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Макалада колледждерде Молдо Кылычтын «Буудайык» поэмасын окутуунун 

мааниси жөнүндө айтылат. Авторлор поэманы жаңыча усулдар менен өтүү 

жолдорун сунуштайт. Ушундай интерактивдүү усулдар менен сабак өтүү бүгүнкү 

күндөгү билим берүүдө жакшы натыйжа берерин далилдейт.  
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В статье говорится о значении преподавания поэмы Молдо Кылыча «Буудайык». 

Автор предлагает проводить уроки о поэме новыми методами преподавания. Автор 

доказывает что проводить уроки такими интерактивными методами даѐт хорошие 

результаты. 
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TRAINING AT COLLEGES THE WORKS OF MOLDO KYLYCH BUUDAIK ON 

THE BASIS OF ETHNOPEDAGOGY 

In article tells about the meaning of teaching poems Moldo Kylych «Buudaik». The 

author is offering to do the homework to draw lessons in new teaching methods. The author 

proves to engage in such other interactive methods yields good results. 
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Эгемен Кыргызстанда жашап жатып, эрешен тартып эр болор, эл-журтка 

телегейи тең болор, илим-билимге сугарылган, жүрөгүндө Мекенге, эл-жерине 

болгон өлчөөсүз сүйүүсү бар инсанды тарбиялоо биздин башкы милдетибиз болуп 

калууда. Ошону менен бирге эле республикабыздын гүлдөп өнүгүшү үчүн 

компетенттүү кадрларды даярдоо, эртеңки күнү Мекендин жүгүн көтөрөр эр-

азаматтарды “Ата-Журту үчүн чагылганга айланганга даяр” уулдарды жана 

кыздарды дүйнөдөгү башка өнүккөн өлкөлөрдөгү өзүндөй инсандар менен ат 

салыша тургандай деңгээлине чыгаруу учурдун талабы экендигин ар бирибиз 

түшүнүп калдык.  

Туура, бүгүн ааламдашуу процесси жүрүп жатат, биз анын шарданынан четте 

кала албайбыз.Туура, бүгүн интернеттин өнүккөн заманы, андан четтей албайбыз. 
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Бирок келечекте Кыргызстанды өнүктүрөр, мамлекеттин коомдук-саясий, 

экономикалык жана руханий өнүгүүсүн камсыз кыла турган азыркы жаш 

муундардын көз карашын, баалуулуктарын карап көрөлүчү. арт жагыбызды терең 

ойлонуп карасак, элибиз тарыхый өнүгүү жолунда не бир акылман сөздөрдүн, 

керемет адабий дөөлөттөрдүн, “Манас” эпосундай дүйнөлүк казынадагы 

көөхарларынын” ээси экен. Ошондуктан кайра эле суу ичкен кудугубузга баш багып, 

калкыбыздын  көркөм дөөлөттөрүнөн, улуттук идеяларынан ой өрүшүн алууга 

мезгил жетти деп ойлойбуз. Мындай ой-пикирлерди эне тили жана адабиятынын 

күңгөй-тескей маселелери боюнча омоктуу ойлорун ортого салган окумуштуу 

агайларыбыз А.Муратов, С.Байгазиев, С.Рысбаев, Н.Ишекеев белгилеп келе 

жатышат.  

«Кыргыз элинде Чөп ырчы өткөн,ал жалаң өсүмдүктөр жөнүндө ырдаган» 

деген сөздү университетте окуткан агайымдан угуп, ал кезде кантип эле деп ишенген 

эмесмин. Кийинчерээк өзүм мугалим болуп иштеп калганда Молдо Кылычтын 

чыгармалары мектеп программасына кирип калды. Улуу акындын ырларын, 

поэмаларын балдарга жеткиликтүү айтып берүү максатында терең сүңгүп киргенде 

мен үчүн акындын укмуштай ажайып көркөм дүйнөсү ачылды. Көрсө, Молдо 

Кылычтын «Бүркүттүн тою» чыгармасында элүүдөн ашуун куштардын аты 

тизмеленип берилгенде, окубай туруп, биолог, зоолог акындар бар тура деп таң 

калганмын. Арадан жылдар өтүп, азыр колледждерде Молдо Кылычтын «Буудайык» 

поэмасын кантип окутуу керек экендигин үйрөтүү максатым болуп турат. 

