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КĔЛĔ ТАТА ПИЛ СĂМАХĔСЕМ
Кирек хăш халăх та сăмахăн асамлă хăватне авалтанах ĕненсе пурăннă. 

Калăпăр, пĕр-пĕр çын чирлесе ÿксессĕн ăна сыватма пултаракан е унăн 
сăлтавне пĕлекен çынсене (пĕлÿçĕ, вĕрÿçĕ, юмăç т.ыт.те) чĕлхе вĕртернĕ, 
суртарнă е çÿлти вăйсенчен ырлăх-сывлăх ыйтса кĕлĕ сăмахĕсем каланă. 
Тахçан авал чĕлхе тата кĕлĕ сăмахĕсем пĕр-пĕринчен нимĕнпе те уйрăлса 
тăман, вĕсем çут çанталăкри тĕрлĕ вăйсемпе хутшăннă самантсенче кала- 
нисенчен йĕркеленсе кайнă. Чăвашсемпе чĕлхе тĕлĕшĕнчен хурăнташлă 
якут, алтай, шор, хакас тата ытти халăхсен сăмахлăхĕнче эпир пăхса ту- 
хакан жанрсене паян кунчченех пĕр сăмахпа палăртаççĕ: алгыш, алгыс. 
Çак форма авалхи тĕрĕк чĕлхинчи алха (мухта, ырла, ырă сун) тымартан 
пулса кайнă. Ăна хирĕç пĕлтерĕшлĕ сăмах алхан пулнă, вăл пирĕн чĕлхе- 
ре ылхан тенипе тÿр килет. Алгыш вара чĕлхемĕрте ылхаш формăллă пул- 
маллаччĕ, анчах та çав пĕлтерĕшпе пирĕн урăх сăмах çÿрет: пил (пехил). 
Ахăртнех, çак араб сăмахĕ чăн чăвашла формăна вăтам ĕмĕрсенчех 
(X III-X IV ) хĕссе кăларнă.

Тĕпчевçĕсем кĕлĕ тата чĕлхе сăмахсем те тахçан малтан пĕр тымарта- 
нах пулса кайнă тесе ăнлантараççĕ. Каярах вĕсенчен пĕрремĕшĕ çÿлти 
вăй-хăватсемпе хутшăннине, иккĕмĕшĕ çĕр çинчи тата аялти тĕнчери вăй- 
хăватсемпе хутшăннине пĕлтерме пуçланă.

Çапла вара, эпир пăхса тухакан жанрсем малтан пĕр пулни, вăхăт ирт- 
нĕçемĕн вĕсем пĕр-пĕринчен уйрăлса кайни çинчен çирĕппĕнех калама 
пултаратпăр.

Чĕлхе, кĕлĕ, пил тата ылхан йĕркисем пĕр-пĕринпе тĕрлĕ çыхăнура 
тăраççĕ. Вĕрÿ-суру чĕлхисемпе ылхансене пĕрлештерекен ен вăл -  вĕсем 
сыватас е чирлеттерес-хăртас пĕлтерĕшлĕ пулни. Кĕлĕсемпе пилсем пурнăç 
ырлăхĕ ыйтнипе е панипе çыхăннă. Чĕлхесемпе кĕлĕсене ылхан-пилсен- 
чен çакă уйăрса тăрать: вĕсем çын хушшинчи хутшăнăва мар, çынпа (об- 
ществăпа) çут çанталăк хушшинчи çыхăнăва йĕркелеме пулăшаççĕ. Пил 
е ылхан йĕркисем çынпа çын хушшинчи хутшăнăва палăртаççĕ. Пилле- 
сессĕн пин пулнă, пиллемесен (ылхансассăн) кĕл пулнă тенĕ ĕлĕкхи 
чăвашсем.

Сĕм авал, тĕрĕк-монгол йăхĕсем пĕрле пурăннă тапхăрта, психологи 
параллельлĕхне пула ансат чĕлхесем çирĕпленме пуçлаççĕ. Вĕсем çав 
вăхăтра кĕлĕсемпе пилсем вырăнĕнче те пулнă-ха. Каярах, пирĕн эра пуç- 
ламăшнелле, эпикăлла чĕлхесем аталанса каяççĕ. Кĕлĕ йышши чĕлхесем. 
вара Атăл çи Пăлхар ĕмпÿлĕхĕ чăмăртаннă тапхăртан вăй илеççĕ темелле.



Çавăн йышши текстсенче ытларах Çÿлти Турă вăйăмĕ палăрать. Ку ый- 
тăва тĕилĕнрех Н.И. Ашмарин тĕпченĕрен малалла эпир унăн ĕçĕсене 
тишкерсе тухăпăр.

Чăваш кĕлĕ сăмахĕсенче тĕл пулакан уйрăм ятсене пăхса тухнă май 
Н.И.Ашмарин хăйĕн 1921 çулта хайланă «Отголоски золотоордынской 
старины в народных верованиях чувашей» ĕçĕнче çапла пĕтĕмлетÿ тăвать: 
«Среди названий чувашских божеств встречаются такие, которые как буд- 
то являются отражением былого общественно-административного строя, 
порядки которого и соответствующая иерархия были перенесены чува- 
шином в область его религиозных верований -  в мир тех таинственных 
существ, которым он молился и приносил свои жертвы. Этим былым, 
давно позабытым общественным строем мог быть или административ- 
ный строй Волжской Болгарии, или более поздний строй Золотой Орды»1.

Н.И.Ашмарин чăваш мифологийĕнчи чылай ятсем пулса тата кĕлĕ 
сăмахĕсем йĕркеленсе кайнине Атăл çи Пăлхар е Ылтăн Урта патшалăхĕ- 
сен вăхăчĕпе çыхăнтарать, вĕсене ислам тĕнĕнчи сăмах-йăлапа ăнланта- 
рать. Унăн шухăшĕпе, кĕлĕ сăмахĕсене Ылтăн Урта вăхăтĕнче пуç пулса 
тăнă тĕрĕк чĕлхинчи сăмах çаврăнăшĕсем çаплипех кĕрсе кайма пултарнă. 
«Нет ничего удивительного в том, что старинные молитвы, в которых 
чуваши обращались и, вероятно, обращаются до сих пор к своим боже- 
ствам в частных и общественных молениях, носят на себе отпечаток 
того же самого административного быта, который отразился в названи- 
ях их божеств, -  тесе пĕтĕмлетет тĕнчипе паллă тĕпчевçĕ-тюрколог. -  
Представляя себе последних в виде важных ордынских чиновников, они, 
естественно, могли включать в свои моления слова и даже целые выра- 
жения, заимствованные из бывшего тогда в употреблении официального 
тюркского языка, который, конечно, был чувашам более понятен и дос- 
тупен, чем язы к московских указов, грамот и челобитных, который выс- 
тупил на смену официального тюркского после ханских ярлыков...»2.

Кĕлĕ сăмахĕсенче официаллă çыруллă культура витĕмĕ сыхланса-уп- 
ранса юлнă текен шухăш паянхи ăслăлăхшăн питех те пĕлтерĕшлĕ. Çав 
факт чăвашсен ватă аслашшĕсем патшалăхлă цивилизаци, çыруллă куль- 
тура витĕр вăтам ĕмĕрсенчех тухни çинчен калать. Çав хушăрах Н.И. Аш- 
марин мифологипе тĕн терминĕ-сăмахĕсене пин-пин çулчченхи аваллăх- 
ра мар, шăпах çав çыруллă культура чечекленнĕ тапхăрсенче (X -X IV  
ĕмĕрсенче) шырамаллине, вĕсем пулса кайнине ун чухнехи чăн пурнăç- 
па çыхăнтарса ăнлантармалли çинчен калать. Шел пулин те, çак чăнлăха 
паянхи хăш-пĕр тĕпчевçĕ йышăнасшăн мар. Хăйĕн тепĕр ĕçĕнче («Введе- 
ние в курс чувашской народной словесности») Н.И. Ашмарин маларах 
каланă шухăшсене чылай аталантарать, кĕлĕ сăмахĕсен хăй евĕрлĕхне пăхса 
тухать. Тĕнпе, ĕненÿпе çыхăннă жанрсем тахçан авалах йĕркеленнине па- 
лăртса кĕлĕ сăмахĕсем пирки вăл çапла калать: «Эти молитвы заключают 
в себе обращения к божествам, сопровождаемые различными пожелания- 
ми, указываемыми на те нужды, устранения которых чувашин ждал от 
почитаемых им существ, а также на отношения чувашина к окружаю-

1 Ашмарин Н.И. Чувашская народная словесность: Исследования. Автобиография, 
воспоминания. Письма /Сост. и примеч. В.Г. Родионова. -  Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. 
ун-та, 2003. С. 178.

2 Çавăнтах. 198 с.



щему миру, к своим семейным, к друзьям, чужим людям и т.д. Молит- 
вы, как и другие народные произведения, заключают в себе драгоцен- 
ный материал для познания народной психологии и народных чаяний, 
они же дают нам материал и для изучения чувашской народной рели- 
гии, изменявшейся с течением времени и принимавшей в себя элемен- 
ты мусульманских и христианских, а еще ранее, может быть, и элемен- 
ты других религий, о чем мы доселе ничего определенного не знаем»1.

Çу чăваш (вырăспа тутар тĕнĕсене куçман чăваш) тĕнĕнче мăсăльман- 
сенчен куçнă сăмах е йăла йышлă пулнине Н.И. Ашмарин хăйĕн чылай 
ĕçĕнче палăртнă. Вĕсем халăх хушшинче анлă сарăлнă, официаллă мар 
ислам йăли-йĕркипе пĕрешкелех пулнинчен нимĕн тĕлĕнмелли те çук. 
Чăвашсем пĕр хушă (Хусан ханлăхĕ вăхăтĕнче) çав тĕне уянă та пулас. 
Нимĕç çулçÿревçи 3. Герберштейн XVI ĕмĕр пуçламăшĕнче çырнă тăрăх, 
Сăр шывĕнчен тухăçалла пурăнакансем пурте пуçĕсене хырса çÿренĕ, вĕсем 
ислам тĕнĕпе пурăннă иккен.

Кĕлĕ сăмахĕсенче е, пĕсмĕлле; çырлах\ хуш хурса хапăл ил\ çырлаха пар; 
тав тăватпăр, пуççапатпăр, витĕнетпĕр йышши сăмах çаврăнăшĕсем 
тăтăшах тĕл пулаççĕ. Çав текстсенчи канон сăмахлăхра Атăл çи Пăлхар е 
Ылтăн Урта тапхăрĕсенчех çирĕпленсе ларнине палăртать Н.И. Ашмарин. 
Иккĕмĕш ĕçĕнче вăп кĕлĕ сăмахĕсен тытăмĕ хăш чĕлхерен кĕнине уçăм- 
латса çитерет: «Заимствовав некоторые названия своих <божеств> из ад- 
министративного обихода Золотой Орды, а может быть, и древней Кам- 
ской Болгарии, чуваши позаимствовали кое-что из установившегося язы- 
ка ордынских канцелярий, которые находились под сильным уйгурским 
влиянием, так как язык, на котором составлялись ханские бумаги, был в 
сущности уйгурский, перенесенный на новую почву уйгурскими писца- 
ми, приглашавшимися на службу к монгольским ханам Золотой Орды»2.

Кĕлĕсене ушкăнлас ĕçе те Н.И.Ашмаринах пуçарнă темелле. Вĕсене 
вăл икĕ ушкăна уйăрса пăхнă: çулталăк çаврăнăшĕпе çыхăннă кĕлĕ сăма- 
хĕсем (слова годовых молений) тата уйрăм сăлтавпа çыхăннă кĕлĕ сăмахĕ- 
сем (частные молитвословия). Пĕрремĕш ушкăнри йăласене çапларах выр- 
наçтарса тухнă: 1. Ака умĕн пăтти. 2. Вăрлăх пăтти. 3. Кĕтÿ умĕн пăтти.
4. Учук. 5. Çерçи чÿкĕ (çурхисем). 6. Каçхи чÿк. 7. Авăн пăтти. 8. Хур 
чÿкĕ. 9. Карта пăтти. 10. Килĕш пăтти. 11. Шыв нимĕрĕ. 12. Сăра чÿкĕ.
13. Хурт чÿкĕ. 14. Хĕрт-сурт пăтти (кĕрхисем).

Уйрăм сăлтавпа çыхăннă кĕлĕ сăмахĕсен шутне Н.И. Ашмарин никĕс 
пăтти, ĕне ырри кĕллисене, вĕрÿ-суру чĕлхисен кĕлĕ йышши сăмахĕсене, 
вупкăн чÿкленĕ чухне каланисене, мăн кĕлĕ вырăнне чÿкленисене кĕртет.

Н.И. Ашмарин кĕлĕсене çапла ушкăнланипе Г.И. Комиссаров та ки- 
лĕшет. Çав ушкăнсене чăвашла вăл çулталăк улшăнăвĕнчен (хĕвел çÿре- 
вĕнчен) килекеннисем тата сарăмсăр (ăнсăрт) япаларан килекеннисем тесе 
палăртать3.

Н.И.Егоровăн ушкăнлавĕ тĕплĕрех: 1. Кун çаврăнăш кĕллисем. 2. Ĕмĕр 
çаврăнăш кĕллисем. 3. Çулталăк çаврăнăш кĕллисем.

1 Ашмарин Н.И. Чувашская народная словесность: Исследования. Автобиография, 
воспоминания. Письма/Сост. и примеч. В.Г.Родионова. -  Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. 
ун-та, 2003. С. 219.

2 Çавăнтах. 221—222 с.
3 Комиссаров Г.И. О чувашах: Исследования. Воспоминания. Дневники, письма /Сост. и 

примеч. В.Г. Родионова. -  Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2003. С. 287—288.



1989 çулта кăларнă «Чăваш халăх сăмахлăхĕ» кĕнекере кĕлĕсене, Н.И.Аш- 
маринпа Г.И.Комиссаров пекех, икĕ ушкăна уйăрса пăхнăччĕ1. Пĕрремĕш 
ушкăна халăхпа, ял йышĕпе ирттернĕ чÿксенче (уй чÿкĕнче, çумăр чÿкĕнче 
т.ыт.те) каланă сăмахсене кĕртнĕччĕ. Иккĕмĕш ушкăнĕ чылай пысăкрах. 
Унта кил-йышпа ирттернĕ кĕлĕсем кĕреççĕ. Вĕсем татах та пайланаççĕ: 
1) кил-йыш хуçалăхĕпе çыхăннисем (вăрлăх пăтти чÿкĕ, карта пăтти, хурт 
чÿкĕ, чÿклеме, ташлама т.ыт.те); 2) кил-йыш ваттисене асăннипе çыхăн- 
нисем (çураçма, çимĕк). Çавăн пекех тата уйрăм çынсемпе çыхăннă 
кĕлĕсем те пур (ыйткалакан кĕлли, мунча кĕлли, сурăх каснă чухне кĕлту- 
малли т.ыт.те).

Кĕлĕсенчен кил-йышри вилнĕ çынсене асăннипе çыхăннисем авал- 
раххисем темелле. Ваттисене асăнмалли йĕрке сĕм авалах пулса кайнă. 
Вилнисене калăмра, çимĕкре тата юпара ятарласа сăйланă, çăва-масар 
çинче е хай çырминче (ваттисене кĕпер туса каçармалли çырма) ĕçсе 
çинĕ, вут урлă сикнĕ, юрласа ташланă. Çапла туни вилнисене хисепле- 
нине пĕлтернĕ. Çураçма тексчĕн кÿлепи авалах йĕркеленни унăн тытăмĕн- 
че те аван курăнать. Кашни çаври пĕрер ансат параллельлĕхрен тăрать, 
çавна пула çураçма форми ансат чĕлхесене питĕ çывăх.

Кил-йыш хуçалăхĕпе çыхăннă йăласенчен чылайăшĕ чăвашсен мăн ас- 
лашшĕсем Атăлпа Ш урă Атăл (Кама) çине килсе ларичченех йĕркеленсе 
кайнă пулас. Çакна чăвашпа ытти тĕрĕк халăхĕсен (сăмахран, якутсен, 
алтайсен, шорсен, хакассен) çавăн йышши йăли-йĕрки пĕр пулнинчен 
те курма пулать.

Пилсен шутне ашшĕ-амăшĕ туйра, салтак ăсатнă чухне е ытти уйрă- 
лусенче хăйсен ачи-пăчине пиллесе каланисене, эпи сăмахĕсене тата ас- 
лисем кĕçĕннисене вăл е ку ĕçе тума ирĕк панисене кĕртме пулать. Пил- 
сем тата уйрăм çын кĕллисем урăхларах кÿлепеллĕ. Вĕсен сăмахĕсем пĕр 
пайран кăна -  кăмăла пĕлтернинчен -  тăраççĕ. Пил паракана е ыйтка- 
лакана, кĕлĕ сăмахĕсенчи пек, ĕçе ăнлантарса пыни кирлĕ пулман. Çакăн 
йышши текстсем, ахăртнех, каярах йĕркеленнĕ.

Кĕлĕсемпе пилсем тата чĕлхесем çинчен пĕтĕмĕшле çапла каламалла. 
Ку жанрсем чăваш халăх историйĕн тĕрлĕ тапхăрĕнче йĕркеленсе çитнĕ. 
Асамлăхпа, çут çанталăка чĕрĕлетсе ĕненнипе çыхăннă жанрсем халăх пур- 
нăçĕн чи авалхи саманинче пулса кайнă. Хуçалăхпа тата çĕр ĕçĕпе çыхăннă 
жанрсем каярах çирĕпленсе çитнĕ. Ун йышши текстсем халăх сăмахлăхĕнче 
питех те йышлă. Çак факт та чăваш вăтам ĕмĕрсенчех çĕр ĕçченĕ пулни- 
не ĕнентерме пулăшать. Кĕлĕсемпе пилсенче чăваш çĕр ĕçченĕ пек курăн- 
ни çинчен Н.И.Ашмаринах каласа хăварнă. Çав хушăрах вăл чăвашсем 
пĕр турăлăха (единобожие) кăна ĕненнине палăртнă: «Это единобожие у 
язычествующих чувашей создалось под влиянием мусульманской рели- 
гии, которую когда-то исповедовали их предки, волжско-камские болга- 
ры, и которая оставила и до сих пор свои следы в современных нам 
верованиях народа частью под влиянием христианства»2.

Пăхса тухнă жанрсене вĕсен илемлĕх тытăмĕ (поэтики) тĕлĕшĕнчен хак 
пани те кирлĕ. Çакă вăл вĕсен аталану çул-йĕрне лайăхрах асăрхама пулăшĕ.

! Родионов В.Г. Чĕлхе, кĕлĕ тата пил сăмахĕсем //Чăваш халăх сăмахлăхĕ. -  Шупашкар, 
1989. 60-68  с.

2 Ашмарин Н.И. Чувашская народная словесность: Исследования. Автобиография, 
воспоминания. Письма/Сост. и лримеч. В.Г.Родионова. -  Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. 
ун-та, 2003. С. 231.



Малтан кĕлĕ йышши чĕлхе сăмахĕсем çинчен калаçар-ха. Вĕрÿ-суру 
чĕлхинче кашни психологи параллельлĕхĕ интонаципе синтаксис пĕрлĕхĕ 
тăвать. Ун пек пĕрлĕх вĕçĕнче яланах чарăну пур. Çапла вара, психоло- 
ги параллельлĕхĕ чĕлхери çаврасемпе тÿрремĕнех çыхăннă. Çакă вăл тек- 
стсене танлаштарса пăхсассăн та курăнать. Вĕсенчи çавра психологи 
параллельлĕхĕ пур текстра çеç çирĕппĕн йĕркеленсе пырать. Кĕлĕ йыш- 
ши чĕлхесенче ытларах рефренлă клишесем, хушса хунă сăмахсем, тĕл 
пулаççĕ.

«Виççĕ» хисепĕн асамлă пĕлтерĕшĕпе психологи параллельлĕхĕ пĕр- 
пĕринпе тачă çыхăннă. Тахçан авал вĕсен пĕрлĕхĕ чĕлхесенчи çаврана 
йĕркелеме пулăшнă. Каярах вăл илемлĕ шухăшлавăн пĕр хатĕрĕ пулса 
тăрать. Çапах та çав çаврасенче асамлăх туйăмĕ пĕтĕмĕшпех çухалман. 
Çак уйрăмлăха (синкретикăлла функциллĕ пулнине) жанр паллисенчен 
пĕри темелле. Çапла вара, чĕлхесенчи çавра халăх çут çанталăка чĕрĕлет- 
се ĕненнине тата хисеп асамлăхне пула йĕркеленнĕ теме пулать. Çав- 
расăр пуçне чĕлхе, кĕлĕ тата пил сăмахĕсенче тĕрлĕ повторсемпе çемĕ 
йĕркеленĕвĕ те пур. Çаксем ку жанрсене калуллă поэзи йышне кĕртме 
май параççĕ. Ансат чĕлхесенче çемме çак компонентсем йĕркелеççĕ: 
1) икĕ синтагмăран тăракан çемĕ виçевĕ, 2) текст хăвăртлăхĕ тата 3) çавра 
вĕçĕнчи чарăну. Эпикăлла чĕлхесенче çемĕ йĕркеленĕвĕ, тĕпрен илсен, 
çав факторсенех тĕпе хурать пулсан та уйрăмлăхĕ те пур. Сăмахран, вĕсен- 
че икĕ синтагма (предложенин тĕп пайĕсем) пĕр çавра мар, пĕр йĕрке 
çеç тăвать. Кунсăр пуçне ун пек текстсенче логикăпа интонаци пусăмĕ 
аван палăрать. Çавна пула эпикăлла чĕлхесем речитативлă сăвăран ытла- 
рах кĕлĕ йышши интонациллĕ сăвă енне туртăнаççĕ. Кĕлĕсене çывăх чĕлхе- 
сен çемĕ йĕркеленĕвĕ кĕлĕсен çемминчен нимĕнпе те уйрăлса тăмасть.

Вĕрÿ-суру чĕлхисенче психологи параллельлĕхĕ çут çанталăк пахалăх- 
не е паллине чĕрĕ чунсем (çын, выльăх-чĕрлĕх) çине куçарнăран пулнă 
пулсан, кĕлĕсенче вăл урăхларах. Вĕсенче этем хăтланăвĕ пĕтĕмпех çут 
çанталăк вăйĕсен кăмăлне çемçетесшĕн пулни курăнать. Авалхи çын: «Ку- 
рăнман вăйсене тăтăшах çырлахтармалла, вара вĕсем эпир ыйтнине пĕр 
хĕрхенмесĕр парĕç», -  тесе ĕненнĕ.

Кĕлĕсем чылай чухне икшер пайран тăраççĕ: 1) чÿке мĕн-мĕн панине 
ăнлантарнинчен тата 2) çавăншăн аслă вăйсенчен мĕн-мĕн ыйтнинчен. 
Ăнлантаруллă тата ыйтуллă пайĕсем вăрăмăшĕпе тĕрлĕрен пулаççĕ. Çавна 
кура кĕлĕсене икĕ ушкăна уйăрма пулать. Пĕрремĕш ушкăна ансат парал- 
лельлĕхлĕ кĕлĕсем кĕреççĕ. Ун йышши кĕлĕсенче харăсах темиçе психоло- 
ги параллельлĕхĕ тĕл пулать. Иккĕмĕш ушкăнри кĕлĕсен тексчĕ пĕр па- 
раллельлĕхрен çеç тăрать -  ăнлантаруллă тата ыйтуллă пайсенчен. Çак 
уйрăмлăх чи малтан жанрсен функцийĕсем тĕрлĕ пулнăран килет пулас. 
Пĕр йышши кĕлĕсемпе тĕрлĕрен хăватсене, тепĕр йышшисемпе пĕр хăва- 
та (Турра) кăна чÿкленĕ. Тĕрлĕ ырăсемпе хаярсене тата вĕсене паракан 
парнесене черетлесе асăнни, паллах, психологи параллельлĕхне нумайлатнă. 
Турра витĕннĕ кĕлĕсенче вара пачах урăхла. Вĕсенче чи малтан ăнланта- 
руллă пай пырать, ун хыççăн вăрăм, ыйтуллă пай тăсăлать. Çакăн йышши 
кĕлĕсем ансат параллельлĕхлисенчен чылай каярах пулса кайнă.

Тĕрлĕ вăй-хăватсене витĕнекен кĕлĕсенче кашни çавра ансат параллель- 
лĕхрен тăрать. Ун пек çаврасем кил-йыш ваттисене асăннипе çыхăннă 
кĕлĕсенче йышлă. Вĕсен çаври ансат чĕлхесенчи çаврасене аса илтерет. Ахаль- 
тен мар ĕнтĕ вĕсем чи авалхи кÿлепеллĕ кĕлĕсемпе чĕлхесем шутланаççĕ.



Кил-йыш хуçалăхĕпе çыхăннă кĕлĕсен çаврине ятарлă клише-рефренсем 
йĕркелеççĕ. Вĕсем ялан пĕр евĕрлĕ: «Пĕсмĕлле, аминь, Турă» т.ыт.те. Çакăн 
пек хушма сăмахсем кашни çавра хыççăн тĕл пулаççĕ. Вĕсене каланă вăхăтра 
чÿк тăвакансем виçшер хут çăкăннă (пуççапнă). Çапла вара, çакăн йышши 
кĕлĕсен çаври ятарлă рефрена тата чарăнăва пула йĕркеленнĕ теме май 
пур. Халăхпа ирттернĕ чÿксен çаврисем çинчен те çавнах каламалла.

Кĕлĕсенчи çавра тытăмĕ ансат параллельлĕхрен пуçласа ятарлă кли- 
ше-рефрен таран аталаннă тесе калама пулать. Кĕлĕсенчи параллельлĕхе 
политеизм вырăнне монотеизм вăй илни хĕссе кăларма пулăшнă. Сăмах 
май каласан, кĕлĕ йышши чĕлхесен çаврисем те ятарлă хушма сăмахсен- 
чен йĕркеленнĕ. Ахăртнех, çавăн йышши чĕлхесене ытларах халăхпа тунă 
чÿксем тата кил-йыш  хуçалăхĕпе çыхăннă кĕлĕсем витĕм панă.

Кĕлĕсенче састаш (пĕр йышши сасă темиçе хут тĕл пулни) сайра тĕл 
пулать. Çакă вăл Турă умĕнче сăмах вылявĕпе мухтанни килĕшÿллĕ пул- 
манран килнĕ-тĕр. Çапах та аллитераци каярах пулса кайнă кĕлĕсенче 
(тĕслĕхрен, ташлама сăмахĕсенче) курăнкалать.

Кĕлĕсенче çаврасене çыхса тăракан синтаксис повторĕ тата сăмахташ 
(сăмаха темиçе хут калани) сайра тĕл пулать. Çавăн йышши пĕрпеклĕх 
психологи параллельлĕхлĕ кĕлĕсенче çеç тĕл пулни кÿлепен аваллăхне 
кăтартать.

Кĕлĕсенчи çемĕ чĕлхесен çемминчен уйрăмрах. Чи малтан çак уйрăм- 
лăхсене палăртни кирлĕ: чĕлхесенче логика пусăмĕпе интонаци, кĕлĕсенчи 
пек, тĕп вырăнта мар, кĕлĕсен йĕркисем пĕр-пĕринпе сăмах сыпăкĕ 
тĕлĕшĕнчен танлашма тăрăшаççĕ. Çакă вăл кĕлĕ çемми силлабика енне 
туртăнни çинчен калать.

Кĕлĕ тата пил сăмахĕсем халăхăмăрăн илемлĕ культури, унăн поэзири 
ăсталăхĕ сĕм авалтанах аталанса, пуянланса пынине ĕнентерсе параççĕ. 
Вĕсем чăваш ĕненĕвĕпе тĕнĕн сăмах вĕççĕн çÿренĕ уйрăм стильлĕ текс- 
чĕсем кăна мар, сăмахлăхри поэзи палăкĕсем те. Кĕлĕ сăмахĕсенче вăтам 
ĕмĕрсенчи çыруллă культура витĕмĕ те палăрать, халăхăмăр пăлхар циви- 
лизацийĕн ăшшипе пиçĕхни çинчен каласа парать. Çав текстсенче чăвашăн 
сĕм авалхи хытса ларнă тĕслĕхсем мар, чăн пурнăçăн ÿкерчĕкĕсем ĕмĕлке- 
ленеççĕ, вĕсем вăтам ĕмĕрсемпе тÿр килеççĕ.

Кĕлĕпе пил жанрĕсем еплерех пуçланса кайни çинчен маларах асăн- 
нăччĕ ĕнтĕ. Пил сăмахĕсемпе ытларах чухне çын пурнăçĕн тавлăкĕпе (çав- 
рăнăшĕпе) çыхăннă йăласенче (сăмахран, туйра, салтака ăсатнă чухне) 
усă курнă. Кĕлĕсем, тĕпрен илсен, çул тавлăкĕпе çыхăннисенче тĕл 
пулаççĕ, Çав йăласем, уйрăмах çулталăк пуçламăшĕнчисем, мĕнлерех 
йĕркеленсе кайнине пĕлни халăхăмăрăн аталану çулне, унăн хăй евĕрлĕхне 
лайăхрах курма май парĕ1.

Чăваш календарĕнчи вун виçĕ уйăхран виççĕшĕ (çу, юпа тата чÿк уйă- 
хĕсем) ĕç-пуçпа мар, йăла-йĕрке комплексĕсемпе çыхăннă. Китай источ- 
никĕсем пĕлтернĕ тăрăх, авалхи хунн-тĕрĕк йăхĕсем çулла вилнĕ çынсе- 
не кĕркунне, хĕлле вилнисене çур вĕçĕнче пытарнă. Вилнисене асăнасси 
çу чăвашсен те çавнашкалах пулнă. Çимĕк хыççăн вилнĕ çыннăн юпине 
унăн вилтăпри çине кĕркунне, юпа уйăхĕнче, лартнă, ун хыççăн (чÿк 
уйăхĕнчен пуçласа çу уйăхĕччен) вилнисенне -  çимĕкре. Çимĕк тĕлне

1 Ку ыйтупа тĕплĕнрех çак ĕçре паллашма пулать: Родионов В.Г. 0  системе чувашских 
языческих обрядов / /  Чувашская народная поэзия. -  Чебоксары, 1990. С. 3—64.



выльăх çимелĕх курăк çитĕннĕ, çавăнпа та кĕтÿ кĕтсе çÿрекен халăхсен 
çулталăкĕ çав вăхăтра пуçланнинчен тĕлĕнме кирлĕ мар. Вăл вăхăт (çу 
уйăхĕ) хальхи майăн иккĕмĕш çуррипе тĕл килет. Çимĕк сăмах авалхи 
славянсен пулнине асра тытсан, çав йăла чăвашсен малтан çу (авалхи 
тĕрĕкле уоу «поминальный обряд») ятпа çÿренĕ, вăл ваттисене асăннипе 
çыхăннă тесе калама май пур. Çу уйăхĕ тенине те çавăн ятлă йăлапах 
ăнлантармалла. Çав уйăхра çамрăксен вăййисем (уяв, похă е тапă) иртнĕ, 
туйсем кĕрленĕ. Çапах та ун чухнехи чи пĕлтерĕшлĕ йăла вăл вилнисене 
хăналаса ăсатса яни пулнă. Ку йăлана ислам тĕнне йышăннă пăлхарсем 
те ирттерни паллă (Хусан тутарĕсен вăл джиен ятпа çирĕпленсе юлнă).

Чăвашсен ватă аслашшĕсем çĕр ĕçĕпе пурăнма пуçласан çулталăк пуç- 
ламăшне нурăс (иран сăмахĕ ноу «çĕнĕ», рус «кун» тенине пĕлтерет) уйă- 
хĕнче (вăл малтан март уйăхĕн иккĕмĕш çуррипе тĕл килнĕ) палăртма 
пуçăнаççĕ. Çавна май ваттисене асăнмалли çĕнĕ йăла йĕркеленет -  калăм. 
Çак йăла хăй темиçе пайран тăнă: калăм кунĕ, çурта кунĕ тата сĕрен. 
Каярах вĕсем Мăнкунпа (ку ят чăвашсем вырăс тĕнне кĕрсен çирĕпленнĕ- 
тĕр) пĕрлешсе каяççĕ.

Кĕркунне чăвашсем юпа чÿкĕ е кĕрхи çурта кунĕ ирттернĕ. Çупа хĕл 
чиккинчи йăла сĕм авалах йĕркеленнĕ пулас. Вăл чăвашсен ватă аслаш- 
шĕсем çĕр ĕçĕ çине куçсан та питех улшăнман темелле.

Маларах эпир ваттисене асăннă чухне каланă кĕлĕ сăмахĕсем чи авал- 
хисем тенĕччĕ. Çĕр ĕçĕпе, килти хуçалăхпа çыхăннă йăласенчи кĕлĕсем 
каярах çирĕпленсе çитнине палăртнăччĕ. Вĕсенче пуринче те халăхăмăрăн 
улшăнман пахалăхĕ-енĕсем (этнические константы) курăнса тăраççĕ. Кунта 
çавсенчен пĕрне кăна палăртса хăварар.

Чăваш халăхĕ пăлхарсен çĕр ĕçĕпе пурăнакан хресченĕсенчен чăмăр- 
таннă пулсан, çав вăхăт X III-X V  ĕмĕрсемпе тÿр килни иккĕленÿсĕр. 
Ахальтен мар ĕнтĕ халăхăмăр сăмахлăхĕнче унăн тĕп тăшманĕ ялан пекех 
тутар сăнарĕпе калăпланнă. Çав вăхăтри пусмăрлăх халăх психологине те 
улăштарнă: чăваш хăйне иккĕмĕш сортлă çын пек туйма пуçлать. Çакă 
вара «пире, чăваша, пырать» текен шухăша чуна-юна сăрхăнса кĕме пулă- 
шать. Сулахай хул айне çĕлĕке хĕстерни (вăл çăкăнни-пуç тайнин сим- 
волĕ пулнă) чăваша пусмăрçăсенчен хăтăлса юлма, чунне чул хушшинче 
те пулсан усрама май туса панă. Хайхи Турăпа унăн таврашĕнчи вăй- 
хăватсене те вăл çапла мелпех çăкăнса чÿкленĕ.

Чăваш хăйĕн тăшманне хăçан та пулсан çĕнессе шанма пăрахать; тар- 
са, хăтлăха пытанса кăна чĕрĕ юлма пултарассине ăнланса илет. Унăн 
вăй-халĕ йывăç хăртса çĕнĕ пусăсем тунă ĕçре иксĕлет. Вăрманти кĕллĕ 
çĕрсен çăвĕ-симĕ сахал пулнăран тырă-пулă тухăçне Çÿлти Турăран ыйт- 
са тилмĕрме тивнĕ ял халăхĕн. Çавна май чăваш йăли-йĕркинче калакан 
сăмахсен стилĕ çирĕпленсе çитет. Чун тĕпнех вырнаçнă тăшман сăнарĕ 
XVI ĕмĕрти чăвашсене Хусан ханлăхне хирĕç тăма, вырăссемпе пĕр майлă 
пулма хистет. Кĕлĕ сăмахĕсен стильне йĕркелеме пулăшнă пурнăç фило- 
софине (ăна ваттисен çапла сăмахĕсемпе палăртма пулать: «Тайма пуçа 
хĕç витмест», «Выртан каска мăкланнă, çÿрен каска якалнă») ăша хывнă 
И.Я.Яковлев халăхăмăра цивилизаци çулĕ çине тепĕр хут илсе тухма ме- 
хел çитерет.

Виталий РОДИОНОБ,
ф илологи ăслăлăхĕсен докторĕ



ХАРКАМ СĂВАП, СУНĂМ, ТУПА
ЯЛАНХИ СĂВАПСЕМ

Кулленхи кĕлĕсемпе сăвапсене (кĕске кĕлĕсене) кашниех уйрăммăн калатъ. 
Ытларах чухне ăна çывăрма выртас умĕн е ирхине ыйхăран вăрансан ăшра 
вулаççĕ. Сăвап кĕлĕсем тĕрлĕрен пулаççĕ: пĕрисем тав сăмахĕллĕ, теприсем 
пусăрăнчăк, вăй питти çыннăн ĕмĕт-шухăшлă, карчăк-кĕрчĕкĕн ыйтуллă- 
сĕнÿллĕ.

Хурланнă-савăннă, тăхăннă-тумланнă, апатланнă, ĕçнĕ-çинĕ, килнĕ-кайнă, 
кĕтсе илнĕ е ăсатса янă чухне каланă сăвапсем, пилсем, сунăмсем ĕлĕкех 
пулнă, вĕсем халĕ те пур. Паллах, XX  ĕмĕрте сăмахсен ăрăмлăхĕ сахал- 
ланнă, анчах кулленхи хутшăнура, шухăш-туйăм вылявĕнче вĕсен пĕлтерĕшĕ 
халĕ те палăрса тăратъ.

Ирхи сăвапсем

1

Мухтав сана, Çут тĕнчене пултарнă Аслă Хăват!
Мухтав сире, вăй-хал паракан Çĕрпе Пĕлĕт, Вутпа Шыв ыррисем. 

Сирĕн сипетпе чĕрĕлĕх упранса тăрать, сирĕн рехетпе савăнса пурăнать. 
Тайма пуç сана, сăваплă ырă кун!

Çулталăк илемĕ хĕлпе çу çаврăннинче, кун-талăк черечĕ кунпа 
çĕр улш ăннинче, пирĕн телей ĕçпе тăнăç хуш ш инче. Халăх шăпи 
Çут тĕнче ы тамĕнче, этем  шăпи халăх аллинче, м анăн ăраскал тĕнче 
тытан Пÿлĕх аллинче. Тăрăш ни пулĕ, сÿленни пулĕ. Ас хупланни 
пулĕ, юн вы ляни пулĕ. Ю ратни пулĕ, курайм анни пулĕ. Хам айван- 
ни пулĕ, çын пăтратни пулĕ. Савăнни пулĕ, хурланни пулĕ. Чун сикни 
пулĕ, куç ÿкни пулĕ. Ыр сунакан пулĕ, хур тăвакан пулĕ. К ĕвĕçни 
пулĕ, кÿнĕçни пулĕ.

Илпек-сипеке упрама ырăсем пулăшчăр, инкек-синкеке хаярсем сир- 
се пыччăр... Палăртнă тĕллевĕм çынна юрăхлă, ăна пурнăçлама сывлăхпа 
тасалăх пар, ăспа вăй кÿртер, Çут тĕнчери Аслă Хăват! Тĕрĕс шухăшпа 
пуçа тасат. Ырă кăмăлпа чуна çутат.

Палăртнă ĕçе пурнăçлама ват çын сăмахĕпе тÿр килтерсе кала. Лайăх 
ĕç тума вăй-хăват парнеле. Эпĕ тăрăшни сана та парне пулĕ, тăван-хурăн- 
таш умĕнче юлĕ.

Тайма пуç сана, пурăнма ирĕк панă çÿлти Аслă Хăват.
Вăй пар мана!



Атте Турă! Сана тав тăватăп, пуççапатăп ăшă питĕмпе, тутлă чĕлхем- 
пе, тайăла пуçăмпа. Каç выртма канлĕхне панăшăн, ырлăх панăшăн, 
сывлăх панăшăн, çак çут çанталăка кăтартнăшăн.

Эй, ырă Турă, тата малашне ырăлăх пар, кун кунлама кун пар, çĕр 
çĕрлеме çĕр пар, ĕмĕрлеме ĕмĕр пар, юсми юлми пил пар, çын çинче 
çын пек çÿремелĕхне пар, ял çинче ял пек çÿремелĕхне пар. Аминь.

Кил пуçĕн кĕлли

3
Виçĕ пайĕнчен пĕр пайне ĕçме-çиме пар, ик пайне пуçтарса хума пар.
Кил-çурт пуçĕ пулма, кил-йыша тĕрĕс тытса тăма пар.
Пихампар, эсĕ кайăк-хуçана ан яр, кайăкран-хуçаран хăтарса пыр, сых-

ла.
Эпир, айван ывăлĕ-хĕрĕ, юмăç-курмăç каларăшĕпе тасаран чÿклетпĕр.
Карманта мул тытма пар.
Картана кĕрсен карта турри сыхласа тăтăр.
Чикекентен-касакантан эсĕ сыхласа эсĕ упрăсăнччĕ.
Пуплерĕмĕр капла сăмахсене, -  тен, малтан калас сăмах кая юлчĕ 

пуль, -  Турă, каçар.

4

Кил-йышăмпа, çуртăм-йĕрĕмпе, çуратнă чунăмпа, Туррăм, тĕрĕс-тĕкел 
тăмалăхне пар. Çырлахăр, Таса Турă, Таса сывлăш, Ама Турă, Аçа Турă, 
мĕнпур çутăри ырăсем! Сире тавса тайла пуçăмпа, ăшă кăмăлăмпа, тутлă 
чĕлхемпе йăлăнатăп: ĕçленĕ ĕçĕм вырăнлă пултăр.

Картишĕмпе, выльăх-чĕрлĕхĕмпе, çуратнă чунăмпа, Турăçăм, тĕрĕс- 
тĕкел тăмалăхне пар. Тунă кĕллĕм хапăллă пултăр, ĕçленĕ ĕçĕм вырăнлă 
пултăр, тытни-туни ушлăхлă пултăр!

Эй, Таса Турă, çÿренĕ çулăмра пулсан та -  эсĕ сыхла! Выртнă вырăн- 
та пулсан та -  эсĕ сыхла! Халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕрех.

Ачам-пăчам уссине курмалăхне пар, канăçу пар, килĕшÿ пар, юсми- 
юлми пил пар!

Ĕçлеме ĕç пар, çиме çăкăр пар, кунлама кун пар, ĕмĕрлеме сывлăх 
пар, юсми-юлми пил пар!

Ырлăх пар, пурлăх пар, савăнса-сарăлса çÿремелĕхне пар, ĕçлесе ирт- 
термелĕх ĕмĕрне пар, выляса-кулса ирттермелĕх вăхăтне пар, килĕшĕм- 
пе, çуртăмпа, выльăх-чĕрлĕхпе, картишĕмпе, çуратнă чунăмпа тĕрĕс-тĕкел 
тăмалăхне пар!

Тунă кĕллĕм хапăллă пултăр, ĕçленĕ ĕçĕм вырăнлă пултăр, тытни-туни 
ушлăхлă пултăр. Аминь.

5

Эй, атте Турă! Каç каçма канлĕх панăшăн, тутлă ыйхăпа çут çанталăка 
кăтартнăшăн, тутлă чĕлхемпе, тайма пуçăмпа пуç тайса тав тăватăп.

Эй, атте Турă! Паян пурăнмалăх çăкăр пар, хырăм тутлăхне, çăкăр

2



перекетлĕхне пар, çын патне кивçене ан яр, кĕлмĕç хутаççи çакассинчен 
хăтар.

Эй, атте Турă! Кун кунлама ырлăх-сывлăх пар, ача-пăчана тĕрĕс ÿстер- 
ме, тутă хырăмпа çÿреме пар. Ырра хирĕç ырăпа ту, усала тÿртĕмĕн 
сир.

Эй, атте Турă! Çын çинче çын пек, ял çинче ял пек çÿремелĕхне пар. 
Тăвас япалан пуласлăхне, сутас япалан хаклăхне ÿстерсе сутма пар.

Эй, атте Турă! Мана ан пăрах, аякка ан сир, сана тутлă чĕлхемпе, 
тайма пуçăмпа тав тăватăп. Аминь!

6

Эй, Турă, тав Сана каç выртма канлĕхне панăшăн, ир тăма çăмăллăхне 
панăшăн, ырлăх парса, сывлăх парса çут çанталăка кăтартнăшăн. Тата ма- 
лашне ырлăх парса, сывлăх парса кун кунлама кун пар, çĕр çĕрлеме çĕр 
пар, ĕмĕр ĕмĕрлеме ĕмĕр пар, юсми-юлми пил пар. Çын çинче çын пек 
çÿремелĕхне пар, ял çинче ял пек çÿремелĕхне пар, мĕнтен кĕленнине 
пар, мĕнтен хăранă, унтан сыхла, шухăшланă шухăша çитер, ĕмĕтленнĕ 
ĕмĕте çитер, тăвассине тумалăхне пар, илессине илмелĕхне пар! Сутас 
тавар хака кайтăр, илес тавар йÿне килтĕр, Турăран сывлăх килтĕр, патша- 
ран ырлăх килтĕр; Турри çырлахуллă пултăр, патши вырăнлă пултăр.

Эй, Турăçăм, малашне пире выляса-кулса ĕмĕр ирттермелĕхне пар. 
Килĕшĕмпе, çуртăм-йĕрĕмпе, çемьепе, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, çуратнă 
чунăмпа тĕрĕс-тĕкел тăмалăхне пар. Аминь.

7

Эй, атте Турă! Ш ăм-ш ак çăмăллăхне пар, ал-ура çаврăнăçулăхне пар, 
кун кунлама сывлăх пар. Тытăннă ĕç патĕнче ир пуçăнса мĕн каçчен ĕçлес 
ĕç ÿсĕмне пар. Çиес çăкăр перекетне пар, ĕçĕм ăнтăр, тухăç пултăр, ĕç 
намăсне ан хăвар. Сан ятна асăнса куллен ĕçе тытăнар. Каç выртсан ый- 
хăра ăшă канлĕх, лăпкăлăх пар.

8

Эй, Аслă Турă! Пурăнмалăх тыр-пул ÿстерме пар пире! Выçса килеке- 
не тăрантарса ямалăхне пар, шăнса килекене ăшăтса ямалăхне пар! Пĕр 
пĕрчĕ акса, пин пĕрчĕ илмелĕхне пар! Тĕпне хăмăш пек, тăррине чакан 
пек ÿсмелĕхне пар! Çÿлтен кĕтнине антарса пар, çĕртен кĕтнине пултар- 
са пар, ырă ĕмпÿ паруне памалăхне пар, ырă çынпа ĕçсе-çимелĕхне пар! 
Асатте-асанне килĕшĕпе, кукаçей-кукамай пиллĕхĕпе выляса-кулса яш 
ĕмĕре ирттермелĕхне пар!

9

Эй, Çÿлти аттемĕр! Каç выртма канлĕх панăш ăн, çĕр ĕçлеме çĕр 
панăшăн, ырă ăшă ыйхă кÿнĕшĕн чун-чĕрепе тав туса тайăлса пуççапатăп.

Эй, Çÿлти аттемĕр! Кун кунлама кун пар, çын çинче çын пек çÿреме- 
лĕхне пар, ял-йыш  çинче ырă çын шутне кĕме пар, ĕмĕрлеме ĕмĕр пар.

Эй, Çÿлти аттемĕр! Сĕтел çине çăкăр пар, кĕлет-пыра перекетлĕхне 
пар, пĕр сомран çĕр сом тума пар.



Эй, Çÿлти аттемĕр! Карта тулли выльăх-чĕрлĕх, пÿрт-çурт тулли ачам- 
пăчам. Ама выльăх йыш хуштăр, çук темелле ан пултăр. Ытлашшине 
каçар, çитменнине çитер. Аминь.

10

Эй, ман пурнăçа тытса тăракан патша Турă! Мана юлхав шухăшĕ кĕрес- 
рен, шанчăк çухатасран, пуçа асла хывасран, кирлĕ мара калаçасран чарса 
тăр! Мана, хăвăн чуруна, таса шухăш, йăвашлăх, тÿсĕмлĕх, çынна юрат- 
са пурăнас кăмăл пар!

Эй, патша Турă! М ана хамăн çылăхăмсене курса тăма пар!
Эй, Турă! Мана, çылăхлăскере, тасат!
Эсĕ ĕмĕр-ĕмĕрех мухтавлă. Аминь!

11

Эй, Турăçăм, çырлахах, çырлахах, çырлахах! Эпир Сан умăнта епле 
çылăха кĕнине пĕлместпĕр-çке!

Е кĕрĕлĕхе чăтаймасăр çылăха кĕнĕ пулсан та, е хурлăха чăтаймасăр 
çылăха кĕнĕ пулсан та, пĕле тăркачах кĕнĕ пулсан та, е пĕлмесĕр кĕнĕ 
пулсан та каçарах!

Çÿренĕ çулта пулсан та, е выртнă вырăнта пулсан та, ял хушшинче, 
хир хушшинче мĕнле çылăха кĕнĕ пулсан та каçар, Турă!

Килĕшĕмпе, çуртăм-йĕрĕмпе тĕрĕс-тĕкел пурăнмалăхне пар. Леш тĕнче- 
не кайсан çăтмахлăхра выртмалăхне пар. Эй, Турăçăм, Хăвăн патшалăх- 
на кĕртмесĕр ан хăварсам пире! Аминь.

12

Эй, Турăçăм, Сана тав туса пуççапатăп ăшă питĕмпе, тутлă чĕлхемпе, 
тайлă пуçăмпа. Чун çумне чун хушмалăхне пар, çурт çумне çурт хушма- 
лăхне пар, çемье çумне çемье хушмалăхне пар. Алăк патне кĕрÿ пар, 
тĕпеле кин пар, сак çийĕ тулли ывăл-хĕр пар, урай тулли путек-сурăх 
пар, карта тулли выльăх-чĕрлĕх пар, анкарти тулли купа-капан пар, пÿлме 
тулли тырă-пулă пар, хăймаласа мулне пар, çухаласа тумне пар, ырă çын- 
па ĕçсе-çисе тăмалăхне пар, çак асатге-асанне килĕнче ирĕк илсе тăмалăх- 
не пар. Ярпайса-ярăнса çÿремелĕхне пар, савăнса-сарăлса тăмалăхне пар.

13

Эй, Турăçăм, мана ырă сунакан çын ырă курмалла пулинччĕ вăл çын. 
Эй, Турăçăм, мана сума сăвакан çын сумлă пулинччĕ вăл çын. Эй, Турă- 
çăм, мана хисеп тăвакан çын хисеплĕ пулинччĕ вăл çын. Эй, Турăçăм, 
мана çын урлă çиекен çынна каçар, пĕле тăркачах çиекен çынна, Турă, 
Ху пĕл!

14

Эй, ырă Турă, Çÿлти Турă, пире пулăшакан Турă, пирĕн хута кĕре- 
кен Турă, пире шеллекен Турă, пире çылăхран çăлакан Турă! Тав сана 
каç выртма канлĕхне панăшăн, ир тăма çăмăллăхне панăшăн, ырлăх пар-



са, сывлăх парса çут çанталăка кăтартнăшăн. Тата малашне ырлăх парса, 
сывлăх парса кун кунлама кун пар, çĕр çĕрлеме çĕр пар, ĕмĕр ĕмĕрлеме 
ĕмĕр пар.

15

Эй, ырă Турă, Çÿлти Турă, пире пулăшакан Турă, пирĕн хута кĕрекен 
Турă, пире шеллекен Турă, пире çылăхран çăлакан Турă! Тăвассине ту- 
малăхне пар, илессине илмелĕхне пар, сутас тавар хака кайтăр, илес та- 
вар йÿне килтĕр. Турăран сывлăх килтĕр, ырăран ырлăх килтĕр, Турри 
çырлахуллă пултăр, ырри вырăнлă пултăр.

Эй, ырă Турă, Çÿлти Турă, пире пулăшакан Турă, пирĕн хута кĕре- 
кен Турă, пире шеллекен Турă, пире çылăхран çăлакан Турă! Малашне 
пире выляса-кулса ĕмĕр ирттермелĕхне пар. Аслă килĕшÿпе, çуртăм- 
йĕрĕмпе, çемьемпе, выльăх-чĕрлĕхĕмпе, çуратнă чунăмпа тĕрĕс-тĕкел 
тăмалăхне пар. Аминь, Турă!

16

Эй, ырă Турă, Çÿлти Турă, пире пулăшакан Турă, пирĕн хута кĕрекен 
Турă, пире шеллекен Турă, пире çылăхран çăлакан Турă! Иывăр чирĕнтен- 
чĕрĕнтен, инкекĕнчен-синкекĕнчен, курайми тăшманăнтан, Турă ашшĕ, Турă 
амăшĕ, инкек-синкеке сирсе тăр, курайми тăшмана сыхласа тăр.

Эй, ырă Турă, Çÿлти Турă, пире пулăшакан Турă, пирĕн хута кĕре- 
кен Турă, пире шеллекен Турă, пире çылăхран çăлакан Турă! Шухăш- 
ланă шухăша çитер, ĕмĕтленнĕ ĕмĕте çитер, шухăшланă шухăша ан тат, 
ĕмĕтленнĕ ĕмĕте ан тат, усал шухăш çине ан кÿрт, çын хурри ан ту, 
куççуль вĕçне ан хăвар, ан юсăнтар.

Эй ырă Турă, Çÿлти Турă, пире пулăшакан Турă, пире хута кĕрекен 
Турă, пире шеллекен Турă, пире çылăхран çăлакан Турă! Ытла сăмаха, 
Турă, каçар, йывăр сăмаха, Турă, çĕкле! Аминь, Турă!

17

Эй, ырă Турă, Çÿлти Турă! Пире пулăшакан Турă, пирĕн хута кĕре- 
кен Турă, пире шеллекен Турă, пире çылăхран çăлакан Турă! Хам телей- 
рен пулсан та, ачасен телейĕнчен пулсан та, выльăх-чĕрлĕхрен пулсан 
та, Турă ашшĕ, Турă амăшĕ, иксĕлми тивлет пар. Турă, ирттерсе пар, 
Турă, илме пар. Пире пулăшакан Турă, пирĕн хута кĕрекен Турă, пире 
шеллекен Турă, пире çылăхран хăтаракан Турă! Çÿлте вĕçсе çÿрекен ин- 
кек-синкекрен, чупса çÿрекен инкек-синкекрен, утса çÿрекен инкек-син- 
кекрен, ларса тăракан инкек-синкекрен, выртса тăракан инкек-синкек- 
рен, Турă ашшĕ, Турă амăшĕ, инкек-синкеке сирсе тăр, курайман тăшма- 
на сыхласа тăр.

Пире пулăшакан Турă, пирĕн хута кĕрекен Турă, пире шеллекен Турă, 
пире çылăхран çăлакан Турă! Курайми тăшманăн урине ан уттар, курай- 
ми тăшманăн аллине ан çитер, курайми тăшманăн куçне ан кăтарт, ку- 
райми тăшманăн сывлăшне ан яр, Турă, сыхласа тăр.

Пире пулăшакан Турă, пирĕн хута кĕрекен Турă, пире шеллекен Турă, 
пире çылăхран çăлакан Турă! Ытла сăмаха, Турă, каçар, йывăр сăмаха, 
Турă, çĕкле! Аминь!



Çÿлти Турă! Турă, çырлах! Турă, ан пăрах! Çырлах, çĕрти патша, ывăл- 
тан, хĕртен, тырăран, пылран!

Турă патăр ĕçмешкĕн, çимешкĕн. Сывлăхне Турă патăр!
Выльăхран-чĕрлĕхрен туллиех карта, утпа карта, ĕнепе карта, сурăхпа 

карта Турă патăр!
Катаран шăнса килекене, выçса килекене ăшăтса канмалăхне Турă та- 

тах патăр!
Шуйттана хăваласа яр! Çырлах, Турă!

Каçхи сăвапсем
Ватăсемпе вĕтĕсен каçхи сăвапĕсем тĕрлĕрен. Пĕрисем -  анлăрах, теп- 

рисем пĕр-ик çаврăмран е пуплеврен кăна тăраççĕ.

19

Çутă тĕнчене тытса тăракан Аслă Турă, ырă пÿлĕх, таса пирĕштисем! 
Ĕçпе, шухăшпа кун иртрĕ, халĕ çĕр çинчи ÿсĕмпе чĕрре канăç парăр. 
Чĕрене йăпатăр, пуçа лăпкатăр, сывлăха тÿрлетĕр. Кĕлетке кансан ал-ура 
çăмăлланать, миме кансан ăс уçăлать. Ыран тăрăшмалли татах нумай. Вăй 
пухма халăха, кил-йыша, ял-йыша, вĕсемпе пĕрле мана та канлĕх кирлĕ. 
Çил-тăвăла, вут-кăвара, усал-тĕселе, вăрă-хураха сирсе тăрăр, куçа курă- 
накан усала таптама ăс кăтартăр, куçа курăнманнине пĕтерме ăраскал 
ярăр, ваттисен ырă пилне тÿрре кăлармалла тăвăр.

Аслă хăватсем, пÿлĕхçĕсем! Этем ырлăхпа пурлăхшăн пурăнать. Мана 
та телейпе ĕмĕт ытамне илĕр. Ырри пултăрччĕ!

20

П ĕсмелле, Турă, каç выртма канлĕхне пар, ир тăма çăмăллăхне 
пар. У сал-тĕселтен упра, сыхла, вутран-кăвартан, вăрăран-хурахран 
упра, сыхла, ан яр, Турă, усала. Усалăн урине тăлла, аллине çыхса 
хур. Аминь.

21

Ырă Турă, Сана тав тăватăп ăшă питĕмпе, тутлă чĕлхемпе, тайăла 
пуçăмпа паянхи куна лайăх ирттерме панăшăн, ырлăх панăшăн, сывлăх 
панăшăн, ял çинче ял пек тăмалăхне панăшăн. Каç выртма канлĕхне пар, 
ир тăма çăмăллăхне пар!

18

Çывăрма выртас умĕн каламалли кĕлĕсем

22

Эй, атте Турă! Эй, Турă амăшĕ! Сире тав тăватăп ăшă питĕмпе, тутлă 
чĕлхемпе, пуç тайса пуççапатăп.Паян куна кунлама кун патăр, шухăшла- 
нине тума патăр. Эй, атте Турă! Эй, Турă амăшĕ! Çĕр çĕрлеме çĕр парăр,



тутлă ыйхăпа ырă тĕлĕк курма парăр. Усал-тĕселтен сыхлăр, çылăха кĕме 
ан парăр, чир-чĕр çывăхне ан ярăр, вăрăм ĕмĕрлĕх парăр! Аминь!

23

Турăçăм-Пÿлĕхçĕм, сывлăхне-кĕрлĕхне пар, каç выртсан канлĕхне пар, 
ир тăрсан пиллĕхне пар.

24

Эй, Турăçăм! Эпир паян Сан умăнта çылăха кĕтĕмĕр пуль, те ĕçпе, те 
сăмахпа, те шухăшпа. Еплерех çылăха кĕнĕ пулсан та каçарсам пире, Турă. 
Çакă çĕре çĕрлеме канлĕхне пар, ир тăма çăмăллăхне пар, çутă кун кур- 
малăхне пар.

25

Эй, Туррăм, Пÿлĕхçĕм! Аннене упрăр, аттене упрăр, усал-тĕселтен 
сирĕр, хăвăр çулпа илсе çÿрĕр, ан пăрахăр пире, упрăр, сыхлăр, усал- 
тĕселтен сирĕр. Аша, каçар, Аша, каçар, Аша, каçар!

Каçхи кĕлĕ

26

Çĕрле çулпа çÿрекенсене лайăх илсе çÿре, Турă. Пур усал-тĕселтен те 
сыхла, ан яр.

Апатлану сăвапĕсем 
Апата ларнă чухне каламалли

27

Турă çырлахтăр, Турă çырлахтăр, Турă ан пăрахтăр, пĕсмелле, аминь!

Çăкăр каснă чухне каламалли

28

Сĕмĕлле пултăр. Эй, Турă! Перекетне, тухăçне пар!

29

Эй, атте Турă! Кил-йышпа пурăнмалăх çăкăр пар, çиес апатăн сĕткенне 
кÿр, çинĕ апат тутлăхне пар. Каснă чĕл вырăнне чĕл хушса перекетлĕхне 
кÿр. Выçăпа килекене тăрантарма пар, кивçене ан яр, ыйтакана пама 
тивĕçтер.

Эй, атте Турă! Çынна парас парăм ан пултăр, çынтан илмелли пултăр. 
Алăк патне кĕрÿ пар, тĕпел кукрине кин пар. Карта тулли выльăх пар, 
пĕр вĕçĕ шыв хĕрринче, тепĕр вĕçĕ картара.

Эй, атте Турă! Пирĕнпе апата кил. Ялан тутă пул. Аминь!



30

Мăн çăкăрпа, ырă Турă, усра.

31

Çырлах, Турă! Çимелĕх те пар, ĕçмелĕх те пар, тăранмалăх та пар.

Кăнтăр апачĕ умĕн каламалли

32

Эй, атте Турă! Кăнтăр апатне килеп: хырăм туттине пар, кăвас чĕрес 
перекетне кÿр. Каснă чĕл чĕл патăр, хырăм выççине ан туйтăр, ĕçле- 
мешкĕн вăй пултăр. Эй, атте Турă! Кăнтăр апатне кил!

Кăнтăр апачĕ хыççăн каламалли

33

Эй, атте Турă! Çăкăр пуçласа чĕл çирĕм, ĕçлĕх хырăм лăп пулчĕ. Пе- 
рекечĕ пÿлĕме, кăвас чĕрес туллипе. Эй, атте Турă! Аминь!

34

Ĕсмелле, Семелле! Пĕр хĕрлĕ Аслă Турă, ан пăрах!

Каçхи апата ларнă чух каламалли

35
Эй, агге Турă! Кун каçа ĕçлеме вăй патăн, тытăннă ĕç вĕçне кăлартăн. Эсир 

панă тутлăхпа хырăм выççине туймарăм. Эй, ырă Турă, каçхи апата кил.

Каçхи апат çинĕ хыççăн каламалли

36

Атте Турă, Турă амăшĕ! Эсир пулăшса перекет панипе тутă пултăм. 
Эсир пулăшса вăй панипе тытăннă ĕçе вĕçлерĕм.

Эй, атте Турă! Пур усал-тĕселтен сыхла, инкек-синкекрен сир. Ватă- 
вĕтте хисеп туса ашкăн шухăшсенчен сир. Аминь!

37
Эй, Турăçăм, тав Сана! Эсĕ пире Ху кăмăлупа хăвăн çимĕçне çиме 

паратăн.

Апат хыççăнхи сăвап

38

Эй, Турă, тав сана тăрантарнăшăн, ырлăх парса, сывлăх парса савăн- 
тарнăшăн, ху тĕнчере савăнтарнăшăн! Леш тĕнчере çăтмалăхра выртма- 
лăхне пар пире, хăвăн патшалăхна кÿртмесĕр ан хăвар пире! Аминь!



39

Тавтапуç Турра, патша-пÿлĕхе!

40

Тавтапуç çăкăр-тăвар панăшăн, тăрантарнăшăн. Тавтапуç Турра, пат- 
шана, атте-аннене пире çуратса çутă тĕнче кăтартнăшăн. Тавтапуç хуçана 
пире чыс кăтартнăшăн!

Çĕнĕ атă-пушмак, тумтир тăхăннă чухнехи 
сăвапсем

Çĕнĕ çăпата сырнă чух каланă кĕлĕ

41

Курайманăн куçĕ шăттăр, чăтайманăн чĕри çурăлтăр. Утса пыракан тăрса 
пăхтăр, утпа каякан анса пăхтăр. Çак çăпатана тăхăнсан çĕр çул пытăр, 
тăхăнса çĕтĕличчен пытăр; çĕтĕлсен виçĕ çул вырттăр.

Урана тăхăннă чухнехи сăмах

42

Курайманăн куçĕ шăттăр, чăтайманăн чĕри çурăлтăр. Утса пыракан 
тăрса пăхтăр, утпа каякан анса пăхтăр. Çакă çăпатана (атта, пушмака, 
çăматта) тăхăнсан умри çул тикĕс пултăр, çĕтĕличчен урана çăмăл пултăр. 
Çĕтĕлсен виçĕ çул вырттăр.

Çул сăвапĕсемпе сунăмсем

Çула тухас умĕн калакан кĕлĕсем

43

Чипер кайса чипер килмелле пултăр, каялла Турă çавăртăр сана. Ырă 
çулпа кайса ырă çулпа килмелле пултăр. Çулĕ вăрăм пулĕ, ĕçĕ-хĕсмечĕ 
нумай тупăнĕ, чăтмалли-курмаллинчен ан хăра. Упран. Упранакана Турă 
упрать. Чипер тухса кайса чипер килсе кĕмелле пултăр.

44

Ĕлккен утăмсене кÿлсе 
Инçе çула паян тухатăп.
Пÿлĕхçĕм, Туррăм, санран ăнăçлăх ыйтатăп,
Çитес çĕрте тараватлăх ыйтатăп.
Каяс çулăм такăр пултăр,
Сутас-илес ĕçĕм ăнса пытăр.



Утăмсем çулта ан чирлеччĕр,
Хурах тĕлне ан лекчĕр.
Çичĕ çырма урлă ашăпăр,
Çичĕ кĕпер урлă каçăпăр,
Утăмсем паттăр пулччăр,
Таканĕсем çирĕп пулччăр.
Çу çулĕпе каймалла пултăр,
Сĕт çулĕпе килмелле пултăр.
Пирĕн çула сарă Хĕвел ăшăттăр, 
Пирĕн çула Тимĕр шалçа палăрттăр, 
Пирĕн çула Кашкăр çăлтăрĕ çутаттăр. 
Пÿлĕхçĕм, асăнатăп сана ăшă кăмăлпа, 
Çул чÿкне тăватăп шур хурпа.
Инçе çулта пире эс ан пăрах,
Инçе çулта пире эс упрах.
Çырлах!
Эсир те, Пăлхарта выртакан ырăсем, 
Эсир те, Ăшьельте выртакан ырăсем, 
Эсир те, Чапăрлăра выртакан ырăсем, 
Çырлахăр!
Сирĕн ятăра та асăнатăп,
Сирĕн ятăрпа та шур хурпа пуç тайса 
Чÿк тăватăп. Çырлахăр!
Каяс çулăм такăр пултăр,
Килес çулăм ăнăçлă пултăр.
Çырлахăр!

Çулра çÿренĕ чухнехи сăвап

45

Çул çине кайсан та, ир тăрсан та, каç выртсан та çитмĕл те çичĕ 
тĕрлĕ куçа, çитмĕл те çичĕ тĕрлĕ этеме, çитмĕл те çичĕ тĕрлĕ кайăка, 
çитмĕл те çичĕ тĕрлĕ сенкер-сехмете, çитмĕл те çичĕ тĕрлĕ хаяр-усала 
сирсе пыр, Турă.

Япала сутма кайнă чух 

46

Атте Турă! Ăшă туйăмпа, тутлă чĕлхемпе ыйтатăп. Пасар ашшĕнчен, 
пасар амăшĕнчен çемçе кăмăлпа, çуллă чĕлхемпе ыйтатăп: паян каякан 
пасарта тунă ĕçе хисеп туса, илекен йыша тупса пар. Сутас сутăма вите- 
рех сутма пар. Алла тытнă ман ĕçе, ытараймасăр, алăран ан ятăр. Эпĕ 
тăрăшнине витерсе хак хăпартса сутма пар. Илес тавар курăнсан илесси- 
не йÿнеçтер. Каяс, килес çула кĕскет, усал-тĕселтен, вăрă-хурахран сых- 
ла. Аминь.



Çула каяс çыншăн кĕлтуни

47

Эй, Туррăмăр, Туррăмăр! Эсĕ тĕрĕс илсе пыракан, чĕрлĕх паракан 
хăват. Эсĕ хăвăн çыннусемпе пĕрле çула пыратăн.

Эй, патша Турă! Çак хăвăн çыннупа -  Хĕветĕрпе -  пĕрле те çула пыр. 
Пур усалтан, пур кансĕрлĕхрен сыхла ăна. Канлĕх курса пымалла, ырă кур- 
са тăмалла ту ăна. Эсĕ курнă тăрăх Хĕветĕре тÿлехĕ ырă ĕç туса, ку тĕнче 
ырлăхĕсене, çÿлти ырлăхсене курса каялла тавăрăнса килмелле пултăр. Пат- 
шалăх та, хăват та, ăслăлăх та санăн. Çул пиллĕхне пар пирĕн çыннăмăра.

Кĕтекенсен сăвапĕ

48

Хĕвелпе уйăхпа калатăп, пĕтĕм чунтан-вартан калатăп: таврăнсамччĕ, 
кĕтнĕ çыннăм, пурпĕрех таврăнсамччĕ. Çул çинче пин-пин сăрт пулсан 
та, пин-пин шыв хушăра пулсан та -  килетĕнех эсĕ тăван çĕре çаврăнса. 
Аслă шухăш сана çул кăтарттăрах.

Эп сана ывăнмасăр кĕтетĕп. Эп сана манмасăр кĕтетĕп. Эсĕ пĕрех ки- 
летĕн, килетĕнех!

49

Турăпа-ырăпа калатăп, пĕтĕм чунтан-вартан калатăп: килсемччĕ тăван 
çĕршыва, кĕтнĕ çыннăм, пурпĕрех çаврăнса килсемччĕ.

Çĕр-çĕр вăрман хушшăмăрта пулсан та, çĕр-çĕр хир умăнта сарăлса вырт- 
сан та -  тăван çĕре çаврăнса килетĕнех. Аслă туйăм сана çул кăтарттăрах.

Эсĕ пĕрех килетĕнех!

50

Ял-йышпа калатăп, пĕтĕм чунтан-вартан калатăп: килетĕнех çаврăнса 
тăван вырăнсене, кĕтнĕ çыннăмăр. Пурпĕрех çаврăнса килетĕн. Аслă Хĕвел 
сан çулна çутатса тăтăр, Аслă Турă сана хÿтлĕх парса пытăр. Пирĕн юрату 
сана ăшăтса пурăнтăр.

Аçу-аннÿ çĕршывĕ куç хупмасăр кĕтет сана!
Эсĕ пĕрех килетĕн, килетĕнех!

Управлăх кĕллИо Уша кĕлли
51

Эй, Турă! Ху çаврунтан ан кăларсам пире.
Хăвăн чĕлхÿ çинчи сăмахсене калаттар. Сиплевçе сип сĕткенĕллĕ курăк- 

сене пĕлнĕ пек, этем чунне сиплекен сăмахсене вĕрент. Кун каçа йывăçа 
та пулин ăшă сăмах калаттар. Ырă шухăшăм ырă сăмаха çаврăнтăр: ырă 
сăмах ырă тĕнче тăвать, усал сăмах усал тĕнче тăвать. Хам çынсенчен мĕн 
кĕтнине çынсене çунма вĕрент. Çак пурнăçра йăлтах çаврăнуллă, çăкăр- 
тăвар хире-хирĕç. Ĕмĕтсĕр ĕмĕтсене шухăша ан кĕрт: ывăçа кĕменни пÿрне



хушшипе юхĕ. Хама ырă суннă çыннăн ятне ырăпа асăнтар: асăнса пурăн- 
сан этем ĕмĕр-ĕмĕр вилĕмсĕр. Тăван çĕр çине тапса тухнă курăк сассинче 
пирĕнтен уйрăлса кайнă тăвансен сассине илтме вĕрент -  çут çанталăкпа 
этем пĕр тĕвĕре пулнине манма ан пар. Çул тăваткăлне çитсен чарăнса 
тăмалăх тÿсĕм пар. Ывăл-хĕрĕме хăйсем çут тĕнчене килнĕ çул сăваплăхне 
хисеплеме вĕрент: амăшне сума сăваканăн чунĕ те, алли те таса пулĕ. Ама 
çулпа килнине ама çулпа çÿрет, аçа пулса килнине аçа çулпах çÿрет.

Чăваш пулса хĕвеле пуç тайма, çут çанталăк вăрттăнлăхĕсене ăнланма, 
шалти тĕнчене -  çынлăха -  упрама вĕрент. Чăваш пулса юлма вĕрент.

Чăваш пĕтсен -  тĕнче пĕтет.
Эй, Турă! Тĕнчене пĕтме ан пар, этеме упра, çут çанталăка упра, 

тăван чĕлхене упрама пулăш.

Уша юпи çине кил çуртн лартсан калакан кĕлĕсем

52

Килĕм-çуртăм, вутăм-кăварăм, выльăхăм-чĕрлĕхĕм лайăх тăтăр; çула 
тухсан çула савăнтар, киле килсен киле савăнтар.

Ку çуртана кил пуçне лартатпăр.

53

Эй, Турă, Тур папай, мана тăшмана çĕнме вăй пар. Тăшман айне пул- 
ма ирĕке ан яр мана. Мана тăшмана хирĕç тăма çăмăллăх-канлĕх пар, 
тăшмана çĕнме, Турă, пулăш мана.

54

Эпĕ çылăха кĕтĕм пулсан, эй, Турă, Тур папай, эпĕ çылăха кĕтĕм 
пуль, ытлашши калаçса çылăха кĕтĕм пуль, вăрă вăрласа çылăха кĕтĕм 
пуль, кирлĕ-кирлĕ мар çынпа усал калаçрăм пуль. Мĕнле пулсан та каç- 
ар мана, хĕн-асап ан пар, çăмăллăх парса тăр. Эй, Турă, Тур папай, ан 
пăрах мана, эпĕ те Тур ачи, Турă, çăл. Пули-пулми çынпа ан хутшăнтар, 
ан вăрçтар. Кирлĕ-кирлĕ мар усал çын çумне ан яр.

АЛ ВАЛЛИ СĂВАПĔСЕМ
Çынна пытарнă, асăннă чухне е халăхпа чÿкленĕ çĕрте çурта тата ал 

валли çимĕç параççĕ.
Çуртана сулахайпа тытаççĕ, çăкăр татăкне сылтăм алла илеççĕ, çиме 

пуçличчен ăшра кашнин сăмах каламалла. Киреметре, учукра каламалли- 
сем пĕр тĕрлĕ, асăнура, юпара каламаллисем кăштах хăйсене евĕрлĕрех 
пулаççĕ.

Яланах калама юрăхлă ал валли сăвапĕсем те пур.

55

Кайнă тăванăм, сана яланах ырăпа асăнатăп. Манăçми яту пулăшса 
тăтăр; леш тĕнчере çăтмах пултăр, ку тĕнчере ырлăх пултăр, пурăнакан- 
сене çăмăллăх кăтарт.



Учукри ал валли сăвапĕ

56

Эй, Турă! Эсĕ çитес çулра пилле, тырăсене лайăх ÿстер, выльăх-чĕрлĕх 
нумай пултăр, вăхăчĕпе çумăр пар, ытти усалсенчен çăл, выльăх-чĕрлĕхсе- 
не лайăх усра, çил-пăртан, вут-кăвартан хăтар.

57

Паçăр пĕтĕмĕшле [асăнтăмăр], халĕ ал валлипе. Эпир çитерейменнине 
ал валли çитертĕр.

Çырлахах, Мăн кĕл илен! Савса панине савса ил, айван кĕллĕмĕре 
хапăл ту.

Тĕрлĕ самантра каламалли çаврăмсем 
Шыва кĕрес умĕн

58

Турпас пек çăмăл, тĕк пек типĕ!

59

Тăпри аяла, хам çиеле!

60

Эй, пĕсмелле! Ш ыв ама, шыв ашшĕ, шыв йышĕ, шыв ачипчи! Ху 
усална хăв ил, хам лайăха хама пар. Мана ан хăрат, шыва ан турт. Сана 
пÿ вырăнне пÿ паратăп, чун вырăнне чун паратăп. Çырлахса кай!

61

Шыв ашшĕ, шыв амăшĕ, каçар, хĕн-асап ан пар. Ш ыври вилесем, 
эсĕр те каçарăр. Вырăс, тутар вилли, чăваш вилли, арçын вилли, хĕрарăм 
в и л л и .

Хĕрĕх те пĕр тĕслĕ шыв, эсĕ ан тыт, ÿслĕке ан ерт, карланка ан ырат- 
тар, каçса çÿренĕ чухне ан хăрат, эсĕ те, шыв папайĕ, шур сухаллă ватă 
карт, эсĕ те, шыв асламăшĕ, шур çÿçлĕ ват карчăк, эпир шыв ăснă-тунă 
чухне ан хăрат.

Çăл умĕнче

62

Шыв ашшĕ, шыв амăш, каçар мана, эпĕ çăлтан шыв ĕçесшĕн, хĕн- 
асап ан пар. Ш ыв ашшĕ, шыв амăш, каçар мана. Эп сан шывна ĕçсе 
савăнтăм. Каçар мана, хĕн-асап ан пар.



Пасара кайнă чух

63
Сутас тавар хака каймалла пултăр, илесси йÿне килмелле пултăр, 

кирлĕ-кирлĕ марпа ан шарлаттар, хак виçеллĕ пултăр.

Аташса кайсан

64
Эй, Турă, Тур папай, ырă çула кăлар мана, Турă, Турă папай, хамăн 

çула хама туптар, шыраттар.

Чир-чĕртен каланисем

65

Турра, Турă Амăшне, Пÿлĕхçе, Пÿлĕхçĕ Амăшне, Турă умĕнче çÿрекен 
ырра. Турă, Турă Амăшĕ, Пÿлĕхçĕ, Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, Турă умĕнче çÿрекен 
ырă, ырлăх пар, сывлăх пар, усала-тĕселе пиртен сир, ытла чĕлхерен, 
вут-кăвартан, вăрăран-хурахран сыхла, ырлăх пар, сывлăх пар, каç вырт- 
ма канлĕх пар, ир тăма çăмăллăх пар, хуш курса хапăл ил, аминь. Çыр- 
лах.

66

Ĕнтĕ сана, пилеш йывăçĕ, çурта лартса пуççапатăп. Темле çимĕçне пĕлмесĕр 
çирĕм, ман шăл çавăншăн сурса ыратать, пуç çаврăнать. Малашне ĕнтĕ пĕлмен 
çимĕçе шăл айне хумăп. Акă сана çурта лартса пуççапатăп, урăх малалла 
ман шăла ан сурт, пуçа ан ыраттар.

Харкам каламалли кĕске кĕлĕсем

67

Турăçăм, этем ывăл-хĕрне Сана хисеплесе пуç тайса пурăнма çут тĕнче- 
не кăларнине асра тытатăп. Çак йывăр сехетре хамăн халсăрлăха, айван- 
лăха сиссе тăратăп, çавăнпа Санăн хăвата, Санăн таса кăмăлупа ырă су- 
нулăхна шанса ыйтатăп: пулăш мана, хăтар мана, çăмăллăх тупма вăйна 
пар. Паян мана хăрушлăхра пулăшма пултаракансем сансăр пуçне никам 
та çук. Санран пулăшу ыйтатăп, сана кĕлĕ калатăп! Вăй пар мана!

68
Эй, Турăçăм! Çул кăтартса пыр, ертсе пыр мана, упра мана, йăлтăр 

çутă пар та сÿнми пайăркаллă çăлтăр ту манран. Эсĕ хăватлă та вăйлă, 
эсĕ ырă та сăваплă. М ана хăвăн сăвапна кăтарт. Вăй-хăват пар, ура çине 
тăрса малалла утма çăмăллăх ыйтатăп.

69
Манăн ывăннă чун тасалăхне упраса хăварма çирĕплĕх пар, Турăçăм, 

тата канăçлă кăмăла каялла тавăрса кил! Эсĕ шанчăкăм манăн, тĕрекĕм



манăн! Хăвăн хăватун шульăшĕпе мана халăх ĕçĕ-хĕлĕ çумне çирĕплет. 
Эсĕ чунтан юратнă шанчăкăм манăн!

Хăвăн ăсу-тăнун вăйĕпе, чапу-мухтавун çутипе тĕрĕс çул-йĕре кăтарт 
мана! Эсĕ ман ăнтăлу тĕллевне çывхартма пулăш! Хăвăн ĕмĕрех ирĕклĕ 
варкăшупа савăнтар мана, Турăçăм!

Санăн ĕмĕрех янăравлă сăмахху-кĕввÿсем ман чуна савăнăç кÿрсе тăраççĕ. 
Вĕсем ман çумра çулри юлташсем пек çывăх çÿреççĕ.

Санăн авалхи ăс-тăнупа кăмăл-туйăмун ырлăх-пурлăхĕ мана пур усал- 
тĕселрен сыхласа тăрать, мана йывăр самантра шанчăк кÿрет.

Санăн вилĕмсĕр хăвату паракан ырă хыпар канăçсăр чуна лăпланта- 
рать, иккĕленнĕ шухăша уçăлтарать. Эсĕ, Турăçăм, Çут тĕнче тытаканĕ, 
пуррисенчен те пурри, куçа курăнми пытарăннисенчен хакли, шанчăк- 
ли, чуна çывăххи. Тав сана, Турăçăм!

70

Хавалпа Хăрпан хăват Аслă Турра асăнакан çут çанталăка упра*кан 
тĕнчене пĕтĕм тавралăх, сăрт-ту, çĕр-шыв, улăх-çаран, ял-хула, кил-çурт, 
ача-пăчапа ватги-вĕтти ырă сăвапра ырлăх курса пурăнмалла туса янă. Этем 
ывăлĕ-хĕрĕ çавна асра тытать, тав тăвать сана, Турă.

71

Эй, Аслă Турăçăм! Пăхса ÿстерме пар çак пĕчĕк тăлăхсене. Ку ача- 
сем -  Санăн улăх-çарану çинчи ÿсен-тăрансем, ку тăлăхсем -  Санăн 
пахчунти чечексем, ку ачасем -  пирĕн кил-йыш ри чĕвĕл чĕкеç чĕппи- 
сем. Хăвăн ăшă та таса çумăрусене вĕсем çине сапăнма ан чар, хăвăн 
ирĕклĕ те уçă сывлăшупа ярăнма çирĕплĕхне пар вĕсене. Çÿлти Чăнлăх 
Хĕвелне кăтартса куçĕсене малалла пăхмалăхне пар, Хăвăн иксĕлми юра- 
тăвупа пĕчĕк чунĕсем йăпанмалăхне çитерсе пар. Хăвăн сиплĕ варкăшупа 
вĕсене вĕри вăхăтра уçăлмалăхне пар, хăвăн аслă тимлĕхÿпе тăлăх-турата 
ÿсмелĕхне, вĕренмелĕхне, ăсталанмалăхне, савăнмалăхне тата тирпейлĕ- 
хе курса чи капăр илемпе пĕркенмелĕхне тупма пар.

Эсĕ çынсен асапне ăнланатăн, эсĕ çынсене телей парнелетĕн. Тăлăх- 
турат ячĕпе ыйтнине итле вара, Аслă Турăçăм!

72

Эй, Турăçăм! Эй, Турăçăм! Хăвăн ачусен чунĕсене таса ĕмĕтсемпе 
пĕрлештерсе вĕсене хăвăн аслăран аслă тĕллевÿсене те уçса кăтарт. Вĕсем 
эсĕ хушнисене тĕрĕс пурнăçласа пыччăр. Санăн саккунусем тĕрĕс, вĕсем 
ăна хĕсметлесе тăма пĕлччĕр!

Пулăшсам вĕсене, Туррăмăр, тăрăшнине харама ямасăр упрамашкăн, 
шаннине тÿрре кăларса пымашкăн пулăш! Вăй-хал парса ÿстерсем ачусе- 
не, эй, Аслă Турă! Пурнăç йĕрĕ çине тăнисене хăйсене хальлĕн пăрахса 
ан хăвар, вĕсен утăмĕсене хăвăн пĕлĕвÿн çутипе кăтартса пыр, хăвăн чĕрÿн 
юратăвĕпе, çут çанталăкăн аслă ытамĕпе лăпкаса савăнтар.

Эсĕ чăннисенчен чăнни, эсĕ шанакансен пулăшаканĕ, эсĕ тĕрĕс пурн- 
ăçăн пĕртен-пĕр пăрăнми тÿрĕ те аслă хуçи. Илт манăн кĕлле, вăй пар 
ачам-пăчама, ăс пар вĕсене çитĕнсе çитсе паттăр çын пулма!



КУЛЛЕНХИ СУНĂМСЕМ

Çынсем пĕр-пĕрне е Турра, хĕвеле, çĕре т. ыт. калакан сунăм сăмахĕсен 
тĕсĕсем нумай: ыйту-тархаслу, пуçтай, ÿкĕт, витĕм, хушăм, хÿхе, пил, пехил, 
халал, тав, мухтав, тупа ... Вĕсем уйрăм хальлĕн тĕрлĕ çĕрте, тĕрлĕ вăхăтра, 
тĕрлĕ çын хуишинче илтĕнеççĕ. Сунăмсемпе пилсене пурнăçри йăласенчен, 
пулăмсенчен уйăрма çук. Çынпа кил-йыш хушшинчи пысăк ĕçсене пурне те 
сăмахпа палăртса пынă. Салтака п а н ă -  пиллесе янă, качча панă— пехилле- 
се янă, ача çуралнă — каллех ыр сунса каланă. Çавăнпа пил-пехил сăмахĕсем 
çав ĕçсен йĕркисен кĕлли-сăвапĕсем шутнех кĕреççĕ. Çапах та халăхра ытти 
чухне те час-часах калакан ырă сунăмсем пур. Вĕсенчен хăш-пĕрисене кунта 
кĕртрĕмĕр, ыттисене хăйсен йăлисен йышне кĕртнĕ.

Тархаслу
73

Ырă çыннăм! Турă вырăнне пул, хуçа вырăнне пул! Мана çак кĕтмен 
синкертен хăтăлма пулăш. Эпĕ тархасласа ыйтни ахаль пулмĕ. Ырă туни 
ырăпах таврăнĕ, манăн сăвап сан умна килĕ...

74

Сире, «ырă» çынсем, Турă пулăштăр. Ывăлтан ывăл тытма патăр, хĕртен 
хĕр тытма патăр, кинтен кин тытма патăр. Виç тĕслĕ выльăхне-чĕрлĕхне 
виç карта тытма патăр, пĕртен çĕре çитертĕр. Турă пĕртен пине çитертĕр. 
Çурт çине çурт тытма патăр, мул çине мул тытма патăр. Сутас суттине 
хаклатса сутма патăр, илес суттине йÿнетсе илме патăр.

Çичĕ тĕслĕ тырра çичĕ кĕлетре тытма патăр, пĕртен çĕре, çĕртен пине 
çитертĕр. Ăшă çилĕнчен, ăшă çумăрĕнчен çавăрса çутарса патăр Турă. Çил- 
тăвăлĕнчен, çумăрĕнчен аяккалла сирсе ятăр Турă. Пĕрчине патăр пăрçа 
пек, кутне -  хăмăш пек. Сивĕ сывлăмран, сивĕ куçран аяккалла сирсе 
ятăр Турă.

Ултă ураллă хуртне те Атăл варринчен, тинĕс варринчен, чул хуш- 
шинчен куçса килмешкĕн патăр, пĕртен çĕре, çĕртен пине çитертĕр. Ка- 
рас çумне карас хуштăр, ама çумне аçа ертĕр.

Тиек-тăлмач умне тăрсассăн, хула-шехер хушшине кайсассăн чĕлхи- 
çăварĕнчен ăсне, хавне, пилне парса тăтăр Турă. Выçса килекене тăрант- 
са яма патăр Турă. Вăрăран, тип шартан, хури-шурĕнчен аяккалла сирсе 
ятăр Турă.
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Ывăлăм! Ман ватă пуçăмпа каланă сăмахсен ÿкĕтне кĕрсемччĕ! Пулни 
пулнах пултăр, иртни иртмен пултăр, кĕтни çитмен пултăр, чун ыратни 
канăç памин пултăр. Анчах кĕтмен инкеке шăл хăйраса, усал сунса тунă 
теместĕп. Ĕмĕртен пĕрле пурăнтăмăр, ĕмĕртен тачă хутшăнтăмăр, нихçан 
та урлă пулса курман, нихçан та сивĕ сăмах каласа курман. Куллянса 
тăрса каçару ыйтап, çĕр çыртса тупа тăватăп, каçар, ывăлăм! Санăн пĕрле 
пурăнасси малалла, пурнас пурнăçра тата тем курасси пулĕ. Кÿршĕ-ар- 
шăна, ял-йыш а [...] тăвансене каçар, пуçна тай!



Пуçтай

Пуçтай тесе аслă çынсенчен пил ыйтнине е сывпуллашнă чухнехи сăма- 
ха калаççĕ. Авал чăваш яш-кĕрĕмĕ тăван кил-йышран пуçтай сăмахĕсĕр уй- 
рăлман.

Ывăлĕн пуçтайĕ

76

-  Асатте-асаннесем, кукамай-кукаçисем! Атте-аннесем! Ман ума аслă 
çул выртрĕ, татăклă сăмах калама вăхăт çитрĕ.

Ырлăхлă ĕç пуçлас терĕмĕр, атте-анне, пехиллĕр мана çав пысăк ĕçе 
пуçăнма. Эсир мана мĕн пĕчĕкрен кăкăр сĕчĕпе, алă ачашĕпе юратса 
ÿстертĕр, таса кипкепе чĕркесе çÿрерĕр. Эсир мана мĕн ачаран мăн ма- 
çаксен чĕлхине вĕрентрĕр, хама кура ăнкармалăх чăнпа тăн патăр, çын 
турăр. Эсир мана мĕн хунавран хăвăр ĕçленĕ пек ĕçе хăнăхтартăр, ял çинче 
ырă ят патăр.

Асран кайми атте-анне, халĕ ĕнтĕ пиллесе ярăр мана, эпĕ сирĕнтен 
уйрăлатăп. Эпĕ сирĕнтен халăх йĕркипе уйрăлатăп, уйрăлатăп эсир çĕлесе 
парас кĕпе-йĕмрен, эсир пĕçерсе парас апат-çимĕçрен, анчах сирĕн ят- 
ран-шывран, сирĕн пурнăçăртан эпĕ уйрăлмастăп.

Ача-пăча амăшĕнчен ыйтать, Тăван çĕршыв салтакран ыйтать. Пурнăç 
йĕркеллĕ пулсан малашне сире мĕн кирлине ыйтмасăрах хамăрăн туса 
памалла пултăрччĕ.

Тав тăватăп сире, атте-анне, пил ыйтатăп.

* * *

Авалхи туй пилĕн кĕвĕллĕ сăмахĕ тури чăваш ялĕсенче сарăлнă. Мур- 
каш районĕнчи Мăн Сĕнтĕрте, Элĕк районĕнчи Витеçучре, Шупашкар ра- 
йонĕнчи Станьялĕнче, Трак хутлăхĕнчи Именкассинче тата ытти çĕрте 
çырса илнĕ пĕр евĕрлĕ тĕслĕхсем ку юрă авалхи тата çирĕп йăлара пулни- 
не кăтартать.

Пуçтай юрри умĕнче пĕр çĕрте ашшĕ-амăшĕ чĕнсе калани пур. Ăна мал- 
тан каччă юрласа калатъ, малалли сăмахсене пĕрле каласа е юрласа па- 
раççĕ.

Çĕнĕ çынсен туйри пуçтайĕ
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Ах, аттеçĕм тетпĕр те, ай, аннеçĕм,
Сирĕн аллăрсенче те тулли курка...
Эпир юрлаласан та вĕсем иксĕлмĕç...
Сирĕн чунăрсенчи ырă сăмахсем 
Эпир пуç таймасассăн илтĕнмĕç...
Паян пирĕн сире тимлемеллех,
Сирĕн те пире пиллемеллех.

(Кашни ик йĕрки çавра пек, 2-мĕш йĕркине икшер хут юрдаççĕ.)
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Ш ăпăрах та шăпăр çумăр çăвать, -  
Хурăн айне эпир кайса ларар-и?
Ах, аттеçĕм, тетпĕр те ай, аннеçĕм,
Урăр айне пукан ай лартар-и?
Саватăр та пулсан ай пусса ларăр,
Савмастăр та пулсан ай тапса ярăр.
Эсирех те ватă, ай эпир çамрăк -  
Сире пуççапмасăр ай пуç пулмĕ.
Эсир пиллесессĕн те ай ĕмĕрлĕх,
Эсир пиллемесен ай виç кунлăх.
Ах, аттеçĕм, тетпĕр те ах, аннеçĕм,
Эсир пире пиллĕрсем ай ĕмĕрлĕх.
Эпирех те пĕр-пĕрне ай юратрăмăр 
Ĕмĕрлĕхех пĕрле те ай юратупа.

Укĕт

Тархасласа, сĕнсе, ĕнентерсе, ăса вĕрентсе, килĕштерсе-çураçтарса, ăнлан- 
тарса калакан сăмахлăх тĕсне ÿкĕт тенĕ. Укĕте кĕртсе каласси чăваш 
пурнăçĕнче халĕ те пысăк пĕлтерĕшлĕ.
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Ырă сунса, аçу-аннÿне астуса калатăп: упран, ывăлăм, асăрханса çÿре; 
хăрамастăп тесе ан кала: вĕсен çилли хаяр, вĕсен ăратти усал, вĕсен йы- 
шĕнче намăс-симĕсе пĕлмеççĕ...

Упранакана Турă упрать, Пÿлĕх сыхлать, тăван пулăшать. Эсĕ эпĕ ка- 
ланă пек ту, кукаçу тата мăн акку каланисене итлесе пăх.

Ват çынсене ан хурлантар, сана тăван аçу вырăнне пулса ÿкĕтлетĕп...

Çĕр вăрланă чухне
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Акă эпир сан пата, пуян, хаклă хĕр, хитре, ятлă каччăпа килтĕмĕр. 
Санăн пуянлăхна шутласа та кăларас çуккине эпир пĕлетпĕр. Çавăн пе- 
кех пирĕн каччă та сана пит хĕрÿ юратнине хак пама та çук. Эсĕ те, 
хаклă кин, пирĕн каччăна савса юрат, эпир ыйтнине ан пăрахăçла.

Эсĕ, кин, хĕр япалине уйсенчен те, çарансенчен, вăрмансенчен те, 
шывсенчен пĕтĕмпех илсе пар.

Ухăт
Чăвашла-вырăсла сăмахсарта «ухăт» сăмаха «отчитывать, врачевать 

чтением молитв» тесе ăнлантарнă. Ытарлатса каланă чухне вăл сăмахпа 
«колотить, дубасить» пĕлтерĕшпе усă курнă.

Мăчавăр айăпа кĕнĕ çынна тĕрĕссине калаттарас, айăпне йышăнтарас 
тесе хистесе, ÿпкелесе калакан сăмахлăх тĕсне ухăт тенĕ.



Ял сăмахĕ йывăр, сана ятна тивекен сăмах тухнă. Ăна иуç çинче йăтса 
çÿриччен чун çинчен сирсе пăрахни аван.

Ку айăпа эсĕ çын астарнипе, васканипе, нуша килнипе тума пул- 
тарнă. Уншăн айăплă пулсан айăпна йышăн, вара эпĕ сана айăпа каçар- 
малли çул-йĕре пăхăп; асапна сирĕп, ял сăмахне чарса лартăп.

Ним çукран ятра çÿрени уссăрман*, каçару ыйтнипе никам та хур 
курман.

Таса пул! Таса пуçа элек витеймест.
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Каçар ман айăпа, тĕнче тытан Аслă Турă! Хăвăн вĕçсĕр хăватупа тата 
хăватун ырă пархатарĕпе манăн тĕрĕс мар ĕçсене, вырăнлă мар шухăшсе- 
не, таса мар кăмăлсене тасат! Малашне йăнăш тăвасран упранма пулăш, 
тĕрĕс мар каласран упранма пулăш, çын сăмахĕ хыççăн каясран упранма 
пулăш!

Айăпсăрах айăп айне пуласран пăрăнма вĕрент! Чăннине чунпа курма 
пар, тĕрĕссине ăспа картма пар! Куçсене çутă курма тунă: чăн пулнине 
чăн пулнă тесех калама пар, суяна суя тесех сирме пулăш. Хурана хура 
тесех калаттар, тасана таса хальлĕнех тÿрре кăлар!

Ухмахпа пуçтахран пăрăнмалла пултăр. Усал-тĕселе, хура хаяра ирĕке 
кайма ан пар!

И рĕксĕртен айăп тунăран, хам тĕрĕс мар пулнăш ăн каçару ый- 
татăп.

Эсĕ мана каçарăн, эпĕ сарăмсăр айăпланнă ĕçшĕн те каçарăн. Анчах 
эсĕ пирĕн тăшмана та çаплах каçарăн-ши?

Тайăк пуçа тайăнма пар!
Каçăр пуçа касăнма яр!

Пилпе сунăм-хушăм

Пил -  асли кĕçĕннине, ача-пăчана, яш-кĕрĕме, килен-каяна, хăна- 
вĕрлене, çула каякана ырă сунса, парнепе е кучченеçпе пĕрле каланă сăмах.
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Ачамсем, хĕрĕмсем! Аслисем каланине хăлхана чикме вĕренĕр: итле- 
ме йывăр пулĕ те, пĕлни кирлĕ пуласса ан манăр. Хушнă ĕçшĕн туртка- 
ланса ан тăрăр, аçăр-аннĕр пултарайми ĕç хушмĕ. Ют çын пулăшма 
ыйтнине илтмĕш пулса ан иртĕр. Ĕçлени çыншăн пулсан та, вĕренни 
хăвăршăнах пулать.

Хирĕç пыракана салам парăр, пуç тайăр. Уншăн пуç татăлса ÿкмест. 
Шыв ыйтакана тулли курка парăр. Уншăн шыв пĕтмест. Ватă çынна лар- 
ма вырăн туса парăр. Уншăн вырăн пĕтмест.

Ватăпа вĕтĕрен кулма кулăр та, хăвăр та вĕтĕ пулнине, хăвăр та ватă 
пуласса шута илĕр. Юратса кулнăшăн сиен пулмасть.
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* Усăсăр, сиенлĕ.
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Тантăшпа тантăш пул, ваттипе ватă пул, каланине хăлхана чик, ыйт- 
нине туса пар. Ĕçленипе алă татăлмасть, пулăшаканăн вăй-хал катăлмасть, 
калаçнăшăн чĕлхе хуçăлмасть. Усал сăмаха урама ан кăлар, суя сăмаха 
сута ан кăлар, аçу-аннÿпе пĕр çăвартан сур. Тупнă япалана тавăрса пар, 
ыйтнă япалана ыр сунса пар, кирлĕ кунта хăвна та пулăшĕ. Тус-юлташа 
ан виртле, ватта-вĕтте — йăлт итле!
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Çÿлте Турă, çĕрте патша. Турă ырлăх парать, патша канлĕх парать. 
Лайăх, çемçе чĕлхе-çăварăмпа, таса чунăмпа, ырă кăмăлпа сире пурнăç 
пилĕ парам. Çăкăр-тăвара мăшăрпа пĕрле ĕçсе-çимелле пултăр, пĕр варлă 
пурăнма ырлăх-сывлăх пултăр. Ыр çын хушшинче, ыр çын шутĕнче пу- 
рăнмалла пултăр. Ватта курсан -  пичей темелле пултăр, çамрăксене кур- 
сан -  шăллăм темелле пултăр. Çамрăк хĕрсене курсан -  çамрăк темелле 
пултăр. Ача-пăчаллă пулмалла, ватăлса шурă çÿçлĕ пуличчен пурăнмалла 
пултăр. Карта тулли выльăх: пы текки-пы тек, пăруш ки-пăруш , т и х и -  
тиха тутăр. Пыра тулли тырри-пулли, сĕтел тулли ĕçсе-çимелли ялан тăтăр. 
Тиха пек чупăр, тиха пек сикĕр, пиртен ирĕк!

Ырă тунăшăн пилленн
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Пĕр ача ватă карчăка сăра ĕçтернĕ. Вара карчăк ырă сунса хытă кĕл кĕлленĕ.

Турă патăр çак ачана мĕн тенинчен те. Çак ача çын куçĕнчен пăхса, 
тĕмсĕлсе ан пурăнтăр. Мĕн тенинчен те ăна кирлĕ хăвата Турă патăр. 
Пурăннă çĕрте ман сăмах Кепене çиттĕр, çав ачанне çулне уçтăр!

Çамрăксене пиллени
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Вĕçен кайăк та, тискер кайăк та мĕн çиес, мĕн ĕçес темесĕр пурăн- 
масть. Чĕкеç ир тăрса каçчен апат шырать, тăмана каç тăршшĕпе шăшие 
хăвалать. Мулкач турат касать, кашкăр кайăк сыхлать. Мĕн тăхăнас, мĕн 
пĕркенес тесе кайăк шутламасть тетĕр-им? Кайăк та сивĕре хÿтлĕх шы- 
рать, шăрăхран сулхăна тарать. Кайăк та йăптăх тăкса тум улăштарать.

Этем кайăк мар. Унăн апат-çимĕç ÿстермелле, унăн тумтир çĕлемелле, 
унăн çурт-йĕр çавăрмалла. Турă парать, çилпе хĕвелпе мĕн кирли пурте 
пулать тесе ларсан этем тискер кайăк пулса пурăнĕччĕ.

Этеме Турă ĕç ĕçлеме алă панă, этеме Турă шухăш шухăшлама чĕлхе панă, 
этеме Турă ырлăх курма кăмăл панă, этеме Турă ăсланса пурăнма ĕмĕр панă.

Турă панă ĕмĕре этемĕн пĕрле ĕçлесе, пĕрле çисе ирттермелле тунă. 
Тăпрапа витнĕ пуянлăх хаклă мар. Халăхпа пайланă пурлăх хаклă. Пурри- 
не пĕрле пайлама, çуккине халăхпа саплама пĕлекенсем халăх çинче 
хăватлă, çут тĕнчере сăваплă.

Ырă ĕçре ырă курса халăхпа пĕр пулма пиллетĕп сире!



Салтака каякана пиллени
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Паянтан сана хамăртан уйăратпăр. Турă панă шăпаран тарса хăтăлас 
çук, Турă панă шăпаран пытанса юлас çук, çÿлти Турă ырлăх парать, 
çĕрти çĕр сухалать. Кутамкка тени тулли пултăр, кутамкка тени çирĕп 
пултăр, хырăм выççи ют пултăр. Ларас вырăн типĕ пултăр, каяс çулу çу 
пултăр, утас вырăн çатма пултăр. Ырă кăмăлпа, ырă туйăмпа килес çулу 
пыл пултăр. Ватă аçу-апуна чыспа пытарма Турă çавăртăр. Тăшман кулли 
ан пул, вăй çук тесе намăса ан юл. Улăп вăйне кăтарт, çут тĕнчерен 
тăшмана çухат.

Пехилпе халал
Пехиле ватă çын хăйне пулăшнăшăн, пăхса пурăннăшăн тав туса ка- 

латъ. Пехил сăмахĕпе пĕрле асăнса упрама паха парне параççĕ.
Уйрăлса каякан çын юлакансене асра тытса, усă курса пурăнма япала, 

укçа-тенкĕ, кил-çурт тата ытти те халалласа хăварма пултарать. Халал 
сăмахĕсем, халал сăввисем, халал кĕллисем пулаççĕ. Вĕсенче çирĕпленнĕ илемлĕх 
мелĕсемпе, çаврăмсемпе, хутламсемпе тăтăш усă кураççĕ.

89
Ĕмĕр-ĕмĕр иксĕлми сăвап курччăр чăн чăваш тĕнне упраса хăварнă несĕлсем, вĕсен 

тăхăмĕсем -  нимрен хăрамасăр хăйсен тĕнĕ çинчен каласа панă Ухинккел, Клемтел, 
Çĕнĕ Йĕлмеллĕ халăхĕ. Ю лашкинчен сире Селтилет акка тунă кĕлĕ сăмахĕсене улăш- 
тарса çапла калам:

Пехил ÿснĕ çĕршыва, унăн сывлăшне, ывăлне-хĕрне, ваттисене, пур 
тăвансене, кунта килнĕ хăнасене, кунта пурăнакан пур халăх ачисене! 
Пехил тĕп чăваш тулашĕнче пурăнакан чăн чăвашсене, вĕсен çĕрне, шыв- 
не, сывлăшне, вăрманĕсене, ялĕсене! Пехил вĕсен ваттисене, çамрăкĕсе- 
не, выльăхне-чĕрлĕхне, пĕтĕм çут çанталăкне.

Пехил! Пехил! Пехил!

Чун тухиччен каламалли сăмах

90

Ылтăн Хĕвел, ылтăн Уйăх, ылтăн Çăлтăр. Тав сире пире çуратнăшăн, 
çĕре тăрантарнăшăн, вăрмана ăшăтнăшăн, шыва тасатнăшăн.

Пехил! Пехил! Пехил!

Халал

91

Ан йĕр, хĕрĕм, виçĕ карта сурăхăмран пĕр карти сана халал.

92
Манăн поçа хăварсамăр, поçри хошпу халаллă.



ТУПА СĂМАХĔСЕМ

Халăх йăлинче тупа, ант туни, шăрт тытни, причак çини паллă вырăн 
йышăннă. Вăл йăласен сăмахлăхĕ те пысăк пĕлтерĕшлĕ.

Пурнăçăн тĕрлĕ саманчĕсенче çынсем пĕр-пĕрне, кил-йыша, ял-йыша, пат- 
шапа Турра (малашшăн ума пысăк тĕллев лартса) хăйсене хăйсем е çын 
умĕнче сăмах параççĕ. Çапла сăмах панин тĕрлĕ тĕслĕхĕсем упранса юлнă. 
Ача-пăча вăйăра е вĕренÿре сăмах тытни пĕр майлă, хĕрпе каччă юратса 
сăмах пани е кÿршĕ-аршă хирĕçсе кайса ишрт кăларни тепĕр тĕслĕ. Ялти 
хутшăнура, халăхпа патшалăх умĕнче тытнă сăмах пачах урăхла. Вăл сак- 
кун çирĕплетнĕ йышăну вырăннех пулнă. Тупа туса пăрчак (причак) çинĕ, 
хĕсметрен салтак ятне вараламасăр таврăннă çынна халăхра виличченех 
хисеп тунă. Тупа сăмахне тытманни (чуна сутни) палăрнă çынна ял урăх- 
ран нихçан та шанман, тепререн тупа тутарман.

Тупа туни кирек хăçан та мĕнле те пулин ĕçпе, япалапа, пулăмпа çыхăннă. 
Турă, Хĕвел, Çăлтăр тата ытти хăватсен ячĕсемпе тупа тунă чухне çурта 
çутнă, сăхсăхнă, пĕтев (талисман) япалине çĕкленĕ. Ĕçпе, çĕрпе, пурлăх-ыр- 
лăхпа çыхăннă тупа вăхăтĕнче çăкăр, тăвар, шыв, пыл, чăкăтпа усă курнă. 
Чыспа тивĕçе, ирĕклĕхпе танлăха хÿтĕлеме тупа тунă чухне çын тупăк, 
лаша, сĕтел, ака шăрчĕ, пуртă, хĕç, шăпа патакĕ (пучушши) тата ытти 
япаласем урлă алă тытса калаçнă.

Арçын çĕр кăшласа, хĕç е çĕçĕ вĕçĕнчен çăкăр çыртса (пăрчак çисе) тупа 
туни тĕрĕслĕхшĕн, халăхшăн, çĕршывшăн кирек хăçан та пуçа хума хатĕр- 
рине кăтартнă. Хĕрарăм алла ача тытса, Хĕвел çине пăхса сăмах пани чи 
çирĕп тупа шутланнă. Айăплă тенĕ чухне айăпне йышăнман çын çапла 
ăнтăхсан (тупа тусан) ăна ĕненнĕ, айăпламасăр хăварнă.

Çĕр çыртса тупа туни
Вăрçă-харçă ĕçне кĕрекен, çар хĕсметне тăракан арсем çĕр çыртса, çăкăр 

çисе, хăрт-кусар е хĕç, пуртă, ухă парса, лаша урлă алă тытса пăрчак çинĕ. 
Пăрчака вăйпа йышăнтарман. Этем ăна хăй килĕшсен кăна тунă.

Çĕр çыртни (кăшласа) тупа тунине чи авалхи йăла тесе шутланă. Унăн 
йĕрки ансат, анчах пĕлтерĕшĕ пысăк.

Хĕсмет тупин хакĕ яланах пысăк. Ăна пăснăшăн хаяррăн тавăрнă. Çар 
присягисем çав авалхи йăларан («пăрчак çининчен») тухнă.

Пĕр-пĕр сăлтавпа айăп тĕрĕс мар тивнĕ çын та хăй ирĕкĕпе е ыттисем 
ыйтнипе çĕр çыртса тупа тунă.

Ял-йыша тивекен пысăк ĕç (пушар тухни, вылъăх-чĕрлĕх вилни, кереме 
аркатни, çын вĕлерни тата ыт. те) пулсан айăп айне лекнине ял пухăвĕ 
умĕнче çĕр кăшлаттарса ăнтăхтарнă.

93

М аçак-мамаксен çĕрĕ çинче, ял хапхи умĕнче тăпра кăшласа тупа 
тăватăп. Эсĕр мĕн хушнине нихçан та манмастăп. Сывă кайса чĕрĕ таврăн- 
малла полтăрччĕ. Перн ратăра сотăнчăк полман, перн ялта таркăн пол- 
ман, перн тăван-хорăнташра ятсăр салтак полман. Эпĕр çакна манмастпăр. 
Эсĕр те пире ан манăр.

Ш ăпа шалчине хамăрпа пĕрле илсе каятпăр, кăкăр умне чиксе çÿрĕпĕр.



Çĕр çине выртса-ларса тупа туни

Çĕр енĕпе, ака-çаранпа, улăх-вăрманпа çыхăннă ыйтусене татса панă 
чухне çĕр çине хывăнса выртса е çара кутăн ларса тупа тунă. Çĕр çине 
ÿксе, выртса пăсăлнă йĕркепе чирлекен нумай пулнă. Тупа тăвакан çав хăрушă 
чире хăй çине илме хăраман.

Айăплă çинчех çĕре ларса е выртса тупа тусан «хура çĕр тытатъ» тенĕ.

94
Аслă Çĕр, Çĕр амăшĕ!
Пирĕншĕн акса тăракан, утса çÿрекен çĕртен хакли çук. Сан умăнта 

айăплă пулсан эсĕ мана инкеке ярăн. Эпĕ айăпа кĕмен. Пулăх пар, тыр- 
пул пар.

Ана çĕршĕн çĕр çине лартăм. Тĕрĕсне ваттисем пĕлтерччĕр.

95

Тÿрĕ чунпа выртса çĕр кăшлатăп. Туррăн çĕрне таса пирки кăшлатăп. 
Хамăн чун таса пирки çутнă çуртана сÿнтеретĕп. Çын япалине эпĕ илнĕ 
пулсан ĕмĕр-ĕмĕр мана Турă ан каçартăр, çĕре кăшланăшăн мана çĕр 
çăттăр, вилсен вилĕме çĕр ан йышăнтăр. Тÿрĕ чунпа çичĕ хут сÿнтеретĕп 
çутнă çуртана Турă умĕнче.

96

Тÿрĕ чунпа çĕр çине выртса çĕр кăшлатăп. Туррăн таса çĕрне чун таса 
пирки çыртса кăшлатăп.

Ман тÿрĕ сăмах çĕре ан ÿктĕр.

97

Эпĕ сан япалусене илнĕ пулсан мана çакăнтах çĕр çăттăр. Выртса çĕр 
кăшлатăп!

98

Çĕрпе тупа тăвакан калать:
Эпĕ сан япалуна илнĕ пулсан çакăнтах мана çĕр çăттăр.
Вара выртса çĕр кăшласа илсе ăна хăйне айăплаканне парать.

Хĕвелпе тупа туни
Вăрăпа, усал ĕçпе, сутăнчăк утăмпа айăплама пăхсан, йĕр çав çын патне 

илсе тухсан ăна халăх пухăвне е ваттисен хуралне чĕнтернĕ те Хĕвеле пăхса 
тупа тума хушнă. Ку тупа пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнă, ăна калакана ÿпкеле- 
месĕрех каçарнă.

99

Аслă Хĕвел! Сан çине пăхса тупа тăватăп! Мана усал ĕç тунă тесе 
айăплаççĕ, (çавна-çавна) вăрланă теççĕ. Эпĕ тытман (вăрламан).



Хĕвелпе тупа тăватăп: курман, вăрламан! Манра айăп çук!
Хĕвеле пăхса калатăп: эпĕ тытман, вăрламан, вараланман.
Çуттăм сÿнтĕр. Эпĕ айăплă мар!

100

Хĕвел пăхса, уйăх пăхса, Тур умне тăрса каланă-и?

101

Чăнах-и?! Уйăх-хĕвел. -  Уйăх-хĕвел, çапла!

102

Хĕвел пур, хĕвел çути пур... Эпĕ йăнăш турăм пулсан ман тĕле хĕвел 
ан тухтăр, ман куна хĕвел ан çутаттăр!

103

Хĕвел, илмен эп ăна. Хĕвел пор!

104

Мĕн эсĕ çын çинчен çука калаçса çÿрен: эпир хĕрсемпе ун-кун, апла 
та капла çÿренĕ тесе калаçса çÿрен? -  Çук, Якку. Ак хĕвел! Калаçман. 
Ăна сăмах вĕçертнине ху та пĕлен-çке!

Тупа та Турăшăн!
105

Ăнтăхаççĕ: «Тупа та Турăшăн» -  теççĕ, çĕр кăшлаççĕ, япаласем çухалсан приççак 
тăваççĕ; уя тухса сĕтел лартаççĕ, çăкăр хураççĕ, тăвар лартаççĕ, витрепе шыв лартаççĕ. 
Халăх пуçтарса кашни çынна пĕрер патак тыттараççĕ, çăкăр-тăвар çитереççĕ, куркапа 
шыв ĕçтереççĕ. Куна сурăх çĕтсен, така çĕтсен тăваççĕ.

Тупа та Туршăн! Уйăхшăн-хĕвелшĕн! Акă пĕлĕтри Турă, эпĕ апла ту- 
ман, эпĕ апла каламан! Эпĕ хам сăмах çине хам тăмасан, хам ача-пăчана 
ан курам! Икĕ аллăм та типсе лартăр! Çын курмасан та Турă курать!

106

Тупа та Туршăн! Эпĕ çапла туман, эпĕ ăна илмен, курман! Эй-пух, 
уйăх-хĕвел, пылпа кулаç, çăкăр!

107

Тупа та Туршăн! Çăкăр çиме хĕвел ан тухтăр. Çавна ан курам.

108

Тупа та Турăшăн, хĕвелшĕн те, уйăхшăн та, çак чиркÿ хĕрессишĕн те 
çĕр çăтса ятăр!



109

Эй-пух! Тупа та Туршăн, уйăхшăн-хĕвелшĕн!

110

Тупа та Турăшăн! Турă чунăма таттăр!

111

Тупа та Туршăн туй халăх, ĕненмесен тухса пăхăр.

112

Тупа та Туршăн, пĕлмерĕм.

113

Туршăн-хĕвелшĕн! Калаççĕ сана, Туршăн-хĕвелшĕн те илмен, пĕл- 
местĕп.

114

Туршăн-пÿлĕхшĕн те курман. Сана суйса калаççим?

115

Эп айăплă пулсассăн, Турă тепĕр çак вăхăта ан çитертĕр!
Эп илнĕ пулсассăн Турă шыратăр.

116

Патак епле хăрнă, манăн алă, ора çанашкал хăртăр!

117

Турăçăм! Илтсемччĕ мана!
Эпĕ вăрланă пулсан манăн кĕлеткем çак тунката пек хăрса лартăр, 

манăн алăсемпе урасем çакă касса пăрахнă юман турачĕсем пек типсе 
хуçăлччăр; эпĕ айăплă пулсан манăн ÿтĕм çак хура çĕр пек пулса вырттăр!

М анăн пĕтĕм кил-йыш пĕттĕр, манăн кил-çурт пĕттĕр, алăкран тухса 
çÿреме тивĕçлисем алăкран кутăн тухмалла пултăр.

Пÿртри тĕтĕм алăкран мар, кайри тĕнĕрен тухтăр. Вут хутса алăк уçма 
алă ан юлтăр!

Ача йăтса тупа туни
Хăй тĕллевне пурнăçлас тесе çине тăрас кăмăлпа е хăйне айăплакан 

вуçех тĕрĕс маррине сирес тесе ашшĕ-амăшĕ хăйсен ачине алла тытса тупа 
тунă.

Ытларах чухне кÿршĕ-аршăра, ял хушшинче ăнлантарма çук пăтăрмах 
сиксе тухсан, хатĕр-хĕтĕр çухалсан, ана-çаран таптансан е çавăн евĕрлĕ 
хирĕлчĕксем пур пулсан каланă.



Эсĕ мана ĕненместĕн пулсан акă сана манăн ывăл. Эпĕ тĕрĕс кала- 
мастăп пулсан, эпĕ сана суятăп пулсан ыран манăн куçăмсем ăна ан 
курччăр.

119

Çĕр çăттăр, çак çĕр çинче ан пурăнам, çак вырăнтан киле ан çитем, 
мĕнпур ачамсене ан курам!

118

Çăкăрпа тупа туни

Еç пурлăх-пуянлăхпа, çĕрпе-шывпа, пурнăçпа çыхăннă чухне тупа сăмахне 
çăкăрпа çирĕплетсе каланă.

Çавра çăкăра чуптуса, çăкăр чĕллине касса илнĕ, чĕлĕ татăкне çыртса 
чăмланă.

Г.Ф. Миллер, нимĕç историкĕ, Çĕпĕрти Кучум ханлăхĕпе (1733—1743) тата 
Хусан кĕпĕрнипе паллашсан пĕр юмăç чăвашсене причак тыттарни çинчен 
çырса хăварнă. Мăчавăр-юмăç тăвар сапнă çăкăр татăкне çĕçĕ вĕçне чикнĕ, 
айăплă тесе тапăннă çыннăн ăна çăварпа илсе çăтса ямалла пулнă.

Çăкăр татăкне çăтса ярсан тупа сăмахне каланă.

120

Эпĕ суятăп пулсан çак çăкăр-тăвара урăх нихçан та курса астивем мар!

121

-  Караçăн хĕрне вăрласа кайрĕç кĕçĕр.
-  Çăкăр-тăвар те!
-  Ан калаç! Çăкăр-тăвар, хам куçпа хам куртăм!

122

Çăкăр сăмси, илмен эп ăна!

123

Çăкăр-турă, курман.

124

Хам сăмаха тытаймасан хам умра çăкăр-тăвар тытмасăр пурăнăп.

125

Ей-пух, уйăх-хĕвел, пылпа кулаç, çăкăр!



Тăварпа, тăварлă шывпа тупа туни
Хăш-пĕр чухне айăпа йышăнман ача-пăчана е çынна тăвар çиме е тăварлă 

шыв ĕçме хушаççĕ.
Чăнах айăплă чухне вĕсем тăвар çиесшĕн мар пулаççĕ, вара суеçтерни 

палăратъ.

126

Онтри мучи! Кача тăвар чăмласа тупа тăватăп. Эпĕ сирĕн пахчана кĕмен, 
эпĕ сирĕн пан улми йывăççисене хуçман. Тураттине кам хуçнине пĕлетĕп, 
анчах ăна халь тин каламастăп.

Эп кăçал никам картине те кĕмен. Кĕместĕп те. Вот.

Чун урлă алă парса тупа туни
Сăмах е тупа çирĕппине, тĕрĕссине, шанчăклине чун урлă алă тытса çи- 

рĕплетнĕ. Ашшĕ-амăшĕ ача урлă, салтак е хресчен лаша каçакĕ урлă, яш- 
кĕрĕм хăй ĕнси урлă алă парса тупа тунă.

Енсе хыçĕнчен алă пани хунав ачисемпе каччăсем хушшинче ытларах тĕл 
пулнă. Каçару ыйтакан е тĕрĕс мар айăпланакан йĕкĕт ыттисене хăйĕн 
ĕнси хыçĕпе алă панă. Ку вăл хăйне çапса ÿкерме, пусса антарма ирĕк пани- 
пе пĕрех. Çакă уйрăмах хăйĕнчен вăйсăр, кĕçĕн, чирлĕ тантăшĕ умĕнче тунă 
хисеплĕ тупа шутланнă. Тупана пăсакана асат хуçатъ тесе хăранă.

Лаша урлă пуртăпа, хĕçпе тупа туни вăрçă-харçăра, çапăçура, сайра-хут- 
ра хресчен ĕçĕнче тĕл пулнă. Лаша — хресченпе салтакăн шанчăклă тусĕ. 
Ана вăл чи хаклă пурлăх, чи çывăх тăван пек хакланă. Сайра-хутра чăваш 
вилнĕ çын тупăкĕ урлă алă тытса сăмах панă.

Масар çинче вил тăпри урлă тупа туни пуринчен те вăйлăраххи шут- 
ланнă. Çыннăн ытти туписене шанман чухне ăна ваттисем умĕнче калама 
хушнă. Çавна тума пултаракан çын сăмахне шаннă, ĕненнĕ.

Пĕр-пĕр ĕçе шантармалла е ĕçпе япала çинчен сăмах татмалла пулсан 
тупа тунă чухне çăкăр çыртса çирĕплетнĕ.
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Каланă ĕçе тумасан, каланă сăмаха тытмасан манăн çак пÿрнем татăл- 
тăр, хул-çурăма çăпан тухтăр, пуç çине инкек антăр. Хам сăмаха тытатăпах.
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Сăмах панине пăссан икĕ аллăм типсе лартăр! Икĕ куçăм шыçса хуп- 
лантăр!
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Хам тăл урлă ал парам! Тата ак çĕр çыртам!
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Акă манăн алă! Ĕнсе урлă паратăп ăна! Тĕрĕсси хыçа тăкăнмасть. Вăл 
пĕрех мала тухать. Тĕнче тĕрĕслĕхсĕр мар.



Çак алла ырăпа чăмăртатăр пулсан эпир ĕмбр-ĕмĕр туслă пулăпăр. Тупа 
тăвар!
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Лаша урлă алă парам! Манăн сăмах çирĕп!

Шăпа патакĕ тытса каланă тупа
Чăваш хайлалăхĕ кашни çыннăн шăпа шалчи пур тесе шутлать. Пурăннă 

çулсене, тунă ырă е усал ĕçсене Пÿлĕхçĕ ятарлă патак çине картса пырать- 
мĕн. Çав патакпа çын вилсен тупăкпа масар шăтăкне виçме усă кураççĕ, 
ăна чалха (лента) е тутăр-сурпан çыхса хапха умне элем пек тăратса лар- 
таççĕ.

Елĕк пĕр-пĕр çын çар енĕпе е урăх айăппа тупа тума килĕшмесен ват- 
тисем ăна масар çинче «пуçушши» (пушăт йывăçĕ) тытса тупа калаттар- 
ма йышăннă.

Хăй шухăшне масарта выртакан несĕлĕсем умĕнче тупа туса каласан 
çынна урăхран хистеме пултарайман. Унăн сăмахне ваттисен канашĕн йы- 
шăнма тивнĕ.
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Хамăр ратă пуçĕ Уртеми мучи тăпри умĕнче калатăп, пĕтĕм ял ватти- 
сен умĕнче калатăп. Ял пĕлсе тăтăр. Мана халех салтака тытса ан парăр. 
Манăн кăçал утăра авланмалла, эпĕ хам сăмахран тарса кайма пултарай- 
мастăп.

Çут тĕнче умĕнче калатăп: мана салтака тытса парса эсир виçĕ чуна 
тататăр!
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Патак епле хăрнă, манăн алă-ура çакнашкал хăртăр. Эпĕ айăплă пол- 
сассăн мана Торă тепĕр çак вăхăта ан çитертĕр.

Чуна çухатасран каçару ыйтни
Хĕрсе кайса вырăнсăр «чунланнă» (тупа тунă) хыççăн çын хăй сăмахне 

çийĕнчех каялла илме пултарнă. Енчен те тупа сăмахне тунсан, суйса тупа 
тусан «чунĕ çĕтнĕ», «чунне çухатнă», «чуна çăтнă» тенĕ.

Чуна сутса тупа тунă çын пĕрех лекет, тавăру ăна хăйне тивмесен йăхри 
тăхăмĕсене йывăр тăвать тенĕ.
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Суйса приçак илекен çын хĕн курса вилет.
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Каçар, Турă! Хĕрсе кайса ытлашши каласа тăкрăм. Тĕрĕс мар калани, 
пысăклатса калани, вырăнсăр калани пулчĕ пуль. Урăх апла хăтланмăп.

Çынсем те каçарччăр. Каçарăр.



Вăй киллинче, тÿр киллинче, киреметре 
çылăха каçарма ыйтни

Сартăил вĕрентĕвĕпе çын айăпĕ, çылăхĕ сăмахран ытларах ырă ĕç туни- 
пб каçать. Каçару ыйтни, ырă ĕç туни çинчен кĕлĕ е тупа калакан çын вăй 
киллинче, тÿр киллинче, киреметре чÿк парни паратъ.

Тÿр киллинче каламалли
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Турăçăм! Пурнăç йĕркеленчĕ. Малашне те ырри сыпăнса пытăр. Тав 
тăватăп.
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Çырлах, турă сули, çырлах, турă сули, çакă хур-кăвакала курса хапăл 
иле пар. Çырлах, турă сули, ир тăрсан та, каç выртсан та çан-çурăма 
çăмăллăхне пар, малалли пурнăçа аван сывлăх пар.

Киреметре каламалли
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Эй, пĕсмелле, тав тăватăп, пуççапатăп, çырлах, мана хĕнне-асапне 
ан пар. Хамăн айванлăха пуççапса каçарттарма килтĕм, çырлах, ан пăрах. 
Çак сан таврашăнта ытлашши сăмах калаçнă пулин те, вылянă-кулнă 
пулин те, çырлах. Тунă кĕллĕме хапăл ил, эпĕ хуранлă пăттăмпа, тирĕклĕ 
юсманăмпа асăнатăп, витĕнетĕп, манăн айван кĕллĕме хапăл ил, эпĕ 
хам айванлăхăмпа йăнăшрăм, çырлах, тунă чÿкĕм-хĕллĕм вырăнлă пултăр.



ТĔНЧЕ ХĂВАЧĔСЕНЕ ЧЫСЛАНИ
КĂВАК ТĔНЧЕ ЯЧĔПЕ КАЛАМАЛЛИ 

КĔЛĔСЕМПЕ СĂВАПСЕМ
Халапсенче кăтартнă тăрăх, Уçлăхра малтан юрпа тусан тĕтри кăна 

пулнă. Тĕтрелĕхре Хĕвелпе çăлтăрсем, Çĕрпе Уйăх тупăннă, çÿлти тĕнче, 
çут тĕнче тата леш тĕнче пулса кайнă.

Хайлалăх халапĕсенче Уçлăх тытăмне аякри (кăвак) тĕнчепе çÿлти (шурă) 
тĕнче, пĕтĕм çут çанталăк кĕреççĕ. Чăваш тĕнĕ çав аслă çут çанталăка 
пысăка хурса хакланă. Унти ырă вăйсене Хăват, Хавал, Хăр, Хăрпан ятсемпе 
асăннисем пур. Аслă Çут çанталăк кĕллисене ĕлĕкрех (А.Можаровский, 
В.П.Вишневский, И.Н.Юркин, Хăяхван ламшар) çырнисенче кăна тупма пу- 
лать. Каярахпа халăх ăнланăвĕнче кăвак тĕнчепе çÿлти тĕнче, аслă турă- 
семпе ахалъ ырăсем хутшăнса кайнă.

Кăвак тĕнче хăвачĕсене 12 çулта пĕрре ирттерекен пысăк чÿксенче тата 
çулсерен ака-суха вĕçленсен пулакан çурхи чÿклемере каланă.
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Эй, пĕтĕм тĕнчене çуратнă Ама! Санран пулни пурте усăллă, пурте 
аван. Çавăнпа сана эпир яланах тивĕçлипе чÿклетпĕр.
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Аслă Турă, Аслă Турă Амăшĕ! Турă! Турă Амăшĕ! Тĕнче уçлăхне тăва- 
канĕсем, ăна тытса тăраканĕсем! Çынсене пултаракансем! Каçарăр пире, 
упраса пурăнăр, пире пăрахса ан кайăр!

Тÿпери Турă, Тÿпери Турă Амăшĕ! Пĕтĕм çынсене çутта кăларăр та 
сывлăша тасатăр. Вăхăтра çумăр çутарса пире тата ытти тĕрлĕрен чĕрлĕхе, 
пирĕн выльăх-чĕрлĕхе пĕтĕм ырлăхăрпа витĕр...

Çĕр Ашшĕ, Çĕр Амăшĕ! Çĕре çирĕплетĕр те вăй парăр! Çынсемпе 
выльăх-чĕрлĕхе кирлĕлĕх тумалăхне çителĕклĕ парăр!

Пулăха упракан Турă! Пирĕн уй-хирсене упра, çĕр çуратса паракан 
пĕтĕм çимĕçе упра -  пăрпа ан çап, тăвăлпа ан аркат, вĕлерекен хăрушă 
синкерсемпе пире тустарса ан пĕтер...
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Çутă тĕнчене, шурă тĕнчене хăвал уçан, чĕлпĕр тытан, арăс тытан, 
упкăс тытан! Кăвак хуппи, ырă Хăрпан! Хăрăк турат пек хăртса ан пăрахăр...

Хĕвел ашшĕ, хĕвел амăшĕ, хĕвел хаярĕ, хĕвел инкекĕ, хĕвел син-



керĕ! Хĕвел çулăмĕпе тырра-пулла хĕртсе-хăртса ан пăрахăр... Çил ашшĕ, 
çил амăшĕ, ырă çил, çил хаярĕ, çил синкерĕ, çилĕн алăкĕ айĕнче тăра- 
канни! Усал çиле кăларса ан ярăр...

Эй, Мăн ырă çут çанталăка туса тытса тăракан çÿлти Турă! Эпир Сана 
кăçал, çăва тухнă йĕркепе, пĕр хуран пиçнĕ пăтăпа, пилĕк сăмсаллă- 
кăвапаллă пашалупа чÿк туса, тав туса, ÿксе пуççапатпăр! Тавтапуç Сана, 
Турăçăм, Пÿлĕхçĕм, пире çемьепе, выльăх-чĕрлĕхпе хĕле чипер каçарса 
çăва кăларнăшăн. Улĕмрен те çапла хамăра, çемьене, выльăх-чĕрлĕхе, тыр- 
пула чипер усраса тата хăвна çапла мухтаса кĕлтума пÿртер! Пире, çылăх- 
лăскерсене, çылăхран каçарса, хăвăн мухтавлă ятна усраса пурăн. Усал 
тăшмансенчен, вут-кăвартан пире упраса пурăн, çырлах, аминь!
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Аслă Турă, Аслă Пÿлĕх, çырлах пире, айван ачи-пăчисене. Сана асă- 
натпăр, Сана витĕнетпĕр, çырлах пире. Пирĕн пĕлнĕ-пĕлмен кĕллĕмĕре 
итлесе хапăл туса ил. Çакă пĕчĕк чÿке сана мĕн вăй çитнĕ таран ырă 
сунса паратпăр. Урăх пĕр япала та пара пĕлместпĕр. Чипер ырлăх-сывлăх 
пар. Тата аслийĕне туса парăпăр, пĕр така кĕтсе тăр.
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Çырлах, Аслă Турă, сана пуççапса витĕнетпĕр, çырлах. Çырлах, Аслă 
Турă Амăшĕ, сана пуççапса витĕнетпĕр, çырлах! Çырлах, Уйăх, Хĕвел, 
Çĕр амăшĕ, çырлах! Çырлах, пур уй пăхакан Турă, çырлах. Çырлах, 
Хăрпан, сана пуççапса витĕнетпĕр, çырлах. Çырлах, Турă, Сана пуççа- 
патпăр, пире пур инкекрен, хуйхăран, çын хаярĕнчен, çын усалĕнчен, 
çын тăшманĕнчен упра та çырлах. Эпир тем калаçса-пуплесе сана çил- 
лентертĕмĕр пуль, çырлах. Уйра тырă-пулă лайăх пултăр. Сана çак çĕнĕ 
тырă-пулăпа пуççапса витĕнетпĕр, çырлах. Ку таранччен кивĕ тырăпа ус- 
рарăн, малалла та çаплах усра, çырлах. Пире тĕрĕс-тĕкел усра, çырлах. 
Пур ачам-пăчампа кĕлтăватпăр, çырлах, уя акнă тырă-пулăпа, пур выльăх- 
чĕрлĕхпе сана кĕлтăватпăр, çырлах! Çăва тухсан хура çумăрпа савăнтар, 
çырлах. Вут-кăвартан, пур инкекрен упра та çырлах. Кивĕ çине çĕнĕ хума 
пар, çырлах. Турă, Сана ÿксе пуççапса витĕнетпĕр, çырлах. Хаяр сунакан 
карта тулашне, ырă сунакан Турă, çавăр, çырлах.
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Эй, М ăн Турă, Мăн Турă Амăшĕ! Эй, çÿлти таса хăватсем, пире те 
ырă сывлăшăра парăр...

Эй, Çĕр хуралĕ тăракан Турă! Эсĕ ирĕн-каçăн хурал тăратăн, эсĕ хĕлĕн- 
çăвĕн хурал тăратăн.

Эй, Çĕр Ашшĕ, Çĕр Амăшĕ! Çĕр канлĕхне хускатма ан пар эсĕ... Çĕр 
çинчен нумай калаçатпăр, кирлĕ мар сăмахсем ытлашши пулсан вырăнсăр 
пупленĕшĕн каçарăр...

Эй, Çил Амăшĕ, Çил Ашшĕ! Çил-тăвăлна ытла хаяр ан яр, тăрăшса 
тунă çуртсене тапранмасăрах ĕмĕр ларт...

Эй, Вут Ашшĕ, Вут Амăшĕ! Вутна çилленсе ан яр! Вут-кăвар тыт- 
масăр пирĕн пурăнăç та çук. Эй, Çÿлти таса хăватсем! Авалтанпа Ырă 
тĕнче пулнă. Малашне те тĕнче ырă пултăр...



Хĕвеле чĕнсе каланисем
Чăваш халăхĕн тĕнчекурăмĕнче Хĕвел -  пурнăç хăвачĕсенчен пĕри. Вăл 

ăшăпа çутă паратъ, ÿсен-тăранпа тыр-пула ÿсме хистет, этем ывăлĕ- 
хĕрне савăнăç кÿрет. Хĕвел туррине, Хĕвел туррин амăшне, умĕнче тăранĕ- 
сене, çуначĕсене, кÿркĕçĕсене чÿк парса, çынсем çут çанталăкран ырлăхпа 
пурлăх, тăнăçлăхпа сывлăх ыйтнă.

Пĕччен каланă Хĕвел сăвапĕсем кĕске. Вĕсене ытларах чухне пĕр-пĕр пал- 
лăрах йывăç умĕнче е урама тухнă чухне çилнĕкрен тулалла пăхса каланă.

Хĕвеле халăхпа чÿклесси вылъăх-чĕрлĕхе пĕрремĕш хут хире кăларнипе, 
акапуçне ана çине кĕртнипе, çĕнĕ пÿрт пурине хăтлама тытăннипе тата 
ытти ĕçсемпе çыхăннă. Хĕвеле ирхине çынсем апатланиччен тухăçран хĕрел- 
се тухнă самантра çăкăрпа, пăтăпа, çăмартапа, сăрапа кĕтсе илнĕ.

Çуллахи Çĕнĕ çул пуçланнине Мăнкунра кăвайт чĕртсе палăртнă чухне 
Хĕвеле чÿклесе ăйăр панă. Ăйăрĕ кăвак тĕслĕпулнине килĕштернĕ. (К.С.Миль- 
кович 1783 ç. çырни тăрăх.)
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[Хĕвел амăшĕ!]
... Алăк патне кĕрÿ пар, тĕпеле кин пар, сак тулли ача пар!

146

Алкунчи кĕлĕ! Çут çанталăка пуççапатпăр, çырлах, чÿк.

147

Пĕлĕт-Хĕвел турри, Сана тыйхасем паратпăр. Пире лăпкă çомăр пар, 
пире тыр-полăсене ăнăçлă ÿстерсе пар. Уй-хиртен чипер пуçтарса кĕме 
пар. Вут-кăвартан сыхла, çил-тăвăлтан хăтар, тарăн шывран çăл, вăрăм 
йывăçран хăтар; кĕр тыррине, çур тыррине йĕркеллĕн алла илме пар. 
Çичĕ тĕслĕ тыр-пула çичĕ хампара хума пар. Выльăх-чĕрлĕхсене тĕрĕс- 
тĕкел усра.
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Хĕвел тÿпене çаврăнса таврăнсан, хĕвел тÿпене çĕкленсе хăпарсан, çĕр 
çинчи пин-пин ÿсен-тăранпа çÿрен-тăран çутăпа ăшă ырлăхне сиссе Мух- 
тав юрри юрлама пуçлать. Хĕвеле ырласа сасă-чĕвĕ кăларать, сăвă-юрă 
юрлать, тĕнче ăшă хумпа, шăнкăр шывпа çăвăнса тасалать.

Хĕвел çаврăнсан тĕнче чĕрĕлсе çĕкленет, Хĕвел таврăнсан пурнăç çав- 
рăнма тытăнать.

Тĕнчене çутатса тăракан аслă Çут куçне, тĕнчене ăшăтса тăракан аслă 
Вут куçне, тĕнчене ачашласа тăракан аслă Тут куçне чÿклесе калатăп.

Çутă Хĕвел! Çĕрпе Ш ыв çинче эсĕ аслă! Сана асра тытса кашни çав- 
рăмна хисеп туса тăратпăр. Эсĕ сăрт-тусене, эсĕ уй-хирсене, эсĕ çырма- 
çатрасене таса пайăркасемпе тасататăн. Эсĕ тасатнă шыв тутлă, эсĕ ÿстернĕ 
çимĕç нуслă*, эсĕ пĕçернĕ тырă-пулă пехетлĕ, эсĕ усранă чĕрлĕх пере-

* Техĕмлĕ.



кетлĕ. Эсĕ тÿпере савăнса çÿренĕ чухне хура халăх сывлăхлă, эсĕ ăшăтса 
пăхнă чухне пурнăç илемлĕ. Мухтав сана, çутă Хĕвел! Мухтав Хĕвел тур- 
рине, мухтав Хĕвел туррин амăшне!

Ăшă Хĕвел! Эсĕ ăшăтса пăхман пулсан сăрт-ту çинчи пăр ирĕлсе пĕтмен 
пулĕччĕ. Эсĕ ăшăтса пăхман пулсан çĕр çинчи юр ирĕлсе пĕтмен пулĕччĕ. 
Эсĕ ăшăтса пăхман пулсан йывăç-курăк ÿсмен пулĕччĕ. Эсĕ ăшăтса пăхман 
пулсан выльăх-чĕрлĕх ĕрчемен пулĕччĕ... Эсĕ ăшă çутăпа çутатман пул- 
сассăн тĕнче тавра усал ахăрса çÿренĕ пулĕччĕ, сивĕпе сĕрĕм пăтранса 
тăрĕччĕ, ырăсемпе йĕрĕхсем этем улĕ-хĕрне упраман пулĕччĕç.

Эсĕ пулман пулсан çичĕ пĕлĕт çинчен турăсемпе ырăсем Çĕр çине 
пурлăх ярайман пулĕччĕç. Эсĕ пуртан этем ачи-пăчи çĕрпе шыв çинчи 
пурнăçа сыпăнтарса тăрать, тĕнче илемне курать. Мухтав сана, ăшă Хĕвел! 
Мухтав Хĕвел туррине, Хĕвел туррин амăшне!

Çутă та ăшă Хĕвел! Сана чÿк туса этем улĕ-хĕрĕ ырлăхпа телей ыйтать. 
Вăхăт çитсен эсĕ пире çутă пар, вăхăт çитсен эсĕ пире ăшă пар. Вăхăт 
çитсен эсĕ пире ĕçлеме пар, вăхăт çитсен эсĕ пире канма пар. Сана чÿк 
туса этем улĕ-хĕрĕ Турăсемпе Ырăсене мухтать, çутă тĕнчене савнине 
пĕлтерет.

Çана чÿк туса этем улĕ-хĕрĕ инкек-синкеке тиркет, пурнăçа тăсать.
Ăшă та çут Хĕвел! Эсĕ çÿлти Турăсемпе Ырăсен сăпкине ярăнтарса 

тăратăн, çав виçепех Çĕр çине ырлăхупа сăвапна парса тăратăн. Хура ха- 
лăхпа сана, Хĕвел, парне паратпăр. Аслă Хĕвел! Пин çутă та пин ăш 
пайăркаллă куçупа çĕрпе шыва пăхса тăма ан пăрах! Эсĕ çутатса тăракан 
кашни куна этемсене ырлăхпа пулăх кÿтĕр тесе тăрăшатпăр.

Мухтав сана, çутă та ăшă Хĕвел! Хĕвел турри, Хĕвел туррин амăшĕ, 
йышăнăр пирĕн чÿк сăмахне.
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Хĕрÿллĕ, çутă Хĕвел, мухтав сана пиртен! Мухтав сана, çутă Хĕвел! 
Сан ятупа паян çак пысăк ĕçе тытăнатпăр, сан ятупа паян çак юррăмăра 
юрлатпăр, сан ятупа паян çак кĕллĕмĕре тăватпăр. Эпир сан ăшшупа, 
хăватупа çак анлă Çĕрĕн ырлăхне куратпăр.

Вут сăвапĕсемпе кĕллисем
Вутра хăватлă вăй пуррине курса этем ăна майĕпен алла илсе пынă. Вăл 

савăнтарнă, инкек-синкек те кăтартнă. Ирĕксĕртен Вута, Вут амана, 
Вут ашшĕпе амăшне, Вут ачисене мухтама, ÿкĕте кĕртме, кĕлĕ-сăрман 
калама тивнĕ. Авăн вучахĕ умĕнче кĕлĕ каласа ирттернĕ.

Кĕлле хатĕрленсе кăмакара е вучах çинче виçĕ икерчĕ, хуратул çăнăхĕн- 
чен нимĕр пĕçернĕ. Вĕсене йывăç е тимĕр чашăк-тирĕкпе мар, тăм савăт- 
семпе тытнă.

Чÿкленĕ чухне мăчавăр çунакан кăвайта кашăкпа ăсса нимĕр, алăпа хуç- 
са пашалу татăкĕсем, çăмарта панă. Икерчĕсене вута пăрахнă: пĕрне -  
Вут ашшĕне, теприне -  Вут амана, виççĕмĕшне — Вут синкерне. Икерчĕ- 
сене пăрахмассерен «Вутна инçе ан яр, çу каçиччен, хĕл каçиччен чипер 
сыхласа усра! Этеме ырлăх-сывлăх пар!» тесе каланă. Ытти çимĕçсене панă 
чухне: «Вучĕ пур, ытти-мĕнĕ те пур-тăр. Çакна ĕçсе-çисе кайăр та лăплан- 
са пурăнăр», — тенĕ.



Хатĕрленĕ апат-çимĕçе ушкăнпа ларса çинĕ. Килте чухне «вут мимрине 
астивме» сĕтел хушшине кил хуçисĕр пуçне пилĕк, çичĕ, тăхăр çын лармалла 
пулнă.

Çимĕç юлашкисене вутра çунтарса янă хыççăн кăвайта шыв сапнă, «Вут, 
ясара ан кай!» тесе чÿк ĕçне вĕçленĕ.
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Вут ама, çырлах, ан пăрах, килĕм-çуртăм, ачам-пăчам сывлăхне пар!
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Эй, пĕсмĕлле, аминь, Турă! Ырă Вут ашшĕ, ырă Вут амăшĕ ырă вырăн- 
тах ларччăр. Ырă турă! Сыхласа упрасăнччĕ. Ырă Вут ама, ырă вырăнтах лар.
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Вутран-кăвартан сыхла! Ырă Вут ама, инкертен-синкертен сыхла! Ырă 
Вут ама, çурта тĕрĕс сыхла! Çырлах!..
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Çырлах! Ю рирен çичĕ сăмсаллă пашалупа мимĕр пĕçерсе вут мимри 
чÿклетĕп. Турă алли кĕске -  вăрăмлантăр, Вут алли вăрăм -  кĕскелтĕр. 
Ача-пăча выляса вут çине сурчĕ пулĕ, çавăнпа юрирен пикенсе чÿклетĕп. 
Çырлах, тытса ан хутла!
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Пĕсмĕлле, аминь, Турă, Вут амăш, Вут ашшĕ, хăй айăпĕпе пулчĕ пулĕ, 
çын курайманнипе пулчĕ пулĕ, Вут ашшĕ, Вут амăшĕ, ху никĕсне ху пух! 
Вут чĕлхи вĕретĕп, пĕсмĕлле, аминь, Турă! Ху çуртна ху ан йĕрт! Эй, 
пĕсмĕлле, аминь, Турă, тархасшăн хăтар.
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Ырă Вут ама, çырлах, килти Вут ама, юта ан кай, ырă Вут ама, çыр- 
лах, ют вута киле ан кĕрт, ырă Вут ама, çырлах.
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Вутна инçе ан яр, çу каçиччен чипер сыхласа усра, ырлăх-сывлăх пар, 
чипер усра. Вучĕ пур-тăр, мĕнĕ пур-тăр, çакна ĕçсе-çисе кайăр. Вут, яса- 
ра ан кай.
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Ырă Вут амăш, çырлахтăр. Ăшă кăмăлпа, тутлă чĕлхемпе, пĕтĕм çемьепе, 
ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа, выльăх-чĕрлĕхĕмпе, чăххăм-чĕппĕмпе, ырă 
шыв, Вут ашшĕ, ырлăх-сывлăх пар, каçар.

Ш ывпа ĕçнине, Аша, каçар, чир-чĕртен хăтар. Ырă шыва Вут ашшĕ 
çырлахтăр. Хĕн-асапне ан ятăр. Вутăш тупас кÿме! Ырă Вут ама, сана 
асăнатăп, ăшă кăмăлăмпа, тутлă чĕлхемпе, ырă Вут ама, ырă вырăнта



пултăр. Юта ан тух. Юта ан курт, мамăк минтер çинче пул. Çырлах, 
Аша, каçар.

Çырлахтăр. Ырă Вут амăшĕ, тĕтĕм шăршипе, Турра валемлĕ пултăр. 
Çырлахтăр. Ырă Вут ама, тытни-туни вырăнлă пултăр.
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Ырă Вут ама, сана асăнатăп, ăшă кăмăлăмпа, тутлă чĕлхемпе. Ырă Вут 
ама, ырă вырăнта пул, юта ан тух, юта ан кĕрт, мамăк минтер çинче 
пул. Çырлах, Аша, каçар.
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Килĕшпе Вута мимĕр парса чÿклетпĕр. Сывлăхне-кĕрлĕхне пар. Мĕнтен 
кĕлленĕ -  унтан пар! Хĕн-усал курасран, Вут амăш, Эсĕ упраса, Эсĕ 
çăл. Чÿк, çырлах!

Вут чÿкне вĕçлемелли кĕлĕ
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Çырлахтăр! Ырă Вут амăшĕ! Тĕтĕм шăршипе Турра валемлĕ пултăр.
Çырлахтăр! Ырă Вут ама! Тытни-туни вырăнлă пултăр.

Çил ашшĕ-амăшне чÿкленĕ чухне каламаллисем
Çил ашшĕ-амăшĕпе, çил ачисемпе çыхăннă сăвапсемпе кĕлĕсем йышлах 

мар. Вĕсем хаймак-хачмака, унтан юмахсене хăвăрт куçса пĕтнĕ. Тинĕсри, 
шыв çинчи çил-тăвăла каланисем чăвашсен сахал упранса юлнă.

Юр-пăр, пĕлĕт, сывлăм, тăвăл ырлăхĕпе шырлăхне хакланă чухне мал- 
тан Çиле, Çил ашшĕпе амăшне асăнаççĕ. Вĕсене тыр-пулпа çурт-йĕре тус- 
тармасса тилмĕреççĕ.

Н.С.Колесникова вĕрентÿçĕ (ЧР, Сĕнтĕрвăрри районĕ) «Авалхи сăмах- 
лăхпа вĕрентÿ ĕçĕнче усă курасси» тĕпчев ĕçĕнче (1989) Çил туррине Вай 
тесе палăртнă. «Вай питĕ вăйлă асар-писер çил-тăвăл кăларса усал-тĕсел- 
семпе хаяр вăйсене хирĕç тăнă». Чăваш чĕлхинче «вай» сăмах ячĕ «вай-хай» 
тесе тĕлĕннинче тĕл пулать. Вăл сăмахран «вай пÿрен», «хай пÿрен» сăмах- 
сем пулса кайнă.
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Эй, тăвăл Çил турри, санăн ятна асăнса хур пусрăмăр. Эсĕ тăвăл çил- 
не чар, тырра çĕмĕресрен чар, çурт-йĕрсене çĕмĕресрен чар. Эй, тăвăл 
Çил турри, çырлах, ан пăрах пире. Килекен çумăра аяккалла ан сирсе 
яр.

Эй, хăрăк Çил турри, çырлах. Сана та хур паратпăр. Эсĕ тырра-пулла 
типĕтсе ан ларт, юхан шыва ан типĕт, йывăç-курăка ан типĕт, çăлти 
шывсене чипер усра. Çырлах, хăрăк Çил турри, çырлах.

Эй, çумăр паракан Турă! Пирĕн çие çумăр çутăр, тырра-пулла лайăх 
ÿстер, çырма тăрăх шыв юхтар. Эпир çакăнтан йĕпенсе киле таврăнма 
пар. Сана асăнса хур пусрăмăр. Çырлах пире, çырлах, амăль.



Эй, тырра-пулла çитĕнтерекен, ана йăранне хурал тăракан Турă, çыр- 
лах, сана асăнса хур пусрăмăр. Уйри тырра-пулла лайăх шăварса çитĕн- 
тер, пур çĕре те милĕкпе сирпĕтсе сывлăм ÿкер, çырлах, Ана-йăран тур- 
ри, çырлах, амăль.

Эй, çÿлти Мăн Турă! Çырлах, вутран-кăвартан, шартан-чиртен сых- 
ласа тăр, çырлах. Çичĕ тĕслĕ тырра çичĕ кĕлете тултарма пар; кучĕ хăмăш 
пек, тăрри турпас пек пултăрччĕ. Ырă çумăрпа савăнтарса хĕпĕртеттер, 
хурăнташ-тантăшпа ĕçме-çиме пар, пур выльăхăм-чĕрлĕхĕме, ачам-пăча- 
ма тĕрĕс-тĕкел ту. Çырлахсам пире, çырлахсам пире, çырлах.

Тата авалхи чÿк тунă вырăнсем, эсир те ан çилленĕр, эпир пур çĕре те 
астумастпăр, эпир сире кунтах асăнатпăр, çырлах, амăль, çырлах, амăль.
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Чÿк, çырлах, ан пăрах, сана пуççапатпăр, витĕнетпĕр. Çил ашшĕне 
така паратпăр: пирĕн çине кирлĕшĕн кăна вĕрсе тăтăр. Çумăр паракан 
Çил амăшне хурпа чÿклетпĕр. Чÿк, çырлах, ан пăрах, эсĕ пире хĕн ан 
пар, çилпеле пĕрле тĕрлĕ усал чир таврашне илсе килсе вĕлерсе ан пĕтер, 
сана эпир хурпа чÿклетпĕр, акă сана хур çунатне паратпăр. Ку хур çуна- 
чĕпе пĕтĕм чир-чĕрсене аяккалла илсе кай. Чÿк, çырлах! Çил ашшĕпе 
амăшĕ, пире ан пăрахах. Пирĕн çичĕ тĕслĕ тырра-пулла çумăрпа, çил- 
тăвăлпа çаптарса, çĕмĕрсе кайма ан парах!

Çил калмакĕ
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Çил калмакне Киремет йывăçĕ умĕнче калаççĕ; алăсене çĕклесе, çÿлелле пăхса 

сывлăш çавăрса илеççĕ.
Аслă Киреметĕн таса чатăрĕ айĕнче çилпе хĕвел хаярĕсене чĕнсе ка- 

латăп. Итлĕр, пирĕн шухăша пĕлĕр, çырлахса пурăнăр.Тÿпе хуçипе тар- 
çи, çил лупанĕ, çил чупанĕ, çил çавранĕ, çил касанĕ, çил хăванĕ, çил 
сехмечĕ, çил ехвечĕ, çил шăрчĕ, çил пăшĕ, çил усалĕ, çил амакĕ, çил 
пулкки, çил хулкки, çил шăрчăкĕ, çил пăрчăкĕ, çил тăвăлĕ, çил хăвăлĕ, 
çил çаппи тата ытти хаярсем! Тÿпе тасалăхне юрăхсăра ан ярăр, çил хап- 
хине виçеллĕ уçса хупăр, тăвăлтан-пăртан систерсе тăрăр, хĕвелпе çумăр 
черетне ан пăтратăр. Сире паян виçĕ чăкăт паратăп. Çырлахăр.

Чăкăта йывăç çине çÿлерех хураççĕ, халăх «Çырлахăр!» тесе алăсене çĕклесе тарăн 
сывлать.

Шыва хисеплемелли сăмахсем
Чир-чĕрлĕ япаласене е вырăна вутпа çунтарса яраççĕ пулсан пурнăçри та- 

самарлăха чăваш шывпа çуса тасатать. Шыв — тасалăхпа сывлăх сĕткенĕ. 
Ăна вараланăшăн каçару ыйтаççĕ, таса та сиплĕ пулнăшăн тав тăваççĕ. Аслă 
шывсене пулă-сулă ÿстерсе панăшăн, кимĕ-карап çÿретнĕшĕн мухтаççĕ.

Авалхи йăласене упраса, чăвашсем туй хыççăн çĕнĕ çыннăн «шыв çулне» 
уçаççĕ, ялсенче «çумăр чÿкĕ» тăваççĕ, шывла выляççĕ. Ятарласа чÿк иртте- 
реççĕ, ăна «шыв нимĕрĕ» теççĕ. Шыв нимĕрне пашалупа çиеççĕ. Пĕчĕк чашăк 
çине хурса, çу куçĕ хывса, нимĕрпе пашалăва йăтса шыв хĕрне, çăлкуç пат- 
не иккĕн каяççĕ. Хирĕç пулакансене кашăкпа «шыв нимĕрĕ» сыптараççĕ.



Чир-чĕрпе çыхăннă, вутăш-путăш тытнă, путнă е хăранă йĕркепе ирт- 
терекен кĕлĕсенче çăкăртан тăхăр татăк касса шыва пăрахаççĕ. Шыва 
япала пăрахнă чухне сăлтавне тивĕçлĕ сăмах-сăрман калаççĕ.

Туй, сурхури, çăварни вăхăчĕсенче шыв вăййисемпе кĕллисем хĕлле сивĕ 
чухне те пулаççĕ.
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Эй, пĕсмĕлле! Ш ывра пурнакан ырă! Сана пуççапма килтĕм. Çырлах 
пире! Хĕле кĕрсен шыва типĕтсе ан яр; çăва тухсан туптенэ* тÿпеми 
шыв ан тултар!
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Çырлах, ырă тăрă шывăм! Эсĕ епле инкерлĕ-синкерлĕ пулсан та -  
çырлах! Выльăхсем анса шыв ĕçрĕç пуль, путса ларнă пулсан та тытса ан 
хутла. Ача-пăча шыва кĕрсе пăтратрĕç пуль, вĕсене усала ан хăвар.

Турăран ырлăх килтĕр. Шуйттантан ĕмĕтсĕр пултăр. Эпĕ ĕмĕтленни 
çиттĕр.
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Хĕрĕх те пĕр тĕслĕ шыв, эсĕ ан тыт, ÿслĕке ан ерт, карланкăна ан 
ыраттар, каçса çÿренĕ чухне ан хăрат, эсĕ те, Шыв папайĕ, шур сухаллă 
ватă, эсĕ те, Ш ыв асламăшĕ, шурă çÿçлĕ ват карчăк, эпир ăснă-тунă 
чухне ан хăратăр.
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Ырă Ш ыв амăшĕ, çырлах. Килĕшпе, ачам-пăчампа çырлах. Выльăхăм- 
чĕрлĕхĕмпе, Шыв амăшĕ, чÿк, çырлах. Ырă Ш ыв амăшĕ, хапăл ил.

168

Кил-йышăмпа, виçĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхĕмпе мимĕр паратăп, çырлах. 
Хамăр каçса çÿренĕ чухне те, выльăх-чĕрлĕх каçса çÿренĕ чухне те ан 
хăрат, ан сехĕрлентер, хăратса ан пăс, хăраса пăсăлнă пулсан тÿрлет. Шыв 
ашшĕ, амăшĕ, каçар пире. Шыв хĕрринче вăрçнă пулсан та, тепле пул- 
сан та пире каçар.
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Эй, кÿлĕ, кÿлĕ ашшĕ-амăшĕ, Турă, Турă ашшĕ-амăшĕ, киремет, кире- 
мет ашшĕ-амăшĕ, пурăр та çырлахăр пире, айван ывăл-хĕре; кил-çурта 
сыхлăр, выльăх-чĕрлĕхе усрăр, вут-кăвартан, шыв-шуртан хăтарăр. Çыр- 
лах, кÿлĕ, кÿлĕ ашшĕ-амăшĕ, çырлах!
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Кÿлĕ вăкăрĕ, кÿлле тытса тăракан, таса хире çитмĕл те çич тĕслĕ таса 
курăк çиме тухнă. Ăна вун ик мăйракаллă пăлан курнă та вун ик мăйра-

* Пĕтĕмпе.



кипе тĕкес тенĕ. Кÿлĕ вăкăрĕ ăна хăйне вун ик мăйракинчен çаклатса 
вун ик уй урлă ывăтса янă, вун ик татăк пулнă, кашни татăк вун ик пăт 
туртнă, пĕр татăкĕ кÿлле вун ик хутчен чÿк пама çитнĕ. Халь эпир сана, 
вун ик хутчен чÿк парса, вун ик хутчен çырлахтаратпăр. Эй, кÿлĕ, çыр- 
лах! Кÿлĕ ашшĕ вун ик пуçлă, вун ик пуçăн вун ик çăвар, кашни çăварĕнче 
вун икшер чĕлхе, кашни чĕлхе тăрринче вун икшер кÿлĕ, кашни кÿллинче 
вун икшер çăмарта выртать, кашни çăмарта ăшĕнче вун икшер чĕпĕ, 
кашни чĕппи вун икшер çунатлă. Эпир сана вун ик чÿк паратпăр. Çыр- 
лах, кÿлĕ, кÿлĕ ашшĕ, çырлах!

Кÿлĕ амăшĕ вун ик мăйракаллă; вун ик мăйрака тăрринче вун икĕ 
кÿлĕ. Вун ик кÿлĕре вун ик кайăк кăвакал вун ик саспа нартлатаççĕ. Эпир 
те сана, вун ик саспа кĕлтуса, вун ик хутчен çырлахтаратпăр. Çырлах, 
кÿлĕ амăшĕ, çырлах! Аминь.
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Эй, пĕсмĕлле, çырлах, асăнатпăр, витĕнетпĕр. Çак картлă-кĕртлĕ па- 
шалăва паратпăр. Эсĕ курайман кукăр-макăр хурăн вуттипе пĕçернĕ мимĕре 
паратпăр. Усалли шыв тĕпĕнче вырттăр, ырлăхĕ çак пирĕн чирлĕ çынна 
çиттĕр.
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Эй, ырă Шыв, Сернепие каçар. Ак сана пÿ вырăнне пÿ паратăп, сăн 
вырăнне сăн паратăп, шăмă-шакă вырăнне шăмă-шакă паратăп -  хĕн ан 
пар.
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Çак кÿлĕре хуçа пулса тăракан шыв пуçĕ, сана тархаслатăп: усă кур- 
малăхне пар мана, усă кăтарт. Çак кÿлĕсенчи пулăсене пурне те кунта 
хуса килсе пар. Сана эрехпе, кулачăпа чÿклетĕп, çырлах!
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Эй, пĕсмĕлле! Пÿлĕхрен ырлăх, этемрен сиплĕх, санран, Ш ывран, 
пурнăç çулĕ пултăр.

Çил алпасти, мул алпасти, вут алпасти, вутлă хаяр, вутлă сехмет, 
Ш ыв -  пирĕн пурнăç çулĕ. Эс çĕнтер йытă алпасне, кайăк алпасне, 
çил вупăрне, хĕвел вупăрне, вил кайăк вупăрне, укçа вупăрне, вутлă 
вупăра -  ырă Ш ыв, çĕнтер, тавăр, усал ан ту ывăлăма, хĕрĕме, кине, 
кĕрĕве, çурта, выльăха, хур-чăхха, ты р-пула, хурт-кайăка. Каçар, 
пĕсмĕлле, ан пăрах.

Шыв калмакĕ
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Киремет çăл куçĕ умĕнче калаççĕ; алăпа çăлкуç шывне илсе пит-куçа сăтăраççĕ.

Аслă Киреметĕн таса çăлкуçĕ умĕнче калатăп сире шыв калмакĕ. 
Итлĕр, пирĕн кăмăла пĕлĕр, çырлахса пурăнăр. Ш ыв хуçипе шыв тарçи, 
шыв лупанĕ, шыв чупанĕ, шыв çÿренĕ, шыв сикенĕ, шыв путанĕ, шыв



авранĕ, шыв усалĕ, шыв амакĕ, шыв ехвечĕ, шыв йытти, шыв кушакĕ, 
шыв сысни, шыв мăкри, шыв качи, шыв таки, шыв пулкки, шыв 
шăрчăкĕ, шыв таппи, шыв шуйттанĕ, шыв хытти, шыв хăлти, шыв ал- 
танĕ, шыв вутăшĕ, шыв куçĕ, шыв лайми, шыв тум хаярĕ, шыв тĕпчĕкĕ 
шыв кăшанĕ тата ытти хаярсем! Шыв сиплĕхне-хăватне этеме юрăхсăра 
ан кăларăр, шыв çинчи чĕрлĕхе инкек ан ярăр, шыври инкеке пĕрле 
пайлăпăр. Сире виçĕ йăвача паратăп. Çырлахăр.

Çĕре тав туни

Уçлăхри Çĕр тата унăн хăвачĕсем çинчен хывнă хайла-хачмак (мифсем- 
пе легендăсем, халапсем) Çĕре, Çĕр туррине анлă пĕлтерĕигпе каланă кĕлĕсенчен 
пулса кайнă.

^Ака-суха ĕçĕпе пурăнакан чăваш халăхĕн уй-хир ĕçĕпе çыхăннă кĕллисене 
«Еç кĕллисем» тата «Çăва тухнă йĕркепе ирттерекен уявсемпе чÿксем» 
пайсенче панă.
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Çĕр Турри, Çĕр Пÿлĕхçи, Çĕр Турă амăшĕ, Çĕр Турă çулĕ, Çĕр Пи- 
хампарĕ, Çĕр Хĕрлĕ çырĕ, Çĕр ашшĕ, Çĕр амăшĕ, Çĕр йышĕ, Çĕр сулу, 
Çĕр-шу кĕтен, Çĕр ними, Çĕр кăвапи, Çĕр укçи, Çĕр мăйăрĕ, Çĕр хи- 
рĕçĕ. Çырлахăр!

ÇУЛТИ ТĔНЧЕ ТУРРИСЕМПЕ 
ЫРРИСЕНЕ АСĂННИ

Турăсемпе ырăсене харкам сăвапсенче, кил-йыш кĕллисенче, ял-йышпа халăх 
чÿкĕсенче асăнаççĕ. Вĕсен тĕсĕсем пĕр пек мар. Кĕске те ансат сăвапсем, 
вăрăммăн каламалли кĕлĕсем пур. Кама чÿкленине, мĕн сăлтавпа пухăннине 
кура уйрăм турăсемпе ырăсене малтан асăнаççĕ. Паллăрах турăсене кирек 
хăш вăхăтра та ятран калама юрăхлă кĕлĕсем пур. Вăл кĕлĕсенче Турра, 
Турă Амăшне, Мăн Турра, Мăн Турă Амăшне; Пÿлĕхпе пÿлĕхçисене, Кепепе 
Пихампара, Хĕрлĕ çыра, Аша турра, Ашапатмана, Хăт, Ана, Атам турăсе- 
не, Тала турра, Турсулупа пирĕштисене чĕнсе каланисем тĕл пулаççĕ.

Турăсен ретĕнчех ырăсемпе несĕл пуçĕсем тăраççĕ. Çывăхра тата аякра 
выртан пысăк ырăсене, вĕсен ячĕллĕ киреметсене турăсемпе пĕрле чÿкленĕ 
чухне (аслă чÿксем тунă чухне) кĕлĕсен çаврисем вăтăр пиллĕк таран пу- 
лаççĕ. Вун пĕр вырăнта вăтăр виçĕ хуранпа апат пĕçернĕ чухне тăхăр вун 
тăхăр турра асăнаççĕ.

Кĕлĕ çаврисен йĕркисем (инемĕ) чÿке мĕн ретпе тунине кура йĕркеле- 
неççĕ. «Тыр-пулпа çыншăн» тата «Тур тавраш тасатас» ретсемпе тăва- 
кан чÿксен кĕллисем тĕп тата вăтăр пилĕк çум çаврасенчен тăраççĕ. Вĕсен- 
чен кашни пилĕкшер турăпа ырă, несĕлпе усал ятĕнчен тăнă чухне инемре 
çĕр сакăр вунă ят ытла пулса каять.

Ку пайри сăвапсемпе кĕлĕсене пÿртре Уша юпи умĕнче, вăй киллинче 
кунтăк умĕнче, тÿр киллинче е киреметре харкам пĕччен калама юрать. 
Вĕсене пысăк чÿксенче уйрăм та, ытти ретри турăсемпе пĕрле те ка- 
лаççĕ.



Аслă Турă йышне асăнмалли кĕлĕсем 

Уша юпи умĕнче калани
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Эй, Турă, çырлах! Мăн Турă, çырлах! Мăн Турă Амăшĕ, çырлах, Хĕрт- 
сурт, çырлах, Хĕрт-суртăн амăшĕ, çырлах! Пÿлĕхçи, çырлах, Пÿлĕхçĕ 
амăшĕ, çырлах! Хĕвел, çырлах, хĕвелпе пĕçертсе ан яр! Çурт çуратакан 
Турă амăшĕ, çурт варринче усра! Мул çуратакан Турă амăшĕ, вут-кăвар- 
тан çăлса пыр! Тырă-пулă çуратакан Турă, тырă-пулă хушшинче усра! Ту 
хĕрринчи вак-тĕвек турăсем, хута кĕрсе пырăр! Пихампар, хăв йыттуна 
чар! Ырă Хĕрт-сурт, çырлах!
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Пурнăçа вилĕмпе улăштарнă ваттисем! Асап тÿссен те парăнман ват- 
тисем! Пирĕнпе пĕрле савăнăр! Сирĕн ятăрсем халĕ пĕлĕт çинчи мух- 
тавлă Турăпа тан янăраççĕ, вĕсене эпир Турă умĕнче тăракансен речĕпе 
асăнатпăр. Сирĕн чунăрсем Сăт кÿминче пулччăр!

Эй, паттăр вилнисемпе чыслă пурăнакан чĕррисене пăхса тăракан Ху- 
рăç Турă! Пурăнакансене, пире, ваттисен шанăçне çителĕклĕ таран пар.

Эй, ырă кÿрекен çутă Турă! Вăрçă-харçă хирĕнче асаппа пуç хунă çын- 
нусем ял-йыш  асĕнче нихçан анса ларми çуттупа çуталса тăраççĕ! Вĕсен 
ĕçĕсемпе вĕсен ĕмĕчĕсене, вĕсен кĕллисене пире манмасса аса илтер. 
Пирĕн çылăхсене пĕтерсе тасалма пурсăмăра та вăй парса тăрсамччĕ.

Çак илемлĕ те чаруллă вăхăта пире эсĕ парнелесе панă, хăвăн ырă 
кăмăлупа ăна никам пиртен туртса илмессе сунăсăнччĕ, çĕршыва хÿтĕле- 
ме пирĕн чунăмăрсене çирĕплĕх парăсăнччĕ. Çак йывăр вăхăтра тĕрĕс 
ырăлăхна кăтартсамччĕ.

Чыс-мухтав сана, пирĕн Туррăмăр! Мухтав ĕмĕр-ĕмĕрех пирĕн паттăр 
выртансене!
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Ах, Тур, çырлах. Мăн Турă, Турă Амăшĕ, çырлах.Чипер килĕш-чунăм- 
па, ачам-пăчампа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе. Ах, Тур, çырлах, Турă Амăшĕ, 
çырлах. Çичĕ тĕслĕ тырра çичĕ кĕлете хума пар. Хăймалатса пыл тытма, 
çÿпçелетсе çу тытма пар. Ах, карта туррисем, çырлахăр. Выльăх-чĕрлĕхе 
тĕрĕс усрăрах. Пĕр вĕçĕ вакра пултăр, тепĕр вĕçĕ картара, уя акнă тырра- 
пулла лайăх çитĕнтер: кутне хăмăш пек, тăррине пăрçа пек. Çичĕ тĕслĕ 
тырра çичĕ кĕлете хума пар. Мăн Турă, Мăн Турă Амăшĕ, çырлах.
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Çырлах, Турă! Сана çĕнĕ хăпартупа асăнатăп, витĕнетĕп. Перекетне 
пар! Иксĕлми тивлетне пар! Кивĕ çине çĕнĕ хывмалла пултăр. Выçса ки- 
лекене тăрантармалăхне пар! Ш ăнса килекене ăшăтса ямалăхне пар! Панă 
çĕре ан палăрт, илнĕ çĕре ан иксĕлт. Перекетлĕхне пар, Турă! Тутлăхне 
пар! Аминь, çырлах!



Вăй киллинче каламалли
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Турă, çырлах, Турă, ан пăрах. Килпетлĕ чунпа тĕрĕс усра, таса усра, 

çын тăшманĕнчен сыхласа витсе усра, кивви çине çĕнĕ хума кала! Çын 
алăкĕнчен кăлар, çын килне ан яр! Ăçта кайнă-килнĕ чухне телейлĕ ту! 
Выльăх-чĕрлĕхĕме тĕрĕс-тĕкел усра! Пĕлĕшĕм-тантăшăма ан сивĕт, хаяр су- 
накана киле-çурта ан кĕрт! Çынсене памалăх, Турă, кала, çав çурта епле 
çуннă пек пурнăçа çутат, шыв юххи пек пурăнма пар! Киле-çурта укçа, 
çăмарта килсе чикесрен сыхла! Çĕр тытакан Турă, çут çанталăк тытакан 
Турă! Çырлах! Кил-çурт тытакан Турă! Çырлах! Карта хăчĕ, çырлах! Выльăх- 
сене тĕрĕс-тĕкел усра! Вăрман Турри, çырлах! Лашасене вăрăсем вăрласа 
каясран хăтар, вăрăсен нăхти чĕлпĕрсĕр пултăр, кашкăрĕсен куçĕ суккăр 
пултăр. Выльăхсене путенерен тĕк илме, кашкăртан çу илме, Турă, пар! Эй, 
Турă, çырлахсам, пире ан пăрахсам! Эпир те Турă ашшĕ-амăшне çапса пăрах- 
ман-çке! Пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ ту, кĕлет тулли тырă тума, Турă, кала. 
Ана Турри, çырлах! Хамăр анасенчен çынсем тырăсене кăкласа кайса лар- 
тасран хытă пăх, хăмăлĕ вăлта хулли пек пултăр, пуçĕ шит тăршшĕ пултăр.

Тÿр киллинче каламалли 
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Эй, çÿлти Турă! Эпир пĕтĕм çемйипе-раттипе санăн ятна хисеплесе, 

кăвакал пусса парне парса, санран тархасласа-тилмĕрсе ыйтатпăр: пирĕн 
çемье сыпăкран сыпăк ĕрчесе тăтăр, вĕсене пур инкекрен те хăтар тата 
мĕнпур тăшмансенчен, усалсенчен, чир-чĕртен, вут-кăвар тухассинчен, 
выçлăх пулассинчен сыхласа хăтар.

Тырă-пулă кĕр пулсан кĕлет тулли тултăр. Выльăх-чĕрлĕх ĕрчесе кар- 
тиш тулли пултăр. Мĕн пуçланă ĕçсенчен, мĕн тума тытăннă япаласен- 
чен, шухăшланă шухăшсенчен те пысăк телей пулса тăтăр.

Çак ыйтнисене эсĕ парассине сан çине шанса-ĕмĕтленсе тăрăпăр.

183
Тĕнчене чĕрĕлĕхпе тытса тăракан аслă Турă Амăшĕ! Хăвăн итлекен 

ачусене те, итлемен ачусене те пурнăç вĕçне çитичченех ан пăрахсамччĕ, 
вĕсене тĕрĕс ĕçпе пурăнса канлĕхре ватăлма парăсăнччĕ. Пĕр эсĕ анчах 
юрăхсăр утăмсенчен пăрса яма пултарăн, пĕр эсĕ анчах этем чунĕнче 
мĕн пуррине малтанах курса тăма пĕлетĕн... Эсĕ вĕрентнисенчен пă- 
рăнмасăр тăмалла пултăрччĕ. Мухтав та тав сана, хÿтлĕхĕмĕр, ÿкĕтлĕхĕмĕр 
аслă Турă Амăшĕ!
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Çырлах, Турă! Тутлă пашалупа, хуран пăттипе, çунатлă хурпалан, таса 

чĕремпе, лайăх кăмăлпа савса сана паратпăр парне, аминь, çырлах. Çичĕ 
тĕслĕ тыррăм-пуллăмпа Сан ятна асăнса акатпăр. Пар пире пĕр пĕрчĕ акса 
пин пĕрчĕ илмешкĕн. Тĕпне хăмăш пек, тăррине чакан пек, çăмарта хĕрли 
пек тутлăхне. Кĕлте тусан кĕлте перекетне пар. Çĕмел тусан çĕмел пере- 
кетне пар. Анкартине кĕртсен анкарти перекетне пар, авăна хурсан вут-



ран-кăвартан хăтар. Кĕлете кĕртсен виçĕ пайĕнчен пĕр пайне хурăнташ- 
ăрăвăмпа, пĕлĕш-тантăшпа, ыйткалакансемпе те çиме пар, Турă! Икĕ пай- 
не пÿлмере тытса тăма пар, Турă, аминь, çырлах! Виçĕ тĕслĕ выльăх- 
чĕрлĕхĕме виçĕ картара тытса тăма пар, пĕр вĕçĕ картара, тепĕр вĕçĕ шыв- 
ра пултăр. Кĕсре хыççăн тиха ертме пар, ĕне хыççăн пăру ертме пар, урай 
тулли путек пар, сак тулли ача-пăча пар, авăртнă çăнăх-кĕрпен перекетне 
пар, çиес чунăн сывлăхне пар, аминь, çырлах. Ултă ураллă хуртăма 
парăсăнччĕ, тытма йăваш тăвăсăнччĕ, пăхма пыллă тăвăсăнччĕ, касмăкпалан 
пыл тытма парăсăнччĕ, Эсĕ, Турă! Тÿре-шехер умне тăрсан тутлă чĕлхепе, 
ăшă питĕмпе лайăх калаçма парăсăнччĕ, эй, Турă! Хăрăк шалчаран, путлăх 
шывран, тайлăк кĕпертен, чикес çĕçĕрен, вăрă-хурахран, тискер кайăкран, 
вут-кăвартан эсĕ сыхласамччĕ, упрасамччĕ, Эсĕ, Турă, аминь, çырлах.
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Тав тăватăп, витĕнетĕп ăшă кăмăлпа, тутлă чĕлхемпе, лайăх пилĕмпе, 
чăн чунăмпа, чăн тĕрĕспе, Турă ятне мухтаса, Турă панă ăспа, патшан 
правтанĕпе*, атте-аннен пиллĕхĕпе, çанталăкăн ырăлăхĕпе чăн калатăп 
чăн сăмахпа чăн ятна мухтаса... Илтсем-и пирĕн сассăмăра хăвна аса илсе 
мухтаса каланă чухне, каçарсам-и пирĕн çылăхăмăра тархасласа, ÿкĕтле- 
се каланă чухне, хăтарсам-и пирĕн чунăмăра çĕр çинче асапланса, тарăх- 
са, тертленсе пурăннине? Пурте Санăн ачусем, пурте Санран ыйтатпăр.

Эй, Турă! Ху ырлăхна пар, ху ырлăхна вĕрент, ырлăхра пире усра. 
Тĕнче тытан усалтан хăтар, вутран-кăвартан, пăсташ-тăваш курайман 
этемрен, шывран-шуртан, курас инкекрен хăтар, тата тайлăк кĕпертен, 
путкăш шывран, касас пуртăран, чикес çĕçĕрен, вăрă-хурахран сыхла- 
самччĕ, упрасамччĕ. Аминь, çырлах.

Таса пирĕшти, эсĕ курăнми çунатупа пире хÿтĕле, тĕрĕслĕхпе тархас- 
ласа кĕлтăвакансене çывăрнă чух, шыв урлă каçнă чух, вăрманта пĕлми 
çулпа çÿренĕ чух -  мĕнпур аташнă ĕçсенчен упраса сыхла. Эпир, Туррăн 
мĕскĕн ачисем, тархасласа ыйтатпăр сыхла тесе. Туррăн çанталăкĕнче, 
патша çĕрĕнче, аттенĕн çуртĕнче тÿсĕмсĕр-чăтăмсăр ÿтпе, чарусăр чĕлхе- 
пе (пурăнатăп); кăмăл начар, ăсăм айван, чунăм çамрăк, самана йывăр, 
парăм нумай, тĕрлĕ тĕлте, тĕрлĕ вăхăтра çылăха кĕретпĕр, каçарăсăнччĕ 
йывăр нушаран çылăха кĕнине, эй, Турă! Эпир Санăн ачусем. Эсĕ çурат- 
масăр эпир пулман. Ху çуратнă чуна ху шелле, вĕрентсем пире лайăх ĕçе, 
парсам-и пире тÿсĕмлĕх аслă, хăватлă вăюпа. Турăран ырлăхли никам та 
çук. Вăл ырлăхлă ырлăх, пĕтĕм тĕнчере пĕр Турă анчах, хăй сăмахĕпе пĕчче- 
нех, нимсĕрех пултарать. Унтан кирлĕ ырлăх тухать, нуша та вăл хушнипе 
кирлĕшĕн тухать. Курас нуша вырăнлă. Килĕшпе, килĕш-вутăмпа, ачам- 
пăчампа савăнса, чăн Турра ĕненсе, ырăсене юратса тăратпăр. Çырлах, Турă!

Киремете пĕччен, кил-йышпа, халăхпа каламаллисем
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Çырлах, Турă. Мĕнпур хура халăхпа, мĕнпур ялпа, кил-йышпа, çак 
парнепе сана асăнатпăр, сан хÿттÿне пыратпăр. Çырлах!

* Ирĕкĕпе.
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Эй, канăçсăр чунăм, чунăм, мĕншĕн çав тери пăчăртанса ырататăн? Пур- 
нăçăм пĕтсе килет-им? Е кам та пулин ман кăмăла таптаса хурасшăн-ши?

Эй, Турă Амăшĕ! Эсĕ никам тума пултарайманнине тума пултарнă, 
эсĕ никам хăй ăшне вырнаçтарма пултарайманнине хăвăн кăкăру айне 
вырнаçтарма пултарнă, никам йăтса çÿрейменнине эсĕ ачаш аллусем çинче 
йăтса çÿренĕ, эсĕ пире пурнăç панă, кăкăрун сĕчĕпе тăрантарса ÿстернĕ.

Эй, аслă Турă Амăшĕ! М анăн кĕллĕме илтсемччĕ, ман умра çурăмпа 
çаврăнса тăмăсăнччĕ. Пăчăртанса ыратакан чунăма лăплантармалăхне пар, 
пÿлĕхĕмпе пирĕштийĕме манран ан пистер!

Ваттисен чÿклеме кĕлли
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Çырлах, ырă Турă, Турă Амăшĕ, çăкăрпа, мăн хуран пăтăпа, мăн пичке 
пуçласа, кил-йыш-чунăмпа, килĕм-вутăмпа, ачам-пăчампа тав туса пуççапатăп.

Çырлах, ырă Турă, Турă Амăшĕ, çырлах! Çырлах! Çырлах! Хурăнташăм- 
вăртахăмпа, ялăм-йышăмпа, кÿршĕ-аршăмпа тав туса пуççапатпăр. Çыр- 
лах, ырă Мăн Турă Амăшĕ, çырлах, Мăн Турă, çырлах! Çырлах! Çырлах! 
Уйра акнă тырри-пуллине тăрне пăрçа пек, кутне хăмăш пек, Турă, пар, 
ырă пар, ырлăх пар, пурлăх пар.

Çырлах, ырă Мăн Турă, çырлах! Çырлах! Çырлах! Уя тухсан уй хăтне 
пар, анкартине кĕрсен анкарти хăтне пар, киле кĕрсен кил хăтне пар, 
çырлах! Çырлах! Çырлах! Çичĕ тĕслĕ тырра-пулла çичĕ кĕлет хума пар, 
укçине хаймаласа тытма пар,

Çырлах, ырă Турă, турă Амăшĕ, çырлах! Çырлах! Çырлах! Виçĕ тĕслĕ 
выльăха-чĕрлĕхе виçĕ картана хупма пар, пĕр вĕçĕ картара, пĕр вĕçĕ вакă- 
ра, тÿлеттер*, хунаттар, тĕк пĕрчинчен тÿлеттер, хунаттар.

Çырлах, ырă Мăн Турă Амăшĕ, çырлах! Çырлах! Çырлах! Хăт, Хăт 
амăшĕ, пăхса усра, çырлах! Мăн Турă, Турă Амăшĕ, çырлах! Çырлах! 
Çырлах! Хăрпан, Хăрпан амăшĕ, ан хăрт, ан йĕрт, çырлах! Çырлах! Çыр- 
лах! Çилтен-тăвăлтан, шăширен-шăрчăкран, вăйлă вут-кăвартан, чиртен- 
чĕртен, шартан-шĕртен, мĕн килес инкекрен, курайман тăшмантан, Ырă 
Мăн Турă, çăл, çырлах, пăхса усра пире. Çырлах, Турă! Астивмешкĕн 
асăнатпăр, çырлах, ырă кĕтесри Турă! Эсĕ Туррăн тăлмачи, эс пирĕншĕн 
Турă умĕнче Турра тархасла. Сана -  шерпет, пире -  йÿççĕш.

Ырă Мăн Турă, пиллесе пар пире ĕçме-çиме. Эй, Турă, çырлах! Тата 
хамăрăн аслă патшамăра тасалăх, сывлăх пар, ырă вăй-сывлăх пар, пат- 
шалăхне тытса тăма вăй-хăват пар, патшалăх хушшинче çураçу тăтăр. Эй, 
Турă, çырлах! Пирĕншĕн каякан салтаксене тасалăх-сывлăх патăр, киле- 
çурта Турă çавăртăр, ырă Турă, çырлах! Çырлах! Çырлах!
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Эй, Турă, эй, Пÿлĕхçĕ, эй, Турă Амăшĕ, ырăсем! Сире асăнатăп, 
витĕнетĕп, тав тăватăп, пуççапатăп, пуç сывлăхне, чун канлĕхне пар, 
Турă; уя тухсан уйра сывлăх пар; киле килсен килте сывлăх пар; пĕр

* Ĕрчеттер.



пĕрчĕ аксассăн пин пĕрчĕ пар, хăмăш пек хăмăлне пар, чакан пек тăрри- 
не пар, тăррине тутă пар, тĕпне питĕ пар, анкарти тулли капанне пар, 
йĕтем тулли кăшăлне пар, пÿлмелетсе тыррине пар, хывмалатса мулне 
пар, чун çумне чун хуш, мул çумне мул хуш, алăк патне кĕрÿ пар, 
тĕпеле кин пар, шăнса килекене ăшăтмашкăн пар, выçса килекене тăран- 
тармалăх пар; кÿлес лашама, сăвас ĕнеме, çăмне илес сурăхăма, пур 
усракан выльăхăма сывлăх пар, çилĕнчен-тăвăлĕнчен, вутĕнчен-кăварĕнчен, 
курайман тăшманĕнчен, килес синкертен Турă сиртĕр. Аминь, çырлах.
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Çырлах, Турă! Çак çын кил-йышпе ачи-пăчине, выльăх-чĕрлĕхне сывă 
усра. Çĕнĕ тырă шерпечĕпе асăнатпăр: шерпечĕ -  Сана, йÿççĕшĕ -  пире. 
Вун ик кăшăллă пичкине вун ик талăк ĕçме пара пар. Пĕçернĕ çăкрине 
перекетне-ушлăхне пар, пиçнĕ яшкине тутине кÿрсе пар. Кĕр акса хăварнă 
тыррине çур калчинче савăнтар, çур акнă тыррине çу савăнтарса пар, 
пучаха ларнă чух вĕри-шарĕнчен, çилĕ-тăвăлĕнчен, пăрлă çумăрĕнчен Эсĕ 
упра, Турă. Иртсе каякан ăшă çумăрне тăхтаса пар. Йывăр-хаяртан, кайăк- 
кĕшĕкрен, усал хурт-кăпшанкăран, усал куçĕнчен Эсĕ упра, Турă, тăрри- 
не пар чакан пек, кутне пар хăмăш пек. Еçлеме вăхăт çитсен кил-йыш- 
па, ачам-пăчампа вырма каçалăк умне тăрсан малалла пăхсан тырринчен 
савăнтар; калла пăхсан тĕмĕнчен савăнтар. Тĕмне пуçтарса çĕмел тусан 
кутран çĕмел пар. Кĕлтине анкартине кĕртсен çичĕ тĕслĕ тыррине çичĕ 
ĕрет капана лартма пар; капан тăррине улăхса капан салатнă чух капан 
перекетне пар; авăн çумне чĕркесен чипер типĕтсе илме пар; вут-кăвар- 
тан, çил-тăвăлтан Эсĕ упра, Турă. Сарăм сарсан ылтăн пек шĕкĕлчесе 
илме пар, вăйлă çумăрĕнчен Эсĕ упра, Турă. Тыррине йĕтем çинче пуç- 
тарсан тÿлек çилпе сăвăрса илме пар, сăвăрса лартнă кăшăлне савăнтарса 
пара пар, çичĕ тĕслĕ тыррăма çичĕ ампар тултарма пар, кивĕ çине çĕнĕ 
хывма пар. Арман авăртма кайсан чипер авăртса тавăрма пар; авăртса 
тавăрнă çăнăхне перекетне пар. Виçĕ тĕслĕ выльăхăма виçĕ карта хупма 
пар, пăхĕнчен самăртма пар, тĕк пĕрчинчен хунатса пар. Мăклă чул хуш- 
шинчине, ултă ураллă кайăкне, кăларса пар. Валем пек çÿлтен вĕçсе пы- 
раканне те вăрăм чăрăш тăррине сăрма пар, ама çумне ама ертсе пар, 
çăвăр çумне çăвăр хушса пар, пĕр вĕçĕ мартара кĕрлетĕр, пĕр вĕçĕ чечек- 
ре сĕрлетĕр. Ырă хăнасене чыс тума каткалатса пылне тытма пар, çÿпçе- 
летсе çăвне тытма пар.

Эй, Аслă Турă, Аслă Пÿлĕх, эсĕ кăтартнă йăлапала Сана асăнатпăр, 
сана витĕнетпĕр; çÿлти-çĕртипеле, çут тĕнчене тытакан Турă, эпир сана 
асăнатпăр, пуççапатпăр.

Эй, тĕнчене тытса тăракан Турă, каçар пире. Эпир Сана асăнатпăр, 
пуççапатпăр, çылăхли пур, çылăхсăрри пур, пĕлни пур, пĕлменни пур, 
каçар пире, Турă. Усал аллине ан пар пире, Турă, хаяр сута ан кÿрт пире, 
ĕмĕрхи асапран çăл пире, Турă. Çак çут тĕнчере ырă çынсем, ятлă çын- 
сем, чинлă çынсем пур, çавсем кĕлтунипе те пулин каçар пире, Турă. Çав 
пирĕншĕН кĕлтăвакан çынсемшĕн сана пуççапатпăр, каçар пире, Турă.

Ырă тÿре, патша Турă, Сана асăнатпăр, сана пуççапатпăр, çак çĕр çинчи 
тĕнчере пĕтĕм халăха пăхса тăракан патшашăн, унăн çумĕнчи аслă ятлă 
çынсемшĕн тата çак эпир пурнакан çĕре-шыва шыраса тупакансемшĕн, 
авалхи ватă çынсемшĕн асăнса тата кĕлтăватпăр. Çав ватă çынсемшĕн



пире пехил парса хăварнăшăн асăнатпăр, çăтмахра, ырă вырăнта пулччăр, 
йывăр тăприсем çăмăл пулччăр, выртнă вырăнĕсем мамăк пулччăр, чунĕ- 
сем Турă умĕнче ырлăхра пулччăр пире пехил парса хăварнăшăн; тата 
вĕсем те пире пур усалтан-хаяртан сыхласа тăччăр, эпир асăнатпăр, пуç- 
çапатпăр, эсир пирĕншĕн кĕлтăвăр; ытла калаçнă сăмахран эсир каçарăр, 
пÿкле вилĕмрен Эсир сыхлăр, пирĕн суя сăмах чăн пултăр, чăн сăмах 
Турра ырлăхлă пултăр, каçар пире, Турă.

Эй, ырă пирĕштисем, чун сыхлакансем, пĕв сыхлаканнисем, эсир 
пиртен усала сирĕр, эсир пире пур усала-тĕселе хăваламашкăн, хăрат- 
машкăн святой хăват парăр. Çилтен-тăвăлтан, тулăх шывран, вутран-кăвар- 
тан эсир сыхлăр, пур сиентен-сурантан, йывăр хуйхăран эсир сыхлăр. 
Яла-йыша, пур халăха çут тĕнчери ырă çынсен пехиллĕхĕпеле, пурне те 
сыхла, каçар пире, Турă. Пĕлни пур, пĕлменни пур, çитни пур, çитмен- 
ни пур, каçар пире, Турă. Çак çут тĕнчере куçсăрри пур, хăлхасăрри пур, 
алăсăр-урасăрри пур, ытти чирпе асапланаканнисем пур, çавсем Турра 
кĕлтунипе, çавсен телейĕпеле çĕкле пире, çав асапланакансене, Турă, 
тÿсĕм пар.

Эй, Турă, уя тухнă ака çăмăл пултăр, янаварсене хăватне пар, Турă; 
янаварсем туртнă çĕре акнă тырă-пулă пултăр, тутă пултăр, тĕпĕ питĕ 
пултăр, тĕпĕ хăмăш пек пултăр, тăрри чакан пек пултăр, пĕр пĕрчĕ акнă 
çĕре пин пĕрчĕ пултăр; панă çĕрте ан палăртăр, илнĕ çĕртен ан иксĕлтĕр, 
парас парăмран, илес тулăхран парса илмешкĕн ырă ăс-хакăл пар, юсми 
юлми пил пар, йăнăшми чĕлхе пар пире, Турă. Акнă тырă хирте тĕрĕс 
лартăр, хир илемĕ килтĕр, тĕнчене савăнтартăр, пур ватти-çамрăкки- 
мĕнĕпелен çавна курса кĕлтуччăр, Каçхи сулхăнтан, ирхи тăмран, пур 
çилтен-тăвăлтан сыхла, Турă.

Эй, Турă, пурте Сан çумĕнчисем, тĕнчене тытса пулăшса тăраканни- 
сем, аçа-çиçĕм тытаканнисем, святой пророксем, асăнатпăр, сыхлăр пире.

Эй, святойсем, эсир пирĕншĕн кĕлтăвăр Турра, эпир çылăха кĕнине 
пирĕштисем пĕлеççĕ, тульккă каçар пире, Турă. Эсĕ, Турă, каçармасăр 
кам каçарĕ ху çуратнă чунна. Усал аллине ан пар пире, эпир Сана асă- 
натпăр, сан çине шанса тăратпăр. Пире Эсĕ усрамасăр кам усрать, пурте 
Санăн аллăнта, çÿлти-çĕртипеле, вутри-шыврипеле Санăн аллăнта. Сан- 
тан иртекенни нимĕн те çук. Сантан хăватли, Сантан ырă кăмăлли çук, 
Сантан пуçне урăххи ырлăх кăтартаканни никам та çук. Эпир Сана тар- 
хаслатпăр, каçар пире, Турă, айвансене.
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1. Турра йăлăнатăп, кĕлтăватăп ăшă кăмăлпа, тутлă чĕлхемпе ачам- 
пăчамшăн, выльăхăм-чĕрлĕхĕмшĕн, çуртри чунăмшăн çырлахтăр Ырă Турă!

2. Пÿлĕхçе ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа, ăшă кăмăлăмпа, тутлă 
чĕлхемпе, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе асăнатăп!

3. Çуртри аслă кĕлĕ амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа, ăшă 
кăмăлăмпа, тутлă чĕлхемпе, выльăх-чĕрлĕхĕмпе асăнатăп!

4. Аслă кĕлĕ! Ачам-пăчампа, Выльăх-чĕрлĕхĕмпе... (Кашни Турăшăн çав 
кĕллех каланă.)

5. Çуртри вăталăх кĕлĕ амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
6. Вăталăх кĕлĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
7. Çуртри кĕçĕн кĕлĕ амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...



8. Кĕçĕн кĕлĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
9. Ш ыв çинчи аслă кĕлĕ амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
10. Шыв çинчи аслă кĕлĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
11. Ш ыв çинчи вăталăх кĕлĕ амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
12. Ш ыв çинчи вăталăх кĕлĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
13. Шыв çинчи кĕçĕн кĕлĕ амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чÿнăмпа...
14. Шыв çинчи кĕçĕн кĕлĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
15. Ял çинчи аслă кĕлĕ амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
16. Ял çинчи аслă кĕлĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
17. Ял çинчи вăталăх кĕлĕ амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
18. Ял çинчи вăталăх кĕлĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
19. Ял çинчи кĕçĕн кĕлĕ амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
20. Ял çинчи кĕçĕн кĕлĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
21. Çул çинчи аслă кĕлĕ амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
22. Çул çинчи аслă кĕлĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
23. Çул çинчи вăталăх кĕлĕ амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
24. Çул çинчи вăталăх кĕлĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
25. Çул çинчи кĕçĕн кĕлĕ амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
26. Çул çинчи кĕçĕн кĕлĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
27. Çÿлти аслă ырă амăшĕ! Ачам-пăчампа çуртри чунăмпа...
28. Çÿлти аслă ырă! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
29. Çÿлти вăталăх ырă амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
30. Çÿлти вăталăх ырă! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
31. Çÿлти кĕçĕн ырă амăшĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
32. Çÿлти кĕçĕн ырă! Ачам-пăчампа çуртри чунăмпа...
33. Иртсе пыракан кĕлĕ амăшĕ! Ачам-пăчампа,. çуртри чунăмпа...
34. Выляса пыракан кĕлĕ! Ачам-пăчампа, çуртри чунăмпа...
35. Вĕçĕ\ Мăн Турă! Тĕнче пултарнă, çуратнă, ÿстернĕ Аслă Турă! Турă 

умĕнче тăран хăватсем! Çÿлти, Çĕр çинчи, халăхри, çÿлти ырăсем! Килĕм- 
йышăмпа, ялăм-йышăмпа, халăхпа калатăп: çырлахăр! Асăнатăп Сана, 
Аслă Турă! Çырлахăр, Турă умĕнче тăрансем! Тына пăрупа асăнатпăр чунпа 
сире хисеп туса!
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Мăн Турă, çырлах! Мăн Турă Амăшĕ, çырлах! Мăн Турă умĕнчи, çыр- 
лах! Пÿлĕхçĕ, çырлах! Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, çырлах! Пихампар, çырлах! Кепе, 
çырлах! М ăн ырă, çырлах! Çут çанталăк тытан, çырлах! Турă Амăшĕ, çыр- 
лах! Çут çанталăк тытан Пÿлĕхçĕ, çырлах! Çут çанталăк тытан Пÿлĕхçĕ 
Амăшĕ, çырлах! Çут çанталăк тытан Кепе, çырлах! Çĕршыв тытан, çыр- 
лах! Çĕршыв тытан Пÿлĕхçĕ, çырлах! Çĕршыв тытан Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, 
çырлах! Çĕршыв тытан Кепе, çырлах! Хĕвел, çырлах! Уйăх, çырлах! Çут 
çÿлте выртан, çырлах! Çут çÿлте выртан Турă Амăшĕ, çырлах! Çут çÿлте 
выртан Пÿлĕхçĕ, çырлах! Чун çуратан Пÿлĕхçĕ, чун пÿрен Пÿлĕхçĕ, чун 
пÿрен Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, Çĕр Пÿлĕхçи, Çĕр Пÿлĕхçи Амăшĕ, Турă-Пÿлĕхçĕ, 
çырлах! Çут çÿлте выртан Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, çырлах! Чÿк, çырлах! Тивлет 
Атăл вăрринчен, Сăр вăрринчен, тинĕс тĕпĕнчен çавăрса кил! Карта тул- 
ли выльăх пар! Тыр-пула перекет пар! Илнĕ çĕртен ан иксĕлт! Панă çĕр- 
тен ан палăрт! Çын пăскăнчине ан кĕрт. Усала ан пар! Чипер выляса- 
кулса пурăнмашкăн пар! Чÿк, çырлах!
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Эй, Мăн Турă, Мăн Турă Амăшĕ, çырлах, эпир мĕн ыйтнине илт, 
тепĕр çак вăхăтчен чипер, таса пурăнмалла ту, курайман тăшмансенчен, 
вут-кăвартан чипер пăхса усра.

Эй, пĕлĕтпе çĕре пултаракан Турă, эпир сана ачамăр-пăчамăрпа пуç- 
çапатпăр, сана асăнса çĕнĕ тырăран пĕр пысăк хуран пăтă çакрăмăр, пирĕн 
кĕллĕмĕре илт, çак алла илнĕ тырра-пулла чипер çисе пурăнмалла ту, 
çынна панă çĕртен ан палăртăр, илнĕ çĕртен ан иксĕлтĕр. Сана пур ачамăр- 
пăчамăрпа пуççапатпăр, пирĕн кĕллĕмĕре илт, эпир кĕнекеллĕ çынсем 
мар, пĕлни пулĕ, пĕлменни пулĕ, çырлах.

194
Аслă Турă! Пуçламан çавра çăкăрпа, пуçламан тулли пичке сăрапа, 

пуçламан чара пылпа асăнатпăр.
Сан ятупа кĕмĕл çурта çутатпăр, Сан ятупа алтăрпа сăра лартатпăр, 

Сан ятупа пăтă çине çу яратпăр, кăвак тÿпе çине пăхса ыйтатпăр: «Пирĕн 
йыша пурăнма сывлăх пар. Ÿссе пыма хушса пар, выльăх-чĕрлĕх пар, 
тыр-пул пар, кил-йыш а килĕшÿпе нăкăлăх пар, пирĕн сăмаха илтсе çĕр 
çине тирпейлĕхпе ăнăç пар...

Хура халăхпа ĕçлекен ĕçе ăнтарса пымалăхне пар, пĕрне тепĕринпе 
сыпăнтарса пар, тунă утăмăн ÿсĕмĕ пултăр, ĕçленĕ ĕçĕн пайти курăнтăр. 
Пирĕн сăмаха илтсе çĕр çине тирпейлĕхпе ăнăç яр...

Аслă та ырă Турă! Тупа ту пĕрлешмен çĕрсенчи усалсене, хирпе хир 
татăлман вырăнсенчи тĕселсене пирĕн умран сирсе пыр, хапсăнакана 
хакăр тăрне ларт, таптакана тапă айне ларт, çунтаракана çунăк айне 
ларт.

Хура халăхăн синкер-синкеке сирсе пыма вăйпа хăват пултăр!
Пирĕн сăмаха илтсе çĕр çине тирпейпе ăнăç яр...
Аслă та ырă Турă! Хăвăн çÿлти пĕлĕтри тĕтреллĕ сывлăмна аялалла 

антар та çĕр çинчи тусанлă тĕтрене ху патна çÿлелле илсе тасат, икĕ 
тĕтре хушшинче кашласа ларакан тыр-пула ÿсме лăпкă çил, таса çумăр, 
ăшă пайăрки пар та шăркаланма, тытăнса тулма пар. Этем тавринчи тĕнче- 
не сывлăмлă тĕтрепе хĕвеллĕ кун пар!

Аслă та ырă Турă! Хăвăн çÿлти пĕлĕтри хĕвеллĕ сывлăмна аялалла 
антар та çĕр çинчи тусанлă пĕлĕте çÿлелле илсе тасат. Икĕ тĕтре хуш- 
шинче çÿрекен виçĕ тĕрлĕ выльăх-чĕрлĕхе -  ĕнесемпе лашасене, сурăх- 
путеке, кайăк-кĕш ĕке вăй парса йыш ĕрчетме пулăш, вĕсен витисемпе 
йăвисене канăç пар та йышне пысăклат, ш ывпа вутран, çăмăрпа 
тăвăлран упра...

Аслă та ырă Турă! Этем ывăл-хĕрне çулçă пăш ăлтатнине, чĕкеç 
чĕвĕлтетнине илтме пар. Сăрт-ту анлăшне кăтарт этеме, шыв-шур анлăш- 
не кăтарт этеме, хĕвел пайăрки пек выляса-кулса çитĕнме пар этем ул- 
хĕрне.

Уйăх кулса çутатнă чухне, хĕвел йăлкăшса ăшăтнă чухне, тыр-пул са- 
рăлса хăпарнă чухне, чĕрлĕх-чунлăх ĕрченĕ чухне этем йышне те хум 
пек, кĕмĕл пек, çулçă пек сарăлса пымаллине пар. Этем ĕçĕ-пуçĕ пурнăç 
тума кайтăр, алли-ури ырă ĕçре пиçĕхтĕр, шăмми-шакки ташăра вылянтăр. 
Аслă Турă! Тата мĕн кирлĕ этем ул-хĕрне?

Аслă та ырă Турă! Каçар та савăнса пурăнмине пар пирĕн халăха».



Турă кĕнекинчи ÿкĕт

195
-  Эй, хура халăх! Киремет тăвĕсем çине пуçăрсене çĕклесе пăхăр та 

Турă каланине тимлесе итлĕр. Вăл çапла калать:
-  Сирĕн таса сăртсем, сирĕн таса çĕрсем, сирĕн таса шывсем таптан- 

са юлĕç.
Сирĕн улăхсем, сирĕн васансем, вăрманти таса вырăнăрсем, хĕвел 

лартнă юпăрсем, салам калак айне хунă кĕнекĕрсем çĕмĕрĕлсе пĕтĕç.
Хĕçсемпе сире сулса ярĕç, сăнăсемпе сире тĕллесе перĕç те çыннăр- 

сене йĕрĕхсем умне сĕтĕрсе пăрахĕç.
Эпĕр хамăра упрассине пĕлимарăмăр, эпĕр хамăршăн тăма пĕли- 

марăмăр, эпĕр тĕрĕс ĕмпÿсене суйлама пĕлимарăмăр. Пĕрре те пĕрре ват- 
тисен сăмахне итлесе тытма пĕлимарăмăр.

Ç авăнш ăн асап хуранне анса лартăмăр, çавăнш ăн кил тĕллисĕр 
юлтăмăр, йăх сумсăрне тухрăмăр.

Пирĕн чÿк картисенче ирсĕр япаласем сапаланса выртаççĕ, пирĕн 
таса юпасене ватса çунтараççĕ.

Эсрел пуçĕ туса тултарнă ирсĕр шухăшсемпе усал ĕçсемшĕн асап çиттĕр 
тенĕ. Вĕсем хăйсен пуçне хăйсем çийĕç.

Аякрисене чĕрĕ юлнисем хăваласа кăларĕç, çывăхрисене çĕнĕрен 
чĕрĕлнисем пăшăхласа ярĕç. Вĕсем хăйсене хăйсем чараймасăр тамăк 
шăтăкне анса ÿксе кĕлерсе выртĕç.

Пирĕн киремете пушă хăварас терĕç. Çĕнĕ киреметсем ÿссе ларччăр. 
Пирĕн хирсене хăйăр тусанĕпе хуплас терĕç. Çĕнĕ анасем пахча пек ешерсе 
ларччăр.

Вĕсем ирсĕр ĕçсем турĕç. Вĕсене çавăншăн Аçа çапĕ. Вĕсене çавăншăн 
Ама тытĕ. Вĕсем Турă сăмахне пăсса пуçĕсене çухатрĕç, чунĕсене сутрĕç, 
çăткăн куçĕсене пылчăкпа вараларĕç, кукăр аллисене юнпа вараларĕç.

Чĕрĕ юлнисене калатăп! Çĕр тăрăх саланса кайсассăн та пирĕн хăтăмсен 
юлнă тĕпчĕмĕсене халăх хушшине тавăрас пулать, пăхса çын тăвас пу- 
лать, пулнине каласа ăнлантарас пулать.

Хăтăлса юлайманнисене тыткăна илсе кайсассăн та хамăр çĕршыва ман- 
ма юрамасть. Ш ывпа-çилпе салам ярас пулать. Çич çул иртиччен салам 
хыпарне кĕтĕпĕр. Çичĕ çулне хыпар тума тÿс пултăр. Кив киремете ма- 
нăçа хăварма юрамĕ.

Турă кĕнекинче каланă:
-  Сехтетпе сехмет синкерĕ халăхăн пĕрререн пĕрре. Ытти синкерсене 

халăх çĕнтерĕ.
Ку йывăр синкере чăтса ирттерме, нушана сирсе яма, ваттисен умĕнче 

чуна тасатма, ватта-вĕтте упрама хушсă хăварнă пире. Ваттисен сăмахне 
тытасах пулать. Хамăр йĕркене тытасах пулать. Пирĕн урăхла çул çук. Урăх 
çулпа утакан куçĕ çине тухат тухнă. Икке пăхакана шур илĕ.

Уйрисем утран пĕтрĕç, хиртисем хĕçрен пĕтрĕç. Хуларисене мур татса кайрĕ.
Пире чăтлăх вăрман упратăр, пире тарăн вар тăрантартăр.
Упракана Турă упрать. Вăл çапла калать:
-  Сирĕн таса сăртсем тасах юлĕç, сирĕн таса çĕрсем тасах пулĕç, 

сирĕн таса шывсем тасах юхĕç.
Паттăр пуçа хĕç витмĕ. Паттăр чуна мур илмĕ.
Паттăр арсене мухтав калар, паттăр амасене мухтав калар!



Ÿкĕтлĕ тупа

196
Эй, Турă! Чарусăр ачусене чараймасăр çĕр çине хурлăх янине кур- 

мастăн-им эсĕ? Çакă вăхăт иирĕншĕн хура вăхăт пулчĕ, çакă çул пирĕншĕн 
синкерлĕ çул пулчĕ, çакă кун пирĕншĕн хуйхăллă кун пулчĕ. Çак хурлăхиă 
сехетре куççуль витĕр сана ÿкĕтлемелле пулчĕ! Сана ÿпкелеме тивĕçлĕ 
мар эпир, анчах тĕрĕсмарлăха чăтса тăма та вăй-хал çук текех!

Тĕкмесемпе хÿмесем урлă тĕтĕмпе тĕтре каçрĕ, ялсемпе хуласем урлă 
хура тăшман каçрĕ, чунсемпе чĕресем витĕр вилĕм асапĕ тухрĕ.

Çилпе тăвăл, вутпа кăвар, хĕçпе пуртă пирĕн тăвансен пуçĕсене çапса 
çурчĕ, пирĕн пурнăçа татрĕ...

Эй, Аслă Туррăмăр! Çак асап, пирĕн пуç çине санăн çулăмлă çилĕ 
тĕрĕс мар анчĕ. Ылтăнпа кĕмĕле каçăхса хапсăнакан çынсем çине ярас 
чухне ăна хура халăх çине ятăн, тĕк тăмалăх çĕрте хур кăтартатăн!

Йăваш кăмăлпа Турă кĕнекине пăхса пурăнакансене пĕтерсе эсĕ çĕр 
çинчи тĕрĕслĕхе аркатрăн, пирĕн шерт сăмахне ниме те хумарăн!

Çĕре иштерсе пирĕн пурнăçа илтĕн, шыва хĕретсе пирĕн чунсене илтĕн, 
халăха вĕлерсе ĕмĕте татрăн. Пирĕн çирĕпе çапла тĕрĕслеме турăн-и Эсĕ, 
шанса тăнă Аслă Турă?

Хамăртан кулса калаçнине илте тăма çук, таса çынсене асаплантарнине 
пăха тăма çук, пирĕн пурлăхпа мухтанса çÿрекенсене кура тăма çук. Эпир 
мĕн тăвассине Эсĕ пĕлсе тăр. Усала усалпа тавăрни пирĕн сăвап пултăр.

Çутă Хĕвел пире пăрахмĕ. Аслă Турă, эсĕ хура тăшманран хăтăлма тĕрек 
парса тăрăн. Пирĕн хаярлăх мăшкăлтан хăрушăрах пулĕ, хĕсĕрлесе çÿре- 
кенсен пуçĕ çине тавăру ÿкĕ. Хĕвел çаврăнĕ, çул çаврăнĕ, пирĕн ĕмĕт 
çаврăнĕ. Эпир чăтăпăр. Эпир чăтăпăр. Эпир чăтăпăр!

Пÿлĕхпе пÿлĕхçисене каланисем
Пÿлĕх -  çÿлти ретри чи хисеплĕ Турă, Турă мăшăрĕ, тĕнче чĕрлĕхне чун 

паракан хăват. Вăл каланисене Кене турăпа Пихампар турă итлеççĕ, халăх 
патне çитерсе халăхран килекен хыпара Пÿлĕхпе Турра пĕлтерсе тăраççĕ.

Пÿлĕхĕн хăйĕн йышлă пулăшаканĕсем -  пÿлĕхçисем пур. Пÿлĕхçисем çĕр 
çинче çынсем хушшинчех çÿреççĕ. Вĕсем кирек хăçан та этеме ырă тăваççĕ.

Кĕлĕсенче «Пÿлĕх», «Пÿлĕхçĕ» сăмахсене пĕр пĕлтерĕшпех каланă тĕслĕхсем 
нумай.
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Эй, Пÿлĕхçĕ! Пире тепĕр çак вăхăта çитиччен усра, килнĕ шухăшсене 
астутарса, усалтан-чиртен витсе сыхласа тăр. Аминь, çырлах. Пÿлĕхçĕ, ан 
пăрах, Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, сывлăх пар. Мăн Пÿлĕхçĕ, Мăн Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, 
чун çуратан Пÿлĕхçĕ, чун пÿрен Пÿлĕхçĕ, чун пÿрен Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, Çĕр 
Пÿлĕхçи, Çĕр Пÿлĕхçи Амăшĕ, Турă Пÿлĕхçĕ! Сирĕн умра пуçа таятпăр.
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Пÿлĕхçĕ, Пÿлĕхçĕ Амăшĕ! Эпир паянхи кун ачам-пăчамсемпе, пĕтĕм 

кил-йыш чунпа хĕпĕртесе, савăнса сана асăнса, тав туса тулли пичĕке 
пуçлатпăр.



Эй, Мăн Турă, Мăн Турă Амăшĕ, Пÿлĕхçĕ, Пÿлĕхçĕ Амăшĕ! Пире илт- 
се çырлах пире. Пĕтĕм кил-йыш чунпа, выльăх-чĕрлĕхсемпе савăнса, ырă 
курса пурăнмалла ту пире. Çурт çумне çурт хушма, мул çумне мул хуш- 
ма, чун çумне чун хушма, кил-йышĕпех тĕрĕс-тĕкел пурăнмалла ту пире. 
Картари выльăх-чĕрлĕхсене ĕрчесе хунамалла ту: вĕсене шăварма кайнă 
чух пĕр вĕçĕ килти картара, тепĕр вĕçĕ шыв хĕрринче çырмара татти- 
сыпписĕр пулччăр, хыççăн-хыççăн утчăр. Уя-хире тухнă чух вун сухапа, 
вун ик сÿрепе тухмалла ту пире.

Эй, Пÿлĕхçĕ, итле пире. Пирĕн кĕлле хапăл ту! Хирте ĕçлени виреллĕ*, 
килте ĕçлени килĕшÿллĕ, пур ĕç те вы рăнлăпултăр, уйри тырă лайăх 
пултăр: хăмăлĕ хăмăш пек, тăррийĕ пăрçа пек. Ĕçлеме те канлĕ пултăр.
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Эй, çÿлти Турă, Пÿлĕхçĕ! Акă Ху пултарнă çыннусем сан умăнта пу- 
çĕсене тайса тăраççĕ, сана тархасласа ырлăх кĕтеççĕ. Ху пире хĕрхенех, 
ху пире каçарах, пирĕн енне тÿртĕн ан тăрах!

Санран пур чунлă япаласем те хăраса-чĕтресе тăраççĕ. Пурте эсĕ ырлăх 
парасса кĕтеççĕ.

Эй, çÿлти Турă! Эсĕ пĕлĕте ху аллăнта тытса тăратăн. Унтан çĕр çине, 
çĕр пичĕ енне çумăр çутаратăн.

Эй, Турă, пĕлĕт пиртен мĕн чуль [инçе] çĕрте тăрать; санран пит тĕлĕнмел- 
ле. Акă чÿк кÿретпĕр Сана, Турă, ху пултарнă выльăх-чĕрлĕхрен. Пирĕн çине 
хĕрхенсе пăх, пирĕн кĕлле илт. Пире вутран-кăвартан сыхла, чир-чĕр ерес- 
рен, пур инкек-синкекрен, хĕç-пăшалтан сыхла. Çĕр çине Ху ырлăхна яр: 
Çĕр питне ÿсекен япалапа тултар: этем валли тырă-пулă, выльăх валли курăк- 
çимĕç ÿстер. Пур тĕрлĕ усал çил-тăвăла, пăр çăвакан пĕлĕтсене пиртен сир- 
се яр. Хурт-кăпшанкăран, ют халăхран, сасартăк килес вилĕмрен сыхла пире. 
Пур çĕлен-калтаран, пур тискер кайăк-кĕшĕкрен сыхла пире, Турă.

Кепе турра панисем
Кепе турă çинчен Д.Месарош Чĕмпĕр енчи Улхашра тĕплĕ ыйтса çырса 

илнĕ. Вăл ăна пĕлĕтсемпе çĕр хушшинчи (Çÿлтипе Çутă тĕнчери) хăват 
тесе палăртатъ. Кепе хушнисене п и р ĕ ш т и с е м  пурнăçлаççĕ, хăй вăл Турă- 
па Пÿлĕх кăмăлне итлет. Халăхра: «Кепе -  анне, ăна кÿрентерме юра- 
мастъ», — тесе калаççĕ.

Д. Месарош «кепе» сăмах çармăсла «пĕлĕт, тÿпе» тенине палăртать 
тесе хăварнă. Чăвашсен Кепи грексен Геба туррине аса илтерет.

