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Мар,

Пчго 1 Э 3 0  г.

Совэт власть— а за м  ончаш йӧным ышта.

П аш ачэ дэнэ крэсаньык и лы ш  кэчын 
сайэм, куштылгэм толэш. Пачэр дэн илымэ 
шот сайэмын, паш адар кушкын, кочмо шо- 
тым са:йэмдаш йӧн лийын, сай вургэмым 
чийаш туҥалыныт, кулэш  узгарат налаш  
уло. Тыгыдэ крэсаньык оаанлыкым— кугу 
колэктив озанлыкыш  ушымо, иаш ачы лан 
илаш  угыч иӧртым ыштымэ— иагаачэ дэнэ 

, крэсаньыклан ышкэ илыш ыш тым сайэмдаш 
йӧным ышта, кугыжымат, изижымат или- 
ш ыш тым культур шотдэн эртараш  иктыш  
чумыра. Тидындэн азам сайын ончэн куш - 
таш, тудын тазалыкшым, вийжым эскэраш 
сай йӧн лийэш.

Ш эм эр  калыкын тазалыкш ым аралымэ, 
илышыжым сайэмдымэ шотышто, нунын нк- 
ш ывыш тын тазалыкыштымат аралымэ шо- 
ты ш тат ожно ш эмэрлан умылтараш  иэш

(



ш агал  шонэныт. Марий шэмэр гын, тидэ 
шотышто нимат шинчэн огыл. Азам оычы- 
мо нэргэн гын, ойлымат ок кул.

Кугужа улмо годым мэ пэш  йорлын 
илышна, тунэмш ына укэ гайак ыльэ. Кызыт 
тунэмшынат ийын ш укэм толэш, плыш 
шотнат сайэмэш, куштылгэмэш. Тугэ гынат 
мэмнан марий шэмэрын илышылсэ ожнысо 
илыш  дэч ш укак ончык кайэн кэртын огыл. 
Иоча шамыч ожнысо гайак тазалык- 
лан  кэлшыдымэ шотышто илат, начар куш- 
кыт.

Марий шэмэрын пӧртыштӧ тазалык шот 
'ОК эскэралт; пурт кӧргым арун огыт кучо, 
окна изи да нӧрт кӧргыш кэчэ волгыдо, йан- 
дар йуж ш агал  пура, тэлым гын, йӧршэшак 
ок вэрэшт, лачак нӧрт гыч тугӧ, тучын пӧр- 
тыш  коштэдымыла омса гыч изиш  пура. 
Азанжэ— аза кылма манын йуштӧ йуж дэч- 
ш ат лудэш, тудыжымат ынэж пурто да тугӧ 

коштдэ ок лпй. И уд лий гын, изижэ 
— кугужо, чыланат ик вэрыш чумыргэн 
возыт.

Садлан марий шэмэрын икшывыжэ-на- 
чар, чэрлэ, нылнышэ куш кэш , курым мучкы- 
жо тугайак ила, тугайак курмыжым шукта.



—  ^  —

Марнй шэмэр шукыжо лавран, льувыкын 
и ла , пӧрт кӧргыштыжӧ ннмо шотат укэ 
Тыгай илыш — икшӹвэ коклаш  чэр гаараш 
утл ар ак  йӧным ышта. Садлан, тыгай илы- 
ш ы м нытарэн, ышканна таза плышым ш таш - 
ша кӱлэш. 9 н  ондак тндэ наш аш кэ кугу- 
ракыштым (ача-авам), вара йоча шамычым 
'шкэныштымат таратымат.

Т а з а  илыш ыштымаштз йоча шамыч пэш ку- 
гу пашам ыштэн иэртыт.

И очам кэч  могай нашаланат (сайыжланат, 
удэжланат) пэш вашкэ туныктэн ш укташ  
лийэш . Тунэм ш уэшат, тудым ик канат ок 
мондо, эрэак (кунамжэ ш кат ок шнж) 
ыш ты лэш . Тыгак тазалык шотыш тат, чэр- 
ланымэ дэч аралалтмэ ш отыш тат (тунык- 
'тымэк) сан пашам ш таш  тУҥалэш, шкэнжы- 
мат, молынымат илышыжым тазаҥдаш  нол- 
снэн кэрташ.

Альэ изи азан шкэ йырыштыжэ мо лий- 
ы ы к  ыҥыла, ул:эш, колэш, ушышкыжо ныш - 
т а ,  ок мондо. У:кмыж сэмын ш тылэш , кол- 
мыжым— ойлыш таш  тӧча. Тыгэракын тэвэ 
аваж  ш ӧр кочшо азак кочкаш, йуаш, узгар 
кучылташ , йукланаш, кутыраш ат тунэмэш.



Кушмыж сэмын альат утларак тунэм ш уэш . 
Удажымат, сайжымат ш ты лаш  туҥалэш.

Уда копыш —льувык, йӧндымӧ, тэптэр- 
дымэ илыш лан туныкта. Тыгай койшан кок- 
лаш тэ илышэ аза уда койыш анак лийэш.. 
В ара  кэп туныкто, кэч ш кэ ты рш а гынат, 
уда койыш дэч утлэн ок кэрт.

