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БЕКАСЫЛ ӘУЛИЕ БИБОЛАТҰЛЫНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАНОНДАРЫ 

 
Ұлы шипагер Бекасыл Биболатұлының «Жұлдызнама» атты ғылыми шығармасы клиникалық медицина мен фармакология 
саласына қатысты үлкен медициналық энциклопедиялық еңбектің қатарына жатады. Әсіресе,  әр түрлі ауруларды дәрілік 
шөптермен емдеуі және  науқас адамның жаны күйзеліске түскенде дұға оқып сауықтыруы мақалада көрсетілген. 
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Кіріспе. Қазақ емшілігі немесе халық емшілігі – қазақ халқының атадан балаға жеткен асыл қазынасы. Қазақ халқы ежелден 
денсаулығы мықты, рухы үстем батыр халық болып келгені белгілі. Олай болса олардың адам ағзасын сау-саламат ұстау жолының, 
емшілік өнерінің болғандығын ешкім жоққа шығара алмайды. (Айдарханұлы Қ. 2018) Қазақ елінің ішінде халық емшілері көп 
болған. Солардың ішінде 15- ғасырда өмір сүрген, теңдессіз шипагер, «Шипагерлік баянынның» авторы Өтейбойдақ 
Тілеуқабылұлының өзі не тұрады. Соңғы жылдары табылып, «Күлтегін» баспасынан ғұлама-ғалым, нағыз шипагер, аса ойшыл 
Бекасыл Биболатұлының (1822-1915) «Жұлдызнама» кітабінің  2005 жылы бір томдық болып, кейін 2011 жылы екі томдық боп 
жарыққа шығуы, қазақ емшілігінің тарихы мен жалғасқан дәстүрін көрсетеді 
Осы кітап туралы филология ғылымының докторы М.Жолдасбеков: ««Жұлдызнама» жайлы сөз қозғағанда оның шипагерлік, 
дұғалықтар және осыған байланысты аңыз, әңгімелер, әлеуметтік өмір, кәсіпкерлік өнер сияқты сан алуан мазмұндарды қамтыған 
өз заманының энциклопедиялық үлкен жинағы екенін айтқан жөн» деп тебіреніп жазады.  
Зерттеу мақсаты. Біздің осы мақаладағы мақсатымыз –  Бекасыл әулиенің философиялық, психологиялық, астрологиялық, діни-
нанымдық жан-жақты ілім-білім жүйесінің ішіндегі медициналық тәжірибесіне назар аудару.  
Негізі. «Жұлдызнамада» медицина ғылымына қатысты мәліметтер көптеп келтірілген.    Мәселен, қандай ауруды болсын емдеп 
жазу үшін алдымен оның не ауру екенін, неден басталғанын анықтай білген. «Басы ауырмағанның құдаймен ісі жоқ» дегендей, 
басы ауырмайтын, балтыры сыздамайтын пенде жоқ. Қолжазбада аурулардың түрлеріне, оның себептеріне, даму жолдарына, 
емдеу тәсілдеріне кең орын берілген. Бір ерекшелегі - дию-перілерден жабысатын сырқат жайлы жан-жақты деректер де бар.  
Бұл қолжазбаның құнды медициналық еңбек бола алуындағы себеп – «тәні саудың – жаны сау» деп қана қоймай, «рухы сау 
адамның тәні де сау» деп адамның жаны мен тәнін және рухын бір-бірінен бөліп-жаруға келмейтін біртұтас дене ретінде 
қарауында. Бекасыл әулиенің энциклопедиялық білім мен шипагерлік өнерді халықтық медицина тұрғысынан тығыз ұштастыра 
білуінде. Бекасыл әулиенің пікірінше рухы сау адамның тәні де сау, жаны да сау. Сондықтан, ғұлама парасаттылыққа, 
қайырымдылыққа, кісілікке баулиды, рух тазалығын қош көреді. Денсаулықтың зор болу жолдарын қарастырады:  
«Тән үшін тән келді,  
Жан үшін жан келді,» - дей отырып, тәнді емдеу үшін әртүрлі ем-домдық амалдарды ұсынса, жанды емдеу үшін қасиетті дұғаларды 
келтіреді. Сөйтіп, өзінің шипагерлік өнерін соматикалық ауруларды емдегенде ғана емес, сонымен қатар психикалық сырқаттарды 
да емдегенде көрсете біледі. «Дерттілерге шипа бер, ауруларға дәрмен бер» деп аузынан ылғи тастамай, өзінің бар ғұмырын 
шипагерлік жолға арнап, қолжазбада көптеген ем-дом түрлерін қалдырады. Сондықтан болар тән мен жан туралы философиялық 
тұжырымды Шәкәрім  кезінде «жанымыз – Күннен келген нұрдан, тәніміз – топырық пен судан» –деп жалғастыруы тегін емес 
шығар.  
