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ПУҪЛАСА КАЛӐНИ.

Й апӑха кайнӑ пек, ӑо ҫуттине курмаеӑр хёоӗнсе 
пурйнакан г1]ӑваш ҫынни ҫитааннине тата пӑсӑк куҫёпе 
кун ҫуттнне курмаеӑр ' тар ӑх ай  аурӑнас ӗмӗрне, сеи 
вӑрманта ҫуд ҫӗтерсе ҫӳренӗ пек, нрттерет. Х ӑй тӗллӗв 
'$йваш ҫыннн уҫӑ ҫула тупаймё, кун ҫуттяне тухаймб. 
Цуҫлам&шне пуҫласа, ҫулне кӑтартса йараканнн вӗреннӗ 

, ҫынсӑр пуҫяе урӑххи никат та  пулмӗ, Туӑвашран ҫуралса 
| ӑс? ҫуттине туанй ҫын пудӑшмасӑр пулаймӗ. Пуҫласа, 
П Ш артса Ёарсан. вӗренмен ҫынах мён кирлнне туса 
[пырӗ. 'р в а ш а  кирлине, вёренмен ҫын тйвассине 
кӑтартас тесе, ҫак кёнекене ҫыртӑм. Ҫырас килнипех 
ку кёнокеяв ҫыртӑм. Кам та нулин, ҫак хадйх умне 
тухнӑ сӑм аха итлесе, -рп ер  куҫа усал пӑсӑкран астуаса 
пурӑныа вӗренсен, хам ҫырни сайа каймарё, тесе, хама- 
хам шухӑшламалла п у л тӑр -^ ё .

Антрак. 1922.

ҪЫ РЛКАННИ.





Ушкӑнӗпе каланӑ пай.

. М ӗя  к у р н и н е — я д т а и н е  а н  м а н ӑр , 
Ш л я е н а и н е  п& ш е пулйр.

Траххом халӑха пусмйрлани.

Пнрӗн 'вӑваш хуштпнн^е ҫынна тивекен 'ррсен - 
: §си, инкексещ ен ^ӑн усалли, халйха пёгерекенни—  
; траххом текен куҫ ■ҫнрб. Ытхи упреем, я нкексом хӑй- 

сен вӑхӑтне пӗлсе пулаҫҫё. Мӑйан ҫулсем, вӑрҫӑсем, 
- халӑх пӑтранассясем, йал усал яулассисём, епитемисем 

пӗрре пулаҫҫӗ те, иртсе кайаҫҫё. Ку траххом текен г§ир 
вйхйтне те пӗлмест, иртсе йайассине те пёлаест. Так- 
ҫая, ӗмӗртеи вуҫланса кайнйскрр, - такҫанзден ҫӑсӑлса 
пыра$ вӑл Траххом ■ҫирёпе ӗмӗртен мён ^ул халӑх та- 
рӑхеа пурӑанисене, мӗя -§ул ҫамрйксем сапа кайнисене, 
мён ■рул тӑвас ёҫсем тумасӑр йулниеене нпкамта шут- 
ласа кӑларас ҫук. Т)ӑваш хушшия^о ӑҫта пына, ҫаван- 
та пӑсӑк куҫ. ^ӑваш  ҫынни ӑҫта кайнӑ, ҫавӑнта унтан 
«суккӑр 'ҫӑваш» тесе кулаҫҫӗ. Пирён р в а ш  пек куҫна 
асапланакап халӑх пӗтём тён’р п е  те ҫукрах. Ҫав&щга 
траххом ^иряе «^ӑваш  иякекӗ» тесе валасан, ытлаш- 
шипе хушса калани пулмаст пулё.

Мёнле-шя ёнгӗ, пирён цӑвашӑн ӗмёрех ҫав трах- 
хомпа пурӑнмалла пул^ё-ши? 1}ӑвашрац ҫав усал ыик.- 
ҫанта х&пса ваймӗ-ши? ^яп ер  куҫ ҫугтипе сУрасеи пн- 
р ёз  ^йвашсемшӗн нпкҫанта пулмё-ши''



'р я а х  та, траххом тени халйха ытла та  пусмйр- 
лаяй, ытла та халйха пб'ерет. Х йҫанта пулсан пирён 
дав у< а  .тая тй.-адас пулат,--унпа пурӑнса пулм ай .

Траххом Т)Нр е халӑхран тасатса кӑларассипе пн- 
рёп "51В |Ц! шухйшлааас'1 Куҫ тавраш не вал ахал, те 
шухйшл 1ча Т. Тепри куҫӗ п /ррине те тахҫантан пҫрре 
а  '?  х а«-а илет пулӗ. Ы ратма пуҫласан тин шухйшла- 
ыа иудладдё.

Ал ара ч ҫуралеа тухнй |г е  пётермелле мар,-— йна 
п ёр ф  -ен, дьпнк те лёгет.- Траххом амаран ҫурадса пуд- 
яй  у г- татки '-ар, кайран пырса йеряё цир. Траххома 
пётересси— тйва--. сҫ.

Та вас ӗҫ мадш н сймах пулса ҫурала*. В ара, ҫё 11- 
ре й-арса хурса лартнй -5ус га пуляй пек, сймахран ӗҫ 
пулса т.ш рагат. Кярлё сймах ха:ь хадйхра ҫук. Сймахё 
пулсан, ёдё те пул. т.

Траххом пулса пыни.
Траххома епир хамӑр пултаратпӑр.
Траххом, пухра пек, хӑйне тйвас тесе шухйптла- 

ман ҫӗрте, пулса пи ра?. Ц ухрана епнр никҫанта, тй
вас тесе, тумастийр. Тйвас тесе, еиир тырринв тйват- 
пйр. Ан^ах, тыррияе туяй ҫӗртэ, пухря те пулса пы- 
раТ. Ҫапах та пухра ахалех пулмас?: й н а валля аняне 
сухалас пула?, варрине акас пула?. В ара тин ш ӑтса 
туха? те, пулса ларат, Траххом та  ҫавӑн пёкех: хамй- 
рак ирлпсена тунй ҫӗртв пулса пыра?, П ёр траххом анцах 
мар, ун пек, тйвас мар тенӗ ҫӗрге, пулса пыракан усал 
■ҫидай. Ы ррнне пш раяй  ҫӗрте, ырӑпа пёрле, усал та 
тудйясе. пыраТ

Хййне кирлине ҫын хӑй нёлнё таран тӑва?. Вйл 
мён тйвас ..но, мёя калассняе пуҫря ӑс кйтарта?. Тй- 
вас ӗҫпе калаз сймах пуҫрн йгҫран пулаҫҫё пулсан, йоё



ӑҫтан пула? ши? Вӑл та  йхалех пулмас? пул?? унӑй та  
пуҫламйшӗ пурах пулё? 'Ҫйнах та, ҫын пӗлни, ҫыннйн 
п у ҫ ӗ н р  ӑсӗ, ахалех пулмас?, ӑна пултйраканни пур. 
Ӑна пултараканни— тепӗр ҫын мёя туни, мён калани.- 
Хамӑр йӗритавра мӗн каланине илтсе, мӗн туниие кур
са, епир вӗренсе пыратпйр.

Х ура халйх хйй мёя пӗлнине пёр пӗрин^ен курса 
вӗренет, мён калассине, мӗн тӑвасснне пӗр-пӗрнн^ен 
курса кала?, тйва?. Пурте пёрле пурӑнаҫҫё те, ҫуралнй 
ҫӗр шывӗн^ен тухса урӑх ҫёре кайса ҫӳремеҫҫӗ те, вара 
пӗлессине те пёртан, пёр пек пёлеҫҫӗ, тйвассине, ка
лассине пёртан, пёр пек тӑваҫҫё, калаҫҫё. Пӗри пӗлнине 
тепри ,те пёле?, пӗри туниее тепри те тӑва?. Траххом 
цирне то пёртан, пӗр пек туса пурй' аҫҫӗ.

Пурӑнан ӗмӗрте етем ывйлӗ вёҫӗмех ырй курса 
пурӑнмас?. вёҫёмех усал та курмаст. У вӑн пурӑнӑҫӗ 
ырЯпа усал пӗрле еыпйнса пынипе пулса пырат. Ан^ах 
йс ҫуттипе пурӑнакан ҫын ыррине ытларах кура?, усал- 
лине сахалтарах кура?. Ш ухӑш ларах паракан дын, шу- 
хйш ларах паракан халйх, ыррине ытларах курас тесе, 
йене ҫутатма тйрӑша?.

Траххом пёр ҫынтан тепёр ҫынна йерекен 'р р .  
Квлйышӗн^е пёр пӑсӑк куҫлй ҫын пулсан, вара ытти- 
сем те унтан Ёерсе, куҫёсене пӑсса йараҫҫӗ. Б ӗ р  ҫын 
пӗтӗм килйышӗнв йертсе йара?. Пӗтӗм -ҫӑваш халйхне 
пӗр пысйк кн яй ы тё вырӑнне хума пула?. В ара халйх 
хушшнв^н пйсйк куҫлисем траххом ■ҫирне парса тӑра- 
каннисем пулаҫҫӗ. Ы ттнсем, ципер куҫлисем, хӑйсе! е 
траххом йерессипе кӗтсе тӑракан пеккисем пулаҫҫӗ. 
Пурте пӳр^ёсенуе пӗрле пурӑнаҫҫӗ те, пӗр алшӑлипе 
пи^ӗ-куҫбсене шйлса, пёр ҫытар ҫнн^е выртса-тӑрса, 
пӳртрн тусан ҫинце пӗрле тӗркӗшсе пурйнаҫҫӗ те, вара 
тусанпа куҫҫуф йухнисене куҫа кӳртсе, куҫа пйсса йа- 
раҫҫӗ.



Икб уш кӑн таи - -нйс&к куҫлисемие уипер куҫли- 
оенуен— 'р в а ш  халӑхе пулса тӑрат. Щ рле ӗҫҫе-ҫисе, 
пёр пёрш щ ё хурйнташ лавса пурӑнвӑ ҫёрте, аӑсӑк  куҫ- 
лисем, "ҫияер куҫлисешпён тӑшмая вырӑнне пулса, вё- 
сене траххом $ирие парса тӑраҫҫё. Тепрй усал —тӑш - 
мантан курманшше йуааж ар  йудташран курмалла пу
ла?: тӑлӑх а-ҫа амаҫурануҫк курманшше а м а а 'р  тйваК 
амӑгаёпрен курмалла пулах... Нймӗн тупса калама ҫук 
'Ҫӑ.ваш иурӑнӑҫё!...

Ӗ1ёк $ир —  ташман таҫтан килнӗ пек туйӑннй; 
пёлмен ҫын Т'»пёр пӗдмен патне кайса ыйтнӑ; вйрман- 
сене, ҫырмасене кайса, «ҫырлахтарнӑ»; пулае ҫук ҫер- 
те. шыранӑ; хӑраяипе сас кӑлармасӑр ҫӳрчнё.

Ха% епир ничӗскёртен те х&рамасгпӑр. Мӗнле те 
пулнн, пблмёсёр, апла мар тӑвассине анрах шухӑшлатпйр.

Уйра, ап а  ҫин-уе, нухра пулнӑ пек; иахуара, йӑ- 
ран ҫиире, ҫӑм-курӑк тухнё пек, траххом •уирё пула?. 
Иӑсйк куҫлиеемпе ■рпер куҫлисем ӑи а  пултараҫҫӗ. I I<1- 
сӑк куҫлисем парса тӑраҫҫё, 'р п е р  куҫлисем илсе, хуг- 
т ӑ в т а р с а  пыраҫҫӗ.

Дёрре пӑсӑлннсем: турленес пеккисем тӳрленео 
гшраҫҫб, теприсем вагӑлса пӗтсе пыраҫҫё. ПурДннӑ ҫе- 
мӗв вара  пӑеӑк нулас та пулмаст. А туах ҫӗнёрен пӑ- 
и ё л с а ,  дӗнӗрен хуш ӑнса пыраҫҫб те, пйсӑк вара  ник- 
ҫавта татӑлмас?—дӗрмайах пур. Ҫад валашки пек: пёр 
йев^еп шывӗ катӑхса пыра?, тепёр йещ;ен хуш ӑнса 
пыра?,— вара никҫанта вёлаш каран шыв каймас?— пёр- 
майах пур.

Траххом пётесси.
Кайӑкӗҫ кайӑк йёрве Ёёрлесе каййкне тупа?. 

