
 

«Хупах хӑлха Илюк» (повесть сыпӑкӗ) 

 Эпир Кришнӑпа  паллашатпӑр 

 

— Кришна, тӗлӗнетӗп эп санран. Пӗр шухӑш ҫеҫ иккен санӑн: 

ҫиесси те ҫывӑрасси. Ялан чӑмлан. Чӑмламан чух ҫывӑран, — терӗ 

йывӑҫ туратти ҫинчен аялалла чӑр-чар пӑхса тӑракан Чӗкеҫ.  

Пӗччен пӗр ката пек курӑнса тӑракан пальма айӗнче слон ҫури 

тӑрать-мӗн, Чӗкеҫе пула чӑмлама чарӑнмалла пулчӗ-ха унӑн, ҫакӑншӑн 

кӑмӑлсӑрланчӗ вӑл, пуҫне пи-и-тӗ хуллен ҫӗклерӗ. Тути-ҫӑварӗ те унӑн. 

аран-аран ҫеҫ ҫавӑрӑнкаларӗ пулас, сӑмаха та юлхавлӑн хуравларӗ: 

— Манӑн тата мӗн тумалла, тет?..        

Чӗкеҫ, те тӗлӗннипе, те тарӑхнипе, чӑлт! сиксе илчӗ, вӑл перӗннӗ 

ҫулҫӑ, тӗплӗрех ӑнлантарса парсан, Инди вӑрманӗнчи шӑналӑк пек анлӑ 

ҫулҫӑ, чӗтресе тӑчӗ. 

— Мӗ-ӗн? Мӗн терӗн? Пӗлетӗн-и эс: Чӑваш ҫӗршывӗнче, 

Шупашкар хулинче, Атӑл хӗрринчи шурӑ ҫуртӑн чккӗмӗш хутӗнче 

пӗчӗк Хӗветуҫ пурӑнать? Вӑл кашни кун: «Мӗншӗн манӑн слон ҫури 

ҫук-ши? Эп ӑна «Илюк» тесе чӗннӗ пулӑттӑм! Хӑҫан килет-щи вӑл?» — 

тесе тӗмсӗлет. Эсӗ вара кунта апатшӑн ҫеҫ ҫунтарса тӑратӑн! Янах 

шӑммисем те ыратмаҫҫӗ-ши санӑн?  

— Ман янах шӑммисем ыратмаҫҫӗ, пӗр чарӑнмасӑр чамла-чамла, 

вӗсем пӗтӗмпех тӗрекленсе ҫитнӗ. 

— Ах-х! — терӗ чӗкеҫ, ашчикки тӑвӑнса ҫитнӗрен вӑл вӑрт-варт 

ҫаврӑнкаласа илчӗ. 

Чӗкеҫ ҫапла хӗрнӗҫем хӗрсе пынӑран-и, Кришна та аптӑраса 

кайрӗ. Тем пулчӗ слон ҫурине: апат-ҫимӗҫе таҫтан-таҫтан асӑрхакан 

куҫӗ умрах усӑнса тӑракан сӗтеклӗ ҫулҫӑсене те курми пулчӗ, хобочӗ те 

вӗсене ярса илме пӗлеймерӗ. Сулҫӑсем вара, хӑрушла инкек-синкекрен 

хӑтӑлна евӗр, хавассӑн ҫатӑлтатса  илчӗҫ. 



Кришна  Чӗкеҫе  лӑплантарма  тӑрӑшрӗ: 

— Ман анне ҫапла  тет, «ачасем  вӗсем, йӗрсен-йӗрсен, хӑйсемех 

чарӑнаҫҫӗ», тет... Хӗрача  та тахҫанах  лӑпланчӗ пулӗ...       

— Эс ма търех аннъ сӑмахне аса илен? Сан хӑвӑн пуҫу ҫук-им? 

Кришна хоботне ҫӗклерӗ те пуҫне хыпашласа илчӗ. Вара вӑл, 

такӑнкаласа, ҫапла хуравларӗ: 

— Пуҫӗ пу-у-ур...    

— Апла пулсан, аннъ пуҫӗпе мар, хӑвӑн пуҫуца шухӑшласа пӑх-

ха! Яланах час лӑпланаятӑн-и, хӑш чухне лӑпланайманни-

йапанайманни, тарӑхса кайни пулмасть-и?!. 

— Пулать ун пекки! Хӑш чухне ҫийӗнчех лӑпланатӑн, тепӗр 

чухне — ниепле те, ниепле те лӑлланма май ҫук, ыттисем сана вӑйпа 

лӑплантарасшӑн та — ку вара пӗтерсех хурать: эс тага хытӑрах 

хурланма пуҫлатӑн! 

