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2013  ий март2013  ий март
годсек лектеш.годсек лектеш.

ССвятой Православный Черке 14 вятой Православный Черке 14 
августышто Господьын Ыресеш августышто Господьын Ыресеш 

орланымыжым шарна, Ылыжтарыше орланымыжым шарна, Ылыжтарыше 
Ыресше лўмеш пайремым палемда.Ыресше лўмеш пайремым палемда.

Константинопольын патриархше Лука Константинопольын патриархше Лука 
IX курымышто ты пайремлан тў‰алтышым IX курымышто ты пайремлан тў‰алтышым 
пыштымыж годым тыге кумалын: «Христос  пыштымыж годым тыге кумалын: «Христос  
Юмым шочыктышо Владычице! Юмын поро Юмым шочыктышо Владычице! Юмын поро 
кумылжо дене мый Тыйын кулет улам, Тый кумылжо дене мый Тыйын кулет улам, Тый 
мыланем аралыше пырдыж да леведыш улат. мыланем аралыше пырдыж да леведыш улат. 
Тыланет ўшаныше чыла е‰ илыше лиеш. Тыланет ўшаныше чыла е‰ илыше лиеш. 
Тыйын Эргычын Ыресше – тушманым се‰ыше, Тыйын Эргычын Ыресше – тушманым се‰ыше, 
кок велымат пўсє саркурал. Ыресын куатше кок велымат пўсє саркурал. Ыресын куатше 
тушманым йўлалтыше тул лийже манын, Шке тушманым йўлалтыше тул лийже манын, Шке 
кидыштет кучымо да тўням Утарыше Эргычым кидыштет кучымо да тўням Утарыше Эргычым 
сєрвале, Тыйын чыла кертше аралтышет сєрвале, Тыйын чыла кертше аралтышет 
мемнан дене лийже».мемнан дене лийже».

Уло христиан тўнян кугу святыньыжым Уло христиан тўнян кугу святыньыжым 
император Константин Великийын аваже, император Константин Великийын аваже, 
святой царице Елена, 326 ийыште муын. Ты святой царице Елена, 326 ийыште муын. Ты 

ЧЫЛА Т™РЛЄ ТУШМАНЫМ ЧЫЛА Т™РЛЄ ТУШМАНЫМ 
СЕСЕ‰‰ЫШЕ ЫРЕСЫШЕ ЫРЕС

Ырес  Византий империйын тў‰ черкыштыже Ырес  Византий империйын тў‰ черкыштыже 
– Юмын Кугу Уш-акылже – святой София – Юмын Кугу Уш-акылже – святой София 
лўмеш храмыште – аралалтын. Шокшо лўмеш храмыште – аралалтын. Шокшо 
кундемыште август тылзын чўчкыдын тўрлє кундемыште август тылзын чўчкыдын тўрлє 
чер шарлен. Эпидемий деч аралалташ манын, чер шарлен. Эпидемий деч аралалташ манын, 
Господьын Ылыжтарыше Ыресшым нумалын, Господьын Ылыжтарыше Ыресшым нумалын, 
Константинополь олан уремлаж дене эртеныт, Константинополь олан уремлаж дене эртеныт, 
чер деч паремдаш да олам святитлаш йодын чер деч паремдаш да олам святитлаш йодын 
кумалыныт, чыла пєрт ден оралтыш святой кумалыныт, чыла пєрт ден оралтыш святой 
вўдым шыжыктеныт. Крестный ход деч вара вўдым шыжыктеныт. Крестный ход деч вара 
эпидемий чарнен. «Изнесение» мутшо тунам эпидемий чарнен. «Изнесение» мутшо тунам 
крестный ходым ончыктен. Тиде ончыч крестный ходым ончыктен. Тиде ончыч 
верысе йўла веле лийын гын, XIII курымышто верысе йўла веле лийын гын, XIII курымышто 
моло элласе Православный Черкылаш моло элласе Православный Черкылаш 
куснен. Русьыш XIV  курымышто толын да у куснен. Русьыш XIV  курымышто толын да у 
тўсым налын – Русьым тынеш пуртымо дене тўсым налын – Русьым тынеш пуртымо дене 
кылдалтын, вет ты кугу событий 988 ийысе кылдалтын, вет ты кугу событий 988 ийысе 
августышто лийын.августышто лийын.

 Умбакыже – 2-шо лаштыкыште.
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Тидлан эше вес  амал-влакат лийыныт. 
Ожно ты кечын грек войска сарацин-
шамычым кырен шалатен гын, Русьышто 

князь Андрей Боголюбский волжский булгар-
влакым се‰ен. Господьын Ыресше да Юмын 
Аван Владимирский иконыжо ончылно 
кумалмеке, руш войскалан єрыктарыше 
полыш лийын, сандене ты кечын Чот чаманыше 
Утарыше лўмеш пайрем эртаралтеш. 
Калыкыште тудым «Икымше» але «Мўй Спас» 
маныт, вет литургий деч вара вўдым да мўйым 
святитлат. Храмыш пайрем годым саскам, 
кочкышым але мўйым святитлаш кондышо 
е‰ шарнышаш – тиде Юмылан таум ыштыме 
лўмеш шукталтеш, чыла порылыкым пуышо, 
уло калыкым пукшен ашнышыже – Тудо.

Ты кечын лудмо Евангелийыште Утарыше 
Христосын пытартыш шагатше нерген 
ойлалтеш. Эн Святой да Эн Сулыкдымо 
Христосым язычник Пилат деке на‰гаят, 
мыскылат, пушташ йодын кычкырат. Пилат 
Тудын нимогай титакшым муын огыл да 
каласен: «Тудым шке налза да пудален 
сакыза! Мый Тудын нимогай титакшымат ом 
му». А  иудей-влак адак кычкыреныт: «Мемнан 
законна уло, да закон почеш Тудо колышаш, 
вет Тудо Шкенжым Юмын Эргыжлан шотла».

Чыла орлыкым да мыскылымашым 
чытымеке, неле Ыресым нумалын, Господь 
Голгофыш ошкылеш, ты Ыресеш пудалыме 
лиеш да кок разбойник коклаште кечышыла 
кола. Молан тыгай лўдыкшє жертве кўлын?

Тидлан вашмутым святой пророк 
Исаиан возымаштыже муына: «Тудо 
мемнан сулыкна верч индыралтын, мемнан 
закондымылыкна верч орланен, Тудын 
сусыржо дене ме паремынна» (Ис. 53:5). 
Утарышын мландымбаке толмо жаплан 
айдеме тўня Юмым монден, Тудын Законжым 
шуктымым чарнен. Е‰-шамычын сулыкышт 
чот кугу улмылан кєра нунын верч жертвыжат 
єрыктарышын кугу лийын. Ыресеш колымыж 
дене Господь Ыресым святитлен, кугу вияным 
ыштен. Святой Кирилл Иерусалимский ойла: 
«Ырес  – тиде пе‰гыде аралтыш. Тудым йорло 
да вийдыме-влаклан пєлек шотеш пуымо. 
Тиде – Юмын порылыкшо: ўшаныше-влаклан 
палдарыше пале да осал шўлыш-шамычын 
лўдмашышт». Ыресын палыжым ўмбакына 
пыштыме дене ме шкенам Господьын 
аралтышыжлан пуэна да чыла осал деч щит 
семын авырыме лийына. Сандене ты кечын 
лудмо молитва, ты кечын мурымо тропарь ден 
кондак пеш виян улыт.

