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Йошкар-Олан да Марий Элын Йошкар-Олан да Марий Элын 
епархийыштыже кажне ийын епархийыштыже кажне ийын 

27 июль кечын схиигумен 27 июль кечын схиигумен 
Саввам (Остапенком) Саввам (Остапенком) 

пагален шарнат. пагален шарнат. 
Шке илышыже да ушан Шке илышыже да ушан 

туныктымашыж дене тудо туныктымашыж дене тудо 
чыла православный еҥын чыла православный еҥын 

йӧратымашыжым йӧратымашыжым 
сулен налын.сулен налын.

Ончыкылык схиигумен Савва – Николай 
Михайлович Остапенко – 1898 ий 
25 ноябрьыште, Иоанн Милостивый 

святойым шарныме кечын, Кубаньыште шочын. 
Ача-аваже, Михаил ден Екатерина, Юмылан 

ӱшаныше лийыныт. Ешыште  кандаш йоча 
кушкын, туге гынат аваже йодын коштшо нужна 
еҥлан пытартыш шултыш киндыштым луктын 
кучыкта улмаш. Марийжын шылтален ойлымылан 
тудо эре «Мыланна Юмо пуа» манын вашештен. 
Господь нуным полыш деч посна коден огыл. 
Святой верлаш коштмышт годым йочаштымат 
пырля налыныт. Коля изинекак чаҥ йӱкым, 
монах-шамычын мурымыштым колышташ 
йӧратен. Храмыште чудотворный юмоҥа деке 
шӱм пырткен лишемын да кужу службо мучко 
кумылын шоген. Куд ияш улмыж годым тудым 
церковно-приходской школыш пуэныт. Рвезе 
сайын тунемын, эше храмыште полышкален 
шуктен, клиросышто мурен. «Кушкын шуам гын, 
монах лиям», – ойлен. Святой Евангелийым 

ШАРНЫМАШ ЛАМПАДЕ ШАРНЫМАШ ЛАМПАДЕ 
ЧАРНЫДЕ ЙӰЛАЧАРНЫДЕ ЙӰЛА

сайын пален, поснак Иоанн деч Евангелийым 
лудаш йӧратен, тыгодым чонышкыжо каласен 
моштыдымо ласкалык шыҥен.

Телым икана йӱштӧ вӱдыш пуреҥгаен, изиш 
гына колымо деч утлен. Кылмен черланымек, 
мален кертын огыл. Икана тыге кийымыж годым 
шинчажлан священник вургеман еҥ койын. Тиде 
священникше шке улмыжым умылымек, чот 
йывыртен. Рвезе вашке паремын да, ача-аважлан 
каласыде, монах-паломник дене пырля шолып 
каяш шонен. Но тудыжо ик-кок ийым чыталташ 
кӱштен. 

Империалист сар тӱҥалмек, латкуд ияш 
Николайым сарыш налыныт. 1917 ий гыч тудо 
Йошкар Армийыште лийын. Граждан сар деч вара 
военно-технический училищым тунем лектын, 
Горпромстройышто тыршен. 1932 ийыште 
Москосо строительный институтым тунем пытарен 
да 1945 ий марте инженер-строительлан ыштен.

Умбакыже - 2-шо лаштыкыште. 
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А шӱмыштӧ Господь дек йӧратымаш йӱлен. 
Тудо Ваганьков шӱгарлаш чӱчкыдын коштын, 
блаженный Николайын шӱгарже воктене еҥ-
шамычлан Юмын Шомакшым умылтарен. Ты 
жапыштак ончык ужын моштышо схимонахиня 
Мария дене палыме лийын. Матушка тудым 
Афон гыч толшо схиархимандрит Иларион 
дене палымым ыштен. Старец Иларион 
тунам Лианозовышто служитлен да Николай 
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Михайловичым духовный шочшыжлан налын. 
Монах лияш ÿп пÿчмö йÿлам шолып шукташ 
йодмыжлан шоҥгыеҥ манын: «Кызытеш 
чыталте! Вашке монастырь-влак почылтыт, 
тунам тылат шолып постриг лиеш да Лаврыште 
илаш тӱҥалат».

Сар деч ончыч Николай Михайлович йолжым 
чот туген улмаш, сандене тудым фронтыш налын 
огытыл. Сар пытымек, Троице-Сергиев Лавре 
да икмыняр духовный тунемме заведений 
почылтыныт, тунам тудлан 48 ий темын. Ийготым 
ончыде, тудо Духовный семинарийыш тунемаш 
пурен. Чылажымат уш дене веле огыл, шӱм денат 
умылаш тыршыше семинарист курсым ныл ий 
олмеш кум ийыште тунем лектын. 

Юмын Кончымыжо лÿмеш соборын 
настоятельже тудым святитель Алексийын 
мощыж воктен служитлаш ӱжын, но Николай 
Михайлович монах илыш нерген шонен. Тудым 
Троице-Сергиев Лаврыш послушниклан налыныт. 
Николай Остапенколан ӱп пӱчмӧ йӱлам шукташ да 
монах чиным пуаш манын, архимандрит Иоанн, 
Лаврын наместникше, Святейший Патриархлан 
йодмашым возен. Кужун вучымо пиалан тат 
преподобный Серафим Саровскийым шарныме 
кечын лийын. У монахлан Господьын эрыкше 
почеш Звенигородысо Савва Сторожевскийын 
лӱмжым пуэныт. 

Ты жапыште Троице-Сергиев Лаврым угыч 
нӧлтеныт. Савва чоҥымо пашам вуйлатен, тыгак 
чыла неле да лавыран пашам шуктымашке ушнен. 
Илыш опытшо поян улмым аклен, наместник 
тудлан паломник-шамычын духовникше лияш 
кӱштен. Еҥ-шамычын ойгышт дек чак лишемше, 
кугу нелылыкын амалжым раш ужшо Савва 
чӱчкыдын ойлен:

– Могай закондымылыкым ыштымыштым, 
сулыкышт дене Юмын чапшым шӱктарымыштым 
огыт пале, тидлан кӧра вес тӱняште мом 
чытышашышт нерген огыт шоналте!

Умбакыже - 3-шо лаштыкыште. 
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Еҥ-шамычын шӱмышт пешкыдемын, ыштыме 
сулыкышт верч ӧкыныдымӧ лийын. Курымашлык 
илыш верч тыршымашат йомын. Чыла тидым 
ужаш тудлан неле лийын. Духовный шочшыжо-
шамычым вурсен огыл гынат, сулыкыштын 
келгытшым почашак тыршен.

– Господь мемнан сулыкнам кудалтыже 
манын, мыланна сукен шинчын, шинчавӱдым 
йоктарен сӧрвалаш кӱлеш, – ойлен тудо. Шкеат 
нунын верч тыгак шортын кумалын. 

