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КІРІСПЕ

Қ азақ  халқ ының  кемең гер ойшылы Абай Қ ұ нанбайұ лы 
(1845-1904) қ алдырғ ан асыл мұ раны тану жэне танытудың  
басталғ анына бү гінгі таң ца жү з жылдан асып отыр. 
Абайтанудың  бү гінгі хэліне тоқ талмас бұ рын аз-кем оның  
ө ткен тарихына кө з тіккеніміз ләзім.

Абайды алғ ашқ ы танушы һ әм насихаттаушы болғ ан 
Ә лихан Бө кейханов, Ахмет Байтұ рсынов, Міржақ ып Дулатов, 
Мағ жан Жұ мабаев сынды біртуар тұ лғ аларымыздың  эрбірі 
Абайдың  сө зіне таң ырқ ана қ арап, оны қ азақ  ө міріндегі 
айырық ша қ ұ былыс деп таныды.

Сө йтіп, алаш арыстары хакім Абайды бірауыздан 
ақ ылшы ұ стаз ретінде қ абылдады. Сәбең нің  (С.Мү цанов) 
сө зімен айтқ анда, «рухани әке» қ ылып алды.

Абайды танып-білудың  ендігі зор кезең і ұ лы жазушымыз 
Мухтар Омарханұ лы Ә уезовтің  есімімен тікелей байланысты. 
Мұ хаң ның  жанкепггі ең бегі арқ асында Абайтану дербес 
ғ ылым саласы ретінде қ алыптасты. ХХ-ғ асырдың  орта 
тусында еліміздің  мәдениеті мен эдебиетін ө рге сү йреген 
зиялы қ ауым ө кілдері ғ ана емес, кү ллі бұ қ ара халық  Абайдың  
рухымен тыныстап, поэзиясынан мейірі қ ана сусындап ө сті. 
Абай жинақ тары мол тиражбен қ айталанып басьшды. 
Мұ хаң ньщ әлемдік әдебиеттің  алтын қ орына қ осылғ ан - 
«Абай жолы» эпопеясы ұ лы ақ ынның  есімін ай асты элемге 
паш етті.

Бір сө збен айтқ анда, ө ткен ғ асырдың  тәжірибесі Абай -  
қ азақ тың  шынайы киесі, ақ ылшы ұ стазы екенін толық тай 
айғ ақ тап берді.

Тәуелсіздіктің  екі тізгін, бір шылбыры қ олымызғ а тиген 
1991 жылдан бастап, абайтанудың  жаң а тынысы ашылғ аны 
ешкім де жоқ қ а шығ ара алмайтын ақ иқ ат. Ә лемдік дең гейде 
ө ткен Абайдың  150 жылдық  дү бірлі мерейтойы, сол кездерде
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жазылғ ан, жарық  кө рген жү здеген, мындағ ан ең бектер 
осының  айғ ағ ы.

Дей тұ рғ анмен де, эзірге Абайды ауызбен айтып 
ұ лық таудың  аса алмай жатырмыз. Шындығ ы, бү гінгі 
модернизация заманы мен тү рленген қ оғ ам жағ дайында 
абайтану ғ ылымының  артқ ан жү гі, алда тұ рғ ан міндеттері 
ауырлай тү спесе, сынық  сү йем де кеміген жоқ . Екіншіден, 
Абайды таныту мен қ азақ ты таныту егіз.

Гәп данышпан ашқ ан ақ иқ аттарды танып-білуге жэне 
оларды қ оғ ам дамуына пайдалануғ а тіреледі. Мәселен, хакім 
Абай қ ү дайылық  ү ш басты заң ды (ғ ылым, мейірім, әділет) 
алғ аш ашқ ан ғ ү лама. Қ азір бақ сақ , ғ ы лы мғ а сү йенген, 
мейірім сезімді баптағ ан  және әлеуметтік әділетті 
сақ тауғ а кү ш салғ ан елдер ғ ана шынайы бақ ытты елдер екен. 
Қ ысқ асы, Абай ашқ ан жаң алық тар мен мэң гі заң дарды 
халық қ а жеткізу, асьш мұ раны осы заманғ ы сү ранысқ а, 
уақ ыт талабына сай зерделеу - бү гінгі абайтанудың  зор 
міндеті.

Алдарың ыздағ ы жинақ ты «Бү гінгі Абайтану» деп атағ ан 
жайымыз сол. Жинақ тың  абайтану дың  бү гінгі хэлін, 
дең гейін, табыстары мен алда тү рғ ан келелі проблемаларын 
эр қ ырынан паш ету ісіне кө мегі тиіп жатса, ең бегіміздің  еш 
болмағ аны деп білер едік.
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Бірінші бө лім

БҮ ГІН ГІАБАЙТАН УДЫҢ  МӘ СЕЛЕЛЕРІ

АБАЙДЫ ТАНЫ П БОЛДЫ Қ  ПА?

Тәуелсіздігіміздің  20 жылдық  асу-белесі -  жеткен 
жетістіктеріміз бен олқ ы соқ қ ан тұ старымыз туралы есеп 
беру кезең і сияқ танады. Бү гінгі абайтану ғ ылымы алдында 
тұ рғ ан мэселелердің  оң айы жоқ  -  жас буынғ а дү ниеге 
Абайдың  кө зімен қ арауды ү йрету жэне бағ а жетпес 
ө сиеттерді қ оғ амдық  санағ а сің діру, Абай арқ ылы қ азақ ты 
әлемге таныту т.б. -  бұ лар даң ғ ыл жолғ а қ ойылды ма? Сол 
сияқ ты қ азіргі қ азақ  теологиясы мен философиясының  
табиғ аты Абай танымына сэйкес пе?

Біздің ше, бү гінгі абайтану ғ ылымы алдында тү рғ ан нақ ты 
мәселелер мынау:

1. Ақ ынның  ойшылдық  мү расын жаң аша кө зқ араспен 
терең  зерттеу, зерделеу.

2. Зерттеудің  нэтижелерін халық  игілігіне -  рухын 
сауық тыруғ а, рухани-мэдени дэстү рлерін жандандыруғ а 
пәрменді пайдалану.

3. Хакім Абай ашқ ан жаң алық тарды әлемге паш ету, 
таныту.

Бірінші мәселеге ғ ана тоқ талайық , қ алғ ан екеуі соның  
салдарлары ғ ана.

Кең естік дэуірде абайтану -  ғ ұ лама ғ алым, ү лы суреткер 
Мү хтар Омарханү лы Ә уезовтің  жанкештілігі арқ асында 
іргелі ғ ылым саласы болып қ алыптасты. Абайтанушы 
ғ алымдардың  ү лкен шоғ ыры жемісті ең бек етті. Абайдың 
ақ ындық  жэне ағ артушылық  қ ызметі жоғ арғ ы дең гейде
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зерттелді һ эм мейлінше кең інен насихатталды. Жалғ ыз ғ ана 
зор олқ ылық  -  моноидеология Абайдың  шынайы биігіне, 
ойшылдық  мұ расына есікті таре жапты. Ойшылдың  шынайы 
даналык қ азынасы - діни-философиялық  жэне теологиялық  
ой-танымдары жабулы қ азан астында қ алып келгендігі 
дэлелдеуді қ ажет етпейді.

