
ИЛПЕК МИКУЛАЙӖ. 

Илпек Микулайӗ — чӑвашсен 
паллӑ ҫыравҫи. Унӑн кӗнекисем 
чӑвашла, вырӑсла ҫеҫ мар, ют ҫӗр-
шыв чӗлхисемпе те пичетленсе 
тухнӑ. Хӑй вӑл ырӑ кӑмӑллӑ та 
сӑпайлӑ ҫын пулнӑ. 

Илпек Микулайӗ учительре те 
ӗҫленӗ. Ача-пӑча валли те сахал 
мар ҫырнӑ. Унӑн кӗнекисен чӗлхи 
хитре: сӑмахӗсем сӑнарлӑ, вырӑн-
лӑ, ҫыпӑҫуллӑ. 

Эпӗ кӑмпа татма вӗренни. 

Пирӗн ял хӗрринче вӑрман пур. Эпир унта ҫыр-
лана та, чечек татма та ҫӳретпӗр. 

Пӗрре анне пире, Ҫерукпа иксӗмӗре, кӑмпана 
ячӗ. Эпир кунтӑксене илтӗмӗр те тухса кайрӑмӑр. 

Вӑрманта кӑмпа питӗ нумай. Чи хитрисене пуҫ-
тарам-ха тесе эпӗ юриех хӗрлӗ кӑмпа шыраса ҫӳре-
тӗп. Ытла та чечен вӗсем, ачаш, тунисем шурӑ, 
ҫиелте шурӑ-шурӑ пӑнчӑсем палӑраҫҫӗ. 

— Эх, анне савӑнать те ӗнтӗ,— тесе васкаса 
пуҫтаратӑп. Пуҫтартӑм-пуҫтартӑм та, кунтӑкӑм 
тулсах кайрӗ. 

Ҫерук та тӑрӑшса пуҫтарчӗ. Анчах унӑн кӑмпи-
сем вӗтӗ. 



— Эсӗ питӗ пӗчӗккисене пуҫтарнӑ-ҫке,— хӗрхен-
тӗм шӑллӑма: 

> — Эпӗ хам та пысӑк мар,— тавӑрчӗ вӑл. 
Кӑнтӑрла ҫитеспе киле таврӑнтӑмӑр. Анне пире 

хӗпӗртесе кӗтсе илчӗ. 
— Ах, епле лайӑх кӑмпасем тупнӑ эсир,— 

мухтарӗ вӑл Ҫерук кӑмписене курсан. 
— Ман тата лайӑхрах!—мухтасса кӗтетӗп хай-

хи кунтӑка уҫса. 
— Ку тата мӗскерле япала?—тӗлӗнчӗ анне. 
— Питӗ хитре вӗт,— терӗм эпӗ савӑнса. 
— Хитрине хитре те, шӑна кӑмпи вӑл, ҫиме 

юрӑхсӑр,— ӑнлантарать анне. ( 

«Епле апла ҫиме юрӑхсӑр пултӑр-ха, ара, кӑмпа 
мар-им вӑл?» — шухӑшларӑм тӗлӗнсе. Каярахпа 
тин астуса илтӗм: пӗррехинче ҫапла ҫавӑн пек кӑм-
па ҫисе пирӗн чӑхсем вилнӗччӗ. 

— Мӗн тӑвас ӗнтӗ ку кӑмпапа?—ыйтрӑм эпӗ. 
— Кайса пӑрах ҫырмана, шывпа юхса кайтӑр,— 

терӗ анне. 
Ҫерука кулӑш. Вӑл ман ҫине пӑхать те кулать. 

Пӗр сӑмах та калаймарӑм, хам йӑнӑш тунӑшӑн 
йӗрсе ярассӑм килчӗ. 

Ҫавӑнтан кайран тин мӗнле кӑмпа ҫиме юрӑхлӑ 
иккенне пӗлекен пултӑм. 

1. Сирӗн вӑрманта мӗнле кӑмпасем ӳсеҫҫӗ? 
2. Ҫиме юрӑхлӑ кӑмпасен ячӗсене аса ил. Вӗсем мӗнле 

йывӑҫ ҫывӑхӗнче ӳсеҫҫӗ? Мӗн тума юрӑхлӑ? 
3. Ҫакна ан ман: шӑна кӑмпи наркӑмӑшлӑ пулнӑран 

хӑрушӑ. Тислӗк кӑмпи унран та наркӑмӑшлӑрах. 


