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Ҫёнӗрен ту ҫйнцен вӗрентни.
Ҫ^лте, пӗлӗт ҫин^е сарӑ хӗвел й&лтӑртатса тӑрат. Пӗтӗм тӗн^ене ӑшшвне йарса ҫӗр ҫин^и илемшӗп савӑнат. Савӑнмасӑр та тӳсейес ҫук: йӗри тавра
тӗттӗм хура вӑрмансем, ыӑн улйхсем (ҫарансем),
вӗт шӗгакӗллӗхсем, хӗвел ҫквт,о йалтӑртатса йухакан
шнвсем,— баксем пурте тёпт,еяе илем кӳртсе тӑраҫҫӗ. Улӑхӗсен^е тбрлӗрен-тӗрлӗ тршер, ырӑ шйршӑлла
^е^ексем; шёшкӗллӗхсен^е шӑпт^кеем, т. ыт. кайӑксем туратран турата вӗҫсе вы ласа ҫӳреҫҫӗ; ырӑ,
савӑнйҫлӑ ӑш ӑ куна снссе пбвесен^и пуллисем те
вйййа тухаймасӑр тӳсеймеҫоӗ. Цурте аван, нурте
вьцаҫҫб, пурте савӑнаҫҫӗ!
Ҫаксепе пурне те курса ҫӳлти ӑш ӑ,
вед савӑнса вӗсемшӗн хӗпёртесе т ӑ р а !

сарй хб-

Аетуах хӗвел каҫалла сулӑпат. Анса пынйгемён унйз ҫутти ҫухалса пырат. Тбв^ери илемсем
те ҫухала пуҫлаҫҫӗ. Кӑш т тӑрсан вёсен вырӑпие
хӗвел тискер, илемсӗр йапаласем кура пуҫлат. Ту1*
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сем хушшин^е кплӗшӳсӗр, ту'санпа витӗпсе ларнӑ
хапрӑксем, савӑтсем вурӑиаҫҫӗ. Гӗсеп вӑрӑм, мӑн
тӑрухшсен^еп хура тӗтӗм тухса пётӗм пӗлӗте хупласа тӑрат. Тусем хушшин^ех тата мӑн шӑтӑксем
курӑваҫҫӗ. Ку шӑтӑксен^ен бадьясемпе ҫӗр кймрӑкӗсем кӑларса тӑраҫҫё.
Хӗвел тата ҫаксем хушшив^е ҫӗтӗк ҫатӑк тумтирлё ҫынсене те курат. Кусем ӗҫлекенсем. Вёсен
пи^ӗ тӑрӑх, ҫанталӑк ӑш ӑ майӗпе, тар пухат. Пи■ҫӗсем ҫӗр пуснӑ пек тусанпа витӗннӗ, пӑхма та
хӑрушӑ!
• Вӗсем хӑйсен на^ар тумтиррщӗсемпе, хура,
тусанлӑ пи^ӗсемпе тӗн^ерн илемсепе пӑсса ҫеҫ тӑраҫҫӗ. Хӗвел ҫак наяаласене курсан ыалтан тӗттёмленет, унтан хӗрелсе кайат. ,
Унтуҫен те пулмаст, сасартӑк пур йен^ен те
сават тӑруписем кӑшкйрса йараҫҫӗ. Кӑшт тӑрсан
савйтсен'§ен, хапрӑксев^ен, шӑтӑксен^еи ӗҫлекен халӑх тухса тулат. Хрсҫ^енсем те хӑйсен уй ӗҫӗеене
пйрахса ӗҫлекенсем хыҫҫӑн утаҫҫӗ.
Ӑҫта пӑхнӑ унта, йӗрп-таврах, саплӑклӑ, ҫӗтёк
кӗпедлӗ, ҫӗтӗк атӑллӑ, хура питлӗ оик! Пг§ӗсем
ҫпне п;1хма та хӑрушӑ! Кунб кунӗпе ӗҫлесе ӗшеннӗ
ш ӑм-ш акка араи-арап йӑтса пнраҫҫӗ. Хӑйссн хушшинт,е пӗр савйнӑҫлӑ сӑмах ҫук! Пи^ӗсем ҫяне
пӑхсан йӗрсех йамалла: нушапа ӗҫлени паллах!