Епископ Вениамин шке жапыштыже Савва 
ачалан ныл кӱштымашым пуэн: «Калыкым чын 
вуйлаташ да ушан туныктышо лияш шонет 
гын, шкежат шуко святоотеческий книгам луд. 
Нигӧлан, родо-тукымланат, тыглай илыш нерген 
серышым ит возкале. Священнослужитель-
шамыч коклаште шкендым эн удалан шотло, 
награде да сан нерген ит шоно. Ыресет неле 
лиеш гынат, тудым поро кумылын нумал». Нине 
кӱштымашым Савва ача ӱмыржӧ мучко арален 
да тӱрыс шуктен илен. Духовный шочшыжак 
шым тӱжем наре лийын. Троице-Сергиев Лавре 
гыч торасе Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырьыш кусарыме неле жап годым 
ӱшанле шочшыжо-шамыч почешыжак каеныт. 
У монастырьыште Савва ачам благочинныйлан 
шогалтеныт, преподобномученик Корнилийын 
мощыж воктене кажне кечын братский 
молебеным служитлаш, а кас службо деч вара 
храмыште акафистым лудаш темленыт.

Монах илыш – тиде подвиг, тудым айдеме 
шке ойырен налеш. Монах илышын тӱрлӧ 
ойыртемже нерген вара Савва ача тыгай книга-
шамычым возен: «Об иноческом постриге», 
«Ответы на вопросы о монашестве». Шке ушан 
ойжо дене шуко еҥлан полшен, лийын кертшаш 
ятыр йоҥылыш деч кораҥден. Печорыш икымше 
гана толаш шонышо-влаклан «Краткое описание 
Псково-Печерского монастыря» книгам ямдылен.

Чыла пашажат шоналташ таратыше улыт. 
Юмын кул улмыжым ик еҥат ынже мондо, тӱням 
пӱрышӧ Юмо дек кугу ӱшан дене савырныже 
манын, «Плоды истинного покаяния» книгам уло 
шӱм дене возен. Юмын куатшым да порылыкшым 
палыше еҥ у илышым тӱҥал кертеш манын 
ӱшанен.

– Ыштыме сулыкна верч чарныде ӧкынаш 
тӱҥалына гын, Господь мыланна шинчавӱд 
йогыным пуа. Чонна ден пырля капнат шорташ 
тӱҥалеш. Тиде шинчавӱдна Христослан эн кугу 
пӧлек лиеш... Илышна эше мыняр шуйнышашым 
ме она пале, сандене тидым ышташ вашкыман. 
Колымо деч варасе шортмына чоннам ок 
лыпландаре, а тул дене веле йӱлалташ тӱҥалеш, 
– ойлен тудо.

Схиигумен Савва 1980 ий 27 июльышто 
илыш дене чеверласен. Йӧратыше да йӧратыме 
духовный ачаштым, ушан туныктышыштым 
пытартыш корныш ужаташ тунам Печорыш пеш 
шуко еҥ толын. Псково-Печерский монастырьын 
пещерыштыже каныше капше воктене лампаде 
кызытат чарныде йӱла, еҥ-влакын пагален 

шарнымыштым ончыкта. 

Светлана Ласточкина Йошкар-Оласе 2-шо 
номеран школышто тÿҥалтыш классым 
туныкта. Шкеже Шернур район Шÿдыма-

рий ял гыч. Тиде чолга да поро ÿдырамашым  
йоча-влак пеш йöратат. Светлана Викторовна 
уроклам эртарыме дене гына ок серлаге: 
тунемшыже-шамыч ушан-шотан кушкышт, 
икте-весышт дене келшен илышт, кугуракым 
пагалышт, шкешт деч изиракым чаманышт, 
полыш кидым шуялташ эре ямде лийышт манын, 
тÿрлö мероприятийым эртара.

А «Истоки» манме факультатив занятийыште 
йоча-влаклан туныктышо Юмын Ава, Юмо, 
ÿшан нерген каласкала. Ӱдыр-рвезе-влакын 
шÿм-чонышкышт порылыкын, ÿҥышылыкын 
туто пырчыштым опта, вет ÿшан ончыкыжым 
кугу лектышым пуа. Темыжымат кажне гана 
ойыртемалтшым темла, нуным проект пашашке 
савыра. Ик тыгай проектшым, Кугу Отечественный 
сарыште сеҥымашым лишемдаш полшышо 
священник-влак нерген каласкалымыжым, 
Марий митрополийын Марий Эл Республикын 
образований да науко министерствыж дене 
пырля увертарыме «Истоки Марий Эл. На 
пути к Великой Победе» конкурсыш колтен 
да кумшо вер дене палемдалтын. Светлана 
Викторовна куанжым Йошкар-Олаште эртыше 
IX Мироносицкий лудмашын участникше-влак 
дене пайлен. Дипломым тудлан Йошкар-Олан 
да Марий Элын митрополитше Иоанн кучыктен 
(снимкыште).

Анфиса ЭМАНОВА.

КУАНЛАН КУАНЛАН 
УКЕ МУЧАШУКЕ МУЧАШ
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Марий Элысе ик эн тошто пу черкын, 
Озаҥысе сятитель Гурий лÿмеш Пöтъял 
храмын, колокольньышкыжо архангел-

влак Михаил ден Гавриилын мозаике гыч 
ыштыме иконыштым пижыктыме.

Иконо-влакым Моско оласе «Возрождение» 
художественный студийым вуйлатыше, Россий 
сÿретче-влак ушемын еҥже Алексей Федоров-
ский кÿ да смальта манме тÿрлö тÿсан янда гыч 
ыштен. Юмоҥа-влакым нöлталмым ончалаш 
Алексей Борисович шкежат толын.

Иконо-влакым Волжскын да Шернурын 
владыкаже Феофан святитлен, тиддеч вара кран 
полшымо дене нуным кÿшкö кÿзыктымö.

Палемден кодыман: «Возрождение» 
художественный студийыштак Пöтъял черкылан 
мозаике дене Озаҥысе сятитель Гурийын, 
черкылан негызым пышташ полшышо святой 
Иоанн Кронштадтскийын да святой Серафим 
Саровскийын (черке воктенысе памашым тудын 
лÿмеш святитлыме) юмоҥаштым сöрастарыме. 
Нуным колокольньо пырдыжыш ÿмаште конден 
пижыктыме.

У ЮМОҤА-ВЛАКУ ЮМОҤА-ВЛАК

Святой Троице кече – чыла христиан 
калыкын йӧратыме пайремже. Шочмо 
пӱртӱсшым йӧратыше марий калык ты 

пайремым чылашт деч коч пагала манынат 
кертына. Шочмо калыкнан тӱрлӧ сай йӱлаже 
шукерте ожнак негызлалтын. Мо тудын чонжым 
туржын але куандарен – чылажат илыш-йӱлаш, 
йомакыш, калыкмутыш, туштыш шыҥдаралтын 
да тукым гыч тукымыш куснен. Калыкна шке 
йӱлажым шарна, кугезыж-влакым пагала, тидын 
дене меат, кызытсе тукым, кугешнен кертына.