Ттаххом пула с йӗркене пёлсе, ӑна пбтерме пула?. Пёр 
йев^ен, траххом ’уирне сарса тӑракан пӑсйк куҫлӑ ҫын-
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с.ене тӳрлетсе пбтерес пулат, пек: пӑсӑк тӳрленсе, пӗт- 
ни— траххом пӗтни пула¥. Ан§ах -пйсӑксене пурне те. 
нёр ҫын йулкм тараа  нийепле тӳрлетее пӗтермелле пу- 
лас ҫук. Ш сйккуҫлн яёр ҫык ан$ах пулсан, Йна тӳр- 
лотсв йама пулӗэдё. Вӑл турдсттерестбн пулмасан та, 
астарса та пулин, укҫа парса та иулнн. тӳрлетме пу- 
л ё 'р ё . Хад, пйсӑк куҫлилем 'нумай та, весе не иуряе те 
каласа итлеттерео ҫук. Пӗри кндта ёҫе пёр.ахса еайас- 
шӑн мар, теприн а-реем  п& рккё, хущс-а хӑварма ни
кам ҫук,— тӗрлб ёҫ ҫынна 'вараГ. Ҫитменнине тата р -  
рӗ ппт вйрӑка пьнлӐ  р .с  т |рленесш ён мар. Пурин^ен 
ытла ҫӗнбрен пӑсӑлса ш рэкан нисем  хуп.тҫҫб. Пбр 
ҫынна тӳрлетнб ҫёре, темнҫо ҫын ҫёнӗрен пйсӑла*.

Траххом ■ҫарнв сарса тйратан яӑсйк куҫлӑ ҫинсе- 
; не турлетшшс траххома цбтерме май .пулмаҫ иулсаи, 
р п е р  куҫлисем цатне кайае лулат. Вёсем мёнте пулин 
тума пултармӗҫ шн?

Ципер куҫлнсем ҫёнёрен нӑсӑлоа пыаяпе траххом 
’р р е  пулса пырат. Ҫёнӗрен пӑсӑлса, хуш ӑпеа пымаса- 
нах, ёлёк ййеӑлнисеы ватӑлса йётнё ҫёре, траххомми 
те пӗтӗздё. Траххом ан$ах мар, пурте ҫ.авах: цулса 
йынцпе пётме пёлмест, вулма ҫарӑясан  — пбтсе дара$.

Ибр ҫынӑн та  куҫӗ ан пӑсёлтйр. пйсйк ҫАвёрец 
хуш ӑвса ан пытӑр,— вара траххом хӑйех нетет. Шыв 
ҫйл вӑлашкине Йухса кӗмвг.ен, вйдашкари т к в  вумайа 
нымас!’, хйҫҫан та пулин пётет'

Пиреп •§ӑвашран траххом пулаераи мби тйвассй- 
!гв ыйтсан, вӑл т$ррине ниыех то кад ам ае! «Кам пё- 
лёт... пщ бн 1йваш ухмаххн»... тем о иуҫлат.. Никам 
т&пратмасӑр, вуҫ-ауҫ 'р п е р  '§ух. ахи.1, ҫыи траххомпе- 
мённе, пбтессдне пӗта ?сснне, ш уллш ламас! —ун неккл 
но ш ухӑш лакан дулсан, вӑд вара хӑ#те урйх ҫыд цу- 
лэй. Тапратса калаеан, еынни тӑял&рах пулсан, вёрев •
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мен ҫын та вара хӑй шухйшланй пеккине мёнте пулин 
кала*. Пулан цухне те, пур ҫын та пбрпек кала* теме 
ҫук та, ҫапах та пёртан халйхйн, пёртан ӑспа пурйна- 
кан хал&хӑн, пёлессисем, калассисем, ӑсбсем тёрлё пул- 
маҫҫб, пёр пекрех пулаҫҫё. Укнб йапалана илсе хураҫ- 
ҫӗ; ванн пне йусаҫҫё; ҫӗтёке саплаҫҫӗ; уҫӑмар ҫынна 
тӳртетеҫҫб. Ҫавӑн пек турлетес веккисене курса, ҫын- 
нӑн йсб траххом таврашне турлетессине тиухйшла*,—  
ойсӑка тӳрлстес килет, тӳрлетсен, пӗтессён туйӑна*. 
^и гер  куҫа астуса пурйнасснне вёлмеҫҫӗ, пйсйка тӳр- 
л-тесснне анцах пёлеҫҫё. —  Пӗр вёренмен ҫын аицах 
мар, пйртак вёренерех панӑ ҫын та  ҫавнах пйха*. Пи
рён йатлй ҫынсем пйсйк таврашне тӳрлетме сывлйх 
ҫурцӗс м лартнй, траххомсене тӳрлетмелле тунй. Т)ипер 
куҫа аетйвас йа^ӗн*5 нимбскер те туман.

Пёрр^ вӗр' ннӗ пек пурӑнма ҫймӑ.т, улӑшса, вё- 
рскнӗ йёрконс ватм йвйр. 'рипер пурӑннӑ 1>ух улй- 
ша'-си кнрлб мар. Вёпеннӗ йёркерен усал пула* пулсан, 
ирбксёр* х вара ул&шас пула*.

Траххом цирне пултаракан й 'ркене ытараймасӑр 
траххома пултарса. унтан усал курса пурйватпйр.

Ул&шас сймах хал, халйхра ҫук. Сймаххи пулсан, 
траххомран тасаласси те пула*.

Сывлпх тытерлёхё.
Пирён сывлйх хамйра типтерлесе пйхнин^ен ки- 

л р т . Типгерлёхе пӗлмесёр пурйяса, халӑх хӑйне сийен 
тйва*. Сывлйх типт рлёхне вбренме нкб май пур: пбри 
— шкодй, тепри —кёнске.

Школӑ.
Ҫамрӑкла : ’нг-тне нимёскер те ҫптмест. Ҫамрйк

а^а  ҫамрак й&вӑҫ пек. Й ӑвӑҫа ҫамрйкран йҫталла йа-
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ратӑн, вӑл ӳссе ҫитсен те ҫавӑнталлах пӑха?. Кукӑртса 
йарсан— кукйр пула?, тӳрл^тсе йарсан —  тӳрӗ пула?. 
Етем те ҫавах: ҫамрӑкран вбреннине ватӑлсан та пй- 
рахмас?.

Куҫ типтерлӗхне школёра вёрентме пуҫласан, 
траххом ■ррне пӗтерес ёҫ а^асене вӗрентекен ӑллине 
кёрет— вӑл вёрентнипе пӗлме кирли халйх хушшине 
сарӑла?. Ҫутӑра пурӑнакан Йевр' п хйлӑлёсем школпа 
школра вӗрентекен ҫынсеве пиг пысӑка хурагҫӗ, пит 
хисеплеҫҫё. Ваттисене кура ҫаирпксм  те хисеплеҫ^ё; 
Хисепленӗ тӑр&х вёренме тарйшарах параҫҫё.

•

Кбнеке.

Кӗнеке нётӗм тӗн^ери халйх йене, ёҫне, пёлёҫ?не 
ҫутата?, пултара?, тытса тӑрл?. Етем тенп иурте вилет. 
Кёнеке ҫнне ӳксе йулнй с&ыах нпкҫанта вилнест, ӗмё- 
ре пыра?. Кёнеке ҫинт^е епир ниҫта кайеа тупми ӑса 
тупатпӑр, ниҫта ҫитсе курми ҫ.утта куратпӑр. Кёнекене 
уҫма пёлмен ҫын ҫав ырӑлӑхсене курмасйр йулат.

Ыттн халӑх ҫырнӑ кёяеке ытти халӑх йене вӑ- 
тарта?. Хамйр хйлӑх ҫырнӑ кёнеке хамӑр халйх ӑсне 
кӑтарта?, хамйр халйха мухтава кӑлара?. Х;,й кёнеки- 
не ҫырмасӑр пурйнакан халйхӑн ӑсӗ кӗске, пурӑнӑҫӗ 
на^ар. Хӑй кӗнекине ҫыракан хадӑхӑн пурӑнӑҫӗ пуйан, 
ӑсё сыпйк^ан сыпӑка пыра?.

Пирӗн ■ҫӑвашра «^йваш  кёнекине ӗне ҫисе йанй» 
тенё еӑмах пур. Ҫав сӑмах ахалех пулман, вӑл халӑх 
т-ттёмре пурйннине кйтарта?. Такҫан акал ■$ӑвашйн 
хӑйӗн кёнеки пулнӑ пула?, тДваш ҫыннн ҫутйра пурӑн- 
нӑ, пула?. Вара пурйзсан пурӑнсан ■ҫйваш кӗнекине 
ёне ҫисе йанӑ, пула? те, ^ӑваш каллах тӗттӗме тухса 
кайнӑ. пула?.— Кӗнекине ^ӑнах та  ӗне ҫимен пулӗ те,
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ҫавӑй пек сӑм агхк тухнӑ, ха лй х  ҫутӑран тӗттбме йул 
ниве ҫапла й у т а р е а  каланӑ.

Ха% халӑх тӗттбмре п у р ӑаа! пулсан та, хӑйён 
кёнеки пулнине ӑсӑна¥, «Пулас ҫук», темелле мар. Тен. 
вӑхӑдӗ ептсен, дӑваш  хад&хӗ ҫугта тухса, каллах хӑё 
дӑваш  кӗвекине ҫырса кӑдармалла лулё.

Епйр астӑвасса 'Ҫӑваш кӗнеки тухма пуҫлаяӑ. 
Траххом ҫиндён ҫырнӑ кӗнёкисем те пур.

Епб те ҫак кёйекбне ҫыртӑм. Калас сӑмаха кала- 
са парам, терём.

УМрса каланӑ пай.

Ҫарп куҫа курпнми тспщс.
Ҫулла, хӗвел хёртсе п ӑх яӑ  дух, курӑк айӗнде те- 

мӗн дул дёрдёх кёшӗлтетет. Унта пыс&краххисем те 
пур, пёдиккисем те, ьуҫа араи палйраканнисем те пур. 
П урте вёсем хӑйсене кирлипе темёскер туса ҫӳреҫҫё. 
Ы тларах пӑхса выртсан, калама ҫук яёдиккё ерепмен 
пекскер курЯнса кан аЕ  Х ӑй хбрлӗ, пбр хӑйӑр тёпрен- 
дёкки ҫинден тенӗр тёпрендӗк ҫине куҫса ҫӳрет. Ури- 
семпе дупкаланисем аран палӑраҫҫё, й ага  ҫёрте В1уса 
кайвӑ пек курӑваЕ  Пысӑклатакан кантӑк»витёр пбхсан, 
хӑйӑр тёпрендёккисем гысӑк дул таткисем пек пулса 
кайаҫҫӗ, хӗрлӗ ерешмен г.екки усал ерешмеп пек дуи- 
каласа ҫӳрет— темёскер туса пӑрахаесӑн пек туМ н а! 
Ҫавла курӑк ҫинде пӑхса выртнӑ ■дух, ху патӑнтах 
курӑк ҫисе лаш а ҫ^рет, бне ҫӳрет. В ара п’ухйшласа 
кайатӑн, йепле йапала ҫук ку тёвдбре? тетён. Ҫапла 
шухӑшласа, ӑс выд.даеа кайшше темёскер. те пӗр пуҫа 
кбрет, темёскер те пёр шухӑшласа илетён....



Ас вьвданип е етем пӗлееси цуҫланса кайла, те- 
мёскер-те пӗр Тупса кӑларни &с выд.данипе пулйй.

18 ёмёрте Левенгук микроскоп тупса вйтарна. 
Микроскоп еыняа куҫа курӑнми тёидене катартеа па
яй: Ҫавӑнтан пактёрксем пуррине пёлнё.

Пактери тесе пит вӗтӗ дӗрлёхе калаҫҫӗ. Ана ву- 
рас тесен, пиллёк ҫёр хут патне пысйклатакан микро
скоп витёр пйхас пула!, вара вйл ҫ^ҫ пёрди пысӑкёш 
курЗна!. Пёр шыв тӑмламёнде вупй плн пактери пул
сан, шыв тЗмлаыё кӑшт тётрен андах кӑтарта!. П ак- 
терисем таҫта та пур. Пуринден ытла йапалана ҫёрте- 
кен пактерипе сурана пӳрлентерекен пактерисем пу- 
лаҫҫё. ^ирсене тЗвакан пактерисем дпрлӗ ҫын тавра- 
шёиде, дирлӗ вы.дӑх~дӗрлӗх тавраш ӗиде пулаҫҫӗ, П ак- 
тернсем ҫынна усал тӑваканлисем андах мар, ырЗ тЗ- 
ваканнисем те темён духлё. Сёпре текен пактери дус- 
тана пултара!, ӑслана йӳҫӗтет; теприсем сӗте й^ҫётсе 
турЗх IӑваҫҫР, тӑпӑрд, кӑмӑс тЗваҫҫӗ. ТЗпрара пурӑ- 
накан пактерисем нумайёшӗ тырЗ пуласран усӑ кЗтар- 
таҫҫё, теприсем курЗк тымарёсене ҫёртсе тӑпрана ҫем- 
ҫетеуҫё.— Пактерисен пёдик удёсем хӑшшёв ш ӑрҫа пек 
дймЗр, хЗшшён патак пек т?рӗ, тепри кукӑр. тепри 
пуклак....

