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Ҡөрмәтлеуғыуцы!

Пыкитаптөрлөйәштәпулғанпөтөнкешеләр
өцөнтирәнағыллыҡпелтерәте.Пымәсәлләрне
Исапәйғәмпәрперенцеҡасыртакәпләгән,әЛука
тигәнисемлекешеИнцелгәйасыпҡуйған.Лука
тәбип,Исаныңуғыуэйәреүцесепулған.Пымәсәл
ләрикемыңйелалттайасылғанпулсата,алар
пескәтыңтәсирҡалтыратылар.Аларкешене
уйлантыратылар,нимәтормоштатыңкәрәкле.
Кәнҡикәйәләраҡца,ҡөкөмәт,тинҡөрөп

ҡәтәтҡәтеренкүргәсәтеләр,әпымәсәлләрәрбер
кешенеңҡәтеренпелтерәтеләр.
Пессебертатарларныңпыпастырыуғаөцөн

үстелләрентәрәтлеҡаҡитерләртипөмөтитә
бес.ИскеЙасманыңтелмәцләүинститутыүсенең
рәҡмәтләрентелмәценә,мөғәриргә,сүрәтйасау
цыларғапелтерәте.

ИскеЙасманыңтелмәцләүинституты



Аш цац ҡы цы ту рын та мә сәл

(Лука8:415) 



Иса суңыннан тыңлап йөрөгән кешеләр
кәнесетикҡалыҡпулған.Аларйәшелцәләр,
йемешләр үстергән, ҡуйлар, кәцәләр көт
кәннәр, көнсайын эшләр эшләгәннәр. Алла
турынтаҡәбәркешеләргәйеткескәлеөцөн,
Исапөтөнкешегәйаҡшытанышкөнкүреш
тормыштанҡыйбрәтләралған.Сеснеңсаҡ
лыҡҡа күргәселгән перенце мәсәлтә Иса
орлоҡ цацыу пелән аша күрсәтәте, ницек
кешеләр төрлөцәк Алланың өнтәүенә Аның
йулыпеләнйөрөгәлецауаппирәтеләр.
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Төр лө то ра лар тан Иса ның йа ны на тың 
күп ҡа лыҡ йы йыл ғац, Ул алар ға мә сәл кәп-
лә гән:
– Пер ке ше ор лоҡ цац ҡа лы цыҡ ҡан. Цац-
ҡан ца ғын та, ор лоҡ лар ның пер өлө шө йул 
йа ны на төш кән, алар тап тал ған, ауа та ғы 
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ҡош лар та цоҡ цоп пө төр гән нәр. Паш ҡа пер 
өлө шө таш лы урын ҡа төш кән, пы рас ҡы на 
цыҡ са лар та, тым пул ма ған лыҡ тан, ҡо ро ған. 
Паш ҡа ла ры те гә нәк ара сы на төш кән. Алар 
те гә нәк пе лән пер гә үсеп, па сы лып ҡал ған. 
Ә ин те паш ҡа ор лоҡ лар уң ты рыш лы йер гә 
тө шөп кә не рәк йөс тән ар тыҡ уңыш пир гән.
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Иса мә сәл не кәп ләп пир гәц:
– Ҡо лаҡ ла ры пар лар эшет сеннәр, – тип 
ҡыц ҡы рған.
Уғыу цы лар Анан су ра ған:
– Пы мә сәл нең мәғ нә се ни мә?
Иса әйт кән:
– Алла Пат ша лы ғын сер лә рен пе леү сес-
кә пи рел гән, ә паш ҡа лар ға, алар ҡа рап та 