Тропарь, 1-ше сем
Юмо, Шке калыкетым утаре, Шкендын 

чыла тўрлетланат порым пўрє, мыланна, чын 
верам пагалышылан, се‰ышашлык вийым пу, 
Ыресетын куатше дене калыкетым арален 
ашне.

Кондак, 4-ше сем
Ыресыш шке кумылын нєлталтше Христос  

Юмо, Тыйын лўметым нумалше у калыкетлан 
Шке чаманымашетым пу. Мемнам шке виет 
дене куандаре да тушман-шамычым се‰аш 
полшо, вет тынысым аралаш да се‰алтдыме 
лияш Тый мыланна Ыресым пуэнат.

Величаний
Тыйым моктена, тыйым моктена, Илышым 

Пуышо Христос, да Тыйын Святой Ыресетым 
жаплена, вет тудын дене Тый мемнам осаллан 
тарзыланыме деч утаренат.

Кугун Пагалыме Ыреслан молитва
Юмо ылыж кынелже, Тудлан осалым 

шонышо-шамыч йомын пытышт. Тудым ужын 
кертдыме-шамыч Тудын чурийже деч куржышт, 
шикш шаланыме гае шаланен пытышт; Юмым 
йєратыше-влакын чурийышт да шкеныштым 
ыресын палыж дене ыреслыше-влак ончыч 
осал-шамыч тул дене шыште левыме гае 
колен пытышт. Юмым йєратыше-влак 
йывыртен каласат: куане, Господьын Эн Чапле 
да Илышым ыштыше Ыресше, Тыйын пеленет 
пудалыме, тамыкыш волышо, диаволын 
куатшым пытарыше мемнан Господь Иисус  
Христосын куатше дене осалым поктен колто. 
Тудо вет мыланна Тыйым, Чот Жаплыме Шке 
Ыресшым, чыла тўрлє тушманым поктен 
колташ пуэн. О, Господьын Кугун Пагалыме, 
Илышым ыштыше Ыресше, Святой Госпожа – 
Юмым Шочыктышо ™дыр да чыла святой-влак 
дене пырля курымеш мылам полшо. Аминь.

Але кўчыкын:
Юмо, Кугун Пагалыме да Илышым пуышо 

Шке Ыресетын куатше дене мыйым йыр 
авыре да чыла тўрлє осал дечын арале.
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Черкыш эрдене тольым. Лампадкым, 
сортам ылыжтат, е‰ым вашлияш 
ямдылалтыт. О‰ем ыреслен, 

юмо‰ам шупшальым. Савырнымек, 
ужам, мый декем ўдырамаш лишемеш. 
Шортын пытыше, тўсшат шапалгыше. 
Вигак умылышым, тудо ала-могай ойго 
дене авалтын.

– Мо лийын? – кок кидем дене пулышыж 
гыч кучен, шинчашкыже ончальым. Мылам 
тудо теве мом каласкалыш.

Кастене кум ияш Ваня эргыж дене урем гыч 
модын пуреныт улмаш. Йочажым кудашынат, 
ава шкеже прихожийыште йолчиемжым 
алмашташ кодын, а рвезе кухньыш куржын. 
Туштыжо окна воктенак пўкен шоген, окна 
ончыко кўзен шогалаш моткоч йєнан. Окнаш 
шы‰а пурымо деч сеткым шупшмо лийын. 
Йоча сеткыш э‰ертен, ўлыкє камвозын… 
Визымше пачаш гыч асфальтыш!

™дырамаш ончыч нимомат умылен огыл, 
Ванюшын кычкыралме йўкшым гына колын 
шуктен. Кухньыш ончалын, лўдмыж дене 
йыжы‰же каен колтен: окна комдык почмо 
лийын, йоча уке…

Ванюш эше шўлен, но ушыш пурен огыл. 
Врач-влак кидым веле шаралтеныт: «Юмылан 
ўшанет гын, молитвам луд, сєрвале», – ойле-
ныт. Ойгыш вочшо ава йўдым черкыш толын, 
но тудыжо петырыме лийын. Йўдвошт омса 
тураште шортын шоген.

Кок ият пеле ончыч тиде йочам мыяк тынеш 
пуртенам ыле. Тынеш пуртымо деч ончыч ача-
ава, кресача-кресава лийше-влак деч йочам 
черкыш коштыкташ, Пырчесым подылташ 
манын, мутым налынам.

– Батюшка, ме вет ик ганат Ванюшым 
черкыш конден онал! – шортеш ава, мыйым 
ынеж колто. – Полшыза, ом пале кузе, полшыза!

Мый йочамат, ача-аважымат 
моткоч чаманенам, но вет мыят Юмын 

шонымашыжым пален кертын омыл.
– Йочам арален кодыжо манын, Юмым 

сєрвалаш тў‰алына лийже, а вет чылажат 
Юмын кидыште, – ойлем аважлан. – Ме вет 
Тудлан тєрлате, йолўмбак шогалте манын, 
кўштен ойлен огына керт…

Мый ўдырамашым Юмын Аван «Всецарица» 
юмо‰аж деке намийышым: «Шого тыште, 
юмылто, сєрвале».

– Мый юмылтенжат ом мошто…
– Кузе моштет, туге Юмын Авам сєрвале, 

а вара языкетым касараш шогал, Юмо дечын 
прощенийым йод. Службо тў‰алмек, колышт, 
мо нерген ойлат, кузе мурат да юмылто. 
Вара Пырчесым подыл. Ты гана мый тыйым, 
ямдылалтде толынат гынат, Пырчесым 
подылаш благословитлем. Юмо тылат 
полшынеже, вийым пуынеже.

Мый алтарьыш пурышым. ™дырамашын ой-
гыж нерген каласкалышым. Полышкалышем-
влак чыланат тиде эрге верч юмылтышт.   
Службо жапыште ме изи  Иоанным проско-
мидийыште шарналтышта, тудын лўмжым 
ойлен, просфор гыч ужашым лукна. Вара 
черкысе калыкымат сусыр младенец верч 
юмылташ йодым.

Ванян аваже службо мучко сорта семын 
шогыш, коеш, Юмым сєрвала. Пырчесым 
подыльо да вучыдымын уке лие. Проповедьым 
мучашлыме жаплан ўдырамаш угыч толын 
лекте. Тудын чурийжат волгалтын:

– Батюшка, эмлымвер гыч йы‰гыртышт, 
Ванюш помыжалтын. «Тунарак лўдыкшє огыл, 
илаш тў‰алеш», – ойлат врач-влак.

Ме умбакыжат изи  Иоанн верч юмылтенна. 
Аваже кажне кечын черкыш коштын. Кок арня 
гыч изи  эргыжымат Пырчесым подылташ 
кондыш. Кызыт нуно кажне арнян черкыш 
толыт. Ванюша поро, ушан эрге кушкеш.