Темӗн тёрлӗ, темёскер те пёр тӑвакан пактери те 
пур. Пурте вёсем хЗйсене йураллӑ ҫӗрте пурйнаҫҫё, 
хЗВсене кирлӗ апата ҫисе усеҫҫб, ёрдеҫҫё. Сивӗ ҫӗрте 
вӗсем вилмеҫҫё, ш ӑнса лараҫ-ҫӗ те, ЗшЗтсан, каллах 
уҫӑлаҫуӗ. Вӗри ҫӗрте пиҫсе кайаҫҫӗ, вара пӗтеҫҫё. Ҫа- 
вӑнпа пирӗн хбр-арӑмсем дуста хунЗ дух никҫанта вӗ~ 
ри шыв йамаҫҫё— ҫёпрене вёлересрен хӑраҫҫӗ, вара 
дуста пулмаҫ теҫҫӗ. «Сӑмакункӑна» тӑваканнисем те 
пЗртав сивӗнсен тин ҫёприяе йараҫҫӗ.

Пактери пуррине вӗреннӗ ҫынсем, ЗслӑлЗхҫЗсем, 
хӑш ё малтантарах пӗлнӗ, хЗшё кайрантарах. Пурте



пёдсе ҫяти дден ,' вёреннӗ ҫынсем хуш тйнде те ёнек* 
меннисем пулнӑ. Х ад  пирен аха.д ҫын ӗнснмен пек 
Андах ҫутта никам та дарма пултараймас!. ВЗл сарӑл- 
са ҫитсен, тёттём выр&н йулмас!. Леш, хёрлё ерешмен 
пекки, тёнде хёрринде тЗмас!. Ун урлй лЗхсан, унта» 
п ӗр к к и сем  те иур. Унтан пёдиккисем, пактерисем, 
хЗйсеы тёнде туса тӑраҫҫё. Вёсен тӗнди калама ҫук 
йышдӑ. Мӗншӗн тесен, пысӑккисем, кӗрӗк мён пулсан 
та, сахалтарах. пёдиккисем нумайтарах.

Аллӑ ҫула Вахӑн ёлӗк дирсем мӗскертен пулнине 
тёрёссипе пӗлмен. Ха.д ӗнтӗ пӗлетрӗр, кашни дирён 
х&йне тӑвакан  пактери пур, кашпи пактери хӑй тӑвас 
дире андах тӑват, урӑххине тумас!. Туир таврага пак- 
терисенден пулассине пуҫласа пёдтерекенни Пастер 
йатлӑ. Хрантсус пуднӑ. Ҫавна пӗлтернипе П астер хӑй 
йатне ёмӗр асӑнмалла тунӑ. —  Етем пулса, ҫёр ҫипде 
пурӑлма пуҫлани 20 мёлйун ҫултан кайа мар тёҫҫё. 
20 мёлйунтаи шутласаи, 50 ҫул тени пёдик вӑхӑт. Ҫаг, 
50 ҫулдрен малтан дир мӗскертеи пулнпне тёрӗссипе 
пёлмеп. П астёр йатне дЗнах та ёмёрех асӑнмалла ҫав.

7'раххом пулмӑлла йеркесем
Траххом дирпе тӑвакан иактерисем пйсйк куҫра 

цурӑнаҫҫӗ; унта кёгти-кёттипе ӗрдесе, • шатрасем к?ла- 
раҫҫӗ; пӑсЗк куҫран куҫ пӳрӗсемпе, куҫҫу.д йухнпсемпе 
тухаҫҫӗ. П ӑсЗк куҫ шёввисем тепёр ҫын куҫне кӗрсен. 
в ар а ’ кӗнӗ ҫын куҫӗ пнсӑла!. Нимӗскер кӗмесёр куҫ 
никҫанта пӑсЗлмас!. П&сЗла! пулсан, мӗнте пулин кё- 
пӗ пула!. Ҫавӑнпа, куҫ ан  пЗсӑлтЗр тесен, яЗсӑк куҫ 
шёввисем куҫа кёресрен астЗвас пула!. У рёх ӗҫӗ те 
ҫук— ҫав куҫа кӗрессине асгӑвасси андах. Иурп кӳр- 
тес тесе, куҫа никамтакӳртмест те, пёлмесёр, астумасӑр 
к^ртекелнисом темӗн дул. Мӗн пур пЗсӑк куҫлӑ ҫын

^  14  —



пурте ҫапла пёлмесбр, астумасӑр куҫӗсене пӑсса йанӑ 
Бблмен ҫын валли пярӗн ^ӑваш хушшивгҫе куҫа пӑс- 
маллйсем темён •ҫул.

1. К ӑм ака кӗтессия^е ерни-ерниие пер кинке ҫа- 
кӑнса тӑрат. Ш ыв курмаеӑр хытса каш тӑркаса кайат. 
Ҫав кипкепе пӗтӗм пӳртри халӑх пи^ёсене, куҫёсене 
шӑдаҫҫё. П ӑсӑк куҫлисеы ки пке. ҫумне куҫ пӳрбсене 
шӑлса хӑвараҫҫӗ. Г|гш ер  куҫлисем ҫаз  п^рсеяб хӑйсен 
куҫӗсем ҫумне шӑдса плеҫҫё. Вара пӑсӑласнар куҫах 
нӑсӑлаТ.

2 . Мун'§а кӗнӗ |у х  пурте пёр каткари шыв ҫине 
адлисене пырса ^икоеҫӗ. Б ц г§ёпепе ҫувӑ шыва Еаткана 
йарса хӑвараҫҫӗ. П аеӑк Еуҫлисом куҫ п^рбсеие калка
на йараҫҫб. ^и п ер  куҫлисем ҫав пӳрлб шыва куҫӗсене 
еӳртеҫҫӗ. В ара пӑсӑласмар куҫах пӑсӑла!'.

3. Ам&шб а^нсея пицб-куҫбсне хӑй пӑсӑк куҫне 
тыткаланй ачлипе .шӑла¥, йе пйсӑк к у ҫн еш ӑд н ӑ  кӗпе 
аркясемпе шйлаТ. Аллясем ҫумяе ҫыи&ҫнӑ, кӗпе аркя- 
еем ҫумне ҫыпйҫнӑ, куҫ пӳрбсене адясея куҫке кӳртет. 
Вара пӑеӑласмар куҫах пӑсӑлат.

4 . Пӗр ҫытар ҫиндо темвҫе ҫын выртса-тӑрса пу- 
рӑнаҫҫё. Ҫытар пя$ё такҫанах сӑранланса кайнй. Б ӑ -  
сӑк куҫлисем ҫытар ҫумне куҫ пӳрбсеае, куҫҫул, йух- 
нисене ҫьщйҫтарса хӑвараҫҫё. 'Ҫяпер куҫлнсем ҫав уеад- 
ла куҫбсем ҫумне ҫыпӑҫтарса ялеҫҫё. В арӑ лӑсӑдас. 
мар куҫах пӑеӑла!.

6. Асламӑшб айваы нё|6к а^аеене ку^ тёкбсене 
кӑлартгара!. Ацаеел пӗрян^еа ытла т е п м  кӑларасш&в 
хавасланаҫҫб. Тбкӗсене кӑларвӑ ^ух, пурнясем ҫумне 
ҫьшӑҫтарса ялнисене кайран куҫёсене еӗрхелесе йа- 
раҫҫб. Вара пйсӑласыар куоах пӑсӑла!.

Сӑмса ҫумбн^и куҫ Ебтеесля'§е пбр ҫин^е кавал 
яур. Вӑл куҫ хупаххи вбҫбн^ен яуҫланса сӑмсана анса 
кайа^. Ҫав канала «Куҫҫу.$ каналб» теҫҫб. Ун тӑрӑх
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куҫҫу^) куҫран сӑмсаяа аяса  тӑра!, сӑмоаран ҫӑвара 
лы ра!. Куҫҫуд, йухнисемпе сӑмсапа ҫӑвара траххом 
пактеряссм те анаҫҫё. Ҫавӑнпа пӑсӑк куҫлӑ, ҫыннӑн 
оамеа пгёввисем те ҫӑвар сӗлехиеем те усал. вёсел те 
ряпер куса кёрееп, пасма пултараҫҫё.

6. Тепёр ҫын пиТе-куҫа ҫунӑ рух, шыва ҫ&вара 
сыпса, ҫӑва*. Ш ӑлхушши ҫӗрӗккиҫене, куҫран аяса 
килнӗ пӑйӑксеке куҫа кӳртет. В ара пӑсӑласмар куҫах 
иӑсӑлат.

7. Тата тепрн куҫ ҫӳппине ҫёлхипе кӑлара!, хӑй 
пӑсакно ҫын куҫне кӳртсе хӑвара!. В ара пӑсӑласмар 
куҫах пӑсӑлат.

Ппрён ^ӑваш ра хал, палаца пек туеа куҫа пӑс- 
маллисеы тембн 1?хлб— пурне те каласа та  пӗтерес . 
ҫук. Тгпёр тесен, вӗсене нурне те калама кнрлё те 
мар. Щ нш ӗн тесен, кӗсем я умай пулсан та, вёсел усал ; 
туан пёрре ант)ах— вёсел ҫын пйсӑккцне тепёр ҫын 
куҫне кӳртеҫҫё.— Пяте-куҫа ҫёвасси, куҫ ҫ^пяппе кӑла- 
расси, муп^а кбресси— пурге кирлӗ, пурие те тйвас 
д у л а !  'Аггҫах вӗсепе тепёр майла тусан та, ҫын усал- 
ли тепёр ҫыя куҫае кӗмел!вмар тусан та, вёсел пулма 
пӗлеҫҫӗ. Кирлёхсене типтерсӗр т у с а и -в у ҫ  пӑсӑлаТ, 
типтерлё тусан— куҫ пӑсӑдмас!.

Тишперлё шуса пурӑнни.
1. Каш ни ҫыннӑи х Ш н , ҫынтан уйрЛм, алшйл- 

лц пула!, алтутрн пула!'. Ҫьшна х ӑя  йапаляне тыт- 
гармас!, хӑй та ҫыя йаналипе шӑлмас!. Алшӑллнсем, 
алтутрисем хуралса кайасснне кӗтмеҫҫё, шурйрах, та- 
сарах пев рухнех удӑштарса урӑх илеҫеё. Вара ҫын 
усалли тепӗр ҫынпа йермест.

2 . Мунца кӗнё рух, алсене даксе каткари шыва 
яараласд  пӗтермеҫҫё, Кашни ҫыннӑн хТШён алтӑр пек



сав&т пула?. Ҫав савЯт ҫине таыва ӑсеа илсе, ҫав са- 
вӑтран ҫӑвӑнаҫҫӗ. К аткаран шывне йсса и.тае ьурки 
уйрӑм пула?. Ҫын вараласа пӗтернӗ шыв тепГр «,ын 
куҫне кёмесен, вара  ҫын усалли тепёр ҫынна й»рмесг.

3 . Куҫсене алпа шӑлм.аҫҫӗ— ал кункаҫа таҫта та 
пыра?, темёскер йапалана. тав* тыта?— куҫсене таса ту- 
тӑрпа шӑлаҫҫё. К уҫа кӗпе аркипе те шӑлмаҫҫё— кёпе 
арки тусанпа пёрле пурӑна?. Т аса тутӑрпа куҫа шӑл- 
сан, ҫын усалли куҫа йермест.

4. Куҫа тёк тухнисене пё$ик айван а^асене тат- 
тармаҫҫӗ, тӑл  кӗпӗ ҫынва таттараҫҫӗ. Тӑн кӗнӗ ҫын 
кайран аллине ҫума манйаӗ?, ҫӑзассине те тасарах ҫӑ- 
ва?. Вара ҫын пйсӑкки тепёр ҫынна Ёермест.

5 . Пӗр ҫытар ҫин^е темиҫея выртса-тарса пурйн- 
маҫҫё. Ҫын пуҫне ҫынтан уйрӑм ҫытар пула?. Вара 
ҫын усалли тепёр ҫыяиа йермест.

