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ӘОЖ 101.8:130.3(574)

Мейрманов А.Д.,1 Ежембекова С.Б.2

1,2 ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты

ШӘКӘРІМ МҰРАСЫНЫҢ РУХАНИ-ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ 
ӨЗЕГІ – НҰРЛЫ АҚЫЛ

Аннотация. Мақалада адамның рухани-танымдық мүмкіндігі, қабілеті және 
еркі жайлы Ш. Құдайбердіұлының ой-пікірлерін оның поэзилық шығармаларын 
талдау арқылы зерттейді. Нұрлы ақылды иеленуге адамды баулу ғұламаның басты 
ғибраты екені пайымдалады.   

Түйін сөздер: нұрлы ақыл, адамның еркі, ар-ождан, даналық, рухани таным, 
ақиқат.

Шәкәрім Құдайбердіұлының жасы қырыққа келген шағында сыншыл-
дық ой сарынына салынуы оның шығармашылығында әлеуметтік-
философиялық көзқарастарының айқындала түсуімен көрінеді. Елдің 
мінін көруі мен көптің дертін түсінуі ұштастығы, сондай-ақ, адамгершілік 
қасиеттерден, елдік салттан айырылып, партияшылдыққа салынған, надан-
дықпен, даңғаза мақтанқұмарлықпен азғындаған елді сынауы – оның руха-
ни күйзеліске ұшыраған хәліне жаны ашығандығы ақын дүниетанымының, 
өмірлік ұстанымының ағартушылық арнаға толықтай ойысуынан хабар 
береді. 

Алайда, ақынның ағартушылығы батыстағы ағартушылықтан неме-
се гуманизм ұғымынан өзіндік ерекшелігі мен айырмашылығы бар екенін 
ескерген жөн. Шәкәрім ұстаздың ағартушылығы хақтық жолға тәуекелмен 
бел буып, толықтай бет бұруымен, өзін сол жолға құрбандыққа тігіп, ар 
ілімін, жүрек танымын зерделеуге және ар түзейтін ілімді халыққа жаюға 
зор жауапкершілікпен ден қойғандығымен ерекшеленеді. Сондықтан, 
оның ағартушылығы елді жәй ғана сауаттандырумен шектелмей, адамның 
көкейкөзін ашуды, жан-жүрегін тазартуды, надандық құрсауынан шығаруды, 
рухани серпіліске жетелеуді мақсат етеді. 

Шәкәрім Құдайбердіұлы өз заманының қоғамдық-әлеуметтік жағдайы-
мен, саяси-тарихи оқиғаларымен, рухани-мәдени хал-ахуалымен шектеліп 
қалмайды, өзінің рухани самғау биігінен осыншама көп кемшіліктің басты 
себептерін іздейді. Нәпсінің жетегінде кеткен адамның азғындауын, саяси 
мүдделердің желеуімен адамгершілік мұраттардан адасқан қоғамдардың 
тоқырауын, соқыр сенім, жалған идеялардың соңында кетіп ғылымның, 
діннің, философтардың адасушылықтары мен бұрмалауларға ұрынуларын 
таза ақылдың сын-сарабына сала бастайды. «Адасып діншіл азғанын, 

Мейрманов А., Ежембекова С. Шәкәрім мұрасының рухани-құндылықтық өзегі – нұрлы ақыл
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Пәншілдер ғылым қазғанын, Философ ойшыл жазғанын, Сынауға енді 
бұрдым бас» деген ғұлама бұл бетбұрыс жан ізденісінен туғанын айтады 
«Қырықтан аса бергенде Ақылым қылды шерменде: «Дінім қалай, жаным 
не, Жоғалам ба өлгенде? Әлемді кім жаратқан, Осынша түрлеп, таратқан?», 
«Ақирет деген немене, Шыққан жан қайта келе ме, Кіре ме осы денеге, Дәлелі 
қайсы сенгенде?» Бұл сұрақ кез-келген адамды толғандырмай қоймайтын 
адам болмысының мәнін айқындайтын сауалдар. Әрине, бұл сұрақтарды 
өзіне өзі қоймайтын, өз көңілі құп алатын жауабын тапқанда ғана жүрегі 
орнығатын, тіптен осы сауалдарды өмірінің әр кезеңінде жаңартып өзіне 
қойып отырмайтын адам кем де кем. Шәкәрім ойшылдың шығармаларын 
оқып, көкейіне тоқыған әрбір шәкірт, осы сауалдарға көңілі толар, ой-
ына қонар жауап табары сөзсіз. Осы сауалдардың жауабын табу үшін ол 
1905-1906 жылдары қажылық сапарында білім іздеп Мекке Медине, Стам-
бул шаһарларының кітапханаларын ақтарады, арғы бергі ғалымдардың 
кітаптарын алып оқиды [1]. 