Бір сө збен айтқ анда, XX ғ асырда болғ ан қ азақ  халқ ының  
ө ркеш-ө ркеш тарихы мен тағ дырын абайтану ғ ылымы бірге 
бө лісіп келеді.

Қ азіргі заман -  ой еркіндігі заманы. Қ оғ амдық  сана 
саяздағ ан, руханият қ ұ рсауланғ ан саяси-тарихи ахуал 
келмеске кетті. Олай болса: «Қ азіргі абайтануғ а кедергі неде, 
дэл қ азіргі басты мәселе қ айсы?» деген сұ рақ тың  тууы заң ды.

Біреу біледі, біреу білмейді, қ арасө здердің  Абай 
жинақ тарында жарияланып жү рген реттілігі мен Абайдың  ө зі 
кө зі тірісінде қ ойғ ан реттілік сәйкес емес. Қ азақ  мемлекеттік 
архив қ орында сақ талғ ан молда Мү рсейіт Бікеү лының  
кө шірме қ олжазбаларында (олар -  тү пнұ сқ а болып 
есептеледі) ғ ақ лия сө здердің  нө мірленуі басқ аша.

Егер «Абай жолы» эпопеясы тарауларының  орындары 
ауысыгі кетсе ше. Онда оқ ырман оқ иғ алардың  желісін де, 
кейіпкерлердің  іс-әрекеттерін де тү сіне алмай басын қ атырар 
еді ғ ой. Қ арасө здердің  бастапкы реттілігі сақ талмай, 
орындары ауысып кетуі де жақ сылық  емес. Бірақ  ғ ақ лия 
мұ рада мұ ндай қ иғ аштық  бір қ арағ аннан кө зге тү спейді, 
кө ркем шығ армадағ ьщай «менмұ ндалап» тү рмайды.

Қ орыта айтқ анда, Абай қ арасө здерінің  рет санын 
бастапқ ы қ алпына келтіру -  зор мәселеміз! Оның  Абайдың  
ойшылдық  эволюциясы саты-сатысын танып-білуге кедергі 
келтіріп отырғ ан басты олқ ылық  екендігі кү мэн тугызбайды.

Осы пайым дэлеліне мысалдар алайық . «Сократ хакімнің 
сө зі» деген шығ армасы (қ азіргіше 27-сө з) Абайдың  қ алың  елі 
қ азағ ына арнап жазғ ан «Ғ ақ лия» кітабын аяқ тағ ан соң жазғ ан 
туындысы. Ол қ азіргі кү ні «арпа ішінде бір бидай» 
сияктанып, ұ лт тақ ырыбына арналғ ан ғ ақ лия сө здердің
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арасында жү р. Шығ армада соқ ыр ақ ын Гомердің , трагедия 
жанрының  шебері Софокл жэне Зевксис деген суретші 
ө нерпаздың  аттары да аталады жэне Абайдың  Сократ, 
Платон, Аристотельдің  ең бектерімен таныс болғ анын 
кө реміз.

«Сократ хакімнің  сө зі» бө лек жазылғ ан туынды деуге 
ө зге де дәлелдер жеткілікті.

Біріншіден, туынды Мү рсейіттің  ү ш қ олжазбасында да 
нө мірленбеген, тө л атауы бар. Екінш іден, «Сократ хакімнің  
сө зі» ең бегіндегі: «Бү л ғ аламды кө рдің , ө лшеуіне ақ ылың  
жетпейді, келісті кө рімдігіне һ эм қ андай лайық ты
жарастық ты законімен жаратылып, оның  ешбір 
бұ зылмайтү ғ ынын кө ресің » немесе мұ ның  бэрі «адам 
баласын артық  кө ріп, қ амын әуелден Алланың  ө зі ойлап 
жасағ анына да дәлелдер емес пе? Енді адам баласының  
қ ү лшылық  қ ылмақ қ а қ арыздар екені мағ лұ м болмай ма?» [1, 
460] деген пайымдаулар 38-ші сө зде дэйектелген ойлармен 
қ абыса табысады. Бұ лар «Сократтың  сө зі» 1898 жылы 
шамасында, яғ ни Абайдың  оны ойшылдық  зор асу -  38-ші 
қ арасө зіне кірісер қ арсаң ында жазғ андығ ын бекітетін 
салмақ ты фактілер.

38-ші қ арасө здің  тарихы жаң ағ ы 27-қ арасө здікіне ұ қ сас. 
«Ө зге ү лдарым бір тө бе, Ертө стігім бір тө бе» демекші, оның  
мазмұ ны да, жазылу уақ ыты да басқ а қ арасө здерден мүлде 
бө лек. Абайдьщ ө зі қ азақ  қ оғ амына арнағ ан қ арасө здер 
топтамасын «Ғ ақ лия» десе, ал кү ллі адамзатқ а ортақ  
проблемаларғ а бағ ытталғ ан 38-ші сө зді «Ғ ақ лиат-тасдиқ ат» 
деп даралап атағ ан болатын.

Бұ л шығ арма ә бастан жалпы қ арасө здерден бө лек 
кө шіріліп отырды. Мұ хаң  былайша дерек береді: «Отыз 
сегізінші сө з - «Ғ ақ лиат-тасдиқ атты» бү рынғ ы барлық  
қ олжазбаларында бө лініп жү рген ретімен жалпы 
қ арасө здерден бө лекше атадық » [2, 210]. Абайтанушы 
ғ алымдар 38-сө з бір ү лтқ а, қ ала берді мү сылман әлеміне емес, 
бү кіл адамзатқ а арналғ ан шығ арма деп бірауыздан бекітеді.
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Сонымен, алдағ ы уақ ытта Абай жинақ тарында «Сократ 
хакімнің  сө зі» атты ғ ақ лиясын, эсіресе, «Ғ ақ лиат-тасдиқ ат» 
трактатын қ азіргідей ө зге қ арасө здердің  арасында емес, 
ө здерінің  тө л атымен бө лектеп жариялайтын уақ ыт жетті.

«1897 жылғ а шейін, - деп жазады М.Ә уезов, - Абай ел 
сө зі мен ел жұ мысынан шығ а алмаи қ ойғ анда, кө бінесе эділ 
билікпен тыныштық  орнатып, тым болмаса дау-шарды 
тоқ татармын деген ү мітте болтан» (сонда, 68-бет). Сонымен 
бірге, 1895-98 жылдар данышпан ойшылдық  эволюциясының  
соны сатысына кө терілді. Мұ хаң  бұ л туралы қ ысқ а ғ ана 
тұ жырады: «Абай жаратьшыс мэселесінде... бар нәрсенің  
тетігі - ой дегенге келеді» (сонда, 160-бет).

