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АЛҒЫСӨЗ 
 
"Өзін-өзі тану" адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасы мектеп 

оқушыларына, колледж және ЖОО студенттеріне адамгершілік-рухани білім 
берудің барлық деңгейлерінің үздіксіздігі мен сабақтастығын қамтамасыз 
етеді.  

Кәсіптік - техникалық білім беру мамандықтарының білім беру 
бағдарламасының мазмұнына енгізілген "Өзін-өзі тану" пәні тұлғаның 
адамгершілік негіздерін қалыптастыруға, оның рухани жетілуіне және өзін-
өзі жүзеге асыруына, колледж білім алушыларының үйлесімді дамуына 
ықпал етуге арналған. Ол бозбала мен бойжеткендердің өзін және өзге 
адамдарды қабылдауы мен түсінуіне септігін тигізіп, жайдарылықты, 
әлеуметтік жауапкершілікті, шығармашылық белсенділікті және өмірді 
жағымды қабылдауды ынталандыра отырып, олардың тұлғалық және 
кәсіби тұрғыда жетілуіне жағдай жасайды.  

Өзін-өзі тану бойынша сабақтан тыс іс-шаралар оқушылардың алған 
білімдерін күнделікті өмірде іс жүзінде қолдану арқылы қоғамға белсенді 
қызмет етуді көздейді. 

Бұл оқу құралының мақсаты-студенттер мен ұстаздарғаөмірлік маңызы 
бар мәселелерді шешуге, өздері үшін маңызды шындықты іздеуге және әлем 
халықтарының бай рухани мұрасын ұғыну арқылы дұрыс өмірлік ұстанымды 
қалыптастыруға жәрдемдесу. Адамгершілік-рухани білім беру процесінде 
жас адамның өзін-өзі тануыжәне осыған байланысты ізгілігін дамытуғадеген 
ұмтылысы оянады. 

"Өзін – өзі тану" оқу құралының мақсаты-әрбір білім алушының ой, сөз 
және іс бірлігінде көрсетілген адам кемелдігінің гүлденуі үшін жағдай жасау 
арқылы өзінің рухани-адамгершілік табиғатын және шығармашылық 
әлеуетін ашуға ықпал ету. 

Бұл келесі міндеттерді шешумен қамтамасыз етіледі: 
- әр адамның табиғатына тән жалпыадамзаттық құндылықтарды 

жарыққа шығаруға ықпал ету; 
- жағымды ойлауды, терең ойлауды және жақсылық пен 

жамандықты, мәңгілік пен уақытшаны  ажырата білуді дамыту; 
- адамзаттың рухани мұрасымен танысу арқылы оқушылардың ішкі 

әлемін байыту; 
- колледж білім алушыларының гуманистік дүниетанымын, олардың 

өзіне және қоршаған әлемге құндылық қатынасын дамыту; 
- тұлғаның адамгершілік және кәсіби қасиеттерін, қоғамға қызмет 

етудің практикалық дағдыларын дамыту. 
Оқу құралы "өзін-өзі тану"пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасының 

аттас бөлімдеріне сәйкес келетін төрт бөлімге бөлінген.  
Бөлімдердің тақырыптары адам мен әлем туралы ақпараттың кең 

спектрін қамтиды, бұл тек танымдық ғана емес, сонымен қатар зерттеу 
ізденісі мен шығармашылық көзқарасты қамтиды. 
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"Таным жолында" атты бірінші бөлім студенттерді Қазақстан мен 
адамзаттың рухани ұстаздарының өсиеттерімен, Ш. Құдайбердиевтың "ар-
ождан ғылымы", А.Құнанбаевтың тағылымдарының даналығымен 
таныстырады. Студенттер өздерін тереңірек түсініп, ақыл, жүрек деген не 
екенін түсініп, өзара қарым-қатынас жасайды, әртүрлі ойтұзақтарын 
қарастырады және Қазақстанның көрнекті және лайықты өкілдерінің өмірі 
мен қызметімен таныса отырып, өз ақыл-ойын дамытуды жалғастырады.  

"Тұлғаны қалыптастыру" екінші бөлімі терең өзін-өзі тануға, 
эмоцияларын басқара білуге және ажырата білуге арналған. Осы бөлімнің 
материалын терең игере отырып, студенттер жағымды ойлауды 
қалыптастырады және қазіргі сәтті – "осында және қазір"болуды қолданады. 
Бұл бөлімде қазіргі ғалымдардың өмірдегі мақсатты таңдау туралы, 
шыңдарға жетелейтін және арман туралы,  тек өзі ғана бақытты болу емес, 
оның біз өмір сүретін әлеммен байланыста болатынын түсінеді. 

"Отбасындағы қарым-қатынас мәдениеті" бөлімінде отбасылық өмірдің 
заңдары мен ережелері қарастырылады. Ананың рухани мәдениеттің 
тасымалдаушысы ретіндегі рөлі және әкенің дана тәлімгер және 
шабыттандырушыретіндегі рөлі, үлкендерді құрметтеу және кішілерге 
қамқорлық жасау туралы қарастырылады. Оқушылар қазақ халқының ұлы 
әйелдері мен ерлерімен танысады, ұл бала мен қыз баланы тәрбиелеудің 
ерекшеліктерін қарастырады. 

Оқулықтың "Қоғамдағы өмір" атты соңғы бөлімінде адамдар 
арасындағы қарым-қатынастың қоғамдағы өзара әрекеттесу процесінде 
құндылық мағыналары ашылады. Қазіргі заманғы көшбасшылықтың, кәсіби 
өзін-өзі анықтаудың, шынайы азаматтықтың өзекті мәселелері 
қарастырылады. Бұл бөлімде  адамның өзімен, басқа адамдармен, табиғатпен 
қарым-қатынасындағы рухани жетістіктерінің шыңы - зорлық-зомбылықтың 
философиялық және практикалық негіздерін түсінумен аяқталады 

Әрбір бөлім атаулары "Өзін-өзі тану" пәні бойынша үлгілік оқу 
жоспарына сәйкес келетін тақырыптардан тұрады.  

Әрбір тақырып "Дана ойлар" айдарынан басталады, онда зерттелетін 
тақырыптың лейтмотиві болып табылатын адамзаттың рухани 
көшбасшыларының дәйексөздері келтірілген.  

Тақырып бойынша теориялық материал "Оқу ақпараты" және "оқу 
және ойлау"айдарында ұсынылған.   

Студенттердің практикалық және өзіндік жұмыстарына арналған 
тапсырмалар "практикалық тапсырмалар"айдарында берілген. 
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Таным 
жолында 
 
 

 
 

 
 
 
Бөлім 

Бұл бөлімнің мақсаты-әртүрлі тарихи 
дәуірлер мен мәдениеттердегі адамзаттың рухани 
ұстаздарының өмірі мен ілімдерімен танысу 
және студенттерді олардың жолымен жүруге 
шабыттандыру.Адамзаттың барлық рухани 
ұстаздарды біріктіретін дүниеге: жоғары рухани 
принципті тануға, ой, сөз және іс бірлігіндегі 
өмірге, адамзатқа риясыз қызмет етуге, өскелең 
ұрпақты оқытудағы рухани-адамгершілік білімнің 
басымдығына, барлық діндердің бірлігін тануға 
ерекше назар аударылады. 

 
 
 
 
Оқу мақсаттары:  
- рухани-адамгершілік білімнің аксиологиялық негіздерін, 

жалпыадамзаттық құндылықтардың мазмұнын білу; 
- балаларды тәрбиелеудегі Қазақстанның рухани ұстаздарының 

шығармаларының құндылығын түсіну; 
- А.Құнанбаевтың қара сөздерінің мазмұнын, тәрбиелік құндылығын 

түсіну; 
- ар-ождан тәрбиесінің рөлін түсіну; 
- өз ойлары, сөздері мен істері үшін жауапкершілікті сезіну; 
- Ы.Алтынсарин шығармаларыныңмазмұнын, тәрбиелік құндылығын 

түсіну. 
- қоғамымыздың рухани жаңғыруының мәндік сипаттамаларын білу. 
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§1.1 Адамзаттың рухани ұстаздарының өсиеті 
 
 
 Ұлы ойшылдардың шығармаларындағы абсолютті 

жалпыадамзаттық құндылықтар. Сократ өмірі ойдың, сөз бен істің 
бірлігі үлгісі ретінде. 

 Конфуцийдің өмірі мен рухани-адамгершілік өсиеттері 
 
 

Мен өз өмірім мен ойымды бүкіл әлем біріншісінкөріп, 
екіншісін естігендей басқарамын. 

Сенека 
 
 

Адамның құндылықтары өмір процесінде өзгереді. Жеке 
құндылықтар жүйесін және мінез-құлық нормаларын қайта қараудың негізі 
әртүрлі өмірлік факторлар болуы мүмкін, мысалы, ауыр, емделмейтін ауру, 
жақын адамның дүниеден өтуі, мүлік пен тұрғын үйден айырылу және т.б. 
әрине, адамның өмірлік бағдарларына қолданыстағы әлеуметтік 
құндылықтар жүйесі айтарлықтай әсер етеді, тіпті ақыл-ойы жетілген 
адамдардың өмірлік ұстанымдарын қайта қарауға мәжбүр етеді. Басқа 

беделді тұлға өзінің құндылықтарымен жеке тұлғаға 
үлкен әсер етуі мүмкін.  

Сонда логикалық сұрақ туындайды: барлық 
құндылықтар уақыт өте келе өзгереді ме, әлде 
мәңгілік құндылықтар бар ма? 

 Алғаш рет Мәңгілік құндылықтар туралы 
сұрақты Сократ қойды, ол оны философиясының басты нүктесіне 
айналдырды және оны жақсылық деген сұрақ түрінде тұжырымдады. Сократ 
үшін ЖАҚСЫЛЫҚ-бұл жанды жақсы және кемелді ететін қасиет. 
Сократтың арқасында "жан" ұғымы моральдық мәнге ие болды, ол үшін 
жан –  ар-ұждан мен моральды танитын «Мен» .  

Сократтың пікірінше, адам табиғатына билікке деген ерік емес, 
мәдениетке, жақсылыққа, әділеттілікке деген ерік тән. Сократ:"Әділеттілік 
пен басқа ізгіліктен бөлінген кез-келген білім даналықтан гөрі жалған болып 
көрінеді", - деді.  

 Ұлы философ шынайы және жақсылықтың мәнін тек бірлікте түсінді. 
Ақыл шындықты тек жақсылыққа, сұлулыққа, сенім мен махаббатқа сүйене 
отырып аша алады. Ол белгілі бір дәрежеде дәстүрлі құндылықтар жүйесінде 
төңкеріс жасайды: мәңгілік құндылықтар – бұл бірге білімді құрайтын 
жанның қазынасы. Бұл құндылықтар қай уақытта туылса да, әр адам үшін 
мәңгілік, маңызды. 

Конфуций б.з. д. 551 жылы Лу патшалығында дүниеге келген. 
Конфуцийдің әкесі Шулян Хе асыл князьдік отбасынан шыққан батыл 

Өсиет (жоғары.). 
Ізбасарларға, 
ұрпақтарға 
нұсқау, кеңес 
беру. 
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жауынгер болған. Алғашқы некеде оның тек 
қыздары, тоғыз қызы болды, бірақ мұрагері болмады. 
Екінші некеде көптен күткен бала дүниеге келді, 
бірақ, өкінішке орай, мүгедек болды. Содан кейін, 63 
жасында ол үшінші рет үйленуді шешеді және оның 
әйелі болуға Янь руынан әкесінің еркін орындау 
үшін жас қыз келіседі.Үйлену тойынан кейін оған 
келген көріністер ұлы адамның дүниеге келетіні 
туралы баяндайды. Баланың дүниеге келуі көптеген 
керемет жағдайлармен бірге жүреді. Дәстүр бойынша оның денесінде 
болашақ ұлылықтың 49 белгісі болған. 

Осылайша Кун-фу-цзы немесе Батыста Конфуций деген атпен танымал 
Кун руынан шыққан ұстаз дүниеге келді. 

Конфуцийдің әкесі бала 3 жасында болғанда қайтыс болды, ал жас 
анасы бүкіл өмірін ұлдың тәрбиесіне арнады. Оның тұрақты басшылығы, 
жеке өмірінің тазалығы баланың мінезін қалыптастыруда үлкен рөл атқарды.  

Ерте балалық шақта Конфуций өзінің керемет қабілетімен және 
болжаушының талантымен ерекшеленді. Ол ежелгі қасиетті рәсімдерді 
бейсаналық түрде қайталай отырып, рәсімдерге еліктеп ойнағанды ұнататын. 
Айналасындағыларды таң қалтыратын жайт бұл ғана емес. Кішкентай 
Конфуций өз жасына сәйкес ойындардан алыс болды; оның басты ойын-
сауығы данагөйлер мен ақсақалдармен әңгімелесу еді. 7 жасында ол мектепке 
жіберілді, онда ол 6 дағдыларды игеруі міндетті болды: рәсімдерді орындау 
қабілеті, музыка тыңдау қабілеті, садақ ату қабілеті, күймені басқару 
қабілеті, жазу қабілеті, санау қабілеті. 

Конфуций ілімге шексіз сезімталдықпен дүниеге келді, оянған ақыл 
оны оқуға мәжбүр етті және ең бастысы сол дәуірдің классикалық 
кітаптарында баяндалған барлық білімді игерді, сондықтан ол туралы 
кейінірек: "оның ұстазы  жоқ, тек білім алушылары болды", - деді.  

Конфуций мектебін бітірген ең қиын деген емтиханды кезде жүз 
пайызға тапсырған өзі ғана болды. 17 жасында ол мемлекеттік шенеунік 
қызметін атқарды. 

Жиырма бес жасында Конфуций өзінің сөзсіз қадір-қасиеті үшін бүкіл 
мәдени қоғамда ерекшеленді. Оның өміріндегі ең маңызды сәттердің бірі-
асыл билеушіні Аспан асты елінің астанасына шақыруы Бұл саяхат 
Конфуцийге өзін ежелгі дәстүрдің мұрагері және сақтаушысы ретінде толық 
тануға мүмкіндік берді (көптеген замандастар оны осылай санаған). Ол 
дәстүрлі ілімдерге негізделген мектеп құруды ұйғарды, онда адам қоршаған 
әлемнің заңдылықтарын, адамдарды білуге және өз мүмкіндіктерін ашуға 
үйренеді. Конфуций өзінің шәкірттеріне мемлекет пен қоғамға пайдалы 
"тұтас адамдар" ретінде көргісі келді, сондықтан оларға әртүрлі канондарға 
негізделген білімнің әртүрлі салаларын үйретті. Конфуций шәкірттерімен 
"Неліктен өзіңе неге деген сұрақ қоймайтын адамға, мен өзіме: "Мен оны 
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неге үйретуім керек? деген сұрақ қоюға лайық» деп қарапайым және берік 
болды. 

"Кім қатты білгісі келмесе, мен оған үйретпеймін. Кім жанбайды, мен 
оны ашпаймын. Бір бұрышта үш бұрыштың арақатынасын анықтай алмайтын 
адамға -мен оны қайталамаймын"деді Конфуции. 

 Оның даңқы көрші патшалықтардан тыс жерде таралды. Оның 
даналығын мойындау -  оның Әділет министрі лауазымына ие болу 
дәрежесіне жетті, сол кездегі мемлекеттегі ең жауапты лауазымы болды. Ол 
өз елі үшін көп нәрсе жасады, сондықтан көрші мемлекеттер бір адамның 
күшімен керемет дамыған патшалықтан қорқуды бастады. Жала жабу 
арқылы Лу билеушісі Конфуцийдің кеңесіне құлақ асуын тоқтатты. 
Конфуций өз мемлекетін тастап, ел билеушілері мен кедейлерге, князьдер 
мен жер жыртушыларға, жас пен қарттарға тәлім беріп, елге саяхат жасады. 
Ол қай жерде жүрсе де, ол қалуды өтінді, бірақ ол әрдайым: "менің міндетім 
барлық адамдарға еш айырмашылығы жоқ, өйткені мен жерді 
мекендейтіндердің барлығын бір отбасының мүшелері деп санаймын, онда 
мен тәлімгердің қасиетті миссиясын орындауым керек", - деп жауап берді. 

 Конфуций үшін білім мен ізгілік біртұтас және ажырамас болды, 
сондықтан философиялық сенімдеріне сәйкес өмір ілімнің ажырамас бөлігі 
болды. "Сократ сияқты, ол өзінің философиясымен "жұмыс уақытын" 
өткізбеді. Ол өзінің іліміне кіріп, өмірден алыс орындықта отырған "құрт" 
емес еді. Философия ол үшін адамның санасына әсер ететін идеялардың 
моделі емес, философтың мінез-құлқынан ажырамас өсиеттер жүйесі болды". 
Конфуций жағдайында оның философиясы мен адам тағдыры арасында тең 
белгі қоюға болады. 

Данагөй б.з. д. 479 жылы қайтыс болды; ол өзінің өлімін шәкірттеріне 
алдын-ала болжаған. 

 Қарапайым өмірбаяндық мәліметтерге қарамастан, Конфуций 
Қытайдың рухани тарихындағы ең үлкен тұлға болып қала береді. Оның 
замандастарының бірі: «Аспан асты елі бұрыннан хаосқа түскен. Бірақ қазір 
аспан ұстазды оятатын қоңырауға айналдырды» деді. 

Конфуций өзі туралы сөйлескенді ұнатпады және өзінің бүкіл өмірін 
бірнеше жолмен сипаттады:  

«15 жасымда Мен өз ойымды оқуға аудардым. 
 30 жаста-Мен берік негіз таптым. 
 40 жаста-Мен күмәннан арылдым. 
 50 жаста-мен Аспанның еркін білдім. 
 60 жаста-Мен шындықты өтіріктен ажыратуды үйрендім. 
 70-те-мен жүрегімнің шақыруын қадағалай бастадым және рәсімді 

бұзбадым» деп айтқан. 
 Бұл мәлімдемеде бүкіл Конфуций - Конфуций деп аталатын дәстүрдің 

адамы және идеалы ретінде танылады. Оның оқудан "аспан еркі" арқылы 
жүректің қалауын еркін орындауға және қасиетті "аспан" деп санайтын 
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мінез-құлық ережелерін сақтауға дейінгі жолы бүкіл әлемдік мәдениеттің 
адамгершілік бағытына айналды. 

 
Тереза ана-мейірімділік періштесі 

Григорова Дарина 
 
 Оны Тереза ана деп атады. Ол шынымен де 

қоқыс жәшігіндегі кішкентай мүгедектер мен 
жетімдердің, көптеген қажетсіз сәбилерінің анасы 
болды... Терең көзқарас, қозғалмалы тұлға, дөрекі, 
пропорционалды емес үлкен, шаруалардың қолдары. 

Әр секунд сайын Құдай туралы айтқан емес,  
бірақ өзінің болуы арқылы Құдайдың өмірінде бар 
екендігін көрсете білді. 

Ол басқа адамдардың күнделікті мүдделері мен істерінен тыс нәрсені 
қуанышпен жасады: ол ешкімге,  қайыршыға, мертіккен, дәрменсіз адамға: 
"сен жалғыз емессің!» деп айта алды. 

 Агнес Гонджа Бояжиу 1910 жылы 26 тамызда Скопье қаласында 
дүниеге келген. Оның ата-анасы католиктер болған, ал елдің осы бөлігіндегі 
албандардың көпшілігі ислам дінін ұстанған.  

... «Менің балалық шағым бақытты болды», – деп еске алды Тереза ана. 
Гонгидің ата-анасы ғасырдың басында Скопьеге қоныстанды. Никола 
Бояжиудың әкесі ірі құрылыс фирмасының бірлескен иесі және табысты 
саудагер болған. Бұл көрнекті Албан сонымен қатар муниципалды кеңестің 
мүшесі болды, Көптеген тілдерді білді, жиі саяхаттап, саясатқа 
қызығушылық танытты. Гонгидің анасы, не Дранафил Бернай, өте әдемі әйел 
және католик болған. Ол қыздарын өзімен бірге шіркеуге қызметке жиі алып 
жүрді, олармен бірге науқастар мен мұқтаждарға барды. Агнес ата-анасының 
үйінде тұрғанда жоқшылық дегенді білмеді. Отбасы тек бай ғана емес, 
сонымен бірге бақытты және шынымен тату болды. 

 1919 жылы Гондже тоғыз жаста болғанда, түсініксіз жағдайда әкесі 
қайтыс болды. Ол Албания азаттық қозғалысының белсенді қайраткері болды 
және Скопье қаласын Албанияға қосу үшін күрескен.  

Дранафил үш баланы жалғыз тәрбиелеуге мәжбүр болды. Балаларға 
ештеңеге мұқтаж болмау үшін ол үйлену көйлектерін тігіп, кесте тігіп, басқа 
да ауыр жұмыстарды атқарды. Жұмыспен қамтылғанына қарамастан, ол 
балаларды тәрбиелеуге уақыт тапты. Олар әр кеш сайын дұға етіп, күн сайын 
шіркеуге барып, Қасиетті Дева Марияға қызмет етуге көмектесті.  

 Агнес мемлекеттік лицейде оқыды. Ол жергілікті тілді білмейтін діни 
қызметкерге көмектесті, Үндістандағы словен және Хорват миссиялары 
туралы көп оқыды. Жыл сайын қыз бала Черногорияға қажылық жасады. 
Онда ол ең Қасиетті Дева Мәриямның белгішесінде Құдайға қызмет етудің 
алғашқы серпінін сезінді. Бірақ он екі жасар қыз әлі монах болғысы келмеді 
және ол өзінің ішкі дауысын басып тастады. 
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 1928 жылы Гонжа Скопьедегі орта мектепті бітіріп, оның болашағы 
туралы ойлады. ...Бірде шіркеу қызметкерінің Үндістан миссионерлерінің 
хатын оқығанынан Гонджаның бенгальдық миссиясы туралы естіп, 
қызығушылық танытты. 

 ... Тақуалық ойлар мен дұғалардан кейін ол «алысқа барып, Мәсіхтің 
өмірі туралы адамдарға айтуды» шешті.  

Бұл арманды жүзеге асырудың жалғыз жолы миссионерлер қауымына 
кіру болды. Гондже Дублинге барып, Үндістанда миссиясы бар Лорето 
апалы-сіңлілерінің ирландиялық бұйрығына қосылуы керек еді.  

 1928 жылы 1 желтоқсанда он сегіз жасар Агнес Гонджа Дублиннен 
Калькуттаға жүзіп кетті.  

 1929 жылдың басында олар Коломбоға, содан кейін Мадрасқа және 
соңында Калькуттаға жетті. Сол жерден ол Дарджилингке – Гималай тау 
бөктеріндегі шағын қалаға бет алды. Онда керемет қарлы тау шыңдарының 
арасында Лорето апалы-сіңлілері орденінің монастыры тұрды. Бұл 
монастырда Агнес мойынсұнушылық кезеңін өткізді, монахтарды тонауға 
дайындалды. Екі жылдан кейін ол науқастарға қамқор болған әпкелерге 
Бенгал қаласындағы кішкентай ауруханаға көмекке жіберілді. Кедей 
аудандардағы адамдардың шексіз қайғы-қасіреті мен кедейлігі еуропалық 
қызды таң қалдырды. 

 Мойынсұну мерзімі аяқталған кезде, Агнес Колкатадағы Сент-Анна 
мектебіне тарих пен географияны үйретуге жіберілді. Бұл ауқатты 
отбасылардан шыққан қыздарға арналған монастырьдағы таза, жақсы 
жабдықталған мектеп болды. Көп ұзамай балалар өздерінің мұғалімдерін 
нәзіктік пен шексіз ынта үшін жақсы көрді, ал оның шәкірттерінің саны үш 
жүзге жетті. 

 Мектепте Үнді тектес әпкелермен бірге жұмыс істей отырып, ол хинди 
және Бенгал тілдерін үйренді. Содан кейін, оқушылармен бірге 
ауруханалардағы науқастарға және қараңғы жерлердегі кедейлерге барып, 
алғаш рет Калькуттаның қорқынышты кедейлігіне тап болды. Тереза ананың 
өмірінде кедейлер үшін әділ жұмыс уақыты әлі келген жоқ, соның арқасында 
ол бүкіл әлемге танымал болды. 

 1937 жылы 24 мамырда Агнес монастырлық ант қабылдады және 
Сент-Анна мектебінің Бенгал бөлімінің директоры болды. Ол 19 ғасырдағы 
Француз монахы – Сент-Тереза де Лизиердің құрметіне Терезаның 
монастырлық атауын алды, ол ең жағымсыз жұмысты қуана-қуана орындап, 
жақсылық жасауға тырысты. 

 1946 жылы 10 қыркүйекте Тереза ана Дарджилингке жыл сайынғы 
қасиетті Говеньеге барды. Ол біраз уақыт демалып, емделуге үміттенді: 
дәрігерлер оның туберкулезіне күдіктенді. Кейінірек Тереза ана бұл сапарды 
өмірдегі «ең маңызды саяхат» деп атады. Пойыздағы дөңгелектерді санау 
арқылы Дарджилингке дейін ол ұйықтап қалды. Кенеттен Тереза ана 
дауыстан оянды. Бірақ вагондағы барлық жолаушылар үнсіз қалды. Дауыс 
оның ішінде, өзінде болды. «Барып, кедейлердің арасында өмір сүр, Мен 
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сенімен бірге боламын», – деп естіді Тереза ана. Бұл Құдайдың шабыты еді, 
оның мағынасы оған түсінікті болды. Ол кейінірек "Мен монастырьден 
кетуге тиіспін және кедейлердің арасында өмір сүріп көмектесуім керек. Бұл 
жоғарыдан, Құдайдың өзінен бұйрық болды. Енді Мен не істеу керектігін 
білдім, бірақ қалай екенін білмедім…деп еске алды. 

 ... 1948 жылы тамызда Тереза ана ақыры Лорето апалы-сіңлілерінің 
бұйрығынан кетуге рұқсат алды, егер ол кедейлік, пәктік және ораза туралы 
ант беруді жалғастырды. Ол таныс үндістердің кедей ауданында орналасты. 
Оның әмиянында бірнеше рупий және жүрегінде Мәсіхке деген үлкен 
махаббаттан басқа ештеңе болған жоқ. Ол монастырлық киімдерін көк жиегі 
бар ақ сариге және иығына байланған айқышқа ауыстырғанда  38 жаста еді. 

 Көп ұзамай Тереза ана Үндістанның Патна қаласына барып, 
медбикелер курсын бітірді. Ол кедейлерге антисанитарлық өмір сүру 
жағдайында ауруларды емдеу және алдын-алу дағдыларын игерген жағдайда 
ғана көмектесе алатындығы айқын болды. 

Тереза ана Калькуттаның аурудан қиналған кедейлеріне көмегі ауадай 
қажет екендігін түсініп, бір жылдық курсты 4 айда бітіріп шықты.  

 Калькуттаға оралғанда, Терезаның әпкесі ең кедей гетто Моти Джилге 
барды, онда ол кедейлермен сөйлесіп, оларға қолдарынан келгеннің бәрін 
жасады. Оның бар болғаны 5 рупий (шамамен 50 цент) және сабын. Ол 
балаларды шомылдыруға және жараларын шаюға көмектесті. Қараңғы 
жерлердегі адамдар шошып кетті: бұл арзан саридегі еуропалық әйел  кім 
деген сұрақ мазалады. Ол бенгал тілінде жақсы сөйлейді. Ол тазалық, жарық 
және жылу әкеледі! 

 Бірде бай отбасынан шыққан бенгалдық қыз, Сент-Анна мектебіндегі 
бұрынғы студенттерінің бірі Терезаның анасына жүгініп, онымен бірге 
болып, кедейлерге көмектескісі келетінін айтты. Бірақ Тереза заттарға айқын 
қарады. Ол бұл барлық материалдық байлықтардан толық бас тарту туралы 
екенін айтты және шәкіртіне сәл күте тұруды ұсынды. 

 1949 жылы 19 наурызда қыз оған қайта келді, бірақ бұл жолы зергерлік 
бұйымдарсыз және арзан көйлекпен. Ол шешім қабылдады. Қыз бала Агнес 
деген есімді алды (өйткені Терезаның нағыз есімі осы болды және анасы 
осылай аталған). Осылайша Тереза ана бірінші ізбасарына ие болды. Мамыр 
айында олар үшеу болды, қарашада – бес, ал келесі жылдың қаңтарында-
жетіге жетті. Досына жазған хатында Тереза ана: "Менің көмекшілерім 
еңбекқор. Біз аптасына бес күн бірге жұмыс істейміз. Олардың жүректерінде 
көшедегі балаларға деген нәзіктік көп! Егер сіз әпкелер пайда болған кезде 
балалардың бет-әлпеті қалай айқын болатынын көрген болсаңыз" деп жазды. 

 Оның ізбасарларының саны өскен сайын, Тереза ана жаңа бұйрық 
жасау туралы байыпты ойлана бастады. 

... 1950 жылдың күзінде Тереза ана Ватиканға мейірімділік туралы 
орден шығаруға рұқсат алды. Сол кезде орденде 12 қарындас болды.  
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 Әпкелерден көмек сұраған кедей және ауру адамдардың саны үнемі 
өсіп отырды. Қайырымдылық орденінің әпкелерінің саны да өсті, олар өз 
еркімен қызмет ету жолын таңдады.  

 1952 жылы Тереза ана өлгендер үшін алғашқы үй ашты. Кейінірек 
мұндай мекемелер хоспис деп аталды 

... Өлгендер үшін үйлердің керемет мәні-олардағы адамдар өліп, адам 
болып жерленуі мүмкін еді. 

 Содан кейін Колката тұрғындары Тереза ана өлімді өмірге, ал 
жойылуды махаббатқа айналдырды деп айтты.... Өлгендер үшін алғашқы үй 
"Нирмал Хридай" деп аталды, хинди тілінде "таза жүрек"дегенді білдіреді. 

 Өлгендер үшін үй ашылған кезде Тереза ананың 26 ерікті көмекшісі 
болған. Тек ең адал адамдар ғана мейірімділік апалы-сіңлілерінің қатаң 
тәртібіне төтеп бере алды: таңертеңгі сағат төртте міндетті түрде күнделікті 
дұға ету, киім ауыстырудан басқа мүліктің болмауы. Орденнің әпкелері 
еденге сабан төсеніштерінде ұйықтап, сурет пен көкөністерді жеп, кедейлер 
арасында күніне 16 сағат жұмыс істеді. 

 Тереза ана: "Бұл адамдарға тамақ пен төбеден гөрі қажет нәрсе бар: 
олар біреуге керек екенін, біреуді жақсы көретінін түсіну. Олар бірнеше сағат 
өмір сүрсе де, оларды жақсы көретінін түсінеді. Ием, бізді кедейлік пен 
аштықта өмір сүріп, өліп жатқан бүкіл әлемдегі адамдарға қызмет етуге 
лайық ет" деп айтты. 

 1955 жылы Тереза ана Калькуттада Бенгал тілінен аударғанда "Шишу 
Баван" – "балалар үйі" деген атпен тасталған балаларға арналған алғашқы 
баспана құрды. 

 Көп ұзамай Тереза ана жұмыссыздар мен қарттар үйіне шеберхана 
ашты. Теміржол станцияларындағы медициналық пункттер тегін 
медициналық көмек көрсете бастады, әйелдер мен балаларға баспана бере 
бастады. Бүкіл Үндістан мейірімділік орденінің қызметі туралы білді, ал 
Калькуттада Тереза ананы әр адам өз дініне  байланысты."тірі әулие" немесе 
"құдай" деп атады. 

 1964 жылы Тереза ананы Рим Папасы Павел VI таныстырды. Оның 
жұмысының нәтижелеріне таң қалған ол үнді аскетикасына керемет лимузин 
сыйлады. Тереза ана көлікті сатып және ақшасына ақыл-есі кем адамдарға үй 
салды. Римге сол сапарында ол Рим папасынан тек Үндістанда ғана емес, 
бүкіл әлемде мейірімділік әпкелері орденінің миссияларын ашуға рұқсат 
алды. 

 Орден орталықтары Венесуэлада (1965), Цейлонда (1967), Италия, 
Австралия және Танзанияда (1968), Англияда (1970), Бангладеште (1972), 
Кубада (1986) және басқа елдерде ашылды. 

 Терезаның ана өз жұмысын "теңіздегі тамшы" деп санаса да, оның 
әлемге деген даңқы мен танылуы өсті. 1971 жылы ол Рим Папасы Иоанн 
XXIII атындағы Ватикан бейбітшілік сыйлығын, сондай-ақ АҚШ-тың Бостон 
қаласында "жақсы самариялық" сыйлығын алды. 1971 жылдың қазан айында 
Тереза ана Вашингтонда теология бойынша диссертация қорғады. Бір 
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жылдан кейін Үндістан үкіметінің атынан оған "Халықаралық келісім" үшін 
Джавахарлал Неру сыйлығы берілді. 

 1979 жылы 7 қазанда Тереза ана Нобель сыйлығының лауреаты 
атанды.  

 ... Өзінің Нобель дәрісінде Тереза ана христиандық сүйіспеншілік - 
оның жұмысының қозғаушы күші, бұл әр адамның өміріне деген 
сүйіспеншілік пен құрмет, бұл жалпы әлемнің шарты екендігін айтты.  

 1997 жылы 5 қыркүйекте барлық газеттер Терезаның ананың дүниеден 
озғанын айтты, оның жүрегі соғуды тоқтатты.  

 12 адамнан тұратын орден ретінде басталған қазіргі уақытта әлемнің 
сексен елінде жұмыс істейтін 300 000 қызметкері бар, оларда балалар үйлері, 
СПИД-ті емдеуге арналған клиникалар, лепрозориялар жұмыс істейді… 

 Мұндай адамдардың біздің жерімізге келіп, оны біршама жақсартқаны 
қандай жақсы… 

   Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 
1.Тереза ана өз өмірінің мәнін неден көрді? 
2.Тереза анадан нағыз көшбасшының қандай қасиеттерін көрдіңіз? 
3.Адамдар алдында қандай еңбегі үшін ол Нобель сыйлығын алды 

 сыйлық? 
4.Жанқиярлық махаббат оның өмірлік принциптерінде, қызметінде 

қалай көрінеді ?  
  
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1. Әрбір адам өзінің рухани жүрегінде махаббаттың қуатты көзіне ие 
болуы мүмкін, бірақ неге нақты өмірде біз оны көрмейміз, бұл адамның өз 
әлеуетін көрсетіне не кедергі келтіреді? 

2.Сіз адамдарға, жануарларға, табиғатқа риясыз қамқорлық жасайсыз 
ба? Мысалдар келтіріңіз. 

3.Жүректері таза махаббатқа толы адамдар туралы ойланыңыз. 
Олардың арасында сіз өмір жолын өзін-өзі тану сабақтарында оқыған 
танымал адамдар, сондай-ақ, олардың арасында жақын жерде тұратын және 
өмірі сізге үлгі болатын замандастарыңыз болуы мүмкін. 

Осы адамдардың өмірі туралы қысқаша эссе жазыңыз. Эссенің атын 
өзіңіз ойлап табыңыз. 

 
 

Абсолютті жалпыадамзаттық құндылықтарға табиғи және алынған 
құндылықтар кіреді, олар жалпыадамзаттық құндылықтардың призмасы 
арқылы қаралған кезде адамның қасиеттеріне айналады. 

 Бұл құндылықтарды күнделікті өмірде қолдану даналық, жүрек 
тазалығы, қуаныш, бейбітшілік, тыныштық, қанағаттану, шынайы махаббат, 
мейірімділік және сенімділік сияқты қасиеттерді алуға әкеледі. 
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Ақиқат -бұл өзгермейтін, өмірдің негізгі қағидасы: рухани принцип, 
бүкіл әлемге тән біртұтас мәні. Ақиқат қағидаты бізді әртүрліліктегі бірлікті, 
жер бетіндегі барлық процестердің өзара байланысын көруге үйретеді: жеке, 
әлеуметтік, табиғи және т. б. 

Дұрыс - бұл парызға және міндеттемелерге сәйкес келетін мінез-құлық, 
ар-ожданның ішкі дауысына сәйкес әрекет ету. 

Сүйіспеншілік - бұл риясыз және сөзсіз махаббат, өмірді құратын және 
қолдайтын энергия. 

Ішкі тыныштық - бұл ақылдың керемет тыныштығы, адамның терең 
табиғаты. 

Қиянат жасамау – ешкімге зиян тигізбеу, оймен де, сөзбен де, іспен 
де. 

 
 
 

Эйнштейннің қызы Лизерлге жазған хаты 
 
Мен салыстырмалылық теориясын ұсынған кезде, мені өте аз адамдар 

түсінді, енді Мен саған адамзатқа беру үшін не ашатыным да әлемдегі 
түсініспеушілік пен алалаушылыққа тап болады. Сенен хатты қажет 
болғанша сақтауды сұраймын - қоғам төменде түсіндіргенімді қабылдау үшін 
жеткілікті дамығанға дейін бірнеше жыл, ондаған жыл қажет етуі мүмкін. 

Ғылым әлі күнге дейін ресми түсініктеме таба алмаған өте күшті күш 
бар. Бұл күш ғаламда жұмыс істейтін барлық басқа құбылыстарды қамтиды 
және басқарады. Бұл әмбебап күш- сүйіспеншілік. 

Ғалымдар ғаламның біртұтас теориясын іздегенде, олар ең күшті 
көрінбейтін күшті ұмытып кетті. 
Сүйіспеншілік - бұл оны беретін және 
қабылдайтындарды жарықтандыратын 
жарық. Сүйіспеншілік -бұл тартымдылық, 
өйткені бұл кейбір адамдарды басқаларға 
тартуға мәжбүр етеді. Сүйіспеншілік -бұл 
күш, өйткені ол бізде бар нәрсені көбейтеді 
және адамзатқа соқыр эгоизмге бой 
алдырмауға мүмкіндік береді. Сүйіспеншілік 
үшін біз өмір сүріп, өлеміз. Сүйіспеншілік -
Құдай, Ал Құдай- Сүйіспеншілік. Бұл күш өмірдің мағынасын түсіндіреді 
және береді. Бұл біз ұзақ уақыт бойы елемейтін айнымалы, Мүмкін біз 
сүйіспеншіліктен қорқатын шығармыз. 

Сүйіспеншілікті түсіну үшін мен ең танымал теңдеуде қарапайым 
ауыстыруды жасадым. Егер E = mc2 орнына біз әлемді сауықтыруға арналған 
энергияны квадраттағы жарық жылдамдығына көбейтілген сүйіспеншілік 
арқылы алуға болатындығын мойындайтын болсақ, онда махаббат ең күшті 
күш деген қорытындыға келеміз, өйткені оның шегі жоқ. 

Аксиология - 
"құндылық"категориясын 
зерттейтін философиялық 
пән. Құндылықтар бойынша 
адамдар үшін оң маңызы 
бар заттар, құбылыстар, 
қасиеттер, күйлер деп 
аталады. 
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Тек сүйіспеншілік арқылы біз өмірдің мәнін таба аламыз, бейбітшілікті 
және кез-келген ақылға қонымды немесе сезімтал болмысты сақтай аламыз, 
өркениетіміздің өмір сүруіне көмектесеміз. Біз " Сүйіспеншілік бомбасын" 
жасауға әлі дайын болмауымыз мүмкін – жеккөрушілікті, өзімшілдік пен 
ашкөздікті, планетаны бүлдіретін барлық нәрсені толығымен жоюға 
жеткілікті қуатты құрылғы. Дегенмен, әрбір жеке адам кішкентай, бірақ 
қуатты сүйіспеншілік генераторын алып жүреді, оның энергиясы оның 
босатылуын күтеді. Құрметті Лизерлдің әмбебап энергиясын беруді және 
алуды үйренген кезде, біз сүйіспеншіліктің бәрін жеңетінін және бәрін жеңе 
алатындығын растаймыз, өйткені сүйіспеншілік-бұл өмірдің 
квинтэссенциясы. 

Менің жүрегімде өмір бойы сен үшін  тыныш дүрсілдеп тұрған дүниені 
жеткізе алмағаныма қатты өкінемін. 

Кешірім сұрауға кеш болуы мүмкін, бірақ уақыт салыстырмалы. Мен 
сені жақсы көретінімді айтуым керек және саған рақмет, мен нақты жауап 
алдым! 

Сенің әкең Альберт Эйнштейн. 
 (Дерек көзі: http://www.chaskor.ru/article/velikij_o_velikom) 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 
1. Сүйіспеншілік энергиясымен қалай байланысуға болады? 
2. Сүйіспеншілік энергиясын басқа адамдарға, жануарларға немесе 

өсімдіктерге қалай беруге болады? 
3. Сүйіспеншілік энергиясын ақылмен қалай жіберуге болады? 
4. Сүйіспеншілік энергиясының көзі қандай? 
5.Егер әр адам өзінің рухани жүрегінде сүйіспеншіліктің қуатты көзіне 

ие болса, онда неге нақты өмірде біз оны көрмейміз, бұл адамның өз әлеуетін 
көрсетуге кедергі келтіреді? 

6.Сүюдің әлеуетін қалай анықтауға болады? 
7.Жүректері таза сүйіспеншілікке толы адамдарды қалай білуге 

болады? 
8.Сіздің өміріңіздегі Сүйіспеншілік энергиясын түсіну және сезіну 

тәжірибеңізбен бөлісіңіз. 
9.Күнделікті өмірде сүйіспеншілік энергиясын көрсетуге не кедергі 

келтіреді және сіз бұл кедергілерді қалай шешесіз? 
 

Алапат ақиқат 
(Шығыс астарлы әңгіме) 

 Бір адам өмір бойы шындықты іздеді, бірақ оны таба алмады. Ол 
көптеген елдерді аралап, солтүстігінде, оңтүстігінде және батысында болды. 
Міне, бір күні ол кішкентай Шығыс еліне келді, ол туралы ешкім білмеді. 
Және кездейсоқ қараусыз қалған ғибадатханаға жетті. Жергілікті діни 
қызметкер оған дәл осы ғибадатханада шындықтың өзі жасырынғанын айтты. 
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 Саяхатшы оған сенбеді. Бірақ абыз ол шын мәнінде солай деп сендірді. 
Ол оны үлкен мүсінге апарды, оған тығыз қара жамылғы лақтырылды. 

 – Міне, - деді діни қызметкер, - ол сенің алдыңда, шындықтың өзі. 
 Содан кейін саяхатшы қолын созып, төсек жапқышын шешіп, оның 

алдында қорқынышты, жиіркенішті жүзді көрді. Және ол қорқып кетті. 
 – Бұл не? – сұрады ол. – Бұл шынымен де бар ма? 
 Содан кейін шындық оған тыныш жауап берді. 
 Иә. Бұл мен және бармын. Шын. 
 – Бірақ сен қандай қорқыныштысың, - деді саяхатшы, сізден 

қорқынышты ешкім жоқ, Мен сіз туралы адамдарға қалай айтамын? Кім 
маған сенеді? 

 – Ал сіз өтірік айтыңыз, - деді Шындық, - және бәрі сізге сенеді. 
 
 

 Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 
1.Конфуцийдің: "неге өзіне сұрақ қоймайтын адам" деген сөзін қалай 

түсінесіз?", мен өзіме: "Мен оны неге үйретуім керек?» деген Конфуцийдің 
мәлімдемесін негіздеңіз немесе жоққа шығарыңыз. 

2. Неліктен өзіңізге сұрақ қою өте маңызды? 
3. Өзіңізге қойылған сұрақтар сіздің өміріңіздегі заттар мен 

оқиғалардың шын мәнін анықтауға қалай көмектеседі? 
5. Өзіңізге қандай сұрақтар қоясыз? Бұл сіздің жеке дамуыңызға ықпал 

ете ме? 
6. Сіздің ойыңызша, ақиқат соңғы шындық ретінде бар ма? 
7. Сіздің өміріңізде шындықты біліп, өкінген жағдай болды ма? 
7.Шындықты айтуға оңай немесе қиын ба? 
8.Шындық туралы анықтама беріңіз. 
 
 
Практикалық тапсырмалар 
 
1  тапсырма."Адамгершілікті дамыту өнерінің 16 ережесін" оқыңыз. 

Оларды дұрыс деп санайтын ретпен орналастырыңыз.  
Адамгершілікті дамыту үшін өнер ережелерін жазыңыз. 
 
Өнегелілікті дамытудың он алты ережесі 
1)     ізгіліктерді бәрін ерекше түрде енгізу керек. 
2) негізгі қасиеттер: даналық, модерация, батылдық және 

әділеттілік. 
3) даналық жақсы нұсқаудан, сондай-ақ заттардың шынайы 

айырмашылықтарын және олардың қасиеттерін зерттеуден дамиды. 
4) өлшемнен тыс ештеңе жоқ. 
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5) Сіз батылдықты жеңе отырып, шыдамсыздықты, күңкілдікті, 
ашуды басу арқылы біле аласыз. 

6) әділеттілік ешкімді қорламай, әрқайсысына өзін-өзі сыйлай 
отырып, өтірік пен алдаудан аулақ болып, еңбекқорлық пен сыпайылықты 
көрсетеді. 

7) ерліктің қажетті түрлері: еңбектегі бекзаттық және төзімділік. 
8) Асыл тиянақтылыққа асыл адамдармен жиі қарым-қатынас жасау 

және олардың көз алдында барлық тапсырмаларды орындау арқылы қол 
жеткізіледі. 

9) Егер жас жігіттер қандай да бір маңызды немесе ойын-сауық 
ісімен үнемі айналысса, еңбекке дағдыланады. 

10) балаларға басқаларға қызмет етуге және оған аң аулауға дайын 
болу керек: біз тек өзіміз үшін ғана емес, көршіміз үшін де, бүкіл адамзат 
баласы үшін де туылатынымызды шабыттандыру керек. 

11) жақсылықты дамыту ертеден басталуы керек. 
12) ізгіліктер үнемі адалдықпен үйренеді. 
13) ата-аналардың, мұғалімдер мен жолдастардың лайықты өмірінің 

мысалдары біздің алдымызда үнемі жарқырай берсін. 
14) еліктеуді тұзетіп, толықтырып, нығайту үшін мысалдарды 

нұсқаулармен және өмір ережелерімен сүйемелдеу керек  
15) балаларды бұзылған адамдар ортасынан жұқтырып алмас үшін 

мұқият қорғау керек. 
16) жаман мінез-құлыққа қарсы тұру үшін тәртіп қажет. Теріс 

қылық жасаған кезде, сіз оның алғашқы көрінісінде әрдайым пісіп келе 
жатқан кемшілікті дереу басуыңыз керек. Тәртіп мектептерде сабақ беру 
үшін емес, мінез-құлықь үшін билік етуі керек… 

 Ізгіліктер ешқандай ескертусіз енгізуі керек. 
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§1.2 Қазақстанның рухани ұстаздарының өсиеттері  
 
 
 Ұлы ойшылдардың шығармаларындағы абсолютті 

жалпыадамзаттық құндылықтар. Сократ өмірі ойдың, сөз бен істің 
бірлігі үлгісі ретінде. 

 Конфуцийдің өмірі мен рухани-адамгершілік өсиеттері.  
 

 
 Ерік, сен мықтысың, бірақ жүрегіңді басқарсын… 

Абай Құнанбаев 
 
 
 
 

Академик Ж. М. Әбділдиннің ғылыми шығармашылығындағы 
Абайтану мәселелері  

Барлыбаева Г. 
 
Қазақ философиясының этикалық идеялары өз заманының 

шекарасын жылжыта отырып, қазіргі қазақстандық қоғам үшін маңызды 
және құнды болып табылады. Біздің заманымыз халықтың рухани мұрасын, 
оның өткенін және бүгінін қайта ойлау бөлігінде санасын күрт өзгерткен, 
таптаурындар мен догмаларды бұзған, біз тұтқында болған көптеген жылдар 
бойы қазақ философиялық ойының этикалық дәстүрлері мен бағыттарын 
зерттеуді, оларға қазіргі заманғы тәсілді іздестіруді талап етеді және өзекті 
етеді. 

Қазақ философиясы өзінің этикалық өлшемінде біздің мәдениетіміздің, 
дүниетанымымыздың қайнар көзіне қайта оралуымызға көмектеседі және 
біздің заманымызда жетіспейтін әлемді тек өз жанымызда және айналамызда 
ғана емес, оның зерттелмеген биіктіктері мен тереңдіктерінде көру қабілетін 
дағдыландырады.  

Қазақ ойшылдарының философиялық аргументтері мен ой-толғаулары 
«басқа күштерге сынақ жасай алатын, өтіріктерді әшкерелейтін және 
елестердің үстінен шымылдық ашатын, сондай-ақ планетада өмір сүретін 
барлық адамдар үшін үздік әлемнің нұсқаларын ұсына алатын сөз арқылы 
күш болып табылады» [1, 12 бет]. 2008 жылы Шығыс Сеулде өткен ХХІІ 
Дүниежүзілік Философия конгресінің төрағасы Питер Кэмптің бұл жолдары 
қазақ философиялық ой – пікірін түсіндіруге барынша көмектеседі, оның 
этикалық байлығы оны этикалық және эстетикалық етеді. 

Тәуелсіздік біздің алдымызда жаңа көкжиектерді ашып, өз 
болашағымызды өз қолымызбен құруға айрықша мүмкіндік берді.  

 Қазақстанның егемен мемлекет ретінде өмір сүруінің тарихы еліміздің 
рухани жаңғыруы, ұлттық мүдделеріміз бен рухани-адамгершілік 



21
22 

 

құндылықтарымызға сай болу үшін өзінің тағдыры мен өзінің өмір сүруін 
айқындау мәселелерін айрықша өткірлікпен көтереді. 

Ежелгі дәуірден бастау алған өзінің философиялық шығу тегі мен 
этикалық құндылықтарына деген шынайы қызығушылықты жандандыру 
ұлттық сана мен халықтың бірлігін нығайтады.  

Қазақ философиялық ойы әрдайым этикалық ой басым болған түркі 
философиясының бір тармағы ретінде өзінің бүкіл тарихында қазіргі уақытта 
жаһандық сипатқа ие болып, қазіргі заманның негізгі тақырыптарына 
айналған рухани келісім идеяларын ұсынды. 

Егер руханилық алғаш рет моральдық заң бола отырып, мораль 
саласында ерекше шындық ретінде толық қалыптасса, онда руханият өнерде, 
поэзияда және философияда өзінің ең жоғары бейнесін алады. Қазақтар 
поэзиясы-халықтың рухани болмысы туралы елеулі ойларға толы 
философиялаудың ерекше түрі. Қазақ әдебиетін, біздің ойымызша, қазақ 
философиясының өмір сүру тәсілі ретінде түсіну дұрыс болар еді, ал 
поэтикалық шығармашылықты философиялық ойлау құралдарымен зерттеп, 
ондағы философиялық мазмұнды ашуға тырысады. 

Қазақ поэзиялық философиясы-бұл ақыл мен жүректің, сопылық 
мистицизмнің және рационалды – логияланған дүниетанымның, 
философиялық публицистиканың және лириканың қосындысы, бұл ішкі 
біртұтас білім екі шындықтың-поэтикалық және ғылымның қиылысында 
логикалық мағыналардың "сезімінде" туады, осылайша олар жеке өмір сүруді 
тоқтатады, бірақ жеке тұлғаның еркін және жауапты шығармашылық 
таңдауын анықтайтын белгілі бір құндылыққа біріктіріледі.  

Бұл ретте нақ осы адамгершілік жауапкершілік бірінші кезекте қазақ 
философиялық ойының сипаты мен мақсатын айқындады. 

Қазақ халқының философиялық мұрасында Әлемдік философиялық 
ойдың ортақ қазынасын байытқан аса құнды этикалық идеялар бар.  

ҚР ҰҒА академигі Ж.М. Әбділдин: "Әлемдік мәдениетке әрбір халық 
өзінде бар ең құнды, қайталанбас нәрсені енгізеді. 

Осы орайда қазақ халқы да адамзаттың рухани мәдениетіне өз үлесін 
қосты. Әл-Фараби, Ахмет Яссауи, Бұқар жырау, Шортанбай, Ш. Уәлиханов, 
И. Алтынсарин, Абай, Шәкәрім Құдайбердиев, А. Байтұрсынов, С. 
Торайғыров, С. Сейфуллин, М. Жұмабаев, М. Әуезов және т. б.". 

 
 

 
Шәкәрім. Ұмытылған жазбалар 

 
 Олар бір кездері саяхатшыдан: "Сіз бұрын-соңды болмаған қуаныш 

пен қандай ерекше қайғы-қасіретті білдіңіз?» деп сұрайды. 
Бірде Сахарада саяхаттап жүріп, ауруларым үшін керуеннен артта 

қалуыма тура келді. Көп ұзамай мен аурудан айығып, серіктерімді қуып 
жетуді шештім. Менің қорым таусылып, аштыққа тап болдым. Қозғалуым 
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қиындады. Күшсіз мен құмға құлап, жақын жерде қуырылған бидай 
дәндеріне толы ыдысты көрдім. Мен өмірде ешқашан үлкен қуаныш 
сезінбедім! 

 Мен астықты аузыма салғым келді, бірақ бұл қымбат інжу дәндері 
екенін көрдім. Мен сол кезде өмірде бұрын соңды болмаған  өкінішті бастан 
кештім! 

Шатасқан күйде төбенің артынан киімнің шетін көріп қалдым. Құмды 
қазып болғаннан кейін мен оның астынан өлі адамды таптым. Бұл бақытсыз 
адам, менің үлесіме түскен қиыншылықтарды бастан кешіріп, өзін көміп 
тастапты, ал құмның жанында ол келесі сөздерді жазды: "менің белбеуіме 
тігілген бұл інжу мен жүз динар менің денемді осы жерден мың қадамдық 
жергегі ағынға апаратын адамға жетсін, ол тасқа немесе тақтаға осы сөздерді 
жазып қалдырсын:"Аш адамды ат басындай алтын құйма емес, бір кесек 
нанды құтқарады". 

 Мұны білгеннен кейін мен іздеуге шықтым және көп ұзамай өзен 
жанында тоқтап тұрған керуенімді таптым. Кішкене қуат алып, демалып 
алғаннан кейін, өзіммен бірге біраз адам мен арба алып, жаңағы адамды 
жерледік. Маған көмектескендерге жүз динарды, керуеншілерге інжуді 
үлестірдік. 

 Нанның бір бөлігі жанның баға жетпес досы деп айтылатыны бекер 
емес, ал ақша мен байлық – мақтаныштың серігі. Тары мен бидай дәндері 
адамды аштықтан құтқара алады, ал алтын-күміс – бұл тек металл. 

 Бірде бір бай жұмысшыны жалдап, ол қай жерде болса да, тіпті тасты 
жерлерде жалаң аяқ жүретінін байқап, одан осының себебі туралы сұрады. 

"Көптеген азап менің үлесіме түсті, - деп жауап берді жұмысшы, - бірақ 
мен аяқ киімім тозған кезде қайғырдым. Бірде иесі мені тақталарды сатушыға 
жіберді. Сол жерде мен барлық жерде ағаш жоңқаларын жинап жатқан 
бақытсыз адамды көрдім, өйткені оның аяғы жоқ еді. 

Содан кейін мен ойладым: оның аяқ киімі ғана емес, аяғы да жоқ, мен 
неге аяқ киім туралы жылаймын! Содан бері мен аяқ киім кимеймін. Менің 
аяғымның табаны қатты болғандықтан, маған аяқ киімнің қажеті жоқ". 

 Қиындыққа тап болған адам өзін ең бақытсыз адам деп санайды, ол 
түннен кейін таң міндетті түрде келеді деп ойламай, өткен уақытты бастан 
кешіреді. Бұл уайымдар-тынышсыздардың тағдыры. 
Жалқаулықты білмей еңбек ететін және төзімділікпен сабыр сақтайтын 
адамды  ең жақсы адамдар деп санау керек. 

 
 
 

Сүйіспеншілік пен кешірім сабағы 
 
Мұхаммед Пайғамбар (с.ә.с) әлемге ислам деп аталатын жаңа дін берді. 
 Оның ілімі шындыққа, бейбітшілікке және адамдар арасындағы 

сүйіспеншілікке  шақырды. 
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Мұхаммед исламды уағыздай бастаған кезде, көпшілігі оған қарсы 
болды.  

Біреу оның надандығына байланысты уағыздарын қабылдамады, біреу 
оның өсіп келе жатқан даңқына қызғанышпен қарады. Кейбіреулер адамдар 
арасында сенімсіздікті дамыту үшін ол туралы жалған әңгімелер айта 
бастады. Тіпті оның өміріне қастандық жасалды. 

 Мұхаммедтің қаскүнемдерінің арасында қарт араб әйел болды. Ол күн 
сайын өсіп келе жатқан ізбасарларын көргенде, оларға деген жеккөрушілікті 
сезінді. 

Бірде ол Мұхаммедтің күнделікте таңертең үйінің жанына өтіп бара 
жататынын білді. Сол күні ол үйдегі барлық шаң мен кірді ыдысқа жинап, 
оны қорлауға дайын болды. 

 Келесі күні таңертең Мұхаммед өтіп бара жатқанда, ол жоғарғы 
қабатқа көтеріліп, басына барлық кірді төгіп тастады. Бірақ Мұхаммед тіпті 
жоғарыға қарамады. Ол шаңды сілкіп, өз жолын сабырлы түрде 
жалғастырды. Әйел, дегенмен, оны мазақ қылды. 

- Ештеңе, ештеңе, бұл тек сәлемдесу. Ол оны әр таң сайын менен 
алады", - деді ол өзіне. 

 Әйел бұл зұлымдықты күн сайын таңертең Мұхаммедті қорлау үшін 
жасай бастады. Оның немқұрайлылығы оны күн сайын ашуландырды. 

 Бірде Мұхаммед үйінен өтіп бара жатып, кенеттен үш күн бойы қоқыс 
оның басына түспейтінін түсінді. "Менің ізбасарларым бұл зұлымдық туралы 
біліп, қылмыскерді жазалауға келмеп пе? Барып, осы адаммен не болғанын 
білуім керек деп ойлайды. 

 Мұхаммед баспалдаққа көтеріліп, есікті қақты 
 – Кіріңіз, - деп жауап берді әлсіз дауыс. 
 Кірген кезде ол төсекте жатқан қарт әйелді көріп, қатты қайғырды. 
– Ана, - деді Мұхаммед, - сіз ауырып жатқан сияқтысыз. Сізге көмек 

керек пе? 
- Үйде маған көмектесе алатын ешкім жоқ, – деді әйел.  
– Егер маған бір нәрсе керек болса, мен үлкен қиындықпен тұрамын. 

Соңғы үш күнде мен әлдеқайда нашарладым. 
 Мұхаммед кетіп қалды, бірақ біраз уақыттан кейін қолында ыдысымен 

оралды. 
– Мен сізге дәрі әкелдім,-деді ол шыныаяққа бір нәрсе құйып, – оны 

күніне үш рет қабылдаңыз, жақында сіз жақсарып қаласыз дейді. 
 Әйел Мұхаммедтің мейірімділігіне таң қалды. "Бұл адам қаншалықты 

шыдамды, сүйіспеншілікке толы және кешірімді", – деп ойлады ол өзіне. 
Содан кейін ол құтқарушысына бұрылып, жылап жіберді, өйткені оның 
жүрегі өкінуге толы болды. 

– Сіз шынымен Құдай адамсыз, - деді ол. - Мен жасаған ісім үшін мені 
кешіре аласың ба? Құдайға дұрыс жолды көрсетіңізші. 

 – Өзіңізді бақытсыз етпеңіз, ана, - деді Мұхаммед әйелге. - Егер сіз 
Құдіреті күшті Құдайға сенсеңіз, ол сізден ешқашан алыс болмайды. Бірақ 
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қарапайым ғибадат оны қанағаттандырмайды. Тек бәріне деген сүйіспеншілік 
және мейірімділік, кешіру және жанқиярлық арқылы осы сезімді дамыту бізді 
Құдайдың сүйіктісіне айналдырады. 

 
 Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

 
 1. Неліктен кейбір адамдар Мұхаммедтің уағыздарын 

қабылдамады? 
 2. Қарт араб әйел Мұхаммедке қандай сезімде болды? 
 3. Мұхаммедке деген дұшпандық қалай көрінді? 
 4. Пайғамбар әйелге қалай қарады? 
 5. Мұхаммед қарт араб әйеліне қандай кеңес берді? 
 

Практикалық тапсырма: 
 

1 тапсырма. Қазақтың біртуар ақыны немесе жырау өмірінің мәні 
туралы өлеңді тауып, жаттаңыз. 

 
 



25
26 

 

§1.3 Ш.Құдайбердиев еңбектеріндегі мәңгілік «ар-ождан» ілімі 
 
 

 Шәкәрім Құдайбердіұлының өмір тарихы. Шәкәрім 
Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығындағы мәңгілік 
ақиқатты іздеу.  

 Оның "Үш ақиқат" шығармасындағы жанның табиғаты мен ар-ождан 
ғылымы туралы ойлары. Шәкәрімнің рухани-адамгершілік өсиеттері.  

 Шәкәрімнің жан дүниесінің өлмейтіндігі, діндердің бірлігі туралы 
өлеңдері. 

 
 

аАспандағы оттан жасалған кішкентай ұшқындар сіздің жаныңызда 
өлмеуі үшін жұмыс жасаңыз, бұл ар деп аталады. 

Джордж Вашингтон 
 

 
"Ар-ождан ғылымы" - Шәкәрім енгізген ұғым. Абай 

шығармашылығының тамаша білгірі Шәкәрім 
оның тұжырымдамалық идеяларына терең 
бойлап, оларды дамытып, ар-ождан ғылымы 
ұғымын лексикаға енгізеді.  

Бұл адамзаттың біртұтас жан ретіндегі 
бірлігі, адамзаттың және жердегі табиғаттың 
барлық патшалықтары мен элементтерінің 
бірлігі, сондай-ақ шексіз кеңістіктегі барлық 
көрінетін және көрінбейтін эволюциялық 
процестермен көрінетін және көрінбейтін жердегі 
өмірдің бірлігі туралы ғылым. 

Оның кез-келген жұмысында ар-ождан 
мәселесі негізгі тақырыбына айналды. 

Бұл ар деген не? В.И.Дальдің түсіндірме сөздігінде ар-ождан  
"адамгершілік сана, адамгершілік инстинкт немесе адамның сезімі; 

жақсылық пен жамандықтың ішкі санасы, әр әрекетті мақұлдау немесе 
айыптау, жақсылық пен шындыққа еріксіз махаббат қайтарылатын жанның 
кэші; әр түрлі даму дәрежесіндегі табиғи шындық" ретінде қарастырылады. 

Мұндай түсіндірмелерге қанағаттануға болатын сияқты. 
 Неліктен бұл сұрақ адамзаттың көрнекті ойшылдарына әсер етті? 
Бұл туралы ойлаған  В. Гете, И. Канта, Г. Табалар, А. Пушкин, К. 

Циолковский және басқа да көптеген зерттеушілердің еңбектерінде табуға 
болады. 

Шәкәрімнің өзі өзімен және ғаламмен үйлесімде "ар-ожданмен" өмір 
сүрді. Таза ойдың таусылмайтын бұлақтарын ашып, адамзатқа мұра етті.  
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Бейбітшілік пен келісімді барлық адамзат тегінде мұра ретінде 
қалдырды. Оның дәлелі -Шәкәрім (1858-1931), көзі тірісінде өзін 
"ұмытылған" деп атаған, бірақ бір күні бәрі оны есіне алады деп сенген. Дана 
Құнанбайдың немересі, ұлы Абайдың жиені…  

Шәкәрімнің балалық шағы мен жастық шағы бұлыңғыр болды. Ол 
шығармашылық атмосферада өсті. Жоғары руханият. Сөзді Құрметтеу. Кең, 
поэтикалық, дәл сөздер. Сөздер арқылы шешілмейтін сияқты даулар шешілді. 
Айналаңыздағы бейбітшілік пен парасаттылықты сақтады. Сенім мен үмітті 
оятты. Қараңғыдан жарыққа апаруды ұсынды. 

Ұлы Далада адамдар сөзді тыңдай алды. Әңгімешілер сөздің 
поэтикалық өлшемін табиғи және жай музыкалық әнмен біріктіре алды. 
Сондықтан айтылатын ұйқастар жолы оңай есте қалып, ұрпақтан ұрпаққа 
жетті. 

Сөз бен Шәкәрімнің әуенділігін сезді. Ол аударманың керемет шебері 
болды. Хафиздің мен Фирдоусидің (935-1020) өлеңі оның аудармасында бізді 
өлеңнің әсемдігімен және парсы тілінің өзіндік ырғағымен баурап алады. 
Шәкәрімнің прозалық шығармасындағы сезімтал сыбысы Пушкиннің (1799-
1837) поэтикасының таңғажайып әуенділігіне тәнті болды. Міне, "Боран" мен 
"Дубровский" қазақ тілінде поэтикалық түрде 
шырқалды. Бүлікші рухты Дубровскийді шын 
жүректен қабылдады және дала халқын жақсы көрді. 
Сол жылдары "Дубровскийді" көптеген жастар мен 
ақсақалдар жатқа білгені ешкімге таңқаларлық емес 
еді.  

Шәкәрімде бәрі маңызды және аса зор болды. 
Ерекше физикалық күш рухтың күшіне ұқсас болды. 
Бойы ұзын, дене бітімі балуандай, бірақ тіпті жас 
кезінде ол ешқашан ешқандай қақтығыстарға қатысқан емес. Ал қақтығыс 
болған қалған кезде Шәкәрім екі жақты татуластырушы рөлінде болды. Оның 
қолынан келді, өйткені ол қиянатты жаны сүймеді. Қандай да бір түрде. 
болса да, қандай жағдайда болмасын қиянатты қаламады. Және ол бұл 
қағиданы өмірінде ешқашан өзгертпеді. 

Шәкәрімнің ғылыми және танымдық қызығушылықтары өте алуан 
түрлі болды. Ол әдебиетпен, музыкамен, тарихымен, философиямен, 
географиямен, табиғи ғылымдармен айналысқан Стамбул мен Париж 
кітапханалары мен мұрағаттарында жұмыс істеді. Шығыс нота жазу жүйесін 
игерді. Өз бетінше араб, парсы, түрік, орыс тілдерін меңгерген.  

Ол, дала иесінің немересі, қызмет етуден ұялмады. Кез келген еңбекті 
Шәкәрім өмір сүру құралы ретінде ғана емес, шабыт көзі ретінде де 
қабылдады. Ол тігін машиналарын жөндеді, темір ұстасын игерді. Өзі және 
киімнің үлгісін шығарып, өзі кесіп, өзі киім тікті. Ол сурет салып, таспен 
ойып, скрипка, домбыра және мандолин жасап, ат үстінде ұстап, бүркітпен аң 
аулады. Ал қартайған шағында Шәкәрім өзіне тастан жасалған жазу үстелін 
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жасады, онда тіпті жылжымалы шкафтар да болды. Ол болат тырнақты 
бүркіт жасады.  

Ол өзін табиғаттың ажырамас бөлігі ретінде қабылдады. Мүмкін, 
сондықтан ол аң аулауды жақсы көретін және бірінші дәрежелі мерген 
болған шығар, бірақ ол олжадан  ләззат емес, сол болып жатқан барысында 
ләззат ала білді. Табиғатта ол аңшылық құмарлығынан гөрі табиғат 
құбылыстарына жаратылыстанушының қызығушылығын тудырды. Оның 
аңшы бүркіті жоғары көтеріліп, ұзақ уақыт бойы биікке көтерілгенде, 
Шәкәрім оны таңырқай бақылап, шексіз аспанның түпсіз тереңдігіне еніп 
кеткенін қарап тұрды. Атқа мініп, қандай да бір ойын ойнағанда, ол көбінесе 
аңшыдан натуралистке айналды, оның тез тапқырлығы мен керемет көрнекі 
жадын, тапқыр қозғалуы мен өткір есту қабілеті таңқалдырды.…  

Шет-шегі жоқ дала әрқашан оның жеке асқақ ойын ойын туғызды. 
Жұмбақ және мәңгілік, ол шексіз бақыт пен бірлік сезімін тудырды. 
Тыныштық пен мәңгіліктің жылдамдық туралы ойлары. Шәкәрім бірсарынды 
даланың егжей-тегжейін зерттей білді.Оның пікірінше, табиғаттың барлық 
туындыларында жан бітті. Ол бұл туралы "Ақымақтар мен аңдар" өлеңінде 
жазады»: 
 

Бір Құдай неше түрлі жан жаратты, 
Не үлкен, не кішкентай тән жаратты. 
Керексіз, жансыз нәрсе жаратқан жоқ, 
Есепсіз қанша мың мен сан жаратты. 
Бұл сөзге біреу мәңгүр, біреу нанды, 
Ақылмен білген адам әбден қанды. 
Жел мен су, тас, топырақ, шөп пен ағаш, 
Ғаламда не бар болса, бәрі – жанды. 
Өсімді, ең күшті жан адамда тұр, 
Алдында жақсы да тұр, жаман да тұр. 
Өзгенің бәрі – жалғыз адам үшін, 
Жаралып орны-орнымен ғалам да тұр. 
 
Неліктен "Адамның ең жақсы жаны"? 
– Өйткені ол өзінен басқа ешкімде жоқ тектілікке ие. Жанқиярлықпен 

қызмет ету және "ар-ожданның тыныш дауысын" есту қажеттілігінен 
көрінетін тектілік.  

Адам шындық жолына қашан түседі?  
- "Адам өзінің кім екенін түсінбейді, ол өзінің жан дүниесін анық 

біледі. Ол жанның тектілігін білген кезде ғана шынайы жолға түседі. Жалпы, 
дене құл, ал жан – шебер. Жан-барлық бастаулардың бастауы".  

Адамды шындыққа не жақындатады?  
– Ажырату. Жақсылық және жамандықты ажырата білу. Мәңгілік және 

өтпеліні. эго қуантатын кішкене және жанды көтеретін жоғары.  Шәкәрім бұл 
диалектикалық бірлік пен адамның екі қағидасының күресін жарық пен 
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қараңғылықтың, өмір мен өлімнің мәңгілік тақырыптарында ашады. 
Сүйіспеншіліктің ұлы шығармашылық күшін айта отырып, ол қатыгездіктің 
жойқын күшін көрсетеді.  

Шығыста руханияттан, ар-ожданнан, жанашырлықтан және 
мейірімділіктен айырылған адамдар өмір бойы "өлі" болып саналды. Ал 
Шәкәрімнің жас батырлары  - Еңлік пен Кебек, Қалқаман мен Мамыр, Әділ 
мен Мария – махаббаты үшін жүз жыл бұрын өлімге душар болған, бірақ 
махаббаттың арқасында олар әлі күнге дейін адамдардың жадында сақталып 
келеді.  

Ғалам адамға үйлесімділік, тәртіп пен қамқорлықты қашан береді?"-  
деген сұраққа адам өздерінің кемшіліктерінен құтылу жолдарын іздей 
бастағанда дейді.  

Ол үшін Шәкәрім ар-ождан ғылымын енгізу қажет деп есептейді: "Өз 
көзіңізге сене отырып, онымен шектеліп қалмаңыз, жаныңның көзін 
ашыңыз!",- деп шақырады ұстаз. Бұл адамға шынымен бақытты болуға 
мүмкіндік береді. Өз мінезін көркем етіп жетілдіру. Бұл адамға нағыз 
бақытты сыйлайды. Ішкі тыныштық жағдайына жеткізеді. 

Бірақ адамды өзімен және басқалармен үйлесімді өмір сүруге қалай 
үйрету керек? 

- Ар-ожданмен өмір сүру - " Бұл адамдарды бауырлар сияқты 
жақсылықта өмір сүруге мүмкіндік беретін жалғыз жол. Егер азамат - ар-
ожданын тамақтандырып, рухтандырса, адам жанын ештеңе әлсіретпейді".  

Адамның өмірін не мінсіз етеді? 
- Адал еңбек, ар-ождан және шынайы жүрек. Мінсіз өмір-бұл ойлар 

(ар-ождан), сөздер (шынайы жүрек) және істер (адал еңбек) бірлігіндегі өмір. 
деп біз бүгін айтамыз. 

Шәкәрім өзі ұстамаған дүниені ешқашан үйретпеген. Адамның өмір 
сүруіне себеп табуды ойлап, ол адамзатқа ар-ождан туралы ғылымды 
ұсынды. Адамдардың үйлесімділігі мен бірлігі туралы армандай отырып, ол 
өзін тазартудан бастауға шешім қабылдады. Өмірдің мәні неде екенін 
сұрағанда, ол шындықты түсінудің жолын іздей бастады. Әлемді кемелді 
етуді армандап, өзі кемелді болды.  

Толстойдың адамгершілік қағидалары Шәкәрім өмірінің этикасына 
табиғи түрде арқау болды. Толстойдың өзін-өзі жетілдіру идеясы Шәкәрімнің 
ақиқатты түсіну туралы ойларымен тығыз байланысты болды. Шәкәрімнің 
рухани қуаты  жоғары болғаны соншалық, оны ақиқатты ұғынғандардың бірі, 
өзі адамгершілік заңының іске асуы деп санаған. Оның ұлы Ахат (1900-1984) 
былай деп жазды: "Одан асқан адал адам болған жоқ. Ешкім одан ренжіген 
жоқ. Мен оның ұрыларды оларды қолға түсіріп жатқан жерінен ұрлықты 
қойғызуды үйреткенін көрдім".  

Ол ешқашан өзін Мәсіх, қасиетті адам ретінде елестетпеген. Адамдар 
оған әрқашан кеңес алуға, қолдауды  және жарық сезінуге баратын Олар жас 
болыс билеушісі болған кезде, далада өзі жалғыз кеткен кезде, оны толық 
түсінбейтін кезде де баратын. Олар оған сеніп жүрді. Өйткені оның жеке 
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басында, іс-әрекеттерінде, ойлауында жоғары адамгершілік айқын сезілді. Ол 
"тірі" адам сияқты өмір сүрді. Ол өзімен бірге бостандық, руханият,сұлулық 
пен табиғаттың тұңғиығын алып жүрді.  

Шәкәрім өзін-өзі тану біз алдымызға қойған сұрақтармен емес, оларға 
берілген жауаптармен анықталады деп үйретті. Өйткені, жауаптар біздің 
хабардарлық деңгейіміздің көрінісі, сондықтан олар мәңгілік өзгеріске 
ұшырайды. Өзін-өзі тану үшін мақсатқа жету емес, алға жылжу (сапалы 
өзгеріс, трансформация) маңызды, өйткені мақсаттар материалдық болуы 
мүмкін. Өмірді түсіну үшін оның тікелей дәлелі емес, ұлы теореманы 
негіздеу маңызды. Барлық жағдайда пішін емес, ішкі мазмұн маңызды. 

1929 жылы қуғын-сүргінге ұшыраған Шәкәрім ұлы Ахатпен қоштасып, 
оны соңғы рет көргенін сезген ол  оған Сібірге аттанып бара жатқан рухының 
тұрақтылығы мен өзіне деген сенімі туралы айтады. Бұл әкенің ұлына, 
ұстаздың –шәкіртіне берген өсиеті сияқты: "Сіздің әл – ауқатыңыз сіздің 
қолыңызда. Егер сіз шынымен адал болсаңыз, зұлымдықсыз өмір сүрсеңіз, 
онда қара аққа жетпейді. Адал еңбекпен өмір сүруді үйреніңіз ... ақыр 
соңында шындық жеңіске жетеді. Алайда шындыққа апаратын жол оңай 
болмайды, бұл көптеген кедергілері бар жол..."дейді. 

Кәрі әке өзінің ой-пікірлерімен ұлымен соңғы рет бөліседі: "Мен адам 
болып туылдым және адамның атын сақтаймын. Болашақ ұрпақ пен халық 
игілігіне еңбек етемін деп шештім.Төмендегілердің арын қорғаймын. 

Мен халықты ағартамын. Білетінім мен көргенімді жазатын боламын. 
Мен білместіктің көзімді ашамын, ұрпақтардың ақыл – ойына жетемін-мен 
өзім үшін шештім. Өз заманым үшін емес, болашақ  адамзат үшін жаздым. 

Адамзаттың негізі-тірі адамдар ғана емес, болашақтағы адамдар. Уақыт 
өзгермейді, тек алға қарай ағады. Өмір жаңаруда. Егер өмір жаңарса, онда 
адам тазартылады. Ешнәрсе толығымен жоғалмайды, ізсіз қалмайды. Өзгере 
отырып, қайта айналып келеді. Тарих мәңгілік. Ал жаңа уақыт өткен сайын 
таза және пайдалыны өзіне алады. Отпен тазартылған, гауһар сияқты қымбат 
тарих жаңа уақыттың іргетасы болуы керек. Сондықтан мен осы іргетастың 
сынған бөлігін тауып, оны тарихқа қосқым келді. Осы іздеулерден басқа, 
менің өмірімде ештеңе қалмады, балам" деп айтып кетеді. 

Жылдар бойы бәрінен айырылған, бірақ өзінде "адам" болып сақталған 
бұл ұлы ақиқат министрі мәңгілік сұраққа оралады, бұл адам болу және қалу 
деген нені білдіреді: "Әдеттер – бұл сіздің бөлігіңіз. Бірақ күшті адам жаман 
әдеттерді оңай жеңеді. Кім өзін қадағалап, өзімен жұмыс жасайды өз 
кемшіліктерін түзетуі мүмкін. Адаммен кез-келген нәрсе болуы мүмкін. Өмір 
сүру үшін ол басқа адамды қиын жағдайға душар етуі мүмкін. Біреуге 
опасыздық жасаудан, біреуді құрбан етуден аулақ болыңыз, тек тірі және 
дені сау болу немесе азаптан арылу туралы ойланыңыз. Бұл адам емес, 
жануардың жолы. Осылай өмір сүргеннен көрі дүниеден өткеніңіз жақсы. 
Сол сияқты сенің өміріңде әбден орын алуы мүмкін.Сондықтан адамның 
атын жоғалтпаңыз! Бұл менің сізге соңғы тілегім".  
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Ал Ахат азаптау камерасынан әрең тіріліп, әкесінің осы қастерлі 
сөздерін қайталады. Естен кетпес үшін ... өмір сүруге күш табу үшін ... бұл 
сөздерді қантөгіс өткеннен жарқын болашаққа жеткізу үшін ... бұл аманат 
Шәкәрімнің мұрасы. Ахат өзінің Шәкәрімнің ұлы ретінде және азамат 
ретінде абыроймен қарызын өтейді.   

Тағдыр Шәкәрімді бірнеше рет "беріктікке"сынаған. Жиырма жасында 
болыс билеушісі ретінде билік берді. Және ол, текті отбасының ұрпағы, 
барлық үміттерге қарамастан, адамдарға жақын болды, оларды түсініп, 
қабылдап, қиындығын жеңілдете алды. Шынайы сеніміне лайық болды. 
Кеңес өкіметі халықтың оған, оның сөзіне деген шексіз сенімі туралы біліп, 
оны өзінің хабаршысы етіп, оны қолдануға тырысты. Ол-Толстойдың 
ізбасары – қиянат пен өтірікке негізделген жүйеге қызмет етуден үзілді-
кесілді бас тартты.  

Патшалық да, большевизм де оған бірдей жат болды. Ол рухани 
құлдық пен адам бостандығын шектеуді ақтауға болмайды деп сенді. 
Бірнеше жылдар ішінде өз азаматтарының ондаған миллион өмірін қиған 
тоталитаризмнің қорқынышты машинасы оны аямады. Ол түрмелерден және 
әйелін, балалары мен ұрпақтарын аштық пен қорлаудан шаршады. Сотсыз 
және тергеусіз оны атып тастады. 

Шәкәрім халық арасында аса қадірлі және танымал адам болғандығы 
соншалық, тіпті оны өлтірушілер де оның шығармашылығымен таныс 
болған, оның өлеңдерін білген және, мүмкін, іштей оған жанашыр болған 
шығар. Бірақ жеке басының пайдасы мен жануарлардың фанатизмі олардағы 
адамнан жоғары болды. Қарияны өлтіру деген бұйрықты еш ойлаусыз,  
қатыгездікпен орындады. Ұрылардай асығыстықпен ақынның денесін ескі 
кепкен құдыққа тастады. Сол құдықтың іздерін шатастырды. Олар денесі тірі 
болғанымен, бірақ тірі кезінде рухтары өлгендер, одан әлі де қорықты. 

Қантөгіс билік адамның есінен оның есімі мен қылмысының іздерін 
ұмыттыру үшін бәрін жасады. Бірақ ештеңе болған жоқ... көп жылдан кейін 
Шәкәрімнің ұлы Ахатқа шексіз далада құдық қазуға көмектескен адам 
табылды және тек 1961 жылы, әкесі қайтыс болғаннан тура отыз жыл өткен 
соң, Шәкәрімнің жалғыз, тірі қалған ұлы әкесінің сүйегін қазып, ол ақыры 
Абайдың қасындағы Жидебай ауылында мәңгілік тыныштыққа қол жеткізді. 
Сүйікті ағасымен және Ұлы ұстазының қасында жатқызды.  

Тек елу жеті жылдан кейін Шәкәрімнің азғантай ғана мұрасы халықтың 
игілігіне айналды. Көптеген жылдар бойы тыйым салынғаннан және 
тұншығудан кейін оның өлеңдері қайтадан естілді.  

Шәкәрімнің тірі қалған туыстары оның өлімінен кейін ОГПУ-дың бай 
әдеби мұрасын қалай жоюға шешім қабылдағанын еске алды. Көптеген 
жылдар бойы жазылған Шәкәрім еңбектерінің таулары "толығымен өртеу" 
деген сөзбен арнайы бұйрыққа енген. От жағушы Шаукен Шәкәрімнің 
құжаттары мен кітаптарынан құлап қалған суретін байқаусыз көтеріп, оны 
қойнауының артына тығып, ғимараттан шығарып алады. 16 жыл бойы ол 
Шәкәрімнің бұл суретін сақтап, өзіне қауіп төндірді. Ол оны Ахатқа үйге 
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қайтып келгенде берді. "Мен өзімді осы қымбат адамның мәңгілік борышкері 
деп санаймын", – деді ақынның ұлы, "қауіп төніп тұрғанына қарамастан, 
әкемнің жалғыз суретін оттан құтқарды". Кейін чекистер мұрағаттарынан 
Шәкәрімнің тағы екі фотосуреті табылды.  

Тоталитарлық машина аяусыз болды, ал халық Шәкәрімге зор 
құрметпен қарап, оны қасиетті адам деп санауды жалғастырды. Кеңес 
өкіметінің басында Шәкәрім қайтыс болғаннан кейінгі тағдырын 
пайғамбарлық түрде болжай отырып, "ұмытылған өмір" өмірбаяндық 
поэмасында ұзақ онжылдықтар бойы тыныштық орнағанын жазған. Ол 
"ұмытылады". Солай болды…  

Билік Шәкәрімнің есімін халықтың жадынан шығаруға тырысты. 
Ақынның шығармалары өртенді. Оның көзі тірісінде жарық көрген кітаптары 
кітапханалардан алынып, жойылды. Шәкәрімнің есімін айтуға тыйым 
салынды... Бірақ оның поэтикалық әндері мен әуезді өлеңдері 
большевиктердің адамдардың құлшынысты тайпасын жадынан өшіре 
алмады. Олар бізге белгісіз, бірақ өлмейтін жандарды жеткізіп, бір-біріне 
баға жетпес сыйлық ретінде берді. Шәкәрім мұрасының қазіргі 
зерттеушілерінің көптеген шығармалары жарты ғасырдан астам уақыт бойы 
оларды еске алды.  

Алпыс жылға жуық қырағылық пен қудалау! Ал халық оны еске алды. 
Халық ақынның: "... сөздері өлместікпен күшті"дегенін есіне алды. Халық 
әрқашан жақсы уақыт келеді деп сенді. Халық оларды күтті. Ол күткен уақыт 
келді. 

Шындықтың нұры әрқашан қараңғылықты жеңеді... Халық көз 
жасымен ұстазының оралуын құптады…  

Біздің әрқайсымыз өмірдің қандай-да бір сәтінде сұрақ туындайды: 
Мен неге өмір сүремін? Мен дұрыс нәрсені жасадым ба? Бекер өмір сүрмедім 
бе?  

Сонда Шәкәрім көмекке келеді. Ол сізге қалай өмір сүруге және не 
істеу керек екендігі туралы кеңес бермейді. Ол жай ғана өзі өмір сүреді және 
білімге, шындыққа деген ұмтылысы бізге жолды – қайда бару керектігін, 
тастарға қалай қол тигізу керектігін, бостандықты қалай білу керектігін 
айтады. Біздің бостандығымыздың орындалуы үшін бізге ұқсайтын кем 
дегенде бір адам осы бостандықта соңына дейін орындалуы керек еді. 
Мұндай адам Шәкәрім болған", - деп жазады белгілі ғалым-шәкәрімтанушы 
Ерлан Сыдықов.  

Мұндай дана сөз бар: егер сіз кез-келген халықтың болашағы туралы 
білгіңіз келсе, оның шынайы ойшылдарының қазіргі уақытта қалай өмір 
сүретінін біліңіз. Өйткені, олар бүгін бола отырып, ертеңгі күн үшін 
жасайды. Олар бүгін өз халқының ертеңін анық көріп отыр. Олар бүгін 
ертеңгі күнді не күтіп тұрғанын шынайы және батыл айтады. Егер ол ащы 
болса, онда ойшылдар кінәлі емес.  
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ШӘКӘРІМНІҢ АР-ОЖДАН ҒЫЛЫМЫ 

Үзінді  
В. Н. Изразцов 

 
Заманымыздың көрнекті жазушысы және ойшылы Шыңғыс Айтматов 

өзінің "Тавро Кассандры" атты пайғамбарлық романында былай сұрайды: 
"Ар-ождан дегеніміз не, сайып келгенде бізді жаратқан Құдай алдында және 
ол өзі үшін, табиғат алдында, тарих алдында, әлемнің болашағы ол әр 
уақытта әркім өзіне ыңғайлы түсіндіреді, "- деп сұрайды  

У. Шекспир былай деп жазды:"Ар – ождан – сүйіспеншіліктің қызы". 
В.Гюго үшін жер бетіндегі ең жоғарғы сот - ар-ождан соты. "Әрқашан өз 
еркіңнің иесі бол, өз ар – ұжданыңның құлы бол", – дейді М.Эбнер Эшенбах.  

И. Кант ар-ожданды барлық саналы тіршілік иелерінде өмір сүретін 
"біртұтас моральдық заң" деп санады, ал Х1Х ғасырдың философы және 
жазушысы Эмерсон адам әрқашан "Барлық тілдерде сөйлейтін, барлық 
адамдарды басқаратын, бірақ ешкім ешқашан сөйлеушіні көрмеген дауысты 
естиді" деп сендірді. Егер адам осы дауысқа мойынсұнса, оны өзіне 
қабылдайды, сондықтан ол өзін ойлардан бөлмейді, оған бұл дауыс өзі 
сияқты көрінеді, ол онымен біріктіріледі. Ол бұл дауысты неғұрлым мұқият 
тыңдаса, соғұрлым даналық оған хабарланады".  

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында қазақ халқының ұлы, 
ақын, жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ жазба әдебиетінің негізін 
қалаушы Абай Құнанбаев: "Жүрек – адам өмірінің патшасы, егер жүрек 
ашылса – ақиқат сәулесі онда көрініс табады... тек ақыл, ғылым, ерік, ар-
ождан адамды көтереді", - деп қуаттады. Ол сондай-ақ ар-ожданын оятуға 
шақырды: 

Ар-ождан мен абырой оянсын, 
                                 Біл, бұл сөздерде шындық бар. 
 
Білімге деген құштарлықтың әсерінен Шығыс философиясын және 

Платон, Кант, Шопенгауэр, Спенсердің еңбектерін жақсы білетін Шәкәрім, 
сонымен қатар Л.Толстоймен - мен жеке хат алмасқан. Толстой шындықты 
іздеді және тапты. Шәкәрім "Адал еңбек, ақ ниетті ақыл, шынайы жүрек 
жақсы өмір сүру үшін негіз болуы тиіс"деген тұжырымға 
келді. 

Ар-ождан туралы ғылым адамның саналы 
эволюциясын анықтады, маңызды мақсат етіп қояды, 
және одан маңызды міндет жоқ деп тапты. 

Ар-ожданның дауыстары әртүрлі. Егер адам дұрыс 
өмір сүрсе, ар-ождан дана ұстаздың, тәлімгердің дауысы 
сияқты естіледі. Өмірде жүректің дана кеңестерін басшылыққа ала отырып, 
адам себепсіз қуанышты сезінеді. Тірі болудың бұл қуанышы жанның 
көкжиегін кеңейтеді, мәңгілік үшін құнды нәрсені жарықтандырады, 
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қолдайды және көбейтеді. Егер адам даналықтың дауысын елемейтін болса, 
ар-ожданның нұры тығыз тұман, кішкене сәттіліктің пайдасы, өрескелдік пен 
сыншылдықпен  жабылады. Жанның көкжиегі тарылады. Жанның 
жабырқауының белгісі ретінде мұңайады. 

Моральдық нұсқауларды жоғалтқаннан кейін, адам энтропиялық 
процестерге тартылған диаметрлі қарама-қарсы әрекет етеді. Жанның 
кеңістігінде негізінен төменгі инстинкттер белсендіріліп, жанның "қара түні" 
басталады. Міне, сол кезде дауысы ар-ождан үні, қазірдің өзінде айыпты 
естіледі. Ол жанның отын жалындатып, ондағы барлық лайықсыз адамды 
мазалайды. Бұл азаптан қорғаныс жоқ. 

"Адамның көзін жұмуға болады, – деп жазады Шәкәрім, – жанның 
көзін – ешқашан". Дегенмен, құтқарудың жолы бар – бұл ауырсыну мен азап 
арқылы жанға тұрақтылықты, бейбітшілік пен үйлесімділікті қайтарады, 
лайықсыз барлық нәрсені шығарады. Егер бұл мүмкіндік жоғалса, жан 
адамның сыртқы көріністеріне шағылысатын барған сайын жағымсыз 
формаларға ие болады. Нәтижесінде - әртүрлі психикалық бұзылулар, 
суицидтер, алкоголизм, нашақорлық, қылмыс ретінде көрініс табады. Абай 
он бесінші қара сөзінде былай деп жазады: Егерде есті кісілердің қатарында 
болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса 
айында бір, өзіңнен өзің есеп ал! Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді 
қалай өткіздің екен, не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, күнінде 
өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ, болмаса, не қылып өткізгеніңді 
өзің де білмей қалыппысың? Ар – ождансыз шынайы қуаныш жоқ, бұл адам 
жанының саналы түрде өзгеруі - оның ымырт жоғалудан жоғары шындықтың 
жарқын әлеміне, жалғыз бөлектену мен қорғансыздықтан күшке, барлық 
адамгершілік пен парасаттылыққа, теңгерімсіздік пен ретсіздіктен тәртіпке, 
жауапкершілікке және үйлесімділікке керемет ұшуы. 

Адамның қадір-қасиеті ар-ождан тереңдігінен туындайды, ол өзін 
абырой ретінде көрсетеді, ол мінез-құлықтың моральдық шекараларын 
анықтайды. Абырой жанға елес нәрселермен азғырылудан бас тартқан кезде 
бекітіледі – бұл ішкі жарықтың өзіндік құндылығын тұтас шығармашылық 
әлеует ретінде түсіну. Абырой адам жанының әмбебап әлемнің рухани 
иерархиясымен байланысына негізделген және Ғаламның меншігі болып 
табылады, өйткені ол қазірдің өзінде әмбебап қасиеттерге ие бола бастайды. 
Сондықтан Шәкәрім ар-ожданын тек моральдық-этикалық қана емес, 
сонымен бірге ғаламның негізі болып табылатын маңызды философиялық 
категория ретінде қарастырды. Шәкәрім ар-ожданның бастапқы және адамға 
дейін болғанына сенімді болды. Ең бастысы- "бұл ғарышқа тең".  Ғарышпен 
адамның байланысы неғұрлым ашық болса,соғұрлым өзінің сөзіне, іс-
әрекетіне, эмоциясына, ойына бақылау жасайды. 

Ар-ожданның ерік-жігермен жүрек арқылы үйлесуі ғарыштық еркін 
адамның дүниеге келуінің ең үлкен әрекетін білдіреді. Шәкәріммен келісе 
отырып, біз сананың жаңа, теңдесі жоқ жоғары деңгейіне – 
жалпыадамзаттық, Ғарыштық санаға шығамыз. Сондықтан Абай мен 
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Шәкәрім ғылым, жүрек пен ар-ождан туралы табандылықпен қайталады. Осы 
үш кілтсіз біз болашаққа есік ашпаймыз. 

Сонымен, ар – ождан -бұл адамның жүрегінде естілетін әмбебап заң. 
Жүрек бұл заңды қабылдауы үшін ол ашық болуы керек, яғни 
сүйіспеншілікпен, жақсылық жасауға деген ықыласпен жылытылуы керек.  

Ар – ождан - бұл жанның ақиқаты, оның мәні – шынайылық. Әулие 
Теофан  былай деп жазды: "Қасиетті, мейірімді және шынайы өмірдің 
нормасы ар-ожданға жазылған. Рухпен үйлесу арқылы ол туралы ақпарат 
алғаннан кейін, жан өзінің керемет сұлулығы мен ұлылығын жақсы көреді 
және оны өз істерінің және өмірінің шеңберіне баруды шешеді, оны өз 
талаптарына сай өзгертеді". 

Ар – ождан - бұл жақсылыққа апаратын жол және Платон ең үлкен 
ғылым жақсылықтың өзін-өзі тануы деп атаған. 

Ар-ождан сонымен қатар жанға толы және шығармашылық отымен 
жанатын өмірдің барлық энергиясы бар. Ар – ождан - бұл жүректі даналыққа 
толтыратын сенім нұры. Бұл форманы ғана емес, сонымен бірге ішкі мәнді, 
уақытша ғана емес, сонымен бірге мәңгілік және тек бір бөлігі ғана емес, 
тұтас, яғни түпкі себебін көру мүмкіндігі. 

Адамның ар-ожданы сұлулық ұғымымен тығыз байланысты, 
өйткеніморальдық дүние - шынымен әдемі, ал бәрінен жоғары адамгершілік 
нағыз әдемілік. Сұлулық өмірдің басты мағынасында ең жоғары рухани-
адамгершілік идеал болып табылады.  

Бүгінгі таңда ата – бабаларымыздың рухани өсиетін қабылдай отырып, 
ар-ождан туралы адамгершілік, сұлулық пен даналықты қамтитын жоғары 
заң ретінде білу, біздің бүкіл жер бетіндегі өміріміз бағытталып, реттеле 
бастайды, бұл үлкен сана біздің әдемі планетамызды надандықтан, 
зұлымдықтан және жойылудан құтқарады деп жауапкершілікпен айта 
аламыз. Шәкәрім былай деп жазады: 

 
Күші с хитростью! Олардың шексіз күші қорқынышты. 
Өйткені түзетуге халқының көл смываешь балшықпен балшық. 
Және оятуға болатын адам жоқ 
Адамдардағы ар-ұждан, әділеттілікке ұмтылуда. 
 
 Шәкәрімнің ар-ождан ғылымы - бұл жоғары шындық заңдарына, 

шынайы өмір заңдарына, бүкіл әлем құрылымының заңдарына негізделген 
түбегейлі жаңа ғылым. Бұл болашақтың барлық ғылымдарының 
дүниетанымдық және этикалық негізі - адамзаттың ғарыштық тағдырына 
пайғамбарлық көзқарас.  

Ар-ождан заңын ашудың маңыздылығы, әр түрлі әлемдер мен 
жүйелердің өркениеттері бір әмбебап тілі бар ар – ождан Заңы бойынша 
жүрек, сұлулық, білім және махаббат тілі әркімнің өмірін құрған жағдайда 
ғана өзара әрекеттесе алатындығында. Шәкәрімнің даналығын жүрегімізбен 
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тыңдайық. Оның тірі, жанды сөздері, орындалған үміттері және бәрімізге 
жеткені қандай бақыт: 

 
Болса да көрген емес мені, 
Олар мені білмесе де, 
Болашақ адамдар мені тыңдайды, 
Шыншыл менің сөздерім. 
 
Болсын ар прояснит сенің ақыл-ой, менің елім, 
Ал жарық қараңғы үстінен өтеді, 
Мейірімді жүрек сияқты, әділ жұмыс болсын 
Ақыл-оймен одақта бәрі бейбітшілікке әкеледі. 

 
 

АР-ОЖДАН ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМ 
Есім Қ. 

 
Біз ар-ождан туралы айтатын болсақ, әңгіме бұл 

туралы болатыны анық. Ар-ождан деген не? Ар – адаммен 
байлансыты түсінік. Шындығында кейбір зоологтар 
жануарлар, әсіресе үй жануарлары, ұялшақтық сияқты 
белгілерді көрсетеді дейді, бірақ олай емес. Ұят та, ар – 
ождан да адамға ғана тән құбылыс. Бірақ бұл қасиет бүкіл 
адамзатқа тән бе, әлде оны іздейтін жеке тұлғалар туралы 
айту керек пе? Ар-ождансыз адамның болуы мүмкін бе? 
Егер сіз адамдарды тыңдап, олардың әңгімелеріне сүйене 
отырып қорытынды жасасаңыз, онда иә, олар бар, тіпті көп. Біреуді ренжітіп, біз 
оны ұятсыз деп атаймыз. Сонымен, өмірде ар-ожданы жоқ адамдар кездеседі ме? 
Олай болса, бұл адамдар надан. Надан және ұятсыз адамды анықтауға кім 
құқылы.  Бір кездері Михаил Лермонтов бұл туралы осындай пікір білдірді: 

Мен жарықтың білгенін қаламаймын  
Менің жұмбақ әңгімем;  
Мен не үшін азап шеккенімді қалай жақсы көрдім,  
Бұл сот  тек Құдай мен ар-ождан!.. 
Мұнда ар – ождан-адамның құпиясында төреші ретінде әрекет ететін 

рухани зат. Лермонтов ар-ождан мен Құдайды адам төрешісі ретінде 
анықтайды. Жаратушы мен төрешіні тең көргені ме? Немесе, мүмкін, ар – 
ождан - Құдайдың адамға берген бағасы болар? Мүмкін, ар – ождан Құдайға 
апаратын жолдың бастамасы шығар? Осыдан арсыз адам атеист емес пе? Ар-
ождан таза діни сана емес пе? Ар-ождансыз қабылданған дін болуы мүмкін 
бе? Абай әділ адамның жүрегінде үш махаббат болуы керек екенін айтты: 
Жаратушыға деген махаббат, адамзатқа деген махаббат, әділдікке деген 
махаббат. Мүмкін, үш махаббат ар-ожданды құрайды? Немесе бұл басқаша 
ма? Абай мен Лермонтовтың сөздерінен ар-ождан Құдайға тікелей қатысы 
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жоқ деген сөз шығады. Ар – ождан-адамның анықтамасы, сондықтан ол 
адамға төреші.  

Абайдың "әділдік гүлі" деп атайтын махаббат туралы тұжырымдамасы -
бұл ар-ождан ғылымының негізі емес пе? Әрине, бұл тұжырымдамада ғылыми 
емес, метафоралық, бейнелі мағына бар, бірақ бұл өте терең идея. Шешім табу 
қиын, сондықтан Шәкәрім ар-ождан туралы ғылыми білім жүйесі, ар-ождан 
туралы ғылым қажет деп есептеді. Ар-ожданның мағынасы көпшілікке түсінікті: 
ұят сезімі, ерік-жігер, адалдық, жауапкершілік, әдептілік, абырой, батылдық, 
өміршеңдік, мейірімділік және басқа да қасиеттер болуы керек.  

Ар-намыссыз адам, ол қандай? Менің ойымша, әлемде мүлдем ар-
намыссыз адамдар жоқ, өйткені содан кейін адам өзінің адами келбетін 
жоғалтады. Бұл адамның ар-ожданы. 

 
 

Ар 
(жүз Қытай ертегілерінен) 

В. Дорошевич 
 
Бұл ежелгі уақытта, шежірелер әлі жазылмаған кезде болды. Сол ежелгі 

уақытта ар-ождан дүниеге келді. Ол бәрі ойлаған кезде, тыныш түнде 
дүниеге келді. Өзен ойланып, ай сәулесінде жарқырайды, қамыс ойланып, 
қатып тұрған кезде, шөп ойланып, аспан ойланып тұрды. Сондықтан айнала 
тыныш. Өсімдіктер түнде гүлдерін, бұлбұлдар – әндерін, ал жұлдыздар-
болашақ болжап  шығарады 

Осындай түнде бәрі ой үстінде болғанда, ар-ождан дүниеге келіп, жерге 
кетті. 

 Ол жартылай жақсы, жартылай жаман өмір сүрді. Күндіз онымен 
ешкім сөйлескісі келмеді. Күндіз оған қарайтын шама жоқ. Онда құрылыс 
жүріп, арықтар қазылады. 

 Ол қолын және аяғын сермейтін адамға жолайды: 
 – Айналада не болып жатқанын көрдің бе? Сізбен сөйлесуге уақыт 

келді ме?! 
 Бірақ түнде ар-ождан тыныш жүрді. Ол бай үйлерге де, қамыс 

саябақтарына да кірді.Ұйықтап жатқан адамның иығына қол тигізді. Ол 
оянып, қараңғыда оның жанып тұрған көздерін көріп, сұрады: 

- Саған не керек? 
- Ал сен бүгін не істедің?- дейді ар-ождан. 
- Не істегедім? Ештеңе істемеген сияқтымын! 
- Ал сен ойлан. 
- Немесе мына әрекет пе… 
 Ар-ождан басқа адамға кете барды, ал оянып кеткен адам таң атқанша 

ұйықтай алмады.  
Күндізгі шудан көп нәрсе ести алмады, түн тыныштығында көп нәрсе 

туралы естіп, түсінуге болатын еді. 
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Барлығында ұйқысыздық пайда болды, біраз адам ғана ұйқыға кетті. 
Тіпті байларға  шөп те, дәрігер де көмектесе алмады. 

 Сол жерлердің ақылды билеушісінің өзі ұйқысыздықтың емін білмеді. 
Айналада бәрі оған қарыз болды, және олар бүкіл өмірін тек қарыздарын өтеу 
үшін жұмыс  жасады. Қарыз берушілерің бірі одан бір уыс күріш ұрлаған 
кезде, билеуші ұрыны басқалар көрсін деп аяусыз жазалаған. Күндіз бұл өте 
ақылды  болып көрінді, өйткені басқалары қатты қорықты. 

 Түнде билеушіге ар-ождан келді, содан кейін оның ойына мүлдем 
басқа ойлар келді: "Бұл адам неге ұрлады? Себебі, ештеңесі жоқ. Неліктен 
ештеңесі жоқ? Себебі, ақша табуға уақыт жоқ, ол күні бойы тек менің 
қарызымды өтейді". 

 Дана билеуші тіпті осы ойларына өзі күлді: " Олар мені тонады,бірақ 
мен қателестім!» 

 Күлді, бірақ дегенмен  ұйықтай алмады. Бұған дейін оның ұйқысыздық 
мазалағаны соншалық 

- Мен олардың барлық ақшаларын, барлық жерлерін және үйлерін 
халыққа қайтарамын, тек ар-ождан мені жалғыз қалдырсын. 

Мұнда дана билеушінің туыстары айқайлады: 
- Бұл оған ұйқысыз түндерінің керісінен ақылсыздық шабуыл жасады! 
Барлығы шағымданады:  
- Мені ұйқысыздықпен азаптайды!  
- Мені де! 
Бай да, кедей де одан қорықты. Адамдар  былай шешті:  
- Қытайдың ең дана ғалымынан кеңес сұрау керек. Одан басқа ешкім 

көмектесе алмайды! 
 Олар елшілікті жабдықтап, сыйлықтар алып, жерге бірнеше рет тағзым 

етіп, не үшін келгендерін түсіндірді. 
Ғалым тыңдап, ойланып, күлді  де және былай айтты: 
- Көмектесуге болады! Ол ттіпті келуге құқылы емес екенін жасауға 

болады! 
 Бәрі де сақ бола қалды. 
Ғалым тағы да жымиып, былай деді: 
- Заңдар шығарайық! Шиыршыққа адам не істеу керек, не істемеу 

керектігін жазайық.. Мандариндер заңдарды жатқа білетін болады, ал 
басқалары оларға: бола ма немесе болмай ма деп сұрауға келсін. 

 Сонда "ол" келіп: "бүгін не істедің?" деп сұрағанда,  ол «шиыршықта 
не жазылды соны жасадым дейді». Және бәрі тыныш ұйықтайды. Әрине, бәрі 
мандариндерге төлейді: олар өздерінің миын заңдармен  тегіннен тегін 
толтырмайды. 

 Барлығы қуанып кетті. Олар адам не істеуі керек және не істемеуі 
керек екенін жаза бастады. Барлығын жазып, адамдар жақсы өмір сүріп  
кетті. Тек кедей адамдар, тіпті ар-ождан үшін мандаринге төлеуге ештеңесі 
болмай, ұйқысыздықтан зардап шекті. Ал басқалары, түнде ар-ождан оларға 
келгенде: " бізден не керек! Мен заң бойынша әрекет еттім! Шиыршықтарда 
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жазылғандай! Мен өзім емеспін, не жазылды сол бойынша жасадым!» деп 
жауап берді.  

Екінші жағына аунап, ары қарай ұйқыларын жалғастырды. 
 
 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1. Шәкәрім "ар-ождан ғылымы" ұғымына қандай мағына береді? 
2. В. Гюгоныің "жер бетіндегі ең жоғарғы төреші -ар-ождан соты" 

дегенін қалай түсінуге болады? 
3. Адамзаттың ұлы ақыл-ойшылдарының қайсысы ар-ождан 

тақырыбына бет бұрды? 
4. Адамдарға ар-ождан не үшін қажет? 
5. Өз бақылауларыңызбен бөлісіңіз: бұл сезім айналаңыздағы 

адамдардың мінез-құлқынан көрінеді ме? 
6. Біреу бұл адам өзінің ар-ожданы жоқ деп айтқан кезде бұл нені 

білдіреді? 
7. Олар айна ар-ожданы бар деп қандай адам туралы айтады? 
8. Ар-ожданы тыныш болуы үшін адам қандай болуы керек? 
9. Егер адамдардың ар-ожданы болмаса, олар бақытты бола ма? 

Неліктен? 
10. Таза ар-ождан адамды қалай марапаттай алады? 
11. Неліктен ар-ождан көбінесе дәрігері немесе адамның тәлімгері деп 

аталады? Сіздің ар-ождан  үйреткенін және емдегенін сездіңіз бе ? 
12. Адамның ар-ожданы оның ішкі төрешісі бола ала ма? 
13. Ар-ождан адамға қандай алтын ережелерді үйретеді? 
14. Ар-ождансыз адамның болуы мүмкін бе? 
15. М. Ю.Лермонтовтың "Төреші тек Құдай мен ар-ождан"? дегенін 

қалай түсінуге болады. 
16. Ар-ожданмен әрекет еткенде қандай қасиеттер дамиды? 
17. Ар-ождан қинаған сәттер болды ма? 
 
 
Практикалық тапсырма: 
 
1 тапсырма. Топтық  жұмыс. "Шәкәрімге хат жазамыз". Төрт топқа 

бөлініп, әр топта Шәкәрімнің бір сұрағы бойынша талқылау, Шәкәрімге 
жауап жазу.  

 
2 тапсырма.  Ш. Құдайбердиев шығармаларын оқып, өзіңізге ұнайтын 

өлеңнен үзінді  жаттаңыз. Топта әрі қарай оқу үшін өлең таңдаңыз. 
  
3 тапсырма.  Ш. Құдайбердиевтің "Үш ақиқат" шығарманысын оқу. 

Келесі тақырыптар бойынша: «Оқығандарыңыз туралы», «Ш. 
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Құдайбердиевті жұмысындағы ар-ождан мен жан туралы » 5 минуттық 
хабарлама дайындаңыз.  

4 тапсырма.  Ар-ожданның жер бетінде қалай туылғаны туралы аңыз 
жазыңыз. 

 
5 тапсырма. "Ар - ожданмен өмір сүру-маңызды әлеуметтік 

мәселелерді шешудің жолы"тақырыбында эссе жазыңыз. 
  6 тапсырма.  Ар-ожданмен сұхбат: 
- Сіз алғаш рет адамға қашан келдіңіз? 
- Адамда сізге не ұнамайды? 
- Өзің мақтан тұтатын адамдар туралы айтып беріңіз 
- Сізді ұмытып кеткен адамға әсер ете аласыз ба? 
-Сіз туралы ұмытпауды қалай үйретуге болады? 
- Сіздің қожайыныңыз ұйықтап жатқанда сізге не болады? 
- Адамға қалай көмектесе аласыз? 
 

 
 

§1.4 А.Құнанбаев тағылымдарының даналығы 

 
 

 Абайдың рухани-адамгершілік мұрасы. Абайдың жан, ар-ождан, жүрек, 
ерік және ақыл, ар-намыс, ар-намыс, барлық діндердің бірлігі туралы 
ойлары.  

 Абайдың жан дүниесінің өлмейтіндігі және дене қабығының әлсіздігі 
туралы, "Мен" және "менікі" ұғымдарының айырмашылығы туралы 
өлеңдері.  

 Абайдың өмірі ой, сөз және іс бірлігінің үлгісі ретінде. 
 
 

 Тек ақыл, ғылым, ерік, ар-ождан адамды көтереді.  
Ақымақ адам оны басқаша көтеруге болады деп ойлай алады.  

Абай Құнанбаев 
 

 
Абай Құнанбаев (1845-1904) – ұлы ақын, 

жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ жазба 
әдебиетінің негізін қалаушы, ағартылған либералды 
ислам негізінде орыс және еуропа мәдениетімен 
жақындасу рухында мәдениетті реформалаушы. Абай 
не жазса да, ол өзін ойшыл-ақын, философ, гуманист-
ағартушы, өз халқын сүйетін және халқына сенетін 
адам ретінде көрсетті. 

Абай Құнанбаевтың поэзиясы қазақ халқының 
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рухани өмірінде, оның әдебиетінде маңызды орын алады. Абайдың өлеңдері, 
ол жазған әндер халық аузында, ауылдан ауылға беріліп, халықтың ең сүйікті 
әндеріне айналғаны бекер емес. Абай лирикасының арқасында қазақ 
поэзиясы идеялық-көркемдік жаңалықтармен байытылып қана қоймай, өзінің 
кейінгі қозғалысы мен дамуы үшін жаңа, шынайы арнаны тапты. Ерік, сен 
мықтысың, бірақ жүрегің басқарсын... 