Колледждерде кыргыз адабиятын окутуу боюнча бир топ жылдар бою окуу 

куралдары жок өксүк учур болуп келсе, эми анын кенемтесин профессор А.Муратов, 

К.Исаков, К.Акматов биргелешип жазган колледждин студенттери үчүн 

хрестоматия-окуу китеби жаңыдан басылып чыгып, толтурду. Мугалимге канат 

бүтүргөн окуу китебинин болушу менен анын сабак өтүү усулу да мыкты болуусу 

керек. Учурда интерактивдүү сабактар колго алынып, окуучулардын сабакка 

кызыгуусуна, сынчыл көз карашты калыптандырууга, турмуштук активдүү 

позицияда болуусуна, алдына келген кыйын кырдаалдан чыга билүүгө басым 

коюлуп жатат. Интерактивдүү окутууда «Окуу процессинде, окуу материалдарын 

өздөштүрүүдө окуучулардын биргелешкен иш-аракеттери, ар бири өзгөчө жеке 

салымын кошкондугун, билим, идея,иш аракетинин бөлүшкөндүгүн 

көрсөтөт.Булардын бардыгы, жылуу өз ара колдоо атмосферада өтүп, жаңы билимди 

алууга шарт түзүп эле тим болбостон, таанып-билүү ишмердүүлүгүн жана өз ара 

аракеттенүүсүн өстүрөт»,-деп белгилейт окумуштуу А.Муратов. [3]. 

Сабактын башталышында эле балдарга «Буудайык деген эмне?» деп суроо 

берүү менен мээ чабуулун жүргүзүп алганыбыз туура. Студенттер: «Ит төрөсү-

Кумайык,куш төрөсү-буудайык» деген сөздү эстеши мүмкүн. Бирок буудайык 

жөнүндө толук маалымат айта алышпайт. Ушул жерде мугалим жардамга келет. 

«Буудайык-бүркүттөрдүн бир түрү, анын таажылуу буудайык жана маймылчыл 

буудайык болуп бөлүнөт. Бул чоң бүркүт Борбордук Американын тропикалык 

токойлорунда жашайт. Мексикадан Бразилияга чейинки аймакта көп кездешет. 

Буудайык-кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгында куштардын төрөсү, алп бүркүт 

катары сүрөттөлөт. Мисалы, «Семетей» эпосунда «Буудайык конду туурума, 

Талпына күндү чүмкөдү. Булуту жок апачык, Карартып күндү бүркөдү»(Жусуп 

Мамайдын вариантында) деген ыр саптары кездешет. Буудайык жөнүндө Молдо 

Кылыч Шамыркан уулу төмөнкүдөй поэма жазган,»-деп айтып, андан кийин 

окуучулар чыгарманын сюжети менен таанышат. 

Улуу акын Молдо Кылычтын “Буудайык” аттуу элдик уламыштын негизинде 

жазылган казалында Төлөк аттуу саятчы куш төрөсү Буудайыкты кармап, Жаныбек 

ханга тартуу кылып, хан саятчынын көмүркөйүн көп алтынга толтурат, санаасы 

менен болтурат, ат баштаган бир тогуз, төө баштаган бир тогуз, уй баштаган бир 
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тогуз берет. Буудайыкты тапка киргизе албаган Жаныбек хан Төлөк саятчыны 

сойгузуп, төш этинен ойгузуп, боор этине тойгузуп, канын буудайыктын көзүнө 

куйдурат. Мына ошондо куш табына келип, тектирдеги бугуну, куюлушта кулжаны, 

бадалдагы маралды алат. Бирок окуя муну менен эле бүтүп калбайт. Күндөрдүн 

биринде алтымыш айры ак бугуну көрүп, Абалкандын Жаныбек буудайыкты ошого 

карай салганда, буудайык жибектен боосун тытып, асмандап кайып болуп кетет. 

Саятчы Төлөктүн уулу Тынымсейит кайра эле ошол сандыктагы сары алтын үчүн 

буудайыкты көп кыйынчылык менен ханга алып келип берет. Абалкандын Жаныбек 

баягы эле атасына бергендей байлыкты баласына да берет. Саятчынын жалгыз уулу 

Тынымсейитти атасы Төлөктүн тагдыры күтүп турат. Мунун баары ачкөздүктөн 

келип чыккан дарт. Төлөк саятчы менен уулу Тынымсейит экөөнө эң башкысы 

сандыктагы сары алтын, көмүркөйдөгү көп алтын маанилүү, өмүрдөн да артык 

көрүнөт. Чыгармада ач көздүк менен байлыкты биринчи орунга коюу адамдын 

өмүрүн алат деген идея берилет. 

