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Умсӑмах

Чӑваш халӑх философине ҫырман тесе калама 
ҫук. Халӑхӑн чунпа япала шайӗнчи культурӑна, 
йӑла-йӗрке халӑха епле тытса пынине, юмах-халап 
чӑваш чунне туптанине нумай-нумай автор ҫырса 
кӑтартнӑ. Чӑн малтан кунта, паллах, чӑваш 
писателӗсемпе поэчӗсене аса илмелле. Унтан 
профессиллӗ философсен ӗҫӗсене асӑнса хӑвармалла. 
Сӑмахран, А.И. Петрухин халӑх каларӗшӗсен 
пӗлтерӗшӗсене уҫса пачӗ, Г.М. Матвеев халӑх 
аталанӑвне миф шайӗнче тӗпчерӗ. В.А. Федотов 
йӑла-йӗрке тытӑмӗпе ылмашӗвне пӑхса тухрӗ, Р.В. 
Михайлова ҫӗр ӗҫченӗн чунне ӑнкарса илме 
тӑрӑшрӗ. Г.Д. Петрова вара халӑх ӑсне хӑйне 
уҫса кӑтартса пачӗ. Кунсӑр пуҫне чӑваш халӑх 
философийӗпе ҫыхӑннӑ вӑтӑра яхӑн диссертаци 
хӳтӗленӗ. Пурне каласа тухма та ҫук. Вӗсене 
тӗпчесе пӗрлештерекен ӗҫе кӗтсех тӑратпӑр. Ырӑ 
ӗҫ ахаль ҫухалмасть.

Ку ӗҫре вара эпир чӑваш философине 
тытӑмӗ (система) енчен пӑхса тухӑпӑр. Ку тытӑма 
ӑнтлӑх (онтологи), тӗнчене ӑслани (гносеологи), 
ҫын ӗҫлевӗ (праксеология), халӑх тата ҫын 
хаклӑхӗсем (аксиология), ҫын пурнӑҫӗ
(антропология) тата чӑваш пурнӑҫ мелӗ-меслечӗсем 
(методология) кӗреҫҫӗ. Ҫак тытӑма палӑртни чӑваш 
философине кӑштах та пулин пӗтӗмлетессӗн 
туйӑнать.

Чӑваш халӑх историйӗ пулма пултарать-и 
тесе ыйтсассӑн, тӳрех ытти аталаннӑ халӑхсен 
философийӗ пурри аса килет. Мӗншӗн-ха нимӗҫ, 
француз, америка, вырӑс тата грексен философийӗ 
пур, китай тата индус халӑхӗсем пирки
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калаҫмастпӑр та, пирӗн вара ҫук кӑна мар, пулма 
та пултараймасть, имӗш. Ҫапла калаҫнисем эпир 
философине ытла абстркциленипе ҫыхӑннӑ. Паллӑ, 
тӗнче философийӗ категорисен шайӗнче тытӑнса 
тӑрать, кунта пурте пӗр шухӑшлавлӑ пек. Ҫапах 
та категорисен шайӗ те тата йышӗ те пӗр 
вырӑнта тӑмасть, ҫавӑнпа та ку чи ҫӳллӗ 
пӗтӗмлетӳллӗ шайра та философи аталанӑвӗ 
хупӑнса ларман-ха.

Ҫав вӑхӑтрах кашни халӑхӑн хӑйӗн 
уйрӑмлӑхӗ пур. Унӑн хӑйӗн чунӗ, шухӑшлавӗ, 
туйӑмӗ-сисӗмӗ. Пӗр пӗтӗмӗшле илсен философи 
халӑх чунне палӑртса ҫырса кӑтартать. Кашни 
вӑхӑтра хӑлӑхӑн урӑхла шутлав, урӑхла туйӑм. 
Философи ҫав вӑхӑтсене тӗрӗс ҫутатса пама 
тӑрӑшать. Алла, философи хӑй те пӗр вӗҫӗмсӗр 
улшӑнса пырать. Сӑмахран, ӑҫта вӑл халь Антика 
вӑхӑтӗнчи авалхи грексен философийӗ? Вӑл 
историне кӗрсе юлнӑ, ҫавӑ анчах. Хӑй вӑхӑтӗнчи 
грексен тӗнчекурӑмне вӑл тӗрӗс ҫутатса панӑ, халӗ 
вара ҫав тӗнчекурӑм улшӑннӑ та ӗнтӗ. Калас 
пулать, философи виҫӗ шайран тӑрать. Пӗр 
пӗтӗмшле пайӗ (всеобщее) кашни халӑхӑн пӗр, 
уйрӑмтӑран (особенное) кашни халӑхӑн хӑй тата 
хӑй сӑнлӑ ҫын (личность) философийӗ те пур. Кун 
пирки никам та иккӗленмест. Чӑваш халӑх 
шухӑшлавӗ пирки ыйту тапратсан вара тӗрлӗрен 
шутлама пулать. Н.А. Исмуков чӑвашӑн пӗр 
пӗтӗмӗшле философийӗ пулма пултараймасть, вӑл 
категорисен шайӗнче аталанать, тет. Вӗсем вара
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пуриншӗн те пӗр1. Уйрӑмтӑран философы вара 
кашни халӑхӑн пур. Ҫукрах пек курӑнсан, апла, 
ӑна туса ҫитермен пулнӑ. Кашни ҫыннӑн хӑйӗн 
философийӗ пур пирки калаҫма иртерех-ха. Ку 
малашри ӗҫ.

Тепӗр енчен пӑхсан, философи системи вӑл 
хӑй пёр «утрав» пек курӑнать. Кашни
философиллӗ шухӑшлавӑн хӑйӗн никӗсӗ пур. 
Калӑпӑр, грексен тӗнчи ҫут ҫанталӑк пулӑмӗсем, 
стихийӑсем, ҫинче тытӑнса тӑрать. Гегелӗн тӗнчи 
Платонӑнни пекех идея ҫинче никӗсленет,
Фейербах е Протагор тёпе ҫынна хӑйне хурать 
тата ытти те. Хальхи вӑхӑтри шухӑшлавпа тӗнче 
пуҫламӑшӗнче матери тата матери куҫӑмӗ пуҫ 
пулса тӑраҫҫӗ. Кун пек философиллӗ «утравсем» 
вӗҫӗ-хӗррисӗр. Чӑваш тӗнчекурӑмӗ те хӑй пӗр 
«утрав», унӑн та хӑйӗн никӗсӗ пур. Чӑваш ҫынни, 
апла, тӗнчене хӑйне майлӑ курать. Ҫавӑ пулать те 
ӗнтӗ чӑваш халӑх философийӗ тени. Чӑваш хӑйӗн 
философийӗ ҫине таянса пурнӑҫа хӑйне майлӑ 
йӗркелет. Истории кӑтартать, ку ӗҫ йӗркеллех 
пулса пырать. Халӑх пурӑнать, кирек мӗнле 
пӑтӑрмахсенчен те чиперех хӑтӑлса тухать. Апла, 
ун философийӗ хӑйӗн пурнӑҫне йӗркелемелӗх тӗп- 
тӗрӗс пулса пырать. Вӑл тӗнчене чӑнласа тӑрать. 
Анчах ҫав философии тытӑмне эпир ку таранччен 
те пуҫа ҫавӑрса, пӗр пӗтӗмлетсе шухӑшласа илмен. 
Паллӑ, вӑл пӗр вӑхӑтрах ытти халӑхсеннни пекрех 
пулмалла, философи категорисем пур халӑхшӑн та 
пёр пулмалла, тепӗр енчен пӑхсан, унӑн хӑйӗн

Исмуков Н.А. Диалектика общего и особенного в развитии 

национальных культур. (Филос,- метод, аспект проблемы) -  

Чебоксары, 1992.-С .  10.
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тӗнчекурӑмӗ, никӗсӗ, пуҫламӑшӗ тата аталанӗвӗ 
пулмалла.

Тата тепӗр енчен пӑхсан, кашни ҫыннӑн хӑйӗн 
философийӗ пулни пирки те иккӗленместпӗр, 
терӗмӗр. Пуриншӗн те пӗр пӗтӗмлетӳллӗ философи 
кашни ҫын пурнӑҫӗнче хӑйне майлӑ палӑрать, 
кашни хӑйне кирлине ҫеҫ тӑвать. Кашни сӑнлӑ 
(личность) ҫын, сӑнсӑрри те, тӗнчене кирек мӗнле 
калӑпласа тытса тӑрас тесен те хӑйне майлӑ 
хӑтланать. Сӑнлӑ ҫын тесе эпир хӑй ирӗклӗ, хӑй 
саккунӗпе пурӑнакан, хӑй сӑнлӑ ҫынна калатпӑр. 
Ҫын пурнӑҫне пӗр майлӑ «тураса» хураймастӑн. 
Апла, кашнин харпӑр хӑйӗн философийӗ пур тесе 
ҫирӗплетсех калама пулать. Пирӗн шухӑшпа, чӑн 
философи кашни ҫын ыйтӑвне тивӗҫтерме 
тӑрӑшать. Пӗр пӗтӗмӗшле кӑна ӑнлантарса пани 
ҫителӗксӗр. Ҫак шухӑшсене тӗпе хурсан, апла, 
чӑвашӑн та хӑйӗн философийӗ пур. Ҫав философи 
мӗнрен тытӑнса тӑрать тесе ыйтсан, халӗ тин, 
тӳрех, вӑл пурнӑҫра пурӑнма пулӑшать тесе 
хуравлама пулать. Анчах та эпир ӑна пӗлместпӗр, 
ҫавӑнпа та вӑл пирӗншӗн ҫук тени, тӗрӗсех мар. 
Пур-и, ҫук-и, эпир пӗрех пурнӑҫа ҫак тӗнчепе 
шайлаштарса, майлаштарса, ҫураҫтарса пурӑнатпӑр. 
В.Г. Родионов шухӑшӗпе «чӑвашшӑн улӑштару е 
кӗрешӳ идейи ютӑ. Пире ытларах упраса хӑварас 
(упранас), ҫураҫтарас (ҫураҫӑнас) тӗллев илӗртет1. 
Ҫавна, ҫынпа тӗнче хушшинчи ҫураҫтарӑва, 
шырамалла та пирӗн. Вӑл ҫураҫтару кашни 
халӑхшӑн, кашни ҫыншӑн, кашни вӑхӑтшӑн расна 
тата уйрӑм. Ку тӗпчевре эпир пӗр пӗтӗмӗшлӗхе 
мар, уйрӑмлӑхпа расналӑха тӗпе хурӑпӑр. Кӗнекере 
каланӑ шухӑшсем тата идейӑсем ытти философсен

1 Родионов В.Г. Стих. Слово. Образ: Сб. статей разных лет. -  
Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2007. -  С. 294-298.
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шухӑшӗпе пёр килмесен те пултараҫҫӗ. Кунта 
хирӗҫлемме те, майлӑ калама та пулать. Чи кирли 
вара, кашнин хӑйӗн философине ҫырма 
пуҫламалла. Пиншер ҫулсем туман ӗҫе пӗччен туса 
пӗтереймӗн. Вӑл, паллӑ, йӑлт тӗрӗс те пулма 
пултараймасть. Ҫавӑнпа та «ытлашшине каҫарма, 
ҫитменнине ҫитерме» ыйтатпӑр.

Ҫакӑн пек пӗрле шухӑшланисем хӑй 
вӑхӑтӗнче авторӑн «Иртнӗ кун ҫути» кӗнекере1 
ҫапӑнса тухнӑччӗ. Унта тӗрлӗ вӑхӑтри картса 
хӑварнӑ тӗслӗхсем пур. Малтанрах ҫав кӗнекене 
вуласа тухсан тата авантарах пулмалла пек 
туйӑнать. Пӗр пӗтӗмӗшле илсен, ку ӗҫе ӑнланас 
тесен, чӑн малтан, паллах, ваттисен сӑмахне лайӑх 
пӗлмелле. Ку кӗнекре эпир 2007-мӗш ҫулта ҫапса 
кӑларнӑ «Ваттисен сӑмахӗ» кӗнекепе усӑ куртӑмӑр.

1 Желтов М.П. (Сарри Мишши). Свет ушедшего дня 
(Философские заметки о чувашском). -  Чебоксары: Фонд 
историко-культурологических исследований им. К.В. Иванова, 
2005. -  152 с.
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I глава. Халӑх философийӗ пуҫланса кайни

1.1. Мӗн вӑл халӑх философийӗ

Халӑх философийӗ пирки шутлама пуҫличчен 
пирӗн халӑх вӑл хӑй мӗн пулнине чухласа 
илмелле. Халӑх мӗнле пулса кайни ҫинчен 
тӗрлӗрен ӑнлантарса параҫҫӗ. Пӗрисем вӑл ҫут 
ҫанталӑк пулӑмӗ (примордиализм), теприсем -  вӑл 
ятарлӑ инструментсемпе усӑ курса (конструктивизм) 
ӑсталанӑ организм тесе ӑнлантараҫҫӗ. Пирӗн 
шутпа, иккӗшӗ те вырӑнлӑ тата тӗрӗс. Пӗр тикӗс 
пурӑннӑ вӑхӑтра эпир халӑха ҫут ҫанталӑк хӑй 
туса хунӑ пӗр улшӑнми хурӑм (форма) пек 
куратпӑр. Тӗнче улшӑннӑ вӑхӑтра халӑх тӗрлӗ 
сӑлтавсене пула тӗрлӗ инструментсемпе усӑ курса 
хӑйне хӑй улӑштарма тытӑнать. Апла, тӗрлӗ 
тапхӑрта тӗрлӗ вӑйсем ӗҫлеҫҫӗ. Ҫав вӑйсем 
йӗркелеҫҫӗ те ӗнтӗ халӑха. Ҫавӑнпа та эпир халӑх 
мӗнне ҫапла ӑнлантарса пама пултаратпӑр. Халӑх 
вӑл ҫут ҫантал1к вӑйӗпе тата ҫын ӗҫӗпе 
йёркеленнё пурнӑҫа тытса пыракан хӑй пёр хурӑм, 
организм. Ҫакӑ ансат кӑна шухӑша тӗпе хурсан, 
тӳрех халӑх философийӗ пирки те тӗшмӗртме 
пулать. Ҫав организмӑн хӑйӗн шухӑшлавӗпе чунӗ, 
ӗҫӗпе тӗллевӗ, аталанӑвӗ тата вӑхӑчӗ пур.

Чӑн малтан халӑх тӗллевӗ пирки 
шухӑшлӑпӑр. Тӗллев ытти пур япалана та
йӗркелет. Халӑх, ку тӳрех курӑнать, кашни уйрӑм 
ҫын валли пурӑнмалӑх хутлӑх туса парать. Ҫын 
халӑхпа пӗрле пулсан кӑна ҫын пулма пултарать. 
Халӑхсӑр ҫын ҫук. Апла, халӑх ҫын пурнӑҫне 
йӗркелесе пырать. Мӗнле йӗрке-ши вӑл? Пирӗн
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шутпа, ҫав йӗрке вӑл халӑх хаклӑхӗсем,
универсалисем, нормӑсем, константӑсем, правилӑсем 
тата ыттисем те. Вӗсене турӑ хӑй парать, имӗш. 
Турӑ мар, халӑх ҫын пурнӑҫне хӑех йӗркелесе 
пырать. Антроплӑ принципа тёпе хурсан, пурнӑҫ 
тӗп хаклӑхӗсен (ПТХ) ятарлӑ пуххи е тӑмхи 
йӗркелет те ӗнтӗ ҫын хутшӑнӑвӗсене1. Ҫав
вӑхӑтрах ҫын хутшӑнӑвӗсем хӑйне майлӑ хурӑмлӑ 
халӑха уналаҫҫӗ. Ку икӗ енлӗ пӗр уйрӑлми 
процесс. Хаклӑхсен пуххи кашни халӑхӑн расна, 
хӑй пӗр уйрӑм пухӑ. Тӗслӗхрен, чӑваш халӑхӗн 
хаклӑхсен пуххийӗ тӑванлӑхран, йӗркелӗхрен, 
ырӑлӑхран тытӑнса тӑрать2. ПТХ халӑх аталанӑвне 
кура анлӑрах та, раснарах та пулма пултарать. 
Хамӑр енчен хушса эпир ку ПТХ чӳклӗхрен тата 
ҫураҫтарулӑхран тытӑнса тӑрать тенӗ пулӑттӑмӑр. 
Кӑна пиллӗкмӗш главара ҫирӗплетсе парӑпӑр. ПТХ 
ҫын шухӑшлавӗпе чунне те, ӗҫӗпе тыткаларӑшне те 
йӗркелесе пырать. Ҫав-ҫав халӑх ҫынни мӗншӗн 
хӑйне ҫапла тыткалать тесе ыйтсан, тӳрех ку вӑл 
ПТХ мӗнле пулнинчен килет, тесе ӑнлантарма 
пулать. Сӑмахран, хальхи вӑхӑтри Анӑҫ ҫыннин 
хаклӑхӗсем тӗпрен илсен ирӗклӗхпе, пуянлӑхпа, 
ыттисенчен уйрӑмтарах тӑнипе ҫыхӑннӑ. Ҫавна 
пула Анӑҫ ҫынни хӑйне пачах урӑхла тыткалать. 
Вӑл пурне те шута илет, ыттисемпе тупӑшать, чи 
мала тухма тӑрӑшать. Раҫҫей халӑх ҫынни вара, 
унӑн урӑхла ПТХ, чуна мала хурать, юнашар 
таракан ҫынна пулӑшма тӑрӑшать, пӗрле пулнине 
ырлать. Апла пирӗн халӑхӑн хаклӑхӗсем, пӗр 
пӗтӗмӗшле илсен, пачах урӑххисем. Тӗпчевҫёсем

1 Философия: Университетский курс / Под общ. ред. проф. С.А. 
Лебедева. -  М: ФАИР-ПРЕСС, 2003. -  С. 399.
2 Терентьева О.Н. Ценностные ориентации личности. Автореф. 
диссерт. на соиск. уч. ст. канд. филос. наук. Чебоксары, 2007.
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каланӑ тӑрӑх, вӗсем чунлӑхпа, пӗрлӗлӗхпе, 
пулӑшулӑхпа ҫыхӑннӑ. Ҫакӑ тӗслӗхсем халӑхӑн 
хӑйӗн чунӗ пуррине кӑтартса параҫҫӗ. Ҫав чун, 
урӑхла каласан, ПТХ тени, йӗркелесе пырать те 
ҫын пурнӑҫне.

Халӑх мӗнне палӑртнӑ хыҫҫӑн эпир халӗ 
чӑваш халӑх философийӗ пирки те шутласа илме 
пултаратпӑр. Мӗн-ха вӑл философы? Пирӗн шутпа, 
философи вӑл ҫынпа тӗнче мӗнле хутшӑннине 
палӑртакан наука. Чӑваш халӑх философийӗ, апла, 
пирӗн халӑх ҫак тёнчепс мёнлс хутшаннине 
палӑртакан вёрентӳ. Кашни халӑхӑн, кӑна 
кӑтартрӑмӑр, хӑйӗн хутшӑнӑвӗ. Кашни халӑх 
ҫынни хӑйне хӑй урӑхларах тыткалать. Пӗр 
пӗтӗмӗшле илсен, ПТХ ҫине таянса, сӑнлӑ ҫын 
философийӗ пирки ҫапла калама пулать. Сӑилӑ 
ҫын философийё, чӑваш ҫыннин те, апла, вӑл 
хаклӑхсен пуххипе тёрӗс усӑ курса тӗрӗс ёҫ туни. 
ПТХ пӗтӗм пурнӑҫа йӗркелесе пырать. ПТХ 
халӑхӑн антроплӑ принципӗ пулса тӑрать. Вӑл 
халӑх пурнӑҫне, ун аталанӑвне кӑтартать. Ҫавсене 
сӑнласа парать те халӑх философийё.

Халӑх философийё, чӑн малтан, халах 
ӑслӑлӑхӗ ҫинче тытӑнса тӑрать. Пирӗн кулленхи 
пурнӑҫа ваттисем каланисем, юмах-халапсем, сас- 
хурасем йӗркелеҫҫӗ. Вӗсенче халӑхӑн кун-ҫулӗпе 
опычӗ, чунӗпе шухӑшлавӗ упранса юлнӑ. Чӑваш 
халӑх философийё ҫинчен калаҫас-тӑвас пулсан, 
апла, халӑх ӑслӑлӑхне тӗпчесе тухмалла пулать. 
Тӗслӗхрен, пӗр каларӑша кӑна илер: «Пурри те 
пӗтет, ҫукки те ҫитет -  пӗрле пурӑннине мӗн 
ҫитет?». Ҫак шухӑшлавра халӑхӑн пӗтӗмлетнӗ 
пурнӑҫӗ ҫырӑнса юлнӑ. Ҫакӑ пёр предложены кӑна 
хӑй пёр философи пулса тӑрать. Кун пек 
тӗслӗхсене эпир малашне ятарласа тӗпчӗпӗр, ку
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хӑй пӗр уйрӑм кӗнеке ыйтать. Халӗ вара ҫакна 
каласа хӑварас пулать. Халӑх тӗнчепе ӗҫ урлӑ 
ҫыхӑнса тӑрать. Ҫав ҫыхӑнӑва пурнӑҫ мелӗ тесе 
хаклама пулать. Кашни халӑхӑн хӑйӗн мелӗ, 
меслечӗ, технологийӗ пур. Пӗр пӗтӗмӗшле илсен, 
пӗр халӑх тӗнчене ҫӗмӗрет, тепӗри ӑна упрать. 
Виҫҫӗмӗшӗ вара шайлаштарса, ҫураҫтарса пурӑнать. 
Ҫакӑ мелеем тӗрлӗ майлӑ хутшӑнса темӗн чухлӗ 
меслетлӗх кӑларса тӑратаҫҫӗ. Тӗнчерен пач 
уйрӑлма пулмасть теҫҫӗ те, ҫапах та пӗр-тепӗр 
халӑх тӗнчерен уйӑрӑлса кайса пӗтни те пур. Ҫак 
тӗнчерен ҫухалнӑ халӑхсем тӗнчепе кирлӗ пек 
ҫыхӑнайман пирки пӗтнӗ пулӗ. Вӗсем хӑйсене кӑна 
мар, тӗнчине те пӗтернӗ. Чӑваш халӑхӗн те ҫапла 
хӑрушлӑх сиксе тухрӗ тесен те юрать. Халӑх 
йышӗ чакать. Чӑваш хӑй тӗнчине туса хураймасть. 
Ҫавна пула пӗтет те. Апла, ҫак тӗнчепе хутшӑнма 
урӑх майсем тупас пулать. Ҫав хутшӑнура 
чӑвашӑн хӑйӗн расна тӗнчине туса хумалла. Вара, 
каларӑмӑр, ҫав тӗнчепе тӗрӗс хутшӑнса малалла 
тӗрӗс аталанмалла пулать. Унсӑрӑн, каларӑмӑр, 
халӑх пӗтет. Халӑхӑн пӗр пӗтӗмӗшле тӗллевӗ, апла, 
ПТХ ҫине таянса, пурнӑҫа кирлӗ таран ятарлӑ 
хутшӑнусене йӗркелесе ямалла. Ҫавӑн пек килсе 
тухать. Хальлӗхе эпир урӑх халӑх, урӑх ҫын 
хутшӑнӑвӗсене пулӑшса вӑйлатса пыратпӑр, ҫавӑ 
кӑна. Хамӑрӑн хутшӑнусем, хамӑрӑн пурнӑҫ 
мелӗсем аталанман. Халӑх хухнин тӗп сӑлтавӗ 
ҫакӑнта. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ пирӗн пӗр тӑхтаса 
тӑмасӑр хамӑрӑн халӑх философине йӗркелемелле. 
Вӑл пире тӗнчепе мӗнле хутшӑнмаллине, хамӑрӑн 
тӗнчене мӗнлерех туса хумаллине вӗрентсе пытӑр. 
Кирек мӗнле халӑхӑн та хӑйӗн философийӗ пур. 
Ҫавна пула аталанаҫҫӗ те халӑхсем. Камӑн ҫук -  
пӗтсе пыраҫҫӗ. Тен, ҫавна пӗле тӑркача каламаҫҫӗ-
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и хӑшӗ-пӗрисем -  халӑхсен хӑйсен философийӗ 
пулма пултараймасть, пӗр пӗтӗмӗшле тытӑмлӑ 
(системӑланӑ) философи ҫеҫ пур. Ӑна алла илӗр 
те аталанӑр. Анчах та, куратпӑр, аталанас 
вырӑнне пӗтетпӗр. Мӗншӗн тесен пӗр пӗтӗмӗшле 
философи пирӗн философи пулса тӑраймасть. Вӑл 
пирӗн уйрӑмлӑхсене шута илмест, пирӗн мӗнле 
пурӑнмаллине кӑтартмасть. Тен, тӗнче ҫынни 
текенскер, унпа усӑ курса ҫӗнтерсе те пырать 
пулӗ, анчах та эпир, хамӑр халӑх ҫыннисем, тӗнче 
филсофипе усӑ курса малалла каяймӑпӑр. Пирӗн 
хамӑрӑн хутлӑх, хамӑрӑн чун-шухӑшлав, хамӑрӑн 
чӗлхе. Пӗр пӗтӗмӗшле тӗнче философийӗнче вара 
вӗсене пӗрне те шута илмен. Тата, калас пулать, 
тӗнче философийӗнче халӑх категорийӗ пачах ҫук.
Халӑх вӑл хӑй пӗр категори. Халӑхӗсем пур, 
философийӗсем ҫук. Ку мӗне пӗлтернине ҫын 
чухлать пулӗ тетпӗр. Ҫавӑнпа та кашни хӑйӗн 
халӑх философийӗне туса хума хутшӑнасса шансах 
тӑратпӑр. Халӑх философине ӑна, паллӑ, пӗччен 
тума ҫук.

Чӑн малтан, чӑваш халӑх философипе
интересленекенсен, паллӑ, халӑх ӑслӑлӑхне алла 
илме тӑрӑшмалла. Мӗн пӗчӗкрен халӑх 
каларӑшӗсемпе усӑ курмалла, юмах-сӑмахне 
пӗлмелле, юрламалла-ташламалла... Вӗсенче 
упранать терӗмӗр чӑн философи. Вӗсем вӗрентеҫҫӗ 
пире ку пурнӑҫра пурӑнма, тӗнчепе хутшӑнма.
Чӑваш литературине вулани те халӑх ӑсне 
ӑнланма, ун чунне хисеплеме вӗрентет. Хальхи 
вӑхӑтри литературӑра кут-пуҫ юмахӗсӗр пуҫне урӑх 
нимех те ҫук тесе каламалла мар. Кашни чӑваш 
япалинче пур халӑх философийӗ. Ӑна курма, 
хаклама, кӑтартма пӗлес пулать. Сӑмахран, халӗ 
мунча таврашне картишнех лартма пуҫларӗҫ.

12



Ӗлӗкрех вара вӑл пахчара, шыв хёрринче пулса. 
Ҫакӑ пёр пёчёк пулам кӑна философи епле 
улшӑнса пынине кӑтартса парать. Ӗлӗкрех тёпе 
илеме хунӑ. Пахчара таса сывлӑш, илем пур. 
Картишёнче вара мӗн пур, усси кӑна. Пӳрчӗ- 
мӗнне, хапхине пӑхса та халӑх шухӑшлавне, чунне 
куратӑн. Пӗтӗмпех, кашни япалан хӑйӗн сёмё пур. 
Вӑл ахальтен ҫуралмасть. Ӑна халӑх философийӗ 
витерсе тӑрать.

Халӑх философийӗ мӗн вӑл тенине пӗтӗмлетсе 
ҫапла каланӑ пулӑттӑмӑр. Халӑха ҫут ҫанталӑк 
пулӑмӗсем тата ӗҫ йӗркелеҫҫӗ. Кашни халӑхӑн 
хӑйӗн уйрӑмлӑхӗсем пур. Пурнӑҫӑн тӗп хаклӑхӗсем 
(ПТХ) тӗнчепе ҫын хутшӑнӑвӗсене йӗркелесе 
пыраҫҫӗ. Халӑх философийӗ ҫак хутшӑнусене 
ӑнланса илме пулӑшать, хӑй тӗнчине ПТХ ҫине 
таянса тӑвать. ПТХ кашнин хӑй расна, ҫавӑнпа 
та халӑх ҫулӗ те расна. Халӗ ҫав ҫул ҫинчен 
калаҫса пӑхӑпӑр.

1.2. Философи кӑтартнӑ халӑх ҫулӗ.

«Ҫулӗ пулсан, ҫулне утса тухма пулӗ», теҫҫӗ 
халӑхра. Мӗчле ҫулпа утатӑн, ҫавӑнта ҫитсе 
тухатӑн. Юмахри паттӑр ҫул юппинче шутласа 
танине те манса каяр мар. Пӗр еннелле кайсан 
хӗр тупатӑн, тепӗр енннелле каясан пуян пулатӑн, 
виҫҫӗмӗшне суйласа илсен вара -  вилетӗн, тенӗ 
ҫав юмахра. Пирӗн халӑх мӗнле ҫул суйласа илнё- 
ши? Ҫулӗ пур-ши ун? Юмахӗ те пирӗн мар вӗт-ха 
ку! Апла, ҫулӗсем те пирӗн мар пулӗ? Вӗсем пире 
аташтарса илсе каймаҫҫӗ-и? Ҫак ыйтусене 
хуравласа пӑхар-ха ку параграфра.
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Кашни ҫын хӑйӗнчен: «Ӑҫтан эпир, камсем 
тата ӑҫталла каятпӑр?» тесе пӗрре кӑна мар 
ыйтнӑ. Ӑҫтан тухнӑ пирки калаҫса кайсан, тӳрех 
авалхи шумерсен пурнӑҫӗ, Китай витӗмӗ тата 
тутарсен урти килсе ҫапнисем аса килеҫҫӗ. Унсӑр 
пуҫне, ку та паллӑ пулчӗ, пӑлхар-чӑвашсем 
норманнсемпе те чылай вӑхӑт хушши хутшӑнса 
пурӑннӑ. Вӗсем иккен Атӑл тӑрӑх хӑйсен 
караванӗсемпе аннӑ пулнӑ, анчах пӑлхар-чӑвашсем 
вӗсене кӑнтӑралла ирттермен. Месопотамире 
еврейсемпе хутӑшса пурӑнни ҫинчен калама та 
кирлӗ мар. Пӗр пӗтӗмӗшле илсен, халапра 
сыхланса юлнӑ пекех, эпир Кавказ тӑвӗсем ҫинчен 
аннӑ пулас, кайран вара пӗтӗм тӗнче тӑрӑх 
саланнӑ. Чӑваш тени халӗ Ҫӗр чӑмӑрӗпех пур. 
Истори ӑнлавӗсем вӗсем ахальтен ҫирӗпленмеҫҫӗ. 
Кирек хӑҫан та вӗсем халӑх аталанӑвёпе пӗр 
килеҫҫӗ. Онтогенез филогенезпа пӗр килет, теҫҫӗ. 
Ҫын, ӳссе ҫитнӗҫемӗн, хӑй историне аса илет, 
ӑҫтан-ха эпӗ тесе ыйтма тытӑнать. Истори пӗлӗвӗ 
пухӑннӑҫемӗн хуравӗсем те туллинрех пулаҫҫӗ. 
Халь тин ӗнтӗ чӑваш шумертан тухнӑ тенисене 
никам та хирӗҫлемест. Хӑй вӑхӑтӗнче эпир чылай 
ҫӗрсене ҫӗнсе илнӗ пулас. Чӑваш патшалӑхӗсем, 
тӗнче тӑршшипех сарӑлнӑ. Кирек ӑҫта та чӑваш 
турӑ панӑ ҫӗр кӑвапине шыранӑ. Халӗ те чӑваш 
икӗ ҫырма пуҫне пырса ларма юратать. Мӗн 
авалтан ҫапла. Мссопотами тӑрӑхӗ, икӗ ҫырма 
хушши, тенине пёлтерет. Мӑн Атӑлпа Шур Атӑл 
хушши те ҫапларах. Ҫавӑнта ҫёкленет те пӑлхар- 
чӑваш цивилизацийӗ. Асӑрхӑр, кашни чӑваш ялё, 
масарё-ҫӑви икё ҫырма пуҫне ларса тухма
тӑрӑшать. Апла, икё ҫырма пуҫё вал чӑвашшӑн 
тура пана ҫёр. Ҫав ҫӗре шыраса пырса тухна та 
эпир хальхи вӑхӑтра пуранакан ҫёрсем патне.
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Ӑҫтан тухнӑ тесен, халь тин, ҫирӗплетсех: эпир 
турӑ панӑ икӗ ҫырма пуҫӗнчен тухнӑ, ҫав ҫёре 
шыраса Атӑлпа Кама тарахне пырса ларна, тесе 
хуравлама пулать. Ҫапларах пирён халах ҫулё.

Камсем эпир тесен, тӳрех калама пулать: 
эпир ҫав турӑ панӑ ҫӗре упракансем. Аннах та ку 
ӑнлав халӑх ӑсӗнче хальлӗхе ҫирӗпленсе ҫитмен-ха. 
Чӑваш халь пачах урӑх ҫӗрсене хисеплет. Кашни 
ялтан ҫамрӑксем ушкӑнланса Мускава, Ҫӗпӗре, 
Хусана туха-туха каяҫҫӗ. Унта вӗсем тӑрӑшнипе 
ҫӗнӗ ҫӗрсенче ҫӗнӗ ҫуртсем ӳсе-ӳсе лараҫҫӗ. 
Хамӑрӑн ҫӗрсем вара юхӑнса пыраҫҫӗ. Ҫӗре упрас 
шухӑш халӑхра пӗтсех ҫитнӗ тесен те юрать. 
Пачах урӑха шухӑш хуҫаланни те пур. Хӑшӗ- 
пӗрисем ку ҫӗр укҫа парсан та кирлӗ мар теҫҫӗ. 
Куҫкӗрет, халӑх ӑсӗ пӑсӑлнӑ, чунӗ хухнӑ. Апла, 
камсем-ха эпир тесе ыйтсан, тӳрех калама та ҫук. 
Эпир тӗнче ҫыннисем пулса кайрӑмӑр пулас. 
Тӗнчипех пулӑшса паратпӑр. Калӑн, чӑваш калама 
ҫук пысӑк хӑват тупнӑ та, пӗчӗк ӗҫ укҫипех пӗтӗм 
тӗнчене такам ыйтнӑ пек туса хурасшӑн. Тен, вӑл 
донор халӑх? Ҫав вӑхӑтрах пире ыйткалакан пек 
туса кӑтартаҫҫӗ. Эпир мӗн хамӑр тӗллӗн пурӑнма 
хӑват тупаймастпӑр та, ют ҫын патне укҫа ыйтма 
тухса каятпӑр. Пурӑнмалӑх ҫӗр ҫук мар вӗт-ха 
унӑн! Мӗн чухлӗ ҫӗр ахалех усӑсӑр выртать. Кӑна 
мӗнле ӑнланмалла тет вара?

Эпир, куҫкӗрет, хамӑр камне пӗлместпӗр. 
Ӑнлавра турӑ панӑ ҫӗре упрамалла тени
ҫирӗпленсе ҫитмен. Ҫав вӑхӑтрах ҫав ҫӗре пуҫ 
ҫапма та пӑрахман эпир. Ҫимӗкре пӗтӗм ял-йыш 
ҫӑва ҫине ваттисене асӑнма пуҫтарӑнать. Апла, 
ҫӗрпе ҫыхӑну талман. Ара, унта пирӗн мӑн 
асаттесемпе асаннесем выртаҫҫӗ те-ха!.. Чӑваш 
хальлӗхе хӑйӗн авалхи тӗнне пӑрахман-ха. Вӑл

15



ваттисене пуҫ ҫапса пурӑнать. Апла, вӑл, тен, 
халӗ те ҫӑваҫӑ? Ку тӗрӗс пек те туйӑнать. Анчах 
хальлӗхе вӑл кӑна та ӑнланса ҫитеймен. Ун пуҫне 
урӑх тӗнсем минретнӗ. Ҫут ҫанталӑка пуҫ ҫапать 
тесен те ку пит курӑнмасть. Хӑйӗн ҫӗрне пӑрахнӑ 
ҫын ҫут ҫанталӑк ҫинчен тек шутламасть ӗнтӗ вӑл. 
Вӑл халь лавккари ют ҫӗршывран курсе килнӗ 
ямӑт апата хӑнӑхнӑ. Вӑл халӗ ҫӑкӑр та, сӑра та 
пӗҫермест. Тыррине те питӗ сахал акать.
Шухӑшлаттарать ку. Эпир халӗ хамӑр кам
пулнине чӑнласах пӗлместпӗр пулас. Чӑваш та мар 
эпир, ютта та тухса пӗтеймен. Ун пек ҫынсене 
маргиналсем теҫҫӗ. Вёсен тӑван ҫӗршывӗ те, тӑван 
чӗлхи те, тӑван-пӗтенӗ те ҫуккӑ. Ҫавсем патнерех 
ҫывхарса пыман-и эпир халӗ? Татса калама ҫук. 
Чӑвашра тёрлё сийсем ҫуралчёҫ пулас. Ҫапах та, 
ҫапла шутласа илнё хыҫҫан, пёрех, эпир Тура 
пана ҫӗре упракансем, тесе калас килет. Паллӑ, 
кун пек калани чӑн чӑвашсене кӑна пырса тивет.

