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Қазыбек ИСА

Қасиет тектен дарыған
Дәрігердің дәрісін ішуді тоқтаттым

...Мен Сайлаухан Әуелба
еваның халқына пайда беріп
жатқан қасиетін, ол кісінің тек
шипагер ғана емес, сондайақ, үлкен ұстаз екендігін ал
дына келгенде ғана ұғынып,
түсіндім. Сайлаухан Әуелбаева
туралы теледидардан көріп,
газеттен оқып, жұрттан естіген
жеткіліксіз. Ол науқасқа бірде
батырып айтып, бірде жылы
жүзімен аялап; алдына келген
адамның шипа қонып, жады

рап жүруі үшін; сауығып кетуі
жолында терін төгеді.
Сайлаухан ханымның емші
лігі мен кәсібилігіне куәмін.
Мен Сайлаухан апаның толық
курсын алып, емделдім. Ол
ең алғаш мені көргенде, маған
тіке қарап тұрып, барлық ауру
ларымды айтып берді. Менің кө
зім нашар көреді, ішкі құрылы
сым, несеп жолдарым ауырады.
Сөйтіп, ем ала бастадым.
екі сеанстан кейін көңіл-күйім

САЙЛАУХАН ӘУЕЛБАЕВАҒА ДЕГЕН
Алғыс-хаттар сыр шертеді

жақсарды. Бұрын дәрігер жа
зып берген дәрілерді ішуімді
тоқтаттым. Несеп жолдары ау
руым мазалауын қойды.
Мыңдаған адамдарға үміт
пен қуаныш сыйлауға себепші
болған шипагер Сайлаухан
Әуелбаеваға алғысым шексіз.
Емшінің шәкірті Эльвира
Сәрсенбекқызы Райсбековаға
да алғысым мол.
Меруерт Сариева,
Алматы облысы

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын!»
Құрметті Сайлаухан апай!
Мен сізді жапанда жалғыз өсетін өмір
ағашына теңер едім. Басы аспанмен астасқан,
тамыры жеті қат жер астына тараған
«Бәйтерек» ағашының саясы қанша адамға
пана болған... Сіз де біздің еліміздің маңдайына
біткен жалғыз бәйтерексіз...
Қаншама науқас адамды қанатыңыздың
астына алып отырсыз, қаншама халықтың
сауабын алып, ұзағырақ өмір сүруіне, сауығып
Қатар тұрған екі учаскені қараңыз. Бір
жағы Сайлаухан Әуелбаеваның тылсым әрекетімен қоңыздан тазартылған,
екінші жағы тазартылмаған. Агрономдар да бұл құбылысқа таң қалуда.

Колорадо қоңызынан
тазартылған картошка.
Колорадо қоңызынан
тазартылмаған картошка.

САЙЛАУХАНҒА БАТА

Әруағыңыз бүкіл елге танылып өріктесін,
Еміңізді қабылдаушылар көбейе берсін.
Сайлаухан қарындасым, әрқашан бағың жанып,
Денің сау боп, жасыңыз да 100-ге жетсін.

Емшілік қасиетіңіз ұрпағыңа дарысын!
Осы айтқаным періштенің құлағына шалынсын!
Алла тағаланың кереметтей күш қуаты,
Қашан да сіздің бойыңыздан табылсын!

РИЗАШЫЛЫҚ СЕЗІМ

Ризамын өтінішімді бірден қабыл алдың,
Сайлаухан сіздің еміңізден біраз күш алдым,
Бақытты бол, Нұры жаусын Алланың,
Әруақты күшті, қасиетіңнен айналдым.
Құбашев Нәсіпқали Құмарұлы