Священник Константин ПАРХОМЕНКОН 
возымыжым Лидия Алпаева келыштарен.

31 АВГУСТ – ЮМЫН АВАН «ВСЕЦАРИЦА» 31 АВГУСТ – ЮМЫН АВАН «ВСЕЦАРИЦА» 
ЮМОЮМО‰‰АЖЫН ПАЙРЕМЖЕАЖЫН ПАЙРЕМЖЕ

ТУДО ИЛАШ Т™ТУДО ИЛАШ Т™‰‰АЛЕШАЛЕШ
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14 июльышто Волжск да 
Шернур кундемын епископшо 
Феофанын благословенийже 

почеш Сотнур селасе Свято-Троицкий 
черкын у колокольнышкыжо куполым 
нєлтен шындыме. Тиде кече Сотнур 
кундемыште илыше да моло прихожан-
шамычлан пеш куанле да ушеш кодшо.

Куполым да ыресым храмын настоятельже 
иерей Игорь Сапаев ден Морко район Ше‰ше 
селасе черкын настоятельже иерей Евгений 
Шамаев святитленыт.

Купол ден ыресым верысе мастар-влак 
ыштеныт. Нунын кокла гыч иктыже – Анатолий 
Филиппов. Тудо тыге ойлыш: «Куполым ышташ 
2019 ий шыжым тў‰ална. Ончыч кышкаржым 
сварке йєн дене чумырышна, телым тудым 
калай дене комыжлышна. Тиде пашам ик тылзе 
шуктышна. Ыресым пе‰гыде кўртньє пуч дене 
ыштыме, шєртньє чия дене чиялтыме, ўмбачше 
икмыняр лончо лак дене петырыме. Куполым 
нєлталме дене паша але мучашлалтын огыл: 
пырдыжым штукатуритлаш, чиялташ кўлеш».

Тиде событий историйыш пура, садланак 
шуко е‰ погынен ыле. Нунын чоныштышт – 
куан, Юмылан ўшанымаш. Эше ик пале ушеш 
кодо: ыресым шогалтыме годым каваште орёл 
чо‰ештылын. Прихожан-влакын ойышт почеш, 
тудо могай-гынат палым пуэн. «Юмын кайык 
погынышо калыкын, мастар-влакын пашаштым 
благословитлен», – маныныт шукышт.

Купол 4 метрат пеле кўкшытан, 3  тонн 
нелытан, ыресын нелытше – 250  килограмм.

Храмлан полышым Пєтъял школын 
директоржо В.А.Семёнов пуэн, жапыштым, 
вийыштым, шийвундыштым чаманыде, 
прихожан-влак полшеныт. Тыгак верысе 
амалкалче-влакат єрдыжеш огыт код.

Вес  ийын черкылан 210 ий темеш. Садла-
нак тиде жаплан колокольньыштышт ча‰-
влакат лийыт да шке йо‰гыдо, виян йўкышт 
дене калыкым литургийышке ўжаш тў‰алыт 
манын, прихожан-влак ўшанат.

Черкын историйже нергенат каласыман. 
Тиде храмым 1936 ийыште петыреныт да 

тушан Сотнур райпон складшым вера‰деныт. 
2002 ийыште погынымаш лийын. Тиддеч вара 
черкым уэшла почмо шотышто паша тў‰алын. 
Газым пуртеныт, леведышым уэмденыт, кўва-
рым вашталтеныт, черке кєргым олмыктеныт. 
Тыгак тўжвал тўсшымат уэмденыт.

Черке воктене Казанский Юмын Аван 
иконыжо лўмеш памаш ден йўштылмє верым 
ыштеныт. 2007 ий январь гыч приходын 
настоятельже сомылым иерей Игорь Сапаев 
шукта.

Дионисий СМИРНОВ.
Юлсер кундем.

ТЕК ТОРАШКЕ ВОЛГАЛТЕШТЕК ТОРАШКЕ ВОЛГАЛТЕШ
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Владимир Захаров Морко 
посёлкышто 1954 ий 7 мартыште 
шочын. Верысе школ деч вара 

Совет Армий радамыште служитлен. 
1974-1980 ийлаште шагатым ачалыше 
мастар семын пашам ыштен. 1982 ийыште 
Татар АССР Мамадыш олаште диаконлан 
тыршен. 1983 ий гыч священник саным 
налын. Москвасе духовный семинарийым 
заочно тунем лектын.

Волжский районысо Пєтъял черкын 
настоятельже протоиерей Владимир Аллин 
тудын духовный ачаже лийын. Владимир 
Захаров ачам шкенжымат 1988 ийыште 
тиде черкын настоятельжылан шогалтеныт. 
Прихожан-влак тудым пеш пагаленыт, сандене 
тазалыкше верч эре Юмым сєрваленыт, 
сорокоустым пуэныт, сортам чўктеныт.

Владимир ача поро кумылан, но тунамак 
прихожан-влак деч пе‰гыдын йодын моштышо 
батюшка лийын. Языкым касарыме годым 
кажне языкетым ойлыктен да касарыктен. 
Черкыште ятыр мужырым венчаен, йоча-
влакым тынеш пуртен.

Службым туге моштен эртарен, эсогыл 
кажне шомакшым е‰-влак тўткын колыштыныт 
да ушышкышт пыштеныт. Службо деч вара 
тудо прихожан-влакым трапезныйыш каяш 
благословитлен, нуным тыште поян ўстел 
вучен. Тыге кажне службо деч вара лийын. 
Владимир ача яра жапыштыже мўкшым ончен. 
Погымо мўй дене трапезныйыште идалык 
мучко калыкым сийлен.

Владимир ача деч мый Юмо, святой-влакын 
илыш корнышт нерген пален налынам. Тудо 
пеш ушан, келге эрудициян батюшка лийын.

2017 ийыште батюшкана кенета нелын 
черланен. Тиде жап гыч Владимир ача 
службым эртарен кертын огыл. ™шанле 
е‰ын полшымыж дене, тоям тоялен, черкыш 
юмылташ коштын.

Протоиерей Владимир ача 33  ий черкыште 
служитлыме жапыште ятыр награде дене 

палемдалтын: сєрастарыме ырес, митрым 

нумалаш права, но эн кугу наградыже – калык 
йєратымаш.

Тений Владимир ача мемнам йєршешлан 
коден кайыш. Пелашыже, Ирина ўдыржє, уны-
каже, Алексей эргыже (черкын старостыжо) 
дене пырля меат пеш ойганена. Батюшкам 
черке воктене тоеныт. Кийыме мландет мамык 
гай пушкыдо лийже, Владимир ачана.

Анатолий САПАЕВ.
Юлсер кундем, Сотнур села.

Владимир ача – мемнан наставникна. 
Тудо мемнам Юмын шўлыш дене 
илаш туныктен. Службым пеш тўткын 

эртарен. Прихожан-влакым Юмын корно дене 
каяш эреак туныктен. Ятыр йоча ден кугые‰ым 
тынеш пуртен, поснак языкым касараш Пєтъял 
черкыш шукын толыныт. Кажныжлан поро 
шомакым муын моштен. «Эр да кас  молитвам 
лудаш кўлеш, акафист-влакым. Иканаште 
шуко лудаш ида тырше, вет кужу кутышым 
куржат гын, шўлештылаш тў‰алат. Тыштат 
тыгак, изин-изин, икте почеш весым лудман», – 
манеш ыле Владимир ача.