 
"Абай-данышпан ойшыл және гуманист» 

Ж Әбділдин, Р. Әбділдина 
 
Жаһандану дәуірінде мәдени бірегейлікті сақтау-ұлттық саясаттың 

басым міндеттерінің бірі. Ең бай дәстүрлер, мәдени мұра - бұл ұлттық 
ерекшеліктің негізін құрайды. Қазіргі уақытта да,  бұрынғы Ұлы дала 
кеңістігінде Абай Құнанбаевтың " Адам бол!» деген ұраны әлі де өзекті. 

Өз халқының тарихында жаңа дәуір ашқан қазақ жерінің ұлына, 
философқа, ақынға, композиторға қазіргі кезде көптеген көркем шығармалар, 
ғылыми зерттеулер, монографиялар арналады. Ғылыми зерттеулердің арнайы 
Абайтану атты бағыты бар. Бірақ қазақ данышпандарының істері мен 
шығармашылығында бәрі де айтылмаған, бәрі ашық емес. Әр зерттеуші 
"Менің Абайым", "Менің Пушкинім" деп айта алады, сонымен бірге Абай да, 
Пушкин де бүкіл адамзатқа тиесілі. 

"Абай – кемеңгер ойшыл және гуманист" жаңа кітабының авторлары – 
Жабайхан Әбділдин мен Раушан Әбділдина – алдыңғы түсіндірмелердің 
заңдылығына дауласпайды, бірақ даңқты бабаның мұрасын өзінше оқып, 
пайымдайды. Олар Абай ең алдымен ұлы моралист, адамзат ұстазының бірі 
ретінде пайда болады, ол өз халқының алдында тұрған міндеттерге жүгіну 
арқылы бейбітшілікке шақырады, жалпыға ортақ, әмбебап, мәңгілік 
мәселелерді – махаббат, сенім, ар-ождан, білім, еңбекқорлық, мейірімділік 
көтереді деп түсіндіреді. Сократ, Мишель Монтейн, Лев Толстойдың 
ағымдарымен салыстыруға болатын Абай түсіндіретін әрекеттері: ақиқат пен 
шындықты табу, өтірік пен алдауды жеңу, әділдік пен адамгершілікті бекіту. 

 Абай этикалық жүйені жасамайды. Ол – қазақ философиясының, 
музыкалық және поэзиялық, ыстық оңтүстік даланың еркін желіне ұқсас өкілі 
болып табылады. 

Ол адамның өзі көргісі келетін әйгілі тұжырымдамасын жасайды. 
Әңгіме бірінші кезекте қазақ халқы туралы, оған прогрессивтік тарихтың 
ырғағында жаңа өмір бастауға мүмкіндік беретін құндылықтарға қалай 
қосылуға болатындығы туралы болып отыр. Бірақ бұл барлық халықтар мен 
барлық адамдар туралы, олар моральдық тұрғыдан көтерілу үшін, жақсылық 
пен жамандықты ажырата білу, әділеттілік пен мейірімділікті бекіту 
қабілетіне ие болу үшін жамандықтармен қиын және табанды күрес 
жүргізеді. 

 Кітап авторлары Абайдың пікірінше, басты " құтқарушы " білім деп 
санайды. Надандық пен ақымақтық - барлық жамандықтардың анасы, 
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жалқаулық, бекершілік, қызғаныш. Бірақ бұл ғылымдарды, қолөнерді 
үйрететін, тамақ беретін тек білім ғана емес. Бұл адамгершілік принциптерге 
негізделген білім – борыш, ар-ождан, ар-намыс, әділеттілік, яғни 
адамгершілік немесе "жүрек" сияқты баға жетпес сый. "Білім әділдікке 
қызмет етіп, Құдай заңының талаптарына жауап беруі тиіс", – дейді Абай. Ол 
шығыс дәстүрін ұстанады, оған сәйкес адамдардың шұғыл қажеттіліктерін 
қамтамасыз ететін ғылыми, жағымды білім рухани принциптен, мораль 
көзінен бөлінбеуі керек. 

 Абай бұл ұстанымды адамның үш әмбебап қабілетінің қиялдағы дауы 
түрінде білдіреді – бұл әрқайсысы біріншілікке үміткер болатын ерік, ақыл 
және жүрек. Еріксіз адам өмірінде ештеңе болмайды – байлық та, құрмет те, 
мансап та болмайды деп мәлімдейді. Ақыл қарсылық білдіреді: тек ол адамға 
білім бере алады, оны ғылыммен таныстыра алады. Бірақ жүрек дау-дамайда 
жеңімпаз болады: онсыз жақсылықты жаманнан ажырату мүмкін емес, онсыз 
адамдардың шынайы білімі мен құрметіне қол жеткізу мүмкін емес. 
"Адамның жүрегінен қымбат нәрсе бар ма? Біреуді жүрегі бар адам деп атай 
отырып, адамдар оны батырлығы үшін құрметтейді". 

 Абай ұғымындағы білім еңбек категориясымен байланысты. Ол 
еңбекке деген әдеттегі көзқарасты ауыр міндет, қажеттілік ретінде қайта 
қарастырады және еңбек біртұтас тұлға мен халықтың адамгершілік сана – 
сезімін қалыптастырудың негізі деп тұжырымдайды. Абай байлықты жоққа 
шығармайды және кедейлікті дәріптемейді, өйткені ол өзі де бай және асыл 
отбасынан шыққан. Мәселе мынада: адам жақсы мақсаттарды жүзеге асыру 
үшін байлыққа ие бола ма – туыстарына, халқына көмектесу үшін – немесе, 
керісінше, байлық адамға ие бола ма, оны құлға айналдырады, адамгершілік 
қасиеттерінен айырады. Абай байлықты ит сияқты игерген адам, оны ит 
сияқты жұмсайды деп есептейді.  

 Шынайы байлық біліммен, шеберлікпен, адал еңбекпен алынады. "Бай 
болғың келсе– кәсіпті үйрен. Уақыт өте келе байлық таусылып қалады, ал 
шеберлік жоқ". 

Абай жалпы адамзаттық ақиқатты әлемді ұлттық қабылдау ерекшелігі 
мен қазақ халқының құндылықтар жүйесі арқылы ашады. Еңбек санатынан 
кейін талап (мақсаттылық) келеді. "Адамдар арасында ұмтылысы жоқ адам 
ол -  бейшара ". Бірақ маңызды бұл ұмтылысы неге бағытталатынын анықтау 
керек  –байып, жетіле түсуіне не даңқын асыруға немесе білімге, ғылым, 
ізгілік, әділдікке ме? 

 Әділдік-Абай этикасының келесі категориясы. Оның мәні әкесінің 
талабы халқының ұлы болып,  өмірдің барлық мәселелерін тек отбасы, ел 
тұрғысынан ғана емес, сонымен бірге бүкіл адамзат тұрғысынан шешу. Қазақ 
ойшылының бұл терең идеясы кітапта ерекше атап өтілген, әр түрлі мүдделер 
мен күштер соқтығысатын қазіргі геосаяси дискурста ерекше өзекті, бірақ 
сөзсіз жалпыға ортақ келісім болып табылады. 

 Абай ар-ождан сияқты құндылық туралы да айтады. Бұл да өте 
уақтылы айтылды. Бүгінгі таңда ар-ождан туралы еске салу басқаша, артық 
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болып көрінеді, өйткені бұл қатаң ішкі цензура шынтақпен итеріп, басын 
айналып өтіп, "бәрін жыртыңыз!» деген ұранды ұстануы мүмкін. Ар – ождан 
әлсіздерге, жеңілгендерге арналған, ал күшті және мықтыларға, ол кедергіге 
айналады. 

 Абай басқаша ойлайды. Ол ар-ождан мен ұят тақырыптарын 
байланыстырады. "Ұят - бұл адамның қадір-қасиеті, ол өз кінәсін мойындауға 
және өзін-өзі жазалауға мәжбүр етеді". Абай ұят пен ар-ожданын жоғалтқан, 
қызаруды үйренген, өзінің іс-әрекетін барлық жағынан ақтайтын адамның 
портретін салады. 

 
...Бездельник, лживый зубоскал, 
Паразит және нахал. 
Душта құл, алыстан көрінеді, 
Ұят емес. 

 
 Абай үшін басты категориялардың бірі - бақыт. Мәдениеті 

фольклорлық сюжеттерге аса бай қазақтардың арасында дана ақсақал Қызыр 
туралы аңыз бар. Ол кедей қарттың бейнесінде әлемді аралайды және оған 
шын жүректен мейірімділік танытып, көмекке келген адамға Қызыр 
жомарттықпен алғыс айтады. Аңыз адамдарды қайырымдылық жасауға 
нағыз Қызырды кезіктіруге шақырады. 

Бірақ Абай, кітапта айтылған, дәстүрді, демек, бақыттың дәстүрлі 
түсінігін қайта түсіндіреді. Оған дейін қазақтар бақыт сәттілікпен 
анықталатынына сенімді болған. Бұл "алтын балықты" немесе керемет "көк 
құсты" аулау сияқты. Абай, керісінше, Қызырдың барлығына емес, тек 
шығармашылық белсенділік танытқандарға, тынымсыз еңбек еткендерге, 
өзінің қадір-қасиетін қорғайтындарға, адамгершілік пен риясыздыққа 
кездесетінін түсіндіреді. Сәттілік пен Қызырмен кездесу - бұл кездейсоқтық 
емес, адамның еңбегі. Бұл өткен кезеңдер үшін де, біздің посткеңестік кезең 
үшін де өте маңызды тезис. Сіз сәттілікке, жағдайларға, тағдырдың 

сыйларына сенбеуіңіз керек, сіз өзіңізді сәттілікке, 
дана және жомарт Қызырыңызға қарай жүруіңіз керек. 

Авторлар қазақ ойшылының этикасының 
үстемдігін сенім мен махаббатпен байланысты мағына 
категориясы деп атайды. Бұл негізгі тақырып қазіргі 
әлемде толқып тұр, онда болмыстың мәні жоғалады 
және скептицизм ағымы артады. 

 Абай еңбектерінің мағынасы, адам өмірінің 
берік тірегін жалғыз және құдіретті Жаратушыға деген 
сенім (иман) ғана бере алады деп сенеді. Ертеде қазақ 
ойшылының ілімінің діни негізі әрқилы үнсіз қалған.  

 Бүгінгі  тағы бір шектілік – Абайды дәйекті 

Якини иман-
ақыл-ой 
сынағынан 
өткен, шынайы, 
таза, жан 
дүниесінен 
шыққан сенім. 
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сопылық, діни ұстаз  деп жариялау. Абай діннен тыс, исламнан тыс өмір сүре 
алмады. Өйткені, бұл оның халқының өмір сүру ортасы болды. Сонымен 
бірге ол қазақтарды білімге, ағартуға, ғылымдарға баулуға тырысты. 

 Ол сенімнің екі түрін ажыратады ("он үшінші қара сөзінде":  Якини 
иманы бар деуге ғылымы жоқ, таклиди иманы бар 
деуге беріктігі жоқ, я алдағанға, я азғырғанға, я бір 
пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ 
деп, өтірікті шын деп ант ететұғын кісіні не дейміз? 
дейді). Біріншісі - "якини иман". Сенімнің екінші 
түрі - "таклиди иман". Сенімнің екінші түрін 
жақтаушылар діни сауатсыздық пен экстремалды 
фанатизммен ерекшеленеді. Бүгінде әлем жалған 
діни экстремизмге қарсы тұрғанда Абайдың осы 
пайғамбарлық сөздері ерекше сұранысқа ие болып 
отыр. 

 Абай иманда бастысы – Құдай мен адамның 
рухани байланысы арасындағы сүйіспеншілік деп үйретеді. Құдай әлемді 
және адамды сүйіспеншілікпен жасайды, сондықтан адам Құдайды сүйе 
алмайды деген болмайды. Мұндай сүйіспеншіліксіз исламның барлық басқа 
постулаттары іштей мағынасыз болады, ал сенім тек жанға да, жүрекке де 
әсер етпейтін рецепттердің орындалуына дейін азаяды. Авторлар "қырық 
бесінші қара сөздің" соңғы жолдарын еске түсіреді: "Махаббат пен 
әділеттілік сезімі басым болған кезде, ол ақылды, ғалым". 

 Бүгінгі таңда ғылыми әдебиеттерде этиканы әділ және әдемі өмір 
туралы ілім ретінде қарастырмай және Сократтық ізгілік, әділеттілік туралы 
ойлаудың орнына, көрінетін пайдалылық пен жарамдылыққа қатысты 
қолданбалы тақырыптар туралы ойлау керек: дәрігер этикасы, бизнесмен 
этикасы және т. б. Абайдың өнегелі философиясы осындай жалпақ 
діншілдікті жоққа шығарады. 

Барлық қолданбалы және пайдалы мәселелерден бұрын адамзатты 
толғандыратын нәрселердің мәңгілік тақырыптары -   жақсылық пен 
жамандықтың, әділдіктің, ар – ожданның, махаббат туралы. Бұл Абайдың 
этикасы қазір кез-келген тірі адамға: «Адам бол!» деген ұран ретінде 
қолдануға болады. Өйткені, біз бәріміз осы жерде қонақпыз. Біздің қысқа 
уақытымызда қызғаныш, жанжал, дұшпандық, физикалық өлімге дейін 
рухани өлудің қажеті жоқ. Адам сенетін, сүйетін, жанашыр, әділеттілікке 
ұмтылған және өзінің ар-намысы мен отанының тәуелсіздігін қорғаған кезде 
өмір сүреді. 

 
 
 
 
 
 

Таклиди иман-бұл 
адамдар басқа 
адамдардың 
сөздерінен сенетін, 
билікке толықтай 
сенетін, сенімнің 
рухани мазмұнын 
білмей, сыртқы 
рәсімді үнемі 
ұстанатын кезде. 
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«Адам бол!» адамгершілік кодексі 

Абай 
 

1. Адамды жақсы көріңіз, оның досы болыңыз, әділ болыңыз. Адамның 
мәні - сүйіспеншілік, әділеттілік және шынайылық. Адамдар бұл 
бастамаларсыз бола алмайды. Жай ғана бір жағдайдың болуы адамның 
тағдырын анықтайтын дүние жайдан жай болмайды. Адам адамға дос. 

2. Жақсылық жаса. Жақсылық жасау - әр адамның парызы. Жақсы адам 
- адамдарға пайдалы адам. 

3. Еңбекқор болыңыз. Аспаннан жақсылық күтпеңіз, еңбектен 
жақсылық іздеңіз. 

4. Барлығын жүрегіңмен тексер. Ми қателесіп, ымыраға келуі мүмкін, 
ал жүрек ешқашан қателеспейді. Ерік, сен мықтысың, бірақ жүрегің  
басқарсын. 

5. Білімге, ғылымға ұмтылыңыз. Ғылымды ана өз ұлын қалай жақсы 
көреді солай жақсы көру керек. Сонда ғылым сізге жауап береді. Адам 
болуды, өз халқыңызға пайдалы болуды үйреніңіз. Білім-бұл байлық, оны 
ұрлауға болмайды. 

6. Өзіңді таны. Адам - бүкіл әлем, Егер сіз ғаламды түсінгіңіз келсе, 
алдымен өзіңізді таныңыз. 

7. Әр нәрсенің шегін біліңіз. Шектен шыққанның бәрі зұлымдық.. 
Тамақтану мен ішуде, күлкі мен көңілділікте, құшақтасу мен сүйісуде, 
байлық жинау үшін, ептілік пен айлакерлікте, киімде – бәрінде шек болуы 
керек. Ежелгі данагөйлер: "Сіз әрқашан қуаныш табатын нәрсе сізге бір күні 
қайғы әкеледі", - деді. 

8. Рухтың еркі мен беріктілігін тәрбиелеңіз. Ерік - бұл ақыл-ойды 
сақтайтын құрыш. Әрқашан рухты берік ұстап,  тұрақты болу керек. Нағыз 
мінездің негізі -  рухтың беріктігі мен еркі. Ар намыс пен ақыл ойға қызмет 
етсін.  

9. Өзіңізді бақылаңыз. Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, 
күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен 
өзің есеп ал! Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен, не 
білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, күнінде өзің өкінбестей қылықпен 
өткізіппісің? Жоқ, болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей 
қалыппысың? 

10. Жақсы, дана кеңестерді есте сақтаңыз және оларға еріңіз. 
Кеңестерді есте сақтау және оларды орындау үшін төрт шартты сақтау керек. 
Бірінші: біз мықты болу соншалықты, саған кеңес берген кезде 
мақтаншақтықты ұмыту керек. Екіншіден, сіз ақылды сөздерді жүрегіңізбен, 
бүкіл жаныңызбен қабылдауыңыз керек. Үшіншісі: сіз оны есте сақтау үшін 
естігеніңізді бірнеше рет қайталауыңыз керек. Төртінші ақыл жоғалтып, 
білімді жоғалтатын дүниеден алшақ болу керек.  
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Қайрат, ақыл, жүрек және ғылым 

Абай 
 

Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға 
жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей, ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде ешнәрсе 
менсіз кәмелетке жетпейтұғынын; әуелі, өзіңді білуге ерінбей-жалықпай 
үйрену керек, ол - менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей-
жалықпай орнына келтірмек те - менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал 
тауып, абұйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз 
нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын, күнәкәрліктен, көрсеқызар 
жеңілдіктен, нәфсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын, адасқан жолға бара 
жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай 
таласады?» - депті. 

Ақыл айтыпты: «Не дүниеге, не ахиретке не пайдалы болса, не залалды 
болса, білетұғын - мен, сенің сөзіңді ұғатұғын - мен, менсіз пайданы іздей 
алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды 
екен, осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды?» - депті. 

Онан соң жүрек айтыпты: «Мен - адамның денесінің патшасымын, қан 
менен тарайды, жан менде мекен қылады, менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, 
жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген 
киімсіздің, тамақсыз аштың күй-жәйі қандай болып жатыр екен деп ойлатып, 
жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетұғын - мен. 
Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратұғын - мен, бірақ мені таза 
сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын 
алаламаймын: жақсылыққа елжіреп еритұғын - мен, жаманшылықтан 
жиреніп тулап кететұғын - мен, әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық 
дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады, менсіз осылардың көрген күні не? 
Осы екеуі маған қалай таласады?» - депті. 

Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып, айтыпты: 
      - Ей, қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да 
көп өнерлеріңнің бары рас, сенсіз ешнәрсенің болмайтұғыны да рас, бірақ 
қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол, 
кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің, 
соның жаман, - депті. 

-Ей, ақыл! Сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз ешнәрсе 
табылмайтұғыны да рас. Жаратқан тәңіріні де сен танытасың, жаралған екі 
дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың, амал да, айла да - 
бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені, сенгені - 
сен; екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің, соның жаман, - депті. - Сен 
үшеуіңнің басыңды қоспақ - менің ісім, - депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші 
жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа 
жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны-діні құмар болады. Көнбек түгіл 



46
47 

 

қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып 
шығарады. 

- Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. 
Орынды іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы 
үшеуің басыңды қос, бәрін де жүрекке билет, - деп ұқтырып айтушының аты 
ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, 
табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам - сол. Үшеуің ала болсаң, 
мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта, құдай 
тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп кітаптың айтқаны осы, — депті. 

 
 

 Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 

 1. Қайрат, ақыл және жүрек қандай ғылымға жүгінді деп ойлайсыз? 
 2. Кейде сізді жүрек, кейде қайрат немесе ақыл басқарады деп 

ойладыңыз ба? Кімнің "басқаруымен" өмір сүру оңайырақ? 
 3. Адам үшін не маңызды деп ойлайсыз: адам болу қабілеті, күшті 

қайрат немесе ақыл? Осы үш қасиеттің қайсысы сіз үшін маңызды және неге? 
 4. Егер жүрек ақыл-ойы мен ерік-жігерін басқаруды тоқтатса, адамға 

не болуы мүмкін? 
 5. Жүрегі ашық деп қай адамды айтады? 
 6. Жақсы адам қайратты болуы керек пе? 
 

 Өзін-өзі тексеру: 
 
1. Абай Құнанбаевтың туған күнін атаңыз:  
А) 1843 жылғы 1 шілде; Б) 1846 жылғы 4 тамыз; в) 1842 жылғы 12 
маусым; Г) 1845 жылғы 10 тамыз ; Д) 1841 жылғы 3 қыркүйек 
2. Абайдың шын есімі қандай? 
А) Мұхаммед; Б) Ыбырай; В) Ибрахим; Г) Ілияс; Д) Сәкен.  
3. Орыс ақындарының қайсысы Абайға шығармашылық рухында 
жақын болды?  
А) А. Блок; Б) А. Фет; В) Ф. Тютчев; Г) Н. Некрасов; Д) М.Лермонтов.  
4. Қазақ даласындағы қыздар Абай шығармаларының қайсысын ерекше 
жақсы көрді? 
А) Онегин Татьянаның жауабы; Б) "сегізжылдық"; в) "Қара сөздер"; г) 
Татьянаның Онегинге жазған хаты; Д) "жаз".  
5. Семейдегі Абайдың мемориалдық мұражайы қашан ашылды?  
А) 1939 жылғы 15 Қыркүйек ;Б) 1941 жылғы 24 Қазан; В) 1940 жылғы 
16 қазан; Г) 1938 жылғы 14 қараша; д) 1937 жылғы 21 қыркүйек  
6. Абай өлеңдеріне ән жинауды кім бастады? 
А) В. П. Дернова; Б) А. Э. Бимбоэс; В) Г. Чумбалова; Г) Л. Хамиди;  
Д) М. Әуезов.  
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7. Абайдың музыкалық шығармашылығы туралы мәліметтер қай жылы 
жинала бастады? 
 А) 1917 ж.; Б) 1918 ж.; В) 1920 ж.; г) 1919 ж.; Д) 1916 ж.  
8.Абайдың алғашқы өлеңдер жинағы қашан жарық көрді? 
А) 1904 ж.; Б) 1905 ж.; в) 1907 ж.; г) 1910 ж.; д) 1909 ж.  
9. Абай қай жылы қайтыс болды? 
А) 1901 ж.; Б) 1904 ж.; в) 1910 ж.; г) 1905 ж.; д) 1915 ж.  
10. Абайдың "Сегізаяқ" атты шығармасын алғашқы орындаушысы кім 
болды? 
 А) М. Нұрбаев; Б) Н. Құлжанова; В) А. Молдабаев; Г) М. 
Мұхамеджанов; Д) К. Жанатаев.  
11. Абайдың қандай шығармасы Александр Македонский туралы 
баяндайды? А) "Азима туралы аңыз"; Б) "Масгуд"; в) «Искандер»;  
Г) "Құлембай"; Д)"Ақын". 
12.Абай нешінші қара «сөзінде» басқа халықтарға деген құрмет туралы 
айтады? 
А) «бірінші қара сөзінде»; Б) «екінші қара сөзінде»; в) «отызыншы қара 
сөзінде»; Г) «төртінші қара сөзінде»; Д) «он жетінші қара сөзінде».  
13. Абай қайда жерленген? 
А) Борлыда; Б) Жидебайда; В) Қайнарда; Г) Ақшоқта; Д) Сыртқы 
Қасқабұлақта. 
 14. Абайдың сүйікті әйелінің есімі? 
А) Дильда; Б) Алмагүл; В) Әйгерім; Г) Тоғжан; Д) Такежан.  
15. Қазақ әдебиетінде "Абайтанудың" негізін қалаушы жазушы  кім? 
 А) А. Байтұрсынов; Б) С. Мұқанов; В) И. Жансүгіров; Г) М. Әуезов; 
 Д) С. Сейфуллин; 
 
2 тапсырма. Төмендегі бір  тақырыпқа реферат жазыңыз:"А. 

Құнанбаев өмірі мен шығармашылық қызметі", "Абай лирикасы", " Абайдың 
өлеңдері мен аудармалары», "Қара сөздер". 

 
3 тапсырма. Көрнекті қазақ ақыны А. Құнанбаевтың өмірдің мәні 

туралы өлеңін тауып, жаттаңыз. (өзіңіз қалаған) 
 
4 тапсырма. "Мен еріктімін" шығармашылық тапсырмасы. 
Таңдалған мәселе бойынша топтарға бөлініп, төмендегі тақырыптарды 

гуманизм, мейірімділік, қоғамға жанқиярлық қызмет тұрғысынан қалай 
шешуге болатынын турады ойланыңыздар: соғыс және еңбек ардагерлері, 
экология мәселесі, көп балалы отбасыларға, жетімдерге көмек және т.б. 
Адамдарға белгілі бір өмірлік қиындықты жеңуге көмектесу үшін қандай 
қасиеттер болуы керек. 
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§1.5. Ы. Алтынсаринның  шығармалардағы рухани құндылықтар 
 
 

 Ы. Алтынсаринның  өмірбаяны 
 Ұлы гуманистің Қазақстандағы мәдениет пен білімнің дамуына қосқан 

үлесі.  
 Ы. Алтынсаринның аңыз және әңгімелері  

 
 

...Білім, ағарту-туған халықтың дамуының жалғыз жолы… 
Ы. Алтынсарин 

 
 

Көрнекті ағартушы, жаңашыл педагог, 
зайырлы мектептердің ұйымдастырушысы, фольклоршы, 
этнограф, жазушы, ақын, публицист, аудармашы, қоғам 
қайраткері. 

Ыбырай (Ибрагим) Алтынсарин 20 қазанда (жаңаша 
2 қарашада) Николаев уезінің (Қазіргі Қостанай облысы 
Алтынсарин ауданы) Аракарагай болысының Жаңбыршы 
ауылында дүниеге келген. Оның әкесі Алтынсары 
Балқожин Ыбырай төрт жасқа толмай қайтыс болған. 
Әкесінен ерте айырылған ол өз заманының ең беделді 
билерінің бірі, Орынбор шекара комиссиясының әскери старшинасы, атасы 
Балғожа Жаңбыршиннің үйінде тәрбиеленген. 

1850 жылы атасы Ыбырайды Орынбор шекара комиссиясының 
жанынан Торғай облысының әкімшілік орталығы болған Орынборда қазақ 
балаларына арналған алғашқы мектептердің бірі ашылған кезде мектеп-
интернатқа тағайындады. Мектептің  мақсаты патша әкімшілігіне сауатты 
адамдарды даярлау болатын.  

1857 жылы мектепті Алтын медальмен бітіріп, Ыбырай Алтынсарин 
өзінің атасы Балғожаның – қыпшақ тайпасының ұзын руының басқарушысы, 
Орынбор комиссиясының әскери старшинасында хатшы болып жұмыс істеді. 
Содан кейін біраз уақыт Орынбор облыстық басқармасында аудармашы 
болып жұмыс істеді. 

Ы. Алтынсарин туған халқына барынша көп пайда әкелуге ұмтылады, 
педагогикалық жұмыспен айналысуды армандады. Ұзақ қиындықтар мен 
қиыншылықтардан кейін ол 1860 жылы Орынборды тастап, Торғай қаласына 
мұғалімдер жұмысына ауысты. Облыстық басқарма оған Торғай қаласында 
қазақ балалары үшін мектеп ашуды тапсырды. 1861 жылы ол Торғай 
мектебінің мұғалімі лауазымына ие болды. 

Шалғай қалада мектеп ашу оңай болған жоқ: қаражат болмады, 
облыстық басқарма мен жергілікті биліктің қолдауы болмады. Алайда 
Ыбырай Алтынсаринді қиындықтар тоқтатқан жоқ. Меценаттардың 
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қаражатына ол мектеп ғимаратын салуға кірісті. 1864 жылы 8 қаңтарда 
Торғай түбіндегі Орынбор бекінісіндегі қазақ балаларына арналған бастауыш 
мектеп салтанатты түрде ашылды. Оқуға 16 ұл бала жазылды.  

Мектеп жанынан интернат құрылды. Ы. Алтынсаринның білім беру 
және педагогикалық қызметі осы сәттен бастап басталады. 

Осы қызметпен қатар ол басқа жұмыс жүргізуге мәжбүр болды. 1868 
жылдан 1874 жылға дейін Ы. Алтынсарин Торғай басқармасының іс 
жүргізушісі болды, ұзақ уақыт уездік судья, уезд бастығының көмекшісі 
болып жұмыс істеді, уезд бастығы болмаған кезде оның міндеттерін атқарды. 

Ол 20 жылға жуық халық ағарту жүйесінде басшылық қызметтерді 
атқарды. 1879 жылдан өмірінің соңына дейін Ыбырай Алтынсарин Торғай 
облысындағы қазақ мектептерінің инспекторы болып жұмыс істеді.  

Ы. Алтынсарин Николаев (Қостанай) уезіне көшті. Ол өзінің жеке 
қаражатына Қостанай қаласынан үш шақырым жерде, Тобыл өзенінің 
жағасында, кейіннен "Инспекторское"деп аталатын кішкентай көл бар аралда 
бір қабатты ағаш үй салды. Онда Ыбырай Алтынсарин қарапайым өмір сүріп, 
1889 жылы қайтыс болғанға дейін жұмыс істеді. 

Күш-жігердің арқасында Ы. Алтынсарин Қазақстанда бастауыш және 
кәсіптік оқу орындарының негізін қалаушы болды. Алтынсаринның 
арқасында қазақ даласында білім алу кең таралды. Оның бастамасымен және 
жинаған қаражатына 1884 жылы Торғай, Іле, Ырғыз, Николаевск, Ақтөбе 
қалаларында болыстық мектептер ашылды. 

Ы. Алтынсарин Қазақстандағы әйелдер білімінің негізін қалаушы 
болып табылады. Оның бұл саладағы жетістігі 1887 жылы Ырғыз (Ырғыз) 
қаласында қазақ қыздарына арналған алғашқы әйелдер мектеп-интернатының 
ашылуы болды. Торғайда 1891 жылы, Қостанайда – 1893 жылы, Ақтөбеде 
(Ақтөбе) – 1896 жылы оның үлгісінде интернаты бар әйелдер училищелері 
ашылды. 

Алтынсарин қолөнер және ауыл шаруашылығы училищелерін ашуға 
көп күш пен энергия жұмсады. Қазақстанның экономикалық дамуына 
қажетті мамандарды байырғы халықтың ортасынан даярлауға айрықша 
маңыз берді. Жыл басында Қостанайда ауыл шаруашылығы училищесін 
салуға мұра қалтырып, себепші болды. 

 Осылайша, ол 4 екі сыныптық Орталық орыс-қазақ училищесін, 1 
қолөнер училищесін, Қазақстандағы алғашқы әйелдер училищесін, 5 
болыстық мектепті, 2 орыс поселкелерінің балаларына арналған училищені 
ашты. 

 Ағартушы сонымен қатар бастауыш мектеп мұғалімдерін даярлау үшін 
оқу орындарын ұйымдастырумен айналысты: Троицкіде ашылған мұғалімдер 
мектебі біраз уақыттан кейін Орынборға ауыстырылды. 1883 жылы Орск 
қаласында Қазақ мұғалімдер семинариясы ашылды. 

 Ы. Алтынсарин зайырлы халық мектептерін құрып қана қоймай, олар 
үшін балаларды оқыту мен тәрбиелеудің дидактикалық принциптерін 
ғылыми тұрғыдан әзірледі, оқу және әдістемелік құралдар жазды. Ы. 
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Алтынсариннің қазақ тіліндегі оқулықтарды жасау ісінде зор еңбегі бар. 
Сонымен қатар, Алтынсарин қазақ мектептеріне арналған орыс тілі 
оқулықтарын әзірлеуге қатысты. Ыбырай Алтынсарин орыс – қазақ 
мектептері үшін екі оқу құралын жазды - "Қырғыз (Қазақ) хрестоматиясы" 
(1879; 2-ші басылым: 1906жылы) және "Қырғыздарды (қазақтарды) орыс 
тіліне оқытуға бастапқы басшылық" (1879). Бұл кітаптар орыс тілінде оқитын 
қазақ балаларына арналған. Атап айтқанда," Қырғыз хрестоматиясы " халық 
үшін көпғасырлық таныс араб графикасының ығыстырылуына ықпал етті. 
Бұл кітаптарда кириллицадағы жаңа қазақ әліпбиі қолданылды. 
Алтынсариннің өзі қазақ мәтіндерін жазу үшін орыс графикасы негізінде 
әліпби нұсқаларын жасады. 

 Жазылған және жарияланған Алтынсарин кітаптарының санына 1889 
жылға жататын "Мактубат" ("Хрестоматия") кіреді. 

Ыбырай Алтынсарин - педагогика, этнография, фольклортану 
саласындағы ғалым. 1868 ж. наурызда Орынбор бөлімшесінің отырысында 
ИРГО (Императорлық Орыс Географиялық қоғамы) өзінің "Орынбор 
ведомствосының қырғыздарымен сватовство және үйлену тойы кезіндегі 
әдет-ғұрыптар очеркі" тақырыбында сөз сөйледі. Мақала жалпыға бірдей 
мақұлданды және көп ұзамай жарияланды. Ол тұрмыстық егжей-
тегжейлермен, бай этнографиялық материалдармен ғана емес, сонымен бірге 
сол кезде кең таралған кейбір көне ескірген қазақ үйлену тойларын 
айыптаумен де қызықты болды. 

 Этнография бойынша орыс географиялық қоғамының Орынбор 
бөлімінің жазбаларында «Оренбург ведомствосының қырғыздарында құда 
түсу және үйлену кезіндегі әдет-ғұрыптар очеркі», «Оренбург 
ведомствосының қырғыздарын жерлеу және еске алу кезіндегі әдет-ғұрыптар 
очеркі» мақалаларын жариялады. 

 Ы. Алтынсарин "Қобыланды батыр", "Жәнібек батыр" эпостарынан 
үзінділер, "Қыпшақ Сейітқұл", "Байұлы" және т.б. тарихи материалдар 
жариялады. 

Жазушы. Оның әдеби мұрасына өзі жазып, өңдеген аудармалар, 
өлеңдер, әңгімелер, ертегілер, этнографиялық очерктер мен қазақ ертегілері 
енеді. Оның шығармаларының тақырыбы әртүрлі. 

Ы. Алтынсаринді қазақ балалар әдебиетінің негізін қалаушы деп 
атайды. 

 Әңгімелерде Ы.Алтынсарин оның демократиялық, гуманистік, 
ағартушылық идеяларын білдірді. Оларда әлеуметтік аспектіде XIX 
ғасырдың 60-70-жылдарындағы қазақ өмірінің тұрмыс-салты мен әдет-ғұрпы 
бейнеленген.  

"Байдың ұлы және Кедейдің Ұлы", "Қыпшақ Сейітқұл", "Киіз үй және 
ағаш үй", "Надандық", "Өтіріктің зияны" және басқа да әңгімелерде 
қоғамдық өмірдің маңызды мәселелері қойылады: әлеуметтік теңсіздік, 
отырықшы өмір салтының артықшылығы, надандықтың зияны, білім мен 
ғылымның пайдасы. 
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"Байдың ұлы мен кедейдің ұлы" әңгімесінде ескі көшпенді орнында 
кездейсоқ қалған екі ұлдың қоныс аударған ауылды қалай іздегені туралы 
баяндалады. Олардың оқиғалары туралы айту, Ы. Алтынсарин бұл ұлдардың 
әлеуметтік жағдайына, өмір салтына, тәрбиесіне, дағдылары мен әдеттеріне 
байланысты мінездерін көрсетеді. Сюжеттің мәні екі кейіпкердің, екі 
әлеуметтік типтің қарама-қайшылығында. Үсен-Кедейдің ұлы, ол еңбекқор 
және бұл оның барлық артықшылықтарын анықтайды. Бұл өмірдегі кез – 
келген кедергілерді жеңе алатын нағыз адамды тәрбиелейтін еңбек, ал 
бекершілік - жамандықтың тамыры ретінде көрсете білді.  

"Байдың ұлы мен кедейдің ұлы" әңгімесі педагогикалық мақсаттарды 
көздейді: ол үйретеді және тәлім береді. Алтынсарин күрделілікке емес, 
кейіпкерлердің айқындығы мен қарапайымдылығына ұмтылады. Бірақ бұл 
кейіпкерлер дерексіз емес, олар нақты өмірден алынған. Өмір дәлдігі, оңай 
сұралатын дидактикалық тұжырымдар-осының бәрі "байдың ұлы мен 
кедейдің ұлы" әңгімесін тек қазақ оқушылары арасында ғана емес, орыс 
оқырмандары арасында да танымал етті. 1890 жылы "Родник" журналында 
әңгіме орыс аудармасында басылды. 

 Алтынсарин 70-жылдары жазылған және "Қырғыз хрестоматиясында" 
жарияланған "Қыпшақ Сейітқұл"әңгімесі де дүниетанымды, демократиялық 
және гуманистік көзқарастарды түсіну үшін маңызды болып табылады. 70-ші 
жылдары, даладағы патриархалдық-феодалдық құрылыстың бастауларын 
шайқау кезінде, қазақ кедейлері отырықшылыққа көше бастайды, 
егіншілікпен айналысады. Алтынсарин оларды қолдайды. "Қыпшақ 
Сейітқұл" әңгімесінде еңбеккер Сейітқұл байларды қатты жек көреді, 
олардан құтылуды іздейді. Ол және оның кедей туыстары өзен аңғарында 
тұрып, егіншілікпен айналысады. Алтынсарин диқаншылардың бірлескен 
еңбегін жылулықпен сипаттайды, кедейлер достастығының қалай 
нығайғанын, оның өзіне басқаларды қалай көбірек тартқанын көрсетеді: "... 
көшпелі халықтың кедейлері Сейітқұлға қосылды. Бес-алты жылдан кейін 
оны басқаратын шаруашылықтардың саны төрт жүзге жетті". Сейітқұл мен 
оның достарының жетістіктерін Алтынсарин оларды ауыл шаруашылығы 
мен саудаға қосқандығымен түсіндіреді. "Байдың ұлы мен кедейдің ұлы" 
әңгімесіндегі сияқты Алтынсарин еңбексүйгіштікті дәріптейді - еңбек адамы 
еш жерде жоғалмайды, бақыт оны табады деп жазады.  

"Қыпшақ Сейітқұл" әңгімесінде Алтынсарин өзінің сүйікті әдісі – 
антитезаны қолданады. Сейітқұлға қарама-қарсы кейіпкер ретінде ұрлықпен 
байығысы келетін ағасын сипаттайды. Ақыр соңында оны өлтіреді. Автор 
зорлық-зомбылық пен тонау арқылы алынған жақсылық болашақта пайда 
болмайды деген идеяны баса айтады. 

 Ыбырай Алтынсарин шығармашылығының қазақ әдебиеті 
тарихындағы маңызы зор. Ол сондай-ақ Л. Толстой, К. Ушинский, И. 
Крылов, И. Паульсон  шығармаларын қазақ тіліне аударған. 

Ақын. Алтынсарин балаларға арнап өлең жазып, оларды оқуға 
шақырды. Олардың ішіндегі ең танымалы – «Кел, балалар, оқылық!». Ғылым 
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мен білімнің адам өміріндегі пайдасы туралы айтады. Шынайы байлық-білім. 
Алтынсарин жастарды осыған сендіруге тырысады. Тек білім адамды 
құдіретті, бақытты ете алады. 

"Ғажайып сарайлар салады..." өлеңінде де ақын оқырмандарды 
дамыған елдердің қатарына қосатын білім үшін күресу қажеттілігі туралы 
ойды шабыттандырады. 

 Алтынсариннің ақындық шығармашылығында қоғамдық-ағартушылық 
тақырыптағы өлеңдермен қатар ауылдағы әлеуметтік теңсіздік ашылып, 
байлардың сараңдығы мен қатыгездігі әшкереленетін туындылар да бар. 

"Бақытсыз адамдар иіліп, арқаларын қысады, 
Халықтың үстінен-тағында құдіретті хандар,  
Бедняков обирают бойынша-зверски, бесчестно, 
Ал байлар барлық жерде беріледі". 

 
 Алтынсарин - туған табиғатының суреттерін де шебер салған ақын.  

Табиғаттың түстері мен дыбыстарының ерекше заңдылықтарына, 
үйлесімдігіне таңданбайтын бірде-бір ақын жоқ шығар.  

 Алтынсарин - дала табиғатына шексіз жақын ақын. Ол әсіресе 
көктемдегі  қырға алаңдайды. "Көктем" өлеңінде табиғат суреттері халық 
өмірінің суреттерінен бөлінбейді. "Жердің рақымымен", "Даль көкімен" 
жанданған даланың панорамасы, "түтіндердің шық жылуында шексіз кеңістік 
жаңа хош иісті шөптермен жабылған кезде", мәңгі өмір сүретін көктеммен 
қуанышты кездесудің шынайы сипаттамасымен толықтырылған. 

 
Құландар, киіктер – көктемгі жердің кеңдігінде, 
Олар қайтадан гүлденгеніне риза болып, 
секіреді 
Биік шөптер. Және таза көлдердің суына 
Аққулар мен крандар айқайлайды. 
Ал сағат, күн адам көз соқыр кезде, 
Тартымды мираж жарқын қашықтықта тұрады. 

 
 Көктем адамдарға қуаныш әкеледі. Алтынсариннің қырағы көзі "жас 

шөптердің барқытында" кішкентай балаларды, жолға шыққан керуенді, 
"көңілді әзілдермен" әйелдерді және таңертең ғашықтардың бөлінуін 
байқайды. 

 Сонымен қатар, Алтынсарин - табиғаттың нәзік бақылаушысы ғана 
емес, ол түрлі-түсті эскиздер бере алады. Бұл өмірдің мәні, оның мәңгілік 
жаңаруы туралы ойлайтын ақын-философ. Ақынның көзіндегі табиғат-
керемет емші, ол өмірге тыныштық әкеледі. Алтынсарин өмірді зор 
ықыласпен қабылдайды, оның парасатты әрі әдемі екеніне сенеді. Мұны тек 
"Көктем" өлеңінде ғана емес, сонымен бірге оның әйгілі "Өзен" өлеңінде де 
сезінуге болады. Бір жағынан, бұл өзеннің ерекше бейнесі, оның жағасында 
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шырынды шөптер өсіп, табындар жайылып жатыр, ал жеңіл ағындарда балық 
мектептері, екінші жағынан, бұл мәңгі өмір сүрудің белгісі: 

Жүздеген табындар өзендерді шатастыра алмайды, 
Және оның жолын бөгеу мүмкін емес! 
 Пейзаждың көркемдік нақтылығы, табиғаттың жанды сипаттамасы, 

оның адамның сезіміне әсері, оның ойлары, өмірі мен алаңдаушылықтары 
шындық авторының шынайы бейнелеу тәсілін көрсетеді. 

Қазақ әдеби тілінің қалыптасуына ықпал ете отырып, Ы. 
Алтынсаринның аудармалары қазақ көркем әдебиетіндегі басты жанрдың 
негізін қалады. Ы. Алтынсарин И. А. Крыловтың мектеп жасындағы 
балаларға арналған және өскелең ұрпақты тәрбиелеудің тиімді құралына 
айналған еңбектерін қазақ тіліне аударды. 

 Алтынсарин бүкіл өмірін туған халқының ағартушылығына арнады. 
Көрнекті педагогтың құрметіне 2007 жылы Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі "Ыбырай Алтынсарин" төсбелгісінің ведомстволық 
наградасын тағайындады. Төсбелгімен білім беру органдары мен 
ұйымдарының педагог қызметкерлері: білім беру және тәрбие процестерін 
ұйымдастыру мен жетілдірудегі, оқыту мен тәрбиелеудің біртұтастығын 
қамтамасыз етудегі, білім беру және тәрбие бағдарламаларын іске асырудағы 
елеулі табыстары үшін; оқушылардың, тәрбиеленушілердің практикалық 
даярлығындағы, олардың шығармашылық белсенділігін дамытудағы 
жетістіктері үшін; облыстық (аудандық), республикалық халықаралық білім 
беру бағдарламалары мен жобаларындағы жетістіктері үшін наградталады. 

 1989 жылы Алтынсариннің туғанына 150 жыл толуы аталып өтті. 
Оның өмірі мен шығармашылығына арналған ғылыми, тарихи, 
педагогикалық еңбектер жарық көрді. Арқалық қаласында Алтынсарин 
мұражайы ашылды, Тобыл жағасында күмбез тәрізді құлпытас орнатылды. 
КСРО-да Арқалық педагогикалық институтына есімі берілді. Көрнекті 
педагогтың құрметіне Қазақстанның түрлі қалаларындағы көшелер, 
даңғылдар мен мектептер аталды. Оның құрметіне 1952 жылы Жоңғар 
Алатауындағы Алтынсарин мұздығы аталды. Кентау қаласында 2013 
жылдың мамыр айында Ыбырай Алтынсаринге ескерткіш ашылды. 

 
 

Әке мен бала 
Ы. Алтынсарин 

 
Бір адам он жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда 

қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына айтты: 
—Анау тағаны, балам, ала жүр, — деп. 
Бала әкесіне: 
— Сынып қалған ескі тағаны алып неғылайын, — деді. 
Әкесі үндемеді, тағаны өзі иіліп алды да, жүре берді. 
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Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен, соған жеткен соң, 
әкесі қайырылып, манағы тағаны соларға үш тиынға сатты. Одан біраз 
жер өткен соң, шие сатып отырғандардан ол үш тиынға бірталай шие 
сатып алды. Сонымен, шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем - 
бірем алып жеп, баласына қарамай, аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен 
соң, әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала 
да тым - ақ қызығып келеді екен, жерге түскен шиені жалма-жан 
жерден алып, аузына салды. Бітегенеден соң және бір шие, онан біраз 
өткен соң және бір шие, сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен 
шиені он шақты рет иіліп, жерден алып жеді. Ең соңында әкесі тоқтап 
тұрып айтты: 

 
— Көрдің бе, мана тағаны жамансынып жерден бір ғана иіліп 

көтеріп алуға еріндің, енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін 
аламын деп бір еңкеюдің орнына он еңкейдің. Мұнан былай есінде 
болсын: аз жұмысты қиынсынсаң — көп жұмысқа тап боласың, азға 
қанағат ете білмесең — көптен де құр боласың, — деді. 

 
 

***    *** 
Ы.Алтынсарин 

Әй, достарым, жігіттерім, 
Болмасқа болушы болма! 
Қолыңнан келсе қыл қайыр, 
Кісіден алушы болма. 
Жақсының жүзі жәндетті, 
Бір көруің қанібетті, 
Жаманның ісі міндетті, 
Зар берсе алушы болма! 
Жоғары қарап оқ атпа, 
Өзіңнің түсер қасыңа. 
Ақылсыз жанды досым деп, 
Басыңды қосып сыр айтпа. 
Күндердің күні болғанда, 
Ол жаман айғақ болар басыңа. 
Бар күшіңді сынаспай, 
Балуандармен күреспе. 
Таң боларсың әлемге, 
Сөз боларсың көлемге. 
Ақылсыз достан - ақылды дұшпан артық. 
Сырты майда, іші қан. 
Ел ішінде жар - жора, 
Достарыңнан бір сақтанғанда мың сақтан. 
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§1.6 Қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруы: «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы 
 

 Рухани жаңғыру жолы ретінде «Рухани жаңғыру» ұлттық 
бағдарламасы  

 Ар-ождан шындықтың дауысы сияқты.  
 Қазақ халқының ұлы ойшылдарының шығармашылығындағы 

ақиқатқа ұмтылу және ар-ождан туралы ой жүгірту. 
 

 Тәрбие-ар-ождан ісі; білім-ғылым ісі. Бұрыннан 
қалыптасқан адамда бұл екі түрі бір-бірін толықтырады. 

Гюго Виктор Мари 
 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА 
ҚОҒАМДЫ ЖАҢҒЫРТУДЫҢ 6 ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ БАҒЫТЫ 

 
 

ТАЯУ ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН НАҚТЫ ЖОБАЛАР 

 
 
Азаматтық ұстаным: қоғамдық міндеттерді орындауға және 

өзінің азаматтық құқықтарын пайдалануға дайындығын; қоғамдық заңдарды 
меңгеру, азаматтық борыш пен жауапкершілікті көрсету арқылы өзін-өзі 
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көрсетуге қабілеттілігін; тиімді тұлғааралық қарым-қатынас үшін өз 
құқықтары мен міндеттерін ұғынуды және жүзеге асыруды; Отан 
патриотының саналы ұстанымын болжайды. 

Сондай-ақ азаматтық ұстаным: бір жағынан, қоғам дамуының қазіргі 
заманғы трендтеріне сәйкес, біз Отанға риясыз қызмет ету ретінде түсінетін 
әркімнің әлеуметтік жауапкершілігін; екінші жағынан, қазақ халқында 
тарихи қалыптасқан "ар-ожданмен өмір сүру" ұлттық идеясына сүйене 
отырып қамтуға тиіс. XIX ғасырдың соңында қазақ қоғамында Шәкәрім 
Құдайбердиев енгізген ұғым – "ар – ождан ғылымы" деген ұғым пайда 
болды.  

Қазіргі заманғы отандық ғалымдар қазіргі тенденцияларды түсіне 
отырып, шет елдерде ұрпақтар сабақтастығына және қоғамның рухани 
құндылықтарының көбеюіне кедергі келтіретін ұғымдарды қатаң ауыстыру 
бар деген ойға келеді. Сонымен, философ Г. Есім былай айтады: «Адам 
туралы ілім антропология деп аталады, бірақ жақсы адам туралы ілім бар ма? 
Адамды адамшылықтан бөле отырып, біз этика деп аталатын ғылымды 
құрдық, Шәкәрім Құдайбердиев оны ар-ождан ілімі деп атады".  

Ұлттық бірегейлікті сақтау жеке тұлғаның өзіне тиесілі этникалық 
топтың өзіндік ерекшелігін сақтауға және сонымен бір мезгілде титулдық ұлт 
халқының құндылықтары мен стандарттарын (мысалы, Қазақстандағы қазақ 
халқы) игеруге бағдарлануынан тұрады. Қоғам жаңғырту процесінде 
технологиялық және ақпараттық дамудың әлемдік деңгейін жеке адамды 
өзінің бастапқы мәдениетімен сәйкестендіру және басқа да мәдениеттерді 
игеру үшін елдің, халықтың, этностың дәстүрлі мәдени құндылықтарымен 
үйлестіруге тиіс.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев өзінің 
"Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту" атты мақаласында ұлттық 
бірегейлікті сақтаудың мәнін ол былай деп көреді: "біріншіден, бұл ұлттық 
сана шеңберіндегі өзгеріс. Екіншіден, оның кейбір белгілері өзгерген кезде 
Ұлттық "мені" ішкі өзегін сақтау. 

Бүгінгі таңда модернизация модельдерінің қауіптілігі неде? Жаңғырту 
ұлттық даму моделінен қандай да бір бірыңғай, әмбебап модельге көшу 
ретінде қарастырылады. Бірақ өмір бұл қате екенін дәлелдейді! Іс жүзінде 
әртүрлі аймақтар мен елдер өз модельдерін жасады. 

Біздің ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз 
бен той салттарымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз мәңгі бізбен 
бірге болуға тиіс. 

Абай даналығы, Әуезовтың қауырсыны, Жамбылдың салған жолының, 
Құрманғазы күйлерінің сиқырлы дыбыстары, әруақтың мәңгілік шақыруы– 
бұл еліміздің рухани мәдениетінің бір бөлігі ғана ". 
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Жастұлпар 
 
"Хрущевтің еруі" кезеңінде Қазақстанда ұлттық мәдениет пен тілді 

қолдау пайдасына көңіл-күй айтарлықтай жанданды. Осындай жағдайда 1963 
жылы Мәскеудің жоғары оқу орындарында білім алған қазақ жастары тобы 
құрған "Жастұлпар" шығармашылық бірлестігі пайда болды. Кейіннен 
мұндай құрылымдар Ленинградта, Украинада, Балтық жағалауында пайда 
болды.  

Екі-үш жылдан кейін бірлестік күшейіп, "үнсіз" органдардың назарына 
айналды. 1966 жылғы 5 наурызда Қазақ КСР Министрлер Кеңесі жанындағы 
МҚК КСРО Министрлер Кеңесі жанындағы МҚК-нің 2-ші Бас басқармасына 
11 ақпанда республиканың МҚК-не Алматы медициналық институтының 1-
курсында оқитын ұлты қазақ студенттердің үлкен тобының сабаққа келмегені 
туралы мәліметтер келіп түскенін хабарлады. 

Бір топ студенттер ректоратқа, содан кейін денсаулық сақтау 
министрлігіне кейбір пәндерді (тарих, химия, физика) ана тілінде оқытуды 
талап етті, бұл орыс тілін нашар білгендіктерінен негізделген.  

1965 жылдың қазан айында институтта орыс тілін жетік білмейтін 230 
қазақ ұлты студенттерінен құрылған 16 топ ұйымдастырылды. Бұл топтарда 
жоғарыда аталған пәндер ана тілінде оқытылды. Ақпаратта айтылғандай, 
екінші семестрден бастап ректорат бұл тәртіпті жойып, студенттер барлық 
пәндер орыс тілінде оқытылатын топтарға бөлінді. Алайда, ректорат мұндай 
қайта ұйымдастыруды жеткілікті алдын ала түсіндіру және дайындық 
жұмыстарынсыз жүзеге асырды. 

Дәрістерді жазу, практикалық және семинар сабақтарына дайындық 
және оқуда сәтсіздікке ұшырау қаупі бар қиындықтарға тап болған 
студенттер наразылық білдіре бастады. Бұл құбылыстар Алматыдағы 
"Жастұлпар" мәскеулік шығармашылық бірлестігінің кейбір 
қатысушыларының келуімен және олар 9 ақпан күні ҚазМУ-да өткен, 
мединституттың 10-ға жуық студенті қатысқан, бірінші курстан бастап 
қатысқан ЖОО жастарымен кездесуімен тұспа-тұс келді. 

Кездесуде сөз сөйлегендер Алматыда және басқа жерлерде қазақ 
музыкалық және бейнелеу өнерін насихаттау, мәскеулік "Родина" ұйымы 
үлгісінде тарихи сәулет ескерткіштерін қорғау, халық таланттарын анықтау, 
қазақ тілінің тазалығын сақтау міндеті қойылған "Жастұлпар" сияқты 
шығармашылық бірлестіктерді ұйымдастыру қажеттігін атап өтті. Кездесуде 
Балтық республикалары мен Өзбекстанның жоғары оқу орындарына 
негізінен жергілікті ұлт өкілдері түсетіні және олардың ана тілінде оқитыны 
туралы мысал келтірілді. 

Ақпарат көзі хабарлағандай, келесі күні кешке (10 ақпан) 
мединституттың жатақханасының ауласына 50-ге жуық қазақ ұлтының 
бірінші курс студенттері жиналды, олар институтта сабаққа қатыспауға 
шешім қабылдады және ректораттың алдында қазақ тобын сақтауды талап 
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етті. 12 ақпанда бұрынғы қазақ тобының бірінші курс студенттерінің ішінен 
100-ге жуық студент сабаққа қатыспады.  

13 ақпанда сағат 22-де "Жастұлпар" өкілдерімен кездесуге қатысушы 
жоғары курс студенттерінің бастамасы бойынша мединституттың үшінші 
жатақханасының № 32 бөлмесінде 30-ға дейін студент жиналды, онда 
институтта ана тілінде сабақ бере отырып, қазақ тобын құруға қол жеткізе 
отырып, бір-бірін деканаттар мен ректоратқа берместен сабаққа қатыспау 
ұсынылды. Олар өз баяндамаларын басқа одақтас республикаларда жергілікті 
ұлттың ана тілінде оқыту үшінші курсқа дейін жүргізілетіндігімен дәлелдеді.  

... Декан студенттердің іс-әрекеттерін мақұлдап, оларға ұйымдасқан 
және белсенді сөйлеуге кеңес берді, бірақ оған еш жерде сілтеме жасамауға 
кеңес берді. 4 ақпанда сабаққа 70-ке жуық адам келмеді. Осы фактілер 
бойынша МҚК органдары ҚКП ОК-не дер кезінде ақпарат беріп, институт 
ректораты және партия-комсомол ұйымдарымен бірлесіп түсіндіру 
жұмыстарын жүргізді. 15 ақпанда барлық студенттер сабаққа кірісті. 

1966 жылғы 28 наурызда КСРО МҚК жіберген республикалық МҚК-
ның басқа анықтамасында қысқы демалыс кезеңінде, 1966 жылғы ақпанның 
басында Алматы қаласында Мәскеу, Ленинград, Украина және Балтық 
елдерінің жоғары оқу орындарында білім алып жатқан қазақ жастарынан 
тұратын "Жастұлпар" шығармашылық бірлестігінің кейбір қатысушылары 
болғаны атап өтілді.  

Атап айтқанда, Әуезов Мұрат – ММУ шығыс факультетінің аспиранты, 
"Жастұлпар" төрағасы; Тайжанов Болатхан – Халықаралық қатынастар 
институтының студенті; Ибраев Шамиль – Рига әуе институтының студенті; 
Сүлейменов Тимур – Ленинград жоғары оқу орындарының бірінің студенті; 
Коспанов Сәрсенғали – Ульянов атындағы Ленинград электротехникалық 
институтының студенті; Сембин Аманкелді-Мәскеу консерваториясының 
студенті. Сматаев Сона-Мәскеу байланыс институтының студенті. 8-9 
ақпанда Алматы қаласында олар қаланың қазақ жастарының өкілдерімен үш 
кездесу өткізді, оларға кейбір алматылық жазушылар, журналистер, 
суретшілер мен студенттер және Шымкент, Қарағанды, Семей қалаларынан 
т. б. қатысты. Қатысушылар саны 10-20-дан 100-200 адамға дейін болды. 

Бүгінгі күні  мұрағат көзінен қағаздағы фактіні көргенде, 
субъективизмге қарамастан, тарихи шындық құжат қуантады. Жастардың бір 
бөлігі сол кездегі жүйенің негізіне өзіндік реакциясы бар жастұлпарлықтар 
қазақ жастарын әлеуметтік және мәдени шындықты сыни және байсалды 
бағалауға, өз халқының өмірі мен тағдыры туралы ойлануға шақырды. 
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"Жас тұлпар" дүбірі", "Азаттық аңсаған Сарыарқа, "Қашқын суыр" 

кітабын Әміржан Әлпейісов Президент Нұрсұлтан Назарбаевқа 2016 жылдың 
24 тамызында сыйға тартты. Кітаптың форзацындағы сыйлы жазбада ғалым  

Сіздің "Мәңгілік Ел " идеяңыз ұлттың беделін арттырып, бүкіл әлемге 
мемлекетімізді паш етсін!» деп жазылды. 

"Жастұлпар". Тәуелсіздікті жақындатты 
Тұңғыш Президент кітапханасы / / http://presidentlibrary.kz 

 
 

Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы 
 
Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы -еліміздің тарихи 

орындары бойынша археологиялық және этномәдени экспедициялар, ғылыми 
конференциялар өткізуді, Қазақстанның тарихи орындары мен 
құрылыстарының жан-жақты егжей-тегжейлі сипаттамасын, олардың 
тізілімін, 3D-модельдерін, интерактивті карталарын, фотогалереяларын 
жасауды; қажет болған жағдайда қалпына келтіруді, "Киелі Қазақстан" 
энциклопедиясын, кітаптарды, жолсілтемелерді басып шығаруды және т.б. 
қамтитын Қазақстанның ұлттық жобасы. 

Жоба 2017 жылы басталды, оны құру жөніндегі міндет Нұрсұлтан 
Назарбаевтың "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" атты мақаласында 
қойылды. 

Алдымен жобаға 100 жалпыұлттық киелі нысан енді. 
2018 жылы жоба 642 тарихи нысанның сипаттамасын қамтыды: 

қалалар, кесенелер, табиғи көрікті жерлер.  
2019 жылға-185 жалпыұлттық және 463 өңірлік мұра объектілері.  
2020 жылға жоба шеңберінде республикалық маңызы бар 48 

ескерткішке ғылыми-реставрациялау жұмыстары жүргізілді. 
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Жобаны іске асырумен мәдениет 
және спорт министрлігі жанынан 
құрылған "Киелі Қазақстан"ғылыми-
зерттеу орталығы айналысады. 
Тізілімге іріктелетін объектілерді осы 
орталықта құрылған 25 ғалым мен 15 
қоғам қайраткерлерінен тұратын 
сараптамалық кеңес қарайды. 

2017 жылғы 2 сәуірде Мемлекет 
басшысы"Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту "атты 
мақаласында: "бізге Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары "немесе 
"Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы" жобасы керек деді Елбасы. 

 Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің жалпыұлттық сипатқа ие, осы 
халықтың әрбір өкіліне белгілі қасиетті орындары бар. 

 Бұл рухани дәстүрдің негіздерінің бірі. Қазақстан үшін бұл ерекше 
маңызды. Біз-ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы бар елміз. Кейде 
біздің өлшемдеріміз тарихта әртүрлі рөл атқарды. Бірақ бұл рухани 
географиялық аймақта байланыс ешқашан үзілген емес. 

 Алайда, бұл ретте біз тарих бойында мәдениет пен рухани мұра 
тұрғысынан маңызды қасиетті орындардың бірыңғай өрісін, бірыңғай 
тізбегін құрмадық. 

 Мәселе ғимараттардың, құрылыстардың ескерткіштерін қалпына 
келтіруде де емес. 

 Яғни біз байланыстыруды Ұлытау кесенесі мен Қожа Ахмет Яссауи 
кесенесі, Тараз қаласының ежелгі ескерткіштері және Бекет - Ата жерленген, 
көне кешендері мен Шығыс Қазақстанның киелі орындары Жетісу және 
көптеген басқа да ескерткіштер кешені айналасында ұлттық санасында 
насихаттау. Олардың барлығы да біздің ұлттық бірегейлігіміздің тұғырын 
құрайды. 

 
Қожа Ахмет Яссауи Кесенесі  
Бөтен идеологиялық әсерлердің 

әсері туралы айтқанда, олардың артында 
белгілі бір құндылықтар, басқа 
халықтардың белгілі бір мәдени 
нышандары тұрғанын ұмытпауымыз 
керек. Ал оларға қарсы алады тек жеке 
ұлттық рәміздері. 

 Қазақстанның киелі жерлерінің 
мәдени-географиялық белдеуі-бұл 
ғасырлар бойы бізге көрінбейтін символикалық қорғаныс және мақтаныш 
көзі. 
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Абай-Шәкәрім «мемориалдық кешені» 
 Бұл ұлттық бірегейлік шеңберінің элементтерінің бірі, сондықтан біз 

мыңжылдық тарихымызда алғаш рет осындай жобаны әзірлеп, жүзеге 
асыруға тиіспіз… 

 

 
 

 
"Қазақстанның 100 жаңа есімі" жобасының үшінші кезеңінің 

жеңімпаздарының бірі бір жарым жыл бұрын Ресейде 48 адамды өрттен 
құтқарған Семей қаласының тұрғыны Ержан Амарханов болды. 

 28 жастағы Ержан автокөлік сатып алу мақсатында "Семей-
Новосибирск" бағыты бойынша автобусында болатын. Түнгі сағат үш 
шамасында Алейск қаласының маңында автобуста өрт шықты. Осы уақытта 
барлық жолаушылар ұйықтап жатты. Өртті тек Ержан ғана байқады. Ол 
бірден жүргізушіге өрт туралы хабарлады, 
бірақ автобус тоқтағанға дейін көптеген 
жолаушылар түтінмен тұншығып қалды. 
Автобус есігін айқара ашты, бірақ Ержан оны 
ашып, қысқа уақыт ішінде барлығын сыртқа 
шығарды. Автобус толығымен жанып кетті. 
"Ол кезде адамдарды құтқара алдым деп 
ойлаймын, өйткені бала кезінен спортпен 
айналыстым. Жаттықтырушылар бізге 
адамдарға көмектесуге, мұқтаж жандарға қол ұшын созуға үйретті. Біз 
спорттың арқасында аман қалдық", - деді Ержан Амарханов "Қазақстанның 
100 жаңа есімі" жобасының үшінші кезеңін өткізу кезінде.  

 Ержан құтқарған автобус жолаушылары әлі күнге дейін жазып, оның 
істеріне қызығушылық танытуда. Ерлік бағаланбай қалмады. Алматылық 
"Ланкастер" компаниясының басшылығы Ержанға Семейде пәтер сыйлады.  

 Семей қаласының әкімі Ержанға 1 млн теңге көлемінде ақша берді. 
Ержан Семейдегі балаларды күреске үйретеді. Ол қайырымдылықпен де 
айналысады. Жақында Ержан Семейдің шетінде тұратын 90 жастағы әжесіне 
Facebook-тің көмегімен ақша жинап, қайырымдылық жасады. 

(Дереккөз: "ҚазАқпарат" ХАА») 
 

Құдықтар туралы астарлы әңгіме 
 
 Жерде таңғажайып қала бар және онда тек құдықтар өмір сүреді. Олар 

тірі. Олар әр түрлі, әрқайсысының өз жиектері бар: біреу алтын жалатылған, 
басқалары оюланған, кесілген, тастан, ағаштан, бұтақтардан. Олардың бәрі 
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әртүрлі: біреу бай, біреу жеңімпаз. Қарапайым жиектері бар өте нашар 
құдықтар болды. Олар бір-бірімен қарым-қатынас жасауды жақсы көрді. Бұл 
жиектен бастап жиекке дейін болды, адамдар халық аузында сияқты. Бұл 
қалада кез-келген жаңалық тез таралды. Бір күні құдықтар қаласында бір 
қызықты ой тарады (көрші ауылдың адамдары өтіп бара жатқанда өте жақсы 
естіді), бос емес, бір нәрсеге толы болу өте сәнді болды, бұл әр құдыққа 
беріктік пен маңыздылық береді. Сонда құдықтар бірте-бірте өзін толтырып 
отырды. Біреу өзін алтынмен, гауһармен, түрлі асыл тастармен толтыруды 
шешті. Басқалары жиһаз бен интерьер заттарымен толтыруды шешті. 
Сұлулықты сүйетіндер суреттер мен өнер заттарына тола бастады. Ақылды 
құдықтар-кітаптар, сөздіктер және кез-келген ақпаратқа толтырды. Оларға 
бұл өте ұнады, өмірдің мағынасы мен мәні пайда болды. Бірақ өздеріңіз 
байқағандай, бұлай ұзақ жалғаса беруі мүмкін еді. Кез-келген құдықтың 
шеттері мен түбі бар.  

 Уақыт өте келе қаладағы барлық құдықтар толтырылды және олар 
үшін қымбат заттарды жинауға еш жер болмады. Содан кейін ұңғымалардың 
біріне керемет ой келді: сүйікті заттарды әлі де орналастыру үшін – кеңейту 
керек. Және ол кеңейе түсті, осылайша көбірек толтыруға мүмкіндік алды. 
Басқа құдықтар мұны көріп, осы идеяны қолдануға шешім қабылдады. 
Жұмыс қайнап, барлық құдықтар кеңейе бастады.  

 Мұның бәрін қала шетіндегі кішкентай құдық бақылап отырды. Ол 
ұңғымалардың қалай өсетінін, олардың арасындағы орындар аз болғанын 
жақсы көрді. Егер ол осылай жалғаса берсе, онда олар кеңейе алмайтын сәт 
пайда болады және олар бір үлкен құдыққа немесе бірнеше үлкен құдықтарға 
біріктірілуі мүмкін деп қорқып кетті. 

 Осылайша олар өздерінің даралығын жоғалтады. Оған мынадай ой 
келді: ені емес, терең қазып алу керек! Егер сіз жиектерге толы болсаңыз, 
қалай терең қазуға болады? Ол өз идеясын жүзеге асыру үшін толтырылған 
барлық нәрселерден арылуға шешім қабылдады. Ол тапқанын босатылған 
кезде, дүрбелең сәттері болды - егер ол бос болса не болады? Ол мұны қалай 
жеңе алады? Мұның бәрі мағынасы бар ма? Ең жаманы, тереңдікте не бар? 
Ол білмеді және қазуды жалғастырды... шегінуге орын болмады, ол көп 
жұмыс жасады…  

 Ол заттарды лақтырып жіберді, ал басқа құдықтар босатылғанның 
бәрін тартып алды. Әрине, терең қазып, бір күні ол суға тап болды! Ол 
құдықты тез толтырды. Су әдемі және таза болды. Құдық сумен ойнай 
бастады, сондықтан ол шетінен қалай төгілгенін байқамады. Жарылған жер 
сумен қанықты, ал құдықтың айналасында шөптер жасылға айналды, гүлдер 
гүлдеп, ағаштар өсті. Оның айналасындағы барлық нәрсе жасылға айналып 
және өте әдемі болды. Шөлді қаланың шетінде кішкентай оазис пайда болды. 
Бұл құдық гүл бақшасы деп атала бастады!  

 Басқа құдықтар ешқашан таза суды көрмеген. Әдетте олар тек жаңбыр 
суымен қоректенеді. Олар гүл бақшасына қуанды және көптеген құдықтар 
бірдей таза, әдемі су алғысы келді. Бірақ олар бұл үшін жинаған заттарын 
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тастап кетуге тура келетінін білгенде, олар бұл идеядан бас тартты. Олар тек 
тыныш қана қызғаныштан суы бір күні құрып бос қалады деп бір-біріне 
айтып жүрді. Қаланың басқа шетінде, біздің гүл бақшамыздан алыс жерде 
тағы бір құдық өмір сүрді, ол да терең өсуге шешім қабылдады. Әрине, ол 
уақыт өте келе су тапты. Осылайша, қалада екі оазис пайда болды.  

 Өмір қызған екі әдемі құдық! Бір сәтте бұл екі құдық олар тапқан 
судың ортақ екенін түсінді!!! Бұл үлкен және көп, бұл жер асты өзені екендігі 
белгілі болды. Олар оның ешқашан аяқталмайтынын түсінді. Уақыт өте келе 
олар барлық құдықтар сияқты емес, жиектен жиекке дейін, бірақ осы ортақ 
жерасты өзенінің тереңдігінде сөйлесуді үйренді. 

 
 Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

 
1. "Рухани Жаңғыру" бағдарламасының қандай негізгі бағыттарын атай 

аласыз? 
2. Ұлттық бірегейлікті сақтау деген не?  
3. Жастұлпарлықтарда қандай жалпыадамзаттық құндылықтар көрініс 

табады? 
 

Практикалық тапсырмалар: 
1 тапсырма. Н.Ә.Назарбаевтың "Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру"мақаласын оқыңыз, 6 бағыттың әрқайсысына 1-2 тезис жазыңыз. 
 
2 тапсырма. Отандық "Туған жер" және Киелі география жобалары 

туралы не білетініңізді айтыңыз. Танымдық және мәдени сайттардан қажетті 
ақпаратты іздеу арқылы жауабыңызды негіздеңіз. 

 
3 тапсырма. Топтарға бөлініп, қазақ әліпбиінің латын әліпбиіне көшу 

перспективаларын талқылаңыз.  Бұл бірлікке қалай ықпал етеді? 
 
4 тапсырма. "Мен Қазақстанның болашағын қалай 

көремін"тақырыбына шығарма жазыңыз. 
5 тапсырма."Қазақстанның 100 жаңа есімі" кітабын шығару. Біздің 

республикамыздың табысты адамдардан кімді "Қазақстанның 100 жаңа есімі" 
кітабына енгізгіңіз келеді? Сіздің шығармашылық жобаңыз жеке немесе 
топтық болуы мүмкін. Әр түрлі жолмен орындауға болады. Сіз жұмысты 
қолмен жазылған кітап түрінде өз қолыңызбен жасай аласыз; кітапты 
аппликациямен рәсімдей аласыз; кітапты компьютерде жасап, принтерге 
басып шығара аласыз. 

 
Бөлім бойынша қорытындылар 
 
Алғаш рет Мәңгілік құндылықтар туралы сұрақты Сократ қойды, ол 

оны философиясының басты нүктесіне айналдырды және оны жақсылық 
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деген сұрақ түрінде тұжырымдады. Сократтың арқасында "жан" ұғымы 
моральдық мәнге ие болды, ол үшін жан – бұл "мен" саналы, ар-ождан, 
мораль. 

Мәңгілік құндылықтар - бұл білімді құрайтын жанның қазынасы. Бұл 
құндылықтар қай уақытта және қай жерде туылса да, әр адам үшін 
мәңгілік, маңызды. 

Сонымен, Конфуций үшін білім мен ізгілік біртұтас және ажырамас 
болды, сондықтан ол өзінің өмірін философиялық сенімдеріне сәйкес құрды 
және ол ілімнің ажырамас бөлігі болды. 

Философия ол үшін адамның санасына әсер ететін идеялардың моделі 
емес, философтың мінез-құлқынан ажырамас өсиеттер жүйесі болды. 
Конфуций жағдайында оның философиясы мен адам тағдыры арасында тең 
белгі қоюға болады. 

Адамзат тарихында өзінің рухани-адамгершілік табиғаты мен 
шығармашылық әлеуеті бар, даналық, жүрек тазалығы, тыныштық, қанағат, 
шынайы махаббат пен мейірімділік сияқты қасиеттерге ие, адам кемелдігінің, 
жердегі тағдырын түсінудің үлгісіне айналған ұлы тұлғалардың көптеген 
мысалдары бар. 

Жер бетіндегі басты мақсаты - науқастарға және кедейлерге көмектесу 
деп санайтын және көптеген азап шеккендер үшін" мейірімділік періштесі " 
болған адам, адамзатқа шынайы қызмет етудің мысалы ретінде-Тереза ана. 

Нобель дәрісінде Тереза ана христиандық сүйіспеншілік туралы айтты-
оның жұмысының қозғаушы күші, бұл әр адамның өміріне деген 
сүйіспеншілік пен құрмет, бұл жалпы әлемнің шарты. 

Данышпан тұлға, ХХ ғасырдың Жарық ғалымы, Нобель сыйлығының 
лауреаты Альберт Эйнштейн өзінің қызы Лизерлге жазған хатында: 
"Сүйіспеншілік арқылы ғана біз өмірдің мәнін таба аламыз, бейбітшілікті 
және кез-келген ақылға қонымды немесе сезімтал тіршілік иесін сақтай 
аламыз, өркениетіміздің өмір сүруіне көмектесеміз" деп жазды. 

Мұндай дана сөз бар: егер сіз кез-келген халықтың болашағы туралы 
білгіңіз келсе, оның шынайы ойшылдарының қазіргі уақытта қалай өмір 
сүретінін біліңіз. Өйткені, олар бүгін бола отырып, ертеңгі күн үшін 
жасайды. Олар бүгін өз халқының ертеңін анық көріп отыр. Олар бүгін 
ертеңгі күнді не күтіп тұрғанын шынайы және батыл айтады. Жаһандану 
дәуірінде мәдени бірегейлікті сақтау-ұлттық саясаттың басым міндеттерінің 
бірі. Ең бай дәстүрлер, мәдени мұра - бұл ұлттық ерекшеліктің негізін 
құрайды. Бүгінгі уақытта Ұлы дала кеңістігінде Абай Құнанбаевтың " Адам 
бол!» ұраны өзекті болып келеді. 

Қазақстанның егемен мемлекет ретінде өмір сүрген кезеңінде елдің 
рухани жаңғыруы, өзінің тағдыры мен өзінің өмір сүруін анықтау, сондай-ақ 
бұл біздің ұлттық мүдделеріміз бен рухани-адамгершілік 
құндылықтарымызға сай болу мәселелері ерекше өткір көтерілді. 

ҚР ҰҒА академигі Ж. М.Әбділдин: "Әлемдік мәдениетке әрбір халық 
өзінде бар ең құнды, қайталанбас нәрсені енгізеді. 
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Осы орайда қазақ халқы да адамзаттың рухани мәдениетіне өз үлесін 
қосты. Әл-Фараби, Ахмет Яссауи, Бұқар жырау, Шортанбай, Ш. Уәлиханов,  
Ы. Алтынсарин, Абай, Ш. Кудайбердыев, А. Байтұрсынов, С. Торайғыров, С. 
Сейфуллин, М.Жұмабаев, М. Әуезов және басқалары". 

 
Ұсынылған дереккөздер: 
 
1. Н. Назарбаев. "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" мақаласы. 
2. М. Әуезов "Абай Жолы". 
3. Ш. Құдайбердиев "Үш ақиқат". 
4. Ы. Алтынсарин "Қыпшақ Сейітқұл", "Надандық", "Өтіріктің зияны". 
5. И. Е. Суриков "Сократ ""Керемет адамдардың өмірі" сериясы.  
6. Адамгершілік-рухани білім беру порталы www.ozin-ozi-tanu.kz. 
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ТҰЛҒАНЫҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫ 

 
 
 
 

Бөлім 
Бөлім жағымды, ажыратушы және 

интуитивті ойлауды дамытуға арналған. Осы 
бөлімнің материалын терең игере отырып, 
студенттер өздерінің эмоцияларын басқара 
алады және қазіргі сәтті "осында және 
қазір"қолдана алады. Материалда ой, сөз 
және іс бірлігінің, сондай-ақ қоғамға риясыз 
қызмет етудің жарқын үлгісі бола алатын 
Қазақстанның көрнекті қайраткерлері туралы 
ақпарат бар. 

 
 

Оқу мақсаттары:  
– «дұрыс әрекет» ұғымына тән құндылықтарды,  сапасын білу 
–  ойдың, сөздің, істің бірлігі қажеттілігін түсіну; 
– эмоцияны басқарудың негізі ретінде ақыл мен ақылдың табиғаты 

туралы білу; 
– ішкі тыныштықты түсіну әдістерін қолдану; 
– "ішкі тыныштық" құндылықтарына тән қасиеттерді білу; 
– Көңілді тоқтатып және ойды шоғырлануды білу; 
–  эмоцияны басқарудың негізі ретінде ақыл мен ақылдың табиғаты 

туралы білу; 
–  ішкі тыныштықты түсіну әдістерін қолдану; 
–  сүйіспеншілік туралы өмірдің энергиясы ретінде білу; 
– сүйіспеншілік құндылығына  тән қасиеттерді білу; 
– адамның рухани-адамгершілік дамуы оны жетістікке жетелейтінін 

түсіну; 
–  ой мен іс-әрекеттегі адалдықты дамыту. 
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§2.1 Көркем мінез – білімді сақтайтын сенімді сауыт 
 

 Лайықты көркем мінезді қалай қалыптастырып тәрбиелеу 
 Дұрыс әрекет -  ар-ожданның дауысына сәйкес келетін әрекеттер.  
 Ой, сөз, іс бірлігі. "Болу, істеу, сөйлеу"деген нені білдіреді.  
 Б.Франклиннің өзін-өзі жетілдіру бағдарламасы. 
 

Ой сөзге айналады! Сөз іске айналады! Іс әдетке айналады! Әдет 
мінезге айналады! Мінез өмірге айналады! 

Такерей 
 
 

 Ежелгі қариялар шынайы білім әр түрлі ақпарат пен құнды 
ақпарат емес, бұл адам мінезінің белгілері екеніне сенімді болған. 

 Адам тәрбиелеген мейірімділік немесе "алтын" мінез – құлық белгілері 
- бұл біздің ең жоғары "мен" үшін ең маңызды құндылық. Сондықтан біздің 
өмірлік тағдырымызды жүзеге асыру жолы және оның ең жақсы мінез – 
құлық белгілерін дамыту жолы болып табылады. 

 Адамның жетістіктеріне арналған барлық дерлік әдебиеттер XIX 
ғасырдың соңына дейін "Мінез этикасына"арналды. Яғни, адамды тұрақты 
табысқа жетелейтін, бедел мен құрметті арттыратын осындай мінезді 
тәрбиелеу. 

 XIX ғасырдың сәттілік теоретиктерінің ұраны "көрінгеннен жақсы 
болу". 

 ХХ ғасырда сәттілік туралы ғылым тез әрекет ете бастады, бірақ 
имиджді құрудың тұрақты әдістері мен құралдарымен (биліктен 
айырмашылығы), сананы айла-шарғы жасау, жағымпаздық, қатаң келіссөздер 
(кез-келген жағдайда жеңіс) және т. б. болды.Ол кездің ұраны "Ең бастысы 
имидж!"және "болғаннан гөрі жақсы болу"... Бірақ қазіргі "жеке этика" 
әкелетін мұндай жетістік тұрақсыз және қысқа мерзімді. Сондықтан адамның 
табиғаты жеке тұлғаның тұрақты дамуының негізгі факторы болды және 
болып қала береді. 

 Адам материалдық табиғаттың басқа патшалықтарының өкілдерінен 
несімен ерекшеленеді? Біз минералдардан, өсімдіктерден және жануарлардан 
несімен ерекшеленеміз? "Рухтандырылмаған" минералды табиғаттан, флора 
мен фаунадан айырмашылығы, адам неғұрлым күшті ақылға ие, тек ойланып 
қана қоймай, сонымен бірге ол не туралы және қалай ойлайтыны туралы 
ойлана алады. Адамдардың ақыл-ойының дамуы арқасында қазіргі 
өркениеттің барлық жетістіктері мүмкін болды. Бірақ бұл бәрі де емес: 
логика мен ақыл даналықтың қасиеттерін табуы керек, адамның ақыл-ойы 
ақылға айналуы керек. Қазіргі білім адамды негізінен жаңа білім, жаңа 
ақпарат алуға бағыттайды... Егер адам ақыл-ойдың белгілі бір қасиеттерін 
дамытпаса, ол  адам білімге " толы" болса да, балаға немесе тіпті гранатасы 
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бар маймылға ұқсайды. Нағыз ақыл-парасат арқылы данагерлер білім мен 
ақпаратты емес, "алтын мінезді кейіпкердің"жақсы қасиеттерін түсінді. 

 Шынайы білім - бұл адамның мінез-құлқының ең жақсы қасиеттерінің 
білімі, ал ғылымдардың ішіндегі ең пайдалысы – нақты адамға, адамға тән 
мінез-құлықтың ең жоғары идеалдарына сәйкес әрекет ету ғылымы. 

 Адамның құрылымында бес деңгейді бөлуге болады: физикалық, 
эмоционалды, психикалық, айырмашылық деңгейі (ақыл) және рухани 
деңгей. Бұл құрылым иерархиялық болып табылады, яғни жоғары деңгейлер 
төменгі деңгейлерді басқара алады, соның ішінде оларды өз міндеттерін 
шеше алады.  

 Мысалы, ақыл-ой ақыл-ойды басқаруы керек, өйткені ақыл-ой жақсы 
мен жаманды, пайдалы мен зияндыны ажырататын күшке ие. Ақылда бұл 
күш жоқ, сондықтан ақыл көзді көру, құлақты есту, яғни бес сезім 
мүшелерінен келетін эмоциялар мен әсерлер үшін жүгіруге бейім.  

 Мысалы, сіз сабақ оқуға отырасыз, досыңыз (қызыңыз) сізге қоңырау 
шалып, киноға баруға шақырады. Киноға бару көңілді, оңай және ешқандай 
күш – жігерді қажет етпейді, ал сабақ алу - бұл тәртіп пен ерік-жігерді 
дамытатын күш. Сондықтан ақыл бірден бәрін тастап, киноға жүгіруге 
дайын, ал ойда: ақшаны қайдан алуға болады, не кию керек және т. б. ойлар 
пайда болады. 

Бірақ сіздің ойыңыз тыныш айтады: "Сабақ жасау керек, ертең тест, 
жексенбіде кинотеатрға баруға болады және т. б.» Таныс жағдай ма? Мұнда 
таңдау сіздікі: сезім мен эмоциялар туралы ойлаңыз немесе ақылдың 
дауысын тыңдаңыз. 

 Жоғарыда айтылғандардың бәрін көрсететін қызықты ұқсастықты 
қарастырыңыз: дене – бұл арба, эмоциялар (5 сезім мүшелері) –арбада 
жегілген жылқылар, ақыл – тізгін ,ақыл-ой – доңғалақтары,ең жоғарғы мен – 
арбаның иесі.  

Егер күйме доңғалақтарды басқаруды тоқтатса, тізгінмен не болады? 
Әрине, арба өздері жылқылармен жұмыс істеп басқара алмайды, өйткені оны 
басқаратын күш жоқ, онда жылқылар өздігінен арбаны шұңқырға түсіріп не 
қағылуы мүмкін.  

Егер адамның ақыл-ойы әрдайым эмоциялар мен сезімдер туралы 
болса, онда адам ақылсыз өмір сүреді және жердегі тағдырын жүзеге асыра 
алмайды. 

 Сіздің ойыңызды тыңдау өте маңызды. Бірақ ақыл-ойды да дамыту 
керек! Ақыл-ойды қалай дамыту керек? Жақсы кітаптар оқу, шынайы 
көшбасшылардың мысалдарынан шабыт алу, лайықты және текті адамдармен 
қарым-қатынас жасау. 

 Көбінесе біз өткен өмірімізде ақыл-ойды адастырамыз немесе 
болашақтың әртүрлі суреттерін ұсыну арқылы алаңдаймыз. Біз мұнда қазіргі 
маңызды сәтті жіберіп аламыз. 

 Неліктен бұл сәт соншалықты маңызды? Өйткені шын мәнінде біз 
әрқашан осындамыз және қазір, яғни біз әрқашан қазіргі сәтте боламыз! 
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Бұрын біз "осында және қазір" болдық, ал болашақта "осында және қазір" 
боламыз. Бірақ біздің ақыл-ойымыз қазіргі сәттен үнемі қашып кетеді және 
"өткен- қазіргі - болашақ" виртуалды әлемінде жүреді. Біздің өмірімізде 
тұтастық жоқ, денеміз осында және қазір, ал ақыл өткенге немесе болашаққа 
қашып кетеді.  

 Мысалы, сіз "осында және қазір" сабақта отырасыз, ал ойларыңыз 
дүкенде (болашақ) жүреді немесе досыңызбен (өткен шақта) басталған 
жанжалды жалғастыра бересіз... таныс па? Сабақтың тақырыбын 
қаншалықты жақсы меңгергеніңіз туралы ойланыңыз. Әрине, сіз мұғалімнің 
не туралы сөйлескенін де білмейтін шығарсыз. 

 Осылайша, біздің шынайы өмірімізде біз оның көп бөлігін яғни 
"осында және қазір"өткізіп жібереміз. 

 Сондықтан біз қоршаған әлемнің сұлулығын байқамаймыз, 
айналамыздағы адамдардың сезімдерін байқамаймыз, өзімізді, шынайы 
бүгінімізді байқамаймыз.  

Бізді "осында және қазір" болуға кедергі келтіретін, әрдайым наразы 
мазасыз ақыл. Көбінесе біз бұл ақыл деп ойлаймыз. Бірақ біз ақыл емеспіз, 
өйткені біз ақыл-ойды байқап, оны басқара аламыз! Біз ақылдан да артықпыз! 

 Дәл қазір біз өзіміздің шын мәнімізді, сондай-ақ қуаныш пен тұтастық 
пен кемелдіктің мақсат емес, қазіргі шақ шындық екенін түсінеміз. Кез – 
келген өмірдің басты мақсаты – бақытын табу, кез-келген қарым-қатынастың 
басты мақсаты-қарым-қатынастың оң дамуы, сондықтан өміріңіздің әр сәтін 
қазіргі сәттің толықтығы, тұтастығы мен сұлулығында өмір сүру өте 
маңызды. 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 
1. Сіз ежелгі арийлердің шынайы білім әр түрлі ақпарат пен құнды 

ақпарат емес, бұл адам мінезінің белгілері деген пікірімен келісесіз бе? 
2. Сізге қандай мінез-құлық белгілері тән? 
3. Сіз қалай ойлайсыз, мінезді қалыптастыруға бола ма? Немесе бұл 

генетикалық тұқым қуалаушылық па?  
4. Адамның иерархиялық құрылымының бес деңгейін атаңыз. 
3. Ақыл деген не? 
4. Ақылдың тыныштығын қалай сақтауға болады? 
5. Неліктен "осында және қазір" өмір сүруді үйрену маңызды? 
6. Қазіргі  шақтың күш қандай? 
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НақылдаТәмсіл Өсиет әңгіме? 

 
Бір кәрі шаруадан оның жалғыз жылқысы қашып кетіп, оны іздейді, 

бірақ таба алмады.  
"Байғұс, сізде қандай қайғы бар!"- деп күрсінді ауылдастары.  
"Сіз не туралы?"- деп жауап берді шаруа, - менде қайғы жоқ, мен 

қашып кеткен атты іздеп жүрмін!»дейді.  Біраз уақыттан кейін аттың өзі оған 
шауып келді, бірақ жалғыз емес, өзімен бірге күшті жас атты алып келді. 
"Сізде қандай қуаныш бар! – деп ауылдастар таңырқайды. "Жылқы мүлде 
болған жоқ, бірақ бірден екеуі пайда болды". "Сіз не туралы? – деп шаруа таң 
қалды. - Нені атап өту керек? Қазір менің қорамда екі жылқы тұр, мен оларды 
тамақтандыруға барамын". 

 Бірақ бұл шаруаның ұлы жаңа атқа мініп, құлап, аяғын сындырды. " 
Байғұс, – деп көршілер тағы да таңырқайды, - қандай бақытсыздық!" «Мен 
бақытсыздықты көріп тұрған жоқпын, – деп жауап берді шаруа, - тек 
ұлымның аяғы сынды, оны емдеу керек".  

Сол кезде соғыс басталды, барлық жас жігіттер соғысқа алынды, тек 
кәрі  шаруаның ұлы үйде қалды…    

 
Әңгімелесуге арналған сұрақтар 
 
1. Сіз "Өмір – бұл ағаштың өсуі немесе жұлдыздың жарылуы сияқты 

бейтарап оқиғалардың ағымы "деген пікірмен келісесіз бе? 
2. Біздің айналамыздағы оқиғалар қандай да бір мәнге ие болған кезде – 

оң немесе теріс жағы? 
3. Уэйн У. Дайер былай дейді: "Шекті емес, жаһандық ойлаңыз. 

Басқаша қарайтын, әртүрлі тілдерде сөйлейтін, әртүрлі діндерге ие адамдар 
біздің бөлігіміз болып табылады. Біз осында және бүгін бірге тұрмыз. Үлкен 
махаббаттың көз алдында сүйіктілер жоқ" 

Сіз "Қазір жер тұрғындары бір-біріне бұрынғыдан әлдеқайда жақын" 
деген пікірмен келісесіз бе? 

 
Шығармашылық тапсырма 
Ғаламдық технологиялар дәуірінде қашықтықтар рөл атқармайтынын 

дәлелдеуге тырысып, тәжірибе жасаңыз. Негіз ретінде "алты қол алысу" 
ережесін алыңыз. 

 
 

Әлем және ақиқат философиясы 
 

 Сіздің пікіріңіз маған қатты қарсылық білдіреді, бірақ оны айту 
құқығыңыз үшін мен өз өмірімді құрбан етуге дайынмын (Вольтер). 
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Қарым-қатынастың кез-келген әдісі сіздің ойыңызда түбегейлі 
ұстанымдар өзгермейінше сіз үшін пайдасыз болады. Сіз ақылды 
болмайынша, сіз жеңгіңіз келеді. Сондықтан сіз әрқашан жеңілесіз. 

Бірақ басқа жол бар - әлем мен шындықтың жолы, және оның 
философиясы: 

Жеңуге емес, шындықты табуға тырысыңыз. Жеңіс, сіздікі немесе 
оның ақиқаттының жеңісі емес, тек біреуі екіншісін құлатқан нәрсе. Ал, не 
болады? Қателескен де жеңе алады. Ия, және шындық ақиқат емес… 

Әңгімелесушінің не айтқысы келетінін түсінуге тырысыңыз, егер 
сіз онымен келіспесеңіз де, оған өз ойларын айтуға көмектесіңіз. 
Таңқаларлық дүние бұл әңгімелесушіні сендірудің ең тиімді әдісі болып 
табылады. 

"Мен сенің одақтасыңмын, маған бәрі ұнайды, бірақ бұл түсініксіз...", 
шын мәнінде, сіз оған қарсысыз. Бірақ бұл формада сіз оның одақтасысыз 
және оны түсінгіңіз келеді. 

Сіз қарама-қайшылықтан аулақ боласыз және өзара түсіністікке қол 
жеткізесіз. 

Бұл үшін: 
Ол дұрыс емес, қателеспейтін нәрсені іздеңіз, келіспеуге емес, 

келісуге тырысыңыз. Барлығына  дайын жауап  «жоқ!»деп жауап беретін 
адаммен өмір сүру қиын. Көптеген адамдар үшін ол рефлекс сияқты 
автоматты түрде ұшады; бірақ " иә!" жауабы да рефлексивті түрде және бұл 
әдеттегі"Иә, бірақ..." ойынынан гөрі көп нәрсе болсын. 

Өзіңіздің қателіктеріңізді мойындаңыз және сыни талқылауды 
сұраңыз. Мынаны жиі  қолданыңыз: " Мүмкін мен қателескен шығармын, 
бірақ кеңесейік ... меніңше ... сен қалай ойлайсың? Сонымен? Олай емес пе? 
Талқылайық!» 

Қысым көрсетпеңіз, тек дәлелдер арқылы әсер етіңіз, әсер етіп қоймай 
ынталандырыңыз.  

Егер сіз келіспесеңіз және қарсылық білдіргіңіз келсе: 
 әңгімелесушіні түсінгеніңізге көз жеткізіңіз. Сіз мұны айтқыңыз 

келеді …» 
 оның дұрыс айтқанындағы келісетін тұстарын  "Ия, мен 

келісемін…»деп айқындаңыз 
 келіспейтіндігіңізді сыпайы түрде білдіріңіз. "Бірақ маған келісу 

қиын "немесе" бұл маған түсініксіз» 
 неліктен сіз оның пікірімен келісе алмайтындығыңызды түсіндіріңіз, 

егер ол қызығушылық танытса, өз ұстанымыңызды айтыңыз. 
Әрине, нақты өмір үшін бұл алгоритм ұзақ. Бірақ егер сіз оны 

игерсеңіз, келіссөздеріңіз қысқа әрі тиімді болады. 
Келіспеуге емес, келісуге тырысыңыз. 
Жеңіске емес, шындыққа және бейбітшілікке ұмтылыңыз. 
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Қалай кеңес беруге болады 

 
Шынайы әулиелер әрқашан адамдарға өмірде не істегендерін ғана 

үйретті. Сондықтан олардың кеңестері күшке ие болды.  
 Бірде аудандағы барлық адамдар құрметтеген данагөйге кедей әйел 

баламен бірге келіп былай айтады: 
- Ұстаз, менің ұлым күн сайын кәмпит жегісі келеді. Бұл әдет оның 

тістерін бүлдіре бастайды. Сонымен қатар, кәмпиттер өте қымбат және оған 
көп ақша кетеді. Мен ұлыма  қалай түсіндірсем де, өтінсем де, жазаласам да  
бәрі нәтижесіз болды. Өтінемін, кеңес беріңіз.  

 Әулие балаға мұқият қарады, бірақ онымен сөйлесудің орнына әйелден 
екі аптадан кейін ұлымен бірге келуін өтінді. 

 Екі аптадан кейін әйел баланы қайтадан алып келді. Ақсақал оған 
мейірімділікпен қарап, былай деді: 

- Менің қымбатты ұлым. Сіз анаңызды күн сайын кәмпит сатып алуға 
мәжбүр етесіз бе? 

 Бала басын төмен түсіріп, айтты: 
- Иә, ұстаз 
- Сен ақылды баласың. Бұл кәмпиттер тістеріңді бүлдіретінін білесің. 

Анаңыз да бұл туралы алаңдайды. Егер ол күн сайын кәмпиттерге ақша 
жұмсаса, онда ол басқа қажетті заттарды – кітаптарды қалай сатып ала алады. 
Киім мен жақсы тамақты қалай алады? Сенің ойыңша, қателік жасап жүрген 
жоқсың ба? Данышпанның сөздері баланың жүрегіне әсер етті. Ол оған кінәлі 
қарап, жауап берді: 

-Иә 
- Бүгіннен бастап кәмпит сұрауды тоқтатасыз ба? 
 Бала күлімсіреп, былай айтты: 
- Иә, ұстаз, бүгіннен бастап мен анамнан кәмпит талап етуді 

доғарамын, оларды жемеймін. 
Данышпан қария баланы өзіне сүйіспеншілікпен жақындатып, былай 

деді: 
- Ұлым, сен жақсы баласың. Сен үшін не жақсы, не жаман екенін 

түсінесің. Сен бақытты адам болып өсетініңді білемін. 
 Бала бақшаға кеткен кезде оның ризашылық білдірген анасы 

данагөйден:  - Ұстаз, неге бізден осы бірнеше сөзді айтпас бұрын екі апта 
күтуімізді сұрағаныңызды түсіндіріңіз? 

 Әулие күліп, жауап берді: 
 – Сіз маған екі апта бұрын келгенде, маған адамдар әкелген 

кәмпиттерді жегенді ұнататын едім. Мен баладан күн сайын өзім жасаған 
нәрсені жасамауды қалай сұрай аламын? Сондықтан мен сол күннен бастап 
кәмпит жеуді доғардым. Бұл маған ұлыңызға жақсы кеңес беру үшін күш 
берді. Біз өзіміз сынап көрген нәрсені ғана уағыздаған кезде ғана біздің 
сөздеріміз шынайы мағынаға ие болады және тыңдаушыларға жетеді. 
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Бұл әулие  адамның үлкен сабағы болды. 
 
Әңгімелесуге арналған сұрақтар 
 
1. Неліктен данышпан әйелдің өтінішін бірден орындамады? 
2. Неліктен ол кәмпиттерден бас тартуды шешті? 
3. Мұндай әулиелер арасында адамдарға қызмет етудің мәні неде? 
4.  Біреу темекі шегудің зиянды екенін айтқан кезде, бұл сөздер 

әрқашан күшке ие бола бермейді? Неліктен, ойланыңыз? 
5. Қандай жағдайда кеңес адамға әсер етеді? 
6. Жақыныңыздың игілігі үшін бір нәрседен бас тарта алар ма едіңіз? 
 

 
 Адам бақытының факторларын екі түрге бөлуге болады: сыртқы 

және ішкі. Факторлардың сыртқы шеңберіне адамның материалдық әл - 
ауқатының деңгейі, әлеуметтік және отбасылық жағдайы, оның еңбек 
қызметі және т.б. Ішкі шеңбер адамның моральдық-психологиялық және 
рухани әлемін: ақыл, ерік, мінез, темперамент, адамгершілік қасиеттерін 
сипаттайды. 

 Өмірлік тәжірибе көрсеткендей, материалдық байлыққа қарамастан, 
ақшаны бәрінен жоғары қоятын адамдар, басқа маңызды нәрселері бар 
адамдарға қарағанда әлдеқайда бақытсыз. Адамның байлығы ақша 
мөлшерімен ғана анықталмайды, адамның нақты капиталы – оның білімі, 
рухани әлемі, кәсіби құзыреттілігі, бәсекеге қабілеттілігі. 

 Американдық психолог А. Маслоу адамның өмірлік қажеттіліктерінің 
иерархиясын нақты анықтады. Оның пирамидасының негізінде 
физиологиялық қажеттіліктер (аштық, шөлдеу, киім, баспана), ал ең жоғарғы 
жағында – өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тану қажеттіліктері жатыр. 

...Адам сырттан көмек күтпеуі керек, бірақ өз проблемаларын өз 
күшімен белсенді түрде шешіп, өз тағдырын, өз бақытын жаратушы болуы 
керек... Басқаша айтқанда, бұл адамға дайын тауарлар бермеу керек, 
осылайша тәуелді қарым-қатынастарды қалыптастырып, оған құрал, кілт, 
өмір сүру құралдарын өз бетінше алу әдісін сатып алуға көмектесу керек 
дегенді білдіреді. 

 Ақша, материалдық әл-ауқат өзін-өзі мақсат ретінде емес, адамның 
өзін-өзі сәтті жүзеге асыруының, бақыттың толықтығына қол жеткізудің 
құралы ретінде қарастырылуы керек. 

 
Әңгімелесуге арналған сұрақтар 
 
1. Конфуций адамға көмектесу үшін оған "Балық емес, балық аулау 

таяқшасын" беру керек екеніне сенімді болды. Сіз философтың пікірімен 
келісесіз бе? Бұл сөздің даналығы неде? 
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2.Артур Шопенгауэрдің сөзі дұрыс па: "Адамдар өздерінің ақыл-ойы 
мен жүрегін қалыптастырудан гөрі өздерінің байлығын алу туралы мың 
есе көп қиындық тудырады, бірақ біздің бақытымыз үшін адамда не бар 
екендігі сөзсіз маңызды". Ал сен үшін ең маңыздысы не? Адам рухани 
және материалдық байлықты біріктіре ала ма? Мысалдар келтіріңіз. 
3.Сіз үшін ақша дегеніміз не: мақсат немесе құрал? 
4.Сіз "Кедейлік кемшілік емес"деген сөзге қалай қарайсыз? 
5.Сіз қандай адамды шынымен бай деп санайсыз? 
 
Практикалық тапсырмалар: 
 
1  тапсырма. Зерттеу жобасы "Біздің колледждегі ең танымал есімдер. 

Есімдер адам мінезіне әсері бар ма?». 
 
2 тапсырма. С. Маршак аударған ағылшын ақыны Р. Киплингтің 

өлеңін оқыңыз. Онда қандай хабарлама бар? Өлеңдегі қай сөз бірнеше рет 
қайталанады? Неліктен? Автор адамға қанша қажетті қасиеттерді тізімдейді? 
Олардың қайсысын басты дүние ретінде айта аласың? 

Өлең мәтінін пайдаланып кестені толтыр.  
Өлеңді жаттаңыз. 

1 кесте. 
 

Болған... Егер... Адам мінезінің қасиеттері 
   
 

Мінез 
Ә.Асылбек 

Сендім бе екен біреуге – сенем мықтап, 
Ердім бе екен біреуге – ерем мықтап. 
Әсте, екі сөйлеуім мүмкін емес, 
Сенімімді селт етпей өлем құптап. 
Кетістім бе біреумен – оралмаймын, 
Қаңтардағы бұрқасын борандаймын. 
Бірде жайсаң, сылыңғыр бірде лайсаң, 
Әрі-сәрі бұлыңғыр бола алмаймын. 
Ұнаттым ба біреуді – қатты ұнатам, 
Шат бұлағын көңілдің шапқылатам. 
Ақ жарылып алдында атқан таңдай, 
Күміс күйді кеудемнен атқылатам. 
 
Белдік керек адамға, 
Белдік керек, 
Белді бекем буатын теңдік керек. 
Егер, белдік болмаса, нетер едік? 
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Былқ-сылқ етіп, болбырап кетер едік. 
Кеңдік керек заманға, 
Кеңдік керек, 
Батыл басып жүретін теңдік керек. 
Егер, кеңдік болмаса, нетер едік? 
Көсіле алмай, құрысып өтер едік. 
Елдік керек әманда, 
Елдік керек, 
Ел менен ел жарасар теңдік керек. 
Егер, елдік болмаса, нетер едік? 
Қырқ пышақ боп қырқысып өтер едік. 

 
 

 
Уэйн У. Дайер 

Өміріңізді өзгертудің 101 тәсілі (үзінділер) 
 

6. Күнәларыңыз үшін өзіңізді кешіріңіз. Осы қателіктерге сіз 
шығаратын тұжырымдар тұрғысынан қараңыз. Өзіңізді қорлауды 
тоқтатыңыз. Өзіңізді өзімшілдіктен босатыңыз. Еркін болу туралы шешім 
қабылдаңыз. 

7. Бұрынғы ақиқатты жазыңыз: "Өзіңіз үшін бақыт іздеген кезде, ол 
сізден алшақ болады. Егер сіз оны басқалар үшін іздесеңіз, ол сізді табады" 
және оны күнделікті оқып шығыңыз. 

10. Есіңізде болсын, реніш тәртіпсіздікке әкеледі, ал байланыстар 
бейбітшілікке әкеледі. Егер сіз біреуді ашуландыратын болсаңыз, 
қаншалықты қиын болса да, бұл туралы адамға айту үшін жұмыс жасаңыз. 

11. Өзгелерді ұнатудың орнына, өзіңізге риза болу үшін жұмыс 
жасаңыз. Өзіңізге айтыңыз: "Мен =  бұл менмін және қарым-қатынас кезінде 
басқаларды ренжітпегенім жақсы". 

15. Табиғатқа жүгініңіз. Ормандарда көбірек уақыт өткізіңіз, тауларды, 
шалғындарды аралаңыз немесе жағажайда жалаң аяқ жүріңіз. Табиғат 
сұлулығын "сіңіруге" уақыт бөлген кезде, сіз өзіңізді растау үшін осы заттар 
мен жинақтардың қажет екендігіне сенімді боласыз. 

16. Кінәні іздеуге деген ұмтылысты тастаңыз. Сіз өзіңіздің 
жаратушыңыз екеніңізді біліңіз өмір және махаббат сізде бар. Сіздің 
сеніміңіз сіздің әдетіңізді жеңеді. 

17. Рухани әлемнен келетін ең маңызды басшылықты ұстаныңыз: 
"Жақыныңды өзің сияқты сүй". Оны күнделікті ұстанымыңызға 
айналдырыңыз. 

19. Болашақ туралы ойламаңыз және оны өз арнаңызға жіберіңіз. Оның 
орнына, өзіңізге бүгінгі күннен көбірек ләззат алуға уәде беріңіз. Нәтижеге 
алаңдаған кезде бір нәрсені аяқтау қиын. Сіз тыныш және бейбіт болған 
кезде сізді жігерлендіреді және тиімді етеді. 
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26. Қорқыныш пен кінә сезімдерін  махаббат, кешірім мен 
мейірімділіке ауыстырып үйреніңіз. Егер сіз өткенге кінәлі сезінсеңіз, онда 
сіз өзіңіздің өміріңізде шатасып жатқаныңызды еске түсіріңіз. Кінәні өзіңізді 
кешіруге ауыстырыңыз және болашақта одан аулақ болуға ант беріңіз. 

 
 

Жанның мерекесі 
(қысқартуда) 

А. Сент-Экзюпери 
 
 Испанияның азаматтық соғысы кезінде мен корреспондент болып 

жұмыс істедім болды, сол кезде осы оқиға болды. Тиісті рұқсатсыз түнгі 
сағат үш шамасында қандай да бір құпия техника тиелген тауар 
станцияларының бірінде болдым. Барлығы өте қарапайым болды. Мені жан-
жағымнан жұдырыққа қысқандай қоршап алғанын да байқамай қалдым. 
Карабиннің ішіме тірелгені соншалық, айналадағы тыныштыққа мән бердім.  

Мен қолымді көтердім. 
 Көп ұзамай мені күзет бекетіне айналған жертөлеге апарды. Маған 

нақты қауіп төніп тұр ма, жоқ па? Олар қандай да бір шешім қабылдады ма? 
Қандай? 

 Мен олар туралы ештеңе білмедім, бірақ олар адамдарды бекер атып 
тастайтынын білдім. Содан кейін мен мұның бәріне нақты бір нәрсені қарсы 
қоюым кем дегенде айқайлап, мені шынайы болмысымды мойындау үшін 
біртүрлі қажеттілікті сезіндім. Мысалы, менің жасым қанша екенін айтқым 
келді. Адамның жасы -  өте маңызды! Бұл оның бүкіл өмірінің нәтижесі. 
Мен: "«Мен отыз жеті жастамын.  Міне, қандай жағдайға тап болдым!» 

 Міне, осы жерде ғажайып болды. О, керемет - бұл ең түсініксіз болды. 
Менде темекі болған жоқ. Менің конвойларымның бірі темекі шегіп, мен 
одан қимылмен темекі сұрадым, және сәл жымидым. Ер адам алдымен 
түзелді, қолын баяу маңдайына тигізді, содан кейін ол менің галстукіме емес, 
менің бетіме қарап, менің ең үлкен таңданысыма да күлді. Бұл атып келе 
жатқан таң сияқты еді. 

 Ештеңе өзгерген жоқ, бәрі де өзгерді. Шашылып жатқан қағаздар бар 
үстел тірілгендей болды. Керосин шамы жан біткендей болды. Қабырғалар 
тіріліп, көрінбейтін қан айналымы қайта жанданып, барлық нәрсені бір 
денеге байлап, олардың әрқайсысының мағынасын жеке-жеке қайтарғандай... 
ешкім орнынан қозғалмады, бірақ бір секунд бұрын маған антитоптикалық 
қорқынышты оқиғалар болып көрінген адамдар кенеттен жақын мазмұнға 
толды. 

 Айдауыл. Ол маған жымиды және бір сәтте тек құрал, қандай да бір 
құрал емес, кенеттен сәл ыңғайсыз, ұялшақ, сүйкімді ұялшақ жас болып 
шықты. Бұл террорист басқаларға қарағанда дөрекі емес. Бірақ онда оянған 
адам өзінің қараусыздығын анық көрсетті. 
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Біз, ер адамдар, көбінесе мызғымас сенімділік маскасын киюіміз керек, 
бірақ біз күмән, шешілмеу және қайғы-қасіретті білеміз… 

 Әлі бір де бір сөз айтылған жоқ. Сонымен бірге бәрі шешілді. 
Милиция маған темекі ұсынған кезде, мен алғыс ретінде қолымды иығыма 
қойдым. Мұз ерігендей, басқа милиционерлерді тағы да адам ретінде көріп , 
мен олардың күлкісіне, алдымда ашылған жаңа ел сияқты көрдім. 

 Мен олардың күлкісіне оралдым, ескі күндердегідей, біздің 
Сахарадағы құтқарушыларымыздың күлкісі. Бірнеше күн іздеуден кейін бізді 
тауып, мүмкіндігінше жақындағаннан кейін, жолдастар бізге қарай кең 
қадамдармен жүрді, алыстан олар қолдарына су құйған суды көрсетті. 

 Науқасқа қамқорлық жасау, қуғынға берілетін баспана, тіпті кінәлінің 
кешірімі осы мерекені жарықтандыратын күлімсіреу арқылы алады. Біз 
әртүрлі болсақ та, бізді біріктіретін күлімсіреу.  

