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АЛЛАҺ   ТАҒАЛА  

БӘРІМІЗГЕ   ИСЛАМНЫҢ   АҚ ЖОЛЫНАН  

АДАСПАЙ   ЖҮРУДІ   НӘСІП   ЕТСІН. 

АМИНЬ!  
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«ӨМІРІМ-ӨЛЕҢІМ»  АККУЗИНОВА-АҒЫМАНОВА  БАҚЖАМАЛ. 

ПАВЛОДАР  ҚАЛАСЫ 

 

 Кітапты қалың еліме, жерлестеріме, оқушыларыма, туыстарыма 

арнаймын. Ащы-тұщысы мол өмірдің кейбір сипаттары, Ұлағатты дана 

сөздері. Қазақтың салт-дәстүрлері, үлгі беретін әжелермен сырласу, 

ауылым- кейбір ақсақалдары.  

 Тәлім-тәрбиелі қыздарымызға, жұмыртқадан – жұн қырыққан 

саудагерлерімізге. 

Ертедегі адамдар - бір-біріне мейрімді, қайырымды, ұлағатты еді. 

Қазіргі тәрбие бөлек пе? Кейбір қыздарымыз, ұлдарымыз, ата-әжелер 

ерекше жандар болып тұрмызғой. 

Туыстарға, немерелеріме, адал мейірімді азамат-азаматшыларға 

арнаулар. 

Өлең адамдарға күш-қайрат қосатынына сеніңіздер. Шама 

келгенше оқырмандарым дәнін алсын, оқысын деген ниетпен, өткен-

кеткенді қосып отырмын.  

2018 жылы «Өмірім-өлеңім» кітабымда қазіргі заманға сай 

адамдардың мінез-құлқыт, ұлт-жандылығы өз тілінде сөйлеудің 

қиындығы туралы кейбір әжемелеріміздің өзі еркек шора болуына не 

себеп? Кейінгі жастарға үлгі өнеге беретін әжелеріміздің өзі осындай 

болса, біз кімге өкпелейміз? Алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба да 

солай жүреді деген сөзғой. Дінімізді моиындаиық әжелер. Намаз оқиық, 

еліміздің тыныштығын Құдайдан сұрайық. 

Бұл кітапта үлгілі сөздер, ырымдар оқыған адамға жетерлік!  

Аллаһ-Тағала бәрімізге Исламның ақ жолының адаспай жүруді 

нәсіп етсін. Әмин! 
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ӨМІРБАЯН 

 

Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Ақжар селосының 

тумасымын, 1944 жылы 12 мамыр айында малшы жанұясында дүниеге 

келдім. Әкем Ұлы Отан Соғысының ардагері. Аман-есен елге оралып, жол 

апатынан бақилық болды. Анам да қан қысымынан өтті.  

Анамның әкесі Молдабай нағашы атамыз дарынды адам болыпты. Әр 

саладан өнерлі. Жиеннің жақсысы нағашыдан деп сол нағашы атамызға ағам 

Баяхмет екеуіміз тартқан сияқтымыз. 

Өзімнің кәсібім өмір бойы ұстаздық еттім. Мектепті бітіре сала Шығыс 

Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Шорға ауылының Алтынсарин 

атындағы бастауыш мектепте ұстаз болдым. 1-3 классты қатар оқыттым.  

1966 жылы Тарбағатай ауданы, Ақжар селосында интернатта тәрбиеші 

болып жұмыс істедім.  

1967 жылы балабақшада тәрбиеші болдым. 

1968 жылы Шілікті совхозы, Қазақстан ауылында сабақ бердім, 

бастауышта. 

1969 жылы Павлодар облысы, Успенка ауданы, Қаратай селосында 

тарих пәнінен сабақ бердім. 

1976 жылы Павлодар облысы, Лебяжі ауданы, Потанин мектебінде 

тарих-география пәндерінен сабақ бердім.  

1998 жылы зейнеткерлікке шықтым. 

1963 жылы Совет Одағының Коммунистік партиясында мүшелікте 

болдым. 

Семейдің мұғалімдер даярлайтын институтың тарих пәнінің дипломың 

алдым. 

Мектеп қабырғасында жүріп өлең жаздым, мақала жазып, айтысқа 

қатысып жүрдім. Бір бар, бір жоқтың салдарынан өлең жазуды тұрмыс 

құрғаннан соң тастап кеттім, өз-өзіме келген соң қайта жазу бастадым. 

Әр адамның өлеңінің сын-сипаты әртүрлі, «неге менің өлеңім сияқты 

емес» деп айтуға болмайды, әркімнің баласы өзіне тартып туғандай. 

Бірінші кітабым «Таулы жердің қызымын» 2004 жылы, көп ұзамай 

2005 жылы екінші кітабым «Тума сөз, тұма сезім толқыны», содан кейін 2007 

жылы «Болмасын бізде өкініш», 2011 жылы «Арайлып таңым атады» 

Еліміздің Тәуелсіздігі тақырыбы мұнда онан әрі жалғасын тапты: «Нұраға 

өсе берсін мерейіңіз» деген өлең 6 шілдеде 2008 жылы Республикалық 

«Егеменді Қазақстан» газетіне жарияланды. 2013 жылы «Сол бір күндер», 

«Ана жүрегі», 2014 жылы «Балдырған» - сәбилерге арналған, 2016 жылы 

«Япыр-ай, қандай халықпыз!» деген кітаптарім шығарылды. Енді міне 

«Өмерім-өлеңім» деген кітабымды ұсынып отырмын.  

Кітапты сүйіп оқитын қауымға арнаймын. 
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БЕРМЕСІН  АЛЛАҺ  УАЙЫМ! 
 

Бермесін Аллаһ уайым, 

Орнымнан менде тұрайын. 

Таң намазын оқып, 

Алладан тілек сурайын. 

 

Қалам алып қолыма, 

Ойланып қайта отырдым. 

Бүйырғанын жаздым, 

Ілінгенін алдым. 

 

Қатарласып барлығы, 

Кетірді ғой мазаны. 

Қаламымда шыдамай, 

Осы жайды жазады. 

 

Бір мәселе шешілмей, 

Тұрма екен тегі? 

Жақсылық болса жарады, 

Қуантатын адамды. 

 

Келмесе тағы үйқың, 

Қорқынышта тұрады. 

Алыс-жақын туысым, 

Аман болсын дұрысы. 

 

Атадан қалған бұрынғы. 

Аман болсын туысым, 

Ауырып жатқан ағайым, 

Үйқысын берші Құдайым. 

 

Жалынамын жалпайып, 

Бір Аллаға табынам. 

Үйықтамаған арман ба, 

Не бар екен алда? 

Бір Аллаға аян. 

 

Бір Аллаға жалынып, 

Мойындайын Намазды. 

Қояйын алып қағазды, 

Жасартады адамды. 
29.11.2017 жыл, түнгі сағат  
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КҮНДЕЛІК  БОЙЫНША 

 

 

БАҚЖАНҒА! 
 

Қайырлы болсын мерекең, 

Таси берсін берекең. 

«Қиындықта қаймықпайтың өмірден», 

Бірге жасап меніменен жүрсең сен. 

 

Бар арманың, бар тілегің алдыңда, 

Оған мешеу кедергілер салдыңба? 

«Өмір гүлі» жүректерде сақтаулы, 

Қалғып кетпей шабытты бол жалғанда. 

 

Талпындырар «балапандар» сайрандап, 

Құлпындырып көңіліңді «тайраңдап». 

Толқып кетсең толқыны бол өмірдің, 

Таяныш боп, күлдіреді жайраңдап. 

 

Бар тілеуің, «өмір гүлің» алдыңда, 

Бейбітшілік өмір берсін аспанда. 

Қалқып ұшқан қиялымның құсы боп, 

Құлшындырар қуатым бол жалғанда. 

 

БАҒЖАН,  СЕНІ  8  МАРТ  ӘЙЕЛДЕР  КҮНІМЕН 

ҚҰТТЫҚТАЙ  ОТЫРЫП,  ӨШПЕС  ӨМІР,  ТАУСЫЛМАС  ТАЛАП, 

ҚАЖЫМАС  ҚАЙРАТ  ТІЛЕЙМІН.  АЛДАҒЫ  ӨМІРІҢ  ҚЫЗЫҚТЫ 

БОЛЫП,  БАЛАЛАРЫҢНЫҢ,  ТУҒАН-ТУЫСҚАНДАРЫҢНЫҢ  

ТЕК  ҚАНА  ҚЫЗЫҒЫН  КӨРІП,  БАҚЫТТЫ  ӨМІР  СҮРІП, 

ДЕНСАУЛЫҒЫҢНЫҢ   МЫҚТЫ   БОЛУЫН   ТІЛЕЙМІН.  

8   МАРТ   ҚАЙЫРЛЫ   БОЛСЫН! 

 

1982  ЖЫЛЫ  «8»  МАРТ   МЕЙРАМЫНА   ОРАЙ   

БАҚЖАНҒА   АРНАДЫМ 

     

ЖОЛДАСЫҢ    СОЦИАЛ   
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БІР  АУЫЗ  СӨЗ 
 

Жаңынды жаным тапсырдың, 

Сыр бермедің ақылдым. 

Тесіліп сонша қарадың, 

Қасыңда тұрып аядым. 

 

Асығыстың қиын-ай, 

Бір ауыз сөз естімей. 

Армандап қалдым артыңда. 

Тұрсамда сенің қасыңда. 

 

Айналдырған ауру, 

Алмай қоймас дейді елім. 

Өзімді, өзім жұбатып, 

Жүруші едім қуантып. 

 

Сау кісідей сөйледің, 

Еш нәрсе жоқ ойымда. 

Қимаймын сені, қимаймын, 

Өзімді солай қинадым. 

 

Сүйенішім, тірегім, 

Амандығыңды тіледім. 

Орның сенің ерекше, 

Кеттің бірақ келмеске. 

 

Сездін бе сонда? айтпадың, 

Өзімен бірге сақтадың. 

Ала-алмадым кешірім, 

Зираттың жаптың есігін. 

 

Жаның болсын жұмақта, 

Оқылып жатыр дұғалар. 

Оқылған дұға қорғайды, 

Аллаһ сені қолдайды. 

 

Жиналған қауым ағайын, 

Ортақтастың қайғыма. 

Алғысымды айтамын, 

Осы отырған қауымға  
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ЕЛБАСЫНА 
 

Қайтпасын, қайратыңыз өзіңізден, 

Болашағы жастардың, сөзіңізден. 

Күннен, күнге жігерлене беріңіз, 

Халқыңызға сіңді, Сіздің теріңіз. 

 

Жар, құлағыңыз жастыққа, 

Елеңдемей үйқтаңыз. 

Ел, аман, жұрт тыныш, 

Осы Сіздің арқаңыз. 

 

Бала-шаға, сәбиде, 

Өзіңізді таниды. 

Айғаным, сәби немерем, 

Біледі Сізді дегенмен. 

 

Өздерін алып жүре алмай, 

Күн кешуде кейбіреу. 

Кінәлі емес ешкімде, 

Артпайды кінә ешкімге. 

 

 

 
ҚҰРДАСҚА   АРНАУ   (ЖЫЛЫ   ЛЕБІЗ) 

 

Шығыс Қазақстан жерінен, 

Найман руының ақын қызы. 

Алланың бұйрығымен кезіктім өзіңмен, 

Замандас, құрдас, сырлас болдық көңілден. 

 

Мұңымызда, дертіміз де бір болды, 

Дәрігеріміз де, еміміз де, бір болды. 

Шипасы болсын еміңнің, 

Теңіздің толқынындай толқысын өмірің. 

 

Шабытың шарықтасын биікке, 

Том-том кітап жазылып. 

Ұрпақтарға тарасын, 

Жаңа жыл құтты болсын! 

 
ІЗГІ ТІЛЕКПЕН, ШЫН ЖҮРЕКТЕН, 

ОҚУ АҒАРТУ ҮЗДІГІ, 

ҚҰРДАСЫҢ ҚОРЛАШ ҚҰСАИНҚЫЗЫ. 

30.12.2016 ЖЫЛ. КӨЗ ЕМХАНАСЫ  



 10 

ТӨЛЕУБЕК   ҚОҢЫР   АҒА! 
 

Сағынып жүрмін Сізді, 

Қарындасың мұңлы. 

Өмірден кетті ғой ағайым, 

Сізге хабарлап жазайын. 

 

Тірек болып жүрдіңіз, 

Естен кетпейт мұныңыз. 

Газетінде ұстаздың, 

Өлеңімді ұштадың. 

 

Звондап ала алмадым, 

Қал-күйіңіз қалай? 

Жеңгем екеуіңіз, 

Жүріңіздер алаңдамай!  
2018 жыл 

 

 

 

АЙНАЛАЙЫН,   АҚЖАРҚЫНДЫ   АҒАДАН 

ТӨЛЕУБЕК    ҚОҢЫР   АҒАҒА  
 

Өмірдегі қызықтың бір бөлісі, 

Ұрпағымен көрінетін төл ісі. 

Бақыттығой-ғой, ата-ана баламен, 

Сөз маржанын жеткізейін қаламмен. 

 

Бұл өмірдің ауыры мен қызығы, 

Қай пендеге кездеспейді бұзығы? 

Сақтай берсе көңіліңе өткенді, 

Өміріңнің зая болып кеткені. 

 

Ақ ниеті, ақ тілегі талмаған, 

Еш, адаммен бет жыртысып қалмаған. 

Көрген жерде түсінетін өзіңді, 

Айналайын, ақжарқынды ағадан. 
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АЙШАТЫМ   МЕНІҢ,   АЙШАТЫМ! 
 

Жұдырықтай құлыным, 

Бүгін сенің тойың! 

Шашуымды шашайын, 

Құпиямды ашайын! 

 

Жас иіс керек дегенім, 

Алладан сұрап демедім! 

Иіскеп бүгін өзінді, 

Ішіме тартым демімді. 

 

Ұзақ болсың жасың, 

Өрге өрлесін тасың! 

Не тілесен Алладан, 

Болсың жаным қабыл! 

 

Әке-анаң болсын аман, 

Сендердің бақыттарыңа! 

Шығып жолға кеткенде, 

Отырам күтіп сағына. 

 

Түймедей ғана жұлдызым, 

Жағамдағы құндызым. 

Сәніменен жүремін, 

Қимылына күлемін! 
ӘЖЕҢ   БАҚЖАМАЛ 

17.02.2018 ЖЫЛ 

 

 

 

АЙШАТ   НЕМЕРЕМЕ! 
 

Бесіктегі бөбе де, 

Талпынады жетсем деп. 

Қимылдайды қыбырлап, 

Қашан өссем екен деп. 

 

Жолың болсын ашық, 

Болмаса екен кедергі. 

Аулақ болсаң бейнеттен, 

Әлі-ақ қуып жетерсің. 
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Әр-мүшелі бар жасың, 

Осылардан өтерсің. 

Алыс-жұлыс ойынмен, 

Білмей өсіп кетерсің. 

 
Болдым, толдым дегерсің, 

Әбден толып жетерсің. 

Еңкейіп күнің қайтадан, 

Не болдым деп өтерсің. 
28.12.2017 жыл 

 

 
 

ЕКІ   ҚЫРСЫҚ 
 

Екі қырсық отырды, 

Таластырып сөзді. 

Үстел үстіне анасы, 

Шұжық әкеп қойды. 

Әрі-бері итерді, 

Кесуге де, ерініп. 

Жерге құлап шұжық, 

Көрді мұны мысық. 

Қағып алды лезде. 

Аш қалды, екі қырсық. 

 

 

 
ҚАЗАҚТЫҢ   ЖІГІТТЕР-АЙ! 

 

Ағайынды екі адам, 

Күлімсіреп келеді. 

Мойылды шипа жайында, 

Сыр шертісіп тағыда. 

 
Арбадағы мүгедек, 

Ем-шарасын алуда. 

Көңілденіп күледі, 

Лүп-лүп етіп жүрегі. 
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Мейірімді ағасы, 

Бауырмалын қарашы! 

Ешкімнің жоқ таласы, 

Туған-туған ағасы. 

 

Жүгім ауыр меніңде, 

Аялдамаға келуге. 

Арбадағы бауыры, 

Пакетімді сұрады. 

 

- Апа, берші жүгіңді, 

Алдыма мен қояиың. 

Бере қойдым жүгімді, 

Шығармадым үнімді. 

 

Бауырында жүктіде, 

Аялдамаға әкелді. 

Шіркін-ай, мұндай туысты,  

Бағаласам дұрыста. 

 

Қазақтың жігіттері осындай, 

Қайырымдылық жасайды тосындай. 

Аман-сау болып жүріңдер, 

Еншісін Аллаһ көріңдер! 
10.11.2017 жыл 
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«ЭНЕРГЕТИК»   САНАТОРИЯСЫНДА  ҰСТАЗДАР   БОЛҒАН  ЕДІК 
ӘРКІМНІҢ   ӨЗ   ҰСТАЗЫ   БАРҒОЙ 

 

Қыран құстай қиырға, 

Жетелеген ұстазым. 

Тәрбиеңді алғаным, 

Өміріме ұстадым. 

 

Ынталы да,  ықпалды, 

Кейбіреулер ұқпады. 

Қырыққа келген кезінде, 

Өткенді айтып құптады. 

 

Жан жүрегің біздерге, 

Дайын болды гүлдеуге. 

Ниетіңді арнадың, 

Осы еді, арманың. 

 

Қысы жазы біздермен, 

Өтіп жатты өмірің. 

Кейде қуанып балаша, 

Көтерілді көңілің. 

 

Әуел бастан әріпті, 

Ұстазымыз танытты. 

Үйқылы ояу кейбіреу, 

Орнында үйқтап қалыпты. 

 

Сол ұстаздар бүгінде, 

Зейнеткерлік күнінде. 

Үлес қосып әліде, 

Оянды таң сәріде. 

 

Осы тұрған ұстаздар, 

Ән айтып, би билеген. 

Үлес қосып бәріде, 

Алдарыңда әліде. 
2016 жыл  
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Ә Ж Е Л Е Р М Е Н   С Ы Р Л А С У 

 

БІР   ӘЖЕГЕ 
 

Мода қуып әжем, 

Жасара түсті қайта. 

Он сегіздегі қыздай, 

Шашын қиды ойбай. 

 

Шалбар киді тағыда, 

Не бар екен ойында? 

Көтеріп қойып ышқырын, 

Есіп-есіп сөйлейтін. 

 

Көрініп тұр талтағы, 

Не ойында айтпағы? 

Жөн көріп тұр өзі, 

Кімнің өтеді сөзі? 

 

 

 

ӘЖЕДЕ  БОЛАР   КЕШЕГІ 
 

Инабатты, ибалы, 

Қыздарды көрсем қуанам. 

Тәрбиелі тәлімді, 

Ашады ғой бағыңды. 

 

Көргенді жердің қызы, 

Түсінеді-ау мұны. 

Қамқоршы болып өзіңе, 

Мән береді-ау сөзіңе. 

 

Тәрбиелесең қызды, 

Олда болар ана. 

Қысылмай-ақ ертең, 

Шығарып саларсың жолға. 

 

Текті ана осылай, 

Береді үлгі қызына. 

Жалғасып ұрпақ өседі, 

Әжеде болар кешегі. 
2017 жыл  
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ӘЖЕМІЗ   БІЗДІҢ   ОСЫНДАЙ 
 

Шіркін менің тілім, 

Не боп барад күнің? 

Барлық қазақ сөлейді 

Орысшалап бүгін. 
 

Айналайын қазағым, 

Өз тіліңді білмедің.  

Тапқан алтын анаңды, 

Мейрленіп сүймедің. 
 

Қазақ пен қазақ орысша, 

Сөйлеседі не ғажап! 

Жерімізде жүрмізғой, 

Осынымыз не азап? 
 

Тілі жоқтың елі жоқ, 

Деп айтады бабамыз. 

Тілімізді менсінбей, 

Қайда кетіп барамыз. 
 

Сорлатпайық тілді, 

Тіліміз біздің құнды. 

Алмаған теңдік тілім 

Қалай болар күнің. 

 

Мұңайып тілім айтады, 

Қамауда болам қашанғы? 

Көрсетпеді жарықты, 

Назын солай ағытты. 

 

Керексіз болып барамын, 

Анам –ау мен алаңмын. 

Теңдік алмай өмірден, 

Өтіп кетіп барамын. 

 

Он саусағы алтын, 

Аяқты қалай басады? 

Ұмытып әжеміз тілін, 

Орысшалайды бүгін. 

 

Әжесі мен немере, 

Сөйлеседі осылай. 

Не ойлаған ойы бар, 

Әжеміз біздің осындай! 



 17 

ДҰҒАЛЫ   ӘЖЕЛЕР 
 

Дұғасы аузында, 

Тәубешіл әжелер. 

Намазын оқиды, 

Маңызын тоқиды. 

 

Ұзын көйлек киеді, 

Немересін сүйеді. 

Қамқоршы болып бәріне, 

Тартады қазақ тегіне. 

 

Осындай әже жасасын, 

Үлгі болсын бәріне. 

Бағынады бұлар, 

Үлкені, кіші тәңірге. 

 

Бақытжамал әженің, 

Үлгілі ісін көріңіз. 

«Сағым жыл» әнсамбілінің, 

Төрелігін беріңіз. 
2017 жыл 

 

 

 

СЕКСЕНДЕГІ   ӘЖЕЛЕР 
 

Селкілдейді, билейді, 

Басқаларды күндейді. 

Шалбар киіп бұтыңа, 

Сенде әже қутыңда. 

 

Опа жағып бетіне, 

Дәрі ішеді дертіне. 

Бүйралайды шашын, 

Бұда қият қасын. 

 

Ұмытады жасын, 

Сексендегі әже. 

Қалыспайды өмірден, 

Бәрі болар көңілден. 
2017 жыл 
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БІР   ӘЖЕНІҢ   СЫРЫ 
 

Еңкейіп күнім барады 

Болжаусыз алдым қараңғы 

Қалғанба күнім санаулы 

Таң сарғайып ағарды. 

 

Құдай күш-қуатыңды алмасын, 

Алса бір минутта қоймасын. 

Келінжанға қаратпа, 

Кіргізе гөр жәннатқа. 

 

Бір күн бие, бір күн түйе 

Таба алмадым бабын 

Бара қалсам үйіне 

Қарайды келін қырын 

 

Бәрі жетпеді мыжырайған шалыма, 

Айтқанының бәрі келді алдыма. 

Деуші еді отырысым тірек саған, 

Дәл келіп тұр, осы сөзің маған. 
                                                                                         27.07.2010ж 

 

 

 

ӘЖЕМ!   (НЕМЕРЕМ   АЙҒАНЫМНЫҢ   ОЙЫ) 

 

Әже сен қасымда жүрсең, 

Қарап маған күлсең. 

Қуанышым асады, 

Күй-көңілім тасиды. 

 

Әже көрмесем сені сағынам, 

Қасыңыздан табылам.  

Шүйіркелесіп екеуміз, 

Мәселені шешеміз. 
 

Қандай көркем мінезің, 

Амандығыңды тілеймін. 

Мәңгі болсаң қасымда, 

Күтемін соны асыға. 
 

Еркелесем өзіңе, 

Жараймын әже кәдеңе. 

Айғанымың қасыңа, 

Келеді саған асыға. 
НЕМЕРЕҢ   АЙҒАНЫМ 
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«ОРЫС   ТІЛІН  МОДА»  -  ДЕЙДІ  БІР   ӘЖЕМІЗ 
 

Шүлдірлесті немерелер, әжелер, 

Әжелерді сынға алды демеңдер. 

От басының бірлігін сақтайтын да әжелер, 

Немересін орысшаға беретін де әжелер. 

 

Самайларың ағарып көп белестен өттіңдер, 

Мейрімін жүректің балаларға төктіңдер. 

Егеменді ел болып отырмыз-ғой, ағайын, 

Орыс тілін «Мода» деп түсіндірді мән-жайын. 

 

Бір әжемен сырласып сөйлестім ғой осылай, 

Ауырады жүрегім сөзін естіп тосындай. 

Өзінің тілін менсінбей, орыс тілін жақтады, 

Ана тілін әжеміз осылайша ақтады. 

 

Осылай десе үлкендер, 

Өкпе барма кішіге. 

Бар қазақтар сөйлепті, 

Қазақшалап түсімде. 

 

«Орыс тілін мода» дейді әжеміз, 

Қазақ тілін жырлау менен келеміз. 

Үлкендердің пікір осы болса, 

Кейнгі жас ұрпақтарға не дейміз? 

 

Тілі еді даналадрдың, 

Ақ сүті еді, аналардың. 

Қанымыз, жанымыз жүректе, 

Әжелер, қосыл ниетке. 

  

 

 

ӘЖЕЛЕР-АЙ,   ӘЖЕЛЕР! 
 

Әжелер-ай, әжелер!  

Әжені жаман демеңдер. 

Кемеңгерлік әйелде, 

Бар жақсылық әлемде. 

 

Бас қосқанда әжелер, 

Қызғаныш отын жағады. 

Көтеріп көкке танауын, 

Айтады өз қалауын. 
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Бөскеніме қалай-да, 

Есіп сөйлейд алайда. 

Жан-жағына қарамай, 

Сөйлейді сөзді талғамай. 

 

Әжелер-ай, әжелер! 

Сіздерге кім тең келер? 

Алдына түссе біреулер, 

Ол әжені «жүгендер». 

 

Айтыс тартыс жүреді, 

Ана екенін біледі. 

Ұмытып бірақ кете ме? 

Ойламайды ештеме. 

 

Бұлардың бәрі әжелер, 

Әжелерге кім тең келер? 

Есіп-есіп сөйлейді, 

Өзіне кім тең келеді? 

 

Кейінгі жастар не дейді, 

Әжеміз біздін еспе еді. 

Әжелер солай сөйлесе, 

Жастарға енді не дейді? 
17.04.2015 жыл 

 
 

 

ЕНЕ   МЕН   КЕЛІН   СЫЙЛАССА! 
 

Келін, енеңді сыйла анаңдай, 

Кешіре сал, артық кетсе аңғармай. 

Ақылын айтқан тастама, 

Айғай-шуды бастама! 

 

Жалындаған жастығың, 

Алабұртып тұра ма? 

Қарсы келме енеңе, 

Ауыз ашпа, үндеме! 

 

Сонда ашуды жеңесің, 

Ақылды келін дегейсің. 

Береке-бірлік болады, 

Қуанышқа толады. 
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Келіңге керек ене, 

Ене боларсың сенде. 

Жылылық сезім келінге, 

Оған да керек, сездіңбе? 

 

Баласы үшін ене, 

Суда жүзген кеме. 

Келін-ау, маған қара, 

Өмірді ойлап сана. 

 

Ене мен келін сыйласса, 

Бірін-бірі қимаста. 

Береке-бірлік болады, 

Қуанышқа толады. 

 

Немере мен шөбере, 

Әжесіне келеді. 

Тығып қойған тәттісің, 

Әжесі бөліп береді! 
2018 жыл 
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ЕЛДЕН   ЕСТІГЕНДЕРДЕН 

 

* * * 

Айтеке би: Сабыр етіңіздер билер! 

Ашу бар жерде ақыл тұрмайды. 

 

 

 

* * * 

Ашу деген ағын су, 

Алдың ашсаң арқырар. 

Ақыл деген дария,  

Алдын тоссаң тоқырар. 

Кісі бірге туыспау керек, 

Туысқан соң қуыспау керек. 

Сөз қуған пәлеге жолығады, 

Опасыз күнде құбылады. 

 

 

НЕДЕ   ҚАСИЕТ   ЖОҚ? 
 

Бал салмаса ара қасиетсіз, 

Жанбай қалған шала қасиетсіз. 

Әдепсіз болса бала қасиетсіз, 

Әділетсіз болса дана қасиетсіз. 

 

Ащысы жоқ тұз қасиетсіз, 

Ұяты жоқ қыз қасиетсіз. 

Көк шықпаса жер қасиетсіз, 

Ойсыз болса ер қасиетсіз. 

 

 

 

*** 

Таңның таң екенің кім білер, 

Сарғайып барып артпаса? 

Күннің күн екенің кім білер, 

Қызарып барып, батпаса? 

Иттің ит екенің кім білер, 

Жығылғанды жұлмалап, 

Таңымынаң тартпаса? 
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*** 

Өтпес пышақ шабан ат, 

Басыңа қорлық келтірер. 

Жаман құрбы әзілі, 

Ажалдан бұрын өлтірер. 

 

Жақсы болса алғаның, 

Жағаңның кірін кетірер. 

Жаман болса алғанын, 

Басыңнан бақыт кетірер. 
 

 

 

*** 

Бетіңнен алып арсылдап, 

Үй ішінен ит үрер. 

Абысын әжін келінге, 

Түздегі жаудай жекірер. 

Сақтай гөрдеп кесірден, 

Алыс-жақын түңілер 
 

 

 

*** 

Алыста не алыс? 

Жақында не жақын? 

Тәттіде не тәтті? 

Ащыда не ащы? – депті 

 

Алыста жер мен көктің арасы алыс, 

Жақында ерлі-байлы кісінің арасы жақын. 

Тәттіде сол қатыннан туған бала тәтті, 

Ащыда сол бала қаза тапса сол ащы 
 
 

 

АДАМ   ӨМІРІ 
 

Адам бәрін керсінше істейді. Үлкен болғысы келеді, сосын 

балалық шағы туралы ойлап күрсінеді. Ақша үшін денсаулығын 

құртып, денсаулығын дұрыстау үшін ақшасын құртады. Болашағы 

туралы асыға ойлап, қазіргі өмірін керек қылмайды, сөйтіп не қазіргі, не 

болашақ өмірі жоқ күй кешеді. Ешқашан өлмейтіндей өмір сүріп, 

ешқашан өмір сүрмегендей өтіп кетеді. 
Пауло Коэльо 
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ТЕРМЕ   СӨЗДЕР 

 

Есіңде  болсын: 

1. Рахат пен бейнеттің қадірін дәмін татқан ғана біледі. 

2. Жаны қиналып көрмегенге, біреудің құлағын біреу кесіп жатса, кигіз 

кесіп жатқанмен бірдей болған сияқты болады. 

3. Барлығымыздың да өмір сүргіміз келеді, бақытты болғымыз келеді, 

бірақ жас кезімізде ондай жол, үлкен мектеп іздейміз. Кейде 

қиындықтан жалтарудан да тайынбаймыз. Өмірдің қызығының өзі сол 

қиындығында екенін түсінбейміз. 

4. Өмір – қиын нәрсе. Бірақ өмірдің қиыншылығының бәрі де уақтылы 

нәрсе. 

5. Турасын айтсаң, туысқаныңа да жақпайсың. 

6. Адамның басынан аз уақыйғалар өтпейді. 

7. Өзіміз талпынып, өзіміз әрекеттенбесек, бізді ескеріп қамқор етер 

әкім жоқ. Өмір өнерлі, білімді болуды талап етеді. Сауатсыз қараңғы ел 

озық елдің қатарына қосыла алмайды. 

8. Заман күштінікі мен тістінікі ғой «бетегеден биік, жусаннан аласа» 

болмасаң, жер бастырып жүргізер деймісің олар. «Битке өкпелеп, 

тоныңды отқа салма». 

9. Ұғыну керек. Халық – тағдырды шешпейді. Ол кітаптағы сөз ғана. Іс 

жүзінде тағдырды шешетін сол халықтың басшылары, сол халықты 

билеп-төстеушілер. Олай болса, сол халықтың алдында билеп-

төстеушілердің сөзі тез өтеді. Билеп-төстеушілердің алдында беделің 

болмаса, онда халық алдында да беделің болмағаны.  

10. Адам өмір сүруді жақсы көреді, өмірінің қызықты болуын тілейді. 

11. Адам білу үшін туып, білу үшін жасамай ма? 

12. Уақыт кейде сағасыз сынған қол сияқты тып-тыныш мөлдірейді де 

жатады, кейде боран сияқты өтеді, мұндай кезде есепсіз өзгерістер 

келеді дүниеге. 

13. Ашу - қас, ақыл - дос, не істесең де ойлап істе. 

14. Ескі дос оттан да ыстық. 

15. Қазандағы су жалын өтсе ғана қайнайды. 

16. Жазықсыз басқа жаза кесілмейді. 

17. Адал іске адал досың ғана қуанады. 

18. Адам болар адамда мың кісінің ісі бар, адам болмас адамда кісінің 

не ісі бар? 

19. Ораздың баласы он беске келгенде баспын дейді, ал оңбайтынның 

баласы он беске келгенше жаспын дейді. 

20. Айтсаң сөз, түртсең көз шығады. 

21. Ұста  ат тағаласа, бақа сыйрағын қыстырар. 

22. Ішіп-жеу үшін жасамау керек, жасау үшін ішіп-жеу керек. 
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23. Кейде жақсы жұмысыңа, түймедей қара күйенің жабысатыны бар. 

24. Ерінбей еңбек істе, нәтижесін өлшеп пайдалы жағын өрістете бер. 

25. Қандай жұмыс болмасын, үлкен, кіші өлшеуі болмасын. Кіші деп 

көңіл бөлмегеннен үлкен өнімге кесірі тиеді.  

26. Өз тәжірибем өзіме жетеді деме, өзгеде болған жаңалықтың бәрін 

пайдалан. 

27. Байда мейір болмаған соң, кедейде пейіл қайдан болсын. 

28. Уақыт тауды да мұжыйды, тасты да тоздырады. 

29. Су ласқа ғана жұғады. 

30. Дауыл келіп соғып берсе, басыңдағы телпегің шыр көбелек айналар. 

31. Тоқпағың мықты болса, кигіз қазық жерге кіріп кетеді. 

32. Баланың батпандай, келіннің кетпендей сөзінен сақтасын. 

33. Кісі қанша сағынса да, қанша асықса да, бәрін біліп, бәрін байқай 

ала ма? 

34. Қиын жерде, тек шыдамдық керек, үнсіз тосу керек. Әйтпесе әлек-

шәлегің  шығуы мүмкін, өмірі құтыла алмайтын қарызға батуы 

ықтыймал. Сондықтан тіс жармаған дұрыс. 

35. Өмір ауыспалы, нәтижесін түсіну өте қиын. Оның нәтижесін түсіну 

үшін істеген жақсылығыңды, жаманшылығыңды, істеген ісіңді еске 

түсіріп отыру өте қажет. Уақтылы жақсылыққа көңіл көтермеу керек. 

36. Бітер істің басына жақсы келер қасына. 

37. Адамның екі көзі – бастағы қаптаған ойдың айнасы. 

38. Адам бойында ар таразысы басым болса, оның жолындағы 

қиыншылық, иненің жасуындай, көзге ілінбейді. Арға адалдығың, 

айнымас тату достығың жолдас болса, күштісің. 

39. Өзі сүйісіп көрмегенге, басқаның сүйіскені малдың иіскескеніндей 

бірдей ғой. 

40. Сұлулығы бүкіл әлемді таңдандыратындай болған мен, ар-ұятын 

нәпсі құртына билеткен әйелдерге өзім былай тұрайын, дұшпанымды да 

қимаймын. Ол бақытсыз еркектерге кездесетін әйелдерге айтатын сөзім. 

41. Егер адалдығың, айнымас достығың, тіліңнің ұшында ғана болса 

қайтпексің? 

42. Егер адам иіліп келіп, жығылып жүрсе ол адамның қасиеті не 

болмақ? 

43. «Білу» - деген қиын ғой... Әртүрлі адам бар, әртүрлі танысу бар, 

әртүрлі сүйісу бар... Адам адамды ұға беру, әсіресе, сүйіспеншілік 

сезімін ұға беру оңай аңғарыла бермейді. 

44. Кейде ішті өртеген ыстық сезімдеріңді жеткізе алмай қиналып қор 

боласың, кейде сол сезіміңді сүйген адамың басқаша жорып, бағаламай, 

жеңіл түсініп, жаныңа жара салуы мүмкін. 
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ТЫЛСЫМ   ҚҰПИЯЛАРЫ 

Білгеніміз  жөн  (1994 жылы)  деңсаулык  журналынан  

қантар-ақпан  айларында  жарыққа  шығарылған 
 

 

1. Қарасы:Кеудеден  жанның  бұл-бұл  ұшып,  адамның  қайтыс  болған күні.  

Бұл медицинада адамның әуелі жүрегінің, сосын 5-6 минуттан 

кейін миының тоқтауы - өлі нышаны деп танылады. 

2. Үші:      Кеудеден  ұшып  шыққан  шыбын жан иесін қимай, тән төңірегінде  

         үш күн қарайлап, аялдап жүреді делінеді.   

3. Жетісі:Шыбын  жанның  о  дүние   есігін   алғаш   ашып,   ахирет   жауабы 

        алдында алғаш тізе бүгуі. 

4. Қырқы: Шыбын     жанның     (рухтың)     қаза     жауабын    бере    бастауы.  

Медицинада осы қырық күн шамасында тәннің сөгілуі, еруі,  

немесе ағуы, яғни, бұзылуы басталады деп есептейді.  

5. Жылы: Адам   жанының   ахиреттегі   тағдыры,    яғни,    күнәсінің    жеңіл-  

                 ауырлығына  қарай  тамұққа  не  жұмаққа  баратыны  шешілетін сәт  

                 деп айтылады.  

 

 
 

СУ,   СОРПАҒА   АЙНАЛДЫ 
 

Қуғын-сүргін кездерде, ішерге тамақ жоқ, киерге киім жоқ. От жағып 

отпен үй жылтып, қазанға су қайнатып, балаларың солай уатқан. Балалары 

тамақ деп жатып үйықтап қалатыңда. Шөмшек жинап от жағатын, бір 

уақытта піскен еттің иісі шығады, байқаса шөмшекпен бірге өлген жылан 

отқа түсіп пісіпті, оны көріп балаша қуанған ата-ана жуып-шайып қазандағы 

суға салып қайта қайнатып, суды сорпаға айландырып балаларың қуантқан 

екен. 

Баршылықты еске ала жүрейік ағайын! 

 

 

 

* * * 

Жақсының – сөздері өлмейді... 

Жалғыздың – жұмысы өнбейді... 

Шындықтың – шырағы сөнбейді... 

Талпынған – биікке өрлейді... 

Асыққан – ажалды көрмейді... 

Менменшіл – мақтауға шөлдейді... 

Ал кекшіл – кек алмай көнбейді... 

Ақылды – ойланып сөйлейді... 

Ақылсыз – кіргеннен «төр» - дейді... 

Көз тоймас – асын да бөлмейді... 

Сақ жанға – жамандық төнбейді... 

 



 27 

ТӨЛЕ   БИ   АЙТҚАН   ЕКЕН 
 

Төле би айтқан екен: «Жылқыдан жылқының артықшылығы етінде де 

емес, жүзден жүйрік-мыңнан тұлпарлығында да емес, түбінде біз оны жейміз. 