12

күр мә сен нәр, эше теп та аң на ма сын нар 
өцөн, мә сәл ләр аша йет ке ре лә те ләр.
Пы мә сәл нең мәғ нә се мын та: ор лоҡ – Алла 
сү се. Йул пу йы на төш кән ор лоҡ лар ан тайын 
ке ше ләр аң на та ты, ҡай сы лар сүс не эше тә-
те ләр, ә шай тан ки леп, алар иман ҡа ки леп 
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ҡо тол ма сын өцөн, йө рәк тә ге сүс не алып 
ки тә те. Таш лы урын ҡа ца цыл ған ор лоҡ лар 
ан тайын ке ше ләр аң на та ты, ҡай сы лар сүс не 
эше тә те, аны шат ла нып йаҡ шы ала ты лар, 
ә та мыр ла ры пул ма ған лыҡ тан, эшә неү лә ре 
уаҡыт лы ца ғы на пу ла ты, алар сы нау уаҡы-
тын та ҡа ғы лып ки тә те ләр. Те гә нәк ара сы на 
төш кән ор лоҡ лар ан тайын ке ше ләр аң на та-
ты, ҡай сы лар сүс не эше тә те ләр, ә тор мош 
мә шә ҡәт лә ре, пай лыҡ, рә ғәт лек, уаҡыт үтеү 
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пе лән, сүс па сып ала ты лар. Ан тайын ке ше-
нең йе меш лә ре өл гөр мәй те. Йаҡ шы туп-
раҡ ҡа төш кән ор лоҡ лар ан тайын ке ше ләр 
аң на та ты, ҡай сы лар сүс не эше тә те ләр, аны 
иге лек, цын кү ңел пе лән саҡ лай ты лар, цы-
там ныҡ күр сә теп уңыш кил те рә те ләр.



Кем ми ңә йыуыҡ?  
Рәғимле-шәпҡәтле Са ма рийә 

ке ше се ту рын та мә сәл
(Лука10:2935)



Палестинатаперенцеҡасыртатөрлөҡалыҡ
йәшәгән.Алартаникеҡалыҡ–йәбрәйләрәмСа
марийә кешеләр– ошашпулғаннар. Алай пулса
та,йәбрәйләрСамарийәҡалыҡнысанҡасуҡма
ғаннар,аларпеләнаралашмағанта,аларныке
шегәтәисәпләмәгәннәр.Йәбрәйләрүсйыуыҡла
рынапулышыуөцөн,аларныүсләрешигеллеисәп
ләүөцөн,тәкәберләнкәннәр.
ПеруаҡытИсапермәсәлкәпләйте,ананаша

айыҡпелтерәте–йаҡшылыҡныйыуыҡҡаҡыл
ғалы–улкемнесөйсәңкенәтүгелйаҡшылыҡны
ҡылғалы.



Иманлы кеше Исаға әйтте:
– Кем минең йыуыҡ кешем?

17



18

Иса аңа мә сәл аша ца уап пир гән:
– Пе рәү Йе ру са лим нән Йе ри хон то ра-
ға ки теп пар ған та, та лау цы лар ның ҡу лы на 
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эләк кән. Алар аның ке йе мен ци цеп, туҡ-
мап, үлем ҡәл тә ҡал ты рып кит кән. Алай пу-
лып цыҡ ҡан: ул уҡ йул тан пер ти ний ҡес-
мәт це усып пар ған, ә ул ке ше не күр гәц, йул 
аша цы ғып кит кән. Алай уҡ Алла Йор то ноң 
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ҡес мәт кә ре ул төп кә йет кәц, ул ке ше не кү-
реп, туҡ тал ма йын усып кит кән.
Пер Са ма рийә ҡа лыҡ ке ше се усып пар ған-
та, ул ке ше не кү реп, айап йа ны на пар ған. 
Аның йа ра ла рын араҡ пе лән йыуып, сәй тү нә 
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май пе лән сөр төп пәй лә гән. Анан суң ишә-
ге нә уты сып, ҡу наҡ ҡа на ға алып кил гән 
тә, аны ҡараған. Ә икен це кө нө нә, йул ға 
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цыҡ ҡан та, ҡу наҡ ҡа на ҡу ца сы на ике ди нар 
аҡ ца цы ға рып пир гән тә: «Пы ке ше не ҡа рап 
тор, ар тыҡ ош лан ҡан аҡ цаң ны мин ҡайт сам 
тү лә рем», – ти гән.
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Пы мә сәл не кәп ләп пөт кәц, Иса иман лы 
ке ше тән су ра ты:
– Өц ке ше тән, кем са рар тей гән та лау цы-
лар тан ке ше гә йыуыҡ пул ты?
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– Ул ке ше, кем аңа рәғимле-шәпҡәтле пул-
ты, – ти те иман лы ке ше.
– Пар, ҡыл алай уҡ, – Иса аңа әйт те.



