
  

269 
 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 1, 2013 

Мураталиева У. 

СӨЗДҮН МАГИЯЛЫК КУДУРЕТ-КҮЧҮ ЖӨНҮНДӨ 

Мураталиева У. 

О МАГИЧЕСКИХ СИЛАХ СЛОВ 

U. Muratalieva 

OF MAGICAL POWER OF WORDS 

УДК:373/8-74 

Макалада сездун магиялык кудурет-кучу женунде 

кеп кыпабыз. 

The article considers the magical power of words. 

Орустун улуу сынчысы В. Г. Белинский: "Сөз 
ойду чагалдырат: ой түшүнүксүз болсо, демек, сөз 
дагы түшүнүксүз болот" деп жазгандай, адам баласы 
эмне иш кылбасын, эмне менен алектенбесин - баа-
ры бир сөздү колдонот. Адам тилди пикир алышуу 
же өз сезимдерин билдирүү үчүн гана эмес, жашоо-
турмушунун бардык аспектилеринде пайдаланат. 

Сөз адам баласынын ортосундагы мамиленин, 
пикир алышуунун куралы болуп саналат. Адам-
дардын ортосунда толук кандуу карым-катыш, 
байланыш - сөз менен гана жүргүзүлөт. 

Кээде бир эле сөз үй-бүлөнү бузуп, ар түрдүү 
маанидеги жашоодон ажыратып, дарыланып жаткан-
дын акыркы үмүтүн талкалашы мүмкүн. 

Ошол эле мезгилде сөз укмуштай нерселерди 
жасап, үмүтү үзүлгөн оорулуу адамды дарылашы, 
ага жашоонун жаңы маңызын бериши мүмкүн. 

Адам тарабынан айтылган ар бир сөз энер-
гиянын жана күчтүн чоң дүрмөтүн алып жүрөт: же 
бузуп жок кылгыч, же жараткыч, 

Адам баласы өзүнүн сөзү менен өзүнүн келе-
чегин, өзүнүн турмушунун бардык окуяларьш жана 
курчап турган дүйнөнү жасай алат. Адамдын ден 
соолугу, бакыты, ички дүйнөдөгү тең салмактуулугу 
өзүнүн сүйлөгөнүнө жана ойлогонуна жараша болот. 
Ошондуктан ата-бабадан бери "Ойноп сүйлөсөң 
дагы, ойлоп сүйлө" деген макал айтылып келет. 

Дүйнөдөгү ыйык китептердин бири Библияда: 
«Адегенде Сөз болгон...» деп жазылган. Ал эми ба-
йыркы грек философу Платон: «Logos (сөз) деген -
рухий башталма, дүйнөлүк акыл-эс, аң-сезим, 
абсолюттук идея» деген аныктама берген1. 

Демек, адам баласы жарала электе сөз жаралып, 
дүйнөлүк акыл-эс, аң-сезим, абсолюттук идея – Жа-
раткандын (Кудай, Алла) өзү деп кабылданып жүрөт. 

Сөз, салттуу илимий лингвистикалык көз 
караштан алганда, «ар бир тилге мүнөздүү семанти-
калык, фонетикалык, грамматикалык белгилери 
болгон, заттардын, кубулуштардын, окуялардын ж.б. 
аттарын атап берүүчү негизги семантикалык-
структура-лык бирдик»2 гана болуп эсептелет. 

                                                           
1 Словарь иностранных слов: 1990, 290; Философский 

словарь: 1991,336. 
2 Кыргыз тили: 2004, 356-6. 

Ал эми сөзгө берилген салттуу илимий анык-
тамадан, көз караштан тышкары, сөздүн табиятын, 
маңызын, күчүн толук түшүндүрүп берүү боюнча 
али илимде казыла элек кен жаткандай сезилет. 

Биз бул макалабызда сөздүн магиялык күчү 
жөнүндө кеп кылуута аракеттенебиз. Алсак, эч 
кандай көңүлгө алынбаган, бошко айтылган сөздүн 
деле магиялык күчү бар экендиги жөнүндө буга 
чейин сөз болгон эмес. 

Кыргыз элинде "Жоктун түбү – жок" деген сөз 
бар. Анткени жок деген сайын жоголот. йлгери үмүт 
адамды алга жетелейт. Кыргызда ошон үчүн Кудайга 
шүгүрчүлүк келтиришип, эч убакта "жаман" деп 
айтышкан эмес. Ал салт али да уланып, оорулуу 
адамдан оорусу чыдатпай турса да, – Кандай? – 
деген суроого – Жакшы, – деп жооп берет. 