Сондықтан бір-ақ асым еті артық. Ал қатыннаң қатынның артықшылығы 

сұлулығында емес, тұла бойында да емес. Сұлу болсын болмасын, әр 

қатынның өзіне жарасымды қылығы болады. Сондықтан қылығы артық. Ал 

жігіттең жігіттің артықшылығы, ол мыңды басқарған батыр болсын, қол 

басқарған қолбасшы болсын, ел басқарған хан болсын, артықшылығы онда 

емес. Ер жігіттің артықшылығы бір-ақ ауыз сөзінде, егер сол сөзінде тұра 

білсе» - деген екен. 

 

 

* * * 

Қиын тағдыр болсада, есігі бар шығатын. Өмір түнек болмайды, жарың 

болса ұғатын. Алда талай асулар қолын сермеп тұратын. Басым менің тас 

емес, көрінгенге ұратын. Түзу жолды таңдадым, кез келген жоқ бұратын. 

Алла берсін бар күшін мен емеспін сынатын. Қиналсамда кейде мен жол 

табамын шығатын... 

 

 

ҚИССА 
 

Бір елдімекенде ауыл халқына ортақ ауыз суын өтеп отырған жалғыз 

құдық болыпты. Елдің бәрі сол құдықтан су алады екен. Күндердің бір 

күнінде құдықтан су алуға шелек тастаса, арқан шелексіз шыға беріпті. 

Бірнеше рет осылай қайталана бергеннен кейін, халық үйрейленіп мына 

құдықтың иесі бар, түбінде жын-сайтан отырады екен деген сияқты неше 

түрлі қауесет тарай бастайды. Ел жеке келіп су алудан қалады. Содан 

үлкендер жиналып, неде болса біреуіміз түбіне түсіп көрейік деп шешеді. 

Бірақ түсуге ешкімнің жүрегі дауаламайды. Ақыры бір жігіт келісіпті. «Бірақ 

бір шартым бар, мені беліме арқан байлап құдыққа түсірерде арқанның бір 

ұшын өздеріңмен бірге көрші ауылда тұратын ағайын туыс-бауырларым 

ұстап тұрсын» - дейді. Жұрт таң қалысады. Келіспейін десе басқа түсетін 

ешкім жоқ. Содан ағайын туысын шақыртады. Ел болып әлгі жігіттің беліне 

арқан байлап құдыққа түсіреді. Арқанның бір ұшын ағайындары және сол 

ауылдың адамдары бірге ұстап тұрады. Құдыққа түссе, түбіңде бір маймыл 

отыр екен, арқаннан шелектерді шешіп алып қала бергеннен, іші шелекке 

толып кеткен екен. Содан жігіт әлгі маймылды иығына алып жоғары арқанды 

тарттырады. Құдықтың аузына жақындағанда ел маймылды көріп «ойбай, 

шайтан» деп арқанды тастай салып қашады. Тек ағайын бауырлары ғана 

арқанды жібермей жігітті құдықтан алып шығады. 

Қиссадан алатын хикмет: 

Алла Құранда Мұса пайғамбарға жанына бауыры Һарұнды қосып 

берерде былай деп айтады: Біз сенің бауырың арқылы айбыныңды асырамыз 

– дейді. Алла тағала Мұсаға жанашыр ретінде 



 28 

АНАСЫҢ    АРҚАЛАҒАН   БАЛА 
 

 Бір жігіт анасына келіп: «Ана, мен Сізді бір жаққа мойныма мінгізіп 

апарамын». Анасын арқасына салып, аттанып кетіпті. Біраз жүрген соң, бір 

үлкен суға тіреліп, өте алмай, тағдарып турса, бір балықшы кездесе кетеді, 

ағажан, арғы бетке өткізіп таста, деп жалынды. Жігіт: «Қай жаққа барасын? 

Жөніңді айт», деп сұрайды балықшы. «Анамды арқалап, Мекке, Мәдинаға 

апара жатырмын. Молда айтып еді, «Анаңды Мекке, Мәдинаға апарып, үш 

айналсаң, бүкіл күнаңнан арыласын», - деп еді. «Ей, ақымақ бала, - дейді 

балықшы қалжындап «Шешенді алысқа сүйреп әуре болғанша, бір шал тауып 

берсен қайтеді?». Сонда жігіттің анасы түрып: «Шырағым-ай, оны түсінетін 

бала қайда?» - депті.  

 

 

ЖЕЛІККЕН   ШАЛ 
 

Қаппас алғашқы құйылған шайды ішер ішпестен... 

- Қатын-ей, шаршап отырмын, көршілерден біреуді шақыршы, әңгімелесетін. 

Оң жақтағы көршіні шақыр. Боранбай үйінде жоқ болғандықтан әйелі 

Хабибаны шайға шақырды.  

- Енді шаруаңа бара бер, өзіміз іше береміз.  

Қаппас алғашқы шай ішер ішпесте әңгімелесіп көңіл көтерейікте міне. 

Оң жақтағы көршісімен қатты сыйлас, оларсыз ет желінбеген. Хабиба келсе 

болды, Боранбай іздемейтте, іс оңға басу үшін, істі оң жақтан бастау керек. 

Қаппас Сәлімов әйелінен ажырасыпты, суық сөз тарапта кетті. Алыстан 

арбаламай, жақыннаң дорбалап көршісі Хабибаны алыпты. Күнбаланы 

жеңгедей алған еді. Гүілдеген өсек, гүілдеген сөз басылмай-ақ. Қаппас 

үйленіпті деген сөз елге тарала бастады. Рудник парткомның секретары 

Белозеровтың өзі келіп Қаппасты құттықтап, араққа сылқия тойып кетіпті. 

 Әр нәрседен ойы бар шалдарда, сақалын қырықтырып, мұрттарын 

бастырып қутыңдатып-ақ тастады. Күнбала қайтер екен? Назды соған 

аударды. Қапен оның шөбін шауып, қорасың сылап қамқорлығын жасап жүр. 

Тоқалына от жаққызып жылынып екі әйелдің ортасында қартайған кәрібоз 

болып жүріп жатыр. 

 Біріне түстенсе, біріне қонады. Қапекең мәз.  

- Бір кезде әмеңгершілік жасап, жеңгемді алдым, енді тоқал алдым деп 

жымың-жымың етеді.  
 

 

ҮНДІ  ДЕ,  АЛТЫ  НӘРСЕ  ҰМЫТ  БОЛАДЫ  ДЕГЕН  НАҚЫЛ СӨЗ БАР: 
 

1. Шәкірт ұстазын ұмытады. 

2. Ауыру емшісін ұмытады. 

3. Еркек тастаған әйелін ұмытады. 

4. Адасқан адам бастаушысын ұмытады. 

5. Байыған адам жәрдемшісін ұмытады. 

6. Үйленген ұл анасын ұмытады. 



 29 

ЖЕЛАЯҚ   ШАЛ 
 

Бұл кісі соғыс жылдарында «желаяқ шал»  аталады. Оның мәнісі 

мынау: қарт сол жылдары почташы боп істейді. Қарауында жеті қыстық 

болған. Ол екі тәуліктің ішінде, бару-қайтуын қосқанда, жүз километр жерді 

жаяу жүріп өтіп, аталған елді мекендерге газет-журнал, хат-хабарды үзбей 

тасып жеткізіп тұрады. Содан жұрт мұны «желаяқ шал» атап кетеді. 

Басқалар, әсіресе, жастар жағы оның Хұсайын атын ұмытып, осы күнге 

шейін «желаяқ шал» деп қана білетін көрінеді. 

 Нұрекең жездесінің тағы бір қызық мінезін әңгімелеп берді: жас 

кезінде кереметтей көкпаршыл болыпты. Онысын жетпістерден асқанда 

барып қояды, тіпті балалары әзер қойғызады. «Ауру қалса да, әдет 

қалмайды» дегендей, Хұсекең енді үлкен баласының жеті бірдей ұлдары- 

немерелерімен көкпар ойнайтынды шығарады. Келіні тігіп берген боз 

көйлекті балаларға беріп көкпар етіп тартқызып, әбден ырым-жырымы 

шыққанда үстінде киіп үйге қайтады екен («ер кісінің басынан екі балалық 

өтеді» дегеніміз осы шығар) 
 

 

 

 

«ИТ   ЫРЫСЫҢ»   ДЕГЕН   СӨЗ   ТЕГІН   АЙТЫЛМАҒАН 
 

Ит адамның жолдасы, үйдің құлпы, тек сөйлесуге тілі жоқ, иесінің жан-

дүниесін түсініп-ақ тұрады.  

Көршіміз, Күлшай екеуіміз қарақат теруге бірге кетіп, қарақаттың 

қызығына түсіп екеуіміз бір-бірімізден алыстап кеттіппіз. Көршім мені Бәке 

дейтін. Итіне айтқан ғой, «Әлгі Бәкең қай жерде жүр екен», деп. Менің 

ойымда ештеңе жоқ, бір уақытта әлгі көршімнің иті қүйрығымен соғып, 

қасымнан өте шыққаны. Сүйтсем, оны иесі жіберіпті. Екеуіміз болған 

жағдайды айтып күлістік.  

Қазақ «Итті теппе, ырысың төгіледі», – дейді ғой. Сондағы ырысың 

дегені мынау екен. Ит жеті қазынаның бірі-ғой. Алла Тағалам нан тепті 

болған адам баласына ашуланып, сабағы бойына тұтас өсетін бидайды «Ал 

ендеше» деп, түбінен жоғары қарай сыпыра бастағанда, ит алдыңғы екі 

аяғымен бидайдың басына жармасыпты «Жасаған-ау, адамзатқа ашуланып, 

мені де аш қалдырасың ба?» -деп, жалбырынған екен. Сонда Алла Тағала 

бидайдың бір тұтамың сындырмай, тастап кетіпті. Жеп жүрген нандарың сол 

иттің рыздығы. Міне осындай жетелі сөздер осындайдан шыққан ғой. «Иең 

тамақ береме?» деп сұрайды екен Аллам. Сонда «Бергелі жатыр, баласын 

бөлеп жатыр» - деп, араға түседі екен, ал мысық «Түк көргем жоқ» деп, 

жауап айтады екен. Сондықтаңда мысыққа тамақ бергенде басынан шертіп 

бер дейтін сөз осындайдан шыққан екен. Мысық тамақты көзін жұмып ішеді 

ғой.    
1997 жыл 
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ҮШ   АРСЫЗ,   ҮШ   ҒАЙЫП,   ҮШ   ЖЕТІМ 
 

 Ногайлының ханы әз Жәнібек халықты жиып: 

- Үш арсыз, үш ғайып, үш жетім болады, соны кім табады? – депті. 

Жиылған халық көп дағдарып:  

Үш арсыз: ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз. 

Үш ғайып: қонақ ғайып, несібе ғайып, ажал ғайып, - деп шешіпті. 

Бірақ үш жетімді ешкім таба алмапты. 

Сонда әз Жәнібек: 

- Елде келмеген кім қалды? – деп сұрапты. 

- Келмеген Қарабас шешен қалыпты, - депті халық. 

Әз Жәнібек Қарабасты шақыртып алып әлгі сөздің шешуін 

сұрапты. 

Сонда Қарабас: 

- Жетім үшеу емес, бесеу еді  ғой! 

Оты жоқ жер жетім, 

Басшысы жоқ ел жетім, 

Елінен ауған ер жетім, 

Тыңдаушысыз сөз жетім, 

Жоқтаушысыз қыз жетім, - дейді. 

 Сонда әз Жәнібек: 

- Сенің атыңды қоюшы адам ақылсыз екен. «Қарабас» дегенше 

«Алтынбас» десе болмай ма? – деген екен. 

 

 

 

ЖҰМАҒА   ТІЛЕК: 
 

Алладан медет сұрадым, 

Жеңілдетсін сынағын. 

Жаратқан Ием, бұйыртсын, 

Жақсылығын жұманың. 

Уайымынан арылтып, 

Кетірсін күдік, күмәнін. 

Біліп, білмей істеген, 

Кешірсін бәрін күнәнің. 

Дертінің ізін қалдырмай, 

Шипасын берсін сұрарым? 

Аман болсын ұрпағын, 

Жайқала берсін құрағың. 

Қамқорлығында Алланың, 

Тыныштық болсын тұрағың. 
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АТАНЫҢ   МАҒАН   АЙТҚАН   АҚЫЛ   СӨЗДЕРІ: 
 

 

Атаның маған айтқан ақыл сөздері:  

 «Алатын кезде - алға озып, беретін кезде артта бұғып қалатын, 

алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. 

Ондай адамнан құтылудың өзі – үлкен олжа». 

 «Адам ешкімге сенбей, бәріне күдіктеніп, айналасындағыларды 

ылғи «алдамшы», «қу», «нашар адамдар» деп ойлап жүрсе, тура 

сондай сұмырайлар кездесе береді, қасында топталып жинала 

береді». 

 Өзгеден артық боламын деп арындама, шаманды сақта. Тең 

түскенге қанағат ет. «Қанағат қарын тойғызар, қанағатсыздық 

жалғыз атын сойғызар» деген ата-бабаң. Бірақ, тепкіге төзбе, 

ешқашан аяққа басылмағын». 

 Адам өмірге, мынау жарық дүниеге жылап келеді. Ата-ана, туған-

туыс айналасы шат-шадыман қуанады. Кетеріңде өзгелер жылап, 

өзің ризашылықпен қуанып кететіндей істе...» 

 «Ғылым-білім деген – түпсіз тұңғиық. Жұмыр жердің бетінде 

оның түбіне жеткен жан жоқ. Дегенмен, шетсіз-шексіз ілім-білім 

жолында әркім өзінің өресі, шама-шарқы жеткен жерге бір белгі – 

шыбық шаншып қалдырса, сол шыбық өсіп, өзінен кейінгіге сая 

болып, жол нұсқап жатса, есте қалған деген сол болады». 

 «Маңдай терің тамған еңбегің мен ақылың жұптаса қол ұстасып 

жүрмесе, тапқаның табаныңның астында тарыдай шашылады». 

 «Жақсы адамның жақсылығын айтқын, мейірленсін. Бірақ, 

жағымпазданып өтірік мақтама! Нашар адамның жамандығын 

бетіне бассаң да, жала жаппа!». 

 «Өзіне пайда іздеп, күнә жасаған адам, сол пайдасының арқасында 

сырт көзге бақытты көрінуі мүмкін. Алайда ол бейбақтың ішіндегі 

дауылды кім көрген, өртту кім сезінген? Адам өзгеден қашса да, 

өзінен ешқайда қаша алмайды». 

 «Біреуді өсектеп келген адамға сенбе, басқаға сені өсектейтініне 

сене бер». 

 «Мынау пәни жалғанда мінсіз адам болмайды. Бұл дүниедегі 

періштелер – сәбилер. Айыбың мен мініңді өзің түсінсең, санасыз 

болмағаның». 

 «Ақылдылық ертеңгі күн өзіңді бүгін аман сақтауға және 

барлығын бір күнде тындырамын демеуге тырысады». 

 «Өзіңді сыйлайтын жерге қайта-қайта жылтыңдап бара берме, 

қадірің кетеді». 

 «Сақалдының бәрі ақылды емес, сақал текеде де бар...» 
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 «Арман жаста да болады, кәріде де болады. Адамның ой-арманы 

ешқашан таусылмайды, оны орындауға жолың таусылады». 

 «Іргетас мықты болуы керек деп көп айтамыз. Егер іргетастың 

үстіне қабырға берік қаланбаса, төбесі биіктеп еңселенбесе, 

шатыры жақсы жабылмаса, қанша мықты болса да, іргетастың 

құны шамалы болып қалады». 
ЗЕЙНЕП АХМЕТОВАНЫҢ «БАБАЛАР АМАНАТЫ» КІТАБЫНАН 

 

 

 

ҚАЗАҚ   ЕТКЕ   ТОЙҒАН   БА?... 
 

 Үш жігіт - бірі татар, екіншісі өзбек, үшіншісі орыс - өзара келісіп 

бір қазақты қонақ етпекші болады. «Қазақ етті жақсы көреді, нанын 

аздау етіп, етін көбірек салып, манты пісіріп берейік» деп ұйғарған 

үшеуі үйме табақ мантыны қазақтың алдына әкеп қояды. 

 Сөйтсе, әлгі қазақ табақ тола мантыны бір түйірін қалтырмай жеп 

алған сон: 

- Келіңдер, жігіттер, енді ет піскенше қарта ойнайық! - деп қарап отыр 

дейді. 

 

 

 

ЖАЯУ   МҰСАНЫҢ   МОНОЛОГЫ 
 

«Сен бәрібір ұтыласың», - дедің-ау, 

«Құрған торға тұтыласың», - дедің-ау. 

Ер тартынса, ел сорлайды ежелден, 

Неге айқастың азабынан безем мен? 

Алты мысқал бақыт тілеп қазаққа,  

Алты батпан төзіп бақтым азапқа.  

Күйдірсе де, кінасыздан сұм жалған, 

Кекті қудым шынжыр балақ шонжардан. 

Ер тартынса, ел сорлайды ежелден, 

Неге айқастың азабынан безем мен? 

Ер ұтылса, оқасы жоқ ұтылсын, 

Көзсіз ерді көзге қалай шұқырсың?! 

Ойым: елім ұтылмасын үлестен, 

Орын тепсін шуағы мол күнестен.   
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ҚАЙТА   ОРАЛҒАН   ДӘСТҮР 
 
 

Бұрын: 

Жол беріңдер... көшеменен Мас келеді! 

Мас адамға әркімдер қас келеді. 

Әке... тілден айрылған жаман екен, 

Екі көзден мөлтілдеп жас келеді. 

Көшеменен қалтылдап шал келеді, 

Жоғалғаны табылмай, дәл керегі... 

Ана тілден айрылған жаман екен, 

Күбірлейді жарықтық әлденені... 

Келін-ай! 

Белім-ай! 

«Наурыз» - десең – «Жоспар!» - дейді, 

«Көже» - десең, - «Кошмар!» - дейді, 

Өлім-ай, 

Өлім-а-а-й... 

 

Бүгін: 

Жол беріндер көшеменен көп келеді, 

Гүл дестелі, кестелі топ келеді. 

Өткеніне қарттары өкпелі еді, 

Жарасымды сол жайлы төкпеледі. 

Көшеменен нық басып Жас келеді, 

Қилы-қилы сақал, мұрт, шаш келеді. 

Киіз үйде алдыңа тіл үйірген, 

Жеті түрлі дәм қосқан ас келеді. 

Дәмді екен, 

Деген-ай! 

Сені қалай сөгем-ай! 

Нағыз Наурыз көжем-ай!  

 

 

 

* * * 

Өмір үш күнге тең – кеше, бүгін және ертең 

Кешегі күн өтіп кетті және ол жерде ештеңені өзгерте алмайсың. 

Ертеңгі күн әлі келмеді және келмеуі де мүмкін. 

Сенің еншіңде тек бүгінгі күн. 

Сондықтаң бүгініңді кейін өкінбейтіндей етіп өткіз. 

Әрбір күндеріңіз сәтті өтсін. 
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* * * 

Амандық Сізге тілеймін,  

Адалдық Сізге тілейін. 

Бәріңде аман болыңдар, 

АЛЛАдан соны тілеймін! 

 

 

 

АҚЫЛДЫ    ИТ 
 

Сенің итіңнен менің итім ақылды. Ілгері басқанның ит оттайды 

деген осы. 

Итім балконда тұрып үреді. Екіншісі олда итін мадақтап «Менің 

кандезімде балконда тұрып аузын жаппайды».  

- О, Құдай-ай, Одан не пайда? Ит сақтық үшін үреді. Адам жүру үшін,ит 

үру үшін.   

Нағыз ит, менің итім. Базарға он сомнан он рет саттым, он ретінде 

адаспай үйге қайтып келді. Заготовитель Қиясбай сияқты, он рет ақша 

мінгізіп, он рет сотталып қайтып келген. Ой Алла, адамда солай қайтып 

келген қалай ұқсайды? 

Адам жылқы мінездес деуші еді, қазақ ит мінездес екен-ау. Он рет 

сотталып, қайта келген заготовитель Қиясбай сияқты, адам ит мінездес 

те екен-ау?  

 

 

 

«ОҚЫНЫЗ,   ТОҚЫНЫЗ».   АБАЙ. 
 

«Дұшпан астыңдағы атыңды сұраса аяма, өйткені, Қамбар ата 

аман болса, тұлпар тумай қоймайды. Дұшпан қойныңдағы қатыныңды 

сұраса да, таршылық етпе, елің аман болса, сен үшін тағы бір сұлу 

бойжетеді. Тек дұшпанға бір сүйем жер беруші болма, өйткені, 

асыраушы жер-ана, ешқашан үлкеймейді» - деген екен. 

 

«Түйені жел қозғаса, ешкіні аспаннан көр» - дегендей, «Тек 

жүрсең тоқ жүресің, домаланып көп жүресің». 

 

Қазақ үшін екі құдірет бар: біреуі – ана сүті, екіншісі – бие сүті. 

Жылқының еті мен қымызы жақпаған адам өледі. 

 

Көке-ау, қашан да сабыр керек, қандай қысыл таяң шақта 

аптықпай, әліптің артын бақ дейтінің қайда? 
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Қазіргі заманда мың адамның сөзінен бір адамның сөзі асып тұрған 

жоқ па? 

 

Ашу барда, айла жоқ. 

 

Жанның ескірерін жастың қартаярын ұғынсаң. 

 

Дүние кәрі адамның көзіне бітеді. 

 

Патшадан әділдік кетсе, пенденің құлқы бұзылады, дүние тарының 

қауызындай тарылады. 

 

Жаратушының алдында қара да бір, ханда бір, киіміңді таста, 

жалаңаштанып сен де кір. 

 

Қасқырды қасқыр қылған қу өңеш, адамды да қасқыр кейіпке түсіретін 

қу тамақ екен-ау! 

 

Турасын айтсаң, туысқаныңа да жақпайсың. 

 

Адамның басынан аз уақыйғалар өтпейді. 

 

Өзіміз талпынып, өзіміз әрекеттенбесек, бізді ескеріп қамқор етер әкім 

жоқ. Өмір өнерлі, білімді болуды талап етеді. Сауатсыз қараңғы ел озық 

елдің қатарына қосыла алмайды. 

 

Заман күштінікі мен тістінікі ғой «бетегеден биік, жусаннан аласа» 

болмасаң, жер бастырып жүргізер деймісің олар. «Битке өкпелеп, тоныңды 

отқа салма». 

 

Ұғыну керек. Халық – тағдырды шешпейді. Ол кітаптағы сөз ғана. Іс 

жүзінде тағдырды шешетін сол халықтың басшылары, сол халықты билеп – 

төстеушілер. Олай болса, сол халықтың алдында билеп – төстеушілердің сөзі 

тез өтеді. Билеп – төстеушілердің алдында беделің болмаса, онда халық 

алдында да беделің болмағаны.  

 

Адам өмір сүруді жақсы көреді, өмірінің қызықты болуын тілейді. 

 

Адам білу үшін туып, білу үшін жасамай ма? 

 

Уақыт кейде сағасыз сынған қол сыяқты, тып-тыныш мөлдірейді де 

жатады, кейде боран сыяқты өтеді, мұндай кезде есепсіз өзгерістер келеді 

дүниеге.  

 

Ашу – қас, ақыл – дос, не істесенде ойлап істе. 
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Ескі дос оттан да ыстық. 

 

Қазандағы су жалын өтсе ғана қайнайды. 

 

Жазықсыз басқа жаза кесілмейді. 

 

Адал іске адал досың ғана қуанады. 

 

Адам болар адамда мың кісінің ісі бар, адам болмас адамда кісінің не 

ісі бар? 

 

Ораздының баласы он беске келгенде баспын дейді, ал оңбайтынның 

баласы он беске келгенше жаспын дейді. 

 

Айтсаң сөз, түртсең көз шығады. 

 

Ұста ат тағаласа, бақа сыйрағын қыстырар. 

 

Ішіп-жеу үшін жасамау керек, жасау үшін ішіп-жеу керек. 

 

Кейде жақсы жұмысыңа, түймедей қара күйенің жабысатыны бар. 

 

Ерінбей еңбек істе, нәтижесін өлшеп пайдалы жағын өрістете бер. 

 

Қандай жұмыс болмасын, үлкен, кіші өлшеуі болмасын. Кіші деп көңіл 

бөлмегеннен үлкен өнімге кесірі тиеді. 

 

Өз тәжрибем өзіме жетеді деме, өзгеде болған жаңалықтың бәрін 

пайдалан. 

 

Байда мейір болмаған соң, кедейде пейіл қайдан болсын? 

 

Уақыт тауды да мұжыйды, тастыда тоздырады. 

 

Су ласқа ғана жұғады. 

 

Дауыл келіп соғып берсе, басыңдағы телпегің шыр көбелек айналар. 

 

Тоқпағың мықты болса, кигіз қазық жерге кіріп кетеді. 

 

Баланың батпандай, келіннің кетпендей сөзінен сақтасын. 

 

Кісі қанша сағынса да, қанша асықса да, бәрін біліп, бәрін байқай ала 

ма? 
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Қиын жерде, тек шыдамдық керек, үнсіз тозу керек. Әйтпесе әлек-

шәлегің шығуы мүмкін, өмірі құбыла алмайтын қарызға батуы ықтыймал. 

Сондықтан тіс жармаған дұрыс. 

 

Өмір ауыспалы, нәтижесін түсіну өте қыйын. Оның нәтижесін түсіну 

үшін істеген жақсылығыңды, жаманшылығыңды, істеген ісіңді еске түсіріп 

отыру өте қажет. Уақтылы жақсылыққа көңіл көтермеу керек. 

 

Бітер істің басына жақсы келер қасына. 

 

Адамның екі көзі – бастағы қаптаған ойдың айнасы. 

 

Адам бойында ар таразысы басым болса, оның жолындағы 

қыйыншылық, иненің жасуыңдай, көзге ілінбейді. Арға адалдығын, айнымас 

тату достығың жолдас болса, күштісің. 

 

Өзі сүйісіп көрмегенге, басқаның сүйіскені малдың иіскескенімен 

бірдей ғой. 

 

Сұлулығы бүкіл әлемді таңдандыратындай болғанмен, ар-ұятын нәпсі 

құртына билеткен әйелдерге өзім былай тұрайын, дұшпанымды да 

қимаймын. Ол бақытсыз еркектерге кездесетін әйелдерге айтатын сөзім. 

 

Егер адалдығын, айнымас достығың, тіліңнің ұшында ғана болса 

қайтпексің? 

 

Егер адам иіліп келіп, жығылып жүрсе ол адамның қасиеті не болмақ? 

 

«Білу» - деген қиын ғой... Әртүрлі адам бар, әртүрлі танысу бар, 

әртүрлі сүйісу бар... Адам адамды ұға беру, әсіресе, сүйіспеншілік сезімін ұға 

беру оңай аңғарыла бермейді. 

 

Кейде ішті өртеген ыстық сезімдеріңді жеткізе алмай қиналып қор 

боласың, кейде сол сезіміңді сүйген адамың басқаша жорып, бағаламай, 

жеңіл түсініп, жаныңа жара салуы мүмкін. 

 

 

Есіңде болсын: ауырлықсыз жеңілдеу болмайды, жоғалтусыз табу 

болмайды, сабырсыз жеңіс болмайды. 

 

Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі – не болса 

соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан; бірі – кім болса, 



 38 

сонымен дос болмай, айналысындағы достарын жөнімен таңдай білетін 

адам. 

 

Адамдар біздің жақсылығымызды ұмытады, бірақ істеген 

қателіктерімізді есіңде мәңгі сақтайды. 

 

Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын 

соншалықты аспанға шүйіреді 
Омар Хайям  

 

 

Жақсы адам барлығын өзінен іздейді, ақымақ адам оларды басқадан 

іздейді. 
Конфуций  

 

 

Көздің жасын сүрткенше, сізді жылатқан адамды өміріңізден сүртіңіз. 

 

Ешқашан саған сенетін адамды алдама. Сені алдаған адамға ешқашан 

сенбе. 
Бернард Шоу 

 

 

Сүйегі жоқ балық болмайтыны сияқты, кемшілігі жоқ адам да 

болмайды. 

 

Сізді жақтырмайтын адамдарға назар аудармауға тырысыңыз. Себебі 

сізді жақтырмайтындардың екі түрі болады: ақымақтар және қызғаншақтар. 

Ақымақтар бірнеше жылдан соң сізді жақсы көріп кетеді, ал қызғаншақтар 

сіздің артықшылығыңыз қандай екенін біле алмай іштен өледі. 

 

Адам ақылды болған сайын қарапайым келеді. 
Цицерон 

 

 

Саған сенген адамдардан теріс айналма. 

 

Ақылды адам өзгелердің кемшіліктерін көріп өз кемшіліктерінен 

арылады. 
Сир Публилий 

 

 

Адасып барып, таласып талып, сүрініп сосын ес кірді. Адамның нағыз 

бақытты шағы, сүймеген кезі ешкімді... 
Мұқағали Мақатаев 
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Қыран құсты қыран етіп, аспанға самғытқан екі қанаты, ал адамды адам 

етіп, қырандай самғататын, арманы мен мақсаты. 

 

 

Адам бойындағы ең тамаша нәрсе – білім мен ақыл. 

 

 

Бақытты адам - өткенге өкінбейтін, болашағынан қорықпайтын және 

біреудің өміріне араласпайтын адам. 

 

 

Барлық адамның тағдыры бір жерде түйіседі: құл да өледі, қожайын да 

өледі. 
Жүсіп Баласағұни 

 

 

Негізі ең күшті адамдар – сабырлы, салмақты адамдар. 

 

 

Сіз туралы жаман ойлайтындар – сізден әлсіз адамдар. Мықты адамдар 

сіз жайлы ойлауға уақыттары жоқ. 
Шарль Талейран 

 

 

Жүрегі сұлу адам ғана, өзгелердің бойынан сұлулықты байқайды. 

 

 

Адам кеудесінен жаны шыққанша сенуді тоқтатпау керек. 

 

 

Есіңізден шығарманыз, әр адамның өз шындығы бар. Ол сіздікімен 

сәйкес келмеуі мүмкін. 

 

 

Адамның бәрі жұлдыз, бірақ жарқырап жану бәрінің қолынан келмейді. 
Мэрилин Монро 

 

 

Адам жақсыны арман етсе, өмірде бәрі де жақсы болмақ. 
М.Горький 

 

 

Мен адамдардың аштығынан қорықпаймын, мен адамдардың 

тоқтығынан қорқамын. 
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Өз өмірінің қызығы жоқ адамдар, әдетте басқаның өміріне жағаласады. 

 

 

Адамды бағала - әйтпесе естеліктерді бағалайтын боласың. 
Лев Толстой 

 

 

Адам үшін үміт – жанармай секілді. Үмітсіз ол өмір сүре алмайды. 

 

 

Адамның өзінің кім екендігін жалғыз қалғанда ғана айқын сезе алады. 

 

 

Әр адам - бір-бір жұмбақ 
Шерхан Мұртаза 

 

 

Барлық адам қателеседі, бірақ қателесушілердің арасындағы ең 

жақсысы өз қателігін мойындап тәубеге келгені 
Мұхаммед (с.а.с.) 

 

 

Адамдарға сенің құрғақ сөзін емес, жасаған іс-әрекетің маңызды. 

 

 

Аузы жабылмайтын адамның ішінде түк те жоқ. 
Оноре де Бальзак   

 

 

Жүрегі таза адам қиянатқа бармайды 
Шәкәрім Құдайбердіұлы 

 
Құрастырған: а/ш.ғ.к., қауым профессор Исхан Қайрат Жәлелұлы 

 

 

 Ағаштан жеміс күтсең бұтағын сындырма. Адамнан құрмет күтсең 

көңілін қалдырма. 

 

 

* * * 

Алладан тілеп, Алладан ғана сураңыз, 

Адамға емес, Аллаға ғана ұнаңыз! 

 

 

Әр бір нәрсенің шешімі – Дұға 
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АРҒЫ   АТАҢ   АТЫ   ШЫҚҚАН   МАТАЙ   БАТЫР 
 

Замандас екі ақын әріп Таңірбергенов пен Көкбай Жанатаев қылмола 

елінде Сопы дегеннің үйінде кездесіп қалды. Дастарһанға семіз ет келді. 

Екі ақын майлы еттің маңына да бара алмайды 

 

Қарамолда айтты дейтін сөз 

Жігіт едім, мұндай болдым, 

Етім қашып қындай болдым. 

Қатын менен балаға, 

Сатып алған құлдай болдым. 

 

Елу келдің еңкейіп, 

Алпыс келдің алқынып. 

Кәрілікті шақырып, 

Жетпіс келдің төтелеп. 

 

Кәрілікті жетелеп 

Сексен келдің бүйірден 

Айдап шықтың үйірден 

Тоқсан келді есіліп 

Екі аяғын көсіліп. 

 

Алпыс екі тамырдың, 

Бәрі бірдей шешіліп. 

 

 

* * * 

 Ауылға келісімен сол досым қызмет сұрап, аудандық Советке 

барады. Аудандық Совет атқару комитеті ол кезде беделді. Қазіргідей 

ертелі-кеш райкомның аузына қарап отыра бермейтін. Содан кадр 

бөлімінің меңгерушісі листок толтырып, «мамандығыңыз кім?» деп 

сұрайды.  

- Мамандығым кісі өлтіру, - дейді әлгі жұлып алғандай. 

Әлгі кісі шошып кетіп: 

- Кісі өлтіруіңіз не, не сөйлеп отырсыз? – деді. 

- Қатуланбаңыз, өзіңіз не сөйлеп отырсыз? Оныншы класты бітірер-

бітірместен әскерге кеттім. Бара соғысқа кірдім. Бес жыл бойы 

фашистерді өлтірдім. Содан қайтып келіп тұрғаным осы. Менде кісі 

өлтіргеннен басқа қандай мамандық болады? Өзіңіз де ойланбайсыз ба? 
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*** 

Қатынын жаман болса сата алмассың, 

Еліңе жақсы жігіт атанбассың. 

Үйіңе бір құрбыңды ертіп келіп, 

«Әй, қатын, ас қазан» - деп айғай алмассың. 

 

 

 

*** 

Таймал шешен айтты дейтін сөз 

Атың жаман болса, 

Қамшылай - қамшылай. 

Дәрменің кетер, 

Балаң жаман болса 

Айқайлай-айқайлай, 

Қадірің кетер. 

Қатының жаман болса,  

Кедейлік кетпес, 

Шайың суық болар. 

Наның күйік болар, 

Көңліңе қайғы толар. 

Үйіңнен мейман кетер. 

Кедейлік қуып жетер. 

Халің ғарып болып, 

Дәрменсіз күнің өтер.   

 

 
 

*** 

- Балам, балам! Қымызды неден жасайды? 

Сонда немерері біраз ойланып отырыпты да: 

- Аттың қатынынан! – депті. 

Алғашында қария мәз болып күледі. 

- «Бие» деген сөзді білмегенің-ау, тегі. Ат қатын ала алмайды, 

сондықтан да атта қатын болмайды. Құлындайтын жылқыны бие дейді, 

- деп түсіндіреді немересіне. 
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АДАМ   ЖАНЫНЫҢ   АРАШАСЫ 
 

Кеңес үкіметінің түсында, ауыл-ауылдың немесе қала мен аудан 

арасында ауыр науқастарды үшақпен облыс орталығына әкеліп 

емдейтін, операцияны жасайтын. Үйелмелі-сүйемелі балалары бар 

малшының әйелі Жәміш қатты ауырып, облыс орталығына түседі. Бүған 

операция жасайтын болады. Бүл операцияны жасап жатқан хирург 

Оразға медбике Айша бір жеделхатты үсынады, бірақ Ораздың бүл 

жеделхатты окуға уақытты болмайды. Өйткені, операция үстінде еді. 

Айша өзі оқып береді, баласы ауыр халде, доп ойнап жүріп жүрегі 

қысылған екен. Операция аяқталмаған, қасында тәжірибеге келген жас 

жігіт Асқар: «Сіз балаңызға жүре беріңіз, мен жасайын» десе де кетпей, 

операцияны аяғына дейін өзі жасап, аяғы сәтті болады. 

Енді кеткелі түрғанда баласы өмірден өтті деген суық хабар 

келеді. Тәжірибеші жас жігіт хирург Оразды аэропортқа өзі шығарып 

салады. Иығына кәстөмін іле сала, өз баласының арашасы бола алмаған 

әке қайғырып, қан жүтады. 

Осындай ақ халатты, мейірімді абзал жандар көбейе берсін 

демекпіз. 

 

 

 

АНАҒА    ДЕГЕН    МЕЙІРІМ 
 

Қазақ халқы баланы бауыр етім, тамақтың тәуірі, киімнің жақсысы 

соларға болса игі еді дейді. Бүл сонау Адам атадан келе жатқан атадан 

балаға сабақтасып, қанымызға сіңген үлкен қағида. 

Қыз — жат жүрттық, үл — шаңырақ иесі. Сондықтан үл бала туса, 

әке-шешесі қатты куанады. Бірақ әке-шешеге жақын түрып, қиын 

жағдайда бірінші көмек көрсететін қыз бала. Ата-ана ауырып қалса, 

жәрдемші болатын қыздары. Үл —дала жүмысына жауапты болады. Ал 

үйдің берекесін келтіретін - қыз және келін. 

Қыз баланың анаға деген мейірімділігі жөнінде өмірден 

оқығанымды баяндайын. 1932-37 ашаршылық жылдары болды. Үй іші 

суық, тамақ жоқ, анасы болса ауру мен аштық қабаттасып ажал аузында 

жатады. Әкесі өзен жағалап, кәсіп іздеп кеткеніне бірнеше күн болған. 

Өлі ме, тірі ме белгісіз. Қүдай сақтайын десе пәле жоқ, сақтамайын десе 

дауа жоқ. 

Жарық дүниені қимай жатқан анасы қызына: «Ақлима, жылынар 

ма екенмін? шөмшек әкеліп үйді жылытшы» деп тілегін білдірді. 

Ана сөзін екі етпеген Ақлима дереу жүгіріп барып шөмшек жиып, 

отқа жағып, үйден түтін иісін шығарып отырғанда үйдің іші кенеттен ет 

асып жатқандай тамақ исі бүрқ етеді. Ана мен Ақлима аң-таң болып 



 44 

оттың ішін қараса шөмшекпен бірге отқа жылан түсіп, ол пісіп те 

қойған екен. Олар жыланды қазандағы суға салып жіберіп, сорпа-

суымен піскен еттен жеп, аз да болса көңілдері көтеріледі. Үй іші 

жылынып, ана басын төсектен көтеріп, алдағы болашақ күндерін 

ойлайды. Шешесі: «Кызым осы әлденгеніңмен апа-жездеңе бар. Мен 

әкеңді күтемін. Болмағанда сен аман қал» деді. Қыз шешесін тастап 

кетуге қимады, бірақ ана тілін алу керек еді, ана сөзі-заң. Содан қыз 

еріксіз анасына қарайлап, кете берді. Отағасы әлі келмеген еді. 