Ш колыш то тунэммэ дэч ончыл жапыш - 
тэ (3 8 пйаш) йоча шамыч чылаш т гайак 
шкэ ш очыктышышт коклаш так (йэш ышты- 
жэ) илат. Садлаы тпдэ жапыштэ йоча ша- 
мычым сайлан гына туныктыман.

Ӓзан тазалы кш з— ачашт-аваштын ончэн ппош- 
тымаш тэ.

Кузэ икшывым тазам ончэн куш таш , ик- 
шьшэ шкаак тазалыкшым аралаш, шкэндшш 
арун кучаш, кэч могай узгарымат сайын ку- 
чылт моштышым ончэн куш таш — марий ка- 
лык иэш ш агал  шинча. Тидын нэргэштэ 
мом шинчыман? Мом ыштычан?

Тудлан эн ондак тэвэ мом шинчыман: 
шкэндым арун от кучо гын, лавран, льувы- 
кын илэт гын, кэчым, йандар йужым, вудым 
ышкэ тазалык аралымэ паш аш кэт иуртэн от
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ыошто гын, чэр ш арлаш  йӧн лийэш, ночан 
тазалы кш ат локтылалтэш.

Кэч могай чэрат мпкроб (шинчалан кок- 
дымо изи чонан) гыч вэрэштэш. Микроб 
шкэнжым эскэрэн моштыдымо йэҥым утла- 
рак йӧрата. Тугай йэҥын кӧргышкыяш вэ- 
рэш тэш ат, ш кэ шакгаэ нашажым ш тылэш , 
айдэмын кап-кылжым (организмыжым) лок- 
тылэш.

Микроб— аЗдэмлан турлын вэрэштэш. 
Кучымӧ вудыы йуат, льувыкын шолтымо коч- 
кышым кочкат— мушкыр нуш ты ш  вэрэштэш, 
сандэн мушкыр тиф, пуш кэдыш  чэр, сӧсан 
(глиста) дэн айдэм чэрлана. Пӧртыштӧ йан- 
дар йуж укэ, пыч йужышто плэт— шулымы- 
л а  нэр гычат, умш а гычат ыикроб вэрэштэш, 
сандэн тубэркульоз, кокыртыш, грин, адак 
ыоло йоча чэр дэнат чэрланат. Адак мпкроб 
шулдырчык (тий, шурш о) гычат вэрэштэш. 
Могырым, вургэмым лавран кучымо дэн 
тыгай шулдырчык-шамыч шукэмыт, мпкро- 
бым айдэмлан утларак вэрэштарат, сандэн 
сыпной, возвратный тиф дэн апдэм чэрлана.

Тыжэчын нэш  раш . Лавра, льувык илы- 
шым нытарэн, арун илаш  туҥалына гын, 
мэ чэр дэч утлэна, илыш нат тазаҥэш.



Садлан тазалыкланна мо осалжым илы - 
ш ыш тына эркын-эркын пытарэн, ноча ш а -  
мычнамат пзпж гидымак арун, йытыран,. 
йӧндэн плаш  туныкташ на кулэш. Ш кэнжы- 
мат, пӧртшымат, моло вэржымат, атэ-уз- 
гаржымат арун кучаш  моштыжо, тудын ку- 
лэшылштмат палыжэ— манын йочам тунык- 
тыман. Йочалан тудып шо.тышто умы лтарэк 
шуктымэк, куш тэнак ыштыктэт гын, йоча 
пэш вашкэ тунэм шуэш. Эртак туныктымо' 
дэн да, куштымодэн огыл, йоча кучылтшант, 
узгаржымат йӧн дэн ш таш  кулэш. Шург->- 
мушкашыжэ умывальнпк, пзи таз, посна’ 
гаургуштыш, вургэм сакалашыжэ кут ш у- 
мзштыжэ пшкым ьтштыман. Кэч можымат 
шкэак, йзҥ  полшымо дэч носна штэн кэрт- 
шэ. Тазалык аралымэ пашамат шкэтжак т у -  
нэмжэ.

Пӧрт кӧргым арун кучыман, тудлан йочамат  
туныктыман.

Тэлэ йуштӧ годым пӧрт окнам кок п а -  
чаш шындат, омасам чоткыдэмдат, сандэн 
йандар йулт, кэчэ волгыдо— нӧртышкӧ пэш 
шагал вэрэштэш. Пӧртыштӧ йытыра.дык, та -  
залык ок лпй. х^замат тыгайыш так аш нат .
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Азам тазан ончэн куш таш  манын, пбртыштӧ 
йытыралыкым, арулыкым кэчын эскэрыман, 
Эрдэн малэн кыныльмэк вэрым сайын почкэн, 
ногэн онтэн, лэБЭд шындыман; куварым ноч- 
ко вынъык дэнэ, алъэ шотка дэнэ сайын ушт- 
ман, устэмбалнэ лавран атэ— узгарым шын- 
чыктыман огыл, мушкын, уштын вэрышкы- 
жэ погэн шындыман; пбртышкӧ йандар йу- 
жым пуртыман. Тэлым пбртыш йандар йу- 
жым нурташ—коҥгаш олтымо годым фортыч- 
кым ночман, адак малаш вочмо годым, 
кынъэлмэ годымат йандар йужъш нурташ 
кулэш.