«Ноқтасыз оймен тексердім, Бояулы діннен сескендім, Дін шатағын 
көп көрдім, Қатесін сынап, тергенде, іздедім таптым анығын, Тастадым 
ескі танығын, Хақиқат нұрдың жарығын, Жарылды жүрек көргенде» [1, 
492 б.] деген жыр жолдары таза, мінсіз, сау ақылға жүгінген сыншыл ойдың 
иесі, нұрлы жүрек танымымен «Ақылмен нанар иманды тапқанын» және 
оның осы сенім жолында қандай құрбандыққа болса да дайын екендігін 
аңғарамыз. Ықылым заманнан осы сауалдарға орай айтылған жауаптар-
мен танысып, өз ойқазанында қорытып, қажеттісін алған, сонымен қатар 
ғаламдық деңгейде озық ойлы адамзатты толғандырған, алыс жақын шет 
елдерде танымалдыққа ие болған ой-пікірлердің негізгілеріне бейтарап 
қалмай өз жауабын берген. Адамзат қауымдастығының ғаламдық деңгейдегі 
жаһандық мәселелерінің себептері мен салдарларын, сипаттарын пай-
ымдауы, ғұламаның көңіл көкжиегінің кеңдігі мен жалпыадамзаттық 
құндылықтық деңгейде ой түйіп, өрнек түзген ойшыл екендігін көрсетеді. 
«Ақирет, Құдай, жан сырын, Тексере келе келіп әрбірін, Шеше ал-
май анық тағдырын, әртүрлі айтып қарысқан» философтар, ойшылдар, 
данышпандардың ой-пікірлерін сынға салып, қатесін ашып, жалғанын та-
стап, керектісін алғанын айтады. Мәселен, жиырмасыншы ғасыр қарсаңы 
көзбен көріп, қолмен ұстағанға ғана сенуге үндейтін позитивизм атымен 
белгілі көзқарастың қанат жая бастаған кезеңі еді. «Тіршілік жан тура-
лы» өлеңінде жанды жоққа шығарып, тәнді бүкіл жаралыс бастауы деген 
көзқарастарға қарсы ой-пікірін айтады. «Қасыңа қылыш қайратқан, Досыңа 
гүлдей жайнатқан, Ерік пен талап, ой беріп, Ойыңды сөзбен сайратқан, 
Жан емес дейді білгіштер, Осыған нанған есерлер, ойы кем сөзге шешен-
дер, Ақылмен жанды тексермей, Денешіл, Пәншіл кеселдер» [1, 264 б.] 
десе «Үш анық» еңбегінде көптеген дәлелдер келтіре отырып, бұл жалған 
пікірді жоққа шығарып, дәлелдейді [2]. 

