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Балдар! 

Алтай тилигерди сӱӱп ле 

билип јӱрӱгер!

Алтай тилис -
эне тилис!

Алтай тилис 
байлык ла јараш!
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Алтай Республиканыҥ ӱредӱлик ле билим министерствозы



Ӱлӱрген айдыҥ 
20-чи кӱнинде

АЛТАЙ ТИЛДИҤ 
байрамдык кӱни

Ак-јарыктыҥ 
         алдына келеле,
Айлу-кӱндӱ 
        јеримди кӧрӧлӧ:
«Адайым» деген                           
          алтай тилим,
«Энейим» деген 

эрке тилим...          

Л. Кокышев                                           

Кажы ла калык ак-јарыкка ке-лерде, бойыныҥ тилиле, кӧрӱм-шӱӱлтезиле, ку-дайлык јаҥыла аҥыланып јат. Тили ле кудай-лык – јаҥы - калыктыҥ айрып болбос бӧлӱги. 

Кажы ла 

калыктыҥ 

јаткан-јуртаган 

јери аҥылу. 

Анайда ок 

чырай-бӱдӱжи, 

кылык-јаҥы, 

јаҥдаган 

чӱм-јаҥдары 

ӧскӧлӧринеҥ 

башка.



ТаныкТарла 
     Таныжалы

А
Айу, айу, айучак
Алты айга уйкуда.
Амырап тапту јӱредиҥ,
Айылдап биске келбейдиҥ.

Б
Бӧрӱ койго нӧкӧр эмес,
Байрам кӱнде ого келбес.
Бӧрӱ бойы - казыр аҥ,
Балдарына јалакай.

В
Винни-Пух келзе айылдап,
Велосипед ого сыйлаарыс.
Алтай тилге ӱредип,
Оныла кожо сӱӱнерис.



ЭКИ ТОН
(чӧрчӧк)

аскы кӱнниҥ чогына ла јылу эзинге сыймадып, кардыҥ чырай-
бӱдӱжи ӱреле берди.

Аҥдар-куштар јаражай-јаска сӱӱнгилейт. Јаҥыс ла ак койон ый 
ӧткӱре айдат:

– Кар, кар, мени, ак койонды, таштабазаҥ. Сени казып, ичеген эделе, 
анда ач бӧрӱнеҥ јажынгам, тоҥгон бойым јылынгам. Кара јерде, кӧк-
јажыл ӧлӧҥдӧ ӧштӱлерим мени кӧрӱп ийер. Кар, кар, барбазаҥ!

– Кару койонок, мында артар аргам јок – деп, кар унчукты. –  
Ӧштӱлерге билдиртпеске турган болзоҥ, ак тоныҥды бер, бойымла 
кожо апаргайым. Јас келзе, јер ӧлӧ-чоокыр болор, оноҥ бороро берер. 
Ол сеге јердиҥ ӧҥине тӱҥей боро тон берер. Кем де сени ылтам ајарбас. 
Мен кайра бурылганчам, ол ло боро тоныҥла јӱргейиҥ. Кышкыда кий-
етен ак тоныҥды экелерим, санааркаба. Оноҥ ло бери койон боро то-
нын кийеле, јастаҥ ала кӱске јетире јажарып, кӱрерип турар јердиҥ 
ӱстиле, јӱзӱн ӧҥдӱ чечектердиҥ ортозыла маҥтап јӱрет. Корон-соок 
кышта јылу ак тонын кийип алат. 

J



Балдар, 
јолдо

ајарыҥкай 
болугар!

Эй, эй, чычкандар,
Јолды јазап кечигер!
Кызыл от кӱйгежин, 
Кыйыш јоктоҥ токтогор.

Јажыл от кӱйгежин,
Јайым јолды кечигер!
Сфетофор деп эдимге 
Јолды кечсеер, кӧрӱгер!

Светофор јок јолдордо
Ајарыҥкай болугар.
Ары-бери ајыктап,
Араайын јолды кечигер.



Чумдейдис
..

Амелия Бойдоева,
«Мениҥ сӱӱген 

ӱредӱчим», 
Јаҥы Белтир јурттаҥКим Уванчиков, 

«Бистиҥ ӱредӱчи», 
Јаҥы Белтир јурттаҥ

Айжана Акчинова,
 «Торко Чачак», 

Јаҥы Белтир јурттаҥ

Родион Кокпоев, 
«Бистиҥ турлу», 

Улаган јурттаҥ

Эльдар Мадяев, 
«Алтын кӱс», 

Улаган јурттаҥ

Ангелина Темдекова, 
«Јол», 

Улаган јурттаҥ

                     Кӱс

Алтайыска айланып,
Алтын кӱс једип келди.
Эбиреде агаштар,
Сары тонын кийгилеп ийди.
Кандый јакшы кӱскиде,
Кандый јараш ар-бӱткен!
Бис ончобыс сӱӱнижип,
Кӱсти меҥдеп уткудыс.