Изиракем годым, 1970-1980-ше ийлаште, 
Юлсер кундем Азъял-Пӧтъялысе Озаҥысе свя-
титель Гурий лӱмеш черкыш ӱдырамаш-шамыч 
марий вургем дене мият ыле. Ты храм нигунамат 
петырналтын огыл, а ты пайрем мыланна, йоча 
да самырык-влаклан, эн куанле лийын. Кована 
ден авана-влак ош вургемыштым чиеныт, а 

ОШ ВУРГЕМАН МАРИЙ КАЛЫКНАОШ ВУРГЕМАН МАРИЙ КАЛЫКНА
пӧръеҥ-шамыч – ош тувырым да пинчакым. 
Молан тыге чийымышт шотышто йодмылан нуно 
маныныт: «Таче Ача Юмо, Эрге Юмо да Святой 
Шӱлыш кече. Шкендым чын ыресле. Теве кушкын 
шуат да чыла палет». Шуко жап эртен гынат, саде 
йӱла аралалт кодын. Теве Юлсер кундем Шарача 
селасе святой Димитрий Солунский лӱмеш 
храмыш чыла православный ӱдырамаш-шамыч 
ты пайремыш ой йӱксӧ семын толыныт. Ты поро 
йӱлам тӱҥалшыже – Петрова Зоя Петровна. 
Мемнан декат йоча-шамыч лишемыныт да 
вургемна шотышто йодыныт. Ме нунылан Святой 
Троице кече нерген да эше марий калыкын ош 
вургемым йӧратымыж нерген умылтарышна. 
Вет мыланна, марий-шамычлан, ош тӱс – тиде 
яндарлыкын символжо, кап яндарлыкын веле 
огыл, чон яндарлыкынат! 

Людмила ТОМЦЕВА.
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Кугу Порат приходын прихожанже-влаклан 
святой памашлашке кайыше Крестный 
ход кугу пайрем дене иктак. Коронавирус 

шарлымылан кӧра ӱмаште тудо ыш эртаралт.
Тений 15 июньышто, святой Троице 

пайрем деч ончыч, Шарачасе кугун орланыше 
святой Димитрий Солунский лӱмеш храмын 
настоятельже протоиерей Евгений Бакутовын 
вуйлатымыж почеш ик кечаш Крестный ход 
лийын. Юмылан ӱшаныше-влак эн ончыч 
Кожлалӱвал (Иманайкино) ял воктенысе Николай 
Чудотворец лӱмеш памаш дене чарненыт. Тушеч, 
кок меҥге кужытан корным эртен, Кытынсола 
(Китунькино) ял памашыште лийыныт. Кытынсола 
ден Отымбал коклаште йыргыктен йогышо Юмын 
Аван «Иверский» юмоҥаже лӱмеш памашыш, 
Отымбал ялысе Господьын Ылыжтарыше Ырысше 
лӱмеш памашыш миеныт.

Кажне памаш воктене Евгений ача молебеным 
эртарен, вӱдым святитлен. Юмылан ӱшаныше-
влаклан тыште лияш – пеш кугу духовный куан. 
Крестный ход жапыште Господь дене пырля 
ошкылат, молитвам лудат, илыш нерген шонкалет, 

эртыме шкендын корнетым шергалат. Иисус 

КРЕСТНЫЙ ХОД ДЕНЕ ЭРТЕТ – КРЕСТНЫЙ ХОД ДЕНЕ ЭРТЕТ – 
ТӰНЯМ ВЕС ШИНЧА ДЕН ОНЧАЛАТТӰНЯМ ВЕС ШИНЧА ДЕН ОНЧАЛАТ

ойлен: «Кушто Мылам кӧра коктын але кумытын 
погыненыт, нунын коклаштышт Мыят улам». 
Крестный ходыш ушнаш ӱжмыж дене Господь 
кажнынан шӱмнам ужеш, ошкылмо жапыште 
чоннан вашталтмыжым шеклана.

15 июнь паша кече лийын гынат, Крестный 
ходышто самырык ден йоча-влак шукын 
лийыныт. Крестный ходым кажне ялыште кугу 
пайрем семын вашлийыныт, шокшо кочкыш дене 
сийленыт. Ошкылшо-влакым вашлиймым нуно 
чаплан шотлат. А кӧ Крестный ход дене шкеже 
ошкылын – тудо тиде таҥ тошкалын ошкылмын 
куатле вийжым шке ӱмбалныже шижын. Йоча-
шамычлан шкешотан духовный да тыгак 
капкылым шуарыме школ лийын манаш лиеш. 
Вет 12 меҥге кужытым эрташ куштылго огыл, 
коремымат вончыман, курыкышкат кӱзыман. 
Ошкылшо еҥ чонжо, ушыж дене вашталтеш: по-
рырак лиеш, икте-весе деке чаманымаш лектеш, 
тӱҥжӧ – келшымаш пеҥгыдемеш. Крестный ход 
дене эртымеке, тӱнямат вес шинча дене ончалат, 
ужар мланде дене шыргыжал ошкылат да илыше 
улметлан куанет, Юмын йӧратымашыжым шижат.

Евгений ачалан да пырля ошкылшо-
влаклан тиде кечын пырля лиймыштлан, пырля 
кумалмыштлан уло чон дене тауштена. Крестный 
ходыш лекме йӱла тек умбакыже шуйна, Кугу 
Порат мландысе святой вӱд ончыкыжымат 
кумалше-влакым эмла.

Людмила ТОМЦЕВА.
Юлсер кундем.
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У ЧЕРКЕТ ДЕНЕ МОТОРЛАНЕ, У ЧЕРКЕТ ДЕНЕ МОТОРЛАНЕ, 
МАРИЙ ЭЛМАРИЙ ЭЛ

Юмын Аван «Мироносицкий» иконыж 
дене Медведево посёлко гыч Нурма 
селашке кайыше Крестный ход 

Краснооктябрьский посёлкышто кажне ийын 
канаш чарна. Верысе калык толшо-влакым 
йывыртен вашлиеш, пукшен-йӱктен колта. Тыште 
верланыше изирак кумалме пӧрт воктене у черкын 
ий гыч ийыш нӧлталтмыжым толшо-влак куанен 
онченыт. Ончыч черке негызеш шинчын канаш 
лийын гын, вараже кӱкшӧ пырдыж нӧлталтын, 
леведыш ӱмбалне купол волгалтын, теве храмым 
святитлыме пиалан жапат толын шуын. 

Юмын Аван «Сулыкан-влак верч йодшо» 
(«Споручница грешных») иконыжо лӱмеш 
нӧлтымӧ у черкым святитлыме чиным Йошкар-
Олан да Марий Элын митрополитше Иоанн 11 
июньышто эртарен. Архипастырьлан служитлаш 
шукын полшеныт: ты храмын настоятельже да 
Йӱдвел-Касвел черке округын благочинныйже 
иерей Александр Коваль, Килемарысе Илия 
пророк лӱмеш храмын протоиерейже Андрей 
Романов, Йошкар-Оласе Благовещенский 

кафедральный соборын ключарьже Сергий 
Поглазов, Медведевысе Юмын Аван «Державная» 
иконыж лӱмеш храмын протоиерейже Алексий 
Михайлов, Оршанкысе Иоанн Предтечын 
Шочмыж лӱмеш храмын протоиерейже Димитрий 
Вылекжанин, Чакмарийысе Святой Троице лӱмеш 
храмын иерейже Михаил Репин, Пурсанурысо 
Юмын Аван Владимирский иконыж лӱмеш 
храмын иерейже Василий Яшмолкин, Йошкар-
Оласе Господьын Пылпомышко Нӧлталтмыж 
лӱмеш соборын клирикше Александр Козлов, 
Йошкар-Оласе Христос Шочмо лӱмеш храмын 
клирикше Никита Смирнов, протодиакон Михаил 
Козловский да диакон Игорь Коваль. Службысо 
чыла мурым Ольга Акилбаеван вуйлатыме 
«Благовест» хор йоҥгалтарен.

