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  تنهسىهه 100 ئايالالرغا

  
 شياقۇمۇنبىرىدىن ) دىيارىم (تورغا تهييارلىغۇچى 

  ئهزىزتۈزگۈچى 

  

  
  

  

 )نهسىههت  -1(

  

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ،شۇنى بىلگىنكى سهن ئۈچۈن ئهڭ زور بايلىق 

 ۋە ئهڭ ئۇلۇق 

 .ئىپپهتلىك بۇلۇشتۇر _ مهرتىۋە ،ئهڭ بۈيۈك پهزىلهت 

ئىپپهتلىك ئايال گهرچه كهمبهغهل بولسىمۇ ،بىراق مهنىۋى جهھهتتىن بهدۆلهت 

 . ھىساپلىنىدۇ 
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الر ھهرقانچه بهدۆلهت بولسىمۇ ،كىشىلهر نهزىرىدە پهقىر ۋە ئىپپهتسىز ئايال

 ھۆرمهتسىز 

بۇيۇنغا تاقىغان مارجانالر ،باش ۋە كۆكرەككه قادالغان ئهۆھهرلهر .سانىلۇر 

 ،مىليۇنلىغان پۇل 

ئىپپهت شۇنداق زور بايلىقكى .پىچهكلهر بىلهنمۇ ئىپپهتنى سېتىۋالغىلى بولماس 

 ،ئۇنىڭ ئهسال باھاسى 

ماللىرىغا ئهمهس ،بهلكى _ قىزالر گۈزەل ۋە چىرايلىقلىقىغا ،پۇل _خوتۇن . يوق

 ئۆزلىرىدىكى ئىپپىتى 

 .بىلهن قۇۋانماقلىرى الزىم 

  

 )نهسىههت  -2(

 

 كۆرگهن ۋە لىمئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ،شۇنى بىلگىنكى ،ياخشى ته

 ئىلىم نۇرى بىلهن 

ئايال ئۈچۈن _  يهردە ئىززەت تاپقاي ،ئىلىم خۇلقىنى ياخشىلىغان ئايال ھهر

 ئهقلىنى .زىننهت 

نادانلىقتىن قۇتۇلدۇرغان ھهر بىر ئايال نۇمۇس ، ئىززەت ، ئاياللىق قهدرىنى 

 . چۈشىنىپ يهتكهي 

ئىلىمسىز ئايال بولسا باال تهربىيىسىدە تۈرلۈك كهمچىلىكلهرگه يول قۇيىدۇ ، 

 ئادەم ئۈچۈن ئهڭ زۈرۈر 

مهرىپهت _ نۇمۇس، ئىززەت ، ھايا قاتارلىق پهزىلهتلهر ئىلىم _ نهرسىلهر 

 .ئارقىلىق كهسىپ قىلىنۇر 
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بهدخۇلۇق ۋە تېتىقسىز ئهرگه ئۇچىرىغان ئايال ،بار كۈچىنى ئىشقا سېلىپ ، 

 ئىرىگه  ئۇنىڭ ناتوغرا 

 .يولدا كىتىۋاتقانلىقىنى چۈشهندۈرىشى ، ئۇنىڭغا ۋەز نهسىههت قىلمىقى زۈرۈر 

  

 )نهسىههت  -3(

 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئۆز ئهيىبىنى كۆرۈپ 

 تىتهلهيدىغانالر 

ئالالھ نىڭ تهقسىماتىغا رازى . باشقىالرنىڭ ئهيىبىنى كۆرسه كۆرمهسكه سالىدۇ 

 بولغان كىشىال قۇلدىن 

ۇغارغان تاجاۋۇزچىلىق قېلىچىنى س. كهتكهن نهرسىگه قايغۇرۇپ يۈرمهيدۇ 

 كىشى شۇ قېلىچ بىلهن 

. بۇرادىرىگه ئورا كولىغان كىشى ئۇنىڭغا چوقۇم ئۆزى چۈشىدۇ . ئۆلتۈرۈلىدۇ 

 كىمكى بۇرادىرىنىڭ 

كۆپ . ھۆرمهت پهردىسىنى يىرتسا ، ئۆز ئهۋالتلىرىنىڭ ئهيىبىنى ئاچقان بۇلىدۇ 

 سۆزلىگهن كىشىنىڭ 

ھاياسى ئاز . ھاياسى ئاز بۇلىدۇ خاتالىقى كۆپ كىشىنىڭ . خاتالىقى كۆپ بۇلىدۇ 

 كىشىنىڭ تهقۋالىقى ئاز 

قهلبى ئۆلگهن كىشى . تهقۋالىقى ئاز كىشىنىڭ ، قهلبى ئۆلگهن بۇلىدۇ . بۇلىدۇ 

 . دوزاققا كىرىدۇ 

كىشىلهرنىڭ ئهيىبىنى كۆرۈپ ئۆزىنىڭ شۇ خىلدىكى ئهيىبىگه رازى بولغان 

 كىشى ئهخمهقنىڭ دەل 
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 .ئۆزىدۇر 

  

 )ههت نهسى -4(

 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، كىمكى تهپپهككۈر 

 . قىلىدىكهن ئىبرەت ئالىدۇ 

 -ناچار ئىش . ھهركهتلهردىن يىراق بۇلىدۇ  -ئىبرەت ئالغان كىشى ناچار ئىش 

 ھهركهتلهردىن يىراق 

شهرىپى  -ئادەمنىڭ شان . بولغان كىشى كىلىشمهسلىكلهردىن ساالمهت بۇلىدۇ 

 باشقىالردىن بىهاجهت 

. تۈگمهس بايلىقتۇر  -كۆكسى كهڭ بۇلۇش پۈتمهس  -كۆڭلى . بۇلۇش بىلهندۇر 

 قانائهتچان بول ، تهما 

قىلما ، تىرىشچان بول ، يېلىنما ، ئىسىڭدە تۇتقىنكى ، تۆۋەندىكى قولدىن 

 . ئۈستىنكى قول ياخشىدۇر 

 -لۇقنىڭ ئهڭ تۆۋىنى نادانلىق يوقسۇل. بايلىقنىڭ ئهڭ ئالىيسى ئهقىلدۇر 

 ئهخمهقلهر . ئهخمهقلىقتۇر 

بىلهن دوسلىشىشتىن ساقالنغىن ، ئۇ ساڭا پايدا يهتكۈزىمهن دەپ زىيان 

 يالغانچىالر بىلهن . سالىدۇ 

 .دوستلىشىشتىن ھهم ساقالن 

  

 )نهسىههت  -5(
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ۈستىدىكى ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئادەملهر ئ

 ھهقلهر ئىچىدە 

مهيلى قانچىلىك چوڭ . كىشىلهرنىڭ مىننهتلىرىدىن ئېغىر نهرسه بولمايدۇ 

 نهرسه بۇلىشىدىن قهتئىنهزەر 

. يۈزۈڭنى تۆكۈپ قولغا كهلتۈرگهن نهرسهڭ بىلهن خوشال بۇلۇپ كهتمىگىن 

 مهيلى نىمىنىال ئالغىن ، 

ۇ قىممهت سېتىۋېلىنغان ئابرويىڭنى سېتىپ ئېرىشكهن نهرسه تولىم -يۈز 

 قانچىلىك سىناقتىن . نهرسىدۇر 

ئۆتكهن كىشى بولىشىدىن قهتئىنهزەر سىرىڭنى بهرمه ، ئېهتىيات قىل ، 

 ئېهتىيات دىمهك دانالىق 

سىنىڭ سىرىڭ ناۋادا سهن ئۇنى چىڭ ساقلىيالساڭ ئۇ سىنىڭ . دىمهكتۇر 

 ئهگهر . ئهسىرىڭ بۇلىدۇ 

ھهۋىسى -ئاقىلنىڭ ھاۋايى . هسىرى بولىسهن ساقلىيالمىساڭ سهن ئۇنىڭ ئ

 . تهپهككۈرنىڭ ئارقىسىدا 

 .ھهۋەسىنىڭ ئارقىسىدىدۇر  -ئهخمهقنىڭ تهپپهككۈرى بولسا ، ھاۋايى 

  

 )نهسىههت  -6(

 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ۋاپادارلىق دوستلۇقنى 

 . مۇستهھكهملهيدۇ 

ئۆزەڭدىن . كهن ئهڭ ئىسىل نهرسه ئىشهنچىلىك دوستتۇر سهن دۇنيادا ئېرىش

 يۇقۇردىكىلهرنى ئىززەتله ،
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ئهيىبىڭنى .  غهلبه قىلىشقا كۆزۈڭ يهتمىگهن ئىشقا ئالدىراپ ئۆزەڭنى ئۇرما 

 كۆرسىتىپ تۇرىدىغان كىشى بىلهن كۆپرەك

يالغان ماختاش ،ساختا ھىجىيىشالرغا ئىشهنمه ، يهنه .  مۇڭدىشىپ تۇرغىن 

 يالالرنىڭ دوستلىقى بىلهنئا

سىنىڭ باشقىالرغا قىلغان .  ئىقتىسادىنىڭ كۆپلىكىگىمۇ ئىشىنىپ كهتمه 

 ياخشىلىقىڭ ھهر قانچه كۆپ بولغان

 تهغدىردىمۇ ئۇنى ئېتىبارغا ئالما ، كىشىلهرنىڭ ساڭا قىلغان ياخشىلىقى ھهر 

 قانچه ئاز ، ئاددى بولغان تهغدىردىمۇ سهن

 .بىهۇدە ئىشالرغا ئاچچىقالنما . اقىت قىلما  ئۇنى نهزىرىڭدىن س

  

 )نهسىههت  -7(

 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، سىنىڭ دۈشمىنىڭ ساڭا 

 . قارشىدۇر  -قارمۇ 

بىرىگه يېقىن  - بىرىدىن يىراق تۇرۇشى ۋە بىر  -قارشى ئادەملهر بىر  -قارمۇ 

 .يوللىماسلىقى الزىم 

مهن دەسسىگهن يهرگه ئېهتىيات قىلغان ، قاتتىق دىققهت قىلغان  سهن دۈش

 . ھالدا دەسسىگىن 

دۈشمىنىڭنىڭ ئۇ يهردىن چىقىپ كهتكهنلىكى ۋە يىراقالشقانلىقى سىنى 

 مهغرۇر قىلمىسۇن ، 

. بهلكى ئۇ ، ئۇ يهردە ساڭا قىلتاق قۇرۇپ قويغان بۇلۇشى مۇمكىن 

 دۈشمىنىڭنىڭ قېشىغا قۇرالسىز ، 
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ايىچىسىز كىرمه ، دۈشمىنىڭنىڭ قۇرال تاشلىغانلىقى سىنى ھېم

 بېخۇدالشتۇرۇپ قويمىسۇن ، 

سۇ ئۇخلىسا ئۇخاليدىكى ، . قۇرالنىڭ ھهممىسىنى كۆرۈپ بولغىلى بولمايدۇ 

 .دۈشمهن ئۇخلىمايدۇ 

 ئهھمىيهتسىز ئىشالرغا ئارالشقان ئادەم ئهھمىيهتلىك ئىشالرنى قولدىن بېرىپ 

 قويىدۇ ۋە ئۆزى

 . ئاڭالشنى خالىمىغان نهرسىلهرنى ئاڭاليدۇ 

  

 )نهسىههت  -8(

 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئهگهر سهن سىنىڭ 

 سۆھبهتدىشىڭنىڭ 

سهن ياختۇرمايدىغان بىرەر ئىشىنى بايقىساڭ ياكى ئۇنىڭدىن بىرەر ناشايان 

 سۆز چىقىپ كهتكهن بولسا ،

ئۇنىڭ خاتا . ناسىۋەتنى ئۈزۈپ ، دوستلۇقۇڭنى بۇزىۋەتمىگىن  ئۇنىڭ بىلهن مۇ

 كهتكهن سۆزىنى تۈزەتكىن ،

 ناشايان ئىشلىرىنى ياپ ، دوستلىقىڭنى ساقالپ قال ، ئۇنىڭ قىلغان 

 ئىشلىرىنى قىلما ، تهسىرگه ئۇچۇرغۇچى ئهمهس ،

 .  تهسىرگه ئۇچۇراتقۇچى بول

كۆپ يىگهن ئادەم ئىبادەتنىڭ . لمايدۇ كۆپ ئۇخلىغان ئادەم ئۆمرىگه بهركهت تاپا

 .لهززىتىنى تاپالمايدۇ 

قاچقانالرنىڭ ھهممىسى قۇتۇلۇپ .  قوغلىغانالرنىڭ ھهممىسى تۇرىۋەرمهيدۇ 
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 .قېلىۋەرمهيدۇ 

پۇلنىڭ بىرىنى بىرىنىڭ ئورنىغا .  دوست ساقالش ، پۇل ساقالشتىن ياخشىدۇر 

 ئىشلهتكىلى بۇلىدۇ ،

 .ىڭ ئورنىغا دەسسهتكىلى بولمايدۇ  دوستنىڭ بىرىنى بىرىن

  

 )نهسىههت  -9(

 

ئارماننىڭ بىر  -ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، بىز ئارزۇ 

 كۈندىال ئهمهس ،

  بهلكى مهلۇم جهرياندا ئىشقا ئاشىدىغانلىقىغا كامىل ئىشهنگهن چېغىمىزدا ،

. ۈشىنىشكه باشاليمىز  ئاندىن  سهۋرىچانلىقنىڭ چىن مهنىسىنى چ

 سهۋرىچانلىقىنىڭ

ئۇنى ئىنسانىيهت زورالپ تاڭغان ۋاقىت جهدىۋىلىگه بېقىندۇرۇشقا  - جهۋھىرى 

 ئۇرۇنۇش ئهمهس ، 

بهلكى ھاياتلىقنىڭ تهبىئى رېتىمىنى قۇبۇل قىلىش ، خۇداغا شۈكۈر ، 

 سهۋرىچانلىق مانا مۇشۇنداق نهرسه ،

بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى نۇرغۇن ئادەم . ېرەك  بىز بۇنىڭدىن خوشال بۇلۇشىمىز ك

 خىزمهت ئورنىدا قالتىس ھهمكارلىشىش روھىغا ئىگه ،

 ئهمما ئۇ ئۆيىنىڭ بوسۇغۇسىدىن ئاتالپ كىرىشى بىلهنال باشقىچه بىر ئادەم 

 .بۇلۇپ قالىدۇ 

 قارىغاندا بىز تېخى شۇنى تونۇپ يهتمىگهن بولساق كېرك ، بىزنىڭ جۆرىمىز ، 

 . بىزنىڭ تۇتقان ئهمىلىمىزگه زادىال قىزىقمايدۇ بالىلىرىمىز
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 )نهسىههت  -10(

 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال  ، شۇنى بىلگىنكى ، سهن گهپنى قانچه ئاز 

 قىلساڭ ،

چۇنكى ، سىنىڭ .  شۇنچه قالتىس ھهم شۇنچه ساالپهتلىك كۆرىنىسهن 

 سۈكۈتىڭ باشقىالرنى قورۇندۇرۇپ قويىدۇ ، 

 ئهسىلىدىنال باشقىالرنى چۈشۈنىشكه قىزىقىدىغان مهخلۇق ، ئۇالر سىنىڭ ئادەم

 نىمه ئويالۋاتقانلىقىڭنى بىلىشكه ئىنتىلىدۇ ، 

ناۋادا سهن مۇھىم ئۇچۇرالرنى ئېتىياتچانلىق بىلهن تىزگىنلىيهلىسهڭ ، ئۇالر 

 . سىنىڭ مهخسىدىڭنى بىلىشكه ئامالسىز قالىدۇ 

الرنى ئۆزىگه رەخمهت ئېتقۇزۇشقا ئهمهس ، بهلكى ھهقىقىي دانا كىشىلهر باشقى

 .ئۆزىگه ھاجهتمهن قىلىۋالىشقا ئهھمىيهت بېرىدۇ 

 چۇنكى ، باشقىالر ساڭا ھاجهتمهن بولسا ، سىنى ھهرگىز ئۇنتىمايدۇ ، رەھمهت 

 .ھهسقالال بولسا ھه دىگهندىال ئۇنتۇلۇپ كىتىدۇ  -

  

 )نهسىههت  - 11(

 

ان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، خهتهرگه تهۋەككۈل ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغ

 قىلىشنى خالىمايدىغان كىشىلهر كۈلۈشكه جۈرئهت قىاللمايدۇ ،

 چۇنكى ئۇالر باشقىالرغا ئهخمهقتهك كۆرۈنۈپ قېلىشتىن قورقىدۇ ، ئۇالر ئۆز 

 ھىسىياتىنى ئاشكارالشقا جۇرئهت قىاللمايدۇ ، 
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ئۇالر . ۆرۈپ قېلىشىدىن قورقىدۇ چۇنكى ھهقىقىي قىياپىتىنى باشقىالرنىڭ ك

 باشقىالرغا ياردەم قۇلىنى سۇنۇشقا جۇرئهت قىاللمايدۇ ، 

ئۇالر باشقىالرنى سۆيۈشكه . چۇنكى باشقىالرغا چېتىلىپ قېلىشتىن قورقىدۇ 

 جۈرئهت قىاللمايدۇ ،

ئۇالر ئۈمۈد .  چۇنكى باشقىالر تهرىپىدىن سۆيۈلمهي قېلىشىدىن قورقىدۇ 

 ت قىاللمايدۇ ،قىلىشقا جۈرئه

ئۇالر يېڭىلىقنى سىناپ .  چۇنكى ئۈمۈدسىزلىككه ئۇچۇراپ قېلىشتىن قورقىدۇ 

 بېقىشقا جۈرئهت قىاللمايدۇ ، 

 .چۇنكى مهغلۇپ بۇلۇپ كىتىشىدىن قورقىدۇ 

  

 ئون ئىككىنچى نهسىههت

 

مۈلكىڭدىن  -ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئهگهر مال 

شهرەپتىن  -ئهر شان . يرىلساڭ ئازراقال نهرسهڭدىن ئايرىلغان بولىسهن ئا

ئهگهر باتۇرلۇقتىن . ئايرىلساڭ خېلى كۆپ نهرسىدىن ئايرىلغان بۇلىسهن 

سۈكۈت ھهرگىزمۇ . ئايرىلساڭ ھهممه نهرسهڭدىن ئايرىلغان بۇلىسهن 

مكىن گۆشۈيۈپ ئولتۇرۋېلىش بولماستىن ، بهلكى قۇرساقتا پىالن تۈزىگهچ ته

قىياپهتنى ساقالپ تۇرۇش ، تېخىمۇ ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا ، تهدبىرلىك 

قۇماندانالرغا خاس سالماق روھىي ھالهت بىلهن قارشى تهرەپنى تېرىكتۈرۈپ ، 

ناۋادا سهن ئىزىلىپ كهتكهن . تهشهببۇسكارلىقنى قولغا كهلتۈرۈشتۇر 

. ىنى تارتقىنىڭ تارتقان پهمىدۇردەك سۇلغۇن قىياپهتته تۇرساڭ ، زىياننىڭ چوڭ

قۇدۇرىتىنى ئىپادىلهشتىكى بىر خىل ئهپچىل  -سۈكۈت كىشىلهرنىڭ ئۆز كۈچى 
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 .ئۇسۇل 