Ағыл сыс пай ту рын та мә сәл
(Лука12:1621)



Кәнкешепылайтипуйлайты:пайлыҡ–
Алланың пүләге. Ҡайбер уаҡытта алай уҡ
пулаты. Ул уаҡытта тың кәрәкле пелеү –
кеше пай пулса, ницек үсен күрсәтәте.Йа
рым кеше пайлыҡны Аллатан табатылар,
ә пашҡаларпайлыҡны үсләренә йыйатылар.
Суңҡыкешеләрпеләналайуҡпулыр,ницекпы
мәсәлтәкүргәселгән.
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Иса пер мә сәл кәп лә гән:
– Пер пай ның йе ре тың уң ҡан. Пай уй ла ған: 
«Ни мә эш лә йем ин те? Аш лы ғым ны ҡай та 
саҡ ла йым?» Ул уй ла ған: «Мин саҡ лай ты ғын 
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урын нар ны уа тып, оло раҡ ны йа са рым та, пө-
төн аш ны та, пай лы ғым ны та ан та са лы рым. 
„Ми нең пай таҡ йыл лар ға йе тер лек пай лы ғым 
пар, ин те йал ит кә ле пу ла ты, аша, эц, шат-
ла нып йат“, – үсе мә тип әй те рем». Ә Алла 
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аңа: «Ағыл сыс! Пы төн тә йә нең не ал ғалы 
ки лә те ләр, йый ған пай лы ғың кем кә ҡа лыр 
суң?» – ти гән.
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Үсе өцөн ке нә пай лыҡ йый ған, алай та ал-
тын та Алла өцөн пай пул ма ған әр кем пе лән 
алай пу лыр.



Па ри сәй пе лән йа саҡ  
йы йыу цы ту рын та мә сәл

(Лука18:914)



