мынадай сұрақтар қойылды:
1. Бұл кімнің суреті? Оның бүгінгі сабаққа, экологияға қандай қатысы бар деп ойлайсың?
2. Олардың табиғат қорғау жөніндегі қызметі туралы не білесіңдер?
«Қыс» тобының жауабы:
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Бұл қазақтың белгілі ақыны, қоғам қайраткері – Олжас Сүлейменов. Оның тамаша 
ақындығымен қатар үлкен қоғамдық қызметін де жақсы білеміз. Олжас ағаның, әсіресе, 
Семейдегі ядролық полигонды жаптырту жолындағы қызметі ерекше. Өзі құрып 
басшылык еткен «Невада-Семей» қозғалысы ядролық жарылыстарды болдырмау, оны 
зардаптарын жою, жаратылыс кұбылыстарына көмек көрсету жолында көп еңбек 
сiнipді. Абай өмір сүрген, тебірене жырлаган Семей табиғаты 40 жылдан бері полигонның 
әсерінен азып, адам aйтқысыз өзгеріске ұшырады. Сондыктан Олжас ағаның табиғат 
қорғау жөніндегі бұл қызметі ұлы акын Абай алдындағы, халық алдындагы парызды терең 
түсінгендік деп білеміз.
«Күз» тобының жауабы:
Бұл Мұхтар Шаханов. Ол қазақтын талантты акыны және қоғам қайраткері. Мұхтар аға 
1986 жылғы желтоқсан оқигасына тарихи әділ баға беруде көп еңбек сіңірді. Сол сияқты 
ол көптен бері Арал қасіретіне қабырғасы қайысып, оны қайтсек орнына келтіреміз 
деп қызмет етіп жүр. Арал суының тартылуы, оның зардаптары, ойсыраган табиғи 
орта, қазір бүкіл дүние жүзі халықтарының назарында. Мұхтар аға осы мәселемен 
айналысатын қоғамдық комитетті басқарады.
Мұғалім: 
- Иә, балалар, «Қазақтың ірілері, Абайдың інілері» деп Кәкімбек ақын жырлағандай, 
бұл екеуі де Абай бастаған жыр көшінің бел ортасында тамаша жырларымен танылған 
ақындар болуымен бірге, елім деп еңіреп, жерім деп жарғақ құлағы жастыққа тимей 
жүрген азаматтар. Олардың табиғатты қорғау бағытындағы қызметтері туралы өз 
білетіндеріңді айттыңдар. Сендер де өз əлдерінше табиғат қорғауға үлестерінді 
қосуларың керек. Өйткені біздің бәріміз табиғат перзенттеріміз. Таракты Ақселеу 
аrаларын айтқандай, «Адамзат баласы үшін табиғат кең сарай, мәңгі тозбас баспана». 
Демек, өз төріңнің басындағы тәртіп пен тазалықты қалар болсаң, түптеп келгенде 
табиғатпен санасу, оған қамқор болу адамзат баласының абзал парызы. «Балыққа – су, 
құсқа – ауа, аңға – орман-тоғай, тау-дала қандай қажет болса, адам баласы үшін Отан 
деген ұғым сондай қажет. Ал табиғатты сүю – Отанына қамқор болу деген сөз.
ІІІ. Қорытындылау.
1. Мұғалім сарапшылармен кеңесе отырып, жарыстың қорытындысын шығарады. 
Оқушыларды бағалап, озаттарды мадақтайды
2. Абай шығармашылығынан өтілген материалды жинақтап, ақынның 175 жылдық 
мерейтойымен байланыстыра келіп, мұғалім сабақты қорытындылайды.
Әрбір кемеңгер сиякты Абай да – туған елінің өз топырағында туып өскен кадірлі 
қамкоры. Акын өмір теңізін кешіп жүріп, оның терең тұңғиығынан меруерт терді, 
таза мөлдір тұнығынан нар татты. Абай лирикалары өмірдің шынайы жылуына толы, 
күн нұрындай әсерлі шығармалар. Ұлы ақын адам санасына сауле түсіре сөз қозғайды. 
Сондықтан да Абай сөздері күні өткен тарихтың мүлкі бола алмайды, казіргінің ең 
қажет рухани кұралы болып кала береді.
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Шымкент қаласы, Қазығұрт м/а, 
№86 жалпы орта білім беретін мектеп

Абай өлеңдерінің тәрбиелік мәні

Жанибекова Раушан

Абай Құнанбайұлы – қазақ халқынан шыққан дара тұлға. Ол жастайынан шығыс 
халқының ұлылары Физули, Навои, Фирдоуси жырларын сүйіп оқыды. Осынау шоқтығы биік 
шығыс ұлыларының өлеңдерімен сусындай отырып, өз өмірінің арнасын да ақындыққа бұра 
білді. Жастайынан дүниеге өз көзімен қарап, көргені мен сезгенін жалтақтамай айта білді. 
Абайдың өскен ортасы, жан-жағындағы надандық, маңайындағы адамдардың сауатсыздығы 
мен тоқмойындылығы отыз бес жасқа дейін, ақынның жүрегін жаралап келді. Қоғамға деген  
ащы реніш пен өкініш Абай өлеңдерінде тереңінен суреттеледі. Абайдың қолына қалам 
алып, надандықпен күресуге бел байлап, әділет пен  өтіріктің пәлсапалық категориялар 
заңдылықтарына сүйене отырып жазған өлеңдерінде психология, философия, сатира, ғылым 
мәдениет, өнер, әдебиет саласында айтылған терең ойларына таңқалмасқа болмайды.  «Қалың 
елім қазағым ,қайран жұртым » атты өлеңінде  қазақ қоғамындағы атқамінерлердің озбырлығы 
мен отаршыл саясаттың құрбаны болған қара халықтың мұң –мұқтажын суреттейді. 
«Болдым болыс мінеки», «Мәз болады болысың» өлеңдері билікке таласқан адамдардың  
әлеуметтік психологиялық бет –бейнесі, жағымпаз болыстың портреті, патшадан шен алған 
болыстардың халық үстінен байыған дүниеқор, атаққұмар мінездерін әшкереледі. Өлеңді 
оқыған оқырман қазақ даласындағы ел билеу жүйесінің, болыстық типтік бейнесінің кекесін 
мен мысқылға және ащы сынға теңелгенін байқайды. Өлеңнің өміршеңдігі соншалық, қазіргі 
таңдағы елімізде етек жайған сыбайлас жемқорлықтың бөлімі саналатын, бар малын шашып 
жүріп жоғарыға көтерілген шенеуніктердің іс-қимылдарын, сол замандарда-ақ бейнелеп 
берген сияқты болып тұрады. 

Абай махаббат тақырыбында да көптеген өлеңдер шығарды. «Есіңде бар ма жас күнің» 
атты өлеңін оқып отырған әрбір адам бейнебір сонау артта қалған жастық шақ тарихының 
сағымды жылдарына кіріп кетері хақ.
Құдай-ау, қайда сол жылдар ,
Махаббат қызық мол жылдар.
Ақырын ақырын шегініп ,
Алыстап кетті-ау құрғырлар, - деп келетін өлең жолдары қайта айналып келмес жалындаған 
жастық шақтың, сағыныш пен сезімге толы қайран уақыттардың, осынау шексіз әлемде, 
көктемнің құлпырған қызғалдағындай ғұмыры қысқа болатынын айтқысы келген секілді.
 Хакім Абай, өте суреткер ақын. Ол табиғатты, табиғаттың төрт мезгілін де өз 
өлеңдерінде керемет суреттеді. «Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңінде қазақ 
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халқының саятшылық өнері туралы жақсы айтылады. Аңшының қолына бүркітін алып, тау-
тастың арасынан шыға келген түлкіге томағасын шешкен қыранның қиқулап төбеге көтеріліп, 
отты жанарын бұлғаңдап жанұшыра қашқан түлкіге қадап, төмен қарай құлдилай ұшқан 
құстың олжасын қалай аулағаны, бүркітшінің қанжығасын қалай майлағаны туралы көріністі 
өлең арқылы өте жақсы бейнеленген. «Қыс » атты өлеңінде Қазақстанның шығыс өңіріндегі  
қыс  мезгілі  туралы айтқан. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды деп басталатын өлең жолдарында 
қыс айындағы ақ қар, сықырлауық  боранды жел, үскірік аяз, қырау сияқты табиғатқұбылыстар 
адам өмірімен байланыстыра білген. Табиғаттың жаймашуақ мезгілі туралы «Жаз» атты 
өлеңін оқығанда жайдары жаздың молшылығын, күрілдеп аққан өзеннің, көшпенді халықтың 
мал шаруашылығын жете түсінесің. «Күз» өлеңін оқығанда, көз алдыңа ауа-райының күрт 
салқындап, бүрсең қаққан қариялар мен кедей елдің сүреңсіз, көңілсіз жай-күйі елестейді. 
Ақын табиғат туралы өлеңдерінің бәрінде де, қоршаған ортаның суретін беріп қана қойған 
жоқ, табиғаттың адам өмірімен астасып жатқанын, халқының мал бағумен айналысқан 
тұрмысын дәлме-дәл көрсетіп берді. Табиғат тақырыбында жазылған бұл өлеңдері – Абай 
атамыздың ұлы суреткер екенінің толық дәлелі. Абай – өз заманының да, біздің заманымыздың 
да аса ойшыл, оқымысты және лирик ақыны
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Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Басқұдық селосы, 
№ 14 жалпы білім беру орта мектебі

Абай өлеңдерінің тәрбиелік мәні

Жаналиева Сырга Сандижановна

Алты Алашқа аты мәлім – Абай атамыздың арқалы өлеңдері  мен терең мағыналы 
тебірентер өлең туындылары қазақ даласын ескен желдей құшағына ала  тербетуде. 
Қазақтың қара баласынан қазыналы қариясына дейін тамсана да таңғала оқуда, 
жадысына жаттап тоқуда. Абай өлеңдерінен ой іздеген ғалым да философия ұрығын 
іздеген пәлсапашы да қарапайым адам да рухани азығын  тауып, сана түбіндегі жауапсыз 
жауаптың жауабын табуда.  Көңілдің көкжиегін, сезімнің тұнғиығын,  түптеп келгенде 
«ат айналып, қазығың табады» демекші, руханияттың қазығың – Абай өлеңдерінен 
тауып, өмір өлшемін, ақыл кемерің кеңейтпек керек. Ол үшін Абайдың таудан асқақ, 
бұлақтан мөлдір, желден жүйрік, оттан ыстық, мұздан суық, сүттен аппақ өлеңін 
жан-жүрекпен түсінбек керек. Тектінің тектілігі сонда, Абайдың асылдығы, ойының 
ұшқырлығы, тұтас бір ұлттың  жүрегіне тұтамдай тұтатып, жүрек түпкірігіндегі отты 
лаулата білгендігінде.  Заманынан зор туып, зорлықшыл сорлы заманының соңынан 
емес, оңына орайластыра білген бабамыздың батыл әрекетіне баға берер келешек 
ұрпақтың ұйғарымы – Абайдай атамызды ұлықтау.

"Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы"- деп кеткен Абай атамның өлеңге көзқарасы 
өзгелерден ерек, шамасы ақын «нағыз  -  ақын өте сирек» деген тұжырымға келгендей. 
Өлең – өлшеулі жолдан ғана емес, сонымен қатар өлшеусіз ойдан нәр ала, бояу мен 
реңкке, мән мен мағынаға ие болған, бұлыңғыр емес біртуар туынды. Жүрек түкпірінен, 
ақыл көпірінен жолға шыққан сезім иірімі, ақбозат асыл жүйрігі, шабыттың шалқар 
биігі, ол – өлең.
   «Біріңді қазақ, бірің дос, Көрмесең істің бәрі бос»,- деп бұқара халықты бірлікке, 
ағайынды татулыққа және кішпейілділік пен бауырмал болуға шақырады.
      Бұл өлеңде тұтас елді тәрбиеге шақыратын афоризмдер де көп кездеседі. Мәселен: 
«Еңбек қылсаң ерінбей,Тояды қарның тіленбей»,-деп, Абай халықты еңбектің жемісін 
татуға шақырған. 
      Қорытындылай келе, Абай Құнанбайұлы өз өлеңдері арқылы қалың қазақты тағылым 
мен тәрбиеге тәрбиелейді. Ақын мұралары - әр қазақ үшін қасиетті, маңызды. Қазақтың 
мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған, өз елінің болашағының жарқын болуын ойлаған 
Абайдың тәрбиемен сусындататын өлеңдерін, асыл қазынамызды қастерлеуіміз керек!



“Абай әлеміне саяхат” 

14

Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық кенті, 
№6 Шұбарқұдық негізгі орта мектебі

«Абай Құнанбайұлы өлеңдерінің тәрбиелік мәні»
әдеби-сазды кеш

Максимова Сауле Кансултановна

Мақсаты: 
Ұлы ақын Абай өлеңдерінің тәрбиелік мәнін  ұндыру, шығармашылығын ата 

мұрамыз  ретінде  қабылдап, жаңа буын жас ұрпаққа танытып, терең  меңгерту.
Түрі: Әдеби-сазды кеш. 

 Көрнекілігі: Көрме, интерактивті тақта, кітап бұрышы, Абай туралы 
фильмнен үзінділер.  

Жоспары:
1.    Алғы сөз.
2.    І бөлім – Абай туралы.
3.    ІІ бөлім – Абай өлеңдері. 
4.    ІІІ бөлім – Абай аудармалары. 
5.    ІV бөлім – Абайдың қарасөздері.
6.    V бөлім – Абайдың әндері.
7.    VІ бөлім – Абайдың поэмалары,
8.    VІІ бөлім – Абай өлеңдеріне челендж
9.    VІІІ бөлім – Абай өлеңіне сурет салу.
10. Қорыту.
1-жүргізуші: 

- Армысыздар, құрметті көрермен қауым! «Адамзаттың перзенті ұлы Абай» 
атты әдеби-сазды кешімізге қош келдіңіздер!  Бүгінгі кешімізді өткізудегі негізгі 
мақсатымыз: Ұлы ақын Абай шығармашылығын ата мұрамыз ретінде қабылдап, жаңа 
буын жас ұрпаққа танытып, терең меңгерту.
2-жүргізуші:  .       
Бұл шара «Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы» аясында ұйымдастырылып 
отырғандықтан, бүгінгі кешімізде  Абай өлеңдері оқылып, әндері айтылып, көріністер 
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тамашалайсыздар. 
Бірге: Ендеше кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер! 
1-жүргізуші:
 АБАЙ.  Азан шақырып қойған есімі Ибрахим  Құнанбайұлы 1845 жылы 
10 тамызда бұрынғы Семей уезі,  Шыңғыс  болысында  қазіргі Шығыс  Қазақстан 
облысы , Абай ауданында  дүниеге  келген.Абайдың  әкесі Құнанбай Қарқаралы  
округінде аға сұлтан болған. Абайдың өз әкесі  Құнанбай, атасы- Өскенбай, арғы 
атасы-  Ырғызбай. Абай - әжесі  Зере мен анасы Ұлжанның тәрбиесінде болған.
                  Абай туралы директі фильмге назар аударайық.
1-жүргізуші:   
І бөлім – Абай туралы
 –  Абай - қазақ даласын надандықтың айсыз қараңғы түні бүркеп, 
тұншықтырып тұрған кезде, еліне дем болуға, қараңғы жерге нұр болуға ағып түскен 
жарық жұлдыз. Ол мың қырлы, мың тәлімі бар ұлы ақын. Осы уақытқа дейін Абай 
туралы қанша айтылып, қанашама зертеу жұмыстары жазылып келсе де, ол әлі 
талай тың жұмыстарға негіз болмақ. Осы орайда Абайды сан зерттеген М.Әуезов 
былай деген: «Абай – терең теңіз, алып мұхит. Абайды таныған сайын, оның түбіне 
маржандарын алу үшін сүңіги беруің керек, сүңіги беруің керек. Ал мен оның бетін 
ғана қалқыдым.»десе М.Әуезовтен бастап қазақ ақын-жазушыларының кейінгі 
ұрпағында Абайға соқпай өткені жоқ. Осы ақындардың Абай Құнанбайұлы туралы 
пікірін  тыңдап көрелік. 
1. Ахмет Байтұрсынұлы. «Қазақ» газеті, 1913 жыл (Нағим) 
2. Мұхтар Әуезов. (Расылхан)
3. Міржақып Дулатов "Қазақ" газеті 1914 жыл, 23 июнь, №67
Бұл мақала 1990 жылдың 1 қаңтарында "Жұлдыз" журналында жарияланған. 
(Нұрайым)
2-жүргізуші:  
ІІ бөлім – Абай өлеңдері. - Абай Құнанбайұлы өлеңді 14 жасынан жаза бастады, бірақ 
ол өлеңдері қалжың, сықақ өлеңдер болды.. 

Тек 80 жылдары 35 жастан асқаннан кейін, өлең туралы көзқарасын өзгерте 
бастайды.  Осы уақытқа  дейін оның өлеңдері өз замандасы  «Көкпай» атынан 
танылып жүрді. Осыдан бастап Абай ақындыққа біржолата бет бұрды. Ақындық 
мақсатын айқындап, өлең сөз арқылы халыққа қызмет етуге бел байлайды. Осы 
тұрғыда Абайдың
«Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» өлеңін тыңдайық.
1-жүргізуші:       

Абай өлеңдерінің тілі көркемдіктің ең жоғарғы дәрежесіне айналады. Сөзі 
аз, мағынасы  терең Абай сөздері жалпы адамның түсінуіне ауыр екені рас. Бірақ ол 
ауырлық Абайдың жаза алмағанынан емес, тыңдаушылардың түсінерлік дәрежесінің 
төмендігінен. Өз уақытында тыңдаушы таппаған  Абай Құнанбайұлы талай қүйінеді. 
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Бүгінгі таңда біз Абай арман еткен көзі ашық, көкірегі ояу қазақпыз. Ендеше Абай 
өлеңдерін өз дәрежесінде қабылдай білуге міндеттіміз. Кезекті ұлы ақынның өз 
өлеңдеріне берейік.
1. Нұрәділ «Қыс»  1-сынып                                                 
2. Асылжан«Ғылым таппай мақтанба»  3 -сынып                                                                              
3. Әсем «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес»   4-сынып                                                
4. Мейірім «Құлақтан кіріп, бойды алар»  4-сынып                                              
5. Адина «Әсемпаз болма әрнеге»   4-сынып                                                  
6. Ақбота «Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы»  4-сынып                                                 
7. Анэль «Домбыраға қол соқпа»  5-сынып                                                 
8.Нұрбақыт «Әуелде бір суық мұз-ақыл,зерек» 6-сынып                                                 
9. Назерке «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» 6 –сынып
10. 12. Мира «Жаз» 7-сынып
11. Нұрсат «Жазғытұрым» 7-сынып
2-жүргізуші:  
ІІІ бөлім – Абай аудармалары.
 Абай бар жоғы 4 жыл мұсылманша, 3 ай орысша оқыған екен. Соған 
қарамастан өзінің талабы мен зеректілігі, зор еңбегінің арқасында ана тілінен басқа 
араб, парсы, түрік тілдерін игерген. Соның ішінде Абайдың орыс тіліне ықыласы 
ерекше болған. 
1-жүргізуші:

Абай орыс классиктері Пушкин, Лермонтов, Крылов  шығармаларын оқып 
білумен қатар, олардың шығармаларын қазақ тілінде аударған. Сол арқылы қырдағы 
қалың қазаққа Европа мәдениетінің есігін ашқан. 
Ендеше аудармаларын тыңдап көрейік.
1. Крылов     «Шегіртке  мен құмырсқа » - Нұрай 7-сынып 
2. Лермонтов      «Жалау» - Нұрдәулет   9-сынып 
3. Пушкин   «Онегиннің  Татьянаға жазған хаты» - Дильназ 9-сынып
1-жүргізуші:  
ІV бөлім – Абайдың қарасөздері.

Абай өз  мысалдарында көрсетілген адам бойындағы кемшіліктері мен Абай 
өмір бойы күресіп келді. Абайдың күрестен беті қайтып, ендігі кезекте басқа жолды 
таңдауды ұйғарады.

Өзім де басқа шауып, төске өрледім,
Қазаққа қара сөзге дес бермедім.
Еңбегімді білерлік еш адам жоқ.
Түбінде тыныш жүргенді жек көрмедім. –деп қартайған шағында тыныштықты 

қалап, тек ақылшы, кеңесші болғысы келеді. Жастармен әңгіме үстінде өткізген 
уақытын өмірінің ең жақсы сәттері деген екен. Осы мақсатта өзінің бір алуан 
шығармалары «Қара сөздерін» жаза бастайды. Абайдың 45 қара сөзі бар. 
Енді соларға тоқтап өтелік. 
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1. 31 қара  сөз.   Әлішер – 8-сынып
2. 18 қара сөз.    Ақжанмерей – 8-сынып
3.  7 қара сөз .    Әсел – 9-сынып 
2-жүргізуші:       
V бөлім – Абайдың әндері.

Абай туралы айтып отырып, оның тағы бір қыры – сазгерлігі туралы айтпасақ 
болмас. Ақын өз өлеңдеріне ән де шығарып таратқан. Ол әндерінің ерекшелігі ойшыл 
адамның мұңды сырын шертуіне лайықтап жазған. Тыныштық. Абай өлең жазып 
отыр.
Есіктен досы Ербол кірді.
Ербол. Абай досым, тағы өлең жазып отырмысың?!
Шаршадың ғой... Бір сәт демалсаңшы.
Абай. Ербол, тыңдашы (ыңылдап)
Көзімнің қарасы,
Көңілімнің санасы.
Бітпейді іштегі,
Ғашықтың жарасы.
Ербол. Абай неткен әдемі ән! Ғажап, жаңа ән, жаңа өлең! Тамаша! Абай, Сүйіндік 
ауылында екі күннен кейін алтыбақан болғалы жатыр екен. Соған барсақ қайтеді. Осы 
әнді жастарға сый етіп тартайық!
Абай (басын изеп): Жарайды.
Жастар жиналып «Айттым сәлем, қаламқас» әнін айтып отыр.
Абай, Ербол шетте отырады.
1-қыз. Қыздар, қыздар, Құнанбай қажының баласы Абай келіп тұр.
2-қыз. Қасындағы Ербол ғой.
3-қыз. Абай, Ербол, келіңдер. Төрлетіңдер. Қош  келдіңдер!
Абай. Ойын- сауықтарың қызық болсын!
Ербол. Ән-күйлерің қанатты болсын!
Топ. Бірге болсын! Айтқаның келсін!
4-қыз. Ортамызға Абай келіп қалған екен. Неге өлеңдерін оқып, әнін салмаймыз?!
Топ. Ал кім сөзге ұста, кәне, бастап жіберейік.
5-қыз. «Өлең- сөздің патшасы, сөз сарасы»
Ербол. Сүйіндік ауылының жастары, тыңдаңыздар! Абай сендерге жаңа әнін сый 
қылып тартады. Қабыл алыңдар!

Ән шырқалады «Көзімнің қарасы».  (Аслан)
Хор: «Желсіз түнде жарық ай»
2-жүргізуші:       
VІ бөлім – Абайдың поэмалары  

Абай ақынның «Ескендір», «Масғұт», «Әзім  әңгімесі»  поэмалары бар.
«Ескендір» поэмасын  орындайтын 9-сынып оқушысы Жамалов Мадияр
2-жүргізуші:       
VІІ бөлім – Абай өлеңдеріне челендж

Абайтану сабағы барысында 9-сынып оқушылары арасында Абай атамыздың  
өлеңдеріне челендж  ұйымдастырған болатынбыз.Экранға назар аударсақ.
1-жүргізуші:       
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VІІІ бөлім – Абай өлеңіне сурет салу.
Абай шығармаларына сурет салған балалар бар екен сол суреттерге зер сала 

кетсек. (Баян, Дильназ, Қайрат, Диана, Бекжан, 1кл, Сезім)
2-жүргізуші:       
Қорытынды.

Абай - мың қырлы, мың тәлімі бар ақын. Бүгінгі кешімізде сол мың 
қырының  бірерін ғана өзімізше түсініп, әңгіме етпек болдық. М.Әуезовтің өзі Абай 
дариясының тек бетін қалқыдым десе, біз тек сол дарияның жағасына ғана келдік. 
Ал сол даряның інжу-маржандарын теретін болашақ ғалымдар, ақын-жазушылар 
сендердің ішітеріңде отыр деп үміттенеміз. 
1-жүргізуші:       

Осымен «Адамзаттың перзенті ұлы Абай» атты әдеби-сазды кешіміз 
аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. 
Бірге:Қош сау болыңыздар!
                                    Әдеби-сазды кештен көрініс
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Шымкент қаласы, 
Дарынды балаларға арналған №90 мектеп –гимназиясы

Абай Құнанбаевтың қара сөздері

Исмаилова Айман Бахтияровна

Еліміздің рухани көзі – Абай Құнанбаев. Абай атамыз – күллі Шығыстың 
шоқтығы биік тұлғасы атанған ұлы ақын. Ол қазақтың классикалық поэзиясының 
биік шыңы атанды. Қазір ХХІ ғасыр. Мен осы уақыттың білім берушісімін. Осындай 
дамыған заманда әр халық өз болашақ ұрпағына терең тәрбие бермесе, санасына рухани 
азық құймаса, келешегі қандай болары беймәлім. Шындығында, терең мағыналы Абай 
атамыздың қара сөздері – өшпес мұра. Тұспалдап, тұжырымды ой айтып, әр адамға нақ 
дұрыс жолды көрсеткісі келген Абай атамыздың бұл мұрасы мен үшін үнемі ақылшы 
кітап. Себебі, мен мұғалімдік жолда кез-келген тәрбиелік мағынадағы қиындықтарға 
тап болуым ғажап емес немесе алдымда отырған білім алушыларға тәрбие бергенде 
ақыл-кеңес беруім қажет. Сол уақытта мәтел сөз формасында берілген керекті тұстарын 
қолданамын. Балаларға реті келген тұста: «Жаман дос – көлеңке», «егер ісің өнсін 
десең, ретін тап» немесе « сыртқа қасиет бітпейді», - деп дәйек келтіріп, Абай атамыз 
солай деп кеңес берген деп айтсам беріле қарап, ұйып тыңдайды. Өзіне ой түйіп, өзінің 
бойын түзеп, өзгеруге әрекет жасайды. Осындай асыл сөздері бар Абай атамыздың 
қара сөздері біз үшін нағыз тағылым. 

Қара сөздердің мұқият өңделуі, бейнелі тілі, ақынның шын ниетімен ағынан 
жарылуы, оның адамгершілігі, кемеңгерлігі, «Қара сөзі» адамзат тарихындағы ғаламат 
әдеби ескерткіштерінің қатарына қойылып отыр. 

Адам баласының адал жолмен, ар – ожданын кірлеместен, рухани өркениеті 
дамыған тұлға ретінде танылуына бірден – бір ықпал жасаған осы қара сөздер. 

Мектебімізде әр бейсенбі «Абайдың қара сөздері» атты іс-шара ұйымдастырылып 
келді. Әр оқушы берілген қара сөзді оқып, түсінгенін көрерменге жеткізіп, қазылар 
алқасымен бағаланып отырды. Үздіктері марапатталды. 

Қазіргі қашықтық оқыту кезінде де мұндай іс – шаралар өз жалғасын табуда. 
Online форматта да әр оқушы шығармашылығын жіті дамытуда. Әр аптада екі қара 
сөзден талданып, сынып чатына жолданады. Осылайша, бір оқу жылында 45 қара сөз 
толық талданады. Оны сынып жетекші, оқу ісі жөніндегі және тәрбие ісі жөніндегі 
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орынбасарлар да бақылап, қазақ тілі бірлестігі мейлінше өз үлесін қосып отырады. 
Абай Құнанбаевтың қара сөздеріндегі жиі кездесетін көнерген сөздердің мағыналарын 
оқушылар ашып түсіндіріп, өмірмен байланыстырып бейнежазба жасайды. Айтпағым, 
мұндай шаралардың барлығы білім алушылардың қабілетін арттыру мақсатында, Абай 
атамыздың ұлы мұрасын бала санасына дұрыс ұялату үшін, олардың рухани биік тұлға 
болуы үшін ұйымдастырылады.
 Абай атамызға тәрбиелік мәні зор әрі адамға жан азығы болатын мұндай құнды 
дүние үшін алғысымыз шексіз, әрине. Діни көзқарастағы бұл туынды ұл-қыздарымыздың 
жанына иман силары сөзсіз. Ұлы ақынның салған ізі мәңгілік қалары жанды қуантып, 
келешекке нық сеніммен қаратады. 
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Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, 
«Карасуская средняя школа»

Воспитательная значимость стихотворений 
Абая Кунанбаевича

Исакова Мейрамгуль Сериковна

Худший человек из числа людей –
Это человек без стремлений.

Абай
Имя гениального сына степи, великого поэта казахского народа, мыслителя, 

ученого, композитора Абая в наше время известно всему миру. Каждый народ имеет 
духовные и нравственные опоры. Одной из таких фундаментальных опор в сознании 
казахского народа является творческое наследие выдающегося просветителя Абая 
Кунанбаева. В его произведениях максимально отражены традиции народного 
творчества и осмысление проблем общества.

Абай – один из величайших гуманистов прошлого. Воздействовать на умы и 
чувства людей, обновлять общество средством поэтического слова, глубокое уважение 
к достоинству человека –вот что характерно для поэта-гуманиста. В творениях Абая 
явно четко прослеживается мечта поэта увидеть свой народ просвещённой, развитой 
и независимой нацией. Абай подчеркивал, что отсутствие знаний, невежество делает 
человека неполноценным. По его мнению, «духовное совершенствование личности» 
во многом зависит от полученных знаний, просвещения. «Знание человека, -писал он 
– это мерило человечности». Только обладая необходимой суммой знаний, человек 
может познавать мир, отличать добро от зла, полезное от вредного, и лишь тогда от 
него можно ждать пользы. Чтобы успевать за растущими знаниями человеческого 
общества, необходимо учиться, пополнять свои знания каждый час. Абай писал:

Чтоб человеком ты был,
И вровень с веком ты был,

Ты пятерых побори
И пятерых избери.

Злословье, ложь, хвастовство,
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Безделье и мотовство –
Вот пять врагов твоих, знай.

А разум и доброта,
Упорство, скромность и труд-

Вот пять друзей, согласись.
За свою жизнь Абай глубоко осознал недостатки и минусы казахов. Это лень, 

хвастовство, дикость, необразованность. Где-то очень остро, где-то, возможно, 
слишком жёстко… Как бы ни было горько, это был крик души. Томик со стихами 
поэта лежит на моём рабочем столе. Я стараюсь заглядывать в книгу еженедельно. И 
каждый раз нахожу что-то новое, важное для себя. Несмотря на столетия, строчки, 
написанные великим мыслителем, до сих пор применимы как в работе, так и в быту. В 
семье, если возникает спорная ситуация, я цитирую слова Абая, и сразу все становится 
на свои места. Перечитывая строчки из произведений поэта, можно познакомиться с 
особым восприятием мира, найти ответы на многие жизненно важные вопросы. 

Страну знают по её героям, великим личностям. В этом плане Абай – фигура, 
олицетворяющая народ и культуру Казахстана. Каждый юбилей Абая – уникальный. 
Думаю, что каждый человек открывает для себя мир поэта. Актуальны сегодня 
мысли просветителя о формировании нравственных принципов и ценностей 
в процессе самой жизни. По мнению Абая, человек не рождается с какими-то 
готовыми качествами личности. Все понятия о добродетели, все правила поведения 
приобретаются в процессе его жизни и деятельности. Он призывает молодых: «Не 
кидайся на всё сгоряча. Дарованьем своим гордись». Свой высший этический идеал 
Абай выразил в нравственной формуле: «Адам бол!- Будь человеком!», с которой 
он обращается, прежде всего, к молодёжи, а смысл состоит в высокой оценке роли 
назначения человека в жизни. В его понимании человек должен сочетать в себе 
разум и гуманность, трудолюбие и образованность, дружбу и любовь. Он не уставал 
напоминать современникам, что «солнце и луна –украшение небес; леса и ягоды – 
украшение гор, а украшение земли –человек»

Особое значение в воспитании молодёжи Абай придавал семейному воспитанию. 
Первые и самые главные воспитатели, учителя, по мысли Абая, - это родители. Абай 
свято верил, что время, полное невежества и темноты, уйдет, и его сменит светлый 
мир, который будет построен молодыми. Придавая первостепенное значение роли 
воспитания в становлении человека и борясь против тех, кто пытался пороки людей 
объяснить предписанием рока, судьбы, Абай подчеркивал, что человек не от природы 
получает нравственные качества, он становится нравственным или безнравственным 
лишь в процессе воспитания.

Абай понимал человека как целостную личность, наделённую душой и разумом. 
Человек для Абая –центр мироздания. Духовность –определяющее начало в человеке, 
которое впитывается посредством книг и народной мудрости, искусства и духовного 
опыта.
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Великий Абай не застал зарю независимости, но его потомки строят сегодня 
своё суверенное государство. Произведения поэта вдохновляют молодое поколение 
казахов на служение своему народу, поддерживают в нем стремление к просвещению, 
знаниям, к развитию нации через культуру. Они всегда актуальны. Жизнь Абая, 
«…который боролся с тысячами один», -пример непреклонного поиска правды и 
справедливости для потомков. 
 Абай утверждая, что «поэзия – властитель языка…», сам был повелителем 
поэзии, «сыном не только своего отца, своего народа, но всего человечества»
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Алматы қаласы, 
№158 жалпы білім беретін мектеп

Абай Құнанбайұлы шығармаларындағы оқу-білім тақырыбы

Маткаримова Дархан Қадырқызы

Қазіргі таңдағы тәуелсіз еліміздің ең басты мақсаты – өркениетті елдердің 
қатарында болу, бүкіл әлемдік білім кеңістігінен орын алу болып табылады.

Бұл ұлттық білім беру жүйесінің даму бағыттарын тың арнаға, жаңа сапаға 
жеткізудің қажеттілігін алға тартады. Осыған орай, қазіргі уақытта Қазақстанда 
білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл процесс білім парадигмасының 
өзгеруімен қатар жүреді. Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, 
білігі мен дағдысын емес, оның тұлғасын жан-жақты дамыту, ұлттық тәлім-тәрбиені 
сіңірту, рухани жан дүниесін қамықтыру міндеті қойылады. Бұл мәселені шешу жас 
ұрпаққа туған тіл табиғатын жете меңгертумен байланысты. Себебі, ХІХ ғасырдың 
екінші жартысында өмір сүрген неміс философы, лингвисі В. фон Гумбольдт айтқандай, 
тіл дегеніміз – ұлттық рух болып табылады. Сондықтан да жас ұрпақ, бойына ұлттық 
рухты қалыптастыратын тіл десек, бұл орайда ұлттық рухпен суарылған данышпан Абай 
шығармашылығын мектепте оқыту арқылы, бір жағынан жас ұрпақ тұлғасына ұлттық 
рухты сіңіру мәселесі өз шешімін таппақ. Өйткені, бүгінгі, кешегі және болашақтағы 
көкейтесті мәселе – жас ұрпаққа білім беру, оқыту, ізгілікке тәрбиелеу – өз кезінде 
Абай шығармашылығынан орын алып, мәнімен маңыздылығы айқындалған мәселе.

Осы тұрғыдан алып қарағанда, мемлекетіміз білім кеңістігіне аяқ басқан кезеңде, 
ғылым мен білімнің құндылығы, рухани маңыздылығы артып отырғаны белгілі. 
Сондықтан да, ертеңгі ұрпақ жарқын болашақта өмір сүріп, дамыған елдермен иық 
тіресе қатар тұруы үшін, ең алдымен терең білім мен жан-жақты рухани сұраныс қажет. 
Бұл орайда оқушы бойында білімге деген құштарлықты, ғылымға деген сүйіспеншілікті 
оятуымыз қажет. Мұның өзі бала дарындылығын дамытып, шығармашыл тұлға 
қалыптастыруға жол ашады. 

Осыған орай, Абай «ғылым білім» ұғымдарының маңыздылығына қандай 
баға береді? Абай көзқарасындағы ізгілік, тәлім-тәрбие дегеніміз не? Әрине, бұлар өз 
кезеңінде, әр уақытта сөз болған мәселелер. Дегенмен, қазіргі білім беру мақсатын жүзеге 
асыруда, біз дәл осы мәселелерге жаңаша көзқараспен қарап, Абай шығармашылығын 
осы заман келбетімен зерделеп, терең тани таныта білуіміз қажет. Мәселен, Абайдың 
«Жасымда ғылым бар деп ескермедім» деген 14 жолдық шағын өлеңінің барлық сөзі, 
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барлық тіркесі сырт қарағанда өте түсінікті болып көрінеді. «Жасымда ғылым бар деп 
ескермедім» деген жолдағы ғылым сөзі осы күнгі біздің түсінігіміздегі ғылым болып 
қолданып тұр ма? Абайда арабтың бұл сөзі екі мағынада пайдаланылған: біріншісі – 
оқу, білім, синонимі ретінде келуі, екіншісі – тура мағынасында қолданылуы. Ақын бұл 
сөзді жалпы білім, оқу мағынасында қолдану үстінде ғылым оқу, ғылым бағу, ғылым 
іздеу деген тіркестерді өзі жасаған. Атақты «ғылым таппай мақтанба» деген өлеңінің 
осы жолындағы ғылым сөзі, жалпы оқу оқып, сауатты болу, білім алу дегенді білдіреді.

«Жасымда ғылым бар деп ескермедім» атты өлеңінде ақын өз балаларын оқытуды 
өзгелерге үлгі етіп ұсынады. Қазіргі нарық қыспағына қарамастан, «Интернатта оқып 
жүр» өлеңіндегідей, «жаңа өспірім, көк өрім», «талай қазақ баласының» жоғары оқу 
орнына түсуге талпынысы азайған жоқ. Бірақ, көпшілігінің мамандық таңдаудағы ой-
өрісі Абай заманында: «Я тілмаш, адвокат – болсам деген бәрінде ой», – деп бас қамынан 
аспайтын мұндай тар мақсаттың мұрат бола алмайтынын айтса, оған енді келіп нарық 
заманының бизнесімен, маркетинг, менеджмент сияқты «модный» мамандықтары 
қосылды. Ал, бүкіл ел экономикасының негізін құрайтын ауыр және жеңіл өнеркәсіп, 
құрылыс, ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығына қажет, материалдық дүние 
өндіретін салалардың инженер технологтары мен агрономдар мәселесі ше?

Ұлы Абай шығармашылығының тағы бір қозғайтын мәселесі – адам тәрбиесі, 
содан туындайтын бүкіл халық тәрбиесі. Қазақ халқының болашығы оның өз бетінше ел 
болуына, саяси бостандыққа қол жеткізуіне, экономикалық және мәдени кешеулеуден 
шығуына, қараңғылық пен кедейшіліктен құтылуына апаратын бірден-бір жол. Яғни, 
бүкіл елдің сауатын ашу, жастарды адамгершілікке тәрбиелеу, өнер мен еңбекке баулу 
деп анық айтты. Ақыл-ойдың, сауаттылықтың дамуы үшін дүниеге шын көзбен қарап, 
нақтылы сезінудің қажетілігін барынша қорғап бақты. Абай қоғамның тәрбиесі жеке 
адамнан басталатынын көрсетті. Өйткені, «Адам түзелмей – заман түзелмейді», – деп 
ашық айтып, тобырдың ішінде тұлға жүрмесе мәнінен айырылатын мезгеп, «не болады 
өңкей нөл» деп налыды. Сонда адам мұраты мен халық мүддесі ұшырастырытын 
тәрбиедегі басты нұсқа қандай десек, ұлы ақын: «ақыл сенбейтін іске сенбе, ондай іске 
кіріспе, әуелі білім, ғылым, өнер жолын таңдап алып, естілерден үлгі ал, еңбекпен ғана 
мал тап» деп жол сілтейді.

Ұлы ұстаз жан-жақты, кемел тәрбиелі адам ғана «толық адам» санатына 
қосылады деп есептейді. Ал, кемелдікке жетудің тура жолы – адам бойында имандылық 
қасиеттердің туындауынан басталады. 

Тәрбиенің қалған түрлері – адамгершілік, ақыл-ой, еңбек, дене тәрбиесі, бәрі де 
осындай мұсылмандыққа ден қойған жастың бойына тез үйіріледі деп пайымдайды. Осы 
тұста Абай өз заманындағы мектеп-медреселердің қызметіне көңілі толмайтындығын 
үнемі байқатып отырады. Әсіресе, дүние молдалардың баланың дұрыс уағыздап, теріс 
жолға салатынын айта келе, ұстаздардың тұлғасын ерекше жоғары қояды оларға үлкен 
сеніммен қарайды.

Абай туындыларындағы басты орын алып отырған мәселе – еңбек тәрбиесі. Ол 
еңбекпен келген табыстың адал да дұрыс жолға бастайтынына кәміл сенеді. Осылайша 
еңбекпен, саналы оймен, ақылмен істелген істің ғана нәтижесі болады деп санайды. 
Оны:

Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, 
Еңбегің мен ақылың екі жақтап, – деп жырлайды. 
Адамның бойында жағымсыз қасиеттердің тууына қарсы тұру үшін оның ғылым 
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мен білімге деген құмарлығын арттырып, дамыта түсуді өсиет етеді. Осыған орай ақыл 
мен еңбектің мәніне ерекше тоқталып, оларды адамның жеке басының яғни, дара 
тұлғаның басты құдіреті деп түсінеді. Сондықтан:

Бақпен асқан патшадан
Мимен асқан қара артық,
Сақалын сатқан кәріден
Еңбегін сатқан бала артық, – деп түйіндейді. Міне, Абай Құнанбайұлы 

шығармаларындағы оқу-білім тақырыбы осылай өрбейді.
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Нұр-Сұлтан қаласы, 
№72 мектеп-лицейі

Абайдың қара сөздері – біз үшін мәңгі мұра

Маханова Айтжамал Серикбаевна

 Қазақтың жазба әдебиетінің негізін салушы, ғалым, ағартушы, ұлы атамыз Абай 
Құнанбайұлының «қара сөздері» жылдар өтсе де өз өзектілігін жоғалтпайды. Он 
тоғызыншы ғасырдың басы болсын, 21-ғасырдың ең дамыған кезі болсын – Абайдың 
қара сөздері даналық қасиетін сақтайды. Жас ұрпақты имандылық пен азаматтылыққа 
үйрететін, ақ қағазға қара қаламмен жазылған ақынның шығармаларын әлі күнге дейін 
сүйсініп оқимыз. Орыс, ағылшын тіліне аударылған публицистикалық шығармалары 
шетелде де әйгілі. Қайталап оқыған сайын өзгеше күйге бөленесін. Ақын әр өленің 
жүрекпен жазған, бар көргенін қалам арқылы жеткізге білген. Ол өзін іздеп, айналасында 
болып жатқан оқиғаларды бейнелеген, өз білімімен бөлусуге тырысқан. Абайды тану – 
ол өзінді тану.
 Абайдың қара сөздері түрлі тақырыптарға бай. Оның ішінде жалқаулық, 
надандық, парақорлық, тәрбиеге қатысты шығармалар бар. Менің тоқталатын 
тақырыбым – «Абайдың ұлы қара сөздеріндегі тәрбиелік мәні».
 «Біреулер құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын 
дейді, артымнан құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан 
басқасы бар ма?» деп Абайдың оныншы қара сөзі басталады. Бұл қара сөзі бала 
тәрбиесіне арналған. Отбасыға бала не үшін керек, оны тәрбиелеудің маңызы қандай 
екені туралы айтады. Абайдың қара сөздерін оқып жатқанда, ақынмен өзін сөйлесіп 
тұрғандай сезінесін. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тигізеді... 
 Ақынның он тоғызыншы сөзіне келетін болсақ. Абайдың пайымдауынша, адам 
туа сала ақылды, данышпан, білгір болмайды. Оған ізденіс керек, әр айтылған сөздің 
мазмұнына ой жүгіртіп, ұғуну керек. «Адам ата–анадан туғанда есті болмайды: естіп, 
көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, 
көргені көп болған адам білімді болады» - дейді ұлы атамыз.
 Отыз бірінші қара сөзінде ақын Абай «Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі 
себеп бар: әуелі - көкірегі байлаулы берік болмақ керек; екінші — сол нәрсені естігенде 
я көргенде ғибрәтлану керек, көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек; үшінші — 
сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып,көңілге бекіту керек;төртінші-
ой кеселді нəрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой 
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кеселдері: уайымсыз, салғырттық, ойыншы-күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір 
нәрсеге құмарлық пайда болу . Бұл төрт нәрсе - күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын 
нәрселер» - дейді. Отыз екінші сөзі бұл ойды құптайды. Ғалым «Білім-ғылым 
үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары 
бар. Оларды білмек керек, білмей іздегенмен табылмас» деп жазады. Ол мақсатына 
жету үшін адам бойында тұрарлық мінез, қайрат, арды сақтарлық беріктік болсын 
деген. 
 Ақынның сөздерін талдай отырып, ол ерік-жігер мен адамның мақсатқа жету 
ниетінің маңыздылығын көрген деп айта аламыз. Ол көп күш жұмсамай, қиындықтарға 
тап болған адамдарды мазақ еткен.
 Абай үшін ғылым, ағарту, білім беру, оқыту адамзаттың барлық мәселелерін 
шешетін әмбебап құралы. Абайдың: «Адам баласының ең жаманы – талапсыз» - деген 
сөздері қазіргі жастарға әсер етті деуге болады.
 Абай Құнанбайұлының туындылары - бүкіл адамзат үшін рухани азық. Ақынның 
шығармаларының мерзімі жоқ, олар бізбен мәңгі өмір сүреді. Қара сөздер әлі де бірнеше 
ұрпақты тәрбиетейтіне күмәнім жоқ. Абайдың шығармашылығы ағартушылықты, 
адамгершілік пен еңбекқорлықты үндейді. Ақынның өмірі мен қызметі - жастарға 
бағдар. Абай Құнанбайұлы әрқашан да біздің жүрегімізде қазақ халқының ұлы тұлғасы, 
қазақ поэзиясының данышпаны және өз отанының патриоты болып қала береді.
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Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 
Ә.Бөкейханов атындағы №1 гимназия

Абайдың асыл сөздері

Мәлік Айгүл Біржанқызы

Қазіргі кезде Абай Құнанбайұлының шығармашылығы несімен қымбат деген сауал 
барлығымыздың санамызды толғандырары әсте айқын емес пе? Дана Абай, дара 
Абайдың туғанына 175 жыл толса да қазақ елінің басынан небір жағдай өтсе де, жаңа, 
болашағы белгісіз бағытқа бет бұрсақ та тұтас халықтың қайнар көзі, адастырмас 
темірқазығы, сөнбес шоқ жұлдызы болып отыр. Әлі де солай бола бермек.
 Абай атамыздан кейін бұл жалғанда небір наркескен ақындар, халқым, елім, 
деп езіліп, жұртым деп көкірегі қарс айрылған ақындар болмады емес болды. 
Бірақ сонда да дана Абайдың жұлдызы биік тұратыны неліктен? Абай өлеңдерінің 
әмбебаптылығынан, философиялық ой тереңдігінен рухани әлемге азық сыйлайтын, 
таным көкжиегін кеңейтуге ой саларлық шығармалары, адам баласының жан дүниесін 
тербейтін музыкалық мұрасы болар бәлкім.
 Өмірінің соңғы шағында ақ қағаз бен қара сияны ермек қылған теңдессіз ақылгөй 
сол қара сөздері арқылы бізге не айтқысы келді? Оны біздің қазіргі жас буын қалай 
 қабылдап жүр? «...кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын, керегі 
жоқ десе, өз сөзім өзімдікі...» - демеп пе еді ғұлама? Бірақ, Абайдың шығармаларын, 
әсем сазды әндерін, терең ойлы қара сөздерін оқымай, тыңдамай өскен жан жоқ-ау, 
сірә... 
 Ақын Күләш апам (Күләш Ахметова): «Парасатты өнегенің пайдасы мол» - 
деп ылғи айтып отырады. Адамзат қоғамы Абай секілді дара тұлғалардың парасатты 
өнегесінің арқасында ұлық емес пе? Осындай ірі тұлғаларымыздың асыл көздерінің 
барында біздің адасуға, жаман жолға бет бұруға хақымыз жоқ!
 Абайдың қара сөздері – адамзат баласына ортақ бас қойып ішер мөлдір бұлақ 
іспеттес. Қара сөз емес-ау асыл сөз деуге де болады. Тек осы асыл сөздің мән-мағынасын 
терең түсінер жан болса болғаны. Жалпы саны 45 түрлі қара сөздердің мағынасы да 45 
түрлі. Абай бір ғана бағытты алып төсеніп алмай, сол кездегі қоғамның ащы шындығын, 
адамдардың сұм-сұрқиялығын, залымдығын, надандығын, дүниеқоңыздығын айта 
берсек сан түрлі тақырыптың барлығын жебіріне жетіп көңіліндегі бораған қара 
құйынды қара сияның көмегімен ақ қардай әппақ қағаз бетіне лақылдатып төгіп 
жібергендей. Сондай әсерлі, сондай керемет! Оқыған адамның жан дүниесін бір 
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шайқап өтіп, денесін шымырлатып жіберетіні анық. Бір таң қалатыным сол кездегі 
оңбағандық, сол кездегі ит мінезділік, дәл сол дүниеқоңыздық бәрі бәрі қазіргі қоғамда 
да бар. Көбеймесе азаятын түрі жоқ. Мені қынжылтып, жүрегіме үрей тудыратыны да 
сол...
 Ал енді хакім Абайдың асыл сөздерінің біршамасы не жайлы жазылғандығын 
және өзім сол маржан сөздерден нендей нәрсені түйгенімді жазып өтейін...
 Үшінші қара сөзінде ақын қазақтың бір-біріне деген қаскүнемдігінің, бір-бірінің 
тілеуін тілеспей, жалқау болуының себебін білгісі келгендей сұрақ қоя келіп, өзі оған 
керемет жауап береді. Адамның осыншалық надан болуының себебін оқымағандық 
деп біледі. Ұры-қарының да көбеюін сол дүниеқоңыз байлардан көреді. Адамның күні 
адамға қараған шақты, жағымпаздарды, пасық ойлыларды үдесіне жетіп сынайды. Сол 
кездегі адамдардың артын ойлап, билікке жауыздарды өз қолдарымен қойып, кейін 
соның тепкісінде құл болып өмір сүруін, билікке мүлдем көңілінің толмайтынын, 
айлалының озған заманына күйіп, ызалана жазады. Осындай пасық істердің барлығын 
айналып келіп оқымағандықтың, білімсіздіктің зардабы деп түйіндейді.
 Өкінішке орай дәл осы жағдай әлі де жалғасын тауып келеді. Кейінгі жас ұрпақты 
да қынжылтатыны осы. Болашағымыз қалай болмақ? Біз қай жаққа бет бұрып бара 
жатырмыз деген сұрақ әрбір қазақты толғандыратын мәселе. Қазіргі сәттегі басымызға 
туған ауыр індет, мүшкіл жағдайдың қарсаңында кім-кімге сеніп, кімге ауыз ашарын 
өздері білмей әлек... XX ғасырдағы қазақ халқының басындағы осы мәселе XXI ғасырда 
шешімін табар ма екен? Әй қайдам... Бір үміт... Бір күдік...
 Оныншы қара сөзіне келер болсақ бұл жерде ақын бала тәрбиесіне, ата-ананың 
олқылығына күйінеді. «Біреулер құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем 
орнымды бассын дейді, артымнан құран оқысын дейді. Қартайған күнімде асырасын 
дейді. Осыдан басқасы бар ма?...», - депті ғұлама. Баланы құдайдан өзің үшін сұрамай, 
халық үшін сұра. Елдің мұңын жоқтап, жыртығын жамайтын ұрпағың болсын дегісі 
келгендей. «Баланың жақсысы – қызық, жаманы - күйік», - дейді. Расында да солай 
емес пе? «Балаң жақсы болса жердің үсті жақсы, жаман болса жердің асты жақсы» - 
деген жақсы сөз бар емес пе қазақта? Ақынның айтқысы келгені алма алма ағашынан 
ұзап ешқайда түспейді, сен өзің қандайсың балаң да сенен асып алысқа бармайды. 
Балаң жақсы болсын десең ең алдымен өзіңді тәрбиелеу керек екенін айта келіп, 
бала тәрбиесіне немқұрайлы қарап, оны кішкентай кезінен қызық көріп алдап, кейін 
адамның өзі опық жейтінін жеткізгізі келеді... 

Шынында баланы алдауды мен де құптамаймын. Қазіргі кезде де бала тәрбиесіне 
аса көңіл бөлмей аяулы аналарымыздың жұмысбасты болып кетуі өте қиын жағдай... 

Бала кезде бәрі жақсы, жаман адам қайдан шығады? Өтірікші қайдан шықты? 
Бала кезінде қолыңызда ештеңе жоқ болса да: «Балам, бері келші тәтті беремін, 
ойыншық әперемін»-деп өтірікті көп айтамыз. «Қайда кеттің?»-деп жылап шығарып 
салып тұрған балаға: «Қазір келемін»-деп ұзақ іс-сапарларға кете беретінсіз. Сөйтіп, 
баланың бойына өтірікті дарытып, қоғамда уәдесінде тұрмайтын тағы бір өтірікшінің 
көбеюіне үлес қостыңыз. Өмірдегі үлкен қателіктердің барлығы ұсақ, көзге көрінбейтін 
дүниелерден басталатынын ұмытпауымыз керек-ау, сірә... 

Сонымен қатар ақын адамдардың малды арамдықпен, иттікпен тапқанын, 
сол малды адамшылыққа жұмсамай  дүниесінің дәл солай иттікпен кететінін айтады. 
Барлық іске адам баласының оңай жеткісі келетінін, еңбек етіп, кішкене нәрседен сол 
армандаған мақсатына жетуге ерініп, Алладан сондай батпанқұйрық тілеуіне қарсы 
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болады...
Болашақ – жастардың қолында. Біз ерінбей, жас күнімізде еңбек етіп, ғылым 

жолына түсуіміз керек. Қазір – білімдінің заманы. Бірден сатының жоғарғы жағына 
шығудан аулақ болып, білім жолында көп күш - жігер, уақыт кетсе де ең төменгі сатыдан 
маңдай терімізді төгіп, күшімізді сарқа жұмсауымыз қажет.  

Абай атамыздың қара сөздері тек бір ғана халықтың еншісіне қатысты мәселелерді 
айтумен шектелмеген. Мұнда адамзат тарихында сан түрлі ғұламаларды толғандырған 
мәселелерге талдау жасалған. Сол себепті ақынның қара сөздері әлемдік өркениеттен 
ойып орын аларлық мәдени мұра десем қателеспеймін.

Абай мұрасы мәңгілік халық жадында, жүрегінде қалары сөзсіз. Естіген нәрсені 
ұмытпастыққа төрт түрлі себепті тізіп бергендей сол қасиеттерді бойымызға дарытып, 
қара сөздерді мәңгі сана-сезімімізге сіңіре білуіміз керек. Ұлы ақын айтқандай ақыл, 
қайрат, жүректі ажыратып алмай жұдырықтай түйіп, бірдей ұстап тек білім, ғылым 
жолында еңбек ете берейік, жас дос!
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Түркістан облысы, Шымкент қаласы,
№92 жалпы орта білім беретін мектебі

Абай Құнанбайұлы шығармаларындағы оқу-білім тақырыбы

Моминшикова Зухра Дилшадовна

Қазақтың ұлы ақыны, композитор, философ, ағартушы, қазақтың 
жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлының  
шығармашылық мұрасы - халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын 
рухани қазына. Ақын шығармашылығына зер салсақ, ол оқу-білім  тақырыбына көп 
тоқталып, ең алдымен, жаңа үлгідегі ақынға керек ғылым жайын сөз етеді. «Білімді 
ел ешкімге де құл болмайды»- деген қағиданы терең түсінген Абай, халқының ұлттық 
санасын көтере отырып,қабырғалы дамыған елдердің қатарына қосу мақсатында,өз 
шығармашылығындағы басты орынды білім мен ғылымға берді. Ғылым-білімді кезінде 
зерттей алмағанына өкініш білдіріп.

Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын көре тұра тексермедім.
Ер жеткен соң түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім, - деп,келешекте жастардың  өзі тәрізді опық 

жеп қалмай, білім мен өнер қуатын шағын, қымбат уақытын бос өткізбей, еңбектенуіне 
жөн сілтейді. Шығарма Абай ақындығының халықтық, ағартушылық мақсатқа қарай 
бет алғандығының белгісі тәрізді. Кейінгі туындыларында ақын бұл идеяны тереңдете 
түседі. 

«Ғылым таппай мақтанба», өлеңі ақынның кейінгі ұрпаққа айтар өсиеті түрінде 
жазылған.

Ғылым таппай мақтанба!
Орын таппай баптанба!
Құмарланып шаттанба!
Ойнап босқа күлуге,- деген  өлең жолдарында ғылымға берілудің, ғалым болудың 

жолдарын әңгімелейді. Ғылым жолы-әділдік жолы. Оны ұстаған адам ескі жолмен жүре 
алмайды.

Надандарға бой берме,
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Шын сөзбенен өлсеңіз, - дегенде,ол ғылым үйренетін жастың қараңғы, надан 
қауымнан өзгеше болуын қалайды.

«Интернатта оқып жүр» өлеңінде Абай ойларына тың пікірлер қосады. Бұл 
өлеңінде сыншылдық басым. Ақын патшалық ел билеу жүйесіне,оқыту тәртібіне
сын айтады. Абайды тану – Абай айтқан сындардан толық қорытынды шығару деп 
білеміз. Абай ақын ғана емес, ол өлеңдері арқылы өз халқының төрдегі басын есікке 
сүйреп келген, басты міндерін батыл көрсетіп берген тұңғыш дана сыншымыз да! 

Абай поэзиясы – қазақ халқының ұлттық мақтанышы. Абайды қалай дәріптесек 
те жарасады. Оның ғибратты ғұмыры мен шынайы шығармашылығы – қазақ халқына 
ғана емес, жаһан жұртына да үлгі-өнеге. 

Ақынның мұрасы – бүкіл адамзат баласының рухани азығы.
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ШҚО, Жарма ауданы, Шар қаласы,
«Т. Көбдіков атындағы орта мектебі»

Абай Құнанбайұлы шығармаларындағы оқу-білім тақырыбы

Мукагалиева Айгуль Смагуловна

Абай өсиетін бойтұмардай  қастер тұтып, бойына сіңіріп, елімізді әлемдегі 
озық елдер қатарына енгізуге бар күш-жігерін, қайратын жұмсап жүрген Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның 
идеялық Һәм әлеуметтік ой-аңсарының іргетасы іспеттес ғұлама ақын жайлы : «Абай 
әлемі бізге жеті  түнде  адастырмас  темір  қазық  іспетті»,-деп пікір білдірген. Дүниеде еш 
нәрсе өз мұратына қайратсыз жете алмайды. Ғылым мен білімді оқып үйрену,жалықпай 
іздену-қайраттың ісі. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатын да-
ыстық қайраттың ісі. Біз ғылым мен білімді ақылсыз үйрене алмаймыз. Адамның әрбір 
сөзі де ақыл-санадан өтеді. Ал жүрек болса ол адам денесінің патшасы. Адамның жаны 
да жүректе мекен қылады, адам бойындағы қан да жүректен тарайды. Адамға жанын 
ашытып, кішіге рақым қылдырып, улкеннен ұят сақтайтын-жылы жүрек. Айтып кеткен 
қайраттың қасиеттері рас. Бірақ қайрат кейде жамандықты берік ұстап кетеді. Ақылсыз 
ештеме табылмайтыны да рас. Бірақ амал да, айла даақылдан шығады. Жақсы мен 
жаманның екеуі де ақылға сүйенеді. Жақсы мен жаманға іздегендерін тауып беретін 
ақыл. Ақылдың қыры көп, жүрек ақылдың көп қырына жүрмейді. Жақсылық айтқанға 
көніп, жамандық айтқанға ермейді. Қайраттың да күші мол, оны да жүрек еркіне 
жібермейді. Орынды іске күшін аятпайды, орынсыз жерге қолын босатпайды. 

Меніңше, ғылым жолына түскен әрбір жас Абайдың дәл осы 32-қара сөзін терең 
түсініп,біліп қана қоймай,оны өмірлік ұстанымына айналдыруға тиіс деп ойлаймын. 

Абай ғылым үйренуші талапкерлер үшін моральдық-философия тұрғысындағы 
адамгершілік пен биік рухани қарым-қатынас-этика мәселесін басты орынға шығарған. 
"Ғылымсыз ахиретте жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз,тұтқан руза,қылған 
қаж ешбір ғибадат орнына бармайды",-деген Абай (10-қара сөз) [1.144-145 бет] білім 
мен ғылымды жан-тәнімен,жанталас қимыл үстіндегі ой арпалысымен насихаттады. 
Неге? Себебі,ендігі заман білім мен ғылым заманы екенін,білім-ғылым кімнің қолында 
болса,бақ та, береке де,билік те соның қолында болатынын Абай басқалардан тез 
болжады, терең түсінді. Сондықтан да ол білім мен ғылымды бар болмысымен, жан-
тәнімен насихаттады һәм оны бар жайдан биік қойды.
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Абай «ғылым» деген сөзді қайталап айта отырып,адам бойындағы қазынаның 
үлкені және әрбір жігерлі жастың талпынатын арманы – ғалым болуы керектігін 
түсіндіреді.

Абай әлемінің бар құдіреті мен болмысын, құпиясы мен сырын жете таныту 
арқылы қазақ халқының мәдени келбетін, қадір-қасиетін, шыққан биігін, рухани 
жетістіктерін ұрпақ санасына сіңіру. Абайды оқыту арқылы жаңа биіктерге көтерілу, 
рухани өсіп-өркендеген іргелі еліміздің елдік белгісін биік дәрежеге көтеру Абайды 
тану, оның шығармаларын меңгеру арқылы өмірде өз қажетіне дұрыс қолдана білу 
– әрбір азаматтың парызы десек, оны оқып-үйрену, жан-жақты талдай білу, Абай 
тереңіне үңіле білу де бүгінгі ел болашағының міндеті болмақ.Өз халқын өссін,өнсін, 
жұрт болсын дейтіе әрбір азамат әуелі Абайды оқысын, Абайға құлақ салсын!



“Абай әлеміне саяхат” 

36

Алматы облысы Талғар ауданы Бесағаш ауылы,
№45 мектеп-гимназиясы

Абайдың қара сөздерінің тәрбиелік мәні

Мукашева Жазира Кыдырмолдановна

Халықтардың азаттығы мен достығының жыршысы атанған Абай күллі 
Шығыстың шоқтығы биік тұлғасына айналды. Шығыс поэзиясының аса білгірі әрі 
нәзік сезіммен бағалаушысы болып табылатын Абай қазақ халқының көпғасырлық 
мәдениетінен ең асылдарын ғана теріп, оны орыс және еуропа өркениет  үлгілерімен 
байланыстырды.

Қазақтың классикалық поэзиясының асқар шыңы болып саналатын-Абай 
мұрасы тереңде жатыр. Соның ішінде моральдық-философиялық, қоғамдық-саяси 
және кейіптік-сатиралық ой толғаулар болып табылатын «Қара сөздері»  маңызды 
орын алады. Бұл ақынның көп жылғы ой-толғанысының, мазасыз көңіл-күй кешуінің 
және азаматтық жанайқайының жемісі еді.

Адамзат баласының алдында үш айғақты зор міндет тұр: бірі – бейбітшілікті, 
екіншісі – руханиятты, үшіншісі – табиғатты қорғау hәм сақтап қалу. Бұлардың қай – 
қайсы да біздің тіршілігіміздің басты бағдары. Бір-бірін толықтыратын ұғымдар. Осы 
үш бастауға Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемнің болашағы байлаулы» деп елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев айтпақшы адамзат баласының өмір сүруіне қажет деп танитын осы үш 
фактор. Мұның ішінде, әсіресе «руханият» ең маңыздысы. Себебі адам баласы рухани 
азықсыз өмір сүре алмайды. Жалпы әлемдегі кез-келген алыпты алып қарасақ та ең 
алдымен тәлім-тәрбиеге, білімге, адамгершілікке үндейді, болашақ ұрпақтың өн бойына 
рухани азық сіңіруге тырысады. Өйткені тәлім-тәрбиенің, адамгершілік қасиеттердің 
адам өмірінде алар орны ерекше. Атақты ғұлама ғалым, әлемнің екінші ұстазы Әл-
Фарабидің де «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген аталы сөз бар. 
Осыдан – ақ тәрбиенің адам өміріндегі маңызын көруге болады. Осы тұрғыдан келгенде 
қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының өлеңдері мен қара сөздері халыққа 
ерекше тәрбие береді, адамгершілікке үндейді. Оңайдан қиынға қарай, жақыннан 
жыраққа қарай, қызықты, күлкілі жайдан үлкен толғаулы қорытындыға қарай біртіндеп 
жетектейді. Мұның барлығы адамзатты адамгершілікке жетелеу мақсатында еді. Енді 
ақынның бірнеше қара сөздеріне көңіл аударып көрелік. Абайдың қара сөздерінің кім 
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үшін болса да, тәрбиелік мәні зор. Әйтсе де білімге ұмтылушы жастар үшін адамның 
қолын бақытқа жеткізетін ілім – білімді игеру де жастардың ғана қолынан келетін іс. 
Қартайған адамға қанша ұмтылса да, өндірері аз болмақ. Сондықтан білімге ұмтылған 
жастар ұлы ақынның бұл айтқандарын берік есте сақтау қажет.

Абайдың «Алтыншы», «Сегізінші», «Он бірінші» сөздері жоғарғы ілім 
– білімге ұмтылуға бөгет жасайтын надандық, мақтаншақтық, мінездерді шенеуге 
арналады. «Бірлік, тірлік» деген сөз ұғымдарының мәнін аша келіп, «Алтыншы 
сөзінде» Абай: «Бірлік – ақылға бірлік, малға бірлік емес», - десе, сол әңгімесінің 
екінші жерінде: «Ырыс – алды тірлік» дейді. Жанын қорғалап, жаудан қашып, қорқақ 
атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде 
әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады.....
«Кеселді жалқау, қылжақ бас,
Әзір тамақ, әзір ас,
Сыртың пысық, ішің нас,
Артын ойлап ұялмас, - болып жүріп, тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бұйрықты 
өлімнің өзі артық», -дейді. Ұлы ақын осы пікірін өзінің «Үшінші», «Он бірінші» 
сөздерінде де толықтырып, ұштай түседі. Мал үшін ар-намысын сату, бірінің үстінен 
бірі арыз беріп, жала жабу, ауызбіршіліктің болмауы тәрізді мінездердің бәрі де 
надандықтан қашық болуға тәрбиелейді. Бұл әңгімелердің идеялық мазмұны да, 
келешек ұрпақ үшін құндылығы да осында.

Өзінің өлеңдеріндегі тәрізді қара сөздерінде де ұрлық, парақорлық, пәлеқорлық, 
мансапқорлық, тағы басқалар елдің ел болуына зор бөгет екендігін айта келіп, «Қырық 
бірінші сөзінде» ұлы ақын екі нәрсені ұсынады: біріншісі – «Бек зор үкімет», екіншісі 
– қаржы. Үкіметтің күшімен қазақтың ұл, қыздарын еріксіз түрде мектепке беріп, 
оларды ғылымның әр саласынан мамандандырып, ой-санасын жаңаша тәрбиелеп, 
бұрынғылардан мүлде өзге психология, өзгеше наным-сенімдегі адамдар етіп 
тәрбиелесе, сонда ғана елдің түзелетінін айтқан.