Храмым святитлымаш эре владыка 
Иоанным вашлиймаш гыч тӱҥалеш. Храмын 
престолышкыжо пышташ тудо Вифлеемысе 
святой мученик-шамычын мощыштым, 
антиминсыш пышташ священномученик 
Владимир Четверинын (тудым 2 сентябрьыште 

пагален шарнат) мощыжым конден. Престол 
ден жертвенникым святитлыме радам 
Иисус Христосым Ыресеш пудален сакыме, 
Ырес гыч волтымеке, мушкын тойымо 
годсым ушештара. Священник-шамыч 
храм пырдыжын ныл велышкыже миром 
шӱреныт, святой вӱдым шыжыктеныт, а 
архипастырь храмым ладын дене тӱтырен. 
Святой-шамычын мощышт дене черке йыр 
Крестный ход лийын. Храмым святитлыме 
чин деч вара тыште икымше гана Юмын 
литургийым служитленыт. 

Ожно у храмым святитлыме чиныште 
лиймым еҥ-влак Юмын порылыклан, кугу 
пиаллан шотленыт да ӱмырыштышт кеч 
ик гана тыгай службышто лияш тыршеныт. 
Кызыт у черке-шамычым нӧлтымӧ жап, 

мын 

ште 
кугу 
кеч

ныт. 
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сандене кажне айдемылан 
тыгай йӧн ятыр гана 
пуалтеш, тушко мияш 
веле кумылет лийже. 
К р а с н о о к т я б р ь с к и й 
посёлкышто Юмын Аван 
«Сулыкан-влак верч 
йодшо» иконыжо лӱмеш 
у черкым святитлымашке 
Йошкар-Ола, Медведево 
посёлко да тӱрлӧ ялла 
гыч уна-шамыч толыныт. 
Причастий таинствыш 
ушнышо еҥат шуко лийын. 

Юмын литургий деч 
вара владыка Иоанн храм 
чоҥымашке надырым 
п ы ш т ы ш е - в л а к л а н 
наградым кучыктен. 
Храмын настоятельже 
иерей Александр Коваль 
священномученик Леонид 
лӱмеш III степенян 
епархиальный медаль 
дене палемдалтын. 
Архиерейын грамотшым 
Денис Александрович 
Трофимовлан, Сергей 
Евгеньевич Вавиловлан, 
Андрей Васильевич 
Вершининлан, Галина 
Ивановна Пасанаевалан 
кучыктеныт.

Владыка Иоанн 
чылаштлан кугу таум 
каласен. Кӧ шке 
молитваж дене полшен, 
кӧ чоҥымо годым шке 
жапшым да кид вийжым 
чаманен огыл, кӧ храмым 
святитлыме чиныш толын 
– чылаштым мокталтен, 
вет тиде пеш суапле 
паша. Черкым чоҥышо 
еҥлан веле огыл, а тудын 
тукымжыланат Юмын 
порылык лийме нерген 
эше Святой Возымаште 
каласыме. Владыка Иоанн 
ты посёлкышто да лишыл 
яллаште илыше еҥ-
влакым Юмын пӧртыш 
чӱчкыдынрак кошташ 
ӱжын, Юмым да Тудын 
Эн яндар Аважым эре 
сӧрвалаш туныктен. 
Тыге кумал илыше еҥын 
кажне кечыжым Юмо Шке 
вуйлата манын ӱшанена, 
а верысе калыкым тыгай 
кугу куан лийме дене 
саламлена!

ТУНЫКТЕН КАЛАСЫМЕ ШОМАКТУНЫКТЕН КАЛАСЫМЕ ШОМАК

Тиде шукерте ожно лийын. Ола уремыште 12 ияшрак сокыр 
рвезе сӱретлен шинчен. Эртен кайыше еҥ-влак йодыныт гын, 
тудо нунын портретыштым сӱретлен. Айдеме ден сӱретлыме тӱс 

келшен толмылан шукынжо ӧрыныт.
– Чудо, – ойленыт нуно. – Кузе сокыр рвезе айдемын тӱжвал тӱсшым 

веле огыл, койыш-шоктышыжымат сӱретыште ончыктен кертеш?
Икана ты урем дене чапланыше боярин каен. Погынен шогалше 

калыкым да сокыр рвезын мом ыштымыжым ужын, тудо кӱштен каласен:
– Ну-ка, шоляш, мыйын портретем сӱретле-ян!
Кунам рвезе шке пашажым пытарен, йыр шогышо калык лӱдын 

шыпланен. Еҥ-влакын ӧрмалгымыштым ужын, боярин кугешнен ойлен:
– Тиде сокыр коля мыйын чолгалыкем да моторлыкем ончыктен 

ок керт манын, мый ончычак палышым. Кондо-ян, ончалам, мом тый 
тушто удыркалышыч?!

Еҥ-шамыч шыпак кораҥ шогалыныт, а койышан боярин шучко 
сӱретым ужын: портретыште айдеме огыл, сӧсна лийын. Сӧснажат 
чылт сӧсна огыл, пылышыже – оселын, почшо – имньын.

Чот сырыше боярин тарзыжлан сокыр рвезым тоя дене кыраш 
кӱштен. Йорло странник толын ок шу гын, рвезым тунамак кырен 
пуштыт ыле.

– Чыталтыза, – чон йӧсын кычкыралын шоҥгыеҥ. – Сӱрет тыгай 
улмылан йоча титакан огыл! Те огыда умыло мо: тудо вет сокыр, 
сандене тӱжвал тӱсым ок уж, тудо чонын портретшым сӱретла! Чонет 
могай – сӱретат тугай!

Тыгай мутым колмеке, боярин шкежат ӧрын шогалын. Тудо самырык 
сӱретчым колташ кӱштен да тиде вер гыч вашкерак каен. Шкенжым 
пеш чаплылан шотлышо ты еҥ йӱдвошт мален кертын огыл, тӱрлымат 
шонкален. Эрлашыжым тудо адак сокыр рвезым кычал каен, мом 
ыштышаш нерген йодын.

– Тый шкеже вашталтат гын, портретат вашталтеш, – каласен 
рвезе.

Ты жап гыч боярин чаманышын да порын кояш тыршен: тарзыже-
шамычым ончычсо семын кырен огыл, еҥлан пуашат чаманен огыл. Ик 
ий гыч тудо адак сӱретче деке толын да портретшым уэш сӱретлаш 
йодын. Но портрет чотшак вашталтын огыл.