Ӑҫталла каятпӑр вара тесе ыйтсан, халӗ 
пачах аптраса ӳкмелле пулӗ. «Аптранӑ кӑвакал 
шыва каяллӑ чӑмнӑ», тет. Малашлӑхсем курӑнман 
пирки халӑх та каялла чакса кайрӗ. Халӗ Вӑтам 
ӗмӗрсем каялла килчӗҫ тесен те тӗрӗс. Чӑваш 
каллех кӗреҫе ҫине ларчӗ, урӑх турӑсене ӗненме 
пуҫларӗ, наукӑна вӗренме пӑрахрӗ... Ял ӑслӑлӑхӗ 
халӗ питӗ пӗчӗк шайра. Вӑл пач тӗллевсӗр тӑрса 
юлчӗ. Тӗллевсӗр ҫын аташма тытӑнать, эрех ӑшне 
путать. Вӑл тамӑкра пурӑнать тесен те тӗрӗс. Куҫ 
умӗнче ялтӑрса тӑракан ҫӑтмаха халь тин вӑл 
ӗнтӗ тек курмасть пулмалла. Ҫав ҫӑтмаха 
йӗркелесех ҫитернӗ пек пулнӑччӗ, тахӑш вӑхӑтра 
ӑна шуйттан аташтарчӗ пулӗ, халӑх ӗҫлеме
пӑрахрӗ. Хуҫалӑх тени ҫапла вӗт вӑл, ӑна кашни 
кун пӑхса тӑмалла, пӑхмарӑн-тӑк, самантрах
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юхӑнса каять. Ҫапла килсе тӑхрӗ те. Ҫӑтмахӗсем 
урӑх ҫӗрте ҫуталса лараҫҫӗ. Пирӗн ялсенче вара 
тамӑк пуҫланчӗ. Ку, паллӑ, халӑх ӑс-тӑнне, чуне 
йӑлтах аркатрӗ. Халь тин ӗнтӗ вӑл хӑй тӗллӗн 
шутлама та пултараймасть пек туйӑнать. Мӗншӗн 
тесен вӑл хӑйне хӑй куҫран пӑхсан та курмасть.

Чӑваш халӑх историне тӗпчесен ҫапларах 
ӳкерчӗк сиксе тухать. Халӑх кӑшт тӗрекленсе кӑна 
ҫитет, теме пула ӑна тӳрех ҫапса хуҫаҫҫӗ. Мӗн 
авалтан ҫапла. Кунта, паллах, Л. Гумилев 
каланисене те манмалла мар. Унӑн теорийӗпе 
килӗшӳллӗн, халӑхӑн хӑйӗн аталану тапхӑрӗсем 
пур. Халӑх ҫуралса ҫӗкленсе ҫитсен, ӑна пӗтерекен 
вӑйсем те тупӑнаҫҫӗ. Вара халӑх пӗтме тытӑнать. 
Халӑх истории ҫулӗ уҫӑрах пултӑр тесен, Л. 
Гумилевӑн этногенез теорине те тӗплӗнрех пӑхса 
тухмалла пулать пулӗ.

Халӑх хӑйӗн ҫулне ӑнланать терӗмӗр. Халӗ 
ҫак ӑнлава пӑхса тухӑпӑр. Унпа килӗшӳллӗн халӑх 
пӗр пин ҫул ытла ним те мар пурӑнма пултарать, 
имӗш. Пирӗн халӑх миҫе ҫул пурӑнать-ши? Ҫакна 
татса парас тесен, халӑхӑн ҫул пуҫламӑшне 
пӗлмелле. Халӑх пӗтнине кура, тен, ҫав ҫулсене 
паянхи кунран пуҫласа каялла шутласа каймалла. 
Ун пек шутласа кайсан эпир тӳрех пӑлхар-чӑваш 
патшалӑхне никӗсленӗ вӑхӑта ҫитсе тухатпӑр. 
Пирӗн мӑн асаттесем Кавказ тата Хура тинӗс 
тӑрӑхӗнчен Атӑл ҫине пӗр 600-700-мӗш ҫулсенче 
куҫса килнӗ теҫҫӗ. Апла, чӑваш халӑхӗ хӑйне турӑ 
панӑ ҫӗр ҫинче пин ҫул ытла пурӑнать те ӗнтӗ. 
Тен, унӑн, чӑн та. пӗтмелли вӑхӑт ҫитнӗ. Ҫут 
ҫанталӑк панине, халӑх хӑй пёр организм пулсан, 
вӑл пурӑнса ирттернӗ те ӗнтӗ. Ҫавна курса 
тӑратпӑр мар-и?
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Ку шухӑша ҫирӗплетес тесен, истори 
пуҫламӑшне аса илмелле пулать. Тен, ҫав 
пуҫламӑшсем чылай пулнӑ. Урӑхла каласан, чӑваш 
ку тӗнчере пӗрре кӑна мар пӗтнӗ. Ҫапах та темле 
сӑлтавсене пула кашнинчех вилӗмрен ҫӑлӑнса 
тухнӑ. Апла, тен шумертенех шутлама пуҫламалла. 
Вара, тен, халӑх ҫулӗн ӳкерчӗкӗ уҫҫӑнрах курӑнса 
кайӗ. Паллӑ, тӗрлӗ тапхӑрта халӑх тӗрлӗ ятпа 
ҫӳренӗ. Ҫавна пӑхса тухӑпӑр.

Чӑн малтан, халӑх тӗрлӗ вӑхӑтра тӗрлӗ ятпа 
ҫӳренине палӑртса хӑварас пулать. Хальхи «чӑваш» 
ят вырӑнне маларах «сӑвар» е «ҫӑваҫ» тенӗ 
пулмалла. Ку историре ҫирӗпленнӗ пулам. Ҫав 
вӑхӑтрах хӑйне хӑй хунӑ ят та пулма кирлӗ. Вӑл, 
пирӗн шутпа, «ҫӑваҫ» е «шуваш» ята ҫывӑх пулнӑ. 
Ҫапла шутламалӑх истори факчӗсем тӑтӑшах тӗл 
пулаҫҫӗ. Иртыш тӑрӑхӗнче упранса юлнӑ 
«Чувашский мыс» этноним та, «Шупаш-кар» хула 
ячё те, ӗлӗкрех вырӑс летопиҫӗсенче ҫырса хӑварнӑ 
«суасла мари» тенисем те «ҫӑваҫ» сӑмаха ҫывӑх. 
В.Г. Родионов калана тарах1, ку ят халах 
ваттисене пуҫ ҫапнипе ҫыхӑннӑ. Ку йӑла халё те 
ҫирӗп тытӑнса тӑрать. Кашни ҫул ҫимӗкре 
чӑвашсем ҫӑва ҫине пуҫтарӑнаҫҫӗ, ватӑсене асӑнса 
сӑра ӗҫеҫҫӗ, апат-ҫимӗҫ хываҫҫӗ. Енчен те ҫак 
пулӑма халӗ аваллӑха куҫарса пырсан эпир тӳрех 
вӑл йӑла ӗлӗк чи ҫирӗп, чи аталаннӑ йӑласенчен 
пӗри пулнине куратпӑр. Тибет тӑрӑхӗнче те, 
Египетра та вилнисене питӗ чысласа пытарнӑ, 
асӑнсах тӑнӑ. Чӑваш халӑхӗ ҫак йӑлана упраса 
хӑварнӑ кӑна мар, ҫирӗп тытса пырать. Тен, 
ҫавӑнпа та ун чухне хӑйне хӑй «эпир ҫӑваҫ» теме 
пултарнӑ. Ютӑсем вара «ҫ» сасӑна калайман

1 Родионов В.Г. Стих. Слово. Образ: Сб. статей разных лет. -  
Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2007. -  С. 152-153.
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пирки «с» тенӗ, ҫавӑнтан «сӑвар» тенисем тухса 
кайнӑ. «С» сасӑна калайманнисем «ш» тенӗ. Ҫавна 
пула эпир Месопотамире пурӑннӑ чухне пире 
«субар» вырӑнне «шумер» тенӗ. Ку тӗслӗх 
«Саркил» е «Шуркил» хула ятне пӑтраштарнине 
историксем лайӑх кӑтартса параҫҫӗ.

Ҫак тӗслӗхсем чӑваш халӑхӗ пиншер ҫулсем 
хӑй хунӑ пӗр ятпа, «ҫӑваҫ» ятпа, ҫӳренине 
ҫирӗплетсе параҫҫӗ. Ют халӑхсем вара пире 
«субар» е «сувар» тенӗ. Ҫакӑ ят пӗр тӑватӑ-пилӗк 
пин ҫул каярах палӑрнӑ пулас. Ҫавӑнтанпа йӑтса 
ҫӳретпӗр эпир ку ята ҫӗр тӑрӑх. Хамӑр ята, апла, 
пире тем чухлӗ пётернё пулсан та парахман. Чӑн 
малтан пире Месопотами тӑрӑхӗнчен семитсем 
хӑваласа кӑларса янӑ, Согдиана тӑрӑхӗнчен 
перссем, Тибетран Китай ҫарӗсем тата ытти те. 
Ҫурҫӗр Кавказ тӑвӗсем патӗнчен арабсем 
ҫӗмӗрнине пула Атӑл тӑрӑхне куҫса килнӗ. 
Тӗнчипех саланнӑ халӑх турӑ панӑ хӑй вырӑнне 
тупнӑ. Урӑх ниепле вырӑн та паман ӑна ҫак ҫӗр 
ҫинче. Урӑх вырӑн пулма та пултараймасть. 
Ҫакӑнтах, ҫак ҫӗр кӑвапинчех тӗпленсе пурӑнмалла 
пулать. Кӑна хӑшӗ-пӗрисем ӑнланмаҫҫӗ те пулӗ, 
таҫта Америкӑна, Канадӑна, Германие пурӑнма 
каяҫҫӗ. Анчах ҫав тӑван ҫӗршывшӑн вара питӗ 
тунсӑхлаҫҫӗ. Мӗншӗнни паллӑ. Ҫакӑ икӗ ҫырма 
пуҫӗнче выртаҫҫӗ те пирӗн мӑн асаттесем. Вёсен 
хӑвачӗ пӗтмен-ха. Ҫавсем йыхӑраҫҫӗ хӑйсем патне. 
Ҫӗр хӑй чӗнет. Атӑлҫи Пӑлхара кайса килсен, чӑн 
та, чуна темле хӑват кӗрет, хӑвна пачах урӑх ҫын 
пек туятӑн. Авалхи пӑлхар-сӑвар юнӗ хускалать 
пулинех. Ҫапла шухӑш-туйӑма тӗпе хурса халӑхӑн 
авалхи пурнӑҫне аса илтӗмӗр те ӗнтӗ. Чӑваш 
халӑхӗ темӗн чухлӗ те пӗтме тӑнӑ, ҫапах та 
авалхи авӑрсенчен хӑтӑлса тухнӑ. Мӗн сӑлтава
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пула, тесе ыйтсан, тӳрех пер пулам куҫа тӑрӑнать. 
Вӑл ниҫта та, нихӑш вӑхӑтра та хӑй ятне 
пӑрахман. Ютсем кирек мӗнле чӗннӗ пултӑр, вӑл 
«ҫӑваҫ» ятпах ҫӳренӗ. Ку пӗрре. Тепре вӑл 
ваттисене пуҫ ҫапма пӑрахман. Унӑн хӑйӗн тӗнӗ 
пулнӑ, пур та. Ҫав тӗн ӑна унталла-кунталла 
пӑркаланма паман. Виҫҫӗмӗшӗ ҫӗрпе ҫыхӑннӑ.
Унӑн яланах хӑйӗн тӑван ҫӗршывӗ пулнӑ. Вӑл мӑн 
асаттесем кӗрсе выртнӑ ҫӗр. ҪАве турӑ панӑ ҫӗр 
тытса тӑрать пире. Ҫав ҫӗр ҫинчех, паллӑ, 
хамӑрӑн кӑна чӗлхе аталаннӑ. Вӑл пирӗн ҫӗр 
чӗлхиех.

Пӗр пӗтӗмлетсе каласан, тӗлӗнмелле те, 
хӑлӑхӑн тӗрлӗ вӑхӑтсенче тӗрлӗ тӗне те йышӑнма 
тивнӗ пулас. Ахальтен мар вӗт-ха чӑвашра 
ваттисене пуҫ ҫапни те, анра-сухра е ахӑр 
саманасене ас туса тӑни те, анне-Кебе, шакӑр- 
макӑр тенисем те пур. Ку вӑл чӑваш ӗмӗрсем 
тӑршшӗнче тӗрлӗ турра сума суса тӑнине пӗлтерет. 
Кунта Тора та, Тангри те, Заратустра та, Аллах 
та, Иисус та. Апла, чӑваша пиншер ҫулсем иртнё 
чухне тӗнсем пулӑшса улӑштарса пынӑ. Пӗтме 
кӑна тытӑнать чӑваш, вӑл тӗнне улӑштарать те, 
упранса юлать. Тепӗр пин ҫултан каллех пӗтме 
тытӑнать -  каллех урӑх тӗн йышӑнать, каллех 
упранса юлать. Ҫак процесс пӗр тӑватӑ хутчен 
пулнӑ пулас. Акӑ халӗ каллех ун тӗнне улӑштарма 
тивет. Халӑх, истори кӑтартать, хӑй тӗнне 
улӑштарса ҫӑлӑнать. Халӗ мӗнле тӗн шлет тесен, 
вӑл, пирён шутпа, ҫут ҫанталак name таврӑнни 
пулать. Ҫут ҫанталӑк никама та улталамасть, 
пурне те ҫӑлать. Хайне пӑхман ҫынсене 
каҫармасть те...

Ҫак пулӑмсене хальхи вӑхӑтри пурнӑҫпа 
танлаштарса шутласа кайсан тӳрех тем ҫитменни
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курӑнать. Мӗн ҫитмест-ха пире. Пире халӑха 
тытса таракан пулӑмсем ҫитмеҫҫӗ. Темшӗн вара
эпир халӗ хамӑр ятран вӑтанма пуҫларӑмӑр. 
Пӗрисем тутара, теприсем вырӑса, виҫҫӗмӗшсем 
француза тухма пуҫларӗҫ. Иккӗмӗшӗнчен хамӑр 
тӗне пӑрахса ыттисен туррине пуҫ ҫапма
пуҫларӑмӑр. Халь тин ӗнтӗ пирӗн авалхи мӑн 
асаттесен ырӑ тӗслӗхӗсем пурнӑҫ тытса пыма 
пулӑшмаҫҫӗ. Вӗсем пире ҫуратса ӳстернӗ пулсан та 
эпир вӗсенчен вӑтанатпӑр. Вӗсем, имӗш, питӗ 
мӗскӗн пулнӑ. Пиншер ҫулсем хӑйсен ятне ямасӑр 
ку тӗле йӑтса ҫитернӗскерсем мӗскӗн иккен. Тӑван 
ҫӗр те кирлӗ мар теҫҫӗ халь тин. Ҫав ҫӗр ҫинче 
ҫуралнӑ чӗлхи те... Вӑл-мӗн Канаш хулинчен 
иртсенех кирлӗ мар.

Кӑна ӑнланса илме йывӑр. Ҫак пулӑмсене 
пӑрахнӑ пиркиех вӗт-ха чӑваш асапланать, пурнӑҫӗ 
ҫавна пулах малалла каяймасть. Пӗрех вӑл хӑй 
ятне пӑрахать, урӑх турра пуҫ ҫапать, ҫӗрне те 
чӗлхине те кирлӗ мар тет. Мӗне пӗлтерет ку? 
Такам пӑснӑ тейӗн чӑваш ӑс-тӑнне... Вӑл пурнӑҫра 
чи кирлине пӑрахрӗ. Вилме хатӗрленет тем... 
Темле вилӗм программи ӗҫлет, темле вирус ернӗ 
тейӗр... Хальлӗхе чӑн сӑлтавне пӗлместпӗр-ха. 
Шырамалла пулать. Тен, кунта эпир пӗлмен ытти 
пулӑмсем те витӗм кӳреҫҫӗ? Тен, ҫапла туса 
ҫӑлӑнӑҫ шырать вӑл? Халӑх хаклӑхӗсем улшӑннӑ, 
тен? Ҫавна пӗлес тесен, халӑх тӗнчекурӑмне пӑхса 
тухас пулать.

1.3. Чӑваш халӑхӗн тӗнчекурӑмӗ

Халӑх тӗнчекурӑмӗ пирки шутлама пуҫличчен, 
чӑн малтан, чӑвашлӑх мӗнне тӗшмӗртес пулать.
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Мӗн вӑл чӑвашлӑх? Чӑвашлӑх тени, паллӑ, халӑхӑн 
хаклӑхӗсемпе ҫыхӑннӑ. Ҫав хаклӑхсем пирки эпир 
кӑшт каланӑччӗ. Халь тин анлӑрах та тарӑнрах 
пӑхса тухмалла пуль. Чи малта, кунта иккӗленӳ 
ҫук, паллах, чи хӑватлӑ пулам -  тӑванлӑх тӑрать. 
Тӑванлӑ ҫын кӑна чӑваш пулма пултарать. Кам 
хӑй тӑванне манать, пӑрахать, сутать -  ҫавӑ 
чӑваш ятне йӑтса ҫӳреймест. Ун пек тӗнче 
гражданӗсем халӗ питӗ нумайланса кайрӗҫ. Кашни 
чӑваш ачи тенӗ пек ялти ашшӗпе амӑшне пӑрахса 
тӗнчене тухса каять. Каларӑмӑр, унта вӑл тем те 
пёр туса парать. Анчах ялта вара халё те ним те 
ҫук. Хамӑр тӑванлӑха манни мар-и пире пётерет. 
Ҫавӑнта пуль халӑх пӗтнин чӑн сӑлтавӗ. Тахҫан 
пёр ҫемье пулнӑ ҫын тӑванӗсенчен ютшӑнса йӑлт 
пурне те ҫухатать.

Чӑвашлӑх тени тӗрӗслӗхпе пёр килет пек. 
Чӑваш йӗркелӗхе юратать. Вӑл асса, ҫӗмӗрсе 
ҫӳрекен ҫын мар. Ҫавна пула ӑна тӗнчере пур 
халӑх та йышӑнать. Тӗрӗссипе, Раҫҫей 
патшалӑхӗнче пур яваплӑ ҫӗрте те ҫавӑн пек 
ҫынсен пуҫ пулса тӑмалла та. Ҫук ҫав, халӗ пуҫ 
пулса тӑракансем пурте тенӗ пекех вӑрӑ
пекреххисем. Халӗ ҫавсен тапхӑрӗ. Чӑваш вара 
нихҫан та вӑрламасть. Кам вӑрра каять, вӑл вара 
чӑваш мар ӗнтӗ. Вӑл урӑх халӑх ҫынни. Ӗлӗкрех 
те, халё те, ялсенче пӳрте питёрмесёрех 
хӑваратчӗҫ. Ку пёри тепёрне питё шаннине 
пӗлтерет. Апла, чӑвашлӑх тени ҫынна ёненнипе 
тата шаннипе ҫыхӑннӑ. Чӑваш чыслӑ ҫын. Хӑй 
чысне мӗн ачаран упрать. Вӑрра-мӗн кайсан ашшӗ 
хӑй ачине хытӑ хӗнет. Анчах та халё, куратӑр, 
вӑрланӑшӑн мухтанаҫҫӗ, унсӑрӑн пурӑнма май ҫук 
пек туса кӑтартаҫҫӗ. Кам вӑрлать -  ҫав маттур 
имӗш, пуян та. Паллах, кун пек чухне чӑвашлӑх
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ҫинчен калаҫма май килмест. Вӑрӑ чӑвашлӑха 
тӳрех сутать.

Авалхи чӑваш: «Ҫӗнӗ йӗрке кӑлармастӑп, 
киввине манмастӑп», тенӗ. Ҫавна пула ӗнтӗ унӑн 
мӗн авалтан йӗркеленнӗ чӑвашлӑхӗ ӗмӗрсем 
тӑршшӗ тытӑнса тӑнӑ. Чӑвашран чӑвашах ҫуралнӑ. 
Халӑх хӑйӗн йӗркине манакан ҫынна питленӗ. 
Халӗ вара пачах урӑхла. Халӗ кив йӑлапа 
пурӑнаканран кулаҫҫӗ, ҫӗнӗ йӑла туртса кӑларакана 
мухтаҫҫӗ. Паллӑ ӗнтӗ, кун пек чухне чӑвашлӑх 
пирки калаҫма май ҫук. Каласан та сана, тӳрех, 
пурнӑҫран кая юлнӑ теҫҫӗ. Халь мӗн пирӗн Анӑҫ 
хыҫҫӑн каймалла, унӑн йӑли-йӗркине алла илмелле. 
Тӗлӗнмелле те, ҫапла тӑваҫҫӗ те. Ун пеккисем 
тӳрех анӑҫ ҫынни пулса тӑраҫҫӗ. Чӑвашӗ ҫавна 
пула тата хухать.

Чӑваш вӗт вӑл тата хӑйне хӑй питӗ ҫирӗп
тытать. Вӑл «мала та каймасть, хыҫала та 
юлмасть». Ӗҫре те тӳрех ярса илмест, шухӑшпа та 
пит васкамасть. Васкавсӑр ҫын вӑл. «Васкакан 
вакка сикнӗ», тет. Пурнӑҫшӑн ку хаклӑ пулам. 
Ҫавна пула, хӑйне майлӑ инерцие пула ӗнтӗ,
чӑваш хальлӗхе тӗнчере тытӑнса тӑрать. Ыттисем 
туса пӑхччӑр-ха, тет. Куҫ курать унта... Чӑвашӑн
хаклӑхӗсем нумай. Анчах пёр калама ҫук пысӑк, 
турӑ шайӗнчи пулӑма та манса хӑварма юрамасть. 
Чӑваш чӳклӗ ҫын. Кирлӗ пулсан вӑл хӑйне те 
шеллесе тӑмасть. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче вӑл хӑйне лайӑх 
кӑтартать. Ахаль пурнӑҫра та вӑл кӳршӗ-мӗнӗ 
валли ним те хӗрхенсе тӑмасть. Мӗн ыйтатӑн 
унран, сана хӑйне кирлӗ пулсан та парать, ыйтнӑ 
пӗр япалине. Ҫавна пулах пуль, тӗрӗслӗх пирки
каларӑмӑр, вӑл парӑмне те хушса тавӑрса парать.

Чӑваш тирпейлӗхе юратать. Кӑшт, тен, 
хытӑрах та. Апатпа, вӑйпа, ӑспа, юратупа
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иртӗнмест. Перекетлӗ пурӑнать вӑл. Ҫут 
ҫанталӑкран иртетӗп-ха, кунта йӑлт пӗтеретӗп тесе 
кӑшкӑрашса ҫӳремест. Халь ун пеккисем ҫук мар. 
Анчах та, каларӑмӑр, ун пек ҫын чӑваш пулма 
пултараймасть.

Пӗр пӗтӗмӗшле илсен, чӑваш тӑванӗсене сума 
сӑвакан, ҫыншӑн хӑйне хӗрхенмен, халӑхшӑн 
яваплӑ та кулленхи пурнӑҫра тирпейлӗ те 
перекетлӗ пурӑнакан ҫын. Ку пахал ӑхсем чӑн
чӑваш пурнӑҫне пырса тивеҫҫӗ пулӗ. Ҫурма 
чӑвашсен хаклӑхӗсем ҫурмалла. Акӑ пӗрне кӑна 
илер. Халӗ питӗ аптраманлӑх пирки калаҫаҫҫӗ. 
Чӑваш мӗн аптраман таврашӗнчен. Ниҫта та 
нихӑҫан та пурнӑҫра ҫӗтсе каймасть, имӗш. Лайӑх- 
и вӑл, япӑх-и калама та хӗн. Хӑш-пӗр чухне 
лайӑх пуль. Тепӗр чухне вара ҫук. Кирек мӗнле 
каласан та кунта пӗр япала паллӑ. Ун пек ҫын 
пурнӑҫ ситуацине пӑхса пӑхӑнса пурӑнать. Апла, 
тепӗр чухне хӑйне валли ырлӑх шыраса чысне те 
ҫухатма пултарать. Ҫавӑнпа та, ман шутпа, 
чӑвашӑн тепӗр пахалӑхне, тарӑнрах палӑракан 
тепӗр пулӑма аса илес пулать. Чӑваш хӑй пӗр 
патша. Вӑл никама та пӑхӑнмасть. Унӑн хӑйӗн 
саккунӗ пур. Ҫав саккун вӑл -  чӑвашлӑх. Никама 
пӑхӑнман чӑвашсем халь пирӗн сахалланса юлчӗҫ 
пулас. Аптрамансем йышланчӗҫ. Халь кирек кам 
та пурне те сутма хатӗр. Эпир те ыттисем пекех 
аптраса тӑмастпӑр теҫҫӗ. Пурнӑҫ майӗсене тупни 
лайӑх та пуль вӑл, анчах ҫав вӑхӑтра хӑвна 
ҫухатас марччӗ. Хӑвна ҫухатса ҫын пек курӑнни 
вӑл пысӑк ҫухату. Ун пек ан пултӑрччӗ.

Ҫак хаклӑхсене шута илсе калаҫмалла пуль 
чӑваш халӑх тӗнчекурӑмӗ ҫинчен. Ҫак хаклӑхсен 
пуххийӗ хӑйне майлӑ пӗр тӑмха пек ҫапӑнса юлнӑ 
пирӗн ӑс-тӑнпа чун-чӗрере. Чӑваш тӗнчекурӑмӗ ҫак
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пахалӑхсем ҫине таянса йӗркеленет. Енчен те эпир, 
калӑпӑр, вӑрра кайрӑмӑр-тӑк, тӳрех чӑвашлӑхран, 
чӑваш тӗнчинчен, чӑваш ятлӑ ҫынсен йышӗнчен 
тухса ӳкетпӗр. Пӗр пахалӑхӗ кӑна ҫухалтӑр -  
тӳрех эпир ҫын пулма пӑрахатпӑр. Хаклӑхсен 
пуххи вӑл хӑй пёр иероглиф пек ку чӑваш тенине 
пӗлтерет. Эпир ӑна чӑваш тӑмхи тейӗпӗр. Ҫав 
тӑмхапа кама палӑртнӑ, ҫав ҫын тӳрех курӑнать, 
вӑл -  чӑваш. Эпир ӑна, кирек мӗнле тумланнӑ 
пултӑр, кирек мӗн ӗҫ тутӑр вӑл, самантрах тӑвана 
курнӑ пек уйӑрса илетпӗр. Ку -  чӑваш, ку -  
шанчӑклӑ ҫын, тетпӗр. Ыттисем ӗнтӗ вӑрӑ тата 
укҫа ҫулӗ ҫине тӑрса хӑйсене ҫухатрӗҫ. Вӗсем ӗнтӗ 
шанчӑксӑр. Вӗсем яка чӑвашсем.

Паллӑ ӗнтӗ, ҫапла майпа палӑртнӑ тӑмха вӑл 
вылянса улшӑнса тӑма та пултарать. Анчах та 
кирек мӗнле улшӑнсан та унӑн пӗр ҫирӗп тытӑмӗ 
пур. Тӗп паллӑрӑмӗсем, ПТХ терӗмӗр, ҫавсемех 
пулмалла. Хаклӑхсен тӑмхи вара кашни ҫыннӑн 
расна. Калӑпӑр, эпӗ пит тирпейлех мар, анчах та 
перекетлӗ. Е тата ҫынран, тен, ютшӑнатӑп та, 
анчах тӑвансемшӗн пурнӑҫа та пама хатӗр. Ҫапла 
вылявлӑх, ман шутпа, вӑл ҫитменлӗх мар. Пурнӑҫ 
хӑй вылять. Пӗр вырӑнта тӑма юрамасть, тет. 
Кирек мӗнле улшӑнура та тӑмхи ҫавах тӑрса 
юлать. Унпа сана ӑспа чӗререн пӗрре ҫапнӑ-тӑк, 
чӑваш йӗрри ӗмӗрлӗхе юлать.

Чӑваш халӑхӗн тӗнчекурӑмӗ мӗнлерех тесе 
ыйтсан вара халӗ пӗтӗмлетсе ҫапла калама пулать 
пуль. Чӑваш ҫыншӑн, халӑхшӑн, патшалӑхшӑн
пурӑнать. Ку, ман шутпа, тӗлӗнсе каймалла 
пӗтӗмлетӳ. Халӗ вӗт пур ҫын та хӑйшӗн кӑна 
пурӑнасшӑн ҫунса тӑрать. Кусем вара, ӑншӑрт 
ҫапнӑ пуль, пурнӑҫран йӑлтах юлнӑ. Юлашки чӑн 
ҫынсем, тен, ку чӑвашсем. Халь кам тетӗр
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вӑрламасть. Пурте халӗ ӗҫлемесӗрех тутлӑ ҫиесшӗн. 
Чӑваш кӑна: «Ёҫле-ӗҫле ҫи», тет. Халӑх кахала 
сивлет. Пире вара халь вӑрлама, пуйма, суйма, 
наянланма вӗрентеҫҫӗ. Ҫын-мӗн ирӗклӗ. Кирек мӗн 
тӑвас тет, ҫавна тӑвать. Ун пекки хӑҫан пулнӑ 
вара вӑл. Нихҫан та ун пекки пулман. Халӑха 
аташтарса ярас тесе калаҫнисем кӑна кусем. Анчах 
та чылайӗшӗ ҫак ҫул-йӗр ҫине ӳкме пуҫларӗҫ. 
Пире халь тин нимле таса пурнӑҫлӑ чӑвашлӑх та 
кирлӗ мар. Хӑть тутара, хӑть вырӑса тухам -
пӗрех, манӑн ҫимелӗх ҫӑкӑр кӑна пултӑр, вара 
ҫитрӗ те... Ҫапла шутлакансем нумайланчӗҫ. 
Пурнӑҫӗ те ҫапла тума хӑй вӗрентет пулас. «Суя 
ҫур пурнӑҫ», теҫҫӗ. Суя пурнӑҫ ӑҫтан пурнӑҫ 
пултӑр ӗнтӗ вӑл. Акӑ халӗ пурте суйма 
пуҫларӑмӑр та хамӑрӑн таса чӑваш пурнӑҫне 
ҫухатрӑмӑр. Таса та ырӑ, ӗҫлӗ те ҫителӗклӗ 
пурнӑҫпа пурӑнас мар терӗҫ пулас. Пурте халь 
тин тискерленсе кайрӗҫ. Имӗш, пурин те пӗр- 
пӗринпе тупӑшмалла, кӗрешмелле, ҫӗнтермелле. 
Тутлӑ пурнӑҫ ҫавӑ ҫӗнтерӳҫӗн кӑна пулать, имӗш. 
Ыттисен вара кӑнса выртмалла тет. Кам, ӑҫтан 
шутласа кӑларчӗҫ кун пек хаклӑхсене, кам пӑсать 
пирӗн халӑха, калама та хӗн. Хӑех пӑсӑлать пуль. 
Мӗншӗн тесен ку ансат ҫул вӗт. Анаталла 
шуйттан туртать, тет. Тӑвалла вара турӑ туртать 
пулать. Ҫынна пулӑшма, тӑвансемпе пӗрле 
пурӑнма йывӑртарах пуль ҫав. Ахальтен мар, 
аякри тӑван чи лайӑххи тенӗ пулать вырӑссем.
Урӑх ҫынсен, анӑҫри ҫынсен хаклӑхӗсем пирӗн 
пуҫа минретсех ячӗҫ. Пӗччен пурӑн, хӑвна ху 
хуҫа, «пӗр кут пӗр пуҫ», ыттисем айккинче
тӑччӗр, тенисен тӗнчекурӑмӗ ҫӗнтерсе пыма 
пуҫларӗ. Ку, паллӑ, чӑваш халӑхӗн тӗнчекурӑмӗ 
мар. Кӑна вӑйпа пурнӑҫа кӗртсе пыраҫҫӗ. Урӑхла
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шутлатӑн пулсан ҫӑкӑрсӑр тӑрса юлатӑн тесе пире 
хӑратаҫҫӗ. Прогресс ҫулӗ ҫавӑнта кӑна иккен.
Пулӑшу, ҫураҫтару, хутшӑну ҫулӗсем мӗн йӑнӑш 
ҫулсем, вӗсене пӑрахӑҫламалла теҫҫӗ. Вӗсемпе усӑ 
куракансем фиаско тӳсрӗҫ, коммунизм туса
хураймарӗҫ. Ҫавӑнпа та капитализм йӗркине тёпе 
хуракан пропаганда вӑй илсе кайрӗ те, чӑваш та 
тепӗр майкки ҫаврӑнса ӳкрӗ. Халӗ пӗр пытармасӑр 
каламалла, тен, чӑваш халӑхӗн пысӑкрах пайӗ 
чӑвашлӑхран тарса Анӑҫ тӗнчине кӗрсе кайрӗ? 
Вӑл, тен, халӗ анӑҫ ҫыннисен пурнӑҫӗпе пурӑнать?

Пӗр пӗтӗмӗшле илсен чӑваш халь ҫул
юппинче тӑрать. Хальлӗхе хӑйӗн тӗнчекурӑмне
упраса хӑвармалӑх вӑй пур-ха унӑн. Анчах та 
тӗнче хыҫҫӑн каяс текенсен йышӗ ӳссех пырать. 
Апла, пӗр тепӗр алӑ ҫултан чӑваш хӑйне йӑлт 
ҫухатма та пултарать. Пӗр ӑру пурнӑҫӗ
тӑршшинче тем те улшӑнать. Ҫапах та пиншер 
ҫулсем иртнӗ пулсан та чӑваш халӑхӗ хӑй 
йышӗпе, чӗлхипе халӗ те пур. Аваллӑх шанчӑк 
кӳрет, малашлӑх вара хӑратать. Тӗрӗссипе, йӑлт 
урӑхла пулмалла. Пуласси шанчӑк кӳмелле, хальхи 
пурнӑҫа йӗркелесе тӑмалла. Ун пек пулманни вӑл, 
ман шутпа, пиртен хамӑртан килет. Мухтавлӑ 
аваллӑх вӑй парса тӑни малашлӑха та куҫмалла. 
Куҫать те... Анчах та такамсем темле питӗ 
хӑрушӑ формула шутласа кӑларнӑ. Вӗсем «чӑваш 
пӗтет» тесе анрашаҫҫӗ. Халӑх тӗнчекурӑмне йӑлт 
улӑштарса вилӗм патне илсе ҫитересшӗн. Халӑх ку 
шухӑша хирӗҫлесе «чӑваш пӗтсен тӗнче пӗтет» тесе 
хуравлать. Ҫапла каласа вӑл ҫӑлӑнӑҫ ҫулне 
шырать. Чӑваш тӗнчекурӑмлӑ ҫынсем тытса
пыраҫҫӗ те тӗнчене, кӑна кашни йӗркеллӗ ҫын 
ӑнланать. Ҫав ҫынсен вӑйӗ пӗтмен-ха, ҫавӑ
пулӑшас пек туйӑнать. Вилӗм юррине юрлакансен
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тӗллевӗ уҫӑмлӑ. Вӗсем пире пӗтерсе пирӗн пурлӑха, 
территорине ярса илесшӗн. Ҫавӑ кӑна. Ҫав 
ҫынсемех вилӗм модельне тӗрлӗ майсемпе 
ҫавӑрттараҫҫӗ, халӑха пӗр шанчӑк та хӑвармастпӑр, 
теҫҫӗ. Ҫавна пула халӗ кашни ҫул тенӗ пек пӗр 
ҫӗр пине яхӑн чӑваш тӗнчерен ҫухалать. Ку, 
паллӑ, вилӗмҫӗсене питӗ савӑнтарать. Анчах, 
пурнас текенсем кӑна курса куҫҫуль юхтараҫҫӗ, 
кӗрешӗве ҫӗкленеҫҫӗ. Глобализм хумӗсем тем пек 
хупласан та, шанӑҫ пур, халӑх хӑй пурнӑҫӗшӗн 
ҫине тӑрса ҫӗнтеретех пулӗ тетпӗр. Пурнӑҫ 
ҫӗнтеретех.

Кунта пӗр хӑрушлӑх ҫинчен каласа 
хӑвармалла. Чӑваша ӑна лайӑх пурнӑҫ пӗтерет. 
Хытӑрах пурнӑҫ ӑна самантрах хытарать. Вӑл 
каллех вӑй пухса хӑйне тупать. Чӑваш лайӑх 
пурнӑҫшӑн ҫунакан пуян ҫын хыҫҫӑн каймасть. 
Чӑвашшӑн лайӑх пурнӑҫ пуянлӑхра мар. Вӑл таса 
чунлӑ, хӑюллӑ, ырӑ, вӑйлӑ, ӗҫлӗ ҫынра тупать хӑй 
пуянлӑхне. Пирӗн шутпа, чӑвашӑн чӑн продукчӗ, 
ёҫ катартавё ёнтё, вал кашни ҫемье чан чӑваш 
ҫуратса ӳстернинче. Чан чӑваш пек ҫын кана ҫак 
тёнчене тытса тӑма пултарать. Тытса тӑрать те 
вал. Ку, чӑваша кашни халӑх йышӑннинче 
палӑрать. Ӑна никам та хирӗҫлемест. Мёншён 
тесен вӑл никампа та вӑрҫмасть, кёрешмест, 
тупӑшмасть. Вӑл кашнине пулӑшма тӑрӑшать. 
Унан тёп хаклӑхӗ -  ҫураҫтарулӑх. Унӑшӑн ку 
тӗнче пӗр кӗвӗллӗ, ҫураҫтаруллӑ пӗрлӗх. Хальлӗхе 
ку хаклӑх ытти халӑх тӗнчекурӑмӗнче палӑрмасть- 
ха. Халӗ пурте камран та пулин мӗн те пулин 
вӑрҫса туртса илесшӗн. Паллӑ, ресурсем пӗтсе 
килнӗ вӑхӑтра кун пек ҫапӑҫса пурӑнма пушшех 
те юрамасть. Ун пек пулсан эпир пӗр-пӗринпе 
ҫапӑҫса пӗтетпӗр. Ун пек тапхӑр пулнӑ тет. Хӑй
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вӑхӑтӗнче авалхи ҫынсем пӗрне пӗри ҫисе 
(каннибализм) пурӑннӑ. Ҫисе яма патнех ҫитсен 
вара, сыхланса юлас тесе, «ан вӗлер» текен табу 
шутласа кӑларнӑ. Паянхи кунсенче те ҫак хушӑва 
ҫӗнӗрен туртса кӑларса анлӑлатас пулать. Ҫынна 
кӑна мар, чӗрӗ чуна кӑна мар -  халӑхсене те 
вёлерме юрамасть. «Халаха ан пётер!», темелле. 
Халӑх та хӑй пёр чёрё чун, пёр организм. Ӑна 
та ҫут ҫанталак хай туса янӑ. Вӑл Ҫёр чӑмӑрё 
ҫинчи чи пысӑк хаклӑх. Анчах та хальхи ҫын 
ҫиенсем хӑватлӑ хӗҫ пӑшалсемпе усӑ курса ҫӗршер 
халӑха пӗтерчӗҫ те ӗнтӗ. Юлнисемпе тата мӗн 
тӑвӗҫ? Халӑх текен истори субъекчӗ нимле
патшалӑх докуменчӗсенче те курӑнмасть. Халӗ мӗн 
пӗччен ҫын хӑй пӗртен пёр субъект. Унӑн кӑна 
тем тӗрлӗ правасем пур, халӑхӑн вара нимле 
право та ҫук. ООН докуменчӗсенче те ҫук халӑх 
тени. Халӑхсене йӑлт пӗтерсе хурса хӑй хальлӗн 
кӑна пурӑнакан ҫынсен обществине туса хунине 
пӗлтермест-и ку?