Аслă Кепене хур кĕлли
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Кил-йышпа Кепене хур кĕлли тăватпăр. Таса Турă, çырлах. Кепе амăшне 

пĕр пăтă парап, çырлах. Икĕ Кепе умĕнче çÿрекен ырра пĕр юсман, чÿк, 
çырлах. Кепене хур кĕлли тăвап. Йывăр сăмах хыçĕнчен таса Кепене 
килĕшпе хур кĕлли тăвап. Чун татса юн тăкатăп, Кепене хур кĕлли тăватăп.

* Тупăшлă.



Ырă чÿкĕм, çырлах. Таса Кепене -  хурăм, çырлах! Кепе Амăшне -  
пăттăм, çырлах. Кепе умĕнчен килекен ырра юсман тата Кепе чÿкĕм, 
çырлах! Кепе туррăн Амăшĕ, пулăш та пар. Чипер хун кайăкне* пуçтарса 
пулăшса пар мана, Кепе турă Амăш!

Пихампар ырă ячĕ халăх хушшинче анлă сарăлнă. Вăл çĕр çинчи чĕрчун- 
сене, вылъăх-чĕрлĕхе, тискер кайăксене пурне те упраса пурăнатъ. Хаяр 
кашкăрсемпе арăслансем, шакалсемпе тигрсем, барссемпе çÿлевĕçсем унран 
хăраççĕ, каланине итлеççĕ. Пихампар халăха та хăй хÿттинче тытатъ.

Вăл Турăпа Пÿлĕх умĕнче Кепепе юнашар тăратъ. Перс чĕлхинче «пей- 
гамбар» сăмах «пророк», «таса вăй» тенине пĕлтерет.

Д.Месарош, Н.И.Ашмарин тата ытти тĕпчевçĕсем Пихампар пĕлтерĕш- 
не анлă ăнлантарса панă. Д.Месарош çырса илнĕ тĕслĕх («Пихампар! Иыт- 
туна чар! Вылъăх-чĕрлĕхе ан пăстар!» тени) каярахпа чăваш халăхĕ хуш - 
шинче çунатлă сăмах пулса кайнă, çапла халълĕнех сăвва-юрра кĕрсе юлнă.

Ырă турă Пихампар! Сана эпир ăшă сăмахпа чĕнетпĕр! Хăвăн тукмак 
хÿрÿсене ирĕке ан яр, аллăнта тыт! Тархасшăн! Ыйтатпăр! Сана ырă 
кăмăлпа асăнатпăр! Çăкăрпа-тăварпа чÿклетпĕр! Çырлах!

Пихампара чыслани
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Аша турра кĕлтуни, Пихампара пуççапни
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-  Аша турă, Пихампар! 
Хĕвел тухать хĕрелсе -  
Çакă симĕс курăка,
Çавă ешĕл вăрмана 
Ачашласа ÿстерет.
Акă шурă чечеке 
Хĕвел илем сăн кÿрет. 
Аша турă, Пихампар! 
Çĕр кăвапи касакан 
Эсир Аслă турăсем,
Çакă ăшă хĕвел пек 
Чĕрĕ чуна юратса,
Пăхăр эсир ăшăтса. 
Çĕре-шыва, халăха 
И нкек-синкек тивесрен, 
Кăмăл хуçăк пуласран 
Хăвăр аслă хÿтлĕхре 
Пăхса усрăр ырлăхпа. 
Атăл шывĕ тăрăшĕ,
Çакă халăх пурнăçĕ 
Тÿлек юхăм юхăнтăр.

Курнă тĕлĕк çав каçах 
Мĕн курнипе ирттĕрех. 
Аша турă, çырлахсам, 
Ватăличчен пурăнма, 
Тÿшек çинче вилмешкĕн, 
Аша турă, пÿрсемччĕ. 
Юман йăвăç йĕкелĕ 
Çĕре ÿксе шăтать те 
Иăхран йăха сарăлса 
Вăрман пулать ĕмĕрте. 
Пире пăхан Пихампар, 
Эсĕ пире çавнашкал 
Упрасамччĕ ĕрчеме -  
Тĕрĕс-тĕкел пурăнса 
Йăх-тĕпĕ юлтăр хунаса. 
Йĕри-тавра çĕршывра 
Çакă хура тăпраран 
Çăкăр туса çиекен 
Халăх ăру ĕрчесе 
Ĕмĕр-ĕмĕр пурăнтăр.

* Пыл хурчйсене.



Хĕрлĕ Çыра панă кĕлĕ
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Хĕрлĕ Çыр! Каçар пире! Хĕрлĕ Çыр амăшĕ, каçар пире.

Ан (Ана), Анахăт турăсене ыйтни
Ан (Ана), Анахăт (Хăт) турăсен ячĕсем авалхи аккадсен Ану, Анту, шу- 

мерсен Ан-Ана, «Авестăри» Анахит, Скандинави халăхĕсен Ан-Анар турри- 
сен ячĕсене çывăх, пĕлтерĕшĕсемпе пĕр евĕрлех.

Ан турă -  çÿлти, пĕлĕтри Турă ячĕ, уçлăх алăкне тытса тăраканĕ. Вăл 
çумăр, тĕтре, юр, пăр ямалли йĕркене асăрхатъ.

Анахăтпа А н а -  çĕр,тыр-пул,çимĕç,пулăх туррисем. Ку турăсен ячĕсене 
ака-суха, ĕççи, вырма кĕллисенче асăнаççĕ, вăй-халпа ăнăçу ыйтаççĕ.

Ана вăйне илни
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Аиа, пире хăват пар! Пилĕк-çурăма сипĕ пар! Ана, пире ирĕк пар! 
(Çĕр çине выртса йăваланаççĕ.) Ана, пире вăйна пар, пилĕке питтине, 
çурлана шăлне пар! Ана çĕклеме вăй-хал яр!

Тĕкки-акки ăшне кĕтĕр, тырри-пулли кĕлете кĕтĕр. Пÿлме тулли тырă 
пултăр, киле килсен телей пултăр!

Хăрпан кĕлли
Хăрпан -  ватă Турă,Пÿлĕх ашшĕ,Хăт турă мăнукĕ. Ана пысăк чÿксенче 

е Хор чÿкĕнче асăнаççĕ. Турă ячĕ «курбан» (парне, жертва) сăмахран пулнă 
теççĕ. Сăмах пулăвне Хăр, Пан турăсен уйрăм ячĕсем пуррине кура урăхла 
та ăнлантарма юратъ. Хор, Пан турăсем авалхи Египет, Треци хайла- 
лăхĕнчех пур. Вĕсем чăваш кĕллисене сĕм авалах кĕрсе юлнă теме пулать.

Хăрпана Кепе, Пихампар, Пÿлĕх речĕпе калаççĕ. Така параççĕ.
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Çырлах, Хăрпан! Сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, тав тăватпăр, пуççа- 
патпăр. Çĕре ан хăрт, шыва ан типĕт. Тырра-пулла ан типĕт, выльăх- 
чĕрлĕхе ан вĕтет. Сана çул çаврăнăçпе, карта тĕспе, хура халăхпа асă- 
натпăр. Çырлах, Хăрпан! Савса панине савса ил!

Пÿртен (Пÿртем), Пуртал
Пÿртенпе Пуртал турăсен пĕлтерĕшĕ чакса пынăçемĕн вĕсене чир-чĕр 

яракан усал-тĕсел пек палăртма пуçланă. Авалхи пĕлтерĕшĕпе вĕсем çÿлти 
ретри пĕртăван хăватсем шутланнă, чÿкленĕ чухне вĕсене така тата ытти 
çимĕç панă.

Сĕрен пăрахнă чухне ятарласа вунă-вун икĕ кил пĕрле «Пÿртен сăри» 
вĕретнĕ, сикекен чир-чĕр ан сарăлтăр тесе кил-çурта çуса, тĕтĕрсе



тасатнă. Вара Пурталпа Пÿртене тав туса ăсатнă. Ăсатаканĕ — сĕрен 
халăхĕ валли апат-çимĕç пухакан ушкăн. Вĕсене кил хуçи пĕр икерчĕ, пĕр 
кукăлъ, виçĕ çăмарта паратъ те Пÿртене, Пуртала, вĕсен амăшне чÿклесе 
тав тума ыйтатъ.
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Пÿртен, Пÿртен амăшĕ, Пÿртен тăванĕсем! Эсир пире, Пÿртен чир 
пулккисемпе Пуртал чир пулккисем, хăвăр час вăрçнипелен час-часах 
килсе аптăрататăр... Çак икерчĕ-кукăльпе, çăмартасемпе хăвăр килĕрсен- 
че кунĕн, лăпкăн лăпланса пурăнăрах!

Пÿртен Амăшĕ! Çак ял-йыша чипер, лайăх çураçтарса лăпкă усра, çыр- 
лах пире. Эсĕ Пÿртентен аслă, эсĕ Пурталран аслă.

Вĕсем эсĕ ирĕк панипе пирĕн пата килеççĕ. Эсĕ вĕсене чĕрлĕх вăйĕпе 
чарса тăр!

Хăтăм (Хыт чÿк)
Н.И.Ашмарин, А.К.Салмин тĕпчевçĕсем «Хăтăм» вăйне усал-тĕсел йышне 

кĕртнĕ, ăна «хыт» (затвердетъ, застыть) сăмахран пулнă пулĕ тенĕ. Ахăртнех, 
Турă ячĕ «Хăт», «хăтлă» пĕлтерĕшлĕ. Ахалълĕн пулсан ăна чÿклесе хаклă 
парнесем панă пулмĕччĕç.

Хăтăм çынсене, вылъăх-чĕрлĕхе, тыр-пула витĕм кÿрет, ÿсме, аталанма, пиçсе 
çитме пулăшать. Çÿлти ретри турăсене панă пекех, Хăтăма чÿк уйăхĕнче 
вăкăр-такапа, сăрапа, тĕрлĕ çимĕçпе чÿклеççĕ, апата çул ютине хываççĕ. Çакă 
ку хăвата пысăка хунине кăтартатъ. Хăтăм кĕллине хĕрарăм калатъ.

Шăм-шак хытнине чарас тесе кĕлĕ тунă чухне ятарласа çичĕ çул чул 
айĕнче пусăрăнтарса упранă çăнăх, хăмла, салат çыххипе усă кураççĕ. Çав 
виçĕ тĕрлĕ пулăхран тунă им-çамран çичĕ сыпăкри тăван — салтака каяс 
йĕкĕт е качча каяс хĕр — пĕчĕккĕн-пĕчĕккĕн юсман хатĕрленĕ, сăра тунă. 
Сăрине ĕçнĕ хыççăн юсмансене ыратакан ÿт çумне çыхса çавăрмалла пулнă.
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Хăтăма хăтласа хытă чÿк турăмăр. Авалтан йăлине тытрăмăр, сăрине 
вĕретрĕмĕр, юсманне çăртăмăр, кĕллине итлерĕмĕр.

Ыратни тÿрленĕ-ха, Хăтăм пăрахмĕ.

Кĕлилен
Кĕлшен -  таса вырăнсемпе çыхăннă ырă ятран чÿк панине пăхсан вăл 

Турă умĕнче тăракан хăватсен ретне кĕрет, «тытан», «уçан», «хупан» 
ретĕнчен çÿлерех тăратъ. Кĕлилен ячĕ, ахăртнех, «кĕлĕ илекен» тенинчен 
пулса кайнă. Кĕлилене чÿкленĕ чухне çунатлă кайăк, хур-кăвакал, панă.

Чÿк тунă чухне таса вырăнсен -  аслă, вăта, кĕçĕн киреметсенчи кĕли- 
ленсемпе вĕсен амăшĕсене ятарлăн палăртса асăннă.
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Çĕртен пулнă -  çĕр пулĕ, кĕлен тăпри вăл пулĕ...
Мăн кĕлĕ, мăн кĕлилен, учук тунă çĕрти мăн кĕлилен, вăталăх учук



тунă çĕрти кĕлилен, кĕçĕн учук тунă çĕрти кĕлилен, кĕлĕ амăшĕ, учук 
тунă çĕрти турри, учук тунă çĕрти йĕрĕх, çырлахăр!

Турă, çырлах! Кĕлилен, çырлах! Кĕлли-чÿкки каçартăр, вилли-чĕрри 
çырлахтăр!

Питтури кĕлли
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Çырлах, Питтури, Аслă кĕлĕ. Сана çамçатса çам илетпĕр. Сана килĕшпе 
пуççапатпăр, витĕнетпĕр, тасалăхне-сывлăхне пар. Акă Сана ăшă сăрапа 
пуççапатпăр. Вăл çичĕ тырă-пулăн сĕчĕ, вăл шерпет, çырлах пире. Кунĕн- 
çĕрĕн выльăх-чĕрлĕхĕмпе санăн уру айĕнче çÿретпĕр, санăн таврашра 
ĕçлетпĕр. Эпир айван ывăлĕ-хĕрĕ, кама тивмен, ху валеçсе пар, ачăна- 
пăчăна чар, йыттусене пирĕн выльăхсем патне ан яр. Çырлах, Питтури 
киремет, çырлах, Аслă кĕлĕ! Эпир, этем ывăлĕ-хĕрĕ, санне ăçтан пурне 
те пĕлсе çитерес, мĕн çырлахманнине ху çырлахтар. Амĕн, çырлах, амĕн, 
çырлах, амĕн, çырлах.

Атам ырă кĕлли
Чистай уесĕнчи Сĕнчелре (Тутарстан) 1889 çулта Никифор Павлов вĕре- 

некен çырса илнĕ «Усал вăрăннă йĕркепе тумалли кĕлĕсем» инемĕн 5—6-мĕш 
вырăнĕсенче «Атам турра, Атам турă амăшне, Атам пÿлĕхçине, Атам упраç- 
çине, сыхчине тата ытти ырăсене» пуç таймаллине кăтартса хăварнă.

Д.Месарош, Н.И.Ашмарин ку сăмах пĕлтерĕшне уçса паман, ăна араб 
чĕлхинчен илнĕ пулĕ тесе шутланă.

Сăмахĕ, тĕрĕссипе, вырăнти юхан шыв, ял тата çын ячĕпе çыхăннă. Ту- 
тарстанри Этемшÿ (Атам шу) ялĕн киремечĕ Атам шывĕ хĕрринче. Несĕл 
пуçĕ Атам (ытларах чух ăна Адам тесе çыраççĕ) хăватлă ертÿçĕ шутланнă.

Авалрах ăна Валем хуçа, Чура паттăр, Сăкăт вăйпут ретнех лартнă, 
ятран киреметре асăннă.

Тутарстанри чăваш мăчавăрĕсем Атам ырра халĕ те чÿк параççĕ.
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Атам турă, Атам турă амăшĕ; Атам пÿлĕхçĕ, Атам пÿлĕхçĕ амăшĕ; Атам 
тăваççи, Атам тăваççи амăшĕ!

Туманнине туса пар, тунине туса пар, палăртнине тума çул кăтартса 
пар... Хаяр тăшманран, вăрă-хурахран, тискер ĕсел-тĕселрен хăтарса тăр... 
Хăвăн халăхна çак çĕршыврах пурăнмалла туса тăр...

Атам упраççи, Атам упраççи амăшĕ; Чун сыхчи амăшĕ, Чун сыхчи, 
Чун упран ырă амăшĕ, Чун упран ырă!

Катăлни çумне хушса пар, çуралмаллине çуратма пулăш, çитĕнмел- 
лине çитĕнме пулăш... Халăха чăмăртанса пурăнмаллине кăтарт!

Сана асăнса шурă така паратпăр. Йышăн. Мухтав! Мухтав! Мухтав!

Турă Талана асăнни
Кĕлĕсенче «Турă Тала» ячĕ тĕл пулать. Ăна Д.Месарош, Н.И.Ашмарин 

асăрханă, кĕнекесене кĕртнĕ. Вĕсем «тала» сăмах араб чĕлхинчен кĕнĕ тесе



шутлаççĕ. Хальхи чăваш чĕлхинче «тала» сăмах пĕлтерĕшĕуçăмлă мар. «Турă 
тала» сăмах хăйĕн пулăмĕпе «Турă сулу», «кĕлĕ илен» йышши сăмахсене 
çывăх тенĕ шухăш та пур.

«Тала» сăмаха Çĕпĕрти Тала юхан шыв ячĕпе çыхăнтарни кăсăк.
Кемĕр облаçĕнчи Прокопьевск районĕнчи Михалкка ятлă чăваш ялĕнче 

пурăнакан пенсионер, Кемĕрти чăваш педагогика техникумĕнчен вĕренсе тух- 
нăранпа чăваш чĕлхипе литературине вĕрентнĕ Андреев учителъ «тала» сăмах 
кĕлĕсене Капăршу, Кĕнер, Упа тата Енепе Мăрас шывĕсем хĕрринчи чăваш 
ялĕсене тăшман килсе тустарса кайнă хыççăн кĕнĕ тесе калатъ. Тăшман 
çарĕсемпе хытă çапăçнă хыççăн чăвашсен Тала шывĕ хĕрринчен сапаланса 
кайма тивнĕ. Хстĕ çав вырăнсенче Чăвашьел, Чăвашпай, Шурчак, Сар Чăмăш, 
Эршу (Йăршу), Тури Тус ялĕсем пур. Вăл ялсенче Тала вырханĕ çинчен кала- 
нине 30-мĕш çулсенчех çырса илнĕ.

Çĕпĕр вăрманĕнче пурăнакан ватă чалтунсем «Кивĕ Тала», «Турă Тала» 
киремечĕсене пуççапма çÿрени çинчен XX  ĕмĕр вĕçĕнче те ватă çынсем кала- 
кала панă!

Турă Тала -  несĕл киремечĕн ячĕ. Ăна Тала паттăр е несĕл пуçĕн ячĕпе 
панă.
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Турă Тала амăшĕ, Турă Тала; Турă хаяр амăшĕ, Турă хаяр; Вăрçăллă 
хаяр амăшĕ, Вăрçăллă хаяр!

Вăрăçса пынă йĕркепе çырлах! Вăрăçса пуç хунă йĕркепе пирĕнтен 
вăкăр йышăн. Вăхăтсăр юнпа вилнисен чунĕсем Çÿлти патшалăхра пулччăр, 
çăтмахра çÿреччĕр! Чунĕсем ăрăсăн-тăрăсăн çÿреччĕр! Çитмĕл çичĕ сыпăк- 
ран çак çĕр çине килсе пуççапма чĕнсе илĕр! Таса çĕр, йышăн!

ÇУТ ТĔНЧЕ ТУРРИ-ЫРРИНЕ ПУÇÇАПМАЛЛИ 
КĔЛĔСЕМ 

Киремете кĕлленисем
«Киремет» сăмах темиçе пĕлтерĕшлĕ. Çирĕпленнĕ пĕлтерĕшĕсем иккĕ: 

1) Киремет -  Мăн Туррăн аслă ывăлĕ. Ашшĕне итлеменшĕн ăна çĕр çине 
пăрахнă та хаяр турă пулса кайнă. Турă хушнисене çĕр çинче пурнăçласа 
тăрать. Хăйне хисепленине, чÿкленине юрататъ. 2) Киремет — турăсемпе 
калаçмалли, чÿклемелли таса вырăн. Киреметре йывăç, çÿллĕ вырăн, керем 
çурчĕ, çăлкуç, вучах пулмалла.

Киремет вырăнĕсем виçĕ тĕрлĕ: аслă киремет -  йышлă халăхпа пысăк 
кĕлĕсем тумалли вырăн; вăта киремет -  ял-ял халăхĕпе пухăнмалли; кĕçĕн 
киремет — уйрăм ялăн е пысăк урамăн киремечĕ е тÿр киллийĕ. Кĕçĕнрех 
киреметсем хăйсен ямахатĕнчи Аслă киремете пăхăнса тăраççĕ. Аякри çĕр- 
сенчи кивĕ киреметсем хăйсен çак ямахатĕнчех шутланнă, унта çулталăкра 
пĕрре çитсе килнĕ.

Урăх вырăна куçса кайсан та чăвашсем малтанхи ял вырăнне (кивĕ ки- 
ремете) манăçа хăварман. Халапсемпе кĕлĕсенче Çĕпĕрти чăваш киремечĕ- 
сен ячĕсем упранса юлнă. Кемĕр облаçĕнчи Тала тата Терĕш киремечĕсем, 
Тюменъ облаçĕнче Тĕмен (Тюменъ) тата аслă Тĕмен (Тобольск) кĕллисем 
(Ашм., XIII, 282) пулнă.



Ырă киреметсенчен инçе мар пĕр-пĕр чăтлăх, ушах çырма-çатраллă вы- 
рăнта эсремет (хаяр киремет) пулать. Унта тухатмăшсем сулусемпе ыл- 
хансене çын курман чухне тĕттĕм вăхăтра вăрттăн ирттернĕ.

Чÿк киремечĕсен йăлисемпе йĕркисем кăткăс. Кашни чÿкĕн хăйĕн çирĕп- 
леннĕ инемĕ тата мешехи пур. Вĕсене мăчавăрсем тытса пынă, вĕсемех 
кĕлĕ-сăрман каланă.

Ку сыпăкра Киремет турра тата киремет картине хăйне харкаммăн е 
кил-йышпа каланă кĕлĕсен тĕслĕхĕсене панă.
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Мăн киремет, çырлах! Мăн киремет амăш, çырлах! Мăн киремет умĕн- 
чи, çырлах! Мăн киремет пÿлĕхçи, çырлах! Мăн киремет пучи, çырлах! 
Мăн киремет хаяр, çырлах! Мăн киремет типери, çырлах! Сенкере ан 
пар. Типшар ан пар! Хĕн-хурлăх ан пар! Чир-чĕр ан пар! Чипер усра! 
Выляса-кулса вылямашкăн пар! Чÿк, çырлах!
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Кил-йыш чунăмпа, ачам-пăчампа, çичĕ тĕслĕ тыррăм-пуллăмпа, виçĕ 
тĕслĕ выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе! Усал ан ту, çырлах! Усала аякка сир, ырра 
хирĕç ту! Çырлах пирĕншĕн! Сана паратăп кĕмĕл нухрат, çырлах! Ш ыв- 
ран-шуртан, вутран-кăвартан çырлах! Килес инкекрен çăл, усал ан ту!

Çут кÿлте выртан Ырă, çырлах! Сĕт пек, шыв пек тасат! Çырлах! Сана 
çăмăл пултăр!

Çырлах, Пихампар! Сана паратăп юсман, шерпет. Усал ан ту! Хăвăн 
йыттусене чар, ирĕке ан яр! Çырлах!

Кепери выртакан Турă, çырлах! Усал ан ту! Урхамах лаша Сана па- 
ратăп. Çырлах!
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Эй, Сĕмĕле*, Киремет ашшĕ, çырлах!
Сана асăнатпăр, Сана витĕнетпĕр, Сана пуççапатпăр, çырлах. Сана 

çитмĕл те çичĕ тĕслĕ тырăпа пуççапатпăр, пĕрер вăкăр паратпăр, пĕр 
пăтавкка юсман паратпăр! Çырлах, ан çиллен, хĕн кăтартса ан усра. Мĕн 
панине ĕç те çи, урăх нимĕн те памалли çук, çырлах.

Сана асăнатпăр, Сана витĕнетпĕр, ачă-пăчăна чар, вĕсем те пире ан 
асаплантарччăр. М ĕн панинчен вĕсене те валеçсе пар.

Сырлан киремечĕ, Хуракĕсрери киремет, Саланчăкри киремет, Тăлăп 
ăшĕнчи киремет, пурăр та çырлахăр, пиртен урăх ан ыйтăр. Кама мĕн 
кирлине аçăвăртан ыйтăр, эпир ăна сирĕн тÿпĕре патăмăр.

Эй, Сĕмĕле, çырлах, Сана асăнатпăр, Сана витĕнетпĕр, тепĕр çак 
вăхăтчен пиртен урăх ан ыйт ĕнтĕ, мĕн панипе çитĕ.
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Эй, пĕсмĕлле, Киремет, çырлах, Сана пĕтĕм халăхпа пуççапатпăр, 
Сана витĕнетпĕр, Сана асăнатпăр, çырлах... Сана пашалупа, пĕр хуран

* Киреметсен ашшĕ, малтан асăнаççĕ.



пăтăпа асăнатпăр, çырлах... Пнре ан çиллен, хĕн кăтартса ан усра, мĕн 
ыйтнине пар пире, сана мĕн чухлĕ вăй çитнине паратпăр, ĕç те çи, урăх 
нимĕн те пама пĕлместпĕр, чÿк, çырлах... Сана пуççапатпăр, Сана асăнса 
витĕнетпĕр, ачу-пăчуна чарса тăр, вĕсем пире ан аптăратчăр, эпир сана 
мĕн панине вĕсене те валеçсе пар.

Йĕкĕр чуллă, аçаллă-амаллă киремет, Карăш пÿрчĕ киремет, Уй пуçĕ 
киремет. Алăк умĕ киремет, Кивĕ çурчĕ киремет, пурăр та çырлахăр, 
пиртен ытлашшине ан ыйтăр, мĕн кирлине аçăвăртан ыйтăр, эпир ăна 
сирĕн валли те патăмăр.

Эй, пĕсмĕлле, çырлах, Сана асăнатпăр, Сана витĕнетпĕр, Сана пуç- 
çапатпăр, тепĕр çак вăхăтчен пăхса усра, çырлах...
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Эй, Аслă кĕлĕ, малти Хурăнсăр киреМечĕ, çырлахах; çак кил хуçи 
Сана пур килĕш-чиккипе пĕр хуран пăтăпа, вун ик юсманпа сана асăнса 
витĕнет, çырлахах, Хурăнсăр киремечĕ. Эсĕ çак хуçана чипер килĕш-чик- 
кипе, выльăх-чĕрлĕхпе çураçуллă пăхса усра. Эсĕ хуна мĕн кирлине ыйт- 
са ил, кирлĕ маррине урăххисенчен шыра. Çырлахах, чÿк, çырлах.

Эй, Кăвакасман, Кăвакасман Аслă киремечĕ, Сана çак кил хуçи пур 
килĕш-чиккипе, выльăх-чĕрлĕхпе пĕр хуран пăтăпа, вун ик юсманпа асăн- 
са чÿклет. Кăвакасман патĕнчен час-часах иртсе çÿренĕ, унтан вăл хуçа 
пĕлĕшĕ-тантăшĕ патне сăра ĕçме те каять, Сана кучченеç те пăрахса хăвар- 
марĕ пулĕ? Эсĕ çавах та ун çине пĕртте çилленмесĕр пăхса пĕр-пĕринпе, 
килĕш-чиккипе, пур хăна-хăнарпа, пĕлĕш-тантăшпа, хурăнташ-тĕрĕшпе 
чипер лайăх çураçтарса лăпкă усра; çырлах, Кăвакасман киремечĕ! Чÿк, 
çырлах!

Аслă кĕлĕ (киремете) калани

217

Юмăç карчăк каларăшпе тасаран чÿклетпĕр, çын сăмах-юмах хыççăн 
ан кай, пирĕн çыншăн вăй çук, хамăра тивĕçлине хамăр тăватпăр. Çĕрсĕр- 
шывсăр, çуртсăр-йĕрсĕр çын мар, харпăр хăйĕнне кирек епле туса тытчăр.

Тата пирĕн тăвас тăшмана ĕмĕтленнĕ ĕмĕт(н)е ан çитер, шухăшланă 
шухăшне ан çитер, тытам-папам ăшне хăр* пар, çырлах! Пире вутран- 
кăвартан, шывран-шуртан, вăрăран-хурахран, кайăкран-хуçаран хăтарса 
тăр, çырлах!

Сана, Аслă кĕлĕ, килĕшпе, ачам-пăчампа пуççапатăп, пирĕн тăват 
тĕпренчĕк татăк** анчах, чипер усра, çăмăллăх пар. Ĕçленĕ ĕçе ÿсĕнтерсе 
пыр, чиртен-чĕртен хăтар, усал аллине ан пар, çырлах! Çула-йĕре кай- 
сан чипер çÿресе килме пар, утнă утăм вырăнлă пултăр, тăнă çĕр тĕме 
пултăр, калаçнă сăмах вырăнлă пултăр, ялта ятлă çын пулма пар. Çыр- 
лах, Аслă кĕлĕ, çырлах! Сана тата виçлĕ выльăх-чĕрлĕхшĕн çак сăрапа 
асăнатпăр, пĕр вĕç вакра, тепĕр вĕç картара пултăр, пĕрререн пине çиттĕр; 
виçлĕ выльăх-чĕрлĕхе виçĕ карта тултарма пар, тĕкĕнчен-çÿçĕнчен,

* Намăс.
** Килте миçе ача, çавăн чухлĕ тĕпренчĕк татăк тунă.



шăкĕнчен-пăхĕнчен савăнтар, сĕмĕлле, çырлах, Питтури кĕлĕ. Çырлах- 
ха, эппин, Аслă кĕлĕ, тата çич тĕслĕ тырра çичĕ кĕлет тултарма пар, кучĕ 
хăмăш пек пултăр, тăрри пăрçа пек пултăр. Пура тулли тăтăр, илнĕ çĕртен 
ан иксĕлтĕр, панă çĕртен ан палăртăр, пĕр пĕрчĕ вырăнне пин пĕрчĕ 
хутшăнтăр. Ана-йăранчен савăнтар, Çырлах, Аслă кĕлĕ.
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Çырлах, Мăн Киремет, эпир Сана хисеплетпĕр. Çакăн чухлĕ хатĕрпе- 
ле çырлах пирĕншĕн. Инче киремет, Чĕке ту киремечĕ, çăл пури кире- 
мечĕ, Хончи киремечĕ, пÿл-урата киремечĕ, Сар хурăн киремечĕ, вĕт 
юман киремечĕ, çап-карта киремечĕ, кур ту киремечĕ, Йĕрĕх çырми ки- 
ремечĕ, Ийе çырми киремечĕ, çырлах. Эпир Сана асăнатпăр, халех ан 
тыт, вĕремпе* тата малалла асăнăпăр.
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Сана пуççапса витĕнетпĕр, çырлах, Ана турри, Киремет, ачам-пăчам- 
па, килĕш чунпа, çырлах. Пире чипер усра, упра, лайăх пăхса таса усра, 
çырлах. Сана пĕр хуран пăтă пĕçерсе тыр-пулпа асăнса пуççапса витĕ- 
нетпĕр, çырлах. Иртсе çÿретпĕр пуль, выльăхсем кĕрсе çÿреççĕ пуль, ка- 
çар пире, çырлах, ан çиллен. Каçар, тĕксе ан яр, çырлах. Ак сана хур 
паратпăр, мĕн вăй çитнипеле анчах.
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Эй, пĕсмĕлле, ырă киреметсем, ан пăрахăр. Çырлаха хурăр! Сире хăпар- 
ту, юсман пăтти чÿклеп. Сывлăх парăр! Ырлăх парăр! Килĕм-çуртăма, ачам- 
пăчамсене те, чÿк, çырлах! Аминь.
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Сана пуççапса витĕнетпĕр, çырлах, Ана Турри, Киремет, ачам-пăчам- 
па, килĕш-чунпа çырлах! Сана пĕр хуран пăтă пĕçерсе, тыр-пулпа асăнса 
пуççапса витĕнетпĕр, çырлах, иртсе çÿретпĕр пулĕ, выльăхсем пирĕн çÿреççĕ 
пулĕ, каçар пире, çырлах, ан çиллен, каçар, тĕксе ан яр, çырлах!
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Эй, Аслă Киремет! Пилĕк хырти киремет! Чулкаçри çĕн киремет, вăтам 
киремет! Униче картинчи кĕçĕн киремет! Çырлах пире! Хĕн-хуртан, чир- 
тен те сыват пире! Сана хамăрăн юрăхсăр ĕçсемпе çиллентертĕмĕр. Каçар 
пире! Хăвăнтан кĕçĕннисене кирек ăçта пулсан та пирĕнтен шырама ирĕк 
ан парах! Сана эпир хамăрăн акса тунă пăри пăттипе сивĕ çу кÿллентер- 
сех чÿклетпĕр, каçар!
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Эй, пĕсмĕлле. Ырă Киремет. Ан пăрахăр, çырлахăр. Утмăл çухрăм вăрман 
урлă, çитмĕл çухрăм çеçен хир урлă шурă лаша илсе килсе. Ана çичĕ уйăх

* Вăхăт çитсен.



утă, сĕлĕ çитерсе, мăнтăрлатса, хатĕрлесе. Паянхи кун сире хисеплесе 
асăнса пусса пĕçеретпĕр. Эпир сире манмарăмăр. Ш урă лаша ашĕпе 
чÿклетпĕр. Сывлăх парăр пире пурне те. Кил-çурт тулли выльăх пулма, 
пÿрт тулли йыш пулма. Çак вăрман пек аслă пулма. Пÿлме тулли тырă 
пулма. Ырлăх парăр, çырлахăр. Эй, ырă аттесем, киреметсем, йышăнăр. 
Пилленипе çитрĕ пуль. Ытлашшине каçарăр, çитменнине çитерĕр. Чÿк 
тума килнĕ халăха пурне те телей кÿрĕр пурнăçра. Аминь пултăр.
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Эй, Аслă Киремет! Паян хура халăхпа пуçтарăнса, эс çитĕнтернĕ тыр- 
пултан ĕçмелли-çимелли хатĕрлесе, сана хисеплесе тата ырă сунса чÿклеме 
шутларăмăр.

Эй, Аслă Киремет! Малтанах йышăнсамăр пирĕн кучченеçсене.
Эй, Аслă Киремет! Хура халăхăн кил картинче кайăк-кĕшĕк ан татăлтăр. 

Эй, Аслă Киремет! Çак хура халăхăн сĕтелĕ çинчен сĕт-çу ан татăлтăрччĕ.
Эй, Аслă Киремет! Пиртен парне сурпанпа пит шăлли йышăнсамччĕ.
Эй, Аслă Киремет! Çак хура халăхăн сĕтелĕ çинчен нихçан та çăкăр- 

тăвар ан татăлтăрччĕ.
Эй, Аслă ырă Киремет! Çак хура халăх укçа-тенкĕ енчен яланах 

çителĕклĕ пултăрччĕ.
Эй, Аслă Киремет! Çав хура халăхпа уй-хире виçĕ тĕрлĕ тыр-пул акса 

хăвартăмăр. Çав тыр-пула шăтса тухма ăшшине, нÿрĕкне парсамччĕ. Шăтса 
тухсан ешерсе çитĕнме çăралăхне парсамччĕ. Хăмăлĕсем хăмăш пек, пĕрчи 
пăрçа пек шултра пултăр, пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ шăтса тухтăрччĕ. Эй, 
çырлахсам, Аслă Киремет! Тата çав тыр-пула çитĕнсе çитсен вут-кăвар- 
тан, аçа-çиçĕмрен, çил-тăвăлсенчен, пăрлă çумăрсенчен, ирхи тăмсен- 
чен, кăнтăрлахи шăрăхсенчен, усалсенчен, арлансенчен, шăшисенчен 
сыхласа тăрсамччĕ.

Эй, Аслă Киремет! Тата çав тыр-пула пиçсе çитсен пуçтарса илме çак 
хура халăха алă-ура суранĕсенчен, ытти чирсенчен сыхласа усрасамччĕ.

Аслă Киремет! Тыр-пула çĕмеле хывма перекетлĕхне парсамччĕ, çĕмел- 
тен капана хывма перекетлĕхне парсамччĕ, капантан кĕлте кĕртме пере- 
кетлĕхне парсамччĕ. Тата кĕр мăнтăрĕпе пыл-сăра, кăвас тума перекет- 
лĕхне парсамччĕ. Çав пыл-сăрапа, кăваспа çамрăксен мăшăрланмалла 
пултăр, тепĕр çул çак чÿклемене мăшăрпа килмелле пултăр.

Эй, тахçанах çĕре кĕнĕ ырă асаттесем, асаннесем, хурăнташсем, тăван- 
сем, çырлахăр, ан пăрахăр! Пирĕнпе пĕрле çак чÿклемене ĕçсе-çиме килĕр. 
Чÿклемерен чÿклемеччен ырлăхпа сывлăх хушшинче пурăнмалла пултăр. 
Турат çумне турат хушмалла пултăр, мул çумне мул хушмалла пултăр. 
Иÿçĕ ĕçсе тутлă калаçмалла пултăр. Çичĕ тĕрлĕ тыр-пула виçĕ кĕлетре 
тытмалла пултăр, виçĕ тĕрлĕ выльăха-чĕрлĕхе виçĕ картара тытмалла пултăр. 
Панă тырă ан палăртăр, илнĕ тырă ан иксĕлтĕр. Арман чулĕ витĕр тухнă 
кĕрпе-çăнăх перекетлĕ пултăр. Çамрăк мăшăрсен кашниннех ача-пăчаллă 
пулмалла пултăр: сак тăрăх сакăр ывăл чуптăр, урай тăрăх ултă хĕр çÿретĕр. 
Тĕпел кукрине кин кĕртмелле пултăр, алăк умĕнче кĕрÿ кĕтсе илмелле 
пултăр. Çитес çул çак чÿклемене ывăлпа-кинпе, хĕрпе-кĕрÿпе килмелле 
пултăр. Çырлахсам, Аслă Киремет! Ытлашшине каçар, çитменнине çитер. 
Çак хура халăха ырлăх-сывлăх парсам, Аслă Киремет! Тайма пуçăм сана, 
çырлахсам, хура халăха çăмăллăх парсам, Аслă Киремет!



Паттăрсемпе несĕл пуçĕсене калани
Ваттисен йăлине çирĕп тытса пыракан тĕн йĕрки несĕл пуçĕсене, паллă 

мăчавăрсене мала кăларнă. Пуринчен те ытларах тăван çĕршĕн, халăхшăн 
кĕрешнĕ паттăрсене пысăк хисеп тунă. Вĕсене турăсен ретне лартнă.

Хаймак-хачмакра, халапсемпе юмахсенче паттăрсен ячĕсем самаях ну- 
май упранса юлнă. «Мифсем, легендăсем, халансем» кăларăмри (2004) 
«Паттăр несĕлсем» пайра теçетке ытла паттăр ячĕ тупăнатъ: Атăл 
паттăр, Улăп Меттей, Услати, Темен, Сарри, Элĕк, Ахплат, Сăкăт, 
Сурăм, Шу паттăр, Туй паттăр, Чура паттăр, Тукмар, çар пуçĕ пулнă 
Салама хĕр, Юрак хĕр, Тартан, Пит тата ытти паттăрсем халап-сăмахра 
йĕр хăварнă.

Вĕсене пурне те хăйсен тавринчи киреметсенче кĕлĕ туса асăнаççĕ. Çав 
вăхăтрах пĕтĕм чăваш халăхĕ ятарлă кĕлĕ каласа мухтакан несĕл пуçĕсем- 
пе паттăрсем пур. Вĕсенчен паллисем -  Валĕм хуçа, Сарри паттăр, Чура 
паттăр, Ама паттăр çар пуçĕ.

Паллă мăчавăрсенчен Куçтинкепе Ярхункка ячĕсем кĕлле кĕрсе юлнă.

Валĕм хуçа кĕллисем
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Çырлах, Валĕм хуçа, сана кил-йышпа пуççапатпăр, сан çине витĕ- 

нетпĕр: тасалăхне, сывлăхне пар. Акă сана ăшă сăрапа пуççапатпăр. Вăл -  
çичлĕ тыр-пуллăн сĕчĕ, вăл -  шерпет, çырлах пире. Кунĕн-çĕрĕн выльăхĕ- 
чĕрлĕхĕпе санăн уру айĕнче çÿретпĕр. Санăн таврашра ĕçлетпĕр, сан пат- 
ран ĕçке-çике каятпăр, таврăннă чухне тавăсси туман пулĕ, ан çиллен, 
каçарсам. Эпир, айван ывăлĕ-хĕрĕ, юмăç-курмăш каларăшĕпе тасаран 
чÿклетпĕр, çын сăмах-юмахĕ хыççăн ан кай, пирĕн çыншăн тума вăй 
çук, хамăра тивĕçлине хамăр тăватпăр. Çĕрсĕр-шывсăр, çуртсăр-йĕрсĕр 
çын мар, харпăр хăйĕнне кирек те епле туса тăччăр, тата пирĕн тăвас 
тăшмана ĕмĕтленнĕ ĕмĕтне ан çитер, шухăшланă шухăшне ан çитер, çыр- 
лах, Валĕм хуçа. Пире вутран-кăвартан, шывран-шуртан, вăрăран-хурах- 
ран, кайăкран, хуçаран хăтарса тăр, çырлах. Сана, аслă кĕлĕ шăллĕ, Валĕм 
хуçа, ачам-пăчампа пуççапатăп, _асăнатăп, пирĕн тăват тĕпренчĕк татăк 
анчах, чипер усра, çăмăллăх пар. Ĕçленĕ ĕçе ÿсĕнтерсе пыр. Чиртен-чĕртен 
хăтар, усал аллине ан пар, çырлах. Çула-йĕре кайсан чипер çÿресе килме 
пар, утнă утăм вырăнлă пултăр, тăнă çĕр тĕме пултăр, калаçнă сăмах вырăна 
килсе пытăр, ялта ятлă çын пулма пар, çырлах, Валĕм хуçа, çырлах.

Сана та виçлĕ выльăх-чĕрлĕхшĕн çак сăрапа асăнатпăр: пĕр вĕçĕ вакра 
пултăр, тепĕр вĕçĕ картара пултăр; пĕрререн пине çиттĕр; виçлĕ выльăх- 
чĕрлĕхе виçĕ карта тултарма пар, тĕкĕнчен-çÿçĕнчен, шăкĕнчен-пăхĕнчен 
савăнтар, сĕмĕлле, çырлах, Валĕм хуçа.

Çырлах-ха эппин, Валĕм хуçа, тата çич тĕслĕ тырра çичĕ кĕлет тул- 
тарма пар -  кучĕ хăмăш пек пултăр, тăрри пăрçа пек пултăр. Пура тулли 
тăтăр: илнĕ çĕртен ан иксĕлтĕр, панă çĕртен ан палăртăр, пĕр пĕрчĕ вы- 
рăнне пин пĕрчĕ хушăнтăр.

Ана йăранĕнчен савăнтар, çырлах. Кама тивмен -  ху валеçсе пар, 
ачăна-пăчăна чар, йыттусене пирĕн выльăхсем патне ан яр. Çырлах, Валĕм 
хуçа, çырлах, аслă кĕлĕ шăллĕ, эпир этем ывăлĕ-хĕрĕ, санне пирĕн пурне 
те ăçтан пĕлсе çитерес, мĕн çырлахманнине ху çырлахтар, çырлах.



Çырлах, Валĕм хуçа, сана сам çатса сам илетпĕр, сана килĕшпе пуçç- 
апатпăр, сан çине витĕнетпĕр, тасалăхне, сывлăхне пар. Акă сана ăшă 
сăрапа пуççапатпăр. Вăл çичлĕ тырă-пулă сĕчĕ, вăл шерпет, çырлах пире. 
Кунĕн-çĕрĕн выльăхĕ-чĕрлĕхĕпе санăн уру айĕнче çÿретпĕр. Санăн тав- 
рашра ĕçлетпĕр, сан патран ĕçке-çике каятпăр, сана кайнă чух кучченеç 
паман пулĕ, таврăннă чухне тавăсси туман пулĕ, ан çиллен, каçарсам.

Эпир, этем айван ывăлĕ-хĕрĕ, юмăç-курмăш каларăш ĕпе тасаран 
чÿклетпĕр, çын сăмах-юмахĕ хыççăн ан кай, сулуç аку хыççăн ан кай, 
пирĕн çыншăн тума вăй çук, хамăра тивĕçлине хамăр тăватпăр. Çĕрсĕр- 
шывсăр, çуртсăр-йĕрсĕр çын мар, харпăр хăйĕнне кирек те епле туса 
тăччăр, тата пирĕн тăвас тăшмана ĕмĕтленнĕ ĕмĕтне ан çитер, шухăш- 
ланă шухăшне ан çитер, тытам-папам ăшне хăр пар, çырлах, Валĕм хуçа! 
Пире вутран-кăвартан, шывран-шуртан, вăрăран-хурахран, кайăкран-ху- 
çаран хăтарса тăр, çырлах! Сана, аслă кĕлĕ шăллĕ, Валĕм хуçам, ачам- 
пăчампа пуççапатăп, асăнатăп, пирĕн тăват тĕпренчĕк татăк анчах, чипер 
усра, çăмăллăх пар. Ĕçленĕ ĕçе ÿсĕнтерсе пыр. Чиртен-чĕртен хăтар, усал 
аллине ан пар, çырлах! Çула-йĕре кайсан чипер çÿресе килме пар, утнă 
утăм вырăнлă пултăр, тăнă çĕр тĕме пултăр, калаçнă сăмах вырăна килсе 
пытăр, ялта ятлă çын пулма пар, çырлах, Валĕм хуçа, çырлах! Сана тата 
виçлĕ выльăх-чĕрлĕхшĕн çак сăрапа асăнатпăр, пĕр вĕçĕ вакра пултăр, 
тепĕр вĕçĕ картара пултăр; пĕрререн пине çиттĕр. Виçлĕ выльăх-чĕрлĕхе 
виç карта тултарма пар, тĕкĕнчен-çÿçĕнчен, шăкĕнчен-пăхĕнчен савăн- 
тар, сĕмĕлле, çырлах, Валĕм хуçа. Çырлах-ха эппин, Валĕм хуçа, тата 
çич тĕслĕ тырра çичĕ кĕлет тултарма пар; кучĕ хăмăш пек пултăр, тăрри 
пăрçа пек пултăр. Пура тулли тăтăр, илнĕ çĕртен ан иксĕлтĕр, панă çĕртен 
ан палăртăр, пĕр пĕрчĕ вырăнне пин пĕрчĕ хушăнтăр. Ана йăранĕнчен 
савăнтар, çырлах! Кама тивмен, ху валеçсе пар, ачăна-пăчăна чар, йыт- 
тусене пирĕн выльăхсем патне ан яр. Çырлах, Валĕм хуçа, çырлах, аслă 
кĕлĕ шăллĕ, эпир этем ывăлĕ-хĕрĕ, санне пирĕн пурне те ăçтан пĕлсе 
çитерес, мĕн çырлахманнине ху çырлахтар ĕнтĕ.

Валем хуçа, çырлах мана! Аша, каçар! Кивĕ кĕмĕл нухрат парне па- 
рам. Ачампала, выльăх-чĕрлĕхпеле пурне те сывлăх пар! Çырлах, пар! 
Валем хуçа йĕркипе, Кепе хуçа çинчипе, çавăн чухлĕ ача-пăчапа асăнап, 
витĕнеп. Выльăх-чĕрлĕхпе, тырă-пулăпа, ĕçлесе тупнă мулăмпа. Çурса ка- 
ясран, аçа çапасран сыхла, Ырă! Çăмăр пар, хамăра пурăнма пар.

Пÿлер çăлĕ патĕнчи кĕлĕ
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Асаттесем, асаннесем, мăн маçаксем, мамаксем, кукаçейсем, кука- 

майсем, мăнкаçисем, мăнкамисем, тăвансем, хурăнташсем, чĕннисем, 
килнисем! Эсĕ те, Валĕм хуçа, эсĕ те, Мерчен сăлу, эсĕ те, Вырхи ĕмпÿ, 
эсĕ те, Тевлет вăйпут! Пурте килĕр!
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П аянхи кун сире ятарласа асăнатпăр, Ш упаш картан, Хусантан, 
Чĕмпĕртен, Епхÿрен килсе чăваш халăхĕ ячĕпе çимĕç хыватпăр.
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Йăмра хулли, çăка е пилеш турачĕ, юман туя тытса итлĕр пире, ватă- 
сем! (Туратсене асăну юпи çумне хурас пулать.)

Чапăрлă çăкăр, кĕрпеклĕ пăтă, кăпăш çÿхÿ сирĕн умра пултăр! (Тухăç 
енне кайса хумалла. Асăннă çимĕçсем çук пулсан тырă çимĕçĕнчен икерчĕ, 
кулач т. ыт. виçĕ тĕрлĕ çимĕç юрать.)

Сарă çу, шурă чăкăт, хĕрлĕ çăмарта сирĕн кĕрекере пултăр! (Кăнтăр 
енне кайса хумалла.)

Така пуçĕ, автан качи, ăмăрт кайăк тĕкĕ сирĕн вучах умĕнчен ан 
татăлтăр! (Хĕвел анăç енне апатран кашнинчен виç татăк шăмă, аш кай- 
са хумалла.)

Тăварлă шыв, хăмлаллă сăра, пыллă шерпет сирĕн аллăрсенче пултăр! 
( Çурçĕр еннелле хывмалла.)

Тăван çĕре хÿтĕленĕ паттăр несĕлсем! Сирĕн сăваплă ятăрсене сума 
суса тăваттăлатнă (тăватă çуртана пĕрле явнă) çурта çутатăп. (Асăну юпи 
çине çутса лартаççĕ.)

Аслă Пăлхарта выртан ырăсем! Тĕнче хăлăпĕ Сирĕн алăра мар. Турă кĕне- 
ки пирĕн алăра мар. Çÿлти Турă хушнине, çĕрти патша ыйтнине эсир тĕппи 
пурнăçланă. Тăхăмăрсем сирĕн ятăрсене йăлтах пĕлеймĕç. Уншăн ан айăплăр. 
Пĕлнине асра усрăпăр. Пĕлменнине пĕлме тăрăшăпăр. Мухтав сире!

Валĕм хуçапа Мерчен сăлу! Сирĕн ăспа, сирĕн чунпа вун икĕ хĕр 
çитĕннĕ, хулана хÿтĕлеме ар çитмесен хăйсем вута кĕрсе паттăр пулнă. 
Пире те кирлĕ самантра паттăр пулма хăват парăр! (Хĕрсем тайăлаççĕ.)

Вырхи ĕмпÿпе Тевлет чарпут! Сирĕн ăсталăхпа, сирĕн хастарлăхпа халăх 
кар тăнă та вилĕмрен юлнă. Пире те кирлĕ вăхăтра таса вута кĕме хыпар 
парăр. (Арсем тайăлаççĕ.)

Сăра ĕçнĕ хыççăн пурте калаççĕ: «Ята ямăпăр! Ята ямăпăр! Ята ямăпăр!»
Аслăрах çынсем курка тытаççĕ. Вĕсен умне яш çынсем тăраççĕ, пĕри тупа сăмахĕ- 

сем калать. Унтан пурте пĕрле тытăнса «Алран кайми» юрлаççĕ.

Сурăма пуç тайни
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Эй, Мăн Сурăм, Сурăм аслашшĕ, аслă амăшĕ! Эпир халь вырăсла йĕрки- 
не тытма пăрахатпăр, текех ун йĕркине тытмастпăр. Эпир, айван ывăл-хĕрсем, 
нимĕн пĕлмесĕр ĕлĕк Сурăм киреметне пултармасăр вырăсла пултăмăр пулĕ. 
Эй, киремет, эпир сана витĕнетпĕр, çырлахтаратпăр, çырлах! Кунтан ма- 
лашне санах пăхăнатпăр, сана витĕнетпĕр. Эй, Сурăм киремет амăшĕ, сана 
эпир, айван ывăл-хĕрсем, савса тиха паратпăр, савса панине савса ил. Сана 
панă юпах тиха тяппи пек, пирĕн пурăнăç тăпăл-тăпăл пултăр, çырлах!

230

Çырлах, Аслă Сурăм, сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, тав тăватпăр, пуçç- 
апатпăр, çырлах, Аслă Сурăм; выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, тыррăм-пуллăмпа, 
йыттăм-качкăмпа, хурăм-кăвакалăмпа, чăххăм-чĕппĕмпе, çырлах, Сурăм; 
пĕр вĕçĕ шывра пултăр, пĕр вĕçĕ картара пултăр.

Çырлах, хĕн-асап ан пар, çуралманне çуратса пулин пар, çуралнине 
сывлăхне пулин пар, çырлах; вăррăнтан-хурахăнтан, йыттăнтан-качкăн- 
тан, усалăнтан-тĕселĕнтен сыхла, упра пулин пар.



Халăх Сурăмне тунă чухне
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Сурăм сăрине тăвакансем, кĕлĕ кĕтуçисем ăслине ĕçнĕ чух çапла каласа асăнса ĕçеççĕ:
Çырлах, Сурăм! Сана ăслапа ял-йышшăн [мĕнтен те пулсан] асăнатпăр, 

витĕнетпĕр. Усал ан тăвах, çырлахах пире, пур ватти-вĕттисемшĕн, ачи- 
пăчишĕн çакă яла усал ан ту. Халĕ ăслапа асăнатăп, ăслине ăнтар, йÿçĕт, 
ыран вара сана пур халăхпа сăрапа асăнатпăр, çырлахах, Сурăм.

Килях, çырлах, Сурăм! Паян ир сана ăслапа асăнтăм, халĕ ĕнтĕ сана 
сăрапа асăнатпăр тата апатпа санăн ятунтан пашалу пĕçеретпĕр. Çырлах, 
Сурăм, тата асăнатпăр ял-йы ш па, халăхпа ача-пăчаш ăн та выльăх- 
чĕрлĕхшĕн. Çак яла татах çырлах, тата кĕлтăвап, чир-чĕр ан яр, инкек- 
синкек ан ту, пăш -паш па ан йĕрĕнтер, çырлах, Сурăм. Малтан каласси 
кая юлчĕ пулĕ, кайран каласси малтан пулчĕ пулĕ. Пирĕн айвансене çыр- 
лах, эсĕ пирĕн кĕлле ху пĕлсе çырлах. Акă кăçал килтĕн, сана çырлах- 
тартăмăр. Килес çулсăр ан кил. Килес çул каллех кил, килес çулта татах 
çакăн пекех асăнăпăр. Çырлах, Сурăм!

Сăхсăхмасăр ĕçеççĕ. Сăрана ĕçсе пĕтерсен апат хатĕрлесе (пашалу, пĕр савăт сăра, 
тепĕр савăт эрех т. ыт.) лашапа каçхине чир-чĕр ăсататпăр тесе ют çĕре кайса тăкаççĕ. 
Вăрггăнлăх -  тĕрĕсне каламаççĕ тĕл пулакана. Лешсем хĕнеççĕ, вара Сурăм çырла- 
хать. Ют çĕрте тăксан, хăйсен йăлипе ĕçсе-çисен юрланă, ташланă, мăкăртатса кĕлту- 
са хăварнă... Тĕлленекенсем пулаççĕ: «Кĕçĕр пирĕн ялтан çав уничепе кĕтÿ хÿтерсе 
тухса кайрĕç тутарсем (Сурăм тутар тенине те илтнĕ тĕлĕк тăрăх). Чир-чĕр малашне 
тасалать пулас те-ха ĕнтĕ, -  тенĕ. -  Сурăм турĕç те, ял хушшинче, чăнах, ни чир- 
чĕр çук, пăш -паш  çук, спаççипе, рахмат пуçарса тăвакансем», -  тенĕ.
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Çырлах, Сурăм, сана ăслапа асăнатпăр, витĕнетпĕр. Усал ан тăвах, 
çырлахах пире, пур ватти-вĕттишĕн, ачи-пăчишĕн, ял-йышшăн, мĕнтен 
те пулсан çакă яла усал ан ту. Халĕ ăслапа асăнатăп, ăслине ăнтар, йÿçĕт. 
Ыран вара сана пур халăхпа сăрапа асăнăпăр. Çырлахах, Сурăм...

Килех, çырлах, Сурăм. Паян ир сана ăслапа асăнтăмăр, халĕ ĕнтĕ сана 
сăрапа асăнатпăр тата апатпа. Сан ятунтан пашалу пĕçертĕмĕр, çырлах, 
Сурăм. Тата асăнатпăр ял-йыш па, халăхпа. Ача-пăчашăн та, выльăх- 
чĕрлĕхшĕн те çак яла татах çырлах, тата кĕлтăватăп. Чир-чĕр ан яр, ин- 
кек-синкек ан ту, пăш-пашпа ан йĕрĕнтер, çырлах, Сурăм. Малтан ка- 
ласси кая пулчĕ пулĕ, кайран каласси малтан пулчĕ пулĕ. Пире, айвансе- 
не, çырлах. Эсĕ пирĕн кĕлле ху пĕлсе çырлах. Акă кăçал килтĕн, сана 
çырлахтартăмăр, килес çулсăр ан кил. Килес çул каллех кил, килес çул 
та çакăн пекех асăнăпăр. Çырлах, Сурăм.

Чура паттăр кĕлли

«Чура» сăмахăн авалхи тĕрĕк чĕлхити пĕлтерĕшĕ -  «юлан утлă салтак, 
хÿтĕлевçĕ». Чура паттăр— историре пулнă çын ячĕ. Унăн хуралĕ Атăл хĕрринче 
тăнă. Вăл хальхи Муркаш районĕнчи Актай ялĕ патĕнче хаяр çапăçура аманнă. 
Ана Ункă шывĕ Çавала юхса кĕнĕ çĕрте Патăрьел сăрчĕ çине пытарнă.

Чура паттăра Шупашкар районĕнчи Атăлъялпа Вăрманкасси хушшинчи 
çÿллĕ вырăнта, Атăл хĕрринчи хулаш сăрчĕ çинче чÿклесе асăнаççĕ.



Чÿкне халĕ те çулсеренех «Хăравути пуххи» акатуй умĕн ирттереççĕ. 
Чура паттăр сăрчĕ çине пырса кăвайт хурса апат-çимĕç хываççĕ. Мăчавăр 
кĕлĕ калать.
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Чура паттăр! Пирĕн авалхи паттăр маçаксем!
Эпир сире чÿк парса асăнма килтĕмĕр. Пирĕн ĕçме-çимене йышăнăр, 

пирĕн сăмаха итлесе пăхăр. Савăнмалли те пур пирĕн, хурланмалли те 
пур. Эсир пире вăй парса тăрăр.

Паян пирĕн Хăравути пуххи пулать. Унта калаçăпăр, юрлăпăр, таш- 
лăпăр, ĕрет тухăпăр. Эсир те чунăрсемпе пирĕн йышра çÿрĕр. Эпир ĕçле- 
се тунине курăр, эпир мĕнле пурăннине хак парăр.

Эсĕ, Чура паттăр, монголсемпе çапăçса вилнĕ. Эпир фашистсемпе çа- 
пăçса куртăмăр. Эсир пилленине манмастпăр, тăван çĕре хÿтĕлеме пăрах- 
мастпăр. Вăрçи-харçи çаплах пĕтмест. Çавна мĕнле чармалла-ши? Яшсен 
ĕмĕрĕсене уссăр пĕтерес марччĕ...

Иывăр килсен сана пулăшма чĕнĕпĕр. Эпир сана манман, манмастпăр. 
Халĕ ĕнтĕ Хăравути пуххине пыр. Пирĕнпе пĕрле савăн. Чап та мухтав 
пултăр сана! Сан пекех ытти паттăр салтаксене те мухтавран мухтав 
пултăр!

Куçтинкке мăчавăра хывни

Тутарстанти Пÿлер патĕнчи Анат Колчура масарĕ çинче çимĕкре çул- 
серенех калаççĕ.
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Пилле! Мĕнпур халăх сана ăшă кăмăлпа асăнать. Ăшă çумăрна пар. 
Килен çумăрна сирсе ан яр. Чĕлхесĕр янавар ăраскалĕпе пулсан та ăшă 
çумăрна пар. Суккăрсен, чăлахсен, кăмăлсăрсен ăраскалĕпе пулсан та, 
çылăхсăр чурасен ăраскалĕпе пулсан та ху хура халăхна выçă ан хăвар. 
Иртнĕ-çÿренĕ чух пире асап ан кăтарт.

Михаппар кĕтĕрĕшнене хывни

Çĕмĕрле енчи Хутар тавринче чÿк тунă чухне Вылăра выртана, Илъку- 
шара кĕлĕ каланă чухне Михаппар кĕтĕрĕшне ячĕпе чÿк тунă.

Михаппар— Пăкача вăрçи вăхăтĕнче палăрнă паттăрсенчен пĕри,Нехей, 
Тойтерек, Резван пек ертÿçĕ.

Ăна пăлхав хыççăн тытса пуçиле янă. Халăх асне вăл «Михаппар 
кĕтĕрĕшне» (каторăшнăй) ячĕпе кĕрсе юлнă.
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Михаппар кĕтĕрĕшнĕ!
Сана апат-çимĕçпе асăнатпăр. Хура халăхшăн çухатнă пуçу Леш тĕнче- 

ре сăвап куртăр. Эсĕ пирĕнпе çук пулсан та сан шульăш кунтах пурăнать.
Çăтмахра çÿре. Тутă çÿре. Кунти хурлăхшăн унта ырлăх çиттĕр...
Çырлах!



Хăяхван ламшар кĕллисенчен илнĕ сыпăксем
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Турă кĕнекинче çапла каланă: -  Эй, хура халăх! Киремет сăрчĕ çине 
пуçăрсене çĕклесе пăхăр та Турă мĕн каланине тимлесе тăнлăр. Вăл çапла 
каланă: -  Сирĕн таса сăртсене, сирĕн таса çĕрсене, сирĕн таса шывсене 
таптаса çÿрĕç; Сирĕн васансене, улăхсене, вăрмансене, пахчасене вара- 
ласа çÿрĕç; Хĕвел ячĕпе лартнă юпасене, салам каласа çырнă кĕнекĕрсе- 
не çĕмĕрсе тăкĕç. Хĕçсемпе сире тĕллесе ярĕç те çыннăрсене йĕрĕхсем 
умне сĕтĕрсе пăрахĕç тенĕ. Эпĕр упранма пĕлмерĕмĕр, эпĕр хамăршăн 
çине тăма пĕлмерĕмĕр, эпĕр ĕмĕтсене суйлама пĕлмерĕмĕр! Пĕрре те пĕрре 
ваттисен сăмахне ăша хума пĕлмерĕмĕр! Çавăнпа асап хуранне лекрĕмĕр, 
çавăнпа халь кил тĕллисĕр çÿретпĕр, хамăра хамăр сумсăра юлтăмăр... 
Пирĕн чÿк вырăнĕнче ирсĕр вараланчăксем йăваланса выртаççĕ, пирĕн 
таса юман тăрринче каска çураççĕ. Эсрел пуçĕ туса тултарнă ирсĕр 
ĕçсемшĕн асап çиттĕр тенĕ... Вĕсем хăйсен пуçне хăйсем çийĕç, аякрисе- 
не чĕрĕ юлнисем пĕтерĕç, çывăхрисене парăнманнисем кăшласа ярĕç... 
Çăткăнсем хăйсене хăйсем чараймасăр тĕмен шăтăкне сĕтĕрĕнсе кĕрсе 
кайĕç тенĕ. Пирĕн киреметсене пушă хăварас терĕç, пирĕн хирсене тап- 
таса хăртас терĕç, пирĕн килсене тĕтĕм тăвас терĕç... Вĕсем çапла турĕç, 
вĕсем Турă сассине хăлхана чикмесĕр çăткăн пырĕсене хуплаймарĕç, 
пылчăклă пуçĕсемпе сăваплă çĕре вараласа тухрĕç. Эпĕ чĕрĕ юлнисене 
калатăп: Çĕр тăрăх саланса кайсассăн та пирĕн инкекрен тăрса юлнă çын- 
сене халăх хушшине тавăрас пулать. Хăтăлса юлнисене тытса кайнă пул- 
сассăн та хамăрăн юн тымарĕсене пирĕн манса кайма юрамасть. Манса 
кайни вилсе выртнипе танах! Турă кĕнекинче каланă: Сехре синкерĕ 
халăхăн пĕртен-пĕрре тенĕ, ăна çĕнтерсен халăх ытти синкерсене çĕнте- 
рет тенĕ. Пире çак синкере сирсе яма, чир-чĕре тасатма, выçлăхпа çука 
чăтса ирттерме, ватта-вĕтте упрама хăват кирлĕ. Пирĕн хамăрăн йĕркесе- 
не хытарса тăрас пулать, урăх йĕркепе ырлăх пулас çук. Урăх çулпа утса 
кайсан тухайми çĕрте пуç кайĕ тенĕ. Хиртисем хĕçпе пĕтĕç, уйрисем утпа 
ванĕç тенĕ. Хуларисене мур тытса панă тенĕ. Упранакана Турă упрать тенĕ. 
Çапла каланă: таса пулĕç юн тăкнă çĕрсем, таса пулĕç юн тăкнă арсемпе 
арăмсем! Мухтав вĕсене, мухтав!..
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Еçпе хуралнă тăванăмсем! Сăваплă та тухăçлă вăхăт çитрĕ. Ырлама 
тивĕçлĕ кунсем çутăлса кайрĕç! Хамăрăн çĕре акапуçĕпе сухаласа, паха 
ĕçĕн ырă çимĕçĕпе пултарса, хăватлă тăрăшулăх кăтартса, тамăкпа нуша 
хуранĕнчен хăтăлтăмăр. Ĕмĕрĕпех выçă пурăнмăпăр, ĕмĕр тăршшипех ин- 
кек тÿсмĕпĕр. Кĕтнĕ вăхăт çитрĕ. Нимеленсе тăрса юлашки вăй-хала пухса 
сăваплă ĕçĕмĕре хăвăртрах вĕçлĕпĕр. Хам ăшăмра нумай вăхăт пысăк 
шанчăк упраса пурăнтăм. Пирĕн кĕлле Аслă Турă илтрĕ. Аслă ĕçе савă- 
нăçпа вĕçлеме Турă вăй патăр!



ÇУРХИ ТАТА ÇУЛЛАХИ УЯВСЕМПЕ 
ЧУК КĔЛЛИСЕМ

Йăла йĕркисем çулталăк вăхăтне кура икĕ пысăк ушкăна пайланаççĕ: 
пĕрисем — çăва тухнă мелĕпе ирттермеллисем, теприсем — хĕле кĕрсен 
палăртмаллисем.

Çурхи йăласен шутне нарăс, мăнкун, калăм, сĕрен, акатуй тата çурта 
кунĕпе çĕртме кунĕ кĕреççĕ. Ака-суха ĕçĕ пĕтсен çимĕк, çинçе, вăйă, питрав- 
кка тата уй, шыв, выльăх-чĕрлĕх чÿкĕсем пĕрин хыççăн тепри пулса иртеççĕ. 
Вĕсем пурте пил-халалпа, кĕлĕ-сăрман сăмахĕсемпе çыхăннă.

ÇУРХИ ЧУК КĔЛЛИСЕМ
Хĕвел çаврăннине, кунпа çĕр танлашнине пăхса авал чăваш çулсене хĕлпе 

çу черетленĕвĕпе палăртнă. Халъхи пĕр çулталăк ун чухне икĕ çул шутланнă.
Çĕнĕ çул тĕнче чĕрĕлме тытăнсан пуçланнă. Ку вăл пуш уйăхĕн 1 9 -2 0 -  

мĕшĕсем хыççăн, кун таврăнсан (вăрăмланма тытăнсан) килсе çитнĕ. Хĕвел 
çÿлерен те çÿлерех хăпаратъ, юр кайса пĕтет те, çерем симĕс тумпа вит- 
ĕнет. Тĕнче вăранать. Çак вăхăтра -  пуш уйăхĕн 21-мĕшĕнче -  Çĕнĕ çул 
пуçланать. Ăна кăнтăрти халăхсем халĕ те анлă паллă тăваççĕ. Чăвашсем 
те вырăн-вырăнпа ăна манса кайман-ха: пухăнса пичке пуçлаççĕ, урапа-çуна 
таврашне тĕрĕслеççĕ.

Çапла вара, çăва тухни (кунсен шучĕпе пуш уйăхĕн 21-мĕшĕнче) пуçла- 
нать. Вăл кун кĕлĕсем калаççĕ, путек-сурăха урама кăларса кĕреççĕ. Ача- 
пăча тăвайккине тухса лапталла вылятъ.

Халăхăмăр кăнтăр енче пурăннă тата çулталăкра 13 уйăх шутланнă чухне 
нарăс уявĕ чăнласах ăшă вăхăта лекнĕ. «Навруз» тени «çĕнĕ çул» тенине пĕлте- 
рет. Нарăс хыççăн тепĕр уйăх в а р а -  çулталăкăн пуçламăш уйăхĕ. Тĕрĕкле- 
баш уйăх, чăваиыа -  пуш (пуç) уйăх. Хăш-пĕр тĕпчевçĕсем уйăх ячĕ кĕлетсем 
пушанса юлнинчен, туй каччи пушă пăрахса хăварнинчен пулнă тени тĕрĕс мар. 
Пуш, баш, пуç уйăхĕ «пуçламăш» уйăх тенинчен пулни иккĕленмесĕрех паллă.

Çурхи йăласене кил-йышпа та, ял-йышпа та ирттернĕ.

Нарăс уявĕн йĕркипе кĕллисем
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Чăваш çынни чăн малтан чÿк тăвас умĕн харкам хăй çемйипе мунча хутса кĕрсе, 
çăвăнса, тасалса тухатъ. Тепĕр кун е çав мунча кĕрсе тухнă куннех хĕрарăмсем чÿк 
тума тесе çатма çимĕçсем пĕçермешкĕн çур тырри çăнăхĕсем аласа, чусталаса лар-



таççĕ, унтан тата пăтă пĕçерме кĕрпе авăсса хатĕрлесе хураççĕ. Тепĕр кун ирхине ирех 
килти хĕрарăмсенчен пĕри пысăк кăмакине чĕртсе вут хута пуçлать. Килте ытти хĕра- 
рăмсем пушă пулсан çĕркĕ çăрса лартнă чустасенчен çатма çимĕçсем пĕçерме тытă- 
наççĕ: хăшĕ йăвачасем, хăшĕ тата юсмансем. Çапла туса ĕлкĕртнине пĕр кăмака умĕ- 
нче хĕрарăмĕ çав çимĕçсене çатма çинче пĕçерсе сарă çупа çуласа пĕр пушă савăт 
çине хурса пуçтарса лартать. Çав вăхăта чÿк пăтти пĕçермелли хуранне те çуса çакаççĕ. 
Юсмансене, йăвачисене хăйсене çителĕклĕ пĕçерсе çитерсен, çав пысăк кăмакинех 
кăмрăкпа кĕлсенчен чипер кăна шăлса тасатсан, пĕр пашалу пĕçереççĕ. Ăна пилĕк 
сăмсаллă унтан тата варрине йĕтĕр вĕçĕпе пусса шăтăк тăваççĕ. Çав шăтăкне пирĕн 
чăвашсем пашалу кăвапи теççĕ. Пăттипе пашалăвĕ те ĕлкĕрсен чÿк тума хатĕрлене 
пуçлаççĕ: пиçнĕ пăттине пĕр кĕçĕн хуран çине антарсан варрине куç туса ирĕлнĕ сар 
çу тултараççĕ, пĕр каш ăк хураççĕ. Унтан тата тепĕр пушă тирĕк çине пилĕк сăмсаллă 
пиçнĕ пашалу, пĕр çĕçĕ хураççĕ. Вăл вăхăтра чÿк тума тухмалли ватти питне супăньпе 
çуса шурă ал шăллипе шăлса тасатать. Иккĕн тухма тусан юлташĕпе çапла питне çуса 
тасатса типĕтеççĕ. Хĕрарăмсем те кусене чÿк тунă çĕре илсе тухмалли япалисене пурне 
те хатĕрлесен, çав арçыннисемех, питне çунисем, çине е кĕрĕк, е сăхман тăхăнсан, 
пуçĕсене çĕлĕксем те тăхăнсан, хай хатĕрлесе хунă хуранта пиçнĕ пăттипе леш па- 
шалăвĕ тиркипе, çĕççипе пĕрле, иккĕшĕ пÿртрен йăтса тухса, кăшт варрине (çуллен 
чÿк тăвакан çĕре) кайса, хуранĕпе тиркине хăйсем умне лартса, хĕвеле хирĕç юна- 
шар тăрса, асли сылтăм енне, кĕçĕнни сулахай енне тăрса, çĕлĕкĕсене хывса сулахай 
хул айне хĕстерсен, иккĕшĕнчен пĕри, хăшĕ аслăраххи (пĕлсен -  иккĕшĕ те) Турра 
ак çапла кĕлтăва пуçлаççĕ:

Эй, мĕн ырă çут çанталăка туса тытса тăракан çÿлти Турă. Эпир санпа 
кĕçĕн çăва тухнă йĕркепе, пĕр хуран пиçнĕ пăтăпа, пилĕк сăмсаллă, кăва- 
паллă пашалупа чÿк туса, ÿксе пуççапатпăр, тавтапуç сана, Турăçăм, 
Пÿлĕхçи! Пире çемьепе выльăх-чĕрлĕхе хĕл каçарса çăва кăлармашкăн, 
ÿлĕмрен те çапла хамăра çемьепе, выльăх-чĕрлĕхпе тырра-пулла чипер 
усраса тата çапла Хăна мухтаса кĕлтума пÿрччĕ. Пире, çылăхлăскерсене, 
çылăхран каçарса, хăвăн мухтавлă ятупа усраса пурăн. Çырлах, аминь.

Çак сăмахсемпе асăнса кĕлтунă чухне пуçсене кăшт пĕшкĕртсе тайла-тайла илеççĕ. 
Хутран-ситрен тата çĕлĕкĕсене хывса пуçĕсене хурса виçĕ хутчен çĕре ÿксе пуççапса 
илеççĕ. Ура çине тăрсан виç-тăват сăмахпа каласа кĕлтăваканнисенчен пĕри хуран ай 
тиркине кăшт аллипе тытса пăхать. Тепре ÿксе пуççапсан кайран вара хăй тирки çин- 
чи çĕççипе пашалу кăвапине йĕри-тавра çавăрса касса илсе алă валли тăвать. Пашалă- 
вне каскаласа татăк тăвать, пашалу сăмсине алă валли те туса леш кăвапипе пĕрле, 
вĕçен кайăксене тесе-и, пăхса тăракан еннеллех хуралтă çинелле ывăтса ярать. Ыгги 
татăкĕсене, алă валли тунисене, хăйсем иккĕшĕ пĕрер кашăк пăтă ăсса, кăçпа пуçса 
астивсе çисе пăхаççĕ. Чи юлашкинчен каллех тав туса Турра ÿксе пуççапаççĕ те тăрсан 
вара иккĕш те «Çырлах!» -  тесе, çĕлĕкĕсене тăхăнса, хăйсем йăтса тухнă савăтсене, 
чÿкленĕ çимĕçсемпе каллех пÿртелле кайма тесе, хĕвел майнелле çаврăнса, кĕлтума 
тухнă чухнехи пек, умлă-хыçлă утса йăтса кĕрсе каяççĕ. Хуранлă пăттипе йăтса тухнă 
тиркине пÿрте илсе кĕрсен пысăк кăмака умне пырса лартать. Хăй тутансан кайран 
вара юлашкине хуран çумне юнашар лартать. Хĕрарăмсем унччен вĕсем тултан чÿк 
туса кĕнĕ çĕре, тата ытти урăх пĕчĕкçĕ юсман тиркисем çине икшер юсман та пĕрер 
ывçă йăвача хурса хатĕрлесе хураççĕ.

Хуран пăттипе тула чÿклеме тухаканнисенчен пĕри, ватăраххи, чÿкленĕ çимĕçсе- 
не пÿрте вучах умне кÿртсе лартсан, кайран вара пушансан, çав хатĕрлесе хунă тир- 
кĕсене хĕрарăмсенĕн аллинчен илсе каллех çапла Турра кĕлтума (ку çулăн кирек хă- 
çан хăй пĕтичченех) пăлтăра йăтса тухса, хĕвел тухăç еннелле пăхса тăрса, юсман 
тиркине аллинче тытса Турра кĕлтăва пуçлать. Пуçне тăхăннă çĕлĕкне, паçăрхи пек, 
сулахай хул айне хĕстерсе тайла-тайла пуççапать. Пăлтăрта кĕлтунă чухне çĕре ÿксе 
пуççапни çук. Сăхсăхса вăл-ку чăвашăн тĕнче йăли пĕртте çук. Малтан йăтса тухнă 
тиркине çут çанталăка туса тытса тăракан çÿлти Туррăн ашшĕне асăнать, ун хыçĕн- 
чен ытти тиркисемпе ыттисен ячĕсене асăнса кĕлтăва-кĕлтăва пуççапать. Çăва тухнă е



хĕле кĕнĕ йĕркепе Чапăрлă ялĕнчен пулса кайнă ялсем ак çапла кĕлтăваççĕ: 1. Тур 
ашшĕне. 2. Тур амăшне. 3. Пÿлĕхçе. 4. Кепене. 5. Пихампара. 6. Пирĕштие. 7. Хĕрлĕ 
çыра. 8. Çĕрти патшана. 9. Вулăра выртан ырăсене.

Кăсене çапла юсмансемпе, йăвачасемпе уйрăм-уйрăм асăнаççĕ.
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Турă! Тĕнче тытса тăран Хăват! Каçар пире!
Турă, пире (мана) йывăрлăха ан хăвар. Телейлĕ пурăнмалли çанталăк 

пар!
Пире нумай ывăлпа хĕр парнеле, Турă! Пире пурăнмалăх тыр-пула 

пултар, йĕтемсемпе кĕлетсене пушăлла ан тăраттар!
Турă! Пире (мана) çăкăр-тăвар, пыл, ĕçме-çиме, канлĕхпе сывлăх 

çителĕклĕ пар! Турă! Пирĕн картишне туллиех лаша, ĕне выльăх, сурăх, 
качака тăмалăхне пар.

Турă! Пирĕн кил-çурта пилле, килен-каякана тивĕçлĕ йышăнмалăхне, 
тăрантарса, ăшăтса кантармалăхне пар!

Турăçăм! Çĕре тытса тăракана пиллĕх пар!
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Эй, мĕн ырă çут çанталăка туса тытса тăракан çÿлти Турă!
Эпир Сана, кăçал çăва тухнă йĕркепе, пĕр хуран пиçнĕ пăтăпа, пилĕк 

сăмсаллă-кăвапаллă пашалупа чÿк туса, тав туса ÿксе пуççапатпăр; тавта- 
пуç сана, Турăçăм, Пÿлĕхçĕм; „пире çемьепе, выльăх-чĕрлĕхпе хĕле чи- 
пер каçарса çăва кăларнăшăн. Улĕмрен те çапла хамăра, çемьене, выльăх- 
чĕрлĕхе, тырра-пулла чипер усраса тата Хăвна çапла мухтаса кĕлтума 
пÿртер. Пире, çылăхлăскерсене, çылăхран каçарса хăвăн мухтавлă ятăра 
усраса пурăн. Усал тăшмансенчен, вут-кăвартан пире упраса пурăн. Çыр- 
лах, аминь!

Мăнкун уявĕ
Çĕр ĕçĕпе пурăнакан халăхсен аслă уявĕçенчен пĕри -  Мăнкун, Кивĕ çула 

ăсатса Çĕнĕ çула хаваслăн кĕтсе илни. Ĕлĕксенче ăна кун таврăнсан чун 
кĕнĕ кун -  юн кун пуçланă та тепĕр юн кунччен палăртнă. Мăнкуна пуç- 
ланă куна Аслă Калăм тенĕ, юлашки к у н н е -  Кĕçĕн Калăм.

Чăваш тĕнĕ-йĕрки аслă çут çанталăкпа несĕл ваттисене пуç тайнинчен 
тăрать. Мăнкун эрнинче вĕсене черетпе чысланă. Анатри чăвашсем Мăнку- 
на кил-йышпа кăна ирттернĕ, вирьялсем шилĕке пысăк кĕлĕ тума пухăннă.

Аслă Калăм кунĕ-  çут çанталăка хисеплемелли вăхăт. Турра пуç тайнă, 
пăтăпа чÿкленĕ, кĕлĕ туса, пцчке пуçласа савăш курки çĕкленĕ, ĕрет палăртнă. 
Этем ывăлĕ-хĕрĕшĕн, выльăх-чĕрлĕх ĕрчевлĕхĕшĕн, кăçал ÿсес тыр-пулшăн 
кĕлĕсем каланă. «Турра асăнас та, хамăрăн та наян пулас мар, вăй пухас та 
вăр-вар ĕçлес», -  тенĕ хура халăх.

Вара несĕл ваттисене аса илнĕ, вĕсем вĕрентсе хăварни вырăнлă пуласса пĕлнĕ.
Ваттисене асăнмалли куна Çурта кунĕ тесех каланă. Вăл Аслă Калăм 

хыççăн тепĕр кунне пулса иртнĕ. Çапла вара, Мăнкун эрнинче пĕр вĕçрен 
виçĕ пысăк уяв пырать: Калăм, Çурта кунĕ, Сĕрен.

Мăнкун хавасне ача-пăча тăванĕсем патне кайса чăх çăмарти улăш- 
тарнинчен пуçлать. Çăмарта пĕçернĕ-пĕветнĕ чухне кил-çурта тĕтĕреççĕ, 
пухнă çăмартасене пĕрле çинĕ чухне «çăмарта паттăрне» тухаççĕ.



Мăнкун туни
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Мăнкун çитнĕ чух пĕр эрнерен чăвашсем пурте сăра тăваççĕ. Мăнкун кунĕ икерчĕ 
пĕçереççĕ те чашăкпа сĕтел çине лартаççĕ тата кÿршисене чĕнеççĕ. Пĕр ватă çынни 
чашăкри пăтă çине кашăксем тăрăнтарса хурать, кашăксем çине пуçламан çăкăр ху- 
рать те ура çине тăрса çав пăтăпа, сăрапа чÿклеççĕ. Вара унта тата çăмарта нумай 
пĕçереççĕ. Вăл çăмартисене кĕлтуса пĕтерсен çынсерен валеçеççĕ те пĕр-пĕринпе çа- 
пăçтараççĕ. Хăшин çăмарти ванмасть, вăл çынна вара сĕтел хушшине лартса пуççа- 
паççĕ. Вăл çын паттăр пулать вара.

Тепĕр кун вара сĕтпе çăмарта яшки пĕçереççĕ, икерчĕ пĕçерсе, алăк патне сĕтел 
лартса çурта çутаççĕ, алăк патĕнчи стена çумне' икĕ е виçĕ кунтан сăрипе çăмарта 
яшкине, икерчине витре çине тураса хываççĕ. Малалли кун ахаль кăна ĕçеççĕ.

242

Эпĕ астăвасса пирĕн ялта ак çапла праçниксене уявлатчĕç: Мăнкун, Çимĕк, Ака- 
туй, Çинçе, Кĕр сăри (тепĕр тĕрлĕ Чăх сăри), Сурхури, Кĕшерни, Çăварни. Кашни 
эрнере -  Эрне кун. Чи аслă праçник Мăнкунччĕ. Ăна пит чаплă тăватчĕç. Пÿртсене 
çуса тасататчĕç. Ыран Мăнкун тенĕ чух мунча хутса кĕретчĕç, чи лайăх тумтирсене 
тăхăнатчĕç, атă пуррисем урана атă тăхăнатчĕç, атă çуккисем çĕнĕ çăпата тăхăнатчĕç. 
Ĕçме-çиме тутлăрах апатсем хатĕрлетчĕç, виçĕ-тăватă пичке сăра тăватчĕç, эрех сахал 
илетчĕç, чей ĕçекен ялта та пĕр çын çукчĕ.

Пирĕн аттесем çамрăк чухне М ăнкуна юн кун (хăрушă эрнере) пуçлатчĕç тет. Эпĕ 
астăвасса Мăнкун пирĕн ялта, хальхи пекех, вырсарни кун пуçланатчĕ. Малтанхи кунне 
«Калăм кунĕ» тетчĕç. Вăл кун хамăр ăрурисем-ратнесем пуçтарăнса (мĕн пурĕ виçĕ 
кил анчахчĕ) килтен пичке пуçласа калăм пăтти çисе çÿретчĕç.

Кашни килте пичке пуçласа ĕçетчĕç, пăтă чÿклесе çиетчĕç. Ратнере пĕр ватти, 
кĕлĕсене пĕлекенни, кĕлтăватчĕ. Кашни килтех ĕçетчĕç, çиетчĕç. Çамрăк хĕрарăмсем 
(кинĕсем) ваттисене (хуняшшĕпе хунямăшне) пуççапса салам паратчĕç, пĕр-икĕ çавра 
юрă юрласа илетчĕç, вара тепĕр киле тухса каятчĕç. Калăм кун кирек кам патне пыр- 
сан та «калăм пăтти тутлă пултăр» тесе чĕнетчĕç. Çамрăккисем выльăх пăхатчĕç, ура- 
ма кайса çÿретчĕç, мăйăр çиетчĕç, алпа мăйăрсене чăмăртаса тытса пĕрне-пĕри «ыт- 
тĕкел» тетчĕç. Ял варне чуччи ярăнмалли тăватчĕç, унта çамрăксем ярăнма тухатчĕç. 
Чăвашсем Калăм кун тăвакан кĕлĕсене эпĕ Кив Ш ешкелĕнче çырса илнĕччĕ.

М ăнкунăн иккĕмĕш кунĕнче ваттисене (вилнисене) асăнатчĕç. Вĕсене асăнма чăхă 
пусса пĕçеретчĕç, пăтă, хăпартусем, кулачăсем пĕçеретчĕç. Ваттисене асăннине пирĕн 
«вил хыв» тетчĕç. М ăнкун чух вилĕсене ак çапла хыватчĕç: хĕвел каç енне кайсан 
алăк патне сĕтел лартатчĕç, сĕтел çине чăх яшки, пăтă антарса лартатчĕç, кулачсем, 
хăпартусем хуратчĕç, пĕр витре сăра ăсса лартатчĕç. Вăрăм сак çине пĕр пысăк алтăр 
тата пĕр пысăк чара лартатчĕç. Вăрăм сак тĕлне çÿлерех пĕр пуччушши (пушăт йы- 
вăççи) çапса çыпăçтаратчĕç, ун çумне çуртасем çутса çыпăçтарса лартатчĕç, кашни 
вилĕ ячĕпе пĕрер çурта лартатчĕç. Çуртисене эпир килте ăвăсран хамăр тăваттăмăр, 
варрине сÿс хурса алпа йăваласа тăваттăмăр. Ĕçмелли-çимеллисене хатĕрлесе çитерсен 
çуртисене çутатчĕç те хывма тапрататчĕç. Чи малтан атте хыватчĕ, ун хыçĕнчен анне, 
унтан вара эпир аслисенчен пуçласа кĕçĕннине çитиччен черет тăрăх пыра-пыра хы- 
ваттăмăр. Хывнă чухне кашни виле ятне каласа асăнаттăмăр, пĕрер татăк аш, пĕрер 
татăк çăкăр тата-тата чара çине «умĕнче пултăр» тесе пăрахаттăмăр. Унтан куркапа 
сăра ăсса асăнаттăмăр, вилнисен ячĕсене каламассерен курка çинчи сăрана пăртаккăн 
юхтарса алтăра яраттăмăр. Аслă аттесене, вилнĕ тăвансене çапла асăнса пĕтерсен чари 
те, алтăрĕ те туллиех тулатчĕç, çуртисем те çунса пĕтетчĕç. Çурта тĕпĕсене пуччушши 
çумĕнчен хăйпăтса илсе чара çине пăрахатчĕç те сÿнтеретчĕç, унтан вара вилесене 
асăнса панă (хывнă) татăксене, сăрине те тула илсе тухса пÿрт хыçне кайса тăкатчĕç. 
Унта йытăсем пырса мĕн кăларса тăкнине пĕтĕмпех çисе яратчĕç.

Мăнкун виççĕмĕш кунĕнче халăх йĕрки пуçланатчĕ. Пирĕн ялта халăх йĕркине икĕ



ушкăнпа тăватчĕç: малти ушкăн, кайри ушкăн. Кашни кун тăват-пилĕк киле кĕрсе 
ĕçетчĕç. Пуянсем те, чухăннисем те пĕрле çÿретчĕç, юрлатчĕç, ташлатчĕç, сăмахлат- 
чĕç: чÿклесси, кĕлтăвасси çукчĕ. Мăнкун эрни тухнă çĕре халăх йĕрки те пĕтетчĕ.

Аттесем каланă тăрăх, ĕлĕк пирĕн ялта Мăнкун эрнинче Сĕрен тунă тет. Эпĕ ас- 
тăвасса вăл йăла çукчĕ; Самар кĕпĕрнинчи чăвашсем ăна халĕ те тумасăр хăвармаççĕ.

Мăнкун çăмарти пухни
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Инке, пире çăмарта пар. Пире çăмарта памасан чăххусене тăмана тыт- 
са кайтăр. Инке, пире чăкăт пар. Пире чăкăт памасан ĕнÿ хĕсĕр пултăр. 
Ырри шалалла, усалли тулалла!

Çăмартасем панă чухне калани
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Эй, Туррăмăр! Çак ачасене сывлăхне-малашне пиллесе пар! Пусарлăх 
чĕпписем пек йышĕ пулччăр, салтак ачисем пек çирĕпĕ тухтăр.

Илĕр, ачамсем, пĕр тиркĕ çимĕç. Пĕрререн пин тухтăр -  хăвăра çитсе 
ваттисем валли те юлтăр.

Çăмартапа паттăрлатни
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Ытлари кун ратнепе çăмарта паттăрлатмалли мешехе ирттернĕ. Ăна çăмарта хăпарт- 
нипе тунă. Унсăр пуçне питĕ нумай çăмарта пĕçернĕ. Пÿртри çынсене пурне те пĕрер 
çăмарта валеçсе панă. Паттăра юлнин алăк урати çинче шăпăр çине ларса виçĕ курка 
сăра ĕçмелле, виçĕ çавра юрă юрламалла пулнă. Патгăра тухайманнисене «çĕрĕк» тенĕ.

Тасисен çĕрĕккине пуççапмалла, çĕрĕккисен пĕрер курка сăра ĕçмелле. Кам пат- 
тăра юлать, вăл алăк çине ларса, кут айне шăпăр хурса виç курка сăра ĕçмелле, виç 
çавра юрă юрламалла.

Кил-çурта, пахчана тĕтĕрнĕ чухнехи сăмах
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Пур усалтан, усал куçран, ирхи сывлăшран, каçхи тăманран, усал- 
синкертен,Турă, сыхла, акнă тырă-пулла, лартнă япаласене упра.

Мăнкун
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Çак çурт тĕлĕшпе, калăм тĕлĕшпе чÿклетпĕр. Пур кил-йыша, Турă, 
ырлăх-сывлăх пар. Усалтан-тĕселтен, Турă, хăвах сыхла. Вут-кăвартан, ин- 
кек-синкекрен Эс сыхла. Хамăртан ытла пулнă пулсан, Турă, каçар. Çынсен 
сăмахне, ял-йыш  сăмахне, Турă, Эс сирсе яр пирĕн çинчен.

Мăнкун ячĕпе, çул çаврăнăçĕпе. Мăнкун ячĕпе, Калăм ячĕпе Турра 
асăнатпăр, кĕлтăватпăр. Пиçнĕ çимĕçпе. Юман (хуçа ятне калаççĕ) ячĕ- 
пе. Ырлăх-сывлăх пар, çуралнă чуна канлĕх пар.



Ăçта пулсан та, ăçта çÿресен те Эс сыхла. Çил-тăвăлтан, вут-кăвартан 
сыхла пире. Ял çине тухсан кирлĕ маррине ан калаçтар пире, кирлине 
кăна калаçтар.

Атге! (кам ятне асăнать, çавăн ячĕпе çурта çутать) сан умăнта пултăр, ак 
сан ятна çурта çутатпăр. Пехил ту, хĕн-асап ан пар, вăхăтлă килсе вăхăтлă кай. 
Тата ак çимĕк çитет, унта çăмарта хăпартса пĕçерсе хывăпăр, унччен кĕт.
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Турă, çырлах! Рехмет Сана, Турă, пире çак аслă куна çитернĕшĕн. 
Çавăн пекех тепĕр çапла аслă куна çитер хăвăн меслетÿпе.

Эй, Турă! Çырлах, ан пăрах, ырлăх-сывлăх пар хама та, ачам-пăчам- 
сене те, выльăх-чĕрлĕхе те. Аминь. Çырлах!
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Пусап М ăнкун путекки, çуртшăн Турра чун паратăп. Пĕтĕм кил-йы- 
шăмпа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, ачам-пăчампа асăнатăп: çырлахтăр. Турă, 
ырлăх-сывлăх парăсăнччĕ. Ăшă кăмăлăмпа, тутлă чĕлхемпе асăнатăп. Тыт- 
ни-туни çырлахтăрччĕ. Хĕн-асапне ан патăрччĕ. Çырлахтăрччĕ.

Пĕсмелле, Турă, ан пăрах. Турра валемлĕ пултăр. Ырă Турă çырлахтăр. 
Сана ăшă кăмăлпа, тутлă чĕлхемпе асăнатăп. Пĕтĕм кил-йышпа, ачам- 
пăчампа, çуртри чунăмпа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе сана асăнса чун паратăп. 
Иксĕлми ырлăхна пар, ырлăх-сывлăх пар, пур тĕрлĕ инкек-синкекрен 
хăтарса тăр. Çырлахтăр. Çырлахтăр. Тытни-туни вырăнлă пултăр. Пурнăç 
хĕн-асапсăр пултăр.

Христос тĕнĕ сарăлнă хыççăн каланă кĕлĕ.
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Эй, Турă, ĕнтĕ эпир киввине ĕçсе çирĕмĕр, çĕнĕрен ыйтатпăр Санран. 
Çÿлтен те пар, çĕртен те пар. Пĕтĕм çăкăрпа асăнатпăр. Çăмарта пек, 
тырă тутă пултăр.

Таса çерем çине тухса кĕлтунă чухне каланă.

Калăм
Аслă е Мăн Калăм — кивĕ çулăн юлашки эрни. Вăлах Çĕнĕ çула кĕтсе 

илни те. Киввине чыслă ăсатса çĕннине пысăк ĕмĕтсемпе кĕтсе илме мал- 
танах хатĕрленнĕ.

Юн кун ирех, хĕвел тухичченех, урамра кăвайт чĕртнĕ, вут çине çăкăр 
касăкĕ, çăмарта хунă, шыв сирпĕтнĕ май кĕлĕ каланă. «Çут çанталăк тулăх 
пултăр, ваттисем тутă çÿреччĕр»,- тенĕ. Кăвайт çине шăлса пухнă çÿп- 
çапа кăна мар, улăм та хунă. Ăна леш тĕнчери тăвансене çутăпа ăшă парас 
тесе çунтарнă.

Ачасем тăванĕсем патĕнчен çăмарта улăштарса тухнă хыççăн кăвайт 
патне пухăннă, пĕр-пĕринпе çăмарта çапса «паттăра» тухнă. Вара пурте 
кăвайт урлă виççĕрен кая мар сике-сике каçнă. Киле каяс умĕн ял илтмелле 
кăшкăрнă: «Килĕр! Килĕр, паппайсем! Килĕр, килĕр, ачасем! Мăнкун тума 
тухăр, выляма-кулма пуçтарăнăр!» -  тесе саланнă.



Килсенче Аслă Калăма кĕтсе апат-çимĕç хатĕрленĕ, кил-çурта капăр- 
латнă. Хăнасем киличчен чăх пусса калăм пăтти пĕçернĕ. Килти е ратнери 
тăванĕсемпе пуçтарăнса сĕтел хушшине ларнă, кĕлĕсем каласа пурте пĕрле 
апатланнă. Унтан урама тухнă, кăвайт патĕнче, тăвайккире, уçланкăра, 
чуччу анинче курса çÿренĕ, ача-пăчапа яш-кĕрĕм ăмăртăвĕсене пăхнă.

Мăнкун иккĕмĕш к у н ĕ -  Çурта кунĕ. Малтанхи кун çут çанталăк ыта- 
мĕнче савăнса-кулса çÿренĕ пулсан Çурта кунĕнче тăвансем пурте ватти- 
сене асăнма тĕп киле пухăннă. Тĕп килте алăк патне сĕтел лартнă. Çав 
сĕтел çине чартал вырнаçтарнă, тăвансенчен кашнин ятне ятарласа кала- 
са пĕрер çурта çутнă. Ку вăхăтра ыттисем пурте сăра астивнĕ, вилнĕ çын 
валли пушă савăта ятарлăн тумлатнă.

Çурта кунĕнчен пуçласа тăвансен ĕречĕ пуçланнă. Вĕсем пурин патне те 
йĕркипе çитсе хăналаннă. Калаçнă, кама мĕнпе пулăшмаллине палăртнă, пурри- 
çуккине, ырлăхне-хурлăхне пĕрле пайланă.

Калăм пăтти
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Чăваш Калăмне акă епле ирттереççĕ: пĕр-ик-виç кун анчах юлсан, ĕлкĕреймесен 
е ыран пулать тесен, тытăнаççĕ темĕн тĕрлĕ хатĕрленме; ытти праçникĕсене епле 
хаваспа хатĕрленсе кĕтсе тăраççĕ, ку праçнике вĕсем тата та питĕрех сума суса хисеп- 
лесе, сăра туса тăра пуçлаççĕ. Пÿрчĕсене хырса тасатаççĕ, мунчасем кĕрсе тухаççĕ, вĕр 
çĕнĕ кĕпе-йĕм тăхăнаççĕ. Каç кÿлĕм килти хĕрарăмсем чуста çăрса лартаççĕ. Ирхине 
ирех тăрса вара вĕсем кăмакисене хутса çатма çимĕçсем: кÿптĕрмесем, пÿремеçсем, 
йăвачасем, хăпартусем пĕçере пуçлаççĕ. Пăри пăтти пĕçерсе çăмарта саратаççĕ. Пурне 
те çапла пĕр майлă хатĕрлесен хĕрлĕ тата кăвак тумланса тăраççĕ. Калăм пăтти пиçнĕ 
çĕре кил хуçи хурăнташсене, кÿршĕ-аршăсене кайса чĕнет, çав калăм пăттине пиçнĕ 
пашалăвĕпе пĕрле Турра кĕлтăваççĕ. Кĕлтуса пĕтерсен кайран çав пăттине чÿк тума 
пухăннă çыннисемпе, хăйсен çемйисемпе пĕрле ларса çиеççĕ те юрласа сăри-эрехне 
ĕçе пуçлаççĕ.

Авалтан çак праçнике, Калăм кунне, пирĕн чăваш çыннисем пит аван ирттернĕ. 
Пăтти ĕлкĕре пуçласан харкам хăй ачи-пăчисене хăйсенĕн кÿрши-аршисене, хурăнта- 
шĕсене килĕрен чĕнтерсе çÿретнĕ: «Калăм пăтги чÿкленĕ сăра ĕçмешкĕн пырăр». Леш- 
сем вара, чĕнекеннисене хирĕç: «Пырăпăр, пырăпăр, хăрăнĕсем килччĕр, каласа ярăр», -  
тесе каласан çавă чĕнме пынă ачасене е йăвачасем, е пĕремĕк, е тата ытти япаласем: 
канфет, мăйăр, хĕвел çаврăнăшĕ парса янă. Вăл кун никам та кучченеç памасăр яман, 
сăра е эрех ĕçекеннисене сăра е эрех ĕçтерсе янă. Кама чĕнмеллисене чĕнсе çаврăнсан 
пуçтарнă япалисене кайран харкам хăех çисе янă. Çав кун чи малтан пырса кĕрекен 
çынна йыхравçă сĕтел хушшине, сак çине минтер хурса çатма çимĕçĕсем çиме лар- 
таççĕ; çынни çиме ларсан пĕртге сиккелемес, сиккелесе ларсан çав килти çыннисен 
пусма ларнă чăххисем канăçсăр пулаççĕ имĕш. Çавăнта ларнă чухне сиккелемесĕр ла- 
ракана чипер кăна: «Çи-халĕ», -  тесе силлеме тытăнаççĕ. Ун хыçĕнчен çапла чĕнме 
килекен çынсене те йыхăрса çÿренĕрен йыхравçăсем теççĕ. Çав йыхравçисем Калăм 
кун çуркунне ирсĕр вăхăтра килсен ача-пăчасем юлан утпа чĕнсе çÿренĕ. Паçăр ка- 
ланă пек чĕнсен пурте ерттилпеле юрласа янă. Вĕсем чĕнсе юрланине илтсен кил 
хуçисем вĕсене çăмартасем валеçсе парса янă. Юлан утпа çапла чĕнсе çÿрекенни- 
семшĕн кил хуçисем хапхисене уçса пăрахнă. Лаша утланса чĕнсе çÿреме юратакан- 
сем харкам хăй лашине темĕн тĕрлĕ тумлантарса йĕнерленĕ, лаша хÿрисене варланас- 
ран тавăрса çыхнă. Аллисенче пурин те нухайккасем пулнă. Юлан утпа чĕнсе çÿре- 
кеннисене кирек хăçан та çăмарта валеçнĕ, мĕншĕн тесен çапла çăмарта валеçсе па- 
раканнисен килĕнчи лашисем тепĕр çулччен çăмарта пек тутă пулаççĕ имĕш. Пурне те 
çапла чĕнсе çаврăнсан, Калăм пăттине çисен ача-пăчасем пурте урама тухса темĕн 
тĕрлĕ савăнса выляççĕ: хăшĕ çăмарталла, хăшĕ кусилле, хăшĕ те хăшĕ тата укçалла та.



Ваттисем килĕрен сăра ĕçсе çÿренĕ. Çав тĕрлĕ аслă праçнике, тахçан авалтан туса 
пыраканскере, кайран-кайран саманине хирĕç, тĕне кĕнисем, тепĕр вăхăтра вырăс 
çыннисем тăвакан Св. Пасха кунĕпе улăштарнă. Тĕне кĕмен çынсем, аслăраххисем, 
халĕ те пулин çав ĕлĕк тăвакан вăхăтрах туçа пурăнаççĕ.

Калăм пичĕкине чÿклени
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Мăнкун каçхине пĕр-пĕр киле пуçтарăнса сăра пичĕкине уçса çапла каланă:

Тав сана, ташлама, калăм пичĕки пуçлатпăр. Çÿлти çутă Турă, санăн 
çут çанталăку лайăх пултăр. Ку çыннăн килти пуянлăхĕ пурте хуçан, сана, 
Пÿлĕх, Хĕрт-сурт, сире асăнса ĕçетпĕр.

Пурте курка çине сăра тултарса ĕçеççĕ те сĕтел çине шалт лартаççĕ. Çапла пилĕк 
хутчен ĕçеççĕ.
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Çырлах, калăм пичĕки. Турра асăнатпăр хурăнташсемпе, тăвансемпе, 
çырлахтар Турра кÿршĕм-аршăмпа, калăм пичĕки.

Ял-йышăмпа, пĕлĕш-тантăшпа ĕçсе çиме парăсăнччĕ, тутлăш -  Тур- 
ра, йÿççĕш -  пире. Ĕçсе-çисе тутлă калаçма парăсăнччĕ.

Аминь, Турра.
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Калăм кунĕ. Пичке пуçлаççĕ, пăтă пĕçереççĕ пĕр хуран. Чашкă ăшне антаратпăр 
та пĕр ватти пăтă тиркине çĕклет, виç курка сăрапалан тата виççĕн тытаççĕ, тăваттăн 
пулаççĕ. Çырлахтăр тесе кĕлтăваççĕ Турра.

Çырлах, Турă! Турă Амăшĕ, Пÿлĕхçĕ, Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, аслă Киремет, çыр- 
лах, Хĕрлĕ çыр, Çÿрен ыр, çырлах, -  теççĕ. Хура Тăванта выртан, çырлах!
-  теççĕ. Пур çемьепе выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, тыррăм-пуллăмпа асăнатăп.

Унтан сăрана ĕçетпĕр, пуççапатпăр ватсене, унтан юрласа ĕçетпĕр, хĕрлĕ çăмарта 
çиетпĕр. Тепĕр кунне вилнисене асăнса çурта çутатпăр, икерчĕ пĕçерсе çиетпĕр, умĕнче 
пултăр эпир çинисем, тутă пулччăр вилнĕ çынсем тесе.
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Çулталăк çитнĕ йĕркепе. Çул çаврăнăшĕпе. Пур кил-йыш а та, Турă, 
сывлăх пар. Хурăнташ-ăрупа. Тепĕр çулччен савăнса ĕçсе-çисе пурăн- 
малла пултăр. Урай тулли путек, сак тулли ача-пăча пултăр. Пĕр вĕçĕ 
картара та, пĕр вĕçĕ шывра пултăр.

Аслă калăм йĕрки
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Аслă калăма юн кун тунă. Ăна хаваслă ирттернĕ, пурте çĕнĕ кĕпе-йĕм тăхăннă, еç 
ĕçлемен, хăнана çÿренĕ.

Хăнана-мĕне кайнă-килнĕ чух урамра тĕл пулакана: «Калăм пĕрле пултăр, уяв хăтлă 
пултăр!» -  тесе салам панă; мăйăр, çăмарта, кучченеç пăрса хăналанă.



Хăна-вĕрлене урамăн-урамăн ирттернĕ. Вăтаçĕр пĕрмаях малтанхи кун хăна пуç- 
тарнă. Унтан, пĕр çулхине Тукаç, тепĕр çулхине Малти картиш ылмашса иккĕмĕш 
кун хăна пăхнă. Ю лашкинчен, тăваттăмĕш кунĕнче, Çырма картишне кайнă. Хăш 
урам хăналать, çав урамри ратне-хурăнташсем патне çÿренĕ. Черетпе килĕрен киле 
кĕрсе тухнă. Хăнасене ратне ватти ертсе çÿренĕ.

Кил хуçисем хăна-вĕрле пăхма сăра лартнă, эрех тунă, апат-çимĕç пĕçерсе хатĕр- 
ленĕ.

Хăна-вĕрлесем палăртнă вăхăта пуçтарăнса çитсен, ратне ватти каланипе, пурте 
ура çине çĕкленнĕ, алăка уçса алăк патнелле пăхса тăнă. Кил хуçи ратне ваттине 
тăватă курка сăра тултарса панă, вара ратне ваттине çапла каланă:

-  Ĕнтĕ, ĕмпиччей, аслă калăм чысĕпе Турра асăнар пуль, -  тенĕ.
Вара тин ратне ватги кил хуçи ячĕпе, асăну йĕркине пуçлать.

-  Аслă Калăм ячĕпе, ăшă питпе, ăшă чунпа, çемçе кăмăлпа, çемçе 
чĕлхепе хуçа калать, Турра асăнать, витĕнет, тав тăвать, пуççапать. Пиçнĕ 
çимĕçĕпе, тунă хурçипе, ачи-пăчипе, килĕ-йышĕпе, кÿршĕ-кÿпĕпе, ху- 
рăнташ-ăрăвĕпе, ăратни-вăрлăхĕпе тав тăвать, пуççапать, тайăлать, ви- 
тĕнет. Çырлах!

Вара ыттисем пурте: «Çырлах!» -  теççĕ, пуç таяççĕ.
Ратне ватти малалла калать:
-  Пĕлни пулать-и, пĕлменни пулать-и, малтан каласси кая юлать-и, 

кайран каласси малтан пулать-и, калама пĕлмест тесе ан кала, йĕркине 
пĕлмест тесе ан ятла. Айван кĕллĕме хуш хурса хапăл ил. Мĕн ĕмĕтленнĕ 
ĕмĕте çитерсе тăр.

Виçĕ тĕслĕ тыррăма-пуллăма уя кăларса сапсан тĕпне питлĕхне парă- 
сăринччĕ тесе хуçа асăнать, витĕнет, тав тăвать, пуççапать. Çырлах.

Ыттисем пурте: «Çырлах», -  теççĕ те алăк патнелле пуç таяççĕ.
Ратне ватти малалла каласа каять:
-  Пĕр пĕрчĕ вырăнне пин пĕрчĕ парăсăнччĕ, ывăçласа сапнине ытам- 

ласа илме парăсăнччĕ, акнă тыррине хулăмлăх парăсăнччĕ, ашкăрса ÿсме 
нÿрĕк парăсăнччĕ. Хăяхланса ÿснĕ чух ирхи тăмĕнчен, кăнтăрлахи 
шăрăхĕнчен упрасăнччĕ, касан ш ăш ийĕнчен, ю рĕнчен-пăрĕнчен си- 
рĕсĕнччĕ; курайман тăшманĕнчен, çаврăнса каяс çавинчен, çаврăнса 
каяс çурлинчен , ал -урана суранласран  Эсĕ упраса, Эсĕ сы хласа 
тăрăсăнччĕ. Çырлах!

Татах пурте: «Çырлах!» -  тесе пуç таяççĕ. Ватти малалла каласа каять:
-  Ывăçласа сапнă тыррине ывăçласа та ытамласа алла илмелĕхне 

парăсăнччĕ. Хăмăшланса ÿснĕ, пăрçаланса пиçнĕ тыррине вырса илес 
тейĕпĕр. Ывăçне вырсан ывăç вырăнне кĕлте çыхмалăхне парăсăнччĕ, кĕлте 
вырăнне тĕм лартмалăхне парăсăнччĕ, тĕм вырăнне çĕмел лартмалăхне 
те, çĕмел вырăнне капан лартмалăхне те парăсăнччĕ.

Ывăç вырсан ывăç перекетне парăсăнччĕ, кĕлте тусан кĕлте перекетне 
парăсăнччĕ, сурат тусан сурат перекетне парăсăнччĕ, çĕмел тусан çĕмел 
перекетне парăсăнччĕ, анкартне кÿртсен анкарти перекетне парăсăнччĕ, 
каПана хывсан капан перекетне парăсăнччĕ, эречкипе капан лартмалăх- 
не парăсăнччĕ.

Кĕлте тусан кĕлтере вырттараймăпăр, çĕмел тусан уйра çĕмелтех лар- 
таймăпăр, анкартине кÿртсен анкартинчех лартаймăпăр, капана хывсан 
та капанлатсах лартаймăпăр. Тĕшшине çапса илме сарăм сарăпăр.

Сарăм сарсан сарăм перекетне парăсăнччĕ, кăшăл тусан кăш ăл пе- 
рекетне парăсăнччĕ, пÿлмек-пурана хывсан пÿлмек-пура перекетне 
парăсăнччĕ, çичĕ тĕрлĕ тыррăм-пуллăма çичĕ пÿлме тытма парăсăнччĕ,



виçĕ валĕ валеçме парăсăнччĕ. Виçĕ валĕнчен икĕ валĕне пÿлмене 
хы вма пар , пĕр валĕне кÿрш ĕм -арш ăм п а, хурăнташ -вăрлăхăм па, 
пĕлĕш -тантăш ăм па ĕçме-çиме парăсăнччĕ. Выçса килекене тăрантса 
ям алăхне те пулсан, ш ăнса килекене ăш ăтса ям алăхне те пулсан 
парăсăнччĕ. Çырлах!

Вара пурте: «Çырлах!» -  тесе алăк патнелле тайăлаççĕ.
Ратне ватти татах малалла каласа каять:
-  Виçĕ тĕслĕ выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, тайă- 

латпăр, пуççапатпăр, тав тăватпăр.
Виçĕ тĕслĕ выльăха карта тытмалăхне парăсăнччĕ; кĕсре хыççăн тиха 

ертмелĕхне парăсăнччĕ, ĕне хыççăн пушмак ертмелĕхне парăсăнччĕ, сурăх 
хыççăн путек ертмелĕхне парăсăнччĕ.

Виçĕ тĕслĕ выльăхăма çуралмаллине иитĕ аллупа парăсăнччĕ, çурал- 
нине тĕрĕс-тĕкел пăхса упраса усрасăнччĕ. Тĕкĕнчен-çÿçĕнчен, тĕк пĕрчин- 
чен тÿлеттерсе пырăсăнччĕ, тÿленĕ пĕрин тÿлĕмне пăхĕнчен-шăкĕнчен те 
пулин савăнтарăсăнччĕ.

Виçĕ тĕслĕ выльăхăм-чĕрлĕхĕме картарах усраймăпăр, çăва тухсан ирĕке 
ярас тейĕпĕр. Çуркунне ытă кăларса ярса кĕркунне тĕрĕс-тĕкел киле-çур- 
та кÿртмелĕхне парăсăнччĕ. Йывăр çумăрĕнчен, пăрлă тăвăлĕнчен уп- 
расăнччĕ, сыхласăнччĕ. Путках çыранĕнчен, тайлан кĕперĕнчен уп- 
расăнччĕ, сыхласăнччĕ; мурĕнчен-хаярĕнчен, чирĕнчен-чĕрĕнчен уп- 
расăнччĕ, сыхласăнччĕ. Усал пир тукмакĕнчен, хура тункатинчен аяк- 
калла сирĕсĕнччĕ. Вăйлă çил-тăвăлупа, тумак пăру-çумăрупа хĕнесе-çап- 
са, хуçса ан пăраха хурăсăнччĕ.

Çухалатса кĕрĕк тăхăнмалăх та пулин парăсăнччĕ, хайманлатса мул 
тытмалăх та пулин парăсăнччĕ. Чÿклĕх те пулин, кĕлĕлĕх те пулин 
парăсăнччĕ. Пĕр вĕçне картара тытмалăхне парăсăнччĕ, тепĕр вĕçне шыв 
кутĕнче тытмалăхне парăсăнччĕ. Çултан шăнса килекене ăшăтса ямалăх- 
не те пулин, выçса килекене тăрантса ямалăхне те пулин парăсăнччĕ. 
Тĕкĕнчен туртсан та, çăмĕнчен туртсан та çу тухас тăвăсăнччĕ, çÿпçелет- 
се çу тытас тăвăсăнччĕ.

Уя тухсан ултă лашапа акăрса ака тăвасне парăсăнччĕ, икĕ кĕсрепе 
сÿре сÿремелĕхне парăсăнччĕ, икĕ тиха хыçалтан выляса утса-чупса çÿресне 
парăсăнччĕ, янавара вăй парăсăнччĕ, хăват парăсăнччĕ.

Ырă хуçа асăнать, витĕнет, тав тăвать, пуççапать. Тăван-пĕтенпе, хурăн- 
таш-вăрлăхпа, кÿршĕ-кÿппе, тантăш-пĕлĕшĕмпе, килĕм-йышăмпа ĕçсе- 
çимелĕхне те иарăсăнччĕ. Çырлах!

Каллах пурте: «Çырлах!» тесе пуç таяççĕ. Вара ватти кил-йыш ш ăн ка- 
лама пуçлать:

-  Килĕм-вутăма та, хурăнташ-вăрлăхăма та, кÿршĕм-кÿппĕме те ыр- 
лăхне-сывлăхне парăсăнччĕ, кăвак хуппи пĕр уçăлса кайнă çĕре тăва 
парăсăнччĕ, çырлаха парăсăнччĕ. Телее хирĕç тăва парăсăнччĕ, ырра хи- 
рĕç тăва парăсăнччĕ, усал-тĕселе тÿртенлĕ тăва парăсăнччĕ; ырă кун-çул 
тĕлне тăвăсăнччĕ, умран уçса пырăсăнччĕ, хыçран пуçтарса пырăсăнччĕ. 
Каç выртсан шăм-шак канăçлăхне парăсăнччĕ, ир тăрсан шăм-шак çăмăл- 
лăхне парăсăнччĕ. Малалла пăхсан вăтанмалла ан тăва парăсăнччĕ, каял- 
ла пăхсан хăрамалла ан тăва парăсăнччĕ.

Ашшĕ хыççăн ывăл чупмалăхне те тăва парăсăнччĕ. Амăшĕ хыççăн хĕр 
чупмалăхне те тăва парăсăнччĕ. Ака йăранне тытмалăх ал пултăринччĕ. 
Алăк патне кĕрÿ çăкмалăхне парăсăнччĕ, тĕпел кукăрне кин çăкмалăхне



те парăсăнччĕ; сак çи тулли ача-пăча парăсăнччĕ, урай тулли путек 
парăсăнччĕ.

Усалтан-тĕселтен, чирĕнтен-чĕрĕнтен, хаяр куçран, тытан амакран, вут- 
ран-кăвартан, вăрăран-хурахран эсĕ сыхласа-упраса тăрăсăнччĕ, тĕрлĕ ин- 
кеке, усал-тĕселе аяккалла сирсе тăрăсăнччĕ; ырлăх-сывлăхăмпа пурăнса 
ирттермелĕхне, килĕм-вутăмпа пурăнса ирттермелĕхне, ачам-пăчампа 
савăнса, ăшăнса пурăнса ирттермелле тăвăсăнччĕ, парăсăнччĕ. Ватăлич- 
чен пурăнмалăхне, йÿтиччен ăс тытмалăхне парăсăнччĕ, шур сухаллă, шур 
çÿçлĕ пулса пурăнмалăхне пÿрсе парăсăнччĕ, сарă шăллă пулса пу-рăнма- 
лăхне парăсăнччĕ.

Тÿре-шехер умне тăрсан тутлă чĕлхепе, ăшă питĕмпе, ăслă пуçпа лайăх 
калаçма та парăсăнччĕ.

Ялăм-йышăма, хурăнташ-вăрлăхăма, тăван-пĕтенĕме, кÿршĕм-кÿппĕме, 
килĕм-йышăма юравлă пулса пурăнмалла тăвăсăнччĕ.

Ш ăрт, кас, тĕрен, хăпарт, янавара хăват пар, анкартине кăлат пар, 
пăтавккапа манит пар, хайманлатса мул пар, пичкелетсе пыл пар, çÿп- 
çелетсе çу тытмалăхне пар. Çырлах!

Пĕлни пулчĕ пуль, пĕлменни пулчĕ пуль; кайра тăрасси мала пулчĕ 
пуль, малта пуласси кая кайса юлчĕ пуль. Йăлине-йĕркине пĕлмест тесе 
ан ятла, айван чĕлхемĕрсене каçара хурса тăрăсăнччĕ. Мĕн ытла калани 
пур пуль, çырлаха хурăсăнччĕ, мĕн сахал калани пур пуль, çитере 
хурăсăнччĕ. Эпир хамăр кĕллĕмĕре алăран алла тыттараймăпăр, мĕн тупса 
каланине ху пĕлсе ху суйласа ил. Айван кĕллĕме хуш курса хапăл ту! 
Çырлах!

Вара пурте: «Çырлах!» -  тесе пуççапаççĕ. Кашни-пĕри хăй куркине 
ĕçсе парать. Вара пурте лараççĕ, виçшер стакан çавăраççĕ. Ларнă чухне 
хĕрарăмсем тĕпелти сак çине, арçынсем алăк енчи стена çумĕнчи сак 
çине ларса тухаççĕ.

Унтан, виçшер курка ĕçсе çисен, ратне ваттине тепĕр курка параççĕ. 
Вара вăл тăрать те çапла пуçласа ярать:

-  Çÿлти Турра асăнтăмăр, халь тата çĕрти Турра асăнар.
Вара каллех пурте ура çине тăраççĕ те çĕрти Турра асăнса кĕлтума 

пуçлаççĕ. Кĕлли çав паçăрхи майлах. Вара çак йĕркепе кĕлтуса пĕтерсен 
ытти турăсене кĕлтуса пĕтереççĕ те ятлă курка пуçласа яраççĕ.

Калăм кĕллисем
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Турă умне çурта çутса пурте ура çине тăраççĕ. Кил ватти тирĕкпе çăкăр йăтать, 
ыттисем сăра тултарса лартнă куркисене тытса ак çапла сăмахсем каласа кĕлтума ты- 
тăнаççĕ:

Эй, Турă, ан пăрахсам пире, сана асăнатпăр, сан çине витĕнетпĕр, 
сана кĕлтăватпăр, çырлах пире.

Эй, Турă Амăшĕ, Пÿлĕхçи Амăшĕ, сан çине анчах шанса тăратпăр, 
пирĕн кил ăш -чиккине пĕр-пĕринпе чипер лайăх çураçтарса лăпкă усра, 
тата выльăх-чĕрлĕхсене лайăх пăхса усра.

Çил ашшĕпе çил амăшне асăнатпăр, çырлах пире. Пирĕн ĕмĕтленнĕ 
ĕмĕте çитер, мĕн ыйтнине памасăр ан хăвар.

Эй, Турă, самана хушшине чипер лăплантарса усра, курайман тăшман-



сенчен, вут-кăвартан, вăрă-хурахран астуса тăр, çырлах. Эй, Турă Амăшĕ, 
пире тепĕр çак вăхăтчен пур усал чиртен сыхласа хăтарса тăр, çырлах, 
Турă Амăшĕ. Тата, Турă Амăшĕ, çул çинче усал çын хирĕç пулас пулсан 
вăл хăй çулĕпе иртсе кайтăр. Хирĕç тăракан тăшмансене çĕнтерме пар, 
Эсĕ вĕсене чарса тăр. Усал тума шухăшлакан çынсене чарса тăр; тата 
темĕн тăвас-тытас пур, çын элекĕнчен хăтарса тăр, ылханакан çыннăн 
ылханне ан çитер, çырлах. Ах, Турă Амăшĕ, тата эпĕ Сана калама маннă: 
айван ывăлийĕн-хĕрийĕн кĕллине илтсе çырлах: тыр-пулсем çине чипер 
ырă сывлăмлă çумăр яр, хаяр çил-тăвăлсенчен, тискер пăрлă çумăрсен- 
чен витсе сыхласа тăр. Пире ĕçкĕре ĕçкĕ лайăх çÿресе ирттерме пар, çыр- 
лах, перекетне пар. Пĕр пĕрчĕ тырăран çитмĕл пилĕк пĕрчĕ пултăр. Кĕлтине 
туса çыхсан кĕлте перекетне пар, çĕмелне тусан çĕмел перекетне пар, 
авăн картине кĕрсен авăн перекетне пар, кĕлете кĕртсен кĕлет перекетне 
пар, салатне тусан салат перекетне пар, сăрине тусан сăра перекетне 
пар, çырлах, Турă Амăшĕ.

Эй, Турă Амăшĕ, Мăн Турă. Пĕлни пур, пĕлменни пур, мĕн пĕлнипе 
каçар. Çуратманнине çуратса пар, çуратнине пит аллипе пар, тĕпеле кин пар, 
алăк патне кĕрÿ пар, çырлах. Эпир, айван ывăл-хĕрсем, нимĕн те пĕлместпĕр, 
каçар пире мĕн пĕлнипе. Перекетне пар. Çырлах, çырлах, çырлах.
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Çырлах, Калăм пичĕки! Турра асăнатпăр хурăнташсемпе, пĕлĕш-тан- 
тăшпа ĕçсе-çиме парăсăнччĕ. Тутлăш -  Турра, йÿççĕш -  пире. Йÿçĕ ĕçсе 
тутлă калаçма парăсăнччĕ.

Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пулинччĕ. Тĕпĕ хăмăш пек, тăрри чакан 
пек пулинччĕ. Ывăç туса ывăç перекетне паринччĕ; кĕлте туса кĕлте пе- 
рекетне паринччĕ; кĕлте туса, пухса, тĕм туса тĕм перекетне паринччĕ; 
тĕм пăсса çĕмел туса çĕмел перекетне паринччĕ; çĕмел пăсса, урапа туса, 
урапа перекетне туса капан перекетне паринччĕ; капан пăсса авăн пере- 
кетне паринччĕ. Урапа пăсса авăн хурсан, Турă, вутунтан-кăварунтан сых- 
линччĕ; ĕçме-çиме хушинччĕ; авăн пăсса, сарăм сарса сарăм перекетне 
паринччĕ; сарăм туса, кăшăл туса кăшăл перекетне паринччĕ; кăшăл пухса 
лав тиесессĕн лав перекетне паринччĕ. Лав тиесен, пÿлмене хурсан çич 
тĕслĕ ты рăран тăватă валлине пÿлмене хума, виçĕ валлине сутма 
парăсăнччĕ; ăшлăхне-тутлăхне, перекетне парăсăнччĕ.

Çичĕ тĕслĕ выльăхăм-чĕрлĕхĕм пĕр вĕçĕ шывра, тепĕр вĕçĕ картара 
пулинччĕ. Тăнă çĕре тĕме пулинччĕ, выртнă çĕре мамăк пулинччĕ. Тĕпе- 
лелле кин паринччĕ, алăк патне кĕрÿ паринччĕ. Алăк патне пăхсассăн 
тĕпел вăтантăрччĕ, тĕпелтен пăхсан алăк патĕнчи вăтантăрччĕ. Урай тул- 
ли путек-пăру пулинччĕ; сак çи тулли ачи-пăчи пулинччĕ.
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Ырă Калăм чысĕпе Ентимĕр асăнать, витĕнет, тав тăвать, пуççапать. 
Пиçнĕ çимĕçне тунă хуçипе, ачи-пăчипе, кÿрш ĕ-арш ипе, хурăнташ- 
ăрăвĕпе тав тăвать, пуççапать. Çырлах! Аминь. Кала пĕлмест тесе ан кала, 
айван кĕлĕпе хуш курса* хапăл ил, мĕн ĕмĕтленнине ĕмĕте çитер, уса- 
лĕнчен-тĕселĕнчен, хаярĕнчен-хатарĕнчен Эс сыхла, Эс упра! Виç тĕслĕ

* Тивлетлĕн.



тыррăма-пуллăма уя кăларса сапсан тĕпне питлĕхне, тăрне тутлăхне пар. 
Хăмăлне хăмăш пек, пуçне чакан* пек, пĕрчине пăрçа пек парăсинччĕ 
тесе Ентимĕр асăнать, витĕнет. Çырлах! Ывăçласа сапнине ыталаса илес 
ту. Хăнăхланса** ÿснĕ чух ирхи тăмĕнчен, кăнтăр шăрăхĕнчен, шăши- 
йĕнчен-шăрчăкĕнчен, çилĕнчен-тăвăлĕнчен, курайман тăшманĕнчен Эсĕ 
сыхла, Эсĕ упра. Çырлах! Вырса сурат тусан сурат перекетне пар; анкар- 
тине кĕртсен анкарти перекетне пар, пĕр вальне кÿршĕм-аршăмпа, ху- 
рăнташ-ăрăвăмпа, пĕлĕш-тантăшăмпа ĕçмешкĕн-çимешкĕн пар. Çырлах! 
Виç тĕслĕ выльăхăма-чĕрлĕхĕме пĕр вĕçне шыва, тепĕр вĕçне -  çĕре.

Эй, пĕсмелле, ырă Турă. Ырă Турра асăнатпăр Калăм ячĕпелен, Атам 
аттен ячĕпеле асăнатпăр, пиçнĕ çимĕçпелен, тунă хурçăпа, çичĕ тĕслĕ тырă- 
пулă шерпечĕпе, кÿршĕ-аршăпа, пĕлĕш-тантăшпа, хурăнташ-ăрупа. Ырă 
Турă, тайăлатпăр, пуççапатпăр. Аминь. Ырă Турă, Санăн сывлăхна сăнатпăр. 
Каç выртма канлĕх пар, ир тăма çăмăллăх пар, усал-тĕселтен, усал-син- 
кертен, Турă, сыхла. Курайман тăшманран, усал чиртен, ырă Турă, Эс 
сыхласăнччĕ. Вутран-кăвартан, ырă Турă, Эсĕ сыхласа упрасăнччĕ. Аминь.

Эй, ырă Турă! Çичĕ тĕслĕ тырра-пулла уя кăларса акнă вăхăтра уй 
перекетне парăсăнччĕ, тĕпне -  питлĕхне, пуçне -  тутлăхне, хăмăлне 
хăмăш пек, пуçне чакан пек, пĕрчĕшне пăрçа пек те пулин парăсăнччĕ. 
Аминь, Турă. Çичĕ тĕслĕ тырра-пулла ывăçласа сапнине ытамласа пухма 
парăсăнччĕ. Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илме парăсăнччĕ. Аминь. Вăл çичĕ 
тĕслĕ тырра-пулла тĕм çине тĕм, сурат çине сурат, çĕмел çине çĕмел 
лартма парăсăнччĕ. Аминь, Турă. Вăл капансене салатса йĕтем çинче 
ĕçленĕ вăхăтра йĕтем перекетне парăсăнччĕ. Аминь, Турă. Виçĕ пайран 
икĕ пайне пÿлмере тытма парăсăнччĕ; пĕр пайне хурăнташ-ăрупа, ял- 
йыш па, килнĕ хăна-вĕрлепе, пĕлĕш -тантăш па ĕçм еш кĕн-çим еш кĕн 
парăсăнччĕ. Аминь, Турă. Выçса килекене тăрантса яма, шăнса килекене 
ăшăтса яма пар, панă çĕрте ан палăртăр, илнĕ çĕрте ан иксĕлтĕр. Иксĕл- 
ми тивлетне парăсăнччĕ. Аминь, Турă. Виçĕ тĕслĕ выльăха-чĕрлĕхе виç 
картара тытма парăсăнччĕ. Пĕр вĕçĕ картара, тепĕр вĕçĕ шывра пулинччĕ. 
Лаша хыççăн тиха ертме парăсăнччĕ, ĕне хыççăн пăру ертме парăсăнччĕ, 
сурăх хыççăн путек ертме парăсăнччĕ. Аçа хыççăн ывăл ертме, ама хыç- 
çăн хĕр ертме парăсăнччĕ. Аминь, Турă. М ăнтăртан мăнтăр кÿлме 
парăсăнччĕ, мăнтăртан мăнтăр сума парăсăнччĕ. Аминь, Турă. Урай тул- 
ли путек-сурăх парăсăнччĕ, сак çинче ачасем парăсăнччĕ. Алăк патне кĕрÿ, 
тĕпеле кин парăсăнччĕ. Аминь, Турă. Инçе çула кайса çывăх çавăрăнса 
килме парăсăнччĕ; тайлăк кĕперĕнчен, путхах*** шывĕнчен, курас ин- 
кекрен сыхласа упрасăнччĕ. Аминь, Турă. Сутас тавара хакла сутма пар, 
илес тавара йÿнпе илме парăсăнччĕ. Аминь, Турă. Ырă çын умне тăрсан 
ырă пит, тутлă чĕлхе, юси-юсли**** пил парăсăнччĕ. Аминь, Турă. Çуха- 
латса тум тытма, хăймалатса мул тытма, чĕреслетсе çу тытма, луткала- 
са***** пыл тытма парăсăнччĕ. Аминь, Турă.

Ултă ураллă хурта уя кăларнă вăхăтра пĕр вĕçĕ кăчкăра, тепĕр вĕçĕ 
вĕллере пулинччĕ. Ш ерпечĕ -  сана, йÿççĕшĕ -  пире. Йÿçĕ ĕçсе тутлă 
калаçма парăсăнччĕ. Аминь, Турă. Кала пĕлместĕн, кĕлле пĕлместĕн те-

* Хăмăш пуçĕ.
** Хунавланса.

*** Путаракан.
**** Ырă.

***** Каткалатса.



месĕнччĕ. Пирĕн айван ывăл-хĕрĕн виç сăмахран пĕр сăмахне хуш хурса 
хапăл тăвăсăнччĕ. Аминь, Турă. Ш ăрт -  кас, тĕрен -  хăпарт, янавара 
хăват пар. Ырă кĕлле хапăл тăвăсăнччĕ. Аминь, Турă.

Çÿлти Турă, çÿлти патша! Тур, Тур Амăшĕ, çак куркасене, пур çăкăра- 
тăвара та пиллесе пăрах! Шерпечĕ -  сире, йÿççи -  пире! Çич-çич кĕлет, 
çич кĕлетре çич пÿлме, çич пÿлмере вун ик пай, виç пайĕ сире, пĕр пайĕ -  
çынна, юлашки -  пире. Çĕр пуç сурăх, пĕр кĕтÿ, пĕр пуç -  шывра, тепĕр 
пуç -  картара, акнă тырри хулăм пултăр, пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ пултăр. 
Пур усал тăшмантан та хăтарса тăр. Вăрăран-хурахран, аçаран-çиçĕмрен, 
вутран-хĕмрен, шывран-шуртан -  пуринчен те çăлса тăр! Чипер чĕкеç пек 
чĕвĕлтетсе, шăкăлчи пек шĕкĕлтетсе пурăнма пар! Сивĕре шăнакана ăшăтса 
яма, выçса килекене тăрантарса яма пар! Тур, Тур Амăш, пăхса тăрах!
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Çырлах! Ырă кăмăл чысĕпе асăнатăп, витĕнетĕп, тав тăватăп, пуççа- 
патăп. Тунă ĕçĕмпе, пиçнĕ хурçăмпа (ĕçкĕм-çикĕмпе), ачам-пăчампа, 
кÿршĕ-аршăмпа çырлах, Турă. Кала пĕлмест тесе ан кала, айван кĕллине 
хуш курса хапăл ил. Мĕн ĕмĕтленнĕ ĕмĕте çитер. Усалĕнчен-тĕселĕнчен, 
хаярĕнчен-хатарĕнчен Эс сыхла, Эс упра. Кун кунлама кун пар, çул çул- 
лама çул пар. Пит-куçа уçлăх пар. Ш ăм-шакка канлĕх пар, ырлăх-сывлăх 
пар. Виç тĕслĕ тыррăма уя кăларса сапсассăн тĕпне питлĕхне, тăрне тут- 
лăхне, хăмăлне хăмăш пек, пуçне чакан пек, пĕрчĕшне пăрçа пек пар. 
Хăяхланса ÿснĕ чух ирхи тăмĕнчен, кăнтăр шăрăхĕнчен, çилĕнчен- 
тăвăлĕнчен Эс сыхласа Эс упра. Вырса сурат тусассăн сурат перекетне 
пар, сурат пăсса анкартне кÿртсессĕн анкарти перекетне пар. Капан пăсса 
ĕçлесен виç валлинчен ик валлине пÿлмене хывма пар, пĕр валлине ху- 
рăнташ-ăрăвăмпа, пĕлĕшĕм-тантăшăмпа ĕçмешкĕн-çимешкĕн пар, çыр- 
лах. Виçĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхĕме пĕр вĕçне картана пар, пĕр вĕçне шыва 
парăсăнччĕ. Кĕсре хыççăн тиха чупас ту, ĕне хыççăн пăру ертес ту, сурăх 
хыççăн пуран (путек) ертес ту. Ашшĕ хыççăн ывăл чупас ту, амăш хыç- 
çăн хĕр чупас ту. Аиăк патне кĕрÿ çăкма* пар, тĕпеле кин çăкма пар. 
Çÿпçелесе çу тытма пар, луткаласа пыл тытма пар, хăймаланса мул тыт- 
ма пар. Панă çĕрте ан палăрт, илнĕ çĕре ан иксĕт. Выçса килекенсене 
тăрантарса яма пулин пар.

Ш ăнса килекенсене ăшăтса яма пулин пар, çырлах, Турă. Уя тухсассăн 
ултă лаши акара, икĕ кĕсри сÿрере, икĕ тихи хыçалтан утса пыма пар. 
Ш ăрт кас, тĕрен хăпарт, янавара (лашана) хăват пар, анкартине кĕлет 
пар, пăтавккине манит пар. Аминь.

Аминь тесе пÿртрисем пурте калаççĕ.
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Çырлах, Турă, Турă Амăшĕ, Пÿлĕхçĕ, Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, аслă Киремет, 
çырлах. Хĕрлĕ çыр, Çÿрен ыр, çырлах. Хурамалта выртан, çырлах. Пур 
çемьепе, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, тыррăм-пуллăмпа асăнатăп. Умĕнче пултăр 
эпир çинисем, тутă пулччăр вилнисем.

* Çăкма — чыс туни: 1) кĕрÿ пÿрте кĕрсен çĕлĕкне илсе аялтан çÿлелле сулласа илет; 
2) çĕнĕ çын ют çурта пырсан кăмака умĕнче хăрах чĕркуççипе пĕшкĕнет — çак йăлана 
авал «çăкма» тенĕ.



«Хăш урăртан тытса тайлам-ши?» юрра юрласан çĕнĕ çынсем-мĕнсем, çамрăкрах- 
хисем кил хуçисене ураран тытса тайăлаççĕ те киле тухса кайма хатĕрленеççĕ.

Çамрăксем ураран тытса тайăлса пĕтерсен ваттисем калаççĕ:

Тăрăр, ачамсем. Ĕрехмет çемçе чĕлхĕр-çăварăрсене. Чĕлхĕр çинче пыл 
пултăр, çăварăрта çу пултăр. Лешсем тăраççĕ. Вара ĕрет тепĕр киле кайич- 
чен пурте çапла ĕçсе-çисе, юрласа-ташласа савăнаççĕ.

Çурта кунĕ
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Çурта кунне Мăнкун пуçлансан тепĕр кунне ирттернĕ. Çурта çунса тăнă çĕре, 
алăк патĕнчи урлă сак çине, икĕ алтăр е икĕ чашăк çине лартса хывма пуçлаççĕ. 
Вĕсем хывнă чухне пĕрерĕн-пĕрерĕн икерчĕ-кукăле вилнĕ çын ятне асăнса: «Ачам, 
умăнта пултăр», -  тесе пĕр алтăрри çине татса пăрахаççĕ. Унтан, пур вилнĕ çынсене 
асăнса икерчĕ-кукăльпе хывса пĕтерсен, тепĕр алтăрри çине пĕрер курка сăра ярса 
хываççĕ.

Хывнă чухне хăшин ачи-пăчи анчах вилнĕ пулсан калаççĕ:

Ах, ачам-пăчамсем! Пире усал ан тăвăрах тата выльăх-чĕрлĕхсене те 
кÿпĕнтерсе ан вĕлерĕрех. Пехил, халав тăвăр пире.

Ашшĕ-амăшĕ вилнĕ пулсан е урăх тăванĕ вилнĕ пулсан вĕсене çапла калаççĕ:

Атте, анне, пичче! Сире кунта мĕнпур пеккине ĕçсе-çимешкĕн вăй 
çитнине пĕтĕмпех паратпăр, эсир пĕр-пĕринпе хĕпĕртесе ĕçсе-çийĕрех. 
Кама астумасăр хывмасăр хăвартăмăр пуль, эсир ыттисенчен шырăр.

Пÿртре мĕнпур çын хывса пĕтерсен, вилнĕ çынсен ячĕсене асăнса апат çисе ĕçке- 
лесен хайхи алтăр çинчи апатсене кил карти хапха юпи кутне пĕр çынна кăларса 
тăктараççĕ. Тата камалсăрсем валли (камалсăр тесе ача-пăча çуралман çынна калаççĕ) 
пĕр курка сăра, виçĕ икерчĕ илсе тухса пăрахаççĕ:

Арçын камалсăр, хĕрарăм камалсăр, хĕр камалсăр. Умăнта пултăр.
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Ак, асатте, эп сана асăнатăп, пирĕн çăкăр-тăвар сан умăнта пултăр.
Ак, асанне, эп сана асăнатăп, пирĕн çăкăр-тăвар сан умăнта пултăр.
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Атте, умăнта пултăр, анне, умăнта пултăр. Пĕрле ĕçсе-çисе савăшса 
кайăр -  çын сăмахĕ хыççăн ан кайăр. Эпир сире праçникрен праçнике 
анчах пиллештеретпĕр, эпир сире асăнатпăр, эсир пире ан асăнăр, пе- 
хил туса кайăр.
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Асатте, умăнта пултăр, çурта çутатăп. Асанне, умăнта пултăр, сана та 
çурта çутатăп. Атте, умăнта пултăр, сана та çурта çутатăп. Анне, умăнта 
пултăр, сана та çурта çутатăп...

262



Кил çурти çутатăп, килĕмпе, Хĕртĕм-суртăмпа ырлăха-сывлăха пар 
Хĕрт-сурт ячĕпе.

Камалсăрсем, умăнта пултăр, акă сире икерчĕ, ĕçсе-çисе кайăр.
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Çăкăр-тăвара перекетне пар! Тăванăмăр, пехил ту, ырă вырăнта, канлĕ 
вырăнта пул. Вăхăтлă асăнатпăр, вăхăтсăр ан аптăрат. Тирпейлĕ кай. Сан- 
ран юлнă çурт, санран юлнă тупра, çав тупрасене тытма канлĕх пар. Эпир 
сире вăхăтлă кĕтсе илсе вăхăтлă асăнатпăр.
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Эпир Мункун тăватпăр, эсĕр те Мункун тăвăр. Çăмарта хăпартнипе, 
пăтăпа, пăтă куç туса, сĕтпе, сарă çăмартапа. Асатте, асанне, атте, анне, 
Кепе, пил ту.

Эсир мана çуратрăр, эсир те тĕнчере пурăнтăр, пире асăнса пил тăвăр, 
пĕр турам пĕр çăк пултăр. Сĕт кÿл çинче пултăр, мамăк минтер çинче. 
Пил тăвăр ĕнтĕ, эппин, пире хĕн-асап ан парăр.
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Пехил ту, хĕн-асап ан пар, вăхăтлă килсе вăхăтлă кай. Тата ак çимĕк 
çитет, унта çăмарта хăпартса пĕçерсе хывăпăр, унччен кĕтĕр.

Сĕрен
С ĕр ен - Мăнкун эрнинчи виççĕмĕш пысăк уяв, эрне вĕçĕ. Виръялсем сĕре- 

не «çуллахи вирĕм» теççĕ.
«Сĕрен», «сĕр» сăмах авалхи тĕрĕк, уйгур, казах, кăркăс, узбек, тутар тата 

ытти нумай чĕлхесенче çар чĕнĕвне пĕлтерет. Вăл «Мала!» , «Ура!», «Трево- 
га!» пĕлтерĕшĕсене çывăх. Сĕренре çар йĕркеленĕвĕ паянчченех упранса юлнă. 
Яш-кĕрĕме ертсе çÿреме атаман, унăн сыхлавçисене (алăк яндхĕсене), хыпар- 
çисене суйлаççĕ, нукерсене йĕрке (строй) витĕр кăлараççĕ. Йĕкĕтсемпе ача- 
сен аллинчи пилеш хуллисемпе çĕмренсем, пуленкесенчен тунă хĕçсем -  çар 
хатĕрĕсем, вĕсемпе вăрçă хĕç-пăшалĕ пекех усă кураççĕ.

Çармăссен йăлинче «сюрем» чÿксемпе кĕлĕсене пĕрлештерсе тăрать. 
Чăвашран кĕнĕ пирки вĕсен чĕлхинче «сĕрен» сăмах пĕлтерĕшĕ тĕксĕмленнĕ 
(С.К.Кузнецов. Четыре дня у  черемис во время Сюрема, 1878).

В.К.Магницкий, Н.И.Ашмарин тата ыттисем çырнисенче чăваш сĕренĕн- 
чи çар йĕрĕсем уççăнах курăнса пыраççĕ: «Сĕрен полкки килет! 200 çăмарта 
пар!» (В.К.Магницкий, 1881); «Касак ачисенчен ыйтать: «Сирĕн хăнкăла йĕнни 
пур-и?» Ачасем хăнкăла тăрăнтарнă ухă йĕпписене кăтартса: «Сĕрен!Хол- 
лой! Хăнкăла!»-  тесе кăшкăраççĕ» (Л.Харитонов, 1900); «Чÿрече умне тăрса 
эртел-эртеллипех виçĕ хутчен: «Холлой! Холлой! Холлой!»- теççĕ. Вара ута- 
ман урам енчи чÿрече витĕр ыйтма тытăнать» (Кашкăр Микули, 1938).

Атамана ялан тенĕ пекех салтакран таврăннă çынна суйланă. Тепĕр япала 
кăсăк: Сĕрен ачисем умне хулăпа çаптарма ватă салтаксемпе арçынсем 
хăйсен ирĕкĕпе выртнă! Вĕсене Сĕрен ачисем тивĕçне кура хытă е ячĕшĕн 
çапнă. Ар хăй ирĕкĕпе тăван ывăл хулли айне выртни Тăван çĕршĕн йывăрлăх 
чăтма хатĕррине пĕлтернĕ.



Хальхи вăхăтра сĕрен ватти-вĕттипе яш-кĕрĕм уявĕ пулса юлнă. Вăл 
усал-тĕселтен, чир-чĕртен хăтăлмашкăн ирттерекен йăлана куçнă. Сĕрен 
йăлине ирттерме пилеш хуллисем хĕрĕх пĕрререн кая мар касмалла, йĕнĕллĕ 
çĕмренсем хатĕрлемелле: шатăрма, шăхлич, купăс, шăпăр, чăнкăрти, параппан, 
питлĕх, çава, тÿн-тÿн тата ытти хатĕр-хĕтĕр илсе тухмалла.

Сĕрен ирхине те, кăнтăрла иртсен те пуçланма пултарнă. Сĕрен халăхне 
(«Çичĕ çĕр халăха») уяв пуçлама малтан ял ватти (мăчавăр, мухтар е урăх 
хисеплĕ çын) пил сăмахĕ каласа янă. Ял ваттиех атаман суйланă чухне 
йĕрке тытса пынă.

Сĕрен ялăн пĕр вĕçĕнчен пуçласа тепĕр вĕçне çити хĕвеле май кил сик- 
термесĕр çаврăнса пынă. Пуян-и, чухăн-и, сывă-и, чирлĕ-и — сăлтав тупса 
киле çын хăвармасăр кайнине сĕрен каçарман.

Хапха умне çитсен ачасем «Сĕрен!» тесе кăшкăрнă, карта-вĕрлĕк çине 
çакнă тумтире, вителĕксене хулăпа çапнă. Ватă çынсен япалисене урама 
илсе тухса «çилпе çуса» панă, кил-çурт таврашне тĕрĕсленĕ. Çÿп-çстлă, таса 
мар хуçалăх çыннисене самаях «ачашласа» хăварни те пулнă.

Сĕрен ачисене йĕркеллĕ пурăнакан кашни килтех сĕтел лартса хăна- 
ланă. Сĕтел хушшинче çак килтен тухнă салтак çыннисем те пĕрле ларнăн 
шутланнă. Ятарлă уйăрнă ачасене мĕнле те пулин. кучченеç парса янă. 
Кучченеç илмессерен яшсем «Ура, ура!», «Чалтан ура!» тесе кăшкăрнă. 
Юлан утçă йĕкĕт-нукерсем кучченеçсене уçланкăри, киреметри е чÿкри 
ятарлă вырăна кайса панă. Вăл вырăна кĕççе сарса, саксем туса, апат 
сĕтелĕ лартса хатĕрленĕ. Унта сăра чĕресĕсем, алтăр, курка тата ытти 
япаласем хатĕрленĕ.

Сĕрен хăвалакансем ĕç пĕтерсе пырсан кăвайт умне ватăсем пуçтарăннă. 
Кĕлĕ ирттернĕ. Кивĕ çăпата-пушмак çунтарнă. Яш-кĕрĕм хывăнса тумти- 
ре вут çинче силленĕ, шыва кĕнĕ те вут урлă сике-сике каçнă.

Пĕрлехи апатлану умĕн несĕл ваттисене (вилнисене) ăсатнă. Хĕçсемпе 
пăшалсене, хулă-патака шыва е вута пăрахнă. Пурте пĕрле сĕрен юррисем 
пуçланă. Вăрçăра вилнисен асăмне ятарласа «Упи каçман çырминчен...» юрра 
юрланă.

Ял ваттин сăмахĕ
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Эй, ачамсем, чипер çÿрĕр, ĕçме-çимепе тирпейлĕ пулăр. Сăвă калăр, 
такмак калăр, путсĕр сăмаха ан калаçăр! Сыхланса çÿрĕр; чирлĕ вырта- 
кансене хавхалантарăр. Усал сăмахсем калаçса-вăрçса çÿресен Тĕмен Турă 
кая хывĕ. Ваттисем ку йăлана ахаль кăларман. Тасалăх килтĕр, чир-чĕр 
кайтăр тесе кăларнă. Таса маррине хытă хăвалăр, çавах чыслă сыхланса 
çÿрес пулать.
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Ку вăйă çамрăксене ваттисенчен юлнă. Чипер выляса-кулса ирттерĕр. 
Хăвăртан ан култарăр, ан çапăçăр. Пурсăра та вăйă-кулă, пурте итлĕр, лайăх 
пулăр. Пĕчĕкреххисем, аслисене хисеп туса çÿрĕр, çапăçу енне ан ярăр.

Юрлăр, ташлăр, кулăр, чыспа ирттерсе ярăр. Хĕр упраçсем, эсир ку 
сăмахран ан кулăр...



Ваттисен пилне хирĕç юрламалли юрăран
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Сак айĕнче сакăр çăмарта, 
Саккăрăш те сарă çăмарта -  
Пĕрне ан ил, анне, пурне ил. 
Эпир иккĕн-виççĕн пĕртăван, 
Пурсăмăр та пĕрех тымартан -

Пĕрне ан сав, атте, пурне сав 
Пахча-пахча шурă купăста, 
Çулçине татмасăр пуç пулмĕ. 
Эсир ватă ĕнтĕ, эпир çамрăк, 
Сире пуççапмасан чыс пулмĕ.

Утаман суйлани
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Ачасем пухăнса çитсен виçĕ çын аслăраххисем пыраççĕ, вĕсене чина суйламалла 
пулать. Пĕрне утаман теççĕ, иккĕшне «алăк янахĕ» тумалла теççĕ. Вара ачасем икĕ 
айккипе хире-хирĕç карталанса тăраççĕ. Вара чина кĕрес тиекен çынсем çĕлĕкĕсене 
хĕвел тухăç енне çĕр çине лартаççĕ, вĕсен çĕлĕкĕсем патне тата айккинчен пилĕк- 
ултă çын, вĕсен çĕлĕкне аташтарасшăн, хăйсен çĕлĕкĕсене пырса лартаççĕ. Вара чина 
кĕрекенсем сăхман аркипе пуçĕсене пĕркесе виçĕ хутчен каллĕ-маллĕ чупа-чупа каçаççĕ. 
Çав вăхăтра вĕсене карталанса тăнă çынсем икĕ айккинчен те хулăпа çурăмран çатăл- 
тараççĕ кăна! Хăвăртрах чупса çитсе хăй çĕлĕкне хăвăртрах тупаймасан тата хытăрах 
лекет. Çавна йĕрке (строй) кустарни теççĕ. Çав ыратусем витĕр тухсан тин пĕри ута- 
ман, иккĕш алăк янахĕ чинне илеççĕ. Вĕсем хăйсен чинĕсене илсе пĕтсен, ыттисем 
алри хуллисене çавăнтах хурса хăвараççĕ.

Утаманпа алăк янахĕсем çĕр каçиччен те хуллисене алăран пăрахмаççĕ. Çĕр каç- 
ичченех çав хулăсемпе хушу парса çÿреççĕ. Вара сĕрен ачисем хускалса пĕрин чÿречи 
патне пыраççĕ, чÿрече умне çитсен çав эртел эртеллипех виçĕ хутчен: «Холлой, хол- 
лой, холлой!» -  тесе кăшкăраççĕ. Кăшкăрса чарăннă вăхăта кил хуçи чÿречи патне 
пырать. Вара утаман урам енчен чÿрече витĕр ыйтма тытăнать. Ыйтать вăл çапла: «Чăх 
пусма ларман-и? Кăвакал пусма ларман-и? Хур пусма ларман-и? -  тет. -  Пусма 
ларнă пулсан труках сиксе ан тăрăр, -  тет. -  Çуртăр канлĕ тăрать пулсан кÿртсе 
кăларма кăмăл çук-и?» — тет. Хуçа кÿртес пулсан: «Кĕрĕр», -  тет. Кĕнĕ чух икĕ алăк 
янахĕ икĕ айккине тăрса йĕркеллĕ кÿртсе кăлараççĕ, ытлашши капăрланса тĕрлĕ шуй 
пуласран вĕсем сыхласа çÿреççĕ.

Пÿрте кĕрсен утаман кил хуçисене чир-чĕр кайтăр тесе пĕчĕккĕн хулăпа çапса 
тухать. Вара хуçа кĕнĕ çынсене пурне те сăра ĕçтерсе кăларать. Ал шăллине утаман 
тухсанах хуçа крыльци тăррине çыхса хăварать, пÿремечпе çăмартисене михĕ çине, 
витре çине пухса çÿреççĕ. Унтан тухсан çавăн пекех тепĕр чÿрече умне каяççĕ. Унта 
каллех виçĕ хут «Холлой!» тесе кăшкăраççĕ те, утаман чÿрече витĕр ыйтма тытăнать: 
«Чăх пусма ларман-и? Кăвакал пусма ларман-и? Хур пусма ларман-и? Çуртра канлĕ 
пулсан кÿртсе кăларма шухăш çук-и? -  тет. -  Кÿртме шухăш пулмасан виçĕ пÿре- 
мечĕ, тăхăр çăмарта, пĕр кантăр çурăмĕ парса ярăр», -  тет. Вара хуçа кÿртес кăмăлĕ 
пулсан кÿртсе сăра ĕçтерсе ярать. Кÿртес кăмăлĕ пулмасан: «Хурсем, кăвакалсем пур- 
те пусма лараççĕ», -  тет те, чÿрече витĕрех пĕр пÿремечĕ те виçĕ çăмарта, пĕр ал 
шăлли парать. Ал шăллине каллех крыльца тăррине ывăтса хăварать. Кантăр çурăмĕ 
тесе ал шăллие калаççĕ. Вара çав йĕркепе çĕр каçичченех кил тăрăх кашни чÿрече 
умне пырса çÿреççĕ. Кÿртекен пулсан кÿртеççĕ, кÿртменнисем чÿречерен параççĕ. Кам 
кÿртекен патĕнче, алăк янахĕсем ачасене юрлама-ташлама хулăпа çапсах хистеççĕ, 
юрлăр-ташлăр тесе. Вĕсенĕн унта тĕрлĕрен купăссем те пулаççĕ. Унта юрлаççĕ, таш- 
лаççĕ.

Çапла вара утаман каш ни килтех виçĕ пÿремечĕ те тăхăр çăмарта тесе ыйтать. 
Парассине пĕр пÿремечĕ те виçĕ çăмарта анчах параççĕ. Çапла вара каçран пуçласа 
ирччен яла çÿресе пĕтереççĕ. Ирхине хĕвел йывăç пĕвĕ кайнă çĕре ялтан хĕвел анăçĕ 
енне хире тухаççĕ. Унта вара кам хытă ывăтакан çынна суйлаççĕ çăмарта ывăтма, 
вăл ывăтать. Пÿремечине те çавăн пекех виçĕ енне виçĕ пÿремечĕ кустарса яраççĕ.



Ыттисене пÿремечине те, çăмартине те çавăнтах валеçсе çиеççĕ. Çисе яраймасан 
юлашки юлнине, унта-кунта ыйткалакан пулсан, çавна параççĕ. Ы йткалакан пулма- 
сан çаплах лартса хăвараççĕ. Çав ĕçсене пĕтерсен çĕлĕксене ывăта-ывăта ял еннелле 
чупаççĕ.
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Халăх хăй ратĕнчен икĕ ертÿçĕ (загонщик) тата хырçă-марçă (сборщик) суйлать. 
Ку хутĕнче марçă вырăнне ватă салтака суйларĕç. Суйланнисем малта пыраççĕ, хуçана 
курсан çапла калаççĕ:

-  Сĕрен полкки килет! И к çĕр çăмарта пар!
Кил хуçи авалхи йăлапа марçăна икĕ çăмарта парать, кил картине сĕтел кăларса 

лартать. Килнисене сăрапа, пултарать пулсан -  эрехпе хăналать. Килнĕ ушкăн хăна- 
ланăшăн тав туса купăс каласа ташлать, виçĕ хутчен «Алла!» тата «Ура!» тесе кăшкăрать 
те малалла каять.

...Етĕрне уесĕнче, сăмахран Кĕçĕн Шетмĕ прихутĕнче, Сĕрен ирттереççĕ... Кил 
хуçисем сĕрен ачисем килсен урама хăйсен тумтирĕсене йăтса тухаççĕ. Ачасем вĕсене 
хулăсемпе çапа-çапа тусанран, çÿп-çапран тасатаççĕ. Халсăр ватăсем хулă айне хăйсе- 
мех хывăнмасăр тухса выртаççĕ...

Кил хуçи сĕрен ачисем валли тумтир, вырăн таврашне илсе тухмасть пулсан, 
ачасем хулă татăкне хуçса пÿрт умне чиксе хăвараççĕ. Хăйсем çапла калаççĕ: «Сан 
пата чир пултăр!»

...Патирек прихутĕнче М ăнкун хыççăн вырсарни каçхине яш -кĕрĕм  сĕрен хăва- 
лать. Пĕрисем юлан утпа, теприсем çуран, аллисенче кашниех хĕç пек касса якатнă 
патаксем тытса юрă юрласа килрен киле йĕркипе çÿреççĕ. П ĕр-пĕр кил картине 
хапхаран кĕнĕ чухне яш сем йывăç хĕçсемпе алăксене, хÿмесене çапа-çапа кăш - 
кăраççĕ:

-  Шуйттан, тух! Тасал! Чир-чĕр, тух, тасал!
Хăналаннă хыççăн вунă минутран асли килтисене пурне те хăйĕн хĕç-пăшалĕпе 

çапса тухать те таса та сывă пулма хушса малалла каять.
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С ĕрен хăвалама пил илнĕ яш -кĕрĕм  юлан учĕсене килĕсенче хăварса ялăн 
хĕвел анăç вĕçĕнчи çурта çуранах пухăнать. Унта утамана суйлаççĕ. К ам а суйлас- 
сине уççăн сÿтсе яваççĕ, суйласса вара вăрттăн сасăласа суйлаççĕ. Сасăлама кирлĕ 
икĕ тĕрлĕ ш ăрпăкне е мăйăрне кил ватти салатса парать, вăлах вĕсене çĕлĕкпе 
пухса илет.

Çар ĕçне лайăх пĕлекен, çивĕч чĕлхеллĕ, вичкĕн ăслă, хисеплĕ те пултаруллă ху- 
сах тивĕçет атаман ятне. Атаманăн влаçĕ пысăк, ăна ушкăнри яшсен пурин те итле- 
мелле. Кил хуçисен те хисеп тума тивет. Атаман килти тусан-кĕсене кăна мар, ялти 
тăшман-йăшмана та «хăваласа кăларма» пултарать.

Сĕренпе вирĕм -  тăван çĕре таса упрассипе çыхăннă питĕ авалхи йăла.

Утаман (атаман) сăмахĕ
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Атаман пÿрт алăкне уçать те хăрах урине шала пусса, тепĕрне тултах хăварса çапла 
калать:

-  Хуçа килте-и?
-  Килте, килте!



-  Сĕрен тума юрать-и?
-  Тумалла! Юрать!
-  Маттур, ачасем, Сĕрен тăвăр!
Кил-çурт пĕренисене атаман виçĕ хутчен хулăпа çапать. Яшсемпе ачасем вăл вăхăтра 

пÿрте кĕрсе тăраççĕ. Вĕсем килти япаласене хулăпа çапса тĕрĕслеççĕ. Тусанлă япаласе- 
не урама кăларса ывăтаççĕ.

Атаман çав хушăра кил хуçисемпе калаçать:

-  Е, саламалик! Авалхи йăлапа сĕрен туса çÿретпĕр. Пĕрре пусатпăр 
шыв çине, тепре пусатпăр пылчăк çине. Ура та шăнать, алă та шăнать. 
Хуçан ăшă пÿрчĕ пулмĕ-ши? Эп каламастăп, ачасем калаççĕ.

Ытах* хуçан мĕн пулĕ? Хуçăк шĕшли, катăк пуртти пулĕ. Ăна та 
çаврăнса пăхмăттăмăр, ăшă пÿрчĕ пулсан. Эп каламастăп, ачасем ка- 
лаççĕ.

Хуçан 99 урай хăми пулĕ. Пире тăххăрăш выляма, кулма пулмĕ-ши? 
Хуçан 88 сакки пулĕ. Саккăрăш пире ларма, тăма пулмĕ-ши? Пилĕк пус 
укçа, пилĕк çăмарта, çатма сарлакăш пÿремечĕ, чике тăршшĕ хас** тата. 
Эп каламастăп, ачасем калаççĕ. Ачасем, Сĕрен тăвăр!
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Чăвашсем Сĕрен тăваççĕ. Вăл Мункун пулать тенĕ чух тапранать. Вара шăмат кунне 
халăх пĕр çын патне пухăнать. Унта ваттисем тĕрлĕрен ĕçлĕ çыи уйăраççĕ: касак, 
улпут, касначай. Тата унта ачасем те пуçтарнаççĕ темĕн чул нуммай. Вара касак ача- 
сенчен ыйтать: «Сирĕн хăнкăла йĕнни пур-и?» Ачасем пурте шанкăран «хăнкăла йĕнни» 
туса пыраççĕ. Ĕçлĕ çынсем ачасенчен ыйтаççĕ: «Хăнкăла пур-и йĕннисенче?» -  теççĕ. 
Ачасем хăнкăласем чикнĕ йĕпписем çине кăтартаççĕ. Çав вăхăтра ваттисем сĕтел хуш- 
шинче сăра ĕçсе лараççĕ. Унтан виç çавра юрă юрлаççĕ. Тата ваттисем ачасене вăт 
çапла кăшкăрма хушаççĕ: «Сĕрен!» тата тепре: «Хăнкăла!» тесе кăшкăраççĕ. «Хăнкăла- 
на хăнкăла çиет, таракана таракан çиет», -  теççĕ ачисем.Унтан шăпăр калаççĕ, таш- 
лаççĕ.

Касакăн аллинче улăмран тунă нухайкка пур, çав нухайккапа кил хуçисене виç- 
шер çапать, ăна вăл чир-чĕр кайтăр тесе çапать. Унтан ачисем пурте ÿксе пуççапаççĕ 
кил хуçине: «Каçар», -  тесе.

Ачисем вара каш ни пÿртрен çу, çăмарта, кĕрпе пуçтарса çÿреççĕ. Ватгисем хушнă 
тăрăх, ялĕпех çапла çÿресе пĕтереççĕ. Ваттисем кашни пÿртре сĕтел хушшинче ла- 
раççĕ. Вара çав каçах ял тулашĕнчи çырмана кайса пуçтарнă кĕрпепе пăтă пĕçерсе 
çияççĕ пурте.

Çамрăк ачасем пухăнаççĕ те килĕрен киле кĕрсе çÿреççĕ. Вĕсен ушкăнĕнче пĕри 
асли пулать, ăна Хăрпан теççĕ. Хăрпанĕ вара кашни киле кĕрсен çапла такмакласа 
калать:

Эй, хуçасем, мĕн паратăр? Кĕренке çурă тапак, витре çурă кăмăс, çав- 
ра çурă чăкăт, теçетке çурă çăмарта! Ăна памасан Сире сăвап пулмĕ, кил- 
çуртăра Хĕрт-сурт юлмĕ!
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Килтен киле кĕрсе тухса çÿренĕ чухне çамрăксем çăмарта пуçтараççĕ, такмаксем 
калаççĕ:

* Ытах -  мăшăрсăр, пĕччен çын.
** Хас -  лаша ашĕнчен тунă шăрттан, кăлпасси.



Чăкăт çурă чăкăт,
Чĕрпат тăвар, 25 çăмарта. 
Эпир ыйтмастпăр,

ачасем ыйтаççĕ!

Вирĕм! Вирĕм!
Чир-чĕр кайтăр.
Вирĕм чупатпăр.
Вирĕм амăш, çи!

Вирбм, вирĕм тербмбр, 
Вирбм çитсе иртсе кайрб.

Халб паян Мункун пулать, 
Мункун пăтти çиетпбр, 
Ыран яшка çиетпбр. 
Чир-чбрсене тартрăмăр, 
Халб таса пурнатпăр.

Сбрен!
Сбрен,

Чир-чбр кайтăр!
Чир-чбр кайтăр,
Сбрен хăваласа кăларатпăр 
Ыр-усал кайтăр.

Сĕрен хăвалакансен такмакĕ-сăмахĕ
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Эй, асаттесем-асаннесем!
Эпир блбк папайсем каланă 

йăлапа
Сбрен хăваласа çÿретпбр-ха... 
Эсир пире хапăл илетре?

Эпир пурте Тÿскел папай йăлипе 
Йбрке туса çÿретпĕр:
Чирлĕ çын пулсан -  
Чирне хăваласа кăларатпăр, 
Хĕрт-сурт писнĕ пулсан -  
Çавна кÿртетпĕр...

Эсир пире çавăншăн 
Пбр пилбк хĕрлб çăмарта парă 
Пире хисеплесе хапăл илсен 
Турă сире тем пек тепĕр 
Сбренччен сывă пăхса усрб. 
Пбртен пине çиттĕр!
Пĕртен пине çиттĕр!

Чир-чĕр кайтăр,
Чир-чбр кайтăр!
Турă, перекетне пар,
Иксблми тивлетне пар!
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Эй, хуçа, килте-и? 
Çапла-çапла çÿретпбр, 
Авалхи йăлана пăрахмастпăр, 
Çĕнĕрен йăла кăлармастпăр.

Турчки çине мĕн утланать? 
Таракана мĕн çиет?
Хăнкăлана мĕн çиет?
Вун ик кукăль, пĕр чĕрес сăра!

П ĕ р и :  Сĕрен! Сĕрен!
У ш к ă н п а :  Пире сăра памасан чир-чбр тухса ан кайтăр!
Пб ри :  Сбрен! Сбрен!
У ш к ă н п а :  Пире шерпет памасан чир-чбр туртса хутлаттăр!
Пб ри :  Сбрен! Сбрен!
У ш к ă н п а :  Пире укçа памасан киремечб тапăнтăр!
П ĕ р и :  Сĕрен! Сĕрен!
У ш к ă н п а :  Пире пăрçа памасан шĕпĕнпеле аптраттăр!
П ĕ ри : Сĕрен, Сĕрен! Пире çăмарта памасан йĕрбх çырлахма ан 

пблтбр!
Пб р и :  Сбрен! Сбрен! Пире сбт-çу памасан бне сбтне типбттер!
Пб ри :  Сбрен! Сбрен! Кăна эпир ыйтмастпăр, -  пирбн ачасем ый- 

таççб.
П у р т е :  Сбрен! Сбрен!



Сĕрен те сĕрен тееççĕ,
Ыран та Мункун тееççĕ.
Вун икĕ чăрăш пĕр кутран: 
Тăрринчен татас, шан тăвас,

Çурринчен çурас, çурт тăвас. 
Тăмана тытрăм, хуплу турăм 
Ш ăнтарай умне кучченеç.

Тьфу, тьфу! Чир-чĕр вĕçтĕр, çак хулăсене шыв тĕнче хĕррине çĕр тĕпнех 
илсе кайтăр, вĕсемпе пĕрле чир-чĕр те, пурте, çăпан-сурансем юхса кай- 
са тĕнче хĕррине çитсе çĕр тĕпнех анса кайччăр та пĕрмай аптратаймĕçĕ. 
Ой! Ой! Тьфу, тьфу! Чир-чĕр вĕçтĕр, чир-чĕр вĕçтĕр! Тунтирсене курак- 
сем пек вĕçтеретпĕр, чир-чĕр унтан та хытă çÿлелле çавра çил пек çав- 
рăнса улăхса кайтăр та çăван шăтăкнех çаврăнса кайтăр! Тьфу, тьфу, тьфу! 
Манăн чир-чĕре çак вут çулăмĕ пĕтĕм ÿт-тиртен явăнтарса илсе çÿле илсе 
кайтăр! Вут çулăмĕ илсе кайтăр! Вут çулăмĕ илсе кайтăр! Тьфу, тьфу! 
Мĕнпур чир-чĕр çакăнта юлтăр ĕнтĕ.
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Инке, пире çăмарта пар,
Пире çăмарта памасан 
Чăххусене çăхан тытса кайтăр. 
Инке, пире чăкăт пар,
Пире чăкăт памасан

ĕнÿ хĕсĕр пултăр. 
Ик çăмарта, пĕр кулач!

И к çăмарта памасан 
Чăххи куçĕ питрĕнтĕр. 
Пĕрçи кулач памасан 
Кăмаки çăвар ишĕлтĕр.

Таса мартан тасалас!
Эп чир-чĕре парăнмас!

Вут урлă сикнĕ чух кăшкăрни
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Тух! Тух! Чир-чĕр юлтăр çакăнта! Таса пултăр хамăрта!
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Аллă, аллă, аллă пиллĕк çăмарта! Чир-чĕр вĕçтĕр-çухалтăр!
Аллăрсене çăвăр та, Хулă вĕçне тухлатăр,
Аллăш юлтăр хăвăрта, Çаклантăр та тасалтăр,
Пире пилĕк çăмарта! Урăх кунта ан лартăр!
Тух-тух! Тьфу-тьфу!
Тьфу, тьфу! Чир-чĕр вĕçтĕр, çак хулăсене шыв тĕнче хĕррине çĕр тĕпнех 

илсе кайтăр, вĕсемпе пĕрле чир-чĕр те, пурте çĕр тĕпнех анса кайччăр! 
Малашне пĕрмай аптăратаймĕçĕ!

Сĕрен юррисенчен
Кирек хăш уяври пекех, Мăнкунпа Сĕренре тĕрлĕ юрă сахал мар янă- 

рать. Вĕсене «Юрăсем» томра пичетленĕ. Кунта Сĕрен уявĕпе тачă çыхăннă 
икĕ юрă тĕслĕхне илсе кăтартатпăр.

«Тавтапуçах ать-апая» юрăра тăван çĕршыв çине салтак куçĕпе пăхса 
шухăша кайни курăнать. Пĕтĕм чăваш çĕрĕ умра: Куймас шывĕ кулянса 
юхатъ, Иленерĕ илĕрсе хумханатъ, Çавалĕ лăпкăн çавăрăнса выртатъ. Пурне 
те паллă Ишек ялĕ ытти ялсене аса илтерет. Пуç сывă пулнăшăн юрăçă



ашшĕ-амăшне тав тăвать. «Ой-ой, ой-йо» тесе ахлатни салтак юррисен 
картнех илсе кĕрет.

«Упи каçман çырминчен» юрă шухăшĕпе, кĕввипе, ытарлă вăрттăнлăхĕпе 
тата пуянрах. Сăмахĕсене пăхсан, унта шÿтпе кулăш тĕп вырăнта пек. 
Анчах вăл апла мар. Юрăра пысăк хурлăх, аса илÿ, калайман шухăшсем пур.

«Эй, аппа, тус аппа, пире кала-ха...» Чунри йывăрлăха, пуçри хурлăха 
сĕрен ачисем, çĕршыв хуралĕн салтакĕсем, çурма шÿтлĕ пуплевпе, калайман 
аса илÿсемпе ирттереççĕ.

Упи каçман çырминчен
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Упи каçман çырминчен эпир каçса килтĕмĕр,
Упи тухман вăрманчен эпир тухса килтĕмĕр,

-  Эй, аппа, тус аппа, тус аппа, пире кала-ха: 
Çÿл пăлтăрта вир пăтти -  çиейресчĕ çупала...
-  Йытă кулли пултăрах, йытă кулли пултăрах.

-  Эй, аппа, тус аппа, тус аппа, пире кала-ха: 
Хĕвел анать, каç пулать, выляйрасчĕ хĕрпеле...
-  Кĕтни харам пултăрах, кĕтни харам пултăрах.

-  Эй, аппа, тус аппа, тус аппа, пире кала-ха: 
Ашшĕ хаяр тееççĕ, ашшĕ хаяр тееççĕ...
-  Алтăр тĕпĕ сыв пултăр, алтăр тĕпĕ сыв пултăр.

-  Эй, аппа, тус аппа, тус аппа, пире кала-ха: 
Амăш хаяр тееççĕ, амăш хаяр тееççĕ...
-  Курка тĕпĕ сыв пултăр, курка тĕпĕ сыв пултăр.

-  Эй, аппа, тус аппа, тус аппа, пире кала-ха: 
Инкĕш хаяр тееççĕ, инкĕш хаяр тееççĕ...
-  Енчĕк тĕпĕ сыв пултăр, енчĕк тĕпĕ сыв пултăр.

-  Эй, аппа, тус аппа, тус аппа, пире кала-ха...
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Кулянса пыракан Куймас шывĕ -  
Сыпса пăхсан шерпет калать; 
Валем вырăнне купи ларинччĕ, 
Купи вырăнне капан ларинч(чĕ).

Илĕрсе пыракан Илепер шывĕ -  
Сыпса пăхсан шерпет калать; 
Валем вырăнне купи ларинччĕ, 
Купи вырăнне капан ларинч(чĕ).

Çаврăнса пыракан Çавал шывĕ -  
Сыпса пăхсан шерпет калать;

Валем вырăнне купи ларинччĕ, 
Купи вырăнне капан ларинч(чĕ).

Аслă ката, юман ката -  
Йывăç вырăнне кĕлти пултăр, 
Кĕлти вырăнне тĕмми пултăр, 
Тĕм вырăнне çĕмел пултăр.

Унтан кĕçĕн вăта пус пур,
Хырăм пĕр тутти çав пулмĕ-ши? 
Унтан кĕçĕн, ай, çут уй пур, 
Ирĕн-каçăн тухса кĕретпĕр.



Ялшăм, ялшăм, ой, Ишекшĕм, 
Ял-ял урлă, ой, курăнать.
Ой-йой, йой-йо, ой-йой, йой-йо, 
Ой-йой, йой-йо, ой-йой, йой-йо.

Ака-суха, ай, шăрт-тĕрен,
Шăрчĕ касать, тĕрен çаврать. 
Тавтапуçах ать-апая,
Пире çут çанталăка, ай, хăварнăшăн.

Сĕрен кĕллисем
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Пĕтĕм яла çавăрăнса тухсассăн пуçтарнă чĕрĕ çăмартасене пĕр пÿртре пĕçереççĕ. 
Унтан вара Сĕренте çÿренĕ пĕтĕм халăх уя,. ял тулашне сĕрен пăрахма тухаççĕ. Вĕсем 
уя Сĕренте пуçтарнă икерчĕ-кукăльсене, çăмартасене тата виçĕ чĕрес сăра илсе ту- 
хаççĕ. Ялтан пĕртак аяккарах тухсассăн икерч-кукăлĕсене пĕр тирĕк çине тата çăмар- 
тасене тепĕр чĕрес çине хурса пĕр тĕмеске çине лартаççĕ те, Сĕрен халăхĕ малалла 
тăрса, çĕлĕкĕсене сулахай хул хушшине хĕстерсе кĕл кĕллеме тытăнаççĕ. Унта кĕлтуса 
тăраканни пирĕн ялта Йăвашки ятлă ватă. Çав кĕлĕре вăл пуринчен ытла Пÿртен 
теекен ыр-усала кĕлтăвать. Акă унăн кĕллисем:

Эй, Пÿртен, ан пăрахсамах пире, сана асăнатпăр, сан çине пур Сĕрен 
халăхĕпе витĕнетпĕр, сана кĕлтăватпăр, çырлах пире, Пÿртен. Ак Сана, 
Пÿртен, пур ял-йыш па хисеплесе икерч-кукăльпе, çăмартапа тата сăра- 
па асăнатпăр; эсĕ ĕнтĕ çакăн чухлĕ хисепленипе ырă пул, ырă кун çути 
кăтарт пире.

Пÿртенĕн Пÿртен амăшĕ, çак ял-йыша чипер, лайăх çураçтарса лăпкă 
усра, çырлах пире. Эсĕ Пÿртентен те аслă, вĕсем Эсĕ ирĕк панипе ки- 
леççĕ; эсĕ вĕсене чарса тăр. Эсир пире, Пÿртен пулкисем, час-часах кил- 
се аптрататăр хăвăр час выçнипелен. Çак икерч-кукăльпе, çăмартасемпе 
хăвăр килĕрсенче кунĕн лăпланса пурăнăрах килес çулччен. Пÿртене виçĕ 
икерч, виçĕ кукăль, виçĕ çăмарта паратпăр.

Çапла каласан тирĕк çинчен виçĕ кукăль, виçĕ икерчĕ, виçĕ çăмарта илет те ма- 
лалла вăркăнтарать, Пÿртен илсе кайтăр тесе калать.

Пÿртен амăшне те виçĕ кукăль, виçĕ икерч, виçĕ çăмарта паратпăр. 
Тата Пÿртен тăванĕсене пурне те пĕрле виçĕ кукăль, виçĕ икерч, виçĕ 
çăмарта паратпăр.

Ăна каласан тирĕк çинчен виçĕ кукăль, виçĕ икерчĕ, виçĕ çăмарта илет те ма- 
лалла ывăтса ярать. Пÿртенсене çак сăмахсемпе анчах чÿклеççĕ. Ун хыçĕнчен вара 
тĕрлĕ ырă Турă, Киремет ячĕсене асăнаççĕ. Мăчавăр тирĕк çинчи пĕр кукăльпе пĕр 
çăмарта илсе: «Чир-чĕр çак кукăльпе, çăмартапала кайтăр!» -  тесе малалла ывăтать. 
Сĕрен халăхĕ Сĕренте çÿренĕ пилеш хуллисене вут çине ывăтса ярать. Унтан кĕлтăва- 
кан çыннисем юлашки икерч-кукăльсене, çăмартисене Сĕренте çÿренĕ халăха вале- 
çсе параççĕ. Сĕрен халăхĕ апачĕсене çисе пĕтерсен пурте харăссăн виçĕ хутчен: «Сĕрен! 
Сĕрен! Сĕрен!» -  тесе кăшкăрать те çийĕнчи тумтиррисене хывса чир-чĕр кайтăр 
тесе силлет.
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Хамăр ялти аслă çынсем, ак сире пĕр кукăль, тытăр уна, хусамăр 
пĕлнĕ пек уйăрса илĕр. Ак Анчăк Якур, Мĕтĕк старик, Ентĕршке старик, 
Мишутка пичи, Матĕр Ентĕри, Исаку, Тимухха Ентĕри, Танька, Яруш- 
ка, Уртеми, Микуш, Тетер старик вăй пĕрнийĕ, Шуç Яку тата Тинехпи 
вахтăр, пурте ывăнта пулччăр. Эх, тата Утриван шушчăка, самай хаярри- 
не, ял çинче çÿрекенскерне, манса хăварнăç, зппин, ан çиллен-ха, ывăнта



пултăр. Эппин, пире чипер усрăр, ак çак ачасем сирĕн авалхи йăлапа 
усалсене пилеш хулĕпе хăваласа çÿреççĕ, вĕсене чипер ачаллă-пăчаллă, 
ывăллă-хĕрлĕ ту. Ентĕ чипер ĕçсе-çисе кайăр. Ак сире çурта çутса кайма, 
ан çухат.
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Вут урлă сикнĕ чухне калаççĕ: «Сĕрен, чир-чĕр кайтăр!»
Пĕçернĕ çăмартасенчен пĕрне тухăçа, тепĕрне анăçа, виççĕмĕшне çурçĕре переççĕ, 

Çапла калаççĕ:

Хĕвел амăшне паратпăр. Уйăх амăшне паратпăр (кăнтăралла переççĕ). 
Пÿлĕхçине паратпăр (анăçалла). Çĕр киремете паратпăр (çурçĕрелле).

Ытти çăмартасене халăха салатса параççĕ.

Çăмарта валеçнĕ чухне калани
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Ялти паллăрах çынна çăмарта валеçме хушаççĕ. Вăл малтан кушилти çăмартасене çăвать, 
кушил йăтакана 25 çăмарта парать, унтан пур ачасене шутласа тухать те виçĕ хутчен:

Турă, перекетне пар, иксĕлми тивлетне пар.
Ÿксе пуççапать. Вара пур ачасене те икшер çăмарта парса тухать.

Çăпата çунтарни
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М ункунра юлашки кунĕнче пĕр йăла тăваççĕ. Çав куна вĕсем Кĕçĕн Калăм кунĕ е 

Çăпата çунтарнă кун теççĕ.
Çав кун валли çунтарма -  çĕтĕлнĕ çăпатасене наклăхах кăмакана пăрахса çунтар- 

маççĕ -  яланах Калăм кунĕ валли пĕр хÿтĕ çĕре пуçтараççĕ.
...Çăпатана кăмакара çунтарсан таракан пит ĕрчет теççĕ.
...Капăртмана хăшĕ юн кунах пĕçерсе хураççĕ, хăшĕ кĕçнерни кун ирех тăрса пĕçе- 

реççĕ.
Вара асанне сумлăрах сĕтел çиттипеле капăртма чылай илетчĕ, аттепеле пĕртăванĕ 

пĕр кăкшăмпа е витрепе сăра илетчĕç те каятчĕç. Эпĕ... çăпатасене çурăм çине çакса 
вĕтĕртетсе пыраттăм.

Çырмана çитсессĕн çăпатасене пĕр çĕре купалаççĕ те, вара пĕр ватă, вăл-ку йăла 
таврашне ăста пĕлекен çын, кĕлĕ каласа тивретсе ярать.

Пиллеччĕр, çырлахчăр, акă асăнса, хисеплесе эткер пухăнса хыватпăр; 
тек хывмастăр тесе тытса ан аптăратăр. Çак тĕрлĕ халăх пухăнса, çак тĕрлĕ 
хисепленипелен те лÿк курмасассăн урăх вара тĕрлĕ-мерлĕ ыйтса ан ап- 
тăратăр.

Тата та нумай калать никак та ... ăна тăнласах тăман ... çимĕçсенчен пĕртак тата- 
тата пăрахаççĕ. Кайран юрлаççĕ: хĕрарăмсем хăнкрав сасси пек сасăсемпе шăнкăртат- 
тараççĕ, ар çынсем упа сасси пек сасăпа хÿнкĕртеттереççĕ. Тата йыттисем те хайхи 
хывса пăрахнисене çинĕ чухне хăйсем ... тĕрлĕ çĕрте тĕрлĕ сасăпа харкашса тула- 
шаççĕ.

Таврăнас умĕн пурте вут урлă кĕлĕ каласа каçаççĕ:
Пиллеччĕр, çырлахчăр, тьфу, тьфу, тьфу! Чир-чĕр вĕçтĕр! Мана ки- 

лес çула çак вăхăта çитмелле пултăр, пур хĕн-асапа çак вут çулăмĕ илсе 
кайтăр.



Калăм вĕçĕ
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Мăнкун эрни тухнă кун, Кĕçĕн Мăнкун кунĕ, ялти пур килĕрен те пĕрер витре 
сăра, тирĕкпе çăкăр, çăмартасем илсе мал еннелле таса çерем çине тухнă. Витрине 
те, тирĕкне те тутăр витсе тухнă. Сăраллă витрисене, çăкăрлă тиркисене умĕсене лартса, 
хăйсем чĕркуçленсе ларса пуççапаççĕ те ак çапла кĕлтăваççĕ:

Эй, Турă, ан пăрах, ырлăх пар, сывлăх пар, çултан çула савăнăç пар, 
çичĕ тĕрлĕ тыррăм-пуллăма асăнатăп, тăррине тутлăх пар, тĕпне питлĕх 
пар.

Сĕрен вĕçĕн кĕлли

292

Эй, Сĕрен Турăшĕ, çырлах пире, тепĕр Сĕренччен пурăнма пар пире.
Ирхине, хĕвел юпа çÿлĕш хăпарсан, таврари ялсенчен яш -кĕрĕмсен ушкăнĕсем 

Аслă Елчĕке пухăна пуçларĕç. Эпĕ, халиччен Сĕрен тавраш курманскер, юлташсем 
чĕннипе кайса курас терĕм. Аслă Елчĕке çитеспе пире хирĕç ачасем утсемпе чуптар- 
са туха пуçларĕç. Вĕсем лашисене ăмăртса чуптарас умĕн уçăлтарма тухаççĕ-мĕн. 
Сĕрен курма таврари ялсенчен пурте пухăнаççĕ пулмалла. Пур енчен те праçник 
чухнехи пек тумланнă ушкăнсем иртеççĕ. Яла çитсен юлташсемпе шкула кĕтĕмĕр. 
Унта комсомолсем Сĕрен ирттерме комисси суйларĕç. Вĕсем мĕнле йĕркепе Сĕрен 
ирттересси тата парнесене мĕнле салатасси çинчен сÿтсе яврĕç. Халăх пухăнса çит- 
сен комисси пуçлăхĕ тухса: «Юлташсем, Сĕрен уйра пулать, Кашкăр çырми патне 
кайăр», -  терĕ. Халăх вара Кашкăр çырми патнелле кĕрлесе хускалса кайрĕ. Утпа 
чупакансем унта малтанах çитнĕ, халăха кĕтсе тăраççĕ. Лашисем, ăмăртса чупасса 
пĕлнĕ пекех. пуçĕсене суллакаласа, ташласа кĕтсе тăраççĕ. Халăх пухăнса çитсен 
вĕсен пуçлăхĕ пĕр пилĕк çухрăма курăнми çĕрех ертсе кайрĕ. Пурте: «Курăнмаççĕ- 
и-ха?» тесе кĕтме пуçларĕç. Ак аякран çул çинче кусан курăнса кайрĕ. Çынсем ку- 
çĕсене илмесĕр çăварĕсене карса кам лаши малтан чупса çитессе кĕтсе тăраççĕ. Ун- 
ччен те пулмарĕ -  пĕр пĕчĕк çивчĕ лаша маларах иртме пуçларĕ. Пăртак тăрсан вăл 
хашкаса çитрĕ. Кăтартнă чикĕ тĕлне çитнĕ-çитменех пĕчĕккĕрех ача лаш ине чарчĕ 
те тĕк пек сиксе анчĕ. Ăна лайăх саттин тутăр пачĕç; тутăрне лаши çилхи çумне 
çыхса ячĕ. И ккĕмĕш  çитекене ал шăлли пачĕç.

Пăртак тăрсан çуран чупакансем пĕр çухрăма яхăн кайрĕç. Малтан чупса çитекен- 
сене виççĕшне те лайăх тутăр пачĕç. Каярах çитекенсене нимĕн те лекмерĕ.

Чупу хыççăн çынсем ял патнелле пычĕç. Унччен те пулмарĕ, ыраш пуссинчен 
трактор кĕрлесе тухрĕ. Ăна кÿршĕ тутар ялĕнчен хресченсене кăтартма илсе пынă- 
мĕн...

Кăнтăрла иртсен пĕтĕм ялсенчен пухăннă яш-кĕрĕм вăйă выляма тытăнчĕ. Вăйă 
салансан ухатаканнисем кĕрешме пуçларĕç. Малтан ачасенчен пуçларĕç. Кĕрешекенсе- 
не, çĕнекенсене, пĕрер тутăр пачĕç. Çапла Сĕрене уяваласа ирттерчĕç.

Хĕр аки
Хĕр а к и -  чăвашсемпе парссен* пурнăçĕнче кăна тĕл пулакан чи авалхи 

йăла. Тăван çĕре, ял-хулана, халăх йышне усал-тĕселтен, чир-чĕртен, хаяр 
тăшманран упраса хăварас тĕллевпе ирттернĕ ăна.

* Парссем -  Индири халăх.



«Хĕр аки» тесе ар хутшăнăвне кĕмен хĕрсем хĕвел тухнă вăхăтра çап- 
па-çарамасланса, суха пуçĕ тытса ял тавра йĕр туса тухнине каланă. Вĕсем 
ял-хула тавра хĕвеле май çаврăнса тухнă.

Хĕр акине хутшăнакан, анчах суха пуçне кÿлĕнмен хĕрсем яла кĕрсе кил- 
çурт тĕрĕслеме, çăлсенчен шыв ĕçме пултарнă. Ку вăхăтра ялта ют ял, ют 
халăх çыннисем никам та пулмалла мар, ахальлĕн вĕсене те, кил хуçисене те 
хĕнеме, кил вырăнне ылханса хулă пăрахса хăварма пултарнă.

Хĕр аки тăвакансен тĕрлĕрен ĕрет, хисеп шайĕ çÿллĕ пулнă. Хĕр аки тăва- 
кансен йышне илнĕ хĕре никам та сăмах тĕртсе, вăл «таса хĕр мар» тесе 
калама пултарайман. Ун пек калама пултаракан ар çыннăн çав хĕре качча 
илмелле, курнă хĕрарăмăн хăтармалла пулнă. Ахальлĕн вĕсем ултавçă е элек- 
çĕ пулса тухаççĕ. Ака хĕрĕсем ултавçăсене çапса пăрахма пултарнă. «Тип 
шар» саккунĕ вăхăтĕнче сăмах тивме пултаракан хĕр акана хутшăнни тан- 
тăшĕсем унăн чысне хÿтĕлени шутланнă. Çакă хĕр упраçшăн питĕ пысăк 
пĕлтерĕшлĕ пулнă.

Хĕр акин кĕллисене ертÿçĕ хĕр каланă. Чÿклемери тĕп кĕлĕсĕр пуçне хĕр 
акин хăйĕн вăрттăн кĕллисем пулнă.. Вĕсене туллин çырса илмен.

Хĕр акин кĕлли (сыпăк)
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Пĕр тымар çинче çич çĕр лăс сĕвем, кашни лăссинче пĕрер тĕвĕ, кашни 
тĕвĕре пĕрер хунав... Пирĕн халăхра çĕр пин тăван, кашни тăванра пĕрех 
кăмăл, кашни кăмăлра пĕрех ĕмĕт. Ама Турă! Упра пирĕн тăван çĕрсене!

Пĕр йывăç çинче çĕр çирĕм турат, кашни туратра пĕрер йăва, кашни 
йăвара çич кайăк. Пирĕн пурнăçра çĕр пин тăван, кашни тăванра пĕрех 
чун, кашни чунра пин телей. Ама Турă, упра пирĕн çамрăк чунсене!

Пĕр туна çинче çич сыпăк, çичĕ сыпăкра çĕр çулçă, çĕр çулçă çинче 
пин чечек. Пирĕн таврара çĕр пин тăван, кашни тăванра пĕрех шухăш, 
кашни шухăшра пĕрех шанчăк. Ама Турă, упра пирĕн пулас кунсене!

ÇУЛЛАХИ ЧУК КĔЛЛИСЕМ
Ака вĕçленсен, çу уйăхĕн вĕçĕпе çĕртме пуçламăшĕнче, ял халăхĕ вăхăтлăха 

йывăр ĕçрен пушанать. Пур çĕрте те ерминккесем, тапăсем, кушарсемпе 
пухăсем, акатуйсем кĕрлеççĕ. Пухăсем, тапăсем, кушарсем пуçланиччен ял- 
йыш касăпа, урампа, ялпа çĕр, çил, шыв, вут чÿкĕсем туса ирттерет.

Çимĕк, Çинçе, Пĕтрекке (Питравкка) уявĕсенче кĕлĕ каланă. Шăрăх чух- 
не çумăр чÿкĕ, асар-писер вăхăтсенче пăртан, тăвăлран, вутран чÿкленĕ. Ахаль 
чÿксем тата нысăк чÿксем пулнă. Аслă чÿксемпе чÿклемере лаша, вăкăр, така 
пуснă. Кил-йышпа васкавлăн ирттерекен чÿксенче пăтă лартнă (карта 
пăтти, килĕш пăтти, суха пăтти, авăн пăтти, никĕс пăтти, чун пăтти 
тата ытти пăтăсем), теприсене нимĕрпе çырлахтарнă (шыв нимĕрĕ, ие нимĕрĕ, 
çĕр нимĕрĕ, çил нимĕрĕ, вут нимĕрĕ).

Чÿк пуçĕ (мăчавăр) хушнипе ача-пăча килрен киле çÿренĕ, çу, кĕрпе, çăнăх, 
тăвар тата ытти апат-çимĕç, вутă пухнă.

Ял халăхĕ чÿке кайма мунча кĕрсе тасалнă, юсманпа йăвача пĕçернĕ, кашăк- 
тирĕк хатĕрленĕ. Халăх пухăнсан уй чÿкне йĕркелесе пыракансем пĕçернĕ 
пăри пăттипе (шăпăтпа) пĕтĕм тĕнчешĕн тесе Турра пуççапнă.



Кил-йыш тата ял-йыш чÿкĕсенче калакан сăмахсем (кĕлĕ, пил, пехил, кал- 
мак, сăрман) пĕр-пĕринчен турăсемпе ырăсен ячĕсене ылмаштарнипе, вырăнти 
хăватсене (Валем хуçа, Сурăм ырри, Яклакара выртан) асăннипе тата вут 
чÿкĕнчен, шыв чÿкĕпе çумăр чÿкĕнчен йĕркипе те, сăмахлăхĕпе те хăйсене евĕрлĕ, 
уйрăлса тăраççĕ.

Уй чÿкне çимĕк хыççăн хăш тĕлте Çинçере, ыраш пуç кăларнă вăхăтра, 
ирттернĕ. Турра уйри тыр-пула алла чипер илесчĕ тесе, выльăх-чĕрлĕхе уп- 
ратăр, усал-тĕселтен сыхлатăр тесе парне панă. Уй чÿкĕ вăхăтĕнчех кил- 
йыш чÿкĕ тунă.

Çуллахи чÿксенчен чи кăткăсси -  Çуллахи чÿклеме. Ахальтен мар ăна 
Мăн чÿк тенĕ. Чÿклемепе уй чÿкĕнче така, хур-кăвакал, автан пуснă. Чÿк 
апачĕ пиçсен, аш-какая вакласан пурте кашни чун пуçĕшĕн кĕлтунă.

Чÿк апатĕнчен юлнă шăмăсене, çÿп-çапа çунтарнă. Çак йĕркене тирпейлĕ 
тумасан тыр-пулпа выльăх-чĕрлĕх тăкăнать тесе шутланă. Чÿкре усă курнă 
кашăк-тирĕкпе савăт-сапана ĕлĕк Киремет çуртĕнчех усранă.

Акатуй чÿкĕн кĕллисем
Çурхи ака-суха ĕçĕпе çыхăннă пысăк уявсенчен п ĕ р и -  акатуй,ака пуçĕпе 

çĕр мăшăрланнине палăртса ирттерекен аслă уяв. Тĕрлĕ çĕрте тата тĕрлĕ 
вăхăтсенче акатуй пĕлтерĕшлĕ уява сапантуй, сухатÿ, тапă, пухă, кушар 
теççĕ. Вĕсем пĕр-пĕринчен кăштах уйрăлса тăраççĕ пулсан та шухăшĕпе, 
йĕркипе, мешехипе пĕр евĕрлĕрех. Уявсен ятĕнче вĕсем мĕнле сăлтавпа пулса 
кайни палăрса юлнă. Пухă -  халăх çĕр ыйтăвне татса пама пухăнни. Пушă 
юлнă çĕрсене кама парасси, утă улăхĕсене мĕнле пайласси çулленех татса 
памалли ыйту пулнă: Çавна халăхпа улăх-çарана анса е пусă хирне тухса 
татса панă. «Тапă» пĕлтерĕшĕ яш-кĕрĕм вăййипе, ял халăхĕ эрнесерен пухăнса 
вăрлăх, улма-çырла калчи сутнипе çыхăннă. Мăнкунпа çимĕк хушшинче тапă- 
сем 4—5 хут та пухăннă (Е. Ермакова çырни, ЧПТАИ ĂА, 1, 619, 141 с.). 
Кушар та çав йĕркепех нулса иртнĕ.

Авал акатуй, сапантуй, сухатÿ икĕ тапхăрпа иртнĕ. Акана тухас умĕн 
кил-йышпа, хурăнташсемпе ана чÿкĕсем ирттернĕ. Çурхи ĕç-пуç вĕçленнĕ 
хыççăн вара пĕтĕм ялсен халăхĕпе, çĕрлĕх ушкăнĕпе (15—20 ял таран) пĕрле 
çуллахи чÿклемене пысăк акатуй ирттернĕ.

Акатуйăн малтанхи пайĕ -  ваттисен чÿк йĕрки. Кил-йышпа ирттернĕ 
чухне те, çĕр йышпа пухăнсан та йĕркене мăчавăр, килте чухне кил е ял 
ватти тытса пынă. Çĕр амăшĕпе ашшĕне, çĕр йышне ятран асăнса кĕлĕ 
каланă, илсе тухнă юр-варпа хăналаннă, ваттисене хывнă. Елĕксенче лаша е 
вăкăр пуссах чÿкленĕ, халĕ така пуснипех çырлахаççĕ. Ку йĕрке кĕрхи чÿкле- 
мери пекех иртнĕ.

Еçрен пушаннă çĕр çынни акатуйне капăрланса, тĕплĕ хатĕрленсе пухăннă. 
Каччăсем юлан утсемпе, хĕрсем капăр тумсемпе çÿренĕ. Кил хуçисем ват- 
ти-вĕттине урапапа лартса тухнă. Еçми-çимине çителĕклĕ илнĕ, мĕншĕн 
тесен акатуй хĕрринчех тăвансене пухса ĕçсе-çисе, калаçса ларнă.

Аслă акатуй ялан тенĕ пекех малтанах çирĕплетнĕ хитре те ирĕклĕ 
вырăнта иртнĕ. Унта ĕлĕкренпех ут янă, вăй виçнĕ, сикнĕ, чупнă, тĕрлĕ майлă 
ăмăртнă, кĕрешнĕ. Пур йышши ăмăртăвăн та малалла ÿсме, çитĕнме, ата- 
ланма пулăшакан пĕлтерĕшĕ курăнса тăнă. Тĕнче чĕрĕ, ÿсен-тăранпа выльăх- 
чĕрлĕх чĕрĕ, эппин, вĕсене талпăнса вăйланма этемĕн тĕслĕх памалла пулнă. 
Кам çÿлерех сикнĕ, кам инçерех ывăтнă, çавсене мухтанă. Тыр-пул та çапла



вăйлă ÿстĕр тенĕ. Камăн юлан учĕ мала тухнă -  ăна сĕлкĕ, сурпан, така 
тивнĕ.

Ăмăртусем вĕçленнĕ хыççăн яш-кĕрĕмпе хĕр упраç вăйă-ташă картисем 
çавăрнă. Акатуйăн чи паллă е н ĕ -  юрă карти йĕркелени. Юрă к а р т и - вăйă 
картин чи пысăк тĕсĕ. Унта хĕрсемпе каччăсем тăватă-ултă çын пĕр рет- 
пе тăрса рет хыççăн рет утса пыраççĕ, юрлаççĕ, калаçаççĕ. Ташă ăстисем 
утнă майăнах ретсем хушшинче ташша çапаççĕ. Пысăк акатуйра ункă- 
ланнă юрă карти (колонна) темиçе пин-пин çынна пĕрлештерсе тăратъ. 
Ял-ял çамрăкĕсем хĕвел ансан юрă картинченех ретĕн утса кÿршĕ ялсен 
вăйă вырăнĕсене саланаççĕ. Акатуйра хĕр пăхнă, хĕр вăрланă, хĕр кĕртнĕ.

Акатуй вырăнне мăчавăрсем тасаттараççĕ, юлашки кĕлĕ каласа кăвай- 
та сÿнтерсе хăвараççĕ. Хĕвел аннă çĕре акатуй майтанĕ шăпланса юлатъ.

Акатуйне килте пуçлани
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Уява палăртса хатĕрленнĕ хуçа тăванĕсене, кÿршисене тата мăчавăра хăй патне 
чĕнет. Вĕсем килнĕ çĕре сĕтел çине сăра, эрех, ытти апат-çимĕç кăларса лартать.

Килнĕ çынсем вырнаçса пĕтсен мăчавăр кил хуçинчен çапла ыйтать:

-  Çăра йÿçнĕ-и?
-  Йÿçнĕ, йÿçнĕ! -  тет хуçа.
-  Çăмарта хĕретнĕ-и?
-  Хĕретнĕ, хĕретнĕ!
Капла каласан мăчавăр аллисене çапать те вăрăммăн тăсса ярать:
-  Çă-мар-та, çă-мар-та!..
Кил хуçи арăмĕ вара пÿрте пĕветнĕ çăмартасен тирĕкне йăтса кĕрет, хăнасене 

пĕрер çăмарта салатса парать.
Çăмарта салатса пĕтерсенех мăчавăр татах калать:
-  Эй, патян, патян!
Хуçа арăмĕ хăнасене сăра алтăрĕ тултарса парать. Алтăр хăнасене çитсе çаврăнсан 

мăчавăр: «Черкке, черкке кирлĕ!» -  тесе калать.
Хуçа пĕрремĕш черккене мăчавăра парать те кĕлĕ калама ыйтать. Мăчавăр ура 

çине тăрса хыттăн кĕлĕ пуçлать:
Эй, пĕсмелле! Пĕр Турă, ан пăрах! Ырă çĕр-йыш, çырлах! Хуçа пичке 

пуçларĕ сире пуççапмашкăн. Ан пăрахăр! Епле пулин те усрăр! Уя тухсан 
уйра перекет парăр; киле кĕрсен килте перекет парăр! Çак хуçана, кил- 
не-çуртне, выльăхне, ачисене ан пăрахăр! Акатуйран акатуя усрăр! Чÿк, 
çырлах; сана -  йÿççи, пире -  шерпет.

Сапантуй
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Пирĕн ялта виçĕм çул сапантуй пулчĕ. Çак сапантуйра эпĕ те пултăм. Вăл пуç- 
ланнă чухне вылямалли вырăн хатĕрлерĕç. Ялта сĕлкĕсем, çăмартасем пухрĕç. Ку ĕç 
Мункун эрнинче çуркунне пулчĕ. Кăнтăрла çитес умĕн пĕтĕм халăх: ватти те, çамрăк- 
ки те, хĕрарăмĕ те -  ял хыçне, сапантуй пулас çĕре, курма тухрĕ. Çав çынсемпе 
пĕрле нумай хăнасем пычĕç: ют ялти чăвашсем те, тутарсем те, вырăссем. Эпир пыр- 
са çитнĕ çĕре çынсем пит нумай пухăнса тăнăччĕ. Сапантуя ш ăп-ш ăп хатĕрленсе



çитнĕччĕ. Вăрăм вĕрлĕк çинче еĕлкĕсем, пирсем çакăнса тăратчĕç. Витресемпе çăмар- 
тасем пухса хунăччĕ.

Камсем, канавсем, кăçта чупмалли пурте хатĕрччĕ. Ну, ак пуçланчĕ сапантуй!
Малтан лашаллисем тупăшрĕç. Вĕсем пиллĕкĕнччĕ. Лашисем вĕсен пит матгур. Тăватă 

çухрăмран халăх хăйĕн куçĕпе тĕлĕнсе пăхса тăрать. Акă хайхи лашаллисем вĕçтерсе- 
кустарса пырса çитрĕç. Пуçларĕç вĕсенчен пĕри тепринчен иртме! Пĕри маларах çитрĕ, 
унтан тепри, тепри вĕçе-вĕçĕн пычĕç. Халăх кĕр-р! шавласа ячĕ, вара малтан пырса 
çитнине лайăх сĕлкĕ пачĕç. Иккĕмĕшне те пачĕç.

Çаксем хыççăн кĕрешме, сикме тытăнчĕç. Ачасем тупăшнă чухне эпĕ те хутшăнтăм. Эпĕ 
пиллĕкмĕш пырса çитрĕм. Мана виçĕ çăмарта пачĕç. Çапла вара сапантуй хавас вĕçленчĕ.

Тапă
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Тапă тесе çамрăксен Çимĕк эрни тухиччен пулакан пухăсене каланă. Тапă çитес 
Çимĕк эрнине асăнса вăрмансенче, улăхсенче тата ытти çавăн евĕрлĕ хÿхĕм вырăн- 
сенче ват çынсем пухăннинчен пуçланса кайнă. Ку тĕлĕшĕнчен тапă Çимĕкпе питĕ 
çывăх. Çимĕк хăй те малтан туй туман вилнĕ çамрăк çынсене ăсатнинчен тухса кайнă. 
Çимĕкре ĕçсе-çисе, юрласа-ташласа вĕсен туйне тунă, анчах çураçни, мĕнĕ пулман. 
Çавăнпа та тапăра, çураçнине асăнса пек, илемлĕ вырăнсенче ват çынсем ĕçсе-çисе 
ирттернĕ.

Çимĕк кĕллисем
Çимĕк -  çуллахи сиплĕ вăхăтри таса уявсенчен пĕри, ваттисене асăн- 

малли кун.
Уяв ячĕ «çиме» тенинчен тухнă. Çимĕкре вилнисене пĕрле апатланма, 

ĕçме-çиме чĕнеççĕ, масар çине кайса ăсатаççĕ. Çимĕкчен ача-пăчан çичĕ тĕслĕ 
кĕпçе çимелле, çичĕ хут шыва кĕмелле, çичĕ пусарлăх чĕп курмалла. Çимĕкре 
яш-кĕрĕм вăрмана кайса турат касса килнĕ.

Ваттисене çулталăкра тăватă хут асăннă чухне пĕр йышши кĕлĕсемех 
каланă. Çав вăхăтрах Çимĕкĕн те, Юпан та хăйсене расна сăмахлăхĕ пур. 
Тĕрĕссипе, кашни йăлан мĕнле пге пулин хăйĕн кăна кĕлли-сăмахĕ палăрать.

Çимĕк -  кил-йышпа, ратнепе ирттерекен йăла. Вăхăчĕ -  кĕçнерни кун, Мăн 
кун хыççăн çичĕ эрнерен (çураки тăсăлса кайсан каяраха та хăварнă). Ваттисем 
киле пухăнса, кăмака сакки çине ларса ирхине -  килте, кăнтăрла иртсен масар 
çинче хăналаннă. Ĕлĕк тăван-хурăнташа çăва çине масар-масарăн, кашни йăх- 
несĕлĕн уйрăм кĕтесне пытарнă. Çавăнпа мĕнпур тăвана пĕр çĕре пухăнса ăсат- 
ма меллĕ пулнă. Вырăс тĕнĕ килсе кĕнĕ хыççăн çынсене тĕрлĕ çĕре пытарма 
пуçланă, вара ваттисене асăнма ку чухне темиçе масар çине çитме тивет.

Çимĕк эрнин пĕрремĕш кунне Аслă Çимĕк тенĕ, юлашкине -  Кĕçĕн Çимĕк.
Çимĕкпе çинçе вăхăчĕ ача-пăчапа яш-кĕрĕмĕн вăййисен тапхăрĕне пĕр 

килет. Вăйăсем икĕ-виçĕ эрне пыраççĕ, хĕр парса хĕр илесси те вăйă вăхăтĕнче 
пулса иртет. Питравккара вăйă пăрахаççĕ.

Çимĕк йĕрки
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Çимĕке чăвашсем Мункун иртсен çичĕ эрнерен, кĕçнерни кун, тăватчĕç. Çимĕк 
кун ирхине, тул çутлачченех, хĕрсем вăрмана кайса темиçе тĕрлĕ курăк татса килет-



чĕç те мулча хутатчĕç, татса пуçтарнă курăка чукунпа пĕçеретчĕç, мулчара вара çав 
шывпа çăвăнатчĕç, пăртак ĕçетчĕç. Çимĕк мулчине кĕме тул çутăлсанах тăратса илсе 
каятчĕç, унта пире курăк шывĕпе çăватчĕç, ĕçме те паратчĕç. Мулчаран тухсан пурте 
шур пиртен çĕленĕ çĕнĕ кĕпесем тăхăнатгăмăр.

Кăнтăрла çитсен вилнисене хыватчĕç. Вĕсене Мункун чухнехи пекех хыватчĕç, алăк 
патне çурта анчах лартмастчĕç. Хĕвел каç еннелле сулăнсан вилнисене асăнма çăва 
çине каятчĕç. Çемьере çын вилсен ăна асăнма çăва çине виçĕ Çимĕкре каятчĕç, виçĕ 
çултан вара кайма пăрахатчĕç. Çăва çине кайнине «Çимĕке каяс» тетчĕç. Çимĕк кунĕ 
унта халăх пасар пек нумай пухăнатчĕ. Пурте лайăх тумсем тăхăнса шор лашапа, шăнкă- 
равпа пыратчĕç. Виле тăпри çине кĕççе саратчĕç, унта сăра, эрех кăларса лартатчĕç, 
çăмарта, çуллă пăтă, пыл, икерчĕсем, кулачăсем кăларса хуратчĕç. Çимĕке пынисем 
тупăк тăпри тавра ларса вилнĕ тăванне асăнса хыватчĕç, хăйсем те ĕçетчĕç, çиетчĕç, 
çынсене те ĕçтерсе çитеретчĕç.

Мăн Çырма ялĕнче Çимĕк чух тата Сĕрен тăватчĕç. Çамрăксем (каччăсемпе хĕрсем) 
хĕвел ансанах пĕрле пухăнатчĕç те килтен киле юрласа шăпăр каласа ташласа çÿрет- 
чĕç. Кил хуçисем вĕсене кÿртсе сăра ĕçтерсе яратчĕç, икĕ çăмарта, пĕр кулачă парат- 
чĕç. Ачасем сăвă каласа юрлатчĕç «Ик çăмарта, пĕр кулач» тесе. Тул çутăлсан вĕсем 
ялтан тухатчĕç те таса çĕрте Турра çăмартапа, кулачăпа чÿклетчĕç. Чÿклесе пама вĕсем 
патне пĕр ватă çын тухатчĕ.
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Çимĕке вырăссен Троицинчен малтан, кĕçнерни кун, иртгернĕ. Уяв тĕлне сăра 
вĕретнĕ. Уяв кунĕ ирхине икерчĕ, çăмарта хăпартни пĕçернĕ, сĕт вĕретнĕ. Кăнтăрлахи 
апата тăвансене пухнă та пĕр-пĕрин патĕнче хăналанса «ĕрет хывнă». Вилнисене асăннă, 
икерчĕсене тĕпретсе каш ни вилнĕ тăвана ятран уйрăммăн çапла каланă:

-  Асатте, пехил ту!
Пухăннă татăксене кил хапхи çумне тухса тăкнă.

Кайран вара пĕтĕм тăвансем çăва çине «шилĕке» тухаççĕ. Унта хăпартнă çăмарта, 
çăкăр, сăра илеççĕ. Каш ни çемье ыттисенчен уйрăм ушкăна ларать. Ачасене вилнисен 
пуçĕ вĕçне лартаççĕ. Кашни çемье уйрăм кĕлĕсем калать:

Эй, Турă, çак ватăсем пире пиллесе вилнĕ, вĕсем канлĕхре пулччăр. 
Мĕн айăпа кĕнĕ, айăпран хăтăлччăр. Мĕн ĕç туса çылăха кĕнĕ, çăлăнччăр. 
Атте Турă, вĕсем санăн аллăнта, чăнлăхра. Канлĕхлĕ вырăнта, çÿлти пат- 
шалăхра пулччăр. Йывăр тăпри çăмăл пултăр! Эпир сире вăхăтпа асă- 
натпăр, эсир те пире вăхăтсăр ан асăнăр. Эпир ĕнтĕ сире сума суса 
çăкăрпа, çимĕçпе асăнатпăр, эсир те пире вăхăтсăр ан асăнăр.

Кĕлĕ хыççăн апатланма пуçлаççĕ. Çăкăр татăкĕсене пуç юпи патне хываççĕ. Кай- 
ран киле таврăннă чухне кÿршисене хăйсем патне хăнана чĕнеççĕ. Хăнасем пырсан 
çапла калаççĕ:

-  Асаттесем-асаннесем патне килтĕмĕр.

Килте асăнни
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Малтанхи икерчĕ пиçсе тухсан ăпа алăк умĕнчи сак çине хурса ак çапла калаççĕ:

Эй, ваттисем! Эпир паян сире асăнатпăр, эсир пире çиленнĕ пулсан 
каçарса çак пĕлĕме çисе ярăр.

Асатте, асанне, пил ту, атте, анне, пил ту. Пĕр турам пĕр çăк пултăр. 
Сĕт кÿл çинче пул, мамăк минтер çинче пул!



Унтан тата кăш т тăрсан витрене сăра ярса икерчĕ тураççĕ те урама пĕр кĕтесе 
тухса тăкаççĕ. Çав тăкнине пĕр-пĕр йытă пырса çисен пире ваттисем хапăл илсе çисе 
ячĕç теççĕ. Тата çырмана, вилнисене тăхăнма тесе, пĕр-пĕр кивĕ кĕпе пăрахаççĕ.

-  Эй, ватă çынсем, эсир пире ан пăрахăр, эпир асăннине хапăл илĕр, 
эсир кайнă çĕре никам та каймасăр юлмасть, -  теççĕ.

Çапла кĕлтусан çиме пуçлаççĕ.

Масар çинче асăнпи
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...Тепĕр сехетрен тем чул урапа пĕри теприн çумне çитсе чарăнчĕ. Çăва çине халăх 
пухăнса çитсен тăватă мучи масар варрине тухрĕ. Унтан арĕ-арăмĕ çавсем тавра пухăнса 
тăчĕ. Мучисем хуллен кĕлĕ калама пуçларĕç, чăн çĕре кайнисем валЛи Турăран канă- 
çлăх тархасларĕç. Унтан вĕсем чĕркуçленчĕç те, пĕтĕм халăх чĕркÿçленсе тăчĕ.

Кĕлĕ пĕтсен кашни харпăр хăй лавĕ патне кайса ĕçме-çиме илсе килчĕ, хăйсен 
тăванĕсен тăприсем çине йăтса кайрĕ. Кашни пĕри вил тăпри çине, ура вĕçне, пĕр 
виç аршăн тăршшĕ шалча çапса лартрĕ, шалча тăррине шурă тутăрсем, вăрăм сĕлкĕсем 
çака-çака ячĕ. Унтан вил тăпри çине кам мĕн пултарнă таран темиçешер аршăн пир 
тăрăхĕ сара-сара тухрĕç, юрлăраххисем пĕрер татăк пир тăрăхĕпех çырлахрĕç. Пир тăрăхĕ 
çине икшер пысăк йывăç чара лартрĕç те вара мĕнпур апат-çимĕçне пĕр чари çине 
кăлара-кăлара лартрĕç. Апат-çимĕçĕ темех мар: пуçламан çăкăр, тулă е урпа кулачи- 
сем, тăпăрчă икерчисем, чăкăт кăшăлĕсем, пăтă таврашĕ. Хăшĕ-пĕри кăна ваттисем 
валли чаплă кучченеç -  шăрттан татăкĕсемпе сурăх ашĕ илсе килнĕ. Сăра пичкисемпе 
эрех савăчĕсене те вил тăпри патне йăтса килсе лартрĕç. Вара кашни вил тăпри патĕнче 
пурте пĕр вăхăтра ĕлĕкхи йăлапа асăнма пикенчĕç. Аслисенчен тытăнса çичĕ-сакăр 
çулхи ачасем таранах кашни çимĕçренех пĕрер татăк алă валли хуçа-хуçа илчĕç, пĕрер 
çăвар çыртса пăхрĕç те ваттисене çапла каласа асăнчĕç:

Эпир сире асăнатпăр, сирĕншĕн темскер те шеллеместпĕр, сирĕншĕн 
Турра кĕлтăватпăр, витĕнетпĕр, тархаслатпăр. Ĕнтĕ эсир те тăнăç тăрăр, ан 
хирĕçĕр, ан ятлаçăр, пире хĕн-асап ан ярăр, вăхăтсăр пырса-туса ан çÿрĕр!