Абайдың «Он жетінші сөзі» қайрат, ақыл, жүрек, ғылымға арналады. Алдыңғы 
үшеуі адам үшін өздерінің атқаратын жұмыстарын айта келіп, әр қайсысы өзін бірінші 
орынға қойып, таласады да, ғылымға төрелікке жүгінеді. Ғылым үшеуінің де жақсылы, 
жаманды қасиеттерін дәл сипаттап, әділ сынайды. Жеке –жеке үшеуінде де кемшілік 
бар. «...Осы үшеуің басыңды қос, оның ішінде жүрекке билет», - деп үкім шығарады. 
«Егер үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтаймын», - дейді оларға ғалым. Демек Абай 
жүректі, яғни адам-адамды сүю, адам үшін қызмет етуді бірінші орынға қояды. Бірақ 
ғылым бойынша да, Абайша да ең идеал нәрсе –осы айтқанымдай табылса, табанының 
топырағын көзге сүртерлік қасиетті адам сол», - дейді.

Тап осы тәрізді, тағы бір үлкен адамгершілік мәселесін қозғайтын шығармасы 
–«Отыз алтыншы сөзі». Қара сөз туралы. Өз кезегінде ұяттан, ардан безгендерді сынай 
келіп, ұят және оның түрлерін сөз етеді. Ұяттың бір түрі – адамның балалық дәуірінде 
болатын табиғи құбылыста, екіншісі – жасықтық, ынжықтықпен байланысты. «Ұялмас 
нәрседен ұялу – ақымақтық, жамандық», - дей келіп, шын мәніндегі ұят қандай болу 
керек деген сұраққа жауап береді.

«Ұят деген –адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа 
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салып, сөгіп, қылған қылмысының аты. Ол уақытта тілге сөзге де түспейді, көңілге 
ой да түспейді. Көздің жасын, мұрынның суын сүртіп алуға да қолың тимейді, бір ит 
боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгіл, еш нәрсені көрмейді. Мұндайлыққа жетіп 
ұялған адамға өкпесі бар адам кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп, сөз 
айтқан кісінің өзінің деадамшылығы жоқ десе болар», - дейді.

«Ұят кімде болса, иман сонда» деген қазақтың мақалынан да ұятқа үлкен мән 
бергенін көреміз. Сондықтан ұлы ақынымыз Абай да бұл мәселеге аса көңіл бөліп, 
өскелең ұрпақтың ар-ұяттарын таза сақтауын арман еткен. Бұл қара сөздің бүгінгі 
таңда да тәрбиелік мәні зор.

Абайдың «Жетінші сөзінде» ұшырасатын «жанның тамағы» деген күрделі 
философиялық ұғым бар. Оны Абай біздің санамыздан тыс өмір сүретін объективті 
дүниенің санада сәулеленуі нәтижесінде пайда болатын ғылым, білімнің жинақталған 
қоры ретінде қарайды.
Осы себептен де Абай: «...құмарланып, жиған қазынамызды көбейтсек керек, бұл 
жанның тамағы еді», - деп қайыра түсінік беріп отыр...Абай Құнанбаев қара сөз 
кітабының авторы.

Абайдай ұстаз ақынның бұл «Жетінші сөзде» көздеген мақсаты адамның 
бойында туа пайда болатын жан құмары арқылы өз ұрпағының санасына тек қана 
жанның пайдалы тамақтарын сіңіру еді. Міне, Абайдың ағартушылық көзқарасының 
тамыр алған бір саласының қайнар көзі осы жақта жатыр.

Абай бұл бағыттағы ойларын өзге сөзбен «Ғылым таппай мақтанба» т.б. 
өлеңдерінде айтқан. Мұнда ол «жанның тамағы туралы» ұғымды өз заманының 
тұрғысынан келіп, «адам болу» үшін қажет көп керектермен ауыстырады. Ақын 
толық адам болу туралы өзінің жүйелі де қалыптасқан көзқарасының тезисін ұсынады. 
Онысы:
Адам болам десеңіз...
Бес нәрседен қашық бол...,-
Бес нәрсеге асық бол, - деген жолдарда жатыр.

Ақынның бүкіл шығармаларындағы негізгі бір тұтас тақырыпта өзекті идея 
болған. Абайдың пікірінше, ішкі рухани қазынамыздың молығуы тікелей өзіміздің 
қолымыздағы іс. Осы пікір Абайдың «Он тоғызыншы сөзінде» де қайталанады. 
Абайдың дүние танымы бойынша сананың, ақылдың пайда болуы күнделікті өмір 
тәжірбиесінің нәтижесінен ғана туындайтын табиғи құбылыс. Сондықтан да Абай 
«Он тоғызыншы сөзінде»:
«Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі 
жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді 
болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Сол 
естілерден есітіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда 
іске жарайды, сонда адам десе болады», - деп жоғарыдағы өлең үзіндісіндегі ойын осы 
сөзінде одан ары кеңіте отырып дамытатынын көруге болады.

Қорытындылай келе, біз ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлының өз дәуірінде 
айтып кеткен атама сөздерінің әлі күнге дейін өз өмірімізге қажеттілігін ұғындық.  Уақыт 
кемеңгер ойының дұрыстығын дәлелдеді. Оның адамгершілікке баулыған, тәрбиеге 
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негізделген қара сөздері арқылы рухани азық алдық, адамдық сипатта бой түзеуге 
тырыстық. Демек бұл ақынның халықпен бірге жасағандығы. Ақын мұрасы - халықтың 
сарқылмас асыл қазынасы.  Бүгінгі таңда Абай шығармалары әр қилы халықтар мен 
мәдениеттерді жақындастырып, барлық көзі ашық азаматтардың рухани игілігіне 
айналып отыр. Қазақта осындай Абай атамыздың ғибрат алар сөзіндей тәрбиеге толы 
сөздер көп болғай.

Пайдаланған әдебиеттер: 
 1.Абай. Қара сөздер
 2. Абай. Энциклопедия. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас 
редакциясы, «Атамұра» баспасы.
 3. Әлем әдебиеті. Абай Құнанбаев шығармалары – Алматы, «Жалын» 1995ж.
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Жамбылская область, Байзакский район, село Бурыл,
Средняя школа Бурыл

Воспитательная значимость стихотворений Абая Кунанбаева

Мусетова Жанар Майконалиевна

Великий поэт казахского народа Абай Кунанбаев-человек, полностью 
проникший мудростью великих людей своего времени и впитавший духовность, 
интеллект, художественное мышление кочевого мира, что стало его неоценимым 
вкладом в развитие человеческого сознания.

Загляни в глубь моего сердца,
Я -человек-загадка,
Вырос я в хорошем месте,
Не обвиняйте меня в бесполезной борьбе с тысячами…
Сказал поэт будущим поколениям. Он пролил свет на тьму, невежество и показал 

своему народу путь в светлое будущее.
Согласно исследованиям, он начал писать очень рано, в двенадцать лет. Многие 

его произведения того периода не дошли до нашего времени. Произведения Абая 
Кунанбаева, написанные в юные годы были потеряны, забыты, у некоторых из них 
сохранились только названия. Только в 1886 году, в возрасте 40 лет, после написания 
знаменитого стихотворения «Лето»,он стал подписывать труды своим именем. Его 
работы стали очень популярными среди молодежи. На многих торжествах, вечеринках, 
тоях певцы и поэты исполняли песни нашего предка. Девушки его родного аула, 
выходя замуж, брали с собой в качестве приданого стихотворения Абая, его поэмы, 
рукописные записи. До наших дней сохранились записи девушек по имени Асия, 
Уасиля, Рахиля. Об этом пишет М.Ауэзов в статье «Великий поэт казахского народа»

Не верь людям, восхваляющим тебя,
Имеющим хитрость за пазухой.
Верь себе,тебе помогут только твой труд и твой разум.
Говорит АБАЙ и призывает молодежь к неустанному труду.
Или остерегайся пяти вещей. Здесь он призывает молодежь воздерживаться от 

сплетен, лжи, высокомерия, лени и праздности.
Стремись к пяти вещам. Нужно стремиться к упорному труду, глубокой мысли, 
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милосердию, требовательности к себе,скромности. В этих словах очень много ценного 
для воспитания молодого поколения.

У великого человека много граней. Необходимо читать, узнавать и понимать 
Абая Кунанбаева. Эти произведения, являясь ценным результатом многолетних 
размышлений поэта, теперь исторически являются собранием духовной культуры 
казахского народа. Глубоко погрузившись в историческое наследие народа, поэт 
умел питаться этим чистым источником и обогатить свою поэзию. Во многих своих 
произведениях Абай поет о многовековой истории народа, о равнодушии, о лени, а 
также об отношении к труду.

Абай Кунанбаев прошел большой путь в самообразовании. Благодаря русским 
переводам, он познакомился с трудами классиков Западной Европы. При переводах 
с русского, Абай не отходя от главной мысли, видо изменял тексты, адаптируя их к 
казахским понятиям. Однако, до настоящего времени нет переводов лучше, чем 
переводы Абая стихотворений М.Ю.Лермонтова «Кинжал», «Выхожу один я на 
дорогу…», поэмы «Демон» и т.д.

Особое отношение у Абая к творчеству Пушкина. Его отрывки из «Евгения 
Онегина» кажутся больше «вдохновленным» романом Пушкина, чем переводом. 
При этом Абай использует  в переводе «назиры» из восточной поэзии.

Пишущий на языке своего народа поэт серьезно развивает язык, чтобы острее, 
глубже и тоньше передать его  мысли, чаяния и мечты. Абай озвучивал мысли, которые 
не могли быть выражены певцами, но были в сознании людей. Абай, написавший 
бессмертные произведения в области поэзии, музыки, общественной мысли, кажется 
нашему поколению удивительным человеком, глубоко изучившим жизнь казахского 
народа.

Разве можно назвать смертным
Оставившим бессмертные слова.
Эти слова Абая определяют его место в развитии человеческой духовности.
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СҚО, Айыртау ауданы, Дауқара ауылы,
«Дауқара орта мектебі»

Абай Құнанбайұлының шығармаларындағы оқу білім тақырыбы

Нұрпейсов Алданыш Нурахметович

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің «Егемен 
Қазақстан» газетінде жарилаған «Абай-рухани реформатор» атты мақаласында: 
«Абайдың рухына тағзым ету – оның қағидатын ұстану, аманатына адал болу. 
Сонда ғана жас ұрпақтың санасына қастерлі құндылықтарды сіңіреміз» - деп, 
Абай мұраларын тиянақты оқып-үйрену ісіне шақырды. «Ең алдымен, білім игеру. 
Біз бүкіл әлемді ақыл-ой мен парасатты пайым арқылы ғана мойындата аламыз. 
Заман талабына сай білім алу интеллектуалды ұлт қалыптастыруға жол ашады» 
- деген Президент ойы алыс-жақын болашақтың қамын ойласуға шақырады. Жас 
мемлекетіміз алдына үлкен мақсат қойып, білім арқылы әлемді ақыл-парасатымен 
мойындатуға ұмтылысын қолдап қана қоймай оған жетуге мүмкіндігіміз мол екенін де 
айтқым келеді. Мемлекет басшысы білім мен ғылым сөз болғанда Абайды ауызға алуы 
бекер емес, өйткені Абай даналығы заман талабына сай білім алып интеллектуалды ұлт 
болуымызға жетелейді. Бұл ойымызға дәлел ретінде дүниежүзіне атын шығарған 
«Өзінің «феррариін» сатқан монах» атты бестселлерге айналған кітап жазған жазушы 
Робин Шарманың өмірінен үзінді алсақ та болар еді. Біршама жақсы табысы бола тұра 
өзіне тұлға ретінде разы болмаған Робин Шарма адвокаттық жұмысын тастап, өзін 
жеке тұлға ретінде дамыту жолын іздей бастайды. Көп ізденіп тапқаны: мүмкіндігінше 
табысты, өнімді  жұмыс істеуге үйрететін батыстық технология мен ақыл-ойды, тән 
мен рухты дамытатын шығыс даналығын қосу арқылы адам таңғаларлық жаңалық 
ашты, ол жаңалығы – адамның рухани, интелектуалды мүмкіндігін еселеп арттыру еді. 
Робин Шарманың ашқан жаңа әдісін пайдаланған жүздеген, мыңдаған жандар таңдай 
қақтырарлық жетістіктерге жетті, олардың арасында кәсіби спорт шеберлері, 
мегакорпорация басшылары, миллиардерлер, король отбасы мүшелері бар. Қазақтың 
жас буынының интелектуалды ұлтқа айналуына замана да, заң да, (мен заң дегенде 
2016 жылдан бастап қолданысқа енгізілген жаңартылған білім бағдарламасын айтып 
отырмын) толық мүмкіндік ашып отыр. Оның үстіне шығыс даналығынан бірде кем 
емес, тәніміз бен жанымызды біріктіретін ақыл-ойы бар Абай даналығы тұр. Білім 
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игеруді ғылым жолымен, ғылыми әдіспен меңгертуді көздейтін жаңартылған бағдарлама 
атауымен келген батыс технологиясы қолданысқа енгізілгенімен айтарлықтай табысты 
болмай тұр, оның басты себебі тән мен жанды табыс табу мен жетістікке жету жолына 
бағындыра білетін батыстық рухтың бізге әзірше жат болып, ішімізге ене алмай 
тұрғанында. Кеңестік дәуір өзінің қаталдығымен, ессіз әрекеттерімен, екіжүзділігімен 
т.б. жағымсыз жат қылықтарымен адамдарды, оның ұрпақтарының санасына дейін 
сіңіріп, адамның өзіне сенуін, бірі-біріне сенуін, қоғамдасып (шын мәніндегі азат 
адамдар мен еркін пікірлі адамдар тобы) өмір сүруге деген сенімдерін жойды. Руханият 
бәрі бос сөз болып қалды, тән туралы әңгіме айтқанымен, жан туралы сөз болған жоқ. 
Хан мен сұлтан билікке мас болғандар, байлар мес қарын, өз қамын ғана ойлаушылар, 
билер әділетсіздер, дін өкілдері- ең жаман адамдар, оқығандар-халық жауы, кедей 
бейшаралар ғана адал, таза, адами ойлай білетіндер қатарында. Әр түрлі әлеуметтік 
топ өкілдерінің Тәуелсіздік жылдарында сан жараны емдеп жазғанымен, еркіндікті, 
еркін ойды жабайы түсінік басып біраз адастық та, дегенімен көп нәрсе түзелді, санаға 
түскен сызаттардың жазылуы қиын –ау, оның үстіне басқа да саяси ағым, діни ағым 
жетегінде жүргендер әлі де сенімсіздік шоғын үрлеуде. Өзара сенім-білім себушімен 
(мұғалім) оны алушы (оқушы) үшін аса маңызды. Өткен өмірімізді қанша сынағымыз 
келмегенімен, адалы үшін,ақиқат үшін айтайық, кеңестік білім аумағында (мектепте) 
мұғалім мен оқушы арасында өзара сенім болған жоқ, сенімнің елесі ғана, сырт көрінісі  
ғана әрекет етті. Ондай жағдайда, өзара шынайы сенім жоқ жағдайда білім игеру 
ғылымға берілу қиынның қиыны. Әрине, сөзді Абайша бастасақ,  білім игеруге әркімнің-
ақ таласы бар, бірақ білім игеру, білімді игерту қиынның қиыны екенін осы жолда еңбек 
етіп жүрген ұстаздар мен білім соңында жүрген талапкерлер (Абайдың ғылым-білімге 
талаптанудың арқасында ғана қол жеткізуге болады деген ойын басшылыққа алып, 
білім игеруге ұмтылушыларды талапкерлер деп атағанды жөн көрдік) жақсы біледі. 
Сапалы білім жолы-біреулер жақсы оқулық, біреулер жақсы мұғалім, енді біреулер 
мектептің материалды-техникалық базасы т.б себептерді айтуда. Бірақ, бүгін педогогика 
ғылымы сапалы білім баланың ұмтылысына тікелей қатысты екенін баса айтып, бала 
қызығушылығын басты орынға қойып, жалпы білім беру ісін жаңартылған білім 
бағдарламалары арқылы осы бағытқа бұрғаны бәрімізге аян. Әрине, жақсы оқулық пен 
мұғалім, мектептің материалды-техникалық базасы осы жолда көмекші екенін айта 
кеткен жөн. Ал біздің жаңартылған білім бағдарламасы әдістемесі батыс өркениеті  
ғалымдары зерттеулері мен тұжырымдарына сүйенгені бізге тағы да белгілі. Бір 
ғажабы, педогогика саласында ХХ ғасырдың орта шенінде батыс ғалымдарының ашқан 
жаңалықтары Абай шығармаларында жүр. Абай жолы-қазіргі педогогика мен ғылыми 
методология ұсынған прициптерге де сәйкес келеді. Біз қазір баланы мектеп тәрбиелеп, 
мұғалім білім беруі керек деген  бала дамуындағы бар ауырлықты мұғалімге артқан 
кеңестік педогогикадан бас тартып, бала дамуы мен сапалы білім алуы баланың өзіне, 
ата-анасына, құрбыларына (орта) және мұғалімге тең дәрежеде байланысты екеніне 
(батыс елдерінің педогогикасы арқылы) тоқталып жүрміз. Тағы бір маңызды мәселе, 
егер балада білімге деген қызығушылығы болмаса сапалы білім ала алмайтыны, жақсы 
мұғалім бұл жерде дәрменсіз екені көпшіліктің (мұғалімнің де, ата-ананың да) көзі 
жеткен де факто. Абай өзінің 38-сөзінде «Талап, ұғым махаббаттан шығады. 
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Махаббат-әуелі адамның адамдығы, ғақыл, ғылым деген нәрселер. Мұның 
табылмағына себептер-әуелі жақсы сипат (алла берген адамдық белгілер) һәм 
тән саулығы, бұлар туысынан болады, қалмысы (қалғаны) жақсы ата, жақсы ана, 
жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Ғылым-білімге махаббаттандырмақ әлгі 
айтылған үшеуінен болады», - деп жазған. Батыс ғалымдары ХХ ғасырдың орта 
шенінде, ал біз 2016 жылдан бастап шындап ден қойған осы ғылыми тұжырымды Абай 
ХІХ ғасырда айтып кеткен. Міне, данышпандық, өйткені қазіргі педогогика бала 
қызығушылығын оқу процессінің дәл ортасына қояды, яғни қызығушылығы 
(махаббаты) бар бала білімді оңай игереді. Осы (38) қара сөзінде айтылған келесі 
тұжырымды ата-ана үй төріне жазып іліп қойса да не жүректеріне жазып алса да болар 
еді: «Қашан бір бала ғылым,білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана 
оның аты адам болады». Осы жерде сәл шегініс жасап, ұлы Мұхтар Әуезов 
қалыптастырып кеткен «Абай жолы» ұғымын Абай пәлсапасы, Абайдың халқына 
көрсеткен сара жолы деп қабылдасақ.өйткені Абай қазақ үшін еш шүбәсіз бедел, Абай 
сөзінің ақиқаттығын қазақ зиялыларының бәрі бірдей мойындаған, Абай ойларының 
даралығында еш күмән жоқ. Ендеше, «Абай жолындағы» бірінші түйін «баланы 
ғылым, білімді махаббатпен көксерлік» ету. Бала ғылым, білімді көксерлік дәрежеге 
жетпесе, ол адам емес, Абайша айтсақ «боқтың қабы». Қатал үкім, бірақ ақиқат осы, 
осыны ата-ана қабылдаса, «бауыр етінен жаралған» баласына осы пәлсапа тұжырымы 
негізінде қараса, баласына ғылым-білімге  ұмтылдыру әрекетінде болады, өйткені оған 
баласының адам қатарында болғаны маңызды. Бүгінгі  бейкүнә баланыз ертең өсе келе 
сырты-адам, іші-надан (адам емес) шығып, өзіңізді қарттар үйіне апарып тастауы әбден 
мүмкін, онда ғылым қуғандар, жақсы қызметте болғандар, кәсіпкерлер де бар екенін 
ұмытпаңыз. Міне, бұл жерде ата-ана мұғаліммен және баласының құрбыларымен 
одақтасуы керек, ол үшін өзара сенім керек, ал сенім бар жерде «баласына ғылым, 
білімді көксетерлік» амал табылады және ол бүгінгі күнгі «жаңартылған білім 
бағдарламасы» әдістемесінің негізгі өзегі десе де болады. Одақтастар үшін басты 
мәселе «баланы ғылым, білімді махаббатпен көксерлік» дәрежеге шығару, ол жан 
мен тәннің әрекеттерінен шығатын болғандықтан, «Абай жолы» тән мен жан 
әрекеттерін біріктіруді ұсынады. Абайдың 7-қара сөзінде: «Жас бала ата-анадан 
туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі – ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар 
–тәннің құмары, бұлар болмаса тән жанға қонақ бола алмайды,һәм өзі өспейді,қуат 
таппайды. Біреуі білсем екен демелік... Мұның бәрі-жан құмары,білсем екен, көрсем 
екен, үйренсесем екен деген». Аталған қара сөзде Абай тағы да ғылым, білім жан 
құмары екенін, ол болмаса «Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең 
болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң ол жан адам 
жаны болмай, хайуан жаны болады» деген ой түйеді. Сонымен екінші түйін: бала 
«ғылым, білімді махаббатпен көксерлік  болмаса  жаны адам жаны болмай, хайуан 
жаны болу қаупі бар» және үшінші түйін: «жас кезімізде тән жанға бас ұрады 
екен». яғни жас кезімізде баланы жаны-әр нәрсеге қызығушылығы (жаны) билейді 
екен. 7- қара сөзден шығар тағы бір түйін, төртінші түйін: «сол өрістетіп, өрісімізді 
ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек, бұл жанның тамағы еді», 
яғни күн сайын оның өсуі үшін тәнге тамақ тауып беріп жатқан секілді жанға да тамақ 
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тауып беріп отыру керек екен. Абай 25-қара сөзінде жанның түгесілмес тамағын да 
ұсынады: «Қазаққа күзетші болайын деп біз де ел болып, жұрт білгенді біліп, 
жұрт қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек». 
Сұлтанмахмұд Торайғыровтың: «Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам!» 
дегенінде қазаққа күзетші, қорған, жәрдемші, жөн-жоба, бағыт- бағдар көрсетуші 
болмақ ниеті бой көрсетеді. Әлеуметтік деңгейі өз алдына, медресенің талапкерінің 
кішінің кішісі бола тұра сөзінен шығар ниеті де таудай, ұмтылыстың да үлкендігін 
көрсетсе керек. Оның осы ниеті жетелеген әрекеті ақын ретінде қазақ тарихына алтын 
әріптермен жазылды. Өйткені руханият-адамның ішкі ойы, ішкі мотивация, адамның 
арман-тілегі, рухани жоғары ұстанымдар, адам тағдырындағы шешуші орынға ие. 
Адамның ішкі күшінің алмайтын қамалы жоқ, Абай осыны іске қосуды ұсынады. Абай 
пәлсапасында әуелі (ең бірінші) адам болуды ойлаған жөн, адам боламын, өзіме, жұртқа 
пайдалы іс істейін деген кісі ғана ғылым мен білімге жүгінеді, ізденеді,ойланады 
(алаштың алыптары осы жолмен жүрді), ал ол «онсыз да адаммын» деген ойда болса, 
оған ғылымның керегі жоқ, оған бәрі түсінікті тәннің тамағын тауып жеп, жанға да 
жеңіл-желпі тамақ (ойын-сауық, бозбалалық, ду мен дүрмек) қарастарып, соған мәз 
болып уақытын босқа өткізеді. Ойын –сауық бітіп, бозбалалық күні өткен соң, ду мен 
дүрмек те бір кезде түгесіледі, сөйтіп, тән жанды біржола билеп алады, міне, 
надандықтың басы, адамдықтың соңы. Адам бойындағы тән мен жанның тайталасы 
Абайдың 17 жетінші қара сөзінде айқын көрініс тапқан. Адам баласының бойындағы 
екі күшті ақыл мен қайрат тән жағында, ал жанға (жүрекке) болысатын ғылым-білім 
болып табылады, дұрысы, тән мен жанды біріктірушілік қасиетте көрінеді. Абай 
шығармаларының өнебойынан көрініс табатын пайымдар мен адами ойлар адам 
жанының жақтаушылары, «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» өлеңіндегі «Баламды 
медресеге біл деп бердім,Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім» дегені де сол 
жанды таза сақтау қамы, бала жас басынан тәнге ғана қызмет етіп өтпесін дегені. Біз 
мақаламыздың басында мысалға алған Робин Шарманың мүмкіндігінше табысты, 
өнімді жұмыс істеуге үйрететін батыстық технология мен ақыл-ойды, тән мен 
рухты дамытатын шығыс даналығын қосу арқылы адам таңғаларлық жаңалық 
ашты деген ойымызға қайта оралсақ, шығыс халықтарына тән рухқа, рухани күшке 
мән беріп, оны дамыту арқылы жемісті,мағыналы өмір кешуге болатынына тамаша 
мысал екенін көруге болады. Абай шығармаларынан молынан табылатын жан азығын, 
сіз бен біз білетін жан тамағын балаға тауып беріп, отырсақ, батыстық оқу технологиясы 
қазаққа ХХІ ғасырда интелектуалды ұлт болуға сара жол салар еді. Рух, руханияттың 
тегі мен негізі адам баласының жанына азық тауып оны қанағаттандырып отыруы емес 
пе? Өмір мен тұрмыстың кез келген көрінісіне адам жанының шырылдап пікірін 
білдіріп отыруы, ғылым-білімнің көмегімен саралап, талдап отыру жан мен тәннің 
бірлігін білдірсе керек-ті. Батыстық технологияның Қазақстанда сәтті жұмыс істеуіне 
адами қарым-қатынас, кісілік келбет, балаға деген мейірім мен жанашырлыққа толы 
сезім, ұстазда үлкен рухани күш-жігер, болашаққа деген ұмтылыс, сенімді қаракет, білім 
аумағындағы тұлғалардың өзара сенімі,сыйластығы т.б жақсы қасиеттер – жақсы-
жақсы жан азығы, рух тамағы керек.  Жас ұрпақ пен жаңа заманға қажетті рухани 
азықты Абай шығармаларынан табамыз, өйткені Абайды оқыған сайын жан сарайыңыз 
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ашылып, жеңілдей түскеніңізді сезінесіз, ойыңыз айқындалып, жамандық атаулыға 
кектене қаласыз, өйткені сіз бен біз адамбыз. 

«Жастықтың оты қайдасың, Жүректі түртіп қозғамай? Ғылымның біліп 
пайдасын, Дүниенің көркін болжамай» - деп Абайша толғанып,  жас ұрпақтың 
«Қазаққа күзетші болуды» қаласа білім-ғылымды оңай игерер еді, «Абай жолымен» 
жүрген алаш алыптары сияқты рухы биік, елге аса пайдалы азаматтар шығар еді деген 
оймен мақаламды аяқтағым келеді.

Ақылмен ойлап білген сөз
Бойыңа жұқпас сырғанар.
Ынталы жүрек сезген сөз
Бар тамырды қуалар,- деп Абай айтқандай біз қозғаған ой бойыңызға жұғып, 

тамырыңызда қан болып жүрегіңізге барар деп үміттендік.
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1. Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Шығармаларының екі томдық жинағы. Бірінші  том 

«Ғылым» баспасы 1977 жыл
2. Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Шығармаларының екі томдық жинағы. Екінші том. 

«Ғылым» баспасы 1977 жыл
3. Робин Шарма .Өзінің «феррариін» сатқан монах. АСТ баспасы 2019 ж \орыс 

тілінде\
4. М. Мырзахметұлы. Абайтану. Бірінші том.Астана  «Деловой Мир Астана» 

ЖШС баспасы 2014 жыл
5. Қ. Өмірлиев. Абай афоризмі. Алматы «Қазақстан» 1993 жыл
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ВКО, Катон-Карагайский район, село Улкен-Нарын,
«Средняя школа имени К. Дамитова»

Слова назидания Абая Кунанбаева

Оспанова Зарина Калихановна

«Наконец решил: бумага и чернила станут отныне моим утешением, буду 
записывать свои мысли. Если кто найдет в них нужное для себя слово, пусть перепишет 
или запомнит. Окажутся не нужными мои слова людям — останутся при мне». Слово 
Первое.

Абай…Как много в этом имени значения. Родоначальник письменной казахской 
литературы, философ, просветитель, композитор, поэт. Гордость и совесть нашего 
народа.

Щедро наградила природа этого великого человека. Величие личности 
определяется жизненным путем. Путь, который выбрал Абай, - просвещение народа, 
борьба за духовное начало в каждом, всестороннее образование. 

«Дети мои, утешение сердца моего! Вот написал несколько слов о человеческих 
деяниях и завещаю написанное вам, как память. Прочтите со вниманием, вникните в 
суть этих слов, и ваши сердца преисполнятся любовью. Любовь человека неотделима 
от его разума, человечности, знаний». Слово Тридцать Восьмое.

Почему так актуально творчество писателя, жившего в XIX веке, сегодня? 
Казахстан – страна с богатой историей, обретшей независимость всего 

несколько десятилетий назад. Перед нами – долгий путь, будущее зависит от нового 
поколения. Поэтому то, к чему призывал поэт молодежь, сегодня, по-прежнему, важно.

«Сила человека заключается в его разуме и знаниях». Абай. Призывал народ 
овладевать знаниями, потому что единственный путь развития народа он видел в 
просвещении, в духовном раскрепощении человека. «Если страстно полюбишь науку 
и само знание будешь считать достоянием, то оно даст тебе высшее блаженство. Тогда 
ты закрепишь в памяти то, что знаешь, и будешь страстно стремиться познать то, что 
не знаешь». Слово Тридцать Восьмое.

Однако знания без сердца могут способствовать лишь приумножению 
собственного достатка. «Есть ли у человека что-либо драгоценнее его сердца? Называя 
кого-то человеком с сердцем, люди почитают его за батыра. Другие качества сердца они 
себе ясно не представляют. Милосердие, доброта, умение принять чужого за родного 



“Абай әлеміне саяхат” 

48

брата, желая ему благ, которые бы пожелал себе — все это веление сердца. И любовь 
— желание сердца». Слово Четырнадцатое. Поэтому так важно, считал Абай, привить 
ребенку не только стремление к познанию Науки, но и развитию нравственных качеств 
личности. «Будь человеком!» Сердце способно различать Добро и Зло. Совесть 
– движущая сила, именно она толкает людей к борьбе за справедливость. Философ 
считал: чем больше человек познает мир и себя, тем больше он стремится улучшить, 
изменить то, что его окружает. «В ком господствуют чувства любви и справедливости, 
тот — мудрец, тот — учен. Мы не способны придумать науку, мы можем только видеть, 
осязать созданный мир и постигать его гармонию разумом». Слово Сорок Пятое.

Семья – часть огромного мира для каждого, поэтому воспитание, считал поэт, 
начинается с семьи. От нравственных качеств родителей часто зависит и мировоззрение 
ребенка. «Плохо» и «хорошо» начинается в семье. «Самое сложное — воспитать в 
них человечность». Слово Тридцать Восьмое.

Писатель призывал свой народ к борьбе против застоя, к стремлению лучшего, 
к изменениям. Познакомиться с культурой разных наций, перенять от них лишь 
достойное.  «Изучив язык и культуру других народов, человек становится равным 
среди них, не унижается никчемными просьбами». Слово Двадцать Пятое.

В. Г. Распутин говорил: «Четыре подпорки есть у человека в жизни: дом с 
семьей, работа, люди, с кем править праздники и будни, и земля, на которой стоит твой 
дом». Духовные ценности, которые призывал беречь Абай – великий сын степи. 

«Вот и суди теперь, кто чему учится и к чему стремится». Слово Сорок 
Четвертое
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ШҚО, Семей қаласы,
«Т.Аманов атындағы №16 жалпы орта білім беретін мектеп», 

Жоғары санатты, І деңгейлі, шебер – педагог

Орта буын оқушыларына Абайдың қара сөздерін оқытудың 
ерекшеліктері

Оспанова Ляйля Тоқабайқызы

 Қазақ даласын торлаған надандық түнегінде шамшырақтай сәуле төгіп, 
болашақ ұрпаққа өз шығармаларымен жол көрсетіп, жөн айтып, артында өшпес 
із қалдырып кеткен Абай атамыздың қарасөздері туралы әңгіме тіпті бөлек. 
Ақынның өлеңдерін бастауыш сыныптан жаттап өскен балалар, әр өлеңнің 
қазақ баласы үшін қаншалықты құнды дүние болып табылатынын жүрегімен 
сезіп, санасымен түйсініп алуға тырысатыны анық.
 Орта буынға өткенде бойы мен ойы өскен балаға енді Абайдың 
қарасөздеріндегі философиялық ой мен терең тәрбиені, өмірлік ұстанымды, 
болашаққа бағдар беретін тәлімді түсініп, санасына сіңіру мәселесі тұрады. 
Осындай кезде қазақ тілі мен әдебиет пәні сабақтарында өтілетін Абайдың 
біраз қарасөздерінің мәнін ашып, мағынасын түсініп алуы өте қажет дүние. 
Әдебиетті меңгерген балаға басқа пәндерді меңгеру де оңай деп ойлаймын. 
Бұл бір жағынан өтпелі  кезеңде тұрған баланы түзу жолға салып, болашағына 
ойлана қарауына үлкен әсер етеді. 
 Мектеп бағдарламасында Абайдың қарасөздерін оқыту 6-сыныптан 
басталады. Қазақ әдебиеті пәнінің бір тоқсанында өтілетін барлық тақырып 
«Абайды оқы, таңырқа!» деген бөліммен берілген. Бұл мұғалім үшін  әрі өте 
күрделі, әрі өте жауапты бөлім екені айдан анық. Себебі, осы бөлімнен алған 
білімдері, түсініктері бала үшін адамгершіліктің, Абайды танудың алғашқы 
баспалдақтары болып табылады. Абайдың өмірі мен шығармашылығынан 
басталған бөлім, ақын шәкірттерін, ақын шығармаларының зерттелуін, бірнеше 
өлеңін талдай келе, «Бірінші сөзін», «Жетінші сөзін», «Отыз бірінші сөзін» 
қамтиды. Осы қарасөздерді бала түсінігіне лайықтап, әр сабақта шеберлікпен 
түсіндіре білу – мұғалімнен үлкен жауапкершілікпен қатар, шеберлікті де талап 
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етеді.
 Ақын шығармашылығын бастау алдында оқулықта берілген «Абай 
– өз халқының ең ардақты, аяулы арманын, ой-пікірін,терең сезім-сырын, 
ұлттық мінез-құлқын жеріне жеткізе жырлаған, жарқын бағыттағы 
жаңа жазба әдебиеттің атасы, қазақ көркем әдебиетінің көрікті тілін 
ұстартқан, құдіретті ақындық өнерімен үлгі-өнеге жайған классик ақын» - 
деген Абайтанушы ғалым Қайым Мұхаметхановтың сөзін түсіндіруден, мәнін 
ашудан бастаған жөн деп ойлаймын. Бала түсінігіне лайықтап түсіндірсе, шын 
мәніндегі Абайға қандай баға берілгенін бала сезіне бастайтыны анық деп 
ойлаймын.
 Абайдың бірінші қара сөзін оқытуды бастағанда-ақ ақынның осы 
сөздерді жазудағы мақсатын түсіндіріп, мәнін ашып беру қажет. Бұл сабақта 
алдымен құлағына жағымды естіліп, сөздердің әуезін құлағына сіңіру үшін 
қарасөздің аудиожазбасын тыңдатамын. Әрине, бірінші тыңдағаннан баланың 
сөздің әуеніне елтуден басқа мағынасын бойламайтыны анық нәрсе. Келесі 
кезекте ең алдымен баланың ойын қозғау үшін сұрақтар қойылады. Мысалы: 
«Адам біреуге не үшін ақыл айтқысы келеді?», «Сен кімге өзің білетін өмір 
тәжірибең туралы айтар едің?», «Жанашыр болу дегенді қалай түсінесің?», 
«Ұстаздарыңды саған жанашыр адамдар қатарына қосасың ба? Неге?», «Ал 
Абайды осы қатарға қоса аласың ба? Неге?» т.б осындай сұрақтар қою арқылы 
ақынның қарасөздер жазудағы мақсатына біртіндеп әкелуге болады. Келесі 
кезекте оқулықтағы «Бірінші қарасөзді» өздеріне оқып шығуды тапсырдым. 
Түсінуге қиындық тудырған сөздер болса, сөздікпен жұмыс жүргізіледі. Бала 
құлағына сіңіру үшін «Бірінші қарасөздің» аудиожазбасын қайта тыңдауды 
ұсындым. Осыдан кейін-ақ оқушылар сөздің мәніне жете бастады. Өздері не 
түсінгенін ортаға салды. Топтаса отырып, «Бірінші қарасөз» бойынша тірек 
сөздер мен сөз тіркестерін анықтады. Әр топ өз нұсқасын оқи отырып, қателері 
болса түзетіп, ортақ  шешімге келді. Осылайша 
 Абай айтқан «ел бағу», «мал бағу», «ғылым бағу», «бала бағу» сөздерінің 
мәнін түсінеді, яғни адам баласы өмірде өз орнын  тауып, өзіне лайықты сүйікті 
іспен айналысу қажет екенін біледі. Бұдан әрі бала «Абай осы 45 қарасөзінде 
тағы не айтты екен» деп ойға қалып, қызығушылығы артады. Абайдың неге 
халық жанашыры болғысы келгенін білгісі келеді.
 Ең алғашқы қара сөзінде алдағы өмірінде нені кәсіп қылып, қайтіп 
өткізетіні жайлы талқылап, жазған. Ел бағу, мал бағу, ғылым бағу, софылық 
қылып дін бағу, балаларды бағу - қажып, жер ортасы жасқа келгенде бұлардың 
ешбірін кәсіп қылғысы келмеді. Осы уақытқа дейін қылып жүрген істерінің 
байлаусызын, баянсызын, барлығының қоршылық екенін 1-ші қара сөзінде 
атап көрсетеді.Қорытындысында ойына келген нәрселерді қағазға жазып, ақ 
қағаз бен қара сияны ермек қылуды жөн көреді: "Кімде-кім ішінен керекті 
сөз тапса, жазып алсын,я оқысын,керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, 
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ақыры осыған байладым, енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ",- деп ойын 
түйіндейді.
 Сондықтан Абай қарасөздерін осы «Бірінші сөздерінінен» бастаған өте 
орынды болған деп ойлаймын. Жоғарыда айтылғандай ол өз өмірінде, жалпы 
қазақ елінің өміріндегі кемшіл тұстарды айқындап жазып, тіпті қазақтардың 
бойындағы жаман қасиеттерді жіпке тізіп осыдан жиреніңдер деп өсиет етеді. 
Бір сөзінде мақтаншақтық жайлы сөз қозғаса, енді бірінде иман жайында 
жазады, ал енді бірінде қазақтарда кең қолданысқа ие болған алайда еш 
мағынасы жоқ, мағлұм болған мақалдарды сынай отырып оқырманға оның 
дұрыс, бұрыстығын нұсқап көрсетеді. Қара сөздерінің қайсысы болмасын 
қазақты жақсылыққа, игі істерге шақырады, жамандық пен жалқаулықтан 
жирендіру үшін түрлі әдіспен сөздерден маржан түзіп әсерлі етуге барын 
салғандығы бала санасына ұялап, жүрегінен орын алуы керек.
 Осы бөлімде бұдан ары қарай Абайдың «Жетінші қара сөзі» беріледі. 
Бұл сөзде адам мінезі туралы жан-жақты түсінік беріледі. Жалпы, өмірде адам 
баласының көркем мінезі – оның нағыз болмысын танытатын нәрсе. Сондықтан 
мінезді тәрбиелеу –төзіңнің адамдық болмасыңды тәрбиелеу екенін бала түсуі 
керек. 
 «...Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды 
көбейтсек керек, бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді, тәнді жанға 
бас ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық, ұзақтай шулап, қарғадай 
барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр 
екен. Ержеткен соң, күш енген соң, оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық, 
ешнәрсеге көңілменен қарамадық, көзбен де жақсы қарамадық, көңіл айтып 
тұрса, сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге-ақ тойдық. Сырын 
қалай болады деп көңілге салмадық, оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. 
Біреу кеткенін айтса да, ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса: «Ой, тәңірі-ай, кімнен кім 
артық дейсің!» - дейміз, артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз.
 Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің 
хайуан малдан неміз артық? Қайта, бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек 
те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде 
хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк 
білмейміз, біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, 
өлер-тірілерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз.» Қара сөздің 
негізі түйінін ашатын осы бөлімін ерекше түсіндіріп, мәнін ашу қажет. Ол үшін 
«жанның тамағы», «тән», «бас ұрғызу», «ауылдағы боқтық», «жанның 
билеуі», «жанды тәнге бас ұрғызу», «көкіректе сәуле жоқ», «көңілде сенім 
жоқ», «хайуан», «күре тамырымызды адырайту» сияқты сөздер мен сөз 
тіркестерінің мәнін ашу өте маңызды. Осы сөздерді оқушылармен бірге  талдай  
отырып, қара сөздің мән-мағынасы  ашылады. Келесі кезекте осы тірек сөздер 
мен сөз тіркестерін басшылыққа алып, балаларға өз түсінгенін әңгімелетіп 
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айтқызуға болады.
 «Абайдың "Жетінші сөзінде" ұшырасатын "жанның тамағы" деген 
күрделі философиялық ұғым бар. Оны Абай біздің санамыздан тыс өмір 
сүретін объективті дүниенің санада сәулеленуі нәтижесіңде пайда болатын 
ғылым, білімнің жинақталған қоры ретінде қарайды. Осы себептен де Абай: "... 
құмарланып, жиған қазынамызды көбейтсек керек, бұл жанның тамағы 
еді",— деп қайыра түсінік беріп отыр...
 Абайдай ұстаз ақынның бұл "Жетінші сөзде" көздеген мақсаты адамның 
бойыңда туа пайда болатын жан құмары арқылы өз ұрпағының санасына тек 
қана жанның пайдалы тамақтарын сіңдіру еді. Міне, Абайдың ағартушылық 
көзқарасының тамыр алған бір саласының қайнар көзі осы жақта жатыр», - 
деп Уикипедия ашық энциклопедиясында «Жетінші қара сөз» туралы түсінік  
береді. Олай болса біз де 6-сынып оқушысына «жанның тамағы» сөзінің 
мағынасын  түсініп, мәніне терең бойлай алуына көп көңіл бөлуіміз қажет.
 Ұлы Абайдың әрбір сөзінің салмағы бар. Адамгершілік қасиеттердің 
жақсысын үлгі етіп, жамандықтан аулақ болуға насихаттап отырды. Туған 
халқының жағымсыз мінездерін кейде әзілдей, кейде сынай, кейде ащы 
мысқыладай отырып өлеңге қосты. Мұнысын туған елінің өзге жұрттан кенже 
қалмауын уайымдау еді. Меніңше, әр қазақстандық азамат Абайдың бір өлеңін 
жатқа оқып, қара сөздерін көкірегіне түйіп жүрсе игілікті іс болар еді.
Отыз бірінші – қара сөз көлемі шағын. Бірақ, білім беру мен үйренудің алтын 
ережесі сияқты мағынасы зор. Қазіргі өркениет қарыштап дамыған заманда 
осы сөзді көңілге түйіп алсақ болады.
Естіген нәрсені ұмытпасқа төрт түрлі себеп бар:
Әуелі – көкірегі байлаулы берік болмақ керек;
Жай ғана естіп қоймай, оны көкірекке берік байлау керек . Яғни жүректе сақтау 
керек.

Екінші – сол нәрсені естігенде я көргенде ғибрәтлану керек, көңілденіп, 
тұшынып, ынтамен ұғу керек;

Мұнысы жай есту немесе көру емес. Сол жайдан үлгі алу керек. Өз 
бойыңнан өткізу керек, бар ынтаңмен, сүйіспеншілікпен ұғыну керек.

Үшінші – сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге 
бекіту керек;

Оқығаныңды немесе үйренгеніңді ұмытпас үшін бірнеше мәрте қайталап 
ойлану, сосын барып көңілге бекіту. Ой мен жүректе қатар сақтау. Жүректен 
орын алған нәрсе ешқашан ұмытылмақ емес.

Төртінші ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса 
салынбау керек-дей келе ой кеселдеріне тоқтап айта кетеді.

Қазіргі мектеп оқушылары мен жасөспірімдерде кездесетін жағымсыз 
қылықтармен ұштастыра айтуға болады. Әлеуметтік желі ақпараттарын 
шамадан тыс пайдалану. Комьпютерлік ойын түрлеріне салынбау турасында 
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айтылып отыр десек те қателеспейміз. Бұл тәрбиеге қатысты айтылса керек.
Бастысы – қоғамдағы немесе өз басыңдағы оқиғалардан сабақ алу. 

Жақсыны естісең қуанып, өзіңде мұндай игі іс қылмаққа талпыну. Ал жағымсыз 
әдеттерге салынбау жөн. Жақсыдан үйреніп, жаманнан жирену керек.

Осылайша өмірге түсінігі енді қалыптаса бастаған жасөспірім бала 
Абай қара сөздерінен өзіне қажетті рухани азықты ала отырып, біраз ойланып, 
адам деген атқа лайықты өмір сүрудің не екенін түсіне бастайды деп сеніммен 
айтамын. Әр сабақ бала үшін қызықты болып, Абай ақынның шығармаларын 
жаңа қырынан таныған сайын таңырқай түсетінін байқадым. Бір оқығанда 
түсінбеген, бүкіл қазақ баласы шығармаларын құмартып оқып, таңдай қағатын 
Абайдың шын мәнінде данышпан екеніне көзі жете бастайды. 

Қара сөздің барлығын публицистикалық шығарма деп тануға әбден 
болады. Себебі қайсы-бірін оқысаңыз да санаңызға қозғау салып, ойыңызды 
шымырлата түспегі анық. Тіпті білім-ғылым жайында жазылған қара 
сөздерден ерекше қуат алып, мотивация алатын жандар да баршылық. Әрбір 
қазақ азаматы осы қара сөздерді оқып шығуға міндетті деп санаймын. Әлбетте 
ол ұлтының нағыз жанашырын тәрбиелеп шығаратыны анық. 45 қара сөздің 
барлығын да жаттап алған жастардың саны бүгінгі күні аз болса да алдағы 
уақытта көбейетініне сенемін. Бірлікке, тірлікке, ізгілік пен адамгершілікке 
шақыратын публицистикалық шығарманы неге жаттап алмасқа?!

Ақыл жүрек қайрат үшеуін бірге ұстап Абай атамыздың нұсқауымен 
жүрсек келешегіміз жарқын болшағымыз баянды болары сөзсіз!

Пайдалнған әдебиеттер:
1. Абай «Қара сөздер» А, 2003 ж
2. Қазақ әдебиеті оқулығы. А.С. Ақтанова, А.К. Жундибаева, Л.К. Жұмекенова 
Алматы «Атамұра» 2018 ж
3. Мұғалім кітабы. 6-сынып. Қазақ әдебиеті. Г.Д.Рыскелдиева М.Т.Иманбаева 
С.Қайыпжанқызы. «Арман-ПВ» баспасы,2018 ж
4. А. Бейсмолдаева «Білім айнасы» газеті «Абай Құнанбаевтың отыз бірінші 
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СҚО, Айыртау ауданы, Аксеновка селосы,
«Аксеновка орта мектебі»

Абай Құнанбайұлының қарасөздерін оқыту

Өтегенова Ғалия Қойлыбаевна

Әлемдік деңгейдегі ақын Абай Құнанбайұлының  мол мұрасын мектепте 
жүргізілетін білім мен тәрбие жұмыстарында жан-жақты пайдалану – әрбір 
ұстаздың азаматтық борышы деп санаймын. Ұлы Абайдың шығармашылық мұрасы – 
халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани қазынасы. Абайдың сөзі 
– қазақтың бойтұмары. Абайды тану, бағалау, насихаттау, оқыту – адам бойында тың 
серпілістер туғызып, арман – мақсаттарға жетелейді.Абайды жаңа қырынан танытып, 
ғылыми тұрғыдан тың байламдар жасау – бүгінгі заман, уақыт талабы. Абайды таныту- 
қазақ халқын таныту;қазақтың даналығын, сөз өнерін таныту;қазақтың ғажайып бай 
тілін таныту; сұлулықты, махаббаты, ізгілікті, адамдықты таныту; адамды, алланы 
сүйюді таныту. «Абайтану» пәні:
-ақынның өмір жолынан, туып-өскен ортасы мен әдеби мектебі, тәлім-тәрбиелік мәні 
зор қара сөздері, өлеңдері, аудармалары мен поэмалары, поэзияға қойған биік талаптары 
, қазіргі Абайтанудағы өзекті мәселелер төңірегінде жан-жақты сөз қозғайды;
- қазақ әдебиетінің көшбасшысы болған Абай Құнанбайұлының ақындық әлемін, өлең 
өнеріндегі қайталанбас өзгешілігі мен шеберлігін танытады;
- аудармаларының дүниежүзі халықтары әдебиетінің алтын қорына қосылған жәдігер 
туындылар екендігіне көз жеткізеді;
- ақынның көркем-әдеби туындыларындығы ұлттық таным мен рухани мәдени 
құндылықтарды оқушылардың бойына дарытады,ақын идеяларын күнделікті тұрмыста 
басшылыққа алуға тәрбиелейді;
- ақын шығармалары арқылы адамгершілікті, имандылықты, махабатты, 
достықты,әділеттілікті насихаттайды.

Абай әдебиетті қараңғы қауым үшін тәрбиеші ретинде қызметке пайдаланғанда, 
ол өз творчествосының өзекті бір саласы етіп өсиет поэзиясы мен қарасөзді таңдады. 
«Өсиет қлең халық дертінің тарих қайшылықтарының бәрін емдеп, тазартатын өзгеше 
құралы  деп білді». Өйткені сол кезде қазақ халқының көпшілік бұқара қауымының 
мәдени өресі әдебиет мектебінен осындай үлгідегі сөз сабағын керек ететін дәрежеде 
болатын.Данышпан ақын осы тарихи шындық шегінен асып кете алмады: осы тарихи 
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шындық ақынды заманының өресіне лайық әдеби үлгіні қару етіп, тар өрістіліктің 
негізгі тамыры- надандыққа соққы беруге міндеттеді;мәдениетте, ой-санада, жалпы 
қоғамда артта қалған халықтың түсінігіне қозғау салу үшін, құлақ түбінен дауыстап; 
таза ақыл күйіндегі үгіт, насихат, өнеге сөзін айтатын ақылгөй азамат болуды талап 
етті.Осы талаппен көп-көп өлеңдер жазды. Ұлы ақынның қара сөздері – сөз өнеріндегі 
көркемдік қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап көрсететін 
классикалық стильде жазылған прозалық шығарма.Абайдың қара сөздері тақырыбы 
жағынан әр алуан бағытта жазылған. «Қарасөздер» – тақырып ауқымдылығымен, 
дүниетанымдық тереңдігімен,саяси –әлеуметтік салмақтылығымен құнды.

Ақын өзінің қарасөздерінде әлеуметтік, ағартушылық, адамгершілік жайлы 
үлкен ойларын бірде кеңірек таратып қана айтады.  Абайдың толық жинағында 1890 
жыл мен 1898 жыл арасында жазылған бір алуан шығармалары «қарасөз» деп аталады. 
Жалпы саны қырық алты бөлек шығарма.Оның алты-жеті үлгісі қысқа келеді. Жалпы 
қарасөздерден мазмұн, тақырып жағынан өзгешерек тұратын – Қырық алтыншы 
сөз. Қазақ халқының қайдан шыққандығына арналған дәлелді, деректі қысқа зерттеу 
сияқты. Өзге қырық бес сөздің ішінде көлем жағынан ең мол шығарма бұрын Абайдың 
қолжазбаларында «Ғақлиат тасдиқат» деген атпен бөлекше көшіріліп жүретін дін, 
мораль мәселеріндегі Абайдың бір үлкен ой-толғауы болады.Бұл отыз сегізінші сөз. 
Осыдан соң қарасөзбен жазылған мысал, өсиет есебіндегі Сократ пен оның шәкірті 
Аристотель әңгімесі. Бұл-Жиырма бесінші сөз. Көпшілік қарасөздерден және де 
өзгешерек қалыптанған Абайдың Отыз жетінші сөзі. Абайдың қарасөздері – оның 
ақындық мұраларына қосылған бағалы қазына дейміз. Абайдың өз тұсында болған 
тарихи шындықпен,қоғамдық құрылыспен, күнделік сан алуан надандық, қанаушылық, 
озбыр зұлымдық атаулының барлығымен байланысты туған шығармаларды көрдік.
Қарасөздердің бағасы – Абай заманындағы жағдайды, тарихтық  шындықты өз 
қалпында бұлжытпай толық танытып береді. Біздің қоғам үшін Абай өмір кешкен 
тирихтық орта мен қоғамдық шындықтар мүлде алыста, артта қалған дүние.Абай 
қарасөдерің баспаға дайындауда шығарушылар алқасы Мүрсейіт қолжазбаларының 
1905, 1907, 1910 жылғы нұсқаларын, сондай-ақ әр кездегі басылымдарды салыстырған. 
Жетінші қара сөзінде «құмарлық» деген ұғымға барлау жасаған. Оны бүге-шүгесіне 
дейін талдауды Абай мақсат тұтпаған, ақынның айтпағы жан құмары үстем болмаған 
жағдайда адамдық туралы айту қиын деген ой. «Құмарлық» өте мәнді ұғым. Ол адам 
баласын хайуаннан өзгеше етіп тұрған, табиғаттың адамға берген ерекше қасиет. 
Құмарлық тән құмары және жан құмары болып бөлінеді. Адам баласы дүниеге келгенде 
осы екеуі мінез боп бірдей көрінеді. Абай оларды туа біткен мінезге жатқызған. Тән 
құмарлығы дегеніміз ішсем, жесем, ұйықтасам деген биологиялық қажеттіліктерден 
тұрады. Бұл мінез хайуанаттар әлемінде де бар. Бірақ адам баласының ішсем, жесем, 
ұйықтасам дегенінің өз ерекшілігі бар. Әр адамның табиғатының мүмкіндік болмысы, 
шама-шарқы бар. Көпшілік заттың ішкі сырына мән бере білмейді, оларды заттың 
сыртқы көрінісі қанағаттандырады. Ақындық жолында адамгершілік, имандылық, 
еңбекқорлық, кішіпейілділік, қайырымдылдық, парасаттылық сияқты ізгі қасиеттерді 
ту етіп ұстап, өлеңдерінде қайта-қайта насихаттаудан жалықпаған Абай ғақлияларынада 
да өзінің осынау өмірлік мүддесін әр қырынан баяндаудан таймаған. Ойшыл ретінде 
ақ пен қараның, жақсы мен жаманның, адалдықпен пен зұлымдықтың, білімділік пен 
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надандықтың, кішіктік пен даңғойлықтың ара жігін әр сөзінде ашып, дәлелдеп беріп 
отырған.  Қай сөзінде болса да ақын осы мәселелерге тікелей немесе жанама түрде 
соқпай кетпейді. Абай бұл жолы адамның біріңғай жақсы қасиеттерін –ақыл, қайрат, 
жүрек үшеуін өзара айтыстырады. Бір қарағанда үшеуінің де дәлелі дұрыс сияқты. 
Сегізінші қара сөзінде сұрақпен басталады,осы ақылды кім үйренеді, насихатты кім 
тыңдайды? «Шынында ақыл, насихат кімге керек? Ақын өз заманының әлеуметтік тегін 
жіктеп береді. Алдымен ақыл, насихат ел басшылары болыс, билерге керек пе? Жоқ, 
оларға ақылмен насихаттың еш қажеті жоқ, қайта өздері елге ақыл, насихат айтамыз 
деп болыс, би болып сайланған. Тіптен ақыл үйренемін дегені болса да, олардың 
қолдары тимейді. Ұлықтан сөз естітпеу үшін оған жағыну керек, ел тентегін тыю 
керек, елді бір қалыпты басқару керек,оның үстіне өз қалтасынан шыққан шығынның 
орнын толтырмақ болған тірлігі не болысқа, не биеге ақыл үйренуге мұрса бермейді. 
Мүмкін ақыл мен насихат байларға қажет шығар. Дәулет қонып дүниенің жарымы 
басында тұрған байларға ақылдың керегі жоқ дейді Абай. Олардың ақылы – малы. 
Олар Бәрін паралап сатып алады. Олардың діні,құдайы, халқы, жұрты, білім-ұяты, ары, 
жақыны, бәрі – мал. Тіптен ақыл үйренем десе де мал қамымен қолдары тимейді деп 
қорытады. Малды бағу-қағу,оны ұрыдан сақтау мұның бәрімен әлек болып жүргенде, 
ақыл, насихатты кім керек етпек. Ұры, сұм-сұрқияларға ақыл әу бастан артық. Ақыл 
осыларға керек-ау деген қой жүнді қоңыршыларға келсек, олар өз қара басына жетісіп, 
күндерін көре алмай жүр. Кедейге білім не керек. Ақылды ана ел атқамінерлеріне айт 
дейді олар. Сонымен ақыл, білім елге қажет болмаса, ақылды адамның жұрт үшін керегі 
бар ма деп Абай сөзін сұрақпен бастап, сұрақпен аяқтайды. Он жетінші қара сөзінде 
ақындық жолында адамгершілік, имандылық, адалдық, еңбекқорлық, кішіпейілділік, 
қайырымдылық, парасаттылық сияқты ізгі қасиеттерді ту етіп ұстап, өлеңдерінде 
қайта-қайта насихаттаудан жалықпаған Абай ғақлияларында да өзінің осынау өмірлік 
мүддесін әр қырынан баяндаудан таймаған. Ойшыл ретінде ақ пен қараның, жақсы 
мен жаманның , адалдық пен зұлымдықтың, білімділік пен надандықтың, кішіктік 
пен даңқойлықтың ара жігін әр сөзінде ашып, дәлелдеп беріп отырған. Қай сөзінде 
болса да ақын осы мәселелерге тікелей немесе жанама түрде соқпай кетпейді. Абай  
бұл жолы адамның біріңғай жақсы қасиеттерін-ақыл, қайрат, жүрек, үшеуін өзара 
айтыстырады. Бір қарағанда үшеуінің де дәлелі дұрыс сияқты. Еңбек ету ішін, ғылым 
– білімді меңгермекке адамға ең алдымен жасымайтын, алған бетінен қайтпайтын 
қайрат қажеті рас. Ал ақыл болмаса жақсы мен жаманды, пайда мен зиянды айыру 
қиын. Әлгі білім, өнер де ақылсыз адамның бойына дарымайды.Бірақ жүрек соқпаса-
кісі өмір сүре ала ма? Адамға ар-ұятты танытатын да сол жүрек емес пе? Кім де кім 
алдымен жүрек қалауын, соның әмірін орындайды ғой. Осынау қиын таласты ақын 
ғылымғы шешкізеді. Сөйтсек, қайрат біріңғай ақ-адалдық жолына ғана қызмет етпейді 
екен. Амал, айла тапқыш ақыл да жақсы мен жаманға бірдей сүйеніш көрінеді.Адалдық, 
ізгілік тек жүректің ғана айнымай ұстайтын жолы екен. Жақсылыққа қуанатын да, 
жамандыққа ермейтін де сол. Ендеше, адам үшін ең қажеттісі-жүрек қалауы. Бірақ, 
ақын билікті жүрекке әперумен шектелмейді.Оның ұсынары-қайрат, ақыл, жүрек 
үшеуінің бірлігі, ынтымағы деп айтылған. Жалпы алғанда Абайдың осы барлық 
қарасөз дейтін мұралары көркем прозаның өзінше бір бөлек, бір алуаны боп саналады. 
Бұлар сюжетті шығармалар емес. Бұрынғы жазушылар қолданған естелік, мемуар да 
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емес. Стиль, мазмұн жағынан алғанда, осы шығармалар Абайдың өзі тапқан, бір алуан 
көркем сөздің түрі. Кейде бұлар сыншылдық, ойшылдық және көбінше адамгершілік, 
мораль мәселелеріне арналған өсиет, толғау тәрізді болып келеді. Қорыта келгенде, 
Абайдың қарасөздері-оның ақындық мұраларына қосылған бағалы қазына дейміз. 
Абайдың өз тұсында болған тарихи шындықпен, қоғамдық құрылыспен, күнделік сан 
алуан надандық, қанаушылық, озбыр зұлымдық атаулының барлығымен байланысты 
туған шығармаларды байқандық. Қарасөздердің бағасы – Абай заманындағы жағдайды, 
тарихтық шындықты өз қалпында бұлжытпай толық танып береді. Біздің қоғам үшін 
Абай өмір кешкен тарихтық орта мен қоғамдық шындықтар мүлде алыста,артта қалған 
дүние. Абайдың қарасөздері әр заманда бағасы жойылмайтын бір үлкен қымбат қазына 
болып қала береді.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. Абай энциклопедиясы. «Атамұра» баспасы.1995 жыл. 
2. «Абайтану»курсын оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері.Әдістемелік құрал 
Астана 2018 жыл.
3.Абайдың қарасөздері 1997 жыл.
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Абайдың қарасөздерін оқыту. 
Сегізінші қарасөзі

Мектеп Мұғалімнің 
аты-жөні

Пәні Сабақ 
реті 

Мерзімі 

«Аксеновка орта 
мектебі»КММ

Өтегенова Ғалия 
Қойлыбайқызы 

«Абайтану»
курсы 

5 сабақ 07.10.2020ж.

Сабақ тақырыбы Абайдың қарасөздерін оқыту.                           
Сегізінші қарасөзі

Жалпы мақсаты  Қазақ халқының ұлы ақыны Абай 
Құнанбайұлының қарасөздерімен 
таныстыру,ой-өрістерін кеңейту,рухани 
жан дүниелерін ашу .

Міндеттер Абай атамыздың ұлылығын, оның 
қарасөздерінің тереңдігін сезіндіру,ақыл 
мен білімге деген құштарлықтарын 
ояту,сабырлық пен саналыққа баулу.

Сабақ мақсаты Абай Құнанбайұлының қарасөзеріне 
нақты мәлімет беру, ақынның тәрбиелік 
қасиеттерін бойға сіңіру, оқушылардың 
өзіндік ой- пікірлерін дәлелдей білу 
қабілеттерін дамыту.

Қолданылған әдіс-тәсілдер Түсіндірмелі оқу, талдау, салыстыру, 
әңгімелеу, «Инсерт» стратегиясы.

Күтілетін нәтиже Абайдың қарасөздерін оқып,жалпы өмірге 
деген ой-пікірлерін түйіндеу,білім мен 
насихатқа тәрбиелікті қалыптастыру.

Сабақ барысы 
Сабақ 
кезеңі 

Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер Пайдаланған 
ресурстар

Ұйым-
дасты-
ру 
кезеңі

Қызы-
ғушы-
лықты 
ояту

Сәлемдесу.Оқушылардың көңіл-күйлерін сұрау.
Психологиялық ахуал : «Жүректен жүрекке» 
тренингі. 
Мақсаты: жылылық, сенімділік деңгейін, сыйластықты 
дамыту.
Оқушылар шеңбер болып тұрады. Бастапқы қатысушы 
жанындағы көршісіне жүректің моделін беріп, жақсы 
тілек айтады, солай жалғаса береді: мейірімді бол, 
ақылды бол, ұқыпты бол, батыл бол, т.б. 
  
Абай Құнанбайұлының «Көзімнің қарасы»атты әнін 
тындату.

Үнтаспа 
қолдану 
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Мағы-наны 
тану

Негізгі бөлімі

Практикалық 
кезең

«Қара» деген сөздің  бірнеше мағынасы бар,оны 
мына сөз тіркестерінен көруге болады:
-Қара шаңырақ 
-қара жұмыс 
-қара басы
-қара сөз
«Қара сөздер»  -қазақ әдебиетінде де,әлем 
әдебиетінде де жаңа жанр.
- Абайдың «қара сөздері» - үлкен тәрбие көзі. Бұл 
сюжетті шығармалар емес. Стилі мазмұн жағынан 
алғанда, осы шығармалар Абайдың көзі тапқан бір 
алуан көркем сөздің түрі. 
4 – қарасөзінде «Әуелі құдайға сиынып, екінші 
өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, 
қара жер де береді, құр тастамайды». 
10 – қарасөзінде «Ерінбей еңбек қылса, түңілмей 
ізденсе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды». 
38 – қарасөзінде «Еріншектік – күллі дүниедегі 
өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, 
ұятсыздық, кедейлік – бәрі осыдан шығады».
Оқылым 
Тапсырма: 
1.Оқушылар іштен оқиды.
2.Оқушылар рөлге бөлініп дауыстап оқиды : автор, 
зерттеушілер.
 СЕГІЗІНШІ СӨЗ 
Автор: Осы ақылды кім үйренеді, насихатты кім 
тыңдайды?
1- зеттеуші:Біреу - болыс, біреу - би. Олардың 
ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы 
болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар 
өздері де үздік кісіміз, өздеріміз біреуге үлгі беріп, 
ақыл айтарлықпыз деп сайланды. Өздері түзеліп 
жеткен, енді елді түзерлігі-ақ қалған. Ол не қылып 
тыңдасын және тыңдайын десе де, қолы тие ме? 
Басында өзіндік жұмысы бар: ұлығымызға жазалы 
болып қаламыз ба, елдегі бұзақыларымызды 
бүлдіріп аламыз ба, немесе халқымызды бүлдіріп 
аламыз ба, яки өзіміз шығымдап, шығынымызды 
толтыра алмай қаламыз ба? - деген ебіне қарай

Портреті 

Кітап «Абай 
қарасөздері» 

« 45 
қарасөздер» 
презинтация

біреуді жетілтейін деп, біреуді құтылтайын деген 
бейнетінің бәрі басында, қолы тимейді.

2-зерттеуші: Байлар, олар өздері де бір күн болса 
да, дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. 
Өзінде жоқты малыменен сатып алады.
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Практикалық 
кезең

Көңілдері көкте, көздері аспанда, адалдық, адамдық, 
ақыл, ғылым, білім - ешнәрсе малдан қымбат демейді. 
Мал болса, құдай тағаланы да паралап алса болады 
дейді. Оның діні, құдайы, халқы, жұрты, білімі, 
ұяты, ары, жақыны - бәрі мал. Сөзді қайтіп ұқсын, 
ұғайын десе де, қолы тие ме? Ол малды суармақ, 
тойғызбақ; саудасын жиғызбақ, күзеттірмек, 
бақтырмақ, ұры-бөрі, қыс, суық-сұғанақ - солардан 
сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның 
бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп мақтанға 
орналастырғанша қашан? Қолы тимейді.

Автор: Енді ұры-залым, сұм-сұрқия өздері де 
тыңдамайды.
3-зерттеуші: 

Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнін де көре 
алмай жүр. Аналар анадай болып тұрғанда, білім, 
ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым 
кедейге керегі жоқтай-ақ: «Бізді не қыласың, ана 
сөзді ұғарлықтарға айт!» дейді. Оның өзгеменен 
ісі жоқ, ана алдындағы үшеуіндей болған жанның 
ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек. 
Жазылым: 

Тапсырма: топпен жұмыс.                                                
І-топқа: 1 бөлімді оқып,одан байлардың өмірге деген 
көзқарасын ашу. 

2-топқа: мәтіннің екінші бөлімінен байлардың 
халыққа берген сың ойларын талқылау.

3-топқа: кедейдің тіршілік қамын ойлау мәселесін 
шешу. 

Тапсырма:кестені толтыру

Байлардың 
мансапқорлыққа,бәле-
құмарлыққа деген көз 
қарастары

Қарапайым халықтың 
ғылымға, еңбекке, 
насихатқа,әділдікке деген 
оң ойлары

Кесте

Көңілдері көкте, көздері 
аспанда, адалдық, 
адамдық, ақыл, ғылым, 
білім - ешнәрсе малдан 
қымбат демейді.