Арнъаш кок-кум кана пбрт куварым 
шовъшан, содо варыман шокшо вуд дэн муш- 
ман; тылызэш кок-кум кана нбрт нырдыжым 
ночко шовыч дэн уштман, эҥырэмыш вод 
дэч эрыктыман; талукэш кок-кум кана пбрт 
кбргыштб кугу эрыктымашым ыштъшанг. 
пырдыж— нотолыкым ошэмдыман, чыла уз- 
гарымат, вургэмъшат тугӧ луктын почкыман, 
кыръшан; умдылам шокшо вут дэн когар- 
тыман, алъэ умдыла илымэ вэрыш (пырдыж 
лончыш, малымэ вэрыш мойн) красиным оп- 
тыман; нбртыш погынышо уто узгарым, 
шукшакъш тугӧ луктын оптыман; омсам.
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окна-шамычым почын шындэн, нӧрт кӧргым 
йандар йуж дэн тутырыман.

П ӧрт кӧргым эрэак арун кучаш  кулэш. 
Уто вургэм, уто кулэш огыл узгар пӧтрыш- 
тӧ ыжнэ лий. К улэш  годым пуртэт гынат, 
ок кул лиймэкыжэ вигак олмышкыжо, вэр- 
ышкыжэ луктын иыштыман. Вургэм чиймэ 
дэн, пидмэ йолдэн малымэ вэрыш  возаш 
огыл, тамакам ш упш ман огыл, шувэдымым, 
шук штымым нӧртыштӧ чарыман, ышкэат 
тидым ш тыман огыл, нӧртышкӧ нурымо го- 
дым йолышто лаврам, -пуракым эрыктыман.

Эн ондак тидым кугырак шамычлан эс- 
кэрыман, нунын ночэш изи йочат эскэраш 
тунэмыт, ш кэныш тын тазалык аралы ш аш  
иаш ам ш таш  туггалыт.

Кэч могай паш аш кат ш упш ы н шогыман, 
'кэртмышт сэмын полшыктыман. 4-5 ийаш 
гай йочам пӧрт кӧргӧ эры кташ  полшыкташ 
туҥалман. Олымбал дэн нукэныштэ иуракым 
уш ты кташ  туныктыман. Паш аш тыжэ кучыл- 
таш йӧнан , изиш овычы мнӧртэнпуман. Кочмо 
мӧнтӧ атэ узгарым мушкэдаш полшыктыман. 
О нчы чиктаж чай  атым гына пуман, кочмо атэ 
узгар койан мойн лнйэш, тугайн:ымак кэнэта 
пуман огыл. Пумо атыжым сайын кок ву-
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Д9Ш мушкыктыман, эрыктымап. Мушмо го- 
дым муш кыш  вӱдшым ЫЖН9 Б9Л9, арам ьнк- 
Н9 шыжыктыл, мушкын иытарымэкшэ муш- 
кыш  вӱдшым кышкалыктыман, атэ ӱзгар- 
жым сайын, вэрышкыжэ шындыктылман, 
ыушмо шовычшым пш кыш кэ сакыктыман 
(сакэн кэртш э манрлн, ишкыжым лӱмын ӱл- 
ан, кыт Н1умашэшыжэ ыштымпн).

К угурак  йочашт 'кугурак паш аш тат нол- 
шэнкэртыт. Кӱвар мушкаш, пурак ӱн1таш, пол- 
шыктан! липэш, ӱзгар нумалыш таш  пол- 
ш ы кташ  лийэш, адак тугай йочалан окпасэ 
пэлэдышан сатым ончаш пуага лийэш.

Кэч могай пашамат вийыш т сэмын пуэп, 
эркын-эркын ыш таш  туныктыман. П аш а 
ыштымэ ӱзгар;кым вэрышкыжэ (олмышкьико) 
оптыктыман, модмо ӱзгӓржым арун кучаш 
туныктымаи: пуракатгэш гып, эрыктыкты- 
мао, лавратгэш гын, мушкыктыман, вара 
сайын гына оптыктыман. Модыш опташыжэ 
пктаж могай' пзи шкапым, алвэ йашлыкым, 
альэ шандыкым (кропльам) штэп пуаш кӱ- 
лэш. Модышынат шкэ вэржэ лийжэ.
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Иочан могыржо ару лийжэ!
Могырым йытырап кучымо дэн апдэмлан 

чэр ппжын ок кэрт. Л аврап  могырышто тур- 
лӧ бактэрпйат ш арлэп кэрдэш, ч.эрат ппжэш. 
Садлан могырым эрэак мушкын шогыман. 
Муптмо дэн лаврат, бактэрпйат пыта.