Ҫавӑн т,ухлӗ илемлӗ йапаласем хушшинтщ ҫак
мӗскӗн, на^ар, хура ҫынсене курсаи, хӗвел намӑсланса хӗремесленсе кайат, унтуҫен те пулмаст, вӑл
тусем хыҫне пытанат.
Ҫак мӗскӗн, шалкй ӗҫлекенеене хевелрен пуҫне
тата тепӗр ҫын курат.
Ку ҫын хура манахсем тӑхӑнакан кив тумтире тӑхӑнса йанӑ; пуҫӗ тӑрринт,е манахсен шӗвӗр
ҫӗлӗкӗ; ҫурӑм хыҫӗн^е пӗр хутаҫ. Пи^е-куҫӗ, тумтиррийӗсем ҫара тусан! К у ҫын пӗр-пӗр Турра
пуҫҫапса ҫӳрекен ^ийе^уЕ (псаломщик) пулмалла. Пи•ҫӗн^ен пӑхсащ хӑй йӑваш, ырӑ кӑмӑллӑ ҫын пеЕ
туйӑнат.
Ҫулпа пыпӑ 1ухне ӗҫлекенсем патне ҫитсен, вӑл
тисвер сӑмахсем, йатлаҫусем, пӗр-пӗрин^ен кулнисене, тата. намӑслӑ сӑмахсем илтет.
Илтет те, унӑн т,унӗ ырата пуҫлат. Ҫавӑнтах
вара вӑл вӗсене йепле те пулин пӗр-пӗринпе лайӑх
пурӑнма вӗрептес тет.
Ҫак ырӑ шухӑшсемпе вӑл ту ҫине улӑхат те
хӑйӗн ывӑннӑ сассяйӗпе иртсе пыракансене ҫапла
Т)ӗнсе кала пуҫлат:
— „Турӑ ҫапла калат: нуша куракансем, асаплавакансем, пурӑр та килӗр Май пата: Епӗ сире
лӑплантарӑп“ , тет.
Ӗҫлесе асапланакансем, т,арӑнӑр утма, мӗншён
тесен Турӑ сӑмахёсене илтсен есир кйшт лӑпланӑр.
Сирӗн килте те ним савӑнмалли те сук, Унта
сирен на^ар, 'ҫухӑн пурӑнӑҫ а н ^ а х , тет.

Ҫак ҫын патне пӗ^ӗккӗн-пӗ^ёккӗн ҫынсем пуҫтарӑна пуҫлаҫҫӗ. Пурте вӗсем ^ӗререн итле пуҫлаҫҫӗ— леш вӗрентет:
— „Ҫынна, ҫӑлӑнас тесен, икӗ йапала кирлӗ:
^ӑтӑмлӑх, тата йӑваш лӑх", тет.
Унтан вӑл татах малалла калат:
— „Мӗскӗн кӑмӑллисем телей.:ӗ: вӗсем ҫӳлти
патшалӑха кӗрӗҫ.
— Йӗрекенсем телейлӗ: вӗсем лӑплапӗҫ.
Иӑваш ■ҫӗреллисем телейлӗ: вӗсене ҫӗр тнвӗ“ . тет.
Ҫак вӗрентекенӗн йӑваш, ҫемҫе сассине илтсев,
итлекенсем лӑллана пуҫлаҫҫӗ; хӑшин куҫ-ҫулӗсем те
тухаҫҫӗ. Итлекенсем пуҫтарӑнсах, нумайлансах пыраҫҫӗ.
Вӗрентекен калама ^арӑнат. Вӑл ^ӑр-куҫҫи ҫине ӳксе аллисене ҫӳлелле тӑратса Турра кӗл-тума
тытӑнат.
Е у ҫын кӗл-туса пётернӗ вӑхӑта савӑина йунаш арах тепӗр ҫын тухса тӑрат. Ӑҫтан кшгҫӗ ку
Ҫын? Кам вӑл? Ана та ку ушкӑнтан пӗри те пӗлмеҫҫӗ. Вёл леш старик пек курпун мар, куҫӗсем
йӑлтӑртатса ҫунталса тараҫҫӗ. Халӑх ҫине вӑл куҫпе
илмесӗр пӑхса тӑрат.