Оның өзгеменен ісі жоқ, 
ана алдындағы үшеуіндей 
болған жанның ойында 
ешбір қайғысы, мұңы 
болмаса керек. 
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Бекіту кезеңі «Қарасөздер» туралы 
«Инсерт» стратегиясын қолданамын.

       Білемін  Білдім Білгім келеді

Қорытынды сөз: 
Абай халқымыздың мақтанышы ғана емес, біздің 
ұлттық ұранымыз, ұлттық идеологиямыз. Оның 
өлмес мұрасын алдымен өзіміз танып, сосын 
әлемге таныту – біздің ғұмырлық парызымыз. 
Абайдың туғанына 175  жыл уақыт өтсе де, оның 
еңбектері халық жадында сайрап, оған нұрлы 
өмірге жолды көрсетіп тұр. Абайды әлем танып 
отыр.

Жеке 
карточкалар

Рефлексия «Төрт сөйлем» әдісі
Бұл әдіс арқылы оқушылар  сабақта алған білімдер 
туралы пікірлерін жазады.
1.Пікір:
2.Дәлел:
3.Мысал:
4.Қорытынды:

Плакат 

Үй 
тапсырмасы

«Абай- ұлы ойшыл» атты тақырыбына                         
эссе жазу.
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Түркістан облысы, Шымкент қаласы,
«Ө. А. Жолдасбеков  атындағы №9 ІТ лицейі»

Абай  Құнанбайұлының өлеңдерінің тәрбиелік мәні

Парманова Алтыншаш Сериковна

Ақынымның жаны бүгін
Таңы шуақ, кешкі арай
Дүниенің бар мұхитын
Бар теңізін кешті Абай
  Т. Молдағалиев
 Абай – қазақтың бар жерінде туып, бар жерінің туын ұстап тұрған ұлы тұлға. 
Мың жылда бір келер, қайталанбас тұлғаның мұрасы айтылар ойға сыймас, қыр -сыры 
мол дүние. Заманның зарын айтып, әділетсіздіктің мұңын шаққан, арқасына тұрмыстың 
ащы таяғы тигендердің ішкі шерін айтқан да осы -Абай.
 Абайдың қасиеттілігі, данышпандылығы сол – ол шығармаларының өне бойы 
тұнып тұрған тәлім – тәрбие. Әрбір қазақ жасының ақыл мен сезімді ізге жүрекке билете 
білген қасиетті адам болғанын армандады. Ақынның өшпес, мәңгілік өмірі – сырлы да 
сұлу поззиясы, данышпандылық пен пәлсапалық ой қазынасы – дастандары, қара сөздері, 
осындай ұлы арманнан туындаған. Сондықтан болар Абай шығармашылығының алтын 
діңгегі адам тәрбиесі, содан туындайтын халық тәрбиесі екендігін көреміз.
 Абай поэзиясының тілі – сөз кестесі мен өрнегі қоспасы жоқ таза халықтығымен, 
қарапайымдылығымен тартымды, тыңдылығымен құнды.
 Абай жас ұрпақты тәрбиелеуде ең бірінші ғылым мен өнерді насихат етеді. Ол 
ғылымсыз қоғамның пайдалы азаматы болуы мүмкін еместігін терең түсініп, қазақ – 
жастарын білімге – өнерге үндейді. Мәселен:
 Дүние де өзі, мал да өзі,
 Ғылымға көңіл бөлсеңіз
дей  отырып, ғылымға теңдессіз баға береді.
 Сонымен қатар кейінгі ұрпаққа айтар өсеиеті түрінде жазылған шығармаларының 
бірі - «Ғылым таппай мақтанба» атты өлеңі. Бұл өлеңде Абай «ғылым» деген сөзді 
қайталап айта отырып, адам болу керектігін түсіндіреді.
 Ғылым таппай мақтанба!
 Орын таппай баптанба!
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 Құмарланып шаттанба,
 Ойнап босқа күлуге,- дей келе, ғылым жолына ұмтылған жастарға айтар ақынның 
айрықша ескертуі – қандай нәрседен қашық болуы, қандай нәрсемен дос болуы 
керектігі.
 Бес нәрседен қашық бол,
 Бес нәрсеге асық бол,
 Адам болам десеңіз.
 Тілеуім, өмірің алдында,
 Оған қайғы жесеңіз,
 Өсек, өтірік, мақтаншақ,
 Еріншек, бекер мал шашпақ
 Бес дұшпанын білсеңіз.
 Талап, еңбек, терең ой,
 Қанағат, рақым ойлап қой
 Бес асыл іс көнсеңіз, - деген ойдан кетпес данышпандық ғибрат өнегесін айтады, 
ненің жақсы, ненің жаман екенін таразылап береді.
 Абай сөз өнерін өмір бойы қадірлеп, оның маңызын терең ұғына білді. Өлеңді 
қоғамдық күш, ұлттық тіршіліктің айнасы деп таныды. Ол поэзияның тәрбиелік мәнін 
жетік түсініп, оған адам мінезін, адамды түзетудің күшті құралы деп қарады.
 Адамгершілік, гуманизм тақырыбына келер болсақ, бұл жерде де Абайдың 
ұлылығын, тамырын тереңге жіберген бәйтерек сынды тағылымды кемеңгерлігін атап 
өтпеу мүмкін емес.
 Қайрат пен ақыл жол табар
 Қашқанға да қуғанға
 Әділет, шапқат кімде бар,
 Сол жарасар туғанға.
 Бастапқы екеу соңғысыз
 Біте қалса қазаққа,
 Алдың – жалын, артың – мұз,
 Барар едің қай жаққа?, - дейді ақын «Әсемпаз болма әрнеге» деп басталатын 
өлеңінде. Ол әділет, мейірбандық жоқ жерде ақыл мен қайрат адамды жақсылыққа 
жеткізбейді деп түйеді.
 Абай өлеңдерінің біразы табиғат  лирикасына құралған. Табиғат маусымдарын 
сұлу сөзбен жеткізуде ақынның өз ерекшелігін көрсетіп тұрады. Ол табиғатқа өлең арнап 
отырып, астарына әлеуметтік мәселелерді сыйғызады. Мәселен, «Қыс» өлеңінде анық 
кейіптеуге сүйенген. Қысқа тән құбылысты адам қасиеттерімен ауыстыра отырып, сол 
арқылы теңсіздік жайлаған тұрмысты тілге тиек еткен.
 Сонымен қатар, «Жасымда ғылым бар деп ескермедім», «Интернетта оқып 
жүр» өлеңдерінде Абай:
 «Білімді қара бастың қамы үшін ел билеп, әкім болу үшін емес, халық игілігіне 
жұмсау үшін меңгер», - деген ойы анық байқалады. Мәселен:
 Баламды медресеге біл деп бердім,
 Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім.-
деген өлең жолдары осыны дәлелдейді. Абай туындыларында еңбек тақырыбы да үлкен 
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орын алады.
Өлеңдерінде:  
 Еңбек етсең, ерінбей,
 Тояды қарның тіленбей,
немесе
 Өзіңе сен, өзіңді алып шығар,
 Еңбегің мен ақылың екі жақтап, - деп жырлап, қазақ жастарын адал еңбеккке 
шақырады. Абай шығармаларының өне бойынан ізгілік сәулесінің нәр шашып 
тұрғанын көреміз. Абайдың қаситтілігі, данышпандылығы сол – ол шығармаларының 
өне бойына тек адам тәрбиесін басшылыққа алады. Әр бір қазақ жасының ақыл мен 
сезімді ізігі жүрекке билете білген қасиетті адам болғанын армандады.
Абай өлеңдерін оқығанда еріксіз ойға оның мына сөздері келеді
 «Өлді деуге сыя ма, ойлаңдаршы,
 Өлмейтұғын артына сөз қалдырған»
 Абай поэзиясы, Абай сөзі мәңгілік. Ол – біздің рухани байлығымыз.
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СҚО, Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы, Гаршин ауылы,
«Гаршин орта мектебі»

Абай Құнанбайұлының өлеңдерінің тәрбиелік мәні

Рамазанова Сайран Амургазиновна

Бүгінде өз алдына тәуелсіздік алып, егеменді ел,дамыған өз жолы бар мемлекет 
атанған Қазақстан Республикасы өзінің ұл-қыздарын,халық арасынан шыққан дана 
ғұламалары мен ақындарын ұмытпай, кейінгі ұрпаққа жеткізіп, танытып отыр. 
Олардың әрбір жақсы сөзі мен іс-әрекетін насихаттап, мерейтойларын кеңінен атап 
өтуде. Биылғы 2020 жыл Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы.

Ғасырлар бойы қыспақтан есеңгіреген еліміз егемендікке қолы жетіп, 
«соқтықпалы, соқпақсыз» өмір кешкен ұлы Абайдың асыл арманы бүгінгі бейбітшілікті 
берік қолдаған егеменді елімізде жүзеге асып жатыр. Тіліміз бен дініміз, салт-дәстүр, 
әдет-ғұрпымыз қайта қалыптасып келеді. Сондықтан да Абайды ардақтап, адамзат үшін 
асыл қазына болып табылатын ақын еңбегін терең оқып, үйрену –парызымыз.Еліміздің 
адамзат тарихында алатын орны, салт-санасы, әдет-ғұрпы Абай шығармаларынан 
көрініс табады.

«Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған», - деп 
төрелігін өзі шешкен Абай бүгін жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен 
бірге жасасып келеді. Ұлы атамыздың бізге берген еншісі, қалдырған аманат – асыл 
сөздері. Біз оны ардақтаймыз.

Кемеңгер ойшыл, дарынды сазгердің өмірі мен қайраткерлігі тарихи жағынан да, 
әдебиет тұрғысынан да өте қызық. Сондықтан қазіргі кезеңдегі ең өзекті мәселелердің 
бірі- жас өспірімдерді Абайдың өмірі, шығармашылығы арқылы тәрбиелеу, олардың 
Абай шығармаларын оқуға деген құштарлығын қалыптастыру, дамыту.

80 жылдардың орта кезінен бастап Абай ақындық жолға бет бұрады. Оның 
алғашқы сөзі орыс мәдениеті мен білімінің маңызын насихаттауға арналады.

Абайдың 1885 жылы жазған «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» өлеңі бұл 
тақырыптағы тұңғыш шығармасы болды. Ақынның сөз өнері жолындағы жаңа ізденісін 
де танытады. «Ғылым таппай мақтанба» өлеңі ақынның кейінгі ұрпаққа айтар өсиеті 
үлгісінде жазылған. Бүкіл өлең бойында Абай «ғылым» деген сөзді қайталап айта 
отырып, адам бойындағы қазынаның үлкені және әрбір жігерлі жастың талпынатын 
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арманы ғылым болуы керектігін түсіндіреді.
 «Ғылым таппай мақтанба,
Орын таппай баптанба,
Құмарланып шаттанба,
Ойнап босқа күлуге», - деген жолдардың өзінде қаншама тәлім-тәрбие жатыр?! Абай 
атамыз адам болам дегендерді өсек, өтірік, мақтаншақтық, еріншектік, мал шашпақ 
тәрізді қасиеттерден аулақ болуға шақырса, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым 
сынды бес қасиетті бойға сіңіруге үндейді. Адамның ең қымбат кезеңін –жастық шақтың 
ғылымға ,оқуға жұмсалуын талап етеді. Ойын-күлкі, бос жүрісті кейін қоя тұрып, 
алдымен ғылым жолында еңбек ет, ізден, ғалымдардан үлгі ал, солардай болуға талпын 
деп айтады.Сонымен қатар, «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» шығармасында да 
ақын ер-азаматтарға «кімді сүйсең де, шын көңілмен сүй, талапты болып, әр түрлі өнер, 
жақсы қылықты бойға сіңір, бір-біріңмен тату бол, біреуді сыртынан ғайбаттама» деп 
ақыл айтады. 

«Интернатта оқып жүр» өлеңінде  сыншылдық басым. Ақын патшалық ел билеу 
жүйесіне, оқыту тәртібіне сын айтады. Заманы мен өзі өмір сүріп отырған ортаның 
кемшілік қайшылықтарын өткір және әділ мінеп сынайды.

Қоғам мен адам өміріндегі поэзияның орны және қызметі жайлы ойын Абай 
«Біреудің кісісі өлсе, қаралы-ол» атты өлеңінде тереңдете түседі. Бұл ойын ақын бала 
туғандағы шілдехана, қыз ұзатқандағы тойбастар өлеңдері, адам өлгенде айтылатын 
жоқтаулармен дәлелдей келіп, өмірде өнермен байланыссыз еш нәрсе жоқ екенін 
көрсетеді. 

Ақын болашаққа сеніп, оған үмітпен қараған.Оның өз маңындағылардың 
бәрін ұнатпай қарауы да сол болашақты армандаумен байланысты. Ол қараңғылық  
пен надандыққа кектеніп қарсы шығып, халық мүддесін қорғаған. Сол үшін аянбай 
күрескен. Сол сарынмен жазған өлеңінің бірі- «Өлсем, орным қара жер,сыз болмай 
ма?» өлеңі.

«Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа», «Құлақтан кіріп, бойды алар» атты 
өлеңдерін Абай өзгелердің қоғамдық күшін, адам өміріндегі қызметін тереңдете 
көрсетуге арнаған.  

«Әсемпаз болма әрнеге» өлеңінде ұлы Абай жастық шақтың өтпелігін айтып,бұл 
жаста өмірден өз орныңды тап, әр нәрсеге ере берме, қате болса, ойлан дегенді ескертеді. 

Сонымен, Абай өлеңдерін талдай келе, онда тәрбиелік арналардың қайнар көзі 
жатқандығына көз жеткіземіз. Ұлы ақынның әрбір айтқан сөзі -есті адам үшін өсиет-
өнегенің таптырмас үлгісі. «Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, таңырқа!» демекші, 
өмірге азық боларлық асыл ойлардың Абай жырларында   тұнып тұрғаны баршаға 
мәлім. Сол себептен оқудан, білуге ұмтылушылықтан, ізденуден жалықпайық деген 
тілек айтамын.
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Алматы қаласы,
«№178 лицей» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Абай Құнанбайұлы шығармаларындағы оқу-білім тақырыбы

Рапилова Эльмира Жантовна

Абайдың әдеби мұрасы – ешқашан ескірмейтін, құнын жоймайтын асыл қазына. Ақын 
танымында сәулеленген заман болмысы адам келбеті, ақынның адам мен заман хақында түйген 
ойлары, ұсынған қағидалары белгілі бір дәуір сипатын, сол дәуірдің адамдарының құлкын танып, 
бағалау негізінде туған. Ал ақынның осы нақты өлшемді болмыс шегінде айтып отырған ойы, 
насихаттары, қағидалары тұжырымдары, нақты заман үшін, барша адам үшін маңызды ғибратты 
жалпы адамзаттың рухани құндылықтар қатарына жатады. 

Оқу-білім, өнер тақырыбы қай ғасырда болсын өзектілігін жоймайтын мәңгілік дүниелер 
екені белгілі. Дегенмен, Абай өмір сүрген кезеңде оқу- білім, өнер тақырыбын қозғау аса маңызды 
еді. Қоғамдық сананы ояту Хакім Абайдың ең биік мақсатының бірі болғандықтан, ол көптеген 
шығармаларында ғылымның мәнін ашып көрсетеді. Ұлы Абайдың ұланғайыр бай мұрасының iшiнде 
педагогикалық бағыттағы “Жасымдағылым бар деп ескермедiм”, “Интернатта оқып жүр”, “Ғылым 
таппай мақтанба”, «Әсемпаз болма әрнеге», «Өкінішті көп өмір кеткен өтіп», «Біреуден, біреу 
артылса», «Білімдіден шыққан сөз» шығармалары жастарды оқуға өнерге, ғылымға  шақырып 
өмiрде босқа өткiзбей еңбек етiп, бiлiм алу  керектiгiн  насихаттайды.
Жасымда ғылым  бар  деп  ескермедiм,
 Пайдасын  көре  тұра   тексермедiм.
 Ержеткен  соң  түспедi  уысыма,
Қолымды мезгiлiнен кеш сермедiм» - деп ақын Абай жастарға өнеге ғибрат болсын деп  өз  
өмiрiндегi өкiнiшiн жасырмайды,  жастық  шағында бiлiм алып үлгерiп қал, кейiн  өкiнiп  жүрме деп  
ескертедi.  

«Ғылымсыз дүние жоқтығын», ғылымның «дүние де өзі, мал да өзі» екендігін баса айта 
отырып, оған жетудің жолдарын да ұсынады. Ғылымға жетудің бір жолы - талап, еңбек екендігін
«Еждиһатсыз, михнатсыз,
Табылмас ғылым сарасы» немесе,
«Пайда ойлама, ар ойла, Талап қыл артық білуге», - деп баса айта отырып, мақсатқа бағыттылған 
еңбектің ғана жеміс беретінін айқындап береді. Ғылымға жетудегі мақсат - алған білімді өзіңе ғана 
жарату емес, сол үйренгеніңді басқаға да үйрету, яғни Абай сөзімен айтқанда:
«Біреу білмей, сен білсең, 
Білгеніңнің бәрі - тұл»,  немесе 
«Өзің үшін еңбек кылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың...»,
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«Әкесінің баласы -адамның дұшпаны, адамның баласы- бауырың» - деп өнер, білімді үйренудің 
коғамдык мәнін ашып, оны келешек ұрпақ мүддесі тұрғысынан түсіндіреді. «Ғылымды ақикат 
мақсатпен білмек үшін үйренбек  керектігін» баса айтады. Ал, «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде 
адамгершілік касиеттерді:
«Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ -
Бес дұшпаның, білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым ойлап кой -

Бес асыл іс, көнсеңіз», - деп екі жікке бөле отырып, саралап көрсетеді. Бұлар адамшылықтың 
екі жағы, адам касиеттерінің екі қыры іспетті. «Адамшылықтың алды - махаббат, ғаділет, сезім. 
Бұл ғаділет, махаббат, сезім кімде көбірек болса, ол кісі - ғалым» - деп, ақын ғылым жолында да 
адамшылық қасиеттің  жетекші екендігін айқындап көрсетеді. Адам жаратылысынан бойында  
жақсылық пен  жамандық қасиеттері болады. Ал, адамның өзін сынға алуы, бойын билеуі - 
жақсылыққа жетудің де кепілі. Сондықтан да Абай:
«Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толык боласың елден бөлек»- дейді. Ақын үшін ар, иман, әділет
маңызды. Абай оқу-білім, өнер үйрену өмір атты құрылыста «кетігін тауып
каланудың» бірден-бір жолы деп біледі.
«Түбінде баянды еңбек егін салған,
Жасынан оқу оқып, білім алған
Би болған, болыс болған өнер емес,
Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған», - деп, жастарға өнегелі жол сілтейді. 

Хакім Абай өнер түрлерінің ішінде сөз өнерін ерекше қастерлейді. Ол өзінің 
шығармаларында ғылым мен  білімді адамшылықтың негізі ретінде таныта отырып, кемел адам болу 
идеясын ұсынады. Абай өзіне дейінгі шығыс ғылымында белгілі болған адам болудын философиялык 
негіздерін түсіндіреді. «Мұны жазған білген құл - Ғұламаһи Дауани» деп шығыс ғұламасына сілтеме 
жасайды. Мысалы: «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде ғылымның қоғам мен адам өміріндегі мәнін 
“дүние де өзі, мал да өзі” дей отырып, оған жетудің жолдарын ұсынады. Ғылым жолында мақсатқа 
бағыттылған еңбектің ғана жеміс беретінін анықтай түседі. Ғылымға жетудегі мақсат - алған білімді 
өзіңе ғана сіңіру емес, сол үйренгенінді басқаға да үйрету, яғни Абай сөзімен айтқанда: “Біреу 
білмей, сен білсең, Білгеніңнің бәрі - тұл”,- деп өнер, білімді үйренудің қажеттілігіннің  мәнін ашып, 
оны келешек ұрпақ мүддесі тұрғысынан түсіндіреді.

Данышпан Абай жастарды оқуға шақырғанда қай жолды таңдап, қай соқпақпен жүру 
қажеттігін, қай елмен жақын араласып, қай елдің оқуын үлгі тұтсақ ұтатындығымызды, тәп-тәуір 
табысқа кенелетіндігімізді нұсқаған, тіпті, талап еткен. Қателікке ұрынып қалудан, оғаш-оспадар 
қылықтардан сақтандырған.        

Ұлы Абайдың өлеңдерінде  білдірген ой-толғаныстарының құнар-нәрі қазіргі тәуелсіз жаңа 
заманымызда өрісі кеңіп, өлшеусіз өсе түспесе, мысқалдай да кеміген жоқ. Өзіміз куәсі болып 
отырғандай, бүгінде ұл-қыздарымыз Европа шарлап, мұхит асып — Америка, Австралия, Жапония, 
Үнді, Араб мемлекеттерінде оқып жатыр. Ендігі жерде сол үміт еткен өскіндеріміз Абай атамыз 
айтқандай, барған елдерінің жақсысынан үйреніп, жаманынан жиреніп қайтса дейміз. Өйткені, 
жан дүниенің, ақыл-естің мертігуінен, кемістігінен асқан зардапты, апатты қасірет болмайды! 
Сондықтан, оқу қуған жастарымыздың кемеңгер Абай аманаттаған қадір-қасиет, адамшылық 
үдесінен шыққаны абзал дейміз.
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Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Сауле м/а,
№ 86 жалпы орта білім беретін мектеп

Абай мұрасы – Қазақтың қасиетті қазынасы

Рахманова Аяулым Мегенбековна

Кемеңгер  ойшыл, ұлтымыздың  тарихында  ерекше  орын  алатын  ұлы тұлға, ақын 
Абайдың туғанына 175-жылдық  мерейлі  датаға  арналған Қазақстан  Республикасы 
Президенті  Қ.Тоқаевтың  «Абай  және  21-ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласы 
еліміздің  рухани  өміріндегі  мәні  зор  шығарма деп санаймыз. Мемлекет  басшысы  
бұл  мақалада  Абайдың ел  тарихындағы айрықша  орнын, ұлттық болмысымызды  
қалыптастырудағы  рөлін  айқындап, ұлттың рухани жаңғыру үрдісінің өзегі – ақын  
мұрасын  терең  зерделеу екеніне назар аударады. Себебі, ұлы ойшыл осыдан  бір  
ғасырдан  астам уақыт бұрын өз халқының алдына  жаңа  мақсаттар  мен  тың  талаптар 
қойып кеткендігі  бәрімізге  мәлім.

«Қара  сөздер»  атты  философиялық шығармасында, Абай  әрбір сөзімен  ұлттық  
сананы  қалыптастыруға, ел мәдениетін жаңа деңгейге көтеруге  ұмтылды. Өркениетті  
елдердің  қатарына  қосылудың бірден бір жолын  білім  мен  ғылымды  игеруден  көрді  
және  ел  бірлігі ұлт тұтастығының  кепілі  деп  таныды. Осы  орайда, мемлекет  басшысы 
өз мақаласында, Абайды  рухани  өміріміздің  темірқазығы  ретінде  қабылдауға 
шақырып, мол  мұрасының  елдің  дамуына  тигізер  пайдасы  зор  екендігіне  аса  мән  
беріп  және  ақын  сөздерінің  бүгінгі  заманда  да  көкейкестілігіне  жұртшылықтың  
көңілін  аударады.

Абай  шығырмалары  ұлтымыздың  тұрмыс-тіршілігін, мінезі  мен  дүниетанымын, 
тілі  мен  дінін  түгел  қамтиды. Сондықтан  ұлттық  жаңғыру  ісінде  оның  еңбектерін  
басшылыққа  алып  ұтымды  пайдалану  қажет, себебі  ақын  көтерген  мәселелер  
бүгінгі  таңда  да  өзектілігін  жоғалтқан  жоқ. «Біріңді  қазақ  бірің  дос, көрмесең  
істің  бәрі  бос», деп  Абай  әрбір  қазақ  баласын  өз  елінің  парасатты  және  ұлтжанды  
азаматы  болуға  шақырды. Кемеңгер  ойшыл  «атымды  адам  қойған  соң, қәйтіп  надан  
болайын» деп, өмірдің  мәні  мен  мақсатын  Адам  болу  деп  таныды. Біз  жастардың  
тәрбиесін, ұлтты  Абайша  сүюден, елдікті, мемлекетті  қадірлеуден  бастауымыз  керек.

Абай  ұлтының  кемшілігін  қатты  сынаса  да, тек  бір  ғана  ойды-қазақ  халқын  
білімі  мен  мәдениеті  дамыған  елге  айналдыруды  көздеді. Автор  өз  мақаласында, 
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Абай  мұрасы  ұлт  санасын  қалыптастыруға, жастардың  бойында  елі  мен  жеріне  
деген  патриоттық  сезімді  оятуға, рухани  жаңғыруымызға  игі  ықпалын  тигізеді  деп  
есептейді. Сонымен  қатар, ел  ретінде  өсіп – өркендеуіміз  үшін, тәуелсіздігіміздің  
тұғырын  нығайту  үшін де  Абайдың  ой – тұжырымдарына  зейін  қойған  абзал  деп  
санайды.

Абай  философия   тарихында  әділетті  қоғам  орнату  идеясын  көтерген  
тұлғалардың  бірі  саналады. Демек, Абай  шығармалары  елдік  мұратты  асқақтатып, 
ұлт  бірлігін  нығайтатын, мемлекетті  сыйлаудың, билік  жүргізетіндерге  қойылатын  
талап  шарттардың  мән - –аңызын  түсіндіретін  темірқазық  болуы  тиіс. «Бас  басына  
би  болған  өңшең  қиқым, мінекей  кетірді  ғой  елдің  сиқын»  деп  ашына  айтқан  
кемеңгер  тұлға, мемлекетті  билеу  формасының  озық  үлгісі  ретінде  меритократиялық  
құрылымға  ерекше  мән  берді.

Мемлекет  басшысы  осы  мақсатта  еліміздегі  өзекті  деген  мәселелерді  бірге  
талқылап, ортақ  шешім  табу  үшін  құрылған  Ұлттық  қоғамдық  сенім  кеңесінің  
жұмысын  қадағалап  отыратынын  атап  айтады. Қазақстанда  саяси – әлеуметтік  
жаңғыру  үрдісі  де  жүріп  жатқаны  белгілі, дегенмен  «сабыр  түбі  сары  алтын» 
деп  өмір  сүріп  келген  халқымыз  популистік  идеяларға  жол  бермейтінін, ұлттық  
мәмлеге  келудің  тиімділігін, республикадағы  көпұлтты  демографиялық  жағдайды  
ескеру  қажеттігін  әр  кезеңде  дәлелдеп  келеді.

Мақтаншақтық, өзгені  қор, өзімізді  зор  санаудың  елге  тигізер  зиянын  Абай  
өз  еңбектерінде  жеріне  жеткізіп  айтып  кеткен  болатын. «Сөзіне  қарап  кісіні  ал, 
кісіге  қарап  сөзін  алма» деген  ойшыл, жақсы  мен  жаманды  ажыратудың  қарапайым  
амалдарында  ұсынып  кеткен  еді. Расында  да  саясат  пен  ұлттық  эгоизм  салдары  
кез  келген  елдің  дамуына, азаматтық  қоғам  орнату  мүмкіндігіне  және  мемлекет  
тұтастығына  қатер  төндіретін  қауіпті  үрдіс.

Президент  өз  мақаласында, еліміздің  әрбір  азаматын, бүгінгі  жаһандану  
заманында  әлеуметтік  жауапкершілікті  сезіне  білуіне  ерекше  көңіл  аударады. Бұл  
мәселенің  шешімін  Абайдың  «кемел» сөзін білуіне  ерекше  көңіл  аударады. Бұл  
мәселенің  шешімін Абайдың  «кемел  адам» формуласынан  іздеуді  ұсынады. «Ақыл, 
қайрат, жүректі  бірдей  ұста, сонда  толық  боласың  елден  бөлек» деп  дана  ақынның  өзі  
айтқандай, жастарымызды  білімді, өзіне  сенімді, ізгілік  пен  жақсылыққа  ұмтылатын  
адам  ретінде  тәрбиелеу  бүгінгі  күннің  басты  мұраты. Кезінде  Абайдың  қазақ  
баласына  өсиет  еткен  «кемел  адам»  философиялық  ұғымын  Тұңғыш  Президентіміз 
– Елбасы  Нұрсұлтан  Назарбаев  та  өзінің  «Абай  туралы сөз»  атты  кітабында  тілге  
тиек  еткен  болатын. «Абай  сөзі – қазақтың  бой  тұмары. Абай  мұрасы – қазақтың  ең  
қасиетті  қазынасы», деп  жазған  еді.

Абайдың  өз  шығармаларында  ерекше  көңіл  бөлген  мәселелердің  бірі  махаббат  
тақырыбы. Жаратушы  мен  адам  туралы  толғана  келіп  кемеңгер  ақын  «Махаббатсыз  
дүние  бос, хайуанға  оны  қосыңдар»,- деп  осы  бір  адам  бойындағы  қасиетті  сезімнің  
ерекше  маңызын  атап  айтады. Пендені  адам  деңгейіне  көтеретін  рухани  күш, 
«адамшылықтың  алды  махаббат  пен  ғаділет  сезім»  деп  тұжырымдайды. Абайдың  
қара  сөздерінің  басты  миссиясы – адамды  ойландыру, ізгі  мақсаттарға  жетелеу, 
гуманистік  қасиеттерді  бойға  сіңіру  екендігіне  көз  жеткізе  отырып, Қ.Тоқаев, 
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Абайдың  осы  құнды  еңбектерін  әлемдік  мәдениетте  жоғары  дәрежеде  танытуға  
шақырады. Өзге  жұрт  «Қазақ  халқы – Абай  елі»  деп  бізді  таныса, ілтипат  білдіріп  
жатса  деп, ақын  мұрасын – бүкіл  адамзат  баласының  рухани  азығына  айналдыру  
қажеттігіне  аса  назар  аударады.

Абай  жалғыз  қазақ  халқының  ұлы  емес, адамзаттың  ардағы  десек  артық  
айтқандық  болмас. Әлем  халқы  мойындаған  дара  тұлғаны  қай  жағынан  әспеттесек  
те  біздің  елдік, ұлттық  парызымызды  орындағанымыз  деп  білеміз. 

Қасым – Жомарт  Кемелұлы  атап  өткендей, «Абай  мұрасы – біздің  ұлт  болып  
бірігуімізге, ел  болып  дамуымызға  жол  ашатын  қастерлі  құндылық  болуы  тиіс». Абай  
жырлап  өткен  бабалар  арманы  мен  өсиетін  бүгінгі  ұрпақ, тәуелсіз  Қазақстанның  
бүгінгі  және  болашақтағы  даму  жолында  абыроймен  іске  асыра  алатынына  сеніміміз  
мол. Себебі  қазіргі  заманғы  қазақ  жастарының  бойынан  талап  пен  жігерді, білім 
мен  іскерлікті, ұлттық  намыс  пен  қайсарлықты  көреміз. Мемлекет  басшысының  
жарияланған  мақаласы  тарихи  датаны  әлемдік  деңгейде  ақыл – парасатпен  атап  
өтуге  бағыт – бағдар  беретін, өз  сәтінде  жарық  көрген  бағалы  еңбек  деп  санаймыз.
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Нұр-Сұлтан қаласы,
№72 мектеп лицейі

Абай Құнанбайұлының өлеңдерінің тәрбиелік мәні

Мажитова Сандугаш Дуйсембаевна

 «Өмір жолында Абайдың айтпағаны аз. Ақыл, білім, сезім, терең ойлылығына 
қарағанда Абай қазақтан шыққан философ».

Ж. Аймауытов

«Ақын Абай» мейлінше мол зерттелген тақырып. А. Байтұрсынов берген 
«Абай – қазақтың бас ақыны» деген бағаға ешбір қазақ күмін – күдікпен қарап көрген 
емес. Өйткені, ұлы ақынның поэзиясы – ұлттық болмыстың тұнығы, халықтың арман 
– аңсары, қазақ өмірінің айнасы.

1885 – 1889 жылдар ақын Абай үшін шабыты маздаған жылдар болды. Өлеңнің 
тығыны суырылып кеткендей, қайталанбас тамаша жырларын бірінен соң бірін жазды. 
Арасында аударма жасап, дастандар туғызғанын еске алсақ, бұл кезең «Абайдың 
поэзиялық дәуірі» деуге болады.

Олардың арқауы – ағартушылық, яғни қараңғы халықты мәдениет пен өнерге 
шақыру, қоғамдық пікір мен сананы жаңаша қалыптастыру. Әр елдің таным, түсінігін 
білмекке орыс десе, Пушкин, Толстойға, француз десе, Бальзакка, неміс деген кезде 
Гете, Гейнеге дегендей, сол халықтан шыққан озық ойлы адамдарға қараймыз. Қазақ 
жанын білгісі келген кісі Абайға қарайды деген ойдамын. Ол – ұлт ақыны, ұлт көсемі. 
Ол айтпаған сөз қалған жоқ. Поэзиялық мұрасы қазақ тұрмысының айнасы.

Абай поэзиясы тілге жеңіл, мағынасы терең, өз сөзінше, «іші алтын, сырты 
күміс» болуымен жанды. Абайдың енді бір қырын абайтанушы Қ. Жұмалиев былай 
деген: «Абай алдындағы, не тұсындағы қазақ әдебиетінің өсе алмай келе жатқан 
мәселесінің бірі – ішкі сезім дүниесін суреттеу».
Қулық, сұмдық, ұрлықпен мал жиылмас,
Сұм нәпсің үйір болса, тез тыйылмас.
Зиян шекпей қалмайсың ондай істен,
Мал кетер, мазаң кетер, ар бұйырмас.
Осындай Абай ішкі сезім дүниесін суреттеудің, адамға көркем мінез егудің хас шебері 



“Абай әлеміне саяхат”

73

екенін байқататын мысалдар, тізе берсек көп. Абай еңбек ет, білім ал, ғылымға ден қой, 
надандықты жой – сонда ғана халықтың көзі ашылады, бағы жанады, сана – сезімі, 
өмірге көзқарасы өзгереді. Абай өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ 
дей отырып, оған білім, еңбек, рақымды қарсы қояды. Өсудің идеясы білімде, ғылымда, 
надандықты жоюда екенін айтады. 

 «Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел», «Ойланшы, сыртын қойып, сөздің 
ішін» дейді Абай. Өйткені, ақын ел түзелу үшін сөз түзелу шарт екендігін кәміл білді. 
Ақын өз ұрпағын көзі ашық, көкірегі ояу, елді, жерді ойлайтын арлы, мәрт азамат етіп 
тәрбиелеу – әр ұлттың төл ісі. 
Пайда ойлама, ар ойла,
Талап қыл артық білуге.
Артық білім кітапта, 
Ерінбей оқып көруге.
Ар ойла және ғылымды азық қыл! Шынында, адам болу, адамдық қасиеттерді бойына 
сіңіру әр пенденің өз қолында. Егер адам талпынса, кім – кімге де оқу – білімнің есігі 
айқара ашық. «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» сияқты өлеңінде ақын жастарды 
ащы тілмен сынайды, ағалық ақылын айтады. Қайталап айтатын болсақ, Абайдың 
ағартушылық ұстанымы – арлы, ойлы сөзімен қараңғы халықты жарыққа жетелеу, жас 
буынды ғылым мен прогресс жолына шығару болды. 

Тарқатып айтар болсақ, Абай идеясының мәні үндестік заңын сақтауға тіреледі. 
Тәңірінің үндестік заңына сәйкес тән мен жан, теория мен практика, сөз бен іс, дін мен 
ғылым бәрі үйлесуі керек. Айталық, қазақ елінің экономикасы мен рухани байлығы 
құстың қос қанатындай қатар дамуы шарт. 

Абай сөз болып отырған ұлттық идеяны алғаш рет «Әсемпаз болма әрнеге» 
өлеңінде айтады. Қайрат пен ақыл екеуі аз, адамға түзелуге, "адам" атына лайық болуға 
үшінші қасиет – «әділет - шапқат» керек деген екен. 
Сөйтіп, бастысы – ұрпақты әділ, мейірімді етіп тәрбиелеу. «Жүректің көзі ашылса, 
Адамның хикмет кеудесі». Көкірегі ашылған, яғни пайданы емес, арды ойлаған ұрпақ 
қана тура жолын адаспай табады. Шындығына келетін болсақ, ұлттық идея, я болмаса 
кемел адам идеалы десеңіз де, сізге керегі Абай мұрасында тұнып – ақ тұр.
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Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек жолы ауылы,
«Ы. Алтынсарин атындағы орта мектебі»

Абай Құнанбайұлының қарасөздері

Рысбаева Бакиткул Ертаевна

Тұңғыш елбасымыз Н.Ә Назарбаев айтқандай «Адамзаттың Абайы» атанған 
Ұлы ақынның артына аманат етіп қалдырған ұлы мұралары тек қазақ даласына ғана 
емес басқа да әлем халықтарына танымал екені белгілі. Осы орайда қазақ даласында 
аты аңызға айналған ұлы тұлға, ақын, ағартушы, ойшыл, композитор, аудармашы, 
жазба әдебиеттіміздің негізін қалаушы Абай атамыздың биыл 175 жылдық мерейтойы 
аталып өтіп жатқаны баршаға аян.Абай атамыздың бүкіл ғұмыры жыр-дастан десекте 
қателеспейміз. Оның ұлы мұрасы бүкіл өмірімізге азық болатыны ғасырлардан бері 
дәлелденіп келе жатқаны айдан анық. Қай шығармасын алып қарасақта тұнып тұрған 
тәлім –тәрбие екені айқын. 

ХХ ғасырдың ірі өкілі Міржақып Дулатов аса көрегендікпен: «Абайға дейін 
көңіл толып қолға аларлық қазақ әдебиеті болған емес.Сондықтанда Абай бізге 
қымбат. Абай қазақ халқына сәуле беріп, алғашқы атқан жарық жұлдыз» деп шын 
бағасын берген екен. Абай шығармаларының басым бөлігі оның әртүрлі тақырыпқа 
жазылған өлеңдерінен тұратын болса, сонымен қатар өзі өмір сүрген қоғамдағы 
әртүрлі әлеуметтік көзқарастағы шығармалары да өмірге келді. Ол оның қарасөздері 
еді.Бұл ұлы ақынның қазақ әдебиетіндегі философиялық дүниетанымын көрсететін 
классикалық үлгіді жазылған прозалық шығармасы.Абай қарасөздерінің жалпы саны 
қырық бес қарасөзден тұратын болса,оның тақырыбы жағынан да алуан түрлі болып 
келеді. Бұл қарасөздерді жазуда Абай  шығарманың тек ажарына ғана емес,мазмұн-
мағынаның тереңдігіне мән берген. 

Абай  қарасөз жазудағы мақсатын бірінші қарасөзінде ашып айтады. Онда ол: 
«Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын,я оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім 
өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым,енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ», - 
дейді. Мұны түйіндей келе ақынның алдағы өмірге талдау жасағанын көруге болады. 
Адамның өмірі оның еңбегі арқылы еленетіні айтылады,тұрмыс-тірліктің түрлі 
жолдарына тоқтала келе, әсіресе ел бағу, мал бағу,ғылым бағу, софылық қылып, дін бағу 
сияқты тұрмыстың сан түрлі сипатын ашады. Еңбек,кәсіптің адам өміріндегі маңызы 
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зор екенін талдай келе өз өміріне  қажеттісін іске асырсын деген токтамға келген.  Абай 
қарасөздерінің мән-мағынасына тоқтала келе өз ойымды  білдіргім келеді.

Абайдың төртінші қарасөзінде де адам баласының өмірге қалай келіп –кетуі 
туралы айтылады. Мұнда адам баласының өмірге келгенде жылап туып, жылап кететіні 
қозғалады. Осы орайда өз өмірін ешбір өкінішсіз қалай өткізуі керек екеніне ақыл 
салады. Адам баласы тылсым табиғатта жұмбақ құбылыс екені айтылады. Абай тылсым 
құдірет иесінің екі күйіне талдау жасайды.  Оны ол «Күлкі және Қайғы» деп атайды. 
Адам баласында мұндай құбылыс болмайтын жан кемде-кем.Мұны жеңу үшін өз 
қайратыңа сүйеніп тіршілік жасасаң еңбегің жанады, тіпті қара жерде сені құр алақан 
тастамайды деп түсіндіреді. Сонда ғана күлкінің де,қайғының да мәнін түсінесің деп 
ескертеді.

Абай қарасөздерінің кай-қайсысын алып қарасақ та біреуінде айтылған 
ойды екіншісі жалғаған сияқты нақты дәлелдермен тұжырымдалады. Олардың бәрі 
өмірден алынған көзге көрініп тұрған ақиқатты сипаттайтын өзекті мәселелер, адам 
бойындағы кейбір мінез-құлықтар болып табылыды. Соның дәлелі ретінде он сегізінші 
қарасөзінде Абай кербездікті қатты сынайды. «Кербездік-оғаш қылық, оның жағымсыз 
жағы –менмендік, боскеуделік сияқты жат мінезділік.Кербездікке салыну,оны әдетке 
айналдыру-ақымақтың ісі» деп түсіндіре келе болашаққа көз жүгіртіп дұрыс бағдар 
берген ақын адам баласының жат мінезден аулақ болуын айтып кеткен.

Бұл қарасөздерінің  барлығы да тұнып тұрған философиялық туынды екені 
даусыз. Өйткені кай-кайсысын алып,ашып ,оқып отырсақ Абайдың біз өмір сүріп 
отырған қоғамды дәл суреттегенін көруге болады.Адам баласының өмірге келгеннен 
бастап ,өмірден озғанға дейінгі аралықты жік-жікке бөліп түсіндіреді. Олардың 
мазмұны бірін-бірі толықтыратындай мағынасын ашып көрсетеді. Қай кезеңде өмір 
сүрсекте сол дәуірдің дерті болатынын айта келе, себебін анықтай отырып оның да емін 
табуға болатынын өзі ұсынады. Сол себепті де Абай қарасөздерін оқып, мағынасына 
терең үңіліп, тура мағынасын түсіне білу керек. Әрбір көкірегі ояу қазақтың азаматы 
ұлы ақынның қарасөздерін оқып, жаттап өссе еліміздің ертеңі бұлыңғыр болмас еді. 
Қарасөздерді оқып көкірегімізге түйіп өскен әрбір қазақ азаматының ойына қозғау 
салары сөзсіз. Сондықтанда қарасөздерді оқып шығу – біздің басты парызымыз.
Егеменді еліміздің ертеңгі болашағы сапалы білім мен саналы тәрбие алып келе жатқан 
қрпағымыздың қолында. Олай болса, бірлікке, ізгілікке, адамгершілікке шақыратын 
Абай шығармаларын, оның ішінде қарасөздерін оқу міндетіміз деп ойлаймын. Абай 
шығармаларын оқып,көңілімізге тоқып алатын болсақ, біздің болашағымыздың 
жарқын болатынына кәміл сенемін!
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Город Нур-Cултан,
Школа - лицей № 28

Abai and Kazakhstan in XXI century

Пургина Юлия Андреевна

Every nation has famous people who represent its culture, worldview and philosophy 
to the whole world. Thanks to them, there are masterpieces of national art, there are 
discoveries in science and technology. The names of the great ones are the hallmark of the 
people and the land that nurtured them. Famous people of Kazakhstan are a separate page 
of our history and culture. Their biographies and achievements are what every citizen of 
Kazakhstan who loves their homeland and is proud of their national culture should know. 
But you can't limit yourself to knowledge, you also need to popularize people who create 
the image of the country. One of these famous people is Abai Kunanbaev. 

The subject of the essay is associated with this name for a reason. The 175th  anniversary 
of the birth of Abai Kunanbayev is celebrated this year. 

It is not easy to mention his name, because Abai Kunanbayev is a great poet of the 
Kazakh people. He left a mark on the country's history. For his time and surrounding, Abai 
seemed a mystery. The courageous poet spoke out without fear against the oppressors of 
the Kazakh people, warming their soul with a bright dream of the approaching dawn, which 
will dispel the darkness of ignorance, poverty and oppression that reigned for centuries in 
the steppes. Like a bright torch, Abai illuminated his oppressed, downtrodden people on 
the way to a bright future. The name of the poet is immortal, his creations do not die if his 
life path merges with the path of his native people, if his creations call the people forward 
and forward.

Abai's is still relevant in our 21st century. His name alone makes us proud of our 
country and people. After all, he is a great son of the boundless steppe, realize the best 
qualities of the Kazakh people, a figure that occupies a special place in the history of all 
mankind. The heritage that the great educator left to the next generations is difficult to 
overestimate. I think Abai's heritage should be passed on from generation to generation, 
translated into other languages, because the relevance of his works is important even now. 
There are some reasons for it.

At first is that the country is known for its heroes, great personalities. Abai is a figure 
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that represents the people and culture of Kazakhstan. We all live in a difficult, but at the 
same time interesting time: in the era of breaking outdated stereotypes and approving 
new creative ideas. In connection with the changes, there is also a rethinking of the past, 
in all areas of science, art and literature. Literature is a special kind of art that is doesn’t 
exist without tradition and innovation. When it comes to the work of one of the greatest 
founders of Kazakh written literature, Abai Kunanbayev, it should be noted that his work 
was influenced by the best works of ancient Eastern and classical literature.

The second reason for its relevance is that Abai's original work serves as a cultural 
example for many generations. Reading his works, you can get acquainted with a special 
perception of the world, find answers to many questions. The works of the great educator 
are known all over the world, as they have been translated into many languages of the world.

One more reason is Abai’s advice, which will always be relevant. The great poet 
encouraged young people to learn, master Sciences, various crafts, and advised them to 
work honestly for the benefit of their people. Abai claimed: “Only by knowledge is a person 
alive. Only knowledge moves the age! Only knowledge is the light of hearts!” Abai pointed 
out that the lack of knowledge does not allow a person to live well. In his opinion, the 
spiritual development of the individual depends on himself, on the desire for education. 
Knowledge helps you feel confident in life, learn about the world, be humane, distinguish 
good from evil, and overcome your disadvantages. Abai placed great emphasis on the ideas 
of humanism. After all, it is soulfulness, humanity, mutual understanding that make up the 
essence of a person. The great poet reveals the connection of mental education with the 
aesthetic development and moral formation of young people. Abai considered that the best 
qualities are love for the Motherland, for his people, hard work, honesty, friendship, desire 
for knowledge, respect for the culture of other peoples 

Thus, Abai's ideas are more relevant than ever now. Abai's work is filled with deep 
philosophical meaning. It was Abai who told us about the values that should be valued. He 
was a fan of the future of the people and thought about universal ideals, such as education, 
work, and spiritual unity of the people. That is why Abai's work has passed the test of time 
and has become even more valuable not only for Kazakhstan, but for the whole world.
 In our time, it is very important to remember such great and wise people as the 
poet, translator, composer, philosopher and thinker Abai Kunanbayev. This contributes not 
only to the development of our country, but also to the development of every citizen of 
Kazakhstan as an individual.
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СКО, Есильский район, село Петровка,
«Петровская средняя школа», 

Заместитель директора по воспитательной работе

Поэзия Абая – поэтическая сила и нравственный потенциал 
воспитания чувства молодежи

Садвакасова Айгуль Каскеновна

Безопасность и благополучие страны, включенные в стратегическое развитие 
страны, зависит в решающей степени от того, как в стране налажен процесс воспитания 
чувства молодежи. Хорошо, когда они воспитываются нравственными, с чувством 
патриотизма, выражающегося в любви к Родине и ответственности за свою Отчизну. 
При этом необходимо понимать, что в этом плане важна как роль государства, семьи, 
так и каждого из нас, в части понимания важности этого вопроса для страны и людей, 
проживающих в ней, так как это в свое время понимал Абай (известный поэт, писатель 
и просто сын своего народа).

Особая роль в воспитании обычно отводится системе образования. Воспитание 
является основным ее элементом. Следует сослаться на Концепцию воспитания 
Республики Казахстан в системе непрерывного образования. В ней обозначено, что 
современный человек требует, в настоящее время, не просто наличия знаний, но и 
высокой культуры жизнедеятельности. Основными показателями культуры развития 
детской личности являются, его направленность к нравственности, общечеловеческим 
ценностям, интеллектуальности, активности, креативности, идеям независимости 
мнения, чувства личной чести и любви к Родине. Степень развития этих качеств 
следует рассматривать как показатели социальной компетентности и социального 
становления личности [1].

Система образования занимается воспитание детей с дошкольного возраста. 
А в начальной и средней школе воспитание проводится в рамках отдельных учебных 
предметов. В этом плане большая роль отведена урокам чтения и литературы. 
Литература остается сегодня фактом обеспечения существования духовности в 
обществе, и как предмет обучения, является чистым источником, единственной 
нравственной опорой, питающим духовную жизнь наших детей. При этом важно 
понимать, что, но не могут нравственные ценности перейти автоматически из книг в 
детскую душу, так как развивается нравственное чувство, и формируются нравственные 
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ценности, особенно интенсивно в детском возрасте. Важно пробудить интерес к 
духовности, к патриотизму в школе. При этом нужно у детей формировать любовь 
и интерес к чтению, выработать способности к прекрасному и важному, что вполне 
возможно осуществить с помощью особенности художественного слова автора, его 
поэтической силы и нравственного потенциала.

К таким авторам следует отнести Абая Кунанбаева. Его творчество известно 
каждому казахстанцу, а также и за рубежом.  Его произведения характеризуются тем, 
что Абай проносит через свои произведения боль за будущее и судьбу казахского 
народа. Он является и в современный период примером настоящего патриота своей 
Родины. Его в Казахстане все считают великим акыном и сыном казахского народа. 
Первый президент РК Н. А. Назарбаев, так оценивает воспитательную значимость 
его творчества: «Мир Абая — наша путеводная звезда. По ней мы определяем свои 
главные ориентиры» [2]. Основным подтверждением этого являются его прекрасные 
творения, которые он оставил как наследие. О его творчестве МухтарАуэзов писал так: 
«Абай – это целая планета вселенской духовности, гениальное выражение мудрости 
казахского народа, его зрячее око, отзывчивое сердце» [3].

Об Абае мы говорим постоянно в дети на уроках литературы и казахского 
языка всегда, но в год празднования его 175 – летия, его творения становятся еще 
значительны. Они не устарели, они понятны и нравятся всем. 
В стихотворениях Абая звучат важные нравственные истины. Они в первую очередь 
для человека и о человеке. Абай говорил, что нельзя быть бездушным, не нужно 
проводить бездумно и бесцельно свое время. Отмечал, что следует, жить, по совести.  
В воспитательном плане Абай отмечает пятерых плохих врагов» человека: «Ложь, 
Злословье, Хвастовство, Мотовство и Безделье». А им противостоят по мнению Абая 
другие пять хороших друзей: Доброта, Разум, Труд, Упорство и Скромность». Они 
и сегодня идут в одном ряду с другими добродетелями гражданского общества. Из 
всех пяти качеств человека Абай особенно выделял труд, так как считал, что что только 
благодаря трудолюбию можно достичь морального совершенствования. 

Все эти слова, по нашему мнению, нужно постоянно повторять молодому 
поколению, так как наше общество до сих пор имеет те же недостатки, которые Абая 
беспокоили во времена его жизни. Об этом написал и наш президент Токаев, отмечая, 
что казахстанское общество так и не смогло избавиться полностью от "пяти врагов", о 
которых говорил Абай [4]. 
Абай сильно переживал о молодом поколение, так как видел, что новое поколение 
не хочет трудиться и научилось ловчить. Об этом о пишет в своем стихотворение 
«... Олар жұмыс істемейді, мал бақпайды. Оларда адамгершілік жоқ ... » (перевод К. 
Досжан) : «… Не работают, не пасут скот они. Нет в них нравственности …». О 
важности нравственности он говорит и в другом своем стихотворение «Қақтаған ақ 
күмістей кең маңдайлы» (Перевод Вс. Рождественского): «Белый лоб — серебро, 
чей тонок чекан». Обратная сторона нравственности прослеживается в его горьких 
словах, в стихотворение «…Но ценнее всех тот, кто в упорстве своем. Не растратил 
себя на тщеславье пустом…». (превод М. Толовского) - «…Лицемерны личины иных 
блудниц: Добродетельней нет, мол, и нет святей. Но немало таких, что всем напоказ, 



“Абай әлеміне саяхат” 

80

Щеголяют распущенностью своей….» [5]. 
В своих произведениях стремится Абай быть убедительным по отношению к 

молодёжи, отмечая, что самое гласное в светском обществе богатство-это знания. Он 
хотел, чтобы его народ получил светское образование и жил хорошо. Нужно также 
отметить, что он в своих стихах выделяет важную роль в воспитании школы и учителя: 
«Речи тех, кто учит детей, Как зерно в земле прорастут ...» [6].

Таким образом, нами установлено, что поэзия Абая и, в первую очередь его 
стихи, имеют воспитательную тематику, которая актуальны и сегодня. Особенно 
это относится к строкам его стихотворений, которые стали народными цитатами. 
Проблемы, которые были подняты Абаем остаются актуальными и сегодня.  
 По нашему мнению, его произведения нужно взять за основу воспитания 
современного человека, так как Абай считает главной ценностью человека, его 
нравственность и духовный мир. А его стихи наполнены заботой о том, чтобы 
молодежь принимала только духовные и нравственные ценности, уважала свою 
историю и любила Родину. Его стихи позволяют и сегодня формировать в нашем в 
обществе патриотизм и развивать целый комплекс позитивных качеств у граждан 
страны. В целом поэтическое творчество Абая способно заложить основы 
социокультурного и духовно-нравственного развития человека. Может обеспечивать 
единство гражданственности, духовности, и социальной активности любого человека, 
осознающего свою связь с Отечеством. Определяет его значимость и социальную 
роль в деятельности, которая соответствует личным и общественным интересам, 
позволяет получать дальнейшее развитие сопричастности в процессах и явлениях, 
которые происходят в государстве и в обществе.

Литература

 1. Концепция воспитания в системе непрерывного образования Республики
Казахстан утверждена приказом Министра образования и науки РК № 521 от 16 
ноября 2009 года
 2. «Слово об Абае» Доклад Президента Н. А. Назарбаева
 3. Ауэзов М. АБАЙ КУНАНБАЕВ. http://abai.kaznu.kz/rus/?p=30
 4. Токаев: мы не смогли избавиться от «пяти врагов», о которых писал 
Абай:https://ru.sputnik.kz/abai_175/20200810/14670534/tokaev-pyat-vragov-abay.
html
 5. Стихотворения/ http://abai.kaznu.kz/rus/?p=98
 6. 10 мотивирующих цитат Абая Кунанбаева, подходящие под нашу 
реальность. Перевод с казахского Алтын орды.



“Абай әлеміне саяхат”

81

ШҚО, Үржар ауданы, Келдімұрат ауылы,
«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебі»

Мен бір жұмбақ адаммын  оны да ойла

Садвакасова Алмагуль Жубангалиевна

 Тақырыбы: «Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла» 
 Мақсаты:
- оқушыларға Абай шығармашылығы туралы кең мағлұмат беру; 
- оқушыларға эстетикалық тәрбие беру, олардың поэзия, саз өнеріне деген 
сүйіспеншілігін арттыру.
 Көрнекілігі: ақын портреті, кітап көрмесі, нақыл сөздер, ақын 
шығармашылығына байланысты слайдтар.
 Барысы:
Сахна. Күй естіліп тұрады. Ортаға Абай рөлін сомдаушы оқушы шығады.
Жүрегімнің түбіне терең бойла,
Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла.
Соқтықпалы, соқпақсыз жерден өстім,
Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма.
Сахнаға кешті жүргізушілер шығады.
1 - жүргізуші: «Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе»деп Сұлтанмахмұт 
айтқандай, біз бүгінгі кешімізді ақындық пен данышпандықтың бар асылын бір 
бойына жинақтаған рухани атамыз Абайға арнап отырмыз.
2 - жүргізуші: Абай светочь поэзии, наша слава, гордость непревзойденное 
достижение казахской культуры! Его стихи – союз волшебных звуков, чувств и дум.
1 - оқушы: Dear friends! We are glad to see you at our poetry party “Abai reading”. It is 
the competition of reciters Abai’s poets.
2 - оқушы: Жүрегін шырақ етіп жандырған кім,
Жырымен жан сусынын қандырған кім?
Өзіне өзі орнатып ескерткішті
Мұра ғып кейінгіге қалдырған кім?
Ерте оянып, ойланып, ер жеткен кім,
Талабын тас қияға өрлеткен кім?
Құба жон, құбақан құм, құла қырды
Өлеңнің бесігіне тербеткен кім?



“Абай әлеміне саяхат” 

82

3 - оқушы: Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өскен кім,
Үнінен әділдіктің лебі ескен кім?
Арманын аттандырып келешекке,
Біздермен осы күнгі тілдескен кім?
Тайсалмай мыңмен жалғыз алысқан кім,
Жауына найза сөзін шанышқан кім?
Өзендей құйған барып көк теңізге,
Лермонтов, Пушкиндермен табысқан кім?
4 - оқушы: Көрікті көңілде жыр, қолда қалам,
Өмірдің өріне өрлей басқан қадам.
Қазақтың өлеңінің ұлы атасы
Ол - Абай, мәңгі жасар ақын адам.
5 - оқушы: As you know, our party is dedicatel to the greatest poet of our country 
Abai Kunanbaev, let’s listen to our speakers. They will say some word about the poet’s 
biography.
6 - оқушы: Абай 1845 жылы 10 - тамызда Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келген. 
Абайдың әкесі Құнанбай тобықты руын билеп төстеді, аға сұлтан болды. Мейлінше 
қатал Құнанбай Абайдың ерекше зеректігін танып оған үлкен үміт артты. Өзіндей 
етіп тәрбиелеп, өзіндей әкім етіп шығаруды аңсады.
7 - оқушы: Абай мейірбан пананы өз шешесі Ұлжан, әжесі Зереден тапты. Бұл екеуі 
де парасатты, қайырымды, бауырмал ана еді. Құнанбай қойған Ибраһим деген есімді 
Ұлжан еркелете «Абай» деп атады. Осы есімі жаңа өмірді аңсаған сахара халқын 
рухани дұшпандардан қорғар Абай болып қалды. Кейін Біржан сал ол туралы «Орта 
жүз Абай қойған атын баптай, Үйіне ояз кірмес жауап қайтпай»деді. Немересін 
жүрегімен мәпелеген Зере өзі шексіз көп білетін ертегі, жырларымен Абай қиялын 
әлдилеуден жалыққан жоқ.
8 - оқушы: Abai is a great Kazakh poet, composer, philosopher and the founder of the 
Kazakh literature.He was born in 1845 in Semipalatinsk region. His father was a strict, 
severe person. Abai’s mother was kind, gentle and eloquent. His grandmother Zereh and 
his mother Ulzhan brought him up.
9 - оқушы: Құнанбай Абайдан үлкен үміт артады. Сондықтан Абайды 9 жасында 
Семей қаласындағы Ахмет Риза медресесіне оқуға береді. Медреседегі оқуының 
соңғы жылында Абай өз бетімен 3 айдай орыс мектебіне барып тіл үйренеді. Сондағы 
алған білімі кейін 35 - 40 жасында орыс оқуына қайта оралып, тілін жетік меңгеріп 
алуына негіз болады.
10 - оқушы: At the age of nine he went to a religions school. But when he was 13 his 
father took him away from school.
11 - оқушы: Бөледік бүгін гүлге күмбезіңді,
Айтамыз мақтанышпен күнде өзіңді.
Қазақтың тұңғышы сен ерте оянған,
Пушкинмен ұштастырған ой - сезімді.
Жыр жаздың, ән толғадың, шерттің күйді,
Орыстың әдебиетін жаның сүйді.
Лермонтов, Крылов пен Толстойды
Сүйдің сен, дедің «Солар терең ойлы»
12 - оқушы: Abai wanted to study Russian. He read Pushkin, Lermontov, Krylov and 
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translated their works into Kazakh, Abai’s songs are well - known and the Kazakh people 
like and sing them.
13 - оқушы: His woks were translated into Russian and through Russian into foreign 
Languages. Nowadays his works are known all over the world.
1 - жүргізуші: Көрініс. «Абай мен Пушкиннің кездесуі»
Пушкин: Аксакал! Рад приветствовать вас в год вашего 175 летия. Ведь беседовать с 
вами всегда приятно и поучительно.

Абай: Как быстро летит время! Неужто мне уже 175 лет? Я совершенно не 
чувствую себя столь древним. Я еще полон сил, способен писать и писать. Уважаемый 
акын, как мне понятны и близки ваши мысли! Каждому поэту необходима высокая 
цель, высокая идея.

Пушкин: Да вы правы, почтенейший! Я тоже считаю, что жизнь без смысла и 
добра - не жизнь, что цель поэзии - служение народу.

Абай: Да, любезный друг мой Пушкин. Природа это та тема, которая 
позволяет, поэту отдыхать душой, передоваться мечтаньем.
1 - жүргізуші: Табиғаттың тамылжыған сұлу да, көркем көрінісін сөзбен бейнелеуде 
екі ақынның шеберлігі мен ұқсастығы ерекше. Соның айғағы «Желсіз түнде жарық 
ай» әні.
2 - жүргізуші: Мұнда ақын қазақ даласының бір кешін елестетіп, көшпелі ауыл, 
жарық ай, желсіз түн, тау іші, өзен жағасына орналасқан елді әсем суреттейді.
«Желсіз түнде жарық ай»әнін қабыл алыңыздар.Самырыхұлы Мұхамет.
Пушкин: Мы с вами говорили о многом, но что - то забыли о моей Татьяне. Помните 
ее трепетное письмо к Онегину.
Абай: Ваши стихи прекрасны! Взял на себя смелость перевести их на казахский язык.
1 - жүргізуші: «Татьянаның хаты» орындайтын Саматова Назым.
Пушкин: Друг мой! Приятно было беседовать с вами, но время подошло 
расставаться, Дай бог, чтобы встреча была не последней.
Абай: Аға! Давайте встретимся вновь на мое 200 - летие.
14 - оқушы: The famous Kazakh poets and writers: Abai Kunanbaev – a great poet – 
enlighter, a bard, a founder of Kazakh Literature. Abai translated woks of Pushkin, Tolstoi, 
Saltykov - Schedrin and of other poets and writers into Kazakh.
15 - оқушы: He read book in Arabic, Farci, old Chagatay and Russian. Abai was 
interested in philosophy. His erudition in this field was fundamental.
«Көзімнің қарасы»орындайтын Нәдірбай Ажар
1 - жүргізуші: Абай жыры біздің өмірімізге үш рет жаңалық болып енеді. Бірінші 
бала кезде. Табиғат көрінісі жыл мезгілі, көк аспан, жасыл жайлау, сарқырап аққан 
өзен... поэзия құдіретіне бір табынасың.
«Жазғытұры» Бекмұратова Сабина
2 - жүргізуші: Жастық шақта пәк махаббаттың от сезімінде елтіп екінші рет 
табынасың.
«Сап, сап, көңлім, сап, көңлім» Нәдірбай Алина
1-жүргізуші: Үшінші рет қырықтан  асып, өмірдің алуан шындығымен бетпе-бет 
келіп, жаттан да, жақыннан да көңілі қалып, жалған дос, жалған жанашырдың бар 
екенін көзімен көріп, қолымен ұстаған кезде нағыз Абай мүлде басқаша басып, бар 
болмысымен, бар құдіретімен бой көрсетеді ...
Содан кейін ол өзінің өмірлік серігіне, қасиетті бойтұмарына айналды.
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«Қалың елім,қазағым,қайран жұртым» оқитын Сейсенқан Шырын.
2-жүргізуші:Абайсыз қазақты, қазақсыз Абайды көз алдымызға елестетудің өзі 
қиын, өйткені ол жалпақ жұртты жақсылыққа үйретіп, жамандықтан жиренткен 
қазақ халқының кемеңгер ақын-шешені, кең толғар  дана көсемі.Оның шалқар 
дария шабытынан туған таңғажайып шығармалары – жан азығының кәусар 
бұлағы,сөнбес шырағы.Уақыт өтсе де ақынның терең мәнді туындылары бағдар тұтар 
темірқазығымыздай тың биіктерге шақырады да тұрады.
1-жүргізуші:
Мынау тұрған Абайдың суреті ме,
Өлең сөздің ұқсаған құдіретіне.
Ақыл, қайрат, білімді тең ұстаған,
Қарсы келер Абайдың кім бетіне?, - деп, Жамбыл атамыз жырлаған. Абайдың асыл 
сөздері, үлкен ой-толғауы «Қарасөз» деп аталады.
2-жүргізуші: Қарасөз – Абайдың 1890-1898 жылдар арасында жазылған бір алуан 
шығармалары.Жалпы саны - 46. Оның 49-сөзі аяқталмай қалған.Абайдың қарасөздері 
өз кезі үшін де, бүгін де бағасы зор.Абайдың 17-қарасөзінен көріністі тамашалайық.
1-жүргізуші: Творческая жизнь Абая была яркой. Они нашли поэтическое 
воплощение в творчестве многих других авторов стихов, в том числе и наших 
современников.
Еще не судит – «прав не прав» -
Надменная толпа.
Его, на цыпочки привстав,
Ведет сама судьба.
17-оқушы:

Ты чтить тебя привыкли с юных лет,
И дорог нам твой образ благородный,
Ты рано смолк , но в памяти народной
Ты не умрешь , возлюбленный поэт!
Бессмертен тот,чье муза до конца
Добру и красоте не изменяла.

18-оқушы: 
О красоте и правде он вещает
Все лучшие порывы посвятить.
Отчизне не зовешь нас из могилы
В продажный век, век лжи и грубой силы,
Зовешь добру и истине  служить,
Вот почему , возлюбленный поэт,
Так дорог нам твой образ благородный
Вот почему неизгладимый след
Тобой оставлен в памяти народной!

19-оқушы: Abai died in 1904.In 1909 his book  «Poems by the Kazakh  poet Ibrahim 
Kunanbayev»  was published in Petersburgh.
1-жүргізуші: Абай  –  қазақ әдебиетіндегі ұлы тұлға, маңдай алды ақын екені 
таңдаулы 
туындылары дүние жүзі поэзиясының озық үлгілері мен деңгейлес тұрғаны - білген 
адамға айқын шындық. Ахмет Байтұрсынов «Қазақтың бас ақыны» мақаласында 
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«Абайдан асқан бұрынғы соңғы заманда қазақ даласында біз білетін ақын болған 
жоқ»,- деп аса жоғары баға қояды. 
1-оқушы: Егер сіз жақсылық пен жамандықты, әділдік пен қиянат туралы білгіңіз 
келсе, Абайды оқыңыз! 
2-оқушы:Адамгершілік пен арлылық, махаббат пен залымдық туралы білгіңіз келсе,
Абайды оқыңыз! 
3-оқушы:Өлім мен өмір, адам жанының қалтарыстарын, қатпар  -  қатпар сырларын
білгіңіз келсе, Абайды оқыңыз! 
4-оқушы:Тіршіліктің мәңгілік сауалдарына жауап іздеп, ғаламның 18 мың құпиясын  
білгіңіз келсе, Абайды оқыңыз!
2-жүргізуші:Парасатты болып туған – 
    Шыңғыстаудың Абайы.
                            Ән мен жырын мұра қылған – 
                            Сарыарқаның Абайы.
                            Нақылымен сана құйған – 
                            Қазағымның Абайы.
    Ақылымен дана болған – 
    Бүкіл әлем Абайы.
20-оқушы:Abai Kunanbaev said: Knowledge  only  a man a live
      Knowledge  only  make the Earth move
      Knowledge  only  is the light of  hearts
                                                                   А man is known by knowledge  only.
1-жүргізуші: Құрметті,әдебиет сүйер қауым!Абайдың шығармашылығына 
арналған тағлымды кеш соңына жетті. Поэзия әлемінде келесі кездескенше қош сау 
болаңыздар!
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ШҚО, Өскемен қаласы,
«Шәкәрім атындағы №1 орта мектебі» 

Тарих ғылымдарының кандидаты, жоғары санатты тарих пәні мұғалімі

Абай –әлемдік ойшылдардың қатарындағы ғажайып тұлға

Сайлаубек Әділ

Түйіндеме
Белгілі бір тарихи кезеңде кез-келген ұлттың өнері мен әдебиеті, яғни бүкіл 

мәдени мәні жаңа деңгейге жаңарып, одан әрі өсу мен дамудың ашылулары пайда 
болады. Бұл ғылым, білім және өнерді зерттеу тәсілі болды. Заманның табиғатын, Абай 
сияқты ұлт өміріндегі кемшіліктерді көре алатын кемел ақын аз. Мүмкін, бұл Абай 
шығармашылығының мәңгілігі және оның өнер саласы. ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 
ғасырдың басындағы Абай құбылысы - бұл қазақ ұлтының өркениетті табиғатындағы 
сөзбен айтып жеткізгісіз құбылыс!