 
Әңгімелесуге арналған  сұрақтар мен тапсырмалар: 
 
1. Сіздің ойыңызша, бұл оқиға немен аяқталды? Мәтіннің соңғы 

бөлігінің нұсқасын жазыңыз.  
2. Сіздің өміріңізде күлімсіреу адамды жақсы түсінуге көмектескен 

жағдайлар болды ма? 
3. Күлімдеу сізге өмірдің әртүрлі жағдайларында қалай көмектесетінін 

айтыңыз және күлімдеу қиын ба? 
4. Неліктен адамдар сирек күледі және жиі күлуді қалай үйренуге 

болады? 
5. Адамның түрінде және жанында күлгенде қандай өзгеріс болады? 
6. Күлімсіреу-адамдарды біріктірудің ең жақсы тәсілдерінің бірі деген 

пікірмен келісесіз бе? 
7. Неліктен олар күлімсіреу нұр бөлейді деп айтады? Солай ма? 
8. Егер "Көз – жанның айнасы" болса, онда күлімсіреген көздер не 

туралы айтады? 
 
 

Мінез-құлық - бұл әркім өзінің бет-бейнесін көрсететін айна. 
 

И. Гете 
 

 Айналаңыздағы адамдар сіздің ойыңыздың айнасы екенін 
ұмытпаңыз. Әлем сізге үнемі өз көріністеріңізді жібереді және оны негізінен 
айналаңыздағы адамдардың көмегімен жасайды. 

"Айна" әдісі - өзін-өзі танудың ерекше құқығы. "Айнаға" ұқсастық сізге 
басқа адамда көрген кез-келген теріс реакция сіздің өзіңізде  
қабылдамауыңызбен анықталатынын жақсы түсінуге көмектеседі. Егер басқа 
адамда бір нәрсе сізді тітіркендірсе, оны өзіңізден табыңыз. Өзгелерде, 
айнадағыдай, сізде не бар екенін оңай көресіз. Қарым – қатынастағы адамдар 
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- бұл бір-бірінің айнасы. Адамдар арасындағы қақтығыстардың жоғарылау 
жиілігі олардың көбінесе бір-бірінің айнасы екенін білдіреді. Әр адам белгілі 
бір дәрежеде өзінің мінез-құлқына мың және бір сылтау табуға тырысады, 
тек ол үшін сынға ұшырағандар сияқты әрекет ететінін мойындамайды. 

Кез –келген жағымсыз қарым-қатынас - бұл біздің жеке басымызды 
көрсететін айна. Біз айналамызға наразы болған кезде, біз өзімізді 
қанағаттандырмаймыз. Адамдарда байқағанымыздың бәрі бізде бар, жақсы 
да, әлі де жақсы болмаған дүние де.  

Адамның өзіне деген көзқарасы әрқашан оның басқаларға деген 
көзқарасымен сәйкес келеді. Кімде-кім адамдарға немқұрайлықпен қараса, 
шын мәнінде өз-өзін құрметтемейді. Айналаңыздағы адамдарға мұқият 
қарап, олар сіздің өзіңіз туралы идеяңызды бейнелейтінін көресіз. 

Айналаңыздағы әлем сіздің әлеміңіз болғандықтан, сіз көрген, естіген 
және сезген барлық нәрсе сіздің көрінісіңіз. Біз өмір сүріп жатқан әлем біздің 
жалғасымыз екенін және біз өз кезегімізде осы әлемнің жалғасы екенін 
білуіміз керек. 

Адамның ішіндегі нәрсені ол сыртынан да көреді, өйткені оның ішінде 
дүние, сыртында да көрініс табады. Адам мынаны түсінген кезде өмір туралы 
түсінік өзгереді: оның айналасында болып жатқанның бәрі оның ішінде 
болып жатқанның көрінісі; басқа адамдардан көргендерінің бәрі оның 
көрінісі. 

Біз басқа адамдардан көргеніміз өзімізде одан да айқын көрінеді. Бұл 
таңғажайып заңдылықты Иса 2 мың жыл бұрын байқаған: "Сіз ағаңыздың 
көзіндегі сабанды көресіз, бірақ өз көзіңізде ағашты көрмейсіз"деп айтқан. 

Біздің "ішкі әлеміміз "басқа адамдардың ұқсас" ішкі әлемдерін тартады. 
Біреуде "жаман" сезім болса, бұл сіздің ішіңізде "жаман" жағдай бар екенін 
білдіреді. Бұл өз кеңістігімнің "мен өзімді нашар сезінемін" дегенді білдіреді: 
бір жағынан, басқалардың бақытсыздығына жауап береді; екінші жағынан, 
екіншісінің бақытсыздығын тудырады. Бұл "ұқсастық" тек тартымды ғана 
емес, сонымен бірге "ұқсас" тудыратындығын тағы бір рет растайды. Адам 
басқа біреудің жаман нәрсесіне қуанса, бұл оның сүйіспеншілік қабілетін 
жоғалтқанын білдіреді. 

 Біреуге қуаныш сыйлаңыз, сіз өзіңізге қуаныш сыйлайсыз. Сіз берген 
кезде сіз ерекше қуанышпен қосыласыз, өйткені кез – келген сыйлық өзін-өзі 
айнаға айналдырады, яғни берген кезде сіз қуанасыз! 

 Адамдар әлеміндегі тәртіп әр адамның тәртібінен басталады. Өкінішке 
орай, бірақ қаншалықты алыс. Өз санамызды өзгерте отырып, біз әмбебап 
санаға – адамзаттың бүгіні мен болашағына үлес қосамыз. Мұны жүзеге 
асыра отырып, сыйақылар көп болатынын біліңіз. Адамзаттың барлық 
өкілдері жеңіске жетеді. 

 Сенетіндер бір-біріне тартылады. Өзіңізге сенгенде, сіз басқаларға 
деген сенімді арттырасыз. Бұл таңғажайып рефлексия заңы сенімнің бір 
адамнан екінші адамға ауысуында да көрінеді. Көбінесе адам "рефлектор" 
рөлін және "орындаушы" рөлін тек өзінің ғана емес, басқалардың да 
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қалауымен ойнайды. Мысалы, бала үйден кетіп, жазба қалдырады,жазбада он 
үйде ешкім жақсы көрмейтін сияқты көрінетіндігін жазады.. Зерттей келе бұл 
жағдай мынадай: сөйтсе, анасы  балалық шағында сол себепті үйінен кеткісі 
келіпті. Кейіннен ол осы импульсті басып және бұрынғы өмірлік жағдайында 
да осындай сезімге ие болған адамға (өзіне ұқсас) үйленді. Олардың ұлы 
ананың да, әкенің де жасырын қалауының өзіндік "рефлекторы" және 
"орындаушысы" болды. Үйден кету үшін жаза түрінде "көмек" көрсеткеннен 
кейін, баланың үйден кетуге деген ықыласы уақытша төмендеді, бірақ іс 
жүзінде ол түпсана деңгейіне өтті. Ол үйден үш рет қашып кеткен итке 
берілді. Барлық отбасы мүшелеріне регрессия маманы (өткенге оралу) білікті 
көмек көрсеткеннен кейін ғана ит үйден қашуды тоқтатты. 

"Ішінде не болса, сыртында да сол". Егер адамның өзі даулы болса, 
онда ол айналасындағы адамдардан көреді және сол сияқты айналасында 
даулы қарым-қатынас орнатады. Бізді қоршаған адамдар біздің өз ішкі жай-
күйіміздің көрінісін көрсетеді. Мүмкін, шынымен де "айналарды ұру" 
жеткілікті шығар? Өзіңіз үшін жауап беру - бұл басқа адамдарға жағымсыз 
сезімдерді қоса алғанда, сезім үшін жауап беруді білдіреді. 

 Адамның қандай ойы басым, сондай адамдар оны қоршап алады. Адам 
әлемінің моделі қандай көрінеді, ол өзі үшін сондай жағдайлар жасайды. Егер 
адамның айналасындағы әлемге агрессиясы болса, онда ол "тиран" ретінде 
үздіксіз "құрбандарды" кездестіреді. Егер адамның агрессиясы өзіне 
бағытталған болса, онда ол өз өмірінде үздіксіз "тирандарды"кездейсоқ 
кездестіреді. Біреу сізді ренжіткен кезде, оны жазалау сіздің міндетіңіз емес 
екенін біліңіз. Сіздің жұмысыңыз - оған рақмет айту! Иә оның берген белігісі 
үшін, рақмет айту, өйткені сізді ренжіткен адам сіздің айнаңыз!  

 Бұл Ғалам әр адамның ниетіне, әретіне, ойына сай дүниені беруге 
дағдыланған. Айналаңыздағы адамдар сізді ренжітпейтінін түсініңіз, Сіз 
өзіңізді ренжітуге  мүмкіндік бересіз. Есіңізде болсын, кек алу ниеті әрқашан 
сіздің рухани өсуіңізге теріс әсер етеді. 

 Сіз айналадағы адамдарды жақсы көретін болсаңыз, сіздің айнаңыз 
махаббатқа толы болады. Махаббат үлкен емдік күшке ие. Бұл өте қуатты 
энергетикалық вибрация. Сіз үнемі сүйіспеншілікке толы болсаңыз, бұл 
тербелістер соншалықты күшті,тіпті айналаңыздағы адамдар өздерін жақсы 
сезіне бастайды. Сіз олар өзгерді деп ойлайсыз, бірақ бұл сіздің жағымды 
тербелістеріңізге реакциясы. Бұл жағдайда айналаңыздағы адамдар сіздің 
айнаңыз. 

 Адам адамдарда өзін сипаттайтын нәрсені байқайды. Егер сіз 
айналаңыздағы сұлулықты көбірек байқасаңыз, өзіңізге осылай 
қарайтындығыңызды біліңіз. Егер сіз айналаңызда болып жатқан 
жамандыққа көбірек назар аудара бастасаңыз, бұл шұғыл түрде өзгерудің 
белгісі. Сізде болып жатқанның бәрі өте маңызды мақсатқа ие: өзіңізді жақсы 
білу. 

 Егер сіз біреудің бойындағы мейірімділік, сенімділік, жақсылықты 
көрсеңіз – өзіңізді құттықтап қойыңыз, бұл сіздің бойларыңыздан табылады. 
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Егер сізге басқалар туралы бір нәрсе ұнамаса (сыртқы әрекетінде), сондықтан 
ол сізде (ішіңізде) болады. 

 Ішкі көрініс сыртқы көріністе қалай көрінетініне мысал. Бірде ер адам 
жартылай бос автобуста кетіп бара жатады. Оған жақын жерде бірнеше жас 
балалар отырды, олар бір нәрсені қызу және ашулы түрде талқылап, ұятсыз 
сөздерді қатты айқайлады, бір-бірін үзіп, еденге түкіріп, шемішке лақтырып 
отырады. Ғаламның кеңесі ретінде,  осы белгіні қабылдап отырған ер адам 
ойлайды: "Мен бұл агрессивті жағдайды өзіме қалай жолықтырдым?». Өзінің 
түпсанасындағы жауабын мұқият тыңдағаннан кейін, ол бірнеше сағат бұрын 
іскерлік серіктеспен қарым-қатынаста болған, өзара қорлау мен қболған 
ұқсас мінез-құлықтың болғанын анықтады. Сонымен қатар, бұл жағымсыз 
жағдай автобусқа отырғанға дейінгі уақытты алады. Ол өзінің теріс 
ойларымен осы агрессивті және жағымсыз адамдар тобын өзіне тартқанын 
түсінді. Содан кейін одан да қызықты болды. Осы жағдайға ризашылық 
білдіріп, оған сабақ ретінде қарап, өзі үшін дұрыс қорытынды жасады. 
Алғысын білдіре отырып, өзі  қарым-қатынас жасаған адамнан ойша кешірім 
сұрап, оны кешіріп, сабыр сақтап, өзінің жай-күйін реттей бастады. Содан 
кейін таңқаларлық жағдай болды: сиқырлы таяқшаның көмегі болғандай 
жастар жаман сөздерді тоқтатты, бір-бірін кінәлауды және ашулануды 
тоқтатты және әңгіменің тақырыбын күрт өзгертті. Бұл шын мәнінде ішкі 
және сыртқы жағынан ұқсас. Сыртқы әрекетте дәл сіздің ішіңізде не болды 
соның көрінісі көрінді. Есіңізде болсын, сіздің ішіңіздегі дүние ерте ме, кеш 
пе, бірақ ол міндетті түрде сыртта пайда болады. 

 Айнадан бас тарту арқылы сіз мәселені шеше алмайсыз. Бір айнадан 
екіншісіне ауысу арқылы сіз өз көрінісіңізді қайта көресіз. Мүмкін, сайып 
келгенде, айнаны ұрып сындыру емес, өзіңізді мұқият қарап көру керек 
шығар? 

 Біреуді өзгерткіңіз келе ме, өзіңіз өзгеріңіз. Біз басқа адамды 
өзгерткіміз келетін жалғыз нәрсе - өзімізді өзгерте аламыз. Бізге қарап, біздің 
өзгерген ішкі әлемімізге, айналамыздағы адамдар оған ұқсай бастайды, яғни 
сіз өзіңіз өзгерген бағытта өзгересіз. 

 Адамдарда өз көрінісін табу мақсатында үлгі болыңыз. Сіз мынаны 
былай айта аласыз: білесіз бе, жақында сіз мені сынаған кезде мен өз ойымды 
көрдім. Бір таңқаларлығы, мен бұрын-соңды байқамаған нәрсені көрдім. 
Маған жақсы жаққа өзгеруге мүмкіндік бергеніңіз үшін шын жүректен 
рахмет. Сіз шамамен осындай сөздер айтқанда, сөзіме сеніңіз, сізбен 
сөйлескен адам сіздің осылай айтып  тырысқаныңызға тәнті болады.Оны 
сынап тұр деген ой оған келмейді. Мүмкін ол өзінің ішкі дайындығына сай 
сізді үлгі етіп, өзгергісі келеді. Бұл шын мәнінде "ұқсас""ұқсас"тудырады.  

"Айна әдісін" мүмкіндігінше жиі қолданыңыз, сонда сіздің көрінісіңіз 
қандай оң болатынын көресіз!  

 Айналаңыздағы адамдарды айна ретінде қолданыңыз және сіз өзіңізді 
қаншалықты керемет түрде жақсы жаққа өзгертетіндігіңізді көресіз. 
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(Вячеслав Панкратовтың, Людмила Щербининаның кітабы бойынша 
«Улыбнисьнасчастье!») 

 
 

Тренинг «Дос «іздеймін» 

 Топтың әр мүшесі бос параққа дос табу туралы хабарлама 
жазады. Бұл жағдайда мәтінде шектеулер жоқ және нақты жазу алгоритмі 
жоқ. 

Ең бастысы -  жазылмау. Бұған жеткілікті уақыт бөлінеді, мысалы, 8-10 
минут. 

Бұл жарнамалар бөлменің айналасында орналастырылады. 
Содан кейін барлық қатысушылар бөлмені аралап, оларды оқиды, олар 

жауап беретін ең көп дегенде 3 жарнаманы таңдап, оларға белгі немесе крест 
қояды. 

Содан кейін барлық хабарландырулар жиналып, жауаптар саны 
есептеледі. Қандай да бір хабарландыру қандай да бір жауаптардың белгілі 
бір санына ие болғанын талқылауға болады. 

 
Талдау материалы келесі сұрақтарға жауаптар болып табылады: 
• Бұл жаттығуды орындағаннан кейін не сезінесіз? 
• Хабарландыру таңдағанда нені басшылыққа алдың? 
• Сізге қанша уақыт қажет болды? 
• Сіз қанша жарнаманы таңдадыңыз? 
• Сіздің хабарландыруыңызда неге баса назар аударылады: өзіңізді 

сипаттау немесе болашақ досыңызға талап қоюда? Неліктен? Бұл туралы не 
айтуға болады? 

• Неше адам сенің хабарландыруыңа жауап берді? 
•  Ал қазір хабарландыру  мәтінін қалай өзгертер едің? 
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§2.2 Адамның ішкі әлемі        
 
 

 Сыртқы әлем - бұл рефлексия, жаңғырық, адамның ішкі әлемінде 
болып жатқан нәрсеге реакция.  

 Әлем - бұл әр адам өзін көретін айна. Адам өзгергенде -
айналасындағы әлем де өзгереді.  

 Біз ойларымызды, көңіл-күй мен сезімді қалай басқара аламыз? 
Ақыл-ой, ақыл және сезім табиғаты. Бес сезім мүшелері. Ақыл-
ойдың ерекшелігі. Айырықша ойлауды дамыту. 

 
Адам өзінің мүлкімен емес, ішкі мазмұнымен бай немесе 

кедей. 
Генри Бичер 

 
 

Адамның ішкі әлемі немесе субъективті шындық - бұл белгілі 
бір адамға ғана тән психологиялық қызметтің ішкі мазмұны. Сондықтан ішкі 
әлем әрқашан жеке және әрқашан ерекше. Әр адам сыртқы және өзін-өзі тану 
әлемін білу арқылы өзінің ішкі әлеміне енуге, оны түсінуге тырысады, 
мұндай түсінікті өзінің өмірін, өзінің ерекше өмір жолын құру үшін 
қолданады. 

 Ішкі әлемді объективті әдістермен зерттеу өте қиын, біз оның сыртқы 
әлемде көрінетін "көріністерін" ғана көре аламыз. Дегенмен, ішкі әлемге 
объективті ену әрекеттері ешқашан тоқтамайды - оның табиғаты 
соншалықты қызықты және тартымды.  

Психологияда ішкі әлемді, оның құрылымын, оның "жұмысын" 
сипаттау мен талдаудың қызықты тәжірибелері бар. Мысалы, ішкі әлем 
өздігінен пайда болмайтындығы, ол сыртқы әлемнің белгілі бір формасында 
көрініс табатындығы және өзінің кеңістіктік - уақыттық сипаттамасы, 
мазмұны бар екендігі анықталды. 

 Ішкі әлем сыртқы әлемнің нақты формасындағы көрініс ретінде. 
Кейбір діни және философиялық тұжырымдамаларға сәйкес, бастапқыда ішкі 
әлем адамға беріледі, ал ол өмірдің кіреберісінде оны ашады және біледі. 
Материалистік негізі бар басқа идеяларға сәйкес, ішкі әлем адамның 
қоршаған шындықты бейнелеу және дамыту бойынша белсенділігі бар адам 
ретінде дамиды. 

 Адам сыртқы әлемді ерекше көрсетуге дайын және сана пайда болған 
және дамыған кезде адамның миының арқасында ғана адам бола алады. 
Психологияда эксперименттер шимпанзе нәрестені бала сияқты 
тәрбиеленгені белгілі, бірақ шимпанзе ешқашан адам болған жоқ, өйткені 
оның миы бастапқыда сөйлеуді, дерексіз ойлауды, жалпы сананы игеруге 
бейімделмеген. Осылайша, адам миының болуы тиісті дамудың маңызды 
шарты болып табылады. Бірақ былай ойлап көрейік, ішінде адам миы бар 
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туылған бала туғаннан көрмейді, естімейді, сезбейді, сезінбейді. Біраз уақыт 
ол организм ретінде өмір сүруі мүмкін, бірақ ол ешқашан адам болмайды, 
әсіресе ішкі әлемі бар тұлға ретінде қалыптаспайды. Басқа жағдайда, адам 
барлық жұмыс істейтін сезім мүшелерімен дүниеге келген, бірақ адамдар 
арасында тәрбиеленбеген кезде (және мұндай жағдайлар белгілі), ол өзінің 
ерекше ішкі әлемімен жеке тұлға бола алмайды. 

 Осыдан адамның ішкі әлемі бастапқыда берілмегені анық, ол сыртқы 
әлемнің көрінісі нәтижесінде пайда болады. Осындай көріністің нәтижесінде 
әлемнің бейнесі пайда болады (әйгілі психолог А.Н.Леонтьев айтуы 
бойынша). Бірақ мұндай сурет сыртқы әлемнің қарапайым бейнесі емес, ол 
бастапқыда жеке және субъективті, өйткені әр адам шағылысқан шындықты 
өз бетінше жасайды, өзінің ерекше образдар жүйесін жасайды, өзінің ерекше 
тәжірибелерін, шындық пен өзіне деген өзіндік көзқарасын дамытады. 
Мұның бәрі сыртқы әлемді бейнелеу, оған бейімделу және оны өзгерту, оның 
жеке тұлға ретінде өмір сүруін растау бойынша өз іс-әрекетінің арқасында 
жүзеге асырылады. 

 Осылайша, сыртқы әлем мен ішкі әлем бір-бірімен байланысты, 
қиылысу нүктелері бар, бір-біріне тәуелді. 

 
 

Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 
 

 Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 1912 
жылы 12 қаңтарда Верныйда, қазіргі 
Алматы қаласында дүниеге келген. 
Чернышевский атындағы № 19 орта 
мектепте оқыған. "Мен Верныйдың, қазіргі 
Алматының байырғы тұрғынымын. Мен 
балалық және жастық шағымның қаласын 
өте жақсы көремін. Оның шағын да бай 
тарихы бар", – деп жазды Қонаев. 

 Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың 
қызмет еткен жылдары Қазақстанның экономикалық әлеуеті екі есе өсті, ал 
өнеркәсіп Қазақстан құрылған күннен бастап барлық жылдарға қарағанда 
көбірек өнім берді. 

 Қонаев өзінің жұмысы туралы былай деп жазған: "Жыл сайын 
Қазақстанның барлық облыстарында дерлік ірі өнеркәсіп кәсіпорындарының, 
құрылыс ұйымдарының, совхоздардың, колхоздардың, ғылыми мекемелердің 
ұжымдарымен кездесіп тұратын. Құрылыс алаңдарында болдым, шахтаға 
түстім. Медициналық мекемелерге, ғылыми-зерттеу институттарына, оқу 
орындарына бару мүмкіндігін жіберіп алмадым. Сауда жағдайымен танысу 
үшін мен дүкендерге, базарларға бардым. Барлық мамандықтар иесімен, әр 
түрліжастағы  және түрлі жағдайдағы адамдармен кездесу маған тәжірибелік 
қызметімде көп нәрсе берді: әңгімесуде біздің кемшіліктеріміз, қателіктерім 
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ашық айтылды. Менің әңгімелесушілерім жемісті жұмыс үшін көптеген 
жақсы және құнды нәрселерді ұсынды. Осы кездесулерден мен үлкен оң қуат 
алдым және іс-әрекеттің дұрыстығына сенімділік алдым". 

 Дінмұхамед Ахметұлын білген адамдар оны еске алып, оның адамдық 
қарапайымдылығын ерекше атап өткен. Бірде зейнетте жүрген кезінде 
Дінмұхаммед Ахметұлы өзіне жаңа визиткаға тапсырыс берген, онда оның 
есімінен басқа бір ғана жазу - "Тау-кен инженері" деген жазу жазылған. 
Жақындарыңыз бұл визитканы көргенде Қонаевтан: неліктен ол толық өзінің 
докторлық дәрежесін және академик атағын қойған жоқ, оның құқығына 
толық ие бола тұра деп сұрады? Қонаев барлығына былай деп жауап берген: 
"Мұның бәрі өтпелі, ал тау-кен инженері - бұл өмір бойы..." Лауазым, 
марапаттар, дәрежелер менің басымды айналдырмады және мен өз өмірімде 
және жұмысымда басқалардан жоғары қойған адамгершілік қасиеттерді – 
қарапайымдылықты, адалдықты өзгерте алмады", – деп жазды Қонаев. 

 Таңертең Дінмұхамед Қонаев үш қабатты үйден шығып, қазір 
Абылайхан даңғылы мен Бөгенбай батыр көшесінің қиылысында ақырын 
ғана  Үкімет үйіне жұмысқа бара жататын. Қонаев ол жерде ұзақ жылдар 
тұрды, тіпті Қазақстан КП ОК бірінші хатшысы бола тұра, Алматының 
орталығында үш бөлмелі пәтер алған күннің өзінеде де. Кейде адамдар қала 
көшелерімен жайбарақат жүрген Қонаевты кездестіреді. Олар көздеріне сене 
алмады: ол қалай күзетсіз жүр? Шынында да, қауіпсіздік қызметі ең көп 
болған кезде, мемлекеттегі алғашқы адам жаяу және күзетсіз жұмысқа кетті 
деп сену өте қиын болды.  

 Бір күні Қонаев Министрлер Кеңесінің Төрағасы болып, 340 сомдай 
академик атағы үшін төлемнен бас тартқан. Ол бұл ақшаны балалар мен жас 
ғалымдарға көмектесу үшін пайдалануды бұйырды. Бұл қарапайымдылық, 
туа біткен қасиет ретінде, бәріне айқын көрінді және оған деген сенімді 
арттыра алмады.  Өзінің жеке игілігіне деген қызығушылық болмады. 

 Өзінің " Сталиннен Горбачевқа дейін " атты естеліктерінде Қонаев 
былай жазған: "Мен ұзақ өмір сүрдім, көптеген жақсы және жаман дүниелер 
болды. Бірақ бұл менің өмірім. Мен мақсатымды жасөспірім кезде қойып, 
қолымнан келгенінше өз күшім  мен мүмкіндіктеріме сай орындадым. Мен 
әрқашан өз халқыма адал қызмет еттім және оған соңғы күнге дейін қызмет 
етемін. Менің өмірімде, кез-келген басқа адамдарда болатында, "қара" 
күндер болды, бірақ мен олардың ешқайсысын есімнен шығармадым. Бұл 
жағдайда мен ештеңеге өкінбеймін және ешкімге ренжімеймін".  

 
Ойлануға арналған сұрақтары 
 
1. «Өмірдегі сәттілік – өзін-өзі дамытудағы сәттілік» деген пікірмен 

келісесіз бе? Өз ойыңызды дәлелдеңіз. 
2. Д. А. Қонаев мінезінің қандай қасиеттері арқылы адамдардың оған 

деген сенімі мен құрметіне ие болды? Д.А. Қонаевтың кішіпейілділігі неден 
көрінді? 
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3.  Дінмұхамед Қонаевтың өмірінен тағы қандай оқиғаларды білесіз? 
4. Д. Қонаевтың өмірінен қандай деректер адамдардың оның қадір-

қасиетін, сіңірген еңбегін және жоғары адамгершілік қасиеттерін мойындауы 
туралы айтады? Мысалдар келтіріңіз. 

5. Өз жақындарыңыздан Д.Қонаевты көзі тірісінде біліп, ол туралы 
айта алатынын анықтап біліңіз. 

 
 

Барлығы сенің неге бапталғаныңа-бағытталғаныңызға 
байланысты 

 Д. Мориа 
 

Мен үнді досыммен бірге Нью-Йорктегі көшеде жүрдім, ол кенеттен 
былай айқайлады: 

 - Мен шегірткені естіп тұрмын. 
 - Сен жынды болдың, - деп жауап бердім мен қаланың орталық 

көшесін қарбалас уақытта толып тұрғанын көрдім. Барлық жерде 
автомобильдер дыбысы, құрылысшылар жұмыс істеп жатыр, ұшақтар 
бысымыздан ұшып жүр. "Бірақ, мен шегірткені шынымен естимін", - деді ол 
мекеменің таңғажайып ғимаратының алдында сынған гүлзарға қарай 
жылжып. Содан кейін ол еңкейіп, өсімдіктердің жапырақтарын жайып, маған 
шегірткені  көрсетті. 

 - Керемет, сізде фантастикалық есту қабіеті болуы керек. 
 - Жоға, мұның бәрі сіз неге бағытталғаныңызға байланысты", - деп 

түсіндірді ол. 
 – Маған сенуге  қиын, - дедім мен. 
 – Ал қараңыз, – дейді менің дана досым және тротуар жиегіне 

монеталарды шашып жіберді. Сол жерде өтіп бара жатқан адамдар, 
ақшаларын тексеру үшін қалталарына қолдарын салып тексере бастады. 
"Көрдің бе, – деді көзі жанған үндіс, – бәрі де сен неге бағытталдың соған 
байланысты". 

 
Әңгімелесуге арналған сұрақтар мен тапсырмалар: 
 
1. Сіздің өміріңізде кенеттен қаланың шуының арасынан  табиғаттың 

дыбыстарын естіген кездер болды ма? 
2. Айналаңыздағы сұлулықты көруге не көмектеседі? 
3. Өмір адамға қай жастан бастап қызықты болып көрінеді және неге? 
4. Колледжде әлемнің сұлулығын көруге көмектесетін пәндер бар ма? 
5. Сіз әлемді көру және түсіну қабілеті - бұл өнер деген пікірмен 

келісесіз бе? 
6. Сіз бұл өнерді игердім деп ойлайсыз ба? 
7. Бұл өнер адамға не үйретеді және ол қандай қасиеттерді дамытады? 
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Джонатан Ливингстон атты шағала 

(үзінді) 
Бах 

 
Джонатан жағадағы отарға ұшып бара жатқанда, бұлыңғыр түн болды. 

Оның басы айналып, ол қатты шаршады. Бірақ ол төмендей келе, қуанышпен 
өлі ілмек жасады. "Олар бұл туралы естігенде,- деп ойлады, ол серпіліс 
туралы,- олар қуаныштан есінен танып қалды. Енді өмір қаншалықты толық 
болады! Біз надандықты жоямыз, кемелдік пен шеберлікке қол жетімді 
тіршілік иелері боламыз. Біз еркін боламыз! Біз ұшуды үйренеміз! 

 Болашақ соншалықты тартымды болды! 
 Ол қонған кезде барлық шағалалар жиналды; өйткені кеңес басталды. 
- Джонатан, Джонатан! Ортаға шық! 
 Ақсақалдың сөздері салтанатты түрде айтылды. Ортаға шығуға 

шақыру ең үлкен масқара немесе құрметті білдірді. Құрмет шеңбері - бұл 
теңіз жағалауларының өздерінің ұлы басшыларына көрсететін құрметі - 
Әрине, - деп ойлады ол.- Таңертең, таңғы ас ішіп, олар серпілісті көрді! Бірақ 
маған құрмет қажет емес. Мен көшбасшы болғым келмейді. Мен 
білгендеріммен бөліскім келеді, оларға біздің алдымызда қандай 
қашықтықтар ашылатынын көрсеткім келеді"дейді.  Ол алға қадам жасады. 

Джонатан Ливингстон, - деді ақсақал, - ортаға шығыңыз, сіз басқа 
руларыңыздың алдында өзіңізді масқара қылдыңыз. 

 Олар оны тақтамен ұрғандай болды! Тізесі әлсіреп, қауырсындары 
салбырап, құлағында шу пайда болды. Ұят Шеңбері? Мүмкін емес! Серпіліс! 
Олар түсінбеді! Олар қателескен, олар қателескен! 

 Ұят шеңбері отардан шығаруды білдіреді, ол алыс жартастарда жалғыз 
өмір сүруге үкім шығарады. 

- ... жауапсыздық сізді тамақтандыра алмайтындығын түсінген күн 
келеді, Джонатан Ливингстон, бізге берілген өмірдің мәнін түсіну 
бұйырмаған, өйткені ол қол жетімсіз, бізге белгілі бір нәрсе, бұл әлем үшін 
тірі болып қалуға болғанша бізде жеткілікті күшіміз болады.  

Шағалалар ешқашан Кеңесіне отарына қарсы келмейді, бірақ 
Джонатанның дауысы тыныштықты бұзды. 

- Жауапсыздық? Бауырлар! – деп ол. - Өмірдің мәні неде, мәні неде 
екенін ашатын және оны ешқашан ұмытпайтын шағаладан гөрі кім жауапты? 
Мың жыл бойы біз балық бастарын іздейміз, бірақ қазір неге өмір сүретініміз 
анық: білу, жаңалықты ашу, еркін болу! Маған мүмкіндік беріңіз, мен 
білгендерімді көрсетуге рұқсат етіңіз… 

 Отар қатып қалған сияқты. 
 – Сен енді бізге бауыр емес, - деп хормен шағалалар шырқады, 

барлығы бір уақытта құлағын жауып, оған кері бұрылды. 
 Джонатан қалған күндерін жалғыз өткізді, бірақ ол алыс жартастардан 

бірнеше шақырым жерге ұшып кетті. Жалғыздық оны азаптаған жоқ, бірақ 
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теңіз жағалаулары ұшу қуанышына сенгісі келмеді, көздерін ашып, көргісі 
келмеді! 

 Күн сайын ол жаңа нәрсе білді. Ол білді. Денеге жеңілдетілген пішін 
бере отырып, ол жылдам суға түсіп, он фут тереңдікте мұхитта жүзіп жүрген 
сирек кездесетін дәмді балықты ала алады; оған енді балық аулайтын 
кемелер мен ескі нан қажет болмады. Ол ауада ұйықтауды үйренді, түнде 
жел жағадан соққан кезде жолдан адаспауды үйренді және күн батқаннан күн 
шыққанға дейін жүздеген шақырым жүре алды. 

 Дәл осындай ұстамдылықпен ол тығыз теңіз тұманында ұшып, ол 
арқылы таза, жарқыраған, жарқыраған аспанға қарай бет алды... сонымен 
бірге басқа теңіз жағалаулары жер бетінде тұман мен жаңбырдан басқа 
ештеңе жоқ деп күдіктенбеді. Ол қатты желмен бірге құрлыққа терең ұшуды 
және түскі асқа тәбетті жәндіктерді аулауды үйренді. 

 Ол бір кездері бөлісуге үміттенген қуаныштардың біріне қуанды, ол 
ұшуды үйренді және ол үшін төлеген бағасына өкінбеді. Джонатан түсінді. 
Неліктен шағалалалардың өмірі соншалықты қысқа: оның іші пысады, 
қорқыныш және ашуланшақтық жейді, бірақ оның іші пыспады, қорқыныш 
пен ашулануды ұмытып, ұзақ бақытты өмір сүрді. 

 
 
Әңгімелесуге арналған сұрақтар мен тапсырмалар: 
 
1. Неге Джонатанның аспанға  серпілісі отардың ашуын келтірді  ? 
2. Егер шағалалар Джонатанға сенсе, отардың өмірі қандай болар еді? 
3. Отардың қариясы өмірдің мәні түсініксіз екенін айтты. Сіз қалай 

ойлайсыз, өмірдің мәнін түсінуге бола ма және оны түсіну керек пе? 
4. Әр адам өмірдің мағынасын іздей ала ма, әлде бұл таңдалған 

адамдарда ғана бола ма? Сіз қалай ойлайсыз? 
5. Өмірдің мәні сіздің қабілеттеріңізді шексіз жетілдіруде екендігімен 

келісесіз бе? 
6. Егер сіз өте жақсы нәрсені білсеңіз немесе жаңа нәрсе білсеңіз, оны 

басқалармен бөлісе аласыз ба? 
7. Неліктен адамдар өз өмірлерін басқалардың күнделікті 

алаңдаушылығынан басқа нәрсеге арнайтындарды жиі қабылдамайды? 
 
 
Практикалық тапсырмалар 
 
1 тапсырма."Мені дамытуға не итермелейді және мақсатқа жетуге 

итермелейді" тақырыбына эссе жазыңыз. 
2 тапсырма. Қиын жағдайларға қарамастан, жеңімпаз болған адамдар 

туралы өмірден немесе әдебиеттен мысалдар келтіріңіз. 
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3 тапсырма.  Адамның мінезі мен іс-әрекетіне өмірдің мағынасының 
болуы немесе болмауы қалай әсер ететінін қарастырыңыз. Мысалдар 
келтіріңіз. 

4 тапсырма. Ежелгі философ Сократтың: "Барлық мамандықтар 
адамдардан, ал үшеуі Құдайдан: ұстаз, төреші және дәрігер" деген сөзі 
туралы ойланыңыз. 

5 тапсырма. Неліктен данышпан осы үш мамандықты анықтады? 
Сіздің ойыңызша, маманның құндылық белгілері түбегейлі маңызды емес 
мамандықтар бар ма? Кез-келген мамандықтың мысалында кәсібилік пен 
мораль қалай өзара байланысты екенін түсіндіріңіз. 

 
 

Кәсіби қызмет адам өмірінің маңызды компоненттерінің бірі 
болып табылады. Бұл бізге өмір сүруге мүмкіндік беріп қана қоймайды, 
сонымен қатар адамның дамуы мен өзін-өзі жетілдіру саласы болып 
табылады.  

Кәсібилік көбінесе кәсіби функцияларды лайықты шығармашылық 
және технологиялық деңгейде орындау, мамандықта жетістікке жету деп 
түсініледі. Бұл адамның іскерлік қасиеттерін өлшеудің бір түрі. Алайда, 
кәсібиліктің мәні тек кәсіби білім мен дағдылардың жиынтығы емес. 
Шынайы кәсібилік жоғары кәсіби мәдениетсіз, маманның өзінің кәсіби 
борышынсыз, моральдық жауапкершілігінсіз, кәсіби ар-намыс мәселелеріне 
байыпты көзқарасын түсінбестен мүмкін емес. 

Кәсіби мамандардың этикасы жалпы адамзаттық гуманистік 
өлшемдерге сәйкес келуі керек. Рухани құндылықтарсыз, моральдық 
компонентсіз, тіпті ең жақсы кәсіби дағдылар да адамға шынайы еңбек 
қуанышын, шығармашылық қанағаттану мен өзін-өзі жүзеге асыруды 
әкелмейді.  

"Егер сіз жұмысты сәтті таңдап, оған бар жаныңызды салсаңыз, – 
деп жазды Константин Ушинский, – онда бақыттың өзі сізді табады". Өз 
кәсібін тапқан, кез-келген салада нағыз шебер болған адам өзіне және 
қоғамға пайда әкеледі. Бұл адам қызмет ету арқылы адам, кәсіпқой, жеке 
тұлға ететін ықпал етеді. 

 
 Практикалық тапсырмалар 
 
6 Тапсырма. Гиппократ анты –кім дәрігердер цехына кіруге,  барлық 

медицина қызметкері болуға ниет еткен адамдарға арналған анттың жалпы 
атауы. Ант мәтінін қазіргі редакциядан оқыңыз (1948 жылы Дүниежүзілік 
медициналық қауымдастықтың Бас Ассамблеясы мақұлдаған Женева 
декларациясы бойынша): 

Мен өз өмірімді адамзатқа қызмет етуге арнауға салтанатты түрде 
ант етемін. Мен ұстаздарыма лайықты құрмет пен алғыс айтамын; Мен 
өзімнің кәсіби міндеттерімді абыроймен және адал орындаймын; 
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пациенттің денсаулығы менің басты алаңдаушылығым болады; Мен өзіме 
сеніп тапсырылған құпияларды құрметтеймін; мен өзімнің барлық 
күштеріммен дәрігер кәсібінің абыройы мен асыл дәстүрлерін сақтаймын; 
әріптестеріме бауырларым ретінде қараймын; діни, ұлттық, нәсілдік, саяси 
немесе әлеуметтік мотивтер менің пациентке деген парызымды орындауға 
кедергі келтіруіне жол бермеймін; мен адам өміріне деген терең құрметті 
ұстанамын; қауіп төнсе де, мен өз білімімді адамзат заңдарына қайшы 
қолданбаймын. Мен мұны салтанатты, ерікті және шын жүректен уәде 
етемін. 

 
Әңгімелесуге арналған сұрақтар мен тапсырмалар: 
 
1.  Медициналық этикада қандай жалпыадамзаттық құндылықтар мен 

адамгершілік қағидалар көрініс табады?  
2.  Ант деген не? 
3.  Ант қарапайым уәдеден несімен ерекшеленеді? 
4.  Өзінің идеалына адал болу деген не? ( борыш, арманға)? 
5. Уәделеріңізді орындау қиын ба? 
6.  Сізге қандай уәделерді орындау қиын: өзіңізге, ата-

анаңызға,жақындарыңызға, достарыңызға немесе ұстаздарға берген уәде? 
 
7 Тапсырма. Өз кәсіби қызметіңізге байланысты ант құрасытып, 

жазыңыз. 
 

8 Тапсырма. "Антты бұзуға бола ма?» атты пікірталас.  Бір топ өз сөзін 
бұзатын қиын жағдайлар бар екенін дәлелдейді, ал екінші топ кез-келген 
жағдайда антты бұзуға болмайды деп сендіреді. 

 
 

Барлығы сүйіспеншіліктен басталады 
(тұлғааралық қатынастар психологиясы) 

 
Адамға тек былай айту керек: «Өзіңе сен, өзіңді жақсы көр! Егер сен 
өзіңе жеткілікті махаббат сыйласаң, басқалардан қажет етпей, 

басқаларға жомарт болып сүйіспеншілікпен қарай аласың!» 
...Адамдарға деген сүйіспеншілік өзін-өзі сүйуден басталады. 
Әр таң сайын сізбен бірге мынадай ұстаным болсын "Мен жақсы, 

даңқты, сүйікті және кереметпін" Не үшін? Біріншіден. Бұл өте жағымды 
(сенбейтіндер оны сынап көре алады). 

Екіншіден, ең бастысы - мұндай адамды басқалар жақсы көре 
бастайды. Терең сенім, өзін – өзі тану "Мен лайықты және қызықты 
адаммын" (немесе "мен Күнмін, менімен мереке келеді") сендіру сияқты 
ұсыныс ретінде әрекет етеді, адамдарды сөзсіз – түпсана деңгейінде 
сендіреді. Өзін-өзі бейнелеу басқалардың бейнесіне айналады. Оны жақсы 
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көреді, егер оны жақсы көру оңай болса, ол өзіне деген жақсы қарым-
қатынасты қабылдауға ашық болады. 

Дені сау адам сеніп қана қоймай, ол әрқашан және сөзсіз махаббат пен 
құрметке лайық екенін біледі. 

Бұл өзіне деген сыншылдықты мүлдем төмендетпейді. 
Өзін-өзі қабылдайтын адамдар өздерін жоғары стандарттармен 

салыстыруға және өздерін объективті (яғни жиі төмен)өзін-өзі бағалауға 
қорықпайтыны дәлелденді. 

Өзін шын жүректен жақсы көретін, невроздармен ауырмайтын 
адамның басқаларға деген сүйіспеншілігіне ешқандай кедергі жоқ, олардың 
қадір-қасиетіне сезімтал және әрқашан оның сүйіспеншілігін толтыруға 
дайын екендігі көрінеді.  

 
Адамдарға деген сүйіспеншілік өзін-өзі сүйуден басталады! 

 
Таза бұлақ 

А.Исаакян 
 

Үш жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір 
тастақ жерден шыққан, айналасы қалың біткен ағаш жапырақтары бұлақтың 
үстіне төгіліп, суы мұздай, салқын, шыныдай жылтылдап тұрған сонша 
әдемі, таза бұлақ екен. Су шыққан жеріне бір қазандай тасты біреу ойып 
қорғаныш қылып, тастың суағар жеріне жазу жазыпты: 

– Әй, жолаушы, болсаң осы бұлақтай бол, – деп. Манағы үш жолаушы 
бұлақтан ішіп қанған соң жазуды оқып, біреуі саудагер екен, ол айтты: 

– Бұл жазылған ақыл сөз екен, бұлақ күн-түн тынбай ағып, алыс 
жерлерге барады, бара–бара кеңейіп, үлкейеді, бұған бөтен бұлақтар құйып, 
сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мұрат сол: сен де, адам, тынбай 
қызмет қыл, ешуақытта жалқауланып тоқтап қалма, сөйтсең, ақырында, сен 
де зорайып мұратыңа жетесің дегені ме деп білемін, – деді. 

Екінші жолаушы мүсәпір молда екен, басын шайқап: 
– Жоқ мен олай ойламаймын, бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаннан 

гөрі жоғарырақ соқса керек, бұл бұлақ: кім–кімге болса да даяр, 
ыстықтағанды салқындатып, жанын рақаттандырады, сусағанның сусынын 
қандырады, оның үшін ешкімнен ақы дәметпейді; бұлай болса адамға да 
әбірет сол: біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе 
дегені болса керек,– деді. 

Үшінші жолаушы көркем келген бір әдемі жігіт екен, бұл үндемей 
тұрды. Жолдастары: «Сен не ойлайсын?» – деп сұрады. 

Жігіт айтты: 
– Менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді: бұл бұлақтың суы бір орында 

тынып тұрып, шөп-түсіп, лай-қоқым болса, бұған адам мен айуан мұнша 
ынтық болмас еді; бұлақ күні-түні тынбай ағып тазаланып тұрғаны үшін 
ынтық болады. Олай болса, жазудың мағнасы: көңіліңді, бойыңды осы 
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бұлақтай таза сақта, нешік бұлаққа қарасақ күн түссе күннің, шөп түссе 
шөптің сәулесін көреміз, көңілің сол реуішті сыртқа ашық көрініп тұрсын 
дегені ме деймін, – деді. 

 
 

Өз кіресіңді (крест) алып жүру 
Тәмсіл  

 
Бірде жол бойына көптеген адамдар жүрді. Әрқайсысы өз крестін 

иығына көтерді, бұл олардың тағдыры болды. Бірақ бір адам өте айлакер еді. 
Оған оның кресті тым ауыр болып көрінді. Ол орманға кіріп, жартысын кесіп 
тастап кресттің бір бөлігін көрді. 

Барлығын алдағанына риза, ол одан әрі қарай жүрді. Кенеттен 
шыңырау үстінде жол көрді. Барлығы кресттерін қойып, келесі бетіне өтті. 
Тек айлакер кедергіні жеңе алмады және адамдардан артта қалды, өйткені 
оның кресті тым қысқа болды. 

 Сонымен, крест - бұл адамның жетілмегендігінің белгісі, бірақ 
сонымен бірге бұл жетілу, өсу және даму мүмкіндіктері. Бұл әр адам өмір 
бойы өсіруі керек өріс. Не ексен, соны орасың" деген мақалдағыдай дәл өз 
қылықтарымен ол өрісті адам өмір бойы "егеді" . 

Сондықтан ертеде былай  айтқан: "Адам мейірімді әрекеттерден 
мейірімдіге, жаман әрекеттерден – жауызға айналады". Сондықтан сіз 
санаңыздың өрісінде арамшөптер тез өсіп, мәдени өсімдіктерді ығыстырып 
кетпеуі үшін өте мұқият болуыңыз керек. Содан кейін өнегелі нәрсені өсіру 
қиын болады. Мұндай адамдарды бейбақ деп атайды.  

 
Біз өмірде жеңу ғылымын үйреніп, өмірде табысты болуға көмектесетін 

біліммен қаруланамыз! Олар бізге жақсылықты, жамандықты ажырата білуге 
көмектеседі. Жақсы ойлар, жақсы сөздер, игі істер адамзат өркениетінің 
негізі болып табылады. Ол әдемі әрекет жасады – ол игі істі  өріске ектің. 
Арамдық жамандық жасасаң, болашақта оның жемісін жинайсың! 

 Әңгімелесуге арналған сұрақтар мен тапсырмалар: 
 
1.  Жақсылық деген не және жамандық деген не екенін қалай 

түсінесіз? 
2. Қандай әрекеттер жасау оңай - жақсы немесе жаман? 
3. Адам өзінің талантын қалай ашады, өзінің айырықща, ерекше 

жолын қалай таба алады? 
4. Адамға мақсатқа жету жолында өмірлік күш көрсетуге не кедергі? 
5. «Мен өмірдегі қиындықтарды қалай жеңемін?» тақырыбына эссе 

жазыңыз.  
 
 
 



92
93 

 

 
Жүректегі тыныштық туралы астарлы әңгіме 

 
Шебер былай айтатын: "Жас кезімде мен көлге жиі барып, медитация 

жасайтынмым. Менде кішкентай қайық болды, мен бірнеше сағат бойы 
жүзіп, ойланатынмын. Бір күні күн шығып таң атарда, түн баяу таңға 
айналғанда, мен көзімді жұмып, медитация жасап отырдым. 

Кенеттен біреудің қайығы менікіне соғылып, таңертеңгі үйлесімділікті 
бұзды. Бұл мені қалай ашуландырды! Мен қайықтың иесін ұрғым келді, бірақ 
көзімді ашып, қайықтың бос екенін көрдім. Мен ешкімге өз ашуымды 
шығара алмадым. Сондықтан мен жай ғана көзімді жұмып, өзіме тағы да 
үйлесімділік табуға тырыстым. 

 Күн шыққан кезде мен өзіме тыныштық таптым. Бос қайық менің 
ұстазыма айналды. 

Содан егер біреу мені ренжітуге тырысса, мен өзіме: "Бұл қайық та 
бос", - деймін. 

 
Нағыз өмір күндері 

Белгісіз шыққан астарлы әңгіме 
 
 Бір адам тамаша мінсіз орын іздеді. Ол ұзақ уақыт іздеді. Ал алыс елде 

ол өзін жақсы сезінетін орын тапты. Ол ұнатқан қалада айналасына қарап, 
қаңғырып жүрді.  

Бірақ ол зиратқа жеткенде, ол қорқып кетті. Барлық қабірлерде қайтыс 
болған күндер бұл адамдардың екі–үш жыл нақты уақытымен өмір сүргенін 
көрсетіліп жазылып тұрды. 

Қорыққаннан ер адам қаладан қашып шығып, бірақ алаңда қарт 
адаммен кездесті. Адам қорыққаннан айқайлап жіберді: 

– Сіз құбыжықсыз! Сіз балаларыңызды өлтіресіз бе? 
Қарт оған мойнында тізбегінде ілулі тұрған кітапты көрсетті және 

былай деді: 
– Бала жетілгенде, біз оған осындай кітап береміз. Біздің өміріміздегі 

нағыз бақыттың әр сәті, әр минуты немесе сағаты осы кітапқа енеді. 
Өлгеннен кейін біз осы сәттердің бәрін қосамыз. Бұл біздің өміріміздің нақты 
күндері. 

 
Ар 

 
Польшада Треблинка атты шағын ауылы бар. Соғыс кезінде оның 

жанында ең қорқынышты фашистік өлім лагерлерінің бірі болған. Мұнда 
жаулар әлемнің әртүрлі елдерінен жүздеген мың адамдарды, негізінен еврей 
ұлтын жойды. Бұрынғы лагерь аумағында орнатылған тас қабірлердің 
бірінде: "Януш Корчак және балалар" деп оюланып жазылған. 
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Януш Корчак - ұлы поляк педагогы. Балаларға деген сүйіспеншілік, 
оларға қамқорлық оның өмірінің мәні болды, ал оқушылар оған солай жауап 
берді. Ол балалар мен ересектерге арналған кітаптар жазды. Соғыс алдында 
ол жетімдер үйдің директоры болды, жалғыз басты балалар үшін жалғыз 
туған адамы болды. Фашистер Польшаға кіргенде, олар балалар үйінің үстіне 
балта алып келді: оның кішкентай тұрғындарын жоюға бұйрық берілді, 
өйткені олардың бәрі еврей еді. Бұйрық директорға қолданылмады, оның 
қажетті құжаттары болды, кез-келген уақытта жасырынып, күресті 
жалғастыра алды. Бірақ ол басқаша жасады. 

СС қызметкерлері балаларды бөлмеден шығарып, оларды станцияға 
апарған кезде, олардың ұстазы бірінші қатарға барды. Пойыз барлығын 
концлагерьге, газ камерасына апарды. 

 

Сұрақтар мен тапсырмалар әңгіме: 
1. Неліктен Януш Корчак мұндай мүмкіндікке ие болса да, өзін 

құтқара алмады? 
2. Неліктен ол балалармен бір қатарда өлімге барды? 
3. Януш Корчактың махаббат үшін зұлымдықпен күресудің жеке 

жолы қандай болды? 
4. Януш Корчактың әрекетін оның педагогикалық парызы деп санауға 

бола ма? 
5. Балалардың өмірдегі соңғы сабақ қандай болды? 
6. "Януш Корчак – ұлы поляк педагогы"тақырыбына реферат жаз. 
  
 
Шәкәрім Құдайбердиевтің өлеңін оқыңыз. Өлеңді жаттаңыз.  

 
 

*** 
Шәкәрім Құдайбердиев 

Ақыл деген өлшеусiз бiр жарық нұр, 
Сол нұрды тән қамы үшiн жан жұмсап жүр. 
Тағдырдың қиын, сырлы сиқырымен 
Жан тәнге, ақыл жанға матаулы тұр. 
 
Жан тыныштық таппайды тән қамын жеп, 
Тән бұзылса, тұрағым бұзылар деп, 
Ыстық, суық‚ аштықтан сақтау үшiн 
Зұлымдық пен айланы қылады сеп. 
 
Айуан – етiн, терiсiн, сүт пен күшiн, 
Ара – балын, су – балық, жер – жемiсiн, 
Құс – денесiн‚ жүнi мен жұмыртқасын 
Сақтап жүр ғой дейсiз бе адам үшiн. 
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Олардың да ойы бар өсiп-өнбек, 
Кiмге оңай өмiр өтiп, оты сөнбек? 
Адамның таза ақылы жанды қимай, 
Амалсыз қиянатқа о да көнбек. 
 
Сөйтiп ақыл бере алмай адал көмек, 
Зұлымдықпен адамды адам жемек. 
Адал еңбек, ақ пейiл, мейiрiм жоқ – 
Осы болар таза ақыл өлдi демек. 
 
Сондықтан адам – залым, әлемге жау, 
Ебiн тапса, қоймайды ешкiмдi сау. 
Жер бiлсе адамзаттың бұл қылығын 
Үстiнен бәрiн төгiп тастар едi-ау. 
 
Олай қылмай, билесе бәрiн ақыл, 
Еш қиянат қылмаса зорлық, тақыл. 

Таза еңбекпен тағдырдан пайдаланса, 
Адамды сонда адам деген мақұл. 

 
Әңгімелесуге арналған сұрақтар мен тапсырмалар: 
 
 1. "Біздің денсаулық, бақыт, психикалық тепе-теңдік біз не 
айтып, не ойлағанға байланысты "Осы  пайымдаумен келісесіз бе? 
Осы тақырып туралы ойланыңыз. 

2. Үнді философы Свами Вивекананда: "Ой, сөз және іс бірлігі – 
бұл өзгермейтін Заң, оған сәйкес адам өзінің шынайылығын, 
жанқиярлығын, санасын көтеріп, кеңейте алады", - деді. Осы мәселе 
бойынша өз көзқарасыңызды білдіріңіз. "Ой, сөз және іс бірлігі – 
адамның рухани дамуының негізі" тақырыбына эссе жазыңыз. 

 
 

Тренинг. Сөйлейтін мүсіндер 
 
Бір қатысушы "мүсінші" болады, тағы екі ерікті – "пластилин","саз", 

яғни "фигураларды мүсіндеуге" қажет болатын материал болады. 
Болашақ "мүсіншіге" көздерін жабады. 
Байқаушы болған қатысушылар тобы бір ертегінің екі кейіпкерін 

жасауды сұрайды. Мысалы: Қызыл телпек пен қасқыр, немесе Пиноккио мен 
Пьеро және т. б. Олар кейіпкерлердің өздері "мүсінделген"кім екенін білмеуі 
керек. 

"Мүсінші" өз жұмысын бастайды. Ол аяқталған кезде көздерін ашады.  
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Жүргізуші  кейіпкерлері сол ертегіні атайды, олар, бірақ 
кейіпкерлердің өздерін атамайды. Олар диалогты бастайды, оның барысында 
олар кім ойнайтынын түсінуге тырысады. 

 
Келесі сұрақтарға жауап беріңіздер 
1. Бұл жаттығуды орындағаннан кейін не сезінесіз? 
2. Сіз тапсырманы орындап, кейіпкерлеріңізді болжай алдыңыз ба? 
3. Сізге қанша уақыт қажет болды? 
4. Әр қатысушы қандай рөл атқарды? 
5. Тапсырманы орындау кезінде сізге не кедергі болды? 
6. Жаттығу барысында не байқадыңыз? 
 

 О, тіршілік! 
Қадыр Мырза Әли 

О, тіршілік! 
Не берсең де арнап бер. 
Алтын балық ілігетін қармақ бер! 
 
Бақыт бер де, 
Бармақтай сол бақытты 
Басып тұрар батпандай бір салмақ бер! 
 
Және дос бер, айтқанымды мақұл дер, 
Жүйрік бер де 
Соған шыдар тақым бер! 
 
Мен жазбаған, 
Жұрт жазбаған жыр сыйла, 
Жүректерге соны ұғатын ақыл бер! 
 
Мені күтіп тұрсын алда биіктер, 
Шапағатты шуағыңды құйып көр. 
Абырой мен даңқыңды да аяма, 
Және соған майыспайтын иық бер! 

 
 

«Менің байлығым» қиялға арналған жаттығу 
 
Ыңғайлы жерге отырып алыңыз. Көзіңізді жұмып, денеңізде не болып 

жатқанын сезіну үшін денеге толық назар аударуға тырысыңыз (30 секунд). 
 Сізге ыңғайлы ма? Ең ыңғайлы жағдайда қалуға тырысыңыз. Сіз 

өзіңізді жайбарақат сезінесіз бе? Егер сіздің денеңіздің кез-келген бөлігі әлі 
де босаңсымаса, оны босаңсытып көріңіз. Егер сіз мұны жасай алмасаңыз, 
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алдымен оны мүмкіндігінше қысып, қайтадан демалуыңыз керек. Мұны 
бірнеше рет жасаңыз (30 секунд). 

 Енді тыныс алуыңызға назар аударыңыз. Ауа сіздің денеңізге мұрын 
арқылы немесе ауыз арқылы қалай енетінін сезіңіз. Тамақтан кеудеге және 
ішіңізге қалай түсетінін сезіңіз. Енді теңіз жағасындағы нәзік толқындар 
сияқты тыныс алудың арқасында сіздің денеңізді әр деміңіз шығарды. (30 
секунд). 

 Енді қандай да бір себептермен сіз өзіңізбен бірге мәңгі сақтағыңыз 
келетін өмірдегі ең құнды екі нәрсені тез арада таңдауыңыз керек деп 
елестетіп көріңіз. Сіз таңдамаған барлық нәрсе жоғалады. Бұл адамдар 
туралы емес, тек материалдық және рухани құндылықтар туралы. Өмірде сіз 
үшін ең құнды барлық нәрсені мұқият қарап шығыңыз және екі нәрсені 
таңдаңыз. 

Енді осы бөлмеге екі нәрсені де өзіңізбен бірге ойша алып келіңіз. Олар 
сіз үшін нені білдіреді? Олар қандай мүмкіндіктер ұсынады? 

 Көзіңізді ашып, қараңыз… 
 
Әңгімелесуге арналған сұрақтар:  
 
1. Сіз сақтаған ең құнды екі нәрсе қандай? 
2. Сіздің ата-анаңыз қандай екі нәрсені  сақтауды таңдар еді? 
3. Бұл заттар сіз үшін нені білдіреді? Сіз үшін олардың мәні неде? 
 

Шығармашылық тапсырма 
 

Баяндаманы келесі тақырыптардың біріне дайындаңыз: 
1. Қазіргі жас жігіттің қандай қасиеттері болуы керек? 
2. Қандай қасиеттер қоршаған ортамен қарым-қатынасыңды 

сипаттайды? 
3.  "Менің өмірімдегі құндылықтар"тақырыбына эссе жазу. 

  
Өзгеден ерек шын адам 

Жұмағали Саин 
Ақиқат ерге ар қымбат 
Андыздап өрген малдан да, 
Ақ елім болар мінәжат 
Аһ ұрып шығар жаннан да. 
 
Жаутаң жоқ, көзде жалын бар, 
Жанары күндей жайнаған. 
Жарқырап туған жұлдызды 
Жақсы деп айтпас қай надан? 
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Қасірет қумас қайғы жеп, 
Қаралы күйден зар тартса. 
Қаңқу етпес «менмін» деп, 
Қан кешіп ауыр түн қатса. 
 
Өтірік күлкі, жалған сөз 
Өмірде сайқал жанға тән. 
Өзгермес ойшыл бір мінез – 
Өзгеден ерек шын адам. 

 
Әңгімелесу мен тапсырмаға арналған сұрақтар: 
 
1. У. Э. Хэнлидің "Бүлікшіл" өлеңін мұқият оқып шығыңыз.  
2. Мәтіннің семантикалық мазмұны туралы ойладық. 
3. У. Э. Хэнли өзін "Тағдырының шебері" деп атайды, бұл оның 

тағдырына үстемдік ететіндігін білдіреді. Автор "Мен өз жанымның 
капитанымын" деген жолдарына қандай мағына береді?  

4. Адам өз өмірін басқаруға қаншалықты құқылы? 
5. У. Э. Хэнлидің өмірбаянымен танысыңыз.  
6. Осы керемет ағылшын ақынының өмір жолын қандай сезімдер 

тудыратынын айтыңыз. 
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§2.3 Ішкі тыныштық пен үйлесімділік адам табиғаты ретінде        
 
 

 Қазіргі әлемде ішкі тыныштықты қалай табуға болады?  
 Жағымды ойлауды дамыту. Жағымсыз жағдайларда оңды 

дүниені көре білу.  
 Адамзаттың ұлы ойшылдарының шығармашылығындағы бақыт 

пен ішкі тыныштық ұғымы. 
 
 
   Ақыл-ойға тыныштық әкелетін ішкі тәртіп болмаған кезде, ешқандай 

материалдық байлық пен басқа да сыртқы жағдайлар сіз іздеген қуаныш пен 
бақыт сезімін тудырмайды.  

Екінші жағынан, егер сізде ішкі сапа– жан тыныштығы болса, тіпті 
бақыт үшін қажет деп санайтын әртүрлі сыртқы жағдайлар болмаса да, сіз 
бақыт пен қуанышқа толы өмір сүре аласыз. 

Далай-лама 
 
 

Ішкі үйлесімділік пен тыныштықты табу – бұл әр адамның, әр 
отбасының, әр елдің және бүкіл адамзаттың басты тілегі.  

Тыныштық - бұл сыртқы жағдайларға тәуелді емес ішкі тепе-теңдік 
және қанағаттану жағдайы.  

Тыныштық, мазасыздық пен толқудың болмауы біздің ойларымыз бен 
сезімдерімізге байланысты. Ақыл-бұл жақсы да, жаман да, шынайы да, 
жалған да үстемдік үшін бәсекелесетін ұрыс алаңы. Радиотолқындар 
сияқты ойлар атмосфераны толтырады, барлық жерде болады және өте 
күшті 

Көбінесе біз сыртқы әлемде тыныштық іздейміз: заттарда, адамдарды 
тануда, сапарларда, материалдық әл-ауқатта, қалауларымызды орындауда 
және т. б. Бірақ ішкі әлемде тыныштық жоғалды. Онда оны іздеу керек. 

Қазір әлемде тыныштықтың әлсіреуіне және азаюына әкелетін ауру 
тарала бастады. Мораль, білім, қарыз және тәртіп туралы пайдалы кеңестер 
беретін көптеген адамдар бар; өздері айтқандарын өздері қолданбайды. 
Көбінесе адамдар тек сөйлей алады, не істей алмайды. Тәжірибеден 
айырылған сөздер-бұл бүгінгі әлемді дүр сілкіндірген ауру. 

 Міне, қазіргі өмірден қызықты оқиға. Екінші шешен соғысы кезінде 
теледидардан соғыс аймағында болған діни қызметкерлердің бірімен сұхбат 
көрсетілді. Журналистің сұрағына: "Бұл соғыс қашан аяқталады?"- деп жауап 
берді діни қызметкер:"Ол адамның жүрегіндегі соғыс аяқталған кезде 
аяқталады". 

Қазір осы ұранды жиі естуге болады: "Бейбітшілік - барлық әлемде", 
бірақ қа қалай қол жеткізуге болатындығын білетіндер аз! "Бейбітшілік" 
немесе "Тыныштық"деген сөздің мағынасын дұрыс түсіндіретін ешкім жоқ. 
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Біреу шынайы тыныштық тауып, оны бастан кешіргенде, ол дүниедегі шу 
мен тәртіпсіздікті мүлдем қабылдамайды. Мұндай адам кез-келген сыртқы 
жағдайда тыныштықты сезінеді. Мұндай тыныштықты бірінен екіншісіне 
қалай беруге болады? Тыныштық бастап өткеруге болады, бірақ біреуден 
басқаға беруге болмайды. Ең жақсысы, біреуге  тәтті тыныштық жайлы 
баяндап, жолын көрсету. Аузыңызға тамақ жіберіп, біреудің қарын ашқанын 
қалай басуға болады? Тек  асты қабылдағанның  өзі ләззат алады. Бейбітшілік 
те осындай қасиетке ие. Әркім оны таба алуы үшін әркім оны өзі тауып, 
сынап көруі керек. Тыныштық табу үшін махаббат пен күш жеткілікті. 

Тыныштықты қайдан іздеу керек, ол қайда және ол қалай көрінеді? 
Адамдар сыртқы әлемде тыныштықты іздейді, тілектерді қанағаттандырады 
және үміттерді орындайды.  

Адамдар осы дүниенің заттарынан тыныштық пен қуаныш алады деп 
ойлайды, бірақ бұл тыныштық пен қуаныш-бұл шексіз тыныштық пен 
қуаныштың кішкентай көрінісі. 

Бейбітшілік пен қуаныш - бұл әлемнің ажырамас бөлігі емес, 
бейбітшілік пен қуаныш - бұл біздің шынайы ішкі табиғатымыз. 

Адамдағы ең жоғары рухани қағидаттың сипаты ретінде бейбітшілік 
әрқайсымыз арқылы жүзеге асырылады және біздің күнделікті өмірімізде 
тыныштық, қанағаттану, ішкі қуаныш, келіспеушілік және т. б. Бейбітшілік 
бақыттың сипатына ие. Ол әлемді жарықтандыратын жарық. Бұл оларға, 
обладаешь барлық.  

Бейбітшілік-шексіз мұхит. Мұхит-бұл оның күшінің дәлелі мен 
нәтижесі болып табылатын мәңгі толқудың негізі. Мұхитта толқындар пайда 
болады, одан жоғары көтеріліп, оған қайта түсіп, онда ериді. Мұхиттың күші 
осылайша сәтсіздіктер мен сәтсіздіктерде, көтерілістер мен құлдырауларда 
көрінгенімен, мұхиттың өзі тұрақты және өзгеріссіз қалады. Бірақ қазіргі 
әлем уақытша және мобильді болып табылады және толқындарды өте 
маңызды деп санайды. Барлық сезімдер, адамның барлық импульстары теңіз 
толқындары сияқты керемет күшпен көтеріліп, ашуланып, қайтадан суға 
түседі; олар тыныштық бермейді. Ең дана-бұл толқындарды ұмытып, үнемі 
тыныштық орнаған мұхиттың тереңдігіне назар аудару. Сонда ғана сіз 
тыныштыққа қол жеткізе аласыз және оның терең тыныш суында бақытты 
жүзе аласыз. 

Теңіздің терең тұрғындары неге соншалықты бақытты? Себебі, олар 
барлық жағынан сумен қоршалған-жоғарыдан, төменнен және жағынан. 
Судан тыс олар бірнеше секунд өмір сүре алмайды. Олар оны тастап кетуге 
мәжбүр болған кезде де, олар қайтадан оған жету үшін қатты күреседі, 
өйткені бұл апат оларға өлім әкеледі. Дәл солай, адам тиелген қазақстанда 
Тыныштық, барлық бастан жандануы және қуаныш. Осы жандану мен 
қуанышты сезінген адам ешқашан тыныштық күйін қалдырмайды. 

 Шынайы тыныштықтың құлдырауы мен өрлеуі жоқ, ол адамның 
бақытсыздығына немесе табысына байланысты емес және бүгін біреу, ал 
ертең басқа бола алмайды. Ішкі қанағаттанудың бірдей ағынын, тыныш 
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қуаныш пен бақытты үнемі ұстап тұру – бұл шынайы бейбітшілік.  
Тек ашуланудың болмауын ішкі тыныштық үшін қабылдауға 

болмайды; сіз тыныштықтың құндылығын қалаған объектіге қол жеткізумен 
және одан туындайтын қанағаттанумен араластыра алмайсыз. Жүректі 
толтырған тыныштық кез-келген себеппен тартынбауы керек; тек 
тыныштықтың бұл түрі-нағыз тыныштық.  

ҚАЛАУЛАР адамды бөліп, бейбітшілік пен тыныштықты бұзады. 
Оның үстіне, адам не тілеу керектігін де білмейді. Бір сәттік тілектерді, 
өзімшіл мүдделерді басшылыққа ала отырып, адам өз қалауының салдары 
туралы мүлдем ойламайды. Сондықтан ғаламның болашақта азап шекпеуіміз 
үшін біздің барлық тілектеріміздің орындалуына жол бермейтіні жақсы. 
Бүгін не қаласақ та, ертең біз қаламауымыз мүмкін.  

Әр адам жақсы мінезді тәрбиелеудің маңыздылығын түсініп, 
жетілдіруге деген ерік-жігерін нығайтуы керек. Егер ол әлемді ақылмен және 
сақтықпен жүрсе, ол тұжырымның ақиқатын көрсете алады: "адамның 
шынайы табиғаты – Бейбітшілік". Мысалы, бос әңгімелерге баға жетпес 
уақытты жұмсауға болмайды. Әңгіме жағымды және орынды болуы керек, 
бұл жағдайда ол әрқашан сыпайы және қарапайым болады, ал ішкі 
тыныштық күшейеді. Әрбір кішкентай әрекетте, әрекетте немесе сөзде сіз ең 
жақсысын ажырата білуіңіз керек – бұл лайықты адамның белгісі. 

Бейбітшілік пен тыныштықтан ләззат алу үшін адамзат әділ мінез-
құлық мұраттарына Бағынып, оларға назар аударуы керек; бұл өзара 
төзімділікке байланысты, жеке мінез-құлыққа негізделген, ол ізгілікті және 
бәрінің игілігіне бағытталуы керек. Мұндай мінез-құлық өзінің қайталанбас 
шарм. Сақтаныңыз өзінің мінез-құлқы, поступках, сөздер және ой тіпті 
малейших көріністерін тілегі келтіруі мүмкін ауырсыну басқа, оскорбить 
олардың немесе навлечь оларға жоғалту немесе бақытсыздық. Іздеңіз ең 
жақсы құралдар өзіңізді өзгертуге; және, тапсырмасын іс жүзінде жоқ мұндай 
түрі өмір воздерживайтесь үшін зиян, өзіне әрқашан ступайте Жолында 
Ақиқат. 

Бейбітшілік біздің өміріміздің барлық деңгейлерінде және барлық 
салаларында – ойларда, сезімдерде, сөздерде, іс-әрекеттерде, парызды 
орындауда көрінуі керек. Тыныштықтың дәмін ойлар, сөздер, ым-ишаралар, 
әрекеттер арқылы тамашалауға болады. Осы төрт форманың барлығында 
Тыныштық болған кезде ғана адам мінсіз сипатқа ие болады. Бұл шынымен 
сұлулықтың жолы, бұл шынымен тартымды мінез-құлық. 

Бейбітшілікке жету жолында үш ережені орындау өте маңызды: 
1. Сіздің ақыл-ойыңызды дамыту, яғни. мәңгілікті уақытша уақыттан 

ажырата білу және олардан неғұрлым құнды нәрсені таңдау мүмкіндігі. 
2. Құнды және шынайы болып таңдалған нәрсені тәжірибе арқылы 

сезіну үшін шынайы күш салу.  
3. Ешқандай кедергілерге қарамастан, бұл күш-жігерден ешқашан бас 

тартуға болмайды.  
Шынайы бейбітшілік тек сезімдерді бақылау арқылы жеңіледі. 
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Толқындар сияқты көтерілетін ақыл-ой толқуларын тыныштандырып, 
ұнатулардың, ұнатулардың, сүйіспеншіліктің, жеккөрушіліктің, өкінудің, 
қуаныштың, үміт пен үмітсіздіктің айналмалы құйындарын теңестіре 
отырып, сіз тыныштықты таба аласыз және әрдайым қолдай аласыз. 

Тыныштық-бұл логика арқылы келетін қорытынды емес. Бейбітшілік-
реттелген өмірдің тәртібі. Туған кезде адамның ақыл-ойы ақ қағаздың таза 
парағына ұқсайды, ал ойлау, сезіну және жасау процестері басталғаннан 
кейін ақыл-ойды ластау процесі басталады. Дене тағамға, ақыл-ойға және 
ақыл-ойды қоздыратын тілектерге байланысты. Сонымен, алдымен ақыл 
тынышталуы керек. Сонда ғана дене сау болып, ақыл-ойы өткір болады. 
Қазіргі уақытта ақыл көп емес, тек бір объектіге бағытталған. Бірақ сонымен 
бірге ол әлі де ойлардың, тілектердің, қиялдардың, идеялардың және 
басқалардың конгломераты болып қала береді; шын мәнінде, ақыл-ойда 
жаңғақ тәрізді, ғаламның толық тарихы бар. Ақыл-бұл жақсы да, жаман да, 
шынайы да, жалған да үстемдік үшін бәсекелесетін ұрыс алаңы. 
Радиотолқындар сияқты ойлар атмосфераны толтырады, барлық жерде 
болады және өте күшті.  

Күн сайын таңертең біз денемізді ретке келтіреміз, әр таңертең өз 
ойларыңызды ретке келтіруіміз керек. Біздің көрінбейтін ойларымыз 
көрінетін денеге қарағанда үлкен күшке ие, өйткені адамның неғұрлым нәзік 
деңгейлері өрескел деңгейлердің күйін анықтайды. 

Ақыл ойлар мен тілектерден тоқылған, жіптерден жасалған мата 
сияқты. Егер сіз барлық жіптерді матадан бір-бірлеп шығарсаңыз, онда мата 
жоғалады. Сондай-ақ, және ақыл. Егер сіз ойлар мен тілектерді алып 
тастасаңыз, онда ақыл жоғалады және адам өзінің жоғары, рухани 
болмысымен тікелей байланысты сезінеді. 

Ақыл аймен байланысты, өйткені оның өзіндік жарығы жоқ, ол рухани 
деңгейден ақыл арқылы қуат алады.  

Ақыл жақсылықты жаманнан, дұрыс пен жаманнан ажырата алмайды, 
сондықтан ақыл-ойды жоғары ақылға бағындыру керек (айырмашылық 
деңгейі). Темірді тек темірмен тегістеуге болады. Сол сияқты, төменгі ақыл – 
ойды жоғары ақыл-ой (ақыл-ой деңгейі) қалыптастыруы керек. Оәб 
болмайды мүмкіндік беруі блуждать, онда ниеті. Оны ешқандай қысымсыз 
бақылау керек. 

Бірақ ақыл-ойды теріске шығаруға болмайды, өйткені ақыл – адамның 
ең құнды қазынасы, ұлы сыйлық. Сұрақ: біз өз ойымызды қалай қолданамыз? 
Мәселен, пышақ үшін пайдалануға болады, сонымен қатар аршып чоп 
жемістер, сондай-ақ в припадке ашу-ыза, оларға ранить адам. Біз өз 
ойымызды айыптай алмаймыз, өйткені біз оны өзіміз теріс пайдаланамыз. 

Ақыл өз кезегінде сезімдерді басқаруы керек. Сезімдерді бақылау 
оларды зынданға айналдырумен тең деп ойламау керек. Бұл процестің шын 
мәні мен мағынасы олардың сезімдерін ұстап тұру, олардың функцияларын 
орындауға тыйым салу емес. Біз оларды реттеуге, дұрыс бағытқа бағыттауға 
үйренуіміз керек. Сонда ғана біз ақылдың жұмысынан қанағат алып, рухтың 
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үйлесіміне ие боламыз. 
Ақылдың міндеті-сезімдерді бақылау, бірақ егер ақыл сезім мен денеге 

айналса, онда ол сезімнің құлы болады және адамды азаптауға әкеледі. 
Егер ақыл жоғары рухани өзін-өзі басқаратын болса, онда ол сезімдерді 

оңай басқара алады және адамды бақытқа жетелейді. 
Ақыл-кілт, жүрек-құлып. Сіз ақыл-ойды материалдық әлемге бұрасыз, 

жүректің құлпы жабылып, мазасыздық біздің өмірімізді толтырады. Сіз 
ақыл-ойды рухани құндылықтарға бұрасыз, жүрек құлпы ашылып, 
тыныштық біздің өмірімізді толтырады.  

Адамның сезімін тұрақты қозғалыс пен алаңдаушылықтағы 
жылқылармен салыстыруға болады. Қабылдау органдарының жұмысы 
арқылы алған әр түрлі әсерлерімізді біз әр түрлі эмоциялар мен тәжірибелер, 
сезімдер гаммасы арқылы түсінеміз: жоғары және әдеміден елеусіз және 
жиіркенішке дейін. Біріншісі қуаныш сезімін тудырады, екіншісі – азап. Ашу, 
қызғаныш, ашкөздік, мақтаныш, құмарлық және т.б. сияқты жағымсыз 
эмоциялар көбінесе адамды ақыл-есінен айырып, ақыл-ойынан айырады. 
Қамтылған осы сезім адам жасайды бұрыс қылықтары, жан ауруын әкеледі, 
өзіне және басқаларға.  

Жоғарыда айтылғандардың бәрін көрсететін арбамен қызықты мысал 
келтірейік: дене – бұл арба, сезім – жылқы, ақыл – ой, ақыл – ой (ақыл) – 
арба, ең жоғарғы мен-шебер.  

 Күйме қаншалықты әдемі болса да, жылқылар қаншалықты 
мойынсұнғыш болса да, тізгіндер де күшті және сенімді болса, егер арбалар 
болмаса, мұның бәрі жақсы емес. Егер күйме жылқыларды басқармаса, онда 
есінен танып қалған жылқылар арбаны жартасқа апаруы мүмкін. Яғни, дене 
мен ақыл қаншалықты белсенді болса да, егер арбалар, атап айтқанда ақыл 
болмаса, олар пайдасыз болады. Осыған ұқсас, егер ақыл ақыл мен сезімді 
басқармаса, бірақ сезімнің құлы болса, онда мұндай адамның өмірі 
бақытсыздықтарға толы болады.  

Егер күйме жылқыларды басқарса, онда сапар тыныш болады. Бірақ 
колесни жолдың мақсатын білмейді және жоғалуы мүмкін. Жолдың мақсаты 
тек вагонда отырған жолаушыға белгілі. Сондықтан мақсатқа тезірек жету 
үшін күймеші жолаушының нұсқауларын үнемі тыңдап отыруы керек. 
Осыған ұқсас, біздің ақыл-ойымыз жоғары деңгейден нұсқаулар алып, 
оларды сөзсіз орындауы керек, содан кейін өмір саяхаты тыныш және 
жағымды болады. 

Альберт Эйнштейн ақыл мен оның рөлі туралы өте дәл айтқан:"ақыл – 
жоғары сананың қызметшісі, бұл тек құрал. Біз қызметшіге табынатын 
және қожайын туралы ұмытып кететін қоғам құрдық". 

Адамға өмірде ішкі тыныштық не береді? Ең алдымен, бейбітшілік – 
қоғам мен отбасындағы тыныш және бақытты өмірдің қажетті шарты. 
Бейбітшілік балаларды тәрбиелеуге, жақын адамдармен, достармен, 
әріптестермен үйлесімді қарым-қатынас орнатуға көмектеседі. Кез-келген 
жұмыста және қызметте сәттілік үшін тыныштық қажет. Бейбітшілік ақыл-
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ойдың жұмысына көмектеседі, өйткені бейбітшілік жағдайында біз шынайы 
және жалған нәрсені ажырата аламыз, дұрыс таңдау жасай аламыз, жанжал 
жағдайын шеше аламыз. Бейбітшілік түйсіктің дамуына, адамның барлық 
жағымды қасиеттері мен қасиеттеріне ықпал етеді. Біз рухани жолға 
түскенде, бейбітшілік рухани өсудің ажырамас шарты болады. Біз өзімізге 
сұрақ қоюымыз керек: "менің өмірім тыныштыққа толы ма? Мен өмірімнің 
әр сәтінде демаламын ба? Өмірдің қай минуттарында, қандай іс-әрекетке 
байланысты, қандай жағдайда, қандай адамдармен қарым-қатынаста мен ішкі 
тепе-теңдік пен жан тыныштығын жоғалтамын?» Өзіңізге жүгіну, осы 
сұрақтар туралы тыныш және бейтарап ойлау арқылы біз жауап таба аламыз. 
Оны тыңдап, түсініп, біз өзімізді жетілдіру жолында тағы бір қадам жасауға 
мүмкіндік аламыз. 

Айта кетейік, мұндай руын, Тыныштық күнделікті өмірде адам екенін, 
ол әкеледі, үйлесімділік, равновесию және ішкі әлем, және сыртқы. Бетіндегі 
жарық, көздің нұры, жағымды дауыс, жүрек сезімдері және өзгермейтін 
мейірімділік, толқуларсыз ақыл, заттарға қуанышты және таза көзқарас – бұл 
тыныштық орнаған тұлғаның белгілері. 

 
Тыныштықты сақтауға көмектесетін даналық інжу-маржандары: 

"Мен өз өмірім мен ойларымды бүкіл әлем бірінші көріп, екіншісін 
естігендей басқарамын" Сенека. 

"Егер сіз жақсы адамды кездестірсеңіз – одан үйреніңіз, жаман адамды 
кездестірсеңіз – өзіңізді зерттеңіз" Конфуций.  

"Өз ойларыңызға мұқият болыңыз, олар іс-әрекеттің бастауы"  Лао Цзу. 
Л. Н.Толстой:"Жақсы ойлан, ойлар игі істерге жетеді". 
"Не болып жатса да бәрі жақсы" шығыс даналығы. 
"Бүкіл әлем-бұл менің айнам" шығыс даналығы. 
 
Қалай тез тынышталып, өзіңізді қалай алуға болады: 10 кеңес 
 "Өшіру түймесін" пайдаланыңыз» 
Ұлыбританиядағы Pebble Grey зерттеуі көрсеткендей, ер адамдар 

ваннаға "ажырату" үшін. Көптеген отбасылар, егер жуынатын бөлме бос 
болмаса, "мазаламау" ережесін ойлап тапты – алайда нервтерді 
тыныштандыруға тырысудың 85% - ы осылай үзілді. Алайда, бұл әрекеттер 
сәтсіз, өйткені олар телефонды өздерімен бірге алып, әлеуметтік желілерді 
айналып өтіп, тыныштандыруға тырысады. 

Ақпараттық және сенсорлық жүктемелерден аулақ болыңыз. Ең 
жоғары кернеу кезінде теледидарды, смартфонды, планшетті, ноутбукты, 
компьютерді, ойнатқышты өшіріңіз (егер сіз медитация немесе релаксация 
үшін аудио жазбаларды тыңдамасаңыз). Жай ғана "болуды" үйреніңіз, 
"жасау"кезінде ештеңе қажет емес. 

 Қабылдауды қолданыңыз 
Жетістікке жетіңіз мысленной тыныштықты, произнося кезіндегі 

демалу кідірісі протяжное"шшшшшшшшш", словно сіз имитируете жеңіл 



104
105 

 

шумприбоя. Представляйте ретінде толқындар нәзік омывают жағалау және 
откатываются бұрын, унося өзімен бірге теңізге сіздің толқулар. Сіз 
практикуете қабылдау – бір маңызды тәжірибе көмектеседі артық емес сұрақ 
қоюға қалай тоқтату накручивать өзіне. 

 Риза болыңыз 
Қабылдаудың келесі қадамы-сізді не нәрсеге шағымдануды тоқтату, 

ризашылық білдіру. Барлық "жақсы" және "жаман" нәрселер үшін, сіз бастан 
кешкен, білген және қабылдаған нәрселер үшін алғыс айтыңыз. Болашақта 
сізді күтетін барлық нәрсе үшін алғыс айтыңыз. Өзіңізді ризашылықтың 
жылуы мен нұрына бөлеңіз. 

 Бұл туралы ойланыңыз 
Нервтенудің ең айқын жолы емес, бірақ ол сізге жолдан өтпеуге 

көмектеседі: өз сөзіңізде сопылық қағидаларын ұстаныңыз. Бұл ежелгі дәстүр 
бойынша сіз бірдеңе айтуыңыз керек, егер: 1) Бұл рас 2) бұл қажет және 3) 
бұл мейірімді сөздер. Не үшін дейсіз қанағаттандырмайды, осы өлшемдерге 
айтуға болмайды, бұл. 

 Жан тыныштығы мен түйсігі 
Шешім бір қарағанда дұрыс болып көрінуі мүмкін, бірақ, сайып 

келгенде, Сіздің жоғары игілігіңізге қызмет етпейді. Жан тыныштығын табу 
үшін, шешім қабылдаған кезде денеңізде пайда болатын сезімдерді реттеңіз. 
Егер сіз "бәрі жақсы болады" деген жылы, сенімді сезімді сезінсеңіз, онда сіз 
өзіңіздің түйсігіңізді ұстандыңыз. Егер сіз алаңдаушылық немесе күмән 
сезінсеңіз, бұл сіз оған қарсы шыққаныңызды білдіреді.  

 Басқа бұрыштан қараңыз 
Заттарға әдеттегі көзқарасыңызды босатыңыз. Сіздің көзқарасыңыз " 

заң " емес, көптеген көзқарастардың бірі. Заттарға бір көзқараспен қарау сізді 
күйзеліске ұшыратуы мүмкін. Смотрите на мир еш шектеусіз болуы керек, ол 
былай дейді: "Я все могу", және приумножайте психикалық тепе-теңдікті. 

 Медитация 
Медитация сізге психикалық және физикалық тәртіпті, сондай-ақ 

эмоционалды өзін-өзі бақылауды үйретеді. 
 Күліңіз 
Күлімсіреу есіктерді ашып, "жоқ" сөзін "иә" етіп, көңіл – күйді бірден 

өзгерте алады (сіздікі де, басқалар да) - және алаңдаушылықты тоқтатуға 
көмектеседі. Айнаға күліңіз. Отбасы мүшелеріне, қызметкерлерге, сіздің 
көзіңізге түскендердің барлығына күліңіз. Күлімсіреу махаббат энергиясын 
шығарады-және сіз не жібересіз, содан кейін аласыз. Шын жүректен күлу 
және сонымен бірге ашулану, қайғы, қорқыныш немесе қызғаныш сезіну 
мүмкін емес. Жымиып, сіз тек бақыт пен тыныштықты сезіне аласыз. 

 Уайымдамаңыз 
Сіз "не болуы мүмкін"деген толқуларға қанша уақыт жұмсайсыз? Бұл 

шынымен не болды (және сіздің өміріңізді бұзды)? Көп емес, тіпті ештеңе 
жоқ... солай емес пе? Фокусируйтесь ішінде, ол сіз емес, оның кейін келеді. 
Сіз ұйықтай алмаудың ең көп таралған себебі неде екенін білесіз бе? Сіз 
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ұйықтай алмайтындығыңызға байланысты тәжірибе. "Қалай алаңдамау 
керек" деген ой сізге одан да көп алаңдаушылық тудырмасын. 

 Умейте айту жоқ "» 
Қате айтылған "иә" деген наразылықтың ішкі тыныштықты бұзуына 

жол бермеңіз. Егер сіз шамадан тыс жұмыс жасасаңыз және сізді күйзеліске 
ұшырататын нәрсе жасасаңыз, сіз оны сұраған адамға ашуланасыз және өз 
міндеттемелеріңіз бен тілектеріңізге жеткіліксіз көңіл бөлесіз. 
Мазасыздануды тоқтатыңыз және сыныптастарыңызға сеніңіз. 

Сіздің осы немесе басқа оқиғаға деген реакцияңыз сіздің көңіл-
күйіңізге байланысты әр түрлі болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Адамның 
бірдей әрекеті мүлдем қарама-қарсы реакцияларды тудыруы мүмкін. Бізді 
азаптайтын жалғыз адам-бұл ашуланшақтықты, қызғанышты, айыптауды, 
қорқуды, ренжуді және т.б. "үйренген" өз ақылымыз. 

Өздерін, мақсаттарын, құндылықтары мен уақытын құрметтейтін 
адамдар "жоқ"деп айтуды біледі. Олар бас тарта алады, қажет емес нәрсені 
қабылдамайды. Енді өзіне қажет емес ұсыныстардан бас тартуға күш 
таппаған адам, содан кейін уақытын мүлдем қажет емес істерге, сапарларға 
жұмсайды немесе мүлдем қажет емес нәрселерді сатып алады. 

Егер сіз ойланып, "жоқ" деп айтуды шешсеңіз, бұл сіздің ішіңізде қатты 
және тыныш, ашуланбауы керек. 

Күшті және өзіне сенімді адам өзіне де, әңгімелесушісіне де мәжбүрлеп 
бас тартқаны үшін ашуланбайды, бұл туралы ешкімге ант бермейді және 
өзіне де, басқаларға да қиындық туғызбайды. 

"Жоқ" деп айту-бәрі де мүмкін. Біреу сізден қазір жаңбыр жауып жатыр 
ма деп сұрағанда, сіз терезеден қарап, "жоқ"деп оңай айтасыз. Бұл-
ақпараттық жоқ. Мұндай жауап ең оңай, өйткені ол сізді адамнан бас 
тартпайды, ол сізді оң немесе теріс нәрсеге міндеттемейді. Ешқандай 
шиеленіс немесе жағымсыз эмоциялар жоқ, сіз жай ғана факт туралы сұраққа 
жауап бересіз. Егер адам сізден бірдеңе алғысы келсе, әңгімелесушінің 
сұрағында өтініш немесе ұсыныс болса, одан бас тарту қиынырақ. Содан 
кейін бас тарту - қалай ренжіту керек. Мен ренжіткім келмейді, бұл бір 
кездері жағымсыз, бірақ біреу үшін қорқынышты. 

Тікелей стресстік жағдайға тез көмектесетін ақыл-ойды 
тыныштандырудың ең тиімді әдістерінің бірі-терең тыныс алу. Назар 
аударыңыз: тыныс алу ырғағы мен ойлау процесі байланысты. Біз 
уайымдаған кезде-біз Үстірт және тез дем ала бастаймыз, керісінше, егер біз 
баяу және терең дем алсақ-ойлау процесі баяулап, тынышталады. Бұл 
мүмкіндікті ақыл-ойды тыныштандыру үшін пайдалануға болады. Ол үшін 
қиын жағдайда терең және баяу тыныс алуды бастау керек. Әрине, егер бұл 
нақты жағдайға қатысты болса.  

Бірақ егер қандай да бір адам немесе жағдай Сізді ашуландыра немесе 
тітіркендіре бастаса, онда бұл тәжірибе өте пайдалы болады. Сізді толқу 
сезінгенде, мысалы, емтихан кезінде-терең және баяу тыныс алу сізге тыныш 
күйге оралуға мүмкіндік береді. 
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Бұл тыныс алу практикасы ақыл-ойды тез тыныштандыруға және 
ұтымды ойлауды бастауға мүмкіндік беретін төтенше әдіс. Бірақ ақыл-ойдың 
мазасыздыққа бейімділігін төмендету үшін мәселеге жан-жақты қарау керек. 

Ақыл-ойды тыныштандыру әдістері 
Егер жоғарыда аталған тәжірибе төтенше жағдайларда көмектесе 

алатын болса, онда біз негізінен тыныш адам болуға мүмкіндік беретін 
әдістерді қарастырамыз. 

Қарапайым нәрсе-физикалық белсенділік. Дене шынықтыру кезінде 
адам еріксіз "осында және қазір"жеңіл медитация күйіне түседі. Бұл сізге 
біртіндеп осы күйде болуды әдетке айналдыруға мүмкіндік береді. Бонус 
ретінде физикалық белсенділік денені сауықтырады және жүйке жүйесін 
нығайтады. 

Хатха йога тәжірибесі әлдеқайда үлкен әсер етеді. 
Егер белгілі бір Асанада адам аздап ыңғайсыздықты 
сезінсе (мұндағы негізгі сөз – "жеңіл", өйткені фанатизм 
жарақатқа әкеледі), бұл біздің санамызды жағымсыз 
әсерлерге төзімді етуге мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ, ұйқы мазасыздық 
пен тітіркенудің жалпы 
төмендеуіне әсер етеді. Маңызды 
гормондардың көпшілігі, соның 
ішінде жүйке жүйесі үшін, ұйқы 
кезінде кешкі сағат 10-дан таңғы 

беске дейін шығарылады деген пікір бар. Егер адам 
түнде ұйықтамаса немесе кеш ұйықтаса, бұл жүйке 
жүйесінің күйіне теріс әсер етеді. 

Тыныс алу практикасына келетін болсақ, оларды 
стресстік жағдайда ғана емес, сонымен қатар күнделікті жаттығу ретінде де 
қолдануға болады. Бұл ақыл-ойды тиімді түрде тыныштандыруды үйренуге 
мүмкіндік береді. 

Тыныштандыратын визуализация-мазасыздықты жеңудің тиімді әдісі. 
Негізінен адамның эмоциясы мен ойлары ақпаратпен айналысады. Біз бір 
нәрсені жаман немесе жақсы, дұрыс немесе бұрыс деп санаймыз. Мұның бәрі 
алаңдаушылық сезімін күшейтеді. Позитивті суреттермен ойлауға 
тырысыңыз. Елестетіп көріңіз және сіз ақыл-ойдың тынышталып, ойлар 
айқын бола бастағанын сезесіз.  

Сіздің мазасыз ойыңызды тежеу - бұл үлкен рухани ерлік. Бұл 
жетістікке жеткен адам-өзін-өзі басқарудың биіктеріне жеткен шынымен 
қасиетті адам. Эйнштейн айтқандай: "адамның шынайы құндылығы, ең 
алдымен, өлшемі мен мағынасымен анықталады, ол өзінің"Мен" - ден арыла 
алды. Бұл жағдайда "мен" сөзі біздің тыныш ақыл-ойымызды білдіреді, оның 
хаотикалық әрекетімен біз өзімізді анықтаймыз. Кімде-подчинил өзіне ақыл, 
бекітіліп, осы еркіндік. Шынында да, шынайы бостандық бір ғана нәрсе-бұл 
біздің ақыл-ойымызды "құратын" елестерден Бостандық. 

Хатка-йога – 
Бұл физикалық 
жаттығулар 
арқылы қол 
жеткізілетін 
адамның 
психофизикалы
қ үйлесімі 
 

Асана-бұл йога 
жаттығуы үшін 
тәжірибеші 
қабылдауы 
керек белгілі 
бір дене 
позициясы 
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ҚАЛАУЛАР туралы астарлы әңгіме 

 
Бір жас жігіт данагөйге келіп, емтиханды сәтті тапсырып, ең жоғары 

балл алу үшін бата сұрады. Шалфей оған батасын беріп, бұл үшін көп жұмыс 
істеу керек деді.  

Жас жігіт шынымен жоғары баға алды және емтиханнан кейін тағы да 
данагөйге жұмысқа орналасуға көмектесуін сұрады. Бір ай бойы ол жұмысқа 
тұрды.  

Жас жігіт бірнеше айдан кейін данагөйге келіп, жұмысына өте риза 
екенін және қазір кеңсесінен машинистке үйленетінін айтты. Шалфей егер 
әкесі мен анасы үйленуге келіссе, ол үйленуі мүмкін, бірақ олар оны 
мақұлдамауы мүмкін дейді. Жас жігіт данагөйді тыңдауға бейім емес еді 
және ата-анасы қарсы болса да, ол әлі де осы қызға үйленетінін айтты. Ол 
дайын, тіпті қол жұмсамақ болдым, егер үйлену емес, өтеді. Шалфей 
алдымен ата-ананы сендіру керек, содан кейін үйлену керек деді. Жас жігіт 
ата-анасына қатты қысым көрсетті және олар басқа жолды көрмей, үйленуге 
келісті. Үйлену тойы өтті, бір жылдан кейін жас жігіт әйелімен бірге 
данагөйге келіп, ұл алғысы келетінін айтты. Ұлы дүниеге келгеннен кейін 
шығындар өсті, әйелі жұмыстан кетті және ол данагөйге жоғарылату туралы 
сұрауға келді. Оның жолы болды және ол жоғарылауға ие болды. Дүниелік 
істерге қатысты ол өте ақылды болмаса да, данагөйге деген үлкен сенімге ие 
болды, сондықтан данагөй оған батасын берді және ол көтерілді. Осыдан 
кейін ол бес жылдан астам уақыт көрінбеді. Ол бақытты болды және оның 
төрт баласы болды. Бес жылдан кейін ол данагөйге келіп, отбасылық өмірден 
шаршағанын, отбасы оған ауыртпалық болғанын, одан құтқарылуды 
іздейтінін айтты. Ол данагөйге қарапайым қызмет еткісі келеді, бірақ отбасы 
оны үлкен жылан сияқты ұстайды. Шалфей одан: "бұл жылан сізге шабуыл 
жасады ма, әлде бұл сіздің қалауыңыз бойынша Болды ма, және сіз 
жыланның сізді ұстап алуына мүмкіндік бердіңіз", - деп сұрады.  

 
 Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 

1. Адамға ішкі тыныштық не береді? 
2. Ішкі тыныштық пен үйлесімділікке қалай қол жеткізуге болады? 
3. Сіз өз ойларыңызды бақылап, оларды басқара аласыз ба? 
4. Неліктен біз қоршаған әлемде көптеген негативтерді жиі көреміз? 

Неліктен сыртқы әлемнің жағдайында біз ешқашан ішкі тыныштықты таба 
алмаймыз? 

5. Қиын жағдайларда ішкі тыныштықты қалай сақтай алғаныңыз 
туралы өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Мүмкін біреу сізге жақсы сөз немесе 
кеңес берді. Тыныштық жағдайы қиын жағдайда ең дұрыс шешім табуға 
көмектесті ме? 

6. Біз ақыл-ойымызды басқара аламыз ба? Мұны қалай істей аламыз? 
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Практикалық тапсырмалар 
 
1 тапсырма. Ішкі тыныштық күйін құру және сақтау туралы алгоритм 

жасаңыз 
 
2 тапсырма. Жағымсыздан оңға қарай не болып жатқанына деген 

көзқарасыңызды қалай өзгерту туралы өз тәжірибеңізді сыныптастарыңызбен 
бөлісіңіз, сіз жағдайдың өзі өзгергенін байқадыңыз.. 

 
3 тапсырма. Дәптерге "Бейбітшілік" суретін салыңыз, онда сіз 

тыныштықтың жалпыадамзаттық құндылығы туралы түсінігіңізді көрсетесіз. 
Сурет салу процесінде ішкі күйіңізге назар аударыңыз. Ішкі тыныштықты 
сезініңіз. 

 
4 тапсырма. "Ақыл үнсіздігінде сурет салу"топтарындағы 

шығармашылық жұмыс. Әр топқа қағаз парағы, бояулар жиынтығы және бір 
щетка беріледі. Барлығын кезекпен сызыңыз. Тақырыпты алдын-ала ойламай, 
сөйлеспей. Олар бәрін ақылдың үнсіздігімен бояйды. Сурет салғаннан кейін 
сіз ішкі сезімдерді, сезімдер мен эмоцияларды талқылай аласыз.  
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§2.4 Қазіргі сәттің күші  
 
 

 Өткен-өтті, Болашақ әлі келген жоқ, тек қазіргі сәт бар. Қазіргі 
уақытта өмір сүру нені білдіреді?  

 Басыңыздағы ойлардың үнемі "шуршаниясынан" қалай арылуға 
болады? Қазіргі сәттің күші неде? 

 
 

 Өткен-өтті, Болашақ әлі келген жоқ, тек қазіргі сәт бар.  
 
 
 
  Өткенді еске түсіріп, оған өкіну үшін немесе әлі болмаған нәрсе 

туралы уайымдау үшін күш пен энергияны жұмсауды қалай тоқтатуға 
болады? Қазіргі уақытта толық өмір сүруді және ләззат алуды қалай үйренуге 
болады? 

Психологтар біздің жағымсыз ойларымыздың көпшілігі өткеннің 
алаңдаушылығынан немесе болашақ туралы алаңдаушылықтан 
туындайтынына сенімді. Бірақ өткенді өзгерту мүмкін емес, болашақты 
болжау мүмкін емес, тек осы сәтте бізде не болады. Өмір әрқашан қазір. 
Және бір сәтке артық емес. Тек бір сәт бар, ал қалғанының бәрі-ақылдың 
проекциясы. Тек бүгін бар және бүгін ғана қалады. Ертең ешқашан келмейді, 
келе алмайды, өйткені ол шындыққа жатпайды. Тек бүгін келіп, келе береді, 
өйткені бүгінде шындық бар. 

Бол конкурсының. Осы сәтте барлық ақпараттарыңызды әкеліңіз. 
Өткенге араласуға жол бермеңіз, болашаққа жол бермеңіз. Өткен жоқ, ол 
қайтыс болды. Өткен, жұмақ немесе тозақ сияқты кез-келген сәтте өткен 
үшін өліңіз. Қандай болмасын-ол үшін өліңіз, жаңа және жас болыңыз және 
осы сәтте қайта туылыңыз. 

Адам қазіргі уақытта көрінеді, бірақ бұл тек көріну. Адам бұрын өмір 
сүреді. Ол қазіргіден өтеді, бірақ өткенде тамыр алады. Өткен өтті-неге оған 
жабысасыз? Сіз онымен ештеңе жасай алмайсыз; сіз қайтып орала алмайсыз, 
оны қайта жасай алмайсыз – неге оған жабысасыз? Бұл қазына емес. Егер сіз 
өткенге жабысып, бұл қазына деп ойласаңыз, әрине, сіздің ойыңыз болашақта 
оны қайта-қайта сезінгісі келеді. 

Ақыл өзін – өзі жобалайды, ал ақыл-өткен, сондықтан сіздің 
болашағыңыз өткеннен өзгеше болмайды. Ал өткен деген не? Сен жасады 
өткен? Сіз не істесеңіз де – жақсы, жаман, екеуі де-не істесеңіз де, ол өзінің 
қайталануын тудырады. Бұл Карма теориясы. Егер сіз кеше кешке 
ашулансаңыз, сіз кеше ашуды сезіну үшін белгілі бір әлеует құрдыңыз. 
Сосын сен бұл қайталады, сен берді ашу-ыза көп энергия. Ашуланудың көңіл 
– күйі, - сіз оны одан сайын тамырладыңыз, оны суардыңыз; енді және бүгін 
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сіз тағы да қайталайсыз, одан да көп күшпен, одан да көп қуатпен. Содан 
кейін ертең сіз бүгін тағы да құрбан боласыз. 

Әр әрекет өзін мәңгі жасайды, әр ой өзін мәңгі жасайды. Сіз олармен 
ынтымақтастық жасай бастағанда, сіз оларға қуат бересіз. Ерте ме, кеш пе, 
бұл әдетке айналады. Сіз мұны істейсіз, бірақ жасамайсыз; сіз мұны тек 
әдетке байланысты жасайсыз. Адамдар әдет – бұл екінші табиғат, бұл асыра 
айту емес дейді. Керісінше, бұл бағаланбайды! Шын мәнінде, әдет бірінші 
табиғатқа, ал табиғат екінші табиғатқа айналады. Табиғат кітаптағы 
қосымшаға немесе ескертуге, ал Әдет – негізгі мәтінге айналады. 

Сіз әдетпен өмір сүресіз-бұл шынымен сіз өмір сүретін әдет дегенді 
білдіреді. Есте сақта бір жаса әрбір сәт аяқталған. Әр сәтте соңғы сияқты 
өмір сүріңіз. Сонда ғана сіз оны аяқтайсыз. Өлім кез-келген уақытта болуы 
мүмкін екенін біліңіз. Бұл сәт соңғы болуы мүмкін. Сезін: "Егер Мен бірдеңе 
жасауым керек болса, мен мұны осында және қазір жасауым керек!" 

Біз откладываем. Бұл кідіріс ішкі диалогқа, ішкі монологқа айналады. 
Емес откладывай. Дәл осы жерде және қазір өмір сүріңіз. Қазіргі уақытта 
неғұрлым көп өмір сүрсеңіз, соғұрлым сізге тұрақты "ақыл-ой" қажет 
болады, бұл тұрақты ойлау. Ол аз қажет болады! Бұл кейінге қалдыруға 
байланысты болады және Біз бәрін үнемі кейінге қалдырамыз. 

Біз әрқашан ертең өмір сүреміз, ол ешқашан келмейді және келе 
алмайды; бұл мүмкін емес. Келетін нәрсе әрқашан бүгін келеді, және Біз 
бүгін еш жерде жоқ ертең үшін құрбан етуді жалғастырамыз. Содан кейін 
ақыл сіз жойған өткен туралы ойлауды жалғастырады, ол сізге келмеген 
нәрсе үшін құрбан болды. Және ол оны ертеңге қалдыруды жалғастырады. 

Сен продолжаешь деп ойлауға болса, сен упустил, сен аласың 
наверстать болса да, болашақта. Сіз оны ешқашан таба алмайсыз! Бұл өткен 
Мен болашақ арасындағы тұрақты шиеленіс, бұл қазіргі уақыттың тұрақты 
болмауы, бұл ішкі Шу... Дәл осы сәтте, дәл осы сәтте, дәл қазір, кеше 
болмағандай және ертең болмағандай болыңыз-сонда ғана сіз осында және 
қазір толықтай бола аласыз. Қазіргі кездегі толыққандылық сізді өмірмен 
байланыстырады, өйткені өмір өткенді білмейді, болашақты білмейді. Ол 
әрқашан осында және қазір. 

Сіз осында болсаңыз, кеше сізді артқа тартпайды, ертең сізді басқа 
жерге тартпайды, сіз толығымен демаласыз. Мен үшін бір сәтте болу-бұл 
медитация,бір сәтте болу. Сонда бәрі тамаша, осылай благоуханно де, свежо. 
Ештеңе қартаймайды. Ешқайда бармайды. Бұл біз келіп, кетеміз; тіршілік сол 
қалпында қалады. Бұл уақыт емес, біз келіп, кетеміз. Бірақ міне, қате түсінік: 
оның өтіп бара жатқанын көрудің орнына, біз керемет өнертабыс жасадық, 
сағат-енді уақыт өтіп жатыр. 

Уақыт – бұл ақылдың өнертабысы, уақыт тек кеше мен ертең болған 
кезде ғана болады; қазіргі сәт уақыттың бөлігі емес. Сіз дәл осында болсаңыз, 
қазір уақыт жоқ. Сіз тыныс аласыз, өмір сүресіз, сіз айналада болып жатқан 
барлық нәрселерге ашық сезінесіз. Бүгін бәрі бар; қазір сіз жалғыз уақыт, сіз 
жалғыз уақыт боласыз. Егер сіз өмір сүргіңіз келсе, қазір немесе ешқашан 



111
112 

 

Сіз осы сәтті құрметтей және құрметтей бастағанда, барлық наразылық 
жойылып, күрес қажеттілігі жоғалады, ал өмір қуанышты және тыныш жүре 
бастайды. Егер сен қазіргі сәтті ұғыну негізінде әрекет етсең, онда сен 
жасаған барлық іс – әрекетің сапа, қамқорлық және махаббат сезімімен-тіпті 
ең қарапайым іс-әрекеттермен ұштасады. 

 
Қазіргі уақытта өмір сүру өнері: 15 қарапайым кеңестер 
Кейде ойлау мен күмәндердің шексіз ағынын "өшіру" мүмкіндігі, 

"осында және қазір" не болып жатқанына назар аудару – бұл пайдалы дағды.  
Көрейік? 
 Бір нәрсеге таңдана отырып, өзіңізге "қазіргі уақытта"ойлауға 

көмектесіңіз. Сіз қызыңыздың мектеп сахнасында би билейтінін көресіз және 
оны қалай мадақтайсыз деп ойлайсыз, оның жарқын болашағы қандай болуы 
мүмкін. Сіз демалысқа өте әдемі жерге келдіңіз және сіз ойлайсыз ... мұнда 
қайтадан келу қаншалықты керемет болар еді. Бірақ сіз қазірдің өзінде 
осындасыз – қызыңызбен мақтаныңыз және көз жасыңызды сипаңыз немесе 
таңғажайып күн батқанына таң қаласыз, бұл дәл қазір болып жатыр. 
Тасымалдары сәті. 

 Бір уақытта бір нәрсе жасаңыз. Құжатпен жұмыс істейсіз бе? Қажет 
емес қойындыларды жабыңыз. Күйеуімен кино көріңіз-телефонды қойыңыз, 
біреумен сөйлесіңіз-қарым – қатынасқа толығымен батырыңыз. 

 Асықпаңыз. Таңертең оянып, өзіңізді біршама баяулатыңыз, бұл 
күні бойы жақсы бастама береді. Тыныш қарқынмен әрекет етіңіз-асығыс көп 
нәрсені жасауға көмектеспейді, тек сізді алаңдатады және назар аударуға 
кедергі келтіреді. 

 Сфокусируйтесь. Сіз бірдеңе жасай бастағанда, өзіңізге ақылмен 
айтыңыз: енді мен... (мен тістерімді тазалай бастаймын, жұмыс поштасын 
ашамын). Бұл әдет, егер сіз жиі алаңдасаңыз, пайдалы. 

 Ақпараттық ағындарды азайтыңыз. Емес, бастаңдар күн көру соц. 
желілерін немесе жаңалық ресурстар, осы сіз перегружаете, өз ой – және 
әлдеқайда күрделірек көңіл ештеңеге арылу мельтешения негатив. 

 Өзіңіздің "ішкі сыншыңызды" тоқтатыңыз: сәтсіздіктеріңізді, сәтсіз 
немесе "дұрыс емес" қасиеттеріңізді табысқа жетуге кедергі келтіретін 
немесе өзіңізді сырттан көруге және бағалауға тырысу сіздің қазіргі уақытта 
толық қатысуыңызға кедергі келтіреді. Сіз осы ішкі дауысты тоқтатуға, 
өзіңіздің қазіргі сезімдеріңізге жүгінуге және айналаңызда не болып 
жатқанына назар аударуға, яғни қазіргі сәтте өзіңізді қалпына келтіруге 
көмектесетін сөз таба аласыз. 

 Сіз бір нәрсені қалай жасағаныңыз туралы ойламаңыз. Бұл "осында 
және қазір" парадоксы: не болып жатқандығы туралы тым мұқият ойлай 
отырып, біз оны нашарлатамыз. Егер сіз сізді алаңдататын жағдайға тап 
болсаңыз-мысалы, аудитория алдында сөйлеу немесе бейтаныс тау шаңғысы 
арқылы шаңғымен сырғанау, сіз қаншалықты жақсы (немесе жаман) екеніңіз 
туралы алаңдаушылық сізге кедергі келтіреді және қосымша стрессті 
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тудырады. Сіздің ойыңызда не болып жатқанына аз көңіл бөліңіз, ал 
айналаңыздағы нәрсеге, "ішкі дауыстарға" және басқаларға көбірек көңіл 
бөліңіз. 