Ата-енесін көшіріп әкетуге күйеу баласы келді. Енесі: «Ақлиманы 

сендерге жіберіп едім, барған жоқ па?» деді. Ананың жүрегі лүпілдей 

бастайды. Күйеу баласы: «Мүмкін әлі жете қойған жоқ шығар» - деп, 

енесінің алаңдауын тоқтатады. 

Кешкілікке қарай аздаған балығы бар отағасы да келіп, үй іші тола 

бастайды. Бірақ та орны бөлек Ақлима жоқ болады. Еріксіз көшуге 

ыңғайлана бастайды. Жүктерін түйіп, аман-есен күйеу баланың үйіне 

қарай өгіз — аяңмен шығады. Ал ана көңілі болса аландаулы. 

Ашаршылық жылдар осындай қиын еді. Ауылдарында жындылау жігіт 

бар еді. Айқайлап алдарынан сол шығады. Жіпке үқсаған бір нәрсемен 

ойнап келе жатады, үстап алып қолындағысын көрсе, Ақлиманың 

бұрымы екен. Өзін жеп, бүрымымен ойнап жүрген кезі екен. Шеше 

байғүстың үстіне тау қүлағандай, ес-түсін білмей сол жерде талып 

қалады. 

Ашаршылық жылдары басқа түскен тағдырды осылайша қарсы 

алды. Орны толмас өкініш ана жүрегінде кете береді. Міне қыз баланың 

әке мен анаға деген сүйіспеншілігі осындай. Аллаһ Тағала қызды да, 

ұлды да адалынан берсін. 

 

 

 

«СЕН   БІЛЕСІҢ   БЕ,   СЕЛСӘБЕТ   БІЛЕ   МЕ?» 
 

 Жаңа түскен келіннің ең жақыны - өзінің сүйіп қосылған жары 

ғой. Бірге жүріп, бірге ойнап-күлгеннен артық қандай бақыт бар оған?... 

Бірақ, бұл келіннің күндері де, түндері де көңілсіз өтіп жатады. Ыдыс-

аяқ жуса да, үй сыпырса да, тамақ дайындаса да қабағы жазылмай, 

әлденеге көңілі толмай жүргенін сезген енесіз: «Келініме не болды?» 

деп әуре-сарсаңға түседі. Кімнен ақыл сұрарды да білмейді. 

«Көршілерге айтсам, жайып жібереді, біреуінің құлағына тисе болды, 

ауыл гуілдеп шыға келеді. Қой, одан да халық қамын жейтін селсабетке 

барайын», деп түйген енесі оның төрағасына келіп келінінің жайын 

бастан-аяқ баяндап, осыған кеңес беруін өтінеді. «Жарайды, балаңызды 

маған жіберіңіз», дейді анау. Бір жақсылық болар деп қуанған кемпір: 
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«Сені селсәбет шақырып жатыр» деп баласын жөнелтіп жібереді. 

Баласы бойы еңгезердей болғанымен, сөзге шорқақ, ұяң жігіт екен.  

- Иә, үйленгеніңе көп болды ма? - деп сұрайды сельсоветтің 

төрағасы. 

- Жоқ, таяуда. 

- Ал сен сүйген жарыңмен ойнаймысың өзің? 

- Қайдан, қол тимейді. Түннің жарымында шөптен келемін, 

таңертен қайта шөпке кетем, қай уақытта ойнаймын? - деп тіл қатады 

жігіт. 

Сонда анау тұрып: 

- Сен шөбіңді қоя тұр. Жұмыстан ертерек келіп, ертерек жат. 

Төсекке жатқан бойда тарпа бас салма, әуелі келіншегіңді аймалап, әр 

жерінен сипа, сосын емшегінен ұста. Сөйтіп, әбден бабына жеткізіп ал 

да, шапшаңдатып шаруаға кіріс! - деген ақыл береді.  

Жігіт мұны мақұл көріп, жұмыстан ерте келіп, ерте жатып әлгі 

айтқанның бәрін айнытпай істейді. Келіншекке оның кейбір ісі ұнамай 

қарсылық көрсетіпті. Сөйтсе, күйеуі оған: 

- Әй, қолымды қақпай тыныш жат, сен білесің бе, селсәбет біле 

ме?! - дейтін көрінеді. 

Ұзамай келіннің де қабағы жадырап, жайнаң қағып жүретін 

болыпты. 

 

 

 

БАСҚА   АТ   ҚОЮҒА   ТУРА   КЕЛДІ 
 

 Келіншегінің аяғы ауырлай бастағанын білген жігіт жұбайына: 

- Осыдан аман-есен босаңып, ұл тапсаң, атың Огуршік деп қоямын! – 

депті. 

Мұны естіген келіншегі: 

- Ал, қыз болса мен атын Помидор қоямын - деп ай-күнді тосып жүріпті. 

Жас жұбайлардың асыға күткен күні де жетіп, жүрегі қуаныштан алып-

ұшып перзентханаға жеткен жігіт келіншегінен: 

- Огуршік пе әлде Помидор ма? - деп сұрапты. 

Келіншегі: 

- Огуршік те, Помидор да емес, салат болды!... - депті. 

 Күйеуі түкке түсінбей аңырып тұрып қалыпты. Сөйтсе, келіншегі 

біреуі қыз, біреу ұл, егіз бала тапқан көрінеді...   
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* * * 

Балабақшада бір бала ортасында есігі бар жүректің сүретін 

салыпты. Оны байқаған тәрбиеші: «Қандай жақсы сурет. Неге 

ортасында есіктің суретін салдың?» - деп сұрайды. 

Сонда бала: «Ол есіктен Алла кіреді», - дейді. 

Тәрбиеші: «Онда оның тұтқасы неге жоқ? Тұтқасыз есік бола ма екен?» 

Бұған берген баланың жауабын қараңыз: «Оның тұтқасы сыртында 

емес, ішінде болу керек. Оны Алла емес, ішінен біз ашуымыз керек», - 

деп таңқалдырған екен.  

 

 

 

* * * 

Бірде Ахметханға ауылдастары, бірі: - Ата, біз күй тартып, ән 

салып отырғанда қозғалақтап билеп кетесіз, оны қайдан үйрендіңіз? – 

депті 

- Мен оны жиенімнің жампоз атынынан, нағашымның қара ала 

торпағынан, құдамның зулаған пырағынан, өз үйімнін секірген лағынан 

үйрендім, - деген екен. 

 

 

 

НЕЛІКТЕН   СЫНЫҚ   ЫДЫСПЕН   АС   ІШУГЕ   БОЛМАЙДЫ? 
 

Қонақ күту қазақта Ыбырайым пайғамбардан қалған деген түсінік 

бар. Бірде Ыбырайым қонақ күтіп отырса, Ібіліс келіпті. Ыбырайым 

селк ете қалып: - Әй, малғұн! Сені кім шақырды? – дейді. Ібіліс: - Алла 

жырық ыдыстан маған дәм бұйыртқан. Кесесі кетік пен табағы жырыққа 

қонаққа мен келем, - дейді. Ыбырайым дастарханға қараса, кетік ыдыс 

тұр екен. Жырық кесені алып, сыртқа лақтырып тастайды да: - Онда 

несібенді сырттан ізде, - дейді. Содан бастап қазақ халқында кетік, 

сынған, жырық ыдыстан ас ішпейді екен. «Жырық ыдыстың кетігінен 

сайтан қосарлана ас ішеді» деген түсінік қалады. 

 

 

 

ҚАЗАҚ   СӨЗДЕРІ 
 

Өмір дегенге,  

Тірлікте, сірә, жетер ме ой. 

Жарық сәуледен басқаның бәрі бекер ғой 

Бекер ғой бәрі – бөтен ғой, 

Өмір дегенің – бір күндік сәуле екен ғой!... 
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СӨЗДЕН   ТОСЫЛҒАН   АҚЫН 

 

 Ертеде біздің елге ойын-тойдың көркі болған Жаскелең мен Зиба 

есімді ерлі-зайыпты жандар өтіпті. Олар іліп, қағып қалжыңсыз 

отырмайды екен. Бір күні ақын Жаскелең Зибаға былай деп өлең айтады: 

 Мен өзім жас кезімде сотқар едім, 

 Сонда да жөнді сөзге тоқтар едім. 

Тірімде құлағыма естіртейін, 

Мен өлсем Зиба не деп жоқтар едің? 

 

Мұны естіген Зиба сөзден тоқталмапты. Жоқтау мақамына салып: 

Тәуірі едің кетенің, 

Тірілей өлмек не тенің? 

Бүгін өлсең, ертен-ақ, 

Байға тиіп кетемін, - деп аңыратып қоя беріпті. Сөзден жеңілген 

Жаскелең: - Құрысын, жоқтамай-ақ қой, - деп құлай кеткен екен. 

 
 

 

* * * 
Алла Тағала: «Сендердегі әр бір Нығмет әлбетте Алла Тағаладан сыйлық 

етілген», - деген. («Нахыл» сүресі, 53 Аят) 

Сіздің жұмысыңыз, жұмысы жоқтын Арманы 

Сіздің елемеген денсаулығыңыз, жазылмайтын науқастың Арманы 

Сіздің кішкентай үйіңіз, үйі жоқтың Арманы 

Сіздің бұзық балаңыз, баласы жоқтың Арманы 

Сіздің капиталыңыз, қарызы бардың Арманы 

Алла Тағаланың әрбір нығметіне шүкір ете білейік! 

 

 

 

* * * 

Жақсының - сөздері өлмейді... 

Жалғыздың - жұмысы өнбейді... 

Шындықтың - шырағы сөнбейді... 

Талпынған - биікке өрлейді... 

Асыққан - ажалды көрмейді... 

Менменшіл - мақтауға шөлдейді... 

Ал кекшіл - кек алмай көнбейді... 

Ақылды - ойланып сөйлейді...  

Ақылсыз - кіргеннен «төр» - дейді... 

Көз тоймас - асын да бөлмейді... 

Сақ жанға - жамандық төнбейді... 
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БАЛАНЫҢ    ТІЛІ 
 

Бала «а» дегенде іңгәлауды ғана біледі, яғни мағынасыз бір дыбыс 

шығарады. 

Іңгалау - баланың жанында болған жағымсыз әсерленулерді 

дыбыспен жарыққа, сыртқа шығару. Екінші айдың, аяғында, үшінші 

айда бала дауысты дыбыстарға бірте-бірте дауыссыз дыбыстарды қоса 

бастайды. Ең алғаш ерінмен айтылатын дауыссыз дыбыстарды, онан 

соң таңдаймен, тамақпен айтылатын дыбыстарды қосады. Сол кезде 

баланың жанында, суреттеулердің ұғымдардың ұшқындары да бола 

бастайды. Яғни маңайындағы заттарға қарап, олардан әсер алып, әсіресе 

олардың күшті бір сыннан  күшті бір әсер алады да, сол затқа, сол  

баланың қарауында күшті сыны бойынша, ат қояды. Яғни сөз жасайды. 

Мысалы, сиырды «му» дейді, «мияу» бала. Екінші түрлі айтқанда, бала 

затқа атты сол заттан шыққан дыбысқа еліктеп қояды. Біл жылдың 

аяғында бала көп сөздерге түсінетін болады. Бірақ өздері айта алмайды. 

Бір жасар баланың білетін сөзі он-он бестен артпайды. 

  Ал енді, бала жаңа жүре бастаған кезде (екінші жасында) оның 

сөз үйренуі тоқтап қалады. Жүріп үйреніп алған соң, тағы сөзге кіріседі. 

Бір жарым жас кезінде бала бір талай сөз айта алатын болады. Бірақ 

түгел айта алмайды. Сөздің не басын, не аяғын ғана айтады. Мысалы, 

баланың ішем дегенде «іші», «ішеді», дегенді де «іш», «іш» дегені де 

«іш», ал енді, бала айта алмайтын дыбыстың орнына екінші дыбыс 

қолданады. Мысалы, «р» орнына «и» жүргізеді. Кейбір адамдардың 

баланы өз тілінше сөйлеп, балаға тез ұқтырам деп, яки баланы 

еркелетіп, әдейі тілдерін бұзып, балаша шолжаңдап, сақау болып 

сөйлейтіндері бар. Бұл – зор қата. Бұлай сөйлеу баланы түземейді, 

бұзады. Баланы адастырып, оның сөзді дұрыс сөйлеп үйренуіне бөгет 

болады. Бала сөзін дұрыс сөйленген үлкен кісінің сөзіне қарап сөйлейді 

ғой. Бала бастап заттардың атын (зат есімдері) онаң соң заттардың ісін 

(етістіктерді) онан соң заттардың сынын (сын есімдері) айтып үйренеді. 

Екінші жылдың аяғында бала қысқа сөйлемдерді айта алады. 

Үшінші, төртінші жаста бала жап-жақсы сөйлейтін болады. Бала тілінің 

дұрыс өркендеуінің бірінші шарты балаға сөзді бұзып сөйлемеу керек. 

Және балаға ұқпайтын жат сөз үйретпеу керек. Екінші, бала өзі теңдес 

балалармен бірге ойнауы керек. Баланы ешбір уақыт сөзден тыймау 

керек. Былдырасын, шолжыңдасын, сөйлей берсін.  

Ал енді, баланың тілін шын дұрыс жолға салатын, дұрыстайтын, 

байытатын – мектеп.  
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ҚАЗАҚ   БАЛАСЫҢ   ҮШ-АҚ   АУЫЗ   СӨЗБЕН   ТӘРБИЕЛЕГЕН: 
 

Қазақ баласың үш-ақ ауыз сөзбен тәрбиелеген: 

Жаман болады дегені - жақсы сөз жарым ырыс, жамандықтан аулақ жүр 

дегені; жақсының шарапаты, жаманның кесапаты тиеді деген еді; 

 

Қазақ баласың үш-ақ ауыз сөзбен тәрбиелеген: 

Обал болады дегені - әр нәрсенің сұрауы бар, саған түкке тұрғысыз 

болған бір нәрсе басқа біреуге өте қымбат болуы мүмкін дегені, ешкімге 

көлеңкең түспесін дегені еді; 

 

Қазақ баласың үш-ақ ауыз сөзбен тәрбиелеген: 

Ұят болады дегені - өлімнен ұят күшті, ұятты істі істеме дегені; жаным 

арымның садағасы дегені еді;  

 

Қазақ баласың үш-ақ ауыз сөзбен тәрбиелеген: 

Ұят болады, 

Жаман болады, 

Обал болады. 

 

 

 

Ағаштан жеміс күтсең, бұтағын сындырма. Адамнан құрмет күтсең, 

көңілін қалдырма. 

 

 

 

* * * 

Анаңның құрсағынан шығып, көзіңді ашсаң, «Туды» дейді. 

Көзіңді жұмып, Жер құрсағына кетсең, «Өлді» дейді. Көзді ашып-

жұмған осы бір қас қағым сәтті «Өмір» дейді 

 

 

 

ӨМІР 

Ыстығы бар суығы бар өмірдің,  

Шуағыңда көтереді көңілдің. 

Дауыл болып өтеді да кетеді, 

Көңіл шырың қартаймасын кешегі... 
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ӨМІР   ТҮЙТКІЛДЕРІ 

 

 

ӨЗІМ 
 

Өзім десем өзегім, 

Тау аралап кеземін. 

Ата-бабам осында, 

Осыны өзім сеземін. 

 

Өзім деген өзегім, 

Ойламаймын өзгені. 

Өз жайымды ойласам, 

Өзгелерден озамын. 

 

Ананы да, аламын, 

Мынаған да қараймын. 

Әбден тойып алғансоң, 

Тәубені еске аламын. 

 

Өзім деген өзегім, 

Келді міне кезегім. 

Алды, артымды ойлаймын, 

Алмай тағы қоймаймың. 

 

Өзім деген өзегім, 

Ала-ала теңелдім. 

Жинап-теріп алдым, 

Қалтама да салдым. 

 

Өзім, өзім, өзегім, 

Келді тағы кезегім. 

Қымқырамда, жымқырам, 

Ебін тауып құтылам. 

 

Өзім, өзім, өзегім, 

Темір торға қамалдым. 

Таусылдығой амалым, 

Енді қайда барамын? 
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КӘРІЛІК 
 

Басыма келді кәрілік, 

Отырмын алып теңдік. 

Күш-қуатым Құдайдан, 

Ауырлықты көрдік. 
 

70 жастан астым, 

Жасамаймың қастық. 

Тапсырма берсе бастық, 

Бағынбаймын, қайран жастық. 
 

Ұмытшақ деген ауру, 

Бағынбаймын оған да. 

Есеп беріп өзіме, 

Жығыламын намазға. 
 

Қуанышым көзден, 

Сезіледі тезден. 

Қайдан болсын күнде, 

Алып жүрдім жүлде. 
 

Орын берет кішілер, 

Кәрілікті түсінер. 

Автобусқа мінсем, 

Енді қалай түсем? 
 

Байқап-байқап басамын, 

Әлі қанша жасаймын? 

Өмір деген тәтті, 

Күнім болсын сәтті! 
 

Сыйласа жастар үлкенді, 

Жаманшылық үркеді. 

Жасаған осы жақсылық, 

Алдында тосар асығып. 

 

Үлкенді жастар сыйлаңдар, 

Жаманшылыққа қимандар. 

Батасын алып үлкеннің, 

Жастардан соны күтемін. 
 

Келеді басқа кәрлік, 

Көңіл-күйін дәрілік. 

Көңілді болса өмірің, 

Жастардың меңде теңімін! 
31.09.2017 жыл 
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СҮЙГЕН   ҚЫЗҒА 
 

Сөз айту, қызға қиында, 

Айта алмаймын шынында. 

Көз жанарым өзіңе, 

Жаным мұны сездіңбе? 

 

Қарақаттай көзіңе, 

Сенші сәулем сөзіме. 

Жұдырықтай жүректі, 

Ұсынып тұрмын өзіңе.  

 

Шыңдарға бірге шығайық, 

Екеумізге ылайық. 

Қос құлындай құлшынып, 

Тұрмайықшы тұңшығып. 

 

Сезіміңді бер маған, 

Ыстық сәлем жолдағам. 

Әркімдерде бар шығар, 

Алла жолын оңдаған. 

 

Ақ жүрегім аңқылдап, 

Дауысым тұр саңқылдап. 

Сүйген қызға сөз айту, 

Қиын екен жарқырап. 
 

 

 

АНАЛЫҚТЫ    АҚТАЙЫҢ 
 

Қартайғанда азаяды ақылың, 

Аңдып бас аяғыңды ақырын. 

Ши, шығарып жүрме, 

Өткенді айтып күлме. 
 

Билік айтып қартайғанда азабым, 

Көрсетпесін ол жолғанныз азабын. 

Өз шаруамды тындырайын ақырын, 

Ол жаққада, қанша қалды шақырым? 

 

Ойлана, ойлана басайын, 

Енді қанша жасаймын 

Қадірімді сақтайың, 

Аналықты ақтайын 

 
30.12.2014 жыл  
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АНАШЫМ-АУ,   АНАШЫМ  (ӘНГЕ  АРНАЛҒАН) 

Сөзін  жазаған  Аққузинова-Ағыманова  Бақжамал 

Әнін  жазған  Назымбек  Дүкенбай 
 

Анашым-ау, анашым, 

Қандай кінә табасың? 

Шықпай жатып жарыққа, 

Неге тастай саласың? 

 

Қайырмасы: 

Махаббаты ананың, 

Әйгілі еді әлемге. 

Сол ананың өзінсің, 

Ұнамайды бұл ісің. 

 

Анашым-ау, анашым, 

Қандай ыстық адамсың? 

Тастай салып балаңды, 

Қайда қашып барасың? 

 

Қайырмасы: 

Махаббаты ананың, 

Әйгілі еді әлемге. 

Сол ананың өзінсің, 

Ұнамайды бұл ісің. 

 

Шырылдап жылап жатырмың, 

Кезігем қандай жалғанға? 

Ағыл-тегіл көз жасым, 

Аллаһ өзі қолдасың! 

 

Қайырмасы: 

Махаббаты ананың, 

Әйгілі еді әлемге. 

Сол ананың өзінсің, 

Ұнамайды бұл ісің. 
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АНАШЫМ-АУ,   АНАШЫМ   

Сөзін  жазаған  Аққузинова-Ағыманова  Бақжамал 

Әнін  жазған  Назымбек  Дүкенбай 
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АНАМА   (ӘНГЕ   АРНАЛҒАН) 

Сөзін  жазаған  Аққузинова-Ағыманова  Бақжамал 

Әнін  жазған  Назымбек  Дүкенбай 

 

Барлық ойың жігерің2, 

Балаңа арнап жүдедің2. 

Күні-түні мені ойлап2, 

Күліп-ойнап жүрмедің3. 

 

Сенен жақын бар ма адам?2 

Ыстық анам сен маған2. 

Мен үшін жан қиярсың2, 

Бәріне дн даярсың3. 

 

Ауырсам менің білегім2, 

Неге ауырат жүрегің?2 

Бір адамдай жаралғам2, 

Өзіңізден нәр алғам3. 

 

Айым күнім анашым2, 

Жақсы өмірді қалайсың2. 

Көңілді жүрсе балаң2, 

Бір жасарып қаласың3. 
2014 жыл 
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АНАМА (ӘНГЕ   АРНАЛҒАН) 

Сөзін  жазаған  Аққузинова-Ағыманова  Бақжамал 

Әнін  жазған  Назымбек  Дүкенбай 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Жылы сезіммен 

                       ІІ7                                D7                             A7     

         

 

 

 

                  Dm                                                                                                    Gm 

 

 

 

                                                                                Бар- лық        ой      -        ың 

                                                                                Се - нен          жа    -         қан 

                   Dm                            A7                      D7                             

 

 

                

                  жі – ге  -    рің,                                    ба-лаңа     ар -нап        жү – де  -    дің, 

                   бар ма а -   дам,                                 ыс-тық      а  -  нам        сен ма  -     ған, 

                  Gm                                                                                              A7         

 

 

                 жү-де  -    дің.                                        Кү - ні    - тү  -   ні         мені ойлап, 

                сен ма   -     ған.                                     Мен   ү -   шін жан        қи- яр -сың, 

                    Dm                             A7                    Dm                                   Gm  

    

 

 

                 мені ойлап,                                           кү -  ліп -  ой - нап      жүр –ме  - дің, 

                 мені ойлап,                                           бә  -  рі -    не де,         да – яр   -   сың, 

                A7                                     Dm 

 

 

 

                 жүр –ме  - дің,               жүр –ме  - дің. 

                 да – яр   -   сың,            да – яр   -   сың. 
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БІР ЗАҒИПТІҢ МҰҢЫ (ӘНГЕ АРНАЛҒАН) 

Сөзін жазаған Аққузинова-Ағыманова Бақжамал 

Әнін жазған Назымбек Дүкенбай 
 

Көзімді алды Құдайым, 

Көрмесін жарық дегені. 

Дос жараннан қалыспын, 

Ағайын туыс алыспын. 

 

Күндізде бір, түнде бір, 

Көңілсіз өтер өмірім. 

Тайып кетсе аяғым, 

Кетер ұшып таяғым. 

 

Жығылып құлап жатсам, 

Ішіп алған демеңдер! 

Меніде біреу түсінер, 

Мұң зарымды шығарсам. 

 

Қызықта емес қу жалған, 

Шіркін тәтті шыбын жан. 

Қимай, қимай өтеді, 

Қоштаса алмай кетеді. 

 

Жетеме даусым Аллаға, 

Кедейде, байда арманда. 

Құдайға жайса алақан, 

Береді деген сөз барда. 

 

Ел-жұртым бізді демеңдер, 

Тағдырдың бізге салғаны. 

Ұрым-бұтақ жастарым, 

Ашық болсын аспаның. 

 

Адассам жолға салыңдар, 

Жеткіншек бала-шағалар. 

Құлап жатсам тұрғыз, 

Куа, аспандағы ай, жұлдыз. 
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МОЙЫЛДЫ   ШИПАЖАЙЫНА   АРНАУ  (ӘНГЕ  АРНАЛҒАН) 

Сөзін  жазаған  Аққузинова-Ағыманова  Бақжамал 

Әнін  жазған  Назымбек  Дүкенбай 
 

 

Қасиетіңнен айналдым, 

Ем домыңды барладым. 

Денсаулығым болсын деп, 

Сағай қайта оралдым. 

 

Шипалы ғой балшығың, 

Тастамайың талшығын. 

Шашпайыңшы шалғайға, 

Шипасы мол адамға. 

 

Шипажайым Мойылды, 

Атағың елге жайылды. 

Емделушілер ағылып, 

Ем домыңды сағынды. 

 

Өлең-жырлар төгілді, 

Қонақтарың көңілді. 

Шырқатамыз әнді, 

Қандай көркем сәнді. 

 

Әке-анаңдай күтеді, 

Көз көргендер кешегі. 

Еңбектерің жансын, 

Ел, алғысын берсін. 
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МОЙЫЛДЫ   ШИПАЖАЙЫНА   АРНАУ   

Сөзін  жазаған  Аққузинова-Ағыманова  Бақжамал 

Әнін  жазған  Назымбек  Дүкенбай 
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МЕН  ҚОЙШЫНЫҢ  ҚЫЗЫМЫН  (ӘНГЕ   АРНАЛҒАН) (1958-1959 ЖЫЛДАР) 

Сөзін жазаған Аққузинова-Ағыманова Бақжамал 

Әнін жазған Назымбек Дүкенбай 
 

Мен қойшының қызымын,  

Атқа мініп, қой баққан. 

Тау аралап шапқылап,    

Қалмайды итім саққұлақ.  2 рет             

 

Қой көгендеп сауамын, 

Ірімшік, майын аламын. 

Еңбек етіп осылай,  

Шаршамаймын досым-ай!   2 рет   

 

Таза ауада жайлы, 

Ауылы қазақ малды. 

Тарбағатай тауының, 

Көп болады жауыны.       2 рет  

 

Қой күзетем, түнімен, 

Қой бағамын күнімен. 

Әке-шешем қасымда, 

Не ойлайсың жасыңда?       2 рет  
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СӘБИГЕ   ЖЕТПЕЙСІҢ!   5-қырық 
 

Сексенге келсеңде, 

Кемшіліксіз кетпейсің! 

Үйтіп-бүйтіп, өмірінен өткейсің, 

Жас сәбиге жетпейсің. 

 

Ащы-тұщы жалған, 

Кімде жоқ арман? 

Бәрін теңестіретін,  

Бір Аллам! 

 

 

 

АТАСЫН   НЕМЕРЕСІ   ҚОЛЫНА   АЛДЫ 
 

Не жазығым бар еді, балапаным? 

Бала әкеге жаюшы еді алақанын. 

Қартайып мен отырмын бүгінгі күн, 

Әр күнім саналады қараңғы түн. 
 

Мекенім қарттар үйі жазылғаны, 

Атасы, немересін сағынады. 

Тыңдашы енді бүгін әке зарын, 

Сен үшін шашып еді, барлық малын. 
 

Әкенің керегі жоқ, бітті малы, 

Ұлғайды әкенің де мұңлы зары. 

Құдай-ау, енді күнім не болады? 

Мөлтілдеп екі көзге жас толады. 
 

Миы ашып, басы қатты, бас шарадай, 

Қол үшін кім береді оны аялай? 

Әкенің алар орны үлкен еді, 

Бұл жалған не боп барат бүркемелі. 
 

Е, Алла, жаратқаным не боламын? 

Күнімді ойлап осылай толғанамын. 

Қол үшін беретұғын бар ма адам, 

Үмітпен, ұмтыламын алға қадам. 
 

Осылай әке жаны қиналады, 

Бір кезде есін жақсы жинап алды. 

Түсінбесе баласы, түсінбесін, 

Атасын, немересі қолына алды. 
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БІР   АҚСАҚАЛҒА 
 

Ақсақал деп қазақтар,  

Аталарын сыйлаған. 

Сол сыйлыққа тұра ма, 

Ішіп алып арағын, 

Бәйбішесін ұрарға? 
 

Тәрбиені кім берер баласына, 

Әттеген-ай дейсің де қарайсың да. 

Не ексең соны аласың, 

Ақсақал өзің шаласың. 

 

 

 

ЖЕТІМ   (ӘҢГІМЕДЕН   АЛЫНДЫ) 
 

Әке, шешесі өлгенде, 

Әжесімен қалған-ды. 

Асыр салып ойнады, 

Ерке жетім болғаны. 
 

Жарты жыл міне өткенде, 

Қайғы түсті тағы да. 

Әжесі өліп қайғырды, 

Өткенін ойлап сағынды. 

 

Еркелікпен жылады, 

Әжесіне қарайлап. 

Бұгінгі күн қараңғы, 

Қасым көңілі алаңды. 

 

Әжесінің өлімі қатты батты, 

Сай сүйегі сырқырап, жұртты жылатты. 

Көз жұмғанша әжесі, 

Немересін қимай қарап жатты. 

 

Қасым ержеткенше, 

Аман болсам деп тіледі. 

Лүпілдеп соқты әжесінің жүрегі, 

Бірақ қабыл болмады тілегі. 
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Қасым қаралы күнге түсті, 

Елестетіп барлығын. 

Ақтаяққа сүйеніп, 

Шығарды ішіндегі жалынын. 
 

Үйқтаса көрет түсінде, 

Әке мен ана әжесін. 

Біз тіріліп келдік деп, 

Қуантатын баласын. 
 

Ауыл көшті тау асып, 

Бейіті қалды алыстап. 

Бұлда уайым Қасымға, 

Көрмегені жоқ жасында. 
 

Жақынымын деп Иса, 

Мал жанды алды қолына. 

Қиянат қылма малына, 

Адам етіп асыра. 
 

Он шақты қара, отыз шақты қой қалғанда, 

Сататынын сатып, киім кешек алмақшы. 

Бұл өмірдің алданышы, алдаушы, 

Қасымда болмады қорғаушы. 
 

Ұрысқақ долы қатыны, 

Қасымға да ақырды. 

Осылай шет жағасын шығарып, 

Қасымға да бақырды. 
 

Қатынына қосылып, Иса да ұрса бастады, 

Қасым қарап тұрсын ба тас алып ол да лақтырды. 

Зар қағып Иса отырды тізесін де құшақтап, 

Айғай салып бақырып, өлтірмекші болды Қасымды. 
 

Баратын тау, басар жер жоқ, 

Әке-шешенің зираты ойында. 

Барып құшақтап жылауда, 

Мұңын шағып айтуға. 
 

Қап-қараңғы түн болды, 

Қорқыныш үрей алды. 

Жын-шайтандар жүретін уақыт, 

Қасымның жүрегі қалтырап қалды. 
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Қарандап жүрді бір кісі, 

Артымнан жүр деп зекіді. 

Дауылдатты боран да, 

Жетімге бұл оңай ма? 
 

Тісі ақсиған ұзын бойлы адам, 

Ұзын пышақ бар қолында. 

Ал сен де тез жүр деп ақырды, 

Жынын солайша шақырды. 
 

Жолаушылардың аттары елеңдеп, 

Бір дыбысты білгендей. 

Жалт етіп тағы қарады, 

Ағашқа сүйенген көрді баланы. 
 

Тездетіп келіп қарады, 

Он-онбірдегі бала ма? 

Өлік боп қатып қалған-ды, 

Таусылды-ау шіркін амалы. 
 

МҰҚТАР   ӘУЕЗОВТЫҢ   «ЖЕТІМ»   АТТЫ   ӘҢГІМЕСІНЕН   АЛЫНДЫ 
 

 

 

АПЫРАЙ   ҚАНДАЙ   ХАЛЫҚПЫЗ?! 
 

Бұрынғының қазағы, 

Көп болды ғой азабы. 

Сондадағы түспеді, 

Қолдарында кітабы. 
 

Отыра қалса пікірлес, 

Өткен кеткен жайында. 

Бұлда болса сабақта, 

Кейінгі жас ұрпаққа. 

 

Сондай адам қиялда, 

Заман сондай туарма? 

Тақпақтап қиса соғатын, 

Қарттары қайда қазақтың? 
 

Сол кездегі қарттар, 

Дариядай ақылы. 

Ағыл-тегіл білімі, 

Дастан, дастан ілімі.  
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Ғұламалар көп еді, 

Өсиетің оқып жүретін. 

Әрбір сөзі тиімді, 

Қымбат көрме тиынды.  
 

Ал, енді сен қайда барасың? 

Қазіргінің қазағы, 

Көрсе кітап шошиды. 

Күрмеліп тілі келмейді, 

Қолын бірақ сермейді. 

 
Арақ пенен шарап, 

Тұрса ғой бұларға қарап. 

Алса ішіп бір жұтым, 

Ақтар еді-ау үмітін. 
 

Ішіп алса арақты, 

Қаны кетет тарапты. 

Көңіл күйі жайланып, 

Қалады-ау бір сәт ойланып. 
 

Ағыл тегіл білімді, 

Кітаптан ғана аласың. 

Ата-бабадан қалған салт, 

Ал, енді сен қайда барасың? 
 

 

 

ДОСТЫҚ   ТАҒАНДАРЫ 
 

Адал досың арманыңның тірегі, 

Қажет десең, сен үшін жан береді. 

Жалған досың көз алдыңда көлгірсіп 

Сырт айнала ізіңнен шөп тереді. 
 

Қайыр болмас екі жүзді адамда, 

Опа бермес өзіне, де саған да. 

Күшті болсаң өкшеңді де жалайды, 

Төмендесең жалт береді табанда. 
 

Дос көмегі керек болар қашан да 

Дос көмегін алмаймын деп қасарма 

Доссыз өмір өмір емес қара түн 

Тек доспенен адымдарсың асқарға 
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Жетесіздер сөзіңді ілмес құлаққа, 

Ондай дос пен жету қиын мұратқа. 

Ондайларға жақын жүр деп айтпаймын, 

Өзіңе өзің, сақ болғайсың, бірақта. 
 

Дос, жолдасың көп болсын. 

Досың жоқта көңіл күйің хош болмас. 

Арсыз жалған жалғыз досың болса да, 

Соқа басың дау-дамайдан бос болмас. 
 

Адал досың өміріңнің сыңары, 

Көкке өрлеген көңіліңнің шынары. 

Доссыз пенде дүние де тұл жетім, 

Адал дос пен адам шыңға шығады. 
 

 

 

СЫЙЛАССЫҢ   БА   КӨРШІҢМЕН? 
 

Жақсы болсаң көршіңмен,  

Кем қалмайсын еншіңнен. 

Тығып қойып өзіңе, 

Береді сүрі етінен. 
 

Аға-тәте деуші едік, 

Ағалап еркелеуші едік. 

Көшіп келіп қалаға, 

Аңсарым ауады далаға. 
 

Анардың шайын ішушек, 

Отыра қалып бәріміз. 

Үлкен, кіші, кәріміз, 

Рахат тауып жанымыз. 
 

Ортада тұрып Анарым, 

Күтуші еді біздерді. 

Сағынып енді біздерді, 

Айналайын Сіздерді. 
 

Жақсы болса көршіңіз, 

О, Құдайың бергені: 

Туған-туыс алыста, 

Көршімен күнде біргеміз. 
 

Амандықпен жүрелік, 

Етейікші төрелік. 

Сағынышпен жүргенде, 

Барайықшы деп едік. 
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ШЫБЫН   ЖАНЫМ! 
 

Шыбын жаным шырқырап, 

Кейде маза бермейді. 

Шипа іздеп жаныма, 

Оқысам дұға демейді. 
 

Сен мені тастама, 

Жаман ырым бастама. 

Кетсең ұшып сен, 

Топырақ болып қалам мен. 
 

Кетпе ұшып жаным, 

Сенімен атсың таңым. 

Ұзақ өмір сүрейін, 

Жалғанды жалғап көрейін. 
 

Бір Алла ғой бәріне, 

Деміңде ұзе салатын. 

Өмір деген тәтті ғой, 

Тіршілігім сәтті ғой! 

 

 

 

БАЛАСЫНЫҢ   ӘКЕСІНЕ   ХАТЫ 
 

Әкесіз жетім, ерке жетім, 

Әке, бірақ, сағынып кеттім. 

Киім бүтін, тамақ тоқ, 

Қасымда бірақ әкем жоқ. 
 

Күте, күте сағынып, 

Отырмын, әке, қамығып. 

Ашылған сайын есік те, 

Жатқандай болам бесікте. 
 

Үзілмейді күдерім, 

Ойлап сені жүремін. 

Қатал тәртіп керек қой, 

Әке, мұны ойлап қой. 
 

Балалармен жүргенде, 

Абыройым кемиді. 

Әкең жоқ ба сенің деп, 

Жетімдікке жориды. 
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Әкесіз күн қараңды, 

Үмытпа әке балаңды. 

Әкем деп соққан жүрегім, 

Амандығыңды тілеймін. 

 

Тірі жүрген әкемді, 

Өлді деуге қиям ба? 

Күндердің бір күнінде, 

Келерсің жылы ұяңа. 

 

 

 

ҚҰШАҒЫНДА   СӘБИІ   ЖОҚ   АНАНЫҢ 
 

Құшағында сәби жоқ ананың, 

Көңіл-күйін қалай, қалай табамын? 

Өңі сынық мұңаяды анажан, 

Аллаға аян, басқа кімдер аяған. 

 

Тарқатып шеріңді, әнге салайын, 

Қайткен күнде көңіліңді табайын. 

Әнімді арнап бір өзіңе, анажан, 

Жүрегіңді жеңілдетіп алайын. 

 

Тағдыр салған әуреге көнесің, 

Көздің жасын бұлап, бұлап төгесің. 

Құрбыларды көргеніңде іркіліп, 

Қаласың-ау, қаласың-ау, күрсініп. 

 

 

 

ҰСЫНҒАН   ГҮЛІ   ЖІГІТТІҢ,   СӨНДІРМЕЙДІ   ҮМІТІН 
 

Күйеу үйде мүгедек, 

Отырса тұра алмайтын. 

Тұра қалса дедектеп, 

Аяғы жерге тимейтін. 

 

Екі ұлы, бар егіздей, 

Ойнақтаған жеткіншек. 

Сезілмей уақыт өтеді, 

Сізге, бізге білінбей. 
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Әкесі мен балалар, 

Ішпей тамақ алаңдар. 

Келгенде кіріп анасы, 

Шу ете, түсті балалар. 

 

Көтерді күйеу дауысты, 

Балалармен алысты. 

Қайда жүрсің  түнделеп 

Айттың ғой ерте келем деп. 

 

Не дейсіңдер маған, 

Мұздатқыш тұр толып. 

Тосып мені отырғанша,  

Отырмайсыңдар ма, ішіп тойып. 
 

Екі бала жүгіріп, 

Қазан-ошаққа үңілді. 

Макаронды пісіріп, 

Дайындады түсіріп. 
 

Әкені шақырды тамаққа, 

Әйелсіз тамақ тамақ па? 

Дел сал болып отырды, 

Қарап қойып табаққа. 
 

Күйеуде үн жоқ қайтсын, 

Сарғайып таң атсын. 