  

 ئون ئۈچۈنچى نهسىههت

 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، سهن ناۋادا ئۆزەڭنىڭ 

قايسى جهھهتته كۈچلۈك ، قايسى جهھهتته ئاجىز ئىكهنلىكىڭنى ، 

شقىالرنىڭمۇ قايسى جهھهتته كۈچلۈك ، قايسى جهھهتته ئاجىز ئىكهنلىكىنى با

بىلهلىسهڭ ھهمدە ئاجىز تهرىپىڭ بىلهن روبىرو كېلىپ قېلىشتىن ئهپچىللىك 

بىلهن ساقلىنىپ ، كۈچلۈك تهرىپىڭ بىلهن باشقىالرنىڭ ئاجىز تهرىپىگه زەربه 

 تهرەپ بىلهن بولغان بېرەلىسهڭ ، مۆرىتى كهلگهندە ئۈچۈنچى تهرەپنىڭ قارشى

لىقىڭنى » ئاجىز«ئاجىزلىق پهرقىدىن پايدىلىنىپ ئۆزەڭنىڭ  -كۈچلۈك 

ھۇجۇمىدىن ئۆزەڭنى » كۈچلۈك«تۇلۇقلىۋااللساڭ ياكى باشقىالرنىڭ 

» كۈچلۈك «ئهمهس ، بهلكى » ئاجىز«ساقلىيالىساڭ ، ئۇ چاغدا سهن 

 !ھېساپلىنىسهن 

  

 ئون تۆتىنچى نهسىههت 

 

ىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئىپپهتنىڭ نهقهدەر بۈيۈك ئهي ھاياتن

پهزىلهت ئىكهنلىكىنى بىلمهك ئۈچۈن ، ئۇنىڭ تهركىبىگه كىرىدىغان ۋە 

. ئاجىرالماس بىر بۆلىكى بولغان خىسلهتلهر بىلهن تونۇشماق زۆرۆردۇر 

، ھايا ، سهۋىر : ھېكىملهرنىڭ يېزىشلىرىچه ، ئىپپهتته ئون بۆلهك بار 

تىزگىنلهش ، پاكلىق ، قانائهت ، ئېغىر بېسىقلىق ، ئۇچۇق يۈزلۈكلۈك ، ئىخالس 
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سهن ئۆزەڭنىڭ قايسى جهھهتلهردە ئاجىز . ، تهرتىپ ، ساخاۋەت 

ئىكهنلىكىڭنى بىلىۋال ، چۇنكى سىنىڭ مۇداپىئه كۈچۈڭمۇ شۇ جهھهتلهردە 

، ئهڭ بولمىغاندا ناۋادا سهن بۇ ئاجىزلىقلىرىڭنى تۈزىتهلمىسهڭ . ئاجىز بۇلىدۇ 

ئۇنى باشقىالرنىڭ نهزىرىدىن يۇشۇرۇپ قااللمىساڭ ، ئۇ چاغدا رەقىبىڭ 

 .ئىككىلهنمهيال ساڭا قول سالىدۇ 

  

 ئون بهشىنچى نهسىههت

 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئهمىلىيهتته ، تۇرمۇشتىكى 

مهكتهپتىكى ھهر بىر . ن تولغان ھهر بىر سائهت ، ھهر بىر مىنۇت پۇرسهت بىله

ھهر بىر قېتىملىق ئىمتىهاننىڭ ئۆزى . سائهتلىك دەرىسنىڭ ئۆزى بىر پۇرسهت 

گېزىتته خهۋەر قىلىنغان ھهر بىر خهۋەر ، ھهر بىر قېتىملىق سودا . بىر پۇرسهت 

ئۇالرنىڭ ھهممىسى  سىنىڭ نازاكىتىڭ ۋە . سېتىقنىڭ ئۆزىمۇ بىر پۇرسهت  -

تىڭنى ، كهسكىنلىكىڭ ۋە جاسارىتىڭنى نامايهن قىلىدىغان ، دىيانى -ئهدەپ 

. شۇنداقال ئۆزەڭنىڭ سهمىمي خارەكتىرىڭنى ئىپادىلهيدىغان پۇرسهتلهردۇر 

ئادەمدە ئىرادىال بۇلىدىكهن ، ھهر قانداق مۇشكىالتنى يېڭىپ كىتهلهيدۇ ، 

 .يدۇ غهلبىگه ئېرىشهلهيدۇ ، كىشىلهرمۇ ئۇنداق ئادەمنى ئاالھىدە ھۆرمهتله

  

 ئون ئالتىنچى نهسىههت

 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئادەم خىيال قىلىپ 

قالماستىن ، بهلكى خىيالغا ئىشهنچ باغلىشى ، ئۆزىنى خىيالىنى ئهمهلگه 
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ئادەم چىكىنىش يولى قويماسلىققا . ئاشۇرۇشقا رىغبهتلهندۇرۇپ تۇرۇشى كېرەك 

نى  -ن ئالغا ئىلگىرلهشكه ئىرادە باغلىسىال ، نى ، پۈتۈن كۈچى بىله

ئهگهر مهخسهتكه .  قىيىنچىلقالرغا يولۇققان تهغدىردىمۇ ھهرگىز چىكىنمهيدۇ 

يهتمىگۈچه ھهرگىز توختىمايمهن دەيدىغان نىيهتكه كهلسه ، قۇربان بېرىشتىن 

ئىككىلىنىش ، . قورقماي ، قىيىنچىلىقالرنى يېڭىپ غهلبه قىالاليدۇ 

قهتئى ئىرادىگه . نچاقلىق دىگهنلهرنىڭ ھهممىسىنى قوغلىۋىتهلهيدۇ قورقۇ

كهلگهن ئهھۋالدا مۇۋاپىقىيهت قازىنىشنىڭ كۈندەشلىرى يۇشۇرنۇشقا جان 

دەرھال ھۆكۈم چىقىرااليدىغان ئادەم بىرەر ئىشقا يولۇققاندا شۇ . تاپالماي قالىدۇ 

 .ھامان تهدبىر كۆرەلهيدۇ 

 ئون يهتتىنچى نهسىههت 

ي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئادەم ئۆزىگه تايىنىپ ئۆز ئه

ئالدىغا ئىش كۆرەلهيدىغان بولغاندا ئاندىن مۇۋاپىقىيهت قازىنىشنىڭ داغدام 

ئادەمنىڭ باشقىالرغا تايىنۋىلىشتىن ۋاز . يولىغا مېڭىشقا باشلىغان بۇلىدۇ 

ئادەم . ۇرغۇتقان ۋاختى بۇلىدۇ كهچكهن ۋاختى ئۆزىنىڭ يۇشۇرۇن ئىقدىدارىنى ئ

ئۆزىنىڭ ئىقدىدارىنى نامايهن قىاللمىسا ،  ئۆزىنىڭ پىكىرىنى بايان قىاللمىسا ، 

ئۆزىنىڭ ئوي . ئهمىلىيهتته بۇ كىشلىك تۇرمۇشتىكى ئهڭ چوڭ بهخىتسىزلىكتۇر 

پىكىرى بۇيىچه ئىش كۆرۈپ ، ئىشهنچ ئاشۇرۇپ ، تىرىشىپ ئىشلهش ،  -

نامىراتلىق . وندا مۇكهممهل نهتىنجىگه ئېرىشتۈرەلهيدۇ ئادەمنى تهبىئى يوس

قورقۇنۇشلۇق ئهمهس ، ئهڭ قورقۇنۇچلىقى ئىدىيىدىكى نامىراتلىق ، جۈملىدىن 

 .ئۆزىنى تۇغۇلۇشىدىنال نامىرات يارالغان دەپ قاراشتىن ئىبارەت 

 ئون سهككىزىنچى نهسىههت

 ئادەم يۈكسهك ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ،
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شىجائهتلىك ، ئىرادىلىك ، چىداملىق بولغاندا ، دۇنيا ئۇنىڭغا چىقىش يولى ئاتا 

ئىرادىسى ۋە چىدامچانلىقى ئاجىز كىشىلهر بولسا ھهممىشه . قىلىدۇ 

باشقىالرنىڭ كهمسىتىشى ۋە بوزەك قىلىشىغا ئۇچىراپ ، ئهڭ ئاخىرىدا 

ى بىلهنال  بۇلۇپ كهتسه ياكى ئۆزى ئادەم ئۆز. مهغلۇبىيهتچىگه ئايلىنىپ قالىدۇ 

ئۈچۈنال چوت سوقسا ، بۇنداق ئادەمنىڭ ھېچقانداق خهلىپكارلىقى بولمايدۇ 

ھهمدە باشقىالر ئۇنىڭدىن زېرىكىدىغان بۇلۇپ قالىدۇ ، ھېچكىممۇ ئۇنىڭ بىلهن 

مۇۋەپپهقىيهت يولىدا ئىزدەنگۈچىلهر . كىلىش قىلىشىنى خالىمايدۇ  -بېرىش 

. ت ۋە ئىناۋەتتىن تاپقان ئابروي ئهڭ ياخشى ئېالندۇر ئۈچۈن سهمىمىيه

گۈزەللىكتىن ھوزورلىنالمىسا ، ئادەمدە ئېسىل پهزىلهتنى يىتىلدۈرىدىغان بىر 

 .چوڭ ئامىل كهم بولغان بۇلىدۇ 

 ئون توققۇزىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، سهمىڭىزدە بولسۇنكى ، ھهقىقىي كۈلۈشنى 

بىراق يىغالشنىمۇ ئۇنتۇپ قالماڭ ،  كهلگۈسىڭىزگه كۆز تىكىڭ ، بىراق بىلىڭ ، 

باشقىالرغا ئېغىر  بېسىقلىق بىلهن مۇئامىله . ئۆتمىشىڭىزگىمۇ سهل قارىماڭ 

قىلىڭ ، بىراق ھهددىدىن زىيادە سۈرلۈك قىياپهتكه كىرىۋالماي ، خۇشپېئىل ۋە 

ۈز كۆڭۈللۈكته ، ھهقىقى بۇالر سىزگه ھهقىقىي ئۇلۇغلۇقنىڭ ت. كهمتهر بۇلۇڭ 

پاراسهتنىڭ كهمتهرلىكته، ھهقىقىي قۇدۇرەتنىڭ سىپايىلىكته  -ئهقىل 

قۇۋۋەت ،  -بۇ ئۇقۇمالر ئىرادىڭىزگه كۈچ . ئىكهنلىكىنى ئۆگىتىدۇ 

تۇيغۇلىرىڭىزغا ھاياتى كۈچ  -تهسسهۋۇرۇڭىزغا ھهقىقىي قىممهت ، ھېس 

ئارتۇق يېرى شۇكى ، ئۇالر نىمه غالىبالرنىڭ مهغلۇبىيهتچىلهردىن . بېغىشاليدۇ 

ئىش بىلهن شوغۇلالنمىسۇن ، خىزمىتىنى ئويلىغىنىدىنمۇ مۇكهممهل قىلىشقا 

 .تىرىشىدۇ 
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 يىگىرمىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، نىكاھتا كىشىلهرنىڭ 

 - ئهر . پىيىدۇ مۈلۈك كۆ -خىراجهت ئازىيىپ ، مال ! ئارزۇسىدىكى بهركهت بار 

خوتۇن ئۆزى قىالاليدىغان ئهركىن كهسىپ بىلهن شوغۇللىنىپ ھاالل تۇرمۇش 

ۋاپادارلىق ساداقىتى . كهچۈرۈش كويىدا بۇلىدۇ ، باياشاتلىققا ئېرىشىدۇ 

مۇھهببهت  -ئىسسىقلىق ، مىهرى . كۈچىيىپ ، ئىپپهت نۇمۇسى ساقلىنىدۇ 

كىشىلهرگه ياخشى . باشلىنىدۇ پهيدا بۇلۇپ ، كۆڭۈللۈك ، ھوزورلۇق تۇرمۇش 

كىشىلهر يهتكۈزگهن نهپنى پاك ھالدا سهمىمىي . نىيهتته نهپ يهتكۈزەلهيدۇ 

 - نىكاھتىن كىيىن بىر . ھارامدىن ، تهمادىن يىراق تۇرااليدۇ . قۇبۇل قىالاليدۇ 

ئايال ئۆزلىرىنى يالغۇز ، بىچارە ئهمهس ، بهلكى ئۆم ،  -بىرىگه ۋاپادار بولغان ئهر 

ھايات يولىدا قىيىنچىلىقنى بىرگه . لۈك ، قابىل ساناپ بىخهتهر ياشايدۇ كۈچ

 .يېڭىپ ، توسقۇنلۇقنى يوق قىالاليدۇ 

 يىگىرمه بىرىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ۋاقىت ئهڭ ئادىل ۋە لىلال 

بۇ ئهڭ ئادىل .  ئۇ ئۆزىنى ھېچكىمگه ئارتۇق بېرىشنى خالىمايدۇ. كىلىدۇ 

بولغانلىقى ئۈچۈنال  ئىشچانالر بىلهن ھورۇنالرنى پهرق ئىتىشنىڭ سىناق تېشى 

ئىشچانالر ۋاقىتنى ئۆزلىرى ئۈچۈن مىۋە بهرگۈزەلهيدۇ ، ھورۇنالر  . بۇلۇپ قالغان 

كىمكى مهڭگۈ . ۋاقىتنى بىكار ئۆتكۈزۈپ ، قېرىپ ئاخىرى ئارماندا قالىدۇ 

بوشاشماي ئىشلىسه ، ۋاقىتنىڭ خۇجايىنى تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ ، 

ھهقنى سائهت بۇيىچه ھىساپاليدىغان ئادەملهر ھهقنى ئاي بۇيىچه . بۇالاليدۇ 

ھىساپاليدىغان ئادەملهرگه قارىغاندا ، ۋاقىتنىڭ قىممىتىنى تېخىمۇ چوڭغۇر 

چۇنكى ۋاقىتنى ياخشى ئىدارە قىلىش ئۈچۈن ، ئۆزىڭىزنى . ھېس قىالاليدۇ 
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 ! بۇيىچه ھىساپاليدىغان ئادەم دەپ قارىشىڭىز كېرەك ھهقنى سائهت

 يىگىرمه ئىككىنچى نهسىههت

 سائهت 24ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، بىر كۈندە 

ۋاقىتتىن توغرا پايدىلىنىش ئۈچۈن ، تۆۋەندىكى بىر قانچه نوختىنى تىرىشىپ 

ە ئورۇندىن دەرھال تۇرۇش ، بىرىنچى ، ئهتىگهند: ئىشقا ئاشۇرماق الزىم 

ئىككىنچى ، ھهر كۈنلۈك كۈرەش . ئىزىلىپ ئۇخالۋەرمهسلىك كېرەك 

كۈن بۇيى ئۇنى ئىشقا . نىشانىڭىز ئېنىق ، ئهمىلىيهتكه ئۇيغۇن بۇلۇشى الزىم 

. ئاشۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىپ ئىشلهيدىغان ۋە ئۆگىنىدىغان بۇلۇشىڭىز كېرەك 

 ھهتتا كىشلهر بىلهن بولغان ئاالقىدە يېڭى ئۈچىنچى ، خىزمهتته ، ئۆگۈنۈشته ،

شهيئى ، يېڭى بىلىملهرنى بايقاشقا ۋە قۇبۇل قىلىشقا ھهر ۋاقىت ئهھمىيهت 

تۆتىنچى ، ۋاقىتنى ئهھمىيهتسىز مىهماندارچىلىق ئۈچۈن . بېرىش كېرەك 

سهرىپ قىلىۋەتمهسلىك كېرەك ، ۋاقىتنى جانلىق ئىشلىتىش ۋە ئىگهللهش 

 .بهك ئۆلۈكمۇ قىلىۋەتمهسلىك الزىم الزىم ، تۇرمۇشنى 

 يىگىرمه ئۈچىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئادەم خوش مۇئامىلىلىك 

بولغىنى بىلهن مىهرىبانلىقنى ، غهمگۇزارلىقنى بىلمىسه ، بىراۋنىڭ مۇشكۈلىنى 

كۆڭۈل بۆلسه ، ئاسان قىلماي ، پهقهت ئۆزىنىڭ شهخسى مهنپهئهتى ئۈچۈن 

ئائىلىدىكى ئېتىبارسىزلىق ئهر . ئۇنداق ئادەم ھۆرمهتكه سازاۋەر بولمايدۇ 

ئۇ چاغدا ئهر كىشى ئۆيگه ئانچه . كىشىنىڭمۇ ، ئايالنىڭمۇ كۆڭلىنى سوۋىتىدۇ 

بۇرادەر ، دوستلىرىنىڭكىدە ۋە باشقا جايالردا  - كۆڭۈل بۆلمهي چايخانىدا ، يار 

بىرىدىن  -تهرىققىدە ئاتا ، خوتۇن ۋە پهرزەنتلهر بىر يۈرۈشكه ئادەتلىنىدۇ ، شۇ 

يىراقلىشىپ بارىدۇ ، بۇنىڭ بىلهن باشباشتاقلىق ۋە يامان ئاقىۋەتلهر مهيدانغا 
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بۇنداق ئائىلىدىكى پهرزەنتلهر لۈكچهك ، تهرتىپسىز ۋە مۇغهمبهر . كىلىدۇ 

ەم ئاخىرىدا ئائىلىدىكى ئىناقسىزلىك كۈچۈيۈپ ، ئاد. بۇلۇپ يىتىشىدۇ 

 .بهخىتسىز ھايات ئىچىدە ياشاشقا مهجبۇر بۇلىدۇ 

 يىگىرمه تۆتىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، تهغدىرچىلىك بىر خىل 

شۇڭا ، . چىرىكلهشكهن ئېتىقاد ، كۈچلۈكلهر ئۇنى ھهرگىز قۇبۇل قىلمايدۇ 

ڭنى چۈشۈرمه ، ئارتۇقچه مهيلى قانداق شارائىتتا بولسۇن ، ھهرگىز روھى

ئهندىشه قىلما ، كۆڭۈلسىزلىك ۋە ئوڭۇشسىزلىقالر روھىڭغا ۋە ئىرادەڭگه زىيان 

كۆز ئالدىڭدىكى ئازاپ ۋە بهخىتسىزلىكلهرنى كۆرۈپال .  يهتكۈزمىسۇن 

جاھاندىن تېزىپ كهتمه ، ئۇنىڭغا قهيسهرلىك بىلهن تاقابىل تۇرساڭال ، تېخىمۇ 

 ئۈچۈن قهيسهرلىك ، ئىشهنچ بىلهن كۈرەش قىل ، ياشاش. پىشىپ يىتىلىسهن 

شۇندىال ھاياتتا ھهقىقىي خوشاللىقا ئېرىشهلهيسهن ، ئهكىسچه ، سهن ياخشى 

تۇرمۇش كهچۈرۈشنى ئويلىساڭمۇ ، لېكىن تهۋەككۈل قىلىشتىن ، ئۆلۈمدىن 

ھهر قانداق بىر مىللهت ۋە . قورقساڭ ، ھهممه نهرسهڭدىن ئايرىلىپ قالىسهن 

 .ۇ پىرىنسىپ باب كىلىدۇ شهخسكه ب

 يىگىرمه بهشىنچى نهسىههت 

ماجرا  -ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، جىدەل 

 -ئهر . ئۆكسىمهيدىغان ئائىلىدە ئۆسكهن بالىالرمۇ ياخشى تهربىيه ئااللمايدۇ 

بىرىگه ماي تارتىشىپ يۈرسه ، بالىنى  -خۇتۇن كۈنلهپ ، ھهتتا ئايالپ بىر 

دە ،  - تهربىيلهش ، كۈتۈش ۋە باشقۇرۇش ئىشى بىر چهتكه قايرىلىپ قالىدۇ 

ئانىالر  -ئاتا . بالىنىڭ روھى چۈشكۈنلىشىپ ، زېهنى قۇۋىتى ئاجىزالپ كىتىدۇ 

بىرىنى ئهپسانه سۆزلهر بىلهن تىللىسا ، بالىالر بۇ ئهپسانه سۆزلهرنى  -بىر 
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دىگهن » اق كىشىلهر ئوخشايدۇ ئانام مۇشۇند -ئاتا « ئۆگهنگهننىڭ ئۈستىگه ، 