Халӑх пирки шутламаллисем пит нумай. Кунта 
хальхи саккунпа хӑш халӑх ҫынни пулнине
паспортра кӑтартманни те, Раҫҫейре пӗртен-пӗр 
халӑх -  раҫҫей халӑхӗ пурӑнать тени те, паллӑ, 
никама та ҫырлахтарма пултараймасть. Ку пурне 
те хӑратать. Халӑхсене пӗтерсен вара вӗт, 
чӑнласах, тӗнче те пӗтет. Глобализаци тени тӗнче 
пӗтнине пӗлтерет-ши вара? Тӗнче ан пӗттӗр тесен, 
питӗ тӗплӗ шутлас пулать. Ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинчи 
кашни чӗрӗ чун хаклӑ. Ҫавна манмалла мар. 
Халӑхсем пуринчен ытла хаклӑх.

Пӗр пӗтӗмӗшле шутласа илсен пирӗн, чӑн 
малтан, иртнине мар, пулассине мала хумалла. 
Халӑхӑн тёнчекурӑмё малашла пулмалла. Апла, 
чан хаклах вӑл малашлӑх. Ҫавӑнта пирӗн чӑн
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ҫатмах туса хумалла пулать. К у йӑлтах хамӑртан, 
эпир мӗнле ӗҫлснинчен, каларӑмӑр ёнтё, эпир 
ёмётлснме пёлнинчен килет. Чӑваш халах ҫулё вӑл 
вилём ҫулё мар, вӑл пурнӑҫ ҫулӗ. Унӑн пуласлӑхӗ 
ҫутӑ, хӑватлӑ, вӑйлӑ тата таса. Кам мӗн хирӗҫлесе 
калама пултартӑр ҫак пӗтӗмлетӗве? Ун пек ҫын 
тӗнчере ҫуккӑ пулӗ тетпӗр.

Ыйтусем:
1. Халӑх философийӗ хӑҫан пуҫланса кайнӑ?
2. Мӗн вӑл халӑх философийӗ?
3. Философи мӗнле ҫула кӑтартать?
4. Чӑваш халӑхӗн тӗнчекурӑмӗ мӗн ҫинче 

тытӑнса тӑрать?
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II глава. Чӑваш тӗнчин никӗсӗ

2.1. Ҫут ҫанталӑкӑн тата хуҫалӑхӑн 
ҫураҫтаруллӑ пӗрлӗхӗ

Кирек мӗнле объектӑн та хӑйӗн никӗсӗ пур. 
Чӑваш халӑхӗн никӗсӗ пирки шутлама тытӑнсан, 
тӳрех, пуҫа ҫут ҫанталӑк аса килет. Эпир вӗт 
пурте ҫут ҫанталӑк ачисем. Паллӑ, ҫут ҫанталӑкпа 
эпир хамӑрӑн хуҫалӑх урлӑ ҫыхӑнса тӑратпӑр. Ку 
-  ӗҫлӗ ҫыхӑну. Тепӗр чухне, паллӑ, ҫут ҫанталӑкпа 
эпир кану вӑхӑтӗнче те тӗл пулатпӑр. Анчах та 
ку сайра пулать, тата туйӑм-сисӗм шайӗнче кӑна. 
Пӗр пӗтӗмӗшле илсен ҫут ҫанталӑкпа пире ӗҫ 
ҫыхӑнтарса тӑрать. Ҫӑлсан та, пире урӑх тӗн, ҫут 
ҫанталӑка пуҫ ҫапни ҫӑлать, терӗмӗр. Ҫавӑнпа та 
пирӗн пурнӑҫсем те пӗр килеҫҫӗ. Енчен те пӗрин 
пурнӑҫӗ тепринчен уйрӑлса кайрӗҫ-тӗк, иккӗшӗ те 
пӗрне пӗри пӗтерме пултараҫҫӗ (экологический 
кризис). Пирӗн халӑх хальлӗхе ҫутҫанталӑк 
вӑйӗсенчен уйрӑлса кайман-ха. Ку пысӑк шанчӑк 
кӳрет. Хальлӗхе кашни чӑваш ҫут ҫанталӑкран 
тӳрремӗнех пил ыйтма пултарать. Кашни пулӑмпа 
сӑмах каласа хутшӑнать, кӗлӗсем те, ыйтусем те 
калӑплать. Кашни чӑвашӑн хӑйӗн кӗлли. Пӗри 
тырпул ыйтса кӗл тӑвать. Тепри телей, савӑнӑҫ, 
сывлӑх, тасалӑх ыйтать. Усал вӑйсене чӗнни 
пулман. Ун пек кӗлӗсене илтмен. Ҫавӑнпа та 
чӑваш ҫынни ытларах чухне ҫӗр ӗҫӗпе 
пурӑнаканскер, калама ҫук йӑваш. Вӑл ӑшӑ ҫил 
варкӑшӗ пек, шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв юххи пек 
пурӑнать. Уншӑн ӑна вӑрҫаҫҫӗ те. Ытла чӗмсӗр, 
ытла йӑваш теҫҫӗ. Анчах та, енчен те эсӗ ҫут 
ҫанталӑк ачи пулсассӑн, урӑхла пурӑнма май та
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ҫук вӗт. Чӑвашӑн вӑрман хӑлхаллӑ, уй куҫлӑ 
пулмалла. Ҫӗр ҫине выртсан ҫӗр чӗри епле 
тапнине те илтмелле. Чӗлхи те вӗт ун чӗкеҫ 
чӗлхи. Куҫкӗрет, ун пурнӑҫӗ ҫут ҫанталӑк пурнӑҫӗ. 
Вӗсем пӗр килеҫҫӗ.

Ҫут ҫанталӑкпа ҫыхӑнма чӑваш хӑйне кӑна 
майлӑ хуҫалӑх йӗркеленӗ. Ҫавӑ хуҫалӑх пулӑшнипе 
йӗркелесе пырать вӑл ҫут ҫанталӑк пурнӑҫне. Ҫавӑ 
ҫураҫтарать халӑх тата ҫут ҫанталӑк пулӑмӗсене. 
Халӑхпа ҫут ҫанталӑк хӑйсем пёр экосистема туса 
хунӑ. Ӑна чӑваш халӑх пурнӑҫӗн хутлӑхӗ теме 
пулать. Ҫын таҫта та пурӑнма пултарать теҫҫӗ те, 
анчах чӑваш пулса пурӑнма хӑй пӗр хутлӑх кирлӗ. 
Каларӑмӑр, вӑл икӗ юханшыв хушши, Атӑлпа 
Шур Атӑл пӗрлешсе пӗрле юхнӑ ҫӗр-шыв. Кам 
ҫав хутлӑхран тухса кайнӑ, асӑрхӑр, пӗтнӗ. Л. 
Гумилев калашле1, халӑха ҫут ҫанталӑк хӑй 
йӗркелет. Ку ӗҫе космос та хутшӑнать пулать. 
Паллӑ, хӑй тӗллӗн ним те пулмасть. Чӑваш хӑй 
те ҫак турӑллӑ ӗҫе хутшӑнать. Хӑйӗн халӑхӗ лайӑх 
пурӑнтӑр тесе вӑй хурать. Хӑйне ҫӳлерех те 
ӑслӑрах тыткалама тӑрӑшать. Ҫапла тӑрӑшни 
усӑсӑр пулмасть. Чӑваш тӗнчи питӗ ҫураҫтаруллӑ 
килсе тухать. Вал, пӗр иккӗленмесӗр калама 
пулать, хӑй пӗр пӗрлӗх. Ҫавӑ пӗрлӗхе ҫутҫанталӑкӗ 
те кӗрет. Вӗсем уйӑрӑлми пӗрлӗх. Ҫураҫтарулӑхӗ 
ӑҫтан сиксе тухать тесен, ку паллӑ, вӑл халӑх 
хаклӑхӗсенче упранать. Ҫав ҫын шайӗнчи 
хаклӑхсен пуххи хӑй пӗр тӑмха терӗмӗр. Кама ҫав 
тӑмхапа паллӑ тунӑ, вӑл ҫутҫанталкпа пёр пулам 
пулса каять. Чӑваш ҫыннишӗн, ҫавӑнпа та пулӗ, 
кашни пулӑмӑн хӑйӗн чунӗ, сӗмӗ пур. Чӑваш чӑн-

1 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. -  М.: Айрис-пресс, 2006. 

-  560 с.
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чӑн метафизик. Вӑл япала шайӗпе ҫырлахмасть. 
Кашни япалана чун кӗртме тӑрӑшать. Ҫут 
ҫанталӑк пулӑмӗсене пушшех те чунлӑ курать. 
Каларӑмӑр, уншӑн вӑрман та хӑлхаллӑ, уй та 
куҫлӑ, ҫӗр те чӗреллӗ... Кунта нимле тӗрӗсмарлӑх 
та ҫук. Ку питӗ тарӑн туйӑмлӑ шухӑшлав. 
Пирӗншӗн тӳпе те атте, ҫӗр те анне. Эпир пӗччен 
мар ку тӗнчере. Пирӗнпе пӗрле мӗн пур ҫут 
ҫанталӑк. Ҫавӑнпа та, паллӑ, эпир ӑна хур тума 
памастпӑр.

Ҫапла тума пирӗн ял хуҫалӑхӗсем пур.
Кашни хуҫалӑх ҫут ҫанталӑк ҫаврӑмӗсене евӗрлет, 
ҫавӑнпа та ҫут ҫанталӑкпа пӗр килет. Тӗрӗссипе 
каласан, ял хуҫалӑхӗн ҫут ҫанталӑка нихӑш енчен 
те сиен кӳме юрамасть. Анчах та, хальхи вӑхӑтри 
наука ӑнланса ҫитеймен пирки, ҫут ҫанталӑка 
сӑтӑр тӑваҫҫӗ. Эпир шутлатпӑр, ку ҫут ҫанталӑка 
ӑнланман пирки пулса иртет. Ял хуҫалӑхӗпе ӗҫлес 
тесен, калама ҫук ӑслӑ пулмалла. Ку вӑл тимӗр- 
тӑмӑр ӑсталасси-тӑвасси мар. Кунта пӗтӗмпех чӗрӗ 
япаласемпе пӗрле пӗр-пӗрне сиенлемесӗр ӗҫлемелле. 
Ҫакӑ пулать те ӗнтӗ вӑл ҫураҫтарса ӗҫлени. 
Калӑпӑр, ҫӗр-ана таврашӗнче ахаль тӑпра ҫеҫ мар 
курма пӗлмелле. Ҫӗр вӑл чӗрӗ пурнӑҫ. Унта 
пиншер тӗрлӗ организм хӑйне валли пурнӑҫ тупнӑ. 
Вӗсемпе те «калаҫма» пӗлмелле. Иывӑҫ-курӑкӑн та 
хӑйсен шутлавӗ пур. Ҫав шутлава ҫураҫтарулӑх 
теме пулать. Апла, ҫын кӑна мар, ҫут ҫанталӑк 
хӑй те ҫынсӑрах ҫураҫтарса пурӑнма пӗлет. Пирӗн 
ун пек пурӑнас тесен ҫӗрпе тӳперен вӗренмелле 
пулать. Ахальтен каламан вӗт чӑваш: «Эпир ҫёрпе 
пӗлӗт хушшинче пурӑнатпӑр», тесе. Ҫураҫтаруллӑ 
пӗрлӗх ҫинчен калани ӗнтӗ ку.

Пӗр шухӑшласан, халӑхӑн ҫут ҫанталӑкпа пӗр 
чӗлхе кӑна мар тупмалла, тӗрлӗ пулӑмсене
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аталантарса пӗтӗм тӗнчене чунлатмалла. Кӑна вара 
ҫын хӑй те турӑ шайӗнче пулсан кӑна пурнӑҫлама 
пултарать. Ҫапла мар-и вара? Турӑ та вӗт чӑваш 
пекех пёр сас та памасть, никам куҫне те
курӑнмасть, никама та сиен кӳмест -  пулӑшма 
кӑна тӑрӑшать. Анчах ҫын турӑ пулса ҫитеймен 
пирки, хальлӗхе чӑвашӑн хӑйне пӗтерни ҫеҫ 
курӑнать. Вӑл чӳклӗх халӑх пулса тӑчӗ тесен те 
тӗрӗс. Ун пеккисем пирки хӑшӗ-пӗрисем йӗкӗлтесе 
«истори тислӗкӗ» теҫҫӗ. Апла мар пуль. Ыттисене 
пурӑнма пулӑшни нихҫан та вӑл тислӗк шайӗнче 
пулас ҫук. Ыттисене пӗтерес тени вара, тислӗк
тӑвас тени, пуринчен хӑрушӑ. Анчах та темшӗн
ҫав пӗтернине ырлаҫҫӗ те халь. Конкуренци, теҫҫӗ. 
Вӑйли ҫӗнтерет, имӗш. Ҫут ҫанталӑкпа хутшӑннӑ 
чухне вара чи таса та хитре пулӑмсемпе 
кӗрешмелле пулать-и-ха, эпир вӑлӑ тесе йывӑҫа
тӗпрен касса ярса пӗтермелле тет-и? Кун пек 
шухӑшлавсем калама ҫук хӑрушӑ, тӗпсӗр вилӗмлӗ 
авӑра илсе ҫитереҫҫӗ. Ҫавна куратпӑр та.

Халӑх шухӑшлавӗ вара урӑхла. Вӑл ҫут 
ҫанталӑкпа пӗр пулса ҫураҫтаруллӑ пӗрлӗх туса 
хурасшӑн. Ҫавӑнпа та унӑн хуҫалӑхё ҫакӑ тёллеве 
пурнӑҫлама ҫуралнӑ та. Халӑх, ун хуҫалӑхё пёр 
тёллевпе, ҫут ҫанталакпа пёр пуласчё тесе 
ҫураҫтарса пурӑнаҫҫё. Ҫака пулать те ёнтё чӑваш 
халӑхён чӑн никёсё. Уйрӑммӑн илсен, кашни ҫын 
хӑй ҫут ҫанталӑкӑн пӗр пайӗ, ҫавна туйса шута 
илсе тӑрсан пирӗн халӑх калама ҫук вӑйлӑн 
аталанса каяссӑн туйӑнать. Анчах та, каларӑмӑр, 
ун пуҫне хальлӗхе пачах та урӑх шухӑшсем кӗртсе 
вырнаҫтарасшӑн. Вӗсем пурте вилӗмпе ҫыхӑннӑ. 
Пурӑнас текеннисем вара, ӑнлантӑмӑр, ҫут 
ҫанталӑкпа ҫыхӑннӑ. Ҫут ҫанталӑк пур-тӑк -  халӑх 
та пур. Апла, пурнӑҫ хутлӑхӗ те пур.
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2.2. Тӗн

Халӑх тӗнӗ пирки шутласа кайсассӑн, чӑн 
малтан, паллах, миф шайӗнченех пуҫламалла. 
Халӑх хӑй ҫулне упраса хӑварнӑ, эпир, тенӗ пӗр 
ҫынран, ту ҫинчен аннӑ Улӑпран пуҫланса кайнӑ. 
Апла, эпир пурте Улӑп ачисем. Улӑп тени те 
питӗ хӑйне майлӑ кӑсӑклӑ. Улӑп сӑмах «улла», 
«аллах», «олимп» тенисем пек. Тахҫан авал «турӑ» 
тенине пӗлтермен-ши вӑл? Авалхи грек туррисем 
те вӗт Олимп ятлӑ ту ҫинче пурӑннӑ. Вёсен чи 
аслӑ Зевс турри те Ҫӑваҫ тенӗ пек илтӗнет. Унӑн 
арӑмӗ Гера тата ывӑлӗ Геракл та Ҫӗр тата Ҫӗр 
ывӑлӗ тенӗ пек янӑраҫҫӗ. Тата пӗтӗмлетсе каласан, 
апла, эпир пурте Турӑ ачисем, эпир хамӑр та 
Турӑ. Чӑваш чӗлхинче «турӑ», «турӑм», «турӗ», 
«тӑвакан» тенисем ӗҫ тунипе пӗр килеҫҫӗ. Вырӑсла 
ӑна «создатель» теме пулать. Ҫав вӑхӑтрах чӑваш 
«уйӑх та хӗвел» тесе тӑрать. Египет чӗлхипе уйӑха 
«То», хӗвеле «Ра», теҫҫӗ. «Тора» тени, апла, «уйӑх 
та хӗвел» тенине ҫывӑх. Еврей чӗлхипе вӑл 
«свиток» сӑмаха, ҫырса хуни тенине пӗлтерет. 
Анчах та хальхи чӑваш Тура тенине «Тӗнчене 
тӑвакан» пек ӑнланать. Ҫакна чӑваш ҫынни пӗлсе 
тӑрать. Чӑваш халӑхӗ те, апла, Турӑ хӑй суйласа 
илнӗ халӑх. Ҫавӑнпа та пирӗн халӑх Турра 
шанать. Ӑна Мӑн Турӑ е Ҫӳлти Турӑ тет. 
Тӗнчере ҫитмӗл те ҫичӗ чӗлхе, Тура вара пӗрре 
тет. Чӑваш Турри, апла, ытти халӑхсен турри пек 
килсе тухать. Вӑл -  тӗнче тӑвакан. Ытти халӑхсен 
кун пек пӗлтерӗш ҫук. Ку шухӑшлаттарать.
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Кунсӑр пуҫне чӑваш ҫут ҫанталӑк ачи 
пулнине те манса каймалла мар. Чӑн малтан ҫын 
хӑйне ҫут ҫанталӑкра (антропоморфизм) курнӑ. 
Пӗтӗм пулӑмсене хӑйне курса пахаланӑ. Ҫавӑнпа 
та чӑвашӑн хӗвелӗ те пӑхать, ҫилӗ те вӗрет, 
йывӑҫӗ те ӳсет... Кунта пурте ҫын майлӑ, ҫын 
сӑнлӑ, ҫын чунлӑ. Чӑваш тӗнчи чунлӑ. Кашни 
япалан хӑйӗн чунӗ пур. Ҫӑл куҫ та, вӑрман та, 
уй та, ҫӗр те -  пурте чунлӑ. Хальхи наука куҫӗпе 
пӑхсан ку пӗрре те йӑнӑш мар. Япалапа чун пӗри 
тепӗринсӗр пулмаҫҫӗ. Философи пуҫланса 
кайнӑранпа ку тӗп ыйту. Пӗрисем япала 
малтанрах (материализм), тепӗрисем чун малтанрах 
(идеализм) пуҫланса кайнӑ теҫҫӗ. Кунта ним 
тавлашмалли те ҫук. Хӑшӗ мала тухасси вӑхӑтран 
килет. Чӗрчунсем киличчен тӗнчере япала пуҫ 
пулса тӑнӑ, чӗрӗ чунсемлӗ пурнӑҫ пуҫланса кайсан 
чун вӑй илнӗ. Кашни тапхӑрӑн хӑйӗн вӑйӗ пур. 
Калапӑр, пурнӑҫ лӑпкӑ тӑнӑ вӑхӑтра ҫын япала 
шайӗнче пурӑнать, енчен те пурнӑҫ питӗ хӑвӑрт 
улшӑнма тытӑнчӗ-тӗк, мала чун пуҫарӑвӗ тухса 
тӑрать. Ҫын пурнӑҫа хӑй аллине илет. Халӗ ҫавӑн 
пек тапхӑр ҫитрӗ те ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та халӑх 
каллех хӑй тӗнне шырама, Турӑ мӗнне ӑнланма 
тытӑнчӗ. Тӗн пӑтрашуллӑ пурнӑҫа йӗркелеме 
пулӑшать, ҫул кӑтартса парать.

Малалла каймалли ҫула, паллӑ, чӑн малтан 
аваллӑх кӑтартса парать. Хамӑрӑн мӗнле 
пурӑнмаллине эпир каялла ҫаврӑнса пӑхса 
пӗлетпӗр. Малалла эпир каялла ҫаврӑнса пӑхса 
утатпӑр. Унта пирӗн ватӑсем выртаҫҫӗ. Пире мӗн 
тумаллине вӗрентсе тӑраҫҫӗ. Вӗсем йӗркеллех 
пурӑнса ирттернӗ пулсан, мӗн-ма вара урӑхла 
пурӑнмалла тет. Ҫавна кура тӑркача эпир те мӑн 
асаттесем пек пурӑнма тӑрӑшатпӑр. Вӗсенчен пил
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ыйтса илетпӗр. Вӗсене пуҫ ҫапатпӑр. Ватӑсем вара 
кӑмӑллӑ, пире пулӑшма пулаҫҫӗ. Пулӑшаҫҫӗ те. 
Кам пил ыйтса курнӑ, ҫавӑ пӗлет. Ҫулталӑкра 
пӗрре ҫӑва ҫине пыни те мар кунта. Кашни апат 
ҫимессерен пиллештерет чӑваш. Ватӑсен пурнӑҫне, 
вёсен сӑнарне куҫран ямасть. Ҫавӑнпа та чӑваш 
тӗнне пӗр иккӗленмесӗр ваттисене пуҫ ҫапнин тӗнӗ 
тесе те калама пулать. Ҫавна пулах, кайнӑ пӗрне 
асра тытнӑран, эпир пысӑк халӑх. Эпир икӗ 
миллиона яхӑн кӑна мар, асра тытнисене шута 
илсен чылай пысӑк йышлӑ. Ку йыша пулас 
ачасене те кӗртес пулать. Ҫавӑнпа та халӑх йышӗ 
хутшӑнсах пырать. Вӑл пӗрре те чакмасть. Хальхи 
вӑхӑтри ҫырнисем (перепись) кӑтартнисем вӗсем 
чӑваш донорлӑхӗпе ҫыхӑннӑ. Чӑваш ытти халӑхсем 
пӗтнине курса вӗсене хӑй юнӗпе пулӑшать. 
Ҫавӑнпа та халӗ чӑваш вырӑса тухнӑ пек 
курӑнать. Чӑваш питӗ ырӑ. Пурне те Турӑ пек 
пулӑшса тӑрать, ҫавӑнпа та вӑл пӗр вӑхӑтрах 
вырӑс та, тутар та, нимӗҫ те... Ҫав вӑхӑтрах 
чӑваш та. Ҫакна тума Турӑ хӑй ыйтать пулмалла. 
Мӗншӗн тесен чӑваш Турри ытти халӑхсене те 
пулӑшать. Чӑваш Турри пурне те пулӑшать. Ку 
питӗ вӑрттӑн, кӑткӑс, турӑллӑ пулам, ҫавӑнпа та 
куҫа пит курӑнса каймасть. Акӑ, тӗнче йӗркеленсе 
ҫитсен, ҫав хальлӗхе халӑхран ҫухалнӑ ачасем 
каялла таврӑнма тытӑнӗҫ. Ку, паллӑ, каллех
пирӗнтен хамӑртан килет. Турӑ хушнӑ пек ӗҫлесен, 
Турӑ ачи пулма пӑрахмасан, вӗсем каялла
килеҫҫех.

Чӑвашран Турӑ мӗн сӑнлӑ тесе ыйтсан, вӑл 
ҫут ҫанталӑк сӑнлӑ пулӗ тет. Маларах каларӑмӑр, 
чӑваш кашни ҫут ҫанталӑк пулӑмӗнче Ырӑ курать. 
Ырӑсене пуҫ ҫапать. Пӗрисем вӗсене Турӑ шайнех 
лартаҫҫӗ. Анчах хальхи халӑха сӑнаса пӑхсан, вӑл
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ырӑсене пуҫ ҫапса кӗл тунине куратӑн. Ҫавӑнпа 
та халӑхӑн 99 турӑ тенипе килӗшме ҫук. Чӑваш 
халӑхӗн пӗртен пӗр Ҫӳлти Турӑ пур (монотеизм). 
Ыттисем вара Ырӑ шайӗнче ҫӳреҫҫӗ. Кун пек 
тӗне, шутлатӑп, никам та хирӗҫлеймест. Кирек 
мӗнле тӗне вӑйпа хистесе куҫарнӑ пулсан та 
чӑваш хӑй тӗнне пӑрахмасть. Мӗншӗн тесен Ҫӳлти 
Турӑ ӑна, хӑй ачине, хӑй халӑхне тытса тӑрать, 
пӑрахмасть. Ҫавӑнпа халӗ те пурӑнатпӑр та эпир, 
тӗнчерен ытти халӑхсем пек кайман, ҫухалман. 
Пирӗн хамӑрӑн Турӑ пур. Вӑл -  ҫут ҫанталӑк, 
терӗмӗр.

Ҫын хӑй те ҫут ҫанталӑкӑн пӗр пайӗ. Апла, 
вӑл Турра хӑйӗнче те курмалла. Ахальтен-им вӑл 
хӑйне Турӑ ачи тет. Апла, Турӑ унра та пур. 
Тен, вӑл ун ӑшӗнчех ларать. Вӑл -  ҫут ҫанталӑк 
ачи. Ҫапла пуль, ҫавӑнпа та вӑл, Турӑ та-ха, 
никама та кӳрентермест, пурне те пулӑшма 
тӑрӑшать, ҫураҫтарать. Ку турӑлла курӑннин 
сӑлтавӗ, паллӑ, унӑн хӑйӗн ӑшӗнче Турӑ ларнинче. 
Ларать пулсан, ӑҫта ларать-ши вара вӑл? Ҫынрах, 
урӑх ӑҫта лартӑр ӗнтӗ вӑл. Анчах та вӑл ҫынран 
пысӑкрах, лайӑхрах, хитререх, ырӑрах, вӑйлӑрах... 
Вӑл пирӗн идеал. Эпир хамӑр пурнӑҫра ҫав 
хамӑртан пысӑкрах ҫын пек пуласшӑн. Ҫавна пула 
ҫӳлелле турӑ патне туртӑнатпӑр та. Хамӑр 
сисмесӗрех вара чӑнласах ҫын пулса ҫитетпӗр. Ҫын 
тени ҫын патне ҫитес тениех. Турӑ пулӑшнипе 
пулать ҫакӑ. Турри, пӗлтӗмӗр, пиртех. Вӑл пире, 
ыйтма пӗлсен, куллен пулӑшса пырать. Турӑ, вӑл, 
апла, пире пулӑшакан ҫут ҫанталӑк вӑйӗ, пирӗн 
хӳтлӗх. Кам пире пулӑшу тата хӳтлӗх парать -  
ҫавӑ Турӑ. Ваттисем те пире хӳтӗлесе тӑраҫҫӗ, 
апла, вӗсем те турӑсем. Турӑ, апла, нумай сӑнлӑ. 
Вӑл ҫут ҫанталӑк та, халӑх та, хӑвӑнран пысӑк
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ҫын та, паттӑрсен шайӗнче юлнӑ ватӑсем те. Ку 
тӗнчере мӗн лайӑххи патне туртать, мӗн пире 
пысӑкрах пулма пулӑшать, ҫавӑ пурте Турӑ. Ҫапла 
шухӑшласа пурӑнать чӑваш халӑхӗ. Ҫавна пулах 
вӑл ют турӑсене те тиркемест. Вӗсем те, 
пулӑшаҫҫӗ пулсан, турӑсемех тет. Халӑхсен кашнин 
хӑйсен Турри. Вӗсем чӑвашӑннипе пӗр килни куҫ 
кӗрет. Тӗнчере чӑнах та пӗр Турӑ пулас. Чӑваш 
ҫавна пӗлет, ҫавӑнпа та хӑй Туррине пӑрахмасть. 
Хӑйӗнне пӑрахни ытти турӑсене пӑрахниех 
пулӗччӗ.

Кунта Туррӑн пуҫламӑшӗпе вӗҫӗ ҫинчен те 
каласа хӑвармалла пулӗ. Турӑ, каларӑмӑр, ҫын хӑй 
лайӑх пулас тесе шутласа кӑларнӑ вӑй тата
хӳтлӗх. Малтанрах ҫав хӳтлӗхе вӑл хӑйӗнчен 
вӑйлӑрах ҫут ҫанталӑк пулӑмӗсенче курнӑ. Вӗсене 
алла илес тесе, пуҫ ҫапнӑ. Каярахпа хӑйӗнчен 
пысӑкрах хӑй пек ҫынра (Тора, Христос, Будда, 
Муххамед тата ытти те) курма тытӑннӑ. Хальхи 
вӑхӑтра вӑл Турра хӑйӗнче курать. Тура пек
пулма тӑрӑшать. Ҫакӑнта пулӗ тӗнчен ҫӑлӑнӑҫӗ. 
Туррӑн хӑйӗн тӗнчине ҫӑлмаллах вӗт. Ҫак ӗҫе, 
ҫӳлерех каларӑмӑр, чӑваш питӗ пуҫаруллӑ 
хутшӑнать. Ҫак ӗҫрех пуль хӑйне хӑй пӗтерет. Вӑл 
пулӑшнипе, шутлать чӑваш, тӗнче, тен, 
лайӑхланать, ырӑланать, йышланать... Тӗнчипе 
ӗҫлесе парать чӑваш. Укҫине те ыйтмасть. Вӑл 
тӳлевсӗрех ӗҫлесе пама хатӗр. Мӗн ӗмӗртен ҫапла 
пулнӑ вӗт. Ибн Фадлан ҫырса хӑварнӑ тӑрӑх 
авалхи пӑлхар-чӑваш хӑй япалин хакне те пӗлмен
тет. Мӗн хак хурать илекен, ҫав хакпа сутса янӑ.
Халӗ те ҫавах. Кирек мӗнле ӗҫ туса патӑр чӑваш, 
хакне каламасть. Мӗн чухлӗ паратӑн тет, хав хак 
пулать те. Тӗнче, ҫавӑнпа усӑ курса, паллӑ, 
чӑваша хытӑ улталать. Анчах та чӑваш ним
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пулман пекех малалла ӗҫлет, ултава Тура пек 
чӑтать. Ахӑртнех, тӗнче чӑваша Турӑ вырӑнне 
суйласа лартнӑ та, ун пурнӑҫне кӑтартса парса
тӗнчене хӑйне лайӑхлатасшӑн. Ака, курӑр, тет, 
чйваш епле ырӑ. Вӑл укҫасарах ёҫлесе парать. 
Пасар тапхӑрӗнче кун пек пурӑнма ытла та
йывар. К у чӑн чӳклёх вёт. Халӑх хӑй, апла, Турӑ 
шайёнче ҫӳрет.

Халӑх хӑй вӑл Турӑ тени чӗлхе вӗҫне хӑех 
тухать. Урӑх кам пултӑр ун пек хӑватли. Турӑ 
хушнисене вӗт йӑлтах халӑх шутласа кӑларнӑ, 
халӑх хӑй хушнӑ. «Ан вӗлер», «Ан суй», «Ан
вӑрла», «Ан ӗҫ», «Ют хӗрарӑм патне ан кай»
тата ыттине те халӑх хӑйӗн пурнӑҫӗнче хӑйне 
сыхласа хӑварас тесе шутласа кӑларнӑ, ҫавӑнпа 
упранса юлнӑ та. Апла, Туррӑн тепӗр сӑн та пур. 
Вӑл ҫут ҫанталӑкпа лайӑх е ватӑ ҫын сӑнлӑ кӑна 
мар, вӑл халӑх сӑнлӑ. Халӑхӑн сӑнӗ пур-и вара 
тесе ыйтма пулать. Ку питӗ кӑткӑс ыйту. Пур 
тесе хуравланӑ пулӑттӑмӑр эпир. Вӑл халӑх 
хаклӑхӗсен пёр пуххи (менталитет). Ҫӳлерех эпир 
ӑна, хаклӑхсен пуххине, ПТХ тесе хакларӑмӑр. 
Халӑх хӑй ҫав ПТХ пулать. Кашни ҫын шайӗнчи 
ПТХ-на тӑмха, терӗмӗр. Ҫав ПТХ ҫапни, Турӑ 
чӗрене пичет ҫапниех. Ҫакӑн пек шутласа кайсан 
вара, Турӑпа халӑх пӗр пулнине тӳрех ӑнланса 
илетӗн. Апла, Турӑ пӗтсен халӑх пӗтет. халӑх 
пӗтсен Турӑ пӗтет. Ку шӑхӑша тата маллалла 
тӑссан, ҫут ҫанталӑк пӗтсен, халӑх пӗтет, турӑ 
пӗтсен ҫын пӗтет тенисем питех те тӗрӗс килсе 
тухаҫҫӗ. Акӑ мӗншӗн халӑх: «юман пӗтсен чӑваш 
пӗтет», «чӑваш пӗтсен тӗнче пӗтет» тенӗ иккен. 
Эпир ку сӑнарлӑ шухӑшсене пит уяман та Турӑпа 
халӑх, Турӑпа ҫут ҫанталӑк, Турӑпа ҫын, Турӑпа 
тӗнче хушшинчи ҫыхӑнусене курман. Халӗ тин
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пурнӑҫ малалла кайтӑр тесен мӗн тумалли паллӑ 
пулать. Турӑ пултӑр тесен, чӑн малтан, хамӑр ҫут 
ҫанталӑка упрамалла, вара чаваш ҫыннине 
хисеплемелле, юлашкинчсн халӑх йышне 
ӳстермелле. Ҫак ӗҫсене ту ни пулать те ӗнтӗ Турра 
юратни. Вара Тура та пётмест, вал пире тата 
хытӑрах пулӑшса пырать. Аннах, асӑрхӑр, Турра 
юратап текенсенчен кам ҫак ӗҫсене туса пырать? 
Хурав пёрре -  никам та. Ку, питё тёлёнтерет.

2.3. Чӗлхе тата ҫын хутшӑнӑвӗсем.

Чӗлхе халӑха йӗркелекен пулӑмсенчен чи 
пӗлтерӗшли тесен те юрать. Мӗншӗн тесен халӑх 
вӑл ҫынсен ӗҫлӗ хутшӑнӑвӗ. Кирек мӗнле хутшӑну 
та чӗлхесӗр пулмасть. Паллӑ, тискер чӗрчунсен те 
хӑйсен чӗлхийӗ пур, вӗсем те ушкӑнланаҫҫӗ. Анчах 
та ӑнлав шайӗнче йӗркеленнӗ чӗлхе ӗҫ тата 
пурнӑҫ опытне лайӑхрах кӑтартма пултарать. 
Чӗлхене алла илсен ҫын социум пурнӑҫӗпе 
туллинрех пурӑнма пуҫлать, ҫавӑн чухне кӑна пӗр 
пӗтӗмӗшле каласан, халӑх йӗркеленет. Ҫын 
чӗлхесӗрленсен, паллах, халӑхӗ хӑй те пӗтет. Ҫавна 
курса тӑрса чӑваш халӑхӗ «эпир кайсан мӗн 
юлать, мӗн калаҫнӑ чӗлхе ҫав юлать» тенӗ. Мӗн 
калаҫнӑ чӗлхи юлмасан вара ним те юл масть. 
Ҫавӑнпа та хальхи чӗлхепе хутшӑну ҫинчен 
тӗплӗнрех шухӑшламалла пулать.

Мён вал чёлхе, тесе ыйтсан, никамах та 
питё тӗплӗн каласа параймӗ. Ҫапах та вал пиртен 
ҫын тунине тӳрех ӑнланса илме пулать. Чёлхе 
пулсан, ҫын та пур. Чёлхе ҫук-тӑк, ҫын та ҫук.
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Пуринчен ытла тӑван чӗлхе пирки шутлас пулать. 
Кашни халӑхӑн хӑйӗн чӗлхи. Вӗсем ӑҫтан тухса 
кайни паллӑ мар. Малтан Ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинче пӗр 
чӗлхе пулнӑ теҫҫӗ. Кайран, Библине пӑхса каласан, 
вӗсене Турӑ расна чӗлхе парса аташтарса янӑ 
пулать. Турӑ вӑл хӑй халӑх тата ҫут ҫанталӑк 
пулнине халӗ пӗлетпӗр. Апла, расна чӗлхесене 
ҫынсем, хӑйсем ӑҫта пурӑннине шута илсе, 
хӑйсемех йӗркелесе янӑ пуль. Сӑмахран, ҫеҫен 
хирте пурӑнакансен хӑйсен уйрӑм чӗлхе, ту
ҫинчисен тата урӑхла, тинӗс хӗрринчисен те ҫавах, 
расна. Кашни ҫӗр вырӑнӗ (ландшафт) чӗлхене хӑй 
йӗркелет. Енчен те, сӑмахран, сасартӑк пур 
халӑхсем те пёр чӗлхеленсе кайсан, нумай та
вӑхӑт иртмӗ, вӗсем каллех хӑйсен расна 
чӗлхисемпе калаҫма пуҫланӑ пулӗччӗҫ. Пурнӑҫра ку 
тӳрех курӑнать. Калӑпӑр, пӗр чечекех е кӑмпана 
расна ҫӗрте расна ят хураҫҫӗ. Чӗлхи пӗр, анчах 
вырӑнти диалектсем пур. Ҫавӑнпа та чӗлхеҫӗсем 
каланӑ тарах, ҫӗр хӑй калаҫтарать. Апла, ют 
чӗлхене алла илсе тӑван чӗлхене пӑрахни вӑл 
тӑван ҫӗре пӑрахни пулать. Чӑн та, пурнӑҫра
ҫапла килсе тухать те, кам ялтан тухса кайнӑ,
ҫавӑ тӳрех урӑх чӗлхепе калаҫма пуҫлать. тӑван 
ҫӗр чӗлхине йышӑнмасть. Мӗншӗн тесен халӗ ӗнтӗ 
унӑн ҫӗрӗ те, чӗлхи те ютӑ.