Бұ л арада Мұ хаң  «ой» деп «Қ ұ дай» ұ ғ ымын астарлап 
айтқ аны айдан анық .

Абайдың  грек ойшылдарын ғ ана емес, ортағ асырлык 
мұ сылмандық  Шығ ыс ғ ұ ламалары ең бектерін де қ адағ алап 
оқ ып, тексергені осы мезгіл-тін. Сонан соң  ғ ана 38-ші сө зге, 
яғ ни «Ғ ақ лиат-тасдиқ ат» (арабтың  «тасдиқ » сө зі қ азақша -  
«шындық ты таныту» деген мағ ынаны білдіреді) атты даналық  
трактатына кіріседі. Оның  мазмұ нына 1902 жылы жазылғ ан 
«Алланың  ө зі де рас, сө зі де рас» ө лең інің  мазмұ ны сабақ тас 
келуі тегіннен емес. Ол - 1898-1902 жылдар арасында 
жазылғ ан сарқ ынды шығ арма.

Мұ ны растайтын мағ лұ маттар естеліктерде сақ талғ ан. 
Абайдың  дос шэкірті Кө кбайдың  айтқ аны мынау: «Абайдың  
жалпы діни ө сиеттері мен діни пікірлері қ ара сө зінің  ішіндегі 
«Ғ ақ лиат-тасдиқ ат» деген сө зінде толық  айтылган. Ә рқ ашан 
ауызша айтатын уағ ыз насихаттары болсын, ө лең мен ү гіт 
қ ылып айтатын адамшылық  жолы, қ ұ дайшылық  жолы 
болсын - барлыгы да сол сө зіне жиналып келіп, қ орытылғ ан» 
[3, 53].

Абайдың  бел баласы Тұ рағ ұ л М Ә уезовтің  сұ рауымен 
жазғ ан ө зінің  «Ә кем Абай туралы» деген белгілі естелігінде 
былай деп мәлімдейді: «Алла деген сө з жең іл» деген ө лең ді, 
«Ө лсе ө лер табиғ ат, адам ө лмес» деген ө лең ді, «Алланың  ө зі
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де рас, сө зі де рас» деген ө лең ді әкем ө зінің  қ ара сө збен 
жазғ ан «Тасдиқ » («Ғ ақ лиат-тасдиқ аттың » қ ысқ аша аталуы -  
А.О.) деп атағ ан ең бегіне қ арай ө лең  қ ылғ ан».

Кө кбай, Тұ рағ ұ л бізге 38-ші сө з, тө л атымен айтқ анда 
«Ғ ақ лиат-тасдиқ ат» - Абайдың  ғ ақ лия мұ расының  соң ы, 
қ орытынды ең бегі екенін жеткізіп отыр. Шығ арма Абай 
шығ армашылығ ының  шың ы екені ғ ылымдық  жолымен де еш 
қ иындық сыз дәлелденеді.

Бірақ , қ азіргі рет саны бойынша «Ғ ақ лиат-тасдиқ ат» 
1895-96 жылдар шамасында жазылғ ан шығ арма ретінде 
қ абылдануда. Бұ л қ алың  оқ ырман қ ауымды адастыру емей не. 
Осылайша Абайдың  ойшылдық  саты-сатысын анық тауғ а да 
жол жабылып отыр.

Сонымен, келтірілген мысал-дәйектерден шыгар 
қ орытынды: қ арасө здер Мү рсейіт қ олжазбасына сәйкес 
ө здерінің  орын-орындарын қ айтадан табуга тиісті. Ә сіресе, 
38-ші қ арасө здің  тө л атауын қ айтару жэне жазылу уақ ытын 
нақ тылы кө рсету кезек кү ттірмейтін ө ткір мәселе. Абайдың  
элем ойы алыбы екендігін таныту қ ажеттігі осыны талап 
етуде.

Осы тұ ста оқ ырманның  кө ң іл тү кпірінде: «Қ арасө здердің  
рет саны қ ашаннан жэне неліктен ө згеріске тү скен?» деген 
сү рақ тың  тууы заң ды.

1933 жылы Қ ызылорда қ аласында Абайдың  тү ң ғ ыш 
толық  жинағ ы басылып шық ты [4]. «Қ арасө здер» деп 
аталатын прозалық  шығ армалары алғ аш рет осы жинақ та 
жарық  кө рді. Жоғ арыда Абайдың  екі проза кітабы (қ олжазба 
тү рінде) болды: бірі -  40 қ арасө зден қ ұ ралғ ан «Ғ ақ лия» 
кітабы (1891-1897 жылдар аралығ ында жазылғ ан), екіншісі - 
«Ғ ақ лиат-тасдиқ ат» деген кітап (ол 1898-1902 жж. жазылды) 
дедік.

Мү хаң  осының  бэрін жақ сы біле тұ ра, жаң а айтылғ ан 
тұ ң ғ ыш толық  жинақ та екі шегініске барды: бірі - Абайдың 
екі кітабы біріктірілді, бірі - қ арасө здердің  реттік саны 
ө згертілді. Неге? Оғ ан «кінэлі» қ ылышынан қ ан тамғ ан
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қ аһ арлы уақ ыт. 2 миллион қ азақ  алапат ашаршылық тан 
қ ырылғ ан жэне моноидеология орнық қ ан тұ ста Абайдың  
ғ ақ лия мұ расын (олардың  іш інде дінге қ атыстыларын айла- 
шарғ ымен бү ркемелей отырып) бірлесе қ ұ тқ арғ ан қ ос азамат 
-  М.Ә уезов пен І.Жансү гіровке қ азақ  халқ ы мэң гі қ арыздар. 
Егер сол тар заманда қ арасө здер Мұ хаң  сияқ ты жанашыр 
іздеушісі болмай, жинақ қ а енбей қ алса, олардың  із-тү зсіз 
жоғ алуы әбден мү мкін еді.

Ғ ү лама Мұ хаң ның  басқ ан ізі аң думенен, ал бү кіл ғ ұ мыры 
саяси қ ыспақ  қ ү рсауында ө тті. 1945 жылғ ы басылымда 
қ арасө здер реттілігіне қ ажетті тү зетулер енгізуге жасалғ ан 
талпыныс аяқ сыз қ алды. Бү дан соң  қ атал уақ ыт бү л мәселеге 
қ айта оралуғ а зәредей де мұ рсат берген емес.