Унтан вил тăпри пуç вĕçне кĕпесем, тăласем, çăпатасем, пуянраххисем тата ки- 
вĕрех сăхмансем пыра-пыра хыврĕç. Хăйсем вара уйрăлса кайьгă тăванĕсемпе чарăна 
пĕлмесĕр, чĕрĕ çынсемпе кăлаçнă Пекех калаçрĕç те калаçрĕç...
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...Кил-йыш нумай пулмасть вилнĕ/çын тăпри тавра пухăнать, пир-авăр тĕркине, 
халатне-шупăрне сарса хурать те ĕçме-çиме кăларса лартать. ,

Вил тăпри умĕнче виçĕ хутчен пуç тайнă хыççăн халь хаççăн вилнĕ çынна асăнма, 
унăн пурнăçри ырă ĕçĕсене калама пуçлаççĕ. Унтан пуç юпи çине сурпан çакаççĕ, вил 
тăпри çине шăтăк тăваççĕ, унтан алтăрпа сăра тултарса тытаççĕ те çапла калаççĕ:

-  Тав сана, пирĕн сывлăхшăн кĕлĕ ту. Пире инкек-синкекрен упра 
та леш тĕнчере тĕрĕс-тĕкел пурăн. Пуян пул та хаваслă çÿре. Эпир ватă- 
лса çитиччен пире ху патна ан ил вара...

Асăнакансенчен кашниех шăтăка сăра тумлатать, хăйне панă çимĕçрен пĕр татăк- 
не катса хурать.
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... Вĕсем масар çине çитсен лашисене масар тулашне тăварса хăвараççĕ те харпăр 
хăй тăванĕсен виллисене пытарнă тăпри çине тăрса: .



-  Пил тăвăр! -  тесе çÿхисем, икерчĕсем, хăпартусем таткаласа пăрахаççĕ тата 
сăра-эрех тăка-тăка акă çапла вилли ятне асăнса ĕçсе çиеççĕ:

Эпир ĕçетпĕр, çиетпĕр, умăнта пултăр! Эпир сана çăвĕн-хĕлĕн асă- 
натпăр, эсĕ те пире ан пăрах. Сан чунушăн эпир кĕлтăватпăр, эсĕ пире 
хă(вă)нтан юлнисене хапăл туса лайăх çулпа пыртар.

Çапла пур тĕрлĕ ялтан пырса харпăр хăй раттинчи виллисене асăнса хываççĕ. Вĕсем 
унта пĕр-пĕринпе вилесем савăнччăр тесе юрлаççĕ, ташлаççĕ.
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Масар çинче ăратти-ăратгипе хăйсен вилнĕ çыннисене пытарнă тăприсем патне 
пырса хываççĕ, кашни ăратне хăйсен вилнĕ çыннисене ытти çынсем вилнĕ çынсен- 
чен ăрасна çĕре -  пурте пĕр çĕре пытараççĕ, çавăнпа çимĕкре кашни ăратне хăйне 
ушкăн пуçтарăнса хываççĕ. Хываççĕ тÿрех çĕре, çимĕçпе пĕрле тата камăн пурри симĕс 
сухан хывать, унтан эрехпе сăра хываççĕ. Кашни татса пăрахмассерен вилнĕ çынсене 
асăнаççĕ:

Çавăн умĕнче пултăр, çавăн умĕнче пултăр, эпир асăнатпăр, эсир ан 
асăнăр. Сĕт кÿлĕ пултăр умăнта.

Унтан вара çавăнтах ăратнипе ларса ĕçсе çиеççĕ.
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Атте, анне... сана икерчĕ хыватăп, умăнта пултăр, пил ту. Атте, анне... 
сана пÿремеç хыватăп, умăнта пултăр, пил ту. Хĕрлĕ çăмарта хыватăп, 
умăнта пултăр, пил ту. Сăра хыватăп, умăнта пултăр, пил ту. Эрех хы- 
ватăп, умăнта пултăр, пил ту. Ачасене пехиллĕхне пар, выльăха-чĕрлĕхе 
уçлăхне пар. Вăхăтлă пырса, вăхăтлă кил. Йăмăксене, тăвансене, тетесе- 
не, инкесене, ачамсене, шăллăмсене -  пурне те умăрта пултăр. Пил ту, 
пехиллĕхне пар. Пĕлнисене, пĕлменнисене те, тăлăхсене, çулта вилнисе- 
не те, шыва кайса вилнисене те, çын çапса вĕлернисене те, пурне те 
умăнта пултăр, пил ту. Пехиллĕхне пар!
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Çимĕк каç кашни килтен сăра, эрек тата тĕрлĕ çимĕçсем илсе масар çине вилни- 
сене хывма каяççĕ. Вĕсем çимĕçĕсене илеççĕ те харпăр хăй тăванĕн тăпри çине ту- 
раççĕ. Туранă чухне ак çапла сăмахсем калаççĕ:

Акă сире тĕрлĕрен çимĕç хыватпăр, тата сăрапа хыватпăр, çак çимĕç- 
пеле ĕçсе-çисе савăнса ташласа кайăр, эпир сире асăнар, эсир пире ан 
асăнăр.

Пĕлни пулĕ, пĕлменни пулб, эсир ан асăнăр, ваттисем çамрăккисене 
валеçсе парăр. Пĕр турамран пин турам пултăр.

Çăтмахра пул, тутă пул, эпир ĕçнине эсĕ те ĕç. Пÿлĕх пÿрсен эсир те 
ĕçĕр.

Вил тăпри çине сăра тăкнă чухне каланă.

Тепĕр киличчен чипер пурăнăр, хисепсĕр ан пырăр, кĕркуннеччен ан 
пырăр.

Масар çинчен тухас умĕн каланă.
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Телейрен иртекен çутă тĕнче, 
Пирĕнтен те юлĕ çак тĕнче... 
Асран кайми хаклă тăвансем -  
Никĕс тĕппи аслă асатте,
Несĕл тĕппи аслă анне!

Вĕсен мĕнпур ачи-пăчисем, 
Ватăлнисем, яшла кайнисем! 
Сирĕн ятсем пирĕнпе пĕрле, 
Сирĕн ырă ĕçсем халăхпа пĕрле, 
Çавăнпа асăнатпăр çулсерен, 
Çавăнпа ыр сунатпăр кунсерен.

Ĕмĕртен иртекен çутă тĕнче, 
Йăхран-йăха ан ман, çут тĕнче! 
Кайăк-кĕш ĕк килет кĕрлесе, 
Ватă çынсен сасси çавă вăл.

Шурăм пуçĕ тухать кĕрлесе,
Ватă çынсен сăнĕ çавă вăл.

Кайăк-кĕшĕк кĕр каять те çур килет, 
Эсĕ пĕр кайсан килес çук.
Çулçă кĕр тăкăнать те çур чĕрĕлет, 
Эсĕ пĕр такăнсан тăрас çук.

Ятсăр ялта шур пÿрт лартрăмăр, 
Чÿречисем умне сат чĕртĕр. 
Тăвансемпе килсен пĕрле ларăпăр, 
Эпир килессине ан кĕтĕр.

Сат пахчине сар кайăксем пухăнчĕç, 
Эп юратнă кайăк сасси çук. 
Тăванăмсем пĕрле пухăнчĕç,
Хаклă тăван, санăн сассу çук.

Ăсату сăмахĕсем
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Эпир сире асăнатпăр, тутлă ĕçме-çиме паратпăр, мĕн пуррине пĕрле 
пайлатпăр. Аслă турăсене, ырăсене кĕлтăватпăр, тархаслатпăр, витĕнетпĕр. 
Кĕске ĕмĕрĕмĕрсене сирĕн пекех чыслă ирттерме тупа тăватпăр. Несĕл 
ятне çĕртекене кун ан парăр, тăван ятне çĕклекене сăвап ярăр. Ентĕ эсир 
те тăнăç тăрăр, ан хирĕçĕр, ан ятлаçăр. Тавлашу тухсан ăспа сÿтсе явăр. 
Сирĕн ăшă кăмăлăрсем тăванлăха упраччăр.

Масар çинчен киле таврăннă чухне вилнĕ çынсене ячĕсенчен калаççĕ:

... *, халĕ сире асăнма килтĕмĕр, тепĕр çулччен ан тухăр, пире, пирĕн 
ача-пăчамăрсене хĕн-асап парса ан çÿрĕр, выльăха-чĕрлĕхе хĕн-асап ан 
парăр.

Çинçе чÿкĕн кĕллисем
Çинçе — çу пуçламăшĕнчи илемлĕ вăхăт, ял çьшнине канма уйăрнă икĕ 

эрне. Вăл уй-хирсемпе пахча-картасене шуратса пĕтернĕ, кун тăршшĕ 17 
сехетрен иртнĕ хыççăн пуçланать. Унăн календарьпе палăртса хунă кунĕсем 
çук. Анатрисем пĕр çĕрте ăна Çимĕк хыççăнах, тепĕр çĕрте (Чĕмпĕр таври- 
сем) çерçи чÿкĕ е учук каçĕнчех тапратаççĕ. Д. Ф. Филимонов архиепископ 
виръялсем (Çĕрпÿ-Ишек таврашĕсем) «çинçене çураки вĕçленсен икĕ-виçĕ эр- 
нерен пĕтĕленнĕ çĕре хисеплесе тăватчĕç» тесе çырнă (ЧПГАИ АА, 1, 72, 62 
ен). Çинçе вăхăчĕ -  ана çине çум тухма ĕлкĕреймен, ырашпа çаран ути пуç 
кăларса ÿснĕ вăхăт. Çак шутлă кунсенче акатуйсем, вăйăсем, туйсем 
кĕрленĕ. Çинçе — чи авалхи уявсенчен пĕри.

«Çинçе» сăмах «çийĕнче», «çие юлнă» сăмах пĕлтерĕшĕсенчен пулнă. Вăл Çĕр-

* Вилнĕ çынсен ячĕсем.



аннемĕр пĕтĕленнине, çĕр пулăхне ÿстернине пĕлтернĕ. Çавăнпа çинçе вăхăтĕнче 
çĕре чавма, алтма, пусма, шăтарма, юпа лартма, чул кăларма, кĕпер хывма, 
çурт-йĕр тăррине улăхма юраман. Вăрман касма та чарнă. Килти йывăр 
ĕçсене вăхăтлăха сирсе хума хушнă. Итлемесен аçа çапать е пăр çăвать тесе 
каланă. Çинçе кунĕсенче чăнласах та аслатиллĕ çумăрсем кĕрлесе тăнă.

Аслисем çинçере кил-çурт таврашне тирпейленĕ, пушăт хатĕрленĕ, хĕра- 
рăмсем тумтир çĕленĕ те юсанă, хĕрсем юсавлă çи-пуçа капăрлатнă, яра 
куна хĕвел çинче тĕрĕ тĕрленĕ. Ватă ăстасем хунав ачасене ал ĕçне ятар- 
ласа çак вăхăтра вĕрентнĕ. Урам-урамĕпе инке-тăхлачă тавра хĕр ачасем 
тĕрре вĕренсе ларнă. Каччăсем те килти ирĕклĕ ал ĕçпе киленнĕ: кам капăрчăк 
парне хатĕрленĕ, кам çĕрĕ-алка тунă, пасара е акатуйне илсе тухма шăхлич- 
шакăртма шакканă, кам туйран туя çÿренĕ е пулла кайнă.

Çинçе эрнисенче пурте шурă тумпа, таса, тирпейлĕ çÿренĕ. Кăвак е 
хĕрлĕ тум тăхăнма чарнă -  ку тĕссем чăваш çыннисем килĕштермен ют 
халăхсен тĕсĕсем пулнă. Йĕркене пăсакансене хĕнесе илни çинчен çырса 
хăварнă тĕслĕхсем те пур.

Хăш-пĕр хутсенче çинçе вăхăтĕнче килте вучах чĕртмен, апат-çимĕç пĕ- 
çермен тесе çырнă (М. Смирнов, 1925. ЧПГĂИ ĂА, 1, 619, 147 ен). Ахăртнех, 
çакă йăнăш. Мĕншĕн тесен шăнах çак кунсенче акатуйсем, туйсем кĕрленĕ. 
Вĕсене апат-çимĕçсĕр кам ирттертĕр? Чăваш нимле типĕ те тытман. Эп- 
пин, унăн апат-çимĕç пĕçермесĕр ларма сăлтав пачах та пулман. Паллă тĕп- 
чевçĕ Н.Р.Романов-Опранъох уй-хир уявĕсем çинчен кăларнă кĕнекере «çинçе 
чухне чăваш пачах ним ĕçлемесĕр хаяккăн выртнă» тени те тĕрĕсе кил- 
мест.

Çинçере уяв-вăйă пуçланнă. Яш-кĕрĕм кашни акатуйрах юрă картине тăнă, 
кашни тухса ташланă, юрланă. Ача-пăчан çинçере вун икĕ çĕнĕ вăйă вĕрен- 
мелле, вун икĕ çĕнĕ сăвă-такмак пăхмасăр каламалла пулнă. Çинçере вĕсем 
валли тĕрĕслев (сереп) ирттернĕ: кам хăй ÿсĕмĕнчи тантăшĕсенчен инçерех 
ишет, чупать, сикет, шутлать, çыратъ -  çавă утаман пулать. Пултарай- 
маннисене кĕçĕнреххисен ушкăнне хăварнă, аслăраххисем хăйсемпе ертме ки- 
лĕшмен. Ку тĕрĕслевсене мăчавăрсем, апăссем, ватă çынсем вăрманта, хирте, 
шыв хĕрринче йĕркеленĕ.

Ватă çынсемех çинçе пуçламăшĕпе вĕçĕнче пĕчĕк чÿксем ирттерсе кĕлĕсем 
каланă. Çинçе чÿкĕсенче пăри пăттипе çăмарта хăпартни лартнă.

Çинçере мăчавăр каланă сăмахсем

308

Ыран çинçе пултăр, çинçе калатпăр. Ш аккама юрамасть, курăк татма 
юрамасть, çĕр чавма юрамасть, мунча хутма юрамасть, тыр типĕтме юра- 
масть, тырă çапма юрамасть, чул кăларма юрамасть, арман авăртма юра- 
масть, улача кĕпе тăхăнма юрамасть, хĕрлĕ кĕпе тăхăнма юрамасть, ула- 
ча-хĕрлĕ çĕлеме юрамасть -  пурте шур кĕпе тăхăнмалла, вунă куна сăрук!
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Тултăрччĕ Аслă Çĕр-аннемĕр, çиттĕрччĕ ĕмĕтĕмĕр. Çурхи ака та иртрĕ, 
çинçе çитрĕ. Çине юлнă Çĕр-аннене суран ан тăвăр, шăв-шав туса ан 
хускатăр. Тăлла-кĕççе ан çапăр, хура-мара ан тăкăр. Çĕр-аннемĕр тăнăç-



ланнă. Сыхлăр унăн канăçне. Çире-пуçра шурă пултăр, ÿтĕр-тирĕр таса 
пултăр, уя-хире ешĕл тултăр. Çинçене кĕтĕмĕр. Тултăрччĕ Аслă Çĕр-ан- 
немĕр, çиттĕрччĕ ĕмĕтĕмĕр.
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Турă сулне асăнса мĕнпур хура халăхпа асăнатпăр, витĕнетпĕр, мĕнпур 
выльăх-чĕрлĕхпе, çичĕ тĕслĕ тырăпа çилĕнтен-тăвăлăнтан, вăйлă çăмăрăн- 
тан, аслатирен, çиçĕмрен Эсĕ сыхла! Путхахăнтан, шурлăхăнтан, тайлăк 
кĕперĕнтен, выçă кашкăрăнтан, вăрăран-хурахăнтан, çĕленĕнтен-калтăнтан 
Эсб сыхла.

Эй, Турă Амăшĕ, пĕтĕм хура халăх асăнать, мбнпур выльăх-чбрлĕхпе, 
çичĕ тĕслĕ тыррăнчен, çилĕнтен-тăвăлăнтан, пăрăнтан...

Эй, Турă, çырлахсам, пĕтĕм хура халăх асăнать. Пайсăр* пĕвĕпе 
асăнтăмăр, халĕ пиççĕшпе, ал валлипе асăнатпăр. Мĕнпур хура халăхпа 
асăнатпăр, курайман тăшмантан, килес инкекрен-синкекрен, вутран- 
кăвартан, аслатирен-çиçĕмĕнтен, çилĕнтен-тăвăлăнтан, йăвăр пăрăнтан, 
йăвăр çăмăрăнтан, кайăкран-кĕш ĕкрен , вăрăран-хурахăнтан. Айван 
кĕллĕмĕре хуш хурса хапăл ил! Кала пĕлместпĕр, ыйта пĕлместпĕр, пире, 
айвансене, каçар. Хуш курса хапăл ил виç тĕслĕ выльăхран-чĕрлĕхрен! 
Ут хыççăн хăм ертсе пыма пар, ĕне хыççăн пăру ертсе пыма пар! Виç 
тĕслĕ выльăх-чĕрлбхе хире кăларса ярсан курăмлăхран куçлăхне пар, 
пăхбнчен самăртса пар! Вăрăнтан-хурахăнтан, çблентен-калтăнтан Эсĕ сых- 
ла! Айван кĕллĕмĕре хуш курса хапăл ил! Аминь, çырлах!
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Аслă уяв, сирĕн йăлăра эпир тытрăмăр, пăхăнтăмăр, халиччен лайăх 
пурăнтăмăр, сире чипер ăсатса яратпăр. Малашне те пире Турă ырă вырăна 
хутăр. Çырлахтăр аслă уяв. Тепĕр çулсăр сире асăнмăпăр. Пире лайăх пурăн- 
ма ирĕк парăр.

Çуллахи чÿклеме
Çуллахи чÿклеме (Мăн чÿк) виçĕ, тăхăр, вун икĕ çултан пĕрре çаврăнса 

çитет. Ăна элменпе виçĕ эптер (хутлăха кĕрекен ытти Аслă Киремет ер- 
тÿçисем) тата çав тăрăхри кашни ялтан килнĕ мăчавăрсем виçĕ картпа** 
икĕ карчăк йĕркеленĕ. Чÿклеме кунне вĕсем палăртнă. Ана час-часах ака- 
туй умĕн ирттернĕ.

Кĕрхи Чÿклемери пекех, малтан Аслă Киремете кучченеç панă, унтан çÿл- 
ти турăсене, ырăсене, вырăнти ыр-хаяра, халăх паттăрĕсене ятран асăнса 
сăрман (вăрăм кĕлĕ) каланă.

Виçĕ тĕрлĕ выльăха пуснă чухне карта кĕлли, шыв ăснă чухне çăл кĕлли, 
вучах чĕртнĕ чухне вут кĕлли, çăмарта кустарнă чухне хĕрлĕ çыр кĕлли 
каланă. Пичке пуçласан «Алран кайми аки-сухи» юрă янăранă.

Çуллахи чÿклеме акатуй, пухă, уяв ыран тенĕ чухне каç кÿлĕм е çав 
кунах ир кÿлĕм пулса иртет. Яш-кĕрĕм вăл вăхăтра вăййа хатĕрленет.

* Паçăр.
** Ватă арçын.



Киремет картине (кĕлĕ каланă, апат-çимĕç пĕçернĕ çĕре) ача-пăчана тата 
курма пынă çынсене кĕртмен, анчах чÿклемери пĕрлĕх апатне пурне те çитернĕ, 
пилсемпе сăрмансене, юрăсемпе кĕлĕсене итлеме, юрлама хутшăнтарнă.

Аслă Киремете чĕнсе калани

312

-  Эй, Аслă Киремет! Паян хура халăхпа пуçтарăнса эс çитĕнтернĕ 
тыр-пултан ĕçмелли-çимелли хатĕрлесе, сана хисеплесе тата ырă сунса 
чÿклеме шутларăмăр. Эй, Аслă Киремет! Малтанах йышăнсамăр пирĕн 
кучченеçсене.

Мăчавăр юман çумне виçĕ çăмарта чÿклесе хурать.

-  Эй, Аслă Киремет! Хура халăха кайăк-кĕшĕкрен ан татчĕ.
Мăчавăр чăкăт чÿклесе хурать.

-  Эй, Аслă Киремет! Çак хура халăхăн сĕтел çинчен сĕт-çу ан 
татăлтăрччĕ.

Мăчавăр пуçламан çăкăр чÿклесе хурать.

-  Эй, Аслă Киремет! Çак хура халăхăн сĕтелĕ çинчен нихçан та çăкăр- 
тăвар ан татăлтăрччĕ.

Мăчавăр кĕмĕл тата пăхăр укçасем чÿклесе хурать.

-  Эй, Аслă Киремет! Çак хура халăхăн укçа-тенкĕ енчен яланах 
çителĕклĕ пултăрччĕ.

Мăчавăр юман çине ал шăлли чÿклесе çакать.

-  Эй, Аслă Киремет! Пиртен парне -  ал шăлли -  йышăнсамччĕ. 
Эй, Аслă Киремет! Çак хура халăхпа уй-хире виçĕ тĕрлĕ тыр-пул акса 
хăвартăмăр. Çав тыр-пула шăтса тухма ăшшине, нÿрĕкне парсамччĕ. Шăтса 
тухсан ешерсе çитĕнме çăралăхне парсамччĕ. Хăмăлĕсем хăмăш пек, пĕрчи 
пăрçа пек шултра пултăр, пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ шăтса тухтăрччĕ. Эй, 
çырлахсам, Аслă Киремет!

Тата çав тыр-пула çитĕнсе çитсен вут-кăвартан, аçа-çиçĕмрен, çил- 
тăвăлсенчен, пăрлă çумăрсенчен, усалсенчен, арлансенчен, шăшисенчен 
сыхласа тăрсамччĕ.

-  Эй, Аслă Киремет! Тата çав тыр-пула пиçсе çитсен пуçтарса илме 
çак хура халăха алă-ура суранĕсенчен, ытти чирсенчен сыхласа упрасамччĕ. 
Аслă Киремет! Тыр-пула çĕмеле хывма перекетлĕхне парсамччĕ, çĕмел- 
тен капана хывма перекетлĕхне парсамччĕ, капантан кĕлте кĕртме пере- 
кетлĕхне парсамччĕ.

Тата кĕр мăнтăрĕпе пыл-сăра, кăвас тума перекетлĕхне парсамччĕ. Çав 
пыл-сăрапа, кăваспа çамрăксен мăшăрланмалла пултăр, тепĕр çул çак 
чÿклемене мăшăрпа килмелле пултăр.

-  Эй, тахçанах çĕре кĕнĕ ырă асатгесем, асаннесем, хурăнташсем, тăван- 
сем, çырлахăр, ан пăрахăр! Пирĕнпе пĕрле çак чуклемене ĕçсе-çиме килĕр.

Чÿклемерен чÿклемеччен ырлăхпа сывлăх хушшинче пурăнмалла пултăр.
Турат çумне турат хушмалла пултăр, мул çумне мул хушмалла пултăр. 

Йÿçĕ ĕçсе тутлă калаçмалла пултăр. Çичĕ тĕрлĕ тыр-пула виçĕ кĕлетре тыт- 
малла пултăр, виçĕ тĕрлĕ выльăха-чĕрлĕхе виçĕ картара тытмалла пултăр.



Панă тырă ан палăртăр, илнĕ тырă ан иксĕлтĕр. Арман чулĕ витĕр тухнă 
кĕрпе-çăнăх перекетлĕ пултăр. Çамрăк мăшăрсен кашниннех ача-пăчаллă 
пулмалла пултăр: сак тăрăх сакăр ывăл чуптăр, урай тăрăх ултă хĕр çÿретĕр. 
Тĕпел кукрине кин кĕртмелле пултăр, алăк умĕнче кĕрÿ кĕтсе илмелле пултăр. 
Çитес çул çак чÿклемене ывăлпа-кинпе, хĕрпе-кĕрÿпе килмелле пултăр.

Çырлахсам, Аслă Киремет! Ытлашшине каçар, çитменнине çитер. Çак 
хура халăха ырлăх-сывлăх парсам, Аслă Киремет! Тайма пуçăм сана, çыр- 
лахсам, хура халăха çăмăллăх парсам, Аслă Киремет!

Чÿк çапла пуçланчĕ. Часах Киремете виçĕ тĕрлĕ выльăх илсе килчĕç: вăкăр, така, 
автан. Хура вăкăра çăнăхпа шуратса (шурă е хĕрлĕ вăкăр кирлĕ), выльăхсене Киремет 
йыщăннине шыв сапса тĕрĕслесе (выльăх чĕтресе илни пĕлтерет çакна) вĕсене чÿк 
вырăнне çавăтса кĕчĕç.

Чÿк вăкăрĕ умĕнчи сăмах
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Турăсемпе ырăсем валли ÿстернĕ вăкăр! Аслă чÿк валли çитбнтернĕ 
вăкăр! Эсĕ — таса чун, ÿт-пĕвÿ те сан тап-таса, эсĕ -  сăваплă чун, ÿт- 
пĕвÿ те сан çап-çутă. Сан çинче пылчăк çук, сан çинче хура çук. Сан 
пуçу çине куркапа шыв сапатпăр, сан çурăму çине куркапа шыв тăкатпăр, 
сан пилбкÿ çине куркапа шыв яратпăр, сан тăрăх тăрă шыв юхать. Эсб -  
таса чун, ÿт-пбвÿ те сан тап-таса, эсб -  сăваплă чун, ÿт-пбвÿ те сан çап- 
çутă. Чÿк картине ятарласа тăратнă вăкăр! Таса çбр çине килнĕ сăваплă 
вăкăр! Пирбн турăсем валли хисеплĕ парне пул, çырлах! Пирĕн ырăсем 
валли сăваплă парне пул, çырлах! Тухăçалла пăхса карăнса ил, çырлах! 
Пирĕн аслă чÿкбн таса чунб пул, çырлах!

Мăн чÿк кĕлли
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Эй, Турă, асăнатăп, витбнетбп. Эй, Турă, тăхăр çулччен тырă-пулă 
акса-туса илтбмбр, тăхăр çул хушшинче лайăх та, начар та тырă пулчб. 
Эй, Турă, тата тепĕр тăхăр çулччен тырă-пулă лайăх пулма парччĕ.

Утă çулма каяс умĕн калакан кĕлĕ
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Пĕлĕт-хĕвел Торри, Сана тыйхасем паратпăр. Пире лăпкă çомăр пар, 
пире тыр-полăсене ăнăçлă ÿстерсе пар. Уй-хиртен чипер поçтарса кĕме пар. 
Вотă-кăвартан сыхла, çил-тăвăлтан хăтар, тарăн шывран çăл, вăрăм йăвăç- 
ран хăтар; кĕр тыррине, çор тыррине йĕркеллĕн алла илме пар. Çичĕ тĕслĕ 
тыр-пола çичĕ хампара хома пар. Выльăх-чĕрлĕхсене тĕрĕс-тĕкел осра.

Аслă (мăн) чÿк кĕллисем
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Эй, Турă, çырлах пире! Эсĕ каçар пире! Сана асăнатпăр эпир, Ху панă 
святой сывлăшпала, Ху калаçма панă чĕлхепеле. Сана асăнатпăр, пуççа-



патпăр; эсĕ Ху вĕрентнĕ заповедьпеле, ваттисене-асаттесене кăтартнипеле. 
Çав асаттесен сăмахĕпеле паянхи кунтан асăнатпăр, витĕнетпĕр, ватти- 
сем вĕрентнĕ сăмахпала, асаттесем кăтартнă йăлапалан.

Эй, Турă, Сана эпир паянхи кун хура халăхсен парнине: пĕр вăкăр, 
пĕр тына, виçĕ сурăх -  кÿретпĕр, авалхи ваттисем кăларнă йăлапалан, 
хамăр йăла кăлармастпăр, ваттисен йăлисене пăрахмастпăр.

Эй, Аслă Турă, Аслă Пÿлĕх, эсĕ кăтартнă йăлапала Сана асăнатпăр, 
Сана витĕнетпĕр; çÿлти-çĕртипеле, çут тĕнчене тытакан Турă, эпир Сана 
асăнатпăр, пуççапатпăр.

Эй, тĕнчене тытса тăракан Турă, каçар пире. Эпир Сана асăнатпăр, 
пуççапатпăр, çылăхли пур, çылăхсăрри пур, каçар пире, Турă. Усал алли- 
не ан пар пире, Турă, страшнăй сута ан кÿрт пире, ĕмĕрхи асапран çăл 
пире, Турă. Çак çут тĕнчере ырă çынсем, ятлă çынсем, чинлă çынсем пур, 
çавсем кĕлтунипе те пулин каçар пире, Турă. Çав пирĕншĕн кĕлтăвакан 
çынсемшĕн Сана пуççапатпăр, каçар пире, Турă. Ырă тÿре, патша Турă, 
Сана асăнатпăр, Сана пуççапатпăр, çак çĕр çинчи тĕнчере пĕтĕм халăха 
пăхса тăракан патшашăн, унăн çумĕнчи аслă ятлă çынсемшĕн тата çак 
эпир пурăнакан çĕре-шыва шыраса тупакансемшĕн, авалхи ватă çынсемшĕн 
асăнса тата кĕлтăватпăр. Çав ватă çынсемшĕн пире пехил парса хăварнăшăн 
асăнатпăр, çăтмахра, ырă вырăнта пулччăр, йывăр тăприсем çăмăл пулччăр, 
выртнă вырăнĕсем мамăк пулччăр, чунĕсем Турă умĕнче ырлăхра пулччăр 
пире пехил парса хăварнăшăн; тата вĕсем те пире пур усалтан-хаяртан 
сыхласа тăччăр, эпир асăнатпăр, пуççапатпăр, Эсир пирĕншĕн кĕлтăвăр; 
ытла калаçнă сăмахран Эсир каçарăр, пÿкле вилĕмрен Эсир сыхлăр, пирĕн 
суя сăмах чăн пултăр, чăн сăмах Турра юрăхлă пултăр, каçар пире, Турă.

Эй, ырă пирĕштисем, чун сыхлаканнисем, пĕв сыхлаканнисем, эсир 
пиртен усала сирĕр, эсир пире пур усала-тĕселе хăваламашкăн, хăрат- 
машкăн святой хăват парăр. Çилтен-тăвăлтан, туллăх шывран, вутран- 
кăвартан Эсир сыхлăр, пур сиентен-сурантан, йывăр хуйхăран эсир сыхлăр. 
Яла-йыша, пур халăха çут тĕнчери ырă çынсен пехиллĕхĕпеле пурне те 
сыхла, каçар пире, Турă. Пĕлни пур, пĕлменни пур, çитни пур, çитмен- 
ни пур, каçар пире, Турă. Çак çутă тĕнчере куçсăрри пур, хăлхасăрри 
пур, алăсăр-урасăрри пур, ытти чирпе асапланаканнисем пур, çавсем 
Турра кĕлтунипе, çавсен телейĕпеле çĕкле пире; çав асапланакансене, 
Турă, тÿсĕм пар.

Эй, Турă, уя кÿлсе тухнă ака çăмăл пултăр, янаварсене хăватне пар, 
Турă; янаварсем туртнă çĕре акнă тырă-пулă пултăр, тутă пултăр, тĕпĕ 
питĕ пултăр, тĕпĕ хăмăш пек пултăр, тăрри чакан пек пултăр, пĕр пĕрчĕ 
акнă çĕре пин пĕрчĕ пултăр; панă çĕрте ан палăртăр, илнĕ çĕртен ан 
иксĕлтĕр, парас парăмран, илес тулăкран парса илмешкĕн ырă ăс-хакăл 
пар, юсми пил пар, йăнăшми чĕлхе пар пире, Турă. Акнă тырă хирте 
тикĕс лартăр, хир илемĕ килтĕр, тĕнчене савăнтартăр, пур ватти-çамрăк- 
ки-мĕнĕпелен çавна курса Турра кĕлтуччăр. Каçхи сулхăнтан, ирхи тăмран, 
пур çилтен-тăвăлтан сыхла, Турă.

Эй, Турă, пурте Сан çумĕнчисем, тĕнчене тытса пулăшса тăракан- 
нисем, аçа-çиçĕм тытаканнисем, святой пророксем, асăнатпăр, сыхлăр 
пире.

Эй, святойсем, эсир пирĕншĕн кĕлтăвăр Турра,эпир çылăха кĕнине 
пирĕштисем пĕлеççĕ, тулькĕ каçар пире, Турă. Эсĕ, Турă, каçармасăр кам 
каçарĕ ху çуратнă чунна. Усал аллине ан пар пире, эпир Сана асăнатпăр,



Сан çине шанса тăратпăр. Пире Эсĕ усрамасăр кам усрать, пурте Санăн 
аллăнта, çÿлти-çĕртипеле, вутри-шыврипеле Санăн аллăнта. Сантан ир- 
текенни нимĕн те çук, Сантан хăватли, Сантан ырă кăмăлли çук. Сантан 
пуçне урăххи ырлăх кăтартаканни никам та çук. Эпир Сана тархаслатпăр, 
каçар пире, Турă, айвансене.
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Эй, çÿлти Турă, Пÿлĕхçĕ! Акă Ху пултарнă çыннусем Сан умăнта пу- 
çĕсене тайса тăраççĕ, Сана тархасласа ырлăх кĕтеççĕ. Ху пире хĕрхенех, 
Ху пире каçарах, пирĕн енне тÿртĕн ан тăрах! Санран пур чунлă япала- 
сем те хăраса-чĕтресе тăраççĕ. Пурте Эсĕ ырлăх парасса кĕтеççĕ.

Эй, çÿлти Турă! Эсĕ пĕлĕте Ху аллунта тытса тăратăн. Унтан çĕр çине, 
çĕр пичĕ енне çумăр çутаратăн.

Эй, Турă, пĕлĕт пиртен мĕн чул çÿлте тăрать, Санран пит тĕлĕнмел- 
ле. Акă чук кÿретпĕр Сана, Турă, Ху пултарнă выльăхран-чĕрлĕхрен. Пирĕн 
çине хĕрхенсе пăх, пирĕн кĕлле илт. Пире вутран-кăвартан сыхла, чир- 
чĕр ересрен, пур инкек-синкекрен, хĕç-пăшалтан сыхла. Çĕр çине Ху 
ырлăхна яр; çĕр питне ÿсекен япалапа тултар: этем валли тырă-пулă, 
выльăх валли курăк-çимĕç ÿстер. Пур тĕрлĕ усал çил-тăвăла, пăр çăвакан 
пĕлĕтсене пиртен сирсе яр. Хурт-кăпшанкăран, ют халăхран, сасартăк 
килес вилĕмрен сыхла пире. Пур çĕлен-калтаран, пур тискер кайăк- 
кĕшĕкрен сыхла пире, Турă!
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Лаша Турри, Ĕне Турри, Сурăх Турри, çырлахăрсам! Эпир Сире пĕтĕм 
кăмăлтан пĕрер лашапа, вăкăрпа, такапа чÿк кÿретпĕр; çаксемпе, туррă- 
мăрсем, çырлахăрсам, çырлахăрсам... Пире выçлăхран, вут-кăвартан, вăрă- 
хурахран, ют халăх килсе пусмăрласран е ытти инкек-синкекрен те сых- 
ласа тăрăрсам! Çак кÿрекен чÿкпе çырлахăрсам, çырлахăрсам.
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Эй, Мăн ырă çут çанталăка туса тытса тăракан çÿлти Турă! Эпир Сана 
пĕтĕм ял халăхĕпе пурсăмăр та, Санăн мухтавлă ятна асăнса, тархасласа, 
авалтан тухнă йăлапа кĕлтуса йăлăнса ыйтатпăр: Эсĕ пирĕн акнă тыррă- 
мăрсене чипер ÿстерме, сиплĕ çумăрсем парса ÿстерсе ÿлĕмрен тата çап- 
ла хăвна мухтаса кĕлтума хуш! Эпир Сана пĕтĕм халăхпа, пĕтĕм кă- 
мăлăмăрпа, пĕтĕм чĕремĕрсемпе тархасласа, чĕрĕ выльăхсем пусса унăн 
ашĕпе Сана чÿклесе кĕлтăватпăр. Çырлах, аминь! Пирĕн авалтан тухнă 
кĕлле хапăл ил!
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Вăкăр чÿкĕн йĕрки ак çапла: ирхине ирех вăкăра пусма вăрмана çавăтса каяççĕ. 
Пĕр пашалу пĕçерсе килтен илсе пыраççĕ. Сакăр витре кĕрекен хуран е улттă-çиччĕл- 
ли те юрать. Пысăк ратнелли пысăкрах илсе каять çав ĕнтĕ.

Вăрмана çитсен лашисене тăвараççĕ. Вут чĕртсе хурана çакса яраççĕ. Вăкăра пĕри 
мăйракаран пăявпа тытса тăрать, тепри витрене шыв илсе çăпалапа пуçĕ çинчен пуç- 
ласа çурăмĕ тăрăх шыв ярса тухать. Çапла ярсан вăл калать:



Чÿк, çырлах! Пÿлĕхçб, çырлах! Пуснă шурă вăкăрăмпа, чÿк, çырлах. 
Кплбшпе, ачам-пăчампа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, Пÿлĕхçĕ, чÿк, çырлах. Ырă 
чÿк-кĕлĕ, Пÿлĕхçб, хапăл ил.

Киремете тав туни
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Кăçал ку таранччен пăхса усрарăн, килес çул сывă усра, ытла питех 
ан çиллен. Çырлах хура халăха, çăмăллăх пар. Сана эпир чун паратпăр, 
лайăх усра пире, сасартăк та çапса ан хуç пире. Сана халь чипер асăнса 
сывпуллашатпăр.

Çумăр чÿкĕ
Вĕри те шăрăх çулсенче çимĕкпе уй чÿкĕ хушшинче çумăр (шыв) чÿкĕ 

ирттернĕ. Ку чÿке çерçи е чĕкеç чÿкĕ те тенĕ. Ячĕ çав чÿк вăхăтĕнче чĕкеç 
е çерçи вĕçтернĕ пирки пулса кайнă.

Çумăр чÿкне ял çумĕнчи çăлкуç, юхан шыв, пĕве, кÿлĕ патĕнче тунă. 
Чÿклемелли çимĕçсем хушшинче пăтă, сĕт яшки, çăмарта хăпартни, йăва- 
часем пулнă. Д. Ф. Филимонов, В. К. Магницкий, Н. И. Ашмарин, А. Мо- 
жаровский, Н. Р. Романов, С. Н. Юренев, И. А. Петров, В. И. Михайлов, 
Г.А. Николаев тата ытти нумай сăмахçă пухнă тĕслĕхсем ĕлĕк çумăр чÿкне 
хура лаша-вăкăр, така-путек панине кăтартаççĕ. XX ĕмĕрте шултра вылъăх 
парасси учуксемпе аслă чÿклемесенче кăна сыхланса юлнă. Çумăр чÿкне йăва- 
па, чепчекпе, юсманпа, пăтăпа ирттернĕ.

Çумăр кĕллине каланă хыççăн мăчавăр чĕкеç пуçне сар çупа, çерçи пуçне 
таса шывпа сĕрнĕ, ачасем кайăксене хĕвел тухăçнелле вĕçтерсе янă. Кайăк- 
сем хĕвел патнелле еĕçсе кайни çÿлти хăватсем шыв парнине йышăннине, 
çумăр пухăнасса пĕлтернĕ.

Пухăннисем калпакĕсене хул айне тытса тăватă еннелле мăчавăр хыç- 
çăн пуç тайнă. Унтан икĕ ретпе шыв хĕррине вырнаçса ларнă, апатланма 
пуçланă. Апатне пурин те çимелле пулнă, ăна ыйтнă чухлех антарса панă. 
Паллах, таса та тирпейлĕ пĕçернĕ апат-çимĕç чухăн ача-пăчашăн тем- 
рен те сиплĕ пулнă. Çавăнпа вĕсем чÿк пуçĕ мĕн хушнине йăлтах пурнăç- 
ланă: çăлкуçсене тасатса тирпейленĕ, çырмасем урлă каçăсем хунă, шыв 
валашкисемпе куритисене юсама пулăшнă, пушар пичкисене шыв тултарнă, 
сарăмсăр вилнĕ çынсен вил тăприсем çине шыв сапнă.

Çумăр чÿкĕн апатне çинĕ хыççăн çаппа-çарамас та, пĕр хывăнмасăр та 
шыва кĕнĕ. Шывпа выляса яла çитиех пĕр-пĕрне хăваланă, ватти-вĕттине 
те йĕпетнĕ, киле питĕрĕнсе ларнисене чÿречерен, мăрьерен шыв янă. Çĕнĕ 
çынсене ятарласа йĕпетнĕ. Çакăншăн пĕри те ятламан, çилленмен.

Чăвашсен çумăрпа шыв ыйтмалли ытти йĕркесем -  шыв нимĕрĕ е шыв 
туйĕ, çĕр нимĕрĕ е çĕр туйĕ пулнă.

Типĕ çанталăк вăрах тăнă чухне шыв туйне ирттернĕ. Çĕр вăрланă пе- 
кех, шÿтлĕн выляса «шыв вăрланă» е «шыва качча илнĕ». Пĕр-пĕр ватă кач- 
чăна е ÿркенмен урçана кĕрÿ каччи тунă. Ун валли вара туй тусах хĕр 
вырăнне «шыв вăрласа» килнĕ. Юхан шывран, пусăран, кÿлĕрен çапла майпа 
«ĕрчевлĕхе» илсе килнĕ шыва кÿлле янă, кÿлĕри шыва ялти катка-пичкепе 
турттарнă. X IX  ĕмĕрте шыв чÿкне чиркÿ çыннисем те хутшăннă.



Кайăк вĕçтернĕ чухне каланă сăмах
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Чипер кайăк чĕкеç! Çивĕч çÿрен кайăк çерçи! Çÿлти турăсен патшине, 

Аслати турра тата Камал кÿркĕçе каласамăрччĕ: ун çĕрĕ-шывĕ типсе кайнă! 
Çĕр çинче çитĕнекен япаласем пурте типсе çитнĕ, сăрт-тăвайкки ĕнсе ларнă, 
тусан йăсăрланать, çĕр çурăлать тесе калăр. Ырă çумăр парăр, пăрпа тăвăлран 
упрăр тесе калăр. Хăйсен халăхне манса кайнă-им? Пирĕн чÿкпе çырлах- 
масан çитессинче чÿклемĕпĕр. Хĕрсен кантăрĕсем кăкăр таран ÿсмесен, 
каччăсен урхамахĕсем хырăм таран курăк çинче çÿремесен, хирти тыр-пул 
кашласа хăпармасан кам чыслĕ вĕсене, çÿлти ырăсене, тесе ыйтăр.

Вĕçтерсе ярăр, ачасем, ирĕклĕ кайăксене çумăр пĕлĕчĕсем патне!

Мăчавăр кĕллн
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Хаклă çынсем! Ырă сунар аслă турăсемпе ырăсене чÿк пăттипе, тил- 

мĕрсе ыйтар вĕсенчен пире çумăр пама!
Аслă Туррăмăр, аслă Пÿлĕх! Эпир Сана чĕререн хисеплесе тав тăватпăр, 

çĕр çинчи хыпарсене пĕлтеретпĕр. Пÿлĕхçĕм, йышăн пирĕн тилмĕрсе ка- 
ланă сăмаха. Хăвăн ырă кăмăлна çĕр çинчи халăхшăн хĕрхенсе ан тăр, 
эпир вăхăтра акнă пĕрчĕсене хăпарма вăй пар.

Хăвăн ырă кăмăлна уçса ярсам пирĕн анасем çине, улăхсем çине. Ис- 
лентĕр пирĕн тарпа кăпăшланнă хура çĕр, тырă-пулă капмарланса çĕк- 
лентĕр, ана-çаран пирĕн кăмăла савăнтартăр.

Пулăшсам халăха, Пÿлĕхçĕ! Кашни килте пÿлме тулли тырă пултăр, каш- 
ни кил картинче выльăх-чĕрлĕх тулли пултăр! Ĕçлекен халăх çав сăвапа 
тивĕçлĕ. Пуянни пăхса тăрĕ, чухăнни куççулĕпе тархаслĕ. Сирĕн умра эпир 
пурсăмăр та танах. Ĕçĕмĕре кура тĕрĕс сăвап сирĕнте пулмалла. Илтĕр 
пирĕн сăмаха, çырлахăр. Эпир те çут çанталăк ыйтнине вăхăтра туса пы- 
ратпăр. Йăнăш тăвакан пулсан пире каçарăр, айвансене ăса кĕртме пулăшăр. 
Халăх кăмăлне хапăла илĕр. Йывăр чухне эсир пире пĕрле пулма, алран 
алă пулăшса пурăнма ыйтатăр. Курăр акă: кунта пĕтĕм халăх пухăннă. Вĕтги- 
сем пур, ваттисем пур, хĕрсем пур, йĕкĕтсем пур. Пурте ырра ĕмĕтле- 
неççĕ, пурте тивĕçлине кĕтеççĕ.Ĕçлеме ÿркенмеççĕ, итлеме пăрахмаççĕ, вы- 
ляма манмаççĕ. Вĕсен кăмăлне çырлахса йышăнăр. Тавах! Аминь сире!

Ача-пăча калакан сăмахсем
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Чÿк, çырлах, ан пăрах, эпир паянхи кун атте-асаттесен йăлипе хамăра 

кирлине ыйтса çÿретпĕр. Кам пире майлă пулсан пирĕнпе пĕрле чÿке 
пырса куртăр, курма пыма май пултăр тесе пăртак çу, тăвар, çăнăх-кĕрпе 
парса ятăр тетпĕр. Кам та кам памасан ăна чÿк пуçлăхĕ тыткалатăр.
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Чÿк тума пуçличчен ватгисем ачасене çапла каланă:
-  Акă, ачасем, эсир халĕ пирĕнтен юласскерсем, чÿк таврашĕнче лайăх, 

йăвашшăн çÿрĕр, чÿк вучĕ вырăнне ан пусăр, унта пусакан тепĕр çулч-



чен хăй пуснă вăхăт çитсен типсе-хăрса вилет, йăваш, тÿлек çÿремесен 
чÿк çырлахмасть.

Чÿк, çырлах, ан пăрах, сана вăкăрпа чÿклетпĕр, хăвна юрăхлă выльăхна 
хапăл ил! Чÿк, çырлах, ан пăрах.

М ăн Турă Амăшĕ, ан пăрахах, сана кĕлтăватпăр, витĕнетпĕр, сана 
вăкăрпа тав туса витĕнетпĕр. Чÿк, çырлах, ан пăрахах, М ăн Турă Амăшĕ, 
ан пăрахах, усал-тĕселе ан парах, чир-чĕре аяккалла сирсе ярах, выльăх- 
чĕрлĕхе тĕрĕс-тĕкел тăрат, ача-пăчана тĕрĕс-тĕкел пăхса тăр. Чÿк, çыр- 
лах, ан пăрах, Мăн Турă Амăшĕ, ан пăрахах.

Чÿк, çырЛах, ан пăрах, çил çуначĕ, ан пăрахах, тырра-пулла çил- 
тăвăлпа çаптарса-çĕмĕрсе кайма ан парах. Чÿк, çырлах, ан пăрахах, Сана 
эпир хурпала, такапала чÿклетпĕр. Чÿк, çырлах, ан пăрах, Сана пуççа- 
патпăр-витĕнетпĕр, Сана, çумăр паракан Çил амăшне, хурпала чÿклетпĕр. 
Чÿк, çырлах, ан пăрах. Эсĕ пире хĕн ан пар, çилпеле пĕрле тĕрлĕ усал 
чир таврашне илсе килсе вĕлерсе ан пĕтер, Сана эпир хурпа чÿклетпĕр, 
акă Сана хур çунатне паратпăр, ку хур çуначĕпеле Ху чир-чĕре аяккалла 
илсе кай, çак хур çуначĕпеле мĕнле вĕçсе çÿрет, çавăн пекех пире тивес 
çил-тăвăл та пирĕн урлă вĕçсе иртсе кайтăр.

Чÿк, çырлах, ан пăрах, Сана хурпа, хур çуначĕ парса Сана пуççапат- 
пăр. Чÿк, çырлах, ан пăрах. Эс пире кунтан малашне тепĕр çак вăхăт- 
чен тĕрлĕ чир-чĕрпе, тĕрлĕ çил-тăвăлпа асаплантарса-выçăхтарса ан ап- 
тăрат.

Чÿк, çырлах, ан пăрах. Çил амăшĕ, ан пăрахах. Чÿк, çырлах, ан пăрахах.
Чÿк, çырлах, ан пăрах, Пихампар, йыттусене чарах, выльăх-чĕрлĕхе 

ватма ан парах, Сана пĕр кăвакалпа чÿклетпĕр, Чÿк, çырлах, ан пăрах, 
Сана эпир кăвакал паратпăр, йыттусем, çак кăвакал мĕнле чăмса çÿрет, 
çавăн пекех пирĕн выльăхсене тивмесĕр иртсе кайччăр.

Чÿк, çырлах, ан пăрах, Сана эпир кăвакал паратпăр, Эсĕ те пирĕн 
пата пырас йыттуна пирĕн çул çинчен, кăвакал шывра чăмса çÿренĕ 
пек, пирĕн çул çинчен чăмтарса яр.

Чÿк, çырлах, ан пăрахах. Çил Амăшĕ, ан пăрахах.
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Вутăш, çырлах! Вутăш, çырлах!
Карттусне е шлепкине хул айне хĕстерет, ачасене пурне те шывалла пăхса пуç- 

çаптарать... Çисе пĕтерсен кайран çав ватă çынни калать:

Çырлах, вутăш! Вутăш, çырлах!
Унтан ачисем те çавăн пекех: «Вутăш, çырлах! Вутăш, çырлах!» -  тесе кăшкăраççĕ.
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Пирĕн чÿке çырлах, Турă! Турă, çумăр пар! Эпир ыйтатпăр Санран 
пур ачасемпеле.
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Эй, Турă! Мĕншĕн Ху халăхна Ху ку тĕрлĕ асаплантаратăн-ши? Мĕншĕн 
çумăрсăр пĕтĕмпех типĕтсе яратăн?



Эй, Турă! Пĕр-пбринпе чĕкеç пек чĕвĕлтетсе пурăнма, пĕр пĕрчĕ акса 
пин пĕрчĕ илме пар!

Хăмăлĕ хăмăш пек, тăрри турпас пек пултăр... Çумăр яр пирĕн хирсем 
çине!

Çумăр чук (Çерçи чÿкĕ)
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(...) Етрух. Çăмăр пулман чухне çерçи чÿкĕ тунă. Çăмăр пулман çул чăвашсем 

çерçи чÿкĕ тăваççĕ. Ялта пĕр виç ватă çын пулсан усем мĕнпур çамрăк ачасене пурне 
те пĕр çĕре пухăнма хушаççĕ, вăл ачасенчен пĕр ачине хушаç килрен киле кăçкăрса 
çÿреме. Вара вăл ача кăçкăрса çÿрет кантăкран, вот епле кăçкăрать: «Çăмăр çуман 
пирки ваттисем, Уçăп пиччепе Ермулла пичче, ачасене пухăнма хушрĕç; усем ачасене 
çерçи чÿк тутарас теççĕ». Вара çапла кăçкăрсан çулленех ялта пĕр ача та юлмасть 
щхунъ. кайманни. Унта вара пухура ваттисем калаççĕ: «Ачасем, епле, каплах пулсан, 
пĕр çăмăрсăр пирĕн тырă-пулă пулмасть, çерçи чÿк тăвас пулать, ан ÿркенĕр-ха, çине 
тăрăр, ĕлĕк çерçи чÿк тусан çăмăр пулаканччĕ, тырă-пулă та аван пулаканччĕ, ачасем, 
епле пулсан та ан ÿркенĕр!» Вара ачасем кăçкăраççĕ: «Ваттисем хушнине мĕн-ма ÿрке- 
нес-ха, çăмăр пулсассăн хамăра усă пулать, эпир вара хамăр та выçă вилместпĕр». Ну 
вара ваттисем калаççĕ: «Эппин, ÿркенмесен, акă çапла пуçтарăр, пĕр çиччĕн-саккăрăн 
çерçи чĕппи пуçтарма кайăр, килĕрен пуçтарăр, камăн лупас çумĕнче, ăçта кĕлет çунат- 
тисенче пулать, усен сассисем паллă: чăрăк-чăрăк! туни. Акă усене пуçтарса çырма 
хĕрне анăр, унта усене тасатса пăтă пĕçерес пулать», -  тет; ыттисене çăнăх, кĕрпе, 
çăв, тăвар килĕрен пуçтарма яраççĕ. Çав япаласене пурне те пуçтарса пырсан пăттине 
çырма хĕрринче пĕçереççĕ. Пĕçерсе çитерсен, пур хатĕр те çитсен вара шыв хĕрне 
анса ватă çынсемех чÿклеççĕ. Малтанхи сăмах:

«Вутăш, çырлах! Вутăш, çырлах!» Карттусне е шĕлепкине хул айне хĕстерет, ача- 
сене пурне те шывалла пăхса пуççаптарать, вара унтан çиме пуçлаççĕ çерçи чĕппи 
пăттине. Çисе пĕтерсен кайран çав ватти калать: «Çырлах, вутăш, çырлах, вутăш!» -  
тет, унтан ачасем те çавăн пекех: «Вутăш, çырлах, вутăш, çырлах!» -  тесе кăçкă- 
раççĕ, вара çав ватти калать: «Ĕнтĕ, ачасем, шывпа выляр шыв варĕнче, вара çăмăр 
лайăх пулать», -  тет. Унтан ват çын киле тавăрăнать. Ачасем витресемпе шыв ăсса 
пĕр-пĕрне хăваласа çÿресе пуç тăрăх шыв яраççĕ.
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Пăтти пиçсе ансассăн Пимулла мучи хура аçам тăхăнса хул айне хура хăрпуллă 
çĕлĕк хĕстерет, пăтти çине виçĕ пашалу хурать те çу куçĕ хывать. Ачасене малалла 
пăхса тăма хушать, хăй вара чÿклеме тытăнать. Вăл çаплă каласа чÿклет:

Эй, Аслă Пÿлĕх! Çырлах пире, пире ан пăрах, эпир Сана авалхи йăлапа 
пăрахмастпăр, акă пĕр хуран пăтăпа, виçĕ пашалупа, пăтă çине çу хывса 
Сана асăнатпăр, Сана тархаслатпăр, чÿк, çырлах...

Эй, Аслă Пÿлĕх! Сана çак хура халăх ачисем асăнса витĕнеççĕ, Сана 
пăхăнаççĕ, вĕсенĕн кĕллисене те пулин Эсĕ хапăл илсем, чÿк, çырлах...

Эй, Аслă Пÿлĕх! Аслă Пÿлĕх Амăшĕ! Пире çырлахса тырă-пулсем çине 
чипер тÿлеклĕ, сиплĕхлĕ çăмăрна пар, усал çил-тăвăлтан, пăрлă çăмăр- 
сенчен витсе сыхласа тăр. Акнă тырра-пулла чипер алла илмелĕхне пÿр; 
авăн картине кÿртсен итем тулли искĕртне пар, кĕлете кÿртсессĕн тÿпе- 
рен тăтăр. Çынна парсан ан иксĕлтĕр, сивĕ шăнса килекене ăшăтса яма- 
лăхне пар, илес тавар йÿне килтĕр, каяс тавар хакла кайтăр; вут-кăвар- 
тан, вăрă-хурахран, курайман тăшмантан, муртан, тĕрлĕ чиртен, инкек- 
рен пăхса усра. Выльăх-чĕрлĕхе ăнтарса пыр, пĕр вĕçĕ картара, тепĕр



вĕçĕ шывра пултăр, ача-пăчасемпе чипер выляса-кулса, шакăлтатса пу- 
рăнмалăхне пар, чÿк, çырлах...

Эй, Аслă Пÿлĕх! Аслă Пÿлĕх Амăшĕ! Ш ăпăр-шăпăр çăмăрна пар, ырă 
сывлăмна яр. Хаяр çил-тăвăлтан, пăрлă çăмăртан витсе сыхласа тăр. Акнă 
тырăсенĕн хăмăлне хăмăш пек пар, пуçне турпас пек пар, тырри пулса 
çитсессĕн шыв пек юхса тăтăр, чÿк, çырлах... Эй, Пÿлĕх! Пÿлĕх Амăшĕ! 
Тепĕр çак вăхăтчен чипер пăхса усра; усалтан-чиртен, инкекрен, курай- 
ман тăшмантан пăхса усра, чÿк, çырлах...
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Эй, пĕсмелле, çырлах, асăнатпăр, витĕнетпĕр, Сана тав тăватпăр, пуç- 
çапатпăр, чÿк, çырлах, аминь.

Эй, Турă, Турă Амăшĕ, Пÿлĕхçĕ, Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, акнă тырра-пулла 
алла илме пар, вĕсем çине ăшă сипетлĕ çăмăр пар. Хиртине киле кÿрме 
пар, килтине килтен тухма ан пар. Айван ашак пуçăмăрпа йăлăнатпăр, 
чÿк, çырлах, аминь. Курайман тăшмантан, çилпе иртсе çÿрекен тăшман- 
тан хăтар; иккĕн выртса виççĕн тăмалла ту, этем йăхне, выльăх йăхне 
çĕр çине тултарма пар, çукран пур пултăр, пурри çумне çыпçăнтарма 
патăр, чÿк, çырлах, аминь.

Эй, пĕсмелле, Валĕм хуçа. Сана та асăнатпăр, витĕнетпĕр, эсĕ хăвăн 
ывăлусене хура халăха тивме ан пар. Малти мала кайтăр, кайри тата мала 
кайтăр. Сана асăнса чÿк тăватпăр, пире çăмăр парăсăнччĕ. Сан валли пăтă, 
çăмарта пĕçертĕмĕр, хуть халь астивсе кай. Эй, пĕсмелле, чÿк, çырлах, 
аминь. Тав тăватпăр, пуççапатпăр, чÿк, çырлах, аминь.

Çумăр учÿкĕ
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Пăтти пиçсе ĕлкĕрсессĕн хуранне кĕвентеленсе çĕклесе çĕр çине лартаççĕ те ху- 
ранти пăтă çине чÿкне ирттерекен ватă çу куçĕ туса хурать. Хăй вара хурантан кашăк- 
па пăтă ăсса илет те çĕлĕкне хывса хул хушшине хĕстерсе мал еннелле пăхса кĕлтума 
пуçлать. Унпа юнашар пур ачасем те çĕлĕкĕсене хул хушшине хĕстерсе ĕречĕпе тăрса 
каяççĕ. Вăл вара çапла сăмахсемпе каласа кĕлтума пуçлать:

Эй, Аслă Турă, Аслă Турă Амăшĕ! Çырлахсам пире, пире ан пăрах- 
сам, Сирĕн çине анчах шанса тăратпăр эпир. Эй, Аслă ати Турри! Сана 
çак çамрăк айван ачасем те пулин хуран тулли пăтă пĕçерсе, çу куçĕ 
хывса Сана асăнаççĕ, Сана витĕнеççĕ, Сана тархаслаççĕ, вĕсен кĕллисе- 
не те пулин хапăл илсем, тырă-пулсем çине чипер ырă сывлăм яр, чи- 
пер тÿлек сиплĕхлĕ çумăр пар, хаяр çил-тăвăлсенчен, тискер пăрлă çумă- 
русенчен витсе сыхласа тăр; акнă тырăсен хăмăлĕсене хăмăш пек пар, 
пучаххисене чакан тăрри пек пар, уй пиçсе çитсессĕн шыв юхăмĕ пек 
юхса вырттăр, аминь.

Эй, аслă Турă! Самана хушшине чипер лăплантарса усра, вут-кăвар- 
тан, вăрă-хурахран астутарса тăр, аминь. Выльăх-чĕрлĕхсене ĕрчеттерсе 
пĕр вĕçĕ картара, тепĕр вĕçĕ вакăра пулмалла ту, аминь.

Эй, ырă Турă, Пÿлĕх! Пире тепĕр çак вăхăтчен пур усал чиртен-чĕртен 
те сыхласа хăтарса тăр, аминь. Эй, Турă, пĕлни пур, пĕлменни пур, мĕн 
пĕлнипе каçар, çак айван ывăлийĕн-хĕрийĕн кĕллисене хапăл илсе çыр- 
лахсам пире, çырлахсам.
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Пăтă пиçсессĕн хăй суйласа илнĕ çын виçĕ хуранне те пĕрле юнашар антарса 
лартать те кашни хуран çине куç туса виçшер кашăк çу хурать. Тата кашни хуран 
çумне чашăкпа виçшер пашалу, пĕрер пуçламан çăкăр е читнай [çине] çу сĕрсе лар- 
тать. Пĕр кашăк пăтă ăсса илет те хура хăрпуллă çĕлĕкне сылтăм хул хушшине хĕстер- 
се, мал еннелле пăхса ак çапла сăмахсем каласа чÿклеме пуçлать:

Эй, таса ырă Турă! Çырлах пире, ан пăрах пире! Эпир Сана авалхи 
йăлана пăрахмасăр, пăхăнса, виçĕ хуран пăтă пĕçерсе, виçĕ çуллă паша- 
лупа, пĕр пуçламан çăкăрпа Сана асăнатпăр, Сана витĕнетпĕр, Сана тар- 
хаслатпăр.

Эй, Аслă ати Турри! Çак хура халăх ачисем Сана витĕнеççĕ, Сана 
пăхăнаççĕ. Вĕсен кĕллине хапăл илсем, аминь, çырлах.

Эй, Турă Амăшĕ! Пире çырлахса тырă-пулăсем çине чипер, тÿлек 
сиплĕхлĕ çăмăр пар; усал çил-тăвăлсенчен, тискер пăрлă çăмăрсенчен витсе 
сыхласа тăр. Акнă тырă-пулăсене алла лайăх илме пар, авăн картине 
кÿртсен итем тулли тыррине пар, арпалăх тулли арпине пар, авăн карти 
тулли улăмне пар. Кĕлете кÿртсен тÿперен тăтăр. Вут-кăвартан, вăрă-ху- 
рахсенчен, курайман тăш мансенчен сыхласа астутарса тăр. Выльăх- 
чĕрлĕхсене ăнтарса пыр, пĕр вĕçĕ картара, тепĕр вĕçĕ хирте пулмалла 
ту, аминь, çырлах.

Эй, Пÿлĕхçĕ! Пире тепĕр çак вăхăта çитиччен усра, килнĕ шухăшсене 
астутарса тăр, усалтан, чиртен витсе сыхласа тăр, аминь, çырлах.

Учук кĕлли
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Эй, мĕн таран çут çанталăка туса, тытса тăракан ырă Турă! Эпир Сана 
пĕтĕм ял халăхĕпе, ваттисенчен пуçласа чи çамрăккисене çитиччен, 
пурсăмăр та Санăн мухтавлă ятна асăнса тархаслама, авалтан тухнă йăла- 
па кĕлтуса йăлăнса ыйтатпăр. Эсĕ пирĕн акнă тыррăмăрсене ÿстерме сиплĕ 
те сиплĕ çумăрсем парса ÿстерсе ÿлĕмрен тата çапла Хăвна, Хăвăн турру- 
сене ĕмĕр-ĕмĕрне мухтаса кĕлтума хуш. Хамăра, выçлăх-тутлăхсене упра! 
Эпир сана пĕтĕм халăхпа, пĕтĕм кăмăлăмăрпа тархасласа, чĕрĕ выльăх- 
сене пусса, вĕсен ашĕсемпе Сана чÿклесе кĕлтăватпăр. Çырлах! Аминь! 
Пирăн авалтан тухнă кĕлле ил!

Турă Ашшĕпе Турă Амăшне, Пÿлĕхçе, Кепене, Пихампара, Пирĕш- 
тие, асла тухнă Аслă ырăсене, Вăталăх ырăсене, Кĕçĕн ырăсене, Вылра 
выртаканнисене, Хĕрлĕ çыра -  пурне те çапла асăнса тата тепĕр хут 
ÿксе пуççапатпăр.

Кĕлтуса пĕтерсен харкам хăй тиркине илсе урапи патне васкаса каять. Кÿлсе хунă 
лашисем çине ларса килне чуптара пуçлаççĕ. Учука пухăннă çынсем пурте çапла кил- 
не таврăнса учук çимĕçĕсене çисе пăхаççĕ.

Çерçи учукĕ
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Эй, пĕсмелле, Пÿлĕхçĕм, Турăçăм! Эпир кăçал çур тыррисене чипер 
акса пĕтертĕмĕр, çав йĕркепе Сана тав туса, пуççапса Санран йăлăнса



ыйтатпăр, Эсĕ çав акнă тыррăмăрсене чипер ÿстерсе, аван çумăрсем пар- 
са аван ĕлкĕрт, пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ ту. Тырри чакан пек пысăк пултăр, 
çулçи хăмăш пек, тĕшши çăмарта пек тутă пултăр, çуллен-çул çапла хăвна 
чÿк тума хуш! Акнă тыррăмăрсене тутă ту та чипер алла илме пÿрме хуш. 
Çырлах, аминь!

Ку чÿк пăттине çерçи учук пăтти теççĕ, мĕншĕн тесен чÿк пăттине пĕçернĕ чухне 
пĕр çерçи тытса пырса ăна шыва чăмтарса кăларса вĕçтерсе яраççĕ. Хĕвел тухăçнелле 
(чÿк тунă енне) вĕçсе кайсан тырă аван пулать имĕш, урăх çĕрелле вĕçсе кайсан питех 
ырах пулмасть. Унтан тата хĕвел тухăç еннелле вĕçсе кайсан: «Кĕлтунă кĕллĕмĕр Тур- 
ра çитрĕ», -  теççĕ. Çерçи учукне кирек хăçан та Турăран çумăр ыйтса тăваççĕ.
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Çырлах, çĕнĕ тырă пăттипе çерçи чÿкĕ чÿклетпĕр. Çырлахсан -  çыр- 
лах, çырлахмасан -  килес çул чÿклемĕпĕр. Çерçи чÿкне килнĕ хĕрсен 
йĕтĕнĕсем кăкăр таран ÿсчĕр, пусисем мăй таран пулччăр, кантăрĕсем 
пуç тÿпинчен пулччăр, хăйсем качча кайса пĕтчĕр, качча кайсан сак тулли 
ачисем пулччăр. Ачисем çерçи чÿкне килччĕр çерçипеле.

Çумăр чÿкĕ
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Ç5%1ăр чÿк тунă чух пăтăпа пашалу пĕçерсе çинĕ. Турра пĕр хуран пăтă панă, Пÿлĕхçе 
тепĕр хуран пăтă панă, Турă Амăшне пĕр хуран пăтă панă, ыттисене пурне те юсман 
панă.

Тунă кĕллĕм кĕлле кĕтĕр, тунă кĕллĕм пахаллă пултăр, вырăнлă пултăр, 
аçăмĕнчен-çиçĕмĕнчен, йывăр тăвăлтан, йывăр çилĕнчен, тип шар ки- 
лесрен, килес инкексенчен, вăрĕнчен-хурахĕнчен аякка сир, курайман 
тăшмансенчен те аякка сир.

Вара яла кĕрсен кама тĕл пулнă, пурне те шыв сапса çÿренĕ.
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Çак çерçи пек çăмăл этем пултăр, качча кайма вăхăт çитнисен килес 
çулччен каймалла пултăр, авланма çитнисен авланмалла пултăр; çамрăк- 
сем ÿсчĕр, ватăсем ватăлччăр, çак çерçи çÿллĕ вĕçсен йĕтĕнпе кантăр 
çÿллĕ пулĕ, çÿллĕ вĕçмесен лутра пулĕ, çырлах!
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Эй, Турă, çумăр учукĕ, Турра валемлĕ пултăрччĕ. Турра -  çумăр учукĕ. 
Пĕтĕм ялпа ыйтатпăр ырлăх-сывлăх. Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ парăсăнччĕ, 
ăшăлăхне-тутлăхне парăсăнччĕ, перекетне парăсăнччĕ, Турăран ырлăх пу- 
линччĕ тесе ыйтатпăр ăшă кăмăлăмăрпа. Ырă учук, ял-йыша усал çăмăрун- 
тан, сивĕ пăрунтан, путкас кĕперÿнтен упрасăнччĕ, сыхласăнччĕ. Турра -  
çумăр учукĕ, çырлахтăр. Аминь.

Ялăм-йышăмпа асăнатăп. Ырă чÿк, кĕлĕ ырă вырăнлă пултăр. Тытни- 
туни валемлĕ пултăр. Çырлах, çумăр учукĕ. Тĕтĕм шăршипе Турра ырă 
çумăр учукĕ валемлĕ пултăр. Эпĕр ыйтни-туни çырлахтăр.



Уяв (вăйă) вăхăтĕнче çумăршăн чÿк туни
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Уяв вăхăтĕнче çумăршăн чÿк тăваççĕ, вăл чÿке ачасем тăваççĕ. Арçын ачасем, хĕр 
ачасем пĕр çĕре пухăнса килĕрен çу, сĕт, кĕрпе, пĕр пашалу пуçтарса аната шыв 
хĕррине пĕр хуран илсе анаççĕ. Çав хуранта пăтă çара çу, сĕт çинче пĕçереççĕ, çăмар- 
та та нумай яраççĕ. Пăтă пиçсен чÿклеМе пĕр старике е карчăка çавăтса анаççĕ. Кĕлле 
халь ахаль тăма юрамасть, сăхман тăхăнса, çĕлĕк хул хушшине хĕстерсе. Вара кĕлĕ 
пуçлать:

Хура халăх асăнать, витĕнет, чÿк, çырлах! Ăшă ырă çумăрна пар, çан- 
талăк уяра каясран сыхласа тăр, чÿк, çырлах! Акнă тырă-пулă çине ăшă 
çумăрна çутар, чÿк, çырлах! Ырă чÿк, кĕлĕ хапăл ил, тытнă-тунине çыр- 
лах! Турă, çумăр пар пире, вăйлă çил кăлар, хумлантарса çумалла пар, 
тырă аван пултăр.

Ачасем çисе тăрансан шывпа выля пуçлаççĕ. Урама улăхса пурте, ватти-вĕттипех, 
шывпа выляççĕ. Çумăр чÿкĕ çапла пĕтет.

Хурашаш прихутĕнчи çумăр чÿкĕ
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Çынсем пухăнса çитсессĕн Яхути Хĕветĕр тенĕ ватă çын пĕр икĕ-виçĕ ачана «çыран 
хĕрринчи чĕкеç» текен кайăка тытма ярать. Кайăк тытса пырсассăн ун пуçне ĕне çуне 
сĕрсе çапла каласа яраççĕ:

Чипер кайăк чĕкеç, çÿлти патшалăха вĕçсе хăпар та çÿлти патша Тур- 
ра çапла кала: «Эй, çÿлти патша Турă! Пирĕн çĕр-шыв типсе кайрĕ, пур 
çĕр çинче çитĕнекен япала та типсе, ĕнсе кайрĕ, ырă çумăрна пар, пире 
выçă ан вĕлер.

Кайран вара çав кайăка ярсассăн Якути айкки тенĕ ту çине пĕр сĕтел илсе ту- 
хаççĕ, вăл сĕтел çине чÿк тума пĕçернĕ апат-çимĕçсем лартаççĕ: çăкăр, çÿхÿ, пăтă, 
çăмарта хăпартни. Çав апат-çимĕçсене лартса тултарсан пурте хĕвел тухăç енне çаврăнса, 
чĕркуççи çине тăрса çапла каласа кĕлтăваççĕ:

Эй, Атте Турă! Христос Турă! Çÿлти патша Турă! Турă Амăшĕ! Пире 
выçă ан вĕлер, ырă çумăрна пар. Çĕр типсе кайрĕ, пур çĕр çинче çитĕне- 
кен япала типсе хăрса кайрĕ. Тырă-пулă та çук, мĕнле пурăнас? Пирĕн 
кĕллĕмĕре илт!
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Çумăр-мĕн пулмасан çумăр чÿк тунă. Ăна çапла ирттернĕ. Ялти çамрăк ачасем ял 
тăрăх çăнăх, кĕрпе, çу, салат, тăвар пуçтарнă, хĕрарăмсем сăра тунă, пăтă, юсман 
пĕçернĕ. Пурте хатĕрленсе çитсен ялĕпе пухăннă. Вара ваттисем малтан çапла каласа 
кĕлтунă:

Эй, Туррăмăр, пирĕн пĕр Мăн Турă, ма пире çиллентĕн, çумăр па- 
марăн; çырмасем, çăлсем типрĕç; Сана, Турă, сăра туса асăнатпăр: Сана -  
пылакĕ, пире -  йÿççи. Тата мăн хуранпа пăтă пĕçерсе паратпăр-асăнатпăр, 
пирĕн кĕлле хапăл ту. Акă Сана, Турă, вĕçен кайăк та тархаслать шыва 
кĕрсе. Çырлахах пире, Турă, çумăр пар, акă çакăн пек шывпа выляма 
пар пире.
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Ваттисем хушнă тăрăх çамрăк ачаеем чÿк валли килтен киле çÿресе çăмарта, кĕрпе- 
çу пуçтарнă. Пуçтарса çитерсен уя тухса пăтă пĕçернĕ, пĕр-ик çын килтен пашалу 
пĕçерсе килнĕ. Пăтти пиçсен ăна чÿкленĕ. Малтан тирĕксем çине пăтă антарнă. 
Пĕрремĕш тирĕкĕ Турра, иккĕмĕшĕ Турă Амăшне, виççĕмĕшĕ Хĕвеле, тăватгăмĕшĕ 
Хĕвел Ашшĕне, пиллĕкмĕшĕ Хĕвел Амăшне, ултгăмĕшĕ Хĕвел синкерне, çиччĕмĕшĕ 
Çиле, саккăрмĕшĕ Çил Ашшĕне, тăххăрмĕшĕ Çил Амăшне, вуннăмĕшĕ Çил синкер- 
не. Унтан пĕр ватă çын, чÿклеме пĕлекенни, çĕлĕкне хул айне хĕстерсе, хĕвел тухăç 
енне тăрса çапла кĕлтунă:

Эй, Турă, çумăрна пар. Сана асăнатпăр, усал-синкертен хăтар, пă- 
рĕнчен, хуртĕнчен, шăрчăкĕнчен тата ытти усал япаласенчен, усал çилĕн- 
чен хăтар, çырлах, аминь. Чÿк, çырлах!

Вара пăттине ларса çиеççĕ те витрисемпе шыв ăса-ăса пĕрне-пĕри шывпа сапаççĕ.
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Каçар пире, çÿлти Турă, ырăлăх пар, ырă çумăрна пар, халăха усалтан 
сир. Усал çил-тăвăллă-пăрлă çумăрна сирсе яр, ăшă çилне пар, халăхăн 
тыррине-пуллине шăрçа пек шăллине пар, пăрçа пек тутлăхне пар, пĕр 
пĕрчĕ аксан пин пĕрчĕ илмелĕхне пар пире, Çÿлти Турă, ана çинче кĕлте 
вырăнне тĕм пар, тĕм вырăнне çĕмел пар. Çÿлти Турă, усалтан хăтар, йывăр 
чиртен хăтар, вутран-кăвартан сыхла, Турă, çырлах, каçар пире, пулăш, 
çимелĕх çимĕç пар, тăхăнмалăх тумтир пар, халăхпа кĕлтăватпăр сана.
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Эй, тăвăл, çил Турри, санăн ятне асăнса хур пусрăмăр. Эсĕ тăвăл- 
çилне чар, тырра çĕмĕресрен чар, килекен çумăра аяккалла сирсе ан яр, 
çурт-йĕрсене çĕмĕресрен чар.

Эй, тăвăл, çил Турри, çырлах, ан пăрах пире.
Эй, хăрăк çил Турри, çырлах, Сана та хур паратпăр, эсĕ тырра-пулла 

типĕтсе ан ларт, юхан шыва ан типĕт, йывăç-курăка ан типĕт. Çăлти 
шывсене чипер усра. Çырлах, хăрăк çил Турри, çырлах.

Эй, çумăр паракан Турă, пирĕн çине çумăр çутар, тырра-пулла лайăх 
ÿстер, çырма тăрăх шыв юхтар, пире çакăнтан йĕпенсе киле таврăнма 
пар. Сана асăнса хур пусрăмăр, çырлах, амăль (аминь).

Эй, тырра-пулла çитĕнтерекен, ана-йăранне хурал тăракан Турă, çыр- 
лах, Сана асăнса хур пусрăмăр, уйри тырра-пулла лайăх шăварса çитĕн- 
тер. Милкĕпе лайăх пур çĕре те сирпĕтсе сывлăм ÿкер, çырлах, ана-йăран 
Турри, çырлах, амăль.

Эй, Илья пралук, эсĕ урапапа лайăх çÿре, пирĕн çине вут ярса вутпа 
ан çунтарса яр; вăрăм пушăпа усала çапасшăн пире асăрхамасăр ан çап. 
Эй, Илья пралук, çырлах.

Эй, çÿлти Мăн Турă, çырлах, вут-кăвартан, шартан-чиртен çырлах, çичĕ 
тĕслĕ тырра çичĕ кĕлете тултарма пар. Кучĕ хăмăш пек, тăрри турпас пек 
пултăрччĕ, ырă çумăрпа савăнтарса хĕпĕртеттер, хурăнташ-тантăшпа ĕçсе- 
çиме пар. Пур выльăхăм-чĕрлĕхĕме, ачам-пăчама тĕрĕс-тĕкел ту.

Çырлахсам пире, çырлахсам пире, çырлах. Авалхи чÿк тунă вырăн- 
сем, эсир те ан çилленĕр, эпир пур çĕре те астумастпăр, эпир сире кун- 
тах асăнатпăр, çырлах, амăль, çырлах, амăль.
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Эй, çÿлти Турă, сана тилмĕретпĕр, мĕн кирлине Санран ыйтатпăр; 
Турă, çырлах, Турă, ан пăрах; эпир пураран кăларса çĕр çине акрăмăр, 
Сан алла патăмăр, вĕсене шăтса ÿсме çумăр парсам, Турă, пур ял-йышпа 
тилмĕрсе ыйтатпăр Санран, Турă, çырлах, Турă, ан пăрах; пур выльă- 
хăмăрсемшĕн Санран тилмĕрсе йăлăнса ыйтатпăр Санран, Турă, çырлах, 
Турă, ан пăрахсам, мĕн те пулсан; пур кайăк-кĕшĕксемшĕн, йыт-кач- 
кашăн -  пуриншĕн те пар, Турă.

Эй, Туррăн юратнă чурисем, виçĕ хут ÿксе пуççапар Турра.

347

(...) Пысăк хуранпа пăтă пĕçереççĕ, унта какай яраççĕ. Çакă чÿк ятне пăру е пĕр- 
икĕ така пусаççĕ. Вара кам çиес килекен каять, килĕнчен пĕр кашăк, пĕр чĕл çăкăр 
илет. Вара çиме пуçличчен пĕр ватă çын кĕлтума тапратать. Пурте ура çине тăраççĕ те 
сăхсăхаççĕ хĕвел тухăçне пăхса. Ват çынни çапла кĕлтăвать:

Эй, тĕнчене тытса тăракан Мăн Турă, Санран тилмĕрсе ыйтатпăр, 
уя-хире акнă тыр-пулсемшĕн, типсе выртакан çырмасемшĕн çумăр, ача- 
пăчамăра, выльăхăмăра тăрантармалăх тыр-пул парсам, Турă.

Çÿлти валь, Çĕрти валь, эсир те пулсан пирĕн хута кĕрсе кĕлĕре пулăр. 
Паянхи кун эпир пур ял-йышпа, пур ача-пăчамăрпа çумăр чÿкĕ тăватпăр.

Эй, Туррăмăр, Сана çакă такасемпе парне кÿретпĕр. Пур халăхпа Сана 
йăлăнса пуççапатпăр. Çакă пирĕн чунлă парнесене хапăл ту.

Эй, ырă Туррăмăр, çумăр пар пирĕн çине, выçлăхран сыхла пире.
Эй, ырă тăванăмсем, пĕр виçĕ хут пуççапăр ÿксе.
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Çумăр чÿкне асăнатпăр. Турра-Пÿлĕхе асăнатпăр ăшă кăмăлпа, тутлă 
чĕлхепе, ватти-вĕтти мĕн çуралнă чунĕпе хура халăх асăнать. Лайăх кунна 
парăсăнччĕ. Ăшă çумăрна парăсăнччĕ. Çилĕнтен-тăвăлăнтан эс сыхлăсăнччĕ. 
Лайăх çанталăкна парăсăнччĕ. Вутăнтан-кăварăнтан сыхлăсăнччĕ. Эс уп- 
рарăн, Эс сыхларăн, Тавтапуç, Турă, Пÿлĕхçĕ, Аминь, çырлах.
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Çумăр учук, çырлах. Турă, тухан хĕвелĕпе панă çумăршăн савăнса сана 
асăнатпăр, çуллă пăтăпа, алă валлипеле асăнатпăр. Çырлах, Турă. Аминь. 
Пĕлни пур, пĕлменни пур. Каçар. Аминь. Çырлах.
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Еçме-çиме пиçсен пур халăх та пуçтарăнса тăнă.Чÿк йĕркине пĕлекен ватă çынсем хура 
халăх хушшине кĕрсе тăрса чÿклеме тапратнă. Чÿкле пуçличчен пур хурантан та кăшт-кăшт 
тăкнă тата çăкăр таткаласа пăрахнă, вара халăха пуçа тайтарса çакăн пек сăмахсем каланă:

Çырлах, çумăр чÿкĕ, пуççапса санран ыйтатпăр: ырă çумăрна хура ха- 
лăха пиллесе пар, хура халăха выçса касăлмалла ан ту. Чÿк, çырлах, ырă 
çумăр ярса тырăсене ÿстерсе çак çăмарта хупписем хулăсене авса ларнă 
пек, ыраш пучахĕсем авăнса лармалла пулччăр. Çакăн пек йĕпенмелĕх 
чÿк çырлахса çумăр патăр.



Чÿклесе пĕтерсен ĕçме-çиме каллех ваттисем валеçнĕ. Кашни харпăр хăй чашăк- 
ки-каш ăккине хуран патне пырса çимĕç илсе çырма хĕррине лара-лара^çинĕ. Çисе 
пĕтерсессĕн пурте харпăр хăй ирĕкĕпе тумтирĕпе шыва кĕрсе йĕпеннĕ. Йĕпеннисем 
кам чÿкленĕ çĕре анманнисене йĕпетсе çÿренĕ. Камăн йĕпенес килмен, вĕсем пурте 
тара-тара кĕрсе пытарăнса ларнă. Йĕпетсе çÿрекенсем ун пеккисен пÿрт тăррине улă- 
хса мăрйи витĕр шыв янă, çакăн пек мăшкăлласан та вăл çын вăрçма пултарайман. 
Çакăн пек йĕпетÿ чÿк хыççăн каçченех пынă. Чÿк кунне ĕçлеме кайнă çынсене халăха 
та, чÿклемене те хирĕç пырать тенĕ.
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Халăх Турăран пулăшу -  çумăр -  ыйтма чĕркуçленсе ларса кĕлтума тытăнчĕ. Ватги- 
сем пурте кĕлтăваççĕ:

Пире пулăшу пар, выçă ан вĕлер, выльăх-чĕрлĕх валли апат пар!..

Учук кĕллисем
Учук (уй чÿкĕ, вăкăр ч ÿ к ĕ )-  ял-йышпа ирттерекен пысăк йăла. Ăна çимĕк 

хыççăн е каярахпа çинçе вăхăтĕнче акатуйсемпе пухăсем умĕн ирттернĕ.
Çĕр ĕçĕпе пурăнакан халăхшăн тыр-пул пулăхĕ тĕп вырăнта тăнă. Су- 

хана тухнă -  тырă çинчен шухăшланă, акана тухнă -  тыр-пул çинчен 
шутланă. Калча çĕкленнĕ вăхăтра уншăн пĕтĕм ял-йышпа ятарласа кĕлĕсем 
хывнă, парнесем панă. Пĕр çулĕнче шыв чÿкĕпе çырлахнă, тепĕр çулĕнче уй 
чÿкĕпе, виççĕмĕшĕнче мăн чÿкпе е чÿклемепе çырлахнă. Шăрăх çулсенче учука 
çумăр чÿкĕ хыççăнах ирттернĕ.

Уй чÿкĕ хыççăн тăван киле килсен кил-йышпа тепĕр хут кĕлĕсем каланă, 
вăй киллине, чÿк йывăçне парне хывнă.

Чÿксен тĕсне, вăхăтне, унта илсе тухмалли çимĕçсемпе чунсен шутне ялти 
ваттисен канашĕ татса панă. Пĕрле йышăннă хыççăн кашни ялăн, урамăн, 
килĕн мĕн чухлĕ япала памаллине палăртнă. Вара ятарлă çынсем, ачасем, 
яш-кĕрĕм килĕрен çимĕç, укçа-тенкĕ пухса тухнă.

Апат-çимĕçе уйрах пĕçерсе хатĕрленĕ. Пухăннă укçине вылъăх-чĕрлĕх ту- 
яннă. Унтах юнпа чÿкленĕ. Ку ĕçсем пурте çирĕп йĕркепе пулса пынă.

Чÿкĕн пĕлтерĕшне кура лашаран пуçласа автан таранах илсе тухма пул- 
тарнă.

Мăн чÿке таврари чылай ялсенчен, пĕтĕм çĕрлĕхрен пухăннă. Çурхи чÿклеме 
пĕлтерĕшĕ тата пысăкрах, унта халăх темиçе вулăсран пухăннă. Чÿксем, 
учуксемпе мăн чÿксем утă çине тухса кайиччен пулса иртнĕ.

Чÿк сăмахĕсен пĕтĕмĕшле никĕсĕ пĕрех. Учук кĕллисем çанах та хăйне 
майлă. Вĕсем йышлă, тĕрлĕ енлĕ. Унта Турра тав туни, тархасласа ыйтни, 
çав хушăрах сĕнни-ыйтни те пур. Мăн чÿкре, чÿклемере халăхпа калаçса 
илнĕ, малашне мĕн-мĕн туса ирттермеллине пĕлтернĕ. Тĕпрен илсен, чÿксен- 
че хуçалăх хутшăнăвĕсем çинчен сăмах хускатнă. Унта тыр-пул пирки кăна 
мар, вылъăх-чĕрлĕхпе çут тĕнче, этемпе халăх ырлăхĕ çинчен те евитленĕ.

Чÿк кĕлли сăмахĕсен пĕлтерĕшĕпе тĕллевĕ пурин те пĕрре -  тыр-пулпа выльăх- 
чĕрлĕх тата пурнăç йĕркеллĕ пултăр тесе Турра, ытти мĕнпур вăйсене çырлах- 
тарасси. Аслă Турра, Пÿлĕхе парне пысăкки (лаша е ĕне), кĕçĕнреххисене вĕтĕрех 
чун (така, хур) тивĕçнĕ. Парне мĕнлине кура кĕлĕ сăмахĕсем вăрăм е кĕске пулнă.

Учук хыççăнах килсерен килĕш (кил-йыш) чÿкĕ ирттернĕ. Ăна така пус- 
са чÿкленĕ. Чÿк йывăçĕ е вирĕм юпи кутĕнче кил-йышшăн, выльăх-чĕрлĕхшĕн 
Турра кĕлтунă. Сăмахĕсем учукра каланисемех пулнă.
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Шурă-шурă лаша пусатăп. Шурлăх çинчен илсе килсе хĕрлĕ çыра çыхап. 
Çак хĕрлĕ çыр, эс ĕçле юсава (уй-хире) шăвар! Аслати, эс ан çĕмĕр пăрпа, 
яла-йыша йывăрлăхна ан яр, канлĕ пурнăç кăтарт, патшалăха вăрăсенчен 
сыхла, яла-йыша инкек ан кÿрт! Çĕр хуçи, Нухай, эсĕ пурне те тытса тăр!
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Ирхине ирех анкарти хыçне Ш орти çерем çине халăх кĕрлесе тухрĕ. Пурте шап- 
шурă кĕпе-йĕм тăхăннă. Тихасем мăйĕнчен кăкарнипе тăраççĕ. Шап-шурă сухаллă, шап- 
шурă çÿçлĕ, шур кĕпе, шур йĕм тăхăннă, çара уран тăракан Патши Михали тихасен 
пуçĕсем çине куркаран шыв ячĕ.

Пÿлĕхçĕм, йышăнсам пирĕн Сопар халăхĕн парнине, лашу ватăлчĕ 
пулĕ, парсам пире çумăр, ан вĕлер выçăпа хура халăха!

Пысăк сăра хуранĕ вырнаçтарса лартрĕç, вучахсем турĕç, вут чĕртсе ячĕç. Хĕвел 
тухăçнелле тăрса пурте тем-тем каласа пуççапрĕç, унтан кăнтăралла, хĕвел анăçнел- 
ле, çурçĕрелле çаврăнса пуççапса тепĕр хут хĕвел тухăçнелле çаврăнса çитрĕç те пил 
ыйтрĕç.

Ваттисем малти ретре, Патши Михали, Самар Павăлĕ, Тихон Йăванч, Савиле, 
Йăван Гаврилăч çапла каласа пуççапаççĕ:

Хĕвел тухăçĕнчи шур кÿлĕри шур Турă, Санран эпир çумăр тархас- 
латпăр, Сана пиллесе виçĕ тиха, тăхăр така, виçĕ хур халаллатпăр, пирĕн 
мĕскĕн чăвашсен парнине йышăнсам, халăха выçă ан вĕлер.

Какай-аш пиçсе çитсен кăларса вакласа мăн йывăç тирĕксем çине хучĕç, пурте 
ура çине тăчĕç: икçĕр-виççĕр çын та пулĕ хăйсем, хĕвел тухăçнелле пăхса пуççапма 
пуçларĕç.

Унтан ерипен кăнтăра çаврăнса, унталла пăхса ăшă енчи ырă кăмăллă Турăран 
(çав сăмахсенех каласа) çумăр ыйтрĕç. Унтан, хĕвел анăçнелле çаврăнса, хĕвел анăçĕнчи 
ырă кăмăллă Турăран нÿрĕ сывлăшпа ăшă çумăр ыйтрĕç, юлашкинчен çурçĕрелле 
пăхса унти Турăран: «Сивĕ хаяр пăрлă çумăр ан яр, хаяр уяр, сивĕ çилпе çĕре типĕт- 
се ан яр», -  тесе тархасласа парнесем кÿчĕç.

Вара яшкапа аш çиме тытăнчĕç. Кам мĕн чухлĕ çиет, çавăн чухлĕ параççĕ, пурте 
çерем çине ларнă, апатланаççĕ. Пĕтĕм ашне çисе ярсан пур шăммисене пăрахса çун- 
тарса ячĕç, тепре тăрса кĕлтуса килĕсенелле саланчĕç, çумăр кĕте пуçларĕç.
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Пăтă пиçсен вара чи ватти пĕчĕк тăм тирĕк çине пăтă хурса халăх еннелле çаврăнса:
«Ял-йышсем! Пехиллер Аслă Туррăмăра çак чÿк пăтгипе, тилмĕрсе ыйтар унтан 

пире ырăлăх пама!» -  тесе пăтă тирĕкне çÿле çĕклесе кăтартса айккинелле лартатчĕ. 
Вара пурте чĕркуççи çине ларса хĕвел тухăç еннелле пăхса кĕлĕ сăмахĕсене мăкăрта- 
татчĕç. Ваттисенчен пĕри вара вĕсенчен кĕлтума пуçлатчĕ:

Çÿлти Туррăмăр, Аслă Пÿлĕхçĕм! Эпир, Сана чĕререн пăхăнса тăра- 
кан ачусем, паян Сана тав туса парнелеме пухăнтăмăр.

Пÿлĕхçĕм, йышăнсам пирĕн чун-чĕререн хисеплесе хатĕрленĕ çăкăр- 
тăвара. Эпир, санăн ачусем, санран чĕререн тилмĕрсе ыйтатпăр: пирĕн 
çителĕклĕ пурнăçшăн уçсам хăвăн ырă кăмăлна. Эпир хамăр çĕре ырă тырă 
пĕрчисем хунă. Эсĕ, Турăçăм, çумăр памасан вĕсем типсе каяççĕ. Ш елле- 
сем пире, Пÿлĕхçĕм! Выçă вилĕмпе вилесрен хăтар пире! Санăн умăнта 
айăпа кĕнĕ пулсан каçарсам, Туррăмăр! Хăвăн ырă кăмăлна уçса ярсам



пирĕн анасем, улăхсем çине ăшă çумăр. Ислентĕр пирĕн тарпа кăпшăклатнă 
çĕр, тырă пĕрчисем шĕвенсе шăтса тухчăр, анасем çинче тырă хăмăш пек 
кашласа пирĕн чĕрене савăнтартăр. Пулăшсам пире, Пÿлĕхçĕм! Кашни килте 
пÿлме тулли тырă пултăр, кашни кил картинче тулли выльăх пултăр, пу- 
лăшсам пире, Аслă Турă! Эпир, Аслă Туррăмăр, Санăн ачусем, пурте Санăн 
умăнта хамăр пуçсене тайса, куççулĕпе тилмĕрсе ыйтатпăр: хапăл ту пирĕн 
парнене, тимлесем пирĕн ыйтăва, пулăш пире телейлĕ пулма!

Çак сăмахсене пĕтерсен вара пурте темиçе хут пуçĕсене хĕвел тухăç еннелле таятчĕç.

355

Эй, Çÿлти Турă, Пÿлĕх Турă, Çĕр ашшĕ, Çĕр амăшĕ, Хĕрлĕ çыр Турă, 
Çуратан Турă, пире выçă ан вĕлерĕр, уйри тырра-пулла çумăр памасăр 
ан пĕтерĕр.

Аслă Пихампар, сурăх ашшĕ, картари Турă, хирти Турă, шыври Турă, 
пире ан манăрсам, пирĕн хута кĕрĕрсем. Эпир Сире яланах асра тытатпăр, 
Сире хисеплесе, сума суса, ырă сунса ăшă пăтă пĕçерсе ăша илетпĕр.

Эй, Аслă Киремет, хамăр айванлăха пула Сана та çиллентертĕмĕр пулĕ, 
çырлах, каçар.

Эй, вырăс Турри, Сана та кĕлтăватпăр, çак пуçтарнă япаласенчен Сан 
валли çурта укçи уйăрса хуратпăр.

Вылăри ырăсем, Сурăм Аслă Киремечĕ, çырлахăр, çиллентĕр пулсан 
та каçарăр, çак чÿке сирĕн ятпа чÿклетпĕр. Аçтан та пулсан эпир ÿкĕннине 
илтсе пире хĕрхенсемĕр, уйри тырра-пулла çумăрсăр ан хăварсамăр.
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Кăçалхи çул нумай вăхăт хушши çумăр çумарĕ. Ун пек чухне пирĕн чÿк тăваççĕ. 
Кăçал та çапла турĕç. Ял пуссинчен хĕрарăмсем тăватă витре шыв ăсрĕç те масар çине 
кайрĕç. Витресем çине чиркÿрен илсе килнĕ шыва ячĕç. Ун хыççăн кашни вил тăпри 
çине шыв сапрĕç юрă юрласа.

-  Эпир, çылăхлă мĕскĕн çынсем, паян Турă Амăшĕ патне пуç- 
тарăнтăмăр. Çылăхран ÿксе, ÿкĕнсе пуççапса тархаслар. Эй, пире пăхса 
усракан Турă Амăшĕ, пулăшсам пире, тăрăшса пирĕн хута кĕр. Эпир Сан 
çине анчах шанса тăратпăр.

Чÿк тунă хыççăн вара тепĕр куннех çумăр çурĕ. Çумăр çуман чухне ялти карчăксем 
ращара пытарнă сакăр хĕрлĕ армеец вил тăпри çине те кайса кĕлтăваççĕ. Хĕрлĕ армеецсе- 
не кунта «чаппан» вăрçи вăхăтĕнче вĕлернĕ, ращана пытарнă. Ячĕсем вĕсен паллă мар.
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Эй, Çÿлти Турă, вăрлăх пăттипе асăнатпăр. Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ 
илме пар. Хăмăлĕ хăмăш пек, тырри пăрçа пек пултăр. Каçхи сулхăнран 
та, ирхи тăмран та сыхла, пăртан-юртан сыхла. Çил-тăвăлтан упра, усал 
çумăртан упра. Çĕрти шăрчăкран, хурт-кăпшанкăран та сыхла. Усала сирсе 
яр. Кĕлте перекетне пар, çĕмел тусан çĕмел перекетне пар. Анкартине 
кĕртсен капан перекетне пар. Капан пăсса авăн хурăпăр, авăн перекетне 
пар. Авăн ăшне вут хурăпăр, вут-хĕм сикесрен хăтар. Виçĕ тĕслĕ тырра 
виçĕ пурана хумашкăн парăсăнччĕ: пĕри -  çимешкĕн, тепри -  акмашкăн, 
виççĕмĕшĕ -  сутмашкăн. Сутас япалана хакла сутма, илес тавара йÿне



илме парăсăнччĕ. Патша саккунĕпе памалли пур, çавна парса татмалăх 
тырă-пулă пар. Сана, Мăн Турă, виçĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхпе пуççапатпăр. 
Виçĕ тĕслĕ выльăха виçĕ карта тытма пар. Кĕсре çумне тиха хуш, ĕне 
çумне пăру хуш, урай тулли путек пар. Карманта укçа тытма пар, хăйма- 
латса мул пар, çÿпçелетсе пыл-çу пар, кивви çине çĕнни çитсе пытăрччĕ.

Эй, Турă, хура халăх тайăлать Сана. Айван ашак пуçăмăрпа йăлăнатпăр, 
çырлах. Эпир, айвансем, нимĕн те пĕлместпĕр, пĕр Сан çине анчах ша- 
натпăр. Пирĕн кĕллĕмĕре илт. Эпир кĕнекеллĕ çынсем мар, пĕлни пулĕ, 
пĕлменни пулĕ, çырлах. Сана пуç пурăнсан çулталăкран тата чÿклĕп. 
Пирĕн ĕмĕтленнĕ ĕмĕте çитер.
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Чÿкре халăхран пухнă çăмартасенчен апат пĕçернĕ. Хуппине çĕмĕрмен, çамрăк 
шĕшкĕ е хурăн турачĕсем çине тнрĕнтерсе лартнă. Турачĕсем авăнсах аннă.

Тыр-пул çуратакан Турă Амăшĕ, Хĕвел Турă, Çумăр Турă, Пÿлĕхçĕ, 
пирĕн тыр-пул çакăн пек* ăнса пултăр, тулли пучах усăнса тăтăр, тырă- 
пулă хушшинче усра пире. Çырлах, çырлах, çумăр чÿкĕ, çумăр пар пире.
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Ырă киреметсем, перекет парăр, этеме çăмăллăх парăр, тыр-пул вăйлă 
илме парăр, пире ырă-сывă пурăнмалăхне парăр, çумăр çутарса тăрăр!

Ш ыври чĕр чунсем, эсир пире çумăр парăр, шыв пек тасалса пурăнма 
пулăшăр!
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Эй, Туррăмăр, ма пире çиллентĕн, çумăр памарăн, çырмасем, çăлсем 
типрĕç. Сана, Турă, сăра туса асăнатпăр, сана -  пылакĕ, пире -  йÿççи.
Тата мăн хуранпа пăтă пĕçерсе асăнатпăр, пырса хапăл ту. Акă сана, Турă,
вĕçен кайăк та тархаслать, шыва кĕрес тет. Çырлахах пире, Турă, çумăр 
пар, акă çавăн пек шывпа выляма пар пире.

Турă, çумăр пар пире, вăйлă çил кăлар, хумлантарса çумалла пар, 
тырă аван пултăр. Чипер кайăк чĕкеç, çÿлти патшалăха вĕçсе хăпар та 
çÿлти патша Турра çапла кала: «Эй, çÿлти патша Турă! Пирĕн çĕр-шыв 
типсе кайрĕ, пур çĕр çинче çитĕнекен япала та типсе ĕнсе кайрĕ. Ырă 
çумăрна яр, пире выçă ан вĕлер». Хура халăх асăнать, витĕнет. Чÿк, çыр- 
лах! Ашă, ырă çумăрна пар, çанталăк уяра каясран сыхласа тăр.

Чÿк, çырлах! Акнă тырă-пулă çине ăшă, ырă çумăрна çутар.
Чÿк, çырлах! Ырă чÿк кĕлĕ, çутар.
Чÿк, çырлах! Ырă чÿк кĕлĕ, хапăл ил, тытни-тунипе çырлах!

Çĕр хапхи витĕр тухни
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Усалтан сыхла, Турă. Выльăх-чĕрлĕх сывлăхлă пултăр. Çинĕ çимĕçĕ 
ушлăхлă пултăр. Выльăх-чĕрлĕх пÿлĕхлĕ пултăр, пĕртен пине çиттĕр. Турă

* Çăмарта хуппипе тирсе лартнă туратсем авăнса аннă пек.



аллине патăмăр ĕнтĕ. Çак çĕр витĕр тухнă выльăх кĕркунне алла сывă 
кĕтĕр. Усала, курайман тăшмана ирĕк ан яр, Турă. Çемьене, Турă, сывлăх 
пар. Усала ирĕк ан яр. Çак çуралнă чунсем савăнса ÿсчĕр. Патшашăн ан 
ÿсчĕр, çурт тытма та ÿсчĕр. Сывлăхпалан ĕмĕрĕ вăрăм пултăр, лайăх ирт- 
термелле пултăр. Турă, çырлах, пĕлни те пур, пĕлменни те пур.

Тырра пăр çапасран
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Турă, сана асăнатăп хура халăх вăйĕпе. Чÿк, çырлах!
Ку сăмахсене каланă чух мĕнпур халăх: «Чÿк, çырлах!» -  тесе тайăлать.

Хура халăх асăнать çичĕ тĕслĕ тыррипе, ачи-пăчипе. Чÿк, çырлах! Шăрт- 
тĕрен кăларса, пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илме пар, тĕпне хăмăш пек, 
патампаш пек пулма пар. Чÿк, çырлах! Йывăр пăрăнтан, йывăр çумăрăн- 
тан сыхласа тăр. Чÿк, çырлах! Хура синкертен, выçлăхран сыхласа витсе 
тăр. Чÿк, çырлах!

Çырлах, çĕнĕ тырă пăттипе çерçи чÿкĕ чÿклетпĕр. Çырлахсан -  çыр- 
лах, çырлахмасан -  килес çул чÿклемĕпĕр. Çерçи чÿкне килнĕ хĕрсен 
йĕтĕнĕсем кăкăр таран ÿсчĕр, пусисем мăй таран пулччăр, кантăрĕсем 
пуç тÿпинчен пулччăр, хăйсем качча кайса пĕтчĕр, качча кайсан сак тулли 
ачисем пулччăр. Ачисем çерçи чÿкне килччĕр çерçипеле.

Çырлах, аминь, Турă. Тав тăватпăр, пуççапатпăр. Хĕр çырмине çерçи 
чÿклетпĕр. Хĕрсем качча каймалла пулччăр, каччăсем авланмалла пулччăр. 
Аминь, Турă, çырлах!

Шыв вăрланă чухне каланă кĕлĕ-сунăм

363

-  Ырă пикемĕр, таса çăл шывĕ, килтĕмĕр эпĕр сан патна сумлă ятпа 
та чап кăтартас кăмăлпа. Хамăрпа пĕрле илемлĕ те чипер качча лартса 
килтĕмĕр. Иăлăнса каланă сăмахăмăра, тархасшăн, ан пÿлсем, лăпкă ху- 
мупа илтсе, шăнкăр чĕлхÿпе тавăрса каласамччĕ пире, хисеплесе килнĕ 
тарçусене. Вăрăм çулăмăра кĕскетсе сан патна çитрĕмĕр те халь сана 
хамăрăн ырă та пуян кин пулма тимлетпĕр. Санăн инçе çулна чĕкеç вĕçсе 
тухас çук, тупрăна тĕнче виçес çук. Ытампа ыталайми ырлăхна сана çÿл- 
ти аслă Пÿлĕхĕмĕр панă. Пирĕн сумлă каччă вара Тухтар сана хĕвеллĕ ир 
асне илет те уйăхлă каç тунсăхлать, чунтан-вартан савса хисеплет вăл 
сана, пулас ырă кинĕмĕр, шыв-пикеçĕм, кĕрсемччĕ пирĕн ÿкĕте...

Туй пуçĕ çав вăхăтра пĕшкĕнсе аллипе шыв ăсса илет те шывне пăхса сăмахне 
малалла калать:

-  Эппин, эсĕ те, Пике-шыв, савса юратсамччĕ пирĕн качча. Хамăр 
тархасланине илтсе тÿрĕ кăмăлупа ÿкĕте кĕр. Пирĕн мăка чĕлхемĕр сан 
япшар чĕлхÿне çитес çук, йăваш халăхăмăр сан канăçсăр вăйна парăнта- 
расшăн хĕрĕнмĕ. Хăвăнпа пĕрле, аслă Пике-шывăмăр, пĕтĕм тупрăна лар- 
тса пыр: пуçтар ăна симлĕ улăхăсенчен, суйла илпеклĕ çаранăсенчен, 
кĕрпеклĕ тăпру та хамăрпа ларса пырайтăр...

Пурччĕ пирĕн Селиме кин... Ырă Пике-шывăмăр, эс ăна хăвăн патна



илсе кайрăн... Çилленчĕ пуль вăл ыр кăмăллă çынсене, ылханчĕ пуль, 
кама та пулин вĕчче хыврĕ пуль... Эс таварсамччĕ унăн каçăхми çиллине. 
Хĕрхенсе мар, чунтан-вартан тархасласа, ĕмĕрĕпе шыранă ĕмĕте тупшăрса, 
ху патна çакăн пек чысăмăрпа килтĕмĕр те, ан пÿлсемччĕ ĕнтĕ пирĕн 
сăваплă çулăмăра, ан татсамччĕ пирĕн ятлă сăмахăмăра... Халь эсĕ пирĕн 
маттур кпн пулатăн... Кăтартсамччĕ пире хăвăн чака пĕлмен хăватна, шăрăх 
кунсенче пире хăвăн имлĕ сулхăнна сунсамччĕ. Тайма пуçăм сана, ырă 
Пике-шывăмăр...

Çĕр витĕр тухни
Çĕр витĕр т у х н и -  чи авалхи йăласенчен пĕри. Ăна чир-чĕр,мур,выçлăх, 

вăрçă тата ытти пысăк инкек килсе çапсан ирттернĕ.
Çĕр витĕр пĕтĕм кил-йыша, ял-йыша, вылъăх-чĕрлĕхе кăларнă. Авалсенче 

ăна ту хăвăлĕ витĕр, сиплĕ шыв сиккисем айĕн, пăсланса тăракан пылчăк 
вырăнсенче ирттернĕ. Каярахпа ту айккисенче, çăлкуçсем патĕнче ятарласа 
çĕр чавса, кĕпер хывса ирттерме пуçланă, вут хурса тĕтĕм кăларма тăрăшнă.

Çĕр витĕр кăларнин икĕ пĕлтерĕшĕ уççăнах курăнса каятъ. Пĕрремĕшĕ- 
чир-чĕре çут çанталăкăн сиплĕ шывĕ-нылчăкĕне тасатса кăларни. Ача-пăчста 
çынсен çĕр айĕн тухнă чухне çăвăнса тасалмалла, палăртнă вăхăт чухлĕ 
усăллă пăспа тĕтĕм айĕнче лармалла, тумтире улăштармалла пулнă. Вара 
тин чÿк апатне лартнă. Иккĕмĕшĕнчен, ту хушăкĕнче, çырма-çатрара ятар- 
ласа хатĕрленĕ пысăк вырăнсем тăшман тапăнса килсен упранма хÿтлĕх 
панă. Унта кайса тĕрĕслени халăха вĕрентнипе пĕрех.

Пурнăç хăвăрт аталанса кайнă хыççăн çĕр витĕр тухассин пĕлтерĕшĕ 
чакса пынă. Атăл çинчи чăвашсем ХУ Ш -Х1Х ĕмĕрсенче выльăх-чĕрлĕхе тата 
хăш-нĕр чухне ача-пăчана çĕр витĕр кăларни нулнă.

Çĕр витĕр тухнă чухне чÿк кĕллисенчен кирек хăшне те каланă. Ятарла- 
са каламалли кĕлĕсем пуçламăшĕпе вĕçĕнче кăна янăранă.
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Аслă Тĕнче, хăватлă Хăрпан! И нкек пуç çине ÿкрĕ, пĕтĕм халăхпа сан 
умна тайăнатпăр!

Аслă Ама, хăватлă Çĕр амăшĕ! Санран ирĕк ыйтса пĕтĕм халăхпа сан 
умăнта тайăлатпăр!

Хурçă хăват паракан Ырă! Çак йывăр вăхăтра пире чăтăмлăх пар! Ăшра 
пуррине çиеле кăларма вăй пар! Çумра хурине сирсе канăç тупмалăхне 
пар!

Ырă Турă! М ăн Турă! М ăн Турă Амăшĕ! Çырлахăр та пулăшăр!
Пÿлĕх! Пÿлĕх Амăшĕ! Кепе Турă! Çырлахăр та пулăшăр! Ăслă Турă 

умĕнче тăракансем! Çырлахăр та пулăшăр!
Çĕр Амăшĕ! Çĕр Ашшĕ! Ама Çĕр! Пулăхна кăтартăр, сывлăх парăр, 

этем улĕ-хĕрне сывлăхне парăр. Сирĕн хăват иксĕлми аслă, сирĕн сипет 
иксĕлми пуян, эпир çавна астивме килтĕмĕр! Тасатăр пирĕн ÿт-тире, та- 
сатăр пирĕн чун-чĕрене; вăй парăр, вăй парăр, вăй парăр!

Тăрăр-ха тăххăрăн, пĕчĕк ачаллă хĕрарăмсем, тăхăр хăма çине! Ача- 
пăча Туррине пĕрле тăрса кĕлтăвар. Килĕш-тăван, хамăр чун-хавалпа тар- 
хаслар, имлĕх ыйтар! Им, çырлах!

Ул-хĕр çуратакан Турă! Ул-хĕре варĕнче усра, ул-хĕре ытамĕнче усра!



Çĕр Амăшĕ, çĕрпе туртса ан ил! Ш ыв Амăшĕ, шывпа туртса ан ил! Хĕвел 
Амăшĕ, хĕвелпе пĕçертсе ан яр! Вăй парăр, вăй парăр, вăй парăр!

Тăрăр-ха тăххăрăн, чупса çÿрекен ачасем, тăхăр хăма çине! Телейпе 
сывлăх Туррине пĕрле тăрса кĕлĕ тăвар! Атте-аннесемпе пĕрле, хамăр 
чун-хавалпа Турра тархаслар, имлĕх ыйтар! Им, çырлах!

Сывлăхпа телей салатакан Турă! Ÿсме пулнине ÿсмелĕхне пар, сывлăш- 
не-сывлăхне пар, аслисенчен ачашне, çут çанталăкран ирĕкне пар! Çĕр 
Ама, çĕрпе туртса ан ил! Шыв Аçа! Ш ывпа туртса ан ил! Вут Ама, вут- 
кăварпа ан ашкăнтар! Упранмалăх ăсне парăр, сыхланмалăх сыхне парăр! 
Им, çырлах!

Тăрăр-ха тăххăрăн, качча кайман хĕрсем, тăхăр хăма çине...
Тăрăр-ха тăххăрăн, салтака кайман каччăсем...
Тăхăр вун тăххăрăн тăрăр-ха тăхăр вун тăхăр хăма çине, кил-çурт тыт- 

са тăракан арлăсем...
Хăватлă мăн Турă! Хăват пар этем улĕсене инкер-синкере сирсе ямалăх, 

хурçă пар ант сăмах çине тытса пымалăх! Имин! Имин! Имин! Кайăр 
халь пурсăр та таса шывпа, таса çĕрпе çăвăнса тасалма!

Çĕлен хушăк витĕр якалса тухнă пек тасалса тухăр! Чечек çулçă çийĕн 
сарăлса тухнă пек сарăлса тухăр!

Учукра çĕр хапхи витĕр тухнă чухне каланисем
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Чÿк каçĕ вĕçленнĕ чухне çĕр хапхи витĕр тухнă. Чÿк кĕллине кĕлĕ пуçĕ пĕччен 
каласа тăрать.

Эй, Турă! Эсĕ Хăвăн меслетÿпе пар пире канăçлăх, вăй хăват та пар! 
Тыр-пула ÿстерекен ăшă çумăр пар! Халăхпа çавăншăн хисеплесе Сана 
вăкăр пусса чÿк тăватпăр!

Ура çинче тăракан çынсем кашни кĕлĕ хыççăн мухтав юрри юрланă.
Хĕвел хĕрелсе тухать,
Ăшшипе пире ырлăх парать.
Пĕлĕт шуралса тухать,
Сиплĕхпе пире ырлăх парать.
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Пирĕн ялта ĕлĕк виçĕ çулта пĕрре уй чÿк тăватчĕç. Ăна яланах çулла Çимĕк иртсен 
тăватчĕç. Уй чÿк тумалли вырăн Вăрманкасси патĕнче вăрман хĕрĕнчеччĕ. Унта вăкăр 
е тиха пусса чÿклетчĕç. Уй чÿк тума кашни килтен кĕрпе, çăнăх, çу пуçтаратчĕç. Уй 
чÿкĕпе аппаланни ик-виç куна пыратчĕ. Чÿк яшкине те, пăттине те пысăк хурансем- 
пе пĕçеретчĕç. Яшки пиçнĕ çĕре пĕтĕм халăха çиме чĕнетчĕç. Унта вара кашни килтен 
икшер-виçшер çын, арçынĕ-хĕрарăмĕ ачи-пăчипе чÿк яшки çиме каятчĕç, чашăк-ка- 
шăкĕсене килтен илсе каятчĕç.Пурте шур кĕпе тăхăнатчĕç. Халăх нумай пухăнатчĕ. 
Чÿк йĕркине, чÿк кĕллисене ăста пĕлекен ватăсем мала тăрса хĕвел тухăç еннелле 
пăхса кĕлĕсем каласа чÿклетчĕç, чÿклесе пĕтерсен çынсене çерем çине ĕречĕ-ĕречĕпе 
лартатчĕç те чÿк шÿрпине чашăксем çине антарса парса çитеретчĕç, ашне те валеçсе 
паратчĕç. Ю лашкинчен пăттине те парса çитеретчĕç. Çукрах çынсене (чухăн пурăна- 
кансене) яш кине чĕреспе киле те парса яратчĕç. Çамрăк чухне чÿк яшкине çиме эпĕ 
хам та нумай кайнă.

Халăх чÿкне яла пĕр-пĕр усал инкек-синкек килсен те тăватчĕç: выçлăх, мур е 
çавăн пекки мĕн те пулсан.
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Çĕр амăшĕ, çĕр хăвачĕ, çырлах, асăнатпăр, витĕнетпĕр, сана тав 

тăватпăр. Пирĕн кăмăлпа çырлах, ял-йышпа сана чыслатпăр. Мухтав сана!
Эй, Турă, Турă Амăшĕ, Пÿлĕхçĕ, Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, акнă тырă-пулла 

алла илме пар; вĕсем çине сипетлĕ çумăр пар. Пирĕн чÿк сирĕн умра. 
Чÿк, çырлах!

Кураймасăр тăракан тăшмантан, çулпа иртсе çÿрекен тăшмантан хăтар: 
мĕнпур мăшăра иккĕн выртса виççĕн тăмалла ту. Этем йăхне, выльăх 
йăхне çĕр çине тултарма пар. Çукран пур пултăр, пурри çумне татах çыпçă- 
нтарма вăй патăр. Чÿк, çырлах! Çапла пултăр!

Сурăм ырри Эскетен, Сартун ырри Акар, Иш ек ырри Шухăн! Сире 
те асăнатпăр, витĕнетпĕр, эсĕр хăвăрăн-ум тăрансене хура халăха тивме 
ан парăр. Малти мала кайтăр, кайри те мала кайтăр. Сире асăнса чÿк 
тăватпăр. Уй-хире çумăр, хамăра сывлăх парăсăрччĕ. Сире валли автан 
пусрăмăр, пăтă, çăмарта пĕçертĕмĕр, халĕ астивсе кайăр.

Акар ырри, çырлах, вутран-кăвартан, шартан-пушартан сыхласа тăр. 
Çырлах! Çичĕ тĕслĕ тырра çичĕ сыпăк ÿсме пар, кучĕ хăмăш пек, тăрри 
турпас пек пултăрччĕ. Ырă çумăрпа савăнтар, хурăнташ-тантăшпа ĕçме- 
çиме пар, пур выльăхăма-чĕрлĕхĕме, ачам-пăчама, ял-йышăма тĕрĕс-тĕкел 
ту. Çапла пултăр! Çапла пултăр!
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Çулталăкран çулталăка асăнса кĕлтăвакан пысăк учука Турăран ыйтса, 

ырлăх-сывлăх ыйтса, мĕнпур ял халăхĕпе ырлăх-сывлăх ыйтса, инкек- 
синкекрен, усал-тĕселсенчен, йывăр чир-чĕрсенчен сыхласа тăма кĕл- 
тăватпăр. Чипер акнă тырă-пулăсене чипер алла илме, пĕр пĕрчĕ акса 
пин пĕрчĕ туса илме парăсăнччĕ. Çăмăрĕнчен, çилĕнчен, тăвăлĕнчен, 
пăрĕнчен эс сыхла. Пĕрчи пăрçа пек, хăмăлĕ хăмăш пек пултăр. Тырă- 
пулă пулнă вăхăтра çынсен хирĕсене курса хурланмалла ан пултăр, хамăр 
хире курса савăнса тăмалла пултăр. Мĕнпур ял халăхне ырлăх та сывлăх 
пар, усал-тĕселтен сыхла, инкекрен-синкекрен сыхла, вутран-кăвартан 
сыхла. Çÿлте çÿрекен усал-тĕселсене те сыхла, халăх çине ан яр. Çĕрте 
çÿрекен тискер усал-тĕселтен сыхла. Тĕттĕм çĕрсенчен сыхла. Мĕнпур ха- 
лăха çăмăллăх, канлĕх пар.

Эй, Мăн Турă, Мăн Турă Амăшĕ, Пÿлĕхçĕ, Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, Мăн Туррăн 
ямшăкĕ, мĕнпур тараш-терешĕнче çÿрекенсем пурте, Чÿк, çырлахăр!

Сире мĕнпур ял-йышпа, мĕнпур арçынĕ-хĕрарăмĕпе, ачи-пăчипе тар- 
хасласа пуççапатпăр, пирĕн хута кĕр, çăл, çырлах пире, чипер кил-йыш 
чунĕпе, ачи-пăчипе, выльăх-чĕрлĕхĕпе, чÿ-ÿ-ÿк, çырлах. Вутран-кăвартан, 
шартан-шертен, хаяр çилтен, пăрлă çумăртан, çын хаяр суннинчен, килес 
инкек-синкекрен сыхла, усала ирĕке ан яр, усалсене аяккалла сирсе яр, 
чÿ-ÿ-ÿк, çырлах. Чипер ял хушшипе килĕштерсе пурăнма пар, халăх хуш- 
шине ырă шухăш пар, ырă шухăшпа, ырă сывлăшпа пурăнма пар пире, 
чÿ-ÿ-ÿк, çырлах. Мул çумне мул хуш, чун çумне чун хуш, анкарти тулли 
тырă-пулă пар, карта тулли выльăх-чĕрлĕх пар, пÿрт тулли ача-пăча пар, 
чÿ-ÿ-ÿк, çырлах. Патшасене килĕшÿ пар, салтакра тăракансене çăмăллăх 
пар; Турăпа патшана ырă тума ырă ул-хĕр пар, ыр тăн-пуçпа, ырă ăспа, 
ыр шухăшпа пурăнма пар, чÿ-ÿ-ÿк, çырлах! Ял хушшинче пĕр-пĕринпе 
килĕштерсе пурăнма пар, кĕçĕнсене аслисенчен ан иртĕнтер.



Вăкăрпа тăватпăр сана учук, çырлах. Тырăшăн-пулăшăн, хура халăхшăн. 
Усалтан-тĕселтен, инкекрен-синкекрен, çил-тăвăлтан, пăртан, усал-тĕсел- 
тен, вут-кăвартан, пуринчен те хăтар, çырлах, учук. Кепене калатпăр, 
Кепе Турра çитертĕр, çырлах.
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Çак ырă учукшăн эс çырлах. Эй, Турă! Эс хăвăн меслетÿпе пар пире 
тырă-пулă, çумăр та пар, пире хамра та ырлăх-сывлăх пар.

Эй, Турă! Çырлах, ан пăрах. Çавăншăн эпир пĕтĕм халăхпа Сана асăнса, 
хисеплесе те вăкăр-сурăхсем те пусса учук тăватпăр. Эй, Турă! Аминь, 
Çырлах, ан пăрах!

Эй, пĕсмелле! Пĕр Турă, ан пăрахтăр*! Çырлаха пар! Уя тухсан уйра 
перекет пар; яла кĕрсен ялта перекет пар; итеме кĕрсен итемре перекет 
пар; кĕлете кĕрсен кĕлетре перекет пар! Аминь, ырлăх пар! Чÿк -  сана, 
йÿççи -  пире. Çичĕ тĕслĕ тыр-пулшăн асăнатăп, витĕнетĕп. Çырлаха хур.
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Аслă Турă, Аслă Пÿлĕх, çырлах пире, айван ачи-пăчисене, çакă пĕчĕк 
чÿке Сана ырă сунса паратпăр, урăх пĕр япала та пара пĕлместпĕр; чи- 
пер ырлăх-сывлăх пар, тата аслине туса паратпăр, пĕр така кĕтсе тăр.

Пĕчĕк чÿк тунă чухне каланă.

Эй, Турă, çырлах! Аслă Турă, Аслă Пÿлĕх, çырлах! Сана асăнатпăр, 
Сана витĕнетпĕр, çырлах пире, айван ачи-пăчисене. Пирĕн пĕлнĕ-пĕлмен 
кĕллĕмĕре итлесе хапăл туса ил. Мĕн вăй çитнĕ таран Сана ырă сунса 
паратпăр, пирĕн çак панă парнене хапăл туса ил, пирĕн тума тытăнас 
ĕçсене лайăх савăнса туса пĕтермелле ту.
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Турă Ашшĕ, Турă Амăшĕ, Вут ашшĕ, Вут амăшĕ, Ш ыв ашшĕ, Шыв 
амăшĕ, çырлах пире! Хура халăхпа, вăкăрпа, виçĕ такапа, пĕр пăрупа 
учÿк тăватпăр, хура халăхпа асăнатпăр, хура халăхпа витĕнетпĕр, çырлах 
пире. Чипер ăшă питпе, тертлĕ чĕрепе, тутлă чĕлхепе, ырă сăмахпа асă- 
натпăр, витĕнетпĕр, çырлах. Хура халăха ырлăхне пар, сывлăхне пар. Акнă 
тырра-пулла пăртан-юртан, çилтен-тăвăлтан сыхла. Ывçăпа сапса ывçăпа 
пуçтарма пар, тăррине тутлăхне, тĕпне питлĕхне пар. Тĕм çине тĕм хума, 
çĕмел çине çĕмел хума пар, капан çине капан лартма пар, çапсан тухăç- 
не пар, авăртсан перекетне пар, çисен тутлăхне пар, пÿлме тулли тырă 
пар: илсен ан иксĕлтĕр, çисен ан пĕттĕр. Виç пайĕнчен пĕр пайне 
çиме пар, икĕ пайне сутма пар. Сутас тавар хакла кайтăр, илес тавар 
йÿн пултăр. Уя тухсан уйра савăнса çÿреме пар, киле килсен килте 
савăнма пар. Çула кайсан çулта савăнма пар, киле килсен килте савă- 
нтар. Пурăнас ĕмĕр вăрăм пултăр, вилес кун кунĕ пултăр. Выльăх- 
чĕрлĕхе сывлăхне пар, ырлăхне пар. Уя тухсан тĕрĕс çÿрет, киле кил- 
сен сыхласа тăр. Пĕр вĕçĕ картара пултăр, тепĕр вĕçĕ вакăра пултăр.

* Ку сăмахсем хыççăн пулăшакансем кашни хăйсен турри-ыррисен ячĕсене калаççĕ.



Сак тулли ача пултăр, урай тулли путек пултăр, алăк патне -  кĕрÿ, 
тĕпеле -  кин. Вут-кăвартан, пăртан-ш ывран сыхла. Ватăлмасăр вилес 
мар, такăнмасăр ÿкес мар.
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Ырă Турă! Эпир Сана кĕлĕ калатпăр. Эсĕ пире çичĕ тĕрлĕ тыр-пул 
туса илме пар. Ырă Турă! Сана эпир пуç таятпăр. Çĕртен тыр-пул пулăхне 
пар, çÿлтен çумăрне яр.

Пĕтĕм халăхпа, пĕтĕм ача-пăчапа сана тайăлатпăр. Ырă Турă, çырлах. 
Малтан чĕррипе асăнтăмăр, халĕ пĕçернипе чÿклетпĕр. Каçар. Аминь!
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Эй, çутă чунлă Камал, тĕрĕс чунлă Кепе, ăшă чунлă Пÿлĕх, çирĕп 
чунлă Хăрпанпа Пихампар! Асла тухнă аякри ырăсемпе кĕçĕн картари 
ырăсем! Пÿлĕхçипе сыхчисем! Пирĕн кĕлле аслă Турă патне çитерĕр, пирĕн 
сăмаха тĕрĕс те юрăхлă ăнлантарса парăр.

Эй, килĕшÿпе пĕрлешÿ паракан аслă Турă! Эсĕ таса Тĕнчен ăслăлăх 
çутинче çугалнă, асап-хуйхă тĕттĕмлĕхне чĕрĕ чунсемшĕн сирсе янă, пирĕн 
халсăр чунăмăрсене пыл-палсемпе шерпетрен тутлăрах ĕмĕтпе ачашланă. 
Çавăншăн эпир чунтан савăнатпăр, тав туса асăнатпăр.

Эй, çÿллĕ Амату çинче тăракан аслă Турă! Эсĕ аслă ĕçсен çÿллĕ тÿпинче 
пурне те пĕлсе тăратăн, пирĕн тĕллине пĕлмесĕр пулнă айăпсене каçар- 
ма пултарăн, эпир каяс çулсене курса сăнатăн: пар пире аялалла пусăрăн- 
таракан ирĕксĕрлĕхрен пăрăнса иртмелли хăват, пар пире çăлăнăç çулĕпе 
малалла харăссăн чăмăртанса утмалăхне!

Çинçе вăхăтĕнчи учук кĕлли
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Хура халăхпа, хĕрĕ-хĕрарăмĕпе, ачи-пăчипе çак хура вăкăрпа асă- 
натпăр, тав тăватпăр Сана, Учук Турри. Çак уя акнă тыррăмăр-пуллă- 
мăра перекетне пар, чипер алла илсе анкартине кĕртме пар. Анкарти- 
не кÿртсен анкарти перекетне пар, çапнă кăш ăлăн, авăртнă çăнăхăн, 
илнĕ таварăн перекетне, ушлăхне пар. Выçса килекене тăрантарса яма, 
шăнса килекене ăшăтса яма пар. Ы йтакана парса ямаш кăн пар, Турă. 
Аминь!
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Аслă Турă, Турă Амăшĕ хăйсем умĕнче тăракансем хушшинче кирек 
хăçан та мухтавлă — кун парса, ăса кĕртсе, çул кăтартса, хÿтлĕхпе витсе 
пыраканĕсем вĕсем. Çĕр çинче, çĕр айĕнче, шыв çинче, шыв айĕнче, 
пĕлĕт çÿллĕшĕнче, пĕлĕт айĕнче тăракансем пурсăмăр та, выçăра, тутă- 
ра, çутăра, тĕттĕмре, сивĕре, шăрăхра чухне кирек хăçан та -  этем ывăлĕ- 
хĕрĕ ячĕпе çут тĕнчепе Турра тав тăвăпăр, ăна мухтаса чыслăпăр, вăл 
вĕрентсе каланисене ăша илме тăрăшăпăр.

Пирĕн чунсем Турра мухтаççĕ. Чыс та мухтав сире, аслă Турăпа Турă 
Амăшĕ!
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Эй, Турă, пĕр Турă, ан пăрах. Эсĕ хăвăн меслетÿпе пире тырă-пулă 
ÿстерсе пар. Уя тухсан уйра перекет пар; яла кĕрсен ялта перекет пар; 
йĕтеме кĕрсен йĕтемре перекет пар; кĕлете кĕрсен кĕлетре перекет пар. 
Пире хамăра та ырлăх-сывлăх пар.

Эй, Турă, çырлах, ан пăрах. Çавăншăн эпир Сана пĕтĕм халăхпа 
асăнса, хисеплесе вăкăр-сурăх пусса учук тăватпăр. Çичĕ тĕслĕ тыр- 
пулшăн асăнатпăр, витĕнетпĕр. Çырлаха хур, эй, Турă! Аминь, çыр- 
лах, ан пăрах.
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Вăкăрпа тав тăватпăр Сана, Учук, çырлах. Тырăшăн-пулăшăн, хура 
халăхшăн. Усалтан-тĕселтен, инкекрен-синкертен, çил-тăвăлтан, пăртан, 
вут-кăвартан -  пуринчен те хăтар, çырлах, Учук. Кепене калатпăр, Кепе 
Турра çитертĕр, çырлах. Ача-пăча айăп тунă пулсан, хамăр айăпа кĕнĕ 
пулсан пурне те çырлах, айăпа ан хур. Эпир Кепене калатпăр, Кепе Тур- 
ра çитертĕр, çырлах. Мĕнпур ырăсем, пурте кăмăллă пулăр, пире айăпа 
ан хурăр, айăпа юлнă пулсан та каçарăр. Пурте çырлахăр. Çырлах, Кепе, 
Кепе Турра çитертĕр.
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Эй, Турă, учукне те тăватпăр, учук пăрушĕ çырлахтăр. М ĕнпур ялпа 
асăнатпăр пĕр Турра. Çырлахтăр, çырлахтăр, çырлахтăр. Аш тутлă 
пултăр, Турра валемлĕ пултăр. Эй, пĕсмелле, учук пăрушне пĕçерме 
вут чĕртетĕп.

Çырлахтăр учук пăрушĕ Турра. Уяв тунă йĕркепе Турра сума сăватпăр. 
Пирĕн чăвашăн çырнă кĕнеке пулман. Асăнатпăр мĕнпур ялпа Турра, асă- 
натпăр, пуççапатпăр. Ăшă кăмăлпала, тутлă чĕлхепеле çамрăк-кĕрĕмсене 
уяв вылямашкăн.

Турра чун паратпăр. Турра чÿк паратпăр, учук пăрушĕ çырлахтăр. Хире 
тухнă йĕркепе Турра асăнатпăр. Тырă акнă йĕркепеле шăрт кас; тĕрен 
хăпарт.

Янавара -  хăват. Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пулма парăсăнччĕ. Тĕпĕ 
хăмăш пек пулинччĕ, тăрри чакан пек пулинччĕ. Усал çăмăртан, сивĕ 
пăрăнтан, усал çилĕнтен-тăвăлăнтан упрăсăнччĕ. Çырлахсамччĕ. Асăнатпăр 
Турра ял-йышпала Аврам йăлипе. Ватгинчен юлнă йăлапа çырлахтăр Турра 
учук пăрушĕ. Ял-йыш па асăнатпăр. Çырлахтăр, çырлахтăр ырă Турă учук 
пăттине.
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Турă, çырлах, çăва тухнă йĕркепе, акнă тырă курăннипе асăнса кĕлĕ 
тăватпăр. Учук ялпа, кÿршĕ-аршăпа асăнатпăр, ăшă кăмăлпа, тутлă чĕлхепе. 
Çырлах, Турă, аминь. Халĕ асăнатпăр выльăх чунĕпе. Унтан асăнатпăр 
алă валĕпе.

Эй, Турă, çăва тухсан ăшă çумăрна парăсăнччĕ. Сивĕ çумăрна ан 
кăтартчĕ. Хăвăн патшалăхна эс сыхласăнччĕ. Аминь. Çырлах.
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Шур-шур лаша пусап. Шур çинчен илсе килнĕ Хĕрлĕ çыра çыхап. 
Çак Хĕрлĕ çыр, эс ĕçле, пусава* шăвар! Аслати, эс ан çĕмĕр пăрупа, яла- 
йыша йывăрлăхна ан яр, канлĕ пурнăç кăтарт, патшалăха вăрăсенчен сых- 
ла, яла-йыш а инкек ан кÿрт! Çĕр хуçи Нухай, эс пурне те тытса тăр!
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Акă пирĕн аслă Салтаел мĕнпур ушкăнĕпе пуçтарăнса пăру пусса асă- 
нать. Хире акнă тыр-пула лайăх пулмалла ту, пăртан сыхла, аçа çапасран 
мĕнпур чĕр чуна сыхла. Ал вăйĕпе ÿксе пуççапап. Выльăх-чĕрлĕхе вăрă 
вăрласа каясран, тискер кайăк пусасран, чир-чĕртен, путса вилесрен, 
шалĕк** тăрне пуласран, тискер чир ересрен Эс упра, Эс сыхла, куншăн 
тайăлатпăр, пуççапатпăр. Çак Салтаелĕнче пурăнакан халăха вăрçă тухса 
халăха хырса каясран, ухмаха ерсе çапăнса вилесрен, ĕçсе вилесрен, шыва 
кайса шăнса вилесрен Эс сыхла, Эс упраса усра. Эп вĕреннĕ çын мар, 
урăх ним те пĕлместĕп, çак кĕллĕве çырлаха пар.

382

Амату çинче тăракан аслă Турă, сана хисеплесе хăпартнă Ю па умне 
чĕркуçленсе ларнă мĕнпур ĕненекенсене хуçăлми çирĕплĕхпе арканми 
чăтăмлăх парса тăратăн эсĕ. Йывăç Юпа хĕвел çутинче çуталса тăнине 
куракансем пурте килĕр, пуç тайса асăнăпăр. Ю па тавра тăрса, пĕрле 
шухăшласа тĕттĕм кунсене хăваласа яракан, çĕршыва упракан ырăлăха 
аса илĕпĕр, çĕртен-ш ы вран, çилтен-çулăмран ĕмĕр-ĕмĕрлĕх вăй-хал 
ыйтăпăр, Амату çинче выртансене, Сурăм таппинче выртансене, Ишлĕ 
Сăртĕнче выртансене, Чемен паттăра, Чура паттăра, Мамăш улăпа, Малĕм 
хуçана тата хамăрăн картари ырăсене пуç тайса асăнăпăр. Пирĕн апат- 
çимĕç сирĕн умра пултăр!
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Таса Турра учÿк тăватпăр авалхи йăлапа. Туррăм, ан пăрах, çырлах. 
Хире акнă тырă-пулăна сыхла, çырлах. Пĕр пĕрчĕ акнă вырăнне пин пĕрчĕ 
пар, тĕпне хăмăш пек, тăррине чакан пек пар, Туррăм, çырлах. Ватти- 
вĕттипе Сана асăнатпăр, Туррăм; уксаккипе, суккăррипе Сантан ыйтатпăр.

Сантан йăлăнатпăр, Туррăм, ан пăрах. Çумăр вăхăтĕнче сывлăм пар, 
çырлах, Турă. Хура халăх тайăлать Сана, тăватпăр-тытатпăр, тытнă çăнăх- 
кĕрперен перекетне пар, Туррăм, ан пăрах, çырлах. Ш ăнса килекене 
ăшăтса яма пар, выçса килекене тăрантарса яма пар; кĕсре хыççăн тиха 
ертме пар, ĕне хыççăн пăру ертме пар, сурăх хыççăн путек ертме пар, 
урай тулли путек пар, сакă тулли ача пар, çырлах. Сывлăхне-чĕрĕлĕхне 
пар, Туррăм, çырлах.

Вырăнлă кĕлĕ вырăна лартăр, айван кĕллĕме хапăл илтĕр, чÿк, çырлах.
Малтан чĕррипе кĕлтурăмăр, кайран пиçнипе кĕлтăватпăр, хура ха- 

лăхпа асăнатпăр, авалхи йăлапа таса учÿк çырлахтăр.

* Пусă, уй-хир.
** Шалча.



Çакă алă валли çитертĕр, Çÿлти Турра асăнатпăр, Эсĕ хирти тырă-пулла 
сыхиаса сир, çумăр вăхăтĕнче сывлăм пар, çырлах, Сана асăнатпăр, Турă. 
Хирти тырă-пулла çил-тăвăлтан, пăрлă çăмăртан та Эсĕ сыхла, Эсĕ упра, 
Турă. Çĕрти шăши-шăрчăкран та, хурт-кăпшанкăран та Эсĕ сыхла, Эсĕ упра, 
Турă. Ана çине пырсан ана çинче савăнма пар, анкартне кĕртсен анкартин- 
че савăнма пар, пÿлмене кĕртсен пÿлме перекетне пар, виçĕ валлĕрен пĕр 
вальне ĕçсе-çиме пар, икĕ валлĕне пÿлмене хума пар. Çула тухсан çулта 
савăнмашкăн пар, тайлăк усал кĕпертен те сыхласа Эсĕ упра, Турă.

Мĕнтен хăранă, унран сыхласа упра. Мĕнтен кĕлленĕ, ăна пар: кĕсре 
хыççăн тиха ертме пар, ĕне хыççăн пăру ертме пар, сурăх хыççăн путек 
ертме пар. Хире тухнă выльăха çиминчен ушлăхне патăр, ĕçнĕ шывĕнчен 
ушлăха-сывлăха перекетне патăр. Сивве шăнса килекене ăшăтса яма пар, 
выçса килекене тăрантарса яма пар, Турă, çырлах. Çÿлте Турă, çĕрте пат- 
ша, сывлăхне-кĕрлĕхне пар, Турăçăм-Пÿлĕхçĕм, ан пăрах. Хăна кирлине 
ху ил, усал айăп-чĕрĕп ан ту, пĕлекен пур, пĕлменни пур, чÿк, çырлах.

384

Çырлах, аминь, Турă. Учук тăватпăр. Чĕррипелен кĕлле тăратпăр, ăшă 
питпе, тутлă чĕлхепе кĕлле тăратпăр, хура халăхпа пуççапатпăр, йă- 
лăнатпăр. Çырлах, аминь. Çилтен-тăвăлтан сыхла, вутран-кăвартан сых- 
ла, усал çумăртан сыхла, ырлăх-сывлăх пар. Мĕн калаçса çылăха кĕтĕмĕр 
пулсан та каçар. Ют тĕнлĕ çынпа, сăхăллă çынпа калаçса çылăха кĕтĕмĕр 
пулсан та, юттине сир, хамăрăнне каçар, мĕн калаçса çылăха кĕтĕмĕр 
пулсан та айванлăхпа, çырлах.

Пусмалли пăрăва силлентернĕ чухне каланă.

Учук тăватпăр, çырлах. Аминь.
Пăру пуснă чухне каланă.
Çырлах, аминь, Турă. Учук тăватпăр, чĕррипелен кĕлле тăратпăр, хура 

халăхпа пуççапатпăр, ăшă питпе, тутлă чĕлхепе виç тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхшĕн 
чун татса, юн тăкса йăлăнатпăр, асăнатпăр, хура халăхпа пуççапатпăр. 
Кĕсре хыççăн тиха ертме пар, ĕне хыççăн пăру ертме пар, сурăх хыççăн 
путек ертме пар. Хура халăха ырлăх, сывлăх пар. Усал-тĕселтен, йывăрл- 
ăхран сыхла. Çырлах, аминь.

Така пуснă чухне каланă.
Çырлах, аминь, Турă, Паçăр чĕррипе кĕлле тăтăмăр, халь пиçнипе ас- 

ăнатпăр. Çич тĕслĕ тырă-пулăшăн тав тăватпăр, пуççапатпăр. Пĕр пĕрчĕ 
акса пин пĕрчĕ илме пар, тĕпне хăмăш пек, тăрне чакан пек, пĕрчĕшне 
пăрçа пек. Усал çăмăртан, пăртан, çил-тăвăлтан упра, сыхла, çырлах, 
аминь.

Така какайне пĕçернĕ чухне каланă.
Ал валлипе кĕлле тăратпăр, çитменнине çак ал валли çитертĕр, çыр- 

лах, аминь.
Алă валлине кĕлтунă чухне каланă.
Пĕсмелле, аминь, Турă, Турăран ырлăх ыйтатпăр. Килте-çуртра ырлăх 

пар, ача-пăча тĕлне те ырлăх пар, виç тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхне те ырлăх



пар. Çил-тăвăлтан та, Турă, сыхла, çичб тĕслĕ тырăшăн-пулăшăн. Халăх- 
па тытса чÿклетпĕр. Хура халăхшăн, тĕнчешĕн. Епле ĕмĕтленсе тăратпăр. 
Турă, Эс сыхла, аминь.

Учукра çĕр витĕр кăларнă чухне каланă.

385

Ухинкеле Чакăран пынă çынсем «Чакăри ырра» тесе хурсем пусса чÿк тунă, кĕлли 
çапла:

Хамăр çĕрти сĕт кÿлĕре выртакан аслă ырă, çырлах.
Хамăр çĕрти шерпетре выртакан çĕнĕ ырă, çырлах.
Тата нимĕр пĕçерсе, куç хывса хирте, Сальел кĕперри патĕнче каçхине çапла 

каласа чÿк тунă:

Сĕт кÿлĕре выртакан аслă ырă, шыв нимĕрпе чÿклетĕп, çырлах, каçар 
мана.

386

Тунă кĕллĕм кĕлле кĕтĕр, тунă кĕллĕм пехиллĕ пултăр, вырăнлă пултăр. 
Аçа-çиçĕмĕнчен, йывăр тăвăлтан, йывăр пăртан, тип шар килесрен, ки- 
лес инкексенчен, вăрри-хурахĕнчен аякка сир, курайман тăшманĕнчен 
аякка сир. Тунă кĕллĕм кĕлле кĕтĕр, тунă кĕллĕм пахаллă пултăр, чирсе- 
не ăша ан кĕрт, епле пулсан та хĕн-асап ан яр.
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Эй, пĕсмелле. Ырă Киремет, ан пăрахăр, çырлахăр. Утмăл çухрăм 
вăрман урлă, çитмĕл çухрăм çеçен хир урлă шурă лаша илсе килсе. Ана 
çичĕ уйăх утă, сĕлĕ çитерсе, мăнтăрлатса, хатĕрлесе. Паянхи кун сире 
хисеплесе, асăнса пусса пĕçеретпĕр. Эпир сире манмарăмăр. Ш урă лаша 
ашĕпе чÿклетпĕр. Сывлăх парăр пире пурне те. Кил-çурт тулли выльăх 
пулма, пÿрт тулли йыш пулма, çак вăрман пек аслă пулма. Пÿлме тулли 
тырă пулма. Ырлăх парăр, çырлахăр.

Эй, ырă аттесем, киреметсем, йышăнăр. Пилленипе çитрĕ пуль. Чÿк 
тума килнĕ халăха пурне те телей кÿрĕр пурнăçра. Аминь пултăр.

Учукра кĕлтунă чухне каланă.
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Эй, тăвансем , умра тăракан Ю па çине пăхса, ун умне тайăлса, ăна 
ĕненсе, хисеплесе, пуççапса чĕнсе калатпăр: эсĕ Тĕнче тĕнĕлĕ, эсĕ 
Арусен тĕкĕрĕ, эсĕ Ĕмĕрсен палли, çынсене çутă парасш ăн çĕкленсе 
ларнă.

Эй, юна чĕрĕлĕх, чуна шанăç, тăна манăçлăх паракан Юпа! Эсĕ чаплă 
та аслă. Санра вăрçăра çĕнтерекен, тăшмансене пĕтерекен, çĕршыва 
хÿтĕлекен улăпсене астутарса тăракан халăха пĕрлештерекен хăват пур. 
Асаттесемпе асаннесем, кăк аннесемпе кăк аттесене асла хурса, сума суса 
асăнар та мухтар!

Çутă хĕвел çутинчен çуталса тухнă пек, тăрă та таса шывран тасалса 
тухнă пек тăракан аслă Юпа, сан умăнта аслă Турра уйрăммăн мух-



татпăр, хамăр халăхăн пуç хунă ывăлĕ-хĕрне хисеплетпĕр. Ваттисене 
асăнса юрă юрлар!

-  Эй, пурнăç йывăçĕ, мухтавлă пул; Эй, сăваплă Юпа, тасамлă пул; 
Эй, çынсен мухтавĕ, шанăçĕ, илемĕ -  савăн! Эй, хăватлă Юпа, тăшман- 
сем çĕнтерейми хĕç-пăшалăмăр — мăнаçлă пул! Эй, пирĕн паттăр ватти- 
сен таса вырăнĕ -  савăн! Эпир сана мухтатпăр, сан умăнта пĕрлешсе 
тăратпăр, чунсене тасатма шухăш шухăшлатпăр.

389

Каяс çул ăнса пытăр, сĕтлĕ çулпа кайса çуллă çулпа килмелле пултăр. 
Тĕнчере çитмĕл те çичĕ тĕслĕ халăх, çитмĕл те çичĕ тĕн, çав тĕнсенчен 
пĕри пирĕн, çавăнпа эсĕ, Киремет, пур ĕçре те пире пулăшса тăр. Çыр- 
лах!

390

Çичĕ тĕслĕ тырă сапсан пĕвĕ хăмăш пек пултăр, пуçĕ чакан пек пултăр, 
пĕрчи пăрçа пек пултăр. Ураран ÿкерсен тĕм çине тĕм пултăр, сурат çине 
сурат пултăр, çĕмел çине çĕмел пултăр. Çичĕ тĕслĕ хуçалăх тыррине пай- 
ласан пĕр пайĕ шăнса килекене, выçса килекене тăрантса яма пултăр. 
Пĕр пайĕ суту-илÿ тума пултăр. Илес-тăвас таварĕн: сутаканĕн -  хакĕ 
пултăр, илнĕ чухне йÿн пултăр. Тепĕр пайĕ тăвана-пĕтене пуçтарса ĕçсе- 
çиме пултăр. Тепĕр пайĕ пÿлмере тăтăр, кивĕрен кивве çитсе пыма пулме 
тулли пултăр. Выльăх-чĕрлĕхне уя кăларсан çиес çимен тăрă пултăр. Еçес 
шывĕ тăрă пултăр. Выртас вырăнĕ тĕме пултăр, сурăхĕ хыççăн путек 
чуптăр, ĕне хыççăн пăру чуптăр. Тайлăк кĕперĕнтен, путлăх шывран эс 
сыхла, Турă. Выç кашкăр, выç упăнтан Эс сыхла, Турă. Тăвăлăнтан, сивĕ 
çумăрăнтан, шăрчăкăнтан Эс сыхла, Турă.
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Уй чÿкĕ ĕлĕкхи вăрçăччен тунăччĕ Çирĕклĕ çырмара. Вăкăр илсе пуснă халăхпа- 
лан, кĕрпе, çăмарта пуçтарнă. Уй чÿкĕпе çумăр чÿкĕ пĕрле ирттернĕ. Куçма аслашшĕ 
кĕлтунă:

Çырлах, Турă. Çÿлти çумăрна кăларса пар, çĕртен сывлăм кăларса пар, 
çилне чар, хĕвеле ан хĕрт, çынна хуйхă ан пар, çил-тăвăлтан, вутран- 
кăвартан сыхла, алама çумăртан, вăрçăран сыхла, инкекрен-синкекрен 
сыхла, хуйхă-суйхă ан пар.

Уй чÿкĕпе çумăр чÿкне пĕрле ирттернĕ чухнехи кĕлĕ.

Хурамал уй чÿкĕ
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Уй чÿкĕ тăвас тесе килĕрен укçа пухаççĕ. Çав укçапа хăш çул тына илеççĕ, хăш 
çул вăкăр илеççĕ; кăçал тына илчĕç. Çуллен тĕрлĕ асăнса чÿк тăваççĕ. Уй чÿкĕ тăвас 
тенĕ кун пурте килĕрен пашалу пĕçереççĕ. Кăнтăрла иртсен пурте кĕрпе, тăвар илсе 
çуллен чÿк тăвакан çĕре, хире пухăнаççĕ; унта хăшĕ сурăх таки е путекки илсе пы- 
раççĕ. Вĕсене хăшне «кăчăкă таки» тесе чÿк тăваççĕ тата хăшне Кепене, тата Кăрпана 
тесе пĕр така асăнчĕç. Такине силлентернĕ чух пурте çĕлĕкĕсене хул хушшине хĕсте- 
реççĕ, çийĕсене тумтир тăхăнаççĕ, вара çапла каласа асăнаççĕ:



Çырлах, Кăрпан, Сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, тав тăватпăр, пуççа- 
патпăр. Çĕре ан хăрт, тырра-пулла ан типĕт. Сана çул çаврăнăçĕпе, карта 
тĕспе, хура халăхпа асăнатпăр. Çырлах, Кăрпан, савса панине савса ил!

Таки çине шыв яраççĕ; таки еилленеен пурте капăртатса ÿксе пуççапаççĕ те вара 
пусса пĕçереççĕ. Пиçсессĕн каллех чÿклеççĕ. Тынине те çаплах асăнчĕç:

Çырлах, Пÿлĕхçĕ Амăш. Сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, тав тăватпăр, пу- 
ççапатпăр. Кирек мĕн те пулсан, çырлах, Пÿлĕхçĕ Амăш; сана çук чух 
асăнтăмăр-витĕнтĕмĕр, халĕ, пур чух, хура халăхпа кĕлтăватпăр. Çырлах, 
савса панине савса ил, кирек мĕн те пулсан.

Тынине асăниччен «Чĕлпĕр тытан» тесе .хур силлентереççĕ. Вара пурне те пĕçерсе 
пĕтерсен хурансене ĕречĕпе лартаççĕ те пурте тăрса чÿклĕççĕ; пĕр хуранне чÿклемес- 
серен ÿксе пуççапаççĕ. Унтан вара халăха курăк çине ларма хушаççĕ те какайне, пăттине- 
валеçсе параççĕ. Пурте: «Тунă чÿк-кĕлĕ вырăнлă пултăр» -  тесе таврăнаççĕ.

Эль кÿлли учукĕ
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... Хур хыççăн ĕнене силлентерсе пусаççĕ. Ĕне каçанĕ çине шыв янă чухне: «Эй, 
Эль кÿлли чÿк, çырлах! Хура халăхпа витĕнетпĕр, тÿлек çăмăрна пар, çăмăр çÿретме 
ĕне паратпăр», -  тесе ÿксе пуççапаççĕ.

Какай пиçсен какая пĕр-пĕр япала çине кăларса хураççĕ те шÿрпн çине кĕрпе 
ярса пăтă пĕçереççĕ. Пăтă пиçсессĕн хурансене катипех антарса лартаççĕ те хуранти 
пăтă çине какай хурса тухаççĕ. Çĕнĕ Макçăм вара халăха: «Эй, тăрăр, пăтă пиçнĕ, Эль 
кÿлли те ине* кĕтет, килĕр, кĕл тăвар», — тесе тăратать. Вара халăх тăрса чĕрессисе- 
не ĕретпе лартса тухать. Мал еннелле пăхса çынсем чĕрессисем патне чĕркуçлĕнсе 
лараççĕ. Виççĕн сулахай хул хушшине калпак хĕстерсе виçĕ хуран умне тăрса кĕлтăваççĕ. 
Çĕнĕ Макçăм текенни кĕлĕ пуçĕ вырăнне тăрать те ак çапла каласа кĕлтăвать:

— Эй, Эль кÿлли чÿк, çырлах! Хура халăхпа витĕнетпĕр, тÿлек çăмăр- 
на пар, акă çăмăр çÿретме ине паратпăр.

Эй, Эль кÿлли, Эль кÿлли амăшĕ. Сана шурă инепе, виçĕ хуран пăтăпа 
асăнатпăр, витĕнетпĕр. Тÿлек çăмăрна пар, акă Сана çăмăр çÿретме шурă 
ине паратпăр, савса паратпăр, савса ил, чÿк, çырлах, ан пăрах. Эсĕ çу- 
мăра сехмечĕ-сехмечĕпе** кăларса илсе çÿре, çĕре çăмăрсăр типĕтсе хăртса 
ан яр. Акнă тырра-пулла пăр кăларса ан çаптар. Çак инепе пăтта савса 
паратпăр, савса ил, çырлахах, çак пăтăпа, инепе çырлахах.

Эй, Эль кÿлли, Эль кÿлли амăшĕ, çу каçаччен çак виçĕ тĕслĕ выльăха 
тăранса каçма çимĕç пар. Виçĕ тĕслĕ выльăх пĕр вĕçĕ вакăра пултăр, тепĕр 
вĕçĕ картара пултăр. Çак выльăх-чĕрлĕхе уя тухсан эсĕ çăмăр парса кăларнă 
çимĕç çинче сарăлса çÿреме пар. Уй тултармалла ту. Хĕле кĕрсессĕн кар- 
та тултарма пар, чÿк, çырлах, ан пăрах. Эй, Эль кÿлли, Эль кÿлли амăшĕ, 
пĕр пĕрчĕ тырă аксассăн пин пĕрчĕ пулмалăхне патăр, хăмăлне хăмăш 
пек пар, пуçне турпас пек ту, тĕшшине пăрçа пек пар. Уйра мĕн пулнă 
тырă-пулă пеккине чипер пуçтарса кÿртме пар. Анкартне ĕскĕрт*** ту- 
сассăн ĕскĕрт перекетне пар, тата кăшăл тусассăн кăшăл перекетне пар. 
Çичĕ тĕслĕ тырра-пулла çичĕ кĕлетре тытма пар, панă çĕртен ан палăртăр,

* Ĕне.
** Сехечĕ-сехечĕпе.

*** Капан.



илнĕ çĕртен ан иксĕлтĕр. Çынна памалăх та, хамăра çимелĕх те, сут- 
малăх та пултăр. Выçса килекен çынна тăрантарса ямалла ту, сивве шăнса 
килекен çынна ăшăтса яма пар. Илес тавара йÿне илме пар, сутас тавара 
хакла сутма пар.

Эй, Эль кÿлли, çÿлтен те, çĕртен те татса пар; тырă пулмасăр хăварса 
выçă ан вĕлерсем. Инçе çула-йĕре тухсассăн ырра хирĕç ту, усала тÿртен 
ту. Пирĕн çак кĕллĕмĕр анчах, урăх нимĕн те пĕлместпĕр.

Эй, Эль кÿлли, Эль кÿлли амăшĕ, пире айван ывăл-хĕрĕ кĕллине виçĕ 
сăмахпа та пулин хапăл илсем. Аминь. Чÿк, çырлах, ан пăрах!

Питравкка (Питрекке) уявĕпе кĕлли
Çуллахи уяв-вăйăпа чÿксем Питрекке, Пĕтрекке (Питравкка) ятлă йăла- 

па вĕçленеççĕ. Ку вăл -  кил-йышна, ял-йышпа утçине, унтан ĕççине тухса 
каяс умĕн тунă юлашки чÿк. Пĕтрекке чÿкĕ ĕлĕк çĕртме уйăхĕн 29-мĕшĕнче 
иртнĕ, халĕ утă уйăхĕн 12-мĕшĕнче пулать. Ку вăхăта утă мĕнлине тĕрĕслесе 
тухнă, ушкăн-ушкăнпа улăх-çаран çулма вăхăт çитнĕ.

Пĕтрекке, Питравкка -  авалхи уяв. Унăн халĕ чÿк пĕлтерĕшĕ манăçа 
тухнă. XX ĕмĕр вĕçĕнче ăна «така пусса кукар яшки çимелли» уяв тата 
«вăйă пăрахмалли кун» тесе шутланă.

Пĕтрекке тени «пĕтре» (кăтра) е урăхла «çамрăк путек» тенинчен тухнă. 
Пĕтреккере çурхи такасене (пĕтреккесене), çăм кăтри иртмен такасене, 
пуснă.

Христос тĕнĕ ку уява таса Петĕрпе Павăл ячĕсемпе çыхăнтарнă.
Пĕтрекке чÿкĕн йĕрки ытти чÿксенчи пекех. Така тĕсĕ килмесен ăна 

шыв ярса силлентернĕ. Ăшĕ-чикĕнчен, пуçĕ-уринчен кукар яшки пĕçернĕ. Ăна 
тăвансемпе пĕрле çинĕ. «Така пуç яшкипе» уява вĕçленĕ.

Пĕтрекке йĕркисем Самар облаçĕнчи Шикун районĕнчи Патреккел ялĕн- 
че лайăх упранса юлнă. Чăваш Республикинчи Елчĕк енчи Çирĕклĕ Шăхалъ- 
те Пĕтреккене хăйне майлă ирттернĕ. Шăхальсем Пĕтрекке умĕн каçхинех 
урамсерен çăл натне тухса кăвайт чĕртнĕ, унта така пусса яшка пĕçернĕ. 
Ачасем Пĕтрекке кунĕнче ял тăрăх сĕрен пăрахнă чухнехи пекех çÿренĕ. Вĕсене 
ăшă пулсан та хулăн тумтир тăхăнма хушнă тата ял чиккинче çăмарта 
валеçсе панă. Ку вăл тыр-пул шултра та тулăх пуласса ĕмĕтленни пулнă. 
Яшсем вăйă пăрахнă, ваттисем ĕрет çаврăннă. Тепĕр кунне ваттисем хыт 
сухана, яш-кĕрĕм утта тухнă.

Малтанхи тстхăрсенче Пĕтрекке уявĕ пысăк уявах шутланнă. Унта Ака- 
туйриллех юрланă, ташланă, ут кустарнă, мала тухнисене парне панă.

Халĕ çак пĕлтерĕш çухалнă, анчах така пусса чÿк тăвас йĕрки упранса 
юлнă.

Пĕтрекке кĕлли
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Çырлаха пар, ырă Туррăмăр. Кăтра така парса чÿк тăватпăр. Сана асă- 
натпăр, витĕнетпĕр.

Кил-йышăмпа, тăвансемпе пĕрле çичĕ тĕслĕ выльăхран пĕрне Сан ятупа 
чÿке паратпăр. Çичĕ тĕслĕ тыр-пулăран виçĕ тĕсĕпе апат-çимĕç туса Сана 
чÿк тăватпăр. Çичĕ тĕслĕ сăра-шерпетпе ÿсен-тăраншăн чÿк тăватпăр.



Ырă Турă, савса панине савса ил. Ĕç ĕçлеме вăй-хал иар. Пĕртен пине 
çитер. Акни-лартнине пухса илмелле ту, упра, ан аркаттар. Хура халăха, 
айван ывăла-хĕре хапăл ту. Тырра-пулла тулăхне пар. Выльăх-чĕрлĕхне 
пар. Тăрăшни пулса пытăр, ĕмĕтленни çитсе пытăр.

Çырлах, Иминь!

Питравккара пăр çапасран каланă кĕлĕ
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Турă, Сана асăнатăп хура халăх вăйĕпе, çырлах! Хура халăх асăнать 
çичĕ тĕслĕ тыррипе, ачи-пăчипе, чÿк, çырлах! Ш ăрт-тĕрен кăларса пĕр 
пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илме пар, тĕпне хăмăш пек, пуçне патампаш пек 
пулма пар, чÿк, çырлах! Йывăр пăрăнтан, йывăр çумăрăнтан сыхласа тăр, 
чÿк, çырлах! Курас синкертен, пăртан-тăвăлтан, выçлăхран сыхласа вит- 
се тăр, чÿк, çырлах! Çийĕр ĕнтĕ, ачамсем, ырă чÿк-кĕлĕ хапăл илтĕр тытнă- 
тунине. Сыв пулăр, тăвансем, сывă пулăр! Ырă чÿк кĕлле хапăл илтĕр.

Хун чÿкĕ
Пурлăхлă, кил-йышлă, йĕркеллĕ пурăнса ирттернĕ кирек хăш кил хуçи 

хăй ĕмĕрĕнче пĕрре «хун чÿкĕ» ирттернĕ. Ăна тума хуçалăха нумай усă кÿнĕ 
чи ватă вылъăха — туртайми пулнă лашана е шăлĕсем катăлса пĕтнĕ 
ĕнене, вăкăра каçхине йĕтем çине илсе тухса пуснă. Унăн пуçне, урисене 
(чĕлпĕрпе, йĕвенпе, вĕренпе тирпейлĕ чĕркесе) пуснă вырăнтах алтса пы- 
тарнă. Тирне çемçетсе вăй киллине сарса е çакса хунă.

Чÿк ĕçкине хун таврашне, тачă тăван-хурăнташа чĕннĕ, унта ют çын- 
сем пыман. Тыр-пул, сĕт-турăх, аш-пăш, пахча çимĕç апачĕсене пур тĕрли 
те тулăх хатĕрленĕ. Уяв эрнене тăсăлма пултарнă.

Каçхине чÿкленине кура ку йăлана В.И.Михайлов «Обряды и обычаи чу- 
ваш» тĕпчевĕнче (1891) «каçхи чÿк» тенĕ.
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Тăвана, хурăнташа пухса авалхисен йĕркине тума вăхăт тухрĕ. Хамăра 
ура çине тăма пулăшнă лашамăр та _ватăлса çитрĕ, канлĕх ыйтать. Вăл 
пирĕншĕн хамăртан та хаклă пулчĕ. Ăна эпир хура çĕре пăрахма пулта- 
раймастпăр, Турра чÿклесе паратпăр.

Лаша вырăнне Турă пире лаша пачĕ, хĕр вырăнне Турă пире кин пачĕ. 
Ăру вырăнне ăру патăр. Эпир тăрăшнине тăхăмсем те тăрăшса туса пыччăр.

Пурне те кил-йышшăн, лайăхшăн, малашлăхшăн тăватпăр.

Каçхи чÿк
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Ырă Тур сулу çырлахтăр. Сана пĕтĕм кил-йышăмпа, ачам-пăчампа, 
ăшă кăмăлăмпа, тутлă чĕлхемпе асăнатăп, çуртри чуна пурне те ырлăх- 
сывлăх парăсăнччĕ. Çырлахтăр. Калăм пичĕкипе, ялăм-йышăмпа, пĕлĕш- 
тантăшпа ĕçсе-çиме парăсăнччĕ. Тутлăш -  Турра, йÿççĕш -  пире. Йÿçĕ 
ĕçсе тутлă калаçма парăсăнччĕ. Аминь! Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пу-



линччĕ, сутма хакне паринччĕ. Илме йÿнĕ пулинччĕ. Тĕпĕ хăмăш пек, 
тăрри чакан пек пулинччĕ! Ывăç туса ывăç перекетне паринччĕ. Ывăç 
туса, кĕлте туса кĕлте перекетне паринччĕ. Кĕлте туса-пухса, тĕм туса 
тĕм перекетне паринччĕ. Тĕм пăсса, çĕмел туса çĕмел перекетне паринччĕ. 
Çĕмел пăсса, урапа туса урапа перекетне паринччĕ. Урапа пăсса, капан 
туса капан перекетне паринччĕ. Капан пăсса, авăн хурса авăн перекетне 
паринччĕ. Авăн хурсан Турă вутĕнчен-кăварĕнчен сыхлинччĕ. Ĕçме-çиме 
хушинччĕ. Авăн пăсса, сарăм сарса сарăм перекетне паринччĕ. Сарăм туса, 
кăшăл туса кăшăл перекетне паринччĕ. Кăшăл пухса лав тиесен лав пе- 
рекетне паринччĕ. Лав тиесен, пÿлмене хурсан çич тĕслĕ тырăран тăватă 
валлине пÿлмене хума, виçĕ валлине сутма парăсăнччĕ. Сутма хакне, илме 
йÿнне парăсăнччĕ. Ашлăхне-тутлăхне, перекетне парăсăнччĕ. Аминь!

Турра асăнатпăр калăм пичкипеле. Çичĕ тĕслĕ выльăхăм-чĕрлĕхĕм пĕр 
вĕçĕ шывра, тепĕр вĕçĕ картара пулинччĕ. Тăнă çĕре тĕмĕ пулинччĕ. 
Выртнă çĕре мамăк пулинччĕ, тĕпелелле кин паринччĕ, алăк патне кĕрÿ 
паринччĕ... Пурне те кил-йышшăн тăватпăр...



ХĔЛЕ КĔНĔ ЙĔРКЕПЕ КАЛАКАН 
КĔЛĔСЕМ

Хĕле кĕнĕ йĕркепе кĕрхи тата хĕллехи йăласене тунă. Кĕрхи хĕрÿ' ĕçсем 
хресненшĕн çур аки пекех канăçсăр иртнĕ. Ларса канма та вăхăт тупăн- 
ман. Анчах этем пачах канмасăр, каллĕ-маллĕ шухăшласа пăхмасăр ĕçлеме 
пултарайман. Еçпе кану йĕркине кĕвĕлесе тăма ĕç çи тапхăрĕнче çирĕп- 
леннĕ йăласем пулăшса пынă. Еç пуçланă е вĕçленĕ чухне каланă кĕлĕсем, 
пĕчĕк тăхтав-уявсем вăй-хал пухма хистенĕ. Вăхăт-вăхăт пысăкрах уяв- 
сем те пулса иртнĕ. Авăн вучахне чĕртни, кивĕ тырра çĕнетни, ваттисене 
асăнса атан апачĕпе кĕр сăри ĕçкине ирттерни канса илме май панă.

Кĕр сăри хыççăн хĕллехи йăласем пуçланнă. Кунта ĕретрен хаваслăх, йывăр 
ĕçсенчен ирĕклĕ кунсемпе каçсем -  улахсемпе лармасем, Сурхурипе Нарту- 
кан, Вирĕмпе Вĕтке, кĕпшинккепе хĕр сăри. Яш-кĕрĕм вăрман кăларнă, хĕр 
упраç ал ĕçĕ тума васканă. Сивĕ кунсем иртсе кайнине, çур çитнине çăвар- 
ни пĕлтернĕ.

КĔРХИ КУНСЕНЧИ КĔЛĔСЕМ
Хĕвел хĕл еннелле сулăнсан кун кĕскелме пуçлатъ те, авăн (сентябръ) уйăхĕн 

21-мĕшĕнче юр пĕрчисем курăнса каяççĕ. Ку вăхăта тĕш тырăсене пухса 
пĕтернĕ: çу вĕçĕнчех кĕр тыррисене çĕмел-капана хывнă, сĕлĕ-урпа хирĕсене 
тасатнă, кантăр пулса çитнĕ, пахчари çимĕçсем çын пырасса кĕтеççĕ. Çак 
вăхăтра уяв, халăхпа пĕрлехи кĕлĕ тума вăхăт çук. Тырă-пулă тĕрлĕрен 
тата кашни çулах пĕр вăхăтра пиçсе çитмест. Çанталăк та пĕр килмест. 
Çавăнпа ĕççи пуçланнипе вĕçленнине кашни ял-йыш, çĕр пĕрлĕхĕ хăйне хар- 
кам палăртнă. Ку тапхăрти тĕп кĕлĕсем -  ĕç кĕллисем. Халăхпа пĕрле 
тата пăрăнми палăртмаллисем сахал. Вĕсем -  кивĕ тырра çĕнетни (е çĕнĕ 
тырра киветни), авăн вучахне чĕртни, атан сăрипе кĕрхи юпа ĕçĕсем.

Пĕтĕмĕшле илсен, кĕрхи ĕç вăхăчĕ йăла-йĕрке енчен пушă тăман. Пал- 
лах, вĕсене ватă çынсем тытса пынă. Кĕрхи авалхи йăласенчен çаксене пĕлни 
аван: авăн уйăхĕн варринче Çиме уявĕ иртет. Вăл куна йăвача-икерчĕ пĕ- 
çернĕ, ĕçри ача-пăчапа яш-кĕрĕме тутлă çимĕçпе, шерпет-сăрапа сăйланă 
(виръялсем Çиме уявне кĕрхи Çимĕк пек ăнланнă).

Чÿк уйăхĕн пĕрремĕш эрнинче авăн ĕçне мĕнле те пулин вĕçлеме тăрăшнă, 
ун хыççăн тÿрех пĕр эрнелĕх яш-кĕрĕм Вирĕмне пуçланă. Кĕр сăри патне 
пырса тухнă. Чÿк уйăхĕн 21-27-мĕш кунĕсене- чăнласа хĕл ларнине палăрт- 
са -  хĕллĕх эрни тесе каланă, ун чухне пур çĕрте те улахсемпе лармасем 
пуçланнă. Раштав пуçламăшĕнче, Якурирен шутласа, вĕтке-аппаланчăк вăхăчĕ



(Д. Месарош каларăшле «шуйттан эрни») тапраннă. Çуллахи Микуна аса 
илсе Хĕллехи Микунă ирттернĕ.

Православипе ытти тĕн йĕркисем те çав паллă вăхăтсене (вĕсем пурте 
çут çанталăк календарĕпе çыхăннă) сиктерсе хăварайман, ячĕсене авалхи 
майлах парса хăварнă: Симеон Столпник кунĕ, Филипп апостол кунĕ, таса 
Якур кунĕ, Николай тĕлĕнтермĕш кунĕ тата ытти тесе каланă. Юр ÿкнĕ 
Шуçан кунĕ Пукрав (Покров) нулса тăнă.

Тыр-пулпа выльăх-чĕрлĕхе пухса хĕл каçма вырнаçтарнă хыççăн хресчен 
тăршшĕпех пăтăсем, нимĕрсем, чÿксем, кĕлĕсем ирттернĕ. Вăл шута авăн 
пăтти, картиш пăтти, хĕрт-сурт пăтти, шыв нимĕрĕ, атан сăрипе кĕрхи 
çурта кунĕ, юпа чÿкĕ, хăр чÿкĕ (халăхра хурт чÿкĕ тенипе пĕрлешсе кайнă), 
кĕр сăри (сăра чÿкĕ е чÿклеме) тата ыттисем кĕреççĕ.

Кивĕ тырра çĕнетни
Кĕрхи ушкăнлă йăласенчен паллăраххи -  кивĕ тырра çĕнетни (тепĕр 

чухне «çĕнĕ тырра киветни» теççĕ).
Ăна çĕнĕ тырă кĕрпипе çăнăхĕнчен пĕçернĕ пăтăпа, йăвапа, çÿхÿпе, хăпар- 

тупа, юсманна, пашалупа, çăкăрпа ирттереççĕ. Вĕсене виççĕ, тăххăр, вун пиллĕк 
таранах пĕçереççĕ.

Киввине çĕнетнĕ, çĕннине киветнĕ хыççăн кăна çĕнĕ тырра авăртма, çиме, 
сутма, управлăх хума юранă.

Кĕлĕ каланă чухне пĕрремĕш çăкăра Аслă Турă, иккĕмĕшне Турă Амăшĕ, 
виççĕмĕшне Пÿлĕх ячĕпе каснă. Ытти турă-ырăсене урăх çимĕçсем, усал- 
хаярсене юсман-йăвача тивнĕ.

Кĕлĕ сăмахĕсем кăштах улшăнса пынă. Ытларах чухне çут çанталăка 
лайăх тыр-пулшăн тав тунă, япăх пулсан ÿпкелесе те каланă.

Çĕнĕ тырра киветни пĕчĕк чÿк шутланатъ. Унăн т ĕллевĕ- тырра шута 
илесси, пĕрле ĕçлекенсене канма май парса тав тăвасси.
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Аминь, çырлах, çĕнĕ тырă пăттипе чÿклетĕп, пуççапатăп, ачам-пăчам- 
па, кил-йышăмпа асăнатăп, витĕнетĕп, тав тăватăп, киле таврăнсан килте 
пар сывлăхне, уя тухсан уйра пар сывлăхне, анкарти тулли капанне пар, 
йĕтем тулли кăшăлне; вутĕнчен-кăварĕнчен, курайман тăшманĕнчен сых- 
ла, хăтар; çĕнĕ тырă пăттипе чÿклерĕм, çырлах.

Асăнса пĕтерсен сăрланă пашалу хĕррине касса илет те: «Мĕнпур инкек-синкек 
илессисем çак пашалу сăмсипе юхса кайччăр», -  тесе юхан шыва пăрахать.
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Çичĕ тĕслĕ тырă-пулă йĕркипе кĕлтăватпăр сана, çакă тырра пере- 
кетлĕ ту, тавах, пулăш пире.
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Пурне те хатĕрлесе çитерсен хай арăм майĕпе пĕр пĕчĕк чашăк çине пăттиие анта- 
рать тата чашăк хĕррине пашалу, виç юсман хурать, вара арçынни кив сăхман тăхăнать, 
сылтăм хул айне çĕлĕк хĕстерет те хай пăтă чашăкне илсе чÿклеме тухса каять. Вăл алăк 
умне тухать те мал еннелле тăрса çак кĕлĕсене каласа кĕлтума пуçлать:



Эй, Турă, çичĕ тĕслĕ тырра-иулла чипер алла илтĕмĕр, çак çĕнĕ тырă- 
пулăран пĕçернĕ пăтă-юсманпа, çемçе чĕлхе-çăварпа Сана кĕлтăватпăр. 
Пÿлмене кĕнине пÿлмере перекетне пар, авăртнă кĕрпине-çăнăхне, пĕ- 
çернĕ çăкăра перекетне пар, илсе ан иксĕлтĕр, парса ан палăртăр, çите- 
кеннине перекетне пар, çитменнине çитерсе иар, ачам-пăчампа, килĕм- 
ăш-чиккĕмпе тайăлатăп, Чÿк, çырлах.
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Эй, пĕсмелле! Тур çырлах, Тур, ан пăрах! Сана витĕнетпĕр, Санран 
ыйтатпăр ачам-пăчампала, выльăх-чĕрлĕхĕме сывлăх пар тата, Турă, ки- 
лес çул ĕçмелĕх-çимелĕх пар; анкартине кĕрсен туп-тулли тырă пар; кар- 
тана кĕрсен курса савăнмалăх туп-тулли выльăх пар; килекен-каякан çынна 
çăкăр касмалăх, Турă, пар; усалтан, хаяртан хăтар, Турă, вăрăран, вут- 
ран-шывран пур йышпала çăл, Турă! чÿк, çырлах!
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Çĕнĕ тырра чуклеме тăхăр хăпарту пĕçереççĕ. Малтан пĕр хăпартăва Турра чÿклеççĕ. 
Ана алăк умне илсе тухаççĕ те ак çапла калаççĕ:

Эй, пĕсмĕлле! Тав тăватăп, пуççапатăп, Турă, çырлах, Сана çĕнĕ хăпар- 
тупа асăнатăп, витĕнетĕп, çырлах, Турă. Çак эсĕ панă тивлетпе асăнатăп, 
ÿлĕмрен те тырра тăррине чакан пек пар, тĕпне хăмăш пек пар, пуç 
çумне пуç хуш, шăл çумне шăл хуш, пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илмелле 
пар, перекетне пар, иксĕлми тивлетне пар, выçса килекене тăрантарса 
ямалăхне пар, сивĕре шăнса килекене ăшăтса ямалăхне пар, пирĕн ай- 
ван кĕллĕмĕрсене хапăл ил.

Пуççапаççĕ. Иккĕмĕш хăпартăва Турă амăшне чÿклеççĕ. Ăна та çак сăмахсенех ка- 
лаççĕ. Виççĕмĕш хăпартупа Пÿлĕхçе чÿклеççĕ.

Çырлах, ырă Пÿлĕхçĕ! Пур тĕлтен те эсĕ усра, сыхла, çилтен-тăвăлтан 
та сыхла, усал çумăрĕнчен-пăрĕнчен те сыхла, çырлах, сана ăшă хăпар- 
тупа асăнатăп. Ман айван кĕллĕме хапăл ил, çырлах'

Уксе пуççапаççĕ. Тăваттăмĕш хăпартупа -  Пÿлĕхçĕ Амăшне. Ăна та çак сăмахсенех 
калаççĕ. Пиллĕкĕмĕш хăпартупа Хĕвеле авантарах пăхтăр тесе чÿклеççĕ.

Çырлах, ырă Хĕвел, сана асăнатăп, витĕнетĕп ăшă хăпартупа, эсĕ те 
тырра-пулла çапла ăшă питÿпе ăшăтса ÿстер, вăхăтра чипер алла илмелле 
ту, çырлах.

Пуççапаççĕ. Улттăмĕш хăпартăва -  Хĕвел амăшне, çиччĕмĕшне çĕре чÿклеççĕ:

Çырлах, ырă Çĕр, сана асăнатăп, витĕнетĕп. Эс те тăррине чакан пек 
ту, тĕпне хăмăш пек ту, пуç çумне пуç хуш, çырлах.

Пуççапаççĕ. Саккăрмĕш хăпартăва Çĕр амăшне чÿклеççĕ. Ăна та çак сăмахсене 
калаççĕ. Тăххăрмĕш хăпартăва Çĕр хаярне параççĕ.

Çырлах, Çĕр хаярĕ, сана асăнатăп, витĕнетĕп, эс ан кÿрен, ан сăхлан, 
чипер алла илмелле ту, çырлах.

Çĕн тырра пăтă чÿклеççĕ. Ăна та тăхăр хуран тăваççĕ. Вĕсене те çаплах, хăпарту 
пекех, малтан Турра, иккĕмĕшне -  Тур Амăшне, виççĕмĕшне -  Пÿлĕхçе, тăваттăмĕш- 
не -  Пÿлĕхçĕ Амăшне, пиллĕкĕмĕшне -  Хĕвеле, улттăмĕшне -  Хĕвел амăшне, çиччĕ- 
мĕшне -  Çĕре, саккăрмĕшне -  Çĕр амăшне, тăххăрмĕшне -  Çĕр хаярне параççĕ.
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Эй, пĕсмĕлле, Турă, ан пăрах. Турра асăнатпăр ăшă кăмăлăмăрпа, тутлă 
чĕлхемĕрпе. Çÿлти Турă, çĕрти патша, çĕнĕ тырă йĕркипе сана асăнатпăр. 
Тайăнатпăр, пуççапатпăр, ăшă кăмăлпа, тутлă чĕлхемпе Сана йăлăнатпăр, 
шăрт кас, тимĕр умĕнче, суха тимĕр умĕнче тĕрен хăпарт. Янавара -  
хăват. Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пулма пулăсăнччĕ. Тĕпĕ хăмăш пек пу- 
линччĕ, тăрри кучан пек пулинччĕ; ывăç туса ывăç перекетне паринччĕ. 
Ывăç пулса, кĕлте туса кĕлте перекетне паринччĕ. Тĕм туса, тĕмĕ пăсса 
çĕмел тума перекетне паринччĕ, çĕмел пăсса, урапа тиесе урапа пере- 
кетне паринччĕ. Урапа пăсса, капан туса капан перекетне паринччĕ. Ка- 
пан пăсса, сарăм сарса сарăм перекетне паринччĕ. Сарăм сарса, кăшăл 
пухса кăшăл перекетне паринччĕ. Çичĕ тĕслĕ тыррăма çичĕ кĕлете хума 
паринччĕ. Виçĕ валлине сутма, тăват валлине пÿлмене хума паринччĕ. Сутма 
хакне, илме йÿнне парăсăнччĕ. Ш ăнса килекене ăшăтма, выçса килекене 
тăрантма парăсăнччĕ. Кÿршĕм-аршăмпа, хурăнташ-арăмпа ĕçсе çиме 
парăсăнччĕ. Аминь. Çичĕ тĕслĕ выльăхăм-чĕрлĕхĕм пĕр вĕçĕ шывра, тепĕр 
вĕçĕ картара пулинччĕ. Выртнă çĕр мамăк пулинччĕ, тăнă çĕр тĕмĕ пу- 
линччĕ, урай тулли путек-пăру пулинччĕ, сак çи тулли ача-пăча пулинччĕ. 
Тĕпелелле -  кин, алăк патнелле -  кĕрÿ паринччĕ, алăк^ патне пăхсан 
тĕпелти вăтантăрччĕ. Йÿçĕш пире, тутли Турра пултăрччĕ. Йÿçĕ ĕçсе тутлă 
калаçмалла пулинччĕ. Хурăнташ-арăмпа, кÿршĕ-аршăмпа, пĕлен тантăш- 
па ĕçсе-çиме паринччĕ. Турă, Сантан ыйтап: ырлăх-сывлăх парăсăнччĕ. 
Аминь. Çырлахтăр.

Хуçа арăмĕпе сывпуллашнă чух çапла калаççĕ:

Пире хисеп тунăшăн сана Турă хисеплетĕр. Яшку-çăкăрупа ватăлăр, 
пире ĕçсе-çимелли пултăр. Пире хисепленĕшĕн сана ачусем те çаплах хи- 
сеплеччĕр.
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Çырлах, Турă! Сана çĕнĕ хăпартупа асăнатăп, витĕнетĕп. Перекетне 
пар! Иксĕлми тивлетне пар! Кивĕ çине çĕнĕ хывмалла пултăр. Выçса ки- 
лекене тăрантармалăхне пар! Ш ăнса килекене ăшăтса ямалăхне пар! Панă 
çĕре ан палăрт, илнĕ çĕре ан иксĕлт. Перекетлĕхне пар, Турă! Тутлăхне 
пар! Аминь, çырлах!

Тепĕр çăкăрне çапла калăсах Турă Амăшне чÿкленĕ, унтан Пÿлĕхçе, Пÿлĕхçĕ Амăш- 
не т.ыт.те. Турра чÿкленĕ чухне малтанхи çăкăра тăхăр татăк туса алăпа хуçнă, çĕçĕпе 
касман. Унтан сĕтел хушшине ларса çинĕ.
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Кăçал тыр-пул япăх пулчĕ, чăтса ирттерме хăват парăр! Çутă тĕнче, 
шурă тĕнче, кăвак хуппи, ырă хăрпан, хăрăк турат пек хăртса ан пăрахăр! 
Хĕвел ашшĕ, хĕвел амăшĕ, хĕвел хаярĕ, хĕвел инкекĕ, хĕвел синкерĕ, 
хĕвел çулăмĕпе тырра-пулла хĕртсе-хăртса ан пăрахăр! Çил ашшĕ, çил 
амăшĕ, ырă çил, çил хаярĕ, çил синкерĕ, çилĕ алăк айĕнче тăраканни, 
усал çиле кăларса ан ярăр! Хăвал уçлан, чĕлпĕр тытан, арăс тытан, упкăс 
тытан, тырă-пулă çуратакан Турă, тырă-пулă çуратакан Пÿлĕхçĕ, тырă- 
пулă çуратакан Ама, тырă-пулă тăваççи, тырă-пулă тытаççи, тырă-пулă



тăхтаççи, тырă-пулă кĕтнеççи, тырă-пулă нихĕçĕ, тырă-пулă хăнаççи, хура 
халăха ан пăрахăр. Выльăх-чĕрлĕх çуратакан Турă, выльăх-чĕрлĕх çуратакан 
Пÿлĕхçĕ, выльăх-чĕрлĕх çуратакан Ама, выльăх-чĕрлĕх тăваççи, выльăх- 
чĕрлĕх тытаççи, выльăх-чĕрлĕх тăхтаççи, выльăх-чĕрлĕх кĕтнеççи, выльăх- 
чĕрлĕх нихĕçĕ, выльăх-чĕрлĕх хăнаççи, чĕрлĕхе упрама парăр! Ывăл-хĕр 
çуратакан Турă, ывăл-хĕр çуратакан Пÿлĕхçĕ, ывăл-хĕр çуратакан Ама, ывăл- 
хĕр тăваççи, ывăл-хĕр тытаççи, ывăл-хĕр тăхтаççи, ывăл-хĕр кĕтнеççи, ывăл- 
хĕр нихĕçĕ, ывăл-хĕр хăнаççи, кил-йыша тĕрĕс-тĕкел пурăнма парăр!

406
Виçĕ пайĕнчен пĕр пайне ĕçме-çиме пар, ик пайне пуçтарса хума пар. 

Кая юлчĕ пуль, Турă, каçар! Пихампар, эсĕ кайăк-хуçана ан яр, кайăк- 
ран-хуçаран хăтарса пыр, сыхла. Эпир, айван ывăл-хĕрĕ, юмăç-курмăш 
каларăшĕпе тасаран чÿклетпĕр. Карманта мул тытма пар. Картана кĕрсен, 
карта Турри сыхласа тăтăр. Чикекентен-касакантан эсĕ сыхласа упрăсăнччĕ. 
Кил-çурт пуçĕ пулма пар.

407

Вырăс Турă! Çырлах, ан пăрах! Турă Амăшĕ! Çырлах, ан пăрах! Пÿлĕхçĕ 
Турă! Çырлах, ан пăрах! Турă Микула! Çырлах, ан пăрах!

408

Ку çăкăра перекетлб ту, хăярпа çисен те ан иксĕлтĕр, перекетлĕ пултăр. 
Сана, Хĕрт-сурта асăнса çиетпĕр.

409

Аминь. Çырлахтăр, Турă. Акана тухнă йĕркепе асăнатăп Турра ака пăтти- 
пе. Турра асăнатăп ăшă кăмăлпа, тутлă чĕлхемпе. Эй, Турă, парăсăн ыйт- 
нине -  пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ парăсăн, шăрт кас, тĕрен хăпарт, яна- 
вара -  хăват. Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пулма пар. Тĕпĕ хăмăш пек пу- 
линччĕ, тăрри чакан пек пулинччĕ, Турра валемлĕ пулинччĕ эп асăнни. 
Усал çăмăртан, сивĕ пăрăнтан, усал çил-тăвăлтан, асăнатăп сана, Турă, 
йăлăнатăп. Чĕлхесĕр янаварăма, вăйăм-хăватăма парăсинччĕ, çу пек çуланса 
çÿринччĕ. Ырлăх-сывлăх парăсинччĕ. Аминь Турра. Çырлахтăр. Çак çăкăр 
пек, çак çăмарта пек тыррăм-пуллăма тутлăхне, перекетне паринччб. Çак 
çăмарта пек тутă пулинччб. Аминь. Çырлахтăр Турра ака пăтти. Çырлахтăр 
ака пăтги. Ырă ака пăтги выльăхăма-чбрлбхбме, тыррăма-пуллăма перекет- 
не патăр, çырлахтăр. Ака пăтти, хаярăнтан, усалăнтан-тĕселĕнтен, синке- 
рĕнтен-сехметĕнтен, усал çăмăрăнтан, сивĕ пăрăнтан, усал тăвăлăнтан 
упрăсăнччĕ, сыхлăсăнччĕ. Ырă хаярĕ, пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пулма 
парăсăнччĕ. Ăшăлăхне, тутлăхне, перекетне парăсăнччĕ. Çапас патакăнтан, 
чикес çĕççĕнтен, путкас кĕперĕнтен çырлахтăр. Ырă хаярĕ, тытни-туни çыр- 
лахтăр. Ака пăтти, ырă хаярĕ хĕн-асапне ан патăр. Ачам-пăчампа, çуртри 
çемьепе асăнатăп сана, аминь. Çырлахтăр. Ырă хаярб, ака пăтти çырлахтăр. 
Çырлахтăр. Çырлахтăр, хаярне тытни-туни валемлб пултăр. Çырлахтăр ырă 
чÿк, тытни-туни çырлахтăр. Аминь. Ырă ака пăтти. Эй, Турă, çырлахтăр. 
Ман тыррăм-пуллăм тбпĕ хăмăш пек, тăрри чакан пек пулинччб. Аминь.



Авăн чĕртни
Йĕпе-сапа çул тыр-пула авăнра типĕтмесĕр çапса илме май килмен. Авăн 

ĕçне пăхса тăрасси пысăк тимлĕх ыйтать, мĕншĕн тесен вут-кăвар тухса 
пĕтĕм сурат-капана, йĕтеме-кĕлете пĕтерсе хума пултарать. Çакна асра 
тытса, авăн тытса, авăн вучахне чĕртнĕ чухне пурте пĕрле пухăнса авăн 
кĕллисем итленĕ. Тĕрĕссипе, çакă вăл пушартан упранмалли йĕркесене пур- 
не те тепре хытă аса илтерни пулнă. Авăн пĕтсен тав туса кĕлĕ каланă.

410

Турă, çырлах! Ырă Вут ама! Ырă вырăнта ларса тăрăсăринччĕ. Мăн 
капана пăсса авăна хутăмăр, авăн перекетне парăсăринччĕ. Авăн ăшне 
вут хутăмăр: вутран-кăвартан, сиксе ÿкес хĕмĕнчен витсе сыхласа 
тăрăсинччĕ. Ырă Вут ама! Пирĕн ĕçĕмĕре эсĕ упраса, сыхласа тăрсамччĕ!

Типме хунă çĕртен илнĕ пĕрремĕш кĕлтене ашăм юпи тăрне лартнă — ку вăл авăн 
кĕтÿçĕ валли панă парне шутланнă. Çак сăмахсене каланă:

-  Умран та сыхла, хыçран та сыхла! Вутĕнчен-кăварĕнчен эпир сых- 
лаймастпăр, эс сыхла! Усала-тĕселе сирсе яр!

Авăн кĕлтн çакнă чух каланă кĕлĕ

411

Авăн пĕтерсен йĕтем юпи çине кĕлте çакни анкартие хĕсĕре хăварманнине пĕлте- 
рет. Ăна çакнă чухне çапла калаççе:

Эй, перекет Турри! Сана асăнса çакнă кĕлтене анкартине, йĕтем юпине 
тăлăха, хĕсĕре ан хăвар. Перекетлĕ ту. Эй, Турă, çырлах, Сана авăн пĕтернĕ 
йăлапа асăнатпăр, кăçал пĕр капан çапрăмăр, килес çул виççĕ çапма 
пар, халăхпа пĕрле пĕтерме пар, халăх хушшинче, ял варринче, уй тÿпин- 
че пур хурăнташ -хăмăрпа, кÿрш ĕ-арш ăпа, ял-йы ш па, ачам-пăчампа 
хĕпĕртесе, савăнса чĕкеç пек чĕвĕлтетсе пурăнма пар.

Авăн пăттн (яшки, сăри)
Авăн ĕçне пĕтерсен тăррине кĕлте çакса хăварнă, вара йывăр вăхăтра вăй 

хурса тăрăшнă çынсене пурне те хăналаса тав тунă. Ку йăлана авăн пăтти, 
авăн сăри, авăн яшки тенĕ. Авăн пăттине ирттерме така е пăру пуснă. Чух- 
ăнраххисем автан пуснипех çырлахнă та уявне «автан яшки» тесе каланă.

Авăн кĕллине малтан авăн юпи (ут аштаракан юпа) умĕнче пĕр алла 
çĕнĕ тырă пăтти, тепĕр алла çĕнĕ тырă çăкăрĕ е çÿхĕвĕ тытса авăн вучĕ 
çуннă чухне каланă. Кайран пÿртре уявланă.

412

Эй, пĕсмĕлле, çырлах, асăнатпăр, витĕнетпĕр, тав тăватпăр, пуççапатпăр. 
Картлă-кĕртлĕ пашалу, кукăр-макăр хуран кукли! Килти килте ĕрчетĕр, 
хирти хирте ĕрчетĕр. Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илмелле пултăр, тăрри 
чакан пек, хăмăлĕ хăмăш пек пултăр. Пĕр пуç выльăхран çĕр пуç выльăх- 
чĕрлĕх пултăр; пĕр вĕçĕ картара, тепĕр вĕçĕ шывра пултăр. Айван ашак 
чĕлхине каçар. Вут-кăвартан упра. Чÿк, çырлах, аминь!



413

Эй, пĕсмĕлле! Авăн кĕтнеççи, çырлах! Уя тухсан уйра перекет пар; 
итеме кĕрсен итем перекетне, кăшăл перекетне пар; киле кĕрсен кил 
перекетне пар; кĕлете кĕрсен кĕлет перекетне пар! Ачам-пăчампа, выльăх- 
чĕрлĕхпе сывлăх-ырлăх пар! Мул çумне мул хуш; çурт çумне çуллен çур 
пилĕк хушма акмалăхне пар! Хăмăш пек тÿпине пар! Тăррине çăмарта 
пек тутлăхне пар! Аминь, чÿк, çырлаха пар!

414

Эй, Турă! Халĕ ĕнтĕ пире çура тухнăранпа хĕле кĕриччен мĕнпур ыр- 
лăха пуçтарса кĕлете кÿртме пулăшрăн. Тав тăватпăр Сана, Туррăмăр; тата 
малалла пÿлмери тырă-пулăсене ху пиллесе тухăçлă ту.

Автан яш ки çинĕ чухне каланă.

415

Авăн яш ки çинĕ. Сăра курки панă чухне çапла каланă:

Алă-уру çăмăл пултăр, тепĕр çулĕнче те авăн çапма Турă пÿртĕр.

416

Çĕрти валь, Çÿлти валь, Хĕвел Ашшĕ, Хĕвел Амăшĕ, Эсир пĕçерсе 
панă тыр-пул перекетне, ушлăхне парăр. Сирĕн пая çакă йĕтем юпи çине 
çакатăп, ырлăхне, канлĕхне парăр. Мĕнле те пулсан, Турă, çырлах, Мăн 
Турă Ашшĕ, Мăн Турă Амăшĕ, ырлăхне парăр.

Кĕрхи çурта кунĕ
417

Аслă атте, аслă апай, атте, апай, ылăм-хĕрĕм, пиччем, шăллăм, акай- 
сем, йăмăксем, хурăнташ-вăрлăх, кÿрĕш-кÿп, ял-йыш , пĕлĕш-тантăш! 
Сирĕн ятăртан çурта лартатăп, çурта çутатăп, акă çÿхÿпе хыватăп, сăрапа 
хыватăп, акă тата яшка, чăх ашĕпе асăнап. Умĕнче пултăр!

Ну ĕнтĕ тата ылăм-хĕрĕм, сирĕн ятран текех çурта лартмастăп. Эсĕр ĕнтĕ 
текех вун тăххăра кайрăр (асăннă чух нăш-нăш макăрса калать), хăвăр юрат- 
са, качча кайса, авланса, çынсем евĕрлĕ пулса, ача-пăчаллă пулăр, ача-пăча 
ашшĕ-амăшĕ пулăр. Çавăнпа ĕнтĕ малашне çурта лартмастăп. Чипер килтĕр. 
Чипер ĕçсе-çисе кайăр. Пурте умĕнче пултăр, тата ача-пăчана ертсе çÿрекен- 
сем, çав ват кинемейсем, эсир ĕлĕк ачашăнччĕ, халĕ ĕнтĕ ачасене лайăх 
илсе çÿрĕр, лайăх пăхса ÿстерĕр, умĕнче пултăр, ак тата астуман, тăрса 
юлнă асăнманнисем, ват мучисем, кинемейсем, инкесем, хăтасем, тăхлач- 
сем, пĕлекенни-пĕлменни, хăвăрăнне хăвăр пĕлсе танашăр, умĕнче пултăр.

Пĕр курка шыв илнĕ те ашшĕ-амăшĕ пĕчĕк ачисен ятне каланă:

Акă ĕнтĕ, ачамсем, сирĕн ăш хыпнăран сив шыв паратăп, çав ертсе 
çÿрекен килемÿсене, мăн акусене йĕрĕнтерсе ан çÿрĕр, эсир, ертсе çÿре- 
кенсем, ачасен ăш хыпсан ан макăртăр, умĕнче пултăр!



Ачасене сив шыв парса кĕрсессĕн, вара татах пĕр татăк çÿхÿ, пĕр курка сăра илсе, 
урам алăк патне кайса акă çапла каласа хывать:

Акă сире, камалсăрсене! Сирĕн йăхăрсем çук, хурăнташ-вăрлăх çук, 
пĕлĕшĕр-тантăшăр çук, сире никам та асăнакан пулмĕ, выçăхса, ĕçес килсе 
çăтăхса ан çÿрĕр. Сире çÿхÿпе, сăрапа хыватăп, хамăра та, выльăх-чĕрлĕхе 
те усал ан тăвăр. Камалсăрсем, эсир те халăхпа тутă çÿрĕр. Пĕлекенни, 
пĕлменни, аякрисем, инçетрисем. Пурте ĕçсе-çисе кайăр. Умĕнче пултăр!

Кĕр сăри (сăра чÿкĕ)
Атан сăрипе Çурта кунĕ пĕр сыпăкранах Кĕр сăрине куçса пырать. Вăл 

эрне каç пуçланать. Ăна Д.Месарош çырнинче юн кун е вырсарни кун тенĕ. 
Юпа уйăхĕн вĕçĕнче е чÿк уйăхĕн пуçламăшĕнче -  уй-хире тасатса кĕнĕ 
хыççăн çĕн уйăхпа ирттереççĕ.

Кĕр сăри каçĕнче те вилнĕ çынсене, Мăнкун каçĕнчи пекех (атан сăри 
вăхăтĕнче), ĕрет туса хывса çÿреççĕ. «Кĕр сăри каç ваттисем çине çурта 
çутакан Çимĕк каç çутмасть, Çимĕкре çутакан Кĕр сăринче çурта çут- 
масть», — тесе асă^>хаттарнă Виçпÿрт Шăмăршăри ăстасем (Ф.Иванов 
çырса илнĕ, ЧПГĂИĂА, 1, 21, 537 с.). Тепĕр уйрăмлăха та ятарласа асăрхат- 
тараççĕ: чÿклеме валли автанпа пĕрле чăх та пусаççĕ. Ытти чухне чăхпа 
(е ытти ама чунпа) чÿклеме юрамастъ.

Атан сăри, Çурта кунĕ, Кĕр сăри йĕркипех ваттисене асăннине пĕлте- 
рет. Мĕншĕн леш тĕнчене кайнă несĕлсене çав тери вăрах асăннă-ха? Кун- 
та тĕлĕнмелли çук. Тĕп килте чухне васкамасăр пичке пуçланă, вара тин 
несĕл-ăратри паллă ертÿçĕсене, кил-йыш пуçĕсене хисеп тунă. Килĕрен киле 
ĕрет тухнă чухне кашни кил-йышри çынсене çеç мар, çав йышра камсем 
паллă ĕçсемпе ырлăх кÿнине пăхса кĕлĕ каланă. Тĕслĕхрен, пĕр-пĕр килте çар 
ĕçĕпе, вăрçăри паттăрлăхпа палăрнă ватă пур пулсан е çав килĕрен тăван 
çĕршыв хÿтĕлевçисем темиçен пуç хунă пулсан, унта ăру-йăхри мĕнпур сал- 
таксене, çар çыннисене Сурхурири кĕлĕри пекех -  ятарлă кĕлĕпе, йăлана (сăнă 
е пăшал персе) чыс панă. Иăласемпе кĕлĕсен кашни çаврин хăйĕн тĕшши 
пурри асăну йĕркине йăлăхтармалла мар тытса пыма май панă.

Ерет тухса кĕр сăри ĕçнĕ чухне йăхри çынсенчен никама та манса хăвар- 
ман. Чыссăр, хисепсĕр, нушаллă-асаплă вилнисене те асăнса хывнă, ачалла 
вилнисене пурне те шута хунă.

«Хĕр ача качча каймасăр вилсен качча кайма çулĕ çитсен ăна вара асăн- 
са камалсăр пулса ан çÿретĕр тесе çурта çутса хываççĕ хăй ячĕпе, ватти- 
сем çакна качча паччăр тесе. Çамрăк ача вилсен те ÿлĕмрен çулĕ çитсен, 
камалсăр ан çÿретĕр тесе çавна авлантарăр тесе ваттисене хываççĕ». 
(ЧПГĂИ ĂА. Ашмарин, I, 21, 231 с.)

Кĕрхи чÿклемере ваттисене хывнă каçа «кĕр сăри каçĕ» тенĕ. Сăра чÿкне 
Д.Месарош тĕплĕ çырса кăтартнă.
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Чÿклеме тытăнас умĕн пичке пуçлаççĕ. Савăтри сăрана хĕртнĕ тимĕрпе (турчăка- 

па) ăшăтнă чухне çапла калаççĕ:
Эй, Турă, пирĕн чÿклеме сăрине хапăл ту. Эй, Турă, Сана асăнатăп, 

витĕнетĕп, çĕнĕ тырă сĕчĕпе асăнатăп, тутлă чĕлхемпе, тайлăк пуçăмпа 
пуççапатăп; пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ тумалла пултăр тесе кĕлтăватăп. Хура



халăха вăй-хăват пар, çут тĕнчене çăмăллăх пар, Турă. Эй, Турă, йÿçĕ 
ĕçсе тутлă калаçма парăсăнччĕ. Виç тĕслĕ выльăх-чĕрлĕх карта тулли 
парăсăнччĕ, пĕр вĕçĕ картара пулинччĕ, тепĕр вĕçĕ шывра пулинччĕ, выль- 
ăхăма-чĕрлĕхĕме, Турă, сывлăхне, иксĕлми тивлетне парăсăнччĕ, усал- 
тан-тĕселтен хăтарсам, Турă. Эй, ырă кун-çул парăсăнччĕ, леш тĕнчере 
ăстăмах* парăсăнччĕ. Урай тулли путек парăсăнччĕ, сакай тулли пăру 
парăсăнччĕ, тĕпеле кин  кÿртме парăсăнччĕ, кĕрекене кĕрÿ кÿртме 
парăсăнччĕ, сак çи тулли ача-пăча парăсăнччĕ. Ш ăнса килекене ăшăтса 
ям а парăсăнччĕ, Турă. Çарамас килекене тумтир тăхăнтарса яма 
парăсăнччĕ, Турă. Выçса килекене тăрантарса яма парăсăнччĕ, Турă.

Пичке пуçлас умĕн калакан кĕлĕ
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Эй, пĕсмĕлле! Çырлах, Турă. Çичĕ тĕслĕ тырă-пулă сĕтекĕпеле, пиç- 
нĕ хурçăпала, кил-йыш ăмпала, лартнă çуртăм-йĕрĕмпеле, выльăхăм- 
чĕрлĕхĕмпеле, ачам-пăчампала -  мĕнпур чунăмпала асăнатпăр, Турă, 
Сана; кил-йышăмпала анчах та мар, кÿршĕ-аршăпала, пĕлĕш-тантăшăм- 
пала, килнĕ хăна-вĕрлепеле, Турă, Сана асăнатпăр, çырлахах, Турă. Çурт 
çумне çурт лартма пар, Турă. Мул çумне мул хушма пар, Турă. Чун çум- 
не чун хушма пар, Турă. Çан çуратса çарамас çÿретмĕсĕнччĕ, Турă. Пÿ 
ÿстерсе хурлăха çырмăсăнччĕ, Турă. Çичĕ тĕслĕ тырра-пулла уя кăларса 
сапсассăн, пĕр пĕрчĕ акса çĕр пĕрчĕ илме парăсăнччĕ, Турă; тĕпне питĕ 
парăсăнччĕ, тăррине тутă парăсăнччĕ, Турă. Куçа курăннă вăхăтра куç 
курса чуна савăнтарăсăнччĕ, Турă. Аçăнтан, çиçĕмĕнтен сыхласа уп- 
рăсăнччĕ, Турă; çилĕнтен-тăвăлунтан сыхласа упрăсăнччĕ, Турă; хуртăнтан- 
хăмăрунтан сыхласа упрăсăнччĕ, Турă; пĕве çитсе чечеке ларсан, чечек- 
не курса савăнтарăсăнччĕ, Турă; ĕмĕтленсе ĕçе тухсан, чикĕнес çавăнтан, 
тăрăнас çурлăнтан сыхласа упрăсăнччĕ, Турă; ĕмĕтленсе ывăçласа кас- 
сассăн ывăç туллăхне пар, Турă; тĕмлесен тĕм перекетне пар, Турă; çĕмел- 
лесен çĕмел перекетне пар, Турă; ана çинче ĕçленĕ ĕçе пăхса куç курса 
чуна савăнтар, Турă; ĕçлессине пăхсан та савăнса тăрас ту, Турă. Анкарт- 
не кÿрсен анкăрти перекетне пар, Турă; капан лартсан капан перекетне 
пар, Турă; ĕçкĕрт лартсан ĕçкĕрт перекетне пар, Турă. Анкарти енне 
пăхсан, куç курса чун савăнса тăрас ту, Турă. Капан-ĕçкĕрте пуçласа авă- 
на хурсан авăн перекетне пар, Турă; вутăнтан-кăварăнтан, пăрăнтан- 
тĕрĕнтен сыхласа упра, Турă. Çичĕ тĕслĕ тырра-пулла çителĕклĕ тытма 
пар, Турă; виçĕ валĕнтен пĕр валне хурăнташ-ăрупала, ял-йыш пала, 
пĕлĕш-тантăшпала, килнĕ хăна-вĕрлепеле çак чÿклемерен чÿклемене вы- 
ляса-кулса, ĕçсе-çисе çитме парăсăнччĕ, Турă. Виçĕ тĕслĕ выльăхăма- 
чĕрлĕхĕме виç картара хупма парăсăнччĕ, Турă; пĕр вĕçĕ картара, тепĕр 
вĕçĕ шывра пулĕçинччĕ, Турă; кĕсри хыççăн хăмне, ĕни хыççăн пăруш- 
не, сурăх хыççăн пуранне ертсе анăçинччĕ, Турă; ĕçнĕ шывне тăрăлăхне 
парăсăнччĕ, Турă; çинĕ çимине тутлăхне парăсăнччĕ, Турă; пăхĕнчен са- 
мăртса, тĕкĕнчен тÿрлетĕсĕнччĕ, Турă; çав виçĕ тĕслĕ выльăхăма-чĕрлĕхĕме 
уя кăларса ярсассăн, уй перекетне парăсăнччĕ, Турă; Тайлăк кĕперĕн- 
тен, путхах шывăнтан, выç кашкăрăнтан, выç упăнтан, курайман тăшман-

* Ăстăмах, ăçтăмах -  рай, лайăх вырăн, çăтмах.



тан, вăррăнтан-хурахăнтан, тытăнас путравăнтан, мĕн пулас инкекĕнтен- 
синкекĕнтен, сехметĕнтен Эсĕ сыхласа Эсĕ упрăсăнччĕ, Турă. Кĕркунне, 
картана кĕнĕ вăхăтра, иксĕлми тивлет парăсăнччĕ, Турă. Инçе çула тухса 
кайсассăн, çичĕ çулпа кайса сыйлă çулпа килме пулинччĕ, Турă; хулана 
кĕрсен хунтлăхне парăсăнччĕ, Турă; сутас тавара ăнтарса сутан тăвăсăнччĕ, 
Турă; илессине килĕштерсе илме парăсăнччĕ, Турă; кÿлнĕ хайвана йĕрĕкне 
парăсăнччĕ, Турă; килнĕ мула перекетне парăсăнччĕ, Турă. Ултă ураллă 
хуртна та парăсăнччĕ, Турă; парсассăн, ĕрчетĕсĕнччĕ, Турă; кăчăкă 
вăхăтĕнче кăчăкăна парăсăнччĕ, Турă; çурă вăхăтĕнче çурăна парăсăнччĕ, 
Турă; тытма йăваш, пăхма пылĕ пулинччĕ, Турă; сакă çи тулли ача-пăча 
пулинччĕ, Турă; урай тулли путек-пуран парăсăнччĕ, Турă; сакай тулли 
пăруна парăсăнччĕ, Турă; алăк патне кĕрÿ парăсăнччĕ, Турă; тĕпеле кин 
парăсăнччĕ, Турă; кинсенчен тăван ывăл-хĕрсем кăтартăсăнччĕ, Турă; çав- 
сене курса савăнса тăрас-çÿрес тивлет парăсăнччĕ, Турă. Кирек-мĕн япа- 
ла пулсассăн та, çынсенчине курса ăмсанса-хыпăнса çÿрес тумăсăнччĕ, 
пире те пулин парăсăнччĕ, Турă. Çырлах.

Кĕрхи чÿклеме кĕллисем 
Тĕп килти кĕлĕсем
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Çÿлте Турă, çĕрте патша, çырлах, каçар; пур ывăл-хĕрĕмпеле, пур 
мулăмпала, хурăнташ-ăрупала, çĕнĕ тырă-пулăпа, хуранлă пăтăпа, пич- 
келлĕ сăрапала, чунăмпала савса чÿк тăватăп, таса чунпа асăнатăп, тав 
тăватăп, çырлах, çырлах, аслă çÿлти Турă, çĕрти патша; хура халăхна 
сывлăхна, ырлăхна пар, перекетне пар, иксĕлми тивлетне пар.
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Çырлах, аминь, Турă, çĕнĕ тырă-пулă йĕркипе тав тăватпăр, пуççа- 
патпăр, çичĕ тĕслĕ тырă-пулăшăн. Ш ăнса килекене ăшăтса яма пар, выç- 
са килекене тăрантса яма пар, пĕр пайне ĕçме, çиме, икĕ пайне хыçа 
хума пар, мул туса мул тытма пар, тум тумланса тум тума пар. Айван 
кĕллине хуш хурса хапăл ил. Çырлаха пар.
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Ĕмĕтленнĕ ĕмĕте çитер, кун кунлама кун пар, çул çуллама çул пар, 
пит-куç уçлăхне пар, шăмă-шакă канлĕхне пар, ырлăх-сывлăх пар, усал- 
тан-тĕселтен Эсĕ сыхласа Эсе упра, çырлах...

Чÿклемери кĕлĕсем
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Çырлах, çÿлти Мăн Турă, Мăн Турă Амăшĕ, Пÿлĕхçи, Пÿлĕхçи Амăшĕ, 
сана çам çатса çам илетпĕр. Хуçа калать: авалхи йăлапа, çĕнĕ тырă сĕчĕпе, 
çĕнĕ тырă çăкăрипе, тырă-пулă пылĕпе, чипер тырра-пулла алла илнĕ 
йĕркепе сана, Турă, ачи-пăчипе, ывăлĕ-хĕрĕпе, пĕтĕм килĕшпе пуççа-



пас тет, çырлах! Çак сăрана пылакне, тутине, перекетне, ырлăхне пар. 
Çичлĕ тырра-пулла çичĕ кĕлет тултарма пар; перекетне-ырлăхне пар; 
ана çине аксан ана перекетне пар; вырса çĕмел тусан çĕмел перекетне 
пар, авăн картине кÿртсен, авăн карти перекетне пар. Çапса кĕлете хур- 
сан кĕлет перекетне пар: панă çĕртен ан палăртăр, илнĕ çĕртен ан 
иксĕлтĕр. Акнă чухне çичĕ сÿрепе сÿрелеме пар, хыççăн пилĕк тиха вы- 
ляса пытăр; пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ пултăр, кучĕ хăмăш пек, пуçĕ (тăрри) 
пăрçа пек пултăр, чипер алла çавăрса кÿртме пар. Кашни çул çавнаш- 
кал хурăнташ-вăрлăхпа, пĕлĕш-тăнăшпа ĕçсе çиме пар, çырлах! Тата, 
Мăн Турă, виçлĕ выльăх-чĕрлĕхе виçĕ карта тултарма пар; уя тухсан уй 
пултарма пар. Ĕрчетсе йышлантар: пĕр вĕçĕ картара пултăр, тепĕр вĕçĕ 
вакра пултăр, тĕкĕнчен-çÿçĕнчен, шăкĕнчен-пăхĕнчен савăнтар, çырлах 
пире!
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Эй, ырă Турă, çырлаха пар, ырă чÿклемем, Сана çунатлă хурăмпа 
асăнатăп-витĕнетĕп, çырлаха пар, ырă чÿклемем! Çак кĕтсе тăран ĕçке 
хурăнташ-ăрупа, пĕлĕш-тантăшпа, тус-йышпа, ял-йы ш па, кин-хĕрпе, 
ачам-пăчампа, тарçăм-тĕрçĕмпе, ватăм-вĕтĕмпе савăнса чипер кĕтсе илсе, 
чипер ывăллă-хĕрлĕ, туйлă-çуйлă ирттерсе яма парăсăнччĕ, ырă Турă, 
ырă чÿклемем! Çак çунатлă хура савса панине савса ил, пĕлни пур-тăр, 
пĕлменни пур-тăр, эпир кĕнекеллĕ халăх мар, виç сăмахпа та пулин ай- 
ван ывăла-хĕре хапăл ту, ырă Турă, ырă чÿклеме.

Чÿклеме хурне пуснă чух каланă.

Эй, ырă чÿклемем, çырлаха пар, çунатлă хурăмпа, пиçнĕ хурçăмпа 
Сана асăнатăп, витĕнетĕп, çырлаха пар, ырă Туррăм, ырă чÿклемем! Ялăм- 
йышăмпа, хурăнташ-ăрупа, ачам-пăчампа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, çичĕ 
тĕслĕ тыррăм-пуллăмпа Сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, хăнам-вĕрлемпе Сана 
асăнатпăр-витĕнетпĕр, ырă Туррăм, ырă чÿклемем, çырлаха пар! Ырă 
Туррăм, ырă чÿклемем, çырлаха пар! Алăк панчен пăхсан тĕпеле -  вăтан- 
малла тумăсăнччĕ, тĕпелтен пăхсан алăк патне — вăтанмалла тумăсăнччĕ, 
ырă Туррăм, Сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, чÿк, çырлаха пар, аминь. Эй, 
ырă чÿклемем, Сана çунатлă хурăмпа, пиçнĕ хурçăмпа, ырă Туррăм, Сана 
асăнатпăр, витĕнетпĕр, тĕпеле кин парăсăнччĕ; алăк патне кĕрÿ парăсăнччĕ. 
Сак çи тулли ача парăсăнччĕ; урай тулли путек парăсăнччĕ. Сак çине 
пăхсассăн сакăран вăтанмалла тумăсăнччĕ; урайне пăхсассăн урайĕнчен 
вăтанмалла тумăсăнччĕ. Ырă Туррăм, чÿк, çырлаха пар, аминь. Виçĕ тĕслĕ 
выльăхăма-чĕрлĕхĕме: сурăх хыççăн путек ертме парăсăнччĕ, ĕне хыççăн 
пăру ертме парăсăнччĕ, кĕсре хыççăн тиха ертме парăсăнччĕ. Пĕр вĕçĕ 
шывра пултăрччĕ; тепĕр вĕçĕ картара пултăрччĕ; ĕçес шыва тасине 
парăсăнччĕ; çиес çимин тутлăхне парăсăнччĕ. Тĕкĕнчен-çăмĕнчен те пу- 
лин тулăхне парăсăнччĕ; сыснă пăхĕнчен те пулин самăртăсăнччĕ; ырă 
Туррăм, чÿк, çырлаха пар, аминь. Виçĕ тĕслĕ выльăхăма-чĕрлĕхĕме уя 
кăларса ярсассăн путкас шывăнтан-шурăнтан, тайлăк кĕперĕнтен, ку- 
райман тăшмантан Эсĕ сыхласа, Эсĕ упрăсăнччĕ, ырă Туррăм, чÿк, çыр- 
лаха пар, аминь. Вăррăнтан-хурахăнтан, выç кашкăрăнтан, выç упăн- 
тан, касакантан, чикекентен Эсĕ сыхласа, Эсĕ упрăсăнччĕ, ырă Туррăм, 
чÿк, çырлаха пар, аминь. Çичĕ тĕслĕ тыррăма-пуллăма уя кăларса сап- 
сассăн вĕçен кайăкăнтан-кĕшĕкĕнтен, тискер çилĕнтен-тăвăлăнтан, сивĕ



çăмăрăнтан-пăрăнтан Эсĕ сыхласа, Эсĕ упрăсăнччĕ, ырă Туррăм, чÿк, 
çырлаха пар, аминь. Ăшă çăмăрăна парăсăнччĕ, сипетлĕ сывлăмна та 
пулин ÿкерĕсĕнччĕ; акнă тыррăн пÿне хăмăш пек, пуçне чакан пек, 
çăмарта хĕрли пек тутлăхне парăсăнччĕ; кĕлте çыхсан кĕлте перекетне 
парăсăнччĕ; сурат тусан сурат перекетне парăсăнччĕ, киле кÿртсен кил 
перекетне парăсăнччĕ; капан тусан капан перекетне парăсăнччĕ, ырă 
Турă, чÿк, çырлаха пар, аминь. Капан пăсса авăн хурсан авăн перекет- 
не парăсăнччĕ, вут урлă каçарма парăсăнччĕ. Чипер вут урлă каçарсан 
виç валлине виçĕ пÿлмене хума парăсăнччĕ. Пĕр валлипе сутă-илĕ тума 
парăсăнччĕ, илес япалăна йÿне илме парăсăнччĕ; сутас япалăна хакла 
сутма парăсăнччĕ; ырă Туррăм, чÿк, çырлаха пар, аминь. Пĕр валлине 
пÿлмере тытма парăсăнччĕ; иксĕлмес тивлетне парăсăнччĕ; кивĕ çине 
çĕнĕ хума парăсăнччĕ, ырă Туррăм, чÿк, çырлаха пар, аминь. Пĕр вал- 
лине ял-йы ш па, хурăнташ-ăрупа, пĕлĕш -тантăш па пĕрле ĕçсе çиме 
парăсăнччĕ; сивве шăнса килене ăшăтса яма парăсăнччĕ; выçăхса киле- 
не тăрантарса яма парăсăнччĕ. Сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, ырă Турă, 
чÿк, çырлаха пар, аминь.
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Çырлах, çĕнĕ хурçăпа асăнатăп, витĕнетĕп, пĕр пĕрчĕ сапса пин пĕрчĕ 
пар, тĕпне хăмăш пек пар, тăррине чакан пек, пĕрчĕшне пăрçа пек пар, 
çырлах. Çил-тăвăлтан та пулин Эсĕ упраса, Эсĕ сир, усал-тĕсел çумăртан 
та Эсĕ упраса, Эсĕ сир, каçхи сулхăнтан та Эсĕ упраса, Эсĕ сир. Çĕрти 
шăрчăкран та пулин Эсĕ упраса, Эсĕ сыхла; çĕрти хурт-кăпшанкăран та 
пулин Эсĕ упраса, Эсĕ сыхла, çырлах. Ана çине пырсан ана çинче савăн- 
машкăн пар, тĕм çумне тĕм пар, çĕмел_ çумне çĕмел пар; анкартине 
кÿртсен анкарти перекетне пар, çырлах. Йĕтем çине кĕрсен йĕтем пере- 
кетне пар, çырлах. Пÿлмене кĕрсен пÿлме перекетне пар, виçĕ пайне 
пÿлмене хума пар, пĕр пайне ĕçсе çиме пар, çырлах. Панă çĕрĕ ан 
палăртăр, илнĕ çĕрĕ ан иксĕлтĕр, сутас тавара хака пама пар, илес тава- 
ра йÿне илме пар, çырлах. Выçса килекене тăрантарма пар, çырлах. Ут 
хыççăн тиха ерт, ĕне хыççăн пăру ерт, пĕр вĕçĕ картара, пĕр вĕçĕ шывра 
пулма пар, çырлах. Урай тулли путек пар, сакă тулли ывăл-хĕр пар, çыр- 
лах. Мĕнтен хăранă, унтан упра, мĕнтен ĕмĕтленнĕ, унтан патăр, çырлах. 
Алăк патне кĕрÿ пар, тĕпеле кин пар. Çырлах. Кантăр акса кантăр пар, 
йĕтĕн акса йĕтĕн пар. Çырлах.