Жарымжан болған еркекті, 

Қай әйел тыңдап жатсын. 
 

Құшақтасып сүйгенімен, 

Жүреді кейде түнеумен. 

Жүрген соң көтеріп көңілді, 

Қызықты болар өмірі. 
 

Ғашығымен қоштасып, 

Жүрді осылай достасып. 

Ұсынған гүлі жігіттің, 

Сөндірмеді үмітін. 
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ҚЫЗ    ЖАУАБЫ.   СӨЗІ   БАРИЕВ   БАЯХМЕТ   АҒЫМАНҰЛЫ 

ТЫНЫШБАЙ РАҚЫМ ӘНІ «АЛТАЙДЫҢ АР  ЖАҒЫНАН  

КЕЛГЕН  АРУ»   

 

 

ҚЫЗ   ЖАУАБЫ 
 

Білдім ғой көңіл күйдің қош екенін, 

Жақсы жан жайдарлы дос осы екенін, шіркін. 

 

Айналдым аға жаным, 

Сен мені бағаладың, 

Білмеймін қандай жауап 

Таба аламын. 

 

Урланып қарадым мен сымбатыңа, 

Айналып барасың ғой қымбаттыма, шіркін. 

 

Қасыма келе алмадың, 

Сездім ғой жан арманың, 

Тек қана үнсіз жауап, 

Бере алғаным. 

 

Уақыт өткен сайын мазаландым, 

Несіне мүнша аға жазаладың, шіркін. 

 

Қыз жолы нәзік аға, 

Берерсің өзің баға, 

Тіл тауып бағаласаң, 

Барма шара. 

 

Өзіңде жан екенсің жанға жайлы, 

Махаббат жасы үлкенге қарамайды, шіркін. 

 

Аға жан қарайладым, 

Осы ма деп ойладым, 

Ойланып түпкілікті, 

Шешкен жанмын. 

 

Ыңғайын келтірсең сен шарам бар ма, 

Жайым жоқ енді менің алаңдарға, шіркін. 
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Ойымды тапсаң болды, 

Жайыңды айтсаң болды, 

Келістім аға жаным, 

Көңіл болды. 

 

Барасың ыстық болып күн-күн сайын, 

Келістім аға енді, менде дайын, шіркін. 

 

Ал енді жайым осы, 

Жақсының жақсы досы, 

Бақыт қой осындай да, 

Бастың босы, 

Сенде іздеп жүр екенсің, 

Менде іздеп жүр екенмін, 

Ылайым, берсін бақыт берекесін. 

 

Жігіттің тұлпарысың мен байқасам, 

Жетпейді-ау тілім саған, қалай айтам, шіркің. 

 

Жігіттің жігітісің, 

Жақсының үлішісің. 

Өзіңмен бірге болсын, 

Көңіл құсым. 

Білдім ғой мән жайыңды, 

Түсіндім мен ойыңды, 

Қақтырмай өтейінші-ау, 

Таңдайыңды. 

 

Жігітте сендей жанды көрмеп едім, 

Сондықтан мен ешкімге сенбеб едім, шіркін. 

 

Кездестім енді өзіңе, 

Тұрамын мен сөзімде, 

Бөленіп махаббаттың, 

Шын сезімге. 

Өзіңді көп сынадым, 

Көрдің ғой көп шыдадым, 

Ренжіме енді қайтем, 

Құрбы жаным. 

 

Әлемде сендей жанды таба алмадым, 

Талайлар кездесті ғой құп алмадым, шіркін. 
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Сенемін енді өзіңе, 

Сендағы сен сөзіме, 

Бөленіп махаббаттың, 

Шын төзімге. 

 

Айналдым ақ жігітім, 

Өмірлік жақсы үмітім, 

Өзіңмен бірге болсын, 

Көңіл кілтім. 

Өзімнің таңдағаным, 

Болды ғой ойлағаным, 

Енді мен өкінбеймін, 

Құрбы жаным. 

 

 

 

ЖІГІТ   ЕДІ-АУ   КЕШЕГІ 
 

Еркектің басын қатырып, 

Асырды әйел айласын. 

Жиып алып баланы, 

Көріп отыр пайдасын. 

 

Балалардың әкесің, 

Шықты қуып далаға. 

Есі барлар түспейді, 

Мұндай кезде араға. 

 

Ана менен балалар, 

Қала берді ұяда. 

Әке байғұс қаңғырып, 

Кете барды далаға. 

 

Әкені аяр бала жоқ, 

Мұның өзі дайын оқ. 

Сен де әкеңдей боласың, 

Сол әкеден туғансын. 

 

Уыстап шығып кеткен соң, 

Өкінуге бола ма? 

Әкенің орны бір басқа, 

Орны оның толама? 
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Тәрбиесі ананың, 

Уландырды баланы. 

Саясаты әйелдің, 

Бүліңдірді араны. 

 

40 есекке жүк болған, 

Бір әйелдің айласы. 

Көп еркекті алдайды, 

Бір әйелдің айласы. 

 

Қаңғырып жүр әкең, 

Шыр айналып басы, 

Қайда барып күн көрер, 

Аямаса баласы. 

 

Көрінгенге соғылып, 

Өзін жоққа санайды. 

Дуана болып кетеді, 

Жігіт еді-ау кешегі. 

 

 

 

ҚОҚЫСТАН   БАЛА   ТАБЫЛДЫ 
 

Неше түрлі без бүйрек, 

Аналар бар арада. 

Айуандық қылық жасайды, 

Шыдайсын жүртім қашанғы. 

 

Жазайын деп отырмын, 

Арғы-бергіні қазып. 

Итте баласын сүйеді, 

Адамдар неге күйеді. 

 

Неткен тас жүрек еді, 

Іштен шыққан баланы. 

Қоқысқа тастауға, 

Ары қалай барады. 
 

Неге ана күйіндік, 

Ашаршылық жыл емес. 

Еліміз бала қорғайды, 

Асырап жатыр сондайды. 
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Ана деген атқа, 

Кір келтірдің тозағым. 

Естігенде жауызды, 

Жүрегім қалай ауырды. 
 

Заман емес бұзылған, 

Адамдар ғой қаңырған. 

Көтере алмай тұрмысын, 

Шалқып басып жұрмысын. 
 

Асқындық деп айтады, 

Болсағой заман қаталды. 

Осылай тозған әйелді, 

Шыбын жанын шырқыратса қайтеді. 
 

Ашаршылық жылдарда, 

Мейрімді болған аналар. 

Ішіп жемей өздері, 

Берген еді балаға. 
 

Қазақта мұндай болмаған, 

Қараңғылық кездерде, 

Дамыған елміз жан-жақты, 

Ана емес албасты. 
 

Бір бар, бір жоқта, 

Тұған бізде бала едік. 

Әке менен анамыз, 

Мейіріміне қараңыз. 
 

Ішіп-жемей өздері, 

Бізге беріп отырған. 

Сауатсыз болып қалма деп, 

Оқуға да апарған. 
 

Келтірме кір қазаққа, 

Өзіңде түспе тозаққа. 

Бала тапсан асыра, 

Қоқысқа апарып жасырма!  
 

Ата-ана жауапты, 

Жар құлағы жарғақты. 

Асыра сақта балаңды, 

Есіңе түсір анаңды. 
2012 ж. 
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АРАҚ   ҚҰМАР   ЖАНДАРҒА 
 

Қиын екен бауыр басқан араққа, 

Бас ауырса, ой кетеді торапқа. 

Есі түсі бір сурланып, қуарып, 

Кетеді екен өне бойы уланып. 
 

Үйпа-түйпа боласыңда жүресің, 

Есі-дертің арақты ойлап күлесің. 

Әттең, шіркін бір жүтім деп өкініп, 

Тұрасың-ау таныс көрсең өтініп. 
 

Бар жігерің, бар қызығын арағың, 

Ішіп алсаң көңілің жай болады. 

Үсті-үстіне үстемелеп тағы да, 

Қайдан енді кезігеді бағыңа. 
 

 

 

ОТЫР   ИТІ   ҚАРАП 
 

Темекі мен арақ 

Тұрса маған қарап. 

Көңілдес менің досым, 

Күлімдеп қарап тұрсың. 
 

Қағып алсам арақты, 

Кетет қаным тарапты. 

Күлімдеп көзім, 

Мәз болам өзім. 
 

Көңіл күйім жақсарып, 

Үмыт болды барлығы. 

Тағы, тағы, тағы деп, 

Көзіде тұр күлімдеп. 
 

Жұмақта солай жүрсем, 

Ішіп мәз боп күлсем. 

Кәртеймейді адам, 

Табылсын күнде қайдан. 
 

Достарыңда көбейіп, 

Қаласың-ау жарасып. 

Қызып алып араққа, 

Сөз туады таласта. 
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Қосылып алып бастары, 

Үлкен-кіші жастары. 

Сәбидей болып жүреді, 

Ішіндегі қарттары. 
 

Осындай үлкен жиын, 

Күнде болса қиын. 

Бірін-бірі табады,  

Қысып көздің қиығын. 
 

Итпен де, дос болады, 

Жүрісі де оңалды. 

Аузы басын жалап, 

Отыр иті қарап. 
 

 

 

ЗАМАНБА   ӘЛДЕ   АНАМА? 
 

Заманда, заман, заман-ай, 

Баласын сатып анам-ай, 

Бұрын соңды болмаған, 

Заманба әлде ана ма? 
 

Сатады қалай баласын, 

Түйтігін кім санасын? 

Тұрасын айтсам анаға, 

Ақыл жоқ түйір санада. 
 

Асыра, сақта балаңды, 

Тәрбиелі тәлімді. 

Сені ертең күтетін, 

Аялайтын жаныңды. 
 

Қандай тәрбие бересің, 

Алдыңнан шығат, көрерсің. 

Өкініп қалма бірақта, 

Тәрбиең сенің сынақта. 
 

Тәрбие берсең жаман, 

Қайтады ертең саған. 

Өкініп сонда жүрерсің, 

Қарамай саған балан. 
 

Бармағынды шайнайсың, 

Қарттар үйіне барарсын. 

Үкіметке рахмет, 

Жинап теріп алатын. 
17.04.2015 жыл 
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ЖЫРТЫҚ   ШАЛБАР 
 

Сыры барма, құпия, 

Жыртық шалбар сурқия. 

Бағасы арзан, тиімді, 

Алып қыздар киінді. 

 

Санға дейін ашық, 

Жігіттер жүр ғашық. 

Үялмайды өздері, 

Мөлдір қара көздері. 

 

Арзан екен бағасы, 

Тиін-тебен санашы. 

Шімірікпеиді шіркіндер, 

Жүздеріне қарашы  
2018 жыл 

 

 

 

КӘРІЛЕРДІҢ   КӨҢІЛ   КҮЙІ 
 

 

Барғанда жұмыспенен әр салаға, 

Әсер етер әрбір қыры адамға. 

Жылы жауап берсе шіркін қыздарым 

Көрсетпеңдер қабағыңның ызғарын. 

 

Жылы жауап мәз етеді кәріні,  

Заманның да қаталдау ғой ағымы. 

Бір сұраққа іздеп жауап шығасың, 

Қырық жаққа жүгіртеді айласын. 

 

Неше айға,неше жылға созылар? 

Толып жатыр неше түрлі ағымдар. 

Осындайда сәтін берсе құдайым,  

Көкке төбем жеткендей-ақ қуанам. 

 

Өтіп жатыр кәрілердің күндері, 

Шығама екен алдарынан үміті. 

Кәрілердің жақсы болса күтімі, 

Өмірден де үзілмейді үміті. 
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Ана жерден, мына жерден 

Шымшылайды ауру  

Еске сонда түседі ғой 

Жастығыңды сағыну.  
 

Ақ халаттылардың кейбірі, 

Жақтырмайды кәріні. 

Өлетұғын шағында, 

Келді неге тағыда?!   
  

Жаныңа батса қайтеді, 

Үміттеніп барады. 

Шала оқыған дәрігер, 

Жазып бере салады. 
                                                                         18.08.2014ж                    

 

 

 

БІР   ЕНЕНІҢ   СЫРЫ 
 

Ене мен келін аңдысып,  

Ілінісіп жүреді. 

Жақтырмайды енені, 

Жыны қысып, жүреді. 
 

Мұны сезген ене, 

Бөлмесінен шықпайды. 

Қорылдап тұрып ұйықтайды, 

Ұйқысынан айығып, 

Қарғыс айтып, келініне сұқтанды. 
 

Ене қайта шығады, 

Ізін аңдып келіннің. 

Ас бөлмеге келеді, 

Кеткен екен келіні. 
 

Міне өрісі кеңейді, 

Қазан-ошақ өзіне. 

Уақытша тиелі, 

Енді өзі біледі. 
 

Еркінше ішіп жейді 

Қарны нені тілейді 

Ішіп-жеп тойып 

Қайта бөлмеге кіреді. 
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ОРАЛШЫ   ЖЫЛЫ   ҰЯНА 
 

Келінжан-ау, келінжан, 

Жүр дейді сені қалада. 

Барып келдім жуырда, 

Өзіңнің тұрған ауылға. 
 

Жетімсіреп балалар, 

Анасын ойлап алаңдар. 

Тірі жетім еткенің, 

Өз қолыңды кескенің. 
 

Сені де мен сөкпеймін, 

Балаларды ойлап кеткенім. 

Тірі жүрген анасын, 

Өлгенге қалай қиясың. 
 

Келінжан-ау, келінжан, 

Бұзбасаңшы ұясын. 

Бәрін айт та, бірін айт, 

Балаларды қалай қиясың. 
 

Ұста алдап күйеуді, 

Ағайын – туыс күледі. 

Шаңырақты ұстайтын, 

Әйел деп те біледі. 
 

Берекесін кетірме, 

Өзің ойлап қарашы. 

Жаутаңдаған көздерін, 

Қияды қалай анасы. 
 

Бір мәртесі кем екен, 

Қалай ойнап күлсе де. 

Жаутаңдаған жанары, 

Ұрланып қана қарайды. 
 

Жүрегім соған ауырды, 

Шыдай алмай қасынан. 

Кеттім тұрып келін-ау, 

Мүсәпір етпе жасынан. 
 

Үлкеннің айтқан ақылы, 

Тыңдашы келін, тыңдашы. 

Жып-жылы ғана ұяңа, 

Суытпай енді тез баршы. 
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ҚАЗАҚТЫҢ   КЕЛІНДЕРІ-АЙ! 
 

Қазақтың келіндер-ай, 

Көл көсір көңілдер-ай. 

Кес-кестеп өтпейтұғын, 

Жол кесіп кетпейтұғын. 

 

Жаныңды жадыратқан, 

Көңілі ашық аспан. 

Енесі дем алғанда, 

Келіні шай қайнатқан. 

 

Дастархан дәмін молайтып, 

Күрең шайын береді. 

Бөстек төсеп астыңа, 

Жастық берер басыңа. 

 

Шаршасаң жатқызады, 

Әңгіме айтқызады. 

Көтеріп көңіліңді, 

Ұзартар өміріңді. 

 

Күліп ойнап жүргенде, 

Көңілдене күледі. 

Тілін тауып бәрінің, 

Батасын алып жүреді. 

 

Жарқылдаған, келінім, 

Бөтен ой жоқ өзіңде. 

Анасындай күтеді, 

Тәрбиесі кешегі. 

 

Күн көзіндей осылай, 

Ашылған жұпар бол гүлдей. 

Ырымдап мен отырмын, 

Келіндер болсын осындай! 
2001 жыл 
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АЙТА-АЙТА   САМАЙ   ШАШЫМ   АҒАРДЫ 
 

Осы менің тілім, 

Атқан оқтай бұрын. 

Түйреп-түйреп алатын, 

Түсірді кім құнын? 

 

Жарнамаға ілініп, 

Қателер тұр тізіліп. 

Әлде кімнің мазағы, 

Алда шығар азабы. 

 

Күлкің келіп күлмейсің, 

Ренжігеннен жүдейсің. 

Қолдан келмей тұрғаны, 

Ұлылардың арманы. 

 

Өз елім-ау, өз жерім, 

Қалай болар, бұл күнің? 

Болмағанда бауырлар, 

Сөйлесеңші өз тілің. 

 

Қозыдан жеріген қойдай, 

Мұнымыз не, ойбай? 

Өз тілінен безгендер, 

Қаласың әлі оңбай. 

 

Осы менің тілім, 

Қараң болды күнің. 

Неге осылай болғанын? 

Түсіне алмай тұрмын. 

 

Өз тіліңді бұрып, 

Әңгіме-дүкен құрып. 

Ұмытып өз тіліңді, 

Әдеп-салтың бұзылды. 

 

Шүлдірлесіп екі қазақ тұрады, 

Кімге күлкі, кімге ерсі бұл әлі. 

Намысының жоқтығынан болады, 

Айта-айта самай шашым ағарды. 
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АНАМА 
 

Анашым, сеніменен атар таңым, 

Өзіңмен бірге болсам менің бағым. 

Үйқыңды таң атқанша неше бөліп, 

Көңіліңді бөлесің-ау, анажаным. 
 

Жол шықсам, жолға қарап елеңдейсің, 

Жол тосып, күтуден де ерінбейсің. 

Бойдағы бар қуатты маған арнап, 

Анашым, денсаулығың қайдан болсын. 
 

Көзіңнің қарасыңдай қорғалайсың, 

Анашым, қашан өзін демаласың? 

Есіңнен бір сәт мені шығармайсың, 

Өмірді өтіп жатқан ойламайсын. 

 

 
 

КЕЛМЕСЕ   ҮЙГЕ   ҚҰЛЫНЫМ 
 

Келмесе үйге құлыным, 

Үзіліп кетер жұлыным. 

Ұзақ таңды атырдым, 

Өзім жалғыз отырдым. 
 

Ойлар матап басымды, 

Үйқым шайдай ашылды. 

Осы кезгі көңілім, 

Шашудай-ақ шашылды. 
 

Жолға да шығып қарадым, 

Әлі түннің ортасы. 

Жаутаң-жаутаң қараймын, 

Асықпайды сағатым. 

 

 

 

КӨРІҢДЕРШІ   ҚОСЫЛМАЙ 
 

Егеменді елміз, 

Бәріменен теңбіз. 

Кеңбайтақ жеріміз, 

Мұсылман елміз. 
 

Қалауынша әркім, 

Өмір сүріп жатырмыз. 

Өйткені бізде еркіндік, 

Керек екен ептілік. 
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Тәртіптілік қыздардан, 

Бұлда қызық жалған. 

Мектептегі қыздар, 

«Ана» атағын алған. 
 

Қазақтың саны азайған, 

Әліде бар арман. 

Тауып алып баланы, 

Қоқысқа тастай салған. 
 

Жеңіл өмір осылай, 

Бұл жаңалық тосындай. 

Осы айтылған сөзіме, 

Көріңдерші қосылмай! 
2016 жыл 

 

 

 

КӨРЕЙІКШІ   БАҒАЛАП 
 

Кекірейтіп кеудесін, 

Жоғары өзін санайды. 

Тіл қатуға ерініп, 

Тікірейіп қарайды. 
 

Асқақтатып аспанға, 

Бір кедергі тосқанға. 

Көкірек соқыр осы екен, 

Ұстатпайды қашқанға. 
 

Жамандап сөйлей береді, 

Пыс-пыстап сырттан күледі. 

Жайымен шайын ішеді, 

Біткенше шіркін өсегі. 
 

Қылт етіп те қалады, 

Жабылады қабағы. 

Алақанға құйған сынаптай, 

Ағып өтет ұстатпай. 
 

Біреуді сырттан жамандап, 

Кәсібін табар айлалап. 

Сонда өзін білмейді, 

Көрейікші бағалап. 
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ТЕҢЕУ   СӨЗДЕР 
 

 

Өзің қандай, оның сондай түрі бар, 

Көлеңкеңде бауырыңа тығылар. 

«Жалғызбын» - деп жаның жүдеп салмасын, 

Жалғыз жүрсең көлеңкең де жолдасың. 

 

Көшеде кездескендей күндесіңе, 

Жылы сөз таба алмадың тілдесуге. 

Тас жүрек, тентек тілің салды-ау менің, 

Қабаған ит байланған түсті есіме. 

 

Көресің бе «Қырсық қылған Құдайды», 

Жиырмадағы қартайдым деп жылайды. 

Сексендегі сүйемін деп жырлайды, 

Екеуінін гой-гойін кім тындайды? 

 

Мақал бар ғой о бастан, 

Құр айтпаған, ел тегі. 

Жуан шығар жуастан, 

Қойдың да бар тентегі. 
 

Ағайынның қайсы бабын табайын, 

Соны ойлаумен өтті менің көп ойым. 

Артық еттен арыласың арықтап, 

Көре алмайтын табалайды-ау ағайын. 
 

Ауру меңдеп бойда қайрат суалып, 

Ақ қағаздан бетер өңім қуарып. 

Дәрігерге келіп едім, ол тұрып, 

Ауруыңа бар-ма – деді күәлік? 
 

Күні жоқта гүл жетім, 

Гүлі жоқта жер жетім. 

Сөзі жоқта тіл жетім, 

Елі жоқта ер жетім. 
 

Туған жерді сүю парыз, 

Сүю үшін білу парыз. 

Қасиетін ұғү парыз, 

Күзетіңде тұру парыз. 
 

Ағады өзен уақыт жетегімен, 

Тау шөгеді уақыт өтегімен. 

Дос болады уақыт жігерімен, 

Ынтықтырады, тартады етегінен. 
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А Р Н А У Л А Р  

 

 

 

ӘШІМБЕТОВ   НҰРЖАН   КЕМЕРҰЛЫН   ҚҰТТЫҚТАУ 
 

1994 жыл еді,  

Тозығы шыққан замаң. 

Көшіп-қонған адам, 

Иен қалған үйлерді, 

Үйінді қылған замаң. 

 

Жас келсе іске,  

Кәрі келсе асқа. 

Нұржан Кемерұлы, 

Түсінді мұны. 

 

Кірісті жұмысқа,  

Осынысы дұрыста. 

Келтіріп қалпына,  

Ие болды алғысқа. 

 

Тағыңыз мықты болсын, 

Өрлеңіз өрге. 

Жақсылық жасадыңыз елге, 

Құдай берсін Сізге! 

 

Әулетін аман болсын, 

Іш-сырты мал-жанға толсын! 

Ананың берген батасы, 

Алланың ақ батасы болсын. 

 

Бата жерде жатпасын,  

Өрлесін өрге.  

Көреиік Сізді әрқашан төрде! 
9 ақпан 2017 жыл 
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БІЛІКТІ    КӨЗ    ДӘРІГЕРІ, 

БАҚЫТЖАН   МАРАТҰЛЫНА! 
 

Нағыз ұлысың қазақтың, 

Ата-әжелерді қуанттың. 

Ота жасап бәріне, 

Бірінең соң-бірін шұбырттың. 

 

Тәжірибеңді бағалап, 

Жүрдім Сізді жағалап. 

Сәті түсіп өзіңе, 

Жасаттым ота көзіме. 

 

Кішіпейілдің мінезің, 

Үлгі етіп жүремің. 

Бөлендің көпшіліктің алғысына, 

Құт береке сураймын табысыңа! 

 

Айналайын балам! 

Еңбегіңді бағалап, 

Кітабыма жазам, 

Осы болсын жақсылығым саған! 

 

 

 

ТАРБАҒАТАЙ   АУДАНЫ   АҚЖАР   АУЫЛЫНЫҢ   ТУМАСЫ 

ДӘРІГЕР   ШАҒАЛАҚОВ   ЕРМЕККЕ 
 

Алыстан елге оралып, 

Жерлестерің жүр қуанып. 

Қабылдауында болмаққа, 

Әйгілі едің аймаққа. 

 

Бағалап жатыр елің, 

Адалмен еткен терің. 

Қызықпайсың ақшаға, 

Адамгершілігін сенің. 

 

Көреалмаушылық бар қазақта, 

Қызғаныш отың жағатта. 

Бәрін көріп тұр Құдайың, 

Аллаға тапсыр сүрауын. 
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Еңбегің еселенсін, 

Халықтың бағына. 

Ешкім отырмайды, 

Ермектін, тағына. 
 

Әрқашан бол төрде, 

Батамды беремен менде. 

Алғысқа елің бөлейді, 

Биік шыңнан көреді. 
2017 жыл 

 
 
 

ИСКАКОВ    КЛИНИКАСЫ 
 

Халық үшін қамданған, 

Ақылбекке, бұл арман. 

Денсаулығы үшін халыққа, 

Ем бастады танытта. 
 

Науқастарды емдеуге, 

Медбикелер адалды. 

Күн- түн демей жүреді, 

Науқастардың  тірегі. 
 

Тазалығы айнадай, 

Жуып шығады айнала. 

Үш, уақыт тамағы, 

Үйіреді таңдайды. 
 

Екі аспазшы қыздар, 

Жалықпай ақ шыдар. 

Көп алғысын алады, 

Мейірлене қарайды. 
 

Сіздерге біз ризамыз, 

Ағыл тегіл батамыз, 

Алғыс алып  

Қуанып үйге қайтамыз. 
 

Татьяна Степановна 

Сізге де үлкен алғыс! 

Ауырудан жеңіліп 

Серпіліпте қалдық 

Жас баладай қуандық 

Үйімізге жиналдық 
28.01.2018 
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АҚЫН,   БАЙҒАЛЫ    ШОЛПАНҒА,   АРНАУ 
 

Бантик байлап шашына, 

Жүруші еді, анасының қасында. 

Бойжетіп міне, өсіпті, 

Жетпіске де жетіпті. 

 

Әрбір жастың өзіндік, 

Қасиеті болады. 

Қуанышы қойнында, 

Шолпан жан-ау, мойында. 

 

Елі үшін айтысып, 

Кем-кетікті сынайды. 

Маңдай терін сүртіп, 

Айтысты жұред күтіп.  

 

Құтты болсын жетпісің, 

Одан әрі жеткізсін! 

Алланың берген мерзімі, 

Ұзағынан болсын ендігі! 

 

Шолпан десең Шолпандай, 

Аспандағы ай қандай? 

Біздің Шолпан ұқсайды, 

Жаңа туған, жаңа айдай! 
2018 жыл 

 

 

 

АРАЙЛЫМҒА 
 

Тіл-ашарың құтты болсын Арайлым, 

Ата-ананың қуанышы баласы. 

Талпынысың болсын молынан, 

Келеді сенің қолыңнан! 

 

Сабақты оқы беске, 

Медаль қада төске. 

Атақты ғалым болсаң, 

Осы сенен тосам! 
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ЖИЕНІМ   НҰРЛАНҒА   АРНАУ 
 

Кеше ғана домалап, 

Жүрген қара ұл едің. 

Уақыттың шапшаңы, 

45-ке толды енді. 

 

Жиенім, әрі жасайбер, 

Ұзағынан болсын ғүмырың. 

Бақытты болып өссін, 

Назигүл мен екеуіңнің 

Арасында ұл-қызың. 

 

Армандаған тілегің, 

Лүпілдеген жүрегің. 

Нағашыларың тілейді, 

Ойнап-күліп жүргенді. 

 

 

 

 

ШҰҒАТАЕВ   АСПАНБЕККЕ   АЛҒЫС 
 

Қасиетің бойыңда арындаған, 

Санаңа құйылыпты жалындаған. 

Тіліңнің орамында өлең жырың, 

Халқыңның жырлайсыңғой ашып мұңын. 

 

Мен өзім тумасы едім Ақжарымның, 

Төркіндеп менде еліме барған едім. 

Қытайменен шекаралас Ақжарым, 

Толы малға жан-жағың. 

 

Дала конценті болады, 

Ағыл-тегіл қызыққой. 

Құйып тұр жаңбыр төпелеп, 

Үйтіп-бүйтіп той өтпек. 

 

Жиналып жатыр халық, 

Екі ақынды көрдік. 

Болады деп айтыс, 

Төрден орын бердік. 
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Елең еттім менде, 

Аспанбекті, айтқанда. 

Жерлесім менің, жерлесім, 

Төрге шықсың, төрлесің. 

 
Екі ақын қағысты, 

Ел жұртымен танысты. 

Алтын домбыраның иесі, 

Аспанбекке тиесі. 

 
Дулатып халық қол соқты, 

«Пародия» жасап, екі ақын. 

Әр ақынның атынан, 

Айтысты бұлар қатырған. 

 
Күлкіден халық қырылды, 

Қызықты айтыс бүгінгі. 

Есінен елдің қалмайды, 

Аспанбек, біздің айлалы. 

 
Алғысы көп халықтың, 

Өрлетеді өрге! 

Көпшіліктің бірімін, 

Алғыс айтам менде! 
18.02.2018 жыл 

 

 

 

СӘБИ   КЕЛДІ   ӨМІРГЕ.   ДИЯРҒА 
ТЕМІРЖАН   МЕН   КҮЛӘЙЫМНЫҢ   НЕМЕРЕСІ 

 

Қазақ еліне, 

Шабытым түсті меніңде. 

Қамқорлық жасайтын жеріне, 

Азамат, келді еліме. 

 
Ұзақ болсын ғұмырың, 

Талғамды болсын ұғымың. 

Биік болсын шыңы, 

Түсінетін болсын мұны. 
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Әлі-ақ, оқып жетерсің, 

Білім қуып кетерсің. 

Атаң менен әжеңе, 

Қайта айналып жетерсің. 

 
Ақылды бол Азамат, 

Ата-анаға бол қолғанат. 

Дәулетті де білімді, 

Өмірің болсың ғұмырлы 
24.04.2018 жыл 

 

 
 

ҚАРАҚАЛАДАҒЫ   АЙГҮЛІМЕ   СЫРҒА   САЛЫНҒАН КҮН 
 

Сырға салды құлаққа, 

Осы уәдеге тұрақта. 

Ата-ананы сыйлайтың, 

Жамандыққа қимайтын. 

 
Айака, біздің тектілі, 

Әрі іске ептілі, 

Әлі бала емес пе? 

Шақырыңыз кеңеске. 

 
Өмір деген алмалы, 

Ауыр тиер салмағы. 

Ата-енең қасыңда, 

Құлыным, Айака, жасыма. 

 
Тәрбиелеп, тәлімдеп, 

Әке-анаң өсірді. 

Атаң менен әжеңде, 

Танымал еді әлемге. 

 
Барған елге балдай, 

Жаңа туған айдай. 

Сүйкімді де, сәнді, 

Келіні бол мәнді. 
30.07.2017 жыл 
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1988  жыл  24  мамыр  күні  10-ші  сынып  бітірген  оқушыларым 

СОҢҒЫ   ҚОҢЫРАУ 
 

Жиналдық қоштасқалы міне бүгін, 

Көтеріңкі шығады менің үнім. 

Бірің қалмай мектептен қанат қағып, 

Қоңыраудың естідіңдер соңғы үнін. 
 

Балалықты тастандар, қоштасыңдар, 

Сағынып бір-біріңді достасыңдар. 

Көргенде бірге болған ұстаздарды, 

Сәлемің түзу болса, қуантады. 
 

Әркімнің мақсаттары өздерінде, 

Тілегің орындалар кездеріңде. 

Мендағы тілектеспін балаларым, 

Орындала берсе екен армандарың! 
 

Ешқашан ұмытылмас ұстаздары, 

Бір жүріп, бір өткізген қыспен-жазы. 

Қимаймын қиындықтар болсадағы, 

Кетесіңдер, мен қалам осындағы. 
 

Мұғалім қорғаушысы оқушының, 

Ұстаздар түсінеді мұның шынын. 

Бар жақсылық тілеймін балаларға, 

«Ұстаз» - деген, ұлы сөз адамдарға! 

 
 

 

ТУҒАН   ЕЛГЕ 
 

Көңіл құсын ұшырып алаңдаймын, 

Сағынып туған елге қарайлаймын. 

Иісі бұдақтаған түтінінің, 

Білдірер үй-ішімнің амандығын. 
 

Балалық, жастық шағым қалайда, 

Кішіпейіл туған елім санамда. 

Күш-қуат берер балаға, 

Туған елдей, қайдан болсын адамға? 
 

Ыстық маған торқалы топырағың, 

Еске алып өзім жалғыз отырамын. 

Ойнаған жалғыз аяқ қалды ізім, 

Қолымда нанымда бар жалғыз үзім. 
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КӨКТЕМ 

Күн шуағын аямаған, 

Анамыздай аялаған. 

Шіркін көктем, шіркін көктем, 

Ақ батаңды берсен екен. 

 

Дүние бір кеңігендей, 

Маужырайды түнгі аспан. 

Жастарда жүр қолтықтасып, 

Үнсізғана жымыңдасқан. 

 

Қорада у-шу мал төлдеп, 

Ішіп-жеуім көбейді. 

Азан-қазаң ауыл іші, 

Малға толы іші-сырты. 

 

Сай-саладан су ағып,  

Ағаштар бүршік жарады. 

Жануар-жәнтік су ішіп, 

Мәз болып олар тарайды. 

 

Көктемге жетер күн қайда, 

Жасаймыз біз, түрлі айла. 

Жер қыртысың, жыртамыз, 

Шыбыш-шіркейді құртамыз. 

 

 

 

БАС   ПАНАМ   ЖАЗ   БОЛҒАНДА   ТАУЫҚ   ҚОРА 
 

Үялам үйге келсе жолдас-жора, 

Япырай, түсінбейді басшыларың. 

Сондықтан мен оларды жат сынаймын, 

Неге мен жырға қоспай тартынамың. 

Ұстазбын, еш уақытта сатылмаймын, 

Үлесім, қосқандарым бар сияқты. 

Талапқа сай, қазіргі тиянақты, 

Қажыдым сурай-сурай өтінішпен, 

Қайтпайды басшыларым секірістен. 

Тағы да осы қора мекендеймін, 

Несіне әуреленіп секендеймін?  
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АУЫЛЫМ 
 

Той-думанда жүреміз, 

Ішіп-жеуіміз мол. 

Әндетіпте кетеміз, 

Іздегеніміз сол. 
 

Көтереміз көңілді, 

Ұзартады өмірді. 

Ауылды-жер егінді, 

Шелектеп жаңбыр төгілді. 
 

Балалар салат сайран, 

Оларда жоқ арман. 

Бала көңілі таза, 

Көп ойнайды жазда. 
 

Табиғаты қандай, 

Төсеген дей кілемді. 

Жағалауы гүлді, 

Өзендері сулы. 
 

Ауылы сәнді, 

Ұшып-қонған құстар. 

Өріс толы малы, 

Той-думанға құштар. 
 

Ақсақалдар білекті, 

Ауылына тіректі. 

Бата бере алмайды, 

Осы адамды жүдетті. 

 

 

 

ЖОЛЫН   КЕСІП   КЕТПЕЙІН 
 

Мен қазақтың қызымын, 

Қоя берген бұрымын. 

Қысқартамын тілімді, 

Қызымың мен білімді. 
 

Үлкендерім киелі, 

Сөздеріде жүйелі. 

Алдарынан өтпеймін, 

Жолын кесіп кетпеймін. 
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Көңіліне қараймын, 

Әке-анамдай санаймын. 

Колымнан келсе жақсылық, 

Мейрімді жандаймын. 

 

Алсам деймін батасын, 

Кешірер жастық қатесін. 

Ашылса екен жолым, 

Өрлесе екен ойым. 
28.08.2018 жыл 

 

 

 

АҒАЙЫН   ТУЫСТАН   БЕЗГЕН! 
 

Ақша болса қалтаңда, 

Орындалар ойыңда. 

Алмасыңды аласың, 

Қандай өмір қалайсың. 

 

Ашық аспан астынан, 

Шалқып жүріп басасың. 

Татпасынды татасың, 

Нықтап аяқ басасың. 

 

Төрт-түлігін түгел, 

Шертіп өмір сүресің. 

Көтеріліп кеудең, 

Ағайын-туыстан безген. 

 

 

 

ӨМІР   СЫН! 
 

Келген күннен өмірге, 

Шырылдап жерге түскеннен 

Сында бірге келеді, 

Қалқиған құлақ дегенді. 

 

Ата-анасы отырар, 

Мәз болып күліп балаға. 

Нағашы жұртқа тартыпты, 

- Деп әңгіме ағытты. 
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Көз қарасын қарашы, 

Аумағандай әпкемнен. 

Қысып-қысып сүйейін, 

Тіл көзден аулақ тілейін. 
 

Осылайша мәз болып, 

Отырады оңаша. 

Қылығын көрсе тағы да, 

Мақтап сөйлейді ағыла. 
 

Тілі шықса былдырлап, 

Тағы мәз болып қаламыз. 

Бал-бұл жанған түрінен 

Атаңа тартқан көзіңнен.  
 

Тағы сөйлей ағытты, 

Мақтап-мақтап қағытты 

Жығылып-сүрініп жүргенде, 

Іздейді жіп күрмеуге. 
 

Атадан қалған мұра, 

Үлкендерден сұра. 

Тұсауыңды кесейін, 

Ала жіпті есейін. 
 

Ала жіпті кескен соң, 

Тәй-тәйлап жүре бастайды. 

Қуанып бәрі мәз болды, 

Қуаласын той-тойды. 
 

Анда-мұнда секіріп, 

Бала ойнай бастайды. 

Анасы сондай болатын, 

Биіктен секіріп жүретін. 
 

Аумаған Атасы 

Сөзімнің жоқ қатесі 

Құйып қойған өзі 

Ұқсап та тұр сөзі. 
 

Осындай сын өл-өлгенше қалмайды, 

Мейлі тоқсан, жүзге кел  

Көріңе бірге кетеді 

Қысқартайын түсінгенге, 

Осыдағы жетеді.                         
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КӨҢІЛ   КҮЙ 
 

Ойым онға бөлінді, 

Көңіл-күйім көңілді. 

Ұзағынан берсе өмірді, 

Жазам тұрып жеңімді. 
 

Қуантып күй тартайын, 

Кеудеден жалын шығарып. 

Домбырам менің демеушім, 

Бұлда берет кеңесін. 
 

Жалығып кейде отырам, 

Қалам алып қолыма. 

Құдай берсе жазайын, 

Ақ қағазды толтыра. 
 

Қызыққой адам өмірі, 

Тоймайды ғой көңілі. 

Кейде солып, кейде толып, 

Отырам солай тоңып. 
 

Кейде жарқын жүзім, 

Жақсара түсет күнім. 

Алда қандай толқын, 

Бармын ба, әлде жоқпын ба? 
13 шілде 2017 жыл 

 

 
 

АҚИЫҚ   АҚЫН   ЕМЕСПІН 
 

Жарық дүниеден кеткенше,  

Өлең жазып өтейін. 

Өлеңім қалсын артымда, 

Сыйлаймын қазақ халқына! 
 

Ақиқ ақын емеспңін, 

Іш тарларға кездестім. 

Шығаруға жарыққа, 

Қаражат керек айыппа? 
 

Тірегің болса артыңда, 

Шалқып жүріп басасың. 

Болсадағы қателік, 

Желіп жүріп өтерсің. 
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Әттең-әттең дүние-ай, 

Бір-бар, бір-жоқ қайтерсің. 

