«Бөрлі колледжі» МКҚК кітапханасы

Наурыз мейрамы — ежелгі заманнан
қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазіргі
күнтізбе бойынша (наурыздың 22) күн мен
түннің теңесуі кезіне келеді.Көне парсы
тілінде нава=жаңа + рәзаңһ=күн, «жаңа күн»
мағынасында, қазіргі парсы тілінде де сол
мағынамен қалған (но=жаңа + роуз=күн;
мағынасы «жаңа күн»), яғни «жаңа жылды»
(күн өсуін белгілеуі) білдіреді. 2010 жылдан
бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас
Ассамблеясы «Халықаралық Наурыз күні»
қарарына сәйкес 21 наурыз - Халықаралық
Наурыз күні болып қабылданды.

Жалпы мәлімет
Қазақстанда Наурыз мейрамы үш күн: 21-23 наурыз аралығында аталып өтіледі (2010
жылдан бастап). Жалпы, Наурыз парсы, кавказ және түрік халықтарының арасында
көктем мейрамы және жаңа жылдың басталуы ретінде тойланады. Ол Иранда 21
наурызда, Орталық Азия елдерінде және Әзірбайжанда, мемлекеттік мереке ретінде
Тәжікстанда және Қазақстанда - 22 наурызда, Өзбекстан мен Түркияда 21 наурыз күні
аталып өтіледі.

Құттықтау

Өлкеме Наурыз келді,
көктем келді,
Құлпырып гүлге орап көк
пен жерді.
Халқымның салтдәстүлерін аялаған,
Арманы асқақтады
көптен бергі.

Жаңартып сана,
салтымды,
Қуантқан барша
халқымды.
Наурыз тойы – ел тойы,
Ғасырдан асыр даңқыңды.
Ән болып асыл,
Даңқыңды асыр
Ғасырдан ғасыр.

Жер үсті жасарады,
жаңғырады.
Бар аймақ аңсай күткен
сән құрады.
Қой қоздап, қозы өріп, егін
көктеп,
Туған жер төскейінен ән
құлады.

Наурыз көже
Қазан толы сүтіңізді қайнатып, сүт піскеннен кейін оның
бетіндегі қаймағын қалқып алып тастайсыз. Сүт әбден пісуге
тақаған кезде, қыс бойы сақтаған сүріңізді салып жіберіп, 15
минуттай бетін жауып қоясыз. Аталған уақыт өткеннен кейін
жеке ыдысқа пісіріп алған бидай, жүгері, тары, асбұршақ, күріш
тәрізді қоректік заттардың жеті түрін сүт пен етке араластырып
тағы бір қайнатып аласыз. Егер Наурыз көже қоймалжың болып
кетсе, оған су қосуға болмайды. Тек айран қосып сұйылтасыз.

Дәстүрлер
Дәстүр бойынша бұрын Наурыз мейрамын бүкіл ауыл-ел болып, әсіресе жастар
жағы түгелдей таң шапағатын қарсы алудан — тазаланған арықтарға су жіберуден,
ағаш отырғызып, гүл егу рәсімін өткізуден бастайтын. Қызықшылық онан әрмен
халық ойындарымен («Айқыш-ұйқыш», «Ақ серек пен көк серек», «Алқа қотан», т.б.),
ән салып, би билеумен, ақындар айтысымен, «Қызғалдақ» мерекесімен, (қазақша
күрес | қазақша күреспен), ат жарысымен жалғасып кете беретін де, түнге қарай
«Алтыбақан» айналасындағы тамашамен аяқталатын.

Дәстүрлер
Наурыздың 22 күні Наурыз мейрамы (жаңа жыл) екенін қазақ баласының көбі
біледі.Наурыз туралы көптен бері,жыл сайын газеттерде жазылып келеді.Бұл мейрам
бүкіл ұлтқа ортақ.Тегінде Наурыз ұлт мейрамы болғандағының үстіне оның тарихи
маңызының тереңдігі бар.Ызғарлы қыстың кетіп,жан йесі өмір қуатын туғызған
жыл,жаздың келетіндігіне барлық жаратылыспен қатар қазақ елі де қуанатын. ˝Қыс
бойы өлімнің есігін күзетіп,үңгірде жатқан кәрі құйрық,мертік-шортықтар да
қыбырлап дүниеде бар екендіктерінбілгізе бастайтын,аурулар сауығамын деп,аттар
тойынамын деп,жалаңаштар киімсіз де күн көремін˝ дегендей жұрттың бәріне
үміт,әркім деп жылы шырай сезіне бастап, ˝ бәріміз де табиғаттың бергеніне ортақпыз
˝ дегендей сағынышты көрісілері, жалынды құшақтасуларымен жаңа жылды қарсы
алатын. ˝ Бүгінгі күні Самарқанның көк тасы да жібіпті ˝ - десіп Наурыз күні
бейілінкеңітпеген адамды тастан да қатты қылып шығарғысы келіп,аңыз қылысатын.