ғана емес, сөзімен, жүрісімен, жарқылдап күлген күлкісімен
де адамды тәнті етеді. Қаншама ауру шырылдап жанына
шипа іздеп келіп, кезекте отыр. Соның барлығын шарша
май әрқайсысын жеке-жеке қабылдап өмірін, ауруын дөп
басып айтып емдеп отыр. Сырттай телефон арқылы ем
алушылар қаншама. Апай соның біріне де қабақ шытпай ем
жүргізуде. Не деген шаршамайтын адам, не деген құдірет
десеңші.
Өз басының мүддесін ысырып қойып, тек халық үшін
жанын салып, күн-түн демей зыр жүгіріп жүрген Сайлаухан
апайға айтар алғысым шексіз!
Аурудың жаны мен тәнін қатар емдеп, ауруыңды
ұмыттырып жіберетін Сайлаухан апайға өмірдегі бар
жақсылықты тілеймін! Барлық жағдайымды жасап, өз
туғанындай құшақ жая қарсы алған Сайлаухан апай
бейнесін еш уақытта ұмытпаймын!
Апай, алдыңыз аман, денсаулығыңыз мықты болсын!
Отбасыңыз аман болсын!
Апаймен бірге жанына жалау болып, қос
қанатындай қызмет етіп жүрген қос қызым Сәуле мен
Ақмаралға да алғысым шексіз! Өмірде бақытты болып,
денсаулықтарыңыз мықты болсын!
Дәмежан Ерқасымова.
Байғанин ауданы, Ақтөбе облысы.

Рухани күш-қуат иесі

- емге арналған заттарды жуып,
кептіру орны да белгіленсе;
- орталық туралы телеарналар
хабар таратса;
- үлкендер мен балаларға арнайы бөлмелер ойластырылса.
Алдағы уақытта жалпы
орталыққа, Сайлаухан Әуелбаева
бастаған ұжымға шыққан биіктері
тұғырлы болуына тілектеспін.
Өрік Ердаулетқызы
Нұрманова

Сайлаухан емшіге
келген смс
хаттардың бірі
Қайырлы таң, Сайлаухан
тәте! Бізде қазір жаңбыр
төгіп жауып тұр, “жаңбыр
жауғанда айт” деп едіңіз...
Менің бойымда өзгеріс
көп. Көздерімді аша алмайтын едім, қазір аша аламын.
Басымды жоғары көт еріп
жүремін. Қуанып жатырмын өзгерістеріме! Сіз бол
масаңыз мен ана ауылға
кетіп қалар ма едім.
Шексіз Аллаға шүкір етем,
Сізге кездескеніме. Әр бір
сөзіңізден ем алып жатыр
мын. Сіздің құттай кітабы
ңызды түнде басыма салып
жатамын. Күндіз сөмкіме са
лып жүремін. Өте ризамын
Сізге! Сіз маған екінші өмір
сыйладыңыз! Рахмет!
Қарлығаш

Телефонмен
сөйлескені ем болған
Атасының қасиетті әруағы дарыған,
Телефонмен сөйлескені ем болған,
«Отбасы және денсаулық» журналында,
«Ерекше емші» көпшілікке танылған.
Өз атыңды, әкеңнің атын сұрайды,
Ауырған жеріңді өзі сұрамай айтады.
Алыста тұрып, телефонмен жағдайыңды айтқанда
Таң қаласың дәл көргендей айтқаны.
Сол жерде тұрып суыңды қуаттап береді.
Айналаңда не болып жатқанын біледі.
Сайлауханның айтқанын дұрыс орындасаң,
Ауруыңның емі табылғаны сонда білінеді...
Суды ішіп те, өзіңе ем табасың,
Төсеніштеріңе су сеуіп те оранып жатасың,
Зарядталған киімді киіп жүргенде,
Беліңе, тізе, аяғыңа да ем табасың.
Зарядтаған судың кереметтей күші бар,
Осы суды пайдаланып ваннаға да түсіп ал,
Жағдайың біраз жақсарып та жай тауып,
Ауруыңның емі тағы табылар.

Атасының қасиеті бойға дарыған.
Ұстаз, емші бүгін көкке танылған,
Мерекеңіз құтты болсын бүгінгі!
Жақсылықтар күтіп тұрсын алдыңнан.

Жігері жалын,
Халқының қамын
Емдеген жанын,
Сайлаухан ханым

Шалғайдағы ауылға жетті атағың.
Айғағы сол ем алып бүгін жатқаным,
Шәкірттерің, бүкіл халқың риза,
Еңбегің жансын, өрістей берсін атағың.