Саналы ғұмырыңа өкініп, 

Әттеген-ай деп өтерсің. 

 

Ақшаға келіп тірелер, 

Ақшасыз адам жүгенер. 

Қалам алдым қолыма, 

Өлең келді тағыда, 

Түсірейін қағазға, 

Тыныштық болсын мағанда! 
2017 жыл 20 желтоқсан 

 

 

 

АДАМНЫҢ   БАР   КИЕСІ  –  ТӘРБИЕСІ 
 

Ақ сақалды қария, 

Ағын судай дария. 

Есіне түссе жылайды, 

Бақытты сол бір жанұя. 

 

Ойына алды жұбайын, 

Қорған болған ылайым. 

Ажал бірақ, ап кетті, 

Жазған соң, солай Құдайым. 

 

Жасқа толып жанары, 

Келінге күні қарады. 

Тойдырмай тұр келіннің, 

Табағы емес, қабағы. 

 

Ол аңсаған қайда бақ? 

Ауып кетті-ау, тайғанап. 

Иіскей алмай қаймықты, 

Немересін аймалап. 

 

Ұшқан бақ қалай қонады? 

Қарт жүрек соған тоңады. 

Тәлімі нашар келіннен, 

Туған жан қалай оңады? 
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Келін де бір күн қартаяр, 

Ақ жүзінен нәр таяр. 

Билік кетсе қолынан, 

Басқалар оған шалқаяр. 

 

Қуарған сәтте жасыл бақ, 

Кәріні жүрме жатырқап. 

Бұл дәурен баста тұрмайды, 

Ұмытпа соны, жас ұрпақ! 

 

Кеңісін, жастар, өрісің, 

Тәрбиең болар жемісің. 

Атаңа, қалқам, не қылсаң, 

Алдыңнан шығар сол ісің.   

 

 

 

НЕ   АРТЫҚ? 
 

Жалаңаш жалпы жарлыға, 

Жарқыраған жаз артық. 

Берекесіз тобырдан,  

Бірлігі күшті аз артық. 

Сырын білмес аққудан, 

Сырлас болған қаз артық. 

Айғайласқан ашудан, 

Сыпайы айтқан сөз артық. 

Қайындағы күйеуден, 

Қарғы таққан тазы артық. 

Жетім менен жесірге, 

Көмектескен ел артық. 

Ел намысын ақтаған, 

Еңіреген ер артық. 

Еріксіз түскен еңістен, 

Еңбектеп шыққан өр артық. 

Қорлықпен өткен өмірден, 

Азабы жоқ көр артық. 

Батпағы көп көлдерден, 

Бұлағы бар сай артық. 

Қамшылатқан шабаннан, 

Өзі жүрген тай артық. 
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Ас болмайтын жасықтан, 

Бір жапырақ нан артық. 

Ақ күмбездей үйіңнен, 

Бір шыбындай жан артық. 

Алтын менен күмістен, 

Алдыңдағы мал артық. 

Жаманмен жолдас болғаннан, 

Жалғыз жүрген өзі артық.  

 

 

 

БӘРІ   МЕНІҢ   ТУЫСЫМ 
 

Өмір, өмір, өмір-ай,  

Ағайын-туыс жауыңдай. 

Кейде сыртын, кейде ішін, 

Береді-ау шіркін япырай. 
 

Ойландырар заманның қилы-қилы сырлары, 

Кіп-кішкене жүрекке соның бәрі тұнады. 

Адамдықта, аңдықта көк қағазға бағынған, 

Толып тұрса қалтаңда бәрі сені сағынған. 
 

Ей, ағайын, ағайын, сыйласатын өзіңсің, 

Озып шықсам етектен тартатын да өзіңсің. 

Жазатайым қуансам, қуанасың сен бірге, 

Қазекемнің осындай, әдеті бар дәл бізде. 
 

Реніш болса өзіңді, аяйтыңда туысың, 

Жек көреді тағыда, жақпай қалса бір ісің. 

Неге екенін білмеймін, бәрі міне осындай, 

Ақта, қарада қылады, барлығы менің туысым. 

 

 

 

ТУҒАН   ЖЕРІМ   АҚЖАРЫМ 
 

Мен білмейтін Ақжарым барма сырың? 

Отырмын жазайын деп арнап жырын. 

Тауың менен тасыңды елестетсем, 

Көңіл-күйім болады, бейне көктем. 
 

Мал жайлып, сарқырап суы аққан, 

Талай, талай су ішкем сол бұлақтан, 

Ойнап жүріп шіркін-ау, суға түсіп, 

Ойда жоқта, қалғаным, бар түншығып. 
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Қызы едім малды ауылдың еркелеген, 

Тұрушы ем мал өрісте ертеменен. 

Шықпайынша, малдары жайлауына, 

Күнде, жерде жылынып көктемеген. 

 

Шіркін-ау, әкем, атта мен жаяумын, 

Тау-таудың арасында мал жаямын. 

Ойлаймын сонда қалай шаршамадым? 

Сірә болар, жастық шақ, балалығым. 

 

Ақжарым, Қытай менен шекаралас, 

Айғайласам естілер даусым рас. 

Малдары, малымыз бен араласып, 

Солайша түруші едік хабарласып. 

 

Бір күні еріп шықтым қой бағуға, 

Күндегідей мен жаяу, әкем атта. 

Ақ боз аты, солдаттың кезігіпқап, 

Ұстап алып, мінгізді, әкем, ноқта. 

 

Мінгенім-ақ сол еді алып қашты, 

Әкемнін құлағымда дауысы қапты. 

«Құшақта мойынынан» дегені бар, 

Жатып алдым құшақтап, әке сөзі ойымда. 

 

Соныменен білмеймін не болғанын, 

Ажалдын жоқтығына мен куәмін. 

Жан-жағыма қарасам, көзімді ашып, 

Мен аман, әкем отыр, шашу шашып. 

 

Қайта айналса сол уақыт, 

Сағынғандық деп сеземін. 

Күбірлеумен осылай, 

Талай жерін кеземін. 

 

Өткенді еске түсірсем, тебіренер жүрегім, 

Әке, шешем еді ғой, сол кездегі тірегім. 

Балалық шақта сезбедім, бұл жалғаның өтерін, 

Өмірімді, осылай толғап, толғап кетермін.  
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ПАЙҒАМБАР   ДЕГЕН   КІМ? 
 

Аллаһ жақсы адамдарды қалайды, 

Жақсы іс әрекет жасағанын қолдайды. 

Бәрінін дінді қолдауын сурайды, 

Басқаратын өте жақсы адамды таңдайды. 

 

Пайғамбар айналасына үлгілі, 

Жақсылыққа жаны құмарды. 

Өтірікке жаны қас, 

Дін жолына өзі бас. 

 

Аллаһ Пайғамбарларына хабарлайды, 

Дінге шақырды талайды. 

Ұлы жаратушы дінін, 

Бір кісідей қабылдап отыр бүгін. 

 

Алғашқы Пайғамбарым Адам ата, 

Сөзімде жоқ ешбір қате. 

Жиырма бес Пайғамбар аталды, 

Соңғы Пайғамбар Мұхаммед екенді. 

 

 

 

КӨЗДІҢ   ЖАСЫН   КӨЛ   ҒЫЛЫП 
 

Көздің жасын көл ғылып, 

Жылап отыр қарт ана. 

Шалы да бар қасында, 

Бекер босқа жасыма. 

 

Күн көрсетпей баласы, 

Әбігерге түсірген. 

Жылап отыр анасы, 

Безбүйрек пе баласы? 

 

Дел сол болып бастары, 

Қалды ғой, аз-ақ жастары. 

Көмек қандай береді? 

«Айтуға оңайға» келеді. 
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КӨҢІЛ   КҮЙ 
 

Қара жердін қойны,  

Тойдым, болдым демейді. 

Жастарды басып баурына, 

Қуанды тағы жер ана. 
 

Өтеді уақыт зулап, 

Сізбен, бізге біленбей. 

Алам деп келсе жаныңды, 

Амалың бар ма төзбей? 

 

 

 

ТІРЕГІМ   ХАЛҚЫМ 
 

Қандыр, қандыр үйқыңды, 

Қанса үйқың біртүрлі. 

Жадырайсың жайнайсың, 

Өз ортаңда қайнайсың. 
 

Көңлің соғар бәріне, 

Қанды үйқың әрине. 

Жұмысқа да барасың, 

Жан-жағыңа қарайсың. 
 

Көңілдісің біртүрлі, 

Ән оралар әртүрлі. 

Көзің шайдай ашылды, 

Күш қуатың тасыды. 
 

Жайдарланып мінезің, 

Лүпілдейді жүрегің. 

Болса, халқым тірегім, 

Ұшқандай көпте жүремін 
30.12.2014 жыл  

 

 
ӨЗІ   АҚЫЛДЫ   БОЛАДЫ  

 

Жігіттері қазақтың, 

Моп-момақан қозы-дай. 

Не айтсада әйелі, 

Бәрінеде көнеді. 
 

Таусылғанша шыдамы, 

Басын изей береді. 

Жағынам деп әйелге, 

Ақылменен келеді. 
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Шыдамы әбден біткенде, 

Ақыл-ойдан тозады. 

Еріксіз ішіп арақты, 

Ашуын солай тарытты. 

 

Айғайға басып әйелі, 

Алқаш, деп айғай салады. 

Еркекті бұзып осылай, 

Өзі ақылды болады. 
2015 жыл 

 

 

 

СУЫРЫП   АЛАР   ЖАНЫҢДЫ 
 

Ат шаптырым өмірің, 

Ойласаң жүдер көңілің. 

Қартайып-ақ қалдың, 

Өткенді ойлап жаздым. 

 

Белгісіз мынау дүние, 

Бауыр бастың үйіңе. 

Жастық шақты ойладың, 

Кемшіліксіз тойладың. 

 

Ата-анаң қасыңда, 

Не ойлайсың расында? 

Бәрі дайын алдыңда, 

Не түйесің жадыңа? 

 

Өткен қайтып келеме? 

Көйлегің жақын денеңе. 

Болжамадың алдыңды, 

Не жасадың жағымды? 

 

Қозғамашы тағыңды, 

Қинамашы жаныңды. 

Кейбіреулер алымды, 

Суырып алар жаныңды. 
16.01.2015 жыл 
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ЖІГІТТЕ   ҮШ   АСЫЛ   МІНЕЗ   БОЛҒАНЫ   ЖӨН 
  

Шыншыл болсаң қол жетпес 

Шыңда өскен шынарсың. 

Адал болсаң аңқылдақ 

Ізгілікке құмарсың. 

Әділ болсаң ақ жарма 

Жақсы іске билік қыларсың. 

Ас - өмірдің арқауы, 

Тірлікке берген мәңгі нәр. 

Су өмірдің өркені, 

Тамшысы шөл қандырар. 

От - өмірдің өзегі, 

Мұздағанды жандырар. 

Біріншісі - денсаулық, 

Екінші байлық - еңбегің. 

Орантатын бақша - бау. 

Үшінші байлық - дос, туыс 

Олар барда алмас жау.  

 

 

 

ДҮНИЕНІҢ   ЫСТЫҒЫ-АЙ 
 

Шыбын жаның шұрқырап, 

Етсем еңбек дегейсің. 

Адалдығын ойларсың, 

Терең ойға бойларсың. 

 

Ащыға да, тұщыға да барарсың, 

Дүниеге көзің тоймай қарарсың. 

Жаудыратып көзіңді, 

Жинап-теріп аларсың. 

 

Отқа да, суға да барасың, 

Дүние шіркінге қарайсың. 

Тойымдық болмас көзіңде, 

Қызықсың жігіт өзің де. 

 

Адамның бүйрегіндей сезіндірдің, 

Сәні жоқ сенсіз өмірдің. 

Алған үстіне, алсам деп, 

Қарамай арға, тереңге түсіп көмілдің. 
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Арсыздықпен, алдап арбайсың, 

Майлап тілді сайрайсың. 

Қуантып мен сияқты аңқауды, 

Қатырып тұрып алдайсың. 
 

Дүние неткен ыстықсың, 

Алааяқтар қысылсын. 

Түйені түгімен жұтсаң да, 

Түспей-ақ, тұрсың-ау құрсауға. 
 

Құтылмассың қашсаң да, 

Күәгер-ғой аспан да. 

Жерде, көлде, айда,   

Тығыласың енді қайда. 
 

Дүние жақын адамға, 

Есептеп алшы санаңа. 

Түкті сезбейтін сәби де, 

Күлімдеп салады әніне. 
 

Қайда барсаң, дүниеге тоймассың, 

Сабырлық сақтау қоймассың. 

Үлкен де, кіші кезіксе, 

Аларсың, асырып айласын. 
 

Адамзаттың дүниеге құмары, 

Шам жаққандай, шырағы. 

Олжа болып, оралса-ғой тосындай, 

Ала берсең үсті-үстіне осылай. 
 

Ала берсең қанағатсыз тоймассың, 

Ей, адамдар, ар ұятты ойларсың. 

Қаралы дастархан жайылса, 

Тықпылап одан да аласың. 
 

О, дүние, дүние, 

Нәпсісі адамның тоя ма? 

О, дүниелік болғанда, 

Сонда ғана қоя ма? 
 

Түрмеге де жабасың, 

Асырасың айласын. 

Болмайды ғой, болмайды, 

Жын-сайтандар қолдайды. 
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Нәпсіңді жи алааяқ, 

Бұл әдетің жаман-ақ. 

Алла алдына барғанда, 

Қойылар сұрақ саған да. 

 

Дүниені айтып толғайсың, 

Тарқатып шерді қозғайсың. 

Үсті-үстіне алсаң да, 

Қанағат жоқ қоймассың. 

 

Дәм-тұзың таусылар, 

Дүниең артта шашылар. 

Жұмылып сонда көзің, 

Сезбей де қаларсың өзің.  

 

 

 

БІЛГЕНІ   ОСЫ   ҒОЙ  ДЕП   БАҒАЛАДЫМ 
 

Жолдастан дұшпаным көп көре алмаған, 

Жоқ болса еш нәрсесін бере алмаған. 

Іш тарлықпен сыртыңнан сөйлегені, 

Мазалап тыныштықты кетіргені. 
 

Күндесті дәм тұзыма тапсырамын, 

Кеше жолдас бүгін жау аһ ұрамын. 

Бүкіл елді арқалап жүргендейсің, 

Өзіңнен сұрайыншы, сонда кімсің? 
 

Жаман жәутік адам деп көз ілмейсің, 

Жоғарыға, бүрсеңдеп жүгіргейсің. 

Алды-артыңа ойлап бір қарасаңшы, 

Белгілі ғой сенің де шама-шарқың. 
 

Оқып алсын әр әйел, керегін түйсін өзіне, 

Түсініп оқы өлеңнің, әрбір айтқан сөзіне. 

Беталды есіп сөйлемей, ақылыңды сал тезіне, 

Кім қалай да, кім қалай, көреміз ғой кезінде. 
 

Алдыңа түсіп кетсем ей, қарағым, 

Сыр болып жата берсін сол баяғың. 

Іші тар, ақылы аздау әйелдерге, 

Білгені осы ғой деп бағаладым. 
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ТІРШІЛІК-АЙ,   ТІРШІЛІК 
 

Пырпырлаған торғайым, 

Неге жерге қонбайсың. 

Келе қойшы қасыма, 

Өзіңді мен қорғайын. 
 

Қалықтап ұшып кетесің, 

Қайта айналып жетесің. 

Не іздейсің білмеймін, 

Түсіне алмай жүргенім. 
 

Шырылдаған торғайым, 

Аялайым, қорғайым. 

Әрбір жанның иесі, 

Бар да шығар арманың. 
 

Тіршілік-ай, тіршілік, 

Өмір сүру бір күндік. 

Бармысың, ертең, жоқпысын, 

Оның өзін кім білсін. 

 

 

 

ҚАЙДА   КЕТІП   БАРАСЫҢ? 
 

Темекі тартқан қыздар-ай, 

Түрлерің суық ызғарлай. 

Не басыңа күн туды, 

Жүрістерің бір түрлі. 
 

Құшырланып сорғаны, 

Орындалғандай арманы. 

Әдет болып кеткені, 

Айта алмайсың өкпені. 
 

Қайран, қайран қыздар-ай, 

Әдебің неге бұзылды? 

Достарыңда қасыңда, 

Қиынды мен жиынды. 
 

Тартқанда мәз боласың, 

Түсінбейсің аласын. 

Түтін сасып өздерің, 

Қайда кетіп барасың? 
22.01.2015 жыл 
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ТАҢ   ҚАЛМАҢЫЗ   (НЕШЕ   ТҮРЛІ   АДАМ   БАР) 
 

Елеңдеген жігіттің,  

Әйелі жақсы болар ма? 

Бір жақсыға, бір жаман, 

Айтқаны дәл болар ма? 

 

Күйеуін қатты сыйлаған, 

Бетіне қарсы келмеген. 

Осындай малғұн жігітке, 

Тиді екен қандай үмітпен. 

 

Үй тұрмысын талдайық, 

Екі бөлмелі үйде. 

Иті, балық, тоты құс, 

Өздері үшеу, тұрып жатты осылай. 

 

Істейді жұмыс тағы да, 

Әйелді берген бағына. 

Даланың, үйдің жұмысы, 

Алыста екен туысы. 

 

Осы шаруа батты ма, 

Қара ағыштай қаты да. 

Қалды жатып ауырып, 

Жасы көзден ағылып. 

 

Жанына қатты батса да, 

Аурухана алмайды. 

Жаңаша заман осылай, 

Шыда осы тосын жай. 

 

Кезегімен достары, 

Қаратып жүр әкеліп. 

Қарамайды байы, 

Сұрамайтта жәйін. 

 

Осындай жігіт кезіккен, 

Сорың сенің бес елі. 

Жаныңды қинаған тұрмысың, 

Мұндай жігітің құрысын. 
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Күйеу сонда сөйлепті, 

Өз ақшаңа емдел. 

Ақшама менің тиме, 

Санап жүремін күнде. 

 

Солай байы ақырды, 

Жындарын солай. 

Надоел болдым саған, 

Керегін жоқ маған. 

 

Осыны сезген анасы, 

Ешкіммен жоқ таласы. 

Қолына алды немересі мен қызын, 

Көргісі келмейді, күйеу жігіттің жүзін. 

 

Өзі жұмыстан келгенше, 

Иті отырат дәретке. 

Көрінген жерге, диванға, 

Жануар ғой ес бар ма. 

 

Тоты құс пен балық та, 

Келе алмады қалыпқа. 

Бұлардағы айғайлап, 

Түседі ғой сайысқа. 

 

Осылай миы ашиды, 

Әйелдің қадырын білмеген. 

Өзіңе қалды жұмысың, 

Түзелер енді тұрмысың. 

 

Жатса өзі ауырып, 

Үйден тасит тамақты. 

Аурухананың тамағын, 

Ішпейді бұл қарағым. 

 

Осындай ерке байғы, 

Тәрбие берген анасы. 

Келінге ұрсып кетеді, 

Ауруың сенің кеселді. 
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Басы қатты байдың, 

Кеткен жүдеп өзі де. 

Қайта, қайта барады, 

Ішуге жоқ тамағы. 

 

Сауыққан жоқ әлі, 

Кетпекші алып әйелін. 

Басына түсті ауырлық, 

Керек болды қалыңдық. 

 

Ақылсыз еркек осылай, 

Қадірін әйелдің білмеді. 

Есіңді жи, сұрұпта, 

Келіп қалдың қырыққа. 

 

 

 
ӨЗІ   ҚАЛАР   ЖЫРАҚТА 

 

Сағат сайын өседі, 

Азық-түлік бағасы. 

Бағасы жоқ кешегі, 

Қымбаттады деседі. 

 

Құныққан ғой ақшаға, 

Имандылық білінбес. 

Бірін екі етсем деп, 

Келіседі жүгендес, 

 

Оларға халық керек пе? 

Кеудесі толған жел өкпе. 

Халықты қанап жатқаны, 

Осы болар мақтаны. 

 

Бірін-бірі өлтіріп, 

Кебенесі кебеді. 

Заңда жұмсақ біракта, 

Қалар өзі жырақта. 
2011 жыл. наурыз 

 

 

 

 



 113 

ЖАЛҒЫЗЫМДЫ   АНАСЫНА   ТАПСЫРДЫМ 
(САБЫРЛЫҚ   КЕРЕК   ЕДІ) 

 

Тірідей бала-шағадан 

Айрылу оңай болып па? 

Сенделіп неше жыл жүрдім, 

Қызығын қимай баламның. 
 

Қиналып жүрдім осылай, 

Үмітімді өшірмей. 

Бүйірден қысып шайтандар, 

Түсіріп торға қайқаңдар. 
 

Арақта іштім ашынып, 

Амалым кетті таусылып. 

Сүйген жарым осылай, 

Сыр білдірді тосындай. 
 

Соттасатын келді күн, 

Жалғызбын үйде басты мұң. 

Амалым жоқ таусылып, 

Көрдім жіпке асылып. 
 

Осылай жан тапсырдым, 

Қайғы басып асқындым. 

Қимай-қимай жалғызды, 

Анасына тапсырдым. 
 

Құмарлыққа кірістім, 

Ойламай алды-артымды. 

Құштарланып тосындай, 

Өзімді құрттым осылай. 

 

 

 

АДАСЫП   КЕТІП   БАРАСЫҢ! 
 

Мекендеген жер үстін, 

Неше түрлі адамдар. 

Құлақ түріп көңіл қой, 

Ей ағайын жараңдар. 
 

Бір еркекке екі әйел, 

Таңсық емес еді ғой. 

Бір әйелде неше еркек, 

Естімеген елде көп. 
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Сұмақай әйел құтырды, 

Жанұяны ықтырды. 

Іріткі салып бұларға, 

От салды ғой араға. 
 

Сұйтіп тұрып Құралай, 

Жан ұяны тоздырды. 

Алып қашып күйеуді, 

Қармағына қондырды. 
 

Сырлары көп өмірдің, 

Айлалап та алатын. 

Жүз грамм ішсе еркектің, 

Басы айналып қалатын. 
 

Міне еркектің осылай, 

Айналды басы япырай. 

Жанұясын тастап, 

Жаңа өмір бастап. 
 

Еселеп еңбек табылды, 

Ашылды әйел қабағы. 

Мүгедек күйеу үйінде, 

Оның халі не күйде. 
 

Үйдегі байға бармады, 

Ол шаруадан, қалғанды. 

Баспана соныкы болған соң, 

Ұзаққа кете алмады. 
 

Заманыма таң қалам, 

Жан сақтаудың айласы. 

Біреудің байын алғанда, 

Бар ма екен пайдасы. 
 

Саудасы бітті еркектің, 

Дұғалады білемін. 

Басы айналып бір түрлі, 

Сөніп барат үміті. 
 

Байғұстың кетті есі ауып, 

Үйіне барса қайтадан. 

Не болғанын білмеді, 

Кеттіме әлде жынданып. 
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Көрсе қызар еркектер, 

Кімді көрсе сол болды. 

Арманы бар тілектер, 

Қараңғы түнек күн өтер. 

 

Жан ұяңдай өзіңнің, 

Қайдан ғана табасың. 

Көрсе қызар еркектер, 

Адасып, кетіп барасың. 

 

 

 

* * * 

Жазылған әр өлеңнің, 

Ырғағы бар айтылар. 

Ырғағын таппай оқыған, 

Өлеңнің құтын қашырар. 

 

 

 

ТОЛҒАУ 
 

Өмірдің бәрі қорқыныш, 

Болмасын соңы өкініш. 

Неше түрлі нақылдар, 

Беретін көп ақылдар. 

 

Қамшының сабындай өмірің, 

Жүдейді соған көңілің. 

Терезеден кіріп, есіктен шығады, 

Қол бұлғап саған тұрады. 

 

Бес күндік бұл, қу жалған, 

өмірдің бәрі арман. 

Айтпай-ақ саған келеді, 

Сыбағаңды береді. 

 

Қорықпайтын кезің бар ма? 

Айтып саған берейін. 

Қатты соққан дауылдан, 

Жүрегім содан ауырған. 
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Электр сымы үзіліп, 

Кетерме өмір бұзылып. 

Өрт деген тілсіз, бар жауың, 

Кетер, өртке мал жаның. 

 

Қалың жауған қардың, 

Тасқынынан қорқасың. 

Су астына үй қалса, 

Өмірің болар далбаса. 

 

Көп ұлтты елміз Құдай-ау, 

Ши шығып кетсе қайтесің? 

Шет елде көп өзгеріс, 

Адам айтса, төзгіссіз. 

 

Президентті сайлау, 

Бұл да, көңілді аулау. 

Сайланып қалса жаңадан, 

Кете ме, жаңылып амалдан. 

 

Баладан да қорқасың, 

Шолыс басып кетеме! 

Уайымсыз, қайғысыз, 

Арманына жете ме? 

 

Келінге де қарайсың, 

Оныдағы алдайсың. 

Түймесінші қабағын, 

Дайындасын тамағын. 

 

Қызыңды да ойлайсың, 

Қалай тұрып жатыр деп. 

Тіл табысып өздері, 

Күлімдеп турса көздері. 

 

Немереңді де қолдайсың, 

Тәрбие қалай болады? 

Жығылмай, сүрінбей жетсе, 

Азамат болып кетсе. 
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Байыңнанда қорқасың, 

Ішіп алып арағын, 

Үйге келіп тағы, 

Шығарады ойранын. 
 

Дем алайын үйқтап, 

Бастан бәрін шығарып. 

Серпіліп бір жатайын, 

Өзімше бір қуанып. 
 

Түрлі-түрлі түс көріп, 

Атырасың таңыңды. 

Шаршап тағы турасың, 

Қайсы бірін ұғасың. 
 

Он сегіз мың ғаламды, 

Табындырған Тәңірім. 

Қолдай көрші бір өзің, 

Жатпай-тұрмай тілеймін. 
 

Бір Аллаға жылаймын, 

Шын ниетпен сұраймын. 

Жаратқаным сездің бе? 

Жалынамын өзіңе. 
2011 жыл 28 наурыз 

 

 

 

ӨМІРІН   ӨТЕР   ТҰМАНДЫ 
 

Қорқыныш жылаумен, 

Өмірге де келесің. 

Жалғастырып өмірді, 

Көрешекті көресің. 
 

Қандай қызық жалғанда, 

Құмартамыз сонша біз. 

Келіп, кетіп жатады, 

Бәрі соның арманда. 
 

Тіршілікте жарысып, 

Астан-кестен боласың. 

Тиын-тебен жинасаң, 

Соған мәз боп қаласың. 
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Алданышы өмірдің, 

Осы емеспе тіршілік. 

Түсіп кетсең алға, 

Көре алмайды күншілдік. 

 

Өмір тәтті осымен, 

Көңіл кетер көшімен. 

Бір қуанып, бір салқын, 

Әкетер әркім ісімен. 

 

Ісің жүрсе алға, 

Риза бол барға. 

Тағы, тағы өмірге, 

Қуаныш толар көңілге. 

 

Бір жақсылық, бір жаман, 

Күнелтеді-ау бұл адам. 

Уақыт өзі кінәлі, 

Өмірің өтер тұманды. 
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1980  ЖЫЛ.  КЕҢЕС   ҮКІМЕТІНІҢ   ТҰСЫҢДАҒЫ   ӨЛЕҢІМ 

 
 

 

АНАМА  
 

Еске алам өз анамды мейрамында, 

Сөйлесем күбірлесіп оңаша ойда. 

Шіркін-ай, балалықты ойлағанда, 

Анашым, турғандай-ақ қарсы алдымда. 
 

Тамақтың дәмдісі баласына, 

Қыздар-ау, осы сөзге нанасың ба? 

Сүт бетінде, қаймақты маған берді, 

Ананың қасиетің сездің бе енді? 
 

Ақ сүтің ой бойыма, күш береді,  

Қайда жүрсем, мейрімің демейді. 

Ана болып, аналықты сездім бе? 

Балаларым жандарым жаным бірге. 

 

 

 

САТУШЫҒА   ДЕГЕН   ӨЛЕҢІМ 

КЕҢЕС   ҮКІМЕТІНІҢ   ТҰСЫҢДА   АЗЫҚ-ТҮЛІК   ТОВАРЛАРҒА 

ТАРШЫЛЫҚ   ЕДІ 
 

Қоймада жатырмын, 

Құрт-құмырсқа жақыным. 

Шығаршы мені жарыққа, 

Жолың болсың жарқыным. 
 

Ал сатушы ойланда, 

Складқа дереу бар. 

Не пайда, тығып қойғанда, 

Көпшілік көрсін онанда. 
 

Орап салып сумкаға, 

Тығып беріп турасын. 

Осы жаман әдетті, 

Айтшы қашан қоясың? 
 

Таңыстық пен тамырлық, 

Бізден қашан арылар? 

Арамыздан осындай, 

Арамзалар табылар. 
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Кеуделерін көтеріп, 

Кей сатушы жүреді. 

Өзін-өзі сезініп, 

Қүдіреттей көрініп. 

 

Не істейсің дегендей, 

Жең ұшынан бергендей. 

Бұл ғана емес қылмысы, 

Тағы да бар туысы. 

 

Қайта құру осылай, 

Шапса, балта тамырға. 

Тығып беріп жүргенің, 

Жойыла көзі тағыда. 

 

 

 

АЛҒАШҚЫ   ҚОҢЫРАУ 
 

Жаздым өлең, жүрегімнін төрінен, 

Жас жеткіншек түсінеді кейіннен. 

Гүл шешегі, асқар тауы қасында, 

Жиналыпты аналардың кәрісі де, жасы да. 

 

Аула толы қуанышқа бөленген, 

Барлық дәулет өміріне кенелген. 

Мына турған бөбектердің көркінен, 

Табиғатта сұлулыққа бөленген. 

 

Бал-бұл жанған, тілдерінің қызығы, 

Әр ананың, өмірінің тұнығы. 

Естіп турып, күлкісіне, көркіне, 

Жеткендей бір, арман тілек еркіне. 

 

Алғашқы үнін, қоңыраудың естідің, 

Естімеуге қақысы жоқ ешкімнің. 

Он жыл өткен қоңыраудың дауысы, 

Сағымдай-ақ, өте шығып кеткенін. 
 

Қолыңа әкеп, әліппені ұстатты, 

Баласындай бір сезімге ұқсатты. 

Соның бәрін үйрететін ұстазың, 

Тұлға етіп, жүрегіңе ұстарсың! 
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ТҰҒАН   ЖЕР 
 

Сағындырған туған жердің самалы, 

Қандай ыстық туған жердің адамы. 

Балалық бал-дәурен өтті-ғой, 

Бой жеткен шаққа жеттім-ғой. 
 

Сағындым туған елдің түтінің, 

Үмітпаймын әке-шеше күтімін. 

Таң ата соққан самалда, 

Айтамын тілек Аллаға. 
 

Көмкерілген Тарбағатай тауына, 

Бір ғанибет қарасаңыз қауымға. 

Тіршілігі малыменен байлығы, 

Жетеді-ғой өздеріне айлығы. 

 

 
 

НАУРЫЗ 
 

Ел тірлігін біріктірген Наурызым, 

Жырламасам менде қалат қарызың. 

Әр салтымды, қозғаймында қорғаймын, 

Үміт қалған Наурызымды тойлаймын. 
 

Қазақ салтын еске алып жатырмыз, 

Қуанғаннан ақын болып отырмыз. 

Тіл жеткенше мадақтаймын, ақтаймын, 

Сон-ау, салтын қазағымның сақтаймын. 
 

Кәрісі де, баласы да сөйлейді, 

Көркемдеуі өз тілінді көбейді. 

Бүдан-бұрын қайда жүрді қазағым, 

Тіл мен ойым жеткеніңше жазамын. 
1985 жыл 

 

 
 

ТІЛЕУ   КӨЖЕ 
 

Тілеу көже берекесі Наурыздың, 

Әр, жанұя өтесе екен наурызын. 

Көрші-қолаң шақырысып бір-бірін, 

Ұлы күнді көтерейік тағы бір. 
 

О, дүние, шаттық берген дермісің, 

Отаныңа от боп, күйген ермісің. 

Өз тіліңді, өз дініңді сақтасаң, 

Тапқан анаң күнде сенен айналсын! 
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ОЙЛАНДЫРҒАН    ОЙЛАР 

 

КӨРІҢДЕРШІ   ҚОСЫЛМАЙ 
 

Егеменді елміз, 

Бәріменен теңбіз. 

Кеңбайтақ жеріміз, 

Мұсылман елміз. 

 

Қалауынша әркім, 

Өмір сүріп жатырмыз. 

Өйткені бізде еркіндік, 

Керек екен ептілік. 

 

Тәртіптілік қыздардан, 

Бұлда қызық жалған. 

Мектептегі қыздар, 

«Ана» атағын алған. 

 

Қазақтың саны азайған, 

Әліде бар арман. 

Тауып алып баланы, 

Қоқысқа тастай салған. 

 

Жеңіл өмір осылай, 

Бұл жаңалық тосындай. 

Осы айтылған сөзіме, 

Көріңдерші қосылмай! 

 

 

 

ЖАҢА   ЖЫЛ   КЕШІНДЕ 
 

Күтіп жүрміз жаңа жылды баршамыз, 

Тойлатуға жетеді-ғой ақшамыз. 

Павлодардың көшелері әсемді, 

Қуат берет бәрімізге әсері. 

 

Еліміздің ол шеті мен бұл шетінде, 

Күн, түн демей, жауынгерлер күзетте. 

Алаңсыз тойлайықшы жаңа жылды, 

Төгілсін аямайық өлең-жырды. 
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Аяз-Ата арқалаған қоржынын, 

Балдырғандар аямайды ән-жырын. 

Бал-бұл жанған жүздерінде қуаныш, 

Аяз-Ата беріп жатыр мың алғыс. 

 

Мәре-сәре тәттілерін алады, 

Мәз болыпта қуаныпта қалады. 

Ойын-сауық кештеріне қатысып, 

Көтеріліп көңіл-күйі, үйлеріне тарайды. 
22.12.2015 жыл 

 

 

 

ТІЛІНЕН   СОЛАЙ   ҰТЫЛДЫ 
 

Бір мәжіліс жиналыс, 

Бұл да үлкен қуаныш. 

Сураққа жауап кеші, 

Ответтін берші. 

 

Қойылды сурақ қазақша, 

Аң-таң болды айнала. 

Үнамсыз еді көңілге, 

Пайдасыз болды өмірге. 

 

Сураққа жауап болмады, 

Ақсақал қатты ойланды. 

Жауап күтіп отырды, 

Тілінен солай ұтылды. 
2018 жыл 

 

 

 

АЛДАҒЫ   КҮНІМ   ЕЛЕС 
 

Алдағы күнім елес, 

Азайа түсер белес. 

Көңіл-күйді жүдетпей, 

Өлеңнен алам кеңес. 

 

Құдайым берсе өлеңді, 

Қазайын мен тереңді. 

Бір қалыпты жоқ өмір, 

Шыдамасқа жоқ көңіл. 
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Орындалғандай арманың, 

Тыныштанар жан-жағың. 

Бұл жалғанның қызыға, 

Барма, адам тойғаның? 

 

Шабытым түссе кейде, 

Отырамын менде. 

Ағыл-тегіл жазайын, 

Жорғалап тұрса қаламым. 

 

Алланың бұлда қолында, 

Қай жағынан береді. 

Төпелеп-төпелеп берсе, 

Жазамын қолдан келсе.  

 

 

 

ӘТТЕГЕН-АЙ   ДЕГЕЙСІҢ! 
 

Бастық бол ақылды, 

Еліңе жақынды. 

Қамқоршы бол еліңе, 

Құрметтейді сеніде, 

 

Елің үшін еңіре, 

Сал ақылды кеңіне. 

Өз пайдаңды ойлама, 

Ұжымыңды қорлама. 
 

Біле білсең халқың, 

Өзіңеде жақын. 

Ақылды адам, адаспас, 

Кем-кетікпен санаспас. 
 

Қайырымды, кішпейіл, 

Көрікті сені етеді. 

Өміріңде осылай, 

Жақсылықпен өтеді. 
 

Еліңе еткен еңбегің, 

Маңдай терің дегенің. 

Рахатында көресің, 

Алғысың алып төресін. 
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Бауырыңдай болады, 

Өзің жүрген ұжымың. 

Сағынғандай боласың, 

Осы өткен, бір күнің. 
 

Өмір қайта келмейді, 

Шақырсаңда, айналып. 

Өтіп кеткен қатеңді, 

Әттеген-ай дегейсің. 
 

Қапы қалма бастығым, 

Алда талай бар күнің. 

Қолдың кірі емес пе, 

Тіршілікте егеспе! 

 

 

 

АСТАНАҒА   БАРДЫМ,   ЭКСПО-НЫ   КӨРДІМ 
 

Сыйлағанды, сыйла деген қазағым, 

Менде отырмын тауып алып амалын. 

Құдай еске түсірді ме, білмеймін, 

Жеткізейін жүрек жарды алғысым. 
 

Ауылдықтар көшті қалаға, 

Мен ауылда қалам ба? 

Келгеніме 15 жыл болып қалыпты, 

Мұшайраны бірінші рет танытты. 
 

Осы ұжымға жаудырайын алғысты, 

Болыңыздар табысты! 

Қызығы көп қой жалғанның, 

Таусылып болмас арманың. 
 

Қалалық кітапханаға, кітабімді сыйлайын, 

Оқырмандар көбейіп, мен де жүрейін теңеліп. 

Егеменді Еліміз, қонаққа дайын төріміз, 

Астанаға барыныз, ЭКСПО-ны көрініз! 
 

Қазақтың көп қой қызығы, 

Таусылмасын сызығы. 

Еліміз де, жеріміз, 

Ие болайық өзіміз. 
15 шілде 2017 жыл 
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ӘДІЛДІКТІ   ҰСТАДЫМ 
 

Өмір, өмір қыспағың, 

Осыншама қысқаның. 

Етектен алып дұшпаның, 

Осыма еді ұтқаның? 

 

Күн мен түнің алмасып, 

Өмір жатыр жалғасып. 

Әділдікке бой ұрсам, 

Жағадан алар жармасып. 

 

Өмір заңы осыда, 

Сөз айтайын батылды. 

Өмір өтіп барады, 

Қыс-жаз демей асыға. 

 

Кім түсінер жайыңды, 

Жинақтайын ойымды. 

Не демейді дұшпаның, 

Әділдікті ұстадым. 

 

 

 

МІНЕЗІМ 
 

Әділдікті сүйем, 

Әділдік болмаса күйем. 

Әділдікке жеткенше, 

Көзін ашып берем. 

 

Денсаулығым Алладан, 

Берсе екен әрдайым. 

Жібермеймін есемді, 

Айтамын сөз кесімді. 

 

Жоқ жетімге көмегім, 

Шамама қарап беремін. 