 Өзіңізге – сезімдеріңізге, тілектеріңізге және қажеттіліктеріңізге 
мұқият болыңыз. Ақыл-ой өзін-өзі бақылауды арттырады және импульс пен 
әрекет арасындағы алшақтықты ұзартады, сіз өзіңізді және оқиғаларға деген 
реакцияңызды, мінез-құлқыңызды реттеу тәсілдерін жақсы білесіз. Сонымен 
қатар, бұл шеберлік сіздің басқа адамдармен қарым – қатынасыңызды 
жақсартады-өйткені олармен сөйлесу арқылы сіз автоматты түрде емес, 
саналы түрде жауап бересіз. Ашуланудың немесе қорқыныштан арылудың 
орнына, сіз өзіңізге: "Мен бұл эмоцияларды сезінемін. Мен қалай жауап бере 
аламын?» 

 Дем. Тыныс алуға көңіл бөлу-қазіргі уақытта өзіңізді қалпына 
келтірудің ең жақсы тәсілдерінің бірі. Ешқандай сиқыр жоқ, тек тыныс алу – 
бұл әрқашан сізбен бірге болатын нәрсе, кез-келген уақытта және кез-келген 
жерде жасауға болады, өкпеңіз неғұрлым жақсы жұмыс істесе, денеңіз 
жағдайға бейімделеді. Тыныс алуды бақылаған кезде, сіз өзіңізді қалай 
бәсеңдететіндігіңізді білесіз. 

 Психологтар "ағын" деп атайтын нәрсені сезініңіз – бұл саналы түрде 
кіруді үйренуге болатын қиын жағдай. Біз өзімізді "ағынмен" кездестіреміз, 
өйткені біз айналада ештеңе байқамаймыз, шоғырланамыз, жұмыс істейтін 
нәрсемен өзара әрекеттесу процесінде тұрмыз. Мұндай сәттерде уақыт 
байқалмаса да, біз өзімізді "қазір" терең сезінеміз. "Ағын" үшін бірнеше 
шарттар бар: сізге мақсат қою керек, ол жеткілікті күрделі, бірақ қол жетімді, 
ол сіздің деңгейіңізге сәйкес келеді – оған жету өте қиын емес, бірақ скучно 
оңай емес. Келесі қадамыңыз қандай болатынын түсінуіңіз керек, содан кейін 
жетістіктер мен сәтсіздіктер айқын болады, ал кері байланыс тез болады: 
пианист қате нотаны ойнағанда бірден естиді. "Ағын" күйі тек 
шабыттандырады және шабыттандырады, сонымен қатар қазіргі уақытта 
сезінуге мүмкіндік береді. 

 Одан емес, қорқынышқа қарай жүріңіз. Біздің әрқайсымызда 
қорқудың немесе уайымдаудың көптеген себептері бар, және біздің табиғи 
реакциямыз – жағымсыз ойлар, сезімдер, сезімдер тудыратын жағдайлардан 
аулақ болу. Біреу қартайғаннан қорқады және жастықты кез-келген жолмен 
кешіктіруге тырысады, ал біреу тіс дәрігерлерінен қатты қорқады және келу 
сәтін шексіз кешіктіреді. Бірақ көптеген жағдайларда бұл жағымсыз сезімдер 
мен жағдайларды болдырмауға болмайды және оларға қарсы тұру тек 
алаңдаушылық пен қорқынышты арттырады. Қос жүктеме шығады: негізгі 
сезімге одан стресс қосылады, біз "қорқыныштан қорқамыз" және "толқудан 
қорқамыз". Оның орнына қорқынышқа барыңыз – өзіңізге: "Ия, мен 
қорқамын, және бұл жақсы-осылай сезіну керек"деп айтыңыз. Бұл Сізге 
болып жатқанның бәрін ұнатады дегенді білдірмейді, бірақ сіз оны 
қабылдайсыз. 
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 Автопилотты өшіріңіз. Мүмкін, бұл бәріне де болады: біз үйге 
әдеттегі жолмен ораламыз, және бұл 15 минут жай жадтан түсіп кетеді 
немесе метроға аялдаманы байқаусызда өткізіп жібереміз немесе кітап 
оқимыз – бірақ бір сәтте біз алдыңғы бетте не туралы сөйлескенімізді 
білмейміз. Нәтижесінде өмірдің бір бөлігі "анестезиямен"өмір сүреді. 
Мұндай үзілістерден аулақ болуды үйренудің ең жақсы тәсілі-әр жағдайда 
жаңа нәрсені байқау әдетін дамыту, бұл процесс қазіргі сәтте өзара 
әрекеттесуді қалыптастырады. Біз бір нәрсені білеміз деп ойлаған кезде, біз 
оған назар аудармаймыз: біз бұл көшеде жүз рет жүрдік, сондықтан 
шындықтан "ажыратыламыз". Бірақ, егер сіз әлемге жаңа көзқараспен 
қарасаңыз, оның әрдайым әр түрлі екенін байқайсыз: оның реңктері, жарық 
ойыны, адамдардың бет-әлпеті, тіпті жолда сезінетін сезімдер мен сезімдер. 
Жаңа нәрсені байқауды әдетке айналдыру арқылы біз әлем үнемі өзгеріп 
отыратынын мойындаймыз. 

 Мазасыздықты тоқтатыңыз. Егер сіз ертең не болатыны туралы тым 
көп алаңдасаңыз, бүгін не болып жатқанын толық бағалай алмайсыз. 
Қарапайым нәрсені түсініңіз: ертең бәрібір келеді-сіз бұл туралы 
қаншалықты уайымдағаныңызға қарамастан. Тек толқу мен уайыммен сіз 
тауларды жылжытпайсыз, сондықтан энергияңызды пайдалы бағытқа 
бағыттаңыз. 

 Оқиғаларды дамытудың ең нашар нұсқаларын әрдайым күтпеңіз. 
Кем дегенде бейтарап қалыпта қалуға тырысыңыз. 

 Жақын адамдарыңызға сіздің сүйіспеншілігіңіз немесе 
сүйіспеншілігіңіз туралы айту, біреуге рахмет айту, басқа жолмен 
ризашылық білдіру мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. 

 
 
 

Ақылдың күші мен күші туралы астарлы әңгіме 
 

  Саяхатшы ұзақ уақыт бойы шөлді аралап жүрді, ақыры шаршап, 
шөлдеп, ол үлкен жайылған ағаштың астында демалуға отырды. Ол жағымды 
салқындықты сезініп: "су ішкен жақсы болар еді, сондықтан мен ішкім 
келеді", - деп ойлады. Сол сәтте оның алдында бір стақан таза су пайда 
болды. Утолив деген, жолаушы посидел тағы біраз ағаштың астында мен 
ойладым: "Жақсы еді, мұнда арнасындағы үшін прилечь және сәл поспать". 
Сол сәтте ағаштың астында әдемі жұмсақ төсек пайда болды. Саяхатшы оған 
жабысып, жартылай ұйықтап жатқанда: "әйелім менімен бірге болса жақсы 
болар еді"деп ойлады. Сол сәтте оның әйелі жақын болды. Саяхатшы 
қорқып: "кенеттен бұл әйел емес, мені қорқытқысы келетін жын", - деп 
ойлады. Сол кезде әйелі жын-періге айналды, ал қорқынышты саяхатшы 
жүгіруге асықты. Кедей адам тілектерді орындау ағашының астында екенін 
білмеді. 
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Ойлануға арналған сұрақтар: 
 
1. Неліктен саяхатшының барлық тілектері орындалды? 
2. Неліктен саяхатшы тілек ағашының астында болса да бақытты 

бола алмады? 
3. Бүкіл әлем тілектерді орындау ағашы деп айтуға бола ма? Олай 

болса, адамдардың бақытты болуына не кедергі? 
4. Неде қуаты ақыл? 
5. Қалай қалай бақылауға ақыл? 
 

 
 

Не істелсе де, бәрі жақсы 
 
Бір патшаның әрқашан: "не істелсе де, бәрі жақсы", - деген данагөйі 

болған. Және де барды, олар орманға аң. Ал бір сот, жануарға асығып, 
кездейсоқ патшаның кішкентай саусағынан өтті. Патша өзінен тыс 
ауырсынудан: "мен неге мұндай азап шегемін, уа, данагөй?». Данагөй тыныш 
жауап берді: 

"Не істелсе де, бәрі жақсы". Патша шалфей-жүрегі ауыр адам деп шешіп, 
оны зынданға отырғызды.  

Жара сауығып жатқанда, Патша тағы да аң аулауға кетті. Ол қуғынға 
ұшырады, ол қалай жалғыз қалғанын байқамады. Мұнда кенеттен орман 
жыртқыштарының тайпасы пайда болды. Олар патшаны ұстап алып, оны 
құрбан етуге жиналды, бірақ оның кішкентай саусағы жоқ екенін көрді. 
Содан кейін олар ол төмен екенін және олар төмен құрбандыққа шалуға 
мүмкін емес екенін айтып, оны жіберді. Патша қамалға оралып, зынданға 
барып, шалфейден кешірім сұрады: "мені кешір. Түсіндім мағынасын сенің 
сөз, бірақ бұл жақсы осы сен үшін, менің сені тастап в темницу дерлік жоқ 
кормил?» Данагөй оған: "Егер сіз мені осында қамамасаңыз, біз бірге аң 
аулауға барар едік. Мен сені ешқашан бір минутқа да назардан тыс 
қалдырмағандықтан, ол сенімен бірге жыртқыштардың тұтқында болатын 
еді. Менің барлық саусақтарым бүтін…» 

 
Ойлануға арналған сұрақтар: 

 
1. Аңшылықта патшамен не болды? 
2. Неліктен патша данагөйді зынданға отырғызды? 
3. Бұл жақсы екен деп патша жоғалтты шынашақ? 
4. Патша данагөйді зынданға отырғызғаны қандай жақсы болды? 
5. Сіздің өміріңізден "не істелсе де, бәрі жақсы"екенін растайтын 

жағдайды айтыңыз. 
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1 Тәжірибе. Ішкі денені сезін» 

Осы уақытта сезіну арқылы шегінен шығу дене. Бірақ бұл үшін сіз 
өзіңіздің дене емес екеніңізді түсініп, "ішкі денеңізді"сезінуіңіз керек. 

Көбісі өзін денемен анықтайды. Дене-бұл мен. Саналы адам оның дене 
емес, денеде өмір сүретін жан екенін біледі. Бірақ мұны үнемі және әр секунд 
сайын түсіну өте қиын. Осыған байланысты адамдар өз денелеріне наразы. 
Олар салмаққа, мұрынның мөлшеріне, көздің түсіне, теріге қанағаттанбайды. 
Кейде адамдар оны толығымен қабылдамайды, айнаға қарауға жол бермейді. 
Бұл тәжірибе сіздің денеңізді қабылдауға және жақсы көруге, онымен 
байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Осылайша сіз қазіргі сәттің сезіміне 
тікелей дене арқылы енесіз. 

1. 3 терең тыныс алыңыз және дем шығарыңыз 
2. Пайдаланып көр табу әрең уловимое сезімі жизненности, струящееся 

және разливающееся бүкіл телу. Денеңізді ішінен сезін. 
3. Дененің жеке бөліктерін сезіңіз. Қолыңызға, содан кейін бүкіл 

қолыңызға, аяқтарыңызға және аяқтарыңызға назар аударыңыз. 
4. Бұл процеске дененің барлық бөліктерін қосыңыз: іш, кеуде, мойын, 

бас. Сіз денені өмірлік сезім ретінде сезіне бастағанға дейін. 
Бұл тәжірибені көзіңді жұмып жаса. 
 
2 Тәжірибе. Өзіңізді молшылыққа қайтарыңыз 
Шағым айтушылар көп, олардың обходятся жеткіліксіз жақсы: "Мені 

құрметтейді, маған емес көңіл аударады, мені мақтайды, жоқ алғыс айтады, 
мойындамайды. Олар менімен саналмайды". Ал өздеріне деген жақсы қарым-
қатынаста олар қандай да бір жасырын уәжге күдіктеніп: "айналамдағылар 
мені айла-шарғы жасағысы келеді, мені пайдаланғысы келеді. Мені ешкім 
жақсы көрмейді". Олар өздерін "мұқтаж "кішкентай" Мен"" деп санайды, 
олардың қажеттіліктері ешқашан қанағаттандырылмайды. Олардың кім 
екенін қабылдаудың бұл негізгі қателігі қарым-қатынасқа қатысты барлық 
нәрселерде функционалды бұзылуды тудырады. 

Шын мәнінде, егер сіз әлем сізден бас тартады деп ойласаңыз, бұл сіз 
әлемнен бас тартқаныңызды білдіреді, өйткені сіз өзіңізді кішкентай деп 
санайсыз, оған ештеңе жоқ. Бұл сізге дәл қазір және қазір болуға кедергі 
келтіреді. 

Өзіңізді мол сезіну үшін сізге ештеңе қажет емес. Молшылық тек 
ішіндегі адамдарға келеді. Бұл әділетсіз болып көрінеді, бірақ солай. 
Молшылық та, жетіспеушілік те сыртқы нәрсе емес, бұл сіздің 
шындығыңызда көрінетін ішкі күй. 

1. Адамдар сізді мадақтаудан, мақтаудан, көмектен немесе махаббаттан 
бас тартады деп ойлаған кезде, оларға беріңіз. 

2. Егер сізде жоқ деп ойласаңыз-бар сияқты әрекет етіңіз. Және ол 
келеді. 
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3. Сіз бере бастағанда - сіз ала бастайсыз. Молшылық пен толықтық 
жағдайы сен үшін қалыпты жағдайға айналады. Бұл сізде "мен осы сәттен не 
аламын немесе алмаймын" деген тұрақты ішкі сауданы тоқтатады және дәл 
қазір осында болуға мүмкіндік береді. 

 
3 Тәжірибе. Құқық бұзушыға жауап бермеңіз 
Біздің эго әрқашан сергек және оны әлсіретуге бағытталған барлық 

нәрселерден қорғауға әрқашан дайын. Біреу сізді қорлаған немесе сынға 
алған кезде, эго оны азайтуға тырысады және дереу өзін-өзі тануды бұрынғы 
деңгейіне қайтаруға тырысады, ол үшін ол өзін-өзі ақтауға, қорғауға немесе 
кек қайтаруға жүгінеді. 

Осы сәттерде сіз басқа біреудің құқығы бар ма, жоқ па, маңызды емес. 
Өйткені, эго шындыққа қарағанда өзін-өзі сақтауға көбірек қызығушылық 
танытады. Мұндай сәттердегі күшті рухани тәжірибе-бұл саналы түрде эго 
әлсіреп, оны қалпына келтіруге тырыспау. 

1. Сізді қорлағанда, сынағанда немесе шақырғанда, ештеңе жасамаңыз 
немесе өзіңізді қорғауға тырыспаңыз. 

2. Менің ішкі Көрінісімді әлсіретіп, ішкі сезімдерді мұқият 
қадағалаңыз. 

3. Бірнеше секунд Сіз өзіңізді кішірейткендей ыңғайсыз сезінесіз. Шын 
мәнінде, осындай төмендеу арқылы сіз кеңірек боласыз және мақтаныш 
сезімін емес, қазіргі сәттің сезімін орнықтыратын кеңістікті жасайсыз. 

Әрине, бұл басқаларды сізді қорлауға немесе қорлауға шақырады 
дегенді білдірмейді. Кейде жағдай біреуге белгілі бір өрнектермен жеткізуді 
талап етуі мүмкін. Алайда, сіздің сөздеріңізде осалдық пен өзін-өзі қорғау 
қажеттілігі болмаған кезде, олардың артында реактивті мәжбүрлеу емес, күш 
бар. 

 
4 Тәжірибе.  "Мен бармын" деп біліңіз» 
Жай-күйі, ол сен испытываешь - бұл жай-күйі, оған сен уделяешь назар 

аударыңыз. Әрине, біз ыңғайсыздық тудыруы мүмкін әртүрлі өмірлік 
міндеттерді елемеуге болмайды. Алайда, Кәрілік те, кедейлік те, жаман да, 
жақсы да, басқа да нәрселер сіздің екендігіңізге ешқандай қатысы жоқ. Ең 
бастысы-сіз жай ғана екенсіз. Ал қалғанының бәрі екінші реттік. 

1. "Менмін" деп айтыңыз немесе ойланыңыз – оған ештеңе қоспаңыз. 
2. "Мен" дегеннен кейінгі тыныштықты біліңіз. 
3. Чувствуй өздерінің қатысуын обнаженное, неприкрытое, неодетое 

болуы, ол осы жағдай. 
Бұл тәжірибе сіздің таңертеңгі ояну рәсіміңізге өте жақсы сәйкес 

келеді. 
 
5 Тәжірибе. Ақыл-ойды тыныштандырыңыз 
Бұл тәжірибе обсессивті Ойлардан, үнемі алаңдаушылықтан зардап 

шегетін адамдарға көмектеседі. 
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Ты учишься баяулауы, тыныштандыруға, өз ақыл. Тапсырмасын іс 
жүзінде жоқ бұл жаттығу тұрақты, сен бірте-бірте откажешься жылғы 
бағалау пікірлерін "жақсы-жаман", - деп кеңейтеді сенің сана. 

Сіз оны кез-келген ыңғайлы уақытта, мысалы, дәрігерге кезекте 
отырғанда немесе көлікте ұзақ жүру кезінде жасай аласыз. 

1. Жақын жерде қандай да бір затты-қалам, кресло, шыныаяқты таңда - 
және оны көзбе - көз зертте. 

2. Барлық шиеленісті босатыңыз. Осы объектіге, оның әр бөлшегіне 
назар аударыңыз. 

3. Думанды қабылдаудан бөлуге тырысыңыз. Аласың ба сен смотреть 
қатысуынсыз кәсіби аудармашыларсыз, комментирующего, выносящего 
пайымдаулар немесе пытающегося деп түсіну? 

4. Енді дыбыстарды тыңдаңыз. Оларды заттарға қараған сияқты 
тыңдаңыз. Оларды жаман немесе жақсы деп бөлмеңіз. Әр дыбыс қандай 
болса, солай болсын, оны түсіндірмеңіз. 

Егер сіз осылай қарасаңыз немесе тыңдасаңыз, онда сіз қазіргі сәттің 
нәзік және нәзік тыныштық сезімін түсіне аласыз. 

 
6 Тәжірибе. Саналы түрде тыныс алыңыз 
Көптеген адамдардың тынысы табиғи емес. Тыныс алуды неғұрлым 

көп түсінсең, соғұрлым ол табиғи тереңдікке ие болады – өздігінен қалпына 
келе бастайды. 

Сіз бір уақытта ойлана алмайтыныңызды және тыныс алуды біле 
алмайтыныңызды байқайсыз. Саналы тыныс ақыл-ойды тоқтатады. Тыныс 
алу өздігінен жүреді. Бәрі саған керек, бұл байқауға қалай жүреді. Бұл 
ешқандай шиеленісті немесе күшті білдірмейді. 

1. Тыныс алуды біліңіз. Тыныс алу кезінде сезімдеріңізді байқаңыз. 
Сіздің денеңізден ауа қалай ағып, ағып жатқанына назар аударыңыз. 

2. Тыныс алу және дем шығару кезінде кеудеге және асқазанға назар 
аударыңыз, олардың сәл кеңейгенін, содан кейін құлағанын бақылаңыз. 

3. Наблюдай қысқа үзіліс, ерекше нүкте тыныштық арасындағы 
выдохом және вдохом. Бұрын ойлардың үздіксіз тізбегі болған жерде біраз 
кеңістік құру үшін бір дем шығару циклы жеткілікті. 

Күні бойы бірнеше рет жасалған бір саналы тыныс алу циклы-бұл 
сіздің өміріңізге саналы тыныштық әкелудің тамаша тәсілі. Тыныс алу 
туралы хабардар болу сізді қазіргі уақытта итермелейді-бұл жерде және қазір 
толық болудың кілті. 

Дереккөз: http://www.turkulets.com/uprazhnenie/uprazhneniya-dlya-
razvitiya-osoznannosti-i-naxozhdeniya-v-momente-zdes-i-

sejchas.htmlРазвитиеличностиичеловека©www.turkulets.com 
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 Практикалық тапсырма: 

 
 
1 тапсырма.  
 Өзіңізді бақылаңыз: сіз шынымен физикалық жерде боласыз ба?  
Шай ішкенде, сіз шынымен шай ішесіз бе (оның хош иісін, дәмін, 

жылуын сезінесіз) немесе осы уақытта басқа жерде ақылдысыз ба? 
 Кешегі күн менің басыма айналады ма, әлде сіз барлық ойларыңызды 

ертеңгі планерге аудардыңыз ба?  
Троллейбуста жүргенде, сіз шынымен троллейбуста жүресіз бе, әлде 

демалыста және шаңғымен сырғанауда ойыңыз бар ма? 
 Кем дегенде бірнеше күн бойы физикалық жерде қаншалықты жиі 

болмайтындығыңызды байқаңыз.  
 
2 тапсырма.  
"Мұнда және қазір" сөздерінің мағынасын түсіну үшін өзіңізге 

сұрақтар қойыңыз: 
Мен не көремін? 
Мен не естимін? 
Қазіргі уақытта денем не сезінеді? 
Мен не туралы ойлаймын? 
Мен қазір не істеп жатырмын? 
Мен не нәрсеге назар аударамын? 

 
3 тапсырма  
Болашақ ұрпаққа "осында және қазір"өмір сүрудің маңыздылығы 

туралы нұсқаулық хат жазыңыз. Болашақта өз құрдастарыңызға жеткізгіңіз 
келеді ме? Не ескертуге?  

 
4 тапсырма  
Жағымсыздан оңға қарай не болып жатқанына деген көзқарасыңызды 

қалай өзгерту туралы өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз, сіз жағдайдың өзі 
өзгергенін байқадыңыз. 



119
120 

 

§2.5 Махаббаттың өмір беретін энергиясы         
 
 

 Жалпыадамзаттық құндылық Махаббат. Махаббат түрлері.  
 Адамзаттың ұлы ойшылдарының шығармашылығындағы махаббат.  
 Махаббат қазіргі ғалымдардың зерттеулеріндегі энергия ретінде. 
  Махаббат жолындағы кедергілер. 

 
 

Адамның мәні-махаббат, әділеттілік және шынайылық. Адамдар 
бұл бастамаларсыз жасай алмайды. 

Абай Құнанбаев 
 

 
Көптеген философтар, ұлы рухани мұғалімдер, ақындар, 

жазушылар, тәрбиешілер махаббат деген не, оның мәні неде, оның күші 
қандай, оның адам өміріндегі маңызы қандай және ол адамның өзін-өзі 
тануымен қалай байланысты екендігі туралы ойлады. Бір жағынан, олардың 
көзқарастары әртүрлі болды, бірақ олардың көпшілігі таңқаларлық ұқсас 
тұжырымдарға келді.  

Бұл ұқсастық неде, бұл тұжырымдар қандай?  
Әрине, "махаббат" ұғымы әртүрлі мағынаға ие, бірақ махаббаттың 

жоғары рухани түсінігі бар, оның биіктігінен осы тұжырымдаманың барлық 
басқа түсіндірмелері жеке және толық емес. Махаббаттың көптеген түрлері 
бар: Отанға деген сүйіспеншілік, анаға деген сүйіспеншілік, туыстарға деген 
сүйіспеншілік, еркек пен әйел арасындағы махаббат, ғылымға, табиғатқа, 
өнерге деген сүйіспеншілік және т.б. біреуге немесе бір нәрсеге деген 
сүйіспеншілік.  

Бірақ бәріне, барлық адамдарға, жақын адамдарға ғана емес, барлық 
аналарға, тек өз елдеріне ғана емес, барлық елдерге, тек туған еліне де деген 
сүйіспеншілік бар. Бұл махаббат-кеңейту. 

Сонда біз бір нәрсе үшін біреуді жақсы көрмейміз, бірақ бәріміз біртұтас, 
өзара байланысты екенімізді, бір өмірдің, бір энергияның өзін және басқа 
адамдарды ұрып-соғатындығын түсінеміз. Бұл махаббат-сөзсіз қабылдау. Сонда 
біз әлемді және адамдарды "ұнайды – ұнамайды", жақсы немесе жаман, өзіміздің 
немесе басқа біреудің қағидатымен бөліспейміз. Әр адамда біз оның жоғары 
рухани табиғатын көре аламыз және оны жақсы көреміз. Бұл таза жанқиярлық 
махаббат. Біз ештеңе күтпестен жақсы көреміз, өйткені біздің шынайы 
табиғатымыз – махаббат!  

Жалпыадамзаттық құндылық махаббат-бұл барлық жүректерді, барлық 
өмірді, барлық уақытты, барлық ұлттарды, барлық діндерді, бүкіл табиғатты, 
бүкіл ғаламды біріктіретін нәрсе. Шынында да, таза махаббат желісі бүкіл 
адамзатты біріктіреді. Бұл өмірдің әр түрлі көріністеріндегі біртұтастықты 
білдіреді. Махаббат-бірліктің негізі. 
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Бәрінің негізі, өмірдің барлық көріністерінің жалғыз негізгі қағидасы – 
Махаббат. Махаббат барлық жалпыадамзаттық құндылықтарды бір-бірімен 
байланыстырады, ол құндылықтардың әдемі інжу-маржандары байланған жіп 
сияқты:  

Ойлар мен сөздердегі махаббат-бұл шындық. 
Любовь в поступках – Дұрыс әрекет. 
Сезімдегі махаббат-бейбітшілік. 
Махаббат миропонимании – Ненасилие. 

Шынында да, егер біздің ойларымыз махаббатқа толы болса, олар 
шындыққа айналады. Біз өз ісімізге сүйіспеншілік танытқан кезде, ол әділ 
мінезге айналады. Махаббат біздің эмоцияларымыз бен сезімдерімізде 
көрініс тапқанда, біз бақытты және ішкі тыныштық пен үйлесімде боламыз. 
Біз түсінеміз, бұл бір және сол Махаббат қолдайды өмірі бүкіл Ғаламның, 
орналасқан әрбір тірі жан, біз келеміз осындай идеалға ретінде ненасилие. 
Зорлық-зомбылық-бұл махаббаттың ең жоғары көрінісі. 

Махаббат түрлерінің бейнелі жіктелуін қарастырыңыз: 
1. Өзімшілдік махаббат (өзін-өзі сүйу, шектеулі дене-ақыл кешені 

ретінде). Мұндай махаббатты шектеулі кеңістікті жарықтандыратын күңгірт 
жарықпен салыстыруға болады. 

2. Өзара махаббат (махаббат-біреуге деген сүйіспеншілік). Махаббат-
сүйіспеншілік тұрақты емес, ол жыпылықтайды немесе сөнеді. Өзара 
махаббат-бұл жақын адамдармен бөлісетін махаббат. Бізге жақын адамдарға, 
біздің отбасы мүшелеріне бәрін беруге дайынбыз. Бірақ шектеулер бар-бұл 
отбасының негізі. Біз сүйіспеншілікті тек отбасындағы адамдарға береміз. 
Егер біз оның орнына бірдеңе күтпесек, біз бұл махаббатты ешкіммен 
бөліспейміз. Бірақ, сонымен бірге, біз жақын адамдардан үлкен қайғы-
қасіретті сезінеміз. Сондықтан махаббаттың бұл түрін айдың жарығымен 
салыстыруға болады: толық ай күндерінде ай жарқырайды және бүкіл 
кеңістікті жарықтандырады, бірақ жаңа ай күндерінде ай аспанда әрең 
көрінеді, ал түн қараңғы болады. Сондай-ақ, Айдың өз жарығы жоқ екенін 
ескеріңіз, ол күннің шағылысқан жарығымен жарқырайды. Оны көрсете 
отырып, ай аспанда бұлттар болмаса, бұл жарықты шектеулі түрде бере 
алады. Бірақ бұл жарықтың күн сәулесі сияқты күші жоқ. Ай сияқты, өзара 
махаббаттың қайнар көзі жоқ,ол өзімшілдіктің қараңғыланған торынан өткен 
таза жанқиярлық махаббаттың нұрын қолданады, ал эгоизм жүрегімізді 
толығымен жауып тастағанда, Махаббат біздің жүрегімізді тастап кеткен 
сияқты. Бірақ бұл олай емес! Егер сіз жүрегіңізді эго жамылғысынан 
тазартсаңыз, онда махаббат ішкі жағынан тағы да жарқырайды, өйткені ол 
біздің жүрегімізді ешқашан қалдырған емес! 

3. Таза, жанқиярлық махаббат (ластанбаған, жағымсыз, сөзсіз және 
бәріне және бәріне тұрақты махаббат). Мұндай махаббатты күн сәулесімен 
салыстыруға болады. Күн бәріне жарқырайды, ештеңе сұрамайды, күн 
сәулесінің арқасында біз оттегі, жылу және жерде өмір сүру мүмкіндігіне ие 
боламыз. Күн барлық жерде және барлық жерде жарқырайды. Күн ешқашан 
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сұрақ қоймайды: "ол менің нұрыма лайық па, жоқ па?» Күн береді, береді, 
береді, сондай-ақ таза махаббат әрқашан береді. Және оның орнына не алады 
деп ойламайды [32].  
 
 

Қараңғыда жарық 
 

Сергей Шепель 
 
Бір әйел көршісіне оны ренжіткен досына шағымданды. Көршім 

успокаивала және уговаривала кешіре подруги. 
– Кешіре? Ия, бұл қалай? Ол маған жасағаннан кейін? Өйткені, ол 

соншалықты зұлым! Жоқ, жамандықты кешіруге болмайды-деді әйел. – 
Жалпы, мені сүймейтін адамдарды неге жақсы көруім керек, айналамдағы 
адамдар алдап, опасыздық жасап, лас қылықтар жасағанда неге жақсылық 
жасауым керек? 

– Мен сізге бір оқиғаны айтамын, - дейді көршісі оған. – Жил на свете 
человек. Ол ана табиғатынан шамдарды жағпау үшін түндерді Жарық етуді, 
ал пештерді қыздырмау үшін қысты жылытуды сұрады. Бірақ табиғат не 
және қалай болуы керек екенін жақсы біледі, сондықтан ол адамның 
өтініштерін түсінбеді.  

Ер адам оған ашуланып: "Әй, сен солай, иә? Ал, содан кейін мен түнде 
жарық түсірмеймін және олар сізге жарқырамайды. Ал қыста мен пешті 
жылытып алмаймын, сондықтан оны жылытып алмаймын. Мен тіпті көшеде 
есікті ашамын, сонда үйде жылу қалмайды, сонда сіз қаншалықты суық 
болатынын көресіз". 

– Ал, эксцентрик, - әйел көршісінің әңгімесін үзді, - деп ойлады ол өзінің 
нұрымен табиғатқа жарқырап, оны қатты аязда жылытады. Ия, бұл ең 
алдымен оған қажет болды. Ол табиғат – ол өзіне қамқорлық жасайды. 

– Неге сен, – деп көршім, – не істейсің сол? 
– Мен? - әйел таң қалды. 
- Иә, сен. Неліктен сіз айналаңызда қараңғылық пайда болған кезде 

сүйіспеншілігіңіздің нұрын сөндіресіз және адам жүректерінің салқындауы 
кезінде жүрегіңіздің ошағын неге жарықтандырмайсыз? Жоқ, ол отыруға 
қараңғыда және күте біреу посветит саған, ең жағу жарық пен арн және өзіне 
және басқа да. Өйткені, сонда сен өзі көре бермейсің жолы, және, мүмкін, 
айналадағы адамдар оны көреді, және бойынша өтінім, оған сенімен бірге қол 
ұстасып. Суықта отыруға және біреудің сізді жылытуын күтуге қарағанда, 
жүрегіңіздің ошағын және оның жылуын жағып, басқа адамдардың жүрегін 
жылытқан дұрыс емес. Сонда, глядишь, олардың потеплевших жүректер 
болады веять осындай суықпен.  
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Махаббатты Мәңгілік жалпыадамзаттық құндылық ретінде түсінуді 

көптеген ұлы рухани мұғалімдерден, ақындардан, жазушылардан, мұғалімдерден 
табуға болады. Олардың әрқайсысы жүрегінде осындай сүйіспеншілікті бастан 
өткерді, және бұл терең тәжірибе оларға Шындық пен адамзатқа риясыз қызмет 
ету мақсаты болған өз туындыларын жасауға күш, шабыт берді. Бұл махаббат 
оларға өмірдің барлық сынақтары мен қиындықтарын асылдықпен, абыроймен, 
ішкі кішіпейілділікпен және қуанышпен өткізуге күш берді. Олар бұл 
махаббатты өз шығармаларына салған, және біз ғасырлар бойы осы махаббатқа 
толы бола аламыз, оны жүрегімізде сақтап, өмірге әкелеміз.  

Мысалы, Л. Н. Толстой махаббатты адам өмірінің ең жоғарғы заңы 
ретінде қарастырды: "Махаббат, яғни адам жанының бірлікке деген 
ұмтылысы және осы ұмтылыстан туындайтын іс-әрекет-бұл адам өмірінің ең 
жоғарғы және жалғыз заңы, оны әр адам біледі және сезінеді, ол әлемнің 
жалған ілімдерімен шатастырылғанша біледі. Бұл заң үнді, қытай және 
еуропалық, грек, рим данагерлерінің бәрін жариялады әлем". 

Махаббат туралы терең ойды Л. Н. Толстой "Соғыс және бейбітшілік" 
романында: "біз әрқашан жақсы болғанымыз үшін жақсы көретін сияқтымыз. 
Бірақ бізді жақсы көретіндердің бізді жақсы көретінін білмейміз". 

Қазақтың ұлы рухани ұстазы Абай Құнанбаев" қара сөзінде " Махаббат 
туралы Мәңгілік жалпыадамзаттық құндылық ретінде айтқан:"...адам 
жанында екі қасиет, екі сезім – әділеттілік пен махаббат болуы тиіс...". Абай 
тәндік және рухани махаббатты да ажыратқан:"...махаббат пен құмарлық – 
бұл әр түрлі жолдар...". 

А. Назарбаева өзінің "Өмір этикасы" атты кітабында шынайы махаббат 
деген не екенін ой елегінен өткізе отырып, былай деп жазады: "Мен өзіме жиі 
– жиі махаббат деген не? Мен жауап таптым: махаббат-Құдай. Құдай-бұл 
махаббат. Құдайдың ұшқыны, Құдайдың бастауы осы жерде өмір сүретін 
барлық адамдарда" [32]. 

 
 

Он төртінші сөз 
(сөздер кітабынан) 

А. Құнанбаев 
Бар ма адам не драгоценнее оның жүрек? Жүрегі бар адамды атай 

отырып, адамдар оны батыр деп құрметтейді. Олар жүректің басқа 
қасиеттерін нақты елестете алмайды. Мейірімділік, мейірімділік, бауырлас 
үшін бейтаныс адамды қабылдай білу, оған өз қалауы бойынша жақсылық 
тілеу - мұның бәрі жүректің талабы. Махаббат-жүректің қалауы. Жүрекке 
бағынатын тіл қарыз болмайды. Тек екіжүзділер жүрек туралы ұмытып 
кетеді. Сол, кімді молва кличет "адамның жүрегі", жиі көрсетіледі 
адамдармен емес, тұрған мадақтау. Егер олардың ар-намысы жоқ болса, бұл 
антқа адалдық, жамандықтан жирену, адасқандарды ертіп жүру және 
аянышты иттің артынан еру, қиын болған кезде дұрыс жұмыс үшін батыл 



123
124 

 

тұра білу, шындықтан бас тартпау, оны жасау оңай болған кезде, онда 
адамдар батырларды құрметтейтіндердің кеудесінде қарапайым емес, қасқыр 
жүрегі соғылады. Қазақ та адам баласы ғой. Олардың көпшілігі ақиқат 
жолынан ақыл-ойдың жетіспеушілігінен емес, ақыл-ойдың кеңестерін 
қабылдауға және оларды ұстануға батылдық пен табандылық жоқ. Мен 
білместіктен жамандық жасадым деп сендіретіндердің көпшілігіне 
сенбеймін. Олардың білімі бар, бірақ ұятсыз ерік-жігер мен жалқаулық 
оларды осы білімге немқұрайды қарауға мәжбүр етеді. Бір рет шегініп, 
түзетуге күш табатындар сирек кездеседі. 

Адамдар мықты жігіттер, батыл жігіттер, епті жігіттер деп атайтындар 
көбінесе бір-бірін қараңғы, жаман істерге итермелейді. Олардың бір-біріне 
соқыр еліктеуі, ойланбастан батылдық бақытсыздыққа әкеледі. 

Егер адам жаман іс-әрекеттерге, шексіз мақтанышқа бой алдырса, тоқтап, 
өзін-өзі жаза алмаса, Құдай алдында немесе ар-ожданында өзін тазартуға 
тырыспаса, оны қалай джигит деп атауға болады? 

Сұрақ қою дұрыс-ол адам ба? [26] 
 
 

"Махаббат" сөзінің мағынасы жылдар бойы көптеген 
өзгерістерге ұшырады, бірақ қазіргі ғылыми әдебиеттерде ол ерекше 
мәнге ие болады. Мысалы, қазіргі физиктер махаббат тек эмоция, 

тілек немесе сүйіспеншілік емес деген қорытындыға келеді. Махаббат-бұл 
әлемді өзгерте алатын қуатты энергия, бұл өмірді тудыратын және 
қолдайтын энергия. Адам-махаббат энергиясының бағыттаушысы. 

Ғалым-физик және ағартушы Артонг Джумсай адамдардың ойлары мен 
сезімдерінің өсімдіктерге қалай әсер ететінін көрсететін тәжірибелерді 
сипаттайды. Егер өсімдіктерді суару кезінде адам реніш, проблемалар туралы 
ойласа, ашуланса, онда өсімдіктер баяу өседі, кейде түсе бастайды. Егер 
адамның ойлары мен сезімдері махаббатқа толы болса, онда өсімдіктер 
гүлденудің биологиялық уақыты болмаса да, тез өсіп, гүлдей бастайды.  

 Физиктер, биологтар, дәрігерлер, психологтардың көптеген зерттеулері 
махаббат энергиясының адам өмірінің барлық салаларына керемет әсерін 
растайды. Бұл әлемдегі барлық тіршілік иелері, барлық өсімдіктер, 
жануарлар және, әрине, адамдар, олардың өмірі махаббат энергиясымен 
қамтамасыз етіледі. Бұл энергия жеткіліксіз болған кезде, біз бұл энергияның 
жетіспеушілігін сезінеміз, бұл бізге зиян тигізеді.  

Ойдың төтенше күші бар. Ой энергиясы айналамыздағы адамдарға және 
қоршаған ортаға әсер етуі мүмкін. Егер біздің ойымызда махаббат болса, онда 
махаббат энергиясы да біздің айналамызға таралады. Бұл энергия, махаббат 
әлемі, адамның жүрегінде пайда болады. Махаббат энергиясы әлемді өзгерте 
алады. Ол атом бомбасының энергиясынан да үлкен қуатқа ие. Сондықтан біз 
осы махаббаттың қайнар көзі болуды үйренуіміз керек. Біздің дұшпандарымыз 
да осы махаббатты қамтитын ойларымыздың әсерінен өзгеруі мүмкін.  
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Адам өмірі махаббаттан басталады. Осы дүниеде дүниеге келген бала 
бірден әкесі мен анасына деген сүйіспеншілік сезімін көрсетеді. 

Адам-бұл электр энергиясының өткізгіші сияқты махаббат 
энергиясының өткізгіші. Махаббат энергиясының жетіспеушілігі психикалық 
және физикалық бұзылуларға әкеледі. Адамдардың қарым-қатынасындағы 
көптеген проблемалар махаббат энергиясының жетіспеушілігімен 
байланысты. Осы тақырыпта көптеген елдерде ғылыми зерттеулер жүргізілді. 
Нәтижесінде, қандай да бір себептермен махаббат энергиясының жеткілікті 
мөлшерін алмаған балалар жүйке жүйесінің әртүрлі ақауларымен өскендігін 
көрсететін нәтижелер алынды. 

Махаббат энергиясының жетіспеушілігі қоғамдағы барлық 
проблемаларды тудырады. Махаббат энергиясымен қайта қосылу өмірдің 
барлық саласында қажет: әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени, 
отбасылық өмір.  

Бізге махаббат энергиясымен қалай қосылуға болады? Біз бұл сұраққа 
бірнеше сұрақ-жауап арқылы жауап беруге тырысамыз:  

1. Махаббат энергиясын басқа адамдарға, жануарларға немесе 
өсімдіктерге қалай беруге болады?  

- Бір сөзбен айтқанда, көзқарас, күлімсіреу, жанасу, бизнес, түсіну. Бірақ 
ең бастысы, әр адам махаббаттың энергиясын оймен жеткізе алады! 

2. Махаббат энергиясының көзі қандай? 
- Махаббат энергиясының қайнар көзі біздің рухани жүрегіміз, өзінің 

жоғары рухани табиғатын сезіну болып табылады.  
3. Егер әр адам өзінің рухани жүрегінде махаббаттың қуатты көзіне ие 

болса, онда неге шынайы өмірде біз оны көрмейміз, бұл адамның рухани 
әлеуетін көрсетуге кедергі келтіреді?  

- Бұл әлемге келген барлық кішкентай балалардың жүрегінде махаббат 
бар. Бұл таза махаббат балалық шақтан бері біздің жүрегімізде, бірақ біз өсіп, 
дамып келе жатқанда, реніш, жеккөрушілік, тітіркену және т. б. сияқты 
әртүрлі жағымсыз қасиеттер пайда болады. Көбінесе біз тек өзіміз туралы, өз 
мүдделеріміз туралы ойлаймыз және өзімшіл боламыз. Біз басқа адамдардың 
көзқарасын қабылдамаймыз, дүниетаным өте тар болады, біз қыңыр боламыз. 
Осылайша, бұл өзімшілдік, дене-ақыл деңгейінде өзін-өзі тану және адамның 
барлық ішкі жаулары: қызғаныш, ашкөздік, құмарлық, жеккөрушілік, ашу-
ыза адамның жүрегіндегі махаббаттың қайнар көзін жабады. Үшін жүрек 
қайтадан қайтаруға первозданное жағдайы толық махаббат, маңызды нәрсені 
жасауға, өзін өзгерте. Әрине, келесі сұрақ туындайды. 

4. Мұны қалай жасауға болады? Біздің жүрегімізде махаббаттың 
гүлденуіне не ықпал етеді? Сүюдің әлеуетін қалай анықтауға болады?  

- Махаббат идеясын тәжірибеде қолдану қажет. Бұл жалғыз дұрыс 
рухани тәжірибе. Сүйіспеншілікті көбірек адамдармен бөлісіңіз. Тек осылай 
ғана адамдар арасындағы бірлік тәжірибесі танылады. Егер әркім өз 
махаббатын айналасындағы адамдармен бөлісе бастаса, онда Әлем біртіндеп 
бір үлкен отбасы болады. 
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Сондықтан махаббат пен қызмет – өте жақын екі ұғым. Үшін өзіңде осы 
екі сапа, махаббат және қызмет ету болуы керек тройственную тазалық: 
тазалық ой, сөздер мен істер. 

Айналысыңыз жасау туралы айтты служением адамдарға! Біз 
жанқиярлық қызметпен айналысқан кезде ғана Жүректе жанқиярлық 
махаббат гүлдейді.  

Адамның қандай мүмкіндіктері болса да, ол әрқашан қызмет ете алады. 
Басқалармен жұмсақ, жұмсақ сөйлеу, жақсы сөздер айту да қызметтің бір 
түрі. Біреу оған мұқтаж адамдарға тамақ беру арқылы көмектеседі немесе 
қызмет адам өзінің жақындарына мейірімді болып, оларды әрдайым мұқият 
тыңдайтындығында көрінуі мүмкін, ол әрқашан басқа адамға жақсы сөз 
болады, бұл сонымен қатар қызмет және оның ішіндегі сүйіспеншіліктің 
көрінісі.  

Өзіңізді өзгерту үшін басқалардың қателіктері мен кемшіліктерін, 
қаншалықты ауыр болса да, елеусіз және елеусіз деп санаған пайдалы. 
Өздерінің кемшіліктері мен қателіктерін, олар қаншалықты маңызды емес 
және елеусіз болса да, маңызды деп санау керек. Олар қайғы мен өкініш 
сезімін тудыруы керек. Осылайша, қателіктер мен кемшіліктердің 
шиеленісуіне жол бермеуге және басқа адамдарға бауырмалдық пен 
төзімділік сияқты белгілерді алуға болады.  

5. Жүректері таза махаббатқа толы адамдарды қалай білуге болады? 
- Адамдар, олардың жүрек толы махаббат, қолында правдивостью және 

спокойствием ақыл. Олардың әділ мінез-құлқы, әділ сөйлеуі бар; олардың 
жүректері Мейірімділіктен ериді; олар күнәдан аулақ болады; олар бәрінен 
бас тартуға қуанышты болады; олар тамақтан қалыпты; олар басқаларға 
жақсылық жасайды; олар өзімшілдіктен айырылады; олар жағымпаздыққа 
бой алдырмайды, басқаларды мадақтаған кезде естуге қуанышты.  

Мұндай адамдар жанашырлық пен төзімділік сапасына ие. Бұл басқа 
адамға төзімділік, оны қалай қабылдауға болатындығы, басқа көзқарастар 
бар екенін түсіну, басқа жол, басқа өмір салты және оны қабылдау қабілеті. 
Біз бәріміз әр түрліміз: бір адамға жақсы болуы мүмкін нәрсе басқа адамға 
қолайсыз болуы мүмкін. Әркімнің өмірге деген өзіндік көзқарасы бар және әр 
түрлі көзқарастарға шыдамды болу керек. 

Келесі сапа-құрбандық шалу қабілеті, сізге қымбат нәрсені беру 
мүмкіндігі. Құрбандық-бұл бізге ұнамайтын нәрсені немесе қажет емес 
нәрсені немесе бізде көп нәрсені берген кезде ғана емес.  

Сондықтан, барлық осы қасиеттерді бойына сіңірген адам қорқынышсыз 
болады. Ол ешқашан басқалардан ештеңе күтпейді, ол әрқашан өзінің ішкі 
сүйіспеншілігін өздігінен білдіреді. Онда эгоизмнің көлеңкесі болмайды. 
Кез-келген жағдайда, мұндай адамдар қуанышты, күлімсіреп, қуатқа толы. 
Олар әрқашан барлық тіршілік иелерінің әл-ауқатына ықпал ететін 
әрекеттерді жасауға тырысады және жұмысты орындау арқылы сыйақы 
туралы ойламайды. Жүрегі таза және жердің тұзы болып табылатын тәртіпті 
адамдар арқылы әлем өркендей алады [32].  
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Екі жүзді құшақ 
Гарольд X. Блумфилд  

 
Менің әкемнің терісі сарғайып кетті, барлығы сымдар мен түтіктерде, ол 

реанимация палатасында жатты. Ол әрқашан тығыз физика болды, енді 30 
фунттан айырылды.  

Дәрігерлер қолдарынан келгеннің бәрін жасады, бірақ бізге оның үш-алты 
ай өмір сүргенін айтты. Ұйқы безінің қатерлі ісігі сәулеленуге де, 
химиотерапияға да берілмейді, сондықтан үміт аз болды.  

Бірнеше күн өткен соң, мен әкеме келгенде, ол төсекте отырды. Мен 
айттым:  

- Әкем, Мен саған не болғанын қатты уайымдаймын. Бұл маған сізбен 
бірге болғанымды және шын мәнінде Мен сені қатты жақсы көретінімді 
түсінуге көмектесті. – Мен оны құшақтау үшін еңкейдім, бірақ иықтары мен 
қолдары қатты болды. – Иә, әке, мен сені шынымен құшақтағым келеді.  

Бір сәтке ол кім екенін анықтады, ол потрясенным. Біздің отбасымызда 
сезім білдіру әдеттегі емес еді. Мен оны құшақтап алу үшін сәл жоғары 
отыруды өтіндім. Және тағы бір әрекет жасады. Алайда, бұл жолы әкем одан 
да қатал болды. Мен әдеттегі реніштің қалай өсіп жатқанын сездім және 
ойладым: "бұл қажет емес. Егер сіз өлгіңіз келсе, мені құдай үшін 
арамыздағы суық сезіммен қалдырыңыз".  

Көптеген жылдар бойы мен әкемнің кез-келген қарсылығын немесе 
ұстамдылығын пайдаланып, оны кінәлап, оған қарсы тұрып, өзіме: "міне, 
оған бәрібір"деп айттым. Бірақ бұл жолы мен кенеттен бұл құшақ Оған ғана 
емес, маған да пайдалы болатынын түсіндім. Мен ол үшін қаншалықты 
уайымдайтынымды білдіргім келді, ол менің алдымда осындай құлықпен 
ашылғанына қарамастан. Табиғаты бойынша менің әкем неміске ұқсады, 
барлық жағынан тәртіпті жақсы көрді; бала кезінде ата-анасы оған сезімдерін 
жасыруға, яғни еркектік ұстауға үйреткен шығар.  

Әкемді Біздің иеліктен шығарғаны үшін кінәлауға деген көптен күткен 
Тілегімді жоққа шығарып, мен оған одан да көп махаббат көрсетуді 
ұйғардым. Мен айттым:  

- Әкем, қыңыр болмаңыз, мені құшақтаңыз. – Және оған өте жақын 
болды. Әкем мені құшақтады. – Ал енді қатты құшақтаңыз. Міне, солай. 
Тағы да, күшті қысыңыз. Өте жақсы!  

Мен қандай да бір мағынада әкемді құшақтауды үйреттім,Ол мені 
құшақтап алды. Бір сәтке "мен сені сүйемін"деген сезім пайда болды. 
Жылдан жылға біз сәлемдесіп, ресми қол алысып, " Сәлем, қалайсың?». Енді 
біз екеуіміз де осы қысқа жақындық сәтінің қайталануын күттік. Дәл сол 
кезде біз осы махаббат сезімінен ләззат ала бастағанда, әкемнің денесі 
қысылып, құшақ ыңғайсыз және бейтаныс болып көрінді. Бұл қаттылықтың 
кетуі үшін бірнеше ай қажет болды және оның сезімдері оңай қол жетімді 
болды. 
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Алдымен мені құшақтауды шешпес бұрын, әкемді сансыз рет құшақтауға 
тура келді. Мен винил емес едім, бірақ оны қолдадым; ақыр соңында ол өмір 
бойы әдетін өзгертті – бұл уақытты қажет етеді. Мен бәрін дұрыс 
жасайтынымызды білдім, өйткені біздің қарым-қатынасымызда қамқорлық 
пен махаббат көбірек болды. Екі жүз құшағында бір жерде әкем кенеттен 
менің жадымда бірінші рет дауыстап сөйледі:  

– Мен сені жақсы көремін [51].  
 
 

 Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 

1. Махаббаттың қандай түрлерін білесіз? Мысалдар келтіріңіз. 
2. Жеке қасиеттер ретінде махаббат жалпыадамзаттық құндылықтың 

көрінісі болып табылады. 
3. "Әр адам махаббаттың энергиясын оймен жеткізе алады"деген сөзді 

қалай түсінесіз? 
4. Махаббат энергиясын басқа адамға қалай беруге болады? 
5. Махаббат энергиясы адамға қалай әсер етеді? 
6. "Екі жүзді құшақ"әңгімесінің кейіпкерлерін еске түсіріңіз. Әкенің 

баласын құшақтауына не кедергі болды деп ойлайсыз? 
 

Практикалық тапсырма: 
 
1 тапсырма. "Махаббат" тақырыбында инфографика жасаңыз.  
Инфографика-бұл графикалық кескінде берілген ақпарат.  
 
2 тапсырма. Танымал адамдардың сүйіспеншіліктің жалпыадамзаттық 

құндылығы туралы мәлімдемесін дереккөздерден табыңыз. 2-кестені "екі 
бөліктен тұратын күнделік" толтырыңыз. 

2 кесте. 
Дәйексөз Түсініктемелер 

1.  
2.  
3.  

 
3 тапсырма. Махаббат пен қызмет арасындағы байланыс туралы төрт 

сөйлем жазыңыз.  
Сөйлемдердің біріншісі "менің ойымша..." деген сөздерден басталуы 

керек. Екінші сөйлем "себебі ..."деген сөздерден басталады.  
Үшінші сөйлем "мен мұны мысалмен дәлелдей аламын ..."деген 

сөздерден басталады.  
Сонымен, төртінші сөйлем "осыған сүйене отырып, мен бұл туралы 

қорытынды жасаймын..."деген сөздерден басталады. 
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4 тапсырма. Дәл қазір кез-келген адам жасай алатын 20 игі істің тізімін 
аяқтаңыз. 

1) Жасауға жұлдызды сәт құстар үшін. 
2) Анама алғыс хат жазыңыз. 
3) Сіз оқыған мектепке кіріп, мұғалімдеріңізге алғыс айтыңыз. 
4) Дүкендегі сатушыға жақсы күн тілеймін.  
5) Донор болу-қан тапсыру.  
… 
20% 

 
  5 тапсырма. "Махаббат"сөзіне қатысты 7 сын есім жазыңыз.  
 
 

§2.6 Өзіңді сүю         
 
 

 Адамның шынайы "мен".  
 Өзіңді сүю деген нені білдіреді. Айырмашылығы индивидуализмнің 

махаббат біріктіреді.   
 Әркімнің қателік жіберуге құқығы бар.  
 
...Өзіне адал болып, өзін жоғалтпау үшін өзіңді сүюді үйрену керек-

дені сау және Қасиетті махаббат. Шынында да, бұл бүгін де, ертең де – өзіңді 
сүюді үйрену туралы өсиет емес. Керісінше, барлық өнердің ішіндегі ең 
нәзік, ең дана, ең жоғары және шыдамдылықты қажет етеді. 

Фридрих Ницше 
  

Адамның туа біткен түйсігі немесе жақсылықты жаманнан 
ажырату қабілеті бар. Қолайлы жағдайларда ол бұл сыйлықты өзінің шынайы 
табиғатына сүйене отырып қолданады. Бірақ кейбір өмірлік жағдайларда, 
кінәсіздік немесе қорқыныш санасымен жеңіліп, ол дұрыс жолдан адасады 
және шындыққа мүлдем мән бермейді, өзінің таңдауы бойынша ар-
ұжданының айтқанына қарама-қарсы әрекет етеді, содан кейін оның 
салдарымен бетпе-бет келеді. Сонымен қатар, ол ақыр соңында шындық 
жеңіске жететінін түсінеді. 

Шындықты білуге деген ұмтылыс адамды өзіне сұрақ қоюға 
итермелейді: Мен кіммін? Менің өмірімнің мақсаты не? "Өзіңді таны" 
сөздері Дельфидегі Аполлон ғибадатханасына кіре берісте, қасиетті 
ораклдың орналасқан жерінде жазылған, ол келушілерге ораклдан келген аян 
қаншалықты үлкен болса да, бұл афоризмдегі шындықты көре алмаса, 
оларды одан әрі азаптан құтқармайды. – Өзіңді таны. Өзін жақсы білетін 
адам өткен мен болашаққа қызығушылық танытпайды, ол үнемі Мәңгілік 
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қазіргі уақытта өмір сүреді. Бұл сөздер сонымен қатар мынаны білдіреді – 
бірдеңе сұрамас бұрын, алдымен өз өміріңіздің негізгі және маңызды 
сұрағын сұраңыз: Мен кіммін? 

Лев Толстой былай деп жазды: "Біз" Мен " дегенде, бұл біздің денеміз 
туралы емес, біздің денеміз туралы айтады. Бұл " Мен " деген не? Сөзбен 
айтқанда, біз бұл "Мен" деп айта алмаймыз, бірақ біз оны "мен" жақсы 
білеміз. Егер бізде бұл "мен" болмаса, біз ештеңе білмейтін едік, әлемде біз 
үшін ештеңе болмас еді, және біз өзіміз болмас едік". 

Шынайы өзін-өзі-адамның іс-әрекеттері мен іс-әрекеттерінің авторы, 
ойдың,шешімдердің, әрекеттердің, ерік-жігердің ішкі көзі. 

 
 

Өмір дамуға берілген 
А. Якуниннің кітабы бойынша "Путь к сверхсознанию” 

Өзіңізбен үйлесімділікке қалай жетуге болады, өзіңізді түсінуді 
үйреніңіз? Бір ғана жол-ақылдың өзгеруі, жоғары санаға жету. Бақылау мен 
интроспекция нәтижесінде пайда болатын ақыл (ақыл) өзгерген сайын, адам 
өмірдің ерекше мұғалім екенін түсіне бастайды. Әрбір өмірлік жағдайдан 
адам көп нәрсе өзіне және оның өзі мен басқалардың игілігі үшін өзгеруге 
дайын екендігіне байланысты деп қорытынды жасай алады. Ең қиыны-өзіңді 
білу және өзгерту. 

Біздің санамыздың тереңдігінде біздің қиялдарымыз бен шағымдарымыз 
жасаған өзіндік образ бар. Біз үнемі өзімізді сүюді талап етеміз, өзімізді 
сүюді жиі ұмытып кетеміз, біз өзімізді адал сезінуді ұмытып кетеміз, 
басқалармен немқұрайды қарым-қатынас жасай отырып, өзгелер туралы 
жаман сөздер айтқан кезде біздің жағымды қасиеттерімізді мойындаймыз. Біз 
әрқашан өзімізді басқалардан жоғары қою мүмкіндігін іздейміз. Біздің ақыл-
ойымыздың бұл күйі өзімшілдік ерік-жігерінің нәтижесі. 

Рухани тәжірибе адам ақыл-ойдың мінез-құлқы мен ойларына әсерін 
түсінген кезде, өзімшілдікке бағынған кезде, өзіне және адамдарға мейірімді, 
жылы, шынайы қарым-қатынас жасауға ұмтылған кезде басталады. Басқаша 
айтқанда, адамның соттауға, бағалауға, жапсырмаларды іліп қоюға және сол 
арқылы өзін басқалардан бөлуге құлықсыздығы бар. Өз мінез-құлқының 
себептерін және басқа адамдардың мінез-құлқын түсіну үшін адам әркімнің 
өз қадір-қасиетіне құқығын тануға келеді. 

Біз айналамыздағы әлемді ол сияқты емес, өзіміз де көреміз. Егер біз 
өзіміздің, адамдардың, өмірлік жағдайлардың бұрмаланған бейнесін жасасақ, 
онда әлемге деген көзқарасымыз ақыл – ойдың жағымсыз көріністерімен-
мазасыздық, мазасыздық, реніш, қорқыныш немесе ашуланумен байланысты. 
Бірақ егер біз ақыл-ойымыз бен ерік-жігеріміздің күшімен айналамызда 
махаббатқа, даналыққа, түсіністік пен жомарттыққа толы әлем құратын 
болсақ, онда біз шынымен бақытты және ішкі еркін адамдарға айналамыз. 
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Өмірде болып жатқан барлық нәрсе үшін жауапкершілікті сезінгеннен 
кейін ғана біз рухани бай боламыз. Азғындық әрекеттерге ішкі ерікті тыйым 
салу бізді еркін, ашық және шынайы етеді. 

Біздің ақыл - ойымыз бен ерік-бұл біздің өмірімізді қалыптастыратын 
және бізді өзгертетін шығармашылық күштер. Өзімізді өзгерту арқылы біз 
әлемнің өзіне деген көзқарасын өзгертеміз. 

 
 

. Өзіңізді сүю - көптеген мағыналарды, материалдық және рухани 
байланыстыратын кең ұғым. Өзіңізді жақсы көру дегеніміз-жанға және 
әлемге деген сүйіспеншілікпен өмір сүру, бұл басқаларға мейірімділіктің 
көрінісі. Өзіне деген сүйіспеншілік-бұл ой, сөз және іс бірлігінде өмір сүру. 
Бұл сіздің ойларыңызды бақылау және өміріңізді саналы басқару. Өмірде 
сізбен болған барлық жағдайлар үшін толық жауапкершілік алу. 

Өзін – өзі сүйу-бұл өзімшілдік емес. Эгоизм – ("мен" сөзінен) - адам тек 
(немесе көбінесе) өзінің жеке мүдделері мен пайдасы туралы ойлайтын, ал 
басқалардың мүдделері туралы ойламайтын (немесе ойлайды) көзқарас. 
Онымен байланысты барлық нәрсе оған маңызды немесе қызықты болып 
көрінеді. Альтруизм-бұл басқа адамдардың пайдасы мен олардың 
мүдделері өздерінің жеке мүдделері мен жеке мүдделерінен гөрі 
маңызды болатын моральдық қағида. 

Психолог Сара-Лен Мутивасекваның айтуынша, өзін-өзі сүйу төрт 
аспектіден тұрады: өзін-өзі тану, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі бағалау және өзін-
өзі күту. 

Өзіндік сана. Сана-сезім кілті – эмоциялық интеллект. Ашудың себебін 
анықтау ашулануды тоқтату дегенді білдірмейді, бірақ осылайша сіз ақылды 
жауап бере аласыз немесе мүлдем жауап бере алмайсыз. Жоғары 
эмоционалды интеллектісі бар адамдар бәріне бірдей эмоцияларға ие, бірақ 
оларды қалай басқаруды біледі. Оның ішінде жағымсыз сезімдер мен 
реакциялар тудыратын жағдайларға жол бермеу. Жанжалды тегістеу немесе 
оны болдырмау мүмкін болмаған кезде, өзін-өзі тану теріс энергияны 
конструктивті арнаға бағыттауға мүмкіндік береді. Өзін – өзі тануды 
дамытудың бір тәсілі-ойлар, эмоциялар мен әрекеттер күнделігін жүргізу. 

Өзін-өзі бағалау. Өйткені әлемде тұрақты, кездейсоқ төтенше 
жағдайларға тап оқиға, біз тасымайды фокусируемся жаман жаңалықтар мен 
ауыстырамыз бүкіл негатив өзіне, өздері үшін ниет. Біз өмір бойы сақталатын 
шексіз әлеуетпен туыламыз. Барлығында бар, тек кейбіреулері оны 
пайдаланады, ал басқалары байқамайды. Өзін – өзі бағалау-бұл біздің 
өзімізге деген көзқарасымыз, және көбінесе бұл ең жақсыдан алыс. Мұның 
себебі-біз өмір сүрген өткен сәтсіз тәжірибе, бірақ оны жібере алмадық. 

Тиісті өзін-өзі бағалау-бұл сіздің жақсы жақтарыңызды көре білу 
(өйткені әрқайсысында жақсы нәрсе бар). Егер сіз өзіңіздің Бағалауыңызды 
қалпына келтіруге тырыссаңыз, бір нәрсені жасаған барлық жағдайларды 
және сізге алғыс айтқан адамдарды еске түсіруге бір сағат бөліңіз. Егер сіз 
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бағаны білмейтіндіктен өзіңізді елеусіз деп санасаңыз ше? Өзін-өзі 
бағалаудың өлшемдері жоқ: өзіңізді бағалау үшін бір нәрсеге жетудің қажеті 
жоқ. Сіз-бұл сіз. Сіздің қадір-қасиетіңіз, таланттарыңыз, игі істеріңіз – 
осының бәрі сіздің құндылығыңыздың дәлелі. 

Өзін-өзі құрметтеу. Жоғары өзін – өзі бағалау-бұл жетістіктер мен 
көрнекті қасиеттерге қарамастан, олардың құндылығын түсіну, бірақ өзін-өзі 
бағалау оларға байланысты. Жоғарыда айтылған жаттығу өзін-өзі бағалауды 
арттырады, бірақ ол өзін-өзі бағалауды нығайту үшін де жұмыс істейді. 
Біріншісі өсіп келе жатқанда, екіншісі одан кейін көтеріледі. 

Өзін-өзі бағалау үш факторға байланысты: бала кезімізде бізді 
қаншалықты жақсы көрді, құрдастарымыз не нәрсеге қол жеткізді және ата-
аналарымызбен салыстырғанда не нәрсеге қол жеткіздік. Бұл өзімен тату 
өмір сүруді және біз кім екенімізді, қайда екенімізді және иелік ететінімізге 
риза болуды білдіреді. Өзіңізді құрметтегіңіз келеді-өзін-өзі бағалауды 
арттырыңыз. Әр күні напоминайте, бұл өзіне тиісті емес алдында кім есеп 
беруі үшін, онда өмір сүріп. 

Өзіңізге қамқорлық жасаңыз. Бұл аспект денеге байланысты, бірақ 
онымен ғана емес. Забота о себе білдіреді, бұл барлық, біз өз денсаулықтары 
үшін: қабылдаймыз ваннаға, теңгерімді тамақтанайық, ішеміз жеткілікті су, 
демаламыз және балуем өзіне. Оның басқа формалары бар: біз тыңдайтын 
музыка, фильмдер мен бағдарламалар, біз сөйлесетін адамдар. Өзіңізге 
қамқорлық жасау өте қарапайым. Осыдан бастаңыз-сіз өзіңізді жақсы көруді 
біртіндеп үйренесіз. 

Жиі өзіңнен: "Қалай түсіп еді, кімде-кім өзін жақсы көреді?» Бұл 
сұрақты қарапайым немесе күрделі шешім қабылдау қажет болған кезде 
сұраңыз. Бұл қарапайым жаттығуға бір ескерту және бір ескерту қоса 
беріледі. 

 
 

Шәкірттік сағаты 
Соловейчик А.  

... Әрқайсымызда бұл орын алады: ақылмен және нақты әрекет етудің 
орнына, біз арманға "барамыз", шындықтан жасырамыз немесе 
қиындықтардан аулақ болудың керемет тәсілдерін таңдаймыз. Және менің 
ойымша, біз өздері ойлап тапты, олардың. Шын мәнінде, бұл заттардың 
барлығы бұрыннан белгілі, сипатталған және Біз ашушының көңілінен шыға 
алмаймыз. 

Барлық сипатталған тәсілдері жинақталады бір адам болдырмауға 
тырысады жоқ, кетіп, оған жасыру. 

Бұл ешқашан жақсы нәтиже бермейді. 
Қиындықтардан тым қорықпаңыз. Олар сонымен қатар біздің 

өміріміздің бір бөлігін құрайды, өйткені олар біздікі, бөтен емес, оларды 
қуаныш сияқты ашық сезіну керек. 

Біз бір нәрсені болдырмауға тырысқан кезде-жұмыс, қиындық-біздің 
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ерік-жігеріміз әлсірейді. Біз жұмысқа немесе қиындыққа кезіккенде, ерік 
күшейеді. 

Қарсы алу-бұл күшті ерік-жігерге ие болғысы келетін адамдардың 
сүйікті сөзі.  

Біз бір нәрсені дәлелдей алсақ, ерік әсіресе күшейтіледі-дау емес, әрекет, 
әрекет.  

Сонымен, өз еркіңізді тәрбиелеу үшін, біріншіден, өзіңізді жақсы көңіл-
күйге келтіріп, қызықты іс-әрекетке деген көзқарас қалыптастыру керек, 
екіншіден, мақсат қойып, оған жетуге тырысу керек. Мақсат қою-өмірге 
ұмтылу. 

* * * 
"...Дені сау, қалыпты дамып келе жатқан адам ешқашан скучно 

болмайды, скучно не екенін білмейді. 
Кейде олар: "егер адам бала кезінен оған тек қызықты нәрсе жасауға 

дағдыланса не болады?» 
Бірақ бұған кім шақырады? "Тек" жоқ. Учение с увлечением – бұл мүлде 

оқу-жаттығу өтті развлечением. Мектеп цирк емес, ол көңіл көтере алмайды, 
олай етпеуі керек. Мектеп-бұл еңбек, ауыр, ұзақ, кейде ауыр ақыл-ой еңбегі. 
Мектеп бағдарламасында ауыр және жеңіл пәндер бар, әр тақырыпта 
қызықты және скучно бөлімдер бар. Мектеп жүйеде білім береді, бұл оның 
басты құндылығы, сондықтан ол тек қызықты нәрсені таңдай алмайды: 
ешқандай ілім жұмыс істемейді. 

Дәл сол себепті мектеп көңіл көтермейді және таңдау жасамайды, 
мектепте құмарлықпен оқу дегеніміз – бұл міндет сезімін тәрбиелеу және 
қарызды өз еркімен, шығармашылықпен орындауды үйрену. Бұл өмірге 
деген қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелейтін мектеп. Тек қызықты ғана 
емес, сонымен бірге бәрін қызығушылықпен жасау керек. Айырмашылық 
түсінікті ме? Бірақ егер оқырман соншалықты қызығушылық танытса, " неге 
оқу керек?", онда көрнекті педагог Василий Александрович 
Сухомлинскийдің сөздерін келтірген дұрыс. Біз олар туралы ойлаймыз, бұл 
ең маңызды орталық ойлардың бірі. Әркімнің өзі оның ақиқатын дәлелдей 
алады:"адам адам болғандықтан үйренуі керек". 

 
 

 Шотланд жазушысы Т. Карлайл, "ең жаман сенімсіздік – бұл өзіне 
деген сенімсіздік". Біз бәріміз өте ерекшеленеміз, бірақ әрқайсысының 
ерекше қасиеттері бар. Өзіңізді өзіңіз сияқты жақсы көру және қабылдау 
маңызды, бірақ мұнымен тоқтап қалмаңыз, бірақ үнемі өзін-өзі жетілдіріп, 
жақсы болуға тырысыңыз. 

Қателіктер жасау адамға тән. Американдық публицист Уильям 
Ченнинг қателіктер алға жылжуға көмектесетін ғылым деп санайды. 
Қателіктер негізінен адамға жаңа мүмкіндіктер әкеледі.  

Ешқашан қателік жасамайтын адам жоқ екенін түсіну керек. Әрине, 
кейбіреулердің өмірінде олар ұсақ-түйек болуы мүмкін, сондықтан 
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оқиғаларға қатысушы бұған назар аудармауы мүмкін. Белгілі бір елеулі 
қателіктер үшін, әсіресе, егер олар қандай да бір жолмен заң қылмысымен 
байланысты болса, қатаң түрде төлеуге тура келеді. 

Кейде қателіктер бізге тәуелді болмауы мүмкін, бірақ абайсызда, іс-
әрекетте таза кездейсоқ болуы мүмкін. Қателіктердің арқасында біз шын 
мәнінде кім екенімізді білеміз, олар бізді жеке тұлға ретінде тәрбиелейді, 
құндылықтардың қалыптасуына, олардың мүмкіндіктерін барабар бағалауға 
және жасалған істер үшін жауапкершілік дағдыларын дамытуға ықпал етеді. 
Қорықпаңыз, совершить ошибку тұр қауіптену – оны түзетуге болады. 

 
 

Бұлақтар 
Ертегі 

 
Бір күні жер астынан екі бұлақ кілті пайда болды. Олар күн мен аспанды 

көріп, құстардың әнін естіп, қуанышқа кенелді. 
-Қалай жақсы! - олардың бірі Линза деп аталды. – Сондықтан мен 

тезірек жүгіргім келеді, әлем өзін көріп, өзін көрсетеді. 
- Қайда жүгіру керек? – ол Холодок деп аталатын екінші өзеннен 

сұрады. - Ал егер сіз шұңқырға түсіп, одан шыға алмасаңыз? Егер сіз тығыз 
таулы жерлерде шатасып, олардан өте алмасаңыз? Жоқ, бұл мәселеде асығыс 
емес, сақ болу керек. 

- Міне, сақ бол! - деп айқайлады Линза. – Ал менің ойымша, незачем 
қорқып алдын-ала, сондықтан қашуға. Әзірге! – Және ол, қоңырау, бидай 
алқабында төбеден қашып кетті. 

-Абайсызда қандай, - линзадан кейін суық ызылдаған. - Жоқ, Мен 
алдымен жолымның бағытын таңдаймын, ол жерде қауіпті ме, жоқ па, содан 
кейін ғана қозғаламын. 

Ол айналасына қарады: алдында бидай алқабы құлайды, артында қалың 
орман шу шығарды, оң жақта жұқа жол жүгірді, ал сол жақта біршама 
қашықтықта тұрғын үйлер тұрды. 

– Барлық жерлер сәтсіз болды, – Мен мұрнымның астына Күңкілдедім, - 
далада мен жоғалып кетуім мүмкін, орманнан шыға алмаймын, олар мені 
жолда таптай алады, ал үйлердің арасында олар тіпті байқамайды – оларда су 
көп. 

Жеңілдеп дем алып, ол: "Мен мұнда ең қауіпсіз жерде қаламын", - деп 
шешті. 

Осы уақытта Холодок айналасына қарады, Линза далада Көңілді жүгірді 
және келе жатқан спикелеттермен, гүлдермен және шөптермен танысты. 
Құстар, жыландар мен дала тышқандары оған шөлдеп, соңғы жаңалықтарды 
айтты. 

Бірде ручек көрші үйлерге су нашар кіретінін және адамдар өте 
жетіспейтінін білді. 

"Мен сонда жүгіріп, оларды ішемін", – деп ойлады Линза және жолға 
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шықты. 
Бірақ ол жолдың жартысын жүгіре алмады, өйткені ол жаңа үй салу 

үшін қазылған кең және терең шұңқырға түсіп кетті. 
"Айттым ғой маған Холодок емес, асықпау және қарау бойынша 

тараптарға, – есіме кенеттен Көз слова дос, жатып түбінде, – пайдаланып көр 
енді осыдан шыға алмады". 

Және ол соншалықты қайғылы болды, ол тыныш ұйықтап қалды. 
Өздеріңіз білетіндей, түсінде біз бәріміз өсеміз. Сондай-ақ Көз әрбір минут 
кетпейтін көбірек, ал ояндым, амандыќова байқауымша, бұл болды мүлдем 
ұқсамайды сол ручеек, ол қашып, бойынша пшеничному өріс. Шұңқырдың 
орнында мөлдір көк көл пайда болды, оның жағасында адамдар тұрып, күлді. 

Уақыт өте келе хрусталь көлі олардың сүйікті демалыс орнына айналды: 
мұнда компаниялар жиналып, күн сәулесімен, шомылып, ән айтып, естелік 
суретке түсті. Адамдардың үйлерінде Таза бұлақ суы пайда болды. 

Ал суық қалай? Ол ұзақ уақыт бойы қауіпсіз жерде отырды және жолға 
шығуға батылы жетпеді. Тек сирек саяхатшылар Бұлақты байқап, шөлдеді. 
Бірақ бір күні жалғыздық пен қорқыныштан шаршап, Холодок өзінен: 
"шынында да, алдын-ала қорқудан гөрі аянышты және ақымақ нәрсе бар ма?» 

Бұл сұраққа жауап таппай, ол орман арқылы жолға шығуды ұйғарды. 
Қадам Холодок ашты зерттелмеген орындар познавал өмірі мен танысып 
басшылары марапатталды ормандар. Ол оларды көктемгі сумен суарып, 
қуанышпен әрі қарай жүгірді. Әрине, жолда кедергілер болды. Бірде үлкен 
ағаш суық жолды жауып тастады, ол оны ұзақ және табанды түрде айналып 
өтті. Тағы бір рет, тікенектердің тығыз қопалары оны тоқтатуға және 
шатастыруға тырысты, бірақ Холодок алға ұмтылып, олардан өтті. Не өтуге 
болады тіпті орман арқылы өтетін болса, бұл өте шәкәрім. 

Холодок қиын жолды жеңіп, оның көпшіл, шешуші және өзіне сенімді 
екенін байқады. Ол енді тосынсыйлардан қорықпады, сондықтан ол алтын 
күн сәулесінде нәзік жарқыраған кең өзенге тап болғанша жасыл шөптер мен 
құмға оңай жүгірді. Ойланбастан Холодок оған қосылды және оған дейін 
барған басқа ағындармен бірге жолын жалғастырды. 

Сонымен, Екі дос, линза мен Холодок, туған жерінің кеңдігінен өз 
орнын тапты, және олардың әрқайсысы: "қателесуден және құлап кетуден 
қорқатын ағын, және бұл қорқыныштан құтылған адам – бұл әртүрлі 
ағындар", - деп айта алады. 

 
 

 Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 

1. Шынайы адамның көрінісі қандай деп ойлайсыз? 
2. "Өзімізді өзгерту арқылы біз әлемнің өзіне деген көзқарасын 

өзгертеміз"деген ойды қалай түсінесіз? 
3. Өзіне деген сүйіспеншілік пен өзімшілдіктің айырмашылығы неде? 
4. Альтруистік адамға қандай моральдық қасиеттер тән?  
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5. Психолог Сара-Лен Мутивасеква ұсынған Өзін-өзі сүйудің төрт 
аспектісін атаңыз. 

6. "Адам адам болғандықтан үйрену керек"деген сөзді қалай түсінесіз? 
7. Кейде қателіктер адамға тәуелді болмауы мүмкін, бірақ таза 

кездейсоқ болуы мүмкін деп келісесіз бе? Неліктен? 
 

Практикалық тапсырма: 
 
1 тапсырма. Оқыңыз мәтін. Кестені толтырыңыз. 

3 кесте. 
Білген (а) Жаңа Мен басқаша 

ойладым 
Түсінбедім, 

сұрақтар бар 
    

 
Еске алайық қандай да бір сабақ, ол біз сүйеміз, ең қарапайым. Коньки 

тебуді айтайық. Егер біз мінуді ұнататын болсақ, онда біз мұзда өте 
жақсы боламыз, басқалардан жаман емеспіз және кез-келген жағдайда мұз 
айдынына барудан ұялмаймыз. Кім мүмкін емес төтеп бере коньки, және 
сол туралы ой мұз айдынында ненавистна. Ал мұзға шығуға тырыспаған 
адам жай сырғанауға бей-жай қарамайды. 

Коньки тебудің өзі қызықты да, скучно да емес: мұның бәрі Біз қалай 
мінетінімізге байланысты. Сонымен, өмірдегі барлық нәрсе, ешқандай 
жаңалық жоқ: қызығушылық бизнесте емес, сыныпта емес, өзімізде 
жасырылады. Біз не істей аламыз және сүйеміз. Кейін аламыз – қатар және 
жақсы көреміз. Махаббат әрқашан талап ететін болса да сәл өзаралық!  

Ілімде-сол. Неліктен ұйымдастырылмау, "әлсіз ерік"," қаламаймын"," 
алмаймын"," мен сүймеймін " және т. б.? Ия, біз қалағандай дәрежеде 
жұмыс істемейді, бұл бәрі! Біз іске қостық, жіберіп алдық – мыңдаған 
себептерді табуға болады, бірақ негізде әрқашан бір нәрсе болады: ол 
жұмыс істемейді. Сондықтан скучно. Егер скучно болса, онда жалқаулық 
пен әлсіздік. Бұл сиқырлы немесе одан да жаман, қатал шеңбер деп 
аталады. Қызықсыз, өйткені сіз айналыспайсыз, бірақ қызықсыз 
болғандықтан айналыспайсыз! Міне, мектепте уақыт жоқ барлық адамдар 
үшін үлкен қиындық. Өкінішке орай, бұл апат әрдайым байқалмайды. 
Рассуждают жай: сиди иә үйрен! Олар бұл ең қиын нәрсе екенін ескермейді 
– кітаптарға отыру. Күш жеткіліксіз, өйткені қызығушылық жоқ. Егер бұл 
қызықсыз болса, сондықтан айналысуға күш жоқ болса, онда сіз оны 
лайықсыз, маңызды емес, алыс, құрметтемейтін себеп ретінде алып 
тастай алмайсыз. Бұл себеп шынымен де бар және ол соншалықты әрекет 
етеді, қанша адам ұрса да, оған география Қызықты, геометрия пайдалы 
және әдебиет қажет екенін түсіндірсе де, қанша қайталанса да, үйрену 
ұят емес, мәселе орнынан қозғалмайды, өйткені әлсіз ілімнің себебі қалады: 
сиқырлы шеңбер бұрылуды жалғастырады, тек екі адам одан ұшады. 
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Сіз өзіңіздің міндетіңізді үйрену және түсіну қажеттілігін өте 
жақсы түсінуге болады; ұялып, өзіңізді жек көре аласыз; бірақ сіз осы 
қатал шеңберді жеңгенге дейін нақты ілім болмайды. Күрделі мәселелерді 
шешу мүмкін емес, оларды шешу керек. Іздейтін боламыз шығу! Егер мен бес 
жасқа толсам және алғашқы ойлар менің басыма түссе, мен осы кезден 
бастап өзімнің мінезіме, біліміме, тағдырыма жауап беремін және әлемде 
кінәлі емеспін! Маған шағымданатын ештеңе жоқ! Мен өзім іздеп, кез-
келген қиын жағдайдан шығу жолын табуым керек! Сіз өмірде бәрін бірден 
түсіне алмайсыз, бәрін бірден түзете алмайсыз. Мәселен мүмкін емес. Бірақ 
түсіну мен түзету бағытында қозғалу мүмкін!  

Жақсы оқымаған адам кіретін қатал шеңберден шығудың жолы болуы 
керек. Осындай, әр өзі, ешкімге үмітпен, переменить барысын өз оқу 
тағдырын қашып қолайсыз мән-жайлар бастау оқып, жақсы және 
өзгеріссіз қызығушылық болады. Тек оны табу керек, бұл шығу! Ол ешкімге 
белгісіз не? Табу керек оның. 

 
2 тапсырма.  Диаграмманы құрыңыз Венна түсініктер "өзімшілдік" мен 

"өзіңе деген махаббат". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Тапсырма."Қателіктер – тәжірибе мен даналық арасындағы 

қарапайым көпір"тақырыбына эссе жазыңыз.  
 
4 Тапсырма. Сұрақтарды қолдана отырып, "адам"тақырыбына синквейн 

жазыңыз.  
1. "Адам»  
 
2. Ол қандай? …………… 
 
3. Ол басқа адамдар үшін не істейді? …………………………. 
 
4. Адам туралы Афоризм, өрнек,мақал немесе сөз. ………………….. 
 
5. Синоним, немесе басқаша айтқанда, адамды қалай атауға 

болады! …………………………………………………………………………….. 

Өзімшілдік ӨЗІНЕ ДЕГЕН 
СҮЙІСПЕНШІЛІК 
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Бөлім бойынша қорытындылар 
 
Біздің өміріміз-бұл ойлау тәсіліне байланысты өзгеретін ішкі 

әлеміміздің көрінісі. Адам өзін және өз бақытын жасау мүмкіндігіне ие, 
сондықтан өмірде оң нәтижелерге әкелетін оң ойлауға шақыру керек.  

Адамдардың ақыл-ойының дамуы арқасында қазіргі өркениеттің 
барлық жетістіктері мүмкін болды. Логика мен ақыл даналықтың қасиеттерін 
табуы керек, адамның ақыл-ойы ақылға айналуы керек. 

Дамыту, ақыл-ой? Жақсы кітаптар оқу, шынайы көшбасшылардың 
мысалдарынан шабыт алу, лайықты және асыл адамдармен қарым-қатынас 
жасау. 

 Көбінесе біз өткен өмірімізде ақыл-ойды адастырамыз немесе 
болашақтың әртүрлі суреттерін ұсыну арқылы алаңдаймыз. Біз мұнда және 
қазір жалғыз маңызды сәтті жіберіп аламыз. 

Жалпыадамзаттық құндылық махаббат-бұл барлық жүректерді, барлық 
өмірді, барлық уақытты, барлық ұлттарды, барлық діндерді, бүкіл табиғатты, 
бүкіл ғаламды біріктіретін нәрсе. Шынында да, таза махаббат желісі бүкіл 
адамзатты біріктіреді. Бұл өмірдің әр түрлі көріністеріндегі біртұтастықты 
білдіреді. Махаббат-бірліктің негізі. 

Бәрінің негізі, өмірдің барлық көріністерінің жалғыз негізгі қағидасы – 
Махаббат. Махаббат барлық жалпыадамзаттық құндылықтарды бір-бірімен 
байланыстырады, ол құндылықтардың әдемі інжу-маржандары байланған жіп 
сияқты:  

Ойлар мен сөздердегі махаббат-бұл шындық. 
Любовь в поступках – Дұрыс әрекет. 
Сезімдегі махаббат-бейбітшілік. 
Махаббат миропонимании – Ненасилие. 

 
 
Ұсынылатын әдебиеттер: 
 
1. Марк Аврелий «К самому себе». 
2. Робин Шарма «Кто заплачет, когда ты умрешь? Уроки жизни от 

монаха, который продал свой Феррари». 
3. Портал нравственно-духовного образования www.ozin-ozi-tanu.kz. 
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3 

ӨЗАРА ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАС 
МӘДЕНИЕТІ 
ОТБАСЫНДА 

 
 
 
 

Бөлім 
Бұл бөлімде отбасылық өмірдің заңдары 

мен ережелері, Ананың рухани мәдениеттің 
тасымалдаушысы ретіндегі рөлі және әкенің 
дана тәлімгер және шабыттандырушы ретіндегі 
рөлі, үлкендерді құрметтеу және кішілерге 
қамқорлық жасау мәселелері қарастырылған. 
Студенттер қазақ халқының ұлы әйелдері мен 
ерлерінің лайықты үлгілерімен танысады, ұлдар 
мен қыздарды тәрбиелеудің ерекшеліктерін 
қарастырады. 

 
 

 
 
 

Оқу мақсаттары: 
– отбасылық рөлдер, отбасылық құндылықтар және олардың әр 

отбасындағы маңыздылығы туралы білу және түсіну; 
– рухани-адамгершілік мәдениеттің тасымалдаушысы ретінде әйел 

табиғатының мәнін білу; 
– қызға құрметпен қарауды көрсету; 
– қыздың адамгершілік қасиеттерін білу;  
– ер адамның миссиясының мәнін парыздың, ар-намыстың, даналық 

пен тәртіптің идеалдарының көрінісі ретінде білу; 
– жастардың адамгершілік қасиеттерін білу;  
– ақсақалдар мен ата-аналарға құрметпен қарау аспектісіндегі әділ 

мінез-құлықтың мәнін білу; 
– кәсіби қызметте ұлттық дәстүрлерді қолдана білу. 
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§3.1 Отбасындағы адам  
 
 

 Отбасындағы және әлемдегі үйлесімділік, бірлік және өркендеу.  
 Шартсыз махаббат отбасының негізі ретінде.  
 Отбасы-бұл екі адам "Мен" - ден "біз" - ге ауысатын зертхана.  
 Жақсы отбасының қасиеттері. 

 
 

 Отбасы-бұл адам жақсылық жасауды үйренуі керек негізгі орта. 
В. А. Сухомлинский 

 
 

Отбасы - бұл бірнеше тұлғалардың бірлестігі, олардың 
әрқайсысының өмірінде өзіндік негізгі құндылықтары бар. Жиі бұл басқа 
үшін маңызды болып табылатын нәрсені түсінбеушілік, жанжалдың негізіне 
айналады, отбасылық пешті бұзады. Осылайша, құндылықтар-бұл отбасылық 
өмірде ең прозалық әрекеттерге, күнделікті реакцияларға айналатын 
идеалдар. Олар бізді күні бойы" басқарады", ең қарапайым көрінетін 
жағдайларда көрінеді. 

Әр түрлі отбасы мүшелерінің принциптері мен үйренген 
құндылықтары арасындағы жанжал жанжалға, отбасылық өмірге 
қанағаттанбауға, түсінбеушілікке, серіктестің үміттерін бұзуға, отбасылық 
рөлдерді орындаудағы шатасуға әкеледі... 

Жоғарыда келтірілген анықтамаларға сәйкес көркем шығармада болуы 
мүмкін "отбасы" ұғымының төрт негізгі мағынасын ажыратуға болады: 

- Отбасы-қоғамның ұясы (шағын әлеуметтік топ). 
- Отбасы-жеке тұрмысты ұйымдастырудың аса маңызды түрі. 
– Отбасы-бұл неке одағы. 
- Отбасы-ерлі-зайыптылардың туыстарымен көпжақты қарым-

қатынасы: ата-аналар, бауырлар, әпкелер және бірге тұратын және ортақ үй 
шаруашылығын жүргізетін басқалар. 

 Әлеуметтанушылар өздерінің анықтамасын ұсынады: "Отбасы – бұл 
адамның көбеюінің әлеуметтік механизмі, күйеуі мен әйелі, ата-анасы мен 
балалары арасындағы қарым-қатынас, осы қатынастарға негізделген шағын 
топ, оның мүшелері жалпы өмірмен, өзара моральдық жауапкершілікпен 
және өзара көмекпен байланысты [36]. 

 Психологтар үшін отбасының екі анықтамасы бар. 
"Отбасы – 1. Қатаң мағынада "отбасы" термині туыстық қатынастың 

іргелі бірлігін білдіреді. Минималды немесе ядролық түрінде отбасы анадан, 
әкеден және ұрпақтардан тұрады. Неғұрлым кең қолданыста бұл ата-әжелер, 
немере ағалар, патронат балалар және т.б. болуы мүмкін кеңейтілген 
отбасына қатысты болуы мүмкін, олар барлығы жеке әлеуметтік бірлік 
ретінде әрекет етеді.  
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2. Кең мағынасы-жақын әлеуметтік немесе жеке байланысы бар 
адамдар тобы, тіпті олардың арасында қан байланысы болмаса да" [7]. 
"Отбасы" ұғымын түсіндіру нақты тарихи, этникалық және әлеуметтік-
экономикалық жағдайларға, сондай-ақ зерттеушінің алдына қойған 
міндеттеріне байланысты.  

Отбасы құбылысы өте күрделі және жан-жақты болғандықтан, бірде-
бір ғылыми және мәдени анықтама оның мәнін толық аша алмайды. Әрбір 
білім саласы белгілі бір ғылымның ерекшелігіне байланысты отбасының 
нақты жақтарын түсінуге бағытталған. Егер әлеуметтанушылар үшін отбасын 
анықтауда туыстыққа назар аудару маңызды болса, онда психологтар үшін 
оның мүшелері арасындағы қарым-қатынас және оған тән функцияларды 
көрсету маңызды. Философтар отбасын әлеуметтік жүйедегі орны, оның 
функциялары және ондағы негізгі маңызды процестер тұрғысынан 
сипаттайды. Отбасы-біздің қоғамның негізі. Бұл әр адамның өмірінде өте 
маңызды. Сонымен, Қазіргі қоғамдағы отбасының рөлі мен мақсаты қандай? 

Отбасы функциялары. Кез-келген отбасы оның мүшелері үшін 
маңызды қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін құрылады, олар отбасылық 
қатынастардың дамуына қарай отбасылық, топтық және әлеуметтік 
толықтырылады. Жеке адам мен отбасының, отбасы мен қоғамның, оның 
мүшелерінің белгілі бір қажеттіліктерін қанағаттандырумен байланысты өмір 
салаларының өзара әрекеттесу жүйесінің көрінісі отбасы функциясы деп 
аталады. 

Функциялар жеке және әлеуметтік қажеттіліктерге негізделген. Бұл 
жағдайда қажеттілік ынталандырушы бастама болып табылады-және ол 
функцияны тудырады, ал функция арқылы қажеттілік жүзеге асырылады. 

Осылайша, отбасының функцияларын келесідей қарастыруға болады: 
қоғамға қатысты және жеке тұлғаға қатысты әрекет ету. 

Отандық әлеуметтанушы м. с. Мацковский қазіргі отбасының келесі 
функцияларын қарастырады (кесте.4.) 

 
4 кесте. 

Қазіргі отбасының негізгі функциялары 
 

Отбасы 
функциясы 

Бойынша функция әрекеті 
қоғамға қатынасы 

Бойынша функция әрекеті 
адамға қатынасы 

Репродуктивті Биологиялық 
қоғамның көбеюі 

Қажеттіліктерді 
қанағаттандыру 
балаларда, ұрпақ 
жалғастыруда 

Тәрбиелік Жас ұрпақты 
әлеуметтендіру 

Қажеттілігін 
қанағаттандыру 
родительстве, контакт с 
балалар, олардың 
тәрбиесі 
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Шаруашылық-
тұрмыстық 

Физикалық қолдау 
қоғам мүшелерінің 
денсаулығы, бала күтімі 

Шаруашылық қызметті 
алу- 
басқа отбасы мүшелерінің 
тұрмыстық 

Экономикалық Кәмелетке толмағандар 
мен еңбекке жарамсыз 
мүшелерді экономикалық 
қолдау 
қоғам 

Бір отбасы мүшелерінің 
басқаларынан 
материалдық құралдар 
алуы 

Бастапқы 
әлеуметтік 
бақылау саласы 

Отбасы мүшелерінің 
тұрмыс-тіршіліктің әртүрлі 
салаларындағы мінез-
құлқын, сондай-ақ ерлі-
зайыптылар, ата-аналар 
мен балалар, басқа да 
туыстар, оның ішінде ата-
аналар арасындағы қарым-
қатынастардағы 
жауапкершілігі мен 
міндеттемелерін 
моральдық регламенттеу 

Жол берілмейтін мінез-
құлық және отбасы 
мүшелері арасындағы 
қарым-қатынастардың 
моральдық нормаларын 
бұзғаны үшін құқықтық 
және моральдық 
санкцияларды 
қалыптастыру және 
қолдау 

Әлеуметтік-
мәртебелік 

Отбасы мүшелеріне белгілі 
бір әлеуметтік мәртебе 
беру. 
Өсімін молайту әлеуметтік 
мәдениет 

Әлеуметтік жылжыту 
қажеттіліктерін 
қанағаттандыру 

Рухани қарым-
қатынас саласы 

Отбасы мүшелерінің жеке 
басын дамыту 

Отбасы мүшелерін 
рухани өзара байыту / 
неке Одағының Достық 
негіздерін нығайту 

Тынығу Ұтымды бос уақытты 
ұйымдастыру. Әлеуметтік 
демалыс саласындағы 
бақылау 

Бірлесіп бос уақытты 
өткізу қажеттілігін 
қанағаттандыру, өзара 
байыту 
рухани қызығушылық 
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МҮДДЕЛЕР, ҚҰНДЫЛЫҚТАР, НОРМАЛАР 
"Отбасы деген не?» 

Б. И. Хасан, А. В. Дорохова 
 
Бұл отбасы? Әр адамның өз отбасы, ата-анасы, ата-анасы болуы керек 

екендігі сіз үшін түсінікті болып көрінеді. Егер бір нәрсе дұрыс болмаса, 
онда ол қайғылы бұзушылық ретінде қабылданады. Бірақ біз үшін әдеттегі 
заманауи түрдегі отбасы әрқашан бола бермейді. 

... Отбасы ұғымы латынның fames (аштық) сөзінен шыққан. Отбасы өз 
мүшелерінің негізгі қажеттіліктерін қорғауды және қанағаттандыруды, 
аштықтан қорғауды көздейтін қауымдастық болып табылады. 

Енді сіз көп ұрпақты отбасын, яғни ата – аналар мен балалар ғана емес, 
сонымен бірге ата-әжелер мен ата-аналар бірге тұратын отбасын жиі 
кездестірмейсіз. Бұрын мұндай отбасы нағыз отбасы болатын. Балалар өсті, 
үйленді немесе үйленді, өз балалары болды, бірақ олар әлі де ата-
аналарымен, үйінің төбесінде қалды. Ең үлкені, әкесі, атасы немесе тіпті 
үлкен атасы үйдің қожайыны болған. Әр түрлі халықтар мен мәдениеттерде 
отбасы дәстүрлерінің арасында айырмашылықтар бар. Орыс отбасының да 
өзіндік ерекшеліктері болды. 

Отбасының басшысы, әрине, әке болды. Одан басымдылық ұлдардың 
үлкеніне өтті, ал қалған ағалары оған мойынсұнуға мәжбүр болды. Көбінесе 
ең кішісі үшін үлкен ағасы екінші әке болды. Әкесінің немесе ағасының 
үстемдігін оның жеке қасиеттеріне қарамастан, қалған үй шаруашылықтары 
мойындады. Сондықтан, балалар тіпті әлсіз мінезді әкені құрметтеді, 
мойынсұнды, тіпті өте бақытты күйеуі де әйел сеніміне ие болды, ал әкесі 
уақыт келгенде тым ақылды емес ұлға жасырын, әрине, үлкендік берді. 

Отбасындағы бала жалпы ғибадаттың тақырыбы болып саналды. 
Сүймейтін бала сирек болды. 

Ежелгі уақытта Ресейде "Домострой"кітабы болды-отбасылық өмірдің 
энциклопедиясы. Мұнда күйеуіне, әйеліне, балаларына нұсқаулар жиналды: 
үйде не істеу керек, адамдарда өзін қалай ұстау керек, бір-біріне қалай қарау 
керек; үй шаруашылығына қатысты кеңестер, тіпті аспаздық рецепттер де 
болды. Мүмкін сіз "Домостройдан"үзіндімен танысқыңыз келетін шығар. 

«... Құдай балаларға, ұлдарға, ұлдарға, ұлдарға, әкелеріне және 
аналарына қамқорлық жасауға, оларды қамтамасыз етуге және жақсы ілімде 
тәрбиелеуге; Құдайдан қорқуды және сыпайылықты және кез-келген тәртіпті 
үйрету, содан кейін балаларға жасына қарап, қолөнерге үйрету – қыздардың 
анасы мен шеберлігі-ұлдардың әкесі, кім қабілетті, Құдай кімге мүмкіндік 
береді; оларды жақсы көру және қорғау, бірақ құтқарудан қорқу, көрсету 
және үйрету... 

Ретінде балаларға әкесі мен анасы сүйіп, және бағынуға және утешать 
олардың.барлық. Бала, Иеміздің өсиеттерін тыңдаңыз, әкеңді және анаңды 
жақсы көріңіз, оларды тыңдаңыз және оларға Құдайда мойынсұныңыз, және 
бәрінде, Кәрілік оларды құрметтеңіз, оларға және барлық қайғы-қасіретке 
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шын жүректен шыдаңыз, және сіздің жақсылығыңыз болады және ұзақ уақыт 
жерде болыңыз, бірақ күнәларыңыз кешіріліп, Құдай сізге рақым етеді, 
адамдар сізді мадақтайды және сіздің үйіңіз қабаққа батасын береді, және 
ұлдарыңызға мұра етіп, қартайғанға жетіңіз өз күндеріңізді берекеге 
жұмсаңыз...» 

Айта кету керек, "Домострой" ережелері дерлік заң болып саналды 
және оларды бұзу отбасының басқа мүшелерімен қатаң жазаланды. Әсіресе 
күйеуі мен әйелінің міндеттері мен мінез-құлқына "Домострой" қатал болды. 
«... Күйеулеріне әйелдерін сүйіспеншілікпен және үлгілі нұсқаумен үйрету 
керек; күйеулерінің әйелдері қатаң тәртіп туралы, жанды қалай құтқару 
керек, Құдай мен күйеуін қуанту керек, үйін жақсы ұйымдастырып, күйеуіне 
барлық жағдайда мойынсұну керек; күйеуі не жазалайды, оның нұсқауымен 
келісіп, орындауға дайын... 

Ал кез келген еді, егер әйелі күйеуінің спрашивалась және советовалась 
барлық шаруашылығында және напоминала керек. 

Егер жақсы күйеу өзінің жағдайы туралы Қуанса және әйеліне тәлім 
берсе, сонымен қатар үй шаруашылықтары Құдайдан барлық 
қорқыныштарын үйретсе және мұнда жазылғандай дұрыс христиан өмірін 
үйретсе, онда ол Құдаймен бірге бірге өмір сүреді және Құдайдың мейіріміне 
ие болады". 

Егер күйеуі, отбасының әкесі, бүкіл үйдің басшысы болып саналса, 
онда оның әйелі әйел жартысы деп аталады. Ауқатты отбасыларда үйдің бір 
бөлігі әйелдерге берілді, ал ер адамдар сирек пайда болды. Иесі "үйді 
басқарды", күйеуі оның істері мен бұйрықтарына тек төтенше жағдайларда 
араласқан. Жалпы, еңбек пен міндеттерді бөлу өте қатал болды. Есіңе ал-ка: 
"... қолөнерге үйрету-қыздардың анасы және ұлдардың әкесі". Яғни, бала 
кезінен қыздар тек әйелдерге, ал ұлдар тек еркектерге үйренді. Әйел ер 
адамды немесе ер адамды әйел ретінде қабылдаған жағдайлар ерекше болды. 
Мысалы, күйеуі жас балалармен жесір болды. Яғни, оның келіні де, ересек 
қызы да болмады және бір нәрсе қалды: әйел жұмысын өзіңіз жасаңыз. Тек 
мұндай жағдайлар басқаларды мазақ етпеді және айыптамады. 

Біздің қазіргі әлемде мұндай қатаң нормалар жоқ. Сіз әйелдің ер 
адамның ісімен қалай айналысатынына және керісінше бірнеше мысал 
келтіре аласыз. Жалпы, қазір ерлердің не екенін және әйелдердің не екенін 
анықтау өте қиын. 

 
   Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 

1. Отбасы құрылымы дегеніміз не? 
2. Отбасының функциясы туралы түсінік беріңіз? 
3. Отбасының негізгі функциялары қандай? 
4. Отбасының негізгі функцияларын тізімдеңіз 
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Практикалық тапсырма: 
 
1 тапсырма. Әр түрлі сөздіктерден (Философия, Әлеуметтану, 

Психология және т. б.) отбасы анықтамаларын табыңыз 
 
1. Философия бойынша отбасы – …………………………….…………… 
2. Әлеуметтану бойынша отбасы – ………………………….….………… 
3. Психология бойынша отбасы– ............................................................... 
 
2 тапсырма..Дұрыс немесе жалған 
1. Барлық перенаселенных елдерде тұрғындары ірі қалалар бастан 

елеулі проблемалар байланысты одиночеством, жасына және апатия. 
2. Неке мен отбасы бірдей ме ? 
3. Отбасындағы соңғы балада интеллекттің үйлесімді даму 

ықтималдығы жоғары. 
 
3 тапсырма. 
 

ОТБАСЫЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР АҒАШЫ 
Ұсынылған отбасылық құндылықтар тізімін қарап шығыңыз. Егер 

қажет деп санасаңыз, оны толықтырыңыз, содан кейін орналастырыңыз 
(сапаны маңыздылығы бойынша реттеңіз).  

Қағаз парағына үлкен ағаш салыңыз. Бұл отбасылық құндылықтар 
ағашы. Оны ағаштың тамыры Сіздің негізгі, ең іргелі құндылықтарыңыз 
болатындай етіп суреттеңіз, Магистраль сәл маңызды емес, ал бұтақтар сіз 
үшін маңызды, бірақ соншалықты маңызды емес құндылықтарды ұсынады. 

 
Құндылықтар тізімі: 

 ортақ мүдделердің болуы; 
 отбасы мүшелерін өзара құрметтеу; 
 сұқпау істі бір-бірін; 
 махаббат; 
 адалдық; 
 отбасы мүшелерінің дербестігі мен дербестігін сақтау; 
 материалдық әл-ауқат; 
 ұлттық монолиттілік; 
 басқалардың көз алдында әл-ауқат; 
 тәртіп пен анықтық; 
 барлық отбасы мүшелерінің өз міндеттерін орындауы; 
 бос уақытты бірлесіп өткізу; 
 "ашық үй" – достар, туыстар, әріптестер алдында; 
 көп бала; 
 жақсы денсаулық; 
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 отбасы мүшелері арасындағы ынтымақтастық; 
 ата-аналардың сөзсіз беделі; 
 сенім; 
 өзара көмек... 
Топта отбасылық құндылықтар ағашында жұмысыңыздың соңында 

қандай тұжырымдарға келгендігіңізді талқылаңыз.  
КипнисМ.Тренинг семейных отношений. 

Часть1: Супружество.–М.:«Ось-89»,2006. 
 
4 тапсырма. Бұл жағдайларды отбасының қандай функциялары 

көрсетеді 
 
№ 1 жағдай 
Анасы мен әкесі отбасында күнделікті қызмет көрсетуге байланысты 

міндеттерді бөлді: тамақ дайындау, кір жуу, тазалау, азық-түлік сатып алу. 
Сонымен қатар, балаларға кейбір мүмкін міндеттер жүктелді. 

 
№ 2 жағдай 
Қысқы демалыс күндері бүкіл отбасы шаңғы серуеніне шығады. Және 

кіші трехлетнему ұлына сатып алған шаңғылар болды ма оны. 
 
№ 3 жағдай 
Әкесі гаражда көп уақытты машинамен өткізеді: ол майды өзгертеді, 

дөңгелектерді сорып алады, істен шыққан бөлшектерді жаңаларына 
ауыстырады... 

Балалар алдымен жұмысты бақылап отырды, содан кейін олар 
біртіндеп көмектесе бастады. 

 
 
  5 тапсырма. 
Жоғарыда келтірілген тізімнен патриархалды (дәстүрлі) отбасының 

сипаттамаларын табыңыз. Олар көрсетілген сандарды жазыңыз.  
 
1) әйелдің экономикалық дербестігі 
2) бірнеше ұрпақтың бірге тұруы 
 
3) өмірді негізгі экономикалық функция ретінде ұйымдастыру 
4) барлық отбасы мүшелерінің шешім қабылдауы 
5) ерлер мен әйелдер міндеттерін қатаң бөлу 
6) бірлескен өндірістік қызмет 
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Қазақстанның ұлы адамдарының әсерлі махаббат хикаялары 

 
Ахмет Байтұрсынов және Бадрисафа Мұхамедсадықызы 

 

 
 
Ахмет Байтұрсыновтың өмірінің айнымас серігі оның сүйікті әйелі 

болған. Ол Ахмет Байтұрсыновпен Әулиекөл ауылындағы орыс-қазақ 
мектебінде мұғалім болып танысқан. Сол 1896 жылы олар Троицк 
қаласындағы мешітке үйленді. Осы кезден бастап Александра Ивановна 
ислам дінін қабылдай бастады. Күйеуі әйелінің келісімімен оған басқа есім 
берді – Бадрисафа Мұхамедсадыққызы. Адамдар әлі күнге дейін Ахмет пен 
Бадрисафа өмір бойы азап пен қайғыға толы болған олардың таза және әдемі 
махаббаты туралы аңыздарды ауызша жеткізеді. 
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Ілияс Есенберлин мен Диляра Жүсіпбекова 

 

 
 
Диляра мен Ілияс Опера театрында кездесті. Жастар арасындағы 

махаббат бірден басталды. Ия, және қыз досындағы медальдары бар бұрынғы 
офицерді ұната алмады. Егер ол қатты ақсап, таяқпен қоштаспаса-аяғындағы 
ауыр жарақаттың салдары өзін сезінді. 

Бәрі жақсы болған сияқты, бұл Есенберлин үшін тиімді партия болды, 
әсіресе бүгінгі меркантильді күйеу жігіттер тұрғысынан – Қазақстан Әділет 
министрі Хамза Жүсіпбековтің қызы, бірақ тек қуғын-сүргінге ұшырап, 
атылған адам ғана. Яғни, Диляра "халық жауының" қызы болды және 
автоматты түрде CHSIR санатына кірді (Отанын сатқандардың отбасы 
мүшесі). Мұндай қызбен қарым-қатынас бірден мансапқа және кез-келген 
адамның тағдырына қарсы болады. Айтпақшы, Диляра бірден Ильясқа 
қуғын-сүргінге ұшырағандардың қызы екенін ескертті. Әдетте, мұндай 
танудан кейін көптеген мырзалар тез жоғалып кетті. Бірақ Ілияс Есенберлин 
ондай болған жоқ. Бұл мойындауға жауап ретінде ол да мойындады: "Мен 
сені жақсы көремін. Мен сенің әйелім болғаныңды қалаймын". Ілияс 
Есенберлин өзінің Дилярасын өте жақсы көретін және құрметтейтін. Ол 
осындай көзқарасқа лайық болып шықты және Ілияспен оның күрделі өмірін 
бөлісті; ол оны шығармашылық ізденістерге шабыттандырды және оны ауыр 
дерттен құтқарды. Ілияс өзінің өмірлік серігі ретінде әдемі қызды ғана емес, 
жас кезінен бастап көптеген қайғылы және драмалық оқиғаларды бастан 
кешірген адамды таңдады, ол мұның бәріне қалай төтеп бергеніне, 
сынбағанына және жанын қиған жоқ. 
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Дінмұхамед Қонаев және Зухра Шәріпқызы 

 

 
 
Дінмұхаммед Ахметұлы сүйікті жары Зухра Шәріпқызымен Бірге 

өткізген әр күнін санаған. Ол: "Мен әйеліммен 50 жыл 6 ай және 2 күн 
тұрдым", - деді. 1939 жылдың қыркүйек айының соңында Д.Қонаев 
Балқаштан Алматыға ұшып кетеді. ОК қайраткерлерімен көптеген 
кездесулер өткізді. Сол кеште Зухрамен кездесті. 

Оған енді Риддерде жұмыс істейтінін айтып, " егер Риддерге бірге 
баратын болсақ, Зухра, сен қалай қарайсың?» Бұл махаббат туралы 
мәлімдеме және Зухраның әйелі болу туралы ұсынысы болды. Ол келісті, бұл 
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев өмірінің ең бақытты күндері еді. 

Дінмұхаммед Ахметұлының өзі бұл туралы былай деді: "Мен өмірді 
сүйікті, жанашыр, мұқият және сүйкімді адаммен байланыстырған 
тағдырыма алғыс айтамын. Біздің көңілді үйлену тойымыз 18 қазанда менің 
үлкен әпкем Әмина Ахмедқызының пәтерінде өтті. Біздің қонақтарымыз 
менің институт бойынша жолдастарым, қазақ тау-кен металлургия 
институтының оқытушылары, инженерлер Жақсыбаев, Кравченко, Зухра 
ағай Гариф Шәріпұлы мен жас әйелім болды. Біздің үйлену тойымыздың 
қонақтары менің әпкелерім болды...". Өкінішке орай, Қонаевтардың 
жұбайында балалары болмады, бірақ бұл олардың бірге ұзақ өмір сүруіне 
кедергі болмады. 
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§3.2 Әйел-рухани мәдениеттің тірегі  
 

 Әйел табиғатының ерекшеліктері.  
 Әйел-отбасының ішкі энергиясы, махаббаттың, кешірімнің, 

шыдамдылық пен бақыттың бейнесі.  
 Ана мен әйел рөлінің ерекшеліктері. Лайықты әйелдердің мысалдары. 
 
 

Әйелдің сұлулығы киімде, фигурада немесе шаш үлгісінде 
емес. Ол көздің жарқырауында. Өйткені, көз-бұл махаббат өмір 
сүретін жүректің қақпасы.  

Одри Хепберн 
 

 
Әйелдердің өміріндегі ең маңызды рөлдер-бұл ананың рөлі және 

әйелдің рөлі.  
Қазақ әдебиеті әлемге шыншыл, жанды және әрқашан көп қырлы әйел 

бейнелерін берді. Қазақ әдебиеті тарихындағы басты тақырып фольклордан, 
әлеуметтік-тұрмыстық эпос шығармаларынан, лироэпикалық поэмалардан 
бастау алады. Барлық шығармаларда әйел тек сұлулық пен кемелдік идеалы 
ретінде ғана емес, сонымен қатар отбасылық пештің қамқоршысы, ұлттың 
болашақ ұрпағының тәрбиешісі ретінде айтылады.  