– Молан тудо адак тыге сӱретла? Вет мый йӧршын вашталтынам?! 
– ӧрын йодын тудо тыштак улшо шоҥгыеҥ деч.

– Да, но тый тӱжвачын веле вашталтынат, а чонетше тугаяк 
кодын, – каласен тудлан йорло еҥ.

Боярин умбакыже шот дене илаш товатлен, товатлымыжым 
шукташ тыршен. Тыге шуко жап эртен. Йорло странник колен, а рвезе 
кушкын шуын да ончычсо верыштак сӱретлен шинчен. Икана поян еҥлан 
сокыр воктеч каяш кӱлын. Тудо вашкерак эртен кайынеже улмаш, но 
еҥын лишне улмыжым сӱретче шижын:

– Поро еҥ, тый келшет гын, мый тыйын портрететым сӱретлен 
кертам. Тыгай моторлыкым да яндарлыкым мый але марте ужын омыл!

Тыгай мутым колын, боярин тудлан вуйжым савен да каласен:
– Чыла тиде вашталтыш тыланет кӧра лийын! Тау тыланет!
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Ик пӧртын тӱрлӧ подъездыштыже кок 
ӱдырамаш илен. Коктынак марийыштым 

шукертак поген пыштеныт, кокымшо гана марлан 
лектын огытыл, когыньыштынат йочашт шке 
ешышт дене посна илат, коктынат сулен налме 
канышыште улыт да эше пашам ыштат. Тиддене 
нунын икгайлыкышт пыта, умбакыже икте ден 
вес чон коклаште кугу поргем почылтеш.

Клавдя – черкыш коштшо ӱдырамаш. Кажне 
литургийым, молебеным, панихидым шогенак 
эртарен, йолжо коршта гынат, нигунам шинчын 
огыл. Чыла пӱтым пеҥгыдын кучен. Пӱтым кучыде 
илыше-влакым, эсогыл черле улмыштлан кӧра 
пӱтым пудыртышо-шамычымат, пеш шылтален. А 
икмыняр ий ончыч тудо эше черкыш толшо еҥым 
чарен шогалтенат, черкылан келшен толдымо 
вургемым чийымылан, чурийым чиялтымылан, 
службыш вараш кодын толмылан але службо 
мучашлалтме деч ончыч каяш тарванымылан 
вурсен ойлен.

Икана ик самырык ӱдырамаш ыресым 
шупшалме деч вара вигак омса деке вашкен. 
Клавдя тудым тувыр шокшыж гыч пӱтырал кучен, 
ӱмбакыже сырен ончалын да пеле йӱкын чушлен 
ойлен: 

– Службо пытыме деч ончыч лектын каяш кузе 
тоштат?

Мӧҥгыштӧ кодымо кум тылзаш изи азажым 
пукшаш вашкыше самырык ава, кува деке лап 
лийынат, пылышышкыже пелештен: 

– Черкыште шыдын мутланаш – эшеат кугу 
сулык.

Клавдя ты самырык ӱдырамаш деч тайналтен 
кораҥын да оҥжым писын-писын ыреслаш 
пижын. Иктаж гана тыгай вашмутым колам манын, 
тудын ушышкыжат пурен огыл. Вет шкаланже 
чылажымат чын ыштымыж гай чучын.

Клавдян тыге «тыршымыжым» батюшка шек-
ланен шуктен, илалше ӱдырамашым шкеж деке 
ӱжыктен да тыгай койышым кораҥдаш кӱштен. 
Тиддеч вара Клавдя еҥ-влакым вургемышт гыч 
пӱтырал кучен шогалтымым чарнен, но черке 
кӧргыштӧ кӧн кузе коймыжым ончычсо семынак 
пеш тӱткын эскерен. Мом ужмыжлан кӧра чонжо 
чот аярген, шыдыже утыр оварен, но чоныштыжо 
мо ышталтмым тудо сулыклан шотлен огыл. 
А теве молитвам лудмыж годым ударенийым 
йоҥылыш шындымым, чот нойымыжлан кӧра 
мӧҥгыштӧ молитвам шинчен лудмыжым да моло 
кырча-марчам кугу сулыкланак ужын. Вара нине 
«сулыкшо»-влакым языкым касарымыж годым 
кажне гана луктын каласен да тыге шкенжым 
касаралтшылан шотлен.

Насти йӧршеш вестӱрлӧ лийын: весела 
койышан, поро кумылан, кеч-кӧланат полшаш 
ямде. Клавдя пӧрт кудывечыштышт тудым ик 
гана веле огыл ужын. Ты ӱдырамаш пелен эре 
кӧ-гынат лийын. Йоча-влак гын йырже ӱвыра 
гай пӧрдыныт. Озадыме пырыс-шамычат Настин 
уремыш лекмыжым изи-кугун вученыт, вет 
тудыжо нуным эре пукшен. Но Клавдя дене 
таҥастарымаште, Насти черкыш чӱчкыдын 
коштын огыл, тынеш пурышо улмыжым пален да 
веле южгунам черке гыч сортам чӱктеден лектын. 
Настим черкыште ужмеке, Клавдя семынже 
шылталыде кертын огыл:

– Ужат, могай тудо? Молитвам лудшыла коеш. 
Тӱрвыж гыч кеч чияжым ӱштыл кудалтем ыле. 
Тыгай еҥын кумалмыжым Господь колышташ 
тӱҥалеш мо? Тьфу, намысдыме!

А икана Насти черкыш Святой Пырчесым лукмо 
татыште пурен. Еҥ-влак Пырчесым подылаш 
шогалмым ужын, тудат, кидшым оҥжо пелен 
ыресла пыштен, моло дене пырля верланен. 
Черетше шумеке, батюшка туддеч йодын:

– Пырчесым подылаш ямдылалтынат мо? 
Сулыкетым касаренат?

«Уке» вашмутым колмек, батюшка тудлан 
ик арня гыч ямдылалт толаш кӱштен. Кумыл 
волышо ӱдырамашым сортам ужалыше шкеж 
деке лишемден да У Сугыньым, Молитвословым 
да Пырчесым подылаш кузе ямдылалтме нерген 
изи книгам налаш темлен.

– Те тиде книжкам ик арня коклаште лудынак 
шуктыза, – ойлен тудо. – Апостол Павелын 
Коринфян-влаклан 1-ше посланийже гыч 13-
шо ужашыжым лудашак тыршыза. Мый шкежат 
тушеч пеш шукым умылышым.

Насти мӧҥгыжӧ толын да вигак книгам кучен 
шинчын. Эн ончыч Матфей деч Евангелийым 
лудын. Мом возымын ик шӱдымшӧ ужашыжымат 
умылен огыл гынат, мыняре умылымыжо 
чонешыжак логалын. Тыге чучын, пуйто Насти 
нине мут-влакым шепкаште кийымыж годымак 
колын.