Біз ұлттық сананы жаңғыртамыз және бәсекеге қабілетті ұлт 
қалыптастырамыз десек, Абайдың шығармаларын мұқият оқуымыз керек. Оның 

қоғамдағы түрлі үдерістерге қатысты көзқарасы бүгінгі Қазақстан үшін аса пайдалы. 
Өз заманының ғана емес, қазіргі қоғамның да бейнесін танытқан Абай – елдік 

мұраттың айнымас темірқазығы.
Қасым-Жомарт Тоқаев

Ұлы ақын, дана, ойшыл Абай XIX және XX ғасырлар тоғысындағы Ағартушылық 
немесе Ояну дәуірінің көшбасшысына, елдің болашақ бағдарын айқындап берген 
рухани темірқазығына айналды. 

Ұлылықты ұғыну бір бөлек те, онымен табысу және тоғысу, яғни түпсіз тереңіне 
бойлап, жеке болмысыңа жарату – өз алдына күрделі құбылыс деп білеміз. Күллі 
қазақстандықтарғ тұғыры биік тұлға ретінде әлем елдерінің жадында жатталған Абай 
Құнанбаевтың биыл туғанына 175 жыл толып отыр. Ұшқыр ойымен қиял көкжиегін 
өрнектеген, ойшыл ақынның қазақтың мұңын жүрегіне салып көтере білуі - өз 
заманының кемеңгері екенін анықтайды. Қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған 
Ұлы Абайдың аманат арқалаған толғаулы тағдыры қалың қазақтың жан жарасындай еді. 
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Абай халқымыздың мақтанышы ғана емес, біздің ұлттық ұранымыз. Ол туралы айтылар 
сөз, жасалар істер әрқашан өз арнасын табуы тиіс. Абай өлмес мұра қалдырды, оны 
алдымен өзіміз танып, сосын әлемге таныту - біздің ғұмырлық парызымыз.

Болашақ ұрпағымыздың бойына данышпан бабаларымыздың асыл қасиеттерін 
сіңіруді, Абайдай халық қамын ойлайтын саналы азамат тәрбиелеуді қазіргі өмір талабы 
біздерге, соның ішінде ұстаздар қауымына жүктеп отыр. Сондықтан, Абай туралы бар 
білгендерімізді бүгін сарапқа салғалы отырмын.

Абайдың зиялылық шығармашылығы оның педагогикалық көзқарасымен 
ажырамас бірлікте. Абай адам баласының тіршілігіндегі тәлім мен тәрбиеге ерекше 
мән беріп, өмірінің ақырына дейін ағартушылық міндетін терең сезінген. Мәселен,

«Ғылым таппай мақтанба,
Орын таппай, баптанба,
Құмарланып шаттанба
Ойнап босқа күлуге», - дей келіп, адам мінезіне жақсы да жаман әсер ететін 

сипаттарды тарата жіктеп, даралап түсіндіре отырып, жас ұрпақтың ақыл-ой тәрбиесін 
жан-жақты жырлап, адамзат баласына ең асыл құндылық білім-ғылымға ұмтылу деп 
бағалайды. Бұл шумақтары талдайтын болсақ, Абай – кемеңгер, халықтың бетке ұстар 
данышпаны екенін анық аңғаруымызға болады. Сондай-ақ, Абай көзі тірісінде өзінен 
кейінгі өнерлі ұрпақты әдебиетке, поэзияға жетелеген өрелі Ұстаз, Хәкім!

Ақынның соңында қалған шығармашылық мұралары ана тілімізде, сондай-ақ 
басқа тілдерге тәржімаланып, әлемдік деңгейде танылып, зерделі зерттеу еңбектері 
де өз оқырманын тауып жатыр. Бұл күні Абай мұрасын зерттейтін өз алдына дербес 
«Абайтану» ғылымы кеңінен дамып келеді.

«Қазақтың өлеңінің пірі болған
Халқының сөзін айтар ұлы болған.
Абайдың аманат қып беріп кеткен
Шәкәрім түсірмеген туын қолдан...»,- деп С. Мәуленов жырлағандай иә, біз 

Шәкәрім десе Абай дейміз, Абайды аузымызға алсақ, Шәкәрімді де тастамаймыз. 
Өйткені, екеуі идеясы бір үндес ақындар. Абайдың әкесі Құнанбай дүниеден өткен кезде 
ағайын туыс алыс, жақын бәрі  жиналғанда Байкөкше деген ақын: “Құнанбай  кетті...
алдынан жарылқасын... Артында алтын қалды ат басындай ”- деген екен. Ат басындай 
алтын дегені Абай еді.

Қазақ халқының қоғамдық ортасында дамып жетілген Абай поэзиясы халықтың 
әдеби бай қазынасынан нәр алып отырды. Ақын 1880-1900 жыл-дардағы халық өмірінің 
елеулі өзгерістерінің бірі болып саналатын сол кездегі қоғамдық-тарихи жағдайдың 
қазақтарға тигізген әсерін жете түсініп, өз шығармасында қазақ қауымының даму 
барысын әрі терең, әрі шыншылдықпен суреттей білді.

Абай – ұлы композитор, Абай әндерін білмейтін, тыңдамаған адам бар ма екен, 
сірә!? «Ән өнерін үлкен эстетикалық ойшылдықпен Абайша көркем суреттеп сипаттау 
қазақ поэзиясында болған емес» - дейді абайтанушылар. «Ғылымды кәсіп, өнерді нәсіп 
етіп алмауы керек, әрі оны мол-дүние табу құралы етіп жібермеуі қажет» - дейді, әл-
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Фараби. «Сый дәметпе, берсе алма еш адамнан, Нең кетеді жақсы өлең сөз айтқаннан? 
Сүйсінерлік адамды құрмет қыл, Аулақ бол әнін сатып нәрсе алғаннан» Бұл енді, 
Абай сөзі..., қос ғұламаның терең мағыналы сөзі. Ғұламаның бірі тәрбиесіз берілген 
білімді,өнерді мансұқтаса, екіншісі «пайда ойлама, арды ойла», «сұрамсақ, ашкөз-
қанағатсыздықтан аулақ бол» - деп толықтырады. Абай Құнанбаев «ермек үшін» өлең 
де, ғақлия да жазбаған, ал әл-Фараби болса Дамаскіде кешкісін шырақты жағып, кітап 
оқуға кіріседі екен, еңбегіне төрт дихрам күміс ақшаны ғана қанағат етіпті. 

Сондай-ақ Әбу Насыр әл-Фараби өз дәуірінің көрнекті ақыны, әдебиет 
теориясының негізін салушылардың бірінен саналады. Араб ғалымы ибн Әби 
Усайбианың айтуы бойынша, Фарабидің өлең құрылысын зерттеуге арналған «Өлең 
және ұйқас туралы сөз» , «Өлең ырғағы туралы», « Поэзия өнерінің негіздері туралы 
трактат» деп алалатын зерттеулері болған. Әбу Насыр Әл-Фараби сол кездегі грек 
поэзиясын: трагедия, дифирамбы, комедия, ямб, драма, эпос, диаграмма, сатира, 
поэма, риторика, космогония, акустика – деп, топқа бөліп, әрқайсысын бөлектеп 
сыпаттайды. Бұл айтылған өлең формалары бүгінгі әдебиетке әбден орныққан әдеби 
жанрлар саналады. 

Ұлы ақын Абай шығармашылығында осы жанрлардың бәрі бар. Ақынның 
«Ескендір», «Масғсут» поэмаларымен қатар, аяқталмай калған «Әзім әңгімесі», 
М.Ю. Лермонтовтан аударған «Вадим» поэмаларын көп жұрт біле бермейді. Ғұлама, 
ойшылдардың екеуінің де поэзияға қояр талаптары бір арнаға тоғысып, өзара үндесіп 
жатыр. Абай поэзиясында өлең сөзге аса жоғары баға беріледі. Өзінің «Өлең сөздін 
патшасы, сөз сарасы...», «Біреудің кісісі өлсе, қаралы – ол...», «Мен жазбаймын өлеңді 
ермек үшін» деген өлеңдерінде ақын сөз өнерінің қадір-қасиетін, өлеңнің адамның 
сезімі мен қоғамдағы жағдайын бейнелеудегі қызметін, жалпы ақындық өнерге қойылар 
талаптар мен өлшемдерді үнемі алға тартып отырады. Ол ең адымен өлеңнің көркемдік 
сапасына зер салады. Поэзиялық туындының сыртқы пішініне ішкі мазмұнының сай 
келуін, «іші алтын, сырты күміс» болып, «тілге жеңіл, жүрекке жылы» тиюін қалайды. 
«Өлеңге әркімнің ақ бар таласы» дей тұра, «сонда да солардың бар таңдамасы» деп 
шын талантты танып, қастерлей білу қажеттігін ескертеді. 

Орта ғасырда өмір сүрген арабтың белгілі шайырлары мен тарихшыларының 
еңбектерінде әл-Фараби көп өлең жазған деген пікір айтылады. Мәселен, әл-Фарабидің 
« Интеллект (сөзінің) мағынасы жайында» - деп аталатын зерттеуінде адамның 
ақыл-парасат мүмкіндігіне жан-жақты талдау жасай келіп, оны «потенциалды», 
«актуальды», «әрекетшіл» және «жүре келе дарыған интеллект» - деп төрт 
философиялық категорияларға бөліп талдайды. Ол «жүре келе дарыған интеллект» 
туралы айта келіп, адам туғаннан ақылды, білімді болып тумайтынын, интеллектің 
өзі жүре келе, естіп, көріп барып қана дамитынын ескертеді.  Әл-Фарабидің осы 
философиялық ой-тұжырымын тоғыз ғасырдан кейінгі қазақ қоғамының жаңа тарихи 
жағдайында хакім Абай барша қазаққа түсінікті тілмен жалғастыра түседі. Абай өзінің 
«Он тоғызыншы сөзінде» - «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, 
ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, 
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көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі 
өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген 
жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам 
десе болады». 

Әл-Фараби өзінің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» атты 
пәлсапалық трактатында «Қайрат», «Ақыл» және «Жүрек» сияқты ұғымдарға 
түсінік бере келіп: «Жүрек- басты мүше, мұны тәннің ешқандай басқа мүшесі 
билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да басты мүше, бірақ мұның үстемдігі бірінші 
емес» - дейді. Әл-Фарабидің осы тұжырымын «он жетінші сөзінде» Абай логикалық 
тұрғыда абстрактылы «Ғылым» атты тұлғаға жүгіндіріп, оларды өзара айтыстырып, 
өз оқырманының ұғымына лайықтап жеткізеді. 
Кемеңгер ақын Абай шығарма шылығындағы елдік сана, әлеуметтік өт кір 
сарын,сыншылдық, қазақ қоға мының әрбір топтарының мінез-құлқы ның мүсіні, 
этикалық-моральдық тұжы рымдар, адамның рухани жетілу сарындары Жүсіп Баласағұн 
дастанының ой-толқынымен сабақтасады. Әлбетте, Ж.Баласағұн мемлекет пен 
патшаның, бек пен уәзірдің, хатшы мен әскер басының образын сомдаса, отаршылдық 
жағдайында отырған Абай ақын елдің ынтымағы мен тұрмыс-тіршілігінің шырқын 
бұзған болыстық жүйенің ауыр зардаптарын сын тезіне алады, арызқой, парақор, елді 
ірітуші болыстардың сиқын әшкерелейді. Қос ұлы ақын білім, ақыл-парасат, қанағат 
пен махаббат,әділет пен шапқат, еңбек, қайрат, талап секілді адамның асыл қасиеттерін 
мадақтап дәріптеп,надандық пен екіжүзділік,еріншектік, өсек, өтірік, мақтаншақ, мал 
шашпақ қылықтарды аямай сынап мансұқтайды.

Ж.Баласағұн «Адамға екі нәрсе тірек тегі: бірі – сөз, бірі – көңіл жүректегі» 
десе Абай ақын:
Білімдіден шыққан сөз,
Талаптыға болсын кез
Нұрын, сырын көруге,
Көкірегінде болсын көз –
деп шығыс даналарынан ұласқан адамның көңіл көзі ашық болып, жүрек айнасы 
жарқырап тазарып, Жаратқанның ақиқат дидарын танып, толық адам болуға ұмтылыс 
жасау қажеттігін сөз етеді.

Абай өлеңдерінің ең негізгі тақырыбы қазақ халқының жағдайы мен әрі қарай 
даму жолдары еді. Халқы туралы ой олардың аянышты да ауыр тұрмысын көре отырып 
жазған өлеңдеріндегі жан күйзелісі: «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Күз», 
«Сегіз-аяқ» және т.б. өлеңдерінде айқын білінеді. Абай лирикасында әлеуметтік 
тақырыптың көрнекті орын алуын Абай еңбегін зерттеушілердің көпшілігі атап өткен. 
«Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек», «Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды 
арман», «Қалың елім, қазағым! Қайран жұртым», «Адасқанның алды жөн, арты 
соқпақ» өлеңдерінде азамат ақын ел арасында кең етек алған зұлымдықтан арылуды 
аңсаған еңбекші халықтың жоғын жоқтап, күйін күйттеген өз өлеңдерін әлеуметтік 
күресте ең қарулы күш ретінде танытты. Нақ осы шығармаларының бәрінде халықты 
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қанаушы, езуші «халқының қамын жегендердің» екі жүзді, арам пиғылдары мен 
еңбекші қарапайым халықтың ақ көңілін салыстыра келе былай сөз қозғайды:

«Бас-басына би болған өңкей қиқым,
Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқын?
Өздеріңді түзелер дей алмаймын,
Өз қолыңнан кеткен соң енді өз ырқың» ,-деп күңіренеді.

Ақынның, әсіресе жастарға арналған өлеңдері ерекше айшықты. Жастық шақ 
- адам өмірінің ең бір думанды кезеңі, сондықтан да «Ойлансаңшы, бос қаңқай елең-
селең» - деп, уақытын арзан күлкімен өткізбеуді тілейді. «Жігіттер, ойын арзан, күлкі 
қымбат», «Сап, сап, көңілім, сап, көңілім», «Жас өспірім замандас қапа қылды» т.б. 
өлеңдерінде жастарды мәрттікке, татулық, береке, бірлікке шақырады.

Абай бұқарашыл тілектегі халық ақыны болды. Ол шығармаларында сол 
халықтың мүддесін, арман мұңын жырлады. Соның жарқын болашағын аңсады. Ақын 
адамның адамдық қасиеті еңбекте, ғылым-білім үйренуде, адамгершілік мінез-құлықта 
деп ұқты. Сондықтан, елін еңбекке, өнерге үндеді. Қазақ әйелінің бас бостандығын 
жырлады.

«Абай сөзі – қазақтың бойтұмары. Абай мұрасы- қазақтың ең қасиетті қазынасы. 
Заманалар ауысып, дүние өзгерсе де, халқымыздың Абайға көңілі айнымайды, қайта 
уақыт өткен сайын оның ұлылығының тың қырларын ашып, жаңа сырларына қаныға 
түседі. Абай өзінің халқымен мәңгі-бақи бірге жасайды, ғасырлар бойы қазақ елін 
жаңа биіктерге, асқар асуларға шақыра береді. Абайдай данышпан перзентті дүниеге 
әкелген қазақ халқы ата-бабаларының арманы болып келген ел тәуелсіздігін көзінің 
қарашығындай сақтайтындығына, қорғайтындығына сенемін. Ылайым, халқымыз 
Абай армандаған өмірге жетсін деп тілеймін» деген Елбасы.

Абайдың мұрасын ғылыми тұрғыдан меңгеруде тарихи еңбек атқарған 
академик М.Әуезов болатын. Ұлы жазушы артына ұлан-асыр көркем туындыларын, 
әсіресе, «Абай жолы» эпопеясы мен Абай шығармалары жайлы ұзақ жылдар бойы 
ізденуден туған зерттеу еңбектерін қалдырды. Жазушының «Абай жолы» эпопеясы 
қазақ әдебиетін бүкіл әлемдік даңққа бөледі. Мұхтар Әуезовтің ұлы Абайға деген 
махаббаты - оның туған халқына, туған мәдениетіне деген махаббаты еді. Абай мұрасы 
мәңгі өлмейді. Ол - таусылмайтын рухани азық, мөлдір бұлақ, құнарлы нәр, асыл қазына.

Абай өлеңдеріне жай ғана үңіле салу мүмкін емес екенін барлық ұстаз мойындайды 
және ол ақиқат.

...Жүрегімнің түбіне терең бойла,
Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла.
Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім,
Мыңмен жалғыз алыстым кінә қойма!..
Абай болашаққа сөзін осылай арнады. Даланы торлаған надандық түнегіне ол 

шамшырақтай сәуле төкті және таңы атып, күні шығатын жаққа апаратын жолды өз 
халқына талмастан көрсетті. Сондықтан да, біз Абаймен мақтанамыз. Себебі, Абай – 
адамзаттың Абайы, Адамзаттың ақыны. Абай–біздің ұлттық ұранымыз.
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Қ.К.Тоқаев мырза Шығысымызда, Семей қаласында, ақын ескерткішінің ашылу 
салтанатында сөйлеген сөзінде «Абай қазақ елінің бренді болуы тиіс» - деді. Президент  
ұлы ақынның ескерткішін ашып, музейін аралап, Абай рухына тағзым етті. «Біз іздеген 
барлық сұрақтың жауабы ақынның өлмес өлеңінде, салиқалы сөзінде. Ойшылдың 
мұрасы арқылы әрекет етсек ұлттық болмысымыз жаңғырады»,- деп халықты ерінбей 
еңбектенуге шақырды.

Олай болса, Абай мұрасын мектеп бағдарламасында жүйелі оқытып, жас 
ұрпақтың санасына өшпестей із қалдыру үшін Абайды оқып, өмірді Абайша түсіну 
керектігін жеткізуіміз керек!
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Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы, Ақшат ауылы,
«А. Тихоненко атындағы орта жалпы білім беретін мектебі» 

Абай өлеңдері-тәрбиенің ордасы

Сайын Айдархан Муслимұлы

Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы, халық үні. 
Бүгінде ол үн біздің де  үнге қосылып жаңғырып, жаңа өріс алып тұр.

М.Әуезов

Қара өлең мен қара сөздің қанатында қалықтаған бүгінгі жас буын ақын-
жазушыларымыздың еңбектерін көкке көтеріп, дәріптеуде. Бұл – жүрек жылытар 
жаңалық. Құлашын білімге сермеген, әр сөзінен тәлім іздеген өскелең ұрпақ биыл Абай 
атамыздың мерейтойын тойлап жатқандығы дүйім жұртқа аян. Хакім Абай – адамзатты 
өлең-жырымен кемелдендіріп, қара өлеңімен қуат беретін ғылымның айнасы іспетті. 
Өр кеудесіне от іздеген әрбір жан ақынның жақұт ойларын, санасына тізбектетуі тиіс.

Ақынның жақұт ойлары дегеніміз не? 
Ғылым жолына келгенде, жастардың кежегесі кері тартатындығы жасырын емес. 

Яки, желкенің қыры немесе жалқаулық білім ізденісіне тосқауыл болып отырады. Осы 
секілді үдеріске бетпе-бет қарсы тұру үшін Абайдың жақұт сөздері жәрдемге келеді. 
Еріншектік, жалқаулық, әсте, жан баласына пайдасыз қылықтарды жаншып-таптау 
мақсатында мына жауқазын ой есімізге оралады. «Артық ғылым кітапта,ерінбе оқып 
көруге». Бұл  нақылда айтар ойы анық, ұсынар тәрбиесі мол. Ақынның бұл нақылы 
ілім іздеген адамға таптырмас жігерлендіретін қару іспетті. Әлеуметтік желі жаһанды 
жаулаған мезгілде, кітаптағы білімнің сапасын көтергенімен, құнын төмендетеді. 
Өйткені, білім алушылардың көпшілігі ғаламтор ұстаздың шәкіртіне айналған. 
Ал,ғаламтор-ұстаздың дәл кітаптағы тың ақпаратты бала санасына айна қатесіз сіңірте 
алатындығы көңілге күдік ұялатпай қоймас. Еріншектікті шетке ысырып, кітаптағы 
білімді санадағы кітапқа көшірсе, адам баласының дүниетанымы кеңейіп, өзін осы 
дүниеге адам ретінде қалыптасып дамуы үшін септігі мол болмақ.

«Адамның білімі, өнері - адамшылықтың таразысы» деген жолдарда  мансап, 
абырой, байлықтың жанында білімнің деңгейі тым биік екенін алға тартады. Әрі, 
«Жасымда ғылым бар деп ескермедім» деп, жастық шақ, жұмыр басты пенде үшін 
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таптырмас уақыт екендігін артынан ерген қоғамға алтын жіптен өрнектеп, саралап 
көрсетіп кеткен. Айтылған екі ойдың жолын тұтастыра келе, даңқы шыққан емес, 
білімімен аты шыққан, өнерге бай жандар ұрпақ тәрбиесінің тізгінін қолына алуы 
қажет. Және тақымды берік қысып, келесі тізгінді ұстайтын жастарды жасөспірім 
кезден еңбекке, ғылымға даярлауымыз қажет. Сол кезде ғана «ұлттың рухани дамуын 
биік шыңға көтереміз» деген пікір асыл ойға саяды.

Тағдырдың алғашқы табалдырығын аттаған соң, әр тұлға өмірден өз орнын 
іздей бастайды. Сөйтіп, «еңбек етсең ерінбей,тояды қарның тіленбей» дегендей, адал 
еңбектеніп нан тапқан жандар, ел үшін көз майын тауысқан ойшылдар, жер дауына 
жанын құрбан еткен батыр да бұл дүниенің бір кірпіші болып қаланады. Айыр тілді 
Әйтеке бидің «Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін. Батыр болсаң, жауыңа найзаң 
тисін» деп қалдырған  өсиет сөзі кемеңгерімізге өсиет еткендей. Білімге бай, кемеңгер 
Абай атамыз «халыққа титтей де пайдам тисе» деген ниетпен артына сарқылмас мұра 
қалдырды. Ендігі ақын сый еткен құнды жәдігерді пайдамызға жарату - өз мойнымызда.

Ақынның осындай адуынды сөздерінен кейін, оның тәрбие саласында адал 
қызмет жүргізіп жатқандығына күмәнмен қарау мүмкін бе?

Оқушыларымызға тәлім-тәрбие беру жолында, Абай өлеңдерін «Абай-
бақшасы» деп алсақ та болады. Себебі, Абай бақшасынан дәмді жеміс-жидектерді теріп 
жеу арқылы бала өз бойына ізгілік, имандылық, адамгершілік секілді кіршіксіз қасиетті 
жинай да, бойына сіңіре де алады. Абай мұралары - пендені тұлға ретінде тәрбиелеудің 
қайнар бұлағы. Бұл бұлақтың еш уақытта сарқыла қоймайтындығы анық, сондай-ақ  
Абайдың мұрасын құрметтеп, тұңғиығы шексіз  екендігін барша әлем мойындайтыны 
хақ. 

Құрметті әлеумет, оныншы тамыз ақын шығармашылығын халық арасында 
насихаттау мақсатында күнтізбелік кестеге «Абай күні» болып белгіленуі тегінен тегін 
емес. Енді, болашақта әрдайым Абай поэзиясы мен шығармашылық әлеміне саяхат 
жасап, ақынның өлең-жырлары аясында халық бір-бірімен тілдесетін болады. Шайыр 
ақынның өлеңдері көпұлтты халқымыздың бірлігін сақтауда маңызы зор болмақ.
Ойымды қорыта келе, «Мың жылдығыңды ойласаң, ұрпақ тәрбиеле» деген  халық 
даналығын басты қағида етіп ұстанып, Абай өлеңдерін  ұрпақ үшін сарқылмас қазына  
әрі тәрбие көзі ретінде жіті назарда ұстанғанымыз абзал. Біз, Қазақ елі, Хәкім Абай 
өлеңдерінен ғибрат қана емес, өмірлік нұсқаулық алуымыз қажет.
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Карагандинская область, Бухар Жырауский район, село Уштобе,
«Уштобинская опорная школа (ресурсный центр)»

Воспитательная значимость стихотворений Абая 
Кунанбаевича

Саликова Айнагуль Оразовна

Выдающийся казахский просветитель и поэт второй половины XIX и начала XX 
веков Абай Кунанбаев в своих произведениях воспевал думы и чаяния бесправного и 
угнетенного казахского народа, был сторонником просвещения, развития культуры 
и науки в Казахстане. Он призывал казахов овладеть русской культурой, изучать 
бессмертные творения выдающихся русских представителей науки, искусства и 
литературы.

Абай - лирический поэт. В его стихах воспевается идея объединения разрозненных 
казахских племен, необходимости изучения наук и приобретения профессии. 
Приблизив своё творчество к народной жизни, стремился к решению различных 
социальных проблем, имеющих место в жизни казахского народа. Лирика Абая 
отражает народную жизнь, иногда впечатлительная, иногда веселая и озорная, а иногда 
и побуждающая к думам о смысле жизни. [1, с. 70]

Абай Кунанбаев был пламенным наставником молодежи. Почти все его 
произведения носят поучительно-воспитательный характер. Хотя Абай и не писал 
специальных педагогической деятельностью, но в целом ряде его высказываний 
можно найти методические и дидактические наставления по воспитанию и обучению 
молодежи. При этом Абай дает им глубокое психологическое обоснование.

Абай Кунанбаев был тонким знатоком человеческой души. Не случайно в 
большинстве своих стихотворений и назиданий великий художник слова с особым 
мастерством раскрывает особенности психологических переживаний людей. Он 
вкладывает в уста и поведение своих литературных героев не какие-нибудь надуманные 
психические особенности, а отражает индивидуальные черты, характерные 
психологические особенности людей. Тем более, что он раскрывает их в конкретно-
исторической трудовой и бытовой жизни. Поэтому его произведения, реалистически 
отображающие жизнь и психологию людей, являются доходчивыми и понятными для 
широких масс.

С какой целью Абай в своих поэтических трудах выражает психологические 
воззрения и понятия?
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Во-первых, в понимании Абая стих и песня должны проникнуть в тайники души 
людей, задеть их сокровенные чувства, а если они отражают думы и чаяния народа, 
то могут сыграть важную роль и в его нравственном воспитании, а также помогут 
бороться ему со старыми феодально-патриархальными пережитками. Стих, по 
мнению Абая должен иметь золотое содержание и серебряную оправу. [2, с. 234 ]

В своих стихотворениях-«Не для забавы я слагаю стих» (1889), «Птица мысли 
повсюду стремит крылья» (1896), «Красивой песней под струнный звон» (1897), 
«Грубный крик» (1897) и других – Абай указывает на то , что красивая песня или 
мелодия охватывает все чувства человека, рождает возвышенные думы, как бы 
согревает его. В этот момент он «глух» ко всем внешним раздражениям; они как бы 
не существуют для него.

Во-вторых, избавление своего народа от политического бесправия, отсталости, 
невежества и нищеты Абай видит в просвещении и нравственном воспитании 
народа и, прежде всего, подрастающего поколения. Он требует того, чтобы казахская 
молодежь изучала русскую культуру, русский язык, чтобы она перенимала у них все 
прогрессивное.

Обучение, по мнению поэта, должно быть действенным  и успешным, развивающим 
ум детей. Для этого, естественно, надо знать их психологию и проводить обучение и 
воспитание так, чтобы они были направлены на всестороннее развитие ребенка.

В-третьих, из многих высказываний и стихов Абая можно заключить, что он 
обращал большое внимание и на знание психологии человека в повседневной жизни. 
Это нужно для установления правильного взаимоотношения в общественно-трудовой 
деятельности и в быту, дружественных отношений, распознавания врагов. [3, с. 23]

Абай высоко ценит тех, кто занимается честным трудоми кто воспитывает детей.
«Тверже ногу, шагай смелей,-
И когда не погибнет труд.
Речи тех, кто учит детей,
Как зерно, в земле прорастут» [1, с. 234 ]
Эти слова великого казахского просветителя осуществились только при 

Совесткой-власти. Только в нашей стране, строящей коммунизм, воспитатели 
подрастающего поколения, каким был Абай Кунанбаев, поставлены на такую высоту, 
на какой они никогда не стояли и не стоят в современном капиталистическом мире. И 
в этом отношении сбылись мечты великого просветителя.

Мудрые высказывания Абая в свое время имели большое воспитательное значение. 
В наши дни, при умелом использовании, они могут привести большую пользу в 
воспитании молодежи.

Список литературы
1.Т.Тажибаев «Абай Кунанбаев о воспитании молодежи», 1954 г.
2.Ауэзов М.О. Абай Кунанбаев. Статья и исследования (на рус и каз.языках). Алма 

Ата: Гылым, 1967
3.Абай.Слова Назидания. Алма ата: Жарын,1961.135 c.
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Туркестанская область, город Арыс, село Акдала,
«Общая средняя школа имени С. Ерубаева»

Абай Кунанбаев «Слова назидания» 17 слово

Самбет Наталья Александрқызы

Раздел долгосрочного плана:  Культура народов мира.
КЛАСС: 9 Количество 

присутствующих:
Количество 
отсутствующих:

Тема урока: Абай Кунанбаев «Слова назидания» 17 слово.
Цели обучения: 9.1.1.1 понимать основную и детальную информацию сообщения, 

продолжительностью до 5-8 минут, определяя подтекст, цель 
высказывания и отношение говорящего к событиям и героям и 
делая выводы;

9.2.5.1 участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, 
синтезируя различные точки зрения и формулируя пути решения 
проблемы

Цели урока: понимать основную и детальную информацию текста, 
продолжительностью до 5-8 минут;

 участвовать в дискуссии по предложенной проблеме; 
формулировать пути решения;
синтезируют различные точки зрения. 

Критерии  оценивания: 	 понимает содержание текста;
	 излагает, высказывает своё мнение связывая c реальной 

жизнью;
	 определяет ключевые слова и словосочетания;
	 умеет побуждать собеседника к высказыванию;
	 формулирует пути решения проблемы.

Языковые цели: Ключевые слова и фразы: Предметная лексика: сила, разум, 
сердце, знание, назидание, притча.

Привитие ценностей: Привитие любви к Родине, к труду, милосердию.
Непредметная связь: раздел имеет междисциплинарные связи с историей и 

самопознанием, география.  
Предшеcтвующие знaния 
по теме:

Знают биографию и ярчайшее творение Абая, объединившее 45 
«слов».
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Ход урокa
Запланированные 

этапы урока
Виды запланированных упражнений на уроке  Ресурсы

Нaчaло урокa Психологическая разминка. 
Для создания коллаборативной среды обучения 
использую стратегию «Букет настроения», начать со 
слов «Я дарю тебе.....».
Деление на группы.
Учащиеся на столе берут цветные стикеры со словами 
и делятся на группы.
Первая групп «Сила»
Вторая группа «Разум»
Третья группа «Сердце»
Задание 1.
Написать ассоциацию к словам на стикерах 
прикрепляют стиеры к постеру, лидер группы 
агументирует. (Например: Сила- это труд, сердце – это 
милосердие, разум –это целеустремленность. Могут 
быть и другие варианты ответа) 
Вопрос: Какое слово повторяется во всех ваших 
ассоциациях? ( Человек) Почему?
Выход на тему урока: Прием «Кроссенс»
Каким оброзом связаны между собой  эти картинки?
Составить мини сюжетный расаз. 
Действие учащихся: состовляют мини сюжетный 
расказ.
Действие учителя: Все эти сюжетные картинки 
привязаны к одному человеку. В Великой степи 
Казахстана родился известный акын, писатель, 
музыкант Абай Кунанбаев. Действительно это 
был мудрый человек, которого слушали все и 
прислушивались все....
Действие учащихся: прогнозируют тему урока, затем 
записывают тему в тетрадь.
ФО: «Словестное», по совместно составленным 
дескрипторам, обратная связь учителя.

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Середина 
урока

Действие учителя: Предлагаю ученикам, рассказать, 
что нового они узнали о Абае Кунанбаеве? Начать 
свой ответ со слов: « Я знаю что....»
Реализация цели обучения:

-понимать основную и детальную информацию 
сообщения, продолжительностью до 5-8 минут, 
определяя подтекст, цель высказывания и отношение 
говорящего к событиям и героям и делая выводы.
Задание 1:

Внимательно прочитать текст «Семнадцатое 
слово» Абая Кунанбаева и выполните задания:              
-Выписать ключевые слова связанные с названием 
группы (Например: Сердце – жизнь, душа ит.д),

Слайд 4-5
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а также группа «Разум» определяет тему 
произведения ( Напимер: « Борьба трех качества 
человека», могут быть и другие варианты),
группа «Сила» идею произведения,
группа «Сердце» чему учит произведения.
Дескрипторы:
	находит основную информацию текста;
	выписывает ключевые слова;
	определяет идею произведения;
	осознает, чему учит произведение.

ФО: «Две звезды и одно пожелание», по совместно 
составленным дескрипторам, обратная связь учителя.
Реализация цели обучения:
- участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, 
синтезируя различные точки зрения и формулируя 
пути решения проблемы.
Задание 2 «Займи позицию»
Группа «Разум» работает по стратегии «ПОПС» 
формула учащиеся должны ответить на вопрос: 
Какие внутреннее чувства управляют человекам? 
Какие из них должны стоять на первом месте?
Группа «Сила» составить дискуссионную карту 
«да или нет».  
Мнение Абая: «Пусть победителем будет сердце». 
Вы согласны с позицией поэта или нет.
Группа «Сердце» применяют прием « Подумай- 
обсуди- поделись»
Привести примеры из жизни.
Как вы часто стоите пред выбором:
-Сказать правду или промолчать;
-Пойти или нет;
-Защитить кого-либо или пройти мимо.
Дескрипторы:
	участвует в обсуждении;
	синтезирует различные точки зрения 
	формулирует пути решения проблемы.

ФО: Взаимооценивание по совместно 
составленным дескрипторам, обратная связь 
учителя.

Слайд 6-7-8

Да ? Нет

Конец урока Рефлексия «Чемодан, корзина, мясорубка»

Чемодан: запишите самое важное, что вы получили на 
уроке.

Корзина: запишите то, что оказалось ненужным, что 
вы выбросите в корзину.

Мясорубка: запишите то, что вам необходимо еще 
доработать, подумать над этим.

Слайд 9
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Домашнее задание (на выбор): 

Прочитать «Слова назидания» 17 слово. 

1.Написать синквейн  к словам : сила, сердце и разум.

2.   Составить текст- рассуждение на тему: «Самое 
дорогое что есть у человека – это сердце»

ФО: «Комплимент», обратная связь учителя.

Слайд 10
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Нұр-Сұлтан қаласы,
№72 мектеп-лицейі

Қазіргі қазақ лирикасындағы Абай дәстүрі

Саметова Айсулу Жалкибаевна

«Абай қазақ әдебиетіндегі ұлы тұлға, мандай алды ақын екені, таңдаулы туындылары 
дүние жүзі поэзиясының озық үлгілерімен деңгейлес тұрғанын-білген адамға айқын 

шындық. Сан ғасырлық бай поэзиясы, ел қамын жоқтаған жүздеген өрен жүйрік жырау, 
жыршы, ақындары бар қазақ әдебиетінде Абай орнының ерекше болуы тегін емес».

Зәки Ахметов

«Абай қазақ халқының рухани қазынасына өлшеусіз үлес қосқан ғұлама емес, 
сонымен қатар, ол-қазақ халқының ел болуына ұлан-ғайыр еңбек еткен данагер. Абай-
әлемдік ойшылдардың қатарындағы ғажайып тұлға»,- деп Н.ӘНазарбаев айтқандай, 
Абайды ауызға алғанда, қазақ халқының өткен тарихы мен бүгінгі кезеңі көз алдымызға 
келеді. Абайдай ірі де күрделі тұлғаның жалпы дүниетанымын түсіну, оның баға жетпес 
қыруар әдеби мұрасын жетік білу-ұрпақтан-ұрпаққа ұласар үлкен еңбек. Қазақтың 
біртуар ұлдарының бірі, данышпан ақын, ойшыл, дана ғұламаларының бірі, қазақ 
әдебиетінің шоқтығы биік ірі тұлғасы Абай Құнанбайұлы.

Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы (1845-1904) - ақын, ағартушы, жазба 
қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, композитор, аудармашы, саяси 
қайраткер, либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен 
жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық 
шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау 
еткен.

Ұлы ақын, композитор, саясаткер, ағартушы, қазақтың реалистік жаңа жазба 
әдебиетінің негізін қалаушы. Ақынның арғы тегі Орта жүз Тобықты Арғын ішіндегі 
Олжай батырдан басталады. Олжайдан Айдос, Қайдос, Жігітек есімді 3 ұрпақ тарайды. 
Бұлардың әрқайсысы кейін бір-бір рулы ел болып кеткен. Айдостың Айпара деген 
әйелінен: Ыргызбай, Көтыбақ, Топай. Ана айтқанындай, шынында, бұлардың ішінде 
Ыргызбай ортасынан оза шауып, ел басқарған. Ыргызбайдан Үркер, Мырзатай, 
Жортар, Өскенбай тарайды. Өскенбай шаруаға жайлы, билікке әділ кісі болғандықтан, 
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"Ісің адал болса Өскенбайға бар,арам болса Ералыға бар” деген мәтел сөз қалған.
Өскенбайдың әйелі Зердеден Құнанбай туады. Бірақ бұл оқуын әрі жалғастыра алмай, 
небәрі 3 жылдан соң оның мұсылманша да, орысша да оқуы аяқталады. Абайдың басқа 
балалардан алымдылығын аңғарған Құнанбай оны елге шақырып алып, өз жанына 
ертіп, әкімшілдік-билік жұмыстарына араластырмақ болады. Сөйтіп 13 жастағы Абай 
ел ісіне араласады.

Абай Семей облысының қазағы, руы Тобықты. Ұлы атамыз  Ырғызбай Торғай 
облысындағы Ырғыз деген өзен бойында туған екен. Ырғызбай халқының қолбасы 
батыры, ел ағасы би екен. Тобықтының аймағы аз кезінде Түркі ханнан елін ертіп ауып 
келіп, Шыңғыс тауы малға еніпті   деп, қоныс еткен екен. Кіші атасы Өскенбай би ел 
арасында ғаділ би атанған. 

Өз елі түгіл, басқа алыс елдер де араларындағы зор дауларын Өскенбай 
бидің жұртына келіп бітіседі екен. Өз әкесі Құнанбай жұрт аузында қазақтың бас 
адамдарының бірі болған. Қазақты билер билеп, сұлтандардар төрелерден қойылып 
тұрған заман, солармен таласып, қарадан сұлтан болған адам екен. шешесі Ұлжан 
бәйбіше Қарқаралы уезіндегі Әбдірей, Тыржық деген жердегі Қаракесектің Бошан 
руынан, Бертіс тұқымынан. Шеше тұқымы күлдіргі, қалжың, әзілге Қантай, Тонтай 
деген күлкімен сөгіп, қалжыңмен киіп, аты шыққан адамдар нәсілінен. Тонтай малды 
адам екен. Ауырғанда өзгелерден гөрі қожа, молдалар жиірек сұрайтынын байқап 
жүреді екен. Өлер жолы келіп, ауырып жатқанда молдалар көңілін сұрай келіп 
отырғанында айтқан: "Баяғыдан бері жазыла-жазыла қожа, молдалардан да ұят болды, 
енді өлмесе болмас", - деп.

Абай 1845-ші жылы туған. Жылы жылан екен. Ибраһим деген атын бұзып, Абай 
деп ат қойған шешесі екен. Шешесінің сүйіп қойған аты ел арасында шын атынан көбірек 
айтылады. Абай 10 жасынан 13 жасқа шейін қырда мұсылманша оқыған. 13 жасқа 
шығарда Семейде Ахмед Ризаның медресесінде оқыған. Медреседе оқып жүргенде 3 
айдай орысша да оқыған. 4 жыл мұсылманша оқып, 3 ай орысша оқып, сонымен оқуды 
қойған. 15 жасында-ақ, балалық қылмай, үлкендердің қатарына кіре бастаған. Қазақты 
меңгеріп, халыққа араны жүріп тұрған төрелермен әкесі Құнанбай таласқанда, Абай 
әкесіне серіктікке жарай бастаған. 20 жасында ел ішіндегі белгілі бір шешені атана 
бастаған. Зеректікпен естігенін ұмытпаған. Ел ішіндегі сақталған қазақтың бұрынғы 
өткен билерінің билігі, шешендерінің сөйлеген сөзі, көсемдердің істеген ісі, үлгілі 
сөздер, ұнасымды әзілдер, мақалдар, мысалдар сияқты нәрселерді Абай көп біледі 
екен. Олар орыстың атақты ақындары Пушкин, Лермонтов, Некрасов барлығын, қара 
сөзді келістіріп жазғыш Толстой, Салтыков, Достоевский барлығын, сөз сыншысы 
Добролюбов, Писарев барлығын Абайға білдірген кітаптарымен таныстырған. Өлең 
жазып Пушкин, Лермонтов, Некрасовтар қазақтың би, болыстарынан гөрі қадірлі 
екендігін Абайға түсіндірген. Ғылымды өлең жазу, сөз жазу нағыз қадірлі істің бірі 
екенін Абай енді ұққан. Ақындық, өлеңшілік ел көзіне қадірсіз ол кемшілік ақындық 
пен өлеңшілікте емес, ақындық псн өлеңшілікті орнына жұмсамағандықта екендігін, 
өлеңшілікті қазақ ақындары, өлеңшілері қайыршы, тіленшілік орынға жұмсағаннан 
өлеңнің қадірі кететінін Абай әбден білген соң, өлең жазуға түскен. 

Абай өлеңдерінің тілі көркемдіктің ең жоғарғы дәрежесіне айналды. Сөзі 
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аз, мағынасы көп терең Абай сөздері жалпы адамның түсінуіне ауыр екені рас. Өз 
уақытында тыңдаушы таппаған Абай талай күйінеді. Бүгінгі таңда біз, Абай, арман еткен 
көзі ашық, көкірегі ояу қазақпыз. Абайдың көркемдік, әлеуметтік гуманистік және дінге 
көзқарастары терең білінген еңбегі - қара сөздері. Абайдың қара сөздері (Ғақлия) - ұлы 
ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын 
даралап көрсететін классикалық стильде жазылған прозалық шығармасы. Жалпы саны 
қырық бес бөлек шығармадан тұратын Абайдың қара сөздері тақырыбы жағынан бір 
бағытта жазылмаған, әр алуан. Оның алты- жеті үлгісі қысқа болса, қайсыбіреуі мазмұн, 
тақырып жағынан өзгешелеу, ауқымды болып келеді. Ұлы ақын, ағартушы Абай музыка 
саласында да үлкен мұра қалдырды. 

Абай тек қана ақын емес, сонымен бірге сазгер. Халық арасынан шыққан 
таланттарды танып, олардың еңбегін таратушы болды.Абайдың ән шығармашылығы 
қазақтың халық музыкасында ерекше орын алады. «Сегіз аяқ», «Айттым сәлем, 
Қаламқас», «Желсіз түнде жарық ай» т.б. әндері әлі күнге халық жүрегінен жылы 
орын алған. Абай Құнанбайұлының  қазақ мектептері үшін жазған «Абайдың ақындық 
әлемі»  атты еңбегінің орны ерекше.

«Абай поэзиясы» тақырыбын өткен кезде Абайдың табиғат лирикасына  
ерекше көңіл бөлемін.Табиғат лирикасындағы ақынның ой-сезім, жан-дүниесін терең 
ашуға тырысамын.Абай өз шығармаларында қысты, күзді, көктем мен жазды соны 
бояулармен бейнелейді.Туып өскен жердің табиғатын асқан шеберлікпен суреттейді 
және пейзажды қазақ халқының көшпелі тұрмысымен, табиғат ортасымен, әлеуметтік 
өмірмен тығыз байланыстыра көрсетеді.

Біз ақын өлең-жырларындағы жаңа, соны ой-пікірлерді жұртшылықтың қалай 
қабылдайтынына ерекше мән бергенін айқын аңғарамыз. Абайдың табиғат лирикасы 
туралы айта келе: «Табиғат лирикасының ішінде өзгелерден тақырыбы жағынан 
оқшаулау тұрған өлең-саятшыл өнерді өте көркем, келісті бейнелейтін «Қансонарда 
бүркітші шығады аңға» деп айтылады. Қансонар сөзінің мағынасы түсіндіріледі: 
Қансонар-жер бетіне ең алғаш қар түскен шақ, бұл кезде аңның ізі айқын көрінеді. 
Қансонар-аң аулауға ең қолайлы мерзім. Атаң өлсе сойылар, атам өлсе қойылар, 
маған мұндай қансонар күнде қайдан табылар?»-деп аңқөс жігіт те тегін атпаған-ау. 
«Абайдың ақындық әлемі» атты кітабына сүйенеміз:»..бетпе-бет айқасқа құралған 
драмалық оқиға. Өлеңде сол оқиға бірден басталып,саятқа шығатын қансонар дейтін, 
жаңа қар жауғаннан кейін аңның басқан ізі айқын көрінетін кезді күтіп жүрген бүркітші 
баптаған құсын алып, атына мініп, тауға қарай беттегенде байқауға болады. Мұндағы 
мақсат-теориялық ұғымды меңгерту, яғни шендестіру- антитезаға назар аудару.

Шендестіру-бір-біріне кереғар құбылыстарды, мән-мағынасы әр тұрап 
ұғымдарды, түр-түсі әр бөлек нәрселердіөзара бетпе-бет қою арқылы, бұлардан 
мүлде басқа бір құбылыстың, ұғымның, нәрсенің суретін, сыр-сипатын кескін-кейпін 
анықтау, аңғарту, елестету.Абай қыран құстың түлкімен айқасын, аңшылықты кімді 
болсын баурап алатындай әсем суретке айналдырған. Біз бұл айқасты драмалық 
оқиға дегеніміз сондықтан. Өлең-жырға көңіл қоятын қауымнан мән-жайын түсініп 
байыбына жетуді талап етті. «Сыртын танып іс бітпес, сырын көрмей». Абай ақын 
халықтың тағдыры мен қасіретін терең түсініп, оның жоғын жоқтаушы болуға тиіс деп 
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санаған. Абайдың өлеңдерінің ішінде мазмұны жағынан да, көркемдік бітімі жағынан 
да ерекшеленіп тұрған үздік туындылар мол. «Сегіз аяқ», «Сен мені не етесің», «Қан 
сонарда бүркітші шығады аңға», «Қалың елім, қазағым, кайран жұртым», «Жаз», 
(Жаздыгүн шілде болғанда) «Желсіз түнде жарық ай», «Болыс болдым, мінеки», 
«Қызарып, сұрланып», «Келдік талай жерге енді», «Өлсем, орным қара жер сыз 
болмай ма?», «Көк тұман - алдындағы келер заман» секілді өлеңдерінің қай-қайсысын 
алсақ та, мүлде тың дүние, шығармашылық жаңалық. Бұларға қоса «Ем таба алмай», 
«Ата-анаға көз қуаныш», «Сағаттың шықылдағы емес ермек», «Нұрлы аспанға 
тырысып өскенсің сен», «Ауру жүрек ақырын соғады жай», «Өлсе өлер табиғат, адам 
өлмес», аударма өлеңдерден «Жалғыз жалау жалтылдап», «Жолға шықтым бір жым-
жырт түнде жалғыз», «Қанжар», «Мен көрдім ұзын қайың құлағанын» сияқты тағы 
сан алуан шығармаларды атауға болар еді. 

Абай өлеңдері бай философиялық, күрескерлік қасиетке ие. Ол ең алдымен 
қазақтың телегей - теңіз ауыз әдебиетінен сусындап, батырлар жыры мен ғашықтық 
жырларының үрдісіне мұрагерлік етті. «Ескендір», «Масғұт», «Әзім әңгімесі» - 
Абайдың шығармашылық мұрасындағы поэмалары да зерттеушілердің назарында. 
Абай қазақ өлең үлгісін жаңаша тұрғыдан байыта түсті. Сондықтан да Абай қазақ 
жазба әдебиетінің негізін қалаушы деуге болады. Қазақ халқының жазу әдебиетінің 
негізін қалаушы ұлы ақын Абай халықтың ағарту ісін өркендету үшін шығыс және 
батыс мәдениетін жан-жақты зерттеп, сол мәдениет негіздерін өз халқына үлгі-өнеге 
етіп көрсете білді. Абай қазақтың демократ ақыны, ұлы ойшыл, философы. Ол қазақ 
тілінің мәйегінен көптеген өлеңдер мен дастандар сондай-ақ, басқа да философиялық 
шығармалар жазды.Абайды Абай еткен, асыл сөзімен өлең етіп ұйытып, жүрегіне жыр 
болып байланған қасиеті – өмірден әділет, мейірім, сенім, адалдық іздеу барысында 
тапқан танымдық олжалары, санасын сарғайтып барып көзін ашқан тұжырым тоғыстары 
өлең арқылы өріліп жатыр.Абай өлеңдерінің тақырыбы жан-жақты әлеуметтік аясы 
кең. Өлеңдері халықты өнерге, білімге, ғылымға шақырады, әрі жанға жайлы, жүрекке 
жылы тиетін махаббат өлеңдері болып келеді. 

Сондықтан Абай өлеңдері XIX ғасырдағы «қазақ қоғамының айнасы» деп те 
аталады. Ақын 1904 жылы туған жерінде қайтыс болды. Сүйегі Жидебай деген жерге 
қойылды. Қазір сол Жидебайда ақынның өзі тұрған үйде әдеби-мемориалдық мұражайы 
бар. Жер бетіндегі күллі қазақ қауымы өздерінің ұлы Абайымен мақтанады. Олар күн 
өткен сайын Абайды жаңа қырынан тануда. Өйткені Абай мұралары бүгін де, болашақта 
да өзінің өміршеңдігімен мәңгі жасайтын ғажап туындылар. Кейінгі жылдарда 
абайтану ғылымы көптеген әдебиетшілер, тіл зерттеушілер, музыка мамандары және 
басқа ғылым салаларының өкілдерінің еңбектерімен толыға түсті. Абайтану ғылымына 
С.Мұқанов, Қ.Жұмалиев, Т.Тәжібаев, Қ.Мұхамедханов, М.Сильченко, Ы.Дүйсенбаев, 
З.Ахметов, Б.Ерзакович, М.Мырзахметов, Ғ.Есімов, Ж.Ысмағұлов т.б. ғалымдар 
салмақты үлес қосты. «Қазіргі кезде әдебиеттану және басқа қоғамдық ғылымдар 
идеологиялық қатаң қағидалардың тар шеңберінен шығып, кең құлаш жаюға мүмкіндік 
алған жағдайда абайтану ғылыми жаңа белеске көтеріліп жалғаса, толыға беруі керек. 
Абай шығармашылығының танымдық, көркемдік, тәрбиелік мәнін жаңа қырларынан 
қарап, терең ашып көрсететін еңбектер ғана абайтану ғылымын байыта түспек». 
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Қорыта айтқанда Абай шығармалары қазірдің өзінде көптеген тілдерге 
аударылып, әлем халықтарының жақсы бағасын алуда. Соның бір дәлелі, Қытай Халық 
Республикасында Абай шығармаларының қазақша нұсқаларынан сырт оның үш бірдей 
дастаны және өлеңдері мен қара сөздері қытай тілінде жарық көрді. Абай отандық 
тарихымыз бен әдебиетімізде аса көрнекті орын алады. Абай қазақтың ұлттық жазба 
әдебиетінің негізін қалады. Абай есімі дүние жүзі халықтары әдебиетінде Шекспир, 
Пушкин, Гетелермен қатар тұрады. Ақынның мол әдеби мұрасы тек бір халықтың 
ғана емес, бүкіл адамзаттың рухани қазынасы саналады. Қазақстанда ұлы Абайдың 
есімі көптеген елді мекендер мен көшелерге, Алматы Ұлттық университетіне, Алматы 
қаласындағы Мемлекеттік академиялық опера және балет театрына берілген. 

Ұлы ақынның құрметіне Қазақстан мен Ресейде ескерткіштер орнатылған. 
Қазақстанның жоғары оқу орындарында Абай шығармашылығына арналған 
халықаралық және республикалық ғылыми конференциялар жыл сайын өткізіліп 
тұрады. Қазақ үшін Абай - мәңгілік махаббат және мәңгілік мұң, және ерменнің ащы 
дәмі, өйткені оның өзінің нәсілдестеріне айтып кеткен қарасөздері бүгінгі күні де аса 
өзекті. Біреулер үшін Абай – ұлы лирик, енді біреулер үшін – демократ, үшінші біреулер 
үшін – философ. Осының барлығын пластика тәсілі арқылы қалай білдіруге болады? Сөз 
бен ойдың тілін бояу, сызбалар, жарық пен көлеңке тілдеріне қалай көшіруге болады? 
Бір қарағанда мүмкін емес міндет сияқты. Алайда, «Абайды танып, біл!» көрмесіне 
келген адам, суретшілеріміздің ол міндетті абыроймен орындап шыққандықтарына 
көздерін жеткізді.
      Абай – халқымыздың мақтанышы ғана емес, біздің ұлттық ұранымыз, ұлттық 
идеологиямыз. Оның өлмес мұрасын алдымен өзіміз танып, сосын әлемге таныту 
– біздің ғұмырлық парызымыз. Өйткені, Абайды әлемге таныту –  әлемге қазақты 
таныту деген сөз.
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Абай Құнанбайұлы өлеңдерінің тәрбиелік мәні
«Абай қазақ халқының рухани қазынасына өлшеусіз үлес қосқан ғұлама ғана 

емес, сонымен қатар, ол-қазақ халқының ел болуына ұлан-ғайыр еңбек еткен данагер. 
Елбасымыздың: «Заманалар ауысып, дүние дидары өзгерсе де, халқымыздың Абайға 
көңілі айнымайды, қайта уақыт өткен сайын оның ұлылығының тың қырларын ашып, 
жаңа сырларына қаныға түседі.Абайды ауызға алғанда, қазақ халқының өткен тарихы 
мен бүгінгі кезеңі көз алдымызға келеді. Абайдай ірі де күрделі тұлғаның жалпы 
дүниетанымын түсіну, оның баға жетпес қыруар әдеби мұрасын жетік білу-ұрпақтан-
ұрпаққа ұласар үлкен еңбек. Ғұлама Абай - қазақ топырағынан шыққан әлемдік 
деңгейдегі кемеңгер. Ол күллі адамзат баласына ақыл-ойдың жемісін сыйлады....

Абай Құнанбаев – қазақ әдебиеті мен өнерінің тарихында оқшау тұрған ұлы 
тұлға. Оның поэзиясына, көркемдік әлеміне үңілген сайын адам жаны тебіреніп, бар 
ынта мен ықыласы ауа түседі. Ақынның қай өлеңін алсақ та, астарлы ой мен идеясынан 
адамгершілікке тән асыл қасиеттерді бойына дарыта алмаған ел-жұртын сынаған немесе 
адами рухты сіңіріп өсу керек деген ойды оқып білеміз. Бұл ақынның көпшіліктің іс-
қылығына көңіл толмаған шарасыз күйін байқатады. Адал еңбек, маңдай термен емес, 
байларды аңду, оның малына сұғанақтықпен көзін қадаған көпшілікті сынға алады. 
Қазақы тіршіліктегі қайшылықты өмір көшін, сол кездегі әлеуметтік жағдайды сынап-
мінейді. Іс-әрекетте ішкі рухани дүние - «иман жүзің сай болу керек» дегенді айтады. 
Осыған орай, «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде:

...Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол,
Адам болам десеңіз.
Тілеуің, өмірің алдыңда,
Оған қайғы жесеңіз.
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ –
Бес дұшпаның, білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой –
Бес асыл іс, көнсеңіз,.., - деп жастарды жамандықтан жиреніп, жақсылықты 

үйреніп, үлгі тұтып өсуге шақырады.
Ұлы ақын бала тәрбиесіне, жалпы бала болмысына, жастардың ой жүйесіне, 

олар арқылы екінші, үшінші буын өкілдеріне деген көзқарасын, қарттар мен 
қариялардың танымдық ерекшелігіне қатты көңіл бөлген. Сондықтан да болар, 
өлеңдерінің көп бөлігі ақыл-өнеге, үгіт-насихат түрінде беріледі. Мәселен:

Адамның бір қызығы - бала деген,
Баланы оқытуды жек көрмедім, - деген.
«Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек» деген өлеңінде:
Жамандар қыла алмай жүр адал еңбек,
Ұрлық, қулық қылдым деп қағар көлбек.
Арамдықтан жамандық көрмей алмас
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Мың күн сынбас, бір күні сынар шөлмек, - деп, жалқаулық жайлаған елдің 
адал еңбек етудің орнына ұрлық-қарлыққа әуестенудің түбі баянсыз екенін ескертіп, 
амандықтан жирендіруге тырысады. Сондықтан «Аш қарын жұбана ма майлы ас 
жемей» атты өлеңінде еңбексіз бос жүрген кедейді былай деп еңбек етуге шақырады:

Жалға жүр, жат жерге кет, мал тауып кел,
Малың болса сыйламай тұра алмас ел.
Қаруыңның барында қайрат қылмай,
Қаңғып өткен өмірдің бәрі де - жел, - дей отырып, қарапайым халық үшін 

жамандықтан арылудың, адал еңбек ету арқылы табыс табудың жолын нұсқайды.
Жастық шақта әртүрлі өнер үйренуге талпынудың керектігі, бұл орайда күншіл 

болмай, тату болуды, ынтымақ-бірлікті сақтай біліп, уақытты бос өткізбеудің жолы 
«Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» өлеңінде былайша түсіндіріледі:
Керек іс бозбалаға - талаптылық,
Әр түрлі өнер, мінез, жақсы қылық.
Кейбір жігіт жүреді мақтан күйлеп,
Сыртқа пысық келеді, сөзге сынық.

Абай өлеңдерінің тәрбиелік бағытының бірі, әрі бірегейі-өзіңді-өзің тәрбиелеу, 
яғни «әрбір жан өзіне үңілсін, өзін дамытсын!» деген ұран тастайды. «Ойға түстім 
толғандым» өлеңінде:

«Бойдағы мінді санасам,
Тау тасынан аз емес,
Жүрегімді байқасам,
«Инедейін таза емес», - деген жолдарында өзінің мінсіз еместігін, өзіне көңілі 

толмайтындығыны жеткізе отырып оқырманға «Кеудемсоқ болма, өзіңді бақыла!» 
деген нұсқама беріп тұр. Абайдың өзіңді-өзің тәрбиелеуге үндей отырып жазған 
«Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап» өлеңінде:
«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар,
Еңбегің мен ақылың екі жақтап», - дей отырып бос мақтансүйгіштікке бой алдырмай, 
өзіңнің бойыңдағы еңбек пен ақылды дамытып соған сүйену керектігін дәріптейді. 
Яғни бойдағы жаман әдетіңнен жерініп, жақсы қасиеттерге ұмтылуға үндейді.

Абай өлеңдерін оқыған жан эстетикалық тәрбиеге қалай бойлағанын байқамай 
қалады. Яғни сұлулыққа сүйсіну, өнерді түйсіну өлеңдерінде керемет көрініс тапқан. 
Бір ғана «Құлақтан кіріп бойды алар» өлеңінде:
«Дүние ойдан шығады,
Өзімді өзім ұмытып,» -деген жолдарымен ән құдіреті еріксіз бойыңды билейтінін 
сипаттаса, «Желсіз түнде жарық ай» өлеңінде:

«Қалың ағаш жапырағы,
Сыбдырласып өзді-өзі,
Көрінбей жердің топырағы,
Құлпырған жасыл жер жүзі», - деген жолдарымен табиғаттың ғажабына 

сүйсінуге баулиды. «Ғашықтың тілі тілсіз, көзбен көр де, ішпен біл» деген 
жолдарында шынайы сезімді сөз етеді. Демек адам бойындағы сұлулыққа құштарлық, 
табиғатқа деген сүйіспеншілік, әдемілікті көре білу сынды қасиеттерді дамытады.



“Абай әлеміне саяхат”

107

Абай өлеңдері оқырман үшін үлкен тәрбие мектебі. Оны оқи отырып 
адамгершілік мінберіне көтерілесің, өзіңді-өзің тәрбиелейсің, әдемілік әлеміне 
шомыласың. Абай өлеңдерінен тәлім алу, оны ұғынып бойына сіңіру -бүгінгі ұрпақ 
алдындағы міндет.Сол үшін «Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе!»-деген сөз 
әрбіріміздің ұстанымымыз болу керек.

Абай өлеңдері арқылы халықты, өскелең ұрпақты тәрбиелейді. Әр өлеңінен 
қазақтың болашағы жарқын болуын ойлағаны байқалады. Ақын ел ішіндегі 
мейірімсіздік пен зорлық-зомбылықты, қатыгездікті, жағымсыз әрекеттерді жазған. 
Оны “Сабырсыз, арсыз, еріншек…” өлеңінің мына жолдарынан байқаймыз:

Өзін-өзі күндейді
Жақынын жалған міндейді
Ол - арсыздық белгісі.

Бұл өлең шумағында ақын арсыздықтың белгісін айту арқылы одан алыс жүруге 
шақырады. Ақынның шыншыл болуы көздейтінін байқаймыз:

Өңкей жалған мақтамен
Шынның бетін бояйды.
Ақын “Сегіз аяқ” өлеңінде елді түзету жолын іздеп, еңбек етіп, адал мал табуды 

үндейді. 
Біріңді қазақ, бірің дос,
Көрмесең істің бәрі бос,-деп елді бірлікке, татулыққа және бауырмал болуға 

шақырады. 
Осы өлеңде халықты тәрбиеге шақыратын афоризмдер де көп кездеседі. Мысалы:
Еңбек қылсаң ерінбей,
Тояды қарның тіленбей, - деп, Абай халықты еңбектің жемісін көруге 

шақырады.
Келесі өлең жолында ойшыл ақын жұрттың қулық пен алдаудан, айлакер болудан 

алшақ жүргенін қалаған:
Баяғы қулық, бір алдау,
Қысылған жерде - жанжал-дау.
Қорытындылай келе, Абай Құнанбайұлы өз өлеңдері арқылы қазақты 

тәрбиелейді. Ақын мұралары -әр ұрпақ үшін қасиетті, маңызды. Қазақтың мұңын 
мұңдап, жоғын жоқтаған, өз елінің болашағының жарқын болуын ойлаған Абайдың 
тәрбиемен сусындататын өлеңдерін, асыл қазынамызды қастерлеуіміз керек.
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Нұр-Cұлтан қаласы,
Б. Майлин атындағы №52 мектеп-гимназия

ТҮС – АЯН

Сапарбаева Раушан Тажибаевна

Түсімде жиі көрем ұлы Абайды,
Қалың елге ойлана көп қарайды.
Тіл қатады тек маған қасына ертіп,
Арғы жағын ес шіркін ұстамайды.

Тағы сол түс...
Шәкәрім, Әуезов бар.
Хакім де тұр кейпімен тың жол нұсқар.
Құдай-ау, осы түсті көрген кезде
Зейіндірек ес берші жадымда ұстар.

Аласұрды ұшқыр ой. Ынжық жады,
Ұмытшақ ес әдеті бұлжымады.
Жақсылықтан дәметіп нәзік үміт,
Жүрек сыймай кеудеге бұлқынады.

Аяны деп Алланың қабылдадым.
Көркем әзиз Жүсіптей пайғамбардың
Оң жорыған түсіндей болсыншы деп,
Жақсылыққа бағыттап жорып алдым.
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Айым туып оңымнан, күнім алдан,
Дарыды - ау бір қасиет ұлылардан.
Жұқты өнері, құрметі, азабымен,
Деп жұбанғам, риясыз шын қуанғам.

Менің тілім емес, бұл - өлең тілі,
Дарындардан  дарыған өнер тілі.
Киелі рух түсімде егіп кеткен,
Жүрегімде жыр дәні өнер түбі.

Кебін киіп күтемін шыдам түбін,
Абайға қол көтерген «жуан жұрттың»
Ақиқатты жылатқан бір қауымы
Мені-дағы мойындар туар бір күн.

Түсін жұртқа жайғаны несі дер ел,
Баталы өлең Хақтан бір несібе дер.
Жырымды оқып оқырман қанша ойланса,
Жоруым оңға сонша еселенер.
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Әлемнің ең бірінші кереметі
Жыр - хакім, қандай еді тартқан қайғың?
Мен де өлеңмен дертті боп қалғандаймын.
Айтпай кеткен сырыңды айтатұғын
Арыныңа жетсем  деп армандаймын.

Өрнекті, зерлі сөзді қалай таптың?
Үкілі үмітімнің отын жақтым,
Өрісті, қайталанбас, өзекті оймен
Көркемдікті келеді ойлап тапқым.

Кемел ой, дана сөзге елеңдейміз, 
Танумен ақиқатты тереңдейміз.
Ұран ғып, өсиетіңнен өнеге алып,
Құранның аятынан кем көрмейміз.

Жаныма қуат беріп тәтті өлеңің,
Жұрнағыңның келісті бап пен өңі.
Қырдағы елдің тек қана ақыны емес, 
Адамзаттың атандың ақ берені.

Ән - жырыңмен қарсы алам құба таңды, 
Артыңда сарқылмайтын мұра қалды.
Бас ақын, поэзия пайғамбары -
Ибраһим өлмейтұғын жыр атанды.

Сұңқар жырға еліктеп қалықтадым,
Сырыңды зерттеуден еш жалықпадым.
Әлемнің ең бірінші кереметі -
Ибраһим Құнанбаев бар ұққаным.
               ***   ***     ***
Өлеңнің өрнектеді құрылымын,
Адамзат, сынын ұғын, сырын ұғын.
Сананың өскендігі  осы болар,
Бабаның мақтан еттік ұлылығын.
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Атырау облысы, Атырау қаласы,
Исатай Тайманов атындағы орта мектеп

Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан

Сарманова Шынар Амандосқызы

Уақыт жылжып, ауысса да заманалар,
Аты мәңгі өлмейтін даналар бар.
Хаты мәңгі өлмейтін ғалымдардың,
Шоқтығында Абай биік дараланар.

Өлең-жырдан жауһар жиған ұлы абыз,
Бас ақыны қазақтың, ғұламамыз.
Қасиеті-тартылмайтын теңіз дерсің
Өсиеті -сарқылмайтын бұлақ-аңыз!

Терең  бойлап , зерделесең мұрасын,
Ұлт болмысын, жанын, рухын ұғасың.
Еркін жүзген ақыл-ой айдынында 
Кемеңгерім,  кең сермеген құлашын.

Тізбектеумен текті сөздің төресін,
Өсіруді көздеді ұлт өресін, 
«Нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек»
Ілімінен кемелдікті көресің.

Халқын төрге жетелеуді мақсат тұтты,
Күллі әлемге қазақ атын асқақтатты.
Өнеге көзі болған дана сөзі
Шарықтап шартарапқа қанат қақты.