6. Ш ы ва ҫӑвара сыпеа пите-куҫа, алсене йе та- 
та урӑх йапаласене ҫ.умаҫҫӗ —■ ш ла ҫ ӑ в а ^ е н , ҫумасӑ,- 
рах нултӑр. Тасатас шыв *йй  таса пулас пула?. Таса 
шывпа ҫусаи, вара  ҫыи усалли тепёр ҫынна йермест.

7. Куҫ ҫ |пп ине 'ҫӗлхепе кйлармаҫҫ&, таса, ҫемҫе 
тутар таткипе кйлараҫҫё. Т аса тутйрпа куҫ ҫӳпйш е 
сйларсая, ҫыя усалли тепӗр ҫынна йермест.

Тасапа тасамар.*
Траххом 'р р н е  тӑвакан пактерисем куҫ п^рёсеш р, 

куҫҫу^ йухнисензе, сӑмса шёввисен$е, ҫӑвар сӗлехи- 
сенҫе пулаҫҫӗ. Куҫа курӑнакан п^р таткисем те, шӑл- 
каласа йарсан, куҫа курӑнми пудаҫҫё те, вёсем ҫин$е 
тӑракая  пактерисене куҫпа курасслне шухӑшласси те 
■ҫук. Вёсем пуррине ӑспа шухӑш ласа ан$ах пӗлме пу
ла?— ӑспа шухӑшласа, пӑсӑк куҫлӑ ҫын пур ҫёрте, пу- 
'лассинг пӗлмё пула?. Пӑсак. куҫла ҫыя пырса тытнӑ
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алӑк хӑлӑпёсем ҫин'|ё, курка аврисем, кёпе-тумтир ар- 
кисем, алшӑллисем ҫинце, куҫа нимӗскер те курӑнмас? 
дек пулсан та, куҫа пӑсакан пактерисем нур. Ҫавӑн 
пек, пӑсӑк  куҫлӑ ҫын пырса тытнӑ йапалана, таса те- 
мелле мар, тасамар темелле. П ӑсӑк куҫлӑ ҫын пырса 
хытнӑ йапалана шыв хуранне йарса вӗретсен, йакте- 
рисене пёҫерсе вӗлерсе пӗтерсен, йе пырса ты тнӑ йа
палана супӑн,пе лайӑхрах ҫуса тасатсан, вӗри шывпа 
вӗрилесен, вара  ҫав йапалана таса теме пула?. Сыв- 
лӑхш ӗн пулсан, т а с а ,  тесе, 'р р е  тӑвакан п а к т е р и  
ҫ у к к  и н е кадаҫҫё, т  !а с а м а  р, 'тесе, $йре тӑвакан 
п а к т е р и  п у р р и н е  калаҫҫё. Сывлӑхшӑн кирлӗ таса- 
на куҫпа пӑхса пёлме ҫук, йена ан'вах ш ухӑш ласа пӗл- 
ме пула?. Тин ҫупҫерен кйларнӑ шурӑ, таса алшӑлли 
сйсӑк куҫлӑ. ҫын пӗрре шӑлнипе хуралса каймас?, пӑх- 
ма шурӑ,, таса  пек. Ӑспа шух&шласан, вӑл таса мар: 
мӗншӗн, тесен унта куҫа пӑсакан пактерисем пур. Тух- 
тӑр тавраш ёсем кёмӗл пек ҫутӑ. Вӗсене ҫапах та, суран 
патне пырас умён, тепёр хут шыва йарса в ё р е т е ҫ ҫ ӗ -  
Йун тапса йунлантарса пётернё алшӑлли пеккине Уа
йантах вӗрекен шыв ҫине йарса вӗретсен, Вунӗ хытса 
ларат те, йун палли алшӑлли ҫин^е темӗн '§ул вӑх&та 
пыра?. Ҫав ш ыва йарса вёретнё йапала, йун паллисем 
нур пулсан та, ҫапах таса. мӗншён тесен нулас пакте
рисем, вӗретнё ^ух , ппҫсе вилнё.— Т аса, тесе, пактери 
ҫуккине, пактери вилсе пӗтнине калатпӑр,

Вёренмен ҫын, ахал) ҫын, таса тесе, ҫын курсан 
мухтассине кала?, тасамар, тесе, ҫын курсан хурлас- 
сине кала?. Тасатассине те вара  ҫын мухтассипе хур- 
лассине пӗлсе тасата?. Тасамарсене ш ӑдкаласа, сёрке- 
лесе йарса куҫа курӑныи тӑва? те, тасатрӑм, тет. Ку- 
ҫа  курӑнма тасамар таткисем унта-кунта ҫыпӑҫса йу.ь 
яисене аса  та  илмест.



Пыман хӗоеплёрех ҫын нырсан, урайоен-р аӑи- 
ланса выртакан тусансене вырӑнтан тапратма пуҫлаҫ- 
ҫё— п |р т  тулли вӗҫҫе тула?. В ара ттынӑ ҫын, ҫав туса- 
яа ш ӑрш ласа ларас пула?.

П асара кайакан хӗрсем ҫийетген шура кӗпесем 
тӑхӑнаҫҫӗ, пиҫӗсене супӑц>пе ҫӑваҫҫё. Айалти кӗпнсем 
хурипе хура ҫын курмалламартара,х майёсем хурипе 
хура.

Ҫын хурламалламар тасапа цир пулмалла мар т а 
са иккӗшӗ пӗр тан мар. Т)нр ан пултӑр тесен, ^ир пул
малла мар тасан а тйвас пула?. Х а ^  пирӗн таса тӗнӗ 
сӑмахне анҫах  пӗлеҫҫё. Тасатма тытйнсан, р р  пул
малла мар тасана тумаҫҫё те, вара  р р ё  пула?.

Пурӑнан ёмёрте ҫын мухтассипе ҫын хурласснне 
те  пёлес пула?. Ан$ах тата ҫавна манас пулмас?. Ҫые 
хурда? те, каллех ҫав ҫы аах мухтама та  пултара?. 
Трахом тавраш  хурлама пуҫласан, питех ррй н аещ й н  мар.

Тусан.
Пактернне р р  пуҫлӑхӗ тесе валамалда пулсав, 

тусана ^йр йулташшн темелле.
Тусан тёрлё пула?: тӑпра тусанё, тимёр тусанё, 

к$кёрт тусанӗ, сӳс тусанё, ҫйм тусанё, у р а й с е н р  хыт- 
са дарнисен тусанё, у т ^  тусанё, тата тёрлё ытти ту- 
сансем те нумай. П ёр тёслё тусан ҫинҫех тёрлё йапа- 
ласем пулаҫҫӗ. Тӑпра тусанне илсен, йе у р а й ё н р  ту
сана илсен, унта хӑййр тёпрен^ёккисем, там п ёр р сем , 
ййвӑҫ-курйк йулашкисем, $ ӗ р л ё х йулашкисем 
нулаҫҫӗ. Ҫав тусан ҫ и н р  тёрлё йапаласем, вута пйрах- 
сан, хӑш ӗ ҫунаҫҫӗ— ӳсен йапада йулашки пеккисем, 
хйшӗ ҫунмаҫҫӗ—тйм, хйййр пеккисем. Ҫунакан йапа- 
лисем икӗ тёрлё пулаҫҫӗ: ӳссе-ҫктёнекен вилӗ йудашки- 
сем, тата ■ҫӗрӗ пактерисем. П актери оен рн  тусан ҫ и н р
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пурён^ен ытла йапалана ҫёртекеннисем те сурана пӳр 
лентерекеннисем пулаҫҫё. "рире тӑвакан пактерисем 
■ррлӗ ^ӗрлёх  тавраш ӗп^е пулнӑ тусан ҫин-§е пулаҫҫӗ.

Ҫи,т тухсан, хуаӑнса тӑракан ҫёрти сывлйша тап- 
ратсан, тусан сывлӑш ҫине х&пара?. Тапраннӑ сывлӑш 
лӑплайсан, сывлӑшри тусан айала аяа?, сывлйш тасал- 
са ЁудиТ. Ҫавра ҫил пулсан, тусан куҫа курӑнми ,пу- 
ла'В’ден ҫӳле х&пара?, сывлӑш ҫине саланса кайат. Ҫӑ- 
мйр ҫуяӑ, ^ух сывлӑшрн тусан ҫёре $кет, сывлӑш та- 
салса йула?— ҫуса тасатнӑ пек пула?. Ҫавӑнпа ҫӑм&р 
хы ҫҫӑн хёвел ҫутӑрах пӑха?. А ха^ $ух хӗвел ҫуттине 
сыклӑшри тусан тытат, пирбн пата ҫитме памас?. Уйар 
^ух сывлӑшра. куҫа курӑнми тусан теыӗн ■ҫул. В ара 
ҫбрле, уййх х ӑ н а р а ^ е н , пёлёт ҫине пӑхсан, пёлӗт кёр- 
куннехи п р е  сӗм— кйвас мар, ш упкарах сӑнлй, ҫӑлтӑр- 
.еем пӗтуркӗрех, пнтех ҫутй мар. Кӗркувне ҫӑмӑрсем 
ҫйваҫҫӗ те, сывлӑш таса, тусан ҫук. ҫӑлтйр ҫуттипе, 
йӑвак пӗлёт санне '§араканни ҫук. Ҫав&нпа кёркунне 
ҫӑлтӑрсем ҫутӑ, пысӑк, пёлётсем— Еӑвак. Аслй тинёс 
тӗлӗн^е, ҫӳллё сӑртсем телёнке ҫӑлтӑрсем ҫутӑ, пыеӑк, 
пёлёг сӗм-Ейвак. Мӗншӗн тесен унта сывлӑшра 
ёӳсан ҫуЕ.

Аха.]) -§ух пуртрн тусан куҫа курӑнмас?. К антӑк- 
ран хёвел ҫуттв |к еен , вара кавтӑЕ умён^н тусан ку- 
рӑнакан цтлат. Шурӑ, ппр тӑрӑххн пек, тлурӑ ҫул Еан- 
тӑк умӗн^ен урайне ана?. Ш урӑ ҫул тенн цӑнах та , 
хёрел ҫутги ҫулё. Хӗвел ҫуттн хӑй пырас ҫул ҫин^и 
тусансене ҫутата? те, вара ҫутатнисезт ш уррӑн курӑ- 
наҫҫӗ. Тусанё ы тларах пулсан, ҫулё ш урӑрах пула?, 
сахалтарах пулсан, ун пекех шурӑ, пулмаст, тусан пё- 
ретв пулма'саи, хёвел ҫулӗ те курӑнмаст— хӗвел пӑхсан 
та, п^рте кантӑкран кӗрсен те, пӑхманпа пёрех, пӳрте 
аёменпе пёрех пулд?. У райне ӳксе урай хймисене ҫу- 
татнн ан^ах палдй. Сывлёш куҫа курйямас?, сывл&ш



ҫин$е вёҫсе ҫӳрекен тусансем ӑн а пёдтереҫҫё. Сывлӑш 
пёр вы рӑята тӑмаст те, вара туган вёҫсе ҫӳрекё пек 
курӑна^. К антӑкран хӗеел ҫутти ^кнӗ ҫул ҫинҫе тусан
сем хйшӗ ҫӳлелле хӑпараҫҫё, хӑш ё айалалла анаҫҫҫЗ, 
хӑшб ҫутӑран тухса кайса курӑнми пулаҫҫӗ, хӑш ӗ ҫут- 
та  кёрсе курйнакан пулаҫҫӗ. Хӗвел ҫутти ҫулӗ ҫине 
§ёлём тётёмне Ёарсан, ҫӑмӑр пёдӗрӗ цек сарӑлса аа- 
Йа1'.— Тусансем ҫапла «вьвдаяи не»  пӑхма тепӗр ^ух 
пит хи!ре. Ҫанӑн нек вы рткара вут ҫулӑмё ҫулелле 
кайнисене пӑхас килет, ҫуркуяне шывсем пӑтранса 
йухнпсене пӑхас кнлет.

Ҫавӑн пек йапаласене хӑш  $ухне пӑхма хитре те, 
ҫапах та  вут ҫулӑмне пули-пулми ҫёре кайса лартас 
килмест, ҫурхи шыва кёрсе $кес килмест, тата тусан 
тавраш  ытларах кӑкӑра ларсан, ыррине кӑтзртм асК  
Мӗн ?ул ҫынна ҫав пӳртри тусан кӑкӑра ларса хӗне 
йарса пӗтерннсене, куҫа кӗрсе пӑснисене епир, тух- 
тӑрсем, пнт лайӑх -сӗлетпӗр.