ПоронҡоИзраилтәкешеләрнеңпертөргөн
пулған,аларны«парисәйләр»типәйткәннәр.
АларАллатанМусаашаЙасаалғаннар,аңа
оло саҡлыҡ пелән ҡарағаннар, анта йасыл
ған пойороҡларны ҡылғалы тырышҡаннар.
АларАллағайарауөцөнкөнтәперницәмәр
тәбәтоғаҡылғаннар,атнасынаикемәртә
бә ураса ошлағаннар, табышларынан уннан
пер өлөшөнАллаЙортонапиргәннәр, сата
ҡа өйләшкәннәр әм пашҡа йасалар ҡылған
нар.АларныңкәнесеАлланыңйанынтатөрөс
ҡылыуларына эшәнкәннәр. Йәбрәйләр пари
сәйләрне Алланы сурлау иткән кешеләртип
исәпләгәннәр.Израилтәулуаҡыттатағын
пер төргөн кешеләр пулған, аларны иңере
ҡөрмәтитмәгәннәр.Пыкешеләрйасаҡйы
йыуцылар пулған. Рим ҡөкөмәткә ҡесмәт
ҡылғанөцөн,әтағыналарүсләренәйыйған
аҡцатанперөлөшөнҡалтырғанөцөн,кәнесе
аларныҡоналыәмсатҡанкешетиписәплә
гәннәр.
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Ул ке ше ләр гә, кем үсен му мин тип исәп-
лә гән, ә паш ҡа лар ны сөй мә гән нәр, Иса 
мын тайын мә сәл кәп лә гән:
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– Ике ке ше то ға ҡы лыр өцөн, Алла Йор то на 
кер гән нәр: пе ре се – па ри сәй, икен це се – йа-
саҡ йы йыу цы. Па ри сәй то роп, өн сөс ке нә 
пы лай тип то ға ҡыл ған: «Аллам! Мин Си ңә 
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паш ҡа лар ши гел ле – та лау цы, му мин сес ке-
ше ләр, уй наш цы, йә пы йа саҡ йы йыу цы ши-
гел ле пул ма ға ным өцөн, рәҡ мә тем не пел те-
рәм. Ат на сы на ике мәр тә бә ура са ош ла йым, 
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та бы шым нан ун нан пер өлө шөн пи рәм». Ә 
йа саҡ йы йыу цы цит тә рәк тор ған, күк кә ка ра-
ға лы та ҡур ыҡ ҡан, күк рә ге нә ҡа ғып: «Аллам, 
ми не, ҡо на лы ны, шәл лә це!» – тип әйт кән.
Сес кә әй тәм, пе рен це се тү гел, ә ул, икен це-
се, Алла ал тын та аҡ ланып, үс өйө нә ҡай тып 
кит кән; ник ти сәң үсен үсе кү тә реү це әр кем 
тү мән тө шөр, үсен тү мән тө шөр гән – кү тә-
ре лер.



Пай пе лән Ла зар ту рын та 
мә сәл

(Лука16:1931)



Пер уаҡытИса пылай тип әйтте: йар
лыкешеләрәруаҡыттөрлөйертәпулыр.Ул
ҡәлпеснеңпөтөнөмөртәпергәпараты,әпес
төрлөцәканыңтурынтауйлайбыс.Кешеләр
келуйлайты,кемпайпулса,улАллағайара
ғанкешетипкүргәсәте.Төрөсмаул?
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Пер ҡа цан пай ке ше йә шә гән. Ул 
ҡый бат лы ке йем нәр тә йө рө гән, әр кө-
нө пай рам аш үт кәс кән. Ә аның ҡап ҡасы 
йа нын та Ла зар исем ле те лән це йат ҡан. 
Аның пө төн тә не эрең не йа ра пул ған. Ул 
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пай ның өс тә лен нән төш кән ик мәк ки сәк-
кә тә ри са пу лыр ите, ә эт ләр аның йа ны-
на ки леп, эрең не йа ра ла рын йа ла ған.
Пер көн Ла зар үл гән, аны пә реш тә ләр 
Иб ра гим йа ны на алып кит кән нәр. Пай та 
үл гән, аны күм гән нәр. Тә мүҡ тә пай тың 
асап күр гән. Пер уаҡыт та пашын кү тә реп, 
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Иб ра гим не алыс тан кү реп пәр гән, ә аның 
йа нын та Ла зар ны.
– Иб ра гим, атам! Ми не шәл ләп, Ла зар ны 
йа ны ма йе бәр це, ул пар маҡ оцон сы у ға 
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ма ңып, те лем не сы ла тып сал ҡы най т сын, 
мин асап ла нам пы ут та! – тип ҡыц ҡы рған.
Ә Иб ра гим әйт кән:
– Па лам, исе ңә тө шөр, син үс өмө рөң тә 
кел йаҡ шы ны ге нә ал тың, ә Ла зар кел йа-
ман ны алты. Ҡә сер ин те ул өмөт алты, ә 
син асап ны кү рә сең. Өс төүө нә, пес нең пе-
лән сес нең ара сын та оло төп сөс цо ғор йа-
та ты, аның өцөн пе рәй гем тә пы йаҡ тан 
сес нең йаҡ ҡа пар ға лы уй ла са та, ул па рал-
мас ите, иц кем сес нең йаҡ тан цы ғал май ты 
пес нең йаҡ ҡа.
Пай:
– Атам, алай пул ғац, мин си нән йа лы нып 
су ра йым, Ла зар ны әт кәм нең өйө нә йе бәр. 
Ми нең пиш пер тыу ған әкә-энеләрем пар, 
асап ла ныу уры ны на эләк мә сен нәр өцөн, 
алар ға йет кер сен, – ти гән.
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Иб ра гим аңа әйт те:
– Алар ның Му са та, паш ҡа пәй ғәм пәр лә-
ре пар, алар ны тың на сын нар.
– Йуҡ, Иб ра гим атам. Үл гән нәр нең пе ре-
се те ре леп, алар ның йа ны на пар са, алар 
тәү бә ҡы лыр ите, – ул әйт те.
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Иб ра гим пай ға:
– Алар Му са ны әм пәй ғәм пәр ләр не тың-
на ма ған нар, үле нән те ре леү тә алар ны 
эшән те реп ҡуй мас, – тип ца уап пир гән.