Кунсӑр пуҫне амӑшӗ чӗлхи пирки те 
шухӑшласа пӑхас пулать. Тӑван чӗлхене ача 
ҫураличченех пӗлет теҫҫӗ. Вӑл юн шайӗнчех 
ҫырӑннӑ пулать. Ҫавна пулах ӗнтӗ ача ҫуралнӑ 
ҫуралман тӑван чӗлхепе питӗ хӑвӑрт хӑй тӗллӗнех 
тенӗ пек калаҫса каять. Кунта ним тӗлӗнмелли те 
ҫук. Амӑшӗ мӗнле чӗлхепе шутлать, ачи те ҫав 
чӗлхене куҫать. Ҫын хӑйӗн пӗтӗм кӗлеткипе
шухӑшлать теҫҫӗ. Акӑ халӗ ӗнтӗ амӑшӗ ют
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чӗлхепе шутласа ҫӳретӗр, ачи те ҫав вӑхӑтра, 
варта выртать те-ха вӑл, амӑшӗпе пӗрлех шутлать 
ӗнтӗ. Хальхи наука тӗпчевӗсем ҫакна питӗ лайӑх 
ҫирӗплетсе параҫҫӗ. Амӑшӗ мӗн калаҫнине, 
юрланине, шухӑшланине ача йӑлт илтет. Ҫавӑнпа 
та ку пурнӑҫ ҫинчен ҫураличченех питӗ нумай 
пӗлет. Апла, ют чӗлхепе калаҫакан амӑшӗ ниепле 
те чӑваш ҫуратма пултараймасть. Ку ҫеҫ те мар. 
Пульницӑра ача, ҫуралнӑ ҫуралман, ют чӗлхепе 
калаҫакан медперсонал аллине лекет. Вӑл амӑшне 
мар, пач ют ҫынсене амӑшӗ вырӑнне хурса 
йышӑнать. Ку питех те вӑрттӑн пулам. Тӗслӗхрен, 
чӑх чӗпписем тухнӑ ҫӗре кӑлӑп чӑххи вырӑнне 
кушака пырса лартсан, чӗпӗсем ҫав кушака амӑшӗ 
вырӑнне йышӑнаҫҫӗ те ун хыҫҫӑн каяҫҫӗ. Чӑн 
амӑшне, кӑлӑп чӑххине ӗнтӗ, патне те ямаҫҫӗ. 
Ҫакӑн пек пулам кашни пульницӑра, кашни ачапа 
пулса иртет. Ӑҫтан чӑваш пулса ҫуралма 
пултартӑр-ха ӗнтӗ хальхи ача?

Хайдеггер чӗлхене ҫын пурнӑҫӗ пек курать. Ун 
шучӗпе, чӗлхе -  ҫын ҫурчӗ1. Паллӑ, чӗлхе вӑл 
халӑх чунӗ. Чӗлхесӗр тӑратса хӑварнӑ халӑх 
чунсӑрланать. Урӑхла каласан выльӑх шайне анса 
ларать. Халӑха пӗтерме питӗ ҫӑмӑл. Тӑван чӗлхепе 
калаҫма кӑна чар, пулчӗ те. Кун пеккисем пӗрре 
кӑна мар пулнӑ, пур та. Вӗрентӳ ӗҫӗнче ку пулам 
пуринчен ытла сарӑлнӑ. Вӗренекенсен хӑйсен тӑван 
чӗлхипе вӗренме кӑна мар, калаҫма та юрамасть 
иккен. Ҫавӑнпа та хальхи шкулсенче чӑвашла 
калаҫнине илтеймӗн. Пурте ют чӗлхепе калаҫаҫҫӗ. 
Шкулти учительсем чӗлхе пулӑмӗсене пачах 
ӑнланмаҫҫӗ пулмалла.

Чӗлхе тӗнчене чӑнлакан пулам. Сӑмах 
каламасӑр ху тӗрӗс шутланипе шутламаннине

1 Хайдеггер М. Бвтие и время. СПб.: Наука, 2002, 451 с.
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пӗлместӗн. Шухӑш сӑмахра кӑна тӗвӗленет. 
Сӑмахсӑр шухӑшлав ҫук. Ахальтен мар библире те 
чӑн малтан сӑмах пулнӑ, турӑ хӑй сӑмах, турӑ 
ҫак тӗнчене сӑмах каласа тунӑ тенӗ. Апла, Турӑ 
тени сӑмах тенипе пӗр килет. Ку тӗрӗсех. Мӗншӗн 
тесен сӑмах каламасӑр пӗр ӗҫ те тӑваймӑн. 
Тумалла та мар. Сӑмах каласа тунӑ ӗҫ ӑнӑҫлӑ 
килсе тухать. Ҫавӑнпа та чӑваш кирек хӑҫан та 
ӗҫ умён пӗр-икӗ сӑмах калатех. Кӗлӗ туса, пуҫ 
ҫапса ӗҫ пуҫлани, паллах, тата ӑнӑҫлӑрах килсе 
тухма пултарать. Ҫавӑнпа та шухӑшлавпа чӗлхе 
тата ӗҫ уйрӑлми пӗр пӗрлӗх пулса тӑраҫҫӗ. Тӑван 
сӑмаха каламан ҫын ҫын пулма пултараймасть.

Кунта эпир хамӑра ыттисенчен мӗнпе уйӑрма 
пултарни пирки те калаҫмалла пуль. Халӑхсен 
хушшинчи чи пысӑк уйрӑмлӑх вӑл -  чӗлхе. Эпир 
хамӑр чӑваш пулнине чӗлхе урлӑ пӗлетпӗр. Енчен 
те хамӑр чӗлхепе усӑ курмастпӑр пулсан, кам 
пулни паллах мар. Чӑваш тенин хӑйӗн 
тӗнчекурӑмӗ терӗмӗр. Тӗнчекурӑмӗ вара чӗлхере 
йӗркеленет, унтах упранать. Пӗр сӑмахпа каласан, 
эпир чӑвашла кӑна шухӑшлама пултаратпӑр. Ҫав 
шухӑшлав, чӗлхе хӑйне майлӑ пулнӑран, расна 
шухӑшлав. Тӗнчене те ҫавна пула урӑхла 
ӑнланатпӑр. Урӑхла куратпӑр. Пирӗн ҫырулӑха 
йӗркелекенсем, чӑн турӑсем пулнӑ тесе каласан та, 
апла, йӑнӑш пулмасть. Чӑваш халӑхӗ хальхи 
вӑхӑтри ҫырулӑха тёпе хуракан Иван Яколева 
Турӑ вырӑннех хурать. Ҫӗнӗ ҫырулӑха халӑхра 
саракан вӗрентекенсене тав сӑмахӗ калаҫҫӗ. Пӗр 
ӳстермесӗр калама пулать: чӑваш кӗнеки чӑваш 
патшалӑх никӗсенче выртать. Ҫырулӑх пулман 
пулсан эпир ҫурхи юр пек ирӗлсе кайнӑ 
пулӑттӑмӑр. Ҫавӑнпа та хамӑрӑн ҫырулӑха куҫа 
упранӑ пек упрас пулать. Хальхи ҫамрӑксем
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чӑваш чӗлхипе пурӑнсан, малашлӑх пулмасть 
тенине ырлама ҫук. Чӗлхене ҫухатсан вара, 
чӑнласах малашлӑхсӑр тӑрса юлатпӑр. Ҫавӑн пек 
тӑвасшӑн та хӑшӗ-пӗрисем. Анчах та шанас килет, 
халӑх хӑйне упраса хӑвармалӑх вӑй, ӗненӳ тупатех. 
Вӑл хӑйне шанать.

Ҫав вӑхӑтрах хальхи пасар вӑхӑтӗнче сӑмах 
хӑй те тавар пулса тӑрать. Кашни япалан хӑйӗн 
ячӗ пур. Чӑваш ятлӑ пулсан вара, таварӗ те 
чӑваш таварӗ пулса сутӑнать. Укҫи те чӑвашӑнах 
вӗт-ха вӑл. Ӑна чӑваш хӑй вӑйӗпе, ӗҫӗпе ӗҫлесе 
илнӗ. Ҫав укҫапа тавар-мӗн илес тесен, апла, ҫав 
укҫана хисеплесе, ӑна та чӑвашла калаҫтарас 
пулать, Мӗншӗн урӑхла сӑмахсем каласа хӑвӑн 
укҫу хакне пӗтеретӗн, теес килет. Ҫавӑнпа япала 
сутнӑ чухне те, илнӗ чухне те чӑвашла каласа 
сутас-илес пулать. Вал пирӗн халӑх тупӑшне 
пысӑклатать. Ют сӑмах каласа илтӗн пулсан вӑл 
сан пурнӑҫшӑн техёмлех пулмасть. Халӑх ятне те 
«Чӑваш» тесех каламалла. Пӑлхар, сӑвар, пӑлхар- 
сӑвар, пӑлхар-чӑваш тенисем ӑса пӑтраштараҫҫӗ. 
Истори пулӑмӗсене тёпченё чухне вӗсем вырӑнлӑ 
та пулӗ, анчах та кулленхи пурнӑҫра хамӑрӑн 
«чӑваш» ятпах усӑ курмалла. Хӑшӗ-пӗрисем чӑваш 
ятран кулаҫҫӗ, ҫавӑнпа та урӑх ят илмелле 
тенисем, ют хыҫҫӑн кайнине пӗлтереҫҫӗ. Вӗсем 
сана хӑвна ху пӑрахтарасшӑн, ҫынран кӑларасшӑн. 
Вара тин санпа кирек мӗн ту, эсӗ хирӗҫ те 
тӑраймӑн. Мӗншӗн тесен халь тин эсӗ никам та 
мар. Эсӗ чӗлхесӗр, ятсӑр, тӑван ҫӗрсӗр те турӑсӑр.

Чӗлхе пӗрре те ахаль улӑштармалли япала мар. 
Чӗлхене ҫухатас мар тесе ӗнтӗ, таҫтан авалтан 
куҫса килнӗ чӑвашсем хальхи вырӑнӗсене малтан 
усӑ курнӑ ятсем хурса тухнӑ. Пилӗк пин ҫул 
иртнӗ пулӗ, чӑваш пурпӗрех шыв ячӗсене,
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сӑрчӗсене, вӑрманӗсене, ялӗсене авалхи ят хурса 
пӗлет. Авалхи ҫӗр хӑй, халӑхпа пӗрле ҫӗнӗ вырӑна 
куҫса килнӗ, тейӗн. Чӗлхе пурӑнмалли вырӑнсене 
кӑна мар упрать, вал авалхи историпе 
ҫыхӑнтарать. Чӗлхе истори пулӑмӗсене упрать. 
Тӗслӗхрен, «Сӑхӑт» ялӗ тесенех эпир авалхи 
хӑватлӑ Согдиана патшалӑхне аса илетпӗр. «Ершу» 
тесенех Месопотамири Евфрат юханшывне сума 
сӑватпӑр. «Арапуҫ» тенине илтсен Арарат тӑвӗ е 
Урарту патшалӑхӗ пуҫа килет. Ун пек упраннӑ 
ятсем пинӗ-пинӗпе. Ҫавсене чӗлхе упраман пулсан 
эпир историсӗр тӑрса юлнӑ пулӑттӑмӑр. Пӗр
пӗтӗмӗшле илсен, чӗлхере пӗтӗм истори упранать. 
Чӗлхе хӑйне майлӑ археологи материалӗ пулса 
тӑрать. Кам чӗлхене тарӑн ӑнланать, халӑх 
аталанӑвне тӗп-тӗрӗс курать, ҫавӑ тӗнче историне 
пӗлет. Ҫавӑнпа та пулӗ тӗнчере пур ҫӗрте те 
чӑваш чӗлхине тӗпчеҫҫӗ. Вӑл, имӗш, чи авалхи
чӗлхесенчен пӗри. Ытти чӗлхесем ҫухалнӑ. Ҫавӑнпа 
тӗпчеҫҫӗ те. Кам чӑваш чӗлхине пӗлет -  ҫавӑ 
тӗнче историне те пӗлет. Пирӗн чӗлхе ностратика 
шайне упраса хӑварнӑ. Чӑн та, кирек мӗнле
чӗлхере те чӑваш чӗлхин тымарӗсене тупма 
пулать. Вырӑс чӗлхинче пуринчен ытла пур ҫапла 
сӑмахсем. Кашни славян сӑмахӗнчех тенӗ пек, 
тымарӗнче ӗнтӗ, тӗрӗк сӑмахӗ ларать. Ку пулӑма 
хӑй вӑхӑтӗнче Добродомов профессор лайӑх 
тӗпчесе тухнӑччӗ.

Чӗлхе хутшӑну хатӗрӗ терӗмӗр. Вӑл усала та, 
ырра та вӗрентме пултарать. Вӑл ҫын чунӗ те, 
характерӗ те, шухӑшлавӗ те... Лайӑх каласан, 
тӗнче лайӑхланать, япӑх каласан -  япӑхланать. 
Ҫакна шута илсе калаҫмалла. Чӗнмесӗр тӑни 
ҫителӗксӗр. Чӗниччен чӗнменни тени те тӗрӗсех 
мар. Тепӗрисем «шӑп тӑнӑшӑн ылтӑн параҫҫӗ»,
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теҫҫӗ. Ку та тӗрӗсех мар пуль. Сӑмах каламасӑр 
ку тӗнчере ним те тума юрамасть. Сӑмах каласан 
кӑна ху та ылтӑн пулатӑн. Урӑхла каласан турӑ 
шайне ларатӑн.

Пёр пӗтӗмлетсе каласан, чӑваш халахӗ хӑйён 
чёлхипе пуян, сӑмах каласа хӑйён тёнчине туса 
хурать. Чёлхене упраса аваллӑха кӑна мар, 
малашлӑха та курса тӑрать. Ҫын пулассипс пулас 
марри те чёлхеренех килет. Кам хӑй чӗлхине 
ҫухатна, ҫава чӑваш пулма пӑрахнӑ. Кам хӑй 
чёлхине таран та анлӑ пёлст, вӑл тёнченс те 
пӗлет. Чӑваш шухӑшлавё тӗнче шухӑшлавё, чӑваш 
чёлхи тёнче чёлхи пулса тӑрать. Тёнче, апла, вӑл 
хӑй пёр чёлхе.

Ыйтусем:
1. Чӑваш тӗнчин никӗсӗ пур-и?
2. Ҫут ҫанталӑкӑн тата хуҫалӑхӑн ҫураҫтаруллӑ 
пӗрлӗхӗ мӗнре

палӑрать?
3. Чӑваш тӗнӗ пирки мӗн калама пулать?
4. Чӗлхе тата ҫын хутшӑнӑвӗсем халӑха 
йӗркелеҫҫӗ-и?
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Ill глава. Халӑх ҫут ҫанталӑка сӑнани тата 
тӗнчене ӑслани

Чӑваш сӑнавӗсем, пӗр пӗтӗмӗшле илсен, пурнӑҫ
тата ҫут ҫанталӑка ӑсланисемпе ҫыхӑннӑ. Ёлӗкхи 
чӑваш хӑш кунра мӗнле ҫанталӑк пулассине 
ҫулталӑк маларах пӗлсе тӑнӑ теҫҫӗ. Кашни 
хресченӗн ҫулталӑк кӗнекисем пулнӑ, унта ҫанталӑк 
мӗнле пулнине кун хыҫҫӑн кун ҫырса пынӑ, 
тӗпченӗ, тӑтӑшах тӗл пулакан пёр пек пулӑмсене 
пӗтӗмлетнӗ. Пуринчен ытла ҫанталӑк улшӑннӑ 
тапхӑрсене, кунӗсене (бифуркацисене) лайӑх пӗлнӗ. 
Сӑмахран, кӗркуннехи пӗрремӗш сивӗсем хыҫҫӑн 
ӑшӑтать, ҫӗнӗ ҫул умён ҫанталӑк ҫемҫелет, нарӑс
раштав пиччӗшӗнчен ирттерет, ҫӗмӗрт ҫеҫке ҫурсан 
сивӗтет, «ҫырла пиҫнӗ вӑхӑтра майра шӑнса
вилнӗ» тет, тата ытти те. Сӑнавӗсем халӑхӑн питӗ 
сӑнарлӑ, питӗ тӗрӗс, хӑйсен пӗлтерӗшне халӗ те 
ҫухатмаҫҫӗ.

Сӑнав тӗрӗслӗхӗ темле ку ҫапла пулать пуль-ха
тенӗ ӑнсӑртлӑхпа ҫыхӑнман. Вӑл биосферӑн ӑшӑпа 
сивӗ балансӗ ҫинче тытӑнса тӑрать. Ҫав баланс 
хӗллехи уйӑхсем ҫуллахи уйӑхсемпе пӗр килнинче 
палӑрать. Калӑпӑр, кӑрлач уйӑхӗ ҫу уйӑхӗпе, 
раштав утӑ уйӑхӗпе, нарӑс вара ҫурла уйӑхӗпе пӗр 
килет. Вӗсем антогонистсем. Хӗллехи уйӑхсенче 
сивӗ е юрлӑ пулсан, апла, ҫуллахи уйӑхсенче ӑшӑ 
та ҫумӑрлӑ пулмалла. Тепӗр май калани те тӗрӗс. 
Хӗлле ӑшӑ тӑрсан ҫулла сулхӑн пулать. Ҫапла 
йӗркеленсе тӑраҫҫӗ те ӑшӑпа сивӗ. Ку хӑйне 
майлӑ ( саккунӗ. Хресчен унпа

3.1. Чӑваш сӑнавӗсем

туллин чӑвашсен ҫакӑ саккун
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тӑваткӑл туя ҫине ҫырӑнса пынӑ. Ӑна ӗнтӗ ӗҫлӗ
модель теме те пулать.

Кунсӑр пуҫне халӑх чӗрӗ чунсемпе йывӑҫ- 
курӑка сӑнаса та пӗтӗмлетӳсем тума пултарать. 
Сӑмахран, кӑткӑсем йӑвине пытанчӗҫ пулсан е 
чечек ҫеҫкине хупрӗ-тӗк -  ҫумӑра. Вӑрман
шавлама пуҫласан та ҫавах. Апла, таҫта сивӗ 
ҫумӑр пӗлӗчӗ пур, ҫавӑ сывлать. Кун пек 
тӗслӗхсем питӗ нумай. Шӑпчӑк юрлама вӗренчӗ-и, 
шапа сас пара пуҫларӗ -  ҫу ҫитрӗ теҫҫӗ. Чӗкеҫ 
вӗҫсе кайсан е кураксем ушкӑнланса вӗҫме 
тытӑнсан кӗркунне ҫитет. Ҫут ҫанталӑкпа тачӑ 
ҫыхӑнса пурӑнакан ҫӗр ҫынни пурне те курать, 
пурне те сисет, пӗтӗмлетет, мӗнле пулам хыҫҫӑн 
мӗнле пулам килнине ас туса юлать. Ҫавна пулах 
ырансенче мӗн пулассине те пӗлсе тӑрать. 
Каларӑмӑр, ӗлӗкрех вӑл ҫулталӑк маларах пӗлсе
тӑнӑ.

Пӗр пӗтӗмӗшле илсен, чӑваш пӗтӗм тӗнчене хӑй 
майлӑ йӗрке пек курса тӑрать. Тӗнчен хӑйӗн
йӗрки пур, тет. Ҫав йӗрке ҫине ӳкнӗ ҫын пурнӑҫӗ 
вара ӑнӑҫлӑ та телейлӗ килсе тухать имӗш.
Ҫавӑнпа та чӑваш ратнелӗхне упранӑ хыҫҫӑн 
йӗркелӗхе упрама тӑрӑшать. Вара тин ырлӑх 
килет, тет. Ҫакӑ йӗркелӗх халӑх каларӑшӗсенче 
лайӑх упрапса юлнӑ. Тӗслӗхрен: «Тӗменте тӗрли 
пур», «Пӗри пӗтмесӗр тепри пӗтес ҫук», «Чулпа 
перекене ҫӑкӑрпа пер», «Ҫич хут виҫ те пӗрре 
кас», «Ҫынна итле те -  хирӗҫле ту» тата ытти 
те. Ваттисен сӑмахӗсене пӗр вӗҫӗмсӗр илсе пама 
пулать. Вӗсем пурте вырӑнлӑ, вӑхӑтлӑ, нихӑҫан та 
кивелмеҫҫӗ. Мӗншӗн тесен вӗсем хӑйне майлӑ 
инвариантсем пулса тӑраҫҫӗ. Халӑх ӑславӗ вӗсенче 
ҫирӗпленсе хытса ларса юлнӑ.
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Чӑваш сӑнавӗсем, куртӑмӑр, ҫут ҫанталӑкпа 
кӑна мар, ҫын пурнӑҫӗпе те тачӑ ҫыхӑннӑ. 
Калӑпӑр, пурнӑҫ диалектики «Пурри те пӗтет, 
ҫукки те ҫитет -  пӗрле пурӑннине мӗн ҫитет» 
каларӑшра ҫырӑнса юлнӑ. Кун пек сӑнавсем питӗ 
нумай. Тӗслӗхрен: «Мӗн акатӑн -  ҫав шӑтать», 
«Ӳкессине пӗлнӗ пулсан улӑм сарса хунӑ
пулӑттӑм», «Туман тиха урине ҫапса хуҫма кирлӗ 
мар», «Пӗчӗк хуранӑн пӑтти тутлӑ», «Пӗччен 
суран, типсе пырать -  халӑх сурсан кӳлӗ пулать» 
тата ытти те.

Анлӑх (пространство) чӑваш ӑслӑлӑхӗнче хӑйне 
майлӑ ҫавра пек курӑнать. Тӗнче чӑваш тавра 
ҫаврӑнса тӑрать. Кӗллисенче те ун пӗрмаях «уйӑх 
ҫаврӑнать, хӗвел ҫаврӑнать» тенисем пур. Ҫавра 
кӑна тӗнчере пурӑнакан ҫын пӗрмаях ҫак тӗнчере 
ҫаврӑнса ҫӳрет. Кирек мӗнле ӗҫре те, каяс-тӑвас 
пулсан та вӑл яланах ҫаврӑнӑҫуллӑ, ӗҫе ҫавӑрса 
ярать, тӑван килне ҫаврӑнса килет.

Вӑхӑт мӗнлине пӑхса илсен, вӑл та халӑх 
ӑнлавӗнче ҫавраллӑ. Ку ӗнтӗ ҫӗр ӗҫӗпе ҫыхӑннӑ 
пулӑм. Хресчен хӗвелпе тӑрать, хӗвелпе ҫывӑрма 
выртать. Унӑн пурнӑҫне ҫут ҫанталӑк календарӗ
йӗркелесе тӑрать. Вӑл календарь ҫулталӑк 
тӑршшӗпе мӗнле ҫаврӑнса килнине малтанрах эпир 
каланӑччӗ. Ҫын вӑхӑчӗ кулленхи пурнӑҫра та 
палӑрса тӑрать. Пӗрмай пӗр ӗҫ, пӗр пулӑмсем
йӑлӑхтарсах ҫитереҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ҫавраланса 
тӑракан вӑхӑта тепӗр чухне урӑхлатни те тӗл
пулать. Ҫын вӑхӑта улӑштарас тесе, тен,
ҫирӗплетес тесе те, уявсем йӗркелет. Тӗрӗссипе, 
халӑхӑн чи пысӑк уявӗсем хӑйне майлӑ вӑхӑт 
шутлавӗсем пулса тӑраҫҫӗ. Калӑпӑр, хамӑр пурнӑҫа 
Ҫӗнӗ ҫултан пуҫласа шутласа каятпӑр, е ҫуралнӑ
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кунран, тата ытти те. Ӗҫ уявӗсем тата йӑла-йӗрке 
уявӗсем чи пысӑк вырӑнта.

Чӑваш сӑнавӗсем пирки нумай калама 
пулать. Пӗр пӗтӗмӗшле илсен, чӑваш тӗнчене 
хӑйне пӗлсе сӑнлать (антропоморфизм). Тӗнче 
мӗнле пуласси хӑйӗнчен килнине ӑнланать. 
Ҫавӑнпа та тӗнче пулӑмӗсене питӗ асӑрханса 
хаклать. Тӳрех ниме те татса памасть. Малтанласа 
пурнӑҫ тата ҫуг ҫанталӑк пулӑмӗсем мӗнле 
аталанса пынине сӑнать, кайран вара тин мӗн 
тумаллине тытса тӑвать. Вӑл тӗнче виҫине 
чухлать. «Мала ан кай, пуҫа касаҫҫӗ -  кая ан 
юл, таптаҫҫӗ», тет. Кирек мӗнле хутшӑнура та вӑл 
хӑй виҫине пӗлет. Ниҫта та ытла пит хӗрсе 
каймасть, сивӗнсе те хытса лармасть. Истори ҫулӗ 
халӑха нумай вӗрентни сисӗнет кунта. Каларӑмӑр, 
вӑл темиҫе хутчен те пӗтсе курнӑ. Ҫавӑ ӑна 
асӑрхануллӑ пулма вӗрентет. Чӑваш сӑнавӗсене, 
апла, асӑрхануллӑ сӑнавсем теме пулать. Кирек 
мӗнле япалана та вӑл тӑхтавлӑн та асӑрхануллӑн 
тыткаласа пӑхать.

Ку ытларах чухне ҫемьере палӑрать. Ҫемье 
сывлӑшӗ хӑйне майлӑ сывлӑш. Вӑл яланах ӑшӑ, 
ӗнетерӳллӗ, шанчӑклӑ, ҫураҫтаруллӑ. Кунта пурте 
пӗрне пӗри пулӑшма хатӗр. Нимшӗн те нихӑҫан 
та никама та тӳлемелле мар. Ҫемьен хӑйӗн 
сӑнавӗсем пур. «Ҫын ҫемьере кӑна телейлӗ пулма 
пултарать», «Ҫемьере вӑй», «Ҫемье пулсан кирек 
мӗнле ӗҫ те тытса тума пулать», теҫҫӗ. Ҫемье 
тӗнчене хӑй шайӗпе пӑхса хаклать. Ҫемье ҫирӗп- 
тӗк, ҫын нимрен те хӑрамасть. Ӑна пулӑшакан 
ҫывӑх ҫынсем, хурӑнташсем пур. Ҫавӑнпа та, кам 
ҫакна ӑнланать, хӑвӑрт аталанса пырать. Ҫемье 
тӗрекӗ тӗнчене тӗреклесе тӑрать. Ҫемьесӗр ача та 
пулмасть. Арлӑ-арӑмсӑр ҫуратнӑ ачасене «вӗлтрен
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кайӑк» теҫҫӗ, хисеплемеҫҫӗ. Чӑн чӑваша чӑн чӑваш 
ҫемьи кӑна ҫуратса ӳстерме пултарать. Ҫавӑнпа та 
ҫемьери хутшӑнусем ку тӗнчешӗн калама ҫук 
пӗлтерӗшлӗ. Ҫемьесӗр тӑван ҫӗрщыв та ҫук.
Мӗншӗн тесен, тӗрӗссипе, ҫын ҫут ҫанталӑкпа хӑй 
тӑванӗ урлӑ ҫыхӑнать. Енчен те мӑн асаттесенчен 
«эсир ку таранччен мӗн туса пурӑннӑ» тесе 
ыйтсан, вӗсем пире ҫапла хурав панӑ пулӗччӗҫ. 
«Эпир чӑвашран чӑваш ҫуратса пурӑннӑ, эсир 
халӗ ӑна та тӑаваймастӑр». Мӗншӗнни паллӑ, 
чӑваш ҫуратма чӑваш ҫемьи кирлӗ, вӑл вара 
ҫукрах. Пурте урӑх ҫын пулма тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫавӑнпа 
та ҫемье сӑнавӗсем халӗ хавшаса пыраҫҫӗ.
Ҫемйисем те саланса кайрӗҫ тесен те юрать.

Тӗнчене чӑваш хӑйӗнпе виҫет. Манран
пысӑкрах е пӗчӗкрех, ялтан аяккарах е кӳршӗрех 
тет. Унӑн хӑйён пурнӑҫра ҫапса лартнӑ шут 
шалчи пур. Шӑпа шалчи теме те пулать ӑна. 
«Шалчи тулчӗ» теҫҫӗ вара тепӗр чухне пурнӑҫа 
ӑнланмасӑр пурӑнакан усал ҫын пирки. Шӑпа 
мӗнлине сӑнанисем тӗлӗнмелле тарӑн та ӑслӑ. 
«Шӑпаран иртме ҫук», «Шӑпа хӑвӑн аллунта», 
«Турӑ парсан пулать» тата ытти те. Кунта сан 
шӑпу пурнӑҫ юххипе пӗр килнине тата ҫав юхӑма 
ху мӗнле кӗнине те уҫҫӑн палӑртса хунӑ. Ҫакӑ 
пулӑмра лайӑх, таса, ырӑ ҫынсен пурнӑҫӗ хӑй пӗр 
виҫс пулса тӑрать. Пуринчен малтан вӑл, паллӑ, 
аттепе анне, тӑвансем, каярахпа пире 
вёрентекенсем тата халах паттӑрӗсем. Хамӑр 
пурнӑҫа эпир вӗсемпе виҫетпёр. Атте ҫапла 
калатчӗ, анне ҫапларах тӑватчӗ тенисем нихҫан та 
хӑлхаран каймаҫҫӗ. Апла, чӑваш хӑйне кӑна мар 
пӗлет, вӑл хӑйшӗн пӗлтерӗшлӗ ҫын тӗслӗхӗпе те 
виҫет ку тӗнчене.
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3.2. Чӑнлӑх критерийӗсем

Чӑвашӑн чи пысӑк чӑнлӑх критерийӗсем ӗҫпе 
тата сӑмахпа ҫыхӑннӑ. Ку ӗҫ усӑллӑ, тенисем 
каярахпа кӑна кӗнӗ. Усӑ шыракана вӑл «усси 
пулмасан, сухалӗ пулать» тесе каласа ӑнлантарать. 
Чӑваш чӑн малтан сӑмаха ӗненет. Сӑмахне каласа 
хунӑ пулсан вара ун ӗҫ ӑнать. «Сӑмах патӑн 
пулсан, сӑмахна тытатӑн вара», теҫҫӗ халӑхра. 
Сӑмаха тытман ҫын -  шанчӑксӑр ҫын. Унпа ӗҫ 
тума май ҫук. Кирек мӗнле ӗҫе те чӑваш сӑмах 
каласа тӑвать. Чӑваш ӗҫӗнче кирек мӗнле ӗҫ те 
сӑмах каласа тунӑ ӗҫ. Чӑвашшӑн сӑмах чӑннипех 
те Турӑ вырӑнӗнче ҫӳрет. «Лайӑххипе», «тасипе», 
«тур пулӑштӑр», тесе пуҫлать ӗҫе чӑваш. Ку хӑех 
тӗнчене темле ҫынна кирлӗ пек майлаштарса 
ярать. Тӗнче чӑннипе лайӑхланать. Чӑваш тӗнчене 
лайӑх сӑмах каласа лайӑхлатать. Уншӑн япӑх ҫын 
ҫук. Ҫавӑнпа та пурте ҫын, хӑй те пуриншӗн те 
юравлӑ. Ҫапла сӑмах кӑна каласа тунӑ тӗнче 
чылай ҫирӗп килсе тухать, хальлӗхе тытӑнса 
тӑрать-ха.

Чӑвашӑн сӑмахӗ ӗҫпе тачӑ ҫыхӑнса тӑрать. 
Сӑмахне панӑ пулсан ӗҫне тӑватех. Сӑмахпа ӗҫ 
хушшинче чун вӑйӗ пур, ҫавӑ йӗркелет те тумалли 
ӗҫе. Чунӗпе вӑйсӑр ҫын сӑмахне парать, анчах та 
ӗҫне тума вӑй ҫитереймест. Хальхи вӑхӑтра чунӗпе 
хавшак ҫынсем йышланса кайрӗҫ. Хӑйсен 
сӑмахӗшӗн, чысӗшӗн, тасалӑхӗшӗн ҫирӗп тӑмаҫҫӗ. 
Ҫавна пула тата хавшакланаҫҫӗ. Тӗнчене кӑна 
мар, хӑйсене те суяҫҫӗ, улталаса улталанаҫҫӗ. Халӗ 
«суя -  ҫур пурнӑҫ» тенине те илтме пулать. 
Сӑмах хакӗ чакса кайнӑ пирки ҫын хӑйшӗн ҫине 
тӑма пӑрахрӗ. «Юрать мана», тет. Юрамасть ҫав. 
Сӑмаха тытманни тӗнчене те хавшатать. Мӗншӗн
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тесен тӗнче чӑннипе сӑмах ҫинче тытӑнса тӑрать. 
Тӗнчене ҫӗнӗрен тӑвас пулсан та вӗт малтан Турӑ 
пек сӑмахран пуҫламалла пулать. Кунта ватӑсем 
панӑ пил сӑмахӗ пирки те манса каймалла мар. 
Пил сӑмахӗсемсӗр, пил ыйтса тунӑ кӗлӗ 
сӑмахӗсемсӗр те май килмест. Тен, кирек мӗнле 
ӗҫе те «пиллеччӗр» тесе пуҫламалла. Вара кунта 
Турӑ вӑйӗ кӑна мар, халӑх вӑйӗ те ӗҫ тума 
пулӑшса пыма тытӑнать. Тата каҫару ыйтса 
каланӑ сӑмахсене те манса каймалла мар. Ёҫ тунӑ 
чух йӑнӑш тӑвасси те пулать. Пӗр сӑмахпа 
каласан, пур тӗнчепе калаҫма пӗлмелле, ҫут 
ҫанталӑкран та ыйтса илме пӗлмелле. Ӗҫе вӗҫлесен 
те тав сӑмахӗ каламалла. Ҫапла тӑвать те чӑваш. 
Кирек мӗнле пулӑмпа та малтан калаҫса татӑлма 
тӑрӑшать, кайран тата хӑйне пулӑшнӑшӑн тав 
сӑмахӗ калать. Чӑваш ҫакӑ тӗнчене сӑмахпа 
чӑркать тесен те тӗрӗс. Вӑл сӑмах ӑшӗнче, сӑмах 
вӑйӗпе, сӑмах чунӗпе пурӑнать.

Анчах та тӗнчен ют вӑйӗсем ҫӗмӗрсе кӗнӗ 
чухне пур чухне те сӑмаха кӑна шанса тӑма май 
ҫук. Пасар тапхӑрӗнче пурте пӗри тепӗрне 
улталасшӑн. Ҫавӑнпа та тӗнче чӑнлӑхне тупас 
тесен ӗҫ кӑтартӑвӗ ҫине те таянма тивет. 
Тӗрӗссипе, кирек мӗнле ҫына та вӑл хӑйне мӗнле 
тыткаланине пӑхса хаклас пулать. Ку чухне вара 
ҫын мӗн шухӑшлани тӗрӗсрех палӑрать. Ултавлӑ 
ӗҫ те пулма пултарать, анчах нумай чухне ӗҫе 
пӑхса хаклани тӗрӗсрех килсе тухать. Ҫавӑнпа та 
философи практикӑна чи пысӑк чӑнлӑх хаклавӗ 
тет. Тӗнчене халӗ ӗҫ тытса тӑрать. Ёҫ тусан тем 
те пулать. Ёҫ сӑмахпа пӗр килсен, паллӑ, ӗҫ тата 
пӗлтерӗшлӗ килсе тухать. Ҫав ӗҫ хӑвӑншӑн,
ҫемьешӗн, халӑхшӑн пулсан вӑл вара Турӑ ӗҫӗ 
пекех курӑнать. Чӑваш ӗҫне пӑхсан вара, вӑл
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хӑйӗншӗн пёр пин ҫула яхӑн ним те туман пек. 
Ҫав вӑхӑтра вӑл ыттисемшӗн ӗҫлесе пурӑннӑ. Ку 
питӗ тӗлӗнмелле. Чӑваш мӗн ӗҫ тунӑ тесе ыйтсан, 
тӳрех нимех те калаймӑн. Вӑл ҫут ҫанталӑк 
вӑйӗсемпе пёр пулса ҫут ҫанталӑкпа пёр пулса 
пурӑннӑ пулинех. Унта хӑйне майлӑ пурнӑҫ 
хутлӑхӗ тунӑ та пуринпе ҫырлахса никама 
кансёрлемесёр, никамран та ним те ыйтмасӑр 
пурӑннӑ. Ҫавӑнпа та вӑл ҫукрах пек курӑннӑ. 
Унӑн ӗҫӗ те, ҫут ҫанталӑкран уйрӑлса тӑманскер, 
нимпе те палӑрман. Чӑн та, вӑл мӗн тунӑ, тейӗр. 
Вӑл йывӑҫ лартнӑ, тыр акнӑ, выльӑх ӗрчетнӗ... 
Чӑваш ҫут ҫанталӑк ӗҫне туса пурӑннӑ. Ҫавӑн пек 
хуҫалӑх тупӑшне вӑл патшалӑха парса пынӑ. 
Хӑйне валли юлман та.

Ҫапах та кунсӑр пуҫне татах мӗн те пулин 
тунӑ вӗт-ха вӑл, чӑваш халӑхӗ. Унӑн чӑн ӗҫӗ, 
критерийӗ апла, чӑваша хӑйне тӑвассипе ҫыхӑннӑ. 
Ку ӗҫ те, асӑрхӑр, куҫа пит курӑнмасть. Ҫут 
ҫанталӑк ачи пулнӑскер, вӑл ҫут ҫанталӑка кӑна 
мар хӑй тавра ҫавӑрттарнӑ, вӑл хӑйне те Турӑ 
пек туса пынӑ. Пиншер ҫулсем иртнӗ, мӗн чухлӗ 
халӑх пӗтнӗ, чӑваш халӑхӗ вара халӗ те пур. 
Мӗншӗн тесен, вӑл хӑйне ӑсталама пӗлнӗ. Кунта 
темле вӑрттӑнлӑх пур. Куҫа курӑнмасть, терӗмӗр. 
Чӑваш ҫемйи пӗртен пӗр «продукта», чӑваш 
ҫыннине ҫуратса-туса пурӑннӑ. Ытти ёҫсем ӑна ҫав 
ёҫе тума кӑна кирлё пулнӑ. Ҫаванпа та вӑл 
ксрменсем туса ваш е пётермен, никам та вӑрҫман. 
Ун пек тума ӑна ҫут ҫанталӑкпа пёрле пурӑнни 
май паман. Халӑхӑн пёртен пёр чӑн ӗҫ юлнӑ. 
Хайне хай тата ҫут ҫанталӑка пӑхса аталанса 
пырасси. Ҫак ӗҫ пулна та пирён мӑн асаттесен 
чӑн ёҫё. Апла, ёҫ критерийё енчен пӑхсан, пирён 
халах чи кирлине туса пына. Вал хайне пӑрахман.
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Ҫавӑнпа та чӑваш халӑхӑн ёҫӗ, хӑйне упрасси, чи 
пысӑк чӑнлӑх критерийӗ пулса тӑрать.