Тусан ҫинҫе пурте пур, ҫынна ырӑ тӑвакаттни 
ан’вах ҫук. Пӳртри тусан ах а$  цух куҫа курй.,маст. 
Ҫӳлтч хёвел тага пулан ^ухне те, пирӗн пата кнлсе, 
ҫав тусана кӑтартмаст\ Куҫпа пӑхса курма ҫук пулсан, 
ӑспа шухӑшласа пӗлме нула^. Пӳртре тусан пулассяне 
хӗр-арӑм ҫи-пуҫӗ кӑтарта^, пӳрт тавраш де типтерсёр 
тытни, ӑдта-кирлӗ-—унта пӑрахса йанӑ гумтирсем, ӑҫ- 
та-кирлӗ— унта суркаланисем кӑтартаҫҫӗ.

Тусан куҫа кӗрсен, ӳссе-ҫитӗнен йулашкисем куҫ- 
ра ҫӗрме пуҫлаҫҫҫ, хӑйӑр пеккисем шӑййрса суран тӑ- 
ваҫҫё. В ара куҫ виттисем суранланса, кӑпӑш ланса ка- 
йаҫҫё те, траххом валли вырйн хатӗр пула¥. Тусан кёр
се, кантйк пек йака куҫ вю тисене суранлантарса, кй- 
пӑш лантарса йамасан, траххом пактери куҫа лексен те, 
куҫҫу^ ӑн а  ҫуса тасатса к&ларма пултара^. Сурансем 
пулсан, кӑпӑш  выр&неем пулсан', пактери кӗрсе лара$



Те, куҫҫу^ вара Зна тасатса кӑлараймасК В ара дакте- 
рисем куҫра мён кирлине тӑваҫҫӗ. — Лаш а хулне мад- 
тан хӑмӑт ш ӑйӑра^, вара  шӑйӑрнӑ, вырӑна пӳрленте- 
рекен пактерисем лекеҫҫӗ, вара лаш а хулӗ иӳрленсе 
йухакан п у л а !— Тусан кӗни ^ипер куҫ ҫёнӗрен пуҫл а 
са пӑсӑласран ан^ах мар, тӳрленме пуҫланӑ, куҫ тӳр- 
яенесрен те усал. Тусан кӗрсен, куҫ тепӗр хут пӑсӑл- 
са к а й а ! — Л аш ана тепӗр хут кӳлме пуҫласан, хулӗ 
тепӗр хут ыратма п у ҫ л а !— Суха иатӗн^е куҫ пӑсйлни- 
не епир пурте пӗлетпӗр.

Суха г.атӗн^е ҫыя ӗмёрех п урӑн м ас! Пӳртри ту
сан ҫинцв ӗмӗр п у р ӑ н а ! Вуртри. тусана тасатассине 
кадасан, вара  хирёҫ ҫапла туиса калаҫҫӗ: «Ёҫлекен 
ҫын тусансӑр ӑҫтан пултӑр», теҫҫӗ. «Ӑҫтан пултӑр» 
тенипе ан^ах тата  тусанни тасалма пӗдмест.

Шурӑпа хура.
Пирён 'ҫӑваш хуш ти н ^е ■ҫас-^асах таса  йапала

на ш урӑ, тедҫӗ, тасамарриве хура, теҫҫӗ. Т ата ҫийӗя- 
ци кӗписем ш урӑ пулсан, ҫынна таса ҫӳрет, теҫҫӗ, ху
ра  пулсан, таса  ҫӳремест, теҫҫӗ. Егеммисене те шурӑ- 
раххисене, саррисене, йуратарах параҫҫё, хурисене йу- 
ратмаҫҫӗ. Туйсен^е- «сарӑ вӑрӑм хӗрсене» ыухтаса 
йурдауҫӗ. «Хура лутра хӗрсене» хурласа пӗтереҫҫё.

Й апала тӗсне кӑтартакан икӗ сӑм ах— шурӑпа ху
р а — пирён ■ҫйвашра '§апа тухнӑ, вёсеяе тасамар пур
рине, ҫукки. е кйгартма тунӑ, ҫын кймӑлне килнине, 
килменнине кӑтаргмалла тунӑ. Ҫак икӗ сймах ^ап а 
тухии ӗлёкрен шурӑ пир туса хура пӳртре, пурӑняин- 
^ен пулса кайнӑ пулмалда. Шурӑ, пир кёписем хйрӑм 
вӗҫнисем ларса хуралса кай вӑ, ҫуса тасатсан, шурад- 
нӑ. Сарӑ. ҫын, хӑрӑм вёҫнисем ларсан та, питех с&н- 
ран кайман. Ҫынни те хура пулсан,— хйрйм та  хура
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таи—ытла илемсӗр пулиӑ. Ку рухнежи ҫамрӑк жӑрӑж 
ҫйнце пурӑвса курман, ваттисем астйваҫҫӗ пуяӗ. Х ӑ - 
рӑм ҫин^е пурӑвса курман ҫы наа тасана тпурй тени, 
тасамара хура тени, аила мар пек туйӑнат пул?. Ӗлӗк- 
хи саманара хӑрӑм ҫин§е пурӑннӑ ҫыннзӑн апда кала- 
аи пит выр&нлӑ пулвӑ, урӑх тёсдӗ калама майӗ те 
нулман.

Ҫын пёлни, вӑл мёв тӑвасси, мӗн • каласси, увӑя 
кӑмӑлне к.айни—вӑл мӗн курянпе мён илтнин-§ен пу- 
лаҫҫё. Илтнипе курнин^ен пуҫне, ҫыв ӑсне тӑваканпи 
ҫук. Етем йӑхӗ ҫёр ҫин-§е 20 мёдйун ҫул пурӑнаЕ  Ҫа- 
вӑн^ул пурӑнса, вӑл йулашки 50 сул'хуш ш ин^е ав^ах  
•§ир тавраш  пактерисев^ен пулассине лӗлме вуҫланӑ, 
пактери ҫук тасана, $ир ан пултӑр тесе, тытма пуҫ- 
ланӑ. Вӗренмен ҫын пактерине, пактери ҫук тасана 
ха.$ пёлсе ҫитеймея. Вёррннӗ ҫы нсем дн^ах вёсене пӗл- 
се ҫитнӗ. Вӗреннё ҫын иёлнипе унӑн кӑмӑлӗ те пелнё 
ҫёртех, 'р р  пулмалла мар тасан а тытас килнийех. Унӑв 
еӑмаххи .е  хӑйён. Вӑл цир иулмалла мар тасана „хё- 
сӗр“ тесе каланӑ йацӗпе пӗлтерет.. «Хӗсӗр» тени ла- 
тинла з^егШз тени пулаЕ. Таса тес вырӑнпе, хӗсӗр те 
ни пактери ҫук пулса, ё р р м е  пултараймасӑр, ■рре ту- 
-маннине цӗлтерни пулаЕ Етем йӑжё ҫуралса х М  ёмӗ- 
р ӗ н р  ӑсне ҫитёнтерсе пыни уйрӑм етем ҫуралса хӑй 
ём ӗр б в р  ӑсне ҫитӗятерсе пынӑ пек пулмалла пулеӑ.

Алри а ҫа  амӑшне анг§ах пёлет, утакан пулсан— 
нурт тавраш не пӗлет, урамй тухакан пулсан— урам 
тавраш не пёлет, |с н ё  ҫемӗк ытти ҫӗре кайса— ытти 
йапалана пӗлет, вӗренме кайса пысака тухсан— тёнҫе 
яурӑнӑҫне пӗлекен пулат. Пӗе§иЕкб ■ҫух ,етем— ама а -р  
унтан—йал а р ,  йулашкнпцсн— т ӗ н р  а р  пулаЕ Тёнг 
$е пурӑнӑҫне пӗлекен ҫынпӑн $ӗлхи хӑйӗн, ӑс кӑтарт- 
ни хӑйён; йал ху ш ш и н р  халӑхпа пурӑнакан ҫыннӑв 
§ёлхи хӑйӗн, ӑс кӑтартни хӑйён; хура п^ртри ҫыннӑн
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|6лхи  хӑйӗв, ӑе кйтартни хййӗн. Т ё н |е  ывалё ҫир 
пулмалла мар тасана пёлет, Вал ывйлӗ ҫын кулмалла 
маррнне пёлет, хура пӳрт ывйлӗ тасана щ урӑ тех, та- 
сахара хура тет. •

Ваттисем.
Авалхи ҫын ваттисене итлесе, халйх тунине туса 

пурӑняӑ. Цир тавраш  пулсан, мёнте пулин ҫётнӗ нек
ая  пулсан, йумйҫ патне кайнӑ. Йумйҫ тёрёсснпе пёлсе 
пёр ^ире те тӳрлетмен, пёр ҫӗтнӗ йапалана та  туиса 
паман пулё. Такҫантан пёрре, тёляе пулса, йумйҫ ка
лана пек пулнй та, вар а  йумӑҫ пёлнб пек нулей. 
Темиҫе пёлменнисене никамта валаман, пёрре пёлнё 
певкине пурте каланй. В ара пёр пёлмен, тепёр пёлмен 
патне «йумйҫ» тесе кайнй. Йумӑҫ пёлнене илсен— вйл 
пёфйк ҫын, ун патне халйх пынине илсен— вйл пысйв 
сын. Етемён йш вйркасан та, хёпёртемелли пулсан та, 
вйл п ӗ р е н  цйтаймас!, ун латён^е тепёр ҫын пулас пу
ла!. Кир.хё ҫын килте йулмасан, йна урӑх ҫӗре кайса 
тупас пула!. Теприн 'р р ё  те йш вйркани ■дул ҫук, 
ҫётнӗ йапали те куҫҫул, йухтарнине тймас!, вйл ҫахап 
йумӑҫ патне кай а!. Йумӑҫ валани ^ёре патне пыра!. 
Т)?ре патне пынине курасшйн, ҫын ёҫкӗ ҫикӗ тӑва!, 
ларма кай а!, пасара пасар курма кай а!, пёр-пёринпе 
хурйнташлй пулат, халйхпа пӗрле пурӑнма тйрйшат. 
Пӗрле пурйнассине ш ы раса етем ывӑлё пёрле пурйнма 
темщ-е тёслӗ май тупса кйларнӑ. Темиҫе тёслё майсен- 
§ея пӗри— йумӑҫ патне кайвн. П ире ҫуратса пултарнӑ 
ҫынсем йумӑҫпа куҫа-куҫйн дарса ■ҫ&ваш сймажде ка- 
лаҫнӑ, $йващ $ӗлхипе пупленӗ.

В атӑна йумӑҫ калйни; пӗрле ӗҫнё-ҫикё туса, '§ӳк- 
оеэх рӳклесе, ваттисене асйнса $йваш йӗркисене туни 

-^ӑваш  халйхне пултарнй, вйл сапаланса кайасраа 
йна тытса тӑнӑ.



V Пёрре а'да ки п к и я р н  ӳссе Тухнӑ, ҫын, тепӗр хут 
а к  випкине кӗрсе выртмаст. Д н р х  вал ҫ а п а х т а т у м -  
ВДсёр пурйнма пултараймасЕ Куҫ уҫӑлнӑ ҫын йумӑҫ 

? хупршне й&вйҫ кутне кайса «ҫы рлахтарм асЬ. Ан^ах 
ҫапАг та  викамсӑр, «йумӑҫ йеккисёр» вал пурӑнмасЕ 
Пӗлмеи ҫын тепёр пӗлмен патяе «йумӑҫ», тесе, кайнӑ. 
пев,Д&л тепёр вёрениӗ ҫ-ын патне кайса «пысӑк», те
пе, «тҫапаТ ».

^йваш  халӑхё лулса пыннпе Йумйҫа кайассн те 
пулнй, -дӳксем $ӳклесси те пулнӑ— ун пекксёр вимёс- 
керсӗр нийепле халӑх та пулман. Йумйҫа кайас в 3ҫне 
ан$ах тӑрса йулсан, $ӳк ҫӳкчес вёҫне ан^ах тӑрса 
йулсан, пурӑнӑҫа нумайах тӑваймӑн. Перле пурӑннн 
паха пулкӑ, пёр-лӗрин$ен ырӑ курни хаклӑ, пулнй. Ват- 
т е с р м  каланӑ: «нумай пӗтет, сахал ҫитет, пӗрле щ -  
рӑпниге мён ҫитет», тенё.