Сурлан Тыбыкин,
Јаҥы Белтир



ӱштӱкке учкан куштардыҥ ый-сыгыдын угуп, маалада ӧскӧн Согоно чо-
чып, саҥ ӧрӧ кӧрди. «Бу кӱс келген туру не! – деп ӱшкӱрди. – А мен эмдиге ле 
маалада. Удабай ла сооктор келер, не болорым?»

Кенетийин кемниҥ де ыйлаганы угулды. Согоно ајарып кӧрзӧ, коштой 
грядкада јуртаган Сарымсак кӧҥӱреде ыйлап турган эмтир.

– Не болгон, Сарымсак? 
– Не болгон – деп, не сураар. Кӱс келгенин кӧрбӧй туруҥ ба? Удабай ла 

сооктор тӱжер. А бис – тышкары. Огурчындар ла помидорлор туку качан ай-
ылда. Кезиктери јылу банкаларда.

– Карын да јакшы. Маалада ла кыштаарыс – деп, Согоно Сарымсакты 
мекеледи.

– Эйе, сӱрекей јакшы – деп, Сарымсак ӧчӧгӧндӱ каруу берип, ыйын ток-
тотпойт. – Акам маалада кыштайла, сӧзин айткан. Арай болзо тоҥып калба-
ган. Карын јаан кар јаарда, аргаданган.

– Айылга барзаҥ, сени кертеле, курсакка салзын деп туруҥ ба? – деп, Со-
гоно айдала, кӧстӧри јаштала берди.

– А не, ол јаман ба? Курсак-тамакка амтан берерис – деп, Сарымсак ыйын 
эмеш токтодып унчукты.

– Је болор... Улуска туза экелер болзоос, ыйлабайлы – дейле, Согоно Са-
рымсакты кабыра кучактады.

– Је, тегине ле не сыктаар! – деп, Сарымсак јӧпсинди.
– Бистиҥ айылдыҥ ээзи – сӱрекей јакшы келин. Ол бисти јылу печкениҥ 

јанына илип салар. Ырыс болзо, јаскыда ойто ло маалада јолугарыс – деп, 
Согоно айтты.

– Курсакка кожулмак этсе, оноҥ јакшы. Балдар бисти мактап, тойо-тойо 
ажангылап, су-кадык јӱргӱлеер – деп, Сарымсак омок унчукты.

Согоно ло Сарымсак
Т



           УГЫ-ТӦЗИСТИ БИЛИП ЈӰРЕЛИ

               ТОДОШТОр 
одош сӧӧктӱлер эҥ ле кӧп. Олордыҥ кӧп сабазы Кан-

Оозы, Кӧксуу-Оозы, Оҥдой, Шабалин аймактарда 
јуртагылайт. Орхон сууныҥ јанынаҥ табылган 
кереестерде темдектелгениле (VI-VIIIчактар), тодоштор 
улу тӱрк каандыктыҥ кӱнбадыш келтейин ээлеген. 

Таш кереестерде бичилгениле болзо, Кӱли-Чур деген бийге баштадып, 
тодоштор VIII-чи чакта табгачтарла, тогуз-огустарла, киданьдарла, 
татабийлерле, карлуктарла јуулашкан.

Анайда ок тодоштордыҥ ойгор уулы, Тонйукук, тӱрктердиҥ ат-нерелӱ 
Билге-каганныҥ (каган – каан) ла ады-чуузы чыккан Кӱл-тегин тарганыҥ 
(тарга – черӱ баштаачы) баштапкы болушчызы, судурчызы болгон. Орус 
документтерде бичилгениле, ХVII ч. тодоштор башка оток болуп јаткан. Ол 
тушта олордыҥ кезиги Саян кырлар јаар јӱре бертир. Ойрот-каан тужында 
тодоштор мундустарла, кыпчактарла, иркиттерле кожо эҥ ле кӧп улусту, 
тыҥ сӧӧктӧр болгон.

…Кажы ла сӧӧктӧ бойыныҥ байлаган туузы бар. Тодоштордыҥ байлаган 
туузы - Бабырган деп кыр. Олор бу кырды нениҥ учун байлаган? Кӧрӧр 
болзо, качан да, озо-озо чактарда, Алтай јериске куба чӧлдӧр тӱбинеҥ канду 
ӱлдӱзин тудунып, калју ӧштӱ табарган. Тодоштор олорло јуулажа-јуулажа 
келеле, кӱчи-чыгып, ас-мас улусту арткан. Олор Бабырган тууга чыгып, ондо 
шибееленип, ӧштӱлердеҥ аргаданган. Мыныҥ кийнинде тодоштор ол тууны 
байлап, јаан мӱргӱӱл эткен. 