Йочан могыр коваштыжым, пэҥгыдэм- 
даш, тазатгдаш (закалпватлаш ) туҥалман. 
Тпдлйн эн ончыч могырым йуштӧ вут дэп 
мугпман. Мушмо мӧҥгӧ кукшо шовыч дэп 
(плотэпсы дэн) уштман. Тыгэ ыштымэ дэп 
ковашгэ воктэк вур лпшэмэш, сапдэп ко- 
ватптэ кужгэмэш, чытыш ап лийэш, кап-кыл 
впйатгэш, апдэмэ тазаҥэш . Тыгэ штымэ аза- 
лан  пэш  кулэш.

Азам каншэ кэчын пӧртыштӧ шинчышэ 
вут дэи мушман, эр-кас шургыжы.м мушмаи, 
пуйжым эрыктыман, кочмо мӧҥгыжӧ умша- 
жым мушман; кочмо дэч ончыш,'кочмо мӧҥ- 
гӧ, тугӧ когатмэкэ кидшым мушмап. К уш - 
мэкыжат тыгэ эрэ ыштыжэ, манын, нпнэ 
кулэш лан  тупыктыман. Кулэш узгаржымат 
кучылт кэртш э манын, йӧн дэн ыштыман. 
Кпд, шургӧ муш каш ыжэ умывальнпкым
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улан йочан кпд ш ум аш эш  сакымаи, альэ 
тэҥгылэш, пукэнэш (40 см кукшычэн!) пзп 
тазым шындыман. Тудып дэранак пзи оҥа- 
умбалым штыман, Садэ оҥамбак пу эрыкты- 
мэ прошокшым, шоткалгым, шовыным опты- 
5К0. Адак ш ургуш тыш  сакаш^пкэ тул:акак 
пшкым (пудам) ш таш  кулэга. Ыочалан ыш- 
тымэ кэч могай Узгарат пзп лшЪкэ (шур- 
гуш тыш  2 ’ /2 мэтыр кутышан), шкэтлашкэ 
посна штыман. Нпнэ узгар-шамычым ку- 
чылт^[экыжэ гакэ сэмынасэ, саГшн погэп 
опташ туныктыман, вэс кана  кулэш лнймэ 
годым шкэак муыжо. Шургӧ ыушмо годьш 
йочалан тэвэ мом туныкташ  кулэш: ш ургы- 
жым, кпджым, шужым, оҥлаш йумалжым, 
пылышьтжым, шынчалтым сайын шовын дэп 
мушкаш, ыушкашлан тувыр шокшыжым 
кушкырак кӧргалтыкташ; вудым араы кувар- 
умбак ыпло шылтыктыл, шовындэн сайын 
Йтл1'ымэкы1кэ, лавран вудым кытпкалыктыман, 
йапдар вудым пыштыктыман, чыла мушмэк 
сайын утптыктыман. Тпдым чыла кугурак 
шкэ мушкын ончытгтэн .пуылто, вара йочам 
шканлтэ муш кыкташ  кулэш, кугуракш э он- 
чыжо, пктаж мом ок мошто гын, адак са- 
ЙЫН умылторэн, ОНЧЫКТЭЕ пуман.
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Могыр коваштым пэҥгыдым, чытышым 
ыштыман, йочам йӱштӧ вӱд дэи йыгаш  кӱ- 
лэш. Тндымат эи ондак кугураклан шкан- 
я:э шташыжэ кулэш. Тудын почэш йочат 
тунэмэшат, вара эрэак ш таш  тУҥалэш, 
штымыжэ ш уэш. Ваш кэрак  йы гаш  туны- 
кгыман. И ы гаш лан  шовычым оичыч нӧр- 
тыштӧ шынчыш о (21 градус) вӱдэш нӧр- 
тыман. Варажым кэчып пк градус гыч вол- 
тэн 18-16 градусан вут дэн йыгыман. Тнд- 
лан  эркын гына туныкташ  кулэш. Опчыч 
кпдым, йолым, шуым, тупым, варансым у.ю 
могырым йыгыман. Иыгымэмӧнтӧ кукшо, йы- 
ты ра шовыч дэн, альэ нлотэнсыдэн йыгаш, 
кош таш  кулэш. Тыгэ штымэ йочалаи са- 
нын чучаш туҥалэш  да, вара тудо эрэ йы- 
гы кташ  туҥалэш . Иыгымэ кошкэн шумо 
мӧҥ. ӧ тувыр-нолашыжым чиктыман. Мугамо 
узгарым саиын эрыктэн, вэрышкыжэ чпын- 
дьтлыкташ тупыктыман.