Курымашлык шарнымаш лийже Владимир 
ачалан.

Иерей Игорь САПАЕВ,
Сотнур селасе Святой Троице черкын 

настоятельже.

ВЛАДИМИР АЧАМ ВЛАДИМИР АЧАМ 
ПОРЫН ШАРНЕНПОРЫН ШАРНЕН
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Москосо Кремль воктене верланы-
ше Покровский соборын 11 
приделже уло. Тыште латик 

черкым ик негыз уша гынат, ты сылне 
оралтым уло тўняште Василий Блажен-
ныйын соборжо семын палат, вет святой 
е‰ын мощыжо таче мартеат тушто 
аралалтеш. 

Моско олан чудым ыштышыже, Христос  
верч шогышо святой Василий нерген эн ончыч 
«Книга степенная царского родословия» 
савыктышыште возен коденыт. 1588 ийыште 
тудым святой ликыш пуртымо деч вара 
Патриарх Иов ты юродивый нерген тичмашын 
возаш кўштен.

Василий 1468 ийыште Моско воктенысе 
Елохово селаште шочын, кызыт тиде вер – 
Моско олан Тошто Басманный уремже. Тушто 
Юмын Аван Владимирский юмо‰аже лўмеш 
храм лийын. Рвезын нужна ача-аваже, Иаков 
ден Анна, эргыштым изинекак кем ургызылан 
тунемаш пуэныт. Мастерскойыш икана купеч 
толын да кужу жап чытыше кемым урген пуаш 
йодын. Тыгодым самырык Василий ончыч 
шыргыжалын, а вара шортын колтен. Озажын 
йодмылан, тудо вашештен: «Кемжым чиен ок 
шукто, кола». Тыгак лийын.

Юмо деч тыгай моштымашым налше 
16 ияш рвезе Юмын корным ойырен: 
капыштыже неле кўртньє наста-влакым 
(веригым) нумал коштын, мутланыде илаш 
сєрен, шке семынже эре молитвам лудын. 
Ончык ужын моштымыжым палдараш огыл 
манын, ушыжо улмо ўмбачак шкенжым ораде 
е‰ла кучаш тў‰алын. Тыгайым юродивый 
маныт. Русьышто тыгай е‰ым чаманеныт, вет 
уло калык верч кумалаш манын, нуно сурт-
печыштым, ешыштым коден каеныт, пеле чара 
коштыныт, шужен-кылмен иленыт. Святой 
Шўлышын порылыкшо дене эрыкталтын, 
лўдмым чарнен, эсогыл кугыжалан чыным 

ойлаш тоштыныт. А  вет святой Василий Иоанн 
IV  Васильевич Грозный да тудын ачаже Иоанн 
III Васильевич кугыжаланыме годым илен. 
Митрополит Макарий (1543-1564) тудым чот 
пагален, колымыж деч вара шкеак отпеватлен.

Идалык мучко пеле чара коштмыжлан 
Василий Нагой маныныт. Чара коштмыжлан 
торгайыше ўдырамаш икана тудым чот 
мыскылен, шкеже тунамак сокыр лийын. 
Святой е‰ ты ўдырамашым чаманен, тудым 
проститлаш йодын, Юмым сєрвален, да 
тыге сокыр шинчаже почылтын. Чояланыше 
торговой-шамыч дене шке семынже 
кучедалын. Пазарыште ик е‰ын чыла 
калачыжым мландымбаке ўштыл кудалтен, а 
весын пура атыжым йєрыктен. Тудым кыраш 
тў‰алыныт, но пален налыныт: калачыш 
известкам ешарыме улмаш, а пура чот шопо 
лийын.

Святой е‰ын ыштыме шуко чудо нерген 
шарнымаш калык коклаште аралалт кодын. 
Тудо чыла орланыше е‰лан полшаш тыршен. 
Кє шке ойгыжым шылташ тыршен, тидымат 
пален. Икана кугыжан пєлекшым вес  эл 
гыч толшо купечлан пуэн. Саде купеч чыла 
поянлыкшым йомдарен улмаш, икмыняр кече 
шужен коштын, а полышым йодаш вожылын.

Поро пиалан Василий шке койышыж 
денат єрыктарен: порын илыше-влакын пєрт 
лукышкышт кўм кышкен, а шотдымо е‰-влакын 
пєрт лукысо пырняштым єндал-шупшалын. 
Молан тыге ыштымыжым вара умылтарен: 
порын илыше-влакын суртышкышт ия пурен 
ок керт, пураш ва‰ен, тудо тўжвалне шога. 
А  сулыкын илыше-влак деке суксо пурен ок 
керт, пєрт лукыштышт шортын шога.

Варварский лўман капка ўмбалне Юмын 
Аван иконыжо кечен. Тиде юмо‰ам е‰-влак 
чудым ыштышылан шотленыт. Василий тушко 
кугу кўм кудалтен, юмо‰а шелын. Святойым 
пуштшаш гай кыреныт, а тудо юмо‰а гыч 

МОСКО ОЛАН МОСКО ОЛАН 
КУГУ КУГУ 

СВЯТОЙЖОСВЯТОЙЖО
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чиян пытартыш лончыжым тєргалташ кўштен. 
Юмын Аван иконыжым дьяволын тўсшє 
ўмбалан возымо улмаш. Тыгай сўретым 
адописный маныт. Калыклан осалым ышташ 
шонен, тудым тыге шучкын ямдыленыт.

Поро пиалан Василийын моштымашыжым 
пален, поян-влак южгунам тудлан шерге 
пєлекым ыштеныт. Ик бояринын пуымо 
шерге ужгам разбойник-влак ондален 
налаш шоненыт: иктыже колышо гай киен, 
молышт ужгам йодыныт, кеч ужгаш пўтырал 
тоена маныныт. Василий шояштым пален 
да, кийыше е‰ ўмбак ужгам пыштышыжла, 
каласен: «Чоя рывыжын ужгаже чоя пашам 
леведше. Шоякетлан кєра колышо лий, вет 
каласыме: шояк-шамыч пытышаш улыт». 
Ужгам нєлталмеке, чояланыше е‰ын колышо 
капшым ужыныт.

А  шке лушкыдылыкшо, сулыкшо верч 
орланыше е‰ым Блаженный Василий 
чаманен. Аракам йўын, тўрлє сулыкым ыштен, 
тюрьмаш логалше-шамыч деке коштын, Юмын 
нине йомшо кулжо-шамычым христиан илыш 
деке пєртылаш ўжын, нунын верч кумалын.