Осындай менің мінезім, 

Әділдік менің тірегім. 
23.12.2016 жыл 
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КІТАПТЫ   ҚОЙЫҢДАР   ТӨРГЕ! 
 

Кітапты қойыңдар төрге 

Сыйласаңдар ақынды, 

Жерде қалса кітап. 

Ақын жылайд көрде. 

 

Құрметтеңдер кітапты, 

Кеңесі бар беретін. 

Ағыл-тегіл білімді, 

Оқыңыз ойға сіңімді. 

 

Жаман-жәутік жолдастан, 

Артық осы кітабым. 

Кітаптағы ақылды, 

Кейбір жастар тоқиды. 

 

Шала қазақ қазағым, 

Ұқпайды сөздің астарын. 

Апарып іліп қояды, 

Қуантып әжетқананы. 
2017 жыл  

 

 

 

СОНАУ   ӨТКЕН   БІР   КҮНІМ 
 

Сонау өткен күнімді, 

Еске алсам қиынды. 

Екі көзге мөлтілдеп, 

Сағыныш жас толады. 

 

Бақыт пен Назым, 

Сол күнді айтып толғайды. 

Ол қандай күн еді, 

Сағыныш сазды күн еді. 

 

Еш нәрсе ойға келмеген, 

Кітабым шығып жарыққа. 

Танытып еді халыққа, 

Социалым, қасымда. 
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Айтайыншы расымда, 

Төлеубек Қоңыр ағада,  

Ерекше еді мағанда, 

Алғысым бар ағаға.  

 

Шын ниетін көрсетіп, 

Туған менің ағамдай. 

Шығуына кітаптың, 

Салып еді ынтасың. 
2004 жыл 

 

 

 

БАЛАЛЫҚ    ШАҚ 
 

Өткен күнім өлшеусіз, 

Кейбірі түссе есіме. 

Қызығамда қиналам, 

Жасырайын несіне. 

 

Балалық шағың кетпейді, 

Ата-анаң қасыңда. 

Еш нәрсе кіріп шықпайды, 

Шақшадай ғана басыңа. 

 

Не ішем, не кием демейсің, 

Әке-анаң міндетті. 

Алыс-жулыс ойын, 

Осының өзі шөлдетті. 

 

Талдан қуыршақ жасадым, 

Шүбірек жоқ орауға. 

Жапырақ жинап аламда, 

Қуыршақты орауға. 

 

Осылай болды жастығым,  

Қызығым көп қой балалық. 

Қайсы бірін айтайын, 

Кәрілікке аяқ басқаным. 
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ӨЗ   ДІНІҢДІ,   ДӘСТҮРІНДІ   САҚТА! 
 

Жастарға бар айтарым, 

Талаптанда талпын. 

Қайнаған мына заман, 

Көріп қал пайдасын, ей балам! 

 

Талаптансаң тауда, 

Аяғыңның астында! 

Жеңесіңде шығасың, 

Әрбір істің басына. 

 

Бұрмалама қазақ болсаң тіліңді, 

Айта аласың өз тіліңде мүңыңды. 

Атқа мінген адамдай, 

Өтерсің де, жетерсің. 

 

Қазақ болсаң алаңдама, 

Басқа ұлтқа табынып. 

Өз дініңді, дәстүріңді сақта, 

Қазағымның мән жайын, 

Түсіндіріп мақта!   

 

 

 

 

ҚАРАШЫ   МАҒАН   КҮЛІМДЕЙ  
 

Көзімнің қарашығы балаларым, 

Болсын, деп денсаулығы алаңдаймын. 

Айналып шығып, қайта келгеніңше, 

Жолын тосып өзімді мазалаймын. 

 

Аттаған әрбір қадамың, 

Бақылауға аламын. 

Қашан үйге келгенше, 

Мазасы кетет ананың. 

 

Жиналғанда барлығы, 

Төбем көкке жетеді, 

Шүкіршілік жасап Аллаға, 

Отырам-ау арманда. 
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Құлын-тайдай ойнаған, 

Жетсе екен деп ойлағам. 

Жетсе де балаң сәбидей, 

Қарайды маған күлімдей. 
 

Тату болса өздері, 

Менде жүрем көңілді. 

Жалғастыра бергім келеді, 

Алла, берсе өмірді. 

 

 

 

ШЫРҚАП-ШЫРҚАП   АЛАЙЫН   АСТАНА! 
 

Қазақ елім, 

Кең байтақ жерім. 

Қуанышым кеудеме, 

Сыймай тұрғой менің. 
 

Елім менің әділ, 

Жер жүзіне мәлім. 

Әрбір сағат, минутта, 

Күлімдеген күнім. 
 

Той-думанмен жүреміз, 

Тыныштықты тілейміз. 

Астананың төріңде, 

Немерем жүр меніңде. 
 

Жиырма жылда мерейлі, 

Ақындарды демейді. 

Шұмақ-шұмақ өлеңмен, 

Ақындар бос келмейді. 
 

Астананың көркіне, 

Келмейді тең ештеңе! 

Самаладай үйлері, 

Күш-қуатты күйлері. 
 

Астана менің сәнім, 

Жер жүзіне мәлім. 

Таңдандырып талайын, 

Шырқап-шырқап алайын, 

Астана!  
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СОҢДАРЫНАН   САБЫЛЫП,   КҮНІМІЗ   СОЛАЙ   ӨТЕДІ! 
 

Байларың шалқып басады, 

Ұзақ өмір жасайды. 

Қалта толы ақша, 

Не ойлайды басқа. 

Түк білмейтін баласын, 

Шенді қызметке аласын. 

Отырса болды орныңда, 

Құдіреті бар оныңда. 

Қазақша айтсан түсінбейд, 

Мен орысша білмеймін. 

Бақырайып қараймыз, 

Соныменен тараймыз. 

Шаруаменен барасын, 

Қазақшаға қалайсын? 

Түсіне алмай екеуміз, 

Бас изесіп қаламыз. 

Айлап-жылдап жүреміз, 

Аяқталмай шаруамыз. 

Олардың несі кетеді, 

Соңдарынан сабылып, 

Күніміз солай өтеді! 

 

 

 

ЕЙ,   ҚАЗАҒЫМ,   ҚАЗАҒЫМ 
 

Ей, қазағым, қазағым, 

Қазақтықты ұмытпа! 

Өз дәстүрін, тілінді, 

Өз-өзіңе күнтта. 

 

Басқаның жетегінде, 

Неге жүре бересің? 

Өз тілінді білмей, 

Мұңайып тұра бересің. 

 

Үлкендерден үлгі, 

Түсінсе жақсы мұңы. 

Мода етіп алған ғой, 

Бұлда үлкен арман ғой. 
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Менен басқаның тілдері, 

Орысшаға судай. 

Қазақ, қазақ деп жүріп, 

Мақұр болып қалдым удай. 

 

Орысша тілде керек, 

Павлодарда көп орыс. 

Айыра алмай жүресін, 

Ішінен жымиып күлесін. 

 

Қанда араласып кеткен, 

Бұл заманым неткен? 

Бұрынғы жоқ қазақтар, 

Антан болып таң атар. 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН   АЛҒА! 
 

Егеменді ел болып, 

Танылып елге келеміз. 

Биік болсын шаңырақ, 

Күресті қазақ тәуір-ақ. 

 

Не көрмеген қазағым, 

Өмірдің көрді азабын. 

Әйгіленіп жүрейік, 

Алладан бақыт тілейік. 
 

Жастарға сенім артамыз, 

Ақыл айтар қарттармыз. 

Жинап алып байлықты, 

Әлемді қайта жаңғыртты. 
 

Тату-тәтті болайық,  

Болашақты ойлайық. 

Ақыл-ойы сай келер, 

Ел-басын қайта сайлайық. 
 

Егеменді еліміз, 

Қонаққа дайын төріміз. 

Салтымызды сақтаймыз, 

Ата жолын ақтаймыз! 
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Бүкіл әлем таниды, 

Қазақ деген есімді. 

Самит өтіп елімде, 

Қонағымыз есілді. 
 

Риза болып жан-жақтан, 

Алғыс хаттар ағылды. 

Дос-жараңдар көбейіп, 

Бақыт құсы табылды. 
 

Берік болсын босаға, 

Қалмайықшы тасада. 

Болып жатса жаңалық, 

Қатысайық оларға. 
 

Елімде көп өзгеріс, 

Ел-басы қайта сайланып. 

Жас сәбиде қуанды, 

Назарбаев сайланып. 
 

Еселенсін еңбек, 

Мықты, ауырды жеңбек. 

Тұрмысымыз жақсарып, 

Келеді елді басқарап. 

 

 

 

ТУҒАН   ЖЕР 
 

Ауылымның түтіні, 

Көшілгері көрінді. 

Жеткенімше асығып, 

Түсірдім еске өткенді. 
 

Тарбағатай тауы, 

Баяғыдай көрінді. 

Аспанменен таласып, 

Малдары жүр бел асып. 
 

Әкем менен анамның, 

Өсіп-өнген жері. 

Тәрбиелеп тәпіштеп, 

Өсірді ғой мені. 
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АТАСЫНЫҢ   КЕЛІНІНЕ    ӨТІНІМІ 
 

Айналайын келінім, 

Ісім түсті өзіңе. 

Өтінішін атаңның, 

Алып жүрме көңіліңе.  2 рет 

 

Зейнет ақым саған, 

Кінәң бар ма маған? 

Құлың болып өтейін, 

Сен үшін өліп кетейін.  2 рет  

 

Бәйбішемнен айырылып, 

Қу тіземді құшақтап. 

Қалғандаймын далада, 

Күнім түсті балама.  2 рет  

 

Қартаярсың сендер де, 

Бір қалыпты жоқ пенде. 

Өтінерім сендерден, 

Қарттар үйіне жіберме?!  2 рет 

 

 

 

 

 
ТУҒАН   ЖЕРДІҢ   ТОРҒАЙЫ   ДА  –   ЫСТЫҚ 

 
 

ОСЫНЫ   ӨЗІМ    БАРЛАДЫМ 
 

Шыңдары биік тауларым, 

Асырып сенен мал жайдым. 

Баурайы бұлақ сарқырап, 

Көрікті еді жан-жағың. 
 

Балалық шағым қандайды, 

Еркелі бұлақ таңдайды. 

Еш нәрсе ойға келмейтін, 

Дәуренім шіркін балдайды. 
 

Таулы жердің қызымын, 

Көріпте жүрдім қызығын. 

Сәукеле киіп қыздары, 

Арқаға салған бұрымын. 
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Тарбағатай-Зайсаным, 

Ағайынды бауырдай. 

Сондағы жастық шақтарым, 

Өте шықты сағымдай. 
 

Мың ойланып, мың толғанып, 

Сол жастық шақ келеме? 

Өткенді ойлап қайтейін, 

Ішімде жатсын, үндеме! 
 

Балалық шақта білмедім, 

Туған жердің торқасын. 

Қасиетіңнен айналдым, 

Жырламасқа қорқасың. 
 

Бүтақтаған түтінін, 

Елестетем сағынып. 

Жазбасам өлең өзіңе, 

Отырамын қамығып. 
 

Әке-шеше қасыңда, 

Не ойлайсың жасыңда. 

Еркелікпен жүресің, 

Тамақтың ішіп төресін. 
 

Айналайын туған жер, 

Көп жерлерді шарладым. 

Бірақ саған жер жетпес, 

Осыны өзім барладым. 

 

 

 

СЕЗЕМІН   ЖЫЛЫ   ЖҮРЕГІН... 
 

Анасын сүйреп баласы, 

Шыңдарға шықты, қарашы. 

Жүрегіне нұр толып, 

Батасын берді анасы. 
 

Болмаса да аяғым, 

Құрыс-тұрыс баяғым. 

Ел барған той-думанға, 

Алып баршы, қарағым. 
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Болмаса да аяғым, 

Баламда бар таяғым. 

Көк дөнендей көңілім, 

Қанша қалды өмірім. 

 

Апар мені алысқа, 

Аяқтыдан қалыспа! 

Тәңірім жазды маңдайға, 

Берген болар жазмышқа. 

 

Сенімен жетем арманға, 

Дауа бар ма жазғанға. 

Сеземін жылы жүрегін, 

Арқалап өтер таңдарда. 

 

 

 

ЕТ САТАТЫН   САУДАГЕР 
 

Тазалап еттен сүйекті, 

Түр-түрге бөліп қояды. 

Саудагердің айласы, 

Халыққа тиер пайдасы. 

 

Аударысып қараймыз, 

Басқа амал жоқ, аламыз. 

«Суп-набор» деп жазады, 

Қуантады адамды. 

 

Пысырып-түсіріп, су-сорпаға тоямыз, 

Келекпен дей сүйекті,  

Итке тастай саламыз. 

Кеміретін түгі жоқ, 

Бізде итті алдаймыз. 

 

Иіскелеп сүйекті, 

Көтеріп алып кетеді. 

Топыраққа көмеді, 

Болама бір керегі? 
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ҚАЛАУЛЫМҒА 
 

Алпыстан асқан шал-кемпір, 

Қалаулымға келер ме? 

Баласындай жастардан, 

Ақыл сұрап көреме? 
 

Он сегіздегі қыз емес, 

Құлаққа сырға салатын. 

Мына кемпірдің сөзін, 

Естісе жүрт күлетін. 
 

Келіспей қалған кемпір, 

Долданып отыр ашулы. 

Шал байқұста үн жоқ, 

Қабағы жабық қатулы. 
 

Бір-біріне лайық, 

Әңгіме-дүкен құрайық. 

Тіл табысып басқамен, 

Сейсенбек, құрды шаңырақ. 
10.11.2017 жыл 

 

 
 

ШЫБЫН   ЖАНЫМ! 
 

Шыбын жаным шырқырап, 

Кейде маза бермейді. 

Шипа іздеп жаныма, 

Оқысам дұға демейді. 
 

Сен мені тастама, 

Жаман ырым бастама. 

Кетсең ұшып сен, 

Топырақ болып қалам мен. 
 

Кетпе ұшып жаным, 

Сенімен атсың таңым. 

Ұзақ өмір сүрейін, 

Жалғанды жалғап көрейін. 
 

Бір Алла ғой бәріне, 

Деміңде ұзе салатын. 

Өмір деген тәтті ғой, 

Тіршілігім сәтті ғой! 
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ӨМІР 
 

Өмір, өмір, неткен еді соқпағын, 

Ойлап кетсем болашақтан қорқамын. 

Қилы, қилы, сырларыңа қоңықпын, 

Жазғым келет түсіп тұрса шабытым. 

 

Жібермейді етегімнен шатқалың, 

Естілмейді меніңдағы айқайым. 

Жақсы адамдар келе қалса қасыма, 

Өмір жолын бастан аяқ айтамын. 

 

Ыстығы бар, суығы бар өмірдің, 

Шуағын да көтереді көңілдің. 

Дауыл болып өтеді де кетеді, 

Көңіл шыркын қартаймасын кешегі. 

 

Бір Алланың жазғаны бар маңдайда, 

Тып-тымырсын болып турады айнала. 

Бір қуаныш, бір реніш болады, 

Дөңгелеп ай күніңде толады. 

 

О, дүние жаратушы жасаған, 

Бір өзіңе жалтаңдайды қанша адам. 

Ықылас пен жақсылықты тілеймін, 

Көп екенғой мұсылмандар айта алам. 

 

Соңына түсіп өлеңнің, 

Жазып келе жатырмын. 

Келіп қалса шумағы, 

Жаза қоям ақырын. 

 

Өмірдің жолы ауырма? 

Тағы айтайын тағыда. 

Шешіліп тұрса мәселең, 

Тәубалап жаным адымда. 

 

Өмірдің көп қой сырлары, 

Адамдар мұны ұғады. 

Қысқа ғана өмірде, 

Не істеп адам тынады? 
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ӨЛЕҢІМ 
 

Тұншығып жатпа өлеңім, 

Шық жарыққа өнерім. 

Сәті болса шабыттың, 

Мінгейдей атқа жүремін. 

 

Жеңілдетіп желпініп, 

Қуанышқа бөленем. 

Орындалса тілегім, 

Жүдемейді жүрегім. 

 

Белгі болсын артыма, 

Тірек болсын хатыма. 

Ақындық деген өнерді, 

Берді ме Алла затыма. 

 

Өлеңді оқып жастарым, 

Түйініп алсын түйіндеп. 

Құштарлығы болса өлеңге, 

Үңілсінші тереңге. 

 

Түспейді өлең оңайға, 

Өлеңім саған үнайма? 

Жан-жолдасым, серігім, 

Қалам алсам құлайма? 

 

Кеудемде шабыт тұрғандай, 

Бөгеме мені дегендей. 

Келсе шамам шіркін-ай, 

Кең сарайға енгендей. 

 

Өлеңім менің өлеңім, 

Соңына түсіп желемін. 

Сәтімен шықса жарыққа, 

Құпиясын анықта. 

 

Кедергі маған жасама, 

Шындығымды айтамда. 

Көңілімдей болса өлеңім, 

Желпініп бір көремін. 
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ҚАҢДАЙ   ЖАҚСЫ   БІР   ЖҮРГЕН! 
АУЫЛДАСТАРДЫ   САҒЫНЫП   ЖҮРГЕНДЕ.   ҚАРАҚАЛА 

(ӘНГЕ   ЛАЙЫҚТЫ) 
 

 

 

Көз көрген-ау, көз көрген, 

Кең-пейілі өзгерген. 

Ыстық болып тұрасын, 

Деп қаламын құрдасым.   2 рет      

 

Бір ауылдан едік біз, 

Болып қалды тағы күз. 

Айналайын көз көрген, 

Көрген сайын өзгерем.    2 рет 

 

Көргенде бір қуанып, 

Жас баладай уанып. 

Құлын тайдай шұласып, 

Сыр шертеміз сырласып.   2 рет  

 

Жақыныңдай көз көрген, 

Заман мынау өзгерген. 

Сағынысып жүргенде, 

Қандай жақсы бір жүрген!    2 рет 

 

 

 

ҚАЗАҚША   СӨЙЛЕ,   ҚАЗАҒЫМ! 
 

Ұйқыдан оян, қазағым, 

Сен үшін дайын жазарым! 

Түсінбей әлі келесің, 

Ана тіліңнің ғажабын. 

 

Күніміз енді жарқырар, 

Бұлт жарып нұры шарқ ұрар. 

Ақындар айтып жатыр ғой, 

Бабаңнан мұра – салты бар. 

 

Тіл сенікі, сездің бе, 

Болса намыс өзіңде? 

Үлкендер үлгі алып, 

Іні боп жолын кездің бе? 
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Бермейік қолдан намысты, 

Жетпіс жыл, тілім алысты. 

Тізгін, жүген қолда бар, 

Қазақша баста әр істі. 

 

Беу қазағым, 

Ашық болсын көзіңіз, 

Ел де, жер де біздікі ғой, сеніңіз. 

Көрсеткен сый, 

Осы болсын балалар, 

Жалтаңдамай, 

Қазақша бір сөйлеңіз. 

 

 

 

СЫРЫМДЫ   САҒАН  АЙТАМ,   ТЫНДАШЫ   БІР   ЗАМАНДАС 

СЫР   АШҚАНҒА   НЕ   ЖЕТСІҢ?  
 

Қаным, тілім, дінім - жүректе, 

Күш-жігерім - білекте. 

Намысым бар бойымда, 

Мойындаймын оны да. 

 

Өзіңді, өзің сыйласаң, 

Жат жанынан түңілер. 

Алдыңа келіп дұшпаның, 

Басы жерге иелер. 

 

«Жолдас екеу, дұшпан сегіз» дейді ғой, 

Өз тіліңді, дініңді құрметтесең болды ғой. 

Сезіп мен де отырмын ғой замандас, 

Пікіріме пікір қосып қарайлас. 

 

Өзімнің салт-дәстүріме қарайлаймын, 

Болашақ жастарға да алаңдаймын. 

Өзімнің қазағымды, айыра алмай, 

Меңзең болып отырамын, айыра алмай. 

 

Қанша айтып, мезі еттім осы жайды, 

Үйқысыз атырамын кейде таңды. 

Болашағы елімнің мықты болсын, 

Осыны сыр ғып, айтам саған, досым. 
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Көзі көк, түсі қара, шашы сары, 

Ертеректе болмаған мұның бәрі.  

Осындай өзгерістер біздің елде, 

Осыларға қосылып кетпе сен де. 

 

Аты-жөнін сұрасаң, орыс-қазақ аралас, 

Мына заман осылай болып тұр ғой қарбалас. 

Заманың қалай болса, бөркіңді солай ки деген, 

Мұңымды саған айтам тыңдашы бір, замандас. 

 

Кеудесі мен бөксе ашық, 

Болсын дейме жігіттер болып ғашық. 

Мен мұндалап тұрады кіндігі де, 

Шіркінді ата-анасы көрмейді ме? 

 

Осылай айтатұғын көп қой сырым, 

Ақындар ағытпай ма, өлең-жырын. 

Ішіме симаған осы назым, 

Оқып ал өздеріңе жаққан жағын!  

 

 

 

САЛЫСТЫРМАЛЫ   ӨЛЕҢДЕР 
 

Бұрынғының қыздары, 

Айтқаныңды орындап, 

Ақылына көркі сай, 

Жүретұғын көңлі жай. 

Ішіп жеуі құрт пен май. 

 

Қазіргінің қыздары, 

Білімдері жоғары, 

Іштен оқып туады, 

Ақыл айтып өзіңе, 

Қарайд тура көзіңе. 

 

Бұрынғының қыздары, 

Қазақ қызды сыйлаған, 

Жамандыққа қимаған, 

Қонақ деп қызды аялап, 

Қызын жүред саялап. 
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Қазіргінің қыздары, 

Білімдері жан-жақты, 

Өздері сондай ардақты, 

Әке менен анаға, 

Түсірмейді салмақты. 

 

Бұрынғының қыздары, 

Айтқаныңнан шықпайтын, 

Тәрбиелі, тәлімді, 

Қылығы қыздың ісіндей, 

Жүреді кейде түсінбей. 

  

Қазіргінің қыздары, 

Саналары жоғары, 

Бәріне де орамды, 

Оқып жүріп мектепте, 

Бала да тауып алады. 

 

Бұрынғының қыздары, 

Әдептісін айтайын, 

Іш көйлектің етегін, 

Көрсетпейтінін қайтейін, 

Отырмын жазып әшейін. 

 

Қазіргінің қыздары, 

Жүздері де ызғарлы, 

Сәлеміңді алмайды, 

Кісілікті таңдайды, 

Осылайша қорлайды. 

 

Бұрынғының қыздары, 

Ибалы да, иманды, 

Жаман-жаттық қылыққа, 

Қарамайды мойнын бұрып та, 

Мейірімді туысқа. 

 

Қазіргінің қыздары, 

Темекі де шегеді,  

Бағындырып күйеуді, 

Басқаға да тиеді, 

Қалайды соны жүрегі. 
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Бұрынғының қыздары, 

Күйеулерін сыйлаған, 

Айтқандарын орындап, 

Алдынан өтіп жүрмеген, 

Жамандыққа қимаған. 

 

Қазіргінің қыздары, 

Үлкен, кіші демейді, 

Автобуста отырса, 

Тұрып орын бермейді, 

Төледім тиын дегені. 

  

Бұрынғының қыздары, 

Үлкенді, кіші, дегенді, 

Сыйлауды жақсы біледі, 

Ұшып-тұрып орнынан, 

Ұсынып орнын береді. 

 

Қазіргінің қыздары, 

Тақта отырса шіреніп, 

Бермейді жауап тіресіп, 

Шеке тамыры тырсылдап, 

Бермейді жауап қырсық-ақ. 

 

Бұрынғының қыздары, 

Жылы, жылы сөйлеп,  

Ішіңе майдай кіреді, 

Айтпасаң да мінезі, 

Жұмсақ шіркін жүрегі. 

 

Бұрынғының қыздары, 

Ата-енені сыйлаған, 

Алдарынан өтпей, 

Кесе көлденең кетпей, 

Еңбек етіп қиылған. 

 

Қазіргінің қыздары, 

Жасқанбайды ешкімнен, 

Ата менен енені, 

Әлде кімге теңейді, 

Жылы жауап бермейді. 
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Бұрынғының қыздары, 

Орамал байлап басына, 

Үялады шіркін-ау, 

Үлкен, кіші, жасы да, 

Ибалы еді-ау расында. 

 

Қазіргінің қыздары, 

Тарамайды шашын да, 

Жарты дене ашық, 

Жігіттер жүрер ғашық, 

Осы көрініс таңсық. 

 

Ескерту: 

Бұрынғының қыздарын, 

Мадақтайын, мақтайын, 

Қазіргінің қыздарын, 

Сондай деп бәрін айтпайын. 

 

 
 
ТОЛҒАУ 

ЖҮРЕГІМ   ТІЛ   ҚАТАДЫ 
 

Күркіреп жауған жаңбырдың, 

Жарқылынан қорқамын. 

Қатты соққан дауылдың, 

Екпінінен қорқамын. 

 

Тың-тыңдаған адамның, 

Жүрісінен қорқамын. 

Қатты соққан жүректің, 

Дүрсілінен қорқамын. 

 

Тықылдаған таяқтың, 

Тықырынан қорқамын. 

Жасаураған көзімнің, 

Жанарынан қорқамын. 

 

Тық-тық етіп жөтелген, 

Жөтелден де қорқамын. 

Түні бойы ел кезген, 

Жастардан да қорқамын. 
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Көкперленген әйелдің, 

Айғайынан қорқамын. 

Жалғыз қалай күн кешкен, 

Бойдақтардан қорқамын. 
 

Майы біткен арбаның, 

Доңғалағы сияқты, 

Сықырлаған тіземнің, 

Сықырынан қорқамын. 
 

Осының бәрін сездіріп, 

Жүрегім тіл қатады. 

Кәрілікке аяқ басқан соң, 

Мұңайып тілім айтады. 
22 қараша 2004 жыл 

 

 

 

ЕКЕУІ   ШІРКІН   БІРІГІП,   МЕНІ   АЛЫП   КЕТЕ   МЕ? 
(ТАСТАНДЫ   МҰҢ) 

 

Жылап келдім өмірге, 

Мен бірдеме сездім бе? 

Тастап кетті анашым, 

Өзі тапқан баласын. 
 

Сәбиін ана қия ма 

Қалдырды ма қияға? 

Қол-аяғым ораулы, 

Жатырмын ғой аяулы. 
 

Шырылдаған айғайым, 

Тымырсақ еді жан-жағым. 

Кім асырап алады, 

Мендей арсыз баланы? 
 

Анашым-ау, анашым, 

Жек көрді ме баласын? 

Өмірге өзің әкеліп, 

Қайда қашып барасың? 
 

Құндақталған балаңмын, 

Бүгінде мен алаңмын. 

Жатсамдағы құндақта, 

Өз анамды табамын. 
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Жетімдерге қосылып, 

Мен де жетім болам ба? 

Көзі тірі анамды, 

Өлді деуге бола ма? 

 

Не басыңа күн туды? 

Анам болды біртүрлі. 

Бар ғой менің әкешім, 

Түсінер қашан қатесін? 
 

Өзі жайын ойлап әкем де, 

Әке дегенім бекер ме? 

Екеуі шіркін бірігіп, 

Мені алып кете ме? 

 

 

 

ОРАМЫ   ҚИЫН   БІРАҚ   ТА 
 

Ақшада тұр мәселе, 

Қалай ойлап айтсаң да. 

Үсті-үстіне жинаған, 

Сол адамды қинаған. 

 

Ішіп-жеуден аяйды, 

Жинаған ақша сарғайды. 

Көрер қашан қызығын, 

Аз ба, көп пе ғұмырың. 

 

Қолында байлық болмаса, 

Туысың да қашады. 

Бәрін айт та, бірін айт, 

Көк қағаздың машағы. 

 

Бар мәселе осылай, 

Ақша менен шешілер. 

Артық айтсам досым-ай, 

Өздері де кешірер. 

 

Бақытың да, сорың да, 

Көк қағазға бағынған. 

Толып тұрса қалтаңда, 

Бәрі сені сағынған. 
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Ағыл-тегіл болады, 

Басқа бақыт қонады. 

Қызметің жоғарылап, 

Көбейер достар қаумалап. 

 

Болсадағы бұзақы, 

Жабылар ісі ақ болып. 

Көрдің бе күшін ақшаның? 

Бекерге кетпес тапқаның. 

 

Түсе қалса түрмеге, 

Болса ақшаң үндеме. 

Ебін тауып өздері, 

Шығаруды көздейді. 

 

Көк қағаздың осылай, 

Қамалы жоқ алмайтын. 

Орамы қиын бірақ та,   

Жаныңды солай қинайтын.   

 

 

 

КЕЙБІРЕУ   ЖҮР   КӨҢ-ҚОҚЫСТЫ   АРАЛАП 
 

Кейбіреу жүр көң-қоқысты аралап, 

Тіміскілеп, жуындыны жағалап. 

Іздегені табылғандай болады, 

Сірә, болар, осыған да қанағат. 

 

Осылайша өткізеді күндерін, 

Кімге айтып жеткізеді мұңдарын. 

Кәнігі боп кәсіптерін табады, 

Тойғаннан соң, мұңсыз болып қалады. 

 

Кейбіреу жүр қолын жайып, сұранып, 

Қайыр тілеп, басын иіп тұр анық. 

Мұсылмандар тиын-тебен тастаса, 

Көңілі өсіп, бата берер қуанып. 
 

Кейбіреулер өлең айтып зарлайды, 

Құлағыңнан даусы ащы қалмайды. 

Әрі зарлы, әрі мұңлы дауысы, 

Өн бойымды шымырлатып барады. 
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ШЫР   ЕТІП   КЕЛЕСІҢ   ӨМІРГЕ 
 

Шыр етіп келесің өмірге, 

Жылы ұядан шыққандай! 

Бұл жалғанға да көнесің, 

Аяқты, шоққа басқандай. 

 

Осыдан бастап көресің 

Өмірдің не екенін. 

Ащысы мен тұщысы, 

Жаныңа қатты батқандай. 

 

 

 

 

ЖҮРМЕЙІКШІ   СОҢДАРЫНАН   САБЫЛЫП 
 

Бастықта, балада, әйелде, әжеде, 

Бүлкілдеп тұр тілдері орысшаға. 

Тілімнің мұңын шағайын, 

Болашақты ойла ағайын. 

 

Тілдері келмейд күрмеліп, 

Қазақшалап сөйлеуге. 

Сақау-ма? деп қаласың, 

Жаның ашып қарайсың. 

 

Жетпіс жыл қанмен аралас, 

Осы заман қарбалас. 

Өз тіліңді құрметте, 

Отырғызба сүндетке! 

 

Намысың қайда қазағым? 

Өмірдің көрдің азабын. 

Өз-өзіңді құрметте, 

Жүрегіңді жүдетпе. 

 

Тәрбие бер жастарға, 

Қарашы, көкке, аспанға. 

Өзіңнің елің-жерің, 

Жүресің шалқып тегін. 
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Намысың қайда туысым, 

Орыс тілің құрысын. 

Қадірле өз тіліңді, 

Ұмытпас тілін білімді. 

 

Ұмытсаң өз тіліңді, 

Есімі «Қазақ» жоғалар. 

Тілімізден, елімізден айрылып, 

Жүрмейікші соңдарынан сабылып. 

 

Бұл айтқаным ескерту, 

Түсініп оқы жәрәй ма? 

Қан қақсап қалмайық, 

Жүрмейікші сандалып. 
06.04.2016 жыл 

 

 

 

КЕЙБІР   КЕЛІНДЕРГЕ 
 

Жағаласып байымен, 

Білемділікке салынар. 

Айтысады тартысып, 

Отырады қағысып. 

 

Білімділікке салынып, 

Көтереді кеудесін. 

Ала түсіп жағадан, 

Ағайын туыс қараған. 

 

Билеймін деп байды, 

Аламын деп айды, 

Көкке қолын созады, 

Жындары солай қозады. 

 

Байғұс байда үн жоқ, 

Аң-таң болып қалады. 

Келіншек алып осында, 

Орындалды арманы. 

 

 
 

 



 151 

АТА-АНА   БАЛАДАН 
 

Ата-ана баладан, 

Ұлдарымды бездірме! 

Бізге істеген жақсылық, 

Қайтар ертең өзіңе. 
 

Ұлым жақсы болғанда, 

Ата-анасы жаман ба! 

Өзің салған осы жол, 

Алдыңнан шығар, алданба. 
 

Ата-анадан туғансың, 

Осы нақыл ұғарсың. 

Ата-анасын сыйлаған, 

Сыйлағаны құдайын. 

 

 

 

ЕНЕ! 
 

Келін алғаш түскенде, 

Шошытып алма, ене! 

Ақырын сөйлеп өзіңе, 

Жақындатшы ене. 
 

О да, біреудің қызы ғой, 

Шолжаңдаған үйінде. 

Жылы сөйлеп келінге, 

Бауырыңа тарт өзіңе. 
 

Жақсы көріп сыйласаң, 

Адам ғой, ол да түсінер. 

Жылы сөйле қарағым, 

Дайын ба, жаным тамағың? 
 

Сыйласаң келінді өзің үшін, 

Шу шығармай, жанұя болу үшін. 

Енелердің міндеті осы емес пе? 

Жастарға ақыл айтып, кеңесуге. 
 

Балаң үшін бәріне де көнесің, 

Аллаһ өзі күшін беріп демесін. 

Ойнап-күліп немерең жүрсе алдыңда, 

Жақын келер келінің де жаныңа. 
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Қызыңдай көр келінді, 

Келінің болар сенімді. 

Мамалап алды-артыңда, 

Қазақтың бар ғой салтында. 

 

Ала көзбен немереңе қарама, 

Өсек сөзге құлақ түрме, жарай ма? 

Келініңмен тату тұрса балаңыз, 

Жақсы болар өмірі де алаңсыз. 

 

Келін мен ене сыйласса, 

Бірін-бірі қимас та. 

Жақсы көріп келінің, 

Мамасындай көрмес пе? 

 

Бірін-бірі тыңдаған келін, ене, 

Айғай-шусыз, жетіп отыр дегеніне. 

Татулыққа, жететін не бар шіркін, 

Сәлем жолдап, отырар дүркін-дүркін. 

 

 

 

КЕЛІН 
 

Албырттанған жастан, 

От – шығады-ау бастан. 

Сабырлық сақта келін, 

Мерейің өссін деймін. 

 

Енең де, сенің анаң, 

Санайды сені балам. 

Көңіліне қарап, 

Жүрсең жақсы ойлап. 

 

Келін деген атқа, 

Кір келтірме қарағым. 

Жақсы болса келінің, 

Ұзарғандай өмірің. 
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Құтты болсын  босағаң, 

Көршілерің от алған. 

Бәріне келін жауапты, 

Болса екен сауатты. 

 

Екі ортада оттың, 

Жолдасың, қалып жүрмесін. 

Сыйла, түсін жарыңды, 

Түгендейтін барыңды. 

 

Қонаққа келсе туыстар, 

Алдымен қарайды келінге. 

Көрсетпе келін қабақты, 

Дайында шырақ тамақты. 

 

Ит, мысық, тағы бар, 

О да, саған қарайды. 

Шыбын жаның бірдей, 

Бересал тамақ үндемей. 

 

Әйелдің қырық жаны бар, 

Қазағым бекер айтпаған. 

Жүктелетін жұмыс көп, 

Осы себепті айтылған. 

 

Өзің де ене боларсың, 

Басыңа бұл да келеді. 

Енеңе жасасаң жақсылық, 

Саған да келер асығып. 

 

Ақылға сал тезіне, 

Кезек келер кезінде. 

Сыйлаушы едім енемді, 

Мен де болдым келінді. 

 

Жіпке тізбе сөзді, 

Кел ақылға енді. 

Ене де, боласың жауапты, 

Келінге қоярсың талапты. 
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АНА   ЖҮРЕГІ 
 

Өмірдің ауыры да, қызығы да, 

Жүрекке қаяу түсірер. 

Бастан бәрін өткізген, 

Аналар мұны түсінер. 

 

Сабырлық сақта жігіттер, 

Дүниеге келдің үмітпен. 

Көрсетпе қабақ анаңа, 

Осыны түсін жарай ма? 

 

Тыңдамасаң анаңды, 

Мекендер сайтан санаңды. 

Уландырып миыңды, 

Достарың болар жиынды. 

 

Дәмдісін берді тағамның, 

Көрді өмірдің азабын. 

Асырап сақтап жеткізіп, 

Көргісі келет қызығын. 

 

Не жамандық көрдің анаңнан, 

Шығардың неге санаңнан? 

Жанұя болып отырсың, 

Неге анаңнан шошисың? 

 

Қарғысқа бөленген баласы, 

Қатты ауырғанын қарашы. 

Ренжіген анасы, 

Көргісі келмейт баласын. 

 

Қиналып жатыр шарқ ұрып, 

Қинап барат ауру. 

Дәрмені жоқ баланың, 

Алланың күтет қолдауын. 

 

Жан беру де оңай ма? 

Қылышпен шапқылағандай. 

Сонда да, ана келмейді, 

Кешірімін бермейді. 
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Мұхаммед, Пайғамбарымыз, 

Анаға сәлем жолдайды. 

Сізді іздейді балаңыз, 

Кешіріммен қараңыз. 
 

Келіп сонда анасы, 

Көзден жасы мөлтілдеп. 

Кешірдім, жаным, кешірдім, 

Қинама, жанын Құдайым. 
 

Қатты демін шығарып, 

Анасына қарайды, 

Шамасы біткен баласы, 

Хош, десе алмай барады. 
 

Міне ана жүрегі, 

Балам-ау, деп соғады.  

Түсініп жатқан мұны, 

Бала азайып барады. 
 

Қарғысына ананың қалмаңыздар, 

Алақанды анаға жаймаңыздар. 

Асырады, жеткізді балаларын, 

Санасы бар, күтеді аналарын. 
14.01.2014 ж. 

 

 

 

АНАСЫНА   ҚАРАП   ҚЫЗЫН  АЛ! 
 

Ой үстінде ақсақал, 

Кім бөлісер мұңын? 

Жан-жағына қарайды, 

Өткізген бастан талайды. 
 

Еске алып жұбайын, 

Сырын айтып шағады. 

Көздің жасын көл қылып, 

Атамыз неге жылайды? 
 

« - Қарадым міне келінге, 

Жасырайын несіне? 

Көңілсіз берген тамағын, 

Аузыма қалай салайын? 
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Немеремді иіскеп, 

Басқым келет мауқымды. 

Келінім бірақ бермейді, 

Сермейді қолын ауқымды. 
 

Жетімдікті көргенмін, 

Жеткіздім өсіріп жетімді. 

Тәрбие беріп талайын, 

Соқпадым тасқа маңдайын». 
 

Айтты сырын осылай, 

Қайғы мұңын жасырмай. 

Келіп қалған тоқсанды, 

Келтірер қалай тоқтамға? 
 

Зар жылаттың атаңды, 

Неткен келін қатал-ды? 