Ца ғы рыл ған ҡу наҡ лар ту рын та 
мә сәл

(Лука14:1524)



Пайрамҡа цағырылыу– олотуғырылыҡ.
ПеруаҡытИсапайрамҡапарған,әҡунаҡ
ларның пересе: «Рисалыҡлы пулсын ул кеше,
кемашарАллаПатшалығынта»,–типҡыц
ҡырыпйебәрте.Исацауапаңапирте,Алла
Патшалығына цағырылыу пайрамҡа цағы
рылыупеләнцағыштырыппермәсәлкәпләте.
КәнесеАлланыңПатшалығынацағырыла

ты,әкемантацыннаппулыр,песанысисәл
мәйбес.
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Иса ның пы сүс лә рен эшет кәц, Аның 
пе лән утыр ған нар ның пе ре се:
– Ри са лыҡ лы пул сын ул ке ше, кем ашар 
Алла Пат ша лы ғын та! – ти гән. Иса аңа 
пы лай тип ца уап пир гән:
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– Пер ке ше киц ке аш йа са ған, аңа кән 
ке ше не ца ғыр ған. Ашағалы-эцкәле уаҡыт 
йет кәц, үсе нең ҡес мәт кә рен йе бәр гән 
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ца ғы рыл ған нар ға әйт кә ле: «Ки лең ҡу наҡ-
ҡа – аш-сый әсер».
Пө тө нө сө тә ца ғы рыл ған нар пер ши гел ле 
абу итә паш ла ған нар. Пе рен це се әйт кән 
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аңа: «Ҡы ра са тып ал тым, аны па рып ҡа-
ра ға лы кә рәк. Мин си нән су ра йым, син 
ми не абу ит».
Икен це се әйт те: «Пиш пар үгес са тып ал-
тым, алар ны сы нап ҡа ра ға лы кә рәк. Мин 
си нән абу су ра йым».
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Өцөн цө сө: «Мин өй лән тем, аның өцөн 
па рал ма йым», – ти гән.
Ҡес мәт кәр ҡайт ҡац, пө тө нө сөн ҡу ца сы на 
сөй ләп пир гән.
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Өй эйә ацыу лан ҡан, ҡес мәт кәр гә по йор-
ған: «Пар тис ке нә то ра ның урам на ры нан, 
ты ғы рыҡ ла ры нан йар лы лар ны, сә ғип-
ләр не, су ғыр лар ны, аҡ саҡ лар ны йы йып 
алып ҡайт», – тип цы ға рып йе бәр гән. 
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Ҡес мәт кәр әй лә неп ҡайт ҡац: «Ҡу ца, син 
по йор ға ның ны ҡыл тым, алай та урын әле 
пар», – ти гән.
Ҡу ца ҡес мәт кә ре нә: «Пар, то ра ның йул-
ла ры йө рөп, ци тән пуй ла рын та ке ше-
ләр не мын та кил гә ле күн тер, өйөм ту ла 
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пул сын, – тип по йор ған. – Сес кә аны 
әй тәм: киц ке аш ҡа кем не мин пе рен це 
ца ғыр ған, пе ре се тә ми нең өс тәл нең асы-
ғын тәм нәп ал мас».