Жаратқанның бұйрығымен жаралған
Кереметің жер жаһанға таралған
Күдер үзген бұл өмірден науқастар
Шипасы зор «СайлауСудан» нәр алған

Академик Сайлауханға
Жаңа ғасырдың жаңа емшісі атандың,
Тілекшімін әлемге жайылсын атағың.
Украинадан «Алтын медаль» алыпсың,
Құтты болсын «Академик» деген атағың.

Ұл қызыңа мақтан тұтар анасың
Жалғастырған немерелер арасын
Суыңмен қуат берген халқыңа
Қарапайым, өрең биік данасың
Иманғали ағаң

Алақанынан ем алдым

“Қолда бар алтынның қадірі жоқ”
Жарғақ басын жастыққа қоймай,
күн демей, түн демей тер төгіп
халыққа шипалы алақанымен
шипасын дарытып жүрген халық
емшілерінің бірі - Сайлаухан
Сұлтанғазықызы. Өзінің жеке емдеу
орталығында емделуге келген науқас
жандарды қазіргі заманға сай ғылыми
жетістіктермен емдеу үрдісі үздіксіз
жалғасуда. Ең бір таңқаларлық жағдай
суға дем салу және музыкатерапиямен
емдеу арқылы белгілі бір ғылыми
жетістіктерге жетуі. Әрине, суға
дем салып ішкізу, ән-күймен, белгілі
әуендермен емдеу бір тосын жаңалық
емес, ол ата-бабаларымыздан
ғасырдан - ғасырға жалғасып келе
жатқан емдеу тәсілі. Дегенмен осы
тәсілді ғылыми түрде белгілі м.ғ.д.
профессор Б.У. Абдукаримов, б.ғ.к.

ЖЫР ШАШУ

Еңбегің, атағың жансын!

Еңбегіңді сіңіріп елге, жұртқа
Мінезіңмен баршаға болдың нұсқа
Тәні ауырған жандарға жаның ашып,
Бет бұрдың емшілікке, бұл жұмысқа

әкімшілік қолдау білдірсе екен
Осы емдеу-сауықтыру орта
лығында ем ала жүріп, әкімшілік
тарапынан осы орталықтың өсіпөркендеуіне әсер етіп, қолдау білдірсе
екен деген бірнеше ойым болып еді:
- орталық аумағы кеңейтілсе;
- алыстан келген кісілерге жатақ
орны қарастырылса;
- оларды асханамен қамту жолға
қойылса;
- емнен кейінгі жуынып- шайыну орны ашылса;

Көп жылдардан бері ауырып, жағдайым өте ауыр
болды. «Отбасы және денсаулық» журналында
Сайлаухан апай туралы мақаланы оқып, телефон
арқылы шығып, апайдан ем ала бастадым. Апай
барлық диагнозымды дәл қойып, жағдайымның
ауыр екендігін, бірақ ем қонатындығын айтты. Сол
жылдардан бері қарай үзбестен телефон арқылы
ем алып келдім. Апайдың айтқандарын мүлтіксіз
орындап, бетім бері қарады.
Содан екінші ем алуға Алматыға келіп, апайдың қабыл
дауында бетпе бет болдым. Мен үшін апаймен жүзбе-жүз
кездесіп, өз қолынан ем алу арман болатын. Сол арманыма
да жетіп, емді бастадым.
Бұнда келіп, құдіретті тылсым күшті бағындырып
ем жүргізіп отырған Сайлаухан апайдың өзінен тікелей
ем алғаныма айтуға сөз жетпес. Алдына келгеннен
өте ғажайып ортаға кіргендей болдым. Қыздардың
қабылдауы, бөлмелердің тазалығы, тыныштығы, келген
ауруға апайдың, қыздардың көзқарасы өте тамаша.
Емнің құдіретін сөзбен айту жеткіліксіз. Апайдың шипалы
қолы, емдік суы барлық ауруымды сыпырып алып, өмірге
қайта келгендей болдым. Қазір жағдайым өте жақсы,
қуанышымда шек жоқ.
Сайлаухан апайға айтар алғысым шексіз. Тек еммен