دە ، بالىنىڭ ئاتىسى ياكى ئانىسىغا بولغان  - يامان تهسىراتنى ئېلىپ قالىدۇ 

بۇنداق ئائىلىدە چوڭ بولغان . تۇنۇشى ئۆزگىرىپ ، مېهرى كۆتۈرلۈپ كىتىدۇ 

 .بالىالر ئاغزى يامان ، ئهدەپسىز ، ئادەم تىللىغاق بۇلۇپ قالىدۇ 

 ت يىگىرمه ئالتىنچى نهسىهه

 -ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى مۇھهببهت بىلهن ئهدەپ 

بىرىگه  -ئۇالر بىر . بىرىدىن ئايرىاللمايدۇ  -ئهخالق قوشكىزەك بۇلۇپ ، بىر 

ھهر قانداق كىشىنىڭ قىلىۋاتقان سۆزىگه . تايىنىپ كۆكلهيدۇ ۋە مىۋە بېرىدۇ 

پهزىلىتىگه باھا بهرگىلى  - الق قاراپ ، ئۇ كىشىنىڭ روھى دۇنياسى ۋە ئهخ

چۇنكى  ، تىل ئىنسان قهلبىنىڭ ساداسى بۇلۇپ ، ئادەمنىڭ روھى . بۇلىدۇ 

روھى دۇنياسى ۋە قهلبى . پهزىلىيىتى تىلدا ئىپادىلىنىدۇ  - دۇنياسى ۋە ئهخالق 

سۆزلىرى مهدەنىي ،  -پهزىلىتى ئىسىل ئادەملهرنىڭ گهپ  -گۈزەل ، ئهخالق 

. شخۇي ھهم ئهخالقلىق بۇلۇش ئىنساننىڭ مهنىۋى بايلىقى خۇ. گۈزەل بۇلىدۇ 

 .ئىنساننىڭ قهدىر قىممىتى ئۆزىنىمۇ ۋە ئۆزگىنىمۇ قهدىرلهشته 

 يىگىرمه يهتتىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئائىله ئايال ئۈچۈن ، 

دە ئۆز ئېرىنىڭ ھهيكىلىنى ئايال ئۆز ئائىلىسى. ئۇنىڭ ئىلكىدىكى پىالنىتتۇر 

تاراشاليدۇ ۋە ئىزگۈ ئارزۇلىرى ئارقىلىق تهڭرىدىن ئۇنىڭغا مۇۋاپىققىيهت 

تىلهيدۇ ،  ئهينهككه قارايدۇ ،  تاكى ئۇ قېرىپ موماي بۇلۇپ كهتكهندىمۇ ئۇنىڭ 

. ئېرى ئۇنىڭ گۈزەللىكىگه تهلپۈنىشىگه ئىلهامچى سىما بۇلۇپ قېلىۋېرىدۇ 

كى ئىككىنچى جان ، ھهتتا ئۆز جېنىنى قۇربان قىلىشقا ئهركهك ئايال جىسمىدى

ئۇ قان ۋە تۇمۇردىال ئهمهس ، بهلكى ، . ئېلىپ كىلىش ئىقدىدارىدىكى جاندۇر 
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خىيال ، تهلپۇنۇش ۋە تهلمۈرۈش ، ئاڭالش ۋە نهزەر سېلىش ، خوشال  -پىكىر 

مۇھهببهت ئۆزىنى . ياكى ناشادلىقتا ھهركهتلىنىپ تۇرىدىغان جاندۇر 

الشتۇرۇش ۋە شۇنىڭ بىلهن بىلله جاسارەت بهخىش ئىتىىش كۈچى بىلهن پاك

ھهر قانداق بايلىق ، ھوقوق ۋە شۆھرەتتىن قۇدىرەتلىك ، مۇستهھكهم ۋە 

  .لهززەتلىكتۇر

 يىگىرمه سهككىزىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئائىله قۇرۇشتا ئېتىبارغا 

ئېرىڭنىڭ يېقىنلىرىنى ، : رەكلىك بولغان نۇرغۇن نهرسىلهر بار ئېلىشقا كې

ئۇالرنى ئۆز ئاناڭ ئۆز ئاتاڭدەك . بۇلۇپمۇ قېيناناڭ ، قېيناتاڭنى ھۆرمهت قىل 

ئۇالرنىڭ بالىلىرىنى تۇققانلىرىڭ ھىساپال ، قېينانا ، قېيناتاڭنىڭ . كۆر 

خۇلقىنى  -جهز مۇشۇ يېڭى تۇققانلىرىڭنىڭ مى. نهسىههتلىرىگه ئهمهل قىل 

ئۇالر بىلهن يامانلىشىپ قېلىشتىن . بىلىۋال ۋە شۇنىڭغا قاراپ مۇئامىله قىل 

سهندىن . چۇنكى بۇنىڭ ئېغىرلىقى ئېرىڭنىڭ ئۈستىگه چۈشىدۇ . ساقالن 

. ئۆتسه يېقىنلىرىڭنىڭ كۆڭلىدە قاالر ، ئۇالردىن ئۆتسه سهندىن قىزغىنار 

. الر ۋە ئاخىرى كىسهل بۇلۇپ قاالر بۇنىڭ قايغۇسى بىلهن ئېرىڭ تاماقتىن قا

ئهرلهر ئۆز كهسپىنى ياخشى قىلىش ئۈچۈن كۆڭلىنىڭ شاد ، تىنىچ بۇلۇشىغا 

 .ئائىلىسىدە ئازراق قايغۇ بولسا ئۇالرنىڭ كهسپىگه تهسىر يىتهر . مۇھتاجدۇر 

 يىگىرمه توققۇزىنچى نهسىههت 

ىڭىدىن ھېچ قانداق ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئېر

باشقىالرنىڭ ئالدىدا . سىرىڭنى يۇشۇرما ، ئېرىڭدىن باشقا بىرىگه سىر ئېيتما 

ئهرلهر خوتۇنلىرى تهرەپتىن بولغان . چىرايىڭنى تۈرمه . ئېرىڭگه قارشى چىقما 

ئهڭ زور كهمچىلىكلهرنى كهچۈرەلهيدۇ ، ئهمما باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئازراقال 
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بۇ ئۇالرنىڭ تهبىئىتىگه خىالپ ئىشتۇر ، . ۇرالمايدۇ نهرسىنىمۇ ئىچىگه سىغد

ئهگهر يارىماس ئادىتى بولسا . شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ھهقته ئۇالر ئهيىبلىك ئهمهس 

ئېرىڭ . ئۇنى تۈزىتىش ئۈچۈن كۆڭلۈكنى ئاغرىتماستىن ئىش تۇت 

ئۇنىڭ . ياختۇرمىغان ئىشالردىن ، كۆڭلىگه كىلىدىغان ئادەتلهردىن يىراق بول 

ئېرىڭنىڭ مېلىنى ئاسراپ تۇت ، . نى كهلتۈردىغان ئىشالرنى قىلما غهزىپى

 .ئىسراپ قىلما 

 ئوتتۇزىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئۆيۈڭ تهرتىپلىك ، ھهر 

بالىلىرىڭنى ئېرىڭگه ئامراق، ئېرىڭنى بالىلىرىڭغا . نهرسه ئۆز جايىدا بولسۇن 

ئاتىالرنىڭ بالىالر بىلهن ئۆزىنى خوش قىلىشى . قا تىرىش كۈيۈمچان قىلىش

ئۇالر بىلهن بىلله بۇلۇشقا مۇناسىۋەتلىك ، بالىلىرىنى سۆيىدىغان ئهرلهر كۆپ 

ھالالردا ئىنساپلىق بۇلىدۇ ۋە بالىلىرى بىلهن ئۆزىنى خوشال قىلىپ باشقا 

لۈكلهر كۈچى ئهقىللىق خوتۇنالر كۈچ. مۇناسىۋەتسىز نهرسىلهرگه كۆز سالمايدۇ 

ئېرىڭدىن بىرەر . بىلهن قىاللمىغان ئىشالرنى ئهقلىگه تايىنىپ قىالاليدۇ 

ئۇنى . نهرسىنى بىرەر قېتىم ، كۆپ بولسا ئىككى قېتىم سورىساڭ كۇپايه 

 .ئۇنىڭدىن ئارتۇق قىينىما ، ئاۋارە قىلما 

 ئوتتۇز بىرىنچى نهسىههت

نكى ، ئهرلهرنىڭ ئهڭ ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگى

خورام ھالدا ئۆي  -سۈيۈنىدىغان چاغلىرى خوتۇنلىرىنىڭ خوشال 

ئېرىنىڭ يېنىدا بولغۇچى ۋە ھهر . خىزمهتلىرىنى قىلىپ تۇرغان چاغلىرىدۇر 

ۋاقىت ئىشلهپ تۇرغۇچى ، ئېرىگه خوشال كۆرۈنگۈچى خوتۇنالرنى ئهرلىرىگه 

ئېرىڭ ئىشقا ماڭغاندا . يامان كۆرسىتىشكه ھېچكىمنىڭ كۈچى يهتمهيدۇ 
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ئېرىڭدىن كهچ قالماي ئۇقال ، . ئۇزۇتۇپ قوي ، قايتىپ كهلگهندە كۈتىۋال 

بهزى ۋاقىتالردا ئهرلهر خوتۇنلىرىغا نىسبهتهن تۆۋەن . ئۇنىڭدىن بۇرۇن تۇر 

دەل شۇ چاغدا مۇشۇ ۋاقىتنى پۇرسهت بىلىپ ئۇنىڭ . كۆرۈش خاھىشىدا بۇلىدۇ 

 .ققىدە ئازراق سۆزله توغرا بولمىغان ئهيىپلىرى ھه

 ئوتتۇز ئىككىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئائىله ھهر ۋاقىت نىمه 

ئېرىڭ . ئهمهستۇر ، بهزى چاغلىرىدا زەھىرى ، تىكىنى ، نهيزىلىرى ھهم بۇلىدۇ 

رىشما ، بىلهن ئاراڭغا سوغوقچىلىق چۈشسه ئېغىر بېسىقلىق بىلهن سۆزله ، قىزى

ئۇنىڭ مهرتىۋىسىنى ئۇنتىما ، ھۆرمهت . چىرايىڭنى ۋە ئاۋازىڭنى ئۆزگهرتمه 

ئهڭ ياخشى خوتۇن . قىل ، ئۇ ھهر قانچه ئاچچىقالنسىمۇ قارشى سۆز قىلما 

 .ئهرلهرنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئهركىن تۇتۇپ ، ئاچچىقىغا ھاي بهرگهن خوتۇندۇر 

 ئوتتۇز  ئۈچۈنچى نهسىههت 

 گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، خوتۇنالرنىڭ ئهقىللىق ، ھهي ھاياتنىڭ

ساپ دىل ۋە ياخشىسى ئۆگهي بالىالر ۋە ئۆگهي كېلىنلهر ئارسىغا كهلگهندە 

شۇ چاغدا ئۇالر ئۆزىنى ئۆگهيلهرگه مۇھهببهتلىك كۆرسىتىشكه . مهلۇم بۇلىدۇ 

نهتىنجىدە .  ئاستا ئۆيىنى تهرتىپكه سېلىشقا تىرىشىدۇ -ئاستا . تىرىشىدۇ 

قارشىلىققا سهۋەپ  -ئۆيدە بىر نىزام ياكى تهدبىرنى يولغا قويۇپ ئۆز ئارا قارمۇ 

ئهگهر بىر خوتۇن باشتىال تىرىشىپ ئىشالرنى . بولغۇچى ئامىلالرنى تۈگىتىدۇ 

تهرتىپكه سالسا ئۆمۈر بۇيى راھهتته ياشاپ كۆپ خوتۇنالر ئۆز بالىلىرىدىن 

ى شۇ خوتۇن ئۆگهيلهردىن كۆرىدۇ ، ھهتتا بهزى كۆرەلمىگهن خىزمهت ۋە راھهتن

خوتۇنالر بۇرۇن نىزا ۋە زىددىيهت بولغان ئائىلىگه كىلىپمۇ شۇ نىزا ۋە 

بۇنداق خوتۇنالرغا . زىددىيهتلهرنى تۈگۈتىپ ئۇنى تىنىچلىققا ئايالندۇرىدۇ 
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 .راھهت يار بۇلىدۇ 

 ئوتتۇز تۆتىنچى نهسىههت

، شۇنى بىلگىنكى ، تهجىربىلهرگه ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال 

ئاساسالنغاندا ، خوتۇنالرنىڭ گۈزەل خۇلۇقلۇق بۇلۇش سهۋەبىدىن ئهرلهرمۇ 

بۇنىڭ ئهكىسچه خوتۇنالر سهت خۇلۇقلۇق بولسا  . گۈزەل خۇلۇقلۇق بۇلىدۇ 

ئهر بىلهن خوتۇن ئوتتۇرسىدىكى تۇرمۇشتا . ئهلهرنىڭ خۇلقىمۇ بۇزىلىدۇ 

. ىسى ئۈچۈن زور ھهسرەت ۋە ئازاب بۇلىدۇ كېلىشىش بولمىسا ھهر ئىكك

. روزىغارنىڭ لهززىتى تۈگهيدۇ ، راھىتى تۈگهيدۇ ، تهدبىرلهر بۇزىلىدۇ 

بالىالر . جۈملىدىن ئۆي جامائىتى ئوتتۇرسىدا دۈشمهنلىك پهيدا بۇلىدۇ 

شۇنىڭ . بۇنىڭدىن كۆپلىگهن زىيانلىق ئىشالر كېلىپ چىقىدۇ . ئارامسىزلىنىدۇ 

تۇرمۇش كهچۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىش ئالدى بىلهن خوتۇنالرنىڭ ئۈچۈن گۈزەل 

 .زېممىسىگه چۈشىدۇ 

 ئوتتۇز بهشىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئهرلهر بىلهن گۈزەل 

تۇرمۇش قۇرۇش ئۈچۈن خۇتۇنالر تۆۋەندىكى ئىككى تۈرلۈك نهرسىنى ئېتىبارغا 

ئهرلهرنىڭ مىجهزىنى ۋە خۇلقىنى ياخشى بىلىش ۋە :  بىرىنچى. ئېلىشى الزىم 

كىيىن شۇنىڭغا . بۇنىڭ ئۈچۈن كۆپ قېتىم سىناق ئېلىپ بېرىش كېرەك 

مۇۋاپىق ئىش تۇتۇش الزىم ، يهنى ئهرلهر قانداق نهرسىدىن خوشاللىنىدۇ ۋە 

قانداق نهرسىدىن كۆڭلى قالىدۇ ياكى قانداق ئىشالردىن كۆڭلى يېرىم بۇلىدۇ 

خۇتۇنالر ھهر ۋاقىت مۇشۇ ئۇسۇلدا ئهرلهرنىڭ مىجهزىنى ئېنىق . قالر قاتارلى

بىلىپ ، ئۇالر ياخشى كۆرگهن نهرسىلهرنى قىلىش ۋە ياختۇرمىغان ئىشالرنى 

ئهرلهرگه ئىتائهتمهن خوتۇنالر ھهققىدىكى : ئىككىنچى . قىلماسلىقى الزىم 
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خهۋەرلهرنى ياخشى خهۋەرلهرنى ، ئىتائهتسىز خوتۇنالر ھهققىدىكى يامان 

 .بىلىش الزىم 

 ئوتتۇز ئالتىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، خوتۇنالر بهدەن ۋە 

تۇزانالردىن مۇمكىنقهدەر پاكىزە  -كىيىملىرىنى غهيرى پۇراقالردىن ، چاڭ 

هرلىرى يهنه خوتۇنالر ئ. تۇتۇشى الزىم ، بۇ ئهرلهرگه ياراشنىڭ مۇھىم شهرتىدۇر 

چېچىلغان ۋە ئاچچىقالنغان چاغلىرىدا سهۋرچان بۇلۇش ، ئۆزىنى بېسىۋېلىشى 

بىر ئهرەپ شائىرى ئۆزىنىڭ خوتۇنىغا مۇشۇ ھهقته نهسىههت .  الزىمدۇر 

ئهگهر ساڭا ئاچچىقالنسام ، : يۈزىسىدىن شېئىر يازغان بۇلۇپ مهزمونى مۇنداق 

ئاچچىقىم تۇتقان .   سۆيىمهنمهن سىنى ھهر ۋاقىت. جاپا قىلسام مىنى كهچۈر 

 -ۋاقىتتا ماڭا قارشى تۇرما ، مهن بىلهن جاۋابالشما ، ناغرا چالغاندەك ۋاقىراپ 

بىر كۆڭۈلدە . بۇنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بۇلىدىغانلىقىنى بىلمهيسهن . جاقىرما 

 .مۇھهببهت بىلهن غهزەپ جهم بولسا شۇ مۇھهببهت شۇ زامان غايىپ بۇلىدۇ 

 تىنچى نهسىههتئوتتۇز يهت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ياخشى خوتۇنالر 

بۇيرىغان . ئهرلىرىنىڭ كۆزلىرى چۈشسه ئۇچۇق چىراي بىلهن شادلىنىدۇ 

ئهرلهر سهپهرگه چىقسا ئۆزىنى ، ئېرىنىڭ . ئىشلىرىنى ئىخالس بىلهن قىلىدۇ 

 ھارام ۋە ئهدەپسىزلىكلهردىن ئۆزىلىرىنى. دۇنياسىنى ياخشى ساقاليدۇ  -مال 

ئهرلىرىگه . قىلغان خىزمىتى بىلهن ئهرلىرىگه مىننهت قىلمايدۇ . پاكىز تۇتىدۇ 

ئهرلىرىگه ۋاقىراپ . كىچهكلىرىنى يۇيىدۇ  -تائام ھازىراليدۇ ، كىيىم  -ئاش 

ئانىلىرى ۋە باشقا  -سۆزلىمهيدۇ ، ئۆيىنى تاشالپ چىقىپ كهتمهيدۇ ، ھهتتا ئاتا 

ېرىنداشلىرىنىڭ قېشىغا بارغاندا ئهرلهردىن سوراپ رۇخسهت ئېلىپ يېقىن ق
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 .بارىدۇ 

