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Абай Құнанбайұлы 

 Абай Құнанбайұлы (1845 — 1904) жылы бүгінгі 

Шығыс Қазақстан облысының Шыңғыс тауы 

баурайында дүниеге туылған. Абай қазақтың 

әдебиетінде қайталанбас ұлы ойшы, философ, ақын. 

Абай өз балалық кезін әжесі мен анасының жанында 

өткізген. Абай санасына қатысты бар шуақты 

қасиеттер мен ақындыққа деген ұмтылыс сезімі 

әжесі мен анасының әсерінен сіңген. 



Адам өмірінің мақсаты – кемелдену мен 

жетілу 

 Мен осы кіммін? Жан иелері өмірінің түпкі мәні 

неде? Барлық адам баласы, жан-жануарлар да 

тамақтанады, ұйықтайды, қорғанады, артына ұрпақ 

қалдырады. Сонда адам баласының басқа жан 

иелерінен айырмашылығы неде? 



Адам өмірінің мақсаты – кемелдену мен 

жетілу 

 Ол өзінің ілімінде, пәлсапалық шығармаларында адам баласының өмір сүру 

мақсатын, сол мұратына жету жолын, әлемдегі болмыстың мәні мен өзіндік ішкі 

байланысты, жалпы заңдылықтарын ашып көрсетеді. Кемелдену, жетілу – адам 

өмірінің мақсаты екенін айтады Абай. Жетілу дегеніміз не? Түрлі жетілулер бар. 

Мысалы, спортпен шұғылданып өзіміздің денемізді, күш-қуатымызды жетілдірсек, 

ал ғылым-білім, өнерге үйрену арқылы ой-өрісімізді жетілдіреміз. Абай осыларды 

айта отырып, бұлардан гөрі маңыздырақ жетілу барын, ол – рухани жетілу, яғни 

жанды жетілдіру деп көрсетеді. Рухани жетілуді ұстаным еткен ұлы ақын адамның 

бақыты – жүрек тазалығында. 



«Толық адам» концепциясы 

 Толық 

адам 

Жылы жүрек 

Нұрлы ақыл 

Ыстық қайрат 



Абайдың қара сөздері 

 Абайдың көркемдік, әлеуметтік гуманистік және дінге көзқарастары терең білінген еңбегі - 

қара сөздері. Абайдың қара сөздері (Ғақлия) - ұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік 

қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап көрсететін классикалық стильде 

жазылған прозалық шығармасы. Жалпы саны қырық бес бөлек шығармадан 

тұратын Абайдың қара сөздері тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған, әр алуан. Оның 

алты-жеті үлгісі қысқа болса, қайсыбіреуі мазмұн, тақырып жағынан өзгешелеу, ауқымды 

болып келеді. Абай өзінің қара сөздерінде шығарманың ажарына ғана назар аударып 

қоймай, оның тереңдігіне, логикалық мәніне зор салған. 

 Сөйтіп көркемдік шеберлік пен ғылыми зерделік арқылы көркемдік сана 

мен философиялық сананы ұштастырады. Абайдың қара сөздеріндегі гуманистік, 

ағартушылық, әлеуметтік ойлары дін туралы пікірлерімен бірігіп, тұтас бір қазақ халқының 

философиялық концепциясын құрайды. Абайдың кара сөздері сондай-ақ жалпы адамзат 

баласына ортақ асыл сөзге айналды. 



Абайдың он жетінші қара сөзі 

 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. 

 



Абайдың он жетінші қара сөзі 

 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 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. 



«Толық адам» концепциясы 

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста 

Сонда толық боларсың елден бөлек 

              Абай 

 

 Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті – ыстық 
 қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. 



«Толық адам» концепциясы 

 Толық адамның тұла бойын толтырар ізгі қасиеттер «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде 
айқын көрсетілген.   

 Бес нәрседен қашық бол,   

 Бес нәрсеге асық бол,   

 Адам болам десеңіз.   

 Тілеуің, өмірің алдыңда,   

 Оған қайғы жесеңіз.  

 Өсек, өтірік, мақтаншақ,  

 Еріншек, бекер малшашпақ –  

 Бес дұшпаның білсеңіз.  

 Талап, еңбек, терең ой,  

 Қанағат, рақым, ойлап қой –  

 Бес асыл іс, көнсеңіз. 



«Толық адам» концепциясы 

 Талап, еңбек, терең ой,  

 Қанағат, рахым ойлап қой... 
 
Абай атаған бес қасиет негізінен толықтықты танытатын үш қасиетті құрайды: талап пен 
еңбек – қайратты танытса, терең ойыңыз – ақыл, ал қанағат пен рахым – жүректен туатын 
қасиеттер. 

Абай үшін дүниенің басты құндылығы – адам, жәй ғана адам емес, рухани тұрғыда 
кемелденген толымды адам. Абайдың арманындағы толық адамның іргетасы дінмен 
ұштасып, дінмен дамиды және дінмен жетіледі. Адамзат өркениетіндегі барлық игі 
қасиеттер: дін, иман, ғылым, білім, тәрбие, әдеп, өнер, құқық, іскерлік, тапқырлық, 
қайраткерлік, азаматтық, жомарттық, әділеттік, т.б. бойында жетілдіре білген, дамытқан адам 
– Абай ұсынған «толық адам» концепциясы. 
 
 



 Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, 

Әуре етеді ішіне қулық сақтап. 

Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, 

Еңбегің мен ақылың екі жақтап. 

Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, 

Құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе. 

Жұртпен бірге өзіңді қоса алдасып, 

Салпылдап сағым қуған бойыңа еп пе? 

Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме, 

Қызық келсе, қызықпа, оңғаққа ерме. 

Жүрегіңе сүңгі де, түбін көзде, 

Сонан тапқан шын асыл, тастай көрме. 



Назарларыңызға рахмет! 

 Сен де бір кірпіш дүниеге, 

Кетігін тап та, бар қалан! – деп Абай айтқандай, 

өмірде өз орындарыңызды табуларыңызға тілектеспіз! 