Коринфян-влаклан посланийжым, «Теве 
кузе улмаш!» манын, уэш-пачаш лудын: «Мый 
айдемын да суксын йылмышт дене ойлем гынат, 
а йӧратымашем уке гын, тугеже мый йоҥгалтше 
той семӱзгар але шергылтше кимвал веле улам. 
Мый, ончык ужын моштышо, чыла тайным 
палем, ӱшанем уло, сандене курыкымат верже 
гыч тарватен, вес вере шынден кертам, 

КОК ЧОНКОК ЧОН
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а йӧратымашем уке гын, мый нигӧат омыл. 
Мый уло погем еҥ-влаклан пуэден пытарем да 
капемым йӱлалташ пуэм гынат, а йӧратымашем 
уке гын – тиддеч нимогай пайдажат ок лий. 
Йӧратымаш кужун чыта, порым ышта, ок кӧране, 
йӧратымаш ок кугешне, ок моктане, шкаланже 
пайдам ок кычал, ок сыре, шыде кумылым ок 
кучо, шоялан ок куане, а чынлан йывырта, чыла 
леведеш, чылалан ӱшана, чыла чыта. Кеч ончык 
ужын моштымаш йомеш, йот йылме дене ойлен 
моштымаш шыплана, шинчымаш молемеш, а 
йӧратымаш нигунам ок пыте. Кызыт ӱшанымаш, 
ӱшанен вучымаш, йӧратымаш эре пырля улыт. Но 
нунын кокла гыч йӧратымаш – эн кугу».

– Теве тудо, илышын ыҥже (смыслже) – 
йӧратымаш. Мландымбалне чыла пыта, йӱла, 
Йӧратымаш гына Курымашлыкыш пура. Тудден 
пырля йӧратен моштышо-влак пурат. Тугеже мо 
йӧратымаш огыл, тудо язык, – семынже вудыматен 
илалше ӱдырамаш, а шкеже уло илышыжым 
шарналтен. Теве тудо, шым ияш ӱдыр, чолак 
пӧръеҥ ӱмбак парняж дене ончыктен, почешыже 
«Пел йолан, пел йолан» манын оҥарен куржын. 
А латкуд ияш улмыж годым 9 Май пайрем кечын 
медаль оҥан ветераным «Ветеринар!» манын 
мыскылен.

Ушышко икте почеш вес шарнымаш пурен. 
Мыняр йӧратыдымашым тудо кӧргыштыжӧ 
нумалын улмаш! Намысше, намысше могай! 
Насти, ручкам налын, тетрадьыш возаш тӱҥалын. 
Сулыкым касараш арня мучко ямдылалтын. 
Шарнымаш-влак ик тетрадьым теменыт, Настин 
чонжым чуриктарен, шинчавӱдшым ятыр 
йоктареныт.

Шуматкечын Насти сулыкым касараш каен. 
Тетрадьым батюшкалан ончыктен, тудыжо 
ӧрынат огыл, вигак лудаш тӱҥалын. Мыняре 
тӱткын лудын – шинчаже тунаре волгалтын: эше 
ик чонын умыленак эрыкталтмыжлан батюшка 
куанен. Сулыкым касарымек, Насти ыресыште 
кечыше Утарыше ончылан сукен шинчын, утен 
каен шортын.

Чыла тидым Клавдя ӧрдыж гыч ӧрын ончен 
шоген. Тудо нигузе умылен кертын огыл: молан 
Насти тынаре шортеш? Вет Клавдя ынде латвич 
ий черкыш коштеш, ятыр гана сулыкшым касарен, 
а шинчавӱдшӧ нигунам толын огыл? Черкын 
йодмыжо почешак чыла ыштас? Ала иктаж-мом 
пеш кӱлешаным тудо умылыде кодын?

А илышыштыже икымше гана Святой Пырчесым 
подылшо Настин уло капше волгалт каен, тиде 
волгыдыжо кӧргыж гычак ташлен лектын. Тидым 
ужмек, Клавдя эшеат чот ӧрын. Ала ӧрмыж 
дене, ала жап шуынат – Клавдян ушышкыжо 
шонымаш кро-оп толын пурен: «Да вет Настин 
кӧргышкыжӧ Святой Шӱлыш пурен! Кузе тыге?» 
Вашмут вучыктен огыл: «Насти чылаштым 
йӧрата, тудымат чылан йӧратат! А мый? Мый 
шке пелашем да икшывем деч молыжым нигӧмат 
йӧратен омыл… Чыла палышыла коймем дене 
еҥ-влакым сырыктылынам гына…»

Клавдян шӱргыжӧ мучко вучыдымын 
шинчавӱд йоген волен. Шортын шогышо Клавдя 
тунам шкеже умыленат огыл: вет тудо кызыт гына 
Господьлан чон омсажым почын.

Светлана ТРИШИНА.

Мыланна, Провой кундем Чакмарий 
кыдалаш школын туныктышыж-
влаклан, святой верлашке паломник 

семын миен коштмаш шукертак поро йӱлашке 
савырнен. Ме иктаж черке поянлыкым огыл, а 
духовный опытым кычалына. Сандене мемнам 
кызытсе «сонарзе-влак» дене таҥастараш ок 
лий. Ты гана Чуваш кундемысе Цивильск олаште 
ожнак негызлыме Тихвинский Богородицкий 
ӱдырамаш монастырьыш миенна. Монастырьын 
тӱҥ святыньыже – Юмын Аван «Тихвинский» 
чудотворный иконыжо. Мемнан группынам 
Чакмарий селасе Святой Троице лӱмеш храмын 
настоятельже иерей Михаил Репин вуйлатен.

Мотор пӱртӱс лоҥгаште верланыше шып 
монастырь да Юмылан служитлыше поро еҥ-влак 
– чылажат тышке толаш чоным шупшеш, сандене 
ончычат икмыняр гана лийынна. Тыште кумалын 
илыше ака-шӱжар-шамыч кажне гана кумылын 
вашлийыт. Юмын литургийыште чыла калык дене 
пырля юмылтен шогышна, вара трапезныйыште 
тамле кочкыш дене сийлышт да монастырь 
мучко экскурсийым эртарышт. Молитвам 
лудна, чудотворный юмоҥам да святой-влакын 
мощыштым пагален шупшална; родо-шочшына, 
лишылна-влаклан Юмо деч порылыкым йодын, 
сортам шындышна. Монастырь кудывечым 
пеледыш дене моштен сӧрастарымым ончен 
коштна. Ушыш ик таҥастарымаш веле толеш: 
чылажат тиде – мландымбалысе чудо. 
Священномученик Иларион Троицкий лӱмеш 
святитлыме памашыште йӱштылалт лекмыжат 
чот шергын шога, илыш вийым пуа.

Монастырьыш толат гын, кидым кӱсеныш 
чыкен, яра коштман огыл, могай-гынат полышым 
пуыман. Юмын чапше лӱмеш меат ака-шӱжар-
шамычлан полшаш тыршышна. Кумалме годымат, 
чыла пашаштат пеленна батюшка Михаил лийын. 
Тудын пелен улмына годым ме эре ӱшанлыкым 
да ойыртемалтше духовный куаным шижына. 
Паломник семын миен коштмына чоным 
эрыкташ да шӱмышкӧ Юмын порылыкшым погаш 
полша манын, чот ӱшанена да ты поро йӱланам 
ончыкыжымат шуяш шонена.