Ахмет Байтұрсыновтың "Анаға хат" атты өлеңінде ешқашан сатпайтын 
және кез келген жағдайда ұлын күтетін адал және сүйікті адам ретінде Анаға 
үндеуін білдірген. Ақын Семей түрмесінде жүргенде анасына хат жазады. 
Байтұрсыновтың өлеңіндегі лирикалық кейіпкер үшін қамқоршы періште 
ана, ең жақын адамға сеніп тапсырылатын ең қымбат адам. 

Мұхтар Әуезовтің "Абай жолы" өлмес шығармасы Тоғжан, Әйгерім, 
Салтанат сынды ең сұлу әйел бейнелерінің тұтас галереясын бейнелейді. Ал 
романның ортасында, әрине, Абайдың анасы Ұлжан мен әжесі Зере тұр. 
Абайдың өмірі мен шығармашылығы белгілі бір дәрежеде ұлы Абайдың ұлы 
ұстазына айналған осы екі ғажайып әйелдің оған берген көзқарастары мен 
мысалдарымен байланысты болды. Абайдың әжесі мен анасының арқасында 
шығармашылыққа, поэзияға деген қызығушылық ерте оянды. Олардың 
ықпалымен Абай Адам бақыты үшін күрескердің қиын жолына түсті. 

Жазушы Шыңғыс Айтматов "Ана-Жер-ана" повесін анасына арнаған, 
онда автор "ана-ана туралы айтқысы келгеннің бәрін білдірген"дейді. "Біздің 
анамызға тағзым! Қандай ерліктеріңізді, даналық және адалдығы, өзінің ата-
ана борышы обладала ол! Барлық үздік, біздің өмірі мен тағдыры біздің қоса 
алғанда, біздің білім болды, арқасында қол жеткізілді, оның еңбек пен 
ерлікке". Шыңғыс Айтматов анасы Нағима туралы осылай жазды, ол қайтыс 
болғаннан кейін де балалары мен немерелері үшін үлгі және адамгершілік 
бедел болып қала берді. 
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Анаға деген махаббат-қазақтың көрнекті ақыны Мұқағали 
Мақатаевтың шығармаларының басты тақырыбы. Оның өлеңдерінің 
тәрбиелік мәні зор. Оларды оқи отырып, біз аналарды көбірек сүюге, түсінуге 
және құрметтеуге үйренеміз. Мұқағали үшін ана мен әйел-барлық әулиенің, 
шыншылдықтың, адамгершілік тазалықтың, адалдықтың бейнесі. 

"Мен әйелмін, мен осы қыздың анасымын! Мен барлығыңыздың 
анасымын! Сіздердің әрқайсыңызды осындай ана дүниеге әкелді... анасымен 
соғыспайды... " - бұл Ғабит Мүсіреповтің "ана" прозасындағы ананың ыстық 
сөзі. Мүсіреповтің "ана қаһары" әңгімесінде алдымен бай қамшысынан, 
содан кейін жалғыз ұлының солдат өмірінен құтқаруға тура келген жесір 
әйел туралы айтылады: "... жалғыз адам үшін мен тозақтың жеті шеңберінен 
өттім. Он жеті ай түрме мен аштық жариялады. Бұл мені бұзбайды, егер 
менің балам жақын болса, тірі және сау болса ... босатылып, үйге асығамын, 
оған...". "Батыл ана", "Кек ана", "Ақлима" шығармасын Ғабит Мүсірепов 
туған қиын соғыс жылдары, тиісінше, көрсететін әйелдер, прожившие ауыр 
заманда. Аштық пен суық, туыстарының жоғалуы оларды бұзбайды, 
керісінше, қатайтады және одан да күшті етеді. Осы және басқа да көптеген 
бай қазақ әдебиеті жазушыларының шығармалары бізге ең қымбат және ең 
құнды дүниелерді бағалай білуге үйретеді. Әр бейнені оқып, ләззат алыңыз, 
барлық қайғы-қасіретті бірге сезініп, қуанып, жылаңыз; жазушылар мен 
ақындар жырлаған аналарымыздың күшті жақтарын, жас ұрпақтың парызын 
қабыл алыңыз. 

Даналық-кез-келген отбасылық жанжалды шешуге және үйде 
жайлылық, үйлесімділік пен махаббат атмосферасын құруға мүмкіндік 
беретін әйелдің басты қасиеттерінің бірі. Әйел психикасы еркекке қарағанда 
9 есе күшті, ал ер адамның мінез-құлқы 80% әйелге байланысты. Өздеріңіз 
білетіндей, әрбір ұлы адамның артында оның ұлы әйелі тұр. Қалай болуға 
осындай көрнекті серігі?  

Бұл дана әйелдің 7 құпиясына көмектеседі. 
 1. Күйеуіңізге шыдамдылық пен құрмет көрсетіңіз  
Ақылды әйел болу үшін сіз ер адаммен шыдамдылықпен қарым-

қатынас орнатуды және оны құрметтеуді үйренуіңіз керек. Егер ерлі-
зайыптылар арасында құрмет жоғалса, онда отбасы біртіндеп жойылады. 
Әйелдің төзімділігі күйеуінің мінезіне оң әсер етеді, оны жұмсартады және 
өткір бұрыштарды тегістейді. Ақылды әйел қарым-қатынаста үзіліс жасаған 
кезде, эмоциялармен абай болған кезде және аздап қиналған кезде сезінеді. 
Осылайша, ол өзінің сүйіктісін шабыттандырып қана қоймай, оны жақсы 
қасиеттерді дамытуға бағыттайды.  

Науқас әйел ер адамды басқарады. Бірақ пайда табу үшін емес, 
отбасына қамқорлық жасайтын және отбасы мен қоғам үшін көптеген жақсы 
істер жасайтын күшті тұлғаны тәрбиелеу. 

 2. Қарым-қатынаста шығармашылық болыңыз  
Қарым-қатынас скучно және қызықсыз болды ма? Надоел рутинный 

тұрмысы мен келмейді құрды ма? Есте сақтау керек, қарым-қатынас әрқашан 
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нәрлендіруді және жаңартуды қажет етеді. Бұл сіздің отбасыңызға жарқын 
түстер мен жағымды эмоциялар қосатын шығармашылық тәсілге 
көмектеседі. Ақылды әйел қарым-қатынаста шығармашылық танытады және 
серіктесін жаңа нәрсе ойлап табуға және оны қуантуға итермелейді. Бұл 
бірлескен саяхат, әдемі және романтикалық жерлерде серуендеу, қызықты іс-
шаралар мен фестивальдарға бару болуы мүмкін.  

Қарым-қатынаста күтпеген нәрсе жасаңыз: үйде ескі фотосуреттерді 
қарау, шаммен кешкі ас, бассейнге барыңыз немесе үстел теннисін ойнаңыз. 
Мұндай қарапайым шығармашылық идеялар сіздің қарым-қатынасыңызды 
жаңартады және оларға романтика әкеледі. 

 3. Сыйлықтармен алмасу  
Сыйлықтар беру және қабылдау – махаббаттың басты көріністерінің 

бірі. Әсіресе әйелдерге сыйлықтар қажет. Дана әйел біледі, қалай 
шабыттандыру өз жұбайына сыйлық және қамқорлық, заявляя туралы өз 
қалайды және айта келіп, бұл маңызды болып табылады оған. Сыйлықтармен 
алмасу қарым-қатынастарды жағымды әсерлермен қамтамасыз етеді, оларды 
еске түсіру болашақта әртүрлі отбасылық қиындықтарды жеңуге 
көмектеседі.  

Серіктеске Сізге қандай гүлдер ұнайтынын, қай кафеде бір кесе шай 
ішетіндігіңізді, қай елге саяхат жасағыңыз келетінін айтуды ұмытпаңыз. 
Адам өз табиғаты бойынша кеңестерді емес, нақты әңгімелерді қабылдайды. 
Өз тілектеріңіз туралы батыл мәлімдеңіз, уақыт өте келе жұбайыңыз оларды 
сізге және өзіңізге қуаныш сыйлауға үйренеді. Жұбайыңыз да тосынсыйлар 
мен күтпеген сыйлықтарға риза болады. Бұл жерде сыйлықтың құны емес, 
адам үшін оның мәні маңызды. Бұл сүйікті автордың кітабы, көптен күткен 
футбол матчына немесе кино премьерасына билеттер, сүйікті ісімен 
(ормандағы пикник, ат немесе квадраттар және т.б.) бірлесіп айналысу болуы 
мүмкін. 

4. Рахмет және жылы сөздер айтыңыз  
Жақын адамға ризашылық пен жылы сөздер-дана әйелдің маңызды 

құпиясы. Өкінішке орай, көбінесе қарым-қатынас кезінде біз бір-бірімізге 
деген сынды және ризашылықты аз естиміз. Бұл қақтығыстарға және 
қатынастардың құнсыздануына әкеледі. Жұбайыңыздың жанында бақытты 
болу үшін оған әрбір кішкентай нәрсе үшін Алғыс айту керек. Ол жұмыстан 
уақытында келді-рахмет, сөреге тырнақ салды – рахмет, балаларға 
көмектесті-рахмет. Серіктеске сізге қалай қажет екенін және оның қандай 
қасиеттері сізді қуантатынын айтыңыз. Бұл адамға одан да жақсы істер 
жасауға шабыттандырады және сізге алғыс айтуды үйретеді.  

Егер сүйікті адам, сіздің ойыңызша, кез-келген әрекетте қателессе, 
үндемеу керек. Эмоциялар азайған кезде, дана әйел өзінің мінез-құлқындағы 
кемелсіз сәттерді сыпайы және ақырын көрсете алады. 

 5. Өзіңізге деген сүйіспеншілікті үйреніңіз  
Көбінесе әйелдер басымен отбасының проблемаларына еніп, өздері 

туралы ұмытып кетеді. Бірақ тек бақытты адам махаббатпен бөлісе алады 
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және басқаларды бақытты ете алады. Әйел үшін өз сүйіспеншілігін көрсетуді, 
өз тілектерін орындауды және оң эмоцияларға толы болуды үйрену маңызды. 
Мұндай өзін-өзі сүйу өзімшіл емес.  

Мысалы, Жас ана көп демалып, пайдалы тағамдармен айналысып, 
әдемі заттарға қарап, оларды сатып алуы керек, оқу үшін жалғыз қалуы 
немесе сүйікті ісіңізге уақыт бөлуі керек. Бұл оған таза әйел энергиясымен 
қанықтыруға мүмкіндік береді. Содан кейін, жақсы көңіл-күймен, жаңарған 
және балғын, ол өзінің қамқорлығына және оған деген сүйіспеншілігіне 
толығымен назар аудара отырып, баласына одан да көп көңіл бөле алады.  

Кейін отбасы мен қоғам үшін көбірек жұмыс істеу үшін кез-келген әйел 
өзінің сұлулығы мен денсаулығына қамқорлық жасауы керек. Өзіңізге 
ұнайтын нәрсені жасаңыз: йога, Фитнес, жүзу, сурет салу, поэзия немесе 
тамақ дайындау. Сізді шабыттандыратын жерлерде серуендеп, пікірлес 
адамдармен және жай ғана жақсы, мейірімді адамдармен сөйлесіңіз. Бұл 
әлемдегі барлық әдемі нәрселерге армандауды және сенуді тоқтатпаңыз. 
Өзін-өзі сүйу әйелді шынымен ақылды, әдемі және сүйкімді етеді! 

 6. Өзіңізді ана мен қоғамда жүзеге асырыңыз  
Әйел өзінің ең жақсы қасиеттері: мейірімділік, жомарттық, 

жанқиярлық, шыдамдылық, сөзсіз махаббат пайда болған кезде ана болу 
туралы өзінің әсемдігін ашады. Материнская любовь мүмкін соншалықты 
үлкен, бұл әйел тәлімгерлік ғана бөлісетін өз құзыреті, бірақ әкелуі игілігі 
үшін үлкен адамдардың санына іске асыра отырып, өзін қоғамда.  

Бұл қоғамдық қызмет, қайырымдылық, әлеуметтік жобалар немесе 
басқаларды жылулық пен қуанышқа толтыратын сүйікті шығармашылықпен 
айналысу болуы мүмкін. Әйел өзінің табиғатын барынша көрсетіп, 
басқаларға сөзсіз махаббат сыйлағанда, бақытты сезінеді. 

 7. Ер адамның серігі және көмекшісі болыңыз  
Ақылды әйел ер адамды өзінің меншігі деп санамайды және оған 

қарым-қатынаста белгілі бір еркіндік береді. Ол өзінің мақсаттарын 
құрметтейді және дұрыс бағытта қозғалуға көмектеседі, шамадан тыс 
бақылауға мүмкіндік береді және оған сенеді. Әйел өзінің шынайы серігі мен 
көмекшісі ретіндегі шынайы рөлін түсініп, сезінгенде, ол шынымен риза 
және бақытты болады.  

Әйелдер үшін бейне медитация қарым-қатынаста еркіндіктің 
маңыздылығын түсінуге және ер адаммен бақытты қарым-қатынас жасауды 
түсінуге көмектеседі.  

 
Әйел құру туралы астарлы әңгіме 

 
         Құдай әйелді жаратқанда, ол 6-шы күні кеш жұмыс істеді, оған 

періште келіп: "неге бұл жаратылысқа көп уақыт жұмсайсыз?» 
Жаратушы: "мен оны жасау үшін орындауым керек барлық 

ерекшеліктерді қараңыз. Оның 200-ден астам қозғалмалы бөліктері болуы 
керек және сонымен бірге әсем қозғалуы керек. Ол ауырған кезде өзін 
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сауықтыруы керек. Тәулігіне 18 сағаттан жұмыс жасаңыз. Оның тек екі қолы 
болуы керек, бірақ ол бірден бірнеше баланы құшақтай алуы керек және кез-
келген ауырсыну, жараланған тізе немесе жан болсын, құшақтай алуы керек".  

Періште қатты әсер етті: "бұл стандартты модель ме? Бұл мүмкін емес! 
Бір күнде тым көп жұмыс. Оны кейінге қалдырыңыз".  

– Жоқ, - деді Жаратушы, - мен оны бүгін аяқтаймын, ол менің сүйіктім 
болады.  

Періште жақындап, әйелге қолын тигізді: "Ием, бірақ ол өте жұмсақ!» 
"Ия, ол жұмсақ, бірақ мен оны өте күшті етіп жасадым. Сіз оның төтеп 

бере алатындығын және жеңе алатындығын елестете алмайсыз. Ол нәзік 
көрінеді, бірақ оның күші зор". 

"Ал ойлауға болады?"- деп сұрады періште.  
Иеміз:"ол тек ойланып қана қоймай, сендіре алады", - деп жауап берді.  
Періште әйелдің бетіне тиді: "Ием, ол сенен ажырасқан сияқты-ол ағып 

жатыр".  
"Жоқ, ол ақаулы емес", – деп Құдай періштені түзетті. – "Бұл көз 

жасы".  
"Олар не үшін?"- деп сұрады періште.  
"Олар оның қайғысын, сүйіспеншілігін, жалғыздығын, қайғы-қасіреті 

мен қуанышын білдіреді".  
Періште қатты әсер етті: "Ием, әйел және шынымен де керемет!» 
"О, иә!"- деді Құдай, - " оның ер адамды таң қалдыратын күші бар. Ол 

жылағысы келгенде күле алады. Ол қорыққан кезде күле алады. Ол өзіне 
көмекке мұқтаж болған кезде басқаларға көмектеседі. Тек оның көзқарасы 
адам жасай алмайтын нәрсені жасай алады...». 

Періште сөз айта алмады және сиқырлы тұрды.  
Содан кейін Жаратушы күрсінді: "бірақ оның бір кемшілігі бар, егер ол 

өзі түзетпесе, оның өмірін бұзуы мүмкін".  
– Бұл не?  
– Ол өзінің құндылығын білмейді... 
 

 
Ойлануға арналғансұрақтары   

 
1. Жаратушы әйелге қандай қасиеттер берді? 
2. Әйелдің ерекшеліктері қандай? 
3. Астарлы әңгімеге сәйкес оның жалғыз кемшілігі қандай? 
4. Қыздар өздері үшін қандай қорытынды жасай алады? 
5. "Өзіңді бағалау"деген не екенін қалай түсінесіз?  
Жиі қыздар өздерін әдепсіз және мақтан тұтады, бірақ олардың жаны 

қауіпті. Ішкі қадір-қасиетті сезіну және сіздің тағдырыңыз бен ішкі күшіңізге 
сену маңызды. Өйткені, әйел-бүкіл әлем үшін махаббат пен шабыт көзі! 
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Даланың ұлы әйелдері 
Е. Акчаловтың мақала материалдары бойынша.  

Қазақ әйелінің құпиясы.  
 
Көшпелі өмір салтымен ер адам аңшы және жауынгер, тайпаның 

қорғаушысы рөлін атқарды. Сондықтан ол әрдайым жағында болуға мәжбүр 
болды: жаңа жайылымдық жерлерді барлау, басқа адамдардың жылқыларын 
ұрлау, күзет қызметін атқару, мал жаю. Әйел әрдайым үйде болған, ал 
көшпелі өмір жағдайында ол өзі тірі жылжымалы үй, отбасының символы 
болған және бәрін өзі жасай алатын. Көшпелі өмірдің маңызды сәттерінде 
әйел шешім қабылдауға әсер етті, ол ер адамды өзінің отбасы немесе 
балалары үшін тиімді шешім қабылдауға көндірді. Бұл қазақ мақалында 
айқын көрінеді:"ер адам – бұл бас, әйел – мойын, басын бұрады". 

Көшпелі өмір адамдарды ерлер мен әйелдерге бөлмейді, оларға бірдей 
талаптар қояды және олар бір-бірімен бәсекелескендей, оларға сәйкес келуге 
тырысады: кім жақсы болады. Көшпелілерде әйелге деген осындай елеулі 
құрмет оның отбасы және туған жері алдындағы еңбегінің арқасында 
туындайды: ол-көптеген балалардың анасы, оның күйеуі махаббаты мен 
жанқиярлығы үшін гүлдене түседі, ол қонақтарды қарсы алуды біледі, яғни 
көшпелі социумдағы қалыпты микроклиматқа ықпал етеді. Әйел өзінің 
сүйкімділігі мен қарым-қатынас қабілетін құптады. 

Дала әйел-жолдас құрбысы, ханның кеңесшісі, Ру билеуші, әйел-
острослов және әйел-жауынгер сияқты әйел түрлерін дүниеге әкелді. Ойын-
сауық үшін әйелдер болған жоқ. Сәйкес далалық ар-намыс кодексі, 
соплеменница еді айналуы болашақта ғана әйелі. 

Қазақ отбасының басшысы барлық уақытта (көптеген басқа халықтар 
сияқты) ер адам болған. Ол қорғаушы, асыраушы және асыраушы рөлін 
біріктірді. Алайда, осыған қарамастан, әйел ана әрқашан ерекше орынға ие 
болды. Ол пештің қамқоршысы және балалардың тәрбиешісі ғана емес, 
сонымен қатар жолдасы, әйелі үшін кеңесші болды. Қазақтар "жақсы айел 
жаман еркекті хан құрады" деп бекер айтпаған, бұл "жақсы әйел тіпті жаман 
адамды да хан етеді"дегенді білдіреді. Қазақтарда отбасының болашағы мен 
жұбайының әл-ауқаты әйелге байланысты деп саналады. 

Ұлы дала әйелдерінің төмендегі өмір тарихы олардың өз адалдығы мен 
махаббатымен, шешім қабылдаудағы даналығы мен қаттылығымен 
күйеулерін шабыттандырғанын және бейбітшілік пен өз елі мен туған 
жерінің гүлденуіне ықпал еткенін айғақтайды. 

 
Нагир ханум патшайымы 

 
Сұлтан-Нағир ханымның әкесі Моғолстанның патшасы-Йунус хан 

болған. Алғашқы күйеуі Тимуридтер үйінен ерте қайтыс болғаннан кейін, ол 
қазақ мемлекетінің негізін қалаушы хан Жәнібектің ұлы қазақ сұлтаны 
Адикке үйленді. Көп ұзамай Сұлтан Адик қайтыс болды, оны Ұлы Тахирді 
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тәрбиелеуге қалдырды. Сұлтанша Нағир-ханум Қазақ хандығының патшасы 
Қасыммен үйленіп, патша болды, ол туралы сол кездегі тарихшы Хайдар 
Шыңғыс ханның ұлы Жошы ханнан кейін әлі ешкім болмаған құдіретті 
екенін жазған. 

Нағир хан нәзік және күшті ақылға ие болды, шешендігімен 
ерекшеленді және хан қайтыс болғаннан кейін Қасым дипломат ретінде 
өзінің талантын көрсетті. 1465 жылдан бастап жарты ғасыр ішінде Шу 
алқабының шегінде орналасқан қазақтардың шағын тәуелсіз ұлысы 
Сырдария өзені бойынша ондаған қалаларды өзіне тартып, Каспий мен 
солтүстікке қарай Балқаш пен Ұлы-тау тауларына дейін өз шекарасын 
кеңейтті.  

1518 жылы Қазақ хандығының патшасы болған Сұлтан-зада Тахир 
қатал әрі абсурд мінезімен ерекшеленді. Қазақтардың жас мемлекеті қазаның 
шетінде қалды. Хан Тахир Шығыс көршісі – құдіретті Моғолстанмен 
"мәңгілік бейбітшілік туралы" келісім шарт арқылы да шапқыншылық жасай 
алды. Кешегі одақтастардың бір-біріне деген жеккөрушілігі соншалықты 
күшті болғандықтан, соғысты тоқтату туралы сөйлесу мүмкіндігі де мүмкін 
емес болып көрінді.  Апатты жағдай диалогтың басталуын талап етті.  

Содан кейін Нагир ханымның патшайымы елшілер арқылы өзінің 
жиені могул ханы Сайидке өзінің туған қаласында қалған күндерін 
тыныштықта және уайымсыз өткізуге мүмкіндік беру туралы өтінішпен 
жүгінді. Сайид хан оның Жолдауының жасырын мағынасын түсініп, өзінің 
сот кеңесшісі Хайдарды қазақ даласына өзі мен Тахир хан арасындағы 
делдал ретінде көргісі келіп жіберді. 

Содан кейін патшайым Тахирге: "жеңу үшін әрқашан әскер қажет 
емес. Татуласу үшін әрқашан әлем туралы айтудың қажеті жоқ. Олар сізді 
ертең және жалғыз сарайда күтеді, бірақ сіз бүгін және менімен бірге 
боласыз".  

Хан Тахир мен патша Нагир ханум Сайидтің алдында пайда болған 
кезде, ол тақтан тұруға мәжбүр болды. Бұл ретте ол қазақ қонағына: "заң 
бойынша маған ұқсайтын хан сен үшін тұруға лайық болмаса да, мен сен 
маған жеткізген жоғары мәртебелі туысқаныма деген құрметтің арқасында 
тұрмын. Бірақ біз мемлекеттік істер туралы айта алмаймыз".  

"Біз қаламаймыз", – деп жалғастырды Нагир ханум патшайымы. - Қазақ 
ханы сізге тек қарызын қайтаруға келді.  

- Ал, - деп жауап берді Сайид хан. - Қарызды қабылдауға келісемін.  
– Мен сенің атаң қазақ сұлтанына тұрмысқа шықтым, енді қазақ ханы 

сенің үйіңе өзінің қарындасын Ханзада Рашидке беруге дайын. Және оған 
хан Тахир салған джатан бекінісінің сиқырында. Ол сіздің патшалығыңыздың 
батыс шекарасы болсын. 

Осылайша Моғолстанның болашақ ханы Сұлтан-задэ Рашидтің ханның 
қарындасы Тахирмен үйлену тойы өтті. Нағир хан ұзақ өмір сүрді. Ал моғол 
әскерлері Жетісудан кетіп, бейбітшілік орнады. 
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БопайХанум 
(шамамен 1690-1780 жж.) 

 (Дерек көзі: http://www.tarih.spring.kz) 
 
Бопайханум (Батима) – Әбілқайыр ханның үлкен әйелі, елді басқаруға 

қатысқан қоғам қайраткері, дипломат.Ханша хан тағының мұрагерлерінің 
әйелі мен анасы ғана емес. Бопай Әбілхайырдың тең билеушісі, оның дана 
кеңесшісі және сенімді тірегі болды. 

Ханша Бопай өте әдемі болды. Бұған көптеген халықтық дәстүрлер 
ғана дәлел бола алмайды. 1736 жылы Орынбор даласында ағылшын 
саяхатшысы және суретшісі Джон Кэстль болды. Кэстльдің суреттеріне 
қарап, Бопай осы уақытқа дейін қырық жылдық кезеңнен өтіп, бес баланың 
анасы болғанына сену қиын. Дала сұлулығының осындай нәзік және жұмсақ 
келбетінің артында керемет ақыл мен өктем мінез бар екеніне сену қиын. 

Қазақ хандығының ішкі және сыртқы саясатын анықтайтын 
мәселелерді шешу кезінде Бопай өзі халық жиналыстарында сөз сөйлеп, 
танымал сөз шеберлерімен және халық құқығын білушілермен шешен 
сөйлесті. Қазақстан тарихы бойынша ірі маман А. И. Левшин ханша "оның 
ақыл-ойы бойынша үлкен құрметке ие болды және кейде Орданы басқаруға 
қатты әсер етті.  

 

 
Әбілқайыр хан мен ханша Бопай. © e-history.kz 

 
Ол өзінің монограммасымен мөрге ие болды, айырмашылығы-бұл 

әйелдерге құлдар сияқты қарайтын, оларды қоғамдық істерге қатысудан алып 
тастайтын қарапайым адамдар емес". Әбілхайырдың зайыбымен бірге қазақ 
старшиналары құрылтайының алдында бірге келуі оның ұсынған 
бастамаларының беделі мен салмағын едәуір нығайтты. Бір қызығы, бес 
ұлынан кейін ол әйелі шамамен 60 жаста болған кезде Әбілхайыр мен қызы 
Зулейханы дүниеге әкелді. 

 (Дерек көзі: https://camonitor.kz) 
 

Практикалық тапсырмалар: 
 
1 тапсырма. Әйелдің ерекше миссиясы туралы оқу ақпаратын оқыңыз. 

Бірақ ол тұрады? Осы тақырып бойынша өз ойларыңызбен бөлісіңіз. 
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2 тапсырма. Ұлы адамдардың аналар туралы айтқан сөздерін оқыңыз. 

Келісетін ең понравившееся сізге және банктен оны. 
 
 Жұмақ ананың аяғының астында. Құран 
 Ұлт болашағы-аналардың қолында. Оноре де Бальзак 
 Адамның күн сәулесінен және ана сүтінен бәрі әдемі. Максим 

Горький 
 Аналардың қолдары нәзіктіктен тоқылған-балалар оларға тыныш 

ұйықтайды. Виктор Гюго 
 Бесікті тербететін қол әлемді басқарады. Петер де Вриес 
 Ананың жүрегі-тұңғиық, оның түбінде әрдайым кешірім болады. 

Оноре де Бальзак 
 Бала анасын күлімсіреп таниды. Лев Толстой 
 "Ана" - бұл балалардың аузында және жүрегінде Құдайдың есімі. 

Уильям Такерей 
 
3 тапсырма. Дәптерге "анаға алғыс" хат жазыңыз. 
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§3.3 Қыздың адамгершілік қасиеттері 
 

 Қыз тазалық пен адалдықты сақтаушы ретінде. Қарапайымдылық 
қыздың маңызды қасиеті ретінде.  

 Қыздарды тәрбиелеудің ұлттық дәстүрлері. Ұлттық мұраттар мен 
қазіргі заман. 

 
 

Әйелдік-бұл адамгершілік тазалық пен тектіліктің, жоғары 
адамдық қадір-қасиеттің ең жоғары көрінісі.  

В. А. Сухомлинский  
 

 
Қазақтардың дәстүрлі мәдениетінде қыздың дүниеге келуі 

отбасының сәтсіздігі деп бағаланды. Ата – аналар, ең алдымен, ұлдардың-әке 
отбасының мұрагерлерінің, отбасының ар-намысын қорғаушылардың, 
отбасылық мүлік пен отбасылық дәстүрлердің мұрагерлерінің дүниеге келуін 
асыға күтті, ал қыздың дүниеге келуі мүлдем немқұрайды болды, өйткені 
үйленгеннен кейін ол әлі де ата-анасының отбасын тастап, күйеуінің 
отбасына кетті. Әсіресе, қыз отбасында тұңғыш болған кезде ата-анасы қатты 
қайғырды. Мұндай жағдайларда, кейбір әкелер басқалармен сөйлескенде, 
баланың туылуы туралы үндемеді немесе ұл туды деп алдады. Осы пікірге 
сүйене отырып, қыздар мен қыздардың отбасындағы жағдай ұлдар мен 
жастардың жағдайымен салыстырғанда сәйкесінше төмендетілуі керек деп 
болжауға болады. Бұл шынымен солай ма? Іс жүзінде ата-аналар мен 
туыстардың үйленбеген қызға деген көзқарасы ұлдарға қарағанда жиі қамқор 
болатыны белгілі болды. Ол өз отбасындағы "қонақ" мәртебесінде, 
сондықтан әкесінің отбасында қалатын және оның мүлкін мұра ететін 
ұлдарға қарағанда көп көңіл мен сүйіспеншілікке ие болуы керек. Қазақтар 
үшін баланың дүниеге келуі әрқашан маңызды және қуанышты оқиға болды. 
Осы уақытқа дейін мақал – мәтел сақталған: Балалы үй базар, баласызүй 
мазар, бұл "баламен үй-көңілді және бақыт, баласыз бейіт"дегенді білдіреді.  
Олар Исламның этикалық және діни нормаларына сәйкес бұған қатаң тыйым 
салынғанына қарамастан, баланың жынысын ол туылғанға дейін болжауға 
тырысты. Жүкті әйелдің тамағына құмарлығы бойынша (жерік болу) 
туылмаған баланың жынысын ғана емес, адами қасиеттерін де анықтады. 
Баланың туылуының жаршысы болашақ ананың жабайы жануарлардың етін 
жеуге деген ұмтылысы болып саналды: жолбарыс, аю. Егер әйел тәтті 
тағамдарды көбірек алғысы келсе, онда бұл оның қызға жүкті екендігінің 
белгісі ретінде қарастырылды. Этнографиялық әдебиеттерде босану салты да, 
балалардың салт-дәстүрлері де егжей-тегжейлі сипатталған. Сондықтан біз 
балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеудің маңызды сәттеріне тоқталамыз. 
Қазақтардың дәстүрлі мәдениетінде, көптеген басқа мәдениеттердегідей, 
адам өміріндегі бірнеше басты кезеңдер ерекшеленеді: балалық, жастық, 
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жастық, жетілген жылдар және кәрілік. Әр жас кезеңі адамның тәрбиесі мен 
мінез-құлқының белгілі бір нормаларына сәйкес келеді. Адамның әлеуметтік 
тұлға ретіндегі негізгі қалыптасуы Балалар мен жасөспірімдерге келеді. Дәл 
осы уақытта балаға отбасындағы және қоғамдағы мінез-құлық нормаларын 
үйрету, үй шаруашылығының негізгі дағдыларымен танысу.  

5-6 жасқа дейін ұлдар да, қыздар да бірге тәрбиеленді. Барлық әдет-
ғұрыптар жасалатын над детьми в младенчестве, олар жыныстық ерекшелігі. 
Әйел және еркек жынысты сәбилердің жалпы атауы-нәресте, сәбиде, бөбекте. 
Ұлдар мен қыздарға арналған нәресте циклінің кейбір ерекшеліктері 
орындалатын рәсімнің мәніне емес, бөлшектерге қатысты. Сонымен, 
ұлдардың бесігінде жастықтың астына қамшы (жақсы шабандоз болу үшін), 
пышақ (зұлым рухтарды қорқыту үшін), ал қыз тарақ, айна (әдемі болу үшін), 
қайшы (шебер шебер болу үшін) қойылды. Қырықадневия (қырқыннан 
шығару) салтының ерекшелігі оны орындау мерзімі болып табылады: ұлдар 
үшін бір күн бұрын (күшті және батыл болу үшін), ал қыздар үшін – бір 
күннен кейін (ынталы, сабырлы және тілалғыш болу үшін).  

Нәресте киімдерінде, тіпті оған тігілген тұмарларда да ұлдар мен 
қыздар үшін ешқандай айырмашылық жоқ. Бала туылғаннан кейін бірден 
таза шүберекке оралған. Материяны қарттардың киімінен немесе көп балалы 
отбасынан шыққан баланы жаялықтан алуға тырысты (Төлеубаев 1991: 71; 
Шаханова 1998: 49). Содан кейін, қырық күндік рәсімге дейін, бала 
жынысына қарамастан, салттық көйлек пен көйлекке киінді, ол барлық 
салттық рәсімдерді орындағаннан кейін қарапайым нәресте көйлекімен 
ауыстырылды. Тек бір жасында балалардың алғашқы жыныстық 
айырмашылықтары шаш үлгісінде тіркелді. Осы жастағы балалардың 
шаштарын ажырату нұсқаларының бірі: құрсақтағы шаш қырынғаннан кейін 
ұлдарға – айдар, қыздарға – тұлым Самайдағы тарауға қалдырылды. XIX 
ғасырдағы қазақ тұрмысын зерттеушілер қазақтардың қамқор әрі нәзік ата – 
анасы, ал қазақ балаларының мықты, төзімді және епті екенін атап өтті. 
Қазақтар балаларды нәресте кезінен де, одан кейінгі жаста да сирек 
жазалайды (Букин 1883). Өмірінің алғашқы жылдарында балаға күтім жасау 
толығымен анасына жүктелді: ол оны тамақтандырды, күтім жасады, 
қарапайым гигиеналық нормалардың сақталуын қадағалады, киім тігіп, 
қоныс аудару кезінде тасымалдады. Бала 5-6 жасқа толғаннан кейін ғана осы 
тәрбиеге кірісті. Балалар өмірінің осы кезеңінде жыныстық сегрегация 
табиғатта стихиялық болды. Бұл жас балаларды олар үшін мүмкін болатын 
үй жұмыстарымен біртіндеп таныстыруда көрінді. Ұлдар ер адамдарға мал 
бағуға көмектесті, қыздар тамақ дайындау, жуу, тазалау, жүнді өңдеу сияқты 
әйелдер жұмыстарына қатысты. Егер отбасында ұлдар да, қыздар да болса, 
онда жас бауырлар мен әпкелерге күтім жасау қыздардың міндеті болды, 
оларды төсекке жатқызып, тамақтандырып, серуендеуге шығарып, олармен 
ойнады. 

 5-7 жасында ұлдар сүндеттелді. Осыған орай сүндет той мерекесі 
ұйымдастырылды. Алдында обрезанием балаға түпкілікті состригали айдар. 
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Сүндеттелу рәсімінен кейін бала діни қауымдастықтың (умма) мүшесі болып 
қана қоймай, келесі жас тобына өтті. Шамамен осы жаста (шамамен 7-8 жас) 
қыздар бастарын қырынуды тоқтатып, шаштарын өсіре бастады, ал тұлым 
өрмектерге өрілді. Қыздың алғашқы өру сәті ерекше мәнге ие болды. Осыған 
орай, олар кішкентай емделуді ұйымдастырды, және бірінші рет олар шашты 
өрімге орап, үй шаруашылығында және үй шаруашылығында шеберлігімен 
танымал болған жақсы, көп балалы әйелден сұрады. Балалардың жыныстық 
саралануы 7-13 жас аралығында күшейе түсті. Осы жастан бастап қыздар мен 
ұлдарды бөлек тәрбиелеу басталды. Осы кезден бастап бауырлар бөлек 
төсекте ұйықтай бастады. Қыздар алғаш рет қарапайым әшекейлерді – 
сырғалар мен жалпақ білезіктерді (Востров 1960: 173) киіп, қыздың бас 
киімін – көбінесе үкі қауырсындарымен безендірілген дөңгелек шляпаны, 
тақияны, телпекті, кепешті немесе үлбірі бар жылы шляпаны – бөрікті кие 
бастады. XIX ғасырдың соңында қыздармен безендірілген көйлек таратылды. 
Көбінесе мұндай көйлектер тігістерде немесе тігістерді жабатын кестелермен 
безендірілген. Әр қызда тігілген және ою-өрнектермен, монеталармен және 
кестелермен безендірілген камзол және жеңсіз. 12-13 жасқа дейін қыздарға " 
қызалақ "деп аударылады. 

Қыздар үшін 12-13 жастағы маңызды жас болды. Бірінші жас циклынан 
кейін – мүшел – қазақ қызының балалық шағы аяқталып, мамандандырылған 
тәрбие, тұрмысқа дайындық басталды. Қыз бала жас тобынан келесі қыз – 
қыз тобына ауысты. Ересек әйелдер жас қыздың этикет нормаларының 
орындалуын қатаң қадағалай бастады, олар бұрынғыдай ұлдармен еркін 
сөйлесуге мүмкіндік бермеді (тіпті ойындарда да). Балалық шақпен бірге 
балалар бостандығы да аяқталды, елеулі еңбек әлеуметтенуі басталды. Жас 
кезінен бастап аналарына үй шаруашылығында және кіші балаларға күтім 
жасауда көмектескен жасөспірім қыздарды үй жұмысына белсенді тарта 
бастады, әйелдер қолөнерін үйретті. 13-14 жасқа қарай қыздар үй 
шаруашылығын жүргізу мен бала күтімінің барлық қажетті дағдыларына ие 
болып, отбасының әйелдер ұжымының толық құқылы мүшелері болды. Қазақ 
зерттеушісі Н. Шаханова дұрыс атап өткендей, шаш үлгісіндегі, костюмдегі, 
этикеттік бағдардағы, шаруашылық қызметтегі осы өзгерістердің барлығы 
елеулі өзгерістерді – жыныстық гомогенизация жасын, алғашқы гормондық 
ауысуларды, қыздарда етеккір кезеңінің басталуын белгілеуге арналған. 13-
15 жасында қыз бала көтеруге қабілетті болды, сондықтан дәстүрлі идеяларға 
сүйене отырып, үйлене алды. 1897 жылғы қазақ халқының санағының 
деректері бойынша солтүстік облыстарда 10 жасқа дейінгі 355 қызға 
тұрмысқа беру тіркелген; 1045-і отбасылық өмірін 10-12 жасында бастаған; 
4225 – і 13-14 жасында тұрмысқа шыққан; 19 354-і 15-16 жасында. Қазақта 
"тұзды көп сақтама су болар, қызды көп сақтама күн болар – "Соль долго не 
береги – замочишь, дочь долго не держи – обратится в рабыню" деген мақал 
бар. 
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Қазақтар қыздарды қалай тәрбиелеген 

Ермек Тұрсынов  
 
Қандай да бір себептермен, "ерте заманда", далада бәрі керемет және 

керемет болған кезде, сүт өзендері барлық жерде ағып жатқан кезде, құстар 
қойдың артына ұя салған кезде, аспаннан қардың орнына манна түсіп, той 
қырық күнге созылған кезде, бізде жер астында мұнай бар екенін ешкім 
білмеген кезде, ал жолдарда кептелістер болмаған кезде, тіпті көшелер де 
болмаған кезде, демек, олардың ешқайсысына даулы атау беру мүмкін 
болмады... менің қымбатты қазақтар тұңғышының бала болып туылуы үшін 
қолдан келгеннің бәрін жасады. Осылайша қабылданды. Себебі бала 
Мұрагер. Ұлы. Жалғастырушы түрі. Оған бұйырады барлық. Ол фамилияның 
тасымалдаушысы, дәстүрлердің тасымалдаушысы және т. б.  

Қыздың туылуына да қуанды, бірақ… 
Бірнеше "бірақ" болды. 
Біріншіден, ол-Қонақ үйдегі қонақ Қыз деп есептелді. Ол бәрібір 

біреудің отбасына кетеді. Нақтырақ айтсақ, оның увезут. 
Содан кейін қыз фамилиясын ауыстырады, ал оның балалары 

басқаларға барады. Олардың барлығында басқа фамилиялар болады. Содан 
кейін олар үйленеді немесе үйленеді, содан кейін бәрі тұманмен жабылады. 
Сондықтан балаға артықшылық беріледі. 

Тиіс деп айтуға толық қаншалықты заңды? Шындық мынада, даладағы 
қыздар кем емес, кейде одан да көп ұлдарды күтті және жақсы көрді. Олар 
өсіп келе жатқанда еркелеткен, өйткені-есіңізде ме (?) – "қыздың жолы 
жіңішке" - "қыздың жолы тар, мағынасы қысқа". Яғни, олардың тағдырлары 
алдын-ала анықталған сияқты: олар осы әлемге біреуді беру үшін осы әлемге 
пайда болды. Не асыл және қымбат болуы мүмкін?  

Әрі қарай. 
Қыздың кететіні туралы.  
Білесіз бе, егер бұл орын алса, онда біз бәріміз уақытша қатысамыз. Біз 

бәріміз-қонақпыз. Біз барлық сізбен бір кездері иә түлектер мен педагогтар. 
Бізді де осында жіберді, білесіз бе, мәңгі емес. Мұнда ешкім оның қалай 
аяқталатынын күте алмайды. Және бір ауысымда бізге келеді басқа. Олар да 
кетеді. Және бұл әрқашан болады. Ал біздің қыздар оларға өмір береді.  

ИЯ, содан кейін, мойындау керек, даладағы барлық адамдар ұлдармен 
сәттілікке жете алмады. Басқа қыздар барлық жағынан көптеген ұлдардан 
асып түсті және әлі де жоғары. Және бояу, қымбат және ақылды ... сондықтан 
мұнда кім бақытты.  

Сондай-ақ, қыздар ата-аналарына жақын дейді. Кейбіреулері әкелерге 
жақын. Бұл да рас. Бірақ 

Бір кішкентай "бірақ" бар. 
Бұрын әкелер қыздарымен өте жақын араласпаған. Олар олармен анасы 

арқылы сөйлесті. (Кейбір жерлерде ол әлі де сақталған). Мысалы, егер оларға 
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бірдеңе айтқысы келсе, онда олар әйелі арқылы үндеу жіберді. Тікелей 
байланыс іс жүзінде алынып тасталды. Қызының тәрбиесімен әйел тікелей 
айналысқан. Бұл жағдайда сұраныс болды. 

Тек бір рет әкесі қызына тікелей жүгіне алады – күйеу жігітті 
таңдағанда. Ол смела айтылғанын. 

Осының бәрін назарға ала отырып, жеті жасқа дейінгі қыздарды (қыз 
бала) ұлдармен тең тәрбиелеп өсірді. Дәлірек айтқанда, олар олармен бірге 
өсті, жалпы ойындар ойнады. Кейін ғана жеті қыз, ақырындап бастаған 
негіздеріне бейімдеу мен шаруашылық жүргізу поручали орындауға шағын 
жұмыс және үйде күту кіші. Әдетте, аналар мен әсіресе әжелер оларды 
қолөнерге үйрете бастады: киіз басу, киім тігу, тамақ дайындау. Бірақ, ең 
бастысы, олар салт – дәстүрлер туралы айтып, әрқайсысының мағынасын 
түсіндірді. Әр дәстүрдің артында ғасырлар бойғы тәжірибе тұрғаны белгілі. 
Бұл өз кезегінде өмірдің мәнін түсіндірді,және бұл маңызды университеттер. 
Сондықтан қыздар білімді, сенімді, лайықты, экономикалық, сыпайы және 
өте ақымақ болып өсті. Кішкентай кезінен бастап олар практикалық біліммен 
және заттардың мәнін түсінумен қаруланған.  

Ия, қоғам өз жолымен патриархалды болды, бірақ әйелге деген 
көзқарас өте құрметті болды. Сондықтан біздің әйелдер ешқашан бітеліп, 
масқара болып көрінбеді және ең бастысы – олар ешқашан беттерін 
жасырмады. Паранджа сияқты қорлаушы нәрсе біздің әйелдерге белгісіз. 
Олар, әдетте, рұқсат етілген еркіндік атмосферасында өмір сүрді. Олар, 
мысалы, кез-келген күні алып, жиналғандарды жәрмеңкеге тастай алады. 
Немесе кинода. Немесе құрбыларымен Қарқаралы барахолкасына барып, 
ешкім оларға ештеңе айтпас еді. Тек ескерту керек және он түннен 
кешіктірмей оралу керек болды. Әрине, олардың ешқайсысы мини-юбка 
киіп, Леди Гаганың астына кесілмеді, бірақ олардың бәрі бала кезінен атқа 
мінуге және тіпті қару ұстауға үйреткен. Көбісі аң аулайтын құстармен аң 
аулады, дәл атуды және лайықты күресуді білді. Дзюдо, каратэ, джиу-джитсу 
және қазақша күрес тәсілдерін меңгерген. Әркім өзі үшін тұра алады. Ал ер 
кісілермен тең жағдайда бірге тұрып, өз аулы үшін күресуге бел буады. 
Тарихта мұндай мысалдар көп.  

Бір сөзбен айтқанда, қазақ әйелдері – еркін азаматтар және қоғамның 
тең құқылы мүшелері. Осындай оларды тәрбиеледі. Сондықтан мұның бәрі 
Жаулар тек ұлды күткен сияқты. Олар кез-келген адамды күтті, егер босану 
асқынусыз болса, егер анасы денсаулығын сақтап қалса, егер бала толығымен 
және зиянсыз туылса. Ал ол өзінің жынысы бойынша кім, бұл-менің тоқсан 
жасар ажешка айтқандай - "It doesn' t matter, балам". Ақыр соңында, 
Құдайдың еркі. Бұл адамдардың қолында емес. 

Ал "сарымсақ бойынша" не айту керек: қазақтар балаларды өте жақсы 
көретін. Бұл айтуға болады, отиниш мағынасы, олардың болмыс – 
жалғастыру. Сондықтан баланың дүниеге келуі-кез келген қазақ әйелінің 
өміріндегі ең маңызды акт деуге болады. Сондықтан әр қыз оған кішкентай 
кезінен дайындалды. 



163
164 

 

Ежелгі көшпелі қоғамдағы мораль өте жұмсақ емес деп ойлау әдетке 
айналған. Тіпті қатал. Бұл балалардың, әсіресе, қыз өсірді да ... ғылым мен 
тәрбиеледі по армейскому жарғысына. Жеке өзім олай ойламаймын. ИЯ, әр 
түрлі отбасылар болды және әр жеке отбасында өз заңдары болды. Жалпы, 
халық санасында, тәрбие көзқарастарында үш ақиқат бар: ар, ұят және 
намыс. Тиісінше: ар-ождан, ұят және Ар-намыс (қадір-қасиет). Бұл үш 
негізін, олар үшін алынуға шейін. Алайда… 

Алайда, сол уақытта қазақтар өз балаларын мүмкіндігінше еркелетуге 
тырысты. Әсіресе қыздар. Себебі олар Мен айтқанымдай "қонақтар" болды. 
Ал қонақтарға ерекше қарады. Ислам далаға келгенше, қыздар 
салыстырмалы еркіндік форматында өсті.  

Сонымен қатар, балаларды қатты жазалау мүмкін болмады. Оларға 
айқайлауға болмайды. Балаларды ұруға болмайды. Бұл көптеген 
қиындықтарға әкелуі мүмкін деп есептелді. Бала қорқақ болып өсуі мүмкін. 
Закомплексованным. "Баланы соксаң бағы қайтады" - дейтін. "Сіз баланы 
ұрасыз, оған бақытқа апаратын жолды жабасыз". Бірақ бұл ескертулер әлі де 
көп ұлдарға қатысты болды. 

Қыздарға келетін болсақ, Шоқан Уәлиханов кезінде исламның тез және 
жаппай таралуына қатты наразы болған. Атап айтқанда, оның кейбір 
ережелері. Бұл негізінен күнделікті өмірде әйелдердің мінез-құлқына тыйым 
салулар мен ережелерге қатысты болды. Міне, ол былай деп жазды: 

"Оларды бұрынғы төзімділікпен қалдырған дұрыс емес пе? Әндер, 
ежелгі өлеңдер, күрес, әйел бостандығы және оның қоғамдық ойын-сауыққа 
қатысуы-бәрі қолданыстан шыға бастайды! Көптеген ратоборцы гарем 
қамауында болды және олардың кедей әйелдері, киіз үйлерде ұсталғандар, ақ 
жарық пен өтіп бара жатқан адамдарға қарау үшін киіз үйдің киіздерін сирек 
кеседі. Бұл әйелдің табиғаты: олар тыйым салынған жемістердің дәмін 
татқанға дейін азап шегеді". 

Киіздегі тесіктер туралы-бұл Шоқан Шыңғысұлы жас ханымдардың 
киіз үйлердің қабырғаларында олар арқылы тартымды жігіттерге қарау үшін 
саңылаулар жасау дәстүрін білдіреді. Исламның қарапайым өмірде пайда 
болуымен оларға енді өздерінің уайым-қайғысы үшін ашық қарауға тыйым 
салынды. Ия, және бұл уайымға тыйым салынды. 

Айтпақшы, жас жігіттерге де қыздарға ашық қарауға рұқсат етілмеді. 
Сондықтан бәрі бір-біріне кездейсоқ қарады. Немесе, көзіңізді жұмып. Жоқ 
менің ойымша, осындай көзқарас болатын влюбить в себя қызды. Немесе 
жас. Керісінше, керісінше. 

Сондай-ақ, Мен 1899 жылғы атақты неміс ғалымы Фон Герннің 
жазбаларына тап болдым, оларды Шоқан Уәлиханов өз зерттеулерінде де 
келтіреді. Мұнда не жазылған:  

"Қазақ та, қырғыз да әйелдері мен қыздарының пәктігі мінсіз емес, 
сондай-ақ әйелдердің пәктікке қарсы теріс қылықтары үшін өткен заманда 
өліммен жазалаған халық арасында қазіргі кезде пәктіктің некеде тұрған 
кезінде ешқандай бағасы мен маңызы жоқ". 
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Ал білмеймін. Мен фон Герн мырзамен бірге дала экспедицияларына 
қатысқан жоқпын, тіпті біздің ұлы ғалым Шоқан Шыңғысұлының пікіріне 
дау айта алмаймын. Алайда, олардың осы нәзік мәселе бойынша ортақ 
көзқарасы мен үшін жеке түсінікті, Мен оны толығымен, екіжүзділіксіз 
бөлемін. Өйткені барлық жерде "адамның құмарлықтары"өршіп тұрды. Бұл 
тұрғыда біздің ата-бабаларымыз бірдей, мысалы, сүйікті итальяндықтардан 
немесе жалынды испандықтардан ерекшеленбеді. Ал " татар молдаларының 
ықпалымен қазақ әйелдерінің мінез-құлқында қандай да бір өзгеріс орын 
алды және олар бөгде ер адамдардан жасырынып, олармен кездескенде 
жабыла бастады..."- бұл сөзсіз және қандай да бір мағынада, тіпті қайғылы 
факт.  

Ия, әрине, олар бұған дейін мұқият қадағаланды. Жас қыздар үшін бұл 
дегеніміз. Барлық жерде көздер мен құлақтар болды. Еске бұл туралы олар 
өздерін, жоғарыда атап өткеніміздей, өте лайықты байсалдылықпен және 
қарапайым. Сондықтан ол қабылданды. Ұялшақтық олардың алғашқы және 
басты ерекшелігі болды. Сондықтан олар жас жігіттермен ұзақ уақыт сөйлесе 
алмады, олармен кешке дейін бөренелерде отыра алмады немесе караокеде 
ән айта алмады. Екеуі де ауа-райы туралы, ағымдағы істер туралы, осы 
туралы кезекші сөз тіркестерімен алмасуға рұқсат етілді. Және бәрі. Өз 
сезімдерін қандай да бір түрде әдемі мойындаумен білдіру-егер олар 
кенеттен жыпылықтаса-олар мүмкін емес.  

Бірақ 
Бірақ хат алмасу сияқты керемет нәрсе болды. Жоқ, "вотсап бойынша" 

немесе "инста бойынша"емес. Қыз шарфқа әр түрлі тырнақтарды, 
түйреуіштер мен өрнектерді кестелеген. Осы үлгілердің арасында ол жүректі 
жасыра алды-бұл оның жанашырлығын білдірді. Егер онда құстар болса, бұл 
оның сүйіктісімен Әлемнің шетіне "ұшуға" дайын екенін білдірді. Бұл 
қазірдің өзінде, өзіңіз түсінгендей, байсалды. Басқа птичек онда болуы 
мүмкін және цветочки, травинки, парақтар, ручейки... Бұл, әдетте, қыз жас 
жігітке "жұмақтағы өмірді" ұйымдастыруға уәде бергенін білдірді. Бұл 
Жолдауды Қыздар ауыл жігіттері арқылы өз таңдаушыларына жеткізді. 
Немесе женгешка арқылы. Егер жигита сұрақтың бұл тұжырымын 
толығымен қанағаттандырса, онда ол өз жауабын сол курьерлер арқылы 
жіберді. Жауап кейбір әшекейлер болуы мүмкін. Сақина немесе Кулон. 
Немесе ұқсас нәрсе. Қандай да бір сүйкімді тоқаш. Бұл жігіттің жұмақ 
бақтарына дайын және келісетінін білдірді.  

сондықтан 
Сондықтан, егер бойжеткен бір күні тұрмысқа шықпаса, кенеттен 

"базардан әкелді"дейтін. Яғни, "базардан сатып алдым". Шамасы, мен 
жеңілдікке түстім. Әрине, олар қатты қуанған жоқ, бірақ мұндай бала 
баспанаға берілмеді және көшеге тасталмады, бірақ үйде қалды және өздерін 
жақсы көрді. Рас, қазір оның анасы тек "жүгірісі бар" адамға, яғни жесір 
әйелге үйлене алады. Немесе кейбір қарттарға токалка беріңіз. Оның үстіне 
қалың мал жоқ. Егер мұндай жас мамаши барлық бас тартты және ешкім 
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келмеді алуға, оны тұрмысқа, онда аульчане алар ұстау үшін оның кез келген 
бұрышы және кесіп оған қосы (обмазать тұлға сажей, вывалять балшық). 
Бірақ Ешбір жағдайда олар кедей адамды таспен лақтырмады – кейбір араб 
елдерінде әдеттегідей. Олар кірпіктерді ашық ұстамады және жерге тірідей 
көмілмеді...Біз тек өткір болу үшін аздап күле алдық және оны жалпыға 
бірдей мазақ ете алдық. Менің ойымша да, ол адамгершілікті. 
Дегенмен...қалай көруге болады. Қалай болғанда да, даладағы мораль 
арабтарға қарағанда жұмсақ болды. Немесе. 

Бірақ негізгі тақырыпқа оралыңыз. 
12-13 жас аралығындағы қыздар өздері сияқты ойсыз адамдармен 

балалар ойындарын ойнап, өсудің келесі кезеңіне өтті. Бұл жаста қыз қыз 
бала емес. Ол қазірдің өзінде қарапайым – қыз. Бұл жаста оның алғашқы 
мүшелі аяқталды.  

Айтпақшы, "мүшел"деген не екенін айту керек еді. Бұл өте маңызды 
және қызықты нәрсе. Бірақ мұнда сіз екі сөзбен жасай алмайсыз. Бұл туралы 
алда. Енді мен бұл он екі жылдық циклдегі адамның жасын ескі есептеу деп 
айтумен шектелемін. 

Бұл жаста қыздар қыздарға айналды. Және бұл қазірдің өзінде 
айтарлықтай бүкіл. Және олар басқаша киінген. Олардың көптеген түрлі 
тырнақтары, ринстондары мен жылтырақтары болды. Мұндай әшекейлер 
неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы болады деп сенді. Тағы да көптеген 
пигтейльдер болды. Олар сол қылшықтармен бірге өрілген. 

Нақты қыздың ойынының өзінде невестами. Олар солай қарады. Және 
оларға тыйым салынған ер балалармен ойнауға да жасырынбақ болып, 
әркімнің де өлеңге бар таласы немесе құдай да ғылым докторы. Олар қазірдің 
өзінде үй жұмыстарына тартылды, садақа дайындады. Бірнеше жылдан кейін 
қыздар осындай жеделдетілген курстардың бәрін білді. 

Айтпақшы, олардың көпшілігі шынымен үйленді. Дәстүр бойынша 
оларға қазір өз отбасыларын құруға рұқсат етілді. Бұл көп жағдайда болды. 
Осылайша ол тәрбиелік мақсатта жасалды. Жас кезінде тітіркендіргіш 
қателіктердің алдын алу үшін. Бірақ әділеттілікте бұл кедейлер арасында жиі 
қолданылған деп айту керек. Ерте неке экономикалық себептерге 
байланысты болды. Қажет болса. Бұл қарапайым "бизнес-жобалар" болды.  

Мысалы, керекпе прозябать в нищете саналсын соңғы тиын-ден pay-
күндік, бастаған қарау бойынша тараптарға жібереді. Олар бағалады-
үлкендерді кімге берер еді? Ол қазірдің өзінде он үш! Сондықтан уақыт 
келді. Олар байларды – болыстарды, болыстардың орынбасарларын, 
әкімдерді, әкімдердің орынбасарларын, қылмыстық-атқару комитетінің 
депутаттарын, прокурорларды, кеденшілерді, жол полициясын...және 
қоғамның басқа да лайықты, мәдени, асыл және зиялы мүшелерін іздеді. 
Элита. Ақсүйектер. Олар табылды, қонаққа шақырылды, ішті, 
тамақтандырды, өнімді көрсетті, көндірді және осылайша олармен 
байланысты болды.  
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Жиі жоба жұмыс істеді. Ұстап бер-үшін-бай. Махаббат сияқты 
алыпсатарлық және эфемерлік нәрсеге келетін болсақ, ол, әрине, кездесті. 
Рас, өте сирек. Негізінен кедейлер арасында. Тек олар махаббатпен үйлене 
алды. Шамасы, оларға басқа ештеңе қалмады. 

Жалпы, егер қызды...шляпамен құлату мүмкін болмаса, үйленуге 
болады деп сенді.  

Түсіндіріп өтейін.  
Мұндай әзіл болды: олар қызды қысқы борикпен (бөрік) бастады. Егер 

ол аяқтарында қалып, құлап кетпесе,онда бәрі пісіп жетілді. Бірақ бұл, 
айтпақшы. 

Енді қызды аяғынан құлату үшін бір борик жеткіліксіз. Ол 
шиншилладан немесе мексикалық тушканнан болса да. Немесе тіпті Шанхай 
барысынан! Қазір мұның бәрі әлсіз. Сондықтан," ескі күндерде " ауыр мадам 
машиналардың кілттерімен құлайды. Немесе-мұхит жағасындағы 
пәтерлерден. Бұл-бүгін. Ал содан кейін. 

Сол кезде байлар өз дочек ерте жастан аса асығыстық выдавать замуж. 
Кейбір жағдайларда дала буржуазиясының қыздары жиырмаға дейін отырды! 
Сұмдық. Шамамен қарт әйелдер! 

Сонда не істедік? 
Біз білетініміздей, біз проблема туралы алдын-ала сөйлесуге және 

тікелей сөйлеуге дағдыланбадық. Мұны тек надандар мен плебейлер жасады. 
Сондықтан ақылды және жіңішке адамдар белгілердің сәйкестендіру жүйесін 
ойлап тапты. Мұндай ерекше визуалды кеңестер өте көп болды – өмірдің әр 
жағдайында.  

Мәселен, егер қыз, мысалы, ұсталмаса және Он сегіз-жиырма жасқа 
дейін "Қарт әйел" болса, онда қонақтардың келуімен ол қой жүнінен 
жасалған кішкентай ақ кілемге отырғызылды. Осылайша, қыз тегін екенін 
көрсетеді. Қонақтар бұл кілемшені көріп, қорытынды жасады. Қарапайым 
және"бос емес". 

Ал даладағы ең "берілетін" жас-бойжеткен қыз болған кезде. Бұл 
шамамен 16-17 жыл. Бұл ең көп деп есептелді! Және ескі емес, бірақ бала 
емес [40]. 

 
 

Ұлына хаттар 
"Қыздағы әйелдікті қалай құрметтеуге болады…» 

В. А. Сухомлинский  
 
Қайырлы күн, қымбатты ұл!  
Қалайсың "үйрету, қалай құрметтейтін қызға нәзіктік", просишь 

түсіндірілсін мұндай нәзіктік. Мен сізді қызықтырғанына өте қуаныштымын. 
Есіңізде болсын, әйелге деген көзқарас мораль өлшемі... әйелге қатысты 
барлық жағынан. Әйелдік-бұл адам сұлулығының ең жоғары көрінісі, бұл 
сұлулықта – жаңа өмірдің пайда болуы, дамуы, гүлденуі және әдемі болып 
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көрінуі. Өмірдің иесі және жаратушысы, әйел адамзаттың болашағына деген 
жоғары моральдық қатынасты терең бейнелейді. Әйелді құрметтеу-өмірді 
құрметтеу. Шынайы әйелдік рух пен дененің сұлулығының үйлесімі ретінде 
еңбек адамдарында дүниеге келді. Сұлулықтан басқа, еңбек халқы әйелдіктің 
идеясына ер адамның құрмет пен қамқорлыққа моральдық құқығы ретінде 
әйелдің әлсіздігі туралы идеяны енгізді. Әйелдер сұлулығы көбінесе адам 
сұлулығының иесі болады. Егер әйел жаңа өмірдің қалыптасуындағы ерекше 
рөлін түсінсе және бағаласа, ол жаман болмауы мүмкін. Қанша қыздар бар, 
олар тартымды сыртқы сұлулығымен, бірақ сонымен бірге очаровывающих 
өз очаровательностью дәл, өйткені олар әйелдік. Ең алдымен, осы әйел 
сұлулығын көре және бағалай біліңіз. Әйелдік-бұл адамгершілік тазалық пен 
тектіліктің, жоғары адамдық қадір-қасиеттің ең жоғары көрінісі. Бұл 
қасиеттер адаммен моральдық-эстетикалық қатынастарымен байланысты 
барлық нәрсеге таза көзқараспен көрінеді. Қатынастағы ерлер бүкіл құрайды 
интимную тарапты осы қарым-қатынастар терең оскорбляет 
высоконравственную әйел. Аналықтың басталуымен әйелдік барлық күш пен 
сұлулықта гүлдейді. Есіңде сақта, жоғары адамгершілік ерлер көбірек қарым-
қатынаста онымен жылжымайтын мүлік тон әйел, тиімді пайдалана отырып, 
нәзіктікті күшейту үшін өзінің адамгершілік беделі отбасында. Жақсы 
отбасында әйел ана әдетте моральдық жетекші және билеуші болып 
табылады, ал күйеуі-әкесі оның еркіне неғұрлым мойынсұнса, бала тәрбиесі 
үшін соғұрлым жақсы болады. Бұл сен тиіс", - делінген хабарламада зарубить 
себе на мұрын. Әйелдік-бұл әйелдің рухани күші, балаларды ғана емес, 
күйеуін де тәрбиелейтін күш. Сіз мұны біздің отбасымыздың мысалында 
жақсы көресіз және түсінесіз. Егер ана болмаса, сіз балалар жақсылық пен 
жамандыққа, адамгершілікке, жауапкершілікке бейім болмас едіңіз. Табиғат 
пен адамзат дамуының тарихи процесі әйелге ер адамға қарағанда нәзік, 
талғампаз жұмыс жасады. Әйелдің физикалық әлсіздігін ұнататыны 
таңқаларлық емес. Бірақ бұл қасиет физикалық әлсіздік үлкен рухани күшпен 
үйлескенде ғана оң болады. Бұл комбинацияда әйелдіктің сүйкімділігі. Ерікті 
тұрақтылық, дәйектілік, отбасын басқарудағы сөз бен істің бірлігі, тәрбиеде – 
балалар да, күйеу де – мұның бәрі әйел ананың отбасының жақсы атын 
бекітудегі жетекші рөлін қамтамасыз етеді... бекіту, әйелдіктің гүлденуі 
көбінесе әйелдің ақыл-ойының қалай дамитынына, оның отбасының өмірінен 
қаншалықты асып түсетініне байланысты. Ақылды күйеу әйеліне бай 
зияткерлік өмір сүруге, оның теңдігіне және тіпті отбасының зияткерлік 
өміріндегі біріншілікке ұмтылады. Егер әйелі отбасындағы моральдық 
беделін бекіту үшін өзінің артықшылығын қалай пайдалануды білсе, оның 
әйелділігі артады, күйеуінің көз алдында ол ерекше сүйкімділікке ие болады, 
ешқашан өзінің сүйкімділігі мен ішкі руханилығын жоғалтпайды... Ол өзінің 
ақыл - ойын, интеллектуалды өсуін күйеуі мен балаларына әсер етудің 
маңызды құралдарының бірі ретінде қолданады... егер сіз болашақ 
әйеліңіздің өмір бойы сіз үшін жалғыз сүйікті болмыс болып қалуын 
қаласаңыз, онда сіздің әйеліңіздің рухани байлығы үнемі байытылатын етіп 
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өмір сүріңіз. Сізге мықты денсаулық пен мықты рух тілеймін. Мен сені 
құшақтап, сүйемін.  

Сенің әкесі.  
 
 

Практикалық тапсырмалар: 
 

1 тапсырма. "Қазақстандық қыздың менталитетінің ерекшеліктері: 
кеше, бүгін, ертең"тақырыбына эссе жазыңыз. 

 
2 тапсырма. Көрнекті актриса Одри Хепберннің сөзін оқып, 

түсініктеме беріңіз. Әйелдің шынайы сұлулығы туралы мәлімдеме жасаңыз. 
Әйел сұлулығы оның киімінде емес, бетінің көрінісінде емес, шашты 

қалай сәндеуде емес. Әйел сұлулығы оның көз алдында, өйткені олар оның 
жүрегінің есігі, махаббат өмір сүретін жер. Нағыз сұлулық оның жан 
дүниесінде көрінеді, ол қалай қамқорлық жасайды, қалай жақсы көреді және 
мұндай сұлулық жасына қарай жарқырайды.  

Одри Хепберн 
 
3 тапсырма. Сізге лайықты әйелдің үлгісі кім? Бұл тарихи тұлға немесе 

сізге жақын адам болуы мүмкін. Осы әйелдің қандай қасиеттері еліктеуге лайық 
екенін айтыңыз 
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§3.4 Ер адам парыздың, ар-намыстың, даналық пен тәртіптің 
идеалдарының көрінісі ретінде 

 
 

 Ерлер табиғатының ерекшеліктері. Әкесі мен күйеуінің рөлі.  
 Ер адам-отбасының сыртқы энергиясы, олжа, қорғаушы, даналықтың, 

білімнің, міндет сезімінің бейнесі.  
 Әке мен күйеу рөлінің ерекшеліктері. Лайықты ерлердің мысалдары. 

 
 

Жақсы әкелер болмаса, жақсы тәрбие жоқ,  
барлық мектептер, институттар мен қонақ үйлерге қарамастан. 

Николай Карамзин 
 

 
Барлық уақытта ерлердің тағдыры екі негізгі ұғымды 

білдірді: асыраушы болу және отбасын қамтамасыз ету, сондай-ақ қорғаушы 
ретінде қызмет ету. Бірақ адамзаттың дамуымен ерлердің тағдыры да 
өзгереді. Бұдан әрі "аңшы адам" моделіне "жауынгер" және "жеңімпаз", 
"стратег" және "ғалым"толықтырулары енгізіледі. Бұрын гендерлік 
эволюцияның барлық кезеңінде ер адам әйелден бір саты жоғары тұрды. Бұл 
басшылық лауазымдарды атқарған және мемлекеттік маңызы бар 
мәселелерді шешкен күшті секс. 

Адамның отбасы мен қоғамдағы рөлі айтарлықтай реформаланған және 
өткен ғасырлардағы модельден алыс. Бұл көне кезеңде еркектер, ең алдымен, 
ценилось дене дамуы, себебі, сонымен қатар, жақсы болу үшін аңшы және 
қорғаушы өз аумағы, шын мәнінде, көп емеспін.  

Ерлердің мақсаты негізінен күшті ерлердің қолына берілген ғылым мен 
мәдениеттің, саясат пен спорттың, білім мен медицинаның салаларын 
бағындыру болды.  

Енді "нағыз адам" деп санау үшін кеңес заманында ойлағандай армияда 
қызмет етудің қажеті жоқ немесе ата-бабаларымыз бұрынғыдай өлтірілген 
мамонттың әйелін күнделікті әкелу қажет емес. Ерлердің мінез-құлқын 
сипаттайтын негізгі қасиеттер өткен ғасырлардан бері өзгерген жоқ. Олар әлі 
де рухтың күші мен мінездің беріктігі, батылдық пен жауапкершілік, 
проблемаларды шеше білу, жақындарын қорғау және олардың әл-ауқатын 
қамтамасыз ету қабілеті болып қала береді.  

Қазіргі қоғам шеңберіндегі ер адамның мақсаты-отбасын асырау үшін 
ақша табу немесе Отанды қорғауға дайын болу үшін керемет физикалық 
дайындық. Бұл қасиеттер, әрине, жеке тұлғаны қалыптастыруда өте маңызды, 
бірақ олармен шектелудің қажеті жоқ. 

Адамның отбасы мен қоғамдағы рөлін асыра бағалау қиын. Ол жеке 
тұлғаны қалыптастыруға үлкен әсер ететін белгілі бір позицияны алады. Ер 
адам, әдетте, көп жағдайда рөл үлгісі болып табылады. Бұл адам, ол келеді 
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походить, равняться, мақтан тұтады, оның болуы. Сондықтан жақын жерде 
әкенің болуы баланы тәрбиелеу үшін өте маңызды. Көптеген балалар 
әкесінен жан-жақты рухани күшпен байланысты мақтаныш пен күшті көреді. 
Айта кету керек, ұлдар кішкентай кезінен бастап әкесімен сәйкестендіруге 
тырысады.  

Олар жаялықтан ер адамның рөлін сіңіреді. Әкенің қоғамда және 
отбасында өзін қалай ұстайтынын бақылай отырып, бала не болып 
жатқандығы үшін жауапкершілікті қабылдауға үйренеді. Балаларға арналған 
Әке априори ешқандай кемшіліктерге ие болмайтын маңызды тұлға болып 
көрінеді. Әкелер ұлдарының көз алдында кішкентай қателіктер де 
жасамайды, олар ешқандай бөртпе әрекеттерін көрсете алмайды. Көптеген 
жылдар өткен соң, өсіп келе жатқан бала өмірде бәрі оңай емес екенін 
түсінеді. Идеалға ұмтылу адамның рөлімен байланысты. Ол ұсынады мұндай 
батыл және могущественным, бұл оған ғана емес, ересек көрінуі емес, таң 
қалу, оны жастықпен.  

Қоғам ер адамға белгілі бір талаптар қояды. Олардың шынайы мәнін 
іске асыру ниетін басқалар керемет берілгендік ретінде қабылдайды. 

Мақсаттылық да қатарына жатады әлеуметтік рөлдер ерлер. Анықтама 
бойынша, қоғамда ер адам өз алдына шешілетін міндеттерді қоя білуі және 
оларды уақтылы шешуге тырысуы керек деп саналады. Күшті секс өкілі де 
отбасын материалдық жағынан қамтамасыз етуі керек. Бұл қоғамның 
талаптары.  

Күшті секс өкілінің әлеуметтік рөлі көбінесе күткен үміттерге 
негізделген. Ер адамның маңыздылығы тек отбасының игілігіне бағытталған 
жетістіктермен ғана өлшенбейді. Оның әлеуметтік рөлі әлдеқайда кең және 
жан-жақты. Күшті секс өкілі болашақта пайдалы болуы мүмкін пайдалы 
таныстар жасай білуі керек. Әлеуметтік байланыстарды құру қажеттілігі 
үнемі даму үшін қажет. Пайдалы байланыстар жасау мүмкіндігі көбінесе өте 
қажет және маңызды. Тек осылай ғана күшті секс өкілі өзінің ертеңгі күніне 
сенімді бола алады, бұл жақын адамдарды қаржылай қамтамасыз ете алады.  

Нағыз адам әрқашан өзінің әл-ауқаты мен отбасының бақыты үшін 
жауапкершілікті өз мойнына алады. Өзін-өзі жетілдіруге деген ұмтылыс 
адамның табиғатына тән. Шын мәнінде, бұл өз балаларына тиімді жұмыс 
жасаудың негіздерін үйрету керек. Мінез ерік-жігердің арқасында 
жаттығады. Өз әкесі түрінде көз алдында жақсы үлгісі бар балалар күшті рух, 
мақсатты тұлғалар болып өседі, олар болып жатқан барлық нәрселер үшін 
жауапкершілікті қабылдай алады. Қоғам адамға қойылатын талаптарды 
қояды, оған сәйкес ол үнемі жеке өсуге ұмтылуы керек. Егер күшті секс өкілі 
оның дамуында тоқтаса, онда ол басқаларға ештеңе бере алмайды. Адамның 
табиғаты жинақталған білім мен даналықты береді. Оның отбасы барлық 
әрекеттер жасалатын ынталандыру түрі болып табылады. Әлеуметтік рөл 
үнемі рухани өсуге бағытталған. Жас ұрпақтың өзін-өзі жетілдіруі Әкеге 
бейсаналық еліктеуден басталады.  
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Әке балаларды тәрбиелеуді, олардың әлеуметтік ортадағы негізгі мінез-
құлық үлгілерін игеруді өз міндетіне айналдыруы керек. Әр адамға кейде 
біреудің көмегі мен қатысуы қажет. Қоғамдық санадағы адамның рөлі 
көбінесе әлемдегі барлық нәрсе иығында болатын белсенді қорғаушының 
рөлімен байланысты. Яғни, ер адам қажет болған кезде отбасына көмекке 
келіп қана қоймай, сонымен бірге жақын адамын уақтылы айтылған сөздің 
көмегімен тиімді қолдай білуі керек. Тек осылай ғана шынайы сенім 
қалыптасады, тұлғааралық байланыстар күшейеді. Мұндағы отбасы өзіне 
деген сенімді нығайтуға, өзінің ерекше мүмкіндіктерін көруге көмектесетін 
негізгі өзек ретінде әрекет етеді. Бала әкесіне еліктеп, өзіне деген сенімділікті 
сезінуді үйренеді. Бала күшті әкемен таныса бастағанда, ол өзінің 
маңыздылығы мен құдіретін сезінеді. Қорғаушының рөлі шынымен өзін-өзі 
қамтамасыз ететін адам сияқты сезінуге мүмкіндік береді. Әдетте, мұндай 
сенім отбасында тәрбиеленеді. Социум жиі талап етеді адам, ол тұтастай 
көнбей бара жатты болған белгіленген үлгі мінез-құлық. Егер оның мінез-
құлқы қандай да бір себептермен жалпы қабылданған нормадан ауытқып 
кетсе, елеулі проблемалар басталады. Туындайды көрінетін соттау, 
қалыптасады құптамау қылықтарымен және әрекеттерімен. Өскелең 
ұрпақтың мінез-құлқын тәрбиелеу-бұл күшті секс өкілі қабылдауы керек рөл. 
Өкінішке орай, бұл әр отбасында бола бермейді. Алайда, іс жүзінде әкенің 
міндеті-ұлдары мен қыздарын жаңа нәрсеге үйрету. Ананың 
сүйіспеншілігінен айырмашылығы, әкенің махаббаты мұндай сөзсіз сипатқа 
ие емес. Оның теңдесі жоқ рөлі-баланы не болып жатқандығы үшін толық 
жауапкершілікті қабылдауға, мақсаттар қоюға және оларға жетуге ұмтылуға 
үйрету. Яғни, әкесі ұрпақтарының әрекеттерін мақұлдай бастауы үшін, әрине, 
белгілі бір күш-жігер жұмсауға тырысу керек. Өйткені, бұл өмірде ештеңе 
болмайды. Егер кез-келген жағдайда ана әрқашан баласының жағында болса, 
сөзбен және іспен қолдаса, онда әкенің ықыласына әлі де ие болу керек. 
Кейде бұл көп уақытты қажет етеді. Көптеген балалар өмір бойы оларды 
жақсы көретін нәрсені дәлелдеуге тырысады. Өзіндік ерекшелігі мен жарқын 
ерекшелігі қандай да бір себептермен аз есептеледі. Үлкен балалардың 
көпшілігі ұзақ уақыт бойы ата-аналарына өздерінің өміршеңдігін дәлелдеуге 
тырысады, сондықтан оларға сенеді. Бұл жағдайда әкенің рөлі шешуші 
болып табылады. Егер оған қолдау мен қолдау көрсетілсе, жас жігіт немесе 
қыз өзін өте қорғалған сезінеді. Әйтпесе, қарым-қатынаста шиеленіс, 
сенімсіздік және жалған бедел сезімі пайда болады. Өйткені, мінездің кез-
келген тәрбиесі міндетті түрде отбасында басталады. Жеке тұлғаны 
тәрбиелеу басқа жерде мүмкін болмайды. Қолдау, бір – бірін қорғауға және 
қамқорлық жасауға деген ұмтылыс-мұның бәрі әлемдегі ең жақын 
адамдармен өзара әрекеттесу арқылы жасалады. 

Ер адам соншалықты реттелген, ол бастапқыда отбасындағы басты 
ұстанымға ие. Осы ерекшелікке сүйене отырып, оның рөлі жай ғана 
байқалмайды, бірақ шешуші, қазірдің өзінде сөзсіз. Әдетте, күшті секс өкілі 
Айқын көшбасшылық қасиеттерге ие. Бұл ерекшеліктер оған жақын және 
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жақын адамдарымен болған барлық нәрсе үшін жауапкершілікті оятады. 
Сондай-ақ, көшбасшы өзіне құрмет көрсетуді талап етеді және оның шешімі 
маңызды мәселелерді шешуде түпкілікті болғанын қалайды. Жауапкершілікті 
қабылдау қабілеті оның рөлін шынымен ерекше және ерекше етеді. 
Отбасындағы күшті секс өкілінің рөлі тек бақылау мен бағалаумен 
шектелмейді. Ол міндетті түрде жолдауға, көмектесуге, жұбайына да, 
балаларына да дамуға итермелеуі керек. Мүмкін ер – демек, орындауға өз 
рөлін басшысының тектес непревзойденно.  

Әркім бұған қабілетті емес. Өкінішке орай, күнделікті мәселелерді 
шешкісі келмейтін, жауапкершіліктің ауыр жүгін мойнына алғысы келмейтін 
адамдар бар. Бүгінгі таңда Қоғам дәстүрлер мен қазіргі даму ағымдарының 
араласуымен сипатталады. Көбінесе бұл тенденциялар қарама-қайшы, бұл 
ерлерге тән рөлдерде із қалдырады. Бүгінгі таңда бұқаралық ақпарат 
құралдары өмірдің барлық саласында жетістікке жеткен ерлердің өмірін 
көрсетеді және белсенді түрде насихаттайды: неке, ата-ана тәрбиесі, мансап. 
Бұл ұстаным қазіргі адамды тұрақты күйзеліс жағдайында ұстайды. 
Ғалымдардың пікірінше, бүгінгі таңда ерлер қоғамын "балалық шақта 
ойнау"деп сипаттауға болады. Сәтсіздікке ұшыраудан қорқып, қазіргі 
заманғы адам маңызды шешімдер қабылдауды уақытында тоқтатуға 
тырысады: жауапты жұмыс, ата-ана отбасынан кету, өзіңіздің отбасылық 
пешіңізді құру. Бүгінгі күні ерлердің некеге тұру жасы 30 жыл шамасында. 
Сондай-ақ, қазіргі қоғамдағы ерлер мен әйелдердің теңдігі ер адамды тағы 
бір қорқынышқа итермелейді: әйел өз Одағында сәтті бола алады. Бұл үрдіс 
жастардың мақтанышына және соның салдарынан психологиялық 
денсаулығына теріс әсер етеді.  

Ер адамның мақсаты, сонымен қатар адамның мақсаты-оның 
қабілеттерін, әлеуетін іске асыру және ең алдымен өзімен, Ішкі 
"мен"үйлесімге қол жеткізу. Қандай жолмен тепе – теңдікке қол жеткізуге 
болады – табысты мансап құру немесе мықты отбасы құру арқылы – жеке 
тұлға белгілі әскери жетекші немесе үй иесі бола ма, жоқ па, оны шешу 
керек.  

Ең бастысы-адамды бақытқа жетелейтін жолды таңдау. Осылайша, 
отбасындағы ер адамның рөлі өте зор. Ол өзінің гендерлік міндеттерін 
орындаумен ғана өлшенбейді. Күшті секске тиесілі болу көбінесе адамға 
белгілі бір стереотиптерді қояды, оны белгілі бір көзқарастарды ұстануға 
мәжбүр етеді. Шын мәнінде, кейіпкердің күші-бұл өзіңіздің ішкі 
болмысыңыздың дауысын ұстануға үйрену.   
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Әке болу батылдығы 
Гүлнар Тындыбаева 

 
Мен - Гүлнар Тындыбаева, мен әкеммен тәрбиеленген әйелмін. 

Анам тоғыз жасымда қайтыс болды. 
Естеріңізде болса, 7 қарашада ел революцияның тууын атап өтті, 

ал біз анамның туған жеріне – жерлеу рәсіміне бардық. Біз-менмін, ол 
кезде мен тоғыз жаста едім, бес жасар ағам, бір жастан асқан кіші 
қарындасым және әкеміз. Содан бері біздің отбасымыздың ешқайсысы кеш 
күздің салқыны мен мылжыңына шыдамайды – жан мен терезенің сыртында 
сұр болған кезде. 

Бізде қарапайым кеңестік отбасы болды: анасы, әкесі, үш баласы. 
Анам-керемет әдемі, әдемі, біз көшеде келе жатқанда, олар оны әрдайым 
мақтады. Ол мансаппен, балалармен, үй шаруашылығымен айналысты, ал 
әкесі зауытта жұмыс істеді, классикалық кеңестік әке болды, ақша тапты. 

Әкесі анасын қатты жақсы көрді, мінезі мен сұлулығына таң 
қалды. Есімде, біз онымен көшеде жүрдік, мен сода алғым келді. 
Медициналық ана сода, әсіресе көшеде, 
мақұлдамады, бірақ сол күні ол беруге 
шешім қабылдады. Аппараты "дежурил" 
ер адам " кавказ ұлты, міне, анам қол 
ұшын созады оған тиын, ал ол, обомлев, 
қарап төменнен жоғары қарай оған және 
жасаураңқырап: "сен Қандай әдемі! 
Шынымен мұндай жағдайда көздің! 
Қараңызшы, адамдар, мұндай әдемі 
көздер бар ма!» Үйге оралғанда, мен 
әкеммен мақтанышпен бөлістім, адамдар біздің анамызды қалай таң 
қалдырады. Бірақ әкем бұл туралы мүлдем басқа сезімдерге ие болған 
сияқты..." мен үлкен құлағы бар ағам болар едім ... " Біз бақытты болдық 
және барлық бақытты адамдар сияқты оны бағаламадық немесе түсінбедік. 

Бірақ бір күні анам ауырып қалды. Бұл туралы маған ешкім айтқан 
жоқ, Мен үлкен болсам да, соңғы жылы анам ауруханада жатқанда, мен 
кішкентай Динараны отырғыздым. Демалыс күндері үйге келген ананы ол 
танымады. Жерлеуден кейін менімен ешкім сөйлескен жоқ. Мұндай сәттерде, 
әдетте, ешкім балалармен сөйлеспейді,тәттілік қайғы-қасіретті кетіретін 
сияқты. Мен біреу сені қатты құшақтап: "бәрі жақсы болады, алаңдамаңыз",-
деді. 

Мен отбасымызда бір нәрсе болып жатқанын түсіндім, әже мен 
тәтем, анамның әпкесі Динараның заттарын жинай бастады және маған 
көмектесуді өтінді. Мен әпкемнің киімін іздеп, терезеге бұрылып үнсіз 
тұрған әкемнің жағына қарадым. "Ақназар, мүмкін емес. Сіз үш баламен 
қалай жалғызсыз? Сен тіпті яичницу алмасаң, пожарить, ал сен малышкой 
справишься?"- мен ересектердің сөйлесулерін естідім. "Мәскеуде Женистің 
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достары бар, олар көмектеседі. Келесі жылы мен үлкендерді аламын". Әкесі 
жалғастырды үнсіз, ал маған бірінші рет болды, осы қорқынышты және 
осыған айқайлайды: "қолымыздан келеді! Өтінемін, әке, оны бермеңіз…» 

Заттар кішкене сөмкеге жиналды. Динараны орамалға орап, қолына 
алып, жолға апарды, вокзалға такси ұстады. 20 жыл өтті, бірақ әлі күнге 
дейін сол күннің әр секундына есімде. Әкем екеуміз терезе алдында тұрамыз 
және екеуі де үнсіз. Біз Динараны қалай алып жатқанын көреміз:жаңбыр 
қармен жауады, ал оның астында тәтесі мен Динара бар. Міне, біз аулаға 
шығып, қақпаны жауып, жақын арада көшемізден шығардық... Содан кейін 
Мен әкемнің терезеден күтіп тұрған үлкен ит сияқты құлап жатқанын 
көремін, ал оның барлық ішектері орамалға "кулекпен" бірге кетті. Үй 
шәркесінде және көйлекінде ол көшеге, қар мен қоқыстың астына жүгіреді. 
Ол жүгіреді, мен оның артынан жүгіремін. Мен анамның қайтыс болған 
күнінен бастап алғаш рет бақыттан күлемін. 

"Ақназар, мүмкін емес! Одумайся! Сіз бәрімен қалай жалғызсыз!?» 
"Мен оларсыз жасай алмаймын", – деп тек әкесі бізге айта алды. 
Бұл күн менің мінезіме көп нәрсе берді. Содан кейін менің әкемнің 

батылдығы-бұл қазір адамдарға деген сенімім, ер адамдарға деген сенімім, 
олардың іс-әрекет жасау қабілеті мен өзіне деген сенімділігі. 

 
*** 

Жақында достарыммен бірге қазіргі заманғы отбасындағы ер 
адамның, дәлірек айтсақ, тіпті әкенің рөлі туралы жиі талқылай 
бастадық. Мен қаланы аралап, әлеуметтік билбордтарды жиі байқаймын:" 
Әке, алимент төлеңіз","әке, ішпеңіз". Дәл қазір біз Әкенің рөлдік моделі жоқ 
қоғамда өмір сүріп жатырмыз. 

Әйелдер тәрбиелеген адамдардың ұрпағын басқа, сол ұрпақ 
алмастырады. Соғыс, аштық, лагерьлер, денсаулығына зиян келтіретін ауыр 
жұмыс-сол күндері ер адамдар физикалық тұрғыдан болмады. Қайта құру, 
жұмыссыздық, Кеңес Одағының күйреуі-осы кезеңде ер адамдар моральдық 
тұрғыдан өмір сүруді тоқтатты. Олар жұмысынан, табысынан айрылды, 
өздерін жоғалтты, әйелдер отбасының басшысы болды және күйеулерін 
өмірлерінен шығарды. Жақында менің бір досым өз проблемаларын түсіну 
үшін психологқа бара бастады. Олар оның отбасы туралы сөйлесіп, әдемі 
кабинеттің ыңғайлы жұмсақ креслосында отырғанда, менің досым психолог 
"ал сіздің әкеңіз диванда отырды"деген сөзді айтқан кезде жылап жіберді. 
Диванда отырған әкем ұрпақтың символы ретінде. 

Бірақ әке болу проблемасы біздің күрделі тарихи болмысымыз бар 
Қазақстан мен ТМД елдері үшін ғана өзекті емес. Бұл бүкіл заманауи 
әлемге қатысты. Мысалы, Португалияда 100-ден 67 отбасы ыдырайды, ал 
күйеуі мен әкесі санатындағы ер адам ең жақсы жағдайда "жексенбілік 
әкелер"командасына өтеді. АҚШ – та бұл сандар 53%, Канада мен 
Германияда 48% құрайды. Біздің қазақстандық ажырасулардың 27% - ы бұл 
жағдайда жаман көрінбейді, ал басқа нәрсе-толық, сыртқы гүлденген 
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отбасыларда ер адамдар әрқашан әке болуға батылдық танытуға 
тырыспайды. 

Жағдайдан шығудың ең жақсы жолы - "жоқ" адамдардан ұялу және 
ар-ождан жасау емес, нағыз әке болу мысалдары туралы айту. Мен бұл 
сөздерді батылдық танытып, жауапкершілікті өз мойнына алған барлық ер 
адамдарға арнаймын. Ең алдымен, менің әкем. 

 
*** 

Әке болу оңай емес. Әкем мұны Күн сайын оқыды. Сол қиын-қыстау 
кезеңдерде оның өмірінің барлық мәні Динара үшін балалар тамағын алуға 
дейін қысқарды, ол басқа ештеңе жеген жоқ. Ол тамақ дайындауды үйренді 
және әр тағамға картоп қосты – егер біз тамақтансақ. Әр сенбі сайын ол 
мұқият жиналып, өзінің ең жақсы костюмін киіп, мекемеге барып, жалғыз 
басты әке ретінде құралы алу үшін шексіз мәлімдемелер жазды. Ол кезде 
Кеңес Одағында ондай болған жоқ. Көптеген жылдар өткен соң, мен оның 
неге әрдайым жараланғанын білдім – олар оны әрдайым қабылдамады, бірақ 
ол Ол жаққа қайта-қайта кетті. 

Мен 10 немесе 11 жаста болғанда, ол Үйленді. Біз с братишкой және 
сестренкой күн атай бастады, оның "мама". Мен оны жүрегіммен 
қабылдағанымды білмеймін,бірақ мен оны басыммен қабылдадым. Ол арман 
мен Динара үшін жақсы ана болды, ол оны жақсы көрді, бірақ менімен 
қарым-қатынас болмады. Барлық оқып, ертегі про Золушку және злую өгей 
шешесінің, бірақ бұл кезде жүреді сенімен, сен отказываешься бұл сену. 

31 желтоқсан, менің туған күнімде ол жүректерінде: 
"оқулықтарыңызды жинап, көздерім сізді көрмеуі үшін кетіңіз!» Ол мені 
үйден шығарғысы келмеді, бірақ сіз 12-13 жаста болсаңыз, сіз бәрін 
әлдеқайда өткір сезінесіз. Шамамен алты ай бойы мен алыс туыстарыммен 
тұрдым-үйлерімді тазалап, қызыммен айналыстым. Мен олардың отбасының 
мүшесі болмадым. Мен оларды жақсы көрмедім, олар мені сүймеді, бұл жай 
ғана келісім болды. Әкеме ренжідім, Ол мені қорғай алмайтын сияқты 
көрінді. Ол былай деді: шындық әрқашан бір жерде. Бірақ мен оған сенгім 
келмеді. 

Содан кейін мен сыныптасым Ольга Коноплеваның үйінде 
болдым, біз онымен дос болмадық. Олар түнеуге, содан кейін өмір сүруге 
қалды. Өте қарапайым, қарапайым адамдар:" Апа Саша "және" Саша ағай " 
және олардың үш қызы. Содан бері Мен үшін үйдегі жайлылық – бұл 
олардың үйінің жылуы, демалыс күндері суға батқан монша, пирожныйлар 
мен бүкіл отбасы ашытқан тұздық. Бұл сізді жақсы көретін және күтетін 
нышандар. 

Бірде біз әкемізбен бірге үйінің ауласында тұрдық, мен онымен 
ренжіткім де келмеді. Ол: "сізге не керек, қызым? Мүмкін бірдеңе сатып алу 
керек шығар?"- "Мен жел күртешесін қалаймын". Мен оны қазірдің өзінде 
қарадым: жарқын және сәнді, ол 5000 рубль, сол кездегі үлкен ақша. "Сізге 
пальто сатып алғаныңыз жөн, жақында ол суық болады", – деп ұсынды әкесі. 
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"Жоқ, мен куртка алғым келеді! Егер сіз оны маған сатып алмасаңыз, онда сіз 
мені сүймейсіз!» Содан кейін оның көз алдында көз жас пайда болды және 
ол: "Мен сені қалай жақсы көретінімді елестете де алмайсың", - деді. Сол 
кезде мен әкеме өкінбедім. Тек қазір мен қандай қатыгез екенімді, оның 
өмірлік таңдауына тап болғанымды түсінемін. 

Ол маған куртка сатып алды. Және пальто. Көптеген жылдар өткен 
соң, мен ол үшін жұмыстан кейін күн сайын өз бастығына коттеджді бояуға 
барғанын білдім. 

Жақында біз ас үйде әкеммен бірге отырдық, сөйлестік, кенеттен 
ол мені кешірім сұрады. "Бұл 
сіздің тағдырыңыз емес еді, бұл 
менің тағдырым еді". Біз бұл 
туралы онымен көп 
сөйлеспедік. Содан кейін менің 
әкемнің батылдығы-бұл біз 
кемелді емес екенімізді, 
адамдар тек жақсы немесе 
жаман, жақсы немесе жаман, 
күшті немесе әлсіз емес екенін 
түсінуім. Біз бәріміз қателіктер 
жібереміз, бірақ тек батылдық 
іс-әрекеттерді жасай алатынымызды анықтайды. 

 
*** 

Әкем мен өгей шешем ажырасып кетті, Мен үшін емес, оның 
себептері болды. Осыдан кейін ол: "Мен барлық балаларым үйленгеннен 
кейін ғана үйленемін", - деді. Және оның сөзін орындады. Содан кейін менің 
әкемнің батылдығы-жауапкершілікті сезіну және әрқашан сөзді сақтау. 

 
*** 

Барлығы балаларын жақсы көреді, бірақ бәрі бірдей жасай 
бермейді. Кез-келген ер адамның күн сайын әке болуға мүмкіндігі бар, бірақ 
бәрі бірдей оны қолдана бермейді. Әрқашан ертең, бір аптадан кейін, бір 
айдан кейін күн келіп, мен балалармен киноға баратын сияқтымын. Менің 
әкем бұл мүмкіндікті күн сайын пайдаланды. Бұл оған қарыз болған жоқ, бұл 
оның өмірі еді. Қазір мен балаларымыз үшін әкем мен ағам мен қарындасым 
сияқты әдемі әке болатын адамға үйленемін. Олар мүлдем басқа адамдар – 
табиғаты, менталитеті бойынша, бірақ отбасын бірінші орынға қою қабілеті 
екі адамға арналған. Мұны менің керемет, бірақ әлі де әйелдермен 
тәрбиеленген күйеуім әкемнен үйренді, ол өзі туралы айтады. 

Ана тәрбиесі-бұл біздің жайлылық аймағымыз. "Балалар, абай 
болыңыз", "ешқашан ол жерге бармаңыз", "мен сізге осы ағашқа өрмелеуге 
тыйым саламын" – ана махаббаты, ол ұстамды және шектеулі. Бұл біздің 
баланы қорғаудың тәсілі. Бірақ әкелік тәрбие – бұл жайлылық аймағынан 
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шығу, бұл әрдайым сынақ, барған сайын жаңа биіктерге жету. Әке тәрбиесі-
бұл сенім. Балаға ересек адам ретінде сену, оған сену, Оның күші. 

Бұл футбол матчтары түн ортасынан алыс, сіз ұйықтай алмайтын 
кезде, тізелеріңіз сынған және "жақсы, біз травматологияға барар жолда 
болдық". Өкінішке орай, көптеген әкелер балаларына қанша тәжірибе, өзіне 
деген сенімділік пен күш бере алатындығын білмейді. Бұл үшін Сіз тек 
батылдық танытып, әке болу жауапкершілігін қабылдауыңыз керек. 

Қалай болғанда да, 1-ші сыныпта мен жүгіру жарыстарына 
қатыстым. Ұлдар арасындағы осындай жарысқа менің немере ағам қатысты. 
Ол бірінші орын алды, ал мен қыздарымда екінші орын алдым. Мен өте 
ренжідім, мен мұның себебін іздедім, неге ағам ең жақсы болды, бірақ мен 
алмадым. Содан кейін әкем маған: "Ақымақ, оның жеңісі артта қалды,ал 
сізде әлі бәрі бар!» Ер адамдар дұрыс нәрсені ең қолайлы сәтте қалай айту 
керектігін біледі. 

Әкелер әрқашан балаларының жеңілістеріне емес, жеңістерге 
назар аударады. Әкесі оңай бөлісуге қандай неудачами мен олардың бастан 
кешкен, олар осуждают. Әкемнің арқасында мен бірінші қадам жасаудан 
ешқашан қорықпадым – беделді жұмыстан кету, бизнесімді бастау, бақытсыз 
некеден шығу, қайтадан үйлену. Хабарымыз жоқ істеу алғашқы қадам, 
өйткені мен қорқамын соттау мен сәтсіздіктер. Түсінбеймін адамдардың 
оглядкой айтады: "Ал кенеттен ойлайсыз?» Кенеттен ол шығады? Менің ағам 
мен әпкемнің бірдей екенін білемін. Бұл бізді әкем тәрбиеледі. 

Әкелер әрқашан баласының ең көп екеніне сенімді. Олар бізді 
ешкіммен салыстырмайды, ешкімді үлгі етпейді, олардың назары балалардың 
күшті жақтарына бағытталған. Біз бизнесте, отбасылық өмірде алғашқы 
қорқынышты қадамдарды жасаймыз-бұл ұсақ-түйек сияқты, бірақ әкем 
әрқашан мақтаныш сезімін тудырды. Әкем әрқашан менің күшті жақтарымды 
еске салады, соның арқасында мен білемін: мен сәттілікке жетемін, өйткені 
Мен шынымен күшті нәрселермен айналысамын. 

Ерлер жүрегінде ұзақ жылдарға қалып, балалар. Әкем кез-келген 
жаста сізге оңай дос болады. Балалық шақта екі адамға арналған шексіз 
ойындарды ойлап табу, ересектерде тең диалог құру және бір-бірін мүлдем 
түсіну. Біздің отбасымыздағы ең маңызды жетістік-әкемді дойбыда ұру. 
Әкем әрқашан сенімен тең дәрежеде жарысады, жауынгерлік рухты және 
жеңіске деген шексіз ерік-жігерді тәрбиелейді. Бұл сөздің кең мағынасында 
спортшыны тәрбиелейді. Мен шамамен 40 жастамын, бірақ мен үшін 
жұмысым, бизнесім – бұл ең алдымен ойын, жеңіске жету үшін жарыс. Сізге 
бірде-бір бизнес кітабы үйретпейді, оны тек әкем үйрете алады. Айтпақшы, 
ол 64 жаста, бірақ ол әлі күнге дейін сыртқа шығып, аула балаларымен 
футболға барады. 

Көбінесе біз, аналар, ер адамға осы батылдықты – әке болуға жол 
бермейміз. Өйткені, сіз тек сотта ғана емес, әке болу құқығынан айыра 
аласыз. Мұны Күн сайын біртіндеп шектеп, үстемдік етіп, барлық ата-аналық 
функцияларды өзіне бағындырып, мінез-құлықтың осы қатал моделін әрі 
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қарай әрі қарай беру арқылы жасауға болады. Содан кейін ана еңбегі үшін 
медаль талап етеді. Мұның бәрі, әдетте, өте жағымсыз басталады – дұрыс 
емес жаялықтан және аздап күйдірілген ботқадан. Еркектеріңізге әке болуға 
мүмкіндік беріңіз, шабыттандырыңыз, жігерлендіріңіз, сеніңіз – олар кейде 
әйелдерге қарағанда балалармен қалай қарым-қатынас жасау керектігін 
біледі. 

Мен барлық ер адамдарға, әкелерге жүгінгім келеді: өзіңізге 
сеніңіз, сонда бәрі ойдағыдай болады. Менің әкем мұны жағдайға 
байланысты жасауға мәжбүр болды, бірақ ол әке болу міндет емес, бұл бақыт 
екенін дәлелдеді. Әке тәрбиелеген адам ретінде мен айтамын: ер адамдар, 
балаңызға қанша бере алатындығыңызды, оған қандай жаңа әлем ашуға 
болатындығын елестете де алмайсыз! Проявите батылдық жоқ 
самоустраняйтесь өз бала лишайте не өзіне, не олардың бұл тамаша 
мүмкіндік.[47] 

Дереккөз: http://comode.kz/post/lichnoe/gulnar-tyndybaeva-
smelost-byt-ottsom/ 

 
Ойлануға арналған сұрақтары  

1. Сіз үшін әкенің қандай қасиеттері маңызды? 
2. Әке балалар өмірінде неге маңызды? 
3. Әкесі қызына үлгі ретінде қандай қасиеттерді тәрбиелейді? 
4. Әкесі ұлында қандай қасиеттерді тәрбиелейді? 
5. Сіздің әкеңізге "рахмет" айтуға мүмкіндігіңіз бар деп елестетіп көріңіз. 

Сіз оған не үшін алғыс айтамыз?  
 

Әкесі 
Қозықорпеш Есенберлин.  

                                                        Ілияс Есенберлин 
Әкесі. Қазір мен үшін бұл өте алыс, бірақ сонымен бірге өте жақын 

және қымбат нәрсе. Көптеген жылдар өтті, оның бейнесі менің жадымда 
өшірілген сияқты, бірақ сонымен бірге ондағы ең бастысы мен одан да айқын 
сезінемін. Оның жұмсақ және тыныш дауысы, жылы және нәзік қолдары, 
үлкен басы мен ақ, ақ шашы, қара терең көздері бар кішкентай бойлы адам. 
Мұнда, мүмкін, барлық, бұл сырт қарағанда ғана қалды, оның салауатты 
маған. Бірақ мен оның қолының жылуын, жанының жылуын үнемі сезінемін. 
Оның шексіз шыдамдылығы мен маған деген махаббаты есімде, ақылсыз жас 
жігіт. Ларошфуко "жастық – бұл ақыл-ойдың қызуы" деп жақсы айтты, бұл 
Мен туралы. Әкелер мен балалар, Мәңгілік қақтығыс. Біз әкесімен басында 
дерлік түсінген жоқ бір-бірін. Менің жаным авантюралар мен ләззат іздеді, ал 
оның даналығы мен күші маған түсініксіз және бір жерде ашуланды. Мен 
оның маған деген сүйіспеншілігін іштей сезіндім, бірақ дүниетаным басқаша 
болды. Содан кейін, кейінірек, Мен өзіме конустар толтырып, өмір өзінің 
шынайы жүзін көрсете бастағанда, мен оны көбірек түсіне бастадым. Жас 
кезінде ол менің әкем екендігі табиғи сезім болды, ол маған өмір берді, содан 
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кейін адамның сүйіспеншілігі мен ішкі күші туралы түсінігі көбейе бастады. 
Әкенің білімі, оның ақыл-ойы мен жүрегі, түсінбеушіліктен күшті шынайы 
махаббат пен оның рухани әлеміне таңдану, мінездің күші жылдар бойы 
байқалмай келді. 

Қазір оны еске түсіре отырып, мен өмір туралы, оның және менікі 
туралы, болмыстың мәні туралы ұзақ сөйлесулерімізді естимін. Әкемнің 
өмірінің кезеңдерін еске түсіре отырып, менің алдымда өзен сияқты, оның 
қиын және қиын өмірі төгілулер мен сарқырамалармен жүзеді. Оның өзені 
мұхитқа аман-есен жүзіп кетті, ол өз өмірін ұсақ-түйектер мен бос 
әурешіліктермен алмастырмады, ол ең бастысы жасады, біз оны қазір оның 
кітаптарынан көреміз. 

Оның өмірі өте қиын басталды. Тоғыз жасында әкесі ата-анасыз, 
басына төбесі жоқ және нансыз, басқа жетімдермен бірге көпірдің астында 
Жасырынып, өмір сүрді. Ол іс жүзінде суықтан және аштықтан өліп, 
коммунистік рейд кезінде алынып, балалар үйіне жеткізілді.  

Балалар үйінде оқып, тәрбиелегеннен кейін әкесі рабфакқа оқуға 
түседі, ал сәтті бітіргеннен кейін, әлі жас кезінде, Қарсақпайға аудандық 
атқару комитеті төрағасының орынбасары болып жұмысқа жіберіледі. 
Аштық пен өлім жиі кездесетін жылдар болды. Әкесі өмірдің осы кезеңі 
туралы еске түсіруді және айтуды ұнатпады, шамасы, бұл оның жүрегінде 
терең және емделмеген жара болды, ол оған өмір бойы тыныштық бермеді. 

Соғысқа дейін әкесі оқуға түседі, ал 1940 жылы Алматы тау-кен 
металлургия институтын (кейіннен политехникалық болған) "тау-кен 
инженері"мамандығы бойынша бітіреді. 

Ол соғыс басталған кезде өз мамандығы бойынша жұмыс істеуге 
үлгермеді, ал алғашқы күндері әкесін майданға жұмылдырады, сол жерде ол 
партияға кіреді. 

1943 жылдың соңына қарай капитан атағында әкесі ауыр жараланып, 
госпитальда бір жыл болғаннан кейін Алматыға оралады. 1944 жылы 
болашақ жары, менің анам Диляра Жүсіпбековамен – 1937 жылы атылған 
"халық жауы" қызымен танысады. Анасының әкесі-Хамза Жүсіпбеков белгілі 
партия қайраткері, жазушы, С. Сейфуллиннің серігі болған. Ол Н. 
Островскийдің "Болат қалай шыңдалды"романын қазақ тіліне бірінші болып 
аударған. 

Сондықтан әкесі өмірдегі алғашқы және жалғыз махаббатымен 
кездесуді еске алды. Бірде Опера театрында ол кездейсоқ ерекше сұлу қызды 
кездестіреді. Қыз оны қатты қызықтырды, ол бірден келіп, кездесті. Оның 
аты Диляра болатын-ол қуғын-сүргінге ұшыраған партия қызметкерінің қызы 
болатын, сол кезде оны "халық жауы"деп атаған. Көптеген Диляра кездесті, 
бірақ оның қызы екенін біліп, тез кетіп қалды. Ұзақ уақыт тартпау үшін ол 
бірден қызы Ильясқа айтты. Бірақ ол шегінбеді:"Мен сізді бір қарағанда 
жақсы көрдім, ал сіз қызыңыз маңызды емес". Диляра қатты таң қалды. Көп 
ұзамай олар үйленді. 
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Әкенің бұл таңдауында менің ойымша, оның бүкіл өмірінің жаңа кезеңі 
басталды. Ол махаббатты таңдады. Бұл оның өміріндегі басты нәрсе болды. 
Әкесі махаббатты таңдаған кезден бастап, партиялық тәртіп пен мансапты 
елемеген кезде, ол қудалана бастайды және қорлайды. Алдымен оны ОК 
қызметінен шеттетеді және радиохабар тарату жөніндегі Мемкомитетке, 
кейін Қазмемфилармонияға ауыстырады, содан кейін екі жыл жұмыссыз 
қалады. 

1950 жылы оған қарсы Мәскеуде өткен әдебиет пен өнер онкүндігінде 
ақша жымқырумен байланысты қылмыстық іс қозғалды. Тергеудің шынайы 
себептері айналасындағыларға түсінікті болса да, оған он жыл хат алмасу 
құқығымен беріледі және белгілі бір өлімге – Қарақұм каналының 
құрылысына жіберіледі. Бұл құрылыстағы жылу, аштық, ауру және 
шыдамсыз жұмыс адамдарға шөп сияқты шабылды. 

Әкесін тау-кен инженері ретінде сақтап, жауапты бөлім – жарылыс 
жұмыстарын жүргізді. Осы уақытқа дейін біздің үйде жоспарлар мен өндіріс 
нормаларын үнемі асыра орындау туралы үзінділер сақталған. Сталин қайтыс 
болғаннан кейін 1953 жылы әкесін босатып, ақтайды да, анасымен бірге 
Семей облысына, кенішке жұмыс істеуге барады. Қазірдің өзінде ол әдеби 
шығармасыз өмір сүре алмайтынын түсінеді. Ол жазу және жасау үшін кем 
дегенде біреу жұмыс істеуге дайын болды. Әсіресе соғыс кезінде ол бірнеше 
поэтикалық шығармалар жазды, олардың кейбіреулері – өлеңдер мен өлеңдер 
– алғаш рет 1945 жылы жарық көрді. 

Әкесі отбасымен Алматыға келіп, Көркем әдебиет баспасына қатардағы 
редактор қызметіне орналасады. Онда ол прозадағы алғашқы кітаптарды, 
соның ішінде "адам туралы ән"романын жаза бастайды. 

Тарихи роман жазу идеясы әкесінде үнемі пісіп, Тарихи материалды 
жинақтау мен өңдеудің үздіксіз процесі жүрді. Ол еліміздің әртүрлі 
қалаларындағы көптеген мұрағаттарға барып, түпдеректерді мұқият және 
қажырлы зерттеді. Ал 1965 жылы шығармашылық серпінмен, үш айдың 
ішінде әкесі өзінің әйгілі "Көшпенділер" трилогиясының алғашқы "Кахар" 
кітабын жазды, ол 1967 жылы үлкен қиындықтармен жарық көрді. Айта кету 
керек, сол күндері тарихи тақырып әрқашан партиялық органдардың 
бақылауында болды, өйткені тарих коммунистік идеологияның ажырамас 
бөлігі болды. Сондықтан, кітап, автор сияқты, әртүрлі партиялық 
жиналыстарда "азаптала" бастады, сол кезде кітаптың алғашқы 
қызғаныштары да, қарсыластары да пайда болды. 

Бірақ, соған қарамастан, әкесі трилогияның қалған бөліктерін қосып, 
алдымен журнал нұсқасын, содан кейін "көшпенділер"деп аталатын бүкіл 
кітапты шығарады. Жастарды тарихи ағартудың қажеттілігін сезіне отырып, 
әкесі оның "Көшпенділер" романын қосымша оқуға арналған шығарма 
ретінде мектептердің оқу бағдарламасына енгізуге тырысты. Жалпы, ол 
Лениндік сыйлықты тарихи шындықты насихаттау үшін кітапты жылжыту 
құралы ретінде қарастырды. Ол қазақтардың өзі туралы және өз тарихы 
туралы көбірек білгенін қалады. 
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Айта кету керек, әкесі өткен мен қазіргі арасындағы тығыз байланысты 
сезініп, қазіргі тақырыптарға көп жазған. Мағжан Жұмабаев, оның әдебиетші 
және қоғам қайраткері ретіндегі маңызы туралы жиі әңгімелестік. Бұл 
сонымен қатар ол жеке өзі білетін, отбасыларын білетін, өмірі мен 
тағдырына, шығармашылық үлестеріне таңданатын көптеген басқа танымал 
отандастарымызға да қатысты. 