Медицинаның көптеген салаларында кездесетін ауруларға сараптама беру, оларға нақтама қою және тиісті ем-дом жазып ұйғару, 
тек ойшыл дәрігердің қолынан келетін шипагерлік іс. Қолжазбада көз, құлақ, мұрын және жұтқыншақ, тіс пен жақсүйек 
ауруларына қатысты дәрігерлік нұсқамалар жазылған. Андрология мен геникология, жүрек-қантамыр аурулары, урология мен 
травматология т.б. салалар шипагердің назарынан тыс қалмаған, ем-домдық шаралар белгілі бір тәртіппен берілген. 
Оларға мыналарды жатқызуға болады: 
* Егер кісінің басы ауырса, жатарда ыстық су ішсе, сақаяр.   
*Жылқының тілін  тілі шықпаған балаға жегізсе, тілі ашылғай. 
*Егер сарымсақты жеті күн тыңғылықты жесе, ажалдан басқа бар індетке ем.  
Сондай ем-домның стоматологиялық бір мысалы мынандай:  
*Кімде-кімнің тісі ауырса, у сарымсақты қайнатып, ауырған тісінің түбіне басса, шипа болғай.  
Немесе,  
*Егер кісінің тісі ауырса, анар гүлін жаншып, жатар алдында тісінің түбіне тартса, ол жазылады. 
 Міне, осындай жеміс-жидек, дәрілік шөптерді қолдану бүгінгі таңның өзінде өзекті мәселе. Оның үстіне синтетикалық жолмен 
жасалған әртүрлі дәрі-дәрмектер жылдан-жылға аллергиялық ауруларға жиі душар ететінін ескерсек, Бекасыл әулиенің 
практикасындағы шипашақтар, яғни рецептер тек табиғи шикізаттарға,  шөп-дәрілерге негізделген байқаймыз.Соның 
нәтижесінде оларды ауруларға қарсы қолданғанда ағзаға зиянын тигізбей, жанға дауа, тәнге шипа болған.  
«Тісің ауырса тәнің сорлайды» деп халық босқа айтпайды. Тістің ауруына адам емес, аю да шыдай алмайды. Сол себептен ғұлама 
Бекасыл әулие тістің қақсап қатты ауыратын симптомын басу үшін әралуан емдік әдіс іздеген. Қолынан келгенше емшілік өнерін 
жетілдіріп отырған. Бар ем-домдық әдістерді аурудың клиникалық көрінісіне байланысты топтай отырып, дұрыс таңдай білген. 
«Отыз тістің қадірін қақсағанда білерсің, екі аяқтың қадірін ақсағанда білерсің» дегендей, тістің әртүрлі ауруларын анықтай 
отырып, емдік шараларды ізденуден талмаған. Атақты шипагер тағы бір шипашағында: «Егер кісінің тісі ауырса, аюдың сүтімен 
кашназды қайнатып, аузына алса, ол жазылар» деп тұжырымдайды.  