— Тӗрӗс! Питӗ тӗрӗс! Ман йӑва шӑпах. Хӗветуҫсен чуречи 

хашакӗ тӑрринчеччӗ. Ача кашни кун Илюкшӑн макӑрать. Амӑшӗ: 

«Слонсем кунта пурӑнмаҫҫӗ, кунта килме те пултараймаҫҫӗ»,— тесе 

ъкӗтлет. Хӗветуҫ хӑйӗннех перет: «Ытти слонсем килеймесен те, ман 

Илюк килетех!» — тесе ҫеҫ тӑрать вӑл! Ун ашшӗ — чаплӑ сунарҫӑ, 

пӗррехинче вӑл ачине епле те пулин лӑплантарасшӑн пулчӗ те: «Пӗррех 

хут сана упа тытса килсе паратӑп!» — терӗ. Кирек мӗнле ача та упапа 

пеӗрле, пурӑнма хаваслансах килӗшмеллеччӗ. Хӗветуҫ вара къренчӗ ҫеҫ. 

«Чи вӑйли, чи паттӑрри — Илюк, ман унпа ҫеҫ туслӑ пулас килет!» —

терӗ вӑл ҫавӑн чух. Ним тӑвайман енне ашшӗ: «Ахаль упа мар, виҫӗ 

ҫураллӑ упа тытса паратӑп сана, паянах тытса килетӗп!»— терӗ. «Пӗри 

те кирлӗ мар!» — килӗшмерӗ Хӗветуҫ. Эх, тарӑхса кайрӗ вара ашшӗ! 

— Ашшӗн тарӑхмалла сӑлтав пулман-ҫке? — тӗлӗнчӗ Кришна. — 

Хӗветуҫ тӗрӗсне каланӑ: чӑнах, пире, слонсене, упасемпе танлаштарма 

кирлӗ мар, вӗсене пирӗнпе танлаштарни — калама ҫук пысӑк йӑнаш: 



слонсем упасенчен ҫӗр хут, ҫӗр хут кӑна мар-ха, ҫирӗм вунултӑ-хут 

вӑйлӑрах! 

— Чӑващ ҫӗршывӗнче часах ҫуркунне пуҫланать. Илемлӗ ҫӗрщыв 

вӑл! Хам ӑшӑмра эпӗ ӑна «Сарӑ чечексен ҫӗршывӗ» тетӗп. Унта ӗшни-

ӗшнипе, улӑхӗ-улӑхӗпе, ҫулсем-сукмаксем айккипе, тӑкӑрлӑксем 

лаптӑкӑшӗпе сарӑ чечексем ъсеҫҫӗ, йӗри-тавралла шевле сапалаҫҫӗ! 

Ыран-паян эп ҫула тухатӑп. Вӗҫсе ҫитӗп сарӑ чечексен ҫӗршывне! Унта 

пурте хаваслӗ пулӗҫ! Хветуҫ та чупкаласа-сиккелсе ҫеҫ ҫъре, анчах та 

вӑл, вылянӑ вӑхӑтрах тӑп чарӑнса, куҫне аллипе-картласа, кӑнтӑралла 

тиккерет. Ёук, лӑпланман вӑл! Ёаплах Илюка кӗтет вӑл! Хӗветуҫ 

тӗмсӗлнипне-хурланнине курсан, юрлас тенӗ юррӑмсем те янн! каяс 

вырӑнне ах-х! тесе пӑчланӗҫ.... 

— Миҫере вӑл хӗрача? 

— Кӑҫал виҫҫӗ тултарать. 

— Манпа пӗр ҫулта...— Кришна темӗншӗн салхулланса кайре, 

ҫӑвара хурсанах ирӗлекен улма-ҫырларан пӑрӑнса, ватӑ бамбук айне 

пырса тӑчӗ те, шӑв-шавлӑ тавралӑх шухӑшлама ан чӑрмантартӑр тесе 

пуль, лапсака хӑлхине лӑстрр! усса, куҫне хупларӗ, вара шухӑша 

путрӗ... 

 

Кӑштахран ҫакӑнта икӗ мӑн слон килсе тухрӗ. 

—  Кришна, ывӑлӑм, сан валли тутли илсе килтӗм! — терӗ слои 

ами.  

Кришна, хӑйне такам йӗкӗлтенинчен вӑтаннӑ евӗр, пуҫне 

пӑркаларӗ. 

— Ашшӗ, чирлемен-и пирӗн ача, «тутли» тесенех ҫӗр ҫӗмӗрсе 

ъхӗрекенччӗ вӑл, халь сӗнксе тӑрать тем, мӗскӗннӗн курӑнать. 

Кришна къреннӗ сасӑпа хуравларӗ: 

— Апат анмасть... Пачах та... 



— Ай-яй! — терӗҫ мӑн слонсем. — Мӗн япала ку?! Вӗсен сассипе 

вӑрман  та кашласа илчӗ.         

— Кришна, ывӑлӑм...  

— Кришна мар, малашне мана Илюк темелле    пулать...  