ПОРО ЙӰЛАНАМ ПОРО ЙӰЛАНАМ 
ШУЯШ ШОНЕНАШУЯШ ШОНЕНА
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Черкыш коштшо ик еҥ мыйым чот 
ӧрыктарыш: пелашыж дене лу ий пырля 

илымек, ойырлаш шонен пыштен. Мый туддене 
кок шагат утла кутырен шинчышым. Чыла 
шотыштат ватыжым титаклыше ты пӧръеҥ деч 
йодым: «Марлан налмет годым пелашетым 
пиаланым ышташ шоненат мо?»

– Мый тидын нерген нигунам шонен омыл, – 
изиш сыренрак вашештыш тудо.

Еш дене лу ий илыше, йочам ончен куштышо 
ты айдеме шке пелашыжым пиаланым ышташ 
шоненат огыл! Арам огыл ик палыме священник 
ойла:

– Кызыт кажныже шкенжым тӱнян рӱдыжлан 
шотла. Чылан тудын йыр пӧрдшаш, мом 
шонымыжым шуктышаш улыт. Шонымыжым 
шуктен кертдыме еҥ тудлан ынде ок кӱл.

А йӧратымашын негызше Христосын 
каласымыж гай лийшаш. Ыресыште орланымыж 
деч ончыч Шолып погынымашыште Тудо манын: 
«Айдеме Эргат Шкаланже тарзыланыкташ огыл, 
а тарзе лияш да, шуко айдемым тӱлен налаш 
манын, шке чонжым пуаш толын» (Мф. 20, 28).

Ӧрат! Сандалыкым ыштыше, тӱтаным чарен 
кертше, вич кинде дене вич тӱжем еҥым 
пукшен кертше Юмын Эрге весе-шамычлан 
служитлаш толын! Тидым умылышт манын, Тудо 
Шке тунемшыж-шамычын йолыштым мушкеш. 
Апостол Петр тидым ончыч ок умыло, йолжым 
мушкыкташ торешлана. Вара умыла да уло 
капшым мушкаш пуаш ямде лиеш.

Йӧратымашын тӱҥ принципше – тиде 
служитлымаш, весым пиаланым ышташ 
шонымаш. Ешым чумырымо годым кажныже пиал 
нерген шона, тиде тыгак лийшаш, но тыгодым 
шукынжо шкешт нерген шонат. Христианин гын 
ты шонымашке тыгай ешартышым пуртышаш: 
«Вес еҥым пиаланым ыштыме гоч мый шкеат 
пиалан лиям».

Апостол Павел мыланна Господь Иисус 
Христосын шомакшым каласен: «Пуымыж годым 

айдеме налмыж годсо деч пиаланрак» (Деян. 20, 
35). Тый шке пелашетлан служитлет гын, тугеже 
тудынат тылат служитлаш тӱҥалмыжлан ӱшан 
уло. Чынак тыге лиеш манын, каласаш неле, вет 
илышыште могай-гынат алгаштарымаш лектеш. 
Но тый шкеже йӧратен служитлет да тудым 
пиаланым ыштынет гын, пелашетынат чонжо 
кунам-гынат почылтеш.

Тидлан ешыште амалже лектынак шога. Теве 
изи шочшыда йӱдвошт шортын, эр марте пелашат 
черле гай лийын. Тый кынел да тудлан кеч чайым 
ямдыле, лимоным пыште. Але йӱдлан термосеш 
шудо чайым теме. Мӱшкыран улмо годым 
токсикоз лийын кертеш, кочкаш шолташ огыл, 
кочкыш пушымат чытен огыт керт. Эрдене изиш 
ончычрак кынел, кухньышто мо кӱлешым шке 
ыште. Кечывалым кевытыш миен тол. Кечыгут 
йоча дене шинчыше ӱдырамаш психически ноя, 
паша гыч толмекет, йочам шке ончо. Тыгодым 
тый шкеже йоча деч кугу куаным налат, а пелашет 
тудын деч изиш каналта, эше изи полышет гычат 
тыйын йӧратымашетым шижеш.

Шуко шочшан еш нерген поснак шоналтыман. 
Лу ий ончыч чылажат куштылгын пуалтын гын, 
кызыт пелашет каласен кертеш: «Мый ынде чытен 
ом керт». Тидым жапыштыже умылен шуктыман. 
Пӧръеҥ денат тыгак лийын кертеш, тудынат 
южгунам пашаште але еҥ-влак коклаште кугу 
нелылык погына. Амбразурым оҥ дене ик гана 
петыраш лиеш, а 10-15 ий кажне кечын тудым 
петырен от керт, кунам гын каналташ кӱлеш. Теве 
ик палымем, пелашыжын чот нойымыжым шижын 
шуктымек, кажне кастене тудым оҥай сериалым 
ончаш колташ тӱҥалын, а шкеже тыгодым кас 
кочкышым ямдылен.

Йӧратымашын икте-весылан служитлыме дене 
пеҥгыдеммыж нерген палыше еҥ кажне кечын 
шонаш тӱҥалеш: мо дене полшаш, мом мый эше 
ыштен кертам? Теве тиде йӧратымаш! Тунам еш 
илышда куан да пиал дене темеш.

Протоиерей Федор БОРОДИН.

ене
чын 
эше
еш 

ЙӦРАТЫМАШ – ЙӦРАТЫМАШ – 
ИКТЕ-ВЕСЫЛАН ИКТЕ-ВЕСЫЛАН 
СЛУЖИТЛЫМАШСЛУЖИТЛЫМАШ

8 июль – Муромысо князь Петр ден 
княгиня Феврониян кечышт
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ÈÞËÜ. ÈÞËÜ. ×ÅÐÊÅ ÏÀÉÐÅÌ×ÅÐÊÅ ÏÀÉÐÅÌ
9 – Юмын Аван Тихвинский 

иконыжын кечыже.
10 – Оптинысе преподобный 

Амвросийын кечыже.
11 – Преподобный Сергий 

ден Германын, Валаамысе 
чудотворец-влакын, кечышт. 
Юмын Аван «Троеручице» 
иконыжын кечыже.

12 – Апостол-влак коклаште 
кугурак Петр ден Павелын 
кечышт.

13 – Чыла моктымо да чапле 
12 апостолын погынышт.

15 – Юмын Аван кугун 
пагалыме ризыжым Влахернысе 
храмыш пыштыме кече.

16 – Москван да уло Российын 
митрополитше святитель 
Филиппын, чудым ыштышын, 
кечыже.

17 – Преподобный Андрей 
Рублевын да Николай кугыжан 
орланыше святой ешыжын 
кечышт.

 - Äíè îñîáîãî ïîìè-
íîâåíèÿ óñîïøèõ

- ñïëîøíûå ñåäìèöû

- ïîñòíûå äíè

- ðàçðåøåíèå íà ïèùó áåç 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà
- ðàçðåøåíèå íà ðûáó 
- ðàçðåø. íà ðàñòèò. ìàñëî
- ðàçðåøåíèå íà âèíî
- ðàçðåøåíèå íà èêðó ðûáû
- ïîëíîå âîçäåðæ. îò ïèùè

1 – Юмын Аван Боголюбский 
иконыжын кечыже.