Çитни пулчи, çитменни пулчи, пĕлни пулчи, пĕлменни пулчи, çав- 
рăннă чĕлхе пулчи, çаврăнман чĕлхем пулчи, çакă алă валлипе кĕлтăватпăр, 
асăнатпăр, витĕнетпĕр. Чÿк, çырлах.

Алă валлипе кĕлтунă чухне каланă.

426

Çĕнĕ тырăпа, çунатлă кайăкăмпа, ăсла туса, хăмла ярса сана асăнатăп, 
витĕнетĕп, чÿк, çырлах. Килнĕ хăна-вĕрлепе, кÿршĕ-аршăпа, ял-йышпа 
сана асăнатăп, витĕнетĕп, чÿк, çырлах. Шерпечĕ -  сана, йÿççи -  пире, 
чÿк, çырлах.

Вара пÿрте илсе кĕрет. Пÿртре пурте: «Ырă чÿк кĕлле хапăл илтĕр, чÿк, çырлах», — 
тесе пуççапаççĕ.
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Çырлах, Турă, пуççапатпăр çĕнĕ тырă шерпечĕпе, çĕнĕ тырă сĕчĕпе; 
çичĕ тĕслĕ тырă çичĕ ана çине акма пар, Турă; пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ 
тума пар, Турă, тĕпĕ хăмăш пек, пуçĕ çăмарта пек пар. Эй, Турă, çырлах 
(.виçĕ хут). Вырсан, суратне хурсан перекетне пар, Турă; анкартине кĕртсен 
анкарти перекетне пар, Турă; аштарсан виçĕ пайне илме пар, Турă; икĕ 
пайне пÿлмене хума пар, Турă; пĕр пайне ĕçсе çиме пар, Турă; выçса 
килекене тăрантарма пар, Турă; ыйтса çÿрекене парса яма пар, Турă. Эй, 
Турă, çырлах (виçĕ хут). Ырлăх пар, Турă; çĕрти ырлăха кăларса пар, 
Турă; çуратманнине çуратса пар, Турă; çуратнине илме пар, Турă; чун 
çумне чун хушма пар, Турă; мул çумне мул хушма пар, Турă; çурт çум- 
не çурт хушма пар, Турă. Эй, Турă, çырлах (виçĕ хут). Упаран сыхла, 
кашкăртан сыхла, курайман тăшмантан сыхла, шăрчăкран сыхла; курай- 
ман тăшман куçĕ куртăр, алли ан çиттĕр. Çырлах, Турă. Виçĕ тĕслĕ выль- 
хăмсене виçĕ карта тулли тытма пар, Турă; пĕр вĕçĕ картара пултăр, пĕр 
вĕçĕ шывра пултăр, ĕçнĕ шывĕ таса пултăр, çинĕ апачĕ çеçке пултăр, 
выртнă вырăнĕ тĕмĕ пултăр; кĕсре хыçĕнчен тиха пар, Турă; ĕне хыççăн 
пăру пар, Турă; сурăх хыççăн путек пар, Турă; сак тулли ача-пăча пар, 
Турă; урай тулли путек пар, Турă; тĕпеле кин пар, Турă; алăк патне кĕрÿ 
пар, Турă; тĕпелтен пăхсан алăк патне вăтанма ан пар, Турă; алăк патĕн- 
чен тĕпеле пăхсан вăтанма ан пар, Турă. Эй, Турă, çырлах (виçĕ хут).
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Турă, çырлах! Çак çĕнĕ çăкăр-тăварпа, çĕнĕ шерпетпе Сана асăнатпăр, 
пуççапатпăр, тархаслатпăр. Хам кил-йышпа, ачам-пăчампа, хурăнташăм- 
ăрăвăмпа, кÿршĕм-кÿппĕмпе, ялăм-йышăмпа, пĕлĕшĕмпе-тантăшăмпа 
Сана, Турă, пуççапатăп, тархаслатăп. Ĕçмелĕх-çимелĕх перекетне пар. Ну, 
Турă, тата тархаслатăп, виçĕ тĕслĕ выльăхшăн çиес апатне тутă ту, ĕçес 
шывне тăрă ту, пĕр вĕçĕ шывра пултăр, тепĕр вĕçĕ картара пултăр. Ну 
тата, Турă, шухăшлăпăр -  акана каяс тейĕпĕр -  ырă кунне пар, ырă 
çулне пар, ырă сехет тĕлне ту; ултă лашине кÿлсе тухсан ырра хирĕç ту, 
усала тÿртĕн ту, Турă! Унтан ана çине çитĕпĕр, шăрт-тĕренне çавăрса 
лартăпăр, ака пуçне шăрт-тĕрен çивĕчне те пулин пар, Турă. Турă, тата 
Сана асăнатăп: ултă лаши акара пултăр, виçĕ кĕсри сÿрере пултăр, виçĕ 
тихи хыççăн выляса пыччăр, Турă, çавăншăн асăнатăп Сана. Ну тата, 
Турă, асăнатпăр Сана, пуççапатпăр, хуратсан шуратмалăхне пар, вăрлăх 
тиесе тухсан, ырра -  хирĕç, усала -  тÿртĕн ту; ана çине çитсен, кунтăк 
çине тултарсан кунтăк перекетне пар, ывăçласа сапсан ывăç перекетне 
пар; акса пĕтерĕп, акса пĕтерсен ман тикĕс пулмĕ, Турă, Эсĕ тикĕсле 
пулин пар. Унтан Санăн ырлăхупа, Турă, калчине пăхма кайăп. Калчине 
курсан калчинчен савăнмалăхне пар; пÿне курсан пĕвĕнчен савăнмалăх- 
не пар. Унтан тата, Турă, уялла тухма шухăшлăпăр, çава-çурла хурса 
тухăпăр: туртса касас çавинчен, туртса касас çурлинчен, çырлах, Турă! 
Ывăç тусан ывăç перекетне пар, кĕлте перекетне пар; тĕм тăвăпăр, тĕм 
перекетне пар. Кĕлтесене пуçтарăпăр, пуçтарсан çĕмел тăвăпăр -  çĕмел 
перекетне пулин пар, Турă! Унтан Турă, Сана асăнатăп, пырса перĕнес 
выльăхăнтан-чĕрлĕхĕнтен сыхла, çырлах, çилĕнтен-тăвăлăнтан çырлах, 
Турă! Вырса пĕтерсен урапа кÿлсе тухăпăр -  çитсе çавăрса лартăпăр çĕмел



кутне урапа; тийĕпĕр, тиесен хуçăлас пуслăхăнтан, татăлас вĕренĕнтен 
сыхла, çырлах, Турă! Çул çине тухсан тайлăк кĕперĕнтен çырлах, Турă! 
Мăн кĕлете, анкартине çитсе кĕрĕпĕр, капан тăвăпăр, капана курса 
хĕпĕртесе савăнмалăхне пар, çынсем курсан çынсене савăнмалăхне пар, 
Турă! Ну, Турă, тата асăнатăп, пуççапатăп, капан тăрне чупса хăпарса 
кайăп, капан пăсса авăн хурăпăр, авăн ăшне вут чĕртĕпĕр; вут чĕртсен, 
вĕçсе пырас хĕмĕнчен, шăшинчен-шăрчăкĕнчен çырлах, Турă! Чипер вут 
урлă каçарма пар, Турă! Типĕтсен, авăн тăрне чупса хăпарса кайăп; сарăм 
сарăпăр -  сарăм перекетне пар, Турă! Кăшăллăпăр -  кăшăл перекетне 
пар, Турă. Сăвăпăр -  лайăх çилне пулин пар; кĕмĕл пек тасатма пулин 
пар, Турă! Кĕлете кÿртĕпĕр, кĕлет перекетне пар, Турă! Çырлах, çичĕ 
тĕслĕ тырра çичĕ кĕлете хывма пар: ултă валли хыçалта тăтăр, пĕр валли- 
пе ĕçме-çиме перекетне пар; илнĕ çĕртен ан иксĕлтĕр, панă çĕртен ан 
палăртăр; армана кайăпăр -  чипер авăртса килме пар; Турă тата патша 
саккунĕпе пама хырăç пар, çавна халăх вăта çĕрĕнче татмалăх пар; выçса 
килекене тăрантарма пар, шăнса килекене ăшăтма пулин пар, Турă! Ну, 
Турă, тата асăнатăп: ултă ураллă, тăват çунатлишĕн Сана асăнатăп -  
çăвăр кăларсан катана ан яр, Турă. Шутлăхсам та пур, çурт-йĕрсем те 
пур сырмалăх, çеçкене кайсан çеçкере савăнтар. Çак çĕнĕ çăкăр-тăвар çине 
çăкăр-тăварпа хăймаласа лĕпĕр-лĕпĕр туса ĕçме-çиме пар, Турă! Тĕпеле 
кин-хĕр пар, алăк патне кĕрÿ пар, Турă, çав ĕмĕтленнĕ ĕмĕте çитер. Ну, 
Турă, Сана тата пуççапатăп: кайран каласси малтан пулчĕ пуль, малтан 
каласси кайран пулчĕ пуль, каçар, Турă, çылăхли те пуль, çылăхсăрри 
те пуль Санăн, Турă; Çылăхлисене каçар, каçар пире, Турă! Çапла пĕлмен 
чĕлхем-çăварăмпа, ăсăм-халăмпа асăнатăп Сана, Турă! Ачам-пăчампа, 
кÿршĕм-кÿппĕмпе, хурăнташ-ăрăвăмпа, пĕлĕшĕм-тантăшăмпа асăнатăп, 
витĕнетĕп çапла, Турă, Çырлах пире, каçар çылăхлăскерсене.
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Тавах Турра-Пÿлĕхе, лайăх тырра-пулла алла илтĕмĕр, çырлах, аминь. 
Ш ăнса килекене ăшăтса ямалла пултăр, выçса килекене тăрантарса ямалла 
пултăр. Урай тулли путек пултăр, сак тулли ача пултăр, тĕпеле кин пар, 
алăк патне кĕрÿ пар. Тырра-пулла виçĕ пайĕнчен пĕр пайне ĕçме-çимел- 
ле пултăр, икĕ пайне кая хумалла пултăр, çырлах, аминь.
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Эй, Турă, çĕнĕ тыррăмпа, çунатлă кайăкăмпала Сана тав туса пуççа- 
патăп! Çичĕ тĕслĕ тыррăм-пуллăма перекетне пар, уй аксан уй перекетне 
пар: тĕпне хăмăш пек, тăррине чакан пек, çăмарта пек питлĕхне, тăвар 
пек тутлăхне. Анкартине кÿртсен анкарти перекетне пар. Çапнă хăмăлăн, 
авăртнă çăнăхăн, илнĕ таварăн перекетне-ырлăхне пар. Виç пайĕнчен пĕр 
пайне ĕçсе-çиме пар, ик пайне пуçтарса хума пар. Илнĕ çĕрĕ ан иксĕлтĕр, 
панă çĕрĕ ан палăртăр. Выльăхăма-чĕрлĕхĕме сывлăхне пар. Кĕсре хыççăн 
тиха ертме, ĕне хыççăн пăру ертме, сурăх хыççăн путек ертмешкĕн пар. 
Пĕр вĕçĕ картара, тепĕр вĕçĕ шывра пултăр. Урай тулли путек, сак тулли 
ача-пăча пар. Хăймалатса мул пултăр. Алăк патне кĕрÿ, тĕпеле кин пар. 
Çурт çумне çурт хушăнмалла, мул çумне мул хушмалла пултăр. Çырлах, 
аминь. Кĕтесри Турă та пулин ан пăрахтăр.
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Эй, пĕсмĕлле, Турă, çырлах. Çĕн тырă-пулă шерпечĕпелен, авалхи йăла- 
палан, çул çавăрăнăçпелен, çунатлă хурпалан, хурăнташ-ăрупалан асă- 
натпăр, витĕнетпĕр, тав тăватпăр, пуççапатпăр, çырлаха пулин пар, Турă. 
Кил-йышри çемьепелен каç выртсан канăçне пар, ир тăрсан шăм-шак 
çăмăллăхне пар, çырлаха пулин пар, Турă. Çичĕ тĕслĕ тырă-пулăпалан 
сана асăнатпăр, çырлаха пулин пар, Турă. Çур акнипе савăнтара пулин 
пар, кĕр акнипе савăнтара пулин пар. Каçхи ăшшунтан, ирхи тăмунтан, 
усал çилÿнтен-тăвăлунтан, сивĕ усал пăрунтан, усал йывăр хаярлă ку- 
çунтан, вăррунтан-хурахунтан сыхла, упра пулин пар, Турă. Çичĕ тĕслĕ 
тыррăма-пуллăма пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илме пар. Пÿне хăмăш пек 
пар, тăррине çăкăр чĕлли пек пар. Тÿпе тутлăхне туса пар. Кĕлте тусан, 
кĕлте перекетне пар; сурат тусан, сурат перекетне пар; сурат пăсса урапа 
çине тиесен урапа перекетне пар; урапа çинчен капан тусан капан пере- 
кетне пар; капан пăсса авăн хурсан авăн перекетне пар, Турă. Вутăнтан- 
кăварăнтан сыхла, Турă. Çичĕ тĕслĕ тыррăма çичĕ кĕлетре тытма пулин 
пар, Турă. Панă çĕртен ан палăрт, илнĕ çĕртен ан иксĕт, перекетне пу- 
лин пар, Турă. Виççĕшне хыçала хуша пар, иккĕшне çемьепелен, ялти 
ватăсемпе, хурăнташ-ăрупалан ĕçме-çиме пулин пар. Иксĕлми тивлет пар, 
çырлаха пулин пар, Турă. Сутас суттăма витерсе сутма пар, Турă; çырла- 
ха пулин пар, Турă; виçĕ тĕрлĕ выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе сана асăнатпăр, 
витĕнетпĕр, тав тăватпăр, пуççапатпăр. Çуратнине питĕ аллупа пар, çурал- 
маннине çуратса пулин пар, Турă. Çырлах, Турă. Пĕр вĕçĕ картара, тепĕр 
вĕçĕ шывра пулин пар, Турă, çырлах. Тĕк пĕрчинчен тÿлесе, пăхĕнчен 
самăртса пулин пар, Турă. Кĕсре хыçĕнчен тиха, ĕне хыçĕнчен пăрушне 
ертмелле ту, сурăх хыççăн путек ертес ту. Чÿклĕх пулин те, кĕлĕлĕх пу- 
лин те, хурăнташ-ăрупалан ĕçме-çимелĕх пулин те пар, Турă. Çухалатса 
кĕрĕк тăхăнма пар, хăймалатса (хăйман -  енчĕк) мул тытма пулин пар. 
Алăк патне кĕрÿ пар, тĕпеле кин-хĕр пар. Мала пăхсан вăтанмалла ан ту, 
каялла пăхсан хăраса вăтанас ан ту. Ш ăнса килекене ăшăтса яма пулин 
пар, выçăхса килекене тăрантарса яма пулин пар, Турă. Инеле (кĕлтăва, 
йăлăна) пĕлмест тесе ан айăпла, айван ача-пăча кĕллине хапăл ту. Мал- 
тан каласан кая пулать пуль, кайран каласан мала пулать пуль. Мĕн туп- 
са каланине курса хапăл ту, çырлах, ырă Мăн Турă.

432
Çырлах, Турă! Çак çын кил-йышĕпе ачи-пăчине, выльăх-чĕрлĕхне сывă 

усра. Çĕнĕ тырă шерпечĕпе асăнатпăр: шерпечĕ -  сана, йÿççĕшĕ -  пире.
Вун ик кăшăллă пичкине вун ик талăк ĕçме пара пар. Пĕçернĕ çăкри- 

не перекетне-ушлăхне пар, пиçнĕ яшкине тутине кÿрсе пар.
Кĕр акса хăварнă тыррине çур калчинче савăнтар, çур акнă тыррине 

çу савăнтарса пар, пучаха ларнă чух вĕри-шарĕнчен, çилĕ-тăвăлĕнчен, 
пăрлă çумăрĕнчен Эсĕ упра, Турă.

Иртсе каякан  ăш ă çумăрне тăхтаса пар. Й ы вăр-хаяртан, кайăк- 
кĕшĕкрен, усал хурт-кăпшанкăран, усал куçĕнчен Эсĕ упра, Турă.

Тăррине пар чакан пек, кутне пар хăмăш пек. Ĕçлеме вăхăт çитсен, 
кил-йышпа, ачам-пăчампа вырма каçалăк умне тăрсан, малалла пăхсан 
тырринчен савăнтар: калла пăхсан тĕмĕнчен савăнтар. Тĕмне пуçтарса çĕмел 
тусан кутран çĕмел пар. Кĕлтине анкартне кĕртсен çичĕ ĕрет капана лартма



пар; капан тăррине улăхса капан салатнă чух капан перекетне пар; авăн 
çумне чĕркесен чипер типĕтсе илме пар; вут-кăвартан, çил-тăвăлтан эсĕ 
упра, Турă.

Сарăм сарсан ылтăн пек шĕкĕлчесе илме пар, вăйлă çумăрĕнчен эсĕ 
упра, Турă. Тыррине йĕтем çине пуçтарсан тÿлек çилпе сăвăрса илме пар, 
сăвăрса лартнă кăшăлне савăнтарса пара пар, çичĕ тĕслĕ тыррăма çичĕ 
ампар тултарма пар, кивĕ çине çĕнĕ хывма пар. Арман авăртма кайсан 
чипер авăртса тавăрма пар; авăртса тавăрнă çăнăхне перекетне пар.

Виçĕ тĕслĕ выльăхăма виçĕ карта хупма пар, пăхĕнчен самăртса пар, 
тĕк пĕрчинчен хунатса пар.

Мăклă чул хушшинчине, ултă ураллă кайăкне кăларса пар. Валем пек çÿл- 
тен вĕçсе пыраканне те вăрăм чăрăш тăррине сăрма пар, ама çумне ама ертсе 
пар, çăвар çумне çăвар хушса пар, пĕр вĕçĕ мартара кĕрлетĕр, пĕр вĕçĕ че- 
чекре сĕрлетĕр. Ырă хăнасене чыс тума пар, çÿпçелетсе çăвне тытма пар.

Хăймалатса мулне тытма пар, тырă та патша-юсах хыснине чипер тÿле- 
се тăма пар. Сутас сутта хаклатса сутма пар, илес япалине йÿнетсе илме 
пар. Çитменнине çитерсе пар, тухманнине кăларса пар.

Сут-йĕр умне тăрсан, чĕлхе-çăвар çыхланасран эсĕ упра, Турă.
Аяк çула кайсан усал-тĕселтен, вăрă-хурахран эсĕ упра, Турă. Тайлăк 

кĕперĕнчен, аслă шыв çине ларсан -  шăтăк кимминчен, хушка хумĕн- 
чен эсĕ упра, Турă. Хура халăх вăти çĕрне тăма пар; çурт çумне çурт 
хушма пар, иртсе каякан хĕр туйне кĕртсе кăларма пар, выçă килекене 
тăрантарса яма пар, шăнса килекене ăшăтса яма пар.

Алăк патне кĕрÿ çăкăнтар, тĕпеле кин çăкăнтар. Айван кблле хапăл 
илсе, хуш хурса ил, чÿк çырлах, Турă.

433
Алăк панчи алпассем, тĕпелти хурăнсуркассисем, итлĕр! Тур, çырлах, тур, 

ан пăрах! Хуçа калать: чунтан пĕр курка пуçласа яратăп тет, Тур Амăш 
курки. Ана йăранлă пултăр, ар çĕклейми хăмла пултăр, чăх çĕклейми автан 
пултăр. Кам та кам ĕçеймен -  хăрах тупанпа тăхăр çуна вутă кÿмелле тет; 
тата кам та кам ĕçеймен -  пĕр çулхи вун икĕ хăлаç хулă тупмалла тет.

434
Тур, çырлах, Тур, ан прах! Хуçа ятлă курка пуçласа ячĕ... Турă, ку вăхăта 

чипер çитертĕн, тата çăва чипер тухма пар; тата çăва тухсассăн тыр акас 
тейĕпĕр: шăрт-тĕренсене вăй-хăват пар, ултă лаша акара çÿремелле пултăр, 
виçĕ кĕсри сÿрере, виçĕ тихи хыççăн выляса пымалла пултăр. Акнă тырри 
хулăн пултăр, хăмăл хăмăш пек пултăр, тăрри пăрçа пек пултăр: пĕр пĕрчĕ 
акса пин пĕрчб илме пар, Тур, çырлах! Йăван асăнать-витбнет сана, Турă! 
Вырас тейĕпĕр: вырнă чухне ывăç кассан ывăç перекечĕ пултăр; кĕлте тăвăпăр, 
кĕлте тусан кĕлте перекечĕ пултăр; тĕм тусан тĕм перекечĕ пултăр; уйра 
çĕмел тăвăпăр, çĕмел перекечĕ пултăр; турттарнă чух урапа çине хурăпăр, 
урапа перекечĕ пултăр; анкартине илсе пырса капан тусан капан перекечĕ 
пултăр. Тата сиксе тăрса авăн хурас тейĕпĕр: вутĕнчен-кăварĕнчен çырлах, 
Турă, сиксе ÿкнĕ хĕлхемĕнчен. Авăнне çапсан пурана хурăпăр, пура пере- 
кечĕ пултăр: тăватă валли хыçалта выртгăр, виçĕ валлине ĕçсе çимелле пултăр. 
Çичĕ тĕслĕ тырра çичĕ кĕлет тытма пар. Çичĕ тĕслĕ выльăха çичĕ карта 
тытма пар: шăварма кайнă чух пĕр вĕçĕ картара, пĕр вĕçĕ шыв хĕрринче



пултăр; тĕкĕнчен-çăмĕнчен тулесе пытăр, пăхĕнчен-шăкĕнчен савăнтартăр. 
Çырлах, Турă! Йăван асăнать-витĕнет сана. Тата аçаран-çиçĕмрен, вутăн- 
тан-кăварăнтан çырлах, Турă! Тата сутас тавара хакла сутма пар; илес тава- 
ра йÿн илме пар. Сана асăнатпăр-витĕнетпĕр, Турă! Çак сăрана ялăм-йышăм- 
па, куршĕм-кÿппĕмпе чипер ĕçсе-çиме пар, Турă, çуратма пĕлтĕн те усрама 
пĕл. Айван кĕллине хапăл илсе пар. Аминь, çырлах!

Кĕр сăри ĕçнĕ чухне
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Малтан сĕтел çине пĕр витре сăра ăсса лартаççĕ. Унтан мĕнпур хăнисене пĕрер 
курка сăра тултарса параççĕ. Тепĕр аллине çĕнĕ тырăран пĕçернĕ çăкăрпă тăвар тытта- 
раççĕ. Кил хуçи сĕтел хушшине кĕрсе ларать те калать: «Алăк патĕнчи алпассем, сире 
ал валли çитсе-и?» Хăнисем: «Çитсе, çитсе, сире -  иккĕ, пире -  пĕрре». Унтан 
малта ларакан хăнисене: «Тĕпелти хурăнсуркассисем! Сирĕн пата та ал валли ярса, 
çитсе-и?» -  «Çитсе, çитсе, сире -  иккĕ, пире -  пĕрре!» Вара кĕлтăвать:

Ял-йыш-пускилпе пĕрле шăкăлтатса ĕçсе çиме, Турă, пулăш. Акнă 
тырă хулăн пултăр, çичĕ тĕслĕ тырă сĕчĕпе асăнатпăр. Çур акнинчен са- 
вăнтар, кĕр акнинчен савăнтар. Çĕнĕ тырă-пулă перекетне пар. Кайран 
каласси малтан пулнă пулĕ, малтан каласси кайран пулнă пулĕ. Пирĕн 
алăра кĕнеке çук. Турă, каçар пире.

Хуçи вара хăнисемпе ларать те, панă сăрисене пурте ĕçеççĕ. Пĕтерсен каллех теп- 
рер курка тултараççĕ те тепĕр хут кĕлтума тăраççĕ.

Эй, Турă, çак ял-пускилпе пуççапса килес çул каллех сыввăн суха 
патне кайма пулăш.

Ларса ĕçеççĕ. 3-мĕш куркине тултарсан сĕтел хушшинчисем ак çапла каласа юрла- 
ма пуçлаççĕ:

Асран кайми аки-сухи,
Асран кайми аки-сухи,
Ăшран-пĕр атти-апи,
Тавтапуçах Турă-Пÿлĕхе 
Пире çуратса çитĕнтернĕшĕн,
Ырă-çутă кунне кăтартнăшăн.
Эпир ĕçсе ларатпăр,
Эпир ĕçсе ларнă вырăна 
Сĕт кÿлли тулса ларинччĕ...
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Кĕлĕ хыççăн пурте алăк патнелле тайăлаççĕ. Апăс калать: «Камра курка пур -  
ĕçĕр». Ĕçеççĕ. Хуçа карчăкĕ: «Чÿкленĕ сăрипе ватăсене хисеп тăвар, пуççапар», -  тет. 
Кĕлтăвакана, хуçана, хуçа карчăкне, ытти ватăсене кĕрекене лартаççĕ, пÿртри çын- 
сем пурте пуççапса лараççĕ. Хĕрарăмсем кăмака умне чĕркуççи çине лараççĕ. Хуçа 
карчăкĕ: «Кинсем, юрлăр!» -  тет. Çамрăк арăмсем юрă юрлаççĕ. Куркисене ĕçсе яраççĕ 
те: «Ачасем, тăрăр ĕнтĕ», -  теççĕ. «Рехмет сире, çемçе чĕлхĕрсене», -  теççĕ.

Унтан вара виçшер курка ĕçеççĕ. Ватти аллине курка тытать те ура çине тăрать: 
«Ачасем, тăрăр! -  тет. -  Турра асăнтăмăр, çĕрти патша сывлăхне асăнар», -  тет. 
Пурте тăраççĕ. Ватти арçынсене калать: «Хуçа ятлă курка туса ярас тет. Эсир хапăл-и?» -  
«Хапăл, хапăл, кĕтни çавă!» Унтан арăмсене: «Хурăнсаркассисем! Эсир хапăл-и?» Ун- 
тан патшана асăнса кĕлтăвать: «Ырă патша вырăнлă пултăр, вăрçинчен-тулашĕнчен,



Турă, Эсĕ сыхла, Эс упра, касас хĕçĕнчен, перес пăшалĕнчен, Турă, Эсĕ сыхла, Эс 
упра», -  тет те ларать. Пурте лараççĕ. Ватти хуçана тав тăвать. Хуçа ун çумне ура 
çине тăрать. Чÿклекен мăчавăр калать: «Хуçа, тав сана ташлама курки! Кăна ĕçекен -  
путене,^ĕçейменни -  карăш. Кам та кам калама пĕлменнине çиччĕ е пиллĕк ĕçтер- 
мелле! Ĕçес умĕн каламалли сăмахсем:

Çÿлте Турă, çутă çанталăк унăн; çĕрте патша, хура халăх унăн; çак 
килте хуçа, хăна-вĕрле унăн.

Çара çунана хурамаллаччен хурамалламасăрах пултăр, тĕшмĕшленич- 
чен тĕшмĕшленмесĕрех пултăр, шăнк! Ĕç те шăнк! ларт, Ш ăнкăрчă тус 
каларăшле.

Вара çав ташлама куркине мĕнпур çынна çак сăмахсене палăртса ĕçтереççĕ. Кам 
тĕрĕс калаканнине пĕр курка анчах ĕçтереççĕ, кала пĕлменнине -  виççĕ.

Ташлама куркине ĕçтерсе çаврăнсан хуçа юлашкинчен каллех кĕлĕ калать:
Çырлах, аминь, Турă. Кĕсре çумне тиха ерт, ĕне çумне пăру ерт, урай 

тулли путек-сурăх пултăр, сакă тулли ача-пăча пултăр, алăк патне кĕрÿ 
пултăр, тĕпеле кин пултăр. Çырлах, аминь.

Кĕрхи чÿклемен хăватсемпе ватăсене халалланă пайĕ пĕтсен кĕр сăрин 
хаваслă-шÿтлĕ пайĕ пуçланнă.

Малалли ĕçкĕ-çикĕре кĕлĕ сахал, шÿтлĕ сăмах, ташă-юрă ытларах пу- 
лать. Кăшт вăхăтран Тур Амăш курки хыççăн хуçа ятлă куркасемпе (таш- 
лама, чашлама куркисемпе) сăйлама пуçлать.

Малтан, Д.Месарош çырнă тăрăх, хуçа тав туса ташлама куркине ĕçтер- 
се тухать. Курка панă чухне çапла калать:

-  Тав сана, ташлама, хуçа янă ятлă курка, çÿлте Турă, çĕрте патша, ут 
туртайми урпа, ар çĕклейми хăмла, кăна ĕçекен -  путене, ĕçейменни -  
карăш, кăна ĕçеймесен, савнинчен уйрăлса выртмалла.

Еçкĕ тÿрех шăв-шава куçмасть. Ятлă курка Тур Амăшĕнчен пуçласа майĕ- 
пен «анса» пыратъ.

Таиллама курки хыçĕнчен хушламине тăваççĕ. Хуиыамине тунă чухне пĕтĕм 
халăх тухăçалла (мал еннелле) пăхса тăратъ, мăчавăр кĕскен кĕлĕ тума 
тытăнать. Унăн кĕлли çапла:

Эй, Турă, асăнатăп, витĕнетĕп, тутлă чĕлхепе, тайлăк пуçăмпа пуççапатăп, 
карта тулли выльăх-чĕрлĕх, пĕтĕм çурт тулли ача-пăча пар, Турă. Хир-хир 
тулли тырă-пулă лайăх пултăр. Анкарти тулли тырă кÿртме пар, Турă. Пĕтĕм 
çĕр çинчи тырă-пулă лайăх пултăр, ку кĕлтуни -  Хусланăн* кĕлли.

Малалли чÿк сăмахĕсенче тус-тăвансен ячĕсем, кама та пулин тав туса 
ĕçнĕ чухне пайăр юлташа ырлани час-часах тĕл пулать.
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Ырă Турă, çырлах! Мăн Турă, çырлах! Мăн Турă Амăшĕ, çырлах! Пÿлĕх, 

çырлах! Пÿлĕхçи Амăш, çырлах!
Тăрăр-ха тăххăрăн пĕр хăма çине! Пĕрле тăрса, ача-пăча туррине 

кĕлтăвар. Килĕш-тăванпа, йăваш чунăмпа тархаслар, им, çырлах!
Ул-хĕр çуратакан Турă, ул-хĕр варĕнче усра; çурт çуратакан Турă, çурт 

варĕнче усра; мул çуратакан Турă, мул варĕнче усра; тырă-пулă çурата-

* Хуслан -  мăчавăрăн ячĕ.



кан Турă, тырă-пулă варĕнче усра. Хĕвел амăш, хĕвелпе пĕçертсе ан яр! 
Ту хĕрĕнчи вак-тĕвек Турă, хута кĕр! Ыр хĕрт-сурт, çырлах!

Ий-йа, лайăх хăтам та, тăхлачăм та пур, Микки улсами те пур, Татьякки 
те пур. Ий-йа, лайăх шăпăрç Якку улсам та пур. Ий-йа, лайăх, çак халь 
хăта илсе килнĕ сăрана, мăн кушаль кучченеçе пире ĕçсе çиме кÿрсе пар...

Картиш пăтти
Вылъăх-чĕрлĕхе хире кăларсан карта пăтти лартнă, хĕл каçма витене 

кĕртсен картиш (карта йышĕ) чÿкне ирттернĕ. Картиш пăттине хуранĕ- 
пех кил карти варрине, пурнăç йывăçĕ патне илсе тухнă, кăвайт хурса (типĕ 
çанталăкра çуртасем çутса) кĕлĕ каланă, вут çине çимĕç татăкĕсене пăрахнă.

Картиш кĕлли
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Çырлах, М ăн Турă, Мăн Турă Амăшĕ; Хăрпан, Хăрпан амăшĕ; Кепе, 
Кĕтÿ пуçĕ, сире йăлăнатпăр. Тĕрлĕ выльăх-чĕрлĕхшĕн пуççапатпăр. Çак 
картара тăракан выльăхсене тĕрĕс-тĕкел усра; шыв хĕрринче ÿссе лара- 
кан çÿçе пек хунаттарса йышлантар; пĕр вĕçĕ картара пултăр, тепĕр вĕçĕ 
вакра пултăр. Çак выльăхсене усал аллине ан парăр, какран-хуçаран хăтарса 
пырăр, сыхлăр. Пыйтăран-хуртран тасатса тăрăр вĕсене. Ш ерпет пек шыв 
ĕçме парăр вĕсене, тул çăнăх пек çемçе курăк парăр. Пуснă выльăхин 
ашĕ тутлă пултăр. Çуллен вуншар пуç пусма парăр, çырлахăр! Çырлах, 
хаяр тавраш, мăн хаярне ху чарса тăр, тум хаярне пирĕн тавраша ан яр. 
Сана, хаяр амăшĕ, пĕр пашалу, виçĕ пăтă паратпăр: хăвăн ачуна-пăчуна, 
пирĕн выльăхсене сыхлаттар, çырлах! Çырлах, Пихампар! Эсĕ хăв каш- 
кăру-йыттусене выльăхсем патне ан яр, ху вĕсене сыхласа тăр. Сана эпир 
пашалупа, пăтăпа пуççапатпăр, çырлах, аминь, çырлах!
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Картиш пăтги текен чÿке çапла асăнаççĕ. Пĕр хăй шухăшланă кун ирхине ирех кăмăллă 

асăнса пĕр чукунпа пăтă пĕçереççĕ. Çав пăтăпа пĕрле чÿклеме пĕр пашалу пĕçереççĕ. Вара 
хуçи картиш варрине пĕчĕкçеç кăвайт вырăнĕ туса вутă чĕртет. Пиçнĕ пăтăпа пашалăва 
кăвайт хĕррине лартать. Чукун ăш ĕш и пăтă варрине çу куçĕ тăваççĕ, сарă çу ярса (урăх 
нимĕнле çу та юрамасть). Çапла мĕнпурне хатĕрлесе çитерсен чÿклеме пуçлать:

Картиш пăтги чÿклетĕп килĕм-вутăмпа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, чÿк, çыр- 
лах. Лаша хыççăн тиха ертме парсамччĕ, ĕне хыççăн пăру ертме парсамччĕ, 
сурăх хыççăн путек ертме парсамччĕ, чÿк, çырлах! Пĕр вĕçĕ шывра, тепĕр 
вĕçĕ картара пулма парсамччĕ, чÿк, çырлах. Ырă чÿк, кĕлле хапăл ил.

Пуççапать. Кĕлтуса пĕтерсен пăтга пÿрте илсе кĕрет. Пÿртре çемйипе ларса çиеççĕ.
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Тунă кĕллĕм кĕлле кĕтĕр, тунă кĕллĕм шута кĕтĕр, виç тĕслĕ выльăха- 
чĕрлĕхĕме, выльăх-чĕрлĕхе çуралманнине çуратса пар, çуралнине алла 
пар, пĕр вĕçĕ шыв хĕрринче пултăр. Виç тĕслĕ выльăх виç карта тулли 
пултăр, тĕкĕнчен-çăмĕнчен тÿлеттер, пăхĕнчен-шăкĕнчен савăнтар.



Унтан виçĕ кашăк пăтга çунакан вут çине пăрахнă та хуранне виçĕ хут сулласа пÿрте 
йăтса кĕнĕ. Ш ыв ячĕпе тепĕр хуран нимĕр пĕçернĕ. Нимĕре пĕчĕк чашăкпа çăл хĕррине 
илсе кайнă, виçĕ кашăк нимĕр çăла ярса хăварнă чухне: «Шыв ашшĕне, шыв вутăшне», -  
тесе кĕлле тепре каланă. Киле таврăннă чухне çын-мĕн тĕл пулсан нимĕре ăна та астив- 
терсе пăхтарнă. Таврăнсан нимĕре çу çинче пĕçернĕ юсманпа, йăвачапа çинĕ.

ХĔЛЛЕХИ УЯВСЕН ЙĂЛИ-ЙĔРКИ
Кĕрхи чÿксем пĕр сыпăкранах хĕллехи уяв картине кĕрсе каяççĕ. Сурăх 

çăмне каснă хыççăнах хĕрсемпе каччăсен улахĕсем пуçланаççĕ. Ку вăхăта 
сÿс-кантăр хатĕр мар-ха, çавăнпа малтан çăм арласа алса-чăлха çыхаççĕ.

Яш-кĕрĕмĕн хĕллехи вăййисен пуçламăшĕ тесе ĕлĕк хĕллехи Микуна ка- 
ланă (раштавăн 19—20 мĕшĕсем -  чи вăрăм каçсем). Çак вăхăтра Нартă- 
ван (çĕнĕ т ă в а н - хĕвел) çитнĕ.

Улахран улаха çÿресе тем тĕрлĕ шÿт-кулăш тунă çамрăксем -  унта 
туй-çуй йăлисене аса илнĕ, ача-пăчапа яш-кĕрĕм камитсем кăтартнă. Хĕллехи 
кашни уявлă эрнен хăйĕн ячĕ пур. Кăш эрни, хĕл эрни, çу эрни тата ытти 
те. Кашни уявăн -  хăйĕн ячĕ.

XXI ĕмĕр тĕлне уявсен ячĕсене, йĕркине пăтраштарса пĕтернĕ. Хĕллехипе 
çуллахи çаврăм уявĕсен вырăнне тупаймасăр вĕсене «турисен», «анатрисен» тенĕ.

Кун çаврăнсан^ (вăрăмланма пуçлансан), раштавăн 23—25 мĕшĕсенче юр 
Туррин амăшне (Ăраша) мухтаса пĕчĕк уяв тунă. Кунта ваттисем кĕр сăрин- 
че каланă хăш-пĕр кĕлĕсене аса илнĕ, пичке пуçласа яшсене пилленĕ. Халъхи 
«раштав» сăмах, пирĕн шутпа, «ăраш», «ыраш» çăмахранах. Православири 
«рождество» уявĕпе вăл каярахпа пĕрлешсе кайнă. Араштав йăли чăваш тата 
ытти халăхсен чĕлхисенче вырăссемпе пĕрлешичченех пулнă.

Ăраштавпа Нартукан хыççăн чăваш ялĕсенче Сурхурипе вĕтке (свят- 
ки, аппаланчăк, элемет) шăв-шавĕ вăйлана пуçланă. Бĕтке у я в ĕ -  тĕрлĕ 
халăхсен чи авалхи й ă л и -  халĕ те пĕтмен. Унта тĕрлĕрен йăх-яха халăх 
театрĕн мелĕсемпе самаях вичкĕн «вĕтсе» яраççĕ. Ку -  халăх шилĕкĕ, 
кулăш лаççи. Унта ватти-вĕтти, асси-асли, яшши-йăшши пурте хутшăннă.

Вĕтке икĕ эрнене тăсăлнă. Вăл вăхăтра йывăр ĕçе çÿремен, вăрман кăлар- 
ман. Лашасене кантарнă. Ăраштав хыççăн кăрлач пуçламăшĕнче шыв уявĕ 
пулса иртнĕ.

Раштав, Нартукан, Шерни (Кĕшерни) тата ытти уявсенче пуринче те 
вĕтке туса ирттерме пултарнă. Тĕрлĕ ÿсĕмри çынсем хăйсен ушкăнĕсемпе 
çÿренĕ. Ача-пăчан хăйĕн йĕрки -  сăвă-юрă, ташă пулнă. Яшсемпе ватăсем 
вара сăмах чĕнмесĕр хуçкаланнă. Хĕрĕ -  ват çынла, каччи -  майралла, 
йĕкĕт -  тухатмăш карчăкла, ачи — чике картла, пике -  пупла тата 
темле те тăхăнма пултарнă.

«Çамрăк ачасем сÿсрен сухал туса ватă çын пулса çÿренĕ, улпут пулап 
тесе тумтир айне хырăмĕ çине минтер хурса пысăк хырăмлă улпутсем пек 
пулса çÿренĕ. Тата пĕр-пĕр япалана е калăп таврашне кипкепе чĕркесе ача 
туса ачаллă арăм пулса та çÿренĕ. Тата пуçĕсене улăмпа чĕркесе мăйраки- 
сене йывăçпа, хăлхисене каллех улăмпа чĕркесе лаша, ĕне, упа кĕлеткисем 
шăналăксемпе чĕркесе тума пултарнă. Тата урăхла майсем те, тĕрлĕрен 
мĕн те пулин майласа «шÿт тума шухăшланă»,- тенĕ 1938 ç. Кашкăр 
Микули халапçă (ЧПГĂИ ĂА, 1, 2, 95 с.)

Çĕнĕ çул каçĕнче (Нартуканра) вĕтке пĕр каçа чарăннă ~  ирĕклĕ пÿрте 
пĕрле пухăнса яш-кĕрĕм юмăç пăхнă.



«Çавăн пек пÿртсене вара эртелли-эртеллипе пухăнса хăйсен пурнăçĕ çин- 
нен хăйсене хăйсем юмăç пăхма меслет тупнă. Çав пÿртрен ачасем çывăх 
кÿршисене кайса чÿрече витĕр итлесе çÿренĕ. Лайăх сăмах илтсен çулталăк 
лайăх пурăнатъ тенĕ. Тата çав килтенех ăçта та пулсан нумай выльăх 
усракан çын патне сурăх ури тытма кайнă. Шурă сурăх ури лексен упăшки 
е арăмĕ сарă пулать тенĕ. Хура сурăх ури лексен арăмĕ е упăшки хура 
пулать тенĕ. Пÿртре нухăнсан сĕтел çинчи тирĕк çине шыв тултарса лар- 
таççĕ. Вăл тирĕк çине тăватă пайлă туса тăватă тĕслĕ япала хураççĕ. 
Пĕрне кăмрăк татăкĕ, иккĕмĕшне тăм татăкĕ, виççĕмĕшне çăкăр татăкĕ, 
тăваттăмĕшне пăртак тăвар хураççĕ. Вара çав тирĕк çинчи шыв çине 
кăмрăк татăкĕ яраççĕ те, ăна хĕвеле май пĕр хăйă шăрпăкĕпе çавăрса яраççĕ. 
Кăмрăк çаврăнсан-çаврăнсан чарăнатъ. Çăкăр тĕлне пулсан, çав çавăракан 
çыннине эсĕ ĕмĕрне çăкăр-тăварна ирттерен теççĕ. Тăвар тĕлне чарăнсан, 
эсĕ ĕмĕрне йĕрсе ирттерен теççĕ. Кăмрăк тĕлне чарăнсан, эсир кăçал çунса 
кайма пултаратăр», -  тенĕ паллă халапçă Кашкăр Микули. Çак йăлара 
тем тĕрлĕ вăйăсене, ĕненÿсене, тĕшмĕииĕ-ĕссĕмлĕ япаласене шутласа нĕтер- 
ме çук. Кашни ял, кашни ушкăн тата кашни çулах тĕрлĕрен кулăш мес- 
лечĕ-сăлтавĕ тупса кăларнă. Чăваш халăх шилĕкĕ вĕç-хĕррисĕр пуян та 
илемлĕ.

Тĕн уявĕсене чарсан вăл улахра, туйра, акатуйра тапса тухнă, унта та 
чарса лартсан шаман çырмисене, чăтлăх вăрмансене кайса пытаннă, яш- 
кĕрĕм вăййи-таппине пырса кĕнĕ.

Кăмрăк татăкĕ тăм тĕлне чарăнсассăн, эсĕ нумай пурăнаймастăн теççĕ. 
Вара пĕрин хыççăн тепри, унта мĕн чул çын нухăннă, пурте кăмрăк çавăрса 
харнăр хăй телейне шыраса пăхаççĕ. Унтан тирĕкри татăк-кĕсĕксене илсе 
пăрахаççĕ те çĕрĕ пăрахса юмăç пăхаççĕ.

Ĕлĕк çамрăксем пурте çĕрĕ тăхăнса çÿренĕ. Çав çĕрĕсене хывса тирĕкри 
шыва яраççĕ. Вара хĕрсем, йĕкĕтсем тĕрлĕ сăвăпа юрлама тытăнаççĕ. Пĕри 
тирĕк çине пăхмасăрах, çынсем юрланă чухне тирĕкри çĕрĕсене пăтрата- 
пăтрата илет. Лайăх сăвă юрланă чух кам çĕрри лекет, çавă ĕмĕрне лайăх 
пурнăçпа ирттерет теççĕ. Начар сăвă тĕлне пулнине начар пурнăç кĕтет 
теççĕ. Кайран хĕрсем кашта çинчен чăхсем тытса пÿрте илсе кĕреççĕ, урай- 
не яраççĕ: хăшин чăххи лайăх çÿрет, хăшин кăтиклет. Арçыннин кăтиклет- 
сен -  арăму шапăлкка пулатъ теççĕ. Хĕрсен кăтиклетсен -  упăшку ÿсĕр 
çын пулатъ теççĕ. Нартуканпа сурхурире сăнавсем тем чухлех. Тĕрĕс сăнав- 
семпе пĕрлех унта шÿтпе тĕшмĕш те пур. Урамра пуслăх тăратса вăл хăш 
еннелле ÿкни тăрăх хăш енне качча каясса е илессе тĕшмĕртеççĕ. Анкар- 
тинче çапнă кĕлтерен шăлпа улăм туртса кăлараççĕ, çав улăм пучахĕнче 
тырă пĕрчи пулсан -  пурнăçа нуян ирттерет-мĕн. Тырă пĕрчи пулмасан -  
чухăн пурнăç пулать. Килĕсене саланнă чухне таса юр кĕрчĕ çине месерле 
выртса мĕлке туса хăвараççĕ. Çав мĕлке çине Çĕнĕ çул кунĕ ирхине ирех 
кайса пăхаççĕ, ун çине ăçтан та нулсан тырă пучаххи пырса ÿкнĕ пулсан 
пурнăçа телейпе ирттерессе сунаççĕ.

Çĕнĕ çул каç çывăрма выртнă чух пуç вĕçне хăйă татăкĕсене пусă пури 
пек купаласа тунă. Вара çывăрма выртнă чухне асăнса выртнă. Ман арçын 
пуласси çак пусăра шыв ăсса мана тĕлĕкре ĕçтертĕр тенĕ. Тепĕр кунне çав 
кам шыв ĕçтерни çинчен юмахласа калаçаççĕ вара, хăшĕ мана çав ĕçтерчĕ 
теççĕ, хăшне хăй шухăшĕ тăрăххăн та курăннă пулас, хăшĕ суйнă та пулас. 
Çавăн пек хăтланса ирттерсе янă вара Çĕнĕ çула. Ытти кунсенче каллех 
вĕтке (шуйттан вăййи) вăййине малалла тăснă.



Хĕллехи ĕçкĕсемпе уявсенчи кĕлĕ-пилпе çыхăннă йăласем ансатрах, ирĕк- 
рех. Ытларах чухне ватăсем лармасене, Сурхурие, вирĕм-вĕткесене, хĕр сăрине 
тата ытти пĕрлехи ĕçсене пуçласа, вĕçлесе параççĕ. Унта каламалли кĕлĕсем 
час-часах халăха пиллесе, ырă сунса каланисемпе хутăшса пыраççĕ. Çавăн- 
па хĕллехи уявсен сăмахлăхĕнчи кĕлĕсен вырăнне палăртса хăварни кирлех.

Пукра (тăпрас) ăшши
Юпа уйăхĕн варринче ялан тенĕ пекех çĕр çине юр ларать. Юр лариччен 

çурт-йĕре питĕрме, ăшă тытма васканă. Шăтăк-çурăка мăкпа, сÿспе, çĕтĕкпе, 
тăмпа, тăпрапа сапланă. Сарай, пÿрт никĕсĕсене хăпартнă, тăпраса каялла 
купаланă.

Пукрара хăна пухнă, хăнана кайнă. Час-часах: «Уранапа кайса çунапа 
таврăнтăмăр» -  тенине илтме пулнă.

Пукра кĕллисем йыиыă мар. Вĕсем çурт-йĕр тата кил-йыш кĕллисемпе çывăх.
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Эй, Турă! Паянтан вара хĕл сивви хĕсепĕ каять. Ун чухне те ăшăра 
пурăнма пар пире, çак мĕнпур ăшша тытса тăр.
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Эй, Турă! Паянтан пуçласа хĕл сивви пуçланса каять. Хĕл чухне те 
ăшăра пурăнма пар пире. Çак мăк пур ăшша та тытса тăтăр. -  Ку мăка 
мĕн тума хушатăн? -  Хĕл каçипех ăшăтма хушатăп.

Улах ларми
Чăвашăн ĕçсĕр кун та, каç та иртмен. Уй-хир нуши вĕçленсен, тыр-пул 

тирпейленсен яш-кĕрĕм улахсемпе лармасене пĕрле пухăнма тытăннă.
Улах тесен XXI ĕмĕрти çынсем яш-кĕрĕм ĕçсĕр савăшса ларнă тесе ăнла- 

наççĕ. Çапла шутлани пачах тĕрĕс мар.
Улах ларми -  чăваш çамрăкĕсен ĕçе, хутшăнăва, пурнăçа вĕренмелли шкулĕ. 

Этем пурнăçĕнче мĕн к и р л ĕ -  улахра çавă йăлтах палăрнă. Унтах шутлама, 
вулама, ÿкерме, выляма, юрлама, калаçма, ташлама тата ытти ăсталăха 
вĕреннĕ. Унтах кашни хăй ĕçне ÿркенми ĕçленĕ. Аслисем е ашшĕ-амăшĕ ула- 
ха пырса тĕрĕслесе çÿремен, анчах ал ĕçĕ тăрăхах улах усăллă е усăсăр 
иртнине пĕлсе тăнă. Улах — ларма валли пысăк, таса, ăшă мунчасене, 
пуян, çутă пÿртсене уйăрса панă. Кил хуçи кирек хăçан та улах йĕркелÿçи- 
сене кĕлĕ е пил каласа хăварнă.

Пил е хушу сăмахĕнче мĕн-мĕн тума юраманнине хытă палăртса ка- 
ланă. Çав сăмаха пăсакана улах алăкне урăхран уçса кĕртмен.

Чăваш улахне Д.Месарош ăшă сăмахсемпе çырса кăтартнă:
«Каччăсемпе хĕрсем каçсерен пĕр-пĕр çурта пухăнаççĕ, хĕрсем пĕрле йĕке 

е тĕрĕ илеççĕ, каччисем -  кам çăпата хуçатъ, кам сĕрме купăс, кĕсле илсе 
нынă. Çип авăрланă, юрлаççĕ, пурте нĕрле выляççĕ. Туптармăшсем калаççĕ, 
юмах яраççĕ, йĕкĕтсем пикесемпе паллашаççĕ. Туслашаççĕ, чăваш хĕрĕн хит- 
ре хăмăр куçĕсем йăлкăшаççĕ, вара урамра çил-тăман кĕрленĕ чухне пÿртре, 
ăшă хÿтĕре, этем чунĕн ĕмĕрхи туйăмĕсем çинчен пин-пин юрă çуралать...».



Г. Т. Тимофеев улах хĕрĕсем унтах çывăрма юлаççĕ тесе çырнă. Ку, ахăрт- 
нех, тутарсен витĕме пулас. Вирьял хĕрĕсем улахра çывăрма юлнине сивленĕ. 
Улах çуртĕнче кил хуçи вырăнне юлнă хĕрсем кăна çĕр каçма пултарнă.

443
Маçаксам, мамаксам! Çÿлти торăсам! Апи пере виçб каç бçлеме, виçб 

каç савăнма, виçб каç олах ларма хошса хăварчб. Пичия пÿрт-çорта пăхса 
тăрма, мана тус-тантăша ăшăтса тăрма каларĕ. Пере инкек-синкек корас- 
ран, осал ĕç килсе тохасран опра, Торă.

Кам та кам осал шохăшпа осал ĕç тăвать полсан, кам та кам пĕрлехи 
олаха ят ярать полсан вĕсен ячĕсене Анекпа Евроçа вăй киллине тепĕр 
кон ирех çырса пăрахма каларĕ. Торă корать, Торă каçармасть терĕ.

Ларма валли сăра вĕретрĕм. Çавна пĕрер корка алла илĕр-ха...Ватти- 
сен йоррине йорласа олах ларма поçлăпăр, сарă мăйăр катăпăр, попльăпăр 
та ташлăпăр...

Шерни йĕрки
Шерни,кăш эрни,кăш арни- авалхи йăла,кăрлачăн пуçламăшĕнче хальхи 

Çĕн çулпа пĕрле килекен уяв. Чăваш Çĕн çулĕ авал кăрлачра пуçланман.
«Шерни» кайăк эрни (кăш эрни) тенинчен пулса кайнă. Ку эрнере яш- 

кĕрĕм хаваслă вăйăсем ирттерет, ача-пăча вĕçен кайăксене сивĕре шăнса 
вилесрен апат-çимĕç хурса парать. Шерни кĕлли, юрри, сăмахĕ вĕçен кайăк- 
па, çунатлă кайăк-кĕшĕкпе çыхăннă.

444
Чăн малтан пашалу пĕçереççĕ, пашалу çине тăвар, кăмрăк чикеççĕ, [пашалу] тăвар 

тĕлĕнчен çурăлсан ырă курать теççĕ,1 кăмрăк тĕлĕнчен çурăлсан хуйхă курать теççĕ. 
Вара каç пулсан пăтă пĕçереççĕ, пăтти пиçсен чашăк çине антараççĕ, чашăк йĕри- 
тавра кашкисене (кашăкĕсене) чиксе хăвараççĕ, хăйсем вара çул тăваткăлне каяççĕ, 
пĕри арки çине юр илет те авăсса тăрать, тепри çĕре выртса итлет, итленĕ чухне 
шăнкăрав сасси илтĕнсен качча туйла каять теççĕ, чан çапнă сасă илтĕнсен вилет 
теççĕ, чăпăркка сассн илтĕнсен кĕтÿç арăмĕ пулать теççĕ. Унтан таврăнаççĕ те пăттнне 
çиеççĕ, пăттине çисе пĕтерсен пурте харкам кашкине паллă туса чашăк çине хураççĕ. 
Унта пĕрчик шыв яраççĕ те карташне тухаççĕ; пĕри вара чашăка тытать, кашкисене 
пуç урлă ывăтса ярать, унтан харкам хăй кашкине илсе пăхаççĕ, кашки çинче пĕрчик 
шыв пулсан йĕрсе пурăнмалла теççĕ, тата кашки лара пулсан ырă курать теççĕ, каш- 
ки ÿпне пулсан вилет теççĕ. Унтан вара анкарне каяççĕ те хĕрсем пурте улăм купин- 
чен улăм çыртса илеççĕ, киле те вара çăварĕсемпе çыртса таврăнаççĕ. Киле таврăн- 
сассăн тырри пур-и тесе улăмсене пăхаççĕ, пăхсассăн хăшин тырри нумай пулать, ăна 
вара пуян пулать теççĕ, унтан пурак тăхăнаççĕ те хапхаран тухаççĕ, хапхаран тухнă 
чухне перĕнмесĕр тÿрех тухса кайсан çитес çула качча каять теççĕ, хапхана перĕнсен 
каймасть теççĕ. Унтан вара лаша тытаççĕ те пуслăх урлă каçараççĕ, лаша каçнă чухне 
пуслăха сĕртĕнмесен упăшки чее пулать теççĕ, сĕртĕнсен упăшки мăран пулать теççĕ. 
Унтан чăх тытса пÿрте илсе кĕреççĕ те урайне яраççĕ, малтан урайне тыр, кĕл, тăвар, 
сĕлĕ, хуйăр, тенкĕ хураççĕ, чăх тырра, тенке, тăвара сăхсан пуян пулать теççĕ; чăх 
кĕле сăхсан начар пулать теççĕ, хуйăра сăхсан упăшки кукшаллă пулать теççĕ. Тата 
чăх ватги пулсан упăшки ватă пулать теççĕ, çамрăкки пулсан упăшки çамрăк пулать 
теççĕ, тата автан тытсан упăшки салтак пулать теççĕ. Унтан вара тăхлан шăратаççĕ, 
çăва тухсан качча каять пулсан хушпу пулать теççĕ, упăшки салтак пулать пулсан 
пăшал пулать теççĕ, вилет пулсан тупăк пулать теççĕ, пуян пулать пулсан чашăк теççĕ. 
Çапла вара шерни йĕрки пĕтет.
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Чăх-чĕп йăва тĕлне пĕлет, хур-кăвакал шыв тĕлне пĕлет, вĕçен кайăк 

çĕршывне пĕлет.
Мана та кăмăл туртăмне пĕлме пар.

Сурхури (хĕл эрни)
«Христос тĕнне йышăннă çурçĕр чăвашсем, Мăнкуна вырăс Пасхипе пĕрлеш- 

тернĕ пекех, Сурхурирен Рождество туса хунă», — тенĕ Д.Месарош (2002, 51 с.).
В.К.Магницкий çырнă тăрăх, Сурхурие авал раштав уйăхĕн пуçламăшĕнче, хĕл- 

лехи Микулнăра виççĕмĕш эрне кун (раштавăн 6-мĕшĕ) ирттернĕ. Д.Месарош 
вара Чĕмпĕр тăрăхĕнчи Улхаш çыннисем ăна кăрлачăн 6-мĕшĕнче тунине па- 
лăртать. «Сорхори» халĕ пĕрисемшĕн «Рождество», теприсемшĕн -  «Крещени».

«Чăваш Сурхурийĕ тĕнпе çыхăнман, -  тет венгр-тĕпчевçĕ. — Ăна яш- 
кĕрĕм шÿтлесе ирт т ерет »,- тет вăл. В.К.Магницкий вара ĕлĕк-авал Сур- 
хурие Турра тав туса йĕркеленĕ тесе çырнă.

Сурхурие ваттисем сăра ĕçме, унччен пичке нуçлама пухăнаççĕ. Ватăсем 
пур çĕрте вара кĕлĕсĕр пĕр ĕç те тапранмасть. Ват çынсен Сурхурийĕ рас- 
на пулса иртет.

Халиччен «Сурхури» сăмаха пурте тенĕ пекех «сурăх ури» сăмахсенчен 
пулнă теççĕ. Анчах çапла ăнлантарни тĕрĕс мар. Ку халăхла ăнлантару.

М.Я.Сироткин, И.И.Одюков, П.В.Денисов тĕпчевçĕсем уяв ячĕ «сурăх ырри» 
тенинчен тухнă тесе çырнă. Анчах «Сурхури» сăмах «сарăк ырри» тенинчен 
тухма пултарнă. «Сарăк» -  çар е лам пуçĕ, ертÿçĕ, управçă. А.В.Изоркин -  
«сар хур», И.АДмитриев -  «сорым-хорым», Н.П.Петров тĕпчевçĕ «сур» 
(уяв) тата «кури» (вăхăчĕ) тенинчен пулнă тесе çырнă.

Кăрлачри Сурхури çуллахи утă уйăхĕпе, Çимĕкпе тĕл хирĕçленнĕ. Çуллана 
аса илсе Сурхурире çавăн евĕрлĕ йăласенех ирттернĕ. Пăрçа сапни, пучах 
туртни тыр-пул çинчен хĕлле те шутлаттарнă. Сурхурипе çыхăннă Вирĕм, 
Нартукан, Хĕр сăри, Шерни тата ытти уявсем валли Сурхури ачисем ял 
тăрăх хăмла-салат, пăрçа, кĕрпе пухса тухнă. Вĕсем кашни килтех ăрăмлă 
сăмахсем, сунăмсем, кĕлĕсем каланă, юрăсем юрланă.

Сурхурире кăнтăрла кĕлĕсем каланă пулсан — çĕрлесенче вĕрÿ-суру, 
тĕшмĕш, тухату, шаманлăх сăмахлăхĕ хуçаланнă. Сурхури йĕркисене пăхса 
тăракана Сурхури пуçĕ теççĕ.

Сурхурире каланă сунăмсем

446

М э-э-э! Сурăхсем путек туччăр, хĕрсем хĕсĕр пулччăр, арăмсем ача 
туччăр! Пăрçа çакăн çÿллĕш пултăр! Пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ пултăр!

447

Пăрçа çÿллĕ пултăр! Тырă лайăх пултăр! Тавтапуç хуçана! Пире панă 
вырăнне Турă сире хушса патăр: пĕр пĕрчĕрен пин пĕрче çитертĕр. Сак 
тулли ачи пултăр, урай тулли путекĕ пултăр, карта тулли выльăхĕ пултăр: 
пĕр вĕçĕ картара пултăр, тепĕр вĕçĕ шывра пултăр: алăк патĕнче кĕрÿ 
пултăр! Тĕпелĕнче кин пултăр!



448
ГТăтă пиçсе сивĕниччен йĕркипе ташлаттараççĕ, ташласа пĕтерсен пĕр ватă çынна 

чĕнеççĕ, ватă çын пырсан ларас умĕн кĕлле тăраççĕ, ак çапла кĕлтăваççĕ:
Турă, çак хĕле лайăх каçса çăва тухма пар, качча каймаллисем качча 

кайччăр, авланманнисем авланччăр.

449

Сурăхĕсем ывăçри пăрçа пек йышлă, шÿтернĕ пăрçа пек мăнтăр, ăша- 
ланă пăрçа пек пиçĕ пулччăр.

450

Виçĕ картара виçĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕх тытмалла пултăр, пĕр вĕçĕ кар- 
тара пултăр та тепĕр вĕçĕ шыв патĕнче пултăр. Тĕкĕнчен-çăмĕнчен тÿлесе 
тăтăр, ĕне хыççăн тына пăру ертмелле пултăр, чун çумне чун хушăнса 
пытăр. Çиес çимеллисем тутлăхлă пулччăр, ĕçес шывĕсем тăрă пулччăр.

451

Хĕрарăмсем ача туччăр, сурăх путек тутăр, арçынсем арăм тĕл пулччăр. 
Тырă-пулă лайăх пултăр, хÿкĕм ирттермелле пултăр.

452

Пĕр тĕттĕмленсен çамрăксем пĕр виççĕн-тăваттăн пуçтарăнса качча каяссипе-ав- 
ланасси çинчен пĕлме тем те хăтланаççĕ.

Чи малтанах пĕр ик-виç хĕр, сурăх картине кĕрсе сурăхсене пĕри мăйĕнчен, теп- 
ри уринчен, виççĕмĕш кайри уринчен çыхаççĕ. Вара ирхине кам мĕнле сурăха çыхни- 
не пăхаççĕ. Камăн çыхнă сурăхĕ çамрăк, çамрăка качча каять теççĕ. Сурăхĕ ватă пулсан -  
ватта каять тет. Тата сурăха çыхнă чух сурăхĕ макăрсан мăшăрĕ усал пулать тет. Кун 
хыççăн кашта çинче чипер ларакан чăххине сĕтре-сĕтре кĕреççĕ. Пÿртре чăхсем умне 
çак япаласене хураççĕ: кĕл, укçа, шыв, тырă, куçлăх, кăмрăк тата тăвар, унтан чăхха 
урай варне яраççĕ. Чăххи çÿресен-çÿресен пĕрерĕшне пырса сăхать. Кĕл сăхсан чухăна 
каять тет. Укçа сăхсассăн пуяна каять тет. Чăххи шыв ĕçсен упăшки ĕçекенни пулать, 
тыр сăхсан пуян пулать, куçлăх çине пăхсан -  чипер пулать, кăмрăк сăхсан -  хура 
пулать, тăвар сăхсан -  старикки хаяр пулать теççĕ. Чăххи сăхса çÿренĕ хушăра юрла- 
сан, старикки уçă пулать теççĕ. Чăххисем сăхса пĕтерсен кашни хĕрĕ хăй чăххине 
уринчен çыхса сак уринчен çыхаççĕ. Чăххи хăш еннелле туртăнать, çав еннелле каять.

Тата хапхана уçса яраççĕ те пуç çине пăтавкка тăхăнса хапхаран пĕрерĕн тухасшăн. 
Çавăн пек пăтавкка тăхăннă çын хапхаран тухсан хĕр пулсан качча каять, арçын пул- 
сан авланать теççĕ. Çав вăхăтрах ыттисем пуслăха тăратса пăхаççĕ. Пуслăх хăш еннел- 
ле ÿкет, çав еннелле каять тет.

Хĕрсем каяссипе-кайМассине пĕлсен кил хушшине тухса хапха урлă сарă ывăтаççĕ. 
Камăн сарри аяккарах ÿкет, вăл маларах каять теççĕ. Арçынсем хĕрсем качча кайтăр 
тесе уй хапхи тăрне улăхса çак сăвва калаççĕ:

Иккĕ, иккĕ хăтана кил, пирĕн хĕрсене илсе кай, хĕрсене илсе кайма- 
сан уй хапхинчен кăлармастпăр... Тьху, тьху, тьху!

Çак шÿтле кĕлле уй хапхи тăрне виç хутчен улăхса сĕрлеççĕ тет, вара çав çул 
хĕрсем пит качча каяççĕ. Ан илтĕр тесе юрласан каймаççĕ тет.

Çавăн пек каçпа пĕр ывăç улăм илсе уя кайса лартаççĕ. Вара никам тăриччен 
кайса пăхаççĕ. Ыраш пĕрчисем тăкăнман пулсан ачи пуян пулать, тăкăнсан е йыт 
пырса шăрсан чухăн пулать теççĕ.



Самăй çурма çĕр тĕлĕнче хĕреем сĕтел хушшине ларса юмăç яраççĕ. Çутă, таса ста- 
кана тăрă шыв яраççĕ. Стакана пĕрер хĕрĕ çĕрĕ илсе хăйĕн çÿçĕпе ярать. Стакан икĕ 
енчен те çурта çутаççĕ. Вара Пĕр куç хупмасăр çав шыва чÿхентермесĕр пăхас пулать. 
Пăхсан-пăхсан çĕрĕ варринче ача курăнать теççĕ. Çав курнă ачи пулас упăшки тет.

Хĕрсем упăшки епле пулассине пĕлме вут шаршанĕнчен вут пуленкисем вăрлама 
каяççĕ. Илнĕ чухне суйласа илме юрамасть, мĕнле алла лекнĕ, çавна илмелле тет. 
Вара кашни пуленки вăрăм, туратсăр пулсан савни вăрăм, илемлĕ пулать теççĕ. Пу- 
ленки туратлă пулсан упăшки чипер мар пулать тет.
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Ÿте кĕнĕ кун (Христос çуралнă кун) каçпа ачасем килрен киле кĕрсе çÿреççĕ. 
Вара такмакпа хутаç тупса тухаççĕ те урамăн чăн хĕрĕнчи пÿртрен пуçласа килрен 
киле кĕрсе çÿреççĕ. Çÿренĕ чух ĕлĕкрех:

«Сурăх ури, сурăхсам питек туччăр-и, арăмсам ача туччăр-и, хĕрсем хĕсĕр пулч- 
чăр-и!» -  тесе кăшкăратчĕç. Халĕ пирĕн апла кăшкăрма пăрахнă. Пÿрт умне çитсен 
унта сикеççĕ, тĕпĕртетеççĕ. Вара пÿрте кĕреççĕ те тропарьпе кондак юрлаççĕ, ĕлĕкрех 
апла юрламастчĕç. Юрласа пĕтерсессĕн: «Пăрçа çакăн çÿллĕш пултăр», — тесе пăрçа- 
сене чăштăр-чаштăр çÿлелле сапаççĕ. Пÿртре кĕçĕн çын пулсан ăна та пăрçапа сапаççĕ. 
«Кĕрпе пур-и? Çу пур-и? Тăвар пур-и?» -  тесе ыйтаççĕ. Вара вĕсене пăрçа, кĕрпе, 
тăвар тата хăшĕ çу параççĕ. Тухса кайнă чух Сурхури ачисем: «Сак тулли ачи-пăчи, 
урай тулли питекки, пĕр вĕçĕ шывра, тепĕр вĕçĕ картара», -  теççĕ. Пур çын патне те 
кĕрсе пĕтерсен пĕрин патне килеççĕ те пăрçапа пăтă пĕçерме тапратаççĕ.

Нартухан (Нартукан)
Нартухан (Нартукан) -  Сурхури ярăмĕн пĕр каçĕ, хĕллехи вирĕм умĕнхи 

уяв. Халĕ вăл Çĕнĕ çул кĕтсе илнĕ вăхăта лекет. Сурхурире, Нартуканра, 
Вирĕмре çарпа хурал ĕçĕн йăлисем упранса юлнă. Нартухан пĕтĕмпех яш- 
кĕрĕм хавасĕ, улах каччисемпе хĕрĕсен шăв-шавĕ. Вăл хăйĕн Сурхури ларми- 
семпе, вăййисемпе çуллахи Мăнкун эрнинчи йăласене аса илтерет. Нартука- 
на карта (хĕл турханĕ), карчăкĕпе хĕрĕ (катемпипе юрпике) ертсе пыраççĕ, 
вĕсем халăха иртнĕ çулла хăпартнă çĕнĕ çурта пухаççĕ.

Нартуканра ытларах шÿт, юрă, вăлту, камит янăрать. Кĕлĕсем унта 
уява пуçласа янипе, çырмана кайса таса шыв ăсса килнипе, уява вĕçленипе 
çыхăннă. Çав вăхăтрах кунта шахвăртса, ылмаштарса, тăрăхласа каланă 
кĕлĕ евĕрлĕ шÿтлĕ тăкăлтăксем те пулма пултараççĕ.

Нартухан тĕшши— хĕрсем пысăк савăта хăйсен «тĕрĕс çĕррисемпе» «суя 
çĕррисене» ярса шăпа çырнине, пулас телее, пурнăç хĕвелне пĕлме ăнтăлни. 
Туптармăшсен пĕлтерĕшне тупма пĕлекен, юрă сăмахĕсене лайăх чухлакан 
хĕр Нартуханра намăса е хурлăха юлмасть -  çын тăрăшнине, ăс-тăнне, 
çивĕчлĕхне çыпăçтарсан çĕрĕсем телейлĕ малашлăх сунаççĕ!

Нартухан (Нартукан) сăмах пĕлтерĕшне тĕрлĕрен ăнлантараççĕ.
Г.И.Комиссаров «нарс» (уйăх) тата «туган» (çурални) сăмахсенчен, 

В.Г.Егоров «нар» (хĕвел) тата «туган» (тăван) сăмахсенчен пулнă тенĕ. 
В.Г.Родионов тутарсенчен илнĕ сăмах пулĕ тет.

«Нар» тени монголла хĕвеле, ытти чĕлхесенче илеме, хĕрлĕ тĕсе пĕлте- 
рет пулсан (Нарспи ята аса илĕр) Нартукана кун вăрăмланма, хĕвел пĕлĕте 
тухма пуçланипе çыхăнтарни тĕрĕсрех.

XXI ĕмĕрте Сурхурипе çыхăннă тĕрлĕ уявсем пĕр-пĕринпе хутăшса пĕтнĕ, 
вĕсен йĕрки пăтраннă, çавна май пĕр йăланах тĕрлĕ ятпа калани тĕл пулать.

Анчах та тимлесе пăхсан çав уявсен пурин те авалхи пĕлтерĕшĕ, вăхăчĕ, 
вырăнĕ пур. Вĕсем пурте пĕр-пĕрне чăрмантармасăр черетленсе пыраççĕ.
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Вăйă тапраниччен хĕрсем пынă çынсене икерчĕ пĕçерсе çитереççĕ, сăра та ĕçте- 
реççĕ. Тĕттĕм пулсан ушкăнăн-ушкăнăн итлеме саланаççĕ: чÿрече кутĕнче, пÿртри çÿппе 
ăрама кăларса пăрахнă вырăнта, йĕтем çинче, хирте итлесе çÿреççĕ; çапла итлесе 
çÿренĕ чух пурăнăç тăршшĕнче мĕн пулассине илтме пулать теççĕ.

Хире итлеме вăйпитти çынсем кăна каяççĕ, унта кайнă чух хĕрсене хăвараççĕ, 
хăйсемпе пĕрле йĕри-тавра тимĕр карта çавăрма пуртă, çăкăр сăмсипе тăвар илеççĕ. 
Ялтан пĕр вун çухрăм кайса хăйсене тимĕр карта çавăрса выртаççĕ: унта усал пырса 
малашне мĕн пуласси çинчен каласа парать пулать. Çамрăк-кĕрĕм итлесе çÿресен- 
çÿресен малтан пухăннă пÿртре мăшăрланса выляма тытăнаççĕ: пĕр-пĕрне пуççапта- 
раççĕ, пĕрне-пĕри шав чуптутараççĕ, чуптумасан явнă пиçиххипе «хĕнеççĕ», пукан 
урлă сиктереççĕ, лайăх сикеймесен каллех чуптутараççĕ. Çур çĕр çитеспе сурăх ури 
тытма каяççĕ: сурăх витине кĕрсе сурăх çăмĕ çăлса тухаççĕ, хура çăм пулсан хура 
каччă, хура хĕр пулать, шурă çăм лексен сарă хĕр, сарă каччă пулать теççĕ. Пĕчĕк ачасем 
юр çине мĕлке ÿкереççĕ, мĕлке çине пучах пырса ÿксен çын телейлĕ пулать теççĕ.

Вирĕм
Сурхури ярăмĕпе иртекен вирĕм каçĕсем -  çурхи Мăнкун вăхăтĕнчи 

Сĕренĕн хĕллехи тĕсĕ. Сĕрен вăхăтĕнчи пекех, ача-пăчапа яш-кĕрĕм кăвайт 
хурать, апат-çимĕç пухатъ, касран каса, килĕрен киле кĕрсе çÿрет.

Сĕрен те, вирĕм те, тĕпрен илсен, çĕршыв хуралçисене чысласа ирттере- 
кен уявсем. Çавăнпа унта вăйпитти арçынсем, каччăсем çÿреççĕ, ватă сал- 
таксем пил параççĕ, утаман суйлама пулăшаççĕ.

Ача-пăча пиччĕшсем хушнине итлесе ăна-кăна туса пулăшать, пĕрнепе 
апат-çимĕç йăтатъ.

Вирĕм ачисен сăнăсем, шатăрмасем, питлĕхсем, туя-патаксем («хĕç-пă- 
шал») пулаççĕ. Вĕсем чÿрече е алăк умне çитсен виçĕ хутчен: «Вирĕм! Вирĕм! Ви- 
рĕм!»-тесе кăшкăрса чĕнеççĕ. Çакă салтак пулнă çынсене мухтани шутланнă.

Килте калаçу пуçланиччен несĕл-ăру паттăрĕсене ятран асăнса, пурăнакан 
салтаксене хисеп-чыс туса кĕлĕ е сăмах калаççĕ. Салтак ятне янă çынна ута- 
ман айăпласа сăмах каласан пилеш хуллипе хĕнесе илни те пулатъ. Анчах ун 
пек чухне салтакăн кĕпине хывса хăйĕнех патак айне тăмалла. Хăй ирĕкĕпе 
вирĕм патакĕ айне салтак айăпне йышăнса е ăна хирĕçлесе тăма пултаратъ. 
Ана утаманăн çапма та, каçарма та ирĕк пур. Кун хыççăн салтака çак сăлтавпа 
урăхран никам та ÿпкелеме е сăмахпа тĕртме пултараймастъ.

Вирĕм ачисем урамра е çырмара тĕл пулнă е курнă çынна хăваласа ты- 
таççĕ, хулăпа çунтарса илеççĕ. Уйрăмах салтак тивĕçĕллĕ çьт тарса кайма 
шут тытнине пĕлсен шеллесе каçармаççĕ.

Уяв хыççăн ял çумĕнчи çырмара, кăвайт умĕнче, паттăр салтаксене 
«вирĕм параççĕ». Юлашки тапхăрта çырса илнĕ тĕслĕхсенче православи 
витĕмĕ ытларах палăратъ, салтаксене асăнни сахалланса юлни курăнать.
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Аван-и, ырă хуçа. Пирĕн килес! Авалхи йăлапа вирĕм чупатпăр, вĕтке 
тăватпăр. Кивĕ çулхи усал-тĕселе, тусан-пусана, чир-чĕре, çĕтĕк-çатăка 
раштав сиввине пушă вĕçĕпе, путăш-кулăшпа хăваласа кăларма ятарласа 
тухрăмăр. Ача-пăчана çак парнесене парам, ватти-латтине ак çакă парне 
пултăр. Пирĕн салама ыр сунса йышăнтăр. Халĕ тулта тăракан хăнасене 
чĕнсе кĕртем-ха. Кам та кам çавсене палласа илет, ăна шăнчас паратăп.
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Вирĕм чупма пилеш хулăсем касмашкăн вăрмана каяççĕ. Хĕрарăмсем вăл кун вирĕм 
ачисем валли кукăль-çăмах туса хатĕрлесе хураççĕ. Тата çав ачасем валлиех пĕрер чĕрес 
сăра пылласа лартаççĕ. Пÿрте кĕнĕ чухне вĕсем юрласа кĕреççĕ. Вĕсен юрри ак çапла: 
«Вирĕм, вирĕм вирила, вирила та Кирила; кĕçĕр те вирĕм тиятпăр, ыран та Мăнкун 
тиятпăр. Кĕçĕр йăва çиятпăр, виçмине яш ка çиятпăр. Тавай та пире сăрине, тавай та 
пире сăрине, тавай пире сахăрне, ш ипкă та пива не надо!»

Пÿрт алăкне уçаççĕ те пурте Харăс: «Вирĕм!» — тесе кăшкăрса яраççĕ. Хулăсемпе 
выляса пĕтерсен ялта пурăнса вилнĕ çынсене хываççĕ... Ăна ак çапла хываççĕ: алăк 
патĕнчи сак çине икĕ алтăр лартаççĕ; пĕрин çине сăра хываççĕ, теприн çине кукăль, 
йăва, çăмарта хываççĕ. Ялти аслă çын ячĕпе пĕрене çумне çурта лартаççĕ тата тĕпел- 
тен сĕтел илсе пырса лартаççĕ. Сĕтел çине вара хывма мĕн кирлĕ, çавна пурне те 
хураççĕ. Кил хуçи хăй пирвай хывать. Сĕтел çинчен пĕр кукăльне илет те ак çапла 
каласа алтăр тĕпне хурать: «Хамăр ялти аслă çынсем, ак сире пĕр кукăль, тытăр уна, 
хусамăр пĕлнĕ пек уйăрса илĕр», -  тет. Унтан сĕтел çинчен хуть кукăль, хуть йăва, 
хуть çăмарта илет те ячĕсене каласа хывать: «Ак Анчăк Якур, Мĕтĕк старик, Ентĕрш- 
ке старик, Мишутка пичи, Матер Ентĕри, Исаку, Тимухха Ентĕри, Танька, Яруш- 
ка, Уртеми, Микуш, Тетер старик вăйпĕрнийĕ, Шуç Якку тата Тинехпи вахтăр, пур- 
те ывăнта пулччăр!» -  тет. Пĕрне-пĕрне маннă пулсан: «Эх, тата Утриван шушчăка, 
самăй хаяррине, ял çинче çÿрекенскерне, манса хăварнă; эппин, ан çиллен-ха, ывăнта 
пултăр», -  тесе пĕр татăк татса пăрахать.

«Эппин, пире чипер усрăр, ак çак ачасем сирĕн авалхи йăлапа усалсене пилеш 
хулĕпе хăваласа çÿреççĕ. Вĕсене чипер ачаллă-пăчаллă, ывăллă-хĕрлĕ ту! Ĕнтĕ чипер 
ĕçсе-çисе кайăр!», -  тет. Кил хуçи çапла хăй хывса пĕтерсен сĕтел хушшине кĕрсе 
ларать те: «Ачамсем, килĕр, мучăрсене таткаласа пăрахăр», -  тет. Ачасем те çавăн 
пекех пирвай апачĕпе хываççĕ, унтан сăрапа хываççĕ. Çапла вара пурте хывса пĕте- 
реççĕ. Хывса пĕтерсен пăртак тата сăра ĕçкелесе лараççĕ. Тухса каяс чухне ачасем 
пилеш хуллисемпе пÿртри çынсене, тумтирсене, в.ырăнсене: «Усалли, тар, ырри, кил», -  
тесе хĕртеççĕ. Çапла туса пĕтерсен вирĕм ачисене пĕрер çăмарта, виçшер йăва параççĕ 
те вирĕм юррине юрласа тухса каяççĕ. Хуçи вара пĕрене çумĕнчи çуртана илет те 
кукăль татăкĕпе чăркаласа алтăр çине ак çапла каласа хурать: «Ак сире çурта çутса 
кайма, ан çухатăр!» -  тет. Унтан ик алтăрне ик аллипе илет те тата тепри ун хыçĕн- 
чен пĕр курка шыв ăсса тухать те урама юпа кутне: «Чипер ĕçсе-çисе кайăр», — тесе 
тăкать. Уна йытă çисе ярсан вăл вилнĕ çынсене леçсе парать теççĕ. Ачасем тепĕр çын 
патне кĕрсе каяççĕ. Ун патĕнче те пирвайхи пÿртре мĕн-мĕн тунă, çавна пĕтĕмпех 
тăваççĕ. Çапла вара килтен киле хăйсем çÿремелли таран так кĕрсе çÿреççĕ. Пĕр-пĕри 
вĕсене кĕртмесен ăна вара тăшман туса пÿрт кĕтессине хулă вĕçĕсем, йăвасем, çăмар- 
тасем чиксе хăвараççĕ. Çапла чиксен вăл çын патне пур усал юлать те вăл вара ĕмĕрне 
те ыр курса пурăнаймасть теççĕ.

Хăйсем кĕмелли килсене çÿресе пĕтерсен шыв хĕрне вирĕм пăрахма каяççĕ. Вирĕм 
пăрахнă чух мĕнпур хуллине пĕр çĕре çыхаççĕ, тепĕр вунă йăва, виçĕ çăмарта çыхаççĕ 
те: «Ялти чир-чĕр, пур усал сывлăш çак хулăсемпе, йăвасемпе юхса кайччăр», -  
теççĕ.

457

Малтан ачасем пилеш хулă касма каяççĕ. Хуллине касса килсен пурте пĕрле пухăнса 
çапла юрласа çÿреççĕ: «Кĕçĕр те вирĕм терĕмĕр те, ыран та Мăнкун тейĕпĕр. Вăрă та 
карак тееççĕ те, тÿми те çухи латти çук!»

Ачасем пÿрте кĕрсен çапла кăшкăраççĕ: «Вирĕм, чир-чĕр кайтăр!» -  тесе хуçисе- 
не çапаççĕ.

Пухнă кĕрпипе, çупа тата çăмартапа пăтă пĕçереççĕ. Пăтти пиçнĕ вăхăтра сăра 
ĕçсе шăпăрпа ташлаççĕ. Пăтти пиçсен вирĕм пуçĕ калпакне хул хушшине хĕстерсе 
çапла кĕлтăвать: «Эй, Вирĕм Турăшĕ, çырлах пире. Тепĕр Вирĕмччен тикĕс пурăнма 
пар пире!», — тет те çиме лараççĕ. Çисе тăрансан ачасем уя хулă пăрахма каяççĕ.



Вĕтке, аппаланчăк, элемет
Сурхури эрнисен пилсемпе кĕлĕсене хирĕçле ĕçĕ-хĕлĕ те кăсăк. Кĕлĕсене ва- 

тăсем кăнтăрла ирттереççĕ, аппаланчăк вĕтке-элемете яшсем каçхине тăваççĕ. 
Кунта Киреметпе Эсремет, Турăпа Шуйттан ăмăртăвĕ пулса иртет.

Вĕтке вăййисем темиçе эрнене тăсăлма пултараççĕ. Тĕрĕссипе, çакă вăл 
халăх театрĕн пĕр тĕсĕ, камичĕ-шÿчĕ. Вĕтке çимĕçĕсенчен пĕри -  шÿтернĕ 
е ăшаланă пăрçа, выляканĕсенчен паллăраххи -  Катемпи карчăкĕпе Чике 
сухал карчĕ. Халĕ вĕтке ушкăнĕсем Çĕн çул тĕлне тапранса тухаççĕ. Хĕл 
мучипе Юр пике те ĕнтĕ вĕтке-элемет ачисем пулса кайрĕç. Вĕтке (свят- 
ки, коляда) тĕрлĕ халăхсен пур. Ăна чи авалхи йăласен шутне кĕртеççĕ.

Вĕтке вăййисем
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Каччăсемпе хĕрсем кăнтăрлахи апатра пăрçа шÿтереççĕ. Каç пулсан вĕсем пĕр-пĕр 
çурта пухăнаççĕ те пăрçапа хăналаса шÿтлеме пуçлаççĕ.

-  Пичче, пире выляма ирĕк паратна? -  теççĕ.
-  Парап, — тет хуçа.
-  Апла пулсан, хĕрсем ача туччăр, -  тет вĕтке ачи кĕлĕ майлă каласа.
-  Хĕрсем качча кайччăр, арăмсем ача туччăр ĕнтĕ, — тет кил хуçи.
-  Путексем путек туччăр...
-  Сурăхсем пăранлаччăр ĕнтĕ, тĕрĕсех...
-  Арăмсем арçын тĕл пулччăр...
-  Арăмсем упăшкинех юратса пурăнсан аванрах-ха та...
-  Тырă-пулă лайăх пултăр, çак пурнăçа хÿхĕм ирттермелле пултăр!

Хĕр сăри
Хĕллехи уявсен илемĕ— ташăллă-такмаклă хĕр сăри. Уссе çитнĕ хĕрсем ăна 

кĕркуннех хатĕрленме пуçлаççĕ. Хĕр сăри валли тесе ушкăнпа тырă вырса е урăх 
ĕç туса параççĕ, ĕçлесе илнĕ укçи-пурлăхĕ хĕр сăри валли каять. Хĕр сăриччен 
пир-авăр ĕçне те вĕçлеме тăрăшаççĕ. Иртнĕ Сурхурипе çĕнĕ Сурхури хушшинче 
качча килнĕ инкесем ялти хĕрсене пур енĕпе те пулăшаççĕ -  вĕсем панă сĕлкĕсемпе 
чалхасем кĕпшинкке (хĕр сăри ирттерекен çурт) умĕнче ялав пек вĕлкĕшсе тăраççĕ!

Ялти кашни урам хăйĕн хĕр сăрине лартма тăрăшнă. Çавăн пекех каш- 
ни ялтах хĕр сăрисем пулнă. Вĕсене пурне те харăсах туман -  малтанах 
калаçса татăлса, пĕр-пĕрне урампа урам, ялпа ял хăнана чĕннĕ.

Пĕр ялта хĕр сăри каçĕсем пĕтсен хирĕçле кÿршĕ ялсене кайнă. Хĕр сăри- 
сене ирттермелли йĕрке çирĕп. Ăна ватăсем кĕлĕ каласа пуçлаççĕ. Çĕнĕрен 
хăнасем килмессерен чысласа пил е салам сăмахĕсем калаççĕ, çĕнĕ хыпарсене 
ыйтса пĕлеççĕ. Кÿрентерÿ-тарăху пуласран хĕр сăрин «хуçи» алăри сала- 
матпа çÿрет. Тĕрĕссипе, хĕр сăри -  хĕрсен ялтан яла черетленсе ныракан 
хĕллехи акатуйĕ. Унта вĕсем хăйсен чи чаплă тумĕпе тухаççĕ, чи лайăх 
юрри-такмакĕсемпе ташши-кĕввисене кăтартаççĕ. Халăх тем чухлĕ нумай 
пухăнсан та пÿрт варринчи хĕрсен ташă вырăнне ирĕклĕ тытаççĕ. Ташă 
картинче хĕрсем пурте пăрăнми ташламалла. Тата вĕсен кирек хăш кач- 
чăна ташша чĕнме ирĕк пур. Хĕр чĕнсен ташша тухман йĕкĕте «кил хуçи» 
кăларса яма, хĕрсем чи хаяр такмаксемпе «çунтарса илме» пултараççĕ.

Хĕр сăринче сăра та, сим пыл та сахал мар çаврăнать, анчах кашни 
куркашăн укçа е парне парас пулать.



Хĕр сăри -  авланас йĕкĕтсемпе качча каяс хĕрсен хутшăну йĕрки. Ахаль- 
тен мар унта хăта-тăхлачĕсем те ирĕккĕнех кĕрсе тухма, кирек хăш кач- 
чăпа-хĕрпе ларса калаçма пултараççĕ. Хĕр сăри пичкине лартса хĕрсем кай- 
са курас тенĕ яла кайма, кирек хăш киле кĕрсе çынсене сăра ĕçтерме пул- 
тарнă. Çакă вăл хĕрсене пĕр-пĕр каччă хуçалăхĕпе, тăванĕсемпе никамран 
ыйтмасăр, систермесĕр паллашса тухма май панă.

Çуллахи туйсен сăмахĕ чылай чухне хĕр сăрире палăрнă: хĕрсем каччăсе- 
не виç кĕтеслĕ ал тутрисем парнеленĕ. Мăшăрланма сăмах татнă хĕрсемпе 
каччăсем валли «турхан касни» ирттернĕ.
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Çырлах! Ялта хĕрĕх хĕр пултартăр! Аллă арçын пултăр!

Хĕр сăри (кĕпшинкке)
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Тавах ĕнтĕ сире, атьсемри, пире курма чĕннĕшĕн. Хĕр умĕнче каччă 
тăтăр, каччă çумĕнче хĕр тăтăр, ар çумĕнче арăм пултăр! Çитее çулччен 
çичĕ арăм пултăр! Çичĕ хĕр качча памалла пултăр! Çичĕ ывăл авлантар- 
малла пултăр! Çичĕ киле кин кĕртмелле пултăр, çичĕ киле кĕрÿ кĕртмел- 
ле пултăр. М ăшăрланса пурăнасси пиртен тухнă йăла мар. Карта юпи те 
мăшăрлă пулать, вĕçен кайăк та мăшăрланса йăва çавăрса пурăнать. Эсир 
те пирĕн пекех мăшăрланса, тăмана пек тĕкленсе, хур аçипе хур ами пек 
шăкăлтатса килĕштерсе пурăнăр.

Çăварни эрни
Хĕллехи уявсен вĕçĕ -  Çăварни (çу эрни) уявне ял-йышпа хаваслăн ирт- 

терни. Тепĕр чухне вăл икĕ эрне таранах тăсăлнă. Вара малтанхине «авалхи 
çăварни», тепĕрне «кĕçĕн çăварни» тенĕ. Вăхăчĕ -  хĕле ăсатса çурхи ăшă 
кунсене кĕтсе илни. Кунпа çĕр танлашнă кунсем. Сурхурирен Çăварние çичĕ 
эрне, Çăварнирен Калăма (Мăнкуна) татах çичĕ эрне шутланă. Çăварнире 
тулăх апат-çимĕç, икерчĕ, пĕлĕм, йăва пĕçернĕ.Çăварни пуçланă чухне халăх 
тăвайккине е пăр çине тухса ярăннă, Çăварни карчăкĕн кĕлеткине туса лартнă, 
лашасемпе çăварни чупнă, ăмăртнă, кĕрешнĕ. Тăвайккире ярăнакан ача-пăча 
пĕрчĕ тырă, уйрăмах кантăр вăрри сапнă, çерçи-кăсăясене «ятланă».

Кирек хăш уяври пекех, кунта та ваттисене асăннă, турăсене тав тунă, 
тыр-пула мухтанă, кĕлĕ каланă, ырă суннă. Катемпи карчăкне (сивĕ хĕл пал- 
лине) лартнă чухне те, кайран çунтарса янă чухне те ăрăмлă сăмах каланă.

Çăварние халĕ те анлă ирттереççĕ. Унта пултарулăх ушкăнĕсем хăйсен 
ăсталăхне кăтартаççĕ, спорт вăййисем ирттереççĕ. Çăварни хыççăн авалах 
«нарăс» (Çĕн çул) кунне палăртнă, мĕншĕн тесен ĕнтĕ Çуллахи çул пуçланнă.

Ачасен Çăварнири сунăмĕ
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Çăварни! Çăварни! Сивве ăшша çавăрни! Кантăр çÿллĕ пултăрах, йĕтĕн 

йĕпкĕн пултăрах! Кантăр ани таптакан çерçи ури хуçăлтăр! Йĕтĕн вăрри 
вăрлакан çерçи сăмси усăнтăр!



КИЛ-ЙЫШРИ 
КУЛЛЕНХИ ЙАЛАСЕМПЕ КĔЛĔСЕМ

Çулталăк йĕркине тытса пыракан йăласемсĕр пуçне, килте, çемъере, йăхра 
кулленех уяса тăракан йĕрке те пур. Вăл шута вăй киллинче, тÿр киллинче, 
картишĕнче ирттерекен кĕлĕсем; хĕрт-сурта, йĕрĕхсене, пирĕштисене чыс- 
ланисем; чирлесен, вĕрĕлсен, вăрăнсан, усал ÿксен каланисем тата ыттисем 
тĕл пулаççĕ. Вĕсене ирттермелли ятарласа çирĕп палăртнă вăхăчĕ çук, 
сăлтавне кура сиксе тухаççĕ кун йышши ĕçсем. Çак шутах ĕçкĕ-çикĕ, ниме 
вăхăтĕнче çирĕпленнĕ йăласем те кĕреççĕ. Кил-йышăн кулленхи кĕллисем теме 
юратъ ку йышши кĕлĕсене.

Кил-йышри паллăрах йăласен ретне этем пурнăçĕпе, ÿсĕмĕпе çыхăннă çак 
йăласен тепĕр речĕ кĕрет: ача çурални, ят хуни, ачана аслăрах ÿсĕме кĕртни; 
салтака е качча пани; пытарупа асăну. Вĕсене çын пурăннă тапхăрти кĕлĕсем 
тейĕпĕр. Çак икĕ ушкăнри йăласем кирек хăш вăхăтра та пулма пултараççĕ. 
Вĕсенчен хăшне-хăшне çулталăкра пĕрре кăна, теприсене тăтăшах ирттереççĕ.

Кил-йышра кама та пулсан чир-чĕр лексен, ĕçе тытăнсан, çемъе хушсан 
тата ытти сăлтавпа ирттерекен кĕлĕсене, вĕрÿсене, чĕлхесене Д. Месарош 
«эпизодла йăла», Г.И.Комиссаров «ăнсăрт е сарăмсăр йăла», А.К.Салмин «хар- 
кам йăла», В.А.Ендеров «сăлтавлă йăла» тата ыттисем урăхла та каланă.

Кил-йышпа ăру çыннисен йăлисем йышлă, тĕрлĕрен. Несĕл пуçĕсене, ват- 
тисене хисеплени, ĕç пуçласа ĕç вĕçлени пур йышра та пĕр никĕспе йĕркеленсе 
пыратъ. Çав хушăрах уйрăм ăрусен хăйсемле кăна йĕркесем пурри палăратъ.

Авалхи паттăрсене, несĕл пуçĕсене хисеплесе хывнă кĕлĕсене халăхпа та, 
килти йышпа та каланă. Тĕслĕхрен, çулталăкра ваттисене (вилнисене) 
тăватă хут халăхпа чÿкленĕ чухне малтан килти йăлине туса ирттернĕ. 
Мăнкун эрнинчи калăма, сăмахран, ял халăхĕпе пăрахнă, çав вăхăтрах ăру 
йĕркипе ĕрет те тухнă, вилнисене килсерен асăннă.

Чÿксен пайрăм ячĕсем те йышлă. Çавна кура «кил уйăрни», «хун чÿкĕ», 
«ятлă пăтă», «путама пăтти», «хĕрт-сурт пăтти», «шыв нимĕрĕ», «ие нимĕрĕ» 
тата ытти те тĕл пулатъ.

КИЛ-ÇУРТ ТАВРАШĔНЧИ КĔЛĔСЕМ 
Вăй киллинчи кĕлĕсем

Кил-йыш йăлинче вăй киллине кĕлетре, пăлтăрта, уйрăм çуртра калакан 
сăмахсем палăрса юлнă. Пĕтĕмĕшле илсен, нÿртре, уша юпи умĕнче е ял чÿкĕнче 
калакан кĕлĕсенех кăшт улăштарса, çемъе, йăх, ăру ячĕпе каласа Турра, Кепе-



не, Пихампара, Пÿлĕхе, пирĕштисене, йĕрĕхе, иесене пĕчĕк парне панă. Уша 
юпи умĕнче кунсеренех тайăлнă пулсан, вăй кимине пысăкрах сăлтавсем туп- 
ăнсан (туй, ĕçкĕ, ака-суха, Мăнкун, ниме ирттерме, салтака ăсатма тивсен) 
е чир-чĕр аптăратсан кĕрсе тухнă. Тата виçĕ çулта пĕрре мамале чÿкне ирт- 
тернĕ. Мăнкунри «кил уйăрни» чÿк кĕллине те вăй киллинче каланă. Иĕрĕх 
пуканине «тĕкмĕрсе» тесе калани тĕл пулать. Çакă кашни ăру хăйĕн вăй 
киллине вырăн, несĕл пуçĕ, пăхса тăраканĕ ячĕпе палăртнине пĕлтерет.
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Эй, аминь, Турă, ан пăрах пире, çÿлти Турă, çĕр çинчи Турă, Сана 
тулли хуран пăтă паратпăр. Тырă-пуллусене тулли пар, хăмăлне хăмăш 
пек, тăррине чакан пек, пĕрчине çăмарта пек пар, пĕр пĕрчĕрен пин 
пĕрчĕ илме пар, виç пайне çемьепе-ăратнепе, выльăх-чĕрлĕхпе ĕçме-çиме 
пар, пĕр пайне çук çынсене пулăшма пар, выçса килнĕ çынна тăрантар- 
ма пар, шăнса килнĕ çынна ăшăтса яма пар; анкартине кĕрсен анкар- 
тинче перекет пар, пÿлмене кĕрсен пÿлмере перекет пар; усалтан-тĕсел- 
тен, вут-кăвартан сыхла, Турă, ĕçлеме ал-урана сурансăр ту, ут-выльăхă- 
мăрсене сывлăх пар. Аминь Турра, ан пăрах.
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Çемьене ырлăх-сывлăх пар, карта тулли выльăх пар, кĕлет тулли тырă 
пар, итем тулли капан пар!
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Мамале -  Турă умĕнче пурăнаканнисенчен пĕри, çынна ку тĕнчере пурăннă чух- 
не хĕн параканни пулнă. Алла-капла кам та пулин е Турра, е ун умĕнче çÿрекеннисе- 
не, е тата хăйне виç çул йĕркерен чÿк тумасăр хăварсан, вăл вара çав килĕре вăхăтсăр 
вилĕ кăларнă. Çавăнтан хăраса пирĕн чăваш çыннисем, çемьепе пурăнаканскерсем, 
кирек хăçан та унтан хăтăлма тăрăшнă. Чÿк тăвас пулсан виç çултан кая пĕрре те 
хăварман, çуллен виççĕмĕш çулĕнче туса ирттернĕ. Мамалене кирек хăçан та пăтăпа, 
юсмансемпе, шерпетпе чÿк тунă. Ăна чÿк тунă чухне Турă çулне укçа улăхтараççĕ. 
Мамалене чÿкленĕ чухне кирек хăçан та унтан çынна пурнăç ыйтаççĕ. Çавăнпа килти 
çынсемшĕн уйрăм-уйрăм. чÿк тунă: малтан килти çынсенчен чи аслишĕн, тепĕр кунне 
ун хыçĕнчишĕн, куллен çапла пуриншĕн те туса, чи çамрăккипе пĕтернĕ. Кĕлтунă 
чухне малтан Турра кĕлтунă, унтан ыттисене те йĕркерен, чи кайран вара мамалене 
хăйне те кĕлтунă, ун ятне каласа: «Сывлăх пар», -  тесе асăннă. Кĕлтунă чухне пĕр 
кашăк пыла юсман тирĕкĕ çине хурса, пăлтăра илсе тухса мамалене чÿк тусан, кай- 
ран çав пылне шыв çине ярса шерпет туса чÿкленĕ, чÿк пăттине çинĕ чухне çав шер- 
петпе сыпса çинĕ, Турă çулне укçа акă çапла улăхтарнă: пĕр пус е авалхи икĕ пуç пăхăр 
укçана шывпа çуса пĕр шурă (таса) арçын кивĕ кĕпинчен, çухи патĕнчен, таса çĕртен 
чĕрсе илсе, çавăн çине хурса пăлтăра илсе тухса: «Турă çулне укçа улăхтаратăп», -  тесе 
асăннă. Кайран вара вăл укçана куланай укçисемпе пĕрле парса янă. Пĕриншĕн пĕр кун 
çапла чÿк тусан тепĕриншĕн тепĕр кун чÿк туса ирттерсе янă.

Йĕрĕхе чÿклени
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Унтан тата йĕрĕх тăваççĕ, ăна акă мĕншĕн тăваççĕ е куç пăсăлнăшăн, е çăпан- 

кĕсен тухнăран, е тата юхана ерсессĕн тăваççĕ. Ăна акă çапла тăваççĕ: пĕçереççĕ икерчĕ, 
пăртакă тăхлан шăратаççĕ, ăна вара икерчĕ лартрăмăр теççĕ. Хăш-хăш чухне пит хĕн- 
асапа кайсассăн така та пусаççĕ.
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Çырлах, йĕрĕх, сана нимĕрпе асăнатпăр, усал ан ту, нимĕрне çуллă 
туса асăнатпăр, çырлах, йĕрĕх, ача-пăча çине кĕсен-çăпан ан яр. Акă 
сана пурçăнпа илемлетнĕ парне паратпăр, сурпан çакки паратпăр, акă 
çав хурама хăвăлне пырса çакма яратăп, ху юратса хăвах ил, çырлах, 
текех кĕсен-çăпан ан кăлар.

* * *

Йĕрĕх акай, çырлах, хаман ту. Эп сана нимĕр паратăп, йăва та па- 
ратăп, укçа та çакатăп, çырлах.
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Çырлах (пуççапать), çырлах (пуççапать), çырлах (пуççапать). Йĕрĕхе 
мимĕр чÿклетĕп.
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Эй, пĕсмĕлле, Турă, çырлах мана! Çак юхан-штана тасат. Кĕрхи-çурхи 
шывпа тасамарлăхсем юхса кайнă пек ман çинчен юхан-шăтансем те та- 
саличчен! Çырлахупа тасаллăх пĕрлешÿллĕ пулччăр! Çырлахсам мана эсĕ 
те, йăрăх! Хăвăн ырă кăмăлуна ман çине çавăрсам. Çак хурама кутне 
пĕлмесĕр сыснăшăн мана ан айăплах.

Малашне ĕнтĕ эпĕ те, ман ачан ачисем те тата вĕсенчен пулас ăру та 
çак хураман, унăн вăрринчен шăтса ÿснĕ хурамасем кутне те урăх сысса 
варласа мăшкăл тумĕ.

Хатĕр вăй çитнĕ таран çулталăкра пĕрре те пулса çак хурама кутне 
сана хĕрĕх парне кÿрĕç. Çырлахсам, йăрăх, манăн кĕллĕм сиплĕхлĕ пултăр.
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Ильюх(х)а йĕрĕхĕ, Малакай йĕрĕхĕ, Ятмăрса йĕрĕхĕ, Силевер йĕрĕхĕ, 
Силевер тÿрри, Кукша йĕрĕхĕ, Кукша тÿрри, Çтаппан (Стапан) йĕрĕхĕ, 
Укçа Терентей йĕрĕхĕ! Сире юсманпала, хурпала, ăшă чĕлхепеле асăнатпăр- 
витĕнетпĕр; айван-ашана каçар пире...

Минчет тутарса килекенсем итем карти патне чарăнаççĕ те, пĕри хуть вун çичĕ 
пус, хуть вунă пус (унта тиркев çук) укçа илет те упăшкипе матки йĕри-тавра çав 
укçана çавăрса аяккалла ывăтса ярать. Ана вăл: «Пур маткипе упăшкине çакланнă 
тăшмансем, матки килĕнчи йĕрĕхсем, упăшки килĕнчи йĕрĕхсем çав укçапа килĕш- 
чĕр», -  тесе пăрахать.

Ие икерчи
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Еййе тытнă çын выртнă çĕрте вăранать имĕш. Кайран вара çав çын тытăнать чир- 
леме: вар виттипе, ал-ура сурса тытнипе, çан-çурăм тата ытти чирсемпе те. Вăл чир- 
сенчен тÿрленес тесен пирĕн чăваш çыннисем ак çапла чÿк тăваççĕ: чустаран салма 
пек тата-тата илсе çап-çаврака туса пÿрнесемпе пусса лапчăтаççĕ. Çавăн пеккисене 
Турă икерчисем теççĕ; мĕнпур пеккине икерчĕ тăваççĕ: пĕр икерчи еййе ашшĕне, 
иккĕмĕш еййе амăшне, виççĕмĕш еййе ачине, тăваттăмĕш еййе арăмне (çĕн çынни- 
не), пиллĕкмĕш сенкерне (тасатаканнине). Çта ÿкнĕ е çта та пулсан тĕк тăнă çĕртех



«пĕсмелле» темесĕр выртса çывăрнă чухне еййе выртнине юмăçсем урлă пĕлсен, çав 
вырăна вара хай икерчисене илсе кайса, пĕрерĕн-пĕрерĕн йĕркерен суса лараççĕ: 
еййе ашшĕне, еййе амăшне тата ыттисем тесе. Çапла лартса тăнă чухне çын курса: 
«Мĕн тăватăн?» -  тесе ыйтсан çав икерчĕсене чÿк тунипе килĕшмен, чÿк тăвас 
пулсан, кирек хăçан выртнă чухне те чÿк тума тăрăшать. Ку чÿкне пирĕн хĕрарăм- 
сем хăйсем тĕллĕнех ирттерсе яраççĕ. Вĕсем кăна чÿк темеççĕ, «еййе икерчи лартни» 
анчах теççĕ.

Ăншăрт туни
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Унтан тата ăншăрт тăваççĕ. Ăншăрта ак мĕншĕн тăваççĕ. Кам та пулсан пĕр-пĕр 
çын вăрçнă çĕрте тăрсан çавăнтан кайран е ăш,^е пуç ыратать-и, хуть те мĕн ырат- 
сан та вара ăншăрт ÿкнĕ тесе ăншăрт тăваççĕ. Аншăрта ăна акă çапла тăваççĕ: пĕр 
начар путеке илеççĕ те çыран хĕрне кайса çунтарса яраççĕ, çавнах тата тепĕр тĕрлĕ 
акă çапла тăваççĕ: çăнăх илсе вĕçтерсе яраççĕ те унтан вара чире вĕçтерсе ятăмăр 
теççĕ.

Тÿр кĕллинчи (кĕçĕн киреметри) кĕлĕсем
Çул юппинчи, вăрман кĕтесĕнчи, çырма пуçĕнчи е карта тытса уйăрнă 

урăх паллăрах вырăнти тÿр кĕллинче калакан кĕлĕсем тĕрлĕрен пулаççĕ. Ир- 
тен-çÿрен çын пĕччен те, уилкăнпа та унта чарăнса хăйĕн сăмахĕсене кала- 
ма пултарать. Вăл несĕл ваттисенчен, Турăран, Пÿлĕхпе Кеперен, пирĕш- 
тисенчен çул е ĕç ăнăçне ыйтма, инкек-синкекрен хăтарма, пулăшу тар- 
хаслама тата ытти сăлтавпа кĕлĕ калама пултарать.

Кил-йыша е ял-йыша, тыр-пула е выльăх-чĕрлĕхе инкек хупласан та тÿр 
кĕллинче пуççапнă, укçа, сурпан, тутăр е урăх парне панă.

Сикекен-ерекен мур чирĕ яла пырса кĕрсен «вупкăн чÿкне» ирттернĕ. 
Вупкăн -  çăткăн, тĕпсĕр, хаяр хăват. Ăна тĕтĕмпе, шывпа, тăварпа 
тата ытти им-çампа тĕтĕрсе кăларнă. Выльăх-чĕрлĕхе ятарласах çĕр 
шăтăкĕ е кĕпер айĕн уттарнă, им-çампа пĕрĕхнĕ.

Выльăх вупкăнне виçĕ хура такапа чÿкленĕ. Çул вупкăнне çын çул çинче 
аптрасан çемçе чустапа, тăварлă çăкăрпа, тăварлă шывпа, хур-кăвакалпа 
чÿклесе тасатнă.

Тÿр кĕллинчи е кĕçĕн киреметри кĕлĕсене ыр-хаяра каланă. Çавăнпа вĕсем 
час-часах çĕр, вут, шыв, сывлăш калмакĕсем пекех янăраççĕ.
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Эй, манăн кил йышне чипер пăхса тăракан мăн кĕллен! Акă хăв умăнтах 
пасар кулаçĕпеле, пбр хурăпа сана асăнатăп, витĕнетбп, манăн кил йыш- 
не чипер пăхса усра. Ачу-пăчуна чар, вбсем те пире ан аптăратчăр. Эй, 
мăн кблен, мăн кĕлен! Сана пасар кулаçĕпеле, пĕр хурăпа асăнса витĕ- 
нетĕп, пире ан аптăрат, кил йышне чипер пăхса усра, вăрă-хурахран витсе 
сыхласа тăр: систерменнине систер, туйтарманнине туйтар. Акă сана шур 
тул кулаçбпеле, самăр хур какайĕпеле асăнатăп, ман кил йышне çăпан- 
шăтан таврашĕ ан кăлар, вăл таврашран чипер пăхса тăр. Ыттисене хуть 
те мĕн ту, хуть те хăвна пурте парăнса тăччăр, вĕсенчен кĕмĕл-пăхăр 
лайăхрах пух; Сана вара кашни уйăхрах чÿклесе асăнăп.
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Эй, пĕсмелле, ял хушшинчи аслă кĕлĕ амăшне хуранлă пăтăпа, тирĕклĕ 
пашалупа (ятне калать) кĕлĕшĕпе асăнатăп, витĕнетĕп, усалтан-тĕсел- 
тен, инкекĕнчен-синкерĕнчен сыхласа усра, эпир айван ывăл-хĕр тупса 
каланине хапăл ил, тупса каланине каçар.

Эй, пĕсмелле, ял хушшинчи аслă кĕллĕме йăваллă юсманпа асăнатăп, 
витĕнетĕп, усалтан-тĕселтен, инкекĕнчен-синкерĕнчен сыхласа усра, эпир, 
айван ывăл-хĕр, тупса каланине хапăл ил, тупса каланине каçар.

Ял хушшинчи кĕлĕ амăшне, ял хушшинчи вăталăх кĕллине, ял хушшинчи кĕçĕн 
кĕлĕ амăшне, ял хушшинчи кĕçĕн кĕллине хуранлă пăтăпа асăнаççĕ (тексчĕ пуриншĕн 
те малтанхи пекех).

Вупкăн кĕлли
Ырă-хаярсене ытларах чухне чир-чĕр çаклансан чÿкленĕ. Вĕсен шутĕнче 

кил-йышпа чÿк паракан хăват -  вупкăн. Сăмах каланипе пĕрлех апат-çи- 
мĕçпе, им-çампа усă курса çынна çăмăллăх кÿнĕ.
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Вупкăн Турă, вупкăн ашшĕ, вупкăн амăшĕ, çырлаха парăр!
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Эй, пĕсмелле! Вопкăн Торă, вопкăн ашшĕ, вопкăн амăшĕ, çырлаха 
парăр! Аша каçарăр! Ялти чире тасатса тухса кайăр! Хĕн-асап ан парăр! 
Тăватă кĕтеслĕ çанталăк, ăçта савнă, çавăнта кайăр, пирĕн ялта ан 
пурăнăр!
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Çул вупкăнĕ, çул ăншăрчĕ, çул хаярĕ, мана усал ан тăвăр. Сире ĕçме- 
çиме паратăп, хамран уйăрса яратăп. Эпĕ сан хуçу мар.

Çакна каланă чух çăкăр сăмсине тăвар сапса чирленĕ çын пуçĕ тавра йĕри-тавра 
çавăраççĕ. Унтан çав çăкăр сăмсине тăхăр татăк туса виçĕ çĕрелле виçшер татăкăн 
ывăтса яраççĕ.

Вилли-çĕтти пĕтĕмпех, вил таврашĕ пĕтĕмпех сапаланса кайтăр, са- 
палатса яратăп.

Çул çинче чирлесе ÿксен каланă.
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Кил-йышра темиçе çьш чирлесе кайсан тăхăр хур пусса хур чÿкĕ ирт- 
тернĕ. Хур чÿкĕ хыççăнах шывпа вут тата йĕрĕх чÿкĕ тунă. Тирĕкри нимĕ- 
ре виçĕ чÿк валли пĕр тан пайласа виçĕ куç тунă.

Мур, тен, эсĕ шыври пулсан та, вутри пулсан та, хирти пулсан та, 
вăрманти пулсан та, ăçта сана ăсатса яратпăр, çавăнта кай.
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Ш ыв нимĕрĕ — шыври хăватсене çырлахтарма панă парне. Аслă ырă патĕнчен 

Аслă ырă шывĕ патне кайса пашалу «сăмсипе» «кăвапине» хуçса шыв хĕррине хунă. 
Нимĕре виçĕ.каш ăк ăснă та шыв еннелле çаврăнса кĕлĕ каланă. Унтан пĕрремĕш па- 
шалупа кĕсел пайĕнчен юлнине çисе янă.

Çырлах (пуç тайнă), çырлах (пуç тайнă), çырлах (пуç тайнă), мимĕр 
чÿклетĕп аслă ырă шывне.

Вут нимĕрĕ -  вут хăватне çураçтарма тунă чÿк. Ш ыв хĕрринчен айккинерех пăрăнса 
вута чÿкленĕ. Унтан иккĕмĕш паШалупа нимĕр пайне çинĕ те виççĕмĕш чÿкне тума 
çул тытнă.

Çырлах (пуç тайнă), çырлах (пуç тайнă), çырлах (пуç тайнă), вута 
мимĕр чÿклетĕп.

Йĕрĕх нимĕрĕ -  йĕрĕхе çураçтармалли чÿк. Унăн вырăнĕ укăлча тулашĕнче пулнă. 
Кил хуçи ăна хăйĕн кил-йышне чир-чĕрпе инкек-синкек ан кÿтĕр тесе малтанхи 
пекех чÿкленĕ. Юлашки юлнă апатне çисе ярсан килне таврăннă.

Çырлах (пуç тайнă), çырлах (пуç тайнă), çырлах (пуç тайнă), йĕрĕхе 
мимĕр чÿклетĕп.

Килĕш пăтти
Кил-йыш чÿкĕсен шутĕнче çулталăкра икĕ хут (çулла симĕс курăкпа 

тата хĕлле шурă юрпа) ирттерекен килĕш пăтти пур. Ку чÿке ыттисенчен 
тĕплĕрех хатĕрленеççĕ, анлăрах ирттереççĕ. Вăл вылъăх-чĕрлĕх (карта тата 
картиш) чÿкĕсем хыççăн пулатъ.

Кил-йыш пăттинче ырă-хаярсене пурне те ятран каласа тăмаççĕ. Пал- 
лăраххисене тата мĕн сăлтавпа чÿкленине кура кăна уйрăм хăватсене пайăр 
ятсемпе асăнаççĕ (Кепе, Пихамнар, Пÿлĕх, Хăрпан тата ытти те). Юсман- 
па асăннă чухне вĕсене çÿлти юсман речĕ теççĕ. Ун хыççăнхисем -  ватă 
несĕлсен çĕршывĕнчи хăватсем (çуртри юсман речĕ).

Виççĕмĕш ушкăнри хăватсем -  хамăр çĕршыври юсман речĕ. Кашни рет- 
ри хăватсене кĕлĕ каласа юсман параççĕ. Юсмансен шучĕ -  15 - 3 0  таран 
(ЧПА, 334, 21, 85 с.). Пăтăпа юсмансăр пуçне кил-йыш чÿкĕнче хăпарту, 
йăвапа йăвача тата тутлă çимĕç пулатъ.

Килти ытти чÿксем пекех, килĕш пăттине килти ватă (таса тум 
тăхăнса, хул айне çĕлĕкне хурса) ирттернĕ. Кĕлĕ йĕрки, сĕтелĕ-тĕпелĕ ытти 
чÿксен йĕркипех пыратъ.

Çÿлти хăватсенчен пĕтĕм чĕрчунсемшĕн, вылъăх-чĕрлĕхшĕн тата кил- 
йышри çынсемшĕн пил ыйтнă, ырă-хаярсене юсман, пăтă, нимĕр парса витĕннĕ.

Уйрăмах палăртса чÿкленĕ чухне «йывăр пăтă» хатĕрленĕ, юсманлă пăтă, 
килĕш пăтти юсманĕ е килĕш йывăр пăтти тенĕ.
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Килĕш пăттине çулталăкра иккĕ тунă: малтанхине -  çулла, Питравкка вăхăтнел- 

ле, çĕнĕ курăк çине пуснă йĕркепе тунă; тепĕрне Раштав ÿмĕн, çĕн юр çине пуснă 
йĕркепе тунă. Чÿклеме тухнă чухне пĕр хуран пăтă илсе тухса чÿкленĕ, унтан пÿрте 
кĕрсе Турра асăнса çинĕ.

Ана чÿкленĕ чухне ак çапла кĕлтунă:

Мĕнпур кил-йышăмпа, мĕнпур çемьĕмпе, мĕнпур выльăх-чĕрлĕхĕмпе, 
хуранлă пăтăмпа сана асăнатăп, Турă.



Килĕш пăтти кĕллисем
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Тунă кĕллĕм кĕлле кĕтĕр, тунă кĕллĕм шута кĕтĕр, виçĕ тĕслĕ выльăх- 

чĕрлĕхшĕн, выльăх-чĕрлĕхе çуратманнине çуратса пар, çуратнине пит алла 
пар, пĕр вĕçĕ шыв хĕрринче пултăр, тепĕр вĕçĕ картара пултăр, виç тĕслĕ 
выльăх-чĕрлĕх виç карта тулли пултăр.

Хурана илсе виçĕ хут суллать те йăтса кĕрет. Ш ыва чÿклеме тепĕр хуран нимĕр 
пĕçернĕ. Пĕчĕк чашăкпа çăл хĕрне нимĕр илсе кайнă, виçĕ кашăк нимĕр çăла ярса 
хăварнă, янă чух çапла каланă: «Шыв ашшĕ, шыв амăшĕ, шыв вутăш». Киле таврăн- 
сан çав нимĕре çисе янă.
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Тавах Турра, Пÿлĕхе, алла лайăх тырра-пулла илтĕмĕр, тепĕр кĕркун- 
неччен лайăх ырлăх-сывлăх пар, çырлах, аминь.
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Ырă паран Мăн кĕлилен! Савса панине савса ил, айван кĕллĕмĕре 
хапăл ил; çунатлă кайăкĕпе тав тăватпăр, пуççапатпăр ăшă питĕмпе, тутлă 
чĕлхемпе.
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Карта пăтти хыççăн пĕр-ик кунтан килĕш пăтти тăваççĕ. Пĕçереççĕ пăтă, юсман 
темĕн чуль, пурĕ хĕрĕхе яхăн пĕçереççĕ йăва çу çинче çатмапа, пĕр сăмсапа кăвапа 
тунă пашалу пĕçерсе пĕтерсен урай сыпăкне лартаççĕ сĕтел; вăл сĕтел çине пăтă, 
юсман, йăвисене чашăкпа лартаççĕ. Кил старикки çĕлĕкне хул хушшине хĕстерсе 
алăк еннелле тăрса (алăкне кăшт уçаççĕ), ÿке-ÿке пуççапса кĕлтăвать.

Аслă ырă, çырлах, Чемен, çырлах, Сатуркка ырри, çырлах, Леш ырри, 
çырлах, Кепе, çырлах, Çÿрен ут, çырлах, Хĕрлĕ çыр, çырлах. Кил-çурта 
вут-кăвартан, усал-тĕселтен хăтар, çемьесене, ача-пăчасене чиртен-чĕртен 
сыхла, пĕтĕм килĕше чипер, лайăх усра.

Килсерен, кашни ăру уйрăммăн тăвакан чÿк
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Килсерен, кашни ăру уйрăммăн тăвакан чÿк -  килĕш пăтти госманĕ. Кĕркунне ĕç 

пуçтарсан килĕш пăтти юсманĕ чÿклес тесе килĕсерен кам ĕлкĕрнĕ, çавă пĕрле пухă- 
нса пĕр хуран пăтă, пилĕк пашалу, çирĕм çичĕ юсман тата йăва пĕçереççĕ. Пăтти 
пиçсен пăртак пăттине пĕр чашăк çине антарса хăвараççĕ. Вара урай варрине сĕтел 
лартса хуранне унта лартаççĕ, пăтти çине куç тăваççĕ, чашăкпа пашалу хураççĕ. Вара 
çие тумтир тăхăнса, хул хушшине çĕлĕк хĕстерсе кĕлле тăрать пĕри:

Çырлах, ырă мăн Турă! Сана хуранлă пăтăпа асăнап, витĕнеп, тав тăвап, 
пуççапап. Ырă Мăн Турă, каç выртсан канлĕх пар, ир тăрсан çăмăллăхне 
пар, кунтан кун ырри пар. Çĕртен çĕр ырри пар. Кирек мĕн пулсан та, 
ырă Мăн Турă, пĕли-пĕлми айван ывăлне виç сăмахпа хуш курса хапăл 
туса илме пулин пар.

Уксе пуççапаççĕ те тăричченех сĕтел çинчи хурансене тайăлтараççĕ. Вара чÿкле- 
кенĕ пăттине те, пашалуне те астивет те урăхне хурать.



Унтан вара малтан антарса хăварнă пăтăран пĕр чашăк çине илет те, пĕр пашалу 
илет те сĕтел çине хурса тата асăнать. Ун чух Турă амăшĕ тесе асăнаççĕ малтанхи 
пекех. Пÿлĕхçĕ тесе çав хăварнă пăтăранах илсе пĕр пашалупа чÿклеççĕ ĕлĕкхи пек. 
Çав хăварнă пăтăранах илсе Пÿлĕхçĕ амăшĕ тесе чÿклеççĕ. Унтан çак кĕлĕпех ытти 
турăсемпе ырăсене те пăтăпа тата юсмансемпе чÿклесе тухаççĕ.
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Мĕнпур килĕм-йышăмпа, ачам-пăчампа, çурт-йĕрĕмпе, ырă Турă, пур усал- 
тĕселтен Эс сыхла, Эс упра. Килĕм-йышăмпа пур усал-тĕселтен, инкек-син- 
кекрен, хаяртан, синкертен, сехметĕнчен Эс сыхла, Эс упра. Усалтан-тĕ- 
селтен, курайми тăшмантан, ял çинчи йывăрлăхăнтан Эс сыхла, Эс упра.
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Эй, пĕсмĕлле! Ырă киреметсем, ан пăрахăр! Çырлаха хурăр! Сире хăпар- 
ту, юсман пăтти чÿклеп. Сывлăх парăр! Ырлăх парăр! Ĕçме-çиме перекет 
парăр! Килĕм-çуртăмпа ачамсене те, чÿк, çырлах! Аминь.
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Турă патăр! Сăра лартам! Итем перекет патăр пире, Турă. Ырлăх-сывлăх 
патăр! Ырă сунан килтĕр, хаяр сунан кайтăр! Сивĕнсе килекене ăшăтса 
яма патăр, выçса килекене тăрантса яма патăр! Алăк патне кĕрÿ патăр, 
тĕпеле кин патăр! Ырлăх-сывлăх патăр! Выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, вутăмпа 
кĕлтăвăп, ачам-пăчампа, кил-йышпеле!
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Эй, пĕсмĕлле! Пĕр Турă, ан пăрах! Кил-йыш ăмпа, ачам-пăчампа, 
выльăх-чĕрлĕхпе сывлăх пар! Çак çĕнĕ çăкăр çулталăкран çулталăка çитсе 
çимелĕхне пар!
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Çырлаха пар, аминь. Кил-йыш пăтти чÿклетĕп. Килĕмпе-çуртăмпа лайăх 
тăма пар, выльăхăмпа-чĕрлĕхĕмпе сывлăхлă тăма пар. Вăрăран-хурахран 
сыхла, инкекрен-синкекрен хăтар. Килĕмпе-çуртăмпа тĕрĕс-тĕкел тăма 
пар. Айван ывăл-хĕр кĕллине хуш хурса хапăл ил. Пиртен Кепене, Кепе- 
рен Турра. Аминь, Турă, çырлах.

Ятран пăтă
Кшĕш чÿкĕ хыççăн кшти кашни çыншăн, пĕрер кун (ытларах чухне -  çурал- 

нă кун) уйрăм чÿк -  ятран пăтă ирттернĕ. Ана çын пăтти, ятран пăтă е 
ĕрет пăтти тенĕ. Унта кш-йышри кашнийĕн валли уйрăммăн сывлăх ыйтнă.

Апат умĕн сĕтел çине пăтă лартнă, ун çине икĕ юсман хунă. Пурте 
сĕтел хушшине вырнаçнă хыççăн кил хуçи камшăн чÿк тума пуçтарăнни 
çинчен пĕлтернĕ, пăтă чашăкне йăтса пăлтăра çемйипе тухнă. Унта ятран 
асăнса кĕлĕ пуçланă. Пăттине пÿрте илсе кĕрсе, юсман тытса пурте пĕрле 
çинĕ. Тепĕр кунне е темиçе кунран кĕлĕ каласа теприн ячĕпе пăтă чÿклесе 
çинĕ. Унсăр пуçне кил-йышпа çемьере темиçен пĕр харăс е пĕр-пĕр çын ну-



май вăхăт хушши чирлесе выртсан хур чÿкĕ тунă. Ана валли пĕр харăс 
тăхăр шурă хур сутăн илсе пуснă, пăтă пĕçерсе чÿкленĕ.
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«Унăн пуçне сывлăх пар, çырлах, усал-тĕсел ан ту, сана асăнатăп, витĕнетĕп, усал 
ан ту! Çырлах!» -  тесе виçĕ хут тайăлать. Тĕпелтен сĕтеле урай варрине куçараççĕ. Сĕтел 
çине пашалу, кăвас икерчи ытти ĕçме-çиме хураççĕ. Кĕлĕ тусан апат çиме ларать.

Килĕш нимĕрĕ
Ăрăшă сăмахлăхпа çыхăннă апат-çимĕçĕн хăйĕн «вырăнĕ», «пĕлтерĕшĕ» пур. 

Аслă е çÿлти турăсене, несĕл пуçĕсемпе паттăрсене сăрапа, пăтăпа, юсманпа 
хываççĕ пулсан çурт-йĕр тавринчи, вăрманти-хирти, сăртри-çырмари ырăсем- 
пе хаярсене (йĕрĕхсене, иесене, алпастăсене тата ыттисене) нимĕр параççĕ.
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Пиçнĕ нимĕре чашăк çине антарса сĕтел çине лартнă. Пÿрт алăкне яриех уçса хунă. 
Кил хуçи, ватти, хул хушшине çĕлĕкне хĕстерсе уçнă алăк енне пăхса тăнă, васка- 
масăр кĕлĕ каланă;

Ырă Турăпала пĕрле пирĕн пурнăçа ăнтарса, ырлăх кÿрсе тăракан ырă- 
сене хисеплесе: кил-çуртри хĕрт-суртсене, мунчарине, хиртине, вăрман- 
ти, варсенчи, çырмарисене пурне те хисеплесе мимĕр пĕçерсе чÿк 
тăватпăр, пурте çырлахăр. Мĕн çитнипе кăмăл туса йышăнăр.

Йĕрĕх усракансем йĕрĕхне те асăнса чÿкленĕ. Ватă çын кĕлĕ каласа пĕтерсен пурте 
çемйипеле сĕтел хушшине ларса нимĕр çинĕ. Кайран пĕр чашăкпала нимĕр илнĕ те 
çырмана илсе кайса чÿклесе шыва пĕр кашăк нимĕр янă: «Çырлах», -  тесе. Унтан 
мунчана кĕрсе пĕр кашăк ăссă лапка айне нимĕр пăрахнă.

«Çырлах, çырлах, çырлахмасан киле пыр, килте нимĕр тата пур», -  тенĕ. Унтан 
килти выльăх хупакан витисене те пĕрер кашăк нимĕр пăрахнă. Иĕрĕх усракансем 
йĕрĕхне те нимĕр панă.

Хĕрт-сурт пăтти
Хĕрт-сурта яланах асра тытаççĕ. Çĕнĕ пÿрт лартсан е юсасан, çемье 

чаксан е хутшăнсан, инçе çула е ĕçсе-çиме кайса килсен Хĕрт-сурта пуç 
таяççĕ, асăнса çимĕç пăрахаççĕ.

Хĕрт-сурт пăттине 5— 7 çулта пĕрре, çулталăкра пĕрре тата çултапăкра 
икĕ хут ятарласа ирттернĕ тесе çырнисем тĕл пулаççĕ. Ытларах çĕрте 
çулталăкра икĕ хут пĕçернĕ: пĕрре çăва тухнă ятпа, тепĕрне -  хĕле кĕрсен. 
Хĕрт-сурт чÿкĕ валли сĕтпе е ашпа пĕçернĕ вир пăтти, кăвапаллă пашалу, 
сăмсаллă йăва, тутлă йăвачасем тата ытти çимĕç хатĕрленĕ.

Чÿкне кăмака умĕнче ирттернĕ. Çырса илнĕ тĕслĕхсенче Хĕрт-сурта -  
кил-çурт управçине -  витери хăват, выльăх-чĕрлĕх управçи Путама вырă- 
нне хурса йышăнни тĕл пулать. Çакă тĕрлĕ хăватсене пĕр-пĕринпе хутăш- 
тарса янинчен килме пултарнă.
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Эй, Турă, лайăх, ыр Хĕрт-суртăмпала пурăнмалла пултăр, çырлах, аминь.
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Пурне те пĕçерсе хатĕрлесессĕн пĕр ватăрах хĕрарăмĕ пăттине пĕр чашăк çине, 
йăвипе пашалуне пĕр чашăк çине антарса лартать. Вара пĕр ватăрах арçыннипе, пĕр 
ывăл ачипе пăтă чашăкĕпе йăва чашăкне илсе чÿклеме тухса каяççĕ. Вĕсем алăк умне 
тухса мал еннелле тăрса кĕлтума пуçлаççĕ:

Эй, Хĕрт-сурт, ман йышăма ырлăхне-сывлăхне пар, шăкăлтатса пу- 
рăнмалăхне пар, ĕрчемелĕхне пар, тĕпеле кин пар, алăк патне кĕрÿ пар, 
ачаллă-пăчаллă, ывăллă-хĕрлĕ ту, ĕмĕр вăрăм ту, сутлăх тавара хакне пар, 
илессине йÿне илме пар, выльăха-чĕрлĕхе ĕрчеттер, çăва тухсан пĕр вĕçĕ 
картара, пĕр вĕçĕ хирте пултăр. Çуралманнине çуратса пар, çуралнине 
питĕ аллине пар, пÿрт никĕсне питĕ ту, чÿк, çырлах.

Чашăкĕсене пÿрте кĕрсе сĕтел çине лартаççĕ. Вара чÿкленĕ пăттипе йăвине, паша- 
луне пур йышпа ларса çиеççĕ.
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Çырлах, Хĕрт-сурт, Хĕрт-сурт амăшĕ, эпир сана тав тăватпăр, сана 
пуççапатпăр, пире килĕшпе чипер кĕрлесе пурăнма пар, çырлах!

Çырлах, Хĕрт-сурт, эсĕ пире пăхса усракан, пире ал ĕçĕсене тума 
пулăшакан, пирĕн уйри тырра-пулла çилтен-тăвăлтан, пăртан-çăмăртан 
сыхласа усракан. Сана пуççапатпăр, сана витĕнетпĕр, ан пăрахсам пире, 
çырлах, çырлах! Аминь, çырлах!

Çырлах, Хĕрт-сурт, сана тата виçлĕ выльăх-чĕрлĕхшĕн, çичлĕ тырă- 
пулăшăн пуççапатпăр, ачам-пăчамшăн пуççапатпăр, çырлах пире. Сана 
çамçатса çам илетпĕр, аминь, çырлаХ'{3 хут). Чипер ĕçсе çисе кай.
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Эй, Хĕрт-сурт ашшĕ-амăшĕ, сире Хĕрт-сурт урлă кĕлтăватпăр. Эй, Хĕрт- 
сурт, эсĕ пире çулла пулсан уй ĕç тума пулăшатăн; хĕлле пулсан килти ĕçе 
тума пулăшатăн; çуркунне пулсан пир-авăр тума пулăшатăн; кĕркунне пул- 
сан анкарти ĕçне тума пулăшатăн. Эпир, айван ывăл-хĕрсем, сан çине шан- 
са тăратпăр. Кăмака çинчи Хĕрт-сурт, çак ачана чĕртсе çÿремелле тусам.
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Хĕрт-сурт пăттине те, чÿк йĕркисем пекех, пăри пăттинчен пĕçереççĕ; пиçнĕ пăтти- 
не хĕрт-сурт валли тесе малтан уйрăм пĕр тирĕк çине ăсса лартаççĕ. Йĕри-тавра çав 
тирĕк çинчи пăтă çине кашăксем йĕркерен чике-чике лартаççĕ. Унтан укçа арчи ăшне 
укçа хураççĕ, кайран вара, питĕрсе илсен, çине мамăк минтер хураççĕ, ун çине тата 
шап-шурă сĕтел çитти витсе хайхи Хĕрт-сурт валли хатĕрлесе хунă тирĕке ун çине 
тата юри пĕçернĕ виç сăмсаллă пашалăва хурса çине ал шăллипе витсе лартаççĕ.

Акă, Хĕрт-сурт, сана пăри пăттипе пашалу пĕçерсе килсе лартрăмăр, 
эсĕ çакна эпир çывăрсан çĕрле çи те, унтан вара пирĕн çурта çу хута 
вутран-кăвартан сыхласа пурăн.
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Çырлах, аминь, Хĕртĕм-суртăмпа лайăх пурăнмалла пултăр, çырлах, 

çырлах, çырлах. Хĕрт-сурт, çиме пыр.
Хĕрт-сурт пăтти чÿкленĕ чухне каланă.



Çĕнĕ çын илтĕм, килĕм тулчĕ, Хĕрт-сурт пăтти лартап. Çырлах, çыр- 
лах, çырлах.

Кин кĕртнĕ ятпа Хĕрт-сурт пăттн чÿкĕнче каланă.
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Хĕрт-сорт, тав сия!
Тури чăвашсем хăнаран килсен каланă.
Хĕрт-сорт, çырлах!
Килне кам та пулин кучченеçпе пырсан малтан Хĕрт-сурт валли пăрахнă чухне 

каланă.

499

Хĕрт-сурт пăттине килте кăмака умĕнче чÿкленĕ. Пăттине хур пÿсса та пĕçернĕ, 
сĕтпе те пĕçернĕ. Хĕрт-сурт пăттине çемьерен пуçне урăх ют çынна çитермен. Тепле- 
рен вăл вăхăтра хăна-мĕн килес пулсан ăна та çитермен.

-  Килĕм-ăшăмпа, киллĕм-вутăмпа, ачам-пăчампа савăнмалла пултăр, 
çурт çумне çурт хушма пар, мул çумне мул хушма пар.

Унтан хуранне сулласа антарнă; вара пĕр тирĕк пăтă антарса кăмака умне лартса 
хăварнă. Çемьере миçе кашăкпа çиеççĕ, çав кашăксене Хĕрт-сурт валли хăварнă, пăтă 
çине чике-чике хунă. Ирхине кашăк айне пăхнă: камăн кашăк айĕнче пăтă сахал- 
ланнă, çав çын вилессе пĕлтернĕ. Кайран сăра туса чÿкленĕ.
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Хĕрт-сурт пăтти тăвас умĕн мунча кĕрсе-тасалса шурă кĕпе-йĕм тăхăнаççĕ. Каçхи- 
не пăтă, сăмса-кăвапаллă пашалу пĕçереççĕ. Унтан çĕлĕкне хул хушшине хĕстерсе:

Ачам-пăчампа сана, Хĕрт-сурт, пăтă лартатăп, çырлах, çурта чипер- 
лайăх усра, ачам-пăчамсемпе тĕрĕс-тĕкел тăма пар, чиртен-хаяртан, 
ăншăртран сыхла, усал-тĕселтен аякран сирсе тăр.
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Çырлах, Хĕрт-сурт! Сана пуççапатпăр нурăс уйăхĕнче пур кил-йыш- 
па, ачам-пăчампа, пуçламан çу чĕрессипе, пуçламан чăкăтпа, çуллă пăтăпа. 
Чипер усра пире! Çăл пире усалтан: вутран-кăвартан, çилтен, шывран, 
вăрă-хурахран çăл! Пур тыррăм-пуллăмпа, хуртăм-хăмăрпа чипер пурăн- 
ма çĕр пар пире!
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Иерен, усалтан сыхла пирĕн пÿрт ăш-чиккине! Ырă сăмахпа асăнатпăр! 
Çырлах! Сана, ырă Турă-Пÿлĕхçĕ, сыхла эсĕ пире пысăк хĕрлĕ автанран, 
тискер куçлă тăшмантан, мĕнпур тĕнчери усалтан, синкертен сыхла, çыр- 
лах! Сана асăнатпăр, ырă сăмахпа ыйтатпăр!
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Аминь, Хĕрт-сурт ячĕпе çичĕ тĕслĕ тырă-пулăшăн Хĕрт-сурт пăтти çемье 
хĕртчĕпеле чÿклетпĕр. Турăран ырлăх çиттĕр; этемрен сиплĕх çиттĕр (Хĕрт- 
сурта кĕлтунин пуçламăшĕ).



Хĕрт-сурт пăттине яланах çĕнĕ тырă-пулăпа чÿкленĕ хыççăн чÿклеççĕ. Ăна чÿкле- 
ме виçĕ çатма йăва, тăхăр юсман, пилĕк пашалу тата пĕр хуран пăтă пĕçереççĕ. Çапла 
калаççĕ:

Эй, Хĕрт-сурт, ман йышăма ырлăхне-сывлăхне пар, шăкăлтатса пу- 
рăнмалăхне пар, ĕрчемелĕхне пар, тĕпеле кин пар, алăк патне кĕрÿ пар, 
ачаллă-пăчаллă, ывăллă-хĕрлĕ ту, пÿрт никĕсне питĕ ту, чÿк, çырлах...

Вара чÿкленĕ пăттипе йăвине, пашалуне пур йышĕпе ларса çиеççĕ. Хуранти чÿклеме 
пăттине, йăвине, пашалуне ăрасна чашăк çине антарса лартаççĕ. Каç пулсан кăмака 
умне пĕчĕк сĕтел улăхтарса лартаççĕ, ун çине пăттине...

504

Ырă Хĕрт-сурт, сана асăнатăп, витĕнетĕп мĕнпур кил-йышăмпала: 
ачам-пăчампа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе. Ăшă кăмăлпа, тутлă чĕлхемпе асăн- 
са, сана тархаслатăп: малалла канăçлăх парăсăнччĕ. Ху çурт хуçи пулса, 
ху çуртăнта ху пурăнмалла пултăрччĕ. Е выçăхса, шăнса, е ывăнса киле- 
кене кĕтсе илсе ăсатса яма парăсăнччĕ. М амăк минтер çинче ларса мана 
канăçлăх парса тăрăсăнччĕ. Сана асăнатăп, витĕнетĕп, тархаслатăп, çыр- 
лахтăр.

Ырă Хĕрт-суртăм, сана валли тепĕр чашăк лартатпăр, ку сана пултăр. 
Сана пĕтĕм кил-йышăмпа, мĕнпур çемьепе, ачам-пăчампа, выльăхăм- 
чĕрлĕхĕмпе; чăххăм-чĕппĕмпе асăнса тархаслатăи. М амăк минтер çинче 
ларăсăнччĕ, чашку çинче пăтту, пăтту çинче çу куç кимĕлминччĕ. Çемье- 
не, ачам-пăчама ырлăх-сывлăх ÿсмелĕх парăсăнччĕ. Выльăхăм-чĕрлĕхĕме 
ĕрчеме парăсăнччĕ. Пур тĕрлĕ инкек-синкекрен сыхласа-витсе тăрăсăнччĕ. 
Çырлахтăр. Ырă хĕрт-сурт, пире тутă турăн, ху та тутă пул.

505

(...) Хĕрт-сурта çур çĕр тĕлĕнче пăтă пĕçерсе çапла чÿклеççĕ:
Эй, пĕсмĕлле, Хĕрт-сурт, сана асăнса чÿклетпĕр, кил-йыша çăмăллăх- 

не пар, çукне пур ту. Килтен çилленсе пăрахса ан кай, мĕн панине ил, 
чÿк, çырлах, аминь.

Çапла чÿклесе пĕтеçсен кăмака çине хĕрт-сурт валли кашăкпа пăтă ăсса ывăтаççĕ 
те вара хăйсем çиеççĕ. Еçке-çике кайса ÿсĕрĕлсе килсен çапла калаççĕ вара: «Тавсье, 
Хĕрт-сурт, ĕçсе ÿсĕрĕлсе килтĕм, ан çилленех», -  теççĕ. Ют ялтан кучченеç парса 
ярсан чăн малтан хĕрт-сурт валли кăмака çине хуçса ывăтаççĕ.

506
Эй, пĕсмелле, тав тăватпăр, пуççапатпăр, çырлах, киле-çурта тытса тăра- 

кан ырă Хĕрт-сурт; киле-çурта лайăх тытса тăр, вырăнлă пул, пĕр вырăнтан 
тепĕр вырăна куçса ан çÿре, çырлах, ырă Хĕрт-сурт! Эсĕ хăв та пĕлетĕн -  
эпир пĕр сăмахсăр пурăнаймастпăр, кил хушшинче вăрçас та пулать, кулас 
та пулать, çырлах, ырă Хĕрт-сурт, çырлăхса парсам ĕнтĕ, ырă Хĕрт-сурт!

507

Çулталăкра пĕрре Хĕрт-сурт пăтги пĕçернĕ. Хĕрт-сурта пăтăпа чÿкленĕ. Кĕлĕре каланă:
Телет -  сăмат*, Хĕрт-сурт.

* Перекетне, тухăçне пар.



508
Эй, ырă Хĕрт-сурт, сана витĕнетĕп, сана пуççапатăп: ывăла-хĕре, килти 

çемьене тĕрĕс усра, выльăха-чĕрлĕхе кайăк-хуçаран упра, киле-çурта вут- 
ран-кăвартан упра.

509
Эй, пĕсмелле, тав тăватăп, пуççапатăп, çырлах, ырă Хĕртĕм-суртăм, 

вырăнлă пул, киле чипер пăхса сыхласа усра, вырăнтан куçса ан çÿре, 
вырăнлă пул, çырлах, сыхла, усра.

510
Ырă Хĕрт-сурт, çырлах. Килĕшпе, çуртăм-йĕрĕмпе, ачам-пăчампа, 

çемьемпе тĕрĕс-тĕкел тăма пар, сана витĕнетĕп, Хĕрт-сурт, чÿк, çырлах!

Путама пăтти
Путама -  витери-картари вылъăх-нĕрлĕх ырри. Пÿрт-çуртри йĕркине 

хĕрт-сурт упратъ, картара -  путама е йĕрĕх. Путамана карта тата 
картиш чÿкĕсете ятарлă кĕлĕ каланă.

511
Эй, ырă Путама, киле-çурта вутран-кăвартан упра. Эй, ырă Путама, 

выльăха-чĕрлĕхе кайăк-хуçаран упра. Эй, ырă Путама, килти çемьене, ывă- 
ла-хĕре тĕрĕс-сывă усра. Эй, ырă Путама, шывран-шуртан тĕрĕс-тĕкел усра!

512
Атте утă ăшне кĕрсе выртрĕ. Юмăç мимĕре урай варрине лартрĕ, пĕр кашăк мимĕр 

ăсса илсе акă çапла каласа кĕлтăва пуçларĕ: «Эй, ырă Хĕрт-сурт, эсĕ çак çурт хуçи, 
сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, выльăха-чĕрлĕхе чипер пăхса усра; пĕр çĕклем утă парсан 
икĕ çĕклем пултăр, пĕр кунтăк сĕлĕ парсан икĕ кунтăк çимелле пар; мĕн çини ушлăхлă 
пултăр, юрĕ-и?» -  тет. Атте ăна хирĕç: «Юрĕ эппин», -  тесе выртать (юмăç çапла 
юрĕ-и тесе каламассерен атге утă ăшĕнче юрĕ тет).

«Çак выльăхсем инçе çула кайсан унтан тĕрĕс таврăнма пар, юрĕ-и?» -  «Юрĕ». -  
«Вĕсене пăШи пуласран, сула пуласран сыхла, юрĕ-и?» -  «Юрĕ». -  «Тăшмансене ху 
патна ан яр. Çакăнтан малалла, çак çĕр çинче чĕрĕпрен мăнтăрри çук, çакăн пекех 
çак ялта çак лашасенчен мăнтăрри ан пултăр, юрĕ-и?» -  «Юрĕ». -  «Çак лашасем ак 
çапла туса тăмалла пулччăр», -  тесе кĕçенсе пуçне уха-уха тăрăс тапать çĕре.

«Çапла туса тăмалла тăватни?» -  «Тăватăп».
Çапла аттепе калаçса пĕтерсен витен тăват кĕтессине тăват кашăк мимĕр ăсса илсе: 

«Çырлах, çырлах», -  тесе сапрĕ; унтан пĕтĕм кил-йышпа вите урай варрине хуран 
тавра ларса çие пуçларăмăр. Вăл: «Кил, Хĕрт-сурт, пирĕн патра çиме», -  тесе чĕнчĕ. 
Атте, хăй хĕрт-сурт пулса утă ăшне кĕрсе выртнăскер, унтан тухса пирĕнпе çиме ларчĕ.

ÇЫНСЕН ПУРНĂÇ ТАПХĂРĔН КĔЛЛИСЕМ
Çын кун-çулĕпе çыхăннă йăла сăмахлăхне тĕпчевçĕсем ÿсĕм тапхăрĕсем 

тăрăх уйăрса ушкăнлама сĕнеççĕ. Апла пулсан ача-пăчашăн е ача-пăча хăй 
Калакан кĕлĕсем, яш-кĕрĕм, вăйпитти халăх, ватă çынсен йăлисемпе кĕллисем 
пулаççĕ. Çак шутра ача çуралнипе ят хуни, качча е салтака кайнă чухнехи 
кĕлĕсем, пытарупа асăну сăмахлăхĕ тĕп вырăнта тăраççĕ. Çак виçĕ пысăк 
пулăма чăваш тĕплĕ палăртнă, хăйĕн йăлин йĕркисене çирĕп тытса пынă.



Ача-пăча пилĕсемпе кĕллисем
Ача çуралнипе, ят хунипе, чирлесе ÿкнипе çыхăннă пилсемпе кĕлĕсем халăх 

пурнăçĕнче халĕ те упранаççĕ. Сăпка сиктернĕ чухне кĕлĕлле йăпатмăшсем 
тĕл пулаççĕ. Ыйхăран вăрансан, ÿксен-тусан калакан кĕлĕсемпе чĕлхесем, 
ÿкĕтсемпе илĕртÿсем те сахал мар. Вăйă сăмахлăхĕнче пиллени ытларах 
палăрать.

Ача çуратма ĕлĕксенче панаççа карчăкĕсем, апăссем пулăшнă. Вĕсем шывпа, 
им-çампа усă курнă чухне ăрăмлă сăмах к а ла н ă ,-  амăшне те, ачине те 
пиллесе пупленĕ. Кăвапа каснă, ят хунă е ача чăкăчĕ çинĕ чухне те çаплах 
пулнă.

Ача пултăр тесе

513

Çак çурта ывăл-хĕр курмалла ту. Сакă тулли ача-пăча пар, тĕпси сы- 
пăра кин пултăр, алăк сыпăра ывăл пултăр. Çуралманнине çуратса пар, 
çуралнине, Турă, сывлăх пар.

514

Урай тулли путек-сурăх пултăр, сакă тулли ача-пăча пултăр, алăк пат- 
не кĕрÿ пултăр, тĕпеле кин пултăр.

Сăра чÿкĕнче кĕлленĕ.

Ача çуратас умĕнхи кĕлĕ

515

Çăмăлланас умĕн эпи карчăка чĕнсе пыраççĕ. Вăл вара сĕтел çине çăкăр хурса 
çапла калать:

Эй, Турă, ăраскал, телей пар. Ырă пирĕшти, ырра çыр, чипер пурăн- 
малла ту.

516

Çуратан Хурăн*, ан пăрах мана! Çак ачана тума çăмăллăх пар! Çыр- 
лах, çуратан Хурăн! Сана çырла хурап.

517

Пĕсмĕлле, аминь, Турă, вилле парне панине пĕлмерĕм, каçар, аминь, 
Турă, Ху, Турă, чун пар. Пĕсмĕлле, аминь, Турă, ывăл пулсан та, хĕр 
пулсан та Хăвăнне Ху чун пар. Сăмаха кĕтĕм пулĕ, Турă, Ху çуратнă чуна 
Эс те, тархасшăн, шелле. Йĕрсе пурăнтăм. Турă, тархасшăн çын сăмахĕн- 
чен хăтар. Э, пĕсмĕлле, аминь, Турă, Эс те меслет, сехет çавăр, усалтан 
сыхла, аминь. М ана, вилĕ пуçлăхĕ, усал-тĕсел ан тăвăр, ирĕк ан ярăр 
усала ман çине, эсĕр сыхлăр, аминь.

* Хурăн -  Хурăм (Хор турă ячĕ).



518

Чăвашсем ача çуратсанах çуралнă кĕпипе кăвапине тĕп сакайне тăпра ăшне пыта- 
раççĕ. Унтан ачине çуса хурас вырăна уртăш йывăççи, çĕçĕ е хачă хураççĕ: «Ача патне 
шуйттан пырсан йĕпписем тирччĕр, хачă е çĕçĕ тирĕнтĕр», -  теççĕ. Çапла тусассăн 
шуйттан ачана хунă вырăн тавра пыраймасăр чупса çÿрет теççĕ.

Ача çуралсан тăвакан йĕркесемпе сунăмсем
519

1. Ача çуралсан ачапа амăшне усал ан ÿктĕр тесе тĕтĕрнĕ, çав вăхăтра ача чунне илсе 
килекен пирĕшти малашне мĕн пулассине пĕтĕмпе çырса хурать тенĕ.

2. Тĕне кĕмен çынсен амăшĕ çÿре пуçласан ят хунă, чăкăт пуçланă. Ун чухне пур 
ратнисем, кÿрĕш-аршăсем пуçтарăннă. Вĕсем ача яшки илсе пынă. Пурте пуçтарăнса 
çитсен ура çине тăнă та кашниех пĕрер татăк чăкăт, çăкăр тытнă, ашшĕне сăмсине 
панă. Пурте алăк патнелле пăхса алăка уçса кĕлтунă. Малалла вара ĕçсе çинĕ.

3. Ача-пăча пурăнмасан, ача çуралсан ашшĕ-амăшĕ чăкăт пуçланă чух ачана урăх 
çынна, ача нумай ÿстернĕ çынна «сутаççĕ». Ача çуралсан амăшĕ алла тытиччен мал- 
тан нумай ача çуратса ÿстернĕ хĕрарăм ăна хăйĕн кĕпине тăхăнтартнă, хăйĕн кипкипе 
тытнă. Уссен ача вĕсене пысăк атте, пысăк анне тесе чĕнет.

520

Ача пурăнман хĕрарăмсем ачине урăх çын (ача нумай, вĕсем пурте пурăнакан 
çын) патне кайса çуратаççĕ. Вара çак хĕрарăм малтан хăй пÿрте кĕрет те ачине тулта 
урăх çы нна парса хăварать. Лешĕ вара чÿрече айне пырать те: «Сире ача кирлĕ 
мар-и?» — тесе ыйтать. Ача амăшĕ: «Кирлĕ, кирлĕ», -  тет. Лешĕ вара калать: «Су- 
татăп, илĕр», -  тесе ача леш çыннине укçа парать те ачине чÿрече витĕр илет.

521

Эй, Турă çĕнĕ чун пачĕ! Пĕсмелле, аминь, Турă, ырлăхне, сывлăхне патăр.
Эпи карчăк тин çуралнă ачана аллине тытнă чухне каланă.

Хăй телейне пулать.
Ача кăвапине каснă чухне каланă.

522

Кăвапа каснă чухне ывăл пулсан çапла каланă: «Алли-ури каскалама пытăр» е 
«Алли-ури çĕвĕçе пытăр» .

Е тата Турăран çапла кĕлтуса ыйтнă: Ырă патшашăн та пулин, Турă, ăраскал пар.
Хĕр пулсан: «Ăраскаллă, телейлĕ пултăр, ырă çынна юрайтăр», -  тенĕ.

523

Пысăк пул; çу çисе килтĕм -  çу пек чĕлхеллĕ пул; пыл çисе килтĕм -  
пыл пек тутлă чĕлхеллĕ пул.

Эпи карчăк тин çуралнă ачана тытнă чухне каланă.
Кĕçĕннине патăн, пысăккине те пар! («кĕçĕнни» -  ача, «пысăкки» -  

ача вырăнĕ). Тимĕр пек пиçĕ пултăр, çын сăмахĕ ан çиттĕр, çилĕпелен 
хаяр ан çиттĕр. Никĕс тытмалла пултăр. Турă ырлăх-сывлăх патăр, вăрăм 
ĕмĕр патăр. Çăпатине кутăн сырмалла пуличчен пурăнмалла пултăр. 
Çăкăрлă пултăр, телейлĕ пултăр. Эй, Турă, ырлăх-сывлăх пар!



524

Пĕчĕк ача çуралсан каçхине ăна виçĕ хут шыва кĕртетчĕç. Ача тутаракан карчăк 
ача ятне хуратчĕ. Ача ятне хунă чухне сĕтел тулли апат-çимĕç лартаççĕ, яшка пĕçе- 
реççĕ, çăкăр çине чăкăт хураççĕ те вара çапла каласа кĕлтума пуçлаççĕ:

Ятлă-шывлă пултăр, çăкăр-яшкаллă пултăр, пыллă-çуллă пултăр.

525

Ăшă вырăнтан тухрăн, ăшă вырăнта çут тĕнчене кур, ватăличчен, 
сÿтĕличчен пурăн, пирĕн пек телейлĕ пул, мана ватăлас кунăмра сума су. 
Эпĕ сана аннÿ пушă мар чуне, йĕнĕ чуне пырса тытрăм, аннÿ пушанман 
чуне кутна та çурăм, ачам, ÿлĕмрен сума су.

Ачана çуса-тасатса вырттарнă чухне эпи карчăк каланă.

526
-  Турă, ача патăн, ырă пурăнма пар, пурăнсан ашшĕ-амăшне, пат- 

шана юрăхлă пултăр.

527
Пуçламан чăкăт илеççĕ, пуçламан çăкăр, сăра ăсаççĕ, Турра кĕлтăваççĕ:
-  Турă, ху çуратнă чунна лайăх ырлăх-сывлăх пар пурăнма,

528
Ача çуралсан эпи карчăк пÿртре ача çуралнă чĕлхе эмеллет, тăвар шыв^ тăвать те 

тата пĕчĕк çеç пашалусем тăвать, вăл пашалусене хĕрĕх те пĕр тăвать. Ăна вучахра 
пĕçерет те тĕп сакайне ача çуралнă тĕле кĕрсе лартать. Вара пашалусене иесене парать:

-  Ие ашшĕ, ие амăшĕ! Хăвăрăн ушкăнăрсене пурне те валеçĕр, çийĕр, 
ачана ан ăмсанăр, ан сăхланăр. Çĕр ашшĕ, çĕр амăшĕ! Ачана ан сăхлан, 
ан ăмсан, ÿсме ирĕк пар, хăмла пек хăпарт, çулçă пек ярпайт!

529
Пĕсмелле, Турă ан пăрахтăр. Ырри юлтăр, усалли кайтăр.

Çĕнĕ кĕпе тăхăнтарни

530

Кĕпи çĕтĕлтĕр, пуçĕ юлтăр.

Ачана чÿке кĕртни

531

Пирти чăвашсен пур ăрăвăн та хăйсене чÿк пур, пĕр ăру пĕр тĕрлĕ чÿклет, тепĕр 
ăру тепĕр тĕрлĕ чÿклет. Çавăнпа ача çуралсан харкам хăй тăвакан чÿке «ача çуралнă 
йĕркипе» тесе, харкам хăй тăвакан кил-йыш пăтти-юсманне тăваççĕ.

532

Çакă ачанăн пурнăçĕ пуçламан çăкăрăн пек пултăр.



Ачана чăпăл тунă чухне калани

533
Çын сăмахĕ ан виттĕр, çилĕпе хаяр ан çиттĕр, кĕмĕл кĕвелĕклĕ пул, 

çăл шывĕ пек çăтăл пул! Пысăклан, паттăрлан, пылчăкпа ан варалан!

534
Ĕмĕрлĕ пултăр, ăраскаллă пултăр, тивлетлĕ пултăр, ÿссен хăвăра 

пăхмалла пултăр.
535

-  Лайăх ÿстĕр, чипер пурăнмалла пултăр, вăрăм ĕмĕрлĕ пултăр, çĕр 
çула çитиччен пурăнтăр, ăнлă-пуçлă çÿретĕр.

Х ĕре. Качча каймалла пултăр.
Ы в ă л а . Авланмалла пултăр, ашшĕ-амăшне пăхмалла пултăр.

536
Çуралнă ача начар пулсан, ача виличчен часрах чăкăт пуçлас теççĕ (чăкăт пуçлич- 

чен вилнĕ ачана йывăрлăх пулать, вилсен тăвансене курмасть теççĕ). Сывă пурăнсан 
чăкăта пĕр-пĕр ĕçкĕ-çикĕре пуçлаççĕ. Чăкăт тăваççĕ те кÿрши-аршине апат çиме чĕнсе 
пыраççĕ. Ун чух кирек мĕнле апат пĕçерме те юрать, анчах пур апатран малтан сар 
çупа пăтă пĕçермесен юрамасть.

Папак чăкăчĕ

537
Ача тунă çĕре пĕр-пĕр ăстарах пĕлекен карчăка чĕнсе пынă. Ăна эпи карчăк тенĕ. 

Ачине тăваймасăр аптранă арăм патне икĕ-виçĕ карчăка та чĕннĕ. Вĕсем ачине час 
тăваймасăр аптранă арăмсене асаплантарса пĕтернĕ: вĕсене уттарса çÿретнĕ, сиктернĕ, 
каштаран çакăнтарса силленĕ.

Ачине тусан çав кунах пĕр чăкăт пуçласа çинĕ. Çав чăкăта папак чăкăчĕ тенĕ.

Ача кĕпепе çурални

538

Хăш-хăш ача кĕпеллĕ çуралать. Кĕпеллĕ çуралнă ача питĕ телейлĕ пулать. Кĕпине 
усрамалла. Пырпа чирленĕ ачана çав кĕпепе чÿхесе шыв парсан ача сывалать.

539
Тин çуралнă ачана пил панă чухне çу хыптараççĕ. Асламăшĕ е ватă инкĕшĕ хыпта- 

рать. Чĕлхе-çăвар çемçе пултăр тесе. Пыл пурри пылпа çу туса та хыптарнă. Çу хып- 
тарнă чухне асламăшĕ ачана пил парать. Ăна кашни хăй пĕлнĕ пек калать:

Çирĕп ÿс, сывлăхлă пул, пысăк пул, ăслă пул, ĕçчен пул, аçу-амуна 
итле, ÿссен ĕç çынни пул, аçу-аму пек ĕçчен пул.

Ача çуралсан апăс пиллени
540

Çак ачана çу хыптаратăп -  çу пек çемçе чĕлхеллĕ пултăр! Çак ачана 
пыл хыптаратăп -  пыл пек тутлă чĕлхеллĕ пултăр!



541

Авалхи йăлапа, паянхи сăлайпа, аванлăхна мала яр, начарлăхна кая яр!

542

Çак ачана эпĕ пиллеместĕп -  çÿлти çăлтăр пиллет, çак ачана эпĕ 
пиллеместĕп -  çÿлти уйăх пиллет, çак ачана эпĕ пиллеместĕп -  çÿлти 
хĕвел пиллет. Çу хыптарăп -  çуллă чĕлхе пил сана! Пыл хыптарăп -  
пыллă чĕлхе пил сана!

543
Эп ачана пăсмастăп, ача çине пăхмастăп, эп кушака пăсатăп, кушак 

çине пăхатăп. Тьху!..

544
Пыл пек пылак чĕлхе туп -  çын кăмăлĕ савăнтăр, çу пек çемçе чĕлхе 

туп -  çын кăмăлĕ çаврăнтăр! Тимĕр пекех çирĕп пул -  çын сăмахĕ ан 
виттĕр! Хурçă пекех çирĕп пул -  çын сăмахĕ ан çиттĕр. Пилеш пиçĕ, 
пилеш пиçĕ -  пилеш пекех пуласчĕ, çирĕк çирĕп, çирĕк çирĕп -  çирĕк 
пекех пуласчĕ. Тимĕр пиçĕ, тимĕр пиçĕ -  тимĕр пекех пуласчĕ, хурçă 
çирĕп, хурçă çирĕп -  хурçă пекех пуласчĕ.

Кăвапа касни

545
Вăрман пек пуян пултăр, уй пек аслă пултăр, Турă ырлăх-сывлăх патăр, 

амăшне те сывлăх патăр.

546
Кăвапам, мана анне (апай) кăвапипе пĕрлештер.

547
Пĕсмĕлле! Пĕр Турă ан пăрахтăр! Тетти юлтăр, какки кайтăр!
Ача çуралсан картишне çăмарта, хăмла тухса пăрахнă чухне каланă.

548
Квас чĕресĕнчи чуста пек хăпар. Тьху!
Çăкăр пĕçернĕ чухне каланă.

549
Эй, пĕсмĕлле! Тутлă ăшшине пар, чуна канлĕ ыйăх пар! Пысăк пул, 

куштан пул! Пыйтă вилтĕр, шăрки шăттăр!
Мунча кĕнĕ чухне каланă.

550
Лĕп шыв юхтăр çĕрелле, ача ÿстĕр çÿлелле.



551
Калпакĕ пĕттĕр -  пуçĕ юлтăр! Кĕпи çĕтĕлтĕр -  пуçĕ юлтăр!

552
Кĕпе хуçи, ан чĕпĕттер: миçе чĕпĕ -  çавна пĕлтер!

Ача пăтти

553

Кашни çуралакан ачашăн ача пăтти пĕçереççĕ. Ăна çинĕ чухне куç хываççĕ те çу 
яраççĕ. Турăш умне çурта çутаççĕ, пурте ура çине тăраççĕ, кĕлĕ калаççĕ:

Турă, ырлăх-сывлăх пар, вăрăм ĕмĕр пар. Çăпатине кутăн сырмалла 
пуличчен пурăнмалла пултăр.

Унтан пăттине ларса çиеççĕ.

554
Эй, пĕсмелле, тав тăватпăр, пуççапатпăр, çырлах, Турă, ачана пысăк 

ту. Сана çемçе чăкăтпа, çемçе хăпартупа асăнатпăр, витĕнетпĕр, çырлах. 
Пирĕн, айвансен, кĕллине хапăл ил. Эпир епле çемçе чăкăтпа, çемçе 
хăпартупа асăнатпăр, çавăн пек ачанăн чĕлхи-çăварĕ çемçе пултăр, яп- 
шар пултăр, хăнчен аслине пичче тесе калатăр, хăнчен кĕçĕннине шăллăм 
тесе калатăр; ватта курсан чыслă тĕл пулса чыслă иртсе кайтăр.

Эй, Турă, ача çуратан Туррăмăр. Сана çакă ача ячĕпе сăра туса çуллă пăтă- 
па, çуллă пашалупа асăнатпăр. Çакă ачана халăх пек пысăк пулма пар, халăх 
хушшинче, ял варринче пурăнма пар, халăх уя тухсассăн уй тÿпинче тăма 
пар. Вăл та ачаллă-пăчаллă пулса сана асăнтăр, ачи-пăчипе савăнса пурăнтăр.

Эй, Турă, çак çĕнĕ чуна ăраскаллă, сывă пурăнмалла ту. Анкарти тул- 
ли капан пар, карта тулли выльăх-чĕрлĕх пар, сак çи тулли ача-пăча 
пар, пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пар, хăмăлĕ хăмăш пек, пуçĕ чакан пек 
пултăр; тасалăх, сывлăх-кĕрлĕх пар.

Ачана ят хуни

555
Ача çуратмалла пулсан пĕр эпи карчăк илсе пыраççĕ, вăл вара ачине çуратсан тир- 

пейлет те тутăрпа чăрканă чухне ачин кăвапине татса илет, унтан вара ачи еннелле пăхать 
те ун çине вĕрсе калать, çапла ятлă пултăр тет. Ача ятне кун ячĕпе шыраса тупаççĕ. Кун 
мĕн ятли пулать ăна та çавăн майлăрах хураççĕ. Çапла пĕр кун ятне илер-ха: эрне кун. 
Хĕр пулсан Эрнепи ятлă хураççĕ, Ытлари кун пулсан Утлаш ятлă хураççĕ. Ачи çуралсан 
ятне хунă чухне пĕр чăкăт пуçлаççĕ, унтан вара унăн ятне хураççĕ. Тата унсăр пуçне 
укçасем хураççĕ, вăл укçи мĕн чухлĕ пухăнать, ăна пурне те пуçтарса хураççĕ.

556
Пĕсмĕлле, аминь, Турă, ача ячĕ хуратпăр, Курак хуратпăр. Ырлăхлă- 

сывлăхлă пултăр, суха сухалакан пултăр, пирĕн пек ватăличчен, сÿтĕлич- 
чен пурăнтăр. Ватта курсан тетей тетĕр; çамрăка курсан тăван тетĕр. Аш- 
шĕне-амăшне пăхакин пултăр. Пиртен тăван ывăл-хĕр малалла ятăр. 
Ырлăхлă-сывлăхлă пултăр, пысăк пултăр. Пирĕн ăру ан пĕттĕр, ĕмĕртен



ĕмĕре пытăр. Эпир ватăлăпăр, вилĕпĕр; пирĕн пехил çиттĕр; ырлăхлă- 
пурлăхлă пултăр, аминь.

557

Улăп пек паттăр пул, хĕвел пек ăшă пул, çăлкуç пек таса пул! Пурнас 
пурнăçу вăрăм пултăр, утас çулу такăр пултăр, вĕçес пĕлĕтÿ уяр тăтăр!

Хреснамăшĕ е хреснашшĕ каланă сунăм.

558

Ача çуралсан сăра тăваççĕ, унтан пĕр-ик эрнерен ят пама хăйсен хурăнташĕсене 
чĕнеççĕ. Хурăнташĕсем пурте пуçтарăнсан апат çиме лараççĕ. Унтан тата ача ячĕпе пĕр 
чăкăт пуçлаççĕ. Пирвай, ытти апатсене астивиччен, çав чăкăтран пурте пĕрер татăк 
илеççĕ, вара ят хура пуçлаççĕ. Ятне хурăнташсенчен пĕри кала-кала пырать: «Çапла 
ят юрать-и?» -  тет. Вара хăшĕ кăмăла килнине параççĕ те пурте амăшне калаççĕ. Çĕнĕ 
ачана ятĕнчен каласа: «Апат çиме илсе кил», -  теççĕ. Унтан сĕтел хушшине амăшĕ 
ачине илсе пырса ларать; вара пурте пехил тăваççĕ: «Çак апата çисе пурăнтăр, сывлăх 
пултăр, пуян пултăр, çын умĕнче хисеплĕ çын пултăр», -  теççĕ.

Унтан хурăнташĕсенчен пĕри мăрьерен кăшкăрса калать, çĕнĕ ят, ача ятĕнчен 
кăшкăрса Пикул е Питимĕр ятлă хунă пулсан: «Питимĕр пирĕштийĕ, кил кунта Пи- 
тимĕрпе апат çиме», -  тет те, вара пурте çиме пуçлаççĕ, çисе тăрансан вара сĕтел 
çине укçа хураççĕ пурте: «Çак Питимĕр укçа-тенкĕ тытса пурăнтăр», -  теççĕ.

559

Хурăнташсем пуçтарăнсан сĕтел çине пуçламан çăкăрпа чăкăт хураççĕ; чăкăтне 
çăкăр çине хураççĕ. Яшкасем лартаççĕ. Хурăнташсемпе пĕрле чăкăтне пуçлама хушаççĕ. 
Çав çын çапла каласа пуçлать:

Çак ача (ятне калать) çав ятлă пултăр, ман пекех шурă çÿçлĕ, шурă 
сухаллă пултăр; сарă шăллă, чакăр куçлă пултăр; ашшĕ-амăшне, ватă çын- 
сене юрăхлă пултăр; çăкăрлă-тăварлă, выльăхлă-чĕрлĕхлĕ пултăр; çуртлă- 
йĕрлĕ, пинĕ-пинĕпе укçа тытакан пултăр; ырă кунлă-çĕрлĕ, ача-пăчаллă 
пултăр; ĕмĕрĕ вăрăм килтĕр, Турă ăна сывлăхне патăр.

Чăкăтне астивет, вара хăй сĕтел хушшине кĕрсе ларать, ун хыçĕнчен ытти çынсем 
те лараççĕ. Малтан пурте чăкăтне астивеççĕ, унтан вара яшкине çиеççĕ. Чăкăтне астивнĕ 
чухне пурте старик каланă сăмахсене каласа астивеççĕ. Ача ячĕпе камăн мĕн чухлĕ вăй 
çитнĕ таран укçа хураççĕ. Çав кун кунĕпе купăс каласа ташла-ташла, юрласа ĕçеççĕ.

Ачана уйра ят хуни

560

Ача çуратсан ăна тĕне кÿртсе, уйра тăр пĕччен ларакан йывăç патне илсе каяççĕ, 
унта хăйсем урăх ят хураççĕ, урăх ят хумасан ача пурăнмасть теççĕ.

561

Ятлă-шывлă пултăр, çăкăр-яшкаллă пултăр, пыллă-çуллă пултăр.

562

Эй, Турă, Сана асăнатпăр-витĕнетпĕр, мĕн тусассăн та Санăн ирĕк. 
Эпир Сана ĕненсе пурăнатпăр, Эсĕ кăларнă йăлана пурне те тĕрĕс тытса



пыратпăр. Паянхи кун ĕнтĕ Санăн йăлуна пăрахас мар тесе ача ячĕ хурса 
чăкăт пуçлатпăр. Ку ачана ĕнтĕ Эсĕ аван пăхса усраса ĕмĕрне вăрăм ту. Вăл 
ĕмĕрне тулăхлă-сывлăхлă пурăнса, ашшĕ-амăшĕ епле пурăнать, вăл та çав 
йăлапах пурăнтăр. Ку ачана эпир Илюшка ятлă хуратпăр. Эй, Турă, çырлах!

Виçĕ хутчен ÿксе пуççапать. Старик ачана аллине илет те: «Акă Илюшка та Сана 
ÿксе пуççапать», -  тет. Вара чÿклекен старик пÿртри çынсене пурне те пĕрер курка 
сăра ĕçтерсе тухать те сĕтел çинчи чăкăта сулахай аллине тытать, ачана сылтăм алли- 
не тытса:

-  Ку ача манăн сулахай алăри чăкăт пек пултăр. Эпĕ ку чăкăта миçе 
татăк тăвăп, ачан та ÿссе ĕмĕрне ирттериччен çавăн чухлĕ ача-пăча пултăр, 
ачисем пурте пурăнса тулăх пурăнмалла пулччăр, ашшĕ-амăшĕ йăлипе 
пурăнччăр. Эсĕ çак чăкăт пек пул. Çак чăкăта миçе татăк турăм, санăн та 
çавăн чухлĕ ача-пăча пултăр.

Чăкăта вара татăк-татăк тăвать те пĕр тĕпренчĕкне ачана чăмласа хыптарать.

563

Çак ача (ятне калать) ятлă пултăр, ман пек шурă çÿçлĕ, шурă сухаллă 
ватă çын пултăр, сарă шăллă пултăр, ашшĕпе амăшне хисеплесе пурăнтăр, 
ватă çынсене юраттăр, çăкăрлă-тăварлă, выльăхлă-чĕрлĕхлĕ пултăр, мил- 
лионĕпе укçа, пинĕпе çĕр тыттăр, çуртлă-йĕрлĕ, ача-пăчаллă пултăр, ырă 
кунлă-çĕрлĕ, ĕмĕрĕ вăрăм пултăр, Турă ăна сывлăхне патăр.

564

Ăраскал пултăр, ача-пăчаллă пултăр, сак тулли ача-пăча пултăр, урай 
тулли путек пултăр.

565

Турă, ырлăх-сывлăх пар, вăрăм ĕмĕр пар. Çăпатине кутăн сырмалла 
пуличчен пурăнмалла пултăр. Çăкăрлă пултăр, телейлĕ пултăр.

Ачаран ĕйе хăвалани

566
Ача пит чирлĕ пулсан ăна юмăç карчăк патне илсе кайса ĕйе-тĕр тесе ĕйене хăва- 

латтараççĕ. Юмăç карчăк ачана сăхман тăхăнтарса урайне вырттарать те йĕплĕ хулăпа 
хĕнет:

Тух, ĕйе, тух, ĕйе, ырхан ĕйе пулсан та, мăнтăр ĕйе пулсан та, арçын 
ĕйе пулсан та, хĕрарăм ĕйе пулсан та, ватă ĕйе пулсан та, çамрăк ĕйе 
пулсан та, типĕри ĕйе пулсан та, шыври ĕйе пулсан та тух, ĕйе.

Ача пурăнмасан

567

Тĕне кĕртсе килсен чÿрече тата йывăç витĕр илеççĕ. Пуслăх хулăнăш йывăçа (ÿсе- 
кеннине) çурмаран çурса икке уйăрса савăл çапса çав йывăç хушăкĕнчен кăлараççĕ. 
Унтан ачин кĕпине çавăнтах хĕстерсе хăвараççĕ.



568

Торă, эс ача чонне пар! Ш ойттан, эс те полпн ача чонне пар! Çĕрти 
çĕр-йыш, çĕрти Торă, мĕнпор тĕнчери ырă-осал, ача чонне парăр!

569

Эй, ашшĕ пуçне шăтармалла пулсан та, амăшне хĕнемелле пулсан та, 
чун пар!

Ачине пуçхĕрлĕ çĕклесе каланă.

Çемьере ачасем вилсен тунă чÿк

570
Сакăр сывлăша: Кепене, Кепе Ашшĕне, Кепе Амăшне, Кепе умĕнче çÿрекен Пÿлĕхçе, 

Кепе хаярне, Кепе инкекне, Кепе синкерне, Кепе синкер çÿренне асăнса çапла кĕлленĕ:
Турă, ан пăрах! Çуратнине пит аллипе пар, çуратманнине çуратса пар! 

Çырлах, ан пăрах! Пĕремĕкпе кĕлтăватăп Сана.

Ачана тĕтĕрни

571
Чăвашсем каланă тăрăх, хăш-хăш çыннăн куçĕ усал пулать. Çавăн пек çамрăк ача 

çине е юратса, е ахаль пăхса мĕн те пулин каласан çав ача куçăхать вара. Вăл ачана 
тĕтĕрме пĕлекен карчăка чĕнсе илсе тĕтĕртгереççĕ. Тĕтĕрекенни типĕ кăмпа тивертсе 
ярать, тепĕр аллине ача тытса çапла калать: «Аçÿ-аннÿ куçĕ ÿкнĕ пулсан, куç, тух». 
Унтан пĕтĕм çемье ятне каласа тухса : «Куç, тух», -  тет. Вара кÿршĕ-аршă, çывăхрах 
çынсен ячĕсене каласа: «Куç, тух», -  тет. Куç, тух тенĕ хыççăн та хай тĕтĕрекен 
сурать; кăмпа тĕтĕмне ача çинелле ярать.

Ача чăкăчĕ

572
Ачана шыва кÿртсе килсен чăкăт чÿклеççĕ: пĕр пĕтĕм чăкăт, пĕр пĕтĕм хăпарту 

илеççĕ те пур хурăнташĕсене йыхăрса пыраççĕ, унтан вĕсем пухăнса çитсен тăраççĕ 
вара чÿке. Чăкăтпа хăпартăва вакласа, пурне те пĕрер татăк тыттарса алăк уçса асă- 
наççĕ:

Эй, пĕсмĕлле, тав тăватпăр, пуççапатпăр, çырлах, Турă; ачана пысăк 
ту. Сана çемçе хăпартупа асăнатпăр, витĕнетпĕр, çырлах, пирĕн айван- 
сен кĕллине хапăл ил. Эпир епле çемçе чăкăтпа, çемçе хăпартупа асă- 
натпăр, çавăн пек ачанăн чĕлхи-çăварĕ çемçе пултăр, япшар пултăр, хăнчен 
аслине пичче тесе калатăр, хăнчен кĕçĕннине шăллăм тесе калатăр, ватта 
курсан чыслă тĕл пулса чыслă иртсе кайтăр.

Вара тата турăш умне лартса пурте сăхсăхаççĕ. Тата пăтăпа, сăрапа кил хушшине 
тухса чÿклеççĕ ак çапла:

-  Эй, пĕсмĕлле, тав тăватпăр, пуççапатпăр, çырлах, Турă, ачана выртнă 
вырăнĕнчен те, ÿссен çÿренĕ вырăнĕнчен те сыхласа усра, ватăличченех, 
йÿтиччен пурăнмалла ту, çăпатине кутăн сыракан пуличчен усра, çыр- 
лах, Турă, пирĕн айвансенĕн кĕллине хапăл ил.

Çак кĕлĕсене пĕтерсен вара ĕçсе çисе каяççĕ.



573

Ачана сывлăхне пар, рăскал-тивлетне пар.

574

Эй, Турă! Çак çĕнĕ чуна ăраскаллă, сывă пурăнмалла ту; анкарти тул- 
ли капан пар; карта тулли выльăх-чĕрлĕх пар; сакçи тулли ача-пăча пар; 
пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пар; хăмăлĕ хăмăш пек, пуçĕ чакан пек пултăр; 
тасалăх, сывлăх-кĕрлĕх пар.

575

Ачана ырлăх-сывлăх пар, кунлă-çуллă ту, ăраскаллă-тивлетлĕ ту.

576

Пурте пухăнсан ача ячĕпе тунă сăрапа та тата пĕтĕм чăкăтпа тытăнаççĕ чÿк тума. 
Чăкăта вакласа ал валли туса кашни çынна, ача-пăча таранччен, валеçсе параççĕ. 
Кил-йышри ват çын кĕреке куркипе сăра тытса, çĕлĕкне хул хушшине хĕстерсе тăрать. 
Пÿртри пĕтĕм çын, ура çинче тăрса, алăк еннелле пăхса тăрать. Ватти алăка уçса 
кĕлтума тытăнать. Çав ачан ятне асăнса, ăна вăрăм ĕмĕрлĕ, нумай кунлă, çуллă, ватă- 
личчен пурăнтăр тесе. Ватă çынни хăй алăк патĕнче куркипе сăра, тепĕр аллипе «алă 
валли» тытса тăрса чÿклет. Ак çапла сăмахсем каласа, ытгисем пурте ун хыççăн кала- 
са пыраççĕ:

Çак манăн халĕ çĕнĕ çуралнă ывăлăм (хĕрĕм) çак çутă çанталăкра пур- 
ăнма килчĕ. Ăна паянтан вара ĕмĕрĕ иртичченех тăхăнма тум (тумтир) 
кирлĕ. Çитĕнсе çитсен ăна йăпанма хĕр кирлĕ, çавăнпа ăна укçа нумай 
кирлĕ. Акă хам та укçа хуратăп, курăр. Пурне те валли акă чăкăт вак- 
латăп, эсир те çак турилкке çине укçа хурăр.

Эй, пĕсмĕлле! Турă, çырлаха пар. Аминь! Ăшă питпе, тутлă чĕлхепе 
Сана асăнатпăр, витĕнетпĕр. Çак (ячĕ) ачанăн ячĕпе, тулли кĕрекепе, 
алă валлипе, Турă, Пÿлĕх, Сана тархаслатпăр. Ăна вăрăм ĕмĕрлĕ малаш- 
лăхне пар, аминь! Пысăк пултăр, пирĕн пек ватăличченех пурăнтăр, 
аминь! Пысăк телейлĕ пултăр, çемçе чĕлхе-çăварлă пултăр, ырă çын 
кăмăлне килмелле пултăр. Аминь!

Çак сăмахсене каласан кил йышĕ, чÿк тăваканни, ватти, çĕлĕкне алăк урати çине 
хурса виç тапхăр пуççапса илет те «Аминь» тесен алăк тăпсине сăра тумлатса хăварать. 
Ю лашки сăрине, кĕреке курки тĕпне юлнине, сĕтел çинчи сăра савăчĕ чăм çине ярса 
хутăштарать. Унтан вара пурте алă валли тунă татăкĕсене, аллисенче тытса тăнисене, 
харкам хăй аллинчине, çиме пуçлаççĕ. Кайран вара сĕтел хушшине кĕрсе ларса тытă- 
наççĕ сăра, эрех ĕçме, яшка çиме. Кăмака пек пысăк пултăр тесе.

577

Аçăна, аннÿне хисеплекен пул. Выльăхлă-чĕрлĕхлĕ пул, пĕрререн пине 
çиттĕр. Çынна юрăхлă çын пул, сак тулли ачу-пăчу пултăр.

578

Эй, ырă Туррăм, ырă Пÿлĕхĕм, çак çĕнĕ çуралнă ача ячĕпе (ача ятне 
асăнать) Сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, çуралманнине çуратса патăн, çурал- 
нине чипер йĕррипе ватăлма парăсăнччĕ, чÿк, çырлаха пар, аминь. Çак



çăкăр-тăварпа, чăкăтпа Сана, ырă Туррăм, асăнатпăр, витĕнетпĕр; çак 
тин çуралнă ачана ы рлăх-сы влăх парăсăнччĕ, ăраскаллă-тивлетлĕ 
тăвăсăнччĕ, ырă кун-çул парса, чипер ватăлса, ачаллă-пăчаллă пулса, 
ачи-пăчи усси-йышшĕне курса вилме парăсăнччĕ, ырă Туррăм, чÿк, çыр- 
лаха пар, аминь. Алăк патĕнчен пăхсассăн тĕпелте вăтанмалла тумăсăнччĕ, 
ырă Туррăм. Тĕпелтен пăхсассăн алăк патĕнче вăтанмалла тумăсăнччĕ, ырă 
Туррăм. Сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, чÿк, çырлаха пар, аминь. Кучченеçлĕх 
те пулин парăсăнччĕ, ырă Туррăм, çуртлăх та пулин парăсăнччĕ, ырă 
Туррăм, Сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, чÿк, çырлаха пар, аминь. Алăк патне 
кĕрÿ парăсăнччĕ, ырă Туррăм, тĕпеле кин парăсăнччĕ, ырă Туррăм, иккĕн 
выртса виççĕн тăмалла тăвăсăнччĕ, ачи-пăчи пулсассăн ачи-пăчи усси- 
йышшине курмалла тăвăсăнччĕ, кин-хĕр илсессĕн кин-хĕр уссине кур- 
малла тăвăсăнччĕ, ырă Туррăм. Сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, чÿк, çырла- 
ха пар, аминь. Пĕлни пур-тăр, пĕлменни пур-тăр, эпир кĕнекеллĕ халăх 
мар, пире, айван ывăла-хĕре, виç сăмахпа та пулин хапăл ту, чÿк, çыр- 
лаха пар, аминь.

Çак кĕлле кĕлтуса пĕтерсессĕн чашăк çинчи çăкăра, чăкăта каскаласа ал валли 
тăваççĕ. Вăл ал валлисене пÿртри çынсене пурне те валеçсе параççĕ. Ал валли валеçсе 
пĕтерсессĕн тата тепĕр хут пурте ура çине тă1>пççĕ те ал валлипе пăртак асăнаççĕ. Ал 
валлипе асăнакан кĕлĕ ак çапла пуçланать:

Эй, ырă Турă, ырă Пÿлĕхĕм, Сана ал валлипе асăнатпăр, витĕнетпĕр. 
Пĕлни пур-тăр, пĕлменни пур-тăр, эпир кĕнекеллĕ халăх мар, пире, ай- 
ван ывăла-хĕре, виç сăмахпа та пулин хапăл ту, чÿк, çырлаха пар, аминь.

Сăпка кĕлли

579

Чипер канлĕх патăр. Чипер выртса, чипер çывăрма канлĕх патăр. Усал- 
тĕселсене, инкек-синкеке, име-темĕскерсене сыхлатăр.

Ача шăлĕ ÿксен

580

«Йытă шăлĕ пек пиçĕ пултăр», -  тесе апат çине хурса йытта параççĕ.

Ашшĕ-амăшĕ ачисене ăса вĕрентни
Ача-пăчана аслисем кулленех вĕрентсе, ăнлантарса, ăс парса тăраççĕ. Çав 

«килти педагогика» еткерĕнче пĕчĕккисене е вĕсен ячĕпе ытти хăватсене ка- 
ланă пил, ÿкĕт, вĕрентсе, ырласа, хутласа каланисем сахал мар тĕл пулаççĕ.

581

Турăран хăра, этемрен вăтан; аçупа апуна хисеплĕр; хăвна тивмен çĕлен- 
калтана ан тив; паракантан ил, çапакантан тар, хăвăнтан пулăшу ыйта- 
кантан ан пăрăн; ырă çын пулма, ырă ятлă пулма тăрăш; этем пулăн -  
асăнăн, йытă пулăн -  вĕрĕн; аçу-апу ятне ан çĕртĕр; ăслă çынтан ăс ил; 
вырăнсăр Турра ан асăнăр; начар çынна ан прахăр; çынна ан хурлăр, йăпăр- 
япăр çилленме ан вĕрен; ырра курсан ырă пулăн, усала курсан усал пулăн.



582

Эсĕ çамрăк, çыру вĕренмелле çын, Турă сана çак карттус тулли çыру 
вĕренме ăспа тăн патăр.

Аслашшĕ карттус панă чухне каланă.

Эй, ачам, халĕ çамрăк, çамрăк йывăç ăçталла кукăрăлса ÿсет, çил 
ăçталла кукăрăлтарса ÿстерет, эсĕ те çамрăк йывăç пек, çак кĕпене тăхăнса, 
шурă кĕпе епле çутатса тăрать, санăн ăсу та çынсем хушшинче çавăн пек 
çутатса тăма пиллетĕр çÿлти пурне те пултаракан Турă.

583

Итле аçу-аннÿ мĕн каланине; аттене-аннене итлемен (хисеплемен) 
çын ĕмĕрне пархатар курмасть. Ашшĕ-амăшĕ ылханни ачисене çитмесĕр 
юлмасть.

Ачисем ашшĕ-амăшне хытă кÿрентерсен каланă.

584

Ачам, çăккăрна лайăх тыт, лошкуна лайăх тыт, çĕре ан ÿкер. Çăккăртан 
татăк хуçса илнĕ чухне хăвăн паталла хуçса илес пулать. Ма аяккалла хуçатăн?

585

Ачамсем, киремет патĕнчен иртсе çÿренĕ чухне чипер, ш ăппăн иртсе çÿрĕр, лаша- 
на та пушăпа-мĕнпе çапкалăр тата киремет таврашĕнче час-часах укçасем выртка- 
лаççĕ; вĕсене те ан илĕр тесе вĕрентетчĕç.

Халь эс çамрăк, нимĕн те курман, пирĕн пек ватăл-ха, мĕнле пурăнмалла пулĕ, 
киремете пуççапса-и, ху пĕлнĕ пек-и? Халь курăк-ха, мĕн курасса, мĕн илтессе 
пĕлместĕн, аçу-аннÿ сăмахне пăхмарăн ĕнтĕ, таçти ютă çын вĕрентнĕ пек пурăнса 
ÿлĕм епле пурнăç тыткалăн-ха. Ĕлĕк аслă аçусем, аслă аннÿсем киреметсенех пуççапса 
пурăннă та, çапах çăкăрлă-тăварлă, ĕçсе çиесрен никамран та юлман, çынсемпе вăхăтра 
ĕçсе çинĕ, эсĕ халь çамрăк пуçупа халиччен çук йăлана туртса кăларатăн ĕнтĕ.

Акă хайхи, пирĕн сăмаха пит ан пăх-ха, сана калатпăр вĕт, çавăнта ярăнма ан кай 
тесе, эсĕ киремет çырмине ахаль çырма куратăн пуль, унта ярăнма пит ан çÿре-ха, 
ĕлĕк Татьяна инке, салтака кайнă ывăлĕн кĕпине йĕре-йĕре çунă тет те, çавăнтанпах 
чирлесе тавăрăнса вилнĕ теççĕ.

Салтака ăсатни
Йĕкĕт нумай çуллăха çар хĕсметне е хаяр вăрçа тухса кайни кил-йышшăн 

пысăк хуйхă çитнине пĕлтернĕ. Çавăнпа салтака чыслă, пысăк хисеп туса, 
тăванĕсем тăрăх ĕрет çÿретсе, пиллесе, калаçса ăсатнă.

Ăсату кĕлли, пилĕ, юрри-сăмахĕ авалтан килет. Кашни сăлтава пула 
вăл улшăнса пырать. Хĕсметре е вăрçăра пулнă ватăсем хăйсен пурнăçĕнчен 
илсе калаççĕ, вĕсен пил сăмахĕ, паллах, ыттисенчен урăхла пулать.

Амăшĕсен, юратнă хĕрĕсен хÿхлевĕ ятарлă хÿхлевçĕ сăмахĕсемпе пĕр кил- 
мессе пултарнă. Çапах та салтак ăсатăвĕнче çирĕпленсе ларнă йĕркесем 
пур. Ваттисем салтака каякан çыншăн кĕлĕ туни, пиллесе-сунса калани, 
пăтă пĕçерни, çăкăр пуçлани, çăкăр сăмсине упрама çакни, сĕтел тавра çав- 
рăнни, укçа тата тум парса яни, уй хапхинче ялпа уйрăлни -  кусем пăрăнми 
тăвакан ĕçсем. Вĕсене халĕ те тытса пыраççĕ.



Салтака каякана пиллени

586

Салтака ăсатнă чухне ашшĕ-амăшĕ е тăванĕсем унăн ячĕпе асăнса Турă умне çăкăр 
хураççĕ. Вăл çăкăра кăкăрĕ çине хурса амăшĕ е тăванĕсем пиллеççĕ:

Эй, Туррăм-Пÿлĕхçĕм! Çăкăра çиме тепĕр хут темиçе патша урлă, аслă 
шывсем урлă çаврăнса килсе çимелле ту. Эй, çĕр кăкăри, пилле!

Ывăлĕ амăшĕн кăкăрне: «Кăкăр сĕчĕ, пилле, çавăр», -  тесе чуптуса илет. Ларса 
каяс лашана хапхаран тухнă чухне хăш урине малтан тапратассине сăнаççĕ: сулахай- 
не тапратсан аван мар теççĕ. Сылтăммине тапратсан киле çаврăнса килессине ĕмĕтле- 
неççĕ.

Салтак ачи укăлчана çитиччен çуран утса пырать. Унтан вара пĕлĕшĕсемпе тăванĕ- 
семпе çуна-урапа çине ларнă чухне ялалла: «Эй, пурăнса ÿснĕ ялăм, айăплă пурăннă 
пулнă пулсан каçар», -  тесе укçа ывăтса хăварать.

587

Салтаксене тухса каймалла кун çитсен вара тухса каяс умĕн пĕр пичке пуçлаççĕ; çав 
пичкерен сăра тултарса параççĕ те: «Çак пичкерен сăра ĕçме татах кил», -  теççĕ, вара 
салтакĕ салтакран таврăничченех çав пичке сăрапа ларать, сăрине çĕнете-çĕнете тулта- 
раççĕ. Уявсенче хурăнташсене пуçтарса çав пичкерен çав салтак ячĕпе ĕçеççĕ. Пирвай 
сăрине ăсса тухсан алăк умне тухса салтака ятĕнчен кăшкăрса чĕнеççĕ: «Сăра ĕçме 
кил», -  теççĕ. Вара ĕçе пуçлаççĕ. Асатнă чухне ашшĕпе амăшĕ тата аслашшĕпе асламăшĕ 
те пулсан вĕсем те тĕпеле сак çине лараççĕ. Салтакĕ хăйĕн пĕрер тантăшĕпе чĕркуçленсе 
ларать те ашшĕпе амăш умне виç тапхăр сăвăлла юрлать, ашшĕпе амăшĕ аллисенче ста- 
канпа сăра тытса лараççĕ. Унтан юрласан ывăлне тав туса ĕçтереççĕ те пиллеççĕ:

Пил сана, ачам, çÿлте Турă, çĕр çинче патша, Çÿлти Турăпа çĕр çин- 
чи патша аллине паратпăр сана, лайăх служить туса кил, аçупа аннÿ тăпри- 
не таптама таврăн.

Вара ура çине тăрать те ашшĕпе амăшне чуптăвать. Унтан тăванĕсене, хурăнташĕ- 
сене пурне те чуптăвать те пÿртрен тухса каять. Вара хăйĕн тантăшĕсемпе, хурăнташĕ- 
семпе ытамлашать те урам тăрăх юрласа пырать. Ялтан тухсан пур ял-йышсемпе те 
чуптуса уйрăлса каять.

588

Салтаксен каяс кунĕ çитсен лашапа ял тăрăх чупаççĕ. Кайнă чухне ашшĕпе амăш- 
не пуççапса чуптуса пиллĕх илсе каять. Уна ашшĕ çапла пиллет:

Ну, ачам, сана Турă пиллетĕр, сĕт çулпа кайса çу çулпа килмелле 
пултăр, аçу-аннÿне ан ман, хут яр пире, салам яр пире.

Вара ÿлÿчерен тухсан ана йăранĕ çине тăрса çапла калать:
Эй, Турă, мана çакă ана йăранĕ тăрăх утмалла ту, каялла киле çавăр 

çакă çĕре ĕçлеме. Турă, мана атте-аннене пытарма сывă хальлĕн çавăр.
Вара унта пĕр пус укçа тата çăмарта, йăва пăрахаççĕ; çăмартин шĕвĕр вĕçĕ малал- 

ла пулсан киле таврăнать, апла пулмасан салтакрах вилет тенĕ.

589

Турă, çитĕнтерме пĕлтĕн, патшана та юравлă ту. Турă, Турă, каялла 
çавăр пирĕн çак ачана... Лайăх пурăнма пар, ачам, ĕнтĕ кайрăн эс. Эх, 
Турă, мĕн тăвас ĕнтĕ, макăр ĕнтĕ, юлтăмăр çав...



* * *

Сăра перекечĕ -  кĕрекене, çулăн ырри -  каякан ачана...
Сăра ĕçтернĕ чухне каланă.

590

Салтак ачине пуçламан çăкăр парса пĕр чĕлĕ çăкăр сăмси кастараççĕ. Çăкăр сăмси
-  чĕлли -  çĕре ÿкет. Чĕлли месерле ÿксен -  лайăх, ÿпне ÿксен -  начар паллă. Çакăн 
хыççăн салтак ачи ашшĕ-амăшне тĕпеле лартса пуççапать, юрлать:

Кăвак лашисене ай кÿлер-и, Сума сумас тесе ан калăр.
Хÿрисене çавăрса çыхар-и? Сылтăмминчен тытса ай тайăлсан,
Атте-аннене вырăна ай лартар-и, Укçа ыйтать тесе ан калăр.
Ик уринчен тытса тайлар-и? Мана сирĕн укçăр ай кирлĕ мар,
Сулахайĕнчен тытса ай тайăлсан Пехилĕре парса ярсамăр.

Пуççапнă чух ашшĕ-амăшĕ пехиллет:

Салтакра лайăх служить ту. Тăван çĕршыва лайăх сыхла. Службăна 
лайăх пĕтерсе киле чипер, сывă таврăн, ман тăпрана таптама таврăн.

Унтан ăна сăра тултарнă курка çине укçа хурса параççĕ çапла каласа:

Çак укçана каялла илсе кил.
Вăл укçнне каялла илсе килме хушни мар, укçи ачана чипер-сывă каялла таврăн- 

ма пулăшмаллине пĕлтерет. Унтан ăсатма пынă çынсем те укçа пехиллесе параççĕ. 
Салтак ачи ура çине тăрса, ытамлашса, чуптуса ашшĕ-амăшĕпе, тăванĕсемпе уйрăлать 
те пÿртрен юрласа тухать.

591

Эй, Турă, çак кăмака ăшши халиччен ачам-пăчама ăшăтса тăчĕ, ма- 
лашне те çаплах ăшăттăр, сана та, ачам, çак кăмака ăшшипе ăшăнса 
пурăнма çавăрса килтĕр.

592

Эй, Туррăм, Пÿлĕхçĕм! Çăкăр çине тепĕр хут темиçе патша урлă, аслă 
шывсем урлă çавăрăнса килсе çитмелле ту.

Эй, çĕр кăкăрри, пилле!

Салтак ачин кĕлли

593
Эй, Турă, халиччен мана лайăх, таса усрарăн, мăн çăкăрпа усрарăн. 

Малалла та, Турă, чипер, лайăх усра, кил-çурта каялла килме пар. Ырă 
Мăн Турă, мăн çăкăрпа таса усра, Сана мăн çăкăрпа асăнатăп; çулта- 
йĕрте сыхла мана, Туррăм.

* * *

Халĕ ĕнтĕ вĕренсе юлăр. Çитĕнсен эсир те Турăпа патшана юрăхлă 
пулăр. Эсир те аçăр-аннĕр çуртĕнчен çаплах уйрăлса каймалла пулăр.



* * *

Ырă кил-çурт, ырă кил-çурт, паянхи кун тухса каятăп. Эй, Турă, Турă, 
мĕнле те пулсан каялла киле çавăр мана. Турă, чипер кун-çул пар. Турăпа 
патша ĕçне туса татма пар. Çак кил-çуртран ан уйăр. Тепĕр пилĕк çул- 
тан çак ырă çĕр-шыва курма пар, Турă...

Тăван килпе сывпуллашнă чухне каланă.
* * *

Ырă çĕр-шыв, мана хăвăнтан ан уйăр, тепĕр пилĕк çултан каллех сан 
патна сухапуçпа, урапа тулли ырашпа килме пар.

Тăван çĕрпе сывпуллашнă чухне каланă.
* * *

Турă, мана лайăх усра, çак çуратнă çĕршывран ан уйăр мана. Эпĕ 
киличчен те пулсан саманана лăпкă усра, пур çакăнта тăракан халăх 
кăмăлĕшĕн мана çак çĕршыва çавăрса кил, Турă...

594
Салтак ачи уй хапхинчен тухсан каяс умĕн уй-хирелле кĕмĕл укçа ывăтса ярать:
Эй, Турă, тĕрĕс-тĕкел çаврăнса килме, çак укçана тупма пулăш. Эсир 

те, тăван уй-хирĕм, ман укçана упрăр.

Салтака каяканшăн чÿклени

595
Эй, ырă Туррăм, ырă чÿклемем, патшана панă ывăлăма ырлăх-сывлăх 

парăсăнччĕ! Иăтнă пăшалне çăмăл тăвăсăнччĕ, хĕçĕнчен те пулин эсĕ 
сыхлăсăнччĕ, туппинчен те пулин эсĕ упрăсăнччĕ, ырă Туррăм. Çак пиçнĕ 
чÿклемемпе, çунатлă хурăмпа Сана, ырă Туррăм, тархаслатпăр, кĕлтăватпăр. 
Патшана та, патшалăха та çăмăллăх, канăçлăх парăсăнччĕ, салтака кайнă 
ачама та ырлăх-сывлăх парăсăнччĕ, ырă Туррăм. Çак пиçнĕ чÿклеме, 
ашшĕ-амăш яшки-çăкри çавăрса кÿтĕрччĕ ăна. Эпир кĕнекеллĕ^ халăх мар, 
айван ывăл-хĕре, пире хапăл ту, ырă Туррăм, ырă чÿклемем. Йÿççе тутлă 
калаçмалла ту, ырă чÿклемем, çырлаха пар, аминь!

596

Пăтă хуранĕ çине пуçламан çăкăр, ун çине чăкăт хураççĕ. Хуран тавра тăраççĕ. Çав 
пăтта Йăкăрай карчăкĕ ак çапла чÿклеме тытăнать:

Эй, уйăх-хĕвел, пирĕн çине пăх, çак ача халь кĕркунне салтака кай- 
малла. Уйăх-хĕвел, ăна çак çĕр çинчех усраса, ун çине çутатса тăрăр. Ăна 
улпутсем умне кĕртсен, Çĕр амăшĕ, унăн ÿтне-тирне, сăнне ху пек ху- 
ратса пăрах. Çĕр пакарти (кĕçĕн Турă ячĕ), эсĕ ăна ху пек лутралат. Ул- 
путсем ун куçĕнчен пăхчăр та это никуда никутица тесе кăларса яччăр. 
Ăна виçене тăратсан киреметсем, кĕлĕсем виçине çÿлелле туртса хăпарт- 
чăр, ăна хăйне улпутсен куçĕсене пусса лутралантарччăр. Кăкăрне виçсе 
пăхнă чух эсир епле те пулсан çитменех тăвăр. Улпутсем илес тесе çăва- 
рĕсемпе каласан, вăл шухăшĕсем сăмсинчен каллех тухса кайччăр. Ăна 
киле юлса ана тăрăх ывçăпа тырă сапма пар, Турă! Авланса ачаллă-пăчаллă,



кинлс-хĕрлĕ, хуртлă-хăнăрлă, выльăхлă-чĕрлĕхлĕ, киллĕ-çуртлă пулма пар 
ăна. Кил-çурт пуç пулма пар. Суха пуç хыççăн чипер шăхăрса утмалла 
пултăр. Хулана илсе кайнă чух эпир ăна каялла лартса ярăпăр, çавăн 
пекех унăн каялла килмелле пултăр. Турă ăна каялла çул патăр, малалла 
çул ан патăр. Киле каялла таврăнса, каç-ир тула тухса çÿресе кил-çурт 
пăхакан пултăр вăл. Унăн сĕтел хушшине ларса, тирĕк пуçпулса, кучче- 
неç салатмалла пултăр. Çăкăр пуçламалла пултăр, пура пуçламалла, пич- 
ке пуçламалла, такмак кантри салтмалла пултăр унăн. Ку таранччен вăл 
епле çулсемпе утса çÿренĕ, çав çулсемпе утса çÿремелле пултăр. Никĕс 
епле çĕрсе кайичченех пĕр вырăнта выртать, çак пирĕн ача та киле юлса 
пĕр пек пурăнмалла пултăр.

Салтака каймалли ачашăн тĕп сакайĕнче чÿкленĕ чухне каланă.

Туй пилĕсемпе кĕллисем
Емĕр çаврăнăшĕпе килекен уявсем çулталăк çаврăнăшĕпе çыхăннă. Елĕксен- 

не салтака ăсатасси, туй тăвасси, юпа лартасси çулталăкăн палăртнă 
вăхăчĕсенне кăна пулса иртме пултарнă. Паллах, хĕлле те, çулла та туй 
ирттерме чарман. Анчах çĕр ĕçĕнни хресчен туйсене çур аки хыççăн, ĕççи 
пуçланичненхи илемлĕ те ирĕклĕ вăхăтра ирттерсе яма тăрăшнă.

Туй сăмахлăхĕ питĕ пуян. Çав хушăрах пил сăмахĕсем паянчненех лайăх 
упранса юлнă, вĕсене халĕ те калаççĕ. Туй вăхăтĕнне пил панине итлеме 
халăх ятарласах йышлă пухăнатъ.

Туй ĕçĕ те, ытти пысăк ĕçсем пекех, Турăпа ватăсене пуççапмасăр ирт- 
мест. Пичке пуçлани, çула тухни, шилĕк лартни, хĕр кăларни, хĕве хупни, шыв 
çулĕ пуçлани тата ытти пулăм малтан ырă хăватсен янĕпе кĕлĕ каланин- 
чен пуçланнă. Кĕлĕ йĕркине ача-пăчапа яш-кĕрĕм сайра хутшăнатъ. Ăна 
ватă çынсем тата туй йĕркелÿçисем ирттереççĕ.

Çĕнĕ мăшăр çуралнă чухне пил парасси, кĕлĕ каласси яланах пулса пы- 
рать. Туйпа е туйсăр пĕрлешни, вăрласа кĕртни е килĕшсе мăшăрланни 
пултăр -  пуянне-чухăнне пăхмасăр аслисем çĕнĕ çынпа кĕрĕве кирек хăçан 
та парнесем парса, кĕлĕ каласа, ырă сунса пилленĕ. Çак йĕрке чăваш хуш- 
шинче ĕмĕрсем тăршши çирĕп тытăнса тăратъ.

Кĕнекене пилсемпе кĕлĕсене пĕр-пĕриннен уйăрса туй тăсăмне кура выр- 
наçтарнă. Пĕр йышши пиле, кĕлле тĕрлĕ самантра калаççĕ. Вĕсен варианчĕ- 
сем нумай. Çĕнĕ саманари пилсем литература хайлавĕ пекех янăраççĕ, мĕншĕн 
тесен туй ăстисем вĕсене туйран туя якатса пыраççĕ. Çав вăхăтрах кĕлĕ 
сăмахĕсем сахал улшăннă. Вĕсене авалхи майлах калаççĕ.

Хĕр килĕшсен калани
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Каччă чăпăркка пăрахса кайни хĕр килĕшнине пĕлтерет. Вара хĕр килне, хĕр 
килĕшнĕ майĕпе, каччă ашшĕпе амăшĕ хăтана пыраççĕ. Хĕр енчисем кусене кĕтсе 
илеççĕ. Хăналанма пуçличчен алă валли пайласа параççĕ. Кăна хĕрĕн амăшĕ парать. 
Сĕтел çине пуçламан çăкăрпа тăвар хураççĕ, тухăç енне çурта çутаççĕ. Алă валлине 
çăкăр татăкĕ çине çу хурса параççĕ, пурте ура çине тăраççĕ; хĕр ашшĕпе амăшĕ çимесĕр 
пĕри те çимеççĕ. Тухăç енне пăхса ак çак сăмахсене калаççĕ:

Пирĕн пĕрле пулас ачасене Турă ырлăх-сывлăх патăр. Телейлĕ, ачаллă- 
пăчаллă пулччăр; урай тулли путек пултăр. Сак тулли ачи-пăчи пултăр!



Çураçу пилĕсемпе кĕлĕсем
Хĕр килĕшнĕ чухнех çураçма хăш кун килессине калаçса татăлаççĕ, вара 

палăртнă вăхăта каччă тăванĕсем мăшăрсăр хисеппе (5,7,9,11 çын) кучче- 
неçсемпе парнесем илсе пырса çитереççĕ. Кучченеçсем те хăрахшар пулаççĕ, 
йăвача кăна шутламасăрах нумай илеççĕ. Вĕсене хĕр килĕнче сĕтел çине 
хураççĕ. Хĕр тăванĕсене чĕнсе килеççĕ. Халăх пухăнсан кăна хĕре чĕнсе илеççĕ. 
Хĕр çумĕсем çăмарта ярса хĕр шÿрпи (яшки) пĕçерме тытăнаççĕ.

Илсе килнĕ кучченеçсене çĕçĕсĕр, чĕрнесĕр, алăпа кăна хуçаççĕ те пурне те 
ал валли валеçсе параççĕ— ăна Турра тата ваттисене асăнсан кăна çиеççĕ.

Çураçу йĕркине кил ватти тытса пыратъ. Вăлах кĕлĕ ирттерет. Вăлах 
эрех-шерпет пуçлама, яшка лартма, ырă-хаярсене чÿклеме хушатъ.

Хăтисене ăшшăн, хăмлапа çăнăх сапса, ăшă сăмах каласа ăсатса яраççĕ. 
Çураçнă хĕрпе пике çуммисем вăрмана е пахчана кайса çăмарта кустараççĕ.

Çураçури кĕлĕсем
598

Алăка е чÿречене пĕр шит уçаççĕ, пурте тухăçалла пăхса кĕлтăваççĕ.
Эй, тăвансем, тăрăр халĕ ура çине, Турра кĕлтăвар! Эй, пĕсмĕлле, 

аминь. Çÿлти Турă, çĕрте патша, Сире кĕлтăватпăр, лайăх чĕлхе-çăварăмпа, 
таса чунăмпа, ырă кăмăлăмпа; ырлăх-сывлăх патăр, лайăх çынпа паллаш- 
ма патăр, ватăсене курсан пичче темелле пултăр, çамрăксене курсан 
шăллăм темелле пултăр, карчăка курсан асанне темелле пултăр, çамрăк 
хĕрсене курсан йăмăк темелле пултăр, ача-пăчаллă пулччăр, ватăлса шурă 
çÿçлĕ пуличчен пурăнмалла пултăр!

Вара хĕр амăшĕ кучченеçе тата-тата кашни кĕтесе хурать: Хĕрт-сурта, кил илемне 
кÿртсе тăракан Турра валли. Вара хăнасем пурте лараççĕ те ĕçме-çиме тытăнаççĕ. «Йÿçĕ 
ĕçсе тутлă калаçмалла пултăр», -  теççĕ. Хĕр пÿрте кĕрсен ашшĕпе амăшне пуççапать, 
ашшĕпе амăшĕ вăл вăхăтра куркапа сăра тытса тăраççĕ, вĕсем сăрине ĕçсе тав тăваççĕ: 
«Тав сана, хĕрĕм», -  теççĕ. Хĕрĕ малтан кĕрсенех вăтанса куççульпе йĕрет. Ашшĕсем 
ăна пехиллесе калаççĕ:

Эй, ачам, пиртен тухнă йăла мар, ваттисенчен тухнă йăла; санăн пур- 
нăçу ырлăхлă-сывлăхлă, вăрăм ĕмĕрлĕ, ачаллă-пăчаллă пултăр. Çăкăрлă- 
тăварлă пул, ырă курса пурăнма тăрăш. Эй, ваттисем, пил тăвăр! Эпир 
ĕçетпĕр, çиетпĕр, сирĕн ятăрсене асăнатпăр, кăмăлăра хăвармастпăр, шу- 
хăшăрсенчен шуйланса хăраса тăмастпăр, çырлахса пил тăвăр.

599
Хĕрпе кĕрĕве, Турă, ан пăс. Хĕрпе кĕрĕве çын халапĕ хыççăн, Турă, 

ан яр. Ан вăрçтар, ан ятлаçтар, Турă, вĕсене. Пĕр кавар, пĕр шутлă пурăн- 
ма, Турă, пулăш.

Çураçма кĕллисем
600

Эй, пĕсмелле! Аша, каçар. Ĕçмешкĕн-çимешкĕн перекет пар. Выльăха- 
чĕрлĕхе сывлăх пар. Хамăра та сывлăх пар ачам-пăчампа. Çураçмаран çураç- 
мана пурăнмашкăн сывлăх пар. Хăвăра çакăн пек ĕçме-çиме, хăвăра хыв- 
машкăн. Вăхăтра килĕр, вăхăтсăр ан килĕр. Хĕн-асап ан парăр. Пĕр турам 
пĕр çăк пултăр. Пехил тăвăр.



Аминь, ан пăрах, ĕмĕтленнĕ ĕмĕте çитер. Турра шанса ĕçе тытăнтăмăр, 
ĕмĕрлĕ пулмалла пултăр. Çак хăтасемпеле лайăх ĕçмелле-çимелле пултăр, 
пĕр-пĕрин патне хăнана çÿремелле пултăр, ĕмĕре лайăх ирттермелле 
пултăр, ача-пăчаллă пулмалла пултăр, аминь, çырлах!

