"Тӑван чӗлхе мана тӑван ен культурине ӑнланма пулшать"
Тавах, анне, ҫуратнӑшӑн
Сӳнми телей пилленӗшӗн
Ҫуратнӑшӑн, юратнӑшӑн,
Чӗкеҫ чӗлхи пилленӗшӗн!
Тесе каланӑ пӗр юрӑра.
Юрӑра асӑннӑ ҫак анне пилленӗ чӗкеҫ чӗлхи вӑл - ӑваш чӗлхи. Чӑваш чӗлхи – манӑн
тӑван чӗлхе. Эпир вӗренекен вырӑс чӗлхипе тата акӑлчан чӗлхипе танлаштарсан чӑваш
чӗлхине, чӑнах та, чӑваш чӗлхипе танлаштарма пулать, мӗншӗн тесен чӑвашсем калаҫни
питӗ ҫепеҫҫӗн илтӗнет, чӗкеҫ кайӑк чӗвӗлтетнине аса илтерет. Ҫак чӗлхепе пин ҫул каяллах
чӑвашсем калаҫнӑ, ӑна вӗсем пӗр-пӗрне ламран лама, сыпӑкран сыпӑка халаллсаса пынӑ,
ӑна куҫ пек упрама тӑрӑшнӑ.
Тахҫан авалтанах чӑвашӑн хӑйне ҫеҫ уйрӑм тӗнчине чӑваш чӗлхи тытса тӑнӑ, тытса
тӑрать те. Ҫак тӗнчере – Чӑвашра – йӑлтах чӑвашла янӑрать. Поэт калашле: «Чӑвашра
вӑрман та чӑвашла кашлать» ҫак чӗлхере манна чӑвашӑн ӑс-хакӑлӗ, шухӑш-ӗмӗчӗ, хуйхисавӑнӑҫӗ, йӑли-йӗрки, пӗтӗмлетсе каласан чӑвашӑн культкри курӑнать.
Чӑваш чӗлхин илемлӗхӗ, янӑравлӑхӗ, вӑйӗ йӑлтах халӑх сӑмахлӑхӗнче, юмххалапӗсенче, юррисенче курӑнать. Ҫак чӗлхепе калаҫакан ҫынсем ӑслӑ шухӑшсене
илӗртӳллӗ каламапултрнӑ. Сӑнаса пӑхарха хӑш-пӗр ваттисен сӑмахӗсене: «Кӗрхи кун
кӗлтеллӗ, ҫурхи кун ҫеҫкеллӗ. Ҫапла-ҫапла тенипеҫавал урлӑ каҫаймӑн» Хупӑ сасӑсен
янӑравлӑхӗ калас сӑмаха калама ҫук илем кӳртет, ӑна илтсессӗн часах манмӑн. «Ут
капантан хӑрамасть, йытӑ шӑмран хӑрамасть.ӗҫчен ҫыннӑн автанӗ те ирех тӑрать. Вӑрмана
вутӑ турттармаҫҫӗ, ҫӑла шыв ямаҫҫӗ. Пӗччен сурть – типсе пырать, халӑх сурать – кӳлӗ
пулать.» - тенисем чӑвашсем мӗнле выльӑх усранине, ӗҫчен ҫынна халӑхра хисепленине,
усӑсӑр ӗҫ тумалла марине, пӗччен мар, халӑхп ӗҫлесен ҫеҫ ӗҫ млалла кайнине
ӑнлантараҫҫӗ. Вӗсене пӗлекен ҫын йӑнӑшмасть.
Ҫиме юрӑхсӑр япалана, усӑсӑр ӗҫ тунине чӑвашсем «йытӑ» сӑмахпа ҫыхӑнтараҫҫӗ.
«Йыт ҫӗмӗрчӗ», «йыт пулли», «йыт ҫырли», «йыт пырши» сӑмах майлашӑвӗсем пур, вӗсем
пурте ҫиме юрӑхсӑр япласене пӗлтереҫҫӗ. «Йыт урипе утать» - усӑсӑр утать, «йыт
вилӗмӗпе вилнӗ» - сарӑмсӑр вилнӗ. Йытӑ ятлӑ чӗр чун чӑваш хушшинче хисепсӗр пулна
пулас. «Йытӑ ҫичӗ ҫура ҫӑвӑрласа парсан та суса ҫиес ҫук,» - тени пур тата.
Ваттисен сӑмахӗсенче йытӑ ҫинчен анчах мар, нумай-нумай чӗр-чун, кайӑк-кӗшӗк
ҫинчен каланӑ. Ваттисен сӑмахӗсенче кашкӑра та, упана та, тиле те – теме те асӑннӑ. Ҫакӑ
вара чӑвашсем вӑрманлӑ вырӑнсенче пурӑннине кӑтартать пулмалла. Маншӑн чи кӑткӑсси
вара ваттисен сӑмахӗсенче – кайӑксен ячӗсене асӑнни. Кунта чавашсемшӗн хисеплӗ тата
хисепсӗр кайӑксем пулни курӑнать.