2 – Апостол Иудан, Москван 
святительже Иовын да Шанхайын 
святительже Иоаннын кечышт.

3 – Святитель Гурийын, Оза-
ҥысе архиепископын, кечыже.

6 – Юмын Аван Владимирский 
иконыжын кечыже.

7 – Христос ончыч Толшо да 
Тудым Тынеш пуртышо святой 
Иоанн пророкын шочмо кечыже.

8 – Муромысо князь Петр ден 
княгиня Феврониян кечышт.

18 – Преподобный Сергий 
Радонежскийын да Юмылан 
йӧрышӧ чот орланыше кугу 
княгиня Елисаветан кечышт.

19 – Радонежысе святой-
влакын погынышт.

21 – Юмын Аван Казанский 
иконыжым мумо кече.

23 – Господьын кугун 
пагалыме ризыжым Москваште 
пыштыме кече. Киево-Печерысе 
преподобный Антонийын 
кечыже.

24 – Апостол-влак дене тӧр 
улшо кугу княгиня Ольган 
кечыже.

25 – Юмын Аван 
«Троеручице» иконыжын 
кечыже. Марий епархийын 
пайремже.

26 – Архангел Гавриилын 
погынжо.

28 – Апостол-влак дене тӧр 
улшо кугу князь Владимирын 
кечыже.

11

+

ЧОН СУСЫРЫМ САЙ МУТ ДЕН ШÖРЫМАН
Ий-влак эртат, чоҥешталын кайык семын,
Шижынат от шукто, кузе жап чыма.
Лиеш чонлан кунамже чотак неле –
Шонет, арам шуйна ты илыш корнына…

Пÿрен гын Юмо деч чевер тÿням ужаш
(Тыгай пиал чылалан огеш перне),
Могай кышам кодет шке почешет, йолташ?
Вет ÿмырет эрта, рончалтын мундыра семын.

Мом сайым ыштышыч тый пошкудетлан?
Шке нергенет кодет мо поро шарнымашым?
Пайдам шыч кондо гын шке лишылетлан,
Ит мале, вашке, шукто ты пашам тыршалын.

Ала-кöн шинчавÿд тылат кöра йоген гын,
Йÿд омыжо пытен осал шомакетлан…
Тöрлаш кÿлеш – йодаш кÿлеш прощеньым:
Чон сусыржым сай мут ден шöрыман.

Тек лийже Юмын пуымо яндар вÿд семын
Чон ден сöрвалыме «Проститле» манмына…
Пала лач Юмо, молан тыгае лиймым…
Ме Тудын ончылно чот языкан улына...

Алевтина ЧЕРНОВА.
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ТАУ ЮМЫЛАН ИЛЫШЫМ ПУЫМЫЖЛАН
Кеҥежшат-моторжат, сылне садержат,Кеҥежшат-моторжат, сылне садержат,
Тӱрлӧ тӱсан олыкшат пеш моторын коеш.Тӱрлӧ тӱсан олыкшат пеш моторын коеш.
Шурнывече уржа дене толкыналтын шога,Шурнывече уржа дене толкыналтын шога,
Пеледалтын чыла да мӱкш йӱк ден ызга.Пеледалтын чыла да мӱкш йӱк ден ызга.
   Чылажат, чылажат, чылажат мыланна,   Чылажат, чылажат, чылажат мыланна,
   Пешак леве вӱдшат, йывыртен кол модеш.   Пешак леве вӱдшат, йывыртен кол модеш.
   Снеге дене мӧржат эркын кӱын шуэш,   Снеге дене мӧржат эркын кӱын шуэш,
   Пӧчыж ден поҥгыжат корзиҥгашке темеш.   Пӧчыж ден поҥгыжат корзиҥгашке темеш.
Кечыжат шыргыжал лач мемнам ончалеш,Кечыжат шыргыжал лач мемнам ончалеш,
Кайыкшат мурыж ден шӱм-чоннам леведеш.Кайыкшат мурыж ден шӱм-чоннам леведеш.
Пеш мотор вершӧрна, сылнын-сылнын коеш,Пеш мотор вершӧрна, сылнын-сылнын коеш,
Кеч-могай пагытыштат илымет вел шуэш!Кеч-могай пагытыштат илымет вел шуэш!

Галина КУЗЬМИНА.Галина КУЗЬМИНА.

Пӧръеҥын лийын пеш кугу поянлык: 
Сурт-пече, мланде да тулеч-молат… 
Адакшым лийын чапланыше 

сӱретче-влакын 
Сÿрет коллекцийже, могай ден кугешнат. 
Ик эргыже улмашын ты пӧръеҥын,
Тудат  сÿрет коллекцийым чотак йӧратен. 
Ик кечын рвезылан повесткым 

кучыктеныт, 
Шке элым аралаш каяш кÿштен. 
Ача ужатыш шочшыжым пеш нелын, 
Вет колтымат ок шу, но мом ыштет? 
А эргыже вик сарышке логалын, 
Ик неле кредалмашыште колен… 
Ача пеш ойгырен. Ик кечын тудын деке 
Омсашке ала-кӧ шып пералтен. 
Оза почеш, а тушто палыдыме рвезе
Шоген омса вес велне, ӧрмалген.
– Мый эргыдан йолташыже улам, 
Коштна пырля сар корным, 
Сÿретче мый, пӧлекым конденам, – 
Да эргыжын портретшым шуялтен. 
Ончен  сÿрет гыч рвезе, пуйто илыше, 
Тугае поро канде шинчаж ден. 
Ача портретым сакыш эн сай верышке. 
Шукат ыш эрте, шкежат колен колтен. 
Озан пытартыш кумылжым шуктен, 
Коллекцийым аукционыш 

луктыныт тунам. 
Ужалыше портретым 

эн ончычын шынден: 
– Налеш кӧ «Эргым»? 

Тÿжем теҥге гыч тÿҥалам. 
Шинчат чыланат шып, 

нигӧ огеш лук мутым, 
Кÿлеш Ван Гог, Малевич да Рембрандт… 
– Эн ончыч «Эрге», –

 вуйлатыше темла сÿретым, 
Ок кÿл портретше тыште нигӧлан. 
– Уке тынар оксам, – шеҥгечын шоктыш, –
Налам ыле, шÿдӧ теҥгем гына… 
Куаныш толшо калык, ласкан шÿлалтыш: 
– Ужалыза тыгай акеш, ме келшена! 
Вуйлатыше «Ужалыме» ман увертарыш, 
Пӧръеҥлан пуыш «Эргым» кучыктен. 
Да аукционым тидын ден мучашлыш: 
– Кӧ «Эргым» налын, чыла туддек куснен! 
Чыла поянлык лие нужна еҥын: 
Сурт-пече, мланде да тулеч-молат… 
Тыгакак оза деч кугу художник-влакын 
Сÿрет коллекций, могайже дене 

кугешнат. 
Лидия АЛПАЕВА.

 Куанен чиялтена

ЭРГЕ