Заманауи әлемдегі дін: өзгеру мен дәстүрлер
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Осындай сенім иелерін ақылдан алыстатып, бас көзіне ғана сенетін, 
көкіреккөзі байлаулы көр соқыр наданға айналдырған, ой-санасын дене мен 
пәнге байлаған Огюст Конттың сөзі еді дейді. «Олар шатақ діннен қашқан, 
сөйтіп, жан жоқ деп, Тіпті алысқа кетіп, адасқан. Бар обалы оның шатақ 
діншілде, бар дінді бояп, басқан» деп түйіндейді. «Шатақ діншілдер» деп 
атап отырғаны ақылмен тапқан нұрлы иманға жүгінушілер емес, дінді 
соқыр сенімге айналдырып бұрмалаушылар, дінді қақпан қылып адам ау-
лаушылар, дін терісін жамылып, адамды аң орнына атушылар, дінді тұзақ 
етіп шәкіртін құлдыққа мәжбүрлеушілер тағы басқа жолдармен діннің 
асылын жасырып, оны биліктің, үстемдіктің құралына айналдырып, қара 
басына пайдаланатын бұрмалаушылардың тоғышарлықтары адамдарды 
діннен бездіргенін айтады. Осындай жалған нанымдардан қашқан адам-
дар екінші ұшқарылыққа ұрынды, сөйтіп, «жанды» және «Жаратушыны» 
жоққа шығаруға бет бұрды дейді. «Бұл күнде дұрыс иман жоқ, Шатақ дін 
нәпсі тиған жоқ, Ақылы саудың ойына Алдамшы діндер сиған жоқ» [1, 
277 б.] адамдардың иманнан безуі, дінді мансұқтап, Жаратушыны жоққа 
шығаратын атеизм идеясының үстемдікке ие болуына басты кінәлілер 
өздерін діншіл қылып көрсетіп, сол дінді жеке бас пайдасына тұтынушылар, 
сол дінді шатаққа айналдырушы бұрмалап түсіндірушілердің өзі дейді. 
Сондықтан, діннің ақылды сауықтыратын, нәпсіні тиятын, рухты өсіретін 
қасиетін ашу және дінді осы мақсатта ұстанудың үлгісін көрсету ақынның 
басты мақсаты. Сондықтан да, діни имандылық негізге тән аксиологиялық 
ұстындарды жоққа шығарушыларға қарсы жауапты, ол ғылыми теориялық 
ізденіс арқылы тауып, қара сөзбен дәлелдеп жазады. Дінді бүгінде де 
идеологиялық құралға айналдыруы арқылы, әлемге үрей мен қорқыныш 
туғызып, жекелеген топтардың мүддесіне пайдалануға ұмтылыс үдерісі 
арта түскені көрінеді. Сол себептен, осындай алмағайып кезеңде діннің 
рухани-танымдық мән-мазмұны мен ар-ұжданды тезге салар этикалық 
қырларын танытуға күш салған Шәкәрім ұстаз мұраларының құндылығы 
өзектене түседі.

Аласапыран заманда халық басына төнген қиындыққа күйзеліп шара-
сыздықтан «Оған тағы құл болдық, Сатылған мал мен, пұл болдық, Әркімге 
тиген тұл болдық, Шындықты қайдан табайын» әділеттілік іздеп сансырай-
ды. Сол кезеңдегі қоғамдық әлеуметтік өмірге, саяси жағдайға да бейтарап 
қарай алмайды, белгілі бір деңгейде араласады. Дегенмен, өзін ол ортаға жат 
сезініп елден оңаша кетуге бейімделе береді. Оның өгейлігі қоғамнан жеріп, 
өзгені кемсітіп жаттанудан емес, керісінше өзін олардың құрбандығына 
тігуге бар ыстық махаббаттан бастау алатын, жоғары рухани жағдайына 
сай туындаған жатсыну еді. «Көптің ішінде жалғыз» деген ұғымды әртүрлі 
түсінуге болады. Бүгінгі жаһандану заманында, тұтынушылық қоғамда 
үлкен мегаполистердің тұрғындары жеке басының ғана уайым-қайғысымен 
өмір сүруін, өмір сүру кеңістігіне өзгенің әсер етуін қаламай, оқшаулануын, 
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қоршаған ортаның барлығынан дұшпандық сезініп, жаттануын осылай 
атасақ – бұл рухани емес, пенделік жаттану. Ал, дәстүрлі қоғамда өмір сүре 
тұра, сол қалың бұқараның қайғысымен өзін көптің ішінде жалғыз сезінуі, 
оның өзгеден озық рухани ахуалынан хабар береді. 