— „Тӑвансем, йӑмӑксем!— вӑл хӑйӗн уҫӑ сас~
сийӗпе ҫапла кӑш кӑрса кала пуҫлат— „манӑн та
сире сӑмах каламалли пур, тет.— А кӑ есир анҫах
ку ҫын вӗрентнине итлерӗр. Вӑл хӑйӗн сӑмахӗсемпе сире кӑшт лӑплаптар^ӗ. Есир вйхӑтлӑха хӑвӑр хуййхсене мантӑр. Аптуах ҫакйн сӑмахӗсем

сире нуммайтдан лйплантарса пуранёс-ши-ха? Май
тухйш па, унйн вӗрентии сирӗнпе пӗрле хйвйр килкарти патнелле ҫитит^ен кйна пырӗ; есир килелле
кӗрсе кайсан, унйн вӗрентни те сирӗнтен каллах
уййралсй йулӗ. Есир шалалла кӗрсен, сирӗн куҫ умее
каллах хйвйрйн на^ар, ҫук пурӑнӑҫ, ҫӗтӗк ҫатйк,
выҫй ларакан а^йрсем ыакйрни курӑнӗҫ,— есир вара
ку манах вӗрентнине, унӑн сймахӗсене шатах
манса каййр. Халӗ ӗнтё ку икӗ пин ҫул ҫитет, ӗлӗк
Галилейара ^йн малтан ҫавйн пек сймахсем вӗренте
пуҫланй. Икӗ ппп ҫул хушши вӗсем йӗрекенсене:
йӗрекенсем телейлӗ: вӗсем лйпланӗҫ, тесе йӑпатса
цурӑШ)ёҫ. Ҫакйн пек вӗрентнӗ пирки пуйансемпе
вӑйлисем натщрсене хӗсӗрлеме тытйн^ӗҫ. ИереТтӗр—
йӗреттӗр, ҫапах та есир ку тарапт^ен лйпланаимастйр! Ун пек суйа сӑмаха кун т,ухле итлесе пурйнтймйр. Ҫитӗӗнтӗ! Атйр хал, суйана пӑрахса ^йнлйха пёлме ты тӑнар“ !
Ку сймахсеы хыҫҫйн итлекенсем пйлханыа пуҫларӗҫ. Пйшӑлтатса калаҫнй сасйсем илтӗне пуҫларӗҫ.
— „Хйваласа Гарйрку Турра хур тйвакана!“—
тесе кйшкйрат пёр ват ҫыннийӗ.
— „Ан-тивӗр-ха! кйшт итлесе пйхар: мӗн калӗ
вйл пире“ , терӗ тепӗр итлекенӗ.
— „Калаҫтйр, -калаҫтйр! Ан тивӗр йиа“*, теҫҫӗ
кайран нумайӗшӗ,Халйхсем лйплансан ҫак йут-ҫын каллах каласа пуҫлат: „Епё сире ҫӗиӗ Евангели вӗрентес
тетӗп, тет: вара ҫак епё каласа пана Евангели

йӑвӑр ӗҫсемпе нуша куракан мӗскӗн халӑха ҫӑлӗ.
Епӗ сире халӗ ҫӗнӗ т>ӑнлӑха вӗрентӗп. Ҫав 'ҫӑнлӑх
вара йӑваш путексене кашкӑрсем умӗнт,е араслансем пек тӑвӗ; сире хӑвӑра хӗсӗрлекенсем умеете
паттӑрсем пек тӑвӗ“ терӗ.
Сасартӑк ту таврашӗн^е тӑракансем пурте '§арӑнаҫҫӗ, ш ӑпах пулаҫҫӗ. Айӑвран, вӗт шӗшкӗллӗхсен'ҫен, шӑптДк йурланп илтӗнет. Тата ин^ерен-ин^ӗрен урапа кӑлтӑртатса пыни илтӗнет.