Летописьыштат святойын ыштыме тўрлє 
чудо нерген возымо аралалтыт. Ик купеч 
Москосо Покровкышто кў черкым чо‰ен, но 
леведышыже кум гана сўмырлен. Блаженный 
Василий тудым Киевыш колтен, Иоанн лўман 
орадырак е‰ деч ойым йодаш кўштен. Тудыжо 
купечын пурымыж годым яра шепкам рўпшен. 
«Кєм малтет?» йодмылан «Авамым, – манын. – 
Мыйым шочыктымыжо да ончен куштымыжлан 
тўлаш лийдыме акым пєртылтем». Тунам 
купеч поктен лукмо аважым шарналтен, 
черкым молан чо‰ен кертдымыжым умылен. 
Москваш пєртылмек, аваж деч прощенийым 
йодын, суртышкыжо илаш конден, вара веле 
черкым чо‰ен шуктен кертын.

Поро пиалан Василий 1521 ийыште 
Кремльын Успенский соборыштыжо Юмын 
Аван Владимирский иконыж гыч тул лекмым 
ужын. Москошто илыше-влакын сулыкыштлан 
кєра Юмын шыдыже лекмым да Москваш 
крым хан Мехмет-Гирей толшашым каласен. 
А  Отрошто улшо монастырьыште 1547 ий 
20 июньышто святой е‰ шортын-шортын 
пеш кужун кумалын. Господьын Кугун 
Пагалыме Ыресшым нєлталме лўмеш тиде 
монастырьыште эрлашыжым кугу пожар 
тў‰алын, тул волгенче гай писын шарлен. 
Кугыжан еш Кремль гыч содор Воробьев 
курыкыш кудалын, Москван ик кечыште 
ломыжыш савырнымыжым тушеч ончен.

Е‰-влакым шыгыремдымыжлан Иоанн 
Грозныйым блаженный шуко гана чот 
шылтален гынат, кугыжа тудым жаплен, тора 
гыч ыштен кертме подвигше нерген пален. 
Икана кугыжа дене улмыж годым святой 
окна гыч кум гана аракам кышкалын. Тыге 
тудо Новгородышто лийше пожарым йєртен. 
Новгородышто ты жапыште е‰-влак йўлышє 
пєртыш вўдым шыжыктен куржталше чара 
е‰ым ужыныт. Москваште святой Василийым 
ужмекышт, саде е‰ улмым паленыт. Вес  эл 
гыч толшо-шамычат святойым жапленыт, 
те‰ызыште коштшо-влаклан полшен 
кертмыжым паленыт. Москваште улмыж 

годым Каспий те‰ызысе тўтаным чарен да 

купеч-влакын сатуан корабльыштым арален 
коден.

Кремльысе Успенский соборышто 
литургий годым святой е‰ лукышто кумалын, 
а кугыжа тыгодым Воробьев курыкышто 
дворецым чо‰ымо нерген шонкален. «Молан 
службышто лийын отыл?» – йодын кугыжа 
святой деч. «Мыйже службышто лийынам, а 
теве тый Воробьев курыкышто коштынат да 
тушто дворецым чо‰енат», – лўдде вашештен 
Василий.

Поро пиалан Василий Юмын кугыжанышыш 
1552 ий 15(2) августышто куснен. Колымыж 
деч ончыч туддек Анастасия пелашыже да 
Иоанн ден Феодор эргыж-влак дене пырля 
кугыжа толын. Святой е‰ царевич Феодорлан 
каласен: «Тукыметын мо улыжо чыла тыланет 
лиеш». Святойын колымекыже, уло ола тамле 
пуш дене темын.

Колоткам храм марте кугыжа ден князь-
шамыч нумал каеныт, епископ ден священник-
влак псалом ден черке мурым муреныт, а калык 
кычкырен: «Поро пиалан Василий! Москва 
олана да уло руш мланде верч, кугыжан еш да 
уло калык верч Христос  Юмым сєрвале».

Колымыж деч вара мощыж воктене 
шуко чудо лийын: сокыр-влак ужаш, ойлен 
кертдыме-шамыч ойлаш тў‰алыныт.

Святойым ончыч Святой Троице лўмеш 
черке воктек тоеныт. Оза‰ олам налме лўмеш 
Иоанн Грозный 1554 ийыште Покровский 
соборым чо‰аш кўштен. 1586 ий гыч святойын 
мощыж воктене шуко пареммаш лийын, 
сандене Феодор Иоаннович кугыжа святойын 
шўгарже ўмбалан тудын лўмеш храмым 
чо‰аш кўштен. Капше кийыме вер ўмбаке 
ший гыч ыштыме, шєртньє да жемчуг дене 
сєрастарыме ракым шынденыт. Святойын, 
Моско олан покровительжын, мощыжо кызытат 
тиде храмыште кана.
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Юмын чыла кертше эрыкшеЮмын чыла кертше эрыкше

АЛА ТЫЙ СУКСО УЛАТ?АЛА ТЫЙ СУКСО УЛАТ?
Ты олаште илыше-влак яра 

жапыштым Юл э‰ер серыште 
эртарат. Калыклан каналташ 

чыла йєным ыштыме, вўд деке волаш 
тошкалтыш-влакым келыштарыме, 
шинчаш олымбал-влакым йєнештарыме.

Ик ке‰еж кечын паша деч вара Катя тышке 
каналташ толын. Коштын ноенат, олымбалан 
верланен. Тиде олымбалнак шо‰го ўдырамаш 
шинчен. Саламлалтмек, ик мут почеш весе 
лектын, мутланаш тў‰алыныт. Кова шке неле 
илышыж нерген каласкален. «Эргым мыйым 
ок йєрате, шешкым йєршеш ок шотло, ласкан 
тошкал каяшат эрыкым огыт пу», – шовыч 
мучашыж дене шинчавўдшым ўштылын шо‰го 
ўдырамаш.

А  Катя Юмылан ўшаныше лийын, сандене 
Юмо нерген мутым тарватен. Тудо ковалан 
православий, ўшан, Юмын кўштымыжым 
шуктен илыме нерген ойлен. «Полышым Юмо 
деч йодаш, молитвам лудаш кўлеш», – темлен 
тудо ковалан. Мутланымаш гыч рашемын: 
шо‰го ўдырамаш нигунам черкыш коштын 
огыл, молитвамат иктымат огеш пале. Лач тиде 
кечын эрдене Катя пашаш кайымыж деч ончыч 
сумкашкыже ала-молан «Молитвословым» 
пыштен улмаш. Книга нерген шарналтен да, 
сумкаж гыч луктын, ковалан пєлеклен. Кова 
Катям єрын ончен да каласен: 

– А  тый, ўдырем, чечасак от йом?
– Молан тыге ойледа? – Катят єрын колтен.
– Ала тый суксо улат? – ындыже лўдынрак 

пелештен кова да туддене арня ончыч мо 
лиймым каласкалаш тў‰алын.

Тиде кечын мє‰гыштыжє адакат тума 
тарванен улмаш. Кова шкенжын уто улмыжым 
шижын да чон йєсыж дене шкенжым шке 
пытараш шонен пыштен, э‰ер деке толын. 

Вўдыш шу‰галтме деч ончыч олымбаке 
шинчын. Тиде жапыште воктекыже пеш чатка 
шо‰го кугыза шинчын. Ош лум гай кужу чал 
ўпшє мардеж дене лойгалтын. Кугыза шо‰го 
ўдырамаш ўмбаке ончалын да йодын:

– Кушко тыге тарваненат? Вўдыш пуре‰гаяш 
шонет? Кушко каяш тарваненат, тушто могай 
илыш улмым эше от пале. Тачысе илышет деч 
тушто шўдє пачаш шучкырак.