Тек тәуелсіздік жағ дайында гана Абайдың  ғ аклия 
шығ армаларын ө здерінің  тиесілі орындарына қ айта қ оюғ а 
мү мкіндік туып отыр. Сондық тан сө з етілген мэселелерді 
Мұ хаң а «реформа жасаушылық » деп бұ ра тартуғ а ешқ андай 
да негіз жоқ .

Бү гінгі абайтанудың  басты мәселесі туралы жеткізбек ой- 
пайымдарымыз осылар. Ендігі айтылмай қ алып бара жаткан 
сө зіміз кейбір келең сіздіктерге қ атысты.

1995 жылдан бастап Абай жинақ тарында ұ лы ақ ынның  
тө л ө лең дері мен аудармалары сапырылысып бірге басылып 
келеді. Соның  салдарынан жас буын оқ ырман санасында 
«Абай атамыз ө лендерін кө біне орыс ақ ындарына, мэселен, 
Пушкин. Лермонтовке еліктеп жазғ ан екен-ау» деген қате 
пікір қ алыптасуда. Осыны кө ре білген М. Ә уезов бү л тәсілді 
аулақ  серпеді. Ал, жинақ ты шығ арушылар бү ғ ан кө з жұма 
қ арағ ан.

Алдағ ы уақ ытта Мұ хаң  қ алыптастырғ ан ү лгіге қ айта 
оралып, Абайдың  ө лең дері мен аудармаларын жеке-жеке 
топтасақ  мақ ү л.

1995 жылы жарық  кө рген академиялық  жинақ та 
аудармалар жайында қ ұ лаш-кұ лаш тү сініктемелер берілген. 
Бірак Абайдың  ғ ақ лия мұ расы жайлы тү сініктемелер тапшы:
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332-343 беттерде тек жеке сө йлемдегі қ ателердің  тү зетілгені 
ғ ана сө з етіледі.

Сондық тан жинақ ты оқ ып шық қ ан адамның  «1899-1902 
жылдар арасында Абай азын-аулақ  ө лең дерін жазып, көбіне- 
кө п аудармамен шұ ғ ылданғ ан екен-ау» деген ой қ амауында 
қ алары сө зсіз. Абайдың  ө мірінің  соң ғ ы кезең ін ақ иқ атты 
іздеуге тү гел арнап, сол ү шін кү ш-қ уатын сарқ а жұ мсағ аны 
бү гулі қ алады.

Мысалғ а 2009 жылы ЖЗЛ сериясы бойынша басылып 
шық қ ан Н.Анастасьевтің  «Абай» атты кітабын алайық . 
Мәскеулік қ аламгер кітабында: «1898-1902 жылдары
Абайдың  шығ армашылық  қ уаты неліктен саябырлады екен?» 
деп сұ рақ  қ ояды. Олай танданатын жө ні де бар, Абай 
шығ армашылығ ының  шың ы, қ айталанбас теологиялық  
трактат -  38-ш і қ арасө з осы кездікі екенін шетелдік автор 
қ айдан білсін...

Сонымен, соң ғ ы жинақ тарда Абайдың  сырын, жұ мбағ ын 
ашуғ а тың  талпыныстар жасалғ ан жоқ . Осығ ан қ арның  
ашады.

Абайдың  тәрбиесінде ө скен Ә рхам Кәкітайұ лы (1885- 
1963) былай деп есіне алады: «Шам жағ а кіріп, шай ішіп 
болғ ан соң  ү йдегілерді шығ арып жіберіп, оң аша қ алып кітап 
оқ уғ а кіріседі. Анда-санда қ ағ азғ а жазып қ ойып отырады. 
Содан тү ндегі ет піскенде 4-5 жапырақ тай ет жеп, бір 
тостағ андай сорпа ішеді. Кей уақ ытгарда бізді де ө з ү йіне 
тө сек салғ ызып беріп тө рдің  алдына жатқ ызады. Сонда 
кө ргеніміз: Абай тү нде кө п ү йық тамайды, шамды сө ндіріп, 
тө секте жатып қ алады да бір сағ аттай уақ ытта шамды қ айта 
жағ ып, кітап оқ ып отырады, не қ ағ аз жазып отырады. Аздан 
кейін шамды ө шіріп жатып калады, бір уақ ытта шамды қ айта 
жағ ып кітап оқ ып отырады» [5, 209].

Ал, Абай мен Еркежан бәйбіш енің  қ олында ө скен Уәсилә 
Мағ ауияқ ызы (1890-1954) былайша ү стемелейді: «Ә кем 
кө бінеее таң ертең  ерте тү рып, жазу жазып, не кітап оқ ып 
отырушы еді. Тү нде қ онақ тар мен ү й адамдары жатқ ан соң
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ө зі жеке отырып оқ итын, не жазатын, біз әкем ың ғ ай хат 
жазып отыр ма, болмаса Қ ұ ран оқ ып отыр ма деп тақ цанушы 
едік».

Ө мірінің  соң ғ ы жылдарын Абай ғ ылым мен ақ иқ аттың  
шың ы -  Тэң іріні тануғ а сарп еткен. Абайдың  жақ ын 
айналасының  бізге жеткізер шындығ ы осы. Оны кө ріп-білуге 
дәрменсіз болсақ , кінэ ө зімізде. ¥лы  ойшыл рухына бұ дан 
артық  қ иянат бола ма?!

Қ олдан жасалғ ан келең сіздіктің  тағ ы бірі: соң ғ ы жылдары 
Абайдың  туғ ан кү ні туралы екіұ дай пікірлер пайда болуда. 
Осылайша ө ткен жылы ұ лы ақ ынның  туғ ан кү ні бір қ аланың  
ө зінде (мәселен, Семей жэне Астана қ алаларында) тү рліше 
датамен аталды: бір жерде -  10 тамызда, енді бір жерде -  23 
тамызда мерекеленді. Неге? Себебі, бірер азамат жыл 
санаудың  «жаң асы» жэне «ескісі» делінетін екі стилін ө здері 
айырып алмай тү рып, дү йім елді шатастыра бастады.

Христиандық  кү нтізбедегі аталмыш стилдердің  адамның 
туғ ан кү ніне ешқ андай да қ атысы жоқ . Ө зің із де ойлаң ыз, 
Абай заманында туғ ан орыс ғ ү ламалары мен ақ ын- 
жазушыларының  бірде-бірінің , тіпті болыневиктердің  кө семі 
В.Лениннің  туғ ан кү ні (22 сәуір) де ө згертілген (яғ ни 13 кү н 
кейінге шегерілген) емес. Шіркеудің  кітабында туылғ ан кү ні 
қ алай кө рсетілсе, дэл сол датаны «туғ ан кү н» деп тастай ғ ып 
ү стайды. Сонда деймін-ау, жаң а стиль тек Абай, Шәкәрімнің  
туғ ан кү ніне ғ ана қ атысты ма? Кү нтізбе реформасына 
ілесеміз деп, туғ ан кү нді жылжыта берер болсақ , пәлен мың  
жылдар ө ткенде әлдебір ұ рпақ  ө кілінің  «Пэлі, Абай қыста 
туғ ан екен!» деп жаң алық  ашып, «дәлелдеп» жатпасына кім 
кепіл?