Кӑшт тӑрсан ту ҫин^ен каллах сасӑ илтӗне
пуҫлат. Ку сасӑ хӑна ҫапнӑ ^ух пуҫа т>иксе тӑма
хушмает, (Пуҫа тщксе тӑни вӑл никама та усӑ кӳмест). Ку сасӑ ырра, вӑйлӑланма, пӗр-пӗрне йуратма,
усал, кирлӗ мар ӗҫсене пӗтерме (тиркеме) вӗрентет:
— „Мӗскӗн кӑмӑллисем телейсӗр, мӗншӗн тесен
вӗсем хӑйсен ҫук пурӑнӑҫӗпе килӗштерсе тӳрӗ мара хирӗҫ тӑмарӗҫ. Вӗсене ҫӳлти патшалӑх тивӗҫеймӗ: ҫӗр
ҫинтщ тӳрӗлӗх патшалӑхӗнт>ен урӑх нимле ҫӳлти
патшалӑх та ҫук. Хӑйсен нат,ар пурӑнӑҫӗсене курайманнисем, хӑйсен киревсӗр ӗҫӗсен^ен вӑтанакансем
телейлӗ: вӗсем ҫӗрҫин^е тӳрӗлӗх патшалахне кӗрёҫ.
— Йӗрекенсем телейсӗр, мӗншӗн тесен куҫ-ҫулӗсем ҫын вӑйсӑррине, тавлашма хӑранине пӗлтереҫҫӗ. Т)уна лӑплантарасси куҫ-ҫулӗн^е мар. Т)ун
вӑл тавлашупа втрҫӑра ан^ах лӑпланат. Кӗрешекенсем телейлӗ: вӗсем йӗмеҫҫӗ, вӗсене лӑплантаракан та кирлӗ мар.
Йӑваш Т)ёреллисем телейсёр: вӗсем хӑйсене
пусмӑрлассине йӑвашшӑн кӗтсеилеҫҫӗ. Вӗсене нкхӑ-

ҫан та ҫӗр тивмӗ, мӗншӗн тесед ҫӗр тахсаиах вӑйлисемне пуҫлӑхсем аллинт,е. Еуккук, йут йӑвара
ҫитӗнсен, хӑйпе пӗрле ӳснӗ тщпӗсене кӑларса квӑтмаст темелле мар.
Вйёлисем те йӑваш ^ӗреллнсене вӗсем ййваш
тесе ҫӗр парасса кётмелле мар. Хӑйуллисемпе парӑнманнисем телейлӗ: вёсен ирӗкӗ вӑйлй, вӗсене ҫёр
тивӗ.
— Тӳрӗшӗн выҫӑхса ҫунакансем телейсӗр: вӗсем хӑйсене тӑрантарас тесе нимӗн те тумаҫҫӗ.
Турӑ ҫине кӑпа шанса тӑраҫҫӗ. Вӗсем нихӑҫан та тӑранаймӗҫ. Тӳрӗ-мара хирӗҫ пыракансем пурте телейлӗ: вӗсем тӑранӗҫ.
— Хӑна кураймансене хӗрхенекенсем телейсӗр:
вӗсем ҫӗр ҫине тӳрб мара тудтараҫҫӗ. Хӑна хӗсӗрлекене хӗрхенни — вӑл ӑна татах тискерлентерет
Пуҫа касакана хӗрхенни— вӑл хӗеӗрленекене ҫапни.
Пуҫа касакана хӗрхенмепнисем телейлӗ: вӗсем тӳрре
аитрах пӑхӑнаҫсӗ, вӗсене хӗрхенӳ те кирлӗ мар.
— Кплӗшӳ кӳрекенсем телейсӗр: вёсем ҫӗтӗлсе
пӗтнӗ тумтире саплӑв лартса ӑна ытларах ҫётнё
пек, хӑйсен Еилӗшӳпе патак ҫийекене нимӗн те пулӑшасмаҫҫӗ. Еидӗшу кӳрекенсем телейсӗр, мӗншён
тесен вӗсеве Турй ывӑлӗсем тесен, вӗсем вӑрҫма
пултараймаҫҫӗ Варҫа хирӗҫ— вӑрҫӑ кирлӗ, хӗсӗрленине
хирӗҫ— вӑн. Ҫакӑн пек ӗнтӗ хал>хи нурӑнйҫ саккуне.
Кӗрешмелле ^ухне килӗшӳ снижен калаҫманнисем,
кашкӑрсемпе путексем хушшинт^е килӗшӳ ҫин^ен
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калаҫманнисем тедейлӗ. Кирлё-мара хирёҫ тӑракапсем телейлӗ: вӗсене тӳрӗлёх ывӑлӗсем тесе калёҫ.