Кугыза шыпланен, а ўдырамаш єрын 
ўмбакыже ончен. Кугызан шинчаже поро-поро 
лийын. Изиш лиймек, тудо мутшым шуен:

– Молан тый черкыш от кошт, молан Юмылан 
от кумал?

– Кумалаш мыйым нигє туныктен огыл.
– Языкет уло? – йодын кугыза.
– Могай языкем лийын кертеш? Укеат дыр, 

– пелештен ўдырамаш.
Тунам кугыза тудлан языкше-влакым 

шарныкташ тў‰алын, нунын нерген ўдырамаш 
шкежат монден, да нунын нерген лач шкеже 
гына пален.

– Молитва-влакым ом пале гын, кузе 
кумалам? – йодын кова.

– Ик арня гыч тиде верышкак тол, молитва-
влакат тунам лийыт. Черкыш кошт да Юмылан 
кумал, – порын пелештен кугыза.

– Лўметше кеч кузе, – йодын ўдырамаш.
– Мыйым Николай манын лўмдат.
Тиде жапыште ўдырамаш нершовычшым 

лукташ манын, вуйжым кумык ыштен. Ончалын 
– воктеныже нигєат уке.

Ик арня гыч тудо лач тиде олымбакак толын 
шинчын. Да ынде шкежат чот єрын: вет лач 
тиде олымбалне шинчышыжла тудлан Катя 
«Молитвословым» пуэн.

М. ИВАНОВА.
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Кремлевский эмлымверын нылым-
ше отделенийыштыже хирурглан 
пашам ыштыше Прасковья акам 

марием ден когыньнам Москваш вашке 
мияш телеграмме дене ўжыктен. Шкеже 
тудо Россий Федерацийын сулло врачше, 
Кугу Отечественный сарын ветеранже, 
фронтышто хирург лийын, колымашым 
кажне кечын ужын.

– Жапыште толмыланда пеш тау, – куаныш 
акам. – Тыланда шуко каласен кодышашем 
уло, вет эрла 8 шагат кастене мый колем.

Прасковьян тўсшє таза е‰ын гаяк койын 
гынат, ушыжо вашталташ тў‰алын шонен, ме 
тудым чаманен онченна.

– Ида єр, мый ораде омыл. Мом ойлымем 
тўткын колыштса да кузе илышаш нерген 
шкеат шоналтыза. Мый денем мо лиймым 
шарналтем, да шкаланемат вўрем коштмым 
чарныме гай чучеш. Шарнеда вет, вич ий 
ончыч рак черлан кєра о‰ем пўчкыч. Илышем 
кече еда мучашке лишеммым паленам. Икана 
єрыктарыше омо кончыш. Палыдыме верыште 
пуйто улам. Ончылнем туп дене кужу вургеман, 
кўкшє капан ўдырамаш шога, а вуйжо йыр 
волгыдо шарла. Тунамак самырык е‰ын 
йўкшым колам: «Илынет гын, Тудым сєрвале!» 
Йыр ончыштам, нигєм ом уж, а илыме шуэш, 
сандене йодам:

– ™дырамаш! Мыланем эше изишак илаш 
пу!

Тудыжо мыйым пуйто ок кол. Адакат йўк 
шокта: «Йод, йод, сєрвале Тудым!»

– ™дырамаш! Мыланем эше изишак илаш 
пу! Эргым эше нєргє, йолымбак шогалтен 
шуктыман.

™дырамаш шып шога, а самырык йўк 
тугак сєрвалаш темла. Єпкелалтын, йўклан 
пелештем:

– Мом сєрвалаш, Тудо ўмбакем огешат 
ончал!

– А  тый йод. Тудо вет Чот Чаманыше!
Мый уэш йодым да трук ныжыл йўкым 

кольым:
– Тый вет Мыланем от ўшане!
– ™шанем, ындыже ўшанемак! – товатлем 

тудлан.
– Тугеже илашет эше вич ийым пуэм. Ты 

жапыште эргыч пе‰гыдемеш, тыят шуко умылет, 
илышетым поро паша да сулык верч єкынымаш 
дене мучашлет. Тендам чыладам чаманем. 
Мыйын Мландыштем иледа, порылыкем дене 
шўледа гынат, черкыш ода кошт, ода кумал, 
сандене ўмыр мучаштыда Юмын Полатыш 
пурен ода керт. Мландымбалне чапым 
налмыда огыл, Господьлан служитлымыда 
шерге.

Тылеч ончыч Прасковья атеист лийын, 
Юмылан ўшаныше-шамычым «Ораде пєртлан 
йєрышє-влак» манын мыскылен. Эрдене тудо 
содор черкыш каен, молитвословым налын. 
Языкым касарыме, Пырчесым подылмо да 
соборований нерген йодыштын, ыреслаш 
тунемын. Вара кажне службыш кошташ 
тў‰алын, Юмын Аван иконыжо ончылан 
сукалтен, икмыняр шагат дене кумалын. 
Шкем йєратыше, кугешныше улмыжым пален, 
сулыкшым проститлаш йодын.

– Илышыште кажныже шкаланже порым 
але осалым ойырен налын кертеш. Иктыже 
сулыкшо деч кора‰еш, весыже сулыкешыже 

йомеш, – каласен мыланна акам да 
чыла родо-тукымна верч храм ден 

монастырьлашке запискым чын пуаш туныктен, 
шкеже умбакыже ойлен: – Мыланем памятник 
огеш кўл, тыглай ыресым шогалтыза да пеле-
дышым шындыза. Капем шып гына тойыза, 
кугу поминкам ида ыште. Кочкышым храмыш 
на‰гайыза, тек тушто шарналтен уштат. Погем 
гыч кудо монастырьыш мом пуышашым 
теве тышак возен ямдыленам. Вес  тўняште 
чонлан полыш кўлеш лийын кертеш. Юмо 
нерген эре шарныза, мый сулыкан лийынам 
да монденам ыле, йєра кеч, шарныктеныт. 
Шкендам да чылажымат ыреслыза: илыме 
верым, вакшышым, кочкышым.

Ме тудым колыштынна да айдемын 
тыге вашталт кертмыжлан ўшанен огынал. 
Шинчаончалтышыже да мутланымыже 
яндар лийын, пуйто тудын деч йєратымашын 
шокшыжо да волгыдыжо толын. Тыгай 
ўдырамашын колен кертмыжлан ўшаныде, ме 
Москвам ончалаш, шкенан кумылнам шукташ 
вашкенна. «Тудо эше вич ийым илен кертеш» 
манмым пален, ме мє‰гє кайыме нерген 
шонаш тў‰алынна. Но эрлашыжым, 8 шагат 
кастене, тудо трук тургыжланаш тў‰але. 
Вакшыш гыч нєлталалте, южым налын, келгын 
шўлалтыш да пытыш… Вич ий ончыч сєрымє 
шукталте...