Ұлттық құндылықты сақтау үшін,
Бабалардың үмітін ақтау үшін, 
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Сананы сілкіндіріп, жаңғыртатын,
Абайды оқы, сүбелі сөз саптау үшін.
 
Қара сөзі - рухани азығымыз,
Бағыт берер жарық Темірқазығымыз.
Адам болам десеңіз, Абайды оқып,   
Танып, зерттеп-зерделеуге асығыңыз!
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Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы, Ақбұлақ ауылы,
«Тасмола орта жалпы білім беру мектебі»

Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романындағы 
Құнанбайдың бейнесі

Садвакасова Алмагуль Жубангалиевна

«Әлемнің басқа елдерінде де онымен тең түсетін шығарма табу қиын. Бұл менің 
ойымша, ХХ ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі» - деп француз жазушысы Луи 
Арагон баға бергендей, қазақты әлемге танытқан тұңғыш эпопея әлем классикасының 
биік шыңынан орын алды. Абайдың өмірін баяндау арқылы қазақ өмірін, ұлттық салт-
дәстүрді, мәдениет пен өнерді, оған қоса, әлеуметтік мәселелерді, сол кездегі оқиғаларды 
шебер суреттеген. Шығармадағы оқырман танымында өзіндік орын алатындай, есте 
қалатындай, әрбір кейіпкер образы ұтымды, нақ, жүйелі, орынды қолданылған. Бірнеше 
жыл бойғы үлкен зерттеу жұмыстарымен, еңбекпен жазылған роман-эпопеяның 
басты кейіпкері Абай болса, Құнанбай оған тікелей керағар кейіпкер. Абайды әділдікті 
арқау ететін, халықтың мұңы мен зарын тыңдайтын, жәрдем беретін, жұмсақ мінезді, 
жылы жүзді, адал да шыншыл халық жақтаушысы ретінде алса, Құнанбайды оған 
қарама-қарсы образда сипаттайды. Кей зерттеу жұмыстары бойынша сол кездегі 
әлеуметтік қысымнан, қиын кезеңдер мен өкімет билігіне байланысты Құнанбай 
бейнесін өзгерткен деген де мәліметтер бар. Жазушы өз сөзінде былай дейді: «Абай 
кезіндегі қазақ даласында күні өтіп бара жатқан, бірақ тамыры әлі де тереңдегі ескіні 
мен Құнанбай образына жинақтадым. Ал, оның баласы Абай бойында енді туып келе 
жатқан жаңа бар» - дейді. Расымен де, жазушы ескі мен жаңаның ара-жігін ажыратып 
жеткізу мақсатында Құнанбай образын өктем ету  қажет болған да шығар. Қалай 
десек те, Құнанбай Абайдың әкесі, Тобықтының тумасы, болыс екендігі ақиқат. Әке 
мұрасын, ата тізгінін ерте жасынан бастап ұстаған Құнанбайдың еті тірі, балуандығы 
мен батырлығы да бар Құнанбай шығармада – жағымсыз кейіпкер. Дегенмен, жазушы 
сол жағымсыз кейіпкердің бейнесін – діңгегі мықты, бұтағы қуарған ағаш қылмай, сол 
ағашта жылдың төрт мезгілі көрініп, ыстығы мен суығы, желі мен жаңбыры, найзағайы 
мен бұлты үйірілетін, басына құзғын қарға да келіп қонатындай алып бәйтерек етіп 
суреттейді. Олай дейтін себебіміз, сол кездегі орыстың отарлау саясатына, елге 
көрсеткен қысымына қосылып, ескі рулық-феодалдық қоғамның бір ұшын жібергісі 
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келмейтін – Құнанбай болатын. Абайға: «Жайдақ су сияқты әркімге бір күліп, көпшіл 
болма, жайдақ суды ит те, құс та жалайды» - деп, халыққа өз билігінің өктемдігін 
асыра қолданатын. Өз пайдасы мен ел алдындағы абыройын асқақтату мақсатында, 
дін жолын ұстанып, мұсылманша хат танып, Аягөз, Қарқаралы мешіттерін салғызады. 
Оған қоса, атағын елге таныту үшін арғын елін жинап, әкесі Өскенбайға ас береді. Бұл 
ұлы дүбірге асты да, малды да әр үйден, әр елден сауын айтып жиғызады. Құнанбайдың 
қаталдығын, жан баласын аямай, бір малға күні қарап отырған кедей-кепшіктің 
мүлкінде алудан тайсалмайтын бейнесін Өскенбайға берген асы анық көрсетеді. 
Осындай озбырлығының арқасында, Арғын мен Тобықты руына тісін батырған 
Құнанбайды ел арасында «қарадан қан болған» деген аңыз айтылған. Өтеген батырдан 
тараған бұндай асыл ұрпақтың тұқымынан қысым көреміз деп ешкім ойламаса керек-
ті. Орыс старшындарымен қоян-қолтын араласып, болыстығын ұзартып, солармен 
ауыз жаласып, жемқорлық арқылы патша өкіметінің сенімді өкілі болған. Аға сұлтан 
болғаннан кейін, ешкімнің алдынан көлденең кесе алмайтынын біліп, билігін одан 
бетер асыра сілтейді. Құнанбайды патша билігін жақтар, айдауында жүріп, айтқанына 
көнер қолшоқпар деп ойлау да қате түсінік. Себебі, өз кезегінде, орнымен, ретімен 
оларға да өз айтқанын жасатып, өзіне иілдіртіп отырған. Тап тартысы, ру таласы, 
ағайын арасындағы араздық Құнанбай шеңберінде өрбиді. Абайдың адам қолына билік 
тисе тез өзгеріп, масаттанып кететінін қара сөздерінде талай айтқан. Мүмкін, әкесінің 
осыншалықты қатыгездігін көргеннен түйген ойы болар. Әке қатыгездігін Қодар мен 
Қамқа өлімінен, қарындасы Кәмшаттың жайынан, Жігітек руымен соғыстарда айқын 
көрінеді. 

Эпопеяда Абайдың түр-сипаты Құнанбайдан өзгеше. Құнанбай мінезі мен 
бейнесі: көзі өткір, ұзын бойлы, денелі, ақ сұр, қатал, қайырымсыз, сұсты, оған қоса 
қайтпайтын қайсар мінезді, қазымыр кісі. Оған қоса, Өтеген батырдың тұқымы 
болған соң арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, көкбөрінің ұрпағы екенін 
дәлелдердей балуандай денесі бар тектіден туған адам тегіне тартпай қоймасы анық. Ел 
басқару, аға сұлтан болу оңай іс емес. Оған мықты жүрек, қайтпас қайсарлық, жығылмас 
жігер, мұқалмас мінез қажет. Осы қасиеттердің барлығын бір бойында жинақтай алған, 
жинап қана қоймай тең ұстай білген Құнанбайда ақылдылық пен терең ой, айла мен 
амал шарғысы да жоқ емес. Өйтпегенде, Алты алашқа ортақ Абайдай Ұлы перзент 
дүниеге келер ме еді? Әлбетте, жоқ. Ақтамберді жырау айтқандай, перілердің деміне 
бітіп, шілтеннің шылауы тиген, өзінен асып туған арғымақ аттай, көзінде оты жанып 
тұрған Абайдай дара да, дана тұлға Құнанбайдай балуаннан тумағанда кімнен туар еді. 
Ел алдында сөз бастап, шешендігімен де ерте танылған, дүйім жұртты аузына қарата 
алатын, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін айтатын Құнанбайдың Абай сөзінен 
тұтылып та, ұтылып та қалатын кездері болатын. Кемшілігі де осы болар. Романда әке 
мен баланың диалогынан кейін, әкесі бір нүктеге қадалып, тіл қата алмай, ұзақ қарап 
қалатын сәті бар. Өзі де мойындайды қай мінезің қасиетті болса, сол мінезің мінің деп. 
Құнанбайдың тағы бір ерекшелігі – байқампаздық қасиеті. Абайдың өзгеше, даналық 
қасиетін, қабілетін ерте тануы, алыстағыны аңғартатынын байқатады. Адам да жаны 
бар ет пен сүйектен жаратылған тіршілік иесі. Қартаяды, қалжырайды, шаршайды. 
Жетпіс жасқа келіп, меккеге барып, онда жарты жыл тұрып келген Құнанбай бойында 



“Абай әлеміне саяхат”

115

бұрыңғыдай албырттықты байқай қоймайсыз. Қажы Құнанбай атанып келген соң, ел 
ісіне де араласпай, жасаған озбырлықтары мен күнәсі үшін кешірім сұрап, дәурені өтіп, 
кәріліктің кейпін мойындағандай оңаша жүреді. Өмірінің соңын хақ жолында өткізген 
қажы Құнанбай жетпіс тоғыз жасында өмірден өтеді. 

Қорыта айтқанда, ашкөздікке салынған адамның Алла алдында да, ар алдында да 
еш абыройы болмайды. Адам адамнан құтылар, бірақ пиғылынан құтылмас. Сондықтан, 
пайдасыз пиғылдың шырғалаңына шырғалмас үшін, «құнанбайшылыққа» бой берме 
дегендей жазушы, өз оқырманына мансап пен атақты, билікті қуалаған адамның 
адамшылығы жоғалатынын Құнанбай бейнесі арқылы жеткізген.
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Нұр-Сұлтан қаласы,
№3 мектеп-гимназия

Абай Құнанбаев өлеңдерінің тәрбиелік мәні

Сеилбаева Раушан Картаевна

Сабақтан тыс сынып сағаты:
Тақырыбы:  «Абай Құнанбаев өлеңдерінің тәрбиелік мәні»
Мақсаты: 
Абай ақынның даналығын, рухани асыл мұраларын насихаттау, оның 

шығармаларының қуатынан нәр алып,  мәнін өмірде өз қажетіне дұрыс қолдана білуге 
үйрету.

Көрнекіліктер: Абай  портреті, эпиграф жазылған плакаттар,  кітап көрмесі, 
слайд, бейнероликтер. 
Баяу әуен орындалып, тақтаға  оқушылар шығады.   
Әуен:  «Айттым сәлем,Қаламқас»

Шаттық шеңбері 
Аңсар:
Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,
Соқыр мылқау танымас тірі жанды.
Үсті-басы ақ қырау түсі суық,
Басқан жері сықырлап келіп қалды.?
Дарья:
Ғылым таппай мақтанба, 
Орын таппай баптанба,
Құмарланып шаттанба
Ойнап босқа күлуге.
Бес нәрседен қашық бол, 
Бес нәрсеге асық бол, 
Адам болам десеңіз. 
Анна:
Тілеуің, өмірің алдыңда, 
Оған қайғы жесеңіз. 
Өсек, өтірік, мақтаншақ, 
Еріншек, бекер мал шашпақ — 



“Абай әлеміне саяхат”

117

Амина:
Бес дұшпаның білсеңіз. 
Талап, еңбек, терең ой, 
Қанағат, рақым ойлап қой — 
Бес асыл іс, көнсеңіз. 
Адина:
Сөзіне қарай кісіні ал, 
Кісіге қарап сөз алма. 
Шын сөз қайсы біле алмай, 
Әр нәрседен құр қалма.

Сахнаға Абай шығады. (Үстел тұр.Үстел үстінде шам жанып тұр. Абай 
ойланып отыр. Отырып ойлана өлең оқиды.
Жүрегімнің түбіне терең бойла,
Мен бір жұмбақ адаммын оны да ойла.
Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім,
Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма.                         (Тұрып,шығып кетеді.)

Мұғалім:
Қане, бұл кім?
Әрине,ол -Абай  атамыз
Мұғалім сөзі:

Бүгінгі біздің ашық сынып сағатымыздың тақырыбы: Абай Құнанбаев 
өлеңдерінің тәрбиелік мәні»
Сабағымыздың мақсаты: Абай ақынның даналығын, рухани асыл мұраларын насихаттау, 
оның шығармаларының қуатынан нәр алып, мәнін өмірде өз қажетіне дұрыс қолдана 
білуге үйрету. 
Көп адам дүниеге бой алдырған,
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған,
Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы,
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған, - деп төрелігін өзі шешкен Абай атамыз  жарқын 
бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен бірге 175 жыл бойы өмір сүріп келеді  
және мәңгі өмір сүре де бермек! 

Балалар, Абай атамыз туралы мағлұмат беріп,шығармашылығынан көрме 
ұйымдастырып мектебіміздің кітапханашысы-Қарлыған Алтайқызы келіп отыр. 
Ендеше, сөз кезегін берсек. 

Қандай да бір қиындықтан шығар шешімді ата- баба жолынан табасың. 
Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру бағдарламасын жариялап елге 
айтқаны осыған сияды.  
«Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты- ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз 
жаңғыру дегеніңіз құр жаңғырыққа айналуы оп- оңай. Егер жаңғыру елдің ұлттық 
рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды». 

Олай болса, рухани жаңғыруды біз сонау ерте кезден бастау алатын ата- 
бабаларымыздың өнегелі сөздерінен, жаухар жырларынан аламыз. Ендеше, кемеңгерді 
кеңінен таныту, оның жүрегіне терең бойлау - қазақ баласы үшін рухани тәрбиеге 
сусындаудың  негізгі жолы. Ұлттық сананы өзгерту үшін ең әуелі жеке адам санасы 
сілкінуі тиіс. Бұл заңдылық Абай ілімінің бойында тұнып жатыр. Ойшыл қоғам 
тәрбиесі жеке тұлға тәрбиесінен басталатынын көрсетті.  Өйткені «Адам түзелмей, 
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заман түзелмейді», - деп жаңғырта  айты тобырдың ішінде тұлға жүрмесе мәнінен 
айырылытанын меңзеп, не болады өңкей нөл деп налиды.  Олай болса, кемеңгер 
ақынның жан дүниесіне тағы бір тереңірек үңіліп, даналықтың нәр бұлағынан сусындап 
көргеніміз дұрыс болар. 

Ақын нені көкседі, нені мұрат тұтты? Бүгінгі сабағымызда біз «Абай әлемі – 
асыл қазына» деген тақырыпты ашуға тырысайық. 
Балалар 3 топқа бөлініп, отырғызылды.
1 топ-ЖАЗ 
2 топ-КҮЗ
3 топ-ҚЫС
1- кезең: Зерттеу жұмысы

Алдын ала зерттеу жұмыстары бойынша тапсырмалар бөлініп берілген болатын, 
осы зерттеу жұмыстары бойынша ақпарат беру үшін ортаға кезектесіп топ басшылары 
шығады. 

Тақтада бейнеролик көрсетіледі.
Слайд 
1-топ: Қала тұрғындарынан сұхбат. Мониторинг
Барлығы – 15 адам

Абай шығармашылығы, өлеңдері туралы
көп мәліметтер біледі

7 адам

Абай өлеңдерінен үзінді біледі 5 адам
Абай туралы мүлдем білмейді 1 адам
Сұхбат бергісі келмеген 1 адам
Ұмытып қалған 1 адам

Ұсыныс: Қала тұрғындарына Абай өлеңдері, Абайдың қарасөздері жазылған 
парақшаларды тарату.
2-топ: Отбасы мүшелері 
Барлығы –  20 адам

Абай шығармашылығы, өлеңдері туралы көп 
мәліметтер біледі

 8 адам

Абай өлеңдерінен үзінді біледі 7 адам
Абай туралы мүлдем білмейді -
Сұхбат бергісі келмеген 3 адам
Ұмытып қалған 2 адам

Ұсыныс: үйде тоңазытқышқа, айнаның алдына Абай өлеңдерін, қара сөздерін жазып 
іліп қою. 
3-топ: Мектеп оқушылары
Барлығы – 20 оқушы

Абай шығармашылығын толық біледі 10 оқушы

Абай  шығармашылығы жайлы сұраққа 
жауап бергісі  келмегендер 

8 оқушы 

Абай шығармашылығын біледі, бірақ
ұмытып қалғандар

2 оқушы

Ұсыныс: Мектепте сынып кабинеттеріне, сынып бұрыштарына, есіктерге Абай 
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өлеңдері жазылған парақшаларды іліп қою.
Топтар бір—біріне кері байланыс жасау.
2- кезең.  Көрініс:  «Он жетінші қара сөз»
Автор: Зарина
Қайрат: Ислам
Жүрек: Лиза
Ақыл:Сафина
Ғылым: Адина
3- кезең 
1.«Еркін микрофон» Әр топтан  оқушылар шығып Абайдың өлеңін немесе қарасөзін  
мәнерлеп оқиды.
2. «Еркін жазу» әдісі. «Абайдың ойы- біздің көзқарасымыз» Топта Абайдың  өлеңін 
талдау жасау
«Көзімнің қарасы»  
Орындайтын: Айтолқын мен Алтынай 
4-кезең  «РАФТ» әдісі
Рөл- оқушылар
Аудитория – ұстаздар
Форма- Тілек хат 
Тақырып – «Сізге тілек тілеймін»
Шарты: Абай өлеңдерін немесе қара сөздерінен үзінді келтіре отырып, өзіңе ұнаған 
қонаққа тілекхат жазу.

Қорытынды: 
“Адаспай тура іздеген хакімдер болмаса, дүние ойран болар еді”,- деп хакім Абай өзі 
айтып кеткендей,  Абайдың ілімі бүгінгі күнге ғана емес, болашаққа да, қазаққа ғана 
емес, күллі адамзатқа да қажет. Абай мұрасы - білімдеріңді толықтырып, ертеңгі күнге 
деген сенімдеріңді нығайтып, алға қойған мақсатқа жету жолындағы  талаптарыңды 
жоғары жетелейтіні анық. Сондықтан ұлы ақынның әр өлеңін, даналық ойларын 
көңілдеріңе тоқып, жүректеріңмен сезіне біліңдер!
Рефлексия
Бүгінгі сабақта қандай қиыншылықтар кездесті?
Қиыншылықтарды  кімнің көмегімен жеңдің?
Сабақтың қай кезеңі сен үшін қызықты болды?
Қай топтың жауабы сәтті шықты?
Бүгінгі сабақтан қандай ой түйдіңдер?
-Балалар, сабағымыздың соңында бәріміз бірігіп Абай атамыздың өлеңін бірге оқысақ 
деймін:
«Әсемпаз болма әрнеге»
Ұсыныс: «Құлақтан кіріп бойды алар.... » тақырыбында  әдеби эстафетасын бастау
1-топ: Қала тұрғындарынан сұхбат. Мониторинг
Барлығы – 15 адам

Абай шығармашылығы, өлеңдері туралы көп 
мәліметтер біледі

7 адам

Абай өлеңдерінен үзінді біледі 5 адам
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Абай туралы мүлдем білмейді 1 адам
Сұхбат бергісі келмеген 1 адам
Ұмытып қалған 1 адам

Ұсыныс: Қала тұрғындарына Абай өлеңдері, Абайдың қарасөздері жазылған 
парақшаларды тарату.
2-топ: Отбасы  мүшелері 
Барлығы –  20 адам

Абай шығармашылығы, өлеңдері туралы көп 
мәліметтер біледі

 8 адам

Абай өлеңдерінен үзінді біледі 7 адам
Абай туралы мүлдем білмейді -
Сұхбат бергісі келмеген 3 адам
Ұмытып қалған 2 адам

Ұсыныс: үйде тоңазытқышқа, айнаның алдына Абай өлеңдерін, қара сөздерін жазып 
іліп қою. 
3-топ: Мектеп оқушылары
Барлығы – 20 оқушы

Абай шығармашылығын толық біледі 10 оқушы
Абай  шығармашылығы жайлы сұраққа 
жауап бергісі  келмегендер 

8 оқушы 

Абай шығармашылығын біледі, бірақ
ұмытып қалғандар

2 оқушы

Ұсыныс: Мектепте сынып кабинеттеріне, сынып бұрыштарына, есіктерге Абай 
өлеңдері жазылған парақшаларды іліп қою.
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Шымкент қаласы,
№6 Ж. Баласағұн атындағы жалпы білім беретін мектебі

Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан

Сманалиева Анар Еркінбайқызы

Биыл Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толады. Халқымыздың ұлы 
перзентінің мерейтойын лайықты атап өту үшін арнайы құрылған комиссия дайындық 
жұмыстарын бастап кетті. Мемлекет көлемінде және халықаралық деңгейде ауқымды 
іс-шаралар ұйымдастыру жоспарланып отыр. Бірақ мұның бәрі той тойлау үшін емес, 
ой-өрісімізді кеңейтіп, рухани тұрғыдан дамуы мыз үшін өткізілмек.

Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың жаңа әдебиетінің 
негізін қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел тарихында өшпес із қалдырғаны 
сөзсіз. Оның өлеңдері мен қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, тіршілігі, 
дүниетанымы, мінезі, жаны, діні, ділі, тілі, рухы көрініс тауып, кейін Абай әлемі деген 
бірегей құбылыс ретінде баға ланды.

Өткен жылы Абайдың шығармаларынан үзінді оқу эстафетасы өтті. Ләйлім 
атты оқушы қыз ұсынған бұл елдік шараға мен де қатысып, қолдау көрсеттім. Мектеп 
оқушыларынан ел азаматтарына, тіпті әлемдік деңгейдегі танымал тұлғаларға дейін зор 
қызығушылық танытып, лезде іліп әкеткен бұл бастама бірнеше айға ұласты. Соның 
арқасында бүкіл Қазақстан Абай мұрасын тағы бір зерделеп шықты. Бұл – Абайға деген 
құрмет әрі ұрпақты тәрбиелеудің тиімді тәсілі. Абай жырларын оқу челленджі биыл, 
ақын мерейтойы тұсында жаңаша жанданады деп сенемін.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында қоғамдық сананы қайта түлетудің маңыздылығы туралы айтты. 
Ұлттық сананы сақтау және оны заман талабына бейімдеу мемлекеттік маңызы бар 
мәселеге айналды. Өйткені сананы жаңғырту арқылы ХХІ ғасырда еліміздің тың 
серпінмен дамуына жол ашамыз.

Осы орайда Абай мұрасының тигізер пайдасы зор деп есептеймін. Ұлы ақынның 
шығармалары бүгін де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Абайдың ой-тұжырымдары 
баршамызға қашанда рухани азық бола алады. Сондықтан ұлтымызды жаңғырту ісінде 
оның еңбектерін басшылыққа алып, ұтымды пайдалану жайын тағы бір мәрте ой 
елегінен өткізген жөн.
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Мен бұл мақалада Абай сөзінің бүгінгі заманымыз үшін көкейкестілігі, ақын 
шығармаларынан халқымыз қандай тағылым алуға тиіс екендігі жөнінде жұртшылықпен 
ой бөліскім келеді.

Мен өз басым Абайды жаңаша танудың көзқарасы, Абайдың біздің ұлттың 
мәңгілік ел болу жолындағы айтқан сөздері, одан қалды Абайды бүгінгі күні мемлекеттік 
іспен байланыстыра сөйлеу, Абайдың бай мұраларын әлемге таныту, Абайды өзіміз 
тану арқылы оны әлемге таныту мәселесі ой-толғау еңбегінде жақсы көтеріліп отыр.

Ұлы ақынның өсиеті – ел еркіндігі мен бостандығы. Сондықтан, Абай мұрасына 
тәуелсіз жастардың көзқарасы қажет екені анық. Біздің елімізде көңіл көзі ашық, 
талапты, ынталы, жігерлі, жүрегі жылы, көкірегі ояу, білімді жастарымыз көбейе 
берсін!!!
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Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қаласы,
«№6 Хромтау гимназиясы

Абай Құнанбайұлы өлеңдерінің тәрбиелік мәні

Спанова Ақгүл Спанқызы

«Абай әлемі жеті түнде адастырмас Темірқазық іспетті...
Н. Ә. Назарбае

Абай – қазақтың маңдайына біткен дана Абайы, дара Абайы, қазақтың бас 
ақыны, алтын хакім, қазақ жырының пайғамбары, асыл сөздің кені, өлең сөздің құдіреті. 
Айта берсек, ақынға берген баға да, қосқан метфора мен теңеу де жеткілікті. Мұның 
бәрі құр әсіре сипаттау, әдемі сөз өрнегі ғана емес, ақынға берілген шын мәнісіндегі, 
тура мағынадағы нақты баға.  Өз заманының көзі ашық адамдарынан бастап, бүгінгі 
ХХІ ғасырға дейін барша Абайтанушы, зерттеуші ғалымдар Абай Құнанбайұлының 
құбылысына, тереңдігіне, әр ісіне, әр сөзіне үңілген сайын таңдай қағып, таңданумен 
келеді. Оның қайталанбас сөз өнері мен терең философиясын таныған сайын жаңалық 
ашып, тереңдеген сайын мұхит түбінде жатқан маржанға кезіккендей ғажап әлемнің 
есігі айқара ашылатынын мойындайды. Қолына қалам алып, ақ параққа бір сөз жазғысы 
келген әр қазақтың ең алдымен жүгінетін төрешісі, бет түзейтін құбыласы,  шешусіз 
сұрағының әділ таразысы, айнымас ақылшысы, барар жолын анық көрсетер сенімді 
бағдаршысы – Абай сөзі, Абай мектебі, Абай әлемі. Абайдан кейінгі шыққан өлеңші 
болсын, жазушы болсын, зерттеуші болсын Абайды оқымай, Абайдан үлгі алмай, 
Абайдан үйренбей әрекет қылған емес. Бұл туралы абайтану ғылымының негізіні 
қалаушылардың бірі, қазақ әліпбиінің атасы, Ахмет Байтұрсынұлы «Қазақтың бас 
ақыны» мақаласында былай дейді: «Абай сөздері дүниеде қалғаны -  қазаққа зор бақ». 
Ал абайтану ғылымын бір белеске шығарған, аз ғұмырында мәңгілікке қалатын сөз иесі 
болып қалған Сұлтанмахмұт Торайғыров:

Асыл сөзді іздесең,
Абайды оқы ерінбе.

Адамдықты көздесең,
Жаттап, тоқы көңілге.
Сөз мәнісін білмесең,
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Өлең оқып не керек?
Не айтқанын сезбесең,

Жарапазан не беред? – дейді. 
Өз зиялыларымыз түгел осылайша пір тұтқан Абай Құнанбайұлын бүгінгі жас 

ұрпақ тани ма? Айтқан сөзінің мәні мен мағынасын жете түсініп жүр ме? Ахмет айтқандай 
осы бақтың қадір-қасиетіне жете алып жүр ме? «Өлең сөздің ұқсаған құдіретіне 
деп» қарт Жамбыл сүйсінген, «Шын хакім, алтын хакім» деп Мағжан тамсанған, 
«Абай – дана, Абай – дара қазақта» деп Сұлтанмахмұт асқақтақан ақын еңбектерін 
жастарымыз санасына терең сіңіріп, өміріне ұстана алып жүр ме? Асқақ арманға 
қол созып, биік мақсатқа ұмтылғанда ең басты тірегі Абай бола алтынын түйсігімен 
сезіне алды ма? Осы сияқты сұрақтар көңіл түкпірінде әрі қарай жалғаса береді. Ал 
осы сауалдарды тарқатып, жауап іздеп көрейікші. Бірде теледидарда, республикалық 
деңгейдегі бір бағдарламаға Алматының барлық ЖОО студенттері жиналған екен. 
Сол кеште жастардың Абайға қатысты ақпаратарды шатастырып, мүлде хабары жоқ 
екенін көргенде ішім қан жылады. Көпке топырақ шаша алмаймыз өте білімді, саналы 
ұрпағымыз жеткілікті, болашағынан үлкен үміт күттіретін толқын келе жатыр, бірақ, 
мен деген оқу орнында оқыса да рухани жұтаң, жан байлығын кейін қойған, Абайды 
білмек түгіл өзінің ата – тегін де жөндеп танымайтын, білгісі келмейтін өрендеріміздің 
де бар екені ащы шындық. Осындай күйге қалай жеттік? Бұл жастардың кінәсі емес, 
үлкендердің, аға буынның жіберген кемшілігі. Өмірге келген әр сәбидің көзін ашып, 
тілі шыққаннан Абай нәрімен ауыздандырып, Абай бұлағымен сусындатсақ бүгінгідей 
тығырыққа тірелмес едік. 

Қазақстанның тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың ұсынысымен ақынның 150 
жылдық мерей тойын ЮНЕСКО болып тойладық. Сол үлкен жиында Елбасы:  «Абай 
әлемі жеті түнде адастырмас Темірқазық іспетті. Соған қарап, тірлігіміздің дұрыс-
бұрысын сараптай аламыз. Өйткені жанды жегідей жеп жүрген көп сауалдың жауабын 
Абай әлдеқашан айтып кеткен. Абайды оқып отырып-ак, көштің басын баяғыда-ақ 
жөнге салып алуға болатын еді. Сорлатқанда, біреудің уақыты жетпейді, біреудің 
ұғымы жетпейді, біреудің атымен зауқы жоқ» деген еді. Осыдан кейін Білім және ғылым 
министрлігі 9,10,11 – сыныптары үшін «Абайтану» курсын бекітіп, міндетті түрде 
оқытуды бастады. Бұл Абай Құнанбайұлының шығармашылығын келешек ұрпаққа 
танытуда жасалған үлкен сүбелі іс болды. Үстіміздегі жылы қазақтың Абайының 175 
жылдығы, бұл жылдан да күтеріміз зор. Абайын халқына таныта түсетін, әсіресе, 
жас ұрпаққа жақындата түсер үлкен шаралар, оң өзгерістер, тың жобалар болар деп 
үміттенеміз. 

Бүкіл саналы ғұмырын Абай әлеміне арнаған, Абай есімін қазақтың өзіне танытып 
қана қоймай, әлемге паш еткен Мұхтар Әуезов: «Мен Абай тереңінен шөміштеп қана 
іштім» деген екен. Тереңнен ойлап қарасақ, шөміштеп қана ішкен Мұхтардың жеткен 
жетістігі, қазақтың әдебиеті мен мәдениетіне қанша баға жетпес еңбек сіңіріп кеткені 
баршамызға белгілі. Қазақтың әр баласы ең болмаса, қасықтың ұшымен дәмін көріп, 
тамшыдай болса да тамырына нәр алса, ең болмағанда қарапайым саналы азамат болып 
қалыптасар еді. Ал бізге одан артық не керек?

Абай зерттемеген, Абай жауабын таппаған өмірдің сауалы жоқ десе болады. 



“Абай әлеміне саяхат”

125

Ақынның сол дүниені жекізудегі өте қарапайым сөз қолданысының,  сөз шеберлігінің 
қара қылды қақ жарғандай нысанаға дәл тиетіні соншалық оны енді басқа сөзбен 
ауыстырып айту мүмкін емес. Абайдан асып, әдемілеп айту да мүмкін емес, одан артық 
түсінікті етіп жеткізу де мүмкін емес. Бүгінгідей ғылым мен техниканың ғажайып 
дамыған заманында «Адам» болып қалу қиынға соққан кезде, Абай сөзі бұрынғыдан 
да артық керек. Абай әлемі - жас шыбықтай бой тартып, енді өсіп келе жатқан өскелең 
ұрпағымызды қоғамдағы түрлі жағымсыз, жамандықтан қорғайтын ең мықты «анти 
вирусымыз» болмақ. 

Жас ұрпағымыз «Алладан қорық, адамнан ұял», «Пендені сүй, Алланың 
хикметін сез», «Біріңді қазақ, бірің дос көрмесең істің бәрі бос», «Адамзаттың 
бәрін сүй, бауырым, деп», «Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың 
елден ерек» деген асыл сөздерін өмірлік ұстанымына айналдыра алса, қашық бол деп 
ескерткен бес дұшпаннан бойын аулақ ұстап, жүрегіне мәңгілік орнататын бес асыл 
қасиетін бекем ұстанса, жаман мен жақсының ара жігін айырғаны емес пе? Ал жақсы 
мен жаманның арасын ажырата білсе, айсыз қараңғы түнде белгісіз бағытқа жол тартса 
да адаспай, шаршамай жол табатыны сөзсіз. «Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым 
сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер жанбай жатып сөнсеңіз», «ақырын жүріп, анық бас», 
«өзіңе сен, өзіңді алып шығар еңбегің мен ақылың екі жақтап» деген өсиеттерін  
ұстанған әр шәкірт өз өмірін өзі реттеп, білімі мен ақылын қару еткен саналы азамат 
болары хақ. Ақын ұсынған «толық адам» философиясының кілті де сонда жатыр. 
Еліміздің ертеңін еңселі етер жас толқынымыздың әрқайсысы «Толық адам» болатын 
болса, ол – үлкен жеңіс, үлкен жетістік.

Ұлт жанашыры Ахмет Байтұрсынұлы өсиет еткен түйінді ойларды қарасақ, 
Абайды халыққы таныту үшін бірнеше ұсыныс берген екен: біріншіден, «Абайды 
қазақ баласы тегіс танып, тегіс білуі керек», екіншіден, «Абай сөзі дүниеде қалғаны 
– қазаққа зор бақ. Бетін түзеп жөн сілтеген кісілерге де, сілтеген жолды ылақпай 
тұп – тура тапқан адамға да қазақ балалары талай алғыс берер», үшіншіден, «Абай 
шығармашылығы ұлттық сөз өнерінің тұтастай бір жаңа дәуірінің тың көркемдік –
эстетикалық арнасының бастауы» деген екен. 

Олай болса, сөзімді қорытындылай келгенде, Абайды оқытудың, танытудың 
жолдарын қарастырып,  әдістерін жинақтау – бүгінгі күннің кезек күттірмес мәселесі 
дер едім. Бүгінгідей ақпараттар көзі мен легі шарықтап тұрған шақта, ұлт болашағын 
сара жолға салуда, Абай біздің ең басты рухани қаруымыз. Саналы ұрпақ тәрбиелейміз 
десек, Абайды білгізу парыз, парыз ғана емес міндет.
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ШҚО, Үржар ауданы, Үржар ауылы,
«Абылайхан атындағы орта мектеп-балабақша»

Абай өлеңдерінің тәрбиелік мәні

Садыкова Амангайша Кабдешовна

«Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін,
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін.
Көкірегі сезімді, тілі орамды
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін…», - деп Абай атамыздың сөздерімен өз 

эссемді бастағым келеді.
2020 жылы халқымыздың ең аяулы перзенті мен ең дана ұстазы Абай 

Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын атап өтіп жатырмыз. Абайдың аты 
жаңаша асқақтап, халқымыздың мәртебе-мерейі жаңа биікке көтерілуде. Абайдың 
ежелден-ақ әкенің баласы болмай, халықтын баласы болуды армандағаны белгілі. Сол 
көксеген мұратына жетіп, барша әлемге аты қадірлі, сөзі өтімді, пікірі қымбат адамзат 
ардағы, адамзат ақыны, адамзат ақылманы болып отыр. Осы шараға байланысты 
тек Қазақстан ғана емес, басқа да мемлекеттер өздерінің үлестерін қосып жатыр.
Чехия, Франция мен Германия сынды әлемдік елдерде әр түрлі шаралар өтіп жатыр. 
Абзал ақынымыздың асыл мұрасы идеология табанында тапталып қалмай, жаңа 
ұрпақтармен бірге жасайтын мәңгілік құбылысқа айналды. Онын қадір-касиетінің өз 
аумағымызбен шектеліп қана қоймай, іргелес халықтар мен елге де кеңінен танымал 
бола бастағанына масаттанып, марқаюдамыз. Дүние жүзі халықтары Абайды тану 
арқылы оны туып, өсірген халқын, елін тани бастады.

Абай мұрасының тәрбиелік мәні, тағылымдық бағыт бағдары жайында сөз 
қозғағанда, алдымен ойға оралатын Абайдың өз басының адамгершілігі. Ақыл 
мен қайратты, білім мен адамгершілікті тең ұстаған ақын шығармаларына деген 
ілтипатымыз, құштарлығымыз күн санап артқандай. Ақын шығармаларына, оның 
терең мағыналы, күні бүгінге дейін мәнін жоймаған ой-тұжырымдамаларына деген 
қажеттілік одан да артық. Оның кіршіксіз, таза, ақ жүрегінен тебірене туындаған 
жырлары адам жанына қуат беріп, жанға жайлы, ыстық леп ескендей күйді кешесін.

Абай өз шығармаларын ұрпаққа – жаңа заман жастарына арнады. Абайдың 
шығармашылық қызметінің негізгі мақсаты – адам тәрбиесі. Ұстаз сөзінің биік 
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мағынасы Абай атамызға орынды айтылған. Абай халқымыздың үлкені мен кішісіне, 
ұлы мен қызына, әкесі мен баласына еңбек пен адамгершілік, өнер мен білім, өнеге 
мен тәлім, достық-жолдастық, парыз бен қарыз сияқты қасиеттердің асыл үлгілерін 
өлеңдері мен қара сөздері арқылы  шебер жеткізе білді. «Адамның білімі, өнері 
– адамшылықтың таразысы» деп санаған Абай білімді барлық атақтан, құрмет пен 
беделден, байлықтан жоғары қояды. Ақын адамның ең қымбат кезі – жастық шақты 
оқуға, ғылымға, жұмсауды еске салады. Ойын-сауықты кейін қоя тұрып, алдымен 
ғылым жолында еңбек ет, ізден, білімдіден үйрен, үлгі ал, солардай болуға тырыс дей 
келе: 

«Дүние де өзі, мал да өзі
Ғылымға көңіл бөлсеңіз
Білгендердің сөзіне,
Махаббатпен ерсеңіз…», - деген тұжырым ұсынады.

Абай болашақ ұрпаққа сөзін осылай арнады. Бұл өткеннің құлазыған 
ғасырларынан өзіне бейтаныс, басқа, бірақ жарқын болашаққа сенімді жол салған 
ақынның айтқан сөздері еді. Даланы торлаған надандық түнегіне ол шамшырықтай 
сәуле төкті және таңы атып, күні шығатын жаққа апаратын жолды өз халқына талмастан 
көрсетті…

Ақын Абай қазақтың суырыпсалма поэзиясын шын мәніндегі реалистік жазба 
поэзияға айналдырды. Бұрын-сонды көтерілмеген такырыптарды көтерді. Бұрын-
соңды үрдіске енбеген жанрларды үрдіске енгізді. Сырт сипаттау, сырт дәріптеуді 
қойып, адамның ішкі жанына үнілетін, болмыстың тұңғиық қалтарыстарын ашатын 
аса мәнді философиялык-әлеуметтік лирика туғызды. Абайдың ойшылдылығы мен 
зерттеушілігі де өз заманының шым-шытырық кайшылыққа толы шындығын белгілеп 
берді. Сол кезде шығарған өлеңдері: «Мәз болады болысың», «Болыс болдым мінеки» 
т.б.

80 жылдарға дейін Абай өз өлеңдерін замандасы Көкпай атынан таратып жүрген, 
1886 жылдан бастап өз атына көшірген. Осы жылдары Абай «Интернатта оқып жүр», 
«Ғылым таппай мақтанба» деген өлеңдерін жазды. Мұның бәрін ақын кейінгі ұрпаққа 
айтар өсиеті үлгісінде жазған. Барлық өлең шумақтарында ақын данамыз «ғылым» 
деген сөзді қайталап айта отырып, адам бойындағы қазынаның үлкені және әрбір жігерлі 
жастың талпынатын арманы ғылым болуы керектігін түсіндіреді. «Интернатта оқып 
жүр» өлеңінде Абай әлгі ойларына тың пікірлер қоса отырып, әсіресе сыншылдыққа 
акцент қойған. Ақын патшалық ел билеу жүйесіне, оқыту тәртібіне де сын айтады.

Аз халықты да, көп халықты да бауырластыратын рухани ыкпалдастық деп 
түсінді. Адамға адам баласының бәрін дос санады. Оны батысқа, шығысқа, алысқа, 
жақынға бөлмей, біртұтас кұбылыс ретінде қарастырды. Дала өмірін түзету үшін 
толассыз жетіліп, толассыз шыңдалып жатқан адамзаттық қауымдастықтын тыныс-
тірлігіне үңілу кажет болды. Сөйтіп, ол өз дәуіріндегі өз жұртының әлеуметтік 
болмысымен шектелмей, оны қалай сауықтыру мен сауаттандырудың амалын іздеді. 
Орыс әдебиетінің ұлы классиктерінің еңбектерін мол қамтып, терең зерттеген оқуы 
оның өмірге деген көзқарасын айқындаған. Ол Еуропа мәдениетімен таныса келе 
«Шығысым Батыс боп кетті» деген. Лермонтовтың «Бородино», «Теректің сыйы», 
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«Қараңғы түні тау қалғыпты», Пушкиннің «Татьянаның хаты», «Онегиннің ойы» 
т.б. туындыларды зерттеген 

Абайдың аудармалары – Абайдың өзіне де, өзгелерге де оның ақындығын 
танытқан, шын мәніндегі поэзиялық шығармалар, ақын орыс әдебиетін тек үйренуші 
емес, оларды қазақ даласына насихаттаушы, өзінің мазмұнына түрі сай, көркем 
аудармалары арқылы оның идеясы мен мазмұнын да, эстетикалық қасиеттерін де қазақ 
халқына дәл жеткізген.

Қорытындылай келе, біз ұлы дарамыз Абай Құнанбайұлының дәуірінде айтып 
кеткен насихаттарының әлі күнге дейін өзектілігін жоймағанын ұғындық. Оның 
адамгершілікке баулыған, тәрбиеге негізделген өлеңдері арқылы рухани азық алудамыз, 
адамдық сипатта бой түзеуге тырысудамыз. Демек бұл ақынның халықпен бірге 
жасағандығы. Ақын мұрасы – халықтың сарқылмас асыл қазынасы. Абай мұрасы – біздің 
ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға, адал адам болып қалыптасуымызға жол 
ашатын қастерлі құндылық. Абайдың өсиет-өнегесі өз актуалдыдығын жоғалтпай, ХХІ 
ғасыр ұрпағын жаңа биіктерге нық жетелейді.
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Шымкент қаласы,
№90 дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-гимназиясы

М. Әуезовтің «Абай жолы» романындағы Құнанбайдың бейнесі

Кемерова Гулнафис Мұхтарқызы

Бүгінде аңызға айналған тарихи күрделі бейнелердің бірі-қазақтың ұлы ақыны 
Абай Құнанбайұлының туылғанына 175 жыл толды.

Біздер, жастар осы ұлы Абайды М.Әуезовтің «Абай жолы» романы арқылы 
таныдық, білдік. Соның ішінде Абайдың әкесі, анасы, әжесі мен отбасы жайлы әр 
оқыған сайын түрлі қырынан әсіресе, әкесі Құнанбайды тани бастадық.

Құнанбай – ұлы Абайдың әкесі ғана емес, қазақ тарихында өзіндік орны бар 
шоқтықты тұлға болған екен. Ол кісі сөз ұстаған шешен, ел бастаған көсем, қарадан 
шығып хан болмаса да Қарқаралы уезінің алғашқы Аға сұлтаны болған. Төле би боп 
төрелік айтқан, телі мен тентекке тиым салған қатал билеуші, айналасына әділет 
орнатып, өнеге таратқан  өз заманының кемеңгер абызы бола білген жан. Тіпті 
Құнанбай-Кенесары көтерілісіне тікелей қатыспағанмен іштей тілеулес болған 
адам.Сойысқа мал, мініске көлік беріп астыртын көмектесіп отырғандығы жайлы 
ғалымдардың зерттеулерінен оқыдым.  

Менің ойымша, Абайды айтқанда Құнанбайдың еңбегін ұмытпауымыз қажет. 
«Құнанбай» - би, аға сұлтан, Абайдың әкесі, көрнекті қайраткер. Құнанбай жасынан 
палуан, найзагер болды, қатал да әділдігімен ерекшеленіп‚ әкесі Өскенбайдың 
тәрбиесінде ел билігіне араласты. Ол кері кеткен кер заманның жанкешті жоқтаушысы 
болды. Құнанбай алыс-жұлысқа, арпалысқа ғана емес, сөзге де жүйрік, шешен, тілі 
өткір, тиген жерін тіліп түсетін беделді, көреген адам болған.

Менің «Абай жолы» романын оқу барысында байқағаным, қазақта екі Құнанбай 
бар. Бірі-өмірде болған, тарихи құжаттар мен естеліктерде айтылатын нағыз Құнанбай. 
Екіншісі - Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы образ Құнанбай. 
Осы екі Құнанбайдың екіншісін халық жақсы таниды да, біріншісін жұрттан естігені 
болмаса, онша біле бермейді. Мен сол Құнанбай туралы айтпақпын…

Құнанбайды өз деңгейінде тереңірек танып ұғынуымыз үшін, алдымен Құнанбай 
өмір сүрген дәуірге көз жүгіртіп, ата-баба тарихы мен сол заманның саяси-әлеуметтік 
болмысын, қоғамдық ортасын білуіміз өте қажет. Ол үшін Құнанбайдың өзі ғұмыр 
кешкен заманы мен оның атасы Ырғызбай мен әкесі Өскенбайдың заманын салыстыра, 
сын көзбенен қарап, қазақ елінің әлеуметтік халін білмей, Құнанбайды жете тану қиын.
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Құнанбай қажы Өскенбайұлы - 1804 жылы Семей облысы, Шыңғыстаудың 
бөктеріндегі Ақшоқы қыстауындағы Өскенбай бидің отбасында дүниеге келген. 
Балғын зор денесі балуандыққа өткір көзі ерлікке, басы ақылдылыққа сәйкестене 
біткен. Әкесі молдадан оқытып, Құнанбай шала хат танып қалса да әкесі Өскенбайға 
келген хаттарды біріне-бірін салыстырып, өз талабымен хатты толық танып, түрікше 
жазылған кітаптарды еркін оқи алатын болған.

Бала кезінен бастап, Құнанбай өте ұғымды, зерек, алғыр, бір естігенін, оқығанын 
ұмытпайтын болған. Ол ес біле бастағаннан әкесінің қасында отырып, көп әңгіме 
оқиғаларды биліктерді естіп, қазақтың өткір сөздерін, мақал-тақпақтарын нақыл 
сөздерін, батырлар, эпостық жырларын, тарихи оқиғаларды жадына сақтап алатын 
болған.

Жас күнінен шешендік өнерге, сөз тапқыш әдіске бейім болады. Адамдық 
борышты қалай ақтау керек деген сұрақ Құнанбайдың ойынан ерте кезден орын алған. 
Бұл сұрақты әкесіне, басқа ел адамдарына талай рет қойса да, толық жауап ала алмай 
жүрген. Өз әкесі Өскенбай халыққа еңбек етіп, адал болу керек, арын, адамшылығын 
сатпау керек деген ақыл айтқан. Енді Құнанбай тарихта халық қандай адамдарды жақсы 
көретінін, қандай адамды мақтап құрметтейтінін қарастырған. Асқан балуандарды, ел 
жауын жеңген батырларды, ел қорғаған ерлерді сүйетінін аңғарған. Және ел үшін дауға 
түсіп, ел намысын жоқтап, елін білім-өнерге бастаған адамдарды сүйетінін байқаған. 
Қайткенде туған елге, арысы халыққа адал еңбек еткен адам – адамдық борыштан 
құтылып, шын адам атына ие болады деген байламға келеді. Құнанбай ел алғысын алмай 
амандыққа қол жетпейтінін сезеді. 
Құнанбай жасынан палуан, найзагер болды, қатал да әділдігімен ерекшеленіп‚ әкесі 
Өскенбайдың тәрбиесінде ел билігіне араласты.  Бір қызығы Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 
дерегіне сүйенсек қажы қой жылында туылған екен. Бізге жеткен мәліметтермен 
салыстырсақ, 1804 жылдан кері қарай қой жылы - 1799 ал, алға қарай санасақ - 1811 
жылды мегзейді. Демек, дәлел мен дәйек нақты емес, қолдағы бары болжам ғана. 
Сонымен қажының Анасы - Зере. 1785 жылы жалғанның есігін ашқан. Өскенбай бидің 
бәйбішесі. Азан шақырып қойған есім - Тоқбала. Өскенбай би 5 әйелінен 10 бала сүйген 
екен. Зереден - Құттымұхамбет (жасында дүниеден озған), Құнанбай, Тайбала атты 3 
сәби дүниеге келеді. Зере ананы Ырғызбай жұрты, барша ауыл адамдары «кәрі ана» 
деп атаған көрінеді. Көз көргендер: Зере ананы «өте сөзге шешен, қисса-дастандарды 
жатқа білетін, әңгіменің ажарын келтіретін жан еді» деп сипаттайды. Құнанбайдың 
анасы, ақын Абайдың әжесі Зере 88 жасында дүние салған.

Құнанбай қажының бір бойында астасып жатқан өнері, қайраткерлігі, 
шешендігі,ақындығы,данышпандығы тектілер тұқымының жалғасы екендігін айқын 
аңғартады. Қажы жасынан жауырыны жерге тимеген балуан, найзагер болып өсті, 
қатал да әділдігімен ерекшеленіп, әкесі Өскенбай бидің ел билеу ісіне араласады.1834 
жылы әкесінің орнына Күшік-Тобықты болысының старшындығына сайланады, осыдан 
бастап 1856 жылға дейін билік тізгінін қолынан  шығармаған. Халықтың игі істері үшін 
жанын аямай қызмет етеді, иман жолында, Алла жолында көптеген сауабты істердің 
басын қайырады. Әсіресе, аға сұлтандыққа сайланған соң, ойлаған ұлы армандарын 
жүзеге асыра бастайды. Әкесінің 40 жасынан асқан шағында дүниеге келіп, оның соңғы 
40 жылдық өмірін өз көзімен көріп,өскен Абай 1895 ж. баласы Әбдірахман дүниеден 
қайтқанда шығарған «Арғы атасы қажы еді...» деген жоқтау, жұбату өлеңдер Құнанбай 
туралы бар шындықты айтып, әкесінің ел суйсінерлік ерен тұлғасын жасады. Абайдың 
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суреттеуінше де Құнанбай - ізгі істерімен артына өлмейтін атақ қалдырған, мұнды, 
шерлі жоқ-жітіктердің қамқоршысы болған, ақылды, адал, жомарт, әділ адам болған. 

Ел еңсесін керегедей керіп, халыққа әкесіндей қамқор бола білген, Аллаға 
адалдықтан таймаймын деп серт берген Құнанбай бұл фәниде ажалмен де бетпе-бет 
келген тұстары да аз болмаған, бір емес екі рет. Халқы басшысын сүйсе, басшысы 
халқын сүйсе нағыз рухани болмыс-бітімнің қайнар көзі сода жатыр деп ұғарымыз 
сөзсіз. Сол сияқты Құнанбай да халқының сүйіспеншілігіне бөленген жан еді. Екі рет 
ажал алқымына тақалғанда елінің Тәңірге жалбарынып тілеген тілектері қабыл болып 
аманат жаны аман қалған деседі.  

Жасында Құнанбай кесек мінезді, қатты адам болған. Қаттылығы әншейін 
ағайынға емес, әке-шеше, жанашыр жақынға да бірқалыпты болған сияқты. Ақын 
Абайдың алдыңғы аталарындай емес, Құнанбай жайында ел жадында қалған аңыз-әңгіме 
аса көп. Себебі, Құнанбай өз тұсындағы ел билеушілерінің көбінен қатал, салмақты 
болады. Ақыл-ой да, қажыр-қайрат та, билік батылдығы да және халыққа батқан қатты, 
кесек іс-қимылдары да бұның атын көпке мәлім еткен» - деп жазады абайтанушы-ғалым 
М.Әуезов. Кім жазса да, қалай болғанда да Құнанбай өз заманындағы  ірі іс- қимылдың 
адамы болған ел билеушісі секілді.

«Әкеге тартып ұл туар», «Әке көрген оқ жонар» дейді халқымыз. Абайда 
болған ақыл-парасат, елім-жұртым деп Едігедей ел қамын жеген халықшылдығы мен 
қайраткерлігі, сөз жоқ, әке көргендігі.

Жас әдебиетшілермен, жастармен кездесулердің бірінде «Абай жолының» 
алтын өзегі не деген сұраққа, М.Әуезов: «Менің романымда айырықша көңіл бөлгенім 
- әке мен баланың арақатынасы еді» деген екен. 

Құнанбайдың өмірдегі және әдебиеттегі дара тұлғасы, кесек бейнесі әлі де 
толық, терең зерттеуді қажет етеді. М.Әуезов: «Құнанбайдың кім болғанын білмесек, 
Абайдың кім екенін білу де қиын. Бұлардың қай-қайсысы болса да заманның туындысы. 
Бірде заманның ұлы болса, бірде сол заманның құлы да болған» деуі Құнанбайды жете 
танысақ Абайды танығанымыз дегені болса керек.

Маған салса Құнанбай Абайдан асып түсетін қасиетке ие қайраткер. Құнанбайдың 
таным-парасаты Абайдан әлдеқайда жоғары. Керек десеңіз, Құнанбай Абайдан өткен 
ұлы дана. Әттең, қадіріне жете білсек. Өйткені Құнанбай бабамыз дүниені тереңнен 
сезіне алатын қабілетке ие еді? Ақиқаттан адастыратын түлкілерді тазы боп шалды, 
арамдарға арыстанша айбаттанып, панасызға қорған болды. Ендеше бір ғана айтарым: 
«төрт құбыламыз сай, танымымыз бай болсын» демекпін.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. «Жүрегімнің түбіне терең бойла» Алматы «Жазушы» 1995

2. Мұхтар Әуезов «Он екінші том» Алматы «Жазушы» 1969

3. Сілтемелер: Мұхтар Әуезов шығар¬маларының елу томдық жинағы бойынша. 
Алматы «Жібек жолы» баспасы.
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Нұр-Сұлтан қаласы,
№19 орта мектеп

Абай Құнанбайұлының қарасөздері

Махамбетова Карлыгаш Танирбаевна

«Абайдың қара сөздері» қазақтың ұлы ақыны Абайдың өмірінің соңғы жыл- 
дары жазылған пәлсапалық шығарма.» Қара сөз» деген атау өлең сөзден бөлек 
дүниелер мағынасын білдіреді. Абай өзінің ақындығының оқырмандары үшін түсінуге 
қиын боларын сезіп, кейбір күрделі дүниетанымдық мәселелерді қара- сөздерінде 
түсіндірген. Абайдың қара сөздерін сыншылдық, ойшылдық, көбіне адамгершілік 
мәселелеріне арналған өсиет, толғау деуге болады. Жалпы қырық бес қара сөзі бар. 
Шығарма тек бір халықтың не ұлттың еншісіне ғана қатысты мәселелерді айтумен 
шектелмеген. Онда ғұламаларды жылдар бойы толғанды -рып келген мәселелерге 
талдау жасалған. Ал, енді осы қара сөздерінің біршамасы не жайлы жазылғандығын 
және өзімнің не түйгенімді жазайын. 
 Ең алғашқы қара сөзінде алдағы өмірінде нені кәсіп қылып, қайтіп өтізетіні жайлы 
талқылап, жазған. Ел бағу, мал бағу, ғылым бағу, софылық қылып дін бағу, балаларды 
бағу-қажып, жер ортасы жасқа келгенде бұлардың ешбірін кәсіп қылғысы келмеді. Осы 
күнге дейін қылып жүрген істерінің байлаусызын, баянсызын, барлығының қоршылық 
екенін бірінші қара сөзінде атап көрсетеді. Қорыта келе  ойына келген нәрселерді 
қағазға жазып, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылуды жөн көреді: «Кімде-кім ішінен 
керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, 
ақыры осыған байладым, енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ», - деп ойын түйіндеді.

Жалпы Абай атамыздың қара сөздерінің мазмұнына тоқталатын болсақ,ол өз 
өмірінде,жалпы қазақ елінің өміріндегі кемшілік тұстарын айқындап, тіпті қазақтардың 
бойындағы жаман қасиеттерді жіпке тізіп осыдан жиреніңдер деп өсиет айтқан. Бір 
сөзінде мақтаншақтық жайлы сөз қозғалса, енді бірінде иман жайында жазады, ал енді 
бірінде қазақтарда кең қолданысқа ие болған алайда еш мағынасы жоқ мақалдарды 
да сынай отырып оқырманға оның дұрыс-бұрыстығын нақты дәлелдермен нұсқап 
көрсетеді. Сонымен қатар адам баласын жігерсіздікке, дәрменсіздікке жетелейтін қате 
пікірлерді сынайды. Адам өз өмірінің тағдырын өзі шешуге тиіс екенін айтады. Ол үшін 
еңбектеніп, ізденіп, ақылға салып, сақтанып қарекет етуге тиіс екенін айтады. Қара 
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сөздерінің қайсысы болмасын қазақты жақсылыққа, игі істерге шақырады, жамандық 
пен жалқаулықтан жирендіру үшін түрлі әдіспен түсіндіруге күш салғандығы ерекше 
көрінеді.

Зерттеуші ғалымдардың да назарын аудартқан көп еңбектері болған. Хакім 
Абайдың «Қара сөздері» поэзиялық туындыларынан өзіндік өзгешелігі бар, өмір 
тағылымы мен тәрбиелік қырлары басым еңбектер қатарына жатады. атақты жазушылар 
М.Әуезов пен Ж.Аймауытұлы «Абайдың өмірі һәм қызметі» атты мақалада кемеңгер 
ақын мұраты мен мирасына, абайтанудың  өзекті мәселелеріне ден қойған.Академик 
С.Қасқабасов қазақ руханиятындағы Абай дәстүрі назар аударарлық деңгейде болғанын 
жіті танып, байыпты бағалаған; зерттеуші Р.Тұрысбек «Абайдың мұраты»атты құнды 
мақаласында: «Тұтастай алғанда, Абайдың «Қара сөздері» ондағы кеңінен айтылып, 
терең қозғалған мәселер-«ел мінезінен» өзге: адам әлемі, қоғам, өмір, тұрмыс-тіршілік 
түйткіл- дері, даңқ пен дақпырт, жалқаулық пен талапсыздық, салғырттық пен немқұрай- 
лылық, жамандық пен зұлымдық, ақыл-парасат, білім-ғылым, тарих пен тағдыр, дәстүр 
мен дін, мінез-құлық, тәлім-тәрбие т.б болып табылады», - деп қорытынды жасаған 
болатын. 

Қорыта келгенде, Абайдың қара сөздері – оның өнертанымының өзегін құрайтын 
өнер түрі. Олардың ішкі мазмұны бірін-бір толықтырып, бірін-бірі ашып, бірте-бірте  
ауқымы кеңейе түсетін, Күннің нұрындай жарыса тарап жатқан ой сәулелері секілді. 
Абай атамыз осы қара сөздерінде адамның дүние есігін ашқаннан бастап, ақыретке  
жеткенге дейінгі аралықтағы өмір сырын жік-жікке бөліп түсіндіреді. Онда нәпсі мен 
қанағаттың,бай мен кедейдің,ақ пен қараның, адал мен арамның көзге көрінбейтін, 
қолға ұсталмайтын нәзік пернелері дәлдікпен дөп басып ажыратылып отырады.

Сөзінің басында елді жайлаған ауыр дерттің тамырын басып,нақ айтқан Абай, 
келесі кезекте сол аурудың қайдан, қалай пайда болғанын,себебін анықтайды. Ал одан 
кейінгі сөздерінде оның емін өзі де ұсынатындай.

Сондықтан да біз осы сөздерінің мәнісін түсініп, оны тура мағынасында тани 
білуіміз керек. Егер де ұлы ақынның «Қара сөздері» әрбәр қазақтың төрінен орын 
алатын болса, егеменді еліміздің ертеңгі болашағы әлде қайда сапалы азамат болып 
өсетініне сенімім мол.
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Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек жолы ауылы,
Ы. Алтынсарин атындағы орта мектебі

ДАРА ТҰЛҒА

Тажиханова Жанат Орынбаевна

Дана да, дара да, ойшыл да, кемеңгер де, ағартушы да, философ та, аудармашы, 
қоғам қайраткері де кім еді?!

«Ғылым таппай мақтанба», «Әсемпаз болма әрнеге», «Қалың елім қазағым 
қайран жұртым» деп елін оқу-білімге,  өнерге шақырған кім еді?!

Әрине...әрине.. ол – Абай. Ол жыр тізбектерін қара сөзбен тізбектеген, сөз 
сарасын саралаған, өлеңді қиыннан қиыстырған дара тұлға. Абай бүкіл қазақтың атын 
әлемге паш етті. Абай арқылы қазақ елін ел таныды. Сол кемеңгер ақынымыз Қазақтың 
кең даласында шығыста Шыңғыстау жерінде дүниеге келіп, жастайынан Зередей 
данышпан әжесінің және Ұлжандай қамқор анасының тәрбиесінде болып, аңыз-
ертегілерін тыңдап өскен. Болашақ ақын өзі секілді үлкен-кіші балалардың барлығынан 
сонағұрлым зейінді, ұғымтал және ерекше ықыласты болып өскені бала бойындағы 
ерекше қабілеттілікті аңғартатындай еді.  Содан бастап-ақ қайталанбас болмыс иесі, 
ерекше қабілетті қазақ даласына жаңа адам бейнесі келді. Солай етіп білім, ғылымға 
ден қойып қазақ халқын білімді болуға шақырып, жоғары мәдениетке бағыт-бағдар 
бере бастады. 

«Адам өмірінің мақсаты – кемелдену мен жетілу» - дейді Абай. Мысалы, 
спортпен шұғылданып өз денеміздің күш-қуатын жетілдірсек, ал ғылым-білім, өнерге 
үйрену арқылы ой-өрісімізді жетілдіреміз. Ақын осыны айта отырып, бұлардан да 
маңызды жетілдіру барын, ол рухани жетілу екенін яғни жанды жетілдіру деп көрсеткен. 
Ақынның айтуынша жан жүректе орын тепкен. Ол кеудеңдегі тыныс-тіршілігің, іс-
әрекетің жүрек арқылы орындалады және адам баласының бақыты оның жүрегінің 
тазалығымен байланысты деп үйретіп өз қарасөздерінде соны көрсетті.

Ұлы Абайды  өмір, қоршаған дүние, табиғат және олардың заңдылықтары көп 
ойландырып дүние сырына бойлап өзін мазалаған сұрақтарға да жауап табуға тырысып 
табиғат лирикасына  арнап өлеңдер жазды. 

«Көзқарасының қарама-қайшылықтарына қарамастан, Абай озық реалист – 
суреткер болды және сонысы үшін де біз оны құрмет тұтамыз, сондықтан да оның 
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әдеби мұрасы біз үшін баға жетпес байлық болып табылады, тап солай болғандықтан 
да қазақ халқы Абайды өзінің аса ірі ұлттық ақыны деп біледі –деп жазды С. Мұқанов. » 

Абай өз ғұмырының ақырына дейін қазақ балаларын оқуға, білім-ғылыммен 
айналысуға, рухани дамуға және әлемдік мәдениеттің жоғары биігіне жеткізуді көкседі. 
Дана ақын келер ұрпақты «жүрегімнің қуаты, перзенттерім» деп бағалады. Айтылған 
сөз, жазылған жауһар ойлар бірінші кезекте соларға бағыттады. Жат мінез-құлықтан 
аулақ болудың нақты жолдарын меңзеді. «Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе 
бар. Сонан қашпақ керек» – деп толғады ұлы ғұлама.

Ұлы дала философы және ағартушысының өмірден озғанына ғасырдан астам 
уақыт өтсе де, оның бейнесі туған халқына яғни қазақ еліне туған ұлтына жақындай 
түсуде. Еліміз егемендік алып, тәуелсіздік Туы төбемізде желбіреген кезеңде ұлы 
ойшылдың тау суындай тұнық жырлары мен мазмұны терең ой-танымдарының  
құндылығы артып келеді. 

Абай шығармашылығы тек қазақ халқының ғана мұрасы болмай отыр. Қазіргі 
кезде шетелдіктер қазақты Абай арқылы таниды, ақынның жырлары арқылы бағалайды. 

Ұлы Абайдың 175 жылдығын мерекелеу біздің еліміздің әлемде танылуына тың 
серпін беретініне сенімдімін. Қайталанбас тұлғаның өнегелі өмірін шығармаларын 
дәріптеу біздің елімізде кеңінен жүргізіліп жатырғанының бәріміз куәсіміз.

Пайдаланылған әдебиеттер:

Абайдың өміріне қатысты қызықты деректер
1. Абай Құнанбайұлының шын есімі - Ибраһим. Әжесі Зере «Абай» деп 
еркелеткеннен кейін «Абай» атанып кеткен;
2. Абай Құнанбайұлы алғашқы өлеңдерін Көкбайдың атынан жариялап жүрген;
3. Абай Құнанбайұлы 13 жасында ел басқару жұмысына араласқан;
4. Абай Құнанбайұлының алғашқы махаббаты – Тоғжан;
5. Абай Құнанбайұлы 1860 жылы Ділдәмен отау құрған. Ол кезде Абай 15 жаста 
болды;
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ШҚО, Катонқарағай ауданы, Жамбыл ауылы,
«Жамбыл орта мектебі»

Ұлы Абай – шамшырағы қазақтың

Тауданбекова Гулбахыт Тауданбеккызы

 Тақырыбы: «Ұлы Абай-шамшырағы қазақтың»  
Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай дайындалған әдеби-сазды кеш.
 Мақсаты:Абай шығармашылығын жас ұрпақтың «жүрегіне терең бойлатып», 
Абайдың жұмбақ әлемінің тылсым сырларына үңілту; «Сөз патшасы - өлең» құдіретінің 
асыл сөз маржандарын бойларына сіңірту, ой - қиялдарын поэзия әлеміне енгізу; 
Ғұлама Абай мұрасын, нақыл сөздерін, философиялық ой - толғауларын насихаттау.
 Көрнекіліктер: Абай портреті, эпиграф жазылған плакаттар, кітап көрмесі, 
слайд, бейнероликтер.
 Барысы:
Сахна сыртында: 
Көрініс: Абайдың дүниеге келуі. (Төрде әжесі Зере бесік тербетіп отырады, жанында 
анасы Ұлжан, жас келіншек, қыз бала)
Зере: Ой, айналайын, бәрекелді,  балаларым! Осы күнге  аман-есен жетіп, немере 
сүйіп отырғаныма мың да бір тәубе.
Жігіт (кіреді): Аман-есенсіздер ме? 
Зере: Ау, амансың ба, айналайын!
Жігіт: Баланың бауы берік, ғұмыры ұзақ болсын!
Зере: Әумин, айтқаның келсін, қарағым!
Жігіт: Сіздерге Құнеке қамдансын деп сәлем айтты. Бүгін молда келіп, азан шақырып, 
нәрестеге Ибраhим деген есім бермекші дейді.
Жас келіншек: Ибраhим?
Барлығы: е е е, мақұл.
Зере: Е, рахмет, балам, өркенің өссін!
(Сол кезде бала жылайды)
Зере: (әлди жырын айтады)
Әлди, әлди, Абайым, 
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атқа тоқым жабайын
Тыста жүрген әкеңді
Қайдан іздеп табайын. 
-Ұлжан, мына баланың еметін уақыты да болып қалды, алшы.
-Ұлжан: Жарайды, апа!
Көрініс аяқталған сәтте жүргізушілер шығады:
1 жүргізуші:
Сөздері шарлап қазақ пен әлем арасын,
Абай деп таныр қазақтың байтақ даласын.
Өлеңі бізге рухани азық секілді,
Абайдан биік тұлғаны қайдан табарсың?
2 жүргізуші:
Абай - жыршы, ұлы ақыны елімнің,
Жырға қосқан сұлулығын жерімнің.
Абай - сыншы, жақсыменен жаманның,
Қайғы - зарын жырлай білген даламның.
1 жүргізуші:
Абай - мұра, ұрпақтан - ұрпақ жалғаған,
Ән мен жыры ел назарсыз қалмаған.
Білім, еңбек, еркіндікті арман ғып,
Жас қауымға сабақ етіп жырлаған.
2 жүргізуші:
Абай - дана, Абай - дара қазақта,
Оқымаған ұлы Абайды қазақ па?
Қазақ даңқын асқақтатқан әлемге,
Абай теңдес ақын болмас қазақта.
1 жүргізуші:
Кеше өткен бұлдыр заман желегі,
Болашаққа Абай үнін тіледі.
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған,
Абай үні бізбен бірге келеді!
2 жүргізуші: Армысыздар, әдебиет сүйер қауым, білім нәріне құмар қадірменді 
ұстаздар!
1 - жүргізуші: Қазақ халқының ұлы ақыны, әдеби тілінің негізін салушы, аудармашы, 
сазгер, дана, дара тұлға А. Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына арналған «Ұлы 
Абай-шамшырағы қазақтың» атты әдеби сазды кешімізге қош келдіңіздер.
2-жүргізуші: Абай мұрасы - қазақтың ең қасиетті, теңдесі жоқ, алтын қазынасы.  
 Заман ауысып, уақыт өткен сайын халқымыз ғұлама Абайдың рухани дүниесіне 
терең бойлап, оның ұлылығының тың қырларын ашып, жаңа сырларына қаныға түседі. 
Абай өзінің туған халқымен мәңгі - бақи бірге жасайды, ғасырлар бойы қалың елін 
қазағын жаңа биіктерге, асқар асуларға шақыра береді.
1 - жүргізуші: Ұлы Абайдың шығармашылығы бүгінгі заман талабына сай қайта 
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түлеп, жыл өткен сайын жаңғырып ұрпақ тәрбиесінде өзіндік үлес қосып келеді.
Хор: «Көзімнің қарасы»
2 -жүргізуші: Сахна сыртында:
Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң – арқалан.
Сен де бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та бар қалан.
Сахнада мектебіміздің кішкентай бишілері (Амина, Нұрайна,Ерсұлтан, Әли)

1-жүргізуші: 
Сахна сыртында: 
«Адамға екі нәрсе тірек тегі,
Бірі-тілің, бірі ділің жүректегі»
(Шағын көрініс. Тыныштық.) 
Абай өлең жазып отыр.
Есіктен досы Ербол кірді.
Ербол: Абай досым, тағы өлең жазып отырмысың?!
Шаршадың ғой... Бір сәт демалсаңшы.
Абай: Ербол, тыңдашы (ыңылдап)
Айттым, сәлем, Қаламқас...
Ербол: Абай неткен әдемі ән! Ғажап, жаңа ән, жаңа өлең! Тамаша! Абай, Осы әнді 
көрерменге сый етіп тартсаңшы!
Абай: (басын изеп) Жарайды.
Ән шырқалады: «Айттым сәлем, Қаламқас».
Ербол:Неткен тамаша ән. Терең, сырлы. Рахмет, Абай.
Абай: Әнімді қабыл алғандарыңызға көп рахмет. Ербол, әлі сиясы да кеппеген, 
жауыздығын өзіне мойындатып, қан төгуден бас тартқызған патша туралы 
«Ескендір» поэмасын жазып едім. Соны тыңдап көрші.
Ербол: Абай, мен сені тыңдауға қашанда дайынмын.
Көрініс: «Ескендір» поэмасынан үзінді (Ойнайтындар: Абылай, Ақжан, Дастан, 
Батыр, Нұрайна, Балнұр, Ерасыл, Альфия)
Шағын көрініс: Музыка ойнап тұрады.
1-ші қыз бала: Қыздар, Сүйіндік ауылында  алтыбақан болғалы жатыр екен. Соған 
барсақ қайтеді? 
2-ші қыз бала: Барсақ, барайық. Мұның бір дұрыс ақыл екен.
3-ші қыз бала: Ойын- сауығымыз қызық болсын! (қыздар киіз үй болып тұра қалады)
4-ші қыз бала: Тоғжан, әй Тоғжан, барсың ба? Сүйіндік ауылына жиналып жатыр 
екенсіңдер ғой. 
Тоғжан: Ия, соған дайындалып жатырмыз.
4-ші қыз бала: Сенің әніңді естімегелі көп болды, біреуін айтып берсең қайтеді?
Тоғжан: Иә, айтсам, айтайын     («Өзгеге көңілім тоярсың» әні орындалады)
1-ші қыз бала. Ән-күйлерің қанатты болсын!
Тоғжан: Бірге болсын! Айтқаның келсін!
5-ші қыз бала: Осы әнді жастарға сый етіп тартайық!