Ой құлағын ашуға, надандықтан қашуға шақырған ақын, өзінің 
ұсынған мұрасында адам жанына азық, рухына қуат, ойына тоқтам бе-
рер «Жан мен тәңірі жайында тынымды ойлар бар» екенін айтады. Өзі 
таңдаған бұл хақиқат жолдың тәуекелді қажет ететін өте шетен, қиындығы 
мол, ауыр азабы мен жауапкершілік салмағы бар жол екенін ескертеді. Бұл 
жолдағыны көпшіліктің түсінбей жатырқауы да заңдылық – «молдалар 
дін бұзар» деп рухани мәні бар сөздерін түсіне алмаса, ел-жұрты мінімді 
бетке басты «алжыды» деп, ащы тілмен сөгіп, кемшілігін бетке айтқанын 
көтере алмады, жастар «ескішіл» бай жуан деп, сол кезеңдегі идеологияның 
желеуімен түсінбестікке ұрынды. «Қазақтан мендей ұл туса, Осындай түзу 
жол қуса, Хақиқат іздеп бел буса, Ол да бір жақсы ырым-ды» деген жол-
дарда өз заманына, өз халқына өгей болып, замандастарына сөзін өткізе ал-
май, торықса да, бұл жырлардың сырына бойлар, асыл қазынаны игерер, 
ақыл нұрына қанығар ұрпақтың болашақта дүниеге келеріне зор үмітпен 
қарайды. «Жетім бала иесіз, өзі кесер кіндігін» деп, өзі иеленген ақиқаттың 
нұры мен сырын терең сезіне отырып, оның салмағын бағамдайды. Бірақ, 
өз тұрғыластарының арасында бұл ақиқатты түсінушілердің аздығына, 
сол шындықты насихаттап таратудың өрісі тарлығына налыйды. Замандас 
көпшілікті надандықтың қараңғылығынан жарыққа шығаратын ықпалды 
күшке ие бола алмадым деп өкініп, өз мұрасының төрешісі де мұрагері де 
келешек ұрпақ деп біледі. «Иесін білме, сөзін біл, Сыртын ұқпа, ішін біл, 
Тағдырдың сырын тәлім қыл, сынап, теріс жөндігін» дегенде өз жырларының 
ішкі мәніне үңілуге, адамның тағдырға мойынұсына тұра, өмір жолындағы 
сынақтарға төтеп бере тұрып, адамгершілік ардың жолынан таймауына 
үндейді, тағдырдың сырыннан ғибрат алуға шақырады. 

«Ойла мен бір азатпын, Бар бейнеттен құтылған. Тіпті, қызық 
мазақпын. Жетпіс жыл ойнап ұтылған». Ішкі рухани еркіндікті иелен-
ген азаттық халін айта отырып, сонымен қатар, жетпіс жылдық өмірінде 
адамды ілгері бастыруға үмітін үзбей артына алаңдаумен болса да, дүние 
өз жалғандығымен үстем түсіп, жан дүниесін тонап жатқандығын не-
месе шатыраш ойнап ұтылғандай шарасыз күйде қалдырған халін ай-
тады. Осылайша азат қалпы мен мазақ хәлін шендестіре толғау арқылы 
адамның толқынды көңіл күйі мен тіршілігінде ізгілік үшін күресін бір 
сәтке тоқтатпауға тиісті ерекше рухани-психологиялық ахуалын аша-
ды. Осындай «Сұм дүние тонап жатыр шараң барма» деген сарын Абай 
шығармашылығында да бар. «Жаралы жаным шықсын деп, Қара жер мені 
жұтсын деп, Өлген соң мен мұтсын деп, Атымды қойдым «Мұтылған» де-
ген жолдарда өзін жоққа санауын «өлім алдындағы өлуге» балауға болады. 