Тата мӗнле чӑнлӑх критерийӗсем пулма 
пултараҫҫӗ халӑх пурнӑҫӗнче тесе шутласа кайсан, 
тасалӑх пирки калаҫмасӑр май кил мест. Тасалӑх 
чӑваш пурнӑҫӗнче пысӑк вырӑн йышӑнать. Тасипе, 
тесе каланисем вӗсем пӗрре те ахальтен тухмаҫҫӗ. 
Таса пурнӑҫ хӑйпе пӗрле ырӑлӑх, йӗркелӗх, 
тирпейлӗх, хитрелӗх илсе килет. Таса пурнӑҫ вӑй 
парать. Енчен те ӑҫтан та пулсан тасамарлӑх 
килчӗ пулсан ҫын тӳрех вӑйсӑрланать. Ун пек 
чухне ун пирки вӑл ҫылӑха кӗнӗ теҫҫӗ. Ҫылӑхлӑ 
ҫын -  ҫын мар ӗнтӗ вӑл. Ҫавӑнпа та чаваш 
ҫылахсӑр ҫын. Ҫылӑха кёнё ҫынна Турӑ та
каҫармасть, тет. Хальхи вӑхӑтра ҫылӑхлисем 
йышланса кайрёҫ. Алла, вёсем тек чӑваш мар 
ёнтё. Вёсем ют тёнче чирёпе чирленӗ ҫынсем. Чӑн 
чӑваш Турӑ сӑмахла, чӑваш ёҫлӗ, таса чунлӑ 
пулса пуранать. Кун пек ҫынсен йышӗ чакман-ха,
ҫавсем тытса тӑраҫҫӗ те чӑваш тӗнчине.
Чӑвашӗнне кӑна мар, ыттисен тӗнчи те чӑваш 
тытӑнса танине кура тытӑнса тӑрать.

Тепӗр критерий те пур халӑхӑн. «Сывлӑха 
пултӑр!», тет чӑваш. Сывлӑха вӑл чи хаклисен 
вырӑнне те лартать пуль. Анчах та хӑй сывлӑхне 
вӑл пӗрре те упрама пӗлмест. Апачӗ те ун япӑх, 
чылай чухне вӑл та пулин ютран курсе килнӗскер. 
Ӗҫлесе ывӑнсан канма та пӗлмест. Кану культури 
ун йӗркеленсе ҫитмен. Ёҫ культури тесен,
хуҫӑличчен ӗҫлет, ҫавна пулах сывлӑхне ҫухатать. 
Пӗрех, сывлӑхӗ ҫукрах пулнине кура, «сывлӑхлӑ 
пул!» текелет. Ку критерий пирки шутламалли 
нумай. Мӗншӗн тесен сывлӑхсӑр тӑрса юлнӑ 
ҫынсем ҫамрӑклах вилеҫҫӗ. Халӑх йышӗ чакса 
пырать. Сывлӑх критерийӗ пур, анчах та сывлӑх
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культури ҫук. Сӑмах шайӗнче калаҫҫӗ, ӗҫне 
тумаҫҫӗ. Ҫийӗнчен тата ют ҫынсенчен вӗренсе 
«сывлӑха пултӑр!» тесе эрех ӗҫсе наркӑмӑшланаҫҫӗ. 
Ҫавна пулах вилеҫҫӗ. Елӗкхи таса пурнӑҫ эрех 
ӗҫсе вараланать. Ҫын хӑй сӑнне ҫухатать. Ку питӗ 
пысӑк хӑрушлӑх.

Сывлӑх критерине хальхи йывӑр пурнӑҫра, 
ман шутпа, чи мала лартмалла пулать. Унсӑрӑн 
пӗтетпӗр. Мӗн тумалла тесе ыйтсан, чӑн малтан, 
«сывлӑха пултӑр!» тесе эрех ӗҫме пӑрахмалла 
пулать. Кайран вара урӑхла майсемпе канмаллине 
шутласа кӑлармалла. Елӗкрех сӑра ӗҫсех юрласа 
ташланӑ. Пӗр-пӗринпе калаҫса чуна уҫнӑ. Ҫаксем 
кану меслечӗсем пулнӑ. Халӗ те ҫавнах тумалла. 
Ӗҫлесе ывӑнтӑн пулсан, чӑн малтан, урӑхла ӗҫ 
тытса ту. Ӗҫ вӗҫӗнче ӗҫ кӑтартӑвӗсемпе савӑнса 
юрласа ташласа яр. Питӗ ывӑнса ҫитнӗ пулсан, 
тутлӑ курӑк, ҫырла шывӗ ӗҫ. Халӗ ун пек 
коктейлсем тума вӗренсе ҫитрӗҫ ӗнтӗ. Сывлӑх 
мӗнне чӑннипе пӗлместпӗр те, ҫапах та пӗрре 
пӑхсах курӑнать, сывлӑх сӑмахпа, ӗҫпе, тасалӑхпа 
тачӑ ҫыхӑнса тӑрать. Апла, сывлӑхлӑ пулас тесен, 
ырӑ сӑмахлӑ, тухӑҫлӑ ӗҫлӗ, таса чунлӑ пулмалла. 
Вара ӳт-кӗлетке те сывӑ пулать. Тӗнче те сывӑ 
тӑрать.

Пӗр пӗтӗмлетсе каласан, пурнӑҫ критерийӗсем 
тем тӗрлӗ, анчах кашни халӑхӑн хӑйӗн 
критерийӗсем пур. Ҫавсене тӗпе хурса, вӗсемпе 
йӗркелесе тӗрӗслесе пурӑнать ҫын. Кашни ҫын, 
паллӑ, хӑйӗнне шыраса тупать. Чӑвашӑнне кӑшт 
тупса палӑртрӑмӑр пек туйӑнать. Вёсен йышне 
хушма та, катӗртме те пулать. Асӑрхарӑмӑр, 
критерисем вӗсем халӑх хаклӑхӗсем. Вӗсем,
каларӑмӑр, кашни халӑхӑн расна, хӑй пӗр пухӑ, 
хӑй пӗр тӑмха.
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3.3. Туйӑм-сисӗм тата шухӑшлав урлӑ ӑсланисем

«Чӑваш япалана алӑпа тытса пӑхмасӑр 
ӗненмест», тет. Апла, чӑнлӑх критерисенчен тепӗри 
вӑл -  туйӑм-сисӗме ӗненни. Вӑл хӑй туйӑмне 
шанать. Ҫавӑнпа та пулӗ, ытларах чухне чӗрене 
ӗненсе пурӑнать. Чӗре мӗн калать, ҫавна тӑвать. 
Ҫынна кӳрентерес марччӗ, тет. Малтанрах 
каларӑмӑр, чӑвашӑн тӗнчи туйӑмлӑ, чунлӑ, тесе. 
Урӑхлатса вара, чӑваш хӑй те тӗнче туйӑмлӑ теме 
пулать. Тӗнче мӗн туять, чӑваш та ҫавна туять. 
Сӑнарласа каласан, вӑл вӑрман пек шӑпрах, уй 
пек куҫлӑрах, шыв пек шавлӑрах, хӗвел пек 
ӑшӑрах, уйӑх пек ҫутӑрах, тата ытти те. Кун пек 
пӗрлӗхлӗ пулни ҫут ҫанталӑка ӑслама урӑхларах 
майсем тупса парать. Ҫут ҫанталӑка ӑслас тесен, 
апла, унӑн хӑйне кӑна сӑнас пулать. Эсӗ мӗн 
туятӑн, тӗнче те ҫавнах туять. Пёр пек те-ха 
вӗсем. Тенче мӗн туять, эсӗ те ҫавнах туятӑн. 
Ҫавӑнпа каҫару ыйтать те чӑваш, мӗн те пулин 
ватсан-тусан. Чӑваш пӗтӗм чӗрӗ чуна хӗрхенет, ан 
тив, тет, пурӑнччӗр.

Ҫав вӑхӑтрах чӑваш ҫук япала ҫинчен 
калаҫма юратмасть. Ӑна пурри (бытие) кӑна 
интереслентерет. Юмах кӗнекисене ытла пит ӑша 
хывмасть. Ана пурнӑҫ ҫынни теме те юрать. 
Пурринчен ытла, пурнӑҫран ӗнтӗ, урӑх ӑна нимех 
те кирлӗ мар. «Юмах ятӑм юптартӑм» тенисем 
пур-ха, анчах вӑл ача-пӑча валли кӑна. Уссе 
ҫитӗннӗ ҫын юмахпа аппаланнине хисеплемест. Ку 
та ҫут ҫанталӑкпа питӗ тачӑ ҫыхӑннинчен килет. 
Ҫут ҫанталӑк, кирек мӗн калӑр та, суйма пӗлмест. 
Ана хӑйне те улталама май ҫук. Ҫавна пула
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чӑваш ҫут ҫанталӑк чӑнлӑхӗпе пурӑнать, унӑн 
шӑхӑшлавӗ ҫут ҫанталӑк шӑхӑшлавӗпе пӗр килет.

Кӑна пӗр тӗслӗх ҫирӗплетсе парать. Чӑн та, 
енчен те вӑрман сан хӑлху, уй сан куҫу, тусанлӑ 
ҫулу сан уру пулсан, мӗн-ма вара вӗсем сан пекех 
шутлама пултараймаҫҫӗ. Пӗтӗм тӗнче сан кӗлеткӳн 
тӑсӑмӗ вӗт. Ҫын пӗтӗм кӗлеткепе шухӑшлать теҫҫӗ. 
Енчен те тӗнчепе ҫын пӗр кӗлеткеллӗ-тӗк, апла, 
ҫут ҫанталӑк, ахӑртнех, ҫын урлӑ шутлать. Ҫын 
ӑса, чӑн малтан, ҫут ҫанталӑк урлӑ кӗрет. Эпир 
ӑна ача ӑсӗ пек ӑнланатпӑр. Ача ӑслӑ тени, апла, 
ҫут ҫанталӑк ӑслӑ тенине пӗлтерет. Шел пулин те, 
кайран эпир ҫав туйӑм-сисӗм ҫинче никӗсленнӗ ӑса 
ҫухататпӑр.

Шухӑшлав ҫине таянса ӑсланисем те расна. 
Чӑваш, чӑн малтан, ваттисем мӗн калани ҫине 
таянать. Унӑн ытла пит сӑлтавласа калаҫнисем
ҫук. Аттесем ҫапла каланӑ, тет те -  пулчӗ те. 
Апла, ун шухӑшлавӗ темле абсолют ҫине таянать. 
Турӑ каланисем пек те мар вӑл. Ман шутпа, 
вӗсем халӑх каланисем. Каларӑмӑр, ӗлӗк мӗн 
пулнисене чӑваш пуҫне тӑмха пек ҫапса хунӑ. 
Ҫавӑнпа та унӑн шухӑшлавне тӑмхаллӑ шухӑшлав 
теме пулать. Тӗслӗхрен, «тӗнче хӗсӗр мар», 
«пурнӑҫ кустӑрма пекех, ӑҫталла ҫавӑратӑн,
ҫавӑнталла кусать», «пирӗншӗн ик айкки те 
тӑвайкки» тата ытти те. Каларӑмӑр, чӑваш ӑс-тӑнӗ 
ваттисен сӑмахӗнче тӑмха пек ҫапӑнса калӑпланса
юлнӑ. Чӑваш, пӗтӗмлетсе калама пулать, ваттисем 
каланӑ сӑмах шайёнче ваттисем ҫине таянса
шухӑшлать.

Ҫӗнӗлле мӗн ӑсланисем курӑнсах каймаҫҫӗ.
Ку, паллӑ, хальхи вӑхӑтри наука аталаннипе, тата 
унсӑр пуҫне чӑваш чӗлхи наука чӗлхине
аталантарма пӑрахнипе те ҫыхӑннӑ пулас. Хӑй
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вӑхӑтӗнче чӑваш пур пулӑмсене те ят хурса тухнӑ, 
япаласен пур ячӗсем те расна, хӑйне майлӑ. Унӑн 
тӗнче курӑмӗ хӑй тӗнчине тытса пыма юрӑхлӑ 
пулнӑ. Анчах та халӗ тӗнче улшӑннӑ пирки 
ӗлӗкхи куҫпа пӑхма май килмест. Куҫа
улӑштармах тивет. Чӑваша урӑхла, хальхи вӑхӑта 
тивӗҫтерекен тӗнче курӑм кирлӗ. Апла, ун тӗнчене 
урӑхла, тӗрӗсрех те курма ҫӗнӗрен вӗренмелле. 
Кунта хальхи вӑхӑтри наука курӑмӗ те хӑй 
вырӑнне йышӑнма пултарать. Чӑвашӑн хӑйӗн
расна куҫӗ те уҫӑлса ҫитме пултарать. Мӗншӗн 
тесен, паллӑ, кашни чӗрӗ чун хӑйӗн тӗнчине хӑй 
тӑвать. Халӑх та, енчен те эпир ӑна пӗр 
организм терӗмӗр пулсан, хӑйӗн пурнӑҫ вырӑнне 
хӑех ӑсласа парать. Ҫав ӑслав пуҫланнӑ тесен те 
юрать.

Чӑваш ачисем халӗ тин пурте тенӗ пекех 
аслӑ пӗлӳ илнӗ, вёсен наукӑллӑ куҫ курӑмӗ пур. 
ҫав вӑхӑтрах вӗсем чӑваш пулма пӑрахман. 
Ҫавӑнпа та чӑвашӑн наукӑллӑ хӑйне майлӑ курав 
пуҫланать. Кунта ҫын хӑй интересӗсене мала 
хунине те шута илмелле. Ҫут ҫанталӑк хӑй мӗн 
шутланине те ӑнланмалла. Вара тин ҫӗнӗ тӗнче 
ӑславӗ аталанса каять. Ҫакӑ япаласем ҫын е халӑх 
хӑй ҫинчен шутлама пуҫласан (рефлекси) кӑна 
пулма пултараҫҫӗ. Хӑвӑн ҫинчен шутлама кӑна 
пуҫла, пулчӗ те -  ҫӗнӗ тӗнче курӑмӗ ҫуралчӗ. 
Мӗншӗн тесен сан куҫ уҫӑлчӗ, эсӗ хӑвна кӑна 
мар, тӗнчене те урӑхла, хӑвна кирлӗ пек куртӑн. 
Ҫавӑн пек ӑсланисенчен пӗр шухӑшлавӗ ӗнтӗ вӑл 
хамӑр халӑха сасартӑк тенӗ пек донор вырӑнӑнче 
курни. Эпир ҫураҫтаруллӑ та пӗр ҫавра пӗрлӗх. 
Хамӑра хамӑр туйӑм-сисӗм. шухӑшлав урлӑ ӑсласа 
пынӑҫем, ҫӗнӗ тӗнче ҫуралать. Ҫав тӗнче -  чӑваш 
халӑхӗ. Эпир ӑна нихӑҫан та Турӑ вырӑнне хурса
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сӑнаса пӑхман. Пӑхрӑмӑр та, вӑл иккен чӑваша 
упраса ҫуратса пурӑнакан пӗр организм пулнине 
курах кайрӑмӑр. Халах вӑл хӑй -  чӑн Турӑ.

Чӑвашӑн ваттисен сӑмахӗ урлӑ кӑна мар, 
каларӑмӑр, ӗҫлев урлӑ ӑслани те пур. Ҫын хӑй 
ӗҫне кура ӑсланса пырать. Кӑткӑс ӗҫ ҫынна 
кӑткӑслатать, шухӑшлама вӗрентет. Ансат ӗҫ 
ансатлатать. Ҫавнӑпа та вара хӑшӗ-пӗрисем: ку ӗҫ 
йӑлӑхтарсах ҫитерчӗ, теҫҫӗ. Ӗҫпе ӑслани уйрӑлми 
ҫыхӑнура тӑраҫҫӗ. Ӗҫе малтанрах тата ӗҫ 
вӑхӑтӗнчех ӑсламасӑр пулмасть. Ӑслӑ шухӑш та ӗҫ 
вӑхӑтӗнче кӑна ҫуралать. Чӑваш ҫакна питӗ лайӑх 
пӗлет, ҫавӑнпа та хӑй ӑсне ӗҫне туса пӗтермесӗр 
ӗненмест. Туса пӗтерсен вара, ӑт! мӗнле, тет. Ӗҫ 
ун ӑсне ал-ура урлӑ ҫирӗплетет. Ал-ури пырать 
вара кун, теҫҫӗ ун пек чухне. Ал-ура ҫапла 
хӑйсем тӗллӗн тенӗ пек ӑсланса пынине ӗненме те 
май ҫук пек. Анчах та кам ӗҫлесе курнӑ, ҫав 
ҫирӗплетсех калама пултарать. Ӗҫе хӑнӑхса ҫитнӗ 
ал-ура хӑех пӗлет.

Ҫакӑн пек пӗтӗмлетӳсем чӑвашӑн хӑйӗн расна 
шухӑшлав, расна кӑмӑл-туйӑм пуррине кӑтартса 
параҫҫӗ. Паллах, ку вӑл халӑх ытти мелсемпе усӑ 
курмасть тенине пӗлтермест. Ку вӑл халӑхӑн хӑйне 
уйрӑмлӑхне палӑртас тени кӑна. Ӑслав процесӗсем 
пур ҫыннӑн та пӗр пекех, анчах чӑвашӑн, ытти 
ҫынсен та ҫавах пулӗ, хӑйӗн уйрӑмлӑхӗсем пур. 
Вӑл ҫут ҫанталӑк пек, ваттисен сӑмахӗсем ҫине 
таянса, ӗҫ урлӑ шухӑшлама пӗлет. Ҫавӑнпа та ун 
ӑславӗсем те урӑхла килсе тухаҫҫӗ. Пӗр пӗтӗмӗшле 
илсен ҫав ӑслава эпир тӑмхаллӑ шухӑшлав 
терӗмӗр.
Ыйтусем:
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1. Халӑх ҫут ҫанталӑка тата тӗнчене мӗнле сӑнаса 
ӑслать?
2. Чӑваш сӑнавӗсем мӗн ҫине таянаҫҫӗ?
3. Мӗнле чӑнлӑх критерийӗсем пур?
4. Туйӑм-сисӗм тата шухӑшлав урлӑ ӑсланисен 
пӗрлӗхне мӗн урлӑ

кӑтартса пама пулать?
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IY глава. Чӑваш ӗҫлевӗ

4.1. Ӗҫ ҫаврӑнӑшӗ

Чӑваш мӗн ӗҫлесе пурӑнать тесен, тӳрех нимех 
те калаймӑн. Ытти халӑхсем пекех чӑваш халӑхӗ 
те пурӑнмалӑх мӗн кирлине тӑвать. Апат 
ҫимелӗх, тӑхӑнмалӑх тата машин таврашӗ те пур 
унӑн. Анчах кунта сӑмах чӑваш халӑх 
уйрӑмлӑхӗсем пирки пырать. Пирӗн халӑхра хӑйне 
кӑна майлӑ мӗнле ёҫлев пур? Ман шутпа, 
ыттисенчен уйӑрӑлса тӑракан пёртен пёр ёҫ, 
чӑваш ҫуратас ёҫ пур. Ытти халӑхсен ҫак ӗҫ мала 
тухса тӑмасть пулмалла. Вӗсем ҫын ҫуратаҫҫӗ. 
Чӑваш вара чӑваш ҫуратасшӑн. Ҫав тӗллевпе 
йӗркелет те хӑйӗн ҫемйине. Халӑхӑн хӑйӗн те ҫав 
тӗллевех. Анчах пур чухне ку тӗллев 
пурнӑҫланмасть. Ҫавӑнпа та ку ыйту чӑваш
философийӗн тӗп ыйтӑвӗ пулса тӑрать. Ҫемье тата 
халӑх чӑваш ҫуратас тесе йӗркеленнӗ вӑйсем. Ку 
вӑл питӗ вӑрттӑн пулам. Ӑна ҫын халӗ те 
ӑнланса илеймен. Каларӑмӑр, чӑваш пиншер 
ҫулсем мӗн туса пурӑннӑ тесе ыйтсан, нумайӗшӗ 
унӑн ним те ҫук тесе хуравлӗ. Чӑн та, нимле 
чаплӑ кермен, палӑк та курӑнмасть. Ним те ҫук 
теме те пулать. Анчах та ку йӑнӑш курав. Чӑваш 
ӗмӗрсем тӑршшипе чӑваш ҫуратса пурӑннӑ. Ҫакӑ 
унӑн тӗп ӗҫӗ пулнӑ. Ҫавна пула, ҫав ӗҫ 
пурнӑҫланнипе пурӑнатпӑр та ӗнтӗ эпир. Ку ӗҫ 
пулман пулсан эпир ытти пин-пин халӑх пек 
пӗтнӗ пулӑттӑмӑр. Апла, ҫемье те, халӑх та турӑ 
вырӑнӗнче пулса, чӑваша ҫӗнӗрен те ҫӗнӗрен 
ҫуратсах тӑнӑ, ҫуратаҫҫӗ те. Паллӑ, ҫав турӑсем
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халӗ питӗ йӑшнӑ, шуйттан текенсем вӗсене пӗтӗм 
вӑйран ҫӗмӗрес тесе тӑрӑшаҫҫӗ, чӑваш культурные 
тума памаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та пулӗ чӑваш культури 
вӑл урӑхла культура, вӑл чӗрӗ культура, вилӗ 
япаласенче палӑрмасть. Калӑпӑр, ҫурчӗ те ун 
чаплах мар, тупри те нумай мар, анчах хӑй вара, 
хуҫи ӗнтӗ, калма ҫук стайлӑ ҫын. Ун пек ҫынсем 
ялта халӗ те пур-ха. Вӗсем пуянлӑх пирки
шутламаҫҫӗ. Тӗлӗнмелле те, виличчен мӗнле те 
пулин ҫынсене пулӑшса хӑварасчӗ, теҫҫӗ. Ҫынран 
та ҫын тесе калас килет ун пек ҫынсем пирки. 
Ҫакӑ тӗслӗх ӗнентӗрсе ҫирӗплетсе парать те 
чӑвашӑн культури ҫынсенче хӑйсенче пулнине. 
Пурнӑҫӑн пӗтӗм пуянлӑхӗ ҫынра хӑйӗнче. Ҫавна 
кура мар-и, тупри туртса илмелӗх ҫуккӑ-ха та, 
ҫыннисене хӑйсене пӗтерме тытӑнчӗҫ. Ҫын чи 
пысӑк тупра, чӗрӗ тупра...

Анчах Турӑ хӑй халӑхне сыхлать. Пирӗн 
хальлӗхе таса та ырӑ ҫемьесем пӗтмен-ха. Вӗсем 
пулсан стайлӑ чӑваш тӗнчене ҫӑлма килсех тӑрӗ. 
Малтанрах кун пирки те шухӑшланӑччӗ: чӑваш 
тӗнчене ҫӑлма килет. Чӑвашӑн тепӗр тӗп ӗҫё вӑл 
-  тёнчене ҫӑласси. Ҫавна пула пуль вӑл чӳклӗх 
халӑх. Унӑн ирӗксӗрех, тӗнчене ху ҫине илтӗн 
пулсан, Христос пек пӗтмелле пулать пек 
туйӑнать. Ҫак ҫул-йӗр ҫине ӳкнӗ халӑх 
донорланать, пурне те пулӑшма тӑрӑшать, хӑй 
шучӗпе, паллах. Ку ӗҫе тӗнче ӑнланмасть, кулать, 
мӗскӗн тет, Ара, хальхи вӑхӑтри ҫын вӑл ҫапӑҫса 
ҫын туприне туртса илме юратать. Уншӑн пулсан 
кӗрешсе, ҫаратса пултӑр. Ҫураҫтару туйӑмӗсем 
хальлӗхе ниҫта та вӑй илмен. Чӑваш вара, Турӑ 
хушнипе пуль, хӑйне хӗрхенме пӗлмест. Ҫӗнӗрен те 
ҫӗнӗ ҫынсем пӗтӗм тӗнчипе ӗҫлесе параҫҫӗ. Кӑна 
ӑнланса илме йывӑр, тен, май та ҫук. ҫапах та,
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кирек мӗн каласан та, чӑваш, чӑн та, пурне те
пулӑшма тӑрӑшать. Ун ҫинче тӗнче, вӑл хӑй пёр
апологет, титан. Ҫавӑнпа та, каларӑмӑр, ӑна 
пӗтӗм тӗнче йышӑнать.

Тепӗр уйрӑмлӑх та пур. Чӑваш ӗҫлевӗ ҫут 
ҫанталӑк ҫаврӑнӑшёпе пёр килет. Тӗрӗссипе вӑл 
ҫут ҫанталӑка хӑй тавра ҫаваракан ҫын. Ӑҫта 
чӑваш пурӑнатъ, ҫавӑнта вӑл хайне майлӑ
экохутлӑх (экологическая ниша) туса хунӑ. Ун 
тавра ҫаврӑнакан экосистема хальлӗхе чи
йӗркеллисенчен пӗри тесе калас килет. Чӑн та, 
йӗри-тавралла ҫаврӑнса пӑхсан, пур ҫӗрте те таса
юханшывлӑ пӗвесем, пӗчӗк катасемпе вӑрмансем, 
уй-хирсем, шыв ҫумӗнчи ялсене куратӑн. Хитре 
ландшафт куҫа ывӑнтармасть, халӑха ӗҫлемелӗх те 
пурӑнмалӑх вӑй парса тӑрать. Чӑн та, кам ҫут
ҫанталӑк ҫаврӑнӑшне ҫӑй ӗҫӗпе пӗр тунӑ, ҫав 
тулӑхлӑ та телейлӗ пурӑнать. Ҫавӑн пек 
ҫемьесенчен ҫуралса тухаҫҫӗ те ӗнтӗ чӑн чӑвашсем. 
Вӗсене ямӑт пурнӑҫпа илӗртеймӗн. Вӗсем таса та 
ырӑ. Паллах, халӗ урӑхла ҫемьесем те йышланчӗҫ. 
Тӗслӗхрен, вӗсем ӗне-сурӑх тытма пӑрахрӗҫ. ҫавна 
пула вёсен тӗнче ҫаврӑнӑшӗ талчӗ. Ҫӗр-ана 
чухӑнланчӗ, чун иксӗлчӗ. Ун пек чӑваш, чӑн та, 
ҫын хыҫҫӑн ямӑт пурнӑҫ шыраса кайнӑ пек 
курӑнать. Апачӗ те ун ют апат. Апла, вӑл ют 
ҫӗр-ана «ҫисе» пурӑнать, ун ӳчӗ югланать, 
урӑхланать. Калӑпӑр, Канада ҫӑкӑрне ҫисе 
пурӑнакан тек чӑваш пулаймасть ӗнтӗ вӑл. Чӑваш 
ҫӗрне «ҫимест-ха» та. Чӑваш ҫӑкӑрне ҫут ҫанталӑк 
ҫаврӑнӑшӗсене тӗрӗс йӗркелесе янисем кӑна ҫиме 
пултараҫҫӗ. Кунта ӑнлантарса пани те кирлӗ пулӗ. 
Ана таврашӗ вӑл ҫын кӗлеткиех, ҫын ӳчӗ ҫав ана- 
тӑпраран тӑрать. Эпир ӗмӗр тӑршшипе ҫав ана 
ҫимӗҫне ҫисе ӳтленетпӗр. Мӗн ҫиетпӗр, ҫав ана
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пек пулатпӑр. Тӗрӗссипе, пире ана кашни кун 
ҫуратса тӑрать. Хырӑм выҫсанах эпир ҫав 
тӑпраран шӑтса тухнӑ ҫимӗҫсене ҫиетпӗр, вӑй 
илетпӗр. Енчен те эсӗ урӑх ҫимӗҫе ҫиме пуҫларӑн- 
тӑк, калӑпӑр, банан юрататӑн, апла, эсӗ ху 
сисмесӗрех урӑхланатӑн, Египет ҫынни пулса
каятӑн. Хӑвӑн тӑван ҫӗре юратма пӑрахатӑн. Сана 
вӗт халь урӑх ҫӗр тӑрантать. Мӗн тума кирлӗ тет 
ял ҫӗрӗ? Ҫавӑнпа мар-и ял халӑхӗ хӑйӗн ҫӗрне 
«укҫа парсан та кирлӗ мар», тет. Ара, пеней 
укҫипе вӑл ютран кӳрсе килнӗ ҫӑкӑр ҫисе
пурӑнать вӗт-ха.

Апла, пӗтӗмлетсе ҫапла калама пулать, чӑваш 
мӑн асаттесем пуҫланӑ авалхи ӗҫех пӗр
улӑштармасӑр туса пырать. Ку ӗҫ вӑл, каларӑмӑр, 
чӑваш ҫуратас ӗҫ, Турӑ ӗҫӗ. Кӑна ӑнланса илни
ҫеҫ ҫителӗксӗр, кунта вӑй хурса ӗҫлемелле. Чӑн 
малтан, чӑваш ҫемйине ҫакӑ кӑтартнӑ тӗллев ҫине 
таянса йӗркелемелле. Халӗ кашни ҫемье хӑйӗн
ачинчен мӗнле те пулин специалист хатӗрлеме 
тӑрӑшать. Вӗсене ялтан хулана пил парса ӑсатса 
ярать. Ҫав специалист вара хулара пӗтет, ҫын
пулса ҫитеймест. Мӗншӗн тесен, чӑвашшӑн ҫын 
пулас тени вӑл, чӑваш ҫуратасси. Хулара вӑл ӗҫе 
тума май килмест. Вӗрентӳ шкулӗсем те
специалист хатӗрлес тесе ӗҫлеҫҫӗ. Вёсен тӗллевӗ 
чӑваш ҫуратас тӗллевпе пӗрре те ҫыхӑнман. Пачах 
урӑхла, вӑл тӗллеве вӗсем пӗтӗм вӑйран пӗтерме 
тӑрӑшаҫҫӗ. Вӗсем предмета тата ют чӗлхепе кӑна 
вӗрентеҫҫӗ.

Ҫак шухӑша тёпе хурсан, апла, чӑвашӑн 
тепӗр тӗп ӗҫӗ вӑл -  чаваш ҫуратакан ҫемьене 
йёркелесси. Ҫемье йӗркелес ӗҫ хальлӗхе ниҫта та 
палӑрмасть. Пачах урӑхла, пур-ҫук ҫемьесене халӗ 
пӗтӗм вӑйран салатаҫҫӗ. Кирек мӗнле каласан та,
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чӑваш ҫемйин, малалла та тӗнче вӑйӗ пулас тесен, 
асттесен ҫемйи патнех таврӑнма тивет. 
Патриархаллӑ ҫемье теҫҫӗ ӑна. Ҫавӑ ҫемье кӑна 
ҫут ҫанталӑк ҫаврипе пӗр килет, ҫавӑ ҫемье кӑна 
халӑх ӑсне сыпӑкран сыпӑка пӗр ҫухатмасӑр 
ҫамрӑк ӑрӑва парса пырать. Ҫавӑнпа ун пек 
ҫемьене турӑллӑ ҫемье теме пулать. Хальхи 
вӑхӑтри уйрӑмшар пурӑнакан ҫемьесем вӗсем халь 
тин шуйттан аллинче. Вӗсем хӑйсене кӑна мар, 
ачисене те пӗтереҫҫӗ. Ку пулам куҫ умӗнче. Анчах 
ку та питӗ вӑрттӑн пулам. Хальхи вӑхӑтри 
искусство пире пурнӑҫ никӗсӗнче юрату курма 
вӗрентнӗ. пурте юратуна кӗтеҫҫӗ, шанаҫҫӗ, 
шыраҫҫӗ, уншӑн макӑраҫҫӗ. Юрату тени вал унпа 
киленсе пурӑнма килмест ҫав, ӑна Турӑ пире ача 
ҫуратма, хӑвӑн ӑрӑвна тӑсма кӑна ярса парать. 
Ачасем пулчӗҫ-тӗк юрату ҫухалнӑ пек пулать, вӑл 
ачасем ҫине куҫать. «Ҫухалнӑ» юратӑва 
шыракансем пӗр-пӗрне айӑплама, ӑна вӑйпа 
тӑпӑлтарма тытӑнаҫҫӗ. Анчах та юрату никама та 
пӑхӑнмасть. Вал халь тин хӑвӑрӑн ачӑрсене 
юратсан кӑна пур. Ачасем вара пирӗн, хӑвӑр 
пӗлетӗр, ют ҫын аллинче. Ҫуралсанах вӗсем ача 
ҫуратакан пульницӑра темле акушеркӑна кураҫҫӗ 
те, акӑ ку пирӗн анне теҫҫӗ. Унтан садикре 
воспитательница, каярахпа шкулти учительница 
тата урамри тӗрлӗ хӗрарӑмсем унӑн амӑшӗсем 
пулса тӑраҫҫӗ. Чӑн амӑшӗ вара ачине юратма 
кӑна мар, унпа мӗн пулса иртнине те сиссе 
юлаймасть. Анчах ҫав вӑхӑтрах амӑшӗн питӗ 
юратас килет, ҫавӑнпа та вал юрату шыраса 
упӑшкинчен уйӑрӑлса каять, ҫемье саланать. Ҫак 
пулӑм ашшӗне те тӳрремӗнех пырса тивет. 
Ҫавӑнпа та хальхи ҫемьесен ачи те ҫук, юратвӗ 
те ҫук, ашшӗпе амӑшӗ те ҫук. Кун пек ан пултӑр
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тесен, ачасенчен, ватӑсенчен, халӑхран уйрӑлма 
юрамасть. Ҫамрӑксем хӑйсем тӗллӗн пурӑнаҫҫӗ 
пулсан та, стена ҫинчен хӑть ашшӗ-амӗшӗн 
сӑнӗсем вёсен пурнӑҫне сӑнаса ҫакӑнса тӑччӗр. Ку 
та вӑйлӑ пулам. Ваттисем яланах пирӗнпе пӗрле 
пулсан, пурнӑҫ ҫулӗ аташса каймӗ. Эпир авалхи 
пек шухӑшлӑпӑр, авалхи пек ӗҫлӗпӗр, авалхи пек 
пурӑнӑпӑр. Пирӗн вара, чӑнласах хамӑр тӑмхаллӑ 
тӗнче пулӗ.

Тепӗр енчен пӑхсан, чӑваш ёҫё телейпе 
ҫыхӑннӑ. ёҫлевлё чӑваш чи телейлё ҫын. Ӗҫ ҫук 
пулсан вӑл тӳрех пӗтет. Ӗҫ ӑнса пырсан вара 
унран ырӑ, ҫутӑ, вӑйлӑ, телейлё ҫын та ҫук. Ёҫсӗр 
ларакан ҫынна чӑваш хисеплемест. «Ахаль 
лариччен кӗрӗк аркине те пулин йӑвала», тет.
Телейӗ ӑҫтан тухать тесе ыйтсан, хуравӗ питӗ 
ансат. Телей ӗҫ кӑтартӑвӗсемпе ҫыхӑннӑ. Енчен те 
тулӑхлӑ тыр-пул туса илтӗн пулсан, пахча-ҫимӗҫ 
йӑтӑнса пулчӗ-тӗк, ӗҫ ҫыннин чунӗ савӑнать, унӑн 
татах ӗҫлес килет, вӑй хутшӑнать. Палӑртнӑ 
тӗллев пурнӑҫланнӑ вӑхӑтра ҫын калама ҫук 
телейлӗ. Анчах ҫак телей, ӗҫ телейӗ ӗнтӗ,
вӑхӑтлӑха кӑна. Тӗллевпе ӗҫ кӑтартӑвӗ пӗр пулнӑ
самантра тепӗр тӗллев сиксе тухать. Халь тин
ӗнтӗ ӑна пурнӑҫлама тивет. Ӑна пурнӑҫланӑ чухне 
тем тӗрлӗ асап килет, канӑҫсӑрлӑх, ывӑнни те 
пулать. Ҫавӑнпа ӗнтӗ чӑваш хӑй пурнӑҫӗ ҫинчен 
эпир «савӑнӑҫпа хурлӑх хушшинче пурӑнатпӑр» 
тесе каланӑ, апла, кунта хурлӑхпа савӑнӑҫ 
ҫаврӑнӑшӗ ҫинчен те калаҫма пулать.

Пёр пётёмӗшле каласан, чӑваш ёҫ ҫаврӑнашё 
ҫут ҫанталӑк ҫаврипе пёр пулса нумай сыпӑклӑ 
ҫемьере пӗр вёҫёмсёр чӑваш ҫуратса пырассипе 
ҫыхӑннӑ. Чӑвашӑн кирек хӑҫан та ҫавра ҫут
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ҫанталйк, ҫавра ёҫ, ҫавра пурнӑҫ, ҫавра телей, 
ҫавра тӗнче пур.

4.2. Пурнӑҫа кирлӗ япаласем ту ни.

Япала тӗнчене мӗнле килни пирки те
шутласа илмелле пуль. Япала «ҫуратӑвӗн» хӑйӗн 
йӗрки (логики) пур. Чӑн малтан, эпир мӗн
тумалли пирки шутласа хуратпӑр, чӑн малтан 
идея кирлӗ. Унтан ҫав пулас япалан сӑнарне куҫ 
умне кӑларас пулать, ӑна уҫҫӑн тата кашни пайне 
чӑнласа пур пек курмалла. Вара тин, малтанрах 
палӑртнӑ ҫавра меслетсемпе усӑ курса палӑртнӑ 
тӗллеве пурнӑҫлама тытӑнмалла. Ку, пӗрре пӑхсан, 
ансат та пек. Анчах, ӑҫтан килет-ха шухӑшё, 
мӗншӗн курмастпӑр эпир пуласлӑха, тата ӗҫлеме 
те пӗлмелле вӗт-ха. Тӑнласа пӑхсан, эпир мӗн 
тӑвас тенисем те уҫӑмлӑ мар. Калӑпӑр, ҫут 
ҫанталӑк ҫаврӑнӑшне тумалла, патриархаллӑ ҫемье 
ҫавӑрмалла, ял халӑхне турӑ пек курса тӑмалла 
терӗмӗр. Ку япаласене тума пӗрре те ҫӑмӑл мар. 
Чӑвашне вара хӑйне мӗнле ӑсталамалла тет? Кӑна 
никам та пӗлмест. Чӑн чӑваш пулас тени, тен, 
ҫын пулса ҫитес тени кӑна?