Йуғалтыу турынта өц мәсәл
(Лука15:810;15:37;15:1132)



Әрбер кеше пы ҡәлтә пулғанты: ҡацан
пер тың кәрәкле нәрсәне йуғалтса. Паш
ҡа өц мәсәлтә Иса песнең иҡтибарға күр
сәтәте: Алла та ҡәйепле кешеләргә ҡараш
антайын тойоуны пеләте. Иса иң перенце
Алланы йуғалған ҡуйны эстәйтеген көтөү
цөпеләнцағыштыраты.АнансуңИсакүргә
сәте, ницекАлланы цағыштырғалы пулаты
кешепелән,кемкөмөштәнкәйуғалтҡан.Ә
өцөнцө мәсәлтә ул Алланы цағыштыраты
ҡайғыратығын, сабыр итәтеген ата пе
лән,кемкөтәте,ҡацантөрөсйултанцығып
киткәнпаласыйанынаҡайтаты.
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Йуғалғанкөмөштәнкә
турынтамәсәл

Иса алар ға мын тайын мә сәл кәп-
ләгән:
– Әгәр пе рәй ҡа тын ның ун кө мөш тән-
кә се пу лып, пе ре сен йу ғалт са, шәм цы раҡ 
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йан ты рып, йө йөн се бе реп, аны тап ҡан цы 
пөҡ тә ләп эс тә мәс мә? Ә ин те тап ҡац, тус-
ла ры пе лән күр ше лә рен ца ғы рып: «Ми нең 
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пе лән шат ла ның, йу ғал ған тән кәм не тап-
тым», – әй тер. Сес кә аны әй тәм: Алла пә-
реш тә лә ре тәү бә ит кән пер ҡо на лы өцөн 
алай уҡ шат ла ныр.
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Йуғалғанҡуйтурынтамәсәл

– Пе ре гес нең йөс ҡуйы пу лып, алар-
ның пе ре се йу ғал са, ул туҡ сан ту ғы сын кө-
төү лөк тә ҡал ты рып, йу ғал ған пе рәү сен тап-
ҡан цы эс тә мәс мә?
Ә ин те тап ҡац, ма са йып, аны иң сә се-
нә са лыр, өйө нә ҡайт ҡац, тус ла ры пе лән 
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күр ше лә рен ца ғы рып: «Ми нең пе лән 
шат ла ның, мин йу ғал ған ҡу йым ны тап-
тым», – әй тер.
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Сес кә әй тәм: тәү бә ит кән ҡо на лы пер ке ше 
өцөн күк тә шат лыҡ оло раҡ пу лыр туҡ сан 
ту ғыс му мин ке ше тән, кем кә тәү бә ит кә ле 
кә рәк мәй те.
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Төрөсйултанцығыпкиткәнпала
турынтамәсәл