Маселен жөн эле көңүл ачып отурууга чогулган 
жамаат, адатта бирөөлөрдү сындоого, талкуулоого 
өтөт. Талкуулоо – жашоону бузуучу жарат десек 
болчудай. Анткени ошол жерден пикир келишпөө-
чүлүктөр келип чыгат. 

Ошондой эле кээ бир адам, жөн эле сүйлөшүп 
отуруу үчүн оору жөнүндө сөздү тандап алат. Андай 
адамдар өздөрүн баалабай, турмушундагы эң 
көрүнүктүү сйфя катары – өзүнүн оор диагнозун 
эсептеп алышат. Оору жөнүндө арызданып жатып, 
алар жанындагылардан кадырлоону, боорукердикти 
күтөт, бирок андан өкүнүч гана жана ошондой эле 
оорунун күчөшү келип чыгарын аңдашпайт. 

Акылдуу адам аз сүйлөйт. Аз сүйлөп көп 
ойлонгон адамдын пикири качан болбосун баалуу. 
Анткени алар ар түрдүү сөздөрдөн кептин багытына 
тиешелүү абдан так ойлорду тандап алышат. 

Курчап турган чөйрөнү түзүүдө жана кайра 
түзүүдө башкы курал болуп адам баласынын ойлору 
саналат. Мында жакшы, жараткыч ойлор биздин 
адам жашоосунда оңтойлуу кырдаалдарды түзөт, ал 
эми терс, бузгуч ойлор ооруларга, жапа чегүүлөргө 
алып келет. Көрсө, бизде болуп өткөндөрдүн 
бардыгы толугу менен биздин ойлорубуз жана 
образыбыз кандай болгону менен, акырында келип, 
биз кандай сөздү сүйлөгөнүбүз менен дал келет тура. 

Биздин тилибиз биздин реалдуулугубузду 
аныктайт, аны түзүмгө салат, андан кийин гана 
баяндайт. Биздин сөзүбүз курчап турган дүйнөнү 
гана баяндабай, баарыдан мурда тилдин жардамы 
менен биз өзүбүз жашаган реалдуулукту түзөт. 

Бул жөнүндө: "Турмуштун актай барагына сөз-
кылкалемдин жана эмоция-боектун жардамы менен 
биз дүйнөнү жазабыз" – деп абдан туура айткан. 
Мындан улам ар кимдин өзүнүн көрүнүшү келип 
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чыгат. Аны жакшы деп да, жаман деп да айта 
албайбыз, болгону өзүнүкү. 

Мындан улам "эгерде менин турмушумда эмне-
лер болуп жатса, алар толугу менен менин ойлогон-
дорума жана эмне деп сүйлөгөндөрүмө толугу менен 
дал келет, а өзүмдүн оюмдун жана сөзүмдүн өзгө-
рүшү менен менин жашоом жана курчап турган 
дүйнөм өзгөрөт", деп жөнөкөй тыянак чыгарууга 
болот. 

Адам өзүнүн ойлорун жана сөзүн пайдаланууну 
билүүсү абдан маанилүү. Анткени адам пассивдүү 
кабыл алып, активдүү ойлоп табат эмеспи. 

Сөздүн же ойдун магиялык кудуретин 
кантип колдонуу керек? 

Сөз жана ой энергиянын топтолгон дирилдөөсү. 
Сөздүн жана ойдун жардамы менен көптөгөн магия-
лык аракеттерди жүргүзүүгө болот жана сырткы 
кырдаалдагы олуттуу өзгөрүүлөргө жетишүүгө 
болот. Сөз жана ой өтө назик астралдык пландын 
көзгө көрүнбөгөн идеясы болуп саналат. Биздин 
дүйнөбүз көп кабаттуу капустага окшош. Ал эми 
чыныгы дүйнө болсо, биз чындыгывда өз көзүбүз 
менен көргөн дүйнө, ал бизди курчап турат. 

Курчап турган дүйнөнүн прототиби болуп 
эмнелер саналышы мүмкүн? 