Әкем көп жұмыс істеді, тәулігіне 12 сағаттан. Оның таңғажайып 
өнімділігі оған көптеген көлемді кітаптар, 40 фильм сценарийлері, көптеген 
пьесалар жазуға мүмкіндік берді, көптеген кітаптарды өңдеді. Сонымен 
қатар, әкем қазақ фольклорын жақсы көрді және білді, әлемдік әдеби 
классиканы сүйсініп оқыды. Ол үлкен сүйіспеншілікпен сурет салды, Әсіресе 
жылқылар, оларды жер бетіндегі ең әсем тіршілік иелері деп санады. 

Жалпы, менің ойымша, әкем дарынды адам болған, бірақ ол өзінің 
қабілеттерін өте қарапайым бағалаған. Ол қандай да бір техникалық салада 
үлкен ғалым бола алар еді, мысалы, оның туған ағасы Равнак Есенберлин 
(профессор, техника ғылымдарының докторы). 

Таңғажайып махаббат бауырларды өмір бойы байланыстырды. Олар 
бір-біріне төтеп беруге көмектесті. Сонымен, әкесі қамауда болған кезде, 
содан кейін жұмыссыз (іс жүзінде 10 жыл), ай сайын ақша жіберген жалғыз 
адам Равнак ағасы болды. Бірақ ең бастысы, әрине, материалдық көмек емес, 
рухани қолдау, көзқарастардағы бірлік, әрқашан көмекке келуге деген 
ұмтылыс. Екі адамның – Ілияс пен Равнактың үлкен махаббаты елу жылдан 
астам уақытқа созылған хат-хабарларда айқын көрінді. Бұл хаттар шынайы 
бауырластық махаббат, қарыз, бір-біріне деген қамқорлықты айқын 
көрсетеді. 

Әкем менің өмірімде үлкен рөл атқарды. Дәлірек айтсақ, осы күнге 
дейін оның бейнесі менде. Ол маған тек әке ғана емес, сонымен бірге мұғалім 
және дос болды. Әкем әрқашан менімен сөйлесуге уақыт тапты. Бұл 
түсініксіз тығыз рухани байланыс болды, Мен оны жанымда үнсіз отырсақ 
та, жүрегіммен қабылдадым. 

Ол әділеттілік сезімін күшейтті және ол маған әрдайым үйретті: сіздің 
өміріңізде не болмасын, сіз әрқашан әділ әрекет етуіңіз керек. Біз онымен 
әртүрлі тақырыптар бойынша жиі сөйлестік: саясат туралы, әлемдік және 
орыс әдебиеті туралы, жалпы өмір туралы. Сонымен бірге ол әрқашан менің 
көзқарасымды жоғары мораль мен әдептілік призмасы арқылы бағыттауға 
тырысты. Сол арқылы ол менің дүниетанымымды қалыптастыруға 
көмектесті. Табиғаты бойынша ол өте көңілді және оптимистік адам болатын. 
Оның отличала мейірімділік және жұмсақтық, бірақ жұмсақтығымен қашып 
жүрген сипатқа ие қаттылығы болды, және осыдан үлкен шыдамдылығы 
және жұмысқа қабілеттілігі. Адамдармен қарым-қатынаста ол дауысын 
көтермеді, жұмсақ сөйледі, жоғары түстермен біреумен сирек сөйлесті. 

Мен әрқашан әкемнің халқы үшін үнемі жүрегі ауыратындығын 
сезіндім, ол оны аямады, бірақ оны шынымен жақсы көрді. Мен мұны көрдім 
және сезіндім. Өмірінің соңғы күні мен оны ауруханаға алып келдім, оның 
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шығармаларының бес томдығы жарық көрді, ол бұған қатты қуанды, біз 
оның сауығуына үміттенген едік, бірақ ...1983 жылы бесінші қазанда ол 
жүректің жарылуынан қайтыс болды. 

Мен, анам және әпкелерім сол кезде аман қалғанын сөзбен жеткізу 
қиын, бірақ қазір уақыт өте келе мен оның қолының жылуын, 
сүйіспеншілігін сезінемін. Бір нәрсе жадтан өшірілген болса да, мен оны 
қазір көбірек түсінемін. Әкесінің басты ерекшелігі оның үлкен махаббаты 
болды. Шынымды айтсам, мен өмірде адамдарды жақсы көретін адамды көре 
алмадым. 

Оның бізбен бірге болмағанына көптеген жылдар өтті, бірақ оның 
бейнесі менің жадымда жоғалмайды, ал жүрек күн сайын жаңа әлемдегі 
қуанышты кездесуімізге деген сенімділікке толы.[48] 

(Қозықорпеш Есенберлин.  
Ілияс Есенберлин: Құпия. Ой. Анаксагор. Естеліктер.)(І.) 

Ойлар, баяндамалар, күнделіктер, хаттар-Мысли, выступления, 
күнделіктер, хаттар / І. Есенберлин; құраст. Қозыкөрпеш Есенберлин., 

ауд. А. Дүйсенбаев. – қазақша, орысша. Алматы: БПКА, 2015.- 480 б 
 
 
 

      Практикалық тапсырмалар 
 
 

1 тапсырма.  Айтыңызшы, өз әкесі. Сіздің отбасыңызға әкеңіздің 
қандай ережелерін қабылдайсыз? 

 
2 тапсырма. Дәптерге "Әкеге Алғыс хат" эссе жазыңыз.  
 
3 тапсырма. Топтарда проблемалық отбасылық жағдайларды ойлаңыз 

және екі көріністі ойнаңыз: отбасы мүшелерінің дұрыс емес мінез-құлқы 
жағдайдың шиеленісуіне қалай әкеледі және отбасы мүшелерінің, атап 
айтқанда әкесінің дана мінез-құлқы жағдайдан оң жол табуға қалай 
көмектеседі. Көрген қойылымдарды талқылаңыз.  

 
4 тапсырма. Күйеуінің әділ мінез-құлық кодексін жазыңыз. 
 
 5 тапсырма. Әкенің әділ мінез-құлық кодексін жасаңыз.  
 
6 тапсырма. Сіздің жынысыңызға тән жеке ерекшеліктеріңіз бен 

қызығушылықтарыңыз туралы ойланыңыз. Кілт сөздерді жазыңыз.  
 
 7 тапсырма Ойланыңыз және талқылаңыз топта ерлер мен әйелдерде 

қоғамның пікірі бойынша рұқсат етіледі және бағаланады деп ойлайсыз ба?  
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Ер адамдар  
Күләш Ахметова 

 
Ер адамның демеу әр сөзі бізге. 
Түсінеді тұңғиық кезімізде. 
Ер адамнан күтеміз ерлік қана, 
Қулық деген жетеді өзімізде. 
 
Ерлер жайлы жоқ тарих жазып біткен. 
Құрсын соғыс ерлерді азып күткен. 
Өжеттікпен, өрлікпен емес, қыздар, 
Жігіттерді сыйлайық нәзіктікпен. 
 
Ерлер жоқта мәні жоқ тіпті үміттің. 
Ерлер жоқта сәні жоқ түк қылықтың. 
Жүк ауырын көтерсе азаматтар, 
Керегі не әйелге мықтылықтың?! 
 
Осы өлеңмен демеймін мәз етемін. 
Мойындадық қыс кетіп, жаз өтерін. 
Мойындаудан қашамыз неге бірақ 
Жер бетінде ерлердің аз екенін. 
 
Әртүрлі іспен жадыңда қалады әр күн, 
Көзі жетер ойменен қарағанның. 
Теңдік алған әйелден әлдеқайда 
Биік әлі орыны ер адамның. 
 
О, арулар, сәндеп шаш тарағандар, 
Жігіттерге биіктен қарамаңдар. 
Өмір ұлы көш болса, баяғыдан 
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§3.5 Жастардың адамгершілік қасиеттері 
 

 
 Нағыз адамның бес маңызды қасиеті. Мақсат қою және оған жету 

қабілеті-жас жігіттің маңызды қасиеті.  
 Жастарды тәрбиелеудің ұлттық дәстүрлері. Ұлттық мұраттар мен 

қазіргі заман. 
 

Әкенің өз мақсаттары, өз жолы бар. Ұлының өзі бар. Кейде 
әкелері емес, давят на ұл ауыртпалық өз тілектерін, ойларын және 
ерік. 

Мұхтар Әуезов 
 

Жас жігіттің басты адамгершілік қасиеті-батылдық. Кейде жастар 
батылдық пен қаттылықты, "салқындықты"шатастырады. Бұл 
мүлдем басқа қасиеттер.  

 Жеке адамның қасиеті ретінде батылдық-ерік-жігерді, адамгершілік 
қаттылықты көрсету, төтенше жағдайларда батыл және орынды әрекет ету, 
қайғы-қасіретке, оның ішінде физикалық ауырсынуға төзу. 

 Бір князьдің әйелі туыстарынан босатуды сұрап Шыңғысханға 
жақындағанда жағдай болды. Шыңғысхан: - міне, сенің алдыңда күйеуің, 
ұлың және бауырың тұр. Мен тек бір адамды таңдаймын ба? Ойланбастан ол: 
- аға. - Маған түсіндіріңіз, неге? Әйел: "мен күйеу таба аламын, ұл туа 
аламын, бірақ мен ағамды жасай алмаймын", - деді. Естігеннен кейін 
Шыңғысхан үшеуін де босатты. 

Батылдық пен қорқақтық қорқынышты болуы мүмкін, біріншісі қауіпті 
белгісіздікке қарсы өзін – өзі жасауға мәжбүр етеді, сондықтан оны батылдық 
деп атайды, екіншісі-уақыт жоқ, оны жасай алмады немесе қаламады, ал 
бірнеше секундтан кейін бәрін жасау керек, оны басқа адамдар мәжбүрледі, 
сондықтан ол қорқақтық деп аталады. Батылдық пен қорқақтық бір-бірімен 
тығыз байланысты және оларды қауіптен қорқу мен оған реакция арасындағы 
кеңістікте орналасқан "фанер қабырғасы" бөледі. Дәл осы сәттер бәрін 
сөрелерге қояды, дәл осы "сәттер кімге ұят, кімге бекершілік және кімге 
өлместік береді". 

Батылдық сезімнен емес, ақылдан келеді. Рефлексиялық деңгейдегі 
батыл адам кез-келген төтенше жағдайда өз міндеттерін сапалы орындауға 
дағдыланды, ол сезімдерден қорқуға, алаңдауға, күмәндануға және қажет 
нәрсені тыныш орындауға мүмкіндік бермеді. Ал, сезім қалай? Егер тілек 
пайда болса, сіз қорқып, кейінірек алаңдай аласыз. 

Батылдықтан айырмашылығы, батылдық жауапкершілік пен 
парасаттылықты білдіреді. Ақыл-ойды қоспай батылдық болмайды. 
Батылдық импульсивті болуы мүмкін, қорқыныштан туындауы мүмкін, бала 
батыл бола алады, ал ер адам тек ақылды, жігерлі, жетілген және тұтас адам 
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бола алады. Жинақталған ерік-жігердің сапасы батылдықпен көрінеді. 
Баланың қыңырлығында ерік бар, бірақ оның сапасы қандай? 

Батыл адам батыл ғана емес, ақылды да. "Ұқыптылықсыз батылдық – 
бұл қорқақтықтың ерекше түрі", - деп жазды Сенека ақсақал. Әлемге 
жауапты, позитивті және сындарлы көзқарасты дамыта отырып, батылдық: 
"мен өмірімде болып жатқанның бәріне жауап беремін"деп сенімді түрде 
айтады. Ол кінәні басқа адамдарға, жағдайларға, зұлым рокқа, кармаға, 
тұқым қуалаушылыққа немесе сәтсіздікке ауыстыруға келмейді. "Мен 
барлық қиындықтарды жеңе аламын, өмір маған ұсынатын барлық 
сабақтарды үйреніп, Тағдырдың кез – келген сынағын қабылдаймын", – дейді 
батылдық, " не болу керек, өтпеу керек. Кез-келген тапсырманың шешімі бар. 
Рухтың болуын жоғалтпау маңызды, бірақ не істеу керектігі туралы ойлау, 
жағымсыз сценарийді іске асырудан не алғанымды түсіну керек". 
Батылдықтың сүйіктісі-Николай Островский былай деп жазды:"еркектік күн 
сайын қиындықтарға төтеп беруде тәрбиеленеді".  

Ерлік сияқты айқын қасиеті бар адам, әдетте, өзін-өзі бақылау, 
табандылық, шыдамдылық, адалдық және жетілген өзін-өзі бағалау сезімімен 
сипатталады. Батылдық әрқашан, барлық жерде және барлық жерде қажет. 
Бірде командир жауынгерден: - ұрыста не қажет? Ол жауап берді: – ең 
бастысы батылдық! - Ал күш, қару? Немесе сен олар туралы ұмытып? – деп 
сұрады қолбасшы. "Егер жауынгердің жүрегінде батылдық болмаса, оның 
күші де, қаруы да оған көмектеспейді", – деп жауап берді ол. 

"Батыл адам, – Пьер Буасттың айтуынша, - әдетте шағымданбай зардап 
шегеді, ал әлсіз адам зардап шекпестен шағымданады". Ерлік-бұл тас 
сезімтал Блок емес, әдетте ол мінездің жұмсақтығымен, басқа адамдардың 
қиындықтары мен қиыншылықтарына ерекше сезімталдықпен және 
жомарттықпен бірге жүреді. Конфуций:" мейірімділікке толы адам, әрине, 
батылдыққа ие", – деп жазды. Батыл адам: "алдын – ала күрес-жеңіске 
жеткен күрес" деп санайды, ол өз күшімен қуанбайды, керісінше, 
басқалардың кемшіліктеріне, ойлау стереотиптеріне, жаңсақ түсініктерге 
және жаңсақ пікірлерге шыдамды және шыдамды болады. 

Батылдықтың тірі көрінісі-Титаниктің екінші көмекшісі-Лайтоллер. 
Қорқынышты жек көре отырып, ол кеме айсбергпен соқтығысқаннан кейін 
кемеде жұмыс істеп, әйелдер мен балаларды құтқару қайықтарына 
отырғызуды ұйымдастырды. Тіпті қиын сәтте де, ол 47 орынға арналған 
соңғы қайықты суға түсірген кезде, кемеде тағы 1600 адам қайтыс болған 
кезде, Лайтоллер бұл қайыққа желі жасауға тырыспады, бірақ оған құқығы 
бар. Алайда, "Титаниктің соңғы түні "деректі әңгімесінің авторы Уолтер 
лордқа сөз берген дұрыс:" командалық кабинаның төбесінде тұрып, 
Лайтоллер бұл толқыны көрді. Ол өзі қуып келе жатқан адамдардың палубаға 
қалай көтерілгенін, неғұрлым епті адамдар онымен жанасудан аулақ 
болғанын, ал ең баяу адамдар тез шегінуге және суға сіңіп кетуге уақыт 
таппағанын байқады. Лайтоллер адамдардың Жемге шегінуі азапты ұзарту 
екенін түсінді. Ол кеменің мұрнына қарап, суға секірді. Ол пайда болған 
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кезде, ол "қарғаның ұясын" (алға қарай қарау үшін мачтадағы бақылау 
алаңы) көрді, ол қазір теңіз бетімен тең болды. Өзін-өзі сақтаудың соқыр 
инстинкті Лайтоллерді құтқару орны ретінде бірнеше секунд ішінде "ұяға" 
жүзуге мәжбүр етті. Бірақ көп ұзамай ол есіне түсіп, төңкерілген, бірақ жүзіп 
тұрған қайыққа дейін жүзіп, оның түбіне секіргенше кемеден жүзе бастады. 
Бұл қайыққа отызға жуық адам кірді, бірақ олардың кейбіреулері кейіннен 
қатып, толқынмен суға жуылды. Өйткені, сол түні судың температурасы 
минус екі градус болды! Куәгерлердің айтуынша, бұл Лайтоллердің 
салқынқандылығының арқасында оның көптеген серіктері көмек келуін күте 
алды. Мәселе мынада, ауа инверттелген Қайықтың корпусының астынан 
шығып, ол суға тереңірек батып кетті. Уақыт өте келе толқын оның түбінен 
өтіп, бір адамның кез-келген дұрыс емес қозғалысы батып кеткен кемені суға 
батыруы мүмкін. Содан кейін капитанның екінші көмекшісі барлық отыз ер 
адамға тұруды бұйырды, оларды екі қатарға тұрғызды және оларды 
Қайықтың мұрнына бұруға мәжбүр етті. Ол бұйра бастағанда, ол адамдарға 
бір уақытта бір бағытта немесе басқа бағытта еңкейіп, осылайша нәзік тепе-
теңдікті теңестіруді бұйырды. Дене салмағын бір аяғынан екінші аяғына 
жылжытып, мұздатылған, мұзды суға малынған адамдар өздерінің 
төңкерілген "кемесін" жүзіп қана қоймай, өздерін осы қозғалыстармен 
жылытады. Лайтоллер өз командасын жақында көмек туралы 
хабарламалармен жігерлендірді, және шынымен де-өмір мен өлімнің алдында 
бір сағаттан астам уақыт теңдестірілгеннен кейін, оларды басқа қайықтардың 
шабандоздары байқап, құтқарды". Шындығында, әлем батылдықсыз жетім 
болар еді![29] 

Қазақ қоғамында батырлар - әскери көсемдер деп аталған әлеуметтік 
топ үлкен әлеуметтік және саяси ықпал етті. Түркі-моңғолша "батыр", 
"бағатур", "баһадүр" деген сөздер ұрыс алдында жауды шақырған ержүрек, 
ержүрек жауынгерді білдіреді. 

 
Жеке ерлігі мен қолбасшылық дарыны жалпыұлттық ауқымдағы 

батырға айналған және қазақ халқының тарихында жарқын із қалдырған 
халық батырларына тоқталғым келеді.  

Бөгенбай батыр Қазақстанның ұлттық батыры, қазақтың ұлы 
қолбасшысы, өзінің әскери мансабында 100-ден астам шайқас бірде-бір 
жеңілісті білмеген үш қазақ жүздері әскерлерінің Бас қолбасшысы болып 
табылады. Ол өзін дипломат ретінде де көрсетті. Ол 1680 жылы арғын 
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тайпасының рулық қысқы жайылымында Бөген өзенінің жағасында (қазіргі 
Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы) қазақтың Тәуке хан әскерін 
басқарған Ақша батыр, сардар әулетінде дүниеге келген. Бөгенбай батыр 
Абылай ханның кезінде қолбасшы, батыр болған. Ол қазақ жауынгерлерінің 
арасында ерекше беделге және құрметке ие болды. XVIII ғасырдың бірінші 
жартысында ол қазақ Даласын түрлі басқыншылардың шапқыншылығынан 
қорғап, үлкен ерлік көрсетті. Олжабай, Қабанбай, Малайсары және басқа да 
батырлармен бірге қазақ халқының бостандығы мен тәуелсіздігі үшін 
көптеген шайқастарға қатысты. Слава Бөгенбай батыр көшесі өсті шайқаста 
жоңғарлармен, қытайлықтармен. 1725-1727 жылдары қазақтардың астанасы 
Түркістан қаласын қорғады, содан кейін Абылай ханмен бірге Бөгенбай 
батыр жоңғарларға қарсы қазақ жасағын басқарды, оларды Түркістаннан 
қуып шығарды. 

Бөгенбай батыр ақылды болған. Елші ретінде 1761 жылы ол 
дипломатиялық миссиямен Қытайға баруды тапсырған Абылай ханның ұлы 
Әділмен бірге болды.   

Қабанбай батыр (шын аты Ерасыл, 1692-1770), Қожақұл батырдың 
ұлы, атақты қазақ батыры. Ол қазақтардың жоңғар басқыншыларына қарсы 
ұлт-азаттық күресін ұйымдастырушылардың бірі болды. Дарынды қолбасшы. 
16 жасында Қабанбай жоңғар батыры, Грозный Долан Дашидің жекпе-
жегінде жеңіске жетті.  Жекпе-жектер алдындағы жекпе-жектерде оған тең 
келер ешкім болмады, ол әрқашан жеңімпаз болып шықты. Батырлардың 
қатыгез жекпе-жектерінде ол 54 жауды жеңе алды. Найман тайпасының 
Қаракерей руынан шыққан, "батыр Хан"атағына ие болған. Ол бітімгершілік 
миссиямен айналыса алды, сонымен қатар Дала қоғамында сот ісін шебер 
жүргізді.  

Жекпе-жектен кейін Қабанбай батыр: "Батыр! Сен менің сағатсыз 
қылышымсың. Сен бүгін өз даңқын. Осы күннен бастап сіздің есіміңіз 
Қабанбай қазақтардың жауға қарсы күрестегі тағы бір шақырушы айқайы 
болады. Мен сізге жаңа есім беремін – Дарабоз (теңдесі жоқ, бірінші) және 
оны бас қолбасшы етіп тағайындаймын!». Қазақ отрядтарын басқара отырып, 
Қабанбай Шығыс Қазақстан аумағын, Ташкент, Сайрам қалаларын 
жоңғарлардан азат етті. Ол туған жерінің жауларынан босату үшін 103 
шайқасқа қатысты және олардың ешқайсысында жеңілістерді білді.  

Наурызбай батыр (1706-1781) жоңғар басқыншыларына қарсы соғыс 
батыры атағын берді. Ол шапрашты тайпалық одағының Төлеміс руынан 
шыққан. Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбаймен қатар қазақ 
халқының атақты қолбасшыларының құрамында. Бүкіл қазақ даласы 
Наурызбайдың 1729 жылғы Шамалхан және Қаскеленмен болған 
шайқастардағы жеңістері туралы білетін. I750-I752 жылдары ол Малайсары, 
малай және Қасқар батырларымен бірге жоңғарларды жеңіп, оларды 
Түрфанға (қазіргі ҚХР ШҰАА) ығыстырып, көптеген қазақтарды тұтқыннан 
босатты.  
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Райымбек батыр (1705-1785) Ұлы жүздің албан руынан шыққан XVIII 
ғасырдың аса көрнекті қазақ батыры ретінде қазақтардың жоңғар 
басқыншыларына қарсы азаттық күресінде даңққа бөленді, Жетісуды олардан 
босатты. Жеңісті Аңырақай шайқасына қатысқан. Көрсеткен ерлігі үшін 
Абылай хан оны қазақ әскерінің қолбасшыларының бірі етіп тағайындады. 
Райымбек жоңғарларға қарсы шайқасты.  XVIII ғасырдың 50-ші 
жылдарындағы жоңғар әскерлерімен болған қиян-кескі шайқастардың 
нәтижесінде Райымбек батыр, Бақай батыр және Қабанбай батыр бастаған 
қазақ әскерлері жауды Қорғас пен Нарынқол үшін ығыстырып шығарды, 
содан кейін жоңғарлар бейбітшілік сұрады. Замандастарының айтуынша, ол 
шайқастарда 70-тен астам рет жараланған. Ол Абылай, Қабанбай және басқа 
да үзеңгілестермен бірге Қазақ хандығының туын жоғары көтере білді. 
Райымбек батыр ғана емес, шебер дипломат болған. Халықтар арасындағы 
жанжалдар қантөгіске әкелетінін ескере отырып, Райымбек соғысушы 
тараптарды дана сөзбен сендіруге тырысты. Мысалы, ол қытайлық манж 
ханмен ұзақ келіссөздер жүргізіп, осы қытай өкілі тарапынан айтарлықтай 
жеңілдіктерге қол жеткізді.  

Бөкенбай батырды (1667-1742), Кіші жүздің табын руынан, Жетіру 
Одағынан, қазақстандық тарихшылар есімдерінің үндестігіне байланысты 
кейде Орта Жүздің Арғын тайпасының Қанжығалы руынан шыққан Бөгенбай 
батырмен шатастырады. Бөкенбай батыр жоңғарларға қарсы шайқастарға 
қатысып қана қоймай, Қазақстанның батыс бөлігіндегі басқа да ірі 
қақтығыстарға белсене қатысты. XVIII ғасырдың басында қазіргі Ақтөбе 
облысының солтүстік бөлігінде башқұрттар көшіп-қонып жүрді, ал Орал, 
Атырау және Маңғыстау облыстарының аумағында Еділ қалмақтары мен 
түрікмендер рейдтер жүргізді. Қазақтардың осы өз жерлері үшін күресі үлкен 
және Орта жүздердің жерлерінде жоңғарлармен күрес сияқты күрт 
қалыптасты.  

Қарасай батыр (1598-1671) - қазақ халқының аса көрнекті батыры 
(шапрашты руынан, Жетісудың тумасы). Аты аңызға айналған Қарасай батыр 
қазақ даласында да, одан тыс жерлерде де танымал болған. Ол жоңғар 
жасақтарымен бірқатар шайқастарға қатысты. Жоңғарлар оның 
жасақтарымен тікелей қақтығысқа түсуден қорықты. Ол бірнеше рет қырғыз 
халқына көмекке келді. Есім Хан оған "Қазақ Қарасай батыр" атағын берді. 
Өзін дипломат ретінде көрсете білді: 1669 жылы Қазақ елшілігінің 
құрамында болған Қарасай батыр Ресейге барып, Ресеймен тату көршілік 
қарым-қатынас орнатуға бар күшін салды.  

Өтеген (1699-1773) XVIII ғасырдың бірінші жартысында жоңғар 
басқыншыларымен соғысқан атақты батырлардың бірі болған. Ұлы жүздің 
дулат тайпасынан шыққан. Өтеген 15 жасынан бастап қазақ жеріне қол сұғып 
алған жауларға қарсы соғысқа қатысқан. 1723 жылы жоңғарлармен 
Райымбек, Тауасармен бірге соғысқан.  

Кіші жүздің тумасы Есет батыр (1667-1749) қазақ халқының жоңғар 
басқыншыларына қарсы азаттық соғысына белсене қатысқан. Ол 1667 жылы 
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дүниеге келген. Оның әкесі көке батыр және 1635-1643 жылдардағы азаттық 
соғысының батыры болған. Есет 1722 жылы Жетіру тайпалары одағының Бас 
қолбасшысы болды. Өзінің ерліктерімен даңққа бөленген Есет батыр 
Әбілхайыр ханның жақын көмекшісі болады. Ол Кіші жүздің Ресей 
империясына қосылу процесіне қатысты. Ол қазақ-орыс қарым-
қатынастарының дамуына ықпал етіп, өз аймағының экономикасы мен 
мәдениетін дамытуды жақтады.         1720-1721 жылдары ол темір 
даласындағы Жоңғар басқыншыларының әскерлерін талқандады.  

 Есет батыр өзін тамаша тактик ретінде көрсете білді: Кіші жүздің 
басты күштерін басқара отырып, ол жау қорғанысы сызығынан өтіп, жауды 
қашуға мәжбүр етті. Сонымен қатар, 1742 жылы ол Еділ қалмақтарын 
шешуші жеңіске жетіп, Батыс Қазақстанның көп бөлігін олардың 
шабуылдарынан босатты.  

Қойгелді батыр (1702-1795) қолбасшы болған, жоңғар 
басқыншыларына қарсы азаттық күресте даңққа бөленген, Ұлы жүздің дулат 
тайпасының шымыр руынан шыққан. Оның қолбасшы ретіндегі дарыны, 
жеке ерлігі Аңырақай түбіндегі 1729 1730 жылдары мыңдаған жоңғар 
әскерлерінің талқандалуында көрініс тапты. Жоңғар батырларымен болған 9 
жекпе-жекте Қойгелді батыр жеңімпаз атанды. 1757-1758 жылдардағы 
соғыста қазақ жүздері мен қарақалпақтардың өкілдерінен 30 мыңдық әскер 
жинап, Қойгелді батыр Ташкент, Түркістан, Сайрам қалаларын, Қаратау, 
Алатау бөктерін, Талас және Шу өзендерінің аңғарларын, Жетісу жерлерін 
азат етті.  

Батыр Баян - Уақ руынан шыққан-нағыз тарихи тұлға, қазақ 
халқының тәуелсіздік, саяси бірлік, Қазақ хандығының аумақтық тұтастығы 
үшін қуатты Жоңғар хандығына қарсы 100 жылдық соғысының аңызға 
айналған батырларының бірі болды. Ол Қабанбай, Малайсары, Олжабай, 
Жаңатай және басқа да батырлармен бірге Тарбағатай аймағын азат етуге 
қатысты. Батыр Баян Тарбағатай тауының етегіндегі Шор шайқасы кезінде 
және Аягөз түбіндегі Ақшаулы шайқастарда ерекше көзге түскен. Оның 
ақыл-парасаты мен батылдығын Абылай ханның өзі жоғары бағалады. Аңыз 
бойынша, Абылай хан мен Баян батырдың алғашқы кездесуі жоңғарлармен 
шайқас алаңында болған. Шайқасқа қатысып, Абылай хан жоңғарлардың 
қоршауында болған жауынгерлердің шағын тобымен қалай болғанын 
байқамады. Сол кезде Баян батыр көмекке келіп үлгерді [38]. 

 
Ойлануға арналған сұрақтары  
1. Барлық батырларды қандай қасиет біріктіреді? 
2. Жас жігіттің батылдығы мен "салқындығының" айырмашылығы 

неде? 
2. Жас жігіттің бойында қандай негізгі қасиеттер тәрбиелеу керек? 

 
Баланы тәрбиелеуде әкенің рөлі маңызды. Әкесі ұлының санасында 

оның сәтті әлеуметтенуі және бақытты отбасын құру үшін ер мінез-құлық 
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үлгісін қалыптастырады. Егер сіздің жеке ұлыңыздың тәжірибесі идеалдан 
алыс болса да, сіз бірнеше қарапайым ережелер арқылы өз балаңызды 
тәрбиелеудегі көптеген қателіктерден аулақ бола аласыз. 

Мұндағы ең маңызды ереже-әке баланы тәрбиелеуі керек. Немере 
ағасының анасы, аға-інілері немесе тәтесі емес. Бұл тіпті ереже емес, бұл 
болашақ адамның бақыт аксиомасы. "Ол әлі кішкентай, оны аяйық", – дейді 
аналар. Бұл әйелі тәрбиеге қатыспауы керек дегенді білдірмейді. Бірақ оның 
рөлі екінші, ал" басты скрипканы " әкесі ойнайды. 

Болашақ әкелерге арналған кеңестер. 
 

1. Ұлды анадан "жыртып" алыңыз 
– Бес жылда бір жасы, қашан балалар психологтар ұсынады бастау 

бірте-бірте "дамытуы" баланың от мамы және ауыстыруға, оның әке 
анықталды. Бұл өте маңызды және қиын кезең, оны анасы да, баласы да қиын 
сезінеді. Онымен бірге көбірек уақыт өткізіңіз, белсенді ойындар мен 
спортпен шұғылданыңыз, оны көбінесе ерлердің үй міндеттеріне 
қатыстырыңыз. Сондықтан сіз ұлыңызға ең бастысы – тәуелсіздік пен 
тәуелсіздікті үйретесіз. 

2. Ұлыңызға өз өміріңізге құқық беріңіз 
Ұлыңыз іске асырылмаған тілектеріңізді өмірге әкеледі деп күтпеңіз. 

Өкінішке орай, бұл біздің елімізде әкелердің жиі кездесетін қателігі. "Міне, 
мен Строгановкаға түсе алмадым, енді ұлым әрекет етуге тырыссын", – деп 
мен жас ата-анадан естідім. Сіздің балаңыз жеке тұлға және оның таланты 
сіздікінен өзгеше болуы мүмкін. Рұқсат етіңіздер, оның тұлғасының көрінуі 
орнына мәселесі оңай өз менмендіктен. 

3. Нәтижесі үшін ұлыңызды мадақтаңыз 
Ұлдар нақты жетістіктері үшін мақталады: осылайша олар тәуелсіз 

болуды, мақсат қоюды және оларға қол жеткізуді үйренеді. Баланы тез 
жүзуді үйренгені немесе математикадан жақсы баға алғаны үшін мадақтаңыз. 
Сіз оған қауіпсіздік пен өзіне деген сенімділік сезімін бересіз. Ойын 
психотерапиясы қауымдастығының президенті Елена Пиотровская "бақытты 
баланы қалай тәрбиелеу керек"бағдарламасының 14-ші шығарылымында 
балаларды қалай мадақтауға кеңес береді. 

4. Ұлыңызға оны не үшін жазалағаныңызды түсіндіріңіз 
Ұлдар көбінесе қыздарға ата-аналардың шыдамдылығын сезінеді. 

Жазалау арқылы әке қатал болуы мүмкін, бірақ қатыгездік емес. Бір – бірінен 
айырмашылығы-баланың жеке басын құрметтеу. Бала міндетті түрде оның 
әрекеттері мен олардың салдары (яғни жаза) арасындағы себептік 
байланысты түсіндіруі керек. Қаттылық пен қатыгездіктің арасындағы жұқа 
сызықты іздеңіз. 

 
5. Ұлыңызды физикалық түрде дамытыңыз 
Әкесімен физикалық белсенді ойындар өте маңызды-олар балаға өз 

күшін сынап көруге, мүмкіндіктерін бағалауға және агрессияны жоюға 
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мүмкіндік береді. Бірге жаттығу жасаңыз, өйткені бұл сізге де, балаға да 
пайдалы. 

6. Әйелімен қарым-қатынасты жеке анықтаңыз 
Әке-жыныстық қатынастардың Мысалы, сондықтан ол ұлының 

басында отбасының дұрыс моделін қалыптастыруы керек. Жалғыз қарым-
қатынасты анықтаңыз, ал балаға әйелмен дұрыс мінез-құлық үлгісін 
көрсетіңіз. Француз принципін ұстаныңыз: "егер әйел қателессе, одан 
кешірім сұраңыз". 

7. Әйел эмоцияларын қабылдауға үйреніңіз және үйреніңіз 
Әйеліңіздің эмоцияларын қабылдауға үйреніңіз-ең алдымен теріс. 

Табыңыз тәсілдері выплеснуть свой негатив емес, травмируя жақын, және 
көп бала. Егер эмоциялар зашкаливают, уединяйтесь, отходите. Сондай-ақ, 
спортзалдағы сабақтар, жекпе-жектер арқылы "түсіру" жақсы. 

Егер сіз мұны сәтті жасасаңыз, сіздің балаңыз әкенің анасына 
ашуланғаны үшін кінәлі болмайды. 

8. Ата-ана тарихын қайта жазыңыз 
"Аталарының тәжірибесін"басшылыққа алмай, баланы өзіңіз дұрыс 

тәрбиелеуді бастаңыз. Отбросьте принципі, "мен солай жасаймын, өйткені 
менімен осылай айтатын, әкесі". 

Сіздің ұлыңызбен болған оқиға отбасылық шежіредегі жаңа бет 
болсын. 

Жұмып, сіздің балаңыз көп әкелер назар аудару қажет. Қиындықты 
бірге жеңу және баланы дұрыс тәрбиелеу сізге балаңызбен достасуға, оның 
сүйіспеншілігі мен қолдауын көптеген жылдар бойы алуға көмектеседі. 

Әкелер күні қарсаңында біз мәскеуліктерден әкелердің құрметіне 
қосылатындығын және мерекенің күнін білетіндігін білуді шештік. Қала 
тұрғындарының не ойлайтыны туралы "халық пікірі"айдарынан қараңыз. 
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Практикалық тапсырмалар 
 

1 Тапсырма. Құрметті жігіттер дәптерге болашақ күйеуі мен әкесі 
ретінде дамытқыңыз келетін бірнеше лайықты қасиеттерді жазып, осы 
қасиеттерді дамыту бағдарламасын жасаңыз. Жыл бойы осы бағдарламаны 
жүзеге асырыңыз. 

 
2 Тапсырма. "Қазақстандық бозбаланың менталитетінің ерекшеліктері: 

кеше, бүгін, ертең"тақырыбына эссе жазыңыз. 
 
3 Тапсырма. Сіз үшін қазіргі заманғы лайықты және асыл адамның үлгісі 

кім? Бұл сізге жақын адам немесе әйгілі замандас болуы мүмкін. Бұл адамның 
қандай қасиеттері еліктеуге лайық екенін айтыңыз. 

 
4 Тапсырма. "Қазақ мәдениетіндегі қыздарды тәрбиелеу" немесе "қазақ 

мәдениетіндегі ұлдарды тәрбиелеу"тақырыптарының біріне реферат 
жазыңыз. 

 
5 Тапсырма. Топтағы ұлдар "ерлердің асыл қасиеттері"тақырыбында 

плакат салады. Қыздар жас жігіттерге сыйлық дайындайды. Бұл өлең, ән, 
сурет, қолөнер, мейірімді сөздер және т. б. болуы мүмкін.   
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§3.6 Ұрпақтардың рухани байланысы        
 
 

 Ата – аналар мен үлкендерді құрметтеу-балалардың бірінші міндеті. 
Үлкендермен және кішілермен қарым-қатынас құрудың ерекшеліктері.  

 Үлкендерді құрметтеу және кішілерге қамқорлық жасаудың ұлттық 
дәстүрлері. 

 
 

Ата-бабаларыңыздың даңқын мақтан тұту мүмкін емес, бірақ 
оны құрметтемеу керек, ұят қорқыныш бар.  

А. С. Пушкин 
 
Болашақтың биіктігі мен қазіргі ендік өткеннің тереңдігінсіз мүмкін 

емес. 
Олжас Сүлейменов 

 
 

Үлкендерді құрметтеу-бұл өмірде жетістікке жетуге және 
халықтың беделіне ие болуға болатын жоғары принцип. Сондықтан, ерте 
жастан бастап балаларға: "ақсақалдың сөзі – бал", "ақсақалдың сөзі – дәрі", 
"жас ағашқа сүйеніп, ескі ағаш тұр", "әкеңге қалай алғыс айтсаң, балалар 
саған да рахмет айтады". Мақал-мәтелдерді қызмет етеді дәлелі егде жастағы 
адамдар олицетворяют даналық болып табылады қорғаушылары житейского 
опыта және этикетного мінез-құлық. 

Қазақ халқының бай тарихы бар, ұзақ тарих бойы дала тұрғындары жас 
ұрпақты отбасылық тәрбиелеуде бай тәжірибе жинады, халықтың 
адамгершілік тәжірибесі, ережелер, нормалар мен адам мінез-құлқының 
принциптері біріктірілген әдет-ғұрыптар мен дәстүрлерді жасады.  

Бала туумен, бала өмірінің жаңа жылымен, сүндеттелумен, үйлену 
тойымен және адамның өлімімен байланысты рәсімдердің бай жиынтығымен 
ұсынылған отбасылық дәстүрлер қазақтардың отбасылық өмірінің тұтас 
салттық жүйесін құруға негіз береді, оның мазмұндық жағы балаларда мінез-
құлықтың адамгершілік нормаларын қалыптастыруға ықпал етеді. 

Ата-бабалардың рухани қазыналары әңгімелерде, қайталануларда, 
аңыздарда, қара сөздерде, мақал-мәтелдерде сақталады және беріледі. Ата-
бабалар ұрпақтарының аузын, атасының аузын айтады. Ұрпақтан – ұрпаққа 
филиалдық құрмет, ата-аналар мен үлкендерге құрмет-көптеген отбасылық 
афоризмдерге тән қасиет және лейтмотив. Ақсақалдар – ата-әжелер 
педагогикасы-әр түрлі формада көрінеді, яғни мұнда біз ұрпақтар 
сабақтастығының халықтың ғасырлық гуманистік отбасылық дәстүрлерінде 
көрінісін көреміз. 

Ата-бабаларды құрметтеу, үлкендерге құрметпен қарау, аға буын 
өкілдеріне қамқорлық пен жауапкершілік көрсету идеялары "жеті ата", 
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"кенже ул", "қара шаңырақ"сияқты отбасылық дәстүрлерде айқын көрінеді. 
Халықтың діни көзқарастарымен мызғымастығы қолдау тапқан, ұрпақтар 
арасында тұрақты моральдық өзара қарым-қатынас қалыптасқан, қазақ 
халқының жазылмаған моральдық-этикалық кодексін сақтау қолдау тапқан 
осындай отбасылық дәстүрлердің арқасында. 

Аға буынға деген қамқорлықтың әсерлі көрінісін "бел көтерер" 
дәстүрінен де байқаймыз - ерекше күтімді қажет ететін қарттарға арналған 
тәтті-дәмділер. Олар үшін дәмді, жұмсақ, калориясы жоғары тағамдар: қазы, 
сары май, жент, қымыз, сүзбе, бал және т. б. дайындалды. Тағамдар 
дайындады және жаймаларын апарды балалары, көршілері, жақын. "Бата" 
(благопожеление) - қайырымдылық пен қамқорлықтың, ризашылықтың, 
мейірімділіктің белгісі. Балалардың "бел котерерге" қатысуы, сөзсіз, 
эмоционалды тәжірибе негізінде (ересектердің мақұлдауын көріп, жақсы 
бастамаға өз үлесінің маңыздылығын сезіне отырып) балаларды қарт 
адамдарға қатысты адамгершілік пен тектілікті одан әрі көрсетуге 
ынталандыруға мүмкіндік беретін дана педагогикалық әдіс. Ұрпақтар 
арасындағы мұндай шығармашылық қарым-қатынас халық даналығына баса 
назар аударады: "қарт адам екі баланың арасында бала болады, бала екі 
қарттың арасында данагөй болады". 

Бала туғаннан бастап қамқорлық пен ықыласпен қоршалды, бұл 
"Шилдехана", "ат кою", "Бесікке салу", "қырықтан шыгару", "тұсау кесер" 
және т. б. отбасылық дәстүрлерде айқын көрініс тапты. Айта кету керек, бұл 
отбасылық дәстүрлердің жарқын эмоционалды байлығы, ата-аналар мен 
туыстардың балаға деген сезімінің шынайы көрінісі баланың жеке басын 
қалыптастыру мен дамытудың берік негізі болды, сонымен қатар басқа 
балаларға үлгі болды, оларды балаға қамқорлық көрсетуге, болашақта берік 
отбасылық қатынастарға бағыттады. 

Ежелгі дәуірде де қазақтар, жартылай көшпелі өмір салтын ұстанатын, 
еңбек қызметінің негізгі түрлері арасында мал шаруашылығын, егіншілікті 
және аң аулауды ұнататын басқа халықтар сияқты, еңбек дағдыларын 
берумен қатар, балаларға еңбекке деген сүйіспеншілік, еңбек процестеріне 
жауапкершілікпен қарау, адам қолымен, оның еңбегімен жасалған 
құндылықтарға ұқыпты қарау егілді. Осыған байланысты отбасындағы жеке 
тұлғаны қалыптастырудың өзегі-бұл еңбек. Көптеген отбасылық дәстүрлер 
балалардың ерте жастан ұжымдық еңбектің маңыздылығын түсінуіне, 
айналасындағы адамдармен жақсы қарым-қатынастың құндылығын, оған 
мұқтаж адамдарға көмек пен қолдау көрсету қажеттілігін түсінуге ықпал етті. 
Айтылғанның жарқын дәлелі - ежелгі қазақ дәстүрлерінің бірі" Асар", оған 
сәйкес ауыл тұрғындары жиналып, үлкен күш-жігерді талап ететін жұмысты 
бірге орындады. Бұл үй салу, қалам, шөп шабу, қой қырқу болуы мүмкін. 
Көмектесетін емес қоржыны бар. Үй иесі олар үшін арнайы тағам 
дайындады, барлық құрметке ие болды. "Асар" - қазақ халқының 
ауызбіршілігінің, жақындарына деген қамқорлықтың көрсеткіші. 
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Қонақтарға құрмет көрсету дәстүрі қазақтардың отбасылық өмір 
салтында қатаң сақталды. Ата-аналар балаларды қонақжайлылық 
дағдыларына баулуға тырысты, бұл олардың міндеті деп санайды. Ең дәмді 
қазақтардың барлығы қонақтар үшін сақталған. Қонақтар үш түрге бөлінді. 
"Аранайы қонақ" - арнайы шақырылған немесе келген," қудай қонақ" - 
кездейсоқ жолсерік," қыдырма қонақ" - арнайы күтіп, дастарқанға келген. 
"Қонағы" бермеген адамға айыппұл салынды (айыппұл – жылқы, түйе және 
т.б.). Үшін қонағы пайдалы демалысқа баулу және заботились дейін оның 
кету. Қазақ отбасында қонақжайлылық адамзаттың ажырамас бөлігі болып 
саналады, ал қонақты сыйламайтын адам айналасындағылардың құрметіне ие 
болмайды. Әлбетте, бұл көрінеді высоконравственный ізгілік принципі. 
Бұған "Сыбаға" сияқты әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер дәлел: құрметті 
қонақтар мен туыстар үшін еттің бір бөлігі (Муш) әрқашан сақталады, 
ешкіммен түнеуге тоқтаған әр келушіге "Сыбаға" қойылады, әйтпесе ол иесін 
айыптауға, оған ренжуге құқылы. 

Қоршаған табиғат әлеміне моральдық көзқарас білімді адамның 
ажырамас сапасы болып табылады. Табиғат қазақтар үшін сарқылмас қайнар 
көз және өмір кепілі болды, сондықтан отбасылық тәрбие дәстүрлерінде 
табиғат әлемімен өзара іс-қимыл нормалары мен қағидаларын 
қалыптастыруға, жануарларға, өсімдіктерге, табиғи ресурстарға ұқыпты 
қарауға ерекше назар аударылды. Ерте жастан бастап ата – аналар балаларға: 
"ол бір ағашты кесіп тастады, он ағаш отырғызды", "су бар жерде байлық 
бар", "байлықтың әкесі – еңбек, Жер-Ана", "Отаны жоқ адам, бұл ормансыз 
бұлбұл". 

Баланы табиғатпен үндестікте тәрбиелеу жоспарында" көгілдір " – 
балаға жаңа туған жануар сыйлау дәстүрінде көрсетілген. Егер туысы немесе 
баламен жақсы таныс болса, онда үй иесі балаға құрмет пен сүйіспеншіліктің 
белгісі ретінде жануарды (бұзау, құлын, қой) берді. Мұндай әдет-ғұрып 
балаларға ерте жастан бастап Жануарлардың анатомиясы мен әдеттерін 
білуге, оларға алғашқы және "ветеринариялық" көмек көрсетуге, жылдың әр 
уақытында малға күтім жасау бойынша ерте Дағдылар мен дағдыларды 
алуға, оның дамуын бақылауға мүмкіндік береді. 

Қазақ халқының күнтізбелік-салттық қызметі өскелең ұрпақты ұлттық 
мәдениетке баулудың маңызды құралдарының бірі болды. Барлық салттық 
және мерекелік рәсімдер балалардың қатысуымен өтті, олардың орындалуын 
мұқият қадағалап, сөздерді, әндерді, қимылдарды жаттап алды. Олар көрген 
және естіген барлық нәрселерді ойындарда ойнады. Қазақтың отбасылық 
дәстүрлері балалардың бойында патриотизм, Отанға деген сүйіспеншілік, 
руға, қауымға адалдық, жатақхананың бірыңғай ережелерін ұстану, қоғамға 
құрметпен қарау сияқты адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеуді қамтамасыз 
етті. Бұл әсіресе бірлік пен келісімде, кішкентайдан үлкенге дейін барлығы 
қатысқан дәстүрлі мерекелер кезінде отбасылардың бір-бірімен өзара 
әрекеттесуінде айқын көрінеді. Халықтық мерекенің өзі моральдық-
әлеуметтік құбылысты білдіреді. Халықтық мерекелердің жаппай, түрлі-
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түсті, көтеріңкі және романтикалық бояуы оларды балалар мен жастардың 
адамгершілік сезімдерін, дүниетанымын, адамгершілік мінез-құлық 
дағдыларын қалыптастырудың тиімді құралы етеді. 

Жоғарыда келтірілген барлық үлгілерде қазақ халқының бейнесі, оның 
заманауи тұлғаның моделі ретінде қызмет ететін, сонымен бірге бай 
адамгершілік-этикалық материал ретінде әрекет ететін, өскелең ұрпақта 
мінез-құлықтың тұрақты моральдық нормаларын қалыптастыруға ықпал 
ететін кемелді адам туралы идеялары көрсетілген. 

Ұрпақтардың тарихи байланысын бақылай отырып, біз халықтың 
мұрасын салт-дәстүрлерде қалдырған ата-бабаларымыздың ұлылығын 
түсінеміз.  

Біз ата-бабаларымыздың тәжірибесін сақтауға тырысамыз, бұл 
Қазақстанның ұлттық байлығы. Әдет – ғұрыптар, дәстүрлер мен әдет-
ғұрыптар арқылы сананы жаңғыртудың, өзінің ұлттық этникалық кодын 
сақтаудың басты шарттарының бірі болып саналатын ұрпақтар байланысы 
жүреді, оның негізі патриотизм болып табылады. 

Егер ата-аналар қарт болса, онда оларға қамқорлық балалардың тікелей 
міндеті болып табылады және оларға, яғни ата-аналарға үлкен құрмет пен 
құрмет көрсетілді. Қазақ отбасында балаға қандай тәрбие бересің деген ұғым 
қалыптасты, Сен қартайғанда осындай құрметке ие боласың. Халықта осы 
мәселе бойынша: "не сепсең, соны орасың", "жастық шақта еңбек ет, 
кәрілікте жеміс аласың" және т.б. дейді, бұл мақал-мәтелдер қазақстандық 
ғалымдардың еңбектерінде кең үн қосты. 

Үлкендерді сыйлау және тыңдау дәстүрі сәлемдесу этикетін де 
қамтиды, өйткені қазақтарда сыйластық қарым-қатынас сәлемдесу сәтінде 
басталған. Сондықтан, балалар жасынан бастап адамдар сыпайы, құрметпен 
сәлемдесу дәстүрін дамытады. Өз кезегінде, ақсақалмен кездескенде немесе 
басқа ауылдарға барған кезде осындай сәлемдесу жас жігіттің тәрбиесін 
көрсетті. 

Балаларды ата-аналарының өздері болмайтын кезеңге дайындап, 
тәрбиеледі. Олар болашақ ұрпақтарына қойылатын талаптарды ескерді.  

Қазақтың бай фольклоры көшпенділердің халықтық педагогикасы мен 
халық психологиясының барлық реңктері мен нюанстарын шоғырландырды.  

Бүгінгі таңда жастардың өз халқының рухани құндылықтарымен, 
ұлттық мәдениетімен, салт-дәстүрлерімен терең танысу қажеттілігі ерекше 
сезіледі. 

Тіл, есте сақтау, мәдениет – халық менталитетінің маңызды үштігі – 
біздің өміріміздің жаңа шындықтарын ескере отырып, қайта түсіндіріледі. 

Халық даналығы "қарапайым" адам болу үшін таң қалдырады: егер сіз 
бес дос тауып, бес жаудан құтылсаңыз. 

Егер сіз адам болғыңыз келсе-бес жамандықтан алыс болыңыз: 
жалқаулық, өсек, мақтаныш, өтірік және ысырапшылдық. Біліңіз, бұл сіздің 
бес жауыңыз. Ал ұмтылыс, еңбек, терең ақыл, қанағат пен мейірімділік – 
сенің бес жақсы досың. 
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Егер ата-аналар балаларына бұл туралы үнемі айтатын болса, онда олар 
жақсы адамдар болып өседі. Тарих бойында адам тұтастай алғанда ұлт 
сияқты тәрбиенің объектісі және субъектісі болған және болып қала береді. 
Ол "өсуі" керек: өзін-өзі тану, мәдени және рухани құндылықтарды табу, 
дәстүрлерге қосылу, ана тілін жақсы білу. Мұның бәрі өткен, қазіргі және 
болашақ арасындағы рухани байланыс. Оның тасымалдаушылары-
мұғалімдер, отбасы, дәстүрлер. Халықтық педагогикада тұлғаның даму 
процесі ғасырлар бойғы гуманистік халықтық дәстүрлерге негізделген 
ұрпақтар сабақтастығын білдіретін тұтас, көп өлшемді және көп факторлы 
болып саналады. 

Қазіргі жағдайда адамды тәрбиелеу халықтың психологиялық 
қоймасын, оның әдет-ғұрыптары мен құндылықтарын ескерусіз мүмкін емес. 
Қазақ халқының өмірді көркейтетін дәстүрлері көп болды. Олар табиғатқа, 
ауызша халық шығармашылығына, таңғажайып халық қолөнеріне және киім 
сұлулығына қатысты көрінді. Қазақтарда адамды туғаннан өлімге дейін ертіп 
жүретін салт-жоралар мұқият ойластырылған. Олардың барлығы өте әдемі, 
терең мағынасы мен тәрбиелік мәні бар. 

Жеке адамның өмірі де уақыт шеңберіне бағынады – он екі жылдық 
тізбек. Әр адамда 12 жылдан кейін мүшелі жас пайда болады. Бұл өтпелі 
кезең, жеке жағдайлардың тұрақсыздығымен, денсаулығының 
нашарлауымен, психологиялық және әлеуметтік қиындықтармен бірге 
жүреді. Бұл 13-ші, 25-ші, 37-ші, 49-шы, 61-ші, 73-ші және т.б. ерекше назар 
аударуды, ұқыптылықты, сақтықты қажет ететін өмір жылдары. 

Мүшелі жас адам ағзасы мен психикасын тепе-теңдік күйінен уақытша 
шығаратын адамның гормондық жүйесін қайта құрудың қазіргі заманғы 
медицинадағы белгілі кезеңдерімен сәйкес келеді. 13 жыл – жыныстық 
жетілу кезеңі, 25 жыл – өсу гормонын өндіруді тоқтату, физикалық 
жастықтың аяқталуы, 37 жыл – психологиялық дағдарыстардың белгілі 
кезеңі, сондықтан бұл кезеңді американдық ғалымдар "адам өмірінің 
көлеңкелі белгісі" деп атады, 49 жыл-көбею функциясын өшіру. Бір 
мушельден екіншісіне ауысу күрт өзгеріс, Өмірдің қауіпті сәті, адам әсіресе 
аурулар мен барлық бақытсыздықтардан қорғансыз болған кезде пайда 
болды. Мұндай ауысулар мифологиялық тұрғыдан бір сапада өлім және 
жаңасында туылу деп түсінілді. 

Межелік кезең аяқталғаннан кейін қазақтарда сүйікті затын кіші 
туысқандарына немесе досына алдағы сынақтан аман-есен өту тілегімен беру 
әдетке айналған. Бұл әдет-ғұрып ұзақ бақытты өмір сүрген қайтыс болған 
ақсақалдың заттарын таратуға ұқсас. Бұл өтпелі сәтті осы және болмысқа 
қауіпті әлем арасындағы ерекше кеңістікте нақты болу уақыты ретінде 
түсінуді тағы бір рет баса көрсетеді. 

Ежелгі қазақтар жыл санағын жүргізіп, жұлдызды аспанды зерттеді. 
Күмбезі жылдың көп бөлігінде ашық тұрған көшпендінің киіз үйі 

ғарышпен қарым-қатынас жасауға өте ыңғайлы өзіндік планетарий қызметін 
атқарды. 
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Көшпенділер жыл сайын табындарымен алыс қашықтыққа қоныс 
аударды. Мал өсіру-ұзақ процесс. Бұл көшпендінің психологиясында "үлкен" 
уақыттың ерекше сезімін қалыптастырды, оны егіншілік мәдениетінің 
өкілінен ерекшелендірді. Сондықтан климаттың опасыз өзгеруін болжауға 
мүмкіндік беретін хронология жүйесі қажет болды. Ол көп жыл алға жұмыс 
істеуі керек еді, кез келген төрт түліктің төлі аз, яғни көшпенділер өсірген 
малдың төрт түрінен (жылқы, қой, сиыр, түйе) өсіп, төл бере алатын еді. 

Бұл тұжырымдама "үлкен" уақыт және негізіне философия қазақтардың 
проповедующей долготерпение, беріктігін сынау алдында, тыныштық және 
елемеу - " холтер ұсақ-түйек өмір. Аллаһ оған куә, " Әй, мейлі, аман 
болсын!"("Жарайды, өмір сүрер еді!"), табиғат пен тарих түп тамырымен 
әктеуге тырысқан дала халқын аман алып қалуға мүмкіндік берді. 

Ғасырлар бойы дастархан басында тұруға тыйым салынды. Сіз 
ештеңеге сүйеніп отыра алмайсыз-бұл науқас адамның позасы. Сіз 
қолдарыңызбен жерге отыра алмайсыз-бұл қайтыс болған адамның қайғысы 
мен қайғысы. Дәл болмайды подпирать щеку немесе лоб болып саналады, 
қайғы білдіру немесе алаңдаушылық. Нағыз қазақ әлі үстел басында көп 
нәрсе істеуге құқылы емес: қолдарын басының артына қойып, бөтен 
адамдармен тартып, қолдарын құлыппен ұстап, әлсіз қарттан басқа тамақ 
ішіп, аяқтарын алға созып, қыдырып отыруға. Соңғы поза туралы үй иесі: 
"жіберіп отырсың! Қойың кетіп бар ма?"("Дұрыс отыр, табын сенікі, не 
Бытырап жатыр?»). Сондықтан ежелгі уақытта отбасы да, мал да, мүлкі де 
жоқ кедейлер мен скитальдар отырды. 

Енді біз қалай отыратынымызды есіңізде сақтаңыз – сирек жағдайларда 
ғана емес, еденде ескі тәсілмен тамақтану, тіпті қазіргі заманғы үйде-биік 
үстелде, ыңғайлы орындықтарда. Потягиваемся және щеку подпираем және 
нашар қатар, зеваем, чихаем және басқалар. 

Біз әлі не істеп жатырмыз? Әдетте шешеміз дочкам жүре отырып, 
распущенными шаш өздері де жүреміз, разметав олардың по плечам. Біз 
киімді міндетті түрде оң қолымыздан емес, халықтық этикет бойынша 
киеміз. Нанды бір қолыңызбен сындырыңыз. Үстелде тамақ ішіңіз. Біз 
қонақты ішіп-жеуге мәжбүр етеміз (өткен қазақтардың әдепсіздігінің 
шыңы!). Отты сумен сөндіреміз. Бұзау және қозы умиленно гладим бастан 
немесе похлопываем бойынша шалқалап (яғни, қазақ қабылдайсыздар, өсуі 
тежеледі төлі). Менің басымды маңдайымнан емес. Отырыңыз, тізеңізді 
құшақтаңыз. Жүктеңіз басымен немесе скрипим тіс қатысады. Біз күн батқан 
кезде ұйықтаймыз. Жұма күні шаштар мен тырнақтарды кесіңіз. Разбив 
абайсызда ыдысты, приговариваем: "бақыт!».  

Мұның бәрі ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырды. Бұл жылжымалы үйде 
бұрыштары жоқ киіз үйдің бірегейлігі және тұрмыс құрылымы туралы 
саяхатшылардың көптеген шаттанған пікірлерін кездестіруге болады. "Жазда 
далада қараңғы, таза, кең киіз үйге кіруден басқа жағымды ештеңе жоқ", – 
деп жазды орыс зерттеушісі К. Носилов 1897 жылы. Киіз үйдің керемет 
сипаттамасын XI-XIII ғасырлардағы ғалымдардың еңбектерінде 
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кездестіреміз, киіз үйлер туралы пікірлер бар. Уәлиханов, А. Ханқожина, М. 
Алғашқы екеуі Мәскеуде, Жанайдаровтың киіз үйі – Петербургте көрсетілді. 

Бір қызығы, ғасырлар өткен соң Қазақ киіз үйі ең сенімді және ыңғайлы 
көшірілетін тұрғын үй болып қала береді. Мүмкін, бұл бірегейлік кейбір 
аңыздардың пайда болуына ықпал етеді… 

Ғасырлар бойы ондағы кеңістікті игерудің көптеген керемет дәстүрлері 
қалыптасты, олар кішкентай кезінен бастап баланы үлкендерге, қонақтарға, 
отбасылық құндылықтарға, этикетке құрметпен және құрметпен тәрбиелеген. 
Киіз үйдің әшекейлері мәдениет, әдет-ғұрып туралы түсінік беріп, 
эстетикалық талғам мен шығармашылық қабілеттерін дамытты. 

Халықтық этикалық кодекстегі ең маңызды орын, мысалы, 
ақсақалдарды құрметтеу сияқты нәрсе. Оларға деген құрмет санаға жоғары 
принцип ретінде енгізіледі, оған сүйене отырып, өмірде жетістікке жетуге 
және халықтың беделіне ие болуға болады. 

"Сөз қариямыз – бал", "Сөз қариямыз – дәрі", "Қалай отблагодаришь 
әкесі, сондай-ақ отблагодарят балалар сені". Бұл мақал-мәтелдер Қарт 
адамдардың даналықты бейнелейтіндігін растайды, олар күнделікті 
тәжірибенің қамқоршысы. Өскелең ұрпақтың бойында жауапкершілік сезімін 
тәрбиелеу, қарттықта ата-аналарға қамқорлық жасау идеясы қара шаңырақ, 
кенже ұл ұғымдарының негізінде жатыр. 

Үлкендерге қатысты балалар ұстануға тиісті ережелер бар. Алдында аға 
клубына қа – вырастешь, ешкім құрметтеуге сені емес болады. Үлкендердің 
әңгімелеріне араласпаңыз және тыңдамаңыз, шығыңыз және араласпаңыз, 
әйтпесе сіз саңырау боласыз. Ақсақалдармен әрқашан " сіз " деп сөйлесіңіз. 

Үлкендер өз кезегінде балаларға қамқорлық жасайды, олармен қарым-
қатынас жасау барысында өз білімдерін жеткізуге тырысады. Бірде-бір 
отбасылық мереке олардың қатысуынсыз аяқталмайды, жастар оларға кеңес 
алуға жүгінеді, олардың пікірлері бағаланады, оларды тыныш қарттықпен 
қамтамасыз етуге тырысады. Балалар ата-анасынан этикет туралы білім алды. 

Құрметті әйел-ана. Көптеген дереккөздер анаға табыну бар екенін 
көрсетеді. "Көптеген туыстар бар, ал анасы жалғыз"," әкесіз бала – жартылай 
жетім, анасыз бала – толық жетім","үш рет анасы Меккеге әкелінді – сіз 
аналық қарызды төлей алмайсыз". 

Халық даналығы баланы тәрбиелеу, оның жеке басын қалыптастыру, 
жас ұрпақты еңбекке деген сүйіспеншілікке, асыл адамгершілік қасиеттерге, 
жарқын мұраттарға, эстетикалық сезімдерге, нәзік талғамға баулу туралы 
құнды ойларды ғана емес, сонымен қатар осы асыл адами қасиеттерді қай 
жаста және қалай қалыптастыру керектігін де көрсетеді. 

Әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер, салт-дәстүрлер, мақал-мәтелдер, 
ертегілер тәрбиелік әсер етпейді, бірақ егер ата-аналар отбасындағы жеке 
үлгі ретінде оларда айтылған принциптер мен идеяларды қолдаса. 

Әрбір мақал-мәтел, Мақал-мәтел, әдет-ғұрып, егер олар орынды болса, 
дұрыс қолданылса, қазақ отбасының рухы мен дәстүрлеріне сәйкес келсе, 
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егер олар түсінікті болса және балалардың жүрегіне жақын болса, өнегелі 
өнегелі сабаққа айналады. 

Егер біз өз Отанымыздың тілін, әдет-ғұрпын, тарихын жақсы көретін 
және білетін нағыз патриоттарды тәрбиелейтін болсақ, онда олар барлық 
рухани және адамгершілік дәстүрлер мен құндылықтарды болашақ ұрпаққа 
сақтап, мұқият жеткізеді. Бұл байланыс ғасырлар бойы жалғасады. 
Қазақстандықтарға өз баптарында рухани бағдарлар бере отырып, бізді нақ 
осыған шақырады[50].  

 
 

Ойлануға арналған сұрақтары 
1. Неліктен қарттарды, аға буынды құрметтеу және оларға құрмет пен 

көмек көрсету өте маңызды? 
2. Басқа халықтардағы ақсақалдарға деген қарым-қатынастың 

дәстүрлері қандай? Есть ли разница? Осы дәстүрлердің барлығын не 
біріктіреді? 

3. Сіздің отбасыларыңызда үлкендерді құрметтеу және құрметтеу 
дәстүрлері сақталады және сақталады ма? Бірақ бұл өрнектеледі? 

4. Өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз, қоғамдағы қарт адамдарға қалай 
құрмет пен құрмет көрсетесіз? 

 
 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Тарихи дәстүрлердің күші қандай? 
2. Тарихты білу және есте сақтау неге маңызды? 
 
Практикалық тапсырмалар: 
 
 1 тапсырма. Оқыңыз мәтін, өз пікіріңді айт. 

 
Төртінші өлшем 

 Өткенді есте сақтау және білу әлемді толтырады, оны қызықты, 
маңызды, рухтандырады. Егер сіз айналаңыздағы әлемді оның өткенін 
көрмесеңіз, ол сіз үшін бос. Сіз скучно, сіз қайғылы, және сіз, сайып келгенде, 
бойдақсыз, өйткені жолдастар сіз үшін нағыз жолдастар, сіз олармен 
ортақ өткенді байланыстырған кезде: олар мектепті, институтты бітірді 
ме, бірге жұмыс істеді ме, ал қарттар соғысқандардың ерекше нәзіктігімен 
есте қалады, қандай да бір қиындықтарды бастан өткерді. 

Біз өтіп бара жатқан үйлер, біз өмір сүріп жатқан қалалар мен 
ауылдар, тіпті біз жұмыс істейтін зауыт немесе біз жүзіп жүрген кемелер 
біз үшін тірі болсын, яғни өткеніміз болсын! Өмір-бұл өмірдің бір сәттілігі 
емес. 

Біз тарихты білеміз – бізді үлкен және кіші масштабта қоршап 
тұрған барлық нәрсенің тарихы. Бұл әлемнің төртінші, өте маңызды 
өлшемі. 
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Бірақ біз отбасымыздан бастап, ауылды немесе қаланы 
жалғастырып, ел мен әлемге дейін айналамыздағы барлық нәрсенің тарихын 
біліп қана қоймай, сонымен қатар осы тарихты, қоршаған ортаның шексіз 
тереңдігін сақтауымыз керек. 

Назар аударыңыз: балалар мен жастар әсіресе әдет-ғұрыптарды, 
дәстүрлі мерекелерді жақсы көреді. Олар әлемді игеріп, оны дәстүрде, 
тарихта игереді. Біз өмірімізді мағыналы, бай және рухтандыратын барлық 
нәрсені белсенді түрде қорғаймыз. 

Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном 
/Сост .и общая ред.Г.А. Дубровской–М.:Дет. лит., 1989. 

 
2 тапсырма.  Сізге белгілі отбасылық әулет туралы, оның әр түрлі 

ұрпақтарының белгілі бір мамандыққа қызмет етуі туралы әңгіме 
дайындаңыз. Мүмкіндігінше иллюстрациялық материалды қолданыңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бөлім бойынша қорытындылар 
 
"Отбасындағы өзара қарым-қатынас мәдениеті" бөлімінде студенттер 

отбасында жағымды қарым-қатынас құру принциптерімен, отбасындағы 
адамгершілік тәрбиесінің негіздерімен танысты. Біз отбасылық құндылықтар 
және олардың әр отбасындағы маңыздылығы туралы білдік. Отбасы – бұл 
"күйеу–әйел", "ата-ана-бала" өзара әрекеттесуі мен қарым-қатынасы ғана 
емес, сонымен бірге ересектер әлемінің балалар әлеміне енуі, бұл жастардың 
"отбасы имиджін"қалыптастыруға объективті ықпал етуі мүмкін көп қырлы 
жүйе. 

 
 
 
Қазақ халқына панорамалық тарихи сана тән екенін білесіз бе, 

өйткені бала кезінен ауызша берілген білімнің орасан зор массивтерімен 
жаттыққан әрбір адамның естелігі орасан зор тарихи қабаттарды ұстап 
тұрып, оларды көзге елестететін. Халықтың тарихын түсіну және білу 
оның жеке тәжірибесінен туындады. Кешіріңіз, бұл халық емес, білетін, өз 
тарихы бар болашақ. 

Туыстық қатынастар институты әр адамға және бүкіл халыққа кең 
тарихи дүниетанымды, шындыққа, бірлікке, тұтастыққа деген ішкі 
құмарлықты қамтамасыз етті. Әрбір қазақ өзінің шежіресін, "жеті ата"– 
Жеті ата, жеті рудан білетін. Білу шежірелік көшпенділер үшін болатын 
кепілі оның өмір сүру және сәйкестендіру безграничном степной 
кеңістікте. Ол ата-бабаларының рухтары алдындағы өз әрекеттері үшін 
жауапкершілікті түсінді. 
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Отбасылық емес, индивидуалистік құндылықтар жастардың санасында 
жеткілікті күшті позицияларды алды және жастардың отбасын құрудағы 
мінез-құлқы мен іс-әрекетінде Қайшылықтар туғызады. Егер жастар ерлі-
зайыптылықтың құндылығы, парыз сезімі, жауапкершілік, жақын адамдарға 
қамқорлық жасау, отбасы мүшелеріне материалдық және моральдық қолдау 
көрсету, балаларға деген сүйіспеншілік, отбасындағы өзара түсіністік және 
үлкендерді құрметтеу сияқты моральдық басымдықтарға назар аударатын 
болса, онда отбасылар аз бөлінеді. 

Рухани-адамгершілік мәдениеттің тасымалдаушысы ретінде әйел 
табиғатының мәнін, ер адамның миссиясының мәнін білу отбасын құруға 
көмектеседі.  

Жастарды ақсақалдар мен ата-аналарға құрметпен қарау аспектісіндегі 
әділ мінез-құлықтың мәнін түсіну олардың құндылық бағдарын құрудың 1 
шартының бірі ретінде әрекет етеді. Отбасына бағдарлау бейсаналық түрде 
ерте балалық шақтан бастап дами бастайды және жасөспірім кезінде немесе 
одан ертерек бала өз отбасын құруға дайындала бастағанда бекітіледі.  

Әр адам күйеуі немесе әйелі, отбасындағы немесе кенжесіндегі үлкен 
болу деген нені білдіретінін, одан қандай мінез-құлық күтетінін, қандай 
ережелер, нормалар оған қандай мінез-құлықты, қандай ережелер мен 
нормаларды талап ететінін нақты түсінуі керек.  

Отбасы-бұл адамның моральдық және психикалық қоймасын 
қалыптастыратын негізгі негіз. Отбасында негізгі моральдық идеялар мен 
моральдық қағидалар қалыптасады. Бейсаналық түрде үйренген олар өмір 
бойы сақталады.  Терең сенім бойынша В. Сухомлинский, отбасы 
балалардағы адамгершілік сезімдерін тәрбиелеудің негізгі мектебі болуы 
керек, яғни моральдық идеялар мен ұғымдарды қалыптастыру, адамгершілік 
сезімдерін дамыту, адамгершілік сенімдерін дамыту, мінез – құлық 
дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру.   

 
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1. Хасан Б.И. , Дорохова А.В.  «Что же такое семья?» 
2. Портал нравственно-духовного образования www.ozin-ozi-tanu.kz. 
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Өмір  

ҚОҒАМДА 

 
 
 
 
 

Бөлім 
Бұл бөлімде қоғамдағы өзара әрекеттесу 

процесінде адамдар арасындағы қатынастардың 
құндылық мағыналары ашылады. Қазіргі 
заманғы көшбасшылықтың, кәсіби өзін-өзі 
анықтаудың, шынайы азаматтықтың өзекті 
мәселелері қарастырылады. Бөлім зорлық - 
зомбылықтың философиялық және практикалық 
негіздерін түсінумен аяқталады-адамның өзімен, 
басқа адамдармен, табиғатпен қарым-
қатынасындағы рухани жетістіктерінің шыңы. 

 
 

Оқу мақсаттары:  
– әлем біздің қабылдауымыздың көрінісі екенін білу; 
– адамгершілік қасиеттерді дамытуға ұмтылу; 
– шынайы көшбасшылықтың сипаттамасын және шынайы 

Көшбасшының сапасын білу; 
– міндеттерді моральдық нормаларға сәйкес шеше білу; 
– шынайы көшбасшылықтың сипаттамасын және шынайы 

Көшбасшының сапасын білу; 
– міндеттерді моральдық нормаларға сәйкес шеше білу; 
– шынайы кәсібилік пен рухани құндылықтар арасындағы байланысты 

білу; 
– ұжымда ынтымақтаса білу; 
– зорлық-зомбылықтың маңызды сипаттамалары мен әртүрлі 

аспектілерін біліңіз; 
– барлық діндер мен мәдениеттерге, заң мен тәртіпке құрмет көрсету; 
– адам мен табиғаттың байланысын өмірдің екі бөлігі ретінде білу; 
– экологиялық проблемалардың себептерін талдау. 
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§4.1 Позитивті қарым-қатынас құру өнері        
 
 

 Айналаңыздағы адамдармен оң қарым-қатынасты қалай құруға 
болады?  

 Әр адамда, әр жағдайда жақсы нәрсені көруге деген ұмтылыс.  
 Біз айтқан ойлар мен сөздер үшін жауапкершілік.  
 Сөйлеу мәдениетін дамыту. 

 
 

Басқалардың бақыты туралы ойлана отырып, біз өзімізді 
табамыз. 

 Платон 
 

Адам өмір сүру, қарым-қатынас және оны қоршаған басқа 
адамдармен қарым-қатынас жағдайында ғана адам болып саналады.  

Біздің әрқайсымыздың өз ұстанымдарымыз, өмірлік 
құндылықтарымыз, моральдық ұстанымдарымыз, өмірге деген 
басымдықтарымыз бен көзқарастарымыз бар. Бір адамның айналасындағы 
адамдармен қарым-қатынасы, олармен байланыс орнату қабілеті тұлғааралық 
қатынастар деп аталады. 

Қоғамдағы өмір әртүрлі, сондықтан қарым-қатынас әртүрлі. Басқа 
адамдармен қарым – қатынас орната білу-бұл үлкен өнер. Біздің ішкі 
жағдайымыз көбінесе адамдармен қарым-қатынасқа байланысты. Біздің 
әрқайсымыз басқа адамдармен қарым-қатынас үшін жауапкершілікті өз 
мойнымызға алуымыз керек. Өйткені, бұл өте маңызды-қарым-қатынас 
орната білу және олардан қуаныш алу үшін оларды қолдау. Сіз басқа 
адамдармен қарым-қатынасыңыздан қорытынды жасауды үйренуіңіз керек, 
өйткені сіздің өміріңізде болып жатқанның бәрі бір нәрсені үйрену үшін 
болады. Сіздің өміріңіздегі кез – келген оқиға, жақсы да, жаман да-сіз 
үйренуіңіз керек сабақ.  

Кез – келген қарым-қатынастың мәні-қуаныш, үйлесімділік, 
бейбітшілік, махаббат және бақыт. Басқа адамдармен қарым-қатынас арқылы 
біз рухани қажеттіліктерімізді қанағаттандырамыз. Шын мәнінде, бұл 
қажеттіліктерді қанағаттандыру бізді бақытты етеді. Бірақ бұл жерде адамдар 
арасындағы қарым – қатынаста ең бастысы қабылдау ЕМЕС, беру екенін 
түсіну керек. Бұл қарым – қатынастың мәні-адамдарға қуаныш беру, оларға 
махаббат беру, оларды бақытты ету.  

Сонымен, айналаңыздағы адамдармен оң қарым-қатынасты қалай 
құруға болады? 
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Мұнда бірнеше кеңестер бар: 
1. Басқалар туралы жақсы ойлауға тырысыңыз.  
2. Басқалардың жетістіктері мен жетістіктері Сізге шынайы қуаныш 

сыйласын. 
3. Басқа адамдарға амандық тілеңіз.  
4. Тырысыңыз туралы ойын жеткізуге, басқа адамға ғана жағымды.  
5. Айналаңыздағы адамдарға алғыс айтуды үйреніңіз. 
6. Барлығынан және бәрінен үйренуге тырысыңыз. 
7. Жақсы істер жасауды үйреніңіз, ал игі істер жақсы ойлардан 

басталады [45]. 
 

Өз өмірін өзгертуге болады 
Уэйн У. Дайер 

 
Сіз өзіңіздің өміріңізді өзгерту ұзақ уақытқа созылатын процесс деп 

ойлайсыз, ол күтілетін нәтижеге жету үшін бірнеше жыл қажет. Ия, бірақ 
олай емес. Сіз қысқа уақыт ішінде өміріңізді бір ғана нәрсені жасай отырып 
өзгерте аласыз: сізге келген ойларды өзгертіңіз, айтқан сөздеріңізді 
өзгертіңіз. Сіздің ішкі диалогыңыз сіздің өміріңіздің барлық салаларына 
үлкен әсер етеді және сіз оны бүгіннен бастап жақсы жаққа өзгерте аласыз. 

Ескі шындықты жазыңыз: "өзіңіз үшін бақыт іздеген кезде, ол сізден 
аулақ болады. Сіз оны басқалар үшін іздесеңіз, ол сізді табады " және оны 
күнделікті оқып шығыңыз. 

Есіңізде болсын, сіз ойлаған нәрсенің өсу қасиеті бар. Егер сіз өзіңіздің 
ішкі әлеміңізді сізге "қарсы" немесе "қарсы" жұмыс істеуге мәжбүрлеуді 
білсеңіз, оны материалдық әлемде көргіңіз келетін бақыттың бейнесін жасау 
үшін қолданыңыз. Ақыр соңында, бұл ішкі бақыт сіздің күнделікті өміріңізде 
құрғыңыз келетін нәрсенің көрінісі болады. 

Табиғатқа жүгініңіз. Ормандарда көбірек уақыт өткізіңіз, тауларды, 
шалғындарды аралаңыз немесе жағажайда жалаң аяқ жүріңіз. Табиғат 
сұлулығын "сіңіруге" уақыт бөлген кезде, сіз өзіңізді растау үшін осы заттар 
мен жинақтардың қажет екендігіне сенімді боласыз. 

Кінәні іздеуге деген ұмтылысты тастаңыз. Сіз өзіңіздің өміріңіздің 
жаратушысы екеніңізді және махаббат сізде бар екенін біліңіз. Сіздің 
сеніміңіз кінәліні анықтау әдетін жеңеді. 

Рухани әлемнен келетін ең маңызды басшылықты ұстаныңыз:"көршіңді 
өзің сияқты сүй". Оны күнделікті қондырғыңызға айналдырыңыз. 

Болашақ туралы ойламаңыз және оны өз арнаңызға жіберіңіз. Оның 
орнына, өзіңізге бүгінгі күннен көбірек ләззат алуға уәде беріңіз. Нәтижеге 
алаңдаған кезде бір нәрсені аяқтау қиын. Сіз тыныш және бейбіт болған 
кезде сізді жігерлендіреді және тиімді етеді. 

Қорқыныш пен кінә эмоцияларынан арылуға және оларды махаббатпен, 
кешіріммен және мейірімділікпен алмастыруға тырысыңыз. Егер сіз өткенге 
кінәлі болсаңыз, онда сіз өзіңіздің өміріңізде шатасып жатқаныңызды еске 
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түсіріңіз. Кінәні өзіңізді кешіруге ауыстырыңыз және болашақта одан аулақ 
болуға ант беріңіз. 

Адамдардың жасаған игі істерін олардың зұлымдықтарын емес, байқаңыз. 
Біз бәріміз жақсы, әдепті, сүйетін жанбыз, бірақ кейде жоғалып кетеміз. Сіз 
концентрируетесь арналған мейірімділікке басқа ұстаңыз оның басына, сіз бұл 
күшіне, сіздің жоғарғы "Мен". 

Сабырлы болыңыз және бұл сөздер сіздің өткен ұмтылыстарыңызды 
жеңуге және бүгінгі болмыстың барлық бақытын білуге көмектесетінін 
біліңіз. Сіз өзіңізді сабырлы және мойынсұнғыш етуге мүмкіндік бергенде, 
сіз үнемі ұмтылыстың немесе бір нәрсе үшін жарыстың пайдасыздығын 
түсінесіз. 

Махаббатты өміріңіздің басты мақсатына айналдырыңыз. Махаббат 
болған кезде, басқалар сіздің махаббатыңызға қалай әсер ететінін күтпеңіз. 
Сіздің жоғары " Мен " сізді ештеңе алмастан қызмет етуге және беруге 
шақырады. 
 

 
Сөз-бұл адамның өзін-өзі көрсетуі, оның ішкі тәжірибесінің 

көрінісі, күмән, ашылулар, ерік-жігерінің көрінісі, бірдеңемен келісуі немесе 
келіспеуі. Сөз-адамның өмір сүруінің көрсеткіші, оның өзі туралы өтініші. 

Адам өз ойларын сөзбен жеткізеді. Сөзден тоқылған сөйлеу адамның 
білімі, мәдениеті мен сенімдері, әртүрлі заттар мен құбылыстарға қатынасы 
туралы көп нәрсе айта алады. Сонымен, сөйлеу-бұл жеке тұлғаның визит 
карточкасы, сондықтан сіз не және қалай сөйлейтіндігіңізді бақылау маңызды.  

Адамның ойлары оның ішкі даму процесін көрсетеді. Ойлау барысына 
кітаптар, өнер, басқа адамдармен қарым – қатынас әсер етеді-таным процесін 
құрайтын барлық нәрсе. Адамның жоспары оның сөздері мен әрекеттерінде 
көрінеді. 

Өз сөздеріңізді қадағалаңыз 
Роберт Энтони  

 
Сіз өз сөзіңізді таңдауда абай боласыз ба? Қысқаша тоқтап, біз айтқан әр 

сөздің маңыздылығы туралы ойланайық. Көрдіңіз бе, сөз қарапайым белгі 
немесе символдан гөрі көп. Бұл магнит! Ол білдіретін идеяға толы. Бұл 
идеяның күшімен жанды. Сондықтан қате, теріске шығару және жою 
идеясын қамтитын сөздерді үнемі қолдану сіздің ойыңызда қате, теріске 
шығару және жою идеясын қолдайды. Өз сөзімізбен біз жиі тамақтанамыз 
және жеңгіміз келетін жағдайларды сақтаймыз. Есіңізде болсын, сөздерді 
дауыстап айтпас бұрын және сіздің санаңызды толтыратын ойлар сіздің 
өміріңізді бейнелермен толтырады. 

Барлық дерлік адамдар тым көп сөйлейді. Егер сіз үш Тар қақпадан өтіп, 
сөздердің орындылығын тексерсеңіз, көптеген бақытсыздықтардан аулақ 
бола аласыз. Бірінші: бұл қажет пе? Екінші: бұл шындық па? Үшіншісі: 
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сыпайы ма? Егер сіз осы қарапайым әдісті ұстанатын болсаңыз, көптеген 
сөздер айтылмайды. Олар қажет пе? Олар рас па? Олар сыпайы ма? 

Басқалармен тек сындарлы рухта сөйлесіңіз. Түсіністік пен 
шынайылықпен сөйлеңіз. Адал болыңыз. Сіз тырысып көтеруге моральдық 
рухы-бірін ізгі сөздермен, ойлау бұл ретте: "Сен лайық дәл алды". 

Біз айтқан сөздер қаншалықты алыс жүретінін және олар кімнің 
құлағына жететінін білмейміз. Алдымен өз сөздеріңізді үнемі қадағалап 
отыру қиын болуы мүмкін, бірақ тәжірибе жинақтаған сайын сіз ойлау және 
сөйлеу әдетін дамыта аласыз. Қарапайым кесу процесі сізге көмектесе алады. 

Арифметиканы қалай білгеніңіз есіңізде ме? Сіз сызып тастау көптеген 
мәселелерді шешудің тез әрі қарапайым әдісі екенін білесіз. Дөрекі 
ескертулерді алып тастаңыз және оларды сыпайы түрде ауыстырыңыз. Сіз 
өзіңізді теріс ойлармен ұстаған сайын, оларды кесіп тастаңыз және оларды 
позитивтермен алмастырыңыз. Мұны қайта-қайта қайталаңыз-қажет болса, 
күніне мың рет. Кешке өзіме: "бүгін мен өмір сүрдім, ойладым және 
мүмкіндігінше жақсы сөйледім"деп айту жақсы болады. 

Сіздің сөздеріңіздің күші бар. Ақыр соңында, сіздің сөзіңіз - бұл сіздің 
ойыңыздың шапаны, ал сіздің ойыңыздың сапасы сіздің тәжірибеңізге не 
кіретінін анықтайды. Бұл подсознание санасы пассивті қызметші рөлін 
атқаратындығына байланысты. Ол жақсылық пен жамандықтың 
алғышарттарын қабылдайды: подсознание бәрібір. Содан кейін ол 
алғышарттарды олардың адам іс-әрекетіндегі логикалық өрнегіне жеткізеді. 

Ой-шығармашылық қызметтегі алғашқы логикалық қадам. Келесі қадам-
айтылған сөз. Біз үнемі ойлаймыз. Ойлар сөзбен айтқанда, олардың біздің 
өмірімізге шығармашылық әсері күшейеді. Демек, біздің өміріміздің ойлары, 
сөздері мен шарттары бір-бірінен кейін логикалық ретпен орналасады. 
Есіңізде болсын: ой, сөз, содан кейін сіз өмір сүретін жағдайлар. Бұл сөзсіз 
дәйектілік! 

Материалдық әлемнің заңдарына сәйкес барлық заттар үнемі өзгеріп 
отырады. Біз шындықтың шынайы сөздерін, оң мағынасы бар сөздерді, 
сындарлы сөздерді айтқан кезде, біз өз өміріміз үшін тамаша жағдай 
жасаймыз. Бұл жағдайларды толығымен қолдануға болмайтындығының 
жалғыз себебі-біз тым көп қарама-қайшы сөздерді айтамыз. 

Қол арасы сияқты, біздің сөздер алдымен жоғары, содан кейін төмен 
түседі: алдымен конструктивті, содан кейін деструктивті. Енді өз сөздеріңізді 
ұстануға шешім қабылдаңыз-олар сіз үшін және сіздің өміріңіз үшін 
маңызды. 

Сіздің әрбір сөз 
Сіз адамдармен сөйлесе аласыз ба? Сіз трибунаға көтеріліп, үлкен 

аудиторияға жүгіне аласыз ба деп айтпаймын. Мен сіздің күнделікті қарым-
қатынасыңызды айтамын. Әрине, тіге алсаңыз. Сіз айтқанның бәрі сіздің 
тыңдаушыларыңызға әсер етеді. Сіз сөйлеген кезде қандай әсер етесіз? Егер 
сіз әзілге бейім болсаңыз, онда адамдар күледі. Егер сіз ашулы адам 
болсаңыз, онда сіз басқаларға белгілі бір қорқыныш пен ашулануды 
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оятуыңыз мүмкін. Егер сіз мейірімді және мейірімді болсаңыз, онда сізбен 
сөйлесуден басқа адамдар жанға жылы болады. Егер сіз үнемі шағымданатын 
болсаңыз, онда сіз басқа адамдарға өздері туралы өз пікірлерін арттыруға 
көмектесуіңіз мүмкін. 

Сіздің әр сөзіңіз тыңдаушыға әсер етеді. Сіз бұған сене 
алатындығыңызға сенімдімін. Сіз кез-келген адам туралы ойлайсыз және 
сіздің сөздеріңіздің әсері қаншалықты аз немесе үлкен болса да, әсер әлі де 
бар екеніне келісуіңіз керек. Мен бұл ойды кеңейткім келеді: сіз айтқанның 
бәрін еститін жалғыз адам бар, ал бұл адам сізсіз! Қалғандары сіз айтқанның 
бір бөлігін ғана естиді, бірақ сіз әр сөзді өзіңіз естисіз. Демек, сіз басқаларға 
қандай әсер етсеңіз де, бұл сіз өзіңізге тигізетін әсердің бір бөлігі ғана 
болады. Ойланыңыз: сіздің сөздеріңіздің күші және олардың сіздің өміріңізге 
әсері өте зор. 

…. Егер сіз шын жүректен сөйлесетін болсаңыз, онда сіз өз өміріңізді 
жақсартасыз, өйткені сіз айтқанның бір бөлігін қабылдайсыз. 

Осылайша сіз өз өміріңізді тыңдаушыларыңыздың өмірінен әлдеқайда 
көп қалыптастырасыз. Сіз балаларыңызға, әріптестеріңізге немесе үйіңізге 
келген қонақтарға жүгінсеңіз де, сіз бәріне әсер етесіз, бірақ сіз айтқан әр 
сөзден өз бөлігіңізді аласыз. 

Сіз бұл ұлы шындықты көре аласыз ба? Сіздің көмегіңізбен, өз 
сөзіңізбен, басқаларға әсер ету Сізді де өзгертеді. Сіз басқалармен бірдей 
әрекет ететіндігіңізді түсінесіз бе? Сіз өзіңіздің өміріңізді қалыптастырасыз, 
өз сөзіңіздің күшімен өміріңізге әсер етесіз, сондықтан әр сөзіңізді тыңдауды 
ұмытпаңыз [45]. 
 

Сөйлеу мәдениеті-бұл, ең алдымен, адамның рухани мәдениеті 
және оның жеке тұлға ретіндегі жалпы даму деңгейі; ол адамзаттың рухани 
мұрасы мен мәдени мұраларының құндылығын көрсетеді. 

Сөйлеу мәдениеті ұғымы адамның жалпы мәдениетімен, оның 
айналасындағы әлем мен адамдарды эстетикалық және психологиялық 
қабылдауымен тығыз байланысты. Сөйлеу мәдениеті адамда руханият пен 
тектіліктің жоғары деңгейін дамытады, және бұл тұжырымдама білімді және 
жоғары дамыған адам үшін ғана емес, сонымен қатар кез – келген мәдени 
және мұқият адам үшін қажет. 

Өйткені, адамның сөйлеуі-бұл адам үшін өзін-өзі білдірудің ең көп 
қолданылатын және өткір әдісі, және оның сөйлеуін бай және қызықты ете 
отырып, адам өзін және пікірін неғұрлым толық білдіруге үйренеді. 

Қарым – қатынас-бұл адамның өзара әрекеттесуінің бір түрі, соның 
арқасында адамдар бір-бірін физикалық және рухани түрде жасайды. Қарым-
қатынаста адамның жақсы жақтары анықталады және ашылады. Мәдени 
адам үшін қарым – қатынас қажет, ал оның болмауы ауыр, орны толмас 
шығын ретінде қабылданады. Адами қарым-қатынастағы ең бастысы-
адамдар арасындағы өзара түсіністік.  
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Қарым-қатынас қазіргі адамның күнделікті өмірінің маңызды 
компоненттерінің бірі болып табылады. Қарым-қатынас жасай отырып, біз 
жаңа ақпарат аламыз, басқа адамдармен қарым-қатынас орнатамыз, достар 
табамыз, отбасы құрамыз, жұмыс істейміз, оқимыз, туғаннан бастап және 
өмір бойы өміріміз үшін қажет нәрсені аламыз. 

Басқа адамдармен қарым-қатынас жасау үшін сөйлеу мәдениетін сақтау 
өте маңызды, бұл жағдайда сыпайылық, ұқыптылық, кез-келген әңгімені 
қолдау және сұхбаттасушыны қолдау мүмкіндігі. 

Дәл сөйлеу мәдениеті, қарым-қатынас жасайды жеңіл және еркін, 
өйткені сол кезде пайда болып, өз пікірлерін білдіру мүмкіндігі, және бұл 
ретте, ешкімді обидеть емес задеть. 

Сондай-ақ, мәдени сөйлеу ата-бабаларымыздың осындай сөздер мен 
сөз тіркестерінің байлығын құрған рухани байлығын ғана емес, сонымен 
бірге тілге тиесілі халықтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының өзіндік 
сиқыры мен сиқырын да қамтитынын атап өткен жөн. 

Әдемі, дұрыс таңдалған сөздер Кез-келген физикалық күшке қарағанда 
күшті күшті қамтиды және тілдің бұл ерекшелігі уақыт өте келе тексеріледі. 

Сөйлеу мәдениетінің деңгейі ішінара адамның өмір салтын, ал көп 
жағдайда бүкіл халықтардың өмір салтын бейнелейді. Біздің күшіміз бен 
мүмкіндіктерімізде сөйлеудің рухани және мәдени мұрасын дұрыс 
пайдалану, ол бәріне қарамастан дамып, байытуды жалғастыруда. 

 
 

Он тоғызыншы сөз 
Абай Құнанбаев 

 
Адам баласы ақылға қонымды дүниеге келмейді. Тек тыңдау, ойлау, 

бәрін жанасу және дәммен көру арқылы ол жақсы мен жаманның 
айырмашылығын біле бастайды. Бала неғұрлым көп көретін және еститін 
болса, соғұрлым көп біледі. Көп болады меңгеру, внимая айтуы ақылға 
қонымды адамдар. Ақылға ие болу жеткіліксіз. Тек тыңдап және запоминая 
сөз білетін, болдырмай ақауларының, болуға болады толыққанды адам. 

Бірақ егер адам дана сөздерді дұрыс түсінбесе, онда ол таңданбайды 
немесе керісінше, вялды, шашыраңқы, түсініксіз нәрсені сұрамайды, 
айтылғанның мәнін түсінуге тырыспайды немесе өзі үшін ешқандай 
қорытынды жасамайды, бірақ ол өзінің әділдігі мен пайдасын сезінсе де, ол 
тыңдайды ма, тыңдамайды ма? 

Сөздің бағасын білмейтін адаммен не туралы сөйлесу керек? 
Бір данагөй айтқандай, сізді мойындайтын шошқаны жайған дұрыс... 

[26] 
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 Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 

1. Басқа адамдармен қарым-қатынас дегеніміз не? 
2. Басқа адамдармен оң қарым-қатынас жасау үшін адамның қандай 

қасиеттері болуы керек? 
3. "Айналаңыздағы адамдармен оң қарым-қатынасты қалай құруға 

болады"тізімін қандай кеңестермен толықтырасыз? 
4. Ойлар бізді қоршаған әлемге қалай әсер етуі мүмкін? 
5. "Сіздің сөздеріңіздің күші бар"деген сөзді қалай түсінесіз? 
6. Сіз өзіңіздің көмегіңізбен, өз сөзіңізбен, басқаларға әсер ету Сізді де 

өзгертеді деп келісесіз бе? Неліктен? 
7. Қарым-қатынас адам өмірінде қандай рөл атқарады?  
 

Практикалық тапсырма: 
 
1 тапсырма. Позитивті қатынастарды дамыту үшін өз ережелеріңізді 

жасаңыз. 
 
2 тапсырма. Жанжал туындаған жағдайды ойлаңыз. Жағдайдың 

шешімін табыңыз және жазыңыз. 
 
3 тапсырма. Рим философы Эпиктеттің ойларын оқыңыз. Кестені 

толтырыңыз.  
Сиқырлы ойлармен күресуде өзіңізден гөрі мейірімді адамдар қоғамын 

іздеу немесе сізден бұрын өмір сүрген дана адамдардың ілімдерін есте 
сақтау және оқу пайдалы болуы мүмкін. 

Сіздің ойыңызда қандай да бір еліктіргіш ой басталған кезде, онымен 
күресуге кірісіңіз. Оған айтыңыз: 

- Біраз күте тұрыңыз, ой! Сенің кім екеніңді және мені неге клондап 
жатқаныңды білсін. Бер маған талқылау сені. 

Содан кейін оған әрі қарай жүрмеңіз, бірақ егер сіз осы сиқырлы ойға 
бой алдырсаңыз, не болатынын нақты елестетіп көріңіз. Егер сіз оған 
көнсеңіз, онда ол сізді қалаған жерге апарады. Өзіңізге көмек сұрап, адал 
және мейірімді басқа ойды шақырыңыз және оны таза емес ойыңызбен 
ауыстырыңыз. 

Егер сен өзіңді осындай күреске дағдыландырсаң, онда өзіңнің қандай 
мықты адам болатыныңды көресің. 

Нағыз балуан - өзінің қатал ойларымен күресетін адам. Күрес, 
бауырым, өзіңізді батпаққа апармаңыз. 

 
Түйін сөздер Түсіндіру Мәтіннен үзінділер 

   
4 тапсырма. Эпиграф ретінде дәйексөздердің біреуін таңдап, "ой мен 

сөздің күші" тақырыбына эссе жазыңыз» 



211
212 

 

1) Ақылдылардың сөздерін есте сақтаған адам ақылды болады. 
Абай Кунанбаев 

2) Сөзбен айтылған кез-келген ой-бұл әрекет шексіз болатын күш. 
Лев Толстой 

3) Абайдың сөзі-қазақтың бойтұмары. Ал дұрыс емес-оны айтқан 
адамның кеудесіне ұрады. Ғабит Мүсірепов. 

4) Үлкен ойлар жүректен шығады. Люк де Клапье 
5) Жүректен шыққан сөз жүрекке енеді. Низами 

 
 5 тапсырма. Дереккөздерді зерттеп, қарым-қатынас мәдениетін 

дамытудың үш әдісін таңдаңыз. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Күлініз! 
Дейл Карнеги 

 
 
Адамдар тек сөздер арқылы ғана сөйлеспейді. Олар ым тілі мен позаның 

көмегімен бет әлпеті арқылы байланысады. Ешкім "бұлттан гөрі қараңғы" адаммен 
айналысқанды ұнатпайды. Ашулы, мұңды немесе немқұрайды бет әлпеті-бұл адам 
әлемнен жасыратын қабырға. Сондықтан, егер сіз жалғыз қалғыңыз келсе, онда 
бетіңізге мылжың маскасын киіңіз.  

Күлімсіреу парасы ғана жан теплоте және приветливости. Күлімсіреу өте 
әртүрлі болуы мүмкін. Ашық, кішіпейіл, жанашыр, түсінушілік, жеңіл, ойнақы 
және т. б. 

Күлімдеудің көптеген қырлары бар, өйткені біздің өміріміз өте көп қырлы. 
Біз сөйлесетін кез-келген адам үшін сізде бұл жағдайда ең қолайлы күлкі болады. 
Егер адам ренжіген болса, біз оған жанашырлықпен күле аламыз. Егер ол керемет 
көрінсе немесе шебер бірдеңе жасаса-біз таңдана күлеміз. 

Шынайы күлімсіреу біздің шынайы сезімдерімізді көрсетеді. Ең бастысы, 
бұл сезімдер оң. 

"Күнді күлімсіреп бастаңыз" жаттығуы. Әрекеттен-көңіл-күйге 
Орындалу уақыты  
Күн сайын таңертең оянғаннан кейін. 
Орындау орны 
Жеке төсек. 
Орындау тәртібі: 
Көзіңізді ашқаннан кейін-күліңіз. Егер сізде қорқыныш болса да. Ерінді 

күлімсіреп механикалық түрде созыңыз. Жымиып, төсектен тұрыңыз. Содан кейін, 
егер қаласаңыз, күлімсіреуді тастаңыз. Ең бастысы-оянғаннан кейін бірден күліңіз. 
Біраз уақыттан кейін сіз ерніңізге күлімсіреп оянғаныңызды түсінесіз. Алда қиын 
күн болса да, сіз күлуді тоқтатқыңыз келмейді. 
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 §4.2 Шынайы көшбасшылық негіздері 
 
 

 Көшбасшы деген кім?  
 Адамзаттың ұлы данагерлері шынайы көшбасшылықты қалай түсінді? 
 Шынайы көшбасшылықтың мәні неде? 
 Нағыз көшбасшы қандай қасиеттерге ие болуы керек? Неліктен 

жанқиярлық шынайы көшбасшылықтың негізі болып табылады? 
 Тәрбиелеу өзіне сапасын шынайы көшбасшының? 

 
 
 Көшбасшы ұлыға ұмтылады және қызметке адал.  

Александр Дианин-Хавард, 
қазіргі жазушы, қоғам қайраткері  

 
 Көшбасшылық  «Түсінігі» 
Адамзаттың әртүрлі салалардағы (өндіріс, бизнес, саясат, мәдениет) 
ең жарқын және маңызды жетістіктері біз көшбасшы деп атайтын 

адамдардың арқасында пайда болды.  
 Көшбасшы сөзі үлкен тартымды күшке ие. Көптеген адамдар үшін бұл 
біріншілікпен, беделмен, басқару мүмкіндігімен, басқаларға әсер етумен 
байланысты. Бірақ бәрі бірдей Көшбасшылық, ең алдымен, үлкен 
жауапкершілік екенін түсінбейді. Өзіне, көшбасшыға және бүкіл қоғамға 
баратын адамдарға жауапкершілік. Көшбасшы, басқалар сияқты, өз 
әрекеттерінің, әрекеттерінің, үлгісінің салдарын білуі керек. Бұл туралы бір 
әңгімеде айтылған. 

Бір уыс тұз 
Нақылда 

  Бір күні игі королі өз әскері қайтып келген жорығының. Жол бойында 
олар тоқтап қалуды шешті. Азық-түлік қоймаларында тұз таусылды. 
Содан кейін патша шабандоздарды көрші ауылға жіберуді ұйғарды. Ол 
оларға алтын дорба беріп, оны тұз дорбасына айырбастауды өтінді. 
Жауынгерлер бұл тапсырмаға қатты таң қалып: "О, патша, ауыл 
тұрғындары бізге тұз береді, бекер, неге оны алтынға ауыстыру керек?». 
Патша өз сарбаздарына: "егер мен тұзды бекер алсам, онда менің 
артымнан келе жатқан әскерім ауылды толығымен тонайды [32]. 
  
 Шын мәнінде, көшбасшылық терең және жан-жақты ұғым. Нағыз, 
лайықты, шынайы көшбасшы болу нені білдіретіні туралы сөйлесейік. 
 Ағылшын тілінен аударғанда көшбасшы (жетекші) - "алда келе жатқан 
бірінші"дегенді білдіреді. Жалпы алғанда, көшбасшы-бұл жетекші, беделді 
адам, оның жеке әсері оған маңызды рөл атқаруға мүмкіндік береді. Белгілі 
ойшылдар, саясаткерлер, кәсіпкерлер айтқан көшбасшылықтың көптеген 
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Лидер =  
қайда бару 
керектігін білу + 
басқаларды өз 
артынан жүруге 
шабыттандыру 
мүмкіндігі 
 

жеке анықтамалары бар. Ұлы француз революциясының жетекшілерінің бірі 
МаксимилианРобеспьер былай деп жазды: "көшбасшының екі маңызды 
қасиеті бар: біріншіден, ол бір жерге барады, 
екіншіден, ол адамдарды ертіп жүре алады.»Біз бұл 
анықтаманы қарапайым формула түрінде білдіреміз:   
     Көшбасшы = қайда бару керектігін білу + 
басқаларды өз артынан жүруге шабыттандыру 
мүмкіндігі. 
 Бұл анықтаманың екінші бөлігі көшбасшылықты басқарудан 
ажыратады. Бұл екі ұғым жиі анықталады. Алайда, олар бірдей емес.  
 Менеджер (жетекші) - "жоғарыдан" тағайындалған ресми Көшбасшы, 
ол адамдарды қолданыстағы ережелер мен нұсқауларға сәйкес басқарады. 
Классикалық мысал - жұмыстағы бастық. Оны біреу басшы етіп 
тағайындады, ал қызметкерлер онымен санасуы керек. Бейресми 
көшбасшылық, әрине, адамдардың жеке қарым-қатынасы процесінде, 
олардың "таңдағанына"деген сенімі мен жанашырлығына негізделген. 
Адамда берілген басқару құқығынан жоғары біреу жоқ, дегенмен, бір топ 
адам оған осы құқықты береді және оның соңынан ереді. "Көшбасшы ашық 
әрекет етеді, бастық – жабық есіктің артында. Көшбасшы басқарады, ал 
бастық басқарады "(Теодор Рузвельт) 
 Көшбасшылық адам өмірі мен қоғамның әртүрлі салаларында 
кездеседі. Саясаттағы көшбасшылар-бұл мемлекет және үкімет басшылары, 
саяси партиялар мен қозғалыстардың жетекшілері. Бизнес пен менеджментте 
- табысты кәсіпкерлер мен топ-менеджерлер. Дін саласында, спортта, Еңбек 
және оқушылар ұжымдарында, отбасында көшбасшылар бар. Сондай-ақ, кез-
келген төтенше, ерекше жағдайда (табиғи апат, техногендік апаттар) 
жауапкершілікті өз мойнына алып, адамдарды тыныштандырып, 
ұйымдастыра алатындарға қажеттілік туындайды. Барлық көшбасшылар 
басқаларды басқару қабілетін біріктіреді. Көшбасшының жеке қасиеттеріне 
оның артында жүргендердің әл-ауқаты, дамуы және болашағы байланысты. 
 
 Адамзаттың ұлы ұстаздары тиімді басқару және лайықты 
көшбасшылық туралы 
 Философтар, ғалымдар, жазушылар әр 
уақытта билеушінің рөлі мен лайықты 
көшбасшылықтың мәні туралы ойланған. 
Моральдық философияның негізін қалаушы, 
ежелгі грек философы Сократ (б.з. д. 469-399 
ж. ж.) философтармен, саяси қайраткерлермен 
және қарапайым Афина азаматтарымен әйгілі әңгімелерінде шынайы және 
жақсылықтың мәні туралы түсінігін тек бірлікте ашты. Ақыл шындықты тек 
жақсылыққа, сұлулыққа, сенім мен махаббатқа сүйене отырып аша алады. 
Сократ шынайы құндылықтарды саясаткер, қолбасшы немесе қарапайым 
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адам болсын, әр адам үшін нақты білімді құрайтын жанның қазынасы ретінде 
анықтады. 
 Ұлы Конфуций (б.з. д. 356-323 ж. ж.) адамгершілік пен моральдық 
парыз туралы, білім мен махаббат туралы, "асыл күйеу" деген не, яғни өз 
жанының жоғары ойымен өмір сүретін және ортақ игілікке ұмтылатын адам 
туралы айтты. Конфуций "жоғары ойлы ер адамдар мен адамзатқа толы 
адамдар өмірлерін сақтау үшін адамзатқа зиян келтіруге келіспейді, бірақ 
олар тек адал және адам болу үшін өздерін құрбан ете алады"деп сенді.[13] 
асыл күйеулердің мақсаты - халықтың игілігіне қамқорлық жасау, Конфуций 
шәкірттерін дәл осы мақсатта дайындады. Яғни, Конфуций рухани-
адамгершілік білім арқылы өз халқының нағыз көшбасшыларын дайындады. 
Мұғалім әр адамның "асыл күйеу" болу мүмкіндігі бар екенін, бұл 
таңдалғандардың тағдыры емес екенін баса айтты. Көктегі рухани-
адамгершілік заңдарға негізделген тәрбие мен білім берудің жақсы жүйесін 
жетілдіруге жеке тілек қажет. [32] 

Тағы бір қытайлық данагөй Лао Цзу (б.з. д. VI-V ғғ.) "Дао де 
цзин"кітабында ағартушылық Нұсқаулық туралы ойларын ашты. Кітап 
бастапқыда ежелгі Қытайдың саясаткерлері мен басшыларына арналған. Осы 
күнге дейін ол Қытайдағы сүйікті даналық кітаптарының бірі. Джон 
Хайдердің аудармасы мен түсіндірмесінде ұсынылған осы кітаптан үзінділер: 

"Лидер үйретеді тезірек үлгісі қарағанда шақыра отырып, басқа да 
керек түсуі. 

Аспан мен жер тұрақты, өйткені олар өзімшіл және өзімшіл емес, 
бірақ барлық жаратылыстың мүддесі үшін бар. Мұны білетін дана 
көшбасшы өзінің эгоцентризмін бақылауда ұстайды және осылай жасау 
одан да тиімді болады.  

Ағартылған басшылық-бұл өзімшілдік емес, өзін-өзі сүйу емес, қызмет. 
Егер көшбасшы барлығының әл-ауқатын өзінің әл-ауқатынан жоғары қойса, 
жұмыс істейді және ұзақ өмір сүреді.  

Көшбасшы үшін үш қасиет баға жетпес: 1. барлық жаратылыстарға 
жанашырлық; 2. материалдық қарапайымдылық немесе модерация; 3. 
теңдік немесе қарапайымдылық сезімі. 

 Дана көшбасшы рухани мінез-құлықтың үлгісін жасайды және рухани 
құндылықтармен үйлесімді өмір сүреді. Көшбасшы барлық жаратылыспен 
адалдық пен тұтастықтың күшін көрсетеді".[8] 
      Ортағасырлық шығыс философиясының ірі өкілдерінің бірі Әбу Насыр 
Әл-Фарабидің (870-950 жж.) ой-пікірлерінен біз ізгілікті қаланың билеушісі 
қандай болу керектігі туралы нұсқаулар табамыз. Ол көптеген қасиеттерге ие 
болуы керек, ең алдымен ар-ождан, білім, терең ойлау қабілеті. Билеуші әділ 
болуы керек, жалпыға ортақ игілікке қамқорлық жасауы керек, өз халқына 
тәлімгер болуы керек. Әл-Фараби билеушінің бойында болуы керек он екі 
қасиетті тізімдейді, олардың ішіндегі ең маңыздылары: шындыққа деген 
сүйіспеншілік, өтірікке деген өшпенділік, лайықты жан мен абыройға ие 
болу, ақшаға және дүниелік өмірдің басқа да атрибуттарына деген 
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жеккөрушілік, әділеттілікке деген сүйіспеншілік, батылдық, батылдық, 
батылдық, қорқақтықтың болмауы. Мемлекеттің түпкі мақсаты-Жалпыға 
ортақ игілік, оған жол - ғылым және рухани-адамгершілік білім [11]. 
      Ұлы Абайдың мұрасы тек Қазақстанда ғана емес, 
бүкіл әлемде шынайы көшбасшылық идеяларын 
дамытуда ерекше орын алады. Көшбасшының рөлі мен 
жауапкершілігі туралы Абай Құнанбаев (1845-1905 жж.) 
былай деді: "алда келе жатқан қателікке жол беруге 
болады, бірақ оның салдарын өзінен кейін келе жатқан 
адам бастан кешіреді". Абай ағартылған және 
адамгершілік басқарманың жақтаушысы болды. Ол үшін 
менеджерлердің моральдық қасиеттері басқарудың 
белгілі бір ресми белгілерінен гөрі маңызды болды: "адамның қадір-қасиеті 
оның мақсатқа жету жолымен анықталады, оған жете ме, жоқ па"; "істің мәні 
емес, адамның мәні маңызды".[16]  
   Сонымен, біз әртүрлі дәуірлердегі адамзат мұғалімдері берген нұсқауларда 
әртүрлі ұлттық мәдениеттерде ортақ нәрсе бар екенін көреміз. Олардың 
барлығы адалдық, әділеттілік, жанашырлық, парызды ұстану, қоғамның 
игілігі үшін жеке игіліктерді құрбан етуге дайын болу сияқты көшбасшының 
рухани-адамгершілік қасиеттерінің маңыздылығын атап өтеді. Барлық ұлы 
ойшылдар жоғарғы рухани принципті және болмыстың жоғары рухани 
заңдылықтарын білумен сипатталды. Осы заңдарға сәйкес олар өз өмірлерін 
тек ілімдерімен ғана емес, сонымен бірге жеке үлгісімен де құрып, 
адамдарды өзін-өзі жетілдіруге шабыттандырды.      
 