Заманауи әлемдегі дін: өзгеру мен дәстүрлер
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«Әлемді түгел мен көріп, Ешкім мені білмесе мұқтажым нәпсім жоқ болып, 
Зияным жанға тимесе» [1, 281 б.] деп басталатын жырында да өзінің өзгені 
жөндеймін деген талпынысындағы әлсіздігін, шарасыздығын біле тұра, 
бірақ, ақиқаттың жерде қалмайтынына деген сенімі мен игілікке деген ри-
ясыз ұмтылысын көреміз. Рухани тазару арқылы өзінің өткінші дүниедегі 
көптеген ұмтылыстарының талаптары мен істерінің кемшілігі мен мінін 
көріп, бой жыйуы өзіне осындай ат беруінен анық көрініп тұр. «Мұтылған» 
сөзінің өзінде ырықсыздық мағынасы басым тұруы ғұламаның өзінің және 
оның шығармашылық тағдырының зорлық пен қиянатқа ұшырап, көп 
уақыт жазықсыз жаппа шегуіне, жарық көрмей қамақта қалуына ишара-
лап тұрғандай. Мәселен, Шәкәрім Құдайбердіұлының дұшпан қолынан 
шәйіт болуы, одан отыз жылдай баласы Ахат сүйегін қазып алып қайта 
жерлегенше идеялогиялық қысымның зардабымен сүйегінің ескі құдықта 
қалуынан, мұраларының тәуелсіздік жылдарына дейін жарыққа шықпай 
қудалануынан да осы бір ырықсыздықты, Хаққа жасалған жойдасыз 
қиянаттың көрініс табуын байқаймыз. Кейінгі ғасырлардағы өз халқының 
басына түскен қиыншылықтар мен зор нәубеттердің бәрін терең сезінген 
ақын мен оның шығармашылық мұрасы да, бүкіл Құнанбай қажы әулеті де 
осы қиыншылықтардың зардабын елмен бірге тартты, тіптен осы дауылдың 
өтінде қалып бар ауыртпалығын басынан өткізді. 

Көрнекті әдебиеттанушы Т.Кәкішев ақынның «Мұтылған» атын иеле-
нуіне «Мұтылғанның символикалық астарын ашып ел-жұртқа дұрыс түсінді-
рейік. Демек, «Мұтылған» деген атауда азап-бейнет те мүжіліп шаршау да, 
қамығып қан жылау да, шығар жол, жұтар ауа таба алмаған жанның батпан-
дай қайғы-қасіреті де, еліне сөзін өткізе алмаған өкініші де, шарт сынған 
намыс та бар» [3] деп назар аударады. Шәкәрім қажының өзі ақталуынан 
кейін де шығармаларының жарық нұрын халықтан жасыруға, тұмшалап 
жабуға деген қаскөй ниет тоқталмаған. 1986 жылғы оқиғалардан кейінгі 
жылымық тұсында ақынның шығармаларын ақтап, жариялауға шешім 
шығарған комиссия жетекшісі академик Ж. Әбділдиннің естелігінен осыны 
көреміз. «Шәкәрімге қатысты барлық материалдарды қолыма алып, мұқият 
оқып шықтым, ... өзімнің айналысып жүрген Кант, Гегель, Фихте, Шеллинг, 
Платон, Аристотель сынды идеалистермен салыстырып қарасам, Шәкәрім 
тіпті әулие екен, орысша айтқанда «святой». Бұл кісінің өлеңдерінде 
орысқа немесе кеңес үкіметіне тиіскен бір ауыз сөз жоқ. Шәкәрім өзі Абай-
дан кейін философиямен айналысқандардың бірі. Өлеңдерінде әсіресе эти-
ка мәселесі, адамгершіліктің түрлі категориялары кеңінен қаралған. Бұл 
кісінің шығармаларына шындап бойласаңыз, ол халқымыздың әлемдік 
өнерге, ғылымға ұмтылуына көп атсалысқан нағыз ағартушы» [4].

Ғұлама шығармашылығында сан салалы ойлардың тоғысар ауқымды 
арналары бар. Оларды Махаббат, өлім ажал, рухани мастық, пікір, иман, 
ақыл, әділет ар, ұждан, жүрек, ақирет деп шартты түрде анықтауға болады. 

Мейрманов А., Ежембекова С. Шәкәрім мұрасының рухани-құндылықтық өзегі – нұрлы ақыл