Тиддэч посна, могырым арун кучашлап 
арньа йэда пӧртэшак, альэ мочаш лэвырак 
(27-28 градус) вудэш мушман, кпд-йол пар- 
ньа  кучым нучкэдыктыман, вуйым сайын 
мушкыктыман. Тндланжэ гын, йоча пэш  
вашкэ тунэм ш уэш , йӧраташ туҥалэш .
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Мушмо годым вУд альэ шовын шинчашЕсы- 
жэ, нэрышкыжэ, умшашкылсэ, пылыш ыш кы- 
л:э, ы ж Б Э  пуро манын шэкланыман, вуд пу- 
ра  гын, кычкыраш, нэчкылапаш, кэчкыясаш 
туҥалэш. Иктаж кушко вуд альэ шовын 
вэрэштэш гын, содор йытыра шовыч дэн 
угнташ кулэга. Йоча муш каш  лумын пк кз- 
чэ лпйжэ. Тыгэ вара йоча шкэ кэчьнкым 
иалаш туҥалэш, кугуланат уш зш тара. Кэ- 
ҥэж жапыштэ азам эҥ.эрэш, альэ йэрэш 
муш каш  лпйэш. Й уштылаш-рвэзым нзиньэ- 
кзк туныкташ кулэш. Кэчылан и]с-кок кана 
З-Ю минутлсапымйуштылыктыман. Куч!:ыдын 
йуштылмб йочан тазалыклан осал. Кэчэ 
ырыктыыэ жапыштэ, кочмо мӧҥгӧ впгак, пу- 
жалтмэ жапыштэ йуш тылыкташ  ок йӧрӧ—- 
тазалыклаи осал. Тидын пэргэн йочалан ту- 
пыктымаи, тыгэ ыжнэ ыштэ.

Ару вургэмым чнйэи могырым арун ку- 
чаш полша. Садлан йочам, шкэ вургэмжым 
шот дэн, арун, йытырап кучыжо, арам ынснэ 
амыртыл, маныи туныктымап. Кочмо годым 
ончыланжэ салфэткым (квадрат гай пзп 
плотэпсэ), альэ ончылан сакышымсакалтыман.

Мэмнан почана кочмо годым турлым (кс- 
йам мойн) кучылтэш, нэржым уштэш, ту-
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Быржым амырта. Садлан йочан кпд ӱштагаы- 
жэ посна шовыч, нэр ^'шташыжэ нэр ш о -  
выч лпиман, тыгэ туныктымаш— куштылго 
п аш а огыл. А залан нэр шовычым пуатат, 
тудо садэ шовычым модышышко колта, мо- 
дыш коклаш варналтэш , помдара. Ы ж нэ 
помдара— манып, вургэмэшыа^э, ончылан са- 
Еышэшыжэ лӱмын кусэным ы ш таш  кӱлэш. 
П зпрак  йочажэ нэр шовычым кусэп гычат 
помдарэн кэртэш, садлан тугайжылан нэр 
шовычшым кусэнэшыжэ булавкыдэн пуш - 
кыл шындаш кулэш альэ тасмам ургэн, ку- 
сэн кбргэш лумын штыыэ онты ш  кылдэн 
шыпдымап. Н эр шовычын молан кулэшыжым,. 
кузэ кучылтшашыжым почалан туныкташ 
кулэш. Модашыжэ вэс пытыра птовыч лас- 
тык шаыычым пуман.

Ночаи вургэмжылан посна вэр лппман. 
Ӱмбалан чппмэ вургэм сакалашыжэ пшкым 
(улан) ш таш  кулэш, Малаш вочмо годым' 
кудаш опташыжэ малымэ вэр воктэн вэ- 
рым ыштыман (пукэным шындыман, альэ- 
пэрымэн). Модыо узгар опташыжэ шкап укэ ' 
гын, оҥаыбалым (полкым), альэ пашлыкым; 
штымаи.
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Йочам арулыклаи, шот дэи и ш таш  ту- 
шыктымо годым, эн ондак кугырак шкэ тпдэ 
шотым штыллгэ. Кэчын илыш ыш  пуртэн 
толжо. Кугурак кочмо дэч ончыч, кочмо мӧн- 
-гӧ кидшым ок муш гын, вургэмжым арун 
■ ок кучо гын, йочам нпгунамат туныктэн ок 
жэрт.

Йоча йытыран кочшо.
Модмо. коштэдымэ, курыжталмэ, кэч мо- 

гап  паш а штымэ годым пытышэ, йочан вуй- 
жым савыраш эн чот йандар йул: дэнэ коч- 
кыш полшат.

Тэмаш сптыдымз, йӧрды.мэ, льувык коч- 
кыш, льувыкын Еочмо йочан тазалыклан ок 
-кэлшэ. ТыгаП кочкыш дэн йоча эркып куш- 
Еэш, таза ок лпй. Льувыкын шолдымо коч- 
кышым кочкын, пэлэ куктымӧ вудым йуын 
ноча вашкэ чэрланэп кэртэш.

Сай кочкыш, йытыран кочмо— азам ончэн 
куштымаш тэ эн кулэш шот.