Хулăм кĕлли
602

Туй хăçан тата хулăм мĕн чухлĕ пулассине калаçса татăлнă хыççăн сĕтел çине 
çавра çăкăрпа чăкăт кăларса хураççĕ, эрех-сăра лартаççĕ. Каччă ашшĕ çăкăр çине енчĕк 
хурать, хĕр ашшĕ ăна уçса пăхмасăрах илет. Вара пурте çăкăрпа чăкăта хуçса илсе 
сăра курки тытса кĕлле тăраççĕ.

Мăн Турă, Мăн Турă Амăш, çырлах! Çичĕ тĕслĕ тырă-пулă çуратан 
Турă... Хĕвел Турă...

603
Хулăмне мĕн чухлĕ парассипе килĕшсен сĕтел çине хĕр ашшĕ тата пĕр пуçламан 

çăкăр хурать. Ун çине хулăм укçине пĕтĕмпех тутăрпа çыхса хураççĕ. Тата тăватă витре 
сăра, тăхăр калаç, пĕр пуçламан чăкăт хураççĕ. Унтан ялта мĕнпур хурăнташ пур пек- 
кисене хĕр эрехĕ ĕçме чĕнеççĕ. Çынсем пыркаласассăн сĕтел çине лартнă эрехе ват 
çынна пуçлатгараççĕ. Çав çын вара ак çапла каласа пуçлать:

Çак хĕр ача (ятне калатъ) ман пек шурă çÿçлĕ, сарă шăллă пултăр, 
хуняшшĕпе хунямăшне, кил-йышĕсене хисеплетĕр, ватă çынсене юрайтăр, 
ял-йышĕсене, кÿрĕш-арăшсене юрайтăр, çăкăрлă-тăварлă, выльăхлă-чĕрлĕхлĕ 
пултăр, миллионĕпе укçа, пинĕпе çĕр тыттăр, çуртлă-йĕрлĕ, ырă кунлă- 
çуллă, вăрăм ĕмĕрлĕ пултăр, чĕкеç пек чĕвĕлтетсе, хĕвел пек ăшăнса, пыл 
пек пылак, çу пек çемçе, иккĕн выртса виççĕн тăмалла пултăр.

Пĕр-пĕр çынна тав туса ĕçет, унтан вара пурте ĕречĕпе пĕрне-пĕри тав туса ĕçеççĕ.

604
Пĕчĕкрен пăхса (ячĕ) ÿстертĕм, аçу çинче ыр курман. Килте ĕçлеме 

ÿркенмерĕн, çичĕ ютра та ан ÿркен. Килти сăмаха яла ан кăлар, ялти 
сăмаха киле ан кĕрт. Асли каланисене итле, аслисенчен ан ирт. Сăмаха 
шутласа калаç. Аслисем вĕрентнишĕн ан пăшăрхан. Хăвăр пĕр-пĕрне 
юрататăр пулсан ваттисене те юратăр, хисеплĕр. Хисеплĕ çын хисепре. 
Ман урăх ним каламалли те çук.

605
Пуççапа-пуççапа пуç пулăр, çак шурă парне пек шураличчен пурăнăр. 

Пĕр-пĕрне пăрахса ан çÿрĕр. Пĕр-пĕрне сума суса пурăнăр, хăвăртан ас- 
лисене итлесе, пăхăнса пурăнăр...

Кĕрÿпе хĕре калани

606
Кĕрÿ, хаклă кĕрÿ! Эпир сана хамăрăн юратнă хĕрĕмĕре Аннана ĕмĕрлĕхе 

пурăнса савăнма паратпăр. Эпир ăна çак çула çитиччен ÿстертĕмĕр, тум-

601



лантартăмăр, саврăмăр. Эсĕ те çаплах савса юрат, упра пирĕн хĕре. Юратнă 
хĕрĕмĕр Анна, паянтан сана çураçса хучĕç. Текех эсĕ пирĕн хĕр мар. Санăн 
пулас упăшку -  Якку. Юрат ăна, сыхла, упра. Унăн сăмаххинчен ан тух. 
Ирпе упăшкуран малтан тăрса хуран çакса апат лартса яр. Ăна питне-куçне 
çума шыв ăшăтса хур. Çывăрма выртсан хывăнма пулăш. Çын сăмахĕсене ан 
итлĕр. Урамри халап урама юлтăр, пÿртри халап урама ан тухтăр. Вăрман пек 
аслă, уй-хир пек куçлă пулăр. Пулас ачăрсене сывă, тĕреклĕ ÿстерĕр.

Хĕр яшки пĕçерни

607
Хĕр çураçнă чухне хурăнташ хĕрсене пухаççĕ. Хĕр яшки пĕçереççĕ те çураçма килнĕ 

хăтине çитереççĕ. Хĕрсене те лартаççĕ апат çиме. Вара хăта пулассине парне çакаççĕ. 
Хулăмне калаçса килĕштерсен сăра, эрех ĕçеççĕ. Хăти тухса кайнă чухне хăмла, çăнăх 
сапса яраççĕ. Вара çураçнă хĕрĕ пĕр-икĕ хĕрпе пĕрле вăрмана каять, юман йывăççине 
ытамласа çакă сăмаха калать:

«Пирĕн пурнăç юман пек пиçĕ пултăр», -  тет. Пĕр çăмарта кустараççĕ, вара çăмар- 
тине кайран çĕр айне варса хăвараççĕ.

Пăлчава кайсан

608
Туй пулас умĕн каччă ашшĕ хĕр килне тепĕр хут кайса килет, пĕр-пĕр çывăх 

çынна илсе каять. Ăна «пăлчав илме кайни» теççĕ. Хăйсемпе пĕрле кучченеç илсе 
каяççĕ, лерен каллех пыракансем валли парне парса яраççĕ. Таврăнсан парнене курăн- 
малла çакса хураççĕ. Парнене куракан каллех парнипе тутине шăлса калать: «Шурă 
çÿçлĕ пуличчен пурăнччăр», -  тет. Ун чухне вара туй хăçан пулассине, миçе урапапа 
миçе юлан ут пырассине калаççĕ.

Туйри пилсем

609
Туя малтан кĕлетре пуçлаççĕ. Кĕлете тухиччен малтан ашшĕ-амăшне лартса пуççапаççĕ 

туй халăхĕпе, ашшĕсем вара пехиллеççĕ. Каччине калаççĕ: «Çав лаша сана, çав ĕне сана, 
çав сурăх, çав качака сана, пехил, ачам, пĕрререн пине çиттĕр», -  теççĕ. Тата калаççĕ:

Пехил, ачам, вăрман пек пуян пулăр, хир пек аслă пулăр, ялта ятлă 
пулăр. Ватта курсан мучей тейĕр, хăвăртан аслине пичче, кĕçĕннине 
шăллăм тейĕр. Утнă çĕрĕр утма пултăр, тăнă çĕрĕр тĕме пултăр. Каç каç- 
рах выртăр та ирхине иртерех тăрăр. Ирхи ĕç çăмăл пулать, пехил, ачам.

Çапла пехиллесен вара кĕлете тухса туй пуçлаççĕ.

610

Сана аннÿ юлашки кун кĕпе-йĕм парать. Пехил сана, эсĕ паянхи кун 
пиртен уйрăлатăн, арлă-арăмлă пулатăн; пирĕн пек ватăлмалла пултăр, 
ача-пăчаллă пулăр.

611
Пирĕн ача калать: «Каяс çул инçе, çитмĕл çухрăм çеçен хир, утмăл 

çухрăм сĕм вăрман. Ут çитерме те, пыр çиме те, алă тытма та кирлĕ. Пĕр 
пус пек, икĕ пус пек укçа та пулсан пулмĕ-ши? Хурăнташ-ăру, ял-йыш-



сем те пулсан пăрахмĕçинччĕ. Ытах укçа пулмасан пĕр çĕрĕ юрĕччĕ. Çĕрри 
те пулмасан аллинчи суллине хывса памĕ-ши? Вĕсем те пулмасан ырă 
сăмах та юрĕччĕ», -  тет пирĕн ача.

* * *

Сĕт çулпа кайса çу çулпа килмелле пултăр, ачаллă-пăчаллă пулăр! Ва- 
тăличчен пурăнччăр! Пил сире!

Çĕнĕ кнне илме каяс умĕн пилленĕ.

Каччă пехил ыйтни

612
Кĕрÿсем тумланнă вăхăтра пÿртре кĕтсе лараççĕ, тулли япаласемпе, ĕçкĕпе. Аш- 

шĕпе амăшĕ сĕтел пуçĕнче -  тулли куркасемпе. Кĕрĕвĕ пÿрте кĕнĕ чух мăн кĕрÿпе 
туй пуçĕ хушшинче пырать, вăйçи хыçалтан купăс каласа пырать. Тумланса кĕрет те 
кĕрÿ ашшĕпе амăшне ÿксе пуççапать:

Атте-апи, пехиллĕр мана, эсир мана пĕчĕкрен пысăк турăр. Хăвăр 
ĕçленĕ пек ĕçе вĕрентрĕр. Тăрăшуллăн çын çулне кĕртрĕр. Кайăк-кĕшĕк 
те мăшăрланса çемье тăвать, эпĕ те мăшăрланма шут тытрăм. Хам çемье 
туса сиртен уйрăлма шутларăм. Сирĕнпе пĕрле пурăнассинчен уй- 
рăлмастăп, эсир çĕлесе парас, кĕпе-йĕме çуса пама сиртен ыйтас вырăн- 
не, сирĕн пата илсе килекен хамăн арăмран ыйтма шутлатăп.

Ашшĕн пехилĕ

Эй, ачам, паянхи кунтан эсĕ пирĕнтен уйăрăлатăн, пирĕн вырăнтан, 
пирĕн кĕпе-йĕмрен уйăрăлатăн, Турă сана ырлăх-сывлăх патăр, вăрăм 
ĕмĕрлĕ тутăр, ача-пăча патăр, мăшăрпа ватăличчен пурăнмалла пултăр. 
Ваттине курсан пичче те, çамрăкне курсан шăллăм те, усала курсан тÿртĕн 
пул, ырра хирĕç пул.

613

Ачам, телейлĕ пулăр, тулли лайăх пурнăçпа мĕн ватăличчен пурăнăр. 
Ача-пăчаллă, выльăх-чĕрлĕхлĕ пулăр. Пĕр-пĕринпе хирĕçмесĕр, юратса 
килĕшÿллĕ пурăнăр. Ватта курсан ватă пек, çамрăка курсан çамрăк пек 
пулăр. Ватта хисеплĕр, ял-йышпа килĕшÿллĕ пурăнăр. Вăрман пек пуян, 
уй-хир пек аслă пулăр.

614
Ваттисем, çĕнĕрен йăла кăлармастпăр, ваттисен йăлине пăрахмастпăр. 

Туй тапратас тетпĕр. Авалхилле эсĕр ăс парăр!
Авалхи йăлана ан пăрахăр, çĕнĕрен йăла ан кăларăр; хирĕç пыракана 

салам парса курка тыттарăр! Пÿрте кĕрсен Хĕрт-сурта салам парăр, хуçа- 
на пуççапса курка тытгарăр, çемçе чĕлхепе калаçса туя йыхăрăр!

Эй, пĕсмелле, Турă! Кĕрÿ каччи тумлантарнă йĕркепе сана асăнатпăр. 
Çак туя чипер выляса кулма ырлăх-сывлăх пар! Алла курка тытнă пек, 
пире куркапа кĕтсе илччĕр туй йыхăракан çынсем. Çак алăри пылпа çăкăр, 
чăкăт пек юрлă-варлă кĕтсе тăччăр.

Эй, Турă! Пиллесем пире ăратнепе, пухăннă туй халăхĕпе чипер 
ырлăхлă-сывлăхлă туй тума! Чипер туй тăвăр! Ăратне ятне ан ярăр, иртсе



пыран çынсене тайлăн пуçăрпа тайăлăр! Куçпа кĕтсе куç хÿрипе ăсатăр! 
Ăнпа-пуçпа çÿрĕр, ытла ÿсĕр ан çÿрĕр! Сывлăхлă пулăр, пил сире! Эпир 
пиллетпĕр, Турă та пиллетĕр! Тав сире, ачам, туй халăхĕ!

615

Ачам, итле, ывăлăм, паян кунтан малашне ху çемьеллĕ пулмалла, 
хăвăн тĕнче кĕтмелле. Ăнса пытăр пурнăçăр. Мăшăрупала тату пул. Вăйăрсе- 
не шеллемесĕр хытă ĕçлĕр, тутлă çийĕр. Ырлăх-сывлăхлă пулса ырă ача- 
пăча ÿстерĕр. Хир пек аслă пулăр, вăрман пек пуян пулăр.

Тăвансем, сире чунтан юратса паян туя чĕнтĕмĕр. Выльăр-кулăр, ĕçĕр- 
çийĕр. Ĕçсен те ÿсĕр ан пулăр. Микула туйне лайăх, илемлĕ ирттерĕр. Тав 
сире, тăвансем.

616

Пеххил, ачам. Пысăках мар та, Турă пысăк патăр. Телейлĕ пулăр, пуян 
пулăр, ырă çынна юрăр, усала тÿртĕн, ырра хирĕç, чипер çÿрĕр!

617

Пеххил, ачам! Тÿшекĕмрен-çытарăнтан паратăп ĕнтĕ, кĕпе-йĕмрен уй- 
ратăп. Хăра-хăр чипер пурăнăр, тÿшеклĕ-çытарлă пулăр, усала тÿртĕн, 
ырра хирĕç, чипер çÿрĕр. Эпĕр нуммай кала пĕлмеспĕр, эпĕр пĕлменни- 
не Турă хăй те пĕлет. Тăрăр!

Хĕр илме кайиă чух пиллени

618

Каччă килĕнче туй халăхĕ пуçтарăнать. Хĕр илме кайма пурте хатĕр. Мăн кĕрÿ, 
чăн кĕрÿ, кĕçĕн кĕрÿ сĕтел умне пырса тăраççĕ. Ашшĕ-амăшĕ, ваттисем кĕрекене 
лараççĕ. М ăн кĕрÿ чăн кĕрÿ вырăнне пехил ыйтать. Ун чухне туй халăхĕсем те пурте 
чĕркуççи çинче пулаççĕ. Ашшĕ-амăшĕ çапла калать:

Ну, ачам, пехиллĕ пулăр, лайăх пурнăçпа ватăличчен пурăнăр, тулли 
пурнăçлă, ача-пăчаллă, выльăх-чĕрлĕхлĕ пулăр. Хăвăр хушшăрта килĕшÿллĕ 
пурăнăр. Ватă çынсене ан манăр. Ватта курсан ватă пек пулăр. Çамрăка 
курсан çамрăк пек пулăр. Хир пек аслă пулăр, вăрман пек пуян пулăр. 
Ял-йышпа, кÿршĕ-аршăсемпе килĕшÿллĕ пулăр. Хăтасем патне чипер кайса 
арăмпа килĕр. Пехил.

Хĕр туйĕ килсен ватăсем кĕрекене лараççĕ. Мăшăра пил параççĕ:

Мăшăрланас йĕрке пиртен тухнă йăла мар. Кайăк-кĕшĕк те мăшăрланса 
чĕпĕ кăларать. Хурт-хăмăр та мăшăрланса пыл тăвать. Эсир те паян 
мăшăрланса пирĕн умра тăратăр. Пире шуратрăр, сире те çавăн пек шу- 
ратчăр. Пире савса пуç таятăр, сире те пуç тайса хисеплеччĕр. Сар кайăк 
пек савăнса, халан кайăк* пек авкаланса, хур акăш пек мамăкланса 
пурăнăр. Ăмăрт кайăк пек мăшăрланса, иккĕн выртса виççĕн тăрăр. Уй 
пек аслă пулăр, шĕшкĕ пек хунавлă пулăр. Кăнтăрлахи е каçхи ĕçе хăвăр 
пĕлсе тăрăр -  çавă пурнăç тыткăчи. Арăму пултăр йывăр çын, вун ик

* Çĕлен.



хырăм çĕклетĕр, тăхăр ывăл пултăр, виçĕ хĕр пултăр. Хĕрĕсем юта юрăхлă 
пулччăр, ывăлĕсем яла-йыша, пускиле юрăхлă пулччăр. Сыпăкран сыпă- 
ка хунав хушмалла пулччăр. Ашшĕ ури вырăнне ывăлĕ пусмалла пултăр, 
хунямăш ури вырăнне кинĕ пусмалла пултăр.

Кĕреке тулли çăкăр-тăвар пултăр, пура тулли тырри пултăр; пурарин 
те, кĕрекерин те перекечĕ пултăр. Сак тулли ача-пăча, карта тулли выльăх- 
чĕрлĕх пултăр. Пĕр сумран çĕр сум пултăр. Турăран хăрăр, этем ывăлĕн- 
чен вăтанăр. Ватта хисеплĕр, ватăран ан иртĕр.

Килти сăмаха яла ан илсе тухăр, ялти сăмаха киле ан илсе килĕр. Яла- 
йыша юравлă пулăр. Аçу-апу сăмахĕнчен ан тухăр. Арçын хĕрарăм хыçне 
кĕрсе ан вырттăр, хĕрарăма сăр илмелле ан пултăр. Хĕрарăм тени арçын- 
тан ан ирттĕр. Ш ыв патне кайсан хыçалти çынна кĕтсе ан тăтăр, умри 
çынна хуса çитсе иртсе кайтăр (кине каланă).

Шăкăлтатса савăнса, йÿтиччен пурăнмалла пултăр. Урари тăлана пуçа 
сыриччен, мăйри сурпана тăла вырăнне сыриччен пурăнмалла пултăр.

Эй, ваттисем! Асатте-аслаппайсем! Эсир те килсе ырă сунса ĕçсе-çисе 
кайăр. Пирĕн çынсене пăсăк тума ан парăр.

Эй, Турă! Пирĕн виç сăмаха хапăл ту. Нумай каларăмăр пуль, пире, 
ухмахсене, каçарăр. Эпир пурне те пĕлместпĕр.

Халĕ ĕнтĕ пирĕн çинчен -  мир çине. Сирĕн те ирĕк, пирĕн те ирĕк. 
Кама мĕн аса килет -  çавна тăвăр. Вут-кăвартан сыхланăр. Юрлăр та 
ташлăр, ĕçĕр те çийĕр, сире те пурне те халаллă.

Туй пуçĕн е мăн кĕрÿн пуçтайĕ

619

Каччă килĕнчен тухнă чух каччă ашшĕ-амăшне пуççаптарса тухаççĕ. Ашшĕ-амăш 
тĕпеле лараççĕ, тулли курка тытаççĕ. Вĕсем умне туй пуçсем (арăмĕпе упăшки) кук- 
ленсе лараççĕ. Ыттисем ура çинче шăпăрттăн тăраççĕ.

Вăшăл та вăшăл çил вĕрет, çирĕк тăрри хумханать. Çирĕк тăрри хум- 
ханнипе урай кашти авăнать. Урай кашти авăннипе туй пуç лаши кĕçенет. 
Туй пуç лаши кĕçеннипе пирĕн туй пуç хускалать. Пирĕн туй пуç хускал- 
нипе пирĕн туй халăх хумханать. И ĕçрĕмĕр, çирĕмĕр, вылярăмăр, 
култăмăр, Тур тавăртăр яшка-çăкăра. Эпир ларнă вырăна Хĕрт-сурт лартăр, 
тул юлтăр. Пирĕншĕн çакнă яшкăра сар çу шăранса çу тултăр. Пахча та 
пахча шур купăста, çунат хушмасан пуç пулмĕ. И ĕçрĕмĕр те çирĕмĕр, 
вылярăмăр, култăмăр. Сире пуççапмасан чыс пулмĕ.

Каччăн ашшĕ-амăшĕ:
Кайăр. Чипер кайса çÿрĕр. Камăн ывăлĕ, çавăн ывăлĕ, авланнă та, çавăн 

туйĕнче çапăçнă тейĕç. Вĕсен тăванĕ иккен тейĕç. Пирĕн ята ан сутăр.

Ар туйĕн халăхне пиллени

620

Хуçа килĕнчен хăта килне тухса кайиччен туй çыннисене апат лартаççĕ. Апат çисе 
тăрансан тĕп хуçана тата тепĕр хут вырăна лартса пуççапаççĕ. Хуçапа арăмĕ туй çын- 
нисене çапла пиллесе яраççĕ:

Лайăх ĕçсе-çисе савăнса çÿрĕр. Пыл çулĕпе кайса çу çулĕпе килĕр. 
Хĕрĕхĕн кайса хĕрĕх пĕррĕн пулса килĕр!



Туй халăхне пиллесе каланă сăмах

621

Чипер туй тăвăр. Ăратне ятне ан ярăр, иртсе пыран çынсене тайлăн 
пуçăрпа тайăлăр. Куçпа кĕтсе куç хÿрипе ăсатăр. Ăнпа-пуçпа ĕçĕр, ытла 
ÿсĕр ан çÿрĕр. Сывлăхлă пулăр, пил сире. Эпир пиллетпĕр, Турă та пил- 
летĕр. Тав сире, ачасем, туй халăхĕ!

622
Туй çыннисем пÿрте кĕрсе ваттисем умне чĕркуçленсе лараççĕ. Вара мăн кĕрÿ, 

чăн кĕрÿшĕн сăмах илсе çапла калать:
Ну, атте-анне, пехиллĕр мана; эсир мана эпĕ пĕчĕккĕ ача чухне кип- 

кепе чĕркесе ÿстертĕр, хăвăр ĕçленĕ пек ĕçе вĕрентрĕр, халĕ тата мăшăр- 
лантарма шухăшларăр. Ну, атте-анне, халĕ ĕнтĕ пиллĕр мана, эпĕ сирĕн- 
тен уйрăлатăп, анчах та сирĕн пурнăçăртан уйрăлмастăп, эсир çĕлесе па- 
рас кĕпе-йĕмрен анчах уйрăлатăп. Малашне эпĕ вăл кĕпе-йĕме, сиртен 
ыйтас вырăнне, хамăн сирĕн патăра килсе кĕрес арăмран ыйтма тытăнăп.

Вара ваттисем пиллеме тытăнаççĕ:

Ну, ачам, пиллĕхлĕ пулăр, лайăх пурнăçпа ватăличчен пурăнăр, тул- 
ли пурнăçлă, ырă ача-пăчаллă, выльăх-чĕрлĕхлĕ пулăр, хăвăр хушăрта 
килĕшÿллĕ пурăнăр. Ватă çынсене ан манăр. Ватта курсан ватă пек пулăр, 
çамрăка курсан çамрăк пек пулăр. Хир пек аслă пулăр, вăрман пек пуян 
пулăр. Ял-йышпа, кÿршĕ-аршăсемпе килĕшÿллĕ пурăнăр.

Хуçа килĕнчен хăта килне тухса кайиччен туй çыннисене апат лартаççĕ. Апат çисе 
тăрансан тĕп хуçана тата тепĕр хут вырăна лартса пуççапаççĕ. Хуçапа арăмĕ туй çын- 
нисене çапла пиллесе яраççĕ:

Лайăх ĕçсе-çисе, савăнса çÿрĕр. Пыл çулĕпе кайса çу çулĕпе килĕр. 
Хĕрĕхĕн кайса хĕрĕх пĕррĕн пулса килĕр!

Мăн кĕрÿ хĕр ашшĕне пуç тайни

623

-  Пирĕн хăтанăн хĕрĕх хăлаç картишĕ пур, хĕрĕх хăлаç картишĕнче 
хĕрĕх юпа, хĕрĕх юпара хĕрĕх ункă, хĕрĕх ункăран пĕр ункине пире лаша 
кăкарма памăн-и? -  тет пирĕн кĕрÿ.

-  Пиртен тавах, -  тет хăти.
-  Пирĕн хăтан сакăр кĕтеслĕ пÿрт пур, пÿртĕнче 90 урай хăми, 90 

урай хăминчен пĕр хăмине тăрса канма памăн-и? -  тет пирĕн кĕрÿ.
-  Пиртен пил.
-  Сакăр вунă саккăр пур. Сакăр вунă саккинчен пĕр саккине ларса 

канма памăн-ши? -  тет пирĕн кĕрÿ.
-  Пиртен пил, -  тет хунĕ.

624

(...) Хаяр укçине пăрахсан хĕр туйĕ патне каяççĕ, кĕнĕ чух мăн кĕрÿ çапла калаТь:

Сакăр вунă сакăр хăмăнтан пĕр хăмăна выляма-кулма парăсăнччĕ. 
Тăватă кĕтесĕнтен пĕр кĕтесĕне çиме-ĕçме парăсăнччĕ. Пире аттепе анне



уйăрса ячĕ. Сирĕн аллăрта тулли курка пулисĕнччĕ, курка сăри кăпăклă 
пулинччĕ, вырăнсăрри вырăнлă пулинччĕ. Кÿртетĕр-и, кÿртместĕр-и? Мĕн 
ĕçетĕр, мĕн çиетĕр? Пире хапăл тăватăр-и?

Хĕр килĕнче пиллени

625

Хĕрĕмĕр, пĕчĕкрен пысăк турăмăр. Ваттисен йăлипе хамăр çемьерен 
уйăратпăр. Хăв юратса хăв каятăн, пире усал ан ту. Мăшăрупа тату, юрат- 
са пурăнăр. Телейлĕ те тулăхлă пулăр. Ача-пăчаллă, выльăх-чĕрлĕхлĕ пулăр. 
Ватăсене ан манăр!

626

Юратнă хĕрĕмĕрпе кĕрĕвĕмĕр, сирĕн малашне пĕрлехи мăшăрлă пур- 
нăç пуçланать. Çак пурнăçра лайăх, сайлă* пурăнса ирттерме тăрăшăр. 
Пĕр-пĕрне хисеплĕр, ан кÿрентерĕр. Пĕр-пĕрин сăмахне яланах итлĕр. Виç 
ывăлпа виç хĕр тăвăр. Телейлĕ пулăр, пĕр-пĕрне яланах юратса пурăнăр. 
Кил-çуртра чашăк-тирĕк çĕмрĕлесси те пулать. Çавăнпа килти хыпара ял 
çине ан кăларăр, ялти хыпара киле ан кĕртĕр.

627

Пурăнăр лайăх, ăраскаллă пулăр, çуртри сăмаха юта ан кăларăр; ватăлич- 
чен пурăнăр, ача-пăчаллă пулăр, ватгисене хисеплĕр, атте-аннене хисеплĕр.

Хĕрĕ ашшĕпе амăшĕнчен пехил ыйтни

628

Сар хыр касрăм, сак сартăм. Лар-ха, атте, вырăнна. Çичĕ юта тухатăп, 
пехиллесе яр-халĕ. Йĕтĕн хуха, вĕт хуха кайтăр шывăн тăршшĕне. Ах, 
аттеçĕм, аннеçĕм, эсир панă пехиллĕх кайтăр ĕмĕр тăршшĕне.

Ашшĕпе амăшĕ хĕре пехиллени

Ырă кур, пархатар кур, çичĕ юта юрама тăрăш. Пире çав хатер турăн, 
пирĕн сăмахран тухмарăн, хуняçупа хуняму сăмахĕнчен те ан тух. Çын- 
сем çĕçĕ те, пуртă та парĕç -  çын сăмахне ан итлĕр.

Хĕрне тăван килĕнчен илсе тухнă чухне каланă.

Хĕре пиллесе каланă сăмах

629
Уй пек аслă пулăр, вăрман пек хунавлă пулăр. Пилĕке хытă çыхăр, ăса 

хытă тытăр. Килти сăмаха яла ан кăларăр. Ялти сăмаха киле ан илсе килĕр. 
Шыв çĕклемĕпе çынпа нумай ан пуплесе тăр. Ваттипе ватă пулăр, çамрăк-

* Сăпайлă.



кипе çамрăк пулăр. Çынна курсан сăмах хушмасăр ан иртсе кай. Аçу- 
аннÿне агге, анне тесе чĕнĕр -  темле каласан та пĕрре çăвар уçмалла.

Ашшĕ хĕрне пиллени

630
Эй, Турă, ăслăлăх пар, тырă-пулă пар, пурнăçа лайăх тума пар вара, 

çырлах. Аслă пул, тăнлă пул, ăсна хыт тыт, пилĕкне хыт çых, хытă ĕçле, 
çын хыççăн ан кай, ху ăсупа ху пурăн. Ну, ачам, Турă ăс патăр сана. Çын 
тем калĕ. Усал сăмаха ан ĕнен.

Хĕр япалисемпе тухнă чухне пехиллени

631

Япаласем кăларса пĕтернĕ хыççăн пехиллени пуçланать. Ашшĕне, амăшне, тăванĕ- 
сене сĕтел хушшине кĕртсе лартаççĕ. Вара хĕр ашшĕне, амăшне, кукашшĕне, кука- 
мăшне кĕпе тăхăнтартса хăварать. Уншăн ăна укçа параççĕ. Сĕтел умне хăйматлăхпа 
кĕрÿшне тăратаççĕ. Хĕре яланах сулахай енне тăратаççĕ, анчах хăшĕ-пĕрисем упăшка 
манран ан ирттĕр-ха тесе сылтăм енне тăма тăрăшаççĕ, унтан виççĕш те харăс пуç- 
çапм.а чĕркуçленеççĕ. Ашшĕпе амăшĕ çакăн пек сăмахсем калаççĕ:

Хĕрĕм, кĕрÿ, пиллĕхлĕ пулăр, лайăх пурнăçпа ватăличчен пурăнăр. Тул- 
ли пурнăçлă, ырă ача-пăчаллă, выльăх-чĕрлĕхлĕ пулăр, хăвăр хушшăрта 
килĕшÿллĕ пурăнăр, ватă çынсене ан манăр. Ватта курсан ватă пек пулăр, 
çамрăка курсан çамрăк пек пулăр. Хир пек аслă пулăр, вăрман пек пуян 
пулăр. Ял-йышпа, кÿршĕ-аршăсемпе килĕшÿллĕ пурăнăр.

Хĕре ăсатнă чухне пиллени

632
Çывăх тăванĕсем кĕрекене ларăççĕ, сăра курки тытаççĕ. Ашшĕпе амăшĕ çĕнĕ çын- 

сене пил сăмахĕ каланă чухне хĕрпе каччă (çĕн çынсем) вĕсен умне чĕркуçленсе 
лараççĕ.

Сĕтел тулли çăкăр-тăвар пултăр, пура тулли тыр-пул пултăр, пурарин 
те, кĕрекерин те перекечĕ пултăр. Сак тулли ача-пăча, карта тулли выльăх- 
чĕрлĕх пултăр. Пĕр сумран çĕр сум пултăр. Турăран хăрăр, этем ывăлĕн- 
чен вăтанăр. Килте пулнине урама ан кăларăр, урамри усал хыпарсене 
киле ан илсе килĕр. Ваттисене хисеплĕр. Телейлĕ пулăр. Пире ан манăр. 
Пехил сире. Турă çырни пурнăçланса пытăр.

633
Çĕнĕ кĕрÿ хунĕшне тав туса калани.
Тав ĕçкĕре-çикĕре, Хăр та хăна пулăр çапла. Сыв пулăр та пур пулăр. 

Атте килне хăна пулăр.
Хĕрне илсе тухнă чухне ашшĕ-амăшĕ пиллени.

Пехил, ачам, сыв пул, сыв пул та пур пул. Ырă çынна юра. Хуняçă- 
на, хунямăна хуняçа, хуняма тесе кала. Ватта курсан пăяхам тесе кала. 
Çамрăка курсан пултăрăм тесе кала. Усала тÿртĕн пăх, ырра хирĕç пăх. 
Пехил ĕнтĕ, ачам, урăх ним те кала пĕлместĕп.



Хăйматлăх кĕрÿпе шÿтлени

634

Лайăх пурăн, иртсе çÿренĕ чухне кĕрсе тух. Кăçал мăйăр нумай пул- 
малла, мăйăр татма кайсан кĕр. Сăра пулсан сăра ĕçтерĕп, сăра çук пул- 
сан_сăмавар лартăп. Вĕри шывпа хырăмна карăнтарса ярăп.

Ăслă пул, хытă ĕçле. Хĕвел хытă пăхнă чух сулхăна кĕрсе ан вырт. Ну- 
май ан çывăр, çывăрма вырăн çемçе ан сар, хытă вырăн час тăратать. 
Пур енчен те килĕштерсе пурăн, ăсна хыт тытса усра.

Туй пуçĕ çĕнĕ кине пиллени

635

Хăмла пек çăмăл пул, тутлă салат пек, çынпа варлă пул, шурă çăнăх 
пек тасалса çÿре; вăрăм çулпа килнĕ пек, вăрăм ĕмĕрлĕ пул.

636

Тутлă пыл пек, ырă пурăнччăр! Çăкăрлă-тăварлă пулччăр. Ватăличчен- 
йÿтиччен пурăнччăр! Çăпатине кутăн сыриччен пурăнччăр! Иккĕн вырт- 
са виççĕн тăмалла пулччăр, ачаллă-пăчаллă пулччăр!

Каччăпа.хĕре ампара ăсатнă чух пилленĕ.
Тавсси, Хĕрт-сурт!
Çĕнĕ çын Хĕрт-сурта салам пани.
Аслă çын пул!
Хуняшшĕ кинне пиллени.

Çĕнĕ мăшăра пил-халал пани

637

Малтан халал пама ашшĕ пуçлать, унтан амăшĕ, унтан, вĕсенчен ваттисем пулсан, 
ĕмпиччĕшĕ, ăмпăчĕш е аслашшĕ, вĕсем халал параççĕ. Халал пама пурте пĕр майлăрах 
пуçлаççĕ, каярахпа кам мĕнле калама пултарать, çавăн пек каласа пĕтереççĕ.

Вăрман пек пуян пулăр, уй пек аслă пулăр. Тăнă çĕрте сала пултăр! 
Пĕр-пĕрне юратса пурăнăр, пĕр-пĕрин сăхĕнчен (сăмахĕнчен) ан тухăр. 
Килти сăмаха яла тухса ан калăр! Ялти сăмаха киле килсе ан калăр. Çынна 
сăмах хушмасăр ан иртĕр, çынпа нумай пуплесе ан тăрăр. Ваттисене пăхăр. 
Асли аслă пултăр, кĕçĕнни кĕçĕн пултăр. Ачаллă-пăчаллă, выльăхлă- 
чĕрлĕхлĕ, хуртлă-хăмăрлă пулăр. Ирхине ир тăрăр, каçпа каç выртăр. Иккĕн 
выртăр, виççĕн тăрăр. Ватăличчен, йÿтиччен пурăнăр, ачасене ÿстерсе 
çакăн пек хăвăр кĕрекене ларăр.

638

Ачаллă-пăчаллă пулăр! Каç выртсан иртерех тăрăр! Каçа юличчен ĕçлĕр! 
Пĕрне-пĕри юратса-савса пурăнăр! Пĕрне-пĕри пăрахса сивĕ сăмах ан 
калăр! Иккĕн выртса виççĕн тăмалла пултăр. Пиртен пехил, Турă та пил- 
летĕр!
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Эй, ачамсем! Таса Турă пÿрнипе эсир паян авалхи йăлапа аçу-аннÿн 
аслă кĕреки умне тăтăр. Эй, ачам, эсĕ аçу вырăнне тăрăн. Эй, хĕрĕм, эсĕ 
аннÿ вырăнне тăрăн. Эпир ватă терĕш йăлипе ăшă кăмăлпа витĕнсе çу 
пек çемçе, пыл пек тутлă чĕлхемĕрпе, лайăх пилĕмĕрпе, чăн чунăмпа 
чăн тĕрĕсне таса пĕр Турă ячĕпе мухтаса пиллетпĕр сире.

Пĕчĕкрен пысăк пулаççĕ, пысăкран ватă пулаççĕ. Çавăн пек.эсир те 
кăкăр сĕчĕпе ÿссе пысăк пулса мăшăрлантăр. Çавăн пекех сыпăкран сы- 
пăка хăрахран мăшăр пулччăр, мăшăртан туратсем пулччăр, туратран ту- 
рат пултăр.

Сире аçу-аннÿ мĕнле пĕлеççĕ, çавăн пекех пĕлсе таса пĕр Турă сире 
сыхлатăр. Сирĕн туратăрсене те хăвăр епле аçу-аннÿне хисеплетĕр, çавăн 
пекех таса пĕр Турă хисеплесе пăхса сыхлатăр. Сире те, вĕсене те уй 
амăш перекечĕ, йĕтем амăш перекечĕ, кăшăл амăш перекечĕ, кĕлет амăш 
перекечĕ сыхласа усратăр.

Пĕрре вырăнне пин пултăр, илни вырăнне хушăнтăр. Авалхи йăлапа, 
ватă терĕш йĕркипе, çÿлти Турă калашле, пирĕн пил сире çитсе пытăр.

Эсир ырра курсан ырă пулăр, усала курсан усал пулăр. Хуйха-суйха ан 
пĕлĕр. Усал шухăш пуçра ан тытăр. Парас парăмран, илсе тăма тулăхран 
сире ыр ăс-кăмăл пултăр, юсми пил пултăр, йăнăшми чĕлхе пултăр. Ыр 
ят сарăлтăр, усал ят сиртен сирĕлтĕр. Ырă хуçа пулса, хуçа ячĕ мире 
сарăлтăр. Ырă япала паракана ырă сунăр.

Ват сăмахне итлесе ырă, тăнлă çын пулăр. Кун кунлама пултăр, çĕр 
çĕрлеме пултăр. Каçхине канлĕх пултăр, ир тăма çăмăллăх пултăр.

Йĕри-таври хăнасем, çакă çĕнĕ мăшăра ыр кун-рулне халаллăр. Ват- 
тисенчен сăвап пултăр, пурăнма кун-çул пултăр. Еçре ялан çирĕп ал- 
ураллă пулччăр, калаçура çемçе чĕлхеллĕ пулччăр. Çынна парăм ан пултăр, 
çынтан парăм илмелле пултăр. Ан манăр: тÿрĕ çын куллен ырлăх тăвать, 
кивçене те парать, унăн йăхĕ пиллĕхлĕ тăвать. Астивсе пăхăр -  Турă 
ыррине курăр, ырă тĕлне пулăр.

Эпир мĕн вăй çитнĕ таран сире ырă сунса тасалăхпа пехиллетпĕр. Эсир 
эпир панă чăн таса пехиле чăн таса, тÿрĕ кăмăлпа хапăл туса илĕр. Тата 
юлчĕ пуль, пĕлмесĕр юлчĕ пуль -  каçарăр. Мĕн ырри сире пултăр. Халĕ 
ĕнтĕ пиртен ирĕк: ташлама-юрлама сирĕн кăмăл.

Каччă ашшĕ-амăшĕ ывăлĕпе кинне пиллени

640
Ывăлăм, кинĕм, аван пулăр! Пĕрне-пĕри хисеплĕр! Ача-пăчаллă пулăр, 

пуян та пулăр! Пехил сире!

641

Пурте кĕрекене ларсан , хĕрĕн амăш ĕ çамрăк м ăш ăрсене пиллесе сăмах калать:

Хаклă ачасем! Паянтан эсир упăшкипе арăмĕ шутланса. тăратăр. Пĕрне- 
пĕри юратса, килĕштерсе пурăнăр. Ача-пăчаллă пулăр. Урайĕнче -  улттă, 
сакки çинче -  саккăр. Вăрман пек пуян, уй пек аслă пулăр. Ватгисене 
итлĕр, нихăçан хирĕçÿ, харкашу ан пултăр. Килти сăмаха урама илсе ан 
тухăр, урамри сăмаха киле илсе ан кĕрĕр. Телейлĕ пулăр.
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Ашшĕ-амăшĕ тулли куркапа пиллеççĕ:

Эсир пире пуççапатăр, хăвăра та пуççапакан пултăр, эсир пире шура- 
татăр, хăвăра та шуратакан пултăр. Ачаллă-пăчаллă пулăр, ывăллă-хĕрлĕ 
пулăр. Аçу-аннÿ сăмахĕнчен ан тухăр. Ялти сăмаха киле килсе ан калăр, 
килтине яла ан кăларăр, ларнă çĕре сала пулăр, тăнă çĕрте таса пулăр. 
Иккĕн выртăр, виççĕн тăрăр. Тав сире, тăрăр!

643

Çынран иртсе ан кай, çынран кая ан юл. Варринчен çÿре, пехил, 
ачам. Хир пек аслă пул, вăрман пек пуян пул. Ача-пăчаллă пулăр. Ывăлĕ 
те пултăр, хĕрĕ те пултăр. Сĕт çулĕпе килсе, çу çулĕпе кайăр. Утмăл ты- 
мар кăкăр сĕчĕ, пехил, ачам. Эп пехилленипе паха мар, Турă пехилĕ 
пысăк пултăр. Чĕлхене тăсам, чĕлхене тăсам тесе ан калăр. Еçпе тавла- 
шам тесе калăр.

644

Çамрăк туй халăхĕ ватăсене пуççапма урайне кукленсе ларнă. Чи малта -  çĕнĕ 
çынпала упăшки. Ывăлĕ ашшĕн çăпати пуçĕнчен, кинĕ хунямăш çăпати пуçĕнчен тытса 
ларнă. Чи малтанах ашшĕ пехилленĕ:

Вăрман пек аслă пулăр. Хир пек пуян пулăр. Ачаллă-пăчаллă пулăр. 
Карта тулли выльăх пултăр. Пÿлме тулли тырă пултăр. Килекене килех 
тейĕр, каякана каях тейĕр. Килнĕ хăнана чипер пăхса ăсатса ярăр. Ку 
манăн тавраш, ку санăн таврашу тесе ан уйăрăр. Укçа хутаççи иксĕрĕн 
пĕрле пултăр. Килти сăмаха яла ан кăларăр. Ялти сăмаха киле ан кĕртĕр. 
Ш ыва кайсан пусă кутĕнче халап ярса ан тăрăр. Ĕçре харсăр пулăр. Паян 
тумалли ĕçе ырана ан хăварăр, ăна çийĕнчех туса пăрахăр. Иксĕр пĕрне- 
пĕри хытă юратăр. Юратăва нимĕнле тăшман та çĕнтереймест. Каçхине 
вырăн çине иккĕн выртса ирхине виççĕн тăмалла пултăр. Пуçăрта сывлăх 
пултăр. Пурнăçра телей пултăр. Пехил манран.

Аллинчи сăрине ĕçсе куркине сĕтел çине лартнă. Унăн хыçĕнчен амăшĕ çакăн 
майлă сăмахсемпеле ырă сунса пехиллесе сăрисене ĕçсе куркисене сĕтел çине лартнă, 
пурте йĕркипе пехиллесе сăрисене ĕçсе куркисене сĕтел çине лартнă.

645

Уй пек аслă пулăр, вăрман пек пуян пулăр. Иккĕн выртса виççĕн тăрăр, 
выльăх-чĕрлĕхлĕ пулăр, ача-пăчаллă пулăр. Ватăсене хисеплĕр, хирĕç пу- 
лакан çынран сăмах хушмасăр ан иртĕр. Килти сăмаха яла тухса ан калăр, 
ялти сăмаха киле килсе ан калăр. Çынран кулса ан калаçăр. Çынна ху 
çинчен калаçнă сăмахшăн тавăрма ан шутлăр. Çулта-йĕрте çынна пулăшăр. 
Çын пурлăхне ан хапсăнăр, мĕн кирлине хăвăр тума тăрăшăр. Кайри çынна 
ан кĕтĕр, малтине хăвалăр. Вăрçакансенчен супса иртĕр, вăй çитмен çынна 
пулăшăр. Çын кивçен ыйтсан парăр, хурланса ларакана ăшă сăмахсем 
каласа лăплантарăр. Çынна ырă тума тăрăшăр. Ху ырă тусан хăвна та 
ырă тăвĕç тенĕ. Усал тăвакана хăйне те усал тăвĕç тенĕ авалах. Мĕн илнĕ, 
çавна каялла тавăрса парĕç тенĕ.
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Пуççапнă чух ваттисем халалласа çапла калама тытăннă:
Аçăр-аннĕре сума сăвăр. Килти çемьене сума сăвăр. Мăшăрпа пĕр-пĕрин- 

пе сума суса, килĕштерсе пурăнăр. Ют çынсене те сума сăвăр. Ял-йыша 
та, пурне те сума сăвăр. Кашнинех çын вырăнне хурăр.

647
Вăхăт çитсен тĕнчере пурте мăшăрланать. Çавă Адампа Евăран пуç- 

ланнă йĕрке. Хальччен пулнă, малалла та пулмалла. Этем ĕçлет, тар юхта- 
рать. Вăхăчĕпе çиет, ĕçет. Хамăр та ĕçлетпĕр, атте-анне ĕçленипе те ырă 
куратпăр. Тырă-пулă тăватпăр, выльăх-чĕрлĕх усратпăр, çурт-йĕр çавăратпăр. 
Турă пулăшнипе, атте-анне пилленипе ĕçетпĕр, çиетпĕр. Паракана тавăрăр, 
пулăшакана тав тăвăр. Ватга-вĕтте пăхăр, тăрантарăр, тăлăх-турата ан манăр, 
пулăшăр. Паракан çукка юлмасть. Тăван-пĕтенпе килĕштерсе пурăнăр. Ху- 
самăр та ĕçĕр-çийĕр, пире те ĕçнĕ-çинĕшĕн ан ятлăр ĕнтĕ.

648
Атте-анне пехилĕ çитет теççĕ. Вăрăм ĕмĕрлĕ пулăр, ачапчаллă пулăр. 

Çуртлă-йĕрлĕ пулăр, выльăх-чĕрлĕхлĕ пулăр. Чĕлхене сутăн илмелле мар, 
çынпа япшар пулăр. Çурта килекен çынна ыр сăмахпа кĕтсе илĕр, çемçе 
чĕлхепе ăсатса ярăр. Асăнса килнĕ çынна çăкăр-тăвар кăтартмасăр ан ярăр. 
Иртсе пыракан çынна «пашшул» ан тейĕр.

Хирĕç пулнă çынна усал ан калăр. Ваттисене курсан сума сăвăр. Сирĕн 
ĕмĕр малалла кайĕ. Ыр çынсемпе^ ĕçсе-çийĕр теççĕ. Ватăличчен пĕрле 
пурăнăр теççĕ. Йĕркеллĕ пурăнăр. Йĕркеллĕ пурăннине ним те çитес çук. 
Тату пулăр: пĕр-пĕрне ан пăрахăр. Пĕрне-пĕри йывăр ан калăр. Ватăлса 
йÿтиччен пурăнăр: пĕри вилсе, пĕри юлмалла ан пултăр.

Ĕнтĕ, ачасем, сире пиртен Пехил!

649
Эп нумай пиллеме пĕлместĕп. Мĕн пĕлес пеккине хăвăр пĕлĕр. Лайăх 

пурăнăр, ачапчаллă пулăр. Пире хисеплĕр ĕнтĕ, хăвăр та хисеплĕ пулăр. 
Яш ка-çăкăрлă пулăр, вăрăм ĕмĕрлĕ пулăр. КилТи сăмаха ял çине ан 
кăларăр. Ялти сăмаха киле илсе ан килĕр. Çын хыççăн ан кайăр, хăвăрăнне 
хăвăр пĕлĕр. Çын вăл çĕççине те парĕ, пурттине те парĕ. Вута кĕме те 
хушĕ, шыва сикме те хушĕ -  ан итлĕр.

Пирĕн урăх калас сăмах çук. Çитменнине хăвăр ăсăрпа çитерĕр.

650
Ĕмĕрĕр вăрăм пултăр, пурнăçăр çăмăл пултăр. Ыр курса пурăнăр, çынна 

та ыр тăвăр. Пĕрне-пĕри итлесе пурăнăр: пĕри армана та, пĕри вăрмана 
ан пусăр. Ваттисене хисепе хурăр, хăвăр та ватă пулас çын. Килти сăмаха 
яла ан кăларăр. Ялти сăмаха киле ан кĕртĕр. Кунтан ытла сăмахăм çук. 
Эпир те сире пăхса ÿстернĕ. Эсир те ача-пăчаллă пулăр. Ирхине ирех 
тăрăр, каçхине каçа юлса выртăр.Ваттине вырăн сарса парăр. Ирпе вы- 
рăнне пухçа хурăр. Килте килĕшÿ пултăр. Ял çинче ят пултăр. Ваттисене 
курсан ватă пулăр. Çамрăкне курсан çамрăк пулăр. Сĕт çулĕпе килнĕ, çу 
çулĕпе каймалла пултăр. Çула тухсан чипер çÿрĕр.
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Эй, кинĕмĕр, пехил сана, çак кил хуçи пулăр, ача. (...)
Акă эпĕ вилетĕп, сире пехил. Ыр курмалла пултăр. Çынна юрамалла 

пулăр! Аннÿ сăмахне итлĕр. Эсĕ, Кĕçтук, сывлăхлă парса çитĕнсен, аннÿ- 
не, йăмăкусене ан пăрах.

Ун чухне ыттисем калаççĕ, кашни çын, пÿртрисем пурте. Пĕри калать: «Сана лаша 
пехил», тепĕри -  «Сана ĕне пехил, сана сурăх пехил, сана хур пехил, чăх пехил. 
Манран сана пĕр кĕтÿ лаша пехил».
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Ваттисем каланине ватăличчен асра тыт теççĕ. Ваттисем калани яланах 
вырăнлă пулĕ. Ваттисенчен иртекен çын иртĕхме тытăнать.

Эсир ун пек ан пулăр. Хăвăрăнне хăвăр пĕлĕр. Çын пурнăçне çын юса- 
са парас çук. Çын лайăхне ан хапсăнăр. Хăвăр лайăх пулма тăрăшăр. 
Пурнăçа пĕлсе пурăнас пулать. Пĕлсе пурăнакан пĕлĕтре пулнă тет. Усалпа 
пурăнакансене хисеп çук. Ырăпа пурăнакансене хисеплеççĕ. Тăвансемпе 
тăван пулăр. Пĕлĕшсемпе пĕлĕш пулăр. Пĕр-пĕринпе урлă ан пулăр. Пĕр- 
пĕрин ури çине ан пусăр. Кÿршĕ-аршăпа килĕштерсе пурăнăр. Ял çын- 
нипе ятуллă пулăр. Вăрăм ĕмĕрлĕ пулăр. Тулăх пурнăçлă пулăр. Пирĕн 
урăх каламалли çук. Çитменнине çитерĕр, ытлашшине каçарăр.
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Эй, ачамсем! Таса Турă пÿрнипе эсир паян авалхи йăлапа аçу-аннÿн 
аслă кĕреки умне тăтăр. Эй, ачам, эсĕ аçу вырăнне тăрăн. Эй, хĕрĕм, эсĕ 
аннÿ вырăнне тăрăн. Эпир ватă терĕш йăлипе ăшă кăмăлпа виçĕнсе çу 
пек çемçе, пыл пек тутлă чĕлхемĕрпе, лайăх пилĕмĕрпе, чăн чунăмпа 
чăн тĕрĕсне таса пĕр Турă ячĕпе мухтаса пиллетпĕр сире.

Пĕчĕкрен пысăк пулаççĕ, пысăкран ватă пулаççĕ. Çавăн пек эсир те 
кăкăр сĕчĕпе ÿссе пысăк пулса мăшăрланатăр. Çавăн пекех сыпăкран сы- 
пăка хăрахран мăшăр пулччăр, мăшăртан туратсем пулччăр, туратран ту- 
рат пултăр.

Сире аçу-аннÿ мĕнле пĕлеççĕ, çавăн пекех пĕлсе таса пĕр Турă сире 
сыхлатăр. Сирĕн туратăрсене те хăвăр епле аçу-аннÿне хисеплетĕр, çавăн 
пекех таса пĕр Турă хисеплесе пăхса сыхлатăр. Сире те, вĕсене те уй 
амăш перекечĕ, кĕлет амăш перекечĕ сыхласа усратăр.

Пĕрре вырăнне пин пултăр, илни вырăнне хушăнтăр. Авалхи йăлапа, 
ватă терĕш йĕркипе, Çÿлти Турă калашле, пирĕн пил сире çитсе пытăр.

Эсир ырра курсан ырă пулăр, усала курсан усал пулăр. Хуйха-суйха ан 
пĕлĕр. Усал шухăш пуçра ан тытăр. Парас парăмран, илсе тăма тулăхран 
сире ыр ăс-кăмăл пултăр, юсми пил пултăр, йăнăшми чĕлхе пултăр. Ырă 
ят сарăлтăр, усал ят сиртен сирĕлтĕр. Ырă хуçа пулса, хуçа ячĕ мире 
сарăлтăр. Ырă япала паракана ырă сунăр.

Ват сăмахне итлесе ырă, тăнлă çын пулăр. Кун кунлама пултăр, çĕр 
çĕрлеме пултăр. Каçхине канлĕх пултăр, ир тăма çăмăллăх пултăр.

Йĕри-тавра хăнасем, çакă çĕнĕ мăшăра ыр кун-çул халаллăр. Ватти- 
сенчен сăвап пултăр, пурăнма кун-çул пултăр. Ĕçре ялан çирĕп ал-ураллă 
пулччăр, калаçура çемçе чĕлхеллĕ пулччăр. Çынна парăм ан пултăр, çын- 
тан парăм илмелле пултăр. Ан манăр: тÿрĕ çын куллен ырлăх тăвать, кив-



çене те парать, унăн йăхĕ пиллĕхлĕ тăвать. Астивсе пăхăр -  Турă ырри- 
не курăр, ырă тĕлне пултăр.

Эпир мĕн вăй çитнĕ таран сире ырă сунса тасалăхпа пехиллетпĕр. 
Эсир эпир панă чăн таса пехиле чăн таса, тÿрĕ кăмăлпа хапăл туса илĕр. 
Тата юлчĕ пуль, пĕлмесĕр юлчĕ пуль -  каçарăр. Мĕн ырри сире пултăр. 
Халĕ ĕнтĕ пиртен ирĕк: ташлама-юрлама сирĕн кăмăл.
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Ачам, кин, эсĕ пире ĕçтертĕн. Çийĕ-пуçĕ аван пултăр. Сăпаçипа, пысăк 

çын пул. Ачам, эпир сана хаяр сунса килмен. Ан ятла, ачам, ял йăлипе 
çÿрес те пулать.

Эй, ачам, кин, эсĕ юратса килтĕн пулĕ. Пĕр-пĕрин сăмахĕсене итлĕр, 
аçу-аннÿ мĕн хушнине итлĕр. Вĕсене тĕксе ан ярăр, ачам. Кин, ачам! 
Çынна ытла йывăр сăмах ан кала. Çынна тĕксе ан яр, ачам. Çын сăмахĕ 
хыççăн кăлăх ан кай, хуна ху пĕл. Халь ĕнтĕ çак кил санăн пулать. Чипер 
пăхса тăр, ялта ятлă çын пул. Кайри хурăнташри ăс-хакăлсене пăрах.
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Тулли кĕреке умĕнче, ырă çимĕç тутинче мăшăрланса пил илесси пи- 

рĕнтен тухнă йăла мар. Хурт-хăмăр та мăшăрланса пыл тăвать, кайăк- 
кĕшĕк те мăшăрланса чĕпĕ кăларать. Эсир те пĕрне-пĕри юратса, аслă 
Совет çĕрĕнче пĕр çемье пултăр. Çемье тени çирĕп пултăр, катăк-кĕсĕк 
ан пултăр. Иртсен калла ан пăхăр, шав малалла ĕмĕт тăвăр. Пĕрне-пĕри 
юратса, сар кайăк пек савăнса, шăпчăк кайăк пек юрласа. Тăмана пек 
тĕклĕ пулăр. Ăмăрт кайăк пек мăшăрланса иккĕн выртса виççĕн тăрăр. 
Уй-хир пек аслă пулăр, вăрман пек хунавлă пулăр. Пурнăçра хĕрарăмпа 
арçын пĕр виçеллĕ, пĕр шутран пурăнмалла пултăр. Ывăлсем пулсан Тăван 
çĕршыва, хĕрсем, чипер те сăпайлă пулса, яла-йыша юрăхлă та ĕçчен 
пулччăр. Ачасем ял-йышра ятлă пулса халăх хисепĕнчен ан тухчăр. Хĕрарăм 
тени сăпайлă пултăр, вăрттăн апат ан çитĕр. Арçын тени вăйлă пултăр, 
эрехпе туслă ан пултăр. Хăнана кайсан хĕр пек, киле килсен пыл пек 
тутлă пулăр. Тет хыççăн ан кайăр, çынна усал ан тăвăр.Çыннăнне ан 
хапсăнăр, вăрра ан вĕренĕр.Хирĕç пулса иртекен çине санран хитре тесе 
ан пăхăр, пĕр-пĕрин туйăм-кăмăлне хуçса ÿкĕнмелле ан тăвăр, Пĕрне- 
пĕри шанăр, юрĕ-ха тесе ултавлă ĕç ан тăвăр. Хăвăр юрату хушшине элек, 
тăшман ан кĕртĕр. Килти сăмаха яла илсе ан тухăр, ялти сăмаха киле ан 
кĕртĕр. Ĕç патĕнче пилĕке тытса ан тăрăр, паянхи ĕçе ырана ан хăварăр. 
Ватга курсан пуç тайса хисеплĕр, ачапа ача, ватăпа ватă пулăр. Сирĕн ăшă, 
лăпкă çемье ыттисемшĕн ырă тĕслĕх пултăр. Ял-йышран ан уйрăлăр, халăх- 
ран намăс ан курăр. Мăшăр хушшинче уйрăмлăх ан пултăр, укçа-тенкĕрен 
татăк ан пулăр, пурнăç перекетне тытăр. Кĕре юман пек çирĕп, вăрăм 
ĕмĕр килтĕр. Çапла пирĕн ырă пиллĕмĕре халаллать сире аçу-апу.

Хĕр япалине илсе тухнă чухне каланă.

Каччăпа хĕре туйра пиллени
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Ачамсем, пуринчен малтан сире телейпе ырăлăх-сывлăх сунатпăр. Сирĕн 

пурăнас кун-çул, ĕмĕрÿсем вăрăм та сывлăхлă пулччăр. Пурнăçра вăрман



пек пуян, уй-хир пек аслă пулăр. Ларнă çĕрте сала, тăнă çĕрте тĕме пултăр. 
Пирĕн пек ачаллă-пăчаллă пулăр, выльăх-чĕрлĕх ытларах усрама пи- 
кенĕр, тырă-пулă ытларах тума тăрăшăр, хуртлă-хăмăрлă пулăр. Пĕр-пĕрне 
юратса-итлесе, кăмăллă, пĕр сăмахран пурăнăр. Пурнăçра савăнмалла пул- 
сан мăшăрпа иккĕн пĕрле савăнăр. Çавăн пекех хурланмалла пулсан та 
пĕрлех хурланăр. Пилĕкри пиçиххине хытăрах çыхăр, ăс-пуçа, тăна лайăх 
тытăр. Арлă-арăмлă пулнине аса илсе каччă-хĕр чухнехи шухăшсене 
хăварăр. Пĕрле мăшăрланни çаплах пултăр. Каллĕ-маллĕ сÿткеленчĕк шу- 
хăшсене ан тытăр. Кампа пуçа шуратнă, çав çынпах хăвăр ĕмĕре ирт- 
терĕр. Каçхине каçран выртса канăр, ирхине иртерех тăма тăрăшăр. Хĕвел 
тухса сире вырăн çинче ан куртăр, часрах пит-куçа çуса ĕçе тытăнăр. Ĕç 
ĕçлеме тытăнсан тăрăшса ĕçлĕр, ÿркенсе ан тăрăр. Паян туса пĕтерес ĕçе 
ыран, тепĕр куна ан хăварăр. Аçу-аннÿне е ытти ватă çынсене хисеплĕр, 
вĕсем мĕн калани-хушнине итлĕр. Вĕсен сăмаххинчен ан тухăр. Итле- 
месĕр турткаланса ан тăрăр. Хăвăр пĕлменнине, сире мĕн кирлине ватă 
çынсенчен ыйтса пĕлĕр. Вĕсем сире мĕн çинчен ыйтнине тĕплĕн ăнлан- 
тарса парĕç. Ватă çынсене сăмахпа е ĕçпе нихăçан та ан кÿрентерĕр. Вĕсем- 
пе ялан ăшшăн, çемçен калаçăр. Кирек кам çыннипе те йĕркеллĕ пулăр. 
Нихăçан та мăн кăмăллă ан çÿрĕр, йăваш пулăр. Çÿренĕ чух çынпа хирĕç 
пулсан сăмах хушмасăр ан иртĕр, ырлăх-сывлăх сунса иртĕр. Çул-йĕрте 
хирĕç пыраканран супма (лашапа) ялан сылтăм енне çул тытăр. Çула 
майлă пыракан çынран иртмелле пулсан, малтан çыннинчен иртсе кай- 
ма ирĕк ыйтăр. Кил хушшинчи сăмах-юмаха яла тухса вĕçтерсе ан çÿрĕр. 
Çавăн пекех ялти сăмаха та киле килсе ан калăр. Çын патне-мĕне кай- 
сан, кирек ăçта та унăн кил-çуртне кĕриччен малтан хăвăн ăшра пулсан 
та: «Канăçлăх пултăр çак кил-çурта», -  тейĕр. Яланах ăспа йĕркеллĕ çÿре- 
сен ялти ватă çынсем те е ытти кирек кам çынни те сире ятлас çук. 
Тăрăрах ĕнтĕ, ачамсем, анчах халь çеç каланă сăмахсене пурнăçра асра 
тытса пурăнăр, сывлăхлă пулăр.
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Ну, ачасем, пире шуратрăр. Пирти шурă сире те пултăр, йăхран йăха 

куçса пытăр. Кашни уйра кантăр ани пултăр. Ут пусайми çемçе пултăр. 
Пуси пултăр, кантăр пултăр. Лаша пĕккинчен çÿллĕ пултăр, ишсе тухай- 
ми çăра пултăр. Хĕрарăм аки ăнса пытăр. Çÿпçе тулли пирĕ пултăр. Тĕр 
акийĕ юхеа тăтăр. Парне-сарне пама пултăр. Çÿпçе хĕрри ан катăлтăр. Кивви 
çине çĕнни пултăр. Хĕрарăм аки тума хĕр çуралтăр, пичĕ-куçĕ çырла 
пултăр, икĕ куçĕ çăлтăр пултăр, çÿç хĕррисем кăтра пулччăр, çын кăмăлĕ 
савăнтăр, çуран ăшран ан ятăр. Икĕ алли ĕçчен пултăр, кахал йĕрне ан 
пустăр, ĕçĕ-хĕлĕ кăвар пултăр, яла-йыша юрăх пултăр. Ар сăмахĕнчен ан 
ирттĕр, ара хирĕç ан чĕнтĕр, ар хыçĕнчен ан юлтăр. Килти çÿппе яла ан 
турттăр, ялти çÿппе киле ан кÿтĕр, ара намăс ан кÿтĕр. Кил пуç пулма 
ывăл çуралтăр. Пулас ывăл юман пултăр, упа айне ан пултăр, ниçта намăс 
ан куртăр. Ашшĕ ятне ан çĕрттĕр, хĕрарăмран намăс ан куртăр. Калас 
сăмах çирĕп пултăр, калан сăмах хурçă таттăр, тăшманран намăс ан куртăр. 
Ырă ятпа ят сартăр, вулăсĕпе паллаччăр, хирĕç пулса иртекен пуç тай- 
масăр ан ирттĕр. Уйра уй пуç пулччăр, ялта ял пуç пулччăр, тăван йыш- 
ран ан уйрăлтăр, ял халăхĕнчен ан сивĕнтĕр. Паянтан малалла иккĕн 
выртăр, виççĕн тăрăр. Пирĕнтен тухнă йăла мар, ытам тулли ачи пултăр, 
ача ăçне ват ăс патăр, пурнăç тытма вĕрентĕр. Юман ятне ан çĕртĕр, упа



ятне ан ярăр. Кашни сакка ача пултăр, карта тулли выльăх пултăр, Пи- 
хампар Турă сыхлатăр. Çакăн пек ялан кĕреке тулли пултăр, саркавай 
(хĕрĕх витре кĕрекен пичке) сăри ан чактăр. Уйран уя ана пултăр, тĕм 
вырăнне çĕмел лартăр, çĕмел вырăнне капан лартăр. Тырри пучах шит 
çур пултăр. Тырри пĕрчи шăрçа пек, хăмăл тени хăмăш пек, тинĕс хум 
пек хумхантăр. Ялтан яла пĕлĕш пултăр, тухса çÿреме савăк пултăр. Ки- 
лен-каяна кĕтсе илĕр, çăкăр-тăварпа ыр тăвăр, ыр кăмăлпа ăсатăр. Халăх- 
ран иртсе ан кайăр, халăхран кая ан юлăр. Ватта курсан, ватă пулăр, 
çамрăкпа çамрăк пулăр, ача курсан ача пулăр. Арпа арăм пĕр пулăр, хушша 
тăшман ан кÿртĕр. Ватта пăхăр, ватта итлĕр. Ват çын ăсĕ -  тăват çын ăсĕ. 
Ырра хирĕç ырă пулăр, ниçта намăс ан курăр, чăваш ятне ан ярăр. Ман 
пиллĕхĕм çитсе пытăр, шăла уçса телей кĕтĕр, çыннă парăм ан пултăр, 
çынтан илес парăм пултăр. Аçу-апуна хур ан тăвăр, пыл чĕрес пек тутлă 
пулăр, çу куршак пек çуллă пулăр. Тутла çитес мĕн пултăр, ыр пулнине 
мĕн çитгĕр. Каснă йывăç вырăнне йывăç шăттăр, çурт вырăнне çурт лартăр. 
Ашшĕ вырăнне ывăль пултăр, амăш вырăнне кинĕ пултăр. Йăхран йăха йăх 
пытăр, ашшĕ тĕтĕмĕ ан сÿнтĕр, çур ял таран тăван пултăр. Çак куркари 
сим пыл пек симпĕлтетсе пурăнар. Сим пыл ĕçсен юр юрлар, шерпет 
ĕçсен таш ташлар. Ну, ачасем, ытлашшине каçарăр, çитменнине çитерĕр. 
Ватта намăс ан кÿрĕр, ниçта намăс ан курăр, ман пиллĕхĕм çитсе пытăр.
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Этем ывăл-хĕрĕсем, эсир хамăр тытса пурăнан тĕне, эсир хамăр çуралса 
ÿснĕ çĕршыва чĕререн юратса пурăнăр. Тĕрĕс тĕн йĕркисене нихăçан та 
ан манăр. Эсир, этем ывăлĕ-хĕрĕсем, ырă пулма тăрăшăр. Турăран асап- 
мĕн курсан леш тĕнчере сăвап курăр. Эсир, этем ывăлĕ-хĕрĕсем, хăвăртан 
аслине, пуппа Турă çыннисене савса хисеп тăвăр. Сирĕн, этем ывăлĕ- 
хĕрĕсен, çынна ырлăх туни палăрмалла пултăр. Сирĕн ырлăх туни Турра 
юрăхлă пултăр, этеме кăмăллă пултăр. Эсир, этем ывăлĕ-хĕрĕсем, Турă- 
ран мăшкăллакан усал çынран тарăр, унпа сăмах ан хушăр. Çавăн пек 
эсир те кăкăр сĕчĕпе ÿссе, пысăк пулса мăшăрлантăр. Çавăн пекех сыпă- 
кран сыпăка хăрахран мăшăр пулччăр, туратран турат пултăр. Сирĕн 
йăхран тăхăр ывăл пултăр, çичĕ хĕр пултăр. Ырă шĕшкĕ пек ывăлсем 
пулччăр, ырă хулă пек хĕрĕсем пулччăр. Ывăлĕсем ялтан яла шыраса хĕрĕн 
ырлăхне тупчăр. Хĕрĕсем ялтан яла шыраса упăш ка ырлăхне тупчăр. 
Ĕмĕр мăшăрпа пурăнмалла пултăр. Ача-пăчапа савăнмалла пултăр. Каш- 
нин умне эсир этеме савакан ырă Турă ячĕпе, ăннă тыр-пул кăшăлĕпе, 
çумăрпа, хĕвелпе, уйăхпа хăвăр чысласа хăвăр пиллĕр. Сирĕнпе пĕрле 
хăвăр туратăрсене виллисем те пиллеччĕр, чĕррисем те пиллеччĕр. Сире 
аçу-апу мĕнле пĕлеççĕ, çавăн пекех таса пĕр Турă пĕлсе сире сыхлатăр. 
Сирĕн туратăрсене те, хăвăр епле аçу-апуна хисеплетĕр, çавăн пекех таса 
пĕр Турă хисеплесе пăхса сыхлатăр. Сире те, вĕсене те, уй амăш пере- 
кечĕ, итем амăш перекчĕ, кăшăл амăш перекечĕ, карта амăш перекечĕ, 
кĕлет амăш перекечĕ сыхласа усратăр. Пĕрре вырăнне пин пултăр. Илни 
вырăнне хушăнтăр. Авалхи йăлапа, ватă-тĕрĕш йĕркипе, Çÿлти Турă ка- 
лашле, пирĕн пил сире çитсе пытăр. Эсир ырра курсан ырă пулăр. Хуйха- 
суйха ан пĕлĕр. Усал шухăш пуçра ан тытăр. Парас парăмран, илсе тăма 
тулăхран сирте ыр ăс-кăмăл пултăр, йăнăшми чĕлхе пултăр. Ыр ят 
сарăлтăр. Усал ят сиртен сирĕлтĕр. Ырă хуçа пулса хуçа ячĕ мире сарăлтăр.



Çавăн пекех сирĕн туратăрсем те ырра хирĕç ырă, усала хирĕç усал 
пулччăр. Ырă кĕтÿç хăй кĕтÿне ырă пăхсан кĕтÿри выльăхсем те ырă, 
мăнтăр пулаççĕ. Сирĕн те çавăн пек пулччăр. Ыр япала паракана ырă 
сунăр. Ватă сăмахне итлесе, ырă, тăнлă çын пулăр. Кун кунлама пултăр, 
çĕр çĕрлеме пултăр. Каçхине канлĕх пултăр. Ир тăма çăмăллăх пултăр. 
Иĕри-тавра хăнасем çакă çĕнĕ мăшăра ыр кун-çулне халаллăр. Ваттисен- 
чен сăвап пултăр. Пурăнма кун-çул пултăр. Ĕçре çирĕп ал-ураллă ялан 
пулччăр. Калаçура çемçе чĕлхеллĕ пулччăр. Çынна парăм ан пултăр, çын- 
тан парăм илмелле пултăр. Ан манăр, тÿрĕ çын куллен ырлăх тăвать, 
кивçен те парать, унăн йăхĕ пиллĕхлĕ тăвать. Астивсе пăхăр, Турă ырри- 
не курăр, ырă тĕлне пулăр. Ача-пăчаллă, выльăх-чĕрлĕхлĕ, çуртлă-йĕрлĕ 
пулăр. Ачи-пăчи те, хăвăр та патшалăха юрăхлă пулăр. Турăпа патша вĕрен- 
тнине итлесе вĕренсе_пырăр. Турăпа патшашăн вĕри тар тухиччен ĕçлĕр. 
Ĕçлемесĕр ан тăрăр. Ĕмĕр-ĕмĕрех лайăх пурăнăр, аминь!
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Итлĕр, этем ывăлĕ-хĕрĕсем! Атте, апай пиллени, таса пĕр Турă пилле- 
ни. Адампа Евăна та Турă пиллесе янă. Ĕрчĕр, пулăр, аçу-апуна хисеплĕр. 
Çÿлти пĕр Турăран хăраса тăрăр. Сив сăмах ан калăр. Сив сăмах каласан 
ылханлă чура пулать. Ылханлă чура малалла каяймасть. Пурнăç çулĕ çинчех 
пĕтет. Эсир те икçĕр, Яхах ывăлĕсем пек, пĕр-пĕрне юратса пурăннинче -  
пурнăç тыткăчи. Ĕлĕк-авалах Иосиф ятлине хисеплемен, ăна хисеплемесĕр 
пусса янă. Пусса янине Самарни çынни сутнă. Кайран Иоспфа пурин те 
пуççапмалла пулнă. Пур тăванпа та йăваш кăмăллă пурăнмалла пултăр. 
Вĕсем пурте Иосиф аллинче пулмалласкерсем. Халь те çав йĕрке пур. Кама 
хисеплетĕн, çавăн хисеплекен умне тăмалла пулать. Хисеплекен хисеп 
тăвать. Ш ăртланакан хăйне хăй пĕтет. Шăрта çавăрас пулать. Ш ăрта çав- 
ăрмасан ху пуçна ху сутан. Ш ăртпа пĕтекен нумай. Эпĕ хам курнă ăна.
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Аçу-апу пиллĕхне илес тесен вĕсене хисепле, вĕсене итле. Аçу-апу 
пиллĕхĕ кил-çуртри ача-пăчана сыхă усрĕ. Кил-çуртри выльăх-чĕрлĕхе 
тĕрĕс тытĕ. Кĕлетри тырра перекет парĕ. Вут-кăвартан ялан сыхлĕ. Аçу- 
апуна хисеплемесен хăвăр çине çылăх илĕр. [...] Кирек мĕнле ĕçе тытăннă 
чух та Турă пиллĕхĕпе, унăн хисепĕпе асăнса ту. Кам хăй ĕçне Турă пил- 
лĕхĕпе тăвать, унăн ĕçĕ те тивĕçлĕ, усăллă пулĕ. Кирек мĕнле ĕçе те мăн 
кăмăлпа ху тăвас тенĕ^пек ан ту. Ху тăвас тенĕ пек ĕçе Турă тÿсеймест, 
Турă асап-хĕн ярать. Ăшра ялан Турра асăн. Унтан хăраса, пăхăнса тăр. 
Усал шухăша пуçран хăвалама тăрăш. Усал шухăшна каласа Тур умĕнче 
çылăхна каçарттар. Уркевпе наянлăхран тарма тăрăшăр, хăвна пусмăрла- 
ма ан парăр. Ÿркевпе наян пусмăрласан этем Турра манать, çылăха кĕме 
тытăнать. Еçлекене Турă ырлăхпа тавăрĕ, ÿркев-наянлине айăплĕ.
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Ачасем, лăпкă, тÿрĕ пулăр, ырă чĕреллĕ пулăр, Турра ан манăр. Ăна 

кĕлтуса пурăнăр. Турă хăйне юрăхлине кирек хăçан та ырлăхĕнчен хăвармĕ. 
Ачасем, пĕр-пĕрне килĕштерсе пурăнăр, пĕр-пĕрне юратăр. Пĕр-пĕрне 
ан вăрçăр, ан тавлашăр. Килĕшÿ, юрату пулмасан этем кил-çуртра та,



тĕпел кукринче те, ялта та, пускил хушшинче те, халăх хушшинче те 
телей çухатать. Çынна ырлăх тăвăр. Çынна ырлăх туни палăрмалла пултăр. 
Ырлăх туни Турра та юрăхлă. Этеме те кăмăллă. Ватта хисеплĕр, ватă сăма- 
хĕнчен ан тухăр.

662
Турра юратса шанăр. Хăвăра сыхлакан патшамăра хисеплĕр. Патшана 

хисеплемен -  усал. Усал этемрен тарăр. Ун пек этем сирĕн тăшманăр 
пулать. Турă хастарлăхĕпе хăвăра та, чиркĕве те, патшалăха та усă тума 
тăрăшăр. Ир тăрсан та, каç выртсан та Турăран ыйтăр: «Пирĕн ăса уç, 
ыр енне çавăр», -  тейĕр. Ваттин те, вĕттин те Турă панă йĕркене пурте 
пĕлсе тăма тивĕç. Этем ывăлĕ-хĕрĕ: «Мантăм, пĕлместĕп», -  тесе ан 
пурăнтăр. Итлес пулать, вĕренес пулать.
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Ачасем, этем ывăлĕ-хĕрĕсем, хăвăра хăвăр хытă тытăр, чăн Турра ĕнен- 
се пурăнăр. Чиркÿ йĕркипе хунă типĕсене тытăр. Уншăн Турă сире пăрахмĕ, 
ялан сирĕнпе пĕрле пулĕ. Сирте тĕрлĕ телей пулĕ. Хурлăх килсен ялан 
пулăшса тăрĕ. Турăран хăраса, Турă çине шанса, ĕçлесе пурăнакан çынна 
Турă выçлăх çулта вилме памасть, перекетпе тăрантарса усрать. Турра ит- 
лекене, Турра шанакана, Турра чун-чĕререн кĕлтăвакана Турă ырă ырлăх 
ярать, тĕрлĕ хăватсем, тĕрлĕ паллăсем кăтартать. Вăл çынсем ĕмĕр пурă- 
наççĕ. Вĕсем ырă кураççĕ. Вĕсен ырă, ĕмĕр пурăнасси пĕлĕт çинче пулать.
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Ачам, хĕрĕм! Турă хушнипе кайăк-кĕшĕк те чĕпписем çитĕнсен йăвин- 
чен вĕçтерсе салатать. Çавăн пекех эпир те сана хамăр хушăран уйăрса ют 
çемьепе пĕр йыш тума шутларăмăр. Ан хурлан. Ют çемьере те эсĕ ют, 
уйрăм ан пул. Упăшкупа тату пурăнмалла пултăр. Упăшкуна, хуняçу-ху- 
нямуна пăхăнса пурăн. Хир пек аслă пулăр, вăрман пек пуян пулăр.

Ачам-хĕрĕм, эпĕ те сана калам-ха. Качча тухсан арча çинче ларма 
илмеççĕ. Аçу-аннÿ килĕнче мĕнле вăйна шеллемесĕр тăрăшса ĕçлерĕн, 
ютра та та çаплах пул, ан ÿркен. Ыйхунтан ирпе çын вăратассине ан кĕт, 
вăхăтлă тăр. Кашни килĕн хăй майлă йĕрки, саккунĕ пулать. Çав йĕрке- 
пе кăна пурăн. «Ман атте-анне патĕнче апла марччĕ», -  тесе ан кала. 
Чашăк-тирĕк шалтăртатмасăр пулмĕ. Килти сăмаха яла тухса ан кала, 
килти килтех пĕттĕр.
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Хĕр илме кайнă çынсене тата çĕнĕ мăшăра урайне шурă простынь сарса кĕтсе 
илеççĕ. Алăкран кĕрсенех кил хуçи çĕнĕ кине пыллă сăра тыттарать. Çапла сăмахсем 
калать:

Телейлĕ пурнăç сĕнетĕп. Пĕр-пĕрне юратăр, ваттисене хисеплĕр, кил- 
çурта çирĕплетĕр.

Çĕнĕ кин васкамасăр ĕçсе ярать. Васкама юрамасть. Унтан кил хуçи хĕрарăмĕ çу 
хыптарать, çапла калать:

Чĕлхÿ-çăвару услам çу пек çемçе пултăр, пурнăçăр услам çупа сĕрнĕ 
пек ăнса пытăр.



Каччăн ашшĕпе амăшĕ çĕнĕ çынсене чăлантан (тĕпелтен) çавăтса тухаççĕ. Хăйсем 
сĕтел хушшине лараççĕ. Çĕнĕ çынсем чĕркуçленсе лараççĕ. Каччă сылтăм аллипе ашшĕн 
ури пуçĕнчен, çĕнĕ кин хунямăшĕн ури пуçĕнчен тытать. Ваттисем пурте сĕтел хуш- 
шинче лараççĕ. Кил хуçи халаллать, пиллет:

Ачам, Сантăр, кинĕм, Укахви. Тÿрĕ пурăнăр, ваттисене сума сăвăр. 
Килти сăмаха яла ан кăларăр, ялтине киле ан кÿртĕр. Ачаллă-пăчаллă, 
выльăхлă-чĕрлĕхлĕ, çăкăрлă-тăварлă пулăр. Пехил!

Сĕтел çине пушă турилкке пырса лартаççĕ. Вăл (ашшĕ) ун çине пурçăн кĕпе ху- 
рать те пĕр черкке эрех ĕçет. Амăшĕ çапла пил парать:

Ы вăлăм, кинĕм , тÿрĕ пурăнăр. Çын сăмахне ан итлĕр. Тĕрлĕ çын 
пулать. Пĕри юриех вăрçтарма тем сăмахсем калать, тепри аван пу- 
рăннине кураймасăр кăтăртать. Хушшăра çын ан кÿртĕр. Хушшăра çын 
кÿртсен, çемье хушши пăсăлатех ĕнтĕ. Ăçта та пулсан кайнă чух пĕр- 
пĕринчен ы йтса кайăр. Ы йтса кайни аван япала вăл. Хăвăр пĕлмен 
ĕç çинчен ватăсенчен ыйтса пĕлĕр. Урăх нимĕн те калаймăп. М анран 
пехил!

Турилкке çине тутăр хурать те эрех ĕçет. Каччă хреснамăшĕ:

Аллăр хуçăлсан, çаннăр ăшне чикĕр. Урăр хуçăлсан, атă ăшне чикĕр. 
Чашкă-тиркĕ те шăлтăртатмасăр пулмасть. Çемье хушшинче те мăкăр-макăр 
пулма пултарать. Ăна пурне те çынна ан пĕлтерĕр. Пехил!

Турилкке çине кис чăлха хурать те эрех ĕçет. Çĕнĕ кин хреснамăшĕ:

Килнĕ тăванăрсене ырă кĕтсе илсе ырă ăсатса ярăр. Килнĕ çынна çăкăр- 
тăвар астивтерсе яма тăрăшăр. Хăвăра хăвăр пысăка ан хурăр. Пехил!

Турилкке çине укçа хурать те эрех ĕçет. Ыттисем те пехиллесе турилкке çине укçа 
е япала хураççĕ, эрех ĕçеççĕ. Туй пуçланать.
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Хĕре пÿлĕмрен аслă туя илсе тухсан туй халăхĕ пехил юрри юрлама тытăнать:

Ваттисене вырăна лартар-и,
Аллисене курка парар-и?
Чĕркуçленсе пуçа таяр-и,
Вĕсенчен те пехил илер-и?

Ю ратса пĕрлешетĕр, юратса пурăнмалла пултăр. Ăраскаллă пулăр, 
вăрăм ĕмĕрлĕ пулăр. Иĕркеллĕ пурăнăр: пĕрне-пĕри итлемелле пултăр, 
пĕр-пĕрин кăмăлне ан татăр. Ачапчаллă пулăр, йыш пухăр. Ачăрсене 
хисеплесе ÿстерĕр. Кайран ачăрсем хăвăра хисеплĕç. Çы нна ытлашши 
ан калăр. Çынна ытлашши каласан хăвăра та ытлашши калакан пулĕ. 
Пулăшу ыйтакана пулăшу парăр. Хÿтлĕх ш ыракана хÿтлĕх парăр. Ир- 
тен-çÿрене ырă сунса ярăр. П ыран-килене хисеп туса ярăр. Килĕш - 
терсе пурăнăр. Пĕр çăвартан сурса пурăнăр. Хăвăрăнне хăвăр пĕлĕр. 
Çын сăмахĕ хыççăн ан кайăр. Эп урăх пехиллеме пĕлместĕп. Ыттине 
Турă пехиллетĕр.

Пехиллесе пĕтерсен ваттисем хăйсен куркисене ĕçсе параççĕ. Вĕсем хыççăн кĕрÿ 
ачипе хĕрĕ курка тытаççĕ, вĕсем каллех куркисене ылмаштарса ĕçеççĕ.
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Хир пек аслă пулăр, вăрман пек пуян пулăр. Ваттисене итлĕр. Иккĕн 

выртса виççĕн тăмалла пултăр. Каç каçарах выртăр, ирхине иртерех тăрăр. 
Шыва кайсан нумай ан тăр, çынна курсан нумай ан калаç. Парай çыннăн 
пай пысăк. Ачу-пăчу нумай пултăр, çиме çăкăр пултăр.
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Хаклă ачамсем, пиллĕхлĕ пулăр. Лайăх пурнăçпа ватăличчен пурăнăр. 
Тулли пурнăçлă, ырă ача-пăчаллă, выльăх-чĕрлĕхлĕ пулăр. Хăвăр хушăрта 
килĕшÿллĕ пурăнăр, ватă çынсене ан манăр. Ватта курсан ватă пек пулăр, 
çамрăка курсан çамрăк пек пулăр. Хир пек аслă пулăр, вăрман пек пуян 
пулăр. Ял-йышпа, кÿршĕ-аршăсемпе килĕшÿллĕ пурăнăр.

669

Ачам-пăчам, кинлĕ-хĕрлĕ пул, аçăна-аннĕне хисепле. Ялти сăмаха киле 
килсе ан кала, килти сăмаха яла кăларса ан кала. Уйăн тÿпинче тăр, ялăн 
варринче пул. Ялта ятлă çын пул.

670
Телейлĕ пулăр, вăрман пек пуян, уй пек аслă пулăр. Ача-пăчаллă пулăр, 

пĕрне-пĕри тăнлăр, вăрçса ан пурăнăр. Иккĕн выртса виççĕн тăмалла пултăр.
Ĕмĕр пĕрле пурăнмалла пултăр. Кил тĕлĕшĕнче чашăк-тирĕк чăнкăртат- 

масăр пулмасть, сассине çын çине ан кăларăр. Тулти сăмаха пÿрте ан илсе 
кĕрĕр. Пĕр мăйăр тĕшшине те çурмалла туçа çийĕр. Ватгисене ан сивлĕр. Çын 
сăмахĕ хыççăн ан кайăр, çын тем те калĕ. Ĕмĕрех телейлĕ пурăнмалла пултăр.

Арçын туйĕ

671
Кăçал пĕри карĕ, килес çул пиллĕкĕн каймалла пулччăр!
Хĕрпе каччăна кĕлете хупас умĕн каланă.
Çавăнта çÿлĕк çинче çăм кунчи пур, çавна шыра.
Хĕве хупнă чухне каччăна каланă.
Тав ĕçкĕре-çикĕре, пит пысăк хăна пултăмăр. Тавтапуç пире хисепе 

хурса туя чĕннĕшĕн. Сыв пулăр, хăнана пырăр.
Киле каяс умĕн хăнисем кил хуçипе сывпуллашнă чухне каланă.
Пыл тутли, çу тутли? Мăшăр тутли?
Ирхине кĕлетре кĕçĕн çынран ыйтни.
Пыл та тутлă мар, çу та тутлă мар, çумри мăшăр тутлă.

Шыв çулĕ пуçлани

672
Çак шыв пек уçă пултăр, таса пултăр.
Çĕнĕ çын шывĕ пуçланă чухне пиллени.



Туйра тепĕр киле каяс умĕн пехиллени

673
Туй тухса кайнă чух татах урăх сăвăпа юрă пуçлаççе.

Пахча кăна пахча шурă купăста,
Çулçине татмасăр пуç пулмĕ.
Эсирех те ватă, эпир çамрăк,
Сире пуççапмасăр чыс пулмĕ.

Çав вăхăтра хĕрпе каччи хуçа арăмĕпе упăшки умне пырса чĕркуççи çине ларса 
пуççапаççĕ. Хуçисем пехиллеççĕ:

Ачам, усал ан пул, усал пулмасан, пĕр-пĕрин саклаçне кĕрсе пыр- 
сан пурăнăç пулать. Пирĕн пек нумай пурăнмалла пултăр. Пирĕн пек ну- 
май ачаллă-пăчаллă пулăр.

Куркапа сăра ăсса илеççĕ. Старик парать кин пулассине, карчăк -  качча. Çак сăрана 
ĕçсен кайран укçа параççĕ.

674
Хĕре «вăрланă» йĕркепе илсе килсен те каччă хĕре пÿрте алă çинче çĕклесе кĕрет. 

Ăна сак çине лартсан ывăлĕн ашшĕпе амăшĕ вĕсене тав туса тулли куркана ĕçеççĕ. 
Ашшĕ ывăлне, амăшĕ хĕрне пил сăмахĕсем калаççĕ.

Эй, ывăлăм! Акă ĕнтĕ эсĕ авлантăн. Сана ĕнтĕ аçупа аннÿ ятласа ăс 
кÿртес çук. Хăна ху астуса пурăн, ачаллă-пăчаллă пулăр. Арăмупа килĕш- 
терсе, юратса, хирлешмесĕр, ятлаçмасăр пурăнăр. Пĕр каласа янă сăма- 
ха тепĕр хут тытмалла мар. Çавăн пекех мăшăрлăха та, пĕр сăмах тат- 
сан, тепĕр хут тавăрма май килмĕ. Малашне арлă-арăмлă чипер пурăн- 
ма тăрăшăр.

Туя купăсçă илме кайсан

675
Виççĕн пулса, пĕр-икĕ арăм та арçын, купăсçă илме каяççĕ. Пĕри тирĕк тытса 

пырать, тирĕк çинче хăпарту тата чăкăт пур. Вăл тирĕк çинчи япаласене çитермеççĕ, 
ахаль çапла туй пуçтарнă чухне йăтса çÿреççĕ. Тепри пĕр витрепе сăра йăтса пырать, 
витрене сăра курки янă. Виççĕмĕш ахаль пырать. Купăсçă илме кайнă чухне нимĕн 
юрламасăр-тумасăр ахаль утса пыраççĕ. Тĕл пулакан çынсене сăрине ĕçтереççĕ: «Çап- 
ла, çапла туй пуçлас терĕмĕр», -  теççĕ. Леш калать: «Телей пултăр эппин, туя лайăх 
тумалăхне патăр», -  тет, тыттарнă сăрине ĕçет.

Туй пуçлас умĕнхи кĕлĕ

676
Ваттисем, çиччĕн пулса ( кам чашăк, кам курка, кам эрех илнĕ), пуçтарăнса 

тулалла тухса кайрĕç. Унта тулта мĕн тăваççĕ, эпĕ нихăçан та курман, анчах çынсем 
каланине илтнипе пĕлетĕп. Авалхи Турра-Пÿлĕхçĕне, Пихампара, Пихампар Амăшне, 
аслă Киремете, кĕçĕн киреметсене пурне те асăнса ĕçнĕ те апатсем татса парса сăра 
тăкнă. Ю лашкинчен кама асăнмасăр, астумасăр юлнисене те астуса каланă:

Пĕрлештерĕр, пайлашăр. Пире пурте пулăшăр. Сирĕнтен ырă пиллĕх 
ыйтатпăр.



Тултан авалхи йăлана туса пÿрте кĕрсен, малтанхи пекех, ваттисем сĕтел хушшине 
кĕрсе ларчĕç. Халь ĕнтĕ хальхи хамăр йĕркене тăвар! Куркисене тултарăр, сĕтел хуш- 
шинче ларакансене тыттарăр. Çичĕ курка шучĕ тăвăр! -  терĕç.

-  Çиччĕ пулчĕ, -  терĕç хĕрарăмсем.
-  Çиччĕ пулчĕ пулсан юрать, -  терĕ ватти.
-  Хальхи йĕркепе кĕтесри Турра пуççапар!
Çавна илтсен пÿртре ларакансем пурте ура çине тăчĕç, сăхсăхма пуçларĕç.

* * *

Туй тăвас вăхăт çитсессĕн каччăн ашшĕ-амăшĕ туя кайма пĕр тăватă çынна чĕнеççĕ. 
Пĕрне туй пуçĕ пулма, иккĕмĕшне аслă кĕрнекер пулма, виççĕмĕшне уртмакăç пул- 
ма, тăваттăмăшне -  вăйăçа. Вĕсене пурне те маткисемпе чĕнеççĕ. Туя чĕннĕ çынсем 
пырсассăн кĕтесе пĕр çурта çутаççĕ те ÿксе пуççапаççĕ.:

-  Турă, усала-тĕселе аяккалла сирсе яр, тăшмансене ура айне ту. Çак 
туя лайăх ирттерсе яма пар.

Унтан кĕлете кĕрĕве тумлантарма тухаççĕ.

Мăн кĕрÿ каланă кĕлĕ

677

Тĕнчене чĕрĕлĕхпе тытса тăракан аслă Турамăшĕ! Хăвăн итлекен ачу- 
сене те, итлемен ачусене те пурнăç вĕçне çитичченех ан пăрахсамччĕ, 
вĕсене тĕрĕс ĕçпе пурăнса канлĕхре ватăлма парăсинччĕ. Пĕр эсĕ анчах 
юрăхсăр утăмсенчен пăрса яма пултарăн, пĕр эсĕ анчах этем чунĕнче 
мĕн пуррине малтанах курса тăма пĕлетĕн... Эсĕ вĕрентнисенчен пăрăн- 
масăр тăмалла пултăрччĕ. Мухтав та тав сана, хÿтлĕхĕмĕр, ÿкĕтлĕхĕмĕр 
аслă Турамăшĕ!

678

Турă, усала-тĕселе аяккалла сирсе яр, тăшмансене ура айне ту, çак 
туя лайăх ирттерсе яма пар. Эй, çак кĕлетре тăракан Хĕрт-сурт, Çĕр Ашшĕ, 
Çĕр Амăшĕ, çÿлте тăракан Пихампар, çак эпир тăвас туя телейлĕ ту. Çак 
каччăпа хĕре, Ю манпа Чĕкеçе, ырă ачаллă-пăчаллă ту, выльăхлă-чĕрлĕхлĕ, 
хуртлă-хăмăрлă пулма пар.

Тăванлăхпа уйрăлни
679

Эй, пĕсмĕлле Турра! Сана çуратан пăттипе асăнатпăр. Чун çуратса, пÿ 
ÿстерсе, хĕр качча патăмăр. Эй, Турă, Сана асăнса çак качча кайнă хĕре 
пиллесе яратпăр çак çуратан пăттипе. Эй, Турă, çÿлтен пиллĕхне антарса 
пирĕн пиллĕхе ун çине çитер. Ырлăх-сывлăх пар ăна. Ырă ача-пăча ÿстер- 
се, кин кĕртсе, хĕр качча парса тăмалла пултăр.

Хĕр ашшĕн кĕлли.

Эй, пĕсмĕлле Турă! Çуратан уйăрса килнĕ йĕркипе мĕнпур килĕшĕм- 
пе, ачам-пăчампа асăнатцăр. Пилленĕ пиллĕх вырăнлă пултăр! Ачама-пăча- 
ма инкек, хĕн-асап ан пар, чир-чĕр ан яр.

Аминь, çырлах!
Хуняшшĕн, вăл вилнĕ пулсан упăшкин пиччĕшĕн е шăллĕн кĕлли.



Туй пуç арăмĕ хĕр килĕнче кучченеçпе чÿклени

680

Эй, Тур, çырлах, Мăн Тур, çырлах, Мăн Тур Амăш, çырлах, Пÿлĕхçĕ, 
çырлах, Пÿлĕхçĕ Амăш, çырлах, Хĕрт-сурт, çырлах, Хĕрт-сурт Амăш, 
çырлах.

Эй, тăрăр-ха пурте! Тăххăрăн пĕр хăма çине тăрса ача-пăча Туррине 
кĕлтăвар, кил-йыш-тăвана йăваш чунпа тархаслар, илт, çырлах!

Ывăл-хĕр çуратакан Турă, ывăл-хĕр варринче усра.
Çурт çуратакан Турă, çурт варринче усра. Мул çуратакан Турă, 

мул варринче усра. Тырă-пулă çуратакан Турă, ты рă-пулă варринче 
усра.

Хĕвел амăш, хĕвелпе пĕçертсе ан яр. Çил амăш, çилпе типĕтсе ан яр. 
Ту хĕрринчи вак-тĕвек Турă, хута кĕр.

Пихампар, ху йыттуна чар, ыр Хĕрт-сурт, çырлах.
Эй, ыр хăтам та, тăхлачăм та пур, и-и Макки ывăлсем те пур.
Халĕ, хăта, илсе кплнĕ сăрана, мăн кушил кучченеçе ĕçсе-çиме пÿрсе 

пар.

Шилĕкре Турра кĕлтуни

681

Ах, Торă, çырлах, Торă ан прах, Торă, çырлах. Çак хăтая çавăр, Торă, 
чипер ĕçме-çиме Торă полăштăр çак хăтапа тăхлача.

Ш илĕкре Турра кĕлтунă чухне каланă.

682

Хĕрĕ куçпа чирлĕ пулсан ăна кил картишне хыçалтан карта сÿтсе илсе кĕнĕ. Унта 
вара сурпана урлă сарса хунă, валашка лартнă, чул сарнă. Вара вут чĕртнĕ. Юлашкин- 
чен кĕлĕ каланă:

Е, пĕсмĕлле! Пĕр Турă, ан пăрах! Карта уçса кĕртетпĕр вăрман витĕр, 
шыв витĕр, вут урлă, чул урлă; çуса, тасатса, шăлса, çунтарса кĕртетпĕр. 
Çак кинĕн куçĕ шур сурпан пек тасалса, тÿрленсе кайтăр!

683

М анăн ĕмĕрĕм санăн умăнта телейлĕ, ăнăçлă ирттĕр.
Çĕнĕ çын кăмакана пуççапнă чухне каланă.

Ваттисене асăнса калани

684

Умăрта пултăр, ман çÿрес çула ан чарăр.
Эй, вилнĕ тăванăмсем, юлашкинчен сире асăнасшăн. Атте мана пачĕ 

ют çĕре. Ю лашкинчен ĕçсе-çисе юлăр ман тивлетпе. Эпĕ сире кунта урăх 
асăнас çук. Эпĕ пырас çул сиенлĕ ан пултăр.



Салам пани

685

Пĕри салмана илет те çÿлелле çĕклесе каласа ташлать: «Инке, салма çиетне? Эсĕ 
çийĕн те, эпĕ памăп, эпĕ çийĕп те, эсĕ памăн». Çапла виçĕ хут пырса виçĕ хутчен 
калать. Пÿртĕнчен илсе тухса çăнăх çине хурса хăварать те, хăй çăнăх илсе кĕрсе 
сапать каласа: «Çакă çăнăх пек ватăличчен-шураличчен пурăн», -  тет. Çĕнĕ çын кăмака 
умĕнче тăрать вара.

Унтан салам парать, кăмака умнелле лапчăна-лапчăна пырса. Унтан шыв ăсма 
каяççĕ пĕр хĕрпе. Виçĕ витре ăсать те вĕсене чĕркуççипе çĕн çын тăкать, тăватгăмĕш- 
не ăсса кĕреççĕ. Çак шыва çĕн çын çумĕнчи пĕр хĕрарăм ĕçтерсе çÿрет. Унтан çав 
шывпа яшка пĕçереççĕ -  салма яшки. Шывне ĕçтернĕ чух çĕнĕ çын кăмака умне 
кайса тăрать те çав шыва ĕçтерсе пĕтеричченех çĕнĕ çынни кăмака умĕнче хăрах 
чĕркуççи çинче ларать питне пÿрнисемпе тытса. Ун чухне малтан хуняшшĕпе хунямăшĕ 
сĕтел пуçĕнче сăрапа курка тытса лараççĕ те кинне укçа параççĕ пиллесе: «Эй, кинĕмĕр, 
пехил сана. Çак кил хуçи пулăр».

Ун чухне ыттисем калаççĕ кашни çын пÿртрисем пурте; пĕри калать: «Сана лаша 
пехил, тепĕрри -  сана ĕне пехил. Сана сурăх пехил, хур пехил». Унтан яшкине çиеççĕ. 
Унтан хĕве хупаççĕ.

Татах салам парать Хĕрт-сурта хăрах урипе чĕркуççи çине лара-лара виç хутчен.

Хаяр пăрахни

686
Вара вĕсем ял тавра çаврăнаççĕ те хаяр пăрахма каяççĕ. Вĕсем хаярне укăлчаран 

тухса виç тапхăр çаврăнаççĕ хĕвеле май. Унтан вара мăн кĕрÿ урапа çинчен анать те 
пурин тавра утса çаврăнать, виçĕ тапхăр ÿксе пуççапать. Пуççапса тăрсан çак сăмахсе- 
не каласа пĕр-икĕ пус укçа утса хăварать: «Мĕн пур хаяр хăт, усал-тĕсел пиртен 
уйрăлса кайтăр, çак укçа уйрăлса кайнă пек», -  тет.

687
Акă сире, хаярсем, укçа паратпăр. Пире туй тума ан кансĕрлĕр. Пĕр- 

пĕринпе ан вăрçтарăр! Ут-выльăх чирлесрен те сыхлăр! Ырă туй туса хĕр 
илсе килме парăр!

Хаяр çавăрса пăрахни

688
Туй халăхĕ каччă килне кĕрес умĕн хаяр çавăрса пăрахаççĕ. Пĕр çăмарта илеççĕ те 

хĕр урапи йĕри-тавра каччипе пĕр çын виçĕ хутчен çаврăнаççĕ, çăмартине хĕвел ту- 
хăçнелле ывăтса яраççĕ. Хаяр çавăрнă чухне ак çак сăмахсене каласа çаврăнаççĕ:

Çак (ятне калать) хĕр ача хаяр çиллине чартăр, унăн çилли çитмĕл те 
çичĕ тĕслĕ çавра çилпе вĕçсе кайтăр; унăн аслă киревсĕр кăмăлĕ кирене 
виçĕнтĕр, кăвакарчăн пек йăваш, чĕкеç пек чĕлхеллĕ, çĕлен пек чее пултăр. 
Хăй упăшкине юратса, килĕштерсе пурăнтăр.

Çĕнĕ çын çăкăрпа кĕлĕ туни

689
Асаття, асанне (атте, анне...) (вилнĕ пулсан) пехил тăвăр. Каяс кач- 

ча ăнтарăр. Ача-пăча çуратма ан кансĕрлĕр. Ырлăх-сывлăх парăр!



Туй кĕлли

690
Эй, виллисем, пил тăвăр, ыйтатпăр! Эпир ĕçетпĕр, çиетпĕр, сирĕн 

ятăрсене асăнатпăр, кăмăлăра хăвармастпăр, шухăшăрсенчен шуйланса 
хăраса тăмастпăр, çырлахса пил тăватпăр. Эсир те эпир мĕн ĕçсе çинине 
ĕçсе-çисе кайăр. Мĕн пани сирĕн умра пултăр. Эпир епле асăнса чарана 
турамсем купаланă пек сирĕн умра та апат-çимĕç çавăн пек купаланса 
тăтăр. Пĕр турам çăкăр вырăнне пин турам пултăр, пĕр курка сăра вырă- 
нне пин курка пултăр, пĕр черкке шерпет вырăнне пĕр витре пултăр. 
Мĕн панине тепĕр çак вăхăтчен эмеллесе пурăнăр. Пиртен урăх ан кĕтĕр. 
Пире çураçмаран çураçмана çитерĕр, туйран туя, праçникрен праçнике 
çитерĕр. Хĕн ан кăтартăр, кунта асăнни те, асăнманни те пулĕ. Эсир ăна 
шырăр, мĕн панине çырлахса, пиллесе тăрăр.

Хĕр килне тухса каяс умĕн

691
Торă, пире сĕт çолпа кайма пар, çу çулпа пире килме пар, пăсакан- 

сем полĕç, осал тома шокăшлĕç. Çав çын хăçан çÿлти Мăн Торрăн сĕтелли 
çине хăпарса тăрĕ, çавăн чохне пире пăсса çĕнтерĕ.

Хĕре выльăх панă чухне каламалли

692
Хĕре выльăх-чĕрлĕх парнелеççĕ. Выльăха карта ăшĕнчен кăларнă чух çапла калаççĕ:

Карта Турри, çырлах. Юлашкине иккĕ хунатгар, хушăнтар. Кайнă çĕрте 
те пĕр вĕçĕ шывра, тепĕр вĕçĕ картара пултăр. Кунта та юлашки пĕр вĕçĕ 
шывра, тепĕр вĕçĕ картара пултăр!

Хĕр ашшĕ-амăшĕ çĕнĕ çынсене пехиллени

693

Пире хисепленĕшĕн сире Турă пиллетĕр! Ырлăхлă-сывлăхлă пулăр! 
Пирĕн пек ывăллă-хĕрлĕ пулăр! Ывăл авлантарса, хĕр качча парса, пирĕн 
пек, парнеллĕ сăра куркипе лармалла пултăр. Пĕрне-пĕри сивĕ сăмах ан 
калăр! Ачам, хĕрĕм, качча кайнă килĕре пуçлăхсем пулĕç. Вĕсен сăмахне 
итлесе пурăн! Мĕнле йывăр ĕç хушсан та сăмах итлемесĕр пăрăнса ан 
çÿре! Килен-каяна ăшă кăмăлпа кĕтсе илсе ăсат! Эй, кĕрÿ, арçыннăн 
çÿçĕ кĕске, ăсĕ вăрăм, хĕрарăмăн çÿçĕ вăрăм, ăсĕ кĕске. Асĕ çитмесен 
чĕлпĕре унăн çивти пур, унтан тытма юрать. Килех çÿрĕр!

Пĕркенчĕк пĕркентернĕ чухне пехиллени

694
Хĕр йĕрри йĕнĕ чух шăнкăрав пек уçă сасăллă йĕртĕр, сасси ан 

тытăнтăр! Тав сана, Алиме!
Йăмăкĕн е инкĕшĕн пехилĕ.



* * *

Эсĕ ху йĕнĕ чух малтан ялти пуян çын ятне асăнса йĕр! Пуян пулма 
Турă çыртăр!

Пĕркенчĕк пĕркентернĕ чухне хĕрарăмсем каланă.

Хĕре укçа панă чухне

695

Пысăк мар та, Турă пысăк патăр. Лайăх çÿрĕр. Хирĕç пулакана çул 
парăр. Усала тÿртĕн, ырра хирĕç, туй çÿренĕ чухне лайăх çÿрĕр.

Туйра пил ыйтни

696

Хĕрсем пÿрте кĕрсен, тĕпĕртетме чарăнса тăрсан ушкăнĕпех ура çинче тăраççĕ, 
Тур кĕтессинелле пăхса пуççапаççĕ:

Турă пулăштăр, Турă пиллетĕр пире! Шухăшланă шухăша çитертĕр, 
ĕмĕтленнĕ ĕмĕт çиттĕр, ан пăрах, Турă.

Тур кĕтессинелле хăйсем çине аллисемпе хĕрес палли туса виçĕ хут тайăлаççĕ те 
лараççĕ. Вара çĕн хăтисене сăра ĕçтерме пуçлаççĕ. Сăрине ĕçиччен кашни уйрăммăн 
Тур кĕтессинелле пăхса сăхсăхса ĕçет.

Чăн кĕрĕве тумлантарнă хыççăн туй пуçĕ каланă кĕлĕ

697

Эй, пĕсмĕлле, Турă! Кĕрÿ каччи тумлантарнă йĕркепе Сана асăнатпăр. 
Çак туйра чипер выляса кулма ырлăх-сывлăх пар! Алла курка тытнă пек, 
пире куркапа кĕтсе илччĕр туй йыхăракан çынсем. Çак алăри пылпа çăкăр, 
чăкăт пек, юрлă-варлă кĕтсе тăччăр туй йыхăракан çынсем. Хĕр илме кайнă 
чух сĕт çулпа кайса çу çулпа килме пар, Турă, çак туй халăхне!

698

Турă, çырлах, Турă, ан пăрах, Турă, пулăш пире, намăс ан кăтарт.

699
Пехил тăвăр! Çак Елиссе хĕр илсе килме ирĕк парăр! Сĕт çулпа кай- 

са çу çулпа килме парăр! Ан кансĕрлĕр! Путхах шуртан, тайлăк кĕпер- 
тен, курайман тăшмантан эсĕр сыхлăр.

Çĕнĕ кине илме кайнă чух хаяр укçи пăрахни.

Туй пуçĕ хур ашне ваклас умĕн калакан кĕлĕ

700

Туй пуçĕ алă çăвать, унтан калать: «Турра асăнар», -  тет. Пысăк чашăк çинчи 
пĕчĕкрех хура чашăка алли çине илет. Тăхлачи аллине çăкăр тытать, хăти -  сăра 
курки. Ватă çын кĕлтума тытăнать. Пурте ура çине тăрса, кăштах уçнă алăк еннелле 
пăхса тăраççĕ. Кĕлли çапла:



Çÿлте Турă, çĕрте патша, тав тăватпăр, пуççапатпăр. Ырлăх-сывлăх 
пар, Турă, телей пар. Çак япаласене ĕмĕр пĕрле ĕçсе-çиме, йÿçĕ ĕçсе 
тутлă калаçма пар. Хурсен вун икшер чĕпĕ пултăр, пĕри хурчăкана пултăр. 
Ыттисене хурăнташсемпе, кÿршĕ-аршăсемпе, ял-йышсемпе, ăратнисем- 
пе ĕçсе-çимелле пултăр.

Хăти алăк патне пырать те пуççапать, ыттисем пурте калаççĕ:
Турă пирĕн кĕлле хапăл тутăр, кĕлĕ вырăнлă пултăр!

701

Эй, Турă! Пиллесем пире ăратнепе, пухăннă туй халăхĕпе чипер 
ырлăхлă-сывлăхлă туй тума!

Туй пуçĕ каланă кĕлĕ.

Çĕнĕ çын яшкн ячĕпе калакан кĕлĕ

702

Ну, ачасем! Халăх ĕречпе, аслатте-асланне тивлечпе эпир чипер туя 
туса, хĕр илсе килтĕмĕр. Эпир капла пĕр сиенсĕр çÿресе лайăх килтĕмĕр, 
çавăнпа Турра кĕлтăвар. Малашне те ĕнтĕ аван савăнса-хĕпĕртесе, выляса- 
кулса пурăнма пар. Çÿлти Мăн Турă, çак пирĕн çĕн чуна сывă пурăнма 
пар; ачаллă-пăчаллă, кинлĕ-хĕрлĕ пулма пар. Турă ăна аван шухăш патăр, 
унăн ĕçне-хĕлне ÿсĕнтерсе пытăр. Эрне эпир айван ывăлĕ-хĕрĕсем те, Турă 
югги ĕнтĕ пирĕн кĕлле. Эпир хамăр ăссăн тумастпăр, авалхи йăлапа тăватпăр. 
Çак кинĕн Хĕрт-сурчĕ çак киле-çурта килсе вырăн йышăнтăр. Унăн ĕмĕрĕ 
вăрăм пултăр, ĕмĕтленсе илтĕмĕр, ĕмĕтленсе пурăнмалла пултăр. Тăкка- 
ланса аккаланни вырăнлă пултăр, çырлахтар, пур турăсем!

Ыр Тур ыр сунтăр. Çырлахăр пур киреметеем, кĕлĕсем, Хĕрт-сурт, 
юман йывăç, çĕр-шыв, уйăх-хĕвел, хăрпан, çырлахăр. Уя тухсан çул çинче 
çул юппине çитсе сире валли кĕпçепе сăра сирпĕтнĕ пулĕ, кучченеçне те 
таткаласа панă пулĕ. Сирĕн хушшăрта вăл сăрана, кучченеçсене астив- 
меннисем те çук пулĕ те, астивменнисем, ан çилленĕр ĕнтĕ. Тивменни- 
сем халĕ килсе астивĕр. Турă панипе пурнас пулать, мĕн тăвас, нимĕн 
тума та çук, çырлахăр! Перекет, перекет амăшĕ, килĕр ĕçме-çиме, тĕпе- 
лерех иртĕр.

Çĕнĕ çын шывĕ пуçланă чухне каланă сунăм

703

Ирхине тăрсан çĕнĕ çынни питне-куçне çăвать те хĕрсеммипе çĕнĕ çын шывĕ 
пуçлама каяççĕ. Унта темĕн чухлĕ ача-пăча пухăнать, курма пыраççĕ. Вĕсем каяççĕ 
пусă кутне. Кĕвентипе витрисене пусă кутне хĕрсемми çĕклесе пырать. Пусă кутне 
çитсен хĕрсемми витрисене лартать те шыв ăса-ăса парать витрепе. Çĕнĕ çынни нимĕн- 
сĕрех хĕвеле хирĕç тăрса (хĕвел тухăçнелле пăхса) малтан виçĕ хутчен çăкăнать, аранçĕ- 
аранçĕ лапчăнса илет. Унтан шыв тултарнă витрене виçĕ хутчен (виçĕ витре) тапа- 
тапа йăвантарса ярать -  шыва тăкать. Унтан хĕрсемми тата икĕ витрине те шыв 
тултарать те кĕвентисене çаклатса ку çĕнĕ çынна тыттарать. Çĕнĕ çынни çĕкличчен 
çав кĕвенти çине нухрат хурать. Вăл нухратне хĕрсемми илет хăйне. Вара çĕнĕ çынни 
кĕвентипе шыва йăтать те каллех хĕвел тухăçнелле тăкса виçĕ хутчен çăкăнать. Унтан



вара каяççĕ килнелле. Ш ыв ăсма аяккарах каяççĕ, килти пусран ăсмаççĕ. Урамра ват 
çын пынине курсан çĕнĕ çын чарăнать те çав çын еннелле пăхса çĕкленĕ шывĕпех 
виçĕ хутчен çăкăнать. Тутине чĕркенĕ явлăкпа тытать, хуплать. Лешĕ ăна хирĕç чарă- 
нать те: «Аслă çын пул», -  тет. Явлăкне ăна пĕркенчĕк пăрахсанах параççĕ, вăл вара 
килте те çĕнĕ хăтана-мĕне кайса киличчен çапла тытса çÿрет. Хапхаран кĕнĕ чух, 
унтан тата пÿрте кĕрсен урай варрине тăрса виçшер хут çăкăнать. Хуняшшĕпе ху- 
нямăшĕ, пÿрт урай варринче çăкăннă чух: «Аслă çын пул, аслă çын пул», -  тесе 
лараççĕ. Витресене лартать те хĕрсеммипе салма çакаççĕ. Хунямăшĕ пымасть унта.

704
Ырă кăмăллă ырă Турă! Пире çакă туя, вăйă-кулă тăвассине йĕркеллĕ, 

савăнăçлă Туса ирттерсе яма пар! Ан пăрах пире, Турă! Ырра -  хирĕç, 
усала тÿртен пултăр, пире майли -  пирĕнпе, хирĕçлисем аяккалла 
пулччăр!

Турă, ырă Турă! Ыйтатпăр, йăлăнатпăр Сана. Тырри-пулли ăнса пултăр, 
выльăххи-чĕрлĕххисем сывă пурăнччăр, тĕк пĕрчинчен тÿлеттĕр, пĕртен 
пине çиттĕр, ачи-пăчипе, пуринпе савăнса пурăнмалла пултăр. Çур аки- 
не -  çуркунне, кĕр акине -  кĕркунне вăхăтра туса ирттермелле пултăр. 
Пулнă тырри-пуллине, çулнă утти-курăкне чипер типĕтсе илме пар. Çичĕ 
тĕслĕ тырри-пулли ăнса пулсан, выльăххи-чĕрлĕххи сывă пулсан выçă 
килнине тăрантса яма, шăнса килнине ăшăтса яма пар. Панă çĕртен ан 
палăртăр, илнĕ çĕртен ан иксĕлтĕр!

Туй таврашне тасаттарнă чухне каланă кĕлĕ

705
Эй, туй таврашĕ, çитмĕл те çичĕ тинĕсре туй пуçлăх пулса пурăнакан, 

çак кил хуçи тинĕс тĕпĕнчи пекех туй туса кин илчĕ. Эпир Сана мехил 
çитменнипе час чÿклеймарăмăр. Вăхăт çитрĕ -  чÿклетпĕр ĕнтĕ, тархасш- 
ăнах, эсĕ çак кине çăмăллатсам.Эпир сана çитмĕл çичĕ юсманпа, пĕр 
хуран пăтăпа çырлахтаратпăр. Çак çитмĕл те çичĕ юсманпа, пĕр хуран 
пăтăпа пĕтĕм тинĕс тĕпĕнче туй тăвакансене ĕçтерсе-çитерсе яр. Эпир те 
ĕлĕк кин илнĕ чухне сирĕн пек пĕтĕм катари çынсене чĕнсе ĕçтерсе- 
çитерсе ятăмăр. М ĕн пулсан та çак пăтăпа, юсманпа çырлахăрах. Çак 
çитмĕл те çичĕ юсманпа, пĕр хуран пăтăпа çак кил хуçи килĕш-чиккипе 
асăнатпăр, витĕнетпĕр. Эсĕ выльăх-чĕрлĕхе те хирсе ан тăк. Çултан çула 
хутшăнтарса пыр. Уя тухсан хир тулли сарăлса çÿреме пар. Уйра çÿренĕ 
чухне усалтан-тĕселтен сыхласа тăр. Уя тухсан Уй турри сыхласа тăтăр. 
Картана кĕрсен Карта турри сыхласа тăтăр...

ĔÇКĔ-ÇИКĔ КĔЛЛИСЕМ
Чăваш пурнăçĕ ĕçе-хĕле те, ĕçке-çике те ĕмĕрсете çирĕпленнĕ йĕркепе 

ирттерме хăнăхтарнă. Пысăк е пĕчĕк ĕçкĕ пултăр, йăпăртлăх хăна-вĕрле 
килсе çитнĕ самант сиксе тухтăр -  сĕтел е кĕреке лартас йăлан хăйĕн 
çирĕп йĕрки пур.

Куллен тĕл пулаканни -  хăна ячĕпе çăкăр пуçлани, сăра курки ятран пани. 
Çакă вăл кĕтмен-туман çĕртен килсе кĕнĕ хăнана хисеп тунине кăтартатъ.

Чĕнсе пухнă ĕçкĕ-çикĕн мешехи кăткăс та пуян. Унта чÿкпе, ĕненÿпе, 
ваттисене-яшшисене хисеп тунипе çыхăннă йăла нумай. Пичке, çăкăр пуç-



ланисем, несĕл пуçĕсене, вилнисене асăннисем тимлĕ-сумлă иртеççĕ пулсан 
ташă-юрă пуçланнă хыççăн хутлами-ташлами, савăш е путене куркисене 
янă чухне кĕлĕсемпе пĕрле шÿтпе кулăш та сисĕнсех тăратъ.

Ку енĕпе кĕр сăри йĕркинче кĕлĕсемпе пилсем, сунăмсемпе ухăтсем ну- 
май. Вĕсем хушшинче ятлă курка яни палăрса тăратъ.

Пĕр-пĕр сăлтав, çын, ĕç, пулăм ячĕпе пуç тайса, ырă сунса, шÿтлесе, ятар- 
ласа кĕреке сăмахĕ каласа хăнана ятран сăра курки сĕннине ятлă курка яни 
теççĕ. Ятлă куркана тĕрлĕ савăтпа: куркапа, йĕкĕр куркапа, çавра алтăрпа, 
авăрлă алтăрпа тата ытти савăт-сапапа-  пама пултарнă.

Еçкĕсенче кĕлĕпе, пилпе, сунăмпа çыхăннă паллăрах ятлă куркасем çак- 
сем:

Ама (Тур Амăш) курки, аçа курки, тав курки, перекет курки, ташлами, 
хушлами, савăш, сÿре, путене, çул куркисем. Вĕсем ĕçкĕ мешехине илемлетме, 
юрă-ташă савăнăçне йĕркипе тытса пыма пулăшаççĕ.

Чĕнÿ сăмахĕсем
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Пирĕн кăштах сăра тупăнчĕ, эпир пăртак хурăнташсене пухса ĕçесшĕн.
Хăнасене пыма çав куна калатпăр. Эсир те пырăр. Халь ĕлĕк сирĕн 

патра ĕçни те çăвартан каймасть. Эпир сирĕн хăна пулнă, халь эсир пырăр. 
Çав кунтан ан юлăр. Пырăр вара.

Кĕтсе илни
Айтăр, айтăр, килĕрех. Сывă-и, çÿретĕре? Çав çÿрет-и, ку çÿрет-и?

Кил хуçине ырă сунни
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Тăвансене ĕçке çĕр выртмаллах чĕнеççĕ. Чĕннĕ хăнасем пуçтарăнсан пурте пĕрле 
пичке пуçлаççĕ. Ю ррине вара çапла юрлаççĕ:

Пирĕнрен ĕçнĕ сăрине 
Пирĕнрен вара сим пултăр.
Пирĕншĕн пĕçернĕ пăттине 
Пирĕнрен вара çу пултăр.

Сĕтел хушшине ларса тухаççĕ те кил хуçине çапла калаççĕ:
Эпир ĕçсе çисен те кĕреке çимĕçĕ кĕреке тулли пултăр.

Пичке пуçланă чухнехи кĕлĕ
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Эй, Турă, çырлах! Мăн Турă, çырлах! Мăн Туррăн Амăшĕ, çырлах! 
Хĕрт-сурт, çырлах! Хĕрт-суртăн Амăшĕ, çырлах! Пÿлĕхçи, çырлах, Пÿлĕхçи 
Амăшĕ, çырлах! Хĕвел, çырлах, Хĕвелпе пĕçертсе ан яр! Çурт çуратан 
Турă Амăш, вут-кăвартан çăлса пыр! Тырă-пулă çуратакан Турă, тырă- 
пулă хушшинче усра! Ту хĕрринчи вак-тĕвек турăсем, хута кĕрсе пырăр! 
Пихампар, хун йăттуна чар! Ырă Хĕрт-сурт, çырлах!



Çичĕ тĕслĕ тырă-пулă шерпечĕпе çырлах, Турă Амăшĕ! Йÿççи -  пире, 
тутли — сана.

Эй, Турă, сана асăнатпăр çичĕ тĕслĕ тырă-пулă шерпечĕпе, виçĕ тĕслĕ 
выльăх-чĕрлĕхпе. Пĕр вĕçĕ картара, тепĕр вĕçĕ шывра (пултăр). Çырлах, 
Турă! (Тайăлаççĕ.)

Виçĕ выльăх-чĕрлĕх тĕкĕнчен тÿлетĕр, пăхĕнчен самăрттăр, чун çумне 
чун хуштăр. Пар, Турă, çырлахах! Ене çумне пăру ертмелĕхне пар, Турă, 
кĕсре хыçне тиха ертмелĕхне пар, сурăх хыççăн путек ертмелĕхне пар, 
çырлахах. Пирĕн пилле хапăл илех. Çуркунне ытă кăларса ярса кĕркунне 
тĕрĕс-тĕкел киле-çурта кÿртмелĕхне пар, Турă! (Тайăлаççĕ.)

Ырă Турă, тупках кĕперĕнчен, муртан, йывăр çумăртан, чирĕнчен- 
чĕрĕнчен çырлаха пар, çутă тĕнче.

Ир тăрсан та, каç выртсан та çутă тĕнчере пире, йĕркесер пурăнакан 
чурусене, каçар, пĕлтĕмĕр-и, пĕлмерĕмĕр-и -  пирĕн айван чĕлхе-çăвар- 
па туннă (!) илтех, Турă! (Тайăлаççĕ.) Çырлаха парах, Турă!

Эй, хĕвел амăшĕ, çичĕ тĕслĕ тырра-пулла, виçĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхе 
эсĕ те пулсан хыптарса çунтарса ан ярах, ан пăрах.

Эй, ырă çил амăшĕ, эсĕ те пулсан апатлă çĕре ертсе каях. Çичĕ тĕслĕ 
тырра-пулла, виçĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхе çапса-хĕнесе ан хуçах. Эй, çил 
амăшĕ, сана килĕм-йы ш ăм па, ачам-пăчампа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, 
чăххăм-чĕппĕмпе асăнса кĕлтăватпăр. Çырлах, Турă.

Эй, ырă кăвак хуппи, пĕр уçăлса кайнă тĕле тăва пар. Хамăрăн телей- 
пе, килĕм-вутăм телейĕпе, ачам-пăчам телейĕпе, ăратнесем-тăвансем, çакă 
пÿртре пурсăмăрăн телейпе те пулсан пĕр уçăлса каланă тĕле тăва пар, 
çырлаха пар. Кăвак хуппи, пĕр пĕлĕхĕçĕ мĕн парассине те эсĕ паратăн, 
çырлахассине те эсĕ çырлахатăн, пÿрессине те çырлах, перекет амăшне 
те, телее те ырра хирĕç тăва пар, усала тÿртĕнле тăва пар, ырă кун-çула 
ырă сехет тĕлне пар. Вăрлăх кăларма кайнă чух та ырă кун-çул, ырă се- 
хет тĕлне тăва пар. Пĕр пĕрчĕ акса çĕр пĕрчĕ пулмалăхне пар, çĕр пĕрчĕ 
акса пин пĕрчĕ пулмалăхне пар, Турă. Хăмăлне хăмăш пек, тăррине пăрçа 
пек тутлăхне пар, Турă, умран уçса пыр, хыçран пуçтарса пара хур, ана 
тулли çĕмел пар, йĕтем тулли капан пар, юпа çÿлли кăшăл пара хур. 
Кĕлтине кĕртсен перекетлĕхне пар, кивĕ çине çĕнĕ хумалăхне пар. Панă 
çĕрте ан иксĕлтĕр, илнĕ çĕре ÿссе тăтăр. Кĕлет тулли тырă тăратмалăхне 
пара хур. Çырлаха пар, ырă перекет амăшĕ. (Тайăлаççĕ.) Çырлаха пар!

Çĕр амăшĕ, ир тăрсан та, каç выртсан та сан кăкăр çинче çÿретпĕр, 
ан çиллен пире. Килĕм-çуртăмпа та, çемьепе те, выльăх-чĕрлĕхпе те, 
тыррăм-пуллăмпа та, чăххăм-чĕппĕмпе те сан кăкăр çинче тăратпăр. Çап- 
са хĕнесе ан хуç пире. (Тайăлаççĕ.) Пиçнĕ çеçке тăррине çисе пурă- 
натпăр, малашне те çакăн пек лайăх хĕпĕртесе савăнса, çитес çакă ĕçкĕ- 
çикĕпе ĕçсе çисе савăнмалăхне пар, çĕр йышĕ! (Тайăлаççĕ.) Çырлах, 
çĕр йышĕ!

Çырлаха пар, мăн Кĕл илен! Сана малтан асăнассине кайран асăнтăмăр 
пулĕ, кайран асăнассине малтан асăнтăмăр пулĕ. Каçар пире, пирĕн кĕлле 
хапăл илсе ырă Турă амăшне çитерсем. Эпир хамăр кĕлле алăран тытта- 
рас çук, эсĕ те пулсан çитере хур. Эпир сана Турă Амăшĕ вырăнне ху- 
ратпăр. (Кĕлĕçĕ аллинче чашăк, унта çăкăр, çăкăр çинче чăкăт. Кун хыç- 
çăн, алăка хупса, киреметсене асăнма пуçлаççĕ.)
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Çырлаха пар, ырă Хĕрт-сурт, эсĕ те пулсан ырă илем кÿрт; эсĕ те 
пулсан ан тустара пар, ан юстарса пар; эс те пулсан туйтара пар, систе- 
ре; туйманнине туйтар, сисменнине систер; вутĕнчен-кăварĕнчен, мурĕн- 
чен-чирĕнчен витсе сыхласа усра пар; эсĕ те пулсан упра тăр, ырă Хĕрт- 
сурт. Ывăл çуратсан та, хĕр çуратсан та, сăнлă-сăпатлă, ăслă-хакăллă тăва 
пар, тÿре-тăлмачă пулмалăхне пар, кине тĕпеле лармалăхне пар, кĕрĕве 
алăк патне лартма пара хур, ватăлса çитсен шур сухаллă, шур çÿçлĕ, 
сарă шăллă пулса пурăнмалăхне пар. (Тайăлаççĕ, вырăнти киреметсене 
асăнма пуçлаççĕ.)

1. Çырлаха пар, аслă ырă киремечĕ. Ака-суха тума та кайăпăр, тырă 
вырма та каятпăр, утă çулма та каятпăр, унта эпир выльăх-чĕрлĕхпе те, 
ачам-пăчампа та вăрçатпăр пулĕ -  каçарах, каçарах, киремет.

2. Çырлаха пар, Çăкăр çырма киремечĕ! Ака-суха тума та, утă çулма та 
сан урлă çÿретпĕр, выльăх-чĕрлĕхпе те, ачам-пăчамăрсемпе те вăрçатпăр 
пулĕ -  каçар, пирĕн сăмах хыççăн ан çÿре.

3. Çырлаха пар, Вăрăм ту киремечĕ! Ниăçта кайсан та, сан урлă 
çÿретпĕр, пирĕн сансăр пуçне урăх ниăçта та тухса çÿреме те çук, ял 
çумĕнчи эсĕ çырлахах, Киремет. (Тайăлаççĕ.)

4. Çырлаха пар, Кĕлел ту киремечĕ! Сан патăнтан иртсе çÿретпĕр, ан 
çиллен пире эсĕ, ака-суха та тăватпăр.

5. Çырлаха пар, кĕçĕн ырă киремечĕ! Мĕн пурринчен кĕçĕнни, ан çил- 
лен, сана та асăнмасăр хăвармастпăр, каçарах пире, Киремет! Ака-суха 
тунă чухне те вăрçатпăр пулĕ, санăн патăнта та тырă выратпăр, каçар, 
ан çилленсе çÿрĕр пире, каласа пĕтерни пулчи, каласа пĕтерейменни 
пулчи, çырлахах, ан çилленĕр. (Тайăлаççĕ.)

Сăра чÿкĕ
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Çынсем пухăнса çитсен сăра, пăтă, çăкăр, чăкăт илсе çенĕке тухаççĕ. Апат-çимĕçе 

Турра паратпăр тесе чÿклеççĕ.
Кăçал кун чухлĕ пур, килес çул кунтан та ытларах ту. Кăçал кун чухлĕ 

савăнатпăр, килес çул кунтан та ытларах савăнмалла ту. Турă, ан пăра- 
хах! Калаçнине илтсем, Турă!

Еçсен-çисен хăнисем ура çине тăрса çапла калаççĕ:
Ĕçекеннисем тăрăр, ĕçейменнисем ларăр; çитни пур, çитменни пур, 

çак куркапа çиттĕр; çĕр çĕклейми хăмла, ар çĕклейми карăш!
Уксе пуççапаççĕ. Кĕлле пăшăлтатса калаççĕ. Çапла вĕсем çичĕ хут тухса кĕлтăваççĕ. 

Чÿк туса пĕтерсен сĕтел хушшине апата лараççĕ. Тухса каяс умĕн куркине сентре 
çине лартса калаççĕ:

Çакăн тăршшĕ кантăр пултăр, эпир тепре киличчен курка çакăнта 
лартăр!
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Чурхачĕ тавра хĕвеле май куркана çавăраç: «Кивĕ çине çĕнĕ хывма пар», -  теççĕ, 

сăрине чурхат ăшне шĕрĕ шĕрĕк виçĕ хут çавăрса виçĕ хут яраççĕ. Кил хуçи ăскăчпа 
каллах чурхатран тултарса тăрать куркасене: -  «Панă çĕрĕ ан палăрт, илнĕ çĕрĕ ан 
иксĕрт, -  теççĕ. Кил хуçи ĕçет куркине, вара кĕлĕ тăвакан, унтан кам аллинче курка 
пур, пурте ĕçеççĕ...
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Ыр чÿклеме, çырлах, килĕш чунпа, çурт-йĕрпе. Алăк патне кĕрÿ лартма 
пÿлĕм пар, Турă, тĕпелелле -  кин! Выльăх-чĕрлĕхе ырлăх-сывлăх пар! Сурăх 
хыççăн путек ертме пар, Турă. Çуратманне çуратса пар, çуратнине сыв- 
лăхне пар. Ĕне хыççăн пăру ертмелле пар, Турă. Çуратманне çуратса пар, 
çуратнине пит алли пар. Кĕсре хыççăн тиха ертмелле пар, Турă. Пĕр вĕçĕ 
картара пултăр, тепĕр вĕçĕ -  шывра. Çырлах, Турă! Çичĕ тĕслĕ тыррăм- 
пуллăмпа, виçĕ тĕслĕ çемьемшĕн асăнап-витĕнеп! Тыррăм-пуллăмшăн -  
каçхи ăшшăнтан сыхла, ирхи тăмран сыхла! Йывăр пăрăнтан, çилĕнтен- 
тăвăлăнтан сыхла!

Ăрахмат Торра, ăрахмат Пÿлĕхе. Ăрахмат Торра, патшана! Çÿлте Торă, 
çĕрте патша пăхать пире. Торăпа патша тивлечĕпеле ĕçетпĕр-çиятпăр. 
Арахмат Торра! Ăрахмат Пÿлĕхе! Ăрахмат ака-сухана, Торă полăштăр, ака- 
суха панче!

Ака-суха тивлетпе кăна ĕçетпĕр-çиятпăр. Ăрахмат, кил-çурт, кил-вот! 
Кил-вот, кил-çорт полсассăн çапах порнаппăр, аптрамăпăр! Çак кил-вот- 
пах^упратăр Торă.

Ăрахмат ача-пăчана! Ырă ывăл-хĕр ачасемпе порăнсассăн хамăра та 
çитĕ. Патшана памалла пулĕ. Ырă ачасемпех упратăр Торă!

Ăрахмат ял-йыша, ăрахмат хорăнташа, пĕлĕш-тантăша та. Пĕрле çимел- 
ле, ĕçмелле, порăнмалла полтăр! Ял-йыш полмасан, хорăнташ полмасан 
порнма полас çок, пĕрлех порнăпăр. Ял-йыш, хорăнтăш, пĕлĕш-тантăш, 
ăрахмат!

Кĕреке перекетлĕ пултăр! Хуçи пуян пултăр! Майри йывăр пултăр! 
Эй, пĕсмĕлле! Пĕр Турă, ан пăрах, çырлах!

Пичке пуçларăмăр, тав тăватпăр, Сана пуççапатпăр: çырлах пире! Эпир 
Сана асăнса ĕçме сăра тунă, хăнасене, ял-йыш валли. Пĕр Турă, ан пăрах! 
Аминь. Чÿк, çырлах! Сана -  шерпет, пире -  йÿççи.

Сыв пулăр, пырса курăр. Пирĕнтен вара лайăх ĕçĕр!
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Ĕçкĕри чÿк кĕлли
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Кĕреке юрри
(Кĕлĕ майлă)
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Аки-сухи асран кайми,
Асран кайми аки-сухи! 
Ш ăрчĕ кастăр, трен хăпăттăр, 
Асран кайми аки-сухи!

Ултă лаши акара пулччăр, 
Виçĕ кĕсри сÿрере пулччăр,

Тихисем хыçран выляса пыччăр, 
Асран кайми аки-сухи!

Ана йăранлă ай пултăр-и,
Çаран чикеллĕ ай пултăр-и.
Кĕр акни, çур акни хулăм пултăр. 
Хулăм кĕр аки тулăх пултăр.



Атте-аннерен ай пахи çук, 
Турăран-пÿлĕхрен асли çук. 
Ĕçетпĕр те ай çиетпĕр 
Атте-анне ай тивлетпе.

Юман йывăç пылне-çуне, 
Юман йывăç пылне-çуне 
Ĕçетпĕр те ай çиетпĕр. 
Асран кайми аки-сухи!

Ятлă курка яни
Ятлă курка янине Н.И.Золотницкий, В.К. Магницкий, Н.В. Николъский, 

Н.И. Ашмарин тата ыттисем çырса кăтартнă. Еçкĕсенче халĕ те тĕл пула- 
кан ятлă куркасенчен анлă сарăлнисем -  тав куркипе савăш куркисем. Вĕсем 
хаваслăрах, шÿтлĕ-шахвăртуллă. Вĕсен сăмахĕсенче тĕн витĕмĕ нумай мар.

Тав курки 
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Пăтă тиркине тытни пĕр курка сăра илет те кĕрекене тăрса тĕпелте 
ларакансене калать: «Хурăншуркассисем! Хуçа калать: ятлă курка ярас тет; 
пуççапса, тав туса ĕçмелле, алă тытса, чуптуса уйăрăлмалла. Юрать-и?» -  
тет. Лешсем: «Юрать, юрать!» -  теççĕ.

Унтан алăк патĕнче ларакансене калать: «Алăк патĕнчи алпассем! Хуçа 
калать: ятлă курка ярас тет; пуççапса, тав туса ĕçмелле, алă тытса, чуп- 
туса уйăрлмалла. Юрать-и?» -  тет. Çынĕсем: «Юрать, юрать!» -  теççĕ.

«Тав сире эппин!» -  тет те сăрине ĕçсе парать. Унтан çав куркана 
тултарса хуçине тыттарать те хăй ÿксе пуççапать. Хуçи: «Тав сана!» -  тет те 
сăрине ĕçет.

Пуççапаканĕ тăрать те курки çине сăра тултарса хăй илсе ĕçет. Унтан 
каллех хуçине парать.

Хуçа куркана арăмне парать те арăмне пуççапать. Арăмĕ упăшкине пуç- 
çапать. Çапла вара кил хуçипе арăмĕ хире-хирĕç пуççапса чуптусан арăмĕ 
куркана пĕр çынна тав туса тыттарать, ăна ÿксе пуççапать.

Çынĕ хăй çумĕнче ларакана тав туса ĕçет. Хай хуçа арăмĕ пуççапса 
тăрать те леш çынĕпе алă тытса чуптăваççĕ.

Çав курка çине каллех сăра тултарать те хай çын, хăй тав тунă çынна 
куркана тыттарса ăна пуççапать. Леш тата хăй çумĕнче ларакана тав туса 
ĕçет. Пуççапаканĕ тăрать те хăй пуççапнă çынпа алă тытса чуптăваççĕ. 
Вăл çынĕ хай тав тунине пуççапать. Курка тытни çумĕнчине тав туса 
ĕçет. Çапла вара йĕркипе, çын пĕтичченех, тав туса ĕçсе пуççапаççĕ. Пурте 
ĕçсе пуççапса тухсан куркине пăтă тиркине тытса чÿкленĕ çынна кайса 
параççĕ. Вăл вара татах пĕр курка сăра тултарса илет те кĕрекене тăрса 
тĕпелте ларакансене калать:

«Хурăншуркассисем! Сире пурне те ятлă курка тиврĕ-и? Кама тивмен, 
хам пата килĕр, алăра курка пур!» -  тет. Çынĕсем: «Тиврĕ! тиврĕ!» — теççĕ.

Унтан алăк патĕнчисене калать:
«Алăк патĕнчи алпассем! Сире пурне те ятлă курка тиврĕ-и? Кама тив- 

мен, хам пата килĕр, алăра курка пур!» -  тет. Лешсем: «Тиврĕ! тиврĕ!» -  
теççĕ.

«Тав сире, эппин!» -  тет те сăрине шалт хурать.
Тав куркине ятран турăсене-ырăсене палăртса та, уйрăм çынсем пĕр- 

пĕрне хире-хирĕç тав туса та параççĕ. Тав куркин халичченех упранса юлнă 
пĕр тĕслĕхĕ.



717
-  Тав сана, вăртахăм! Малашне те пĕрле пурăнмалла пултăр!
-  Сав мана! Эпир нихçан та татăлман, яланах пĕрле пуласчĕ!

Ама (Турă амăш) курки

718
Çапла каласа кĕлтăваççĕ: «Турă, сана пуççапрăмăр, Турă Амăшне пуççапар».
Çапла юрлаççĕ: «Эй, Турра çуратнă хĕр, сана асла хурса...» Пĕтичченех юрлаççĕ. 

Кĕлĕ пĕтсессĕн хăйсен тивĕçлĕ хурăнташĕсенчен пĕри хуçан кĕрекине кĕрсе ларать те 
Турă Амăшĕ ячĕпе ăсса тухнă чĕресрен ятлă курка туса ярать.

719

Çырлах Турра, тырă акса хăвартăмăр, Турăран пар, выльăхсене те Ту- 
рăран çăмăллăх пар, пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илме пар, кутне хăмăш 
пек пар, тăррине пăрçа пек пар, ывăçпа сапса ытампа илме пар, кивĕ 
çине çĕнĕ хума пар, çич тĕслĕ тырра çич пурана хума пар, ялăн умĕнче, 
уйăн тĕпĕнче, шăнса килекене ăшăтса яма пар, выçса килекене тăран- 
тарса яма пар, касас пурттинчен, касас çавинчен Турра çăл, ырă суна- 
кана та, хаяр сунакана та, Турра çавăрма пар, алăк патне кĕрÿ пар, 
тĕпеле кин пар. Каç выртсан ыйăхне пар, ир тăрсан çăмăллăхне пар.

720

Эй, Турă Амăшĕ, Сан ятупа çак куркана асăнса ĕçетпĕр. Эсĕ пирĕншĕн 
хăвăн ывăлна тархасла. Эпир, çылăхлăскерсем, кĕлĕ тунине хапăл ил. Урăх 
нимĕн те кĕлĕ тума пĕлместпĕр. Ан çиллен.

Аки-сухи çăмăл пултăр, шăрчĕ-тĕренĕ çивĕч пултăр, виçĕ лаши сухара 
пыччăр, икĕ тихи выляса пыччăр, пĕр пĕрчĕ акса çĕр пĕрчĕ пултăр.

721

Тăрăрах! Эсир пирĕн умра пуççапрăр, сирĕн умра та çавăн пекех пуç- 
çапакансем пулччăр! Халĕ ĕнтĕ юрласа пĕтертĕмĕр, пирĕн çинчен мир 
çине, мир çинчен хĕр çине, хĕрсе çитсен хĕр те юрлать теççĕ.

Пуççапнă хыççăн юрласа пĕтерсен каланă:
- Алăк патĕнчи алпассем! Хуçа ятлă курка ячĕ. Çитрĕ-и, çитмери? Çит- 

мен пулсан ĕххĕм! тийăр.
-  Çитрĕ, çитрĕ!
-  Тĕпелти кĕске йĕм пĕççисем! Хуçа ятлă курка ячĕ. Çитрĕ-и, çитме- 

ри? Çитмен пулсан ĕххĕм! тийăр.
-  Çитрĕ, çитрĕ!

722

-  Алăк патĕнчи алпассем! Хуçа пăтă çиес тет, пăтă çыма килĕр! Тĕпелти 
хурăнкассисем, кĕске йĕм пĕççисем, хуçа пăтă çиес тет, пăтă çыма килĕр, 
илтрĕр-и, илтмерĕр-и?

-  Илтрĕмĕр, илтрĕмĕр! Кĕтни те çав анчах!



-  Алăк патĕнчи алпассем! Хуçа ятлă курка туса ярас тет, яратри, яма- 
стри, пуççапмалла, чуптумалла, ĕçекен путене пулĕ, ĕçменни карăш пулĕ. 
Кам та кам çав куркана ĕçменнине шултра алапа шыв кÿртермелле, хăлашпа 
юр типĕттермелле, пĕр çул çитĕннĕ çичĕ хăлач хулă туптармалла. Тĕпелти 
хурăнкассисем, пĕр çурăм сÿсрен çĕр хутăр тумалла.

-  Куркинех юрататпăр, куркинех ĕçетпĕр.
-  Кам та кам ĕçейменнине винаватран тăхăр курка ĕçтермелле тет.
-  Мир çине кайтăр.
-  Хуçа ятлă курка туса ятăм тет, çитри, çитмери? Кам ĕçмен -  ехĕм 

тийăр, вара хам ĕçес куркана парăп тит.
-  Çитрĕ, çитрĕ, ĕçрĕмĕр. Ну, хуçа, ырă ĕçрĕмĕр, çырăмăр, ырă ят 

илтес тетпĕр санран.

723
Итлĕр-ха, хура халăх! Хуçа калать: «Çитменнине Турă Амăшĕ куркине 

хура халăха çитерем. Алăк патĕнчи алпассем, эсир кĕрĕшетре, кĕрĕшмес- 
тре?» -  тет. -  «Кĕрĕшетпĕр, кĕрĕшетпĕр, кĕтни те çакă, сире — иккĕ, 
пире -  пĕрре». -  «Эппин юрать. Ну тата тĕпелти хурăнсуркассисем, 
эсир кĕрĕшетре, кĕрĕшместре?» -  «Кĕрĕшетпĕр, кĕрĕшетпĕр, кĕтни те 
çакă, сире -  иккĕ, пире -  пĕрре». -  «Ну юрать. Ну хуçа, мана хайхи 
авалхи пысăк çĕлĕке тупса пар-ха! Эпĕ саншăн Тур Амăшне кĕлтăвам 
ĕнтĕ». Хуçа: «Халĕ эпир кĕтесселле пăхаканччĕ». Хуçа арăмĕ: «Эй, авалхи 
йăлана пăрахас мар, алăк патнеллех кĕлĕ тутарас».

Эй, Турă, çырлах! Турă Амăшĕ, çитменнине çитерем тет, хуçа калать: 
Турă Амăшĕ! Ик кун, виç кун ĕçрĕм, çирĕм тет, Турă Амăшĕ! Тивмен- 
нине çак куркапа тивретем тет, Турă Амăшĕ! Хуçа асăнатăп, витĕнетĕп 
пур чунăмпа, килĕм-йышăмпа асăнатăп, витĕнетĕп тет Турă Амăшĕ! Çурат- 
маннине çураттар, çуратнине питĕ аллупа усра тет, хуçа калать, Турă 
Амăшĕ! Алăк патне кĕрÿ пар тет, тĕпеле кин пар тет, хуçа калать, Турă 
Амăшĕ! Çĕр ашшĕ, çĕр амăшĕ, çак çĕр çинчи пахчаллă кĕлĕсем, эсир те 
кĕлĕре пулăр тет, хуçа калать, Турă Амăшĕ! Тата ĕçленĕ чухне те вăрçса е 
ятлаçса çÿретпĕр пулĕ, киреметсем, çырлахăр тет, Турă Амăшĕ!

Виçĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕх пар тет, хуçа калать, Турă Амăшĕ! Пĕр вĕçĕ 
шывра, пĕр вĕçĕ картара пултăр, Турă Амăшĕ! Тĕкĕнчен тÿлетĕр, пăхĕнчен 
самăр пултăр тет, хуçа калать, Турă Амăшĕ! Е уя кăларса ярăпăр тет, 
Турă Амăшĕ! Выçă кашкăртан, выçă упăнтан сыхла, Турă Амăшĕ!

Тайлăкăнтан, тайлăк кĕперĕнтен, çырмăнтан-çатăркăнтан, шывăнтан- 
шурăнтан та пулсан сыхласа тăр тет, Турă Амăшĕ! Усра, упра тет, хуçа 
калать, Турă Амăшĕ!

Çичĕ тĕслĕ кĕлет тытма пар тет, хуçа калать, Турă Амăшĕ! Виçĕ пай- 
ран пĕр пайне тыткалама перекетне пар тет, Турă Амăшĕ! Икĕ пайĕ пу- 
рара вырттăр. Çак çичĕ тĕслĕ тырă-пулă шерпечĕ Сана пултăр, Турă 
Амăшĕ! Йÿççĕшĕ хура халăха чипер ĕçме-çиме перекетне пар тет, хуçа 
калать, Турă Амăшĕ!

Е тата акана-сухана тухăпăр, шăрт кастăр, т(ĕ)рен хăпарттăр тет, Турă 
Амăшĕ! Ултă лаша акара, виçĕ лаша сÿрере пултăр, виçĕ тихи хыçалтан 
выляса пыччăр тет, хуçа калать, Турă Амăшĕ!

Е тырă акма тухăпăр, тырă акма тухнă чухне усала аякка сир, ыррине 
çавăр тет, Турă Амăшĕ! Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илме пар, хăмăлĕ хăмăш 
пек, тăрри пăрçа пек пултăр тет, Турă Амăшĕ! Кунтăкпа акнă чухне кунтăк



перекетне пар тет, Турă Амăшĕ! Ывăçланă чухне ывăç перекетне пар тет, 
Турă Амăшĕ! Ыр сывлăм пар, ыр çăмăр пар, Турă Амăшĕ!

Хаяр çилĕнтен, хаяр тăвăлăнтан витсе сыхла тет, Турă Амăшĕ! Калчи- 
не курса савăнса Турра мухтамалла пултăр тет, Турă Амăшĕ!

Е тата уя çава-çурла йăтса ачам-пăчампа, килĕм-йышăмпа тухатпăр, 
савăнса ĕçлеме пар тет, Турă Амăшĕ! Çава çумне çава хуш, çурла çумне 
çурла хуш тет, хуçа калать, Турă Амăшĕ!

Е тата тырă вырма пуçлăпăр. Ывăç вырсан ывăç перекетне пар тет. Тĕм 
тусан тĕм перекетне пар тет. Çĕмел тусан çĕмел перекетне пар тет, хуçа 
калать, Турă Амăшĕ!

Е тата авăна хурăпăр тет, вутăнтан-кăварăнтан, сиксе ÿкес хĕмĕнтен 
те пулсан витсе сыхла тет, хуçа калать, Турă Амăшĕ!

Кăшăл тăвăпăр тет, кăшăл перекетне пар тет, Турă Амăшĕ!
Пурана кÿртĕпĕр, пура перекетне пар тет; панă çĕртен ан палăртăр, 

илнĕ çĕртен ан иксĕлтĕр тет, Турă Амăшĕ!
Е тата армана каятпăр тет, çăнăх перекетне пар, Турă Амăшĕ!
Çак шерпете хуран çуса çакăпăр тет, хуран хăлăпĕнчен савăнтар тет, 

Турă Амăшĕ! Пылакĕнчен савăнтар тет, йÿçĕ чухне йÿççинчен савăнтар 
тет, хуçа калать, Турă Амăшĕ!

Е хăна-вĕрлеме пуçтарăп тет, унтан тутлă чĕлхене пар тет, хуçа ка- 
лать, Турă Амăшĕ!

Ултă ураллă хурт пар, е хамăн çук пулсан та кăвак тÿперен е чул 
хушшинчен те пулсан пар тет. Эпĕ ял хĕрĕнче ларатăп, шушлăх пуçне те 
пулсан пырса сыртăр тет, Турă Амăшĕ! Ăçтан та пулсан пар, Турă Ăмăшĕ!

Ĕнтĕ, хуçа, манăн кĕллĕм çакă таранччен, кĕллĕм çитеймерĕ пулсан 
ху асăн ĕнтĕ. Хуçа айван кĕллине хапăл ил Эсĕ те пулсан, Турă Амăшĕ! 
Эй, хуçа, çав çĕлĕкпе ху кĕлту ĕнтĕ.

Хуçа :  Эй, ывăлăм, çак ват çĕлĕкпе алăк çине Турă амăшне ÿксе пуç- 
çап, çĕнĕрен йăла ан кăлар, авалхи йăлана ан пăрах. Çын анине, çаранне 
ан ĕмĕтлен, хăвăн юлин юлтăр, сана уншăн Турă Амăшĕ саплĕ.

К ĕ л л е к е н н и :  Эй ачамсем, вăрмана кайсан кукăр йывăç курсан касăр, 
касса килсен вăл çичĕ çултан та юрать тет. Кам çак куркана шалт ĕçекен 
путене, ĕçейменни карăш пулать. Тата çак куркана ĕçеймесен пĕр çулта 
ÿснĕ хулă, çиччĕ те пиллĕк хăлач хулă тупас пулать тет. Тата алапа шыв 
кÿртес пулать, хăлашпа юр типĕтес пулать тет. Пĕр чĕл пушăтран çĕр мăшăр 
çăпата тăвас пулать, ну тăватра, тата хĕрарăмсем пĕр пĕрчĕ сÿсрен çĕр хур 
пир тăвас пулать. Кăсйăна ан чик, пирĕн хуçан кунта ăснă сăра пур.

Ĕ ç т е р е  к е н  н и:_Арçынсене ĕçтерсе пĕтертĕм.
К ĕ л л е к е н н и :  Ĕçтерсе пĕтертĕн пулсан хĕрарăмсене тав ту. Тата пĕр- 

пĕр арăмăн сăпкара е çийĕнче ача пулсан уншăн та ĕçтер.
-  Ну халĕ ĕнтĕ ĕçтерсе пĕтертĕм.
-  Тав сана, эппин, ĕçтерсе пĕтернĕ пулсан юрать.
-  Алăк патĕнчи алпассем, хуçа тивменнине çакăнта тивертес тесе ка- 

ларĕ. Сире тиври, тивмери?
-  Тиврĕ, тиврĕ, сире -  иккĕ, пире -  пĕрре.
-  Эппин, юрать. Тивменнисем, ура çине тăрăр, тивнисем ларăр.
-  Тиврĕ, тиврĕ. Çак ĕçкĕшĕн эпир хуçана тайăлас тетпĕр.
Х у ç и с е м :  Эсир пире мĕншĕн пуççапатăр?
-  Ака шăхăрмасăр утмасть, апата пыракансем кăшкăрмасăр илтмеççĕ 

тесе калатпăр.



-  Ну ĕнтĕ, ачасем, пире пуççапнăшăн Ырă курăр, пархатар курăр; эсир 
пире пуççапмастăр, Турра пуççапатăр. Ырă курăр, пархатар курăр, ватăлич- 
чен, йÿтиччен пурăнăр, çакăн пек çăкăр-тăвар ĕçсе-çисе, выляса-кулса ватăл- 
малла пултăр. Эсир ачаллă-пăчаллă пулăр; ачăр-пăчăр хăвăра пуççапса тăччăр; 
урăрти тăлăра пуçăра сыриччен пурăнăр, пуçăрти сурпанăра урăра сыриччен 
пурăнăр. Урăх сире нимĕн те калама пĕлместĕп, манăн кĕллĕм çак таранччен 
анчах. Ну тата, ачасем, астăвăр, ял ятсăр пулмĕ, хула-шехер тÿресĕр пулмĕ.

724

Тур Амăш куркине çулталăкра пĕрре, кĕркунне, туса ирттернĕ. Вырăна килмесен 
ăна тепĕр хут тунă. Унта виçĕ хĕрарăм, виçĕ арçынтан кая пулмалла мар пулнă. Унтан 
кая пулсан Тур Амăш куркине туман.

Йăли акă çапла:
Тĕпелелле виçĕ хĕрарăм, алăк патĕнче арçынсем лараççĕ. Кил. хуçи сĕтел çине пĕр 

пуçламан çăкăр, тăвар хурать. Унтан кил хуçин арăмĕ пичке пуçлать те çынсене ĕçтерме 
тытăнать. Çапла вара пичкерен виçĕ хут сăра ăсса илсен, кĕрекере лараканĕ пĕр ют 
çын тăрать те каш ни çын валли стакансем çине сăра тултарса лартать. Унтан çăкăр 
пуçлать те çăкăра чĕллĕн-чĕллĕн касса, тăвар сапса кашни çынна хуçса парать. Ун- 
тан çăкăр валеçсе параканĕ:

-  Алăк патĕнчи алпассем, тĕпел кукринчи хурăнсуркассисем -  кĕске йĕм пĕççи- 
сем, çитри, çитмери? -  тесе ыйтать.

Лешсем:
-  Çитрĕ, çитрĕ! — тесе каласассăн сăра стаканĕсене тытса шаклаттарса ĕçме пуç- 

лаççĕ.
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Хуçа Турă Амăш курки тăвать -  ятлă курка пуçласа ярать. Чунтан пĕр курка ĕçмел- 
ле -  пуççапмалла, чуптумалла...

Ут туртайми урпа пултăр, ар çĕклейми хăмла пултăр, Кам та кам 
ĕçекенни путене пулать, ĕçменни карăш пулать; кам та кам ĕçейменни 
çиччĕ те пилĕк хăлаç пĕр çулта ÿснĕ хулă (хăмла аври) тупас пулать; 
алапа шыв кÿрес пулать (сăра сĕрни), хăлашпа (естешке кункăра -  салат 
типĕтмелли) юр типĕтес пулать, ашшĕ тÿрĕ (шалча аври), амăшĕ кукăр 
(хăмла пултăранки), хĕрĕ лăстăк (çулçи), ывăлĕ хаяр (хăмла пучаххи), кам 
та кам ĕçейменни çавна тупас пулать, тупаймасан хăрах тупанпа вун ик 
çуна вутă кÿрес пулать! (Вун ик курка ĕçесси.)

Хăй ĕçет, унтан виçĕ арçын ĕçет. Вара тĕпелелле хĕрарăмсем патнелле ĕçтерсе 
каяççĕ.

Аçа курки сăмахĕ

726
Алăк патĕнчи алпассем, тĕпелти тăвансем, итлĕр! Турă, çырлах! Турă, 

ан пăрах! Ама курка хыççăн сире хисеп туса аçа курки пуçласа яратăп. Сăмах 
татăклă пултăр, кĕпçе сыпăклă пултăр, ана йăранлă пултăр, çаран чикĕллĕ 
пултăр, шыв каçăллă пултăр, ут туртайми урпа пултăр, ар çĕклейми хăмла 
пултăр! Кам та кам ĕçлеймен, хăрах тупанпа тăхăр çуна вутă кÿме тивет, 
кам та кам ĕçлеймен, пĕр çулта вун икĕ хăлач ÿснĕ хулă тупмалла тăватпăр.

Алăк патĕнчи алпассем! Хуçа чунтан пĕр курка пуçласа ячĕ -  Аçа 
курки: сире тиврĕ-и, тивмерĕ-и? Кама тивмен, ура çине тăрăр.
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Эй, Турă Амăшĕ, сана çакăнта асăнса çиетпĕр. Пелĕхе, ман кĕлле эсĕ 

те пулсан кĕлле çитер вара.
Ăсса лартнă сăрана тултарса алла тытгарса пыраççĕ, унтан вара чашăк çине хунă 

çăкăра касса вакласа кашни çынна параççĕ, вара хĕвел еннелле тăрса кĕлтума пуçлаççĕ.

Эй, Турă, сана çичĕ тĕслĕ тырă-пулăпа, шерпечĕпе асăнатпăр, йÿççи 
пире, шерпечĕ сана, Аслă Турă, çырлах! (Тайăлаççĕ.)

Аслă вăрман хыçĕнче акара ака тăватпăр, тăватă лаша акара, тимĕр 
кăвак кĕсре сĕврере*, тихи хыçалтан выляса, шăналăк ватса, тыррине 
çисе юхтарса пырать. Çырлах, Турă, çырлахах. Урăх нимĕн те пĕлместпĕр 
эпир. Айван чĕлхе-çăварпа Сана асăнманни те юлчи, пулчи-пулмари, каçар 
пире, Турă.

Виçĕ хут Турра сăхсăхса алăра тытса тăракан çăкăрпа чăкăта çие пуçлаççĕ, виçшер 
курка умлă-хыçлă ĕçеççĕ, вара тата виç курка тултарса лартаççĕ, тата Турра сăхсăхаççĕ. 
Çав куркасенчен пĕрне ака курки теççĕ, тепĕрне -  сĕвре курки тата тепĕрне вăрлăх 
курки теççĕ. Ака курки текеннине акапуç тытаканне ĕçтерес теççĕ, вара ăна ватăрах 
çынна ĕçтереççĕ, сĕвре курки текеннине -  çамрăк ачарах çынна, вăрлăх курки те- 
кеннине -  вăрлăх кăларакан самай ватă çынна. Ку ĕçнĕ чухне калаççĕ: «Асатте, тырă 
вырнă чухне каçалăк умĕ таса пултăр», -  теççĕ; ĕçеймен çынна калаççĕ: «Асатте, 
çакă куркана ĕçмесен хăрах тупанлă çунапа хĕрĕх те пĕр лав вутă кумелле», -  теççĕ. 
Вара çакă куркана ватă çын пĕр сывламасăр ĕçсе ярать, вара ватти çав куркана сăра 
тултарать, хĕрарăмсене парать те калать: «Çакă куркана ĕçмесен пĕр çурăм сÿсрен 
хĕрĕх те пĕр аршăн пир тумалла», -  тесе хăратса ĕçтереççĕ. Хайхи ака тытма хушакан 
çынна калаççĕ: «Эсĕ те çак куркана ĕçеймесен, сĕм вăрмана пĕр кунта тĕплесе пĕтер- 
се урпа акса пĕтермелле, -  теççĕ, -  вара унăн пуçĕ турпас пек пулать, -  теççĕ, -  
вара çав хăртнă вĕçĕнче икĕ юплĕ çăка пур, -  теççĕ, -  вара ăна касса хуппине 
çурмалла тата ăна ырçа тума та аван, -  теççĕ, -  мунчала тума та усăллă», -  теççĕ.

Савăш курки
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Пичĕке пуçланă хыççăн Турра сăхсăхса пуççапаççĕ те çĕнĕрен савăш курки пуç- 

лаççĕ... Пĕри тăрса çак сăмахсене каласа пурне те сăра ĕçтерет:
Ар ывăлсем! Хуçа калать: çĕнĕ тырăна Турра асăнса пичĕке чÿклерĕм 

тет. Сире тиври, тивмери? Тивмен пулсан ун çинчен савăш курки пуçлас 
тет. Эсир ăна кĕрĕшетри, кĕрĕшместри? Кĕрĕшетĕр пулсан ура çине тăрăр 
Турра кĕлтума. Хурăнсурăнкассисем! Тĕрлĕ минтер çинчисем! Эсир, ар- 
çЫнсем, ака патне кайсан апата пынă чухне кĕпĕр хура пулсан та, йĕмĕр 
шурă пултăр. Ар ывăлсем! Ура çине тăрăр! Хурăнсурăнкассисем! Ура çине 
тăрăр Турра кĕлтума.

Вара вĕсем пурте сăхсăхса пуççапаççĕ те каллех тапранса калать:
Э пĕсмĕлле, Тур çырлах. Çĕнĕ тырăпа пичĕке чÿклерĕмĕр. Ун çинчен 

сана асăнса, витĕнсе савăш курки пуçлас терĕмĕр.
Вара каллех сăхсăхса пуççапаççĕ те «Çÿлти Турă...» тесе кĕлтăва пуçлаççĕ. Кĕлтуса 

пĕтерсен Турра тав туса сăхсăхаççĕ те пĕри тăрса сăмах калать:

Перекет курки

* Сÿрере.



Савăш курки савса ĕçмелле, Турă та патша курки. Çÿлте Турă, çут çан- 
талăк унăн. Çĕрте çĕр йыш, çĕршыв унăн. Çĕрте патша, хура халăх унăн. Ут 
туртайми салат, ар çĕклейми хăмла янă, ача çĕклейми çăкăр. Ăна та калах 
пĕлмен çичĕ те пилĕк ĕçмелле, кала пĕлекенĕ пĕрре ĕçмелле. Кала пĕлекен 
путене пулас та ыраш ани çинче çÿрес; кала пĕлменни карăш пулас та хăмăш 
тĕпĕнчен çÿремелле, кала пĕлекен савнă арăмĕпе выртмалла, кала пĕлмен- 
ни арăмĕнчен ури вĕçне пуçа хыçса выртмалла. Урипе тапас, ури çитес çук.

Ĕçтерсе çаврăнать те тата ыйтать:
Ар ывăлсем! Хурăнсурăнкассисем, тĕрлĕ минтер çинчисем! Хуçа ка- 

лать: çĕнĕ тырăпа пичĕке чÿклерĕмĕр тет. Ун çинчен ятлă курка пуçласа 
ятăмăр тет. Сире тиври, тивмери? Тивнĕ пулсан ура çине тăрăр, тивмен 
пулсан кунта килĕр.

Тата ура çине тăраççĕ те Турра сăхсăхса пĕтернĕ çинчен пуççапаççĕ.
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Эй, хăна-вĕрле, итлĕр-ха!
Хуçа калать: савăш курки пуçларăм. Хамăн ÿснĕ ывăл çук, илнĕ кинĕм 

çук тет.
Аллăмпа парса сире элле çитертĕм, элле çитереймерĕм, çавăнпа пĕр 

ватта хушса Турăпа патша курки пуçласа яратăп тет.
Эсир кăна ĕриса-и, çук-и? Алăк патĕнчи ар ывăлĕсем, çак куркана 

ĕçме эсир кÿнетĕр-и, çук-и?
-  Кÿнетпĕр.
Тĕпелти хĕрарăмсенчен ыйтать:
-  Эй, тĕпелти хурăнсăркассисем, кĕске йĕмсем, эсир апата пыма 

ĕриса-и, çук-и?
-  Эпир ĕриса, -  теççĕ.
Çÿлте Турă, çут тĕнче унăн, çĕрте патша, хура халăх унăн, çак пÿртри 

хăна-вĕрле пурте хуçан, хуçа калать: çăва тухсан пĕсмĕлле туса, Турра 
шанса, ултă лаша кÿлсе уя тухас тет. Унта виç çурпилĕк çерем илес тет. 
Пĕрне мăн çăкăрлăх тет, тепĕрне кучченеçлĕх тулă акас тет. Тата тепĕрне 
салатлăх урпа акас тет. Ут туртайми урпа, ар çĕклейми хăмла.

Çак куркана ĕçекен хăй те путене, ĕçейменни -  карăш тет. Канми, сыв- 
лами курка, тĕппипе ĕçмелли курка тет. Çак куркана ĕçеймене çич те пилĕк 
курка штраф: çичĕ курка сăра, пилĕк курка шыв тет. Савса ĕçмелле савăш 
курки. Кĕрĕк çĕтĕк тесе тăхăнмасăр тăрас мар тет, арăм ватă тесе вырт- 
масăр тăрас мар, унпа выртсан, хускалмасăр выртас мар тет. Çулçăсăр пул- 
масть çарăк -  ку сăмахсене кала пĕлмен çын хăй те вăл тĕм карăк, тав сана!

-  Эй, алăк патĕнчи ар ывăлĕсем, ку ятлă курка сире тиврĕ-и, çук-и? 
Тивменнисем, кунта килĕр, хуçа курки хатĕр кунта!

-  Тиврĕ, тиврĕ!
-  Эй, хурăнсăркассисем, çак ятлă курка сире тиврĕ-и?
-  Тиврĕ пире.
Çав ятлă курка пĕтсен пĕр виçĕ чашăк сăра ĕçеççĕ те пурте вара кил хуçине 

пуççапаççĕ. Унтан лараççĕ. Вара çапла сăмахсем калаççĕ:

Тăватă лаша акара, тимĕр кăваксем сÿрере; шăрчĕ кастăр, тĕренĕ 
хăпартăр. Вун ик çулхи ачасем сÿре сÿреччĕр, утмăл çулхи стариксем 
тыр курки çĕклеччĕр.



-  Ну, алăк патĕнчи ар ывăлсем, хуçа путене курки чÿклес тет. Акă çак 
алтăрпа ĕçен путене пулать тет, ĕçеймен карăш пулать тет. Çакă куркана 
ĕçмесен, халăшпа юр типĕтмелле тет. Çавна типĕтетĕр-и, куркине ĕçетĕр-и?

-  Куркине ĕçетпĕр.
-  Тата çак куркана ĕçмесен алапа шыв кÿмелле тет. Çавна кÿретĕр-и, 

куркине ĕçетĕр-и?
-  Куркине ĕçес пуль.
-  Тата çак куркана ĕçменни пĕр çулта çиччĕ те пиллĕк хăлач ÿснĕ 

хулă тупмалла тет. Çавна тупатăр-и, куркине ĕçетĕр-и?
-  Куркине ĕçес пуль.
-  Тата пĕр чĕлĕ пушăтран çĕр мăшăр çăпата тăвас пулать тет. Çакă 

куркана ĕçмесен çавна тăватăр-и, куркине ĕçетĕр-и?
-  Куркинех ĕçетпĕр.
-  Тата пĕр çăка хуппипе хĕрĕх çурт тăрри витмелле тет çакă куркана 

ĕçмесен.
-  Куркинех ĕçетпĕр.
-  Ну тата тĕпелти хурăнсăркассисем, итлĕр. Çакă куркана ĕçмесен 

пĕр пĕрчĕ кантăртан çĕр хур пир тумалла тет.
-  Çавна тăватăр-и, куркине ĕçетĕр-и?
-  Куркине ĕçетпĕр.
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Эй, ар ывăлсем, хуçа калать: çиччĕ вĕретсе çитмĕл витре сăра тунă, 

çитмĕл çĕре йыхрав янă тата вун икĕ кăшăллă пичкине пуçласа çĕнĕ тырă 
шерпечĕпе Турă патне хыпар турăмăр, тата пĕри малтан, пĕри кайран 
килни кунта сыв пултăр, килменĕ килĕнче сыв пултăр. Тата ятлă курка 
пуçласа ярас тет. Савнă çынсене савса савăш курки ĕçтерес тет. Çак кур- 
кана ĕçекен путене пулать, ыраш çине каять; ĕçеймен карăш пулать те 
хăях çине каймалла. Ну, ар-ывăлсем, эсир мĕн шутлатăр?

-  Куркине кĕтетпĕр.
-  Çакă куркана ĕçеймесен хуçа калать: хăрах тупанпа хĕрĕх те пĕр 

çуна вут турттарас тет. Хытă-ха тесе акмасăр ан хăвар, ясмăк та пулин 
акăр -  яш ки çăра пулать. Çуллен пĕр çурпилĕк хушша акма тăрăшăр, 
вара çын пулать! Çакă куркана шак ĕçес те шак лартас, айăп-череп пĕртте 
çук. Пĕр сывламасăр çиччĕ те пилĕк курка ĕçтерес тет. Эй, хурăнсуркас- 
сисем, хуçа ятлă курка пуçласа ярас тет, çак куркана кĕтетĕр-и эсир?

-  Кĕтетпĕр!
-  Çакă куркана пĕртте канмасăр ĕçмелле, пĕрре кансан пĕр вар пуç- 

çинчен хĕрĕх те пĕр хур пир тутарас тет. Тата хăлашпа юр типĕттерес тет, 
алапа шыв кÿртерес тет, тата çакă куркана симĕс шăрçа тултарттарас тет.

-  Куркинех ĕçетпĕр.
-  Юман кучĕ хуралсан кун таврăнать теççĕ, вара апат тума вăхăт çитет 

теççĕ, уя апатпа пынă чух кĕпи хура пулсан та йĕмĕ шурă пултăр теççĕ. 
Сарă хĕври çăра пултăр, вăрăм пултăр, вара сĕлли пулать вăрăм теççĕ. 
Апатпа пынă чух вăртăк-вартăк хăвăрт утса пырас пулать, унталла-кун- 
талла пăхкаласа пырас пулмасть: çул çинче тăпра муклашки çине такăн- 
сан яшкăр тăкăнса кайĕ. Эй, хурăнсуркассисем, эсир çакă куркана кĕтетри 
тет; Хăлашпа юр типĕтетри, алапа шыв кÿретри, е пĕр вар пуççирен 
хĕрĕх те пĕр хур пир тăватра, е симĕс шăрçине тултаратра куркине?

-  Куркине ĕçетпĕр.



-  Эй ар ывăлĕсем, хуçа вун икĕ кăшăллă пичкине пуçласа Турă патне 
хыпар турăмăр, тата çавăн çинчен ятлă курка пуçласа ятăмăр, çакă кур- 
кана ĕçрĕр-и, ĕçмен пулсан кунта килĕр, ĕçнĕ пулсан вырăнта ларăр. Эй, 
хурăнсуркассисем, çакă ятлă куркана ĕçрĕр-и? Ĕçнĕ пулсан вырăнта ларăр, 
ĕçмен_пулсан хам пата килĕр, ман алăра курка тулли.

-  Ĕçрĕмĕр.
-  Çакă куркана ĕçекен ывăл çуратать теççĕ!
Çамрăк арăмсене хăналаççĕ.
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Ваттисем пуççапас умĕн калани:
-  Аслă хуçа, Эсĕ çăва кĕрсен халăх ăшне тухан та пирĕнпе вăрçан, 

ятлаçан: М ан ывăл-хĕр нумай, мана ана-çаран нумай кирлĕ тетĕн. Ну, 
апла пулсан кăтарт-ха пире, мĕн чухлĕ кил-йыш пур санăн?

Ваттисем тав туса калани:
Ну сыв пулăр та пур пулăр, ачамсем, пире пуç мар, Турра пуç. Кÿлнĕ 

аку йĕкĕрĕк пултăр, акнă тырру хулăм пултăр; пуçăнтан тевлет ан кайтăр. 
Хир пек аслă пул, вăрман пек пуян пул; Пире хатĕр тунăшăн Турă хатĕр 
тутăр. Тав сана!

Сÿрекипе акаки курки
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Хăнасем килнĕ. Арăмĕ сăрине хĕрнĕ турчăка чиксе ăшăтать, çавăн чух ваттисене 
асăнать:

Эпĕ сире, ати-ани, ача-пăчасем, алăпса, сире асăннă чухне ĕçме ăшă 
сăра пултăр. Эпир ăшă сăра ĕçнипе тутă пулнă пек, эсир те тутă пулăр. 
Пиртен ытти ваттисĕне салам калăр.

Сăрине сĕтел çине лартсан тухăçалла тăрса асăнма пуçлаççĕ. Виçĕ арçынна сăра 
курки тытгараççĕ, турăш умне виçĕ çурта лартаççĕ: пĕрремĕш -  çÿлти Турра, иккĕмĕш -  
вăталăх Турра, виççĕмĕш -  аялти Турра.

П ĕ р р е м ĕ ш  а р ç ы н ĕ :  Çÿлти Турă, Сана калап: эпир çумăр ыйтнă 
вăхăтра çумăр пар, ырă кун ыйтсан ырă кун пар пире.

И к к ĕ м ĕ ш  а р ç ы н ĕ :  Вăталăх Турă, Сана калап: эпир Санран ырă 
Турă сывлăш ыйтатпăр, хамăр акнă тырра пулăшма.

В и ç ç ĕ м ĕ ш  а р ç ы н ĕ :  Аялти Турă, эпир санран ыйтатпăр: акнă тыр- 
ра пĕр пĕрчĕ вырăнне пин пĕрчĕ пар, пĕр карта выльăх вырăнне виç 
карта выльăх пултăр.

Тепĕр çынни алăк уçса, çие тумтир тăхăнса, хул айне çĕлĕк тытса, ваттисене асăн- 
са кĕлтăвать. Арăмĕ сăра ăснă. Сăра тытнисем кăмака умне ларса ĕçеççĕ. Арăмĕ виç 
икерчĕ илсе сăра тултарнă çăпалапа пÿртрен тухса ватгисене асăнса кĕрет. Хăнасене 
сĕтел хушшине лартаççĕ, ĕçтереççĕ: упăшкин -  сÿре курки, арăмĕн -  ака курки. 
Сÿрекине тĕппи ĕçмесен, виç курка ĕçтереççĕ, акакине те çапла. Çунакан çуртине 
сÿнтерсе, сĕтел хушшинчен тухаççĕ, сăхсăхаççĕ, саланаççĕ.

733
-  Эй, ар ывăлĕсем! Хуçа калать: çиччĕ вĕретсе çитмĕл витре сăра 

тунă, çитмĕл çĕре йыхрав янă, тата вун икĕ кăшăллă пичĕкине пуçласа



çĕнĕ тырă шерпечĕпе Турă патне хыпар турăмăр, пĕрре малтан килни 
кунта сыв пултăр, килменни килĕнче сыв пултăр. Ятлă курка пуçласа 
яр(атăп) тет, савнă çынсене савса савăш курки ĕçтерес тет. Çак куркана 
ĕçекен путене пулать, ыраш çине каять, ĕçеймен(ни) карăш пулать те 
хăях çине каймалла. Ну, ар ывăлĕсем, эсир мĕн шутлатăр?

А р ç ы н с е м :  Куркине кĕтетпĕр!
Леш калать, çак куркана... (хурăнсуркассисене)... ĕçеймен карăш пу- 

лать, ку куркана пĕртте канмасăр ĕçмелле; пĕр кансан, пĕр вар пуççин- 
чен хĕрĕх те пĕр хур пир тутарас тет, тата хăлашне юр типĕттерес тет, 
алапа шыв кÿртерес тет, тата çакă куркана симĕс шăрçа тултарттарас тет.

Л е ш с е м :  Куркипех ĕçетпĕр! -  теççĕ.
-  Юман кучĕ хуралсан кун таврăнать теççĕ, вара апат тума вăхăт çитет 

теççĕ. Уя апатпа пынă чух кĕпи хура пулсан та, йĕмĕ шурă пултăр теççĕ. 
Сарă хĕври çăра пултăр, вăрăм-вăрăм пултăр, вара сели вăрăм пулать 
теççĕ. Апата пынă чух вăрттăн-вăрттăн утса пырас пулать, унталла-кун- 
талла утса пырас пулмасть, тăпра муклашки çине такăнсан яшкăр тăкăнса 
кайĕ. Эй, хурăнсуркассисем! Эсир çакă куркана кĕтетри? -  тет (пуçлăхĕ!).

Тав туса парать те, пурте черечĕпе тав туса ĕçеççĕ, хăйне тав тăваççĕ, 
хăй ĕçет. Куркана лартать (туллискерне).

734
Ака-сÿре ячĕпе сăра чÿклесен кĕр çурти панă (ваттисене асăннă) тата .кил-йыш 

пăтти чÿкленĕ, унтан карта пăтти тата авăн пăтти чÿкленĕ, унтан кайран шьша нимĕр 
чÿкленĕ -  ку вутăша пулатĕ тенĕ. Ялти çăлсене нимĕрпе икерчĕ парса çÿренĕ. Йĕрĕхсене 
те ахаль хăварман.

Тырă-пулăпа çыхăннă хăватсене хывнă чухне çапла каланă:

Сÿре тунă, ака тунă ачасене телейпе çăмăллăх парăр. Тăри пек вăр-вар 
пулччăр, путене пек путлĕ пулччăр. Пĕр турам пин турама вăй патăр!

735
Тав сана, путене курки. Савва тĕппипеле ĕçес пулать, ĕç пĕтсен сапана 

çумалла; лашана хăвалаканăн чăпăркки çивĕч пултăр, ĕçе тухсан хĕвел кĕтмест... 
Ахальтен каламан -  тĕппипе ĕçмесессĕн çиччĕ те çичĕ курка ĕçмелле тесе.

Ташлама курки

«Ташлама» тата «чашлама» сăмахсем Шкĕшĕ те йăла ĕçĕн вырăнĕсене 
пĕлтереççĕ. Ташлама тесе тырă вырса пĕтерсен (юлашки пайăрка хăмăлпа 
тĕркесе) çĕр айне çăкăр чĕлли (ташлама чĕлĕ) хунине калаççĕ. Ч аш лама- 
çумăр чÿкĕ тăвакан вырăн. Çапла вара, икĕ курки те çĕр ячĕпе çыхăннă. 
Вĕсенче кĕлĕ-пил сăмахĕпе пĕрле шÿтлесе калани те пур.

736

Ташлама кĕллине чÿклеме кĕлли хыçĕнчен çав чÿклеме пекех тăваççĕ. Хуçисене 
курка тыттараççĕ, мĕнпур пÿртри çынсем пуççапма, сăра курки тытса лараççĕ. Сăмахĕ- 
сене çирĕпленнĕ йĕркепех калаççĕ.

«Хуçа ятлă курка ярас тесе калать; çитни пуль тет çак куркапа, çите- 
рес тесе калас тет хуçа, тав сире, Ташлама. Ю манкассисем, илтрĕре, ил- 
тмерĕре?» -  «Илтрĕмĕр, хапăл кĕтни çавă пирĕн». -  «Хуçа ятлă курка



ячĕ. Хурăнкассисем, тав сире, илтрĕре, илтмерĕре?» -  «Илтрĕмĕр, хапăл 
кĕтни çавă пирĕн». -  «Тав сана, Ташлама: çÿлте Турă, çĕрте патша, ут 
туртайми урпа, ал çĕклейми хăмла, ĕçекен -  путене, ĕçейменни -  карăш. 
Ытах ĕçсе ярайманни савнинчен уйрăлтăр».

737

Турăпа патша сывлăхне асăнса ĕçетпĕр. Çарăк мар, арăк мар, кулмал- 
ла мар, тутана шăлмалла мар, кĕрекерен çÿлелле çĕклемелле мар. Кула- 
кана, тутине шăлакана, кĕрекерен çÿле çĕклекене çичĕ те пиллĕк чашкă 
сăра ĕçтермелле.

738

Тав сана, Турăпа патша ташлами, çара çунана хурамаличчен хурамала- 
масăрах пултăр, куян урине кăшăлличчен кăшăлламасăрах пултăр. Ана тавра 
аки, çаран тавра çави, ут туртайми урпа, ар çĕклейми хăмла, турат куçĕ 
куркипе, тумла шывĕ сăрипе пур тăвана кăмăллă тăвас тесе калатăп.

739

Ташлама курки панă чухне туптармăш, шахвăрт сăмах калаççĕ. Тÿрех 
тĕрĕс калаканнине пĕр курка анчах лекет, тĕрĕс кала пĕлменнине хистесех 
виçĕ курка ĕçтереççĕ.

-  Çÿл тÿпере çич çăлтăр! Хăш çăлтăрĕшĕн шанк! тăватăн?
-  Алтăр çăлтăр ана алăкне пăхса тăтăр! Çавăншăн алтăр тытса кĕлĕ 

калатăп!

Хушлама сăмахĕ

740
Хушлама куркине пÿртре пуррисем пурте харăс тытаççĕ те тухăçалла пăхса 

пĕтĕмĕшле кĕлĕ е пĕр-пĕр уйрăм сăлтав йĕркипе тепĕр кĕлĕ калаççĕ. Тĕслĕхрен, ывăлĕ 
нумай пулмасть салтака кайнă пулсан çапла калаççĕ:

Эй, Хăрпан турă! Килте йышпа тархаслатпăр, пирĕн çамрăк салтака çирĕп 
пулмалăх хăват пар, чăтăмлăх пар. Инкек-синкекрен, йĕтре-сăнăран хăтар!..

Сÿре курки

741
Пуçламăшне ытти ятлă курка янă чухнехи пекех шÿтлесе пуçлаççĕ. Унтан ака-суха 

тунă ачасене ятран саламласа сÿре курки çĕклеççĕ.
Тав сана, сÿре курки: Сÿре сÿрелекенĕн лаши самăр пултăр; кĕсйи хулăм 

пултăр; лайăх сÿрекене -  хĕрлĕ çăмарта, лайăх сÿременнине -  çĕмĕрт кокли!

Путене курки

742

-  Эй, тăванăмăрсем, хуçа икĕ кун, виçĕ кун ĕçрĕм-çирĕм тет. Турă 
Амăш курки пекех, путене курки чÿклесе ĕçес тет. Эсир мĕн калатăр?



-  Пирĕн кĕтни çавă.
-  Аила пулсан тăрăр ура çине, сăхсăхăр. Турă, çырлах, Турă, ан пăрах. 

Ял варринче пурăнма пар. Турă, çырлах, Турă, ан пăрах; хура халăх вар- 
ринче пурăнма пар, пĕр пĕрчĕ акса, пин пĕрчĕ илме пар, Турă, çырлах, 
Турă, ан пăрах. Кĕлте тусан, кĕлте перекетне пар, Турă çырлах, Турă, ан 
пăрахсам. Мĕн те пулсан Турă Амăш куркипе асăнать çакă хуçа, тĕм ту- 
сан тĕм перекетне пар, Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам, Турă Амăш 
куркипе асăнать çакă хуçа; çĕмел тусан çĕмел перекетне пар, Турă çыр- 
лах, Турă, ан пăрахсам мĕн те пулсан, Турă Амăшĕ куркипе асăнать çакă 
хуçа; капан тусан капан перекетне пар; Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам 
мĕн те пулсан, Турă Амăш куркипе асăнать çакă хуçа; çичĕ тĕслĕ тыр- 
пула çичĕ кĕлет тытма пар; Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн те 
пулсан; Турă Амăш куркипе асăнать çакă хуçа; пур ачи-пăчипе, кил-йы- 
шĕпе йăлăнса, Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн те пулсан; Турă 
Амăш куркипе асăнать çакă хуçа; памалăх та пултăр, илмелĕх те пултăр; 
панă çĕртен ан палăртăр, илнĕ çĕртен ан иксĕлтĕр, Турă, çырлах, Турă, 
ан пăрахсам мĕн те пулсан; Турă Амăш куркипе асăнать çакă хуçа; 
пĕрремĕш пайне Турăпа патша хыснине тÿлемелĕх пар; Турă, çырлах, 
Турă, ан пăрахсам мĕн те пулсан, Турă, çырлах, Турă, ан пăрах.

Иккĕмĕш пайне хăмăр ача-пăчамăрпа, кил-йыш ăмпа, выльăхăмăр- 
чĕрлĕхĕмĕрпе ĕçмелĕх-çимелĕх парччĕ, Турă, тесе йăлăнса асăнать çакă 
хуçа, Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн те пулсан. Виççĕмĕш пайне 
ыйтса çÿрекенсене памалăх, шăнса çÿрекенсене ĕçтерсе çитермелĕх парччĕ, 
Турă, тесе асăнать çакă хуçа пур ачи-пăчипеле, кил-йышĕпе, Турă, çыр- 
лах, Турă, ан пăрахсам мĕн те пулсан; тăваттăмĕш пайне пурара вырт- 
малăх парччĕ, Турă, тесе асăнать çакă хуçа, Турă, çырлах, Турă, ан пăрах- 
сам. Перекетне, ушлăхне пар, Турă; мана сăвап сунан -  килччĕр, хаяр 
сунан -  аякне сирĕлччĕр; курайман тăшман айне ан тутар тесе асăнать 
çакă хуçа Турă Амăшĕ куркипе; çичĕ тĕслĕ выльăха çичĕ карта тытма парччĕ, 
Турă, тесе асăнать çакă хуçа, Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн те 
пулсан, Турă çырлах, Турă, ан пăрах; пĕр вĕçĕ картара пултăр, тепĕр вĕçĕ 
шыв хĕрринче пултăр тесе асăнать çакă хуçа Турă Амăшĕ куркипе, Турă, 
çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн те пулсан; чирĕнчен-чĕрĕнчен, упинчен- 
кашкăрĕнчен, мурĕнчен-халерĕнчен, Турă, сыхласам тесе асăнать çакă хуçа.

Пур кил-йыш ĕпе, ачи-пăчипе, Турă Амăш куркипе асăнать, Турă, 
çырлах, Турă, ан пăрахсам; мĕн те пулсан сутмалăх та пултăр, парнелĕх 
те, сарнелĕх те пултăр; панă çĕртен ан палăртăр, чун вырăнне чун хушма 
пар, Турă, тесе асăнать çакă хуçа, Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн 
те пулсан; Турă Амăшĕ куркипе асăнать пур кил-йышĕпе, ял-йышĕпе, 
Турă çырлах, Турă, ан пăрах; ывăлĕнчен-хĕрĕнчен савăнса пурăнма парччĕ, 
Турă, тесе асăнать çакă хуçа, Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн те 
пулсан; Турă Амăш куркипе асăнать ачи-пăчипе, ял-йышпа, кÿршĕ-ар- 
шăпа, Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн те пулсан; Турă Амăшĕ кур- 
кипе асăнать çакă хуçа, сисменнине систер, туйманнине туйтар; инкек- 
рен-синкекрен хăтарччĕ, Турă, тесе асăнать çакă хуçа Турă Амăшĕ кур- 
кипе, Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн те пулсан; çĕрĕнчен-йышĕн- 
чен савăнса пурăнма парччĕ, Турă, тесе асăнать çакă кил хуçийĕ, Турă 
Амăшĕ куркипе асăнать, Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн те пул- 
сан; вутĕнчен-кăварĕнчен сыхласам, Турă, тесе асăнать çакă кил хуçи, 
Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн те пулсан; Çĕр ашшĕ, Çĕр амăшĕ,



Сирĕн кăкăр çинче пиçнĕ тырă-пул шерпетпе асăнать, Турă Амăшĕ кур- 
кипе, Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн те пулсан; эсир те кĕлĕре 
пулăр, Хĕвел ашшĕ, Хĕвел амăш, эсир пĕçерсе панă тыр-пул шерпечĕ- 
пе, Турă Амăшĕ куркипе асăнать çакă кил хуçи ачи-пăчипе, Турă çыр- 
лах, Турă, ан пăрахсам мĕн те пулсан; пурте кĕлĕре пулăр. Çÿлти валь, 
Çĕрти валь, эсир те кĕлĕре пулăр, çапла йăлăнса Турă Амăшĕ куркипе 
асăнать çакă хуçа ачи-пăчипе, ял-йышĕпе, кÿршĕ-аршипе, пĕлĕш-тантă- 
шĕпе, Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн те пулсан.

Çул курки

743

Хăнасене каяс умĕн кил хуçипе арăмĕ ятарласа. курка тытгараççĕ. Хăнасем тир- 
пейлĕ, хаваслă, юрă-ташăпа савăнăçпа уйрăлаççĕ пулсан хуçа вĕсене пĕр пус укçа (е 
пĕр-пĕр пĕчĕк парне) хисеп тунине палăртса парать.

Х ă н а  с ă ма х ĕ :  Пĕр пусу пин сум пултăр. Сывă пул, пуян пул, ырă 
кур!

Мунча кĕллисемпе сунăмсем
Лаçпа мунча -  чăваш хуçалăхĕнчи нихçан та пушă тăман вырăнсем. Мун- 

чара кĕпе-йĕм çунă, çăвăннă, çапăннă, тасалнă, ача çуратнă, улах ларнă, ал ĕç 
тунă. Мунча мешехи -  хăйне евĕр туй-çуй. Унта пилсемпе сунăмсем, кĕлĕсем- 
пе ÿкĕтсем, шÿтсемпе такмаксем каланă. Унта йывăç-курăк сĕткенĕпе, çитмĕл 
çичĕ чечек пылĕпе, тăварлă шывсемпе, сиплĕ пылчăкпа, шарт-шарт чулпа, 
така-вăкăр тирĕпе сипленнĕ. Кашнинчех ĕçне кура сăмахне каланă. Вĕсем 
хушшинче мунча хутса янă чухне, хутса кăларсан, ăшă парсан, çăвăнма е 
çапăнма тытăннă тата мунчаран тухнă чухне калакан кĕске кĕлĕсем пур.

Мунча хутнă чухнехн

744

Ырă вут ама, вырăнна лар, мамăк тÿшек саратăп, мамăк минтер ху- 
ратăп -  вырăнтах лар, алхасса тухса ан кай. Тутлă мунча, сĕтеклĕ мунча 
пул -  пурте кĕрсе савăнччăр!

Ку сăмахсене кăмакана çутнă, хăйă хунă чух калаççĕ, малтан пĕр кĕтесе пĕр-ик 
ывăç пек кĕл пуçтарса хăвараççĕ.

745

Тавтапуç, тав, мунча! Мунча чунĕ те кантăр, пирĕн чун та кантăр, ларта- 
кан чунĕ те кантăр, хутакан чунĕ те кантăр. Мунчана -  сивви, пире -  ăшши.

Вут ашшĕпе Вут амăшĕ, вутна-кăварна чипер сыхлăр!

746

Çĕр ашшĕ, Çĕр амăшĕ! Инкекрен-синкекрен сирĕр! Çĕр ашшĕ, Çĕр 
амăшĕ! Çилĕре чарăр! Вут ашшĕ, Вут амăшĕ, в-ут ачисем! Вутăра чипер 
сыхлăр!



747

Тăхăр вунă майра килет, сакăр вунă салтак килет -  çавсене савăн- 
малăх ăшши пултăрах!

748

Турă, çырлах; Турă, пулăш. Хĕрĕх вырăс кĕрет, хĕрĕх майра кĕрет. Пыл 
пек, çу пек пултăр! Пыйтине пыйтă çитĕр, шăркине шăрка çитĕр, тара- 
канне таракан çитĕр.

Каç выртсан канлĕх пултăр; ир тăрсан пăрçа пек сиксе тăма патăр! 
Ах, ах, ах!

Мунча кĕнĕ чухнехи
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-  Мунча ăшши тутлă полтăр!
-  Кил мунчана!
-  Мунча ăшши тутлă полтăр!
Пĕри мунчара полсан тепри пырса кĕрсенех çапла калать, вара ун хыçĕнчен пы- 

ракансем те калаççĕ.
-  Мунча ăшши тутлă полтăр!
-  Эс калаш пик полтăр!

Мнлĕк пĕçернĕ чухнехи

750

Шурă хурăн туратти, эс çапса салатса кăларса яр: çилпе шăннă пул- 
сан та, юрпа шăНнă пулсан та.

Çан канне пар, чун канне пар, канлĕхне пар.

Ăшши панă чухнехи

751

Эй Турă, пилле! Мунча ăшши пыл пек тутлă пултăр, çу пек çемçе 
пултăр! Хĕрĕх хĕрарăм, аллă арçын ăшшине кĕрсе ан пĕтерейччĕр! Пый- 
тисем вилччĕр, шăркисем çурăлччăр. Каç выртма канлĕхе патăр, ир тăр- 
сан çăмăллăхне патăр!

752

Çанна-çурăма кантар, пыл пек тутлă пул, çу пек çемçе пул, çан-çурăм 
çумне çыпăç, çан-çурăма канлĕх пар!

753

Йÿççи -  тула, тутли -  шала, пыл пек тутлă, çу пек çемçе, çан-çурăма 
канăçа. Хĕрĕх хĕрарăм, аллă арçын кĕмелле, юпах тихи утланса ял тавра 
çаврăнмалла, арçынсене тăрринчен, хĕрарăмсене варринчен, хĕрсене 
хĕрринчен. Ялти ясар пĕтмесĕр мунча ăшши ан пĕттĕр.



754

Йÿççи тула, тутли шала, аллă арçынна, хĕрĕх хĕрарăма.

Шыва кĕнĕ чухнехи

755

Ш ыв ашшĕ-амăш чунĕ те кантăр, çĕр ашшĕ-амăш чунĕ те кантăр, 
мунча ашшĕ-амăш чунĕ те кантăр, пирĕн чун та çавăн пекех кантăр. Шыв- 
шур, таса марри -  аялалла, сывлăх -  çÿлелле.

756

Мунчи кĕленче, милĕкĕ пурçăн, чулĕ мерчен, ăшши шерпет пек пултăр. 
Тутли шала, йÿççи тула пултăр.

Мунчана тасатса хăварнă чухнехи

757

Мунча ырри, мунча ийи! Вĕри пулчĕ, тутлă пулчĕ, ватти-вĕтти та- 
салчĕ, çуталчĕ. Сире тав! Халь ĕнтĕ эсĕр те канăр.

Вут амăшĕ, шыв ашшĕ! Ăшши пулчĕ, пăшши пулчĕ. Ватти-вĕтти та- 
салчĕ, çуталчĕ. Сĕрĕм тавраш тивмерĕ. Халĕ ĕнтĕ эсĕр те канăр.

Мунча хуçи, мунча сыхчи! Инкек-синкеке сирĕр. Ш ăнса çÿрекене 
хĕрхенĕр, ырра кĕтекене ĕненĕр, алăка питĕрсе ан ларăр. Халĕ ĕнтĕ эсĕр 
кунта юлатăр! Мунча ăшшине упраса тăрăр!

Чир-чĕртен калакан кĕлĕсемпе сăмахсем
Халăх пурнăçĕнче чир-чĕрпе кĕрешесси кирек хăçан та пысăк вырăн йы- 

шăнса тăратъ. Тĕрлĕ çăкăр-тăварпа, им-çампа, эмелсемпе, шывлă сĕтекпе, 
çăмпа-тăмпа, шывпа-чулпа сыватнă чухне -  вĕрÿ-суру чĕлхи те каланă, 
ятарлă кĕлĕсем те пулнă.

Вăхăт иртнĕçемĕн, медицина вăйланса пынă майăн чĕлхесемпе кĕлĕсене 
ĕненесси чакса пынă. Анчах та çынна, уйрăмах ача-пăчана, ăшă сăмахпа 
лăплантарни, мĕн-мĕн тумаллине каласа ăнлантарни сывату шутнех кĕнĕ. 
Сăмах -  хăватлă эмел. Юмăçсемпе апăссем сăмах хăватне тупма пĕлнĕ.

Чир-чĕртен каламалли кĕлĕсене хăйсене ушкăнлама пулатъ. Тĕслĕхрен, 
ача-пăчана, хĕр упраçа калаканнисем; мунчара калакан кĕлĕсемпе сунăм- 
сем; ăншăрт-хаяр ÿксен каламаллисем, усал-тĕселрен упранма кирлисем тата 
ыт. те. Д.Месарош тĕнпе çыхăннă тăватă ушкăн палăртнă: усал ерни, 
тухатмăш пăсни, хаяр ÿкни, айăпа кĕрсе тупни.

Чирлĕ çынна тутлăхлă апат-çимĕç кирлĕ. Çавăнпах кĕлĕ калас умĕн хур- 
кăвакал, така, вăкăр пусса чÿклеççĕ. Выльăхăн ăш-чикĕ, юнĕ, çăвĕ, тирĕ -  
пурте сиплĕхлĕ; вĕсемпе тĕрлĕ чиртен сыватма тĕрлĕ майпа усă кураççĕ. 
Усă курнă чухне кĕлли сăмахĕсем те расна пулса пынă.

Сиплĕ йывăç-курăк сĕткенĕ, улма-çырла шерпечĕ, тăварлă-çуллă шыв- 
семпе пылчăксем, йывăç хупписем сурансене тасатма, юхан-шăтана çуса 
илме, сĕрсе хума кайнă. Вĕсемпе усă курнă чухне каланă сăмахсем кĕлĕ пе-



кех илтĕннĕ. Кĕлĕ каланă чухне унта асăннă япаласемпе усă курнă, ÿт- 
тире вылятнă (кÿп таптарни, каçрашка пĕртерни т. ыт.те).

Чир-чĕр таврашĕнче тасалăх кирлĕ. Çавăнпа кĕлĕ тунă чухне вут хунă, 
шыв лартнă, хăрăмпа, кĕлпе, кăварпа, тĕтĕмпе (вĕри сывлăшпа) усă курнă. 
Вĕсене тытнă чухне Вут, Шыв, Çĕр, Çил туррисемпе ыррисене пулăшăва чĕннĕ.

Кĕлĕсенче несĕл паттăрĕсене тĕслĕхе илсе калани те тĕл пулатъ. Ача- 
пăча кăмăлне хăпартас тесен куç умĕнчи паха тĕслĕхе аса илтернĕ, улăпла 
чăтăмлăх тупма, чирпе кĕрешме вĕрентнĕ.

Кĕлĕ сăмахĕсен çак пĕлтерĕшĕ халĕ те çухалман.

Килти чÿксем

758

Çемьере пĕри-пĕри чирлесен чÿк тунă. Чÿк вăрăмми, кĕски пулнă. Вăрăм чÿк тунă 
чухне вун икĕ чун татмалла пулнă, кĕскине тунă чухне виç чун анчах татнă. Кĕллисем 
пĕр пекех пулнă.

Малтан Турра тесе пĕр хуран пăтă панă. Турă сулу тесе силлентерсе хур пуснă. 
Сулу илен тесе силлентерсе кăвакал пуснă. Пĕр юсман илсе тухса таса сулу тесе чÿкленĕ. 
Тепĕр юсман илсе тухса таса çĕр йышĕ тесе чÿкленĕ. Вăрмарти Аслă Ырă тесе пĕр 
хуран пăтă чÿкленĕ. Вăрмарти Аслă Ырă тесе юсман панă. Аслă Ырă хаярĕ тесе юсман 
панă. Аслă Ырă инкекĕ тесе юсман панă. Аслă Ырă синкерĕ тесе юсман панă. Вăрмар- 
ти мăн çул Киремет амăшĕ тесе пĕр хуран пăтă панă. Мăн çул Киреметне юсман 
панă. Киремет хаярне, Киремет синкерне, Киремет инкекне, Киремет тилпĕрне -  
пурне те пĕрер юсман панă. Вăрмарти кĕçĕн Киремет амăш тесе пăтă панă. Мăн 
çырма варринчи Ырă тесе пăтă панă. Мăн çырма варринчи Ырă амăшĕ тесе пăтă 
панă тата пилĕкшер юсман панă. Аслă кĕллелен (кĕл илен) тесе пăтă панă. Кĕçĕн 
кĕллелен тесе юсман панă. Хĕрлĕ çыр амăшĕ тесе пăтă панă. Хĕрлĕ çыр тесе юсман 
панă. Хĕрлĕ çыр хаярĕ, инкекĕ, синкерĕ, тилпĕрĕ тесе пĕрер юсман панă. Хĕрлĕ çыр 
Киремет амăшĕ тесе пăтă панă. Хĕрлĕ çыр Киремечĕ тесе юсман панă...

759

Çĕр Турăш, Çĕр Турăш Амăшĕ, Çĕр Пÿлĕхçи, Çĕр Пÿлĕхçи Амăшĕ, 
Çĕр Ашшĕ, Çĕр Амăшĕ, Çĕр кăкри, Çĕр кăкри Амăшĕ, Çĕр йыши, Çĕр 
йыши Амăшĕ, Çĕр хаяр Амăшĕ, Çĕр хаяр, Çĕр Хăрпан Амăшĕ, Çĕр 
Хăрпан. Çĕре ÿксе пăсăлнă йĕркепе çырлах! Аминь...

Ш ыв Турри, Ш ыв Турри Амăшĕ, Ш ыв Пÿлĕхçи, Ш ыв Пÿлĕхçи 
Амăшĕ, Ш ыв Ашшĕ, Шыв Амăшĕ, Шыв Турри умĕнче çÿрекен ырă, Шыв 
çинчи кĕлĕ Амăшĕ, Ш ыв çинчи кĕлĕ, Шыв хаярĕ, Ш ыв хаяр Амăшĕ, 
шыва кайса хăранă йĕркепе çырлах. Путан шыва путнă пулсан та, çыр- 
лах...

Куç чирĕнчен

760

Сĕтеле урай варрине лартаççĕ те çине чашăкпа юсман лартаççĕ. Суккăр мучи су- 
лахай хулĕ хушшине çĕлĕк хĕстерсе алăк патнелле пырса тăчĕ те аслă киреметрен 
чÿклеме тапратрĕ:

Эй, Аслă Кĕлĕ, çырлах! Сана килĕшпе пуççапатпăр, Сана витĕнетпĕр. 
Эпир айван ывăл-хĕрĕ ним те пĕлместпĕр, тен, Сана çиллентернĕ пуль. 
Сан умăнта ятлаçнă пуль кунĕн-çĕрĕн, выльăх-чĕрлĕхĕпе сан уру айĕнче



çÿретпĕр, çырлах! Эпир айван ывăлĕ-хĕрĕ юмăç-курмăш каларăшпе Сана 
чÿклетпĕр. Тетен çын сумах турĕ пуль, çын сумах-юмах хыççăн ан кай. 
Эпир хамăрăн вăй çиттĕрĕшне тăватпăр. Пирĕн усал тăвас тăшмана 
ĕмĕтленнĕ ĕмĕтне ан çитер, шухăшланă шухăшне ан çитер. Усал тăвас 
текен çыннăн ăш не-чиккине хăр пар. Пире ĕмĕтленнĕ ĕмĕте çитер, шу- 
хăшланă шухăша çитерсе пыр. Пире вутран-кăвартан, шывран-шуртан, 
вăрăран-хурахран, кайăкран-хуçаран çăлса тăр, çырлах! Сана килĕшпе, 
ачам-пăчампа, тăват тĕпренчĕк татăкпа пуççапатăп, вĕсене чипер, тĕрĕс- 
тĕкел усра. Ĕçленĕ ĕçе малалла ярса пыр. Пире чиртен-чĕртен хăтарса тăр. 
Çула-йĕре кайсан чипер çÿресе килме пар, утнă утăм малалла кайса пытăр, 
тăнă çĕрте тĕме пултăр. Калаçнă сăмах вырăнлă пултăр. Сана çам çатса 
çам илетпĕр тет. Аслă Кĕлĕ амăшĕ, çырлах!

Сана тата виçлĕ выльăх-чĕрлĕхшĕн пуççапатпăр. Вĕсене тĕрĕс-тĕкел усра. 
Ĕрчетсе йышлантар. Пĕр вĕçĕ вакра, пĕр вĕçĕ картара пултăр. Тĕкĕнчен- 
çÿçĕнчен, шăкĕнчен-пăхĕнчен савăнтар, çырлах!

Сана тата çичлĕ тырă-пулăшăн пуççапатпăр. Кучĕ хăмăш пек, тăрри 
пăрçа пек пултăр. Акнă чухне ултă сÿрепеле сÿрелеме пар, пилĕк тиха 
хыççăн выляса пытăр. Пура тулли тăтăр, илнĕ çĕрте ан иксĕлтĕр, панă 
çĕрте ан палăртăр. Пĕр пĕрчĕ вырăнне пин пĕрчĕ хутшăнтăр, аминь, çыр- 
лах! Кама тивмен, ху валеçсе пар. Эпир пĕлместпĕр, ачăна-пăчăна чар, 
тĕрĕс-тĕкел усра. Çырлах, аминь, çырлах!

Хăлха ыратнинчен

761

Камăн та пулин хăлхи ыратсан Турă ăна айăпа кĕнĕшĕн хăлхаран туртнă пуЛать. 
Çавна çырлахтарас тесе пăтă-хăпартупа чÿкленĕ, Турăран каçару ыйтса кĕлленĕ. Чирлĕ 
çын мĕнле вăй-хăват умĕнче айăпа кĕнĕ, çавăнтан (кунта: Киреметрен, Мăн килĕ- 
рен) каçару ыйтнă.

Çырлах, аминь, Турă. Çырлах, каçар. Айăпа кĕтĕм, айăплă пултăм. 
Айван, пĕлмерĕм. Çырлах.

Усал вăрăннăран

762

Турра, Турă Амăшне, Пÿлĕхçе, Пÿлĕхçĕ Амăшне, Турă умĕнче çÿрекен 
ырра! Турă, Турă Амăшĕ, Пÿлĕхçĕ, Пÿлĕхçĕ амăшĕ! Турă умĕнче çÿрекен 
ырă! Ырлăх пар, сывлăх пар, усала-тĕселе пиртен сир, ытла чĕлхерен, вут- 
кăвартан, вăрăран-хурахран сыхла! Ырлăх пар, сывлăх пар, каç выртма 
канлĕх пар, ир тăма çăмăллăх пар. Хуш курса хапăл ил, аминь, çырлах!

Мăн Турă, Мăн Турă Амăшĕ, Мăн Пÿлĕхçĕ, Мăн Пÿлĕхçĕ амăшĕ, Мăн 
Турă умĕнче çÿрекен мăн ырă! Мăн сăмах каланă йĕркепе çырлах, хамăр 
мăн сăмах калаçнă пулсан та, атте-анне калаçнă пулсан та -  çырлах!

Чун çуратан Турă, чун çуратан Турă Амăщĕ, чун çуратан Пÿлĕхçĕ, 
чун çуратан Турă умĕнче çÿрекен ырă чун çуратан пÿ ÿстернĕ йĕркепе 
çырлах. Çуратманнине çуратса пар, ÿсменнине ÿстерсе пар!

Чун пÿрен Турă, чун пÿрен Турă Амăшĕ, чун пÿрен Пÿлĕхçĕ, чун пÿрен 
Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, чун пÿрен Турă умĕнче çÿрекен ырă, чун çуратса пÿ 
ÿстернĕ йĕркепе çырлах. Пÿрменнине пÿрсе пар, пÿрнине çуратса пар.



Адам Турă, Дцам Турă Амăшĕ, Адам Пÿлĕхçĕ, Адам Пÿлĕхçĕ Амăшĕ, Адам 
тăваççи, Адам тăваççи амăшĕ, туманнине туса пар, тунине ÿстерсе пар.

Адам упраççи Амăшĕ, Адам упраççи, Чун сыхчи Амăшĕ, Чун сыхчи, 
Чун упран ырă амăшĕ, Чун упран ырă...

Турă Тала амăшĕ, Турă Тала, Турă хаяр амăшĕ, Турă хаяр, вăрçăллă 
хаяр амăшĕ, вăрçăллă хаяр, вăрçса пынă йĕркепе çырлах!..

Ю лавçă амăшĕ, Юлавçă, Тупавçă амăшĕ, Тупавçă, юла юпса, тупа 
туса калаçнă йĕркепе çырлах!

Пихампар амăшĕ, Пихампар...
Хăрпан амăшĕ, Хăрпан! Ан хăрт, ан типĕт, ан тилмĕрт!

763

Аминь, Турамăш! Усала-тĕселе ан яр. Килĕшпе, ача-пăчапа, çурт-йĕрпе 
сыхла. Пÿлĕхçĕ, усала-тĕселе ан яр. Килĕшпе, ача-пăчапа, çурт-йĕрпе сых- 
ла. Таса Турă, Эс те усала-тĕселе ан яр, килĕшпе, ача-пăчапа, çурт-йĕрпе 
сыхла. Турамăш, виç тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхшĕн усалтан-тĕселтен сыхла. Çинĕ 
çимепе çÿренĕ карташĕнче, пуснă урапа усал-тĕселе сир. Пÿлĕхçĕ, виç 
тĕслĕ вьшьăх-чĕрлĕхшĕн усалтан-тĕселтен сыхла. Çинĕ çимепе çÿренĕ кар- 
ташĕнче, пуснă урапа усал-тĕселе сир. Таса Турă, виç тĕслĕ выльăх- 
чĕрлĕхшĕн усалтан-тĕселтен сыхла. Çинĕ çимепе çÿренĕ карташĕнче, пуснă 
урапа усал-тĕселе сир. Турамăш, çичĕ тĕслĕ тырă-пулăшăн усалтан-тĕсел- 
тен сыхла. Çинĕ çимепе çÿренĕ карташĕнче, пуснă урапа усал-тĕселе 
сир. Пÿлĕхçĕ, çичĕ тĕслĕ тырă-пулăшăн усалтан-тĕселтен сыхла. Çинĕ 
çимепе çÿренĕ карташĕнче, пуснă урапа усал-тĕселе сир. Таса Турă, çичĕ 
тĕслĕ тырă-пулăшăн усалтан-тĕселтен сыхла. Ху панине сыхла, упра, усал- 
тĕселе, курайман тăшмана сир, аминь.

Бырăнпа выртакана каланн

764

Сывă мар çыннăн пуç вĕçĕ патне чашкăпа çăкăр, тăвар хураççĕ. Тепĕр чашкăпа 
шыв лартаççĕ. Чирлĕ çынна мĕн килĕшет, çавна хурса параççĕ. Вара чир лăпалать 
теççĕ. Кирек мĕнле чир те çын юнне, ÿтне-тирне çиет теççĕ. Çавăнпа çын сывă мар 
выртнă чух начарланать теççĕ. Лартнă чухне калаççĕ:

Пуç вĕçне ĕçмелли-çимелли лартатăп. Ĕçсе-çисе кайăр. Пуç вĕçĕнчен 
иртен-çÿрен пулĕ. Усал ан тăвăр, катăк-пăсăк ан тăвăр.

765
Чÿклекен çынни кĕрĕк тăхăнса, çĕлĕкне хул хушшине хĕстерсе, алăк патнелле 

тăрса ак çапла кĕлтăвать:

Ырă Турă, ырă Турă Амăшĕ, Пÿлĕхçи, Пÿлĕхçи Амăшĕ, Хăрпан, 
Хăрпан амăшĕ, Хăт, Хăт амăшĕ, Юсав, Юсав амăшĕ, ырă Уйăх-Хĕвел, 
Юман йывăç, çĕршыв, Киремет, Киремет Амăшĕ -  пурте çырлахăр! Вут- 
кăвартан, шывран, вăрă-хурахран, кайăк-хуçаран. Уйра тыррăн кучĕ хăмăш 
пек, тырри пăрçа пек пултăр. Пур ача-пăчампа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе 
пуççапса витĕнетпĕр, çырлахăр!.. Вылăри Киремет, Анат-тури Киремет, 
Енеçĕм пĕтнĕ Киремет, Сурăм Киремечĕ, Сире пăтă пĕçерсе чÿклетпĕр, 
çырлахăрах! Пурте килĕр ĕçме-çиме.



Пăтă антарнă чашăка ик аллипе тытать те пуçне алăк патнелле сулать. Унтан пĕр 
кашăк пăттине хыпать, тата тепĕр çăвар пашалу çиет те юлашкине тепĕр чашăк çине 
пушатать. Тепри ăна татах пăтă антарса парать. Çапла вара миçе пашалу тунă, çавăн 
чухлĕ киреметсене чÿклеççĕ. Чÿклесе пĕтерсен: «Эпир айван ывăл-хĕрсем, кунтан ытла 
кĕлтума пĕлместпĕр», -  теççĕ.

Шăмă сиксен калани

766

Хăмăш та ÿсет сыпăклă, кĕпçе те ÿсет сыпăклă, кăйкăр курăкĕ те ÿсет 
сыпăклă, пирĕн ырă çынни те сыпăклă, çитмĕл те çичĕ сыпăклă. Пирĕн те 
ырă çыннин çитмĕл те çичĕ сыпăкбнчен пĕр сыпăкĕ вырăнĕнчен сикнĕ. Ырă 
çыннăн ура сыппи сикмен -  хăмăш сыппи сикнĕ. Ырă çыннăн ура сыппи 
сикмен -  кĕпçе сыппи сикнĕ. Ырă çыннăн ура сыппи сикмен -  кăйкăр 
курăкĕн сыппи сикнĕ. Хăмăш сыппи сыпăнса -  шыва сулхăнне патăр.

Пилешпе сиплени

767

Чăвашсем пилеш йывăçран усал хăрать теççĕ. Пилеше вĕсем темрен те мала ху- 
раççĕ-и, тен. Тырра вупăр ан çитĕр тесе ăна кĕлете тырă пури çине кÿртсе хураççĕ. 
Çамрăк пăрусем чирлесен вĕсен мăйĕсене пилеш шăрçасем çака-çака яраççĕ. Хăш- 
хăш чухне, пĕрне-пĕрне сивĕ чир ерсен, вăрмана каяççĕ те чĕрĕ пилеше варринчен 
çурса витĕр тухаççĕ. Тухнă чухне ак çапла калаççĕ:

Пилеш йывăç, çак сивĕ чире манран уйăр. Хăçан та хăçан çав сивĕ чир 
сан витĕр тухĕ, çавăн чухне тин мана ертĕр. Тата хăçан та хăçан çав сивĕ чир 
çунса выртакан кăвара ерĕ, хăçан та хăçан шыв тĕпĕнче выртакан кăвар 
пек таса арман чулне тытса силлĕ, çавăн чухне тин мана тытса силлетĕр.

768

Шăл хытă сурнипе аптранă пирки калать: шăла хаяр куç ÿкрĕ е çав виле тытрĕ 
пулĕ тесе, чĕлхе вĕртсе пăхать, вилнине çăмартапа, апатпа хывса асăнать, çавах пичĕ- 
куçĕ пушшех шыçса кайса хĕн курать. Тепри калать: «Ара сан шăлу пилеш çинĕрен 
сурать пулĕ, ăна асăнса çурта лартас пулать», -  тет. Шăл суракан çын çурта илет те 
пилеш йывăçĕ патне кайса акă çапла калать:

Акă ĕнтĕ сана, пилеш йăвăçĕ, çурта лартса пуççапатăп. Сан çимĕçне 
пĕлмесĕр çирĕм. Ман шăл çавăншăн сурса ыратать. Малашне ĕнтĕ сан 
çимĕçне шăл айне хумăп. Акă сана çурта лартса пуççапатăп, урăх малал- 
ла ман шăла ан сурт.