 ئوتتۇز سهككىزىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئهسكى ۋە ناچار 

خوتۇنالرنىڭ ئادىتى ياخشى خوتۇنالرنىڭ ئادەتلىرىدىن تامامهن باشقىچه 

. هرسىلهر ئۈچۈن ئېرى بىلهن ۋاقىرىشىدۇ ئهسكى خوتۇنالر يوق ن. بۇلىدۇ 

ئۆز سۆزىنى . ئهرلهر بىرەر ئىشنى بېجىرەلمىسه شۇ ھهقته ئۇزۇنغىچه سۆزلهيدۇ 

ئېرى توختىمىسا ياكى . راست قىلىش ئۈچۈن بارلىق كۈچىنى سهرىپ قىلىدۇ 

چىقىپ كهتمىسه ئۇالر داۋاملىق سۆزلهيدۇ ، ئۆزلىرىنىڭ كىچىككىنه 

ساناپ مىننهت قىلىدۇ ، گويا دۇنيانى شۇالر خىزمهتلىرىنى ئۇلۇغ 

ئېرىدىن كۆرگهن ياخشىلىقالرنى يوققا چىقىرىدۇ ، . ئوڭشايدىغاندەك سۆزلهيدۇ 

ئۆمرۈم سهن « دەيدۇ ، » مهن سهندىن ھېچقانداق ياخشىلىق كۆرمىدىم « ھهتتا 

ھالبوكى بۇنداق . دەپ ئاجىرىشىشنى تهلهپ قىلىدۇ » بىلهن زاياغا كهتتى 

 .ر لهنهتكه دۇچاردۇر خوتۇنال

 ئوتتۇز توققۇزىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئهقىللىق ، نۇمۇسچان 

ئېرى ئهتىگهندە . ئايال ئېرىنىڭ خوشلىقىغىمۇ ، قايغۇسىغىمۇ ئورتاق بۇلىدۇ 

. ئىشقا ماڭغاندا ، ئۇنى شېرىن سۆز ، خۇش مۇئامىله بىلهن قارشى ئالىدۇ 

ۋاختىدا يۇيۇلۇپ ، پاكىزە تۇرۇشىغا  -كىچهكلىرىنىڭ ۋاختى  -ئېرىنىڭ كىيىم 

دىققهت قىلىدۇ ، تاماقنى دەل ۋاختىدا تهييارالپ ، ئېرى ۋە بالىلىرى بىلهن 

تاماق ۋاقتىدا قاپىقىنى تۈرۈپ ، . خورام غىزالىنىدۇ  -بىرگه ئولتۇرۇپ خوشال 

 .ىتمهيدۇ بالىلىرىنى ئۇرۇپ ، ئېرىنىڭ كۆڭلىنى رەنج

 قىرىقىنچى نهسىههت
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ئهرلهرنى ئهر قىلىدىغانمۇ « ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، 

دىگهندەك ، ئهدەپلىك ، ئهخالقلىق ئايال » خوتۇن ، يهر قىلىدىغانمۇ خوتۇن 

بهتخهجلىك قىلمايدۇ ، قانائهتلىك . ئېرىنىڭ تاپقىنىنى تىجهپ ئىشلىتىدۇ 

ئېرىنىڭ مهسلهھهتىسىز . ىلىرىنىڭ تهربىيىسىگه كۆپ كۆڭۈل بۈلىدۇ بال. بۇلىدۇ 

ئهرزىمهس نهرسىلهرنى باھانه قىلىپ ،  ھه . بىرەر ئىشقا تۇتۇش قىلمايدۇ 

ئېرىدىن بىرەر سهۋەنلىك ئۆتىلسه ، . دىسىال ئېرى بىلهن جىدەللهشمهيدۇ 

رىگه دائىم ئې. مۇاليىملىق بىلهن چۈشهندۈرۈپ ، ئۇنى شۇ ئىشىدىن قايتۇرىدۇ 

ئۇكا ۋە  -ئانا ، ئاكا  -ئېرىنىڭ ئاتا . مۇھهببهت ۋە سادىقلىقىنى ئىپادىلهيدۇ 

تۇغقىنى ياكى  -ئېرىنىڭ ئۇرۇق . تۇغقانلىرىنى ھۆرمهت قىلىدۇ  -ئۇرۇق 

مانا شۇنداق . دوستلىرى كهلسه ، ئۇچۇق چىراي بىلهن قارشى ئالىدۇ 

يال ئېهتىرام ۋە ئالقىشقا ئا -پهزىلهتلهرگه ئىگه بولغان ئۆي خۇجايىنى 

 .ىدۇ ئېرىش

 قىرىق بىرىنچى نهسىههت

ئهخالق  -ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، بالىالرغا ئهدەپ 

قائىدىالرنى ئۆگىتىشته ئۇالرنى ئۇرۇش ، ئهيىبلهپ سۆكۈش قاتارلىق  -، تهرتىپ 

، ئۇنى ماختاڭ ، ياخشى ئىش قىلسا . ۋاستىلهرنى قوللىنىشقا بولمايدۇ 

ئۇالردىن بىرەر يامان ئىش كۆرۈلسه ، ئۇنداق ئىشقا ئۆزىڭىزنىڭ . ئهركىلىتىڭ 

قىلغان ئىشىنىڭ توغرا . نارازىلىقىنى بىلدۈرۈپ ، نهسىههت قىلىڭ 

كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا ئهيىبىنى ئېچىپ بالىنى . بولمىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈڭ 

ئانىدىن ئۈلگه  -باال ئاتا . دا قىلىڭ نهسىههتنى خالىي جاي. ئىزا تارتقۇزماڭ 

ئانىنىڭ بالىلىرىمۇ ئۆزىگه ئوخشاش بۇلۇپ  -يوسۇنلۇق ئاتا  -قائىدە . ئالدىدۇ 

شۇڭا . ئائىلىدىكى جىدەللهر بالىالرنىڭ روھىغا قاتتىق تهسىر قىلىدۇ . ئۆسىدۇ 
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 .ئائىله ئهزالىرى جىدەلدىن ساقلىنىپ ، تىنچ ، ئىناق ئۆتىشى كېرەك 

 ئىككىنچى نهسىههت قىرىق 

ئۆزىنىڭ  -ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ھهقىقىي توۋا 

يارىماس ، يامان ئىشالرنى قىلغانلىقىدىن ئۆكۈنۈپ ، ناتوغرا ئىشالردىن ئۆزىنى 

ياۋۇزلۇق  -توۋا . توۋا گۇناھكارنى ئىسىيان پاتقىقىدىن تازىاليدۇ . تارتماقتۇر 

توۋا . شىشى ، ياخشىلىق كوچىسىنىڭ باشلىنىشىدۇر يولىنىڭ ئاخىرلى

مهنمهنلىك غهپلىتىدىن يىرگىنىش ،ئۆزىنىڭ خاتالىقىنى چۈشىنىپ ، نااليىق ، 

بۇ ئهڭگۈشتهر كىمنىڭ قولىغا چۈشسه . بولمىغۇر ئىشالردىن پۇشايمان يىيىشتۇر 

،ئۇ ئادەم ئۆزىنىڭ قىلغان ناتوغرا ئىشلىرىدىن خىجىل بۇلۇپ ، خىجىللىق 

ئۆزىنىڭ قىلغان يامان ئىشلىرىنى . ۈتۈنى ئۇنىڭ دىماغلىرىدىن چىقىدۇ ت

ئۇ يامان ئىشالرنى قايتا قىلماسلىققا بهك باغاليدۇ ، . ئهسلهپ ئهپسۇسلىنىدۇ 

ئهگرى بولدىن ۋاز كېچىپ . شۇنىڭ بىلهن ئۇنداق يامان ئىشالرغا چهك قويىدۇ 

 .، توغرا يولغا قهدەم تاشاليدۇ 

 سىههت قىرىق ئۈچۈنچى نه

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، كهمتهر ۋە ئهدەپلىك ئادەم 

خهلىقنىڭ مۇھهببىتىنى ئۆزىگه جهلىپ قىلىدۇ ، دوستلۇق گۈلشىنىدە نۇرانه 

گۈللهر ئېچىلىدۇ ۋە گۈللهردىن يېقىملىق ، مىهرىبانلىق ۋە دوستلۇق بهزمىسىدە 

كهببۇر ئادەمگه مۇاليىملىق يولىنى ته. ھهرخىل خۇش پۇراقالرنى چاچىدۇ 

كهمتهرلىك ۋە ئهدەپ يېشى كىچىكلهرنى چوڭالرنىڭ ماختىشىغا . كۆرسىتىدۇ 

مۇھهببىتىنى  -ئىگه قىلىدۇ ، چوڭالرنىڭ كۆڭلىگه كىچىكلهرنىڭ مىهرى 

تهككهببۇر كىشى . ئهدەپلىك ۋە كهمتهر ياشنى خهلىق قهدىرلهيدۇ . سالىدۇ 

تهلۋە ۋە نادانالر ئهدەپ ۋە كهمتهرلىك . زلىگۈچىدۇر پهقهت ئۆز مهنپهئىتىنى كۆ
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 .نۇرىدىن مهھرۇمدۇر 

 قىرىق تۆتىنچى نهسىههت

ئهخالقلىق ،  -ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئهدەپ 

تىجهشلىك ئايال بىر تال ئوتۇن ، بىر چىمدىم ئۇن چاغلىق ئائىله ئىقتىسادىنى 

 -ئېرى كهيپى . ىنكى پاراۋانلىقى ئۈچۈن ئاسان سالىدۇ تىجهپ ، ئائىلىنىڭ كىي

ساپا يولىغا ئاياغ باسسا سهۋرىچانلىق بىلهن چۈشهندۈرۈپ ، يامان يولدىن 

قوپسا ئائىلىسىنىڭ بهختىنى ئوياليدۇ ، ئورۇنسىز  -ئولتۇرسا . قايتۇرىدۇ 

 نۇرلۇق مانا مۇشۇنداق پهزىلهتكه ئىگه ئايالالر ئائىلىنىڭ. كۈندەشلىك قىلمايدۇ 

 .چىرىغى ، ئهرلهرنىڭ بهختىدۇر 

 قىرىق بهشىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ياشلىقتىن باشالپ قوپال ، 

. ئورۇنسىز ، زەردىلىك سۆزلهرنى تىلغا ئالماسلىققا ئادەتلهنگهن ياخشى 

ر بىلهن پىكىر چىرايلىق ، مهنالىق ، كىشىنىڭ روھىنى كۆتۈرىدىغان سۆزله

ئىزھار قىلىشقا ، باشقىالرغا ئهدەپ بىلهن سۆزلهشكه ئادەتلهنىسڭىز ، ھاياتتا 

« مۇئامىلىسى يېقىملىق ئايالنى كىشىلهر . ئۆز ئورنىڭىزنى تېپىپ كىتىسىز 

ئىشىنىڭكى ، شۇنداق نامغا سازاۋەر بولغان ئايال ، . دىيىشىدۇ » دىلبهر ئايال 

مۇئامىلىنى بىلمهسلىك ، تىلنى . ئهلىۋەتته بهخىتلىك بۇلىدۇ 

تىزگىنلىيهلمهسلىك ، ئويلىماي سۆزلهشنىڭ ئاقىۋەتلىرى كىشىنى يامان 

 .ئاقىۋەتلهرگه ، ھهتتا پاجىئهلهرگه ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن 

 قىرىق ئالتىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئانىغا ئوخشىغان ، ئهينى 

ست ۋە خىزمهتداش بولغان خوتۇن ھهقىقىي چىرايلىق ۋە يېقىملىق چاغدا دو
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ئانىغا ئوخشىغان دىگهندە شۇنداق چۈشۈنىش كېرەككى ، . خوتۇن بوالاليدۇ 

ئانىالر ھهر دائىم ئۆز پهرزەنتلىرىنىڭ ئۆزلىرىگه يېقىن بۇلۇشىنى خااليدۇ ، 

ىپى دەپ بالىلىرى ئۈچۈن رەنج ۋە جاپا چىكىشنى ئۆزلىرىنىڭ بۇرچى ۋە شهر

بىلىدۇ ، خوتۇن كىشى ئۆز ئېرى ئۈچۈنمۇ شۇنداق خىسلهتكه ئىگه بولغان 

دوست دىگهندە شۇنداق چۈشۈنۈش كېرەككى ، ئۇ ئېرىنىڭ . بولسۇن 

ئېيتقانلىرىغا رازى بۇلۇشى ، بىرەر ئىشتىن چهكلىسه خاپا بولماسلىقى ، 

سلىقى ، ئۇنىڭ بىساتىدا بارىنى ئېرىدىن ئايىماسلىقى ، ئۇنىڭدىن سىر يۇشۇرما

سىرىنى ئاشكارلىماسلىقى ، ھهر ئىشتا خۇددى دوستالردەك كىلىشهلىشى 

 .الزىم 

 قىرىق يهتتىنچى نهسىههت

ئايالالردا ، بىرىنچى  -ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، قىز 

ئهنه شۇنىڭ . پاراسهت ، ئىدراك ، نازاكهت بۇلۇشى كېرەك  -نۆۋەتته ئهقىل 

يوقنى ، ئائىله  - چۈچۈكىنى ، بار  -پهسنى ، ئاچچىق  -ىلهن ئۇالر ئىگىز ب

ھۇشى بىلهن ئىش  -ئهقىلى . شارائىتىنى ، ئىمكانىيهتلهرنى پهملىيهلهيدۇ 

ئائىلىنىڭ بېشىغا بىرەر تهشۋىش . كۈتىلهرنى بىر تهرەپ قىلىدۇ  -تۇتۇپ ، كهم 

رگىمۇ ھهمدەم ، ھهمپىكىر چۈشكهندە دەرھال ھهمدەمدە بۇلىدۇ ، ئهتىراپتىكىله

بۇلۇپمۇ ئايالالرغىال خاس بولغان ئۆلمهس نازاكهت ئهتىراپتىكىلهرگه . بۇلىدۇ 

. ھهممىشه قانات بېغىشالپ كهلگهنلىكى ھهققىدە ھاياتتا مىسسالالر كۆپ 

مېهىر بولسا ئۆزىنىڭ . نازاكهت ھهمىشه مېهىر بۇلىقىدىن سۇ ئىچىدۇ 

ىكى ۋەزىپه ۋە بۇرۇچالرنى شهرەپ دەپ ئاياللىقىنى تونىغان ، زىممىسىد

 .بىلگهنلهردە تىنماس بۇالقتۇر 

 قىرىق سهككىزىنچى نهسىههت
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ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، دىلىدا مېهرى يوقنىڭ 

ئايال كىشى ئۆزىنىڭ نىمه ئۈچۈن ياشاۋاتقانلىقىنى ، . نازاكىتىمۇ بۇلمايدۇ 

چاقىنىڭ نىمىلىكىنى بىلمىسه  -ئهرنىڭ ، باال ئائىلىنىڭ ، تۇرمۇشنىڭ ، 

ئايال بىرگه  -ئهلىۋەتته ئهر . تۇرمۇشتىن ھېچ قانداق لهززەت تاپالمايدۇ 

. شادلىنىپ ، بىرگه قايغۇرۇپ ، بىر مهخسهت يولىدا جانداش بۇلۇشى كېرەك 

 -دىلى پاڭ ئايال ئۆز يولدىشىغا ئهبهدىي ساداقهتلىك ، ۋاپادار ، مېهرى 

نازاكهتلىك ئايال ھهر قانداق شارائىتتىمۇ ئۆزىنى تۇتۇشنى . لىك بۇلىدۇ مۇھهببهت

ھاياسىنى  -قىممىتىنى ، شهرمى  -نۇمۇس ۋە ئىپپىتىنى ، قهدىر . بىلىدۇ 

جۇلقىدا ، ئهدەپ ،  - ئايالىنىڭ نازاكىتى ئۇنىڭ نازۇك مىجهز . ساقالپ قالىدۇ 

ر جهمىيهتتىمۇ ، ئائىلىدىمۇ بۇنداقال. تهربىيه ۋە  ساداقىتىدە نامايهن بۇلىدۇ 

 .نازۇك گۈل كهبى ئهزىزلىنىدۇ ، شهرەپلىنىدۇ 

 قىرىق توققۇزىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلىڭكى ، ئىچكى ئالىمىڭىزنى ھېچ 

چۇنكى كىشىنىڭ ئۆزىنى ئۆزى تهربىيلىشىدە . نهرسه كىتاپچىلىك بېيىتالمايدۇ 

ئۇ يهنه ئۆزىڭىزنى كۆرۈش ، سېلىشتۇرۇش ، .  مهنبهسى كىتاپ مۇھىم بىلىم

تهقلىد قىلىش ، مۇنازىرە يۈرگۈزۈش ، بهسلىشىش قاتارلىق جهھهتلهردە ئهينهك 

ھاياتتا ئادەم ئۆزى يالغۇز ياشىيالمايدۇ ، مۇھىت ، . ۋەزىپىسىنىمۇ ئۆتهيدۇ 

لهردە توغرا ئهنه شۇ مۇناسىۋەت. تهبىئهت بىلهن ھهر خىل مۇناسىۋەتلهردە بۇلىدۇ 

يول ئىزدىگهن پهيىتته سۆيگهن كىتابىڭىزغا ، روھىيىتىمىزگه يېقىن بولغان 

بهزىدە ئۇالردىن قۇۋەت . قهھرىمانالرنىڭ كهچمىشلىرىگه مۇراجهت قىلىمىز 

دىمهك . ئېلىپ ، ھازىرچه بىزگه ئېغىر كهلسىمۇ ، ئۇالر تۇتقان يولنى تۇتىمىز 

م دەرىجىدە ئهپۇچان بۇلۇشنى ، بىز ئۇنىڭدىن ئىرادە ، چىدام ، مهلۇ
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 .شۇنىڭ بهدىلىگه روھىي مۇۋازىنىتىمىزنى تهڭشهيمىز . چىكىنىشنى ئۆگىنىمىز 

 ئهللىكىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئىنسانىي ئىززىتىنى 

 قوغداپ نىكاھدىن ئايرىلغۇچىالرنى جامائهت ئهيىبلىمهيدۇ ، قولاليدۇ ۋە

شۇنى تهكىتلهش ھاجهتكى ، ئىپپهتلىك . ھېسىداشلىق قىلىدۇ ، ئهلىۋەتته 

بويتاق ئۆز ئىپپىتىنى ساقلىشى الزىم بولغىنىدەك ، ھهر بىر نىكاھدىن ئايرىلغان 

ئىپپهتلىك تۇل ئايال قايتا نىكاھلىنىشنى ئىزدىگهندە ئىككى جهھهتكه قهتئى 

ىنى يوقۇرى كۆتۈرۈشى ، بىرى ، ئۆزىنىڭ ئىقدىدار. ئهمهل قىلىشى الزىم 

تهربىيلىشى ) ھهتته قىساسكار روھىدا ( پهرزەنتىنى تېخىمۇ قاتتىق تهلهپ بىلهن 

يهنه بىرى ، بىرىنچى نىكاھ ئالدىدىكى قىزلىق . ، نهتىنجه قازىنىشى 

دەۋرىدىنمۇ قهتئى ئىپهتلىك تۇرمۇش كهچۈرۈشى ،نۇمۇس ۋە جامائهت پىكىرى 

 قهدەم ، ھهركىتىنى ساغالم ۋە كاپالهتلىك ھهر ئىككى جهھهتته ئۆز پىكىر ،

بۇ دەۋر ئۇنىڭ كهلگۈسى بهخىتلىك ياكى تۈگۈشۈپ . ئېلىپ بېرىشى الزىم 

 .ى مۇمكىن كىتىشىنى بهلگىلىش

 ئهللىك بىرىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى  ، ئهڭ يېقىملىق ۋە زۆرۆر 