Ула курак – хисепсӗр кайӑк, унӑн илемӗ те ҫук ахальтен мар ӗнтӗ: «Ула курак
чӗппине ула пулсан та хамӑн тесе калать тет,» - теҫҫӗ. «Шаланкӑ шыв кӑларать, ула курак
пырса еҫет,» - тенинчен эпир ҫын ӗҫӗпе пурӑнакан ҫынна ула куракпа танлаштарнине
куратпӑр. Шаланкӑ ӗҫчен кайӑк. Тӑмана вырӑс чӗлхинче - ӑслӑ ҫынна сӑнарлать, чӑваш
тӗнчинче тӑмна – ухмах, ним ӑнланман ҫынна палӑртать. "Тухса ҫӳрекен хурчка пулнӑ,
килте ларакан тӑмана пулнӑ, "- теҫҫӗ халӑхра. Хурчка вара хисеплӗ кайӑк, вӑл питӗ
сисӗмлӗ, ҫивӗч куҫлӑ кайӑк, таҫта аякрине курать.
Чӑвашсемпе вырӑссем нумай ӗмӗрсем хушши юнашар пурӑннӑ. ҫавна пула-ши ҫак
икӗ халӑхӑн пӗр ӑнлавах пӗлтерекен ваттисен сӑмахӗсем пур. "Под каждой крышей свои
мыши- кашни килте Матрӳне, мужик задним умом крепок - чӑвашӑн ӑсӗ кайра, здоровый
желудок все переварит - чӑваш хырӑмӗнче пӑта та ҫерет, не все коту масленица - яланах
ҫуллӑ пӑтӑ мар, хыт ҫӑкӑр та ҫиес пулать." - теҫҫӗ вырӑссем хӑйсене май, чӑвашсем
хӑйсене май. ҫакӑн пек икӗ чӗлхепе пӗр шухӑшах каланисем вырӑсп чӑвашӑн питӗ нумай.

Авалхи чӑвашсем тӗн тӗлӗшӗнчен язычниксем(чӗлхеҫсем) пулнӑ. Вӗсем пӗтӗм
тӗнчене сӑмах вӑӗпе, сӑмах хӑвачӗпе чир-чӗртен, суранран сывалнӑ, усал-тӗселрен
тасалнӑ, пуҫ ҫавӑрнӑ. Сӑмах вӑйӗпе йӑла-йӗркесем ирттернӗ. Чвашсем хушшинче чӑн-чӑн
чӗлхе ӑстисем - чӗлхеҫсем пулнӑ. Вӗсенчен пӗри аслӑ поэтӑмӑр Ҫеҫпӗл Мишши куккӑшӗ.
Ун пек чӗлхеҫсем тем чӗлхине те пӗлнӗ, (шыв, вут, ҫӗр, тиӗр чӗлхисем) калмаксем,
сӑвапсем, кӗлӗсем каланӑ. Кукашшӗн чӗлхине ӑша хывнӑран мр-ши Ҫеҫпӗл Мишшин
сӑввисем ытла та хӑйне евӗрлӗ илтӗнеҫҫӗ, вӗсенче хальха ҫыншӑн ӑнланмалла мар
сӑмахсемпе сӑмах ҫаврӑнӑшсем тӗл пулаҫҫӗ: "Инҫе ҫинҫе уйра крталанса чӑлтӑртатать,
енчен енне ҫупса чупть" е тата "Кӑвак ҫутӑран шӑратнӑ ака пуҫ, туртийӗ хушшипе хӗвел
вылять.
Хальха ҫынна ӑнланмалла мр пулин те Ҫеҫпӗл сӑввисенче хамӑр тӑван чӗлхен чӑнчӑн пуянлӑхӗ, илемлӗхӗ, вӑйӗ курӑнать. Унӑн сӑввисене хамханмасӑр вулама май ҫук,
мӗншӗн тесен вӗене Ҫеҫпӗл пысӑк туйӑмпа ҫырнӑ, вӗсем вулакан чӗрине пырса тивеҫҫӗ.
"Эпир телейлӗ ҫынсем, мӗншӗн тесен пирӗн Ҫеҫпӗл пур, " - тенӗ Чӑваш Республикин
Президенчӗ Н.В. Федоров Ҫеҫпӗлӗн талантне хакласа.
Илер-ха тепӗр поэта, Константин Иванова. Унӑн "Нрспи" поэми - чӑваш чӗлхин чӑнчӑн энциклопедийӗ. Мӗнле халӑх сӑмахлӑхӗн тӗслӗхӗ ҫук-ши унта: тупмалли юмахсем,
юрӑсем, пил сӑмахӗсем... Чӑн чӑвашла ял урамӗсем, вӑрманӗ, туй ҫыннисем, чӑваш
хӗрӗсемпе каччисен юрри-ташши, вӑййи-кулли, хуйхи-савӑнӑҫӗ - темӗн те пур унта.
Ҫаксене туйма, курма мана хамӑн тӑван чӗлхе пулӑшать. Хамӑн тӑван чӗлхене пӗлнӗрен
эпӗ хама ҫак халӑхӗн ҫынни пек туятӑп. Чӑвашӑн мӗскӗнленме нимле сӑлтав та ҫуккине
туятӑп. Вӑл никама та хур туман, мӗн авалтан алран кайми аки-сухипе ӗҫлесе, тӑван ашшӗамӑшне хисеплесе, кӳршӗ-аршӑсемпе пӗрле хутшӑнса, турӑран- пӳлӗхрен итрмесӗр
пурӑннӑ, халь те пурӑнать.
Ҫапла пултӑр!
Ӗҫе Аьнашевӑри тӗп пӗлӳ паракан
шкулта 8-мӗш класра вӗренекен
Гусева Елена хатӗрленӗ
Ертӳҫи: вӗрентекен Федорова Л.А.