Чылажымат тудын кўштымыж семынак 
ыштенна. Ончыч Юмылан ўшаныде 
илымыланна шкенам вурсенна. Илымаш ден 
колымашын Озашт Господь улмым умыленна. 
Мландымбалысе илышым шот дене илен 
эртараш кўлмым паленна.

Юмылан ўшаныде илена, а Господь вес  
тўняш вучыдымын ўжеш гын, нимо сайымат 
ыштен огына шукто. Тыште, мландымбалне, 
чон ден капым эрыкташ черкыште чыла йєн 
уло, тидлан шкендын кумылет гына лийшаш.

«Свет Православия» сайт гыч.

ИЛЫМАШЫН ДА ИЛЫМАШЫН ДА 
КОЛЫМАШЫН КОЛЫМАШЫН 

ОЗАШТ – ГОСПОДЬОЗАШТ – ГОСПОДЬ
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Чодырасе ЛитургийЧодырасе Литургий

Руш Вуртем – сылне руш ял, 
чонгаташте шинча. Воктеныжак 
Уртемка ший памаш шолын 

лектеш. Ончыч тудо моткоч мотор ыле. 
Тышан изи чатка часамлам шынденыт, 
ош йытыра окна пўрдышым сакеныт. 
Часамла йыр тўрлє-тўрлє пеледыш, ужар 
шудо кушкыныт. Кажне толшо е‰ ты 
памаш вўдым куанен коштал каен.

Вуртем покшелне кугу мотор черке вол-
галтын шоген. Тиде черкыш калык чарныде 
коштын. Нуж-Ключ ял гычат службыш толе-
деныт, тынешат пуреныт. Руш Вуртем ялыште 
ончыч школ, книгагудо лийыныт, но таче 
тыште икмыняр пєрт гына шинча, поклонный 

РУШ ВУРТЕМ РУШ ВУРТЕМ 
ЯЛЫН МОТОРЖОЯЛЫН МОТОРЖО

крест шога. Тиде ялыште шочын-кушшо Е.Н. 
Селезнев сай, поро туныктышо ыле, вате-
марий Гранатовмытат тыште туныктеныт, 
тыгак М.Д. Богданов, Калинин лўмеш озанлык 
вуйлатыше, 1947 ийыште шочшо руш поэт 
Александр Сычев – чыланат тынеш пурышо 
лийыныт.

1950 ийыште мыйымат авам тиде мотор 
черкыш тынеш пурташ намиен. Элнеттўр ял 
гыч шумеш нумал коштыкташ куатше ситен 
вет.

Кызыт черкын олмыжо веле кодын гынат, 
мылам тудо эн святой, эн шерге, эн пагалыме.

Г.КУЗЬМИНА.
Морко район.

Архимандрит Павел Груздевын 
каласкалымыж гыч

Урал кундемысе пич чодыра. Чодыра 
ло‰гасе ик аланыште кугу пундышышко 

кўртньє кружка ден кўмыжым шындыме. 
Кружкаште – пєчыж вўд, а кўмыжыш 
кинде курикам пыштыме. Пундыш воктене 
кушкедлен-лыжгаен пытыше вургеман, 
шужен ярныше арестант-влак шогат. Но 
мо тиде? Моткоч сылнын Херувим муро 
йо‰га, а ик пєръе‰же, кок кидшым кўшкє 
нєлталын, священнический молитвам лудеш. 
Тиде арестант – епископ, пеленже архиерей, 
священник, монах улыт. Алюминий совла дене 
епископ кажныжлан пєчыж вўдым подылта да 
кинде пудыргым пуа. Уке, тиде вўд ден кинде 
огыл, тиде – Христосын Вўржє да Капше.

Епископ черке вургем олмеш ўмбакыже 
кок тошто шўргўштышым ваш пижыктен 
сакен, а кандыраш кылдыме кансерве ате 
кадилом алмаштен. Черкын пырдыжше 
олмеш арестант-влакым йыр авырыше пўнчє-
шамыч лийыныт. Ужар пуше‰ге коклаш «Тело 
Христово примите. Источника бессмертнаго 
вкусите» манын мурымаш шарлен. Чыланат 
шортыныт. Уке, ойго да неле илышлан кєра 
огыл, а молитва деч куаным налме дене 
шортыныт. Вет тиде чодырасе Литургийыште 
тугай сай да ласка лийын! Кажныже Утарышын 
моткоч лишне улмыжым шижын.

А  вара арестант-влаклан тышке толаш 

чареныт, нуным вес  лагерьлашке кусараш 
пунчалыныт. Пытартыш гана Литургийым 
эртарыме деч вара кўдырчан йўр тў‰алын 
да пундышым волгенче перен. Олмыштыжо 
тунамак кугу лаке лийын шинчын да яндар 
памаш вўд дене темын. Тыге Юмо пундыш-
престолышто Шке Вўржє ден Капше лиймым 
ончыктен.

Лагерьысе орол тидым шке шинчаж дене 
ужын, лўдмыж дене ошемын, чытырыше йўкшє 
дене пыкше пелештен: «Те тыште чыланат 
святой улыда!» Тудын мутшо чын лийын.

Лидия АЛПАЕВА келыштарен.
«Солнышко» журнал гыч.
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АВГУСТ. АВГУСТ. ЧЕРКЕ ПАЙРЕМЧЕРКЕ ПАЙРЕМ
6 – Борис  ден Глебын, 

орланыше благоверный князь-
влакын, кечышт.

8 – Марий кундемысе 
священномученик Сергий 
Стрельниковын кечыже. Иоанн 
Предтечын Шочмыжо лўмеш 
Оршанкысе черкын пайремже.

9 – Чот орланыше святой 
Пантелеимонын кечыже. У Торъял 
районысо Масканур черкын 
пайремже.

10 – Юмын Аван Смоленский 
(«Одигитрия») иконыжын кечыже. 
Волжский районысо Пєтъял-
Азъял черкын пайремже.

13  – Петроградысе 
священномученик Вениаминын 
кечыже.

14 – Господьын Кугун Пагалыме 
Ылыжтарыше Ыресше лўмеш 
пайрем. Успений пўтє тў‰алтыш.

15 – Москвасе Василий 
блаженныйын кечыже.

1 – Преподобный Серафим 
Саровскийын кечыже.

2 – Илия пророкын кечыже.
4 – Апостол-влак дене тєр улшо 

Мария Магдалинан кечыже.
5 – Юмын Аван Почаевысе да 

«Чыла ойган-влакын Куанышт» 
иконыжо-влакын кечышт. 
Праведный воин Феодор 
Ушаковын кечыже.

- праздники двунадесятые

- праздники великие

- сплошные седмицы

- дни поминовения усопших

- дни постные

7
14
8
10
14

8 - дни строгого поста

- трапеза без мяса

- разрешение на рыбу

- разреш. на раст. масло

- разрешение на вино

- разрешение на икру рыбы

19 – Господь Иисус  Христосын 
Волгалт вашталтмыже. 

21 – Соловкисе преподобный-
влак Зосима, Савватий ден 
Германын кечышт.

22 – Апостол Матфейын 
кечыже. Соловкисе святой-
влакын погынышт. 

23  – Валаамысе святой-
влакын погынышт.