М. Ә уезовтің  ө зі тікелей басшылық  жасағ ан, басы- 
қ асында болғ ан Абайдың  барлық  мерейтойлары (мәселен, 
1945 жылғ ы 100 жылдық  тойы) 10-тамызда ө ткені мэлім. 
Демек, бү л мәселеде де ғ ү лама Мұ хаң а адалдық  таныта алмай 
отырғ анымыз ө кінішті-ақ .
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Биыл ұ лы Абайдың  туғ анына 165 жыл толады. Мерейтой 
республикамыздың  тү кпір-тү кпірінде тек жалғ ыз ғ ана дата -  
10 тамызда аталып жатса қ ұ ба-қ ұ п болар еді.

Соң ғ ы айтылғ андар абайтанудың  қ ордаланғ ан 
проблемалары іш індегі жең іл-желпілері, әрине. Ең  ө зекті 
мәселе, тағ ы бір айтайық , Абайдың  «Ғ ақ лиат-тасдиқ ат» 
трактаты даралығ ын елеп-ескеруге тіреліп отыр. Ө зге 
қ арасө здер арасынан оны бө лектеп алып, ө зінің  тө л атын 
қ айтару жэне жазылғ ан уақ ытын дұ рыс кө рсету -  Абайдың  
даналық  танымына деген шын ниеттің  нақ ты кө рінісі болмақ .

Сө з соң ын аталмыш шығ арманың  мынадай ғ ибратымен 
тү йіндегім келеді. Ақ ырғ ы да басты мұ расында Абай киелі 
кітаптар мазмұ нына, аят-хадистерге сү йене отырып, Алла 
тағ аланың  адамзатқ а белгілі барлық  субутия сипаттары мен 
хұ сни есімдерін адамзат тарихында алғ аш рет жү йеге салады. 
Нәтижесінде негізгі тө рт сипат -  Ғ ылым, Рахым, Ғ аделет, 
Қ ү дырет екенін анық тап береді. Кэнеки, мұ ндай әлемдік 
жаң алық қ а кім таласар! Жарылқ аушымыз Алла тағ ала 
Қ ұ діреттен ө зге ү шеуінің  әрбірінен пендесіне де зэредей 
болса да дарытқ ан. Сө йтіп, Абайш а адам болмысыньщ үш 
сипаты -  Ғ ы лы м, Рахы м, Ғ аделет. Бү ларды адам баласы 
кемелденуінің  кепілі деу аздық  қ ылады.

Космос кең істігінде қ алық тағ ан кө гілдір планета -  Жер 
мейірімді Алла тағ ала адамзатқ а махаббатпен жасап берген 
ортақ  ү йіміз! Оны мекендейтін жү здеген мемлекеттер мен 
мындағ ан ү лт-ұ лыстардың  тыныштығ ы, береке-бірлігі мен 
ынтымағ ының  кепілі -  адамзат қ ауымдастығ ының  Абай 
ашқ ан ү ш ұ лық  заң ғ а (Ғ ылым, Рахым, Ә ділет) сәйкес өмір 
сү руінде екені хақ !

Пайдаланылғ ан әдебиеттер:
1. Абай Қ ұ нанбаев. Шығ .бір томдық  толық  жинағ ы. - 

Алматы, 1961.
2. Мұ хтар Ә уезов. Абай Қ ұ нанбайұ лы. Монографиялық  

зерттеу. - Алматы: 1995. -210-бет.
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ЛБАЙДЫҢ  Ә ДІЛЕTTIJIIK ТУРАЛЫІЛІМ І

Адамның  кө ң іл-кү йіне, жаны мен ойына эсері ө згеше бір 
сезім бар. Ол -  әділет сезім. Сол себепті әділеттілікті 
жанындай кө ріп аң самайтын адам, кө ксемейтін халык 
болмайды. Атам қ азақ  дү ниеден ө тер алдында ұ рпағ ына: 
«Ешкімнің  ала жібін аттама, эділ бол!» деген ө сиетті аманат 
қ ылғ ан. Бұ л қ астерлілік сырын ғ ұ лама Шәкәрім былайша 
білгізеді:

Нысап пен мейірім, эділетті, 
Жаның дай кө ріп жан сақ та.
Ол жолда ө лсек, неміз кетті, 
Мақ сұ тқ а жетпей қ алсақ  та.

(«Анадан алғ аш туғ анымда», 1929).
Сө йтіп, әділет -  жан сақ тау кұ ралының  бірі, қ астерлі 

категория. Бірақ  эділеттілік туралы ө згедей нені білеміз, 
біліміміз толық  па?

Қ азақ  философиясы тұ ра тұ рсын, тіпті әлемдік дең гейде 
де, сену сенбеу еркің ізде, әділеттілік туралы пайымдар бір 
ізге тү сті, бұ л ұ ғ ым ө з алдына дербес жү йелі ілім боп 
қ алыптасты деуге элі ертерек. Абайдың  әділеттілік туралы 
ілімін туган халқ ы игілігіне асыруғ а асығ уымыздың  бір 
қ исыны осы. Шын мәнінде ол, бұ ғ ан тө менде ө здерің із де кө з 
жеткізе аласыздар, әр адамның  ө мірі мағ ыналы ө туіне, 
бақ ытты болуына септесе алатындай қ ұ діретті ілім. Айтар 
кетер жай, бү л ілім тұ ң ғ ыш рет Абай жаң алыгы деп 
жарияланып отыр. Тоқ  етері, мақ сатымыз - «Абай -  
данышпан философ, элем ойының  алыбы» деген ү ғ ымды 
дәйектеуге саяды.

«Алланың  ө зі де рас, сө зі де рас» деген ө лең і және 45-ші 
сө зі хакім Абайдың  сарқ ынды шығ армалары. Алдың ғ ы 
туындысында данышпан:

Махаббатпен жаратқ ан адамзатты, 
Сен де сү й ол Алланы жаннан тәтті.
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Адамзаттың  бэрін сү й «бауырым»
деп,

Және «Хақ  жолы осы» деп әділетті, - 
деуімен махаббат пен әділеттің  орны бө лек екенін білгізеді. 
Ал, соң ғ ыны: «Қ ұ дай табарака уатағ аланың  барлығ ының  
ү лкен дәлелі -  неше мың  жылдан бері... һ эм неше мың  тү рлі 
діннің  бәрі де ғ аделет, махаббат Қ ү дайғ а лайық ты дегендігі» 
деп бастайды. Бү л керемет ой-пайымдарды барша қ азақ 
зиялысы оқ ыды, біледі, бірақ  даналық  танымдарғ а салынғ ан 
қ ара қ ү лыпты ашудың  уақ ыты енді-енді ғ ана жетіп отыр.