 - ئايال ئارسىدا بولغان مۇھهببهتتۇر ، چۇنكى بىر بولغان مۇھهببهت ئهر بىلهن

بىرلىرىگه مۇھهببهتلىرى بولغان ئهر بىلهن ئايال دۇنيانىڭ راھهتلىرىدىال ئهمهس 

مۇھهببهت پاك ۋە . ، ھهتتا مىهنهتلىرىدىمۇ ئۆمۈرلىرىنى سائادەتلىك ئۆتكۈزىدۇ 

رىدۇ ، بىرىگه يېقىنالشتۇ -ئايالنى بىر  -ساپ بۇلۇش شهرتى بىلهن ئهر 

بىرىگه  -ئۇالرنىڭ خۇلقىنى گۈزەللهشتۈرۈپ ، ئهقىللىرىنى تهربىيلهيدۇ ، بىر 

مۇھهببهتلىك بولغان ئهر بىلهن ئايال ئائىلىسىنى ، ھهتتا خوشنىلىرىنىمۇ نارازى 
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لېكىن ، مۇھهببهت ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ئهر بىلهن ئايالنىڭ . قىلمايدۇ 

 -ئهگهر بۇ ئىككى يۈرەك بىر . ەك شهخسهن بىر مۇنچه ئۈلۈشلىرى بۇلۇشى كېر

بىرىگه ئىنتىلدىغان بولسا يوق مۇھهببهتنىمۇ ۋۇجۇدقا كهلتۈرگىلى بۇلىدۇ ، 

 .ئهسلىدىن بار بولغان ، مۇستهھكهملىنىدۇ 

 ئهللىك ئىككىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئىنسانىي دۇنيادا 

نىڭ ساقلىنىشى ، بىزنىڭ ئىنسانىي مۇھهببىتىمىزنى كۆڭۈلدىكىدەك مۇھهببهت

تولۇقالش ۋە ئۇنى ياخشىلىق تهرەپكه يىتهكلهش ، تۇرمۇشتىن زېرىكىش ياكى 

. نهپىرەتلىنىش ئهمهس  ، ئۇنى تېخىمۇ گۈزەللهشتۈرشكه پايدىلىق ، ئهلىۋەتته 

 ئهگهر كۆڭۈلدىكىدەك دەپ ئويلىغان مۇھهببهت بىزگه خاپىلىق ۋە كۆڭۈلسىزلىك

بىز . كهلتۈرۈپ بېرىدىغان بولسا ، بۇنداق مۇھهببهتتىن ۋاز كهچسهكمۇ بۇلىدۇ 

مۇھهببهتنىڭ كهينىدىن قوغالشقاندا ، ئۇنى يۈتتۈرۈپ قويىمىز ، مۇھهببهتتىن 

يىغىپ ئېيتقاندا ، ئهڭ . ۋاز كهچكهن ۋاقتىمىزدا ، ئۇ يهنه پهيدا بۇلۇپ قالىدۇ 

 .الزىملىقى غۇۋغاسىز ئاددى ھايات 

 لىك ئۈچۈنچى نهسىههتئهل

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، مىهمان چاقىرماقچى 

بولساڭ قولۇڭ ئۇزۇن ، ئىقتىسادىي ئهھۋالىك ياخشىراق بولسا ئاندىن ياخشى 

ياخشى . تهييارلىق قىلىپ مېهمان چاقىر ، چاقىرماقنىڭ ئېتى ئۇلۇغ بۇلىدۇ 

يورۇق كۈتسهڭ دىلىڭمۇ يورۇق  -بدان ، ئۇچۇق تهييارلىق قىلىپ مىهمانالرنى ئو

ئهگهر يىتىشهلمىگۈدەك بولساڭ مېهمان چاقىرىمهن دەپ زورۇقما ، . بۇلىدۇ 

بولمىسا ئۆزەڭ ئوڭايسىزلىنىپ قالىسهن ، مېهمانلىرىڭنى كۆڭۈلدىكىدەك 

مىهمان چاقىرغان بولساڭ . كۈتهلمهي ئۇالرنى رەنجىتىپ قويۇشىڭمۇ مۇمكىن 
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ئىسراپچىلىق بهك . نى كهڭرى قىل ، لېكىن ئىسراپ بولمىسۇن تامىقىڭ - ئاش 

يورۇقلىرىڭدىن ، ساڭا قهلىبداش ، دىلكهش  -چاقىرساڭ يېقىن . يامان ئىش 

 .دوسلىرىڭدىن بىرەرسىنىمۇ ئايرىپ قويما 

 ئهللىك تۆتىنچى نهسىههت 

منى ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، مىهمان چاقىرىشتا كى

تهكلىپ قىلىش ، كىمنى تهكلىپ قىلماسلىققا دىققهت قىلىش زۆرۆر بولغانغا 

ئوخشاش ، زىياپهتكه بېرىشتىمۇ نهگه بېرىش ، نهگه بارماسلىققىمۇ ئوبدان 

باشقا . يىتىم ئىشلىرىغا ئالدى بىلهن بار  -ئۆلۈم . ئهھمىيهت بېرىش زۆرۆر 

خۇلۇمالرنىكىگه  -  ، خوشنا بۇرادەرلهرنىڭكىگه - مىهماندارچىلىق بولسا دوست 

چاقىرمىغان جايغا بارما ، بولمىسا . ئاۋال بېرىپ ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئال 

نامۇناسىپ كىشىلهر . قىسىلىپ ، قورۇلۇپ قالىسهن ، كۆڭلۈڭ ئازادە بولمايدۇ 

نورمال بولمىغان ، ئهدەپسىز . چاقىرغان بولسا ئۆزەڭنى تارتقىنىڭ ياخشى 

غۇۋغالىرى  -ندا ئاداۋەت ساقلىغۇچىالرنىڭ جىدەل ئادەملهر ئولتۇرغان سورۇ

ئۇنداق ئولتۇرۇشالرغا كۆڭلۈڭنى يىشىمهن دەپ بېرىپ ، . بولماي قالمايدۇ 

 .دىلىڭ چىگىلىدۇ 

 ئهللىك بهشىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ھهر قانداق سورۇنغا 

 بىلهن يىگىن ، مۆتىۋەر كىشىلهر تائامغا قول قائىدە -بارساڭ ، تائامنى ئهدەپ 

چوڭالر بىلهن بىرگه بولغان . ئۇزاتماستىن بۇرۇن ھهرگىز تائامغا قول ئۇزاتما 

. سورۇنالردا چوڭالرغا ئهگىشىپ ئهدەپ بىلهن ئوڭ قۇلۇڭ بىلهن تاماق يىگىن 

نهپسىڭ باالسى سىنى جهھهننهمگه ئۇزىتىشقا ھازىر بولغان بولسىمۇ ، 

رنىڭ ئالدىدىكى لوقمىغا قول ئۇزاتما ، ئالدىڭدا نىمه بولسا شۇنى باشقىال
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داستىخاندا ئورنۇڭ نهگه توغرا كهلسه شۇ يهردە ئولتۇر ، ھهرگىز . يىگىن 

تائام . سۈرۈلۈپ يۇقۇرى چىقىۋالما ، قوپۇپ كهت دىسه ئۆزەڭگه سهت بۇلىدۇ 

ماختاپ ئىشتىها يىگهندە ئالدىراپمۇ كهتمه ، نازلىنىپمۇ ئولتۇرما ، تاماقنى 

ھهر قانچه قوسىقىڭ توق بولسىمۇ ، ئازراق ئېغىز تهككۈز ، . بىلهن يىگىن 

 .بولمىسا ئۆي ئىگىسىنىڭ كۆڭلى رەنجىيدۇ 

 ئهللىك ئالتىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، زىياپهت سورۇنلىرىدا 

. ، ئهدەپ ساقالشنى بىلگهيسهن بولسۇن ياكى جامائهت سورۇنلىرىدا بولسۇن 

چوڭالرنىڭ قېشىغا كهلسهڭ ۋە ئۇالرنىڭ سۆھبىتىدە بولساڭ ئۇالرنىڭ ئالدىدا 

كۈرەڭلهپ ، قوللىرىڭنى سېلىپ كىرمىگىن ، باشقىالرنىڭ سالىمىنى ئىلىك ئال 

ھهرگىز غاپىل بولما ، . ، ئۆزەڭمۇ تازىم بىلهن ساالمنى بىجا كهلتۈرگىن 

كىچىكلىكى ،  -جهمىيهتته ھهر قانداق ئادەمنىڭ چوڭ . ۇر ئورنۇڭنى بىلىپ ئولت

قىممىتىنىڭ يۇقىرى  -بىلىمسىزلىكى ، جامائهت ئالدىدىكى قهدىر  -بىلىملىك 

شۇڭا ھهر قانداق . تۆۋەنلىكى ۋە مهرتىۋىسىگه قاراپ بهلگىلىك ئورنى بۇلىدۇ  -

 .ك ئادەمنىڭ ئۆزىنى بىلىپ ئۆزىگه مۇناسىپ ئورۇندا ئولتۇرغىنى تۈزۈ

 ئهللىك يهتتىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، سورۇندا قاقاقالپ قاتتىق 

بۇنداق كۈلكه ، مهستلهرگه ، ساراڭالرغا خاس ، . ئۈن بىلهن كۈلمىگىن 

ھهر قانداق ئىشنىڭ . ئانچىكى گهپلهرگه قاقاقالپ كۈلۈش تېتىقسىزلىق بۇلىدۇ 

يهنه . لغانغا ئوخشاش ، كۈلكىنىڭمۇ ئورنى ۋە چىكى بۇلىدۇ ئورنى تهرتىپى بو

بىرى ، ياسالما ، سىپايه كۈلكىنى كۈلمه ، ئۇنداق كۈلكه خوشامهتچىلىكنى 

كىشىلهرنىڭ ئالدىدا تىرناق ئېلىش ، پۇتىنى مىنگهشتۈرۈپ . ئىپادىلهپ قويىدۇ 
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ندا تىلىڭنى ئۆزەڭدىن چوڭالر گهپ قىلىۋاتقا. ئولتۇرۇشمۇ ئهدەپسىزلىك بۇلىدۇ 

جاقىراپ گهپ قىلما  -ئاۋازلىق ۋاقىراپ . تارت ، قۇشۇق سېلىپ گىپنىنى بۆلمه 

، ئهدەپ بىلهن شىرىن ، يۇمشاق گهپ قىل ، بولمىسا شالالق ئهدەپسىز 

سائادەت سهندىن يۈز  -قىممىتىڭ بولمايدۇ ، بهخىت  -ئاتىلىسهن ، قهدىر 

 .ئۆرۈيدۇ 

 ئهللىك سهككىزىنچى نهسىههت

ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، مىهماننىڭ ئالدىدا ئهي 

بىرىنى  -بىرىنىڭ ئابىرويىنى تۆكىدىغان ، بىر  -خۇتۇن بىر  - ساھىپخان ئهر 

ھهركهتلهرنى  -بىرىنى يهرگه قارىتىدىغان سۆز  -كهمسىتىدىغان ، بىر 

ان چۇنكى ، كهمسىتىلگۈچى مىهم. قىلىشتىن قهتئى ساقلىنىشى كېرەك 

مىهمان ئۇزاپ كهتكهندىن . ئالدىدا خىجىل بۇلىدۇ ، ئۇنىڭ ئىناۋىتى تۆكىلىدۇ 

خۇتۇن ئوتتۇرسىدا ماجرا تۇغۇلىدۇ ، ھهتتا ئېغىر ئاقىۋەتلهر كىلىپ  -كىيىن ئهر 

شۇنىڭ ئۈچۈن ، مىهماننىڭ ئالدىدا ھهر ئىككى تهرەپ بىر . چىقىشى مۇمكىن 

بىرىنى  -ه يول قۇيۇشى ، بىر بىرىگ -بىرىنىڭ گىپىنى ئاڭلىشى ، بىر  -

 .بۇ ، ئۆز نۆۋىتىدە ، مىهماننى ھۆرمهتلىگهنلىك بۇلىدۇ . ھۆرمهتلىشى كېرەك 

 ئهللىك توققۇزىنچى نهسىههت

 -ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئۆيىڭىزگه مهيلى يار 

كلهر كهلسۇن ، بۇرادەرلىرىڭىز ، مهيلى تهڭتۈشلىرىڭىز ياكى ئۆزىڭىزدىن كىچى

ئۇالرنى كۆزگه ئىلمىغاندەك ھاكاۋۇرلۇق قىلماسلىقىڭىز ، كىبىر 

ئهگهر ئانداق . كۆرسهتمهسلىكىڭىز ياكى ماختانچاقلىق قىلماسلىقىڭىز كېرەك 

شۇنىڭ . قىلسىڭىز ، مىهمانالر سىزدىن رەنجىيدۇ ياكى سىزنى ئهيىبلهيدۇ 

ىن قاچىدىغان بۇلۇپ بىلهن ئۆيىڭىزگه ئىككىنچىلهپ كهلمهيدىغان ، سىزد
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شۇڭا ، سىز ئۆيىڭىزگه كهلگهن مىهماندىن ھهر قانچه ئۈستۈن . قالىدۇ 

سىپايه ،  -تۇرسىڭىزمۇ ، مىهمانالر ئالدىدا كهمتهر ، مۇاليىم ، سىلىق 

 .ھۆرمهتچان بۇلۇشىڭىز كېرەك 

 ئاتمىشىنچى نهسىههت 

هڭ شهپقهتسىز ھهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئۇيات ئ

قانۇن پهقهت كۆزى چۈشكهندە ، . قانۇندىنمۇ كۈچلىكرەك ، قۇدىرەتلىكتۇر 

شۇبهه پهيدا قىلغاندىال ، ئاندىن جىنايهتچىنىڭ قۇلىنى باغالپ ، يولىنى 

توسىيدۇ ، ئۇيات بولسا ھهمىشه ئهدەپسىز ، ئهخالقىسز ، جىنايهتچىنىڭ 

سىغمايدىغان ئىشالرنى ئهخالق دائىرسىگه  -تۆھپىسىدە تۇرۇپ ، ئهدەپ 

ئادەملهر ھهر قانداق . قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇنىشقا قول كۆتهرگىلى بولمايدۇ 

. لېكىن ئۇياتتىن ئۆزىنى قاچۇرالمايدۇ . قانۇندىن ئۆزىنى قاچۇرالىشى مۇمكىن 

قهلبىدە  -چۇنكى قانۇن ئادەمدىن تاشقىرىدا ، ئۇيات بولسا ئادەمنىڭ ئۆزىدە 

 .بۇلىدۇ 

  نهسىههت ئاتمىش بىرىنچى

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ،  دۇنيادا يارىتىلغىنىچه 

بۇ خىل ئادەملهر ئۆز ۋاختىدا يا ئوقۇپ بىلىم ئالمايدۇ .... قالغان ئادەملهرمۇ بار 

ئۇالر بىر چاغدا كۆزىنى ئېچىپ قارىسا ، . ، يا بىرەر ھۆنهر ئۆگهنمهيدۇ 

رەر ئىش بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقانلىقىنى ۋە ئۆزىگه قانداقتۇر ھهممه كىشىنىڭ بى

ئوخشاش ھېچ بىر ئىش قىلمايدىغان ئادەملهرگه كهمسىتىش نهزىرى بىلهن 

ئۇالر مانا شۇ نهزەردىن قېچىپ بىرەر ئىشىككه . قاراۋاتقانلىقىنى كۆرىدۇ 

كىرىشكه ، ئۇ يهردە ئادەملهرنى چاشقاندەك قىرىشقا ، ئۇالرنىڭ ئهمگىكى 

 .شهرەپ قازىنىشقا ئۇرىنىدۇ  -دۇنيا تېپىشقا ، شان  -ال ھىسابىغا م
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 ئاتمىش ئىككىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئىنسان ئۈچۈن پايدىسىز 

بىرى ، كاجلىق ۋە قىلىقتا ياۋۇزلۇق ، بىرى ، : بولغان مۇنداق ئۈچ نهرسه بار 

بۇ خىل ئىللهتتىكى كىشىلهر . بېخىللىق . سۆزدىكى يالغانچىلىق ، يهنه بىرى 

ھاياتلىقىدا خارلىق تارتىدۇ ، چۇنكى كىشى كاج بولسا ، قىلىقى يامان ، ئىشى 

كىمكى يالغانچى ئاتالسا ، بۇ ئهسكى نام ئۆلگۈچه پىشانىسىدىن . تهتۈر  بۇلىدۇ 

مال ئۆزى يىمهي  -بېخىل بولسا ، ئۆزىگه ئۆزى زۇلۇم قىلغان بۇلىدۇ  . كهتمهيدۇ 

دۇنياسى  -دۇنياغا يىغىدۇيۇ ، ئاخىرى ئۆزى ئۈلۈپ تۈگهيدۇ ، تاپقان مال  -

 .خهققه قالىدۇ 

 ئاتمىش ئۈچۈنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، نهپىس ساڭا قانچه 

ئۈستۈنلۈك قىلغانسىرى ، سهن ئۇنىڭدىن ئۆزەڭنى تۆۋەن كۆرسهڭ ، ئۇنىڭ 

نهپسىڭنىڭ پهرمانسىز بىر تىنىقىمۇ . دا قۇل بۇلۇپ قالىسهن قۇلى ئاستى

تىنالمايدىغان ، ئۇ نىمىگه ھهۋەس قىلسا ، سهن ئۇنى بهجا كهلتۈردىغان 

ئۇنىڭ ئارزۇسى . ئۆمۈرۈڭنى ئۇنىڭ پهرمانى بىلهن سهرىپ قىلىسهن . بۇلىسهن 

ڭغا ئاخىرى نهپسىڭ سىنى ئىشهك قىلىپ ، بېشى. تهرىپىگىال قهدەم باسىسهن 

سهنمۇ ئۇنى ئۈستىڭگه مىندۈرۈپ ، ئۇ قاياققا باشلىسا ، شۇ ياققا . نوقتا سالىدۇ 

 .دىسه ، شۇ يهردە ئارام ئالىسهن » توختا « قهيهردە . قهدەم بېسىپ يۈرىسهن 

 ئاتمىش تۆتىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغا ئايال، شۇنى بىلگىنكى ، بىر ئادەمنىڭ كهمچىلىكى 