1 жүргізуші:
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 М. Әуезов Абайды «Қазақтың классик әдебиетінің атасы, қазақ поэзиясының 
күн шуақты асқар биігі» деп атауы да жайдан жай емес.
Сахнада мәнерлеп оқитын оқушылар тобы: (Ермахан, Балнұр, Дина, Шерхан)
Дина: «Жаз» өлеңі
Балнұр: «Күз» өлеңі
Ермахан: «Қыс» өлеңі
Шерхан: «Жазғытұры»өлеңі
2 – жүргізуші:
 Абай жас ұрпаққа айтар ақылы да, уағызы да аз болмаған. Ол халық тәжірбиесін 
танытқан шындықты айта отырып, жастарды адамгершілік жолға, адал достыққа, 
өнерге үгіттейді.
Сахнада  бишілер тобы:      (Айназ, Шахназ,Зере, Жасмин, Нұрай)
1-жүргізуші: 

Абайға дейін қазақ әдебиетінде болмаған үлгі – ол Абайдың қара сөздері. 
Абайдың қара сөздері – көркем шығарма түрінде емес, ақынның өмір сабақтары 
туралы ойларын, содан туындайтын даналық, философиялық түйіндерді жинақтаған 
публицистикалық үлгіде жазылған ақыл - өнеге, өсиет, ғибрат сөздер. Абайдың қара 
сөздері өз кезі үшін де, бүгін де бағасы зор.

Көрініс: «Домбыраның үні. Сахнада Абай рөліндегі оқушы өлең жазып отырады. 
                                               (қара сөз оқитын  Абайдың шәкірттері бірге еріп шығады)
Абай сәлден соң, орнынан тұрып төмендегі өлең шумақтарын оқиды. 

Жүрегімнің түбіне терең бойла,
Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла.

Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім,
Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма...

Құрметті менің балаларым! Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. 
Сонан қашпақ керек: әуелі - надандық, екіншісі - еріншектік, үшінші - залымдық деп 
білесің. Надандық - білім-ғылымның жоқтығы, дүниеде ешбір нәрсені оларсыз біліп 
болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік - күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. 
Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік - бәрі осыдан шығады. Залымдық - адам 
баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді, бір жыртқыш 
хайуан қисабына қосылады. Осыны естеріңізге бек сақтаңыздар! 
Мансұр: Атаның ғана ұлы болмай, халқының болған сіздің даналығыңызға бәріміз 
тәнтіміз, ата. Тәлім-тәрбиеңіз санамызда жаттаулы.

1 оқушы: Серғазы Айболат «9 қара сөз»
2 оқушы: Әнуарбекова Нұрайна «1 қара сөз»
3 оқушы: Танаш Мансұр «24 қара сөз»
4 оқушы: Ержанқызы Асылжан «31 қара сөз»

Абай: Саналы ұрпағымның бар екені мені де мәңгілік етеді.
2 жүргізуші:
Өнер қуған жасынан
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Өнері судай тасыған

Келесі біздің бишілер
Көрінген көштің басынан.
Би: (Асылжан, Дина, Аружан, Балнұр, Нұрайна, Альфия)
1 жүргізуші:
Парасатты болып туған,
Шыңғыстаудың Абайы.
Ән мен жырын мұра қылған,
Сарыарқаның Абайы.
Нақылымен сана құйған,
Қазағымның Абайы.
Ақылымен дана болған,
Бүкіл әлем Абайы.                    
2-жүргізуші
Көп адам дүниеге бой алдырған, 
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған,
Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, 
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған, 
1-жүргізуші: 

- Абай ізінің кіршіксіз ақ жүрегін тербеткен сансыз ойларын тамаша шығармалары 
мен жалынды жырларының бетінен әр жолынан, әрбір сөзінен бізге соншама ыстық, 
соншама жарқын леп еседі. Ол өткен заманның, кешегі түркі дүниесінің соққан тынысы 
болса да бізге түсінікті, жүрегімізге қонымды Абай –лебі, Абай - үні, дала тынысы - 
заман тынысы, халық үні. Абайдың жарқын бейнесі, жалынды жыры бізбен бірге мәңгі 
жасап келеді. 
2- жүргізуші:

«Абай тек қазақтың ғана емес, бүкіл шығыс халықтары әдебиеті мен 
мәдениетінің шамшырағы» деп білеміз.

«Тарих қана, халық қана туатын
Алыптардың арқа тұтпас кім атын?
Ұлы арманын жырлау үшін қазаққа,
Керек болды Абай сынды ұлы ақын!»- деп ақын Жарасқан Әбдірашев 

жырлағандай қазақ халқының мақтанышы, қазақ жырының тәңірі, қара сөздің зергері 
Абай Құнанбаев.
Хор: «Желсіз түнде жарық ай»
1- жүргізуші:

Ол қалдырған күй даланы кернейді,
Ұшқан оттай құс қанатын сермейді.
Тыңдар құлақ тығындалып қалмаса,
Басқа өлсе де, Абай сөзі өлмейді.
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2- жүргізуші:
Абай - мың қырлы, мың тәлімі бар ақын. Бүгінгі кешімізде сол мың қырының 

бірерін ғана өзімізше түсініп, әңгіме етпек болдық. М.Әуезовтің өзі Абай дариясының 
тек бетін қалқыдым десе, біз тек сол дарияның жағасына ғана келдік. Ал сол дарияның 
інжу-маржандарын теретін болашақ ғалымдар, ақын-жазушылар сіздердің іштеріңізде 
отыр деп үміттенеміз. 
1- жүргізуші:

Осымен Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған «Ұлы Абай - 
шамшырағы қазақтың» атты әдеби-сазды кешіміз аяқталды. 
Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет! 
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Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы,
Жамбыл Жабаев атындағы №120 орта мектеп

Абай Құнанбайұлының қарасөздері

Тойымбетова Алтынай Саттарқызы

Абай. Осы бір есім бар қазақтың болмысы, ұлттық рухы, тұтас бір тарихы іспетті. 
Осынау ел биыл ұлтының бағына бұйырған Ибраһим ұлының мерейлі мерейтойын 
атап өтуде. Ардақты атамыз қалдырған әрбір мұра 2 ғасырға жуық уақыт өтсе де, өзінің 
құндылығын жоғалтпақ емес. Оның ақылдың маржаны болған өлеңдері бір төбе болса, 
асылдың қайнары болған қара сөздері бір төбе.

Осы 45 асыл ойдың алғашқысы оның туындау тарихынан бастау алады. Қарттығы 
белең алған шағында қалған ғұмыры үшін қайғы алып, соңғы дәм тұзы таусылғанша елі 
үшін елеңдегені құрметке һәм қошеметке лайық. Өзінің өмірлік жолында ойға түйгенін 
ұрпағына өсиет қылуға- қара қаламын серік еткен ол, екінші қара сөзінен бастап 
ұлтын асқан жанашырлықпен сынап, оның бос атаққұмарлығына, мақтансүйгіштігіне, 
еріншектігіне күйінді.

Бос күлкіге, оңай олжаға, қулық- сұмдыққа деген құмарлықтың халықты ерік-
жігерден, ой- санадан, еңбексүйгіштіктен аластатуы ақынның жанын жегідей жеді. 
Жас шағында әлі де ұлтын қараңғылықтан алып шығарына үміті үзілмеген жанның, егде 
тартқан жасында сол үмітінің сөнуі тоғызыншы қара сөзінде жазғаны көңіл күйзелтеді.

Кішкене сәбидің айналасын танып білуге құмартқаны сынды, неге ересек елдің 
алдыға ұмтылуға, белгісіз дүниені игеруге құштарлығының жоқтығы, бір күндік азық 
пен ойын- күлкіден алыстамауы қынжылтатыны анық. Бұл сөздерден Абайдың терең 
пәлсапасын да дінге деген құрметі мен Жаратушыға деген сүйіспеншілігін де байқауға 
болады.

Халықты хақ жолынан адастырған имам мен әділетсіз билердің де әрекетін 
әшкерелеуі, ақылсыз көпшіліктің соқыр сенімнің жетегіне еруі сынды өзекті мәселелер 
де осы қара сөздерден орын тапқан. Жаратқаннан тек ұрпағының көп болуын тілемей, 
сол ұрпақты салиқалы, саналы етіп жеткізе білу қажеттілігі де бізге өсиет болса керек.

Қамшының сабындай қысқа ғұмырда елім үшін нендей еңбегім сіңді, ертеңім 
үшін не істей алдым деген сұрақтарға құлақ құрышын қандыра алар жауап таба 
алатын болсақ, ақыл мен ерік- жігерді жүрекке бағындырып, атаның емес адамның 
ұлы екенімізді ұмытпасақ, міне Абай атамыз арман еткен, үміт ақтай алған ұрпақ сол 
болмақ.
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Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы,
№15 жалпы орта білім беретін мектеп

Абай жолы» романындағы Құнанбай бейнесі мен шын өмірдегі 
Құнанбай тұлғасы

Толеуконыр Жадыра Кунанбаевна

Көркем бейне – әдебиетте өмір құбылыстарын жинақтап, типтендіріп, бейнелі 
көрініс түрінде суреттеу үлгісі. Көркем бейнеде көпке ортақ сипаттар мен жекелік 
сипаттарды ұштастырып, даралап көрсету ұласып жатады. Осы тұтастық бірігіп 
көрінгенде көркем образ, көркем бейне туады. Әдебиетте адамның көркем бейнесін 
суреттегенде жазушы оның кескін-тұлғасын, іс-әрекетін, мінезін, сол ортаның, дәуірдің 
өзгешеліктерін танытатын типтік сипаттармен сомдап, сонымен қатар, кейіпкердің 
жеке басына тән тұлғалық ерекшеліктерін де даралап көрсетеді. Көркем әдебиетте 
осындай берік орын алған көркем бейнелердің бірі, әрі бірегейі – «Абай жолындағы» 
Құнанбай бейнесі.

Бұл көркем бейненің ерекшелігі өмірдегі прототипі бар болуы. Алайда, 
прототип пен әдеби қаһарман бір ұғым емес. М.Әуезовтің «Абай жолы» романындағы 
Құнанбайды тарихтан белгілі Құнанбайдың таза көшірмесі деп түсінуге болмайды. 
Өйткені, әдеби бейнеде қаламгер концепциясы жинақталады да, соған орай көркем 
бейне жасалды. Шындық құбылыстарды типтендіре жинақтау арқылы суреткер 
болашақ образдың немесе типтің жалпы бітімін, тұлғасын қалыптастыруымен қатар 
оның ішкі ерекшелігін ашып, мінезін даралады. Әрбір әдеби тұлғаны өз ортасынан адам 
ретінде бөлек, оқшау танытып тұратын, оның тек өзіне ғана тән, өзгелерде жоқ және 
қайталанбайтын психикалық ерекшеліктері болуы шарт. Суреткердің өмір шындығын 
жинақтау әрекеті әрқашан оның адам мінезін даралау әрекетімен ұласады.

«Абай жолындағы» Құнанбай тұлғасы идеялық жағынан алып қарағанда, сол 
дәуірде қазақ даласына енді-енді еніп келе жатқан жаңаның жолындағы кедергіні – 
ескіні көрсету нәтижесінде туған. Яғни - ұнамсыз кейіпкер. Алайда бұл көркем бейне 
мен прототип арасында алшақтық барына ешкім дау айта алмас. Өмірдегі Құнанбай 
М.Әуезовтің Құнанбай бейнесінің көшірмесі еместігіне бүгінде сан мысал келтіруге 
болады. Ендеше, эпопиядағы Құнанбай мен шын өмірдегі Құнанбай тұлғасын ашып 
көрсетуді жөн көріп отырмыз. Құнанбай образы – типтендірілген образ. Бұған 
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М.Әуезовтің: «Абай кезіндегі қазақ даласында күні өтіп бара жатқан, бірақ тамыры 
әлі де тереңдегі ескіні мен Құнанбай образына жинақтадым. Ал, оның баласы Абай 
бойында енді туып келе жатқан жаңа бар. Сондықтан, ақын Абайдың қалыптасуын 
көрсету арқылы мен үлкен қоғамдық шындықты – ескі мен жаңаның диалектик, қарама-
қарсылығын, күрес нәтижесінде ескіні жаңаның жеңуін ашуға тиіс болдым», - деген 
сөзі дәлел бола алады. Осылайша автор Құнанбай тұлғасынан ұнамсыз кейіпкер жасап, 
типтендіріп, сол замандағы би-шонжарлардың жиынтық бейнесін ұсынды. Бірақ 
кейде Құнанбай образын азулы ғана емес, ақылды, шоқпар мен сойылдың ғана емес, 
әріден толғайтын ойдың адамы, көзі дара болғанмен көкірегі сара – көреген, ашуы мен 
қайратын қатар ұстайтын, қаталдығының арғы жағында қайсарлығы жатқан қасарма, 
сұғын қадағанды сілейтпей тынбайтын қазымыр, қырыс кісі ретінде суреттеуге 
тырысты.

М.Әуезовтың жазушылық шеберлігін, Абай образын тұлғаландыруға, кесектеуге 
келгенде әке мен бала арасындағы арақатынасты, тартысты жазуда әке мен баланың 
өзара ымырасыз жауларға айналуы, нәтижесінде Абайдың әкеден біржола тұсау үзіп, 
іргесін ажыратуы сияқты психологиялық шиеленістерді сипаттауынан реалист-
суреткердің шығармашылық күш-қуатының керемет көріністерін көруге болады. 
Айталық, 1- кітаптың 1-бөлімідегі бірінші тарауында: «Абай үлкен үйге кірді, Құнанбай 
қасында, Құнанбайды қоршаған ақсақал-қарасақалдар арасында үнсіз, жым-жырт 
тыныштық, бірін-бірі баққан суық жүздер, әлдебір кеселді құпияны әркім өзінше іштей 
салмақтап, сілтідей тынып қалған.» Бұл арадағы тақырып – әке, идея – мейірімсіздік…
Бұған қоса, жас Абайдың өз әкесі Құнанбай өктемдігінен құрбан болған Қодар өлімін 
көруі, Бөжей үйінде тірі жетім ғып әкесі «ит жемеге тастатқан» кішкене мүскін 
Кәмшат тағдыры мұның жанын жегідей жейді, аяулы ғашығы Тоғжанға қосыла алмай, 
тағы да әке шешімімен өзі сүймеген Ділдаға үйленуі… Мұның бәрі бала мен әкенің 
арасындағы қарым-қатынасты ширықтыра түсіреді. Әрине, осыдан кейін «Абай 
жолында» Құнанбай бейнесін оқығанда шынжыр балақ, шұбар төс, қатыгез, қарау 
деген таным-түсініктер қалыптасатыны өтірік емес. Ғ.Мүсіреповше айтатын болсақ: 
«Құнанбай – сонша сұм, сонша аруақты, сонша бір кесек образ. Абайдың өзін алатын 
болсақ бұл - бұқара халықтың тартқан жапа, көрген қорлық, төккен жасынан туған, ел 
тілегіне жаңа жолдар, ел болашағына жаңа бағыт іздеген, әзір таппаған, бірақ қайдан 
табатынын дәл сезіп болған ел басы, замана жасы. Құнанбай – елдің тоқырап қалған, өз 
биігінен аса алмаған ескі ойы болса, Абай – елдің алысты болжай алған, ілгері сүйреген 
ойы» [1,163]. Мұны эпопияның желісі бойынша да автор сәтті құйыстырғанын аңғару 
қиын емес. Мәселен, «Қайтқанда», «Қат-қабатта», «Шытырманда», «Бел-белесте», 
«Өрде», «Қияда» деген – әр бөлімдерінде біріне бірін жалғап, бір саты етсең, қат-
қабат, шытырмандар арқылы бел-белеске, өрге, қияға келе жатқан Абайды көресің. 
Бұл – үздіксіз өсіп келе жатқан Абайдың жолы. Сонымен бірге бұл – Құнанбайдың да 
баспалдақтары. Осы сатыларды төмен қаратып қойып,
аяғынан басына қарай оқысаң, бұл жоғарыдан ылдилап келе жатқан Құнанбайдың 
жолы болып шығады. Сонда, Абайдың жолы – «қайтқанда, қат-қабатта, шытырманда, 
бел-белесте, өрде, қияда» болып шығады да, Құнанбайдың жолы – «қияда, өрде, бел-
белесте, шытырманда, қат-қабатта, қайтқанда» болады. Бірі – көтерілу, бірі түсу, 
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төмендеу жолы. Үшінші, бұл – Құнанбай тобының да, Абай тобының да жолы» [1, 164]
Ал «Абай жолында» Құнанбай бейнесі бөлек те, өмірдегі Құнанбай бір бөлек 

дүние. Құнанбай болмаса, біз білетін, қалың қазақ қауымына ұлы дарын иесі болып 
танылған Абай дүниеге келер ме еді? Бұл заңды түрде Абайдың шыққан тегі, ата тегі 
деген мәселеге келіп тірелетіні сөзсіз. Қазақ қашанда жеті атасын түгендеп жүретін 
халық екендігін төрткүл дүние біледі. Ендеше, жоғарыдағы сұраққа мынадай заңды 
жауап сұранып тұратыны анық. Қазақ шежіресінде Құнанбай бидің арғы ата-бабалары 
былайша таратылады: Арғын - Қотан - Дайырқожа - Карақожа - Кенжесопы - Тобықты 
- Рыспетек - Мұсабай - Сүйірбас - Сары - Кішік - Өйтек - Олжай - Айдос-Ырғызбай - 
Өскенбай - Құнанбай. Ел аузындағы шежіре-ақындарға қарасақ, осы аталардың бәрі де 
шетінен осал кісі болмағанын көреміз. Ең әуелі "Арғынның арғы атасы - Қотан ақын" 
деген қанатты сөз елге жайылып кеткен.
Алашта Арғын ата туған зерек,
Өзгеден сол кісінің жөні бөлек.
Арғынның тұп атасы ақын Қотан, Өлеңге бізден ұста болса керек,-деген Жанақ 
ақынның өлеңі де бар. Демек, Арғын ұрпақтарының шетінен ақын, әнші, сөзге шешен 
ділмар боп өсіп-өнгені көрініп тұр. Бұны ары қарай М. Мағауиннің деректерімен 
тарқатып айтатын болсақ:
«Ата тегіне келетін болсақ, Абайдың жетінші атасы, яғни Құнекеңнің алтыншы атасы 
– Сары деген кісі. Сары өз заманында үлкен батыр болған. Еңсегей бойлы Есім ханның 
заманында қол бастаған батыр болған. Сол кездегі бұлғақ заманында атақты Қатаған 
Тұрсын ханның Қоңырбике деген қызын алған. Қоңырбикеден Кішік туған, осыдан 
барып Абай тарайды; яғни осы тұрғыдан алатын болсақ, онда Абайдың әулеті, Құнекең 
– тура қазақтың Әз-Жәнібек ханына, одан ары қарай: Орыс хан, одан ары Жошы хан, 
одан әрі тура Шыңғыс ханның өзінің тікелей әулеті болып шығады. Бұл – бір жағы... 
Ырғызбай да өз заманында үлкен, ірі батыр болған. Ырғызбайдың бәйбішесі – сол 
Абылай ханның заманындағы, ханның оң тізесін алған атақты Керей Ер Жәнібек 
батырдың қызы, яғни Өскенбайдың шешесі, Құнанбайдың әжесі – Ер Жәнібектің қызы.

Құнекеңнің даналығына бас ұрған – Абай. Ал, енді Құнанбай – жай ғана ірі 
шонжар емес, жай ғана билік басындағы үлкен би, білгір адам емес. Бұл – өз заманының 
барлық даналығын бойына сіңірген, қазақтың халық әдебиетін, ескі сөздерін, ескі 
жыраулардың, билердің нақылдарын, толғауларын – бір сөзбен айтқанда, бүкіл қазақ 
халқының философиясын, далалық философияны бойына сіңірген дана адам. Абай 
сол жас кезінен бастап, әрине, тілі шыққан кезден бастап, алғаш апыл-тапыл басып, есі 
кірген кезден бастап, әкесінің, әрине, тізесінде отырады... Абайдың дүние
тануына, қалыптасуына Құнекеңнің орны айрықша. Абай ешқашан әкесінің алдынан 
шықпаған» [2, 315] . Осы тұрғыдан алатын болсақ, Абайдың тууы – Құнанбайдың 
тууы, Құнанбайдың сондай өзгеше тұлға болып қалыптасуы кездейсоқ емес.

Құнанбайдың өмірде жоқ-жітіктің қамқоршысы болғаны, олардың ешқайсысын 
алаламағаны, ақылды, адал, әділ, ер болғаны, артына өлмейтін атын қалдырғаны ақиқат. 
Адольф Янушкеевичтің де күнделігіне Құнанбай туралы жазғандарында: «Қарапайым 
қара халықтан шыққан Құнанбай жаратылыстан ақыл-парасат дарыған, керемет 
зерек, қара тілге шешен, байыпты, тыңғылықты кісі. Халқының қамын ойлайды. Оған 
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жақсылық жасасам дейді. Елінің ежелгі жол-жобасына, Құранда жазылған шариғат 
жолына аса жүйрік. Ресей үкіметінің қырғыздар жөніндегі заң ережелеріне өте жетік, 
қара қылды қақ жарған әділ, адал азамат. Құнанбай халқының қамқоры. Оны жұрт 
пайғамбардай көреді. Сондықтан одан ақыл-кеңес алуға тіпті бір қиырдағы ауылдардан 
жас пен кәрі, бай мен кедей ағылып келіп жатады», - деген жазба қалдырған. Сонымен 
қатар, Құнанбайдың мінез-құлқы, атқарған еңбектері жөнінде, патша үкіметінің 
сыйлыққа ұсынғандығы жайында Санкт-Петербург, Мәскеу, Омбы мұрағаттарында 
деректер сақталған деседі. Бұдан бөлек Құнанбай қажы туралы ел аузындағы 
әңгімелерде, кітаптарда, мақалаларда, зерттеулерде алысты болжайтын көрегендігі, 
шешендігі туралы көп айтылады. Янушкевичтің күнделігінде осы жайлы да айтылып 
өткен: «Құнанбай сөйлеу үшін жаратылған машина ғана емес, ол тек бұрамағанда 
ғана тоқтайтын сағат дерсің. Төсектен тұрысымен-ақ сөйлей бастайды, содан көзі 
ұйқыға кеткенше, толассыз сөйлеп береді. Минут сайын ақыл сұрап қазақтар оған 
келіп жатады. Қос қолын мықынына таянып, екі-үш сөзден кейін-ақ шариғаттан үзінді 
келтіріп, ол абызша сұңқылдап кетеді. Оның жадында сақтау қабілеті таң қаларлық, 
үкіметтің барлық указдары мен жарлықтарын кітаптан оқып отырған адамша жатқа 
айтады» [3, 188] .
Өзі тумысынан осындай дара қасиеттерге ие Құнанбай өз балаларының білім алуына, 
туған халқының шариғат заңын орындауына көп мүмкіндіктер жасаған адам. Құнанбай 
«Ескі там» деген жерде мектеп ашып, онда орысша сауатты Ғабитхан Ғабдыназарұлы 
деген ноғайды мүғалім етіп тағайындайды. Сөйтіп, өз балалары мен руластарының 
балаларын оқыта бастайды. Құдайберді, Тәңірберді, Ибраһим (Абай), Ысқақ, Оспан, 
Халиуллалар алғашқы сауатын осы мектептен ашқан. Құнанбай балаларын одан 
әрі оқытуға ерекше ынталы болады. Ибраһимін Семейдегі діни медресеге береді. 
Халиулланы 1858 ж. Омбы кадет корпусына оқуға енгізеді. Оны бітірген соң Москвадағы 
әскери училищеде оқуына мүмкіндік жасайды. Құнанбай 1849 ж. Қарқаралыда мешіт, 
1874-75 ж. қажылық жолмен Меккеге барып, онда мұсылман елінен барған адамдар 
түсетін үй - Тәкие салғызған. 1900 ж. Қазан қаласының баспасынан жарық көрген, 
шығарушы семейлік Әбдірахман Жүсіпұлының «Қажы Әндірбай қалпе» деген жыр 
үлгісімен жазылған кітабында Құнанбайдың Меккеге сапарына қатысты жолдар бар. 
Бұл сапар жайлы деректер 1883 ж. Қазанда басылған «Маңызды мәселeлер» деген 
кітапта
Абайдың немере інісі Шәкәрім Құдайбердиевтің кітабында да айтылады. Енді бір дерек 
«1847 жылы 22 сентябрь күні біздер, төменде қол қоюшылар, таңбасын басушылар мешіт 
құрылысын салу жөнінде 2 сентябрьде Приказға берген тілегіміз бойынша Қарқаралы 
селосында мешіт салуға, ерікті түрде қаражат жинап береміз» [4] . Қарқаралыда 
мешіт салу жөнінде әңгіме көтерілгенде, Құнанбай аға сұлтан емес, Кішік-тобықты 
болысының управителі, хорунжий шені болған. 16 болыс қол қойып, аға сұлтан майор 
Құспек Таукин мөрін басады. «Осы көктемнің басынан құрылысты бастамақ ниетіміз 
бар еді. Бірақ Қарқаралыда мұндай құрылысқа пайдалануға бос, ерікті адамдар болмай 
отыр. Сол себептен Қарқаралыдағы ротаның солдаттарын мешіт ісіне пайдалануға 
болмас па екен? Оларға тиесілі заңды еңбекақыларын төлер едік» деген өтініш айтады 
Құнанбай Өскенбаев. Қарқаралының әскери ұлығы генерал-майор Вишневскийдің 
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атынан рұқсат қағаз келеді. Ол: «Сіздің тілегіңіз бойынша сонда салынатын мешіт 
құрылысына Қарқаралыдағы ротаның төменгі шенді солдаттарын пайдалануға рұқсат 
етемін. Олар службадан қолдары бос уақытта құрылыс ісіне қатысатын болсын. Оларға 
келісім бойынша еңбекақысы төленсін» деген пәрмен жібереді. Бұйрық 1848 жылы 29 
наурызда жазылған. Ал, мешіт 1851 жылы тамыз айында толық пайдалануға берілген. 
Дәлел – аға сұлтан Құнанбай Өскенбаевтың кеңесші-көмекшісі Добшинский Шекара 
басқармасына 1851 жылы 11 тамызда мешіт құрылысы толықтай аяқталғаны туралы 
рапорт береді.

Құнанбайдың Меккеге бару сапары туралы Әрхам Кәкітайұлы: «Құнанбай ел 
басқару ісін балаларына қалдырып, өзі тағат, ораза, намазға бой ұрып, үйінде отырып 
қалады. 71 жасқа келгенде барлық балаларын жинап алып: «Қағбатолла, Құдай үйіне 
– Меккеге барып, тәуап қып қайтайын деп едім», - деп ақылдасады. Оған балалары 
қарсы болмайды. Көп мал сатып, жеткілікті қаражат жинап береді», - деп жазады.
Меккеге барып үй салып,
Пәтер қып жаққан шырақты.
Бір Құдайдың жолына,
Малды аямай бұлапты, - деп жазды.

Құнанбай қажы Өскенбайұлы қажылықтан қайтқаннан кейін ел ісіне араласпай, 
оқшау, тек Құдайға құлшылық етумен, маңайындағыларды да соған шақырып, баянды 
ғұмыр кешіпті. Мұсылмандықтың барлық шартын орындап, шариғат жолымен амал 
етіп, халқының ықыласына бөленген Құнанбайдың қадірлі істерін өз жұрты кейінге 
дейін есінен шығармаған.
Сонымен, Құнанбайдың өмірдегі кесек тұлғасын Абайдың 1895 жылы ұлы Әбдірахман 
өмірден өткенде жазған жоқтау жырымен қорытындылайтын болсақ:
Арғы атасы қажы еді,
Бәйіштен тартқан шәрбатты.
Жарықтықтың өнері,
Айтуға тілді тербетті.
Адалдық, ақыл жасынан,
Қозғапты, тыныштық бермепті.
Мал түгіл жанға мырза еді,
Әр қиынға сермепті.
Мұңды, шерді, жоқ- жітік,
Аңсап алдын кернепті.
Бәрінің көңілін тындырып,
Біреуін ала көрмепті.
Әділ, мырза, ер болып,
Әлемге жайған өрнекті.
Тәубесін еске түсіріп,
Тентекті тиып, жерлепті.
Ол сыпатты қазақтан,
Дүниеге ешкім келмепті.
Өлмейтін атақ қалдырып,
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Дүниеге көңіл бөлмепті.
Ерегіскен жауларын,
Кісен салып матапты.
Зекет жиып, егін сап,
Тойдырған ғаріп, жатақты.

Бұл – енді ұлы Абайдың әкесіне берген бағасы. Бұдан артылтып ешкім айта 
алмайды.

Әдебиеттер:
1. Мүсірепов Ғ. Суреткер парызы. – А., 1970, 163-167 б.
2. Мағауин М. Толық шығармалар жинағы. 13-том. 315-бет. Қанағат – ҒМО баспасы. 
Алматы қ.
3. Янушкевич А. «Күнделіктер мен хаттар». 188-бет. «Жалын» баспасы. 1979 жыл. 
Алматы.
4. Қазақстан архивінің «Қарқаралы селосындағы мешіт құрылысы жөніндегі іс» деп 
аталатын 32 беттік құжат
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Түркістан облысы, Арыс қаласы,
Т. Тәжібаев атындағы отбасы үлгісіндегі балалар ауылы

Абай - дана, Абай- дара қазақта

Туреханова Жанар Жанзаковна

 Сабақтың тақырыбы:Абай –дара, Абай- дана қазақта
 Сабақтың мақсаты: Ұлы ақынның өнегелі өмірімен таныстыру, шығармаларына 
шолу жасау, өлеңдерін, әндерін мәнерлеп айтқызу. Сөз өнерінің қыр-сырымен 
таныстыру.Көркем сөйлеуге, өз бетімен іздене білуге, шығармашылықпен жұмыс 
істеуге баулу.
 Сабақтың әдіс- тәсілі: «Swot» талдау әдісі, «Эйлер» шеңбер әдісі,мәнерлеп 
өлең оқу, «Кинометафора» әдісі, «Сұрақ ілмегі» әдісі, ән айту, «Фишбоун» әдісі.
 Сабақтың көрнектілігі: Абай портреті, бейнетаспалар, слайд
 Тәрбиеші: Құрметті қонақтар, балалар! Бүгінгі өткізгелі отырған сабағымыз 
қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналады. Абай философ, 
ақын, аудармашы, сазгер, дара ойшыл,кемеңгер. Абай жазба әдебиетінің негізін 
салушы, гуманист, қоғам қайраткері, әділ би, ағартушы-ұстаз. Абай қазақ тіліне А. С. 
Пушкиннің, Ю. М. Лермонтовтың, Л. Н Толстойдың, Салтыков –Шедриннің, Гетенің 
шығармаларын қазақшаға аударды.
Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. 
Ол бірақ қайтіп келіп ойнап – күлмес. 
Мені мен, менікінің айырылғанын, 
“Өлді” деп ат қойыпты өңкей білмес. 
Көп адам дүниеге бой алдырған, 
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған. 
Өлді деуге сыя ма, айтыңдаршы. 
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған, - дегендей бүгін біз артында өлмейтұғын сөз 
қалдырған ұлы ақын атамыз – Абай Құнанбайұлы туралы сөз қозғамақпыз.
Психологиялық ахуал «Жақсы көңіл - күй» Балалар, бүгінгі сабағымызды жақсы 
көңіл күймен бастау үшін бір бірімізге әдемі сөздер,керемет тілектер айтайық!
 Сабақты жақсы көңіл күймен өткізейік, шапшаңдылық танытайық, 
адамгершілік қасиетімізді жоғалтпайық, тосыннан келген тапсырмаларға белсене 
қатысайық, бір қолдан жең, бір жағадан бас шығара білейік, өзімізді шыңдайық.
 Тәрбиеші: Ал енді, интербелсенді тақтаға назар аударайық!
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Абай Құнанбаевтың 
«Желсіз түнде жарық ай» өлеңі.
(3 минуттық видео) «Swot» талдау әдісі
 Сұрақ: Бұл өлеңнің авторы кім? Абай Құнанбаев
 Абай кім? Ассоциация құру
 Абай философ ,ақын, аудармашы,сазгер, дара ойшыл,кемеңгер. Абай жазба 
әдебиетінің негізін салушы ,гуманист , қоғам қайраткері, әділ би, ағартушы-ұстаз.

Олай болса бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Абай - дана,Абай - дара 
қазақта» деп аталады.
I бөлім
«Эйлер» шеңбер әдісі
Постер қорғау
1 топ «Дара» Абай Құнанбаевтың өмірбаяны
2 топ «Дана» Абай Құнанбаевтың шығармашылығы
 Абай – Ибраһим. Абай 1845 жылы жылан жылында туылып, 1904 жылы 60 
жасында Семей уезінің Шыңғыс болысында дүниеден қайқан. Негізгі аты – Ибраһим 
болса да, «Абай» деп жас Ибраһимді анасы Ұлжан еркелетіп атаған. Содан бері бұл 
есіммен Абай тарихқа енді.
 Абайдың бар өмірі өзі туып өскен Шыңғыс болысы, қазіргі Абай ауданы, бұрынғы 
Семей облысында өтті. Абай әке жағынан алғанда Тобықтының белгілі шонжары 
мен батыр биінен тарайды. Оның бабасы Тобықтының биі болған. Абайдың әкесі 
Құнанбай Қарқаралы округінің аға сұлтаны болған. Ал, шешесі Ұлжан Бошан руынан 
тарайды. Әкесі - тілге шешен, ақылға бай, қатыгез, ал шешесі керісінше ағайын-туысқа 
қайырымды, мінезі жұмсақ, тілге бай адам болған.Міне, сәби шағынан-ақ Абай от пен 
судай екі ұдай, кереғар мінезді адамдар ортасында өмір кешті. Аяулы әжесі Зере мен 
анасы Ұлжанның жас бала қиялы мен санасының, мінез-құлқының қалыптасуына әсері 
мол болды. Ол екеуі айтқан ертегі, аңыз-әңгіме, күлдіргі, мысқыл, ел басынан өткен 
тарихи оқиғалар зерделі бала-Абайдың санасына біртіндеп сіңе берді. Осылайша, бала 
Абай өз халқының рухани ой қазынасына қанығып өсті.

Абай 10-12 жасында мұсылманша оқып, хат таниды. Ал, 12 жасында 
Семейдегі Ахмет Риза медресесіне оқуға түседі. Медреседе жүргенде 14 
жасында 3ай орыстың «приходская школында» орысша сабақ оқыды. 
Осы 4 жылдық медреседегі және 3 айлық орыс мектептеріндегі оқуды 
аяқталып, 15 жасында үлкендерден білімі артып, ел ішіндегі жұртты өзіне 
қаратып, әкесіне көп көмегін тигізеді. Ел-жұрт оны би етіп сайлайды. 
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20 жасында ол от тілді шешен, халық өмірі мен әдетін, билік туралы істі көп білген 
көсем болған. Мақал, ертегі, нақыл сөздерді тез меңгерген. Жаңа заманның ретімен 
Абай білімге ден қойып, Араб, парсы, түркі тілдерін үйренді.

Абай 14 жасынан өлең шығарған. Ол жастар арасында кең таралғанымен, оған 
онша мән бермейді. Абайдың өнерге бет бұруына себепкер орыс достары Грось пен 
Михаэлис болды.

Абай орыстың ақын-жазушылары – Пушкиннің, Лермонтов, Крылов, Толстой, 
Тургеневтің еңбектерін оқыған. Олардың шығармаларын оқи отырып, оөық ойлы 
Абай орыс мәдениетін, өнерін, білімін үлгі еткен. Бұл да Абайдың даналығы.

Абай кестелі сұлу сөздің иесі, көркем әдебиеттің темірқазығы, өшпейтін жарық 
жұлдызы. Абай шығармаларын қазақ балалары кімнің алдында болса да, ұялмай 
мақтанышпен айта алады.

Абай – ақын. 
- Ұлы ақынның туған жері – табиғаты тамаша Семей жері, Шыңғыс тауының етегі. Осы 
туған жердің табиғаты, туған отбасы, заманы –барлығы Абайдың сезіміне, жүрегіне 
әсер етіп, оның ақындығына ықпал етті. Енді өзіміз білетін Абай атамыздың өлеңдеріне 
кезек
берелік.
Шығармашылығы 

Абай Пушкин, Лермонтов, Крыловтың шығармаларын көп оқып, қазақ тіліне 
аударды. Абай аударған Пушкиннің «Татьяна әні», Лермонтовтың «Қараңғы түнде 
тау қалғып» деген өлеңдеріне ән де шығарды. Ол қазақ халқын мәдениетке, орыс 
халқымен дос болуға шақырды.

Абай Құнанбайұлы 1904 жылы қайтыс болды. Шығармалары 1909 жылы 
Петербургте жарық көрді. Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов 
«Абай жолы» эпопеясын ақын өміріне арнады.

Абайдың әйгілі шығармалары: 45 қара сөзі, «Көзімнің қарасы», 
«Айттым сәлем, Қаламқас», «Ғылым таппай мақтанба» т. б  ақын 
өз өлеңдерінде қараңғылық, надандық, кертартпалықпен күрескен, 
халық қамын ойлаған, жастарды білімге, еңбекке, өнерге шақырған. 
Абай – сазгер.
 - Абай қазақтың ән-күйін сүйіп тыңдаған. Жаяу Мұса, Біржан сал, Ақан сері, 
Тәттімбет сияқты халық сазгерлерін ерекше бағалаған. Өзі де бірнеше ән шығарған.
• Тәңір қосқан жар едің сен
• Сегіз аяқ
• Көзімнің қарасы
• Қор болды жаным 
• Бойы бұлғаң
• Айттым сәлем, Қаламқас
• Біреуден біреу артылса
• Көңіл құсы құйқылжытар шартарапқа
• Сен мені не етесің?
• Ата-анама көз қуаныш
• Сүйсіне алмадым сүймедім
• Желсіз түнде жарық ай
• Көзімнің қарасы
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II бөлім
Ұлы ақын Абайдың өлеңдерін мәнерлеп жатқа айту
Руслан: «Білімдіден шыққан сөз»
Білімдіден шыққан сөз 
Талаптыға болсын кез. 
Нұрын, сырын көруге 
Көкiрегінде болсын көз.
 
Жүрегі — айна, көңiлі — оят, 
Сөз тыңдамас ол баяу. 
Өз өнері тұр таяу, 
Ұқпасын ба сөзді тез?

Әблет басқан елерме 
Сөзге жуық келер ме? 
Түзу сөзге сенер ме 
Түзелмесін білген ез?
“Айтшы-айтшылап” жалынар,  

Ұққыш жансып шабынар. 
Ұқпай жатып жалығар 
Ұйқылы-ояу бойкүйез. 
Жас баладай жеңсікқой,
 Байлаулы емес ақыл ой, 
Ойлағаны — айт пен той, 
Ыржаң-қылжаң ит мінез„ 
Сұлу қыз бен я батыр

Руслана: Пусть будет хладен ум твой, словно лёд, 
Пусть сердце теплотой к себе влечёт, 
Будь сдержан, терпелив на всякий случай. 
Иначе над тобой зло верх возьмёт. 
 
Когда судьба с отчизной разлучит, 
Пусть сердце только мудрость сохранит. 
Иначе зло тобою овладеет, 
Запомни, ведь иным путям не быть. 
 
Безумцы злы всегда, у них нет чувств, 
Так как нет сердца, счастья миг им чужд. 
Ведь, если сих вещей лишить сплоченья, 
Науке даже будет труден путь. 
Анна: «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» 
Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, 
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін. 
Көкірегі сезімді, тілі орамды 
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Жаздым үлгі бермек үшін. 
Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты ұғар, 
Көңіліңнің көзі ашық, сергек үшін.
Түзу кел, қисық-қыңыр, қырын келмей, 
Сыртын танып іс бітпес, сырын көрмей.
Шу дегенде құлағың тосаңсиды,
Өскен соң, мұнда сөзді бұрын көрмей. 
Таң қаламын алдыңғы айтқанды ұқпай, 
Жəне айта бер дейді жұрт тыным бермей. 
Сөз айттым «əзірет Əлі, айдаһарсыз», 
Мұнда жоқ «алтын иек, сары ала қыз».
Кəрілікті жамандап, өлім тілеп,
Болсын деген жерім жоқ жігіт ар
Арман: Интернатта оқып жүр
Талай қазақ баласы – 
Жаңа өспірім, көкөрім, 
Бейне қолдың саласы. 
Балам закон білді деп, 
Қуанар ата-анасы, 
Ойында жоқ олардың 
Шариғатқа шаласы. 
Орыс тілі, жазуы – 
Білсем деген таласы. 
Прошение жазуға 
Тырысар, келсе шамасы. 
Ынсапсызға не керек 
Істің ақ пен қарасы? 
Нан таппаймыз демейді, 
Бүлінсе елдің арасы. 
Иждиһатсыз, михнатсыз 
Табылмас ғылым сарасы. 
Аз білгенін көпсінсе, 
Көп қазаққа епсінсе, 
Кімге тиер панасы? 
Орыс теріс айтпайды, 
Жаман бол деп оларды. 
Қаны бұзық өзі ойлар 
Қу менен сұм боларды, 
Орыста қалар жаласы. 
Бұл іске кім виноват: 
Я Семейдің қаласы, 
Я қазақтың аласы? 
Ойында жоқ бірінің 
Салтыков пен Толстой, 
Я тілмаш, я адвокат 
Болсам деген бәрінде ой, 
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Көңілінде жоқ санасы. 
Ақылы кімнің бар болса, 
Демес мұны тілі ащы. 
Айтыңызшы, болсаңыз 
Здравомыслящий, 
Ақыл айтпай ма ағасы? 
Пайда ойлама, ар ойла, 
Талап қыл артық білуге. 
Артық ғылым кітапта, 
Ерінбей оқып көруге. 
Военный қызмет іздеме, 
Оқалы киім киюге. 
Бос мақтанға салынып, 
Бекер көкірек керуге. 
Қызмет қылма оязға, 
Жанбай жатып сөнуге. 
Қалай сабыр қыласың, 
Жазықсыз күнде сөгуге? 
Өнерсіздің қылығы – 
Тура сөзін айта алмай, 
Қит етуге бата алмай, 
Қорлықпенен шіруге. 
Аз ақшаға жалданып, 
Өнбес іске алданып, 
Жол таба алмай жүруге. 
Алыс та болса іздеп тап, 
Кореннойға кіруге, 
«Талапты ерге нұр жауар», 
Жүріп өмір сүруге. 
Я байларға қызмет қыл, 
Ерінбей шауып желуге. 
Адал жүріп, адал тұр, 
Счетың тура келуге. 
Жаныңа жақса, соңынан 
Жалқауланба еруге. 
Қисық болса, закон бар 
Судьяға беруге. 
Ол да оязной емес қой, 
Алуға теңдік сенуге. 
Я өз бетіңмен тәуекел, 
Занимайся прямотой. 
Жеңіл көрме, бек керек 
Оған да ғылым, оған да ой, 
III бөлім Попурри Абайдың өлеңдерінен үзінді музыка ойналады 
IV бөлім  «Кинометафора» әдісі

Абайдың ұлы ақын болуының бір сыры сурет салып оған жан бітіруінде
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 Балаларға әр түрлі суреттер үлестіріледі сол суреттерден Абайдың қандай өлеңі 
суреттелгенін тауып мағынасын ашады.

Табиғаттың әсемдігі тек қана тіршілікпен жарасымды. Тіршілікті аялағанда ғана 
табиғаттың тамаша болатындығы айқын. Табиғат тіршілік үшін қажет болса, тіршілікке 
табиғат қажет. Абай атамыз табиғатты тамаша суреттеумен қатар тіршіліктің онымен 
байланыстылығын дәл тауып, әдемі де, тартымды жырлай білген.
V бөлім «Сұрақ» ілмегі әдісі
Абайдың қара сөздерінің мағынасын ашу
Абайдың 38-ші қара сөзі

Абай бұл жерде нағыз адам атына лайық болу үшін надандықтан, еріншектіктен, 
залымдықтан аулақ болуға үндейді.
39-шы қара сөзі
Бұл даналық сөздердің негізгі мағынасы мынаған сыяды: есті кісілердің айтқан 
ақылдарын есіңде сақтап, көп естіп, көп көріп, оқып өскен бала есті болады. Бірақ 
адамға білгенін, ұққанын өмірде ескеріп, қолдану керек.
32-ші қара сөзі
Бұл даналық сөздердің мәні : шын ықылас қойып үйренсе, білім мен ғылым ойыңа 
оңайырақ қонады.
31-ші қара сөзі
Бұл қара сөздердің мәні: уайымсыздық, салғырттық, ойыншы –күлкішілдіутен аулақ 
болу керек. Себебі бұл нәрселер-күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер.
7-ші қара сөзі
-Дүниеге келген әрбір нәрестеге, біріншіден, тән азығы керек. Яғни қарны тоқ, шөлі 
қанған, ұйқысы жеткілікті болуы қажет, әйтпесе бойы өспейді, қайраты артпайды.
екіншіден адам баласына жан азығы да керек. Ұлы ақын жан азығына да болып жатқан 
сан түрлі құбылыстардың мәнін, сырын, суретін тануды, әсерленуді жатқызады.
14-ші қара сөзі
Мейірімділік, сүйіспеншілік, рақымдылық бұл аталған қасиеттер бойына дарымаған 
кісіні нағыз адам деуге болмайтынын, өз бойыңды тексеріп отыруды өсиет етіп 
қалдырған.
18-ші қара сөзі
Бұл арада Абай атамыз ғылымды меңгерумен қатар адам арлы, мінезді, ақылды, 
байсалды салмақты болғанда ғана аяулы жанға саналатынын дәріптеген.
«Фишбоун» әдісі
Қорытынды: 

Бүгінгі сабағымызды Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
«Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласындағы айтқан сөзімен  аяқтағым 
келеді.

Абай арманы-халық арманы.Халық арманы мен аманатын орындау 
жолында аянбай қызмет етуіміз қажет.Абайдың өсиет-өнегесі XXI ғасырдағы 
жаңа Қазақстандықтарды биіктерге жетелейді.Сондықтан Абайды күллі әлемге 
Қазақстанның бренді ретінде танытуымыз керек.
 Қамшының сабындай ғана қысқа өмірінде артына өшпес із, өлмес өсиет 
қалдырып кеткен тау тұлғаның есімі мәңгілікке жадымызда сақталады.Челлендж 
жолдау.
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Алматы облысы, Талдықорған қаласы,
№2 орта мектеп

Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан

Турысбекова Айгуль Канапияновна

Әділеттен асатын
Жоқ ештеңе әлемде,

Әділетті жырлаумен
Танылды Абай әлемге.

 Бұл сөздерді мен Абай әлеміне арнаған ұраным деп білемін. Неге десек, менің осы 
күнге дейінгі өз ұғымымда «Абай – шындықты айтатын, турашыл, әділетті жақтайтын, 
ақ жолмен жүретін, ақиқатты жырлаған ақын.»
 Бала күнімізден Абайды жаттап өстік, Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романын 
жарыса оқыдық.

1994-1995 ж. Ортада домбыра ұстап тұрған мен 
Бұл мектеп қабырғасында оқып жүрген сәттен қалған жарқын бір естелік: Абай 

атамызға арналған «Әлемге әйгілі Абай» тақырыбында өткен байқауда ұлы ақын 
атамыздың өлеңдерін жатқа айтып, қарасөзінен үзінді оқыдым және «Желсіз түнде 
жарық ай» әнін домбырада орындап, жүлделі І орынды иелендім. Өмір бойы есімде 
қалатын жұлдызды сәтімнің бірі.

Бұны айтып отырған себебім, шәкірттерімнің де Абай атын ардақтап, үлкен 
жетістікке жететін, ұмытылмайтын жұлдызды сәттері көп болса екен деп тілеймін. 
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Жастық шақтарында да, есейіп кеткен кезде де алтын уақыттарын құр бос өткізбей, 
даналар айтқан ғибратты, өнегелі сөздермен танысып, құлағына құйып өссе екен деп 
ойлаймын. Мінекей, осы ойларым жүзеге асса деймін.

...Сөйте жүре, бүгінде ұстаз әрі ана болдым: алдымда отырған шәкірттерімді, 
отбасымда өз балаларымды  Абай атамыздың шығармалары арқылы тәрбиелеудемін.
Абай атамыздай ұлы есімдерді ұлықтаған түрлі байқаулар, тәрбиелік мәнді іс-шараларға 
қатысып, жүлделі орындарға ие болуда. Жас өскелең ұрпаққа жеткізілген ойшыл 
атамыздың әрбір сөзі алтыннан да қымбат, бағалы дүние деп білемін және де айтып, 
жеткізгеннен кейін ойымды саралай келе, сол сабағымның қандай үлкен мақсатқа 
жеткенін,балалардың болашақ өмірі үшін қандай маңызды болғанын ойлап іштей 
қуанамын.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Абай және ХХІ 
ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында «Абай атамыздың мұрасы қазақтың әр 
баласын өз отанын сүйетін, ұлтжанды азамат етіп тәрбиелеуге, елдікті қадірлеуге 
шақырды, сондықтан, азаматтарымыздың көзі ашық болсын десек, Абайды оқудан, ақын 
өлеңін жаттаудан жалықпаған жөн» дей келе, жастарды Абай шығармаларын оқуға 
шақырады. Расында, ұлы ақын өлеңдері, аудармалары,қарасөздері білімді азаматтарды 
қалыптастыруға үлкен ықпалетеді. Осы айтылғандарды ескере келе, елімізде биыл 
Абай атамыздың 175 жыл мерейтойына орай көптеген игі іс-шаралар өтуде.

Ел Президентінің кемел ойларын мен өзімнің Абай атамызға арнаған, жақында 
ғана баспа бетінде жарық көрген «Абай – дана, Абай – дара қазақта» атты өлеңіммен 
жалғастырғым келеді:

Абай жайлы бала кезден оқыдық,
Көп нәрсені көңлімізге тоқыдық.
«Абай жолы» кітабының әр бетін
Тары жеген тауықтай біз шоқыдық.

Жаттап өстік жазын, күзін, қысын да,
Заман қиын Абай атам тұсында.
Табиғатпен астастыра жазған ғой,
Ел тағдырын қаламының ұшында.

Шақырады өнер, білім, ғылымға,
Білім алу қиын болған бұрында.
Абай атам салып кеткен ізбенен
Бүгін біздер жүріп жүрмізшынында.

ХХІ ғасыр келді ерекше,
Қазіргі таң білім алу бөлекше,
Абай атам айтып кеткен бес нәрсе
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Мәңгі соғар кеудемізде жүрекше.

Қанағат пен рақымың болмаса,
Талап пенен терең ойың қонбаса,
Еңбек етіп, адал жолмен жүрмесең,
Өмір сүрдім деудің өзі далбаса.

Ғылым таппай мақтанбаймыз бұл күнде,
Орын таппай баптанбаймыз бұл күнде,
Жаман індет жаулап кетіп жатса да,
Білім алып, күресуде жұрт үйде.

Тұңғиыққа тұнып кеткен қара сөз,
Ешкім әлі айта алмаған дара сөз.
Бүгінгіні болжап кеткен дана сөз,
Ұрпағына ақ жол салған сара сөз.

Толық адам ілімімен Абайдың
Келер шаққа нық сеніммен қараймын.
Ақыл, қайрат, бірдей ұстап жүректі
Мен өзімді толықпын деп санаймын.

Абайды мен алтын күнге балаймын,
Жүрегіме сәуле шашып тарайтын.
«Абай – дана, Абай – дара» қазақта,

Шуақ шашып ата берсін арай күн!,  –дей келе, сөз соңында ойымды былай деп қорытқым 
келеді. Ұлыларымызды әрқашан ұмытпайық! Абай атамыздың ізімен жүріп, халқының 
қамын ойлап, ел игілігі үшін аянбай еңбек етіп, ел құрметіне бөленгеназаматтарымызды, 
ұл-қыздарымызды, ел ағаларын ардақтайық! Қазағымның алға қадам басқаны - Абай 
арманының ХХІ ғасырда жүзеге асқаны! 

Абайдың тозбайтұғын тоныменен,

Нұрсұлтан ағамыздың жолыменен,

Тоқаевтың турашыл қолыменен

Болашақ жарқын болсын оңыменен!
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Түркістан облысы, Шымкент қаласы,
№ 129 жалпы орта мектебі

Абай – великий поэт

Тюлегенова Клара Кадеровна

Поэзия Абая - национальная гордость казахского народа. Только в стихах Абая 
можно увидеть и почувствовать природу казахской степи, реальность казахской жизни, 
чувства, мечты и национальные особенности казахского народа. Великий поэт  «Абай 
оказал большое влияние на казахскую литературу XIX и XX веков. Есть много поэтов, 
написавших множество стихов на социальные темы, нравственность, просвещение. 
Тем более, что их количество увеличилось в связи с тем, что произведения Абая стали 
распространяться в казахстанской Сахаре », - сказал Мухтар Ауэзов.

Большой вклад Абая в казахскую литературу был его первым вниманием к истине 
в национальной литературе. Она первая поэтесса казахской литературы, обратившая 
внимание на судьбу женщин. Он пел о своей невинности, чистоте, глубоких чувствах, 
пел о материнстве, мудрости, верности дружбе. Абай стал пропитанием бедных поэтов, 
принял активное участие в воспитании вкусов читателей и слушателей, поставив цену 
стихотворению с ног на голову. Давно научно доказано, что великое творчество поэта 
в этой области сочетается с эстетикой русской классической литературы, взглядами 
Белинского, Чернышевского.

Абай не только сформировал настоящий человеческий идеал, но и показал 
реальный путь к достижению цели. В творчестве Абая также анализируются такие 
качества веры, которые способствуют формированию человека, такие как доброта и 
удовлетворенность. Великие гуманисты, такие как Кант и Достоевский, считали такие 
понятия, как «благотворительность» и «простота», основными чертами личности. 
Говорят, что настоящего человека определяют качества знания, интеллект, навыки, 
наука. По мнению мудрого поэта, главное средство достижения идеалов человечества 
- творческое мышление. По словам Абая, мысль дана человеку не только для анализа, 
обобщения и сравнения природных явлений, но и для человеческой жизни. Абай 
считает, что вторым условием достижения настоящего человеческого идеала является 
труд и служение. Поэт смог сказать что-то новое о творчестве. Это сформировало 
новую концепцию труда в казахстанском обществе. По словам Абая, работа - это не 
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просто работа, а зеркало человеческой натуры. Это способствует тому, что работа 
- это образ жизни. Осваивая науку, признавая, будучи образованным - суть тяжелой 
работы. Поэтому поэт воспевал его трудолюбие и целенаправленные стихи.

Впервые в истории казахской литературы Абай поставил на повестку дня 
проблемы общественно-политической жизни своего времени. Он резко критиковал 
противоречия казахского общества, раскол своих современников, ущерб, нанесенный 
межплеменной междоусобицей единству страны, спровоцированный колониальной 
политикой царя. Он отметил, что эпоха изоляции народов прошла, и теперь ключом 
к становлению страной является сотрудничество с развитыми соседними странами. 
Он призвал страну объединяться и сотрудничать в этом направлении. Опережающее 
понимание требований времени - признак мудрости Абая. Он родился поэтом правды и 
так жил. В чтении его стихов трудно найти ложь. В его стихах можно увидеть реальность 
казахской национальной природы. Как великий художник Абай нашел новый способ 
изобразить себя. Его стихи полны простоты и естественности, вдохновляют на мысли 
и чувства. Поэтому его считают первым великим художником казахской литературы. 
Как поэт, Абай не только писал стихи, но также сочинял и распространял песни. 
Его сочинения особенно ценятся нашим народом. Абай Кунанбаев высоко ценил 
русскую классическую литературу. Он делал письменные переводы с русского на 
казахский язык не только произведений Пушкина, но и Лермонтова, Толстого, Бунина. 
Кунанбаев интуитивно понимал, как именно нужно переводить произведения русских 
поэтов, чтобы внятно донести их до казахского народа. Как известно всем, Абай вел 
просветительскую деятельность среди казахской степи. Он получил рафинированное 
образование. Основой его воспитания служила арабская поэзия. Он прекрасно знал 
тюркскую мифологию и эпос, высоко ценил музыкальный фольклор. Именно через 
мелодику Абай самым верным путем передал стихи Пушкина. Так зародилась "Песня 
Татьяны", которая прошлась по всей необъятной степи. Абай очень осторожно 
подошел к выбору отрывков для перевода. Например, в "Слове Татьяны" первая строка 
звучит так: "Ты мой супруг, Всевышним данный". Абай не употребляет здесь слово 
"Аллах" или "Бог". Для русской девушки и казахской девушки, которая поет песню 
Татьяны, должно быть общее понятие. Именно — Всевышний. И тогда всем понятен 
и Абай, и Пушкин. 

"Знать русский язык - значит открыть глаза на мир" - говорит Абай в 25 Слове.  
"Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом, 
он чувствует себя вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то он 
никогда не сможет оставаться в стороне". Отталкиваясь от общего правила, что тот, 
кто способен воспринимать чужую культуру, делает шаг к более широкому взгляду 
на мир, учится самокритичности и к преодолению ограниченности, Абай еще раз 
настаивает: "Русская наука и культура - ключ к осмыслению мира и, приобретя его, 
можно намного облегчить жизнь нашего народа.
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Түркістан облысы, Кентау қаласы, Ескі Иқан ауылы,
«Иқан» жалпы орта мектебі

Абай Құнанбаевпен Әлішер Науаи шығармаларындағы 
сарындас сипаттар

Углай Халметова

Қазақ поэзиясының шұғылалы шыңы, данышпан ақын Абай Құнанбаев, Шығыс 
шайырларын, оның ішінде Әлішер Науаиды да өзіне ұстаз ретінде танып, оның інжу-
маржандарынан рухани нәр алған болатын. Әрине, бұдан біз Абайдың шын мәніндегі 
ұлы тұлға болып жетілуінде орыс әдебиетінің де бір жөн ықпалы болғандығын 
түгелдей жоққа шығармақ емеспіз. Бірақ, Абайдың Абай дәрежесіне көтерілуінде 
Шығыс шайырларының ықпалы басым екіндігі анық аңғарылды. Мәселен, ақынның өз 
қолымен жазған 45 қара сөздеріне байыппен үңілер болсақ, оған анық қаныға түсеміз. 
Тіптен, Абай, 1859 жылы 14 жасында жазған өлеңінің өзінде де: 
Физули, Шәмси, Сәйхали, 
Навои, Сағди, Фирдауси, 
Хожа Хафиз – бу һәммаси, 
Мәдет бер, я шағри фәрияд, – деп, Шығыстың ұлы шайырларын айрықша құрметпен 
тілге алып, олардан шалқар шабыт жолында медет сұрап, ерекше қадір-құрмет тұтқан. 
Бұл өлең жолдары ақынның Шығыс шайырларының шығармашылығынан жастайынан-
ақ мол хабары бар екендігін анық аңғартумен бірге, оның үлкен зейіні мен білімінің аса 
биіктігін де байқатады.

Біз  Абай Құнанбаев пен Әлішер Науаидың шығармаларындағы сарындас 
сипаттар мен үндестік сырларын терең танып, оны жан-жақты ғылыми тұрғыдан 
үйрене алмай жүрміз. Әрі екі ақын шығармашылық жолдарының ішкі мәндеріне терең 
үңіле алмай келеміз. Мәселен: Әлішер Науаи қоғамдық өмірдегі бес сезім мүшесінің 
рөлін ерекше бағалап, хауасқа айрықша мән бере қараған болса, Абай өлең жолдарының 
бірінде: «Ақыл, хауас барлығын Білмейдүр жүрек сезедүр» – деп, көп жағдайда адам 
жүрегі кейбір нәрселерді, оқыс оқиғаларды алдын-ала сезетіндігін ескертеді. Егер, екі 
ақынның ой-толғаныстарына тереңірек көңіл бөлер болсақ, онда Науаи мен Абай таным 
мәселесін бір мағынада, яғни адам баласының ішкі, сыртқы сезімдерінің жиынтығы 
ретінде бағалайтындығын байқау оншалық қиын емес. Сондықтан да белгілі ғалым 
М.Мырзахметов осы мәселе төңірегінде ой жүгірте келіп: «Дүниетаным туралы 
мәселеде хауастың орны өзгеше екендігіне екі ойшыл ерекше мән береді» – деп, терең 
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байлам жасайды. Расында да Әлішер Науаи ақылды, ойлауды – шындықты білудің 
негізгі критерийі, өлшемі ретінде анық айтса, Абай да бұл мәселеге осы тұрғыдан көңіл 
аударады. Сол үшін де ақын Абай: 
Ақыл – мизан, өлшеу қыл… 
Ақыл сенбей сенбеңіз, 
Бір іске кез келсеңіз, – деп, барлық мәселеге ақыл көзімен ой бөліп, ақыл сенгенде ғана 
соған сене біліңіз деген ойды алға тартады. 
 Ұлы ақын Әлішер Науаи өзінің «Чар диуан» атты лирикалық туындысында 
адам өмірін «балалық», «жігіттік», «орта жастық», «кәрілік» деп төрт кезеңге 
бөліп, оның әрбір кезеңі жайлы өз ойын жан-жақты білдірсе, Абай оның тек «жігіттік» 
кезеңіне ғана айрықша мән беріп, ол туралы өз ойын ортаға салады. Оның үстіне, 
Әлішер Науаидың кейбір ғазелдері мен лирикалық шығармаларында көрініс тапқан ой 
түйдектері, көтерген көкейкесті мәселелері Абай шығармаларында да аз көрініс береді. 
Оны біз Абайдың «Иузи рау шан», «Көзімнің қарасы», «Адамның кейбір кездері», т.б. 
өлеңдерінен байқау мүмкіндігіне ие боламыз. Міне, олар Әлішер Науаидың «Хазаийн-
ул-моаний», яғни «Мағыналар қазынасы» атты еңбегіндегі көңіл-күй лирикасымен 
үндесіп, сарындасып кетеді. Шындығында да Абай Шығыс шайырларына жас шағында 
ізденіп барған болса, ол кейін келе-келе, кең тынысты кемел ақын болған шағында 
да, оқта-текте болса да қайта соғып, оларға сын көзімен қарап, өзінше түйіндеулер, 
пайымдаулар, байламдар жасағандығын да байқаймыз. Әлішер Науаи ұлы адамгершілік 
пен шын мәніндегі адамилықты аса жоғары бағалап, 
Одамий эрсанг демагил одами, 
Ониким йуқ халқ ғамидин ғами, - десе, Абай да «Атаның баласы болма, адамның 
баласы бол» деген тамаша идеяны алға тартады, «Адамның адамы бар, наданы бар» 
деп, ұлы адамдықты, адалдықты барлық нәрседен биік қоя біледі. Оның үстіне Әлішер 
Науаи «Өмірді босқа өткізбе, еңбек ет» дей келіп, «Умрингни зойъе этма, меҳнат қил, 
Меҳнатни саодатининг калиди бил», – дейді. Абай болса: «Сақалын сатқан кәріден, 
Ақылын сатқан бала артық. Арын сатқан патшадан, Еңбегін сатқан құл артық», “Еңбек 
етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», – дей отырып, адал еңбектің, шынайы пешене 
тердің мәні мен мазмұнын аса биікке көтере түседі. Абай:
Орынды іске жүріп ой таппаған, 
Не болмаса жұмыс қып, мал таппаған. 
Қасиетті болмайды, ондай жігіт, 
Әншейін құр бекерге бұлғақтаған, - дей отырып, тағы да Науаидың «Өміріңді босқа 
өткізбе ...» деген пікірін жалғастырғандай. Сөйтіп, екі ақынның екеуі де адал еңбек, 
төккен тер адам баласын ер атандыратындығын өте әдемі жеткізумен бірге, адамды 
қарапайымдылыққа, адалдыққа баули түседі. Сондай-ақ, Әлішер Науаи өзінің 
«Хайратул-аброр» («Жақсы жандардың қайраттануы») еңбегінде өлең сөздің 
мазмұны мен пішініне айрықша мән бере келіп: 
Назмда ҳам анга маъни дурур 
Бўлсин анинг сурати ҳар не дурур. 
Назмки маъни анга марғуб эмас, 
Назмни ҳам сурат эрур хуш анга. 
Заинда маъни доғи дилкуш анга, – десе, Абай Құнанбаев та өзінің «Өлең – сөздің 
патшасы, сөз сарасы» атты өлеңінде, өлеңнің мазмұнын алтынға, сыртын күміске 
балайды. 
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Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы, 
Қиыннан қиыстырар ер данасы. 
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы, – дейді, Абай. Тіптен Әлішер Науаи өзінің «Фархад-
Шырын» дастанында қыс көрінісіне жан бітіре, жандандыра суреттей келіп: 
Совурди чун шажар баргини сарсар,
Су(в)нинг сийобдини дай қилди мармар,
Ҳаво доғи булутдин кийди синжоб,
Булут доғи ҳавога сочди сиймоб,

Яғни ақын, “Қатты жел ағаш жапырақтарын ойнатты, қыс сынаптай әрекеттегі 
суды мұзға айналдырды, ауа бұлттан (синжоб) (айуан терісінен тігілген постын) киді, 
бұлт ауаға қар (сынап) шашты”, – десе, Абай Құнанбаев та өзінің «Қыс» атты өлеңінде 
табиғат тылсымына жан бітіріп, жандандыра суреттейді. Оқып көрелік: 
Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, 
Соқыр-мылқау танымас тірі жанды. 
Үсті-басы ақ қырау, түсі суық. 
Басқан жері сықырлап келіп қалды. 
Дем алысы үскірік, аяз бен қар, 
Кәрі құдаң қыс келіп, әлек салды, – дейді ұлы ақын. Екі ғұлама ақын өлеңдеріндегі 
үндестік осылай жалғасып отырады. 