Чӑваш хӑйне кирлӗ япала тунӑ чухне 
япалана мӗнле тумаллине вӗҫне ҫитиччен пӗлмест. 
Тунӑ чухне курӑнать, тет. Мӗнле килсе тухасси 
хальлӗхе паллӑ мар, тет. Ку ӗнтӗ ӗҫлеве хӑйне 
шаннине пӗлтерет. Ёҫлев хӑех ӑслать. Чӑн та, 
кирек мӗнле шутласа хунӑ пултӑр, ӗҫленӗҫемӗн, 
ҫав шутлав улшӑнать. Вӑл ӗҫпе тӗрӗсленсе
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калӑпланса пырать. Ку вӑл идея та, япали хӑй те 
пӗр ӗҫре тӗвӗленнине пӗлтерет. Ӗҫ, апла,
шухӑшласа хунинчен те, пулас япалинчен те
ирттерет. Мӗншӗн тесен вӗсем ӗҫ вӑхӑтӗнче
пуринчен ытла уҫҫӑн палӑраҫҫӗ. Хирӗҫлесе каласан, 
малтанласа питӗ тӗрӗс тесе шутласа хуни те, вӗҫне 
ҫитерсен ҫапла япала килсе тухмалла тени те 
нимех те пӗлтермеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та чӑваш ӗҫне 
хӑйӗнчен ытларах шанать. «Тур парсан пулать», 
тет. Тур панине ӗнтӗ ӑна ӗҫ тенӗ пек ӑнланмалла. 
Ҫапла килсе тухать. Ёҫ хӑех кӑтартать. Ку, паллӑ, 
ӗҫе пӗр шутламасӑр пуҫламалла тенине пӗлтермест. 
Ку кирек мӗнле япала тӑвасси те чӗрӗ ӗҫлев 
пулнине кӑна пӗлтерет. Пурнӑҫӗ хӑй те вӑл чӗрӗ 
пулни, хӑй чӗрӗлӗх.

Ҫакӑ ӑслава тӗпе хурсан, чӑваш ҫемйипе 
халӑхӗ епле йӗркеленсе аталанса кайнине тӗплӗнрех 
шутласа илме пулать. Вӗсем чӗрӗ ӗҫре йӗркеленнӗ, 
чӗрӗ культура, терӗмӗр. Чӑваш ҫынни хӑйӗн ӗҫӗнче 
вӗсене пӗр вӗҫӗмсӗр тӑвать. Тусан пулать, теҫҫӗ. 
Ҫапла чӗрӗ ӗҫ хӑй тӗллӗнех темле ҫемье майлӑ, 
халӑх майлӑ тӗвӗленет. Паллах, ӗҫе тӗвӗлесе 
таракан тӗллев кунта пурах. Вӑл, каларӑмӑр, 
чӑваша татах та ҫуратасси. Ҫавна курса тӑрса 
хурӑмланать тӗнче.

Пурнӑҫа хӑйне мӗнле туни те уҫӑмланать 
пек. Пурнӑҫ вӑл пӗр вӗҫӗмсӗр чӗрӗ хутшӑну. 
Пурнӑҫа малтанласа ҫапла тӑвам-ха тесе шутласа 
хуни мар ку. Шывра ишме вӗренес тесен шыва 
сик тенӗ пекрех. Ҫын нихӑҫан та ниме те вӗҫне 
ҫитиччен пӗлмест. Ҫавӑнпа пурнӑҫ юхӑмне хӑйне 
шанать, ҫав юхӑма сикет, чиперех ишсе тухать. 
Мӗншӗн тесен чӑваш пурнӑҫран хӑрамасть. Тен, 
ҫавӑнпа чӑваш пурнӑҫӗ ҫут ҫанталӑк пулӑмӗсене 
(стихийӑсене) ҫывӑх. Ятарласа шутласа туман-ха та
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вӗсене, ҫавӑнпа та вӗсем пурнӑҫ саккунӗсене
пӑхӑнса тунӑскерсем, ҫут ҫанталӑкӑнни пекех килсе 
тухнӑ. Акӑ ӑҫтан килет чӑваш хӑйне чӗлхеҫӗ, 
вӗрӳҫӗ пек тыткалани. Мӗн пулассине тӗп-тӗрӗс 
пӗлмен пирки вӑл пӗрмаях ытти пулӑмсемпе
хутшӑнать, калаҫать, ыйтать, хирӗҫлет. Вӑл 
диалогра пурӑнать. Апла, чӑваш япалисене диалог 
хӑй тӑвать тесен те тӗрӗс. Ҫав диалог пуринчен 
ытла ӗҫре палӑрать. Ӗҫ пурне те пӗтӗҫтерет. Ӗҫ 
вӑл «философи чулё» теме те пулать. Ёҫне пёлсен 
ху  та Турӑ пек курӑнан. Тӑвать ку, теҫҫё. Чӑваш 
уйрӑмлӑхӗ ҫакӑнта, вӑл ӗҫ аллинче.

Чӑваш ҫакӑ чӗрӗ хутшӑнура ҫут ҫанталӑкне 
хӑйне те тӑвать терӗмӗр. Тӗрӗссипе, ун-кун 
ҫаврӑнкаласа пӑхсан, чӑваш мӗн туни курӑнсах та 
каймасть. Мӗншӗн тесен вӑл тунӑ япаласем чӗрӗ, 
ҫут ҫанталӑкран пит уйрӑлса тӑмаҫҫӗ. Вёсен йӗрки 
ҫут ҫанталӑк йӗркине ҫывӑх. Ун пеккине халӗ 
экологи терминпа хаклаҫҫӗ. Урӑхла каласан, чӑваш 
пур япалана та чӗрӗ ҫут ҫанталӑк мелӗпе унран 
уйрӑлми хурӑмласа тӑвасшӑн. Пӗтӗмпех пулса 
пӗтмесен те, ҫапах та сӑнасарах пӑхсан, тӳрех 
курӑнать. Ун хуҫалӑхӗ хӑй пӗр ҫут ҫанталӑк 
ҫаврӑнӑшӗ. Ялӗсем вӑрман пек, уйӑсем ҫаран пек. 
Ҫавна пула мар-и, хальхи вӑхӑтра уйсем пит 
ҫаранланса кайрӗҫ. Ҫӗр вӗт вӑл хӑй те тепӗр хут 
ҫӗнелесшӗн. Тахҫан ҫӗнӗ ҫӗр пулнӑскер, халь тин 
канса илесшӗн. Ку ҫут ҫанталӑк саккунӗ вӑй 
илнине пӗлтермест-и? Эпир ӑна-кӑна чухламасӑ^, 
ана сухаламасӑр юлнӑ тесе, вӑрҫкалатпӑр. Еҫ 
тарӑнрах шайра пурнӑҫланса пымасть-и кунта? 
Каларӑмӑр, ӗҫ пуринчен те аслӑрах, хӑех йӗркелет. 
Ӗҫе тепӗр чух пӗр ӑнланса ҫитмесӗрех парӑнма 
пӗлес пулать. Пурнӑҫ вӑл кирек хӑҫан та
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шантарать, вӑл ӗҫ урлӑ хӑйӗнпе ҫыхӑнтарать. 
Ӗҫлесен пурте пулать.

Кунта кашни каласа тухнӑ ӗҫре хӑйне майлӑ 
тӗслӗх ҫине таянни кирлӗ пуль. Чӑваш аваллӑх 
шухӑшлавлӑ кӑна мар, ун тӗнчи тӑмха ҫапнӑ 
тӗнче, терӗмӗр. Ҫавӑнпа та вӑл кирек мӗнле ӗҫре 
те ырӑ тӗслӗхсем ҫине таянать. Унӑн хӑйӗн ҫул 
юпписем пур. Ӑҫталла каймаллине ӑна ырӑ 
ҫынсем тахҫанах каласа палӑртса хунӑ. Акӑ, 
тӗслӗхрен, чӑваш ачи хӑй пурнӑҫне ашшӗпе 
амӑшне калӑпласа тӑвать. Ялне те унне ырӑ ҫын 
калӑплать. Вӑл ял пуҫӗ, е ӑна ҫӑва пуҫӗ теме те 
пулать. Халӑх пуҫӗ те пур. Вӑл, Улӑп майлӑскер, 
пӗтӗм чӑваш тӗнчине хӑй йӑтса йӗркелесе тӑрать. 
Апла, чӑваш япалисем пурте тенӗ пекех ырӑ та 
чӗрӗ тӗслӗхсем ҫинче таянса упранса ҫуралса 
пурӑнаҫҫӗ. Хальхи пурнӑҫра пушшех те. Халӗ 
анӑҫран пач урӑх тӗслӗхсем килчӗҫ. Ҫав тӗслӗхсем 
хыҫҫӑн кайса чӑваш халӗ хӑй пурнӑҫӗнче пачах та 
кирлӗ мар япаласем ӑсталама, усӑ курма пуҫларӗ. 
Ҫавӑ тӗслӗхсем ӑна питӗ астараҫҫӗ. Мӗншӗнне 
каларӑмӑр, ку вӑл ун авалхи ырӑ тӗслӗхӗсемпе 
ҫыхӑннӑ. Калӑпӑр, Улӑп тунӑ ҫӗр ӗҫ вырӑнне ун 
пуҫне урӑх тӗслӗх кӗрсе вырнаҫса ларнӑ. Ун-мӗн 
укҫа тума вӗренмелле. Пасар тапхӗрӗ ҫитнӗ-мӗн. 
Укҫи вара чӑвашра мар, вырӑсра та мар. Укҫи 
таҫта, ӑна Улӑп пек ӗҫлесе тупаймӑн. Укҫа тени 
текех чӑваш аллинче мар. Ҫавӑнпа та ку ырӑ 
тӗслӗх мар, ку пирӗн ватӑсен тӗслӗхӗ те мар. 
Пирӗн хамӑрӑн авалхи ырӑ тӗслӗхсем ҫинех таянса 
ӗҫлесе пурӑнма тивет, ҫавна манса каяс марччӗ.

Пӗр пӗтӗмлетсе каласан, чӑваш япалисем 
хӑйсем тӗллӗнех пулаҫҫӗ пек килсе тухать. Мёншӗн 
тесен вӑл пурнӑҫ саккунне пӑхӑнса пурӑнать. 
Пурнӑҫӗ вара ҫын хутшӑнӑвӗнче, чӗрӗ ӗҫре
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пӗтӗҫет. Чӑваш пек пурнӑҫ ытамне кӗрсе ӳксе, ун 
юхӑмне парӑнса пурӑнма пӗлекенсем сахалтарах 
пуль. Ҫав вӑхӑтрах вал пӗрре те васкамасть. Мӗн- 
ма васкамалла тет. Тӗнче ӑна кирлӗ ҫӗре хӑех 
илсе ҫитерет. Чӑваш таҫтан малалла мӗн 
пулассине пӗлсе тӑрать пуль. Е сисӗмӗ-туйӑмӗ 
пысӑк пулнӑран, ҫут ҫанталӑкран уйрӑлман пирки, 
ун пулӑмӗсемпе пӗрле пулать, шанать, ҫитес тенӗ 
ҫӗре тӗнчепе хӑйӗнпе пӗрле ҫитсе ӳкет. Шӑпана 
парӑнать тени мар ку. Ку вӑл тӗнче саккунне 
парӑнни, тӗнчере хӑйне курни, тӗнчене шанни те. 
Ҫук, тӗнчене хӑйне кирлӗ пек ҫавӑрмас вӑл. Вӑл 
хӑй тӗнчене йӑлт парӑнса, ун пекрех пулса кайса 
тӗнчеленет, ӑна чунлатать. Тен, ҫав вӑхӑтра вӑйӗ 
пысӑках мар пирки пӗтет те, тен.

4.3. Ҫут ҫанталӑка чунлатни

Ҫын ҫут ҫанталӑкпа пӗр вӗҫӗмсӗр хутшӑнать. 
Тӗнче ҫав хутшӑнун пӗрлӗхӗ пулса тӑрать.
Хутшӑну икӗ енлӗ пулӑм. Пӗр енчен ҫын ҫут 
ҫанталӑка чунлатать, ӑна хӑйӗн пек курать, хӑйӗн 
пахалӑхӗсене ҫут ҫанталӑк ҫине ярать. Тепӗр енчен 
ҫав хутшӑнурах хӑйне япалантарать. Урӑхла
каласан япалан пахалӑхӗсем ҫына куҫаҫҫӗ, ӑна 
япала пек пулма ыйтаҫҫӗ. Ҫак икӗ енлӗ процесс 
пӗрлӗхӗ субъектпа объект хутшӑнӑвӗ пек кӑна мар, 
вӑл субъектпа субъект хутшӑнӑвӗ пек те курӑнать. 
Чӑн та, кирек мӗнле хутшӑнура та япалан ҫынна 
кирлӗ пахалӑхӗ мала тухать. Кашни япалана эпир 
хамӑра кирлӗ пек хаклатпӑр. Енчен те хытӑ 
япалапа ӗҫлетпӗр пулсан, ӑна алла илме ытларах 
вӑй хума тивет, хамӑрӑн та ҫирӗпрех пулмалла. 
Калӑпӑр, машинӑпа ӗҫлекенӗн ал-ури тимӗр пекех
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хытса каять, чун-чӗрипе те вӑл хытӑрах. Ҫемҫе, 
ачаш пахалӑхлӑ япалапа ӗҫлекен вара ҫемҫелсех 
каять. Тӗслӗхрен, сӗрме купӑса хыттӑн 
тыткалаймӑн. Инструментӑн черчен сассисем чуна 
чечеклентереҫҫӗ. Чӗрӗ япаласем пирки калама та 
кирлӗ мар. Кирек мӗнле йывӑҫ-курӑк е выльӑх- 
чӗрлӗх ҫынна ырӑлӑх, чӗрӗлӗх кӳрет. Калӑпӑр, 
вӑрманта пурӑнакан ҫын вӑрманлансах каять, 
ҫеҫенхирте пурӑнакан ҫеҫенхирленет. ҫынпа ҫут 
ҫанталӑк ҫапла пӗрлешсех каяҫҫӗ, пӗр пӗринчен 
уйӑрӑлми пӗрлӗх пулса тӑраҫҫӗ. Пӗр пӗтӗмӗшле 
каласан, ҫын япалана кӑна мар, япала та ҫынна 
йӗркелет. Ҫын япала пахалӑхлӑ пулса тӑрать.

Тӗнчене чунлатни вара кашни пулӑмра 
курӑнать. Кунта нимле вӑрттӑнлӑх та ҫук. Ҫынра 
мӗн пурри, ҫут ҫанталӑкра та пур. Мӗншӗн тесен 
ҫын вӑл уҫлӑх аталанӑвӗн чӑн кӑтартӑвӗ. 
Антроплӑ принципа пӑхӑнсан, пӗтӗм тӗнче ҫын 
килтӗр, ҫын пултӑр тесе аталанать. Тӗнче хӑйне 
ҫын урлӑ ӑнланма тӑрӑшать. ҫавӑнпа та ҫут 
ҫанталӑка чун кӗртни, ҫын урлӑ ӗнтӗ, тӗшмӗшлӗх 
мар, вӑл тӗнче аталанӑвӗн саккунӗ. Ҫын 
аталаннӑҫем тӗнче те чунлансах пырать. Чӑваш 
ҫакна мӗн авалтан пӗлсе-курса тӑрать. Ҫавӑнпа та 
ун, каларӑмӑр, хӗвелӗ те пӑхать, ҫилӗ те вӗрет, 
вӑрманӗ те итлет, уйӗ те курать, тата ытти те. 
Чӑвашшӑн пӗтӗм тӗнче чунлӑ (антропоморфизм). 
Тӗнчене кун пек курни пурӑнма пулӑшать, ҫын 
кашни пулӑма тарӑнрах ӑнланать. Ку ҫеҫ те мар, 
вӑл хӑй те ҫынланать, хӑйне Тура пек курать. 
Акӑ, сӑмахран, камӑн чунне савӑнтармасть пулё 
ҫурхи кӑвак тӳпе. Тӳпене сӑнанӑҫем эпир ҫав 
кӑваклӑхра ирӗлсех, «кӑваклансах», урӑхла каласан, 
турӑлансах каятпӑр. Ҫук, кунта эпир кӑвак тӗс 
пирки шутламастпӑр, кӑвак тӳпе хӑй «пирӗн урлӑ
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хӑйне шутлать»1. Кун пек черчен пулам ҫынна 
пурӑнма пулӑшать, вал пурнӑҫ хутлӑхӗ, тӳпесӗр 
ҫын ҫук. Чӑваш хӑйӗн пирки ахальтен мар эпӗ 
«ҫӗрпе пӗлӗт хушшинче пурӑнатӑп» тет. Апла, 
эпир хамӑр та ҫак тӗнчене куракансем кӑна, 
курма пӗлсен вара кашни пулӑм чӗтренӗвӗ пирӗн 
чун чӗтренӗвӗпе пӗр килет. Калӑпӑр, ача ҫуралсан 
пӗтӗм тӗнчене ҫав ача пуррипе виҫетӗн. Ҫав 
самантран урӑх истори пуҫланать, пурнӑҫ урӑхла 
юрлама тытӑнать. Ҫын вилсен те ҫавах. Саншӑн 
хаклӑ ҫын япалисем, вӑл халӗ хӑй ҫук пулсан та, 
пӗрмай ӑна аса илтереҫҫӗ. Вӗсем ҫав ҫын чунлӑ. 
Ку асатте, асанне япали тетпӗр. Пӗр пӗтӗмлетсе 
каласан, ҫынпа тӗнче, тӗнчепе ҫын пӗр-пӗрне 
ӑнланаҫҫӗ. Ҫын хӑйне тӗнчере курать, тӗнче ҫынна 
тытса тӑрать. Тӗлӗнмелле те, ҫын тӗнчере пурӑнни 
хӑех ҫак тӗнчене ҫынна кирлӗ пек йӗркелет. 
Ҫынпа тӗнче пӗр пӗрне йӗркелеҫҫӗ. Пӗри 
тепӗринсӗр ҫук.

Чӑваш шухӑшӗпе тӗнче яланах пирӗн 
курӑмлӑ, пирӗн чунлӑ, пирӗн ӑнлавлӑ. Ҫак 
пӗрлештерӳлӗхе хальхи вӑхӑтра питӗ сивлеҫҫӗ, ку 
темле чӗлхелӗх (язычество) теҫҫӗ. Анчах та ҫын 
хӑйӗн чунне ҫут ҫанталӑк пулӑмӗсенче курма
пӑрахсанах тӗнче ютланать. Ҫав вӑхӑтрах унта 
тем тӗрлӗ усал япаласем хуҫаланма пуҫлаҫҫӗ. 
Ҫынсем ҫав хӑрушланса ҫитнӗ япаласене пуҫ ҫапма 
тытӑнаҫҫӗ. Халӗ ӗнтӗ тӗнчепе ҫын хушшинчи 
пӗрлӗх ҫухалнӑ пирки усалпа ырӑ сиксе тухаҫҫӗ, 
вӗсем хушшинче ҫапӑҫу пуҫланать. Тӗрӗссипе, 
пурте ҫын чунлӑ пулнӑран, чӑвашшӑн тӗнчере 
усал та ҫук. Пурте ырӑ. Чӑваш тӗнчене нихӑҫан 
та усал курмасть. Мӗнле усал пулма пултарать-ха 
ҫӑл куҫ юххинче, ҫӗмӗрт ҫеҫкинче, хур-кайӑк

1 Мерло-Понти М. Феномология восприятия. М.: СПб, 1999. С. 275.
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вӗҫевӗнче? Чӑваш вӑрмантан та, ҫырмаран та 
хӑрамасть. Пачах урӑхла, ӑна ҫут ҫанталӑкӑн 
кашни пулӑмӗ пулӑшса тӑрать. Ҫапла пултӑр тесе 
вӑл пулӑшу ыйтса кӗлӗ тӑвать, е пӗр-икӗ сӑмах 
кӑна хушса хурать -  пулчӗ те. Вӑл кӑшт 
шикленсе ӳкнӗ вӑхӑтрах тӗнчепе пёр пулса каять 
те, тӗнче уншӑн чӑн тӑван е хӑй пекех пулса 
каять. Кунта каллех ҫураҫтарулӑх туйӑмӗсем пирки 
аса илни те вырӑнлӑ. Ҫут ҫанталӑк пулӑмӗсемпе 
ҫураҫтаруллӑ пурӑнма пӗлекен ҫын тӗнчешӗн ют 
мар. Тӗнче унӑн пӗр пайӗ, тӑванӗ пулса тӑрать. 
Тӗнче усал мар. Вӑл ху усаллансан кӑна усал пек 
курӑнать.

Ҫут ҫанталӑка чунлӑ курнинче тата тепӗр 
туйӑм та палӑрать. Чӑвашшӑн ҫут ҫанталӑк, 
каларӑмӑр, турӑ вырӑнӗнчех. Сӑмахран, каҫхи 
тӳпене куракан ҫын хӑй чунне ӑнтӑхтарсах ярать. 
Таҫта куҫ виҫейми уҫлӑхра тем пиртен хӑватлӑрах 
чун пур пек. Уя тухсан та ҫавах, уй чунӗ пирӗн 
чунпа пёр пулса каять, вӑрманта та ҫавах. Унта 
ҫӳренӗ чухне эпир вӑрман шӑплӑхне пӗтӗм чунран 
тӑнлатпӑр, вӑрманпа пёр пулса сывлатпӑр, 
пӑшӑлтататпӑр. Кашни пулӑмра чун пур пек. 
Ҫавна эпир Туррӑн пёр пайӗ тесе хаклатпӑр. 
Кунта нимӗнле йӑнӑш та ҫук. Енчен те ҫакӑ ҫут 
ҫанталӑк пулӑмӗсем пире пулӑшаҫҫӗ, хӳтӗлеҫҫӗ 
пулсассӑн, вӗсем чӑнласах турӑланаҫҫӗ. Чӑвашшӑн 
Турӑ вӑл пиртен уйрӑм япала мар, вӑл ҫын пек 
чунлӑ, вӑл пирӗн чунрах, вӑл тӗнчепе пӗр чунлӑ.

Пӗр пӗтӗмӗшле каласан, чӑваш хӑйне ҫут 
ҫанталакра курать. Ҫут ҫанталак та хӑйне 
чӑвашра тупать. Ҫавӑнпа та вӗсем хушшинчи 
уйрӑлми пӗр пӗрлӗх ҫуралать. Вёсен чунӗсем пӗр 
пулса пӗрлешсе каяҫҫӗ. Ҫакӑ пурӑнма пулӑшать 
кӑна мар, тӗнчене те чунлӑх еннелле аталантарать.
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Чӑваш кун пек пурӑнни хальхи вӑхӑтри экологи 
ӑнланупа тӳр килет, терӗмӗр. Апла, чӑваш хӑй 
пӗр эког. Вӑл ҫутҫанталӑка пӑхса, пӑхӑнса, 
ҫураҫтарса пурӑнать. Ҫакӑ питӗ пысӑк хаклӑх. 
Ҫакӑ пулӑшать те ӑна пӗтсе пыракан тӗнчене 
ҫӑлма.

Паллӑ, пурнӑҫра пур чухне кун пек килсе 
тухмасть. Хӑшӗ-пӗрисем хӑйсене кӑна ҫӑлас тесе 
пурӑнаҫҫӗ. Кӑна та сивлеме ҫук. Тӗнчере пурӑнма 
кирек хӑҫан та йывӑр пулнӑ. Чылай чухне чӑваш 
пӗтес патнех ҫитнӗ. Анчах та вӑл вилӗм ҫулӗнчен 
пӗр меслетпе, Турӑ меслечӗпе ҫӑлӑнса тухнӑ. Вӑл 
пуринчен ытла ыттисене пулӑшма тӑрӑшнӑ. Ҫакӑ 
ӑна вӑй панӑ, ҫут ҫанталӑк чунлӑ, Турӑ чунлӑ 
пулма вӗрентнӗ. Халӗ те ҫаплах, ҫынна пулӑшакан 
яланах ырӑ чунлӑ, вӑйлӑ, таса тата ӑслӑ. Халӑх 
историйӗ ҫавна кӑтартса парать. Ҫавӑнпа та 
чӑваша усал ҫынсем хыҫҫӑн тӗртсе ярас тенисем, 
вӑл кӗвӗҫ те усал тенисем, чӑнлӑхпа пӗр килмеҫҫӗ. 
Чӑваш ӗлӗк епле ҫынлӑ та турӑллӑ пулнӑ, 
ҫаплипех тӑрса юлать, ҫӑлӑнать. Вӑл ҫеҫ те мар, 
ҫапла усал тӗнчене парӑнмасӑр чӑтса пурӑнсан- 
пурӑнсан, чӑвашӑн ырӑ тӗслӗхӗпе тӗнче хӑй те 
ҫӑлӑнать.

Ыйтусем:

1. Чӑваш ӗҫлевӗ ӑҫта палӑрать?
2. Ӗҫ ҫаврӑнӑшӗ мӗнпе ҫыхӑннӑ?
3. Пурнӑҫа кирлӗ япаласене мӗнле тӑваҫҫӗ?
4. Ҫут ҫанталӑка чунлатма пулать-и?
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V глава. Халӑх хаклӑхӗсем

5.1. Чӑваш пурнӑҫа хаклани

Чӑвашшӑн чи хакли пурнӑҫ. Пурнӑҫ тенӗ 
ӑнлава вӑл хӑйне кӑна мар, ҫемйине те кӗртет. 
Ял тата халӑх пурнӑҫӗ пирки шутлани ун ҫукрах. 
Чӑвашӑн пурнӑҫӗ кил тавра ҫаврӑнать. Килӗнче ун 
выльӑх-чӗрлӗхӗ те, пахча-ҫимӗҫӗ те, ачи-пӑчи те 
пулмалла. Хуралчӗсем ун хӑйне майлӑ хупӑ пӗр 
хутлӑх пулса тӑраҫҫӗ. Ҫав хутлӑхра аталанать те 
чӑваш ҫемйи. Пурнӑҫ тени, апла, хӑй хальлӗн 
мар, вӑл пӗтӗм хуҫалӑх шайӗнче палӑрать. Чӑваш 
хуҫалӑхӗ ҫирӗп-тӗк, пурнӑҫ та та, апла, пырать. 
Ачисем тӗрӗс-тӗкӗл ӳсеҫҫӗ, ҫемье ҫирӗп тӑрать. 
Чӑваш, тӗрӗссипе, ҫак хутлӑхра аталанать. Ял 
хутлӑхӗ пирки калама хӗнтерех. Ёлӗкрех ял 
пурнӑҫӗ пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх аталанӑвӗпе пӗр 
килетчӗ. Халь тин ун пек хуҫалӑхсем пӗтсе 
пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ял пурнӑҫӗ халӗ пӗр кил 
тепӗр киле пулӑшнипе тытӑнса тӑрать. Пач
пулӑшма пӑрахсан вара ял та саланса каять. 
Тӗшмӗртерех пӑхсан, ял кӳршӗсемпе тӑвансенчен 
тытӑнса тӑрать. Ялӑн ун хӑйӗн структури пур. 
Ялта пурӑнакан ҫынсем пӗр ялсем кӑна мар, 
вӗсем пёр кассем те, пӗр тӑвансем те,
кӳршӗллисем те. Яла халӗ те, ӗлӗкхи пекех, 
пӗрлӗхлӗ ӗҫ чӑмӑртаса тӑрать. Ял кӗтӗвне 
ҫӳретмелле-и унта, ҫӗр улми лартса ӳстермелле, 
нимелле ҫурт лартмалла, тата ытти те. Ял 
пурнӑҫӗ мӗнлерех пулни куҫа ытла пит 
курӑнмасть. Ӑна пӗлес тесен ял ҫумӗнчи масар 
мӗнле ӳснине сӑнас пулать. Масар пысӑкланса 
кайрӗ-тӗк, апла, пурнӑҫ япӑх. Ҫапла пулӗ те халӗ.
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Ялсенче халӗ культура ҫурчӗсем те, шкулсем те, 
ӗҫ вырӑнӗсем те пӗтсе пыраҫҫӗ. Вёсен вырӑнне 
темле ӗҫкӗ ӗҫмелли магазин-кафесем ӳссе ларчӗҫ. 
Ял пурнӑҫӗ, пёр пӗтӗмӗшле илсен, ӗҫкӗ-ҫикӗ ӑшне 
путрӗ.

Халӑх пурнӑҫӗ пирки калаҫас пулсан, тӳрех 
калама пулать, халӑх пурнӑҫӗн нимле палли те 
ҫук. Чӑваш халӑх пурнӑҫӗпе интересленекен, ӑна 
йӗркелесе пыракан пӗртен пӗр обществолла 
организаци ҫех пур. Вӑл -  Чӑваш халӑх конгресӗ. 
Патшалӑх енчен, гуманитари институчӗсӗр пуҫне, 
чӑвашпа ӗҫлекен урӑх пёр организаци те ҫук. 
Ыттисем чӑваш халӑхне хӑйсен ӗҫӗнче нихӑш 
енчен те уйӑрса палӑртмаҫҫӗ, вӗсем халӑх йышӗпе 
кӑна ӗҫлеҫҫӗ. Пуҫлӑхсем чӑваш халӑх йышӗ пирки 
калаҫмаҫҫӗ, вӗсемшӗн республикӑра пурӑнакан 
халӑх йышӗ (населени) кӑна пур. Ҫавӑнпа та 
чӑваш халӑхӗн пурнӑҫӗ пирки нимех те калама 
ҫук. Юрлани-ташланисӗр пуҫне урӑх нимле ӗҫре те 
палӑрмасть халӑх пурнӑҫӗ. Республикӑра нимле 
чӑвашла тавар та туса кӑлармаҫҫӗ. Ку -  чӑваш 
таварӗ тени илтӗнмест. Чӑваш ҫӗнӗ япала шутласа 
кӑларчӗ тени те ҫук. Мӗн туса пурӑнать чӑваш 
халӑхӗ, калама та май ҫук, кризис тапхӑрӗсенче 
пушшех те.

Ӗлӗкрех чӑваш хӑмли, чӑваш ҫӗр улмийӗ, 
чӑваш тракторӗ пурччӗ, халӗ ун пек калама 
пӑрахрӗҫ. Республикӑн пӗртен пӗр тавар юлнӑ -  
чӑваш ҫынни. Ун йышӗ те чакса кайрӗ. 
Ҫулталӑкра ҫӗр пине яхӑн чӑваш ҫӗр ҫинчен 
ҫухалать. Нумайӑшӗ хӑйсене хӑйсем чӑваш теме 
пӑрахрӗҫ. Кун пекех пулсан чӑваш халӑхӗ пӗр 
тепӗр алӑ ҫултан йӑлтах юр пек ирӗлсе кайса 
ҫухалӗ. Ун ҫинчен калаҫмалли сӑлтав та вара 
юлмасть. Ҫавӑн патне ҫитес хӑрушлӑх питӗ пысӑк.
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Анчах ун ҫинчен никам та шарламасть, тёпчев 
ӗҫӗсем ҫырмасть, малашри пурнӑҫа курмасть. 
Ҫавӑнпа та халӑх пурнӑҫӗ пирки нимех те калама 
ҫук. Те пур вал, те ҫук -  чӑваш хӑй те татса 
калаймё. Ют ҫынсем каланӑ тӑрӑх чӑваша ытти 
халӑх ҫыннисенчен нимпе те уйӑрса илме май ҫук. 
Хальхи чӑваш халӑхӗ хӑйне нимпе те палӑртмасть. 
Каларӑмӑр, тепёр чухне уявсенче кӑна чӑваш 
юрри-ташши илтёнкелет. Радио, телевидени, хаҫат-
журналсем те ӗҫлеҫҫӗ-ха, анчах вӗсем чӑваш халӑх 
темине хускатмаҫҫӗ. Пёр пӗтӗмӗшле каласан, чӑваш 
халӑх пурнӑҫӗпе никам та интересленмест. Ун 
пурнӑҫне никам та йӗркелемест, ӑна никам та 
ертсе пымасть.

Ҫак тапхӑрта пуринчен ытла ҫемье ҫине 
ытарлӑ куҫпа пӑхмалла пек те, анчах ҫемьере те 
хӑрушӑ аркану пырать. Чӑваш ҫемйисем саланни
ҫинчен кӑна мар кунта калаҫу пырать, чӑн 
малтан, чӑваш ҫемйи чӑваш ҫуратма пӑрахни
пирки сӑмахламалла пуль. Ялти ҫемье те халь чӑн 
чӑваш ҫуратмасть. Хулари ҫемье вара чӑваш 
ҫуратма тахҫанах пӑрахнӑ. Кирлӗ мар, теҫҫӗ. Хула 
йышӗ вӑл йӑлтах маргиналсенчен тӑрать. Ял йышӗ 
те хӗллесенче кӑна чӑвашланать. Ҫулла яла канма 
тесе хула ачисем килсе тулаҫҫӗ те, вырӑсла 
калаҫни кӑна илтӗнсе тӑрать. Чӑваш пурнӑҫӗ,
апла, пур енчен те чакса пырать. Кам халӗ 
чӑваш пурнӑҫӗпе пурӑнать-ши, калама та хӗн. Чӑн 
чӑваш ҫуратакансем халӗ ҫукрах та пулӗ. Ҫак 
шухӑшсем чӑнлӑхпа пӗр килеҫҫӗ пулсан, чӑн 
малтан, пурнӑҫ пултӑр тесен, кашни ҫемьен чӑваш 
ҫуратма тытӑнмалла. Чӑваш пурнӑҫӗн пӗртен пӗр 
тӗллевӗ -  чӑваш ачи пулмалла. Ҫав ача вара 
чӑвашла пурӑнма тытӑнӗ. Малтанрах каланӑ 
пулӑмсене пурнӑҫлаима тытӑнӗ, хӑйне кӑна мар,
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тӗнчене те ҫӑлӗ. Пурнӑҫ чи хакли, тетпӗр пулсан, 
апла, пирӗншӗн чи хакли вӑл -  чӑваш ачин 
пурнӑҫӗ. Ҫакна тӗпе хурса чӑваш халӑхӗн пӗртен 
пӗр чӑн хаклӑхне, чӑваш пӗрчине, вӑл Турӑ ачи 
терӗмӗр, ҫавна ҫуратма тытӑнмалла. Унсӑрӑн 
чӑваш халӑхне вилӗм кӗтет. Вара, кайран пурте 
калӗҫ: чӑваш вӑл вилӗме юратнӑ, ҫавӑнпа пӗтнӗ. 
Ун пек ан пултӑрах! Эпир те ытти халӑхсем 
пекех пурнӑҫа юрататпӑр. Чӑваш пурнӑҫӗ, 
каларӑмӑр, пирӗншӗн чи хакли.

Чӑваш пурнӑҫне хакласа каяс-тӑвас пулсан, 
чӑваша ҫуратакан механизмсене йӗркелес пулать. 
Вӗсем хальлӗхе ҫукрах. Ҫук, тесен те тӗрӗс. Пирӗн 
шутпа, сыхланса юлнисенчен пӗртен пӗри кӑна 
пур. Вӑл механизм -  чӑваш ҫемьи. Ҫавӑнпа та 
пӗр тӑхтаса тӑмасӑр, хӑйсене чӑваш тесе калакан, 
чӑвашла пурӑнакан ҫемьесене ырласа кӑтартса 
тама пуҫламалла пек туйӑнать. Вёсен ырӑ ӗҫё вёт 
пётём тёнчене ырӑлатма пултарать. Чӑваш ырран 
та тасан килни пуриншён те пёлтерёшлё япала. 
Ҫавӑнпа та чавашӑн тӗп шӑхӑшлавё ҫакан ҫинче 
пулмалла. Вӑл пурнӑҫ философийё пулса тӑмалла. 
Ҫавӑн чухне кӑна пирӗн пурнӑҫ малалла кайӗ. 
Ҫав вӑхӑтрах, паллӑ, патшалӑх шайӗнче те чӑваш 
пурнӑҫне пӑхса упраса, аталантарса тӑракан 
организацисене вӑйлатмалла. Унсӑрӑн вӑхӑт нумай 
та иртмӗ, Чӑваш Республики те ҫӗр ҫинчен 
ҫухалӗ. Ун пек хӑрушлӑх пур. Халӗ тин чӑваш 
предпирятисем те ют ҫынсен аллинче, каларӑмӑр, 
чӑвашӗсем те ҫукрах, аила, республики те ним 
тума та кирлӗ пулмасть. Ҫапла малашлӑх кӗтет 
пире, енчен те эпир тӗпе чӑваш пурнӑҫне хума 
вӑй ҫитереймесен.
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5.2. Хаклӑх иерархийӗ

Кашни халӑхӑн хӑйӗн хаклӑхӗсем. Чӑваш 
халӑхӗн пурнӑҫӗ тӑванлӑх ҫинче никӗсленсе тӑрать, 
терӗмӗр. Ҫав вӑхӑтрах кашни ҫыннӑн хӑйне майлӑ 
хаклӑхсен пуххи пур. Тӗслӗхрен, пӗри укҫа 
пуҫтарма юратать, тепри ҫут ҫанталӑк илемӗпе 
киленсе пурӑнать, виҫҫӗмӗшӗ вара турра ӗненет 
тата ытти те. Хаклӑхсен пуххийӗ тӗрлӗрен пулсан 
та кашнинче пӗр хаклӑхӗ палӑрсарах тӑрать. 
Калӑпӑр, укҫа юратакан ҫын ҫут ҫанталӑк илемӗпе 
те киленме пултарать, анчах, пӗрех ҫут ҫанталӑк 
ҫине вӑл укҫа тӑвас куҫпа пӑхать. Хурӑнра вӑл 
илем кӑна мар, вутӑ та курать. Вутӑ сутса миҫе 
тенкӗ тума май килни пирки шухӑшлать. Урӑхла 
каласан, унӑн темле пӗр хаклӑхпа кӑна ҫыхӑннӑ 
доминанта пур. Ҫав хаклӑх выртать ҫын 
хаклӑхӗсен пуххи никӗсенче. Чӑваш ҫыннин, пӗр 
пӗтӗмӗшле илсен, хаклӑхсен пуххинче пуринчен 
ытла тӑванлӑх палӑрса тӑрать. Ҫавӑнпа та вӑл, 
калӑпӑр, укҫа ҫинчен пит шутламасть. Укҫа
тӑвасси чвашӑн тӗп ӗҫӗ пулса тӑмасть. Хӑш-пӗр 
халӑхсен ҫав укҫа тӑвасси питӗ вӑйлӑ аталаннӑ, 
ҫавӑнпа та вӗсем пире питӗ пуян пек, пиртен 
ӑслӑрах пек курӑнаҫҫӗ. Ёҫ кунта ӑслипе ӑслӑ 
марринче мар, ӗҫ никӗсре мӗнле хаклӑх 
выртнинчен килет. Паллӑ, чӑваш тӑванпа пӗрле 
пурӑннӑ чух мӗнле-ха тӑванӗнчен укҫа ыйттӑр. 
Вӑл ӑна ӗҫне пӗр тӳлевсӗр туса пама тӑрӑшать. 
Пирӗн укҫа экономики мар, пирӗн пулӑшу е чун 
экономики хуҫаланать. Пасар е рынок экономики 
пуҫ пулса тӑчӗ пулсан та, пӗр тӑван пек туйса 
тӑракан чӑваша вал ниепле те улӑштараймасть. 
Тӑван тӑванпа пӗр-пӗрне пулӑшса, чун ыйтнӑ пек 
пурӑнать. Кунта хӑйне майлӑ ылмашлӑ пулӑшу

82



кӑна мар, кунта темпе турӑлла пурнӑҫ. Пӗри 
тепӗрне мӗнле пулӑшнине шута илсе тӑраҫҫӗ.
Пулӑшу тени ҫӑкӑр-тӑвар хире-хирӗҫле тенӗ пек 
пулса пырать, унӑн хӑйӗн алгоритмӗ пур. Пӗр 
пӗтӗмӗшле илсен ӑна ял халӑхӗ хӑй шута илет. 
Халӑх вӑл хӑй пёр компьютер пек кам кама
мӗнпе пулӑшса панине сас-хура шайӗнче тӗрӗслесе 
тӑрать. Енчен те кам та кам хӑй вӑхӑтӗнче
тӑвансен пулӑшӑвӗпе усӑ курнӑскер, ҫав пулӑша 
ӗҫлесе татса памарӗ-тӗк, ҫавна халӑх сивлеме
тытӑнать. Ял тарах сас-хура сарӑлать. Ҫавӑ, теҫҫӗ, 
никама та пулӑшса памасть. Ун пек ҫынна ял 
халӑхӗн йышӗнчен кӑлараҫҫӗ. Вӑл пирӗн тӑван 
мар, текелеҫҫӗ. Калас пулать, ял хӑйне пӗр тӑван 
пек туять. Ку вӑл чӑнласах та ҫавӑн пек.