Пер ке ше нең ике па ла сы пул ған. Ке-
це се ата сы на:
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– Әт кә, ме рәс нең ми ңә те йеш ле өлө шөн 
пү леп пир, – ти гән.
Ата сы ме рәс не пала ла ры на пү леп пир гән. 
Пер ни цә көн үт кәц, ке це па ла үс өлө шөн 
алып, алыс ил гә кит кән. Ан та ул өлө шөн 
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са тып, ас ҡан ныҡ ҡа пи ре леп, пай лы ғын 
йуҡ ҡа тус ты рған.
Пө төн нәр сә сен ош ла нып ҡуй ған суң, ул 
ил гә ҡа ты ац лыҡ кил гән, аңа йуҡ цы лыҡ 
йет кән.
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Ул уаҡыт та пы шал илнең пер кешесенә  
эш кә йал лан ҡан, ул ке ше аны үсе нең ҡы-
ра сы на цуц ҡа көт кә ле йе бәр гән. Ул тың 
ацыҡ ҡан, цуц ҡа лар ның ҡа бы ғын аша ға лы 
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ри са пу лыр ҡәл гә йет кән, ә аңа аны сын та 
иц ни мә пир мә гән нәр.
Ул ағылы на ки леп:
– Әт кәм нең йал цы ла ры та күп, алар ның 
ашам ныҡ ла ры туй ғын ца пар, ә мин мын та 
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ац тан үлеп па рам. Ҡә сер уҡ ҡай там та, әт кә мә 
әй тәм: «Әт кәү, мин күк тә ге Алла йа нын та та, 
си нең йа ның та та ҡо на ҡыл тым. Ин те си нең 
па лаң тип атал ға лы рәт ле тү гел мин, ми не 
йал цы итеп эш кә ал», – тип әй тә йем, – тип 
уй ла ған. Анан суң ата сы йа ны на ҡай тып кит-
кән.
Әле ул алыс та пул ған, ата сы аны кү реп 
ҡуй ған, тың шәл ләп, ҡар шы сы на йө гө рөп 
па рып, пуй ны на йы ғы лып, үбеп ал ған. 
Па ла ата сы на:
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– Әт кәү, мин күк тә ге Алла йа нын та, си-
нең йа ның та та ҡо на ҡыл тым. Ин те си-
нең па лаң тип атал ға лы рәт ле тү гел мин.
Ә ата сы үсе нең ҡес мәт це лә ре нә:
– Иң йаҡ шы ке йем нәр алып, аны ке йен-
те рең, пар ма ғы на йө сөк кей ге сең, айаҡ-
лары на айаҡ ке йем кей те рең, си мер тел гән 
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пе рәй пы сау ны су йың, ашап-эцеп кү ңел 
аца йыҡ! Ми нең па лам үл ғән ите – ин те 
те рел те, йу ғал ған ите – ин те та был ты, – 
тип әйт кән. Анан суң кү ңел ацып паш ла-
ты лар.
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Оло па ла пы уаҡыт та ҡы ра та пул ған. 
Ҡай тыш лай, өйө нә йыуыҡ кил гән тә, йыр 
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та айаҡ уйын тауыш ла ры эшет кән. Ҡес-
мәт це ләр нең пе ре сен ца ғы рып:
– Мын та ни мә па ра ты? – тип су ра ған.
– Си нең энең ҡайт ты, атаң аның сау-
сәләмәт ки леүе нә ма са йып, си мер тел гән 
пы сау ны суй тыр ты, – ти гән ҡес мәт це.
Оло па ла пы ңа йә не көй тө, өй гә кер ге се 
кил мә гән. Әт кә се цы ғып ца ғыр ғац, оло 
па ла сы пы лай ти гән:
– Ме нә мин си ңә ни цә йыл лар ин те ҡес-
мәт итәм. По йор ға ның ны мин ҡыл ған. 
Алай пул са та, тус ла рым пе лән кү ңел ац-
ҡа лы пер мәр тә бә син кә цә па ла ны та 
пир мә гән. Ә па лаң пө төн пай лы ғың ны 
уй наш ҡа тын нар пе лән пө тө рөп ҡайт ҡац, 
син си мер тел гән пы сау ны суй тың!
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Ата сы аңа:
– Па лам, син әр уаҡыт йа ным та, ми нең 
пар ни мәм – си нең ке. Энең үл ғән ите – 
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ин те те рел те, йу ғал ған ите – ин те та был-
ты. Аның өцөн пес ма сай ға лы те йеш.
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