Бекасыл әулие тек тістің ауруына амал-шара іздемей, қызылиек ауруына да емдік әдіс қарастырған. Мысалы: «Егер кісінің тісі 
ауырып, тісінің түбі қанаса, һалайланы майдалап тістің түбіне басса, қаны тоқтайды» деп қолжазбада келтіреді. Сол сияқты 
«Жұлдызнамада» қызылиектің қанқұрт, қанжел ауруларына қатысты көзге көрінер-көрінбес белгісін дөп басып, яғни клиникалық 
көрінісін сипаттап, өзінің дәрігерлік біліктілігін танытады, тиісті ем-дом түрін ұсынады. Сондай ем-домның түрі мынандай: «Егер 
кісінің тісінің түбі босаса, нұшатыр мен күшаланы қосып, майдалап тістің түбіне қойса жазылар».  
Осы жерде бір айта кететін жәйт, жоғарыда келтірілген кейбір дәрі шөптердің біразы қолданыстан қалып, ұмытылып қалғандығы. 
Енді бірталайының аттары анықталмай, мағынасы ашылмай қалуы. Мүмкін, уақыт келе тиісті мамандар қызығып, асыл мұраға зер 
салып, шөп-дәрілердің медициналық атауларын анықтап, шипалық қасиетіне үңіліп, ғылыми мәнін аша алса, бұл баға жетпес 
еңбек болмақ.  
 Емдеу мәселесінің тиянақты екендігіне жоғарыда келтірілген стоматологиялық ауруларды емдеу тәжірибесінен көруге болады. 
Бірақ, көптеген ем-домдардың сыры толық ашылмай қалған. Сондықтан, Бекасыл әулиенің медициналық канондары арнайы 
ғылыми зерттемелік жұмыс жүргізуге ой салады.  
«Жұлдызнама»–ӨтейбойдақТілеуқабылұлының «Шипагерлік баянынынан» кейінгі іздегенге таптырмас, мән-мағынасы жоғалмас, 
сирек кездесетін асыл рухани әрі шипагерлік қазына.  Бекасыл әулиенің ғұлама-ғалым, шипагер-дарын екендігіне арналған әлі 
талай-талай мақалалар жазылатыны ақиқат. Атақты ғалым әл-Машани ұлы әл-Фарабидың мынандай қанатты сөзін келтіреді: 



 

«...күллі өнердің негізі екі-ақ сөзден тұрады. Ол – қарапайымнан күрделінің, күрделіден қарапайымның туатындығы». Бекасыл 
әулиенің шипагерлік өнері де екі-ақ әдістен тұрады: біріншісі - рухты емдеу, екіншісі – адамның жан-тәнін емдеу. Мұндай 
жағдайда, науқастың шағымына көңіл бөліп, мұқият тыңдап, тыңғылықты тексеріп болғаннан кейін қарапайым мәліметтерге 
сүйеніп отырып, кеселге толық диагноз қою бірінші іс болса, екінші іс–диагноз толық анықталған соң оның этиологиясын, 
патогенезі мен клиникалық белгілерін ескеріп, лайықты ем тағайындау, нағыз шипагерлік өнердің сырын ашып, дәрігерлік 
шеберлік өнердің қырын көрсетеді.  Өмірде адамзат баласы бір Алла тағаланың көмегімен ғұмыр жасайды, дертіне дауа іздейді. 
Сондықтан пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) «О, Алланың пенделері! Емделіңдер, өйткені Алла тағала кәрілектен басқа кеселдің 
бәріне де шипалы ем жаратқан» (Хадис). «Науқасты емдеу – Алла тағаланың әмірі. Емнің шипалы болуы  – Алланың шапағатынын» 
деген.(Хадис). Осындай қанатты сөздермен рухтанған Бекасыл әулие: «Ықыласпен жасалған шынайы дұға, адам рухына 
тыныштық рақатын сыйлайды»,- деп санаған. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде дұға адамның жан әлеміне, психикалық 
денсаулығына оң әсерін тигізетіндігі дәлелденді. Аллаға сенім білдіруші адамдардың депрессия мен стресске аз шалдығатындығы 
жене мұндай жағдайлар туындаған кезде, олар бұл кезеңнен әлдеқайда жылдам шығатыны зерделенді. Ғалым Мазғар Осман: 
«Дұға – психикалық ауытқушылық пен түрлі ауруларды емдеу үшін өте маңызды құрал. Дұғаның күші тартылыс күші сияқты 
шынайы болып табылады. Мен психикалық бұзылу мен уайымнан көп зардап шеккен адамдардың тек дұға арқылы 
құтылғандығына байланысты көптеген оқиғалардың куәсі болдым», - деп атап өтті._ Сәуегей - ғұламаның дұғамен емдеу жолына 
келетін  болсақ Ғажайбул – Истиғфар  дұғасының бір өзі көпті аңғартады. «Осы дұғаны оқыған адам үш мың түрлі дерттен аман 
болғай. Мұның мың түрлі дерті тәуіптердің  дәрісінің және мың түрлісі оқумен шипа болар, мың түрлісіне дауа жоқ. Осы қасиетті 
дұға жоғарыда айтылған үш мың ауруға да шипа болмақ» - деп айтуы дұғамен емдеудің қас шебері екенін көрсетеді. 