П ӑртак вӗреннӗ пек пуднй ҫыа «кӗпаяе* анцах 
курат, «йшёнряие курмасТч В ара «кӗвиве» тиркесе, 
«ӑш ён рне» те тяркет. Ваттисем «ӑшенрине» курса 
каланй. Етем йӑхяе тытса тӑрлкан ырйдйх ватгасем 
калапипе пирён рйвага умне тухнй.

г Ырӑпа усал,
Йалтн ҫын нӗр-пӗрияпв пбрлешсе, ҫупа хёл 

улйшса пынисене курса, ҫбрӗае пш вӗ, пӗдёцёое сывлй- 
шӗ улйшннсене курса йалти пурӑнӑҫа ы тарайнасӑр 
пурӑнаЕ Йалти пурӑнӑҫ уяйн рукам, йене, шухйнше. 
аӗн тӑвассине, мён калассине, кӑмйла, килннне, ^ёлхи- 
ҫ-Зварне иултараТ-. Йал кйтартншзе тасана шурӑ теии. 
тасамара хура тени, ҫын мухтассипе ҫын хурлассине 
яӗлсе тасана ш тасси  иулнӑ. Йал кйтартнипе траххом 
■ррне пултаракап йбрке нулса н ы рат .. Йалти ыойпа 
Йалти усала йал тйваТ', йал кйтартаЕ Йалти пууйвйҫа



уййрмасӑр пӑхсан, усал та  ырӑ та  темелле мар. Уйӑр- 
са, ырӑ, кӑтартнӑ, й е в р н  пӑхсан, ырӑ темелле, усал 
кӑтартнӑ йев^ен пӑхсан, усал теыелле. Й ал ывӑлӗ йад 
тн пурӑнӑҫа уйӑрса пӑхыасЕ йалтк ы рӑпа йалти уса/а 
налламаст. Вал вӗсеве иалла&аи пулсан, хӑй те вэда 
йалти ҫыатан пысӑк п у л а !

Ҫара куҫа курӑныи тӗн рн е . пблеэден, пысйка ве- 
реанӗ ҫывсем те луир тавраш не тёрёссипе дёлмен. Йак- 
тери пур тён^ене уҫсан, в ар а  етеи иелни пит пысӑн- 
лавнӑ. Етем ӑсне тӗн^е.нурӑнйҫне дёлни пы сӑклата! 
Д ё р к  йалпа пысӑв тён^е хушшн сарлака, йал пуд- 
тарнӑ ӑспа тӗн^е пултарнӑ ӑс хушши пысӑк. Аса пы- 
сӑклатас тесен, пӗряк йалтан иысйк ҫут-ҫанталӑка ту- 
хас пуяаЕ В ара йалти ы рӑпа йалти усала пӗр-пӗрян- 
■рн уййрса, ыррине йышӑнма пулаЕ усаллине сирке 
пулаЕ

Ваттисем хӑйсем пёлнё таран, Вал пудтарна ӑс 
ҫитиё таран $ӑваш  халӑхне пултарса пирён пата ҫи- 
тернӗ, йалтн ы рӑпа йалти усала пёр-пёрин'рен уйӑрма- 
сӑр пире парса хӑварнӑ. ^ӑв аш  кӗневи пӗтнӗренпе 
ваттясем йалти йсран пуҫне урӑх ӑса пӗлмен, хййсем 
дёлнин^ен пуҫне халйха кӑтартма пултарайман.

^йваш ран пӗр ҫын пулнӑ, П ӑва ҫынӗ, И ван Йа* 
кйлр йатлӑ ҫын. Вӑл тепле май тупса пысӑка вёреннё, 
■ҫйваш кӗнекине ҫёнӗрен кӑларнӑ, 'ҫӑваш ҫыннине ҫут- 
та  кӑларас ӗҫе пуҫласа Ёанӑ. И ван Й акӑл^ ха.р те пу- 
райа¥, ха% ӗнтё ватӑлнй. внҫӑллй-тутӑлдӑ, тенӗ пед, 
йудашки кунӗсене пурӑнса ирттерет. Иван Иакйдр ту- 
нй пысӑк ӗҫе х а ^  епир пӗлсе ҫитерме пултараймаст- 
пӑр. Вӑл тунӑ ӗҫ ҫинрен, епир илтмесёа те, хйҫҫан та 
пулин |ӑ в а ш  халӑхӗн историйё каласа вӑтартё.



Кӑмӑм килт.

Ӑсран пуҫис ҫынна кӑтартаканни кӑМ ла кйлйй 
\йур . Пулан $ухне те ҫын тӑвас ёҫе ҫёнёрея- пуҫяе 

ватса, шух&шласа, тумаст, кӑмӑла килнӗ пек, тӑва¥. 
Йал ҫыняи хӑй пурӑнӑҫне ҫёнӗрен ш ухӑш ^аса кӑлар- 
м рй , ҫыы тункне курса, ҫыи хыҫҫӑн кайса пурӑна^. 
Йал туни унӑн кӑмӑлё ҫӳмне иырса еыпйна^, йна Еӑ- 
тартакагг хатӗр пулат. Вара ҫав хатёрпо ҫын хӑЙ 
ёмёрне пурӑнса ирттерет. К ӑм 1за кялнвне ҫӗнӗрея шу- 
хӑшласа кӑларасси ҫук, вӑл ҫын з ш ё и р  хатӗр. Йалти 
ҫынвйн кӑмӑла кйдня пит вӑйлӑ, вӑл пётём ҫынна 
тытса тӑра¥, пётём пурӑвӑҫа, ӗҫе тӑвасспне, ӑса ты- 
тасснне, ,§3дхе-ҫӑварпа калассине хӑй йенелле турта^, 
хӑй астарнӑ, пек тутара^. Йал ҫыннин кӑмӑла килии 
малта пират, ӑсӗ кайра пырат.

Траххом 1ирне пултаракан йӗрке кймӑла килни- 
ио пулах, ж  кӑтартнипе мар. Мунра кӗвӗ рух щыв 
каткине алсено пырса $икни, пӗр алшӑллипе пур кпл- 
ти ҫые вэӑдни ӑс кӑтартвяпе мар, кӑмӑла килнипе 
пулаҫҫб.

Вбреннӗ ҫыннан кӑмӑла килекеннисем урйх,— ӑса 
ҫутатнӑ, ҫемӗн кӑмӑла килекенвисем улшӑяса пыраҫҫё. 
Вёреннё ҫ ш н й я  кймӑла килекениисем— траххом пул
малла мар йӗркесем. Пблмен ^ӑваш ӑн кӑмӑла кнлекеи- 
нисем— траххом пулмалла йӗркесем. 'фипер куҫлй %&- 
вагоӑн "ррб анцах ҫук— ■ррб пулассн ун ӑшёнре да
ра?, ҫамрӑкранпа ун кӑмйлб ҫумне пырса сывӑннй, 
траххом ■ррне йышйнас хатбр пулнӑ.

Школйпа кёнекесёр пулмасШ.

Кӑмӑла килес таран кӑтартоа пӗлтерокенни хтц, 
|й ваш  хушшнн^е нимӗн те ҫук. Траххом ҫин$ен х а$



егшр унта-кунта пер сймах— ик сӑмах илтнине 
пёлетпёр. Илтннне ҫавйнтах шанса кайатпӑр. 
реххи токтйрсем каланй пур. Ан-рх то.кчӑр каланй. 
пер куҫлӑ, ҫыи хйлхнне кёмест,— 1р п е р  куҫлӑ ҫын 
тӑр  патне каймас?. Токтӑр патне пӑсӑк куҫлӑ сын пы
ра?, токтӑр лӑсӑк куҫлй ҫы яна кала?. П ӑсӑк куҫлӑ 
ҫынян тата хӑйне а н р х  пёлет. Вӑл р п е р  куулӑ ҫьга 
патне кайса: «токтӑрсем ҫапла калаҫҫё, ман нек ух- 
мах ан пулӑр, куҫйрсене пасса ан  йарӑр», тесе, вала- 
мас?. Траххом пӗтесеи р п е р  куҫа астуса пурӑнассин- 
•ҫен килет. Ҫав р п е р  куҫа астуса пурӑяассине токтйр
сем калапи ахалех пула?— р н е р  куҫлӑ ҫын хйлхине 
кӗмест. Теплерен пёрре р п е р  куҫлӑ ҫы япа тӑ токтйр 
кала? пулӗ те, теплерен пбрре каданияе бҫб пулма 
пӗлмест.

Траххом ҫ и н р н  пӗлни тырй тума пблни пекех 
кпрлб. Суха патне епир, ытти ёҫе пӑрахса, кайатпйр. 
Траххом с и н р я  пблме пирбн ҫавӑн пек вӑхӑт тунао 
пула?. Пбрре те пулин, вйхӑт тупоа, аса пуҫтарса, 
хиухаднласа илес пула?. Ҫавлн пек шухӑшлаттарма 
ш колапа кёнеке а н р х  пултараҫҫб. Х а^  пирён школӑ- 
с е н р  траххом ҫ и н р н  вӗрентмеҫҫё, халӑх кӗнекене ал- 
лине тытса та  курмаҫҫё.

Туипер куҫлй ҫын.

А ха^ килнё йапалана епир питех шутламастпӑр, 
укҫа панине ан$ах шутлатпӑр. Тепёр ахал, килнб йа- 
пала вырткаласа ҫӳренӗ ҫёртех р ӗ т е т - ӑ н а  пуҫтарса 
хурасси ҫук. К уҫа та епир укҫа парса илмен те, ӑна 
та  питех шутламастпӑр. Пйсйлса ыратма пуҫласан, тин 
аса  илетиёр. Куҫ курми пулсан, пбтсе ларсан, ӑн а  те- 
мён пекех ар л л ласа  у с р а с р  те, ҫук, вйхӑт иртнб пу
ла?. Таҫта кай са та, тембн парса та  ҫёнб куҫ лартта- 
рас ҫув!
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Шейк. куҫлй ҫыи.

Теприн вйтӑр ҫул ытла куҫй пӑсӑдма пуҫланй. 
Куҫё пётес патне ҫитнӗ, пуҫне каҫЯрткаласа уриеемпе 
такӑнваласа ҫӳрет. «Ҫук-ха, ыратмас? ха», тег. Ы рат- 
ма пуҫласан: «темёскер п у л р -х а , п а й а в р е н  -риерех- 
р -х а » ,  тет.— У вӑа йӑхйа^в' асламӗшёсем пӑсӑк кууди- 
сем пулнӑ. Вӗсен^ен амӑшне аервё, амӑлпӗнрн— хай- 
не. Авланнй р х н е  плее хёрӗн куҫӗ "рперех пулнй. 
Кайран унӑн та куҫӗ пйсйлнӑ, а$исен те пйсӑлиӑ. А^и- 
сем сӑнсӑрланса кайнӑ, куҫӗсемпе мӗЕӗлтеттерсе пӑ- 
хаҫҫӗ. Уссе ҫитвбрех хёрсем, вӑтанса, ҫын патне тух- 
масйр лараҫҫӗ.— '^ипср куҫа астуса пурӑвассисене, ас- 
ламёш ӗаҫеа пуҫланса кайнисене каласан, пӑсӑк куҫдӑ 
ҫын питех нлтлесшён мар. «Пирён вӑл такҫанах- 
ҫке», тет.

Пйсӑк куҫлӑ ҫын хай пӑсӑккине ҫынна пӗлтерес- 
шӗн мар. Тепри тача хйй пёсйккине хӑй те пёлмест. 
Мӗншён тесен пӑсйлма луҫланӑ куҫ малтан пӑсӑккинв 
палйртмас?,— пӑхма куҫ р м е р р х  пек. Ҫ авӑана п»рён 
■ҫӑваш хушшшфв никама та шанма ҫук. Х алӑх нумай 
ҫёрге пит астӑвас пула?. Ш колсен^е, касарм ӑсен 'р  
траххом р с а х  йерет.

Пйсӑк куҫлӑ уынна ал панисем, ӑн а  ■ҫуптуяпсем, 
вӑл пырса тытнӑ алйк хйлйнсем, курка аврисем, тутчр- 
сем, алшӑллнсем, «йра куркисем. тумтир таврашсем, 
кёпе аркнсем—-пурте траххом ■ҫнрае йертсв * йама пул- 
тараҫуё. Аҫга йерессине хамӑр та пёлмелле мар. Ӑҫта 
пына, ҫавӑнла траххом йерессине астуса уӳрес пула?.

Т^ипер пуҫпа пйсак куҫ.