Абай Құнанбаев өзінің “Ескендір” поэмасын жазуда Әлішер Науаиның “Садди 
Искандарий” және Низаминың “Искандар” дастандарына һам шығармашылық, һам 
сыншыл көзбен қарағанын көреміз. Абайдың басқалардан айырмашылығы Ескендірді 
елді талан-тараж ететін зәлім шах, басқыншы екендігін көрсетіп, оқушыда оған деген 
теріс көзқарасты тудырады. Әділетсіздік, зулімді қатты қаралайды. Әлішер Науаиның 
“Садди Искандарий” дастаны  және Абай Құнанбаевтың “Ескендір” поэмасы сюжеті 
арасындағы ұқсастық және айырмашылықтарды кітапхан бірден түсінеді.  Абай Шығыс 
халықтары аңызі  негізінде өз поэмасын жазуда шығарманы қазақ халқының тұрмысына 
ұйқастырады, оның қазақша үлгісін  кітапханға тарту етеді. Абайдың таланты, сөз 
шебері екендігін айқындайтын бұл шығарма да қазақ халқы арасында кеңінен таралып, 
аса құрметке ие болған.
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Алматы облысы, Талғар аудны, Талғар қаласы,
Сәкен Сейфуллин атындағы №2 жалпы білім беретін мектеп

Educational value of Abai Kunanbaev’s poems

Умарова Дана Ерматовна

To begin with annotation
Abai Kunanbayev is well – known all over the world as Kazakh writer, we try to study 

his unrepeated person and to give more information about him as a writer.
The content of this this work to recognize personal character of this legendary poet 

of Kazakh people Abai Kunanbayev. He had left us a valuable heritage many words of 
wisdom, which are known among Kazakh people and our task is to widespread his poems 
all over the world. 

Abai Kunanbayev’s poems very important and useful to education future generation. 
The poems learn  Kazakh’s history, culture  and loving our steppe.
At the first place  Abai Kunanbaev’s live. Abai Kunanbaev is a Kazakh poet ,writer, thinker, 
composer, translator, public figure. He was born in august in 1895 in Chingis mountains 
of Semipalatinsk region. His father Oskenbaiuli Kunanbai. The king of the XIX century 
was elected as a leader of Karkarali district. His mother Uljan was very wise. Abai started 
writing poems since childhood. His works have been translating into different languages. 
He received home education at the Mullah, the he sent to madrasah. While he attended a 
Russian school in parallel. He was fluent in Arabic, Persian and other Oriental languages. 
He read in the original works of the classics of the east – Navoi, Firdousi, Nizami. The name 
of Abai is known worldwide just as Shekespeare, Goethe, and Pushkin is well – known in 
many countries. Abai’s major work is The Book of Words, a philosophic education. Treatise 
and collection of poems where he encourages his fellow Kazakhs  to embrace.

One of the first verses dedicated to the upbringing of children is «Gylym tappai 
maktanba» (Don’t be proud without finding science)
To be human and mankind
Gossiping, lying, boasting
Laziness and extravagance
Be away from five things 
Here are five friends, agree
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Aspiration, hard work, smarts,
Generous and kindness.

It’s poem was written in 1886. Abai hoped that younger generation will be awaken 
their hearts and attract them their noble purposes. Abai Kunanbaev wants to train young 
people work productively, to engage in science and education, to be patient in to reach their 
purpose. He says that without hard work, real science and knowledge can’t be achieved, 
and talks about the purpose of education, what o use the acquired knowledge  for, what to 
do, what kind of work should be done. Abai thinks and connects the question of how to 
be a scientist and a human, that they have common roots. The main condition is to take to 
decision wisely and speak only the truth. He believes that is necessary to respect an educated 
person, able to resist ignorance, any negative, destructive actions. First of all, an educated, 
smart person deserves respect. Abay’s poems encourages his fellow Kazakhs to embrace 
education, literacy, and good moral character in order to escape poverty, enslavement and 
corruption. 

He believed that first and foremost education and science, are able to change the 
exciting system.  Abai’s literary and aesthetic heritage is the national pride of the Kazakh 
people. The city, streets, theatres, libraries and other objects on the territory of Kazakhstan 
are named in honor of Abai. The Kazakh state academic Opera and ballet theatre, the Kazakh 
national Pedagogical University in Almaty, the Central Avenues of the cities of Kazakhstan, 
the peak in the sour of the ridge or Alatau are named after Abai. On the square of abai in 
Almaty there is a monument to the greate poet. 
 In conclusion I want to say that  our President N. Nazarbayev said: «It is blessing – 
to learn Abai’s poems by heart. But it would be better if Abai’s deep thought is and sincere 
revelation would not  be reiterated socially in vain, but be a basis for our everyday matters. 
One has to strive for it.it is the only demonstration of our loyalty to wise invocation and will 
of Abai, our children’s duty before the memory of  Teacher  of  Kindness and Justice». The 
name of Abai Kunanbaev will remain in our heart. And I agree with it.
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Город Нур-Султан,
Средняя школа №19

Слова назидания Абая Кунанбаева

Усембаева Балжан Уакбаевна

В словах назидания Абая раскрыты проблемы воспитания и мировоззрения. 
Каждое слово актуально сегодня, так как из поколения в поколение могут совершаться 
те или иные ошибки, или поступки, которые никогда не поздно или избежать, или 
предотвратить, работая над собой, изучая мысли таких великих людей как Абай.

Меня особо заинтересовало слово пятнадцатое. Абай размышляет над разницей 
между умными и глупыми людьми. Он говорит: «Разумный человек интересуется 
достойными серьезными делами, упорно добивается своей цели, и даже воспоминания о 
перенесенных невзгодах на пути к ней ласкают слух и радуют сердце его слушателей. В 
ней не найдешь и тени сожаления о прожитых годах». Если вникнуть в смысл этих слов, 
то можно понять, что речь идёт о человеке, который работает над собой, занимается 
самообразованием и не сдаётся перед возникающими трудностями. Как это важно в 
современное время для любого из нас независимо от возраста. Для молодого поколения, 
у которого всё ещё впереди, а так же для тех, кто, прожив жизнь и оборачиваясь назад, 
понимает, что всё в его жизни было со смыслом.

О легкомысленных людях Абай говорит так: «Легкомысленный человек тратит 
время на ничего не стоящие, пустые, бессмысленные затеи. Хватившись, обнаруживает, 
что лучшие годы пролетели напрасно и позднее раскаяние не приносит ему утешения. 
В молодые годы он ведет себя так, будто молодость бесконечна, не сомневается, что 
впереди его ждут еще более заманчивые утехи и радости. Но очень скоро, утратив 
былую силу и гибкость, он оказывается не годным ни на что». К сожалению, очень 
часто встречаются такие люди, которые тратят свою жизнь, не задумываясь о том, что 
старость не за горами, а жизнь прожита бесцельно. И если наступает время анализа, то 
человек приходит к выводу, что ничего  он не добился и ничего после себя не оставил, 
а времени и сил осталось очень мало.

Наверное, кто-то узнал и себя в этих строках. Вопрос лишь в том, в какой 
позиции: разумного или глупого человека? Если вы оказались в первом случае, вам 
можно позавидовать — не у каждого есть столько силы воли и желания становиться 
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лучше и развиваться. Если же про вас второй случай — главное, что это вполне 
подвластно изменениям, ведь вы пришли к осознанию. Это тоже большой и верный 
шаг.
 На самом деле, люди могут быть не такими уж и глупыми. Просто их знания 
скрываются под ленью, нежеланием к чему-то стремиться и работать над собой, а 
это основополагающее в развитии человека. Главное, что это возможно исправить. 
Важно лишь захотеть жить эту жизнь, найти свой смысл жизни и цель, за которой вы 
будете следовать. Лишь тогда вы можете быть обречены на внутреннюю гармонию и 
достойное будущее. Но не потеряйте голову, как предупреждал нас Абай. Не стоит 
хвалиться тем, что ещё не было достигнуто, возвышать себя до небес. Таким образом, 
вы лишь обеспечиваете насмешки и осуждение вокруг себя.

Разумный человек тот, кто вдохновляется пройденным путём. Тот, кто со всей 
храбростью и мужеством готов преодолеть новые сложности и не боится препятствий. 
Он знает, что впереди его ждет не менее увлекательная и интересная история.

И как важно следовать совету Абая: «Желаешь быть в числе умных людей, 
спрашивай себя раз в день, раз в неделю, или хотя бы раз в месяц: как ты живешь? Сделал 
ли ты что-нибудь полезное для своего образования, для земной или потусторонней жизни, 
не придется ли тебе, потом испить горечь сожаления? Или же ты и сам не заметил, не 
помнишь, как и чем жил?». И тогда вы заметите, насколько ваша жизнь изменится в 
лучшую сторону, преобразится каждый ваш день. Как ваши мысли и намерения станут 
чисты, а душа спокойна. 
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Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жағабұлақ ауылы,
Жаңажол жалпы білім беретін орта мектебі

Абай Құнанбайұлы өлеңдерінің тәрбиелік мәні

Утебасова Ариназ Талдыбаевна

Абай – айтылмаған арынды ақындықтың абыройын асқақтатқан алты 
алаштағы ақындардың атасы, асқар ақылгөйі, арқалы аудармашы, аяулы ақиық арысы, 
ауызбіршілікті ардақтап, арамды айыптаушы, адамдық, ар, адалдықтың аққанат 
асаукөгі.

Қазақ әдебиетінің тарихнамасы мен өнернамасында жазба классикалық 
әдебиеттің іргетасын қалаған – Абай.  Абай поэзиясы – қазақ халқының ұлттық 
мақтанышы. Абай өлеңдерінен қазақ даласының табиғаты, қазақ өмірінің шындығы, 
қазақ халқының сезім-сыры, арман-тілегі, ұлттық ерекшелік қасиеттері түгел көрініп, 
сезіледі. Ұлы ақын Абайдың қазақ әдебиетіне XIX ғасырда және XX ғасырда еткен әсері 
аса мол. Ол - қазақ әдебиетінде әйелдердің тағдырына бірінші көңіл бөлген ақын. Оның 
кіршіксіз, таза, терең сезіміне үңілді, ананы, даналықты, достыққа берік адал сезімді 
жырлады. Абай шығармашылығындағы сондай-ақ адам бойындағы қайырымдылық, 
қанағат секілді адамның қалыптасуына себепші иманды қасиеттер де талданған.  
Абайдың айтуында, ой - кісіге табиғат құбылыстарын ғана емес, адам өмірін талдау, 
қорыту, салыстыру үшін берілген. Нағыз адам мұратына жетудің екінші шартын Абай 
еңбек, қызмет деп есептейді. Ақын еңбек туралы да жаңа сөз айта алды. Ол қазақ 
қоғамында еңбек туралы жаңа түсінік қалыптастырды. Абайдың айтуынша, еңбек - 
жай ғана қызмет емес, адам болмысының айнасы. Еңбектің өмір сүру құралы екендігін 
баршаға насихаттайды. Ғылымды игеру, тану, білімді болу - табан ақы маңдай тердің, 
еңбектің мәні. Сондықтан ақын еңбек пен мақсатты өлеңдерінде асқақтата жырлады. 
Абай қазақ әдебиеті тарихында тұңғыш рет өз заманында халықты толғандырған 
қоғамдық және саяси өмір проблемаларын күн тәртібіне қойды. Ол қазақ қоғамының 
қайшылықты жақтарын, замандастарының алауыз берекесіздігін, патшаның 
отаршылдық саясаты қоздырып отырған рулық тартыстардың елдің бірлігіне келтірген 
зиянын қатты сынай отырып, еңбекші елге іш тартты, халықты озық мәдениетке 
сүйреді. Ол халықтардың оңашаланып өмір сүретін дәурені өткенін, ендігі жерде ел 
болудың кепілі - дамыған көрші елдермен қарым-қатынас жасауда екенін айтты. Елді 
сол жолда бірігуге, ынтымақтастыққа шақырды.
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Абай – лирик ақын. Абай шығармашылығында өлеңдер мынадай сипатта 
кездеседі:

Керек іс бозбалаға – талаптылық,
Әр түрлі өнер, мінез, жақсы қылық.
... Кемді күн қызық дәурен тату өткіз,
Жетпесе, біріңдікін бірің жеткіз.
...Адал бол – бай тап,
Адам бол – мал тап,
Қуансаң, қуан сол кезде;
...Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп,
Және хақ жолы осы деп әділетті, - дей келе, «есектің артын 

жу да, мал тап» деп, жас жігіттерге «талап», «еңбек», «рақым ойды», әділеттілікті 
насихаттайды. Бұл шығармаларынан «білім» деген сөзді емес, «ғылым» ұғымын 
жиі кездестіреміз. Неге? Негесі сол! Білім – бір адамның, яғни индивидтің жеке 
танымындағы білім қоры, ол оны өзі үшін жұмсайды, сонымен ақыл тауып, күн көреді. 
Ал «ғылым» ұғымы ақын үшін – үлкен мәні бар құндылық. Менің ойымша, ол «ғалым» 
болып елге өзгеріс, жаңалық, ұлт үшін, ел үшін пайдалы іс жасап, қызмет етер азаматты 
күтті. Осы мақсатта «ғылым» үйренуді уағыздады. 

«Абай – ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстаған адам. ...Абайда ақыл мен жүрек 
бірігіп, бір түйінді жұмбақ жасаған», -  деп Ғабдрахман Сағди өз бағасын берген еді 
/1.124/.

Осы Ғ.Сағди айтып кеткендей, Абайдың «жүрегі мен ақылында» жұмбақтық 
жатыр. Шынында, біз оның туындыларын талдамас бұрын, оның «жүрегінің түбіне 
терең бойлауымыз» керек шығар?!

Абай – философ-ақын. 
Қулық, сұмдық, ұрлықпен мал жиылмас,
Сұм нәпсің үйір болса, тез тыйылмас.
Зиян шекпей қалмайсың  ондай істен,
Мал кетер, мазаң кетер, ар бұйырмас.
Асаған, ұрттағанға ез жұбанар,
Сенімді дәулет емес сен қуанар.
Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас,
Қардың суы секілді тез суалар, - дейді. 

Абайдағы «толық адам» - «ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстаған» жан. Ақын 
жаны – нәзік. Ол дүниеден рахат тапқысы келеді. Сырласатын абзал жан іздейді. Абай 
көңілімен мұңдасады. Оның «мені» - көңілі. Тіпті, досы іспеттес. Көңіліне тоқтау 
айтып, сыр айтуы - өзіне басу айтқаны. Абай:

Өзгеге, көңілім, тоярсың,
Өлеңді қайтіп қоярсың?
Жүрегім, соқпа, қой енді,
Сенен басқа жан жоқ па? – деп, «жан жолдасы» - жүрегіне, яки 

лирикалық кейіпкеріне тоқтам жасап, сабыр қылуға шақырады./3.15/.
Абай өлеңдерінде ыстық жүрек, ызалы жүрек, жылы жүрек, жас, ауру жүрек 

немесе қырық жамау жүрек деп ерекше сыр-сипат, жан-дүниесін айқын сезінетін 
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көрініс береді. 
Ол: Жүрегім менің қырық жамау, - дейді. Сол қырық жамау жүректің сырын 

шешетін жүрек керек.
Бірде:   Ызалы жүрек, долы қол,
             Улы сия, ащы тіл, - десе, бірде:
             Ауырмай тәнім,
             Ауырды жаным.
             Қайғыртты, қысты басымды.
             Тарылды көкірек,
             Қысылды жүрек.

Ағызды қысып жасымды, - деген өлеңдері Абайдың заманынан 
асып туған бір адам болып, қаптап жатқан қараңғылықта тұншығып, қиянатқа 
шамданып, кемдікке ызаланғанын көрсетеді.

Ақын – әманда психолог. Қай ақын шығармашылығын алсақ та, С.Есенин 
айтпақшы: «Менің өмірім – өлеңдерімде» деп, олардың ішкі жан-дүниесі, мінез-
құлқы, ой-сезімі сол өлеңдерінде көрініс тауып жатады. Ақын жаны өте нәзік, сезімтал, 
тез жараланғыш болатыны мәлім. Кейбір адамдарды «ақынжанды» деп теңеп жатады. 
Абай өз өміріндегі әр қилы оқиғаларды жан-тәнімен сезініп, жүрегімен қабылдайтын 
сезімтал жан екенін төмендегі жолдардан айқын байқаймыз:

Тыңдамаса еш адам,
Өз жүрегім толғансын.
Әр сөзіне қарасын,
Іштегі дертім қозғалсын /4.142/.

Немесе:
Жүрегім, нені сезесің,
Сенен басқа жан жоқ па?
Дүниені, көңілім, кезесің,
Тиянақ жоқ па, қой, тоқта /4.272/!

Бұл жерде өз жүрегін жақын досындай сырласуға шақырып, көк дөненнен жүйрік 
көңіліне тоқтау салып, өрекпіген жан дүниесін тыныштандырғысы келетін сияқты.

Жүрек – денеге тарайтын ыстық қанды тоқтаусыз бір қалыпты ырғақпен айдап 
отыратын механизм. Егер ол түрлі себептермен бір қалыпты жұмысынан ауытқыса, 
адамның бар тіршілік қарекеті де өзгермек, яғни жүрек ауруына ұшырайды. Ол үшін 
пендеге ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстау керек екені ғылымда айтылған деп өз 
тұжырымын жасауда ғылыми негізге сүйенеді.

Әуелде бір суық мұз – ақыл зерек,
Жылытқан тұла бойды ыстық жүрек.
...Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боласың елден бөлек.
...Біреуінің күні жоқ біреуінсіз,
Ғылым сол үшеуінсіз жөнін білмек /4.115/. 

Бірқалыпты ырғақтан ауытқығанда, «тулап, қайнап бір жүрек қылады әлек» деп 
жүректің әсерінен болатын көңіл-күйді айқындайды.

«Абайдың өзі айтқандай, «жұмбақ адамды» түсіну үшін жүрекке үңілу керек 
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екен, бар сырды жүректен іздеу керек екен, ең бастысы барлығына да жүрекпен қарау 
керек екен» /5.32/.

Ақын адам жанын жадыратар әсем әнді сүйе де, бағалай да, әншіні қадірлей 
де білген. Адамның айуаннан айырмашылығының бірі жанды селт еткізер әсем әнді 
сезіне, түйсіне білуі.

Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар,
Үннің тәтті оралған мәні оятар.
Кейі зауық, кейі мұң дертін қозғап,
Жас балаша көңілді жақсы уатар /4.242/. 

Бірақ тәтті күйге қозғаларлық жылы жүректі тыңдаушы аз деп қынжылады. 
Өмірді саралай, өнерді бағалай білген ақын «әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының 
құлағын кесері бар», - деп әнге сын айтады. «Құлақтан кіріп бойды алар», «жүректі 
селт еткізер» ән мен күйді бойды жылытып, аңсаған шөлде табылған суға теңейді. Бұл 
жердегі жүрек – нәзік сезім қылы болса, әсем ән – оны тербелтетін құдіретті күш.

«Ең жоғарғы, ардақты орын – Абайдікі, қазақ халқына сәуле беріп, алғашқы атқан 
жарық жұлдыз – Абай...Үнемі бұл күйде тұрмас, халық ағарар, өнер-білімге қанар, сол 
күндерде Абай құрметі күннен-күнге артылар» /7.250-251/, - деген еді халқымыздың 
аяулы азаматы – М.Дулатов.

Абай шығармашылығында «жүрек» әрқашан да бірінші орында тұрады. 
Өйткені «жүрек» басқа мүшелерден ерекше. Абай да жүректі айрықша бөле жара 
айтады. Оған:

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боласың елден бөлек /4.115/.

Немесе:
Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті:
Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек /4.237/, - деп келетін 

тармақтардағы «жүрек» сөзін түпке сақтауында да үлкен мән жатқан жоқ па?
Әсіресе, «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңінде:
...Ақыл мен қайрат жол табар,
Қашқанға да қуғанға.
Әділет, шафқат кімде бар,
Сол жарасар туғанға, – дей келіп:
Бастапқы екеу соңғысыз,
Біте қалса қазаққа,
Алдың – жалын, артың – шоқ,
Барар едің қай жаққа /4.195/! – деп түйеді.

Ал, он төртінші қара сөзінде: «Тірі адамның жүректен аяулы жері бар ма?» /6.33/ 
-  дейді. Яғни, осы жаманшылықтан бойын жинап ала алған адам көштің соңынан ере 
бермейді, адасқан көштен атының басын бұрып алуға ақыл-қайраты жететін жүректі 
кісі дейді. Өйткені абайша айтқанда: «Достық, қастық – бәрі де жүрек ісі». Кісілік, 
инабаттылық, қайырымдылық, мейірімділік - бәрі де жүрекке байланысты, яғни жүрек 
қалауымен болады екен.

Абайды түсіну үшін бір өлеңін не бір қара сөзін оқып, байламға келуге болмайды. 
Кім болса да, ең алдымен Абайды толық оқып шығуы керек.
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Ақынның «Қуатты оттай бұрқырап» деген өлеңінің:
Ақылмен ойлап білген сөз,
Бойыңа жұқпас, сырғанар.
Ынталы жүрек сезген сөз,
Бар тамырды қуалар /2.259/, - деген шумағында ақынның ақылдан 

жүректі жоғары қоятынын бағамдаймыз.
Абайдың өзі айтқандай, «жұмбақ адамды» түсіну үшін жүрекке үңілу керек екен, бар 
сырды жүректен іздеу керек екен, ең бастысы барлығына да жүрекпен қарау керек 
екен» /5.32/.

Абай шығармалары арқылы  қазақтың тоғышар мінезін халықтың өзіне өткір 
өлшеммен, тікенекті толғаммен етіне жеткізе, сүйегінен өткізе, бетіне айтты. Сын 
түзелмей, мін түзелмейді ғой. «Дос жылатып айтады емес пе?» Абай да – халықтың жан 
досы, сырласы. Ол да бүтінді жамап, ескіні жаңартып, жуанды жіңішкертіп, өшкенді 
жандырып, өлгенді тірілткісі келді. Ақын:

Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.
Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді,
Аузымен орақ орған өңкей қыртың, - деп, халықтың саңырау, 

самарқау сиқына көңілі тоймай, халықтың көзін ашқысы келіп, зарлай да, жырлай да 
«ақыл» айтты. Қатты да, нығырлап та айтты. Бірақ оны түсінетін халық болмады. 
«Есектің артын жу да мал тап» деп, еңбектің дәмін дәріптегісі келді. «Закон қуаты бар 
адам болсам, кімде-кім адам өз мінезін өзгертіп болмайды деген адамның тілін кесер 
едім» деген деистік пікірді ұстана отырып:

Адал бол – бай тап,
Адам бол – мал тап, - деп «өтініш» білдірді. Бұл жердегі «бай» 

дегені – байлық дегені. Сол қоғамның сиқын бұзған өңшең «сабырсыз, арсыз еріншек», 
жатыпішер жалқаулардың өзіне кінә артып, сол үшін сөкті де. Бірақ оған ешкім құлақ 
аспады. 

Абай соңында бәрінен мезі болып, көңілі қалып, ұлтының ұялы 
ұғымына ұяттың ұшқыны әлі ұяламағанына налып:

Жартасқа бардым, 
Күнде айқай салдым,
Онан да шықты жаңғырық;
Естісем үнін,
Білсем деп жөнін,
Көп іздедім қаңғырып.
Баяғы жартас – бір жартас,
Қаңқ етер түрі байқалмас, - деп, өмірде торығып, ұлтының оған 

құлақ аспағанына налып, ұлтынан үмітін үзді, жарығын өшірді. Сонда Абайдағы  
«жаңғырық» – ұлы сөзді танымаған, ақын жүрегін жаралаған қараңғы халықтың 
надандығының жиіркенішті жаңғырығы еді.     

Абай – бар болмысымен, жүрегімен жырлап өткен ақын, Абай - өзі өлсе де, 
өсиеті, әр сөзі байлықпен тең ешкімге ұқсамайтын өлеңдері, ондағы терең теңеулер 
мен өрнекті шумақтар, жүрегінің дүрсілі халықпен мәңгі жасап келеді.
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Қорыта келгенде, Абай шығармашылығы оқу-білім, тәрбие, нақылға толы. Оның  
принципі – ізгілендіру пәлсапасы. 
Абай мұрасы – қазақтың ең қасиетті, теңдесі жоқ, алтын қазынасы. «Даналықты 
іздесең, Абайды оқы ерінбе» деген сөз және бар. Демек білім нәрімен сусындағың 
келсе Абайды оқы, жас ұрпақ!
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БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақазан ауылы,
М. Жүнісов атындағы жалпы орта білім беретін мектеп

Абай Құнанбаев адамгершілікке тәрбиелеу мәселесі туралы

Утегенова Галия Тулегеновна

Бұл мақалада ұлы гуманист Абай Құнанбаевтың адамгершілікке тәрбиелеу 
мәселесіне қатысты философиялық-педагогикалық көзқарастары қарастырылады. 
Әрбір адамның өмірінде адамгершілік принциптері мен адамгершілік құндылықтарын 
қалыптастырудың негізгі адами проблемаларына ерекше назар аударылады.

Әр халықтың рухани-адамгершілік негіздері бар. Қазақ халқының санасындағы 
осындай іргелі тіректердің бірі – көрнекті ағартушы Абай Құнанбаевтың 
шығармашылық мұрасы. Оның шығармаларында халық шығармашылығы дәстүрлері 
мен қоғам мәселелерін түсіну барынша көрініс тапқан.

Абай өткен дәуірдің ең ірі гуманистерінің бірі. Адамдардың санасы мен сезіміне 
әсер ету, поэтикалық сөз арқылы қоғамды жаңарту, адамның қадір-қасиетін терең 
құрметтеу – бұл гуманист Абайға тән нәрсе.
Мен өлеңді ермек үшін жасамаймын, өнертабысқа өлеңді толтырмаймын, есту 
қабілетімен, жүрегімен және жан дүниесімен сезімтал адамдар үшін мен өз өлеңімді 
дүниеге әкеліп жатырмын, сондықтан Абай шығармашылығының тақырыбын өзі 
анықтады [1].

Ия, дәл жастарға - өз халқының болашағына, және оның жарқын болашағында 
өз заманының кез-келген қиыншылығына қарамастан, ұлы ойшыл, ақын-педагог-
демократ өзінің сенімін жоғалтпады: «Кім зұлымдықты басынан өткізбеді? Ерік-жігері 
әлсіз адам ғана үмітін үзеді ... Ақиқатында, әлемде тұрақты ештеңе жоқ деген сөз, демек, 
зұлымдық мәңгілік емес ... Қатты қарлы қыстан кейін гүлдейтін, мол, әдемі көктем келе 
жатқан жоқ па? Ол «Сөздердің» бірін «Ал менің ойымша, болашаққа үмітпен қарап, 
осылай өмір сүрген жақсы шығар» деген оймен аяқтайды [1].

Егер өткен ғасырда қалыптасқан Абайдың педагогикалық көзқарастарына 
жүгінетін болсақ, онда олар педагогикалық теория мен практиканың түбегейлі әмбебап 
мәселелерін көрсетеді. Міне, олардың кейбіреулері: «Тек білім - адам тірі, Тек қана 
ғасырды қозғалысқа келтіреді, Тек білім - жүректердің шамшырағы ...» [1].

Абай арнайы философиялық-педагогикалық еңбектер жазбаса да, жастардың 
жалынды тәлімгерінің барлық дерлік еңбектері халықтың қызығушылықтары, 
адамгершілік мұраттары мен даналығына, қазақтың ұлттық интеллигенциясы - ақындар 
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мен композиторлардың, қоғамдық ойдың жетістіктеріне негізделген моральдық-
этикалық түзетулермен сусындаған. Шығыс пен Батыс халықтары.

Абайдың адамгершілік қағидалары мен адамгершілік құндылықтарды өмір 
сүру процесінде қалыптастыру туралы ойлары моральдың «құдайлық алдын-ала 
белгілеуі» туралы діни ілімге қарама-қарсы бүгінгі таңда өзекті болып табылады. 
Абайдың пікірінше, адам туа біткен дайын жеке қасиеттермен туылмайды. Барлық 
ізгілік ұғымдары, барлық мінез-құлық ережелері оның өмірі мен жұмысы барысында 
жинақталады. Ол жастарды шақырады:

Қызған сәтте бәріне асықпаңыз, өз сыйыңызбен мақтаныңыз:
Ал сен, адам, ғаламның кірпішісің. Өмірдің құрылысында өзің жат [2].

Әр түрлі әлеуметтік мәртебеге қарамастан, адамдар табиғатынан тең деп айтады Абай. 
Адамдардың осы туа біткен биологиялық теңдігі туралы Абай 34 сөзімен жазады: «Бұл 
дүниеде туылу мен өсу, қанықтылық пен аштық, қайғы мен өлім, дененің құрылымы 
және адам қай жерден шыққан және қайда баруы керек - бәрі бірдей» [2]. ].

Адамдар тең болғандықтан, олардың өз еріктері мен күштерін басқаларға таңуға 
ұмтылуының қажеті жоқ, өйткені олар басқалардан кем емес. Керісінше, адамдар, 
ұлттар бір-біріне деген құрмет сезімдерін бойына сіңіруі, бір-бірін жақсы көруі, тату-
тәтті өмір сүруі, бір-біріне дұшпандық немесе қызғаныш болмауы керек.

Сонымен, Абайдың дүниетанымының орталығында, басқа ойшылдар сияқты, 
ойшыл өзінің мәнін биологиялық, психологиялық, әлеуметтік және педагогикалық 
тұрғыдан алғанда өте көп қырлы деп санайтын адам бар. Абайды адамның эстетикалық, 
этикалық келбеті, оның білімі мен тәрбиесі, оның сезімдері мен ақыл-ой әлемі, оның 
мұраттары мен өмір мақсаты қызықтырады.

Адамдар туа біткен теңдікке қарамастан, әрі қарай, Абай бір-бірімен моральдық 
жағынан тең емес деп санайды: біреулері азғын, ашкөз, ақымақ, айлакер, басқалары, 
керісінше, өнегелі, өнегелі, ақылды, қарапайым және т.б.
Абай өзінің жоғары этикалық идеалын адамгершілік формуласында: «Адам бол! 
«Адам бол!», Ол ол ең алдымен жастарға жүгінеді. «Адам бол!» Абаев формуласының 
этикалық мәні. адамның тағайындауының өмірдегі рөлін жоғары бағалаудан тұрады. 
Адам өзінің түсінігінде ақыл мен адамгершілікті, еңбек пен білімді, достық пен 
сүйіспеншілікті біріктіруі керек. Ол замандастарына күн мен айдың аспанның сәні 
екенін еске салудан жалыққан емес; ормандар мен жидектер – таулардың безендірілуі, 
ал жердің безендірілуі - адам [3].

Абай жастарды тәрбиелеуде отбасы тәрбиесіне ерекше мән берген. Бірінші және 
ең маңызды тәрбиешілер, мұғалімдер, Абай айтқандай, ата-ана.

Абай надандық пен қараңғылыққа толы уақыт кетіп, оның орнын жастардың өзі 
салатын жарқын әлем басады деп қатты сенді.
Адамды қалыптастырудағы тәрбиенің рөліне және тағдырдың, тағдырдың жазылуымен 
адамдардың жаман жақтарын түсіндіруге тырысқандармен күресте маңызды рөлге ие 
бола отырып, Абай адам табиғаттан адамгершілік қасиеттерді қабылдамайтындығын, 
ол тек тәрбие процесінде адамгершілікке немесе азғындыққа айналады деп баса айтты. 
Баланың мұғалімі кім? Әрине, бұлар, ең алдымен, оны қоршаған адамдар. Абай оларды 
3 топқа бөледі.

Біріншіден, Абайдың айтуы бойынша баланың ата-анасы, бауырлары, әпкелері, 
яғни отбасы, туыстық ортасы.

 Екіншіден, бұл мұғалімдер, тәрбиешілер, тәлімгерлер, яғни ересектер, олар бала 
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тәрбиесіне кәсіби түрде жауапты. 
Үшіншіден, олар құрдастар, достар, жолдастар [4].

Бірақ Абай маңызды моральдық-этикалық тұжырым жасайды: балалар осы 
категориялардың қайсысын ең құрметтейді, олардың қайсысына көбірек сенеді, 
олардың әсері ең қуатты, маңызды болып шығады. Абайдың айтуынша, сүйікті адам – 
балалардың бірінші және басты тәлімгері.

Сондай-ақ, Абай өзінің Өсиеттерінде қазақ балаларының әдет-ғұрпы ата-
аналарының, тәлімгерлерінің дұрыс тәрбиесіздігінен, надан құрдастарының зиянды 
әсерінен нашарлайтындығын бірнеше рет еске салады.

Абай түсіндіруіндегі адамгершілік формуласы: «Адам бол!» («Бол, адам бол!») 
Сондай-ақ, төмендегі ережелерде қамтылған. Адамның жетілуі тәрбиешінің назарында 
үш негізгі қасиеттермен анықталады: ақыл, жүрек, ерік. Қоғам мен халықтың тірегі 
осы қасиеттерді толық меңгерген жеке адамдар болуы керек. Абай нағыз патриот бола 
отырып, өз халқының болашағын білім, ағартушылық, ғылым мен өнердің дамуынан, 
табандылық пен шығармашылықтан көрді. Ол былай деп жазды: «Білімі, махаббаты, 
әділеттілігі көбірек - сол данышпан, ғалым, оған әлем де бар» [4].

Ойшыл өз халқын белсенді түрде бір орында тұрмауға, үнемі рухани дамып, 
жетілдіріп, байытып отыруға шақырады. Абай «Сөздер кітабында» әлемдік 
мәдениеттің және ғылымның қазақ халқының ағартылуы үшін маңыздылығы туралы 
көрсетеді.

Қазіргі Қазақстанда әлемнің жаһандануы жағдайында ұлы Абайдың өзінің жеке 
басын, ұлттық адамдық қадір-қасиетін сақтай отырып, достарының санын көбейтіп, 
бүкіл әлеммен достықты нығайта отырып, барлық ұлттардан үйренуге шақыруы өзекті 
болып табылады. Абай адамды жан мен ақыл сыйлаған ажырамас тұлға деп түсінді. Абай 
үшін адам – ғаламның орталығы. Руханилық – адам бойындағы анықтаушы қағида, ол 
кітаптар мен халық даналығы, өнер мен рухани тәжірибе арқылы сіңеді.

Абайды түсіндірудегі білім адам мен қоғамды жетілдіру құралы ретінде 
қарастырылды. Мәдениет әлемін игере отырып, адам белгілі идеялар мен мұраттарды, 
тілдер мен мінез-құлық нормаларын қабылдайды. Ұлы ақын, ойшыл, гуманист, қазақ 
халқының ішкі ой-пікірлерінің өкілі Абай Құнанбаев үшін ең бастысы - адамгершілік, 
адам болмысының құндылығы, өмірде өз орнын табу. Абайдың ақыл-кеңесі мен 
өнегелік өсиеттеріне жүгіну бізге өзіміздің моральдық кемшіліктерімізді жоюда, 
әсіресе жас ұрпақты тәрбиелеуде көп көмегін тигізеді. «Адам бол!» Адамгершілік 
қағидаттарын алға тарту. моральистік поэтикалық шығармалар циклында Абай достық 
пен жолдастық, некеде сүйіспеншілік, борыш пен ар-ождан, адамдар арасындағы 
қарым-қатынастың батылдығы мен әдемілігі және т.с.с этикалық нормалардың тұтас 
кодексін жасайды. Осыған байланысты мұндай жұмыстарға тән: «О, атбегілер, күлкі 
қымбат емес, буфон емес», «Интернатта оқу» және басқалары. Егер Абай кейбір 
өлеңдерінде адам болу үшін не істеу керектігін үйретсе, кейбіреулерінде адам болу үшін 
не істеуге болмайтынын үйретеді. Мысалы, «заттарды мақтамаңыз», «таусылдым, 
айналадағылардың барлығын алдаймын» және басқалары.

Адамдардың адамгершілігін өзгертудегі тәрбиенің рөлін жоғары бағалай отырып, 
Абай тәрбие мен білім берудің адамгершілік мақсаттарын анықтайды. Тәрбиенің ең 
жоғарғы мақсаты, Абай айтқандай, баладан жұмысшы және патриот қалыптастыру, ал 
тәрбиенің мақсаты - ғаламды тану, білім алу, білім мен мамандық алу.

Абай еңбек пен ағартушылықты адамгершілік тәрбиесінің басты құралы 
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деп санайды. Оның еңбектің адам өміріндегі маңызы туралы айтпайтын бірде-бір 
шығармасы жоқтың қасы. Абай еңбекті адамның өмірлік қажеттілігі және оның 
адамгершілігінің негізі ретінде дәріптейді. Еңбек адамы - ізгіліктің нағыз жеткізушісі. 
Ғылым мен білімге келетін болсақ, Абай оларды барлық адамгершілік мәселелерін 
шешудің, яғни жасөспірімде білімге, парасаттылыққа құштарлықты тәрбиелеудің 
әмбебап құралы деп санайды. Абай этиканы ғылыми, ал ғылымды этикалық, моральдық 
ету қажеттілігін дәлелдеуге тырысады. Осы идеалды тепе-теңдікке жетудің бір әдісін 
Абай сақтық пен байсалдылықта көреді - «Қанаат етуі» [5].

Абайдың қажеттіліктердегі, тіпті одан да көп іс-әрекеттегі модерациясы біртұтас 
моральдық категория, өсиет ретінде әрекет етеді. Барлығының және бәрінің өлшемін 
білу – үлкен мәселе.

«Киініп, ойларыңызбен шатастырмаңыз, ақыл-есіңізді жоғалтпаңыз. Тамақ 
ішу, ішу схемасында, киіну, құшақтау, сүйісу, байлыққа деген құштарлықта, тіпті 
мансапқорлық пен қулық - бәрінде де өлшем бар. Өлшемнен тыс нәрсе зұлымдық »[1].

Ал адамның өлшеміне іс-әрекеттер мен мінез-құлықты моральдық реттеуші 
болып табылатын ар-ұждан түрткі болуы керек. Адал адам айналасындағы адамдар 
алдындағы өзінің моральдық жауапкершілігін сезінеді, өйткені ар-ұждан – бұл оның іс-
әрекетін бағалау. Уақытында өзін азғындық әрекеттерден аулақ ұстау үшін Абай өзінің 
ар-ұжданына үнемі есеп беріп отырады.

Сонымен, Абай өзінің «Адам бол!» Жоғары этикалық идеалының ең 
жалпы адамгершілік принциптерін поэзиясында және прозасында тұжырымдады. 
Біріншіден, бұл ауыр жұмыс, екіншіден, білімге деген ұмтылыс, парасаттылық, 
үшіншіден, байсалдылық, төртіншіден, ар-ұят және бесіншіден, өзін-өзі бақылау, өзін-
өзі тәрбиелеу, өзін-өзі ұстау [5].

Өткен ғасырда Абай жариялаған адамгершілік нормалары, бір жағынан, 
арамдықты, арамдықты, азғындықты айыптаса, екінші жағынан, еңбекке деген 
сүйіспеншілікті, халықтың мүдделері үшін жанқиярлық күресті, адалдықты, 
шыншылдықты, ғылымды зерттеудегі табандылықты, оның жоғарғы этикалық 
идеалын айыптады «Адам бол!» біздің уақытымызда өз маңызын жойып қана қоймай, 
дыбыстың жаңа күшіне ие болды және оларды әрқайсысының мұқият зерттеп, игеруін 
талап етеді.
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Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы,
«Жоғары инженерлік-технологиялық колледжі»

Абайдың қарасөздері

Хабибуллина Дидар Тулепкалиевна

 Абайдың толық жинағында 1890-1898 жыл арасында жазылған бір алуан 
шығармалары – «қарасөз» деп аталады. Жалпы саны қырық алты бөлек шығарма. 
 Абайдың осы барлық қарасөз дейтін мұралары көркем прозаның өзінше 
бір бөлек, бір алуаны болып саналады. Бұлар сюжетті шығарма емес. Жазушылар 
қолданған естелік, мемуар да емес. Стиль, мазмұн жағынан алғанда, осы шығармалар 
Абайдың өзі тапқан, бір алуан көркем сөздің түрі. Бұл шығармаларда Абай өзінің 
оқушыларымен әңгімелесіп, жүзбе-жүз кездесуге мәслихат, кеңес құрып отырған 
ойшыл ұстаз тәрізденеді. Абай өзінің өлең сөздерінің көптен-көбін заманындағы 
оқушы мен тыңдаушыларына үнемі түсінікті болмайтындай көреді. Осы жайды 
ескеріп, Абай енді қарасөзінде сол өлеңдерінде айтылатын ойларының бірталайын 
жаңа сөзбен таратады. Сондықтан кейбір қарасөздерінде бұрынғы өлеңінде айтылған 
ойлар жеңіл, қарапайым, оңай ұғымдармен қайтадан айтылады. Бұл жөнінде Абай 
өзінің көпшілік оқушы, тыңдаушысымен әңгімелеседі және сол әңгіменің үстінде 
адамгершілік мәселелерінен: әділет, турашылдық, шыншылдықты, ғылымға құмарлық, 
еңбекті бағалағыштық сияқты жайларды айтады.
 Жиыны барлық қарасөз он – он бір тақырыпқа бөлінеді. Кейбір тақырыптар бір 
топ сөздердің көлемінде қайталап, әр алуан жаңа мысқыл, теңеулермен, дәлелдермен 
молайғаны болмаса, ой жағынан бір алуандас болады. Ал кей тақырып, бір-бір қарасөзде 
айтылуымен тоқтап отырады. Мыс. Бірінші қара сөзінде Абай – жазуға қалай кіріскені 
туралы сөйлейді. Өмірбаяндық дерек бар, өзінің жалпы шығармашылық еңбегіне ойлы 
түсінік береді. Бірақ кейін осы тақырыпқа өзге қарасөздерде оралмайды.
 Екінші сөзінде халықтарды салыстырады. Қазақ, ноғай (татар), сарт (өзбек), 
орыс сияқты көршілес елдерді қазақ жұртшылығына, әділетті достық көңілмен 
түсіндіріп береді.Әңгімені жеңіл әзіл тәрізді бастап, өз зхалқының дәлелсіз үстірт 
өзімшілдігін мысқыл етеді. Содан барып шын сыншыл ойларына ауысады. Еңбек 
сүйгіш ел атаулының бәрі де қазақтай еңбексіздікке мол салынған, күндегі тіршілікте 
көрші елдің бәрінен кейін қалып отырған халқына үлгі берерлік, артық елдер болып 
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бағаланады.
Үшінші сөз де өзінше бөлек. Бұнда қазақ сахарасын билейтін әкімдер, тергеуші 

билер, соттар туралы сөйлейді. Сол күндегі ел тірлігінің қайшылық, ауыртпалықтарын 
молайтып отырған патшалық өкімет туралы да ой қозғайды. Болыс атаулының елге сор 
болатын тынымсыз сойқанды мінездерін әшкерелейді. 

Төртінші сөздің де тақырыбы өзінше бір бөлек шығады. Бұл өсиетте бұрынғы 
өлең сөзінде көп айтқан бір тақырыпты қозғайды. Онысы күлкі туралы ойлаған ойы, 
сыны. 

Бесінші сөз қазақтың кейбір мақалдарын сынайды. Мал үшін өмір кешетін 
адамдарды сынап, айыптап түземек болады.

Алтыншы сөзден бастап белгілі ой мен сындардың, өсиет пен үміттің арнаулы 
тақырыптары бірталай сөздерде қайталап отыратынын көреміз. Алтыншы, сегізінші, 
тоғызынша, оныншы, он төртінші, жиырма үшінші, жиырма алтыншы, отыз үшінші, 
отыз тоғызыншы, қырқыншы, қырық бірінші, қырық екінші және қырық үшінші сөз 
сияқты үлкен бір топ сөздерінде Абай ел мінезін көптен - көп сөз етеді.  

Бұнда бірлік жөнінде ол ақылды болыс – би сияқты ол әкімдерінің «пара 
алмайтыны» жөнінде кекету-әжуа айтылады (Алтыншы, сегізінші сөздерінде). Ел 
мінезін сынайтын сыншыл-реалист жазушы кейде бұрынғы өлеңінде қолданатын 
қатты сатираны да өзіне үлгі етеді. Қуаныш пен жұбаныш жайын аса ащы сатирамен 
жиырма үшінші, жиырма алтыншы сөзде айқын көрсетеді. Жиырма төртінші сөзінде 
тағы да мақалды шенеу арқылы ел мінезіне үлкен сыншылдық жасайды.
 Халықтың даналық мақалдарын елдің қасиеті есебінде ақынның қадірлейтінін 
көреміз (отыз тоғызыншы сөз). Қырқыншысы – тыңдаушысымен көзбе-көз әңгімелесу 
үстінде туғандай. Жазушы көп сұрақ бере отырып, қазақ қауымындағы адам мен адам 
арасындағы қарым-қатынасты қатты сынай сөйлейді және де ел мінезіне арналған 
қырық бірінші сөзде көп өсиет – сын өлеңдерімен ұштасатын жайттар қайта қозғалады. 
Елді тағылым – тәрбие түзер еді, ол жоқ деген арманды ой туады. Халық басындағы, 
қоғам ішіндегі ауыртпалық күйдің бәрін теріп көрсететін осыған тән сөздердің бір 
алуаны (қырық екінші сөз) жұмыссыздыққа арналады. Еңбексіз жатып ішу, қолы ұдайы 
бос болу жеке адамдардың басындағы және бар қауымдағы кеселдің үлкен себепшісі 
деген аса сыншыл дұрыс ойлар айтылады. Отыз бесінші, отыз алтыншы сөздерде Абай 
қазақтың дін күтушілерін және сол дін жолының өзіндегі өрескел мінді мінездерін 
сынайды. Адамгершілік жөнінде тәрбиелік тақырыпты Абай отыз екінші және қырық 
төртінші сөзінде қайталап, толық дәлелдеп өтеді. Бұларда ғылым басқа есеп үшін емес, 
адамның бас қасиеті өсуі үшін, арлы мінезді толық мағыналы адам болу үшін жәрдем 
етеді дейді (отыз сегізінші сөз). Қырық төртінші сөзінде тәрбиелік ойдың тағы бір 
шартын адамның басындағы мінезділікпен байланысты талапқа әкеп саяды. 
 Қырық бесінші сөз. Абайдың «Құдай» туралы ұғымы өте кең. Ол бүкіл адам 
баласының мыңдаған жылдар бойы сеніп келген діндерін мансұқ етпей, олар да  бір  
«үлкен құдай» барын білген, соған құлшылық еткен дейді. Адамшылықтың алды – 
махаббат, сезім. Бұл махаббат, сезім көбірек болса, ол кісі – ғалым, сол ғақил – дейді. 
 Қорыта келгенде, Абайдың қарасөздері – оның ақындық мұраларына қосылған 
бағалы қазына деп білеміз. 
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Абай өлеңдерінің тәрбиелік мәні

 Абай қазақ әдебиетіндегі ұлы тұлға, маңдай алды ақын екені, таңдаулы 
туындылары дүние жүзі поэзиясының озат үлгілерімен, деңгейлес тұрғаны білген 
адамға айқын шындық. 
 Абайдың шығармаларынан көрінетін өмір шындығы аса терең болғандықтан 
Абай қазақтың жаңа реалистік жазбаша поэзиясының, әдебиетінің негізін салды. 
 Абайдың «Сегіз аяқ» (Алыстан сермеп ...) атты өлеңіндегі 
 «Қайнайды қаның,

Ашиды жаның
Мінездерін көргенде,
Жігерлен, сілкін,
Қайраттан бекін,
Деп насихат бергенде,
Ұятсыздарсыз, салтынан
Қалғып кетер артынан» ...

деген түйінді жеке сарын ғана емес, ағартушы ақынның шығармаларындағы үлкен бір 
тақырыптық – идеялық арна. 
 «Сегіз аяқ» Абайдың ең таңдаулы поэзиялық туындысы болатыны – онда 
ақынның шеберлігіне тән ойшылдық, нәзік сыршылдық, керемет суреткерлік – бәрі 
ұштасып келеді. Ой – толғанысқа толы өлеңнің мазмұнына сай кең тынысты өлшемнің 
иірімі мол, еркін өзгертіп отыратын, серпінді, ширақ ырғағы, интонациялық әуезділігі 
айқын көрініс тапқан. 
 Ақынның «Ғылым таппай мақтанба» өлеңі мен отыз сегізінші қара сөзіндегі аса 
үлкен мән бере айтатын жан мен тән адамның ішкі, сыртқы сезім мүшелері, қанағат, 
еріншектік, надандық туралы тұжырымдайды. 
 Баланы тәрбиелеуде ерте қолға алып, олардың дақ түспеген санасына ізгілікті 
нәрселерді еге білу қажет. Өйткені олардың санасы, жас кезінде өте тұтқыр да алғыр 
келеді. Абай осы пікір тұрғысында 
 Тез үйреніп тез жойма, 

Жас уақытта көңіл – гүл, - деп бала санасының жылдам қабылдағыш қасиетін 
жас уақытта босқа жібермеу қажеттігін ескертеді.

«Не іздейсің көңілім, не іздейсің – дейтін өлеңінде
Абұйыр, атақ сол жанда,
Кімді көп жұрт мақтаса.
Ол мақтаудан не пайда
Көп мақтауын таппаса?
Мақтау - жел сөз, жанға қас, 
Қошеметшіл шығарған
Бір мақтаса боқтамас
Ел табылса, құмарлан ...» - деп Абай адамның мақтан сүйгіштік мінезін сынайды.
«Әсемпаз болма әрнеге» ... дейтін өлеңінде былай дейді:
Пайданы көрсең бас ұрып,



“Абай әлеміне саяхат” 

182

Мақтанды іздеп, қайғы алма. 
Мініңді ұрлап жасырып,
Майданға түспей бәйге алма. 
Мақтан қуу, ішінде қулық сақтап айтылған мақтау сөзге сенгіштік – сағым қуып 

босқа алдану екенін анық аңдатады. Абай мақтау жайында сөз қозғап мақтаныш сезімі 
мен мақтаншақтықты ажырата білу қажеттігін ескертеді. Мақтау, мақтанудың жағымды 
жағымен қатар жағымсыз жағы да бар екенін ашып көрсетіп, бұл мәселе хақында қазақ 
әдебиетінде терең пікір айтқан Абай болды.

Абайдың «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес ...» деп басталатын өлеңіне назар 
салсақ, осы «адам өлмес» дегеннің өзі қандай мағынада айтылған екен деген сауал 
ойға оралады. «Адам өлмес» деп кесіп айтқан Абай ойын қалай жалғастырады, соған 
тоқталайық: 

«Ол бірақ қайтып келіп ойнап – күлмес,
«Мені» мен «менікі»-нің айрылғанын
«Өлді» деп ат қойыпты өңкей білмес ...
Өлді деуге бола ма ойлаңдаршы,
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған ... дейді. 
Абайдың маңдай алды ақын болып үздік шығуы, алдына жан салмауы, әрине, оп-

оңай өзінен – өзі бола қалған нәрсе емес. Ұлы ақынды заман туғызады. 
Абайдың ақындық дарыны аса қуатты және сан қырлы. Ол – керемет суреткер 

ақын және сыршыл лириканың сирек кездесетін шебері. 
Біз Абайды ойшыл ақын дейміз. Абай дәстүрлерін игеру шектелмейді, қазіргі 

әдеби процеспен де ұласып жатыр. 
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 Абай – халықты білімге, ғылымға, еңбекке көп үндеген ақын. Ғылымды ол 
әлеуметтік жағдайды жақсартудың құралы емес, бүкіл прогреске апаратын жол деп 
түсінеді.  Адамның мінез-құлқына, жеке басындағы қасиеттеріне, кісінің шығармашылық 
күшіне зор мән беріп, оның оңды қасиеттерінің жаңа әлеуметтік нормалар белгілейді. 
«Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде: 
Бес нәрседен қашық бол.
Бес нәрсеге асық бол, 
Адам болам десеңіз. 
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ, 
Бес дұшпаның білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рахым ойлап қой
Бес асыл іс көңсеңіз ...,- деп адамның әлеуметтік қасиеттерін жинақтап көрсетеді. 
Кісінің адамшылық қасиеттерін бірінші орынға қояды. Адам болам десең байлықпен 
озбай ақыл, әділеттілік, ғылым, ар, жақсы мінезбен оз дейді. Абай қазақ қоғамында жан-
жақты жетілген адамды арман ете отырып, оның мінезді болуына, мінездің әлеуметтік 
өмірдегі қызметіне айрықша мән береді. 
 «Ғылым таппай мақтанба» Абайдың 1886 жылы жазылған өлеңікөлемі 77 жол 
Абай өз заманындағы жас ұрпаққа, «көкірегі сезімді, көңілі ойлы» адамдарға үміт 
артып, олардың жүрегін оятып, оларды өзінің озат мақсат – мұраттарына тартуға 
ұмтылды.
 «Ғылым таппай мақтанба,
 Орын таппай баптанба» - дегендегі орын тап деп отырғаны – алған білімді, 
үйренген ғылымды жұмсайтын орын.
 Жастардың өнімді еңбек етіп ғылым мен білімге ұмтылуы, алға қойған мақсатқа 
жетуде табандылық көрсетуі осындай асыл қачиеттерді уағыздау Абайдың бүкіл 
шығармашылық жолының негізгі идеялық – тақырыптық үзілмес желісінің біріне 
айналды.
 «Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, 
 Сонда толық боласың елден бөлек.
 Жеке-жеке біреуі жарытпайды,
 Жол да жоқ жарыместі «жақсы» демек ... 
 Біреуінің күні жоқ біреінсіз,
 Ғылым сол үшеуінің жөнін білмек,», - деп ақылды тереңдетіп, шалқыта түсетін, 
адамның жігерін қайратын өсіріп, жөніне жұмсауға жол көрсететін, жүректі де ізгілікке, 
адалдыққа баулитын, адам бойындағы үш қасиеттің басын қосып, оны үлкен әлеуметтік 
ізгі күшке айналдыратын осы ғылым деген қорытындыға келеді. 
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Шымкент қаласы,
№92 жалпы орта білім беретін мектебі 

Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан

Хаджиназарова Зарина Фахриддиновна

Абай Құнанбаев – қазақтың бойтұмары. Абай – біздің ұлттық ұранымыз болуы керек. 
Абайды таныту арқылы біз Қазақсанды әлемге танытамыз, қазақ халқын танытамыз. 

Менің балаларым мен ертеңгі ұрпағыма, Абайдан артық , Абайдан ұлы, Абайдан киелі 
ұғым болмауға тиіс...

Тұңғыш Елбасы Н. Ә. Назарбаев.

Абай Құнанбайұлы – 1845-1904ж.ж ұлы ақын жазушы, аудармашы, реформатор, 
қоғам қайраткері, қазақ тілі мен әдебиетінің негізін қалаған ағартушы, композитор, 
философ, саясаткер ел басқарған төбе би.

Жалпы, Абай деген сөзді естігенде, кез келген адамның көз алдына бірінші 
«Әлем таныған Абай», қазақтың бас ақыны көз алдымызға келеді. Ұлы ақынымыз, 
кемеңгер ойшылымыздың сан ғасырлық тарихы бар. Абай –адамзаттың ақыны. Ол 
туа біткен нағыз талант. Қазақ халқымыздың жанашыры, маңдайдағы жарқыраған 
жұлдызы, қазақ халқын әлемге танытып қана қоймай, елдің қамын ойлап ерең еңбек 
еткен, өзінің қаламынан шыққан дара туындылары арқылы адамзаттың бойындағы 
асыл қасиеттерін дәріптеуге баулыған. Ол өз шығармаларына бір ғана тақырыпты 
арқау етпеген, жан-жақты терең зерттеу арқылы өз заманындағы әділетсіздектерді 
әшкерелеп, оларға қарсы күрескен. Абай – ақиық ақын. Оның әрбір сөзі жанға азық, 
рухани қазынамыз, бойтұмарымыз! Ақынның қоғамдық эстетикалық ой-пікірлері, 
сыни тұрғыдан айтқан терең көзқарастары, еңбекші халықтың мүддесін ойлап, өз 
заманындағы болып жатқан әділетсіздіктерге зұлымдарға, биліктің басында болып 
жатқан айлаларға, мансабы жоғары шенеуніктердің өз басының қамын ойлаған 
пасық адамдармен іс-әрекеттерін әшкерелеп ,өз елін, жерін басқа елдің отарына түсіп 
боданына байланып, әскери – отаршылдық саясаттың құрбанына айланып қалуынан 
жаны ашып соңына дейін күресті. Өз елінің қамын, халықтың болашағын ойлап 
уайымдады . Оларға немқұрайлы қарамастан, «Ұйықтаған ойды кім түртпек» болып, 
халықтың болашағына, ертеңіне алаңдап, өзге елге бағынышты, тәуелді болуынан 
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жаны ашып, өз шығармаларында астарлы ақиқатты жеткізіп, халықтың ой санасын 
оятқан. Жастарды өнер білімге шақырып қана қоймай, адамның бойындағы жаман 
қасиеттерді түзетуге, имандылыққа, адамгершілікке, жағымсыз іс-әрекеттерден аулақ 
болуға, парасаттылыққа, адамзатты сүюге, ғибрат аларлық тірлікте із қалдыруға, ақыл, 
қайрат жүректі бірдей ұстап елден бөлек болуға, өмірден өз орнын табуға, айта берсек 
өте көп ізгі қасиеттерді бойға сіңіруге ұмтылды. Мен ойлаймын, қазіргі кезде ондай 
жанашыр дара дана ақындарымыз өте аз.

Абай – қайталанбас, бағасыз ақын. Қазақ тілі мен әдебиетіміздің негізін қалаған 
іргетасын қалаған ұлы тұлға. Ақынның әрбір сөзі «Сегіз аяқ» өлеңінде айтылғандай, 
ойымызға қайрат, бойымызға көз, көркемдік сыйлайды. Ақынымыз хақ жолды тануға, 
танытуға ұмтылды. Қазақ тілінің негізін қалаған ұлы жазушымыз Ахмет Байтұрсынұлы 
айтқандай; «Одан асқан бұрын-соңғы заманда Қазақ даласында біз білетін ақын болған 
жоқ» деген сөзіне 100% қосыламыз, мойындаймыз!

Қәзір XXI ғасыр дамыған, мүмкіндіктері мол, цифрлы ,сандық технология,оқыту 
үдерісі дамыған, жаңа ақпараттық технологиялар мен коммуникациялар таралған 
дәуірде өмір сүреміз, бір сөзбен айтқанда, Тәуелсіз мемлекетте өмір сүреміз. Біз жастар 
Абай атамыздың мұраларын насихаттап, бүкіл әлемге танытып, елімізде әртүрлі іс-
шаралар өткізія, жалпы орта мектептерде ақынға арналған ашық сабақтар өткізіліп, 
сыныптан тыс мерекелік кештер, «Рухани жаңғыру «бағдарламалары аясында оқу 
орындарында алға басып күшейтіп , бізден кейін өсіп келер жас ұрпақтың бойына 
патриоттық сезімді дарыту үшін, таныту жолында рухани мұраларынан нәр алуға бар 
күш-жігеріміз бен ат салысуымыз керек. Төл әдебиетіміз Абайдан басталады, қазақ 
тілін әдебиетін, салт – дәстүрімізді бүкіл әлем білетін дәрежеде ұлы ақынымыздың 
жолын қуып танытуымыз шарт. Ол үшін ең бірінші, оқып ізденуден жалықпай, 
мүмкіндіктерден пайдаланып, «Абайтану ғылыми-танымдық орталықтарын» 
ауқымын кеңейтіп, ғылыми зерттеу институттардың санын арттыру керек. Елімізде 
ақынымызға арналған кітапханалар мен жоғары оқу орындарының санын, ұлттық 
Абай атындағы мектептердің санын көбейту керек. Тіпті Абайды әлем мемлекеттері 
мойындап, жан-жақты дамытып, көшелерге ақынның атын беріп, ескерткіштерімен, 
мұражайларымен бүкіл елдерге танымал болған ақынымыз бен мақтанамыз, қуанамыз, 
үлгі етеміз! Бізде де осылай елімізде дамыту шараларын күшейтуіміз тиіс. Бұл салада 
маңыздылығын ұлғайтуымыз, жете зерттеп алға тартуымыз керек. Әлем мойындаған, 
қазақ елін барлық елге танытқан ақынымыз үшін қанша іс-әрекет жасасақ та аз. Оқу 
орындарымен мектептерде, «Абайтану курсын» жүргізуіміз, жеке пән ретінде 
тереңдетіп ,оқытып ауқымын тағы да кенейту керек. Жас бүлдіршіндерге  қазірден 
өлеңдерін үйретіп балабақшаларда жаттату керек.

Ұлы ақынымыз халқының дертін қоғамның қасіретімен ұштастырып зерттеді. 
Шығармаларында туған халқына деген сүйіспеншілік сезімі орнаған.

Абайтанушы ғалымдарымыздың қатарын көбейту керек. Ұлы жазушы, 
зерттеушілеріміздің М.Әуезов пен М.Мырзахметұлы бастаған ұлы жолды жалғастырып 
, ақынымыз туралы монографиялық зерттеу еңбектерін жазу керек.

Қазіргі таңдағы режиссерларымызға да айтарым, ұсынысым: мән-мағынасыз 
болмайтын дүниелерді экранға кино деп алып шыққанша, ұлы хәкім, данышпан 
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ақынымызға арналған, тарихи, балалық шағына шолу немесе өмір жолы туралы кинолар 
түсіріліп, жарық көрсе, қазақтың тарихын Абайды білмеймін, дейтін адамдар болмас 
еді. Әрі өсіп келер жас ұрпақтарымыз жетік танып, көптеген елдерге, ұлттарға қазақтан 
шыққан кемеңгер ойшыл,ақынның тарихын үлгі-өнегесін, қазақ елін танытушы едік. 
Онымен қоса, теледидарларда, Абайға арналған ұлттық дәстүрдегі бағдарламалар 
ашылса, жан-жақты ақынның тарихын, тереңге бой ұруына, жойылмауына, дамуына, 
зерттелуіне, өз септігін тигизетін еді. 
 Қәзір XXI ғасырда барлық мүмкіншіліктерден дұрыс пайдалануымыз жөн. 
Қәзіргі таңда, әлеуметтік желілерге кірмейтін адамдардың өзі жоқ. Олардан да дұрыс 
пайдаланып, ақынға арналған ресми парақшалардың санын көбейтіп, жеке сайттар 
ашылып, мәліметтер салып қандай да болсын ақпараттар ақын жайлы салып, фан 
клубтардың оқырмандардың санын арттыру керек. Мысалы: өлеңдерін мәнерлеп 
айтудан, қарасөздерін жаттаудан, поэмаларын мағынасын жеткізуден немесе, ұлы 
жазушымыз М.Әуезовтың «Абай жолы» романынан жеке тараулары бойынша 
челлендждер, дауыс жинау сияқты қызықты іс-шаралар, конкурстар, ұйымдастырылса 
өте қызық әрі пайдалы болушы еді. Әдебиетіміздің дамуына біз жастар ат салысар едік. 
Кейін әншілерімізде ақынымызға арнап концерттік арнау кештерін ұйымдастырып 
, көбірек Абайдың әндерін айтса, оны кеңінен таралуына зор ықпалы тиер еді. Абай 
атамыздың мұрасы өте бай, әндерінің өзі мағыналы кез – келген әншіні хит дәрежесіне 
көтерері айдан анық. Оның әндерімен барлық, үлкен кіші сусындап өсетін еді. Мән-
мағынасы жоқ дүниелерді алып шықпай, тек ұлттық рухтағы, ұлттық дәстүрдегі Абай 
атамыздың әндері көбірек жырланса екен. 

Қорыта келгенде, қазақ халқының тарихы өте кең. Қазақстаннан қаншама, 
ғұлама-ғалымдар, атақты тұлғалар шыққан. Әдебиетіміз де тілімізде өте бай. Ендігі біздің 
борышымыз – ұлы жазушымыз М. Әуезов айтқандай, «Абайды білмек парыз ойлы 
жасқа » осы ұранды өз алдымызға мақсат етіп, барлық дүниежүзі елдеріне танытуымыз 
керек. Қазақстан елінің бар екендігін, Абай Құнанбаевтай ұлы тұлғамыздың бар 
екендігімен, мақтанып басқаларға да мойындату керек !
Біздің осындай мықты еліміз, мықты әлем бас иетіндей ақынымыз бар. Біз Абайды 
сүйеміз, оның мұраларын оқып ізденуден жалықпаймыз! Осы орайда өз сөзімді осы 
өлең шумақтарымен аяқтағым келіп тұр: 

Қазақтың қазақ тілін құрметтейік,

Салт-дәстүрді сақтайық, ұмытпайық,

Абай, Ахмет, Әуезовтың жолыменен

Қазақ тілін бүкіл әлемге танытайық !
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Алматы қаласы,
№180 жалпы білім беретін мектеп

Абай Құнанбаев мұралары – асыл мұра

Хасенова Айжан Турсынгазиновна

Абай туған халқының, болашақ ұрпақтың өнегелі тәрбиешісі, ана тілінің, қазақ 
поэзиясының өсіп гүлденуіне зор үлес қосқан қамқоршысы. Абай қазақ әдебиетіндегі 
ұлы құбылыс, халқының жарық жұлдызы. Абайдың ақындық дарыны аса қуатты және 
сан қырлы. Сонымен бірге, Абайды ойшыл ақын дейміз. Ұлы ақын туған халқының 
ұлттық сана-сезіміне сәуле жүгіртіп, қалың жұртымен бірге қамыға отырып, қалам 
тартпаған тақырыбы жоқ. 