Кушка тилмер болгон Төлөк саятчы тегиз тоодо эркин учуп жүргөн 

буудайыкты кармап, Абалкандай Жаныбекке тартуу кылгандыгы жөнүндө 

башталган поэма андан ары да окурманды кызыктырып өзүнө тартат. Буудайык-куш 

төрөсү, аны кармап алгандан кийин оңойлук менен тапка кирбеген, тапка кирсе да 

өзүн кармаган ээсинин боор этине тоюп, каны көзүнө куюлгандан кийин аңды ала 

турган бүркүттөн да чоң куш деп берилет. Куштун тилин билген саятчы Төлөктүн 

төш эти союлуп, боор эти оюлуп, каны көзүнө куюлат. Ал өлөрүндө керээз айтып 

өтөт: «Буудайыкты таптоого мени хан алып барып сойгондо, денемди чарайна менен 

чаптап, булгаары менен каптап, отуз жолдун тоомуна койгула», -дейт. [4]. Балдар 

чыгарманын сюжетине сүңгүп кирүү менен сюжеттик өнүгүшүн чыдамсыздык 

менен күтүп отурушат.  

Ушул жерде окуучуларга карата «Эмне үчүн Төлөк саятчы жана анын уулу 

Тынымсейит тогуз жолдун тоомуна койгула деп керээз айтат? Мүмкүн эл биздин 

сөөгүбүз коюлган жерди көргөн сайын байлыкка азгырылып, өмүрү менен кош 

айтышкан мендей адамды эстей жүрүшсүн, сабак алышсын деген ойлорун экөө тең 

билдиргиси келип жүрбөсүн? Бул бүгүнкү күндө байлыкка гана умтулуп, ач 

көздүгүнөн эч нерсени көрө албай калган адамдарга карата айтылган эскертүү 

эмеспи?!» деген суроону берген жөндүү. Сабак өтүп жатканда бул суроону да 

студенттерге жем катары таштоого болот. «Дагы ушуга маанилеш чыгармалар 

барбы?» деген суроого студенттер изденип, элдик оозеки чыгармачылыктан, башка 

акын-жазуучулардын чыгармаларынан эстеп, изденишет. Натыйжада алар 

«Кожожаш» эпосун, «Карагул ботом» поэмасын, Жеңижок акындын «Жалгыз тал 

менен сүйлөшүү» ырын жооп катары айтып беришет. 

Кыргыз элинде: «Акыл жарык, шоола нур,  

Окуп алсаң нурга нур, 

Акылкетсебашыңдан, 

Маңдайыңда шор болор»,- деп айтылган ыр саптарына удаа эле «Түрлүү 

жанрларга жык толгон кыргыз фольклорунун ичинен элдик философиянын 

кайталангыс булактары көркөм чыгармалардын арасында түбөлүккө ордун тапканга 

негиз болгон»,- [5],-деп белгилеген окумуштуу Т.Танаев. Кыргыз элинде илгертен 

эле ач көздүктү ашкере сындап, ашыкча дүйнө жыйбай, барга топук кылып 

жашаганга үндөгөн философиялык ой толгоолор көп кездешет. Элдик оозеки 

чыгармачылыкта макалдардан тартып, көлөмдүү эпосторго чейин Мекенди коргоо, 

эл-жерге кызмат кылуу, достукка туруктуу болуу, адамгерчилик жана адептүүлүк 

менен адамдык нарк-насилди сактап калуу идеялары менен катар бардык нерсеге 

каниет, топук кылуу  керек деген  тарбия берилип келген. “Байлык менен бийлик-

колдун кири”, “Ашык дөөлөт баш жарат”, “Арам акча буюрбайт”, “Канаат карын 

тойгузат, беканаат бээ сойгузат” ,”Ач көздүн өзү тойсо да, көзү тойбойт”,”Касапчы 
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энесине сөөк сатат”, “Күн  караган суукка тоңот, бай караган ачтан өлөт”, “Байлык 

мурас эмес, жоктук уят эмес”, “Өлгөн аттын такасын издеп, бир бай беш ай жер 

казыптыр” деген макал-лакаптарды  кыргыз  эли бир кылымда эле чыгара койбогон 

чыгар. Элдин көп кылымдык тарыхый узак жолунда мындай макал-лакаптар ошол 

элдин акылынан сызылып, турмушунда далилденип, анан көөдөндөн чыккан нуска 

кеп кашыктап чогулткандай кыска, бирок маанилүү  айтылып калган.  