Киреметсенче чÿклени

769

Чăвашсем килте пĕр-пĕр çын чирлесен юмăç патне каяççĕ те, вăл вĕсене мĕн те 
пулин каласа ярать. Ыр сăмах каласан вара часрах тума хатĕрленеççĕ. Хăш Киремете 
юмăç калать, çавна чÿклеççĕ: пăтăпа-и, хур-кăвакалпа-и. Пăтă-юсманпа ак çапла тăваççĕ: 
пилĕк тирĕклĕх юсман тăваççĕ те унтан пăтă пĕçереççĕ, пиçсен вара кайса хăш ырă- 
сем каланине чÿклеççĕ. Пырсан пăтти-юсманне лартать те асăнать:



Эй, пĕсмĕлле, тав тăватăп, пуççапатăп, çырлах, мана хăвăн асапна ан 
пар! Хамăр айванлăха пуççапса каçарттарма килтĕм, çырлах, ан пăрах. 
Çак сан таврашăнта ытлашши сăмах калаçнă пулин те, вылянă-кулнă 
пулин те, çырлах. Тунă кĕллĕме хапăл ил. Эпĕ хуранлă пăттăмпа, тирĕк 
ю сманăмпа асăнатăп, витĕнетĕп, хапăл ил. Эпĕ хам айванлăхăмпа 
йăнăшрăм, çырлах. Тунă чÿкĕм-кĕлĕм вырăнлă пултăр.

Виç хут ÿксе пуççапать те тата миçе пус та пулин укçа хурать.

770
Эй, çырлах, Шÿнер* мон султтан**, сана парса поççапатăп. Çырлах, 

хаман ту. Çуллă потопа, тохăр йосманпала, тохăр çортапала, тохăр орха- 
махпала, тохăр мамалепеле сана парса поççапатăп, çырлах.

771
Çырлах, каçар, çÿренĕ çулпа айăп пулчĕ-и, ĕçленĕ ĕçре айăп пулчĕ-и, 

ача-пăчапа, çемьепе тăрса калаçрăмăр-и айăп туса, çырлах, çырлах, çырлах.
Кĕсен тухсан калани.

Пĕсмĕлле, аминь, Турă. Ырăсен айăпне вĕретĕп. Ăшне вĕçтерсе тăрать-и, 
ÿчĕ-тирĕ вĕчĕлтеттерсе тăрать-и, пĕсмĕлле, аминь, Турă. Сантан та се- 
хет, этемрен те сиплĕх, аминь.

Мальăм хуçана пуççапни

772
Киремет тарсан, унăн юлташĕ Мальăм хуçа юлнă. Мальăм хуçа вăхăтлăха питĕ 

чапа тухнă. Вăл чирлисене сыватнă. Выльăхсене астуса тăнă, ачисене сыввăн усранă, 
анчах пурне те мар. Кам ăна çырлахтарман, унăнне вĕлерсе пĕтернĕ. Кам çырлах- 
тарнă, унăнне чиртен çăлнă.

Киреметпе Мальăм хуçана тархасламаллисем çаксем пулнă: этем чирлесен, чуста- 
ран пурне те пĕчик этем кĕлетки туса пĕçернĕ. Çавна чăрăш кутне илсе кайнă та 
Мальăма тархасланă.

Манăн этеме сыват. Сана сăмахпа е ĕçпе кÿрентернĕ пулсан, сана этем 
вырăнне этем*** парăттăм. Çырлах, сыват ман этеме!

773
Çырлах, çырлах, çырлах! Мăн киремет, çырлах! Мĕнпе пăсрĕç, унпа 

çырлах! Сурпанпа пăсрĕç-и, çĕрĕк çăпатапа пăсрĕç-и, кĕпепе пăсрĕç-и, 
çÿçпе пăсрĕç-и, ут çилхипе пăсрĕç-и, çырлах!

Выльăх-чĕрлĕх тÿрлеттер! Çакăнпа тÿрлететĕп; тÿрленсе кай.
Çак ăста килнĕ çакăнта вил тÿрлетме çич тинĕс урлă, хăйăртан кĕпер 

туса, пăхăртан, ылтăнран, йăсран.
Те малтан каласси кая пулать, те кайран каласси мала пулать, пирĕн 

алăра кĕнеке çук; виç сăмахран хапăл ил. Чÿк, çырлах! Эпĕ астивиччен 
эсĕ астив!

* Киремет пурăнакан вырăн.
** Аслă Киреметĕн хисеплĕ ячĕ.

*** Кунта: чустаран тунă пÿрне пек пĕчĕк пукане.



Лăп-лап çаклансан

774

Хăш чух пуç ыратсан лăп-лап çакланнă теççĕ, вара унтан ак çапла хăтăлма тăрăшаççĕ. 
Вара илеççĕ пуçламан пир, ăна касса илеççĕ пĕр шит сарлакăшĕ. Унтан пукане кĕпи 
пекки çĕлеççĕ, пукане тăваççĕ, пĕтĕмпех тăхăнтараççĕ. Ю лашки пирне касса вакласа: 
«Парне ку», -  тесе хураççĕ. Унпа пĕрле пĕчĕк икерчĕсем хатĕрлеççĕ. Вара çаксене 
пĕтĕмпех илеççĕ те пĕр ванчăк чашăк çине хурса вăрмана пĕр-пĕр шĕшкĕ кутне кайса 
лартаççĕ, парне текеннине шĕшкĕ тураттинчен çакса яраççĕ. Вара çавăн пек çулла, 
çуркунне те вăрмансенче хăш-хăш шĕшкĕ кучĕсенче чашăксемпе пуканесем лараççĕ, 
парнийĕсем çакăнса каркаланса тăраççĕ. Хăйсем ăна тем те каласа малкаса лартаççĕ. 
Пурне те пĕлместĕп, анчах хăшне пĕлетĕп:

Пирĕншĕн ырă пулмарĕ, ман хĕре илес терĕн-и? Акă, ме, пурçăн 
кĕпесемпе хĕр парне пек парап. Ман хĕртен ирттерет.

Йĕрĕхе чÿклени

775

Çырлах, йĕрĕх. Сана нимĕрпе асăнатпăр, усал ан ту. Нимĕрне çуллă 
туса асăнатпăр. Çырлах, йĕрĕх, ача-пăча çине кĕсен-çăпан ан яр. Акă 
сана пурçăнпа илемлетнĕ парне паратпăр, сурпан çакки паратпăр. Акă 
çав хурама хăвăлне пырса çакса яратăп, ху юратса хăвах ил, çырлах. Те- 
кех кĕсен-çăпан ан кăлар.

776

Йĕрĕх акай, çырлах, хаман ту. Эп сана нимĕр паратăп, йăва та па- 
ратăп, окçа та çакатăп, çырлах. Çырлах, йĕрĕх, чÿклетĕп, çырлах.

Йĕрĕхе каçарттарни

777

Эй, пĕсмĕлле, Турă, çырлах мана! Çак юхан-шăтана тасат. Кĕрхи- 
çурхи шывпа тасамарлăхсем тухса кайнă пек, ман çинчи юхан-шăтан- 
сем те тасалччăр! Çырлахупа тасалăх пĕрлешÿллĕ пулччăр! Çырлахах 
мана эсĕ те, йĕрĕх! Хăвăн ырă кăмăлна ман çине çавăрсам. Çак хурама 
кутне пĕлмесĕр сыснăш ăн мана ан айăплах. М алашне ĕнтĕ эпĕ те, ман 
ачан ачисем те тата вĕсенчен пулас ăру та çак хураман, унăн вăррин- 
чен шăтса ÿснĕ хурамасен кутне те урăх сысса варласа мăшкăл тумĕç. 
Хамăр вăй çитнĕ таран çулталăкра пĕрре те пулсан çак хурама кутне 
сана, йĕрĕх, парне кÿрĕç. Çырлахсам, йĕрĕх. М анăн кĕллĕм сиплĕхлĕ 
пултăр.

Ийене калани

778

Ийе, ан çулăх, каçар! Ай, эпĕ унăн амăшне хăваласа ярăп. Ай, эпĕ 
унăн ашшĕне хăваласа ярăп, ай, эпĕ унăн ачине хăваласа ярăп -  эпĕ 
усал-тĕселе хăваласа яратăп!



Ăншăрт вĕçтерни

779

Чирлĕ çын çан-çурăмĕ ыратсан вĕри тăвар, кăмрăк, кĕрпе çыхса тытаççĕ, кайран 
çав усă курнă «эмелсене» пĕчĕк тутăрпа пĕрле çыхса тула тухса çилпе вĕçтерсе яраççĕ.

Талăрса-тилĕрсе вăрăннă пулсан та, камăн ăншăрт ÿкнĕ пулсан та, 
тарласа-шăнса тытнă пулсан та — чир-чĕре кунтан илсе кайăр!

Сив чиртен сыватни

780

Хăмли хăпартса кайтăр, пăрçи кустарса кайтăр. Хăшти шыв тытнă пуль, 
çакăнпа çырлах, хĕн-асап ан пар!

Шатрапа чирлесен

781

Ш атрапа выртнă чухне çын çине сивĕ куç ÿкет тет. Куç ÿксен тухнă шатра ăша 
каять тет. Çавăнпа вара шатра кăшт çухала пуçласанах ăна тĕтĕреççĕ, куç чĕлхи вĕрте- 
реççĕ... Юмăç çапла турĕ. Ана анне пĕремĕк пачĕ те вăл çав пĕремĕк çине ак çапла 
каласа вĕрме тапратрĕ:

Çырлах, Турă, тьфу! Турăран ырлăх пултăр, этемрен сиплĕх пултăр, 
тьфу! Атăл урлă, тинĕс урлă шур сухаллă старик утти килнĕ тет çак Çум- 
ка çинчен куç ÿкнисене кăларма, тьфу! Акă кунта ылтăн çÿçлĕ, кĕмĕл 
шăллă, пурçăн сухаллă старик пур. Пурçăн çÿçлĕ, кĕмĕл шăллă карчăк 
тăрать, тьфу. Çак Çумка çинчен куç ÿкни тухса кайтăр. Ирхи хаяр куç 
ÿкри, çĕрлехи хаяр куç ÿкри, кăнтăрла хĕвел çутипе çÿрекен хаяр куç 
ÿкри тен, тьфу, пурте тухса кайтăр. Симĕс куç ÿкри, хура куç ÿкри, 
кăвак куç ÿкри, хăмăр куç ÿкри, шурă куç ÿкри тен, тухса кайăр. Арçын 
куç ÿкри, хĕрарăм куç ÿкри, ача-пăча куç ÿкри, пурте çак ача çинчен 
тухса кайăр, тьфу! Чăваш куç ÿкри, вырăс куç ÿкри, тутар куç ÿкри, 
çармăс куç ÿкри, тьфу, пурте тухса кайтăр çак ача çинчен. Пуп тавраш 
куçĕ ÿкри тен, тухса кайтăр эппин. Çитмĕл те çичĕ тĕслĕ куç пур, çитмĕл 
те çичĕ çĕрелле тухса кайччăр. Тата хăçан та хăçан какăр чул çине куç 
ÿкĕ, çавăн чухне тин çак ача çине сивĕ куç ÿктĕр. Хăçан та хăçан лаша 
пуçĕ шăмми çине, кашкăрпа упа ачи-пăчи çине сивĕ куç ÿкĕ, çавăн чух- 
не тин çак ача çине куç ÿктĕр. Эсир те эппин, шатра ашшĕ, ман çине ан 
çилленĕр тетĕп, эпĕ сире кÿренмелли сăмахсем каларăм пулĕ.

Вилнисем тытнă тесен

782

Пил ту! Каçар! Сантан пулсассăн, хĕнне-асапне ан пар! Арçын сăмах 
тунă пулсан та, арăм сăмах тунă пулсан та, чиксе килсен сăмах тунă 
пулсан та, çурта айĕнче сăмах тунă пулсан та, хĕрĕхĕшĕнче сăмах тунă 
пулсан та, çиччĕмĕшĕнче сăмах тунă пулсан та, эрне каçĕнче сăмах тунă 
пулсан та, пумилккинче сăмах тунă пулсан та, сăвап çурти çутнă чухне 
сăмах тунă пулсан та каçар! Пил ту! Кам сăмах тунине пĕлместĕп, каçар!



783
Вилнисем тытнă пулĕ тесен çăва çине кайса йăлăнса сăхсăхса аслашшĕ-асламăшĕ- 

сенчен: «Тÿрлет ачана, чĕрт», -  тесе ыйтаççĕ. Вăт ăна ак çапла тăваççĕ. Вилĕ юпи 
çине тайăлса лараççĕ те:

Ах, асатте, асанне! Эсир те пулин ан тивĕр ман ача-пăчама. Каçарăр, 
тетĕп, сире час асăнтараймарăмăр пулĕ. Çилленетĕр-и, тен, каçарăр халĕ. 
Çийĕр, ĕçĕр, çакна парам, анчах ан тивĕр ман ачама. Ах, чĕртĕр тар- 
хасшăн.

Тем тĕрлĕ каласа сăхсăхса апатсем параççĕ.

Шыврине чÿклени

784

Чăвашсем чирлесен-тусан шыв шуйттанĕ тытрĕ тесе час-часах шыврине чÿклеççĕ. 
Ш ыврине пăтăпа чÿклемеççĕ, вăл çемçе çимене юратать тет, çавăнпа ăна мимĕрпе 
чÿклеççĕ. Мимĕр пĕçерсен чустаран шуйттан кĕлетки туса хураççĕ те хуранĕпех вак 
кутне илсе кайса ак çапла чÿклеççĕ:

Эй, пĕсмĕлле, çырлах, асăнатпăр, витĕнетпĕр. Çак картлă-картлă па- 
шалува паратпăр. Эсĕ курайман кукăр-макăр хурăн вуттипе пĕçернĕ ми- 
мĕре паратпăр. Усалли шыв тĕпĕнче вырттăр, ырлăхĕ çак пирĕн чирлĕ 
çынна çиттĕр.

Мимĕре, пашалăва, чустаран тунă шуйттана шыва ярать те тÿрех киле чупса таврă- 
нать. Киле таврăнсан хĕрт-сурта та мимĕр параççĕ...

785
Ш ыври вилĕ-мĕн тытнă пулсан çăкăр татăкĕ çине вĕтĕ тăвар сапса шыва хывса 

хăвараççĕ:
Чăваш вилли пулсан, мăкшă вилли пулсан, тутар вилли пулсан е вырăс 

вилли тытнă пулсан пил тăвăр!

Шыв вутăшне

786

Ш ыв вутăш, çырлах мана! Хĕн-асап ан пар.

787

Сивĕ шывран хăранипе тытать теççĕ. Çемьерен кам та пулин сивĕ тытнипе аптă- 
расан шыва кĕрпе-çăнăх яраççĕ. Кĕрпе-çăнăхпа пĕрле хăмла, пăрçа, кăмрăк хутăшта- 
раççĕ. Ш ыва (çырмана) янă чух çапла калаççĕ:

Ш ыв ашшĕ, Ш ыв амăшĕ, ăçта хăранине пĕлместĕп. Хăвăрăнне хăвăр 
тупăр. Сире кĕрпе-çăнăх яратăп. Хăмла вĕçсе çиттĕр, пăрçи кусса çиттĕр.

788
Ш ыв тытсан ÿслĕк ерет тата чикен чикекен пулать. Вара каçпа шыв ĕçнĕ çĕре 

каять те шыва çăмарта ярать. Тата çăкăр сăмси, пĕр виçĕ шăл тăвар ярать: «Эй, ырă 
Вутăш, ан айăпла мана, пĕлмен çынна». -  тет. Вара çапла ярать те киле таврăнать.



789
Пĕсмĕлле, аминь, Турă, Ш ыв хăр амăш, Шыв хăр ашшĕ, усала сир. 

Çÿренĕ çулпа тиврĕ пулĕ, хăр ашшĕ, хăр амăшĕ, усала ерсе çÿрекен пулĕ, 
пĕсмĕлле, аминь, Турă, сир. Шыв хăр инкекĕ, Ш ыв синкерĕ-инкекĕ, 
Ш ыв вупкăнĕ, Ш ыв эсрелли, пĕсмĕлле, аминь, Турă, сыхла, сир! Сех- 
ри хăпрĕ пулĕ, хăранă пулĕ, пĕсмĕлле, аминь, Турă, тархасшăн, сир! Се- 
хет меслет çавăр, аминь!

Ш ыври сывлăшсене чÿкленĕ чухне каланă.

790

Эй, ырă Ш ыв, Сернепие каçар. Ак сана пÿ вырăнне пÿ паратăи, сăн 
вырăнне сăн паратăп, шăмă-шакă вырăнне шăмă-шакă паратăп -  хĕн ан 
пар.

Ют турăшран калани

791

Эсир мана килнĕшĕн ан çилленĕр, мана сирĕн Турă тытнă. Юмăç 
каларĕ кĕлтума!

Эй, пĕсмĕлле! Ют Турă, çырлах та каçар! Санăн мана тытма ĕç çук, 
манăн хамăн Турă пур: эсĕ мана ан тыт! Çырлах, Аша, каçар!

Ача-пăчапа çыхăннă кĕлĕсемпе сăмахсем
Ача-пăчапа çыхăннă кĕлĕ нумай. Вĕсене ачасем хăйсем, ашшĕ-амăшĕ, 

юмăçă-апăс тата ыттисем калаççĕ. Кĕлĕ каланă чухне яланах им-çампа, 
эмелпе, тĕрлĕ ăрăмлă япаласемпе сиплеççĕ.

Шыв тытасран упранни

792

Эпĕ ĕçместĕп, ват вырăспа ват майра ĕçет. Тăрансан тав тăвать; «Эп 
ĕçмерĕм ку шыва, ват вырăспа ват майра ĕçрĕç».

Унтан курăк татса виçĕ хут шыва пăрахать. Аллинче çăкăр пулсан çăкăр тĕпретсе 
пăрахать:

Каçар мана, ан тив! Пехилеттерсе каятăп.

793

Ача-пăча сасартăк вут пек вĕриленсе е пăр пек сивĕнсе кайсан, пуçĕ ыратма пуç- 
ласан ăна вырăн çине вырттарса лайăх витеççĕ, тар кăларакан ĕçме-çиме параççĕ, 
уçăлтаракан им-çам сĕреççĕ.

Усал-тĕселе аякка сирĕр, чĕнмен-тумана кăларса ярăр! Пире пăхса тăра- 
кан пÿлĕхçĕсем, пире упраса тăракан пирĕштисем! Эсир пирĕн ача çулĕнче 
ырă кукамай пулса пире пулăшăр!



794

Ача чирлесен чÿк тунă. Чÿкне килтех тунă. Карчăка чĕнсе килнĕ, вăл вĕрнĕ, сурнă. 
Юсманне те пĕçеретчĕç чÿк тунă чух. Юсманне çаврака çавăрса пĕçернĕ те çупа пуçса 
çинĕ. Çиес умĕн кĕлтунă: «Турă-пулăх, сыват ачана, сыват. Çырлах!» Ю сманне ачине 
те çитернĕ.

Ачана нишлени

795

Тата ача типшĕм пулсан, ăна нишлеççĕ. Ăна юмăç карчăк нишлет, анчах çăкăр 
хывнă кун кирлĕ. Юмăç карчăк патне илсе пыраççĕ те, кăмакана çăкăр хывсан юмăç 
карчăк ачана илсе çăкăр кĕреçи çине хурать те кăмакана хирĕç виççĕччен çĕклет. Çак 
кăмакара çăкăр епле хăпарса пиçет, ача та çапла хăпартăр тесе. Унтан тата ниш 
курăкне вĕретсе ун шывĕпе ачанăн çан-çурăмне ухать (çав ниш  курăкне вырăсла 
ландыш теççĕ).

Унтан кайран, ăнсăртран ача ÿтленсен, çапла нишлеттертĕмĕр те ачана тин ÿт 
кĕчĕ теççĕ.

Тăвар шывĕ яни

796

Ача-пăча ăçта та пулин ÿксе суранлансан ача ан чирлетĕр тесе çĕçĕ тăрăх тăвар 
шывĕ яраççĕ. Ача çинчен кĕпине хывса илеççĕ, кĕпе çухи витĕр çĕçĕ тытаççĕ те сура- 
на тасатаççĕ, унтан çĕре çĕçĕ вĕçĕпе виçĕ хутчен чышса çапла калаççĕ: «Çĕр ашшĕ, 
Çĕр амăшĕ, Çĕр ачи, ан вырхан*, ан сăран**», -  теççĕ. Унтан çĕçĕ тăрăх каллех 
тăварлă шыв яраççĕ.

797

Аллине 7—8 пĕрчĕ çăкăр, кăшт тăвар чĕпĕтсе илсе сылтăм алла çĕçĕ тытса тăрать. 
М алтан çăкăр пĕрчисене пăрахса çапла калать: «Çĕр çинчи ырă, çĕр çинчи усал, 
çĕр çинчи алпас». Çĕççине çивĕччипеле çĕре чак тăрăнтарса çапла калать: «Ырă 
Çĕр амăшĕ, Çĕр ашшĕ, каçар Тутимĕре (ячĕ)». Унтан тăвар ш ывне çĕçĕ тăрăх ярса 
çапла калать: «Ырă тăвар, эсĕ шыраса тупса пар çак Тутимĕре ăçта ÿксе пăсăлнă 
пулсан та».

^Олашкинчен çĕççе тăвар шывĕ çине чиксе кăларса, çĕре хĕреслесе пăрахать: «Ка- 
çар, каçар, каçар!» -  тесе çĕре виçĕ хут пуççапмалла.

Чирлĕ ача усалне тăкни

798

Им пултăр, ирĕлтĕр, сим пултăр, сирĕлтĕр, ырă сехет тĕлне пултăр. Пĕччен 
çывăрса хăранă пулсан та, макăрса хăранă пулсан та, ÿсĕртен хăранă пулсан 
та, чÿречерен шаккаса хăранă пулсан та, çул çинче, çул юппинче хăранă 
пулсан та, ĕçре, шыв хĕрринче хăранă пулсан та, шăрса хăранă пулсан та, 
манка шăнкарса хăранă пулсан та, шуса ÿксе, шывне ĕçсе, шыва кĕрсе 
çулăхнă пулсан та, шыв иййи, шыв алпасĕ, ху усална хăвна ил, хăй ырри-

* Ан çиллен.
** Ан çыпçăн, ан чирлеттер.



не хăйне пар. Мунча кĕме кайсан хăранă пулсан та, чÿречерен шаккаса 
хăранă пулсан та, каçар айвана, каçар айвана. Эй, пĕсмĕлле! Аминь!

Çăнăх, тăвар, чей, сахăр, шăрпăк, укçа, кăмрăк, çăкăр тĕпретсе пирвай тула пăрах- 
малла, шывран хăранă пулсан -  шыва; мунчара хăранă пулсан -  мунчана пăрах. Пăрах- 
сан -  виççĕ сурмалла.

799

Усал аслашшĕ, усал асламăшĕ, усал ывăлĕ, усал кпнĕ, усал хĕрĕ, 
усал кĕрÿшĕ, кунта тăма вырăн çук. Ачи-пăчипе, тĕпĕ-йăхĕпе тухса кайăр. 
Хура вăрман хыçне хура ям алтнă, хура кушма сарнă, яшка-çăкăр хатĕр- 
ленĕ. Çавăнта çитсе илсе кай ачу-пăчуна (шывпа çăкăр тĕпренчĕкĕ илсе, 
пуç тавра çавăрмалла, тăвар ямалла, çип илсе тула тухмалла. Çипне çул 
çине тăсса хумалла кăнтăртан çÿрçĕрелле). Ак сире валли çул, çав çулпа 
кайăр. (Сурмалла та кĕмелле.)

Каçрашка пĕртерни

800

Ача каçăрла-каçăрла йĕрсен каçрашка пĕртереççĕ. Вăл каçрашкана амаран пĕр хĕр 
пĕрет. Çавăн пек амаран пĕр хĕр патае илсе пыраççĕ те, вăл хĕр вара ача кĕпи çумне 
тăхăр тĕле хурăн хуппи çĕлесе ярать. Ăна çĕленĕ чух ача амăшĕ: «Мĕн çĕлетĕн?» -  тесе 
ыйтса тăрать. Хĕр калать: «Каçрашка пĕретĕп», -  тет. Унта тăхăр тĕле çĕлет те, ак 
çапла калать вара:

Пĕрре çĕлерĕм, иккĕ çĕлерĕм, виççĕ çĕлерĕм, тăваттă çĕлерĕм, пиллĕк 
çĕлерĕм, улттă çĕлерĕм, çиччĕ çĕлерĕм, саккăр çĕлерĕм, тăххăр çĕлерĕм. Çак 
ачаран каçрашка тăххăрăш тăххăр, саккăрĕш сакăр çулпа, çиччĕшĕ çичĕ 
çулпа кайтăр, улттăшĕ ултă çулпа кайтăр, пиллĕкĕш пилĕк çулпа кайтăр, 
тăваттăш тăватă çулпа кайтăр, виççĕшĕ виçĕ çулпа кайтăр, иккĕшĕ икĕ 
çулпа кайтăр, пĕри пĕрлечех пĕттĕр.

Тăхăр тапхăр сурать.

Кÿп таптарни 

801

Ача пысăк хырăмлă пулсан ачана кÿп таптараççĕ. Вăл кÿпе таптарма юмăç карчăк 
патне илсе каяççĕ. Ялта пĕр-пĕр арăм ача тунă пулсан, унăн çăпатине илсе пырса 
ачана урайне вырттарса авăсать, ача ятне калать: «Кÿп тухтăр, тимĕр такана епле 
варкăштарса ярать, çавăн пек ача ăшĕнчен кÿп тухса кайтăр». Тата ачана урайне вырт- 
тарса, çинчен шăпăрпа шăлать. «Тимĕр шăпăрпа шăлса яратăп, шăпăр епле сирпĕтсе 
ярать, ача ăшĕнчен кÿп çапла тухса кайтăр».

Кăмпапа тĕтĕрни

802

Хăш вăхăтра ача пит йĕрекен пулсан ăна юман кăмпипе тĕтĕреççĕ. Юман кăмпине 
вут тивертсе ак çапла тĕтĕреççĕ:

Куç, тух ачаран, арçын куçĕ пулин те, хĕрарăм куçĕ пулин те, хĕр ача 
куçĕ пулин те, арçын ача куçĕ пулин те, килти çемье пулин те, кÿршĕ



арăмĕ куçĕ пулин те, ашшĕ-амăшĕ куçĕ пулин те, вырăс, тутар, мăкшă 
куçĕ пулин те, хура куç пулин те, чакăр куç пулин те, сарă куç пулин те, 
кăвак куç пулин те тух, куç, хирĕнсе ÿкнĕ пулин хирĕнсе тух, хайрăлса 
ÿкнĕ пулин хайрăлса тух, тух, куç.

Виççĕччен сураççĕ вара.

Хăранинчен сыватни

803
Хăранинчен çапла сыватаççĕ: турăш умне çурта çутаççĕ, чирлĕ ачана алăра тытса 

тăрса çапла кĕлтăваççĕ:
Эй, Турă! Çак ача Санран хăранă пулсассăн каçар. Ăна чĕрĕлмелле ту, 

сывлăх пар!

Чечек шатринчен чÿклени

804

Ача-пăча чечекпе (оспăпа) чирленĕ хыçĕнчен питре-куçра е алăра-урара мĕнле те 
пулин суран юлсан Турă Амăшне кăвакал чÿкленĕ. Кăвакал тупаймасан хур та юранă. 
Ш урă кăвакал чÿкленĕ, пĕр хура тĕк те пулма юраман. Шурă кăвакал килте пулмасан 
сутăн илнĕ. Хаклашма юраман, мĕн ыйтнă, çавна панă. Пусиччен кăвакала шыв сапса 
силлентернĕ. Пусас умĕн çапла каласа кĕлтунă:

Эй, ырă чечек амăшĕ, сана чĕрĕ чунпа чÿклетĕп, çырлах!
Пуссан кăвакала пĕçернĕ. Аш пиçсен шÿрпе çине кĕрпе ярса пăтă пĕçереççĕ. Пăтă 

пиçсен кăвакалпа пăтта чÿклеççĕ: чÿкленĕ чух пуснă чух каланă сăмахсенех калаççĕ, 
анчах «чĕрĕ чунпа» теес вырăнне «пиçнĕ çунатлă кайăкăмпа» теççĕ. Чÿклесен мĕнпур 
çемьепе пĕрле ларса çиеççĕ. Пăтăпа аша ют çынна çитерме юрамасть.



ПЫТАРУ ЙĔРКИПЕ СĂМАХЛĂХĔ
Хаваслă-савăнăçлă йăласенче: туйра, вăйăра, лармара, улахра тата ытти 

«малалли ĕçсенче» -  такмакпа шÿт тапса тăрать, хурлăхлă-пăшăхлă пы- 
тарупа «каялла ĕçсенче» пусăрăнчăк кĕлĕ, юрă, сасă тăсăлать. Пытару йĕркине 
чăвашсем халĕ те çирĕп тытса пыраççĕ. Нумай çĕрте пытарупа асăну 
сăмахлăхĕ чиркÿ кĕнекисенчи кĕлĕсемпе хутăшса, пĕтĕçсе кайнă, анчах хăйĕн 
тĕшшине, кĕввине аркатман.

Вилнĕ çынна тирпейленĕ чухне калакан сăмахлăх пытару ĕçĕн йĕркине 
тухса пырать. Ут çуни, тум тăхăнтартни, тупăка хуни, килтен илсе тухни -  
пурте кĕлĕпе, сăмахпа, хÿхпе, сас кăларнипе пулса иртет.

Масар çинчи ĕç-пуç (шăтăк алтни, тупăк антарни, ĕмĕрлĕх уйрăлни тата 
ытти те) кашни утăма сăмах каласа йĕркелесе пыма хистет.

Пытарупа асăну йăлисемпе сăмахĕсем малашне те хăйсен пĕлтерĕшĕсене 
çухатмĕç. Вĕсем халĕ çĕнелсе, якалса пыни тÿрех сисĕнет. Пытару юррисем, 
уйрăлу сăмахĕсем ку чухне çĕнелнĕ шухăшсемпе пуянланса пыраççĕ.

ВИЛСЕ КАЙНĂ ÇЫННА ТИРПЕЙЛЕНИ
805

Чăваш вилес умĕи хăйне кам çумаллине каласах хăварать: тупăкне кам-кам ту- 
маллине тата шăтăкне кам-кам чавмаллине е малтан юратнă çынна çĕр пуçлама. Ун- 
тан хай çын вилет, ăна çăвакансем шыв ăсма каяççĕ. Пĕри хуранне çĕклет, тепри 
витрине илет, тепри алтăрне илет, каяççĕ вара çăл кутне. Унта витрипе ăсса хуранне 
тултарать тата алтăрне тултарать, вара витрипе ăсать. Пурне те тултарсан çăл кутне 
виçĕ сĕвем çĕлем çип (çĕлен çип) вĕçĕмрен чăсса (тăсса) пăрахаççĕ, ăна пăрахнă 
чухне калаççĕ:

Эй, пиллетĕр, çулĕ чипер, канăçлă пултăр; чунĕ çак çип пек тÿр çул- 
па канлĕ вырăна кайтăр!

Вара çав виçĕ савăчĕпе те шыв ăсса таврăнаççĕ. Вучаххине пысăк хуран çакса, пур 
шыва та унта яраççĕ ăшăтма, çăвма тытăнаççĕ. Вилĕрен кĕпине çурса хываççĕ, вара 
пĕри шывне ярать вилĕ çине, иккĕшĕ çăваççĕ. Çăвсан ăна таса шурă кĕпе тăхăнта- 
раççĕ, вара тупăкне вырттараççĕ. Вара унта мĕнпур çынна виçĕ сĕвем çĕлем-çип па- 
раççĕ çулĕ ăнтăр тесе.

ЯМ
Вилме хатĕрленнĕ çын кама та пулин чĕнсе илсе çапла пехиллесе хăварать:
Пехил сана, ывăлăм (хĕрĕм), ман вырăна!



807

Çын вилсе кайсан умбнче ларакансем çурта çутаççĕ те çапла калаççĕ:
Çут çанталăкра пултăр.

808

Чăвашсем çын вилсен (ача вилсен те, пысăк çын вилсен те) чунĕ тухсанах хĕвел 
тухăçĕ еннелле чĕрĕ çăмарта ывăтаççĕ. Вăл çăмартана çĕмĕрлесрен хăраса çепĕç тытка- 
лаççĕ, çын чунĕ те çавăн пек çепĕç пурăнмалла çĕре кайтăр теççĕ. Çав çăмарта пек 
чысланса пурăнмалла пултăр теççĕ. Унтан вара, çăмарта ывăтсан, вилнĕ çын кĕпине 
çурса кăлараççĕ. Ăна ахаль хывса илмеççĕ, умĕнчен çурса сăхман пек хываççĕ. Ăна 
çыннăн чунĕ пÿлĕнсе ан тăтăр, уçă çĕрте çÿретĕр тесе çапла хываççĕ.

809
Çын вилсен хурăнташсене чĕнсе пыраççĕ. Вара вилнĕ çынна хăй хушса хăварнă 

икĕ çын çăваççĕ те тупăка вырттараççĕ. Тупăкне те хушса хăварнă çынах тăвать, вара 
кăмака хутса икерчĕ пĕçереççĕ. Вилнĕ çынна тĕне кĕмен чăвашсем пуçне малалла, 
урисене алăк патнелле туса вырттараççĕ. Илсе тухас умĕн пÿртри хĕрарăмсенчен пĕри 
çапла сăвă каласа йĕрет:

Шурăмпуç килĕ çуталса, шурăмпуç çутине курăпăр, санăн чĕрĕлĕхне 
курас çук. Хĕвел тухать хĕрелсе, хĕвел çуттине курăпăр, санăн чĕрĕлĕхне 
курас çук. Чĕкеç килĕ чĕлхепе, чĕкеç чĕлхине илтĕпĕр, санăн чĕлхÿне 
илтес çук.

Вара масар çине кайса варса килеççĕ, килнĕ çĕре мунча хутса пултараççĕ. Пурте 
мунча кĕрсе тухсан апат çиме ларас умĕн вилнине асăнаççĕ. Унăн йĕрки çапла. Алăк 
патне алакан алапа пĕр ала çăнăх лартаççĕ, вара ун ăшне тирĕк лартаççĕ. Али йĕри- 
тавра çуртасем лартаççĕ те вилнĕ çынна асăнса çапла каласа пурте пĕрер татăк икерчĕ 
татса пăрахаççĕ тата пĕрер кашăк пăтă.

Пил ту, ырă вырăнта пул, çăтмахра пул, хĕн-асап ан пар.
Вилле асăнса хывнă апата кăларса тăкаççĕ те апат çиеççĕ. Унтан виççĕмĕш кунне 

татах çапла асăнаççĕ. Хĕрĕх кун çитсен пумилкке тăваççĕ. Ун чухне пур хурăнташсем 
те пуçтарăнаççĕ. Вилнĕ çын мĕнле выльăх пусма каласа хăварнă, çавна пусса пĕçе- 
реççĕ. Пиçсен вара лаша кÿлеççĕ те çуни çине пĕр минтер хураççĕ. Вара масар çине 
вилнĕ çынна илме каяççĕ, шăнкăравпа, купăс каласа. Килтен тухса кайиччен çапла 
каласа йĕреççĕ:

Çĕнĕ çунанăн тупанĕ,
Пурте юман йывăççи.
Пур-пур тăван пурте пур,
Эсĕ, пичче (ятĕнчен каласа), кунта çук.
Шурăмпуç килет çутăлса,
Шур чаршав карсан та чарас çук.
Санăн тĕлне вилĕм çитрĕ,
Шур лаша парсан та чарас çук.
Хĕвел тухать хĕрелсе,
Хĕрлĕ чаршав карсан та чарас çук.
Санăн тĕлне вилĕм çитрĕ.
Хĕрлĕ ĕне парсан та чарас çук.

Вара масар çине тухса каяççĕ вилнĕ çынна илме. Масар çине çитсен ташлаççĕ, 
унтан вилнĕ çынна чĕнеççĕ: «Айта киле юлашки хут», -  тесе. Хăйсем çуна çине ла- 
раççĕ те вилнĕ çынна: «Лар çак минтер çине», -  теççĕ те килне чуптараççĕ. Килне



çитсен килти çынсем тухса илеççĕ, минтерне çуна çинчен пÿрте илсе кĕрсе сĕтел 
хушшине хураççĕ, вилнĕ çынна ятĕнчен каласа: «Лар минтер çи н е » ,-  теççĕ. Унтан 
сĕтел çине апатсем лартаççĕ, сĕтел варрине ала лартса, али ăшне тирĕк лартаççĕ, 
али йĕри-тавра çуртасем лартса тултараççĕ. Тирĕкĕ çине вилнĕ çынна асăнса хываççĕ 
те: «Пил ту, çăтмахлăхра пул, çакна ĕçсе-çисе кай, хĕн-асап ан пар», -  тесе асă- 
наççĕ, вара тула кăларса пăрахаççĕ, хăйсем пурте апат çиме пуçлаççĕ. Апат çисе 
тăрансан эрех-сăра ĕçеççĕ, пит ÿсĕрличченех, юрлаççĕ-ташлаççĕ. Вара ирпе лаша 
кÿлеççĕ те вилнĕ çынна каялла масар çине шăнкăравпа, купăс каласа, юрласа ăса- 
таççĕ.

810

Çын чунĕ тухсанах кăмака çамкинчи хăрăмпа çăмартана хуратса масар еннелле ак 
çапла каласа ывăтаççĕ: «Çăмарта пек выляса кай», -  теççĕ. Пĕр-пĕр çын вилсен унăн 
хурăнташĕсем, ăна пĕлекен çынсем салат илсе пыраççĕ сăра тума. Çакăнтан вара ик- 
виç тĕрлĕ ĕç пуçланать: хĕрарăмсем сăра тăваççĕ, макăра-макăра кĕпе çĕлеççĕ. Ар- 
çынсем тупăк тăваççĕ, хăшĕ çыннăн ÿтне çăваççĕ. Тупăк ăшне милĕк сараççĕ, пуçĕ 
айне кивĕ тумтирне хураççĕ. Тупăк ăшне çын ÿтне хунă чух: «Акă сана шурă пÿрт», -  
теççĕ. Унăн кăкăрĕ çине хĕреслетсе пурçăн хураççĕ. Пурне те хатĕрлесе пĕтерсен, 
пачăшкă хушнă тăрăх, чиркĕве илсе каяççĕ. Кĕлтуса пĕтерсен масар çине илсе каяççĕ; 
унта тупăк тунă чухне тухнă турпасĕсене те илсе кайса масар патне тăкаççĕ. Хăшĕ 
çĕклесе каять, хăшĕ лашапа турттарса каять. Пĕкĕ çумне сурпан çинчен çыхакан тутă- 
ра çакаççĕ. Çын ÿтне шăтăка хураччен пĕр-икĕ пус укçа, çĕр укçи тесе, пăрахаççĕ. 
Унтан вара тăпра яра пуçлаççĕ, унăн тăприне пурте таптама тăрăшаççĕ. «Тăпру çăмăл 
пултăр, ыр вырăнта вырт», -  теççĕ. Пытарса пĕтерсен хĕрес кутне çăкăр татса: «Умăнта 
пултăр», -  тесе пăрахаççĕ. Вилнĕ çынна çĕклесе кайнă наçилккесене çавăнтах пăрахса 
хăвараççĕ. Пытарма кайнă çынсем таврăнсан, пĕри пусма çине шыв илсе тухса ый- 
тать: «Кăçта карăр?» -  тет. Лешсем: «Харам ĕçе карăмăр», -  теççĕ. Унтан вара пурте 
аллисене çăваççĕ те, тÿрех, пÿрте кĕмесĕрех, унччен хутса пултарнă мунчана каяççĕ. 
Çын пытарма кайнă вăхăтра киле юлнă хĕрарăмсем пÿрте тасатса, икерчĕ пĕçерсе, 
чăхă пусса, мунча хутса хураççĕ. Мунчаран таврăнсан вилнĕ çынна хываççĕ (икерчĕ 
татса пăрахаççĕ): «Умăнта пултăр», -  теççĕ. Еçеççĕ, çиеççĕ; унтан вара пытарма пынă 
çынсене икшер-виçшер сĕвем çĕлен çип параççĕ; çав çиппе вĕсем пиçикки çумне 
çакса каяççĕ. Вилнĕ çыннăн чунне тамăк хуранĕ урлă çĕлен çип тăрăх каçараççĕ тет. 
Çынсене панă çип те çавна анчах пĕлтерет. Тунă сăрине кашни эрне каç вилнĕ çьгана 
хывса, асăнса ĕçеççĕ. Каш ни эрне каç çынсем икерчĕ, çурта тума ăвăс илсе пыраççĕ. 
Аслă пумилккене чăвашсем вăтăр кунтан, хĕрĕх кунтан е икĕ эрнеренех туса иртте- 
реççĕ. Аслă пумилккеччен кашни эрне каç, алăк патне сĕтел лартса, пĕрене çумне 
çуртасам çутса чашăк çине хываççĕ. Пуш чашăка çуртасем айне, пĕрене çумне, сак 
çине лартаççĕ. Çав чашăк çине сĕтел çинчен пĕрер татăк, пĕрер кашăк апат яраççĕ: 
«Умăнта пултăр», -  теççĕ. Сăра хывма урăх савăт чашăкпа юнашарах лартаççĕ. Пурте 
хывса пĕтерсен урам хапхи тул енне кăларса тăкаççĕ. Тăкнă яш ка-çăкăра йытăсем 
çисе яраççĕ. Вилнĕ çын умне пĕр япала та юлмасть, анчах чăвашсем: «Вăл унăн 
шăршипе тăранса пурăнать», -  теççĕ. Тăкнă яш ка-çăкăр шăрши çын патне çĕр витĕр 
каять теççĕ.

811

Чонне çолса ил! (Çыннăн чунĕ тухсан çăмарта ывăтнă чухне каланă.)

812

Чирлĕ çын вилме тытăнсассăн çемйисем пур ăратнисене те, кÿршисене те чĕнсе 
пуçтараççĕ. Пÿртри япаласене: тумтирсене, савăтсене, çуртра тыткалакан япаласене -  
тула кăлараççĕ. Япаласене ак мĕншĕн тула кăлараççĕ. Эсрелĕ чирлĕ çын шăмми сыпă- 
кĕсене каснă чухне ун юнĕ япаласем çине сирпĕнсе ан юлтăр теççĕ. Çынна эсрелĕ



çавапа ĕнси шăммисенчен, ытти шăмă сыпăкĕсенчен касать те, çын вара лĕпсĕрех 
кайса вилет теççĕ.

Чашăкпа чÿрече çине таса шыв лартаççĕ. Çын чунĕ тухсассăн çав чашăкри шыва 
кĕрсе чÿхенсе, çăвăнса тухать теççĕ. Вăл шыва кайран вилнĕ çынна çунă çĕре çын ÿчĕ 
çине яраççĕ. Çын вилсенех пÿртрисенчен пĕри тула тухса пĕр чăхă тытса ун пуçне 
алăпа пăрса татать те хÿме урлă ăрама ывăтса ярать, вăл чăхă вара çав вилнĕ çыннăн 
чунне леш тĕнчере ертсе çÿрет теççĕ. Çавăнпа чăхă пусса пăрахнă чухне: «Чунна çакă 
шурă чăхă ертсе çÿретĕр», -  теççĕ. Ача вилсен тула çăмарта кăларса ывăтаççĕ. Çăмарта 
пăрахнă чухне те: «Чунна шурă чăхă ертсе çÿретĕр», -  теççĕ. Унтан вилнĕ çынна çума 
тытăнаççĕ. Ватă çын полсан кама каласа хăварнă, çавă çăвать: арçынна арçын, хĕрарă- 
ма хĕрарăм. Ачасем вилсен ашшĕ-амăшĕ_çăвать, вĕсем хăраççĕ пулсан ăратнисем çăваççĕ. 
Çума шывне юхăм шывĕнчен илеççĕ. Ăсма виçĕ савăтпа каяççĕ: пĕри курка, тепĕри 
чашăк, виççĕмĕшĕ чĕрес тытса пырать. Тата курка тытни пуртă е кусар илсе пырать. 
Пырсассăн пуртгине е кусарне юхакан шыв çине çивччине çырма пуçнелле туса пăра- 
хаççĕ. Пурттине пăрахнă чухне те, шывне ăснă чухне те умăнта пултăр теççĕ. Пуртта е 
кусара ăсакан шыври усал-тĕсел тартăр тесе пăрахаççĕ.

Ш ывне куркапа ăсса тултараççĕ. Ш ывне ăснă чух та, чĕресе янă чухне те, вилнĕ 
çын çунă чух та ялан курка çинчен тирĕс (хирĕçле майлă) яраççĕ. Ш ывне виçĕ савă- 
чĕпе те илсе килеççĕ те хурана ăшăтма яраççĕ, вилнĕ çынна çав ăшă шывпа çăваççĕ: 
хурана малтан куркари шыва яраççĕ, унтан чашăкри шыва, унтан чĕресри шыва. Çунă 
чух малтан ĕлĕксенче пÿрт варрине урайне хуп хураççĕ, пысăк хуп пулмасан пĕчĕкçĕ 
татăк та пулсан хураççĕ, хупсăр çумаççĕ, хуп çине улăм сараççĕ, ун çине вара вилнĕ 
çынна вырттараççĕ. Вилнĕ çыннăн кĕпине хывса илмеççĕ, çурса кăлараççĕ, ытти тум- 
тирĕсене ахаль хываççĕ. Ш ывĕ çунă чухне тĕп сакайне юхса анать, кайран вилнĕ 
çынна пытарсан, виççĕмĕш кунне ирттерсен, вăл шыва тĕп сакайĕнчен тăпри-мĕнĕпех 
тасатса кăлараççĕ. Вилнĕ çын вилсен куçне уçса выртать пулсан, вăл çилленчĕ пулĕ 
теççĕ: «Хупах куçна, (Иван пичче)», -  тесе йăвашшăн ун куçĕсене алăпа пырса ху- 
паççĕ. Хывса панă кĕпи-йĕмĕсене пытариччен хапха умне урама кăларса хураççĕ. Çуса 
пĕтерсен ăна шурă кĕпе, шурă йĕм, чăлха тăхăнтараççĕ, çĕнĕ çăпата сыраççĕ. Анчах 
урисене сырнă чухне çăпата кантăрисене çăпати хыçĕнчи йăлăсенчен анчах тăхăнта- 
раççĕ, пуштĕрĕнчен тăхăнтармаççĕ, вара ура сырнă майлă кантăрисене çыхаççĕ. Тÿмми- 
сене çыхнă чух та, йĕм кантăрисене çыхнă чух та, урисене сырнă чух та вилĕ тĕвĕ 
тÿлесе çыхаççĕ. Арăм пулсан пуçне сурпан тăхăнтараççĕ, сурпан çинчен (хĕр пулсан 
пуçĕ çине тÿрех) тутăр çыхаççĕ. Тутăрĕ çине, çамки тĕлне виçĕ кĕмĕл укçа çĕлесе 
хураççĕ, укçа çуккисем виç нухрат çĕлеççĕ. Кĕпе çинчен сăхман е касаккин тăхăнта- 
раççĕ, арçын пулсан çĕлĕк тăхăнтараççĕ, аллисене алса ăшĕ тăхăнтараççĕ. Хăшĕ сăран 
атă тăхăнтараççĕ е кĕççе атă тăхăнтараççĕ. Çуса пĕтерсен вилнĕ çынна кулник сакки 
çине вырттараççĕ.

813

Эй, пиллетĕр; çулĕ чипер, канăçлă пултăр; чунĕ çак çип пек тÿр çул- 
па канлĕ вырăна кайтăр!

Ш ыв ăсма кайсан çĕлен çип пăрахнă чухне каланă.

814

Вилнĕ çынна çумалăх шыв ăсма виççĕн каяççĕ: пĕри малта курка тытса пырать, 
тепĕри вăта çĕртен хуран тытса пырать, тепĕри кайран витре тытса пырать. Унтан 
вара çав курка çине те, хуран çине те, витре çине те шыв тултарса килеççĕ, Вăл шыва 
хуранпа çакса ăшăтаççĕ те çынна çума тытăнаççĕ. Хăшĕ хăй çемйипех çăвать, хăшĕ 
тытса çутараççĕ. Ăна çăваççĕ супăньпе, пĕри çуса тăрать, унти çынсем пурте пĕрерĕн- 
пĕрерĕн шыв яраççĕ, ăна куркана тытса тÿртĕн яраççĕ. Çуса пĕтерсен вара тумлантар- 
ма тытăнаççĕ. Малтан тăхăнтараççĕ кĕпе-йĕм, унтан сăхман, пиçĕххи çыхаççĕ, алса, 
калпак тăхăнтараççĕ те вырттараççĕ, унтан хăшĕ-пĕри тупăк тăвать, пиллĕкĕн-улттăн 
шăтăк алтма каяççĕ.



Чун пăтти

815
Çуса пĕтерсен арăмсем «чун пăтти» пĕçерме тытăнаççĕ, арçынсем хăшĕ тупăк тума 

тухаççĕ, хăшĕ шăтăк алтма каяççĕ. «Чун пăттине» ак епле пĕçереççĕ: малтан чашкă 
çинчи шыв çине мĕн çăнăхĕ те пулсан ярса лăкаççĕ те унтан çатма çине хурса вут 
çинче тытса вĕретеççĕ. Вара çав «мимĕре» (чун пăттине) вилнĕ çынна чăн малтан 
хываççĕ. Хывма чашкă çине хывмаççĕ. Тупăк тунă чух чăн малтан пулнă турпаса илсе 
килеççĕ те, çав турпас çине хываççĕ те тупăк тунă çĕре илсе тухса ытти турпассем 
çине пăрахаççĕ. Мимĕре тăварсăр, çусăр пĕçереççĕ.

Тупăка вырттарни

816

Тупăкне туса пĕтерсен пÿрте илсе кĕрсен кутник сакки çине е пÿрт варрине тен- 
кел лартса çав тенкел çине хураççĕ. Малтан тупăк ăшне те, тупăк виттине те пир 
çапаççĕ, унтан тупăк тĕпне йĕтĕн е милĕк сараççĕ, унтан тăрăхах йĕтĕн çине пир 
хураççĕ, пуçĕ енчи вĕçне каялла тавăрса, ун ăшне пĕр кĕпе е пĕр йĕм минтер пек 
çĕлеççĕ, çĕлеме те кутăн çĕлеççĕ. Вăл кĕпене вилнĕ çын лере тăхăнса çÿрет тет. Унтан 
вара вилнĕ çынна вырттараççĕ. Ĕлĕк-авалрах вилнĕ çынна тÿрех вырттарман: масар 
çине тупăкне хăне, вилнĕ çын ÿтне хăне ăрасна илсе кайнă та шăтăка антарнă чух 
анчах вилнĕ çынна тупăка вырттарнă.

817

Тупăк туса пĕтсен, ăна илсе кĕнĕ чух пÿртри çынсене пурне те тула кăлараççĕ, 
пÿрте пĕр çын та хăвармаççĕ. Тупăк хыççăн вара пурте кĕреççĕ. Вăл тупăка илсе кĕнĕ 
чух тухмасан пÿрте юлакан вилет тет вара. Унта çынна тупăк çине вырттараççĕ, ăна 
вырттарнă чух çынна тупăк тĕлне тытса: «Ан хăра, ан хăра», -  тесе виççĕччен сул- 
лаççĕ те вырттараççĕ вара.

Хăймалу хывни

818

Алтса пĕтерсен, тупăкĕ ĕлкĕрсен вилнĕ çынна тупăка вырттараççĕ. Тупăка вырт- 
тарсан вилнĕ çын пуçĕ вĕçне пĕр чĕреспе пĕр чашкă лартаççĕ. Унтан хăймалу пĕçерме 
тытăнаççĕ. Ăна тутлă чустаран юсман пек туса пĕçереççĕ. Çатма çинче çу çинче пĕçе- 
реççĕ. Кăшт пиçе пуçласан хăймалу çине те, аял енне те яка тума çăнăх шывĕ çине 
хăйма ярса лăкаса сĕреççĕ. Хăймалуне ытă пĕçереççĕ: 5, 7, 9, 11 ... Ăна ак мĕншĕн 
ытă пĕçереççĕ: тĕкел пĕçерсен çулталăк иртиччен çуртран тата вилĕ тухать теççĕ. Хăймалу 
ĕлкĕрсен хываççĕ. Хывнă чух чĕрес çине шыв ярса хываççĕ, чашки çине хăймалу 
хываççĕ. Ку чашкăпа чĕресе вара урăх çĕре тытмаççĕ. Вилнĕ çынна пумилкке тăвачче- 
нех кашни эрне каç çав чĕреспе чашкă çине хываççĕ. Пумилкке тунă чухне вара вăл 
чĕреспе чашăка хирте çĕмĕрсе хăвараççĕ.

819
Макар, ан çиллен, сана валли ĕмĕр пурăнмалли пÿрт тăватăп.
Тупăк тăваканни вилнĕ çыннин тăршшĕне виçнĕ чухне каланă.

820
Умăнта пултăр, çавăн вĕçне юлтăн. Пил ту, пехилле.
Тупăк тунă чухне юсманпа асăнса хывни.



Çак ĕç ăнса пытăр. (Тупăк тăвас умĕн каланă.)
Çак çăкăр умăнта пултăр. (Ш ăтăк алтма каяс умĕн каланă.)
Сан умăнта пултăр. (Илсе тухиччен шÿрпепе асăннă чух каланă.)
Эсĕ пирĕн патра тек килес çук, ку тĕнчене тек курас, ку киле, хăвăн 

ачусе, выльăхусе, пур тăванусе те пиллесе хăвар. (Сасă кăларнă чух ка- 
ланă.)

822
Çĕр ашшĕ! Çĕр амăш! Çак масарăн пуçлăхĕ! Умăрта пултăр! Пирĕн çав 

çын вилчĕ, парăрччĕ ăна пĕр кĕтес çĕр.
Çĕр йышĕпе масар пуçлăхне хывнă чухне каланă.

823
Вилсе тохса карăн, йолашки сана çорта çути кăтартатпăр. Карине-мал- 

тине ан шокăшла. Эпĕр асăнар, эсĕ ан асăн. Пиршĕн (пирĕншĕн) Торра 
кĕл кĕле. Алан (авлан), улăм, эп аланма калам; аланмасăр ан порăн. Чи- 
пер аланса порăн, чипер ĕçлесе порăн, çăпатуна ту. Халăхран ан уйрăл, 
халăха ер.

824
Эсĕ ку çĕçĕпе лере çăкăр кас. Кунпалан кĕпесем çĕле.
Хĕр ачана тупăка вырттарсăн çĕçĕ тата йĕппе çип хунă чухне каланă.
Тăлăх ан пустăр, ÿсме ан чарăнтăр, ашшĕ-амăш ĕнчен пĕчĕккĕ ан 

пултăр.
Ачана тăлăх ан пустăр тесе тупăк урлă каçарнă чухне каланă.

825
Çуртна-йĕрна пехилле, ачăна-пăчуна пехилле. Выльăхна-чĕрлĕхне пе- 

хилле.
Пÿртрен илсе тухнă чух каланă.

826
Усал-хаяр кайтăр çавă чулпала. (Килтен илсе тухнă чух каланă.)
Çичĕ тĕрлĕ усала çийĕр, вăл выртнă вырăна ан юлăр! (Вилнĕ çынна 

илсе тухсан çав вырăна çичĕ пĕчĕк икерчĕ пăрахнă чухне каланă.)

Леш тĕнчере мĕн каламаллине вĕрентни

827
Хăлхапа илтмен, куçпа курман, сăмсапа шăршламан, çăварпа нимĕн 

те усал сăмах каламан.

828
Чипер пурăн! Куçу куртăр, аллу ан çиттĕр!
Урисене пирпе витнĕ чухне каланă.

821



829

Э с р е л ĕ :  Орăх килекен иор-и?
Вилĕ :  Кормарăм, коçа мокларĕç.
Э с р е л ĕ :  Илтмерĕн-и?
Вилĕ :  Илтмерĕм, холхана питĕрчĕç.
Э с р е л ĕ :  Ш ăши кĕмер-и?
Вилĕ :  Сăмсана та питĕрчĕç.
Э с р е л ĕ :  Ма ыйтмарăн?
Вилĕ :  Тотана та мокларĕç.

Вилнĕ çыннăн хăлхи-сăмсине, çăварне пурçăн татăкпа хупласан каланă.

830

Пил ту, умăнта пултăр. Çакăнпа ĕçсе-çисе кай. Эпир пĕр турам пани 
сана пĕр çăк пултăр. Масар пуçлăхин те, ертсе çÿрекеннин те умĕнче 
пултăр. Пил ту, ĕçсе çи те кай.

Пилле, пехил ту. Сана çурта паратăп: çутăра çÿре.
Пилле, пехил ту. Пĕр турам пĕр çăк пултăр. Ху турттарса каймасассăн 

ниме туса кай. Сана тиха паратăп; лайăх пăхса ÿстер. Хуп пăрахрăм: ура- 
па-çуна туса çÿре. Ырлăх-сывлăх, телей пар, пире хĕн-асап ан пар.

Иытă сассипе ан çÿре -  куккук сассипе, чĕкеç сассипе, автан сасси- 
пе çÿре. Кил-йыша, çурта-йĕре пил ту; выльăха-чĕрлĕхе пил ту; тырра- 
пулла пил ту; ял-йыш а пил ту.

Униççе, Униççе, кил кунта, кил çак пукан çине. Хăпар çак пукан 
çинчен çак кĕперпеле сĕтел çине, çак сĕтел çинчен Турă патне каях.

Тупăк умĕнчи хÿхлев

Эй, тăванăм-çеçкем, хăçан курăшăпăр, хăçан пĕрле паллашăпăр, хă- 
çан калаçăпăр, хамăр сан пата пыриччен те кураймăпăр.

Эй, аттем, эсĕ вилтĕн те выртатăн, эпир епле пурăнăпăр-ши, пурă- 
нассине пурăнăпăр, анчах эсĕ пире ан хăрат.

Эй, Турă, пирĕн ывăлăмăра лайăх вырăн тупса парччĕ.

Сăвап тăпри

831

Вилнĕ çынна çуса вырттарсан шăтăк алтма каяççĕ. Алтма пырсанах чăн малтан масар 
çинче çăкăрпа чăкăт хываççĕ. Акă çапла каласа хьшаççĕ: «Çĕр ашшĕ, çĕр амăшĕ, çак масар 
пуçлăхĕ (масар пуçлăхĕ тесе çĕнĕ масар çине чăн малтан пьпарнă çьшна калаççĕ. Масар 
пуçлăхĕн ĕçĕ пит нумай. Кашни çĕнĕ вилекен çынна вăл йышăнмалла, ăна вырăн кăтартса 
памалла, ăна вĕрентмелле, кăтартмалла мĕнле-мĕнле тумаллине), умăнта пултăр», -  теççĕ.

Хывсан тин алтма тытăнаççĕ. Чăн малтан пĕри (вилекен кама хушса хăварнă, çавă) 
тăваткал тăпра касса кăларса илет, ăна сăвап тăпри теççĕ. Вăл тăпрана çынна пьггарнă чух 
çын пуçĕ тĕлне тупăк айне хурса хăвараççĕ. Ăна каснă чух «вилнĕ (ятне калаççĕ) алăкĕ» 
теççĕ. Вăл тăваткал тăпра пит кирлĕ, хаклă япала: ахăр самана килсен (кончина мира) 
вилнĕ çын тăнă чух ăна çав тăваткал тăпра çĕклесе çĕре уçса кăларать тет. Алтма сарă тăма 
çитиччен алтаççĕ, вилнĕ çьшна хура тăпра ăшне хумаççĕ. Хура тăпра ăшне пытарсан ахăр 
саманара хура тăпрана çиекен килсен вилнĕ çын ÿтне те çисе ярать теççĕ.

Тупăк тума, шăтăкне алтнă чух тăваткал тăпра касса кăларма вилекен çын хăй 
савнă çынна хушса хăварать.



832

Ш ăтăк алтма пуçланă чухне те малтан тăваткал çĕр касса илетчĕç, алтма пуçлич- 
чен те, пытарсан та: «Умăнта пултăр», -  тесе хыватчĕç, пурте вилнĕ çын тăпри 
тавра виçĕ хут çаврăнатчĕç. Каш ни çаврăнмассерен тăприне алăпа сĕртĕнсе: «Умăнта 
пултăр. Эпир сана асăнатпăр, эсĕ пире ан асăн. Вăхăтлă пыр та вăхăтлă кил», -  тесе 
калатчĕç. Пытарса таврăннă çĕре икĕ чăх пуснă. Пыракан çынсем те чăхсем пусса 
илсе пыратчĕç. Пытарса килсен каллех хыватчĕç. Алăк патне çтана тăрăх çурта çутнă. 
Чи малтан масар пуçне хывнă: «Масар пуçлăхĕ, сан умăнта пултăр. Вăхăтлă яр та 
вăхăтлă пух. Сан çемйÿ пулчĕ, сана патăмăр, пиртен уйрăлчĕ», -  тесе кашни çын 
пыра-пыра татса пăрахать алăк патĕнчи сак çинче ларакан чашăк çине хывмалли 
апата. Унтан çаплах вилнĕ çыннине: «Умăнта пултăр. Пил ту, халал ту», -  тесе 
хывнă. Виççĕмĕш кунне валли 15—20 витре сăра тунă. Унтан сурăхпа чăх пусса пĕ- 
çернĕ. Каçпала çын пуçтарнă. Малтан хывнă, кайран тин çинĕ. Алăк патне çуртасем 
лартнă хывмашкăн. Вăл çуртасене вилнĕ çынна тесе çутнă: «Çак çуртасен çутипе 
çÿре, тĕттĕм çĕрте ан çÿре».

Сасă кăларни
Тупăк умĕнче «сасă кăларни» -  хÿхлесе, хурланса каланă кĕлĕсемпе юрă- 

сем. Вĕсене вилнĕ çын тăванĕсем, ятарласа ватăсем калаççĕ. Мĕнле хÿхлес- 
си хуйхă мĕн таран пысăк е пĕчĕк пулнинчен килет.

Çынна пытарнă чухне çичĕ хут сасă кăлараççĕ: çуса тасатнă хыççăн; 
тупăка хурсан; кил картине илсе тухсан; кил хапхи умĕнче; урам хапхи 
умĕнче; çăва çине çитсен; шăтăк умĕнче. Çыеăх тăванĕсене хаклă çын 
вилĕмĕ çул тăршшипех хÿхлеттерет. Ун пек чухне вĕсене чара-чара лăплан- 
тараççĕ.

833

Йĕп пек çĕр çурăлчĕ, йĕп тухрĕ, сан тĕлĕнтен кун пĕтрĕ.
Пытарма илсе каяс умĕн каланă.

834

Эс сасăсăр ан çÿре. Кукку та килĕ, чĕкеç те килĕ, эс корамăн, эпĕр 
корăпăр. Онта сассăр ан çÿре.

835

Пехил ту, пехил ту, ача-п(ă)чана пехил ту! Пехил ту, пехил ту, 
çуртна-йĕрне пехил ту! Куккук сасси те пулĕ, чĕкеç сасси те пулĕ, 
шăнкăрчă сасси те пулĕ, санăн сассуна илтес çук. Йытă сассипе ан 
Çÿре.

Пытарнă вăхăтра каланă.

836

Куккук та килет сассипе, кайăк та килет сассипе, чĕкеç те килет сас- 
сипе. Çын сассипе ан çÿре, йыт сассипе ан çÿре. Эпир сана асăнатпăр, 
эсĕ пире ан асăн. Вăхăтлă кил те, вăхăтлă кай. Вăхăтсăр ан çÿре.

Тупăка хурсан сасă кăларнă.



837

Куккук килет сассипе,
Эс сассупа килес çок! 
Ш ăпчăк килет юррипе,
Эс юрласа килес çок! 
Чĕкеç килет чĕлхипе,
Эс чĕлхÿпе килес çок! 
Пÿртрен илсе тухиччен юрланă.

Шурăмпоç килет шоралса, 
Эс шоралса килес çок! 
Хĕвел тохать хĕрелсе,
Эс хĕрелсе тохас çок! 
Шывсем юхаç шавласа,
Эс шавласа килес çок!

838

Шурăмпуç килĕ çуталса, 
Шурăмпуç çутине курăпăр, 
Санăн чĕрĕлĕхне курас çук. 
Хĕвел тухать хĕрелсе,
Хĕвел çуттине курăпăр,
Пÿртрен илсе тухас умĕн каланă.

Санăн чĕрĕлĕхне курас çук. 
Чĕкеç килĕ чĕлхепе,
Чĕкеç чĕлхине илтĕпĕр, 
Санăн чĕлхÿне илтес çук.

839

Йытă сассипе ан çÿре; куккук сассипе, чĕкеç сассипе, автан сассипе 
çÿре. Кил-йыша, çурта-йĕре пехил ту, выльăха-чĕрлĕхе пил ту, тырра- 
пулла пил ту, яла-йыша пехил ту, пехил ту-у-у!

Килтен илсе тухас умĕн каланă.

Виле çинчи хÿхлевсем

840

Ăçта каян, ула хур, ăçта каян 
Чĕппÿсене тăлăха хăварса?
Ăçта каян, пирĕн тăван, ăçта каян 
Ачусене тăлăха хăварса?

Кайăк хурсем ăçта какалаççĕ? -  
Сассисем килеççĕ шыв тăрăх.

Пирĕн тăван кайнă уйрăлса, 
Сăмахĕ килес çук хут тăрăх.

Улăхра ула ут кĕçенет, 
Улăхĕпе шыраса тупас çук. 
Пирĕн тăван кайнă уйрăлса, 
Вулăспа шыраса тупас çук.

841

Ăçта прахса каятăн?
Пире тăлăха х(ă)вартăн. 
Ачу-пăчу мĕнле ÿсет,
Мĕнле транса пурăнĕç?

Мĕншĕн пурнăç капла-ши, 
Мĕншĕн пурнăç капла-ши? 
Ăçта манăн ай телейĕм,
Ăçта манăн ай пурнăçăм?

Упăшкине пытарнă чухне юрланă.

Ах, Тур, çырлах, Тур, çырлах, 
Кама усал тунă эп?
Кам ылханĕ тиврĕ-ши?
Епле ĕмĕр ах иртĕ-ши?

Ах, юлташăм-юлташăм,
Ăçта прахса каятăн?
Ах, ачамсем-чунăмсем,
Мĕнле пурнăç ах тăвăпăр?



842

И, мăнтарăн çут тĕнчи -  
Пĕр уйăх та пĕр хĕвел, 
Пĕрех пулсан -  çути çук.

Çĕр-çĕр çырли пиçнĕ чух 
Çĕртен-шывран уйрăлан. 
Пехил ту, ачам!
Хурăн çырли пиçнĕ чух 
Хурăнташран уйрăлан. 
Ыр пике пек арăмна 
Эс пăрахса эс каян.

843

И, мăнтарăн леш тĕнчи -  
Çич уйăх та çич хĕвел,
Çиччĕ пулсан та -  çути çук.

Ыр улпут пек ывăлна 
Эс пăрахса эс каян. 
Ыр пике пек хĕрÿнтен 
Эс пăрахса эс каян. 
Ыр улпут пек кĕрĕвне 
Эс пăрахса эс каян.

844

Чĕкеç килет сассипе; эпир ăна илтĕпĕр, санăн сассăна илтмĕпĕр, 
тĕрлĕрен кайăк сассине илтĕпĕр, санăн сассăна илтес çук. Ш ăнкăрчă килĕ 
шăнкăртатĕ, чĕкеç килĕ чĕвĕлтетĕ, ăна илтĕпĕр. Санăн сассăна илтес çук. 
Ешĕл курăк тухĕ, ешерĕ. Эпир ăна курăпăр. Санăн пÿне-сине курас çук.

845

Хура чĕкеç вĕçет çÿлелле, ыт(ла) çÿле кайиччен курса юлăр! Çакă 
тăванăн, Саватерĕн, юпи иртсе пырать, ытах иртиччен курса юлăр!

Ураллă кĕлетĕн айĕнче йĕтенĕн вартуççи так çĕрет. Хура çĕрĕн хуш- 
шинче пирĕн тăванăн пуçĕ так çĕрет.

Шуралса килет шурăмпуç, шур чаршав карсассăн та чарăнас çук. Пирĕн 
тăванăн, Саватерĕн, ĕмри иртсе карĕ, шурă кĕмĕл парсан та чарăнас çук.

Кайăк хур килет картипе, çиме кăларса сапсан та чарăнас çук. Пирĕн 
тăванăн, Саватерĕн, ĕмри иртсе карĕ, пылпа сахăр парсан та чарăнмарĕ.

846
Çĕрти çырла пиçнĕ чух 
Çĕртен-шывран уйрăлтăм. 
Хурăн çырли пиçнĕ чух 
Хурăнташсенчен уйрăлтăм.

Манăн вăхăт çитрĕ, 
Кĕрекере ăсатрĕç.
Вилнĕ çын «сасă кăларни».

Хам пилĕкри пиçиххине 
Йăрхаха çакса хăварап.

Ман кĕрекене илсе тухнă, 
Йăвантарăр ярăр!
Йытта парăр,
Кушака ан парăр!

Тухатна, тухатна? Тухас пулсан халех тух! Пыратна, пыратна? Пырас 
пулсан халех пыр!

Пÿртрен тухнă чухне чĕнни.

847
Эпир асăнăпăр, эс ан асăн пире, сана хамăртан уйăратпăр.



848

Чĕкеç килет мăшрипе, 
Мăшăрланса юр юрлать.
Эпир текех сан сасса илтес çук.

849
Шурăм пуçĕ тухĕ шуралса,
Сан шурă сăнна курас çук. 
Шурăмпуç тухнине курăпăр -  
Эсĕ кураймăн.

Хĕрлĕ хĕвел тухĕ хĕрелсе,
Сан хĕрлĕ чĕрейне курас çук. 
Хĕрлĕ хĕвел тухнине курăпăр -  
Эсĕ кураймăн.

Çуркунне куккук килĕ -  авăтĕ, 
Сан сассуна эпир илтес çук. 
Чĕкеç юррине илтĕпĕр —
Эсĕ илтеймĕн.

Ш ăнкăрч килет мăшрипе, 
Мăшăрланса юр юрлать.
Эпир сан сасса текех илтес çук.

Çĕр çырли пиçнĕ чух 
Çĕр-шывран уйрăлтăн.
Эпир çĕр çырли çийĕпĕр,
Эсĕ çиеймĕн.

Хурăн çырли хĕрелнĕ чух 
Хурăнташсенчен уйрăлтăн.
Эпир хурăн çырли çийĕпĕр -  
Эсĕ çиеймĕн.

Çут тĕнчере пурăнас чух 
Пиртен уйрăлса кайрăн.
Эпир сыввисем савăнса çÿрĕпĕр, 
Эсĕ çÿреймĕн.

850

Ах тур-тур-тур-тур, мĕн-ма вилсе выртрăн-ши? Çÿреттĕнччĕ вĕт çын- 
па, пĕрле çÿреттĕмĕрччĕ...

Ах тур-тур-тур-тур, мĕнле шăтăка кĕрсе выртрăн? Тăпруна епле чăтса 
тăрăн?

Ах тур-тур-тур, эсĕ вилсе выртрăн та тăват-пилĕк ача тăлăха тăрса 
юлчĕ. Мĕнле пурăнмалла-ши? Ах тур-тур.

851
Сана йывăр пулмалла 
Витсе хучĕç тăпрапа. 
Пуçна хыт тĕревлесе 
Хучĕç йывăç хĕресне.

Санăн йывăр тăпруна 
Çумăр çăвĕ -  йĕпетĕ, 
Хĕвел пăхĕ -  типĕтĕ, 
Ешĕл курăк ешерĕ.

Масар çине ăсатни. Пытару сăмахĕсем 
Пытару йĕрки

852
Вилнĕ çын умĕнче кĕлĕ туса пĕтерсен вут хутаççĕ те икерчĕ пĕçереççĕ, пĕр чăхă 

пусаççĕ. Икерчĕ пиçсен хывса тăкаççĕ те тупăк патне пырса сасă кăлараççĕ: «Иĕп пек 
çĕр çурăлчĕ, йĕп тухрĕ, сан тĕлĕнтен те кун пĕтрĕ», — теççĕ. Пытарма илсе тухиччен 
кăмакара чул хĕртеççĕ. Унпа виле выртнă вырăна тĕтĕреççĕ, уитан тупăк хыçĕнчен 
ывăтаççĕ. Вăл чула ырă-усал сирĕлтĕр, кунта ан юлтăр, хăйпе пĕрлех кайтăр тесе 
ывăтаççĕ.

Масар çинче шăтăка янă чух тупăка шăтăк тĕлне тытса виççĕччен: «Ан хăра, ан 
хăра», -  тесе суллаççĕ те вара шăтăка яраççĕ, ярсан малтан çĕр пуçланă чух хăпартса 
хунă тăприне: «Пил ту, пил ту», -  тесе пăрахаççĕ. Унтан вара тăпра ишеççĕ. Тăпра 
ишсе таптасан çав шăтăк умне вут е çурта чĕртеççĕ, хăйсем пурте умлă-хыçлă тăрса



шăтăк йĕри-тавра хĕвеле хирĕç виçĕ хут çавăрăнаççĕ, çавăрăнса çитсен: «Эпир сана 
асăнах тăрар, эсĕ пире ан асăн», -  теççĕ, вара каялла çавăрăнса пăхмасăр утаççĕ. 
Киле çитсен алăк умне пытарма пьшисем пурте пичĕсене, куçĕсене çуса кĕреççĕ. Вĕсене 
пÿртрисем пурте тула тухса кĕтсе илеççĕ, пÿрте вĕсем хыççăн кĕреççĕ. Унтан вара çĕр 
пуçлакана, тупăк тăвакана пĕрер тутăр параççĕ. Хĕрарăм вилли пулсан пурне те пĕрер 
тутăр параççĕ.

853

Пирĕн вилнĕ çынна пытарнă чухне çынсене пухаççĕ те калаççĕ: «Ак çип, мейĕр», -  
теççĕ. Унтан тата калаççĕ: «Ку çипе сая ан ярăр, унпала кĕпе тÿмми кăна тăвăр, вăл 
тÿммине тунă чухне калăр: «Умĕнче пултăр, пĕр пĕрчи пĕр хутăр пултăр». Унтан вара 
тупăкне туса пĕтерсен пÿрте илсе кĕреççĕ, ăна илсе кĕнĕ чухне алăк çумне виçĕ хут 
перĕнтереççĕ, мĕншĕн тесен унпа пĕрле пĕтĕм çуртри усалсем ан юлччăр теççĕ. Унтан 
вара ăна çунă чухне тупăлка хуллипе виçĕ хут çурăмĕнчен сăтăраççĕ, унтан калаççĕ: 
«Çав тупăлка епле пит кирлĕ, çавăн пекех Турă аçтăмака кÿфтĕр», -  теççĕ, унтан 
вара тупăка вырттараççĕ те сăмах параççĕ. Унтан карланкине пирпе çыхаççĕ, аллине, 
сăмси шăтăкне, хăлхи шăтăкне пурçин чикеççĕ, унтан тата аллине пĕр пысăк мука 
çĕçĕ тыттараççĕ. Унтан тата унăн тупăкне илсе тухнă вырăнне мунча чулĕ хураççĕ. 
Унăн тупăкне йăтса тухакансене укçа е кивĕ кĕпе хураççĕ. Ăна вара масар çине илсе 
кайнă чухне пĕр çынна та тĕл пулма хушмаççĕ. Мĕншĕн тесен ăна хирĕç пулсан тепĕр 
çулччен вилет теççĕ. Ăна вара масар çине илсе пырса вут хураççĕ те çăкăр хываççĕ, 
ăна хывнă чухне калаççĕ: «Умĕнче пултăр, пĕр турамĕ пĕр çăк пултăр, умăнта пултăр, 
сĕкĕл пултăр, çăтмахра вырттăр», -  теççĕ. Унтан вара ăна шăтăка янă чухне виçĕ хут 
суллаççĕ, ан хăра теççĕ, унтан ăна тирпейлесе пĕтерсен лашасене кÿлеççĕ те пит хытă 
кустарса таврăнаççĕ, хыçалалла çаврăнса пăхмаççĕ, мĕншĕн тесен хыçалалла çаврăнса 
пăхсан хыçалтан пырать теççĕ тата канăçлă виле пулмасть теççĕ. Çапла вилнĕ çынна 
пытарса таврăнаççĕ те пÿрте кĕмеççĕ. Аллисене çăваççĕ те пÿрте тин кĕреççĕ. Унта 
куймаксене çиме тытăнаççĕ. Ăна çинĕ чухне умĕнче пултăр тесе çиеççĕ. Çапла вара 
вăл кун иртсе каять, çиччĕшне тăвичченех кашни куллен хывса яраççĕ. Унăн çиччĕш- 
не виçĕ кун иртсен тăваççĕ. Унăн çиччĕшĕ çине чăхă пусаççĕ, вăй çитекен така пу- 
сать, унăн çиччĕшне тунă чухне çавăн пекех куймаксем пĕçереççĕ. Е чăхă, е така 
пусаççĕ те çав каçах çисе пĕтереççĕ, унăн ашне хăварма юрамасть теççĕ. Унăн ашĕсе- 
не, куймакĕсене çынсен ачисене пухса çитереççĕ. Ăна çиессине çиеççĕ те, анчах çисе 
пĕтереймесен кăна. Унта вара çав çыннăн ăратнисем çурта илсе пыраççĕ. Унтан вара 
вăхăт çитсен хыва пуçлаççĕ, хывнă чухне акă çапла калаççĕ: «Эй, тăванăм-çеçкем, 
хăçан курăшăпăр, хăçан пĕрле паллашăпăр, хăçан калаçăпăр, хамăр сан пата пырич- 
чен те кураймăпăр». Унтан вилнĕ çыннăн кил-йышĕсем калаççĕ: «Эй, Турă, мĕншĕн 
ялан пирĕн тĕле кăна пулать-ши, мĕншĕн пире ялан хурланса хурлăхпа пурăнма тунă- 
ши ку Турă?» Унтан çав вилнĕ çын çинчен ачисем калаççĕ: «Эй, аттем, эсĕ вилтĕн те 
выртатăн, эпир епле пурăнăпăр-ши, -  теççĕ, -  пурăнассине пурăнăпăр, анчах эсĕ 
пире ан хăрат», -  теççĕ. Ашшĕпе амăш калаç: «Эй, Турă, пирĕн ывăлăмăра лайăх 
вырăн тупса парччĕ», -  теççĕ. Çапла кала-кала çурта çута-çута хывса пĕтереççĕ. Хывса 
пĕтерсен хăшĕ-хăшĕ калаççĕ: «Тăкас», -  теççĕ, тата хăшĕ-хăшĕ калаççĕ: «Тăтăр-ха 
пăртак, çитĕр», -  теççĕ. Çапла кала-кала кăларса тăкаççĕ. Унтан вара тата вилнĕ çыннăн 
хуçисене те илсе каяççĕ. Тата тепĕр эрнерен вара пĕрлештерсе яратпăр теççĕ. Ăна 
пĕрлештерсе яратпăр тенĕ чухне хăйĕн çемйи кăна пулать. Ăна вара вак теççĕ, пашалу 
тăваççĕ те масар çине пуç вĕçне тутăр татăкĕпе çыхса кайса пăрахаççĕ. Çулла вилнине 
тата эрнерен кайса курăксене çăлаççĕ. Çулталăк иртсен унăн юпине тăваççĕ, ăна тунă 
чухне пăру, тиха пусаççĕ тата купăсçă чĕнеççĕ, вăл вара купăсне илсе пырать. Пуян 
çын чартак пекки тăвать, çук çын вăрмантан çăка касса килет те пĕр пуçĕнчен кар- 
таççĕ те алăк патне, кутник сак çине вырăн сарса вырттараççĕ, ăна карчĕ таран ви- 
теççĕ, ун патне пыма хушмаççĕ: «Ун патне ан пыр, вăл хамăра ярса ан тыттăр», -  
теççĕ, çамрăктарах ачасене çапла калаççĕ. Унтан вара пар лаша кÿлеççĕ те çавна урапа 
çине хурса каяççĕ, ăна вара масар çине пăрахса хăвараççĕ. Пуян çынсем чартак тута- 
раççĕ, икĕ урапана пĕр çĕре лартаççĕ те ун çине чартакне хураççĕ, чартакĕ пĕтĕмпе



манирне килет, алăкĕ те пур, чÿречи те пур, ăна ан ÿктĕр тесе вĕренпе çыхаççĕ. Çапла 
масар çине çитеççĕ те юрла-юрла эрех ĕçеççĕ. Эрехне ĕçсе пĕтереççĕ те килне таврă- 
наççĕ, унта татах хирĕç пулма хушмаççĕ. Пĕр ачана лаша утлантарса кăшкăрма яраççĕ, 
хуçи ятне калаççĕ, ак çапла кăшкăраççĕ: «Çурта айне сăра ĕçме», -  теççĕ. Çынсем 
вара пурте çурта илсе пыраççĕ, унтан вара каçпа юпине хускатаççĕ. Ю па хускатнă 
чухне купăс калаççĕ, юрлаççĕ, макăракан та пур, пурте пур.

854

Тупăкне туса пĕтерсен тупăк ăшне пир сараççĕ, хĕрарăм пулсан пуç вĕçне пир кĕпе 
хураççĕ тата йĕп, çип хураççĕ. Арçын пулсан, пир кĕпе тата шĕшлĕ, мунчала хураççĕ. 
Çапла хурсан вилнĕ çынна аллисене ик айккине тăсса хурса тупăка хураççĕ. Унтан вара 
тупăкне хупса пуç тĕлне ак çапла каласа çăкăрсем, чăкăтсем татса хураççĕ:

Акă ĕнтĕ, ачам, çаккăн вĕçне юлтăн, халĕ хăвăн ирбкĕнтеччĕ, ĕнтĕ çын 
аллинчен пăхас пулать. Ан ÿпкелесе кай. Килсен ан хăрат, лăпкă çÿре.

Пÿртрен илсе тухни

855
Вилнĕ çынна е çуран йăтса леçеççĕ, е лашапа леçеççĕ. Лашапа леçес пулсан хăшĕ- 

хăшĕ вилнĕ çынна лайăхрах хисеп тума çулла çунапа турттарса леçеççĕ. Турттарса кайнă 
чух виçĕ лаша, е пилĕк, е çичĕ лаша кÿлсе каяççĕ. Пуянтараххи пулсан тилхепе вырăнне 
сурпан çыхаççĕ. Лашисене умлă-хыçлă кÿлеççĕ: тĕпе икĕ лаша, мала пĕрре, тĕпе виççĕ, 
мала иккĕ, унтан пĕрре, малти лаши çине ут пуçне пĕр çамрăк çын утланса ларать. 
Тĕпри лаши çине йĕп çăртине пурçăн витĕрсе сулахай енчен хăмăт кĕççи çине чиксе 
каяççĕ.

Вилнĕ çынна çуса тупăка вырттарсан ун сулахай аллине тупăлăха тыттараççĕ, тупă- 
лăха пулмасан -  йĕплĕ хулă, вăл пулмасан -  хыт хура е хĕрлĕ эрĕм тытгараççĕ. Вăл 
патака акă мĕншĕн тыттараççĕ: çынна пытарсан ун патне шуйттансем пырса сырă- 
наççĕ, вилнĕ çын вара шуйттансене хăй патĕнчен çав тупăлăха патакĕпе хăваласа ярать.

Вилнĕ çынна улттăн, виçĕ мăшăр пушăтпа çĕклесе тухаççĕ, çĕклесе тухаççĕ кутăн: 
урисем малта, пуçĕ кайра. Пÿртрен тухнă чухне вилнĕ çын урисемпе алăк янахне виçĕ 
хут тивретсе калаççĕ: «Çуртна-йĕрна пехилле, ачăна-пăчуна пехилле, вьшьăхна-чĕрлĕхне 
пехилле».

Вилнĕ çынна илсе тухнă чухне çуртри пур çын та тула тухать вилнĕ çынна ăсатма. 
Вара ăрама тухсан вилнĕ çынна урапа çине, е çуна Çине хурса масар çине турпарса 
каяççĕ. Пытарма каякансем пурте: «Сăвап пултăр», -  тесе тупăк çине хăпарса лараççĕ.

856

Вилтĕн ĕнтĕ, ан хăра. (Пÿрт алăкĕнчен илсе тухнă чухне каланă.)

857

Исе каятпăр, çуртна-йĕрне курса кай! (Упăшкине хапхаран илсе тухнă 
чухне арăмĕ каланă.)

Вилнĕ иккен, ырлăха кайтăр, ăрайра пултăр! (Ял çыннисем вилле тĕл 
пулсан каланă.)

Ан хăра, шăтăка яратпăр, пил ту. (Шăтăка ярас умĕн каланă.)

858

Ырă çĕршыва кай, çийĕнти тăпру çăмăл пултăр, чуну тасалса кайтăр. 
Сан çылăхна Турă каçартăр, пурăннă çĕрте тем калаçса çылăха кĕнĕ, пурне



те Турă каçартăр. Юлашкине таса усра, Турă, чир-чĕре кил-çурта ан кÿрт, 
Турă.

Вилнĕ çынна ăсатнă чухне калаççĕ.

859
Çÿлти патшалăхра пултăр, Турă ырă вырăн патăр. Мĕн тĕрлĕ çылăху 

пулсан та, Турă каçартăр! Е пĕлсе, е пĕлмесĕр тунă çылăху пулсан та, 
Турă каçартăр, канлĕхлĕ вырăн патăр! Е аннÿне, е аçуна, е ачу-пăчуна 
йывăр каланă пулсан та Турă каçартăр!

Вилнĕ çын кĕперри

860
Унтан вара çырма урлă вилнĕ çын кĕперри хурса, карлăкĕсене çапăсенчен турĕç. 

Вăл карлăксем çине кĕпесем, йĕмсем, сурпансем, масмаксем, тăлла-çăпатасем: «Ялан 
хура ан çÿре, шурăран шурă тăхăнса таса çÿре; çĕн çынна (çĕн çынтан?) аван тум- 
ланса тăр. Сана мĕн кирлĕ пеккине парса яратпăр; эсĕ ĕçлемесĕр пурăнман, йывăр 
тăпри çăмăл пултăр», — тесе çакса ячĕç. Кĕпер айне пăхăр укçа пĕр тенкĕ (тенке) 
яхăн пулĕ пăрахаççĕ: «Япала илмелле пулсан укçуна ан хĕрхен; çиес килсен илсе çи. 
Тата, тетен, ĕлĕк ху çынтан илнĕ укçăна каялла тавăрса паманнисем пулĕ, халĕ ĕнтĕ 
ытлашшипех паратпăр; чипер тытса усра, çити-çити укçапала сĕнксе çÿремелле ан 
пултăр», -  теççĕ. Унтан вара илсе пынă япаласене пĕтĕмпех персе çĕмĕрчĕç. Вилнĕ 
çын сĕтеллипе пуканне кĕпер çине лартрĕç...

«Эпир мĕнпурĕ çулталăкра ик-виç хутчен вилнĕ çынсене хыватпăр, çав вăхăтсенче 
эсĕ çак кĕпер урлă каçса пыр», -  теççĕ.

Пытарни

861
Малтан масар пуçлăхĕнчен вырăн ыйтаççĕ: «Масар пуçлăхĕ Мирун! Çак (ятне кала 

та) вырăн пар. Вăл сан çемйÿ пулать ĕнтĕ», -  теççĕ. Вилнĕ çын вара масар пуçлăхне 
пăхăнса пурăнать теççĕ. Вилнĕ çынна шăтăка ярсан малтан вилĕм тăприпе вилĕм тур- 
пасне яраççĕ. Ун чухне ак çапла калаççĕ:

Ак санăн пирвайхи турпасу, пирвайхи тăпру. Ху çемйÿне, выльăхна- 
чĕрлĕхне, килне-çуртна пилле! Эпир сана асăнатпăр, эсĕ пире ан асăн.

Унтан вара пурте тăпра яма тытăнаççĕ.

862
Ак сана ик çĕр сум укçа паратăп! (Шăтăка ярсан пуçĕ тĕлне икĕ пус 

укçа (çĕр çутти) хунă чухне каланă.)
Ак сана чĕлĕмĕ, ак папак енчĕкĕ! А к с а н а  тупăлха патак çÿреме! Ак 

сана сăвап тăпри çумна хурса хăварап! Йывăр тăпру çăмăл пултăр! Ав- 
лантар упăшкăна, эсĕ вилтĕн, пурăнма ÿркентĕн ĕнтĕ. (Çамрăк хĕрарăм 
вилнĕ пулсан каланă.)

Арăму качча кайĕ, ан чар, кайтăр. Ху лере авлан. (Çамрăк арçын вилнĕ 
пулсан каланă.)

863
Акă сана çĕр çути, çакă çутатса тăтăр! (Тупăка пĕр кĕмĕл укçа хунă 

чухне каланă.)



Çак алăкран тухса çÿресе кĕр! (Тăпра ярас умĕн тупăк хуппи çине 
«алăкпа» «чÿречесем» ÿкернĕ чухне каланă.)

Акă сана чÿречесем! Акă сана шĕшлĕ, çĕçĕ, калăп, пушăтне ху касăн! 
(Ку япаласене тупăка хунă чухне каланă.)

Акă сана пуртă, çакă пуртăпа ĕçлесе пурăн! (Пурттине шăтăка тупăк 
çумне хунă чухне каланă.)

864
Хуйху харам пултăр. (Кил хуçисемпе сывпуллашнă чухне каланă.)
Пехил сана, ывăлăм (хĕрĕм), ман вырăна! (Вилес умĕн юмăç хăйĕн 

вĕренекенне пехиллени.)

865
Ну, айăп ан ту, ху çулупа ху çÿре, пире хĕнне-хурне ан пар. (Виле 

пытарса килсен мунчара каланă.)

866
Турă, ăна ырă вырăн пар, йывăр тăприне çăмăл ту! (Пытарса килсен 

хывнă чухне каланă.)

867

Ан çиллентĕр ĕнтĕ. Мĕн пĕлнĕ, пултарнă таран тирпейлерĕмĕр. Ырă 
вырăнта вырттăр. Пурин те вилĕм çитсен кунта килмелле. Унтан иртме 
çук. (Масар çинче çынна пытарса пĕтерсен калаççĕ.)

Вилнĕ çынна пытарса таврăнни

868
Вилнĕ çьшна илсе пынă чух хирĕç пулакан çынсем: «Йывăр тăпри çăмăл пултăр», -  

тесе иртеççĕ. Вилнĕ çынна шăтăка ярсан пурте пĕрер ывçă тăпра яраççĕ, янă чух: 
«Йывăр тăпри çăмăл пултăр», -  теççĕ. Пытарса пĕтерсен вилнĕ çынна хăймалу хы- 
ваççĕ. Вилнĕ çынна шăтăка антарсанах пĕри шăтăка кĕрсе вилнĕ çын тупăкне уçса ури 
çыххисене, пыр çыххине, пиçиххипе йĕм кантрине салтса тухать, вĕсене салтмасан 
вилнĕ çын тăрса пытаракансем таврăнсан вĕсемпе пĕрле килне каялла таврăнать тет. 
Пытарсан вара лаши çине ларсан пйтĕ хытă чуптарса таврăнаççĕ. Чуптарса таврăннă 
чух пĕри-пĕри ÿксе юлсан вăл çын тепĕр çулччен вилет теççĕ. Килелле акă мĕншĕн 
хытă чуптарса таврăнаççĕ: пытаракансем хĕрĕх утăм кайсанах вилнĕ çьш тухса кăшкăрать 
тет: «Ан кайăр, эпĕ те пыратăп!» -  тесе, анчах чупма ури кантрисене салтнă, вĕсене 
çыхкаласа чăрманса юлать тет масар çинчех.

869
Кăмака çинче йынăшса ан вырт. Ан хăра, ÿкермĕпĕр. Ачуна-пăчуна 

пехилле(се) хăвар. (Ю пана алăкран илсе тухнă чух каланă.)
Акă сана аш, çи, пашалу çи. (Хывнă чухне каланă.)
Пехиллесе юл, йывăр тăпру çăмăл пултăр! (Ю па йĕри-тавра виçĕ хут 

çаврăннă чухне каланă.)
Пехиллесе кай! (Килне таврăнса хывнă чухне каланă.)
Асаттесем-асаннесем! Ерсе кайăр, ан хăратăр. Йывăр хуйхă куртăмăр. 

(Пĕрлештерсе янă чух каланă.)



Эй Турă, каçар! Укĕнтĕмĕр пулĕ, йывăр хуйхăпала тем ытла сăмах ка- 
ларăмăр пулĕ. Турă, каçар, çырлах! Аминь. (Такапа чÿкленĕ чухне каланă.)

870

Эсĕ урăх чун ан шыра, мĕн панине ил. Эпир сана асăнăпăр, эсĕ пире 
ан асăн. Мĕн тăвас, ним тума та çук. Сана эпир ирĕксĕр вĕлермен, Турă 
çапла тунă, эпир хамăр та ĕмĕрех пурнас çук, вилмелле. (Чăх пуçне татса 
ывăтнă чухне каланă.)

Санăн ăвăнта пултăр, ĕç те çи, эпир сана асăнăпăр, эсĕ пире ан асăн. 
Мĕн панине илмесĕр пăшăрханса ан тăр. Ыррине çавăрса ил, усала кар- 
та хыçпе çавăрса яр. (Ашпа, сăрапа хывнă чух каланă.)

871

Килях, килях, сирĕн кĕпере хывса турăмăр. (Вилнĕ çынна чĕннĕ чух- 
не каланă.)

Кллях, килях, кĕпер саншăн хывса килтĕмĕр. (Масар çине кайнă чух- 
не каланă.)

872

Сана эпир пиллесе пуç таятпăр. Эсĕ те килне-çуртна пехил ту, тыррă- 
на-пулăна пехил ту, выльăхна-чĕрлĕхна пехил ту, ачăна-пăчăна пехил 
ту... Мĕн пани çумăнта пултăр, çăтмахра çÿре!

873

Ырă çĕршыва кай, çийĕнти тăпру çăмăл пултăр, чуну тасана кайтăр. 
Сан çылăхна Турă каçартăр, пурăннă çĕрте тем калаçса çылăха кĕнĕ, 
пурне те Турă каçартăр. Ю лашкине таса усра, Турă, чир-чĕре кил-çурта 
ан кÿрт, Турă.

Ăсатнă чухне каланă.

874

Эпселем (вилнĕ çын ятне калаççĕ) вăрăм çурти айне ларма пырăр! 
Умĕнче пултăр. (Ял тăрăх чĕнсе çÿренĕ чухне каланă.)

875

Айта, пичче (атте), пирĕн пата! Эпир поминка тăватпăр сана! Ла- 
рах çуна çине! (Çурта айĕнче лармалли каçра вилнине чĕннĕ чух ка- 
ланă.)

Пил ту! Çăтмахра пул! (Хывнă чухне каланă.)
Пил ту! Пире ан çиллен! (Вилнĕ çынпа сывпуллашнă чухне каланă.)
Спасибо, чипер ирттерсе ятăмăр поминкине!

876

Аçа курки ĕçтеретĕп, пĕр-икĕ пус укçа ыйтатăп. (Вăрăм çурта каçĕнче 
пухăннисенчен укçа пуçтарнă чухне каланă.)



877

Сан омăнта пултăр, ĕç те çи, çакăн вĕçне йолтăн. (Асăнса хывнă чухне 
каланă.)

Хоран çеклине ас товăр! (Вилнине ăсатса янă чухне каланă.)
Йолашки патăмăр сана, орăх кĕтместпĕр!

878

Ониççе, Ониççе, кил конта. Кил çак покан çине. Хăпар çак покан 
çинчен çак кĕперпеле сĕтел çине. Çак сĕтел çинчен Торă патне каях!

Вилене иытарса килсен хывни

879

Икерчĕсем те, хай пуснă чăхха та хыва-хыва çиеççĕ. Çисе тăрансан вара, хуйхăр 
харам пултăр тесе тухса каяççĕ. Ун чух хыçалтан ăсатма тухмаççĕ вара. Унтан вара 
тĕпĕр каç, çиччĕшне тăватпăр тесе, пĕр сурăх пусса тата икерчĕ пĕçерсе хываççĕ. Тата 
пумилкке тăвиччен кашни эрне каç мунча хутаççĕ те пур ăратнисемпех мунча кĕреççĕ. 
Унта çав вилнĕ çынна тухса кăшкăраççĕ, мунча кĕме кил тесе. Мунчаран ытти çын- 
сем тухсан, пĕри каях юлать те, вилнĕ çынна мунча çапатăп тесе, милкĕпе лапка 
çине çапать. Унтан: «Ак сана шыв, ак милкĕсем!» -  тесе лапка çине шывпа милкĕсем 
хурса хăварать. Киле таврăнсан вара сурăх пусаççĕ, пĕр чăхă пусаççĕ те тата икерчĕ 
пĕçереççĕ. Аш пиçсен, икерчĕ пиçсен вара: «Сана юлашки эрне каç тăватпăр», -  тесе 
хыва-хыва çиеççĕ вара. Çапла тусан, шăмат каç пумилкке тăваççĕ е тунти каç тăваççĕ.
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Пил ту, умăнта пултăр, çакăмпа ĕçсе-çисе кай. Эпĕр пĕр турам Пани 
сана пĕр çăк пултăр.

Масар пуçлăхин те умĕнче пултăр, ертсе çÿрекеннин те умĕнче пултăр; 
пил ту, ĕçсе çи те кай. (Пытарса килсен хывнă чухне каланă.)

Çитĕ, чипер тăрăр, хуйхăр харама кайтăр, вилни чипер вырттăр. (Ки- 
лĕсене кайнă чухне хуçине каланă.)
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Алăк патне чашăксем лартнă та çав чашăксем çине вилнĕ çын ятне калаççĕ:
Умăнта пул, усал ан ту, ан хăрат. Эпир персе вĕлермен те, ху пурăн- 

ма ÿркентĕн. Выльăх-чĕрлĕхшĕн, ача-пăчашăн, чăх-чĕпшĕн хыватăп.
Тĕрлĕрен апат тата сăра янă, тепĕр çын та каллех çавăн пек каласа хывнă.
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Сахар, пил ту! Ак сана чăх какай, ак сана пĕлĕм, куймак, ак сана 
сăра, ак эрех те. Эй, Сахар, леш çĕрте çапла ĕçсе-çисе пурăн çакăнти 
пекех!

Çак лашапа çÿре, пуçĕ яраççĕ!



АСĂНУ ЙĔРКИПЕ СĂМАХЛĂХĔ
Чăваш халăхĕн аваптанхи ĕненĕвĕпе, вилнĕ çынсем леш тĕнчере çутă тĕнче- 

ри пекех пурăнаççĕ. Вĕсем çут тĕнчери тăхăмĕсене, тăванĕсене пулăшма 
хатĕр, йывăр самантсенче несĕл пуçĕсемпе улăп-паттăрсем халăх патне тухса 
та килеççĕ-мĕн. Çапла ăнлантаракан хачмак-халап чăвашăн сахал мар.

Ваттисене (вилнисене) асăнса хисеп т ăвасси- чăваш тĕнĕн çирĕп йĕрки- 
сенчен пĕри. Килти асăнусем пысăккисем те, пĕчĕккисем те пулаççĕ.

Пĕчĕккисене çьт вилсен çичĕ кунччен ирттереççĕ, пысăккисене мăшăрлă 
эрнесенче тăваççĕ. Виççĕмĕш каç -  «Салам çĕрĕ», вилнĕ çынна уйрăлни. Г. Фи- 
липпов, В.Магницкий çырнисем тăрăх пĕчĕк-пысăк асăнусене Çĕрпÿ уесĕнче 
çирĕп тытса пурăннă. Вилнĕ çынна вилсен виççĕмĕш кунне (пытарса килсен) 
асăнса апатланаççĕ. Кил-йышпа кашни эрнекун çурта çутаççĕ. Унтан вара 
йăх-ăру çыннисемпе çиччĕмĕш, хĕрĕхмĕш кунсене пухăнса ирттереççĕ. Ку асă- 
нусене «çиччĕш», «хĕрĕхĕш» теççĕ. Хĕрĕхĕш хыççăн вара тепĕр пысăк асăну — 
юпара асăнни. Ытларах чухне çулталăкне е виç çулне те юпара ирттереççĕ. 
Ытти чухне пурне те ытти асăну кунĕсенче- сурхури, мăнкун (калăм), çимĕк, 
атан (кĕр) сăри тата ытти чухне асăнаççĕ. Пĕтĕм халăх ваттисене пăрăнми 
асăнмалли кунсем, çапла вара, çулталăкра тăваттă. Пĕтĕм кĕлĕсене, хÿхлев- 
сене, юрăсене çав тăватă асăнура тата çынна пытарнă чухне çеç нĕтĕмпех 
калаççĕ. Ытти чухне йăласене кĕскерех майпа ирттереççĕ.

Пÿкле, ителсĕр вилнисене расна сăмахсем калаççĕ, тăрлавсăр вилĕм туп- 
нисене ÿпкелесе каланисем те тĕл пулаççĕ. Кил-йышпа ăру ятне ярса вилнĕ 
çынна масар çине (ăру картине) çеç мар, çăва çине те кĕртменни е тупăкне 
кăларттарса уя-çырмана чавтарни тĕл пулатъ. (М.П.Петров-Тинехпи, 
1881, ЧПГĂИ ĂА, I, 31, 5 8 -5 9  с.)

Вилнĕ çынна хĕрĕхĕшĕнче ытти чухнехинчен чыслăрах асăнаççĕ. Хĕрĕх кун 
хыççăн леш тĕнчене кайнă çын унта ыттисемпе пĕрлешет, ку тĕнчерен ву- 
çех уйрăлса кайнă шутланатъ.

Архив материалĕсем хушшинче авалхи йăласем православипе чиркÿ йĕрки- 
семпе хутшăнса пыни те палăрса юлнă. Юпа вырăнне хĕрес лартнă, хĕресе, юпа 
пекех пÿрте кÿртсе вырăн çине хунине асăннисем пур. Чиркÿ витĕмĕпе хĕрес 
лартнă пулсан, çиччĕш е хĕрхĕшĕнче хĕрессене юнапа ылмаштарни тĕл пулать.

Вилнисене асăннине каярахпа пумилкке теме пуçланă. Анчах çакна ытларах 
чухне «виç эрнерен», «пĕр уйăхран» ирттерекен асăнусене палăртса каланă. Ку 
вăл, паллах, чиркÿ витĕмĕпе сарăлнă ăнлав, вырăсларан (поминки) куçнă сăмах.

Чи тĕплĕ, анлă, тулли а с ă н у -  юпари асăну. Çавăнпа çулталăкне е виçĕ 
çулне ытларах чухне юпари асăнура ирттереççĕ.



Виçĕ çул хыççăн харкам уйрăм çын ячĕпе ятарлă асăну çук. Ана малашне 
ыттисемпе пĕрлех çулталăкра тăватă хут -  утласра, калăмра, çимĕкре 
тата алтанра асăнаççĕ.
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Çак çуртасен çутипе çÿре, тĕттĕм çĕрте ан çÿре. (Виççĕмĕш кунне хывнă 
чухне каланă.)

АСĂНУ ЙĔРКИПЕ КĔЛЛИ-ЮРРИ 

Асăнăва чĕнмелли йĕрке
Вилнĕ çынна ятран асăннă чухне çиччĕшне, хĕрĕхĕшне, çулталăкне, юпана, 

виçĕ çулне ирттерме ăна масар çине кайса ятарласа «чĕнсе килнĕ». Елĕк 
лашапа (çуна-урапапа) ларса кайнă, ĕçме-çиме илнĕ. Халĕ, паллах, масар çине 
çăмăл машинăсемпе çÿреççĕ.

Вилнĕ çынпа пысăк е аслă асăнусенче чĕрĕ çынпа калаçнă пек калаçнă, 
сĕтел хушшинче ăна ятарлă вырăн туса панă.

Асăнăва чĕнмелли кĕлĕ сăмахĕсем ансат. Вĕсем чĕрĕ çынна хăнана чĕннĕ 
пекех янăраççĕ.
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Вĕсем масар çине çитсен туртса кăлараççĕ сăрапа эрехе те ĕçе-ĕçе вилле акă çапла 
чĕнеççĕ: «Эй (ячĕ), сана сăрапа-эрехпе чĕнме килтĕмĕр, айта пумилккене, санăн туйу 
валли çавна-çавна турăмăр, ĕçсе çиме пыр», -  теççĕ те ĕçсе ярайман эрех-сăрана 
тăкса хăварса киле таврăнаççĕ. Килте вара тин пумилкке пуçланса каять. Виле ячĕпе 
пичке пуçласа тухаççĕ те сĕтел патне каткапа лартаççĕ. Сĕтел çине тĕрлĕ çимĕçсем 
хураççĕ тата сĕтел варрине пĕр тарăнтарах чашăк лартаççĕ. Вăл чашăк ăшне кил хуçи 
ал туни пек çурта лартать, виç-тăват турам: «Пил ту, (ячĕ)», -  тесе турать. Вара пу- 
милккене пынă çынсем çавă чашăк хĕрне пыраççĕ. «Эй (ячĕ), пил ту, сана çурта 
лартатпăр», -  тесе çурта лартаççĕ. Çавсемех чашăк çине те çимĕç тураççĕ, сăра-эрех 
яраççĕ. Вĕсем акă çапла калаççĕ:

«Эй, (ячĕ)! Пил ту, пиллесе паратпăр, пиллесе ил, пиллĕхрен пиллĕхе 
çитер. Савса паратпăр, савса ил, савăнăçран савăнăçа çитер. Эй, (ячĕ)! 
Çăтмахра пул. Эпир мĕн пани санăн умăнта пултăр, эсĕ мĕн илни Турă 
умĕнче пултăр, Турăшăн тÿрлĕх, патшашăн ырăлăх, аминь!
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Ĕлĕк эсĕ те юрлаттăн, ташлаттăн, шÿт те тăваттăн. Эпĕ те шÿт тăвам. 
Савăнса вырт. Йывăр тăпру çăмăл пултăр. Сĕт кÿл çинче пул. Каятпăр 
ĕнтĕ, эсĕ те чипер юл. Яшку-çăкру чипер пултăр.

Хывни
Асăнупа çыхăннă пысăк йăла — хывни. Хывни тесе чÿкре, пумилккере, 

асăнура, кĕлĕре, уявра вилнисене асăнса панă апат-çимĕçе калаççĕ. Ăна кил 
картинчи «пурнăç йывăçĕ» патне, хапха юпи (пурнăç тĕпелĕ) çумне, тÿр кĕлли- 
не е пĕр-пĕр йывăç айне хума пултараççĕ. Кашни йăх-хурăнташăн, урамăн, 
ялăн хăйĕн палăртнă вырăнĕ пур.



Вилнисене хывни -  несĕл пуçĕсене, аслă ăрури çынсене хисеплесе асăнни, вĕсен 
умĕнче хамăрăн ĕç-пуç пирки шутласа пăхни, мĕн-мĕн туни çинчен савăнса е 
хурланса шайлав (отчет) пани. Вилнисене пĕччен те, халăхпа та хывма юрать. 
Чăваш хушшинче вилнисене хывас (асăнас) йĕрке халĕ те çирĕп упранса тăратъ.
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Тĕттĕм пулса çитсен каçпа сĕтеле алăк патне куçараççĕ, ун çине патйен сăра тата мĕн 

чул та пулин эрех лартаççĕ, ытги ĕçме-çимесене те мĕн-мĕн хывмаллине пурне те çавăн- 
та хураççĕ. Вара çуртра кам ватă, арçын-и, хĕрарăм-и, çав ватти çурта лартма тытăнать. 
Алăк янахĕнчен, пĕр шит айккине, кашни ваттин ячĕпе кăнтăрла туса хунă çуртасене 
лартать. Çав çуртасен умне пĕр пукан, пукан çине тирĕк лартаççĕ. Вара ватти хывма 
тытăнать, сăрине тьггать, пĕчĕккĕн кашни вилни ячĕпе çапла каласа ярать: «Асатге, пил 
ту, асанне, пил ту, умăрта пултăр». Ытти ачи-пăчисене те çавăн пекех ятран асăнса 
пĕтерет. Çавăн пекех эрехне те ĕçме-çимисене, какайпе çăмартине, сĕтел çинче мĕнле 
çынсейренех тумлатать. Ытти ĕçми-çими пур, пурне те пĕрерĕн асăнса, пĕр турам тата- 
тата пăрахать. Ун хыçĕнчен арăмĕ, çавăн пекех пурне те асăнса хывать. Хăйсем хыçĕнчен 
ачисене те татса пăрахма хушаççĕ. Ачисем ваттисем пекех пултараймаççĕ, мĕнле май 
килнĕ çапла татса пăрахаççĕ те вара чара тулса пырать. Çутнă çуртасем çунса пĕтеççĕ, 
вара хывса тултарнă чарана тухса тăкмалла пулать, тăкма тухиччен пустав çумне пĕр 
çурта лартса хăвараççĕ, ăна кил çурти теççĕ. Вара тухса хапха тăпси çумне тăкаççĕ, ăна 
йытăсем çисе каяççĕ. Вăл вара вилнисене ăсатни пулчĕ. Пустав тесе çавна каланă: кăмака 
çумне япаласем хума хăмаран шкап евĕрлĕ туса лартнă. Çавна пустав тенĕ.
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Килте кил пуçĕ пулса пурăнаканни, пуринчен ватти, Мăнкун, тунти кун ирхине 

ирех кăвак çутăлла тăрать те вилнисене чĕнме хапха умне тухать, хăйпе пĕрле çăкăр, 
сăра, вут хумаллисем илсе тухать. Чи малтан вутне чĕртсе ярать, унтан вилнисене 
кашнийĕншĕн çăкăр турамĕ пăрахса сăрине тăкса ятсемпе чĕнет: «Асатте-асаннесем, 
тăвансем, хурăнташсем, чĕннисем, эс те, масар пуç Мирун, пурте килĕр! Паянхи 
кун сире асăнатпăр». Çак сăмахсем хыççăн йăл-йăл çунакан вутне сÿнтерет те килне 
кĕрсе каять...

...Мĕнпурĕ хатĕрленсе çитсен кил пуçĕ хывма пуçлать. Вăл пур çуртине çурри та- 
ран касса татать те çуррине турăшсем умне çутать. Çак çуртана кил çурти теççĕ. Вил- 
нисене асăнса алăк стени çумне, сĕтел тĕлне, пĕтĕм çуртисене çута-çута лартать. Çур- 
тине кашни вилнишĕнех лартмасть, ашшĕ-амăшне, аслашшĕ-асламăшне, хăйпе çывăх 
пурăннă çынна тата камалсăр (тăлăх пурăннă çынна) асăнса кăна çутать. Çуртине 
çутнă майăн çапла калать: «Атте! (кам ятне асăнать, çав ятне çутать) сан умăнта 
пултăр, ак сан ятне çурта çутатăп». Çак сăмахсем хыççăн çак вилене асăнса харпăр 
çимерен кăш -кăш т пай илсе хатĕрлесе хунă пуш чашăка умăнта пултăр тесе хурать. 
Сăрине те, эрехне те ун ячĕпех сĕтел пуçĕнче тÿнтерсе кăшт-кăшт ярать. Унтан ытти 
вилесене хывать. Чи юлашкинчен камалсăр çынна хывать, ăна ялта никам та хыв- 
масăр хăвармасть, мĕншĕн тесен вăл пит хытă тытать (чирлеттерет) тет. Кил хуçи хăй 
асĕнче тытса тăракан пур вилесене те хывсан юлашкинчен калать:

Паянхи кун çак яшка-çăкăра сирĕншĕн пĕçернĕ, пурсăрăн та умăр- 
сенче пултăр, çаксемпе тутă пулăр. Кил-йышсене, выльăх-чĕрлĕхсене çул- 
талăкчен сывлăхлă, тĕрĕс-тĕкел усрăр, пил тăвăр! Умăрсенче сĕтлĕ кÿлĕ 
пултăр...

Кĕр çурти

888

Вилнĕ çынсене юпа уйăхĕ (октябрь) пĕтнĕ чух^кĕркунне кĕр çурти тесе хываççĕ. 
Ăна сăра туса, икерчĕ пĕçерсе, чăхă пусса хываççĕ. Ăна шăмат каç е тунти каç тăваççĕ.



Ăна алăк патне çурта хываççĕ, килте миçе вилĕ, çавăн чухлĕ çурта çутаççĕ. Çурта 
çутаççĕ те вара пурте пыра-пыра хываççĕ. Ăна хывнă çĕре ăратнисем пурте пухăнаççĕ, 
ăратнисем те пĕрле тăваççĕ ăна. Ак çапла хываççĕ:

Эпир сире кĕркунне йĕркипе сăра туса, эрех илсе, чăхă пусса, икерчĕ 
пĕçерсе, пăтă пĕçерсе хыватпăр, пил тăвăр, чипер вăхăтлă килсе, вăхăтлă 
кайăр, вăхăтсăр ан çÿрĕр; пил тăвăр пире, хĕнне-асапне ан парăр, ак 
сире пĕрре татса пăрахни пĕр ут туртăми пултăр, сирĕн умра сĕт кÿлли 
пултăр, чипер ĕçĕр-çийĕр те -  кайăр.

Пур çемйисемпех, пур выльăх-чĕрлĕхпех хĕнне-асапне ан парăр.

Хывнă чухне калакан кĕлĕсем

Хывнă чухне вилнĕ çынна, несĕл ваттисене асăнса виçĕ тĕрлĕ çиме, виçĕ 
тĕрлĕ ĕçме татса параççĕ. Ваттисене килти асăнура та, Мăнкунри, Çимĕк- 
ри, Юпари, Атанри ятарлă асăну (çурта) кунĕсенче те хываççĕ. Ун чухне 
пĕр кĕллех калама юрать.
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Асăнатпăр, алăк патĕнче çурта лартатпăр хамăр алăпа ăвăсран туса 
пĕрене çумне, çырлах. Умăнта пултăр, санăн ятпа çурта лартатăп, усал- 
тĕсел ан ту. Эй, Ю ман пичче, усал ан ту, эпĕ сана асăнатăп, хыватăп, 
умăнта пултăр. Эсĕ пире вутран-кăвартан, шывран-шуртан, пур тĕрлĕ 
чир-чĕртен сыхласа усра. Акă сана сăрапа хыватăп, ĕç, акă сана чăх 
паратăп.

890

Çынсем пухăнса çитсен, Иван ашшĕ турăшсем умне çичĕ пуслăх çурта çутса лартнă. 
Сĕтел çине çăкăр касса хунă, унтах яш ка пĕр чашăк лартнă. Вара пурте ура çине тăнă 
та турăшсем енне пăхса акă çапла кĕлтунă:

Эй, Турă, эй, çÿлти Турă, лайăх канăçлăх вырăн пар пирĕн патран 
уйрăлса кайнă çынна.

Çавнашкал 10 минутчен пĕрмай кĕлтуса тăнă. Унтан пурте сĕтел хушшине кĕрсе 
ларнă та çиме тытăннă.

891
Вара пумилккене пынă çынсем чашăк хĕрне пыра-пыра: «Эй (ятне калаççĕ), пил 

ту, сана çурта лартатпăр», -  тесе çурта лартаççĕ. Çавсемех чашăк çине те çимĕç 
тураççĕ, сăра, эрех яраççĕ. Вĕсем акă çапла калаççĕ:

Эй, (ятне калаççĕ)! Пил ту, пиллесе паратпăр, пиллесе ил, пиллĕх- 
рен пиллĕхе çитер; савса паратпăр, савса ил, савăнăçран савăнăçа çитер. 
Эй (ятне калаççĕ)! Çăтмахра пул (çăтмах тесе рая калаççĕ вĕсем); эпир 
мĕн пани санăн умăнта пултăр, эсĕ мĕн илни Турă умĕнче пултăр, Турăмăн 
тÿплĕх, патшанăн ырлăх, аминь!

892

Çăтмахра (тутлăхра) ырă вырăнта пулччăр, йывăр тăприсем çăмăл 
пулччăр, выртнă вырăнĕсем мамăк пулччăр!



Пĕр-пĕр çамрăк е ватă çын вилсессĕн пилĕ тутăр, çăтмахра пултăр теççĕ. Лайăх 
вырăн. Çăтмах -  рай, савăнăçлă пурнăç. Мункунта вилнĕ çын çăтмаха кĕрет пулать. 
Вилнĕ çынна хывнă чухне юсмана тата-тата çăтмахра пултăр тесе пăрахнă. Эпĕ пĕчиккĕ 
чухне ваттисене асăннă кун асатте, чашăк хĕррине йĕри-тавра çурта лартса чашăка: 
«Çăтмахра пултăр, çăтмахра пултăр», -  тесе икерчĕ тата-тата пăрахатчĕ. Ваттисене 
асăннă кун тĕн айĕнчи пĕрене çине те тĕн айнех çуртасем лартаççĕ. Çăтмахра пултăр. 
Тумлантарсан, çурта çутса (...çинче çăкăр çумĕнче): «Пилле», -  тесе хываççĕ. Пахил 
пул (усал ан ту). Çăтмахра пул, йывăр тăпри çăмăл пултăр.

Вилнĕ çынсене килтен хуп çинче пирсемпе çĕклесе каяççĕ.
Çăтмахра выртăр!

Пĕлĕмпе асăнни

893

Эй, ваттисем! Эпир паян сире асăнатпăр. Эсир пире çилленнĕ пулсан 
каçарса çак пĕлĕме çисе ярăр.

894

Эй, пĕсмĕлле! Аша, каçар. Ĕçмешкĕн-çимешкĕн перекет пар. Выльăх- 
чĕрлĕхе сывлăх пар. Хамăра та ачам-пăчампа сывлăх пар, çураçмаран çураç- 
машкăн сывлăх пар! Хăвăра çакăн пек ĕçме-çиме хывмашкăн сывлăх пар. 
Вăхăтран килĕр, вăхăтсăр ан килĕр. Хĕн-асап ан парăр. Пĕр турам пĕр çăк 
пултăр. Пехил тăвăр.

Асăну кĕллисем
Пытарупа асăну йăлисене ирттернĕ чухне калакан сăмахсемпе кĕлĕсем, 

хухлевсемпе юрăсем пурте пĕр кĕвĕллĕ-шухăшлă, анчах вĕсене хăй вăхăтĕнче 
тата хăй вырăнĕнче калама сĕнеççĕ.

Пытарма е асăнма пынă кашни çын каламалли ансат кĕлĕсем, сăмахсем 
пур. Вĕсене уйрăм çьш хăй каланă чухне улăштарса, хăйĕнчен хушса калани- 
не ырлаççĕ. Мăчавăр, эптер, апăс калакан кăткăс кĕлĕсене пули-пулми улăш- 
тарни вырăнлă мар. Асăну йăлисене çирĕпленнĕ йĕркепе тытса пыма 
тăрăшаççĕ. Тĕрлĕ тĕн, халăх йăлинче пытарупа асăну йĕркисем нумай енчен 
пĕр евĕрлех. Çакă ĕнтĕ пытару ĕçĕ-хĕлĕсен авалхи пĕрлĕхĕнчех йĕркеленсе 
юлнине кăтартса тăрать.

Асăннă чухне кирек кам та калама тивĕçлĕ сăмахсем:

Умăнта пултăр, тутлăхра пурăн, выçă ан çÿре. Пире пил пар, çул пар, 
пуçланă ĕçсене вĕçлеме пулăшса пыр.

Эпир сана асăнатпăр. Ача-пăчашăн, йăхшăн-ăрушăн, çĕршĕн-шывшăн, 
выльăх-чĕрлĕхшĕн, кайăк-кĕшĕкшĕн хыватпăр.

Эсĕ пире ан асăн!
Вилнĕ çыннăн ятне каласа тĕрлĕ сăмах хускатни пулать:
Еххĕм мучи! Эсĕ пире юратса пăхаттăн, вăрмана, улăха ертсе каяттăн. 

Çавна нихçан та манас çук! Леш тĕнчере те ырă курса, çынсене пулăшса 
çÿре, пире те хамăр пурнăçа тÿрĕ пурăнма пулăш!

Эпĕ сана паракан турам пĕр сĕтел пултăр, эпĕ сана паракан пĕр тум- 
лам пĕр чĕресе тултăр...



Виле тытасран калакан кĕлĕсем
Ывăнсан, чирлесен, мĕн те пулин ыратма пуçласан ĕçри çыннăн тăхтав 

тума тивет. Тăхтавра апат çисе, ĕçсе, канса илнĕ чухне «виле тытасран» 
кĕлĕсем калаççĕ, çывăх тăвансене аса илеççĕ.

895

Чăвашсем пилĕк ыратсан виле тытрĕ теççĕ. Пилĕк ыратни тÿрлентĕр тесен вилнĕ 
çынсене хываççĕ. Хывма пĕçернĕ çăкăр та юрать тата икерчĕ пĕçерсе те хываççĕ. Чăваш 
калать: «Пилĕк ыратать, виле (вилнĕ çын) тытрĕ пулĕ», -  тет. Пирĕн чăвашсем çапла 
калаççĕ: «Виле кама юратнă, çавна тытать, юратман çы нна вăл нихçан та тыт- 
масть», -  теççĕ.

Виле хывнă чухне калакан сăмахсем ак çаксем:

Атте, умăнта пултăр, анне, умăнта пултăр, ппчче, умăнта пултăр, ати, 
умăнта пултăр, ани, умăнта пултăр, Михала, умăнта пултăр, Çимук, умăнта 
пултăр. Çак эпĕ хывнипе тутă пулăр, пире хĕн ан кăтартăр.

Хывнă чухне, умăнта пултăр тесе, кашниншĕн пĕрер турам татса пăрахать. Унтан 
пурин ятне те каласа пĕрер тумлам шыв тумлатать. Çапла тусан вилнĕ çынсем тыт- 
маççĕ. Вилнĕ çынсем çиессисем килсен тытаççĕ; вĕсем тутă пулччăр тесе тутлă апат- 
семпе хываççĕ.

896

Эпĕ пÿрте кĕрсенех асанне манран: «Ку шурă чалхасене (лентăсене) ăçта тупрăн?» -  
тесе ыйтрĕ. Эпĕ каласа патăм та, вăл пăшăрханма пуçларĕ. Вара çапла каларĕ: «Çакăн 
йышши татăксене нихçан та илме юрамасть. Вĕсене вилнĕ çынсене панă. Ахальлĕн 
вилнĕ çынсем пире çилленеççĕ те тем-тем туса хума пултараççĕ». Тепĕр кунне ирхине 
шкула кайнă чухне манпа пĕрле асанне те пычĕ. Эпĕ ăна пир татăкĕсемпе чалхасем 
вырăнне кăтартрăм. Вăл унта пычĕ те кăкăрне сăтăрса илсе çапла каларĕ: «Ку парне- 
сене хăвăр хушăра пайлăр, пире ан тытăр».

Вĕсене улмуççи çине çакса ячĕ. Çавăн чухне эпĕ чÿк е асăну япалисене çĕре пăрахма 
юраманнине тата кирек мĕнле парне те таса упранмаллине пĕлтĕм.

897

Вилнĕ çын ялти çынсене кама та пулин час-часах тытса чирлеттерет. Ун чирĕ 
вилнĕ çын тытнинчен пулнине пĕлсен (ăна пĕр-пĕр юмăç каласа парать), килти ватă 
çынсем тĕрлĕ çимĕç пĕçерсе пĕр-пĕр эрне каç çав вилнĕ çын килне кайса ăна хы- 
ваççĕ:

Мĕншĕн çиллентĕн, (ячĕ) пичче, çав (ячĕ) çине, каçар ăна, чирĕнчен 
сыват. Акă сана эпĕ икерчĕ (е урăх япала) хыватăп.

898

Çын сăмахĕ хыççăн ан кай. Умăнта пултăр, çăкăр хыватăп. (Вилĕ çыр- 
лахман чухне (чир ярсан) каланă.)

899

Ăçти вилĕ пулсан та, каçар, çăнăх-кĕрпе вĕçтеретĕп. (Çĕнĕ вилĕ тытнă 
пулсан каланă.)



Камалсăр вилнисене асăнни
900

Ухмахла сарăмсăр, ителсĕр, пÿкле, ÿпкевлĕ вилнĕ çынсене халăхпа ятарласа асă- 
нас йăла çук. Вĕсене ял ваттисем çулласенче уйрăммăн (уйрăмах çумăрсăр шăрăх 
вăхăтра) шывпа, пăтăпа пĕр-пĕр çырмара, шарланра асăннă.

Типĕ чухне вĕсен вил тăприсем çине витрепе шыв сапнă. [...]
-  Питĕркке, çырлах, лÿк кур, ырă сунса сана ĕçкĕ паратпăр!

901

Çырлах, ил пирĕнне хура халăхшăн, вилнĕ çынтан сир.

902

Камалсăрсене паратăп, ĕçĕр-çийĕр, тутă пулăр.
Хуçса илнĕ татăка картишне пăрахса параççĕ.

Виççĕмĕш кунĕнче асăнни (внççĕш)
903

Çын вилсен ăна виççĕмĕш кунĕнче асăнаççĕ, унтан вара кашни эрне каç асăнса 
хываççĕ. Виççĕмĕш кун асăнни: виççĕмĕш кун апат тĕлĕнче пĕр сурăх пусаççĕ (пуянни 
ват сурăх, начарри путек е чăхă, анчах автан мар). Ăна чÿке пуснă пек силлентерсе 
пусмаççĕ, ахаль пусаççĕ. Пусаççĕ ăрамра, ăçта тупăк тунă, çав тĕлте. Чăх пуссан унăн 
тĕкĕ-мамăкĕсене ăрама, пуснă çĕрех тăкса хăвараççĕ. Каç пулсан сурăха е чăхха пĕçе- 
реççĕ. Хăй çутнă вăхăта ăратнисене, ваттисене, анчах чĕнеççĕ. Ăратнисем пурте пĕлĕм 
пĕçерсе пыраççĕ. Пуçтарăнса çитсен алăк патне, хыçалти стена çине, пĕр çурта лар- 
таççĕ, вăл çуртана хăйсем тăваççĕ: пĕр шит тăршшĕ йĕтĕн пĕтĕреççĕ те е сурпан 
варринчен пĕр шит тăршшĕ лента çурса кăлараççĕ те ăна шăратнă ăвăс çине чике- 
чике кăларса çурта тăваççĕ. Унтан алăк патне сĕтел лартаççĕ, сĕтел çине çимĕçсем 
хураççĕ: какай, пĕлĕм, сăра, эрек. Какайне пĕтĕм сурăхĕпех е чăххипех лартмаççĕ, 
пĕр тарилкке анчах лартаççĕ. Çурта умне кугник сакки çине вилнĕ çынна пÿрнĕ чĕреспе 
чашкă лартаççĕ: вăл чĕреспе чашкăна вилнĕ çын пытарнă чух хывнăранпа тулта ты- 
таççĕ, вĕсене вилнĕ çынна параççĕ, вилнĕ çын савăчĕсем тесе урăх çĕрте тыткала- 
маççĕ, кашни эрне каç хывмаесерен вара çав савăтсене илсе кĕрсе вĕсем çине хы- 
ваççĕ. Çапла чаплăн вилнĕ çынна -  вуникке çитнине анчах хываççĕ, ачасене апла 
мар. Ача çине чăх анчах пусаççĕ е çăмарта пĕçереççĕ. Ăна ирттерме ăратнисене пуçтар- 
маççĕ. Кил-йышĕсем анчах хывса ирттереççĕ. Ачана пумилкке те тумаççĕ, виççĕмĕш 
кун ăна пĕтĕмпех ирттерсе яраççĕ. Ачана ирттернĕ чух стена çумне икĕ çурта лартаççĕ: 
пĕр çуртине ача ячĕпе, тепĕр çуртине ăратнере пĕр-пĕр вилнĕ ватă çын ячĕпе. Чăн 
малтан çав ват çынна асăнса хываççĕ: (ячĕ) пичче, ертсе çÿре (ача ячĕ). Унтан ача 
ятне асăнса хываççĕ. Ачана та, çитĕннĕ çын вилсен те ăна çуртри ват çын хывать. 
Малтан пĕр пĕтĕм хăймалу чашкă çине хурса хываççĕ, унтан икерчĕ, аш, унтан сăра- 
па эрех хываççĕ. Кашни татса пăрахмассерен е кашни сăра, эрех кăшт тăкмассерен: 
«Умăнта пултăр», -  теççĕ. Ват çын малтан хăйшĕн хывать, унтан килти çемйисемшĕн 
хывать: «Ăк çавă (ятне калать) хывать. Ачам, е тете, е аккам, умăнта пултăр», -  тет. 
Ун хыçĕнчен пынă ăратнисем хываççĕ: малтан ватти хăйшĕн хывать, унтан килĕнчи 
çемйисемшĕн хывать: «Çавă хывать, умăнта пултăр, çавă хывать, умăнта пултăр», -  
тет. Хывнине вара виççĕн тула илсе тухаççĕ: пĕри чашкă илет, тепри чĕрес илет, 
виççĕмĕшĕ пĕр витре таса шыв илет. Ăрама, хапха тăпси патне тухаççĕ те пурне те 
çĕре тăкаççĕ, тăкнă чух: «Умăнта пултăр, сĕт кÿлĕ пултăр», -  тесе тăкаççĕ. Унтан 
чĕреспе чашкăна таса шывпа чÿхесе тăкса калаççĕ: «Таса шывпа тасалса кай», -



теççĕ. Тăкса кĕрсен алăк патĕнчи сĕтеле кĕрекене лартаççĕ те ĕçсе çиеççĕ. Сăра ĕçеççĕ, 
эрех те ĕçеççĕ, анчах та вăл каç нумай лармаççĕ, час саланаççĕ. Хывнă савăчĕсене 
тăкса кĕнĕ чух тулах лартса хăвараççĕ.

904

Умĕнче пултăр! (Така пуснă чухне каланă.)
Умăнта пултăр, пеххил ту, çавăн вĕçне юлтăн. Çăккăр хыватăп, умăнта 

пултăр, аш хыватăп, умăнта пултăр. Ак кучченеç кÿнĕ, пашалу хыватăп. 
Умăнта пултăр. Çăмарта хыватăп, умăнта пултăр. Сăра хыватăп, умăнта 
пултăр. Эрек хыватăп, умăнта пултăр. (Асăнса хывнă чухне каланă.)

Умăнта пултăр, пеххил ту, ĕçсе-çисе кай. (Хывнă çимĕçсене кăларса 
тăкнă чухне каланă.)

Умăнта пултăр, çурта çутатпăр. Çаккăн çутипе çÿре, çаккăн çутипе пыр. 
(Вил тăпри çинче çурта çутса асăннă чухне каланă.)

905

Çăтмахра выртгăр. (Пытарма кайсан хывнă чухне каланă.)

906

Пил ту, умăнта пултăр, çакăмпа ĕçсе-çисе кай. Эпĕр пĕр турам пани 
сана пĕр çăк пултăр. Масар пуçлăхин те умĕнче пултăр, ертсе çÿрекеннин 
те умĕнче пултăр; пил ту, ĕçсе çи те кай.

Пытарса килсен хывнă чухне каланă.

907

Ак сан валли чăх пусатпăр, пилле. Сан умăнта пултăр. Çиме кил. Санăн 
умăнта пултăр. Пилле. Сана асăнса çиетпĕр.

Чикнĕ кун чăхпа хывнă чухне каланă.

908

Хăнасем килсен чи малтан икерчĕсемпе, çÿхÿсемпе хурĕç. Хайхи тиха ашне пĕçер- 
се, киле йăтса таврăнчĕç те хурантан ашне туртса кăларса пурте пĕрер хут пĕчик 
чашăк çине хурĕç. Унччен те пулмарĕ, кăнтăрла пĕçернĕ сурăх ашне, чăх ашне, така 
ашне чашăкпа сĕтел çине лартса, çав пÿртре миçе çын пур, çавăн чул валĕ турĕç. 
Пĕри алăк патне, пĕр пушă сăра хуран лартса, ун çумне пичке пуçласа ăсса килнĕ 
сăрана ш ăпанпа лартрĕ. Ыттисем вара çав хурана харпăр хăй аш пайне таткаласа 
сăрапа пĕрле пурте хурĕç.(...)

Санăн ăвăнта пултăр, ĕç те çи, эпир сана асăнăпăр, эсĕ пире ан асăн. 
Мĕн панине илмесĕр пăшăрханса ан тăр. Ыррине çавăрса кил, усала кар- 
та хыçне çавăрса яр.

Эрне каçсенчи асăнусем
Леш тĕнчери несĕлсене чăваш канмалли кун— эрне кун асăннă. Каярахпа 

кунлăх (календаръ) йĕрки улшăннă, анчах авалхи тĕне тытса пыракан ял- 
сенче ку чухне те вилнисене эрне каç асăнса ирттереççĕ.



Çын вилсен ăна пытариччен умĕнче лараççĕ, пытарса килсен виççĕшне ирт- 
тереççĕ. Çакăн хыççăн эрнерен çиччĕшĕ пулать, вара хĕрĕхĕшĕ е юпа уявĕ çитич- 
чен çывăх тăвансем кашни эрне каçах асăнма пухăнаççĕ. Асăну йĕрки, пĕтĕмĕшле 
илсен, пĕр йĕрпех пырать. Эрне каç валли яшка пĕçереççĕ, чĕрес е урăх савăт 
хĕрне çурта çутса лартаççĕ. Хĕрĕхĕшне ытларах чухне халĕ пумилкке теççĕ.

Эрне каçсенче хывнн

909
Виççĕмĕш кун иртсен çĕнĕ вилнĕ çынна пумилкке тăвичченех кашни эрне каç 

хываççĕ. Ăна килти çемйисем анчах хываççĕ, хăш чух ырă сунакан ăратнисем те пыр- 
калаççĕ. Эрне каç выльăх пусмаççĕ: пĕçереççĕ пĕлĕм, яшка. Пĕлĕм пулмасан яшкапа 
хываççĕ е хăймаллă турăхпа, е çăмарта хăпартнипе хываççĕ. Алăк патне сĕтел лар- 
таççĕ, стена çумне хăйсем тунă пĕр кĕске çурта çутса лартаççĕ.

910

Эпир сире вăхăтран-вăхăта асăнатпăр, эсир пире вăхăтсăр ан асăнăр, 
ан кĕтĕр. Умăрсенче пултăр. Упкелесе ан кайăр.

Эрне кун каç хывнă чухне каланă.

911

Ирхине пĕçереççĕ икерчĕ (пĕлĕм). Хапха тăпси патне кайса ваттисене асăнса пу- 
саççĕ автан. Тĕкĕсене, ăш-чиккине кăларса пăрахаççĕ урама. Икерчине пĕçернĕ чухне 
алăк патне лартнă чашкă çине икерчĕ икĕ енне çу сĕрсе, ячĕсене асăнса: «Умăрта 
пултăр», -  тесе тата-тата пăрахаççĕ. Ун çинех сăра та хываççĕ. Хывса чарăнсан чăхă 
пуснă çĕрех, хапха тăпси патне, кăларса тăкаççĕ: «Умăрта пултăр», -  тесе.

Каç пулсан илсе килеççĕ çурта, кашни çуртине уйăраççĕ ик пая. Пĕçерсе лартаççĕ 
алăк патне лартнă сĕтел çине пăтă, вакласа лартаççĕ ир пĕçернĕ автана, лартаççĕ пĕр 
сăра чашкипе сăра, çурта çутаççĕ ячĕсене асăнса умăнта пултăр тесе. Алăк патĕнчи 
стена çине миçе çьш вилнĕ, çавăн чухлĕ çурта çутаççĕ. Çугнă чухне: «Эпир сире вăхăтран 
вăхăта асăнатпăр, эсир пире вăхăтсăр ан асăнăр, ан кĕтĕр», -  теççĕ.

Тата кил юпи тесе вуçа юпи тăрне пĕр çурта çутса лартаççĕ. Унтан вара кашнийĕ ватги- 
сене асăнса «умăнта пултăр» тесе пăттине, ашне, икерчине, сăрине хываççĕ. Унтан пурте 
асăнса çиеççĕ. Çисе тăрансан шăммисене, татăкĕсене -  пурне те пĕрре те хăвармасăр хы- 
вакан алтăр çине асăнса пăрахаççĕ. Çуртисем çунса пĕтиччен асăнса сăрасем ĕçкелесе тăраççĕ. 
Камăн çурти маларах пĕтет, ăна: «Васкаса килет», -  теççĕ. Çуртисене çунса пĕтмессерен 
икерчĕпе сăтăрса илсе: «Асăнта пултăр», -  тесе алтăра пăрахаççĕ. Унтан вара хапха тăпсине 
кăларса: «Умăрсенче пултăр», -  тесе тăкаççĕ. Ун çине чи юлашкинчен пусăран ăсса пĕр 
витре шыв тăкаççĕ: «Умăрсенче пултăр, ÿпкелесе ан кайăр», -  тесе пÿрте кĕрсе каяççĕ.

912

Ваттисене кĕçнерни кун асăнаççĕ. Кĕçнерни кун ир çинче икерчĕ пĕçереççĕ, чăхăсем 
пусаççĕ. Каç пулсан яшкисене антарса алăк патне лартаççĕ. Вара унта хăйсен хурăнта- 
шĕсене асăнса сăра çине икерчĕ татса яраççĕ. Пур хурăнташсемшĕн пĕрер çыншăн 
тата-тата пăрахаççĕ. Асăнса пĕтерсен вара яшкисене, сăрисене тухса тăкаççĕ. Унта кайнă 
чухне тата пĕри куркапа шыв йăтса пырать. Тата тепĕр икерчĕ алтăр çине хурса кайса 
тăкаççĕ. Тăкнă чухне хăшне тимен ăна паратăп тесе тăкаççĕ. Мĕншĕн тесен вĕсем эпир 
çинĕ чухне вилнисем пирĕнпе пĕрле ларса çиеççĕ тесе шухăшлаççĕ. Хăшĕ кайран 
килнисем кĕримен пулĕ тесе тула кайса параççĕ. Тата Мункунта асăннă чухне алăк 
аяккине пĕрене çине тата кăмака çăвăнчи (çумĕнчи) шкаф çине çуртасем çутса лар- 
таççĕ те çавна ыттисем пек тăваççĕ. Алăк панчи çуртасене икерчи çинчех, сăри çине 
яраççĕ, шкаф çăвăнчисене вучаха ярса çунтарса яраççĕ.
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Хывас умĕн тăватă çурта çутаççĕ. Виçĕ çуртине сĕтел умне лартаççĕ, пĕрне, кил 
çурти тесе, алăк патне лартаççĕ. Пĕр ватти сĕтел хушшине минтер çине кĕрсе ларать, 
ыттисем пурте ура çинче тăраççĕ. Унран вара вăл ăшĕнче Турра кĕлтуса икерчĕ хуçса 
илет те: «Атте, умăнта пултăр, анне, умăнта пултăр», — тесе чашăк çине хурать; вара 
эрехне черкке çине ярать те: «Пĕрле ĕçсе-çисе савăшса кайăр», -  тесе чашăк çине 
тăкать; унтан тата сăрине курка çине ярать те: «Çын сăмахĕ хыççăн ан кайăр. Эпир 
сире праçникрен праçнике анчах пиллештеретпĕр, эпир сире асăнатпăр, эсир пире 
ан асăнăр, пехил туса кайăр», -  тесе çав чашăк çинех тăкать.

Çиччĕмĕш кунĕнче асăнни (çиччĕш)
914

Çын вилсессĕн çичĕ кунтан çиччĕш тăваççĕ. Унччен малтан сăра туса хатĕрлеççĕ. 
Çиччĕшне ак çапла тăваççĕ: ирхине сурăхпа пĕр чăх пусса пĕçереççĕ тата куймаксем 
пĕçереççĕ. Пур хатĕрне те хатĕрлесе пĕтерсен пур хурăнташсене те чĕнеççĕ. Хурăнташ- 
сем пынă чухне хăйсемпе пĕрле ĕçме-çиме илсе пыраççĕ. Пурте пухăнса çитсессĕн, 
пĕр сĕтел алăк патне лартса. ун çине тирĕксемпе ĕçме-çиме лартаççĕ тата ик чĕрес 
сĕтел айне лартаççĕ. Тиркисем йĕри-тавра килте миçе, çавăн чухлĕ çуртасем лартса 
çутаççĕ. Вара пурне те лартса пĕтерсессĕн ак çапла каласа кашни пырса кĕреççĕ: «Пе- 
хилле, выртнă вырăну мамăк пултăр, сĕт.кÿлли пултăр, тутă пул, эпир сана асă- 
натпăр, эс пире ан асăн», -  тесе кашни пĕр чĕресси çине сăра яраççĕ, теприн çине 
куймаксем татса яраççĕ. Унтан вара ик чĕресне те тула илсе тухса ак çапла каласа 
тăкаççĕ: «Савăнса килсе, выляса ташласа кайăр», -  теççĕ. Вара пÿрте кĕрсе ĕçсе çисен 
пурте харпăр хăй килне таврăнаççĕ.

915

Вилни çичĕ кун иртсен, пĕтĕм ăратни пуçтарăнать те пĕрене çумне ватгисен ячĕ- 
пе çуртасем çутаççĕ, унтан тата вара куймаксем хывма тытăнаççĕ, сăра хываççĕ, чей 
çине сахăр яраççĕ, чей хывма тытăнаççĕ. Çуртисене çутнă чухне вилнĕ çынсен ячĕсе- 
не кала-кала çутаççĕ, çурти ирĕлсе çунсан калаççĕ: «Ку пит макăрать», -  теççĕ. Тата 
унтан пуçне масар пуçлăхне хываççĕ. Хывнă чухне ак çак сăмахсене каласа хываççĕ: 
«Умăнта пултăр, сĕкĕл ту, пĕр турамĕ пĕр çăк пултăр, ертсе çÿрекеннине те тивтĕр, 
ăçтăмахра вырт, эпир асăнăпăр, эс ан асăн пире, ача-пăчана ан хăрат». Унтан вара 
ертсе çÿрекеннине ак çапла каласа хываççĕ: «Çемйĕне ан тустарса çÿре, акă сана та 
тивлет паратпăр мĕнпур пеккипе, ан ÿпкелесе кай, лайăх ĕçсе-çисе кай, лайăх вырăнта 
выртăр».

Ку сăмахсене каласа пĕтерсен мĕнпурне пĕр çĕре хываççĕ. Ăна хывнă чухне вара 
çуртасем хушшинчен вăта çĕртен пĕрне илеççĕ те кăмака çумне çыпăçтарса хураççĕ, 
вăл çуртине акă мĕнш ĕн çутатпăр теççĕ, çак çурта çути тăрăх çÿрĕç теççĕ. Унтан вара 
ăна хывнине пĕтĕмпех кăларса тăкаççĕ, ăна хывнă чухне акă çак сăмахсене каллех 
каласа хываççĕ: «Умăнта пултăр, ăçтăмахра вырт», -  теççĕ. Çапла вара çиччĕмĕш 
кунне хывни те пĕтĕмпех пĕтет, ăна вара кайран кашни эрне каç хываççĕ.
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Çын вилсен ăна пытараççĕ те çичĕ кунччен масар çине çичĕ хут кайса килеççĕ, 
çичĕ хут масар çине кайса килнĕрен пумилккине те çиччĕш теççĕ. Унта хывма тесе 
çимĕçсем, сăрасем, эрехсем илсе каяççĕ. Кайнă чухне шăнкăрав çакаççĕ те юрласа 
анчах каяççĕ. Вĕсен хыçĕнчен пĕри юлан утпа купăс каласа пырать. Масар çине çит- 
сессĕн, вут чĕртеççĕ те йĕри-тавра ларса хыва пуçлаççĕ. Хывнă чухне çапла каласа 
хываççĕ: «Пил ту (ячĕ), ачам, сана асăнса килтĕмĕр, пурăр та пил тăвăр. Ватти-вĕтти, 
пурăр та (ячĕ) туйне пырăр, пымасăр пĕри те ан юлăр».



Вĕсем тата нумай сăмах каласа хываççĕ, анчах эпĕ пĕлместĕп çавă. Çапла ташласа 
хывсан-тусан килелле таврăнаççĕ. Киле кĕрсен çыннисем пÿрте кĕреççĕ те харăс юр- 
ласа уласа яраççĕ. Вĕсем çапла тусан пÿртри усал тухса тарать тет. Вара çутăличченех 
ĕçсе çиеççĕ.
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Пытарни виçĕ кун иртсессĕн çиччĕшне тăваççĕ. Çиччĕшне тунă çĕре сурăх пу- 
саççĕ, çук çынсем чăхă пусаççĕ, вăл ашĕсене çав каçах çисе ярайманнине тăкаççĕ. 
Унтан вара юпине çитиччен кашни эрне каç хываççĕ. Ăна хывма пĕр чĕрес, пĕр чашкă, 
пĕр сăра курки тата тепĕр кашăк (вăсана вайен савăт-сапи теççĕ), ун çинче хываççĕ, 
хывнине йытă умне кăларса тăкаççĕ, ăна çинĕ чухне йытта çапмаççĕ, вилнĕ çынни 
йытă пулса килсе çиет теççĕ. Унтан тата юпа тăвиччен лĕпĕше вĕлермеççĕ, вилнĕ çын 
лĕпĕш пулса килсе çурта пăхса çÿрет теççĕ.

918

Эпир асăнатпăр, эсĕ ан асăн, пехиллесе кай. (Çĕнĕ вилене масар пуç- 
не ертсе çÿрекене хывни.)

Умăнта пултăр, сĕт кÿлĕ пултăр. (Хывнă çимĕçĕсене урама тăкма 
тухсан.)

Таса шыв пек тасалса кай. (Савăчĕсене таса шывпа чÿхенĕ чухне.)

Хĕрĕх кунне асăнни (хĕрĕхĕшĕ)
Çын вилнин хĕрĕхĕмĕш кунне ĕлĕк-авалтанпах пăрăнми палăртаççĕ. Ăна 

ирттерме тăвансемпе пĕлĕш-хурăнташа ятарласа йыхравлаççĕ, тĕплĕ ха- 
тĕрленеççĕ: сăра тăваççĕ, така е вăкăр пусаççĕ, пăтă пĕçереççĕ.

Масар çине утпа-лавпа кайса вилнĕ çынна «лартса килеççĕ», ăна валли 
сĕтел хушшинче вырăн хатĕрлеççĕ -  минтер хураççĕ, чашăк-тирĕк лар- 
таççĕ. Чĕнме кайнă çыннине шурă кĕпе çине лартса хăналаççĕ. Апатланнă 
хыççăн вилнĕ çынна «ăсатса» яраççĕ.

Пумилкке
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Хĕрĕх кунтан ваттисем пухăнаççĕ выльăх пусма. Ачасем чĕнсе килеççĕ. Пĕрне йĕлен 
тăхăнтараççĕ, пиçиххи çыхать, аллине перчетке. Çурăмĕ çине виç кĕтеслĕ тутăр çĕлеççĕ, 
умне тенкĕ çыхаççĕ. Урине чăла чăлха çине çăпата. Лаши çине минтер çыхса, лаши 
çилхи çине каллех тепĕр тутăр çыхса яраççĕ. «Çурта айне» чĕнсе çÿрет. Унтан масара: 
«Айта ĕнтĕ, эпĕ чĕнме килтĕм, сана валли выльăх пусрăмăр». Килте стариксем пу- 
саççĕ. Пĕçереççĕ. Арçынсем лаша кÿлеççĕ масар çине кайма. Урапа çине — кĕççе мин- 
тер. Какая — чĕрес çине хурса, сăра ăсса каяççĕ. Лашасене тустарса пырса кĕреççĕ. 
Вил тăпри çине ларса, ĕçме-çиме кăларса, купăспа янратса ĕçеççĕ-çиеççĕ. Чи малтан 
чĕнме килнисене ташлаттараççĕ -  виçĕ хут ташлать, вара -  ыттисем. Киле юрласа, 
лашисене çаптара-çаптара пĕр витре шывпа ал шăлли кĕрсе илеççĕ, ăна çăваççĕ. Пÿрте 
кĕрсе апат çиеççĕ. Хайхи ача ташлать -  пĕр хут икерчĕ пĕçерекенпе, пĕр хут -  
тутараканнипе, пĕр хут -  хуçа арăмĕпе. Унтан пурте. Ирхине каллех хайхи ачана 
чĕнеççĕ те -  ташлама хушаççĕ. Ташлать ăнтан кайса. Сĕтелсене -  урама, апат-çими 
те. Пурте тухаççĕ, кĕсли-купăсĕпех. Ача виçĕ хут ташлать, сĕтеле тапса ярать. Вара 
пурте ташша яраççĕ. Ача каллех ташлать -  çынсемпе. Ю лашкинчен кĕслеçĕ-купăсçа 
тапса ярать. Çапла ирттерсе яраççĕ.
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Кĕçĕр пумилкке тăвас тетпĕр. Эй, (çав) пичче, пĕтĕм вилнĕ ратнене, 
пĕтĕм ял-йыш виллине пуçтарса пыр!
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(...) Сĕтел, пукан алăк патне туса лартаççĕ. Унта чашкă, алă шăлли, корка лар- 
таççĕ. Вара виçĕ çавра юрă юрлаççĕ, туй пуçланă чухне хĕр мĕнле хÿх пуçлать, çав 
кĕвĕпе, çав çемĕпе юрă юрлаççĕ. Юррин сăмаххи: «Эпир асăнăпăр, эс ан асăн пире, 
сана^ хамăртан уйăратпăр».

Йопи-хори (юпа?) çинче сурăх пуснă пулсан юлашкинчен сурăхлă çÿре тесе юр- 
рине пĕтереççĕ, лаша пуснă пулсан лашаллă çÿре тесе юрлаççĕ. Алăк патĕнчи сĕтел 
çине, чашкă çине икерчĕ, шăмă, аш, чăх пуçĕ, урисене пуçтараççĕ те хураççĕ. Чĕрес 
ăшне сăра яраççĕ. Пÿртре краççын чăл-чăл-чăл анчах çунать, тĕттĕм. Алăк сули çинче 
çуртасем çунаççĕ. Хăш чух алăк патне тултан йытă пырса икерчине, ашне, чăх пуçне- 
урине йăтса каять. Куçĕсемпе симĕсĕн-кăвакăн, хĕрлĕн йăлтăр-йăлтăр çавăркаласа пăхать. 
Тĕпелте тăракан хĕрарăмсем, карчăксем вара калаççĕ: «Ан хăрат, Матви е Иван, е 
Макçăм (вилнĕ çыннăн ятне асăнаççĕ) чипер кай, пире килсе ан хăрат», -  теççĕ.

Вилĕ сăри
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Унтан вара тепĕр каç урлă, ик  каç урлă хуçисем патне татах ик-виç пĕçерекен 
арăмсем пуçтарăнаççĕ, ĕçме-çиме хатĕрлеççĕ. Пурне те хатĕрлесе çитерсен çĕрле пу- 
лăс умĕн пĕр арăмĕ ăрама тухса хаяррăн сасăпа хытă кăшкăрса калать: «Салам илсе 
кай», -  тет. Унтан вăл пÿрте кĕрсен алăк патне сĕтел лартаççĕ те, ун çине пумилк- 
керен юлнă çимĕçсене те лартаççĕ, çĕнĕрен хăймалусем пĕçерсе лартаççĕ, вара сте- 
на çумне ĕлĕкхи вилнĕ çынсен ячĕпе, унтан çĕнĕ виле ячĕпе, «пĕрлештерме», çур- 
тасем лартаççĕ те çĕнĕ вилене ĕлĕк вилнĕ çынсемпе пĕрле асăнса хываççĕ, хывнине 
тула тухса тăкаççĕ, унтан ĕçсе çиеççĕ, çапла вара Çĕнĕ вилнĕ çынна ăсатса яраççĕ, 
малтан вилнĕ çынсемпе пĕрлештерсе яраççĕ, унтан кайран вара ăна ăрасна хыв- 
маççĕ.

Пумилкке хыççăн пурте мунча хутса кĕреççĕ. Пумилкке туса ирттерсен тата виç- 
тăват к}шран татах çĕнĕрен кăшт сăра тăваççĕ. Ана «таса сăра» теççĕ. Вара çывăх ăрат- 
нисене анчах пуçтарса пĕчĕкçĕ ĕçкĕ тăваççĕ. Эрек те ĕçтереççĕ. Пумилкке сăрине «вилĕ 
сăри» теççĕ. «Вилĕ сăрине» пумилккере ĕçсех пĕтермелле, вăл сăрана кайран ĕçме 
юрамасть. Сăра пумилккере пĕтеймен пулсан ăна пумилкке хыççăн ăрама вутă патне 
тухнă чухне илсе тухса тăкаççĕ.

Çапла туса, вилнĕ çынна ытги вилнĕ çынсемпе хутăштарса яраççĕ. Пумилкке тăвич- 
чен вăл ытти вилнĕ çынсемпе пĕрле çÿреймест.

923
Хĕрĕх кунне асăнма тăваНсемпе ял-йыша ятарласа чĕнеççĕ. «Çурта айне!» -  теççĕ. 

Хирĕç: «Умĕнче пултăр!» -  тесе хуравлаççĕ.
Каç пулсан çынсем ĕçме-çиме йăтса пыраççĕ. Вилнĕ çыннине масар çине кайса 

«чĕнсе килеççĕ»: «Айта, пичче (атте), пирĕн пата! Эпир пумилкке тăватпăр сана! Ла- 
рах çуна çине!» -  тесе таврăнаççĕ.

Чĕнме кайнă çынпа тата унпа пĕрле «килнĕ» вилнĕ çынна чыслăн кĕтсе илеççĕ: 
«Килех, килех, ачам!» «Ой, ачам (пичче), лар, лар кăмака çине! Ой, сивĕ, шăнтăн 
пулĕ эсĕ!» «Пил ту! Çăтмахра пул!»

Апатланнă хыççăн вилнĕ çынна «ăсатса» яраççĕ, хыççăн апат-çимĕç сапаççĕ.
Пил ту! Пире ан çиллен!» «Тавах! Чипер ирттерсе ятăмăр пуминкине! 

Хамăра сыхлатăр Аслă Турă вилесрен! Сывлăх патăр пире.
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Вилнĕ çын чунĕ хĕрĕхĕшчен килтех пурăнать теççĕ. Çавăнпа ăна асăннă чухне сĕтел 
çине вилнĕ çын валли ятран кашăк, чашăк-тирĕк лартаççĕ, кашнинчех чунĕ ырлăха 
кайтăр тесе кĕлĕ калаççĕ.

Турă, унăн чунне ырă вырăн пар.

925

Пилле! Пехил ту! Сана çурта паратăп: çутăра çÿре! Пилле! Пехил ту! 
Пĕр турам пĕр çăк пултăр! Ху турттарса каяймасассăн, ниме туса кай! 
Сана тиха паратăп, лайăх пăхса ÿстер! Хуп пăрахрăм, урапа, çуна туса 
çÿре! Ырлăх-сывлăх пар, телей пар! Пире хĕн-асап ан пар!

Пилле! Пехил ту! Эпир каятпăр!

Çулталăкне тата виçĕ çулне асăнни
Çулталăкри ытти асăнусемсĕр пуçне вилнĕ çыннăн çулталăкне тата виçĕ 

çулне палăртаççĕ. Ăна палăртма тăванĕсем тата çывăх çыннисем пухă- 
наççĕ. Ку ĕçе йăх-несĕлри ватă çын е тĕп кил пуçĕ йĕркелесе тăрать, вăл 
хушнипех çынсене йыхравлаççĕ.

Çулталăкри тата виç çулхи пумилкке ытти асăну йĕркипех иртет. Вăл 
анлă та, пĕчĕк йышпа та пулма пултарать. Ку асăнусенче вил тăприне 
тата еткерлĕхе юлнă япаласене тирпейлеççĕ, тасатаççĕ, юсаççĕ. Чылай чух- 
не çулталăкне асăннине юпари асăнупа пĕрлех тăваççĕ.
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Чăвашсем çын вилсен çулталăкран пумилкке тăваççĕ. Чăн пирвай вĕсем юпа касма 
каяççĕ. Ю па касма кайнă чухне çур пулуштух эрех илеççĕ тата пĕр чăхă пусса каяççĕ. 
Унтан вара юпине кассан çавăнта çиеççĕ. Вара юпине касса килсен ăна кутник сакки 
çине тÿшек сарса вырттараççĕ. Каçпарах вара масар çине илсе каяççĕ. Масар çине 
кайнă чухне купăспа юрласа каяççĕ. Вĕсем масар çинчен килнĕ çĕре така е вăкăр 
пусаççĕ. Масар çинчен килсен вара тытăнаççĕ ĕçме, ташлама, юрлама. Вара вĕсем çав 
каç çĕрĕпе ĕçеççĕ, унтан вара çутăла пуçласан юпине ирттерме каяççĕ. Ю па ирттерме 
кайнă чухне вĕсем юрлаççĕ особый кĕвĕпе, унтан юпа ирттерекен çĕре çитсен вут 
хураççĕ, вут умĕнче ташла-ташла ĕçеççĕ. Унтан килĕсене таврăнаççĕ. Унтан вара кăнтăрла 
иртсен мунча кĕреççĕ, çапла вара вĕсем пумилкке ирттерсе яраççĕ.

Юпа туса асăнни
Кĕрхи чÿклеме (автан сăри, çурта кунĕ, кĕр сăри) умĕн пĕр эрне мала- 

рах ял халăхĕ тулли уйăхпа юпа йăли-йĕркине туса ирттерет. Унта 
пĕлтĕрхи юпаран ку юпа уйăхĕччен вилнисене чысласа вил тăприсем çине 
салам калакĕсем вырăнне яланлăх палăксем -  чул е йывăç юпасем лар- 
таççĕ. Халĕ палăксене çынна пытарнă чухне е темиçе эрнерен, çăварни е 
çимĕк умĕн лартни тĕл пулать. Авалсенче ятарласа юпа уйăхĕнче юпа 
лартнă.

Асăну йĕркисенче -  виççĕш, çиччĕш, юпа, утлас, Калăм, Çимĕк, Атан 
йĕркисенче тĕп шăнăрĕ пĕрех юлать. Унта тăванĕ-хурăнташĕ, ял-йыш  
хăйсем хисепленĕ çынна ырă сăмахпа, кĕлĕ-юрăпа, апат-çимĕçпе чыс тăваççĕ, 
асăнаççĕ.



Пытарупа асăну йĕркинчи ятран тунă ăсату ĕçĕсенчен юлашки пысăк ĕç -  
вил тăпри çине юпа лартни, çурта çутни, кăвайт чĕртни. Вил тăпри çине 
асăну юпине тĕрлĕ çĕрте тĕрлĕ вăхăтра лартнă. Анлă сарăлни, авалтан 
килекенни -  юпари йĕрке. Юпа уйăхĕнче асăнса ăсатни харкам вилешĕн 
вилнĕ çулта ятран ирттернĕ чи пысăк ĕç шутланатъ. Кайран кун пек асă- 
ну çулталăкĕнче те, виç çулĕнче те пулмастъ.

Кĕркунне ирттернĕрен, юпари асăнупа автан е кĕр сăри пĕр сыпăнури 
йăла пек шутлакан тупăнатъ. Анчах ку апла мар. Ю п а -  кăçал вилнисене 
чысламалли уйрăм ĕç. Вăл кĕр сăринчен маларах пулса иртет. Атан е кĕр 
с ă р и -  пĕтĕм халăхпа иртнĕ ĕмĕрсенче вилнĕ несĕлсене пуç çапмалли йĕрке. 
Пуянсем чултан, чухăнсем арçынна юманран, хĕрарăма çăкаран юпа туса 
лартнă. Авалхи чул юпасем халĕ истори палăкĕсем пек упранаççĕ.

Асăну (юпа) йĕркинче «салам каçĕ», «килĕшÿ кĕлли», «çураçма сăмах» тата 
ытти ятарлă йăласем пур.
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Елĕк вилнĕ çын юпине тăвиччен ун чунĕ килтен каймасть тенĕ. Çиме ларнă чух 

пурте Турра кĕлтăваççĕ. Ĕçнĕ-çинĕ чух эрех те ĕçкеленĕ, хăшĕ-хăшĕ халь те ĕçеççĕ. 
Çиме тытăннă чух ĕлĕк: «Сан умăнта пултăр», -  тенĕ те кашни кăшт çимерен тата- 
тата илсе чашăк çине хунă. Яшкине те çавăнтах кăшт: «Сан умăнта пултăр», -  тесе 
янă. Унтах кашăк та хунă.

«Санăн умăнта пултăр. Пилле. Сана асăнса çиетпĕр», -  тенĕ.
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Кĕрхи юпа уйăхĕнче вара çĕнĕ вилене пумилкке туса пĕтĕмпех ирттерсе яраççĕ. 
Ытти вилнĕ çынсемпе хутшăнтарса яраççĕ, хăйне ăрасна асăнмаççĕ вара, урăх ытти 
вилнĕ çынсемпе пĕрле асăнаççĕ. Юпа уйăхĕ -  октябрь, ун хыççăн чÿк уйăхĕ пулать. 
Пумилккене уйăх таврăнсан тăваççĕ. Малтан эрне каç яланхи пекех ытти вилнĕ çын- 
сене хываççĕ -  кĕрхи сăра умĕн. Унтан эрне кун кăнтăрла тĕлĕнче лаша е тиха, е 
пăру пусаççĕ. Пуяннисем лаша та, ĕне те пусаççĕ, виç-тăват выльăх пусаççĕ. Начарри- 
сем тиха е пăру пусаççĕ. Лашине леш тĕнчере вилнĕ çынна çÿреме пусаççĕ, ĕнине е 
пăруне леш тĕнчере суса çиме пусаççĕ. Выльăхсене ăрамра пусаççĕ. Вилнĕ çынна каш- 
ни чаплăрах асăннă вăхăтра çимĕçсем пĕçерме икĕ арăма хушаççĕ. Çав арăмсенчен 
пĕри выльăха пусас умĕн выльăх хăлхи патне пырса «сасă кăларать», хаяррăн кăшкăрса 
калать: «Умăнта пултăр, çуртна-йĕрна ан асăн», -  тет. Пумилкке туса иртгеричченех 
вилнĕ çын масарта вырнаçмасăр хăй пурăннă çурт яхĕнче пурăнать. Пумилкке тусан 
вара çав пумилккене пуснă лашапа масара каять. Пумилкке тăвиччен малтан ик-виç 
кун ĕлĕк сăра тăваççĕ, пумилкке сăрине ытти чухне асăннă çĕре тăвакан сăраран 
ăрасна тăваççĕ. Малтан выльăхне пусиччен ăрама тухса выльăх пусас çĕрте хăймалу 
хываççĕ: виçĕ хăймалу хываççĕ. Пусакан выльăх пуçĕсене, урисене юпа ăсатма кайнă 
чух масар çине илсе каяççĕ. Унтан пĕçерекен арăмсем пĕлĕмсем, çимĕçсем, яшкасем 
пĕçерме тытăнаççĕ: хăшне пÿртре пĕçереççĕ, хăшне лаçра. Сăрине тума тытăннă чух та 
хываççĕ, ăсла пиçсен -  ăслине хываççĕ, сăри ĕлкĕрсен сăрине сĕрнĕ чух хываççĕ. 
Вара каç пулнă çĕре ялти ăратнисене, хурăнташĕсене чĕнсе пуçтараççĕ. Выльăх пуснă 
вăхăтрах юпа тума тытăнаççĕ. Юпине хыртан тăваççĕ, авалхи чăвашсем чултан тăват- 
кал касса тунă. Халь те хăшĕ чултан тăваççĕ. Чулне хуларан илсе килсе хатĕрлесе 
хураççĕ. Ю пине çын евĕрлĕ тăваççĕ: сăмсине тăваççĕ, çăварне. Каç пулнă çĕре вара 
«юпа кÿртме» ăратнисене чĕнсе пуçтараççĕ. Ăратнисем хăшĕ чăхă пусса, хăшĕ пашалу 
е кульмак пĕçерсе пыраççĕ. Ю пине туса пĕтерсен çуна çине улăм сарса, кĕççе сарса 
вырăн хатĕрлеççĕ те ун çине юпине çын вырттарнă пек тăсса вырттараççĕ, çийĕнчен 
е чаршавпа е тÿшек çиттипе витеççĕ те çунине пăлтăр умне туртса пырса лартаççĕ. 
Пÿрте кутник сакки çине те тÿшек сарса, пуç айне минтер хурса вырăн хатĕрлесе 
хураççĕ. Вара хĕвел анса хăйă çутас вăхăтра юпа кÿртме тухаççĕ. Юпа патне пырса



калаççĕ: «Атя ĕнтĕ (Иван пичче) пÿрте, сивĕ, шăнтăн пуль», -  теççĕ. Вара ултгăн 
юпана пушăпа пÿрте вилнĕ çынна çĕкленĕ пек çĕклесе кÿртсе кутник сакки çине 
хатĕрленĕ вырăн çине выртгараççĕ: урисене алăк патнелле, пуçне тĕпелелле. Ю па пуçĕ 
çинче 'хăйсем тунă çуртана çутса лартаççĕ, вăл çунса пĕтсен урăх çурта лартаççĕ. 
Вара юпа умне сĕтел пырса лартаççĕ, вăл сĕтел çĕрĕпех унта ларать. Сĕтел çине 
вара хывмалли çимĕçсем лартаççĕ, сăрапа эрек лартаççĕ. Ю па ури вĕçне вилнĕ çын 
валли панă чĕреспе чаш кă лартаççĕ, чĕрес хĕррине курка хураççĕ, чаш ки çине 
кашăк хураççĕ. Чĕреспе чашкă хĕррине ăратнисем туса пынă çуртасем лартаççĕ. Вара 
хывма тытăнаççĕ. Ч ăн малтан килти ватăсем хываççĕ, малтан хăймалу хываççĕ, 
унтан ытти çимĕçсем хываççĕ. Ваттисем хывса пĕтерсен килти çамрăксем хываççĕ: 
çамрăксене хывмалли çимĕçсене хуçи тата-тата парать. Çимĕçсене чаш ка хыва-хыва 
пăрахаççĕ, вара çимĕçсемпе хывса пĕтерсен сăрапа эрек хываççĕ. Хуçисем хыççăн 
хăнисем хывма тытăнаççĕ: вĕсем хывмалли çимĕçсем, кăкш ăмпа е витрепе сăра 
тата пĕрер кĕленче (камăн мĕн чухлĕ вăй çитнипе е мĕн чухлĕ кăмăл тунипе) 
эрек илсе пыраççĕ. М ĕн илсе пынине кутник патĕнчи сĕтел çине пы ра-пы ра лар- 
таççĕ. Вĕсем лартнă çимĕçсене малтан кил хуçи татса хывать: «Ак, Иван пичу сана 
хывать, умăнта пултăр», -  тет, унтан хăни хывать: «Малтан хăйшĕн, унтан кил- 
йышĕсемшĕн».

Ю па çинче ларнă чух никама та йĕме хушмаççĕ. Тăванĕсем йĕнине курсан вилнĕ 
çын та йĕрет. Çав юпа ăсатма чарăнакан çĕре уччилник лартнă, çавăнпа уччилник 
усал çĕрте тесе хăраса отпаднийсемпе язычниксене виç-тăват çул ачисене уччилнике 
яман. Çав вырăнах халĕ те чиркÿ лартнă [...]. Лупашка урлă хăма хурса кĕпер тăваççĕ, 
кĕперин çÿл енне вут хураççĕ, вут çумне сулахай енне сĕтелпе тенкел лартаççĕ, вара 
хываççĕ, малтан хăймалу, ытти çимбçсем хываççĕ, сăрапа эрек хываççĕ, унтан вутне 
(улăмне) чĕртсе ярса хĕвеле хирĕç виçĕ хут купăс каласа, алă çупса ташласа вут 
тавра çаврăнаççĕ: малтан аяккарахран çаврăнаççĕ, иккĕмĕш хут çывăхĕнчен çаврă- 
наççĕ, виççĕмĕш хут вара вут çумĕнченех çаврăнса урисемпе ташласа вута сÿнтереççĕ: 
«Умăнта пултăр», — теççĕ. Кĕперĕн тепĕр енне пĕр шалçа лартса ун çине шур явлăк 
лартса хăвараççĕ. Хывнине çав вут хĕррине тăкаççĕ, вутне тивертес умĕн пумилккене 
пуснă выльăхăн урисене, пуçĕсене çавăнта пăрахса хăвараççĕ. Вара ăсатма пынисем 
пурте каялла таврăнаççĕ, вуннăн-вуниккĕн ик-виç лав кÿлсе юпана ăсатма масар çине 
каяççĕ. Вут хурса вилнĕ çынна хывса хытланнă вăхăтра юпа çуна çинчех выртать. Ма- 
сар çине пырсан татах хываççĕ. Вара [...] юпана вилнĕ çын пуçĕ тĕлне алтса лартаççĕ. 
Ю пине лартсан ун пуçĕ тÿпине пĕр укçа пуртăпа çапса кÿртсе лартаççĕ. Унтан юпа 
патне вут хурса вут тавра пурте юрласа, купăс каласа, алă çупса, ташласа лупашка 
(вазан) хĕрринчи пекех хĕвеле хирĕç виçĕ хут çаврăнаççĕ, виççĕмĕш хутĕнче вутне 
тапса сÿнтереççĕ, вутпа пĕрле вилнĕ çын тăприне те: «Умăнта пултăр», — тесе тапта- 
са пусарса хăвараççĕ. Вара вилнĕ çын чĕресне, чашкине, куркине, кашăкне çавăнта 
масар çинех çĕмĕрсе хăвараççĕ. Унтан хытă чуптарса юрласа, савăнса киле таврăнаççĕ. 
Килне таврăнсан татах хываççĕ, унтан ĕçсе çиеççĕ. Вĕсем киле таврăннă çĕре ка§ пу- 
лать. Вара çавăнтах тепĕр çĕр пуçланса каять. Аратнисем килĕсене саланмаççĕ. Еçсе- 
çисе çавăнтах каçа юлаççĕ.

Çиччĕшне туса ирттерсессĕн, хĕрĕх кун иртсен, хĕрĕх пĕрмĕш кун каçхине асăнса 
юпа тăваççĕ. Каçпала юпа тума выльăхсем пусса çимĕçсем пĕçерсе хураççĕ; пуянта- 
раххи прик(пĕр-ик) витре эрех илсе хатĕрлесе хураççĕ. Пурне те хатĕрлесе пĕтерсен 
вăрмана юпа касма каяççĕ. Малтан унта кайма сăрасем, эрехсем, хывма куймаксем 
хатĕрлесе хураççĕ. Пурне те хатĕрлесе пĕтерсен лаша кÿлсе шăнкрав çакаççĕ те вăрмана 
юпа касма каяççĕ. Вĕсен хыçĕнчен пĕри юлан утпа купăс каласа пырать. Вĕсем унта 
кайнă чухне çапла юрласа каяççĕ:
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Хура пĕлĕт юхать-çке, 
Пирĕн ĕмĕр иртет-çке, 
Хура пĕлĕт юхнă чух,

Хăçан çумăр çуманни пур? 
Пĕр вилнĕ çын юпа тунипе 
Хăçан чĕрĕлни пур?



Вĕсем тата нумай юрлаççĕ, анчах эпĕ пурне те пĕлместĕп. Вĕсем вăрмана çитсен 
лашисене тăвараççĕ, вара вут чĕртсе яраççĕ те куймаксене, сăрисене, эрехсене вут 
кутне лартаççĕ. Вара пĕр çăка касса илсе, пĕр вĕçне шÿретсе çĕре çапса лартаççĕ, пĕр 
пуçне икĕ пуслăх укçа çурса хураççĕ. Тата вилнĕ çынна çиме тесе тенкелсем, сĕтел- 
сем, кĕперсем тăва-тăва хураççĕ. Вучĕ йĕри-тавра юрласа, купăс каласа, ташласа çав- 
рăнаççĕ. Виçĕ хут вут йĕри-тавра ташласа, юрласа çаврăнсан хываççĕ те киле таврă- 
наççĕ. Киле таврăнсанах сасă кăлармасăр ĕçме-çиме пуçламаççĕ. Пирвай виççĕн е 
тăваттăн шыв хĕрне кайса пĕшкĕнсе лараççĕ те çапла каласă юрлаççĕ:

Хура чĕкеç чĕкĕлтетсе килет,
Пирĕн (вилнин ятне) килет вăхăчĕпе.
Çул(л)а пулмасăр нихçан та чĕкеç килмест,
Вăхăт çитмесĕр никам та вилмест.

Сасă кăларса килсен пÿртрисем: «Ăçта кайрăр?» -  тесе ыйтаççĕ. Сасă кăларакан- 
сем калаççĕ: (вилнĕ çын ятне) чĕнме кайрăмăр», -  теççĕ. Çапла калаçсан-тусан юпа- 
на пуçласа яраççĕ. Вара çĕрĕпех ташласа-юрласа ирттереççĕ. Çутăлсан шыв хĕрне кай- 
са хывса килеççĕ; унта илсе кайнă савăтсене пĕрне те каялла илсе килмеççĕ, çавăлтех 
салатса хăвараççĕ. Чăвашсем юпана çапла ирттерсе яраççĕ вара.

930
Пĕр-пĕр çын вилсен унăн пумилккине туса ирттереççĕ.
Пумилккине тунă чухне пĕр тиха тата урăх япаласем пусаççĕ, ашне хума сĕтел- 

пукан илеççĕ те, виçшер лашапа, шăпăрпа, пĕр вар пуçне кайса ашне хуранпа пĕçер- 
се çиеççĕ, тата хăйсемпе пĕрле вилнĕ çынĕ те пукан çине ларса çиет теççĕ.
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Саватер, умăнта пултăр, пехил ту! (Юпа илме кайсан вăрманта хывни.)
Саватер, умăнта пултăр, пехил ту! Акă выльăх паратпăр! (Выльăх пуснă 

чухне.)
Çаватер, умăнта пултăр, пехил ту! («Кĕпер» урлă каçнă чух.)
Ĕмĕртен ĕмĕре муллă пул, суса кăларайми укçа пултăр! Саватер, умăнта 

пултăр, пехил ту! (Ю па тăррине укçа çапса кĕртнĕ чухне каланă.)
Саватер, умăнта пултăр, пехил ту! Пишкипе (тушкипе) аш хыватпăр, 

сăрапа эрех хыватпăр. (Вил тăпри çине çимĕç тĕпретнĕ чухне.)
Саватер, умăнта пултăр, пехил ту! (Асăнма килнисем хывни.)
Асатте (асанне, атте, анне...), умăнта пултăр, пехил ту!

932
Унтан вара юпа уйăхĕ çитсессĕн юпа тăваççĕ, юпана каçхине тăваççĕ, кĕçĕр юпа 

тесессĕн ирхине юпа касма кайнă чухне пĕр чăхă, çур пулштух эрех илсе каяççĕ, унта 
лашапа виççĕн каяççĕ, ăна вара исе килсен пÿрте исе кĕреççĕ те тÿшек çине выртта- 
раççĕ те сăхман витеççĕ. Вĕсем юпа касса таврăннă çĕре вăйлăхсене пĕçерсе хураççĕ. 
Вăйлăхсене пусас умĕн сасă кăлараççĕ, вăл сасă ак çапла: «Çурăм пуç килет çутăлса, 
пур кайăк-кĕш ĕк те хусканса, пур кайăксенĕн те сассисем илтĕнеççĕ, санăн сассу 
анчах илтĕнмест». Çак сăмахсене каласа пĕтерсен вара вăйлăхсене пусаççĕ, унтан вара 
лаши пуçне пÿрте кÿртсе хываççĕ. Хывса пĕтерсен шăммисене масар çине исе каяççĕ, 
унта выльăх урисене те исе каяççĕ, унта тата пĕр четвĕрт эрех, пĕр витре сăра тата 
виçĕ куймак, пĕр автан пĕçерсе исе каяççĕ. Унта е 5 е 3 каяççĕ, пуяннисем 9 та 
каяççĕ, унта çитерехпе кĕпер хываççĕ, унтан вара çавăн урлă каçса каяççĕ, каçса 
кайсассăн вăйлăх_урисене çакса хăвараççĕ, çавăнтах тата пĕр сурпан е пĕр ал шăлли 
çакса хăвараççĕ. Ана вара вилнĕ çынна пит шăлма теççĕ, унтан масар çине çитсен 
юпине лартаççĕ, юпине лартсассăн ун çине пĕр укçа çапса кÿртеççĕ, унтан тата ун 
çине пĕр çурта çутса лартаççĕ. Çав çапса кÿртнĕ укçине кун çути пулать, çав çуттипе



вилнĕ çын леш тĕнчере çÿрет теççĕ. Унтан вара масар çине вут хураççĕ, ăна вара 
вилнĕ çынна ăшăтса пурăнма вут теççĕ, тата вучĕ кутне тутăр татăкĕ сарса хураççĕ, 
çав тутăр татăкĕ çине автанне, куймакне хураççĕ. Унтан татах юпи кутне хываççĕ, 
унта автанне те, куймакне те, сăрине те, эрехне те хываççĕ, унтан хывнин юлашки- 
не ĕçсе çиеççĕ, унтан вара ташлаççĕ, юрлаççĕ, макраççĕ.

Эпир ташлатпăр, юрлатпăр, ĕçетпĕр, çиетпĕр, эсĕ те çапла ĕçсе çисе 
выляса, кулса пурăн. Эпир сана асăнатпăр, эсĕ пире ан асăн.
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Хулăн йывăçран çын кĕлетки тăваççĕ, сăмси-çăварпе урапа çине вырттараççĕ, кашма 
сараççĕ, пуç айне минтер хураççĕ, çине чаршав витеççĕ. Ана пÿрте пушăтпала кĕртеççĕ, 
ун çине çурта çутаççĕ, вилнĕ çынни ячĕпе асăнаççĕ:

Çуртна-йĕрне пиллесе хăвар, выльăха-чĕрлĕхе пилле, çемйÿсене пур- 
не те пилле, хурăнташ-ăруна пилле, ратнÿсене те пурне те пилле.

Асăнма пыракансем пурте çурта çутаççĕ, çавăн ячĕпе, ăна асăнма пăру пусаççĕ, 
тиха пусаççĕ, çавăн ячĕпе асăнаççĕ, хываççĕ (татса пăрахаççĕ), çимеççĕ. Тиха пусма 
вăй çитмесен виçĕ пус кĕмĕл е виçĕ çĕр тенкĕ параççĕ. «Лере лаша ил», — тесе па- 
раççĕ. Асăнаççĕ, ташлаççĕ, юрлаççĕ: «Ачуна-пăчуна ан хăрат, ратнÿсене, хурăнташу- 
сене ан хăрат, эпир сана час-часах асăнатпăр. Иыт сассупа ан çÿре, мĕлке пулса ан 
хăрат, кăмака çинче йынăшса ан вырт», -  теççĕ. Асăнса пĕтерсен кĕлеткене пушăт- 
пала çĕклесе тухаççĕ, алăкран тухнă чух виçĕ хут силлеççĕ: «Ан хăра, ÿкерместпĕр, 
ачуна-пăчуна пехилпе хăвар», -  теççĕ. Пăлтăр алăкĕнчен тухнă чух та çапăнтараççĕ. 
Илсе тухсан урапа çине кашма, минтер сараççĕ, ^фапа çине вырттарсан каяççĕ чар- 
шав витсе. Хапхаран тухнă чухне: «Çут тĕнче курса кай», -  тесе уçса кăтартаççĕ. Умлă- 
хыçлă лаша кÿлеççĕ. Малти лашине ывăлĕ утланать, ашшĕ вилсен туй пекех лараççĕ те 
юрласа каяççĕ. Масар çине çитсессĕн ташлаççĕ, юрлаççĕ купăспала: «Пехиллесе юл», -  
теççĕ. Ю пана лартаççĕ вил çын тăпри çине пуç вĕçне. Юпа тĕпне укçа яраççĕ тăванĕсем. 
Пĕр пус параканĕ çĕр тенкĕ паратăп тет т.ыт.те. Юпа тăррине çÿле укçа çапаççĕ: «Пе- 
хил», -  теççĕ. Вут чĕртеççĕ пуç вĕçне, пăру ашне, тихи ашне таткаласа пăрахаççĕ. «Ак 
сана аш, çи, пашалу çи», — теççĕ. Юпи çумне çурта çутса çыпăçтараççĕ, йĕри-тавра 
виççĕ çаврăнаççĕ: «Пехиллесе юл, йывăр тăпру çăмăл пултăр», -  тесе тăпрана çÿлелле 
сăтăраççĕ. Япалапа улăм илсе таврăнмаççĕ, çап-çара урапапа килеççĕ. Лараççĕ, кустарса 
пыраççĕ, ларса ан пытăр тесе. Çаврăнса пăхмаççĕ. Киле килсен пурте лаша кÿлнĕ çын- 
сем хăй патне (в дом умершего) кĕреççĕ. Тулта алă çăваççĕ. Кĕрсен хăма сыпăкĕнчен 
иртиччен курка сăра параççĕ. Унтан яшка çиеççĕ, пуçламан çăкăр хураççĕ, ун çине 
пуçламан чăкăт, ун çине çурта çутаççĕ: «Пехиллесе кай», -  теççĕ. Çĕр каçиччен çурта 
çунтарса лараççĕ, ăна вăрăм çурта теççĕ. Вăл çуртана сурпантан ăвăспа сĕрсе тăваççĕ.

Çутăлнă чухне пĕчĕкçĕ чаплашкапала арçын вилсен -  арçын, хĕрарăм вилсен -  
хĕрарăм ĕçтерет. Кăна аçа курки теççĕ. Унта кашни пĕр-икшер пус укçа параççĕ. Унпа 
ирхине çутăлнă чух эрех илсе ĕçеççĕ. Çутăлсан, хĕвел тухиччен, урама пукан кăла- 
раççĕ, пÿрте пĕр çын та юлмасăр пурте тухаççĕ, сăра, вăрăм çурта, çăкăр, чăкăт илсе 
тухаççĕ, пукан çумне урăх çурта çутаççĕ, çимĕçсене пăрахаççĕ. «Аçа куркине», чап- 
лашкана, ме сана тесе çапса çĕмĕреççĕ. Улăма вут тивертсе яраççĕ те юрласа пуканпа 
вут тавра виç хут çаврăнаççĕ. «Пехиллесе кай», -  теççĕ. Хăй патне кĕмеççĕ, -урăх 
киле, ратни патне, кайса кĕреççĕ. Пукан кăларса вут çуттине -  саламне ăсатрăмăр 
теççĕ. П ĕр-ик каçран: «Пĕр çĕре хутăштаратпăр», — теççĕ. Ĕлĕк малтан вилнисемпе 
асăнса хываççĕ: «Асаттесем, асаннесем, ертсе кайăр, ан хăрăтăр. Йывăр хуйхă куртăмăр!» -  
тесе такапа чÿк тăваççĕ: «Эй, Турă, каçар, ÿкĕнтĕмĕр пулĕ, йывăр хуйхăпала тем ытла 
сăмах калаçрăмăр пулĕ, Турă, каçар, çырлах, аминь».
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Эй (ячĕ), сана сăрапа-эрехпе чĕнме килтĕмĕр. Айта пумилккене. Санăн 

туйу валли çавна-çавна илтĕмĕр, çавна-çавна турăмăр, ĕçсе çиме пыр.



Эй (ячĕ), пил ту, сана çурта лартатпăр. Эй (ячĕ)! Пил ту, пиллесе 
паратпăр, пиллесе ил, пиллĕхрен пиллĕхе çитер. Савса паратпăр, савса 
ил, савăнăçран савăнăçа çитер.

Атя (ячĕ), пирĕнпеле актăк* юлашки яшкăна ирттерме.
Вилнĕ çынна пумилкке тунă чухне чĕнме кайсан каланă.

935
Эй (ячĕ), усал ан ту, эпĕ сана асăнса хыватăп, умăнта пултăр. Эсĕ пире 

вутран-кăвартан, шывран-шуртан, пур тĕрлĕ чир-чĕртен сыхласа усра. Акă 
сана сăрапа хыватăп, ĕç, акă сана чăх паратăп тата сурăх е лаша паратăп.

936
Çуртна-йĕрне пиллесе хăвар, выльăхна-чĕрлĕхне пилле, çемйÿсене те 

пурне те пилле, хурăнташ-ăруна пилле. Виçĕ çĕр тенкĕ паратăп, лере 
лаша ил. Ачуна-пăчуна ан хăрат, ратнÿсене-хурăнташсене ан хăрат.

937
Эпир ташлатпăр, юрлатпăр, ĕçетпĕр, çиетпĕр, эсĕ те çапла ĕçсе-çисе, 

выляса, кулса пурăн. Эпир сана асăнатпăр, эсĕ пире ан асăн.
Ю па кутĕнче хывнă хыççăн каланă.

938
Акă вут ăшшипе пурăн, вутăсăр ан пурăн. Ху пĕçерсе тăранса пурăн, выçă 

ан çÿре. Выльăхлă-чĕрлĕхлĕ пурăн. Мĕн кирлине патăмăр, пил ту, халал ту.
Ăсатнă чухне каланă.
Умăнта пултăр. Пурте пĕрле пурăнăр, пĕрлештерсе яратпăр. Мĕнпур 

выльăх-чĕрлĕхÿпе пурăн. Пил ту, халал ту.
Ю па тунă хыççăн -  эрне каç пĕрлештернĕ чухне каланă.
Масар пуçлăхĕ, умăнта пултăр. Вăхăтлă яр та вăхăтлă пуçтар. Пурте 

пĕрле пурăнăр.
939

Эй, Турă, эй, Çÿлти Турă, лайăх, канăçлă вырăн пар пирĕн патран 
уйрăлса кайнă çынна.

Тĕне кĕмен чăвашсемшĕн каланă.

940
Сире пĕр çĕре хутăштаратпăр, ĕлĕк вилнĕ ватă вилĕсемпе çÿрĕр. Эпир 

сана асăнатпăр вăхăтран вăхăта, эсĕ пире ан асăн вăхăтсăр, вăхăтсăр ан 
кил. Умăнта пултăр, пеххил туса кай.

Вилĕсене пĕр çĕре хутăштарма тесе сăра тăкнă чухне каланă.

Сана шыв паратăп, умăнта пултăр!
Хывнă çимĕçсем хунă витрене тăкнă хыççăн шывпа чÿхенĕ чухне каланă.

* Халĕ, акă халĕ.



Вăрăм çурта айĕнче ларнă каç

941

Тепĕр çĕр, шăмат çĕр, вырăс эрни каç ак çапла пуçласа яраççĕ. Юпа лартса таврăннă 
çĕре ĕçме-çиме хатĕрлесе пĕçерсе хураççĕ. Вăл каçа «вăрăм çурта айĕнче лармалли 
каç» теççĕ, [...] шăмат каçа -  «юпа çинче лармалли каç» теççĕ. Çав вăрăм çурта айĕн- 
че ларма пĕтĕм ялти çынсене ялĕпех чĕнсе çаврăнаççĕ. Икĕ çын икĕ юлан ут утла- 
наççĕ те, икĕ урапа кÿлеççĕ те ăрам тăрăх кашни çурт умне пырса хытă сасăпа, 
илемсĕррĕн, хаяррăн кăшкăрса калаçаççĕ: «Эпселем (вилнĕ çын ятне калаççĕ) вăрăм 
çурти айне ларма пырăр», -  теççĕ. Вăл сасса илтсен пĕтĕм чĕре темскерле пулса 
каять. Çуртри çынсем: «Умĕнчĕ пултăр», -  тесе чÿречерен кăш кăрса юлаççĕ. Вара 
çынсем кам ахута тăвакан, савакан, сăвап сунакан пурте «кайса асăнса килес» 
тесе вилнĕ çын килне пуçтарăнаççĕ. Пыраканĕ пĕри хăйсемпе пĕрле эрек илсе пы- 
раççĕ. Çĕрле пулсан хуçисем кĕрекене сĕтел лартаççĕ, сĕтел çине чаш кă лартаççĕ, 
ун çине пуçламан çăкăр, çăкăр^çине чăкăт хураççĕ, чăкăт çине вăрăм çурта туса 
кустăрма пек çавăрса лартаççĕ. Ăна акă епле тăваççĕ: сурпан варрине, шурă çĕрне, 
пĕр верш ока яхăн лентăсем чĕрсе кăлараççĕ, çатмапа ăвăс шăратаççĕ Те çав çурса 
кăларнă сурпана икĕ енчен те сĕрсе çурта пек пĕтĕреççĕ те кăлтăрмачă пек (спира- 
лью) çавăрса пĕр вĕçне вут тивертсе чăкăт çине лартаççĕ. Пĕр çурти çунса пĕтсен 
тата тăваççĕ.

Ку каç вилнĕ çы нна хывмаççĕ, ĕçеççĕ, çиеççĕ, купăс калаççĕ, ташлаççĕ. Çĕрĕ- 
пех, çутăличченех^çапла савăнса ирттереççĕ. Çĕр варринче пĕр çы нна «аçа курки» 
ĕçтерме хушаççĕ. Ăна пĕр витре сăра параççĕ, пĕр курка тыттараççĕ, вăл çын вара 
пÿртри каш ни хăнине пĕрер курка ĕçтерсе çаврăнать, каш ни ĕçекенни курка ăшне 
укçа ярать, укçине ĕçтерекен çынни сăра ăснă чух курка çинчен витрене ярать. 
Кайран пурне те ĕçтерсе çаврăнсан вăл укçасене мĕн чухлĕ çитет, çавăн чухлĕ 
эрек илсе çав хăнисене ĕçтерсе ярать. Çутăлсан, хăй пăрахнă-пăрахман вăхăтра, 
çăкăра, чăкăта тата пĕр витре илсе ăрама тухаççĕ те пĕр çĕклем улăма вут тиверт- 
се яраççĕ. Çавăнта пур юлаш ки çимĕçсене те хуранĕпех çĕклесе тухаççĕ. Вут чĕртес 
умĕн илсе тухнă çимĕçсене хываççĕ, юлашкисене хуранĕпех хапхи кутне тăкса хăва- 
раççĕ, вăл çимĕçсене кайран ик-виç кун пĕтĕм касри анчăксем тулаша-тулаша 
çиеççĕ. Унтан вара вут чĕртсе вут тавра хĕвеле хирĕç виçĕ хут алă çупса, купăс 
каласа, юрласа, ташласа çаврăнаççĕ те вутне таптаса сÿнтереççĕ, унтан вара хуçа 
килне урăхран кĕмеççĕ, кÿршĕри пĕр-пĕр çын пÿртне пуçтарăнса кĕрсе сăра ĕçеççĕ, 
эрек  пулсан эрек  те ĕçеççĕ те килĕсене таврăнаççĕ, хуçисем те вара килне таврă- 
наççĕ те çуртне-йĕрне, савăт-сапине тасатма пуçлаççĕ. Ку ĕç вырăс эрни кун пу- 
лать. Сĕтел çинчи чаш кине, çăкăрне, чăкăтне ыйткалакансене параççĕ е ăрамах 
таткаласа пăрахса хăвараççĕ.

Чăвашсен пытарупа асăну йĕркинчи авалхи юрăсем икĕ тĕрлĕ пулаççĕ: пĕрисене 
вилнĕ çын юрланă пек хывнă, теприсене вилнĕ çынна асăнса юрланă. Ăна та, кăна та 
вилнĕ çыннăн çывăх тăванĕсем юрланă, сайра хутра ятарлă хÿхлевçĕсене чĕннĕ. Акă 
вилнĕ çын хăй юрланă пек илтĕнекен юрăсен пĕр тĕслĕхĕ:

Юпа (асăну) юррисем

942

Çĕрти çырла пиçнĕ чух 
Çĕртен-шывран уйрăлтăм. 
Хурăн çырли пиçнĕ чух 
Хурăнташсенчен уйрăлтăм. 
М анăн вăхăт çитрĕ, 
Кĕрекерен ăсатрĕç.

Хам пилĕкри пиçиххине 
Йăрхаха çакса хăварап. 
Ман кĕрекене илсе тухнă. 
Йăвантарăр ярăр!
Йытта парăр,
Кушака ан парăр!



Кăвайт умĕнчи юрăсем

943
Шурăмпуç килет шуралса,
Шурă пир карсан та чарас çук; 
Хĕвел тухăç килет хĕрелсе,
Хĕрлĕ хăмач карсан та чарас çук; 
Телейрен иртекен çутă тĕнче, 
Пирĕнтен те юлĕ-çке çак тĕнче... 
Асаттеçĕм, асатте 
(|вилнĕ çыннин ятне каланă), 
Шурăм пуçĕ килет шуралса, 
Санăн сăну çук-çке.
Чĕкеç килĕ -  чĕвĕлтетĕ,
Санăн чĕлхÿ çук-çке.
Ир тăрсан та, каç выртсан та 
Санăн вырăну пушă-çке.
Эпир сана асăнатпăр,
Эсĕ пире ан асăн.

944
Кĕркунне пĕр акнă ай уçăма 
Çуркунне пĕр пулмасăр

курас çук. 
Уйăрăлса кайнă тăванăма 
Хамăр вилмесĕр те курас çук. 
Тупăлхаран вăрман шултра

пулмасть,
Ĕçĕр-çийĕр, тăван,

выльăр-кулăр, 
Вилсен çĕр айĕнчен

çул пулмасть.

945
Эпир ташлатпăр, юрлатпăр, 
Ĕçетпĕр, ай-хай çиетпĕр.
Эсир çапла ĕçсе çийĕр, 
Выляса-кулса пурăнăр.
Сире эпир асăнатпăр,
Эсир пире ан асăнăр.
Шурăм пуç килет ай çуталса, 
Пур кайăк-кĕшĕк ай хускалса. 
Пур кайăксен сассисем, 
Юррисем те ай илтĕнмеç -  
Эсир кунта ай-хай çук.

946
Йăлтăр кăна ай вут çути, 
Çутисем курăнать, ай ăшши çук.

Ах, аттеçĕм, аннеçĕм,
Ятăрсем пур та -  хăвăр çук. 
Ваттисенчен юлнă çут тĕнче, 
Пирĕнтенех юлĕ çак тĕнче, 
Пĕрне-пĕри, тăван,

хыт ан калăр, 
Укĕнĕçĕ юлĕ çĕр çинче.
Çак юрăсенех ватăлса ыр вилĕмпе 
вилнĕ çыннăн хĕрĕх кун пумилккине 
тунă чухне юрланă.

947
Хура чĕкеç вĕçет çÿлелле, 
Ыт(ла) çÿле кайиччен

курса юлăр!
Çакă тăванăн Саватерĕн 
Юпи иртсе пырать,
Ытах иртиччен курса юлăр! 
Ураллă кĕлетĕн айĕнче 
Йĕтенĕн вар пуççи так çĕрет. 
Хура çĕрĕн хушшинче 
Пирĕн тăванăн Саватерĕн 
Ĕмри иртсе карĕ,
Пылпа сахăр парсан та

чарăнмарĕ.

948
Кук сасси пек сассуччĕ,
Епле санăн сассунтан уйрăлас, 
Чĕкеç чĕлхи пек чĕлхÿччĕ,
Епле санăн чĕлхÿне манас.

949
Çта каян, чĕкеç, йĕпенсе,
И к çунат вĕçне хытарса?
Тăван, çта каян пире пăрахса, 
Пирĕн кăмăлсене хăварса?

950
Хĕвел тухать хĕрелсе 
Эпĕр сана ăсататпăр.
Эсĕ пире курас çук.
Эпĕр сана курас çук.
Шурăмпуç килет шуралса, 
Шурă чатăр карса чарас çук. 
Эпĕр, тăван, сана асăнатпăр, 
Эпĕр сана тытса чарас çук.



Вут тавра çаврăннă чухне юрланă.

Çурăм пуç килет шуралса,
Ш урă чатăр карса чарăнмас. 
Хĕрлĕ хĕвел тухать хĕрелсе, 
Хĕрлĕ чатăр карса чарăнмас. 
Ĕнтĕ ĕмĕр иртет, ĕмĕр иртет, 
Ылттăн, кĕмĕл парса чарăнмас.

951
Пирĕн тăван каять ай

уйрăлса, 
Ылттăн-кĕмĕл парса та 

хăварас çук.
Пирĕн тăван ай чăн çĕрте,
Ку çĕре куççулĕпе йĕрсен те 

калла килес çук. 
Вăл хура çĕрпе ай витĕнсе

выртать, 
Тăпрапа питĕрĕнсе -  
Ку çĕре тухас çук.

952

Çĕр çурăлчĕ, йĕп тухрĕ.
Тĕрлĕ кайăк килĕ,
Унăн сассине илтĕпĕр,
Санăн сассуна илтес çук. 
Хурăнташ-ăруран уйрăлтăн, 
Тăванусенчен уйрăлтăн. 
Пехиллĕхне пар!
Атя, атя кĕçĕрлĕхе,
Киле, хăнана -  
Сана илме килтĕмĕр.

953
Такана çинче шур пăрçа -  
Шур юр çине ÿксе çухалчĕ.
Ах, тăванăм, тетĕп, ах, тăванăм, 
Хура çĕр айне пулса ай çухалчĕ. 
Хураях та хура ай хурлăхан -  
Ш ыв сулхăнне епле тÿсет-ши? 
Ах, тăванăм, тееп те, тăванăм, 
Çĕр сулхăнне епле тÿсет-ши?

954
Ураллă та кĕлетĕн ай айĕнче 
Тимĕр татăк выртать тутăхса.
Ах, тăванăм та тетĕп, ах, тăванăм, 
Хура çĕр айĕнче выртать хурланса.

955

Хура вăрман варринче 
Хурама каска çĕрет-çке.
Аслă масар варринче 
Санăн ÿтÿ çĕрет-çке.
Çеçен хирĕ варринче 
Шĕлпер ĕне килет макăрса, 
Унăн сĕтне суса сахăр ту.
Вилнĕ çынни арçын пулсан.
Икĕ кăкру вăйпе пехил ту!
Вилнĕ çынни хĕрарăм пулсан.
Икĕ кăкăру сĕтпе пехил ту!

956
Ман çĕр çырли çиес килет -  
Çулçисем хупланă çырлине.
Ман хамăр тăвана курас килет -  
Хура тăпра витнĕ ун çине. 
Тĕттĕмĕн-тĕттĕмĕн курăнать -  
Хура вăрман хĕрри пулчĕ пуль. 
Мĕскĕнĕн-мĕскĕнĕн туйăнать. -  
Уйрăлас вăхăтсем çитрĕç пуль. 
Шурăмпуçпе шăпчăкĕ авăтать, 
Мĕн авăнĕ хурсан юрлĕ-ши? 
Пирĕн тăван пиртен уйрăлать, 
Мĕн юрри юрласан юрĕ-ши?

957

Çакă тăван ялан асра тăрать, 
Ман чĕрçийĕм куççульпе

шывланать. 
Кайăк хурсам килеç картипе, 
Кайри мала тесе ан калăр.
Эпĕр ĕнтĕ тăвана ăсататпăр, 
Пĕтни лайăх тесе ан калăр. 
Кайăк хурсем иртеç картипе, 
Сарă сĕлĕ сапса чарас çук.
Пире вилĕм килсе çитсессĕн 
Ылтăн-кĕмĕл парса юлас çук. 
Чĕнтĕрлĕ кĕпер урлă каçнă чухне 
Таканлă ут йĕрсем халь те пур. 
Хамăр тăванăмпа калаçнийĕ 
Халь те чĕре варринче сăмах пур.

958
Ак сан валли кучченеç кÿтĕм, 
Çурта çутатăп, умăнта пултăр.



Кучченеçе пашалу кÿтĕм, 
Пашалу хыватăп, умăнта пултăр. 
Кучченеçе чăкăт кÿтĕм,
Чăкăт хыватăп, умăнта пултăр. 
Кучченеçе сăра кÿтĕм,
Сăра хыватăп, умăнта пултăр. 
Кучченеçе эрек кÿтĕм,
Эрек хыватăп, умăнта пултăр. 
Пехил ту.

959
Çĕнĕ çунанăн тупăкĕ,
Пурте юман йывăççи.
Пур-пур тăван пурте пур,
Эсĕ, пичче (ятĕнчен каласа), 

кунта çук. 
Шурăмпуç килет çутăлса,
Шур чаршав карсан та чарас çук. 
Санăн тĕлне вилĕм çитрĕ,
Шур лаша парсан та чарас çук. 
Хĕвел тухать хĕрелсе,
Хĕрлĕ чаршав карсан та

чарас çук, 
Санăн тĕлне вилĕм çитрĕ,
Хĕрлĕ ĕне парсан та чарас çук. 
Вилнĕ çынна пумилккене чĕнме 
каяс умĕн каланă.

960
Кĕркунне шăнтнă уçăмне 
Çуркуннесĕр курас çук.
Ах, тăванăмçăм (çавă) пур,
Хам вилмесĕр курас çук.
Çуна тупань шăвать çĕр çинчен, 
Çĕлен шăвать хура çĕр айĕнчен. 
Ах, тăванăмçăм (çавă) пур, 
Çĕлен пулса шуса тух,
Калта пулса касса тух,
Чупар пулса чупса кил,
Чĕкеç пулса вĕçсе кил.
Ю па пуçланă чухне юрланă.
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Чĕкеç килĕ чĕлхипе,
Унăн сассине илтĕпĕр,
Санăн сассуна илтес çук. 
Пур-пур шăрçи пурте пур, 
Сенкер-кăвак шăрçи çук; 
Пур-пур çемье пурте пур,
Тăван, эсĕ кунта çук.
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Кайăк-кĕшĕк кĕр каять те
çур килет, 

Эсĕ пĕр кайсан килес çук. 
Тÿпери çăлтăр хăçан пирĕн ума 
Манит пулса анни пур?
Пирĕн тăван пĕр çĕр айне кĕрсен 
Хăçан арча усламçи пулса

тухни пур? 
Калпак çуса çакрăм карлăк çине, 
Хĕвел çÿле кайрĕ, типес çук. 
Пирĕн тăван кайрĕ уйăрăлса, 
Çыру çырсан çыру çитес çук. 
Урама тăрăх шур пÿрт лартрăм, 
Чÿречисем çумне сат чĕртрĕм. 
Пур кайăксем пурте пухăнчĕç. 
Селемин кайăкин сасси çук.
Пур тăвансем пурте пухăнчĕç, 
М анăн савнийĕн сасси çук. 
Эремпур çулĕ ăçтан иртет? 
Хăйăрлă çырманăн пуçĕнчен. 
Пирĕн çамрăк ĕмĕр ăçтан иртет? 
Хурлăхпала шухăш хушшинчен. 
Ухмах иккен ула ай куракĕ,
Пĕр туратсăр йăва çавăрать. 
Ухмах иккен пирĕн атте-анне, 
Ăраскалсăр ача çуратать. 
Пĕчĕккĕ çырма сиксе юхать, 
Шур чаршав карса чарнас çук. 
Пирĕн тăван кайрĕ уйăрăлса, 
Ылтăн-кĕмĕл парса чарас çук.

Атан сăринче асăнни
Юпа туса ирттернĕ хыççăн эрнерен е кăшт каярах, уй-хирти пĕтĕм 

ĕçсене вĕçленĕ хыççăн, пысăкран пысăк уяв -  Кĕр сăри вăхăчĕ çитет. Кĕр 
сăрин йĕркисем Мăнкунри пекех кăткăс. Вăл ун пекех виçĕ пысăк пайран 
тăрать. («Кĕрхи уявсем» пайра çырнине пăхăр.)

Малтан вилнисене пуç таяççĕ. Ăна уйрăммăн ятарлă вырăна кайса ирт-



тереççĕ, Атан сăри теççĕ. Унтан кĕр çурти е вăрăм çурта каçĕ пулатъ, 
Мăнкунра ăна çурта кунĕ теççĕ. Сакăр сыпăк таран пурне те асăнса хы- 
ваççĕ. Çав ятпа атан сăри, вăкăр сăри, така сăри тата ытти ятлă сăра 
ĕçеççĕ те, кĕр сăри ĕречĕ пуçланатъ. Çав ĕрете тухнă чухне йăх-ăрури не- 
сĕлсене кашни килте пайрăммăн асăнса чыс тăваççĕ.

963

Кашни килтех сăра тăваççĕ, икерчĕ пĕçереççĕ, автанпа чăхă пусаççĕ. Алăк патне 
сĕтел лартаççĕ, стена çумне алăк патне çурта çутаççĕ. Кил хуçи сĕтел хушшине кĕрсе 
ларать, хăй çумне савăт лартать, сĕтел çинче чашăкпа сăра, икерчĕ лартать. Унтан чăх 
какайне илет те тата-тата пăрахать савăт çине, сăрине урăх савăт çине ярать: «Умĕнче 
пултăр», -  тет. Унтан вара кама асăнас тет, çавна асăнсан çине тумтир тăхăнать те 
илсе хывнисене кайса тăкать. Унтан вара пÿрте тĕпеле кĕрсе ларса юрласа ĕçеççĕ.
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Умăнта пултăр, сĕт кÿлĕ пултăр; эпир асăнатпăр, эсир ан асăнăр.
Хура халăх асăнать çичĕ тĕслĕ тыррипе, ачи-пăчипе, чÿ-ÿк, çырлах!
Пÿлĕхçĕ, çырлах, пуснă шурă вăкăрăмпа чÿ-ÿк, çырлах! Килĕшпе, ачам- 

пăчампа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе Пÿлĕхçĕ, чÿ-ÿк, çырлах!
Ырă чÿк-кĕлĕ, Пÿлĕхçĕ, хапăл ил.

Ваттисене хывни
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Çуртисене çутсан кил хуçи малтан аллине çÿхÿ илет те акă çапла асăнса пĕчĕккĕн- 
пĕчĕккĕн татса сак çинчи чашăк çине ярать, сăрине те куркапа пĕчĕккĕн чăрт-чăрт 
тутарса пĕр чашăк çине тăкать, çÿхÿ, яшки, чăх ашĕ пĕр чашăк, сăри тепĕр чашăк 
çинче пулнă. [...]

Акă пĕрене çине лартнă çуртасем, тарлă алпа тунăран çатăртатса лараççĕ, пăт-пăт 
тумлаççĕ. Çавна курса çынсем шăппăн пăшăл-пăшăл вуласа вилнин ятне каласа: «Ку 
темшĕн хурланчĕ, макăрма тапратрĕ», -  теççĕ.

Çапла вара пурте пÿртре мĕнпур çын ачи-пăчине татса асăнса хывнă. Асăнса пĕтерсен 
пĕр чашăк сăра, тепĕр чашăк çÿхÿ, яшка, аш тула илсе тухса тăкнă; тăкнă апатне 
кушакпа сысна çисен, ваттисем илмен, çилленнĕ тенĕ, кушакпа сысна çиесрен пит 
хăранă; асăннă апатне йытă çисен, пит хĕпĕртенĕ; пÿрте кĕрсен апатне тухса тăкаканĕ 
каланă: «Хам тавра йытăсем хам тăрăх сикеççĕ».

Пурте: «Апла пулсан ваттисем илчĕç пулмалла»,-тесе хĕпĕртенĕ, савăннă. Асăннă 
каç пĕччен тула тухма хăранă: вилнисем, ваттисем тытаççĕ тенĕ.

Хывса, асăнса пĕтерсен вара апат çинĕ. Хурăнташ-вĕрлепех çапла килтен киле 
çÿресе, асăнса ир енне тин пĕтернĕ. Хывнă каçа кĕр сăри каç тенĕ.



ХРЕСЧЕН ĔÇĔН КĔЛЛИСЕМ
Чăваш йăли-йĕрки пĕтĕмпех пурнăç таппипе çыхăннă. Философи виçипе 

каласан, унта материализм никĕсĕ питĕ çирĕп выртатъ. Никĕсĕ вара кирек 
хăçан та -  тăрăшуллă ĕç, кулленхи ĕçлев.

Ку кĕнекере ĕçпе çыхăннă йăласемпе кĕлĕсене уйрăммăн палăртса хăварнă. 
Вĕсене халълĕхе тăватă ушкăна кĕртрĕмĕр: тыр-пул ĕçĕн кĕллисем, вылъăх- 
чĕрлĕх ĕçĕн кĕллисем, çурт-йĕр ĕçĕн сăмахлăхĕ тата алĕç ăстисен кĕллисем.

Пирĕн шутпа, тĕрлĕ ытти ĕçри сăмахлăха (тимĕр-тăмăр ăстисен, чÿлмек- 
куршак çапакансен, атă-пушмак йăвалакансен, чÿлĕк-вĕрен явакансен тата 
ытти нумай ĕç тăвакансен), пилне-кĕллине татах тăсса кайма пулатъ.

ТЫР-ПУЛ ĔÇĔН КĔЛЛИСЕМ
Ака-суха, ĕççи, авăн тата ытти ĕçсем кăткăс та йывăр. Тен, çавăнпах 

пулĕ вĕсен ячĕпе пăтăсем, чÿксемпе кĕлĕсем йышлă ирттернĕ. Вĕсен сăмах- 
лăхĕнче ÿсен-тăран тĕнчи чĕрĕ, ĕрчевлĕ халълĕн тухса тăратъ. Тыр-пул 
тухăçлăхĕнчен этем ырлăхĕ килнине хресчен витĕр пĕлсе тăнă, çавăнпа уншăн 
Турра та, ваттисене те, пĕрле ĕçлекенсене те çăмăллăх пултăр тесе, сăмах 
каланă, ĕç пуçланă тата вĕçленĕ чухне пăтă лартнă.
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Ыран ĕçе каяс тенĕ чухне ĕç пăтти чÿклеççĕ. Ун чухне пашалупа çăмарта пĕçерсе 

çиеççĕ.
Пăтă пек тутлă, пашалу пек пилĕхлĕ, çăмарта пек тутă ĕçлеме пар 

пире.

Вăрлăх пăтти
Вăрлăх пирки хресчен хĕлле те, çулла та шухăшланă. Суха тума тухич- 

чен, суха туса пĕтерсен (анатрисем тата ака-суха ĕçĕ вĕçленсен) е ака 
ĕçне пуçлас умĕн «вăрлăх пăтти» лартнă: пăтă, пашалу тата виçĕ çăмарта 
пĕçерсе кĕлĕ каланă.

Кĕлĕ яланхи йĕркепех иртнĕ: сылтăмра пашалу, сулахайра пăтăпа çăмар- 
тасем, умра вăрлăх. Сылтăм алла «вăрлăх çăмарти» тытса тухăçалла пăхса 
кĕлĕ каланă. Çав вăхăтра пашалу сăмсипе кăвапине тата кăшт пăтă ка- 
шăка хунă, кайран чашăка куçарнă, пĕр çăмартине çурмалла çурса хунă.

Çак вăхăтра каланă кĕлле тепре йăлт каланă та çимĕçсене ана çине 
кайса варса хунă. Çапла вара, вăрлăха та, анана та тĕрĕслесе килнĕ.
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Тав тăватăп, пуççапатăп, çичĕ тĕслĕ тырă-пулăш ăн вăрлăх пăтти 
чÿклетĕп. Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пар. Тĕпĕ хăмăш пек, тăрри чакан 
пек, пĕрчи пăрçа пек пултăр. Аминь, Турă, ан пăрах. Выçса килекене 
тăрантса яма пар. Ш ăнса килекене ăшăтса яма пар. Виçĕ пайĕнчен икĕ 
пайне кая хума пар. Пĕр пайне ĕçме-çиме пар. Аминь, Турă, çырлах.

Пиртен Кепене, Кеперен Турра çиттĕр. Тав тăватăп, пуççапатăп, сăмси- 
кăвапипе. Аминь, Турă, ан пăрах, çырлах.

Тав тăватăп, пуççапатăп, çăмарта пек тутă пултăр. Аминь, Турă, çыр- 
лах. Çăмарта пек тутă пултăр. Турă аллине патăмăр. Турă лайăх патăр алла 
илме. Аминь.
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Хамăр чĕлхепе Турра асăнатпăр. Эй, Турă, пар! Пĕр пĕрчĕ акса пин 
пĕрчĕ пулма пар. Тĕпĕ хамăш пек пултăр, тăрри чакан пек пултăр, пĕрчĕш 
пăрçа пек пултăр, çырлах. Аминь.

969

Вăт сана, Турă, вăрлăх пăттипе асăнатăп. Усалтан-тĕселтен, шăрчăксен- 
чен, Турă, сыхла. Хурт-кăпшанкăсенчен, тĕрлĕ япаларан сыхла. Пĕр пĕрчĕ 
акса пин пĕрчĕ илме пар. Хумăш пек çÿллĕ пултăр, пĕрчи пăрçа пек пултăр, 
çăмарта пек тутă пултăр. Ывăçласа сапса ытамласа илме пар. Сутассине 
хаклă сутма, илессине йÿнĕ илме пар. Инçе çула çывăх ту, янавара хăват 
пар. Усала тÿртĕн, ырра хирĕç ту. Çырлах, Турă. Усалтан-тĕселтен сыхла.
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Эй, Торă, вăрлăх пăтти чÿклетĕп, çырлах. Пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ 
пар, котне хомăш пек туса, тăрне пăрçа пек тотă туса пар.

Эй, Торă, чипер алла илме пар. Çил-хосăрхаран, вотран-кăвартан, 
пăрлă çомăртан хăтар, çырлах.
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Пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ пултăр, кугне пар хăмăш пек, тăрне пар чакан 
пек, этем курса савăнтăр, тăшман курса хурлантăр. Çăмарта пек шултра пултăр.

Суха кĕллисем
972

Сухана тухнă чухне çутăличчен мунча хутса кĕреççĕ. Ака умĕнхи кĕлле кĕлтăваççĕ: 
«Шăрт кас; тĕрен хăпарт, янавара хăват пар. Турă, çырлах».

Пăтта çисен, вăрлăх çăмарти пĕçерсен сухана тухса каять. Çăмартана вăрлăхпа пĕрле 
тытса çĕре сапнă чух: «Çăмарта пек тутă пултăр».

Унтан, акса пĕтсен, çимĕк умĕнчи юн кун каççен ака туйĕ тăваççĕ. Килĕрен пăтă, 
çăмарта, пашалусем, юсмансем пĕçерсе, ушкăнпа пĕр хур пĕçерсе хире тухса чÿклеççĕ. 
Пĕтерсен, акана лашасем кÿлсе çереме пĕр ик-виçĕ касă тăваççĕ те касăсем айне паша- 
лу кăваписене пăрахаççĕ. Ларса çиеççĕ те сăра ĕçсе ака туйĕ тăваççĕ. Вăл вăхăтра ача 
кĕрешет, ваттисем юрласа ташлаççĕ: «Ака туй, ака. туй, ыран тата пире туй!» -  теççĕ.
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Турă, чипер сухаласа пĕтерме пилле.
Эй, Турă, пилле! Чипер пуçласа чипер пĕтерме пар. Хамăра та, 

выльăхсене те çăмăллăхне пар. Çÿлтен çумăр антарса пар, çĕртен шăтар- 
са пар. Тăрри чакан пек, тĕпĕ хăмăш пек пултăр; пĕрчи çак çăмарта пек 
чăмăр, кусса каймалла пултăр, çак просвир пек шурă пултăр.