Иӧрдымӧ узгарым, куварумбак вочшо 
кочкыпшм аза у м ш а ш к ы л ч Э  ыжнэ ш уш , эрэ 
мушмо йытыра кочЕышым, сад пакча саска 
йэмыжым гына кочшо, пураканым ыжнэ коч. 
Кучымӧ вудым ылшэ йу. Кэчшудо нӧшмым
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ыашэ коч. Кэч момат лавран кпт дэн кучылт 
ылснэ коч. Лавран атэ-узгар гыч ыжнэ пУу 
ыжнэ коч— манын эскэрыман. Сандэн гына 
азам арун, йытыран кочкага тунуктэн шук- 
таш  лпйэш. Тыгэ туныктыыо— йочан таза- 
лыклан пэш  сан лннэш

Устэмбалым эрэак арун кучаш  кӱлэш, 
кдэонкодэн лэвэдм:.’ лншкэ. Ару устэмбалиэ 
гыыа аза кочкаш иСфата. Тыгак туныкташ 
кулэпт. Т ы гай ы ттэ  кочмо дэн азан кочмыжо 
мУшкыр кӧргэшыжэ саыьга ван1та,1 тэг!, та- 
залыхслан полша. Иоча шкэ сэмыгикэ аочкаш 
туггалмэкгаэ кочмо годым ынлгэ ггагпкэ, Ггтэм- 
бак, ончыкыжо ылгаэ вэлэ, кочкышыы умша- 
шгчжак сайын ньамыртылсэ (пАрын пушгсы- 
дэмтыжэ). Умша плч мӧнчэш луктын ылгаэ
КЫШКЭ, ЫЖНЭ лушкӧ, КОЧМО ГӦДЫМ МӦ1ГГЭШ-

оиьыш ылгаэ коштэдэ, киндым, моло кочкы- 
шглм ыжнэ пудыртыл. Ш пнчын КОЧМО ВЭ]>ЖЭ, 

атэ-совлажэ кугун лэч ойырт.-ичын лшккэ. 
Ы ш к э  вэрлсым, узгарлгым йоча палыягэ, эрэ 
тудо атэ, узгар дэпак вэлэ кочшо.

Тпдэ шотыхптат кугураклапат ончылно 
лнйман. Кӱмылс-сггала посна лпГгмаи, кочмо 
ГОДЫМ льувык КОЙ' Ш 1ЛЖПЭ лпй. Кочмо го- 
дым, уштэдаш гюсг1а шовыч лийман (азанат
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посна лпйжэ), атэ узгар ару лийжэ. Тыгэ 
вэлэ йочам арун кочкаш туныкташ  лийэш.

Малымашат тазаҥ даш  полшыжо.
Кулэш  жаным, сай, ару вэрыштэ малы- 

мэ-азан тазалыклан пэш  сай, вийжат ара- 
лалтэш, сайын кушкэш.

Модмо годым, коштэдымэ годым, моло 
сэмынат аза тарванылэш, сандэн канш ат, 
нэрвыжат, вуй торыкшат нойа, туш ко осал 
наста (ядовитый вэшэства) погына. Малымэ 
дэн нойымашат, осалжат пыта, адак кап-кыл 
пэгггыдэмаш кулэш лык наста вий погына. 
А за  кугу йэҥ дэч шуко утла жапым малы- 
жэ, манын шоныман, сай вэрым ыштыман.

Малымаш аза тазалыклан утларак пай- 
дам пужо манын, йочам кужын малташ  ку- 
лэш  (4-7 ийаш — 11-12 сагатым). Малымэ 
вэрл^ат тазалыклан кэлш ыш э лпйжэ. Малымэ 
жапыштэ, лиймэ сэмын ш ып лийжэ, ёандар 
йунх вэрэштш э, малаш вочмо ваш тарэш  
эрыкташ, иосна вэрэш малаш, малымэ вэрым 
эрэак арун кучаш азам туныкташ  кулэш. 
Посна вэр ы ш таш лан— носна кровать лпйлгэ, 
кровать укэ гын, шандык умбалан вэрым 
ш тэн нуаш  лийэш, альэ топчаным (оҥ адэн)
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ш таш  кӱлэш, альэ пэҥгыдэ выпьэр дэн по- 
гаш  лпйман малымэ вэрым штыман, альэ- 
налман. Иочам кугу йэҥ  коклаш малтымап 
огыл, тӱрлӧ чэр дэнат чэрланэн кэртэш. 
Иоча малымэ тӱшак, купчык шӱргым, гакэ 
тувыр-йолагаыжым-арньага нк кана вагатал- 
тыман, адак арун кучага туныктага кУлэга. 
Тпдлан тудым вургэм чпйманым, чпймэ йол- 
дэп вэрыга ыжнэ воч, в э р ы га к э пу- 
рак вэрэгатэга, вагакэ бактэрий погьшау 
гакэжэ чэрлана. Адак малмэ вэрэга гаинчыҥ 
ыжнэ коч, ыжнэ мод.

К угурак йочагатым малэн кыньэлмэкыш г 
вэр погаш туныктыман, простыньыгатэ, куп- 
чыкыштӧ пуракым почкаш, вэр погымэкэ,. 
тудым лэвэдыш дэн лэвадаш туныктыман.

Малаш вочмо дэч ончыч азам— йуш ты - 
лаш , шургым, гауйым мугакага, пуйым эрык- 
тага, кэчвалым чара йолдэн когатэга гын, йо- 
лым мугакага туныкташ  кулэш. Малаш й ы - 
тыра могыр дэн вочшо.