Шығады сенің алдыңнан, 

Түсерсің сен де тағыңнан. 
 

Дөңгеленген дүние-ай, 

Жұмбақ, екен өмірің. 

Қиын болып тұрғаны, 

Бір күндік менің ғұмырым. 
 

Деп ақсақал мұңайды, 

Солқылдап кеп жылайды. 

Тірегі еді баласы, 

Келмейді-ау оның шамасы. 
 

Биліктің бәрі келінде. 

Батыл бол балам тегінде. 

Әйел заты жеңілтек, 

Кетпесін тастап сені де. 
 

Тәрбиесіз қыз осындай, 

Кезікті балам сорыңа. 

Тегіне қара дейді-ғой, 

Тоқып ал балам санаңа. 
 

Сабақ болсын қалғанға, 

Анасы жақсы адам ба? 

Анаға қарап қызын ал, 

Есіңе соны салам да. 
03.06.2013 ж.  
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ОСЫНДАЙ   ҚЫЗДАР   БАҒАЛЫ 
 

Жүріп жүрмін аралап, 

Өмірімді саралап. 

Жақсы да бар, жаман бар, 

Көргенім жоқ алаңдап. 

 

Кейбір қазақ қыздары, 

Сызылып орын береді. 

Ойыңа сонда түседі, 

Тәрбиелі дегенді. 

 

Кейбіреулер отырып, 

Бақырайып сазарып. 

Мен де теңге төледім, 

Отырып менде келемін. 

 

Жақсы да бар, жаман бар, 

Ата-ана еске түседі. 

Қалай айтсаң олай айт, 

Тәрбиесі кешегі. 

 

Бастық болған қыздардың, 

Қорқамын да үркемін. 

Креслоның қуатын, 

Осы қыздар ұғатын. 

 

Бермей жауап сызданып, 

Отырды қызарып. 

Шертіп қалсаң шіркінді, 

Шығарар кім үкімді? 

 

Бастықсынып осылай, 

Тең көрмейді ешкімді. 

Бәрінен өзі жоғары, 

Осындай қыздар бағалы. 
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ҚҰШАҒЫНДА   СӘБИІ   ЖОҚ   АНАНЫҢ 
 

Құшағында сәбиі жоқ ананың, 

Көңіл-күйін қалай, қалай табамын? 

Өңі сынық мұңаяды анажан, 

Аллаға аян, басқа кімдер аяған. 

 

Тарқатып шеріңді, әнге салайын, 

Қайткен күнде көңіліңді табайын. 

Әнімді арнап бір өзіңе, анажан, 

Жүрегіңді жеңілдетіп алайын. 

 

Тағдыр салған әуреге көнесің, 

Көздің жасын бұлап, бұлап төгесің. 

Құрбыларды көргеніңде іркіліп, 

Қаласың-ау, қаласың-ау, күрсініп. 

 

 

 

ТАҒДЫРҒА   АРАША   ТҰРАЙЫҚ 
(ЖЕҢГЕСІ   ЖАҚСЫ   ҚАНДАЙ-ДЫ) 

 

Адам ата, қауа анадан, 

Ұрім бұтақ тараған. 

Жанұя болу, әр  адамның 

Маңдайына жазылған 

 

Өмірдің ащысы да тұщысы да болады,  

Әсер етер, өсіп өнген қоғамы. 

Шаңырақта елу алпыс жыл тұрып, 

Осылайша  келіп қалар орамы. 

 

Сүйдім, күйдім деп жігіттер жүреді, 

Кім біледі қандай екен жүрегі? 

Ана, затын аяласа жігіттер, 

Алды-артын ойлайды-ғой ұмітпен 

Аулақ болар жаман-жәутік күдіктен. 

 

Алаңғасар жігіттер бар әлі де, 

Махаббат деп салады ғой әніне. 

Осындайға кез боп қалған қыздарға, 

Жеңгелері ақыл айтса ұнай ма? 
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Кейбір қыздар ұрынады осылай, 

Мұның өзі, күтпеген бір тосындай. 

Ақылшысы болмай қалса қасында, 

Анда-мұнда соғады ғой басын да 
 

Аяғы ауыр Ақбілектің жүрегі, 

Ойлауменен көңілі де жүдеді. 

Ағайын жұрт атына, 

Сөз келмесін затына. 
 

- Деп жеңгесі қолдайды, 

Үрлеп «қарын» ішіне 

Екі қабат болып көрінді 

Жалғастырмақ өмірді. 
 

«Шарананы» салып алып баурына, 

Нәресте мен Ақбілекті құтқармақшы тағы да. 

Осылайша ажалдан, алып қалды емес пе? 

Мейірімді жеңгейлер арамызда көбейсе. 
 

Қоқыста бала жатпас па? 

Қорлықтан қыз қашпас па? 

Тұтқиылдан түсіп қалмай қыздар да, 

Абайлап жүреді ғой мұндайға. 
2014 жыл   

 

 

 

АПТЫҒЫП   АСЫҚПА 
 

Ата-ана естіді жақсы хабар, 

Жүруші еді, шіркін-ау болып алаң. 

Үйленетін болыпты үлкен ұлы, 

Естігенде қуанды қалай мұны. 
 

Құдаласып бармақшы құдалыққа, 

Түйістіріп төстерін шындамаққа. 

Құда деген  мың жылдық дегеніміз, 

Мықтап тұрып сақтайық осыны еске. 
 

Әбігерміз тағыда, сырға салу парызда, 

Тағы түстік жарысқа, дәстүрімізден қалыс па. 

Иә, тәубалап, тәубалап, 

Жолға шықтық алысқа. 
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Дайындалып тойға осылайша бастадық, 

Асабаның бағасы тағы өсіпті қарашы. 

Бүгінгі баға тұрмайды, бәрі, бәрі алдамшы, 

Сәтіменен деп ойладық. 
 

Жиған терген шашылсың тойда, 

Алайық мұны қолға. 

Жарасып кетсе  балалар, 

Мұның өзі, үлкен олжа. 
 

О, шіркін, мойыннан, ауыр жүк түсіп, 

Үйленетін болды балам. 

Көңілім жүруші еді алаң, 

Орындалғандай болды арман. 
 

Құда-құдағиларда, қуанышта, 

Айғай шу шығарып дабырласпа. 

У-шусыз тойымыз өтсе, 

Соның өзі бір мәртбе емес пе:? 
 

Келінің қабағына, жүр қарап, 

Ренжітіп алмассың. 

Деп ұлының құлағына, 

Күйып жатыр тағы да. 
 

Басып шұлғып баласы келіскендей болады, 

Қырық күн ойын, қырық күн тойын, 

Өткізіпті болды, 

Жас жан-ұя тұрып кетсе оңды. 
 

Сыбыр, сыбыр сөз кірді, 

Әйелдер жүр сыбырлап. 

Беті басын шымшылап, 

Келін отыр тұмшалап. 
 

Бала баламыздікі болса болды, 

Керегі не енді? 

Маңдайға Алла не жазды? 

Болары болды, бояу сіңді. 
 

Ай күні тақап,  

Келінде отыр ауырлап. 

Босанатын уақыты  

Болып қалыпты жақындап, 
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Өзінікі болса бала, 

Қуаныштан жарылар жүрегі. 

Қабыл болып тілегі, 

Жанүя құрып жүреді. 

 

Айтып ауыз жиғанша, 

Ұл бала келді өмірге. 

Қуаныштан жүрегі, 

Жарылып кете жаздады. 

 

Ұл мен келін жараспай, 

Жаманшылық басталды. 

Ай күнін есептеп жігіт, 

Ойына келді бір күдік. 

 

Екі жұбай бүлінді, 

Айтыс тартысқа жүгінді. 

Жасауын жинап қызда, 

Төркінге келіп үлгерді. 

 

Құда-құдағилар аңтаң, 

Сырын білетін келін 

Өз есебі өзінде 

Сырын білмей, сыртынан жүрме қарағым. 

 

Әйелдің құлығы қырық есекке жүк еді,  

Күйеуге шығып босану арманы. 

Алдап соқты жігітті, 

Жігіттің ақталмады үміті. 

 

Әй жігіттер, жігіттер, 

Әуел бастан аңқау. 

Керек еді-ау шіркін, 

Аптығып асықпай байқау. 

 

Қыздың қулығы осылай, 

Екі жақты алдады. 

Арманы жоқ қыздың, 

Тауып алды ұлды.     
2014 жыл 
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АБЫСЫН   ТАТУ   БОЛСА 
 

Ағайынды екі жігіт, 

Ауылда тұрып жатыпты. 

Екеуінің татулығына ел қызығып, 

Әңгімелеп айтыпты. 
 

Татулығы біздің арқамыз, 

Өсек сөзге қаталмыз. 

Кіргізбейміз бөтенді, 

Келіндер солай еседі. 

 

-Деп  екі  абысын бөседі, 

Әңгіме еді кешегі. 

Туыстықтың мәселесін, 

Абысындар шешеді. 

 

Үлкен абысын ет асып, 

Қонаққа шақырды кішісін. 

Әңгіме-дүкен құрысып, 

Отырды бұлар күлісіп. 

 

От ағасы ет турап, 

Үлестірді мүшені. 

Алдыңғы екі сирақты, 

Өз баласына сыйлапты. 

 

Артқы екі сирақты, 

Інісінің баласына ұсынды. 

Мұны көрген келіні, 

Ашудан жаны қысылды. 

 

Баласына алдыңғы сирақты бергені, 

Үнемі алда жүрсін дегені. 

Артқы сирақ сенің балаңа тиді, 

Артта жүрсін деп күлді. 

 

Осылай абысындар еседі, 

Әңгіме еді кешегі. 

Араздасып аға-іні, 

Екі жаққа кетеді. 
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Әйелдердің қулығы, 

Қырық есекке жүк болған. 

Ағадан іні айрылып, 

Отыр-ау шіркін қамығып. 

 

Әйелдер-ау, әйелдер, 

Қысқа ма еді ақылың. 

Бірде мақтап, бірде баптап, 

Айтамыз-ау ақырын. 

 

 

 

 

ТЕҢЕЛЕР   ҚАШАН   КҮНІМ? 
 

Өлең жазып жүрсемде, 

Өз-өзіме сенбеймін. 

Қалай жазып жүрмін? 

Түсіне алмай далмың. 

 

Кейбіреулер өлеңге, 

Баға беріп жатады. 

Өлеңіңіз жақсы деп, 

Ақырын тіл қатады. 

 

Өзіме-өзім сенбеймін, 

Өлеңім қалай жазылып 

Жатыр екен шіркін 

Ақ иықты ақындар 

Маған қашан жақындар? 

 

Өз-өзіме далмын, 

Белгісіз бір жанмын. 

Көрінгенге жалынып, 

Кітап шығаруға зармың. 

 

Осы әурешілікті 

Алла маған берді ме? 

Осыны тоқтатайын десем, 

Кетіп қалатындай есем. 
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Жазбасам тура алмаймын, 

Бір ісім бітпей жатқандай. 

Біреу түсінер, біреу түсінбес, 

Өзім де жүрмін түсінбей. 
 

Ертеден қолға алмадым, 

Неге сонда жазбадым? 

Тұрмысым ауыр болды да, 

Сол себепті жазбадым. 
 

Біреу мені ескерер, 

Ақын ғой деп өзінше. 

Мақтағандай болады, 

Қасымда турып көзімше. 
 

Сенерімді білмеймін, 

Сенбесімді білмеймін. 

Ойлап дал боп жүрегім, 

Ойлай, ойлай жүдедім. 
2014 жыл 

 

 

 

БОСАТЫП   ОРНЫҢДЫ   БЕР   ӨЗГЕЛЕРГЕ 
 

Әйел мен еркек теңелді, 

Алланың бізге бергені. 

Риза болып отырмыз, 

Біздіңде бар құқымыз. 
 

Жоққой бірақ әділдік, 

Шабытым түсті ақындық. 

Осыларды жазайын, 

Өкпелеме ағайын. 
 

Тіректері күштілер, 

Мықты жерде отырар. 

Істеп жұмыс өзінше, 

Әрі-бері сапырар. 
 

Бара қалсаң жұмыспен, 

Ала көзбен қарайды. 

Бітірмейді шаруаңды, 

Еріксіз жұрт  тарайды. 
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Төрелігі мықтыда, 

Қарай берем сиқына. 

Болып-толып отырған, 

Не күтеді оқырман. 

 

Сабырлық, иман болса өздерінде, 

Мейрімділік жасаса дер кезінде. 

Аш көзденіп отырса мен-менделеп, 

Босатып орныңды бер өзгелерге.   
2013жыл 

 

 

 

ЕШ   УАҚЫТТА   ҰМЫТПА! 
 

Мейлі бастық бол, ақын бол, 

Қара жаяу кедей бол, 

Кім болсаң ол бол 

Өз тілің мен салтыңды 

Жегізбе ешкімге ақыңды 

 

Өз тіліңді ұмытпа,  

Жақсы мен жаманды, айыра біл,   

Сүрупта. 

Сана сезіміңді, 

Ақыл менен құрықта 

Осы  айтқанымды, 

Еш уақытта, ұмытпа 

 

 

 

ҚАЙРАН   ҰЛЫМ!    
(ӘҢГІМЕДЕН   АЛЫНҒАН)  (АШАРШЫЛЫҚ   ЖЫЛДАР) 

 

Отызыншы жыл ашаршылық еді.  

Қырылған адам аштықтан. 

Ұры-қары көбейген шағы. 

Ешкімнің жанып тұрған жоқ бағы. 

 

Арқандап ұстап сиырды, 

Қалғымай отыр ұйқыға. 

Қалғып кетсен бір сәтте, 

Арқанды қиып, алып кетер сиырды. 
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Осындай ашаршылық жыл еді, 

Ашттықтан алып қалсам жалғызды. 

Қайда барсам, не істесем білмеймін, 

Әке солай көзден жасты ағызды. 

 

Қиямын ұлым үшін жанымды, 

Сақтаймын мен бағымды. 

Алып қалсам ажалдан, 

Орындалар бұл арман. 

 

Жатайын қардын астында, 

Әйелім мен балама. 

Болсам тамақ қалайда, 

Қарсы тұрсам ажалға. 

 

Әйелім ниетіме қосылмады, 

Естігімде келмейді осындайды. 

Осылайша жолдасым қарсы болды, 

Ойымды онға бөліп, тиялмадым жасымды. 

 

Басы шарадай болып,  

Көрші кемпірдің үйіне барды. 

Жіп иіріп  отырған кемпірді, 

Былай отыр деп зекіді, 

 

Астындағы тулақты жіберді лақтырып.   

 Қарғып түсті подвалға шәпшәң басып, 

Астығы бар бір пұттай,  

Алып қашты құстай. 

 

Әйелімді, ұлымды, 

Ажалдан енді құтқарам, -  

Деп құанып келсе үйге. 

Өліп жатыр бірге. 

 

Аңырадым, жыладым 

Екеуінде қимадым. 

Түтінімді жалғайтын қайран менің ұлым, 

Не болады енді күнім? 
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ӘКІМІМІЗ   ЖАҚСЫ-ДА 
 

Бастық болсам, 

Бастар едім өзімнен. 

Қарапайым үлгілі, 

Атағым бар дүбірлі. 

 

Шіркін қолым жетпейді, 

Шыққан тегім кедейді. 

Кедейді кім демейді? 

Ешкім сені көрмейді. 

 

Қыж-қыж қайнап ішім, 

Ағайын мені түсін. 

Бастық болып жүрмін, 

Ояна келсем түсім. 

 

Бастық болсам арманым, 

Әке өмірін жалғайым. 

Тұқымымда жоқ бастық, 

Кімнің күтемін қолдауын? 

 

Кейбір басшы отыр, 

Күрмеліп тілі. 

Қалай ғана сайлаған? 

Түсінбедім мұны. 

 

Сауатсыз бастық болғанша, 

Күрек үстап қолыма. 

Түсейін еңбек жолына, 

Байланып тілім тұрғанша. 

 

Әкесі болса бастық, 

Орнын отыр баласы басып. 

Бай баласы сөйлесін, 

Байлар ғой, мұны демесің. 

 

Ақшаның да бар күші, 

Алмағанды аласың. 

Білімің бар ма, жоқ па? 

Тура жолды табасың. 
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Осындай еді арманым, 

Таныс тамырлық жан-жағым. 

Кезек келсін қайдан, 

Мықтылар отырып алған. 
 

Кабинеттің есігін, 

Өзім ашып, жабамын. 

Қатал болмай ұжымға, 

Жылы жүзбен қараймын. 
 

Отырамда ойлаймын, 

Берер маған Құдайым. 

Бола қалсам бастық, 

Кім білет, әлі жаспын. 
 

Үмітім бар осындай, 

Дос жараным қасымда. 

Мені қолдап жіберсе, 

Әкіміміз жақсыда.  
2013 ж. 

 

 

 

АЛЛА   ТАҒАЛАНЫҢ   АЛДЫНДА   ЖАУАБЫҢДЫ   ДАЙЫНДА! 
 

Ақиқат пен әділдік, 

Бір арнадан тараған. 

Ақиқат керек өмірге, 

Кетіп қалма жеңілге. 
 

Әділдік болса заманда, 

Көңілді жүрер адамда. 

Қайдан болсын әділдік, 

Алуан түрлі қадамда. 
 

Алдап-арбап біреуді, 

Сондаймен күн көреді. 

Пайдасына мақтанып, 

Жүреді әр кез шаттанып. 
 

Дәнігеді алдап арбауға, 

Сан қырлы сиқыр адамда. 

Уяттан безген арсыздар, 

Күні келіп таусылар. 
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Заманыңа қарай, 

Пысықтау бол балам! 

Ұтыласың, қаласың, 

Сезбей адам аласын. 
 

Әділдікті қолда, 

Өміріңнің жолында. 

Алла алдында бәріңде, 

Жауабыңды дайында. 
2014 жыл 

 

 

 

КӘРІЛІК 
 

Кеше ғана өмірге келгендеймін, 

Жақсылық, жамандыққа елеңдеймін. 

Бой ұсынып кәрлікке берілмеймін, 

Құдайым, қостаса екен дегендеймін. 
 

Жібермейді алға қарай аяғымды, 

Сырын аш деп жұмсаймын қаламымды. 

Қай жағынан келгенін кім біледі? 

Қорғасындай ауыр тартат денемді. 
 

Дем аламда, қайта жүріп кетемін, 

Құдайға үшкір, барар жерге жетемін. 

Әй кәрлік-ай, кәрлік-ай, 

Кәрлік деген осы екен ғой жаным-ай. 
 

Кейбіреулер кәрілік деп қолдайды, 

Құп алмаймын, жаным сүймейді ондайы. 

Кәрімін деп шөге берме кейінге, 

Намысым бар қолдап бермес меніңде. 
 

Неше түрлі кезеңнен өтті басым, 

Санап жүрдім өзімше таудың тасын. 

Дұшпаның асырмадым дұшпандығын, 

Ішпедім де, алдыма қойған асын. 
 

Айыра біл дұшпаның мен досыңды, 

Сақтанбасаң өртеп кетер қосыңды. 

Бір Аллаға жалбырынып, жалынып,   

Еске сақта мықтап турып осыны. 
29.12.2013 ж. 
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КӨҢІЛ   ҚҰЛАЗЫП   ОТЫРҒАНДА 
 

Отырасың түншығып, 

Қалыпты ғой күн шығып. 

Арба сынса, өгіз өлсе, 

Отырған жан бұртиып. 
 

Отырасың сыймайсың, 

Бұл жалғанды қимайсың. 

Орындалса тілегің, 

Шаршап келген құлдайсың. 
 

Жаман келін тұрпайлы, 

Сөзіңді айтқан ұқпайды. 

Ата-ананы қас жаудай, 

Көреді ғой, ой Аллай. 
 

Қиялдасаң жақсыны, 

Елестетем бақсыны. 

Ісің түссе кейбіреу, 

Оның өзі ақылы. 
 

Болсаң жолдас жаманмен, 

Күнің өтер амалмен. 

Кесіп тастар жең емес, 

Жаман жақсы тең емес. 

 

 

 

БІР   АНАНЫҢ   МҰҢЫ   (АНАНЫҢ   АЯҚ   АСТЫ   ЖҰМАҚ) 
 

Мұңымды кім тыңдайды, бұл жалғанда, 

Көңіл сорлы құлазып отырғанда. 

Жолдастан ерте айырылып қалдым жесір, 

Айтпасқа болмады ғой, мені кешір. 
 

Екі қыз, жалғыз ұлды жетеледім, 

Әйтпесе, тұрмыс құрып кетер едім. 

Жасқаншақ болмасыншы осыларым, 

Жансақтап, бірдемеғып асырармын. 
 

Осылай күндер жылжып өтіп жатыр, 

Ауырлығы тұрмыстың толып жатыр. 

Жастықта шаршамадым, жалықпадым, 

Баланың махаббатын анықтадым. 
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Қанаттыға, қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, 

Аяладым мәпелеп, жалғыз тастап қорқытпай. 

Үшеуі де үйленді, оқыттым да, тоқыттым, 

Үйленген соң, арамыз алыстады қорқыттың. 

 

Қазағымның мақалын, енді ойға түсірдім, 

Өтіп кеткен уақытым, шақырсам да түспедің. 

Сонда шықсам тұрмысқа, күнім мұндай болар ма? 

Бәрі шіркін жетпеді мыжырайған бір шалға. 

 

Жалғыз міне отырмын, балаларға сыймадым, 

Санаған соң бөтенге, өзімді де қинадым. 

Іштен шыққан жыландар, аман болып тұрыңдар, 

Көремін ғой күнімді, сендер аман болындар. 

 

Салым кетіп суға үйден әрең шыққаным, 

Көлік әкеп мінгізді, отыр апа, ұқпадым. 

Аурыңқырап азырақ жүрген едім бірақта, 

Үйіңе қайт тезірек, балама ауру жұғат та. 

 

Міне осылай анасың, шығарып салды жолға, 

Қымбат екен оған да, анасынан баласы. 

Сені мен де солай тәрбиелеп өсірдім, 

Қуып үйден шықсаң да, қызым, сені кешірдім.  

 

 

 

 
ҚОЖАБЕРГЕН   ЖЫРАУ 

 

ЖАС   КЕЛІНДЕРГЕ 
 

Отбасының ұйытқысы, 

Қайын атаң мен қайын енең. 

Сыйлап жүрсең соларды, 

Кем болмайсың ешкімнен. 

Қайын енеңді күт, келін, 

Бағады ол балаңды. 

Енеңнің күші өлшеусіз, 

Демеушің ғой табанды. 

Қайраты кетсе бойынан, 

Түртпектей берме панаңды. 

Меңдетеді кәрілік, 
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Қайтсең-дағы адамды. 

Тату бол қайын анаңмен, 

Ойлан, қара санаңмен. 

Жасы ұлғайған кәріңді, 

Сыйла барлық балаңмен. 

Қайын атаң мен енеңді 

Болма келін сөгетін. 

Еңкейіп кетті демесе, 

Жәрдемі бар беретін. 

Шақырма ашу қарттарға, 

Өзің де сондай боласың. 

Ойла, келін, артыңды, 

Сөз ұғатын баласың. 

Сіздерге бұл өсиет,  

Қожаберген бабаңнан. 

Өнеге алма тірлікте 

Шайпау менен наданнан. 

 

 

 

ТАҒДЫР   (ӘҢГІМЕДЕН   АЛЫНҒН) 
 

Әйелінен қорықпайтын бар ма еркек? 

Қорқу керек «әйел» деп айтат ертек. 

Хауа ананың бетіне қарсы келмей 

Жұріпті ғой, Адам ата үндемей. 

 

Сүң династиясы дәуірінде  

Бір император сұмдық қорыққан әйелінен. 

Аттап өтпей, әйелінің әмірінен 

Зым болады, әйелінің зәрінен. 

 

Еркектің ең ынжығы мен шығармын 

- Деп кінәләйді өз-өзін. 

Күндердің күнінде басына ой түседі 

Менен басқа да қатынжандар бар ма деседі. 

 

Министрлер мен генералдарды  

Сарайға шақырып алады. 

Қатындарыңнан қорқатындар 

«Ақ жалауға» барады. 
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Қорықпайтындар «қызыл» жалауда қалады 

Бұйрықтың шығуы мұң екен. 

Барлығы «ақ» жалауға шұбырды 

Өзгеріс осылай құбылды. 
 

«Қызыл» жалаудың астында 

Жалғыз тұрған бір еркек. 

Әйелінен қорықпайтын 

Біреу де болса бар екен. 
 

Әйелінен қорықпаған 

Не деген бұл жау жүрек. 

Шақырып алып қасына 

Себебін айт, жасырма? 
 

Басқалардың барлығы 

«Ақ» жалауға ағылды. 

«Қызыл» жалаудың астында 

Неге тұрдың расында. 
 

«Қызыл» жалаудың астында 

Жалғыз қалған себебім 

Опыр-топырдан аулақ  

-Деп айтып еді әйелім. 
 

Император қатты ашуланып 

Жоғал көзіме көрінбе! 

Оңбаған неме деп 

Сарайдан қуды шығарып. 

 

 

 

КЕТПЕСІН   КЕЛІН   АДАСЫП 
 

Шаңырақ құрдың бүгін, 

Құтты болсын келінім. 

Құдай қосқан қосағың, 

Бірге қызық жасарың. 
 

Бүгіннен бастап аттадың, 

Ұзақ өмір есігін. 

Ұсынсын, Аллам сендерге, 

Денсаулық, бақыт оң жолын. 
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Өмір жолын бастадың, 

Сәкіге биік аттадың. 

Ашуланып, долданба, 

Тіршілікті енді бастадың. 
 

Ұстамды бол келінім, 

Басталды қызық күнің. 

Жазда, күзде болады, 

Көңіл күйге толады. 
 

Ұміттеніп алға, 

Жастық шағың барда. 

Бірі болмаса, бірі, 

Болады ғой пайда. 
 

Әкең менен анаңды, 

Тыңдағаның жақсы. 

Мазаламай өзіңді, 

Ақылға салып алшы. 
 

Балалы болғанда білесің, 

Ата-ананың қадырын. 

Өзің де сонда айтасың, 

Үлкеннің алдым батасын. 
 

Өмір деген қиын, 

Көп қой оның соқпағы. 

Көресің де көнесің, 

Көрмей қайда барасың. 
 

Шаңырақты ұстайсың, 

Анаға де ұқсайсың. 

Бар міндетті өзіңде, 

Көтересің кезінде. 
 

Келін жақсы болса, 

Сыңары ғой ұлымның. 

Бірге жүріп, бір күлсе, 

Артасың ғой бір үміт. 
 

Жақсы келін, Алладан, 

Берсе екен адалдан. 

Келінім де балам ғой, 

Тәрбиеме алам ғой. 
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Менмендіктен сақта, 

Жақсы өмір сүріп. 

Ата-ананың үмітін, 

Ұл, келінім ақта. 

 

Келін жақсы болса, 

Шаңырақ берік болады. 

Сырты мал, іші 

Қуанышқа толады. 

 

Анасы бол осы үйдің, 

Кілтін саған берейін. 

Бәрінің де табасың, 

Ренжітпей көңілін.  

 

Шыдасаң, келін, осыған, 

Алтын ана боласың. 

Үлкен, кіші барлығын, 

Өзіңе тартып аласың. 

 

Құрметтейді өзіңді, 

Кейінгі жас балалар. 

Әже, әже, әжелеп, 

Өзіңді де жағалар. 

 

Осылай дәстүр кетеді, 

Бір-біріне жалғасып. 

Сен де, әже боласың, 

Ұйықтамай кейде таң атып. 

 

Қазағымның дәстүрі, 

Кетеді ғой жалғасып. 

Бәрін айт та, бірін айт, 

Кетпесін келін адасып. 

 

Айналайын, Аллам, 

Сақта осындайдан. 

Бірлік болса, тірлік бар, 

Қазекем солай айтқан. 
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Ал келінім, келінім, 

Саған бәрін тапсырдым. 

Осы күннен баста,  

Шаңыраққа жақсы ырым. 
 

Тірегі - әйел үйдің,  

Келтіретін күйін. 

Бай да кедей қылады, 

Мұны келін ұғады. 
 

Осы отырған көпшілік, 

Алады ғой бір күліп. 

Осының бәрі өткен, 

Сақтаңдар еске түйіп. 
2010 жыл 

 

 

 

«ЯПЫР-АЙ,   ҚАНДАЙ   ХАЛЫҚПЫЗ?!» 
 

Бұрынғының қазағы, 

Көп болды ғой азабы. 

Сондадағы түспеді, 

Қолдарында кітабы. 
 

Отыра қалса пікірлес, 

Өткен-кеткен жайында. 

Бұл да болса сабақ та, 

Кейінгі жас ұрпаққа. 
 

Сондай адам қиялда, 

Заман сондай туар ма? 

Тақпақтап қиса соғатын, 

Қарттары қайда қазақтың? 
 

Сол кездегі қарттар, 

Дариядай ақылы. 

Ағыл-тегіл білімі, 

Дастан, дастан ілімі.  
 

Ғұламалар көп еді, 

Өсиетін оқып жүретін. 

Әрбір сөзі тиімді, 

Қымбат көрме тиынды.  
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ТҮТІН   САСЫП   ӨЗДЕРІҢ   ҚАЙДА   КЕТІП   БАРАСЫҢ? 
 

Темекі тартқан қыздар-ай, 

Түрлері суық ызғарлы-ай. 

Не басыңа күн туды? 

Жүрістері бір түрлі. 

 

Құшырланып сорғанда, 

Орындалғандай арманда. 

Соңына  түсіп кеткені, 

Айта алмайсың өкпені. 

 

Қайран қазақ қыздар-ай, 

Тәртібің неге бұзылды? 

Байлап матап басыңды, 

Ішпейсің дұрыс асыңды.  

 

Қырық тесік өкпе, 

Шетке шығып кетпе. 

Сау адамға барма, 

Обалына қалма. 

 

Орындалғандай арманың, 

Тынышталды жан жағың. 

Жақын келер жаныңа, 

Қыздар бар ма тағы да? 

 

Бітпей тұр ма жұмысың? 

Ұнамайды тұрысың. 

Алаңдайсың қалқам-ау, 

Бітпей тұр ма бір ісің? 

 

Қайран қазақ қыздар-ай, 

Әдебің неге бұзылды? 

Достарың да қасыңда, 

Қиынды мен жиынды. 

 

Тартқанда мәз боласың, 

Түсінбейсің аласын. 

Түтін сасып өздерің, 

Қайда кетіп барасың? 
22.0.12015 жыл 

 



 178 

Е С К Е    А Л У 

 
БАЯХМЕТ   УАЛИ   (АҒЫМАН)  ҰЛЫ,   ҰСТАЗ,   АҚЫН,   ТУҒАН   АҒАМ  

2018   ЖЫЛЫ   ДҮНИЕДЕН   ӨТТІ 

 

САҒЫНЫШ 
 

Еліме барғанда, 

Тірек көріп өзіңді. 

Төрден орын алғанмын, 

Енді соны ойлаймын. 

 

Алдыма ас қойғанмын, 

Сондада бар еді арманым. 

Әке-шешемнің орны, 

Ойландырушы еді мені. 

 

Бұл жалғанға не дерсің? 

Кетті өмірден, Баяшым. 

Кім енді мені аясын, 

Жеңгем менен сіңлілер, 

Сыртымнан менің қүңкілдер. 

 

Қысқартайын осымен, 

Бір Аллаға аян! 

Жұмақта болсын жаның, 

Бала-шағам аман болса, 

Осы менің бағым. 

 

Хош, хош бол ағам! 

Жыртылды жағам. 

Сендей енді ағаны, 

Үш ұйқтасам, қайдан табам? 
 

 

 

 

ӨТКЕН   УАҚИҒА 
 

 1981 жылы әкем Ағыман мен келінім Гүлнар Семейден өте 

бергенде жол апатынан екеуіде қайтыс болды. Сондағы жолдасым 

Социалдың маған жазған жеңілдігі. Балаларым ол кезде жас, өздерінше 

анасын жылатпауға уатқаны, балалар өте жас еді, соны өленге қосып 

жазған Социал әкесі  



 179 

Әуелі сөз бастайын хаң тағалам, 

Анадан өлмей қалмас туған адам. 

«Біреудің тағдырына біреу себеп», 

Қалайша толқымалы мынау заман? 

 

Сұм дүние тіршілікте, өзгерісті, 

Бұл күнде ауыр бейнет бізге түсті. 

Құлпырған заманыңда гүл-гүл жайнап, 

Өзгеріп күн-түн сайын отсыз пісет. 

 

Ерғанат, Азаматым «аталайды», 

Бақжамал, бұл сөздерге боталайды. 

Тағдырдың амалына шара барма? 

Әлия, тоқтау айтып, ол болмайды. 

 

Қанатым, Әлияшым, Азаматым, 

Келеді «маматайлап» Сәлимашым. 

«Адамның өмір гүлі бала» - деген, 

Бақжамал осылардың нәрін алсын. 

 

 

 

 
«ОҚУ  АҒАРТУ  ҮЗДІГІ»,  «АҒА  МҰҒАЛІМ»,  «ЕҢБЕК  АРДАГЕРІ»  МЕДАЛІМЕН 

«АЛТЫН   АЛҚАМЕН»   МАРАПАТТАЛҒАН 

 

КҮЛШЕ   ХАМИТҚЫЗЫН   ЕСКЕ   АЛУ 
 

Ер мінезді Күлше апа, 

Оралмасқа кеттің қайта. 

Аз уақыт таныстық, 

Әттеген-ай, деп қалыстық. 

 

Арманына жеткен, 

Адам барма? 

Дүниеден өткен, 

Қас-қағымда Күлше апа. 

 

Аң-таң болдым, 

Естігенде суык хабарды. 

Босатып жібереді-ау, 

Осындай хабар адамды. 
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Туған-туыстай, 

Болдың маған. 

«Өнеріңді көрсет елге», 

Өлеңімді оқыдым менде. 

 

- Ербол, мына апаңа қара, - деп 

Таныстырған едің. 

Аңқылдаған ақ жүрегің, 

Жұмақта бол тілегім. 

 

Қамқоршы болды Ербол, 

Баламдай болды Ерболың. 

Ұзақ болсын жолы, 

Бақытты болсын басы. 

 

Сыйлағаны үлкенді, 

Тәрбиеніз Сіздің. 

Танысып едік апашым, 

Ерболың жүзді жасасын. 
2017 жыл 
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МҰНЫ   ДА   БІЛЕ   ЖҮРІҢІЗ 
 

 

ҮШ   ЖҰРТ: 

1. Ағайын жұрт 

2. Нағашы жұрт 

3. Қайын жұрт 

 
ҮШ   БАЙЛЫҚ: 

Бірінші байлық – денсаулық 

Екінші байлық – ақжаулық 

Үшінші байлық – қорадағы бес саулық 

 
ҮШ   БИ: 

1. Үйсін Төле би 

2. Арғын Қаздауысты Қазыбек би 

3. Алшын Әйтеке би 

 
ҮШ   ДАНА: 

1. Абай 

2. Шоқан 

3. Ыбырай 

 
ҮШ   АРЫС: 

1. Сәкен 

2. Бейімбет 

3. Ілияс 

 
ҮШ   ҚАТ: 

1. Жоғары қат (аспан) 

2. Орта қат (жер үсті) 

3. Төменгі қат (жер асты) 

 
ҮШ   ҚУАТ: 

1. Ақыл қуат 

2. Жүрек қуат 

3. Тіл қуат 

 
ҮШ   ҒАЖАП: 

1. Ажал ғажап 

2. Қонақ ғажап 

3. Несібе ғажап 
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ҮШ   АРСЫЗ: 

1. Ұйқы арсыз 

2. Тамақ арсыз 

3. Күлкі арсыз 

 
ҮШ   ДАУАСЫЗ: 

1. Мінез  

2. Кәрілік 

3. Ажал 

 
ҮШ   ҚАДІРЛІ: 

1. Ырыс 

2. Бақ 

3. Дәулет (Жиренше шешен) 

 
ҮШ   ҚАДІРСІЗ: 

1. Жастық шақ 

2. Денсаулық 

3. Жақсы жар (әйел) 

 
ҮШ   ЖАМАНДЫҚ: 

1. Нақақ қан төгу 

2. Кісі малын нақақ алу 

3. Ата-бабадан қалған ескі жұртты бұзу 

 
ҮШ   ТӘТТІ: 

1. Жан тәтті 

2. Мал тәтті 

3. Жар тәтті 

 
ҮШ   АҚИҚАТ: 

1. Қымбат - шындық 

2. Арзан - өтірік 

3. Дауасыз – кәрілік (Жанқұтты шешен) 

 
ҮШ   ҚУАНЫШ: 

1. Алғыс алу 

2. Өзіңді көптің іздеуі 

3. Ісіңнің өшпеуі 

 
ҮШ   БИІК: 

1. Билік 

2. Дәулет 

3. Даналық 
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ҮШ   АСЫЛ: 

1. Көз 

2. Тіл 

3. Көңіл 

 
ҮШ   АРТЫҚ: 

1. Адалдық 

2. Еңбек сүйгіштік 

3. Өнерпаздық 

 
ҮШ   ЫНТЫҚ: 

1. Еркін өмір 

2. Құрметке бөлену 

3. Пайдалы еңбек ету 

 
ҮШ   ТҰЛ: 

1. Қайратсыз ашу тұл 

2. Тұрлаусыз ғашық тұл 

3. Шәкіртсіз ғалым тұл (Абай) 

 
ҮШ   АПАТ: 

1. Ғалымдар мен қарттарды сыйламау 

2. Өкіметті сыйламау 

3. Асты ысырап ету 

 
ҮШ   КЕДЕЙЛІК: 

1. Кежірлік 

2. Еріншектік 

3. Ұйқы (Төле би) 

 
ҮШ   КЕМДІК: 

1. Надандық 

2. Еріншектік 

3. Зұлымдық (Абай) 

 
ҮШ   БАҚЫТСЫЗДЫҚ: 

1. Жаман ат 

2. Жаман қатын 

3. Жаман көрші 

 
ҮШ   КӨЗ: 

1. Су анасы - бұлақ 

2. Жол анасы - тұяқ 

3. Сөз анасы – құлақ 
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ҮШ   ТОҚТАМ: 

1. Ақыл - арқан 

2. Ой - өріс 

3. Адам – қазық 

 
ҮШ   ҚАСИЕТ: 

1. Өліде - аруақ 

2. Малда - кие 

3. Аста – кепиет 

 
ҮШ   ТАҒЫЛЫМ: 

1. Мейірімнен - сауап 

2. Жақсылықтан - шарапат 

3. Жамандықтан - кесапат 

 
ТӨРТ   ТҰЛҒА: 

1. От 

2. Су 

3. Жел 

4. Жер 

 
ТӨРТ   ҚҰБЫЛА: 

1. Шығыс 

2. Оңтүстік 

3. Батыс  

4. Солтүстік 

 
ТӨРТ   МАУСЫМ: 

1. Көктем 

2. Жаз 

3. Күз 

4. Қыс 

 
ТӨРТ   ТОҚСАН: 

1. Қыс тоқсан 

2. Жаз тоқсан 

3. Шілде тоқсан 

4. Күз тоқсан 

 
ТӨРТ   БҰРЫШ: 

Шығыс елі дүниенің төрт бұрышы деп Шын – Машын (Үндістан), 

Мысыр, Рұм, Еурова елдерін айтқан 
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ТӨРТ   ТҮЛІК: 

1. Түйе пірі – Ойсыл қара 

2. Жылқы пірі – Қамбар ата 

3. Сиыр пірі – Зеңгі баба 

4. Қой, ешкі пірі – Шопан ата, Шекшек ата 

 
ТӨРТ   МҰРАТ: 

1. Дау мұраты - біту 

2. Саудагер мұраты - ұту 

3. Қыз мұраты - кету 

4. Жол мұраты – жету (Сырым батыр) 

 
ТӨРТ   МҮЛІК: 

1. Бас - сандық 

2. Тіл - кілт 

3. Қол - мүлік 

4. Аяқ - азамат 

 
ТӨРТ   ҚОРЛЫҚ: 

1. Шақырылмаған жерге бару 

2. Бейбастақ сөйлеу 

3. Дұшпаннан жәрдем күту 

4. Сараңнан қажет сұрау 

 
ТӨРТ   ХАЛИФА 

1. Әбубәкір 

2. Омар 

3. Оспан 

4. Әли 

 
ТӨРТ   ПЕРІШТЕ 

Аллаға жақын төрт періште бар. Олар: Жебірейіл, Әзірейіл, Мекайіл, 

Исрафил 

 
ТӨРТ   ҚЫЛЫШ: 

1. Хәмхам 

2. Сәмсам 

3. Зұлпыхар 

4. Зұлқажа 
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ТӨРТ   КІТАП: 

1. Тәурат – Мұсылманның кітабы 

2. Зәбүр – Дәуіттің кітабы 

3. Інжіл – Исаның кітабы 

4. Құран – Мұхамбеттің кітабы 

 
ТӨРТ   ПІР: 

1. Жарлының пірі – қалтаң ата 

2. Ұрының пірі – жалтаң ата 

3. Шебердің пірі – тепшем ата 

4. Кәрінің пірі – кекшіл ата (Досбол шешен) 

 
ТӨРТ   КҮНӘ: 

1. Аллаға күмән келтіру 

2. Нақақтан қан төгу 

3. Ата-анаға тіл тигізу 

4. Өтірік куә болу. (Мұхамбет пайғамбар). 