Малтанрах каланӑччӗ, чӑваш ҫут ҫанталӑк 
саккунӗсене пӑхӑнса пурӑнать, тесе. Ҫавӑнпа та ун 
ӗҫ-хӗлӗ пит курӑнса та каймасть. Ара, ун ӗҫӗ 
пирки йӗри-тавралӑха сӑнаса кӑна пӗлме пулать. 
Енчен те ял тавра таса уй-хирсем, вӑрман-катасем, 
пӗвеленӗ юханшывсем пулсан тӳрех калама пулать: 
ку ҫынсем пысӑк ӗҫ тунӑ. Ку ӗҫ турӑ ӗҫӗпе пӗр 
тан. Вӗсем ҫут ҫанталӑка упраса пурӑнаҫҫӗ, 
аталантараҫҫӗ те. Кунсӑр пуҫне чӑваш халӑх 
йӗркине те тытса пыма тӑрӑшать. «Ял мӗн 
капать», тет. Ял пурнӑҫӗн хӑйӗн йӗрки пур. Енчен 
те ҫын ҫав йӗркене пӑсма тытӑнать, ӑна ҫавӑнтах 
вырӑна лартаҫҫӗ. Сӑмахран, вӑрра ернӗ ҫынна 
ӗлӗкрех пуҫне хӑрӑк тимӗр витре тӑхӑнтарса ял 
тарах вӗренпе ҫавӑтса ҫӳренӗ, халӗ, паллӑ, тӗрмене 
ӑсатаҫҫӗ. Иртӗнсе кайнӑ ҫынран ҫапла тасалаҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа та йӗркелӗх тени, пирӗн шутпа, иккӗмӗш 
вырӑнта. Йӗрке тени, тӳпе саккунне пӑхӑнни, 
асаттесен йӑли-йӗркине тытса пыни, ҫут 
ҫанталӑкран иртменни. Хӑй юхӑмӗпе юхакан шыв
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тасарах пулать. Чӑваш та пурнӑҫ юхӑмне 
пӑсмасть. Ҫавна пула хӑвӑртрах та аталанса 
пырать. Юхӑма хирӗҫ каякан ҫын пурнӑҫӗ 
йывӑртарах килсе тухать. Юхӑмпа пӗр пулни 
пӗрре те япӑх мар. Кунта никам та нимпе те 
кёрешмест. Пурте пёр майлӑ, пурте ҫураҫуллӑ, пӗр 
юхӑмлӑ. Пурнӑҫ йӗркеллӗ пултӑр тесен нумай вӑй 
хума тивет. Пурнӑҫ йӗркине хирӗҫ тӑрса 
ҫӗмӗрекенсем те пур. Аннах ун пек ҫынсем 
халӑхра сахал. Пӗр пӗтӗмле пӑхсан, чӑваш халӑхӗ 
йӗркене юратать. Ҫавӑнпа та вӑл сӑпайлӑ, 
тирпейлӗ, ҫураҫтаруллӑ, килӗштерӳллӗ, кӑмӑллӑ. 
Чӑн йӗркелӗх вӑл ытла пит курӑнмасть. Йӗркене 
пӑсни кӑна куҫа тӑрӑнать. Ҫавӑнпа та чӑвашсем 
мӗн т^са пурӑнаҫҫӗ тесе ыйтсан, нимех те калама 
ҫук. Йӗркеллӗ пурӑнни пуйни мар вӗт-ха вӑл. 
Хальхи пасар тапхӑрӗнче йӗркесӗрлӗх хуҫаланать. 
Пуянлӑх вӑл тупрана пӗри тепӗринчен туртса 
илсен кӑна пулма пултарать. Паллӑ, туртса
илессине те халь саккунланӑ. Анчах вӑрӑ вӑл 
кирек мӗнле саккунпа витӗнсен те вӑррах юлать. 
Ун пеккисене халӑх йышӑнмасть. Халйх йӗрки 
тӑванлӑх йӗрки, таса йёрке. Вӑрӑсен саккунёсем 
халах пурнӑҫ йӗркине ҫёмёреймеҫҫё. Пёр пётӗмёшлс 
илссн чаваш йёрки вӑл, пулӑшу йӗрки.

Анчах та йӗрке тӑвасси кирек хӑҫан та 
хӑвӑн ирӗке катӗртнипе ҫыхӑннӑ. Ҫыннӑн темӗн те 
тӑвас килет пуль -  юрамасть. Йӗрке пур. Чӑваш 
хӑйне хӑй чарма, пурнӑҫ картне лартма пултарать. 
Ҫавна, каланӑччӗ, чӳклӗх тесе хаклама пулать. 
Пулӑшу ӗҫӗнче чӑваш хӑйне хӑй хӗрхенмест. 
Ҫавӑнпа та пулӗ хӑйне вӑл турӑ пек туять. Хӑй 
мӗнле пулнине ҫын урлӑ курать. Ай, ҫын мӗн 
калать, тени питӗ пӗлтерӗшлӗ. Кунта пуринчен 
ытла хӑйшӗн пӗлтерӗшлӗ ҫын куҫӗ хаклӑ.
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Сӑмахран, пӗр пӗтёмёшле илсен, чӑваш хӑйне 
вырӑс тата тутар куҫӗпе курать. Вёсем хаклани 
хаклӑ, ыттисен куҫӗсем ытла пит нимех те
пӗлтермеҫҫӗ. Ҫакӑ та чӑваша калӑпласа тӑрать. 
Ҫын хӑйӗн туйӑм-сисёмне хытарса тӑни, ыттисен 
куҫӗпе пӑхса хӑйне калӑплани, ҫынна пулӑшма 
тӑрӑшни унӑн ирӗклӗ пурнӑҫне, паллӑ, чылай 
катӗртет. Ҫавӑнпа та вӑл хӑйне тӗнче умӗнче 
темле парӑмлӑ пек туять. Ҫынпа усӑ курма 
юратмасть, хӑйӗнпе усӑ курнӑшӑн савӑнать кӑна. 
Ҫакӑ пулӑмсене пӗр сӑмахпа -  чуклӗх, тесе 
хаклама пулать. Ку вӑл питӗ вӑрттӑн пулӑм. Куҫа 
пит курӑнса тӑмасть. Хальхи вӑхӑтра ӑна пит
хакламаҫҫӗ. Анчах та пурнӑҫа ҫавӑ тытса тӑрать. 
Ҫын хӑйне парса кӑна хӑйне тупма пултарать.
Ку, паллӑ, турӑ йӗрки. Ҫакӑ турӑ йӗрки пӗтерет 
те халӑха. Ҫак йӗркерен вӑл ниепле те
тухаймасть. Чӑваш пӗтет, теҫҫӗ. Пӗтмесӗр! Анчах 
та вӑл ҫынна пулӑшса пӗтет. Хӑйне валли тупра 
тума хӑнӑхман халӑхӑн хальхи вӑхӑтра пӗтмех 
тивет. Анчах та ҫак пӗтесле пурнӑҫра ҫӑлӑнӑҫ та 
пур. Кирек мӗн калӑр та, пӗрне пӗри хамӑра
ӑнланса пулӑшма тытӑнсан, чӑваш тӗлёнмелле 
вӑйланса каяссӑн туйӑнать. Чӳклӗх вӑл калама ҫук 
пысӑк вӑй. Ун пек ҫын халь тин вилӗмрен те 
хӑрамасть. Алла, ана нимпе те хӑратаймӑн. Вилме 
патне ҫитнё ҫын, вилёмрен хӑрама пӑрахсан, 
вилёме ҫёнет, ҫёнё пурнӑҫ пуҫласа ярать. Ҫак 
шухӑшсем чӑнлӑхпа пёр килеҫҫё пулсан, виҫҫёмёш 
вырӑна хаклӑхсен пуххинче чӳклӗх тенине лартма 
пулать. Чӳклёх туйӑм чӑваша питё тарӑннӑн 
йӗркелесе пырать. Ӑна вӑл хальлӗхе хӑй те 
ӑнланса илеймест. Ӑнланса илсенех, ку ман чӑн 
вӑй, турӑ вӑйӗ тесе, тӗнчене ырлӑх кӳме 
пултарать.
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Хаклӑхсен пуххи пысӑк та пӗчӗк те пулма 
пултарать. Чӑвашӑн тата тепӗр хаклӑх пур тесе 
шутлатпӑр. Ку вӑл пурте ырлӑхлӑ-сывлӑхлӑ 
пулччӗр тени. Ҫак хаклӑхсем пурте тенӗ пекех
чӗлхе вӗҫӗнче, кулленхи калаҫура тата пурнӑҫра 
палӑраҫҫӗ. Тӗрлӗ ситуацире тӗрлӗ хаклӑх ҫиеле 
тухма пултарать, анчах пӗр пӗтӗмӗшле илсен, 
вёсен пуххи пӗрмаях пёр. Эпир вёсен витӗмӗпе 
пурӑнатпӑр. Хамӑр мӗнле тыткаласси те ҫав 
хаклӑхсенчен килет. Ҫынна ырӑ сунсан ырӑ
пулать ӗнтӗ вӑл. Сывлӑх сунни те ҫавах.
Сывлӑхпа ырлӑх уйӑрӑлми пӗрле. Ҫав вӑхӑтрах 
вӗсем тӑванла пулӑшуллӑ тата йӗркеллӗ пурнӑҫра 
кӑна пулма пултараҫҫӗ. Енчен те пӗри тепӗрне 
катӗртсен хаклӑхсен пуххи саланса каять те ҫын 
кӑна мар, халӑх та саланса кайма пултарать. 
Чӑваш халӑхне хальлӗхе тӑванлӑх, йӗркелӗх, 
чӳклӗх, ҫураҫтарулӑх тата ырлӑх-сывлӑх тытса 
тӑрать пек туйӑнать. Каларӑмӑр, ытти халӑхсен 
урӑхла пухӑ, кашни ҫыннӑн та расна пухӑсем. 
Ҫавӑнпа та ку тӗрӗс е тӗрӗс мар тенисем те 
халӑх пурнӑҫӗпе пӗр килмеҫҫӗ пулӗ. Хаклӑхсен 
пуххи пӗр вёҫёмсёр вылянса улшӑнса тӑрать. 
Тёрлё вахӑтра, тёрлё ситуацире пёри маларах, 
тепри хыҫаларах тӑма пултарать. Анчах пёр 
пётёмёшле илсен, ҫакӑ тӑванлӑхран, йёркелёхрен, 
чуклёхрен, ҫураҫтарулӑхран тата ырлӑх-сывлӑхран 
таракан хаклӑхсен пуххи пиртен чаваш халӑхё 
тӑвать, аваллаха ӑнланса илме пулӑшать тата 
малашлӑха илсс каять.

5.3. Хаклӑхсене улӑштарни

Вӑхӑт иртнӗҫем пурнӑҫ та улшӑнса пырать. 
Халӑх кашни тапхӑра тивӗҫлӗ хаклӑхсем кӑларса
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тӑратать. Анчах та эпир хаклӑха инвариант пек 
кӑтартрӑмӑр. Апла, вӑл улшӑнмасть, мӗнле пулнӑ, 
ҫаплипех юлать. Ҫапах та, вӑхӑт кӑтартать, пӗр 
хаклӑхсем килеҫҫӗ, тепӗрисем ҫухалаҫҫӗ. Хаклӑхсен 
пуххи те, апла, пӗр вырӑнта тӑмасть. Калӑпӑр, 
енчен те ӗлӗкрех чӑваш хӑюллӑрах пулнӑ пулсан, 
халь тин йӑвашрах курӑнать. Ку, хаклӑхсен йышӗ 
те, пӗлтерӗшӗ те улшӑнма пултарнине кӑтартса 
парать. Паллӑ ӗнтӗ, ҫӳлерех илсе кӑтартнӑ 
хаклӑхсен иерархийӗ те хальхи вӑхӑтра улшӑннӑ 
пулӗ. Рынок тапхӑрӗнче тӗпре тӑванлӑх мар, пачах 
урӑхла хаклӑх, ӑна укҫа хаклӑхӗ, тейӗпӗр. Пулӑшу 
экономики вырӑнне услам экономики хуҫаланма 
пуҫланӑ. Пӗтӗмпех улшӑннӑ тесе калаймӑн-ха, 
ҫапах та ҫамрӑксем халӗ урӑхларах шутлаҫҫӗ. 
Пулӑшма тесе чӗнсен, укҫа мӗн чухлӗ тӳлетӗн, 
теҫҫӗ. Апла, ытти хаклӑхсем те, вӗсем тӑванлӑхран 
тухса тӑраҫҫӗ, улшӑннӑ пулӗ. Сӑмахран, ялта халь 
урӑхла йӗрке. Халӗ никам та никама та 
сивлемест. Кашни хӑй тӗллӗн пурӑнма тӑрӑшать. 
Чӳклӗх тени вара куҫа пачах курӑнмасть. Кашни 
хӑй пурнӑҫӗпе, хӑйне усӑ курсе пурӑнать. Ырлӑх 
тени вара вӑйланнӑ тесен те юрать. Чӑваша 
ырлӑх пётерет. Хытӑ пурнӑҫ ӑна тирпейлӗрех, 
сапайлӑрах, сывӑрах пулма вӗрентнӗ. Анчах та 
ытла та лайӑх пурнӑҫ туса хурас тени ӑна 
хавшатнӑ, куранать. Ырӑ пурнаҫ халь ҫут 
ҫанталӑк тата халах йёркисене хирёҫлет. Ҫынна 
халь таса ҫут ҫанталӑк та, таса пурнӑҫ та, халӑхӗ 
те кирлӗ мар пек килсе тухать. Услам кӑна 
пултӑр.

Хаклӑхсем тата вёсен пӗлтерӗшӗсем мӗнлерех 
улшӑнса пыни паллах мар. Ку питӗ вӑрттӑн, куҫа 
курӑнман пулам. Пӗр пӗтӗмӗшле илсен вӗсем 
пурнӑҫпа пӗрле улшӑнса пыраҫҫӗ пек. Ырӑ йӑла-
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йӗркесем вырӑнне пасар саккунӗ хуҫаланма 
тытӑнсан, паллӑ, тӑванлӑх туйӑмӗсене палӑртма 
йывӑртарах. Ёлӗкрех вӑл патшалӑх, халӑх шайӗнче 
палӑрнӑ пулсан, халӗ вара ҫемье шайӗнче те 
курӑнсах каймасть. Хӑш-пӗр философсем каланӑ 
тӑрӑх, халӗ хаклӑхсен пуххи чӑлпарр! саланнӑ. 
Пӗр пухӑ пулнӑ вырӑнне урӑх пухӑ йӗркеленеймен. 
Ҫавӑнпа та ҫын пурнӑҫ хаклӑхӗсемсӗр юлнӑ 
пулать. Чӑн та, халӗ, пӗр-пӗрне юратни, ыттисене 
хӑвна хӗрхенмесӗр пулӑшни, йӗркене тытса пыма 
тӑрӑшни курӑнсах каймасть. Пурнӑҫа чи кирлӗ 
хаклӑхсем чӑнласах ҫухалнӑ пек туйӑнать. Ун 
пекех мар пуль. Ман шутпа, ҫын вёсене чун-чӗре 
шайне пытарнӑ. Кирлӗ вӑхӑт ҫитсен, курсах тӑрӑр, 
тула туртса кӑларать те, тӗнчене хӑйӗн юратӑвӗпе, 
тӑванлӑхӗпе, пулӑшӗвӗпе тёлӗнтерсе ярать.

Хаклӑх пӗлтерӗшӗсем улшӑнса пыни, апла, 
кӑткӑс пулам. Кунта ҫын хӑйне упраса хӑварас 
тени те, халӑх ыйтни те, тӗнче умӗнчен каяс мар 
тенисем те пур. Ҫапах та, куҫ кӗрет, чӑваш 
тӑмхаллӑ пурнӑҫӗ саланнӑҫем саланса пырать. 
Кӑна хипрӗҫлеме ҫук. Кун пек тапхӑрта хаклӑхсем 
улшӑннине ӑнланса илни кӑна ҫителӗксӗр. Ҫӗнӗ 
хаклӑхсем килеҫҫӗ пулсан, вӗсене хамӑр алла 
илмелле. Хамӑр пурнӑҫа мӗн кирлисене пурнӑҫа 
кӗртмелле. Тепӗр чухне пурнӑҫ темле хистесен те 
парӑнмалла мар. Калӑпӑр, услам хӑваласа эпир 
ҫут ҫанталӑка кризиса кӗртсе ӳкертӗмӗр. Ҫав 
химизаци тенисене патшалӑх шайӗнче вӑйпа 
пусмӑрласа пурнӑҫа кӗртнине хирӗҫлемелле пулнӑ. 
Кӑштӑ чӑтса пурӑнакансем вара, вӑхӑт иртӗ те, 
кайри мала тенӗ пек сиксе тухӗҫ. Халӗ пурте таса 
шыв ӗҫесшӗн, таса сывлӑшпа сывласшӑн, таса 
ҫӑкӑр ҫиесшӗн -  анчах май килмест. Хими 
препарачӗсем пурнӑҫ хутлӑхне пысӑк сиен кӳнӗ.
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Халӗ те ҫавӑн пек сиен кӳрекен пулӑмсем 
хуҫаланма тытӑнчӗҫ. Сӑмахран, пурте пуяс тесе 
ҫунса тӑраҫҫё. «Укҫа пуҫа касать», теҫҫӗ. Ман 
шутпа, укҫа вӑйне, унран вӑйлӑ хаклӑх халё 
ҫуккӑ, парӑнмалла мар. Ун вырӑнне ҫемье 
экономикине, чун экономикине аталантармалла. 
Пстсм патшалӑха, пстсм халӑха ҫемье пск курса- 
туйса тӑмалла. Вара пулӑшу е чун экономики 
каллех вӑй илмс тытӑнать. Укҫа вырӑннс ырӑ сҫ 
пултӑр. Хӑй вӑхӑтӗнче ҫавӑн пек ырӑ ӗҫсене шута 
илсе ӗнтӗ ҫынна патшалӑх шайӗнчех чысласа 
ырлӑх кунӗ.

Тимлёрех пӑхса сӑнасан, тепӗр чух хӑш-пӗр 
хаклӑхсем пӗр ӑру улшӑннӑ ҫёре улшӑнсах ҫитеҫҫӗ. 
Тӗслӗхрен, ваттисене хисеплеме юратнӑ халӑх халӗ 
ватӑ ҫынна итлеме кӑна мар, пулӑшма та пӑрахса 
пырать. Ялта мӗн чухлӗ ватӑ ҫын пӗччен
асапланса пурӑнать. Ачи-пӑчи те ҫук мар вёсен, 
анчах таҫта хулара ыр курса пурӑнаҫҫӗ-и, паллӑ 
мар, ашшӗ-амӑшне тимлесе пӑхни курӑнсах 
каймасть. Халӗ ҫамрӑксем хӑй тӗллӗн пурӑнма 
тӑрӑшаҫҫӗ. Ватӑсен шухӑшӗ те, кӑмӑлӗ те, пурнӑҫӗ 
те никама та кирлӗ мар халь. Чӑваш тӑмхи, 
чӑваш хаклӑхсен пуххи ӗнтӗ, питӗ хӑвӑрт 
улшӑнать. Тӗрӗссипе каласан, вӑл анӑҫри хаклӑхсен 
пуххипе ылмашӑнса пырать. Пачах урӑх тӑмха 
кӗрсе ларсан вара халӑхӗ хӑй те пӗтет. урӑх 
тӑмхаллӑ халӑх урӑх халӑх ӗнтӗ вӑл. Ӑна тек ку 
чӑваш халӑхӗ тесе калаймӑн. Анӑҫ тӑмхи чӑваша 
халӑхран уйӑрать, уйрӑмлатать, никама шута 
илмесӗр хӑй интересӗпе кӑна пурӑнма вӗрентет. 
Ҫавӑн патне ҫитсе пыратпӑр пулмалла. Ку юхӑма 
хальлӗхе никамах та хирӗҫ тӑраймасть. Пушшех 
те, пропаганда сӗрӗмӗпе анранӑ ҫынсем усаллансах 
пыраҫҫӗ. Тӑванлӑх туйӗмӗ вёсен чунӗнче тек
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хуҫаланмасть. Ку ҫеҫ те мар, калӑпӑр, чӑвашлӑх, 
тенине илтсен вӑл кулать кӑна мар, ҫилленсе 
кайса ҫапса пӑрахма та хатӗр. Кун пек тӗнче 
гражданӗсем халӗ питӗ йышланса кайрӗҫ. Малалла 
мӗн пулӗ, калама хӗн, ҫапах та шанас килет, 
халӑх хӑйне упраса хӑвармалӑх мелпе вӑй тупатех. 
Ун управӗ, паллӑ, хӑй тӑмхине упрани, хаклӑхсен 
пуххине ватма паманнипе ҫыхӑннӑ. Хаклӑхсем 
улшӑнаҫҫӗ пулсан та вёсен пӗлтерӗшӗ питӗ 
майӗпен чакмалла е вӑйланмалла. Унсӑрӑн, халӑх 
пӗтес хӑрушлӑх сиксе тухать. Вара халӑх вырӑнне 
уйрӑмшарӑн, хӑйсем тӗллӗн пурнакан ҫын-атомсем 
кӑна тӑрса юлаҫҫӗ. Вӗсем тек пӗр-пӗрне юратас, 
пулӑшас ҫук. Вара «кашни ҫын кашкӑр», «вӑйли 
ҫӗнтерет» тенисем пуҫ пулса тӑрӗҫ те халӑхсем 
пӗр-пӗринпе ҫапӑҫса пӗтӗҫ. Ҫавна куратпӑр та.

Хаклӑхсем тӗнчекурӑма йӗркелесе тӑраҫҫӗ 
пулсан, хамӑрӑн ӑс-тӑнаава, туйӑм-сисӗме 
ҫивӗчлетмелле пулӗ. Мана ним те кирлӗ мар, 
патшалӑх хӑй туса парать, тенисене 
пӑрахӑҫламалла. Пӗр сӑмахпа каласан, пурнӑҫа мӗн 
кирлине пирӗн хамӑрӑн шутласа кӑларса тытса 
пымалла. «Ҫын хыҫҫӑн кайса вакка сикмелле 
мар». Хальлӗхе ҫавӑ пулса пырать-ха. Пӗтёмлетсе 
ҫапла калама пулать, пирӗн халахан хаклавёсем 
хӑйне евёрлӗ пёр тӑмха. Ҫак пухӑран пёрне кӑна 
кӑларса парах, е урххипе улӑштар -  тёнче тӳрех 
улшанать. Вал урах курамланса каять. Ун чухне 
вара эпир пӗр-пӗрне юратма, пулӑшма пӑрахӑпӑр. 
Ара, тек тӑвансем мар-ха та. Халӗ тин эпир ҫын- 
атомсем кӑна. Ун пек ан пултӑр тесен, авалхи 
йӑласене тытса пыма тӑрӑшмалла. Халӑх ахальтен 
мар хӑй йӑлисем пирки «киввине пӑрахмастпӑр, 
ҫӗннине шутласа кӑлармастпӑр» тенӗ. Иӑла-йӗрке 
пӗр вырӑнта тӑмасть пулин те чӑн чӑваш ҫын
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хаклӑхӗсене упраса хӑварасчӗ. Чӑваш ҫуратса тӑни 
ҫав авалхи ырӑ йӑласене тытса пыни пулать те 
ӗнтӗ вӑл.

Кунта тепӗр пулам ҫинчен те шутламалла 
пулать. «Сыхланса юлас тесен, улшӑнмалла», теҫҫӗ. 
Анчах, куртӑмӑр, улшӑну та хӑрушӑ пулма
пултарать. Улшӑнма та пӗлес пулать. Хальлӗхе 
эпир улшӑну саккунӗсене пӗлсех пӗтерейместпӗр. 
Пӗрне кӑна палӑртрӑмӑр. Пурнӑҫ улшӑнӑвӗ йӑла- 
йӗркепе ҫыхӑннӑ. Енчен те эпир йӑласене тытса 
кӑна мар, улӑштарма та вӗренсе ҫитсен вара, 
халӑха та упраса хӑварма май тупӑпӑр.

Ыйтусем:

1. Халӑх хаклӑхӗсем мӗнрен тытӑнса тӑраҫҫӗ?
2. Чӑваш пурнӑҫа хаклать-и?
3. Хаклӑхсен иерархийӗ пур-и?
4. Хаклӑхсем мӗнле улӑшӑнаҫҫӗ?
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VI глава. Чӑваш ҫынни 

6.1. Чӑваш чунӗ

Чӑваш чунӗ пирки тӗплӗнрех калаҫма тивет. 
Чӑваш хаклӑхӗсен малтанрах палӑртнӑ пуххи кӑна 
мар йӗркелет чӑваш чунне. Кунта чун мӗнрен 
тӑнине пӗлменни тата ӑна чӗмпе пӑтраштарни те 
кансӗрлет. Чун, чём, ӳт мӗнле ҫыхӑнса пӗр пӗрлӗх 
пулса тӑнине кӑтартса панӑччӗ эпир. Анчах та 
ҫак чӑвашла ҫыхӑну пӗрре те паллӑ мар. Унӑн 
хӑйӗн уйрӑмлӑхӗсем ҫук мар ӗнтӗ. Чӑн малтан ҫак 
виҫӗ енлӗ ҫыхӑнӑва салтса салатма юрамасть пек 
туйӑнать. Кашни пайне уйрӑммӑн пӑхса тухни 
чӑнлӑхран уйрӑлни пулӗччӗ. Чун, чём, ӳт пӗр 
пӗринчен уйрӑлми пӗрлӗх пулса тӑрать. Чи кирли 
кунта, пирӗн шутпа, чунпа ӳт мӗнле ҫыхӑнса тӑни 
пирки шутламалла. «Сывӑ ӳтре сывӑ чун» тенине 
те манса каяр мар. Тепӗр майлӑ калани те тӗрӗс. 
Пёр пӗринпе вӗсем чём урлӑ ҫыхӑнаҫҫӗ. Чӗмре, 
апла, чун никӗсӗ те, ӳт паллӑрӑмӗ те пулмалла. 
Вӑл мар-и вара вӗсене пӗрлештерсе ҫыхӑнтарса 
тӑрать? Чӑн та, чун мӗн ыйтни ӳтре самантрах 
палӑрать. Ӳтри улшӑнусем те чунра палӑраҫҫӗ. 
Калӑпӑр, эсир тӗнче ҫине юратуллӑ куҫпа пӑхатӑр 
пулсан, ӳт-пӳ те вылянса кӑна тӑрать. Хӑюллӑ 
ҫыннӑн мускулӗсем те вӑйлӑ. Ырӑ ҫын канма 
пӗлмесӗр ӗҫлет. Чуна эпир малтанрах хӑйне майлӑ 
тӑмха пек курнӑччӗ. Ҫав тӑмха ҫынна кирлӗ 
хаклӑхсене пӗр ҫӗре пуҫтарать, ҫын ӗҫӗпе пурнӑҫне 
йӗркелесе пырать. Ҫын сывлӑхӗ те ун чунӗ 
еплерех сывӑ пулнинчен килет. Кунта иккӗленӳ 
ҫук. Анчах та ҫак ҫыхӑну мӗнлерех йӗркеленсе 
пыни паллах мар. Йогсем пирки те илтмен мар-
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ха эпир, Вӗсем-мӗн клеткӑсем таранах улӑштарма 
пултараҫҫӗ хӑйсен ӳт-кӗлеткине. Чӑн та, унсӑрӑн 
епле вара пӗр сывламасӑр тенӗ пек темиҫе сехет 
шывра е ҫӗр ӑшӗнче выртма пулать. Кӑна 
организмри метаболизма улӑштарсан кӑна тума 
пулать. Апла, чӑн малтан, кунта чун мӗн тӑвас 
тени кӑна мар, кунта тӗрлӗ туйӑмсем урлӑ клетка 
ӗҫне улӑштарни кирлӗ. Туйӑмпа клетка питӗ тачӑ 
ҫыхӑнса ӗҫлеҫҫӗ. Тӗслӗхрен, хӑраса ӳксенех ҫын 
кӑвакарса каять. Ку мӗне пӗлтерет тесе ыйтсан, 
нейрофизиолог тӳрех калама пултарать. Ку пулам 
юн тымарӗсем хӗсӗннипе ҫыхӑннӑ. Юн кайма 
пӑрахать те ҫын ӳчӗ шуралса кӑвакарса каять, 
вилме те пултарать. Хӑратнипех вилни те пулнӑ. 
Савӑнӑҫ туйӑмӗ те ҫавах, анчах вал юн 
тымарӗсене сарать, юн выляма тытӑнать те ҫын 
ӳчӗ хӗрелсе каять. Кун пек тӗслӗхсем нумай илсе 
пама пулать. Чи кирли, организмри метаболизм 
туйӑмсемпе ҫыхӑнса тӑни. Ҫын чӗмне эпир 
метаболизмпа ҫыхӑнтарнӑччӗ. Туйӑм тени хӑй 
тӗллӗн килмест. Вӑл чун тени тӗрлӗ пурнӑҫ 
хутлӑхӗнче мӗнпе те пулин тӗл пулса улшӑнни, 
хӑйне кирлине тӑвас тени. Калӑпӑр, хӑюллӑ пулас 
тенӗ ҫын темле хӑрушлӑхпа тӗл пулсан та хӑраса 
ӳкмест, ун ӳчӗ кӑвакармасть. Хӑравҫӑн вара 
кӑвакарать те пуль. Ку пӗтӗмпех эсӗ ху мӗнле 
тӑмхаллӑ пулнинчен килет. Тӑмха тенӗ хаклӑхсен 
пуххине мӗн кӗрет сан -  хӑюллӑх е хӑравҫӑлӑх. 
Хӑраса пурӑнакан ҫын ӳчӗ те юн тымарӗ хӗсӗннӗ 
пирки пит хӗрлех мар терӗмӗр. Апла вӑл ҫыннӑн 
сывлӑхӗ те япӑхрах, вӑйӗ те ҫукрах. Тепӗр майлӑ 
калани те, малтанрах кӑтартрӑмӑр, тӗрӗс.

Ҫак шухӑшсене тӗпе хурсан халӗ эпир чӑваш 
чунӗ пирки, вӑл ун сывлӑхӗпе тата пурнӑҫӗпе 
ҫыхӑннӑ тесе, чылай ҫирӗплетсе калама
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пултаратпӑр. Чӑн та, чӑваш ахальтен мар пуль 
«мӗнле пурӑнан» тесе ыйтсан, «апат тарах» тет. 
Кунта пысӑк чӑнлӑх пур. Нумай ӗмӗрсем тӑршшӗ 
выҫӑллӑ-тутӑллӑ пурнӑҫпа пурӑннӑ ҫын чунӗ те, 
паллӑ, хавшӑнӑ. Тепӗр майлине те пӑхса тухар. 
Мӗн пытармалли пултӑр, ӗмӗрсем тӑрӑшшипе 
хӑраса пурӑннӑ ҫын ӳт-пӗвӗ те хӑрӑк ӗнтӗ вӑл. 
Акӑ мӗнле ҫыхӑну тӗвӗленсе пырать кунта. Халӑх 
калать: «хӑюллисем хирте выртса юлнӑ». Хӑюллӑ 
чунсем ҫуккӑ-ши вара пирӗн? Ҫукрах пулӗ ҫав. 
Чӑваш тӑмхи хӑюллӑх ҫинче тытӑнса тӑнӑ пулсан 
вӑл хӑй те кӗрнеклӗ ӳт-пӳллӗ пулнӑ пулӗччӗ. 
Ахальтен мар вӗт авалхи паттӑрсене Улӑп евӗр 
ӳкерсе кӑтартаҫҫӗ. Апла, кӗрнеклӗхпе хӑюллӑх 
хушшинче уйрӑлми ҫыхӑну пур. Ҫак шухӑшсем 
эпир хамӑр камсем пулнине, чунсем мӗнлине питӗ 
лайӑх ҫирӗплетсе параҫҫӗ.

Ҫав вӑхӑтрах хамӑрӑн хӑравҫӑлӑх пирки те 
манса каяр мар. «Хӑюллисем хирте выртса юлнӑ». 
Ӗлӗкхи паттӑрсем, пӗлетпӗр, кӗрнеклӗ курӑннӑ. 
Хӑравҫӑсем вара вӑрмана тарса ӳкнӗ. Вӗсем 
пӗчӗкрех кӗлеткеллӗ пуль. Юн тымарӗсем хӗсӗнсех 
ларнӑ-ха та, урӑхла пулма та пултараймасть. 
Ҫапах та ҫав хӗсӗкрех чунлӑ ҫынсем тепӗр хут 
вӑй илсе ҫӗнӗ чӑваш чунне туса хунӑ пулать вӗт. 
Пултӑр, ун чунӗнче хӑравҫӑлӑх та пултӑр. Камӑн 
чунӗнче ҫук пултӑр вӑл. Ҫавна пулах эпир кӑштах 
асӑрхануллӑ, шиклӗ, пуҫтах мар. Ҫакӑ пулӑшса 
пырать те хальхи пӑтӑрмахлӑ вӑхӑтра. Чӑваш чунӗ 
питӗ хӑйне майлӑ, вӑл истори тапхӑрне евӗрлет. 
Кӑна ӑнланса илсе ҫак тӑмхан хаклӑхне те шута 
илес пулать. Вӑрмана тарса ӳкнисен тӑхӑмӗсен 
вара вёсен «тирне сӳсе пурӑннӑран-и», пӗр 
вӗҫӗмсӗр хырҫӑ-марҫӑ тӳленӗрен ӗнтӗ, хытӑрах 
пурнӑҫпа пурӑнма тивнӗ. Хытӑ пурнӑҫ чӑваша
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типтерлӗрех, сӑпайлӑрах, хытӑрах пулма вӗрентнӗ. 
Чӑвашӑн ку тепӗр енӗ. Пӗрре вӑл, каларӑмӑр, 
шиклӗрех, тепре хытӑрах. Ку хаклӑхсем чӑваш 
тӑмхин чи пысӑк паллӑрӑмӗсем пулса тӑраҫҫӗ. 
Ҫавсем пурӑнма пулӑшаҫҫӗ. Вӗсем пӗрре те япӑх 
хаклӑхсем мар. Тепӗрисем ҫапла, ку япӑх, тесе 
шутлаҫҫӗ. Анчах та вӗсем халӑха ҫӑлса хӑварнӑ, 
ҫӑлаҫҫӗ те. Каллех акӑ халӑхшӑн хӑрушӑ 
тапхӑрсем килсе ҫитрӗҫ. Ӗлӗк епле хаклӑхсем ҫине 
таянса хӑтӑлса юлнӑ, халӗ те ҫапла пулӗ. Пире 
пирӗн тӑмха ҫӑлать.

Кунсӑр пуҫне чӑвашӑн тӗлӗнмелле чӑтӑмлӑх 
пур. Ку хаклӑхсенчен те хакли. Паллӑ, пурӑнас 
тесен, кирек мӗнле йывӑр пулсан та чӑтатӑн. Ҫак 
хаклӑх та пурнӑҫра пуҫ пулса тӑнӑ пирки, чӑваш 
пурне те чӑтса ирттерсе ярать. Хӑйне пурнӑҫ 
хӗсӗрленине чӑтайман пулсан вӑл тахҫанах хӗҫ 
айне пулса пӗтетчӗ. Вӑл тамӑкра та хӑйне валли 
лайӑх пурнӑҫ туса хунӑ. Ун пеккисем тата камсем 
пур. Ҫапла вара хаклӑхсен пуххи ҫумне эпир 
чӑтӑмлӑха та кӗртме пултаратпӑр.