 Тарихтағы ұлы тұлғалар мен шынайы көшбасшылар. Шынайы 
көшбасшылықтың мәні 
 Адамзат тарихында мыңдаған жылдар бойы Ұлы көшбасшылар деп 
аталатын көптеген танымал тұлғалар болды (және қазіргі уақытта да бар). 
Бұл атақты көшбасшылар, қолбасшылар, билеушілер, соғыс данышпандары. 
Бірақ олардың қайсысын ұлы адамдар және нағыз көшбасшылар деп атауға 
болады? Ұлылық, әрине, істермен анықталады, бірақ неге " кейбіреулердің 
істері әлі күнге дейін жарқырап, бүкіл халықтарды жарықпен жылытады, ал 
басқаларының істері зұлымдықты жалғастыруда?"(А. Елисов) [13] адам ісі - 
олар жақсы бола алады және жақсылыққа қызмет ете алады, немесе олар 
жаман болуы мүмкін, содан кейін жамандық жасайды. Және олардың қандай 
екенін бірден түсінбейтін адамдар бар. 
 Тарих табысты, білімді, үлкен күшке ие адамдардың жақсылық, 
әділеттілік идеалдарынан бас тарту арқылы қалай әрекет еткенінің көптеген 
мысалдарын біледі, бірақ олар іс жүзінде адамдарға үлкен жамандық 
әкелетінін білмей, үлкен бизнестің немесе өз елінің мүддесі үшін осылай 
жасады деп мәлімдеді 
 Ұлы қолбасшы Александр Македонскийді еске түсірейік (б.з. д. 356-
323 жж.). Жас кезінен бастап, ол жас жігіттің армандай алатын барлық 
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нәрселеріне ие болды: асыл шығу тегі, байлығы, керемет білімі. Командирлік 
талант пен жеке қасиеттер оны үлкен атақ пен күшке алып келді.  
   Бірнеше жыл жаулап алу кезінде көптеген елдер мен 
халықтарды өз билігіне бағындырып, үлкен империя құрып, 
күтпеген жерден 32 жасында түсініксіз аурудан қайтыс 
болды. Александрдың үлкен империясын македониялық 
қолбасшылар (диадохтар) бір-біріне бөлді.  
   Алайда, қолбасшының тарихтағы жетістіктері басқаша 
бағаланды, атап айтқанда көптеген ежелгі философтар жаңа 
жерлерді басып алуда үлкен және прогрессивті ештеңе 
көрмеді. Рим философы және мемлекет қайраткері Сенека 
Александрды белгісіз жерлерге менмендік пен қатыгездікке құмар болған 
және "өз құмарлықтарынан басқа бәрін бағындыруға тырысқан"бақытсыз 
адам деп санады. Александр өмірінің соңында әрқашан маңызды және 
маңызды деп санайтын нәрсенің мақсатсыздығы мен мағынасыздығын 
түсінгені туралы бірнеше аңыздар мен аңыздар сақталған. 
      Өлер алдында Александр Македонский оны жерлеу орнына қолдарымен 
ашық, бос алақандарын жоғары қаратып алып баруды өтінді. Бұл оның өсиеті 
болды: "адамдар, есіңізде болсын, Мен жарты әлемді жаулап алдым, бірақ 
бос қолыммен кетемін" [32].  
     Бұл тарихтан мысал, бірақ біз мұндай суретті осы күндері жиі көре 
аламыз. Бүгінгі таңда көшбасшылық көбінесе Үстірт түсініледі және барлық 
нәрселерде бірінші және сәтті болу қабілеті ретінде қарастырылады. Бұл 
ретте упускаются келген түрі сияқты маңызды сұрақтар:   

 қандай тәсілдермен (адал немесе арам, лайықты немесе лайықсыз) 
адамдар белгілі бір қызмет саласында жетістікке жетуге және 
көшбасшылыққа ұмтылады? 

 оларды қандай мотивтер қоздырады (өзімшіл немесе альтруистік)? 
 алда келе жатқан адамның іс-әрекеті әрқашан оның артында 

жүргендердің шынайы игілігіне ие бола ма? 
     Сондықтан шынайы көшбасшылық пен көшбасшылықты олардың 
амбициялары мен тілектерін қанағаттандыру ниетіне сүйене отырып ажырата 
білу қабілетін дамыту өте маңызды; шынайы табысты жалған, уақытша 
сәттіліктен ажырату және жақсылық пен жақсылықты жамандықтан 
ажырату.      
      Шынайы көшбасшылықтың не екенін түсіну үшін біз Махатма Гандидің 
шабыттандыратын өмір мысалымен танысамыз. 
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Мохандас Карамчанд (Махатма) Ганди 
 

"Мүмкін болашақ ұрпақ сенбейді,  
кәдімгі ет пен қаннан шыққан мұндай адам жер бетінде жүрді". 

Альберт Эйнштейн 
 
Мохандас Карамчанд Ганди (1869-1948) - адамзат тарихындағы ең 

үлкен көшбасшылардың бірі болған адам. Ол өз халқын тәуелсіздікке және 
ұлттық өзін-өзі анықтауға жетелейтін даналыққа ие 
болды.зорлық-зомбылық пен қантөгістен аулақ болу, 
сонымен бірге оған ең алдымен өзін-өзі ұстауға 
көмектесетін күшті мінез-құлық пен батылдыққа ие 
болды.  
  Қарапайым халық оны сүйіспеншілікпен 
"Махатма" деп атады, бұл "ұлы Жан"дегенді білдіреді. 
Отандастар өздерін осындай лайықты атаққа лайық 
емес деп санайтын және олардың жақсы өмірі үшін 
күреске көп күш берген қарапайым адамға үлкен 
құрмет көрсетті. Гандидің барлық лауазымдардан бас 
тартқанын және ешқашан Үндістанның президенті де, 
премьер-министрі де болмағанын бәрі бірдей біле 

бермейді. Ол өз елінің қарапайым азаматы болып қала берді, ол өмірінің 
соңына дейін өз иіріміне мата айналдырды. Бірақ ресми атақтар мен 
атақтардың болмауына қарамастан, бүкіл әлемде Махатма Гандидің есімі 
әулиелердің аттарымен бірдей құрметке ие.  
  Гандидің ұлылығы оның басшылығымен Үндістан Англияның отарлық 
үстемдігінен қарулы көтеріліс пен өлім соғысынсыз босатыла 
алатындығында көрінді. Оның зорлық-зомбылықсыз философиясы бейбіт 
өзгерісті жақтаушылардың қозғалысына әсер етті. Ганди Англияның 
экономикалық саясатына бейбіт қарсы тұру арқылы, бейбіт саяси келіссөздер 
арқылы, елдің заңдарын бұзбай, Англияның Үндістаннан кетуге мәжбүр 
болуына қол жеткізді. Ганди бұл әлемнің мықты адамдарын әлсіз және 
езілген жеңілісін мойындауға мәжбүр етті.  
  Мохандас Карамчанд Ганди 1869 жылы 2 қазанда елдің солтүстігінде, 
әкесі Бас министр болған Порбандер княздігінде дүниеге келді. Отбасы өте 
діни, рухани өмір сүрді, дәстүрлерді қатаң сақтады. Үнді дәстүрі бойынша, 
Мохандас кастурибайдың құрбысына өте ерте үйленді, ол төрт ұлына өмір 
берді.  
  19 жасында Ганди Англия астанасында заңгер мамандығын алу үшін 
Лондонға кетті. 1891 жылы ол адвокат дипломымен отанына оралды, бірақ 
оның кәсіби саладағы қызметі ол күткен нәтиже бермеді, сондықтан 1893 
жылы Жас заңгер Оңтүстік Африкаға кетіп, үнді сауда фирмасында заң 
кеңесшісі болып жұмысқа орналасты. Шетелде ол біртіндеп үндістердің 
құқықтары қозғалысына қосылды. 
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   1915 жылы Ганди Үндістанға оралып, отаршылдыққа қарсы күресті 
бастады. Ол батыс өркениетінің барлық артықшылықтарын толығымен 
жоққа шығарды және отандастарын Ұлыбританияның экономикалық 
блокадасын білдіретін Британдық өндірістен бас тартуға шақырды. Ол 
айналдыру дөңгелегін Тәуелсіздіктің символына айналдырды және шетелден 
Үндістанға әкелінген матаны пайдаланбау үшін матаны айналдыра бастады.  
  Ганди Үндістанның Ұлыбританиядан тәуелсіздігі үшін күресетін Үнді 
ұлттық конгресі - ИНК партиясына кірді. Тағы 1676 ж. Мохандас Ганди ИНК 
көшбасшысы болды. Ганди жариялаған күрес принциптері (тактикалық және 
идеологиялық) "сатяграхалар", "ақиқаттағы табандылық" - зорлық-
зомбылықсыз әрекеттерге негізделген қарсылық деген атпен кеңінен танымал 
болды. Гандиді бірнеше рет түрмеге жапты, бірақ Гандидің заңсыз 
әрекеттерінің болмауы судьялардың оны кінәсіз деп мойындауға және 
босатуға мәжбүр болуына әкелді. Ганди Англияда керемет заңгерлік білім 
алды және өзінің адвокаты бола алады.  
  Гандидің дүниетанымының қалыптасуына, атап айтқанда, Лев 
Николаевич Толстойдың зорлық-зомбылықпен зұлымдыққа қарсы тұру 
туралы ілімі айтарлықтай әсер етті. Өз уақытында Жас, ешкімге белгісіз 
студент Ганди сол кезде әлемге әйгілі жазушы Лев Николаевич Толстойға 
хат жазғанын білетіндер аз. Лев Николаевич Гандидің жауабын бірнеше 
параққа жазды. Ганди бұл хатты соңғы күндерге дейін сақтаған. Бұл хатта 
Толстой зұлымдыққа зорлық-зомбылықпен және шынайы жанқиярлық 
махаббатпен қарсылық білдірмеу туралы былай деп жазды: "Махаббат, яғни 
адам жанының бірлікке деген ұмтылысы және осы ұмтылыстан туындайтын 
іс-әрекет-бұл адам өмірінің ең жоғарғы және жалғыз заңы, оны әр адам біледі 
және сезінеді, ол әлемнің жалған ілімдерімен шатастырылғанша біледі. Бұл 
заң барлық үнді, қытай және еуропалық, грек, рим данагерлері деп 
жарияланды»    Зорлық-зомбылықсыз принципті дәйекті түрде 
жүзеге асыру бірнеше рет ауыр сынақтарға ұшырады және Гандиді 
Конгреске қарсы қойды, ол мұндай стратегияны сыртқы саясатқа таратуды 
қажет деп санамады. Бұл мәселедегі түбегейлі айырмашылықтар және 
ымыралы шешімдер 1940 жылдың жазында және 1941 жылдың қысында 
Ганди, куәгерлердің айтуы бойынша, үлкен психикалық қайғы-қасіреттің 
құнын берді.    Британдық үстемдікке қарсы күрестің 
шарықтау шегі 1947 жылы Үндістан жаулап алған тәуелсіздік болды.  
  Махатма Ганди әрқашан үндістер мен мұсылмандар арасында 
бейбітшілік пен түсіністікке қол жеткізуге тырысты. Ол: "мұсылман және 
индуизм-Менің Үнді анамның екі көзі. Оны бір көзден қалай айыруға 
болады?». Махатма Ганди мағынасыз зорлық-зомбылықты тоқтатуға 
шақырды, бірақ барлық әрекеттер нәтижесіз болды, содан кейін 1948 
жылдың қаңтарында ол аштық жариялады. Көшбасшыға деген үлкен 
сүйіспеншіліктен екі соғысушы тарап ымыраға келу туралы келісім жасады. 
Алайда, 1947 жылы бұрынғы британдық колонияның Үндістан мен Пәкістан 
Республикасына бөлінуі болды, бұл Ганди үшін үлкен ауыртпалық болды.  
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Шынайы көшбасшылық-
бұл бүкіл қоғам мен жалпы 
адамзатқа жақсылық 
әкелетін ақиқат, махаббат 
және әділеттілік 
идеалдарына қызмет етуге 
негізделген көшбасшылық. 

  1948 жылы 20 қаңтарда Гандиде қастандық болды: оның жанында үй 
бомбасы жарылып, ешкімге зиян тигізбеді. 78 жастағы Ганди күшейтілген 
күзеттен үзілді-кесілді бас тартты және 30 жылы 1948 Қаңтарда оның өмірін 
террорист атқан үш оқ кесіп тастады. Соңғы қимылдармен Махатма Ганди 
өзінің өлтірушісіне кешірім беретінін айтты [32].  

 
*** 

 Сөз ретінде біз Махатма Гандидің кейбір ойларына жүгінеміз және 
оларды ойлау үшін өзімізге бағыттаймыз: 

 Біріктіру барлық өмір сүретін жер бетіндегі мүмкін емес өздігімен 
тазару. Өзін-өзі тазаламай, зорлық-зомбылықсыз заңды сақтау Бос арман 
болады. 

 Егер сіз болашақта өзгергіңіз келсе-қазіргі кездегі өзгеріс болыңыз.  
 Бізді құртады-қағидатсыз саясат, ар-ұждансыз ләззат, жұмыссыз 

байлық, мінезсіз білім, мораль жоқ бизнес, адамгершіліксіз ғылым және 
құрбандықсыз дұға. 

 Жоқ, терең сеніммен айтылған, Иә қарағанда жақсы, тек қуанту 
үшін айтылған немесе одан да жаманы, проблемаларды болдырмас үшін.  

 "Көзге көз салу" Қағидасы бүкіл әлемді соқыр етеді. 
 Кешіре білу-күшті қасиет. Әлсіздер ешқашан кешірмейді. 

  
 Сонымен, шынайы көшбасшылық-бұл 
бүкіл қоғам мен жалпы адамзатқа жақсылық 
әкелетін ақиқат, махаббат және әділеттілік 
идеалдарына қызмет етуге негізделген 
көшбасшылық. 
  
 Шынайы көшбасшылардың 
айырмашылығы - бұл:  
 - шынайы көшбасшылар өз өмірлері үшін қорқып қана қоймай, кез-
келген уақытта өз өмірлерін адамдардың игілігі үшін құрбан етуге дайын; 
  - шынайы көшбасшылар билікке ұмтылып қана қоймай, жоғары 
лауазымдардан, құрмет пен даңқтан жиі бас тартады (М. Ганди барлық 
атақтар мен лауазымдардан бас тартты, ч. Айтматов Қырғызстан президенті 
қызметінен бас тартты); 
  - шынайы көшбасшылар жеке пайдаға ұмтылып қана қоймай, ақиқат 
пен әділеттілік үшін байлықты, күшті және тіпті өмірді құрбан етуге дайын 
(мысалы, А. Линкольн Құлдықты жою және Американың қара-ақ 
тұрғындарының теңдігі туралы заң енгізу үшін барлығын құрбан етуге дайын 
болды);  
 - шынайы көшбасшылар бүкіл өмірін адамдарға терінің түсімен де, 
ұлттық немесе діни көзқарастарымен (мысалы, Тереза ана) бөліспей-ақ 
қызмет етуге арнады); 
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 - шынайы көшбасшылар шын жүректен сүйеді және оларды қорқыныш 
пен пайдадан емес, жүректің қалауымен қадағалайды;  
 - нағыз көшбасшылар ой, сөз және іс бірлігінде өмір сүреді;  
 - шынайы көшбасшылар адамдарды шабыттандырады және өздеріне 
сенуге көмектеседі. [1, бет] 
 Жоғарыда айтылғандардың бәрін келесі сөздермен қорытындылауға болады: 
ұлы көшбасшы өзі үшін, ал шынайы көшбасшы басқалар үшін бар.  
 
 Нағыз көшбасшының қасиеттері 
 Канадалық жазушы Робин Шарма " көшбасшылық - бұл өмір 
философиясы. Керемет көшбасшы тек компания басшысы немесе менеджер 
ғана емес, қамқор мұғалім, ынталы зерттеуші және нәзік ана бола алады. 
Бірақ сонымен бірге бәрі өзін-өзі басқаруға және өзін-өзі тануға 
көмектесетін өзін-өзі тәрбиелеуден басталады". 
 Көрнекті шынайы көшбасшылардың өмірі мен қызметін зерттей 
отырып, олардың барлығында Мінез мен білімнің бірнеше әмбебап 
қасиеттері бар екенін білуге болады. Бұл қасиеттерді топтарға бөлуге болады 
және сипаттың әр компоненті бір-бірін қолдайтын, белгілі бір тепе-теңдікті 
тудыратын тұтас құрылым түрінде көрнекі түрде ұсынылуы мүмкін [32]. 
Әрбір көшбасшы үшін мұндай тепе-теңдік ерекше.  
 

 
 
 Схемада біз бес топты көреміз және бұл кездейсоқ емес, өйткені 
қасиеттердің әр тобы бес Мәңгілік, жалпыадамзаттық құндылықтардың 
бірінің сипатындағы көрініс: шындық, махаббат, әділ мінез-құлық, 
бейбітшілік, зорлық-зомбылық емес. 
 Осылайша, біз шынайы көшбасшының барлық қасиеттері 
абсолютті рухани құндылықтармен байланысты екенін көреміз. Бұл 
құндылықтар әрқайсымызға туғаннан бастап тән және жүректен шыққан. 
Демек, әр адам бастапқыда шынайы көшбасшылық әлеуетіне ие.  
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 Жалпыадамзаттық құндылықтарды түсіну мен дамытудың өзі, ой, сөз 
және іс бірлігі арқылы мінезді жетілдіру - бұл өзінің адами және 
көшбасшылық әлеуетін ашу.  
 Негізгі сапасы шынайы көшбасшы – бұл риясыздық ханымы 
лауазымының иегерімін. Ол өзі үшін және басқалар үшін емес, бүкіл 
адамзаттың мүдделері үшін ең жоғары идеалдардан әрекет етеді. 
Жанқиярлық-бұл адам бойындағы ең жақсы және адамгершіліктің 
таусылмайтын көзі. Ол адам өзінің өмір сүру мақсаты ретінде мойындайтын 
керемет идеалға негізделген. Жанқиярлықтың құндылық ретіндегі орталығы-
махаббат-әр адамның жүрегінде өмір сүретін сөзсіз махаббат. 
  Адамдарға риясыз қызмет ету-нағыз көшбасшының өмірлік негізі. 
"Басқаларға жарқыра, жанарың", – дейді дәрігерлердің ежелгі анты. Бұл 
шындық шынайы көшбасшылар мен олардың ізбасарларын 
шабыттандырады, адамдардың жүректерін жақсартады, адамның шынайы 
қадір-қасиетін оятады. Нағыз көшбасшы үшін нағыз бақыт – адамдарға, 
қоғамға, әлемге қызмет ету.  
   
 Қалай нағыз көшбасшы? 
 Өмір біздің әрқайсымызға өзінің адами мақсаты мен көшбасшылық 
әлеуетін іске асыру үшін көптеген мүмкіндіктер береді. Адам не істесе де, ол 
әрқашан және барлық жерде бастама көтеріп, жауапкершілікті сезініп, 
шеберлікке жетіп, көшбасшы бола алады. 
 Шынайы көшбасшылық, ең алдымен, өзін-өзі танудың, өзін-өзі 
дамытудың және өзіне, оның сипатына қатысты үздіксіз ішкі жұмыстың 
нәтижесі. Ой толғау, рухани Еңбек, жақсы адамгершілік қасиеттерге қол 
жеткізуге ұмтылу біздің өмірімізде, шығармашылығымызда, мансабымызда 
және бизнесімізде оң өзгерістерді белсендіреді.  
 Бұл туралы жазушы Андрей Жалевичпен ойлаңыз. Автор неге 
шақырады? Оның кеңестерінің басты мәні неде? Мәтінде ұсынылған 
мәлімдемелердің қайсысы сіз үшін ең өзекті?  
 
 

Өзіңізден бастаңыз 
"көшбасшының даналығы"кітабынан» 

А. Жәлелұлы 
 

 Табиғаттағы барлық нәрсе "ішкі жағынан" дамиды: дән соншалықты 
өсіп шығады, гүл соншалықты гүлдейді, сондықтан барлық тіршілік иелері 
туады, сондықтан табиғатта бәрі пайда болады. Ішінен сыртқа! Сондықтан 
кез-келген шынайы, шын мәнінде тұрақты даму өзін-өзі дамытудан басталуы 
керек.  
 Кез келген басқару-өзін-өзі басқарудан. Тиімділіктің кез – келген өсуі 
жеке тиімділікті арттырумен байланысты. Шынайы білім әрқашан өзін-өзі 
танудан басталады. Кез – келген талдау-интроспекциядан. Кез – келген 
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бақылау-өзін-өзі бақылау. Кез келген диагностика – сағат көрсеткіштерінің 
өздігінен диагностикасының. Кез – келген ұйым өзін-өзі ұйымдастырудан 
тұрады. Кез келген мәдениет-ішкі мәдениеттен. Кез – келген нақты пән-ішкі 
пәннен. Кез келген шынайы байлық-ішкі рухани байлықтың жинақталуымен. 
Кез келген мотивация-өзін-өзі ынталандыру. Кез – келген сапаны жақсарту-
мінез-құлық қасиеттерін дамыту арқылы. Кез келген ірі, шын мәнінде 
маңызды жобаны іске асыру өзін-өзі жүзеге асыру қадамдарынан басталуы 
керек. Ең жақсы білім-бұл өзін-өзі тәрбиелеу. Кез-келген тәрбие өзін-өзі 
тәрбиелеуден басталуы керек. Адамдардың кез-келген шабыты-өзіңнің 
шабытыңнан! Тек өзі жанып тұрған адам басқа адамға от жаға алады.  
 Шынайы тазалық ішкі тазартудан басталады, шынайы экология ой 
экологиясынан, сана экологиясынан басталуы керек. Кез-келген жанжалды 
нақты жою өз ішіндегі жанжалды жоюдан басталады. Кез-келген сәтті 
жиналыс ішкі жиналыстан басталады. Кез-келген нақты қалпына келтіру 
біздің санамызды сауықтырудан басталады. 
  Шынайы махаббат жүрегінде махаббат табудан басталады. Кез-келген 
шынайы күлімсіреу ішкі күлімсіреуден басталады. Кез – келген нақты 
Бостандық ішкі бостандыққа ие болудан басталады, кез-келген шынайы 
әлем-өз ішінде бейбітшілік, жүрегіндегі бейбітшілік. Кез-келген шынайы 
бақыт біздің ішімізде туады. Кез-келген үлкен өнертабыс адамдарға 
шындықтың ішкі ашылуы ретінде түсінік ретінде берілді. Кез-келген 
(сыртқы) жұмыс өздігінен (ішкі) жұмыс жасаудан басталуы керек! Өмірдегі 
кез-келген оң өзгерістер санадағы оң өзгерістерден басталады! Сіз не 
істесеңіз де, өзіңізден бастаңыз! Сіз не іздесеңіз де, іздеуді өзіңіз бастауыңыз 
керек! 
  

*** 
Сонымен, сіз шынайы көшбасшылықтың негіздерімен танысып, 

әрқайсымыз, қандай да бір жолмен, айналада болып жатқан оқиғаларға 
жауапты екенімізді білдіңіз. Бірақ алған білім-бұл алғашқы қадам. Шынайы 
көшбасшылықтың мысалдары сізді білімді іс жүзінде қолдануға 
шабыттандырады, жақын адамдарға, қоғамға, мемлекетке және адамзатқа 
жақсылық пен өркендеу әкелетін қызмет саласында адами әлеуетіңізді 
анықтауға және іске асыруға көмектеседі деп үміттенеміз. 
 

 
 Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 
 

1. Көшбасшы деген кім? Айырмашылығы көшбасшысы жылғы 
басқарушының (басшысының)? 

2.Өткеннің ұлы ойшылдарының шынайы көшбасшылық туралы 
идеяларын не біріктіреді? Олардың нұсқаулары бүгінде өзекті ме? Неліктен?  

3. Нағыз, лайықты көшбасшылықтың мәні неде? Шынайы 
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көшбасшыларды көптеген танымал тұлғалардан не ерекшелендіреді?  
4. "Көшбасшы ұлылыққа ұмтылып, қызметке адал" деген параграфтың 

эпиграфына түсініктеме беріңіз (А. Дианин-Хавард). Бұл қандай 
көшбасшылық туралы айтады? 

5. Қалай ойлайсыз, көшбасшы туады немесе айналады? Біздің 
әрқайсымыз нағыз көшбасшыны қалай тәрбиелей аламыз? 

6. Махатма Гандидің" сіз әлемде жасағыңыз келетін өзгерісті 
енгізуіңіз керек!». Бұл мәлімдемеде шынайы көшбасшының қандай сапасы 
көрінеді? 
 

Практикалық тапсырма: 
1тап сырма. Көшбасшы мен көшбасшының негізгі стратегияларының 

матрицасын құрыңыз: 
 

 
 

Тізімде көрсетілген позицияларды қолданыңыз немесе өзіңіз жасаңыз: 
* Әкімші *Инноватор * шабыттандырады * тапсырады * өз мақсаттары 

бойынша жұмыс істейді * басқалардың мақсаттары бойынша жұмыс істейді * 
дәлелдерді қолданады * жеке мысалды қолданады * идеалдарды алға 
жылжытады * амбицияны алға жылжытады * өзімшілдік мүдделері бар * 
немқұрайды * сенім артады * басқарады * кәсіби * Энтузиаст * істі дұрыс 
жасайды *дұрыс іс жасайды *құрметтейді *сүйеді *жүйеге сүйенеді * 
адамдарға сүйенеді *қозғалысқа серпін береді * қозғалысты қолдайды 

 
2 тапсырма. Ұлы ойшылдардың бірінің өмір тарихын зерттеңіз. 

Адамзаттың ұлы мұғалімдері деп аталатындардың негізгі өмірлік принципін - 
ой, сөз және іс бірлігін ашып, ол туралы презентация дайындаңыз. 

 
3 тапсырма."Сіз тарихта із қалдыра аласыз немесе мұра 

аласыз"деген тіркес бар. Сіз оның мағынасын қалай түсінесіз? 
Адамзат тарихындағы белгілі көшбасшыларды еске түсіріңіз: 

Александр Македонский, Шыңғысхан, Ұлы Петр, Наполеон Бонапарт, 
Авраам Линкольн, Лев Толстой, Абай Құнанбаев, Владимир Ленин, Махатма 
Ганди, Иосиф Сталин, Тереза ана, Мартин Лютер Кинг, Шыңғыс Айтматов. 
Сіз олардың қайсысын мәлімдеменің бірінші бөлігіне жатқызар едіңіз? Ал 
екінші кімге? Неліктен? 

Қандай атауларға қатысты қиындықтар туындады? Осы адамдардың 
өмірі мен істері туралы көбірек білуге тырысыңыз. 

Ақын Леонид Мартыновтың сұрағына қалай жауап бересіз? 
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Айтшы: 
Сіз қандай із қалдырасыз? 
Із, 
Паркет сүрту үшін 
Және косо кейін қарады, 
Немесе көрінбейтін берік із 
Көптеген жылдар бойы біреудің жүрегінде? 

 
4 тапсырма. Көшбасшылық қасиеттерді тәрбиелеу бойынша ішкі 

жұмыстың тиімділігін растайтын өз өміріңізден немесе жақындарыңыздың, 
таныстарыңыздың өмірінен үлгі алыңыз. 

 
 5 тапсырма. Сауалнама сұрақтарына жауап беруге тырысыңыз. Бұл 

сіздің өміріңізде шынайы көшбасшының қандай қасиеттерін көрсететініңіз 
туралы ойлануға көмектеседі. [1, 37 бет] 

 
Сауалнама 

1. Сіз шынайы махаббатты сезінесіз: өзіңізге (1Б); отбасыңызға (1б); 
ешкімге (0б); адамдарға (1Б). (Керегінің астын сызу керек). 

2. Сіз өзіңізді оқшауланған адам емес, отбасы (0.5 б); командалар (0.5 
б): колледж (1Б); мемлекет (1б); адамзат (1Б) сияқты үлкен және маңызды 
нәрсенің бір бөлігі ретінде білдіңіз бе? Егер" иә " болса, онда керегінің астын 
сызу керек, бірнеше жауаптың астын сызуға болады (балдар жинақталады). 
Жауап жоқ - (0б). 

3. Сіз ішкі тыныштықты, үйлесімділікті жиі сезінесіз бе? Жиі жеткілікті 
(1B); кейде(0.5 B); ешқашан (0b). (Керегінің астын сызу керек). 

4. Ашу, тітіркену, ашулану, реніш сезімдері әдетте: тез өтеді (1Б); 
ақыл-ойдың бақылауында (1б); ақыл-ойдың бақылауынан шығады (0б); ұзақ 
уақыт бойы тереңдікте қалады (0); Бұл туралы ойламады (0.5 б). (Керегінің 
астын сызу керек). 

5. Сіздің ойыңызша, үйлесімділік, махаббат пен сұлулықтың қайнар 
көзі сыртқы әлемде (0.5 б) немесе адамның ішкі әлемінде (1Б) орналасқан ба? 
Жауап: білмеймін (0б). 

6. Сіз өз мақсатыңызға, өзіңізге, мүмкіндіктеріңізге сенесіз бе? Иә (1Б). 
Жоқ (0б). Менің өзіме деген сенімім тұрақсыз, жағдайға байланысты (0.5 б). 
 7. Сіз риясыз махаббатқа, адал достыққа, әділеттілікке сенесіз бе? ИЯ 
(1Б); жоқ (0б); мен тізімделгендердің біреуіне сенемін (0.5 б); Мен өз 
өмірімде тізімделгендердің ешқайсысын кездестірмедім (0б) 

8. Сіз ата-ана (0.5 б); ел (1Б); табиғат (1Б); адамзат (1Б) алдында өз 
парызыңызды және жауапкершілігіңізді сезінесіз бе; Мен ешкімге (0б) 
қарызымды сезбеймін (керегінің астын сызу керек). 

Баллдарды қосыныз. 
Нәтижелерді декодтау келесі схема бойынша жүзеге асырылуы мүмкін: 
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0-4 балл - сіздің адамның рухани-адамгершілік әлеуетіңіз іс жүзінде 
ашылмайды, сондықтан сіз нағыз көшбасшының әлеуетін іске асыру үшін 
мінезді жақсарту үшін көп жұмыс жасауыңыз керек. 

5-9 балл - сіздің рухани-адамгершілік әлеуетіңіз ішінара ашылады, 
өзіңізді білуді жалғастырыңыз, шынайы көшбасшының қандай әлеуетін іске 
асыру үшін мінезіңізді жетілдіріңіз. 

10-14 балл-жоғары рухани-адамгершілік өзін-өзі тану, сіз нағыз 
көшбасшының әлеуетін көрсетуге, өзіңізді жүзеге асыруға дайынсыз және 
сізге сәттілік тілейміз! 

 
6 тапсырма."Философиялық ойын немесе өзін-өзі қалыптастыру 

қызметіндегі "тик-нөлдер"мақаласын оқыңыз (о.Думчев). Онда американдық 
ағартушы және саясаткер БенджаминФранклин бір кездері қолданған өзін-өзі 
тәрбиелеудің қызықты тәсілі туралы айтылады. 

Егерсізнағыз көшбасшының қасиеттерін тәрбиелегіңіз келсе, 
осытәсілді қолданып көріңіз. Біраз уақыттан кейін бұл 
сабақтыңнәтижелерін жақындарыңызбен және достарыңызбен талқылауға 
болады. 

 
"Айтыңызшы, өзіңіз үшін жұмыс ойын бола ала ма? Өзін байсалды 

адам деп санайтын адамға бұл сұрақ біртүрлі болып көрінуі мүмкін ... және 
Мен бүгін ойынның өзін-өзі жақсартуға қалай қадам жасай алатындығы 
туралы сөйлескім келеді. Бірден Мен бұл панацея емес, тек бір әдіс деп 
айтуға асығамын. 

....Бенджамин Франклин өзін-өзі тәрбиелеуде өте қызықты тәсілге ие 
болды. Ол 13 ізгілікті таңдап, олардағы кемелдікке жетуді мақсат етті. Біз 
оның тәжірибесін негізге алып, оны дамыта аламыз. Еңбектермен жұмыс 
істеу бес минут, тіпті бір ай емес екенін түсініп, Мен сізге философиялық 
тренажерды ұсынамын. 

Қолмен немесе компьютерде белгі қойыңыз, оның сол жақ бағанына 
жұмыс істегіңіз келетін артықшылықтарды жазыңыз және айдың күндерін 
жоғарғы жолға қойыңыз. Планшеттің жасушаларында күн сайын кресттер 
немесе нөлдер пайда болады. 

Өзіңізден нақты не алғыңыз келетінін, күн сайын не іздегіңіз келетінін 
нақтылауды ұмытпаңыз. Ақыр соңында, егер сіз, мысалы, "сүйе білу" немесе 
"өзіңіз болу" қадір – қасиетін таңдасаңыз, онда сіз өзіңізді күнделікті бағалай 
алмайсыз-мұндай дағдылар өте баяу және біртіндеп алынады: "жоқ, кеше, 
дүйсенбіде мен әлі де сүйе алмадым және өзім болмадым, бірақ бүгін, 
сейсенбіде мен бұл дағдыға ие болдым және қауіпсіз түрде крест қоя 
аламын". - өкінішке орай, бұл нәтиже бермейді. 

Сондықтан Франклин тағы бір маңызды, менің ойымша, "Нұсқаулық" 
графигін енгізді. Мен оны "бұл қадір – қасиеттің менің өмірімде қалай 
көрінетінін қалаймын" немесе "көріністер"деп атайтын едім. 
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Бенджамин Франклин кестесінің мысалы 
 

Артықшыл
ықтары 

Көріністері 1.03 2.03 3.03 4.03 5.03 6.03 

Үнсіздік  Маған не басқа біреуге пайдалы 
болуы мүмкін нәрсені айту бос 
сөйлесуден аулақ болу керек.  

      

Тәртібі Барлық заттарыңызды өз 
орындарында ұстау 

      

 
Мысалы, "өзің болу" қадір – қасиетін әр күн үшін тапсырмамен 

нақтылауға болады: "шешім қабылдамас бұрын, келісіп, бас тартпас бұрын, 
мен 1-2 минут ойлануым керек-Мен шынымен солай ойлаймын ба (мен 
қалаймын), неге, мен қандай құндылықтарға сүйенемін". Бұл жағдайда күні 
бойы осы Ережені ұстанғаныңызды бақылау оңайырақ болады. 

Планшетте бір, екі немесе ең көбі үш жол болсын. Тәжірибе 
көрсеткендей, адамға үш сәттен артық назар аудару қиын. 

Кесте құрылған кезде және оған көп уақыт кетуі мүмкін, ойын 
басталады. 

Ойын тапсырмасы: күн сайын кестені толтыру керек, егер сіз өз 
жоспарыңызды орындай алсаңыз, крест қойыңыз, ал егер ол сәтсіз болса, 
нөл. Мұнда маңызды болып табылады тұрақтылық. Егер басында кестеде тек 
нөлдер болса, ұялмаңыз: олар сол жерде пайда болды – бұл кішкентай Жеңіс. 
Абсолютті жоғалту-бұл кесте жасалмаған немесе бос қалған кезде. Өзімнің 
көпжылдық тәжірибемнен айта аламын, егер сіздің планшетіңізде тек нөлдер 
болса да, сіз "апаттың ауқымын" немесе сіздің өміріңіздегі белгілі бір қадір-
қасиеттің көрінісі бар нақты жағдайды көре аласыз және оған назар аударуға 
үйренесіз. Бұл number one қадамы деп айтуға болады. 

Өзіңізге жұмыс істеудің осы және келесі кезеңі үшін бірнеше 
қарапайым ескертулер: кішкентай жеңістерге қуаныңыз, қажетсіз 
алаңдамаңыз, егер ол жұмыс істемесе, алдымен қажет болғанша бастаңыз. 
 Алғашқы қадам жасалып, сіз өзіңіздің керемет планшетіңізді үнемі 
толтырып отырғанда, number two қадамының уақыты келеді, атап айтқанда-
крест – нөлдер.  Елестетіп көріңізші кейіпкердің, мүмкіндігінше смешного 
және ол сізбен ойнауға, бұл образ кімнің кедергі сізге танытуға үздік, бұл 
бар. (Менде әр түрлі уақытта Федор ағайдың анасы Плюшкин және кеңестік 
"Мэри Поппинс"фильмінен сүңгуір қайыққа қамалған капитан болған.) 
Мұнда сізге қиял қажет. Болды? Содан кейін ойынды бастауға болады. 

Ойынның өзі қандай? Бұл қарапайым: егер сіз қатарынан бес крест 
тапсаңыз (бес күн қатарынан сіздің тақтайшаңызда кресттер бар) – сіз 
"Плюшкинді"жеңдіңіз. Егер бес нөл болса, онда ол жеңіске жетті. Егер солай 
болса, ашуланбаңыз және бас тартпаңыз, оған көз жұмып, келесі раундта – 
келесі аптада, келесі айда және т. б. 
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Ойындағы жеңіс... Сіз өзіңіздің "Плюшкинге" өкінген кезде есептеледі, 
өйткені ол ұзақ уақыт бойы бірде-бір раундта жеңіске жете алмады. ИЯ, 
кейде жеңіске жақын болды, бірақ сіз оны көтере алдыңыз. Мұндай ойын 
балалық шақ деп ойламаңыз және назар аударуға тұрарлық емес. Менің 
мұғалімім бір рет сабақта айтқандай,"біздің бүкіл өміріміз – бұл ойын, және 
ол ауыр ойлармен мүмкін емес". Ойнаңыз, достар, және ең жақсы шайқаста 
жеңіске жетіңіз – өзіңіз үшін ең жақсы шайқас". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



228
229 

 

 
§4.3 Қазіргі әлемдегі көшбасшылық 

 
 

 ХХІ ғасыр: шынайы көшбасшылар үшін жаһандық сын-қатерлер. 
 Жаһандану дәуіріндегі шынайы көшбасшылықтың ерекшеліктері.  
 Қазіргі әлемдегі шынайы көшбасшылардың мысалдары.  

 
 
 Бүгінгі таңда бізге тар мәселелерді шешетін көшбасшылар ғана 
емес, сонымен қатар планетарлық деңгейдегі мәселелерді шешуде 
жаһандық көшбасшылыққа қабілетті жаңа мега– және тіпті 

металшылар қажет.  
Андрей Жалевич,  

қазіргі жазушы 
 

 XXI ғасырдың жаһандық әлемі-адамзаттың жаңа жағдайы 
Егер сіз осы тармақтың негізгі идеясын қысқаша білдіруге 
тырыссаңыз, онда ол келесідей: Қазіргі әлемдегі нағыз көшбасшы – 

бұл әрқашан адамгершілік қасиеттерімен, жоғары мақсаттарымен және 
ұмтылыстарымен ерекшеленетін нағыз көшбасшы. Бірақ ХХІ ғасыр шынайы 
көшбасшыны жаңа сын-қатерлер мен проблемалардың алдына қояды, ол 
оларға абыроймен жауап беруге дайын. 
Өткен ғасырдың соңғы онжылдықтары мен бүгіннің басы әлемді 
айтарлықтай өзгертті.  ХХІ ғасырдағы адамзат өркениеті дамуының 
маңызды бағыттарының бірі-жаһандану. Бұл термин ағылшын сөзінен 
шыққан global (жаһандық, жаһандық) және жалпы мағынада бұл әлемнің 
біртұтас тұтастыққа – экономикалық, саяси және мәдени мағынада біртұтас 
кеңістікке айналуын білдіреді.  
 Экономикада бұл әлемдік нарық ауқымындағы интеграцияға және 
трансұлттық корпорациялардың үстемдігіне, саясатта – әлемдік саясатты 
демократияландырудың тұрақты үрдісіне және құқық рөлінің артуына 
байланысты. Мәдени қабатта жаһандану адамзаттың ортақ құндылықтар мен 
дүниетанымдарды дамытуға деген ұмтылысының күшеюінен, әртүрлі 
мәдениеттер мен әлемдік діндердің байланысы мен өзара әрекеттесуінен 
көрінеді.  
 Жаһандану процестері адамзат әлеміне жаңа сапа береді. Біздің көз 
алдымызда мемлекеттер мен халықтардың тағдыры бір - бірімен тығыз 
байланысты жаһандық әлемнің қалыптасуы жүріп жатыр, және бейнелі 
түрде айтқанда, біз бәріміз - "мұхиттардың кеңдігінде жүзіп жүрген бір 
қайықтың жолаушылары".  

Бұл жаңа әлем бұрын-соңды болмаған мүмкіндіктерді ашады: ғаламдық 
ақпараттық желілер адамдар арасындағы қашықтыққа қарамастан жедел 
байланыс орнатады; әр түрлі салаларда озық технологияларды енгізу 
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адамдардың өмір сүру сапасын едәуір жақсартады; сауданы ырықтандыру 
өркендеу, кедейлік пен кедейліктен арылудың жаңа жолдарын ашады. 
 Алайда, бұл жаңа әлемнің басқа жағы бар. Жаһандық әлем бүкіл әлем 
халқының өмірлік мүдделеріне әсер ететін жаһандық дағдарыстар мен 
проблемаларды тудырады және оларды шешу үшін әлемнің барлық 
мемлекеттерінің бірлескен күш-жігерін талап етеді.  
 2016 жылы Ядролық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық саммитте 
Қазақстанның " Манифест. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев: "ХХІ ғасырға барша адамзат жаһандық 
ынтымақтастықтың жаңа дәуірі ретінде үміт артты. Бірақ бүгінде бұл елес 
сиқыры болуы мүмкін. Әлемге тағы да қауіп төніп тұр және оның ауқымын 
бағаламауға болмайды".  
 Қазақстан басшысы жаңа соғыс қаупі мен халықаралық терроризм 
сияқты жаһандық проблемалар туралы айтып, барлық саяси көшбасшыларды 
бейбітшілікті сақтау үшін күш біріктіруге шақырды: "ХХ ғасырдағы 
адамзаттың үздік ақыл-ойлары адамдарға болашақ дүниежүзілік соғыста 
планетадағы барлық тіршілік иелерін жоятын ядролық қару міндетті 
түрде қолданылатынын пайғамбарлық түрде ескертті. Мемлекеттер 
арасындағы барлық даулар соғыстар арқылы шешілмейді және шешілмейді 
деген олардың ескертуі ХХІ ғасырда өте өзекті болып қала береді. Соғысты 
жою-адамзаттың ең күрделі өркениеттік міндеті. Бұл міндетті әлемдік 
көшбасшылар жаһандық күн тәртібіндегі басқа да проблемалар аясында 
абсолютті басымдық ретінде қарастыруға тиіс..... Өткен ғасырлардың 
қасіретті қателіктерінің қайталануына жол бермеу және әлемді соғыс 
қатерінен біржола арылту үшін бүкіл әлем үкіметтерінің, саясаткерлерінің, 
ғалымдарының, бизнесмендерінің, өнер қайраткерлерінің және миллиондаған 
адамдарының күш-жігерін біріктіру керек... Біз, мемлекеттер мен 
саясаткерлер көшбасшылары, адамзаттың болашағы үшін зор 
жауапкершілікте боламыз... Мен әлемдік көшбасшыларға және бүкіл 
халықаралық қоғамдастыққа ақыл-ойды тыңдауды сұраймын. Адамзатты 
жойқын соғыс қатерінен біржола арылту үшін қолымыздан келгеннің бәрін 
жасауымыз керек". 
 Жаһандық проблемалар әлсіреп қана қоймайды, сонымен бірге 
жаһанданудың өсуіне және ғылыми-техникалық прогрестің одан да жақсы 
жетістіктеріне байланысты жаңа қауіп-қатерлермен толықтырылады. 
Ресейлік ғалым Александр Чумаков былай деп жазады: "енді ядролық 
соғыстың қауіп-қатерлеріне, байлық пен кедейлік, демографиялық, 
экологиялық және басқа да ұзақ уақытқа созылған проблемалар арасындағы 
алшақтықтың артуына байланысты: халықаралық терроризм және 
трансұлттық қылмыс; жаһандық жылынумен байланысты климатқа 
антропогендік әсер; жасанды интеллект құру, өндірісті роботтандыру 
және заманауи технологияларды қоғамдық өмірдің барлық салаларына 
енгізу, бұл адамды машиналар мен техникалық өнертабыстарға қатты 
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тәуелді етеді, сонымен қатар кибернетика саласындағы қылмыстық 
әрекеттің мүлдем жаңа түрін жүзеге кеңістік".  
 Бүгінде әлемдік өркениеттің болашағы жаһандық проблемаларды шешу 
дәрежесімен анықталатыны анық.Жаһандану – бұл біздің уақытымызды, 
кемелділік емтиханын, көрегендікті, жалпы әлемдік қоғамдастық пен әр адам 
үшін даналықты сынайтын мәселе деп айтуға болады.  
 Және, бұрын-соңды болмағандай, қазіргі әлемде адамдарды ұлы 
мақсаттарға шабыттандыратын және адамзаттың жасампаз күштерін 
қозғалысқа келтіретін көшбасшылардың рөлі артып келеді. 
 
 2. Жаһандық бейбітшілік жағдайындағы көшбасшылық 
 Осы параграфқа эпиграф ретінде қазіргі жазушы Андрей Жалевичтің 
сөздері келтірілген. Оның бүгінгі қиындықтар мен шынайы 
көшбасшылардың жаңа сапасы туралы ойларын оқыңыз. Автордың 
пікірінше, қазіргі әлемдегі көшбасшылардың ерекше рөлі неде? 
 

 
Көшбасшы үшін жаһандық сын-қатерлер 

"көшбасшының даналығы"кітабынан» 
А. Жалевич 

 
 Бүгінгі таңда әлем күрделі проблемаларға тап болды және ол бізге 

белгілі бүкіл тарих үшін бұрынғыдан да күшті, адамзат алдында тұрған 
жаһандық міндеттер мен қазіргі заманның сын-тегеуріндерін жеңу және 
әлемдік қоғамдастықты оның одан әрі дамуының жаңа перспективаларына 
жетелеу үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға және жаңа мүмкіндіктерді 
пайдалануға қабілетті нағыз көшбасшыларға мұқтаж. Көшбасшылардың 
алдында бүгінгі күнгідей күрделі де ауқымды міндеттер ешқашан тұрған 
емес. 

 Сонымен бірге, көшбасшылардың бұл мәселелерді шешудің әртүрлі 
мүмкіндіктері ешқашан болған емес. Бірақ батыл бастама көтеріп, бүкіл 
адамзаттың болашағы үшін үлкен жауапкершілік алатын адамдар қажет... 

 Адам өмірінің барлық салаларында көптеген проблемалардың күрт 
көрінісі біздің өркениетіміздің жаһандық дағдарысы туралы қисынды 
қорытындыға әкеледі. Бұл дағдарыс бүгінде адам өмірінің барлық 
салаларында және салаларында көрінеді. 

Экономика 
* Энергетикалық дағдарыс 
* Қаржылық дағдарыс 
* Бюрократия мен сыбайлас жемқорлық мәселелері 
* Ресурстардың жетіспеушілігі және олардың тез таусылуы 
* Экономикалық соғыстар 
* Этика мен моральдан тыс бәсекелестік 
* Иррационалды сұраныс 
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* Салалық, корпоративтік және кландық мүдделер 
Халық 
* Демографиялық проблемалар (экономикалық дамыған елдерде халық 

санының азаюы / дамымаған елдерде халықтың көп болуы) 
* Денсаулық мәселелері, аурулар 
* Кедейлік және кедейлік мәселелері 
* Тамақтану мәселелері, аштық 
* Жұмыссыздық мәселелері 
* Салауатты емес өмір салты 
* Денсаулық сақтау мәселелері 
* Жаңа аурулардың пайда болуы 
Азық-түлік 
* Азық-түліктің химиялық ластануы (нитраттар, гербицидтер, пестицидтер) 
* Генетикалық түрлендірілген өнімдер 
* Тағамдық қоспаларды қолдану 
* Дұрыс емес және дұрыс емес тамақтану 
Қала мәселелері 
* Автокөлік кептелісі 
* Радиомагниттік ластану 
* Қалалардың көп қоныстануы 
* Өмір сүру жағдайлары: Шу, Газдану 
* Қалдықтар үйінділері және кәдеге жаратылмаған қоқыс 
Қоғам 
* Діндердің қарама-қайшылығы 
* Ұлтаралық қақтығыстар 
* Қылмыс және нашақорлық 
* Білім беру мәселелері 
* Әлемдік тәртіп жүйесінің дағдарысы 
* Құндылықтарды ауыстыру 
* Көшбасшылық мәселесі 
Саясат 
* Этика мен моральдан тыс саяси күрес 
* Қос стандарттар 
* Глобализм және нео-империализм 
• Сана айла-шарғы жасау 
* Неофашизм қаупі 
Мәдениет 
* Мәдени тозу 
* Адамгершілік пен мораль мәселелері 
* Өнер емес, "көрініс"» 
* Рухсыз ғылым 
* Құндылықтарды ауыстыру 
* Халықтың азғындауы 
Ресурстар 
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* Табиғи ресурстардың сарқылуы 
* Табиғи және адами ресурстарды ұтымсыз пайдалану 
* Тұщы судың болмауы 
* Азық-түлік тапшылығы 
Әлем мәселелері 
* Әскери қақтығыстар 
* Шағын мемлекеттердің ішкі істеріне араласу 
* Халықаралық терроризм 
* Ядролық және термоядролық қауіп 
* Биологиялық және химиялық қару 
* Ақпараттық соғыстар 
* Диктатуралар 
Экология 
* Өндірістің зиянды шығарындылары 
* Табиғи ортаға шамадан тыс жүктеме 
* Ластанған орта 
* Ластанудың жаңа түрлері 
* Жаһандық экологиялық апат қаупі 
 

Осы проблемалардың әрқайсысы бүгінде бүкіл адамзаттың алдында 
тұрған басқа да күрделі мәселелерді тудырады. Егер сіз олардың тізімін 
мұқият қарасаңыз, кез-келген ақылды адамға бүгінгі таңда адамзат 
өркениетін ғана емес, сонымен бірге планетамыздағы биологиялық өмірді де 
жою қаупі туралы мәселе туындайтыны белгілі болады. Кейде қарапайым 
табыс пен материалдық өркендеумен ғана емес, тіпті адамзаттың өмір 
сүруімен де байланысты мәселелерді шешу үшін жауапкершілікті кім 
мойнына алмайды! 

Бірақ заңды және әрине, өз-өзінен ендеше, бір сұрақ: "Қалай адамзат 
болып шықты бұл тоғысындағы туралы сөз болған соң бастауыш физикалық 
тіршілік? Адамдарды планетарлық апат кез-келген ақылды адам үшін айқын 
болатын осы маңызды сызыққа кім итермеледі? Бұл қазіргі уақытта адамдар 
өздерінің көшбасшылары деп санайтындардың ісі емес пе?» 

...Адамдардың алдында пайда болған қауіп экология немесе адамзаттың 
табиғатқа қатынасы мәселелеріне қатысты, ол қазіргі уақытта адамдарға 
қажет емес, тек ойлап табылған, қойылған, жасанды қажеттіліктер мен 
қажеттіліктерді қанағаттандыруға арналған тауарларды өндіру үшін 
ойланбастан пайдаланылады және аяусыз жойылады. Мұнда да, егер қазіргі 
жағдайды түбегейлі өзгерте алатын шынайы көшбасшылар болмаса, біз 
өзіміздің өзімшілдік мақсаттарымызда табиғат заңдарын елемейтін және 
планетаға нашар қарайтын басқа, бұрынырақ және техникалық дамыған 
өркениеттердің тағдырынан өтпейміз. 

....Сондықтан біздің планетамыздың гүлденіп, Жер бетінде өмір сүріп 
жатқан адамдарды бақытты көргісі келетін нағыз көшбасшылар 
көшбасшылықтың жаңа әдістері мен құралдарын игеріп қана қоймай, оның 
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Жаһандық дүниетаным мен 
планетарлық бағдарланған 
сана ХХІ ғасырдың нағыз 
көшбасшыларын 
ерекшелейді.  

негіздерін, философиясы мен идеологиясын қайта қарап, әлеуметтік, 
экономикалық және саяси қатынастардың жаңа, жақсырақ, әділ және 
үйлесімді жүйесін құруы керек. 

Сондықтан, бүгінде әлемге тар мәселелерді шешетін көшбасшылар ғана 
емес, сонымен бірге планетарлық деңгейдегі мәселелерді шешуде жаһандық 
көшбасшылыққа қабілетті жаңа мега - және тіпті металшылар қажет. 

 
*** 

Сонымен, жаһандық проблемаларды еңсеру жаңа көзқарасқа, түсінуге, 
ойлауға негізделген қазіргі заманғы 
көшбасшылардың бірлескен күш-жігерін 
қажет ететіні анық. Жаһандық дүниетаным 
мен планетарлық бағдарланған сана ХХІ 
ғасырдың нағыз көшбасшыларын 
ерекшелейді. Бірақ мұндай дүниетаным мен 
сананың негізі неде? 

Бұл сұраққа жауап іздеуде біз Рим клубының - халықаралық қоғамдық 
ұйымның негізгі идеяларына жүгінеміз, оның қызметі жаһандық мәселелерді 
зерттеуді ынталандыруға және оларды жеңудің шешімдерін іздеуге 
бағытталған. Ұйымды 1968 жылы Итальяндық менеджер және қоғам 
қайраткері Аурелио Печчей (1908-1984) - ерекше ақыл-ой адамы, ХХ 
ғасырдың көрнекті гуманистерінің бірі құрды. Ол адамзат жаңа жаһандық 
проблемалардың табалдырығында екенін алғашқылардың бірі болып 
түсінген адам. Оның басты мақсаты бүкіл әлемнің назарын аудару болды. 
Рим клубы әлемдік саяси, қаржылық, мәдени және ғылыми элитаның 
өкілдерін біріктіреді. 

Рим клубының жаһандық мәселелерді шешудің перспективалары туралы 
жалпы ұстанымы А. кітабының атауында көрсетілген. Печчейдің" адами 
қасиеттері " (1977 ж. Ұйымның негізін қалаушы сәттілік ең алдымен 
адамның қасиеттерін өзгерту арқылы мүмкін деп санайды."Көп жыл мен 
ой жүгірту жатырмыз, қандай қадамдар қабылдауға тиіс адам үшін 
свернуть с гибельного жолдары... Ол Ғаламның бірлігін түсінді және 
әлемдегі барлық нәрсені біріктіретін табиғи тәртіптің жеке элементтерін 
ашты. Алайда, бұл таным процесінде ол өзі үшін ең маңызды нәрсеге – өзінің 
әлеміне және ондағы орнына жеткілікті назар аудармады. Бұл қазіргі 
заманғы адамның Ахиллес өкшесіне айналды. 

Біз спортшылардың, ғарышкерлердің және астронавттардың жеке 
қасиеттерін жетілдіре алдық, машиналарды, құрылғыларды, 
материалдарды, тауық тұқымдарын, шошқаларды және жүгері 
сорттарын жетілдіре алдық, еңбек өнімділігін арттырдық, адамның тез 
оқу мүмкіндігін арттырдық, компьютерлермен сөйлесуді үйрендік. Бірақ біз 
ешқашан әлемдегі жаңа ұстанымымызды неғұрлым өткір қабылдауға, 
қазіргі кездегі күш туралы хабардарлықты арттыруға, жаһандық 
жауапкершілік сезімін және өз іс-әрекетіміздің нәтижелерін бағалау 
қабілетін дамытуға тырыспадық. Мен күмәнім жоқ, біз тек сынап көруіміз 
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Қазіргі заманғы 
көшбасшылардың жаңа 
жаһандық дүниетанымының 
негізі жалпыадамзаттық 
рухани-адамгершілік 
құндылықтар болып қала 
береді 

керек, біз осы жолда да жетістікке жетеміз, өйткені әрбір жаңа қадам 
осы бағыттағы әрі қарайғы қозғалыс біздің түпкі мүдделерімізге сәйкес 
келетінін айқын дәлелдейді. Біздің алдымызда адами қасиеттерді жақсарту 
мүмкіндіктері бар... 

Адами қасиеттерді дамыту арқылы ғана материалдық құндылықтарға 
бағытталған барлық өркениеттің өзгеруіне қол жеткізуге және оның үлкен 
әлеуетін жақсы мақсаттар үшін пайдалануға болады. Егер Біз адамзатты 
оның лайықты болашағына бағыттағымыз келсе, онда біз адамның өзін 
өзгерту туралы, адамның өзіндегі революция туралы ойлануымыз керек". 

Бүгінгі таңда Рим клубының жетекші сарапшылары мен жетекші 
ғалымдар, футурологтар адамзатты "жаңа ағартушылыққа", әмбебап 
құндылықтар мен мәдени айырмашылықтарды құрметтеуге негізделген 
рухани-адамгершілік дүниетанымға шақырады: "құндылықтар – ғасырлар 
бойы жинақталған адам даналығының квинтэссенциясы... Құндылықтар 
адамның ұмтылысын жүзеге асыру үшін қажетті қуат беретін 
шабыттандыратын идеалдардан да көп...Құндылықтар трансформациялық 
көшбасшылықты, сондай - ақ іс-әрекетке әкелетін ойлау көшбасшылығын 

тудыруы мүмкін", - делінген Рим клубының 
2018 жылғы есебінде. 

Осылайша, қазіргі заманғы 
көшбасшылардың жаңа жаһандық 
дүниетанымының негізі, бұрынғы тарихи 

дәуірлердегідей, жалпыадамзаттық рухани-
адамгершілік құндылықтар болып қала 

береді. Үшінші мыңжылдықтың басында олар бүкіл әлемдік қауымдастық 
үшін ерекше маңызға ие болды. 

 
 Бұрын біз көшбасшылықтың өзін көрсете алатын және әлемге қажет 

болатын көптеген бағыттары бар екенін атап өттік. Өмірдің кез-келген 
саласында біз өзімізді, өз іс-әрекетімізді немесе тіпті бүкіл өмірімізбен нағыз 
көшбасшылықтың үлгісі болатын адамдарды кездестіре аламыз.  
 Бұл адамдар өздерінің әлеуетін ашып, көшбасшы бола алды. Бірақ олар 
мұнымен тоқтаған жоқ. Нағыз көшбасшыларға басқа адамдардан Таланттың 
өскіндерін табуға және оларды мұқият өсіруге, көмекке мұқтаж адамдарды 
ынталандыруға және қолдауға деген ұмтылыс тән. Осындай 
көшбасшылардың бірі, біздің замандасымыз, біз сізді таныстырғымыз келеді. 

 
Ник Вуйчич-қазіргі шынайы көшбасшы 

 
 Бұл тарихы әркімнің жан дүниесінің тереңдігіне 
таң қалдыратын адам. Оның аты-Ник Вуйчич. 
Ол қолсыз және аяқсыз дүниеге келді. Ол және 
оның ата-анасы керемет моральдық және 
физикалық сынақтардан өтуге мәжбүр болды. 
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Бірақ олар берілмеді және бүгінде Ник Вуйчич әлемдегі ең танымал 
адамдардың біріне айналды. Өзінің үлгісімен ол күн сайын бүкіл әлем 
бойынша миллиондаған адамдардың жүректеріне сенім мен үміт ұялатады. 

 
***   

 Никтің ата-анасы Австралияға Сербиядан көшіп келген. Оның әкесі 
жергілікті католик шіркеуінде Пастор, ал анасы медбике болып жұмыс істеді. 
Бала тұңғышы болды, оның пайда болуы ата-аналардың екеуі де үлкен 
шыдамсыздықпен күтті. Жүктілік кезінде бәрі жақсы өтті. Тіпті болашақ ана 
– медицина қызметкері - ештеңе алаңдатты. Бала туылғаннан кейін болған 
оқиғадан қатты соққы болды.  
 Бала дүниеге келген кезде, оның үстіне жас ананы 
қатты алаңдатқан әмбебап үнсіздік ілулі тұрды. Ол 
көрдім, бұл дәрігерлер испуганно переглядываются және 
мүмкін емес еді түсіну, бұл жүреді. Бала айғай салды, 
мен оны бірден әкетті. Әйел сұрады дәрігер показать ей 
бала, бірақ ешкім шешілген хабарлауға және оған 
мәселесі туралы.  
 Бала ақыры әкелінгенде, оның қолдары мен бір 
аяғы мүлдем жоқ екенін, ал екіншісінің орнына екі 
деформацияланған және толығымен ерітілген саусақтары 
бар кішкентай аяғы бар екенін көргенде, әйел жылап 
тұншығып қалды... жас ата-аналар үшін болған оқиға қорқынышты трагедия 
болды, олар мүлдем дайын болмады.  
 Әрине, клиника қызметкерлері оларға баладан бас тартып, оны мүгедек 
балаларға арналған арнайы мекемеге орналастыруды ұсынды. Бірақ діни 
нанымдары жұп мүмкіндік бермеді де. Дәрігерлер рұқсат еткеннен кейін, 
олар жаңа туған баланы үйіне алып кетті, олар одан әрі не істейтінін және 
оған қалай көмектесуге болатынын білмеді.  
 Уақыт өте берді. Олар ақпарат іздеп, дәрігерлермен кеңескен. Олардың 
ұлы өте сирек кездесетін және аяқ-қолдардың дамымауымен немесе толық 
болмауымен көрінетін ауыр генетикалық аурудың салдарынан дүниеге 
келгені белгілі болды. Никтің жағдайында протездерді орнату туралы әңгіме 
болған жоқ, өйткені оларға ештеңе қалмады – оның тіпті шоқтары да 
болмады.  
 Ұлына көмектесу мүмкін емес екенін түсініп, қайғысына ортақтасып, 
ата – аналар жалғыз дұрыс шешім қабылдады-өмір сүру және балаға осындай 
қатал әлемде ыңғайлы болу үшін бәрін жасау. Бірте-бірте олар оны бейімдеу 
мәселесін шеше бастады. 
  Мұның бәрі күрделі операциядан басталды, ол саусақтарын аяғына 
бөлді. Енді ол оның айналасындағы заттарды ұстап тұрудың немесе басқа 
жолмен пайдаланудың жалғыз мүмкіндігі болды. Бірақ мұны түсіну бірден 
келген жоқ. Алғашқы жылдары барлығы тек дұға етті. Таңертең және кешке-
шіркеуде, ал күні бойы Ник Құдайға кем дегенде бір қолын беруді сұрап 
бірнеше рет жүгінді.  
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 Ата-аналар өздерінің жалғыз баласын шын жүректен жақсы көрсе де, 
Ник өзін өте бақытсыз сезінді. Ол мүлдем мүмкін емес жүгінбей, бөгде 
адамның көмегіне. Мәселе тіпті дененің жағдайын өзгерту болды. Дегенмен, 
ол өте ақылды бала болып өсті және айналасындағылардың бәріне 
қызығушылық танытты.  
 Ник мектепке бара бастағанда бәрі нашарлады. Ол басқа балалардың 
қозғалуға мүмкіндігі бар екенін көрді және одан қатты зардап шекті. Оның 
депрессиялық жағдайы күн сайын тереңдей түсті. Сонымен қатар, ол оны 
ата-анасынан жасырды. Ник олардың қалыпты өмір сүруі үшін қандай күш 
салғанын көрді және оларды ренжіткісі келмеді.  
 Он жасында ол өзінің тағдырындағы бетбұрыстардың бірі деп санайды. 
Ол өмірден және Құдайдан көңілі қалды және енді өмір сүру үшін күресуге 
болмайды деп шешті. Ник тек бір нәрсені қалады-мұның бәрі аяқталды. Бірақ 
ол тіпті өзін – өзі өлтіре алмады-біреуден көмек сұрай алмады…  
 Бірақ ол шығудың жолын тапты. Анасынан ваннада шомылуын 
сұрағанда, ол оған батып кетуді ойлады. Бұрын ол жылы суға демалып, 
анасы оны ваннаға түсіріп, бірнеше минутқа тыныштықпен шықты. Ник 
істеп бастады партия әрекеттері болуы мүмкін тұлға суда, бірақ оған мұның 
сәті. Дәл сол сәтте, ол дерлік пайда болды, оның көз алдында кенеттен ата-
анасының жүздері пайда болды. Ол бұл өмір бойы олар үшін соққы және 
ауырсыну болатынын түсінді және күресуді жалғастыруға шешім қабылдады. 
Содан бері оған суицид туралы ойлар ешқашан барған емес.  
 Оның үстіне, ол денесімен және әсіресе аяғымен белсенді жұмыс істей 
бастады. Содан кейін сұрады, ата-анасының, оны мектепке кәдімгі бала, 
қатты шешіп, толыққанды өмір сүріп жатыр. Бастапқыда жігіттер Никке өте 
сақ болды, тіпті оны мазақ етуге тырысты. Бірақ ол әзіл-оспақ сезімі мен 
өзін-өзі күлу қабілетіне ие бола отырып, тез достар тауып, кейінірек сынып 
жетекшісі болды.  
 Никке өзінің өмірлік тағдырын түсіну ол анасынан бір адамның 
тарихын естігенде пайда болды. Қатты ауырып, ол қайырымдылықпен 
белсенді айналысып, басқаларға көмектесіп, оларды шабыттандырды. Ник 
бұл шынымен жасай алатын нәрсе екенін түсінді. Мектеп кеңесінде ол 
мүгедек балаларға бейімделу және көмек көрсету мәселелерімен айналысты. 
 Мектеп жылдарында Ник Вуйчичтің басқа балалар алдындағы алғашқы 
көпшілік алдында сөйлеген сөздерінің бірі өтті. Ол қатты уайымдады және 
бірнеше күн бойы мұқият дайындалған және жаттыққан сөйлеуді ұмытып 
кетті. Бірақ ол үндемеу және кету жеңіліс екенін түсінді. Ол өзіне ешқашан 
бас тартпау үшін сөз берді. Содан кейін ол жай ғана өзі туралы айта 
бастады... содан бері оны үнемі залдар жинайтын қойылымдарға шақырды.  
 Ник белсенді қоғамдық қызметін студенттік жылдары да жалғастырды. 
Ол бизнес білімін алуға шешім қабылдады және Мельбурн университетіне 
оқуға түсті. Айтпақшы, ол тез арада ең жақсы студенттер қатарына кірді. 
Содан кейін ол сыныптастарымен бірге үлкен әлемді ашып, саяхаттай 
бастады.  
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 Оның қойылымдарының 
георафиясы үнемі кеңейіп 
отырды. Ерекше адам туралы 
және оның өмірге деген оң 
көзқарасы туралы қауесеттер 
Австралияда тез тарады. Оның 
сөйлеген сөздерінде адамдар өз 
өмірлерін асыра бағалады. Кері 
байланыс ала отырып, ол әлемге 
оны жақсарту арқылы пайда 
әкелетініне сенімді болды. 
Адамдар өздеріне деген сенімге 
ие болды және оның арқасында 
өмірінің жаңа беттерін ашты деп жазды.  
 Алдымен оның дәрістері қайырымдылық болды. Ник негізгі 
мамандығы – бизнес және бухгалтерлік есеп бойынша жұмыс істей отырып, 
ақша тапты. Оқуды бітірген кезде ол аяғын компьютерге тез басып 
шығаруды үйренді және қазіргі заманғы бухгалтерлік бағдарламаларды еркін 
игерді. Бірақ Ник адамдар үшін жасайтын нәрсе статистика мен есептерге 
қарағанда әлдеқайда маңызды екенін түсінді. Ол өзінің негізгі сабағына 
дәрістер өткізуге мүмкіндік іздеді.  Ол өзінің ауыр еңбегі үшін алғашқы 
тануды 2005 жылы Австралияда "Жыл адамы" ретінде танылған кезде алды. 
2008 жылы "көбелектер циркі" атты шағын фильм шықты, онда Вуйчич өзін 
ойнады. Бұл таспа оған халықаралық атаққа ғана емес, сонымен бірге 100 
мың доллар жүлдеге ие болған алғашқы маңызды табыс әкелді. Енді Ник 
жұмыстан кетіп, өзін өмірлік мақсатына толықтай арнай алады.  
 Бір жылдан кейін ғана Ник өзінің алғашқы "шексіз өмір" кітабын 
шығарады, онда ол өмірдің қорқынышынан мүлдем дәрменсіз баладан 
мотиватор адамға дейінгі барлық жолды адал сипаттайды, оның кеңестері 
мен пікірлерін мыңдаған адамдар тыңдайды. Кітап тез арада бүкіл әлемге 
тарады, ал Ник алғаш рет АҚШ-та өнер көрсетуге шақырылды.  
 Содан бері ол үнемі әлемді аралап, адамдарды шабыттандырады және 
ынталандырады. Ол мүгедектерге көмектесетін қайырымдылық қорының 
негізін қалаушы. Сондай-ақ, Ник үнемі теледидарда өнер көрсетеді және 
жаңа кітаптар жазуды жалғастырады. Бүгінгі таңда олардың бесеуі жарық 
көрді. Олардың көпшілігі әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. Ник өзінің 
алғашқы миллионын әлдеқашан тапқан және салауатты және белсенді өмір 
салтын ұстанады: көп саяхаттайды, серфингке шығады, тауға көтеріліп, суға 
түседі. 
  Ник өз қызметін енді бастаған кезде, ол өмірде өз жолын тапқанына 
қуанды. Содан кейін бұл оның жеке бақыты болды. Қолы мен аяғы жоқ адам 
әлем оған соншалықты мейірімді болады деп үміттене ала ма, ол әлі де өзінің 
шынайы махаббатымен кездеседі ме?! Өз сөздерінің бірінде Ник христиан 
болған және оның көзқарастарымен толық бөлісетін сүйкімді қыз Канае 
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Мияхаремен кездесті. Кездесуден кейін жастар байланыс орнатып, қарым-
қатынасты жалғастырды. Бірте-бірте олар дос болды. Бірақ ұзақ уақыт бойы 
Ник Канаенің оған деген достық сезімі жоқ екеніне сене алмады.  
 Танысқаннан төрт жыл өткен соң, ол оған ұсыныс жасауға шешім 
қабылдады. Қыз оған келісімін берді. Содан бері Никтің сүйікті әйелі бар, 
олар іс жүзінде бөліспейді. Үйлену тойынан бір жыл өткен соң, 2013 жылы 
ол оған тұңғышын берді, екі жылдан кейін олардың кенже ұлы дүниеге келді.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дәрігерлердің қорқынышына қарамастан, балалар толығымен сау. Ал 2018 
жылы отбасында егіз қыздар дүниеге келді.  

(Дерек көзі: веб-сайттағы суретhttps: / / www.training.com.ua / live / news / 
sudba_nika_vujchicha_istorija_cheloveka_bez_ruk_i_nog) 

 
*** 

 Ник өзінің сөйлеген сөзінде: "кейде сіз осылай құлап кетуіңіз мүмкін", 
– деп жиі айтады және ол тұрған үстелге қарайды. Ник сөзін жалғастырады: 
"өмірде сіз құлап кетесіз және көтерілуге күш жоқ сияқты. Сонда сізде үміт 
бар ма деп ойлайсыз ... менің қолым да, аяғым да жоқ! Меніңше, мен кем 
дегенде жүз рет көтерілуге тырысамын – мен жұмыс істемеймін. Бірақ келесі 
жеңілістен кейін мен үміт қалдырмаймын. Боламын тырысып рет өсе. Сізге 
білгіңіз келеді, сәтсіздік-бұл соңы емес. Ең бастысы-сіз қалай аяқтайсыз. Сіз 
мықты аяқтайсыз ба? Сонда сіз көтерілуге күш таба аласыз – осылай". Ол 
маңдайына сүйенеді, содан кейін иығына көмектеседі және орнынан тұрады.  

*** 
 "Адамдар маған:" қалай күлуге болады? Содан кейін олар "егер қолы 

мен аяғы жоқ жігіт менікінен гөрі толық өмір сүрсе, бір қарағанда 
көрінетіннен гөрі көп нәрсе болуы керек" екенін түсінеді» 
 "Менің міндетім - адамдарға өмірде өз жолын табуға көмектесу» 
 "Достар қажет болған кезде дос болыңыз. Өзіңізге қажет болған 

кезде үміт беріңіз»  
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 "Егер сіз өзіңізді қабылдауға дайын болмасаңыз, онда басқа адамдарды 
қабылдауға дайын емес» 
 "Біз мақсатқа жеткенде немесе қандай да бір нәрсені алған кезде 

бақыт келеді деп күтпеуіміз керек. Бақыт үнемі бізбен бірге болуы керек 
және оған жету үшін үйлесімді өмір сүру керек – рухани, психологиялық, 
эмоционалды және физикалық» 

     Ник Вуйчич 
 
 

Ежелгі афоризмде айтылғандай, заттар неғұрлым көп өзгерсе, 
соғұрлым ол өзгеріссіз қалады. Біздің әлем өзгеруде және әлемде көп 
нәрсе бар, бірақ шынайы көшбасшылардың мотивтерінің, 

ұмтылыстарының және ізденістерінің табиғаты өзгеріссіз қалады. Олардың 
барлық уақыттағы миссиясы-ұлылықты шабыттандыру, жүректерінде қадір-
қасиет Отын жағу, әлемді өзгертуге арналған шынайы көшбасшылардың 
жаңа буынын тәрбиелеу. 
 Жаһандану шынайы көшбасшылықтың табиғатын өзгертпейді. 
Керісінше, жаһандану-оны одан әрі ашу процесі. Жаһандану барысында 
нағыз көшбасшы өзінің жаһандық мақсаты мен адамзат тағдырына деген 
жауапкершілігін көбірек біледі.  
 Нағыз көшбасшылықтың таңғажайып әлеміне саяхатты аяқтай отырып, 
біз бір дана астарлы әңгімеге жүгінеміз. 
 

Бұл Мен болсын 
 Адамдар ауыр жүкті алып жүрді. Ол әртүрлі мөлшердегі сөмкелерге 
салынған, тасымалдауға ыңғайлы және ыңғайсыз. Әрбір қызметкер келіп, 
сөмкені мұқият алып, оны алып, өзі үшін сол жүкті қайта таңдау үшін қайтып 
келді. Әр жолы күрсініп жұмыс істегендердің біреуі ғана ең ауыр жүкті 
көтеріп, оны орнына әрең жеткізді. Неліктен ол өз еркімен ауыртпалықты өз 
еркімен таңдайды деп сұрағанда, олар жұмыс істейтін және одан күшті 
адамдар болғандықтан, ол: "біреу оны алып жүруі керек еді. Ерте ме, кеш пе. 
Бұл Мен болсын.  

*** 
 Лайықты көшбасшылық-ауыртпалық, көбінесе оңай емес және әрқашан 
ыңғайлы емес. Бірақ әр адамның ішінде үлкен күштер бар. Және әрбір адам 
оларды өз ісінде, өз өмірінде көшбасшы болуға, өзінің және сүйікті 
нәрсесінде жоғары сапаға қол жеткізудің нақты үлгісі болуға бағыттай алады.  
 Сіз кім болсаңыз да, не істесеңіз де, әрқашан өз ісіңізді жоғары 
деңгейде жасауға тырысыңыз. Өзіңізге қиын сәтте айтуға қорықпаңыз: "бұл 
Мен болсын!» 
 Марк Твеннің әдемі сөздері сіздің жетекші жұлдызыңызға айналсын: 
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"Өтеді, жыл жиырма, мен сен боласың көп өкінішті, оның ішінде, ол 
емес жасады, ол туралы, ол жасады емес. Сондықтан тербелістерді 

тастаңыз. Желкенді жайып, қауіпсіз айлақтан Қашыңыз. Ілеспе желді 
ұстаңыз. Зертте. Арманда. Ашылулар жасаңыз". 

 
 Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 

1. Шойын дегеніміз не? Бұл экономика, саясат, мәдениетте 
қалай көрінеді? 

2. Жаһанданудың жағымды жақтарын не көресіз? 
3. Қандай жаһандық проблемалар барлық елдер мен халықтардың 

шешімі мен қатысуын талап етеді? 
4. Бүгінгі таңда бүкіл адамзат қандай көшбасшыларға мұқтаж? Қазіргі 

әлемдегі шынайы көшбасшылардың рөлі қандай? 
5. Рим клубының негізін қалаушы Аурелио Печчей жаһандық 

мәселелерді шешудің сәттілігі, ең алдымен, адамның қасиеттерін өзгерту 
арқылы мүмкін деп санайды. Сіз бұл ойды қалай түсінесіз? Мұндай 
көзқараспен келісесіз бе?  

6. Қазіргі заманғы көшбасшылардың жаңа жаһандық дүниетанымының 
негізі не? ХХІ ғасырдың жаһандық әлеміндегі шынайы көшбасшылықтың 
мәні өзгерді ме? 

7. Ник Вуйчичтің өмірлік сәттілік тарихын еске түсіріңіз. Ник 
жаһандық, планетарлық ауқымдағы заманауи көшбасшы деп айтуға бола ма? 
Өз жауабыңызды дәлелдеңіз. 
 

Практикалық тапсырма: 
1 тапсырма. А кітабында келтірілген шынайы көшбасшылықтың 

төмендегі анықтамаларын оқыңыз. Жалевичтің "көшбасшының даналығы". 
Шынайы көшбасшылықтың мәні туралы қазіргі идеяларды өткен дәуір 
ойшылдарының көзқарастарымен салыстырыңыз. Оларда не ортақ? 
Ұсынылған анықтамалардан сіздің түсінігіңізге жақын нәрсені таңдаңыз. 
Өзді-өз таңдауы.  

* Шынайы көшбасшылық-бұл белсенділік, бұл бір нәрседе бастама 
жасау және бір нәрсе үшін жауапкершілік алу. Бұл қабілетке ие болу және бір 
нәрсені жақсы, жылдам, сапалы, тиімдірек орындау. 

* Нағыз көшбасшылық-бұл прогресс! Бұл міндетті түрде эволюция. 
Адамдарды дамуға жетелейтін адамды ғана көшбасшы деп санауға болады. 

* Нағыз көшбасшылық-бұл қызмет, бұл сіздің қамқорлығыңызға 
мұқтаж адамдарға қамқорлық, сіздің қорғанысыңызға мұқтаж адамдарды 
қорғау, көмекке мұқтаж адамдарға көмектесу. 

* Шынайы көшбасшылық-бұл әл-ауқат пен өркендеу жолындағы 
ынтымақтастық. Соғыс пен күрес емес, нәтижесінде біреу міндетті түрде 
жеңеді, ал біреу жоғалады, атап айтқанда Ынтымақтастық пен 
шығармашылық.  
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* Шынайы көшбасшылық-бұл проблемаларды шешу немесе жаңа 
мүмкіндіктерді пайдалану болсын, адамдар алдында тұрған міндеттерді 
шешу. 

* Шынайы көшбасшылық-бұл таңдалған жолға адалдық, бұл жолда 
туындаған кедергілерді жеңудегі батылдық пен батылдық. 

* Шынайы көшбасшылық-бұл адамдарды қудалау емес, оларды 
бостандыққа, теңдікке, бауырластыққа, жоғары адами құндылықтарға 
жетелеу. 

* Шынайы көшбасшылық-бұл бір жағынан мейірімділік пен 
жанашырлық, екінші жағынан әділеттілік пен қатаңдық арасындағы тепе-
теңдік. 

* Шынайы көшбасшылық-бұл адамдарды жақсартуға, мейірімді, тиімді 
болуға итермелейтін импульс, ұшқын, итеру, мотив. 

 
2 Тапсырма. "Ник Вуйчич. Шексіз өмір " 

(https://www.youtube.com/watch?v=baKI2GseU6Q). Достарыңызбен, 
сыныптастарыңызбен фильм туралы пікірталас өткізіңіз. Фильм мен оның 
кейіпкері туралы өз пікіріңізді жазыңыз. 

 
3 тапсырма. Нағыз көшбасшы немесе ол болғысы келетін адам басқа 

көшбасшылардың тарихын білуі және есте сақтауы керек. Өмірі Сіздің 
дүниетанымыңызға оң әсер еткен қазіргі заманғы көшбасшы туралы 
презентация дайындаңыз. Сыныптастарымен бірге "шынайы көшбасшылар 
галереясын" жасаңыз - лайықты көшбасшылар қасиеттері бар адамдар 
туралы әңгімелер жинағы. Перечитывайте уақыт бұл тарих. Егер сіз қиын 
жағдайда моральдық таңдау алдында болсаңыз, сол немесе басқа көшбасшы 
сіздің орныңызда қалай әрекет ететіні туралы ойланыңыз. 

 
4 тапсырма. Қазіргі көшбасшыларға арналған Жаһандық міндеттер 

(сын-қатерлер) тізімін тағы бір рет оқыңыз. Біз осы қоңыраулардың 
қайсысына жауап бергіміз келеді және жауап бере аламыз? Өзіңіздің 
Көшбасшылық міндеттеріңіздің тізімін жасаңыз. Сіз өзіңіздің адамгершілік 
қасиеттеріңізді жақсарту міндетін қай жерге қоясыз? 
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§4.4 Мамандық және рухани-адамгершілік құндылықтар 

 
 

 Кәсібиліктің моральдық мәні неде? 
 Кәсіби мамандық және адамның ең жоғарғы мақсаты: олар қалай 

байланысты? 
 Бизнес пен кәсіпкерліктің адамгершілік негіздері 
 Тарих пен қазіргі әлемдегі лайықты мамандардың мысалдары 

 
 

Рухани қасиеттер-бұл адам өміріндегі ең бастысы. Живая душа 
және отзывчивое жүрек керек адам сонда еңбек және молшылық 

ірі мағынасы. 
Абай Құнанбаев 

 Кәсібилік және оның адамгершілік мәні 
Адам өмірінің маңызды компоненттерінің бірі-оның кәсіби қызметі. 
Бұл бізге өмір сүруге мүмкіндік беріп қана қоймайды, сонымен қатар 

біздің табиғи таланттарымыз бен қабілеттерімізді жүзеге асыру саласы, жеке 
тұлғаны дамыту және өзін-өзі жетілдіру саласы болып табылады.  
 Қазіргі қоғам көбінесе кәсіпқойлар қоғамы ретінде анықталады, ал 
жеке тұлғаның кәсіби және лауазымдық мәртебесі бүгінде өмірлік жетістік 
критерийлерінің бірі болып табылады.  
 Кәсіпқойлық деген не? 

Көбінесе кәсіпқойлық кәсіби функцияларды лайықты шығармашылық 
және технологиялық деңгейде орындау, мамандықта жетістікке жету деп 
түсініледі. Бұл адамның іскерлік қасиеттерін өлшеудің бір түрі. Кәсібиліктің 
құрамдас бөліктерін бөліп көрсетуге болады: 

 кәсіби қажеттілік,  
 кәсіби жарамдылығы,  
 Кәсіби құзыреттілік,  
 кәсіби қанағаттану,  
 кәсіби жетістік 
Алайда, кәсібиліктің мәні тек аталған компоненттердің қосындысы 

емес. Шынайы кәсібилік жоғары кәсіби мәдениетсіз, маманның өзінің кәсіби 
борышын, моральдық жауапкершілігін, кәсіби Ар-намыс мәселелеріне 
байыпты көзқарасын түсінбестен мүмкін емес. 

Кез-келген деңгейдегі және деңгейдегі заманауи кәсіпқойға қойылатын 
моральдық талаптар өте қатал және көп өлшемді. Олар оның құзіреттілігі 
саласына ғана емес, сонымен бірге жеке қасиеттеріне, адамгершілік келбетіне 
де қатысты, әрқашан ажырамас бірлікте болады. Бұл талаптар "кәсіби этика" 
тұжырымдамасында - адамдар арасындағы кәсіби қызмет процесінде қарым-
қатынастың моральдық сипатын қамтамасыз ететін арнайы мінез-құлық 
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кодекстерінде көрінеді. Мұндай кодекстің ең алғашқы нұсқасы-дәрігерлерді 
гуманизм мен адамдарға қызмет етуге шақыратын әйгілі Гиппократ анты. 

Қазіргі әлемде көптеген кәсіби кодекстер қабылданды – дәрігерлер, 
заңгерлер, журналистер, мұғалімдер, ғалымдар, мемлекеттік қызметкерлер, 
парламентшілер және басқа топтар; әр түрлі кәсіби қызмет түрлеріне 
арналған мінез-құлықтың нақты нормалары бар. Мұндай кодекстердің пайда 
болуы мен дамуы адамзаттың моральдық прогресін көрсетеді. 

 Кәсіби кодекстер де, мамандықтар әлемі де әртүрлі. Бірақ барлық осы 
әртүрлілікпен бірге құзіреттілікпен, біліктілікпен және іскерлік 
белсенділікпен қатар кәсібиліктің мәнін анықтайтын жалпы моральдық 
принциптер бар. Бұл жалпы адамзаттық гуманистік құндылықтар және 
негізгі адамгершілік қасиеттер - адалдық, әділдік, Ар-намыс, абырой, 
парасаттылық. 

 
Кәсіби кәсіп және қоғамға қызмет ету 
Бір притче айтылады да данагөй қарсы жолында үш адам итеріп 

алдына тачку тастармен. Ол былай деп сұрайды бірінші: "сен Не істеп 
жатырсың?» Бірінші жауап береді: "Ал оны сезбейсің? Міне везу бұл 
проклятую тачку". Ол екіншісіне: "сен не істеп жатырсың?» Ол жауап береді: 
"Қалай? Емес пе көрдің бе? Мен ақша табамын". Шалфей үшінші " ал сен не 
істеп жатырсың?». Ол: "мен қасиетті ғибадатхана саламын", - деп жауап 
береді.  

Осы үш жауап туралы ойланыңыз: бір жұмысты орындайтын үш адам 
оны әртүрлі мағынада көреді. Неліктен кейбір адамдар үшін жұмыс қиын 
міндет, ал басқалары үшін қуаныш пен қанағат?  

Әлемде көптеген қызықты, пайдалы және адамдарға қажет мамандықтар 
бар (кейбір анықтамалықтарда 20 мыңнан астам кәсіптің атаулары берілген!) Өз 
ісін табу, оған өмірін арнау, өзінің кәсібін ашу және лайықты еңбек арқылы 
адамдарға пайда әкелу - адамның өмірлік маңызды міндеттерінің бірі. "Егер сіз 
жұмысты сәтті таңдап, оған бар жаныңызды салсаңыз, онда бақыт сізді 
табады", – деп жазды 19 ғасырда орыс мұғалімі және жазушысы Константин 
Ушинский. Бұл қазіргі американдық кәсіпкер Герберт Келлехердің ойымен 
үйлеседі:"егер сіз өз орныңызда болсаңыз, сіз не істегіңіз келсе, сіздің 
жаныңыз не істейді, онда бұл әрекет сізді ешқашан босатпайды және 
шаршамайды, керісінше, энергиямен толтырады, ынталандырады". 

Өз кәсібін тапқан, кез-келген салада нағыз шебер болған адам өзіне 
және қоғамға пайда әкеледі. Бұл адамды Адам, кәсіпқой, жеке тұлға ететін 
адамдардың игілігіне қызмет ету, ықпал ету. 

Егер әр адам өз жұмысын істеп, "қасиетті ғибадатхана"салса, өмір 
қандай әдемі болар еді.  Тарих адамдарға қызмет ету және өмірі көптеген 
ұрпақтарға үлгі болатын лайықты мамандардың есімдерін сақтайды. Біз сізді 
осындай бір адаммен таныстырғымыз келеді. 
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Теолог -  
теологиямен 
(теологиямен) 
айналысатын 
адам.  

 
Альберт Швайцер: мейірімділік данышпаны 
                  (қысқартулармен) 

И. И. Зюзюкин 
 

Әлем осылай жұмыс істейді: біреу туғаннан 
бастап көп нәрсені алады, ал біреу дерлік ештеңе 
алмайды. Егер туралы айту Альберте Швейцере 
(1875-1965), жөргекпұлды да Эльзасе в семье 
пастора деп айтуға болады, тағдыр отмеряла оған 
дарынын және қабілетін толық пригоршнями. Бес 
жастағы бала фортепианода жақсы ойнайды. Он-
шіркеу органында. Жасөспірім кезінен өтіп, 
көптеген продюсерлер үшін осы тағдырлы кезеңнен 
өтіп, Альберт орган музыкасын Орындаушының 
жарқын талантын көрсетеді. Екі ғасырдың 
тоғысында жас Швайцер Еуропамен ұмытылған и. с. 
Бах пен оның таңғажайып терең музыкасын қайта 

ашатын органистердің қатарында болады. "Менің ойымша, егер ол басқа 
ешкімге айналмаса, онда ол композитор, ұлы композитор болар еді - оның 
орындаушылық өнеріне тәнті болған оның замандасы, нәзік музыка білгірі ол 
туралы жазады.  

Егер музыкада Бах өмір бойы оның кумиріне айналса, онда әдебиетте - 
Лев Толстой мен Гете. Германияның ұлы данышпаны Швайцердің поэзиясы 
мен философиясы әлі де талантты ғылыми зерттеулердің үлгісі болып 
саналатын үлкен кітапты арнайды. 

Страсбург университетінің екі факультетін бір уақытта бітірген 
Швайцер өзінің тікелей мамандығы бойынша - 
философ және теолог. Ол осы пәндерді туған 
университетінде оқытады, Кант философиясы мен 
христиан діні туралы кітаптар жазады және шығарады. -
Сонымен қатар, ол рухани колледжді басқарады, 
жергілікті шіркеулердің бірінде уағыз айтады... 

Бір сөзбен айтқанда, Альберттің өміріндегі барлық нәрсе жақсы 
дамиды, көбісі оған қызғанады және тағдырдың еркелігі деп санайды... 
Алайда, әлемде бірде-бір адам "бір сенімді дос" Альбертті тастап кеткен жоқ, 
оны өмірбаяншылар Страсбург ауруханасының медбикесі Элен Бреслау 
айтқан деп санайды, ол өзінің өміріне риза емес екенін білмейді. Жоқ, 
сыртқы жағынан ол көрінбейді. Ол әдеттегідей белсенді, мейірімді, 
шығармашылық жоспарларға толы. Бірақ оның ашық көк көздерінің 
тереңдігінде қайғы мен көңілсіздік жасырылды. Назар аударыңыз: 1896 
жылы Швайцер жиырмадан сәл ғана асады. Бұл жаста адамдар әдетте жастық 
пен өмірдің сұлулығына мас болады. Ал ол? Бақытсыз, өйткені ол өте 
бақытты! Оның кітабында жазғанындай, оның айналасында кедейлік пен 
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қайғы-қасірет көп, күн сайын көптеген адамдар қиыншылықтар мен 
азаптармен күреседі. 

Альберт адамдарға қызмет ету туралы арманына жауап беретін істі 
табанды түрде іздейді. Бір күні ол Париж миссионерлік қоғамының Француз 
Габон колониясындағы істердің жай-күйі туралы есебі бар мақаланы 
кездестіреді. Альберт есеп авторының дәрігерлердің жетіспеушілігі туралы 
шағымдарына ерекше назар аударады. "Мақаланы оқығаннан кейін, - дейді 
Швайцер өмірбаяндық кітапта, - мен тыныш жұмысқа кірістім. Іздеу 
тоқтатылды". Африка, оны күзетеді, міне, ар-ұжданы тынышталатын жер. 
Медицина - бұл оның жанының шақыруы... 

ИЯ, ізденістер тоқтатылды, бірақ Альберттің қиындықтары енді 
басталады! Ата-аналар өздерінің талантты, Құдайдың өзі атап өткен ұлы 
мамандықты өзгертіп, Африкаға мәңгілікке кететінін білгенде, оның 
еуропалық үшін ыстық, ылғалды климаты, қолтырауындары, цеце 
шыбындары мен безгегі бар, олар оның ақыл-ойы бұлдыр деп санайды. 
Достардың бірі Альберт орынсыз махаббат драмасын бастан кешіреді деп 
ойлайды және олар айтқандай, өзінен аулақ болғысы келеді. Рас, бәрі 
жақында ол туралы ойлайды деп үміттенеді. "Олардың пікірінше, мен оған 
сеніп тапсырылған таланттарды жерге көміп, орнына жалған ақшаны 
айналымға шығаруға тырысатын адам едім", - деп еске алады ол оған қиын 
күндерді реніш пен ирония сезімімен еске алады.  

Бірақ дәрігер болу үшін оларға керек - болудың басқа жолы жоқ. Бірақ 
бұл ақылсыз Жұмыспен, барлық міндеттер мен міндеттемелердің 
қараңғылығымен қалай жасалады? Өте қарапайым. Философия 
ғылымдарының отыз жылдық докторы, теологияның приват-доценті Альберт 
Швайцер өз университетінің медицина факультетіне оқуға түседі. Оның 
әріптестері шошып кетті. Олардың кейбіреулері Швайцерге оның атақ-даңқы 
аз болып көрінеді және оны Африкаға қуады. Оның жағында жалғыз адам-
бұл Хелен Бреслау. Бес жыл бойы профессор медицина бойынша сынақтар 
мен емтихандарды, бүгінгі күні айтқандай, өндірістен қол үзбей тапсырады. 
Дәрігер дипломын алғаннан кейін Швайцер Қанаттағыдай бірден Африкаға 
барады деп сенгім келеді! Бірақ, өкінішке орай, Хелен Бреслау болған оның 
және оның әйелінің барлық құралдары жолға және медициналық құралдар 
мен дәрі-дәрмектердің шағын жиынтығына жетеді. Париж миссионерлік 
қоғамы олардың келуіне Габонда аурухана бөлмесін салуға уәде береді. -
Тамаша! Ендеше, әлі бола тұра, Еуропа, сатып алу және тиеу пароход көп-
көп жәшіктерді медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Жаңадан 
шыққан доктор Швайцер достар мен қайырымдылық қоғамдарынан көмек 
сұрау ұят емес деп санайды.  

Сент-Экзюперидің "Кішкентай ханзадасында" әр тұрғын өз бұрышын 
сыпыратын планета бар. 1913 жылдың қысынан бастап Альберт пен Хелен 
үшін, ал кейінірек олардың қызы Рене үшін, жердегі мұндай бұрыш 
тропикалық ормандардың арасында жоғалған кішкентай африкалық 
ламбарене ауылы болады. Еуропаға тек анда-санда, негізінен органикалық 
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концерттер мен дәрістер оқу үшін өз ауруханасына ақша табу үшін Швайцер 
Габонда жарты ғасырға жуық өмір сүреді! Ол осында өледі. Әкесінің еркіне 
сәйкес, Рене оны Эленнің қасына жерлейді... 

Дәрігер Африкадағы алғашқы жылдардағы қиындықтарды өзінің әйгілі 
"Ламбареннен келген хаттар" атты еңбегінде сипаттайды: "Мен алдымен 
науқастарды қабылдап, үйдің алдында таза ауада және күнде таңғыштар 
жасай бастадым. Аурухана салу туралы уәде миссионерлік қоғам 
орындалмады. Әуелі өзің айтшы, тура қиылыстар үй-жайда алдымен, болды 
chicken coop!» 

"Менің пациенттерімнің арасында кішкентай жергілікті адам болды, ол 
оны күшпен тартып алуға мәжбүр болған бөлмеге кіргісі келмеді. Кейін 
белгілі болғандай, ол дәрігердің оны өлтіріп, жейтініне сенімді болды". 

"Кейбір науқастар әйелімнен таблетка алып, оларда тесіктер жасап, 
оларды моншақтар сияқты киді...» 

"1924 жылдың кеш күзі... Менің өмірімдегі үлкен оқиға болды, қазір 
менің екінші дәрігерім бар...» 

"Мұндағы ауа өте ылғалды, тіпті дәрі-дәрмектер", олар Еуропада қағаз 
орамада немесе картон қораптарда сатылады, мұнда тек тығынмен жабылған 
бөтелкелерде немесе тығыз жабылған қалайы қораптарында сақталады... -
Еуропадағы достарымнан мен әр хатта мен үшін кез-келген мөлшердегі 
үлкен және кішкентай көпіршіктер мен қалайы қораптарын жинауды 
сұраймын. Осы заттардың барлығы жеткілікті болған күн Мен үшін 
қаншалықты қуанышты болады". 

"1944 жылы біз шаршағанымызды өзіміз түсінеміз... Келеді напрягать 
соңғы күшін жеңе үшін, жұмысымен танысты. Тек захврать-бұл біз 
алаңдаушылық күнделікті. Біз жеңілмейміз". 

Франкфурт қаласы Швайцерге "адамзатқа сіңірген еңбегі үшін"Гете 
сыйлығын береді. Ол оны жұмыссыздар үшін құрбан етеді. 

Радиодан оған 1952 жылы Нобель сыйлығын беру туралы хабарлама 
жіберілген кезде, дәрігер бөкендерге арналған қорада болды және көңді алып 
тастады... Ол осы жаңалықты әкелген дәрігерге үнсіз қарап, басын иіп, көңді 
тазартуды жалғастырады... Нобель сыйлығы Ламбарене маңындағы 
лепрозорий құрылысына беріледі... 

Габонда әлі күнге дейін Ұлы мейірімді дәрігер құрған медициналық 
кешен бар. Бірақ ол оны жерге тастап қана қоймайды. Оның барлық 
жанқиярлық өмірі-адамзаттың рухтандырылған сабағы, қазіргі және болашақ 
ұрпаққа өмір сүру, сену, моральдық және рухани құндылықтар бәрінен 
бұрын болуы керек. Барлық гуманистер сияқты, Швайцер адамға деген 
сүйіспеншілік пен сенімге толы болды, бірақ ол адамзаттың терең рухани 
және мәдени құлдырау дәуірінде өмір сүреді деп сенді. Өкінішке орай, ол 
осылай ойлауға негіз болды, өйткені оның өмірінде екі қанды дүниежүзілік 
соғыс болды.  

Күн сайын науқастарды емдеу және тамақтандыру, дәрі-дәрмектер мен 
өнімдерді сатып алу, өз ауруханасына жаңа үй-жайлар салу, доктор Швайцер 
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философ болып қала отырып, өмір проблемалары туралы қызу ойлауды 
жалғастыруда. Адам деген не және 
оның жердегі өмір 
патшалығындағы орны қандай? 
Барлық жағдайда, барлық уақытта 
оның моральдық мінез-құлқының 
негізі не болуы керек? Швайцер, 
әдеттегідей, осы және ұқсас 
сұрақтарға таза және көбінесе 
болжанбайтын жауаптар береді... 

...Мүмкін, доктор 
Швайцерден гөрі адамдар үшін 
моральдық өлшем болуы керек 
нәрсені қысқаша айту мүмкін емес: "адам өмір оған қасиетті болған кезде, 
өсімдіктер, жануарлар немесе адамдар өмірі болсын, және ол көмекке мұқтаж 
кез-келген өмірге дайын болған кезде ғана этикалық болады". 

Өзінің "өмірді құрметтеу этикасын" әмбебап ретінде ұсына отырып 
(көптеген философтар келіспейді), Швайцер сонымен бірге шындыққа көз 
жұмбайды. Ол былай деп жазады: "алайда әлем бізді қорқынышты драмамен 
таныстырады: бір өмір өзін екіншісінің есебінен қолдайды, біреуі екіншісін 
бұзады...» Қатыгез прозаның алдында өзін қалай ұстау керек? Философ 
Швайцер: "егер адам өмірді құрметтеу этикасын басшылыққа алса, ол оған 
қажеттіліктің қысымымен ғана зиян тигізеді және оны ешқашан ойланбастан 
жасамайды", - деп жауап береді. Нақтырақ айтсақ, бұл адам гүлді жұлып алу 
арқылы жамандық жасайды, бірақ жараланған жануарды құтқару арқылы 
жақсылық жасайды... 

Швайцер адамдарға тән әлсіздіктерге жол бере отырып, әлемде болып 
жатқан жағдайлар үшін жауапкершілік әр адамға жүктеледі деп санайды. Ол 
бізге әрқашан біреудің еркіне бағыну үшін, өмірдің барлық жағдайларында 
жағдайлардың қысымына бой алдыру үшін емес, әрқашан ар-ожданның 
ақыл-ойы мен бұйрықтарын орындау үшін жан мен ақыл берілетініне 
сенімді... Доктор Щвейцердің бұл мәселе бойынша пікірін келтірейік - Бұл 
дұрыс, оны мұқият оқып, әрқайсымызға қаншалықты қатысы бар екендігі 
туралы ойлануға тұрарлық. 

"Адамзат әрқашан идеалға ұмтылады. Бірақ бұл ұмтылыстың аз ғана 
бөлігі іс-әрекетте айқын көрінеді... Көптеген адамдардың тағдыры-бұл аз 
немесе аз жансыз жұмыс, олар өмір сүреді және қоғамның қажеттіліктерін 
қанағаттандырады, бірақ олар өздерінің адами қасиеттерін көрсете алмайды 
немесе іс жүзінде көрсете алмайды, өйткені бұл жұмыс олардан жақсы адам 
машиналары болуды талап етеді. Бірақ өзін адамдарға беруге және сол 
арқылы өзінің адамдық мәнін көрсетуге мүмкіндік бермейтін адам жоқ. Адам 
өмірін сақтап қалу - кәсіби өмір жағдайларына қайшы-адам болу үшін 
кез-келген мүмкіндікті пайдаланып, көмекке мұқтаж ағалары үшін жеке 
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нәрсе жасай алады - оның қызметі қаншалықты қарапайым болса да. -
Мұндай адам руханият пен жақсылыққа қызмет етеді...» 

Соңында емеспе: болды ма мұндай адам өзі герой нашего әңгіме? 
Мүмкін, біз оның өмірі мен істері туралы білгеннен кейін, бұл сұрақ біреуге 
орынсыз болып көрінуі мүмкін, ал оған жауап айқын. Мүмкін Альберт 
Швайцер шын мәнінде композитор бола алады, тіпті оның сүйікті Бах сияқты 
данышпан бола алады. Жарты ғасыр бойы күн сайын дәрігердің асыл, бірақ 
қажырлы еңбегімен айналыспай, ол ойшыл ретінде жоғары бағаланған 
Канттан асып түсуі мүмкін. Бірақ мұның орнына ол мыңдаған және мыңдаған 
адамдарды сөзсіз азаптан босатып, өзінің мінсіз адамгершілігімен 
миллиондаған адамдардың жүрегіне үміт пен сенім ұшқынын тастады. Бұл 
жақсы?.. Дұрыс, бәрін өлшеп, бірін екіншісімен салыстыруға болатын 
таразылар жоқ. Ия, және не үшін өлшеу керек? Доктор Швайцер бұдан былай 
және мәңгі адамзаттың биік және жарқын ұлдарының қатарында өзіне 
лайықты орын алады... 
 
  Бизнестің адамгершілік негіздері 
 Бизнес және кәсіпкерлік-бұл біздің өміріміздің бір бөлігі бола отырып, 
бізді барлық жерде қоршап тұрған заманауи экономиканың шындықтары. 
Бұл экономикалық шешімдер қабылдау саласы ғана емес, сонымен бірге 
маңызды моральдық проблемалар мен құбылыстар шоғырланған және тиісті 
өрнек табатын сала. 
 Іскерлік қатынастарға қатысушылар алдында тұрған" Мәңгілік " 
моральдық дилеммаларға мыналар жатады:  

 мақсаттар мен оларға қол жеткізу құралдарының арақатынасы;  
 жеке және қоғамдық мүдделердің арақатынасы;  
 қысқа мерзімді пайда мен ұзақ мерзімді нәтиже арасындағы таңдау; 

 шешім қабылдаудағы материалдық және рухани құндылықтардың 
арақатынасы. 

 Іскерлік этиканың заманауи қағидаттары әлемдік философияның 
аксиомаларына негізделген және іскерлік қатынастардың ғасырлық 
тәжірибесімен дәлелденген. Міне, Бизнестің моральдық қағидаларын 
американдық әлеуметтанушы л. Хосмером: 
 1.  Ешқашан ұзақ мерзімді немесе Сіздің компанияңыздың мүддесі 
үшін емес нәрсені жасамаңыз. 
 2.  Ешқашан бұл шыншыл, ашық және шынайы деп айтуға болмайтын 
нәрсені жасамаңыз, оны бүкіл елге мақтанышпен жариялауға болады. 
 3.  Ешқашан жақсылық жасамайтын нәрсені жасамаңыз, бұл 
қауымдастық сезімін қалыптастыруға және бір ортақ мақсатқа жұмыс істеуге 
ықпал етпейді. 
 4. Ешқашан заңды бұзатын нәрсені жасамаңыз, өйткені заңда қоғамның 
минималды моральдық нормалары көрсетілген. 
 5.  Ешқашан өмір сүретін қоғам үшін зияннан гөрі жақсылыққа 
әкелмейтін нәрсені жасамаңыз. 
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 6.  Ешқашан жаса қатар, ол сен емес, желал еді ұсынылсын істеу басқа, 
қалған похожей жағдай. 
 7.  Ешқашан басқалардың белгіленген құқықтарын бұзатын нәрсені 
жасамаңыз. -8  Әрқашан заң, нарықтық талаптар және шығындарды толық 
ескере отырып, кірісті барынша көбейту үшін жасаңыз, өйткені осы шарттар 
орындалған кезде максималды пайда өндірістің тиімділігін көрсетеді. 
 9.  Қоғамдағы әлсіздерге зиян келтіретін нәрсені ешқашан жасамаңыз. 
 10. Ешқашан басқа адамның өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жүзеге асыру 
құқықтарына кедергі келтіретін нәрсені жасамаңыз.  

1994 жылы Швейцарияның Ко қаласында (Caux) Еуропа, Америка 
және Жапонияның ірі корпорациялары басшыларының кездесуі болып өтті, 
онда бүгінде кеңінен танымал Ко декларациясы - "бизнес 
қағидаттары"қабылданды. Бұл Декларация әлемдік этикалық стандарт болып 
табылады, оның негізгі қағидаттары прогресс пен әділеттілікке ұмтылу, 
заңды құрметтеу, қоршаған ортаға ұқыпты қарау болып табылады. 

Іскерлік этиканың жалпы негізі - еңбекті адамгершілік құндылық 
ретінде түсіну. Жоғарыда айтқанымыздай, еңбек өмір сүру құралы ретінде 
ғана емес, сонымен бірге адамның қадір-қасиетін тәрбиелеудің және адам 
өмірінің жоғары мағыналарын жүзеге асырудың тәсілі ретінде қабылданса, 
нақты құндылыққа айналады.  

Бизнес этикасының маңызды бағыттарының бірі-өзгермейтін 
моральдық заңдарды сақтау, қоғам алдындағы жауапкершілік, адам игілігі 
үшін қызмет ету. "Ақшаға ие болу өте қажет, бірақ ақшаның Мақсаты бос 
емес, пайдалы қызмет үшін қаражатты көбейту екенін ұмытпау керек", - 
деп санайды Генри Форд - американдық өнеркәсіпші, ХХ ғасырдың ең сәтті 
кәсіпкерлерінің бірі. Қазіргі заманғы ірі неміс кәсіпкері, Рим клубының 
мүшесі Клаус Штайлман өзінің "жаңа бизнес философиясы" кітабында: 
"егер оның моральдық негізі болмаса, сәтті бизнес бола алмайды"дейді. 
 Жоғары мақсаттар мен гуманистік нанымдар бизнестегі, кез-келген 
кәсіптегі табысқа қайшы келмейді. Керісінше, олар жетістіктерді 
ынталандырады, материалдық әл-ауқатқа ғана емес, жеке, рухани өсуге де 
ықпал етеді. Абай Құнанбаев:" адал да жанкешті еңбекке де жер бетіндегі 
тіршіліктің өзі талмай жауап береді", - деп жазды. Өзінің кәсіби және жеке 
өмірін жоғары рухани құндылықтар мен адамгершілік қағидаттарға 
негіздейтін әрбір адам шынайы табысқа жетеді.  
 Жалпы адамзаттық адамгершілік қағидаттарға негізделген бизнесті 
құрудың мысалдары:  

• қоғамның мәдени және әлеуметтік дамуы үшін маңызды 
коммерциялық емес кәсіпорындарды бизнес тарапынан қолдау;  

• қайырымдылық қызметі; 
• экологиялық жобаларға және табиғат қорғау кәсіпорындарына 

Инвестициялар;  
• іскерлік этика мен жалпыадамзаттық мораль принциптерін біріктіретін 

корпорациялардың этикалық кодекстері;  
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• жұмысқа орналасу кезінде қызметкерлерге қойылатын талаптардың 
өзгеруі (жеке, адамгершілік қасиеттерге басымдық беріледі).  