Кыргыз фольклорунда байлардын ач көздүгүнөн, суктугунан жапа чеккен 

элдин кайгы-муңу арман ырларында жана жомоктордо да кездешет. Арман 

ырларында байдын берген малы үчүн кызын саткан атасына нараазы болгон жаш 

кыздардын кайгысы сүрөттөлсө, жомоктордо болсо ач көздүктүн аягы өлүм же 

жамандык менен аяктаары таризделген.  

Элибиздин көөнөрбөс руханий кенчи болгон “Манас” эпосунда ач көз  болбой, 

көр дүнүйө жыйнабай, элиңе кызмат кыл деген идея кызыл сызык менен өткөнүн 

байкайбыз. Ал эми бул поэмада адамды көр напси жетелегенде акылын унутуп, 

азгырылып, өмүрү менен кош айтышканга барарын Төлөк саятчынын жана анын 

уулу Тынымсейиттин образы аркылуу акылман элибиз мурда эле айтып койгон тура. 

Көрсө, алтынды өмүрдөн артык көргөн адамдар үчүн буудайык байлык же азгырык 

деп түшүнсөк да болот тура. Чыгарманы ушул өңүттөн талдоо студенттерди каниет 

кылып жашаганга, байлыкка азгырылбай жашоого чакырат. 

Бул теманы студенттерге жеткирүүдө ПСМТ усулун колдонуп өтүү теманы 

жеткиликтүү түшүндүрүүдө өзүнүн жемишин берет деп ойлойбуз.  

Позиция-окуучу сабакта айтылган көйгөйгө же бирөөнүн ой-пикирине карата 

өзүнүн позициясын же ой-пикирин айтат.  

Себеп-окуучу өзү айткан көйгөйдүн же ой-пикирдин себептерин аныктайт, 

далилдейт.  

Мисал-ой-пикирин далилдөө үчүн ар түрдүү мисалдарды келтирет, аларды турмуш 

менен байланыштырат, чыныгы турмуштан ушуга окшош далилдерди издейт. 

Тыянак - окуучу өзү айткан, далилдеген жана мисал келтиргендеринен тыянак, 

жыйынтык чыгарат.  

Бул усул окуучулардын ишмердүүлүгүн илимийлүүлүккө багыттап, далилдүү сүйлөй 

билүү үчүн фактылар менен турмуш чындыгын байланышта кароого үйрөтөт.  

Бул усулду Молдо Кылычтын «Буудайык» чыгармасын өтүүдө төмөнкүдөй өтсө максатка 

ылайыктуу деп ойлойбуз. Студент алгач позициясын билдирет, анан ага карата себебин 

айтат. Андан кийин мисалдарын келтирип, тыянак чыгарат.  

Позиция-Төлөксаятчыэнесининсөзүнугуп, буудайыктын артынан барбай коюшу 

керек эле. Андан кийин Тынымсейит уулу дагы атасынын жолун жолдобой, анын 

өлүмүнөн сабак алып, буудайык куш кабар баса, өмүрү сакталып калмак.  

Себеп-ата-эненин айтканын кылуу керек. Эне эч качан баласынын жаман болуусун 

каалабайт. ЭгерТөлөк саятчы эненин тилин алганда, армандуу тагдырга жолукпайт эле.  

Мисал - Биздинайылда да табиятты кор туткан мергенчилердин үй-бүлөсү жашайт. 

Алардын үй-бүлөсүнөн дайыма жаш бойдон өмүрү менен коштошкон адамдар ар бир 

муунунда бар. Мисалы, жакында эле ал үй-бүлөнүн жалгыз уулу сууга агып кетти. Бул өтө 

өкүнүчтүү.  

Тыянак-демек, табияттын мыйзамын бузбай, гумандуулук менен жашоо керек. 

Табияттын гармониясына төп келгидей турмуш өткөрүү – жаратылыштын мыйзамы.  