Талдап кө релік. Алдымен Абайдың  ақ тық  ө сиет- 
толғ аулары қ ос феномен сезім: махаббат пен әділетке 
бағ ытталғ анына кө з жеткіземіз. Екіншіден, хакім Абай 
махаббат, ғ аделетті бө лек-бө лек емес, бірін бірінен 
ажыратпай ү немі қ осақ тап айтады. Осығ ан байыппен келіп, 
ерекше назар аудару қ ажет.

¥лы  ойшылдың  білуінше, сө з болып отырғ ан екі сезім 
Тәң ірі ісінің  екі аспектісі болып табылады: махаббат - кү ллі 
әлемге нұ рын, шуағ ын тө ккен қ уат, ал әділет -  тү тас ғ алам 
қ ұ былыстарын реттеуші қ ұ дірет. Қ ос феномен жарасымы -  
ғ арыштық  ғ ажайып ү йлесімнің  тетігі. Абай ашқ ан
жаң алық ты танудың , тү сінудің  кілті міні осы арада деген 
ойдамыз.

Ө йткені, кемең гер ү стаз махаббат, ғ аделетке осы 
тү рғ ыдан келіп, жаң а аталғ ан 45-ш і қ арасө зінде мынадай 
даналық  тү жырымын жасайды: «Бү лардың  (махаббат пен 
әділеттің ) керек емес жері жоқ , кіріспейтұ гын да жері 
жоқ . Ол - жаратқ ан Тэң ірінің  ісі».

«Ол -  жаратқ ан Тэң ірінің  ісі». Осынау бір-ақ  ауыз 
тезистегі астар қ андай десең ізші! Енді білің із: махаббат- 
әділет заң ымен адамзат қ ана емес, кү ллі он сегіз мың ғ алам 
басқ арылады екен. Оның  аясынан тыс ештең е де жоқ .

Махаббат - Жаратушының  бір аспектісі. Бұ л жаң алық  
емес, әрине. Барлық  әлемдік діндер осыны айтқ ан, мәселен, 
исламдық  сопылық  ағ ым «махаббат діш» делінеді. Хош, ал,
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әділеттілік ше? Ол махаббатқ а тете, тендес ұ ғ ым ба? Абайдыц 
дара даналығ ы осы тү йінді тарқ атқ андығ ында: данышпан екі 
ұ ғ ымды қ осақ тап, олар біріккенде гана Қ ұ дайыпъщ заң  бола 
алатынын бізге анық тап беріп отыр.

Тегінде, Абайдың : «Неше мың  тү рлі діннің  бэрі де 
ғ аделет, махаббат Қ ү дайғ а лайық ты деген» деп тұ жыруы ө з 
алдына жаң алық . Сахара ойшылы бү л арада Ғ алсшдыц заң ды 
Қ ү ран Кәрімнен жэне т.б. қ асиетті кітаптардан сү зіп алғ анын 
сездіртіп отыр.

Қ орыта айтқ анда, махаббат, ғ адалет категорияларын, бір 
жағ ынан, «Тэң ірінің  ісі» («Ісі» деген сө з Тэң ірінің  хикметі, 
заң ы деген мағ ынаны білдіреді) деп ғ арыштық  дең гейде 
бағ амдау, екіншіден, олардың  тү п генезисі мен
трансценденттік мэні ортақ тығ ын ашып беру -  Абайдың 
керемет жаң алық тары. Бү лар, сө з жоқ , тек әлем ойы
алыбының  ғ ана сыбағ асы.

Осы пайымғ а асық пай келіп, тағ ы бір діттейікші, қ адірлі 
оқ ырман. «Ә ділет-махаббат» тіркесін қ олданғ ан, осы екі 
ұ ғ ым қ осақ талғ анда гана Алланың  кемел Заң ы туатынын 
болжағ ан Абайдан басқ а данышпаның  қ айсы? Бұ л жаң аны 
тұ ң ғ ыш паш еткен қ азақ тың  Абайы. Сондық тан «Ол -  ұ лы 
теолог!» деп бар дауыспен жар салуғ а тиіспіз, агайындар.

Дү ниеге Абайдың  кө зімен қ арасақ , кү ллі галамньщ 
тыныс-тіршілігі, материалдық  әлемнің  Ньютон ашқ ан 
заң дарғ а бағ ынатыны сияқ ты, эділет-махаббат заң ымен 
реттелмек! [Егерде бү л ұ лы Заң  бү зылса не болмақ ? Әділет- 
мейірім азайган қ оғ ам, сө зсіз, іріп-ш іриді. Ол ол ма, тіпті 
бү кіл адамзаттың  ө рлеуі я кұ лдырауы махаббат, әділеттің  ө су 
я сө нуіне тэуелді. Бү гінгі элемдік қ аржы дағ дарысы, сол 
сияқ ты планета жү ртшылығ ын алаң  еткен Батыс және Шығ ыс 
делінетін ү лкен ө ркениеттілік қ арым-қ атынастың  
проблемалары осының  кө ріністері].

Сө з басында эділет-жан тыныштығ ының  кепілі, оны 
аң сау адам баласына Тәң іріден дарығ ан қ асиет дегенбіз. 
Мү ның  себебі енді тү сінікті болуғ а тиісті.
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Осымен, Абайдың  эділеттілік туралы ілімін саты-сатылап 
анық тауғ а кө шелік. Бізше бұ л ілімнің  қ алыптасу кезең і мен 
кемең гердің  ойшылдық  эволюциясы ө зара байланысты. 
Қ абыса табысады. Осы тұ рғ ыдан келгенде мынадай екі 
айшық ты кезең  бар: бірі -  1891-1897, бірі -  1898-1902 жылдар 
аралығ ы.

1891 жыл Абай ө мірінде зор бұ рылыстың  жылы болды. 
Бұ ғ ан дейін батыс жэне орыс ойшылдары кө ксеген алдымен 
қ оғ амдық  ортаны жэне заманды тү зету қ ажет дегенге саятын 
идеяларғ а қ ұ лай беріле отырып, мәдени-ағ артушылық пен 
жан сала айналысқ ан ақ ын, енді бұ л бағ ыттан «қ ажыдым» 
дейді. Яғ ни оның  дұ рыстығ ына кү мэнді бола бастайды. 
Расында да пенденің  кінэні ө зінің  мінезі мен болмысынан 
емес, әлбетте, қ оршағ ан ортадан іздестіретіні несі? 90-шы 
жылдардың  басында ақ ылына білімі сай толысқ ан толағ ай 
Абайды осы мәселенің  ө те-мө те толғ андырғ аны дәлеліне 
бірінші қ арасө зінде: «Ал енді қ алғ ан ө мірімізді қ айтіп, не 
қ ылып ө ткіземіз? Соны таба алмай ө зім де қ айранмын» 
дегенін келтірген жө н.