120     Адам әлемі | 2 (68) 2016

Бұл арналардың толғауы тоғысар өзара үндесер немесе қарама-қайшылықта 
дами тұра, тың ойға жетелер тұстары көптеп кездеседі. Бірақ, ғұлама 
шығармаларын танып білудің бір әдісі ретінде осы салалас арналарды же-
келей алып және өзара байланысына назар аудара отырып, сабақтастыра 
зерделеу әдісін қолдансақ, бұл мәні терең бейнелі ойларды саралап тануға 
белгілі бір мүмкіндік береді. Сол арналы бір сала ғұламаның махаббат жайлы 
толғаныстары. «Бүтін әлем байланған сиқырыңа, Мен жындандым асық боп 
сол нұрыңа. Шірік иман, шыққан жан арман емес, Қолымды бір тигізсең бұ-
рымыңа, Нұрға байсың, нұрыңнан зекет парыз, Мен кедеймін нұр сұрап қыл-
дым арыз. Бір қарасаң тірілер өлі денем, Қарамасаң мойныңда кетер қарыз» 
деген шумақтардан «дидар талаппен» Хаққа ғашық болған сопылардың хаққа 
махаббатын арнауымен үндестікті көреміз. «Ләйлі – Мәжнүн» поэмасының 
қорытындысында өзінің дертті ғашықтық ғаріптік хәлін Мәжнүннің қалпына 
балап былай дейтіні бар: «Іздеген ғашық болып бес нәрсем бар, Берейін атын 
атап, ұқсаңыздар: Махаббат, ғаделет пен таза жүрек, Бостандық, терең ғылым 
– міне осылар» деп, өзінің Хаққа деген махаббатын салалап таратып айтуы 
мен нақтылауы арқылы осы бес асыл іске деген талабын рационалды түрде 
түсіндіреді. Дегенмен, мистикалық тұспалға толы иррационалды танымға 
нұсқайтын ой түйдектері өлеңдерінде жиі кездеседі. 

Ғұламаның «жарым» деген сөзі сопылықтағы «хақ дидары» деген 
ұғымның баламасы деуге болады. Бұл оның танымдық аңсарын, гносео-
логиялық мақсатын анықтайтыны еске алсақ, оның рухани хәлін басы-
мыздан өткізбей тұрып жеткізер ойын толық байыптай алмасымыз белгілі 
болады. Дегенмен, ұғарымыз бұл ілімді, ілкі танымды, ғұлама ерекше ру-
хани хәл үстінде иеленгендігі. «Жарымның нұрына жанып, Тәнім көмір 
бола қалып, Жүрегімді жарып алып, Ағызды арамын-насын» [1, 305 б.] 
деген жолдар сопы ғалымдар өздерінің пайғамбар сүннетіне адалдығын 
жүрек кірі мен тотын тазартуға бар қажыр-қайратын аямай жұмсап, тіптен 
өзін құрбан етуге даяр екенін көреміз. Бұл шумақтағы ишара пайғамбар 
өміріндегі ғибратты оқиғаға сәйкес болуға тырысуынан туған мистикалық 
психотехникаға меңзейді. Мұхаммед пайғамбардың балалық шағында 
періштелердің оның жүрегін жуып тазалауы оқиғалары белгілі. «Жарға 
ғашық болғаныма таңданатын түк те жоқ, Жер жаралмай тұрғанында Мен-
де асықтың нұры бар» деп әлмиссақтағы ант жайлы айтты десек, «Жар», 
«жар нұры» сөздерін сопылық танымдағы «хақ дидары» ұғымына балауға 
боларын тұспалдаймыз. 