Куҫ пёрре пӑсӑлса кайсан, ӑна тӳрлетессп пит 
усал. Тепёр ҫын ҫияе тӑрсах тӳрлетые тӑрйша?, сыв-



лӑх ҫуртне те кайса вырта?, кастарса та пӑха¥, ҫапах 
кайран-кайран куҫсйр пулса лара?. Еуҫсӑр пулмасан 
та, пӑсйлса ан^ах ҫӳрени те пит канҫӗр. Ё ҫе тухсан, 
пйсӑк куҫлй ҫын ытти ҫы япа тан ёҫе тӑваймас?, кан- 
лӗ Т)ух— ҫынпа тан ырй курса савӑнмас?. 'Ҫцдер куҫа 
астуса пурнасси те ахалех пулмас? те, ҫапах та  пӑсӑк 
куҫпа асапланса пурӑнассни^ен шутласан, вёл нимён 
те мар. г1)ипер куҫа астуса пурӑнасси тасана тытса пу- 
рӑнни пула?. Т асаҫа  тыгса пурӑннн куҫ пӑсӑласран 
ан'дах мар, ы т ти в р н  то ырё. Тепӗр 'ҫух тасарах пу- 
рйнас тесе ёҫне ытларах та тумалла пула? пулё те, 
ав^ах  апла ытларах туни вырйнсӑр пулмас? вырйнлй 
пула?. Тепёр тесен, ёҫлемесёр кам пурйна?? Пирёп мӗя 
пур ӗмёр ӗҫленипе иртсе кайа?. Ан$ах ҫав ӗҫлесе 
манннеем хушшин^е епир ыррнне те куратпӑр,— ёҫде- 
месен ырри те пулмас?. '§ипер куҫлӑ ҫын вӑхӑ^ӗпе ёҫлесе 
кура?, вӑхӑрӗпе савйнса кура?. Пйсӑк куҫлй ҫын тёрт- 
ленсе пурӑнассине ан^ах пёлет.

Кун ҫутти ;е пӗрре пӑхма та теме тёрат. Куҫ хак- 
не пасар тумас? те, епир ӑна пёлместиёр. Куҫ хакне 
пӗлес тесен, пёр кун та  пулин куҫа хупса ҫӳрес пу
ла?, вара пёлетён.

Туипер сывӑ куҫ,

Куҫӑн тавраш ӗ пур, пурте кирлӗ, кирлӗ марри, 
ытлашши, нпмён ҫук. Куҫ лакймёщ р куҫ улми вырй- 
паҫса тйра?. Малтан куҫа куҫ хупаххисем внтсе тй- 
раҫҫӗ. Куҫ хйрпйххисем тусан кӗресрен, ҫ |п  пырса 
тпвесрен, хёвел ҫутти куҫа йймӑхтарасран сыхлаҫҫё. 
Ь‘УҪҪУ% куҫа ҫуса тасата?, тусан кӗнисене кӑлара?. 
К уҫҫу^ йухни пйхма памасран, «Куҫҫу^ каналӗ» пур. 
Ҫав канал тӑрӑх  куҫҫуз, куҫран сӑмсана анса тӑра?. 
Куҫ хупаххи йӗпенсе пнҫсе кайасран, сёрмеллп ҫу пек-



ей пур. Куҫ шӑрҫи витёр тулти ҫута куҫа кёрсе, пуҫ 
мими патяе кайа$, ҫавӑнпа ҫын кун ҫуттяне, ҫут-ҫан- 
талйка к у р а !  Ҫутйрах пулсан, куҫ шйрҫи пӗ^икленет, 
гӗттӗмрех пулсан,— пысӑклайа^, вара мӗн ^ул ҫутӑ 
кирлӗ, ҫавӑн -ҫул пуҫ мими патяе пыра?. К ункаҫа куҫ 
шӑрҫи малалйа нӑхат, ҫывӑрма выртсан, ҫӳлти куҫ 
хупаххи айне ҫавӑрӑнса тӑра^. В ара ҫӗрле мён те 
пулин куҫа пырса тимелля пулсан, куҫ шӑрҫине ти- 
мест, ацаш мартараххнне тивет.— Ҫывӑрнӑ цух куҫ 
шӑрҫи ҫӳлелле ҫавӑрӑнса тӑни, пё^ик а^а куҫне пӑх- 
ҫан, лайӑх к у р ӑ н а ! Пёлрк а'бан куҫ хупаххи ҫӳхе, 
вуҫ шӑрҫи мёкёлли куҫ хупаххи айён^е тӑни ^ипер 
курӑна^. Ҫывйракан а'ба вӑранса кайнй ■дух, куҫ шӑр- 
ҫи мӗкӗлли малалла ҫавӑрйнса кайни курӑна^.— Куҫа 
ҫӳп кёрсен, куҫ ы ратса ҫынна пӗлтерет, куҫҫул,сене 
йух арса куҫа кӗнасене тасатса кӑларма тӑр й ш а! Ку- 
ҫа мёнте пулин пырса тимелли пулсан, куҫ 'р с р а х  ҫын 
пуҫне тепёр йенелле туртса илмелле тӑБа*, куҫ хупах- 
хисене хупӑнтарса ларта^. Ун пек васкаса тумалла 
■ҫух, куҫ ҫынна пёлтерсе вйхӑла иртермест, -§асрах 
хӑй туса хураЭх Ҫынни, пулас усал иртсе кайсан, тин 
хӑраса кайа¥.

Х а ^  епӗ пӑртак тултан курӑнакавнисене анҫах  
каларӑм— вёсене те пурве те каламарӑм. Куҫ улми 
йшён^в мён пуррисене каласан, куракан нерв пуҫ 
мими ӑшне кӗрсе йҫта пырса ҫитнисене, мӗнле пулнисе- 
яе, ытти нервсемпе сыпйнса етем ӑсне, етем т}унне 
пултарнпсене каласан— тӗлӗнсе каймалла.

Ниме йурами пек пӗ^ӗк пӗр^ёрен, ҫуркунне ^е- 
^еке ларса, етем ■ҫунне савӑнтаракан, ҫукаҫа пултарса, 
кёр йенне тутлӑ, ҫимӗдсем паракан пысйк * йӑвйҫ ӳссе 
ларнӑ, пек, мёлйун ҫулсем хушшин^е, тӗн^е ҫуралнӑ- 
ранпа, пб^ик йапаларан пысӑк, илемлӗ, тӗлӗнмелле 
куҫ пулса ларнӑ. Тепӗр куҫ кӑвак пӗлӗт пек таса, кӗр-

—  31 —



—  32 —

хи ҫӗр пек хура. ҫамрӑк а р  п е к ^ а р ш , ӳссе ҫитённё 
хёр пек астараг, х у р ӑ к а  пек ҫивё^, тискер кайак пек 
хискер, улйп пек вййлӑ, Х ура куҫ к й т й р  й е н р , кӑвак 
«У? ҫурҫёр й с н р . Х ӑй ём ёр ён р , пёрре те пулин, ыта- 
раймасйр пӑхса зарас килнё куҫа курман ҫын; кӑкӑр- 
ти йш ӑ 'ҫёрене кӑларса парас пек, вёри куҫҫз^еене 
Йухтарса курман ҫын; таса р н а  кӑларса парас пек 
■рпер куҫран ытараЁмас&р аӑхеа  лареа куркан ҫын—  
куҫ мбскеррине пёлмест. Йуҫ х а к ё ~ $ у п  хакё, куҫ иле- 
чё —т ё н р  племӗ. Куҫ хакне пёлмен ҫын телейсӗр, 
унӑн пурӑнӑҫб йнса пымас!, кунҫуттиае* вӑл курмас!.

Етем ывйлёсем, етем хёрёсем! куҫа кярли куҫӑн 
хӑйён пур. Е сир пырса йертес тасамара ан$ах вйл 
спрсе Йама пултараймас!. Уяйн р л х и  те пур, ан-рх  
вӑл калаш ш ё пурте пблмзҫеё. Вал тйайлса килнӗ ху- 
нӑха сас кӑларса пӗлтермест хул.ген куҫҫу.^сене йух
тарса макӑраЕ  Пулашӑр р п е р  ку.;а таса  пурӑиӑҫпа 
иурйвма. Е сир тумш в вйл нпиҫанта манмб. Есир пу- 
рйнас баёре куя-ҫуттшге курса пурӑнмалла тӑвё:

Тасатма полни— траххом пулаш не пщпш:

Траххом 'р р н е  пултаракан лактерисем пёр ҫып- 
тан тенӗр ҫы нва куҫҫул» йухнисем ҫ и щ е  пулса, ҫӑвар 
сблехиссм, сӑыса шӗввисем ҫ п н р  пулса вёсем ^ипер 
куҫа кёиипе, йереҫҫё. Н актервсёр пуҫне куҫа тата  ту- 
сансем .кӗреҫҫӗ, Тусан куҫ пӑсӑласрап пактерийӗн йул- 
ташши. Вӗсем иккӗшӗ етем куҫне пРтере'кепписем.

Тусана пурте пёлетпёр, ӑна куҫпа та курма пу
ла'!. П актернре куҫ-яа пӑхса курма ҫук, вӑл куҫа ку- 
рӑнм ас!. Ӑна вурае тесен, микроскоп витёр нӑхас пу
ла!. Микроскоп тавраш не пёлмен сын тыткалама пёл- 
мест, тата. микроскопӗ ҫук. Ҫа-вӑнпа йена шухйшласа 
Пёлес пула!, Аепа шухӑшласз пӑсӑк куҫлӑ ҫын ггур
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ҫӗрте, нал пырса тытнӑ йапала ҫ и н р  пактери цудма, 
пултарассине. пёлес пула?. Ш сӑ к  куҫла ҫын тавраш ёк- 
■§ег вйл пырса тытнӑ Капала ҫ п н р  пактери пула?ех. 
Хау-йр пёдекен нӑсӑк куҫлӑ ҫын пур ҫйрте ан$ах мар, 
пӑсйв куддӑ ҫыя ҫук пек $ухне те пактери пулма пул- 
тарах. Мӗнгаӗн тесен, пулан цухне те пӑсйв куҫлӑ ҫы я- 
па пёлме ҫук. хйш ҫухне вал хӑй ййейккине хӑй. те 
пёлмест. 'рӑваш ран “траххом ’р р ё  тасалса -пӗтерен, 
■ҫйвашра вӑл пуласса пула?—ҫавна шухйшдас пула?, 
^ӑваш  пур ҫ.ӗрте, пйсйк куҫлӑ ҫын ҫук пек пулсан та, 
траххом пактери пуля > пултарат. Ҫапла траххом пакте
ри пулассине пур й е н ^ н  те шухйшласа нлни тасатас 
йапалана тасатмасӑр сиктерсе хӑварассинцен пулӑша?. 
— Туйа кайса, хятре ҫи-пуҫа, «таса» тумтирсене халӑ- 
ха  кӑтартса мухтава тухни траххом пулассине ^арма 
пултараймас?. Ҫын курмалламар ҫбрте выртакан ҫытар 
шгҫёсене, килти алшйллисене, курка аврисене, алӑк 
хӑлӑпсене, ытти траххом ^ирне йертес йапаласене та- 
сатыи траххом ■ррне ■ҫарма пултара?.— Траххом— пи
рён тӑтм ан . Куҫа курӑнса тӑракан тӑшман ун пекех 
м&р, куҫа курӑнманни пит усал. Вӑл пӗлтермесёр иыр- 
са ҫыртаван йытӑ пек. К уҫа курӑнмаст пулсан, ӑспа 
шыраса тупас пула?. Ӑс пек ҫ и в ӗ ^ и  ҫук—вӑл йапа
лана виттёр кура?.

Тасатас йапаласене, каланй пек, пӗтемпе шухӑш- 
ласа илсе пуҫтарсап, алпа тытса ласатас умён, тата. 
икӗ тасана— ҫын кулналламарине, р р  пулмалламарри- 
не— аса илес пула?: ■ҫир пудасран гр р  пулмал >амар 
тасана тӑвасеине шухӑшласа илес пула?. Ҫавӑнпекки- 
сене шухӑшдаса илсен вара тин алпа тытса тасатма 
дуҫлатӑа.