 
БЕС   ПАРЫЗ: 

1. Құдайдың бірлігі мен Мұхамбеттің пайғамбарлық қасиетін мойындау. 

2. Намаз оқу 

3. Ораза тұту. 

4. Садақа беру 

5. Қажылыққа бару 

 
БЕС   НАМАЗ: 

1. Таң намазы 

2. Бесін намазы 

3. Екінді намазы 

4. Ақшам намазы 

5. Жашиық намаз 

 
БЕС   БОРЫШ: 

1. Аллаға, пайғамбарға байланысты борыш. 

2. Адамның өзіне байланысты борыш 

3. Мемлекет пен халыққа борыш 

4. Үй-іші, жақындарға борыш 

5. Адамгершілік әлеміне борыш (Мұхамбет пайғамбар) 
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БЕС   ҚАРУ: 

1. Садак  

2. Мылтық 

3. Найза 

4. Қылыш 

5. Айбалта 

 
БЕС   АСЫЛ,   БЕС   ДҰШПАН: 

Бес нәрседен қашық бол 

Бес нәрсеге асық бол 

Адам болам десеңіз... 

Өсек, өтірік, мақтаншақ,  

Еріншек, бекер мал шашпақ – 

Бес дұшпаның білсеңіз. 

Талап, еңбек, терең ой, 

Қанағат, рахым ойлап қой –  

Бес асыл іс көнсеңіз. (Абай) 

 
БЕС   ЖАРАТЫЛЫС: 

1. Күн 

2. Ай 

3. Жұлдыз 

4. Күндіз 

5. Түн 

 
БЕС   ӨСИЕТ: 

1. Топасқа сенбе 

2. Жауға иілме 

3. Әрқашан сақ жүр 

4. Аш үйге қонба 

5. Жарлыдан сый алма 

 
БЕС   ҚАТЕР: 

1. От  

2. Жау 

3. Борыш 

4. Ауру 

5. Сөз 
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АЛТЫ   АЛАШ: 

1. Қазақ 

2. Қарақалпақ 

3. Өзбек 

4. Түркімен 

5. Қырғыз 

6. Жайылған (Төле би) 

 
АЛТЫ   ИГІЛІК: 

1. Денсаулық 

2. Қазына 

3. Дос 

4. Әйел (жар) 

5. Білім 

6. Бала (ұрпақ) 

 
АЛТЫ   ПАРЫЗ: 

 Адамдардың бір-біріне деген алты парызы бар. Олар: 

1. Бір-біріне сәлем беру (әдейі барып) 

2. Шақырса - бару 

3. Кеңес сұраса – ақыл қосу 

4. Сұрағына – жауап беру 

5. Ауырып қалса – көңілін сұрау 

6. Қайтыс болса – жерлеуге қатысу (Мұхамбет пайғамбар). 

 
АЛТЫ   АСҚАР: 

1. Ақыл 

2. Білім 

3. Жомарттық 

4. Әділдік 

5. Шыншылдық 

6. Кең пейіл 

 
ЖЕТІ   ЖАРҒЫ:  (ӘЗ   ТӘУКЕНІҢ   ЗАҢДАРЫ) 

1-жарғы. Көтеріліс жасап, бүлік шығарған кісілерге өлім жазасы 

бұйырылсын.  (Бұл жарғы мемлекеттің бүтіндігі талабынан туды).  

2-жарғы. Түркі халқының мүддесін сатып, елге опасыздық 

еткендер өлім жазасына бұйырылсын. (Бұл жарғы халықтың орта 

мүддесі – елдің бүтіндігін қорғаған біртұтас қоғамдық сананың жемісі) 

3-жарғы. Мемлекет ішінде жазықсыз кісі өлтіргендер өлім жазасына 

бұйырылсын. (Бұл жарғы да жабайылықтың төменгі сатысына тән кісі 

өлтірушілікке тыйым салған және мәдениеттіліктің белгісі ретінде 

танылуға тиіс өте елеулі жаңалық) 
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4-жарғы. Өзге біреудің әйелімен зинақорлық жасап, ақ некені 

бұзушыларға өлім жазасы бұйырылсын. (Бұл жарғы да шаңырақтың 

бірлігін қамтамасыз еткен, неке парызына адалдықты талап еткен 

маңызы зор жаңалық). 

5-жарғы. Өреде тұрған, тұсаулы жүрген сәйгүлік атты ұрлаған кісіге 

өлім жазасы бұйырылсын (Ол кезде «ер қанаты ат) елдің, мемлекеттің 

соғыс күші ретінде бағаланады). 

6-жарғы. Төбелесте мертігудің түріне қарай төмендегіше мүліктей құн 

төленсін: 

а) Біреудің көзін шығарған кісі айыпқа қызын береді, ал қызы жоқ 

болса, қыздың қалыңдығын береді. 

б) Төрт мүшесінің бірін мертіктірген кісі айыпқа ат береді. 

7-жарғы. Ұрлаған жылқы өзге де құнды мүлік үшін он есе артық айып 

төлеттірілсін. 

 
ЖЕТІ   ЖЕТЕКШІ: 

1. Адамның басшысы - ақыл 

2. Жетекшісі - талап 

3. Жолаушысы - ой 

4. Жолдасы – кәсіп 

5. Қорғаны - сабыр 

6. Корғаушысы – мінез 

7. Сынаушысы – халық (Саққұлақ би) 

 
ЖЕТІ   ҒАШЫҚ: 

1. Ләйлі - Мәжнүн 

2. Фархад - Шырын 

3. Таһир - Зуһра 

4. Арзу - Қамбар 

5. Уәлик - Ғарра 

6. Уәки - Күлшаһ 

7. Жүсіп - Зылиқа 

 
ЖЕТІ   ШӘРІП   (ЖЕТІ   ӘУЛИЕ): 

1. Мекке шәріп 

2. Мәдина шәріп 

3. Бұхар шәріп 

4. Шам шәріп 

5. Қатым шәріп 

6. Құддыс (Мысыр) шәріп 

7. Кәләм шәріп (Құран) 
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ЖЕТІ   ҚАЗЫНА: 

1. Ержігіт 

2. Сұлу әйел 

3. Ақыл, білім 

4. Жүйрік ат 

5. Қыран бүркіт 

6. Берен мылтық 

7. Жүйрік тазы (ит) 
  

ЖЕТІ   ҒАЛАМ: 

1. Шығыс 

2. Батыс 

3. Оңтүстік 

4. Солтүстік 

5. Аспан (жоғары ғалам) 

6. Жер (орта ғалам) 

7. Жер асты (төменгі ғалам) 
 

ЖЕТІ   КҮН: 

1. Бүгін 

2. Ертең 

3. Бүрсігүні 

4. Арғы күн 

5. Ауыр күн 

6. Соңғы күн 

7. Азына 
 

ЖЕТІ   ЖҰТ: 

1. Құрғақшылық 

2. Жұт (мал қырылу) 

3. Өрт  

4. Оба (ауру) 

5. Соғыс  

6. Топан су 

7. Зілзала (жер сілкіну) 
 

ЖЕТІ   ЖОҚ: 

1. Жерде өлшеуіш жоқ 

2. Аспанда тіреуіш жоқ 

3. Таста тамыр жоқ 

4. Тасбақада талақ жоқ 

5. Аллада бауыр жоқ 

6. Аққуда сүт жоқ 

7. Жылқыда өт жоқ 
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ЖЕТІ   АТА: 

1. Бала 

2. Әке 

3. Ата  

4. Арғы ата 

5. Баба 

6. Түп ата 

7. Тек ата 

 
ЖЕТІ   ҚАТ   КӨК: 

1. Ай 

2. Күн 

3. Шолпан 

4. Есекқырған (Меркурий) 

5. Қызылжұлдыз (Марс)  

6. Сатурн 

7. Мүштәри (Юпитер) 

 
ЖЕТІ   ҚАТ  ЖЕР: 

1. Тұңғиық 

2. Жылан 

3. Су 

4. Қос балық 

5. Қара тас 

6. Көкөгіз 

7. Жер 

 
ЖЕТІ   АМАЛ: 

1. Күннің тоқырауы 

2. Қарашаның қайтуы 

3. Үркердің батуы 

4. Мұздың қатуы 

5. Киіктің матауы  

6. Қыс тоқсан 

7. Ай тоғамы 

 
АТА   ҒАСЫРДА    АТА    ӘКЕ,   БАЛА,   ОСЫ   ҮШ   БУЫН   АРАЛАС   ОТЫРАДЫ: 

Ата   - әрі тәжірибе, бұрнағы күн. 

Әке   - кеше мен бүгін. 

Бала   - бүгін мен ертеңгі күн. 

Немере  - запас. 
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***    
Алыста - білімді мен наданның арасы алыс, 

Жақында - өлім жақын. 

Тәттіде - жан тәтті, 

Ащыда - жаннан айырылу ащы. 

 

 
 

АТА   ТЕК,   ҮРІМ-БҰТАҚ,   АҒАЙЫН-ТУЫС 
 

Арыс – ру, тайпа, ел. 

Тек – түп нәсіл, арғы атаны білдіретін тарихи ұғым, сұлып деп те аталады. 

Ата-баба - түп-тұқиан. 

Зүриат, бәни – тұқым, ұрпак, нәсіл. 

Қара шаңырақ - ата-баба көтерген шаңырақты кейін кенже ұл иеленетін 

бастығы үлкен үй. Бүкіл үрім-бұтақ өркен жайған шаңырақ. 

 

 
 

***    
Үрім-бұтақ     – бір атадан өрбіген ұрпақ. 

Әулет     – бір атаға жататын зәузат. 

Отау      – енші алған ұлдардың шаңырағы. 

Төркін      – тұрмысқа шыққан қыздың ел-жұрты. 

Қайын жұрт    – әйелдің төркін жұртының күйеуіне  

         қатысты атауы. 

Үйлі-баран     – балалы-шағалы отбасы. 

Ағайын, сарысүйек ағайын  – туыстығы жақын аталас адамдар. 

Жамағайын, қабырға ағайын – жанама туыс, туыстығы алыс аталас  

          адамдар. 

Туысқан      – туыстығы екі-үш атадан қосылатын  

         адамдар. 

Туыс, бауыр     – бірге туған қандас. 

Үрен-жаран    – ұрпақ. 

 

 
 

ОН   АТА 
 

1. Ата     6. Немене 

2. Бала     7. Туажат 

3. Немере     8. Жүрежат  

4. Шөбере     9. Жекжат 

5. Шөпшек    10.Жұрағат 
        Жәрдем Кейкін  
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ҚАЗАҚ   ХАЛҚЫНЫҢ   САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРІ 

 

 

ШЕГЕ   ШАПАН 

Шеге шапан (дәстүр, кәде). Құда болуға баталасқан екі жақ 

келіскеннен кейін бір-біріне сый-саяпат ұсынады. Жігіт жағы 

«қарғыбау» ұсынғаннан кейін қыз әкесі жаушыға «шеге шапан» 

жабады. Бұл уәде пісті деген сөз. «Жаушы» жіберген жақ жігіт ауылы 

келе жатқан өз «жаушыларының» үстіндегі жаңа яғни «шеге шапан» 

көріп, оларды шашу шашып қарсы алады. 

 

 

БАЛДЫЗ   ҚАЛЫҢ 

Кейде қалындық болатын жайлар кездеседі. Мұндайда қалың 

малын төлеген болса, онда сол үйдің екінші қызын алуға құқығы бар. 

Егер ер жігіт қалыңдығына ұрын барып, ол үйдін басқа қызы болмаса 

төлеген малдың жартысы қайтарылады. Егер бұрынғы қалыңдығына 

ұрын барған күйеу енді балдызын алатын болса, онда бұрынғының 

үстіне «балдыз қалың» төлеуге тиіс. Оған түйе бастатқан бір тоғыз 

қосылады. Күйеу бұрынғы қалындығына ұрын келмеген болса «балдыз 

қалын» төленбейді. 

 

 

КИІМ   ТІГУ 

Киім тігу салты бойынша барған құда-құдағилар түні бойы 

ұйықтамаулары керек. «Жақсы тамақ қалғанша, жаман қарын 

жарылсын» деп, құдалардың бергенін жей беру керек. Ұйықтауға 

болмайды. Егер үйықтап кетсе, киімін құдалардың бірі тігіп тпстап, 

айып төлеттіреді. Сол үшін ішіп-жеуге де, ұйқыға да, өлең айтысуға да 

шыдау керек(А. Жүнісұлы). 

 

 

ҚҰЙРЫҚ-БАУЫР 

 Құда, құдадейсің-ау, әй, 

 Құйрық-бауыр жейсің-ау, әй. 

 Құйрық-бауыр жемесең, 

 Несіне құда дейсің-ау, әй. 

 Үлкен құда, бас құда, 

 Кіші құда жас құда. 

 Құйрық-бауыр әкелдім, 

 Ауызыңды аш, құда. 
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 Үлкен құда ардақты-ай, 

 Кіші құда салмақты-ай. 

 Құйрық бауыр асатам, 

 Тістеп алма бармақты-ай. 

 Үлкен құда әнекей-ау, 

 Кіші құда мінекей-ау. 

 Құйрық-бауыр асаттым, 

 Кәделерің кәнекей-ау! 

 

 

ӨЛІ-ТІРІ 
 «Өлі-тірі» (дәстүр). Екі жақ келісімі нығайған соң күйеу жағынан 

құдаларына бір білікті адамды бас етіп «өлі-тірі» яғни кәделі мал-

жылқы жіберіледі. «Өлі-тірі» деген – «олі мен тірі арасында адалмыз, 

құдай қосқан құдалығымыз ақиқат» деген ұлттық ұлағатты ұғымды 

білдіреді. Бұл үлкен кәделі әрі маңызды жол-жоралғы, құдалық бекіді 

деген сөз. «Өлі-тірі» өткен соң өлген күйеу жатпайды» деп бұдан кейін 

күйеу қалыңдығына «ұрын» баруына жол ашылады. 

 

 

 

ҚАПҚА   САЛАР 

 Қалыңдығын алуға келген күйеу барлық жол-жоралғыларымен 

яғни құдалық кәделерімен, үлкендерге арналған сый-саяпатымен, той 

малымен келеді. Той басталды. Қыз өз үйінен аттанар алдындаоның 

әкесі барлық құдаларға киіт кигізеді. Күйеу баласына да сыйлық береді. 

Бірақ ол киіт емес «қапқа салар» деп аталады. Ол бағалы киім, қымбат 

ер-тоқым, жігіт жарақтары немесе мал болуы мүмкін. Әрине, бұл қайын 

атаның дәулеті мен мырзалығына, абырой-беделіне сай жасалатын 

жолды дәстүр. 

 

 

СҮТ   АҚЫ 

 Қыз үзату тойы мерзімін қалыңдық ауылы құдаларымен келісе 

отырып белгілейді. Бұл тойға күйеу бас құда бастаған құдалар тобымен 

және өнерлі қүйеу жолдастарымен келеді. Мұнда құдалық кәделері өте 

көп. Соның ішіндегі жолы бөлек, қымбат кәделердің үлкені «сүт ақы» 

деп аталады. 

 Бұл қыздың анасына тартылатын сыйлық. Бұған анасы бата береді. 
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СЫҢСУ 

 Сыңсу (сатл). «Халқымызда тұрмыс-салт жырлараның ең көп 

тарағандарының бірі – сыңсу» («Күйеу келтір, қыз ұзат» жинағынан). 

Ұзатылған қыз өз босағасынан аттанар алдында ағайын-туғандардың 

аралайды. Білайша айтқанда қоштасады (Бірақ бұл дәстүрлі қоштасу 

емес). Жеңгесін ертіп ағайындарын аралап жүрген қыз жәй жүрмейді. 

Ол өзінің балалық дәуірінің, оң жақта бұлғақтап өскен бақытты 

күндерінің өткендігін, аяулы ата-анасының, туысқандарының өзін 

мәпелеп өсірудегі еңбегін өлеңмен айта жүріп айта жүріп өксиді. Ондай 

өлең жырды сыңсу дейді. 

Базардан келген құйысқан, 

Тарамай шашым ұйысқан. 

Келіп кетіп жүріңдер, 

Сағындырмай тұысқан –  

деп өзінің өтінішін айта жүреді. 

 Қыздың сыңсу-жарасымды әрі тәрбилік мәні бар салтанатты салт. 

Бұл адамгершілік, әдептілік жағынан алғанда да өте орынды дәстүр. 

Өйткені балалық лүндерден ағайын ортасынан бөлініп кету оңай іс 

емес. Ал қазақтың қазіргі қыздары бұл дәстүрдің алтын арқауын үзді 

десе болады. Өйткені ауыл, үй аралап, сыңсу, жылау түгелі, оң жақтан 

аттанарда күліп, қуанып жүргендерін де көз көрді. Бұл ұлттық тәрбие 

мен ұлттық  мәдениеттің ұмытылғандығынан деп танимыз. 

 

 

 

АУШАДИЯР 

 Аушадияр (дәстүр). Үйлену тойы кезінде айтылатын дәстүрлі 

өлең, жыр. Және жәй өлең емес, өзіндік айтылар әні, ерекше ұлттық 

тәрбиелік маңызы бар. Көркем шығармашылықпен айтылатын той 

көркі, салтанат сәні, өнегелі өнер. Мұны іздеп тауып, өмірге әкелген көп 

жасағыр жазушы Уахап Қыдырханов екен.  Аушадияр жырының 

үлгілерін шетелдегі қазақтар сақтап, бізге жеткізген. Шынын айту керек 

бұл қазіргі Қазақстан елінде айтылмайды, халық жадынан мүлде шығып 

кетіп ұмыт қалған. 

Аушадияр – бір болар, 

Жаманның көңілі кір болар. 

Ата–анасын сыйлаған, 

Ақ шалмалы би болар. 

Аушадияр – екі дер, 

Ер жеткеннің еркі дер. 

Омырау толған он түйме, 

Қыз баланың көркі дер.... 



 196 

Аушадияр – төрт болар, 

Қыздың қойыны өрт болар. 

Екі жақсы қосылса, 

Өлі–өлгенше серт болар. 
 

 Жыр жаңа қосылған жастарға арналады. Мұнда ақыл, үлгі, өнеге, 

тәлім–тәрбие туралы толғауды санамалап айтудың халықтық таза бай 

дәстүрі бар. Ұлтымыздың ұлғатты әдет–салтының бұл түрін өмірге 

енгізетін болсақ мәдени қазынамыз да, өнеріміз де өсе түсер еді. 

 

 

 

ҚОШТАСУ 

 Қоштасу (салт). Ұзатылатын қыз өз үйінен аттанар алдында өзінің 

ата–анасынмен, аға–інісімен, сіңлісі, жақын–жуықтарымен қоштасу 

жырын айтады. 

Әуеден шыққан бұлдырақ, 

Құбыладан соққан ызғырақ. 

Жатқа кетіп барамын, 

Жаратқан соң қыз қылып. 

Атасы жақсы құл болмас, 

Анасы жақсы күң болмас. 

Оң жақтан кетіп барамын, 

Қыз еркелеп ұл болмас, – 

деп өзінің жат жұрттық болып жаратылғанын жырға қосады. Ең соңында 

Жанымдағы қыным–ау, 

Сіңлілер інім–ау. 

Жыл айналып келгенше, 

Қош аман бол күнім–ау, –  

деп бауырларымен қоштасады. Мұнда «жыл айналып келгенше» деген 

мағынасы бар. Өйткені дәстүр бойынша ұзатылған қыз жыл толмай өз 

үйіне бара алмайды. 

 Қоштасу қазақ халқының бауырмалдық, әншілік, айтқыштық 

қабілетін көрсететін тұрмыс – салт жырларының ішінде көркем де көрікті 

дәстүр. Қоштасу жыры соңынан қыздың жеңгелері мен серіктері: 

Жылама, бикем жылама, 

Көзіңнің жасын бұлама. 

Ұл болып тусаң әуелден, 

Сені мұндай қыла ма? – 

деп оған жұбату айтып, келешегіне жақсы тілек білдіреді. 

 Салт жырларының тәрбиелік маңызы зор. Мұнда ұлттық дәстүр, 

халықтық қағида, ағайын–туыстық қимас сезім, алдағы арман бәрі–бәрі де 

бар. Қоштасу, жұбату жыры сонысымен құнды. 
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ОН    ЖҰМБАҚ 

Қаз дауысты Қазыбек пен Әлім би екеуі, жасы үлкен Төле биге 

кезек береді. Он саусағын санап отырып: әрбірінде бір-бір мағына бар, 

табыңдар, - депті Қазыбек пен Әйтекеге қарап.  

Сонда Әйтеке: 

Бір дегенің: білімсіз туған ұл 

Екі дегенің: ерте шапқан жау 

Үш дегенің: үлгісіз өскен қыз 

Төрт дегенің: төрелігін бұзған би 

Бес дегенің: қаза болған бес намаз 

Алты дей бергенде, тұра тұр қалған бесеуін мен шешейін деген 

Қазыбек: 

Алты дегенің: алты қарыс аты аталмаған ақ берен 

Жеті дегенің: желінген жетімнің ақысы 

Сегіз дегенің: серкесіз өрген қой 

Тоғыз дегенің: тозбай қалған тоғыз қабат торқа 

Он дегенің: үстіңе жұққан боқ 

Боқ жұқса кетер-ау, басыңа біткен жоқтық қалай кетер? – деп шешім 

айтады. 

 

 

 

ҮШ    БИ 

 Төле, Қазыбек, Әйтек үшеуі Күлтөбенің басында ұзаққа созылған 

мәжіліс аяқталар тұста үш ауыз сөз айтатын болып келіседі. Жолына 

қарай әуелгі сөзді алған Төле би былай депті: 

 - Шешендіктен не пайда, 

 Артында сөзі қалмаса. 

 Батырлықтан не пайда, 

 Халқына қайраны болмаса. 

 Хандықтан тіпті пайда жоқ, 

 Қарашысын жалмаса. 

 Молдалықтан пайда жоқ, 

 Шариғатты өтірік айтып, 

Надандарды алдаса, - деп тоқтапты. 

Төле биден кейін сөз алған Қазыбек би: 

 - Үй жаныңда биік төбең болса, 

 Ол – ерттеулі аттан кем емес. 

 От басында білгір қартың болса, 

 Ол – жазылған хаттан кем емес. 

 Біз үш қазақ керіспейік, 

 Керіскен, асылы, бізге жөн емес, - депті. 
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Екі биден соң сөйлеген Әйтеке би: 

 - Жердің сәні – қаптаған жылқы мен қой, 

 Қыздың сәні – алқалап ұзатқан той. 

 Ауылдың сәні – Аллалаған азан, 

 Бидің сәні – қайнаған қазан. 

 «Атаңа нәлет» деген ауыр сөз, Қазеке, - Мылтықтың аузынан 

шыққан оқ, 

 Екі адам керіссе, оның арты шоқ. 

Біз үш қазақ керіспейік, келісейік. 

Егер керісе қойсақ бізге 

Хандық түгіл ондық та жоқ, - дейді.  

 

 

 

ҰЛЫЛАР   ҰЛАҒАТЫ 

Жақсы достан көп келеді жақсылық, 

Жарасады екі жақсы – қос қылық. 

Жақындама бұзықтарға, жуысаң – 

Дереу бұзар бар адамға қас қылып. 
Ахмет әл-Иүгінеки 

 

 

ТӘМСІЛ 

- Дос табу оңай ма? – депті қарт. 

- Ата, дос табу ақылдыға оңай, ақымаққа қиын, - депті жігіт. 

- Жоқ, балам, өмірде дос табу ақылдыға қиын, ақымаққа оңай. 

Ақылдының досы аз, қасы көп, ақымақтың досы көп болғанмен, 

жақсылары жоқ. Жақсылығы жоқ достың қастығы аяқ астында жатады. 

Ақылды өзіне тең дос іздейді, ақымақ өзіне тең досты іздемей-ақ 

табады. 

 Есіңде болсын, досың ақылды болса, өзің дана боласың, досың 

бала болса, өзің шала боласың. Өмірде ақылды дос табу қиын, сүйікті 

жар табу қиын, жақсының көңілін табу қиын, - депті қарт. 

- Арман деген не? – депті қарт. 

- Ата, арман деген қиял, - депті жігіт. 

- Жоқ, балам, арман дегеніміз – ақыл-ойдың шыңы. Құс – ұшсам 

дейді, бала - өссем дейді, қыз – көрікті болсам дейді, жігіт – бақытты 

болсам дейді, қарт – жүзге жетсем дейді, ақылды – дана болсам дейді, 

ұстаз – шәкіртіне үлгі болсам дейді. Арманына адаспаған жетеді, 

адасқан арманына жете алмай кетеді. Ақымақтың арманы болмайды. 

Арманына ақылды жетеді, ақымақ бұл өмірден түңіліп өтеді, - депті 

қарт. 
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* * * 

Бір патшаның уәзірі асқан сабырлы болыпты. Патшасына 

қуанышты іс болса да, қайғылы жағдай келсе де «Қайырлы іс болсын!» 

дей береді екен. Уәзірінің осы сөзінен патша, тіпті, жалығыпты. Патша 

аңға шығып жүріп, жазатайым бір саусағынан айырылады. Уәзірі келіп: 

«Арты қайырлы іс болсын, патшам!» - дейді. Бір мүшесінен айырылып, 

қайғырып отырған патша: «Сен мені мазақ еттің!» - деп, уәзірін 

зынданға тастатады.   

Күндердің күні патша нөкерлерімен алыс орманда аң аулап жүріп, 

жабайы адамдардың қолына түсіп қалады. Олар адам етін жейді екен. 

Ұсталғандардың дене мүшелерін тексеріп көреді, кемтар адам болса 

жемейтін болса керек. Бір саусағы жоқ патшаны босатып жібереді. 

Патша аман-есен еліне жеткен соң, уәзірін дереу зынданнан 

босаттырып, кешірім сұрайды.  

Уәзірі тұрып: «Жоқ, патшам, мен сізге рақмет айтқаным жөн!» - 

дейді. Патша: «Неге?» - деп таңданыпты. Сонда уәзірі: «Менің зынданға 

түскенім де қайырлы іс болды, егер зынданға түспегенде сізбен бірге 

аңға шығар едім. Сөйтіп жабайы адамдардың жемі болар едім...» - деген 

екен.  

 

 

 

ИБАЛЫ-ИМАНДЫ   БОЛАЙЫҚ  

Аллаһ Тағала мыналарды бақытын тілеген кісілерге таратқан екен, бұл 

он нәрсе мыналар: 

1. Шыншыл болу; 

2. Өтірік айтпау; 

2.Сұрағанды бос қайтармай, оның мұқтаждығын беру; 

4.Жақсылыққа жақсылықпен беру; 

5. Аманатты қорғап және де иесіне аманат қайтару; 

6. Сыйлай Рәхим яғни ағайын-туысқандарға материалдық жағынан 

көмектесіп, қарым-қатынаста болып жағдайларын сұрап отыру; 

7. Досыңды сыйлап құқығын қорғау; 

8. Көршінің ақысын жемей құқығын қорғау; 

9. Келген қонақты жақсы қарсы алып сыйлау; 

10. Мұсылмандарға мейрімді болу. 
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НАҚЫЛДАР   (ХАЛЫҚ   ДАНАЛЫҒЫНАН) 
 

Аяғы жаман есіктен 

Төрге дейін былғайды. 

Аузы жаман бесіктен, 

Көрге дейін былғайды. 

 

Қисық біткен теректен, 

Түзу біткен тал артық. 

Ойламы жоқ адамнан, 

Жайылып жүрген мал артық. 

 

Жылуы жоқ тымақтан 

Басқа киген бөрік артық. 

Жүрегі суық әйелден 

Мақтасы қалың көрпе артық 

 

 
 

АТА  ТЕК,   ҮРІМ-БҰТАҚ,   АҒАЙЫН-ТУЫС 
 

Арыс – ру, тайпа, ел. 

Тек – түп нәсіл, арғы атаны білдіретін тарихи ұғым. 

Сұлып деп те аталады. 

Ата-баба – түп-тұқиан. 

Зүриат, бәни – тұқым, ұрпақ, нәсіл. 

Қара шаңырақ – ата-баба көтерген шаңырақты кейін кенже ұл иеленетін 

бастығы үлкен үй. Бүкіл үрім-бұтақ өркен жайған шаңырақ. 

 

 
 

* * * 

Үрім-бұтақ – бір атадан өрбіген ұрпақ. 

Әулет – бір атаға жататын зәузат. 

Отау – енші алған ұлдардың шаңырағы. 

Төркін – тұрмысқа шыққан қыздың ел-жұрты. 

Қайын жұрт - әйелдің төркін жұртының күйеуіне қатысты атауы. 

Үйлі-баран – балалы-шағалы отбасы. 

Ағайын, сарысүйек ағайын – туыстығы жақын аталас адамдар. 

Жамағайын, қабырға ағайын – жанама туыс, туыстығы алыс аталас 

адамдар. 

Туысқан – туыстығы екі-үш атадан қосылатын адамдар. 

Туыс, бауыр – бірге туған қандас. 

Үрен-жаран – ұрпақ. 
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БЕС АУЫЗ   СӨЗ: 
 

БІР: Алланың жіберген әр сынағына шүкір ет! Ең бастысы денің, аяқ-

қолың сау. Өмір бірақ рет беріледі, ал мүмкіндік көп. Тәубеңе келіп 

жүр, тәубешіл пендесін Құдай да сүйеді! 

Өтіп жатқан өміріңе шүкір ет! Сенен де қиын жағдайда жүрген адамдар 

бар. Әр атқан таңына тәубе, батқан күніңе шүкір де. Ол ғажапты көре 

алмай жүрген зағиптар қаншама?! 

 

ЕКІ: Айналаңа сүйсіне, тамсана қарайлай жүр. Осы тіршілікке ғашық 

болып ғұмыр кеш. Бұл жалған уақытша ғана. Көкірек керіп тепсіне 

берме. Қандай мықты болсаң да, көкірегіңді көр топырақтың зілі 

басатынын ұмытпа! 

Бұл бес-ақ күн - жалған өмір! Өзгемен «алысып» жүргенде өз бақытың 

мен уақытыңды өткізіп аласың. «Шаршадым!», деме. Ол - күпірлік! 

«Шаршағанды көрсетейін, білмей жүр екенсің!», - деп, бейнетіңді 

еселей берсе не істей аласың!... 

 

ҮШ: Басыңды қандай бұлт шалса да «тырс етпе». Құдайдың дегені, 

Алланың пешенеге жазғаны бар, қашып құтыла алмайсың! Жылап, 

жала жауып, жауласа берме, бәрі көкте жазулы тұр! Шыр 

айналдырып әкеліп өзіңнің басыңа бір күні барлық ЖАҚСЫЛЫҚТЫ 

үйіп-төгіп бере салады, немесе қалың сорды!   
Алланы зікір қылып Жүректі де, жаныңды да тыныштандыр, аласұрма, 

жанталаспа! Ешкімнің нақақ көз жасы мен наласын арқалама. Жалғыздың 

үнін Құдай ғана естиді, «Мен жалғызбын!», - деп қамықпа! 

 

ТӨРТ: Жамандыққа жақсылықпен жауап бер. Кектеніп, өшпенділікпен 

өмір сүру өз туған перзенттеріңнің тамырына өз қолыңмен шапқанмен 

тең! 

Өз сәтсіздігің мен бақытсыздығыңды өзгеден көрме, өзіңнен ізде! 

Жасаған жақсылығың кей пенделерден жамандықпен қайтады. Оған сен 

дайын бол! 
 

БЕС: Үлкен жақсылық пен байлық келерде Алла сені аямай сынаққа 

салады... Төзімің мен шүкіріңнің салмағын байқайды. Аспаннан алпыс 

түрлі пәле жауса да Құдайдан үмітіңді үзбе! 

Пенде... Пенделер адасады, шатасады, ұрыссады, қырылады... Ақыр 

соңында өзгеге не қылды?! – Соны өздері арқалап қайтады. 

 Құдайсыз қурай да сынбайды, қар да жаумайды. Ендеше ауырды 

да жеңілді де көтере біл! 

 Кешірімді болайық. Алла Тағала баршамыздан разы болып 

пендешілікпен біліп - білмей жасаған күнәларымызды кешірсін! 
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ХАН   ТАҒЫНА   ОТЫРҒЫЗҒАН   ШЫНДЫҚ  

Шығыстың бір елінде Хан қартайып тақ мұрагерін іздеуді бастайды. 

Бірақ ол таңдауды өз уәзірлерінің арасынан емес, халықтың ішінен іздейді. 

Бір күні хандықтағы барлық жас атаулы жігіттерді жинап, сөз бастайды: 

«Мен қартайдым, кететін уақытымның жақындағанын ішім сезеді. Сендердің 

барлықтарыңды жинаған себебім, келесі Хан сендердің іштеріңде. Қазір мен 

сендердің барлықтарыңа бір-бірден тұқым беремін. Ол тұқымдар ерекше, әр 

қайсысы әртүрлі. Маған сендердің ол тұқымды отырғызып, баптағандарың 

керек. Бір жылдан соң осында өнімдеріңмен қайта ораласыңдар, мен 

салыстырып араларыңнан Ханды тағайындаймын» дейді. Сол күні сол 

жиында Рамазан есімді жігіт те тұқыммен үйіне келіп, шешесіне болған 

жайды айтады. Анасының жәрдемімен олар тұқымды отырғызады, күнде су 

құйып, гүлзарды бір күні терезенің алдына, бір күні таза ауаға шығарып 

баптап жүреді, бірақ сонда да болса ештеңе шықпайды. Екі апта, бес апта 

өтеді, ештеңе қараймайды. Арада тағы біраз уақыт өтеді. Рамазан гүлзардан 

күдерін үзіп, өзінің сәтсіздігіне налып, қиналады. Уақыт өте береді...  

Межелі кезең де келіп жетеді. Хан жиналуды бұйырады. Рамазан бос 

гүлзармен барудың күлкілі екенін шешесіне қанша рет айтса да, анасы: 

«Барып шындықты айт балам, әр түп шөп Құдайдың бұйрығымен шығады. 

Сенің баптауыңда кемшілік болған жоқ» дейді. Қатты ұялса да, анасының 

сөзінен аттамайтын Рамазан бос гүлзарды құшақтап сарайға келеді. Ішке 

кіргеннен бастап әртүрлі гүлзарларға салынған әдемі, биік гүлдерді әкеліп 

тұрған өзі секілді жастардың артқы жағына келіп тұрады. Рамазан гүлзарын 

жерге қойғаннан бастап, айналасындағылардың кекесін күлкісінен қызара 

бастайды. Кейбіреулері аянышты қарап, басу айтып жатады.  

Ішке Хан да келіп жастарды құрметпен қарсы алады. Рамазан соңына 

қарай жылысып, тығылумен болады. Хан: «Жарайсыңдар өрендер! Неткен 

әдемі гүлдер, иістері сарайдың ішін түгел алып тұр екен. Бүгін сендерден 

біреуің Мұрагер болады» дейді. Гүл толы гүлзарлардың арасынан бос 

гүлзарды байқаған Хан, иесін алдыға шығуды сұрайды. Ұяттан кірерге жер 

таппаған Рамазан қызарып, бір жағынан үрейленіп бір қадам алдыға шығады. 

- Атың кім?   

- Рамазан  

- Сендердің келесі Хандарың осы Рамазан. Осыдан дәл бір жыл бұрын мен 

барлықтарыңа тұқым бердім. Бірақ, ол тұқымдар суға қайнатылған тұқымдар 

еді, олардың көктеуі мүмкін емес болатын. Сендердің барлықтарың ал қызыл 

әдемі өнімдер әкелдіңдер, барлығыңыз тұқымды ауыстырғансыңдар. Тек 

Рамазан ғана бос гүлзармен өз тұқымымды әкелді. Оның бұл қылығында 

үлкен ерлік деп есептеп, Хан тағына Рамазан лайық деп таптым» депті.  

 Өмірдің заңы әрқашан әділетті.  

 Түйін: Егер сен шындықты ексең, сенімді табасың. Егер сен жақсылық 

ексең, дос табасың. Егер сен кешірім ексең, келісім табасың. Егер сен 

шыдамдылықты ексең, жеңісті табасың. 

 Сондықтан ағайын, бүгін не егіп жүргеніңізге баса назар 

аударыңыздар, себебі, ертеңгі өнім бүгінгі харекеттің нәтижесі.   
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