مۇننىڭ قويرىقىغا ئوخشايدۇ ، مايمۇن زوڭزىيىپ ئولتۇرغاندا خۇددى ماي

. قويرىقى كۆرۈنمهيدۇ ، لېكىن دەرەخكه ياماشقاندا ھهممه يېرى ئاشكارلىنىدۇ 
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بىراق ئۇنىڭ قىزىل كاسسى ، ئۇزۇن قويرىقى يۇقۇرغا ئۆرلىگهنسىرى 

 مۇنداق دۇنيادا. كۆرۈنىدىغان يېڭى ئاالمهت بولماستىن ، ئهزەلدىنال بار نهرسه 

بىر خىلى ، ساپاق ئۈزۈمنى ئېلىپ ، ئاۋال ئهڭ : ئىككى خىل ئادەم بار 

يهنه بىر خىلى بولسا ئهڭ ياخشىلىرىنى ئهڭ . ياخشىلىرىنى تالالپ يهيدۇ 

قائىدە بۇيىچه ئېيتقاندا بىرىنچى خىل ئادەم ئۈمۈتۋار كىلىدۇ ، . ئاخىرىدا يهيدۇ 

ئىككىنچى . سىنى تالالپ يهيدۇ چۇنكى ئۇ قۇلىدىكى ئۈزۈملهرنىڭ ئهڭ ياخشى

خىل ئادەم چۈشكۈن كىلىدۇ ، چۇنكى ئۇ قۇلىدىكى ئۈزۈملهرنىڭ ئهڭ 

 .ناچارلىرىنى تالالپ يهيدۇ 

 ئاتمىش بهشىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، مۇۋەپپهقىيهت قازانغۇچىالر 

كىرىنى ئۆز اليىقىدا ، ئۈنۈملۈك ئۆز پى. دائىم باشقىالر بىلهن ئهپ ئۆتىدۇ 

ھهممه . باشقىالرنىڭ پىكىرىنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭاليدۇ . ئىپادىلهپ بېرەلهيدۇ 

نهرسىدىن باشقالر بىلهن تهڭ بهھرى ئېلىشنى خااليدۇ ، ھهتتا كىشىلهر بىلهن 

بىز مهغلۇبىيهتكه ئۇچۇرغۇچىالرنىڭ بۇنداق . پىكىر ئالماشتۇرۇشنىمۇ خااليدۇ 

مۇۋەپپهقىيهت قازانغۇچىالر . ىرىنى كهمدىن كهم ئۇچۇرتىمىز قىلىدىغانل

بۈگۈنكى كۈندە  بۇ دۇنيا ناھايىتتى . داۋاملىق ئالغا باسىدۇ ، ئۆسۈپ يېتىلىدۇ 

تىز تهرەققى قىلىپ ،  بىز بىلىدىغان ، چۈشۈنىدىغان ئىشالر ، جۈملىدىن 

 تىز رەھبهرلىك قىلىش ۋە باشقۇرۇش ئۇسوللىرىنىڭ ھهممىسى ناھايىتتى

مهغلۇبىيهتكه ئۇچۇرغۇچىالر مهكتهپتىن ئايرىلغاندىن . شاللىنىپ قالدى 

 .كىيىن تۈرلۈك لېكسىيه ۋە كورسالرغا قاتناشمايدۇ 

 ئاتمىش ئالتىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئهگهر ھاياتىلىق دەرەخ 
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 - ئهگهر ھاياتلىق سۇ بولسا ، قهدىر . قىممهت ئۇنىڭ يىلتىزى  - بولسا ، قهدىر 

قىممهت ئۇنىڭ  -ئهگهر ھاياتلىق ئوت بولسا ، قهدىر . قىممهت ئۇنىڭ ئېقىنى 

. قىممهت ئۇنىڭ قانىتى  -ئهگهر ھاياتىلق قارچۇغا بولسا ، قهدىر . يىقىلغۇسى 

مهيلى باي ئادەم بولسۇن ، مهيلى ئادەتتىكى ئادەم بولسۇن ھهممىسىنىڭ 

بايلىقنىال ئۆلچهم قىلىدىغان بايالرنىڭ . قىممىتى بۇلىدۇ  - ئوخشاشال قهدىر

قىممهت بۇلۇپ ،  -قىممىتى بولسا پۇل بىلهن ئېرىشكهن ساختا قهدىر  -قهدىر 

ھامان بىر كۈنلهرنىڭ بىرىدە گۇمران بۇلىدۇ ، ئۇالر ھهقىقىي قىياپىتىنى تونۇپ 

 .ئابىرويىمۇ تۆكىلىپ بولغان بۇلىدۇ  -يهتكهندە ، ئىززەت 

 ئاتمىش يهتتىنچى نهسىههت 

قىممهتكه ئىگه  - ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، قهدىر 

چۇنكى يۈكسهك . بۇلۇش ئۈچۈن ، ئاەمدە يۈكسهكلىك بۇلىشى كېرەك 

 - قهدىر . قىممهت مۇقهددىمىسىدۇر  -دەرىجىدىكى ئالىيجاناپبلىق قهدىر 

ئۇالر . ھهتتىن چۈشكۈنلهشكهن ئادەمدۇر قىممىتىنى يوقاتقان ئادەم روھى جه

باشقىالرنىڭ پائال ئالغا ئىلگىرلىشىنى كۆرەلمهيدۇ ھهم ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىنى 

قىممىتىنى يوقىتىشنىڭ ئۆزى سهرگهردانلىقنىڭ  -قهدىر . ھېس قىاللمايدۇ 

ئۇ . قىممهتنى دەپسهندە قىلىدىغان گۆر  -چۈشكۈنلۈك بولسا قهدىر . بىشارىتى 

قىممىتىدىن ۋاز  -بهزىلهر ئۆزى خالىغان ھالدا قهدىر .  ئاجىزالشتۇرىدۇ ئىرادىنى

بۇنداقالر ۋۇجۇدىنى قۇلچىلىق ئىدىيىسى چىرماپ كهتكهن . كىچىدۇ 

ئهگهر ، ھوقوقنىڭ ، پۇلنىڭ قۇلىغا ئايلىنىپ ، روھىي يىتهكچىنى . ئادەملهردۇر 

 .ۈپ قالىدۇ قىممهت ئىككىنچى ئورۇنغا چۈش -ئۆزگهرتىۋەتكهندە ، قهدىر 

 ئاتمىش سهككىزىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، قهلىبنىڭ ئۆزىگه خاس 
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چىرايلىق زىننىتى بار ، ئۇ بولسىمۇ كىشىنىڭ كۆڭلىنى نۇرالندۇرۇپ تۇرىدىغان 

ھهممىال ئادەم شۇنداق قهلىبكه ئىگه . ئازادىلىق  -روھى جهھهتتىكى ئهركىن 

بۇنىڭدا بىرىنچى . س ، چۇنكى قهلىب مهردانه روھنى تهلهپ قىلىدۇ ئهمه

ھهتتا رەقىبنىمۇ ماختاشتىن ئايانماسلىق ، ئۇنىڭغا  -ئورۇندا تۇرۇدىغان ھهركهت 

ئۆزۈڭ ئۈچۈن ئۆچ ئېلىش . ، ھهركهت جهھهتته تېخىمۇ كهڭچىلىك قىلىش 

كهڭ . ۇ پۇرسىتى تۇغۇلغاندا ، بۇنداق قهلىب تېخىمۇ پارالق نۇر چاچىد

قۇساقلىق بۇنداق ئهھۋالدىن ئۆزىنى قاچۇرماي ، بهلكى ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ 

ئېهتىمالغا يېقىن ئۆچ ئېلىش ھهركىتىنى كۈتۈلمىگهن مهردانه ھهركهتكه 

 .ئايالندۇرىدۇ 

 ئاتمىش توققۇزىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئادەمنىڭ ئهڭ يۇقۇرى 

بېرى  -هنىۋىلىك ساپاسى بىردەملىك ھاياجانلىنىش كهيپىياتىنىڭ نېرى م

كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچه غايىپ بۇلىدىغان چاكىنا . قىلىشىغا ئۇچۇرمايدۇ 

بېرى قىلىشىدىن سهن ئۆزەڭنىڭ ھاياجانالنغان  - تهسىراتالرنىڭ نېرى 

شۇنىڭ . كهيپىياتىنى يېڭىپ چۈشهلهيدىغان ھېچقانداق ئۇلۇغ غهلبه بولمايدۇ 

ئىشتىياقىڭ ساڭا تهسىر . ئۈچۈنكى ، ئۇ بىر خىل ئىرادىنىڭ غهلبىسىدۇر 

كۆرسهتكهن ھالهتتىمۇ ، مهرتىۋەڭگه تهسىر كۆرسىتهلمهيدىغان بولسۇن ، 

مانا بۇ . بۇلۇپمۇ مهرتىۋەڭ سهن ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم بۇلۇپ تۇرغاندا 

الرنىڭ ھۆرمىتىگه ئاۋارچىلىقالردىن خالى بۇلۇشنىڭ يولى ، شۇنداقال باشقى

 .سازاۋەر بۇلۇشنىڭمۇ ھهممىدىن ئهپچىل يولىدۇر 

 يهتمىشىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئامهتنىڭ ئۆز ئالدىغا 
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قانۇنىيىتى بۇلىدۇ ، ئهقىللىق ئادەمنىڭ ھهر قانداق ئىشتا پۇرسهتنى كۈتۈپ 

قنىڭ ياردىمى بىلهن ئۆز ئۈنىمىنى تهلهي تىرىشچانلى. تۇرۇشى ناتايىن 

قىسمهت دەرۋازىسىغا تولۇپ تاشقان ئىشهنچ  -بهزىلهر تهغدىر . كۆرسىتهلهيدۇ 

بهزىلهر سهل . دە ، ئامهتنىڭ كىلىشىنى كۈتۈپ ئولتۇرىدۇ  -بىلهن يېقىنلىشىدۇ 

ئۇالر تهغدىر دەرۋازىسىدىن ئېهتىياتچان ، ئهمما . جانلىقراق ئىش كۆرىدۇ 

ئۇالر گۈزەل . لدا مهردانه قهدەملهر بىلهن كىرىپ كېتىۋېرىدۇ يۈرەكلىك ھا

ئهخالق ۋە باتۇرلۇقتىن ئىبارەت قانىتىنىڭ خاسىيىتىدىن ھهممىدىن ئۈستۈن 

ئاخىرىدا پۇرسهتنى غهنىمهت . جاسارىتى ئارقىلىق ئامهت بىلهن ئېلىشىدۇ 

 .مۇدداىئاسىغا يهتهلهيدۇ  -بىلىپ مهقسهت 

  يهتمىش بىرىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، گالۋاڭ ئادەم بىلهن 

ئهقىللىق ئادەمنىڭ قىلغان ئىشى ئوخشاش بولسىمۇ ، ۋاختى ئوخشاش 

گالۋاڭ ئادەم نامۇۋاپىق پهيىتته . ئهقىللىق ئادەم مۇۋاپىق پهيىتته قىلىدۇ . بولمايدۇ 

ئىشلىتهلمىسهڭ ، باشقا ھهر ئهگهر سهن ئهقلىڭنى باشتىال جايىدا . قىلىدۇ 

قانداق ئىشنى تهتۈر قىلىپ قويىسهن ، يهنى بېشىڭغا كىيىدىغاننى ئايىقىڭ 

دە ،  -ئوڭ بىلهن سولنى ئالماشتۇرۇپ قۇيىسهن . بىلهن دەپسهندە قىلىسهن 

ئهقىللىق ئادەم قايسى . سول قۇلۇڭنى ئوڭ قول ئورنىدا ئىشلىتىپ سالىسهن 

ئىشنى كىيىن قىلىش كېرەكلىكىنى ئالدىن ئىشنى ئاۋال قىلىش ، قايسى 

مۆلچهرلهپ چىقىپ ، ئاندىن كۆڭۈللۈك ھالدا قىلىشقا كىرىشىدۇ ۋە شۇنىڭ 

 .بىلهن ئۆزىنىڭ ئابىرويىنى ئۆستۈرىدۇ 

 يهتمىش ئىككىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، كۆزلىگهن نىشانىڭىزنى 
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قويسىڭىز ، ئۇنىڭ ئۆز نىشانىڭىزغا يىتىشىڭىزگه  قهغهزگه ئېنىق يېزىپ 

كۆپ ساندىكى كىشىلهرنىڭ ئۆزىنىڭ نىشانىغا . ياردىمى بۇلىدۇ 

يىتهلمهسلىكىدىكى سهۋەپ ، ئۇالرنىڭ ئېنىق كۆزلىگهن نىشانىنىڭ 

نىشانى . ئۇالر بۇ نوختىنى ئهزەلدىن ئويلىشىپ باقمىغان . بولمىغانلىقىدا 

 ئىشهنچىسىز ۋە ئىشقا ئاشۇرۇشقا بولمايدىغان نهرسه بولغان تهغدىردىمۇ ، ئۇنى

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا ، ئۇالر نىشانىنى زادىال بېكىتىپ . دەپ قارىغان 

ئۇالرنىڭ مهغلۇبىيهتكه ئۇچىرىشى ئۆز پىالنى بۇيىچه ئىش . باقمىغان 

مۇۋاپپهقىيهت قازانغۇچىالر سىزگه ئۆزىنىڭ قهيهرگه . قىلمىغانلىقىدا 

نلىقىنى ، تهخمىنهن قانچىلىك ۋاقىت كىتىدىغانلىقىنى  ، ئۇ يهرگه نىمه بارىدىغا

مۇشهققهتته بىلله  -ئۈچۈن بارىدىغانلىقىنى ، كىملهر بىلهن جاپا 

 .بۇلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرەلهيدۇ 

 يهتمىش ئۈچۈنچى نهسىههت 

 قىسقا ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى  ، ھايات يولى تولىمۇ

ھهسرەت بىلهن زايا قىلىش ئهزىز جاننى زايا  -ئهندىشه ، قايغۇ  -، ئۇنى غهم 

 - ئهپۇ قىلىش سىزگه تىنىچ . باشقىالرنى ئهپۇ قىلىڭ . قىلغان بىلهن باراۋەر 

تۇرمۇشتا ۋە خىزمهتته ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه . ئاراملىق بهخىش ئىتىدۇ 

همچىلىكىگه كهڭ قۇساق بۇلۇشنى باشقىالرنى ئهپۇ قىلىشنى ، باشقىالرنىڭ ك

سىز بهلكىم بىرەرسىنى . ئۆگۈنىۋېلىڭ ، چۇنكى دۇنيادا نۇخسانسىز ئادەم يوق 

ئۆزىڭىزگه ھۆرمهت قىلمىدى دەپ ئهيىپلهپ ، قوسىقىڭىزدا ئۆچمهنلىك 

ساقلىشىڭىز مۇمكىن ، لېكىن ئىنچىكه ئويلىغاندا ، بهلكىم ئۆزىڭىزنىمۇ 

ئۆزىڭىزنىڭ مهغلۇبىيىتىڭىزنى .  دەپ ئويلىماڭ خاتالىق ئۆتكۈزمهيدىغان ئادەم

كۈلۈپ ئۆتكۈزىۋېرىپ ، ئۆزىڭىزنى ئهپۇ قىلىپ ، ئاندىن كىيىن قىممهتكه ئىگه 
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 .ھايات نىشانىڭىزنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇڭ 

 يهتمىش تۆتىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئىپپهتنىڭ پهردىسى ، 

ھايا پهردىسى بىلهن ئورالغان ئىنسانالرنىڭ ئىپپهت . ننىڭ نىقابى ھايادۇر ۋىجدا

ئهقىلنى نادانلىقتىن قۇتۇلدۇرغان ھهر بىر ئايال نۇمۇس ، . پهردىسى يىرتىلماس 

بۇنداق ئايال ھېچ بىر ئىشتا . ئىززەت ، ئاياللىق قهدىرىنى چۈشۈنىپ يهتكهي 

هربىيىسىدە تۈرلۈك كهمچىلىكلهرگه ئىلىمسىز ئايال بولسا باال ت. ئاداشمىغۇسى 

نۇمۇس ، ئىززەت ، ھايا  - ئادەم ئۈچۈن ئهڭ زۆرۆر نهرسىلهر . يول قۇيىدۇ 

ئايالالرغا خاس . قاتارلىق پهزىلهتلهر ئىلىم مهرىپهت ئارقىلىق كهسىپ قىلىنۇر 

ئىپپىتى يوق ئايال . بولغان ئهڭ گۈزەل ۋە قهدىرلىك بولغان بېزەك ئىپپهتتۇر 

ئىپپىتىنى ساقالشقا . الىڭاچ بىر گهۋدىدىن باشقا نهرسه ئهمهس نۇرسىز ، ي

 .تىرىشمىغان ئايال ھېچقاچان مۇھهببهت ۋە ئىلتىپاتقا سازاۋەر بواللماس 

 يهتمىش بهشىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، كىشىدە ئىككى خىل 

تاشقى . شقى گۈزەللىككه بۈلىنىدۇ گۈزەللىك بار بۇلۇپ ، ئۇالر ئىچكى ۋە تا

كۆز ، قۇالق ، چىش ، قاش ، : گۈزەللىككه كىشىنىڭ ھهممه ئهزالىرى ، مهسلهن 

ئىچكى گۈزەللىك بولسا . يۈز ، لهۋ ، ئېغىز ، قول ، ئاياغ، قامىتى كىرىدۇ 

بۇ خۇلقالر مۇاليىملىق ، . كىشىنىڭ يېقىملىق خۇلقىالر بىلهن بېزىنىشىدۇر 

نۇمۇس ۋە شۇنىڭغا  -ائهت ، ئىلىم ، كهمتهرلىك ، ئىپپهت ساخاۋەت ، شىج

 .ئوخشاشالردۇر 

 يهتمىش ئالتىنچى نهسىههت 

سۆيگىنىڭ بىلهن بىلله « ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، 
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دىگهنگه ئوخشاش دەبدەبىلىك » بولساڭ ، كهپىدىمۇ جهننهتىكىدەك ياشايسهن 

نىكاھ پهقهت مهنىۋى بىرلىشىشال ئهمهس ، يهنه . ه سۆزلهرگه ئىشىنىپ كهتم

ئائىله قۇرۇشقا ئىنتىلگهنىكهنسهن ، ماددىي جهھهتتىن . ماددىي بىرلىشىشتۇر 

 -قانچىلىك تهمىنلىيهلىشىڭنى ، ئائىلهڭدىكىلهرگه باشپاناھ بۇلۇش 

ياش ئايالنىڭ قېرى ئهر بىلهن تۇرمۇش قۇرۇشى . بولماسلىقىڭنى ئويالپ قوي 

چۇنكى ، بۇ ھال چوڭ كېمىگه باغالپ قۇيۇلغان كىچىك قىيىققا . ىق ئىش نامۇۋاپ

كىچىك قېيىق چوڭ كېمىنىڭ ھهركىتىگه ماس ھهركهت قىاللمايدۇ . ئوخشايدۇ 

شۇنىڭدەك ، ئۇ ئارقاننى . ۋە سۇ ئاستىدىكى لهڭگهر تاشمۇ ئۇنى ساقلىيالمايدۇ 

 . تاپىدۇ ئۈزۈپ ، كىچىلىرى كۆپۈنچه ، باشقا پورتالردىن قۇنالغۇ

 يهتمىش يهتتىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، نىكاھ خۇددى پۈتۈنلهي 