Кочкыш дэн йандар йуж пктак улыт. 
Иандар йужышто малымэ дэн, кэчывалым 
нойымо ныта, у.то могырланат, вунланат' 
сайэ лийэш. Садлан йочам йандар йун{ыш- 
то малаш туныктыман. М алаш вочмо годым
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фортычкым, адьэ окнамп-очын пӧртышкӧ паы- 
дар йужым пурташ  кулэш. Тпдланжэ йочам 
шкэнжымак туныкташ кулэш. М алаш  вочмо- 
годымжо ш кэак йандар йуж пурташ  тунэмжэ.

Йочан малаш вочмо жапыш тэ ачашт- 
авашт мӧҥгыштыштак лийыт, йочам арулык- 
лая ш кэак туныктэн кэртыт. Н унылан  тп- 
дым ш таш ы ш т кулэш.

Малымаш йочам тазаҥдыжэ, тазаҥдаш. 
полшыжо.

Кэчывалым йоча утларак йандар йужышто 
лийжэ.

Йандар йуж айдэмым чэр дэч аралапг 
кугу полышым шта, чэрлэ йэҥым парэмдапг. 
полша.

Йандар йуж, кэчэ волгыдо вэрэштдымэ,. 
шагал вэрэштмэ, пӧртыштӧ кппшэ йэҥын 
чурпйягЭ ошо лпйэш, вур пырчыжат ок лий,. 
шкэжэ льувыра (йӓлый), удан кочшо (коч- 
мылш ок гаула вэлэ койэш) лпйэш. Ш агал 
кушкэш, вашкэ чэрлана, чэржат пэш нэлын 
эрта.

Йоча йандар йужышто лпйэш  гын (тз- 
лымат, кэҥыжымат), могыр коваштыжэ та- 
заҥэш, шургыжо чэвэрга, чолга (вэсэла) лпй-
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•эш. Йандар йужышто кульайымэк йоча ут- 
л арак , адак тамлын кэч можымат кочкэш. 
Кэчэ волгыдо чэр ваш талтылш э бактэрйиым 
пуштэда. Иоча кэчэ волгыдышто утларак 
лийэш  гын, чэрланымэ дэч утаралтэш. Пыч- 
кэмыш нӧртыштӧ ваш талт кэртш э чэр, кэчэ 
волгыдышто коштшо йочалан нилшн ок кэрт. 
Титдэч посна кэчэ волгыдо дэн лулэгэ тазан 
куш кэш , вур-санэмдаш, уло кан кыллан та- 
заҥ аш  полша.

Мэмнан элыш тына климат пэш сай: кэ-
ҥэж кужо кэчанан лпйэш, ийгэчэ пк гайрак 
шога. Тпдыжэ йочам тазаҥдаш  пэш  полша.

Ш окш о игэчэ годым йоча кэчэ гут тӱнӧ 
кош тш о, тэлым кум шагатым (утларак гын 
сайрак ыльэ) кӧштшо.

Йочам кэч могай жапыш тат тугӧ кульа- 
д а ш  лэкташ  туныктыман. Тпдлан, йоча кэч 
жогай ийгэчыштат коштын чытыжэ манын, 
Еэчым коклаш  кодыдэ лукман.

Тыгэ штымэ дэн йоча чытыш ан лийэш, 
чэрланаш  ш агал  туҥалэш, йуштымат чыты- 
ман лййэш, кылмэн ок локтылалт, шкэнжым 
тазаҥдаш лан, куш каш лан —-кэчым, йандар 
йужым кучылт мошташ туҥалэш. Иочам 
•сайын, йӧн дэн кульайаш  туныктэт гын, ту-
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до эрэак кульайаш  йбраташ туҥалэш . Са- 
длан кульайаш лан  йочам пгэчэ поштэк чик- 
тыман: шокшо годым куш тылгын (трусик. 
дэн), тэльш куштылгын гынат, шокшын^ 
чоткыдын (кучыкырак ваткан пальто, мэж 
кэм, шарпэ) чпктыман; кульайымэ годым нэр 
дэнэ умша йараш тэ лийжэ (путыраш ок йӧ- 
рӧ); шошым дэн шыжым кульайаш  лукма 
годым-—ыжнэ пул:алт. могырлсым тарвалтыл 
кэртш э— манын чпктыман.

Тэлым кульайаш  кайаш лан  чпйаш, тол- 
мӧҥгӧ кудашын шкэ сэмынлсэ йоча ок к эр г  
гын, кугурак полш аш  кулэш. Иоча ш кэак  
чпйжэ, ш эак кудашшэ манын туныкташ  ку- 
лэш.

Тидлан йочан вургэмлсэ чийаш, кудаш аш  
йочалан йӧнан лпйжэ манын— штыман. В у- 
л ан  чпймэ вургэм сакалашылсэ посна вэр  
лпйжэ. И ш кым (альэ пктаӱк кок пудам) ул- 
анрак ш таш  кулэш. В ара  тидындэн— йоча 
шкэак вургэмым налын, чиэн кэрташ  туҥа- 
лэш, кульайэн толмэкыжэ кудашын, сакэн 
кэрдэш.