Шәкәрім қажы өзінің діни, рухани танымы мен рухани әлеміндегі серпін-
ді өзгерістерді жеткізуінде сопылық танымға тән бейнелі баламалы теңеулерге 
жүгінетін кездері де аз емес. Мәселен, «Сорлы бұлбұл жарға асық боп, Нұрлы 
гүлге айтты зар, Көбелек те шамды алам деп, отқа түсті боп құмар» [1, 300 
б.] «Жүректен аққан қанымнан Жиіркенбе – нұр деп біл, Сайраған бұлбұл за-
рынан Нұрланады қызыл гүл» [1, 295 б.] деген шумақтарда бұлбұл мен гүл, 
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көбелек пен от баламалары сопылық танымға сай қолданылып тұрған об-
разды балама теңеулер. Рухани мән мазмұндағы терең сырлы жырларын оқи 
отыра ғұламаның хақ дидарына ғашық болып сол жолда жанын да иманын да 
құрбан етіп, өзін жоққа балағанын аңғарамыз. «Өртейін деп отқа көмдім, От 
жүрегім жанбады, Жанды апарып жарға бердім, «Пара ғой» деп алмады. Жан, 
тәнімді, иманымды – асылымды бойдағы, Аямадым жиғанымды, Сонда да көз 
салмады. Жар қараса тірілуші ем, Қарамаса, мен өлік. Рахым етіп қылмады-
ау ем. Енді үмітім қалмады. Сөйтсем, онда сыр бар екен байқамаппын мен 
оны Қосылайын өлсе деген Амалы екен алдады. Өліп едім жар бірігіп, бір 
бейісті таңдады. Ләйлі Мәжнүн қарсы шығып Ерулікті қамдады» [1, 289 б.] 
«Жар сипатын білсеңіз де, Нәпсің өлмей деме жар. Айла, алдау сөзіңізге 
шын хақиқат нанбады» деген жыр жолдары осы дүниеде нәпсіні жеңіп, шын 
тірілікке қол жеткізуді көздеген риясыз шынын ашық айтады. «Анық асық 
– әулие кереметке сол ие. Жаны құрбан жарына, Керексіз өзге дүние. Жары-
нан бөлек жаны жоқ, Табатын басқа жары жоқ. Асықтан аяп қалатын Иманы, 
малы, ары жоқ» «Өзгермейтін өлмейтін өмірді талап етемін, Қайталап ойын 
көрмейтін Қызыққа түпсіз жетемін».

Плотин Энеадаларында: «6. Итак, как гласит старинное изречение и 
умеренность, и мужество, и всякая добродетель, и самая мудрость заключа-
ется в очищении. ... что кто не очистится тот будет прибывать в преиспод-
ней, в грязи,...Мужество же – отсутствие страха перед смертью, ну а смерть 
отделение души от тела. Не страшится этого тот кто жаждет остаться один. 
Величие же души – презрение к вещам тленным, А мудрость – это мыш-
ление отвращающееся от низменного, ведущщее душу к высшему миру. 
Итак, очищенная душа становитсся эйдосом и духом, вполне бестелес-
ной, разумной и всецело принадлежит божеству, в котором источник пре-
красного и всегео подобного что сродни ему» [5] деп жазады. Нағыз ердің 
ісі өлім алдындағы қорқынышты рухани тазару арқылы жеңу деп біледі. 
Даналықтың өзі тазалыққа ұмтылудан туындап, руханилық мұрат аңсарына 
жетумен қанаттанатынын айтады. 

«Ғылымсыз адам – айуан, Не қылсаңда ғылым біл, Ғылымға да керек жан, 
Ақылсыз болса ғылым тұл» Жанды ғылым адамға хақ тарапынан берілетін 
нұрлы сырлы ілім. Нұрлы ақылдан ада болған ғылымның адамға тигізер 
зиянының көп екендігін бүгін экологиялық зардаптардан да көріудеміз. Ал, 
ғылымның жауапкершілігі бүгінгі ғылым философиясын толғандыратын 
басты мәселелердің бірі. Ақиқатқа жетер жолдың соқтықпалы соқпағы мол 
қиын, биік қамал асулары, айналып өтпес бөгеттері бар жол екенін ескерген 
ғалым Адамның еркі қайда деп өз ақылына сауал қойып, «Ақылдың жауа-
бы» деген өлеңінде «мақсұт пен ындын еркің ғой саған, Жаралыстың бер-
ген еркі сол, Талап ет сен таза жол» [1, 253 б.] деп адамзатқа қалау еркінің 
мақсұт пен ындын түрінде берілгенін айтады. Бірақ, адам өмірге еріксіз келіп 
еріксіз кеткені сияқты, басқа да көптеген себептердің ағымында, кезегімен 
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келген құбылыстардың оқиғалардың жетегінде суға аққан дөңбекше 
тағдырдың айдауымен өмір сүреді. Дегенмен, адамның еркі бар ма, қайдан 
бастау алады, ол қалай берілген, бар нәрсе болса өз еркіне өзі егемен болуы 
дегеніміз не? Одан айырылудың себебі қандай, қаупі бар ма? деген сауал-
дарды қоя отырып, шын ақылға жүгіне отырып тапқан жауаптары бойын-
ша сол еріктің өзін о бастан адаспас мақсатын белгілеп барып, ындынын 
бағыттап, Жаратушының өзі бергенін байқаймыз. Адамның жүрек тереңінде 
сақталатын осы түпмақсатынан айнымай, ындынын бағытынан аудармау 
адамның шын мәніндегі өз еркіне ие болуы. Алайда өмір өзеннің селді ағымы 
қатты, «Таза жолдан таймай барғаның Жетпесең де алғаның» деп адамды 
бекемдіккен шақырған ғұлама үшін адамның қалау еркі әл-миссақтағы антқа 
орай адамға рухани әлемде о бастан берілуі айқын ақиқат. «Әл-миссақтағы 
ант» оқиғасына орай адам баласының барлығы таза рухтар әлемінде Хаққа 
қайтып оралуға, ақиқат жолдан таймауға уәде берген. Алайда, өзінің 
ғапылдығына сай ол уәдені ұмытуға бейім тұрады». Адам бұзылып, талабын 
себепке билетіп, құбылу арқылы ол бағытынан ажырап, түп мақсатынан ай-
ырылып қалуы мүмкін, оның соңы өліммен тең. Яғни, адамның шын рухани 
мақсатына жете алмауына соқтырады. Өз еркіңе ие болу үшін, ындыныңды 
болмасқа салма, мақсұтыңды толмасқа таңба дейді. Оның бірден бір жолы 
«Нысап пен мейірім әділетті, жаныңдай көріп жан сақта, Ол жолда өлсек 
неміз кетті, Мақсұтқа жетпей қалсақ та» [1, 220 б.] деген ғұлама ғибраты 
адамның ұстанатын нақтылы өмірлік қағидаларын да анықтап береді.