Суха пĕтерсен

974
Çырлах, Турă, суха пăттипе асăнатăп. Кăçал чипер суха пĕтертĕм, ки- 

лес çул та çанашкалах ырă янаварпа сухана тухма пар. Мĕнпур пек çичĕ 
тĕслĕ тыра-пулă пуçĕ чакан пек те, пĕрчĕш пăрçа пек пулинччĕ. Хурăн- 
таш-ăрупа, мĕнпур кил-йышпа ĕçсе-çиме, Турă, пар.

Ака пăтти
Ака п ă т т и - тырă акас умĕн, акнă вăхăтра, акса пĕтернĕ хыççăн пă- 

рăнми ирттерекен йăла. Вăл кăткăс мар, анчах унăн хăйĕн тарăн пĕлтерĕшĕ 
те илемлĕ йĕрки пур.

В.К.Магницкий çырнă тăрăх, ака пăттине пуçланă чухне вăрлăха кĕлет- 
рен кăларма пули-пулми çынна хушман. Кăмăлĕ уçă, апли çăмăл, ÿт-пĕвĕ çирĕп, 
пурнăçĕ телейлĕ тата пурте юратса хисеппекен çынна вăрлăх кăларма ыйтнă.

Пĕрремĕш кунтăка е миххе кăлараканĕ каччă та, çулланнă арçын та пулма 
пултарнă. Вăрлăх кăларма хушни çынна телей суннипе тан шутланнă. Çав 
телее тивĕçнĕ çын çур çĕр иртсен е хĕвел тухиччен çĕлĕкĕ çине темиçе ывăç 
тырă илсе хăйсен пахчине вăрлăх сапса хăварнă. Çакна вăл ăнăçлă та телейлĕ 
кунсенче тунти кун, кĕçнерни кун, шăмат кун, вырсарни кун тунă. Ака пуçланă 
кун телейлĕ çын сухаланă ана çине вăрлăха пуринчен малтан кĕлĕ каласа сапнă.

Çур акине тухас умĕн каланă кĕлĕ
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Эй, Турă! Сантан пĕтĕм халăхпа тархасласа, тилмĕрсе ыйтнине, выльăх- 

чĕрлĕхрен пур таврашне тĕрĕс-тĕкел усра, ĕçлекенсене те вăл-ку усалтан 
сыхла, упра; тырă-пулă тĕпне хăмăш пек, тăррине чакан пек усăнса тăмал- 
ла пар. Эй, Турă, витĕнетпĕр, асăнатпăр, çырлах. Эй, Турă, пирĕн айван 
кĕллĕмĕре курса кăмăлна йывăра ан ил.
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Акана тухас умĕн кашни çемьерех Турра асăнса ака пăтги чÿкленĕ. Малтан мунча- 

ра çăвăнса тасалнă, кулачпа çăмарта пĕçернĕ. Çăкăр варрине чĕрĕ çăмарта лартса кăма- 
кара пĕçернĕ. Çăкăрпа кулачăсене çу сĕрсе сак çине кăларса хунă. Çирĕм çăмарта илнĕ, 
вĕсенчен вун пиллĕкĕшне чашăка хĕвеле май хурса тухнă. Çемьери кашни çынна пĕрер 
кашăк валеçнĕ. Çăкăр варрине çăмартапа пĕрле касса кăларнă та пăтă ăсса кĕлĕ пуç- 
ланă. Ку кĕлле пÿртре тата картиш варринче ирттернĕ.

Асăнатăп Турра -  ака пăттипе. Турра асăнатăп ăшă кăмăлпа. Тутлă 
чĕлхемпе. Эй Турă, парăсăн ыйтнине: пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ парăсăн. 
Ш ăрт кастăр, тĕрен хăпарттăр! Янавара -  хăват. Пĕр пĕрчĕ акса пин



пĕрчб пулма пар. Тĕпĕ хăмăш пек пулинччĕ, тăрри чакан пек пулинччĕ. 
Аминь, çырлахтăр Турă.

Турра валемлĕ пулинччĕ эп асăнни: усал çумăрунтан, сивĕ пăрунтан, 
усал çил-тăвăлунтан хăтарăсăн. Асăнатăп сана, Турă, йăлăнатăп.

Чĕлхесĕр янаварăма вăй-хăват парăсинччĕ, çу пек çулланса çÿринччĕ. 
Ырлăх-сывлăх парăсинччĕ. Аминь, Турă. Çырлахтăр.

Çăкăра варринчен касса илнĕ те пăтта кашăкпа ăсмассерен çапла каланă:
Çак çăкăр пек, çак çăмарта пек тырă-пулăма тутлăхне, перекетне па- 

ринччĕ. Çак çăмарта пек тутлă пулинччĕ. Аминь, çырлахтар Турра ака пăтги.
Чăшăкри çăмартана илнĕ те çĕçĕпе тураса пăтă çине çиеле сапнă. Виçĕ хутчен 

тутанса пăхнă хыççăн:
Çырлахтар, ака пăтти! Ырă ака пăтти, выльăхăма-чĕрлĕхĕме, тыррă- 

ма-пуллăма перекетне патăр.
Ку кĕлле пÿртре каланă. Виçĕ хутчен пуç тайнă. Чашăка пилĕк çăмарта хунă. Кĕлĕ 

ирттерекенĕ чашăкпа кулачă илнĕ. Пăтă çинче «çу куçĕ» тунă. Чашăка çăмарта, кашăк 
хурса тухнă.

Хулпуççи çине сăхман уртса янă та çĕлĕкне хул айне хĕстерсе çапла каланă:

Ака пăтти, хаярунтан, усалунтан-тĕселÿнтен, усал çăмăрунтан, сивĕ 
пăрунтан, усал тăвăлунтан упрăсăнччĕ, сыхлăсăнччĕ. Ырă хаярĕ, пĕр пĕрчĕ 
акса пин пĕрчĕ пулма паринччĕ. Ăшăлăхне, тутлăхне, перекетне парăсăнччĕ. 
Çапас патакунтан, чикес çĕççÿнтен, путкас кĕперÿнтен çырлахтар. Ырă 
хаярĕ, тытни-туни çырлахтар. Ака пăтти, ырă хаярĕ хĕн-асапне ан патăр. 
Ачам-пăчампа, çуртри çемьепе асăнатăп сана. Аминь. Çырлахтар.

Çăкăр сăмсине касса илсе пĕр кашăк пăтă ăсса илнĕ. Вара пурне те алла тытса 
каланă: «Çырлахтар».

Тÿрĕ тăрса виçĕ хутчен пуç тайнă, çĕлĕкне хăйĕн умне хунă. Çĕре çитиччен пуç 
тайса çапла каланă: «Çырлахтар».

Пăтă çине çăмарта тĕпретсе виçĕ хутчен тутанса пăхнă хыççăн:
Çырлахтар хаярне. Тытни-туни валемлĕ пултăр.
Çемйипех пуçтарăнса апатланнă. Кашнин аллинче пĕрер çăмарта:
Çиес килсен çийĕр, çиес килмесен хăварăр. Кунта пирĕн татах пур.
Çăмартана тураса «çу куçĕ» тавра сапса тухнă. Унтан çиме тытăннă. Кĕлĕ хыççăн 

сĕтел хушшинчен тухнă чухне: «Çырлахтар, ырă чÿк, тытни-туни çырлахтар. Аминь, 
ырă ака пăтти».

Асăннă йĕркесене тунă хыççăн çав çăмартана хире илсе кайса хунă. Ăна «ака çăмар- 
ти» тенĕ. Енчен те çак çăмартана кам та пулин курсан çапла каламалла пулнă: «Эй, 
Турă! Çырлахтар. М ан тырă-пулăм тĕпĕ хăмăш пек, тăрри чакан пек пулинччĕ. Аминь».

977
Аслă Турă! Сана эпир пăтăпа, пуçламан çăкăрпа, тирĕклĕ пашалупа асă- 

натпăр, витĕнетпĕр, килĕм-тăванпа, ачам-пăчампа лайăх усра. Çĕр çине çичĕ 
тĕслĕ тырра сапса салататăп, тырра-пулла лайăх ăнтар, пĕр пĕрчĕ акса пин 
пĕрчĕ илме пар, хăмăлне хăмăш пек, тăррине чакан пек пар, тĕпне питлĕх 
пар, тăррине тутăлăх пар, тĕшне пăрçа пек ту, акнă тырра пухса илме пар, 
сутмалăх, памалăх, илмелĕх пар, выçса килекенсене тăрантармалăх пар, çи- 
лĕнчен, пăрĕнчен, тăвăлĕнчен, шăшисенчен, шăрчăксенчен сыхла. Чÿк, çыр- 
лах. Айван кĕллине хапăл ил. Малтан каласси кайран ан пултăр, виçĕ 
сăмахран хапăл ил. Эпĕ астивиччен эсб астив, чÿк, çырлах. Аминь.



Ака хыççăнхи пăтă кĕллисем

978
Эй, Турăçăм! Эпир Сана хире тухса ака пĕтернĕ йĕркепе асăнса 

кĕлтăватпăр, акнă тыррăмăрсене чăх çăмарти пек тутă ту, пĕр пĕрчĕрен пин 
пĕрче çитер, улĕмрен тата çапла хăвна асăнса кĕлтума хуш! Çырлах, аминь!

979
Эй, Çĕрти валь*, сирĕн алла патăмăр тырра-пулла. Çĕр ашшĕ, Çĕр амăшĕ, 

Эсир те кĕлĕре пулăр. Сирĕн ятпа акă çакă ака пăттине çĕре варатăп.

980
Эй, Туррăм, пĕсмĕлле! Акнă тырă аван пултăр, пĕр пĕрчĕрен пин 

пĕрчĕ пултăр. Пĕвĕ хăмăш пек, пуçĕ чакан пек пултăр. Иксĕлми ырлăх 
пар, ана тулли сурат, анкарти тулли капан пар. Выçса килекене тăран- 
тарса ямалăхне, сивве шăнса килекене ăшăтса ямалăхне пар. М анăн ака- 
суха çав; ку ĕçе тумасан манăн хырăм та тăранас çук. Тайлă пуçпа, ăшă 
питпе, çемçе чĕлхепе. Уя тухсан уйра перекет пар, киле кĕрсен килте 
перекет пар. Сана -  йÿççи, пире -  шерпет.

981
Çырлах, Турăçăм-Пÿлĕхçĕм, Хĕрлĕ çыр акмалăх патăр; асăнатпăр, витĕ- 

нетпĕр ачамăрпа, вĕсен телейĕнчен те пулин, килен-каян телейĕнчен те 
пулсан, чăх-чĕпĕ телейĕнчен те пулсан патăр, çырлах.

Ака пĕтсен ака пăтти чÿкленĕ чухне каланă.

982
Эй, ырă Туррăм, ырă Пÿлĕхĕм, сана хуранлă пăтăпа, ăшă çимĕçпе 

асăнатпăр, витĕнетпĕр, чÿк, çырлаха пар, аминь. Эй, ырă Туррăм, Сана 
пĕтĕм çемьемпе, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, çичĕ тĕслĕ тыррăм-пуллăмпа** 
асăнатпăр-витĕнетпĕр, чÿк, çырлаха пар, аминь. Çичĕ тĕслĕ тыррăма-пул- 
лăма уя кăларса сапсассăн тискер вĕçен кайăкăнтан-кĕшĕкĕнтен, çил- 
тăвăлăнтан, сивĕ çăмăрăнтан, пăрăнтан Эсĕ сыхласа Эсĕ упрăсăнччĕ. Акнă 
тырă-пулă çине ăш ă çăмăруна çутарăсăнччĕ; сипетлĕ йĕпе сывлăмна 
ÿкерĕсĕнччĕ; ăшă хĕвелне пăхтарăсăнччĕ, ырă Туррăм. Пĕр пĕрчĕ акса 
пин пĕрчĕ илме парăсăнччĕ. Пÿне Атăл хăмăш пек, пуçне чакан пек, 
çăмарта хĕрли пек тутлăхне парăсăнччĕ. Кĕлте çыхсан кĕлте перекетне 
парăсăнччĕ. Сурат тусассăн сурат перекетне парăсăнччĕ. Киле кÿртсен кил 
перекетне парăсăнччĕ. Капан пăсса авăна хурсассăн вут урлă, ырă Туррăм, 
Эсĕ сыхласа, Эсĕ упраса каçарăсăнччĕ, сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, чÿк, 
çырлаха пар. Эй, ырă Туррăм, çичĕ тĕслĕ тыррăма-пуллăма çичĕ пÿлмене 
хывма парăсăнччĕ. Пÿлмене хывсассăн пÿлме перекетне парăсăнччĕ.

Иксĕлмес тивлетне парăсăнччĕ. Кивĕ çине çĕнĕ хума парăсăнччĕ. Панă 
çĕртен ан палăртăрччĕ, илнĕ çĕртен ан иксĕлтĕрччĕ. Çынна парах тăмал- 
ла пултарччĕ. Тÿпелесе парса тÿпелесе илме парăсăнччĕ. Сутас тыррăна, та- 
варна хакла сутма парăсăнччĕ. Илес япалăна йÿне илме парăсăнччĕ. Сутта

* Çĕрти ырă.
** Тулă, ыраш, урпа, пăри, сĕлĕ, вир, хуратул.



кайсан сутă перекетне парăсăнччĕ. Киле килсен кил перекетне парăсăнччĕ. 
Мул тусассăн мул тытмашкăн мул перекетне парăсăнччĕ. Çĕрлесе-пинлесе 
мул тытма парăсăнччĕ. Кивĕ çине çĕне хума парăсăнччĕ; иксĕлмес тивлетне 
парăсăнччĕ. Çичĕ тĕслĕ выльăхăма-чĕрлĕхĕме çичĕ картана хупма парăсăнччĕ. 
Шыва антарсассăн пĕр вĕçĕ картара, тепĕр вĕçĕ вакăра пултăрччĕ. Ĕçес шывăн 
тăррине парăсăнччĕ; çиес _çимен тутлăхне парăсăнччĕ. Кĕсре хыççăн тиха 
ертсе çÿреме парăсăнччĕ. Ене хыççăн пăру ертсе çÿреме парăсăнччĕ. Сурăх 
хыççăн путек ертсе çÿреме парăсăнччĕ. Çуллен çул малалла яма парăсăнччĕ; 
пĕрре çумне иккĕ хутăшма парăсăнччĕ. Кĕтÿ хусассăн кĕтÿре тĕрĕс-тĕкел 
çÿреме парăсăнччĕ; çăмарта пек чăмăр, путене пек мăнтăр çÿремелле 
тăвăсăнччĕ. Иксĕлмес тивлетне парăсăнччĕ. Ашран-пăшран, тырăран-пулă- 
ран татăлса тăмалла тумăсăнччĕ. Çĕнĕ çине кивĕ çитсе тăтăрччĕ.

983
Ака пăттипе Турра асăнатăп ăшă кăмăлпа, тутлă чĕлхемпе. Эй, Турă, 

парăсăн ыйтнине -  пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ парăсăн. Ш ăрт кас, тĕрен 
хăпарт, янавара -  хăват. Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пулма пар. Тĕпĕ хăмăш 
пек пулинччĕ, тăрри чакан пек пулинччĕ. Аминь, çырлахтăр Турă.

Эй, Турă. Çырлахтăр. Ман тырă-пулăм тĕпĕ хăмăш пек, тăрри чакан 
пек пулинччĕ. Аминь.

«Ака çăмартине» тепĕр хут хурсан тыр-пул кĕллине улăштарса каланă 
(«Кивĕ тырра çĕнетни» пая пăхăр).

984
Ака ĕçне пĕтерсенех Турра кĕлтăва пуçлаççĕ, ака пăтти чÿклеççĕ. Ку чÿкне кирек 

хăçан та çуртрине акса пĕтерсен анчах тăваççĕ. Чÿк тума вĕсем пăтă пĕçереççĕ, çăмар- 
тасем саратаççĕ, пÿремечсем, пашалу пĕçереççĕ. Чÿк тума тухсан ялан пĕр манирлĕ 
тăрса ак çапла кĕлтăва пуçлаççĕ:

Эй, Турăçăм! Эпир сана хире тухса акса пĕтернĕ йĕркепе асăнса 
кĕлтăватпăр, акнă чухне тыррăмăрсем чăх çăмарти пек тутă пултăр, пĕр 
пĕрчĕрен пин пĕрче çитер, ÿлĕмрен тата çакна хăна асăнса кĕлтума хуш! 
Çырлах, аминь!

Кĕлтăваканнисем иккĕн пулсан, иккĕшĕ те кĕлтунă чухне тайăлса ÿксех пуççапаççĕ. 
Кĕлтăваканнисенчен аслăраххи чÿк тума илсе тухнă хуранлă пăттине, пашалу тиркине 
тьггса пăхать, кайран тата тăрсан-тăрсан çав пашалуне касса, пашалу сăмсипе кăвапине 
пĕрле малалла ывăтать; унтан тепĕр татăк касса илсе алă валли тăвать. Кĕлтуса пĕтерсен, 
хуранĕпе тиркине каллех пÿрте йăтса кĕрсен хăйсен çемйипе ларса çиеççĕ. Акана икĕ 
килĕпе-мĕнпе тунă пулсан вĕсене те çитереççĕ. Ачи-пăчисене саратнă çăмартасем валеçеççĕ. 
Чипертерех тăракан çьгасем çапла ака пăтти чÿклес умĕн ĕçмешкĕн сăра та тутараççĕ. 
Кайран вара леш юлташĕ те хăйсенĕн ака пăтти чÿкленĕ чухне кăсене чĕнсе, пĕрле 
чÿклесе çемйипе сăра ĕçеççĕ. Акнă сарă тулăсем аван пулсан улĕмрен тата çапла савăнса 
ĕçĕпĕр тесе. Ака пăтги чÿк тунă кун пĕçернĕ çăмартасенчен пĕр çăмартине хире илсе 
кайса ана çине çĕр айне чавса хураççĕ, акнă тырăсем çак çăмарта пек тутлă пулччăр тесе.

985

Эй, пĕсмелле, ырă Турă, çырлах. Виçĕ тĕслĕ тырă-пулăшăн асăнатăп- 
витĕнетĕп тайăлнă пуçпа, ăшă питпе, тутлă чĕлхепе. Пĕр пĕрчĕ акса пин 
пĕрчĕ илмелĕхне пар. Тăрри чакан пек, тĕпĕ хăмăш пек пултăр. Выçса 
килекене тăрантарса ямалăхне, сивĕпе шăнса килекене ăшăтса ямалăхне 
пар. Аминь.



986
Эй, Турă Амăшĕ, сана çакăнпа асăнса çитеретпĕр: Пÿлĕхе, Мăнкĕле 

Эсĕ те пулсан кĕлле çитер!
Эй, Турă, сана çичĕ тĕслĕ тырă-пулă шерпечĕпе асăнатпăр: йÿççи -  

пире, шерпечĕ -  Сана. Аслă Турă, çырлах. Аслă вăрман хыçĕнче акарса 
ака тăватпăр: тăватă лаша акара, тимĕр кăвак кĕсре севрере*, тихи хы- 
çалтан выляса, шăналăк ватса, тыррине çисе юхтарса пырать. Çырлах, 
Турă, çырлахах. Урăх нимĕн те пĕлместпĕр эпир, айван чĕлхе-çăварпа 
Сана асăнманни те юлчи; пулчи, пулмари -  каçар пире, Турă!

987

Эй, Турă, пĕсмелле!
Акнă тырă аван пултăр, пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ пултăр. Пĕвĕ хăмăш 

пек, пуçĕ чакан пек пултăр. Иксĕлми ырлăх пар, ана тулли сурат, анкар- 
ти тулли капан пар...

Аминь. Ан пăрах, Турă, çырлах.

988
Эй, М ăн ырă, çут çанталăка туса тытса тăракан çÿлти Турă! Эпир 

Сана пĕтĕм ял халăхĕпе пурсăмăр та Санăн мухтавлă ятна асăнса, тар- 
хасласа, авалтан тухнă йăлапа кĕлтуса йăлăнса ыйтатпăр: Эсĕ пирĕн акнă 
тыррăмăрсене чипер ÿстерме, сиплĕ çумăрсем парса ÿстерсе, улĕмрен 
тата çапла хăвна мухтаса кĕлтума хуш! Эпир Сана пĕтĕм халăхпа, пĕтĕм 
кăмăлăмăрпа, пĕтĕм чĕремĕрсемпе тархасласа, чĕрĕ выльăхсем пусса, унăн 
ашĕпе Сана чÿклесе кĕлтăватпăр.

Çырлах, аминь! Пирĕн авалтан тухнă кĕлле хапăл ил!

989
Ырлăх-сывлăх пар, айвансен пуçне сывлăх пар, ĕçленĕ ĕçĕмре ăнтар. 

Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илмелĕхне пар. Çак лаша çÿлли пултăр, лайăх 
ăнса пултăр, çак ултă лаша пек ăнас пултăр. Çак çăмарта пек тутă пулччăр. 
Çак лашасен телейĕпе пултăр. Чăх-чĕп телейĕпе пар, Турă, кушак те- 
лейĕпе, йыт телейĕпе пар, сурăх телейĕпе пар...

990
Акана тухнă йĕркепе асăнатăп Турра пăтăпа. Турра асăнатăп ăшă 

кăмăлпа, тутлă чĕлхепе.
Эй, Акар турă, парăсăн ыйтнине: пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ парăсăн. 

Шăрт кас; тĕрен хăпарт; янавара -  хăват. Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пулма 
пар; тĕпĕ хăмăш пек пулинччĕ, тăрри чакан пек пулинччĕ. Çырлах!

Турра валемлĕ пулинччĕ эп асăнни: усал çумăртан, сивĕ пăртан, усал 
çил-тăвăлтан хăтар! Асăнатăп сана, Акар турă, йăлăнатăп. Чĕлхесĕр яна- 
варăма вăй-хăват парăсăнччĕ, сар çу пек савăнса çÿринччĕ. Ырлăх-сывлăх 
парăсăнччĕ. Çырлах!

Перекет куркин йĕрки

* Сÿрере.



Çак çăкăр пек, çак пăтă пек парăсăнччĕ тырă-пуллăма перекетне. Çак 
çăмарта пек тутлă пулинччĕ. Çырлах!

Аслă Турра -  ака пăтти. Çырлахтар, ака пăтти! Суха-акари выльăхăм- 
чĕрлĕхĕме, ана-çаран çинчи тăван-хурăнташăма сывлăхпа вăй пар. Çыр- 
лах!

991

Аслă ырра юсман паратăп, çырлах. Мĕн айăп тусан та каçар. Тав тăватăп, 
пуççапатăп, Акум пăтти чÿклетĕп. Эй, Турă, сан аллăна ĕçлеме тухса ка- 
ятпăр. Лайăх сывлăх, ырлăх, çăмăллăхне пар пире. Аминь.

992

Çак çăмарта пек тутă пултăрччĕ акнă тырă-пулă. Каçхи ăшшăнтан, ирхи 
çилĕнтен эс сыхла. Хăмăлĕ хăмăш пек пулинччĕ. Сурат çине сурат пу- 
линччĕ. Суратран куçарсан тĕмелесе, армана кайса, ырă çимĕç пĕçерсе, 
пур тăвансемпе савăнса çимелле пултăрччĕ. Ш ăнса килекене ăшăтса яма 
пар, выçса килекене тăрантса яма пар.

993

Пĕсмелле, пĕр Турă, пире ан пăрах. Пĕвĕ хăмăш пек, пуçĕ чакан пек, 
чăшши çăмарта пек пултăр. Тутлă пултăр.

994

Çырлах, Торă, пĕлтĕр лайăх патăн, кăçал тата хулăмрах пар.

995

Ака пăтти, хаярăнтан, усалăнтан-тĕселĕнтен, синкерĕнтен-сехметĕн- 
тен, усал çăмăрăнтан, сивĕ пăрăнтан, усал тăвăлăнтан упрăсăнччĕ, 
сыхлăсăнччĕ. Ырă хаярĕ, пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пулма парăсăнччĕ, 
ăшăлăхне, тутлăхне, перекетне парăсăнччĕ. Çапас патакăнтан, чикес 
çĕççĕнтен, путкас кĕперĕнтен çырлахтăр ырă хаярĕ.

Тытни-туни çырлахтăр. Ака пăтти, ырă хаярĕ хĕн-асапне ан патăр. Ачам- 
пăчампа, çуртри çемьепе асăнатăп Сана. Аминь. Çырлахтăр. Çырлахтăр, 
хаярне, тытни-туни валемлĕ пултăр. Ырă хаярĕ, ака пăтти çырлахтăр. Çыр- 
лахтăр ырă чÿк, тытни-туни çырлахтăр. Аминь. Ырă ака пăтти.

996

Эй, Турă, вăрлăх пăтти чÿклетĕп, çырлах. Пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ 
пар: кутне хăмăш пек туса, тăрне пăрçа пек туса пар. Эй, Турă, чипер 
алла илме пар, çил-кусăркаран, вутран-кăвартан, пăрлă çумăртан хăтар, 
çырлах.

997

Эй, Турă, тырра-пулла ăнтарса пултарах, пăрçа пек тутă пултăр, хăмăш 
пек хăмăлĕ пултăр; савăнса, выляса, кулса ĕçсе çимелле пултăр.



998

Тырă акнă чух ак çапла калать пирĕн ялти Кăнтти Илюк:
Вăйлă пулах, ырашăм! Вăрманти йывăçран ан парăн. Вĕсем епле юр 

кайсассăн кăчкисене сараççĕ, эсĕ те ăмăр çĕрсенче, ăмăр кунта ан çывăр, 
ÿс! Иртсе-мĕн çÿренĕ чух, эсĕ лайăх шăтсан, манăн мĕскĕн чĕрем хавас- 
ланĕ. Эй, Турă, кунлĕ ÿстерсем ман калчана та, пĕтĕм пусри калчана та 
лайăх ÿстер.

999

Çырлахăр, çÿлти тата çĕр çинчи хăватсемпе ырăсем! Ана-çарана вăхăтра 
шуратнă ятпа сире чысласа пичке пуçлатпăр. Хамăртан килнине пĕтĕмпех 
турăмăр, эсир пире вăй парса тăрăр. Малашне пирĕн шанчăк тÿрре тухас- 
си сирĕн кăмăлтан килет. Çавăнпа сирĕн ятпа тулли курка тытса калатăп.

Акса хăварнă пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ парăр. Тыр-пул тĕпб хăмăш пек, 
тăрри чакан пек пулинччĕ. Выльăх-чĕрлĕх ватасран, вут-кăвар хыпасран, 
çил-тăвăл хуçасран ана-йăрана упраса тăрăр, Ункăри Хавал турă, Карш- 
лăхри Акар турă, Амаксарти Пихампар турă, Ишекри Ш укок турă, Як- 
лакари Анахăт турă, Акучари Арăш турă.

Çĕр амăшĕ, çĕр ашшĕ ячĕпе, тыр-пул çуратакан, ÿстерекен, упракан 
турăсен ячĕпе тулли куркана ырă кăмăлпа таятăп.

Çырлахăр пире, ырăсемпе хаярсем. Мухтав Сана, тĕнче илемне-ыр- 
лăхне кÿрен Аслă хăват.

Тырă-пулăшăн каламалли

1000

1. Турă, Пÿлĕхçĕ; Турă çулĕ Амăшĕ, Турă çулĕ; ырă Турă çулĕ, ырă
кун-çул пар, ырлăх пар, сывлăх пар, çÿлтен ыйтнине çÿлтен пар, çĕртен
ыйтнине çĕртен пар; вăрăран-хурахран Эсĕ сыхла, Эсĕ упра; вутран-кăвар- 
тан Эсĕ сыхла, Эсĕ упра; çиес çимерен, парас парăмран Эсĕ сыхла, Эсĕ 
упра; илес тавартан, сутас тавартан Эсĕ сыхла, Эсĕ упра; килес инкек- 
рен Эсĕ сыхла, Эсĕ упра, çырлах, аминь, хуш курса хапăл ил. (Çакнах 
ыттисенче те каламалла.)

2. Турă умĕнче çÿрекен ырă амăшĕ, Турă умĕнчи ырă...
3. Кепе Амăшĕ, Кепи...
4. Çут тĕнче Амăшĕ, çут тĕнчи...
5. Çут çанталăк Амăшĕ, çут çанталăк...
6. Тĕнче тытакан ырă амăшĕ, тĕнче тытакан ырă...
7. Çул çÿрен ырă амăшĕ, çул çÿрен ырă...
8. Çĕршыв тытан ырă амăшĕ, çĕршыв тытан ырă...
9. Сĕт кÿлте выртан ырă амăшĕ, сĕт кÿлте выртан ырă...
10. Шур хунта выртакан ырă амăшĕ, шур хунта выртакан ырă...
11. Сар хунта выртакан ырă амăшĕ, сар хунта выртакан ырă...
12. Хĕрлĕ çырта выртакан ырă амăшĕ, хĕрлĕ çырта выртакан ырă...
13. Вăлра выртакан ырă амăшĕ, вăлра выртакан ырă...
14. Валĕм хуçа амăшĕ, Валĕм хуçа...
15. Çурăмпуç амăшĕ, çурăмпуç...
16. Кăнтăр амăшĕ, кăнтăр...



17. Хĕвел амăшĕ, хĕвел çуначĕ...
18. Çил амăшĕ, çил çуначĕ...
19. Тăвăл амăшĕ, тăвăл çуначĕ...
20. Тăм амăшĕ, тăм хаярĕ...
21. Сывлăм амăшĕ, сывлăм хаярĕ...
22. Тĕтре амăшĕ, тĕтре хаярĕ...
23. Ăшă амăшĕ, ăшă хаярĕ...
24. Ăрша амăшĕ, ăрша хаярĕ...
25. Çÿрекен ырă амăшĕ, çÿрекен ырă...
26. Чĕлпĕр тытакан ырă амăшĕ, чĕлпĕр тытакан ырă...
27. Кăвак хуппи амăшĕ, кăвак хуппи...
28. Кепаллă куçан ырă амăшĕ, кепаллă куçан ырри...
29. Аслати амăшĕ, аслатийĕ...
30. Çиçĕм амăшĕ, çиçĕм çуначĕ, çиçĕм умĕнче çÿрекен ырă...
31. Çавра çил амăшĕ, çавра çил хаярĕ...
32. Çавра çил кĕлли амăшĕ, çавра çил кĕлли...
33. Çавра çилпе çÿрекен çунатлă ырă...

Тĕрлĕ инкекрен

1001

Эй, пĕсмелле, Турă, эпĕр кĕлĕ тытнипе асапланас мар тесе сире кĕлту- 
са, асăнса пăрахаппăр. Çăнăх-кĕрпепе кĕлтуса сире асăнаппăр, витĕнеппĕр, 
пире ырлăх-сывлăх пар. Тунă-тытни вырăнлă пултăр, пĕлмес, тыта пĕлмес 
тесе ан калăр, айван ывăла-хĕре куç курсан хапăл ил. Тырă-пулăсене ăнтар. 
Пăртан, çилтен-тăвăлтан сыхлăр. Вăйлă çăмăрĕнчен сыхлăр, тăмĕнчен- 
мĕнĕнчен, хурчĕ-кăпшанкинчен сыхлăр.

Вырма
Питрав иртсен утçи пуçланнă. Йывăр, анчах хаваслă ĕç вăл. Унăн куç 

тулли илемĕ пур.
Ытти пысăк ĕçсене ирттернĕ пекех, утçин те пуçлăмăшпе вĕçĕн чÿкĕсем, 

кĕллисем, пилĕсем пур.
Улăх-çаранра ят пайне салатас умĕн ятарлă кĕлĕ ирттернĕ, апат-çимĕçпе 

хăналаннă.

1002

Çăмăллăх пар, Турă. Эпир таса хире тухрăмăр ĕнтĕ, ырлăх-сывлăхпа 
ĕçлесе кĕме пар.

Утă çулса пĕтернĕ тĕлелле тырă пиçсе çитнĕ. Вырма -  пысăк ĕç пуç- 
ланнă.

Вырмана тухас умĕн пĕр-ик кун маларах ĕç пăтти лартнă: мунча кĕнĕ, 
лайăх статланнă. Чÿке пашалупа, пăтăпа, çăмартапа тунă, ĕççие ăнăçлă ир- 
ттерсе ярас тесе ĕмĕтленнĕ. Хăш çĕрте çакна сăра туса, икерчĕ пĕçерсе, 
пĕтĕм ратнипе вилнĕ ашшĕ-амăшне, тăванĕсене асăнса (вилнисем пулăшчăр, 
кил-çуртне сыхласа тăччăр тесе) тунă. Ун хыççăн ыраш ани çине «çурла 
кăларма» (хывма) тухнă. Пилĕк ан ыраттăр тесе малтан каснă хăмăлтан



пиçиххи туса пилĕке çыхнă, унтан тыр-пула чипер пухса кĕртмешкĕн Тур- 
ăран пил ыйтнă. Малтанхи кун нумай ĕçлемен.

Тырă ĕçĕ уçă кăмăллă çын пуçласан ăнатъ тенĕ. Çавăнпа та вырма пуç- 
лакана пĕтĕм ялпа суйласа илнĕ.

Çурла хывнă хыççăн пĕтĕм халăх ирех хире тухнă. Выракансем ана умне 
пырса тăрсан çурлисене сылтăм хул пуççи çине хунă, çемъе пуçĕ кĕлĕ пуç- 
ланă. Турăрăн ĕçе хăвăрт вĕçлемешкĕн пулăшма ыйтнă. Унтан çемьери çăмăл 
алăлли хыççăн ыттисем те вырма пуçланă.

Кăнтăрлахи апата ларсан ана варрине ларма тăрăшнă, унсăрăн тырă 
ăнма пăрахатъ, çумĕнчи телейĕ ака çине каятъ тенĕ. Канма выртсан вара 
анана тăрăхла выртнă, урлă выртсан пилĕк ыратать тенĕ.

Çурлапа тырă вы расси- çулталăкри чи йывăр та васкавлă ĕç. Ялта вăл 
вăхăтра алла çурла тытайман ватă-вĕтĕ, уксах-чăлах кăна юлать. Вĕри 
шăрăх вăхăтра ял тĕрĕс-тĕкел тăтăр тесе хунав ачасене юлан утпа яла 
тĕрĕслеме яраççĕ: çакă вăл канса илни те, апат-çимĕç е сивĕ шыв илсе кил- 
ни те, ялти хыпарсене пĕлни те пулнă.

Пуçланă анана вырса пĕтерсен чи вĕçĕнче пĕр ывăç пек вырмасăр хăварнă. 
Ăна ана пайĕ тенĕ. Унтан кайранхи кĕлтисене мал еннелле хурса пурте 
çавăнталла пăхса ларса ана вăйне (вăя каялла тавăрма) ыйтнă. Анатри 
чăвашсем ана пайне чи юлашки кĕлтине хăварнă.

Мĕнпур тыррине вырса пĕтерсен вара çурла çыххи тунă. Ăна валли анари 
юлашки тыррине пÿрт лаптăкĕ пысăкăш хăварса кайран пĕтĕм çемйипе 
килсе вырнă. Етĕрне тăрăхĕнчи Хапăсра (турисем) пуçламан çăкăрна пăтă 
(анат еннелле пăтă вырăнне чăкăт) илсе пынă. Вырмасăр хăварнă тырри 
тавра кĕлтесем çине ларса тухнă. Килти ватти кĕлĕ каланă. Тырра ĕрчевлĕ 
ÿстерме панăшăн Турра мухтанă. Унтах пурин çурлине пĕрле пуçтарса çыхнă 
та хыçалалла ывăтнă. Камăн çурли уйрăммăн ÿкнĕ, çав çын вилет е салта- 
ка, качча каятъ тенĕ. Унтан çурла çыхни туса ирттернĕ.

Вырма пуçлас умĕнхи кĕлĕсем

1003

Ĕсмĕлле! Çăмăллăхне пар! Çак ана курак пек те, чакак пек те чупса 
пытăр. Эпир ана пуçланине çынсем курччăр, пĕтернине куракан куртăр, 
курманни курмасăрах юлтăр. [...] Пĕтĕм çынтан кайран пуçларăмăр, пу- 
ринчен малтан пĕтермелĕхне патăр. Вун пилĕк урапа тырри пултăр. Кул- 
лен икшер-виçшер ана вырмалăхне патăр. Çын пĕр кĕлте тăваччен пилĕк 
кĕлте тумалăхне патăр.

1004

Чипер ĕçлесе тырра-пулла пуçтарма ырлăх-сывлăх пар. Ача-пăчасемпе, 
выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, чăххăм-чĕппĕмсемпе. Еçсе-çимешкĕн, чипер алла ил- 
мелĕхне пар, пур, Турă! Çил-тăвăлтан чипер сыхла! Ман каçалăк малалла 
çавăн пек ÿсĕнсе пытăр. Пилĕк таврашĕ ан ыратгăр. Тавтапуç Турра-Пÿлĕхе!

1005

Тыр-пул пÿрен ана Турри, тыр-пул пÿрен ана Ырри, пуçланă ĕçĕме, 
ĕмĕтленнĕ ĕмĕтĕме çитерме парсамчĕ, шухăшланă ырă шухăшăма пур-



нăçлама парсамччĕ. Çурлам алран ан ÿктĕр, тăпаçăм ан хуçăлтăр, кĕлтем- 
сене шăши ан çыпăçтăр, çил-тăвăл ан çавăртăр, пăрлă çумăр ан çаптăр, 
вут-кăвар ан хыптăр. Уснĕ-пÿрнĕ тыррăма пĕрчĕн-пĕрчĕн пуçтарма, пÿлме- 
не кĕртсе хума, тирпейлĕн тыткалама ăс-хакăлпа вăй-хал парсамччĕ. Илнĕ 
тĕлтен ан иксĕт, панă тĕлтен ан сивĕт.

Тыр-пул пÿрен ана Турри, тыр-пул пÿрен ана Ырри, эп сан умăнта 
пуçăма тайса, пуçланă ĕçĕме, ĕмĕтленнĕ ĕмĕтĕме çитерме ыйтатăп. Çĕк- 
лесем пирĕн ăса-хакăла, çĕклесем пирĕн вăя-хала.

1006
Эй, Турă, Сана кил-йышăмпа, ял-йышăмпа кĕлтăватпăр. Çак пулнă 

тырра чипер алла илме пар. Ăна пуçтарма вăй-хăват, сывлăх пар. Алă- 
урана, çан-çурăма çăмăллăх пар. Ир тăрса каç çывăрма пар. Вăхăтлă пуç- 
тарса вăхăтлă анкартине кÿртме пар... Тур, çырлах, Тур, пулăш. Алă-ура- 
на çăмăллăх пар, çан-çурăма канлĕх пар...

Ана, мана вăйăма пар, килте çиме хăйма пар, утмăл лаша вăйне пар, 
утмăл пасма* тырă пар, пилĕке, алăсене тÿрлет.

1007
Чипер ĕçлесе тырра-пулла пуçтарма ырлăх-сывлăх пар. Ача-пăчасем- 

пе, выльăх-чĕрлĕхĕмпе, чăх-чĕппĕмсемпе ĕçсе çимешкĕн чипер алла ил- 
мелĕхне пар, пÿр, Турă! Çил-тăвăлтан чипер сыхла. Ман каçалăк çавăн 
пек ÿсĕнсе пытăр. Пилĕк таврашне ан ыраттар. Ана вăйне Пар, киле тав- 
рăнсан хăйма пар, итем тулли капан пар, кĕлет тулли е ыраш, е сĕлĕ, е 
пăри пар. Арча тулли укçа пар. Илнĕ тĕлтен ан иксĕт, панă тĕлтен ан 
палăрт. Хурăнташ-ăрусемпелен, ял-йышсемпелен, кÿршĕ-аршăпалан лайăх 
ĕçсе-çиме пар, ушлăхне пар. Çилтен, тăвăлтан, пăрлă çумăртан упра, сыхла. 
Сана, ана кĕтÿçĕ -  ана Турри -  ана пай парса хăваратăп.

Аслă Ырă амăшне чÿклени (асăнни)

1008
Пилĕк юсман, пĕр пашалу тата пăтă пĕçереççĕ. Пĕр чашăк çине пăтă антараççĕ, ун 

çине пашалуне хураççĕ. Ю сманпа йăвачине пĕр чашăкпа сĕтел çине лартаççĕ. Вара 
чÿклекен çапла кĕлтума тытăнать:

Çĕнĕ тырă йĕркипе сана асăнатăп, ата çинчи аслă Ырă амăшĕ, чÿк, 
çырлах. Тыррăм-пуллăмпа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе тĕрĕс-тĕкел тăма пар, 
чÿк, çырлах. Ачам-пăчампа, килĕм-çуртăмпа сана асăнатăп, чÿк, çырлах!

Тата кĕçĕн Ы рă амăшне те çаплах асăнаççĕ.

Тыр-пул çуратакан Турра

1009
Эй, тырă-пул çуратан-ÿстерен Турă, сана çĕнĕ тыр-пулпа асăнатăп. 

Тата акнă тырра-пулла хулăм пар, килес çул тата нумайрах сăра туса

* Тăватă пăтпа танлашакан виçе.



ачам-пăчампа, килĕм-йышăмпа савăнма пар мана, халĕ кил-йышпа асăнатăп 
та хĕле хăна кĕртсе ялăм-йышăмпа, хăнам-вулампа асăнатăп. Çырлах, Турă, 
мĕн ĕмĕтленнĕ ĕмĕте, мĕн шухăшланă шухăшăма çитер, çырлах.

1010

Эй, пĕсмелле, çырлах, Турăçăм-Пÿлĕхçĕм, хире кăларсан хирте пере- 
кетне пар. Тыррине тутлăхне, тĕпне питлĕхне пар.

Каçалăк кĕлли

1011

Ватăрах çынсем каçалăк умĕнче ĕç тытăниччен, каннă чухне, ĕç вĕçлесен кĕске 
кĕлĕ каланă. Ăна каçалăк кĕлли тенĕ.

Ама Турă! Ана_ умĕнче калатăп: вăй-хал пар, пилĕкĕн питтине пар, 
çурла шăлне пар! Ĕçленине кура капан çумне капан пар, ана тулли çĕмел 
пултăр, этем ывăл-хĕрĕн кĕлет тултăр! Кĕлет тулли чухне арча тулли пу- 
лать, арча тулли чухне кăмăл тулать. Илнĕ тĕлтен иксĕлмĕ, панă тĕлтен 
палăрмĕ, алă-ура вылянсан каснă ывăç кататех, ана мала каятех. Пилĕк- 
çурăма, ал-урана им-юм яр, çăмăллăх пар.

Ĕмĕтĕмĕр пысăк, çавна ан кĕскет. Хурăнташ-ăрусемпе, ял-йышпа, кÿршĕ- 
аршăпа, тус-юлташпа, тантăш-çулташпа тулăх пурăнмалла, вăхăчĕ çитсен 
пĕрле хăналанмалла туса пар. Çăмăллăх пар, Ама Турă! Ана çăмăллăхне пар!

Вырма вĕçленсен чи юлашки кĕлтене -  Ама кĕлтине -  киле илсе килсе кĕлете 
лартнă. Ĕç пĕтнĕ ятпа пăтă пĕçерсе çинĕ. Умра -  авăн ĕçĕ.

1012

Куллен икшер-виçшер ана вырмалăхне патăр. Çын пĕр кĕлте тăваччен 
пилĕк кĕлте тумалăхне патăр.

Вырма пуçланă чухне каланă кĕлĕ.

1013

Турă, çырлах! Ырă Вут ама! Ырă вырăнта ларса тăрăсăринччĕ. Мăн 
капана пăсса авăна хутăмăр, авăн перекетне парăсăринччĕ. Авăн ăшне 
вут хутăмăр -  вутран-кăвартан, сиксе ÿкес хĕмĕнчен витсе-сыхласа 
тăрăсăринччĕ. Ырă Вут ама! Пирĕн ĕçĕмĕре эсĕ упраса, сыхласа тăрсамччĕ. 
Вут ашшĕпе амăшĕнчен тыр-пула сыхлама каланă. Умран та сыхла, хыç- 
ран та сыхла! Вутĕнчен-кăварĕнчен эпир сыхлаймастпăр, эс сыхла. Уса- 
ла-тĕселе сирсе яр!

Ю па тăрне пĕрремĕш кĕлтене лартнă чухне каланă.

Ана вăйне илни
1014

Авăнлăх ана хăвăрт каймасть -  çур пилĕк те, каçалăк та хытах ывăнтарать. Çавăн- 
па ача-пăча тÿтрем чĕрĕкне тухмассерен пĕр кана выляса-шÿтлесе илет, каçалăк тух- 
сан ваттисем те кĕлте çине ларсах канаççĕ. Ывăннă çынна вырăнлă сăмах хытă пулă-



шать. Çакна вырма хуçи аван пĕлнĕ. Çавăнпа вăхăчĕ çитсен «сысна кăнтăрли», «Энт- 
ри явкайĕ», «хуп кĕпер» туса панă. Ача-пăчапа яш-кĕрĕмĕн вырмари шÿчĕсенчен пĕри:

Ана, мана вăйна пар,
Вăйна пар та хăйма пар.
Хăйма çисен вăй кĕрет,
Какай çисен юн вĕрет!
Ана, мана вăйна пар,
Утмăл патман тырă пар,
Урхамах пек утна пар, -  
Парне парсан ĕç вĕрет,
Ал-урана сип кĕрет!

1015
Ана, вăйма пар, çурлама шăлне пар, киле çитсен хăйма пар; вăйма- 

хавăма пар, пилĕкĕм-çурăм питтине пар. Мĕн пĕтнĕ вăйăм пеккине каял- 
ла тавăрса пар. Пĕр кĕлет тыррине пар, тăккаланнине-аккаланнине ăшне 
кÿрт. Мĕн вырнă пеккине чипер пуçтарса кĕртмелĕхне пар.

Ана вăйне илнĕ чухне каланă.

1016
Уйăрса илнĕ ана çинчи тырра вырса пĕтернĕ чухне «Ана вăйĕн кĕллине» калаççĕ. 

Ана каланă çĕре килтен апат-çимĕç: пăтă, икерчĕ -  илсе тухаççĕ. Ĕç пĕтес умĕн пурте 
кĕлтесем çине вырнаçса лараççĕ, ĕçме-çиме пуçлаççĕ. Ватти е асли кĕлĕ калать, ĕçле- 
кенсем сăйланăçемĕн канса илеççĕ, унтан тăрса анана вĕçлесе пăрахаççĕ.

Ана, пар,
Ана, пар,
Ана, пире хална пар:
Ал-урана вăйна пар,
Çан-çурăма канма пар!

1017
Ана, пар,
Ана, пар,
Ана, пире хална пар,
Киле çитсен кавлеме 
Пашалупа уйран пар!

1018
Тырă вырса пĕтернĕ чух пĕр-иккĕ касмалăх «ана пайĕ» тесе хăвараççĕ. Каш ни ана 

пĕтмессерен юлашки кĕлте çине ларса, хĕвел тухăç енне пăхса ана вăйĕ илеççĕ:

Ана, вăйна пар. Пилĕке-çурăма кантар, аллăма-урама канлĕхне пар. 
Киле пырсан хăйма çиме пар. Хутаç тулли укçа пар.

1019

Халь те, ĕлĕкхи пек, ватăраххисем тырă вырма пуçланă чух çапла каласа пÿçлаççĕ: 
«Курак-чакак пек сиксе пыр, утнă çĕре ут, чупнă çĕре чуп!»

Елĕк тата вăл сăмахсене каличчен çапла каланă: «Пĕсмĕлле, Турă, ан пăрах!»



Ана çинче апат çиес умĕн кĕлте çине ларса, апата хăй умне лартса: «Кук! Пире 
пулăшакан апат çиме кил!» -  тенĕ. «Кук» тесе кăшкăрарах малтан каланă: пулăшакан 
хăвăртрах илтгĕр тесе шухăшланă пулмалла. Хăшĕ-хăшĕ халь те, ĕлĕкхи пек, ана пĕтернĕ 
чухне ана пуçне пĕр ывăçа яхăн тырă вырмасăр хăвараççĕ, вăл ывăçа «ана пайĕ» теççĕ. 
Ана пайне ана ан курентĕр-çиллентĕр, ун валли те юлтăр тесе хăвараççĕ. Анана пĕтерсен 
пурте çак ана çинче выракансем кĕлте çине ларса хĕвел тухăç енне пăхса çапла ка- 
ланă: «Ана, вăйăма пар, пилĕк-çурăма хытă тыт, çурлана шăлна пар, киле таврăнсан 
хăйма пар, пĕр кĕлет тырруна пар».

1020

(...) Анана пĕтерсен юлашки кĕлте çине ларнă:

Ана, вăйна пар, киле пырсан хăйма пар, пилĕкĕн питтине, аллăм 
сыпăнне, çурлам шăлне, аллă пасмана ыраш пар!

1021

Тырă вырнă чух анана вырса пĕтерсен юлашки кĕлтесене çыхаççĕ те çав кĕлтесем 
çине ларса калаççĕ:

Ана, вăй пар, пилĕке-çурăма тÿрлет, çак ана çинчен çавăн чухлĕ 
тырă пар.

1022

Кашни ана пĕтермессерен, выракансем кĕлте çине хĕвел тухăçнелле пăхса ла- 
раççĕ те çапла каласа ана вăйĕ ыйтаççĕ:

Ана, вăйна пар, пилĕкĕм питтине пар, çурлама шăллат, тăкки-такки- 
не пуçтар, киле пырсан автан парĕ.

Пĕлекенсем вăл сăмахсене пурте калаççĕ, пĕлменнисем (çамрăксем) ыттисем ка- 
ланине итлесе лараççĕ.

1023

Ана, мана вăйна пар, алă-урана, пилĕке-çурăма кантар, киле кайсан 
хăймапа çăкăр пар.

1024

Тырă вырнă чух анана вырса пĕтерсе вĕçне тухсан юлашки кĕлтине çыхнă та ун 
çине çапла каласа канма ларнă (кашни хăйĕн кĕлти çине):

Ана, мана вăйна пар, пÿлме тулли тырруна пар, киле таврăнсан хăйма 
пар, нÿхреп тулли сăра пар...

Ана вĕçне çитнĕ чух: «Путенине тытатпăр», -  тесе ачасене хавхалантарнă.

1025

Тырă вырнă чухне пĕр çĕртри анине пĕтерсессĕн пурте харпăр хăй кĕлти çине 
лараççĕ те, ватăраххи [калать]:

Çырлах, Турă, ана вăйне пар, пилĕк-çурăм канлĕхне пар, шăрчăк çини, 
арлан çини вырăнне, Турă, хутшăнтар.

Ура çине тăрать те сăхсăхать.



, Çав [юлашки] пайăрка тырра икĕ пая уйăрса çурлапа çĕре чиксе лартаççĕ. Кĕлте 
çине лараççĕ:

Ана, вăйна пар, алă-ура вăйне пар; янаварсен хăватне пар; анкарти 
тулли капан пар; пÿлме тулли тырă пар; киле таврăнсан хăйма пар.

1027

Çăмăллăхне пар, Турă. Ана вăйне пар, киле таврăнсан хăйма пар, 
итем тулли капан пар; кĕлет тулли е ыраш, е сĕлĕ, е пăри пар. Арча 
тулли укçа пар. Илнĕ тĕлтен ан иксĕлт, панă тĕлтен ан палăрт. Хурăн- 
таш-ăрусемпелен, ял-йышсемпелен, кÿршĕ-аршăпалан лайăх ĕçсе-çиме 
пар, ушлăхне пар. Тавтапуç Турра пире ырлăх-сывлăх панăшăн. Кăçал 
çавăн чухлĕ çичĕ çурла выртăмăр, килес çула тепĕр çур хутшăнмалăхне 
пар.

1028

Килес çул та тырă-пулă лайăх пултăр, тăрри турпас пек шултра 
пĕрчĕллĕ пултăр, хăмăлĕ хăмăш пек пултăр, касса уçмалла мар çăра пултăр. 
Ку-ук, ана, вăйна пар, пилĕкĕм питгине пар, çурлам шăлне, питлĕхне 
пар, киле таврăнсан хăймапа çу çиме пар, тыррăм-пуллăма пусăран чи- 
пер пуçтарса кĕрсе ача-пăчампа, çемьепе хĕпĕртесе çиме пар.

1029

Эй, çÿлти Турă, ырлăх-сывлăх пар, лайăх алла илме пулăш, ĕçлеме 
вăй-хăват пар. Çимелĕх те, сутмалăх та, ĕçкĕ-çикĕ тумалăх та пултăр, сана 
асăнмалăх та пултăр. Эй, Турă, пире ан пăрах, вăй-хăват пар çак анана 
вырса тухма. Ана, вăйна пар, çемьене ырлăх-сывлăх пар, хĕл каçмалăх 
çăкăр пар. Ана, пире ан çиллен, мĕн панипе тутă пул.

1030

Ана, мана вăйăма пар, киле таврăнсан хăйма пар, çичĕ пÿлме тырă 
пар, çичĕ кĕлет тырă пар, кĕлетĕнчен те перекет, çĕмелĕнчен те, капа- 
нĕнчен те перекет пар, тавтапуç, Турă, мухтав Сана.

1031

Ана, вăйна пар, çурла шăлне пар, пилĕкĕн питтине пар, вунă пÿрне 
вăйне пар, анкарти тулли капан пар, йĕтем тулли кăшăл пар, пÿлме 
тулли тырă пар, хăймалатса мулне пар.

1032

Ана, ана, вăйна калла пар, киле пырсан хăйма пар, аллăм-урам кан- 
лĕхне пар, пилĕкĕм-çурăмăм тĕреклĕхне пар. Çурлам шăлне калла пар, 
тăкки-аккине ху пуçтар. Акма аллă пасмана, çиме çитмĕл пасмана пере- 
кетне пар.

1026



1033
Малалла пулас тыр-пула лайăх пултарса пар. Çилтен-тăвăлтан, пăрлă çу- 

мăртан упра-сыхла. Сана, Ана кĕтуçĕ, Ана турри, ана пайĕ парса хăваратăп.

1034
Турă, çырлах, Турă, ан пăрах, ана, вăйăма пар, киле таврăнсан хăйма 

пар, пĕр кĕлет тырруна пар!

1035
Йĕтем тулли капан пар, пин пасмапа пĕрчĕ пар, упа пек хăватăма 

пар, мулкач пек çăмăллăхăма пар, алăк патне кĕрÿ пар, тĕпеле кин пар.

1036
Ана, вăйна пар: киле пире хăйма пар, пилĕкĕм питтине пар. Çурлама 

шăлласа пар, тăккине, аккине пухса пар.

1037
Ана, вăйна пар, çурлама шăлла, тăкки-таккине пуçтар. Киле пырсан 

така пуç, хăймаллă турăх пар.

1038

Ана, вăйна пар, киле пырсан хăйма пар. Пилĕк-çурăма тÿрлет, тăкки- 
аккуна пуçтар. Килен-каяна тăрантса яма пар. Ш ăнса килекене ăшăтса 
яма пар. Кăçал иккĕн выртăмăр, калеççуль виççĕн вырма пар.

1039
«Ана пайĕ» текен йăлана тунă чухне юлашки кĕлтене вырса пĕтерсен кашни çын пуçне 

виçшер тырă хăмăлĕ тăррипех çĕре авса чйкеççĕ, авса чикнĕ чух çак сăмахсене калаççĕ:
Анкарти тулли капанне, йĕтем тулли кăшăлне, пÿлме тулли тыррине 

пар: пилĕк-çурăма тÿрлет, çурлана шăллат, аллăм-урам вăйне пар, киле 
таврăнсан хăйма пар.

Çурла кăларни

1040

Çурла кăларнă чухне çапла кĕлтăваççĕ:

Е, пĕсмĕлле, аминь, Турă! Ырă сехет тĕлне пултăр. Пилĕке-çурăма 
канлĕхне парăсăнччĕ. Ĕç пуç[ĕ] малалла, тăшман пуçĕ каялла. Ĕçе пуçла- 
нине çын куртăр, ĕç пĕтернине çын ан систĕр.

Çурла çыхни

1041
Тырă вырса пĕтерсен ана çине çурла çыхмалли тесе пĕр ывăçлăх чалăш тăват- 

кал хăвараççĕ. Çемьери çынсем пурте пĕрер кĕлте çине лараççĕ, ватти çурлине 
чăркаса çыхать. Вара çăкăр пуçласа çăкăр сăмсине чăркаса çĕре пытарать. Çапла калать:



Эй, Турă, çакă анана ĕмĕр çăкăрлă ту, эпир Сана мăн çăкăр сăмси 
парăпăр, асăнăпăр, пур ачам-пăчампа, килĕм-йышăмпа асăнăпăр, килес 
çул тата халăхран малтан пĕтерме пар пире, çырлах, Турă, тырă-пулă 
çуратан Турă, Сана халĕ мăн çăкăр пуçласа асăнăпăр, хĕле кĕрсен çĕнĕ 
тырăпа сăра туса асăнăп.

1042

Тырă вырса пĕтерсен ана çине çурла çыхмалли тесе темиçе пĕрчĕ сĕлĕ хăвараççĕ. 
Юлнă пĕрчĕсене кил хуçи хĕрарăмĕ пуçтарать. Сылтăм аллине çурла тытса çурла вĕçĕ- 
пе çĕр чавса юлнă тырă пучахне çĕре пытарать. Хăй çапла калать:

Çĕр Амăшĕ, эсĕ те выçă ан пул.

1043

(...) Уйра тырăсене вырса пĕтернĕ чухне пăртак вырмасăр хăвараççĕ пĕр çур кĕлте 
пек. Вара унта кайран пуçламан çăкăр илсе каяççĕ, пуçламан чăкăт, вара пур çемйипе 
лараççĕ те пĕр ватти çавă вырман тыр тăррипе пĕрле çăкăр сăмси, пĕр татăк чăкăт, 
çурла вĕçĕпе çĕр чавса çĕре пытарать. Хăй чĕркуçленсе ларать, вара çавă ватă çын 
çапла кĕлтăвать:

Çĕр ашшĕ, çĕр амăшĕ, çĕрти валĕ, çĕр йышĕшĕн сирĕн пай, хăвăр 
кăкăр çине чиксе хăваратăп сирĕн пая.

Çапла кĕлтуса пĕтерет те, çемйипе ларса апат çиеççĕ, апатне çисе тăрансан вара 
таврăнаççĕ киле.

1044

Чăвашсем анана вырса пĕтерсен чи юлашкинчен пăртак тыррине вырмасăр хăва- 
раççĕ те пĕр ывăç пек уйăрса илсе ана варрине çĕр айне варса хураççĕ; тата тепĕр 
ывăç пек илсе мĕнпур çурлисене пĕрле пуçтарса çыхаççĕ. «Кăçал Турă пире капла 
пачĕ ĕнтĕ тата килес çулĕнче те çапла тутă вырса илмелле пултăр», — тесе варса 
хăвараççĕ. Анана варса хумасан килес çулĕнче тырă пулмасть тесе шухăшлаççĕ, вĕсен 
шухăшĕпе, анана кучченеç пани пулать.

Çурласене çав пĕр ывăçпа çыхни ак мĕне пĕлтерет вĕсемшĕн пулсан: «Кăçал ку 
çурласемпе пит аван выртăмăр ку тырра тата килес çулĕнче те çакăн пек лайăх тырă 
çăмăл вьфмалла пултăр», — тесе çыхса хăвараççĕ.

Тырă сăвăрнă чухне каланн

1045

Тырă çапса пуçтарсан, йĕтем варрине кăшăл туса лартсан малтан сăвăр кĕреçипе 
хĕвеле хирĕç кăшăл йĕри-тавра сăтăрса çаврăннă та хĕвел тухăçнелле пăхса каланă:

Кăшăлăн перекетне патăр, илнĕ çĕрте ан иксĕлтĕр, панă çĕрте ан 
палăртăр, çилĕк çулне патăр, тырă таса пултăр.

1046

Эй, Турă, перекетне пар. Йĕтеме кĕртсен йĕтем перекетне, пÿлмене 
кĕртсен пÿлме перекетне пар. Эй, Атте Турă, сана валли парне памашкăн, 
патша парушăн, çемьепе ĕçсе-çисе савăнма перекетне пар. Сутас суттăм 
хакĕпе кайтăр, илес тавар йÿнĕпе килтĕр.



1047
Чи пирвай çапнă тырра йĕтем çине кăшăла тĕртсе пуçтариă та перекет ыйтнă. 

Кăшăл çине сенĕк, шăпăр хунă. Сăвăраканни тумтир тăхăннă, çĕлĕкне (калпакне) 
сулахай хул айне хĕстернĕ, аллине сăвăр кĕреçи тытса: «Перекетне пар», -  тесе 
кăшăла тĕрткелесе хĕвеле май виççĕ çаврăннă.

Çĕнĕ тырă пăтти

1048

Тырă вырса, туртгарса, çапса, сăвăрса пĕтерсен çакă çăнăхсем-тырăсем перекетлĕ 
пултăр тесе çĕнĕ турăм пăтти чÿклеççĕ, вара пăтă пĕçереççĕ тата юсман пĕçереççĕ, вăл 
çÿхе, сарлака япала у, тата йăвача пĕçереççĕ -  вăл вĕтĕ, мăйăр пек, вĕсене çатма 
çинче пĕçереççĕ, çупа пĕçереççĕ, питĕ тутлă тăваççĕ. Вара асăнаççĕ: çĕнĕ тырă-пулă 
йĕркипе асăнатпăр теççĕ. Вара Турă амăшне хытă тархаслаççĕ, кĕлтăваççĕ: çичĕ тĕслĕ 
тырă-пулă йĕркипе кĕлтăватпăр сана, çакă тырра перекетлĕ тăвах, пулăш пире теççĕ.

1049

Çĕнĕ тырă çăкăрне малтан çийиччен чÿкленĕ. Çĕнĕ çăнăхран çăкăр пĕçернĕ. Хăшĕ 
виççĕ, хăшĕ тăххăр, хăшĕ вун пиллĕк. Куна çыртаракансем -  тăххăр: Турра, Турă 
Амăшне, Пÿлĕхçе, Пÿлĕхçĕ Амăшне, Перекете, Перекет Амăшне, Çĕр ашшĕпе Çĕр 
амăшне, чун çуратакан Турра. Малтан кăмакана хывнă çăкăра Турра чÿкленĕ, иккĕмĕш 
хывнă çăкăра Турă Амăшне чÿклеççĕ малалла та çавăн пек.

Чÿклекенĕ алăка уçса пăлтăртан картишнелле (пăлтăрта чÿкленĕ) пăхса тăнă. Хăй 
тумтир тăхăннă, сулахай хул айне калпакне хĕстернĕ, сылтăм аллипе çăкăр-хăпарту 
тытнă. Çапла каласах чÿкленĕ:

Çырлах, Турă! Сана çĕнĕ хăпартупа асăнатăп, витĕнетĕп. Перекетне 
пар! Иксĕлми тивлетне пар! Кивĕ çине çĕнĕ хывмалла пултăр. Выçса ки- 
лекене тăрантармалăхне пар. Ш ăнса килекене ăшăтса ямалăхне пар! Панă 
çĕре ан иксĕт! Перекетлĕхне пар. Турă! Тутлăхне пар! Аминь, çырлах!

Тепĕр çăкăрне çапла каласах Турă Амăшне чÿкленĕ, унтан Пÿлĕхçĕ, Пÿлĕхçĕ Амăшне 
тата малалла та. Малтанхине Турра чÿкленĕ çăкăра тăхăр татăк туса алăпа хуçкаланă, 
çĕçĕпе касман. Унтан сĕтел хушшине ларса çинĕ.

Çĕнĕ тырă сутма кайсан çĕнĕ тырă укçипе çимен. Киле килнĕ чух виçĕ-тăватă кĕре- 
пенке кулач илсе килнĕ. Ăна çĕнĕ çăкăр чÿкленĕ пекех чÿкленĕ. Çаксене çыртараканăн 
кулачне те çăкăр хисепĕпе тăхăр татăк туса каскаланă. Ыттисем миçе çăкăр чÿкленĕ, 
çавăн чухлĕ татăк тунă. Чÿклеме çăкăрне чÿкленĕ пекех чÿютенĕ, çав сăмахсенех ка- 
ланă, «çĕнĕ хăпартупа» вырăнне -  «çĕнĕ тырă укçипе илнĕ кулачпа чÿклетĕп». Вара 
çемьепе ларса çинĕ.

Авăн пăтти
Авăн пĕтерсен каламалли кĕлĕ

1050
Авăн пĕтерсен йĕтем сĕтел юпи çине кĕлте çакни анкартие хĕсĕре хăварманнине 

пĕлтерет. Уна çакнă чухне çапла калаççĕ:

Эй, Перекет турри, сана асăнса çакă кĕлтене, анкартине, йĕтем юпи- 
не тăлăха, хĕсĕре ан хăварăр. Перекетлĕ ту.

Пĕрремĕш кăшăл тусан перекет ыйтни



Вара авăн яш ки тăваççĕ, уна тума сăра тăваççĕ тата автан яш ки пĕçереççĕ, çăмарта 
хăпартаççĕ, вара çынсене пуçтараççĕ те çапла асăнса ĕçеççĕ:

Эй, Турă, çырлах, Сана авăн пĕтернĕ йăлапа асăнăпăр, кăçал пĕр капан 
çапрăмăр, килес çул виççĕ çапма пар, халăхпа пĕрле пĕтерме пар, халăх хуш- 
шинче, ял варринче, уй тÿпинче пур хурăнташ-хăмăрпа, кÿршĕ-арăшпа, ял- 
йышпа, ачам-пăчампа хĕпĕртесе, савăнса, чĕкеç пек чĕвĕлтетсе пурăнма пар.

Вăл йăлапа ĕлĕк анкартинче йĕтем çинче вутă хурса асăнса çинĕ тет.

1051

Торă полăшрĕ ĕçлеме, ой ĕç поçтарма, вот орлă каçарма Торă полăшрĕ. 
Тырра перекетне пар, тохăçне пар, тав сана, Тор, çырлах.

1052

Çырлах, Турă! Çĕнĕ тырă шерпечĕпе асăнатпăр: шерпечĕ -  Сана, йÿç- 
çĕшĕ -  пире. Çак çын кил-йышĕпе ачи-пăчине, кил-çурчĕпе выльăх-чĕрлĕх- 
не чипер усра. Вун ик кăшăллă пичкине вун ик талăк ĕçме пар. Пĕçернĕ 
çăкрине перекетне-ушлăхне пар, вĕренĕ яшкине тутине кÿрсе хăвар.

Кĕр акса хăварнă тыррипе çур калчинчен савăнтартăн, çур акнă тыр- 
рипе кĕркунне савăнтартăн. Пучаха ларнă чух вĕри-шарĕнчен, çилĕ- 
тăвăлĕнчен, пăрлă çумăрĕнчен упрарăн, Аслă Турă. Иртсе каякан ăшă çу- 
мăрне тăхтаса тăратрăн. Йывăр-хаяртан, кайăк-кĕш ĕкрен, усал хурт- 
кăпшанкăран, усал куçĕнчен малащне те упра, Аслă Турă. Тăррине патăн 
чакан пек, кутне патăн хăмăш пек. Ĕçлеме вăхăт çитсен, кил-йышпа, ачам- 
пăчампа вырма каçалăк умне тăрса малалла пăхсан тыррипе савăнтартăн; 
каялла пăхсан тĕмĕпе савăнтартăн. Тĕмне пуçтарса çĕмел тусан кутран çĕмел 
перĕнчĕ. Кĕлтине анкартине кĕртсен, çичĕ тĕслĕ тыррине çичĕ ĕрет капа- 
на лартсан, капан тăррине улăхса кĕлте салатнă чухне капан перекетне 
курсан, авăн çумне чĕркесен, чипер типĕтсе вăхăтра çапса илсен -  мух- 
татпăр Сана, Аслă Турă. Вут-кăвартан, çил-тăвăлтан малашне те упра, Аслă 
Турă. Сарăм сарсан, ылтăн пек пĕрчĕ шĕкĕлчесен, йĕтем çинче кăшăл пуç- 
тарсан, тÿлек çилпе сăвăрса илсен çичĕ тĕслĕ тыррăма çичĕ ампара тул- 
тарма патăн, кивĕ çине çĕнĕ хуртартăн. Тавах! Арман авăртма кайсан чи- 
пер авăртса таврăнма пар; авăртса килнĕ çăнăхне перекетне пар...

Авăн сăри чÿк кĕлли

1053

Виçĕ тĕслĕ выльăхăма виçĕ карта хупма пар, ăмринчан самăртса пар, 
тĕк пĕрчинчен хунатса пар.

Хăймалатса мулне тытма пар, патша-юсах хыснине чипер тÿлесе тăма 
пар. Сутас сутта хаклатса сутма пар, тухманнине кăларса пар.

Аяк çула тухсан усал-тĕселтен, вăрă-хурахран эсĕ упра, Аслă Турă. 
Тайлăк кĕперĕнчен, аслă шыв çине ларсан -  шăтăк кимминчен, хушка 
хумĕнчен эсĕ упра, Аслă Турă. Хура халăх вăти çĕрне тăма пар, çурт çум- 
не çурт хушма пар, иртсе каякан хĕр туйне кĕртсе кăларма пар, выçса 
килекене тăрантарса яма пар, шăнса килекене ăшăтса яма пар.

Алăк патне кĕрÿ çăкăнтăр, тĕпеле кин çăкăнтăр. Айван кĕлле хапăл 
илсе, хуш хурса ил, чÿкĕмпе çырлах, Аслă Турă.



ВЫЛЬĂХ-ЧĔРЛĔХ ĔÇĔН КĔЛЛИСЕМ
Чăваш çыннисем авалтанах выльăх-чĕрлĕх ĕрчетсе, вырăнтан-вырăна куç- 

са çÿрени паллă. Юркăн халăхсен кĕтĕвĕсенче хăйсене хăйсем тăрантарса 
тăма пултаракан вылъăхсем йышлă. Кăнтăрта тĕвесем чăтăмлă, çурçĕрте 
пăлансем юрпа сивĕрен хăрамаççĕ; пăшисемпе сурăхсем, качакасемпе сысна- 
сем сăрт-туран та, вăрман-улăхран та пăрăнса иртмеççĕ.

Кусем пурте пирĕн халăх хуçалăхĕнче çирĕп палăрса юлнă. Тĕнче исто- 
рийĕнче ула та шĕвĕр сăмсаллă, питĕ йÿрĕк те чăтăмлă чăваш сыснин ăрачĕ 
те çырăнса юлнă.

Чăваш тĕнчекурăмĕнче пур выльăх-чĕрлĕх те хисеплĕ. Вĕсем хушшинче ар- 
çыннăн чи юратнă тусĕ-  урхамах, хĕрарăмăн -  ĕне. Чăваш арçынĕ лашасен 
хĕрĕх тĕсне уйăрма пĕлет. Вĕсене халăх сăмахлăхĕнче ырланă, халап-юмаха 
кĕртнĕ, ятарлă кĕлĕсем каланă, «лаша хасĕпе» «ĕне ырри» ятлă уявсем тунă.

Вылъăх-чĕрлĕхе хĕле хирĕç киле кĕртсен те, çăва хирĕç хире кăларсан та 
ятарласа карта кĕллисем ирттернĕ. Ку йăласен мешехинче чĕрĕ чунсене 
юратни, хисеплени, шеллесе пăхни тÿрех палăратъ. Вылъăх-чĕрлĕх ячĕпе ир- 
ттернĕ чÿксенче, «кĕтÿ умĕн пăттинче», чир-чĕр ерсен çĕр е тĕтĕм витĕр 
кăларнинче, шыва кĕртсе им-çамлă, эмеллĕ чул-хăйăрпа, тăмпа-пылчăкпа, 
курăк-чечекпе хырчăкланинче чăваш этемĕ алла вĕрентнĕ чĕрчунсене тус- 
юлташ вырăнне хурса усрани курăнса тăратъ.

Ама выльăха чÿке паманни, тискер кайăксене тĕлсĕр тытманни, выльăх-чĕрлĕх 
чунне илнĕ чухне вĕсенчен тата Турăран кĕлĕ каласа каçару тархаслани халăх 
хăйĕн çут çанталăкри вырăнне ăнланса пурăннине, вăл çут тĕнчери чĕрĕлĕхпе 
пĕр ытамра тăнине, вĕсене хăй тавра илĕртсе тăма пултарнине пĕлтерет.

Выльăх-чĕрлĕх алла пăхатъ тенĕ. Кирек мĕнле чĕрчуна та чăваш çынни 
алла кштерме пĕлнĕ, халĕ те пĕлет.

Карта пăттинчи кĕлĕсем
1054

Çулталăкра пĕрре карта пăтти пĕçернĕ. Кĕлĕре каланă: «Çырлах, карта пăтти, 
çырлах, выльăха-чĕрлĕхе лайăх усра; халăх çинчи йывăр шартан, йывăр чиртен хута 
кĕр!»

Пÿртре мĕн чухлĕ çын пур, çавсем пурте пăттине кашăкпа ăсса илнĕ, çуне пуснă. 
Вара хуранне, чашкине йăтса картана кайнă. Çав пăтга картара таса ыраш улăм çинче 
выльăхсем хушшинче ларса чÿкленĕ. Кĕлĕ пĕтес чухне каланă: «Çырлах, Торă! Выльă- 
ха-чĕрлĕхе хунаттар-тÿлеттер, пĕр вĕçĕ картара пултăр, тепĕр вĕçĕ шывра пултăр; 
тĕкĕнчен-çÿçĕнчен хунаттар; мĕн чул тĕк пĕрчинчен хунатгар; ĕни хыçĕнчен пăрушне 
пар, кĕсри хыçĕнчен тихине пар», -  тенĕ. Вара: «Килĕрех, ырă Торă, мăн торăсем, 
пирĕнпе апат çиме», -  тенĕ те ларса çинĕ.

Пурте улăм çине хуран тавра урасене хуçса ларса çинĕ. Вара сурăхсем, ĕнисем 
пăтăпа çăкăр шăршине илтсе йĕри-тавра пырса тăнă. Ытах аптратасран вĕсене вара 
пĕр куккăра лайăхрах улăм е утă панă.

Пăттине пит çуллă çинĕ. Ача-пăча пит юратнă та кашни кĕркуннех ăна амăшне 
пĕçерттернĕ.

1055
Пĕçереççĕ пăтă, пашалу; пашалу çине шăтарса-картласа сăмси-кăвапине тăваççĕ. 

Пиçсе çитсен чашкăпа пăтă, пашалу илсе картиш варрине тухса лартаççĕ. Хураççĕ 
вут. Унтан çĕлĕксене хул хушшине хĕстерсе хĕвел тухăçне пăхса кĕлтăваççĕ:



Выльăх-чĕрлĕхсем ĕрчеччĕр! Пĕр пуçран çĕр пуç пултăр.
Карта тулли выльăх-чĕрлĕх пултăр. Çуралнисем пурте пурăнччăр, тĕрĕс- 

тĕкел тăччăр!
Унтан вара пашалу çийиччен сăмсипе кăвапине татса вута пăрахаççĕ. Унтан вутне 

таптаса сÿнтереççĕ те пÿрте кĕреççĕ. Пÿртре выльăх-чĕрлĕх пытăр, тĕрĕс-тĕкел тăтăр 
тесе пăттине, пашалуне çиеççĕ.

1056

Выльăхсем лайăх пурăнччăр тесе карта чÿкĕ тунă. Тĕслĕрен апат пĕçерсе пур кил- 
йышĕпе картана кайса унта ачи-пăчипе пĕр çĕре пухăнса ларнă та, пĕр ватă çын хăй 
ăшĕнче ак çапла пăшăлтатса кĕлтунă вара:

Турă, çырлах, Турă, ан пăрахсам мĕн те пулсан; пур кил-йышĕпе, 
ачам-пăчампа карта чÿкĕ туса асăнатăп. Пилĕк тĕслĕ выльăхăмăрсемшĕн 
ырлăхне пар, сывлăхне пар, Турă, çырлах, Турă, ан пăрах; йыттинчен- 
качкинчен, Турă, сыхла, Турă, ан пăрах, кашкăрĕнчен-упинчен, мурĕн- 
чен, Турă, сыхла, мĕн те пулсан, Турă, çырлах, Турă, ан пăрах; курай- 
ман тăшмансенчен те, Турă, сыхла; Турă, çырлах, Турă, ан пăрах, чи- 
рĕнчен-чĕрĕнчен, пăсакан калтунĕнчен те, Турă, сыхла мĕн те пулсан, 
Турă, çырлах, Турă, ан пăрах.

1057

Турă, саншăн хуранпа пăтă пĕçертĕм, выльăхшăн-чĕрлĕхшĕн çырлах, 
Турă! Сана тав тăватăп, Турă, пуççапатăп: выльăх-чĕрлĕхе çулталăкчен 
тĕрĕс-тĕкел пăхса усра, çырлах, Турă.

Кăвапи-сăмсипе тав тăватăп сана, Турă, пуççапатăп. Çырлахах, Пи- 
хампар. Выльăх-чĕрлĕхе сывă усра, усем патĕнчен усал-тĕселтен витсе 
усра. Иывăр муртан, çил-тăвăлтан, вăйлă çумăртан, кашкăрĕнчен, упин- 
чен сыхла, Пихампар. Эй, Пихампар, вутĕнчен-кăварĕнчен витсе сых- 
ла, усра пире. Выльăх-чĕрлĕхсем ĕрчеччĕр, пĕр пуçран çĕр пуç пулччăр, 
карта тулли выльăх-чĕрлĕх пултăр, çуралнисем пурте пурăнччăр, тĕрĕс- 
тĕкел тăччăр.

1058

Выльăх-чĕрлĕх усранă чухне кил хуçи чĕнсе килет юмăçа хăй килĕнче кĕлтума. Пурне 
те хатĕрлесе çитерсен юмăç çĕлĕкне илет те хурать урайне, кĕлтăвать ак çапла каласа:

Выльăхсене лайăх усра, хунаттар, ĕне çумне пăру хуш, лаша çумне 
тиха хуш, сурăх çумне путек хуш, карта тулли ĕне, сурăх пар, урайĕ 
тулли путек пар, пĕр вĕçĕ картара пултăр, пĕр вĕçĕ шывра пултăр.

1059

Çырлах, ырă Мăн Турă, Сана асăнап, витĕнеп, тав тăвап, пуççапап, 
çырлах, ырă М ăн Турă. Выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, тыррăм-пуллăмпа, пур 
килĕш тăван чунăмпа. Ачам-пăчампа асăнап, витĕнеп, çырлах. Панă çĕр- 
тен ан палăрт, илнĕ çĕртен ан иксĕлт, çырлах, ырă М ăн Турă.

Така çине шыв янă чухне каланă.



Çырлах, ырă М ăн Турă, çитни пур, çитменни пур, малтан каласси 
кая юлчĕ пуль, кайран каласси мала тухрĕ пуль, айван ывăлне пĕли-пĕлми 
виç сăмахпа хуш курса хапăл туса илме пулин пар, чÿк, чÿк, çырлах.

Алă валлипе асăннă чухне каланă.

1060

Çĕнĕ Ырă тесе лаша тăвать, çĕнĕ Ырă амăшĕ тесе сурăх парать, тил- 
вĕрен* тесе пăру тăвать. Эй, Атте Турă, çырлах. Ху кĕтсе илнине савса 
ил. Турра така паратăп. Çемьемпе, выльăх-чĕрлĕхĕмпе, çурт-йĕрĕмпелен 
сывлăх пар. Çырлаха пар. Килĕшпелен, кил-çуртпалан ырлăх-сывлăх па- 
рах, Турă. Вăхăтпалан ыйтатăп, вăхăтпалан паратăп, тĕрĕс-тĕкел пăхса 
усра, çырлах, Турă!

Пăтăпа чÿкленĕ чухне каланă.
Кăвапи-сăмсисемпе тав тăватăп Сана, Турă, пуççапатăп; выльăха- 

чĕрлĕхе çулталăкчен тĕрĕс-тĕкел пăхса усра, çырлах, Турă!
Пăтăпа, пашалупа чÿкленĕ чухне каланă.

1061

Турă, çырлах! Сана карта пăтти чÿклетпĕр, пĕтĕм çемьепе, выльăх- 
чĕрлĕхпе тĕрĕс-тĕкел тăмалăхне пар. Сана хуранти çуллă пăтăпа, çуллă 
пашалупа чÿклетпĕр, çырлах. Çырлах, Вут ама! Тĕрĕс-тĕкел тăр!

Вутга пăтăпа пашалу пăрахнă чух каланă.

Укçа пек çутăлса пурăнмалла пултăр.
Юпа çине укçа хунă чух каланă.
Хăмла пек хăпарччăр, çулçă пек ярпайса ÿсчĕр, тырă пек тутă пулччăр.

1062

Выльăхсене пурне те чÿклекен картана хăваласа кĕртнĕ. Карта варрине хурантан 
инçе мар вут хунă. Выльăхсем вутпа хуран патне ан пыччăр тесе карта йĕри-тавра 
вĕсене валли апат: утă е сĕлĕ улăмĕ салатнă. Хатĕрленсе çитсен пăтта чÿклеме тытăннă:

Турă, çырлах! Сана карта пăтти чÿклетпĕр, пĕтĕм çемьепе, выльăх- 
чĕрлĕхпе тĕрĕс-тĕкел тăмалăхне пар.

Унтан кашăкпа пăтă ăсса çу çине пуçса илнĕ, пашалу сăмсипе кăвапине касса 
илнĕ, вĕсемпе хурантан пăтă ăсса çу çине пуçса чиксе кăларнă та кашăк çине хурса 
тепĕр хут çапла кĕлтунă:

Сана хуранти çулă пăтăпа, çулă пашалупа чÿклетпĕр, çырлах.
Унтан хĕвел тухăç еннелле пăхса виççĕ тайăлнă та кашăк çинчи пăтăпа пашалăва 

çапла каласа вутта пăрахнă:

Çырлах, Вут ама! Тĕрĕс-тĕкел тăр!
Унтан вара чÿклекен пашалăва пĕр татăк касса илсе пĕрре çыртнă та виçĕ тапхăр- 

ччен хурантан çу çине пуçса кăларса виçĕ хутчен пăтă сыпнă. Унтан вара ытти çемье- 
сем ĕретрен пыра-пыра чÿклекен çын касса илнĕ пашалу татăкне пĕрер çыртса илсе

Киремет.



виç тапхăрччен хурантан пăтă сыпнă. Пăтта пурте сыпса тухсан чÿклекен çын пĕр 
юпа çине укçа хунă. Укçине чÿклеме тухнă чухне пÿртре çуса чÿпĕкпе чĕркесе тухнă. 
Юпа çине хунă чух каланă:

Укçа пек çутăлса пурăнмалла пултăр. Хăмла пек хăпарччăр, çулçă пек 
ярпайса ÿсчĕр, тырă пек тутă пулччăр.

1063

Е, Ырă Турă, çырлах!
Карта пăттипе сана асăнатăп, карта тулли выльăх-чĕрлĕх пултăр. Кĕсре 

хыççăн тиха ертмелĕхне пар, ĕне хыççăн пăру ертмелĕхне пар, сурăх хыç- 
çăн путек ертмелĕхне пар.

Çак кĕлĕ Ырă Чÿке юрăхлă пултăринччĕ!

1064

Пăтă, пашалу пĕçереççĕ те, карта пăтти асăнас тесе, Пихампара питĕ хытă кĕлтăваççĕ:
Çырлахах, Пихампар, выльăх-чĕрлĕхе старав усра, вĕсем патĕнчен усал- 

тĕселтен витсе усра. Йывăр муртан, вăйлă çил-тăвăлтан, вăйлă çумăртан, 
кашкăрĕнчен-упинчен сыхла.

Пихампар тесе питĕ хытă кĕлтунă:
Эй, Пихампар! Вуттинчен-кăварĕнчен витсе сыхласа усра пире.
Тата нимĕр пĕçереççĕ те шыв хĕрне кайса чÿклеççĕ, питĕ хытă кĕлтăваççĕ, вара 

ăна, нимĕрне, шыва яраççĕ:
Шыв вутăшĕ, çырлах.

1065

Çырлах, карта пăтги! Виçĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхне каç выртсан канлĕх- 
не, ир тăрсан сывлăхне пар. Усалтан-тĕселтен, хаяртан, синкертен, сех- 
метĕнчен Эс сыхла. Курас инкекĕнчен, курайми тăшмантан, ял çинчи 
йывăрлăхран Эс сыхла, Эс упра, ырă Турă!

1066

Карта пăттине, виçĕ тĕслĕ выльăхшăн тесе, пашалупа пăтă пĕçерсе чÿклеççĕ. Па- 
шалу хĕррине сăмсаллă-сăмсаллă туса, варрине йĕтĕрпе хĕстерсе пĕтĕреççĕ. Вара, сăмси- 
сене касса, йĕтĕрпе шăтарнă вырăнсене касса илеççĕ те карта патне кайса вут хурса 
çунтарса яраççĕ. Пăттине çимеççĕ, картана пăрахса хăвараççĕ. Пашалу сăмсисене тата 
йĕтĕрпе тунă шăтăксене касса илсен юлнă пашалусене çиеççĕ.

1067

(...) Ир хĕвел тухса сарăлсан, пăтă хуранне, пашалусене илеççĕ те ачи-пăчипех 
выльăх картишне каяççĕ. Унта пĕр капан вырăнĕ пек таса ыраш улăмĕ сараççĕ те шăти 
варне хуран лартаççĕ. Тата хуранĕ çине пĕр пуçламан çăкăр, услам çăвĕ хураççĕ. Унтан 
пурте ачи-пăчипе таса улăм çине чĕркуçленсе лараççĕ те ак çапла чÿклеме тапратаççĕ:

Çырлах, Турă, Мăн Турă, Мăн Турă Амăшĕ, Хăрпан, Хăрпан амăшĕ, 
Кепе, Куçпучĕ*, Сире асăнатпăр, йăлăнатпăр, виçлĕ выльăх-чĕрлĕхшĕн

* Куçпут -  выльăх-чĕрлĕхе пăхса тăракан ырă хăват ячĕ.



пуççапатпăр. Çак картара тăракан выльăхсене тĕрĕс-тĕкел усра, шыв 
хбрринче ÿссе ларакан çÿçе пек хунаттарса йышлантар; пĕр вĕçĕ картара 
пултăр, тепĕр вĕçĕ вакра пултăр. Тата çак выльăхсене усал аллине ан 
парăр, кайăкран-хуçаран хăтарса пыр, сыхла. Пыйтăран-хуртран тасатса 
тăр вăлсене. Ш ерпет пек шыв ĕçме пар вăлсене, тул çăнăх пек çемçе 
курăк пар. Пуснă выльăхин ашĕ тутлă пултăр, тир чăтăмлă пултăр. Çуллен 
вуншар пуç пулма пар, çырлах!

Пĕрле ÿксе пуççапаççĕ. Унтан ура çине тăраççĕ те татах чÿклеме тапратаççĕ:
Çырлах, Хаяр тавраш, мĕн хаярне ху чарса тăр, тум хаярне* пирĕн тав- 

раша ан яр. Сана, Хаяр амăшĕ, пĕр пашалу, виçĕ пăтă паратпăр, хăвăн 
ачăна-пăчăна пирĕн выльăхсене сыхлаттар, çырлах! Çырлах, Пихампар, каш- 
кăрсен Турри, эсĕ çав йытгусене выльăхсем патне ан яр, ху вăлсьне сыхла- 
са тăр. Сана эпир пашалупа, пăтăпа пуççапатпăр, çырлах, амĕн, çырлах!

Уксе пуççапаççĕ. Унтан пăттине, пашалусене илеççĕ те çиме каяççĕ. Çисе тăран- 
сан, пĕр пуç укçа илеççĕ, тепĕр кашăк пăтă тата тепĕр татăк пашалу илеççĕ те пĕр 
чĕрес çине хурса картишне кайса çакаççĕ. Ăна вара хаяр таврашне çакрăмăр теççĕ. 
Чĕрессине хаяр чĕресси теççĕ.

1068

Тав тăватăп, пуççапатăп виç тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхшĕн. Лайăх хирте çÿресе 
картана кĕчĕç. Тав Турра, çырлах.

Аминь, Турă! Тав тăватăп, пуççапатăп. Выльăхсене сывлăхне пар хĕл 
каçма. Урай тулли путек пултăр, сакай тулли пăру пултăр.

Кĕсри хыççăн тихи чуптăр, ĕне хыççăн пăру чуптăр, сурăх хыççăн пу- 
тек чуптăр, пĕр вĕçĕ шывра пултăр, пĕр вĕçĕ картара пултăр. Аминь, 
Турă, çырлах.

Айван ывăл-хĕр кĕллине хуш хурса хапăл ил. Пиртен Кепене, Кепе- 
рен Турра, аминь.

1069

Арăмсем пăтă пĕçерсе çу яраççĕ, вара калиткепе хапхана питĕрсе хураççĕ те ника- 
ма та кĕртмеççĕ. Пăтта хатĕрлесе тата куймак (пашалу) пĕçерсе пĕтерсен хурана вьшьăх 
тăракан картана илсе пыраççĕ; унтан пĕтĕм кил-йышпа картана тухаççĕ, сĕтел лар- 
таççĕ, сĕтел çине хăпарту, тăвар, куймак хураççĕ; хуран е çатма айне улăм сараççĕ. 
Килте миçе арçын пур, çавăн чухлĕ кашăк илеççĕ, вара пĕр арçынĕ улăма чĕртсе 
ярать. Пурте ура çине тăраççĕ, асли çапла калать:

Виçĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхшĕн Сана асăнатăп, Сана витĕнетĕп, пĕр пуçĕ 
картара, пĕр пуçĕ шывра пултăр, пысăк пăтăпа чÿклетĕп Сана, виçĕ тĕслĕ 
вьшьăх-чĕрлĕхшĕн, çулталăкри пăтăпа чÿклетĕп асăнса, витĕнсе.

Çак сăмахсене каласан асли кĕлĕ пăттипе виçĕ кашăк çиет (виçĕ кашăк çеç, мĕншĕн 
тесен виçĕ тĕслĕ чĕрлĕхшĕн кĕлĕ тунă). Ун хыççăн ыттисем те виçшер каш ăк çиеççĕ, 
вара пурте пÿрте кĕреççĕ. Пÿртре чÿк апат-çимĕçне кил-йышпа çисе яраççĕ.

1070

Çичĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхе сыхла! Турă, путках шуртан-шывран, хăрăк 
шалçаран сыхла, Турă! Тĕрлĕ инкекрен, синкекрен сыхла, Турă! Çыр- 
лах!.. Сана асăнатпăр!..

* Чир ячĕ (ăш чирĕ).



1071

Выльăх çине выльăх пултăр. Кашни çулах çакăн пек пусса çимелле 
пултăр, хури те пултăр, шурри те пултăр, чăпарри те пултăр, путек те, 
така та пултăр.

1072

Эй, Турăçăм, Пÿлĕхçĕм, эпир Сана асăнса пиçнĕ пăтăпа, пиçнĕ паша- 
лупа кĕлтăватпăр. Эсĕ çак пирĕн картари выльăх-чĕрлĕхсене чипер усраса, 
пĕр пуçран пин пуçа çитер, пĕр вĕçĕ шывра пултăр, тепĕр вĕçĕ -  картара.

Эй, Турăçăм, ан пăрах, ÿлĕмрен тата çапла хăвна мухтаса кĕлтума хуш, 
çырлах. Аминь!

1073

Ш ĕкĕр Турра, выльăха-чĕрлĕхе лайăх алла илтĕмĕр, виçĕ выльăх-чĕр- 
лĕхшĕн карта пăтти чÿклетпĕр, çырлах, аминь.

Кĕсри хыççăн тихи чуптăр, ĕни хыççăн пăрушĕ чуптăр, сурăх хыççăн 
путекки чуптăр, çырлах, аминь.

1074

Çулталăкран çулталăка карта пăтти чÿклетпĕр, çырлах; карта тулли 
выльăх пар, пĕр вĕçĕ шывра, пĕр вĕçĕ картара пар, çырлах.

Кĕсре хыççăн тьыха ертĕр, ĕне хыççăн пăру ертме пар, сурăх хыççăн 
путек ертме пар, çырлах; пĕлни пулĕ, пĕлменни пулĕ, айван кĕллĕме, 
чÿк, хапăл ил, усал-тĕселтен эсĕ сыхласа эсĕ сир, чÿк, çырлах.

1075

Çырлах, карта пăтти, çырлах, выльăха-чĕрлĕхе лайăх усра; халăх çин- 
чи йывăр шартан, йывăр чиртен хута кĕр.

Çырлах, Турă, выльăха-чĕрлĕхе хунаттар; пĕр вĕçĕ картара пултăр, 
тепĕр вĕçĕ шывра пултăр; тĕкĕнчен-çÿçĕнчен хунаттар; мĕн чуль тĕк 
пĕрчинчен хунаттар; ĕни хыçĕнчен пăрушне пар, кĕсри хыçĕнчен тихи- 
не пар.

1076

Турă, Саншăн хуранлă пăтă пĕçертĕм, выльăхшăн-чĕрлĕхшĕн çырлах, 
Турă! Сана тав тăватăп, Турă, пуççапатăп, выльăха-чĕрлĕхе çулталăкчен 
тĕрĕс-тĕкел пăхса усра, çырлах, Турă!

Кăвапи-сăмсисемпе тав тăватăп Сана, Турă, пуççапатăп, выльăха- 
чĕрлĕхе çулталăкчен тĕрĕс-тĕкел пăхса усра, çырлах, Турă!

1077

Виç тĕелĕ выльăхшăн тесе пăтă пĕçерсе, пашалу туса чÿклеççĕ. Пашалуне хĕррисе- 
не сăмсаллă-сăмсаллă туса варрине йĕтĕрпе шăтарса çав сăмсисемпе йĕтĕр шăтăкĕ 
вырăнне касса илсе карта патне кайса вут хурса çунтарса яраççĕ. Пăттине çимеççĕ, 
картана пăрахса хăвараççĕ. Пашалуне çемйипе валеççе çиеççĕ.



1078

Эй, ырă карта йышĕ, эсĕ те кĕлĕре пул. Пĕр чунран çĕр чуна çитер. Çÿл- 
ти валь, çĕрти валь, эсир те кĕлĕре пулăр, мĕн те пулсан, Турă, çырлах, 
Турă, ан пăрахах. Мĕн те пулсан пур кил-йышĕпе савăнса пурăнма пар.

Выльăх-чĕрлĕхе самăртма хупнă чухне каланă сăмахсем

1079

Ялта чăвашсем выльăх çитерме хупнă чухне ахаль тÿрех хупмаççĕ. Хупас выльăхне, 
хытă çисе мăнтăрлантăр тесе, кÿршĕрен çавăн пек пыра хытă çиекен çынна суйласа 
илеççĕ те ун аллине парса акă çапла кĕлтуса хупаççĕ. И ккĕн пыраççĕ те, пĕри 
мăнтăрринчен ыйтать: «Кăна мĕншĕн хупатăн?» -  тет. «Хам пек хытă çисе мăнтăрланма 
хупатăп». — тет. Вара мăнтăрри пăявран тытать те хăй тавра виçĕ хут кĕлтуса витене 
кĕртсе ярать.

Кĕпçе пек хăпарса кай, нумай кĕтĕр, сахал тухтăр, пурте тулăхлă 
пултăр.

1080

Кĕпçе пек хăпарса кай, нумай кĕтĕр, сахал тухтăр, пурте тÿлĕхлĕ пултăр.

1081

Кăмакара пĕçернĕ хăпартăва, сĕт пăттине хуранĕ-кăшăлĕпех картана илсе тухнă. 
Карта варрине сĕт пăттине лартнă, хăпартăва алла тытса Пихампара асăнса мĕнпур 
çемйипех çакăн пек каланă: «Кайăк-хуçаран выльăха-чĕрлĕхе упрама кĕлтăватпăр» тенĕ. 
Çавăн хыççăн кĕлтуса пĕтернĕ маях хăпартăва картари кашни выльăх умне утса пыр- 
са, татăк-татăк таткаласа çырттара-çырттара тухнă. Кашни выльăхне çырттарнă чух 
çапла каланă: «Эй, Пихампар, выльăх-чĕрлĕхе кайăк-хуçаран сыхла, тĕрĕс-тĕкел усра» 
тенĕ. Кун хыççăн çемйипех сĕт пăтти çиме хуран йĕри-тавра чĕркуçленсе ларса тухнă, 
кашăксене аллисене тытса сĕт пăттине хуран çинченех çиме тытăннă, пăтта кашăкпа 
кашни ăсмассерен, куç хывнă услам çу çине чиксе кăларса çинĕ. Сĕт пăттине çисе 
яраймасан вара çемйипех юлашки пăттине пĕтĕмпех ним хăварми хурсене, кăвакал- 
сене, чăхсене йыхăрса илсе сапаласа çитерсе янă.

Лаша сывлăхĕшĕн кĕлтуни

1082

Çула тухас умĕн лашишĕн те, хăйшĕн те çакна калаççĕ:

Эй, Турă, ан пăрах пире, хама та, лашана та ырлăх-сывлăх пар. Çитес 
çĕре çитмелле пултăр.

Ĕне ырри
Ене çемье тĕрекĕ шутланнă. Вăл сĕтлĕ пултăр, сывлăхлă пурăнтăр, çулсе- 

рен пăрупа савăнтартăр тесе тĕрлĕ йăла-йĕрке (ĕнери, ĕне турри, пăру ырри) 
туса ирттернĕ. Ене пăрулани кил-йыша пысăк савăнăç кÿрет. Пăруланă хыç- 
çăн сунă сĕчĕпе ĕнен мăйракисене çунă. Пăрулани тăватă-пилĕк кун иртсен 
ĕне ырри (ĕне турри) чÿкне тунă. Çак чÿке пур выльăх чÿкĕнчен асла хунă. 
Ăна çапла ирттернĕ: малтан сунă сĕтрен тăпăрчă (ырри) тунă. Чÿк кунĕ



вара икерчĕ пĕçернĕ, хăшĕсем сăра та тунă. Пĕр икерче виçĕ татăка пайласа, 
вĕсем çине тăпăрчине хуçса хунă, пăру çине кашни татăкне хурса тухнă. Чи 
малтанхи татăкне: «Акă сана, пуç, сывлăхлă пул», -  тесе каласа пуçне панă 
(ун çине хунă), тепĕрне, çавăн евĕр каласах, пилĕкне, виççĕмĕшне хÿрине панă.

Шупашкар уесĕнче, тĕслĕхрен, татăксене ытларах та хурса тухнă. Па- 
шалăвне сĕт яшкине ярса пĕçернĕ. Çав яшкана малтан пăрăва кăштах 
ĕçтернĕ, темиçе пашалу илсе пăру тавра çаврăннă. Çав кунах пашалусене 
таткаласа пăру çине хунă, унтан апатне ларса çинĕ.

Куславкка тăрăхĕнчи Тĕрлемесре вара ĕнепе пăру сывлăхĕшĕн кил пуçĕ 
алăк умне тухса кĕлĕ каласа чÿкленĕ.

Çиме ларнă чухне алăк çине куркапа шыв сапнă. Икерчĕ пĕçерекен те, 
выльăхĕ сĕтлĕ-çуллă пултăр тесе, хăй пуçĕ тăрăх шыв янă. (Хăшĕсем çакна 
çисе тăрансан тунă.) Кам та пулин ют çын пырса кĕрсен, ăна ĕне ырри 
çиме лартнă, çисе тăрансан, каллех ĕне сĕтлĕ-çуллă пултăр тесе шывпа 
сапăннă. Ене ыррине хурăнташ-тăвансене те леçсе панă. Хăшĕ-пĕри тăванĕ- 
кÿрщисене киле чĕнсе пĕрле чÿклесе çинĕ.

Ене ырри тăвиччен сĕт çиме юраман, ăна ача-пăчана та паман. Чи мал- 
тан уçланă çуне те чÿк тумасăр çимен. Ăна ĕне туррине чÿклетпĕр тесе 
упранă. Пуçтарăннă хăймаран çу уçланă, пăтă пĕçернĕ. Унтан пăтти çине 
çĕнĕ çу хурса çапла каласа чÿкленĕ:

«Ене турри, çырлах! Сана çĕнĕ çупа çуланă пăтăпа чÿклетпĕр! Ĕнене 
сывлăх пар, сĕтлĕ-çуллă усра», -  тенĕ. Унтан пăттине çемйипе ларса çинĕ. 
Ку ĕç-хĕлте сапăрлăх пĕлтерĕшĕ пысăк. Чăваш çынни ачи-пăчине пĕчĕкре- 
нех выльăх-чĕрлĕхе хисеплеме, юратма вĕрентнĕ.

1083

Малтан уçланă çупа «ĕне турри» тунă (ĕне Туррине чÿкленĕ). Хăйма пуçтарăнеа 
çитеен, пăтă пĕçернĕ, хăймапа çу уçланă. Унтан вара пăтта çупала çулласа çинĕ, çапла 
каласа чÿкленĕ:

Ене турри, çырлах! Сана çĕнĕ çупа, çулланă пăтăпа чÿклетпĕр. Ĕнене 
сывлăх пар, сĕтлĕ-çуллă усра.

Унтан пăттине çемьепе ларса çинĕ. Ĕне турри тăвиччен çу çиме юраман.
Учук каç «ĕне çуратанĕ» тунă._Ăна ĕне турри пекех чÿкленĕ. Пăтă çисе тăрансан 

вара пурте тумланса учука кайнă. Ĕне çуратанне ĕне пуррисем пурте тунă.

1084

Ĕне пăруласассăн ĕне ырри тусан кайран ĕнин хăйĕн сĕчĕпе пăтă пĕçереççĕ, пăтти 
çине хăйĕн çуне ярса чÿклеççĕ те çияççĕ, кÿршисене пухаççĕ вара ĕне турри тесе.

Пăру ырри

1085

Унтан тата пăру çуралсан пăру ырри тăватпăр теççĕ. Ăна акă çапла тăваççĕ: куймак 
пĕçереççĕ те ăна вара пăру ырри теççĕ.

1086

Пăруланă ĕне ырлăхĕшĕн кĕлĕ иртгереççĕ. Ăна Ш упашкар уесĕнче те, Етĕрне уе- 
сĕнче те икĕ эрне иртсен тăваççĕ. Çав вăхăтра ĕне ырри пĕçерме юрăхлă çăра сĕте



пухса пыраççĕ. Чÿк тăвиччен ĕне сĕтне çынна çитермеççĕ. Ĕне ырри чÿкĕ тĕлне 
Маслă ялĕнче сăра та вĕретеççĕ, чÿк кунĕнче çÿхÿ-пашалу пĕçереççĕ, кÿршĕсене хăна- 
на чĕнеççĕ. Хăйсем çисе тăрансан чÿк тăвакансем ĕнепе пăрăва та çав çимĕçсене 
параççĕ, вара таса шывпа сапăнаççĕ. Ун чухне çапла калаççĕ:

Сĕтлĕ-çуллă пултăр! Кашни çул тына тутăр! Тур ан пăрахтăр! Ĕçме- 
çиме перекет патăр!

1087

(...) Пурне те пĕçерсе хатĕрлесессĕн ватă арçынни кивĕ сăхман тăхăнать, пĕр пĕчĕк 
чашăк пăтă илсе алăк умне тухса каять. Алăк умне тухсан вăл çапла каласа чÿклеме 
пуçлать:

Эй, Турă! Эсĕ çакă çĕнĕрен çуралнă выльăха-чĕрлĕхе ырлăхне-сывлăх- 
не пар, питĕ аллине пар, пĕрререн пин пуçа çиттĕр, çуралнине питĕ 
аллине пар, çуралманнине çуратса пар. Çăва тухсан пĕр вĕçĕ картара 
пултăр, пĕр вĕçĕ хирте пултăр. Хĕле кĕрсен карта тулли тăччăр. Çакă ĕнене 
сĕтлĕ-çуллă ту, кашни çул пăру тумалăхне пар, вара сана та кашни çулах 
пăтă чÿклĕпĕр, чÿк, çырлах.

Чÿклесе пĕтерсессĕн, пÿрте кĕрсе сĕтел çине лартать. Арăмĕ вара хуранти пăтти- 
не, хай тăпăрчлă сĕтне сĕтел çине антарса лартать. Вара пур пек йышĕ ларса çиет тата 
ют çын-мĕн пырсан ăна та лартса çитереççĕ.

1088

Эй, Турă, Эсĕ çакă çĕнĕрен çуралнă выльăх-чĕрлĕхе ырлăхне-сывлăх- 
не пар, питĕ аллине пар, пĕрререн пин пуçа çиттĕр, çуралнине питĕ 
аллине пар, çуралманнине çуратса пар.

Каç пулсан вара çав пăрупа ĕне ячĕпех виçĕ пĕрер пуслăх укçа илет те кай еннел- 
ле кайрисене пама тухса каять. Кайри тесе вĕсем тĕне кĕмесĕр вилнĕ çынсене калаççĕ. 
Пусă хапхинч^ен тухать те чĕркуçленсе ларса чÿклет.

Хурамал. Ĕне пăруласассăнах, малтан сунă сĕчĕ çине икерчĕ хураççĕ, ăна малтан 
пĕçернĕ икерчине утăпалан пăрушне çитереççĕ; икерчине вара кайран кÿршисене чĕнсе 
çупа пуçса çиеççĕ. Кайран вара, çисе тăрансан, чĕннĕ хăнисене: «Ĕне сĕтлĕ пултăр», — 
тесе шывпа сапаççĕ.

Элшел. Ĕне ырри. Ĕне пăруласан чăн малтан сĕт çинĕ чух тăваççĕ: чÿклеççĕ, сĕт 
çиеççĕ, пĕрне-пĕри сĕтпе сапаççĕ: «Ирĕккĕн тыткаламалла пултăр», — теççĕ.

Кĕтÿ кăларни
Кĕтÿ каларнă кун картари выльăхсене пÿртÿм патĕнчи шыва ĕçтереççĕ. Çав вăхăтра 

пĕр-пĕр ачана кăчăкăллă йывăç туратне хуçса килтереççĕ. Выльăхсене малтан хăваласа 
анаканĕ йывăр (ачаллă) хĕрарăм пулсан аван. Пускилтен пускиле çÿрекен арăма выльăх 
хăвалаттарасшăн мар. Хĕрсене те малтан хăвалама хушмаççĕ.

Килтен выльăхсене хăваласа тухнă чух хулăсене ывăç тулли тытаççĕ, çавăнпа хăва- 
ласа пыраççĕ. Киле васкаса таврăнмаççĕ, пурте выльăхсене хăваласа тухасса кĕтеççĕ. 
Кĕтÿ ачисене икшер çăмарта параççĕ, панă чух çапла калаççĕ: «Выльăх-чĕрлĕхсем 
çăмарта пек тутă пулччăр».

Кĕтÿ пухăнсан кĕлĕ сăмахĕсем калаççĕ. Кĕтÿçсене апат çитерекен мăн çăкăр, пысăк 
чăкăт чиксе пырать. Пурне те турамкаç параççĕ; ăна алла тытса хĕвел тухăçнелле калаççĕ:

-  Çырлах, Турă, М ăн Турă! Кĕтÿ кăларатпăр. Пăхуллă, кĕтÿллĕ Турă, 
усра пире! Кăткă мĕнле саланать, çавнашкал пирĕн выльăх-чĕрлĕх те



уйра саланать; кăткă мĕнле пуçтарăнать, çавнашкал пирĕн те выльăх- 
сем пĕр çĕре пуçтарăнччăр. Турă, пăхса-пуçтарса усра, пĕр вĕçĕ уйра, 
тепĕр вĕçĕ урам хушши пуçланă çĕрте пултăр; çултан-çул, Турă, пирĕн 
кĕтĕве хушса пыр, тĕкĕнчен-çÿçĕнчен хунаттар, кашни тĕкрен хушăн- 
тар. Кăчăкăллă йывăç кашни çул кăчăкă кăларать, пире те кашни çул 
выльăх-чĕрлĕх хушса пар, Турă! Тĕслĕ-тĕслĕ курăк пулĕ -  те юрать çиме, 
те юрамасть -  Турă, выльăх-чĕрлĕх валли лайăх курăк пар уйра, Турă, 
хута кĕр. Ш ывран, усал çилтен, çырма-çатраран, шурлăхран, Турă, хута 
кĕр. Килĕрех, турăсем, турă амăшсем, хура халăха, выльăха-чĕрлĕхе лайăх 
усрар.

Тавăрăннă чух тÿрĕ çулпа тÿрĕ тавăрăнас пулать, ахальлĕн выльăхсем киле килме 
пĕлмеççĕ, ялта çухалса çÿрекен, киле час килми пулаççĕ.

ЬСиле таврăнсан алăри хулăсене аслăк çине хураççĕ, ун чух нимĕн те каламаççĕ, 
çынпа калаçсан выльăхсем килте те макăракан пулаççĕ тенĕ.

1089

Килти хапхаран тухнă чух туратпа, чĕрĕ хулăпа хăваласа яраççĕ:

Çак турат пек йышлă пултăр.
Кĕтÿ патне çитсен кĕтÿçе çăмарта тата çăкăр параççĕ те çапла калаççĕ:

Çăмарта пек мăнтăр пулччăр, çăкăрĕ пек тутлăхлă пулччăр.

Кĕтÿ умĕн пăтти

1090

Виç тĕслĕ выльăха-чĕрлĕхе çур кăларса кĕр кÿртме пар! Кĕтÿ умĕн пăтти 
чÿклетĕп. Çăка пек ĕрчевлĕ пултăр, çăмарта пек мăнтăр пултăр, кăчкă 
пек çăмлă пултăр!

1091

Ырă Турă! Сана асăнатпăр, ырă сăмахпа ыйтатпăр. Выльăхсене-чĕрлĕхсене 
усалĕнчен сыхла тетпĕр. Хиртен киле илсе килнĕ чух пурне те тĕрĕс-тĕкел 
илсе кил. Тукмак хÿресенчен сыхла! Тархасшăн, ыйтатпăр, çырлах!

Сана, ырă Турă!

1092

Тав тăватăп, пуççапатăп, кĕтÿ умĕн пăтти чÿклетĕп. Выльăхсене Тур 
аллине хире кăларса яратпăр. Кĕркуннеччен лайăх сывлăхлă çÿреме пар. 
Аминь, Турă, çырлах.

1093

Кĕтÿ пухăнсан вара кĕлĕ йĕрки пуçланать. Чăн пирвай кĕтÿ апачĕ паракан мăн 
çăкăр, пысăк чăкăт чиксе пырать кĕтÿ тухнă çĕре. Çăкăрне, чăкăтне касса кĕтÿ кăлар- 
ма тухнă пур çынна та параççĕ. Касса панă татăка пурте алла илсен вара кĕлĕ пуçла- 
нать. Пурте хĕвел тухăçнелле пăхса тăрса ăшĕсенче кĕлкĕлеççĕ. Кĕлкĕлеме пĕлекен 
çынсем сасăпах кĕлкĕлеççĕ. Пирĕн Сесьмерте Партас старик, ватă çын, лайăх кĕлтăвать. 
Вара вăл пур кĕтÿ патĕнчи çынсем умне тăрса çапла кĕлтăвать:



Çырлах, Турă, М ăн Турă! Кĕтÿ кăларатпăр. Пăхуллă, кĕтÿллĕ усра пире. 
Кăткă мĕнле саланать -  çакнашкал пирĕн выльăх-чĕрлĕх те уйра сала- 
нать; кăткă мĕнле пуçтарăнать -  çакнашкал пирĕн те выльăхсем пĕр 
çĕре пуçтарăнччăр. Турă, пăхса-пуçтарса усра, пĕр вĕçĕ уйра, тепĕр вĕçĕ 
урам хушши пуçланнă çĕрте пултăр; çултан-çул, Турă, пирĕн кĕтÿве хушса 
пыр, тĕкĕнчен-çÿçĕнчен хунаттар, кашнă тĕкрен хушăнтар. Кăчăкăллă йы- 
вăç кашнă çул кăчăкă кăларать, пире те кашнă çул выльăх-чĕрлĕх хушса 
пар, Турă. Тĕслĕ-тĕслĕ курăк пулĕ, те юрать çима, те юрамасть; Турă, 
выльăх-чĕрлĕх валли лайăх курăк пар уйра. Турă, хута кĕр. Ш ывран, усал 
çилтен, çырма-çатраран, шурлăхран, Турă, хута кĕр...

Килĕрех, турăсем, Турă амăшсем, хура халăха, выльăха-чĕрлĕхе лайăх 
усрăр, -  теççĕ кĕлкĕлеме пĕлмен çынсем.

Кĕлĕ пĕтсен, асăннă çăкăрпа чăкăтне çисе ярсан вара кĕту уя тухать: хуллен, ери- 
пе кăларса яраççĕ. Кĕтÿ тухса кайсан яракансем кĕтÿ алăкĕ патнех, кĕтÿ алăкран тухса 
пĕтсен, пурте харăс кăшăл! çĕре выртаççĕ те çапла калаççĕ:

Эпир мĕнле выртатпăр, выльăхсем те çавнашкалах выртчăр, ан тарччăр.
Ăна тахçанах сăнанă çынсем: çапла тусан выльăхсам тармаççĕ тет. Вара киле сала- 

наççĕ, киле таврăнаççĕ.

1094
Выльăха-чĕрлĕхе, Турă, ырлăх-сывлăх пар, кĕркуннеччен çÿреме пар, 

çырлах, аминь.

1095

Хире тухнă йĕркепе усал çумăртан, çапас патаккунтан выльăхăм- 
чĕрлĕхĕме, Турă, усра. Чикес çĕççÿнтен упрăсăнччĕ, сыхлăсăнччĕ. Усал 
кăмăллă çынна, Турă, ямăсăнччĕ. Выльăхăм-чĕрлĕхĕме кĕтĕве тухнă йĕркепе 
ырлăх-сывлăх парăсăнччĕ.

Чир-чĕр е инкек-синкек ерсен калакан кĕлĕсем
1096

Выльăх хунама пăрахсан ăна ĕрчеме чăрмантарнă усал вăйсене юмăç илсе пырса 
хăваланă. Лашасем пĕрин хыççăн тепри вилсен пĕрне хапха умĕнче кÿлепипех чавса 
чикнĕ. Выльăхсене тĕтĕрнĕ, кĕлĕ каланă.

Сана, Карта пуç, çĕнĕ пăтă пĕçерсе пуççапатпăр, пирĕн выльăхсене 
те тÿрлет, хунаттар.

1097

Эй, пĕсмĕлле! Çырлаха парăр, Карта кбтнеççи, Карта тевлечĕ, Карта 
никĕсĕ, Карта сыхчи, Карта йыш! Çуллă юсман паратăп.

1098
Ш ыва мимĕр чÿклетĕп, виç тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхшĕн, çырлах! Шыв 

кутĕнче сăмах-юмах пулмари, эсĕ сыхласа, эсĕ упра, пĕлни пулĕ, пĕлмен- 
ни пулĕ, вырăнлă кĕллĕм вырăна лартăр, ху киреллине ху ил, айван 
кĕллĕме хапăл ту, чÿк, çырлах.



1099

Турă, мĕнпур çемьепе асăнатăп, мĕнпур яш ка-çăкăрпа, ырлăх-сывлăх 
парăсăнччĕ. М ĕнпур чунăма синкерĕнтен-сехметĕнтен, усалтан-тĕсел- 
тен сыхлăсăнччĕ. Ы рă Турă, ырă Пÿлĕхçĕ, ырлăх-сывлăх парăсăнччĕ. 
Ы рлăх-сывлăх ыйтатăп Санран ăшă кăмăлпа, тутлă чĕлхемпе. Картиш 
турри сыхлатăр. Тĕтĕм шăршипе Турă патне çитсе валемлĕ пултăр. Кар- 
та хаярĕ -  Турра. Ăшă кăмăлпа, тутлă чĕлхемпе асăнатăп. Выльăхăма- 
чĕрлĕхĕме ырлăхне-сывлăхне парăсăнччĕ. Çапас патакăнтан, чикес 
çĕççĕнтен, усал çăмăрăнтан, усал пăрăнтан, путас кĕперĕнтен упрă- 
сăнччĕ, сыхлăсăнччĕ. Вутра çунса тĕтĕм шăршипе Турра çитсе валемлĕ 
пултăр. Эпĕр ты тни-туни Турра валемлĕ пултăр. Пурсăра та сире Турă 
ырлăх-сывлăх патăр.

1100

Лаша турри, Ĕне турри, Сурăх турри,.. çырлахăрсам. Эпир сире пĕтĕм 
кăмăлтан пĕрер лашапа, вăкăрпа, такапа чÿк тăватпăр. Çаксемпе, туррă- 
мăрсем, çырлахăрсам. Пире выçлăхран, вут-кăвартан, вăрă-хурахран, ют 
халăх килсе пусмăрласран, ытти инкек-синкертен сыхласа тăрăрсам. Çак 
кÿрекен чÿкне çырлахăрсам.

Ĕне чирлесен чÿклени 

1101

Анне татах тепĕр кунне ирхине ирех хай Натаси карчăк патне кайрĕ. Натаси вара 
мĕн тумаллине каласа янă: «Кăна, сирĕн ĕнене, киремет тытнă, пĕр кăвакал памасăр 
çырлахас çук», -  тенĕ. Анне, апла каланăран ĕнтĕ: «Манăн ĕнем сывалать-ха», -  
тесе часрах пĕр кăвакала пусрĕ. Кĕлтăвать ĕнтĕ:

Чÿк, çырлах, ан пăрахах, тимĕрĕх киремечĕ, ак сана пĕр кăвакал пуçĕ 
паратăп, чÿк, çырлах, çак ĕнене вĕлерсе ан каях, сана, хамăр пуç пурăн- 
сан, çулталăкран тата чÿклĕп...

Выльăх мурĕнчен ирттернĕ чук

1102

Ирхине пĕтĕм халăх укăлча патне пухăннă. Çăмăл сухапуç тупса чи хитре хĕре 
кÿлнĕ. Хĕр çухипе çаннисене тĕрлĕ тĕслĕ пурçăнпа тĕрленĕ, шап-шурă йĕтĕн пирĕн- 
чен çĕленĕ кĕпепе тухья тăхăннă, çухапа тевет çакнă. Тухьяпа шÿлкемен таса кĕмĕлĕсем- 
пе вак шăрçисем хĕвел урипе ялтăртатнă. Сухапуç туртисем икĕ енĕпе, тыткисем пат- 
не, арçынсем тăнă. Шăхран кĕлтăвать:

Выльăхсене лайăх усра, ĕне çумне пăру хуш, лаша çумне тиха хуш, 
сурăх çумне путек хуш, карта тулли ĕне, сурăх пар, урай тулли путек 
пар, пĕр вĕçĕ картара пултăр, пĕр вĕçĕ шывра пултăр!

Ваттисем, пысăккисем, ача-пăчасем -  пурте шавламасăр тăнă. Çав тери хăрушă 
выльăх мурĕ çитет-çке! Мĕн тăвĕ хресчен выльăх-чĕрлĕхсĕр? Сухапуç туртнă хĕр ял 
йĕри-тавра çаврăнса тарăн йĕр хăварса пынă.

«Халĕ яла мур килсе кĕрес çук!» -  тесе йăпатнă хăйсене ял çыннисем.



Хĕрлĕ ĕне туррине кĕлтуни

1103

Çуратманнине çуратса пар, çуратнине ÿстерсе пар, çиес курăкăн ăш- 
лăхне, ĕçес шывăн тăррине пар. Тутхăш шывăнтан, тайлăк кĕперĕнтен, 
выçă упăнтан, выçă кашкăрăнтан, çĕлен-калтаран Эс сыхла, Эс упра, 
хĕрлĕ ĕне турри.

Ял çинчи йывăр чирĕнчен, сасартăк вилĕмĕнтен, курайман тăшман- 
тан, хаярлă куçăнтан эс сыхла, эс упра, хĕрлĕ ĕне турри. Пиçнĕ пăтти- 
не, пиçнĕ çăкрине асăнтăм, халь асăнап ал валлине. Малтанхине халь 
калатпăр, кайранхине малтан каларăм пуль, каçар, çырлах.

Хĕрлĕ ĕне турри, хĕрлĕ ĕнене сыхла. Çырлах, çырлах, çырлах.

1104

Кайăк-хуçаран выльăха-чĕрлĕхе упрама кĕлтăватпăр. Эй, Пихампар, 
выльăха-чĕрлĕхе кайăк-хуçаран сыхла, тĕрĕс-тĕкел усра.

Ĕне сутнă чухне калани

1105

М ана укçи пултăр, сана ĕни, телейлĕ пултăр, сывă пултăр! Сĕтне ну- 
май çирĕмĕр, кÿренсе ан кай, ме, çăкăр парам!

Выльăх мурне хăвалани: тимĕр карта, 
вут хапха, çĕр хăвăлĕ

Вылъăх-чĕрлĕх чирлемесĕр пулмастъ. Хаяр чир-чĕр пĕтĕм вылъăха ярса 
илет. Ун пек чухне ĕлĕк ял халăхĕ кĕтĕве çĕр хапхи витĕр кăларса муртан 
тасатнă.

Чир-чĕртен тасатнă хыççăн тин выльăх-чĕрлĕхе кĕтĕве кăларнă.

Тимĕр карта çавăрни

1106

Выльăх мурĕ е урăх тĕрлĕ усалсем яла килсе кĕресрен ĕлĕк тата ял тавра тимĕр 
карта çавăратчĕç. Тимĕр карта çавăрнă çĕре арçын пымастчĕ: ăна хĕр ачасем çавратчĕç. 
Тимĕр картине ял тавра суха пуçпе сухаласа çавратчĕç. Суха пуçне лаша кÿлместчĕç, 
лаша вырăнне ялта пĕр тирпейлĕрех пурăнакан тăлăх арăма кÿлетчĕç, ăна суха пуçне 
туртма хĕрсем пулăшатчĕç. Унта хĕрсем пурте шур кĕпепе, йÿле пилĕкĕн тухатчĕç, 
çÿçĕсене салатса яратчĕç, алла нухайкка е хулă илетчĕç, хăшĕ çатма аври е турчка 
тытатчĕç, пырсан-пырсан ушкăнĕпе «тимĕр карта çавăратпăр!» тесе кăшкăратчĕç. Суха 
йĕрри çине тимĕр татăксем пăраха-пăраха хăваратчĕç тата йĕп тăрăнтарса (чиксе) 
хăваратчĕç. Урамра е çул çинче арçынсене курсан хĕрсем тытăнатчĕç вĕсене нухайк- 
капа чĕвишлеттерме. Арçынсем тимĕр карта çаврăннă кун урама тухса çÿреме шикле- 
нетчĕç. Самар кĕпĕрнинче тимĕр карта çавăрнине «Хĕр аки» теççĕ.

Ĕлĕк чăвашсем этем мурĕ (холера, чума) килет тенине илтсен уй хапхи патĕнче 
вут хурса çунтарса ларатчĕç, вутне хапхаран тул енне икĕ айккине те хуратчĕç, унта 
уртмăш йывăçне (можжевельник) анчах хурса çунтаратчĕç: унăн тĕтĕмĕнчен мур хăраса 
тарать тесе ĕненетчĕç.



Мур хăвалани

1107

Мур, тетен*, эсĕ хамăр ял çынех пулĕ, тетен, вырăс пулсан та, тутар 
пулсан та, ирçе пулсан та, çармăс пулсан та, тетен, урăх япаларан пулнă 
пулсан та, ăçта сана ăсатса яратпăр, çавăнта кай; пире ан макăраштар, 
ан анраштар, ялти выльăхсем вырăнне сана чунтан-вартан савса, тул 
çăнăхĕнчен выльăх-чĕрлĕх чĕр(р)исем турăмăр. Сана виçĕ лашапа, кумепе 
хĕвел майлă ăсатса яратпăр. Эсĕ савăнса, хĕпĕртесе урăх çĕре кай, пирĕн 
пата урăх нихçан та ан кил.

Урăххисенчен кайса шыра ĕнтĕ, пирĕнтен çитĕ.
Эпир çак тĕрлĕ ăйăх татса саншăн тăрăшатпăр!

1108

Ĕне картине пĕчĕкçеççĕ кăкшăм çакса янă. Выльăх мурĕ вăхăтĕнче çав кăкшăма 
пĕр чĕлĕ çăкăрпа аранçĕ (кăштах) сĕт хунă. Çав çăкăрпа сĕте выльăх мурĕ çиет те вара 
выльăхсене вĕлермест тенĕ. Сĕтпе çăкăра кăкшăма çапла каласа янă:

Çак сĕтпе, çăкăрпа тутă пулăр, ĕçĕр те çийĕр, выльăхсене тĕрĕс-тĕкел 
усрăр.

1109

Çырлах, аминь. Турра така тăватпăр, хура халăхпалан йăлăнатпăр. Тепле 
инкекпе-синкерпе килчĕ пулсан та яла йывăрлăх ан яр, усал-тĕселе сир, 
çырлах, аминь.

-  Карчăк, мĕн хăвалан?
-  Усала-тĕселе сыхлатăп, ялти инкек-синкере хăвалатăп, кăларатăп.

1110

Мур пăрах пулса вĕçсе кайтăр, инкек ирĕн-каçăн сирĕлсе пирĕн 
пата ан килтĕр, тăш ман тăкăрлăкра хăрăк шалча çине тăрăнса тĕп 
пултăр.

Эй, Пÿлĕхçĕ, Пÿлĕхçĕ! Пирĕн выльăх-чĕрлĕхе сывă усра, мур-ин- 
кеке, тăш ман-кураймана пирĕн ялтан сирсе тăр.

Эй, Пÿлĕхçĕ! Эпир Сана асăнса икĕ хуран çимĕçпе, пĕр хуран çуллă 
пăтă пĕçерсе, пĕр хуран шурă çăмарта пĕçерсе витĕнсе асăнатпăр, чÿк, 
çырлах. Пирĕн выльăх-чĕрлĕхе çăмарта пек тутăлăх пар, пăтă çинчи 
кĕрпе пек сарăлма пар, хунав пек хунама пар. Мура мур пĕтертĕр, 
тăш мана тăш ман пĕтертĕр. Эй, Пÿлĕхçĕ! Ырă Пÿлĕхçĕ! Сана хĕрĕх те 
пĕр хĕр витĕнсе пуççапма пуçтарăннă, вĕсен кĕллине те пулин илтсе 
пирĕн парнене ахаль ан ту, аминь.

Çăмарта валеçнĕ чухне каланă.
Выльăх-чĕрлĕх çăмарта пек тутă пултăр. Выльăх-чĕрлĕх çак çăмарта пек 

тутă пултăр.
Картана юпа тăррине çăмарта пытарса хунă чухне каланă.

* Тен.



Кĕтĕве çĕр витĕр кăларни 

1111

Çывăхри ялсенче выльăх мурпа виле пуçласан ялти çынсем ăна сирсе ярасшăн 
акă çапла тăватчĕç: икĕ тарăн лупашка хушшине тăпра чавса выльăх кĕмелĕх шăтăк 
тăватчĕç, ялти мĕнпур выльăха кĕтÿпе çав шăтăк витĕр хăваласа кăларатчĕç. Шăтăкăн 
пĕр енне икĕ айккине те вут хуратчĕç: сылтăма та, сулахая та. Выльăхсем вара çав 
çунакан икĕ вут хушшипе утса пырса шăтăк витĕр тухатчĕç. Тепĕр енче шăтăкран 
тухакан выльăхсене тикĕтпе сапса тăратчĕç.

Çĕр витĕр тухни 

1112

Вонпÿсем ял тăрăх каласа тухнă хыççăн пурте мунчана кайса çăвăннă. Мунча хыç- 
çăн ватти-вĕтти таса шурă тум тăхăннă та лашисене çавăтса ял патĕнчи хăвăл патне 
утнă. Ут кĕтĕвĕсене те çав вăхăтрах хăваласа пынă. Унтан мăчавара чĕнсе илеççĕ, вăл 
икĕ катка шывпа икĕ милĕк хатĕрлеме хушать; хăй юпа патне пырать, ăна вĕренпе 
явкалать те сĕре-сĕре вут кăларать. Ю паран вут тухсанах ăвă чĕртеççĕ, ăна улăм ăшне 
пăрахса вутлантараççĕ. Ун хыççăн пĕлÿçĕ каткасем патне пырса пăшăлтатса калать:

Эпир виличчен пире сывлăхлă пурăнмалла пултăр, яла та, çынсене 
те, выльăхсене те чир ан кĕтĕр; самана йывăр ан пултăр, çырлах.

Касу чирĕ килсеи выльăх-чĕрлĕхе, халăха вут хапха 
витĕр кăларнă чухне калакан сăмах

1113

Касу килет кастарса, 
Тавра яла тустарса.
Пул, касу, кăвар тĕлне, 
Çил, вĕçтер касу кĕлне. 
Вут-ама, пире сыхла, 
Вут-ама, пире упра. 
Упра выльăх-чĕрлĕхе, 
Сыхла кайăк-кĕшĕке. 
Эпир сана, усал касу, 
Ĕнтетпĕрех чĕр вутпа. 
Эпир сана, хаяр касу, 
Кăклатпăрах çĕн хăртпа. 
Вутпа çунса кай,
Çилпе вĕçсе кай.

Вут-ама, пире сыхла, 
Вут-ама, пире упра. 
Упра выльăх-чĕрлĕхе, 
Сыхла кайăк-кĕшĕке, 
Касу чирĕ касăлтăр, 
Алли-ури татăлтăр. 
Тĕплентĕр вутпа, 
Кăклантăр хăртпа. 
Вут-ама, пире сыхла, 
Вут-ама, пире упра. 
Упра выльăх-чĕрлĕхе, 
Сыхла кайăк-кĕшĕке. 
Пул, касу, кăвар тĕлне, 
Çил, вĕçтер касу кĕлне.

1114

...Усалтан сыхла, Турă. Выльăх-чĕрлĕх сывлăхлă пултăр. Çинĕ çимĕçĕ 
ушлăхлă пултăр. Выльăх-чĕрлĕх пулĕхлĕ пултăр, пĕртен пине çиттĕр. Турă 
аллине патăмăр ĕнтĕ.

Çак çĕр витĕр тухнă выльăх кĕркунне алла сывă кĕтĕр. Усала, курайман 
тăшмана ирĕк ан яр, Турă. Çемьене, Турă, сывлăх пар. Усала ирĕк ан яр.



Çак çуралнă чунсем савăнса ÿсчĕр. Патшашăн та ÿсчĕр, çурт тытма та 
ÿсчĕр. Сывлăхпалан ĕмĕрĕ вăрăм пултăр, лайăх ирттермелле пултăр.

Турă, çырлах, пĕлни те пур, пĕлменни те пур.

1115

Çĕнĕ вут çинче пĕчĕк хуранпа пăтă тата çатма çинче пилĕк-ултă юсман пĕçернĕ. 
Пăттине Киремет амăшне, юсманне унăн ачисене чÿклесе панă. Çак вăхăтра юмçă- 
хĕрарăм кĕлĕ каланă:

Выльăх çĕнĕ курăк çине пусать: айăп-чĕрĕп ан тăвăр, синкер айăпне 
каçарăр.

1116

Эй, пире хăв ытамунта упракан Çутă тĕнче! Пире ăшăтса тăракан 
Çутă хĕвел! Ан пăрахăр пире, нушаллă та чухăн çынсене! Сывлăш çавăр- 
ма парăр, Çĕр Хапхи витĕр тухма ан чарăр.

Эй, Çĕр-аннемĕр! Çĕр ашшĕ! Эпир, Çĕр кăвапинчен тухнă халăх, сире 
тархаслатпăр: Сирĕн Хапха витĕр тĕрĕс-тĕкел тухма пире ан чăрмантарăр!

Эпир сире кÿрентернĕ пулсан, вĕсене йăлтах манăçа хăварăр. Уй-хир- 
сене вăй-хăват парăр, пирĕн тырра-пулла тулăх ÿсме пулăшăр!

1117

Чÿк, çырлах, ан пăрахах! Тимĕрĕх киремечĕ, ак сана пĕр кăвакал пуçĕ 
паратăп, чÿк, çырлах, çак ĕнене вĕлерсе ан каях!

Çăм каснă чухнехи кĕлĕсем
Сурăхсене какайĕшĕн те, çăмшăн та усраççĕ. Ç ă м -  паха тавар.
Сурăх çăмне çулталăкра икĕ хут касаççĕ. Çуркунне илнĕ çăм хăйне майлă 

паха. Кĕркунне илнĕ çăм тата пахарах. Сухăрлă пулатъ вăл, унпа эмел вы- 
рăнне усă кураççĕ.

Çăм чăлха, çăм тумтир сивĕрен сыхлатъ, тарлаттармастъ, чир-чĕртен 
сиплет.

1118

Сан çăмна хăйĕн сиплĕ шывĕпе кăвак Тĕнкĕр çуса тасатрĕ, сан çăмна 
ылтăн турипе ăшă хĕвел тураса якатрĕ, çĕр-анне сана хăйĕн техĕмлĕ ку- 
рăкне çитерсе çитĕнтерчĕ, хăйĕн шывне ĕçтерсе тĕреклетрĕ. П аян эпир 
вичкĕн хурçă хайчăпа сан кăш мамăкĕ пек çемçе çăмна илетпĕр, паян 
эпир сан кăлкан пек тăпăлкка çăмна илетпĕр, майла-майла шур пир çине 
хуратпăр. Пире валли сана чипер упранăшăн -  аша Пихампар умĕнче 
пуçăмăрсене таятпăр. Хамăрăн турăсене асăнса, çăмна илме вырттарнă 
кĕрĕ чун, ĕçе тытăнатпăр. Хамăрăн ырăсене асăнса, çăмна илме вырт- 
тарнă, сывлăхлă чун, ĕçе пуçăнатпăр. Çăму сан тÿсевлĕ пултăр, çăму сан 
ăшă пултăр, пирĕн çире питĕ çÿретĕр, пирĕн ура-алла ырлăхне кÿтĕр. 
Хамăрăн кăвак Тĕнкĕрпе сарă хĕвел умĕнче, Пÿлĕхпе аша Пихампар умĕн- 
че тайлатпăр, парнемĕрсемне хуратпăр. Ырă кăмăлпа хатĕрленнĕ ĕçе ты- 
тăнатпăр, çырлахăр! Ырă кăмăлпа кĕтнĕ ĕçе пуçăнатпăр, çырлахăр!



1119
Сурăх çăмне илсен урине çыхнă кантрипе çăт-çат çапса калаççĕ:
Путенерен çуне ил, тăманаран тбкне тат, мăнтăр пул, маттур пул!

1120

Кашни çулах ят укçи пар, путене пек пуян пул, тăмана пек тĕклĕ 
пул, хур кайăк пек ÿрĕк пул, хура тункатаран хăра.

Выльăх пуснă чухне калакан кĕлĕсем
1121

Чăвашсем çу каçиччен Турра асăнса темиçе тĕслĕ чÿк тăваççĕ: тырă-пулăпа, хур- 
кăвакалпа, пăтă-юсманпа, выльăх-чĕрлĕхпе (лашапа, вăкăрпа, такапа).

Çуркунне пăрланă путексем ÿссе çитсе аш тути кĕрсессĕн çĕнĕ ашпа чÿк тăвас 
теççĕ. Унсăрăн аш-пăш перекетсĕр, тутăсăр, техĕмсĕр пулать теççĕ. Çав кун пĕр таки- 
не тытса юлаççĕ. Хĕрарăмсем кил карти варрине сĕтел кăларса лартаççĕ. Унта пĕр 
витре шыв, курка, чашăкпа кĕрпе, тăвар, çĕçĕ, пĕр пуçламан çăкăр хураççĕ. Пурне те 
хатĕрлесе çитерсен кĕлтăваканни такине пăявпа е пушăтпа мăйĕнчен кăкарса сĕтел 
умне илсе пырать те мал еннелле пăхса тăрать, çапла сăмахсем каласа кĕлтăвать:

Çырлаха пар, ырă Туррăм, така чÿкĕпе Сана асăнатпăр-витĕнетпĕр, 
чÿк, çырлаха пар, аминь. Çуратнă чунăмпа, ачам-пăчампа, илнĕ кинĕм- 
хĕрĕмпе, çичĕ тĕслĕ выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, çичĕ тĕслĕ тыррăм-пуллăмпа, 
Ырă Туррăм, Сана асăнатпăр-витĕнетпĕр, чÿк, çырлаха пар, аминь. Эй, 
Ырă Туррăм, Сана асăнатпăр-витĕнетпĕр, савса панине савса ил, пĕртен 
пине çитер. Эпир кĕнекеллĕ халăх мар, виç сăмахпа та пулин пире айван 
ывăла-хĕре хапăл ту, Ырă Туррăм, чÿк, çырлаха пар, аминь. Пĕлни пур- 
тăр, пĕлменни пур-тăр, пурте çырлахăр.

Уксе пуççапать те такине куркапа шыв ярса силлентерет. Таки силленсен така 
пусакан вырăна кайса пусаççĕ. Кирлĕ-кирлĕ ашсене: ÿпкине, пĕверне чĕрине пуç- 
урине, кăштах тачка какайне -  пĕçереççĕ. Пиçсессĕн какайне малтанхи пекех кĕлтăваççĕ. 
Чÿк яшкине пурне те астивтереççĕ, килен-каяна та çитереççĕ. Тата чÿк тунă кун пĕр- 
пĕр çын япала илме пырсан унран хăйĕнчен мĕн те пулин илсе юлаççĕ. Унсăрăн 
япалапа ăраскал-тивлет каять теççĕ.

1122

Пĕсмелле, аминь! Атте-анне йăлипе, пире ан пултăр çылăхĕ, çĕççе 
пултăр çылăхĕ.

1123

Пусрăмăр ĕнтĕ. Ан çилленĕр. Пусасси пиртен тухман, авалтанпа киле- 
кен йăла.

Выльăх-чĕрлĕх çуратакан Турра

1124

Эй, выльăх-чĕрлĕх çуратакан Турă, сана малтанхи такана пусса асă- 
натпăр. Выльăх-чĕрлĕхе тÿлеттер, хунаттар, пĕрререн пине çитер, пĕр вĕçĕ



картара, пĕр вĕçĕ шывра пултăр, виçĕ тĕслĕ выльăха виçĕ карта тытма 
пар, сана пĕрре пуснăран мана унăн вырăнне пин пуç пар.

Чÿклеме хатĕрленĕ вăкăр умĕнче калакан кĕлĕ

1125

Турăсемпе ырăсем валли ÿстернĕ вăкăр! Аслă чÿк валли çитĕнтернĕ 
вăкăр! Эсĕ -  таса чун, ÿт-пĕвÿ те сан тап-таса, эсĕ — сăваплă чун, ÿт- 
пĕвÿ те сан çап-çутă. Сан çинче пылчăк çук, çан çинче хура çук. Сан пуçу 
çине куркапа шыв сапатпăр, сан çурăму çине куркапа шыв тăкатпăр, 
сан пилĕкÿ çине куркапа шыв яратпăр. Сан тăрăх тăрă шыв юхать, сан 
тăрăх чÿк çăлĕн шывĕ юхать.

Эсĕ -  таса чун, ÿт-пĕвÿ те сан тап-таса, эсĕ -  сăваплă чун, ÿт-пĕвÿ те 
сан çап-çутă. Пирĕн чÿк çĕççи -  вичкĕн пăлатран, унăн чаплă йĕнни -  
хĕрлĕ туйăран. Чÿк картине ятарласа вырттарнă вăкăр! Таса çĕр çине тир- 
пейлĕн вырттарнă вăкăр! Пирĕн турăсем валли хисеплĕ парне пул, çырлах!

Пирĕн ырăсем валли сăваплă парне пул, çырлах!
Тухăçалла пăхса каçах, çырлах!
Пирĕн аслă чÿкĕн таса чунĕ пул, çырлах!

Çĕçĕ хывнă чухне

1126

Турра така силлентеретпĕр, çырлах килĕшпе. Тÿшлĕ пултăр, кайрине 
тÿлетĕр.

Така пуснă чухне чÿклени

1127

Çамрăк такасене Питравра пусма тытăннă. Пирвай пăруланă такана е путеке мал- 
тан пуснă. Вăл така ашне Турра чÿкленĕ. Такана илсе пырсан така силленичченех 
куркапа пуçран пуçласа хÿри патне çитиччен шыв янă. Пусаканни хăй: «Çырлах, çыр- 
лах» -  тесе тăнă. Така силленсен, ăна çыхса пăрахнă, унтан çапла каласа кĕлтунă:

Çырлах. Пĕтĕм кăмăлăмпа, пĕр ÿкĕнмесĕр Сана картари самăй савнă 
выльăхăма парнене кÿретĕп!

Унтан вара такана пуснă. Ю нне пăри кĕрпи çине илнĕ, ăна ашпа пĕрле пĕçерсе 
çинĕ. Хăшĕ юнне илмен. Унтан кăкăрĕ çинчен пуçласа хырăмĕ çинченех тирне çĕçĕпе 
йĕр туса касса тухнă. Кăкăрĕ çинчи ашне шалалла касса: «Тăвар пек техĕмлĕ пултăр», -  
тесе тăвар хунă. Аша тирпейлесе тасатса пĕçернĕ те çийиччен чÿкленĕ. Çав кунах тата 
ашпа пĕрле чÿклеме пашалу тунă. Чÿклес вăхăт çитсен, пĕçернĕ аша патьенпе сĕтел 
çине пырса лартнă. Патьен çине пĕр пашалу хунă. Унтан чÿклекен ашран, пашалуран 
алă валли вакланă. Вара килти кашни çынна пĕрер татăк пашалу, пĕр татăк аш, пĕр 
татăк чĕре тыттарнă. Унтан чÿклекен патьен çинчи ашпа пашалăва илнĕ те алăк патне 
пырса тулалла пăхса çапла каласа чÿкленĕ:

Сана, Турă, паçăр чĕрĕлле парнене така (е путек) кÿрсеттĕм, халĕ 
Сана пиçнĕ ашпа, алă валлипе, пĕтĕм çемьепе чÿклетпĕр. Çырлах!

Чÿклесе пĕтерсен сĕтел хушшине ларичченех алă валлисене çисе янă. Унтан пурте 
сĕтел хушшине çиме ларнă.



Çук чухне кĕттертĕмĕр, пур чухне паратпăр, хапăл тăвăсăнччĕ, ырă 
Турă. Авалхи йăлапа, картари тĕспеле, алă çаврăнăçĕпеле, çул çавринки- 
пеле Турра парне паратпăр. Курас инкек-синкекрен, сехметрен, вут-кăвар- 
тан упрăсăнччĕ, ырă Турă. Сана йăлăнатăп, пуççапатăп.

Турă, манăн чунлă парнене хапăл ту. Асăнатăп пĕтĕм ачам-пăчампала, 
çуртăм-йĕрĕмпеле. Ырлăхлă-сывлăхлă усра. Çырлах, аминь.

Така пусса пĕçерсен каланă.

1129

Эй, пĕсмĕлле, Турăçăм, Пÿлĕхçĕм! Эпир Сана чĕрĕ такапа выльăх- 
чĕрлĕхсене чипер ÿстернĕ пирки савăнса, Сана тав туса, пуççапса кĕлтăватпăр. 
Эсĕ пире тата çапла ху ÿстернĕ выльăхупа кĕлтума хуш. Çырлах, аминь!

1130

Турра чун патăмăр мĕнпур хурăнташ-ăрумпа, çак çуртран саланнă 
тăвансемпе. Турра асăнса тына пăру пусрăмăр, çырлахтăр Турă!

Пурте тăрар, тăвансем, ура çине. Сана чунпа асăнатăп, аслă Пихам- 
пар! Çырлах. Эпир харкам хăйне уйăрăлатпăр ĕнтĕ, пĕрле тăваймастпăр 
ĕнтĕ, çырлахтар, Турă.

Пирĕн чÿксем, хамăр чÿк хамăр патра пултăр ĕнтĕ.

Хурт-хăмăр чÿкĕ
Хурт чÿкне тĕрлĕ çĕрте тĕрлĕрен тунă. Куславкка тăрăхĕнчи Маслă ялĕн- 

че ăна сăра чÿкĕ вĕçленсен çав каçах ирттернĕ.
Шăхран (Канаш) таврашĕнче ăна кĕркунне юлашкинчен кăна туса ирт- 

тернĕ. Тĕрлĕ çимĕç пĕçерсе хурт-хăмăра тытса тăракан, вĕсене ĕрчеме пу- 
лăшакан Турра тата ытти ырăсене тав туса, асăнса ăна утарта ирт- 
тернĕ. Ытти чÿксенчи пекех, çемьери чи ватти хĕвел тухăç еннелле пăхса 
кĕлĕ каланă. Унтан ытти ырăсене: çĕрти валъпе çÿлтине, Хĕвел ашшĕпе 
амăшне, Мăн Турăпа унăн ашшĕ-амăшне тав тунă, хуртсене малалла та 
тĕрĕс-тĕкел упрамашкăн, йышне хушса пымашкăн ыйтнă. Кĕлĕ хыççăн пур- 
те пĕрле ларса çинĕ. Малтан ачисене тутантарнă, унтан çитĕннисем ас- 
тивнĕ. Кайран сим пылпа, ытти çимĕçсемпе хăналаннă.

В.К.Магницкий çырса хăварнă тăрăх, хурт чÿкне сăра чÿкĕ хыççăн тунă. 
Кил хуçи хăйĕн сăмахĕнче хурт-хăмăр ĕрчетме пулăшакан тăхăр Турра тата 
вĕçен кайăксене (чĕкеçе, тăхрана, вĕлтрен кайăка, сар кайăка, шăпчăка, 
пăрчăкана, вĕршĕне) асăннă.

Хурт-хăмăр ĕçĕнче пулăшакан турăсене пылпа, пыл сăрапа, юсманпа, пăтăпа 
чÿкленĕ, аслă турăсене киремете кайса парне панă.

1131

Кĕркунне хурт пылне илсен, çав пыла йÿçĕтсе çавă утарта хăйсен çемйипе, тăванĕ- 
семпе хурт чÿкĕ тунă. Пĕр ват çын ак çапла каласа кĕлтунă:

Эсĕ, çÿлти Турă, мухтав сана; санăн ырă, çылăхсăр кайăкунне пылне 
илтĕмбр. Эй, Турă, вĕсене тата сывлăхне-канлĕхне пар; Турă, çырлах,
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Турă, пулăшах; вĕсен пылне эпир илетпĕр; Турă вĕсене тата чечексем 
çине пыл патăр, кăçалхине илтĕмĕр, килес çул тата илме пар, Турă. Çак 
хуртсен пылĕпе сим турăмăр, ача-пăчампа, тăванăмсемпе ĕçмешкĕн- 
çимешкĕн, Турă, пулăшсам; ĕçмелĕх-çимелĕх пар, Турă, çырлах, Турă, 
ан пăрах; илмелĕх те, памалăх та пар, Турă; панă çĕртен ан палăртăр, 
илнĕ çĕртен ан иксĕлтĕр, кивĕ çине çĕнĕ хума пар, Турă, çырлах, Турă, 
ан рăрах, ĕçетпĕр, çиетпĕр эпир; ĕçсе çинĕ вырăнне вĕсене Турă пулăштăр; 
пĕр пуçран вунă пуçа çитер; вунă пуçран çĕр пуçа çитер; çĕртен пине 
çитер. Турă, çырлах, Турă, ан пăрах.

1132

Çĕрти валь, çÿлти валь, сире çакă таса кайăксен пылĕпе асăнатпăр. 
Пур ачам-пăчампа асăнатăп, тата малалла тĕрĕс усрăр çакă кайăксене, 
катăк-кĕсĕк ан тăвăр мĕн те пулсан. Хĕвел ашшĕ, Хĕвел амăшĕ, Мăн 
Турă, Мăн Турă Амăшĕ, Мăн Турă Ашшĕ, эсир те кĕлĕре пулăр, мĕн те 
пулсан, Турă, çырлах, Турă, ан пăрах.

Çапла кĕлтуса пĕтерсен вара ĕçсе-çиме тапратаççĕ.
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Хуçи ĕçкипе сипетлентĕр, тутлă-пылак пылĕпе тутă пултăр, йÿç пылĕпе 
савăнтăр.

Пĕтĕм ял-йышĕ, кÿршĕ-арши, тăван-хăни пинĕ-пинĕпех тутă пултăр. 
Хурт-хăмăрсем йышланччăр: пĕр вĕçĕпе чечек çинче ларччăр, тепĕр вĕçĕпе 
вĕлле çинче пулччăр. Çул çÿрекене чĕнсе кÿртсе тăрантса кăларма Турри 
хуштăр. Ы рăсенчен те савăнăç пултăр. Тунă кĕллĕмĕрсем вырнаçуллă 
пулччăр. Çырлахăр пире. Аминь.

1134

Ултă ураллă хуртшăн пыл сăра турăм, хăна-вĕрле пуçтартăм, кÿршĕсене 
пуçтартăм, ял-йыш а пуçтартăм, тутлă пыл сăра пичкине пуçларăм, асă- 
натпăр турăсене.

Çак хуçана ĕçмешкĕн-çимешкĕн тутлă пыла, йÿçнĕ сăрине перекет 
пар! Ялăм-йышăмпа, кÿршĕмпе, хăна-вĕрлесемпе пĕр пуçран пин пуçа 
çитмелĕхне пар!

Пĕр вĕçĕ чечекре, пĕр вĕçĕ мартара-вĕллере пултăр! Выçса килекене 
тăрантса ямалăх пултăр! Перекетне парăр! Çырлаха парăр! Аминь.
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Пылак-шерпет ача-пăча савăнăçĕ пултăр. Хурчĕ сăхни вăя кайтăр, пыл- 
не сыпни сыппа кайтăр. Кил-йышăм вĕлле пек ĕçлетĕр, ачам-пăчам хурт- 
хăмăр пек сĕрлетĕр, вылятăр та култăр, утар вăйне куртăр.

Управлăх парăр, аслă турăсемпе ырă сыхчăсем. Çырлахăр. Тавах.

1136

Эй, Иисус Христос Турă, çак хуртсем -  сан ачусем, эпир те сан 
ачусемех. Çавăнпа пире пĕрле пурăнма пар.



ĔÇ ĂСТИСЕН КĔЛЛИСЕМ
Ака-сухапа выльăх-чĕрлĕх ĕçĕсемсĕр пуçне ытти тем тĕрлĕ ĕç те нумай. 

Çав ĕçсен ăстисем те темĕн чухлех. Вĕсен пурин те хăйсен ĕç йĕркисем, 
йăлисем, сăмахлăхĕ авалтан упранса пынă: ямшăк, сунарçă, пулăçă, пуртăçă, 
пир-авăрçă, тĕрĕ-эрешçĕ, чăптаçă, чÿлмекçĕ, тир-сăранçă, тимĕрçĕ, хуралçă тата 
ытти ăста çынсем калакан ăрăмлă сăмахлăх тĕслĕхĕсем чăваш хушшинче 
сахал мар. Вĕсем майĕпен пĕтсе пыраççĕ. Çапах та çурт-йĕр çавăрнипе, апат- 
çимĕç хатĕрлессипе, пир-авăрпа тумтир çĕлессипе, пÿртри, лаçри е мунчари 
кулленхи йăлапа çыхăннă кĕлĕсене халĕ те калаççĕ.

Çурт-йĕр ĕçĕн кĕллисем

Пÿрт-çурт лартасси, юсасси, тирпейлесси -  чăваш çыннин шутсăр яваплă 
ĕçĕ. Апат çимесĕр, çывăрмасăр пурăнма та килĕшет вăл, анчах кил-йыш вал- 
ли лайăхрах йăва çавăрас тесе тăрăшатъ. Çавăнпах кил-çурт ĕçĕн йăлисем, 
кĕллисем йышлă.

Пÿрт валли вăрман каснă— кăвайт чĕртнĕ,вырăн суйланă -  йăла тунă, 
никĕс янă -  пăтă лартнă, мачча кашти хунă е çурт тăррине «лаша» лартнă -  
кĕлĕ каланă. Çав йăласенчен пы сăкраххи- никĕс пăтти.

Никĕс пăттипе чÿклени

1137

Никĕс пăттипе пирĕн чăваш çынни çуллен чÿклемест, ăна кам та кам вĕр çĕнĕ 
пÿрт лартсан тин чÿклет. Никĕс чÿкĕ хăйне пĕр тĕрлĕ чÿк, ăна чÿкленĕ чухне ытги 
чÿксене чÿкленĕ пек тула тухса чÿклемеççĕ: хĕрт-сурт пăттине чÿкленĕ пек, ялан пÿртре 
анчах. Пирĕн ялта никĕс пăтгине акă епле чÿклеççĕ: вĕр çĕнĕ пÿрт лартакан пÿрт 
пурине улăхтарса маччипе урайне сарсан пăтăпа пашалу пĕçерттереççĕ. Чÿк тумалла 
пулсан кил хуçи çав вĕр çĕнĕ пÿртĕн урай хăмисене пĕр виççĕшне илсе пĕр еннерех 
хурса, хăй çав хуранлă пăттипе пашалуллă тиркине икĕ аллине илсе тĕп сакайне анса, 
пăртакçă вут хурса (чĕртсе) ак çапла Турра асăна пуçлать:

Эй, Туррăм! Çак лартнă пÿртĕме пур усалсенчен усраса лартнă вырă- 
нĕнче çĕрме хуш!

Чÿк тусан çав чÿк пăттине пур ĕçлекен çынсене те çитереççĕ.
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Пÿрт лартнă чух мал енчи сулахай е сылтăм кĕтесне укçапа çăм чÿркесе хураççĕ 
Турă кĕтессине. Ăна никĕс укçи теççĕ.

Тăррине витсен никĕс пăтти пĕçерсе çиеççĕ. Н икĕс пăттине çапла каласа çиеççĕ:

Никĕс вырăнта çĕрмелле пултăр. Килекене ĕçтерсе-çитерсе, ăшăтса 
ямалла пултăр.

1139

Çырлах, аминь, Турă, никĕс пăтти чÿклетĕп. Çырлах, çырлах, çырлах.
Çырлах, аминь, Турă, никĕс питĕ пултăр, пÿрт пурăнтăр ватăличчен.
Ачам-пăчампа ырлăхлă-сывлăхлă пурăпма пар. Çырлах, çырлах, çырлах.



1140

Çак пÿрт омĕ полтăр, хоçи çакăнта совă порăнтăр, ача-пăчаллă полтăр, 
çокăрлă-товарлă полтăр, çырлах.

1141
Е, пĕсмелле. Пĕр çĕр йыш, ан пăрах, Аша, каçар! Çак хуçана çурт 

лартма ирĕк пар! Ĕçме-çиме перекет пар выльăхăмпала, ывăлăм-хĕрĕмпе. 
Çырлах, чÿк! Аминь.

1142

Лартнă çуртшăн, ача-пăчашăн, çăкăр-тăваршăн, выльăх-чĕрлĕхшĕн 
кĕлтăватпăр. Лартнă çурт вырăнта çĕртĕр, çĕрни вырăнне çĕнĕ тума пар, 
киввине пăсса юсама ту. Турă, усалтан çăл, хаяртан-хăтартан, усалтан- 
тĕселтен, вутран-кăвартан, аçаран-çиçĕмрен, Турă, хăтарса тăр.

1143

Никĕс çйне икĕ йÿн пĕрене хурсан сĕтел ларас вырăна (кăмакана хирĕçле кĕтесе) 
пăхăр укçана хакĕ енĕпе хураççĕ те кĕлĕ калаççĕ:

Ырă никĕсĕм, вырăнлă пултăр, вутран-кăвартан ырлăх-сывлăхлă пултăр. 
Çемье ĕрчемелле пултăр. Картиш тулли выльăх-чĕрлĕх пултăр. Ырлăхпа- 
сывлăхпа пурăнмалла пултăр. Турă мала ятăр. Ĕмĕрлĕ пултăр. Никĕс çакăнтах 
çĕртĕр. Вут амаран сыхлатăр.

Çĕнĕ çурт никĕсне чÿклеме тăвансене каçранах чĕнсе хăвараççĕ. Ирхине пурте харăс 
пухăнаççĕ те çурта мăк çине туртса лартаççĕ, мачча каштине хураççĕ. Çакăн хыççăн 
тĕпсакай вырăнĕнче вут чĕртеççĕ те çурт никĕсĕн пăттине пĕçереççĕ. Вара никĕс пăттине 
çиме чĕнеççĕ. Çавăн чухне çăкăр чĕркесе мачча каштинчен мунчалапа çыхса çакаççĕ. 
Унтан мачча каштине çапса курăса татса яраççĕ, çăкăрĕ мĕнле майлă ÿкнине пăхаççĕ. 
Тĕпĕпе çÿлелле ÿксен пăшăрханаççĕ:

Вилетĕп эппин, ку çурт малалла каймĕ-тĕр: е ачам-пăчам ĕрчемĕ-ши, 
е выльăх-чĕрлĕхĕм ĕрчемĕ-ши, элле хам вилетĕп-ши?

Пичĕпе çÿлелле пулсан савăнса калаççĕ:

Пиччен (пиччĕн) иккен (савăнать). Ну, Турă пăрахмĕ-ха, çăкăр пиччĕн 
ÿкрĕ. Ачам-пăчамра, мош, раскал пулĕ, выльăх-чĕрлĕхре, мош, раскал пулĕ.

Çакăн хыççăн пăтăпа чÿклеççĕ. Мăчавăр кĕлĕ калать:

Çырлахтăр ырă никĕс пăтти. Ачам-пăчама раскалне патăр. Выльăхăм- 
чĕрлĕхĕм ĕрчемелле пултăр. Усал-тĕселĕнчен сыхлатăр.

Ывăлĕ çĕнĕ çурта куçнă чухне амăшĕ пăтă, апат-çимĕç пĕçерет те икĕ чашăка пăтă 
ярать:

Ырă Турă, сыхла ачамсене, ачамсем уйрăлса каяççĕ ĕнтĕ, ырлăх-сывлăх 
пар вĕсене.

Ку йăлтах кивĕ çуртра пулса иртет. Унтах Пÿлĕхçе хисеплесе кĕлĕ калаççĕ:

Ырă Пÿлĕхçĕ çырлахтăр, ачам-пăчама ырлăх-сывлăх патăр. Ырă чÿк 
ырă вырăнлă пултăр. Хăй чунĕ хăй патĕнче пултăр.

Ачамсем, ку чашăкпа пăтта хăвăрпа илĕр. Çĕнĕ пÿртре сĕтел çине лартăр 
та пĕрле апатланăр.



Пехил эппин сире, пур пулăр. Тур патăр. Эсир те пирĕн пекех ачаллă- 
пăчаллă, çуртлă-йĕрлĕ пулăр.

Турă Хĕрт-сурта çуртра пурăнма патăр. Тĕп килтен кирпĕç катăк çине 
пÿрт кăмаки çумне хушса хума патăр.

1144

Çурт лартиччен малтан çурт вырăнĕ пăхас пулать.
1. Кăткă йăва тăвас вырăна пÿрт лартни аван. Хур ларнă вырăна пÿрт лартсан 

йыш пухăнать.
2. Пÿрт лартас вырăна выртса çывăраççĕ, çав каç курнă тĕлĕке çурт лартассипе 

çыхăнтарса чухлаççĕ.
3. Çурт тума тытăннă чухне калаççĕ:

Ку вырăнта ырă пурăнмалла пултăр, инкек-синкек ан пултăр.
4. Никĕс çине çăмпа чĕркесе укçа хураççĕ. Çапла тусан çăкăр-тăвартан, укçа-тенкĕрен 

татăк пулмасть теççĕ.
5. Мачча кашти хунă чухне калаççĕ:

Вут-кăвар ан тивтĕр, çĕриччен лармалла пултăр.
Мачча каштине ш аккаса хурсан пÿрт сĕрĕмлĕ пулать, пуçа шаккать.
Мачча каштине лăп анчах хураççĕ, шаккаса тумаççĕ.
6. Пÿрт хăпартсан çĕнĕ пÿрт ĕçки тăваççĕ. Çĕнĕ пÿрт ĕçки тунă чухне пиллеççĕ:

Ачапчаллă, çемьеллĕ пулăр, ырлăхлă-сывлăхлă пулăр.
7. Çĕнĕ пÿрт парнисем параççĕ. Парне панă чухне сунаççĕ:
Пÿртре тулли пурнăç пултăр, шăнса килекене ăшăтса ярăр, выçса ки- 

лекене тăрантарса ярăр.
Çакăн пек апат-çимĕç сĕтел çинчен ан татăлтăр.
Сĕтел çине апат, сăра витрине лартаççĕ.

Уйрăлса тухнă çĕнĕ çуртри кĕлĕ

1145

[...] Пĕр пÿрт, тепĕр кĕлет, тепĕр вите лартса парать ашшĕ, вара тин уйăрать. 
Хăйне тивĕçлĕ тыррине парать, хăйне тивĕçлĕ выльăхне парать, вара хай çĕнĕ çурта 
уйрăлса тухать. Пĕр пуçламан çăкăр тытаççĕ, ун çине пуçламан чăкăт хураççĕ, вара 
ăна ашшĕ çĕклесе пырать, тепри йĕрĕх çĕклесе пырать. Вара çĕнĕ пÿрте çитеççĕ те 
йĕрĕхе кĕтесе лартаççĕ, çăкăрпа чăкăтне сĕтел çине хураççĕ. Вара Турра хирĕç тăрса 
сăхха переççĕ. Çапла каласа кĕлтăвать ватги:

Эй, Ырă Турă, çакă çĕнĕ çуртра савăнса пурăнма пар, ачапчампа, 
выльăх-чĕрлĕхпе пурăнма пар. Ырă Хĕрт-сурт, эсĕ те пирĕнпе пĕрле пул.

Кĕлтуса пĕтерсен вара сăра ĕçеççĕ. Вара çавă çăкăрĕпе чăкăтне касса мĕн пынă 
çынна параççĕ пĕрер çăвар.

1146
Уйрăлса тухнă чух тĕп килĕнче пăтă пĕçереççĕ те икĕ чашăк çине пăттине анта- 

раççĕ. Пĕр чашăкран пăттине килĕнче çиеççĕ, теприне -  çĕнĕ пÿртре. Ку пăтга ватă 
çын çĕнлет: аслашшĕ е асламăшĕ. Çĕнĕ пÿрте кĕнĕ чух çапла каласа кĕреççĕ:

Турă лайăха патăр. Вырăнĕнчех çĕртĕр, вут-кăвар ан куртăр, çăкăр- 
яшкаллă пултăр. Килекенсене кĕтсе илĕр, каякансене тăрантса ярăр. Сак



çи тулли ачи-пăчи пултăр, урай тулли путек пултăр. Пирĕн пек ватăлич- 
чен пурăнăр. Çăкăр-яшкаллă пулăр, пыл-çуллă пулăр.

1147

Ырă Турă, сыхла ачамсене: ачамсем уйăрăлса каяççĕ ĕнтĕ, ырлăх-сывлăх 
патăр вĕсене. Ырă Пÿлĕхçĕ çырлахтăр, ачам-пăчама ырлăх-сывлăх патăр. 
Ырă чÿк ырă вырăнлă пултăр.

Пехиллем эппин сире: пур пулăр, Турă патăр, эсир те пирĕн пекех 
ача-пăчаллă пулăр, çуртлă-йĕрлĕ пулăр.

Çурт хăтлани

1148

Паян эпир çак çĕнĕ çурта хăтлатпăр. Паян эпир çак çĕнĕ çуртра çĕнĕ 
кăвар чĕртетпĕр, паян эпир çак çĕнĕ çурта чĕрĕлĕх кĕртетпĕр. Çак çуртра 
ялан иксĕлми тивлет пултăр, хăт-тирпей пултăр; йышĕ ун тăхăмлă, 
сывлăхлă пултăр. Вут куçĕ ку çуртра нихăçан ан сÿнтĕр, ялан амаланса 
тăтăр.

Паян эпир çак çĕнĕ çурта хăтлатпăр, паян эпир çĕнĕ çурта çĕнĕ пере- 
кет пехиллетпĕр. Ку çуртра ялан перекет пултăр: тырăран-пулăран пере- 
кет пултăр, выльăхран-чĕрлĕхрен перекет пултăр, хăна-вĕрле умĕнче пе- 
рекет пултăр, çак çуртăн алăк урати урлă ырă сунса каçакан çын умĕнчи 
çăкăр ейми-саркăçи тулăх тăтăр. Ку кил-çуртра ялан перекет пултăр, ку 
кил-çуртра ялан тивлет пултăр.

Паян эпир çĕнĕ кăвар чĕртрĕмĕр, паян эпир çак çĕнĕ çурта перекет 
пехиллерĕмĕр, паян эпир çĕнĕ çурт хăтларăмăр.

Сăра ĕçĕн сăмахĕсем
Сăра -  чăвашăн ĕмĕрхи хисеплĕ ĕçми. Вăл ăна теçетке тĕрлĕ вĕретме, 

теçетке тĕрлĕ юхтарма пĕлет. Шыв вырăнне ĕçекен кăвасран пуçласа эрехрен 
ирттерекен пыл-шерпетпе ик сыпкăмпа ураран ÿкерекен кăрчама таран туса 
лартатъ. Çапла ăста çынсен сăра вăрттăнлăхĕ те, кĕлли-сăмахĕ те кăткăс 
та пуян.

1149
Ш ывне хурантан шетнике яриччен çапла тĕтĕрсе кадаççĕ:

Эй, пĕсмĕлле, Турă, çырлах; Турăран ырлăх, этемрен сиплĕх, чÿкки- 
кĕлли çырлахса, вилли-чĕрри пиллесе лайăх пултăр, килĕштĕр.

Выльăх-чĕрлĕх сывлани, йыт-качка сывлани -  пурте тухчăр, çак сăрана 
ăнтарччăр.

1150

Сăра тума тытăниччен вутлă кăмрăкпа шетниксене тĕтĕреççĕ:

Эй пĕсмĕлле, Тур çырлах, Турăран ырлăх, этемрен сиплĕх.
Чÿк кĕллисем çырлахса, вилли-чĕррисем пиллесе сип пултăр, килĕштĕр. 

Тек тĕтĕрмелле ан пултăр. Усал куç, çаврăнса ларнă куç, ÿпне куç, чакăр



куç, хура куç, симĕс куç, ылмашса ларнă куç тухса кайччăр. Çав куçсем 
ÿкиччен çеçен хирте çавра кÿл, çавра кÿл варринче ылтăн юпа, ылтăн 
юпа тăрринче ылтăн тарилкке, тарилкке çинче ылтăн кайăк. Çав ылтăн 
чĕкеç хăçан ĕçсе çиет, çавăн чухне куç ÿксе хаяр ÿктĕр.

Эп имлеместĕп, эп юмламастăп, ашапатман карчăк. Çав имлет те çав 
юмлать. Имне-ю мне çĕрĕк çăпатапа туртса килнĕ. Çĕрсе выртан ут пуçĕ 
хăçан ут пулса кĕçенет, çавăн чухне куç тивсе хаяр ÿктĕр.

Сип пултăр, килĕштĕр, тек тĕтĕрмелле ан пултăр. Усал-тĕсел çакăнпа 
тухса кайтăр.

Йÿçĕтме лартнă чух калани

1151

Шурăмпуç килет шуралса, шур лашине утланса. Хăнасем килеç васка- 
са, часрах хускалса кайсам.

1152

Хайт! Аçа-çиçĕм пек, вут-хĕм пек çулăмланса, вăрман пек кашласа, 
шыв пек чашкăрса йÿç. Ларан йывăç вантăр, выртан каска хускалтăр! Ча- 
а-ас йÿç!!! Хăнасем килсе çитнĕ, кĕтсе лараççĕ. Пĕр курка ĕçсен акă çап- 
ла йăванччăр кайччăр!

1153

Аçа та çиçĕм, вут та хĕм. Кайăк сикки сик, мулкач сикки сик.
Ш урă-шурă кĕççе утланса килнĕ хăнасем. Часрах йÿç. Çурхи шыв епле 

шавлать, çавăн пек йÿç.

1154

Хаяр пултăр, хăнисем кĕтеççĕ. Ташламалла, юрламалла -  васкатпăр. 
Хаяр пултăр, час пултăр.

1155

Аслати епле кĕрлеттерсе авăтать, çавăн пек тапранса кĕрлесе кайтăр. 
Шыв епле кĕрлесе юхать, çавăн пек кĕрлесе тапранса кайтăр. Вăрман 
епле çилпе кашласа ларать, çавăн пек кашласа кайтăр.

Асанкасси асса килет, Сиккасси сиксе килет. Хăнисем килсе тăкăлнă, 
«сăра!» тесе калаççĕ. Час йÿç, час йÿç, час йÿç!

1156

Çурхи шыв епле шавлать, çавăн пек шавла, чыслă-чыслă хăнасем 
килнĕ, ĕçес теççĕ, час йÿç. Шур кайăка хăвалаççĕ шур лаша утланса, 
шур кĕççе хурса, çавăн сикки сик. Ать, аçа пек, çиçĕм пек, вут пек, хĕм 
пек шавлаттарса, кĕрлеттерсе (йÿç)! Çурхи шыв епле сикет, çавăн пек 
сик.

Куштан пуçне пăркăçлатăп: çавăн пек хаяр пул!
Каткине тилхепепе çыхнă чух каланă.



Турă, перекетне пар, иксĕлми тивлетне пар, йÿçĕ ĕçсе тутлă калаçма- 
лăхне пар. Панă çĕре ан палăрт, илнĕ çĕре ан искĕрт.

1157

Аттесем-аннесем, маларах сире ăсла ĕçтерме пĕрре те астăваймарăмăр, 
ан çилленĕрех, Микул праçникне ирттерме йÿçĕтсе парăрах.

Сăра йÿçмен чухне вилнисене асăнса каланă.

Тĕрлĕ ĕç кĕллисем 
Япала пĕветни

1158

[...] Ш ыв вĕреме кĕрсен хурана вучахран илсе çĕре антарса лартатчĕ те йĕмме- 
кĕпене хурана ярса çав çĕмĕрт шывĕнче лайăх пăтрататчĕ. Пăтратнă чух çакăн пек 
сăмах калатчĕ:

Лайăхрах сăр, ман ывăлĕ лайăх, ытти çынсем пек мар.

Пусă (çăл) чавма пуçланă чухнехи

1159

Пĕсмĕлле, Турă, пире ан пăрах. Шывĕ тутлă пултăр, çын çăварне юрăхлă 
пултăр.



МĂЧАВĂРСЕМ ХАЛĂХА КАЛАНИНЧЕН
Ача-пăчапа яш-кĕрĕме панă пилсемпе халалсем хушшинче аслисем кĕçĕн- 

реххисене вĕрентсе, канашласа, асăрхаттарса, пулăшса каланă сăмахсем 
йышлă. Унсăр пуçне мăчавăрсемпе картсем, ламшарсем халăха вĕрентсе ка- 
ланă кĕлĕ-ÿкĕт сăмахĕсем хăйне уйрăм ушкăна кĕреççĕ. Вĕсем чăвашсен «Турă 
кĕнекинче» самаях сулăмлă вырăн йышăнаççĕ. Тутарстанри Акрель ялĕнчи 
П.Н.Родионова ăста, Шупашкар районĕнчи Янăш Хеохванĕ ламшар, Самар 
облаçĕнчи Питтăпалъ ялĕнчи (Похвиçнĕ районĕ) Д.И.Якупова таврапĕлÿçĕ 
нумай çулсем упраса пурăннă «Турă кĕнекинчи» тĕслĕхсем кĕлле, ÿкĕте, пиле 
çывăх. Вĕсенче калас шухăша анлăрах ăнлантарса панă, ваттисен сăмахĕ- 
семпе усă курса халăха ăса вĕрентсе каланă. Чăваш таврапĕлÿçисен союзĕн 
архивĕнче упранакан «Турă кĕнекин» алăпа çырнă виçĕ тетрадĕнче те те- 
миçе пĕр йышши кĕлĕ пур. Ахăртнех, маларахри тапхăрсенче «Турă кĕнеки» 
пĕтĕм халăх усă куракан вĕрентÿ пулнă пулас.

«Пилсемпе кĕлĕсем» кăларăма «Турă кĕнекинчен» 1991 çулта Н.В.Трофи- 
мовăпа А.Т.Селиванова тата ытти студенткăсем çырса илнĕ тĕслĕхсене 
кĕртнĕ.

1160

«Турă кĕнекинче» çапла çырнă:
Тÿпере çăлтăр нумай, çĕр çинче халăх нумай. Халăхпа халăх пĕрле пул- 

ни Турă_ ырлăхĕ, Турă мухтавĕ. Халăхсенче ăслă çын та, ухмах çын та 
пулать. Ăслине ухмах йышăнмасть, ухмахсене халăх йыщăнмасть. Тÿсĕм 
çук çын ухмах пулать, йывăр чунлă çын ухмах пулать. Ăслă çын ĕçрен 
хăрамасть, ăслă çын усал хыççăн утмасть, ăслă çын тĕрĕслĕхе пытар- 
масть. Ăслă çын çиллине çиеле кăлармасть, мăшкăл сăмах каласа ята ямасть. 
Ăслă пулма чăтăмлăх кирлĕ, тăнлă-пуçлă шухăш кирлĕ, ырă сăмахлă чĕлхе 
кирлĕ. Пуçра пурри -  чĕлхе çинче. Чблхери сăмах -  пурнăç йывăçĕн 
турачĕ. Ăса та, сăмаха та упрас пулать.

1161

Тăван йывăр чухне кирлĕ, савăнăçра ют çын та юлташ. Ахальтен мар 
тăван тăварпа пиçнĕ теççĕ. Тăван хăй тăванĕн хуйхине курсан алă çупса 
тăрас çук, хута кĕме чупса пырать, шыва сикет, вута кĕрет. Тăшман апла 
тăвать-и?



Хытă чĕреллĕ тăван та, ултав чунлă тăван та хăй тăванне пĕлетех. Çил- 
ленсен те, хирĕçсен те каçарма пĕлес пулать. Тăнсăр çын кăна тăванне 
начар тăвать. Начар тăван та кирлĕ кунра кирлĕ пулать, начар лаша та 
çуркунне суха тăвать, ака-çарана шуратать. Япăх тăван та нимене пырсан 
пĕр туртанах туртать, усă тăвать. Тăвана лайăх-начар çине ан уйăрăр.

1162

Эй, кĕрешÿре вилнĕ несĕл-ăру паттăрĕсем! Эсир сурансемпе асапсем 
тÿссе, тарпа юн юхтарса хăвăр пурнăçа хĕрхенмесĕр тăван йăх тымарне 
упраса хăварнă. Эсир виçесĕр нумай чăтнă. Виçесĕр нумай тăрăшнă, хал- 
ран кайса выртман, тухнă çулран пăрăнман. Мухтав сире, чап сире, 
сирĕншĕн Турра кĕлĕ тăватпăр, чÿке парне паратпăр.

Аслă Турă вилсе выртнисене ура çине тăратнă, ачи-пăчисемпе пĕрле 
ĕçме-çиме панă, пуçланă ĕмĕре тăсма хушнă. Эпир çавна тăватпăр, сир- 
тен пил ыйтатпăр. Пил парăр пире, ăру ваттисем! Çак тĕнчене канлĕхе 
кĕртме вăй парăр пире!

1163

Таса ĕмĕтлĕ, таса пурнăçлă Пÿлĕх Турă, Аслă Турă умĕнче пирĕншĕн 
те ырă сăмах каласанччĕ эсĕ. Эсĕ сывлăш шывĕ пек таса, эсĕ çăлкуç тап- 
пи пек тăрă, ĕненÿпе юрату вутне нихçан та сÿнтермесĕр этеме тăрăшса 
ĕçлеме, килĕштерсе пурăнма хушатăн. Эсĕ хушнисене эпир тÿрĕ кăмăлпа 
итлесе тăратпăр, телейпе ырлăх пултăр тесе тăрăшатпăр. Суран çине су- 
ран пулни, тăшман çине тăшман килни пире хăратмасть. Эсĕ пире тĕреклĕ 
юпа пек шанчăк парса тăратăн, тĕрĕслĕх тÿрре тухасса вĕрентетĕн. Пÿ- 
лĕхĕмĕр, пире шанчăкран ан кăлар, чарулăхпа чăтăмлăх пар, нушана та, 
ырăлăха та унчченех чăтса курнă пекех виçеллĕ ирттерсе яма вăй пар!..

1164

Усал сăмах каласран сыхланакан çын тÿсĕмлĕ пулать, ăс пухать. Пĕлмен 
япалана пĕлнĕ пек калакана ухмах теççĕ, пĕлмен чухне чĕнмесĕр тăма 
хушнă. Пĕлменĕн пĕр хуйхă, пĕлекенĕн çĕр нуша! Чĕнмесĕр тăракан пĕлнĕ 
пек курăнать! Ашшĕ-амăщне хирĕç калакан ывăл-хĕр хисеп тупаймасть, 
мĕншĕн тесен вăл ухмах. Ăслă ача аслипе тавлашмасть, тĕрĕссине те пы- 
тармасть. Тĕрĕс сăмах пĕрех тĕрĕс, вăл хăçан та пулсан çиеле тухать. Элек 
сăмах инçе каять те çавах çаврăнса килет, суеçĕ пуçĕ çине ÿкет.

1165

Аскăнлăхпа, мăнтăрлăхпа, чарусăрлăхпа, çăткăнлăхпа, хурлăхпа, усал 
шухăш тытса суранланнă çынсене калатăп: тÿрленми суран çук, иртми 
вăхăт çук. Туррăн ырăлăхĕпе савăнса пурăннă чухне хура халăх çăкăрне 
варалас пулмасть, хура халăх телейне таптас пулмасть. Таса куççуль ту- 
санпа витĕнмест. Таса куççуль сăмахпа сивĕнмест. Вăл сирĕн ĕмĕр вĕçне 
вĕри куççулĕрпе килет, тивĕçлине тавăрса парать.

Ырă ĕç тума васкăр, вараланчăк аллăрсене çуса тасатăр, пăтранчăк 
чунăрсене ырă ĕмĕтпе çутатăр -  кунтан сăваплăраххи нимĕн те тупă- 
наймĕ. Халăх умĕнче пурри Турă умĕнче пулĕ!



Иртен çул çинче илĕртекен çимĕç нумай. Çын пахчинчи çимĕçе ыйт- 
масăр татса ан ил.

Пурнан пурнăçра астаракан ырлăх нумай. Çын аллинчи ырлăха ыйт- 
масăр ан ил.

Çил хăвалакана астарма йывăр мар, вăл кашни хапха умнех пырса 
тухайрать, кашни уçă алăкранах кĕрсе каяйрать. Хăй çулĕпе тĕллевлĕ вас- 
какан этем кашни хапхаранах кĕрсе тухмасть, кашни астараканах ал-хапăл 
пулмасть. Эсĕ çÿрес çул çинчи çăлкуçсенчен эсĕ çеç ĕçместĕн. Ана пăхса 
тăраканĕсем пур. Эсĕ иртес çул çинчи çырласене эсĕ çеç çиместĕн. Вĕсе- 
не пăхса тăракансем пур. Çавна асра тыт та малалла çирĕп ут.

Пĕлмен çимĕçе çийиччен, пĕлмен шыва ĕçиччен халăх çăлĕ патне, ял 
пахчи патне çитме тăрăш.

1167

Ырă кăмăлпа çук çынна пулăшса инкекрен хăтарни хамăра хамăр таса 
тытнине, тăванлăха упранине пĕлтерсе тăрать. Çăкăр-тăвар хире-хирĕç, 
эсĕ ырă тунине ыттисем те ырăпа тавăрĕç, эсĕ сиен тунине ыттисем ыл- 
ханса çавăрĕç.

Этем улĕ-хĕрĕ хушшинче тÿрленми чирпе асапланаканĕсем пур, усал- 
па ермешнĕ айванĕсем пур, этем улĕн-хĕрĕн суранпа нушаланаканĕсем 
пур, мĕскĕн кăмăлпа хуçăлнисем пур, этем улĕн-хĕрĕн юрлăх-çуклăхпа, 
выçлăх-çăткăнлăхпа касăхаканĕсем пур. Туррăмăр, çавсене йĕркеллĕ пур- 
нăç туса пурăнмаллине тупса пар. Ĕçлеме тивĕçлине ĕç умне тăрат, инкек 
чирлине сиплĕх эмелне тупма кăтарт... Çавăншăн сан умра кĕлĕ тăватпăр.

Ÿкĕтлесе калани
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Ю ратнă ачамсем, хĕрĕмсемпе ывăлăмсем! Ватă аслисем мана каласа 
хăварнине паян сире калас терĕм. Çав аслă сăмахсене итлесе асра хăварăр.

Пурнăçăн пăрнăçĕ тем чухлех. Ыррине те, хуррине те курмалла пулĕ. 
Мана хăлхана тĕнче шавĕ еннелле тайма хушнăччĕ -  сире те çавнах ху- 
шатăп. Кирлĕ хыпара çилпе вĕçтерсен чĕлхе-çăвара çыртса тăма хушнăччĕ -  
сире те çавнах хушатăп.

Юхха хĕрарăм çăварĕнчен пыл юхать, сăмахĕсем сĕтрен çемçе пулаççĕ. 
Кайран çавă пăрăçран йÿçĕ, сĕрĕмрен сиенлĕ пулса кайĕ. Астарса каланипе 
чунран тухнине уйăрайман çын ырă кураймĕ. Мана çакна манма хушманччĕ 
те, вăл сăмах тĕрĕсне курса пĕлтĕм. Сире те пĕлсе тăма хушатăп.

Икĕ питлĕ ар çăварĕнчен пĕринче пылпа çу юхĕ, тепринче вара чĕлхи 
икĕ енлĕ касакан хĕç пек касса татĕ, ура тупанĕ чун варринех таптаса 
кĕрĕ. Ш анчăксăр кăра çынпа туслашма хушманччĕ мана, сире те çавнах 
хушатăп. Хăвăрăн ирĕке хисеплемен çынсемшĕн, сирĕн ĕçе хака хуман 
çынсемшĕн сывлăхпа пурнăçа пама кирлĕ мар. Кайран ахлатса ÿкĕнмел- 
ле ан пултăр тесен малтанах хытă шутласа хумалла.

Ывăлăмсем, хĕрĕмсем! Эсир кашни хăвăр савăт-сапаран ĕçсе пурăн- 
сан та, шывне пурте пĕрле ăсса тăракан çăлтан кÿрсе килме ан ÿркенĕр. 
Çапла пултăр.
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В.П.Никитин студент çырса илнĕ. И.И.Одюков проф. архивĕнчен.
83. Йĕпреç р-чи Смычка ялĕнче Евруç аппа (Евфросиния Павловна 

Судакова) мăнукĕсене каланине 1976 ç. И .А .Краснова çырса илнĕ. 
Э.В.Никитинăн килти архивĕ.

84. 1969 ç. ЧР Ш упашкар р-чи Станьялĕнче Е.Л.Никитинăран ЧПУ 
преподавателĕ А.С. Канюкова çырса илнĕ.



85. Çамрăксене калани. И.А.Патмар, 1994.
86. 1904 ç. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмерте Т.К.Кириллов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 251 с.
87. 1989 ç. ЧР Йĕпреç р-чи Смычка ялĕнче 1897 ç. ç. Е.П.Судаковăран

Э.В. Никитина çырса илнĕ. В.П.Станьял архивĕ.
88. И .А.Патмар. Кукаçин пурнăç кĕнекинчен. Э .И .П атмар пухса 

хатĕрленĕ. Канаш, 1995.

ПЕХИЛПЕ ХАЛАЛ

89. И.А.Дмитриев. Çарăмсан çумĕ хĕрринчи ялсемпе çÿренĕ хыççăн 
каланă сăмах. -  Ком. ялавĕ, 1960, угă, 22.

90. ТР Çарăмсан р-чи Çĕнĕ Йĕлмеллĕре Улюна мăнакка каланине 
И.АДмитриев çырса илнĕ. -  Ком. ялавĕ, 1960, утă, 22.

9 1 -9 2 . Н.И.Ашмарин. ЧСК, XVI, 31 с.

ТУПА СĂМАХĔСЕМ

93. 1944 ç. ЧР Муркаш р-чи Станьялĕнче Салтаккасси хапхи умĕнче
С.П.Никитинпа Ф.А.Морозов çара кайнă чухне каланă сăмах. Г.П.Никитин 
çырса хунă.

94. 1981 ç. ЧПУ студенчĕсем Самар обл. Ш икун р-чи Мулеккелте 
çырса илнĕ.

95. Т .ККириллов çыравçă çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 244—245 с.
96. ЧП У ЬСТ, 1977.
97. ЧПГАИ АА, I, 168, 366 с.
98—100. ЧПУ студенчĕсем Пушкăртстанри Çирĕклĕ ялĕнче çырса илнĕ. 

В.П.Станьял архивĕнчен.
101. Н.И.Ашмарин. ЧСК, III, 190 с.
102. ЧПУ, СТ, 1977.
103-104. Н.И.Ашмарин. ЧСК, XVII, 9 с.
105. ЧПГĂИ ĂА, I, 210, 241 с.
106. Н.И.Ашмарин. ЧСК, VII, 31 с.
107. ЧПГĂИ ĂА, I, 180, 405 с.
108. ЧПГĂИ ĂА, I, 167, 145 с.
109. ЧПГĂИ ĂА, I, 179, 34 с.
110—116. Н.И.Ашмарин. ЧСК илнĕ.
117. Известия по Казанской епархии, 1904, № 22, с. 723.
1 18 -119 . ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 278 с.
120. ЧХС, 1989, 42 с.
121-123. Н.И.Ашмарин. ЧСК, XIII, 13 с.
124. ЧПГĂИ ĂА, I, 187, 71 с.
125—127. ЧР Ш упашкар р-чи Станьялĕнче В.М .М айоров (Майор 

Ваçки) 1946 ç. М орос Онтрине каланине В.П.Станьял çырса хунă.
128. Н.И.Ашмарин. ЧСК.
129. ЧПГĂИ ĂА, I, 268, 453 с.
130. ЧПУ, СТ, 1977.
131. Н.И.Ашмарин. ЧСК, VIII, 64 с.
132 -133 . ЧПУ, СТ, 1977.
134. ЧПГĂИ ĂА, I, 168, 255 с.
135 -138 . ЧПУ, СТ, 1981.



ТĔНЧЕ ХĂВАЧĔСЕНЕ ЧЫСЛАНИ
КĂВАК ТĔНЧЕ ЯЧĔПЕ КАЛАМАЛЛИ КĔЛĔСЕМПЕ 

СĂВАПСЕМ
139. 1800 ç. çырса илнĕ. Н.И. Ашмарин. ЧСК, I, 186 с.
140. М осковские церковные ведомости. М., 1880, ч. I, 1881, ч, 5. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 187, 153—155. В.П.Станьял куçарнă.
141. 1891 ç. ТР Пăва р-чи Пÿркелте И.Ю ркин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 57, 673 с.
142. 1999 ç. ТР Çарăмсан р-чи Çĕнĕ Йĕлмелĕре В.П.Станьял çырса 

илнĕ.
143. 1904 ç. ЧР Элĕк р-чи Исванкăра И. Никифоров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 9 0 -9 1  с.
144. Кĕскетнĕ вариант: 1910 ç. Ш ăмат вулăсĕнче М .Николаев çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 179, 144—146 с.

ХĔВЕЛЕ ЧĔНСЕ КАЛАНИСЕМ

145. К.С.Милькович 1783 ç. Чĕмпĕр таврашĕнче çырнинчен. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 197, 222 с.

146 . 1914 ç. ЧР Тăвай р-чи Вăрманхĕрринчи тата^ Çĕ^пÿ р-чи 
Ивановăри шкулта ĕçленĕ В.Соловьев çырнинчен. -  ЧПГĂИ АА, I, 266, 
154 с.

147. 1968 ç. ЧР Щупа^пкар р-чи 1889 ç. ç. 3. М орозовран Н.Ваçанкка 
çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 293, 20—23.

148. 1957 ç. ЧР Шупашкар р-чи Станьялĕнче Карила карчăкĕнчен 
В.П.Никитин çырса илнĕ. И.И.Одюков архивĕ.

149. 1981 ç. В.О.Максимов (Ахун) çырса илнинчен. Хыпар, 1997, ака,
18.

ВУТ СĂВАПĔСЕМПЕ КĔЛЛИСЕМ

150. 1783 ç. Чĕмпĕр таврашĕнче К.С.М илькович çырса илнинчен. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 197, 223.

151. 1928 ç. ТР Çарăмсан р-чи Çĕнĕ Шешкелте М .Николаев çырса 
илнĕ. -  ЧПА, 334, 21, 78 л.

152—153. Н.И.Ăшмарин. ЧСК, V, 280.
154. 1929 ç. ТР Çарăмсан р-чи Кивĕ Шешкелте И.Илюхин çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 334, 63.
155. 1908 ç. ТР Элкей р-чи Сиктĕрмере АПетров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 21, 5.
156. 1911 ç. ТР Теччĕ таврашĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 215,

307.
157. 1900 ç. çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 573, 5 2 -5 4  с.
158. Архиври хутсенче, пурнăçра тăтăш тĕл пулакан кĕлĕ. В.П.Станьял 

1957 ç. амăшĕнчен çырса илнĕ.
159. 1910^. В.Евграфов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 149, 140 с.
160. ЧПГАИ ĂА, I, 573, 5 2 -5 4  с.



ÇИЛ АШШĔ-АМĂШНЕ ЧŸКЛЕНĔ ЧУХНЕ 
КАЛАМАЛЛИСЕМ

161. Канаш, 1991, кăрлач, 12.
162. 1940 ç. ТР Пăва р-чи Чăваш Тимĕрселĕнче 1887 ç. ç. ашшĕнчен, 

1893 ç.ç. амăш ĕнчен (К .П ., А .П .Петровсенчен) К .К .П етров çырса ил- 
нĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 412, 130.

163. 1993 ç. пичетленнĕ «Чăваш сăмахлăхĕ» (10-мĕш класс, I пай) 
кĕнекерен илнĕ.

ШЫВА ХИСЕПЛЕМЕЛЛИ СĂМАХСЕМ

164—165. 1885 ç. Вăрнар р-чи Яхакасси ялĕнче А.Степанова çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 147, 187 с.

166. 1901 ç. ЧР Комсомольски р-чи Виçпÿртре Т.Терентьев çырса ил- 
нĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 209, 366-367 с.

167. 1908 ç. ТР Элкей р-чи Сиктĕрмере А.Петров çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 6 с.

168. Хыпар, 1997, ака, 1.
169—171. Хăçан, ăçта, кам çырса пани паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, III,

152, 192.
172—174. Н.И.Ашмарин сăмахсарĕпе çырнисенчен илнĕ.
175. 1993 ç. пичетленнĕ «Чăваш сăмахлăхĕ» кĕнекерен илнĕ.
176. К.В.Элле çырнисем. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 619, 10 с.

ÇŸЛТИ ТĔНЧЕ ТУРРИСЕМПЕ ЫРРИСЕНЕ АСĂННИ 

АСЛĂ ТУРĂ ЙЫШНЕ АСĂНМАЛЛИ КĔЛĔСЕМ

177. 1928 ç. Э.Митранков çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 620, 73.
178—179. «Турă кĕнеки» ал çыруран ЧПУ студенчĕсем çырса илнĕ.

В.П.Станьял архивĕ.
180. 1913 ç. ТР Пăва таврашĕнче С.Сергеев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА,

I, 247, 5 1 -52 .
181. 1837 ç. çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 201, 328 с.
182. Ураскассисем (Тăвай р-нĕ) Г.П.Любимов Алма-Атаран 1957 ç. 

ярса панă. -  ЧПГĂИ АА, III, 132, 947 с.
183. Ураскассинче 1885 ç. ç. Г.П. Любимов Алма-Атаран 1957 ç. ярса 

панă. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 132, 347 с.
184. ЧПГĂИ ĂА.
185. ЧПГĂИ ĂА, I, 144, 1 3 -16  с.
186. Анлă сарăлнă кĕлĕ сăмахĕсем. Архиври хутсенче, «Турă кĕнекинче» 

нумай тĕл пулаççĕ.
187. 1956 ç. ЧР Тăвай р-чи Ураскассинче Г.П.Любимов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 132, 12 л.
188. 1891 ç. ТР Пăва р-чи Пÿркелте И.Н.Ю ркин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 57, 681-682 с.
189. 1910 ç. ТР Теччĕ р-чи Ивановка таврашĕнче çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 230, 2 9 -3 1 .
191. 1920 ç. çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 573, 47—52.
192. Н.И.Ашмарин. ЧСК, X, 81 с.



193. 1896 ç.ЧР^Х ĕрлĕ Чутай р-чи Çĕнĕ Атикассинче Я.Егоров çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 109 с.

194. 1963 ç. Ш ăмăршă р-чи Пăчăрлă Пашьелĕнче М .Копыловăран 
В.П.Станьял çырса илнĕ.

195. Я нăш  м ăчаварĕ Х ăяхван к ĕн еки н ч ен . 1996 ç. А .Е ф им ов 
В.П.Станьяла çырса илсе панă.

196. Янăш мăчаварĕ Хăяхван кĕнекинчен.
197—198. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
199. 1899 ç. ЧР Комсомольски р-чи Каçалта çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 636, 169-170 с.
200. Н.И.Ашмарин. ЧСК, X, 1936, 81 с.
201. 1924 ç. ТР Сиктĕрмере П.П.Казанков (Хусанкай) çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 808, 86 с.
202. Самана сăвви. И.Е.Тăхти. -  ЧПГĂИ ĂА, V, 7, 120—130 с.
203. 1907 ç. ЧР Ш упашкар р-чи Алькешре Д.М есарош çырса илнĕ.
204. Н.И.Ашмарин. ЧСК, I, 236-237 с.
205. ЧПГĂИ ĂА, I, 30, 117-118 с.
206. «Çилçунат» типтерĕ, 1988; Н.И.Ашмарин. ЧСК, X, 92 с.
207. «Çилçунат» типтерĕ, 1988.
208. Н.И.Ашмарин. ЧСК, VII, 232 с.
209. ЧР Çĕмĕрле р-чи Хутар ялĕнче 1886 ç. М.Самсонов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 7 5 -7 7  с.
210. ЧПГĂИ ĂА, I, 24, 604-607 с.
211. В.П.Станьял архивĕнчен. Камран çырса илнине палăртман. Кемĕр 

обл., Михалкка ялĕ, 1995, утă, 8.

ÇУТ ТĔНЧЕ ТУРРИ-ЫРРИНЕ ПУÇÇАПМАЛЛИ КĔЛĔСЕМ

212. В.П.Вишневский. О религиозных поверьях чуваш. КазаньЬ 1846, 
19—20 с., Каз. губ. ведомости, 1846, № 25, 249—258 с. -  ЧПГĂИ АА, II, 
124, 261-264  с.

213. В.К.М агницкий, 1870.
214. 1886 ç. ЧР Хĕрлĕ Чутай р-чи Çĕнĕ Атикассинче Я.Егоров çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 152, 106 с.
215. 1886 ç. ЧР Тăвай р-чи Енĕш Нăрвашра КЕмельянов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 3 1 -32 .
216. 1886 ç. ЧР Вăрнар р-чи Кивьял Хапăсра А.Егоров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 225-226 с.
217—218. 1904 ç. ЧР Муркаш р-чи Актайра Ф.Артемьев çырса илнĕ. -

ЧПГĂИ ĂА, I, 144, 363-364  с.
219. 1904 ç. ЧР Элĕк р-чи Сарплатра И.Никифоров çырса илнĕ. -

ЧПГĂИĂА, I, 151, 93 с.
220. М.Васильев, 1904, 7—8.
221. 1904 ç. ЧР Элĕк р-чи Исванкăра И.Никифоров çырса илнĕ. -

ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 93 с.
222. 1967 ç. ЧР Сĕнтĕрвăрри р-чи Сĕнтĕрпуçра П.Федулов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 296, 2 9 -3 0  с.
223. 1976 ç^ Самара обл. Похвиçнĕ р-чи Питтĕпелте Г.Макаров çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 452, 58—60 с.
224. Ю .К.Беляков мăчавăр каланине 1992 ç. И.А.Иванов çырса илнĕ. 

Чăваш сăмахлăхĕ. 1993, 134—136 с.



ПАТТĂРСЕМПЕ НЕСĔЛ ПУÇĔСЕНЕ КАЛАНП

225—227. Валĕм хуçа çинчен калакан кĕлĕçем нумай. В.Магницкий (1881), 
М.Самсонов (1886) çырса илнисем. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 68—86 с.

228. «Çилçунат», 1985 ç. С. Яковлева çырса илнĕ.
229. 1886 ç. ЧР Хĕрлĕ Чутай р-чи Кÿпешре П.Васильев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 143 л.
230. 1901 ç. ПР Пелепей р-чи Хурамалта çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 

30, 119—121 енсем.
231. 1910 ç. ЧР Вăрнар р-чи Çĕнĕ Кипекре И.Андреев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 179 с.
232. ЧР Вăрнар р-чи Çĕнĕ Кипек ялĕнче çырса илнĕ.
233. 1994 ç. Атăльял çынни П.М.Романов каланине В.П.Станьял çырса, 

В.А.Филиппов телережиссер ÿкерсе илнĕ.
234. Ю.А. Михайлов студент ТР Аксу р-че çырса илнĕ. В.П.Станьяла 

ярса панă.
2 3 5 -2 3 6 . ЧПГĂИ ĂА, I, 24, 604-607 с.
237. Хăяхван ламшар кĕнекинчен. 1989 ç. АЕфимов таврапĕлÿçĕн килти 

архивĕнчен çырса илнĕ.

ÇУРХИ ТАТА ÇУЛЛАХИ УЯВСЕМПЕ ЧУК КĔЛЛИСЕМ 
ÇУРХИ ЧУК КĔЛЛИСЕМ  

НАРĂС УЯВĔН ЙĔРКИПЕ КĔЛЛИСЕМ

238. И .Н .Ю ркин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 57, 634—640 с.
239. А. Щекатов çырса илнĕ. М., 1776.^- ЧПГĂИ АА, I, 687, 86—87 с.
240. И .Н .Ю ркин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 57, 637 с.

МĂНКУН УЯВĔ

241. 1908 ç. çырса илнĕ. Кам тата ăçта çырса илни паллă мар. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 164 с.

242. 1926 ç. ЧР Шупашкар р-чи Ишекре Д.Филимонов çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 72, 8 8 -9 2  с.

243. 1916 ç. ЧР Сĕнтĕрвăрри р-чи Хуракассинче Т.Яковлев çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 287, 3 8 -4 0  с.

244. Кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 370, 397 с.
245. Çăмартапа паттăрлатни çинчен çырни нумай.
246. Н.И.Ашмарин. Чăваш сăмахĕсен кĕнеки. VI, 1934, 37 с.
247. 1997 ç. çурлан 21-мĕшĕнче «Хыпар» хаçатра Ă.К.Салмин пичетленĕ.
248. 1886 ç. ЧР Елчĕк р-чи Патреккел таврашĕнче Доброхотов çырса 

илнĕ. -  М агницкий, 106—107 с.
249. 1920 ç. çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 573, 57 с.
250. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 370, 229 с.

КАЛĂМ

251. 1888—1889 çç. ТР Пăва р-чи Пÿркелте И.Н.Ю ркин çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 57, 645-649 с.

252. Ш унтал р-чи  (Самар ^обл^) Емĕлкке Таяпире М .З.Яковлев 
амăшĕнчен çырса илнĕ. — ЧПГĂИ АА, III, 324, 12 л.



253. ЧПГĂИ ĂА, I, 573, 84—87 с. К. В. Элле фончĕ.
254. ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 204—205 с. Н. И. Ашмарин фончĕ.
255. А.Салмин «Хыпар» хаçатра 1997 ç. пичетленинчен илнĕ.
256. 1978 ç. ЧР Вăрмар р-чи Çÿлти Кинчер ялĕнче А.А.Овчинникова 

каласа панă тăрăх Н. И. Егоров çырса илнĕ.
257. 1886 ç. ЧР Вăрнар р-чи Кивьял Хапăс ялĕнче А.Егоров çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 213-214 с.
258. Канаш, 1991, кăрлач, 12.
259. 1910 ç. ЧР Вăрнар р-чи Кĕçĕн Кипекре С.Порфирьев çырса ил- 

нĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 324, 12 л.
260. 1913 ç. ТР Лениногорск р-чи^Кив Ш ешкел ялĕнче Е.Сидоровран

Н.Соленцев çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 231, 511—512 с. ^
261. Кам, хăçан, ăçта çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 

204-205 с.
262. ЧР Вăрмар р-чи Çÿлти Кинчер ялĕнче 1905 ç. ç. АА.Овчинникова 

каланă тăрăх Н.И.Егоров 1978 ç. çырса илнĕ.

ÇУРТА КУНĔ

263. 1886 ç. ЧР Вăрнар р-чи Кивьял Хапăсра А. Егоров çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 215-216  с.

264. 1880 ç. Н. Овчинников çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА П, 142, 38 - 3 9  с.
265. 1885 ç̂  Ч Р  Куславкка р-чи Тĕрлемесре А. Александрова çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 147, 191 с.
266. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра Д. Месарош çырса 

илнĕ. 194—195 с.
267. 1990 ç. çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 370, 397-398 с.
268. 1920 ç. çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 573, 8 4 -8 7  с.
269. 1906 ç. ЧР Елчĕк р-чи Шуршура К. Степанов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 160, 388 с.

СĔРЕН

270. С.Степанова çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 147, 89 с.
271. 1920 Çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 573, 9 5 -9 6  с.
272. ЧПГАИ ĂА, I, 573, 9 5 -9 8  с.
273. 1938 ç. ЧР Патăрьел р-чи Аслă Çĕрпÿел ялĕнче Н.Г.Волков (Кашкăр 

Микули) çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 2, 62 с.
274. В.К.М агницкий. Материалы к объяснению старой чувашской 

веры. 1881, 128—132 с.
275. Г.П.Никитин, 1959.
276. 1928 ç. М .Николаева пухнă. -  ЧПГĂИ ĂА, 334, 21, 61—63 с.
277. 1900 ç. Элĕкри 2 класлă училищĕн аçлă ăрури 2-мĕш класĕнче 

вĕреннĕ Л.Харитонов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 33, 959—960 с.
278. «Чăваш халăх сăмахлăхĕ» кĕнекерен.
279. 1885 ç. А. С. Степанова çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 147, 8 9 -  

92 енсем.
280. 1886 ç. ЧР Елчĕк р-чи Кÿлпуçре И. Флегонтов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 158—1б1с.
281. «Чăвапл сăмахлăхĕ» кĕнекерен. I пай. Ш упашкар, 1993.



282. 1886 ç. Елчĕк р-чи Кÿлпуçре И. Флегонтов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, III, 152, 158 -1 6 1  с.

283. 1986 ç. Анат Кĕнер вăтам шкулĕнчи 7 ютасс ачисем В.П.Станьяла 
çырса панă.

284. Анлă сарăлнă юрă. Чăваш юррисен кирек хăш кĕнекинче те пур.
285. 1936 ç. ЧР Ишлей (халĕ -  Ш упашкар) р-чи Ю хайкас Ишекри 

Г.Александровăран çырса илнĕ. И.Тукташ пухса хатĕрленĕ «Чăваш фольк- 
лорĕ» кĕнекерен. Ш ., 1949, 55—56 енсем.

286. ЧР Вăрнар р-чи Кивьял Хапăс ялĕнче çырса илнĕ. -  Н.И. 
Ашмарин. ЧСК, X, 1936, 92 с.

287. 1886 ç. ЧР Çĕмĕрле р-чи Хутарта М. Самсонов çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 57 с.

288. 1912 ç. ЧР Сĕнтĕрвăрри р-чи Çичĕпÿрт ялĕнче П.Герасимов çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 272, 104-106 с.

289. 1885 ç. Чĕмпĕр чăваш шкулĕн вĕренекенĕ А.Степанов çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 147, 92 с.

290. ЧР Елчĕк р-чи Кÿлпуç ялĕнче М.Васильев çырса илнĕ. — ЧПГĂИ 
ĂА, III, 152 с.

291. ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 450-451 енсем.
292. 1927 ç. Ф. Никифоров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 619, 110 с.

ХĔР АКИ

293. Янăш Хăяхванĕн тĕркинчен илнĕ. -  А.Ефимов пĕлÿçĕ архивĕнче 
упранать.

ÇУЛЛАХИ ЧУК КĔЛЛИСЕМ  

АКАТУЙ ЧŸКĔН КĔЛЛИСЕМ

294. Хусан, 1881, 19 -20  с.
295. Н.Иванов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 505, 45 с.
296. ЧПГĂИ архивĕнчи хутсенчен илсе ăнлантарни.

ÇИМĔК КĔЛЛИСЕМ

297. 1926 ç. ЧР Шупашкар р-чи Ишек ялĕнче Д. Филимонов çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 72, 9 2 -9 4  с.

298. 1990 ç. çырса илнĕ. Н.В. Никольский фончĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I,
370, 402 с.

299. 1885 ç. ЧР Куславкка р-чи Тĕрлемес ялĕнче А.Александрова çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 147, 178-179 с.

300. А. Фукс. Записки о чувашах и черемисах Каз. губ. Хусан, 1840, 
13—15 с. Н. И. Егоров куçарнă. Хресчен сасси, 1992, 25№, 8 с.

301. В. А. Сбоевăн «Исследования об инородцах Казанской губернии» 
(Хусан, 1856, 142 с.) кĕнекинчен В. П. Станьял куçарнă.

302. 1886 ç. ЧР Куславкка р-чи Пăрмасра Ф.Васильев çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 22 с.

303. 1903 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 535-536 с.

304. 1907 ç. ТР Теччĕ р-чи Таяпара çырса илнĕ. -  Д. Месарош, 195 с.



305. 1885 ç. ЧР Вăрмар р-чи Кивĕ Шулханра çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 172, 1 3 -1 4  с.

306. Масар çинчи юрă.
307. ЧПГАИ ĂА, I, 209, 376 с.

ÇИНÇЕ ЧŸКĔН КĔЛЛИСЕМ

308. 1907 ç. Д. Месарош Чĕмпĕр хулинчи Чăнлă р-чи Кив Улхаш ялĕнче 
çырса илнĕ. ЧХС, 1989, 88, 142 с.; Д.Месарош, 142 с.

309. Чăваш сăмахлăхĕ, 127—128 с.
310. 1900 ç. X. Паасонен Самар обл. Çĕн Якаелĕнче çырса илнĕ. — 

ЧПГĂИ ĂА, III, 605, 190-192 с.
311. 1961 ç. ТР Нурлат р-чи Якаелте 1900 ç. К .Ф  Соловьевран 

М.О.Румянцев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 182, 94—95 с.

ÇУЛЛАХИ ЧŸКЛЕМЕ

312. 1992 ç. ЧР Етĕрне р-чи Тури Ачакра Ю. К. Беляков мăчавăртан 
И.А.Иванов журналист çырса илнĕ.

313. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
314. 1903 ç. Т. Исаев çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 6, 592 с.
315.1968 ç. Ш упашкар р-чи Тĕкĕрç ялĕнче 1889 ç. ç. З.И.М орозовран

Н.Ваçанкка çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 293, 20—22 с.
316. 1886 ç. Теччĕ таврашĕнче Я. Макаров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, 

III, 152, 208-211 с.
317. ЧПГĂИ ĂА, I, 636, 169—170 с. К. Л. Элле фончĕ.
318. 1912 ç. ЧР Елчĕк р-чи Çирĕклĕ Шăхальте В.Г.Воронов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 230, 104 с.
319. 1891 Ç; Пăва уесĕнчи Хирти Кушкă ялĕнче И .Н .Ю ркин çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 57, 660, 664—666 с.
320. 1908 ç. ТР Элкей р-чи Сиктĕрмере А. Петров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 7 - 9  с.
321. Ялан калакан кĕлĕ.

ÇУМĂР ЧУКĔ

322—324. 1957 ç. В.П.Никитин Шупашкар р-чи Пĕчĕк Сĕнтĕр ялĕнче 
Карила карчăкĕнчен çырса илнĕ.

325. 1885 ç. Чĕмпĕрти тĕп чăваш шкулĕнче вĕренекен Е. Илларионов 
çырса илнĕ. — ЧПГĂИ ĂА, III, 147, 103—107 с.

326. Н.И.Ашмарин.Чăваш сăмахĕсен кĕнеки. V, 285 с.
327. В.К.М агницкий. Материалы к объяснению старой чувашской 

веры. 1881, 33 с.
328. 1891 ç. ЧР Улатăр р-чи Эйпеçре В.Н.Николаев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 147, 102-103 с.
329. Н.И.Ашмарин. Чăваш сăмахĕсен кĕнеки. XIII, 30—31 с.
330. 1886 ç. ЧР Тăвай р-чи Енĕш Нăрвашра К.Емельянов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 36 с.
331. 1886 ç. ТР Аксу р-чи Кĕçĕн Сĕнчелте Т. Миронов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 197-198 с.



332. 1886 ЧР Елчĕк р-чи Çĕнĕ Курнавăшра Я. М акаров çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 153, 200-203 с.

333. 1886 ç. ЧР Куславкка р-чи Пăрмас ялĕнче П. Васильев çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 152, 17 -18  с.

334. И.Ю ркин. Повеçсем. 1986, 128—135 с.
335. 1891 ç. ТР Пăва р-чи Пÿркелте И.Н.Ю ркин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 57, 656—658 с.
336. ТР Çĕпрел р-чи Çĕнĕ Йĕлмелĕре çырса илнĕ. -  Н.И.Ашмарин. 

ЧСК, XIII, 90 с.
337. 1899 ç. Вăрмар_р-чи Мăнçырма ялĕнче çырса илнĕ. Кам çырни 

паллă мар. -  ЧПГАИ ĂА, I, 638, 270—271 с.
338. В.И.Михайлов «Обряды и обычаи чуваш» кĕнекерен. -  ЧПГĂИ 

ĂА, III, 383, 96 с.
339. 1920 ç. ЧР Елчĕк р-чи Вырăскасси, Çуткÿль ялĕсенче çырса илнĕ. 

Кам çырни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 573, 79—80 с.
340. 1908 ç. ТР Элкей р-чи Сиктĕрмере А.Петров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 21, 11 с.
341. 1910 ç. ЧР Хĕрлĕ Чутай р-чи Хурашаш ялĕнче ААлексеев çырнă. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 174, 477-479  с.
342. 1910 ç. Вăрнар р-чи Кÿстÿмĕр ялĕнче Н.П.Смородинов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 218, 111 с.
343. 1911 ç. ТР Имелпуçĕнче М.Андреев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА,

I, 206, 57 с.
344. 1911 ç. ЧР Тăвай р-чи Вăрманхĕрри ялĕнче С.Ефремов çырса илнĕ. -

ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 99 с.
345. 1912 ç. ЧР Элĕк р-чи Тени ялĕнче В.Тенчуков çырса илнĕ. -

ЧПГĂИ ĂА, I, 237, 143-145 с.
346. 1914 ç. ЧР Канаш р-чи Сухайкассинче А.Я.Аделеев çырса илнĕ. -

ЧПГĂИ ĂА, I, 251, 302 с.
347. 1915 ç. ЧР Канаш р-чи Сухайкасси ялĕнче А.Я.Аделеев çырса

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 276, 191-192 с.
348. 1929 ç. ТР Ăксу р-чи Ереп ялĕнче С.Н.Ю ренев çырса илнĕ. -

ЧПГĂИ ĂА, III, 429, 162-163 с.
349. 1929 ç. ТР Аксу р-чи Ереп ялĕнче С.Н.Ю ренев çырса илнĕ. -

ЧПГĂИ ĂА, III, 429, 164 с.
350. 1928 ç. В .Л оцм анов çы рса илнĕ. -  Ч П Г Ă И  ĂА, I I I ,  620, 

76 с.
351. 1930 ç. Г.Никитин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 229, 218 с.

УЧУК КĔЛЛИСЕМ

352. 1936 ç. Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Ранел ялĕнче 85 çулхи 
А.Е.Акташевран (Караттай мучи) Ст. Ш авли çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, III, 57, 58 с.

353. 1962—1964 çç. ЧР Красноармейски р-чи Супар ялĕнче А.В.Васильев 
çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, II, 730, 30—32 с.

354. 1973 ç_. ЧР Комсомольски р-чи Çĕнĕ Ш ăхранра И.Петров çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III', 473, 5 - 6  с.

355. Хв. Уярăн «Таната» романĕнчен. Ш ., 1974, 83—84 с.
356. 1984 ç. Самар обл. Клевлĕ р-чи Черный Ключ ялĕнче 1905 ç. ç.



Н.А.Горбуновăран Г.А.Николаев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 771, 
161-162 с.

357. 1966 ç. Н.Р.Романов çырса илнĕ. Ăçта çырни паллă мар. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 436, 3 9 -4 0  с.

358 . 1975 ç. ЧР Çĕрпÿ р-чи Ĕмпĕрт Туçа ялĕнче_52 çулхи В.М.Ми- 
хайловран И .Г.Вдовина çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 513, 1 3 4 -  
135 с.

359. ТР Пăва р-чи Кăнна Кушкинче çуралса ÿснĕ Ф.П.Ш акмаковăран
А.Федорова çырса илнĕ. 1991, I, 4 8 - 49-мĕш тетрадь, 50 с.

360—362 . Канаш, 1991, кăрлач, 12.
363 . И лпек М икулайĕн «Хура çăкăр» романĕнчен. Ш ., 1989, 1 9 8 -  

200 с.

ÇĔР ВИТĔР ТУХНИ

364. Хăяхван ламшар типтерĕ, А.Е.Ефимов архивĕ (Çĕнĕ Шупашкар 
хули) 12, юпа, 1998. Вариант: Сунтал, 1924, 1, 53 с.

365. «Турă кĕнеки» ятлă ал çыру тетрадĕнчен. Студентсем ПР Çирĕклĕ 
ялĕнче çырса илнĕ.

366. 1926 ç. ЧР Çĕрпÿ р-чи Чурачăк ялĕнче Д. Филимонов çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 72, 8 4 -8 5  с.