Бизди курчап турган, көзгө көрүнгөн дүйнөдөн 
башка дагы бир кыйла назик дүйнө бар деген пикир-
лер, ойлор мурдатан айтылып келет жана ага далил-
дер дагы күбө. Астралдык, менталдык дүйнөнүн 
бири - идеялардын жана образдардын дүйнөсү болуп 
саналат. Астралдык дүйнө курчап турган дүйнөнүн 
прототиби жана негизи болуп саналат, ошондуктан, 
астралдык чөйрөгө көзгө көрүнбөгөн таасир көр-
сөтүү менен, биз чыныгы турмуштагы айрым 
процесстерди өзгөртүшүбүз мүмкүн. Астралдык 
назик материяга биз топтолгон ойлордун эсебинен 
гана таасир этүүнү жүргүзө алабыз. Ошондуктан, 
маселен, азыр эле магиялык формуланы түзүп, ушул 
кырдаалга таасир этүүгө үйрөнөбүз. Кайсы болбосун 
формула аны угуза же ой менен көп жолу кайта-
лаганда абдан күчтүү болорун эсибизге салалы. Ар 
бир адам өз формуласын жашырын сакташы керек, 
болбосо, ал өзүнүн күчүн жоготуп жиберет. Ага тез-
тез кайрылып туруу керек. Ар бир жолу айтылганда 
ал формула жаңы энергияны топтойт жана бир кыйла 
таасирдүү боло берет деген кеп бар. 

Кайсы магиялык формула эң натыйжалуу 
болуп эсептелет? 

Ошентип, ийгиликтин формуласын түзүүнү бир 
катар изилдөөлөрдөн кийин "Мен" деген абсолюттук 
сөз менен башталган формула эң натыйжалуу болуп 
саналат деген корутундуга келүүгө болот. "Жогорку 
"Мен" - чексиздик, жеке ат жана ошондуктан кайсы 
болбосун формуланы биз ошондон баштаганыбыз 
оң. 

Эң натыйжалуу формула кыска куралып, учур 
чак менен таризделиши керек. Келер чактагы 
формула эч качан болбойт, бардык магиялык иштер 
жана ниеттер учур чакта, ушул жерде жана азыр 
деген позицияда жүзөгө ашырылышы туура болот. 

Ошондой эле магиялык формула магиянын 
эркин чагылдыруу менен бүткөн мөөр басылган 
бекемдөө болушу керек. Эрк адамдын жана магия-
нын башкы  кыймылдагы принциби болуп саналат. 
Эркти колдонбой туруп, бир дагы аракет, андан дагы 
магиялык аракет ишке ашпайт. Магиялык формула-
нын классикалык аякташы төмөндөгүдөй угулушу 
керек: "Менин эрким ушундай, ушундай жана 
ушундай болот". Ушундай (учур чакты көрсөтөт), 
ушундай болот (формуланын иш процессинин 
келечекте уландысын көрсөтөт). 

Пайдаланылып жүргөн айрым натыйжалуу 
формулалардан мисал келтирели? 
 "Мен акчаны өзүмө тарткан магнитмин, менин 

эрким ушундай жана ушундай болот!" 
 "Мен сыйкырдуумун, менин эрким ушундай жана 

ушундай болот!" 
 Мен тагдырымды (окуянын сыпаттамасы) өзгөр-

тө алам, менин эрким ушундай жана ушундай 
болот!" 

 "Мен бардык жагынан ийгиликке жетишем! 
Менин эрким ушундай жана ушундай болот!" 

 "Мен өз сүйгөнүмө - чыныгы сүйүүмө жетем"! 
Менин эрким ушундай жана ушундай болот!" 

 "Мен Кудайдын кудуретин пайда кылам! Менин 
эрким ушундай жана ушундай болот!" 

 Мен сырттагыларга көрүнбөйм, менин эрким 
ушундай жана ушундай болот!" деген формуланы 
пайдалануу менен адамдар өзүнө абдан көңүл 
бурууну токтотот, 

Мына ушундай формулаларды адамдын өзүне 
ишенүүчүлүгүн арттыруу үчүн пайдаланып жүрү-
шөт. Ар бир адац^езүнө жаккан формуланы ушул 
принцип боюнча түзүп алса да болот. Ар бир фор-
мула менен дайыма иштөө керек жана ал формула 
дагы күчтүү болуш үчүн аны өзүңдүн энергияң 
менен сиңирип алышың керек. 

Мындай өзүнө ишенимдүү алып жүрүү форму-
ласын эртең менен 108 жолу кайталоо керек деп 
айтылат айрым Интернет булактарында. 108 деген 
сан магиялык сан, ал ийгиликке толук жетүүгө көмөк 
көрсөтөт деп айтылат. Бул маалыматтын канчалык 
деңгээлде туура же туура эмес экендиги азырынча 
илимде аныктала элек. Бирок кыргыз элиндеги 
"Айтылган сөз - атылган ок" деген сөз дагы бекери-
нен айтылып калбаса керек. 

Ошондуктан, элибизде батага көп көңүл буруп, 
ата-эне балдарына бата алып беришкен. "Бата 
менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт" 
эмеспи. 

Биз бул макалабызда сөздүн магиялык кудурет-
күчү жөнүндө учкай сөз кылдык, бул темада айтыла 
турган ойлор алдыда. 
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