Қорытынды. Жоғарыда келтірілген деректерден Бекасыл әулиенің шипагерлік істі өнерпаздық, жасампаздық дәрежесіне жеткізе 
білгендігін көреміз. Қасиетті құранның Шәмс сүресінде айтылғандай: «Жанын пәк ұстағандар мұратына жетеді» дегендей Бекасыл 
әулиенің бүгінгі таңда  таптырмас, бірегей ғылыми еңбегін сөз ету асыл бабамыздың аңсаған мұратына жеткені деп 
санаймыз.Адамның он екі мүшесінде кездесетін дерттердің пайда болу себептері, оларды емдеу тәсілдері туралы мол деректер 
қамтылған қазақ ғұламаларының  көшбасшысы болғандығын байқаймыз. Бекасыл әулиенің көпсаланың жан-жақты білімпаз 
екендігін  тек жан мен тәнді емдеп қана қоймай, арнайы дұға арқылы рухтандыруы, жан дүниені сауықтыруы шипгеріліктің шыңы 
десе  болады. 
 Бекасыл әулиенің бізге жеткен қолжазбасы – халықтық қымбат мұра, рухани байлық, «Жұлдызнама» атты кітаптағы 
медициналық ұстаным-канондардың бірден- бір маңыздылығы осында.  
Соңында айтарымыз:  
«Қолыма қалам алып жаздым зикзал,  
Басқаның бір өлімнен ертесі абзал.  
Жақсылар, оқып көрсең міне кітап, 
Ішінде әрбір түрлі нұсқалар бар» - деп жазған ғұлама-шипагер бабамыз Бекасыл әулиенің «Жұлдызнамадағы» өнегелі ісі, яғни 
науқас адамды кешенді тексеріп, дертіне  дәл нақтама қоюы, шипагерлік әртүрлі ем-домдарды барынша зерттеп, сипатын 
молынша анықтап, әрі науқас адамды ойдағыдай тиімді емдеуі, шын мәнінде толғандырмай, ойландырмай қоймайды.  
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МЕДИЦИНСКИЕ КАНОНЫ БЕКАСЫЛ БИБОЛАТУЛЫ 

 
Резюме: Рукопись великого целителя Бекасыл Биболатулы «Жулдызнама» представляет собой большой медицинский 
энциклопедический труд, имеющий важное значение в профилактической, клинической и терапевтической медицине. Особенно 
ценным является лечение различных заболеваний лекарственными травами  и чтение молитвы (дуға) при стрессовых ситуациях 
организма. 
Ключевые слова: диагностика, клиническая медицина, лекарственные травы, чтение молитвы (дұға), народная медицина, 
стрессовые ситуации организма. 
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MEDICAL CANONS OF BEKASYL BIBOLATULY 

 
Resume: Manuscript of a great healer Bekasyl Bibolatuly “Juldyznama” represents a big medical encyclopedic work, which has great 
importance in preventive, clinical and first-aid medicine. The treatment of various diseases by herbs and reading prayer (duǵa) at stressful 
situation is particularly valuable. 
Keywords: diagnostics, clinical medicine, herbs, reading prayer (duǵa), traditional medicine, stressful situation 