, Траххом р р н е  тӑваканни «темёскер» мар, ку- 
райман ҫын сӑмах кадаса пултарни мар, хамӑр г вк 
дурӑнаван чӗрлӗх. пит вӗтб, куҫа вурӑнми •ҫӗрдӗх. Вӑл



цярӗн куҫа лексе, хӑйне пурӑнма май т у п а !  хӑйне 
' кирлӗ апата тупа¥. Пире усал тӑвассине-мӗнне пёлме- 

сёр, хӑйне кирлӗ век пурӑна?, ҫкйет, ӳсет, ӗр^ет. Ку
да курӑгнми ҫӗпре п ӗ р р с е м , пактерисем, хӑыла шывӗ- 
пе салат ӑсли ҫинце хӑйсем валли май тупеа, апат 
тупеа ӗр р ен ӗп ек , траххом пактери пирӗн куҫра пурӑ- 
наг1\  Ҫёпре ҫине хуранти вӗресе тйракан шыва йарсан, 
ҫёпре пиҫсе вилет, ^уста пулмас^. Ҫӗпре пулнӑ ш гр е я е  
лайӑхрах шывпа, му^алапа ҫусан, п и р е  тӗпяе йулнй 
ҫёире йулашкисем тасалса шывпа йухса кайаҫҫӗ —п и |-  
ке тасалса йулай...

Т)ир пулмалла мар тасана икӗ тёрлё тума пула?. 
Пӗри— тасатас йапалана хурана йарса вёретсе, пакте- 
рисене вӗлерме пула*, тепри— шывпа ҫуса тасатма пу
ла*. Вёретсе тусан, пактерисем вилсе пӗтеҫҫӗ, вилсе 
пётнё пактерисем вёретнё йапала ҫин^ен кайыаҫҫӗ. 
Ш ы впа ҫунипе пактерисем пётмеҫҫӗ, ҫунӑ йапала ҫин- 

;  г§ен ан^ах кайаҫҫӗ. Й апала ҫинце ■ҫӗрӗ (ёр'§еме пулта- 
ракан ) пактери ҫуккипе вилсе пӗтнӗ пактери пӳрри пё
рех— ■ҫир пулмас*. Вёретсе пактерисене вӗлерни ш ав- 
■Ҫӑклӑ ■рр пулмас*, шывпа ан ^ах  ҫуни ун пекех шан- 
ТЗйклӑ мар— ҫунӑ йапала ҫинре пактерисем йулма пул- 
тараҫҫӗ. Ҫ авӑнпа ҫунӑ ^ух супӑп, кирлӗ. С упӑ^ хытса 
ларнисене ҫемҫетет, супӑн, кӑпёкки тасамарсене хйй 
ҫине идет. В ара шывпа ■ҫӳхесен, супӑр, кӑпӑккипе пӗр- 

. л етасам ар сем  те йухса кайаҫҫё. Ҫунӑ. йапала тасалса 
йула*^

Ӗ л ӗ к —авал, хура пӳртре пур&ннӑ зух, хӑрӑмлап- 
са койиӑ та^ка  пир кёписене ҫуса тасатма хёй пулнӑ. 
Ҫав хӗн пулни пирӗн хӗр-арӑмсене ҫӑвас йапалана ху- 
ранта, кёл йарса, вӗретме вӗрентнё. Х уранта кӗл йар
са вӗретни пактерисене те вёдерет, кёпесене те шурӑ 
тава*.
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Вёретсе ҫуна р р  пуласраи ытла та ырӑ. Ан^ах 
нирён "ҫӑвашра тасамар йапаласем кӗпе хуранне кёрсе 
^кедон , яумай усал тӑваҫҫё.

Питсене, дргсене ҫума таса шывпа суяӑн> пеккин- 
&ея ыррц ҫук, Ут-тир тазраш  таса шывпа, еупӑорс 
ҫусан, *§1шер тасалаЕ  Ал ҫинде 'ҫӗрне хушшисем, пнт 
ҫшгре вуҫ кӗтесснсем тасаласш ӑн ыар. Ҫунӑ т;ух ҫавӑя 
пек ҫӗрте тӑрса йулассисене пӑхарах  парас пула'?.

Й апалана тасатма пёлни— пысйк ӗҫ, вӑл траххом 
пулассине $ара¥.

Ш ыв тени—тасатакан йапала. Тасатакан йапала 
хӑй тасамар пулсан, ӑҫтан вӑл таеатма пултартӑр? 
Мунцара каткари шыва пурте аллисейе пырса 'рк еҫҫб  
—ҫав щыв ӑҫтан таса пултӑр, ӑҫтан тасатма пултартӑр? 

Ҫӑвара сыяса нлнӗ шыв тата  ӑҫтан таса пултӑр? . ^
Ҫынна кирли еывлӑш пур. Сывдйшсар епир.ЗО '

мянут та  пурӑнаймастпӑр. Епир еывлӑш ӑшён$е, пулӑ 
шы'вра пурӑнна пек, пурӑнатпӑр. Еппр ӑна ҫуралнӑ,- 
ранпа вйлещ ен, ҫёрӗн-кунӗн, пёр минут ^арӑнмасӑр, 
хамйр ӑш а сывласа ялетпӗр. Вӑл пирӗн куҫа, ҫйвара, 
сӑмсаяа, хӑлхана кёрет, пётӗм йуна, пётӗм ӳте сарӑл- 
са витӗр ҫ а п а !  Ҫав сывл&ш таса пулас пула^-шп, таса 
пулас пулмаст-пы? Ҫавӑн пеккпне епир шухӑшламасиӑр. 
Урайсене шӑлнй т)ух пӳрт тулли тусансене вӗҫтерсе 
тултараҫҫё. Тумтирсене ҫавӑнтах, нӳртрех, силлеҫҫб,’ ' 
Урайсене шывпа ҫуса, лӑлланса выртакан тусансене 
дуҫтарса, тула кӑларса тӑкасси ҫук, тумтлрсене тула 
илсе тухса силлесси, шаккасси ҫук.

Нумай пирӗн ■ҫӑвашӑн пӗлесси, пбдессищ рн ытла 
пуҫпа шухйшласси.

Т аса пурӑнма пёляи— пысӑк ӗҫ, вӑл траххом пу- 
ласоине р р а ^ .  Унейр пуҫне траххома 'раракш ни ҫук.



:: Йулаштнщен халат.
' , Х ӑй кӗнекине ҫётерсе, тӗттёмре пурӑнма пуҫлаҫан, 

ур ваш  халӑхй ыття халӑхсен^ен кайа йулнӑ. Траххом- 
-^рйн ан^ах  мар, ыттин^ен те вӑл кайа йулнӑ. Траххом 
’ хӑй тӗллӗн ^ир ан^ах. Вал пулса пынине нлсеи, вӑл 
^ӑваш  пурӑиӑҫӗ татйвки пула!. Ҫав татйк ан нултӑр 
тесен, цӑваш пурӑнӑҫне тӳрлетес пула'?.

«Ӑслӑ пулнӑ ҫав», теҫҫӗ, цӑвашран ды сӑка ве- 
реннӗ ҫынна асӑнсан. Ӑслӑ пулса, килтя ёҫе пӑрахса, 
.вёренме кайакан ҫын сахал. Ун пек такҫантан пӗрре 

^-нулас сахала лӑхсан, халӑх ҫутта тухасси никҫан та 
•,-ӳ пулас ҫук. Тапёр йен$ен, сём-ухмах та  сахал. Ухмах 
' вЬронмешшпе те халйх ҫутта тухассн ^арӑн са тймаст. 

Д’’.'Халӑх ҫутта тухас йен^ен-такҫан  пулас «ӑслӑпа» так- 
4-^гҫан пулас «ухмаха» ш ута плес пул мае?— вёеем сахал, 

•т рйтам ҫынна илес пула?— вӑтамми нумай, пӗтём хал&х. 
«Ӑслй» ҫын тупма май ҫук пек ҫёрте те пш раса тупа?. 
„У хм ах“ ҫын тупма май пур. ҫёрте те шырамас?. В а
там ҫын май ҫук ҫӗрте шырамас?, май пур ҫӗрте тупа?.

Х алйха ҫутта тухма блёк май иулман. Ҫав май 
, х а .р е  ҫукрах. Май ҫукки ёдёк яумай пулнӑ. Пурте 

вӗсем пёр-пӗриппе тыт&нса, пёрне-пӗра пултарпӑ. 11ӑр- 
так ӑс ҫитменни те пулнӑ; килти ӗҫ, йуласси те; кӳ~ 
рещеем мӗн каласран ^арӑн са  тйна те; йалти пурӑнӑ- 
• ҫа йтарайм асӑр хани те; вёреннб ҫын ашшёсене пйх- 
мас? -тени те; ды сӑва вёревсе кӑтартса нараканни пул- 
мании Л . Ку §ухпе самана урӑх. Дӗр-пӗринрён кур
са  веренес тскеннисем нумай. А.ту,ах ҫадах  та  вӗреиме 
май ҫ у ^ ;ӳ к ҫ а  ҫукки хуяла?, яурӑнӑҫ ҫнтменпи пӗтерет.

Мадашне халӑх ҫутта тухассн халӑх луйантарах 
пулвнн^ев Еилмелле. Х а^хи  пек ҫук«и ёмёрех нулмё 
те, пурӑнӑҫ йуеанма клрлӗ те, ҫапах та, ёлёкхи дек 
пурӑнма, пуҫласав та, халйх кирлё таран ҫутта тухассв
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пулас ҫук. Блёк те пирён халӑх пуйан пудман, пуйан 
пулса, ытти халӑхсемпе тан ҫутта тухман. Теплереи 
пёр пуйан пулнине шута илме ҫук. Теплерен пёр пуйа.н, 
пёр ӑслӑ, пёр ухмах халӑх пурӑнӑҫне улйщтарма пул- 
тараймас!. Х алӑх пурӑнӑҫне улйштарассн, йусассК 
ҫутта кӑларасси вӑл вйтам ҫынтан килег. Ппрён вӑтам 
^ӑваш  иуйан.никҫанта пулман.

Укҫасйр вёренессине курман ҫьш пёлмест. Так- 
ҫантан пулап «ӑслӑ» вёреннӗ цух ырап ҫийес ҫӑкӑр 
татвине -тупасшӑн йут хула урамӗ тйрӑх ӗҫ ш ыраса ҫӳ- 
ренине никам та пёлмест. , ,,

Пирён умра халӑх ҫутта тухас шухйш нулсанр 
пирён умра халйх пуйантарах пулас шухйш пулас пула!: 

Мён туса пуйантарах пулас, мён туса пурӑнӑҫа, 
йусарах парас? Сутӑ тйнакан ҫын самайтарах пурйна!.' 
Пирён 'ҫӑваш халӑхё кӳрёш халӑхпа сутӑ-илӳ тӑваТ 
пулсан, тепӗр сӑмах-^ё. Пирӗн усламҫӑсем хамӑр ' р -  
ваш хушшин’йе ан^ах сутӑ, тӑваҫҫӗ. Апла сутӑ, тунн 
пӗр хутаҫран тепёр хутаҫа куҫарни ан^ах, халӑх пу- 
рӑлӑхне хутшӑптармас!. Ы гти халӑхӑн прк, пирӗн 
халрӑкеем, савйтсем ҫук. Ку йеггҫен те халӑха пайта 
пулассп ҫук. Мён пурри те пирёп цйзашйя тыра туни 
ан^ах. Тыра тӑвасспн^ев пуҫпе урйх йенцев пурӑнйҫа 
йусамалли ҫук пулсан, ҫав тырй, тӑвасспне, тырй ҫине 
шанассйне пахас пула!. Ҫӗртен ытларах илессяне щу- 
хӑшлас пула!. .•*■

Ку т а р а н ^ е я  ҫёр халйха хМ  яарас тенине ан- 
ҫах панӑ. Ҫын, пуҫёпе шухӑшласа, хййне кирлӗ таран 
ааессине ялмен, Ҫёр ^унлӑ йапала, вӑл ахалех пӑрас- 
шӑн мар. Унтан илме лӗлессп пур. Илые пӗлсен, халӑх 
ыур&нйҫӗ те йусана!, ҫутта тухасси те пула!.

Ҫӗртек хамӑра кирлӗ таран идеосине кадао пул 
оав, каламалли нумай. Ҫав нумайа калас тесен, тепёр 
кёнеке ҫыраҫ пула!.



'ф ӑ ӗ  калас сймах— ҫӗр ҫин^ея мар, траххом ^ирё 
ҫ н в |^ .  'Ҫёр ҫин^ен. сӑмаххи тухса пыяиде, каламала
т Ж ' .

'■ “Тражхоа ҫин-реи, вӑл, пурӑнӑҫ йӗркйсем пӗрянпе 
пбр#  еыпӑнса пынипе, пулни ҫин^ен,— каласа патӑм.

/  Е п ӗ  ҫырннне вуласа пйхааан ҫьш, лурйнӑҫ йбр- 
киеШ е тепёр майлӑ сыпӑнтарса, траххом 'р р и е  пётер- 
ме пудасбиие пӗлмелле пултӑр.
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