  
 Көптеген заманауи кәсіпкерлер-өз қызметінде үлкен биіктерге жеткен 
табысты іскер адамдар қоғамға пайда әкеліп, өткір әлеуметтік мәселелерді 
шешуге көмектесуге тырысады.  Мұндай кәсіпкерлер жаһандық 
дүниетаныммен, күшті көшбасшылық қасиеттерімен, жомарттығымен және 
жомарттығымен ерекшеленеді. Олардың кейбіреулері туралы сөйлесейік. 
 Билл Гейтс - ең танымал кәсіпкер, Microsoft корпорациясының негізін 
қалаушы. Билл Гейтс - АҚШ-тағы ең ірі жеке қайырымдылық қорының 
негізін қалаушы Билл және Мелинда Гейтс қоры. Ұйым негізінен экология, 
ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, білім беру және т.б. қатысты бүкіл 
әлем бойынша түрлі бағдарламалар мен бастамаларға демеушілік жасайды. 
Сондай-ақ, Қор табиғи апаттардан зардап шеккендерге көмектеседі.  Билл 
Гейтс Уоррен Баффетпен бірлесе отырып, "сыйға тарту антын" құрды – бұл 
планетаның миллионерлері мен миллиардерлерін әлемнің қажеттіліктеріне 
капиталдың 50% - ын беруге итермелейтін науқан. Бүгін" антқа " 70-тен 
астам адам, соның ішінде бүкіл отбасылар қосылды. 
 Айдын Рахымбаев. Қазақстандық кәсіпкер, BI Group инвестициялық-
құрылыс холдингі директорлар кеңесінің төрағасы. 2013 жылы Қазақстанда 
қиын өмірлік жағдайға тап болған балалары бар жас аналарға арналған 
дағдарыс орталығы – "Аналар үйі" қайырымдылық жобасы іске қосылды. 
Бірінші орталықты Астанада Айдын Рахимбаев пен оның әйелі ашты. 
Идеяны бүкіл Қазақстан бойынша осындай орталықтар ашып, танымал 
қазақстандық кәсіпкерлер мен меценаттар қолдады.  2016 жылы ерлі – 
зайыптылар Рахымбаевтар тағы бір бағытты дамытумен айналысты-балалар 
үйлерінің түлектерін қолдау орталығын ашты, атап айтқанда, жасөспірім 
қыздарға көмек көрсетеді - оларға қыздар оқып, жұмыс істей алатындай, 
дербес ересек өмірге дайындала алатындай уақытша тұрғын үй береді.  
 Азим Премжи. Кәсіпкер және филантроп Үндістаннан келеді, 
жергілікті магнат және бағдарламалық жасақтама өндірумен айналысатын 
Wispo Limited Директорлар кеңесінің төрағасы. "Азиялық Билл Гейтс": "Үнді 
кәсіпкерлері бүкіл ел халқы үшін үлгі болуы керек. Олардың 
отандастарының көпшілігі ашық кедейлікке ұшырағанша, олар сән-
салтанатпен өмір сүруге құқылы емес". Ол отандастарының өмірін жақсы 
жаққа өзгертуге белсенді тырысады. Азим Премжи қоры елдегі мектеп 
жүйесін реформалаумен айналысады. Азимнің басты мақсаты-бірде-бір бала 
білім мен дағдыларсыз қалмауы үшін Үндістанда бастауыш білім беруді 
тарату. 
 Владислав Тетюхин. Ресейлік миллиардер қарапайым жұмысшыдан 
алып титан өндірісінің иесіне өтті. Содан кейін ол Нижний Тагилде Орал 
клиникалық емдеу және оңалту орталығын сатты және өз қаражатына салды. 
Осылайша, Владислав Тетюхин алыс провинцияда тұратын адамдар әлемдік 
стандарттар деңгейінде сапалы медициналық көмек ала алады деген арманын 
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жүзеге асырды. Ол ауруханаға өзінің жинақтарының бір бөлігін емес, жалпы 
алғанда бәрін салды. Сондай-ақ, ол жоғары білікті мамандарды клиникада 
жұмыс істеуге тарту үшін дәрігерлерге үйлер, қонақ үйлер салды. Өзі 
әйелімен қарапайым пәтерде тұрды.  
 Бауыржан Оспанов. Энергетика, ауыл шаруашылығы, Құрылыс және 
шетелдік инвестициялық жобалар саласындағы қазақстандық кәсіпкер. 
Талды-Қорған облысының Жыланды ауылында екі лицей ашты: спорттық 
және физика-математикалық.  "Мен мектепті бітірген Жыланды ауылында 
кезінде 1000-ға жуық бала білім алған. Мен мұнда шамамен 5-6 жыл бұрын 
болғанда, ауылда тек 200 оқушы қалды. Бұл өкінішті, тек саны ғана емес, 
сапасы да төмендеді. Мен мұнда физмат-мектеп құруды ұсындым, өйткені 
бала кезімде мен өзім де осындай мектепке бардым – біздің ауылда 
математиктер өте көп болды. Жұмыс қыза түсті-мектепті жөндедім, өзім 
оқытушы ретінде осы ауылда туып, физматты бітіріп, ғылыммен айналысқан 
балаларды шақырдым", - дейді Бауыржан Оспанов.  Кәсіпкер балалар 
жазушыларына арналған жыл сайынғы "Дарабоз" әдеби сыйлығын 
тағайындады. Сақ қорғандарының археологиялық қазба жұмыстарына 
демеушілік жасайды.  

Қазақстандағы тағы бір танымал кәсіпкер-Асылбек Қожахметов, 
Almaty Management University президенті-Қазақстанның жетекші жоғары оқу 
орындарының бірі. Оның National Business журналының бас редакторы 
Денис Кулькинмен берген сұхбатында білім берудің рөлі, кәсіби таңдау және 
табысты бизнесті құру стратегиясы туралы ойларымен танысыңыз. 

 
 

Бұл win-win-win стратегиясы 
 
Денис Кулькин: жаңа білім беру жүйесі жаңартылды, бірақ 

менің ойымша, әлі де жаңа.  Онда не дұрыс және нені өзгертуге болады? 
Асылбек Қожахметов: біріншіден, бізде, өкінішке орай, білім беру 

ұғымы мағынасын өзгертті. Білім-бұл әрқашан адамның білімі, мамандық 
емес. Және бұл ұғым образованности біз вынесли за жақшалар, ал бірінші 
орынға шықты кәсіби қабілеттері, дағдылары мен саласы. Қазір олар жиі 
дұрыс болып көрінетін сұрақ қояды: "сіздің түлектеріңіз қайда жұмыс 
істейді?». Бірақ білім беру тек адамдар жұмыс істеуі үшін ғана емес, 
экранның артында қалды. Менің ойымша, мәселенің мұндай тұжырымы білім 
беруді дамытуды дұрыс емес бағытқа итермелейді. Әрине, мен жоғары оқу 
орнында мүмкіндігінше көп адам мамандық алып, 
мамандығы бойынша жұмысқа орналасқаны үшін 
... бірақ XXI ғасыр өз түзетулерін енгізуде. 

Біріншіден, бұрын өмір бойы бір 
кәсіпорында жұмыс істеген кездегідей болды-
және сен жарайсың! Қазір оқу процесінде төрт 
жыл ішінде түлектің мамандық туралы пікірі 
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өзгеруі мүмкін, ол оны орнатпауы керек. 17-18 жастағы адам 22 жасында 
қалай ойлайтынын білуге міндетті емес ... мысалы, ол техникалық 
мамандыққа түсіп, университетті бітіргеннен кейін білім алуға кетті – бұл 
қалыпты жағдай. Ол білім алуға келіп, диплом алып, өнерге кетті-бұл 
қалыпты жағдай. Ол өнерге келді, ал 22 жылы IT-технологияға кетті-бұл 
қалыпты жағдай! Сондықтан көрсеткіштерге ұмтылудың қажеті жоқ, адамдар 
өз мамандықтары бойынша жұмыс істеуі керек. 

Екіншіден, білім беру, яғни адамның өркениетті, саналы және осы 
мағынада қоғамның дамыған мүшесі болу қабілеті белгілі бір мамандықта 
дағдыларды игеруден әлдеқайда маңызды. 

Өкінішке орай, біз бүгін осы түсініктен әрі қарай кетеміз. Білім-бұл 
жеке емес, қоғамдық игілік. Біз оны тек экономикалық орындылық 
тұрғысынан, тек экономикалық өсу драйвері ретінде қарастырамыз. Менің 
ойымша, бұл үлкен қателік. Егер біз тек экономикалық ұстанымнан шығатын 
болсақ, онда, мысалы, мүгедектерді оқытпайық. Олар, мұндай тұрғыдан 
алғанда, бізге экономикада айтарлықтай пайда әкелмейді. Әрине, сіз бұл 
дұрыс емес деп айтасыз. Себебі қоғамдық игілік-бұл барлық адамдар үшін 
игілік! ... 

Мен білім беру саласы бойынша деректерді зерттей бастағанда, 
Денсаулық сақтау және білім беру сияқты әлем басталатын екі сала бар 
екенін білдім. Қалғанының бәрі туынды. 

100 жылдан кейін бәрін роботтар жасайды. Бірақ Роботтар ешқашан 
адамды үйретпейді! Таза технологиялық заттарға – иә, Роботтар бүгінде 
үйретеді, бірақ тәрбие деп аталатын нәрсе: 
әлеуметтік тәжірибені беру, жанашырлық, 
құндылықтар жүйесін қалыптастыру және бұл ең 
бастысы әрқашан адамға жүктеледі! 

Денис Кулькин: Алматыдағы Еуразиялық 
бизнес-форумда сіздер "win–win–win" эпосын айттыңыздар, онда бизнес-
жобадан тек серіктестер ғана емес, қоғам да пайда көреді, бұл кез келген 
бастаманы табысқа жетелейді. Сіздің ойыңызша, Қазақстан экономиканың 
қандай секторларында бәрінен бұрын осындай тәсілдемені қажет етеді?  

Асылбек Қожахметов:" win–win–win " тәсілі – жаһандық. Бұл біз 
құрылымдық өзгерістерде жүзеге асыратын тәсіл. Біз университет тек білім 
беретін ЖОО ғана емес деп санаймыз. Біріншіден, біз студентке елдің 
азаматы болып қалыптасуына, құндылықтарды сіңіруге көмектесуіміз керек. 
Оқудың алғашқы 1,5 жылында бізде құндылық тәсілі басым. Біздің жоо-да 
"алтын жастар", жақсы ауқатты отбасылардан шыққан балалар оқиды деп жиі 
айтылады. Солай және олар өмірді басқаларға қарағанда аз біледі. Сондықтан 
да біз қазірдің өзінде "қоғамға қызмет ету"дегенді білдіретін service learning 
жаңа пәнін енгізудеміз. Мұндай арнайы пән енгізіледі-әр студент оны 
тапсырып, сынақ алуы керек. Бұл ретте ол дәрістерге отырмайды-ол балалар 
үйлеріне барады, экологиялық акцияларға қатысады. Университеттерде 
олар әдетте бастарын жүктегенді жөн көреді, бірақ сіз жүректен 

"win-win-
win"(ағылш.)- 
"жеңді-жеңді-жеңді» 
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бастауыңыз керек. Біздің түлектеріміз тек табысты және бай ғана емес, 
сонымен қатар Жанашыр болатынына сенімдіміз.  

Бұл "win–win–win"форматында. Егер сіз біреумен келісім жасасаңыз, 
онда сізден басқа үшінші тарап – қоғам, мемлекет бар екенін әрдайым есте 
ұстауыңыз керек. Ол туралы да ойлану керек. Егер сіз серіктеспен жеңіске 
жетсеңіз, Сіздің келісіміңіз экологияға, моральдық негіздерге, білімге не 
әкелетіні туралы ойланыңыз. Бұл тәсіл кез-келген салада қолданыла алады. 
Мысалы, бізде парақорлар қоғамы бар деп жиі айтылады. Екеуі өзара пайда 
туралы ойлайды, нәтижесінде олар мемлекетке, әлеуметтік құндылықтарға 
және әділеттілікке деген сенімді төмендетеді. Немесе заңгерлерді алыңыз. 
Заң мен әділеттілік сәйкес келуі керек. Әзірге бізде тек заң бар, ал әділеттілік 
әлдеқайда аз, сондықтан заңгерлер бәрі заң бойынша, тіпті адамдар пәтерсіз, 
көшеде қалса да, сілтеме жасайтын жағдайлар болады. Заңдарды 
қабылдайтындар үшінші туралы ойлануы керек.  

Заңдарды қабылдай отырып, заң бойынша жұмыс жасай отырып, 
әділеттілік туралы ойлану керек. Университеттің міндеті-студентке осындай 
сенім ұялату. Содан кейін ол оны өзі дамытады. Шынында да, іс-әрекеттің 
толық еркіндігімен адам варварға айналады. Тәрбие, идеология болған кезде 
ол жақсарады. Мен адамды жақсартуға итермелегенімізді қалаймын. Бұл 
білімнің рөлі, бірақ оны бизнеспен бөлісу керек, өйткені өз кәсіпорнындағы 
әрбір кәсіпкер – тәрбиеші, идеолог, қоғамның шағын блогындағы 
Көшбасшы, ол бәріне бір бағытта қозғалуға көмектеседі. 

 
*** 

 Мен азаматпын. Сүйемін мен сенемін білу. Мен кәсіпқоймын деп 
үміттенемін-бұл менің міндетім. 
 Менің ойымша, бұл сапта елге. Мен сол адамдарды іздеймін-олар 

көп. Мен тек елді ғана емес, одан тыс әлемді де құрғым келеді. Мен де 
осымен айналысамын, бірақ әзірге мұндай жетістіктерге қол жеткізе 
алмадым. Мен өз ұлтым және жалпы адамзат үшін мақтанғым келеді.                                                                  
 Қазақстанда бақытты адамдардың көп болғанын қалаймын. Елдің 

дамуы үшін: егер сіз өссеңіз, жылдамдық соншалықты маңызды емес. 
Қазақстандықтардың өздері өз өміріне жауапты болғанын қалаймын: 
қабілетті, кәсіби, заманауи және басқа адамдар үшін жауапты. 
 Мәдениет, руханият және парасаттылық Білім сияқты тез дамуы 

керек.  
 Өмір мәселесін таңдағанда, бұл сізге бақыт беретінін түсіну керек. 

Мағынасы байлықта емес. Өркендеу және өз миссиясын орындау маңызды. 
 Асылбек Қожахметов   

 
*** 

 Сонымен, осы тармақта айтылғандарды қорытындылай келе, біз тағы 
бір рет атап өтеміз: рухани құндылықтарсыз, моральдық компонентсіз, тіпті 
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ең жақсы кәсіби және іскерлік дағдылар адамға шынайы еңбек қуанышын, 
шығармашылық қанағаттану мен өзін-өзі жүзеге асыруды әкелмейді.  
 Өзіңізді кәсіби кәсіпте барынша көрсетуге тырысыңыз және адамның 
басты мақсаты – махаббат пен ізгіліктің көбеюі. Үйрен үшін өзіне 
жауапкершілікті өз шешімдері мен іс-әрекеттер. Сонда сіз өз өміріңіздің 
шынайы кәсіпкері боласыз! 
 

 
 Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

 
1.  Абай Құнанбаевтың параграфқа эпиграф ретінде 

келтірілген сөздеріне түсініктеме беріңіз. Ұлы ойшылдың пікірінше, еңбек 
пен материалдық байлыққа не мән береді?  

2. Колористика дегеніміз не? Оның негізгі компоненттері қандай? 
3. Кәсіби этикалық кодекстердің негізінде не жатыр? 
4."Кәсіби кәсіп" және "адамның мақсаты"ұғымдарының мағынасын 

ашыңыз. Олар қалай байланысты?  
5. Альберт Швайцердің кәсіби кәсібі қандай болды? Ол өзін қандай 

мамандық бойынша жүзеге асырды? Ұлы гуманист өзінің жоғары адами 
мақсатын қалай жүзеге асырды? 

6. Альберт Швайцердің сөздерін қалай түсінесіз"...өзін адамдарға 
беруге және сол арқылы өзінің адамдық мәнін көрсетуге мүмкіндік 
бермейтін адам жоқ"? Тарихтан, әдебиеттен, таныстарыңыз бен жақын 
адамдарыңыздың өмірінен сізге белгілі мысалдар келтіріңіз, бұл шешімнің 
ақиқатын көрсетеді. 

7. Іскерлік этиканың заманауи моральдық принциптерін атаңыз. 
Олардың бизнес пен кәсіпкерліктегі көріністеріне мысалдар келтіріңіз. 

8. Қазіргі уақытта адам мамандықты бірнеше рет таңдай алады (өзгерте 
алады) дегенге қалай қарайсыз? 

9. "Win-win-win"бизнесті жүргізу принципі қандай? Неліктен 
қазақстандық кәсіпкер оны жаһандық деп санайды? 

10. Сіз үшін не маңызды: керемет маман болу немесе жақсы адам болу 
керек пе? Өз ұстанымыңызды растау үшін дәлелдер келтіріңіз. 
 

Практикалық тапсырмалар: 
 
1 тапсырма. Ежелгі философ Сократтың: "барлық мамандықтар 

адамдардан, ал үшеуі Құдайдан: мұғалім, Судья, дәрігер"деген сөзі туралы 
ойланыңыз.  

Неліктен ұлы шалфей осы үш мамандықты анықтады? Сіздің 
ойыңызша, маманның құндылық белгілері түбегейлі маңызды емес 
мамандықтар бар ма? Кез-келген мамандықтың мысалында кәсібилік пен 
мораль қалай өзара байланысты екенін түсіндіріңіз. 
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2 тапсырма. Бизнес пен мораль, пайда мен әдептілік сәйкес келмейді 

деген кең таралған пікір бар. Газет беттерінен екі мәлімдемені 
салыстырыңыз. Сіз қандай көзқараспен бөлісесіз? Өз ұстанымыңызды 
дәлелдеңіз. 

1) нарықтың" кейіпкерлері " – қарапайым жұмысшылар емес, кәсіпкер, 
кәсіпкер. Олардың мақсаты-байлық, олардың әдістері – "ережесіз ойнау", 
моральдық рұқсат. Кәсіпкер күшті заң бойынша өмір сүреді, ол әлсізге 
қатал. Егер оның жаны дұға етсе, онда тек сәттілік пұттары. Оның 
батылдығы-тәуекел, оның қуанышы-кез-келген жағдайда жеңіс. Сондықтан 
бизнес заңдары моральға қарсы. Бәсекелестік-жыртқыштардың күресі". 

2) " кәсіпкер, коммерсант, банкир, менеджер – нарықтың негізгі 
тұлғалары. Олар мафиоз емес, алыпсатарлар да, жемқорлар да емес. Нарық 
талаптары іскерлік қатынастардың тиімділігінің шарттары ретінде 
адалдықтың, әдептіліктің және сенімнің өзгермейтін нормаларын бекітеді. 
Бұл өмірдің барлық салаларындағы моральдың жағдайына жағымды әсер 
етеді. Бәсекелестік-бұл қатал күрес, бірақ бұл" ережелер ойыны", оны 
сақтау қоғамдық пікірмен мұқият бақыланады". 

 
3 тапсырма. Сіздің ойыңызша, қазіргі заманғы кәсіпкер қандай 

қасиеттерге ие болуы керек? ХХІ ғасырдағы кәсіпкердің жеке "портретін" 
жасаңыз. 
 

4 тапсырма. Қазіргі заманғы бизнес-компанияларда қызметкерлерді 
іріктеуге көп көңіл бөлінеді. Лауазымға үміткерлерге көптеген талаптар 
қойылады: тәжірибе, кәсіби құзыреттілік, қарым-қатынас және өзара 
әрекеттесу қабілеті, Сыртқы мәдениет және т. б. Бірақ соңғы жылдары жаңа 
тенденция айқын көрінді: адалдық, әдептілік, мейірімділік, сезімталдық 
сияқты қызметкердің адамгершілік, адами қасиеттеріне көбірек мән берілуде. 
Сіз Кадрлық менеджмент маманы екеніңізді елестетіп көріңіз және сіз 
компаниядағы негізгі лауазымдардың біріне үміткерлермен сұхбаттасуға 
тура келеді. Олардың өмірлік құндылықтары мен моральдық 
нұсқаулықтарын анықтауға көмектесетін әңгіме сұрақтарының тізімін 
жасаңыз. 
Сыныптастарыңызбен іскерлік ойын – сұхбатты сахналаңыз. Өзіңіз 
дайындаған сұрақтарды қойыңыз. Ойынның нәтижелерін талқылап, 
қорытынды жасаңыз. 
 

 5 тапсырма. Кез-келген қызмет саласында, кез-келген кәсіпте еңбегі 
ортақ игілік үшін құру мен қызмет етудің үлгісі болып табылатын адамдар 
бар. Бір немесе бірнеше лайықты мамандар туралы презентация дайындаңыз. 
Олардың мысалы сізге қандай әсер еткенін айтыңыз. 
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§4.5 Күш қолданбау -бұл күшті құрал 
 

  Күш қолданбау - ол не? 
 Күш қолданбау пен жанқиярлық махаббат қалай байланысты? 
 Күш қолданбауың күші неде? Күш қолданбау адам өмірі мен қоғамның 

әртүрлі салаларында қалай көрінеді? 
 

 
Күш қолданбау -күшті және адал қару.  
Бұл тарихта ерекше қару, ол жарақат алмай жеңеді. Бұл емдік 

қылыш. 
Мартин Лютер Кинг 

 
Күш қолданбаулық әлемді түсінудегі махаббат ретінде  
 Егер адамзат тарихына көз жүгіртсек, оның көп бөлігі әртүрлі 

қақтығыстар, төңкерістер, соғыстар: жергілікті, әлемдік, азаматтық 
екендігі айқын болады. Кейбір есептеулер бойынша, соңғы 5600 жыл ішінде 
14500-ден астам соғыс, яғни жылына 2,6 соғыс болды! Әлем халықтары екі 
қорқынышты дүниежүзілік соғыстан аман қалды. Бірінші дүниежүзілік 
соғысқа сол кездегі 59 тәуелсіз мемлекеттен 38 ел қатысты (әлем халқының 
2/3).  Соғыста шамамен 10 миллион адам қайтыс болды, шамамен екі есе көп 
жарақат алып, жарақат алды. Екінші дүниежүзілік соғысқа 1,7 миллиард 
халқы бар 62 ел қатысты, әр түрлі бағалаулар бойынша тарихтағы ең қатал 
соғыста қайтарылмайтын шығындар 50-ден 80 миллионға дейін қайтыс 
болды.  

 Апаттың тұрғанын, осы сандар? Миллиондаған адамдардың қайғы-
қасіреті, аштық, ауру, жойылу...  

 Бүгін, ХХІ ғасырда, Жер бетінде бейбітшілікті сақтау-бұрынғысынша, 
жаһандық міндет. Әр түрлі елдерде ішкі әлеуметтік қақтығыстар әлі де пайда 
болады, мемлекеттер арасындағы шиеленістер мен қарама-қайшылықтардың 
ескі немесе жаңа ошақтары пайда болады. Бір нәрсені жақсы жаққа 
өзгерткісі, әділеттілікке қол жеткізгісі келетін адамдар қару-жарақ пен 
зорлық-зомбылықты әр түрлі формада қолданады, тек осылай ғана бақытты 
болашақ құруға болады деп сенеді. 

   Бірақ бұл мүмкін бе? Жамандық жақсылықты тудыруы мүмкін бе? Ба 
тыс артып отыр және агрессия әкелуі әлемге бақытсыз адамдардың бір - 
бақытымызға орай және игілігі үшін басқа?  

   Көптеген ғасырлар бойы адамзат азаптан, зорлық-зомбылықтан және 
соғыстардан құтылу жолдарын, адамдар мен халықтар арасындағы, адам мен 
табиғат арасындағы бейбітшілік пен келісімге қол жеткізу жолдарын іздеді. 
Әр түрлі философиялық, әлеуметтік, діни ілімдерде күш қолданбау 
жоғары моральдық құндылық және әмбебап үйлесімділікке жету тәсілі 
ретінде бекітілген.  

  Бұл сол бір деп түсініледі ненасилием? Көптеген адамдар үшін жауап 
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қарапайым және бір мәнді болып көрінуі мүмкін - бұл зиян келтірмеу, кез-
келген түрдегі зорлық-зомбылықтан бас тарту (физикалық, психикалық, 
моральдық). Дәстүр бойынша, келе жатқан от оқу-жаттығу Лев Толстой, 
ненасилие жиі ретінде түсіндіріледі "непротивление басталады". Жаппай 
сана үшін зорлық-зомбылықтың енжарлықпен, мойынсұнушылықпен, 
әлсіздікпен және тіпті зұлымдықпен байланысы жиі кездеседі. Көптеген 
адамдар зорлық - зомбылық-бұл моральдық идеал, Орындалмаған арман 
және адам мен қоғамның өмірін өзгерте алатын нақты күш емес деп санайды.  

Зорлық-зомбылықтың моральдық құбылыс ретінде көптеген қырлары бар 
және оның мәнін түсіну үшін адамзаттың рухани тәжірибесіне және шынайы 
көшбасшылардың өміріне жүгіну керек, олар үшін бұл моральдық принцип 
жеке таңдау болды. Алдыңғы параграфтарда біз Махатма Ганди туралы 
әңгімелестік. Зорлық-зомбылық оның дүниетанымы мен өмірінің негізі ғана 
емес, сонымен бірге Сатяграханың құндылық негізі - Үндістанның 
тәуелсіздігі үшін зорлық-зомбылықсыз күрес тактикасы болды. Келтірейік ой 
толғау Ганди күші зорлық-зомбылық және жоғары заңында өмір. 

 
 

Күш қолданбауға менің сенім  

М. Ганди 

 Мен жойылу арасында өмір бар екенін білдім, сондықтан жойылу 
заңынан жоғары заң болуы керек. Тек осындай заңмен ғана қоғам дұрыс және 
ақылға қонымды түрде құрылады және өмір оны өмір сүруге тұрарлық 
болады. Егер бұл өмір заңы болса, онда біз оны күнделікті өмірде 
қолдануымыз керек. Жанжал қай жерде болса да, қарсыласыңыз қай жерде 
болса да, оны сүйіспеншілікпен жеңіңіз. Мен мұны өз өмірімде өзім 
жасадым. 
 Бұл менің барлық мәселелерім шешілді дегенді білдірмейді. Бірақ мен 
бұл махаббат Заңы жойылу Заңы бұрын-соңды болмағандай әрекет ететінін 
білдім. Үндістанда біз осы заңның ең кең көлемде қолданылуының көрнекі 
көрсетілімін көрдік. Мен барлық үш жүз миллион адам зорлық-зомбылықсыз 
міндетті түрде еніп кетті деп айтпаймын, бірақ мен ол кез-келген идеяға 
қарағанда тереңірек және өте қысқа мерзімде пайда болды деп мәлімдеймін. 
 Біз бәріміз бірдей зорлық-зомбылықты жақтаған жоқпыз; және басым 
көпшілігі үшін зорлық-зомбылық саясат мәселесі болды. 
 Бірақ, соған қарамастан, сіз елдің зорлық-зомбылықсыз идеяның 
қорғауымен алға қарай керемет қадам жасағанын түсінгеніңізді қалаймын. 
Зорлық-зомбылықсыз психиканың ажырамас бөлігі болу үшін жеткілікті 
қарқынды дайындық қажет. Күнделікті өмірде бұл тәртіп жолы болуы керек 
(бірақ бұл біреуге ұнамауы мүмкін), мысалы, сарбаздың өмірі. Бірақ мен әлі 
күнге дейін ақыл-ойдың шынайы қолдауы жоқ екендігімен келісемін, тек 
сыртқы сәйкестік адамның өзіне де, басқаларға да зиянды маска болады. 
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 Мемлекеттің жетілуіне ақыл, Дене және сөйлеу келіскен кезде ғана қол 
жеткізіледі. Бірақ бұл әрқашан шиеленісті ақыл-ой күресі. Мысалы, мен 
ашулана алмаймын деп айтуға болмайды, бірақ барлық жағдайларда Мен өз 
сезімдерімді басқара аламын. Қандай нәтиже болмасын, Мен әрқашан 
зорлық-зомбылық жасамау Заңын мақсатты және үздіксіз ұстану үшін саналы 
күрес жүргіземін. Мұндай күрес адамды одан әрі күресу үшін күшті етеді. 
Зорлық-зомбылық-бұл күшті қару. Әлсіздерде бұл екіжүзділік болуы мүмкін. 
Қорқыныш пен махаббат-қарама-қайшы ұғымдар. Махаббат оның орнына не 
алатындығы туралы ойланбастан абайсызда береді. 
 Махаббат бүкіл әлеммен, өзі сияқты күреседі және ақыр соңында 
барлық басқа сезімдерді басқарады. 
 Менің күнделікті тәжірибем (сондай-ақ менімен жұмыс істейтіндер) 
егер біз шындық пен зорлық-зомбылық Заңын өмір заңына айналдыруға бел 
буған болсақ, кез-келген мәселені шешуге болатындығын көрсетеді. Мен 
үшін шындық пен зорлық – зомбылық-бір монетаның жақтары. Махаббат 
Заңы ауырлық заңы сияқты әрекет етеді, біз оны қабылдаймыз ба, жоқ па. 
Ғалым табиғат заңын әр түрлі қолдана отырып, ғажайыптар жасайтыны 
сияқты, махаббат Заңын ғалымның дәлдігімен қолданатын адам да керемет 
істер жасай алады. 
 Зорлық-зомбылықсыз күш-қуат сияқты табиғаттың материалдық 
күштеріне қарағанда шексіз нәзік және керемет. 
 Біз үшін махаббат заңын ашқан адамдар қазіргі заманғы ғалымдарға 
қарағанда үлкен ғалымдар болды. Біздің зерттеулеріміз әлі де жеткіліксіз, 
сондықтан барлық жетістіктерді көре алмайды. Бұл, кем дегенде, маған 
жұмыс істеуге көмектесетін елес (егер бұл елес болса). Мен осы Заңмен 
қаншалықты көп жұмыс жасасам, мен өмірдегі қуанышты, ғаламды құрудағы 
қуанышты сезінемін. Бұл маған тыныштық әкеледі және мен сипаттай 
алмайтын табиғат құрбандықтарын түсіндіреді. 

 
*** 

Сонымен, күш қолданбау -бұл адамның дүниетанымындағы 
махаббаттың табиғи көрінісі және барлық жалпыадамзаттық 
құндылықтардың тәжі. "Адамның жүрегі махаббатқа толы болса, 

онда оның жүрегінде тыныштық орнайды, оның сөздері рас, ал іс – 
әрекеттері әділ, содан кейін ол ешқашан ешкімге зиян тигізбейді" дейді 
ежелгі даналық. Мұны қазіргі тілге аудара отырып, мынаны айтуға болады: 
егер адамның дүниетанымы махаббатқа негізделген болса, ол әлемнен 
бөлінбейтінін, бәрі бір-бірімен байланысты екенін түсінеді, сондықтан 
ешкімді де, ештеңені де іс-әрекетпен, сөзбен де, оймен де ренжітуге 
болмайды. Бұл өмір ережесіне айналады. 

Зорлық-зомбылық адамға шынайы руханиятты табуға, оның әртүрлі 
нысандарындағы зорлық-зомбылық адамның табиғатына мүлдем қайшы 
келетін нәрсе ретінде қабылданатын жағдайға жетуге мүмкіндік беретін 
рухани, өмірлік және этикалық қағида ретінде әрекет етеді. 
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Зорлық-зомбылық барлық нәрсені құрметтеу мен сүйіспеншілік, 
табиғатта болып жатқан процестерге араласпау, заң мен тәртіпті құрметтеу, 
толеранттылық, мораль ретінде көрінеді. Ол өзіне, басқа адамдарға және 
қоршаған ортаға зиян келтіруден бас тартуға шақырады. 

Зорлық-зомбылық барлық қасиеттерді қамтиды, бұл адамның жетілу 
жолындағы рухани жетістіктерінің шыңы, оның жеке рухани тәжірибесі.  

 
Күш қолданбаудың үш аспектісі: жеке, әлеуметтік, 

экологиялық. 
Күш қолданбаудың үш аспектісін қарастыруға болады:  

1. жеке (өзіне қатысты зорлық-зомбылық);  
2. Әлеуметтік (барлық адамдарға құрмет пен сүйіспеншілік, барлық 

мәдениеттер мен діндерді қабылдау);  
3. экологиялық (табиғатпен үйлесімді өмір, қоршаған ортаға қамқорлық) 

[33]. 
 Осы аспектілердің әрқайсысын қарастырыңыз. 

 Басқа адамдарға, қоршаған әлемге зорлық-зомбылық жасамау өзіне 
зорлық-зомбылықтан басталады Күш қолданбаудың жеке аспектісі, ең 
алдымен, олардың сезім мүшелеріне қатысты зорлық-зомбылық 
емес.Мысалы, өсек айту, жала жабу, өтірік айту, бос сөйлесу-бұл сіздің 
тіліңізге қатысты зорлық-зомбылық. Егер біз өсек, жала, дөрекі және әдепсіз 
сөздерді тыңдасақ, онда біз құлағымызға зорлық-зомбылық жасаймыз. Біз 
жаманға қараған кезде (мысалы, қорқынышты фильмдер, экшн – фильмдер), 
басқалардың кемшіліктерін іздегенде, үйлесімділік пен тыныштықты 
сақтамайтын азғын мәтіндерді оқимыз-бұл өз көзімізге жасалған зорлық-
зомбылық. Басқалар туралы жаман ойлау, басқаларға жаман тілеу-бұл 
олардың шынайы табиғатын теріс пайдалану.  

Өзіне қатысты Күш қолданбаудан бас тарту-адамның өзін-өзі жетілдіру 
жолындағы алғашқы қадамы. Мұны істеу үшін Сіз тек жақсы адамдармен 
байланысуға тырысуыңыз керек: 

Жақсылық туралы ойланыңыз, 
Жақсылыққа қара, 
Жақсы тыңдаңыз 
Жақсы сөйле, 
Жақсылық жаса-бақытқа апаратын жол  
Күш қолданбаудың әлеуметтік аспектісі 
Бұл жерде барлық мәдениеттер мен діндердің бірлігін адамзаттың 

тарихи мұрасы ретінде ұғыну маңызды. "Дін "сөзі латынның religare сөзінен 
шыққан," байланыстыру"," байланыстыру "дегенді білдіреді, ал" дін " 
термині адам Мен Құдай арасындағы жоғалған одақтың қайта қосылуын, 
қайта басталуын білдіреді.  Сонымен, атап айтқанда, атақты христиан 
ойшылдары Лактанций мен Аврелий Августин бақытты деп саналды.  

"Мәдениет "сөзі латынның" мәдениет "сөзінен шыққан,"colo"," colere " 
етістігінен шыққан, яғни өсіру, өсіру, сапаны жақсарту, нәтижесінде заттың 
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мәні артады. Мысалы, суретті ұзақ өңдеуден кейін (шпикелеттерден алу, 
ұсақтау, тазарту, пиллинг және т.б.) құнды өнімге айналады. Сол сияқты 
адам: шынайы мәдениет әр адамға тән мәңгілік жалпыадамзаттық 
құндылықтарды: шындықты, махаббатты, әділ мінез-құлықты, бейбітшілік 
пен зорлық-зомбылықты дамыту мен дамытудан тұрады. Бұл даму 
процесінде адам өмірінің сапасы мен құндылығы артады. Осылайша, 
мәдениет пен діннің ортақ мақсаты бар: адамды жетілдіру, оның рухани 
әлеуетін анықтау. 

Мәдениет пен дін өзінің пайда болуының тарихи мәнмәтініне, 
географиялық жағдайларға, әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктерге, 
халықтың менталитетіне және т. б. байланысты қалыптасады. Әрбір дін 
сыртқы рәсімдер мен рәсімдермен, сондай-ақ оның ішкі мазмұнымен 
сипатталады. Мәдениет сонымен қатар сыртқы (қоғамдағы мінез-құлық 
ережелері, этикет және т.б.) және ішкі (рухани және адамгершілік 
құндылықтар). 

Бұл ретте барлық мәдениеттер мен діндерге тән ортақ негіздер бар: 
 Рухани бастама мен адамдарға деген махаббат. 
 Мәңгілік жалпыадамзаттық құндылықтар. 
 Ешқандай мәдениет пен дін жеккөрушілікті, зұлымдық пен 

әділетсіздікті үйретпейді. 
 Барлық мәдениеттердің ұлы өкілдері Мәңгілік жалпыадамзаттық 

құндылықтарға сәйкес өмір сүрді, құрды және үйретті. Барлық 
діндердің елшілері адамзатқа қызмет еткен қасиетті адамдар болды. 

 Адамзат әртүрлі мәдени және діни дәстүрлерді қабылдау және 
құрметтеу арқылы ғана бақытқа қол жеткізе алады. Бұл туралы қазақтың ұлы 
философы, жазушысы және ақыны Шәкәрім Құдайбердиев асқақ поэтикалық 
үлгіде тамаша айтты:  

Пайғамбар Мұса жолықса, 
Сөйлесiп көңiлiм орнықса: 
«Адасты жебiрей,– дер едiм, – 
Тәуратты қайта толықта!» 
Дәуiттi көрсем, ән салып, 
Қуанар едiм қарсы алып: 
«Ақында қалды иманың, 
Тағы үйрет, – дер ем, – бiр барып». 
Зардөшке айтсам кезi кеп: 
«Үйреттiң ақыл нұр ғой деп. 
Ұға алмай отқа шоқынып, 
Бұзылды елiң боғын жеп». 
Будданың ұстап бiлегiн, 
Айырылмай бiрге жүремiн: 
«Жәдiгөй, бақсы, ламаға, 
Шоқынды елiң, бiлемiн». 
Айсаны көрсем егер мен: 
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«Тіріл, – дер едім, – қайта сен. 
Сенi құдай дедi де, 
Айырылды халқың дiнiнен». 
Мұхамметтi көре алсам, 
Сөз айтып, жауап бере алсам: 
«Адасты молда, – дер едiм, – 
Құраныңды үйрет, келе алсаң». 
Экологиялық аспект Күш қолданбау 
Зорлық-зомбылық этикасы адамның табиғатқа деген көзқарасын 

өзгертеді. Ежелгі уақытта "адам - табиғат патшасы"ұраны танымал болған. 
Ол адамға қызмет ету үшін табиғатты "қайта құру", яғни бұзу, қирату, 
өзендерді бұру және т. б. мүмкіндігі ретінде түсінілді.  

Бірақ бүгін туады рөлін жаңаша түсіну, адам иерархияның табиғат: 
ретінде жоғары мәні планетада өзіне берілген құқықты ақылына, адам 
сақтауға және қорғауға, табиғатқа, барлық тірі жаратылыстар.  

Ғалымдардың қазіргі көзқарастары адам мен табиғатты интеграциялау, 
олардың қарым-қатынастарын үйлестіру, бүкіл табиғаттың жүйелік 
құрылымын түсіну ережелеріне негізделген. Табиғатқа қатысты зорлық-
зомбылық емес этикада басты назар экологиялық ар-ождан мен экологиялық 
парызды дамытуға аударылады. Экологиялық түсіндірудегі міндет-бұл бар 
нәрсені сақтау, табиғаттағы тепе-теңдікті сақтау ғана емес, сонымен қатар 
экожүйелердің жақсы жағдайына жету үшін күш салу. Тек осы тәсілдің 
призмасы арқылы адамның практикалық мүдделерін қарастыруға, оның өмірі 
мен қызметіне байланысты мәселелерді шешуге болады. 

 
Күш қолданбау адамзаттың әлеуметтік-адамгершілік тәжірибесі 
ретінде 
ХХ ғасырда Күш қолданбау жаппай әлеуметтік тәжірибе, әлеуметтік-

саяси күрестің стратегиясы мен әдісі, қақтығыстар мен медиацияны шешу, 
азаматтық (әскери емес) қарсылық ретінде белгілі болды. Құлдықтың 
заңнамалық жойылуымен, азаматтық қоғамның қалыптасуымен және саяси 
бостандықтар мен адам құқықтарының Конституциялық шоғырлануымен 
қатар, зорлық-зомбылықтың әлеуметтік тәжірибе ретінде таралуы 
адамзаттың ең маңызды моральдық жетістіктерінің бірі болып табылады. 
 Зорлық-зомбылықсыз қарсылық пен қақтығыстарды шешудің 
ерекшелігі-бұл қарсы тараптың ақыл-ойы мен сезімдеріне жүгінуге, оның өз 
қателіктерін мойындауға тырысады. Әлеуметтік-саяси тарихтағы зорлық-
зомбылықтың көрінісі туралы бірнеше мысал келтірейік.  

 Бұрын көшпелілерде мұндай тәжірибе болған: билеуші 
қоғамдастықтың мүдделеріне жауап беруді тоқтатқаннан кейін немесе 
халыққа қысым жасауды күшейтуге тырысқаннан кейін, оның субъектілері өз 
билігінің ықпалынан тыс көшіп кетті. Хан билігін тоқтатудың бұл әдісінің 
басты себептерінің бірі ежелгі дәстүрде жатыр. Көшпенділердің қасиетті 
идеяларына сәйкес қан қасиетті, оны төгу қасиетті деп саналды.  
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 Тек бір қарағанда қоныс аудару 
қарсылықтың пассивті түрі болып көрінеді. 
Қол астындағылардан айырылған хан іс 
жүзінде өз билігін жоғалтты. 
 Наразылықтың осындай түрінің 
жарқын мысалы және оның тарихи 
маңызының дәлелі сұлтандар Жаныбек пен 
Керейдің Әбілхайыр ханға басқыншылық 
саясатына жауап ретінде қоныс аударуы 
болып табылады. Осы оқиғадан бастап 

Қазақ хандығының құрылу тарихы басталғаны белгілі. 
 
 1955 жылы 1 желтоқсанда 42 

жастағы тігінші Роза Паркс жұмыстан 
үйге қайту үшін Алабама штатының 
Монтгомери қаласында (АҚШ) автобусқа 
отырды. Ол тек ақтарға арналған 
орындықтардың артында қатарынан орын 
алды. Маршрут барысында автобус жаңа 
жолаушылармен толғанда, барлық 
орындар бос болмады. Содан кейін 
кондуктор сол кездегі ережелерді сақтай 
отырып, парктерден жаңа АҚ жолаушыға өз орнын беруді талап етті. Бірақ 

ол бас тартты.  
 Роза Паркс сегрегация туралы заңдарды 
бұзғаны үшін қамауға алынды және жарты 
сағат ішінде қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін 
кінәлі деп танылды. Мұндай оқиғалар бұрын 
болған.  
 Алайда, Розаның әрекеті оны бірден 
Адам құқықтары қозғалысының баннеріне 

айналдырды, ал Монтгомеридің қара тұрғындары бір жылдан астам уақытқа 
созылған қоғамдық көлікке бойкот жариялады, бұл автобус компанияларына 
үлкен шығын әкелді. 
 Бойкоттың бастамашысы, 26 жастағы Мартин Лютер Кинг, бұл акция 
бүкіл елге танымал болды. 
 Нәтижесінде, 1956 жылы желтоқсанда АҚШ Жоғарғы Соты қоғамдық 
көліктердегі нәсілдік сегрегацияны заңсыз деп тапты. Бір белсендінің 
шамалы көрінетін әрекеті ұзақ уақытқа созылды және оның есімін қысым 
көргендердің құқықтары үшін күресушілер үшін үй атауына айналдырды. 
 

 21 қазан 1967 ж. Француз фотожурналисті марку Рибу түсірген бұл 
фотосурет үлкен атаққа ие болды. Онда он жеті жасар Ян Роуз Кашмир 
сарбаздардың алдында қолында Ромашка гүлімен бейнеленген, олардың 

Сегрегация - халықтың 
қандай да бір тобын, 
әдетте-нәсілдік немесе 
діни белгілері бойынша 
мәжбүрлеп бөлу саясаты 
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біреуі қызға пышақ жіберген. Қыз АҚШ-тың Вьетнам соғысына қатысуына 
қарсы наразылық акциясының қатысушысы болды.  

 
 Біз зорлық-зомбылықсыз тактика әділетсіздікке, зорлық-зомбылыққа 
негізделген болса да, күрескерлерге қатыгездік пен жеккөрушілікті 
тудырмайтын осындай күрес жүргізуге мүмкіндік беретінін көреміз. 
Әлеуметтік қақтығыстар жағдайында өзара келіспеушілік, жеккөрушілік, 
өзара иеліктен кетуді сақтау олардың шешіміне ықпал етпейтіні анық, 
өйткені күрестің кез-келген нәтижесімен соғысушы тараптарды білдіретін 
адамдар бірге өмір сүруге мәжбүр болады.  
 Әлеуметтік салада зорлық - зомбылыққа көшу-бұл адамдардың 
шоғырлануына, әртүрлі мәдени, этникалық, конфессиялық қауымдастықтар 
арасында өзара түсіністік орнатуға, толеранттылық пен шешілмейтін болып 
көрінетін қақтығыстарды шешуге дайын болуға ықпал ететін өте уақтылы 
моральдық таңдау.  
 

 Ұлы күш - Күш қолданбау туралы әңгімені аяқтай отырып, Константин 
Ушинскийдің ертегі-астарлы әңгімесін оқуды ұсынамыз. Неде оның 
мағынасы? 

 
Жел мен күн 

К. Ушинский 
 Бірде күн мен ашулы солтүстік жел олардың қайсысы күшті екендігі 
туралы дау тудырды. Ұзақ таласқан олар, сайып келгенде, үміттенді сынасуға 
күшімен үстінен путешественником, ол бұл уақыт ехал үсті үлкен жолда. 
 – Қараңызшы, - деді жел, - мен оған қалай қараймын:бірден оның 
жадағай. 
 Деді, - және ол зәр болды соққы бастады. Бірақ жел неғұрлым көп 
тырысса, саяхатшы оның жадағайына соғұрлым күшті болды: ол жаман ауа-
райына ренжіді, бірақ одан әрі қарай жүрді. Жел ашуланды, қатты ашуланды, 
кедей саяхатшыны жаңбыр мен қармен жауып тастады; қарғыс жел, 
саяхатшы шапанын жеңдеріне салып, белбеуімен байлады. Содан кейін жел 
өзі оның шапанын шешпейтініне көз жеткізді. 
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 Қарсыласының әлсіздігін көрген күн жымиып, бұлттардың арасынан 
көрінді, жылынып, жерді құрғатты, сонымен бірге кедей жартылай 
мұздатылған саяхатшы. Күн сәулесінің жылуын сезініп, ол қуанып, күнге 
батасын берді, шапанын шешіп, орап, ер-тоқымға байлады. 
 – Көрдің бе, – деді сол кезде жұмсақ күн ашулы желге, - мейірімділік 
пен мейірімділікпен ашуланудан гөрі көп нәрсені жасауға болады. 

 
*** 

Сонымен, ненасилие емес болып табылады тек философиямен немесе 
біраз рудың этикалық идеалы. Бұл адамның жеке адамгершілік таңдауын 
және әлеуметтік тәжірибені анықтайтын үлкен жалпыадамзаттық құндылық. 
Зорлық-зомбылықты дәйекті қолданудың арқасында әлеуметтік кеңістіктің 
ерекше түрі құрылады және кеңейеді: бейбітшілік, заңдылық пен Адамның 
қадір-қасиетін растайды.  
 Әрқашан кез-келген қақтығыстардың бейбіт шешімін табуға, диалогқа 
ашық болуға, махаббат пен даналыққа негізделген басқа адамдарға төзімділік 
танытуға тырысыңыз.  
 Есіңізде болсын, зорлық - зомбылықсыз идеалдың түпкі мақсаты-біздің 
ішімізде, біз және басқа адамдар арасында, сыртқы әлеммен және табиғатпен 
үйлесімділік құру.  

 
 Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 
1.  Осы параграфтың эпиграфын талдаңыз. Жарақат салмай жеңуге 

бола ма?   
2. Мохандас Гандидің пікірінше, өмірдің ең жоғарғы заңы қандай заң? Бұл 

заңның мәні неде? 
3. Гандидің сөздерін қалай түсінесіз:"Махаббат бүкіл әлеммен, өзімен 

бірге күреседі және ақыр соңында барлық басқа сезімдерді басқарады"? 
Махаббат қалай "басқара" алады? 

4. Махаббат пен зорлық-зомбылық Заңын ұстану оңай ма? Зорлық-
зомбылықсыз мемлекеттің жетілуіне қол жеткізудің басты шарты қандай? 

5. Тарихтан, әдебиеттен, шынайы өмірден зорлық-зомбылықсыз күшті 
көрсететін мысалдар келтіріңіз. 

6. Әлеуметтік-саяси тарихтағы зорлық-зомбылықсыз қарсылықтың 
әдістері мен формаларын тізімдеңіз. Олардың маңыздылығын зорлық-
зомбылыққа балама ретінде бағалаңыз.   

7. Сіз проявляете ненасилие өмір? 
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Практикалық тапсырма: 
 

1 тапсырма. Поразмышляйте үстінен төменде келтірілген 
изречениями. Оларға түрлі қырларын ашып көрсетіледі зорлық-зомбылық. 
Не байланысты ненасилие және риясыз махаббат? Анықтама беріңіз ұғымдар 
"ненасилие" сияқты жалпы адамзаттық құндылықтар. 

 "Жеңіске жет ашу-ыза кротостью, зло добром, скупого 
щедростью, лгуна шындық". Шығыс даналығы 

 "Әлемде судан гөрі нәзік және үйлесімді ештеңе жоқ, ал қатал 
және қатты нәрсе оған қарсы тұра алмайды. Әлсіз күшті жеңеді. Нәзік 
қатты жеңеді. Мұны әлемде бәрі біледі, бірақ оны ешкім орындағысы 
келмейді". Лао-Цзы 

 "Мейірімді бол және жамандыққа күшпен қарсы шықпа... 
Махаббат-өмірдің күші". Л Толстой 

 "Зорлық-зомбылық шексіз махаббатты білдіреді, бұл өз кезегінде 
шексіз жанашырлықты білдіреді". М. Ганди  

 "Махаббат біздің өркениетіміз үшін құтқарушы болуы мүмкін... 
Америкада бостандық үшін күрескен кезде біз кейде бойкотқа жүгінуіміз 
керек екені рас. Бірақ біз бойкоттың өзі мақсат емес екенін есте 
ұстауымыз керек... Мақсат-татуласу; мақсат-құтқару және құтқару; 
мақсат-махаббат басқаратын қоғам құру. Тек осылай ғана қарсыластарды 
дос ете аласыз. Біздің ғасырдың терең үмітсіздігін жаңа дәуірдің 
қуанышты шындығына айналдырудың жалғыз жолы. Тек махаббат 
адамдардың жүрегінде ғажайыптар жасайды".  Мартин Лютер Кинг 

 
2 тапсырма. Мәтіннен кейін сұрақтарға жауап беру арқылы астарлы 

әңгімені талдаңыз. Әрбір астарлы әңгіме моральдық ілімді (даналық) 
қамтиды. Оны оқылған оқиға үшін тұжырымдаңыз. 

 
Адам және жылан 

 Адам көрдім жүргізуде, 
гибнущую отта, және 
шешті тартып шығарыңыз 
да, оны жалын. Ол мұны 
жасаған кезде жылан оны 
тістеп, шыдамсыз 
ауырсынуды тудырды. Ер 
адам Жыланды лақтырып 
жіберді, ол тағы да отқа 
түсті. Ер адам металл 
тіректі ұстап алып, 
жыланды жалыннан шығарып, өмірін сақтап қалды. 
 Бақылаушылардың бірі адамға жақындап: "бұл жылан сені тістеп 
алды, неге оны құтқаруға тырысасың?»  
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 Адам: "жыланның табиғаты-тістеу, бірақ бұл менің табиғатымды 
өзгертпеуі керек – көмектесу", - деп жауап берді. 
 

 Адам Жыланды қалай бірінші рет, ал екінші рет қалай құтқарды?  
 Адамның әрекетін түсіндіріңіз.  Неліктен ол жыланды тістегеннен 

кейін оны қиындыққа қалдырмады?  
 Адамның әрекетін зорлық-зомбылықтың мысалы деп санауға бола ма? 

Неліктен? 
 Сіз "жыланның табиғаты – тістеу, бірақ бұл менің табиғатымды 

өзгертпеуі керек – көмектесу"деген сөздерді түсінесіз.  
 Адамның қандай қасиеттері оның әрекетінде көрінді? 
 Көптеген адамдар үшін зорлық-зомбылық енжарлықпен, әлсіздікпен, 

ысырапшылдықпен байланысты. Сіз бұған келісесіз бе? Зорлық - 
зомбылық-бұл енжарлық немесе белсенділік, мойынсұну немесе 
зұлымдыққа қарсы тұру ма? 

 Сіз түссеңіз, біреу причиняет сізге жамандық немесе ранит па?  
  

3 тапсырма. Көптеген адамдар ежелгі шығыс символын біледі - үш 
маймыл, олардың біреуі көздерін табандарымен мұқият жабады, екіншісі - 
құлақ, үшіншісі-ауыз. 

 
  

Олар зұлымдық жасамау идеясын және шындықтан бөлінуді 
білдіреді:"егер мен зұлымдықты Көрмесем, зұлымдық туралы естімесем және 
ол туралы ештеңе айтпасам, онда мен одан қорғаламын". Конфуцийдің 
"әңгімелер мен пайымдаулар" атты ұлы кітабында ұқсас сөз бар: "дұрыс емес 
нәрсені қарамаңыз, дұрыс емес нәрсені тыңдамаңыз, дұрыс емес нәрсені 
айтпаңыз". 
 Бұл принципті өмір тәжірибесінде қалай жүзеге асыра аласыз? 
Композицияға "дұрыс емес нәрсені жасамаңыз; дұрыс емес нәрсені 
ойламаңыз"принциптерін білдіретін тағы екі маймыл қосыңыз. Сіз оларды 
қалай бейнелейсіз? 
 Әрбір маймыл үшін сіз онымен бөлісетін, өзіңізге зорлық-зомбылық 
жасамау үшін неден бас тартуға дайын екендігіңіздің тізімін жазыңыз. 
 

4 тапсырма. БҰҰ отырысында сіз қақтығыстарды бейбіт жолмен 
шешудегі және халықтар арасындағы бейбітшілікті нығайтудағы зорлық-
зомбылықтың маңызы туралы баяндама жасауыңыз керек деп елестетіп 
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көріңіз. Жоғары халықаралық трибунадан не туралы айтар едіңіз? 
 Қиялыңызға сөйлеу үшін сөйлеу жазыңыз. Зорлық-зомбылықтың 
пайдасына қандай дәлелдер келтіресіз? Зорлық-зомбылықсыз күшті қандай 
мысалдар келтіреді? 
 

5 тапсырма. Әлемдік діндердің жетекші идеяларын және әлемнің 
әртүрлі халықтарының адамгершілік дәстүрлерін салыстырыңыз. Адамзат 
бірлігінің негізі неде? Барлық діни ілімдер мен ұлттық мәдениеттерге не 
ортақ? Адамзаттың әртүрлілігі мен бірлігін бейнелейтін символды ойлап 
табыңыз. 
 

6 тапсырма. Қазіргі қоғамдағы және сіздің өміріңіздегі зорлық-
зомбылықтың экологиялық аспектісінің көріністеріне мысалдар келтіріңіз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Көптеген адамдар соғыс пен зорлық-

зомбылықтың үйлеспейтіндігіне сенімді. Бірақ 
қарапайым сарбаз бүкіл соғысты жауынгерлік 
қаруды алып, бірде-бір оқ атпастан өткізе алған 
кезде белгілі жағдай бар. Бұл екінші дүниежүзілік 
соғыстың американдық дәрігері және пацифисті 
Десмонд Досстың оқиғасы. 

Діни сенімнің әсерінен ол өзіне қару алып 
жүруге, әсіресе оны адамдарға қолдануға тыйым 
салды. Доссуға әскери қызметті кейінге қалдыру 
ұсынылды, бірақ ол бас тартты, өйткені ол соғыс пен 
кісі өлтіруге қарсы болса да, елге оның сенімі рұқсат 
еткендей қызмет еткісі келді. Сайып келгенде, 
әскери басшылықтың өтінішінен кейін ол 77-ші 
атқыштар дивизиясының 307-ші жаяу әскер полкінің 
санитары болып тағайындалды. 

Қару алып жүруден бас тартқандықтан, Досс өзінің әріптестері 
тарапынан жиі мазаққа және шабуылға ұшырады, қызметтік борышын 
орындамағаны үшін айыпталды. Бірақ оған деген көзқарас оның бөлімшесі 
қатысуға мәжбүр болған жапондармен алғашқы шайқастардан кейін күрт 
өзгерді. 

Гуам операциясы кезінде Десмонд Досс теңдесі жоқ батылдық 
танытты – ол ондаған рет жараланған сарбаздарды жаудың мұрнының 
астынан шығарып, оларды тізесін балшықпен қауіпсіз жерге сүйреп апарды, 
тез және білікті медициналық көмек көрсетті. Дулыға Үстінде Үлкен Қызыл 
крест бар бұл жігіт ағаштарға пана тапқан жау мергендері үшін керемет 
нысана болды, бірақ бұл оны мазаламады. Оның басты мақсаты 
американдық сарбаздардың мүмкіндігінше көп өмірін сақтау болды. 
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Тағы бір рет ол 75-ке жуық жаралыларды Хаксо жотасындағы қауіпсіз 
жерге жеткізді. Десмонд өрмелеу сияқты арқаннан газебо салды, екінші 
ұшын ағашқа байлады және бір-бірлеп жараланған сарбаздарды 15 метрлік 
жартастан төмен түсірді. Қалай ғана адам оказывался астында және бау 
ослабевала, ол втягивал оны жоғарыға және полз үшін келесі. Осылайша ол 
жаралыларды өзінің импровизацияланған "өткеліне"сүйреп апарды. Мұны 
қалай жасауға болатынын ешкім түсінбеді, бірақ ол 75 жолдасын 
қауіпсіздікке түсіргенге дейін 5 сағат бойы бірінен соң бірі жасады. Тек 
жоғарғы жағында бірде-бір жолдас болмаған кезде, Досс сол арқанға түсуге 
мүмкіндік берді. 
 Жаудың шабуылдарының бірінде Десмонд басқа үш солдатпен бірге 
снарядтан шұңқырға тығылды, олардың біреуі жарақат алды. Ол накладывал 
өзіне байлап және вкалывал ауруды сездірмеу үшін, оларды жасыру құлап, 
анар. Қалған екеуі лезде шұңқырдан секірді, бірақ Десмонд өзінің 
"пациентін" тастай алмады – ол гранатаны аяғымен жұлып алуға тырысты, 
сол кезде ол жарылды. 17 ыстық фрагменттер оның аяғы мен артына 
жабысып қалды, жараланған жолдас ешқандай қосымша зақым алған жоқ, 
өйткені жарылыс кезінде ол Доссаның денесімен жабылған. Басқа тәртіпті 
көмекке шақырудың орнына, оны баспанасынан шығуға мәжбүрлеудің 
орнына, Досс өзі көмек көрсетті-ол шокқа қарсы дәрі-дәрмек жасап, аяғын 
қанымен байлады. Таңертең зембілдері бар сарбаздар оларға қарай жүгірді 
және Доссты тылға эвакуациялауды ұсынды, бірақ ол ауыр жарақат алған 
адамға жол беріп, күш-жігерін иммобилизацияланған аяғымен басқа да 
өрттен зардап шеккендерге көмектесуді жалғастырды. 
 Лейте шайқасында, Филиппинді азат етуде және Окинава шайқасында 
сіңірген еңбегі үшін ол қола жұлдызымен және АҚШ – тың ең жоғары 
әскери наградасы-Құрмет медалімен марапатталды.  
 Досс өмірінің шынайы оқиғалары негізінде 2016 жылы "ар-ождан 
себептері бойынша"фильмі түсірілді.  
 

Дереккөз: https://ru.wikipedia.org/wiki/Досс,_Десмонд 
https://disgustingmen.com/history/hacksaw-ridge-desmond-doss-real-story 
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§4.6 Табиғат әлеміндегі адам   
 
 

 Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас негіздері.  
 Табиғат экологиясы. Сана экологиясы.  
 "Қалауларға арналған төбе"бағдарламасы. 

 
 

 
Біз бәріміз ... бір планетада-біз бәріміз бір кеменің экипажы, Хуан Де 

Сент Экзюпери 
 

 
 

Адамның өзін – өзі тануы адамның туған жеріне, Отанына, 
Отанына ғана емес, сонымен бірге бүкіл адамзатқа, біздің ортақ үйіміз-Жер 
планетасына қатысы бар екенін білуді білдіреді. Әр адам жер бетінде болып 
жатқан барлық жағдайлар үшін өз жауапкершілігінің өлшемін түсінуі керек.  

Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынаста зорлық-зомбылықсыз 
этика табиғат туралы идеяларды емес, оған деген көзқарасты өзгертеді. -
Зорлық-зомбылықсыз принципке сәйкес, адам өзін материалдық сұраулармен 
ғана емес, тұтас адам ретінде ұстауға міндетті. Қисыны келгенде әкелуі 
ескерілетін жолының бірі - И. Канта: "тірі, ақыл-есі жоқ болса да, тіршілік 
иелерінің бір бөлігі үшін жануарларға зорлық-зомбылық жасау адамның өз 
алдындағы міндетіне одан да жағымсыз, өйткені адамның қайғы-қасіретіне 
деген жанашырлығы кедергі келтіреді, табиғи бейімділіктер әлсірейді және 
біртіндеп жойылады, бұл басқа адамдармен қарым-қатынаста мораль үшін 
өте пайдалы". 

Күш қолданбау адамға шынайы руханиятты табуға, оның әртүрлі 
формаларындағы зорлық-зомбылық табиғатқа мүлдем қайшы келетін нәрсе 
ретінде қабылданатын жағдайға жетуге мүмкіндік беретін рухани, өмірлік 
және этикалық қағида ретінде әрекет етеді. 

Ғалымдардың қазіргі көзқарастары адам мен табиғатты интеграциялау, 
олардың қарым-қатынастарын үйлестіру, бүкіл табиғаттың жүйелік 
құрылымын түсіну ережелеріне негізделген. Этикада басты назар 
экологиялық ар-ождан мен экологиялық парызды дамытуға аударылады. -
Экологиялық түсіндірудегі міндет-бұл бар нәрсені сақтау, табиғаттағы тепе-
теңдікті сақтау ғана емес, сонымен қатар экожүйелердің жақсы жағдайына 
жету үшін күш салу. Тек осы тәсілдің призмасы арқылы адамның 
практикалық мүдделерін қарастыруға, оның өмірі мен қызметіне байланысты 
мәселелерді шешуге болады. 

Қазіргі уақытта адамның табиғатпен қарым-қатынасын құру 
принциптерінің бірі, адамның әлеммен, ең алдымен барлық тіршілік 
иелерімен біртұтас біртұтастығын түсінуге негізделген принциптер ретінде 
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неміс философы Альберт Швайцердің принципін тануға болады: "мен 
өміріме де, өміріме де, басқаларға да бірдей құрмет көрсетуге шақырамын". 
[51] 

 
 

Бұл ақылды табиғат 
Елена Белега 

 
Ұлы Леонардо құстардың ұшуын бақылап отырды, бүгін бізде қанаттар 

бар. Карл Линей өсімдіктердің биоритмдерін зерттеп, әлемдегі ең әдемі 
сағаттарды жасады. Анатомист Херман фон Мейердің зерттеулері қазіргі 
Париждің символы-Эйфель мұнарасын салуға мүмкіндік берді. Инженер 
Жорж де Мистраль киімдерін тікенектен босатудан шаршады, оларды 
зерттеп, қарапайым "жабысқақ" деп аталатын материалдың жаңа түрін 
патенттеді. ХХІ ғасырдың технологиялары мен материалдары табиғатта 
қарастырылған "сіңдірілген". Сонымен, табиғат не біледі? 

Қазіргі ғылым бионика (немесе биомиметика, яғни "тірі еліктеу" дегенді 
білдіреді) ХХ ғасырдың 60-жылдарында дүниеге келді. Бұл табиғаттан құнды 
идеяларды алатын және оларды құрылымдарда, технологияларда, 
материалдарда қолданатын ғылым. Жаңа мыңжылдыққа қадам басқан 
ғалымдар табиғатқа бет бұруды жалғастыруда. 

Оқып жүргенде Табиғаттың, біз қол жеткізген көрнекті нәтижелерді 
және біздің немен мақтана. Бірақ бәрін жақсарту және жақсарту және көбірек 
болу үшін біз табиғат ұстанатын кейбір заңдарды ұмытып кеттік, ал біз олай 
емеспіз. 

Эйфель мұнарасын құрған кезде неміс философы Эрнст Каппаның 
"техника философиясының принциптері" атты еңбегі пайда болды, оның 
негізінде "органопроекция"идеясы жатыр. Каппа адам өзінің барлық 
техникалық конструкцияларында өз денесін көбейтеді деп болжады. Идея 
"органопроекции" Каппы спровоцировала қарқынды пікірталас ғалымдар 
арасында естественников мен философтардың және сатып алынған ретінде 
жақтастары және қарсыластары. Адамға арналған техника дегеніміз не? 
Каппаның ұсынысы бойынша ол біздің денемізді жалғастырады және барлық 
техникалық құрылғылар табиғи түрде өсетін адам ағзаларына теңелуі керек. 
Бірақ органдардың әрқайсысының өз функциясы бар, ол тұтастай алғанда 
дененің жұмысымен байланысты, сондықтан жеке механизмдерді емес, бүкіл 
денені және дамуды зерттеген дұрыс.  

Биомимика саласындағы заманауи маман Джанин Бенюс өзінің 
дәрістерінің бірінде тыңдаушыларға біз керемет ғаламда өмір сүріп 
жатқанымызды еске салды және мұны растау үшін көктемді ұйымдастыруды 
ұсынды. ИЯ, иә, біз жыл сайын асыға күтетін көктем. Барлығы мұқият 
жоспарланған көктем, онда өмір басымдықтар бойынша қатаң түрде 
құрылады: не, неге және қашан. Әрине, бұл Джанинге, егер мүмкін болмаса, 
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табиғат мұны миллиардтаған жылдар бойы жетілдіре түсетінін еске салуға 
көмектескен әзіл болды. 

Әлем-бұл табиғаттағы барлық нәрсенің, соның ішінде адамның да 
жиынтығы. "Ғалам" ("Универсум") ұғымы "бір мақсатқа бағытталған"дегенді 
білдіреді. Сондықтан біз табиғатта қарастыратын барлық құрылғылар 
әмбебап ағзаның осы бір қозғалысына бағынады. Міне, сұрақ: қайда бару 
керек? Оған нақты тетіктерге тереңірек жауап табуға бола ма? Ия, біз білімді 
боламыз, маман боламыз, бірақ өте тар салада, және бұл бізді 
механизмдердің артындағы мағынадан алшақтатады. Біз табиғатқа деген 
осындай көзқарасты тәрбиелейміз, ол табиғаттың өзінен біршама 
алшақтайды. Өкінішке орай, бірақ қуатты ғылыми және технологиялық 
базаны құру арқылы біз экологиялық мәселелерді де арттырамыз. 
Пластмассаның 350 түрін синтездеп, біз пластикалық қоқыстардың таулары 
мен аралдарын жинадық, ал табиғат тек бес түрді пайдаланады және қалдық 
шығармайды. Бүгін біз СО2 мәселесін атмосферада осы газдың жиналуынан 
туындаған антропогендік апат ретінде айтамыз. CO2 өсуі алдағы 
онжылдықта планета температурасының бірнеше градусқа жоғарылауына 
және биосфераның жойылуына әкелуі мүмкін. Табиғат емес, проблемалар 
жасайды шығара СО2. Қабықтары бар Маржан мен моллюскалар СО2-ны 
құрылыс материалы ретінде пайдаланады.  

Біз наноөлшемдерге жетіп, олардың барлығы үшін қаншалықты қауіпсіз 
болуы мүмкін екендігі туралы ойланбастан, берілген қасиеттері бар 
наноматериалдарды жасаймыз. Жасуша қалай жұмыс істейді? Егер оған 
қандай да бір "зиянды" бөлшек анықталса, оны байланыстыратын ақуыз 
бірден синтезделеді (бейтараптандырады).  

Жақында Ибис отарының ұшуын бақылау ғалымдарды аэродинамика 
тұрғысынан сына қалай құрылмағанымен таң қалдырды. Біз құстардың сына 
саналы түрде ұйымдастырылғанын бұрыннан білдік: алдымен ұшатын құс 
ауа ағындарының ең көп қысымын сезінеді, сондықтан құстар мезгіл-мезгіл 
бір-бірін алмастырады. Ғалымдар құстардың "ауыстыру" уақытын 
қаншалықты дәл орындағанына таң қалды. Ибистердің ешқайсысы қиын 
жұмыстан қуылған жоқ. Табиғат-бұл ынтымақтастық. Бұл ортақ мақсатқа 
жету үшін команданың жұмысы. 

Бүгін, қарбалас уақытта электр энергиясын тұтынуды барынша азайту 
үшін, біз "ақылды үйлер" жобаларын әзірлейміз, онда тұрмыстық аспаптар 
үлкен ағзадағыдай өзара байланысты сақтайды. Біз мұны тамақ іздеген кезде 
бір-бірімен "байланыста" болатын аралардағы "Рой технологиясын" қолдана 
отырып жасаймыз. Табиғат-бұл өзара байланысты өмір.  

Егер біз табиғат туралы барлық білімімізді біріктіретін болсақ, онда 
наноскалалардан бастап галактикалар өлшеміне дейінгі барлық нәрсе 
адамнан тыс дәлдікпен есептелгенін мойындауға мәжбүр боламыз. Бұл дана 
заңдарға негізделген функционалды экологияның арқасында бар және адам 
оны, демек, өзін табиғаттың бір бөлігі ретінде білуге мүмкіндік пен 
қажеттілікке ие. Табиғатқа оның тетіктері ғана емес, өмірдің өзі де ашылуы 
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үшін қандай сұрақтар қою керек? Біз өзіміз өмір сүруіміз үшін, барлық 
тіршілік иелері қалай өмір сүреді: ақылды, әсем және ұзақ? Жауаптардың бірі 
Рим императоры Марк Аврелий: "улья пайдалы емес, ара пайдалы емес", - 
деп жауап берді. Ұлы өнертапқыш Никола Тесла, тіпті ең кішкентай тіршілік 
иесінің әрекеті бүкіл ғаламның өзгеруіне әкелетініне сенімді, өзінің ашқан 
әсерлері адамзатқа зиян тигізуі мүмкін екенін түсінген кезде өзінің ерекше 
зертханасын жойды. XIV Далай лама табиғат туралы терең құрметпен 
айтады: "егер біздің планетамыз біз үшін үй болса, онда біз оған қамқорлық 
жасауымыз керек және Біз тек табиғатпен ғана емес, өзара тәуелді екенімізді 
ұмытпауымыз керек. Біз бірде-бір тірі жан зардап шекпеген кезде ғана 
бақытқа қол жеткізе аламыз". 

 
 
"Экология" терминін 1866 жылы неміс ғалымы Эрнст Геккель 

ұсынған, оған барлық тіршілік иелерінің қоршаған ортаға қатынасы туралы 
ғылым ретінде анықтама берген. Грек тілінде" оикос "– тұрғын үй, үй, 
орналасқан жер, ал" Логос " – сөз, ілім.  

Адам жерді өңдей бастаған кезден бастап, мал шаруашылығымен 
айналыса бастады, оның қарым-қатынасы өзгере бастады. Адам жер 
қойнауынан алынатын пайдалы қазбалардың белсенді пайдаланушысы 
болды. Әлем халқының саны өсіп келеді, сондықтан адамдардың 
қажеттіліктері артып келеді: көмір, мұнай және газ, металдар және басқа да 
қазбалар қажет. Адамның бұл әрекетінің нәтижесі қоршаған ортадағы 
өзгерістер болды: өзендер мен көлдердің, ормандардың кебуі, мұздықтардың 
еруі, тірі әлемнің саны мен алуан түрлілігінің төмендеуі. 

Табиғат экологиясы мен адам ажырамас, оны ежелгі философтар да 
түсінді. 

Табиғат экологиясы-Жанның экологиясы. Қазір "экологиялық 
сана"деген тіркес пайда болды. Ол бағытталғандығын еске бізге, біз Жердің 
балаларымыз. Біз табиғатқа ана сияқты, өз үйіміз сияқты қарауымыз керек. 
Жақында көптеген адамдар үшін бұл маңызды сабаққа айналады және адам 
мен табиғаттың өмірі мен өзара әрекеті үйлесімді және адамның 
тұтынушылық заңдарына емес, Экология заңдарына және табиғатқа ұқыпты 
қарауға бағынуы керек екенін түсінеді. Қазір " ақылға қонымды адам, зиян 
тигізбеңіз!».  

Экологиялық сана-табиғи ортаға қамқорлық, қорғаныс және 
жетілдіруді қажет ететін адамзаттың үйі ретінде қарау. 

Адам дүниеге келген Табиғат, ол оған өзінің байлығын беретін өзіндік 
ерекшелігін анықтайды. ХХ ғасырға тән ғылым мен технологияның 
құдіретінің Елесі тарала бастайды. ИЯ, технологиялық прогресс бүгінде 
өткен ғасырдың адамдары тіпті армандай алмайтын ғажайыптар жасайды. 
Бірақ ол - бұл прогресс – адамға планетаның табиғаты біздің ортақ үйіміз 
екенін еске салады.  
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Табиғаттың болашағы үшін алаңдаушылық ХХ ғасырдың ортасында 
пайда болды. Содан кейін әртүрлі экологиялық қозғалыстар пайда бола 
бастады, олардың бірі қазір де белсенді жұмысын жалғастыруда. Бұл 
Greenpeace халықаралық қозғалысы, оның белсенділері әлемнің әртүрлі 
елдерінде және бұрыштарында қоршаған ортаны қорғауда елеулі акциялар 
ұйымдастырады. Біздің елімізде Қазақстанның экологиялық ұйымдарының 
Қауымдастығы жұмыс істейді. 

Біз барлығымыз экологиялық сананы қалыптастыруға міндеттіміз, 
онсыз нағыз азамат та, нағыз патриот та бола алмайды. Планетаның ерекше 
және өте нәзік табиғат екенін түсіну шынымен жаһандық болуы керек. 
Мұндай түсінікке үйрену, планетарлық экологиялық сананы дамыту, бізді 
қоршаған табиғатты өмір көзі ретінде қабылдау мүмкін және қажет. Әр адам-
бұл жеке тұлға, отбасының, рудың, тайпаның, ұлттың, мемлекеттің азаматы 
ғана емес, сонымен бірге бүкіл адамзаттың бір бөлігі, жердің тұрғыны.  
Адамзат өркениетінің бүгіні мен болашағы бәрімізге және жеке 
әрқайсымызға, біздің қызметімізге немесе әрекетсіздікке байланысты екенін 
түсіну маңызды. 

 
 

4R немесе табиғатқа зиян келтірместен қалай өмір сүру керек 
Мария Бурла 

 
 
Өздеріңіз білетіндей, "экология" сөзі грек тілінен "үй туралы ғылым" 

деп аударылған және бұл ғылым планетаның кез-келген тұрғынына қатысты, 
ол бұл туралы ойлайды ма, жоқ па. Кез-келген ластанудан зардап шеккен 
қалаларда немесе аудандарда тұрып, адам технологияның дамуымен 
туындаған проблемаларға тікелей тап болады, бірақ одан да көп дәрежеде – 
бірнеше ондаған жыл бұрын қоғамның негізін қалаған тәсіл – тұтыну. Бұл 
бірінші кезекте: адамдардың бақыты емес, адам мен әлем арасындағы 
үйлесімді қарым-қатынас емес, әділеттілік немесе білім мен мәдениетке қол 
жетімділік емес, тұтыну, яғни тауарлардың, қызметтердің, ақпараттың және 
т. б. барлық түрлерін сатып алу мүмкіндігі. Бұл тәсіл табиғи ресурстардың 
сарқылуына және көптеген тірі организмдердің жойылуына әкелетіні 
маңызды емес (соңғы 30 жыл ішінде біз планетаның ресурстарының 
шамамен 30% - ын тұтындық); адамдар өз бетінше ойлау және ақыл-ой мен 
ақыл-ойды басшылыққа ала отырып шешім қабылдау қабілетін жоғалтқаны 
маңызды емес-тұтыну планетаның және оның барлық тұрғындарының 
жағдайына мүлдем мән бермейтін бірнеше адамға күш пен байлық алуға 
мүмкіндік береді.… 

 Қоғам дамуының қазіргі кезеңіндегі әртүрлі бұрмаланулар мен 
теңгерімсіздіктердің себептерін неғұрлым көп білсеңіз, бір нәрсені өзгерту 
қаншалықты қиын екенін түсінесіз. Сіз осы күнге дейін өзектілігін 
жоғалтпаған ескі шындыққа ораласыз: біз өзгерте алатын жалғыз нәрсе – бұл 
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өзіміз. Бірақ, өзгере өздері, біз ауыстырамыз және қоршаған әлем. 
Қарапайым адалдықтың, мейірімділіктің, сезімталдықтың, батылдықтың бір 
көрінісі қандай да бір жағдайды жақсы жаққа өзгерте алады. Адамдар әрекет 
ететін көптеген жағдайлар болмаса, өмір деген не? Мұның бәрі олардың 
қалай әрекет ететініне, шешім қабылдау кезінде оларды басқаруға 
байланысты және көптеген баламалар жоқ: махаббат пен жанашырлық – 
немесе өздері үшін қандай да бір пайда көргісі келеді. Көптеген 
проблемалардың тамыры дәл осы сияқты. Бірақ сонымен бірге шешім ішкі 
жағынан да пайда болады – әркімнің өзгеруге деген ұмтылысы және өзімен, 
басқа адамдармен және табиғатпен үйлесімді өмір сүруге деген ұмтылысы. 

"Ой глобально-действуй местально" - бүкіл әлем бойынша волонтерлік 
бастамалардың ұраны осындай. Бізге тәуелді емес және біз өзгерте алмайтын 
нәрсе көп. Барлық дана адамдар бұл туралы алаңдамау керек дейді. Бірақ, 
сонымен бірге, бізге байланысты және біз өзгерте алатын нәрсе бар. Міне, 
әрекетсіздік тек қорлау ғана емес, сонымен бірге жойқын болуы мүмкін. Не 
екенін ажырата білуді үйрену де маңызды. 

Бірақ экологияға оралайық. Ия, бұл жағдайға жаһандық түрде әсер ете 
алмайтын сияқты: орманды кесу немесе балық аулау қарқынын азайту, соның 
салдарынан үлкен аумақтар шөлге айналады немесе ауа мен судың улы 
заттармен ластануын азайту. Бірақ біз қолданатын барлық нәрсе өндірілгенін 
және оны өндіруге планетаның ресурстары, энергиясы мен адамдардың 
еңбегі жұмсалғанын түсіну біздің қолымызда. Мұны түсіне отырып, заттарды 
ұқыпты пайдалану, артық сатып алмау, жаңасын сатып алудың орнына 
сынған заттарды жөндеу, заттарға екінші өмір беру біздің қолымызда. Ия, біз 
пластиктің өндірісін тоқтата алмаймыз-бұл адам жасаған материал, ол іс 
жүзінде ыдырамайды, енді онымен не істеу керектігі түсініксіз. Бірақ біз 
сүзгілер мен қайта пайдалануға болатын бөтелкелерді пайдаланып 
бөтелкедегі Судан бас тартып, пластикті қайта өңдеуге тапсыра аламыз. 
Айналамыздағы барлық нәрсені әдемі және таза ұстауға тырысатын кез-
келген адам ұстануға болатын көптеген кеңестер бар. Олардың барлығы төрт 
негізгі ережеге дейін азаяды, олар туралы Мен осында айтқым келді. Бұл 
ағылшын тілді әлемде танымал 4R ережесі: reduce, reuse, repair, recycle. Орыс 
тіліне аударылған: тұтынуды азайту, қайта пайдалану, сынықтарды жөндеу, 
қайта өңдеу. 

Біз бұл нені білдіретінін ашамыз. 
Тұтынуды азайту дегеніміз-бізге қажет нәрсені ғана сатып алу және 

өмір сүру үшін қажет мөлшерден артық пайдаланбау. Әрине, қатаң 
критерийлер болуы мүмкін емес, өйткені әркімнің қажеттіліктері объективті 
түрде әр түрлі, бірақ жалпы ереже: егер Мен бір нәрсесіз жасай алсам, онда 
мен айналып өтемін. Мұның бәрі қарапайымнан басталады: тістерімді 
тазалаған кезде ағып кететін су, бос бөлмеде жанып тұрған жарық және т. б. 
сатып алу кезінде сұрақ қою пайдалы: маған тағы бір жұп аяқ киім керек пе, 
әлде жай сатылым жүріп жатыр ма, Мен оны алғым келеді, өйткені арзан ба? 
Немесе жаңа телефон: мен оны ескісі мүлдем жарамсыз болғандықтан немесе 
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жаңа модель жарнамаланғандықтан сатып аламын ба? Бұл тәсіл 
супермаркетте өнімдерді таңдауда көп көмектеседі, сонымен бірге ақшаны 
үнемдейді, содан кейін ештеңені тастаудың қажеті жоқ. Айтпақшы, біздің 
тұтыну қоржынына біз мүлдем сатып алмайтын заттар көп түседі-біз орау 
туралы айтып отырмыз. Барлық осы сөмкелер, орамалдар, қораптар, 
бөтелкелер және т.б. – біз мұның бәрін төлейміз бе, қаламаймыз ба, жоқ па, 
планетаның ресурстары да осыған барады. Сондықтан, біз сатып алатын 
заттың сапасына ғана емес, сонымен қатар орауышқа да назар аудару 
ұсынылады, бұл экологиялық таза (яғни, ол қажет болғаннан артық болмауы 
керек және қайта өңделуі керек). 

Қайта пайдалану. Соңғы 50 жыл ішінде адамзат бір реттік заттардың 
бумынан аман қалды; пакеттер мен ыдыс – аяқтар оның жарқын өкілдері 
болып табылады. Мұнай өндіруге, оны тасымалдауға, өңдеуге, пластикті 
алуға, қажетті пішінді жасауға, дүкенге жеткізуге, сатып алуға және үйге 
жеткізуге қажетті күш-жігер тамақтан кейін қасықты жуудан гөрі аз күш 
болып саналады... сонымен қатар, жоғарыда айтылғандай, пластик іс жүзінде 
ыдырамайды, яғни барлық бір рет қолданылатын пакеттер және т.б. ешқайда 
кетпейді, бірақ полигондарда және мұхиттарда жинала береді, сонымен қатар 
жану кезінде өте зиянды заттар шығарады және көптеген тірі тіршілік 
иелерінің өліміне әкеледі. Шығу жай – үнемі пайдалануға болмайды бір рет 
қолданылатын заттар, мүмкіндігінше оларды алмастыру нәрсе көп 
долговечным. Мысалы, сіз дүкенде әр уақытта пакеттерді ала алмайсыз, бірақ 
сөмкеңізбен жүре аласыз. Немесе шыны банкаларды бланкілер үшін, ал 
қораптарды сақтау үшін пайдаланыңыз. Шығармашылықпен сіз ең 
қарапайым нәрсені үйде жайлылық тудыратын сүйкімді элементке айналдыра 
аласыз. 

Сынған жөндеу. Енді, әрине, бұл сәнде емес: біз ескі затты лақтырып, 
жаңасын сатып алатын кезде әл-ауқаттың деңгейіне жеттік. Сонымен қатар, 
өндірушілер мұны "жоспарланған ескіруді" енгізу арқылы белсенді 
қолданады: өнім бастапқыда қысқа қызмет ету мерзімімен жасалады, 
сондықтан оны жаңасына ауыстыру қажет болады. Мысалы, шәйнекте 
кішкене бөлшектер тез бұзылуы мүмкін, оны ауыстыру жаңа шәйнек сатып 
алудан гөрі қиын болады. Есептегіште пайда болғанға дейін моральдық 
тұрғыдан ескірген гаджеттердің барлық түрлерін айтпағанда. Егер сіз әлі де 
қызмет ете алатын заттардың қаншалықты тасталғанын елестетсеңіз, 
пайдалы болыңыз, содан кейін олар сол полигондарға түсетінін еске 
түсірсеңіз, онда бұл өте дұрыс! – олар ғасырлар бойы жатады, мүмкін, сіз 
басқаша әрекет еткіңіз келеді және әлі де сынған немесе біреуді жөндегіңіз 
келеді. 

Қайта өңдеуге тапсыру. Бұл тақырып қазір танымал бола бастады. 
Батыста макулатура, шыны, қаңылтыр, пластик жинауға арналған арнайы 
контейнерлер бұрыннан және барлық жерде орнатылған, электроника мен 
батарейкалар жаңа өмірге ие болуда. Үйден шыққан қалдықтардың көп бөлігі 
қайта өңдеуге, соның ішінде киім мен аяқ киімге де жіберіледі. Біздің елде 
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бұл қозғалыс қарқын алуда, бірақ көптеген адамдар пайдалы қайталама 
шикізат болып табылатын және жай қоқыс екенін ажырата білуді үйренеді 
(немесе есте сақтайды, өйткені Кеңес заманында бұл да болған). Сонымен 
қатар, бұл қозғалысқа қосылу үшін үйде төрт контейнер орнатудың немесе 
төрт бөліктен тұратын біреуін сатып алудың қажеті жоқ – қайта өңдеуге 
болатын барлық заттарды бөлек пакетке, қорапқа немесе сөмкеге салыңыз. 
Ең бастысы-сізге ең жақын қабылдау пункті қайда орналасқанын, онда не 
және қандай жағдайда қабылдауға дайын екендіктерін анықтау және 
жинақталуына қарай барлығын сол жерге жеткізу. Ресей қалаларындағы 
нүктелер картасын мына жерден көруге болады, "заттардың екінші 
өмірі"баннері. 

Осы қарапайым кеңестерге сүйене отырып, біз жаһандық экологиялық 
жағдайды бірден өзгертпейміз, бірақ біздің әрекеттеріміз балама бола алады 
– біз ұсынатын тұтыну стандартына балама және қарапайым әрекеттер мен 
өмір салтында түсінушілік пен қамқорлықты қалай көрсетуге болатындығы. 
ИЯ, әркімнің күш – жігері-бұл теңізге тамшы, бірақ көптеген тамшылар 
болмаса, теңіз бар екендігі белгілі бе? 

 
 

  Адам өмірі-бұл ұзақ жол. Өмірдің осы сапарында әркімнің 
жүктері (тілектері) аз болуы керек. Жүк неғұрлым аз болса, сапар соғұрлым 
жағымды болады деп бекер айтылмаған. Адамдардың қалауы көп. Олар 
олардан не алады? Жер мен мүлікке қатысты белгілі бір ережелер мен 
шектеулер бар. Бірақ адамдар өздерінің тілектерін шектеу үшін ұстанатын 
ереже бар ма? Бүгінгі таңда тілектерді шектеу шұғыл қажеттілік болып 
табылады. Адам өзінің қалауы бақылауда болған кезде ғана шынымен 
бақытты бола алады. Бақыт тілектерді орындауда жатыр деген қате пікір бар. 
Бірақ шын мәнінде, бақыт тілектер азайған кезде өзін көрсете бастайды. 
Сондықтан бүгінгі күні сіздің қалауыңызда белгілі бір шектеулерді қабылдау 
маңызды. Күн сайын өз қалауын азайтып, азайта отырып, адам тыныштық 
пен бақытқа тез жетеді. 

Біздің көптеген тілектеріміз-біз көбінесе алаңдаушылық пен толқуларға 
түсіп, өз кезегінде бөртпе, әділетсіз әрекеттерді жасауға итермелейтін 
себептердің бірі. Мазасыздықты азайту үшін не істеу керек? Сіздің 
қалауыңыз үшін төбені орнату керек: 

- тамаққа ұқыпты қарау; 
- ақшаға ұқыпты қарау; 
- энергияға ұқыпты қарау; 
- уақытты ұқыпты ұстаңыз. 
Адам өміріне қажетті ресурстарға ұқыпты қарау-бұл өзіне, қоғамға және 

ғаламға қатысты әділ мінез-құлықтың дәлелі. Жоғарыда аталған ресурстарға 
қатысты тілектер үшін төбені орнатуға арналған практикалық 
тапсырмалардың мысалдары келтірілген.   
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Тағам.  
- Ең алдымен, біз қандай жағдайларда тамақты ысырап ететінімізді 

бақылауымыз керек.   
- Дүкенге барар алдында алдын ала назар аударуды жоспарлап отырмыз 

ба, нені және қанша мөлшерде сатып алуымыз керек? 
- Біз дүкендегі өнімдердің жарамдылық мерзімін тексереміз бе және 

болашақта өнімді тастамас үшін нені және қашан дайындаймыз деп 
жоспарлап отырмыз ба? 

- Заттаңбалардағы өнімдердің құрамын кофеин, қант, май, тұз және 
жасанды қоспалар (мысалы, натрий глутаматы) сияқты жағымсыз 
ингредиенттердің құрамына тексересіз бе? 

- Сіз мейрамханаларда және тамақтану орындарында тым көп мөлшерде 
тамақтана аласыз, олар әрқашан тамақ қалдықтары болып қалады, содан 
кейін олар тасталады? Және т. б. 

Ақша. 
- Сіз назарыңызды онсыз жасай алатын және қажет емес нәрселерге 

аударуға тырысасыз ба?  
- Сіз электр энергиясын, газды, суды және басқа да табиғи ресурстарды 

үнемдеуге байланысты шығындарыңызды азайтуға тырысасыз ба?   
- Телефонмен сөйлесу шығындарын олардың ұзақтығын азайту арқылы 

азайтуға тырысасыз ба?  
- Сіз сатып алатын тез бұзылатын тамақ өнімдерінің санына назар 

аударасыз ба? Және т. б. 
Энергия. 
- Сіз өз жұмысыңызды қалай ұйымдастырасыз, сіздің күш деңгейіңіз ең 

жоғары болған кезде Күннің басында жасалуы керек істерді атап өтесіз бе? 
- Аспайтын болса, сіздің деңгейі взыскательности өзіне нормасын, 

мәжбүрлеп сіз ұмтылуға недосягаемому кемелдікке педантично ақылы еңбек 
демалысына құқығы бар ма? 

- Сіз үйді мінсіз тазалықта ұстау үшін тым фанатик емессіз бе, бұл 
жиһаздан шаң бөлшектерін шығарған кезде Уақыт пен энергияны ысырап 
етеді? 

- Ойланып көріңізші, сіз өзгелерді қуантуға, олардың назарын аударуға, 
оларға әсер етуге тырысып, күш пен күш жұмсайсыз ба? 

- Бәрі сіз қалағандай қалыптаспаған кезде, сіз өзіңізді оңай сезінесіз бе, 
және сіз жиі ашуланшақтықты сезінесіз бе? Және т. б. 

Уақыты. 
- Қараңыз, сіз үшін көп уақыт жұмсайды теледидар?  
- Сіз оқып жатқан әдебиетті таңдап жатырсыз ба?  
- Жұмсайсыз ба уақытта ойын карталары немесе осындай сабақтар? 
- Достарыңызбен, таныстарыңызбен немесе телефонмен бос сөйлесуге 

уақыт бөлгенді ұнатасыз ба?  
- Сіз бос армандарға, уайымдарға, өзін-өзі қорлауға және бақытсыз 

үлестеріңізге қанша уақыт жұмсайсыз?  
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- Сіз киім киіп, киініп, айна алдында қанша уақыт тұрсыз? [33] 
 

 Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 

1. Сабақтың дәйексөзін, жазушы Антуан де Сент Экзюперидің "біз 
бәріміз... бір планетада – біз бәріміз бір кеменің экипажымыз" деген сөздерін 
қалай түсінесіз? 

2. Неліктен табиғатпен қарым-қатынас адамға қуаныш әкеледі деп 
ойлайсыз? 

3. Табиғатты таза ұстау үшін әлемдегі кез-келген адам не істей 
алады?  

4. Табиғатқа зиян келтірмеу үшін қандай материалдар болуы керек 
деп ойлайсыз? 

5. Сіз өз қалауыңызды шектей аласыз ба? Қандай? 
 
Практикалық тапсырмалар: 
 
1 тапсырма. Оқыңыз мәтін. "Менің табиғатпен қарым-

қатынасым"тақырыбына эссе жазыңыз. 
... Мені қызықтыратын кез-келген құбылыстың бұрмаланбаған мәнін 

сезінетін және түсінетін таза кеңістік сияқты табиғатпен қарым-
қатынас жасау мен үшін өте маңызды. Мен айналадағы көрінетін және 
көрінбейтін әлеммен қалай сөйлесемін.  

Менің табиғатпен қарым-қатынасым. Ағаштар-бұл үлкен дана 
ағаштар, олар құшақтап, қабығының өрескел бетіне сүйеніп, олардың 
әңгімесін тыныш тыңдаңыз. Мен ұзақ уақыт тұрғым келеді-ұзақ, жалаң 
аяқпен Шөпке, ағаштың жан дүниесін сезініп, сөздерді сыбырлап, даналық 
пен жылулықпен. Сіз ежелгі және түсінікті ғаламмен сөйлескендей боласыз. 
Ағаштар сиқырлы, мен олардың кең тәжін құшақтап, жанын сезінгенді 
ұнатамын. Олар диалогты күтуде, сіз олармен өзара келісімде үнсіз қала 
аласыз. Мен орманға келгенде, ең алдымен, мен онымен амандасып, біз 
үшін жасаған барлық істерім үшін алғыс айтамын. ..Мен жүретін, 
саяхаттайтын жерді жақсы көремін. Оны сүйемін. Мен жалаң аяқ, жасыл 
шөпте, ыстық құмда, қиыршық тастарда жүргенді ұнатамын. Жер тірі, ол 
дем алады. Оның тынысы әртүрлі. Ғарыштың әртүрлі нүктелерінде, біз 
қайда жүрсек те, мен әр түрлі тыныс естимін. Кейде ол баяу, 
теңдестірілген. Кейде тез, тұншықтырады. Кейде шаршаған, қайғылы. 
Жердің әр түрлі тынысы бар. Мен бірге дем алғым келеді. Мен жерде жалаң 
аяқ тұрғанда, мен аяғымның астында сезінемін-Ана Жер, мейірімді және 
кешірімді, ол біздің ойларымыз бен сөздерімізді түсінеді, бізді көреді, 
сезінеді және кейде өзімізді жақсы біледі. Мен "жер планетасы"деп 
аталатын үйімнің тұрақты іргетасында тұрмын. Сіз өзіңізді осы әлемнің 
бір бөлігі сияқты сезінетін күн сиқырлы түрде басталады. Қалай ғажап, 
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сөйлесіп Жерді білуге, ол сені естиді, көреді, түсінеді. Таңертең-планетамен 
амандасу, кешке-рахмет. Өткен күн үшін, қолдау үшін, қамқорлық үшін 
рахмет. Табиғатта, барлық жерде, өзара энергия алмасу жүреді, мен жерге 
алғыс айтқан кезде, мен жауап ретінде жақсы хабар сезінемін. Жер біздің 
қатысуымызға, сиқырлы жанасуымызға қуанады. Бізге мыңдаған жылдар 
бойы қамқорлық жасаған біздің әдемі жеріміз енді планетаның тұрғындары 
оған жауап ретінде қамқорлық жасауға лайық! Мен қазір өмір сүріп 
жатқан осы әдемі жер шарын планетамен таныстырғанды ұнатамын. Ол 
менің алақанымда жатыр деп ойлаймын және ол мені біраз уақыт 
паналағанына ризамын... 

Наталья Любимова 
 

2 тапсырма. Қазіргі қоғамдағы және сіздің өміріңіздегі зорлық-
зомбылықтың экологиялық аспектісінің көрінісі туралы шағын зерттеу 
жүргізіңіз. 

 
3 тапсырма.  
Дизайнерлер жер шарын қоршауға алуды ұсынатын жобалар бар. 

Итальяндық сәулетші Паоло Солери өсімдіктер үшін топырақ болжанатын 
жасанды" Астромо " планетасын құруды жоспарлады.  

Пристон университетінің (АҚШ) белгілі физигі, профессоры Джералд 
О ' Нил "2074 жылға қарай адамзаттың 90 пайыздан астамы ғарышта, 
таза энергияның шексіз ресурстарында, азық-түлік пен материалдық 
құралдардың молшылығында, қозғалыс еркіндігінде өмір сүреді. Жер 
индустриясыз үлкен саябаққа айналады, индустриалды революцияның 
салдарынан болған өлім соққыларынан кейін баяу және табиғи түрде 
қалпына келеді. Бұл демалыс немесе демалыс өткізуге болатын тамаша 
демалыс орны болады…» 

 
Мәтінді оқығаннан кейін қандай идеялар пайда болды? Оларды 

сөздерден басталатын сөйлемдер түрінде жазыңыз: менің ойымша....Менің 
ойымша, … 

 
4 тапсырма. 1999 жылы Швеция үкіметі мемлекетті таза және 

адамдарға қолайлы етуге арналған 15 тармақтың тізімін қабылдады. Мақсат-
тізімді 2020 жылға дейін орындау. 

1. Таза ауа 
2. Жоғары сапалы жер асты сулары 
3. Тұрақты көлдер мен арналар 
4. Сулы-батпақты аумақтардың табиғи жағдайы 
5. Теңгерімді теңіз ортасы 
6. Тұрақты жағалаудағы аудандар мен архипелагтар 
7. Эвтрофикацияның болмауы, тек табиғи тотығу 
8. Орманның байлығы мен алуан түрлілігі 
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9. Тұрақты ауылшаруашылық жерлер 
10. Керемет таулы аудандар 
11.  Жақсы қалалық орта 
12.  Уытты емес орта 
13.  Радиациялық қауіпсіздік 
14.  Қорғаныс озон қабаты 
15.  Климатқа әсер етудің төмендеуі 
 
Осындай тізімдерді жасайтын елдер туралы ақпарат көздерінен 

табыңыз.  
 
 5 тапсырма."Болжамдар ағашы"схемасын толтырыңыз. Алдағы 10 

жылда табиғат пен адам арасындағы қарым-қатынас қалай өзгеретіні туралы 
ойланыңыз. Өз болжамдарыңызды магистральдарға жазыңыз. Дәлелдер, 
болжамдардың негіздемесі, тіктөртбұрыштарға – ағаштың жапырақтарына 
жазыңыз. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Бөлім бойынша қорытындылар 
Адам қашан бақытты? Өмір бізге қуанышты сезінгенде, оның себептері 

әр түрлі болуы мүмкін: жақсы сөз, басқалардың жылы қарым – қатынасы, 
уақтылы көмек, табиғатпен шынайы қарым-қатынас, ұмытылмас эстетикалық 
ләззат беретін өнер туындысы… 

Адам қаншалықты қуаныш көздерін тапса, соғұрлым ол бақытты, 
демек рухани бай болады. Тек бақытты адам барлық нәрселерде 
үйлесімділікті сезінеді: өзінде, адамдарда, әлемде. Ол бұл сезімді өзіне, 
басқаларға, әлемге деген оң көзқарастан дамытады. 

Келесі 10 жылда адам 
мен табиғат 

арасындағы қарым-
қатынас қалай? 

?өзгереді? 

дәлел 

дәлел дәлел 

дәлел 

болж
ам 

болжам 

болж
ам 

болжам 
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Адам қызметінің кез-келген түрінде адамдар тобын бағыттау үшін 
көшбасшы қажет. Шынайы көшбасшылық-бұл бүкіл қоғам мен жалпы 
адамзатқа жақсылық әкелетін ақиқат, махаббат және әділеттілік идеалдарына 
қызмет етуге негізделген көшбасшылық. 
 Шынайы көшбасшылардың айырмашылығы - бұл:  
 - шынайы көшбасшылар өз өмірлері үшін қорқып қана қоймай, кез-
келген уақытта өз өмірлерін адамдардың игілігі үшін құрбан етуге дайын; 
  - шынайы көшбасшылар билікке ұмтылып қана қоймай, жоғары 
лауазымдардан, құрметтерден, даңқтан жиі бас тартады; 
  - шынайы көшбасшылар жеке басының пайдасына ұмтылып қана 
қоймай, ақиқат пен әділеттілік үшін байлықты, билікті және тіпті өмірді 
құрбан етуге дайын;  
 - шынайы көшбасшылар бүкіл өмірін адамдарға терінің түсі, ұлттық 
немесе діни көзқарасы бойынша бөлмей-ақ қызмет етуге арнайды; 
 - шынайы көшбасшылар шын жүректен сүйеді және оларды қорқыныш 
пен пайдадан емес, жүректің қалауымен қадағалайды;  
 - нағыз көшбасшылар ой, сөз және іс бірлігінде өмір сүреді;  

- шынайы көшбасшылар адамдарды шабыттандырады және өздеріне 
сенуге көмектеседі. 

Сөздердегі махаббат-бұл шындық.  
Іс-әрекеттегі махаббат-бұл әділ мінез.  
Ойлардағы махаббат-бұл ішкі тыныштық.  
Махаббат түсіну – бұл Ненасилие.  
Зорлық-зомбылықтың үш аспектісі: 
1. Жеке  
2. Әлеуметтік;  
3.Экологиялық. 
 
Ұсынылатын әдебиеттер: 
1. Д.Карнеги. Сильнейшие приемы общения: от простого к сложному. 

100 отличных упражнений.  
2. Ганди М. Моя вера в ненасилие, ttps://biography.wikireading.ru/55429. 
3. Портал нравственно-духовного образования www.ozin-ozi-tanu.kz. 
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АТАУ КӨРСЕТКІШІ 
 
 

Әбу Насыр ибн Мұхаммед әл-Фараби (870-950), әл – Фараби есімінің 
әдеттегі қысқартылуы-философ, математик, музыка теоретигі, Шығыс 
ғалымы. Ортағасырлық шығыс философиясының ірі өкілдерінің бірі.  
 
Әбділдин, Жабайхан Мүбаракұлы (1933 жылы туған) – философ, қазақ 
диалектикалық логика мектебінің негізін қалаушы, философия 
ғылымдарының докторы. 
 
Әбділдина, Раушан Жабайханқызы (1963 жылы туған) – қазақстандық 
философ, ғылымтану маманы, философия ғылымдарының докторы, 
профессор, ҚР ҰҒА АКАДЕМИГІ (2017). 
 
Аврелий Августин Иппоний немесе Аврелий Августин (354-430) - христиан 
теологы және философы. 
 
Айтматов, Шыңғыс Төреқұлұлы (1928-2008) – қырғыз және орыс 
жазушысы, Қырғыз КСР Халық жазушысы (1974), Қазақстан 
Республикасының Халық жазушысы. 
 
Александр Македонский (б.з. д. 356-323 ж. ж.)– Аргеадтар әулетінен 
шыққан Македония патшасы, көрнекті қолбасшы, қайтыс болғаннан кейін 
ыдыраған әлемдік державаның құрушысы.  
 
Алтынсарин Ыбырай (1841-1889) – қазақ педагог-ағартушысы, жазушы, 
фольклоршы, қоғам қайраткері, ғалым-этнограф. 
 
Амонашвили, Шалва Александрович (1931 ж.т.) – кеңес, грузин және орыс 
гуманист-мұғалімі. КСРО ҒА академигі (1989). 
 
Барлыбаева, Гаухар Гинаядқызы (1960 жылы туған)- ҚР БҒМ ҒК 
Философия, саясаттану және дінтану институтының философия бөлімінің 
жетекші ғылыми қызметкері. философия ғылымдарының докторы. 
 
Евтушенко, Евгений Александрович (1932-2017) - орыс ақыны. Ол 
сонымен қатар проза жазушысы, режиссер, сценарист, публицист, оқырман-
шешен және актер ретінде танымал болды. Әдебиет бойынша Нобель 
сыйлығына ұсынылды 
 
Елисов Андрей Владимирович (1967 жылы туған) – орыс педагогы, ақын, 
жазушы. 
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Есенберлин Ілияс (1915-1983) - қазақ совет жазушысы, ақын. 
 
Есім Ғарифолла-ф.ғ. д., профессор, ҚР ҰҒА академигі ,қазақстандық 
дінтанушы және философ, қазақ философиясы тарихы саласындағы маман, 
абайтанушы. 
 
Ганди Мохандас Карамчанд," Махатма " Ганди (1869-1948) – 
Үндістанның саяси және қоғам қайраткері, Үндістанның Ұлыбританиядан 
тәуелсіздік қозғалысының жетекшілері мен идеологтарының бірі. Оның 
зорлық-зомбылықсыз философиясы (сатяграха) бейбіт өзгерісті 
жақтаушылардың қозғалыстарына әсер етті. 
 
Гиппократ (б.з. д. 460 ж. - б. з. д. 370 ж.) – әйгілі ежелгі грек емшісі, дәрігер 
және философ. Тарихқа "медицинаның атасы"ретінде енді. 

 
Александр Дианин-Хавард (1962 жылы туған) - қазіргі жазушы, қоғам 
қайраткері, адамгершілік көшбасшылық жөніндегі кітаптардың авторы.  
 
Жәнібек хан (1428-1473)-қазақ ханы, Қазақ хандығының негізін 
қалаушылардың бірі және оның билеушісі. 
 
Зюзюкин,Иван Иванович (1932 - 2015) – кеңестік және ресейлік балалар 
жазушысы, журналист. 
 
Изразцов Вячеслав Николаевич (1948 жылы туған) – орыс саяхатшысы, 
жазушы. 
 
Қасымжанова Гүлжихан - "Тұран" университетінің профессоры, ҚР еңбек 
сіңірген мәдениет қайраткері и .Ы. алтынсарин. 
 
Керей хан (1425-1473) - алғашқы қазақ ханы, Қазақ хандығының негізін 
қалаушылардың бірі және 1465 жылы оның билеушісі. 
 
Келлехер Герберт (1931 - 2019) – американдық кәсіпкер, заңгер және 
авиатор, негізін қалаушы, кейінірек бас директор, содан кейін 
SouthwestAirlines (WN) авиакомпаниясының құрметті президенті. 
 
Кинг Мартин Лютер (1929 -1968) - африкалық-американдық баптисттік 
уағыздаушы, жарқын спикер, АҚШ-тағы қара азаматтық құқықтар 
қозғалысының жетекшісі. 
 
Киплинг Джозеф Редьярд(1865-1936)– ағылшын жазушысы, ақын және 
новеллист 
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Қожахметов, Асылбек Базарбайұлы (1958 жылы туған)- қазақстандық 
қоғам қайраткері, кәсіпкер және білім беруді ұйымдастырушы; Бизнес-білім 
беру және менеджмент саласындағы сарапшы, Almaty Management University 
президенті.  
 
Козлов, Николай Иванович (1957 жылы туған)- кәсіби психолог, 
психология ғылымдарының докторы. 
 
Конфуций (б.з. д. 551 ж. - б. з. д. 479 ж.) – Қытайдың ежелгі ойшылы және 
философы. Оның ілімдері Қытай мен Шығыс Азияның өміріне терең әсер 
етіп, конфуцийизм деп аталатын философиялық жүйенің негізіне айналды. 
 
Корчак Януш( шын аты Эрш Хенрик Голдшмит (1878-1942) – көрнекті 
поляк педагогы, жазушы, дәрігер және қоғам қайраткері. 
 
Құдайбердиев Шәкәрім (қаз.Құдайбердіұлы Шәкәрім) (1858-1931) - қазақ 
ақыны,жазушы,аудармашы, композитор, тарихшы және философ.Абайдың 
Жиені. 
 
Құнанбаев Абай (1845 - 1904) – қазақ ақыны, композитор, ағартушы, 
ойшыл,қоғам қайраткері, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы және оның 
бірінші классигі. 
 
Лао Цзу–б.з. д. VI-V ғасырлардағы ежелгі қытай философы, "Дао де 
Цзин"трактатының авторы ретінде танымал. 
 
Лопатина, Александра Александровна-балалар жазушысы және әңгімеші 
 
Люций Кацилиус Фирмиан Лактанций (шамамен 250-325) - латын 
христиан жазушысы.Білім мен шешендігі үшін Лактанций кейіннен 
Ренессанс гуманистерінен "христиан Цицероны"құрметті атағына ие болды. 
 
Маралов, Владимир Георгиевич (1951 жылы туған) – Педагогика және 
психология институтының директоры, психология ғылымдарының докторы, 
Ресей. 
 
Мартынов, Леонид Николаевич (1905-1980) - орыс ақыны және журналист, 
поэзия аудармашысы. КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1974). 
 
Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы (1940 жылы туған) - қазақстандық 
мемлекеттік және саяси қайраткер, Қазақстан Республикасының Президенті, 
1990 жылдың 24 сәуірінен 2019 жылдың 20 наурызына дейін. "Ұлт 
Көшбасшысы" ресми атағын иеленуші (қаз. 2010 жылдан бастап 
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Ник Вуйчич (1982 жылы туған) - австралиялық мотивациялық спикер, 
меценат, жазушы.  
 
Окуджава, Болат Шалвович(1924-1997) – кеңестік және ресейлік ақын, 
бард, прозашы және сценарист, композитор. 
 
Роза Ли (1913-2005) – АҚШ-тың қара азаматтардың құқықтары 
қозғалысының американдық қоғам қайраткері. 
 
Печче Аурелио (1908-1984) - итальяндық ғалым, қоғам қайраткері, адамзат 
дамуының жаһандық модельдерін зерттеген Рим клубының негізін қалаушы 
және Тұңғыш Президенті. 
 
Пришвин Михаил Михайлович (1873 -1954) – орыс жазушысы, прозашы 
және публицист.  
 
Рузвельт Теодор (1858-1919) - американдық саясаткер, 1901-1909 
жылдардағы АҚШ-тың 26-шы президенті. 
Скребцова, Мария Владимировна-ән жазушы, жазушы, суретші, ақын, 
аудармашы және орындаушы. 
 
Сократ (б.з. д. 470/469 - б. з. д. 399) – ежелгі грек философы, оның ілімі 
философиядағы өзгерісті білдіреді – табиғат пен әлемді қарастырудан 
адамды қарастыруға дейін.  
 
Сухомлинский, Василий Александрович (1918-1970) – кеңестік жаңашыл 
педагог, жазушы, КСРО Педагогика Ғылымдары Академиясының 
корреспондент-мүшесі (1968), п.ғ. к. (1955), Социалистік Еңбек Ері (1968). 
 
Твен Марк (1938-1910) – американдық жазушы, журналист және қоғам 
қайраткері.  
 
Толстой, Лев Николаевич (1828-1910) - ең танымал орыс жазушылары мен 
ойшылдарының бірі, әлемдегі ең ұлы жазушы-жазушылардың бірі. 
 
Ушинский, Константин Дмитриевич (1823-1870) – орыс педагогы, 
жазушы, Ресейдегі ғылыми педагогиканың негізін қалаушы. 
 
Франклин Бенджамин (1706-1790) - американдық саясаткер, дипломат, 
жазушы, журналист. АҚШ-тың Тәуелсіздік соғысының жетекшілерінің бірі.  
 
Форд Генри (1863 - 1947) - американдық өнеркәсіпші, бүкіл әлем бойынша 
автомобиль зауыттарының иесі, өнертапқыш. 
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Чумаков, Александр Николаевич (1950 ж.т.)– кеңестік және ресейлік 
философ, теоретик және ғылымды ұйымдастырушы, философия және 
глобализм теориясы саласындағы маман. 
 
Шарма Робин (1965 ж. т.) - канадалық жазушы, мотивация, көшбасшылық 
және тұлғаны дамыту маманы 
 
Швайцер Альберт (1875-1965) - неміс және француз протестанттық 
теологы, мәдениет философы, гуманист, музыкант және дәрігер, Нобель 
сыйлығының лауреаты. 
 
Эйнштейн Альберт(1879 - 1955) – теориялық физик, қазіргі теориялық 
физиканың негізін қалаушылардың бірі, физика бойынша 1921 жылғы 
Нобель сыйлығының лауреаты, қоғам қайраткері-гуманист. 
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