Сабактын аягында төмөнкү саптарга талдоо жүргүзүп, балдарга собол салып коюу 

чыгарманын философиялык салмагын арттырып, эстетикалык көркөмдүгүн дагы бир 

жаңы бийиктикке чыгарат: «Ойдон, тоодон эч теме койбогон буудайык кайрадан Ак 

бугуга салганда, 

Алтындан боосун тытты ошол,  

Айды карай сыздыошол,  

АбалкандайЖаныбек, 
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Акбугуга салам деп,  

Асылкуштунбаласын, 

Буудайыктыкачырып, 

Муңданыпкарапкалдыошол» [2]. 

«Ыр саптарындагы буудайык байлыктын символу деп айтсак болобу?» деген 

суроону берүү менен мугалим балдардын алдына көйгөйлүү маселени камтыган 

жыйынтыкты чыгарып коѐт. Андан ары кыргыз эли барга да, жокко да каниет кылып 

жашаган эл экендигин баса белгилеп, көр дүйнө үчүн көмөлөнүп жашоо эмнеге алып 

келерин талкуулашса, ушунун өзү этнопедагогикалык идеяларды сиңирүүгө жатат деп 

ойлойбуз. 

Жалпытүркэлинеорток философ, улуу акын ЖусупБаласагынөзүнүнатактуу «Кут алчу 

билим» чыгармасында: 

Напсиңди  тый, баспагын  жаман  жолго, 

Напси  үчүн  көр  оокаттын  кулу  болбо. 

Напсиңди  тый, дайыма  алып  колго, 

Мына  ошондо  чыгасың  туура  жолго. 

Канчалык чогултсаң  да байлык  кетет, 

Жакшы  атыңды  ойлогун- өмүр  өтөт. 

Жакшылык  кыл, калтыргын жакшы  атак, 

Анда  атагың  түбөлүк  турат  жашап,- деп айткан ыр саптары бар.  

Акча, байлык  деп  гана  акактап  анын  артынан  түшпөгөн, адамдык  нарк-

насилди  бийик  тутуп, каниет  менен  жашаган  муунду  тарбиялап  өстүрүү  биздин  

максатыбыз  болуп  саналат. Ач  көздүк  менен байлыкка чиренип, мансапка  

манчыркаган  адамдар  эмес, өлкөнүн өнүгүүсүндө  маанилүү  ролду ойной  турган, 

жөнөкөй  жана  каниет  кылган  инсандарга мамлекетибиз  бай болсо  экен  деген  

тилекти  ар  бир  адам  жүрөгүндө бакса максатка жеткенибиз деп  

билебиз.Cтуденттерде да каниет кыла билүү баалуулугун калыптандырууну үйрөтүүбүз 

керек.Бүгүнкү кыргыз илиминин айдыңында кыргыз акындарынын, анын ичинде 

Молдо Кылычтын баалуу мурасын изилдеп, азыркы муунга жеткирүү, татыктуу 

өткөрүп берүү биздин милдетибиз. Окумуштуу А.Калдыбаева бул жөнүндө мындай ой-

пикирин билдирет: «Элдик тарбиячылардын: аксакалдар менен байбичелердин, 

жеңелер менен агалардын, усталар менен уздардын, устаттар менен кол башчылардын, 

саяпкерлер менен мүнүшкөрлөрдүн, жайчылар менен эсепчилердин, манасчылар менен 

дастанчылардын, жомокчулар менен акындардын-ар биринин тарбиялоодогу катышын 

аныктап, ушундай таалимчилердин арасынан чыккан тарыхый жана аты уламышка 

айланган инсандардын ордун белгилөө азыркы илимден көп нерселерди күтүп отурат.» 

[1]. Илимпоздун ой толгоосунан чыккан тыянакка кошулуу менен аны ишке ашыруу 

үчүн чоң долбоорлорду пландаштыруунун кереги жок, сабак өтүү чеберчилигин 

жогорулатып, идеяны туура багытта берүү талап кылынат деп айтакчыбыз. Жаштарга  

айтар сабагыбыз да, калтырган мурасыбыз да руханий асыл дөөлөттөрүбүз болгон соң, 

келечек муунду этнопедагогикалык идеялар менен сугарылган асыл чыгармаларды 

жеткиликтүү түрдө  түшүндүрүпберүү, аны турмушта пайдаланууга даярдоо биздин 

башкы максатыбыз болуп калуусу керек.  
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