367. Чăваш сăмахлăхĕ, 1993, I пай, 117 с.
368. А.К. Салмин «Хыпар» хаçатра пичетленнинчен илнĕ. 1997, çурла, 21.
369. М агницкий, 27—30.
370. 1886 ç. ЧР Елчĕк р-чи Кÿлпуçре И.Флегонтов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 152-154 с.
371. 1886 ç. ТР Çĕпрел р-чи Мăн Аксара Ф.Иванов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 97.
372. И.Я. Яковлев çырса илнĕ, 1874. -  ЧПА, 515, 1, 7-мĕш управ 

хучĕ, 9 с. Вырăсларан В.П.Станьял куçарнă. Çак текста 1910 ç. Г.Евграфов 
çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 149, 120 с.

373. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕнĕ Якальте çырса илнĕ. -  
Паасонен, 84—87 с.

374. 1900 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Тури Тимĕрçенре Ф.Иванов 
çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 25, 94—95 с.

375. 1902 ç. ТР Пелепей р-чи Анат Хурамалта çырса илнĕ. Кам çырни 
паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 30, 117—119 с.

376. 1902 ç. Çĕрпÿ р-че Г. Комиссаров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I,
496, 34 с.

377. 1904 ç. ТР Çĕпрел р-чи Çĕнĕ Чукалта В.Никифоров çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 147, 231-232  с.

378. 1920 ç. çырса илнĕ. Кам, ăçта çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 573, 71—75 с. К.В.Элле архивĕнчен.

379. 1929 ç. ТР Нурлат р-чи Ерепьелте С. Юренев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, III, 429, 164 с.

380. 1936 ç. Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Ранелте 85 çулхи А.Е.Ак- 
ташевран (Караттай мучи) Ст. Ш авли çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III,
58, 3 3 -3 4  с.

381. 1961 ç. ТР Октябрьски р-чи Салтаелĕнче Л.Иванов И.Бураевран 
çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 183, 38—39 с.



382. В.К.М агницкий. Материалы к объяснению старой чувашской 
веры. Казань, 1881, 27—30 с.

383. 1910 ç. Г. Евграфов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 149, 126 с.
384. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  

Д.Месарош, 115—119 с.
385. 1904 ç. Самар обл. Шунтал р-чи Ухинкел ялĕнче Т.Иванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151 с.
386. 1911 ç. ЧР Çĕрпÿ р-чи Мăнçырмара Гаврилов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 206, 191 с.
387. 1976 ç. Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Питтĕпĕлте Г.Т.Макаров çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 452, 5 8 -6 0  с.
388. «Турă кĕнеки» ятлă ал çыруран çырса илнĕ.
389. 1902 ç. Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Кив Канккелте Н.Богданов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 239, 63 с.
390. 1993 ç. ТР Нурлат р-чи Якаелте Е.М .Донсковăран (1905—2001) 

Е.Ермилова çырса илнĕ // Туслăх, 2001, утă, 13.
391. 1962 ç. Оренбург обл. Абдулино р-чи Усмелте 1890 ç. ç.

А.Савельевăран В.Димитриев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 277, 189 с.
392. Хурамал уй чÿкĕ.
393. 1886 ç. ЧР Куславкка р-чи Пăрмас ялĕнче М.Алексеев çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 186-187 с.

ПИТРАВККА (ПИТРЕККЕ) УЯВĔПЕ КĔЛЛИ

394. 1982 ç. Самар обл. Ш икун р-чи Мулеккелте Г. Матвеев студент 
çырса илнĕ. В.П.Станьял архивĕ.

395. 1908 ç. ТР Сиктĕрме ялĕнче АП етров (Туринге) çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 1 2 -13  с.

ХУНЧУКĔ

396. В.И.Михайловпа Г.Г.Григорьева Вăрмар р-че çырнисем тăрăх. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 383, 114 с.

397. В.М.Михайлов. Обряды и обычаи чуваш. 1891.

ХĔЛЕ КĔНĔ ЙĔРКЕПЕ КАЛАКАН КĔЛĔСЕМ  

КĔРХИ КУНСЕНЧИ КĔЛĔСЕМ 

КИВĔ ТЫРРА ÇĔНЕТНИ

398. ЧПГĂИ ĂА, I, 208, 141-142 с.
399. Хăçан, кам, ăçта çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 162, 

180 с.
400. 1886 ç. ЧР Куславкка р-чи Тĕрлемесре ПАфанасьев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 125-126 с.
401. 1881 ç. И. Меныпов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 517, 262—263 с.
402. 1881 ç. Чĕмпĕр чăваш шкулĕн вĕренекенĕ М .П .П етров пуç- 

тарнă. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 31, 71, 71-74 с.
403. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 573, 

4 1 -4 3  с.



404. 1913 ç. ТР Пăва таврашĕнче С.Сергеев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 247, 5 1 -5 2  с.

405. ЧПГĂИ ĂА, I, 619, 1 - 3  с.
406. 1973 ç. ЧР Муркаш р-чи Çеçмерте 80 çулхи В.М.Лаптевăран 

Л.Кустикова çырса илнĕ. -  СТ, 46, 12—14 с.
407. В.А. Сбоев. Заметки о чувашах. Хусан, 1856, 51—52 с.
408. 1908 ç. ЧР Канаш р-чи Шаккăлта М. Семирадский çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 167, 210 -  211 с.
409. ЧПГĂИ ĂА, I, 573, 6 7 -7 0  с.

АВĂН ЧĔРТНИ

410. ЧПГĂИ ĂА, Н.В.Никольский фондĕнчен.
411. 1910 ç. ЧР Вăрнар р-чи Кÿстÿмĕрте Н.СморОдинов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 218, 104 с.
412. 1886 ç. ТР Ăксу р-чи Сĕнчелте Т. Миронов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, III, 152, 193 с.

АВĂН ПĂТТИ (ЯШКИ, СĂРИ)

413. ЧР Куславкка р-чи Маслă ялĕнче В.К.М агнидкий çырса илнĕ.
414. 1910 д. ЧР Вăрнар р-чи Хапăсра çырса илнĕ. Кам çырни паллă 

мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 204, 263 с.
415. 1913 ç. ЧР Елчĕк р-чи Çирĕклĕ Ш ăхальте А. Воронов çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 243, 612 с.
416. 1915 ç. ЧР Канаш р-чи Сухайкассинче А.Я.Аделеев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 276, 159 с.

КĔРХИ ÇУРТА КУНĔ

417. 1910 ç. ЧР Вăрнар р-чи Кĕçĕн Кипекре И.Андреев çырса и л н ĕ ,-  
ЧПГĂИ ĂА, I, 218, 14 -16  с.

КĔР СĂРИ (СĂРА ЧУКĔ)

418. 1903 ç. Т.Николаев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 6, 598, 600—601 с.
419. 1913 ç. Я.Обухов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 244, 127—130 с.

КĔРХИ ЧŸКЛЕМЕ КĔЛЛИСЕМ

420. К.М илькович, XVIII ĕмĕр вĕçĕ. -  ИОАИЭ, XXII, 1906, 57 с.
421. Д.Месарош. О старой религии чувашского народа. -  ЧГИГН, 2000, 7 с.
422. 1904 Самар обл. Шунтал р-чи Ухинкелте Т.Иванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 71 с.
423. Тăтăшах тĕл пулакан кĕлĕ. Нумай çĕрте çырса илнĕ.
424. 1886 ç. ТР Чистай р-чи Чăваш Менчинче Е.Сибулатов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 2 - 6  с.
425. 1910 ç. Г.Евграфов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 149, 130—132 с.
426. 1908 ç. ТР Элкей р-чи Сиктĕрмере АПетров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 21, 3 - 4  с.
427. 1913 ç. çырнă. Кам, ăçта çырни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 223, 

129-131 с.



428. 1911 ç. ЧР Вăрнар р-чи Уравăшра П.Иванов çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 233 -  237 с.

429. 1900 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Чăвашкассинче çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 24, 704-705 с.

430. 1900 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Аслă Тимĕрçенте Ф.Иванов 
çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 25, 92—94 с.

431. ЧПГĂИ ĂА, I, 81, 165-167 с.
432—433. Н.И. Золотницкий, 220. К., 1991, кăрлач, 12.
434. Н.И.Золотницкий, 221 -  222.
435. 1910 ç. Ш упашкар р-чи Сапаккассинче А.Степанов çырса и л н ĕ .-  

ЧПГĂИ ĂА, I, 167, 125-128 с.
436. Самар обл. Шунтал р-чи Ухинкел ялĕнче Т.Иванов çырса илнĕ. 

Д.Месарош кĕнекинчен.
437. Сунтал, 1924, 1 № , 53 с.

КАРТИШ ПĂТТИ

438. «Чăваш сăмахлăхĕ» кĕнекерен.
439. 1908 ç. ТР Элкей р-чи Сиктĕрмере А. Петров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 21, 4 - 5  с.
440. 1911 ç. ЧР Вăрмар р-чи Мăнçырмара Гаврилов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 206, 193 с.

ХĔЛЛЕХИ УЯВСЕН ЙАЛИ-ЙĔРКИ  

ИУКРА (ТĂПРАС) ĂШШИ

441. 1883 ç. ЧР Патăрьел р-чи Патăрьелте В.Алексеев çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 25, 565—566 с. Д.Месарош. Така сăри. 1907. 243 с.

442. 1902 ç. Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Кив Канккелте Н. Богданов 
çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 239, 45 с.

УЛАХ ЛАРМИ

443. 1949 ç. ЧР Ш упашкар р-чи Пĕчĕк Сĕнтĕрте Ф .П .Н икитина 
каланине В.П.Станьял çырса илнĕ. В.П.Станьял архивĕнчен.

ШЕРНИ ЙĔРКИ

444. 1900 ç. Ч Р  Тăвай р-чи Çăлпуçĕнче Е.П етрова çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 27, 202 -  207 с.

445. 1980 ç. ЧР Шупашкар р-чи Пĕчĕк Сĕнтĕрте А.Д.Майоровăран
В.П.Станьял çырса илнĕ. В.П.Станьял архивĕнчен.

СУРХУРИ (ХĔЛ ЭРНИ)

446. В.Магницкий. Материалы к объяснению старой чувашской веры. 
Хусан, 1881, 9 7 -9 8  с.

447. 1902 ç. ЧР Çĕрпÿ р-чи Патăрьелте Г.И. Комиссаров çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 496, 12 -  13 с.

448. 1911 ç. Г.Отриванов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 193, 293 с.
449. М .Я.Сироткин. Чăваш фольклорĕ. Ч., 1965, 9 с.



450. Чăваш сăмахлăхĕ. 1993. 10 класс. I пай. 82 с.
451. 1991 ç. ТР Теччĕ таврашĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 337 с.
452. 1927 ç. ЧР Сĕнтĕрвăрри р-чи Карапашра С. Тимофеева çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 619, 122-123 с.
453. 1900 ç. ЧР Г.Иванов (Комиссаров) çырса илнĕ. Ăçта çырса илни 

паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 24, 34 -  35 с.

НАРТУХАН (НАРТУКАП)

454. 1910 ç̂  Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Емелккере К. Федоров çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 177, 117 -  118 с.

ВИРĔМ

455. Чăваш сăмахлăхĕ. 1993. 10 класс. I пай. 77 с.
456. 1886 ç. ЧР Çĕмĕрле р-чи Хутарта М. Самсонов çырса илнĕ. -

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 57 -  58 с.
457. 1903 ç. ЧР Элĕк р-чи Урмай ялĕнче В.Яковлев çырса илнĕ.

ВĔТКЕ, АППАЛАНЧĂК, ЭЛЕМЕТ

458. 1911 ç. ТР Теччĕ таврашĕнче çырса илнĕ. Кам çырни паллă
мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 377 с.

ХĔР СĂРИ

459. 1870 ç. ЧР Элĕк тăрăхĕнче К. Степанов çырса илнĕ. -  Магницкий, 
236 с.

460. «Чăваш сăмахлăхĕ» кĕнекерен, 1993, 82 с.

ÇĂВАРНИ ЭРН И
461. 1994 ç. Ш упашкар р-чи Çÿлтикассинче З.П .Никитина ирттернĕ 

çăварни программинчен. Ăнат-Кĕнер вăтам шкулĕнче библиотека-музейра 
упранать.

КИЛ-ЙЫШРИ КУЛЛЕНХИ ЙАЛАСЕМПЕ КĔЛĔСЕМ 
КИЛ-ÇУРТ ТАВРАШĔНЧИ КĔЛĔСЕМ  

ВĂЙ КИЛЛИНЧИ КĔЛĔСЕМ

462. 1917 ç. ЧР Комсомольски р-чи Эткер ялĕнче Д. Зайцев çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 285, 551 с.

463. 1911 ç. ТР Теччĕ таврашĕнче çырса илнĕ. Кам çырни паллă мар. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 427 -  428 с.

464. 1891 ç. ТР Пăва р-чи Пÿркелте И.Н.Ю ркин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 57, 643 -  645 с.

465. 1903 ç. Н.Ильгачев çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă мар. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 6, 234 с.

466. ЧХС, 1989.
467. Д.М есарош кĕнекинчен.
468. ЧР Тăвай р-чи Тăвайĕнче И.С.Кăрмай (Паттăр Эшкер) çырса илнĕ. 

Хăçан çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 638, 336 с.



469. Н.И.Ашмарин. ЧСК, V, 141-143 с.
470. И .Н .Ю ркин çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 57, 691 -  692 с.
471. 1903 ç. Н.Ильгачев çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă мар. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 6, 234-235 с.

ТŸР КĔЛЛИНЧИ (КĔÇĔН КИРЕМЕТРИ) КĔЛĔСЕМ

472. 1886 ç. Ч Р  Тăвай р-чи Енĕш Нăрваш ра К .Емельянов çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 152, 3 8 -3 9  с.

473. 1920 ç. Раман Рамасанĕ çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă мар. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 229, 306-307 с.

474. Н.И.Золотницкий. Хусан, 1875, 27 с.
475. 1870 ç. ЧР Куславкка р-чи Маслăра А.Егоров çырса илнĕ. -  

Магницкий, 134—135 с.
476. 1928 ç. ЧР Ш упашкар_р-чи Иккассинче 62 çулхи хĕрарăмран 

Т.Сорокин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 615, 61—62 с.
477. ЧХС, 1989.
478. Д.Месарош, 126—127 с.

КИЛĔШ ПĂТТИ

479. 1910 ç. АЛебоксаров çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă мар. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 30, 504 с.

480. 1899 ç. ЧР Вăрнар р-чи Мăнçырма ялĕнче çырса илнĕ. Кам çырса 
илни паллă мар. -  ЧПГАИ ĂА, I, 638, 274 с.

481. 1900 ç. Ульяновск обл^ Чăнлă р-чи Чăвашкассинче çырса илнĕ. 
Кам çырни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 24, 705 с.

482. Н.И.Ашмарин. ЧСК, VIII, 308 с.
483. 1904 ç. ТР Пăва р-чи Çĕнĕ Чукалта В.Никифоров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 147, 215-216 с.
484. 1901 ç. П Р Авăркас р-чи Анат Хурамалта çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 30, 198-199 с.
485. 1928 ç. М .Николаева çырса илнĕ. -  ЧПТА, 334, 21, 85 л.
486—488. 1870 ç. ЧР Куславкка р-чи Маслăра, Чашламара, Кĕçĕн

Шетмĕре çырса илнĕ. -  Магницкий, 46—49 с.
489. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Кив Улхашра Д. Месарош 

çырса илнĕ. 152 с. -  ЧСХ, 1989, 92 с.

ЯТРАН ПĂТĂ

490. 1910 ç. ЧР Йĕпреç р-чи Пучинкере Д.Н.Чармак çырса илнĕ. —
ЧПГĂИ ĂА, I, 160, 454-455  с.

КИЛĔШ НИМĔРĔ

491. 1976 ç. Самар обл.и Похвиçнĕ р-чи Питтĕпелте Г.Т. Макаров
çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 452, 172 -  173 с.

ХĔРТ-СУРТ ПĂТТИ

492. 1900 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Чăвашкасси ялĕнче çырса 
илнĕ. Кам çырни паллă мар. -  ЧПГĂИ АА, I, 24, 706 с.



493. 1886 ç. ЧР Куславкка р-чи Çĕнĕ Тĕрлемес ялĕнче П. Афанасьев 
çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 134 с.

494. 1886 ç. ЧР Çĕмĕрле р-чи Хутарта М. Самсонов çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИĂА, III, 152, 81 с.

495. 1886 ç. ЧР Хĕрлĕ Чутай р-чи Кÿпеш ялĕнче И.М аксимов çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 152, 144 с.

496. 1891 ç. ТР Пăва р-чи Пÿркелте И.Н.Ю ркин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 57, 650-651 с.

497. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  
Д.Месарош, 145—146 с.

498. 1907 ç. ЧР Ш упашкар р-чи Алькешре çырса илнĕ. -  Д.Месарош, 
3 0 -3 1  с.

499. 1911 ç. ЧР Вăрмар р-чи Мăнçырмара Гаврилов çырса илнĕ. -
ЧПГĂИ ĂА, I, 206, 193-194 с.

500. 1904 ç. ТР Пăва р-чи Çĕнĕ Чукалта В.Никифоров çырса илнĕ. -
ЧПГĂИ ĂА, I, 147, 217 -  219 с.

501. В .КМ агницкий. Материлы к обьяснению старой чувашской веры. 
Хусан, 1881, 49—51 с.

502. 1924 ç. ТР Элкей р-чи Сиктĕрмере П.Казанков çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 808, 86 с.

503. Хăçан, ăçта, кам çырни паллă мар. -  Н.И. Ашмарин. ЧСК, XVII, 
1950, 60 с.

504. 1920 ç. çырса илнĕ. Кам, ăçта çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 573, 5 5 -5 7  с.

505. 1886 ç. ТР Аксу р-чи Сĕнчелте Т.Миронов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, III, 152, 193 с.

506. 1929 ç. ТР Лениногорск р-чи Кив Шешкелте И.Илюхин çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 334, 63 с.

507. 1904 д. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмерте Т.Кириллов çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 253 с.

508. 1962 ç. Сызрань хулинче А.Л. Харитонов хăйĕн ашшĕнчен çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 210, 73 с.

509. 1881 ç. ТР Аксу р-чи Сĕнчелте М.П.Петров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 31, 32 с.

510. 1908 ç. ТР Элкей р-чи Сиктĕрмере А.Петров çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 6 с.

ПУТАМА ПĂТТИ

511. 1962 ç. Сызрань хулинче А.Л. Харитонов хăйĕн ашшĕнчен çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 210, 68 с.

512. 1886 ç. ЧР Патăрьел р-чи Аслă Арапуçĕнче Н.Николаев çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 152, 62 с.

ÇЫ НСЕН ПУРНĂÇ ТАПХĂРĔН КĔЛЛИСЕМ  
АЧА-ПĂЧА ПИЛĔСЕМПЕ КĔЛЛИСЕМ

513. Хыпар, 1997.
514. К.М илькович, 160 с.
515. 1904 çС Самар обл. Шунтал р-чи Кивĕ Ухинкелте Т.Иванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 52 с.



516. 1870 ç. ЧР Куславкка р-чи Маслăра А.Егоров çырса илнĕ. -  
Магницкий, 82 -  83 с.

517. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Çĕнĕ Улхашра çырса илнĕ. Кам, хăçан 
çырни паллă мар.

518. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 167, 
139 с.

АЧА ÇУРАЛСАН ТĂВАКАН ЙĔРКЕСЕМПЕ СУНĂМСЕМ

519—520. ЧР Етĕрне р-че А.Меценатов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I,
184, 318 -  320 с.

521. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  
Д.Месарош, 310 с.

522. 1904 ç. Самар обл. Шунтал р-чи Кивĕ Ухинкелте Т. Иванов çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 53 с.

523. 1911 ç. ТР Теччĕ таврашĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 
293 с., 295-296  с.

524. 1961 §. ТР Акташра З.С. Дмитриевăран М .В.Румянцев çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 182, 60 с.

525. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  
Д.Месарош, 310—311 с.

526. 1904 ç. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмерте Т.Кириллов çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 151, 241 с.

527. 1900 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Чăвашкассинче çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 24, 706 с.

528. 1881 ç. ТР Аксу р-чи Сĕнчелте М.П. Петров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 31, 4 -  5 с.

529-530. Хыпар, 1997.
531. 1899 ç. ЧР Вăрнар р-чи Хапăсра çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 30, 

197 с.
532. 1911 ç. ЧР Муркаш р-чи Муркашра И. Алексеев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 177, 367 -  368 с.
533. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
534. 1987 ç. П Р Ш аран р-чи  Виçĕçăл ялĕнче С.В.Капитоновăран 

Г.Юмарт çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 869, 22 с.
535. 1984 ç. Самар обл. Клевлĕ р-чи Хурашывра 1909 ç.ç. М.В.Анти- 

повăран çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 761, 102 с.
536. 1911 ç. Çĕрпÿ р-че Ст. Ефремов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I,

207, 440 с.
537—538. Д.Ф. Филимонов çырса илнĕ. Хăçан, ăçта çырни паллă 

мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 572, 512 с.
539. 1987 ç. ЧР Шăмăршă р-чи Ярăславра 1913 ç. ç. Поляковăпа 1923 ç. 

ç. О. Алексеевăран П. Фокин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 872, 96—97 с.
540. 1925 ç. ЧР Комсомольски р-чи Хирти Явăшра А. Мартынова 

çырса илнĕ.
541. 1970 ç. ТР Октябрь р-чи Хăмăшлăра П.И.Вурмандеева çырса илнĕ.
542. 1958 ç. Хусан хулинчи Короленко урамĕнчи 71-мĕш çуртри 75- 

мĕш хваттерте пурăнакан Н.П. Зайцев çырса илнĕ.
543. 1962 ç. ТР Октябрь р-чи Якаелте П.В. Маськина çырса илнĕ.
544. 1940 ç. ЧР Комсомольски р-чи Явăшра Н.В.Васильев çырса илнĕ.



545. 1911 ç. ЧР Тăвай р-чи Енĕш  Нăрваш ра Д.А нисимов çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 204, 245 с.

546. 1916 ç. ЧР Елчĕк р-чи Аслă Елчĕкре Г. М ишкин çырса илнĕ. -
ЧПГĂИ ĂА, I, 285, 446-447  с.

547. 1870 ç. ЧР Куславкка р-чи Маслăра А. Егоров çырса илнĕ. -
Магницкий, 193 -  194 с.

548—549. Нумай кĕлĕре тĕл пулакан сăмахсем.
550—552. 1980 ç. ТР Хусанта пурăннă Н. Васильев пухса хатĕрленĕ. — 

ЧПГĂИ ĂА, III, 468, 102—112 с. (Тĕрлĕ çулсенче тĕрлĕ çынран çырса 
илнĕ.)

553. 1910 ç. Н.В. Никольский çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 574, 25 с.
554. Хыпар, 1997, çурла, 21.
555. 1881 ç. ТР Пăва р-чи Тăхăрьял таврашĕнче М .П.П етров пуçтар- 

нă. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 31, 1—3 с.
556. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  

Д.Месарош, 313 с.
557. Паспорт даннăйĕсем паллă мар.
558. 1911 ç. Сĕве тăрăхĕнчи Имелпуçĕнче М.Андреев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 206, 5 0 -51  с.
559. 1912 ç. ЧР Тăвай р-чи Сăхăтпуç ялĕнче Т .М аксимов çырса ил- 

нĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 231, 351-353 с.
560. 1884 ç. И.М аксимов каласа панă. Ăçта çырса илни паллă мар. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 75, 183 с.
561. 1961 ç. ТР Акташра М. Румянцев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III,

182, 60 с.
562. 1885 ç. И. Пимуллинов çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă мар. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 147, 108-111 с.
563. 1910 ç. Комсомольски р-чи Виçпÿртре Т.Терентьев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 209, 293-295 с.
564. 1961 ç. ТР Октябрьски^ р-чи Салтакьелĕнче А. Ивановăран 

М.Румянцев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 209, 293—295 с.
565. 1911 ç. ТР Теччĕ таврашĕнче çырса илнĕ. Кам çырни паллă мар. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 297 с.
566. 1881 ç. ТР Пăва р-чи Тăхăрьял тăрăхĕнче М.П. Петров пуçтарнă. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 31, 14 -15  с.
567. ТР Спасск р-чи Тохталă ялĕнче П.Сетнеров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 238, 117 с.
568. 1907 ç. тури чăвашсем хушшинче çырса илнĕ. -  Д.Месарош, 312 с.
569. 1961 ç. ТР Октябрьски р-чи Лачака ялĕнче М .Зайцевăран 

М .Румянцев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 182, 140 с.
570. 1870 ç. Ч Р  Куславкка р-чи  Ы раш пулăхра çырса илнĕ. -  

Магницкий, 197—198 с.
571. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 177, 197 с.
572. 1881 ç. ТР Пăва р-чи Тăхăрьял тăрăхĕнче çырса илнĕ. М.П. Петров 

пуçтарнă. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 31, 6—9 с.
573. Кам, хăçан, ăçта çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 206 с.
574. 1905 ç^ТР Лениногорск р-чи Кивĕ Шешкелте Г.Н.Головнин çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 154, 220 с.
575. 1901 ç. ПР Пелепей р-чи Хурамал ялĕнче çырса илнĕ. Кам çырни 

паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 30, 197 с.



576. 1931 ç. ТР Пăва р-чи Пÿркелте И. Ю ркин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 51, 119 -  120 с.

577. 1885 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Тимĕрçенре А.Матвеева çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 147, 159 -  160 с.

578. 1886 ç. ТР Октябрьски р-чи Чăваш Менчинче А. Сибулатов çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 8 -  9 с.

579-580. Хыпар, 1997.

АШШĔ-АМĂШĔ АЧИСЕНЕ ĂСА ВĔРЕНТНИ

581. И.Стеклов çырса илнĕ. Хăçан, ăçта çырса илни паллă мар. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 233, 418 -  419 с.

582. 1912 ç. Комсомольски р-чи Виçпÿртре Т.Терентьев çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 236, 265 с.

583. 1913 ç. Н . С олен ц ов  çы рса илнĕ. -  Ч П Г Ă И  ĂА, I, 238, 
96 с.

584. Т. Кириллов çырса илнĕ. Хăçан, ăçта çырса илни паллă мăр. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 252 -  253 с.

585. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.

САЛТАКА ĂСАТНИ

586. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 5, 57 -  
58 с.

587. 1911 ç. ТР Кайбица р-чи Имелпуçĕнче М. Андреев çырса илнĕ.
-  ЧПГĂИ ĂА, I, 206, 48 -  49 с.

588. 1910 ç. ЧР Вăрнар р-чи Кÿстÿмĕрте Н.Смородинов çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 218, 104-105 с.

589. 1904 ç. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмерте Т.Кириллов çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 144, 162 -  169 с.

590. 1913 ç. ЧР Елчĕк р-чи Вырăскассинче 1885 ç. ç. С.К.Медведевран
С .К К ириллов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 1168, 16 с.

591. 1911 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Чăвашкассинче К.Федоров 
çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 177, 133 с.

592. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
593. 1904 ç. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмерте Т.Кириллов çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 144, 162-169 с.
594. 1909 ЧР Çĕрпÿ таврашĕнче çырса илнĕ. Кам çырса илни паллă 

мар. -  ЧПГАИ ĂА, I, 167, 470 с.
595. 1886 ç. ТР Чистай р-чи Чăваш Менчинче Е.Сибулатов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 2 - 6  с.
596. 1886 ç. ЧР Элĕк р-чи Исванкăра И.Никандров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 174-175 с.

ТУЙ ПИЛĔСЕМПЕ КĔЛЛИСЕМ

597. 1920 ç. ТР Пăва р-чи Элшелте çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III,
282, 1 5 -16  с.

598. Н.И.Ашмарин. ЧСК, 17, 211 с.
599. 1852 ç. тури чăвашсем хушшинче çырса илнĕ. -  С. Михайлов, 48 с.



600. М агницкий, Матвеев, 187—188 с.
601. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  

Д.Месарош, 329 с.
602. В. М агницкий çырнă. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 123, 566 с.
603. 1910 ç. ЧР Комсомольски р-чи Виçпÿртре Т.Терентьев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 209, 301-302 с.
604. 1965 ç. ЧР Çĕмĕрле р-чи Акчикассинче З.А. Анисимова çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 282, 1 5 -16  с.
605. 1901 ç. ЧР И1упашкар р-чи Ишек таврашĕнче П.Ивановпа Р.Чернов 

çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 30, 4 с.
606. 1985 ç. ЧР Йĕпреç р-чи Кĕлĕмкассинче Е.Антонова çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 829, 5 4 -5 6  с.
607. 1915 ç. ЧР Канаш р-чи Сухайкассинче А.Я. Аделеев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 276, 237 с.
608. 1903 ç. Шăмăршă р-чи Виçпÿрт Шăмăршăра çырса илнĕ. Кам çырни 

паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 542 с.
609. 1901 ç. П Р Пелепей р-чи Хурамалта çыреа илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА,

1, 30, 131-132 с.
610. 1911 ç. ТР Теччĕ таврашĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, 1, 215, 

451-452  с.
611. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕнĕ Якаль таврашĕнче çырса 

илнĕ. -  Паасонен, 18 с.
612. 1903 ç^ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф. Иванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 544 с.
613. 1980 ç. ЧР Красноармейски р-чи Яманакра И.Патмар çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 778, 13—14 с.
614. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
615. 1966 ç. ПР Пелепей р-чи Слакпуçра М.Ковалева çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 486, 27 с.
616. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  Меса- 

рош, 335—336 с.
617. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  Меса- 

рош, 335—336 с.
618. 1985 ç. Ч Р  Й ĕпреç р-чи Кĕлĕмкассинче Е .П .А нтонова çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 829, 69—71 с.
619. 1962 ç. П Р  П иш пÿлек р-чи  Çирĕклĕре Н .В .В асильев çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 222, 279-281 с.
620. 1938 ç. ЧР Комсомольски р-чи  Çĕрпÿелĕнчи Кашкăр Микули 

(Н.Волков) çырса панă. -  ЧПГĂИ АА, 45, 119 с.
621. 1900 ç. Самар облаçĕнчи Исаклă р-чи Çĕнĕ Якаль таврашĕнче çырса 

илнĕ. -  ЧХС, III, 1989, 102 с.
622. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
623. 1900 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Ирçелте Ф .И ванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 25, 95—96 с.
624. 1903 ç. Т.Исаев çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă мар. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 6, 584-585 с.
625. 1980 ç.ЧР Краçноармейски р-чи Яманакра çырса илнĕ. Кам çыр- 

ни паллă мар. -  ЧПГĂИ АА, III, 778, 17 с.
626. 1984 ç. ЧР Йĕпреç р-чи Чăрăшкассинче А.Даниловăран А.Арсен- 

тьева çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 828, 8 с.



627. 1929 ç. ТР Аксу р-чи Кивĕ Чăваш Адамĕнче С.Ю ренев çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 429, 184 с.

628. 1962 ç. П Р  П иш пÿлек р-чи Çирĕклĕре Н .В асильев çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 222, 282-283 с.

629. 1974 ç. ЧР Ш упашкар р-чи Тутаркассинче 1900 ç. ç. Ф.К.Алексе- 
евăран Г.Ф.Ю март (Трофимов) çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 376, 3 с.

630. 1904 ç. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмерте Т.Кириллов çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 151, 146-147 с.

631. 1965 ç. ЧР Вăрнар р-чи Ярмушкара Л.Отрыванова çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 282,^13—14 с.

632. 1985 ç. Ч Р  Й ĕпреç р-чи Кĕлĕмкассинче Е .П .А нтонова çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 829, 54 -  56 с.

633. 1907 ç. Ульяновск облаçĕнчи Чăнлă р-чи Чăвашкассинче çырса 
илнĕ. -  Месарош, 348—349 с.

634. 1904 ç. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмерте Т.Кириллов çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 151, 146-147 с.

635. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕнĕ Якаль таврашĕнче çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 605, 174 с.

636. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕнĕ Якаль таврашĕнче çырса 
илнĕ. -  Паасонен, 66 с.

637. 1964 ç. ЧР Сĕнтĕрвăрри р-чи Уплерте И.Коньков çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 440, 9 0 -9 1  с.

638. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕнĕ Якаль таврашĕнче çырса 
илнĕ. -  Паасонен, 66 с.

639. Чăваш сăмахлăхĕ, 10 кл., I, 154—155 с.
640. М агницкий В.К. Материалы к объяснению старой чувашской 

веры. Хусан, 1881, 212—213 с.
641. 1987 ç. ЧР Вăрмар р3чи Чулкаçра Е.В.Семенова Е.И.Тушинская- 

ран çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 819, 8—9 л.
642. 1910 ç. ЧР Çĕрпÿ р-чи Вăрманкассинче Андрей Васильев çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 177, 279 с.
643. 1962 ç. П Р Пелепей р-чи Чибикаран ялĕнче 1907 ç. ç. А.В.Ки- 

рилловăран Н.В.Васильев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 222, 28 с.
644. 1976 ç. Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Питтĕпелте Г.Т.Макаров çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 452, 1 0 4 -  105 с.
645. 1914 ç. ЧР Сĕнтĕрвăрри р-чи Малти Чиперуйра Е.Романовăран 

Р.Александрова çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 1929, 38—39 с.
646. 1962 ç. Сызраньре А.Л.Харитонов хăйĕн ашшĕнчен çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 210, 101 с.
647. 1928 ç̂. И .Н икитин (Юркки) çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă 

мар. -  ЧПГАИ ĂА, I, 381, 468 с.
648. 1961 ç. ТР Ăксу р-чи^Саврăшпуçĕнче Н.В.Васильев А.П.Сергеевă- 

ран çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 197, 16 с.
649. 1961 ç. ТР Аксу р-чи Саврăшпуçĕнче Н.В.Васильев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 197, 10, 13 с.
650. 1962 ç. П Р Пелепей^>-чи Ешĕлте 1900 ç. П.В.Петровăран Н.В.Ва- 

сильев çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 222, 130—131 с.
651. Ашмарин. ЧСК, 9, 174 с.
652. 1961 ç. ТР Аксу р-чи Саврăшпуçĕнче туй çыннисенчен Н.В.Ва- 

сильев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 197, 17 с.



653. Чăваш сăмахлăхĕ, 154—155 с.
654. 1886 ç. ЧР Элĕк р-чи Исванкăра Н.Никандров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 179-181 с.
655. 1980 ç. ЧР Красноармейски р-че И.Патмар çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, III, 778, 1 3 -1 4  с.
656. 1951 ç. ЧР Сĕнтĕрвăрри р-чи Упакассинче Г.Л.Львов çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 84, 154-157 с.
657. 1966 ç. ЧР Красноармейски р-чи Яманакра Н.Д.Зайцевран И.Пат- 

мар çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 777, 404—406 с.
658. 1939 ç. ЧР Красноармейски р -та  Яманакра 1873 ç.ç. Н Д  Зайцев- 

ран И.Патмар çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 37, 199—201 с.
659. 1941 ç. ЧР Красноармейски р-чи Я м анакра хутла пĕлмен 1873 

ç. ç. Н .Д .Зайцевран И .П атмар çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 37, 
202 с.

660. 1941 ç. ЧР Красноармейски р-чи Кайри ^Карăкра 1884 ç. ç. 
П.А.Александровăран И.Патмар çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ АА, III, 37, 2 0 9 -  
212 с.

661. 1945 ç. ЧР Красноармейски р-чи Яманакра хутла пĕлмен 1915 ç. 
ç. А.Харитоновăран çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 37, 213 с.

662. 1945 ç. ЧР Красноармейски р-чи Яманакра хутла иĕлмен 1878 
ç. ç. С.Григорьевран И .П атмар çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 37, 
215 с.

663. 1946 ç. ЧР Çĕрпÿ р-чи Туптулта М.Анисимовран И.Патмар çыр- 
са илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 37, 217-219 с.

664. 1966 ç. П Р Пишпÿлек^э-чи Слакпуçра М.Ковалева ача чухне илт- 
нине аса илсе çырнă. -  ЧПГАИ ĂА, III, 353, 101—102 с.

665. 1960 ç. Пенза обл.^Неверкино р-чи Итĕм-Курара И .Ф омин çырнă 
(«Туй» пьесăран). -  ЧПГĂИ ĂА, III, 201, 179—180 с.

666—667. 1962 ç. ПР Пишпÿлек р-чи Çирĕклĕре 1911 ç. ç. П.В.Ки- 
рилловăран Н.В.Васильев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ АА, III, 222, 195 с.

668. 1938 ç. ЧР Комсомольски^э-чи Çĕрпÿелĕнче Кашкăр Микули (Вол- 
ков Н.) çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ АА, III, 45, 118 с.

669. 1900 ç. ЧР Элĕк р-чи Торăпкассинче Николай Тихонов çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, 1, 25, 421—422 с.

670. 1984 ç. ЧР Çĕрпÿ р-чй Тавăткассинче 1908 ç. ç. В.Е.Васильева кала- 
са панине И.Л.Иванова çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ АА, III, 857, 29, 33 ен- 
сем.

671. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  Д.Ме- 
сарош, 350 с. Çавăнтах, 550 с. 1961 ç. ТР Аксу р-чи Салтакьелте А.Ива- 
новăран М.Румянцев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ АА, III, 182, 123 с.

672. Михайлов В.И. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 383, 109-110 с.
673. 1920 ̂ ç. ТР Чистай р-чи Сĕнчелте çырса илнĕ. Кам çырни паллă 

мар. -  ЧПГАИ ĂА, 1, 358, 248-249 с.
674. 1886 ç. ЧР Тăвай р-чи  Енĕш Н ăрваш ра К .Емельянов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 50 с.
675. 1903 ç. ТР Пăва р-чи Элшелте Г.Т.Тимофеев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, 1, 119, 525 с.
676. 1910 ç. ЧР Комсомольски р-чи Виçпÿртре Т.Терентьев çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, 1, 209, 304—305 с.
677. Турă кĕнекин 4-мĕш тĕркинчен илнĕ. -  В.П.Станьял архивĕнчен.



678. Хыпар, 1997.
679. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕнĕ Якаль таврашĕнче çырса 

илнĕ. -  Паасонен, 68—70 с.
680. 1921 ç. ЧР Муркаш р-чи Ваçкассинче А.Ивановран Г.Анчиков 

çырса илнĕ. -  Ашмарин. ЧСК, 111, 83 -  84 с.
681. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 29, 

468 -  469 с.
682. М агницкий В.К. Материалы к объяснению старой чувашской

веры. Хусан, 1881, 203—204 с. _
683. 1872 ç. ТР Пĕкĕлме таврашĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ АА, I,

174, 9 2 -9 3  с. _
684. 1914 ç. ЧР Çĕрпÿ таврашĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ АА, I, 268, 

454 с.
685. Ашмарин Н.И. -  ЧПГĂИ ĂА, 1А 21, 567 -  570 с.
686. Кам çырни паллă мар. ЧПГĂИ ĂА, I, 5, 89 с.
687. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕн Якаль таврашĕнче çырса 

илнĕ. -  Паасонен, 35 с.
688. 1910 ç. ЧР Комсомольски р-чи Виçпÿртре Т.Терентьев çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 209, 322-323 с.
689. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕн Якаль таврашĕнче çырса 

илнĕ. -  Паасонен, 35 с.
690. 1886 ç. ЧР Куславкка р-чи Пăрмасра Феофан Васильев çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 152, 20 л.
691. Ашмарин Н .И ., Ш., 1984, 40 с.
692. 1904 ç. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмерте Тарас Кириллов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 254 с.
693. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕнĕ Якаль таврашĕнче çырса 

илнĕ. -  Паасонен, 52—53 с.
694. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕнĕ Якаль таврашĕнче çырса 

илнĕ. -  Паасонен, 26—27 с.
695. 1970 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  Д.Ме- 

сарош, 334 с.
696. 1970 ç. ЧР Сĕнтĕрвăрри р-чи Уплерте И.Коньков çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 782, 82 с.
697. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕнĕ Якаль таврашĕнче çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 605, 139 с.
698. 1852 ç. тури чăвашсем хушшинче çырса илнĕ. -  С.Михайлов, 55 с.
699. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕнĕ Якаль таврашĕнче çырса 

илнĕ. -  Паасонен, 25 с.
700. 1903 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 552 с.
701. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕнĕ Якаль таврашĕнче çырса 

илнĕ. -  Паасонен, 7.
702. ЧР Элĕк р-чи Исванкăра И.Н.Никандров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, III, 152, 179-180 с.
703. Ашмарин. ЧСК, XIII, 75—76 с.
704. 1970 ç. ЧР Сĕнтĕрвăрри р-чи Уплерте И.Коньков çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 782, 107-111 с.
705. 1886 ç. ЧР Вăрнар р-чи Кивьял Хапăсра А.Егоров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 226 л.



ĔÇКĔ-ÇИКĔ КĔЛЛИСЕМ

706. ЧР Елчĕк р-чи Исемпелте А. Петров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 180, 405-409 с.

707. 1987 ç. ЧР Вăрмар р-чи_Чулкаçра 1906 ç.ç. Е.Тушинскаяран 
Е.В.Семенова çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 182, 57—58 с.

708. Митранков çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂĂ, I, 620, 111 с.
709. ЧПГĂИ ĂА, I, 162, 176-178 с.
710. Чĕмпĕрти тĕп чăваш шкулĕнче вĕреннĕ А. Матвеева 1885 çулта 

Куславкка р-чи Тĕрлемесре çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 147, 1 9 2 -
193.

711. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
712. 1961ç. П Р Пишпÿлекри 84 ç. Макарова Аннаран çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 216, 3 с.
713. Михайлов, 93—94 с.
714. 1870 ç. ЧР Красноармейски р-чи Кĕçĕн Шетмĕре, Куславкка р-чи 

Маслăра çырса илнĕ. -  Магницкий, 232—234 с.
715. 1917 ç. Ч Р  Вăрнар р-че Ш аш ков çы рса илнĕ. И. Тукташ  

пухса хатĕрл ен ĕ. -  «Ч ăваш  ф ольклорĕ»  к ĕ н е к е р е н , Ш ., 1949, 
107-108  с.

ЯТЛĂ КУРКА ЯНИ

716. Н.И. Ашмарин. Чăваш сăмахĕсен кĕнеки, VII, 9 с.
717. Красноармейски р-чи Çĕнĕ Выççăлккă ялĕнче Р.К.Куприянова 

çырса илнĕ.
718. Элĕк шкулĕнче вĕренекен Павел Кондратьев çырса и л н ĕ ,- ЧПГĂИ 

ĂА, I, 146, 713 с.
719. 1903 ç. çырса илнĕ. Кам тата ăçта çырса илни паллă мар. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 145, 120-121 с.
720. 1904 ç. ЧР Вăрнар р-чи Кĕçĕн Кипек ялĕнче Трофим Васильев 

çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 150, 148-150 с.
721. Тури чăвашсен юррисем. -  С. Максимов, Ш , 1932, 130 с.
722. 1903 ç. ЧР Элĕк р-че Л.Максимов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I,

145, 683-686 с.
723. 1910 ç. Г.Евграфов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 149, 145—155 с.
724. 1936 ç. Красноармейски р-чи Трак ялĕнче Г.Федоров çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ АА, I, 125, 86 с.
725. 1911 ç. Вăрнар р-чи Уравăш ялĕнче Петр Иванов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 229-230  с.
726. Золотницкий Н. Хусан, 1875, 218-223 с.
727. ЧПГĂИ ĂА, I, 162, 179-180 с.
728. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Микушкель ялĕнче Афанасий 

Егоров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 24, 575-577 с.
729. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21,

170-171 с.
730. 1913 ç. Вăрмар р-чи Шутнерпуçра И.М атвеев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 244, 44-46  с.
731. Ашмарин Н.И. Опыт исследования чув. синтаксиса, ч. I, 1903. 

461-467 с.



732. 1920 ç. ЧПГĂИ ĂА, Г.И. Комиссаров фончĕ, 7-3572. ПХ фончĕ, 
Г.Комиссаров материалĕсем.

733. 1913 ç. Иван Матвеев хресчен çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 244, 
4 0 -4 6  с.

734. ЧПГĂИ ĂА, XI, 244, 47 с.
735. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
736. ЧПГĂИ ĂА, III, 147, 132-133 с.
737. 1903 ç. Г.Николаев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 6, 599 с.
738. 1903 Г .Е вграф ов  çы рса илнĕ. -  Ч П Г Ă И  ĂА, I I I ,  149, 

141-142 с.
739. Самар облаçĕнчи ИГунтал р-чи Кив Ухинкелте Т. Иванов учитель 

1904 ç. çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 151, 70—74 с.
740. Ашмарин. ЧСК, XVI, 1941, 277 с.
741. ЧПГĂИ ĂА, I, 571, 262-263 с.
742. 1914 ç. ЧР Канаш р-чи Сухайкасси ялĕнче А.Я. Аделеев çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 251, 323-326 с.
743. В. Магницкий, 1881.

МУНЧА КĔЛЛИСЕМПЕ СУНĂМСЕМ

744. 1975 ç. Самар облаçĕнчи Исаклă р-чи Аслă Микушкелте çуралса 
ÿснĕ А .И .М инеевăран Г.Ф.Ю март çырса илнĕ. -  Г.Ф.Ю март архи- 
вĕнчен.

745. 1910 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Карапай Ш ăмăршăра çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 285, 215 с.

746. 1910 ç. ЧР Комсомольски р-чи Ю нтапара И.Алексеев çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 179, 117 с.

747. 1974 ç. Г.Ф.Даниловăран Г.Юмарт çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III,
376, 10 с.

748. 1900 ç. ЧР Шупашкар р-чи Шĕнерпуçĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА I 149 13—14 с.

749. Н.Й.Ашмарин.ЧСК, VIII, 267 с.
750. 1975 ç. Самар обл. И саклă р-чи Аслă М икуш келте çуралса 

ÿснĕ А .И .М инеевăран Г.Ф .Ю март çырса илнĕ. -  Г .Ф .Ю март архи- 
вĕнчен.

751. 1910 ç. ЧР Комсомольски р-чи Ю нтапара И.Алексеев çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 179, 117 с.

752. 1975 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Аслă Микушкелте çуралса ÿснĕ 
А.И.Минеевăран Г.Ф.Юмарт çырса илнĕ. -  Г.Ф.Юмарт архивĕнчен.

753. 1910 ç. ТР Пăва таврашĕнче П. Ильичев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 177, 707 с.

754. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  
Д.Месарош, 320 с.

755. 1975 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Аслă Микушкелте çуралса ÿснĕ
A.И.Минеевăран Г.Ф.Юмарт çырса илнĕ. -  Г.Ф.Юмарт архивĕнчен.

756. Ч Р  Ш ăм ăрш ă р -чи  Виçпÿрт Ш ăм ăрш ăра çы рса илнĕ. -
Н.И.Ашмарин. ЧСК, VIII, 268 с.

757. 1964 ç. Ч Р  Й ĕпреç р-чи Смычка ялĕнче Е .П .С удаковăран
B.П.Станьял çырса илнĕ.



ЧИР-ЧĔРТЕН КАЛАКАН КĔЛĔСЕМПЕ СĂМАХСЕМ

758. 1911 ç. ЧР Вăрмар р-чи Мăнçырмара Гаврилов çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 206, 194-195 с.

759. 1883—1884 çç. ТР Аксу р-чи Сĕнчелте Н. Павлов çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 24, 608 с.

760. 1885 ç. ЧР Ш упашкар таврашĕнче М .Никитин çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 147, 309-401 с.

761. Д.М есарош, 151 с.
762. 1902 ç. Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Кив Канккелте Н.Богданов 

çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 45, 38 с.
763. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  

Д.Месарош, 148—150 с.
764. 1904 ç. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмерте Т.К.Кириллов çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 151, 250 с.
765. 1885 ç. ЧР Ш упашкар таврашĕнче М.Н. Никитин çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 147, 342-343 с.
766. Хыпар хаçатран илнĕ. 1997. Кăрлач, 12.
767. 1886 ç. ЧР Çĕмĕрле р-чи Хутарта М.Самсонов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 55 с.
768. 1910 ç. ЧР Вăрнар р-чи Çĕнĕ Кипекре И. Андреев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 218, 23 с.
769. 1881 ç. ТР Пăва р-чи Тăхăрьял таврашĕнче М. Петров çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 31, 2 5 -2 7  с.
770. 1907 ç. ЧР Ш упашкар р-чи Алькешре çырса илнĕ. -  Месарош, 

151-152 с.
771. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Çĕнĕ Улхашра çырса илнĕ. -  

Д.Месарош, 154 с.
772. 1967 ç. ЧР Шупашкар р-чи Тĕкĕрçре З.И. Морозов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, VI, 146, 3 0 -3 1  с.
773. М агницкий В.К. Материалы к объяснению старой чувашской 

веры, Хусан, 1881, 113—119 с.
774. 1928 ç_. ЧР Сĕнтĕрвăрри р-чи Мĕшĕлте И. Овчинникова çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 615, 117 с.
775. 1910 ç. ЧР Вăрнар р-чи Çĕнĕ Кипекре И. Андреев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 179, 46 с.
776. 1907 ç. ЧР Шупашкар р-чи Алькешре çырса илнĕ. -  Д.Месарош, 34 с.
777. 1899 ç. ЧР Тăвай р-чи Тăвайра И.С. Кăрмай çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 638, 336 с.
778. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Çĕнĕ Улхашра çырса илнĕ. -  

Д.Месарош, 45—46 с.
779. ЧПГĂИ ĂА, III, 808, 86 с.
780. 1911 ç. ТР Теччĕ таврашĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 

319 с.
781. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
782. 1913 ç. ТР Пăва таврашĕнче Семен Сергеев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 247, 127 с.
783. 1928 ç. ЧР Сĕнтĕрвăрри р-чи Мĕшĕлте И. Овчинникова çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 615, 116 с.
784. Ашмарин. ЧСК, XVII, 182 с.



785. 1891 ç. ТР Пăва р-чи Пÿркелте И. Ю ркин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 57, 690-691 с.

786. 1870 ç. ЧР Куславкка р-чи Маслăра А. Егоров çырса илнĕ. -  
Магницкий, 54—56 с.

787. 1913 ç. ТР Пăва таврашĕнче С. Сергеев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА,
I, 247, 9 0 -9 1  с.

788. 1915 ç. ЧР Канаш р-чи Сухайкассинче А. Аделеев çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 276, 207 с.

789. 1929 ç. ТР Çарăмсан р-чи Кив Шешкелте И. Илюхин çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 334, 63 с.

790. 1958 ç. Самар обл. Шунтал р-чи Емелкке Таяпинче М. Захаров 
çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 324, 13 с.

791. 1870 ç. ЧР Куславкка р-чи Маслăра А. Егоров çырса илнĕ. -  
Магницкий, 230 с.

АЧА-ПĂЧАПА ÇЫХĂННĂ КĔЛĔСЕМПЕ СĂМАХСЕМ

792. 1910 ç. Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Çтухальте Е. Шамброткина çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 243, 5 0 -5 1  с.

793. 1902 ç. ЧР Куславкка р-чи Тĕрлемесре çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 8, 931 с.

794. 1961 ç. ТР Октябрь р-чи Л ачакара А.Ф. М андрейкинăран 
М.В.Румянцев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 182, 136 с.

795. 1881 ç. ТР Пăва р-чи Тăхăрьял тăрăхĕнче М .П. Петров пуçтар- 
нă. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 31, 10-11  с.

796. 1913 ç. ТР Пăва таврашĕнче С. Сергеев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА,
I, 24, 608 с.

797. 1958 ç. Самар обл. Шунтал р-чи Емелькке Таяпире çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 324, 8 с.

798. ТР Октябрьски р-чи Якуркелте Пичушкина Елизавета çырса 
илнĕ. -  Т. №  596. 1992.

799. 1908 ç. ТР Октябрьски р-чи Лачакара О.Ванюхина çырса илнĕ. -  
Т. №  596, 1992.

800. 1881 ç. ТР Пăва р-чи Тăхăрьял тăрăхĕнче М.П. Петров пуçтарнă. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 31, 1 1 -13  с.

801. 1881 ç. ТР Пăва р-чи Тăхăрьял тăрăхĕнче М.П. Петров çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 31, 1 3 -1 4  с.

802. 1881 ç. ТР Пăва р-чи Тăхăрьял тăрăхĕнче М .П. Петров пуçтар- 
нă. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 31, 9 -1 0  с.

803. 1917 ç. ТР Лениногорск р-чи Алешкинăра çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 285, 562 с.

804. 1913 ç. ТР Пăва таврашĕнче С. Сергеев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА,
I, 247, 8 9 -9 0  с.

ПЫТАРУ ЙĔРКИПЕ СĂМАХЛĂХĔ
ВИЛСЕ КАЙНĂ ÇЫННА ТИРПЕЙЛЕНИ

805. Ашмарин. ЧСК, V, 222-224 с.
806. М агницкий В.К. Материалы к объяснению старой чувашской 

веры. Хусан, 1881, 159 с.



807. 1905 ç. ПР Федоровка р-чи Тенире çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I,
178, 199 с.

808. 1881 ТР Пăва р-чи Тăхăрьял тăрăхĕнче М .П.Петров çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 31, 51—52 с.

809. 1911 ç. Сĕве уесĕнчи Имелпуçĕнче Михаил Андреев çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 206, 5 4 -5 6  с.

810. Ашмарин. ЧСК, V, 229—230 с.
811. Д.Месарош, 179 с.
812. 1907 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 512-514 с.
813. Ашмарин. ЧСК, V, 222-224 с.
814. 1881 ç. Т ?  Пăва р-чи Тăхăрьял тăрăхĕнче М .П.Петров çыреа 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 31, 52—53 с.
815. 1907 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф.Иванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 514-515 с.
816. 1907 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 515-516 с.
817. 1881 ç. ТР ̂ 1ăва таврашĕнчи Тăхăрьял тăрăхĕнче М.П.Петров çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 31, 54 с.
818. 1907 ç  ̂ЧР^Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф.Иванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 517 с.
819. 1912 ç. ЧР Элĕк р-чи Тенире В.Тенчуков çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 236, 545 с.
820. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  

Д.Месарош, 175 с.
821. 1903 ç. Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф .Иванов çырса 

илнĕ. -  Прокопьев, 15 с.
822.1885ç.ЧРВăрмарр-чиШулханраçырсаилнĕ. - ЧПГĂИĂА, 1 ,172, 6 с.
823. Ашмарин. ЧСК, V, 222-224 с.
824. 1910 ç.^Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Çтухальте Е.Шамброткина çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 243, 70—71 с.
825. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 574, 62 с.
826. 1875 ç. ЧР Елчĕк р-чи Аслă Таяпара И .М ожаровский çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, II, 68, 48—49 с.
827. 1907 ç. ЧР Шупашкар р-чи Алькешре çырса илнĕ.
828. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
829. Д.Месарош, 179 с.
830. 1903 ç. Т.Исаев çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 6, 211-212  с.
831. 1907 ç. ЧР_Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф.Иванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 516—517 с.
832. 1910 ç. Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Çтухальте Е.Шамброткина çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 243, 72—73 с.

САСĂ КĂЛАРНИ
833. 1881 ç. М .П.Петров пуçтарнă. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 31, 55 с.
834. 1907 ç. ЧР Ш упашкар р-чи Пысăк Карачурара çырса илнĕ. -  

Д.Месарош, 180—181 с.
835. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕн Якаль таврашĕнче çырса 

илнĕ. -  Паасонен, 71—72 с.



836. 1910 ç. Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Çтухальте Е.Шамброткина çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 243, 67 с.

837. 1870 ç. ЧР Куславкка р-чи Маслăра А.Егоров çырса илнĕ. -  
Магницкий, 164 с.

838. 1911 ç. ТР Кайбица р-чи Имелпуçра М.Андреев çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 200, 54 с.

839. 1910 ç. Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Çтухальте çырса илнĕ. -  
Никифоров, 710 с.

840. 1963 ç. ТР Октябрьски _р-чи Якаелте 80-ри Т.Ф .Волковăран 
П.К.Андреев çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 287, 149 с.

841. 1913 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Чăвашкассинче Е.Лисковăран 
Г.Г.Лисков çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, VI, 185, 94 с.

842. ТР Çĕпрел р-чи Кивĕ Чакăра «Масар пуçлăхĕн юрри» ятпа çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, IV, 82, 135 с.

843. 1962 ç. ПР Пелепей р-чи Чипикаранра 1890 ç.ç. З.П.Григорьевăран 
Н.Васильев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 222 (1), 24 с.

844. ЧПГАИ ĂА, I, 243, 533 с.
845. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕн Якаль таврашĕнче çырса илнĕ. -  

Паасонен, 79—80 с.
846. 1929 ç. Г.Спиридонов çырса илнĕ. -  Сироткин, 139_с.
847. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 

245 с.
848. 1913 ç. ЧР Вăрмар р-чи Энĕшпуçĕнче Н.Федоров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 244, 24 с.
849. 1913 ç. ЧР Элĕк р-чи Мăн Тукташра П.Сетнеров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 236, 133-134 с.
850. 1968 ç. ЧР Елчĕк р-чи_ Тимешре 1947 ç.ç. Р.Л.Архиповăран 

Л.П.Сергеев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, VI, 224, 35 с.
851. 1963 ç. ТР Пăва р-чи Элшелте В.АПорфирьевăран Г.Я.Хлебников 

çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ АА, III, 231, 3 с.

МАСАР ÇИНЕ ĂСАТНИ. ПЫТАРУ СĂМАХĔСЕМ

852. 1881 ç. ТР Пăва р-чи Тăхăрьял тăрăхĕнче М.П.Петров пуçтарнă. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 31, 5 5 -5 7  с.

853. 1903 ç. Т.Исаев çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă мар. -  ЧПГАИ 
ĂА, I, 6, 211 -212  с.

854. 1885 ç. ЧР Вăрнар р-чи Çĕнĕ Яхакассинче А.Степанова çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 147, 165-166 с.

855. 1907 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф.Иванов çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 517-520 с.

856. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-че çырса илнĕ. -  Д.Месарош, 175 с.
857. Д.М есарош, 176 с.
858. Т .К.К., 1904 ç. çырнă. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 245 с.
859. Г.Ф.Ю март архивĕнчен.
860. Ашмарин. ЧСК, V, 234 с. — ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 166—167 л.л.
861. 1913 ç. Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Емелккере Н.Соленцов çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 243, 530-531 с.
862. Д.Месарош, 177—178 с.
863. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕн Якаль таврашĕнче çырса 

илнĕ. -  Паасонен, 73 с.



864. 1870 ç. ЧР Куславкка р-чи Маслăра А.Егоров çырса илнĕ. -  
Магницкий, 159 с.

865. 1870 ç. ТР Пăва р-чи Элшелте Катюк Терентей хĕрĕ Евтук çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 358, 57 с.

866.1870 ç. ЧРЭлĕктăрăхĕнчеФилипповçырса илнĕ. -  Магницкий, 167 с.
867. 1988 ç. ЧР Патăрьел р-чи Еншикре А.И.Кадеев çырса илнĕ. -  

Г.Ф.Юмарт архивĕнчен.
868. 1907 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 520-521 с.
869. Н.И.Ашмарин. ЧСК, IV, 346—347 с.
870. 1886 ç. ЧР Элĕк р-чи Исванкăра И.Никандров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 165 л.
871. И.Я.Моляров^ Похоронные обычаи и поверья горных черемис 

Козьм. уезда. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 445, 456 с.
872. ЧПГĂИ ĂА, 244, 160, 162 с.
873. 1870 ç. ЧР Куславкка р-чи Чашламара çырса илнĕ. -  Магницкий, 172 с.
874. 1805. Н.И.Ашмарин. ЧСК, V, 222-224 с.
875. 1907 ç. ЧР Ш ăмăР1 пă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф.Иванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 530 с.
8 7 6 .1907ç.ЧР Ш упашкарр-чиЧĕркашраçырса илнĕ. -  Д.Месарош, 189с.
877. 1907 ç. Шупашкар р-чи Чĕркашра çырса илнĕ. -  Д.Месарош, 191 с.
878. Д.Месарош, 192 с.
879. 1881 д. ТР Пăва р-чи Тăхăрьял тăрăхĕнче М .П.Петров çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 31, 5 7 -5 8  с.
880. 1891—1903 çç. Кам, ăçта çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 

6, 572 с.
881. 1913 ç. ЧР Çĕрпÿ р-че И.Разумов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I,

243, 755 с.
882. Магницкий В.К. Материлы к объяснению старой чувашской веры. 

Хусан, 1881, 175-176 с.

АСĂНУ ЙĔРКИПЕ СĂМАХЛĂХĔ

883. 1907 ç. ЧР Ш ăмăр1 пă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф.Иванов çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 520 с.

884. 1886 ç. ЧР Куславкка р-чи Пăрмасра Ф.Васильев çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 26 л.

885. 1920 ç. çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 573, 93 л.
886. 1938 ç. ЧР Комсомольски р-чи Аслă Çĕрпÿелте Н.Г.Волков (Кашкăр 

Микули) çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 2, 62—63 с.
887. 1910 ç. Алексей Васильев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 173, 

255-257 с.
888. 1881 ç. М .П.Петров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 31, 65—67 с.
889. X, 1977.
890. П.М акаров çырса илнĕ. — ЧПГĂИ ĂА, I, 276, 55—56 с.
891. Ашмарин. ЧСК, XVIII, 51 с.
892. Ашмарин. ЧСК, XIII, 5 0 -51  с.
893. Ашмарин. ЧСК, X, 200 с.
894. 1870 ç. ЧР Куславкка р-чи Маслăра А.Егоров çырса илнĕ. -  Хусан, 

1881, 187-188 с. Ашмарин. ЧСК, III, 101 с.



АСĂНУ КĔЛЛИСЕМ

895. 1912 ç, Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Питтĕпелте И.Богданов çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 232, 356-357 с.

896. 1916 ЧР Сĕнтĕрвăрри р-чи Хуракассинче Т.Яковлев çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 287, 3 4 -3 5  с.

897. 1903 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф.Иванов çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 524 с.

898—899. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
900. ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 163 с.
901. ЧПГĂИ ĂА, III, 383, 114 с.
902. М агницкий В.К. Материалы к объяснению старой чувашской 

веры. Хусан, 1881, 188—189 с.
903. 1907 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф.Иванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 522-524 с.
904. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  

Д.Месарош, 183—184 с.
905. 1903 ç. Т.Исаев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ^ĂА, I, 6, 609 с.
906. 1891—1903 çç. çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 6, 572 с.
907. 1913 ç. ТР Аксу р-чи Емелккере Н.Соленцов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 243, 533-534 с.
908. Н.И.Ашмарин. ЧСК, XVI, 140 с.
909. 1907 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф.Иванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 524 с.
910. 1904 ç. Ш ăмăршă р-чи Çĕнĕ Чукалта В.Никифоров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 147, 200-204 с.
911. 1904 §. ЧР Ш ăмăршă р-чи Çĕнĕ Чукалта В.Никифоров çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 147, 200-204 с.
912. 1898 ç. ЧР Ш упашкар р-чи Типçырмара А.Егоров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 33, 398-399 с.
913. 1885 ç. ЧР Куславкка р-чи Тĕрлемесре А.Александрова çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 147, 191 с.
914. 1885 д. ЧР Вăрнар р-чи Çĕньял Хапăсра А.Степанова çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 147, 193-194 с.
915. 1903 ç. Т.Исаев çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 6, 221 с.
916. 1886 ç. ТР Аксу р-чи Сĕнчелте Т.Миронов çырса илнĕ. -  ЧПГАИ 

ĂА, III, 152, 194 с.
917. 1900 ç. Кам тата ăçта çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 6, 

189-190 с.
918. 1903 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф.Иванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 21, 522 с.
919. 1920 ç. Г.И.Комиссаров. -  ЧПГĂИ ĂА, 7—3572.
920. 1885 ç. ЧР Вăрмар р-чи Шулханра çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 

172, 10 -13  с.
921. 1904 §. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмерте Т.Кириллов çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 151, 245-246 с.
922. 1907 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф.Иванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 532-533 с.
923. М агницкий В.К. Материалы к объяснению старой чувашской 

веры. Хусан, 1881, 170—173 с.



924. 1910 ç. А.Головачев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 184, 386 с.
925. 1870 ç. Куславкка р-чи М аслăра А.Егоров çырса илнĕ. -  

Магницкий, 174 с.
926. 1903 ç. çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I,

26, 231 с.

ЮПА ТУСА АСĂННИ

927. 1913 ç. Самар обл. Шунтал р-чи Емелкке Таяпинче Н.Соленцов 
çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 243, 533—534 с.

928. 1907 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф.Иванов çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 528-530 с.

929. Н.И.Ашмарин. ЧСК, IV, 343-344 с.
930. 1884 ç. И.Никандров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 28, 482—483 с.
931. Х.Паасонен, 75—78, 81 с.
932. Н.И.Ашмарин. ЧСК, VI, 190-191 с.
933. 1900 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Чăвашкассинче çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 24, 706-710 с. -  Н.И.Ашмарин. ЧСК, IV, 346-347 с.
934. ТР Ăппас р-чи Акучара çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂĂ, I, 208, 111 с.
935. 1910 ç. ЧР Вăрнар р-чи Кÿстÿмĕрте Н. Смородинов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 218, 108 с.
936. Н.И.Ашмарин. ЧСК, IV, 346-347 с.
937. 1841—1903 çç. çырса илнĕ. -  Н.И.Ашмарин. ЧСК, VI, 190—191 с.
938. 1910 ç._Самар обл. Похвиçнĕ р-чи Çтухальте Е.Шамброткина çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 243, 80—84 с.
939. 1915 ç^ЧР^Хĕрлĕ Чутай р-чи Кивĕ Атикассинче Т.М акаров çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 276, 55—56 с.
940. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  

Д.Месарош, 193 с.
941. 1907 ç. ЧР Ш ăмăршă р-чи Виçпÿрт Ш ăмăршăра Ф .Иванов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 530-532 с.
942. 1929 ç. Г .С пиридонов çырса илнĕ. М .Я .С ироткин. Чăваш  

фольклорĕ. 1965, 39 с.
943. 1901 ç. ЧР Елчĕк р-чи Кивĕ Эйпеçре çырса илнĕ. Илле Тукташ 

пухса хатĕрленĕ.
944. 1963 ç. ПР Пишпÿлек р-чи Çирĕклĕре 1893 ç. ç. Т.Е.Васильевăран 

Ф.Н.Вуколов-Эрлик çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, VI, 133, 18 с.
945. 1924 ç. ТР Аксу р-чи Сĕнчелте Н.Суворов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, VI, 185, 95 с.
946. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
947. 1900 ç. Самар обл. Исаклă р-чи Çĕн Якаль таврашĕнче çырса 

илнĕ. -  Х.Паасонен, 79—80 с.
948. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
949. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  

Д.Месарош, 189 с.
950. Д.Месарош, 189—190 с.
951. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 268, 

456 с.
952. 1920 ç. тĕлнелле И .Н .Ю ркин çырса илнĕ. -  Атăл юрри, 1921, 

2 № , 2 9 -3 0  с.



953. 1962 ç. П Р  П елепей р-_чи ^Этĕльялĕнче А .В .Григорьевăран 
Н.А.Леонтьев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 220, 145—146 с.

954. 1934 ç. П Р Кăрмăскал р-чи Сихунта П.Павловăран И.Салтыков 
çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, VI, 14, 4 с.

955. 1920 ç. И.Н .Ю ркин çырса илнĕ. -  Атăл юрри, 1921, 2 № , 30 с.
956. 1961 ç. ТР Акçу р-чи Заря поселокра М.Т.Гуляновăран Н.В.Васильев 

çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 197, 80 с.
957. ТР Çĕн Çиçĕм р-чи Чăваш Шупашкарта Е.Никитина çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 671, 130 с.
958. Д.Месарош, 186 с.
959. 1911 ç. ТР Кайбица р-чи Имелпуçра М.Андреев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 206, 54 с.
960. 1961 ç. ТР Октябрьски ̂ э-чи Лачака ялĕнче С.П.Пикинеевăран 

Н.Васильев çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 197, 151_с.
961. ТР Ăппас р-чи Акучара çырса илнĕ. - ЧПГĂИ ĂА, I, 208, 111 с.
962. Т.Гаврилова çырса илнĕ. Хăçан, ăçта çырса илни паллă мар.
963. ЧПГАИ ĂА, I, 21, 231 с.
964. Н.И.Ашмарин. ЧСК, II, 7 9 -8 0  с.
965. 1910 ç. ЧР Вăрнар р-чи Çĕнĕ Кипекре И.Андреев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 218, 14 -16  с.

ХРЕСЧЕН ĔÇĔН КĔЛЛИСЕМ  

ТЫР-ПУЛ ĔÇĔН КĔЛЛИСЕМ

966. 1912 ç. ЧР Тăвай р-чи Сăхăтпуçĕнче Т.Максимов çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, I, 231, 379 с.

ВĂРЛĂХ ПĂТТИ

967. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  
Д.Месарош, 110—112 с.

968. Н.И.Ашмарин. ЧСК, V, 321 с.
969. Ăçта тата кам çырса илни паллă мар.
970. 1907 ç. ЧР Шупашкар р-чи Алькешре çырса илнĕ. -  Д. Месарош, 

112-113 с.
971. Хăçан, ăçта, кам çырни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 244, 35—36 с.

СУХА КĔЛЛИСЕМ

972. 1904 ç. Самар обл. Шунтал р-чи Ухинкелте Т.Иванов çырса ил- 
нĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 41 с.

973. 1917 ç. Ульяновск обл^ Сенгилей р-чи Алешкинăра çырса илнĕ. 
Кам çырни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 285, 564 с.

974. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă м ар ,-  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 
238 с.

АКАПĂТТИ

975. 1910 Евграфов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 149, 119 с.
976. ЧПГАИ ĂА , I, 573, 6 7 -7 0  с.
977. 1981 ç. Ч Р  Вăрмар р-чи  К ивĕ В ăрмарта 84 çулхи Я ким  

Дмитриевичран Г.ААлександрова çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 612, 55 с.



978. 1891 ç. ТР Пăва р-чи Пÿркелте И.Ю ркин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, I, 57, 654 с.

979. 1914 ЧР Канаш р-чи Сухайкасси-Ш ăхранра А.Аделеев çырса 
илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 251, 329 с.

980. 1911 ç. Самар обл. Шунтал р-чи Емелкке Таяпинче А.Васильев 
çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 329, 3—4 с.

981. 1910 ç. Г.Евграфов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 149, 1 1 4 -  
115 с.

982. 1886 ç. ТР Аксу р^чи Чăваш Менчинче П.Васильев Е.Сибулатовран 
çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 152  ̂ 11—12 с.

983. 1920 ç. çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 573, 6 7 -7 0  с.
984. 1888—1889 çç. ТР Пăва р-чи Кăнна Кушкинче И.Н .Ю ркин çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 57, 653-655 с.
985. 1881 ç. ТР Аксу р-чи Сĕнчелте М.П.Петров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 31, 76 с.
986. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
987. 1900 ç. тĕлнелле çырса илнĕ. Ăçта, кам çырни паллă мар. — 

ЧПГĂИ ĂА, I, 162, 179 с.
988. 1891 ç. ТР Пăва р-чи Пÿркелте И.Н.Ю ркин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 57, 664-666 с.
989. ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 416-417 с.
990. Чăваш сăмахлăхĕ, 107 с.
991. 1907 ç. ЧР Шупашкар р-чи Чантăрта çырса илнĕ.-Д .М есарош, 172 с.
992. Хыпар, 1997.
993. 1961 ç. ТР Октябрьски р^чиД ивĕ Яков ялĕнче А.Потупаевăран 

М.Румянцев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 182, 127. _
994. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 238.
995. Канаш, 1991, кăрлач, 12.
996. Чăваш халăх сăмахлăхĕ. 1989, 84—88 с.
997. 1904 ç. ЧР Тăвай р-чи Вăрманхĕрринче П.Макаров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 150, 344 с.
998. ЧПГĂИ ĂА, I, 153, 150 с.
999. Чăваш сăмахлăхĕ. 10 кл., I пай. Ш ., 1993, 33—34 с.
1000. 1883—1884 çç. ТР Аксу р-чи Сĕнчелте çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 24, 609-612 с.
1001. Хыпар, 1997.

ВЫРМА

1002. 1911 ç. ТР Теччĕ таврашĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 
420 с.

1003. 1886 ç. ЧР Куславкка р-чи Пăрмасра çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, 
III, 152, 189 с.

1004. 1910 ç. ЧР Комсомольски р-чи Ю нтапара И.Алексеев çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 179, 118-119 с.

1005. Чăваш сăмахлăхĕ. 10 кл., I пай. Ш., 1993, 48 с.
1006. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
1007. Хыпар, 1997.
1008. 1908 ç. ТР Элкей р-чи Сиктĕрмере А.Петров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 4 с.



1009. Хыпар, 1997.
1010. ЧПГАИ ĂА, III, 149, 118 с.
1011. Чăваш сăмахлăхĕ. 10 кл., I пай. Ш ., 1993, 49 с.
1012. 1910 ç. ЧР Комсомольски р-чи Ю нтапара И.Алексеев çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 179, 118-119 с.
1013. Чăваш сăмахлăхĕ, 52 с.

АНА ВĂЙНЕ ИЛНИ

1014. Чăваш сăмахлăхĕ, 49 с.
1015. 1910 ç. ЧР Комсомольски р-чи Ю нтапара И.Алексеев çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 179, 118-119 с.
1016. Д.Корнилов, 1937.
1017. КЛеонтьев, 1937.
1018. ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 42 с.
1019. 1911 ç. ЧР Вăрмар р-чи Мăнçырмара Г.Николаев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 184, 107-108 с.
1020. 1911 ç. В.Сидоров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 177, 243 с.
1021. 1901 ç. ПР Пелепей р-чи Хурамалта çырнă. Кам çырни паллă мар. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 30, 124 с.
1022. 1913 ç. ТР Пăва таврашĕнче С.Сергеев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 247, 50 с.
1023. 1920 ç. ТР Пăва р-чи Элшелте Катюк Терентей хĕрĕ Евтук çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 358, 84 с.
1024. 1939 ç. ЧР Елчĕк р-чи Вырăскаçсинче 1867 ç. ç. С.К.Медведевран

С.К.Кириллов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 1168, 55 с.
1025. 1910 ç. ЧР Вăрнар р-чи Мăн Явăшра И.Ф.Козлов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 183, 65 с.
1026. ЧР Патăрьел р-чи Хирти Шăхальте Х.Алексеев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 288, 137 с.
1027. 1911 ç. ТР Теччĕ таврашĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 

418-420  с.
1028. 1911 ç. ЧР Вăрмар р-чи Мăнçырмара Гаврилов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 206, 174 с.
1029. 1914 ç. ТР Октябрьски р-чи Пÿлер Кÿлĕ ялĕнче А.Петров çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 308, 170-172 с.
1030. 1911 Ч Р Тăвай р-чи Енĕш Нăрвашра Д.Анисимов çырса

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 204, 241.
1031. 1973 ç. ТР Тури Услан р-чи Кÿлпуçре М.Киселевăран Г.Юмарт 

çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 368, 64 с.
1032. 1913 ç. ТР Элкей р-чи Кивĕ Такталăра П.Сетнеров çырса ил- 

нĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 238, 105.
1033. 1911 ç. Сĕнтĕрвăрри р-чи Ш анарпуçра çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 206, 233.
1034. 1904 ç. ЧР Тăвай р-чи Вăрманхĕрринче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 150, 340.
1035. 1913 ç. ЧР Елчĕк р-чи Çирĕклĕ Шăхальте А.Воронов çырса

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 243, 611-612 с.
1036—1037. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Таяпара çырса илнĕ. -  

Д.М есарош, 64 с.



1038. 1928 ç. А.Семенова çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 623, 51 с.
1039. 1911 ç. ТР Свияга р-чи Аслă Мемире М.Максимов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 209, 399-400 с.
1040. 1928 ç. Самар обл. Шунтал р-чи Çĕнĕ Ш ешкелте М .Николаева 

çырса илнĕ. -  ЧПТА, 334, 21, 77 л.
1041. 1910 ç. ЧР Вăрнар р-чи Кÿстумĕрте Н.Смородинов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 218, 103.
1042. 1917 ç. ЧР Элĕк р-чи Вутлан ялĕнче Я.Ятманов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 287, 365 с.
1043. 1915 ç. ЧР Канаш р-чи Сухайкассинче А.Я.Аделеев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 276, 158 с.
1044. 1904 ç. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмерте Т.К.Кириллов çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 151, 267 с.
1045. ЧР Вăрмар р-чи Мăнçырмара Гаврилов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 206, 175 с.
1046. ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 421-422 с.
1047. 1913 ç. ТР Пăва таврашĕнче çырса_илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 247, 51 с.
1048. 1906 ç. тĕлнелле çырнă. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 162, 180 с.
1049. 1918 ç. ТР Пăва таврашĕнче С.Сергеев çырса илнĕ.

АВĂН ПĂТТИ

1050. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
1051. 1910 ç. ЧР Вăрнар р-чи Кÿстÿмĕрте Н.Смородинов çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 218, 104 с.
1052—1053. Чăваш сăмахлăхĕ. 10 кл., I пай. Ш , 1993, 60—61 с.

ВЫЛЬĂХ-ЧĔРЛĔХ ĔÇĔН КĔЛЛИСЕМ  

КАРТА ПĂТТИИЧИ КĔЛĔСЕМ

1054. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 241.
1055. 1904 ç. ТР Пăва р-чи Çĕнĕ Чукалта В.Никифоров çырса илнĕ. -

ЧПГĂИ ĂА, I, 147, 213-214  с.
1056. 1914 ç. ЧР Канаш р-чи Сухайкассинче А.Я.Аделеев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА I 251 292 с
1057. А.Васильев 1910 ç. çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 173, 267—268.

А.К.Салмин 1997 ç. «Хыпар» хаçатра пичетлени тăрăх.
1058. 1911 ç. П.Тябуков çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ АА, I, 193, 524—525 с.
1059. 1901 ç. П Р Пелепей р-чи Хурамалта çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ, I,

30, 122—123.
1060. 1910 ç. А.Васильев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 173, 267—268 с.
1061. 1913 ç. ТР Пăва тăрăхĕнче С.Сергеев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 247, 5 3 -5 4  с.
1062. 1913 ç. ТР Пăва таврашĕнче С.Сергеев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 247, 5 3 -5 5  с.
1063. 1874 ç. И.Яковлев çырса илнĕ. -  ЧПТА, 515 ф., I оп., 7 упр. 

ед., 9 л.
1064. ЧПГĂИ ĂА , I, 162, 180-181 с.
1065. 1928 ç. С ам ар обл. Ч аллăпуç р -чи  Ч ăваш  У çтим елĕнче 

М .Николаева çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, 334, 21, 84 с.



1066. 1912 ç. ЧР Тăвай р-чи Сăхăтпуçĕнче Т.М аксимов çырса и л н ĕ ,-  
ЧПГĂИ ĂА, I, 231, 383-384 с.

1067. 1886 ç. ЧР Çĕмĕрле р-чи Хутарта М .Самсонов çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 7 8 -7 9  с.

1068. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  
Д.Месарош, 127—128 с.

1069. Михайлов В.И. Обряды и обычаи чуваш. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 
383, 101-102 с.

1070. 1924 ç. çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 808, 86 с.
1071. 1906 ç. ЧР Вăрмар р-чи Чулкаçра Е.В.Тушинскаяран Е.В.Семенов 

çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂĂ, III, 819, 29 с.
1072. 1891 ç. ТР Пăва р-чи Пÿркелте И.Н.Юркин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 57, 642 с.
1073. 1900 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Чăвашкассинче çырса илнĕ. 

Кам çырни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 24, 705^с.
1074. 1910 ç. В.Евграфов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 149, 39 с.
1075. 1904 ç. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмерте Т.Кириллов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 253 с.
1076. 1910 ç. ЧР А.Васильев çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă мар. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 173, 267-268 с.
1077. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 209, 

367-378 с.
1078. 1914 ç. ЧР Канаш р-чи Сухайкассинче А.Я.Аделеев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 276, 216 с.
1079. 1883 ç. ЧР Патăрьел р-чи Туçа ялĕнче_ Чĕмпĕр чăваш шкулĕн 

вĕренекенĕ Василий Алексеев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 25, 566—567 с.
1080. Хыпар, 1997.
1081. 1962^. Сызрань хулинче А.А.Харитонов хăйĕн ашшĕнчен çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 210, 7 1 -7 2  с.
1082. 1904 ç. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмер ялĕнче Т.Кириллов 

тиек çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ АА, I, 151, 268 с.

ĔНЕ ЫРРИ

1083. 1913 ç. ТР Пăва таврашĕнче С.Сергеев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, III, 247, 6_1 с._

1084. ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 223 с. Н.И.Ашмарин архивĕнчен.
1085. 1903 ç. Н.Ильгачев çырса илнĕ. Ăçта çырса илни паллă мар. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 6, 235 с.
1086. В.М агницкий, 95 с.
1087. 1886 ç. ЧР Куславкка р-чи Тĕрлемесре П .А фанасьев çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 131.
1088. Н.И.Ашмарин. ЧСК, IV, 115-116 с.

КĔТŸ КĂЛАРНИ

1089. 1961 ç. ТР Нурлат р-чи Якаел ялĕнче 53 çулхи М .Ф.Зайцевăран 
М.В.Румянцев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 182, 126 с.

1090. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 436, 
210 с.



1091. 1924 ç. П.Казанков (Хусанкай) çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 
808, 86 с.

1092. 1907 ç. Чăнлă тăрăхĕнчи Улхашра Д.Месарош çырса илнĕ.
1093. 1904 ç. ЧР Красноармейски р-чи Çеçмерте Т.Кириллов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 151, 322-323.
1094. 1900_ ç. Чĕмпĕр обл. Чăнлă р-чи Чăваш касси ялĕнче çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 24, 704 с.
1095. 1920-мĕш çç. çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 573, 66 с.

ЧИР-ЧĔР Е ИНКЕК- СИНКЕК ЕРСЕН КАЛАКАН КĔЛĔСЕМ

1096. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар.
1097. 1870 ç. ЧР Куславкка р-чи Маслăра А.Егоров çырса илнĕ. -  

Магницкий, 52 с.
1098. 1910 ç. Г.Евграфов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 149, 1 4 0 -

141 с.
1099. 1920 ç. Ăçта кам çырни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 573, 

4 4 -4 6  с.
1100. 1912 ç. А.Г.Воронов çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 230, 104 с.
1101. Чĕмпĕр чăваш шкулĕн вĕренекенĕ С.Егоров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 147, 146-147 с.
1102. 1981 ç. ЧР Вăрмар р-чи Кивĕ Вăрмарта 84 çулхи Яким 

Дмитриевичран Г.А.Александров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂĂ, III, 612, 
57 -59 .

1103. 1993 ç. ТР Нурлат р-чи Лачака ялĕнчи О .Т.Ванюхинăран 
Е .В .Е р м и л о в а  ç ы р с а  и л н ĕ . -  М а те р и а л ы  по  э т н о г р а ф и и  и 
антропологии чувашей. Сб. ст. Ч ГИ ГН , Чебоксары , 1997. С. 1 5 8 -  
176.

1104. 1962 ç. Сызраньре пурăннă АХаритонов ашшĕнчен çырса илнĕ. -  
ЧПГĂИ ĂА, III, 210, 7 1 -7 2  с.

1105. 1907 ç. ЧР Комсомольски р-чи Виçпÿртре çырса илнĕ. -  
Д.Месарош, 82 с.

ВЫЛЬĂХ МУРНЕ ХĂВАЛАНИ

1106. 1926 ç. ЧР Ш упашкар р-чи Иш ек ялĕнче Д.Филимонов çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 72, 8 7 -8 8  с.

1107. 1886 ç. ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 168-169 с.
1108. 1913 ç. ТР Пăва таврашĕнче С.Сергеев çырса илнĕ.
1109. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  

Д.Месарош, 289 с.
1110. 1886 ç. ЧР Куславкка р-чи Пăрмасра Ф.Васильев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 152, 2 3 -2 4  с.
1111. 1926 ç. ЧР Ш упашкар р-чи Ишек ялĕнче Д.Филимонов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 72, 87 с.
1112. Михайлов В.И. Обряды и обычаи чуваш. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 

383, 96 с.
1113. В.О.Максимов (Ахун) архивĕнче упранать.
1114. 1911 ç. ТР Теччĕ таврашĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 

215, 405 с.



1115. К .П .П рокоп ьевăн  «Çĕр х_апхи витĕр тухни» статйинчен.
Н.Р.Романов çырса илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 436, 568 с.

1116. П .Л ьвов. «Çĕр хапхи витĕр тухни» çинчен. Н .Р .Ром анов 
етатйинчен куçарнă. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 436, 567.

1117. Н.И.Ашмарин. ЧСК, III, 46 с.

ÇĂМ КАСНĂ ЧУХНЕХИ КĔЛĔСЕМ

1118. В.О.Максимов (Ахун) архивĕнче уранать.
1119—1120. 1904 ç. ЧР Етĕрне р-чи Урпаш ялĕнче М.Анисимов çырса 

илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 154, 9 с.

ВЫЛЬĂХ ПУСНĂ ЧУХНЕ КАЛАКАН 
КĔЛĔСЕМ

1121. 1886 ç. ТР Чистай р-чи Чăваш Менинче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 
ĂА, III, 152, 1 4 -15  с.

1122. Хыпар, 1997.
1123. 1988 ç. ЧР Патăрьел р-чи Еншикре А.И.Кадеев çырса илнĕ. -  

Г.Юмарт архивĕ.
1124. Хыпар, 1997.
1125. Чăваш сăмахлăхĕ, 10 кл. I пайĕ. Ш., 1993, 136 с.
1126—1127. 1913 ç. ТР Пăва таврашĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I,

247, 6 6 -6 8  с.
1128. 1928 ç. Самар обл. Шунтал р-чи Çĕнĕ Ш ешкел ялĕнче çырса 

и л н ĕ ,-  ЧПТА, 334, 24 л.
1129. 1891 ç. ТР Пăва р-чи Пÿркелте И.Ю ркин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 57, 676 с.
1130. 1920 ç. çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 573, 81—82 с.

ХУРТ-ХĂМĂР ЧУКĔ

1131. 1914 ç. ЧР Канаш р-чи Сухайкасси ялĕнче А.Я.Аделеев çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 251, 290 с.

1132. 1915_ç. Ч Р Канаш  р-чи Сухайкассинче А.Я.Аделеев çырса 
илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 176, 160 с.

1133. Хăçан, ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 627, 39 с.
1134. 1880 ç. ЧР Куславкка р-чи Маслăра А.Егоров çырса илнĕ. -  

Магницкий, 92—93 с.
1135. Чăваш сăмахлăхĕ. 10 кл., I пай, Ш ., 1993, 73 с.
1136. 1910 ç. ЧР Хĕрлĕ Чутай р-чи Вăрманкассинче М .Крышкин çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 174, 588 с.

ĔÇ ĂСТИСЕН КĔЛЛИСЕМ

1137. 1888-1889 çç. ТР Пăва р-чи Пÿркелте И .Н .Ю ркин çырса 
илнĕ.-ЧП ГĂ И  ĂА, I, 57, 680-681 с.

1138. 1961 ç. ТР Н урлат р -чи  Л ачакара М .С .С п и ри дон овран  
М.В.Румянцев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 182, 146 с.

1139. 1907 ç. Ульяновск обл. Чăнлă р-чи Улхашра çырса илнĕ. -  
Д.Месарош, 146—147 с.



1140. 1907 ç. ЧР Шупашкар р-чи Алькешре çырса илнĕ. -  Д.Месарош, 
147 с.

1141. 1870 ç. ЧР Куславкка р-чи Маслăра А. Егоров çырса илнĕ. -  
Магницкий, 108—109 с.

1142. ЧПГĂИ ĂА, I, 176, 83 с.
1143. 1920 ç. çырса илнĕ. Ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 573, 9 0 -9 1  с.
1144. 1961 ç. ТР Элмет р-чи Акташра М.Румянцев çырса илнĕ. -

ЧПГĂИ ĂА, III, 182, 57-58 с.
1145. 1915 ç. ЧР Канаш р-чи Сухайкассинче А.Я. Аделеев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 276, 182-183 с.
1146. 1961 ç̂. ТР Акташра 88-ти 3. Дмитриевăран М. Румянпев çырса

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, III, 182^ 57-58 с.
1147. 1920 ç. çырса илнĕ. Ăçта, кам çырса илни паллă мар. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 573, 9 0 -9 1  с.
1148. 1977 ç. ТР Пăва таврашĕнче çырса илнĕ. -  В.О.Максимов (Ахун) 

архивĕнче упранать. 12—13 с.
1149. 1911 ç. ТР Теччĕ таврашĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 

471 с.
1150. 1910 ç. ЧР Елчĕк р-чи Исемпелте А.Петров çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 180, 431 с.
1151. ЧПГĂИ ĂА, III, 187, 61 с.
1152. 1940 ç. ПР Пишпулек р-чи Мелеспуçра Ю.Вуколова çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, III, 85, 68.
1153. 1909 ç. ЧР Елчĕк р-чи Исемпелте А. Петров çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 180, 431-432  с.
1154. 1973 ç. Ч Р  М уркаш  р -ч и  Ч ам ăш  ял ĕн че  Е .Е рш овăран

В.Г.Силантьева çырса илнĕ. -  I, 41 с.
1155. 1910 ç. ЧР Комсомольски р-чи Ю нтапара И.А. Алексеев çырса 

илнĕ. -  ЧПГАИ ĂА, I, 174, 362 с.
1156. 1911 ç. ТР Теччĕ таврашĕнче çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, I, 215, 

471-472 с.
1157. 1928 ç. кÿршĕ хĕрарăмĕнчен М .Ильин çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ 

ĂА, I, 619, 90 с.
1158. 1928 ç. ЧР Сĕнтĕрвăрри р-чи Чĕнерте Н.Васильев çырса илнĕ. -  

ЧПГĂИ ĂА, I, 327, 165 с.
1159 . 1961 ç. Т Р  О к тя б р ьс к и  р -ч и  К и вĕ  Я к ав р а  76 çулхи 

У.Столяровăран М.Румянцев çырса илнĕ. -  ЧПГĂИ ĂА, III, 182, 126 с.

МĂЧАВĂРСЕМ ХАЛĂХА КАЛАНИНЧЕН

1160—1168 . «Турă кĕнекинчен». ЧПУ студенчĕсем çырса илнĕ тет- 
радь. -  В.П.Станьял архивĕнче упранать.
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Хушса пани

ĂРĂМЛĂ СĂМАХЛĂХ: ПИЛПЕ 
ХАЛАЛ, ТУПА, КĔЛĔ-СĂРМАН ТАТА ВĔСЕНЕ 

КАЛАМАЛЛИ ЙĔРКЕСЕМ

Чăвашсен тĕнпе, тĕрлĕ ĕненÿпе, тĕшмĕшпе, хутшăну йĕркисемпе 
çыхăннă авалхи халапĕсем ăрăмлă (магилле) йăлапа тата им-юм сăмахĕ- 
семпе пĕрле аталанса пынă. Ăрăмлă сăмахсен шутне кĕлĕсем, сăрман- 
семпе сăвапсем, чÿксем, пил, пехил, халал, пуçтай, тархаслу, витĕм, хушăм, 
сунăм, тупа (ант, шерт), вĕрÿ, пăскăн, пăсташ, суру, калмак, тухату, ыл- 
хан тата ытти сăмахсем («чĕлхесем») кĕреççĕ.

Ăрăмлă сăмахлăх кашни халăхăнах пур. Чăвашсен вăл вăйлă аталаннă. 
Ăрăмлăх йăлара, ĕçре, вăйăра, ĕçкĕ-çикĕре авалхи йĕркесене тытса пы- 
нипе — пĕтевсем, эрешсем çакнипе, пăсни-сыватнипе, ĕçни-çинипе, çă- 
вăнни-шăлăннипе, сĕрни-тĕтĕрнипе, ака-суха, выльăх-чĕрлĕх, суту-илÿ, 
çурт-йĕр ĕçĕсемпе çыхăннă.

«Чăваш çыннисем Турра кĕлтума юратакан çынсем. Кирек епле ĕçе 
тума тытăнас умĕн ăна чипер туса пĕтерме Турăран вăй-хăват ыйтаççĕ, 
унтан тата ĕç пĕтерсен -  тав туса каллех пуççапса кĕлтăваççĕ. Туйсем е 
вăйăсем-мĕнсем тапраннă чухне те чипер ирттерсе яма хуштăр тесе кал- 
лех Унран сывлăх-чĕрлĕх ыйтаççĕ. Ирттерсе ярсан, савăнса татах унăн 
мухтавлă хăватне асăнса ăна кĕлтăваççĕ. Качча кайнă чухне хăшĕ-пĕри 
ашшĕ-амăшĕ патне хăнана килсен каллех Турра кучченеçпе кĕлтăваççĕ. 
Ача-пăча çуралсан е тата çапла пĕр-пĕр урăх япала пулсан та ялан Тур- 
ра кĕлтăваççĕ. Çĕнĕ тырă ĕлкĕрсен çĕнĕ тырăпа Турра кĕлтăваççĕ», -  
тенĕ И .Ю ркин çыравçă (ЧПГАИ ĂА, I, 57, 693). Чăваш халăхĕн кĕлли- 
семпе пилĕсен, вĕрÿ-суру чĕлхисен никĕсĕнче авалхи тĕн вĕрентĕвĕ, кил- 
те, ял-йыш ра ирттерекен ĕçкĕсем, уявсемпе чÿксем тата ытти йăласем 
тăраççĕ.

Чăваш тĕнне, пилсемпе кĕлĕсене пухса тĕпчени. Халăхăн ăрăмлă 
сăмахлăхĕн тĕрлĕ тĕсĕсем пин-пин ĕмĕр иртнĕ май пайтах аталаннă. Вĕсене 
чăваш ваттисем типтерлĕ упраса пурăннă. Авалхи тĕнпе, йăла-йĕркепе 
çыхăннă сăмахлăха вара ытгисене каласа кăтартма юраман. Çавăнпа чăваш- 
сем патне аякран килнĕ тĕпчевçĕсем тĕн сăмахлăхне, кĕлĕсемпе сăрман- 
сене тĕплĕ çырса илеймен. XVIII ĕмĕртех чăвашсен тĕн сăмахлăхне хут 
çине тĕрлеме пуçланă пулсан та ку таранччен те тĕплĕн пухса çитерей- 
мен, ăслăлăх виçипе тишкерсе тухайман. XX ĕмĕр вĕçĕнче çырса илни- 
сенче пилсемпе кĕлĕсен ăрăмлăхне палăртакан енĕсем упранса юлман. 
Миссионерсем е ют çĕршыв çул çÿревçисем чăвашла пĕлмен пирки татăк- 
кĕсĕккĕн кăна çыркаланă, вĕсем кĕлĕсене хăйсене çырса илмен, унта мĕн



çинчен каланине (ытларах чухне тиркеее) палăртса хăварнă. Апла пу- 
лин те чăваш шухăшлавне кĕнекене кĕртсе хăварнă ăсчахсене ырăпа 
асăнса тав тумалла. Паллах, пирĕн асра Ахмед ибн Фадланпа (X ĕмĕр) 
Абу Хамид ал-Гарнати (XII ĕмĕр) ячĕсем малта тăраççĕ. Чăваш хайлалăх- 
не (мифологине) тĕпчекенсемех чăвашсен ăрăмлă сăмахлăхĕпе кăсăкланнă. 
Вĕсен ретĕнче уйрăмах Дюла Месарошпа Хайкки Паасонен пысăк ĕç туса 
хăварнă. («В дорогу звали меня, -  тенĕ Д.Месарош, -  связь чувашского 
и венгерского языков, желание спасти для языкознания и этнографии 
по возможности все, что еще осталось в памяти народа, с каждым днем 
все больше забывающего свою старую языческую веру. Распространение 
цивилизации и христианства погубили много традиций и памятников 
старины. Не хотелось, чтобы без следа исчезли кое-где еще сохранив- 
шиеся обычаи, традиции...») К.С.Милькович, В.КМ агницкий, В.П.Вишнев- 
ский, АТ.Земляницкий, А.А.Фукс, Н.И.Ашмарин, Н.В.Никольский, А.В.Ре- 
кеев, И.Н.Ю ркин, М.Г.Васильев, Г.И.Комиссаров, А.С.Иванов, К.В.Эл- 
ле, С.С.Кутяшов, Т.М.Акимова, И.А.Патмар тата ыттисем çырса илнĕ 
тĕслĕхсем палăрса юлнă.

Чăваш тĕнĕ-ĕненĕвне, чÿкĕсемпе кĕллисене тĕпчекенсем сахал мар.
Г.И.Комиссаров чăваш халăх сăмахлăхĕн еткерĕнче авалхи кĕлĕсене 

юрăсем хыççăн иккĕмĕш вырăна лартнă, унтах чĕлхесемпе пилсене асăннă: 
«древние молитвы, заклинания, заговоры, наговоры, слова благослове- 
ния, присяги и т.д.» ( ЧПГĂИ ĂА, I, 496). И.Я.Яковлев университетра 
вĕреннĕ чухнех курс ĕçĕнче («Несколько памятников устной чувашской 
словесности») чăваш кĕллисене сăнаса пăхнă. Н.И.Ашмарин ятарласа 
«Введение в курс чувашской народной словесности» лекцийĕнче чăваш 
тĕнĕпе кĕллисем çинче чарăнса тăнă. Чăваш ĕненĕвĕн историлле çул- 
йĕрне шыраса вăл «Отголоски золотоордынской старины в народных ве- 
рованиях чуваш» тĕпчев кăларнă (1921). Совет влаçĕ вăхăтĕнчи малтан- 
хи ĕçсенчен Н.Я.Золотовпа С.С.Кутяшов çырнисене палăртмалла. С.Ку- 
тяшов (1899—1944) «Тĕттĕмлĕхе хирĕç, тĕнсĕр çĕнĕ пурнăçшăн» кĕнекере 
(1930) авалхи йăласене хытă хирĕçленĕ пулсан та ятарласах «Чăвашеен 
кивĕ тĕнĕ», «Чăваш туррисен ячĕсем», «Леш тĕнчери турăсем» пайсем 
туса упранса юлмалли чылай хыпара пĕлтерсе хăварнă. Кайранхи тапхăрта 
çырнисенче чăваш фольклорçисем тĕнпе кĕлĕ ыйтăвĕсенчен пăрăнса 
иртнĕ. М .Я.Сироткин, И.И.Одюков, Е.С.Сидорова кĕлĕсене тишкермен. 
XX ĕмĕр вĕçĕнче чăваш тĕнĕпе, кĕллисемпе Г.Ф.Юмарт, А.К.Салмин, 
И.АДмитриев, В.Г.Родионов, А.А.Трофимов, Н.Е.Наумов (Микихвер мă- 
чавăр), Е.Е.Ерагин (Ешентей мăчавăр) çырнисем тухнă.

Халăх тĕнĕпе ĕненĕвĕн тĕп паллисем. Тĕн ĕненĕвĕ этем хăйĕнчен кил- 
мен хăватсене шанса пурăннипе çыхăннă.

Чăваш сартăшĕ çут тĕнчепе çут çанталăка тытса тăракан вăйсене хисеп- 
леме ыйтать. Ытти тĕнсем пекех, вăл виçĕ пысăк пайран тăрать: тĕнче 
тытăмĕ çинчен вĕрентни (мифологи), ăрăмлă йăла (магилле ĕç-пуç), ĕненÿ 
туйăмĕ. Чăваш тĕнĕн философийĕ идеализмпа та, реализмпа та тачă 
çыхăннă. Философи вĕрентĕвĕнчен вăл киреметре, чÿк-чÿклемере туса ир- 
тгерекен йăла-йĕркипе кăна уйрăлса тăрать, ытги йăлтах -  пурнăçран илнĕ 
чăнлăх. Киреметре выльăх пусса халăхпа пĕрле апатланнн -  (пĕрлĕх апачĕ 
ирттерни) ăрăмлăхĕнчен ытларах выçă-тутă пурăнакан, халран кайнă çын- 
сене вăй пама тунă йăлана куçса кайнă. Пĕрлĕх апачĕ пурне те асатте-
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кукаçейсен ватă юманĕ тавра пухма сăлтав панă. Ача-пăча та, хĕрупраçпа 
яш-кĕрĕм те пĕрлĕх апатне хутшăннă. Ĕрет-нисĕплĕх, тăванлăх, йăхташлăх 
тытăмĕсене йĕркелесе пырас енĕпе чăваш сартăшĕн çак пĕлтерĕшĕ паян 
та пысăк. Ваттисем вĕрентсе калани, хутлăхри, çын хушшинчи çирĕп- 
леннĕ йĕркесем, килти хуçалăхри, çĕр е вăрман ĕçĕн черетленĕвĕ йăлтах 
ĕненÿпе çыхăннă, пăрăнми пурнăçламалли йăла пулса тăнă. Чăваш тĕнĕн 
çынна айăплас, хĕстерес, чуралатас енĕ çук. Вăл «çĕнĕ йĕрке тумалла 
мар» тесе каламасть, анчах маçак-мамаксем (мăн асаттесемпе мăн кука- 
майсен) йăлисене çирĕп упрама ыйтать.

Тĕн ĕненĕвĕш ĕн чун-чĕре хусканăвĕ, йывăр чухне йăпанăç тупма 
тăрăшни пысăк пĕлтерĕшлĕ. Инкек, йывăр чир, сирĕлми хурлăх этем чунне 
çапса ан хуçтăр тесен унăн çăлăнăç, шанчăк пуррине ĕненмеллех. Унсăрăн 
этем асап-нуша чăтса пурăнас çук, йывăр самант килсенех ку тĕнчерен 
уйрăлса каймалла. Анчах пурнăçра апла мар. Кун çутăлса килессе 
пĕлетпĕр, çавăнпа тĕттĕм каçсене чăтса ирттеретпĕр... Хăçан та пулсан 
вилессе пĕлетпĕр пулсан та амансан-чирлесен сывалас тесе тăрăшатпăр. 
Çакă вăл пурнăçăн чи хаклă енĕ. Вăл ĕненÿрен вăй илсе тăрать.

Тĕн вĕрентĕвĕ çынсен танлăхĕ, тăванлăхĕ, ыр кăмăллăхĕ, çынлăхĕ, 
юратăвĕ çинчен ытарлă калать. Чăннипе çакă тĕн çуратса ÿстернĕ япала 
мар, вăл унпа хăйне майлă усă курать кăна. Танмарлăхпа пусмăр, чир- 
чĕр асапĕ нумай çĕрте тĕн ку тĕнчери ĕçсем çинчен леш тĕнчери пек 
туса шухăшлама вĕрентнĕ. Асапланакансемпе нуша куракансем кирек хă- 
çан та пулĕç, çавăнпа тĕн ĕненĕвĕ пĕтмест. Этеме чун йăпанăçĕ кирлех. 
Пĕри ăна ĕçкĕ-çикĕре, тепри савăшура, виççĕмĕшĕ ĕçре е кил-йышра 
тупать. Ытларахăшĕ ĕненÿре вăй пухать.

Харкам ĕненÿ, харкам кĕлĕсем тĕн вĕрентĕвĕпе, кил-йыш  йăлисемпе 
тачă çыхăнса тăраççĕ, халăх тĕнĕн куллен пурнăçласа пымалли йĕркине 
кĕреççĕ.

Чăваш халăх тĕнĕпе йăлисем тыр-пул, выльăх-чĕрлĕх, пурнăç-пăрнăç 
ĕçĕ-хĕлĕпе килĕшсе пынă. Вăл хĕвел çаврăнăшне, уйăх тăхрисене кура 
йĕркеленнĕ. Çавăнпа тĕнчери чылай тĕн вĕрентĕвĕ, уявĕ пĕр вăхăталла 
пулса иртет. Авалхи тĕне ĕненсен-ĕненмесен те чăваш халăХĕ хăйĕн йăла- 
йĕрке тытăмне упраса хăварнипе мухтанма пултарать, мĕншĕн тесен тĕн 
вăл -  ĕмĕрсенчи пурнăç йăли, этем чунĕн, моралĕн авалхи никĕсĕ. Пирĕн 
вăл пур, пирĕн вăл -  расна хамăрла, таса, çирĕп, ĕçлĕ.

Чăваш сартăшĕ пурлăх хапсăнăвĕнчен аякра тăрать. Çакă вăл питех те 
авалхи тĕн пулнине кăтартать. Керемсене (храмсене) тĕппипе пĕтерсен 
те вăл сÿнсе ларман. Христиансен чиркĕвĕсене, мăсăльмансен мечĕтĕсе- 
не, иудейсен синагогисене хупсан тĕнне тытса пыраканĕсем сапаланса 
пĕтнĕ. Чăваш сартăшне сакăр ĕмĕр таптаса тăнă. Апла пулин те вăл уп- 
ранать. Çакна халăх ăслăлăхра кая юлнăран килет тесе ăнлантарни йăнăш. 
Халăхра ĕмĕртен пыракан ăнлавсем, сăнавсем, çирĕпленнĕ йăласем пур. 
Вĕсем пурнăçа йĕркелесе пыма кирлĕрен упранаççĕ.

Чăваш халăхĕн тĕнне çут çанталăк тĕнĕ, чĕлхе тĕнĕ, авалхи тĕн, сартăш 
тĕнĕ тесе тата урăхла та калаççĕ. Сартăш тĕнĕ çынсен шанчăкне, чун 
хастарлăхне, çирĕплĕхне ырлать, пурнăçа юратма хистет. Пурне те -  хĕр- 
арăмпа арçынна, ачапа ват çынна, халăхпа халăха, тĕнпе тĕне тан, 
кÿршĕллĕ, чыслă тесе вĕрентет.

Тăнпа тĕн тавлашăвĕ ĕмĕрĕпех пулнă, малашне те пулĕ. Пĕри ăс-тăн



тÿпине хăпарасшăн, тепри чун-чĕре тарăнлăхне тасатасшăн. Анчах пĕри 
тепринпе тачă çыхăнса тăраççĕ. Тĕн вăл чунри ĕссĕмлĕх (фантастика) пе- 
кех. Юмах тĕнчине мĕншĕн юрататпăр-ха эпир? Çавăн пекех тĕн вĕрентĕвне 
те йышăнатпăр. Çакă — этем пурнăçĕн кăткăслăхĕ. Тен, илемĕ те, йăпа- 
нăçĕ те. Тĕн вĕрентĕвĕ -  ăс-хакăл пуянлăхĕ, шахвăртуллă илемĕ, авалхи 
тĕнчекурăмпа философи никĕсĕ.

Сартăш вĕрентĕвĕн тăватă саврăш пур.
Пĕрремĕш саврăшĕ -  çутă çанталăк. Тĕнче уçлăхĕпе çăлтăрсем, пĕлĕтпе 

тÿпе, хĕвелпе аслати, вутпа çулăм, çилпе тăвăл, шывпа хум, пăспа тĕтĕм. 
Тĕнче тулăхĕ çут çанталăк тасалăхĕсĕр пулмасть. Тавра-уçлăх -  вĕç- 
хĕррисĕр, çÿлти тĕнче те аслă.

Иккĕмĕш саврăш -  чĕрĕлĕх сăпки -  таса тавралăх, уй-хирпе улăх- 
çаран, вăрманпа çырма-çатра, шыв-шурпа çăлкуçсем, ÿсен-тăранпа апат- 
çимĕç. Çĕр сывлăхĕ çакăнта, çутă тĕнчере.

Виççĕмĕш саврăшĕ -  çутă тĕнчери чĕрĕлĕх. Чĕрĕлĕх шутне выльăх- 
чĕрлĕх, чĕрчунсем, кайăк-кĕшĕк кĕрет. Чун хăтлăхĕ çакăнта.

Тăваттăмĕш саврăшĕ -  этемпе хура халăх ырлăхĕ. Тăван-хурăнташ 
пĕрлĕхĕ, пурнăç паракан ĕç-пуç, ватта-вĕтте упраслăх, ытлăх-çитлĕх 
пурлăхĕ. Этем телейĕ халăх ырлăхĕпе çыхăннă.

Чăваш ăс-хакăлĕ чăваш халăхĕпе пĕрле кăна пĕтет. Пирĕн кăмăл, 
тĕнчекурăм, политикăпа право, эстетикăпа мораль, наукăпа философи, 
хуçалăхпа администраци, вĕрентÿпе çар ĕçĕ -  йăлтах халăх ĕненĕвĕпе 
çыхăннă.

Сартăш тĕнĕн малалла ăнтăлма хистекен енĕ вăйлă. Сартăш пурнăçпа, 
ĕçпе çыхăннă. Леш тĕнчере те чăваш ĕçпе, шухăшпа пурăнать тесе шут- 
ланă. Çавăнпа ăна ĕç хатĕрĕсем, ĕçме-çиме парса янă. Çулсерен асăнса 
апат-çимĕç хываççĕ.

Сартăш -  чи авалхи, этем çут çанталăкран уйрăлма ĕлкĕричченех 
йĕркеленнĕ тĕн. Ăна ансат йăлаллă пĕрлĕх (первобытная община) çуратнă. 
Ăс-тăнпа хутшăнусем кăткăсланнă майăн ĕненÿ мелĕсем улшăннă, япа- 
ласен ăрăмлă вăйĕсене ăнлантарнисем ырăсемпе хаярсем патне илсе пынă. 
Ут-тир, алăри ĕç çинчен кăна мар, ăс-хакăл, чун, ĕмĕт çинчен шухăш- 
ласа этем тĕнче уçлăхĕпе хăйĕн чун-чĕрин хăватне çыхăнтарма пуçланă. 
Хура халăх пурнăçĕнчи тан мар йĕрке ырăсемпе хаярсен ретне куçса кĕнĕ: 
аслисемпе кĕçĕннисем, пăхăнтараканĕсемпе пăхăнса пурăнаканĕсем пул- 
са кайнă.

Сартăш кĕнеки, керемĕ, сĕрепĕ (тĕп шкулĕ) халăх асĕнче çичĕ ĕмĕр 
упранса тăнă хыççăн кăна хут çине тепĕр хут ÿкерĕнме пултарчĕ.

Сĕреп шкулĕн вĕрентĕвĕ хаваслăх, тасалăх, ĕçченлĕх çинче никĕслен- 
се тăнă. Пурнăçăн нумай енлĕ пулăмĕсенче пĕр-пĕринпе килĕшÿ тупма 
хăнăхтарасси сĕреплĕх никĕсĕ шутланнă. Сĕреп шкулĕн ертÿçи -  эптер, 
ăна пулăшакансем -  сакăр мăчавăр. Пилсемпе чÿк сăмахĕсене апăспа 
сăрманчă вĕрентнĕ. Мăчавăрсенчен аслисене мамалепе ламшар (ламсарăк) 
тенĕ. Вĕсем тĕн вĕрентĕвне упраканĕсем шутланнă.

Çÿлти ырăсем çинчен вĕрентнинче кирек хăçан та çут тĕнче çинчен 
калани пĕрремĕш вырăнта тăрать. Вăл вĕрентÿ тĕн халапĕсем (мифсем) 
çинче йĕркеленнĕ, анчах каярахпа сартăш вĕрентĕвĕ халаплăхран чылай 
маларах куçнă. Этем ăс-хакăлĕ аталанса пынăçемĕн ĕненÿ вĕрентĕвĕ пу- 
янланнă, ăслăлăх ăнлантарнипе килĕшÿллĕ пулса пынă. Ку енĕпе сартăш -



уçă вĕрентÿ, вăл хытеа ларнă догмăсемпе пурăнмасть. Çын çут çанталăк 
хăватне ăнкарса пынă чухне ырăсен витĕмĕ вăйланать, хаярсем лăпла- 
наççĕ. Чăваш ыррисем (вăл шутра туррисем те) православири, буддизм- 
ри, исламри пек уйрăм çын сăнарлă мар. Чăваш туррисем, ыррисем, ха- 
ярĕсем -  абстрактлă, символлă, сăн-сăпатне пайрăммăн кăтартман хăват- 
сем, «шульăш». Вĕсем уйрăм вырăн, йывăç-курăк, шыв-шур, вут-кăвар 
мар. Несĕл пуçĕсем Турă пулса кайнă тесе каланă тĕн хаймакĕсенче. Апла 
пулсан та харкам çын, выльăх-чĕрлĕх, йывăç, турă, ырă, хаяр пулма пул- 
тараймасть. Вĕсен пурин те çак тĕнчере хăйсен упранĕсем, сыхчисем, 
кÿркĕçĕсем пур. Вĕсен малашлăхĕ -  çут çанталăк ытамĕнче, унпа килĕш- 
терсе, ăнланса, упранса пурăннинче.

Пилсем, кĕлĕсемпе чÿк сăмахĕсем, чĕлхесемпе калмаксем ăрăмçă- 
апăс, мăчавăр, сăрманчă, юмăçă вăрттăнлăхĕ шутланнă. Ахальтен мар 
вĕсене васкавлă, сыпăнтарса, пĕр сывлăш çаврăмĕпе каланă. Çапах та 
сартăш вĕрентĕвĕнче чĕлхесене, пилсемпе калмаксене, чÿксене вĕрен- 
тесси хисепре тăнă. Кашни çамрăках пуçтай, юрă, сăвап сăмахĕсене 
пĕлмелле; авланнă-мăш ăрланнă çын пил, чÿк, им-юм йăлине тытмалла 
пулнă.

Сартăш вĕрентĕвĕн пысăк пайĕ -  кĕлĕсемпе чÿксен йĕркипе мешехи. 
Керемсемпе киреметре тăвакан ĕçсен йĕрки, чÿксемпе уявсен пĕлтерĕшĕ 
XX ĕмĕрте питех те сапаланса кайнă. Ыррине усаллипе, килĕшÿллине 
юрăхсăррипе ылмаштарса пĕтернĕ. «Атана» автан, «сарăк ыррине» сурăх 
ури, «Хор» турра хур кайăк теме пуçланă! Эсремете киремет вырăнне 
хунă, им-юмлăха тухатмăшпа хутăштарнă, таса ăнлава нĕрсĕре кăларнă, 
тĕшмĕшпе пăтратнă.

Пĕрех те чăваш халăхĕн тĕнĕ çирĕп упранса юлнă. Халăх ĕçне хастар 
хутшăнма, хĕрарăмпа арçынна тан курма, ытти халăхсемпе тан ĕçлеме 
вĕрентет сартăш.

Манахла пĕчченлĕх сартăшра ырă шутланмасть. Пĕрлĕх, тăванлăх, ниме 
вĕрентĕвĕ чăваш вĕрентĕвĕн никĕсĕнче выртать.

Сартăш ама ырăсене, хĕрарăма пысăка хурать. Чăваш арăмĕ халăхри 
ĕçре те, килти хуçалăхра та, тĕнпе вăй йăлинче те арçынпа танах. Чÿкле- 
мере Аслă Турă ячĕпе пĕрремĕш куркана хĕрарăм тытнă. Патшалăх ĕçĕн- 
чи вырăнĕ унăн нихăш халăхăннинчен витĕмлĕ: чăваш арăмĕсем çар пу- 
çĕсем пулни паллă. Чăваш арăмĕсен уяври тумĕ -  çар çынни тумĕ. Халăх 
пухăвĕнче хĕрарăм сасси ыттисемпе пĕр танах.

Чăваш арĕсен тумĕ -  ĕçри, уяври, çарти -  кăшт-кашт çеç упранса 
юлнă. Тимĕр тытма чарнă хыççăн, халăха йăлтах касса тухнă вăхăтра, 
чăваш арçынĕн халăх хушшинчи вырăнĕ пĕтсе ларнă. Ку вăл сĕм авалхи 
пулăм мар. Тĕн йĕрки çакна та, вăхăтне кура, сирсе ямалли майсем шы- 
ранă. Сывлăх çирĕплĕхне упрас тĕллевпе сакăр сыпăк таран тăвансене 
пĕрлешме ирĕк паман, ютран мăшăр тупнине ырланă. Килĕшÿпе мăшăр 
тупма май килмен чухне «хĕр вăрласси» сарăлнă. Тĕн вĕрентĕвĕ çакна 
сивлемен, çураçу тупма пулăшнă.

Сартăш  чÿкĕ-уявĕсем  вăхăт çаврăмĕпе, çулталăк ĕçĕсемпе тачă 
çыхăннă. Çулталăкри каш ни уйăхăн, эрнен, кунăн -  хăйĕн картнă 
вырăнĕ, уявĕ, ĕçĕ, йăли-йĕрки. Вĕсем пурте уй-хир, выльăх-чĕрлĕх, 
вăрман, тыр-пул, шыв-шур ĕçĕсемпе, Хĕвелпе Уйăх тăхрисемпе шай- 
лашса пыраççĕ.



Турăсемпе ырăсен йышĕ. Турăсемпе ырăсен йышĕ пысăк. «Чăваш тĕнĕ, 
ырăсемпе хаярсем» сăмахсарта алфавит йĕркипе 211 ят панă (Микихвер 
элмен, 1992). Мĕнпур ыр-хаяра шута илес пулсан шучĕ çур пинрен те 
иртме пултарать. Пайăр ятлă ыр-хаяр йышĕ ик çĕртен иртет.

Турăсемпе ырăсен йышĕ тăватă ушкăна уйрăлса тăрать: Çĕр, Шыв, 
Вут (Хĕвел), Сывлăш хăвачĕсем.

Турă таврашĕпе ыр-хаярсене пĕтĕмпе вун икĕ ушкăна уйăрса хисеп- 
леççĕ: 1. Уçлăхри хавăс (хаос) тата Аслă (Мăн) турă, ун йышĕ. 2. Çÿлти 
тĕнче (çут çанталăк пулăмĕсен) ыррисем (иккĕмĕш ретри турăсем). 3. Çут 
тĕнче тата çĕр ыррисем. 4. Ш ыв хăвачĕсем. 5. Вут хăвачĕсем. 6. Усен- 
тăран управĕн ырри-хаярĕ. 7. Чĕрчун тĕнчин ырри-хаярĕ. 8. Этем пурнă- 
çĕпе ăс-хакăлĕн сыхчисем. 9. Кил-йышпа кил-çурт управçисем. 10. Выльăх- 
чĕрлĕхпе карта йышĕн управлăхĕ. 11. Уй-хирпе алĕç ырри-хаярĕ. 12. Леш 
тĕнчери (çĕрпе шыв айĕнчи) ыр-хаярлăх.

Хăйсен хăвачĕпе витĕм пĕлтерĕшне кура ырăсемпе хаярсем тĕрлĕ рет- 
сем (разрядсем) çине уйрăлса тăраççĕ.

Уçлăх хавăсĕнчи вăйсем Хăватпа Хавал (Халав) хăйсене хальлĕн пĕр 
ушкăнра тăраççĕ. Вĕсем хыççăн пĕрремĕш ретре -  Мăн Турă тата унăн 
йышĕ. Халăх тĕнĕсенче пĕр тан турăсем йышлă тесе каланă пулсан та 
чăваш тĕнĕнче пĕр Аслă Турă кăна пулнине Дюла Месарош тÿрех асăр- 
ханă. М ăн Турă тĕнчен пур енне те курса, пур япалапа чĕрлĕхе тытса 
тăрать. Вăл чун çуратать, выльăх-чĕрлĕхе хунатать, тыр-пул парать, вут- 
кăвартан сыхлать, кун парать... Ку ĕçсенче ăна амăшĕпе ашшĕ, умĕнче 
тăран ачи-пăчи пулăшать. Аслисен ретĕнчех Çĕр ашшĕпе амăшĕ, Ш ыв 
ашшĕпе амăшĕ, Çил ашшĕпе амăшĕ, Вут ашшĕпе амăшĕ тăраççĕ. Вĕсем 
пурте М ăн Турă йышĕ-тăванĕ -  аслинчен кĕçĕнрех турăсемех: Хĕвел 
йышĕ, Çĕр йышĕ, Çил йышĕ, Шыв йышĕ, Вут йышĕ. Мăн Турăпа Аслă 
Турăран пайăр ячĕсем упранса юлман. Ашшĕ -  Хăрпан, Амăшĕ -  Кепе, 
Пÿлĕх -  Мăн Турă мăшăрĕ. Çак аслă ушкăнри кĕлĕсем илекен Кепе 
(чылай чухне ăна Амай, Ама Турă теççĕ), этем шăпине палăртакан Пÿлĕх, 
этем кун-çулне кăтартса пыракан Хăрпан ячĕсене асăнаççĕ. Вĕсем ытти 
ырăсемпе хаярсене канаш парса, çул кăтартса тăраççĕ.

Иккĕмĕш ретре -  Çут тĕнчери харкам пулăмсемпе ĕçсемшĕн яваплă 
ырăсем (вĕсем те Турăпа танах шутланаççĕ). Пайăр ячĕсем те паллă: Ас- 
лати -  çумăр турри, Астанпи е Кăварпи -  хĕвел турри, Акăнь -  вут 
турри, Типшар -  вĕри çанталăк турри, Апаш -  шыв-шур турри, Хор -  
çул кăтартакан çăлтăрсен хуçи (Пан турă ашшĕ), Алпаш -  ял-хула тур- 
ри, Путама -  кил-çурт турри, Тилчек -  никĕс турри, Сехти -  ăру çул- 
йĕрĕн турри, Тетрек -  инçетлĕх турри, Авкун -  тасалăх турри, Анапа 
Акар -  уй-хирпе çĕр ĕçĕн турри-ырри, Хăрата -  чĕрлĕх турри, Аммăш, 
Хăт амăш -  выльăх-чĕрлĕх ĕрчевлĕхĕн турри, Пихампар -  выльăх-чĕрлĕх 
управĕн турри, Рункăш -  пурлăх-ырлăх, Патал -  укçа-тенкĕ туррисем, 
Пехет (перекет) -  ытлăх-çитлĕх турри, Чăрпантă -  çĕр айĕнчи пуянлăх 
хуçи, Апăр -  тăм, чул, кирпĕч ăстисен турри, Имĕр -  кун-çул турри, 
Хахат -  мухтав турри, Саркун -  çăтмахрисен турри, Ăсмăрт -  вилĕмсĕрлĕх 
турри, Мăртăк -  манăçу турри, Урпан -  ăс-хал турри, Ăшăр -  тăн, Кав- 
сар -  пĕлÿ туррисем, Хаман -  вăй-хал турри, Саватар -  тĕрĕслĕх турри, 
Ашапатман -  сывлăх турри, Акшан -  канăçлăх турри, Эрре -  килĕшÿ 
турри.



Виççĕмĕш ретре çут çанталăкпа этем хушшинчи вăйсем тăраççĕ. Вĕсем 
Мăн турă умĕнче çут тĕнчери ĕçсемпе этем ывăлĕ-хĕрĕн шăпишĕн яваплă, 
çавăнпа çынсем патне Çĕр çине килсе çÿреççĕ. Пирĕшти, пÿлĕхçи, ка- 
мал, хĕрт-сурт, йĕрĕх, вушни, ийесем çĕр çинчи хаярсене кÿнеçтереççĕ, 
усал-тĕселе аякка хăвалаççĕ. Кашни çыннăн хăйĕн пирĕштийĕ, камалĕ, 
пÿлĕхçийĕ, кашни килĕн хăйĕн хĕрт-сурчĕ, йĕрĕхĕ тата кашни кĕтесĕн 
хăйĕн ийи пур.

Турăсемпе ырăсем умĕнче тăракансем. Турăсемпе ырăсен пурин те хăйсен 
таврашĕ йышлă. Вĕсем те тĕрлĕ сийсене пайланса тăраççĕ. Асла тухнă ырă- 
сем (вăл шутра -  çĕр çинче Турă шайне çитнĕ Мамале, Валем ырăсем), 
Вăталăх ырăсем, Кĕçĕн ырăсем тата вĕсен хăйсен пулăшуçисем пур. Тур- 
ăсемпе ырăсен кăмăлне пурнăçлакансем -  Турă сыхчисем: тăран, çÿрен, 
алăк уçса хупан тата ыттисем. Çын патне килсе хутшăнаканĕсем -  Турă 
елчисем: сулусем (Турă пилне салатакансем), иленсем (çынсем кĕллине 
Турра пама илекенсем), кÿркĕçсемпе çунатсем (вырăсла кусене инфор- 
маторсемпе гонецсем тенĕ). Вĕсем çынна ырă тăваççĕ. Кулленхи пурнăç- 
ра та этем хÿтти сахал мар: хунаççи, кĕтнеççи, тăваççи, никĕççи, упраççи 
ăна кун парса пырать. Хуçалăхра унпа пĕрлех кÿрен, пÿрен, упран, кĕтен, 
пăхан тата ытти те уйрăлмасăр çÿрет, ĕçре ÿркенмесĕр пулăшса тăрать. 
Вырăнти ырăсене те йăхра-ямахатра манса каймаççĕ. Вĕсен ячĕсемпе вăй 
килли, тÿр килли, киреметсем пулаççĕ. Ытларах чухне вĕсем -  несĕл- 
ăрун ăслă е паттăр пуçĕсем. Ваттисене асăнса вут хумалли, çурта çутмал- 
ли вырăна «атан» тенĕ. Ваттисен ячĕпе ятарласа «атан сăри» вĕретнĕ.

Чăваш халăхĕн тĕн вĕрентĕвĕнче çут çанталăка тата несĕл ваттисене 
хисеплени уйрăмах хытă палăрса тăрать.

Несĕл ваттисене çулталăкра тăватă хутчен халăхпа ятарласа пуççап- 
малла. Хĕлле сурхурире (сарăк ырринче), хĕвел чи аялта тăнă кунсен- 
че, халăха сыхласа пуç хунă паттăрсене асăнаççĕ, ытти чухне вара -  
пурне те: çуркунне -  калăмра, çулла -  çимĕкре, кĕркунне -  юпара, 
кĕр сăринче.

Кĕлĕсемпе пилсем. Халăх йăли-йĕркипе тачă çыхăннă кĕлĕ-юрă çын 
ÿсĕмне кура тăватă пысăк ушкăна пайланса тăрать: 1) ача-пăчана кала- 
кан пилсемпе кĕлĕсем; 2) яш-кĕрĕм е ăна калаканнисем (вăйăра, улахра, 
туйра, салтак ăсатнинче); 3) вăйпиттисен кĕллисем (ĕç умĕн е вĕçĕнче, 
чÿксенче, кил-йышри тата ял-йышри йăласенче); 4) карчăк-кĕрчĕкпе ват- 
тисен кĕлли-халалĕ (пытарупа асăну йăлисенче).

Кĕлĕсем хăйсем татах тепĕр тăватă ушкăна пайланаççĕ: харкам пĕччен 
пăшăлтатмаллисем (вĕсене сăвапсем теççĕ), кил-йыш ра каламаллисем 
(кĕлĕсем), ăрупа-çĕртешпе ирттермеллисем (чÿксем), ямахат хура халăхĕ 
умне кăлармаллисем (сăрмансем).

Харкаммăн каламалли сăвапсене (кĕске кĕлĕсене) ачасемпе çамрăк- 
сем ашшĕ-амăшĕнчен, мăчавăрсенчен вĕреннĕ. Сăвапсем çăмăл, асра юл- 
малла ансат. Ш ыва кĕнĕ чухне упранма калани, хăрасан лăпланма 
пăшăлтатни, вырăнсăр васканă чухне кĕвĕ каласа виçене ларни кирек 
камшăн та усăллă. Ахăртнех, çавна пула ача-пăча кĕллисем халĕ те пĕт- 
меççĕ.

Ача-пăчана кил-йышра пилсемпе кĕлĕсене çуралсанах апăс е папаççа 
карчăкĕсем калаççĕ. Ачан кашни утăмĕ амăшĕпе апăс умĕнче пулса иртет. 
Вĕсем ăна сăмахпа та, ачашпа та хăвăртрах ÿссе аталанма пулăшаççĕ. Тăван-



семпе килен-каян хăнасем те ачасене çав сунăмсенех калаççĕ. Килти ытти 
йăласене, кĕлĕсене кил пуçĕ е ватги тăвать. Пÿртри, картишĕнчи, вăй кил- 
линчи йăласен кĕллисем пĕр-пĕринчен кăштах кăна уйрăлса тăраççĕ.

Ял чÿкĕсене мăчавăрсем е ял ваттисем йĕркелесе пыраççĕ, ăстараххи- 
сем кĕлĕсем вулаççĕ.

Вăта чÿксенче (хутлăхри ялсен чÿкĕнче) йĕркене эптер тытса пынă, 
кĕлле вăлах пуçласа панă. Виçĕ çулта темиçе хутлăхпа пĕрле йĕркеле- 
кен мăн чÿксене элмен (эптерсемпе мăчавăрсем уйăрнă ăста ăрăмçă) 
ертсе пынă. Тăхăр е вун икĕ çулта пулакан аслă кĕлĕсенче тĕн управçи- 
сем (мамалепе ламсурăк) аслă турăсене уйрăммăн асăнмалли сăрмансем 
(пысăк кĕлĕсем) каланă. Ытти кĕлĕсене ятарласа вĕреннĕ сăрманчăсем 
пĕлнĕ.

Çулталăк тăрăмĕпе (вăхăт йĕркипе) çыхăннă кĕлĕсене (çăварни, вирĕм, 
калăм, çимĕк, çинçе, юпа т. ыт.), ĕç чÿкĕсене (ака е ĕççи пуçлани, çурт 
никĕсĕ хывни, выльăх кăларни, хурт вĕçтерни, пĕве тытни т. ыт.), йыш- 
ри уявпа çыхăннисене (ача тупни, ят хуни, хĕр çураçни, туй лартни, 
ĕçкĕ пухни, ватăсене асăнни т. ыт.), кулленхи ĕç кĕллисене (сăра туни, 
çăм касни, мунча хутни, вутă касни, пулă тытни т. ыт.) пĕлекенсем са- 
хал мар. М ĕншĕн пин-пин çул хушшинче те манăçман-ха çав кĕлĕсем? 
М ĕншĕн тесен вĕсем çынсене пысăк ĕç тăвас умĕн тĕплĕ шухăшлама, 
вăй-хăват пухма, умри тĕллеве канашласа ăнланма пулăшнă. Ăнланса, 
килĕштерсе, сыпăнтарса тунă ĕç ăнăçлă пулать. Çавна ĕç йĕркелÿçисем 
лайăх пĕлнĕ, çавăнпа кĕлĕ сăмахĕпе çынсен вăй-хăватне, ĕмĕт-тĕллевне 
кирлĕ çĕре сулăнтарма усă курнă.

Уйрăм çын хăй тĕллĕн калакан сăвап пĕлтерĕшĕ те çавах. Этемĕн 
хăрасси-шикленесси, чирлесси, хурланасси, кăтăрса каясси тата ытти 
те пулма пултарать. Ун пек чухне харкам сăвап этеме лăпланма, лайăх- 
рах шухăшлама, çĕр çинче пĕччен маррине, çывăх çыннисем, ыррисем, 
упранĕсем пуррине, вĕсем ăна йывăрлăхра пăрахманнине аса илме пу- 
лăшать.

Харкам çын сăвапĕсем, ирхи-каçхи кĕлĕсем кашни çемьен, кашни 
çыннăн расна пулма пултарнă. Сартăшри харкам сăвап этеме такам çине 
мар, çут çанталăкпа хăйне шанма, тăвансемпе пĕрле пурăнма вĕрентет.

Кĕлĕсем, пил е чĕлхе сăмахĕсем пекех, вăхăтпа пĕрле улшăнса пы- 
раççĕ.

Халăхсен тĕнĕсене вăрах вăхăт хĕстернĕ тата виçĕ ĕмĕре яхăн право- 
слави витĕмĕпе пурăнакан чăваш, çармăс, удмурт сăмахлăхĕсенче пысăк 
улшăнусем пулса иртнĕ.

Христос вĕрентĕвĕ «чăн» кĕлĕ тесе Турă ырлăхне ыйтса каланисене 
кăна шутлать. Халăх пултарулăхĕнчи ытги жанрсене -  инкек-синкеке 
сирсе яма, ĕçне кура пайтипе пурлăхне пама ыйтнисене тиркет. Чÿк 
йĕркине те вăл тĕпрен сивленĕ. Патша тытăмĕ вак халăхсене чÿксем ир- 
ттернĕшĕн вутпа та хĕçпе çунтарнă, аякка тыта-тыта янă, киреметсене 
пĕтернĕ, керем çурчĕсене пĕрре те хăварман. Халăха саламатпа илме çукки- 
не ăнланакан тата ислам витĕмĕ пусмăрти халăха татах илĕртме тытăнни- 
не сисекен çутлăхçăсем чиркÿсене тăван сăмах илемне кĕртнĕ: кĕлĕсене 
чăвашлатнă, калаçура чÿк сăмахĕсенчи çаврăмсемпе усă курма пуçланă.

Çавна кура авалхи чăваш кĕлли-сăрманĕ çумне çĕнни хутшăннă, биб- 
лирен килнĕ çаврăмсем пулса кайнă. Çакă уйрăмах çын хăй тĕллĕн кала-



кан сăвапсенче палăрнă. Йăла (ритуал) кĕллисем ерипен улшăннă. Вĕсе- 
не кил-йыш  уявĕсенче е çулталăкри чÿксенче халăх умĕнче ирттернĕрен 
тата ятарлă мăчавăрсем йĕркеленĕрен сăрмансем çирĕпрех упранса юлнă. 
Харкам кăмăл-туйăм палăрăмĕллĕ (эмоциллĕ) кĕлĕсем пытару, çимĕк, 
сĕрен, калăм мешехисенче тÿрех курăнаççĕ.

Тĕнсен хутшăнăвĕ пытару йăлипе кĕлли-юррисене кĕнĕ пулсан та 
«йăхрав», «йĕрмĕш», «кунтăк» кĕлли-сăмахĕ вăрах тытăнса тăнă. Кайран 
çеç вĕсем вырăнне «Аван кĕлĕ» (Евангели) сыпăкĕсене вула пуçланă.

Чăваш кĕллисене васкавлăн тăкăлтатса калаççĕ. Ю па юррисене нумай 
саспа, пĕри пуçласа йышпа вĕçлесе, вилнĕ çынна ятран чĕнсе юрлаççĕ. 
«Йăхрав» кĕлли «мухтав» сăмахĕпе ылмашăнать, çын пурнăçне «кунтăк 
сăмахĕпе», уйрăлу йывăрне «хÿхлевпе» е «йĕрмĕшпе» каласа юрласа кăтар- 
таççĕ. Çакă авалхи йĕрке чăваш йăлипе пурăнакан ялсенче XX ĕмĕр вар- 
ричченех тытăнса тăнă.

Çулленех ирттерекен чÿксенчи кĕлĕсене Н.И.Ашмарин çуркунне тата 
кĕркунне ирттерекеннисем, унта кĕрейменнисене уйрăм самантсемпе 
çыхăннă кĕлĕсем тесе уйăрнă. Çуркуннехи кĕлĕсем шутне çаксене кĕртнĕ: 
ака умĕн пăтти, вăрлăх пăтти, кĕтÿ умĕн пăтти, учук, çерçи чÿкĕ (кăна 
вăл хĕрсем качча кайччăр, каччăсем авланччăр тесе ирттерекен чÿк тесе 
ăнлантарнă). Кĕркуннехисен шутĕнче: каçхи чÿк, авăн пăтти, хур чÿкĕ, 
карта пăтти, килĕш пăтти, шыв мимĕрĕ, сăра чÿкĕ, хурт чÿкĕ, хĕрт-сурт 
пăтти. Ĕне ырри, никĕс пăтти, киреметсенчи кĕлĕсем, чир-чĕре хирĕç- 
çисем хăйсем хушшинче пайланмасăрах тепĕр уш кăна кĕреççĕ тенĕ
Н.И.Ашмарин.

Н.В.Никольский, И.Н.Ю ркин, К.В.Элле тата ытти паллă ăстасен ет- 
керĕнче упранакан кĕлĕсемпе чĕлхесене ятарласа ушкăнлани тĕл пул- 
масть. И.С.Тукташ пухса кăларнă «Чăваш фольклорĕ» (1941, 1949) кĕне- 
кере «Вĕрÿ-суру чĕлхисем тесе асамлă вăй пама пултарассине ĕненсе шут- 
ласа кăларнă сăмахсен произведенийĕсене каланă» тесе палăртнă, хаяр, 
пуççавăран, çĕлен, ара, суран, тимĕр (юн) чĕлхисен тата пумилкке юрри- 
семпе чÿклеме кĕллин лайăх тĕслĕхĕсене суйласа илнĕ. Ăрăмлă-асамлă 
сăмахлăха хăйне уйрăммăн ушкăнлас ыйтăва кĕнекере хускатман. М.Я.Си- 
роткин кăларнă «Чувашский фольклор» (1965) тĕпчевре кĕлĕсемпе чĕлхе- 
сем валли вырăн тупăнман. Çапла вара, иртнĕ ĕмĕрсенче чăвашсен ăрăмлă 
сăмахлăхне ятарласа тĕплĕ тишкермен. Ж анрсен ушкăнĕсемпе тĕсĕсене 
вуçех палăртман тесен те йăнăш пулмĕ.

Кайранхи тĕпчевçĕсем (И.И.Одюков, Г.Ф.Юмарт, А.К.Салмин, Е.С.Си- 
дорова, Н.И.Егоров, В.Г.Родионов тата _ыттисем) кĕлĕсемпе вĕрÿ-суру 
сăмахлăхĕн уйрăм ыйтăвĕсене çутатнă. Ăрăмлă сăмахлăха ушкăнланин 
тĕслĕхне 10-мĕш класс валли кăларнă «Чăваш сăмахлăхĕ» вĕренÿ кĕне- 
кин 1-мĕш пайĕнче (1993) кăтартса хăварнă. Анчах унта та ушкăнлату 
(классификаци) тытăмĕ туллин курăнмасть.

Ăрăмлă-асамлă пуплевсен анлăн упранса юлнă ушкăнĕсем -  тĕн 
сăмахлăхĕ (кĕлĕсемпе пилсем) тата вĕрÿ-суру чĕлхи (им-ю м сăмахĕ- 
сем, ылхансем). Вĕсем пĕр-пĕринпе çывăх (пĕр çыхăра) тăраççĕ, анчах 
хăйне евĕрлĕ пачах расна ушкăнсемпе жанрсем тăваççĕ. Вĕрÿ-суру йăли- 
сене мĕнле тĕллевпе ирттернине, мĕнле вăйсене явăçтарнине кура 
ăрăмлăха татах пайланă: пÿлĕхлĕ асамлăх (апăс, папаççа, эпи карчăк, 
сиплевçĕ, пĕлÿçĕ, чĕлхеçĕ калаканнисем) тата хура асамлăх (тухатмăш,



пăскăнçă, вĕрÿçĕ, суруçă, тĕшмĕшçĕ калаканнисем). Çав витĕм вĕрÿ- 
суру чĕлхисенче кăна мар, кĕлĕсенче (вĕсем вĕрÿ-суру чĕлхинчен уй- 
рăлнипе пулса кайнă), асамлă юмахсемпе мăн кĕрÿ такмакĕсенче те 
палăрса юлнă.

Кĕлĕ ушкăнĕсем. Ăрăмлă сăмахлăха ушкăнламалли паллăсем тĕрлĕрен. 
Кĕлĕсемпе чĕлхесене, сăвапсемпе халалсене пĕр пек ушкăнлама çук. 
Тĕслĕхрен, хăçан мĕнле каланине кура харкаммăн пĕччен каламалли сăмах- 
сем, ирхи тата каçхи сăвапсем (кĕске кĕлĕсем), тупасем, ÿкĕтсем, пил- 
сем-сунăмсем, пуçтайсем пулаççĕ. Кĕске кĕлĕсем (сăвапсем) хăйсем пĕр 
ушкăна кĕреççĕ. Пуринчен ытларах ирхине тăрсан тата каçхине çывăрма 
выртас умĕн каламаллисем палăрса тăраççĕ. Çула тухнă чухне калакан- 
нисем йышлă. Тĕрлĕ ĕç тăвас умĕн (вăрман, ака-суха, пуртă-пăчкă, пир- 
авăр, тимĕр-тăмăр ĕçĕ умне тăрсан тата ытти те), çĕнĕ тум тăхăннă (çăпа- 
та сырнă) чухне, хăраса ÿксен каламаллисем пур. Ш ыва кĕрес умĕн «пу- 
танкка сăмахне» каласа шыва турпас е тĕк пăрахаççĕ. Пушар сÿнтернĕ е 
вута кĕмелле чухне вут чĕлхине аса илеççĕ. Чирлесен каламалли кĕлĕсем 
йышлă. Шурлăх, таса мар шыв, вырăн «тытнă» чирсене çав вырăнсене 
кайса сипленĕ. Кусене пурне те харкам сăвапсем теççĕ.

Харкам сăвапсем. Этем пурнăçĕпе, ĕмĕрĕпе, ÿсĕмĕпе çыхăннă пулăм- 
сене кил-йыш па е ял-йыш па палăртнă чухне кĕлĕ, пил, сунăм, пехил, 
халал, ÿкĕт, витĕм, хушăм, тархаслу, хÿхлев, пуçтай, тупа, тав сăмахĕсем 
каланă. Вĕсем пĕри те чÿк йĕркипе çыхăнман. Хăйсем пĕр-пĕринпе тачă 
пĕрлешсе тăраççĕ, анчах тĕрлĕ çын тата тĕрлĕ тĕллевпе, расна çаврăмсемпе 
каланăран уйрăм жанрсем тăваççĕ.

Пилпе сунăм, пехилпе халал сăмахĕсен пĕлтерĕшĕсем çывăх, мĕншĕн 
тесен вĕсем пурте пĕри теприне ырă суннине, чунран хисеплесе калаç- 
нине пĕлтереççĕ.

Х а л а л  (завещание, посвящение, дарение) -  уйрăлса каякан çын юла- 
кансене вăрах асра тытма, пурнăçлама хушса, вĕрентсе каланă ятарлă 
сăмах, парне е пурлăх. Ватăсем урăх çĕре яланлăха куçса каяс е вилес 
чухне кил-çурта, выльăх-чĕрлĕхе, тыр-пула, тумтире, укçа-тенке е урăх пур- 
лăха тăхăмĕсене халалласа хăвараççĕ. И.Я.Яковлев чăваш халăхне хăйĕн 
чунри пысăк шухăшĕсене тата хăй пăхса çитĕнтернĕ Чĕмпĕрти чăваш шкул- 
не ĕмĕрлĕхе халалласа хăварнă. Чăваш халăх поэчĕ Петĕр Хусанкай çамрăк 
çыравçăсене халалласа сăмах каланă. Сăвăçсем ытти çынсене халалласа 
çырнă сăвăсем, калавсем, повеçсем тата ытти хайлавсем сахал мар.

Аслисем, ашшĕ-амăшĕсем çамрăкрах тăванĕсене тав туса ырă сунса 
каланисене п е х и л  (слово признательности, благодарение) теççĕ. Пехил 
сăмахĕпе пĕрле пысăках мар парне (хĕреслĕ тенкĕ, çĕрĕ, пĕтев, тутăр, 
савăт-сапа...) пулать. Сăмахран, ватă çын хăйне пулăшса, пăхса пурăна- 
кан ывăлне, кинне, мăнукне, кÿршине, килĕштерсе ĕмĕрленĕ кирек хăш 
çынна пехиллесе тав тума пултарать. Пехил сăмахне каланă чухне авал- 
тан килекен пуплевсемпе, хутлам сăмахсемпе усă кураççĕ.

П и л  (напутствие, назидательное благословение) тесе тăван-хурăнта- 
ша, ача-пăчана, тус-юлташа, тантăш-пĕлĕше, хăна-вĕрлене, килен-каяна 
хисеплесе, ырă сунса ятарлă пĕлтернĕ сăмаха калаççĕ. Эпи карчăк тин 
çуралнă ачана, ашшĕ-амăшĕ вĕренме е салтака каякана, хуняма качча 
килнĕ çĕнĕ кине, аслă ăста ĕçе пуçăнакан çамрăка тата ыттине те пил 
сăмахĕ каласа ырă сунаççĕ. Пил сăмахĕ, тытăмĕпе ансат пулсан та, ахаль



саламран чаплăрах çаврăнăшлă тата асли кĕçĕннине каланипе уйрăлса 
тăрать. Пил сăмахне ыйтса илме юрать. Кĕçĕнни аслинчен пил ыйтнă 
чухне пуçтай сăмахĕ калани лайăх.

Пиллесе панă парне, пехил сăмахĕ пекех, сăваплă шутланать. Ăна уп- 
раса пурăнма хушаççĕ. Сăмахран, инçене вăрахлăха е йывăр ĕçе каякан 
каччине туслă хĕрĕ тĕрлесе çырнă сăмса тутри, хутаç, енчĕк парать пул- 
сан ăна тупа туни вырăнне хураççĕ, таврăниччен упрама тăрăшаççĕ. Ха- 
лалпа пехиле ыйтса илмеççĕ.

Ÿ к ĕ т  -  вĕрентсе, ăс парса, çав вăхăтрах хистесе каланă сăмах. Халăх 
кил-йыш па ăру, ял е çĕр пĕрлĕхĕпе килĕштерсе пурăннă чухне ÿкĕт 
пĕлтерĕшĕ хальхинчен чылай пысăкрах пулнă. Ашшĕ-амăшĕ, пиччĕшĕ- 
аппăшĕ, ял хуралĕн ăсчахĕ кĕçĕннине ÿкĕтлесе калани яланах хăйĕн ви- 
тĕмне панă. Чăвашсене хăйĕн йăли-йĕркинчен пăрас тенĕ чухне право- 
слави чиркÿçисем ÿкĕтсен кĕнекисене пичетлесе кăларнă (тĕслĕхрен, 
«Поучение против чувашского языческого жертвенного моления. Изда- 
ние Православного миссионерского общества. Казань: Типография и 
литография В.М.Ключникова. 1890, 23 ен): «Эй, тăвансем! Пирĕн чăваш- 
сене чÿк тума шуйттан тиекен усал сывлăш вĕрентсе аташтарать. Шуйт- 
тан вĕсен ăсне, кăмăлне, ирĕкне йĕкĕлтесе, вĕсене кирлĕ мар йăлапа пу- 
рăнма вĕрентет», -  тесе пуçланаççĕ вĕсем. Ку пулăма палăртса Г.Ф.Юмарт 
тĕпчевçĕ: «Обрядовый фольклор рассматривался лишь с целью борьбы с 
язычеством» (« С ă м а х -1993», 24 ен), -  тесе каланă.

Кил-йышпа ирттермелли кĕлĕсем -  хăйне пĕр ушкăн. Кĕлĕ (молитва) -  
тĕн йăли-йĕркинче анлă сарăлнă, сасăпа каламалли сăмах тĕсĕ, этем Çут 
çанталăкран, Турăран, ытти ырă хăватсенчен пулăшу ыйтса е пулăшнăшăн 
тав_туса калакан сăмах.

Ăшра каламалли кĕске кĕлĕсене с ă в а п  теççĕ. Малтанласа нушаллă 
çын Çут çанталăкран (Турăран) пулăшу тархасласа хÿхленĕ пулсан кая- 
рахпа вăл ырлăх-сывлăхшăн тав туса калама вĕренсе çитнĕ, мухтаса юр- 
лама та пуçланă. Чăвашсен халăхшăн, çĕршывшăн хытă çапăçнă паттăр- 
сене мухтасси малта тăнă. Салтак, сыхчă, хуралçă ячĕ чăвашра кирек 
хăçан та хисепре пулнă. Вăл халĕ те çаплах. Салтака юрăхсăр çынна чăваш 
ар картне лартмасть. Халăхшăн пуç хунисене, вăрçăран таврăнман сал- 
таксене ĕлĕкрех çулталăкра икĕ хутчен ятарласа асăнса чÿкленĕ. Çакă 
сĕм авалтан килекен çирĕп йăла пулнă.

К и л - й ы ш  п ă т т и  (çĕн тырă сĕтелĕ) уйрăм хуçалăхпа пурăнакан хрес- 
чен килĕнче çуллен пăрăнми ирттермелли йăла пулнă. Ю лашки çулсенче 
вăл каллех чăваш килне таврăнма пуçларĕ. Кĕллисем те каялла таврăнчĕç.

Х ĕ р т - с у р т  п ă т т и .  П у т а м а  чÿкĕ .  Тăванлăх, кил-йыш  туйăмне, 
кил-çуртри танлăха, хутшăнусен тирпейлĕхне тытса пынă чухне хĕрт-сурта 
хисеп туни хăйĕн витĕмне самаях кÿрсе тăнă. Вăл çилленнине ирттерсе 
яма, кĕçĕннисене хисеплесе калаçма, аслисене асла хума вĕрентнĕ.

А ч а  к ĕ л л и с е м ,  п и л ĕ с е м  ача амăшĕн, çуралнă ачан сывлăхне, тăва- 
нĕсен кăмăлне палăртса тăраççĕ.

Кунта сăмахлăха ÿсĕм йĕркипе шута илсе пыраççĕ: çăмăллăх кĕллин, 
тин çуралнă ачана алла илнин, кăвапа каснин, чăпăл тунин, ят хунин 
(ача пăтти, ача чăкăчĕ), тĕпчеке пилленин, айван ача-пăчаран хунав ÿсĕме 
илнисен, хĕр е каччă шутне кĕртнисен кĕллисем пуян та кăсăк.

Т у й  п и л ĕ - х а л а л ĕ ,  к ĕ л л и - с ă в а п ĕ  тата пуянрах: çураçу сăмахлăхĕ,



йыхрав пилĕ, туй халăхĕн пуçтайĕ, хĕр хÿхлевĕпе тавĕ, кĕреке сăмахĕ. 
Ăна тăванĕсем, çĕнĕ тăвансем, ытларах чухне вара ятарлă мăчавăрсем 
калаççĕ.

Н е к р у т  п и л ĕ - к ĕ л л и  кил-йыш кĕллисем хушшинче уйрăм тăрать. 
Вĕсенче тăван çĕр, халăх, чыс, тивĕç, пурнăçпа вилĕм шухăшĕсем мала 
тухаççĕ. Салтак кĕллисемпе пилĕсем, пуçтайĕсемпе туписем чăваш халăхĕн 
паттăрлăх чÿкĕсенченех юлни курăнса тăрать.

П ы т а р у п а  а с ă н у  к ĕ л л и с е м  -  вăрах вăхăт çирĕппĕн упранакан 
сăмахлăх. Унăн еткерĕнче ача вилсен, качча кайман е авланман çын вил- 
сен, паттăр ĕçпе пуç хурсан, сарăмсăр уйрăлсан е ыр вилĕмпе вилсен 
калакан хăйне уйрăм кĕлĕсем, мухтавсем, кунтăксем (вăй киллинчи савăт, 
сăпка, кунтăк çине картса хунă кĕске каларăшсем), хÿхлевсем пур. Пы- 
тарупа асăну (юпа) юррисем кĕлĕсемпе пĕр тытăмрах тăраççĕ. Уйрăмлăхĕ -  
юрласа, сас кăларса е хÿхлесе каланинче.

Ю п а  ю р р и с е м  -  чăвашсен авалхи юррисем. Мети çарпуçне тата 
Аттила патшана пытарнă чухне хун çарĕсем талăкĕпех Мухтав юрри юр- 
ланă. «Тĕрĕксем çĕр мухтав юрри юрлаççĕ», -  тенĕ Филофилакт Симо- 
катта грек 628 çултах. Чăваш сăмахлăхĕнче мухтав юррисем сахал упранса 
юлнă. Анчах çынна пытарнă тата хĕрĕхне палăртнă е пичке пуçланă чухне 
юрлакан юрăсем самаях пур. Вĕсенчен чи палли -  наци гимнĕ пулса тăнă 
«Алран кайми аки-сухи» юрă. Православи чиркĕвĕ Мухтав юррисене ятар- 
ласа кĕнеке (Псалтирь) туса пичетленĕ. Юлашки вăхăтра чăвашсен юпа 
юррисем эстрада кĕввине кĕрсе кайнă тĕслĕхсем курăнаççĕ.

Килти е ялти йышпа ирттермелли йăла сăмахлăхĕ шутне ĕ ç к ĕ - ç и к ĕ  
с ă в а п ĕ - к ĕ л л и  кĕрет. Пĕрле пухăннă сăлтава палăртса калани, кил ху- 
çисене пуç тайни, ваттисене асăнни, ама курка яни, тав туса саламлани 
кĕлĕсемпе, пилсемпе, чĕлхесемпе уйрăлмиех çыхăнса тăрать. Чÿксен, ĕçкĕ- 
сен, уявсен мешехинче çирĕпленнĕ йĕркесем пур. Тĕслĕхрен, кирек хăш 
пысăк ĕç, ĕçкĕ-çикĕ е уяв умĕн пичке пуçласа, çăкăр касса кĕлĕ калаççĕ. 
Унтах пĕрлĕх куркисем (ятлă курка, Тур амăш курки, путене саламĕ) 
тата ытти те пур. Ĕçкĕ-çикĕ хĕрсе пынă çĕрте савăш курки çаврине (таш- 
лами, хушлами, кĕрлеми, шавлами тата ытти сунăмсене) сиктерсе хăвар- 
ма май килмест. Ку ушкăнри сăмахлăха кĕреке пилĕсемпе кĕллисем те- 
сен тĕрĕсрех пулать.

Халăхпа каламалли чÿк кĕллисем йышлă. Ăçта каланине кура чÿкпе 
чÿклеме кĕллисене киремет, вăрман, хир кĕллисем теççĕ, хăçан каланине 
кура -  калăм (мăнкун), çимĕк, юпа, туй, ĕçкĕ кĕллисем тесе тата ытти 
ятсем парса палăртаççĕ. Каланă чухне мĕнпе чÿкленине пăхса тиха, вăкăр, 
така, хур, автан, сăра, пăтă, нимĕр чÿкĕсен кĕллисем, мĕн ĕçпе çыхăнни 
тăрăх ака, вырма, авăн, çурт-йĕр, мунча, пахча, сунар, кĕтÿ кĕллисем 
тата ытти ушкăнсем пулаççĕ. Ушкăнĕсем пысăк. Сăмахран, 1921 çулхи 
выçлăх вăхăтĕнче тырă-пулăпа çынсемшĕн кĕлтума Тутарстанри Чăваш 
Ш упашкарĕнче (Н.М.Охотников çуралса ÿснĕ ялта) 114 турра хăйсене 
уйрăммăн чÿк панă: икĕ тиха, икĕ вăкăр, пĕр пăру, ал пĕр виçĕ така... 
Пурĕ çĕр вун виçĕ юнлă парне тата пĕр юсман пухăннă (Канаш, 1930, 
сент. 3). Чÿк кĕллисемпе парнисене мĕнле килсе тухнă пек пама юра- 
масть. Хăш Турра, ырра мĕн тата миçе парне памаллине эптер-элменсем 
çирĕп асăрхаса тăнă. Çырса илнĕ хутсенче вĕсен йĕрки пур çĕрте те пĕр 
пекех çирĕп пулни курăнать.



Чăваш Ш упашкарĕн чÿкĕнче пĕр юсман кăна тупăннă, мĕншĕн тесен 
халăхăн çăкăр-тăвар пачах юлман. Уй-хирпе улăх-çаран типсе, çунса ларнă. 
Выçăхса вилес выльăхпа чÿклесе чăваш мăчавăрĕсем çынсене упраса хăва- 
рас, аслă хăватсене кÿнĕçтерес (тĕрĕссипе -  синкертен хăтарас) тесе шут- 
ланă. Эппин, лару-тăрăва кура чăваш мăчавăрĕсем тĕн йĕркисене улшă- 
нусем кĕртме пултарнă.

Кашни чÿкĕн -  расна сăмахĕ, ятран кĕлли! Кĕлĕ сăмахлăхĕ тĕнпе, хай- 
лалла (мифла) вĕрентÿпе тата йăласемпе тачă çыхăнса тăнине пула ăна 
чÿксен, уявсен, ĕçсен тата ял-йышпа кил-йышри ытги пулăмсемпе çыхăн- 
тарса ушкăнлани тĕрĕсрех. Кашни ĕçĕн е пулăмăн хăйне тивĕçлĕ кĕлли- 
сăмахĕ пур. Вĕсен никĕсĕнче пĕр йышши ăнкарулăх, сăнарлăх, тытăм, 
илемлĕх тăрать. Мĕнле сăлтав-тĕллевпе каланине тата мăчавăр е сăрманçă 
ăсталăхне кура вĕсен пайĕсем, паллах, улшăнса пыраççĕ.

Чăваш кĕллисен пĕрремĕш ушкăнĕ -  çут çанталăк хăвачĕсене кала- 
малли кĕлĕсем. Вĕсен ытларах пайĕ çĕре, шыва, çилпе вута, хĕвеле, Турă- 
семпе вĕсен ашшĕ-амăшне, ырăсене, вĕсен умĕнче тăрансене, çÿренсене, 
тытансене чĕнсе каланинчен тата хăйсен ĕмĕчĕсене пĕлтернинчен тăрать. 
Тăхăр е вун икĕ çулхи аслă чÿкре, чÿклемере е халăх сăринче (пухăвĕнче) 
калакан вăрăм кĕлĕсене сăрмансем теççĕ. Вĕсене сăрманçăсем (аслă мăча- 
вăрсем) каланă. Çĕр, шыв, вут, сывлăш ячĕпе калакан кĕске кĕлĕсем («пăтă 
панисем», «нимĕр лартнисем», «сăра чÿкĕсем» «калмак каланисем» тата 
ытти те) çак ушкăнах кĕреççĕ.

Иккĕмĕш вырăнта -  аслă турăсемпе çÿлти хăватсене калакан кĕлĕсем. 
Чăваш кĕллисенче Аслă Турăпа танах турă амăшне (Ама турра), пурнăç 
туррисене Пÿлĕхпе Кепене, тыр-пул туррисемпе выльăх-чĕрлĕх туррисе- 
не, уйрăмах Хăрпанпа Пихампара, нумай асăннă.

Виççĕмĕш ушкăнра -  несĕл пуçĕсене е вĕсен ячĕсене упракан Кире- 
метсене ятран каламалли кĕлĕсем. Чăваш ĕненĕвĕнче хунпа несĕл пуçĕ- 
сем турăсемпе танах шутланаççĕ. Çавăнпа тĕрлĕ кивĕ е çĕнĕ киреметсен- 
чи Вырхи ĕмпÿ, Тевлет çар пуçĕ, Валĕм хуçа, Мерчен сăлу, Сурăм, Пир- 
чура, Таркан, Шу, Чура, Сарри паттăрсем, Утлас, Кĕçтинкке мăчавăр 
ячĕсене кĕлĕсенче асăннă. Амаксар, Вылă, Хырла, Тилçĕт, Тилечер, Ухин- 
ккел е ытти вырăн киремечĕсен кĕллисене çак йышах кĕртме юрать. Вĕсен 
пĕтĕмĕшле тĕшшипе тытăмĕ -  пĕрре, тĕрлĕ çĕрте каланă чухне мăчавăр- 
сем хăйсен ямахатĕнчи (киремет таппинчи, «приходри») ятсене хушса, 
улăштарса калаççĕ кăна. Элтеперсемпе патшасене мухтаса хывнă кĕлĕ- 
юрă çак ушкăнах кĕрет.

Асăннă кĕлĕсене пурне те чÿксемпе уявсенче халăхпа е кил-йышпа 
пĕрле калаççĕ. Пĕлекенсен, паллах, вăй килте, тÿр киллинче е киреметре 
пĕччен те калама юрать.

Тепĕр пысăк ушкăн -  ĕç кĕллисем. Кунта чи анлă сарăлни -  çĕр 
ĕçĕпе çыхăннă кĕлĕсем: ака-суха (ака пăтти, вăрлăх пăтти тата ыт.), тыр- 
ра пăр çапнăран, утçи кĕллисем, çырла, вырма, çурла салтни-çыхни, ана 
вăйĕ, авăн тата хирти е пахчари ытти ĕçсене тунă май ушкăнпа калакан 
кĕлĕсем.

Выльăх-чĕрлĕх ĕçĕпе çыхăннисем вĕсенчен кая мар -  карта йышĕн 
кĕлли, кĕтÿ кĕлли, çĕр витĕр кăларнин сăмахлăхĕ, пăру-путек илнин 
кĕллисем, ĕне ырри, çăм каснă, выльăх пуснă чухне каламалли кĕлĕ 
тата ытти те.



Хурт-хăмăр кĕллисем хăйне евĕрлĕ. Вĕлле хуртне чăваш ĕçченлĕхпе 
тирпейлĕх тĕслĕхне хунă. Çĕнĕ пыл каснă чухне ача-пăчана халалласа 
кĕлĕ каланă.

Сунар, пулă, вăрман, суту-илÿ, çар ĕçĕсен кĕллисем сахал упранса юлнă 
пулсан та авалхисем шутланаççĕ.

Çурт-йĕр çавăрнипе çыхăннă кĕлĕсем йĕркипе пыраççĕ: вăрман кăлар- 
ни, пура хăпартни, никĕс яни, çĕнĕ пÿрт купалани, мачча кашти хуни, 
пÿрт çамкине элем çапни... Пĕтĕм ĕçе кĕлĕ-сăмах каласа ирттернĕ. Пÿрт 
çавăрни «малалла ĕç» пулнине кура çурт-йĕр кĕллисем хавас сăмахлă, 
ирĕклĕрех, ыр сунăмлă. «Каялла ĕç» (пытару) кĕллисенчен вĕсем тытăмĕпе, 
шухăшĕпе, сăнарĕсемпе, кĕввипе чылай уйрăлса тăраççĕ.

Кил таврашĕнчи пĕтĕм ĕçĕн хăйĕн пĕчĕк е пысăк кĕлли-сăмахĕ пур. 
Мунча, лаç (вут, сăра), кĕлет, нÿхреп тата ытти кĕлĕсем кĕске те асăр- 
хаттаруллă.

Çул-йĕр (çул çÿрен, ямшăк е çуран çын çула тухас умĕн калакан) кĕлли- 
сем сыхă пулма, асăрханса çÿреме хистеççĕ.

Алăсталăх (тĕрĕçĕ, пуртăçă, тимĕрçĕ, кăмакаçă, тир-сăранçă, çăл ал- 
такан т.ыт.) кĕллисем пĕтĕмĕшле сăвапсен пайăрланнă тĕсĕсем пулса 
кайнă.

Уяв чÿкĕсемпе киремет кĕллисем (заклинания) — йăла йĕркисене тыт- 
са пымалли сăмахлăх, аслă хăватсемпе ырă вăйсенчен йĕркеллĕ пурнăç 
пама тархасласа, тилмĕрсе ыйтни е ырлăх-пурлăхпа тăнăç самана туса 
панăшăн тав туса мухтани. Сартăш тĕнĕнче Турăпа тата ытти ырăсемпе 
ятарласа калаçмалли вырăнсем темиçе: Уша юпи, Вăй килли, Тÿр кĕлли 
тата тĕп вырăн -  чÿк карти (киремет). Чÿкпе чÿклеме çулталăк вăхăчĕсене 
(календаре), ĕçпе уявсен черетленсе пыракан çирĕп йĕркине пăхăнса пы- 
раççĕ, чÿк вырăнĕсенче кăна ирттереççĕ. Хăш-пĕр чухне çумăр чÿкне ки- 
ремет картинчен аякри шыв хĕрринче ирттереççĕ.

Кунта çакна пĕлмелле: нимле чÿк те, кĕлĕ те тĕлли-паллисĕр пул- 
масть. Хăш киреметре, аслă чÿкĕн хăш хуранĕ патне пухăнасси кам тав- 
рашне асăннинчен, мĕн йĕркепе ирттернинчен килет. Чир-чĕртен кала- 
кан кĕлĕсене «Усал вăрăннă йĕркепе» (Ашмарин, I, 24, 604—607 енсем), 
«Çĕре ÿксе пăсăлнă йĕркепе» (Аф. Егоров, 1900) тата ыттисене ирттернĕ. 
«Çĕр таврашне туни» тĕслĕхрен, çĕрпе, çĕр ĕçĕпе, Леш тĕнчери несĕлсемпе 
çыхăннă. Ăна Çĕр çуралнă кун -  тунти кун (тăм тунă кун), кил тавраш- 
не вырсарни кун (вырăн сарнă кун) е ытлари кун (вут ларнă кун) -  
уявласа ирттереççĕ, малтан «пур кĕлĕсене тÿрлетеççĕ» (чÿк картисене 
юсаççĕ), çĕре чĕртеççĕ, вилнĕ çынсене тайăн сăрапа асăнаççĕ, ылхан- 
сулхана тата çын сăмахне тасатаççĕ, çĕр хапхи витĕр тухаççĕ. Чĕрлĕх тав- 
рашне юн кун (чун кĕнĕ кун), шыв таврашне шăмат кун (шыв атнă кун) 
хăйсен расна йĕркипе тăваççĕ. Чÿксен эрнери кунĕсем тата çулталăкри 
вăхăчĕсем пур.

Чăвашсен авалхи кунлăхĕнче (календарĕнче) хальхи çулталăкра икĕ 
çул шутланнă. Пĕри çуркунне пуш уйăхĕнче кунпа çĕр танлашсан пуç- 
ланнă. Ю лашки юр ирĕлнĕ вăхăтра хĕл хавасне çăварни (çу эрни) ирт- 
тернипе ăсатса янă, кун таврăнсан çуллахи Çĕнĕ çула (нарăса) кĕтсе 
илнĕ те калăм кĕллисене каласа Мăнкун ирттернĕ. Çăва тухнă йĕркепе 
уявсемпе вăйăсем тапраннă, вĕсене кирек хăçан та ваттисем пиллесе 
тапратса панă.



Çăва тухнă йĕркепе çуркунне тата çулла çак уявсем умĕн чÿк е тĕн 
йĕркипе кĕлĕсем каланă. Вĕсене çапла ушкăнлама юрать:

1. Нарăс (Çĕн çул) кĕлли.
2. Мăнкун кĕллисем: калăм, хĕвел чÿкĕ, çурта кунĕ.
3. Сĕрен кĕлли (çĕннине кĕтсе илни).
4. Çурхи чÿклеме (сухату-акатуйсем, пухăсем, тапăсем, ытти уявсем 

умĕнхи кĕлĕсем).
5. Çимĕк.
6. Çинçе (вăйă) кĕллисем.
7. Пĕтрекке (питравкка, вăйă пăрахни).
8. Учуксемпе çумăр кĕлли.
9. Илем (пахча çимĕç), çырла кĕллисем.
10. Çурла (вырма) кĕллисем. Арман кĕлли (çĕн тырра киветни).
Кĕркунне авăн уйăхĕнче кунпа çĕр каллех танлашнă. Авăн вĕçленнĕ

вăхăтра хĕле кĕнĕ йĕрке пуçланнă. Пĕрремĕш юрпа шуçан кунĕ (пукрав) 
çитнĕ -  хăнана урапапа кайса каялла çунапа таврăннă.

Хĕле кĕнĕ йĕркепе кĕркунне тата хĕлле ĕçкĕсемпе уявсем, чÿксемпе 
асăнусем пулса иртнĕ. Вĕсене халăхпа е кил-йыш па пĕрле ирттернĕ чух- 
не чÿкпе кĕлĕсĕр пуçлама юраман.

Кĕркунне тата хĕлле пулакан кĕлĕллĕ-чÿклĕ йăласенчен паллăраххи- 
сем çаксем:

1. Авăн хывни, вучах хуни.
2. Карта пăтти, авăн пăтти. Атан сăри, кĕрхи чÿклеме.
3. Ю па вăхăчĕ. Кĕрхи çурта кунĕ.
4. Раштав уявĕсем: вĕтке (аппаланчăк), нартукан, хĕл эрни (кăшар- 

ни).
5. Вирĕм (киввине тавăрни) чÿкĕ.
6. Сурхури ярăмĕ.
7. Çăварни. Хĕр сăри. Турхан касни т.ыт.
Паллах, тĕнпе çыхăннă сăмахлăхăн ытти нумай-нумай тĕрлĕ енĕсем 

палăрса пыраççĕ. Чăваш тĕнĕ-ĕненĕвĕн сăмахлăхĕ тĕнчери ытти тĕнсен 
кĕлли-юррисенчен тĕпренех уйрăлса тăрать. Вăл кÿршĕри çармăс, удмурт 
халăхĕсен упранса юлнă йăлисемпе, кĕлĕ сăмахĕсемпе çывăх. Унта Авал- 
хи Иранри авеста вĕрентĕвĕн витĕмĕ вирлĕ.

Чÿксен тĕсĕсемпе йĕркисем. Чăваш йăли-йĕркинче чÿксем тĕп вырăн 
йышăнса тăраççĕ. Вĕсене виçĕ пысăк ушкăна уйăраççĕ: кил-йышпа, рат- 
непе (уша юпи умĕнче е вăй киллинче) ирттерекеннисем, ял-йышпа, 
çĕрлĕхпе кĕçĕн киреметре е тÿр кĕллинче халăхпа ирттерекеннисем. Пĕри- 
сем пĕчĕк йышпа, сахал чÿкпе иртеççĕ, теприсем -  киремет картинчи 
пин-пин çынпа, лаша-вăкăртан пуçласа йăвача таранах парнепе пулаççĕ.

Тепĕр йышши чÿксене пĕр-пĕр сăлтава кура ирттереççĕ. Вĕсен шутне 
шыв, çумăр, пушар, пăр; хун, çын пуç, хăт тата ытти чÿксем кĕреççĕ. 
Йышпа пăрăнми ирттермелли чÿксен шутне кĕрекен чÿксенчен чи пысă- 
ккисем -  çурхи тата кĕрхи чÿклемесем. Вĕсем -  аслă уяв пекех ĕçкĕллĕ, 
сăра чÿкĕллĕ. Кĕрхи аслă чÿклемене кĕр сăри, сăра ĕçки теççĕ. Сăрапа 
чÿклекен йăласем пысăк ĕçсемпе тата ĕçкĕпе çыхăннă. Ытти чÿксенче 
кашнинчех сăра ĕçмеççĕ.

Иккĕмĕш вырăнта -  учук, уй чÿкĕ. Ăна хирте, ана-çаран пуçĕнче ир- 
ттернĕ. Киремет картинче ирттерекен чÿксем йышлă. Унта турăсене, ырă-



сене, несĕл пуçĕсемпе паттăрсене асăнса-хывса чÿкленĕ. Вилнĕ ваттисе- 
не тата ятарласа атанра («карталлă ырăра»)* асăннă.

Пĕр чÿкех тĕрлĕ çĕрте тĕрлĕ калани пур. Чÿке мĕн панине кура лаша 
(ут) чÿк, вăкăр чÿк, така чÿк, автан чÿк тенĕ. Кунта хăш чÿкре кама мĕн 
панине пĕлекен çын сăмах вăл е ку чÿк çинчен пынине çăмăллăнах чух- 
лать: аслă чÿклемере е учукра Турра лаша панă. Турă амăшне е Пÿлĕхçе -  
вăкăр. Пĕчĕкрех чÿксенче -  учукра, çумăр чÿкĕнче -  така панипех çыр- 
лахнă. Чÿке аçа выльăх-чĕрлĕхе панă. Кĕсрепе, ĕнепе, сурăхпа чÿклемеççĕ. 
К.П.Прокопьев тĕпчевçĕ çырнă тăрăх, мăн чÿклемере (кĕр сăринче) чăх 
та пусаççĕ.

Ырăсене, сăмахран, пăтăпа чÿкленĕ. Кун йышши чÿксем пурте пĕр- 
пĕр уйрăм ĕçпе çыхăннă. Выльăха кĕтĕве кăларнă — карта пăтти лартнă, 
выльăха хĕле кĕртнĕ -  картиш пăтти пĕçернĕ. Акана тухнă -  ака пăтти, 
авăн вĕçленĕ -  авăн пăтги, сухана тухнă -  суха пăтти тунă, пÿрт лартнă -  
никĕс пăтти, ача тупсан -  çуратан (çын пуç) пăтти ирттернĕ. Пирĕштие, 
хĕрт-сурта тата ытти ырăсене те пăтăпа чысланă. Килти кашни çынна 
çулталăкра икĕ хут -  симĕс курăкпа тата шурă юрпа пăтă пĕçерсе ыр- 
ланă.

Ыр-хаярсене нимĕр парса чÿкленĕ. Çĕр, шыв, вут, тăвăл ыр-хаярĕсе- 
не нимĕр панă.

Усалсене чÿк туман. Вĕсене сулнă, пăрахнă. Унта пама апат-çимĕç, 
çурта, укçа, тĕрлĕ япала, татăк-кĕсĕк юранă.

Ытти чÿксем хушшинче хун [каçхи] чÿк уйрăм тăрать. Ăна кил-çурт 
хуçи хăй ĕмĕрĕнче пĕрре ирттерет, пĕтĕм тăвансене пухать, ватă лаша 
пусса хăналать. Хальхилле пăхсан, ку чÿк кил хуçи пенсие тухнине па- 
лăртнипе пĕр килет.

Кирек мĕнле чÿк те таса вырăнта -  уша юпи умĕнче, вăй килре, тÿр 
киллинче, киреметре, шыв хĕрринче, таса уйра, авăн картинче пулса ир- 
тет. Пĕр йышши чÿксене вăйпиттисемпе ватăсем кăна хутшăнаççĕ, теп- 
рисене -  уйрăмах шыв чÿкне -  ача-пăчапа яш-кĕрĕм ирттерет. Кирек 
хăш чÿк-чÿклемере ертсе пыраканĕсем -  кил ваттисем, мăчавăрсем, эп- 
тер-элменсем. Вĕсем арçын та, хĕрарăм та пулма пултараççĕ.

Чÿксен йĕрки-мешехи пĕр йĕрпех пырать. Çав вăхăтрах кашниннех 
мĕн те пулин хăйне расна йĕр-паллăсем пур. Вĕсем мĕн сăлтавпа, кама, 
мĕнпе чысланинчен килеççĕ.

Кашни чÿкрех ваттисенчен пил ыйтаççĕ. Анчах çулталăкра тăватă хут 
кăна ваттисене хываççĕ: сурхурире салтаксене асăнаççĕ, калăмра тата çи- 
мĕкре -  масар çине тухса, кĕрхи сăрара е атан сăринче ĕçкĕ умĕн иртте- 
реççĕ. Кунта атан сăри пирки çапла каламалла: ваттисене хывма хур- 
кăвакал е автан пусаççĕ пулсан та, ку йăлан тĕрĕс ячĕ -  атан сăри, ват- 
тисен асăну сăри тенинчен тухнă. Ăтан сăрине хывнă хыççăн тин кĕр 
ĕçки пуçланнă.

Кил-йышпа тата ратне-тăванпа чÿклемелли йĕрке. Килти тĕпелте (уша 
юпи умĕнче е вăй килте) харкамăн кĕлĕ каласси е кил-йышпа хăш Турра 
е ырра чÿк тăвасси уйрăм сăлтавсенчен килнĕ. Иĕркисемпе сăлтавĕсем

* А тан  -  асăну вырăнĕ. Ăна пĕчĕк карта тытса, тăпра е чул хăпартса вучах вырăнĕллĕ 
тăваççĕ (арамейла «бразмадан», персла «ай адан» -  «место поклонения», чăвашла ытларах -  
«карталлă ырă»).



нумай. Пĕрисене çулталăк çаврăмне (календарьне) кура ирттернĕ, тепри- 
сене кил-йышри йăласене шута илсе йĕркеленĕ, ĕретлĕ пăтă-юсман йĕрки- 
не тунă, ратне-тăванпа ĕрет тухнă, ĕçпе, çынпа çыхăннă уявсем, асăну- 
сем ирттернĕ. Çав вăхăтрах усал вăрăннă йĕркепе чÿклесси те пулма пул- 
тарнă.

Кил-йыш тăванлăхĕн чÿкпе çыхăннă икĕ пысăк уявĕ -  чÿклемесем 
пысăк пĕлтерĕшлĕ. Вĕсем -  çăва тухнă йĕркепе (çуркунне, М ăнкунра е 
акатуйра), калăм ĕретне тата хĕле кĕнĕ йĕркепе (кĕркунне, кĕр сăринче) 
атан ĕретне тухнисем. Ку йăласене ĕретлĕ пăтă-юсман теççĕ.

Ĕретлĕ пăтă-юсман ирттернĕ чухне тĕп килте «сăра чÿкĕ» йăлана йăлтах 
тунă, кайран ытти килсенче унăн уйрăм пайĕсене кăна палăртнă.

Сăра чÿкĕн йĕрки çапла. Тĕп кил хуçине е йăхри пурте хисеплекен 
ватă çынна минтер хурса, хĕвне калпак е çĕлĕк чиксе кĕреке варрине 
лартаççĕ. Унран ама енне (сулахай енне) малтан çичĕ хĕрарăм ларать. 
Вĕсенчен пĕрин умне сĕтел çине ама курки лартса параççĕ. Ыттисен -  
пĕр пек урăх йышши савăтсем. Кил хуçинчен тепĕр енне çичĕ арçын 
ларать. Вĕсен умĕнче те пĕрер курка.

Чÿк йăлине пуçласа, мăчавăр (кĕлĕ пуçĕ) тĕпелте ларакан 15 çынна 
пурне те камăн хăш турă е ырă ячĕпе каламаллине асăрхаттарса тухать. 
Кунта хăш Турра е ырра чÿклесси мăчавăр каланинчен килет. Тĕслĕхрен, 
И симпель йăхĕнче çак йĕркепе каланă: пĕрремĕшĕ -  Турă папая, 
иккĕмĕшĕ -  умра çÿрекене, виççĕмĕшĕ -  синкер сирене, тăватгăмĕшĕ -  
чĕлпĕр тытана, унтан вара çул çÿрен ырра, ана хушшинчи ырра, хумри 
ырра... (ЧПГĂИĂА, I, 423—424 енсем). Палăртнă чухне «чĕлпĕр тытаншăн» 
кĕлĕ каласси кĕреке варринчи çынна -  кил хуçине тивет. Чÿксенче хĕра- 
рăма мала кăларнине асăрхамасăр юлма çук: ăна кĕрекене ăрури хисеплĕ 
те аслă кил пуçĕ хыççăнах лартаççĕ, Аслă Турăшăн, Турă амăшĕшĕн (Ама 
турăшăн) кĕлĕ калаттараççĕ. Çакă хĕрарăма пысăк хисепе хунине пĕлтерет.

Алтăрпа куркасене сăра тултарса тухнă хыççăн пурте ура çине тăраççĕ 
те уша юпи çине пăхса кĕлĕ калама хатĕрленеççĕ. Малтан мăчавăр Аслă 
Турă ячĕпе пĕтĕмĕшле кĕлле калать те кĕреке ватти (кил хуçи) алтăрне 
йăтса, калпакне хĕстерсе кил картине тухса каять. Унта вăл тĕнче тĕнĕлĕ 
шутланакан «пурнăç йывăçĕ» (вирĕм юпи) умне виçĕ хутчен кĕске кĕлĕ 
каласа («Çырлах, Аслă Турă» тесе) сăра тумлатать.

Йăх ватти тулта çÿрĕнĕ вăхăтра кĕрекере ура çинче тăракан халăх 
малтан Ама турра каланă кĕлле итлет, унтан кашни харкам хăйне тивнĕ 
кĕлле калать.

Кил хуçи каялла кĕрсен пурте лараççĕ, куркисене ĕçсе куркасăрри- 
сенчен пĕр çынна тав туса параççĕ. Тав тунă куркана çĕнĕрен сăра хуш- 
маççĕ. Тав илнĕ çынни юлнине ĕçсе ярать те куркине сĕтел çине хăйне 
чысланă çын умне лартать. Çапла вара пĕр куркана иккĕн тĕппи ĕçсе 
ямалла.

Кил хуçи тав туса ĕçмест. Сĕтел çине таврăннă куркасене каллех сăра 
тултараççĕ. Пĕр вăхăт çынсем пĕри-пĕринпе ирĕклĕ калаçаççĕ, салам- 
лаççĕ, ыйтса пĕлеççĕ, вырнаçса лараççĕ.

Тепĕр самантран каллех ура çине тăраççĕ. Мăчавăр хăй кĕллине ка- 
лать те черетри тепĕр çын «упра çÿрене» кĕлĕ калать. Кил хуçи каллех 
тулли алтăрпа тула тухать, виçĕ хутчен сăра тумлатса Аслă Турра ырлать. 
Вăл кĕрсен пурте лараççĕ, малтанхи пекех тав туса сăра ĕçеççĕ.



Çак йĕркепе тăхăр турăпа ырра чÿк параççĕ, тăхăр хут ура çине тăраççĕ, 
тăхăр хут кĕреке ватти тĕнче тĕнĕлĕ патне тухса кĕрет. Тăххăрмĕш çавра- 
ри куркана икĕ хут тĕппи ĕçмелле, кашниех хăй куркине хăй ĕçет, курки 
пушанмассерен кил хуçипе арăмĕ ăна татах виçĕ хут сăра тултарса па- 
раççĕ. Ю лашки виççĕмĕш куркине кĕрекере ларакан çын тепĕр çынна 
тав туса парать. Лешĕн те виçĕ курка сăра ĕçмелле. Чÿк вăхăтĕнче кĕреке 
ватти е кил хуçи çавра çăкăр пуçлать, çăкăр сăмсине тăвар сапса кил 
хуçи арăмне парать. Кил хуçи арăмĕ çăкăр сăмсинчен татăксем хуçса илсе 
тăватă еннелле хывать. Унтан кăмака таврине çÿле тепĕр тăватă татăк 
хурать. Çăкăр татăкĕ хумассерен «Çырлахăр, ырăсем» тесе калать.

Çакăн хыççăн кил хуçи тăварласа типĕтнĕ çăкăр татăкĕсене е çемçе 
çăкăр чĕллисене тăвар сапса сăра ĕçекенсене салатса парать. Тăххăрмĕш 
кĕлĕ хыççăн сĕтел çине хур е така ашĕ янă пăтă лартаççĕ. Хурне чăпай 
хальлĕн пĕçернĕ пулсан ăна вакласа салатса пама кĕреке ваттине е ăста 
кĕрекеçĕ-хĕрарăма хушаççĕ. Пăтă çинĕ чухне кĕске кĕлĕ çеç калаççĕ: «Çыр- 
лахăр, ырăсем! Ака-суха ĕçне йĕркеллĕ ирттерме вăй парăр. Пирĕн пĕлни 
çакă, ваттисен йĕркине пĕлнĕ таран турăмăр». Кĕркуннехи сăмахсем кăшт 
кăна урăхла: «Алла илнĕ тырă-пулăмăрпа тирпейлĕ ĕçсе çиме парăр...»

Сăра чÿкне туса ирттернĕ хыççăн кĕр сăри ĕçки пуçланать. Вăл йăла 
халăхра çирĕп упранса юлнă. XX ĕмĕрте кĕр сăрисем «колхоз ĕçкисене» 
куçнăччĕ.

Кĕрекере ларнă арсемпе арăмсем хăйсен килне ĕрет çитсен мăчавăр- 
тан хăш Турра-ырра кĕлтумаллине ыйтма пултарнă е хăйсемех кĕлĕ ка- 
ланă.

Халăхпа чÿклесе кĕлĕ каламалли йĕркесем. Халăхпа пĕрле тăвакан чÿкле- 
месенче, учуксенче, çумăр чÿкĕсенче, киреметре, атанра кĕлĕ ирттернĕ 
чухне асăну йĕркине тата парне парассине çирĕп тытса пынă. Чÿк пар- 
нине хуçалăхри ытлăх-çитлĕхе кура тĕрлĕрен панă. Ĕлĕксенче лаша- 
вăкăртан пуçласа юсман-йăвача таранах сиктермесĕр туллин кÿнĕ. Кая- 
рахпа вĕсен речĕсем çавах юлнă пулин те, лаша вырăнне вăкăр, вăкăр 
вырăнне така, така вырăнне хур-кăвакал кăна пама пуçланă. Ю лашкин- 
чен вара, выльăх-чĕрлĕх те усрама хăват пĕтсен, киремете вĕсен пушăт- 
ран, йывăçран, улăмран, тăмран тунă кĕлеткисене пăрахма пуçланă.

Турăсемпе ырăсене,_ хаярсемпе усалсене кĕлĕ каласа парне памалли 
çирĕпленнĕ речĕ пур. Ăна и н е м  теççĕ. Мĕн тĕллевпе тата ăçта ирттер- 
нине кура мăчавăр пĕр ятсене сиктерсе хăварма, теприсене мала кăларма 
пултарнă. Таврари таса вырăнсемпе йăх несĕлĕсене парне парасси каш- 
ни ямахатăн хăйĕн йĕркипе иртнĕ. Нумай ямахатсем Валĕм (Пÿлер), Сĕве- 
тен, Элкÿлли, Ишек, Сурăм, Амаксар тата ытти паллă вырăнсенче выр- 
тан ырăсене хăйсен тавринчи таса вырăнсемпе пĕрлех асăнса хăварнă, 
мĕншĕн тесен вĕсем малтанхи тапхăрсенче пĕтĕм халăх сума сăвакан аслă 
вырăнсем пулнă. Асăннă чухне киреметсене «таса вырăн», «атан», «кар- 
таллă вырăн», «кĕлĕ карти» е кĕскен «кĕлĕ» тесе каланă.

Кăвак тĕнче речĕпе тĕнче уçлăхне калани (çил-тăвăлтан, вут-кăвар- 
тан, инкек-синкекрен тата ытти синкерсенчен хăтарма ыйтакан кĕлĕсем).

Хавалпа Хăвата -  вун икĕ çулта пĕрре лаша е вăкăр парса чÿкленĕ. 
Хĕвел таврашне (Хĕвел туррине, Хĕвел туррин ашшĕпе амăшне), çăл- 
тăрсене -  шурă сурăх панă.

Çÿлти тĕнче речĕпе каланин йĕрки. Мăн Турра -  лаша, пăтă, пашалу,



Мăн Турă амăшне -  вăкăр, пăтă, пашалу, умĕнче тăрансене -  Пÿлĕхе, 
Кепепе Пихампара, Çил йышне тата Çил туррине, амăшне, ашшĕне, Çĕр 
йышне тата Çĕр туррине, амăшне, ашшĕне, Вут йышне тата Вут турри- 
не, амăшне, ашшĕне, Шыв йышне тата Шыв туррине, амăшне, ашшĕне -  
пурне те така, пăтă, пашалу уйăрса панă.

Турăсемпе ырăсем умĕнче тăрансен речĕпе йĕрки.
Маларах палăртнă турăсен пурин те хăйсен пулăшуçисем виççĕ таран 

пур. Ырăсен тытăмĕ те пысăк. Асла тухнă ырăсем, вăталăх ырăсем, кĕçĕн 
ырăсем йышлă. Вĕсен йĕрки çапла: Турсулу ама (амăшĕ) (пăтă, пашалу). 
Турсулу тавраш (пĕр юсман, виçĕ йăва). Аслинчен кĕçĕнни, аслинчен 
иккĕмĕш кĕçĕнни, Тур умĕнче çÿрен (пĕр юсман, виçĕ йăва). Çут тĕнче, 
Çут тĕнче тавраш (юсман, виçĕ йăва).

Аслинчен кĕçĕнни, иккĕмĕш кĕçĕнни, виççĕмĕш кĕçĕнни, Тур хаяр 
тавраш (пăтă, пашалу, пĕр юсманпа виçĕ йăва).

Тур хаяр аслинчен кĕçĕнни, Тур хаяр иккĕмĕш кĕçĕнни, тĕпри аслă 
(пĕр юсман, пĕр йăва).

Аслинчен кĕçĕнни, икĕ аслинчен кĕçĕнни, виç аслинчен кĕçĕнни, 
тăватă аслинчен кĕçĕнни, пилĕк аслинчен кĕçĕнни, ултă аслинчен кĕçĕнни, 
çичĕ аслинчен кĕçĕннине (пĕр юсманпа виçĕ йăва).

Çут тĕнче речĕпе асăнмалли йĕрке. Çут тĕнчере çĕрпе шыв пур, унта 
ÿсĕн-тăранпа чĕрчунсем пурăнаççĕ. Кунта çÿлти тĕнчерен турăсемпе вĕсен 
элчисем, леш тĕнчерен усал-тĕсел килсех тăраççĕ. Çут тĕнчере ырăсемпе 
хаярсен кĕрешĕвĕ пырать.

Çут тĕнче речĕпе чÿкленĕ чухне çут çанталăк хăвачĕсене (Аслатие, 
Аша çăлтăра, Кăварпие, Имĕре тата ыттисене) ятран калани сайра хутра 
кăна тухать, мĕншĕн тесен вĕсем çÿлти тĕнче речĕпех каяççĕ: çил йышĕ, 
вут йышĕ тенĕ чухне шăпах вĕсене асра тытаççĕ. Çут тĕнчере пурăнакана 
ытларах хăйĕн шăпи пăшăрхантарать. Çавăнпа ку ретре халăх, ял-йыш, 
тăван-хурăнташ, кил-йыш , тыр-пул, выльăх-чĕрлĕх кĕллисем маларах 
тăраççĕ. Вĕсене пÿртре Уша юпи умĕнче, кĕлетре вăй килре, урамра тÿр 
килре, ытларах вара киремет картинче калаççĕ.

Мăн чÿкре хура халăхпа çĕршыв управлăхĕшĕн калакан кĕлĕсен йĕрки. 
Кашни йăлан кĕлĕ калас йĕрки хăйĕн. Миçе турра-ырра чÿклесси, мĕнпе 
чÿклесси пĕр пек мар.

Киреметри мăн чÿкпе чÿклемере тĕп кĕлле (малтанхи çаврана) тĕп 
мăчавăр (элмен) пăтă тирки йăтса Аслă Хăват ячĕпе калать. Сăра курки- 
сем тытнă ултă е сакăр мăчавăр харкам хăйсем пĕр Турра асăнаççĕ. Ыт- 
ларах чухне ку йĕрке çапла пулать:

1. Мăн Турра. 2. Ват Турра (Хăрпана). 3. Турă амăшне. 4. Ама Турра (Кепе- 
не). 5. Пÿлĕхе. 6. Пихампара. 7. Хĕрлĕ Çыра. 8. Çĕр йышне. 9. Шыв йышне.

Кĕлĕсен малалли çаврисем çак йĕркепе пулса пыраççĕ:
1. Тĕнче уçлăхне (Хурçă çуратан Хăвата -  пиçĕлĕх, нăклăх парака- 

на). 2. Çÿлти тĕнчене (Хĕвел, Çил, Вут, Çĕр, Ш ыв хăвачĕсене). 3. Хур 
çулне, Сĕт кÿллине, Ăрăспа Тивлете. 4. Çут тĕнче турри-ыррине. 5. Çĕр 
йышне (юлавăша, çĕр сехметне). 6. Ш ыв йышне. 7. Вут йышне. 8. Çил 
йышне. 9. Выльăх-чĕрлĕх йышне. 10. Çуртри аслă киремете. 11. Несĕлсен 
çывăхри тата аякри таса вырăнĕсене.

Ю лашкинчен мĕнпур таса вырăнсене («çитнисене, çитейменнисене») 
пĕтĕм халăхпа пĕрле Мухтав каласа асăнаççĕ.



Аслă чÿклемере кĕлĕсем каламалли йĕрке тĕрлĕрен пулать. Пĕр тĕслĕхре 
Аслă Турă ячĕпе аслă мăчавăр (элмен) малтанхи çаврăма каланă хыççăн 
ытти çаврăмсем çапла йĕркепе пыраççĕ. Иккĕмĕш çаврăмра сакăр мăчавăр 
сăра курки тытса кĕлĕ калать: çурт тытан Турăшăн, çурт çуратан Амашăн, 
ывăл-хĕр çуратан Турăшăн, ывăл-хĕр çуратан Амашăн, тăваççине, тăхăнаç- 
çине. Виççĕмĕш çаврара каллех сакăр турăпа ырра (выльăх-чĕрлĕх тав- 
рашне), тăваттăмĕш хут татах сакăр хăвата (тĕчене пиçĕлĕх, нăклăх пара- 
кан «хурçă çуратан» Турăпа Амана), пиллĕкмĕш хут Çиле, Çил çунатне, 
Хĕвеле, Хĕвел Амăшне, Хĕвел таврашне, Çул çÿрен ырра, Çÿрен ырра, 
Авăн кĕтнеççине (вут-кăвартан сыхлакан Турра) асăнаççĕ. Улттăмĕш çав- 
ра -  Сĕт кÿллине, Перекете, Перекет амăшне, Перекет тытана, Ăрăс ты- 
тана, Тивлет тытана, Никĕс тытана, Уй никĕсне. Çиччĕмĕш çавра -  Юла- 
вăша, Валеçе (ырлăх валеçекене), Çĕр йышне, Синкере, Çĕр сехметне, 
Инкеке, И нкек сирене. Саккăрмĕш çаврара таса вырăнсене асăнаççĕ: çы- 
вăхри аслă киремете, аслинчен кĕçĕннине -  саккăрмĕш кĕçĕнни таран. 
Тăххăрмĕш çавра асăннă чухне таврари хăватсене хисеп тăваççĕ: Кайрак- 
лăри, Хурамалти, М иеккери, Сĕвере, Хусанта, Пелепейре выртансене, 
Хаяр сирене, Тăвăл вăрăнана. Вуннăмĕш хут кăшт аякрисене аса илеççĕ: 
Ĕпхÿре выртана, Стерлитамакра (пристаньре) выртана, Ĕрĕмпурта выр- 
тана. Тÿр кĕллине (часавнине), ытти çитеймен вырăнсенчи киреметсене.

Ю лашкинчен (вăл вун пĕрмĕш асăну пулать) мĕнпур таса вырăнсене 
(«çитнисене, çитейменнисем те пур») тепре ушкăнпа тăрса мухтавласа 
чÿклемесене вĕçлеççĕ ( ЧПГĂИ ĂА, I, 21, 165—170 енсем).

Çак йăла пĕр çулта иккĕ килсе тухать: çăва тухнă йĕркепе тата хĕле 
кĕнĕ йĕркепе. Вĕсенче Тăван çĕршывшăн, халăхшăн, тыр-пулшăн (çĕршĕн) 
кĕлĕсене вăтăр виçĕ çаврапа калаççĕ. Çакă халичченех çирĕп сыхланса юлнă.

Ял-йышпа кил-йыш управлăхĕшĕн каламалли йĕрке. Ку кĕлĕсем кирек 
хăш чÿкре, вăй киллипе тÿр киллинче, атанра тата киреметре яланах янă- 
рама пултараççĕ. Сывлăхпа ăнăçлăх ыйтассине малтан ывăл-хĕр çуратан 
Ама турăран пуçлаççĕ.

Ывăл-хĕр çуратакан амана (Кепене) вăкăр, пăтă, пашалу параççĕ. 
Пÿлĕхе сурăх, пăтă, пашалу тивет. Пÿлĕх амăшне (Пÿлĕхçе) тата малалла 
ыттисене пăтăпа пашалу параççĕ. Пирĕштие, Аслă ырра тата Амăшне, 
Мамалене пăтăпа пашалу çумне кашни чун пуçне пĕр укçа хурса панă. 
Ывăл-хĕр тăваççине, Ывăл-хĕр тытаççине, Ывăл-хĕр тăхтаççине, Ывăл- 
хĕр кĕтнеççине, Ывăл-хĕр никĕççине, Ывăл-хĕр хăнаççине те манса хăвар- 
ман.

Чир-чĕр лексен каламалли йĕрке. Усал вăрăннă, çĕре ÿксе пăсăлнă, 
шыва кайнă, Кĕлилен йĕркисемпе тăвакан кĕлĕсем нушине кура тĕрлĕ 
вăхăтра пулаççĕ. Вĕсен кĕлĕ йĕркине вун икĕ^çаврапа калаççĕ (Н.Павлов 
1883-1884 çç. ТР Чистайра çырса илнĕ, ЧПГĂИ АА, I, 24, 624 ен).

Çынсем усал вăрăннă йĕркепе калакан чÿкре (В.К.М агницкий çырнă 
«Материалы к объяснению старой чувашской веры» кĕнеке тăрăх) кус- 
лавккасем вун пилĕк çаврапа сакăр вун пилĕк ыр-хаяра кĕлĕ каланине 
палăртнă.

Маслă ялĕнче (Масловка ялĕ, Куславкка районĕ, ЧР) пурĕ тăхăр ыр- 
усала асăннине палăртнă, вĕсенчен саккăрăшне каласа хăварнă: Турсулу, 
Тур хаярĕ, Çĕр хаярĕ, Сулу илен, Арçури, Эсрель, Хаяр амак, Тытан 
амак.



Ырашпулăхра (Бишево, Куславкка районĕ, ЧР) тата ытлараха асăннă: 
Турă, Пÿлĕхçи, Тур амăшĕ, Пихампар, Çÿрен ырă, Çĕр амăш, Çĕр йышĕ, 
Çĕршыв кĕтен, Аслă ырă, Аслă ырă амăш, Аслă вут умĕнче çÿрекен ырă, 
Хĕрлĕ çыр, Хĕрлĕ çыр ашшĕ, Хĕрлĕ çыр умĕнче çÿрекен çÿлти, Карăк 
Çăвар киремет амăш, Кĕçĕн Çăвар умĕнче çÿрекен ырă, Çăкалăха ÿксе 
каякан киле, Тур умĕнче çÿрекен пÿлĕхçĕ, Кил умĕнче çÿрекен пÿлĕхçĕ, 
Инкек, Хаяр, Синкере, Сарман çÿрене.

Çăва тухнă йĕркепе пĕр чÿклеме тата рет ирттернĕ. Ку ытларах Мăнкун 
хыçне лекнĕ е акатуй умĕн пулнă. Хĕле кĕнĕ йĕркепе ирттерекен чÿкле- 
ме кĕр сăрипе пĕрлешсе кайнă. Çĕнĕ тыр-пула ырласа кĕрхи чÿклемере 
каланă кĕлĕсем нумай упранса юлнă. Вĕсене Çĕнĕ çăкăр пĕçерсен халĕ 
те калаççĕ.

Учукра кĕлĕ каласа парне памалли йĕрке (1899 çулта Çĕрпÿ уесĕнчи 
Мăнçырмара çырса илнĕ, ЧПГĂИ ĂЛ, I, 638, 268—270 енсем).

1. М алтан Турра валли лаш а пуснă. 2. Пÿлĕхçĕ валли сурăх пуснă.
3. Турă Амăшне шурă сурăх панă. 4. Пихампар валли -  шурă сурăх.
5. Тырă-пулă перекет амăшĕ валли -  сурăх. 6. Кепе амăшĕ валли сил- 
лентерсе шурă сурăх пуснă. 7. Хĕвел амăшĕ валли -  шурă сурăх.

8. Çутă тĕнчене -  сурăх. 9. Кăвак тĕнчене -  сурăх. 10. Хăрпана -  
сурăх. 11. Хавал уçлана -  сурăх.

12. Тыр-пулă паракан Амана сурăх пуснă. 13. Тырă-пулă çуратакан 
Турра. 14. Тырă-пулă çуратакан Пÿлĕхçе. 15. Тырă-пулă ÿстерекен Амана 
(Кепене). Малалла умĕнче тăрансем: 16. Тырă-пулă тăваççи. 17. Тырă- 
пулă тытаççи. 18. Тырă-пулă тăхтаççи. 19. Тырă-пулă кĕтнеççи. 20. Тырă- 
пулă нихĕçĕ. 21. Тырă-пулă хăнаççи.

22. Выльăх-чĕрлĕх çуратакан Турă. 23. Выльăх-чĕрлĕх çуратакан Пÿлĕхçĕ. 
24. Выльăх-чĕрлĕх çуратакан Ама. 25. Выльăх-чĕрлĕх тăваççи. 26. Выльăх- 
чĕрлĕх тытаççи. 27. Выльăх-чĕрлĕх тăхтаççи. 28. Выльăх-чĕрлĕх кĕтнеççи. 
29. Выльăх-чĕрлĕх нихĕçĕ. 30. Выльăх-чĕрлĕх хăнаççи.

31. Ывăл-хĕр çуратакан Турă. 32. Ывăл-хĕр çуратакан Пÿлĕхçĕ. 33. Ывăл- 
хĕр çуратакан Ама. 34. Ывăл-хĕр тăваççи. 35. Ывăл-хĕр тытаççи. 36. Ывăл- 
хĕр тăхтаççи. 37. Ывăл-хĕр кĕтнеççи. 38. Ывăл-хĕр нихĕçĕ. 39. Ывăл-хĕр 
хăнаççи.

Çÿлти кĕлĕ речĕпе таса Çĕр йышне путек панă. Малалла Леш тĕнче 
ячĕпе кĕлĕсем каланă.

40. Çÿрекен ырă. 41. Хусанти ырă. 42. Сĕвери ырă. 43. Çĕрпÿри ырă. 
Вĕсене пурне те пĕрер юсман панă. 44. Эль кÿлли ашшĕ. 45. Эль кÿлли 
амăшĕ. Вĕсене юсман панă. Эль кÿлли усалĕ -  ăна пĕр пус укçа çĕре 
пăрахса панă. 47. Ырă Эль кÿлли -  ăна сарă е шурă тиха, тепĕр чухне 
сурăх панă. 48. Эль кÿлли хаярĕ. 49. Эль кÿлли инкекĕ. 50. Эль кÿлли 
синкерĕ. 51. Эль кÿлли типерĕ. 52. Эль кÿлли йĕрĕхĕ. 53. Эль кÿлли кăвак 
юманĕ. Вĕсен ячĕпе пĕр чăх чĕппи çырмана ярса хăварнă.

54. Унтан юлашки кĕлĕсене каласа Ĕмпикес çырминчи ăншăрт тав- 
рашне каçарттарас тесе ятарласа тепĕр сурăх пуснă.

Каламасăрах паллă, урăх вырăнти учуксенче чылай урăхларах йĕрке, 
урăх ятсем пулма пултараççĕ. Пĕтĕмĕшле йĕрки çаплах юлать, мĕншĕн 
тесен малтан турăсене, унтан ырăсене, вĕсен умĕнче тăрансене асăннă. 
Кайран Тĕнче Хавăсĕпе Кăвак тĕнчене, Хăрпанпа Хавала (Хăвата, Ха- 
лала) аса илнĕ. Унтан каллех çирĕп йĕрке çапла ыйтать: малтан тырă-



пулăпа выльăх-чĕрлĕх управçисене чыс тумалла, вара тин çынсем патне 
черет çитет.,

Картиш управлăхĕшĕн каламалли йĕрке. Ку кĕлĕсем кирек хăш чÿкре, 
вăй киллипе тÿр киллинче тата киреметре янăрама пултарнă. Ытларах 
чухне карта варринчи чÿк йывăçĕ умĕнче каланă. Кĕллисене çак йĕркепе 
каланă:

Выльăх-чĕрлĕх çуратакан турăшăн. Выльăх-чĕрлĕх çуратакан Амашăн. 
Выльăх-чĕрлĕх пăхакан Пÿлĕхçĕшĕн. Пихампаршăн. Хăратшăн. Выльăх- 
чĕрлĕх тăваççишĕн. Выльăх-чĕрлĕх тытаççишĕн. Выльăх-чĕрлĕх тăхтаçç- 
ишĕн. Выльăх-чĕрлĕх кĕтнеççишĕн. Выльăх-чĕрлĕх никĕççишĕн. Выльăх- 
чĕрлĕх хăнаççишĕн.

Авăн чÿкĕ. Тыр-пул пухса кĕртнĕ ятпа ирттереççĕ. Авăн кĕллисене ка- 
ламалли йĕрке çакăн пек:

Тыр-пулшăн. Тыр-пул çуратакан турăшăн. Ама турăшăн. Перекетшĕн. 
Хĕрлĕ çыршăн. Тыр-пул тăхтаççишĕн. Тыр-пул кĕтнеççишĕн. Тыр-пул тăва- 
ççишĕн. Тыр-пул тытаççишĕн. Тыр-пул никĕççишĕн. Тыр-пул хăнаççишĕн.

Хурт чÿкĕ. Хурт чÿкне танлаштарса пăхăпăр. Унта тăватă хăвата парне 
параççĕ: Чĕкеç ыррине, Тухран ыррине, Вĕлтрен кайăк ыррине, Ш ăпчăк 
ыррине. Ыттисене те асăнакан пур. Кĕскен каласан, этем хурт-хăмăра 
тивекен кайăк-кĕшĕке кÿнеçтерес тесе йăла тăвать. Халĕ «Хурт чÿкĕ» Хор 
турра чÿкленипе пĕрлешсе кайнă. Çавăнпа вилнисене асăннă чухне 
яланах пыл лартаççĕ.

Çурт-йĕрпе пурлăх-ырлăх управлăхĕшĕн каламалли йĕрке. Кил-çурт 
пур çĕрте те (витере, мунчара, кĕлетре, нÿхрепре, лаçра, хапха айĕнче 
тата ытти çĕрте) çынна упранса пурăнма хистесе тăракан ырăсем -  
ийесем пур. Вĕсем хăйсене асăрхаса тăнине, хисепленине юратаççĕ. Хи- 
сеплеме манса кайнă чухне вара çийĕнчех мĕнле те пулин пăтăрмах 
туса параççĕ -  е сăмса юхма пуçлать, е ш ăрпăк кĕрет, е пусма кашти 
хуçăлать... Çавăнпа ийесене калакан кĕлĕсемпе сăмахсем те упранса 
юлнă.

Пÿртре турăсемпе, ырăсемпе уша юпи умĕнче калаçнă. Вăл Турă тĕпелĕ. 
Тĕнче йывăççин палли шутланать. Ун таврашĕнчех (кăмака çийĕнче) кил 
управçи хĕрт-сурт пурăнать, кĕрсе тухмассерен ăна сывлăх суннă. Хĕрт- 
сурта çуркунне ятарласа пăтăпа чысланă.

Тăвансен -  ратне-йăх таврашĕн -  хăйĕн вăй килли пулать. Унта пĕр 
кăкран ĕрченĕ йыш çыннисем пырса пĕрле те, уйрăммăн та кĕлĕ каланă, 
пĕчĕк чÿк ирттернĕ. Вăл ăратнен Аслă йĕрĕх упранакан таса вырăнĕ.

Леш тĕнче речĕпе ирттермелли йăласем. Несĕл ваттисене чыслани. Несĕл 
пуçĕсемпе ваттисене кашни ямахат мăчавăрĕ, эптерĕ-элменĕ лайăх пĕлсе 
тăрать. Вĕсен ыррине йăхра манса каймаççĕ. Ытларах чухне çав таса вы- 
рăна асăнса, унта выртакан ырăсен ячĕпе кĕлĕ калаççĕ. Тĕрлĕ çĕрти аслă 
(кивĕ), вăта, кĕçĕн (çĕнĕ) киреметсенче выртансен йышĕ тĕрлĕрен пу- 
лать.

Çав йышра яланах чăвашсен чи паллă вырăнсенчи аслă ыррисем валли 
вырăн тупăнать: Пÿлерти Валĕм (Малем, Малим, Вайум) хуçана, Ухин- 
ккелри ырра, Çирĕплĕпе Тилçĕт, Тилечер çĕрне, Амаксар ыррине, Ишек- 
Сурăм ыррине, Эл кÿллине, Вылăра выртана, М ихампарпа Илькушара, 
Хусланпа Тартан паттăрсене, Хырлапа Пăла-Таяпа хĕрринче выртансе- 
не, паллă çынсене -  Улмас, Шу, Чура, Тунмар, Сăкăт, Селĕм тата



ытти паттăрсене ятран каласа кĕлĕ тăваççĕ. Аслă ырра тата унăн Амăш- 
не кĕлĕ каланă май пĕрер юсман, пашалу, пăтă, йăвача параççĕ. Турсу- 
луна, Хĕрлĕ çыра, Мăн кĕлилене, Çÿрекен ырра хăйсене тивĕçлĕ чÿк 
тунă.

Пур çĕрте те çак йĕркене çирĕп тытнă теме çук. Чăваш Республикин- 
чи Вăрмар районĕнчи Мăнçырмасен йĕрки (К.В.Элле фончĕ, ЧПГĂИ ĂА,
I, 638, 268—270 енсем, 1899 ç. Арапуç вулăсĕнчи Мăнçырмара çырса илнĕ) 
çакăн пек: Хусанти ырă, Сĕвери ырă, Çĕрпÿри ырă, Эль кÿлли ыррине. 
Вĕсене сарă е шурă тиха, тепĕр чухне сурăх панă. Ку шута Эль кÿлли 
ашшĕ, Эль кÿлли амăшĕ те кĕнĕ. Эль кÿлли усалĕ, Эль кÿлли хаярĕ, Эль 
кÿлли инкекĕ, Эль кÿлли синкерĕ, Эль кÿлли тилперĕ, Эль кÿлли йĕрĕхĕ, 
Эль кÿлли кăвак юманĕ -  пурте пĕр пус укçа илме тивĕçнĕ.

Ĕмпикес çырминчи ăншăртсене каçарттарма тепĕр сурăх пуснă, çыр- 
мана чăх чĕппи ярса хăварнă. Çапла çырса хăварнă, çапла каласа панă 
чăваш мăчавăрĕсем.

Тĕрлĕ вырăнсенчи тĕслĕхсем татах нумай. Тутарстанри Тăхăрьял çĕрĕ- 
нче çак ырăсене пĕрер юсманпа асăннă (И.Н.Юркин çырни, ЧПГĂИ АА, I, 
57, 640 ен)\ Чатăрлăрине, Пăрăнтăкрине, Саркамăшрине, Четпекрине, Пи- 
мĕрселĕнчине, Кушкăрине, Киштекрине, Чăнлă çинчине, Пÿркел кĕперĕ 
патĕнчине.

Чăваш тĕнчи лайăх пĕлекен Пушкăртстанри Слакпуç таврашĕнче çак 
ырăсем парнесене тивĕçнĕ:

Кайрăклăра выртан -  пĕр юсманпа пĕр йăва.
Кайрăклăра выртан икĕ аслинчен кĕçĕнни -  пĕр юсманпа пĕр йăва.
Хурамалта выртан, Миекере выртан -  пĕр юсманпа пĕр йăва.
Ю лашкинчен Çĕр йышне виçĕ юсманпа, пĕр пашалупа, виçĕ йăвапа 

асăнаççĕ. (Пушкăртстанра К.В.Иванов кукамăшĕсен йĕркинчен, ЧПГĂИ 
ĂА, Г, 21, 162 ен.)

Чăваш халăхĕ тĕн урлă пĕтĕçсе пурăннине аслă кĕлĕ вырăнĕсене ин- 
çетри вырăнсенче те хисеплени палăртса тăрать. Тĕслĕхрен, Ш упашкар 
таврашĕнчи Ишек, Сăкăт тата ытти вырăнсене пур çĕрте те хăйсен тав- 
рашĕнчи вырăнсем умĕн асăннă. Эппин, вĕсене аслăраха хунă. Тĕслĕхрен, 
Пушкăртстанри Хурамалсен чÿк йĕрки çапла: И ш ек киремечĕ (каярахпа 
Иш ек чиркĕвĕ теме пуçланă), Сăкăт киремечĕ, Ĕпхÿ киремечĕ, Стерлĕ 
(Пристăн) киремечĕ, Пелепей киремечĕ, Малти киремет. Хамăр çĕр çинчи 
(Хурамалти) тÿр килли ( Тур тавраш тасатас йĕрке, ЧПГĂИ ĂА, Г, алçыру- 
ран). Илсе панă тĕслĕхсем чăваш йăли-йĕрки анлă сарăлнине, унăн шăнăрĕ 
çирĕп упранса тăнине кăтартаççĕ.

Леш тĕнчери ытти ретсем. Ыррисем хушшинче усалĕсем çĕр çине кил- 
сех тăраççĕ пулсан та вĕсене чÿклемеççĕ. Леш тĕнче речĕ чухăн мар. Унта 
темле вăй та пур: тытан, çилли, сулли, хаяр, инкек, шавкăн, пÿрен, юхан, 
кÿркĕс, вăйпăр...

Ийесем, ытансем, кăчăрмисем, вупкăнсемпе вушнисем хăйсем уйрăм 
ретре тăраççĕ. Вĕсем этемрен йăвача та юсман, пăтă та чăкăт ыйтаççĕ. 
Вĕсем Шуйттан, Эсрел, Сехмет, Аçтаха, Алпастă тата ытти хаярсем хуш- 
нине итлесе пурăнаççĕ. Этем йĕркерен тухсанах ăна хăйсен эсреметне 
астарса каяççĕ. Анчах ку вăйсем шелсĕр темелле мар. Вĕсене кÿнĕçтер- 
сен, вăхăтра асăрханса, сыхланса, пăрăнса çÿресен вĕсем этеме вăхăтсăр 
тивмеççĕ.



Чăваш тĕнĕ этемре икĕ вăй -  ырăпа усал туртăм пурри çинче тытăн- 
са тăрать. Усал ĕçрен, йăнăш тăвасран, ыттисене сиен кăтартасран, хăйне 
те инкек-синкек куресрен сыхланма вĕрентнĕ вăл. Çак енчен ку вĕрентÿ 
паян та пĕлтерĕшлĕ. Этем хăйпе хăй кĕрешмесĕр пурăнмасть. Еçченлĕх- 
пе кахаллăх, хаваслăхпа салхулăх, чăтăмлăхпа хаярлăх, çуклăхпа çăткăнлăх 
тата ытти хирĕçÿлĕх этеме кунсеренех пырса перĕнет. Ырри хăйне хальлĕн 
юхса тăмасть, тăрăшсан кăна пулать. Чăваш туррисем, ырри-хаярĕсем 
çавна асра тытма хистеççĕ.

Чăваш туррисем çут çанталăка, ĕç йĕркине пĕлсе тăма, ваттисене хи- 
сеплеме вĕрентеççĕ. Унта ăнланмалла мар ăрăмлăх, хăраса мĕскĕнленни, 
тĕнче тытăмне чухламанни çук. Йăлтах -  чăн пурнăçран, ăсран, ăнкару- 
лăхран.

Чăвашсен сартăш тĕнĕпе йăли-йĕрки ĕлĕк-авал çынсем çутă тĕнчене 
мĕнле алла илсе пынине кăтартакан историлле тĕнчекурăм палли пулса 
юлнă.

* * *
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