Иочан кульайымым йӧратыжэ манын, 
кульаймыж годым модышым ыштыман. Кэ- 
ҥэжым— йытыра ошма орам штэн пуаш ку-
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лэгп, атэ (банкэ) шамычым модашьнкэ пуаш 
кулэш, адак пу кольмьш штэн пуман. Тэ- 
•лым йоча шамыч лумышто пзи тэр дэн, 
кольмо дэн куэн модаш нӧратат. Адак кугу- 
раклан полшаш йӧратат: тэлым—кудовэчы-
<сэ пашаштэ, кэҥэжым—пыраҥыштэ. Тугак, 
кульайымэ жапыштэ ночам арулыклан, шот- 
дэн штылаш туныкташ йбн уло. Модышы- 
жым шэкланаш, тудын кунар улыжым па- 
лаш , шот дэн кучылташ, модмо мӧҥгӧ эрык- 
тэы, мушкын, Бэршкыжэ шот дэн опташ ту- 
шыктыман.

Йочан илышыштэ ик пзҥгыдэ шот лийжэ.
Кэрэк кӧат, кэч момат ик жапыш тэ ш таш  

‘туҥалэш  гын, вара эрэ тудо ж апыш так ту- 
дым ш таш  туҥалэга. Ойышто лу ш агатлан  
малаш возаш тунэм, эрэ тудо жапыш тэ во- 
:заш туҥалат, альэ кыньылаш вич ш агатлан  
туҥал, вара эрэ вич ш агатлан кыньэлаш ту- 
ҥалат, альэ кочкаш пк жапыштэ туҥал, 
вара эрэ тудо жапыштэ кочмо ш уаш  ту- 
ҥадэш . й кш ы вы м  удрамаш пэш сайын шын- 
ча: азам л^апыштыжэ малаш от пыштэ, альэ 
жапыш тыжэ от пукшо гын, вара тудо взш - 
ьэ  малэи ок кэрт. Кочмо шумыжо пыта.
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эҥ ы раш  туҥалэш. Тыгэ ик шот дэн тунэм- 
мэ илышым нудыртымо, ик сэмын огыл мал- 
мэ дэн-- вуп уш, кап кыл сапын канэн ок 
шу. Ш от дэч посна кочмо дэн пайдалык ша- 
гал  липэш, тазалыклан ш агал  полш аш  ту- 
ҥалэш . Моло шотыш тат тыгайак. Кэч мо- 
жат, кэчын штэн толаш  туҥалэш  гын вэлэ, 
зйоча сайлан, шотдэн ш ты лаш  тунэмэш.

И эш ы ш тэ илыш  шот кэчын ваш талташ  
туҥалэш  гын, узгарым вургэмым, тулэч мо- 
лымат кузэ лийын, шот дэч посна онтышташ 
туҥалат гын, йэш ыш тэ икта/кэ ик сэмын, 
вэсыжэ вэс сэмын ш тылаш  туҥалыт гы н— 
азам сайып, шот дэн ончэн куш таш  йӧн ок 
ок лий. Тыгай шот дэн йоча пайдалыклан 
тупэм ок шу, ала кӧн почэш ш ты лаш  ту- 
ҥалаш , йоча шотым ок му, тидыжэ йочалан 
осал. Тыгай шотышто илыш э йоча эҥыры- 
ш э лийэш, нигӧмат колыш таш  ок туҥал. 
И эш  илыш ыш тэ шот укэ гын, кэч кузэ йо- 
чам туныкто, кэч кузэ тӧрлаташ  тӧчӧ—ни- 
гтнамат йоча тӧрланэн,шот дэн нлаш  тунэм 
ок шу.

Садлан йочан илыш ыш тэ ик, пэҥгыдэ 
илыш шотым ы ш таш  кулэш, тидэ шотым 
пудыртылман огыл.
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Йочам ик чумырышто, пырльа кэлшэн илаш 
туныкташ нолкозышто, пашачэ, комун пӧртыштӧ 

пэшак йӧн.
Иочам пк чумырышто илаш  туныктымо 

шуко йӧным шта: уда койышым пытарэн, 
сай койыш лан тунэмэш, нырльа илаш , па- 
ш а ш таш  тунэмэш.

И эш ы ш тэ кэч кузэ сай плыш  лийэш  
гынат, азам сайын ончэн куш таш , шкэ гай- 
ышт дэн чумырын плаш , чумыр паш алап 
туныкташ  йӧн укэ.

Садлан лиймэ сэмын, эн ондакшэ кол- 
хозлаштэ, комун пӧртлаштэ, пашачэ плымэ 
вэрлаштэ, паврик завотлаштэ йоча садым, 
плошчадкым, пусакым почэдаш тӧчыман. Ты- 
гай пырльа плымэ дэн йоча йолташыж дэп 
пырльа кугурак, лумын шогалтымэ йэҥ ту- 
ныктымо почэш, модаш, паш а ш таш  тунэ- 
мэш.

Ш колы ш  шудымо йочам тыгай шот дэн 
гына тазам, ушаным, у илы ш  штымэ паш а- 
штэ куан пэҥым штэн кэртына.

_______ Йошкар-Ола. 1-я типография_М аробиздата._______
Мароблпт 282. Наряд 813. Тпраж 2000 экз.
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