Тағ ы да мысал: Абай «дү ниеге кө зін ашқ ан» Михаэлистің 
ө зі пір тү тқ ан Чернышевский, Добролюбов, Писарев сынды 
тө ң керісш іл-демократтарды еш жерде атамайды, аузына да 
алмайды. Оларды басына кө терген Семей қ аласына жер 
аударылып келген кілең  окымысты орыс зиялыларына жақ ын 
жанаса жү ріп те, яғ ни осы ғ ылыми ортада он-он бес жылдай 
ү лгі-ө неге кө рсе де, қ оғ амды кү шпен ө згертуге негізделген, 
тө ң керіс исі аң қ ығ ан идеялар «дертіне» шалдық қ ан емес. 
Осығ ан ғ ажаптанасың . Ол ол ма, Абайдың  қ оғ амды тек 
тыныштык жағ дайда, имандылық  тәрбие негізінде ғ ана 
ө згерту мү мкіндігіне сенімі кэміл: «Берекенді қ ашырма, Ел 
тыныш болса, жақ сы сол» (1889) дейді.

Сө йтіп, Абай терең  ой ең бегіне бұ рып, қ оғ амда әділет 
қ айтсе орнығ ады деген ө рісті игеруге кіріседі. Тың  ө рісте 
тапқ аны - «Менсінбеуші ем наданды» (1891) деген ө леңінде 
ө зі айтқ андай, «адам тү зелмей, заман тү зелмейді» деген
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парадигма (мұ ны ойшылдың  Шығ ыс жағ алауына қ айта ө туі 
де де қ ой) болды. Ол бойынша заманның  тү зелуі ү шін әр 
адамның  іштегі кірден тазаруы, рухы жетілуі мен иманы 
нығ аюы шарт. Себебі, егер эр адам «іштегі кірді қ ашырса», 
оның  жү регінің  тазалығ ы, бү кіл қ оғ ам кемелдігінің  бір 
кірпіші болып қ аланбақ .

Осынау алыс мақ сатты кө здеген ойшыл ақ ынның  1891 
жылдан былайғ ы ө мірінде басты шығ армашылық  жү мысы - 
екі проза кітабы болғ анына, оларғ а кү ш-қ уатын сарқ а 
жү мсағ анына кэмілміз: бірі -  40 ғ ақ лиядан тү ратын «Ғ ақ лия» 
атты (1891-97 жылдар арасында жазылды) кітабы, бірі - 
«Ғ ақ лиат-тасдиқ ат» (қ азіргіше 38-ші қ арасө з) атты кітабы. 
Алдың ғ ысы -  туғ ан халқ ына жө н-жоба сілтеген арнау 
ө сиеттері, ал 1898-1902 жылдар аралығ ында жазылғ ан 
екіншісінің  -  берісі мұ сылман әрісі кү ллі адамзатқ а арналғ ан 
даналық  трактат екені даусыз ақ иқ ат.

Ендеше Абайдың  әділет ілімі қ алыптасуы барысын 
аталғ ан кітаптары бойынша барлап кө релік.

Кітап «Ғ ақ лия»-ның  ү ш інш і сө зінде қ ойылғ ан кесек 
мәселелерден қ азақ  ө мірі қ айтсе тү зеледі немесе қ оғам қ айтсе 
әділетті болады деген сұ рақ ты жазбай танисыз. Айнала 
дү ниедегі қ иянатшылдық  -  эділеттің  жоқ тығ ынан. 
Сондық тан Абай: «Осы қ азақ  халқ ының  осындай
бұ зық шылық қ а тартып, жылдан жылғ а тө мендеп бара 
жатқ анын кө рген соң  менің  ойыма келеді» дей отырып, 
бұ зық ты азайтып, эділді молайту хақ ында келелі ой- 
пікірлерін ортағ а салады. Тегінде осы ү шінші қ арасө з 
бағ дарламалық  сапада, қ алғ ан ғ ақ лия сө здері мү нда қойылғ ан 
проблемалардың  тарқ атылуы десе де болады.

Мысалы, бесінші қ арасө зінде: «Мағ лұ м болды: қ азақ  
тыныштық  ү шін, ғ ылым ү шін, білім ү шін, әділет ү шін қ ам 
жемейді екен, мал ү шін қ ам жейді екен...» деп басталатын 
сө йлем бар. Бұ л сө йлемді, эрине, «әділет ү шін» деген 
тіркеске бола келтірдік.
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Сө з болып отырғ ан 1894-95 жылдардың  тынысы 
«Ә семпаз болма әрнеге» деген ө лең інде айқ ын сезіледі: 

Қ айрат пен акыл жол табар,
Қ ашқ анғ а да қ уғ анғ а.
Ә ділет-шапқ ат кімде бар,
Сол жарасар туғ анга.

Бастапқ ы екеу соң ғ ысыз,
Біте қ алса казақ қ а.
Алдың  -  жалын, артың  -  мұ з,
Барар едің  қ ай жакқ а?

Кө рігі отырмыз, Абай ө лең це жай ғ ана әділет демеген, 
«әділет-шапқ ат» («шапағ атты эділет» деген мағ ынада) 
тіркесін пайдаланғ ан. Осылайша Абай алғ аш рет адам рухын, 
жалпы болмысты басқ арушы бір кү ш бар, ол -  Тэң ірінің 
әділет-махаббат заң ы екеніне мең зейді.

Егерде жеке адам, мейлі бү кіл қ оғ ам, тек қ айрат пен 
ақ ылдың  тапқ ан жолына тү сер болса - «алдың  -  жалын, артың  
- мұ з» [Бү л арада «алдың -жалын» ахирет -  тозақ  жалыны, ал 
«артың -мү з» сү рген ө мірің  мағ ынасыз, баянсыз дэн 
шыкпайтын, дәнең е ө нбейтін тақ ыр деген мағ ынада].

Міне, әділеттілік ілімінің  басы қ айда. Бұ дан былай, Абай 
адамғ а бақ ыт қ ү сы қ онуының  басты шарты -  әділет-иіапцат  
иесі болуда деген тү бегейлі идеясын бірде ғ ақ лия сө зіне, 
бірде ө лең іне ө зек етіп, дамыта береді. Мәселен: «Ауруды 
жаратқ ан - Қ ұ дай, ауыртқ ан Қ ұ дай емес, байлық ты, 
кедейлікті жаратқ ан -  Қ ұ дай, бай қ ылғ ан, кедей қ ылғ ан 
Қ ү дай емес деп, нанып ұ қ саң  болар, әйтпесе жоқ » (28-сө з) 
дейді Абай. Бү л жерде де әділет-шапқ аттың  мең зелгені 
сө зсіз. Осымен, данышпан Тэң ірінің  әділет заң ын орындау я 
орындамау, яғ ни бақ ытқ а жету-жетпеу эр пенденің  ө з 
ырқ ында деп ү йретеді.