نىكاھ ئىككى روھنىڭ . تهنها ئىككى دۇنيانى تۇتاشتۇرىدىغان كۆۋرۈك 

مۇشهققهت ۋە قىيىنچىلىقالرنى ئورتاق  - بىرلىشىشى بۇلۇپ ، بارلىق جاپا 

مۇشهققهت ۋە قىيىنچىلىقالر گويا  -بۇ جاپا . ۇ يېڭىشنى مهخسهت قىلىد

نىكاھ ھهرگىزمۇ . زەھهرلىك يىالندەك ، ھهر كۈنى كىشىنىڭ قهلبىنى چاقىدۇ 

رومانتىك كىشىلهر تهسسهۋۇر قىلغىنىدەك بولماستىن ، بهلكى ئىقتىدار ئۈشتىگه 

ئۇنىڭ مۇۋاپىقىيهتلىك بۇلىشىنىڭ شهرتى جىسمانىي . قۇرۇلغان تۈزۈمدۇر 

ئارا قۇبۇل قىلىش ۋە  -پكارلىقنىال ئهمهس ، ئىرادە ، سهۋرىچانلىق ، ئۆز جهلى

 .يول قۇيۇشتۇر 

 يهتمىش سهككىزىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، سهن يهر بولساڭ ، ئۇ 

دېمهك ، سهن ئۇنىڭ ئالدىدا يهر كهبى كهمتهر بولساڭ ، ئۇ . ئاسمان بۇلىدۇ 
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ئاسمان شىپالىق يامغۇرى بىلهن يهرنى . ن كهبى ئالىيجاناپ بۇلىدۇ ئاسما

شهپقىتى بىلهن سىنى مهمنۇن  -كۆكهرتكىنىگه ئوخشاش، ئۇمۇ ئۆز مىهرى 

يهنه سهن ئۇنىڭغا تۆشهك بولساڭ ، ئۇ ساڭا ياستۇق بۇلىدۇ ياكى سهن . قىلىدۇ 

ىڭ كۈچى ئېرىڭدىن ئۇن. ئۇنىڭغا كىنىزەك بولساڭ ، ئۇ ساڭا قۇل بۇلىدۇ 

يهتمهيدىغان ياكى سېتىۋېلىشقا قۇربىتى يهتمهيدىغان نهرسىلهرنى تهلهپ 

 -ئهگهر شۇنداق قىلساڭ ، ئوتتۇردىكى ئىناقلىق بۇزۇلۇپ ، جىدەل . قىلما 

ئۆزەڭگه خۇشبۇي نهرسىلهر بىلهن زىننهت بېرىپ ، . ماجراالر يۈز بېرىدۇ 

 .دىشىڭ بولسۇن پاكىزلىق دائىما يول. يېقىمسىز ھېدالردىن ساقالن 

 يهتمىش توققۇزىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئاچچىق ۋە ياپتا گهپلهرنى 

قىلىشتىن نېرى بول ، ئېرىڭ ھهممىشه سهندىن يۇمشاق ۋە تاتلىق گهپلهرنىال 

ياراشمىغان ، ئهسكى كىيىملهرنى كىيىپ ياكى چاچلىرىڭنى . ئىشىتسۇن 

ھۇشلۇق ئايال  -ئهقىللىق ۋە ئهس ! ه سالمىغان ھالدا ئۇنىڭغا كۆرۈنمه تهرتىپك

ئۆز ئېرىنىڭ غهزەپ ئېتىغا مىنگىنىنى كۆرسه سهۋرى قىلىدۇ ، ئۇنىڭ 

ئۆزىنى تۇتۇۋېلىپ ، ئېرى پهس . غهزىپىنىڭ تېخىمۇ ئۇلغۇيىشىغا يول قويمايدۇ 

ئهققىلىق . ىدۇ كويغا چۈشكهندىن كىيىن ئۇنىڭ ناتوغرا ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈر

ئايال ئېرىنىڭ ئاچچىقىنى ئۆزىنىڭ تهببهسۇمى ۋە چىرايلىق مۇئامىلىسى بىلهن 

ئانىسىغىمۇ شىكايهت  - ئېرى ئۈستىدىن ھېچكىمگه ، ھهتتا ئاتا . يۇمشىتىدۇ 

مانا شۇنداق پهزىلهتكه ئىگه بولغان ئايالغا ئۆيلهنگهن ئهركهك . قىلمايدۇ 

 .نىدۇ ھهقىقىي بهختىيار ئهركهك ھىساپلى

 سهكسىنىنچى نهسىههت 

خۇتۇن  -ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئهگهر ئهر 
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ئوتتۇرسىدا مهنىۋى ئورتاقلىق بولمىسا ياكى مهنىۋى ئېهتىياجى كهمچىل بۇلۇپ 

، پهقهت ياخشىچاقلىق ۋە ھىسىيات مۇناسىۋىتى بىلهنال كۈن ئۆتكۈزۈپ كهلگهن 

نىڭ پىسخىك خارەكتىرىدىن كهلگهن بهزى بولسا ، ھهر قايسسسى

ئاالھىدىلىكلىرى مهلۇم پهيىتكه بارغاندا ، ئۇالرنىڭ ئورتاق تۇرمۇشىدا 

تويدىن كىيىنكى تۇرمۇشنىڭ . شىددەتلىك تهۋرىنىش پهيدا قىلىدۇ 

 -جۇتۇن ئىككى تهرەپتنىڭ بىر  -بولماسلىقى ئهر  -مۇۋاپىقىيهتلىك بۇلۇش 

بىرىنىڭ ئىچكى دۇنياسىغا  -ۈشهنگهنلىكى ، بىر بىرىنى قانچىلىك دەرىجىدە چ

بىرىنىڭ ئاالھىدە تهلىپى ۋە ئىچكى  -قانچىلىك ئىچكىرلهپ كىرگهنلىكى ، بىر 

 .دۇنياسىنى قانچىلىك بىلگهنلىكىگه باغلىق 

 سهكسهن بىرىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، قىز بالىنىڭ تهربىيىسى 

ئهگهر قىز باالڭ بولسا ، ئالدى بىلهن ئۇنى ئىپپهتلىك ، . ھىدىدۇر ئاال

ئاندىن كىيىن بىر مۇئهللىمگه ئوقۇتۇشقا . ئوقۇمۇشلۇق بىر تهربىيىچىگه تاپشۇر 

 -ھارامنى پهرق ئهتسۇن ، ھهق  -ھاالل . زۆرۆر ئىلىملهرنى ئۆگهنسۇن . بهر 

شهپقهت  - بولغاندا مىهرى قىز باالڭ ئۆيىڭدە ، يېنىڭدا. ناھهقنى بىلىۋالسۇن 

تولۇق باالغهتكه كىچىكتۈرمهي ، ياخشى تهربىيلهنگهن . ۋە مهرھهمهتنى ئايىما 

ئانىنىڭ  -ئهقىلسىز پهرزەنتلهر ئاتا  -نادان ......  بىرىگه نىكاھالپ بهر 

بىزنىڭ « تېخى ئۆزلىرىچه . نهسىهىتىنى ئاڭلىمايدۇ ، قۇبۇل قىلمايدۇ 

بۇنداق قاراشتا . دىيىشىدۇ » ئانىلىرىمىز بىلمهيدۇ  - تا بىلگهنلىرىمىزنى قېرى ئا

 .بولغان پهرزەنتلهر ئهقىلسىز نادانالردۇر 

 سهكسهن ئىككىنچى نهسىههت

ياخشى . ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئهقىللىق بولغىن 
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، تهبىئى بىرى . ئىنساندىكى ئهقىل ئىككى تۈرلۈك بۇلىدۇ . ئىشالرنى قىلغىن 

ناھايىتتى ئاز . مۇنداق ئهقىل ھهممه ئادەمگه نىسىپ بۇلىۋەرمهيدۇ . ئهقىل 

بۇ ئوقۇش ، . يهنه بىرى ، كهسپىي ئهقىل . ساندىكى ئادەملهرگه نىسىپ بۇلىدۇ 

ئهگهر تهبىئى ئهقىل ساڭا نىسپ بۇلۇپ ، . ئۆگۈنۈش يولى بىلهن ھاسىل بۇلىدۇ 

ولغان ئهقىل قوشۇلسا ، سهن ئۈچۈن نىمه ئۇنىڭغا مهرىپهت يولى بىلهن ھاسىل ب

بۇ ئىككى كامالهت ساڭا يار بولسا ، زامانهڭدە ! ھه -سائادەت  -دىگهن بهخت 

مۇبادا ساڭا تهبىئى ئهقىل نىسىپ . مىسلىسىز تهڭداشسىز ئادەم بۇلىسهن 

سهنئهت ھاسىل -بىلىم ، ھۈنهر  -بولمىسا ، كهسپى مهرىپهت ئهقلىنى ئىلىم 

پهن ، ھۈنهر ئۆگۈنىشكه تىرىشمىساڭ ، ھهر -ئىلم . ات قىل قىلىشقا ئىجتىه

 .ئىككى كامالهتتىن مهھرۇم قالىسهن 

 سهكسهن ئۈچۈنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، تهمهخورلۇق بىر خىل 

ھهركىتىدە  -ناچار ئهخالق بۇلۇش سۈپىتى بىلهن بىر ئادەمنىڭ روھى ۋە ئىش 

ە تاپسا ، شۇ كىشىنى جهمىيهتتىكى ئهڭ نهپىس ، ئهڭ خار يۆلىنىشكه ئىپاد

ئهگهر بىر قهۋم بىر مىللهت ، بىر ئهل ۋۇجۇدىدا ئهكىس . قاراپ ئىتتىرىدۇ 

شۇ مىللهتنىڭ ئۆزىنىڭ ئىسىل ئهخالق مىزاملىرىدىن ،  -ئهتسه ، بۇ شۇ قهۋم 

. ى چۈشهندۈرىدۇ ئالغا بېسىش نىشانىدىن ئايرىلىپ يوقىلىشقا يۈزلهنگهنلىكىن

ئهگهر بىر قهۋم ، بىر مىللهت تهمهخورلۇق كىسىلىگه مۇپتىال بولسا ، پاالنى 

مىللهتتىن ، پۈكۈنى دۆلهتتىن ياردەم كۈتسه ، ياردەم قۇلىنى ئۇزارتارمىكىن دەپ 

تهما قىلسا ، ئۆزىنىڭ قىيىن مهسىلىلىرىنى ھهل قىلىشىپ بېرەرمىكىن دىگهن 

تىلهمچىگه . للهت ئۆزىنىڭ نىشانىنى يوقاتقان بۇلىدۇ ئارزۇدا بولسا ، بۇنداق مى

 .باققان باغرى تاشنىڭ قاراشلىرىدەك سوغاق مۇئامىلىگه ئۇچىرايدۇ 
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 سهكسهن تۆتىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ،كىشىنىڭ ئىقتىدار كۈچى 

» ئامهت « اسادىپى ھهقىقىي كۈچلۈك بولسا ، تۈرلۈك ھادىسىلهر ئىچىدىن ت

ئېلىپ كىلىدىغان نهرسىلهرنى بايقاپ ، ئۇنى چىڭ تۇتۇپ ئۇنىڭدىن 

ئىقتىدارى تۆۋەن بولسا ، ئامهت يېنىدا تۇرسىمۇ ئۇنى كۆرمهي . پايدىلىنااليدۇ 

ئىدىراكىنىڭ  -ئادەمنىڭ بىلىمى بىلهن ئهقىل  -ئىقتىدار . ئۈتۈپ كىتىدۇ 

ئامهت بىلهن . پايدىلىنىشى ئىجتىمائىي ئهمىلىيهتتىكى ئۈنىۋېرسال 

ئىقتىدارنىڭ مۇناسىۋىتىدە ، ھهممىدىن مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغىنى ئادەمنىڭ 

بىز ھهر قايسى سهپلهردە ۋە ئوخشاش بولمىغان سهپلهردە ، . ئىقتىدارىدۇر 

پهن  -ئىجتىمائىي ئهمىلىيهت جهريانىدا جاپاغا چىداپ تىرىشىپ ئىلىم 

ئىقتىدارىنى ئۆستۈرسهك ، ھهر خىل ئامهتلهر كۆز ئۆگۈنۈش ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭ 

ئالدىمىزدىن ئۈتۈپ كىتهلمهيدۇ ، ئېرىشىدىغان نهتىنجىلىرىمىزمۇ كۆپ 

 .بۇلىدۇ 

 سهكسهن بهشىنچى نهسىههت 

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، تۇرمۇشتا سۈكۈت كهم 

تاغالر .  ئۇ نۇر ۋە شوال قۇياش سۆزلىيهلمهيدۇ ، چۇنكى. بولسا بولمايدۇ 

ئاسمان سۆزلىيهلمهيدۇ ، چۇنكى ئۇ . سۆزلىيهلمهيدۇ ، چۇنكى ئۇ سهلتهنهت 

ئالتۇن . سۈزۈك سۇالر سۆزلىيهلمهيدۇ ،چۇنكى ئۇ جىلۋىدارلىق . يۈكسهكلىك 

قارغاي سۆزلىيهلمهيدۇ ، چۇنكى ئۇ . سۆزلىيهلمهيدۇ ، چۇنكى ئۇ قىممهت 

ئىنسانمۇ ..... يدۇ ، چۇنكى ئۇالر گۈزەللىك گۈللهر سۆزلىيهلمه. يېشىللىق 

 -شۇنىڭغا ئوخشاش ، ئالىيجاناپالر ماختانسىمۇ ، كىشىلهرنىڭ ئىززەت 

پهيالسوپالر سۈكۈت قىلىشپ پىشىپ يىتىلىش . ھۆرمىتىگه سازاۋەر بۇلىدۇ 
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. مۇتهپپهككۇرالر سۈكۈت قىلىش ئېسىل پهزىلهت دەيدۇ . دەيدۇ 

سهنئهتكارالر . پاراسهت دەيدۇ  - ئهقىل مائارىپشۇناسالر سۈكۈت قىلشى

شۇنداق سۈكۈت قىلىش ئېرىشمهك تهس . سۈكۈت قىلىش سېهرىي كۈچ دەيدۇ 

 .بولغان جاھاندارچىلىق يولى 

 سهكسهن ئالتىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ھاياتنى سۆيۈش ، 

 - قىلىشال ئادەمگه ھهقىقىي كۈچ قهدىرلهش ، قهتئىي ئىرادە بىلهن كۈرەش

شۇندىال ھايات . سىز ھاياتنى قىزغىن سۆيۈڭ . قۇۋۋەت ، خوشاللىق ئاتا قىلىدۇ 

ئۆزىڭىزنىڭ . سۆيۈشتىنمۇ لهززەتلىكتۇر  -سۆيۈلۈش . تهرىپىدىن سۆيىلىسىز 

ھاياتى كۈچىنى قهدىرلىسىڭىز ، باشقىالرنىڭ سىزنىڭ ھاياتىي كۈچىڭىزدىن 

دۇنيادا ئادەملهر بولغانلىقى ئۈچۈن . ا ئىمكانىيهت يارىتىلىدۇ بهھرىمان بۇلىشىغ

يهنه شۇ ئادەملهر بولغانلىقى ئۈچۈن بهزىدە . شۇنچه گۈزەل ، شۇنچه سۈيۈملۈك 

ئادەم دۇنيادا ياشىغان ئىكهن قىيىنچىلىق ، ئوڭۇشسىزلىققا ! يىرگىنىشلىك 

ئازاپ مهۋجۇت  -قىيىنچىلىق ، مهغلۇبىيهت ، دەرد . ھامان ئۇچىراپ تۇرىدۇ 

بولغاچقىال ، مۇۋەپپهقىيهت ، غهلبه ، شادلىق شۇنچه قىممهتلىك ۋە شىرىن 

 .بۇلىدۇ 

 سهكسهن يهتتىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، بالىالر ئىلهامالندۇرۇش 

ئىچىدە تۇرمۇش كهچۈرسه ، ئۆزىگه ئىشىنىشنى ، ماختاش ئىچىدە تۇرمۇش 

ۈرسه ، تهكهببۇرلۇقنى ، مۇۋاپىق تهغدىرلهش ئىچىدە تۇرمۇش كهچۈرسه ، كهچ

ئاھانهت ئىچىدە تۇرمۇش  -ھۆرمىتىنى ساقالشنى ،ئىزا  -ئۆزىنىڭ ئىززەت 

كهچۈرسه ، ئۆزىنى تۈۋەن كۆرۈشنى ، باراۋەرلىك ئىچىدە تۇرمۇش كهچۈرسه ، 
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نلىقنى ۋە تاقهت ئىچىد تۇرمۇش كهچۈرسه ، سهۋرىچا -ئادىللىقنى ، سهۋرى 

جىدەل ئىچىدە تۇرمۇش كهچۈرسه ، كاززاپلىقنى ،  -قانائهتچانلىقىنى ، ئۇرۇش 

تهنه  -بهك ئامراقلىق ئىچىدە تۇرمۇش كهچۈرسه ، ھهسهتخورلۇقنى ، تاپا 

شهپقهت  -ئىچىدە تۇرمۇش كهچۈرسه ، باشقىالرنى ئهيىبلهشنى ، مېهرى 

ا سوغاق مۇئامىله كهمچىل مۇھىت ئىچىدە تۇرمۇش كهچۈرسه ، باشقىالرغ

 .قىلىشنى ئۆگۈنىپ قالىدۇ 

 سهكسهن سهككىزىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ھاياتلىققا پايدىلىق بولغان 

نى بىلىشىڭ سىنىڭ ئۆز ھاياتىڭنىڭ قهدىرىنى » ئون كۆپ ، ئون ئاز « 

پ چېنىقتۇرۇش ، بهدەننى كۆ: ئون كۆپ . بىلگهنلىكىڭنىڭ دەلىلىدۇر 

تىياتىرنى كۆپ كۆرۈش ،  -جهمىيهت بىلهن كۆپ ئارلىشىش ، ياخشى كىنو 

كۆكتاتالرنى كۆپ يىيىش ، كۆپ كۈلۈش ،  -كۆپ ساياھهت قىلىش ، مىۋە 

مىڭىنى كۆپ ئىشقا سېلىش ، ساپ ھاۋادىن كۆپ بهھرىمان بۇلۇش ، 

. ل قىلىش جىسمانىي ئهمگهكنى كۆپ قىلىش ، يىرىك ئاشلىقنى كۆپ ئىستىما

تاماكىنى ئاز چىكىش ، ھاراقنى ئاز ئىچىش ، ماي ۋە تاتلىق : ئون ئاز 

پۇرات يىمهكلىكلهرنى ئاز يىيىش  -يىمهكلىكلهرنى ئاز ئىستىمال قىلش ، پارچه 

خۇتۇن ئاز بىلله بۇلۇش ، دورىنى ئاز ئىشلىتىش ،  - ، ئاز خاپا بۇلۇش ، ئهر 

ئاز ئۇچۇرىشىش ، باشقىالرغا ئاز خىمىيىلىك دورا ۋە رىنتىگىن نۇرى بىلهن 

 .ھهسهت قىلىش 

 سهكسهن توققۇزىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، كىشلىك ھاياتتىكى چوڭ 