— Сире вырӑпсӑр хӗсёрлесен, есир тата хӗсӗрленб ■ҫухне хӑвӑр хушӑра пӗр-пӗринпе Еилӗшсе тӳрӗ ҫар ушкӑнӗ туса хёсӗрлекене хирбҫ тӑмасан—
есир телейсёр. Тӳсёмлё, тӳрӗшӗн пулин те, хӗсӗрленекенсем ҫӗр ҫивгҫе Турӑ Патшалӑхне кӗреймӗҫ:
унта тӳрё марпа хёсӗрленине тӳссе пурйнманнисем
ҫеҫ Еёрбҫ.' Тӳрёшён пулин те хёсӗрленине тӳсеймепннсем телейлӗ, мӗншён тесен тӳрёшён ниваиа та хӗсбрлемеҫҫӗ; тӳрёллёх вӑл хййех хӗвел пек ҫутӑлса,
пурин ҫине те ӑшй йарса тӑрат“ .
Ку йут ҫын сӑмахӗсем итлекенсен ^ёрисеяе
вут-кӑвар ^ан (набат) сасси пекех кёрсе вырӑнаҫаҫҫё. Ку ҫын
хӑйён сӑмахёсемпе ёҫлекенсене
ыйӑхрап вӑратрӗ. Итлекенсем на^ар нурйзӑҫ хӑйсев^сн кнлнине кур^ёҫ. Вбсем малашнелле хӑйсен
пурӑвӑҫӗ йусанассине сисрӗҫ, Куҫӗсем вут пев ҫуна
пуҫларёҫ.
Ҫакӑн пек калаҫса тӑнипе каҫ та пулса кайрӗ.
Ҫӳлте ҫӑлтӑрсем тухрёҫ. Ҫапах та итлекенсен^ен
пӗрп те киле канма кайасса шух&пгламаст.
Йут ҫын малалла калат:
— „Усал ёҫе хирӗҫ иӗн пур вййпа тйма тйрйшӑр. Сылтӑм йен^и питрен ҫапсан, сулахай йен^и
пите ҫавйрса пама вӗреятеЕенсене ан итлӗр: ун пек
ҫынсем, хӑйсем ухмаххийёсемпе, ҫёр ещгҫо тӳрб-мара
йышлӑлнтараҫҫё. Хӑвӑра ҫапсан, ҫапӑр: ҫавна кура
вара хёсёрлекенсем те вйрҫма пӑрахбҫ. „Кёрешме
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кпрдё мар, сире ҫаратсан, ҫири кӗпене хывса илсен,
есир йулашки тумтирсене те хывса парӑр“ , тесе
вӗрентекенсене ан итдёр: ҫавӑн пек сӑмахсене кӗрӗтнӗ ҫынсем, хӑвӑра хӗсӗрлекенсем ан^ах калаҫҫӗ.
У я пек ҫын вӑл нимтён те хӗпӗртемест, хййне
те тӑрантараймаст.
Есир
„хӑвӑр тӑшмансене,
хӑвйра хӗсёрлекеисене йуратйр*, тесе вӗрентнияе
илтнӗ. Халӗ ак епё урӑх майлӑ калӑп: хӑвӑр тӑшмансеые, вёсем ҫав вӑхатрах турёлбхпе ■дӑнлӑха хирӗҫ нулсан, ан йуратӑр, вӗсене кураймасӑр пурӑеӑр.
Ҫитё ёнтё халё, кун ^ухлё тӳссе пурӑнтӑмӑр.
Пуҫӑрсене лайӑх ҫӳделде ҫӗклӗр, вёсене ҫӳлте тытӑр:
сирӗнпе тӳрӗллӗх, сирёнпе вӑй та пулӗ!
Ц
Есир „нуша куракансем, хӗсӗрленекенсем,—
пур ҫёртен те пуҫтарӑнса пӗрлешӗр! “ тенб сасса
илтнӗ пулӗ.
| г 'Ҫ ак заповеде пурте птлёр, мӗншӗн тесен есир
пурӑр та ӗҫлекенсем, пурӑр та нуша куратӑр,
пурӑр та хура-халӑх! Ӗҫлекенсен^ен пысӑк, вӑйлӑ
ҫар ушкӑнӗ туса халех ҫёрпе ирӗкшӗн вӑрҫма тухНр,% ёншӗн тесен „ Х ӑ н а т н в ё ҫ л и н е
в ӑ р ҫ м а с ӑ р илеймбн".