Хӑравҫӑлӑх. хытӑлӑх, чӑтӑмлӑх хаклӑхсем 
хӑйсем уйрӑм тӑмаҫҫӗ. Вӗсемпе тачӑ ҫырлахтарулӑх 
текен пахалӑх пур. Ҫырлахтарулӑх чӳклӗхпе 
ҫыхӑннӑ. Чӑвашӑн пӗрмаях кама та пулин 
ҫырлахтарса тӑмалла. Унсӑрӑн вӑл хӑйне айӑплӑ 
пек туять. Парӑмлӑ вӑл. Ку тӗрӗс те пуль. 
Тӗнчерен уйӑрӑлман ҫын тӗнче умӗнче парӑмӑлӑ 
ӗнтӗ вӑл. Турӑ умӗнче пушшех те. Ҫавӑнпа та 
кирек мӗнле хутшӑнура та, ӗҫре те чӑваш пурне 
те ҫырлахтарса тӑрать. Мана ан тивӗр, эпӗ лайӑх, 
акӑ сире валли чӳк тӑватӑп, парне паратӑп, тата 
ытти те. Ку питӗ вӑйлӑ мел. Тӗнчерен хӑраса 
тӑракан хӳтлӗх шырать. Калӑпӑр, Турӑ хӳтлӗх 
паракан вӑй пулсан, ӑна ҫырлахтарас пулать.
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Пуҫлӑх таврашӗпе те чӑваш хӑйне питӗ сӑпайлӑ 
тыткалать. Мӗнле те пулин ҫилентерсе ярас 
марччӗ тет.

Халь тин палӑртса ҫитернӗпе пӗрех хаклӑхсем 
хӑйсемех, тепӗр пахалӑх патне илсе ҫитереҫҫӗ. Ку 
вӑл ҫураҫтарулӑх. Ку хаклӑх-пахалӑх ҫинчен эпир 
кӑштах малтанрах та шутланӑччӗ. Мӗншӗн тесен 
вӑл хӑйне майлӑ интеграл. Ҫураҫтарулла ҫын вӑл 
асӑрхануллӑ та, сӑпайлӑ та, чӑтӑмлӑ та, хытӑ та, 
тата ытти те. Ҫураҫтарулӑх тӗнче никёсӗнче 
тӑрать. Темле пӳтсёр ҫын та мёнпе те пулин 
ҫураҫтарма тӑрӑшать. Ҫураҫтарулӑхсӑр пурнӑҫ ҫук. 
Чӑвашӑн вара ҫак пахалӑх чи тӗпри пахалӑх 
пулса тӑрать. Вӑл хӑйне майлӑ мотор пек туртать 
чӑваша пурнаҫ тӑрах. Ҫураҫтарма пёлекен ҫын 
тӗнче вӑйлӑ, тёнче никёслё, тёнче чунлӑ ҫын. 
Чӑваш пурнӑҫне тӗплён пӑхса илсен, тӳрех ҫак 
пахалӑх пёрремӗш вырӑна сиксе тухать. Чи
малтан палӑртнӑ тӑванлӑх, пулӑшулӑх, чӳклёх, 
йёркелёх, ырлӑх тенё пахалӑхсем те ҫураҫтарулӑх 
хаклӑхпа пёр килеҫҫӗ, унӑн пёр пайё пек 
курӑнаҫҫё. Пёр самахпа каласан, нихашё те пёри 
тепёрисӗр пулма пултараймаҫҫё. Хӑравҫӑлӑх
терӗмӗр пулсан, вӑл ҫураҫтарма пӗлнине кӑтартать. 
Чӑтӑмлӑх, терӗмӗр-тӗк, каллех ҫураҫтарулӑха 
пӗлтерет. Ҫакӑ ҫыхӑну пӗр вӗҫӗмсӗр. Пӗр пахалӑх 
хӑй тӗллӗнех тепӗр пахалӑха туртса кӑларать. 
Вӗсене пурне те, пирӗн шутпа, ҫураҫтарулӑх
хаклӑх пӗрлештерсе тӑрать.

Чӑваш хаклӑхӗсем пирки калаҫнӑ чухне суя 
хаклӑхсем пирки те сӑмах хускатма тивет. Вӗсем 
халӑха хирӗҫле диверси формулисем. Сӑмахран, 
чӑваша кӗвӗҫ пек кураҫҫӗ. Чӑваш-мӗн чӑваша 
кӗвӗҫсе сутса пурӑнать. Вӑл-мӗн сутӑнчӑк. Тӳрех 
каласа хӑвармалла, ку хаклӑхсем чӑвашӑн мар.
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Кусем вӗсем кӗвӗҫ чунлӑ сутӑнчӑк пахалӑхӗсем.
Хӑй ҫапла пулнӑран, вӑл хӑйӗн усал кӑмӑлӗсене 
сарма тӑрӑшать. Ӑна та вӗт пурнӑмалӑх кӗвӗҫлӗ 
хутлӑх кирлӗ. Унта вара вӑл, ҫав хура шывра,
хӑйне пулӑ пекех туять. Ҫавӑнпа та пӗр вӗҫӗмсӗр 
чӑваш кӗвӗҫ тесе ҫӳрет. Вӑл хӑй кӗвӗҫ, ҫавӑ кӑна. 
Кун пек диверсиллӗ хаклӑхсем татах та пур. 
Тӗслӗхрен, чӑваша тӗнче пӗтеслӗхӗпе ҫыхӑнтараҫҫӗ. 
Чӑваш-мӗн кӗвӗҫсе, ура хурса, хӑйне сутса тӗнчене 
пӗтерет. «тӗнче пӗтет» тесе ҫӳрекенсем вӗсем ҫӗрӗк 
ҫынсем кӑна, вӗсем чӑвашсем мар. Вӗсем чӑваш
пӗттӗр, текенсем. Чӑваш хӑй нихҫан та тӗнче 
пӗттӗр тесе ҫӳремест. Усал ҫынсенчен сыхланса, 
«чӑваш пӗтсен, тӗнче пӗтет», тесе асӑрхататтарать. 
«Тӗнче пӗтет», тесе ҫӳрекенсем вара пире чӑваш
пӗтет тесе ӗнентересшӗн. Кунта каллех ҫӑра,
пӑтӑрмахлӑ шывра пулӑ тытса пурӑнас текенсем 
ҫиеле сиксе тухни курӑнать.

Чӑваш ҫураҫтарулӑхӗ пӗтӗм тӗнчене тытса 
тӑрать. Тӗнче хӑй ҫак пахалӑх ҫинче тытӑнса 
тӑрать. Апла, чӑвашра нимле кӗвӗҫӳлӗх те пулма 
пултараймасть. Ун пек туйӑм хамӑн юлташсем 
ҫумӗнче эпӗ пӗрре те асӑрхаман. Ху мӗнле, тӗнче 
те ҫапла пек курӑнать ӗнтӗ вӑл. Апла, ун пек 
кӗвӗҫӳлӗхпе тулнӑ ҫынсене, ху лайӑх пул-ха, ху 
япӑххине ҫын ҫине ан яр, тесе калас килет. 
Чӑваш тӗнчи вӑл тӑванлӑ, йӗркеллӗ, ырӑ, 
ҫураҫтаруллӑ. Ҫакӑ пахалӑхсем унӑн чунён тёп 
пахалӑхёсем пулса тӑраҫҫё.

Пӗр пӗтӗмлетсе каласан, пирӗн эпир хамӑр 
кам пулнине пӗлсе тӑмалла. Лайӑх пахалӑхсене 
тата лайӑхлатмалла, япӑххисем пур пулсан, вӗсене 
катӗртмелле. Чӑваш хӑй тӑмхаллӑ. Вӑл тӑмха 
историллӗ пулам. Унта пире пурӑнмалӑх хаклӑхсен
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пуххи пур. Ҫавӑ чӗрере ларать, ӑс-тӑна кӗрет, ӗҫе 
йӗркелет.

6.2. Чӑваш пурнӑҫӗ

Чӑваш халӑх пурнӑҫӗ ҫут ҫанталӑкпа 
ҫыхӑнуллӑ ӗҫре йӗркеленсе пыни ҫинчен малтанрах 
каланӑччӗ. Ҫапла шайлашуллӑ хутшӑнусем 
чӑвашсемшӗн кӑтартуллӑ тесен те тӗрӗс пулать. 
Ҫут ҫанталӑкӗ халӑха та хӑй ҫуратнӑ, терӗмӗр. 
Паллӑ, ку тӗрлӗ енлӗ хутшӑну пулнӑ. Халӑхӗ те 
ҫут ҫанталӑка хӑйне кирлӗ пек улӑштарнӑ. 
Ҫавӑнпа та чӑваш пурнӑҫӗ пирки, вӑл пӗлӗтпе ҫӗр 
е савӑнӑҫпа хурлӑх хушшинче иртет, тени 
ҫителӗксӗр. Тӗрӗссипе вӑл ҫут ҫанталӑкпа халӑх 
хушшинче пуҫтарӑнать. Пӗр енчен мӗн пӗчӗкрен 
ҫынна ҫут ҫанталӑк хӑй илемӗпе витӗм кӳрет. 
Тепӗр енчен халӑх ҫынпа ҫын хутшӑнӑвӗсене тӗрлӗ 
хаклӑхсем урлӑ йӗркелесе тӑрать. Ҫийӗнчен тата 
чӑвашӑн кунсӑр пуҫне хӑйӗн пурнӑҫ саккунӗ те 
пур тесе калама пулать. Чӑваш вӑл никама та 
пӑхӑнмасть, питӗ хӑй талай. «Чӑваш хӑй пӗр 
патша». Питӗ хӑй сӑнлӑ ҫын. Ӑна никампа та 
пӑтраштараймӑн. Ҫапла виҫӗ енлӗ пурнӑҫӑн, унӑн 
ҫут ҫанталӑкпа майлаштарса, халӑха пӑхӑнса ҫав 
вӑхӑтрах хӑй саккуне пӑрахмасӑр пурӑнмалла, 
кашнин хӑйӗн кустӑрми пур. Чӑвашшӑн кирек 
мӗнле пурнӑҫ та кустӑрмаллӑ. Уншӑн пурнӑҫ 
темле ҫавра пулӑм, унӑн хӑйӗн ҫаври пур. Ҫавра 
талса кайсан вара пурнӑҫ та пӗтет. Чӑвашшӑн 
пӗлӗчӗ те ҫавра. «Пӗлӗт юхать, пӗлӗт юхать, 
пуҫри ҫавра ҫӗлӗк пек» тесе юрлать чӑваш хӑйӗн 
пурнӑҫӗ ҫинчен юрланӑ чухне. Чӑн та, ҫут
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ҫанталӑк пурне те хӑйӗн йӗркине пӑхӑнтарать. 
Ҫавӑнпа та ун ҫаври пурнӑҫ ҫаври пулса тӑрать. 
Ытларах та, малтанрах каларӑмӑр, чӑваш ҫав 
ҫаврана вӑйлатма тӑрӑшать. Ҫавӑ ҫавра тӑрантать 
те вара чӑваша. Ҫаври пӗр иксӗлмесӗр ҫаврӑнса 
тӑрать-тӗк, чӑвашӑн пурнӑҫӗ тутӑ та телейлӗ.

Халӑх ҫаври те ҫавах. Ӑру хыҫҫӑн ӑру 
килет. Чӑваш халӑхӗ хӑй пёр организм пек 
иксӗлмест. Мӗншӗн тесен кашни ҫемье чӑваш 
ҫуратать. Чӑвашран чӑваш ҫуралсах тӑрать. Анчах, 
каланӑччӗ, ку ҫавра халӗ тӗл-тӗл татӑлма пуҫланӑ. 
Чӑваш халь тин хӑйӗнчен чӑваш ҫуратайми пулчӗ 
те пурнӑҫ ҫаври талса кайрӗ. Халӑх иксӗлме 
пуҫларӗ. Пурнӑҫӑн пӗртен пӗр тӗллев пур, унӑн 
пӗр вӗҫӗмсӗр тӑсӑлмалла. Чӑвашран чӑваш ҫуралма 
пӑрахрӗ пулсан -  чӑваш пурнӑҫӗ вара талчӗ. Ку 
чӑваш ҫемйин кустӑрми ваннине пӗлтерет. Халӗ 
ҫеиьере темле Нарспи моделӗ хуҫаланать. Вӑл 
ҫемьене салатма, вилме вӗрентет. Халӑх хӑйӗн 
хаклӑхӗсем ҫине таянса хӑйне хӑй тытса тӑрасшӑн- 
ха, анчах та тулашри вӑйсем питӗ пысӑк 
пулнӑран, тӗнчене тухса кайса саланса пӗтет. 
Тӗнчере вара чӑваш ҫуратма пушшех те йывӑр. 
Тӗнче чӑваша тимӗр тылӑ пек тыллать. Тӗнче 
хӑрушлӑхӗнчен сыхланас тесе ӗнтӗ чӑваш ҫемьи 
чӗрӗп пек хутланса ларать. Анчах та хуп 
хушшинчи пек хупланса ларсан малалла 
аталанаймастӑн, юрру та «хуп хушшинчи» кӑна 
пулса юлать. Ҫавӑнпа та чӑваш пӗр хӑрамасӑр 
тӗнчене ӗҫ тума тухса каять. Ҫемьи ун ялтах 
юлать. Ытти халӑхсем те халӗ ҫапла меслет 
тупнӑ. Ҫемье пӗр енчен ялтах хупӑнса юлнӑ пек 
курӑнать, ҫав вӑхӑтрах вӑл тӗнчере. Ҫурма уҫӑ 
тата ҫурма хупӑ ҫемье тӗнче хӑрушлӑхӗпе
ӑнӑҫлӑрах кӗрешет. Тӗнче ресурсӗсемпе усӑ курса
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чӑваш ҫуратать. Ку та хӑйне майлӑ ҫавра. 
Чӑвашӗ тӗнчене тухса кайса пӗрех киле ҫаврӑнса 
килет.

Пёр пётёмлстсе каласан, чйваш пурнӑҫё ҫавра 
пулам, вӑл хӑйне майла кустӑрма. Ҫак пулам 
тёрлё шайра палӑрать. Пӗррсмёш ҫаври ҫут 
ҫанталӑкпа ҫыхӑннӑ. Ҫут ҫанталӑк ҫаври ҫын 
пурнӑҫне пӑхӑнтарать. Иккӗмёш ҫавра чаваша 
хӑйне ҫуратса йышлантарса пынипе ҫыхӑнна. Ку 
ҫемье ҫаври. Тёнчене тухна ҫавра та пур. Ку, 
каларӑмӑр, чёваш тӗнчене ёҫлесе пани.

Чӑваш халӑх пурнӑҫӗнче тепӗр пӗр питӗ 
тӗлӗнмелле те ҫав вӑхӑтрах питӗ вӑрттӑн пулӑм 
пур. Ку вӑл чӑваш пурнӑҫ меслечӗ. Чӑваш мӗнле 
пурӑннине никамах та пӗлмест. Унӑн ҫемьи
хупӑрах, терӗмӗр. Хӑй те питӗ хупӑ вал. Енчен те 
чӑваш тӗнчепе мӗнле хутшӑннине аякран тенӗ пек 
пӑхса илсен, чӑваш тӗнчере ҫӳренӗ пёр йӗре те 
уйӑрса илеймӗн. Чӑваш тӗнчере йӗр хӑвармасӑр 
ҫӳрет. Акӑ ӑҫта иккен еткерлӗхӗ. Мӗн тума тет 
вара ӑна темле чаплӑ керменсем, паттӑрла ӗҫсем? 
Ун тёп тӗллевӗ унта мар. Уншӑн пӗртен пӗр 
тӗллев -  пурнӑҫ пултӑр. Чи хакли вара ҫак 
тӗллевре -  ҫут ҫанталӑк. Ҫут ҫанталӑка упраса 
хӑварсан вара вӑл хӑй те сывӑ, хӑй те пурӑнать. 
Ҫавӑнпа та вӑл хальхи цивилизациленнӗ халӑхсем 
пек ҫут ҫанталӑка темле питӗ сӗмсӗррӗн ҫӗмӗрсе 
пырса кӗмест. Вӑл кирек мӗнле ӗҫе те сӑмах 
каласа, пулӑшу тата каҫару ыйтса пырса кӗрет.
Кайран, мӗнле те пулин сиен кӳрсен, мӗн
катӗртнине хӑй ӗҫӗпе тавӑрса парать, сиплет. Кун
пек ҫын вӑл хальхи тӗнчере сахал. Чӑваш пӗтӗм
чун-чӗрипе, ӑс-тӑнӗпе ҫакна ӑнланать. ҫут 
ҫанталӑкпа асӑрханӑллӑн хутшӑнать. Калас пулать,
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тӗнчере те ытти халӑх хушшинче вӑл хӑйне питӗ 
сӑпайлӑ тыткалать. Ку мӗне пӗлтерет?

Чӑвашӑн хӑйӗн пурнӑҫ меслечӗ пур, терӗмёр. 
Ӑна тёнчене курӑнманлӑх теме те пулать. Чӑваш 
мён туни никама та ан курӑнтӑр тесе, вал хай 
ёҫне пытарать, никама та кӑтартмасть. Вӑл 
вӑрттӑн пурӑнать. Кирек мӗнле хутлӑха та вал 
пёр сисёнкёср, хутлӑха пёр пӑлхатмасӑр, пёр хум 
кӑлармасар пырса кӗрет те ҫаплипех тухса каять. 
Чӑваш ку пурнӑҫра те пур вал, те ҫук -  никам 
та пёлмест. Вӑл хӑйне нихаш енчен те 
кӑтартасшӑн мар. Кун пек пурӑнни ӗнтё вӑл чи 
пысӑк шайлапггару, гармони. Чӑн та, чӑваш хӑйӗн 
пурнӑҫ хутлӑхӗпе майлашса ҫитнӗ. Ҫавӑнпа та ӑна 
урӑх ним те кирлӗ мар пек туйӑнать. Анчах та, 
паллӑ, пурнӑҫ темрен те аслӑрах. Ку меслет те 
тем тӗрлӗн курӑнса палӑрса тӑрать. Пӗрисем йӑлт 
хупӑнса ларса курӑнми пулаҫҫӗ, теприсем ҫурма 
уҫӑ, виҫҫӗмӗшсем вара йӑлт уҫӑ. Ҫапах та ҫын 
хӑйне кирек мӗнле тыткаласан та кунта ҫак 
куранманлӑх текен саккун ёҫлени сисёнет. Чӑваш 
пурнӑҫӗн пёр тёп тымар пур. Вӑл хӑйӗн пурнӑҫне, 
ӗҫне, туйӑмне, ӑсне нихӑҫан та никам та 
кӑтартасшӑн ҫунмасть. Сӑпайлӑн кӑна, пӗр сӑмах 
каламасӑр, кӑшкӑрашмасӑр, кӑкӑр ҫапмасӑр хӑй 
ӗҫне тӑвать. Акӑ мӗн ҫӑлса хӑварса пынӑ ҫак 
тӗнчере чӑваша. Ун ӗҫне асӑрхасанах усал вӑйсем 
ун туприне туртса илме килнӗ пулнӑ. Ҫапла 
ӗмӗрсем тӑршши пулса пынӑ. Ирӗксӗрех кун пек 
чухне таҫта вӑрмана, ҫырма-ҫатрана, картишне 
пытанма тивнӗ. Ҫавӑн пек чухне кӑна вӑл хӑйне 
упраса хӑварма пултарнӑ.

Чӑваш пурнӑҫӗн тӗп тӗввине тупрӑмӑр тесен 
те тӗрӗс. Вӑл -  вӑрттӑнлӑх. Чӑваш вӑрттӑн 
пурӑнать. Тӗнче ҫавӑнпа та вӑл пуррипе ҫуккине
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те пит курсах та каймасть, пурӑнма кансӗрлемест. 
Ҫакӑн пек хутлӑхра, паллӑ, чӑвашӑн хӑйне майлӑ 
енсем аталанса ҫитнӗ. Вӗсем пирки малтанрах 
каланӑччӗ, халӗ вара ҫакӑ вӑрттӑнлӑхпа тачӑ 
ҫыхӑннӑ «чӑваш хӑй талай» тенине кӑшт пӑхса 
тухар-ха. Чӑваш кирек хӑҫан та хӑй шухӑшӗпе 
тӗвӗленсе ҫӳрет. Ӑна вал никама та пӗлтермест. 
Тепӗр чух ҫавна пула ун хусканӑвӗсем те тӗлли- 
паллисӗр пек курӑнаҫҫӗ. Палӑртса хунӑ ӗҫне те 
вӑл никама кӑтартмасӑр тӑвать. Никамран та ырӑ 
сӑмах, чап, тав кӗтмест. Ун правили пӗр: мӗн 
чухлӗ вӑрттӑнрах, ҫавӑн чухлӗ лайӑхрах. Тӗнче
чӑваш мӗн тунине сиссе те юлмасть. Тӗнче ӑна 
темшӗн, тен, ҫавна пулах, питӗ пӗтересшӗн. Анчах 
тӗнче пӗр енчен тапӑнса кӗрсе ҫӗмӗрнӗ вӑхӑтра
чӑваш пач урӑх ҫӗрте тепӗр вӑрттӑн ӗҫ туса та 
хунӑ. Ҫак вӑрттӑнлӑхӑн хӑйӗн сӑлтавӗпе кӗтесӗ те 
ҫук мар. Халь тин ҫут ҫанталӑк ҫине ҫаврӑнса 
пӑхар та, ҫут ҫанталӑк чисти чӑваш пекех
пурӑннине асӑрхар. Ҫут ҫанталӑкран вӑрттӑн
пулам ҫук. Вӑл мӗн туни сисӗнкӗсӗр, ҫемҫе, 
кӑмӑллӑ, усӑллӑ, куҫа курӑнмасть. Чӑваш ҫут 
ҫанталӑкпа пӗр ҫаврара пурӑнаканскер, паллӑ, ун 
пулӑмӗсене юна кӗртнӗ. Ҫут ҫанталӑк пекех
никама курӑнмасӑр тенӗ пек пурӑнма вӗреннӗ. 
Кӑна пӗр тӗслӗхпе ҫирӗплетсе пама пулать. Енчен 
те чӑваш пӗр-пӗр ырӑ ӗҫ турӗ-тӗк, ӑна вӑл нимле 
те кӑтартса памасть. Нумай чухне вӑл ырӑ ӗҫ 
тунине никам та пӗлмест, ун ҫинчен вӑл
шарламасть. Ку ҫеҫ те мар, ырӑ ӗҫшӗн тав 
сӑмахӗ те, малтанрах каларӑмӑр, тӳлев кӗтмест. 
Хӑй тунӑ ӗҫе вӑл манса кайма тӑрӑшать. Вара 
ҫапла йӗрри-паллисӗр ҫухалнӑ ырӑ ӗҫ ҫак тӗнчене 
питӗ вӑйлӑ улӑштарма тытӑнать. Ырӑ ӗҫ хӑй 
тӗллӗн пурӑнать. Унӑн вӑйӗ иксӗлмест. Ҫапла ырӑ
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ӗҫ тӑвасси малалла та ҫирӗпленсе аталанса 
пырать. Чӑваш тунӑ ырӑ ӗҫ чи вӑрттӑн ӗҫ пулса 
тӑрать. Вӑл Турӑ ӗҫӗ пекех курӑнать, е ӑна ҫут 
ҫанталӑк пек, халӑх ӗҫӗ пек курма пулать.

6.3. Чӑваш малашлӑхӗ

Чӑваш малашлӑхне ун никӗсне курса тӑрса 
хаклама пулать. Ҫавӑ тапса ҫӗклесе тӑрать кирек 
мӗнле пулӑма та. Япалан никӗсӗ мӗнле, пуласлӑхӗ 
те ҫапла. Чӑваш никӗсӗ ҫут ҫанталӑк, халӑх, 
хаклӑхсен пуххи тата ҫемье терӗмӗр. Апла,
малалла мӗн пуласси ҫак никӗссемпе мӗн пулса 
иртнинчен килет пуль. Ҫавӑнпа та халӗ кашнине 
пӗрин хыҫҫӑн тепӗрине пӑхса тухар-ха.

Ҫут ҫанталӑк пирки калас-тӑк, вӑл мӗнле 
пулни чӑваша кӑна мар, мӗнпур этемлӗхе пырса 
тивет. Хальхи экологсем каланӑ тӑрӑх, ҫут 
ҫанталӑк ҫынсемпе халӗ катастрофа чӗлхипе 
калаҫма пуҫланӑ. Сӑлтавӗ паллӑ. Ҫынсем ҫут 
ҫанталӑкӑн ҫаврисене салатса янӑ. Ӑҫта пӑхатӑн, 
ҫавӑнта кризис аталанса аслӑланса пырать. Кун 
пек хутлӑхра, паллӑ, пурӑнма ҫӑмӑл пулмасть. 
Ҫапах та чӑваш, техника пусмӑрланине 
пӑхмасӑрах, ҫут ҫанталӑкпа пӗр чӗлхе тупма 
пултарассӑн туйӑнать. Пирён енче катастрофӑсем 
ҫукрах. Ҫынниссм те пирӗн, каларӑмӑр, ҫут 
ҫанталӑк ҫаврисемпе пёр пулса кайса пурӑнма 
тӑрӑшаҫҫё. Апла, пуласлӑхё вёсен ҫав ҫаврасемпе 
ҫыхӑннӑ пулсан, вёсен хӑйсен тс ҫав ҫаврасем 
пулса каймалла пулать. Ҫавӑн пск малашлӑх 
курӑнать. Енчен те вӗсем ҫут ҫанталӑкпа уйрӑлми 
пӗр пӗрлӗхлӗ пулса кайсан, вара чӑваш пирки, 
вӑл чӑн эког теме пулать. Эког ӗнтӗ вӑл ҫут 
ҫанталӑкпа пӗр пулнӑ ҫын. Вӗсене пӗр-пӗринчен
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уйӑрма ҫук. ҫавӑн пек пулас тесен, ҫыннӑн хӑйӗн 
те питӗ чӗрӗ пулмалла вӗт. Техникӑна шанакан 
ҫын вӑл хальлӗхе вилӗ ҫын. Чӗрӗ пулас тесен 
пачах урӑх тӗнчекурӑм кирлӗ. Ун ҫинчен эпир 
ҫӳлерех каланӑччӗ. Пӗтӗмлетсе каласан, чӑвашӑн 
ун чухне пурнӑҫшӑн хӑйӗншӗн пурӑнма вӗренес 
пулать. Тӗп вырӑнта пурнӑҫ тӑрать. Вара чӗрӗ 
чунсемпе выльӑх-чӗрлӗх кӑна мар, ҫынсемпе 
халӑхсем те пӗтме пӑрахаҫҫӗ. Халӗ вара вӗсем 
тӑкӑнаҫҫӗ кӑна. Халӗ, тӗрӗссипе, пурнӑҫа ним 
вырӑнне те хумаҫҫӗ. Чӗрӗлӗхе мала хурас тесен, 
питӗ нумай пӗлмелле пулать, ырӑ та, каларӑмӑр, 
ҫураҫтаруллӑ чӗреллӗ пулмалла. Эког пулас тесен, 
хӑвна Турӑ пекех тытмалла. Эсӗ халь тин пур 
чӗрӗ япалашӑн яваплӑ. Ун пек пулма пултарать-и 
вара, тейӗр. Пулма пултарать кӑна мар, пулмалла 
та. Ҫакӑн чухне кӑна чӑвашӑн малашлӑх пур. Ун 
чухне вара вӑл тӗнчере чи аслӑ, чи ӑслӑ ҫын 
пулса тӑрать. Вӑл ыттисемпе пӗрле пурнӑҫшӑн 
ҫине тӑрать, ӗҫлет, пурӑнать.

Тепӗр никӗс вӑл халӑх хӑй, терӗмӗр. Халӑх 
пулсан чӑвашӗ те пулать. Анчах та хальлӗхе, 
атомизаци вӑхӑтӗнче, халӑх пирки пӗр сӑмах та 
ҫук. Те пур вӑл, те ҫук, паллӑ мар. Ҫӗр ҫинче 
пурӑнакан ҫынсем пирки калаҫкалани илтӗнет, ҫын 
прависем пирки шутлаҫҫӗ. Анчах ҫын никӗсӗ -  
халӑх пирки ҫук. Ҫавӑнпа та чӑваш малашлӑхё 
пирки калаҫас-тӑвас пулсан, чан малтан, халӑх 
прависем пирки, ун  пуласлӑхё пирки калаҫмалла 
пулать. Халӑх хӑй пёр организм, терёмёр. Алла, 
ун  хӑйён аталанӑё пур. Пирён халах, кирек мён 
калӑр та, чылай ватӑ халӑх. Тен, ун, апла, 
пӗтмелли вӑхӑт та ҫитнӗ, ӑна пӗлместпӗр, ҫапах та 
чухлатпӑр. Ҫавӑнпа та, ун тепӗр вӑхӑтне тупас 
тесен, пирӗн ун тӗнне улӑштарса ҫӗнетме тивет.
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Халӑх пурнӑҫӗ ҫын тӗнӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Калӑпӑр, 
малтан вӑл ҫут ҫанталӑк чӗлхипе пурӑннӑскер, 
халӗ урӑх тӗнпе пурӑнать. Анчах та, куратпӑр, ку 
тӗн чӑваш халӑх пурнӑҫӗпе пӗр килмест. Вӑл ӑна 
ҫут ҫанталӑкран уйӑрсах ячӗ. Халӑхӑн, хӑйне 
упраса хӑварас тесен, ҫут ҫанталӑкпа пӗр чӗлхе 
тупма тивет. Унӑн каялла, авалхи тӗн патнех 
таврӑнмалла, анчах та ку таврӑну вӑл ҫӗнӗ 
шайра, наука шайӗнче пулса иртмелле. Ҫавӑнпа та 
чӑвашӑн чӑн тӗнӗ вӑл биологи (биоцентризм) 
пулса тӑмалла пек туйӑнать. Пурнӑҫа сыхласа 
хӑварас тесен, ҫапла тума тивет. Нимле пит 
техника пӗлӗвӗсем те кирлӗ мар пире, пирӗн ӳсен- 
тӑран е выльӑх-чӗрлӗх мӗнле ӳссе аталанса пынине 
кӑна питӗ тӗплӗн пӗлсе ҫитесчӗ, вара тин
малашлӑх пирки те калаҫма пулать. Халӑх 
малашлӑхӗ, апла, ҫут ҫанталӑкпа ҫыхӑннӑ 
информацирен килет. Биоинформаци, тейӗпӗр. 
Халӑх хӑй те биоорганизм, ҫавӑнпа та халӑх 
пурнӑҫне те питӗ тӗпчес пулать. Ӑна тӗпчекен пӗр 
ҫын та ҫуккӑ. Ҫавӑнпа та, малашлӑх пултӑр тесен, 
пирӗн этнологсене вӗрентсе кӑлармалла пулать. 
Вӗсем мӗн калӗҫ.

Чи кирли вара вӑл чӑваш тӑмхи пулать. 
Хаклӑхсен пуххине ытла пит улӑштармасӑр 
пурӑнмалла, вара малашлӑх пулать. Анчах та 
хальлӗхе харӑссӑн та питӗ хӑвӑрт улшӑннӑ 
хаклӑхсем чӑваша йӑлт пӗтерсе хума пултараҫҫӗ. 
Анӑҫ хаклӑхӗсем чуна кӗрсе вырнаҫсан, паллӑ, 
эпир анӑҫ ҫыннисем пулса каятпӑр. Чӑваш пирки 
калаҫмалли сӑмах та юлмасть. Ун пек туса пӗтнӗ 
халӑхсем чылай. Акӑ, хамӑр халӑх йышӗ те пӗр 
ҫурри таран ҫухалса пӗтрӗ. Ку факт. Малашне 
мӗн пулать, паллӑ мар. Анчах та хальлӗхе чӑваш 
хӑй хаклӑхӗсем ҫине таянса ҫӑлӑнса юлассӑн та

105



туйӑнать. Глобализаци процесёсене халӗ мӗн пур 
ытти халӑхсем те хирӗҫ тӑраҫҫӗ. Ку хӑрушлӑха 
эпир те хамӑрлӑх ҫине таянса хирӗҫ тӑма 
пултаратпӑр. Пирсн хаклӑхсснчен хакли нимӗн те 
ҫук. Сӑмахран, чӑваш тӑванлахё, йёркелёхӗ, 
чӳклёхё тата ҫураҫтарулӑхӗ ытти мён пур халӑхсем 
кӑларакан хаклӑхсене ҫёнтерессён туйӑнать. 
Пёрмаях укҫа ҫинчен шутласа, ҫапӑҫса, улталаса, 
вӑрласа пурӑнаймастӑн вёт-ха. Ҫын кана мар, ҫут 
ҫанталӑк тек хай те чӑтаймасть халь. Ҫаванпа та 
чаваш хаклӑхё мала тухса тӑрать те, тёнчене 
хайне ҫӑлма тытӑнать. Ҫураҫтарса пурӑнма вёренсе 
ҫитеймесен тӗнче пётет.

Ҫемье никӗсӗ пирки ытларах та калаҫма 
тивет. Хальхи вӑхӑтра ют вӑйсем ҫемьене пӗтерес 
тесе мӗн кӑна тумаҫҫӗ ӗнтӗ. Ҫемьесем халӗ 
чӑнласах саланса кайса пӗтнӗ. Анчах та эпир 
ҫемьен чӑн пӗлтерӗшне ӑнланса илсен, тен, вӑл 
тата вӑйланса тасалса ҫитӗ те пӗтӗм тӗнчене 
тытса тӑма пуҫлӗ. Мӗншӗн тесен, каларӑмӑр, ҫын 
ҫемьере ҫуралать, ҫавӑнтах аталанса ӳссе ҫын 
пулать. Вӑл ҫынна туса кӑларакан пӗртен пӗр 
организм. Хӗрарӑмпа арҫын хӑйсем тӗллӗн кӑна 
ҫын ҫуратаймаҫҫӗ. Ҫурма ҫемьесенче ҫуралса ӳснӗ 
ачасем ҫын пулса ҫитеймеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та тулли 
ҫемьешӗн тӑрӑшмалла. Унта кӑна чӑн пурнӑҫ 
хутлӑхӗ пур. Ҫавна ватма тӑрӑшаҫҫӗ те ӗнтӗ тӗрлӗ 
вӑйсем. Чӑваш ҫемйи хальлӗхе чылай ҫирӗп 
тӑрать-ха. Апла, пуласлӑх та пур. Анчах хӑрушши 
те ҫук мар. Ҫемьере шалта темле ӑнланса илме 
май ҫук процессем пулса иртеҫҫӗ. Чӑваш ҫемйи 
маргинал ҫуратма пуҫларӗ. Унӑн логики е 
генотипӗ улшӑнчӗ пулмалла. Таҫта вилӗм моделӗ 
ӗҫлет. Ӑна никам та тупса палӑртман-ха. Нарспи 
моделӗ тесе тӗшмӗртме те пулать пек, анчах кунта
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ним палли те ҫук, ку пысӑк вӑрттӑнлӑх. Ҫемьене 
темле вилӗм вирусе ернё теме те пулать. Анчах 
ку чиртен сыватакан пёр врач та, пёр учрежлени 
те ҫук. Ку енёпе никам та ӗҫлемест. Ҫавӑнпа та 
кунта кашнин хӑйне шанма тивет. Чӑваш 
малашлӑхӗпе пурнӑҫӗ ҫинчен шутласан, тен, вал 
хӑех иртсе каять. Кирек мёнле организм та вёт 
чир ҫинчен манса кайса ӗҫлесе таса пурнӑҫпа 
пурӑнма пуҫласан хӑех иртсе каять. Ҫавна шанса 
пурӑнмалла пулать. Хальлӗхе чӑваша ҫуратса туса 
кӑларакан пӗртен пёр организм, чӑваш ҫемьи, пур. 
Ӑна усал йересрен питӗ сыхланмалла, таса 
пурӑнмалла. Вара малашлӑх пулатех. Таса чӑваш 
ҫемйи таса чӑвашсене ҫуратса тултарать, вӗсем 
вара, каларӑмӑр, Турӑ ачисем, тӗнчене ҫӑлаҫҫех.

Ыйтусем:

1. Кам вӑл чӑваш ҫынни?
2. Чӑваш чунӗ мӗнрен тытӑнса тӑрать?
3. Чӑваш пурнӑҫӗн кӑтартӑвӗсем мӗнлерех?
4. Чӑваш малашлӑхӗ пур-и?
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Юлашкинчен калани

Ку ӗҫ чӑваш халӑхӗн пурнӑҫӗ пирки шутланӑ 
пӗрремӗш ӗҫсенчен пӗри пулчӗ. Кунта шутласа 
ҫитерменнисем те, тен, ытлашши каланисем те 
пулчӗҫ. Анчах та, енчен те кашни чӑваш ҫак 
шухӑшсемпе, туйӑмсемпе пёр пулса, тиркесе те хӑй 
пурнӑҫӗ ҫинчен шутлама пуҫлать пулсан вара, 
чӑваш философийӗ аталанса чечекленсе кайӗ. 
Хальлӗхе, куртӑмӑр, хамӑр пурнӑҫ ҫинчен эпир 
нимех та калама пултараймастпӑр. Мӗгншӗн тесен 
эпир хамӑр халӑх, ҫемье, тӑмха пирки нимех те 
пӗлместпӗр. Вӗсем пирки шутламалла та 
шутламалла пулать. Пуринчен ытла халӑх 
ӑслӑлӑхне алла илмелле. Авалхи ӑслӑлӑх пуҫа тата 
чӗрене кӗрсе лармасӑр эпир нимех те тӑваймӑпӑр. 
Ҫавӑнпа та ҫапла калас килет. Атьӑр-ха ваттисен 
сӑмахне вӑренер, ҫутҫанталӑкпа пӗрле пурӑнар, пур 
тӗнчене ҫураҫтарар. Ку ытла пит Улӑпла ӗҫ тесе 
шутлас марччӗ. Ҫын вӑл пӗчӗккӗн ӗҫлесех пысӑк 
ӗҫ тума пултарать. Чӑваш умӗнче калама ҫук 
пысӑк ӗҫсем. Эпир хамӑр ҫинчен пиншер ҫулсем 
ним те шутламан, шутланисем те пулман мар 
пуль, анчах вӗсене истори ҫулӗсенче пӗтерсе пынӑ 
пулас, ҫавӑнпа та нимех те ҫук пек туйӑнать. 
Ваттисен ӑслӑлӑхӗ вара юлнӑ. Эпир вӗсем пекрех 
калаҫса шухӑшласа кайсанах ҫӗнӗ вӑй илессӗн 
туйӑнать. Мӗншӗн тесен вёсен ӑслӑлӑхӗ пирӗн 
хальхи вӑхӑтри наука ӑслӑлӑхӗпе пӗрлешсе кайса 
пысӑк вӑй пулса тӑрать. Апла, ваттисен пилӗпе 
малалла татах та шутласа каяр мар-и? Чӑваш 
ҫулӗ такӑр пултӑр. Ырлӑх-сывлӑх патӑр сире турӑ 
чӑваш ӗҫне туса пыма.
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