— Ах! Аташтаракан чир ку! — хыпӑнса ъкрӗ слон ами, 

— Эп чирлӗ мар. Паян эп нихҫанхинчӗн те сывӑрах.— Слон 

ҫури ашшӗ енне ҫаврӑнса тӑчӗ.— Атте, ман санпа, пӗр пысӑк ӗҫ пирки 

калаҫмалли пур. 

Ашшӗпе ывӑлӗ, усӑнса аннӑ явкаланчӑк туратсене сире-енре, 

лотоссен кълли енне утса кайрӗҫ. 

 

— Ямастӑп! Ямастӑп! — вӑрмана пӑлхатса кӑшкӑрчӗ слон ами. — 

Пӗчӗкскер, вӑл епле тухса кайтӑр?! 

— Лӑплансам, амӑшӗ, — терӗ слон аҫи. — Ман санпа пӗр илемлӗ 

ят ҫинчен калаҫасчӗ!  

Слон ами тата хытӑрах ъхӗрсе ячӗ. 

— Чунсӑр пуль эс! Ача, ав, таҫти ҫӗршыва тухса каясшӑн! Эс, 

хыпӑнса ъкес вырӑнне, темле ятсем-хушаматсем пирки шухӑшлатӑн!  

— Шапах ҫавӑнпа, Кришна Чӑваш ҫӗршывне кайма шутланиле, 

пӗр илемлӗ ята асанасчӗ! Каласамччӗ эсӗ хисеплӗрен те хисеплӗ амӑшӗ, 

асамлӑ саслӑскер, лӑпвкӑ чухне кӗрен-лотоссем ӑшӑ ҫилпе пупленине, 

тарӑхнӑ вӑхӑтра чул тусем ишӗлнине аса кърекен саслӑскер, хӑвӑн ятна 

манса кайман-и эсӗ?  

— Мӗн пулна сана, ашшӗ? Хӑвӑн ятна ху мӗнле манатӑн? Ман ят 

— Савитри! 

— Са-вит-ри... — пуҫне кӑмӑллӑн ухса тӑчӗ слон аҫи.— Аҫу-аннъ 

сана пӗлсе ят панӑ! Эс яланах илемлӗ пуласса вӗсем иккӗленмесӗр 

шаннӑ! Савитри, хӑвна кам ячӗпе чӗннине манса кайман-и эсӗ? 

— Чипер калаҫ-ха, ашшӗ! Савитрине кам манма пултартӑр! 

Индире авалтанпа ун ҫинчен юрӑ юрлаҫҫӗ! 



— Манӑн ҫав юррӑн веҫне илтесчӗ! 

— ...Вут куҫлӑ Яма Савитрине ҫапла калать: «Манран пурте 

хӑраҫҫе. Эсӗ, акӑ, пӗр шикленмесӗр, ман хыҫран утатӑн. Кала-ха, 

мӗншӗн манран хӑрамастӑн? Халран кайнӑ пулин те, каялла 

ҫаврӑнмастӑн?» Савитри ҫапла хуравлать: «Мана тӗрӗслӗх ҫула илсе 

тухрӗ. Ырӑпа тӗрӗслӗх — пӗртӑван, ҫавӑнпа эс те никамран та 

хӑрамастӑн, ҫавӑнпах малалла утатӑп».  

— Тавах! Ёакна илтесшӗнччӗ те эпӗ! Аслӑ аташун сӑмахне асра 

тытса тӑрсам эс, эпӗ малалла калам! Пӗчӗк хӗрача кунӗн-ҫӗрӗн паттӑр 

слон ҫурине кӗтет. «Ёук ун пек слон!» — тӗҫҫӗ ӑна аслисем. «Пур ун 

пек слон!» — тет хӗр ача. Савитри, асамлӑ саслӑскер, сассупа е кӗрен 

лотоссем ӑшӑ ҫилпе пупленине, е чул тусем ишӗлнине аса кърекенскер, 

пӗлтерсем шухӑщна: йӑнӑшать-им Хӗветуҫ ятлӑ ҫав хӗрача?  

— Хӗветуҫ тӗрӗс калать: пур ун пак слон ҫури! Мӗн ара, 

паттӑртан кайя-им манӑн Кришна?  

— Пирӗн ывӑл ҫав ача патне тухса каясшӑн. Ырӑ ӗҫ мар-и ку? 

Ырӑпа тӗрӗслӗх пӗртӑван марччӗ-щи, Савитри? 

Слон ами шӑпланчӗ. Кӑштахран вӑл, сассипе, чӑнах та, кӗрен 

лотоссем ӑшӑ ҫилпе пулленине аса илтерсе ҫапла каларӗ:  

— Чӗкеҫрен ҫул ыйтса пӗлер, кайран, таса Ганг хӗррине анса, 

ывӑлӑмӑра Чӑваш ҫӗршывне кайма пиллер... 
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