Жігері жалын
Сайлаухан

кетуіне жәрдемдесіп жүрсіз. Сіз жалғыз
сыз! Және сол бірегейлігіңізге қарамастан
тым қарапайымсыз. Ешқашаш кеудеңізге
нан толып, адамшылықтан аттаған жан
емессіз. Жаратушының өзі сол адами құнды
лықтарыңызды көріп, ақ жүрегіңізді алғысына
осыншама құдіретті сыйға тартқан болар.
Ақ армандарыңыз орындалсын! Әрқашан
алдыңыздан ақ жол кезіксін! Аман болыңыз!
Жансая

Сәті түсіп Сайлаухан Сұлтан
ғазықызымен кездесудің сәті түс
ті. Жылы ілтипатпен қарсы алып,
диагноз қойды және сол бойынша
ем алдым. Құдайға шүкір, өзімді
жайлы сезіне бастадым.
Қаншама халықтың алғысына
бөленіп, әрі елге өзінің суы
арқылы, оған жіберілетін қасиеті
арқылы танылып және мойындатып отырғанының өзі ғаламдағы
жаңалық екені даусыз.

Емнің құдіретін сөзбен айту жеткіліксіз

Дзоз Людмила Стефановна, химикбальнеолог Н.И. Модина сияқты
ғалымдардың жетекшілігімен, бірлесе
отырып дәлелдеуі бұрын соңды
болмаған ғылыми жаңалық десе де
болады. Әдетте осындай адамдарды
шариғат жоққа шығармайды, керісінше
Пайғамбарымыз (с.ғ.с) үмбетінің
ішінде әулие болмаған салих тақуалы
құлдарының бойларында осындай
әдеттен тыс ғажайып нәрселер болса
оны «парасат» дейді.
Медицина саласына қатысты
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с)
Бухаридың риуаят еткен хадисінде:
«Аллаһ бір ауру жіберсе, сөзсіз
артынша шипасын жаратады” - деп
хабар береді.
Әлбетте күндердің бір күні
Аллаһтың қалауымен Сайлаухан

Сұлтанғазықызы сияқты қолы
шипалы, аузы дуалы, ғылыми
ізденістері мол халық емшілері
арқылы бүкіл дертке дауа табылары
хақ. Адамзат баласының халық
медицинасы саласындағы ғылыми
жұмыстарының шариғатпен үйлесімін
тапқан жағдайда ғана белгілі бір
межеге жетуі мүмкін. «Өлім мен
өмірді» жаратқан (Мүлік, 67/2) аяты
да осыны меңзейді.
Халқымыздың жанашыр аяулы
қызы, халық емшілігінің көгінде таң
шолпандай жарқырап тұрған, атабабаларымыздың асыл мұрасын
қызғыштай қорып, аялы алақанымен
халқына шипасын дарытып келе
жатқан әріптесімізге ғылыми
творчествалық табыс тілеймін!
Сәбиев Есенқұл Самиғоллаұлы

Құрметтеймін әрқашанда өзіңді
Қуанышпен қабыл алдым еміңді.
Сайлаухан сізге мың рахмет айтамын.
Емнен кейін денсаулығым жақсы сезілді.
Жолым түсіп Алматыға бара алсам,
Іздеп сізді барар едім таба алсам,
Бір мақсатым орындалды деп білемін,
Құдіреті күшті алақаныңнан ем алдым.
Нұрға бөлен кешкі ұйқыға жатарда,
Қуанып тұр әр бір ақ таң атарда,
Көпшііктің ақ алғысы дарысын,
Тек аман бол, жол жүрсең алыс сапарда.
Аман болсын немере-жиен, ұл-қызың,
Мақпал келінің жарқыраған жұлдызың.
Осылардың қызығын көр өмірде,
Өркен жайып алға бассын ұлы ісің.
Сайлаухан тілектеспін немерелі бол,
Ғұмырың жетсін тілеймін шөберені көр.
Халқыңның ақ алғысы қабыл болып,
Алланың нұры жаусын өмірдің қызығын көр.
Нәсіпқали Құмарұлы Құбашев,
Зейнеткер ұстаз, ҚР халыққа білім
беру ісінің озық қызметкері.