«Дух этот, однако, не следует некоим образом уподоблять нашим так 
называемым умам. Наше мышление основывается на последовательных 
умозаключениях и действует с помощью последовательных рассуждений, 
так что и сущее оно познает посредством последовательных умозаключе-
ний, и хотя оно изначально содержит в себе сущее, но все же остается пу-
стым до тех пор пока его не изучит.

Дух же совсем иной природы: он содержит все и он есть все, ... Дух 
– первая энергия Блага и первая его сущность; Благо пребывает недвижи-
мо в самом себе, Дух же действует и как бы живет вокруг Блага. Душа, 
в свою очередь, находится вокруг Духа, как бы обтекая его, и, всматри-
ваясь в Дух, в глубинах его прозревает Благо» [5. 26 б.] деген Плотин 
тұжырымдарында Абайдың салқын ақыл немесе нұрлы ақыл дегендегі 
ұғымдарының ажыратылуын және Шәкәрімнің таза араққа балайтын ру-
хани мастық хәлінде иеленетін, батини ілімге жеткізетін рухтың ақылын 
көреміз. Шәкәрім шығармашылығына тән басты ерекшеліктердің бірі, 
ол рухани танымның иррационалдық таныммен ұласатын, мистикалық 
көкейкөзбен бағамдайтын сырлы әлеміне бойлап, оның сырын астарлап по-
эзия тілінде жеткізумен қатар, шәкірттің ой-санасына сыйымды нақтылы 
ұстанымдарын жүйелі айқын ашық түрде анықтап дәлме-дәл ұғымдармен 
атап отыруды ұмытпайды. 
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Резюме

Мейрманов А.Д., Ежембекова С.Б. Светлый разум – основа духовно-нрав-
ственного наследия Шакарима

В статье рассматриваются идеи Ш. Кудайбердиева о духовных и познаватель-
ных возможностях человека. На основе анализа поэтического наследия философа 
раскрываются размышления Шакарима об истине и воле. Автор подчеркивает, что 
главной целью мыслителя является воспитание в человеке «нұрлы ақыл» – светло-
го разума и совестливого сердца.

Summary

Meyrmanov A. D., Ezhembekova S. B. Light Mind is the Basis of Spiritually-
Moral Heritage of Shakarim

The article discusses the idea of sh. Kudaiberdiyev on spiritual and cognitive abilities 
of the person. Based on the analysis of the poetic heritage of the philosopher reveals 
the reflections of teachers, students about the truth and will. The author emphasizes 
that the main goal of the thinker is to educate the man «Nurly akil» – light mind and a 
conscientious heart.
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