Абай халық тағдырымен ортақ күй кешті, мұңын мұңдады, жоғын жоқтады, 
асыл мұратын биіктетті. Жұртымды түзеймін, оны ел қатарына қосамын деп, бар 
уақытын, өзінің күш-жігерін жұмсады. Бұл заманның рухани мүддесінен, қоғамның 
даму талабынан, ішкі қажеттіліктен туындады. Осынау қажеттілікті ақын терең 
түсінді. Білім мен ғылымға еріккеннің ермегі деп қарамады. "Жасымда ғылым бар деп 
ескермедім" деп өзі айтқандай, ол өзінің алдына мәртебелі де мерейлі мақсат қойды. 
Анығын айтқанда, Абай ғылымда берік эстетикалық принцип ұстанады. Жастардың 
мінез – құлық, адамгершілік тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген Абай: 

«Тез үйреніп, тез жайма, Жас уақытта көңіл – гүл» деп жазған. Жақсылық пен 
жамандықты, әділдік пен қиянат туралы білгіңіз келсе, Абайды оқыңыз. Адамгершілік 
пен арлылық, махаббат пен зұлымдық туралы білгіңіз келсе, Абайды оқыңыз. Өлім 
мен өмір, адам жанының қалтарыстары мен сырлары туралы білгіңіз келсе, Абайды 
оқыңыз. Тіршіліктің мәңгі сауалдарына жауап іздеп, он сегіз мың ғаламның құпиясын 
білгіңіз келсе, Абайды оқыңыз. "Абай-қазақ поэзиясының асқар биігі". Абай поэзиясы - 
махаббат, сүю, сүйіспеншілікке толы поэзия. Ақынның қай туындысы болмасын, оның 
алтын арқауы болып Адам тұрады, адамға деген махаббат тұрады. Ақын поэзиясында 
толық адамның бейнесі тұрады. Абайдың әр сөзін терең бойға сіңіріп, үңіле отырып 
сезіну – тек әдебиет айдынында жүргендердің ғана емес, сонымен қатар нұрын, сырын 
көре білер, көкірегі ояу әрбір азаматтың парызы. Бүгінгі жастардың бойындағы 
патриоттық сезімдерді Абайдың нақыл сөздері арқылы оятып, оларға тәрбие берсе 
артық болмаған болар еді. Рахат тұрмыс үшін өз елін шетелге айырбастап кете баратын 
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перзент ананың әлдиі мен Абайдың нақыл сөздерімен сусындап өссе қатігездіктен 
аулақ болар еді. Ақын бойындағы туған жерге елжіреу, осы сүю сезімдері ояна қалса, 
не болар еді?.. Неге екенін өзі де білмей, туған жерге ат басын кілт бұрар ма еді? 

Абайдай ақындардың ұлағатты сөздерін жаттамаған ұрпақ қандай болады 
деп ойлаймын. Құрсақта біткен ұрпаққа ата-бабамыздың асыл мұрасын, Абайдай 
ақындардың асыл сөзін айтып, бесік жырындай жырласа екен деймін. Білімге қадам 
басқан ұрпаққа халқымыздың бай ауыз әдебиетін, Абай бастаған ақындардың оттай 
жалынды сөздерін жаттатып, санасына сіңірсе, Отанын, анасын, әкесін, туған елін 
атамекенін, аяулы жарын сүйетін болашағымыз қалыптасары анық. 

«Тәрбие басы- тал бесік» дейді ата-бабамыз. Жүсіпбек Аймауытов: «Кіршіксіз 
таза махаббат кімде болу керек?- деп жазады ол. – Баласын сүйген анада болу керек. 
Сүйген ашық жарда болу керек. Жүректі елжіретіп ерітетін, өлгенді тірілтпесе де, 
өшкенді жандыратын өмірдің қызығы, ләззаты-осылар. Бұларсыз өмірде мағына жоқ». 

Бүгінгі тәрбиеде Абайдың қарасөздерін ұрпағымызға үйретіп, көңіл бөлсе, 
ұрпағымыз саналы болып өсері анық. Сондықтан Абайдың қарасөздері бүгінгі ұрпақ 
тәрбиесіне аса қажет құндылық екенін түсінуіміз керек. Абай Құнанбаевтың жазған 
қара сөздерінің тәрбиелік мәні өте зор. Біз одан үлкен ғибрат аламыз. Әр сөзі терең 
ойға, өзіңді, ортаңды тануға, жақсы қасиеттерді бойыңа дарытуға, жаманнан аулақ 
болуға жетелейді. Абай сол заманғы қазақтың басты проблемасы философиямен 
көп айналысты. Абай атамыздың әрбір сөзін қайта оқып, тереңірек барлай бастасақ, 
олардың қыр – сырлары қайта ашыла түседі. Шындығында Абай тағылымын дәріптеу, 
оны терең түсіне білу, меңгеру оңай емес. Абайдың шығармаларында даналық толып 
жатыр.Өмірде ар – ұят пен иманды қатар ұстау керек. Сонда адам баласы артына 
жақсы ұрпақ қалдырады. Ұят пен иман – адам өмірінің негізгі қасиеттерінің бірі. 
Адам баласының бақыты оның ар – ұяты таза болуында.Абайдың қара сөзіндегі 
ар – ұят қазіргі жас ұрпақтарымыздың бойында аз да болса бар екенін дәлелдедік. 
Сонымен қатар  үлкен кісілер мен жастардың ар – ұят түсінігінде айырмашылық 
бар екенін анықтадым. Абайдың поэзиялық мұрасына қоса қара сөздері беретін бір 
заманда бағасы жойылмайтын бір үлкен қымбат қазына – деп ойлаймын. Адамгершілік 
қасиеттер отбасында, қоршаған ортада, балалар бақшасында, мектепте, адамдардың іс 
- әрекетінің барысында бір – бірімен араласуы нәтижесінде, қоғамдық тәжірибе алуын 
өмірмен байланыстыру арқылы қалыптасады. Халықта: «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің» деген мақал бар. Сондықтан адамгершіліктің іргетасы отбасында басталады. 
Тәлім – тәрбие болмаған жерде адамгершілік мәдениеті мен қасиеті де қалыптаспайды 
дегеніне көзім толық жетті. «Адамға ең бірінші керегі білім емес, тәрбие. Тәрбиесіз 
білім – адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның өміріне апат әкеледі» деп  Әбу Насыр 
Әл – Фарабидің сөзін әрдайым жадымызда сақтауымыз керек деп ойлаймын. Отыздан 
асқан Абайдың кемеңгер даналығын, ақылгөйлік парасатын Шәкәрім осылай бағалайды, 
ақынның қазақ халқы үшін қандай тұлға екенін дәл болжайды. Осынау парасатты азамат 
тұлғасынан үлгі алудың, оның айтқан ақыл-кеңесін тыңдап, ғылым мен өнер үйренудің, 
мәдениетті елдер үлгісіне көз тігудің қажеттігін алға тартады. Нені үйренсең де 
алдыңда үлгі тұтар нысанаң болсын, содан үйрен, соған қарап өркен жай, ондай нысана 
біз үшін, бізден кейінгі үшін Абай болмақ деген пікір айтады. Жастарға айтар үш тілек-



“Абай әлеміне саяхат”

189

білімді бол, еңбек ет, отбасын құр. Бойыңа тәрбие мен білімді бірдей сіңір, өйткені Әл 
Фараби бабаң: "Тәрбиесіз білім алған адам-халықтың қас жауы!" - деген екен. Бұдан 
мыңдаған жыл бұрын данышпан бабамыздың бұл сөзі жас жеткіншектің туған еліне 
қаншалықты қадірлі екенін бағалауына мүмкіндік береді. Азамат атануға тырыс, азамат 
атан да еліңе пайдаңды тигіз, өйткені Абай атаң: "Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап 
та бар қалан!"-деп, елге пайдалы еңбек етуді міндеттеп кеткен.

Қорыта келе айтарымыз: Поэзияда, музыкада, қоғамдық – азаттық ой –пікір 
саласында өлмес - өшпес шығармалар берген Абай қазақ халқының өткен заманындағы 
өмірін зертеуші, біздің ұрпаққа таңғажайып тұлға болып көрінеді. Ол өз халқының 
тарихында тау шыңындай боп тұр. Абай есімі бізге сондықтан да қымбат. Абай – 
қазақтың ұлттық санасының озық үрдістерінің насихатшысы. Сол үшін Абайды 
алдымен өзіміз терең біліп, тәлімін алуымыз керек. Абай – халқымыздың ұлы ұстазы, 
тәлімгер педагогі. Оның өлеңдері мен қарасөздерінің ең басты объектісі – адам, басты 
мақсаты – адам тәрбиесі. Адам болғанда да «өзі үшін оттаған хайуанның» бірі емес, 
адамдар үшін еңбек етемін, «ақыл, қайрат, нұрлы жүректі тең ұстайтын», жан – 
жақты жетілген адам. Абайша айтқанда, «толық адам». Ал «толық адам», «жетілген 
адам» дегендердің мағанасы – терең философиялық ұғымдар. Адамды адамгершілік 
тұрғысынан, кісілік тұрғысынан жетілдіруді көздейтін үлкен даналық ойлармен 
ұштасып жатқан күрделі мәселе. 
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Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Зайсан қаласы,
«М. В. Ломоносов атындағы орта мектеп»

Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан

Хасенбаева Маржан Мырзабекқызы

«Адамзаттың бәрін сүй, бауырым» деп Абай ақынды бүкіл әлем, 
бүкіл адамзат мойындап, 175 жылдық мерейтойын атап өтуде. Әлемнің әр 
түкпірінде Түркия мен Өзбекстанда саябақтар ашылды. Германия, Италия, 
Болгария, Аустрия, Моңғолия, Ресей, Грузия,Үндістан, Латвияда ескерткіштер 
қойылды. Душанбеде Абай есімімен көше бар. Тәжікстанда көшеге Абай 
есімі 1963 жылы берілді. Өз елімізде Абайға арнап ашылған кабинеттер, 
жасалған ескерткіштер сан алуан. Қазақстанда 10 тамыз «Абай күні» болып 
жарияланды. Бұл өте қуанышты жаңалық болды, қазақтың маңдайына біткен 
бақыт.Абай даналығы жастайынан білінген. 10 жасынан өлең жаза бастаған 
Абайдың тәрбиесінің негізін қалаушылар әкесі Құнанбай, анасы Ұлжан, әжесі 
Зере болған. Әр отбасында осындай татулықта,бірлікте балаларын тәрбиелесе, 
Абайлардың көбеюіне үлес қосар едік. Шығыс ғұламаларының өмірлік 
философиясына сүйене отырып, өзінің жан дүниесіне үңіліп,он екі мүшесі сау 
адамды тәрбиелеп алудың жолын ұсынды. Ең біріншісі,адамның бойындағы 
жаман қасиеттен арылуға ден қойыңдар. Өсек пен өтіріктен, мақтаншақтық 
пен еріншектіктен,ысарапшылдықтан арылуға шақырды.

Биылғы төтенше жағдай көп жайттарға көзімізді жеткізді. «Ақымақ 
көп, ақылды аз» дегендей көпке топырақ шашпай, көлгірсімей, ойын ашық 
айтты. Жастарды артық сенгіштіктен сақтандыратын ащы өмір шындығымен 
бағалауымыз орынды. Абай надандыққа, қандай да болсын теріс, кертартпа 
ықпалға қарсы тура алатын оқыған, біліммен қаруланған адамды құрметтеу 
керек деп санайды. Ең алдымен білімді, ғалым адам мақтан тұтуға лайықты. 
Ақылды, парасатты адамның идеал бейнесін ұсына отырып, Абай жақсылықты 
жамандықтан ажырата білмейтін, ағыммен ілесіп жүре беруге бейімделген 
адамдардың көбейіп кеткенін көрсетті.

...Қайрат, ақылмен жол табар, 
Қашқаға да қуғанға
Әділет, шапқат кімде бар.
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Сол жарасар туғанға.
Бастапқы екеу соңғысыз
Біте қалса қазаққа
Алдын- жалын, артың- мұз
Барар едің қай жаққа?
Абай ақылы толықсыған,жүрегімен салмақтаған адам ғана мұрат-

мақсатына жететінін айтқан.«Толық адам» сөз тіркесінің пайда болуы 
тікелей Абайға қатысты,мені қызықтырған да осы жайт. Абай айтқан 
«Қазіргі адамзатта ғылым бар, рахым мен әділет жоқ.» деген. Адамдардың 
жүрегінде мейірімділік, имандылық жоқ. Имандылық діни кітаптарда, кітап 
ғылымда. Абай жастайынан мешітке барғанда діни кітаптарды оқыған, шығыс 
ғұламарының, орыс әдебиетінің ақын-жазушыларының шығармаларын оқып.
Өзінің көзқарасын,ой-өрісін кеңейтіп дамыды. Абайдың 17 қара сөзінде 
ғылымның өзі жүрекке бағынышты екенін мойындады. Медресе қабырғасында 
шығыс ғұламаларының еңбектерін оқыған Абай, өзіне түйіп алғаны Әл-Фараби 
трактаттарынан: «Жүрек – басты мүше, оны басқа ешқандай мүшесі билей 
алмайды. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да – басты мүше, бірақ бірінші емес». Бұл 
сөздердің қорытындысы Абайдың 17 қара сөзінде, өлеңінде толықтай көрінді.

...Тоқтаулық, талапты шыдамдылық-
Бұл қайраттан шығады, білсең керек.
Ақыл, қайрат жүректе бірге ұста,
Сонда толық боласың елден бөлек...
Абай шығармаларының тілі шұрайлы, мақсаты тереңде болғандықтан,әр 

заманда әр адам өз түйсігіне байланысты әр қилы түсінеді. Жүрек – он 
екі мүшенің ең асылы. Жүрегіңде иман болса, әдепті, тәрбиелі боласың. 
Имансыздың сыртын қанша жусаң да іші оңбайды. Тек сыртқы тазалыққа, 
сұлулыққа мән бермей. Ақылменен ғылымға, білімге, өнерге тапқырлық, 
іскерлікпен кірісесің. Білімділік, өзіңнің азаматтық құқығыңды әділетті 
жолмен шешуге көмектеседі. Ақыл мен жүрек бір- біріне байлаулы. Қазіргі 
жастардың бойында Абай өзінің ойлап тапқан концепциясына сүйене отырып 
тәрбиелеуді ұсынды. Сонда ғана жас ұрпақ өз ісін сөзбен ғана дәлелдеп қоймай, 
іске жан-жағын бағдарлап кірісер еді. Мектеп бағдарламасына,университет 
қабырғасына «Абайтану» курсын енгізу өте құптарлық. Себебі, Абай қалтырған 
мол мұра білімді ұрпақ тәрбиелеуде тағылымға толы. Концепция тармақтары 
тармақтары бүкіл Қазақстан азаматтарының мүддесіне айналуы керек.

Абай әлем мойындаған «толық адам», Абай есімді балалар да жүректегі 
имандылықтың арқасында даму жолында. Ол мектебіміздің түлегі Саданов 
Абай Нұр-Сұлтан қаласында әскери барлау бөлімінде қызмет атқаруда. 
Құнанбаев Абай алғашқы қадамдарын М.В.Ломоносов мектебінен бастап, 
қазір Өскемен қаласы №24 мектептің 7 сынып оқушысы. Мұратбеков Ибраһим 
біздің мектептің 8 сынып оқушысы. Оқу екпіндісі. Осы балалар Абай есімін 
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мақтанышпен биік ұстайды. Биылғы 2020 жылдың басынан бастап ауданымызда 
дүниеге 1 Ибраһим, 7 Абай дүниеге келді. Оларға Абайдың даналығы мен 
парасаттылығы дарып, Қазақстанның болашағын көркейтуге күш жұмсар ма 
еді.... «Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар, ол әуелі – надандық, 
еріншектік, залымдық деп; осы үшеуін жоюдың елі ғылымды, адал еңбекті, 
адамгершілікті дәріптеу болып табылады.

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. «Қазақ энциклопедиясы», «Атамұра» баспасы.

2.   Абай «Қара сөздері» баспасы,Алматы,2014.

3. «Қазақ әдебиеті»  Шың баспасы,Алматы 2012ж
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Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы,
Дарынды балаларға арналған мамандандырылған №8 облыстық мектеп

Абай Құнанбайұлының қарасөздері

Хамитова Галия Жаксылыковна

Абай қара сөздерінің басты миссиясы – ойлану, 
өзгеге ой салу, мақсатты ұстанымға айналдыру.

Касым- Жомарт Тоқае)

«Адамзаттың Абайы» атанған хакім, дана да, дара ақын, ойшыл Абайдың артына 
қалдырған мұраларының бірі – қара сөздері. Абайдың қара сөздері күллі адамзат 
баласына арналған.

Абай «Қара сөздерінде» өмір шындығын қозғаған реалист жазушы, халықтың 
мұң-мұқтажын көксеген демократ, қоғам қайраткері, ірі талант иесі, ағартушы, терең 
ойдың иесі болып көрінеді. Ол өзінің қара сөздері арқылы да қазақ арасындағы 
озбырлыққа, қанауға, қара күшке негізделген ел билеу тәртібіне, зұлымдыққа, 
надандыққа, еңбексіз азғын өмірге, бұзылған мінез-құлыққа, адамгершілікке сыйымсыз 
тәлім-тәрбиеге, кертартпа әдет-ғұрыпқа, елдің санасындағы зиянды ұғым, теріс 
түсінікке қарсы шығып отырған заманының мейірімсіз сыншысы болды.
Абай көзі көрген зұлымдықтарды сынап қана қоймай, сонымен бірге одан құтылудың 
жолын қарастырады; әділетке, өнер-білімге, адал еңбекке, адамгершілікке үндеді. Қазақ 
жастарына ақыл айтып, адамға жат мінез-құлықтардан сақтандыруды, мәдениетті 
елдерден өнер алуға, дүниелік ғылымды, техниканы үйренуге, игеруге шақырды.

Абайдың «Қара сөздерінде» әңгімеленетін басты мәселе – оқу, өнер-білім, 
тәлім-тәрбие жүйелері. Абайдың «Қарасөздері» – оның ағартушылық пікірін айқын 
танытатын еңбектер. Ол «Қара сөздерінде» оқу, өнер-білім мәселелерін өте жоғары 
бағалап, өнер-білімсіз надандыққа қарсы шығып отырады. Адамның санасы, бірінен-
бірінің озықтығы осы білімі асып, өнері артқандықтан білінеді деп, оны адамшылықтың 
өлшеуіші ретінде түсінді. Абайша ақыл, ғылым, ар, мінез кімде басым – сол адам артық 
және бағалы. «Он сегізінші сөзінде»: Тегінде, - дейді Абай, – адам баласы, адам 
баласынан ақыл, ғылым ар, мінез деген нәрселермен озады. Онан басқа нәрселермен 
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оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық». 
Абай ғылымға жетудің ең қажетті екі факторы болады деп көрсетеді. Бірі, адамның 

өзіне байланысты ішкі фактор да, екіншісі, өмір, тұрмыс жағдайларына байланысты 
сыртқы фактор. Ішкі факторлар – адамның өзінің талаптылығы, мейірленіп, жігер сала 
ынтамен іздену, әждаһаттана тырысу, естігенді ұмытпау, төзімді болу, т.б. 

«Ғылымды шын мейірленіп, көңілге махаббат тұтып іздену». Адамның көңілі 
шын мейірленсе, білім-ғылымның өзі де адамға мейірленіп тезірек қолға түседі. 

Ғылымды талас-тартыс үшін емес, дүниені тану, білмегенді білу үшін; өмір, қоғам, 
ел мақсаты үшін үйрену керек. (32 сөзі)

Білімді үйреніп, біліп болмай, білгішси қалушылыққа, жетпей жатып 
жетілгенсіндікке қарсы тұрады. «Үйреніп жеткенше, осы да болады ғой деп тоқтамай, 
үйрене беру керек. Кімде-кім үйреніп жетілмей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай 
ұрады...», - дейді. (12 сөзі).

Абай өзінің Қара сөздерінде тәлім-тәрбие мәселелерін де сөз қылған. Ол баланы 
жаман әдеттерден аулақ ұстап тәрбиелеу керек дейді. Баланы тәрбиелеуде ерінбеуге, 
жалықпай ұстаздық етуге шақырады.
Әрбір тәрбиешінің, ұстаздың  міндеті – баланың алдына үлкен талаптар қоя білу, «хат 
таныса болады» деп, болмашы талапқа қанағаттанып қалмай, баланы ғылымға терең 
бойлауға ұмтылдыру. 

«Түңілмей ізденсе, ретін тауып істесе», білмес нәрсе жоқ; жан, мал аямай көп 
оқып, дүние ғылымын жақсы біліп, терең білім алуға баланы бағыттау керек. Бала 
тек айтқанды біліп қоймай, өз бетімен оқып, кітаптағы көп білімді игере білуі қажет. 
Абай «Артық білім кітапта», - деп сол кітаптағы артық білімді игеріп, ғылым шыңына 
шығуға үндейді.

Абайдың «Қарасөздерінде» қозғалатын тағы бір басты мәселелердің бірі – еңбек, 
кәсіп, шаруа жайлары. Абай ұсынған адамгершілік өрнегінің бес асыл қасиеттерінің 
бірі – еңбек. 

Абайша, білімге, өнерге жетілдіретін жол да, шаруаны жандырып, тұрмысты 
жақсартатын нәрсе де – осы еңбек. Ерінбей еңбек етіп, жалықпай кәсіп іздеп, қолөнерін, 
дүние ғылымын үйреніп, техниканы өсірсе, қазақтың да өмірінің өзгеретініне сөз жоқ 
деген пікір айтады.

Түбінде баянды еңбек егін салған,

Жасынан оқу оқып, білім алған.

Тән болған, болыс болған өнер емес,

Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған, - дейді Абай.

Абайша, адам өзінің еңбегі, өнері, ақылымен аспайынша, басқа жолмен асуы 
мүмкін емес, «әрбір мансапты еңбексіз табуға болмайды». 

«Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар». Сонан қашпақ керек. Әуелі 
– надандық, екіншісі – еріншектік, үшіншісі – залымдық деп білерсің», - деп Абай 
осылардан сақтандырады.
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Оның себебі: бұл үш нәрсе адамға жат нәрселер, яғни «надандық – ғылым, 
білімнің жоқтығы... білімсіздік, хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің 
дұшпаны: талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік – бәрі осыдан шығады», - 
дейді Абай.

Абайдың «Қара сөздерінде» көбірек қозғалатын, негізгі тақырыптардың бірі 
– адамгершілік, мінез-құлық жайы. Өмірді терең шолып, қияға ой жіберіп «алыстан 
сермеп, жүректен тербеп», қиялдың қиырын шарлай білген зиянды кесапат болған 
кертартпа мінез-құлыққа, шіріген әдет, ескі салт-санаға барынша қарсы тұрды. Абай 
адамгершілік үшін керекті өнер-білім, еңбекті үгіттеп, адамның рухани жетілуін, оның 
мінез-құлқын адамгершілік нормасына сай етпекші болды.

Абай әр уақытта да қалың көпшілік жағында, соның тілегінде болды. Халқының 
жарқын болашағы үшін күресті. Өзінің бойындағы бар қуатын сол жолға сарп етті.

Ойымды қорытындылай келе, Абай Құнанбайұлының жазған қара сөздерінің 
тәрбиелік мәні өте зор. Біз одан үлкен ғибрат аламыз. Әр сөзі терең ойға, өзіңді, ортаңды 
тануға, жақсы қасиеттерді бойыңа дарытуға, жаманнан аулақ болуға жетелейтіндігін 
айтқым келеді.
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Нұр-Сұлтан қаласы,
№61 орта мектеп

Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан

Хиналхан Кулай

Ата-бабамыз баласына нақты бағасын беріп, сол бағалауға өзінің көзқарасы 
қандай екенін айтқызып, жетпей жатқан жерін ары қарай қалай жетілдіруге болатынына 
бағыт беріп, жол сілтеп отырған. Осы орайда, Құнанбай қажының Абайға берген 
бағасын дәлел ретінде келтіргім келеді.

Абай бала күнінде қатты ауырып, үсті білеу-білеу боп қызарып, ыстығы 
көтеріледі. Есі шыққан Зере әже мен Ұлжан ел ішінде жүрген Құнанбайды шақырыпты. 
Үйге кеп, аурып жатқан баласын көріп, Құнанбай: «Абайжанның бар қуаты ішінде 
еді, сыртына шығыпты. Ешкімге көрсетпеңдер» депті. Сол жасында Абайды Семейге 
Ахмет Риза медресесіне оқуға берген екен. «Не күтсеңдер де мына жаман қарадан 
күтіңдер» деген сөзі де бізге мирас боп қалыпты. Бұл әкенің баланы сынауы, я баланы 
тануы.
Жас Абайдың қалыптасу жолына берген бағасы болса керек.

Бала Абайдың алғашқы қадамына, аяқ алысына көңілі толып, мақтан тұтқан кезі 
деуге болады. Кейіннен Абай ел ісіне араласа бастағанда, баланың өзіндік іс- әрекетіне 
көңілі толмаған әке былай деп айтқан екен.

Ел жадында сақталғаны - Құнанбайдың жас жігіт Абайға үлкен сенім арта 
отырып, «ата салтынан адаспа, балам» дегені. Сол сияқты Абайға таққан мына үш түрлі 
міні мынау: «Ең әуелі - сен жұрттың бәрімен күліп сөйлейсің. Жайдақ су сияқтысың, 
жайдақ суды ит те, құс та жалайды, кісілерге қадірі болмайды. Екінші, кім көрінгенге 
жақын боласың, кісі талғамайсың. Желбегей жүрген кісінің қасына ел үйірілмейді. 
Елді алатын қылық ол емес. Үшінші, орысшылсың, орыстың дұшпандығын ұмытасың», 
- депті. Бұл бағалауын Абайға сыни көзқарасын білдіре отырып,тұлға тәрбиелеудегі 
бағасы деуге болды. Оған Абайдың жауабы: «Қолында құралы бар бірен-саранға 
тиетін шыңыраудағы судан да, қойшы-қолаңшы, жалшы, жақыбайдың күллісі бірдей 
мейірін қандыратын жайдақ су артық деп білемін... Орысшылсың дегенге: «Заман 
орыстікі, ол жеңген, біз жеңілген елміз. Ендігі күнде алысатын дұшпанның айласы мен 
әдісін білу керек. Мен орыстың өзін сүймесем де, өнері мен ебінен үлгі аламын» депті 
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(М.Әуезов. Абайдың туысы мен өмірі).
Осы жерде қазіргі жаңартылған бағдарламада қолданылып жүрген сабақ барысында 
«өзін-өзі бағалу немесе өзара бағалау» деген бағалау жүйесіндегі қолданысты көруге 
болады. Құнанбай Абайдың 3 мінін айтып,  нақты бағалау ұсынса, Абай өзін-өзі қалай 
бағалағанын көреміз. 

«Абай жолы» эпопеясының «Қияда» тарауында Құнанбайдың жасы болса 
жетпіске тақап қалған. Енді ер жеткен балаларының ішінен өз орнына кісі қамдайтын 
да мезгіл жеткен. Ел арасы болса бүгін қиындап барады. Алыс пен тартыстың басы тағы 
шығып, Балағаздар сияқты тынышсыздық деген тағы шықты. Осының бәрін ойлап, 
таразыға салып келіп, жаңа болыстыққа Абайды лайық деп көрген. Құнанбай ел басқару 
ісіне лайық Абайдың бойынан биік қасиеттерді көретін. Мәселен, «Бірақ алыс жүрсе 
де, сол Абайда ақыл мен қайрат, тіл мен тәлімнің мол екенін әкесі танитын». Әкесінің 
Абайға іштей берген бағасы осы еді. Осы қасиеттерін бағалап Құнанбай Абайды ел 
басқару ісіне лайық деп табады. Жазушы Абайдың бойына толық адамның қасиеттерін 
әкесінің берген бағасы ретінде дарытады.Осы мысал арқылы біз Құнанбайдың Абайға 
берген бағасының жоғары екенін көреміз. [Абай жолы 1-том, 273-бет]
Егер күнделікті қалыптастырушы бағалау дұрыс жүрмесе, бөлім бойынша бағалау 
дұрыс болмайды дегенді жиі айтамыз.Сондықтан оқушының сабаққа қатысуына кері 
байланыс беріп, тақырыпты меңгеруіне көмектесеміз. Ал, Құнанбай Абайға 3 мінін 
айтып баға беріп, жол сілтей отырып өзінің қартайған шағында балаларының ішінен 
болыс болуға Абайды таңдауы тұлға қалыптасудағы әкенің берген бағасының маңызды 
екенін көруге болады. Құнанбайдың бала Абайды дана Абай ретінде қалыптасуындағы 
берген бағасы бала өмірінде маңызды рөлге ие болды деуге болады.

Бұл дәстүр Абай әке болғанда да жалғасады. Наушабай атты кісі жол жүріп келе 
жатып, Абай үйіне түсіпті. Жайғасып отырған соң ол: 
- Абайжан өзіңе асыл сөз, алғыр ой тауып айтқан кісі болды ма? – деп сұрапты.

Абай сәл ойланып, отырыпты да мына бір әңгімені айтып береді:
- Менің Әбдірахман деген балам бар еді. Он тоғыз жасында Семейдегі орыс мектебіне 
түсірдім. Оны бітірген соң, Петерборға жібердім. Қыс оқып, жазда демалысқа үйге 
келді. Баламның алымдылығын сынап білейін деген оймен әңгіме үстінде: 
- Қалқам, Әбіш, осы әлемдегі жаратылыста ақ зат асыл ма, қара зат асыл ма? – деп 
сұраған едім.
Ол іркілместен: - Ақ зат асыл ғой ,- деді. 
- Неге қара зат асыл емес пе? 
Әбіш бетіме қарап күліп:
- Қараны қалай асыл дейсіз?- деді. 
- Біріншіден, адам баласы барлық дүниедегі жаратылысты көзбен көреді емес пе? – 
дедім мен.
- Бірақ көздің ағы көрмейді, ортасындағы кішкене қарашығы ғана көреді. Екіншіден, 
қағаз ақ, одан адам оқып білім ала алмайды, үстіне қара сиямен жазғаннан өнер-білім 
алады. Үшіншіден, жас шақта адамның сақал шашы қара болады. Осыған байланысты 
жас күнде адамда ақыл білім, қайрат, көп болады. Қартайғанда адамның шаш сақалы 
ағарады. Ал адамда ақыл білім қайрат та азаяды, сондықтан қараны асыл ма деп 
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ойлаймын, - дедім. 
- Оның бәрін қалай білдіңіз? 
- Ақылмен білдім 
- Олай болса, ақыл мида болмай ма, ақыл-нұр, жарық зат. Ал жарық Ол да аққа ұқсамай 
ма? – деді Әбіш. Ұлымның тауып айтқан сөзіне риза болып, маңдайынан сипадым-дейді. 

Абай: Жамандықты кім көрмейді. Үміт үзбек – қайратсыздық. Дүниеде ешнәрсеге 
де баян жоқ екені рас. Мәңгілік ештеңе жоқ. Жамандық та қайдан баянды қалады 
дейсің? Қары қалың қыстың артынан көгі мол, шөбі шалғын жақсы жаз келмеуші ме 
еді. 

Баласының тауып айтқан сөзіне риза болып, маңдайынан иіскеген әкенің үкілі 
үміті осы сәтте туғандай ма, қалай?.. Кісі баласына жөнсіз еміреніп, мақтамайтын Абай 
өз баласына риза болып отырғаны – көзі жеткені, көңілі тойғаны.

Абайдың жастарға үлгі етіп, толық адам болудың талап-тілектеріне лайық болып 
келетін адамның өмірдегі көрінісі өзінің сүйікті ұлы Әбдірахман бейнесі еді. Абайдың 
толық адамға қойған талабы – қайрат, ақыл, жүрек үшеуінің бірлігі Әбдірахманның 
бойынан табылған. Толық адам – Абайдың армандаған, аңсаған мұрат-мақсаттарының 
ең биік қол жетпес асқар шыңы. Бұл жерде Абайдың Әбдірахманға берген бағасы 
жоғары екенін және Әбдірахман сол бағаға лайық екенін білеміз.

Қазіргі, жаңа бағалау жүйесі деп жаһаннан іздеп жүрген дүниеміз Құнанбай 
отбасында қалыптасып, тұлға тәрбиелеуде өз нәтижесін бергенін көруге болады. Әр 
жаңалықты Абай мұраларымен салыстра зерттесек, ұлттық құндылықтарымызды 
жаңғырта алатынымыз сөзсіз.
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Алматы қаласы, 
П. Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі, 

ПЦК “Халық аспаптар” бөлімінің меңгерушісі және оқытушысы

Абай Құнанбайұлының қарасөздері

Ченемисова Лаула Табысбекқызы

Өмірлері өнегеге айналған, еліміздің мәдени-рухани қазынасын ту еткен 
жеке тұлғалардың өмірі мен шығармалары турасында зерттеп, зерделеу, жас ұрпақ 
бойына тереңінен сіңіру, шығармашылықпен оқыту, ұлттық сананың негіздерін 
қалыптастыру – бүгінгі таңда өте өзекті. Қазіргі заманда жастарды патриоттық 
сезімге, адамгершіліктің асыл қасиеттеріне тәрбиелеудің бірден – бір қажетті құралы – 
бұл Абайдың  «Толық адам» ілімі. Ақын сөзінің қуаттылығы таңқаларлықтай. Барлық 
тәрбие бастауы осында. Ұлы адамдардың ойлары уақыт өзгерген сайын  адамға түрлі 
ой салады. Абайдыңтереңдігі осында. Абайдың тұлғаны дұрыс қалыптастыру туралы 
философиялық ойларын талқылап, ұрпақ тәрбиесінде пайдалана білу - ұстаздың, білім 
ошағының үлкен борышы. Абай тағылымын түсіну, сіңіру және нақыл сөздерінің 
мағынасына үңіліп, адалдыққа, шынайы достыққа, еңбекқорлыққа тәрбиелеу міндеті 
тұр. Оның қарасөздері баланың жалпы ақыл – ой өрісін, дүниеге көзқарасын танытуда 
баға жетпес мағлұмат беретін аса құнды қазына болып қала берері сөзсіз.

Абайдың қарасөздері гуманистік, ағартушылық, әлеуметтік ойлары дін туралы 
пікірмен бірігіп, тұтас қазақ халқының философиялық концепциясын құрайды, 
көркемдік сана мен философиялық сананы ұштастырған. Абайдың қарасөздері адамзат 
баласына ортақ. Ол алғаш рет Семей қаласында 1948 жылы «Абай» журналында 
жарық көрді [1]. 45 сөздің ішіндегі ең көлемдісі – бұрын Абайдың қолжазбаларында 
«Ғақлиат тасдиқат» деген атпен бөлек көшіріліп жүрген дін, мораль мәселелеріне 
арналған отыз сегізінші қарасөзі.

Жас ұрпақты рухани-адамгершілікке тәрбиелеуде бұрынғы ата-бабаларымыздың 
асыл мұраларын, өсиетті сөздерін, ғибраттарын алдымызға жайып саламыз. Өйткені 
адамгершіліктің ақ туын жоғары ұстаған бабаларымыздың тәлім-тәжірибесінің,ұстаған 
қағидаларының жас ұрпаққа берері мол. Сонау ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық 
құндылығымыз-рухани-адамгершілік байлығымыз. Абай шығармаларының тұнығы 
осы рухани тәрбие. Ғасырлар бойы Абай тәлімі адамзатты адастырмай алдына жарық 



“Абай әлеміне саяхат” 

200

салар шырағданы болды. Ақынның тақырып ауқымы кең. Соның ішінде ойып орын алар 
тақырып-рухани-адамгершілік мәселесіне қатысты ойлары. Ол адамгершілік ар-ұятты 
жоғары қояды. Оның өлең жолдарынан кісіліктің келбетін танытар асыл қасиеттерімен 
сусындауға  болады. Қазақ халқы қонақжай, бауырмал, мейірімді халық. Мейірімді болу, 
айналаңды дос тұту, бауырыңа тарту бұл да адамгершіліктің жоғары түрі. Абай талап, 
шыдам, қайрат, жүрек, ақыл сияқты адами сапалардың қатар болуын, адам бойынан 
бiрдей көрiнуiн қалайды, соны оқушыға жеткізсем дейді. Адами қасиеттердiң түп 
қазығын ол адалдық пен ақ ниетке келiп тiрейдi. Адамның жан тазалығы, руханилығы 
оның болмыс кейпiнiң тартымдылығына әкелетiндiгiн дәлелдейді. Ал шын әдiлет, 
шын махаббат адамға жаратушыны сүю арқылы, халықты сүю арқылы келедi, – дейдi 
ақын. Ақынның адамгершілік туралы ойларының қай-қайсысы да өсиет, үлгі ретінде 
келетіндігіне көз жеткізу мақсаты үнемі есте ұсталады. 

Абай: 
Талап, еңбек, терең ой. 
Қанағат рақым ойлап қой, - деп, еңбектің наны тәтті болатындығын, адам үнемі 
ізденіс үстінде болу керектігін, жалқаулыққа бой алдырмай еңбектену, алға ұмтылу 
мәселесін қозғайды[2, 59].  

Абай қарасөздері – өмір тәжірибесінен туған ой толғамының қорытындысы. Өзінің 
қарасөзді жазуды қолға алғандағы мақсатын Абай бірінші қара сөзінде атап көрсетеді: 
«Ақыры ойладым: осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен 
қара сияны ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я 
оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым, енді 
мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ» [2, 174]. 

Абайдың қара сөздерінің саны 46. Бірақ біз қырық алтыншы қарасөзді 
қазақтардың шығу тарихы жайлы жазылған «Біраз сөз қазақтардың түбі қайдан 
шыққандығы туралы» деген  қарасөзін өз алдына жеке тарихи шығарма, очерк 
ретінде қарастырып жүрміз. 

Абайдың қарасөздері туралы бауырына салып тәрбиелеген немересі, 
Мағауияның қызы Уәсила былай дейді: «Әкем балаларын 7-8-ге шыққанда оқуға 
беретін, балалармен қабат, қыздарын да оқытатын, қазақ тілінде кітап жоқ болатын. 
Сондықтан, балалардың ойы, дүние тануы кемшін болады деп әкем көп айтып жүрді. 
Әлі есімде, бір күні біздің оқып отырған үйімізге әкем келді. Молдаға қарап: «Балаларға 
мына кітапты әкелдім. Осыны көшіріп, көбейтіп бала басына бірден таратып бер, 
бүгіннен бастап осы кітапты қоса оқыт» деді. Біз қуанып кеттік. Әкем үйден шыққан 
соң, молда әлгі кітапты алды да, бас салып оқыды, кітап қолжазба екен. Біз ол кітапты 
көшіріп алып оқи бастадық. Өйткені, бұл жаңа кітаптың тілі ұтымды, сөзі түсінікті, 
ыңғай ақыл айтып отыратын жақсы кітап болды. Кейін байқасам, сол кітап әкемнің 
«Ғақлия» атты қара сөзбен жазған кітабы екен» [3, 68]. 

Абай қарасөздері туралы мүмкіндігіне орай батыл, ірі негізді пікірлер айтқан 
М.Әуезов еді. «...Абайдың осы қарасөз дейтін мұралары көркем прозаның өзіне бөлек, 
бір алуаны болып қалыптанады. Бұлар сюжетті шығармалар емес. Бұрынғы жазушылар 



“Абай әлеміне саяхат”

201

қолданған естегі, мемуар да емес. Стиль мазмұн жағынан алғанда, осы шығармалар 
Абайдың өзі тапқан, бір алуан көркем сөздің түрі. Кейде бұлар сыншылдық, ойшылдық 
және көбінше адамгершілік, мораль мәселелеріне арналған өсиет, толғау тәрізді» [4, 
43]. 

Қарасөздері тақырып жағынан алғанда ақынның өлеңдерімен астасып жатады. 
Абай адал еңбек ету, егін салу, саудамен айналысу, өнер үйрену, білім-ғылымды игеру, 
қоғамдағы әр түрлі топтардың қылып жүрген харекеті, мінез-құлқы, адамгершілік, 
имандылық секілді, бірталай мәселелерді қарасөздерінде кеңінен толғайды, үлкен 
көрегендікпен көптеген құнды пікірлер түйеді.

Абай қарасөздерін тақырып жағынан бірнеше топқа бөлуге болады:

Ар-ұят, адамгершілік: 5, 9, 11, 18, 24, 40.

Дүниенің тылсым сырларын тану: 7, 19, 31, 38, 43.

Жалқаулық, надандықты т.б. сынау: 3, 6, 8, 11, 18.

Абай адамның өз бойындағы ізгілік қасиеттерді қастерлеп ұштай білуді мақсат 
тұтады. «Адамшылдықты сақтау үшін, надандықты жою үшін не істеу керек?» деген 
сұраққа жауапты оның тұтас поэзиялық шығармалары мен қарасөздерінен табамыз. 
«Адамның адамшылдығы істі бастағанынан білінеді, қалайша бітіргенінен емес», 
«Адам баласы адам баласынан тек қана ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен 
озбақ» деген нақыл сөздері осы сұрақтардың жауабы деп тануымыз керек.

Дана Абай ақыл, қайрат, жүрек үшеуінің төрешісі ретінде ғылымға жүгіндіріп, 
адамның баянды өміріне сілтеме жасайды. Ақын осы үш қасиетті, сипатты түгел 
меңгерген адамды толық адам деп таниды.

Ұлы Абайдың қоғамтану іліміне, философиялық, саяси – әлеуметтік 
көзқарастарына арналған  ғылыми еңбектері ешқашан да өз мәнін жоймақ емес. 
Баланың саналы түрде бір нәрсемен шұғылданып, оның нәтижесіне жету туралы 45-
қара сөзінде: «Адамшылықтың алды – махаббат, ғаділет, сезім. Бұлардың керек емес 
жері жоқ. Ол – жаратқан тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта да махаббат сезім 
бар. Бұл ғаділет, махаббат, сезім  кімде көбірек болса, ол кісі – ғалым, сол – ғакил. 
Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз, жаралып, жасалып қойған нәрселерді 
сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп», - дейді. Олай болса, жас ұрпақтың  білімге 
деген құштарлығын арттырып, оны зорлықпен емес, ықыласпен, ниетпен, махаббатпен 
үйрету керектігін айтады.

Абайдағы толық адам туралы ойдың о бастағы төркіні «Ғылым таппай 
мақтанба» өлеңінен бастау алады. Бұл өлең оқушының дүниетанымына, оның ізгілікті 
іске бейімділігін дамытуына, ғылым жию іскерлігін ширатуына көмегі тиетін қозғаушы 
күш. Ақын адам болам деген жастардың бойында қандай жақсы қасиет болу керек, 
неден қашу керек дегенді де сөз етеді. Яғни, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым – 
жақсы әрекет. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ – жаман әрекет 
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екенін айта отырып, бес жақсы қасиетке үйір бол, бес жаман  әдеттерден аулақ бол, 
сонда абыройлы, адамшершілікті зор азамат боласың дегенді өсиет етеді. Абай айтқан 
жақсы, жаман қасиеттердің бәрінің де күні бүгінге дейін тәлімдік мәні зор екені даусыз. 
Бүгінгі нарықтық заманда да өтірік, өсек айтпау, еріншек болмау, тапқан табысты 
орынсыз шашпай, үнемдеп ұстау, талаптанып, талпыну, еңбекті сүю, тапқан табысқа  
масаттанбау, байлығың асып жатса, жетім – жесір, кемтарларға көмектесу өмір заңы 
болып отыр.

Абай насихаты – ынтымақшыл, арлы, адал, еңбекқор, иманды, талапты, үлкен 
жүректі кісі болу. Абай «Жиырма тоғызыншы» қара сөзі арқылы кез-келген нәрсені 
сол қалпында қабылдай бермей, сын көзбен қарауға, өзіңе керекті нәрсені танып, 
талғап ала білуге шақырады. 

Абайдың өз сөзімен айтсақ:

Терең ойдың түбінде теңізі бар,

Тесіле көп қараса, көңіл ұғар [2, 43].

Абайдың 7-ші қара сөзінде ұшырасатын «Жанның тамағы» деген философиялық 
ұғым бар. Оны «Абай біздің санамыздан тыс өмір сүретін объективті дүниенің санада 
сәулеленуі нәтиежесінде  пайда болатын ғылым, білімнің жинақталған қоры ретінде 
қарайды. Осы себептен де Абай: «Құмарланып, жиған қазынамызды көбейтсек керек, 
бұл жанның тамағы еді»-деп түсінік береді. Ал жан құмарлығы - дүниені білу, көкірекке 
сәуле, көңілге сенім ұялату. Абай осы жан құмарлығын арттырудың жолдарын арттағы 
ұрпағына жіктеп, талдап береді. Жан құмарлығы дегеніміз бір нәрсеге талап қылу, 
адамның ең жаманы – талапсыз адам дейді Абай. Талап-ғылымға қол жеткізудің құралы. 
Ақын қарасөздеріндегі философиялық ой түйіндерін оқушыға түсіндіре отырып, 
олардың өмірге көзқарастарын адами тұрғыда қалыптастыру, өзіндік ой-пікірлерін 
жеткізе білуге үйрету арқылы, біз Абай айтқан толық адам бейнесін қалыптастыра 
аламыз. Сабақ процесінде, тәрбие сағаттарында Абайдың ар ілімдерін оқыта 
отырып оқушылардың бойына имандылық, адамгершілік секілді асыл қасиеттерді 
қалыптастыруға болады.. Сабақта оқушылар Абайдың өлеңдерін тек талдап қана 
қоймай, мазмұнын терең ұғынып, оны өмірде жиі пайдалануға тырысады. Абайдың 
еңбек, өнер таным, талап тұрғысындағы қарасөздері арқылы оқушылар қазіргі заман 
талабы, ондағы әлеуметтік мәселелер жайында өз пікірлерін білдіріп, өмірге өзіндік 
көзқарастарын қалыптастырады. Абайша айтқанда, дүниеге кетігін тауып кірпіш боп 
қалануға тырысады. «ХХI ғасыр ғылым мен мәдениет және ақыл-ой бәсекесінің ғасыры 
болмақ», - деп Н.Ә.Назарбаев көрсеткендей  болашақтың бағын жандыратын  қазақ 
жастары үшін Абай шығармалары  тәрбие мен білімнің құралы.

Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен 
озады деген хакім Абай сөзі бүгінгі заман талабына сай келеді. Сондықтан бүгінгі ұрпақ 
Абай ілімімен сусындап, Абай өнегесімен тәрбиленуі тиіс.
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Қостанай облысы, Қостанай қаласы,
№ 19 орта мектебі, Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі

Абай – жастардың тәлімгері

Шегибаев Тусупназар Искакович

«Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселерден озбақ» 
Абай Құнанбайұлы 

Абай – өткен заманның  ұлы гуманистерінің бірі. Адамдардың санасы мен 
сезімдеріне әсер ету, поэтикалық сөздер арқылы қоғамды жаңарту, адамның қадір-
қасиетін терең құрметтеу - Абай-гуманистке тән нәрсе.

Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін,
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін.
Көкірегі сезімді, тілі орамды,
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін.
Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты ұғар,
Көңілінің көзі ашық, сергек үшін [1сөз].
Ия, бұл жастарға – өз халқының болашағы үшін ғана емес олардың жарқын 

болашағы үшін жазып қоймай, өз заманының отаршыл әкімшіліктің «бөліп ал да 
билей бер» атты саясатының салдарынан тарихи тығырыққа тірелген халқының 
ауыр жағдайын көзбен көріп, саңылаусыз болашағын санамен ұғып, ақын өз 
шығармаларында заманының қатал шындығын ашына суреттеді.Ұлттың болашағы, 
елінің арайлы таңының пердесі тек білімді,ақылды және белсенді жастармен ғана ашыла 
ды деп ұміт пен сенім артады.Ұлы ойшыл, ақын, ағартушы-демократ: «Жамандықты 
кім көрмейді? Үмітін үзбек – қайратсыздық. Дүниеде ешнәрседе баян жоқ екені рас, 
жамандық та қайдан баяндап қалады дейсің? Қары қалың, қатты қыстың артынан көгі 
мол жақсы жаз келмеуші ме еді?»-деп жазады[37сөз]. Ақын «Сөздердің» бірінде «...
болашаққа деген үмітпен қарап өмір сүру жақсы» деген оймен аяқтайды.Сонымен, 
Абай бар өмірін,асыл ойларын келер ұрпаққа  поэтикалық шығармалары мен қара 
сөздерін пәлсапалық, этикалық, эстетикалық, психологиялық әсіресе педагогикалық 
ой-пікірлермен толықтырады.

Егер өткен ғасырда қалыптасқан Абайдың педагогикалық көзқарастарына 
жүгінетін болсақ, онда педагогикалық теория мен практиканың жалпыадамзаттық 
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мәселелері көрсетілген.Мысалы ақынның «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде  адам 
тек біліммен өмір сүреді, тек біліммен ғасыр қозғалады, тек білім - жүректің нұры» 
деген ой –пікір айтады.Тағы бір сөзінде:     
Пайда ойлама, ар ойла
Талап қыл артық білуге.
Артық білім кітапта
Ерінбей оқып көруге, - деп жастарды білім-ғылымды меңгеруге шақырды

Жастарды қарапайымдылыққа, адамгершілікке, әдептілікке, кішіпейілділікке 
үйрете отырып, жаман әдеттерден, теріс мінездерден аулақ болуға, адам бойындағы 
ұнамды-ұнамсыз қылықтарды ажырата білуге назар аударады.

Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол,
Адам болам десеңіз.
Тілеуің, өмірің алдыңда,
Оған қайғы жесеңіз.
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ –
Бес дұшпаның, білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой –
Бес асыл іс, көнсеңіз[1].
Абай жалынды жастардың тәлімгер ретінде өзінің еңбектерінде шынайы 

сүйіспеншілікпен жастарды білімді, тәрбиелі болуға үлкен жауапкершілікпен қарайды. 
Тіпті, ақын өзінің бойындағы білім мен ілімнің аздығын жасырмаған адам. 

Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын көре тұра тексермедім.
Ержеткен соң түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім[1]. 

Өз заманында жастардың,олардың ата-аналарының  білімге деген инта-ықыласының 
төмендігіне қаны қайнап,ызыланып:

Заман ақыр жастары,
Қосылмас ешбір бастары.
Біріне бірі қастыққа
Қойнына тыққан тастары.

Саудасы – ар мен иманы,
Қайрат жоқ бойын тыйғалы.
Еңбекпен етті ауыртпай,
Құр тілменен жиғаны... -деп тура бетке айтады. 
Міне, осыны көре отырып, көңілі жай таппай, өз балаларын білімге, халқына 

қызмет етуге барлық күшін салады. 
Баланы оқытуды жек көрмедім.
Баламды медресеге біл деп бердім,
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Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім
Бірақ үміт күткен талантты,дарынды ұлдары Ақылбай, Әбдірахман (Әбіш), 

Мағауия жастай көз жұмды. 

Кешегі өткен ер Әбіш
Елден бір асқан ерек-ті.
Жүрегі -жылы, бойы - құрыш,
Туысы жаннан бөлек-ті.
Өнері оның жұрт асқан,
Ғылымға көңілі зерек-ті [1]
Ұлы ақын, ағартушы Абай өмір бойы өзінің ағартушылық міндетін терең сезініп, 

өзінің шығармаларында білімге ерекше мән береді. Қазақ әдебиетінде арғы-бергі 
тарихында шығармашылығының өзегіне білім мен ғылымды арқау еткен Абайдай ақын 
болған емес Абай өзінің отыз сегізінші қара сөзінде: "Ғылым-Алланың бір сипаты,ол 
хакиқат,оған ғашықтық өзі де хақылық һәм адамдық дүр", - дейді [186-бет]. Ұстаздық 
даналығын сөз өнерімен көркемдей келе,әуле өлең- сөздің патшасы деп ұсынса,артынан 
ғақлия үлгісінде жазады, өйткені қазақ сөз құдіретін бар құдіреттен артық санаған.

Хакім Абай мұны жақсы түсінген: - «Ақыры ойладым: осы ойыма келген 
нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын, кімде-кім 
ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын...» [1сөз] -деп келесі ұрпаққа өсиет 
ретінде өмірге жақсы көзқараспен қарауға, қадірлей, бағалай білуге бізге үлкен мұра 
қалтырды. Абайдың «адамгершілік», «адам бол» педагогикалық ой-тағылымдары 
қай ғасырда болмасын, адамзаттың ілгерілеудің негізі деп айтуға болады. Сондықтан, 
ұстаздың ұсынған жолымен жүруге тырысалық құрметті жастар!
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Атырау облысы, Атырау қаласы, 
№38 мектеп-лицейі

Абай Құнанбайұлы өлеңдерінің тәрбиелік мәні

Шоханаева Айгуль Бакытовна

Абай шығармалары өзектілігімен, өміршеңдігімен оқырманды түрлі ойға 
салатыны анық. Тіпті, ұлы ақынның туылғанына 175 жыл толса да, қанша уақыт өтсе 
де, жазылған шығармаларының қазіргі заманның адамдарына тәрбие бере алатындай 
маңызын жоғалтпаған. Философтың cөздерін aнықтaп oқy, oй eлeгінен өткізіп, зepттey 
apқылы oқушы өміpгe тәpбиeлeнeді. Aбaй шығapмaшылығынa тepeңдeй түceді, 
қызығyшылығы oянaды.

Aбaйдың жұлдызы биік тұpaтындығы нeліктeн? Лиpикa, пoэзия, caтиpa, пoэмa, 
ayдapмa жaнpларының негізін сала отырып, әлемдік биікке шығapa білді. Oның 
шығармаларындағы ғылыми, діни, философиялық, педагогикалық ойлары жалпы 
адамзаттың ғұламасы, Абайы атануына apқay болды.

Абай өз парызын түсініп, саналы түрде жаңа ізденістер мен ерекше әрекеттер 
жасау арқылы адамтану, адамгершілік ілімінде көп жаңалықтар ашты. Абай 
дүниетанымының басты мақсаты – адамды барынша кемелдікке жеткізу, ол кемелдікті 
адамға лайықты түрде көрсету, пайдалану, бүкіл өміріне азық ету, басқаға да шарапатын 
тигізу.

 «Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе», - деп Сұлтанмахмұт Торайғыров 
айтқандай, ұлы ақынның шығармашылық мұрасы – халқымыздың ғасырлар бойы 
маңызын жоймайтын рухани қазынасы. Абайдың ақындық әлемі мағыналық ауқымы 
өте кең. Абай поэзиясы – өз заманындағы қоғамдық өмірдің ең көкейкесті, ең 
күрделі және маңызды мәселелерін қозғаған, толғаған поэзия. Ұл ағартушы, ақын, 
сазгер Абай өмірінің соңына дейін қазақ халқының жарқын болашағы үшін күресті. 
Оның өлеңдерінде, қарасөздерінде сол замандағы қазақ халқының өмірінің көркем 
бейнеленген шындығы жатыр. Артына қалдырып кеткен аса құнды мұраларында 
Абай адам бойында кездесетін жаман мінез-қылықтарды сынады, адамдықты, ақыл 
мен білімді алға қойды. Жастарға ақылға, еңбекке сүйеніп өмір сүруді, жамандық 
жасамауды, адамгершілікті сақтауды өсиет етті. Оның:
Болмасаң да ұқсап бақ,
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Бір ғалымды көрсеңіз.
Ондай болмақ қайда деп
Айтпа ғылым сүйсеңіз, – деген сөздерімен болашақ ұрпаққа даналық ойын  айта 
отырып, талапты болуға, жақсыдан үлгі алуды насихаттайды. Міне, осыдан Абай 
шығармаларының құндылығын, тәрбиелілігін көруге болады.

Абай өлеңдерінде тәрбиелік арналар аса мол деп сеніммен айта аламын. Ақын 
ұраны іспеттес «Ғылым таппай мақтанба!» өлеңі дәлел бола алады. Ондағы:
Ғылым таппай мақтанба,
Орын таппай баптанба,
Құмарланып шаттанба,
Ойнап босқа күлуге.
Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол,
Адам болам десеңіз, - деген жолдарының өзінде қаншама тәлім-тәрбие жатыр?! 
Адамның адамгершілікке жатпайтын жат қылықтардан бойын аулақ ұстап, адам болу 
үшін талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым секілді бес асыл қасиетті бойға сіңіруге 
үндейді. Оған қоса, «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» шығармасында да ақын 
ер-азаматтарға «кімді сүйсең де, шын көңілмен сүй, талапты болып, әртүрлі өнер, 
жақсы қылықты бойға сіңір, тату бол, біреуді сыртынан ғайбаттама» деп ақыл айтады. 
Ойшыл ақынның берер өнегесі мұнымен тоқатап қалмайды. «Әуелде бір суық мұз – 
ақыл зерек» өлеңінде:
Тоқтаулылық, қалыпты шыдамдылық,

Бұл қайраттан шығады білсең керек.

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста

Сонда толық боласың елден ерек,-деп, өзгелерден жоғары тұру үшін ақыл, қайрат, 
жүректі бірдей ұстау керектігін айтады. Сонда ғана кез-келген қиындыққа тайсалмай 
төтеп берері анық. 

Қорытындылай келе, Абай шығармалары оқырман үшін үлкен тәрбиелік мектеп. 
Ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлының дәуірінде жазып қалдырған шығармаларының 
әлі күнге дейін өз өмірімізге қажеттілігін ұғындым. Абай өлеңдерінен тәлім алу, оны 
ұғынып бойына сіңіру – бүгінгі ұрпақ алдындағы міндет. Тәрбиесі жақсы адамдар 
– жасампаз адамдар. Олардың қоғам мен мемлекетке пайдасы ұшан-теңіз. Білімді 
болғанмен, тәрбиесі нашар болса, ондай адамдар – қиратушылар. Қоғам мен мемлекетке 
зор қауіп төндіретін де солар. Ендеше, еліміздің ертеңі жарқын болсын десек, ұлы 
ақынның шығармалары арқылы ұлағатты ұрпақ тәрбиелейік!
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Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 
«Дарынды балаларға арналған С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық 

мамандандырылған мектеп-интернаты»

Бірінші қара сөзі: тіршіліктің мәні мен төрт көзі

Шхан Нұрлан Елемесұлы

Абай Философиясының «Толық Адам» Концепциясы
Өмірдің өту кезеңі: 

«Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай 
өмірімізді өткіздік: алыстық, тартыстық - әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер 
ортасы жасқа келдік: қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, 
байлаусызын көрдік, бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтіп, не 
қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзім де қайранмын...»

(Абай, бірінші сөзі)
•	 алысып-жұлысу  
•	 айтысып-тартысу 
•	 бос әурешілік 

Тіршіліктің бірінші көзі:
«Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не 

албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын!..»
(Абай, бірінші сөзі)

•	 басшылық ету
•	 басқару ісі

Елді бағу мүмкін де емес. - Елге басшылық ету – қажетті іс.
 - Басқаруды ұйымдастыру – қажетті іс. 

Тіршіліктің екінші көзі:
«Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. 

Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры, залым, тілемсектердің 
азығына бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ...»

(Абай, бірінші сөзі)
• мал бағу – еңбек  

- Еңбек – тіршілік қажеттілігініңөтеуі. Оныңқызығын көре алмау, еңбектің 
ырысын көре алмау – есіл еңбек. Еңбек еш болмауы үшін, оның жемісін қорғай алу керек. 
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Ол үші қажырлы қайрат пен ақыл керек. 
Тіршіліктің үшінші көзі:

«Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді 
кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз-күнсізде кездемені жайып салып, 
қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатар кісі болмаған 
соң, ғылым өзі – бір тез қартайтатұғын күйік...»  

(Абай, бірінші сөзі)  
• ғылымды қажет ететін орта болмаса, ғылымның өзі – күйік.

- Еңбекке қажетті ғылым, пікір алмасу үшін де керек.
Тіршіліктің тірегі:  

«Софылыққылып, дін бағу? Жоқ, ол да болмайды, оған да тыныштық керек. 
Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, осы елде, осы жерде не қылған 
софылық?..»  

(Абай, бірінші сөзі)
• дінге қажетті тазалық пен тыныштық

Адам көңілінде дінге деген тыныштық болуы керек. Адам көңілінде дінге деген 
тазалық пен сенімі болуы керек. Бұл екеуі болмай дін мен тіршіліктің тыныштығы 
болмайды. 

Тіршілік тыныштығын сақтау - көңілдегі тыныштық, сабырлылық.    
Тіршіліктің төртінші көзі:

“Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың 
мәнісін де білмеймін, не болсын деп бағам, қай елге қойсын, қай харекетке қойсын? 
Балаларымныңөзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын 
тапқаным жоқ, қайда бар, не қыл дерімді де біле алмай отырмын, не бол деп бағам? Оны 
да ермек қыла алмадым...» 

(Абай, бірінші сөзі) 
• Бала бағу – бала өсіру не тек бала тәрбиелеу емес. 

- Бала болмысын тану. 
Тіршіліктің мәні:

Бала тәрбиесінде. Оның алғышарттары:
- сәби болмысын дұрыс тану;
- танылған қабілеттің көзін ашу;
- қабілетіне қарай дағды қалыптастыру;
- қалыптасқан болмыстың игілігіне, орта табу не болмаса ортаға сай икемділікті 
жетілдіру.

Абай көрсетіп отырған адам тіршілігінің тірегі мен төрт көзі: Дін бағу 
– тіршілік тыныштығын сақтау - көңілдегі тыныштық, – сабырлылық.
•	Ел бағу – басшылық ету, басқару.
•	Мал бағу – еңбек ету.
•	Ғылым бағу – білім алу. Пікірлес орта табу.
•	Бала бағу – бала болмысын тану. 
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БҚО, Теректі ауданы, Подстепный ауылы, 
«Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған 

мектеп-гимназия-интернаты»

Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романындағы 
Құнанбайдың бейнесі

Хасанова Алия Салимовна

Ұлы Абайды ұлықтағанда оның әкесі - Құнанбайдың ел тарихындағы еңбегін 
ұмытпауымыз керек. Ол – Семейде ғана емес, тұтас қазақ тарихында өз орны бар 

тұлға. Оны халқымыз жақсы біледі, қадір тұтады.

ҚР Президенті Қасым –Жомарт Тоқаев

Бірде Мұхтар Әуезовке:
- Неліктен шығармаңызда күллі қазаққа ұлы перзент сыйлаған Құнанбайды нашар 
кейіпкер ретінде көрсеттіңіз?- деп тосыннан сауал қойылады. Сонда Мұқаң ойланып 
тұрып:
- Сұрқия заманның саясатынан Абайды аман алып шығу үшін Құнанбайды құрбандыққа 
шалдым, - депті. 

Осы сөздерді мен тоқсаныншы жылдары Серікқали ағайдың (Шарабасов) 
аузынан естігенде терең ойға баттым және жадыма мәңгілік жатталып қалды. Кейін 
оны мен өз шәкірттеріме Құнанбай бейнесінің екінші қырын аша отырып жеткіздім...

Қазақта текті, тегіне тартқан, тегі мықты деген сөздер бар. Бұл сөздер Абайды да 
айналып өтпесі анық. Өйткені оның тегі – Құнанбай, Өскенбай, Ырғызбай... Олардың 
әрқайсысы  өз дәуірінің Ұлылары. Ия, Құнанбай мықты болмаса, жол мехнатын көріп, 
Меккеге екі рет барып Құнанбай қажы атанар ма еді, Құнанбай осал болса, Меккеде 
мұсылман қауымына арнап мешіт пен қонақүй салдырып, ел ықыласына бөленбес еді. 
Бұндай мәрттік қай заманда да екінің бірінің қолынан келе бермесі хақ. 

Ғұлама жазушы роман желісінде бір қараған адамға Құнанбайды қатыгез, жауыз 
ретінде көрсеткенімен, астарлы ұғыммен оның екінші қырын да танытып отырады. 
Оны тек «төбесінде тесігі бар» оқырман ғана байқай алады. Өйткені ол - анасы Зере 
дәретсіз емізбеген рухы таза Құнанбай, өйткені ол - он бес жасынан  палуан, найзагер 
атанған Құнанбай, өйткені ол – «жанымнан малым садаға, арымнан жаным садаға» 
деген серттен таймайған Құнанбай, өйткені ол – сөйлегенде тіліп түсер шешендігімен, 
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турашылдығымен мәшһұр болған Құнанбай. Осындай әкеден туған Абайдың мықты 
болуы да - заңдылық.

Шын мәнінде, Ибраһимді Абай дәрежесіне жеткізген – әке тәрбиесі Құнанбай 
ұлы болмағанда Абайға даналық қонар ма еді?! Бұл да тылсым дүние. 

«Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі». Алайда Абай бұл қадамға бармады. 
Ұлының ерекше қасиетін алғаш таныған Құнанбай болды. Содан болар ой-санасы әлі 
қалыптаса қоймаған балапанын оқуға берді. Іле-шала қырандарша 13 жасар перзентін 
құзар шыңнан тастап жіберді. Өмірдің қиындығын сезінбеген Абайға ел билеу ісіндегі 
орын толмас олқылықтарды жас кезінен көрсетіп, көзін аша түсті. Қатал болды, 
бірақ қатыгездік танытқан жоқ. Бұл тәрбиені бойына сіңірген перзенті балалықтан 
даналыққа бір-ақ көтерілді. Құнанбайдың қаталдығы Абайға мейрімділік сыйлады. 
«Бір әкенің тәрбиесін жүз мектеп те бере алмас». Оқуын жалғастырған күнде 
Ибраһим Абай атанар ма еді?! Әй, қайдам... Құнанбайдың бірбеткейлігі де Абайдың 
санасын қалыптастырды. Алайда қамқор ұлына көңілі толмады. «Жайдақсың» - деді. 
Бұл – өз бойында жоқ және болмайтын қасиеттердің бірі еді. «Тым досшылсың» - 
деді. Бұл перзентінің айналасындағы жандарды көріп айтқаны, танып айтқаны шығар. 
«Орысшылсың» - деді. Бұл пікірін заманын зерделей отыра көреген әке ұрпағының 
ертеңіне алаңдағаны шығар. Дегенмен ол уақыт Абайдың жалындап тұрған шағы 
болатын. Әкесімен дауласты. Бір қызығы есейген шағында досшыл Абай:

Сеніскен досым да жоқ танысам да,
Өлең жаздым сондықтан жасыдым да, - деп ой тарқатты. Абай әкеден өте туған 

ұл болып тарихта қалса да, әке пікірі де шындықтың ауылынан алыс жатқан жоқ. Жас 
Абай мен дана Құнанбайдың пікірі сол шақта келіспеді.

Заңғар жазушы Ғабит Мүсіреповше айтсақ: «"Қайтқанда", "Қат-қабатта", 
"Шытырманда", "Бел-белесте", "Өрде", "Қияда" – әр бөлімнің аттары. Осыны біріне-
бірін жалғап, бір саты етсең, қат-қабат шытырмандар арқылы бел-белеске, өрге, қияға 
келе жатқан Абайды көресің. Бұл – үздіксіз өсіп келе жатқан Абайдың жолы. Сонымен 
бірге бұл – Құнанбайдың да баспалдақтары. Осы сатыларды төмен қаратып қойып, 
аяғынан басына қарай оқысаң, бұл жоғарыдан ылдилап келе жатқан Құнанбайдың жолы 
болып шығады. Бірі – көтерілу, бірі түсу, төмендеу жолы...» Осы әрбір өткелден өткен 
Құнанбайдың сан алуан бейнелері көрініс береді. Қосыла өрілген қос жол. Ал жылдар 
өткен соң екі даналық дариясы бір арнаға тоғысты. Ұрпақтар жалғастығы дегеніміз 
осы шығар, сірә! Олардың өнеге арнасын ажыратып, көңілге тоқып оқу – ендігі ұрпақ 
еншісінде.

Ия, қазіргі мынау ұсақталып бара жатқан қоғамға Құнанбай сынды әкелер мен 
Абай секілді ұлдар керек – ақ!

Ұлы Дала өз ұлдарын ұлы қылып әкелсе, тарих бетінде мәңгілік Ұлы боп қалары 
хақ. Ол – Құнанбай, ол – Абай. Әр ұлының өз жолы бар... Сара жолы...
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