26 – Святитель Тихон 
Задонскийын кечыже. 

27 – Преподобный Феодосий 
Печерскийын кечыже.

28 – Юмын Аван мален 
колтымо гай колымыжо, Успений 
пайрем.

29 – Господь Иисус  Христосын 
Нерукотворный образшын 
кечыже. 

31 – Орланыше Флор ден 
Лаврын кечышт. Юмын Аван 
«Всецарице» иконыжын кечыже. 

лан йєсын чучын.
– Тудлан мо кўлешыж нерген умылен шым 

шукто, а вигак кычкыраш тў‰альым. Ала чын-
жымак иктаж-мом пеш кўлешаным налнеже, вет 
тудо але марте нигунам оксам йодын огыл ыле, 
– шкаланже шке єпкелен, шоналтен пєръе‰ да 
эргыж почеш ошкылын.

– Тый эше от мале? – вакшышыште кийыше 
эргыж деч шыпак йодын тудо.

– Уке, ачай, мый так гына кием, – шўлыкын ва-
шештен йоча.

– Таче пашаште пеш неле кече ыле, санде-
не мый трук сырышым. Тый нелеш ит нал. Теве 
кучо, йодмо 300 те‰гетым пуэм, – манын тудо.

– Ой, ачай, кугу тау! – кроватьыште кынел 
шичше йоча йывыртен каласен да кўпчык йымач 
эше икмыняр кагаз оксам луктын.

Ачан кумылжо адак вашталтын.
– Шкендынат оксат улмо ўмбач молан эше 

мый дечем йодын нальыч? – єрын тудо.
Эргыже чыла оксам тєрлатен пыштен, уэш 

шотлен да уло чон шокшыж дене куанен умыл-
тарен:

– Ачай, мый паша кечетым ик шагатлан 
кўчыкемдынем. Тый эрла паша гыч ончычрак 
тол. Вара ме чылан пырля кас кочкышым ыш-
тена, а ик шагаташ пашадаретым тыланет тўлен 
кертам, мыйын ынде лач сита!

Тыгай мутым колын, ачан кумылжат тодылал-
тын. Тудо нимом пелештен кертын огыл, эргы-
жым чот гына єндалын.

ТУНЫКТЕН КАЛАСЫМЕ ШОМАКТУНЫКТЕН КАЛАСЫМЕ ШОМАК
Ик пєръе‰ паша гыч мє‰гыжє эреак чот 

нойышо да вараш кодын толеден. Ты 
гана капка воктене тудым вич ияш эргыже 
вучен шинчен.

– Ачай, йодаш лиеш мо?
– Колыштам, йод.
– Ачай, тыланет пашадарым мыняр тўлат?
– Тиде тыйын пашат огыл! – нойышо ача сы-

ренрак вашештен да шкежат умылаш тыршен 
йодын:

– А тыйже молан тидым палынет?
– Ну, каласе, мый пешак палынем, тый ик ша-

гат жапыште мыняр те‰гем ыштен налат?
– Иктаж 500 те‰гешкыже шуэш докан. А ты-

ланетше тиде молан кўлеш?
– Ачай, тый мыланем 300 те‰гем арымеш 

пуэн кертат мо?
– Тый иктаж-могай оккўл модышым налнет 

да тидлан кєра мыйым тынар жап вучен шинчет 
мо? Ужат, могай прокурор лектын. Мый кечыгут 
пашам ыштем, ноен толам, а тудо оксам терген 
шинча. Кай шке пєлемышкет, кызытак малаш 
воч! – кычкыралынак колтен ачаже.

Изи эрге тарванен, ик мутым пелештыде, шке 
пєлемышкыже каен, шыпак омсам петырен.

Ача эше икмыняр жап лыпланен кертын огыл, 
шке семынже сырен вудыматен. Вара эргыжын 
чот шўлыка‰мыж нерген шарналтен, да чонжы-
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Ке‰еж чевер кечылан гына 
огыл, эше тўрлє саскалан 

поян. Нунын коклаште кабачок 
ончыл верым налеш: капкыллан 
кўлешан витаминым пуа, тудым 
аллергий дене орланыше е‰-влак 
лўдде кочкын кертыт. Операций 
деч вара але пагар,  шолыгорно 
корштымо годым кабачокым коч-
каш темлат.

ШЫЛАН КАБАЧОК
Кўлыт (3 е‰лан): 3 кабачок, 250 г 

чыве шыл, 2 вуй шоган, 1 кўчымє муно, 
50 г сыр, 3 кугу совла ўмбал, 1 кугу со-
вла нєшмўй, пел изи совла горчице, 
шинчал, йо‰ыштымо шем пурыс.

Чыве шылым кубик семын 
пўчкедыман, ўмбалым, горчицым, шин-
чалым, пурысым пыштен, сайын варен 
шындыман. Кабачокым шолдыра пўян 
тёркеш нўжыман, уто вўдшым пунчал 
лукман. Падыштыме шоганым салмаш 
нєшмўй дене пырля чевер тўсым нал-
мешкыже жаритлыман. Вара келгы-
рак атеш кабачокым, шылым, шоганым, 
тёркеш нўжымє сырым, кўчымє му-
ным, тамже дене шинчалым, пурысым 
пыштен, пырля варыман. Нєшмўй дене 
йыгалтыман формыш тиде вартышым 
шаралтыман да 190 градус  марте 
ырыктен ямдылыме духовкыш 50 ми-
нутлан шындыман.

«ПУШ»-ВЛАК
Кўлыт (6 е‰лан): 6 самырык каба-

чок , 600 г фарш, 100 г сыр, 1 кугу поми-
дор, 2 вуй шоган, 2 кугу совла нєшмўй, 
шинчал, йо‰ыштымо шем пурыс, ужар 
укроп.

Кабачокым пелыгыч кутынь пўчман, 
изи  совла дене кєргыжым луктеден, 
нєшмўй дене йыген ямдылыме про-
тивеньыш «пуш»-влакым йыгыре оп-
тыман. Лукмо кабачок кєргым кубик 
семын пўчкедыман, уто вўдым пун-
чалман. Помидорымат кубик семын 
пўчкедыман. Шоганым салмаш че-
вергымешкыже нєшмўй дене пыр-
ля жаритлыман. Шоганыш фаршым 
пыштыман, пудыратен, иктаж 10 минут 
жаритлыман. Тушко падыштыме ка-
бачок кєргым, помидорым ешарыман 
да, тамже дене шинчал ден пурысым 
ешарен, эше 7-8 минут жаритлыман. 
Тиде вартыш дене «пуш» кєргым пе-
тырыман, ўмбаланже тёркеш нўжымє 
сырым шавалтыман. Противеньым 
180 градус  марте ырыктен ямдылы-
ме духовкыш 40 минутлан шындыман. 
Ко‰га гыч лукмек, тыгыдын пўчкедыме 
ужар укроп дене сєрастарыман. Ты-
гай «пуш»-влакым ўмбал але майонез 
дене кочкаш келшен толеш.

Куанен чиялтенаКуанен чиялтена
КОЧКЫШДА КОЧКЫШДА 

ПЕРКАН ПЕРКАН 
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