قىممىتىنى يوقىتىشنى ھىساپقا ئالمىغاندا ،  -زىيانالر ئىچىدە ، ئىنسانىي قهدىر 
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ئادەمنىڭ . ا چوڭ زىيان يوق ئۆزىگه ئىشىنىش روھىنى يوقىتىشتىن باشق

قابىلىيىتى ھېچقانداق توسالغۇ ۋە چهكلىمىگه ئۇچۇرمىغان ، ھېچكىممۇ 

قابىلىيىتىنى جارى . بوتۇلكىغا قاچىلىۋااللمايدىغان شۇ پارىغا ئوخشاش نهرسه 

ھهر . قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئادەمدە ئۆزىگه قهتئىي ئىشىنىش روھى بۇلىشى كېرەك 

 -ىڭىز كىتىڭكى ، ئهڭ قىممهتلىك نهرسىڭىزدىن قانچه نامىراتلىشىپ كهتس

قامىتىڭىزنى  -قهددى ! ئۆزىڭىزگه ئىشىنىش روھىڭىزدىن مهھرۇم قالماڭ 

. روسالپ ، مهيدىڭىزنى كېرىپ يۈرۈڭكى ، غۇربهتچىلىك ئالدىدا باش ئهگمهڭ 

مۇھىتنىڭ . قهتئىي ئىرادىلىك بۇلۇڭكى ناچار مۇھىت ئالدىدا بهل قويىۋەتمهڭ 

 ! بۇلۇڭكى ، ھهرگىز ئۇنىڭ قۇلى بۇلۇپ قالماڭ خۇجايىنى

 توقسىنىنچى نهسههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، بىلمهسلىك ئهيىب ئهمهس 

. تىلسىزلىق ئهيىب ئهمهس ، بىلىمسىزلىك ئهيىب . ، تىرىشماسلىق ئهيىب 

ئهيىب ئهمهس ، بۇيى پاكارلىق . سهتلىك ئهيىب ئهمهس ، قىلىقسىزلىق ئهيىب 

تېرە . كهمبهغهللىك ئهيىب ئهمهس ، نادانلىق ئهيىب . كۆڭلى پهسلىك ئهيىب 

ياسىنىش ئهيىب ئهمهس ، . قارىلىقى ئهيىب ئهمهس ، كۆڭۈل قارىلىقى ئهيىب 

. ياۋاشلىق ئهيىب ئهمهس ، ئىقتىدارسىزلىق ئهيىب . چاكىنىلىق ئهيىب 

ۆزىگه ئىشىنىش ئهيىب ئهمهس ئ. قهتئىلىك ئهيىب ئهمهس ، جاھىللىق ئهيىب 

ئۆزىگه تايىنىش ئهيىب ئهمهس ، شهخسىيهتچىلىك . ، تهككهببۇرلۇق ئهيىب 

سهگهكلىك ئهيىب . جانلىقلىق ئهيىب ئهمهس ، شالالقلىق ئهيىب . ئهيىب 

سۆزمهنلىك ئهيىب ئهمهس ، مۇغهمبهرلىك . ئهمهس ، گۇمانخورلۇق ئهيىب 

 .ئهيىب 

 توقسان بىرىنچى نهسىههت



هسىههت ن100ئايالالرغا   

http://ak22.blogbus.com - 51 - 

» ئىقتىدارلىق بۇلۇش « ي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئه

نىڭ مهنىسى ئۆزەڭ قىلماقچى بولغان ئىشنى ئهڭ ياخشى ئۇسول بىلهن ۋايىغا 

ئىش ئورنى ئاز ، ئىش ئىزدەۋاتقانالر . يهتكۈزۈپ ئورۇنداشنى بىل دىمهكتۇر 

ته بىر كىشلىك كۆپ بۇلىۋاتقان بۈگۈنكىدەك جهمىيهتته ، سهن جهمىيهت

خىزمهتكه ئېرىشىش ئۈچۈن ، تىگىشلىك ئهمهلىي ئىقتىدار ئىگهللىشىڭ 

مائاشى يۇقۇرى ، شارائىتى ياخشى ئىش ئورنىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ، . شهرت 

ئۇ . باشقىالردىن ئۈستۈن تۇرىدىغان بىر قهدەر ئىقتىدارنى ئىگهللىشىڭ كېرەك 

ئۆزەڭنىڭ . ۆگۈنىشىڭ شهرت ھالدا ، ئىمكانىيىتىڭنىڭ يىتىشىچه تىرىشىپ ئ

كهسپىي ئىقتىدارىڭنى كۈچهيتمىسهڭ ، دىپلومىڭ ھهر قانچه كاتتا ، چىرايىڭ 

ھهر قانچه مهپتۇنكار ، ئۆزۈڭ ھهر قانچه گهپدان بولغىنىڭ بىلهنمۇ ، ئۆز 

 .ساھهڭدىكى رىقابهتته ئۈزۈپ چىقالمايسهن 

 توقسان ئىككىنچى نهسىههت

ال ، شۇنى بىلگىنكى ، چۈشۈنىش زورمۇ زور ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئاي

خوشامهت چۈشۈنىشكه قارىغاندا . بولسا بولمايدۇ ، بىراق ئۇ خوشامهت ئهمهس 

رەڭدار ۋە يېقىملىق بۇلىدۇ ، چۈشىنىش خوشامهتكه قارىغاندا ئاددى ھهم 

چۈشىنىش غهرەزسىز بۇلىدۇ ، لېكىن خوشامهتكه ھهر خىل . تهسىرلىك بۇلىدۇ 

چۈشىنىش شهكىل تاللىمايدۇ ، پهقهت بىر . رۇلغان بۇلىدۇ غهرەزلهر يۇشۇ

سهمىمىي ، سېخى يۈرەك بولسىال  ، ھهر ۋاقىت ھهر جايدا چۈشىنىشكه 

خوشامهت ھهر خىل توزاقالرنى قۇرۇپ ، بهزىلهرنى . ئېرىشكىلى بۇلىدۇ 

. شۇنىڭغا دەسسهتمهكچى بۇلىدۇ ، ئهمما ئادەمنىڭ توساققا دەسسىشى ناتايىن 

دە بولسۇنكى ، باشقىالرنىڭ خوشامهت قىلىشىنى ياخشى كۆرىدىغان ئىسىڭىز

دائىم باشقىالرنىڭ . ئادەمنىڭ ئۆزىمۇ باشقىالرغا خوشامهت قىلىدىغان ئادەمدۇر 
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چۈشىنىشىگه مۇيهسسهر بۇالاليدىغان ئادەم  چوقۇم باشقىالرنىمۇ دائىم 

 .چۈشىنىدىغان ئادەمدۇر 

 توقسان ئۈچىنچى نهسىههت

ىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ھاياتلىق سىنىڭ ئهي ھاياتن

لېكىن ئۇ ھهرگىزمۇ سىنىڭ . پايدىلىنىشىڭ ئۈچۈن بېرىلگهن پۇرسهت 

سهن ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ئۆز قۇدىرىتىڭنى . ئىلكىڭدىكى نهرسه ئهمهس 

ئاخىرقى چهككه يهتكۈچه ئىشلىتىشىڭمۇ ياكى مهنىسىز ئىشالر ئۈچۈن سهرپ 

لېكىن مهيلى قانداق ئۆتكۈز ، ساڭا .  تىۋىتىشىڭمۇ مۇمكىن قىلىپ تۈگۈ

ئۇنى ھهر قانچه قىلىپ تىجهيمهن دىسهڭمۇ . بېرىلگهن ۋاقىت چهكلىك بۇلىدۇ 

بىر كۈنلۈك ۋاختىڭنىڭ ئۆتكىنى سىنىڭ ھايات . بهرىبىر تۈگهپ كىتىدۇ 

ۈمۈر ئۇ گهرچه ئ. دەرىخىڭندىن  بىر تال يۇپۇرماقنىڭ تۈكۈلگىنىگه باراۋەردۇر 

دەرىخىڭدە ھېچ قانچه ئورۇن تۇتمىسىمۇ ، بىراق بىر تال بىر تالدىن تۆكۈلۈپ 

شۇڭا ،سهن بۇنىڭدىن ئىلگىرى . سىنىڭ ھاياتىڭنى خورىتىۋىتىدۇ 

مهڭسىتمىگهن ئاشۇنداق بىر كۈنلىرىڭ ئۈچۈن ھازىردىن باشالپ چوڭقۇر 

 .ئويلىنىپ قوي 

 توقسان تۆتىنچى نهسىههت

ولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، بىر قىسىم ئوڭۇشسىزلىققا ئهي ھاياتنىڭ گۈلى ب

بىر قېتىم . ئۇچۇرسىڭىز ، تۇرمۇشنى چۈشۈنىشىڭىز بىر قېتىم چوڭقۇرلىشىدۇ 

بىر . خاتاالشسىڭىز ، كىشلىك تۇرمۇش ئېڭىڭىز بىر بالداق يۇقۇرى كۆتۈرىلىدۇ 

 قېتىم قېتىم بهخىتسىزلىككه ئۇچۇرسىڭىز ، مۇۋاپىقىيهتنىڭ مهزمونىنى بىر

 -مۇشۇ مهنىدىن ئېيتقاندا ، تۇرمۇشىمىزنى شاد . مۇكهممهللهشتۈرىۋالىسىز 

خوراملىق ئىچىدە ئۈتكۈزىشنى ئويلىساق ، ئالدى بىلهن مهغلۇبىيهت ، 
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 .ئوقۇبهتنى چۈشۈنىشىمىز كېرەك  -بهخىتسىزلىك ، ئوڭۇشسىزلىق ۋە ئازاپ 

 توقسان بهشىنچى نهسىههت

ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، بىزنىڭ ئېهتىياجىمىز ھېچ ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان 

ئارىمىزدىكى مهلۇم بىرسىنىڭ ئېهتىياجى  -قاچان خۇسوسىي ئېهتىياج 

شهرەپكه ، ئۆز نهپسىمىزنى قاندۇرۇشقا ئېهتىياجلىق -بىز شان . ئهمهس 

ئۇ . بىز ھهممه بىر نىيهتته بولغان قوزغاتقۇچ كۈچكه ئېهتىياجمىز . ئهمهسمىز 

، بىز ئۇلۇغ ئىنسانىيهتنى ، شهخسى ئهركىنلىكنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولسىال 

بىر ئادەم يېپيېڭى بىر مىللهتنى ..... ھۆر مىللهتنى بارلىققا كهلتۈرەلهيمىز 

. يىتۈلدۈرەلمهيدۇ ، بۇنىڭ ئۈچۈن زور كۆپچىلىككه تايىنىشقا توغرا كىلىدۇ 

لىكته ئىنتىلىشىمىز مۈرىگه تېرەپ ، بىر -مهخسهتكه يىتىش ئۈچۈن ، مۈرىنى 

مۇشۇنداق گۈزەل بىر نىشاننى كۆز ئالدىمىزغا كهلتۈرگىنىمىزدە ، . كېرەك 

ئاجايىپ شادلىنىپ كىتىمىز ، شۇ مهخسهتكه يهتكهندە  ، تېخىمۇ كۆپ 

 -كىشىلهر ئىككى قۇلى بىلهن ئاسارەتنى بۇزۇپ تاشاليدۇ ، بارلىق كىشهن 

  پاچاقلىۋىتىدۇ بۇيۇنتۇرۇقالرنى

 التىنىچى نهسىههتتوقسان ئ

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ساغالم بۇلۇش ۋە ئۇزۇن 

يۇرۇق بۇلۇش ،  - ئىدىيىدە ئۇچۇق ) 1: ئۈمۈر كۆرۈشنىڭ  ئون خىل سىرى 

تۇرمۇشتا تهرتىپلىك ) 2. ئاكتىپ بۇلۇش ، كهيپىيات مۇقۇم بۇلۇش  -ئۈمۈتۋار 

يىتهرلىك ) 4. ە چېنىقىپ تۇرۇش ئهمگهك قىلىپ تۇرۇش ۋ) 3. بۇلۇش 

ئىچمهك تازلىقىغا دىققهت قىلىش ،  -يىمهك ) 5. ئۇخالشقا كاپالهتلىك قىلىش 

 - ئىچىملىك ) 6. زىيادە ئىچىپ ، زىيادە يهپ كىتىشتىن ساقلىنىش 

ئۇششاق ) 8. ناچار ئادەتلهرنى تۈزۈتۈش ) 7. چىكىملىكتىن قاتتىق ساقلىنىش 
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ئهمگهك ) 10. مۇھىت تازلىقىغا دىققهت قىلىش ) 9. كىسهلگه سهل قارىماسلىق 

 .مۇھاپىزەتىگه دىققهت قىلىش 

 توقسان يهتتىنچى نهسىههت

ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، كهيپىيات جهھهتته ئۆزىنى 

تهڭشهپ تۇرۇش تۇرمۇشقا بولغان پوزىتسىيهگه بىۋاسته تهسىر كۆرسىتىدۇ ، 

ىلهاملىنىپ ، كهيپىياتنى ئوبدان تۇتۇش كىشىنى ئۈمۈدۋار ھهممىشه ئۆزىدىن ئ

كهيپىياتى ياخشى . ، ئالغا ئىنتىلىشچان ، ساغالم بۇلۇشقا مۇۋەپپهق قىلىدۇ 

بولمىغاندا ، چۈشكۈن ، پاسسىپ ، ئىرادىسىز ، ھېچنىمىگه بېرىلمهيدىغان 

رۈپ دە، نهتىنجىدە كىشىدە ھارغىنلىق روھى ھالىتىنى كهلتۈ -بۇلۇپ قالىدۇ 

ئۆزىڭىزنى ئۆزىڭىزدىن ئىبارەت . چىقىرىدۇ ، ھهتتا كىسهل پهيدا قىلىدۇ 

كىچىك ماكانغا قامىۋېلىپ ، باشقىالرنىڭ نهزىرىدىن ئۆزىڭىزنى غهلهت قىلىپ 

ئېچىنىپ ، . سۆزىدىن ئهندىشه قىلىپال يۈرمهڭ  -، باشقىالرنىڭ گهپ 

يىنىڭىزنىڭ غېمىدىال زى -ئۆزىڭىزگه ئۆزىڭىز خاپا بۇلۇپ كهتمهڭ ، ئۆز پايدا 

 .بۇلۇپ قالماڭ 

 توقسان سهككىزىنچى نهسىههت 

ئانىنىڭ  - ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، ئاتا 

ياخشىلىقىنى بىلمىگهن ، ھهققىنى ئادا قىلمىغان ئادەم باشقىالرنىڭ قهدىرىنى 

ىلىش دۇرۇس ياخشىلىقنى بىلمهيدىغان ئادەمگه ياخشىلىق ق. ھهم بىلمهيدۇ 

. شۇڭا سهن ھهم ئۆزەڭگه دۇرۇس بولمىغان ئىشنى ئىزدىمه . ئهمهس 

ئاناڭغا ھۆرمهت  -پهرزەنتلىرىڭدىن ھۆرمهت تهما قىلساڭ ، ئالدى بىلهن ئاتا 

ئانىنىڭ قىلمىشىنى كۆرۈپ  -چۇنكى پهرزەنت تۇغۇلغاندىن باشالپ ئاتا . قىل 

ك دەرەخكه ئوخشاتساق ، ئانىنى بىر مىۋىلى -مىسالى ، ئاتا . ئۆگۈنىدۇ 
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دەرەخنىڭ تهربىيىتى قانچىكى كۆپ . پهرزەنت شۇ دەرەخنىڭ مىۋىسىدۇر 

ئاناڭنى قانچه كۆپ رازى  -ئوخشاشال ئاتا . بولسا ، شۇنچه ياخشى مىۋە بېرىدۇ 

قىلساڭ ، ئۇالرنىڭ دۇئاسى بىلهن تهلهپ قىلغان نهرسهڭگه شۇنچه تىز 

رازى بولسا ، تهڭرىمۇ سهندىن رازى ئاناڭ سهندىن  -ئاتا . ئېرىشهلهيسهن 

 .بۇلىدۇ 

 توقسان توققۇزىنچى نهسىههت

 - ئهي ھاياتنىڭ گۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، مىراسنى دەپ ئاتا 

ئاناڭ ئۆلمىسىمۇ ساڭا قىسمهت بولغان رىزىق  -ئاتا . ئاناڭنىڭ ئۆلىمىنى تىلىمه 

ن مۇشهققهتنى ئۆزەڭگه الزىم ئۈچۈ) مىراس ( رىزىق . ھامان ساڭا يهتكۈزىدۇ 

قىسمهتته ساڭا پۈتۈلگهنىكهن ، ئۇ ئارتۇق ياكى  -ناۋادا شۇ رىزىق تهغدىر . تۇتما 

ھهر قانچه ھهركهت قىلغىنىڭ بىلهنمۇ كۆپىيىپ . كام بولماي ساڭا تهكگۈسىدۇر 

قىسمهتته پۈتۈلگهن رىزىق ئۆزگىرىپ قالماس : شۇنداق دىيىلىدۇكى . قالمايدۇ 

ئهگهر تهڭرىنىڭ ئىلتىپاتىغا . قىلغان بىلهنمۇ كۆپىيىپ قالماس ۋە ھهركهت 

ئېرىشىشنى ئىرادە قىلساڭ ، سهھهر تۇرۇپ ئۆزەڭدىن تۈۋەن مهرتىۋە ، تۈۋەن 

شۇندىال ئاللىقاچان تهڭرىنىڭ ئىلتىپاتىغا . تۇرمۇشتىكىلهرنىڭ ھالىغا قارا

 .ئېرىشكهنلىكىڭنى بىلىسهن 

 يۈزىنچى نهسىههت

) مال  -پۇل ( ۈلى بولغان ئايال ، شۇنى بىلگىنكى ، گهرچه دۇنيا ئهي ھاياتنىڭ گ

چۇنكى . پاراسهتكه باي بولغىن  -نىڭ يوقلىقىدىن كهمبهغهل بولساڭمۇ ، ئهقىل 

 - ئهقىل . دۇنيادىن كۆپ ياخشىدۇر  -مال  --پاراسهت ، بىلىم  -ئهقىل 

مال  -پۇل  (مالدار . مال دۇنياغا سېتىۋالغىلى بولمايدۇ  -پاراستنى پۇل 

نادان ، ئىلىمسىز بولسا ، پات پۇرسهتته مۇھتاج ۋە گاداي ھالغا ) ئىگىسى 
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نىڭ مېلىنى ئوغرى ئااللماس ، ئوتتا ) ئىلىم ئهھلى ( ئاقىل . چۈشۈپ قالىدۇ 

پاراسهتلىك ۋە ساھىبى ئاقىل  -پهم ! كۆيمهس ، شۇ ئاختۇرۇپ كىتهلمهس 

» دانا « ) ئىلىمسىز ( ى ھۆنهرسىز چۇنك. ئۆگهنگىن ) ئىلىم ( بولساڭ ، ھۆنهر 

ئهقىلنىڭ  -ئهدەپ « بۇنى . گويا كىيىمسىز تهن ۋە جانسىز سۆرەتكه ئوخشايدۇ 

  .دىگهن ئىبارىدىن چۈشهن » سۆرىتى 
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