Ә ділеттік, арлылық , махаббат пен -  
Ү й жолдасың  кабірден эрі ө ткенде, -

дей келе:
Ғ адәләт пен мархамат -  кө п азығ ы,
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Қ айда кө рсең , болып бақ  соғ ан кө мек, - 
(«Кө к тұ ман-алдындағ ы келер заман», 1897 жыл). 

деп тү йеді кемең гер. Келер жылғ ы тағ ы бір эйгілі ө лең інде: 
Махаббат ғ адауатпен майдандасқ ан, 
Қ айран менің  жү регім мұ з болмай ма? -  

(«Ө лсем, орным қ ара жер сыз болмай ма» 1898 жыл). 
деуі де ілкідегі ө лең ге сарындас, ү ндес. Ақ ын жү регі неліктен 
жаралы, махаббат сезімі зұ лымдыкпен не ү шін 
майдандасқ ан? Ә ділет ү шін. Дәлел десең із, осы кездерде 
жазылғ ан «Жү регім менің  -  қ ырық  жамау» ө лең інде:

Жү регім менің  -  қ ырық  жамау, 
Қ иянатш ыл дү ниеден, -

деп ойшылдың  ө зі паш етеді («қ иянатшыл» мен «әділетсіз» 
сө здері синоним).

Қ орыта айтқ анда, Абайдың  поэзиясында, эсіресе, кітап 
«Ғ ақ лия» атты мұ расында «қ алың  елі, қ азағ ын», ө зге 
халық тар қ атарына қ осу, яғ ни «ел қ ылу» идеясы қ азақ 
қ оғ амында эділдікті орнық тыру идеясымен кабыса 
табысқ анына кө з жеткіземіз. Бү л ерекшелік туралы 
абайтанудың  негізін қ алағ ан ғ ұ лама Мұ хтар Ә уезов былайша 
мәлімдейді: «...Ылғ и ғ ана таза адамшылық  жолын ү гіттейді. 
Ә ділдік, шыншылдық , махаббатты -  бауырмалды арлылық, 
ойшылдық , сыншылдық  сияқ гы адамды адам қ ылатын жан 
тәрбиесінің  барлық  негізін қ олданады».

Абайдың  ө зі жиыны 40 қ арасө зін топтағ ан «Ғ ақ лия» 
кітаптың  мақ сатын, мазмұ ны мен бағ ытын бұ дан айқ ынырақ  
таныту мү мкін емес, тегі.

Енді Абайдың  екінші қ олжазба кітабы - «Ғ ақ пиат- 
тасдиқ ат» (қ азіргіше 38-ші қ арасө з) мазмұ нына ой жүгіртелік.

Алдың ғ ы кезең де, яғ ни ө лендері мен «Ғ ақ лия» кітабында 
қ адау-қ адау ғ ана кө рінген эділет-мархамат концепциясы 1898 
жылдан беріде ғ ана жү йелі ілімге айналды дейміз. Абайдын 
екінші кітабы - «Ғ ақ лиат-тасдиқ ат» осының  айғ ағ ы. 
Жоғ арыда айтылғ андай, бү л әулиелік ең бегін ойшыл 1898 - 
1902 жылдар аралығ ында, ақ ыл-ойын сарқ а жұ мсай отырып,

22 ~



b ifU H u  j 4 ? )d U J lL j4 H .y Л. Ом<Цю£

тэмамдайды. Туғ ан халқ ына арналғ ан алдың ғ ы кітаптан 
айырмасы бұ л трактат -  бү кіл адамзатқ а арналғ ан ө сиет. 
Автордың  оны: «Ей, жү регімнің  қ уаты, перзентлерім!» деген 
сө збен бастауы, жазу стилін мү лде ө згертуі, араб-парсыдан 
кірме сө здерді молынан пайдалануы сө зіміздің  дэлелі. Ә рине, 
«Абай -  әлем ойының  алыбы» дегізетін кереметтер кітаптың  
ішкі мазмұ нында. Даналық  ең бек басты ү ш бө ліктен тү рады: 
бірінші -  Алланы тану (мұ сылманша мағ рифатулла), екінші -  
әділет, махаббат Тэң ірінің  ісі, хикметі, жолы деп дәйектеу, 
ү шінші -  адамның  кэмалатқ а жету шарттары немесе 
«ғ адалетті адам» идеалын сомдау.

Осы ү ш бө ліктің  әрқ айсысы ө з алдына зор тақ ырып. Дэл 
қ азір трактаттың  Тэң ірінің  әділет-махаббат заң ына қатысты 
тү сына аз-кем шолу жасаумен ғ ана шектелмекпіз.

«Адам баласынан махшарда сұ рау алатү ғ ын қ ылып 
жаратқ андығ ында һ эм ғ аделет, һ эм махаббат бар» дейді Абай 
трактаттың  алдың ғ ы -  мағ рифатулла бө лігі аяқ талғ ан тұ ста. 
Тү сініктемелейік. Баршағ а аян, ажал элді мен әлсіздің, кінэлі 
мен кінәсіздің , жазық ты мен жазық сыздың  арасына айырма 
қ оймайды. Бұ л нені білдіреді? Адамның  рухы мэң гі, сол 
себепті Қ ү дай тағ ала абсолютті Ә ділеттілікпен шығ аратын 
сот жазасын кейінге қ алдырады дегенді білдіреді. Азғана 
кінәлер бұ л фәниде де жазалануы мү мкін, бірақ  ауыр 
қ ылмыстар, мысалы, имансыздық , кісіні ө лтіру жэне біреуге 
қ иянат жасау, о дү ниеде - махшарда қ аралатын істер. 
Ғ ұ ламаның  «ғ аделәт бар» дейтіні сол. Абай ойының  терең і 
екі дү ниенің  бірдей қ амтылуынан кө рінеді, эсге.

Талдау жасалғ ан тезистен соң , ү зақ  бір сө йлем, дэлдісінде 
шебер Тэң ірінің  істерін сү йген жү ректен шық қ ан суреттеу 
орын алады. Онда Абай Алла тағ аланың  адам баласының  
пайдасына жасағ ан несібе, нығ меттерін қ алдырмай теріп 
айтып: «Бү л хикметтерінің  һ эммасында мархамат һ әм ғ аделет 
заһ ир тү р екен» деп тү йін тү йеді. Жэ, бұ л нені білдіреді? Бү л 
Қ ұ дай ісінің  бэрі мархамат-гаделеттің  кө рінісі деген сө з. 
Он сегіз мың  ғ аламның  бір тәртіпке бағ ынып, аса кү рделі зор
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