Тодош – јебрен сӧӧк. Тодоштор керегинде бӱдӱн јарым муҥ јыл кайра 
бичилген. Оны Моҥол јеринде таштардагы бичиктер керелейт. Ол тушта 
– эмдиги Алтай, Моҥол, Кыдат ла Казахстанныҥ јерлеринде Тӱрктердиҥ 
Каандыгы деген сӱрекей кӱчтӱ, јаан ороон болгон. Шак ла бу ороонныҥ бир 
келтейинде тардуштар – эмдиги тодоштор јуртаган. Олор – кӧп јуулашкан 
јуучыл улус. Олордыҥ ортозында ойгор санаалу, бичикчи улус кӧп болгон. 
Андыйлардыҥ бирӱзи – VII чакта јӱрген ойгорчы Тонйукук.

Василий Ойношев, 
филология билимдердиҥ кандидады

Тодоштор ӱч бӧлӱкке – кара-тодошторго, кыдат-тодошторго ло 
манјы-тодошторго бӧлинген. Калганчы эки тодоштордыҥ башказы јок деп, 
ӧрӧ айдылган. Олор Эјен кааннаҥ камаанду болгон, чикезинче – Маньчжур 
(алтайлап Манјы эмезе Манјы каан) династиянаҥ. Урсул сууны јакалай 
јаткандары – кара-тодоштор. Нениҥ учун бу тодоштор «кара» деп адалган? 
Шиҥжӱчилердиҥ кӧрӱмиле, «кара» деп сӧс учурыла «тӱндӱк» деп сӧсти 
темдектейт, «ак» – «тӱштӱк» деп учурлу. Оныҥ учун Сибирдиҥ тӱндӱгинеҥ 
Алтайга келген тодошторды кара-тодоштор деп айтканы бу болор.
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Балдар, бу тапкышта 
алтай улустыҥ сӧӧктӧри јажынган. 

Табыгар!

Байлу агаштары – кайыҥ ла чет (јаш тыт).
Байлу тайгазы – Ала-Бабырган, Эн-Учук.
Таҥмазы – тоскуур (кејегелӱ, јӱректӱ), кулја, јаакту сырга, сулук.

Озодоҥ бери алтай улус ойын-јыргал тушта сӧӧктӧри аайынча чечеркежип 
маргыжатан, бой-бойын сӧгӱп-кокырлап шоодотон. Ого кем де ачынбайтан. 
Ол албатыныҥ тилиниҥ байлыгын, кӧрӱминиҥ элбегин керелеген.

Аланчыкту айлынаҥ тӱдӱн чыкпас бу тодош.
Айылга кирип келгенде, тӧгӱн айдар бу тодош.

Тоҥ агашты чокыган томыртканыҥ тенегин.
Тоҥ кышкыда той эткен тодоштордыҥ јаманын.

Тодош, тодош «торс» этти, тогус айак кӧчӧ ичти,
Јаргак штанын јара озырды, јанында айылды кӧчӱре озырды.



 ӱгӱн айучактыҥ чыккан кӱни. Айылчылар да кӧп болор. Је эҥ ле 
озо айучакты койон нӧкӧри уткуды. Уткуул сӧстӧрлӱ самара-бичик 
ийди.

Олор экӱ былтыр јайгыда танышкан. Айучак койонокты 
коркыбаска, кӱчтӱ болорго таскаткан. А койонок дезе айучакты 
капшай јӱгӱрерине, бийик секирерине ӱреткен. Је эҥ ле артыгы, 
койонок айучакты кычырарга, тоолоорго ӱредип салган. 

Эмди олор экӱ – арка-ташта эҥ ле ырысту аҥычактар. Нениҥ учун 
дезе, олор экӱ бичип, кычырып ла тоолоп билер.

Бу јуукта койонок соокко ӧдӧлӧ, оорып калган. Нӧкӧриниҥ чыккан 
кӱнине де келип болбос.

Айучак нӧкӧриниҥ ийген уткуулду самаразын катап-катап 
кычырып, тӧжине јаба тудат. Оноҥ ойто ло кычырат:

Чыккан кӱниҥле, нӧкӧрим,
Акту кӱӱнимнеҥ уткуулым.
Сӱӱнчи, ырыс кӱӱнзейдим,
Сениле кожо сӱӱнедим.

Јайгы јалаҥ чечеги
Јолыҥда сениҥ јайылгай.
Куштар, аҥдар – ончозы 
Бӱгӱн сени алкагай!

Б

-Айучактын чыккан куни
..



Элик
Элик – јараштыра ээлип калган мойынду, тосток кара кӧстӧрлӱ, сӱӱри 

кулактарлу, кыска буттарыныҥ учында курч туйгактарлу, кыска куйрукту 
сӱреен јыткыр тынду. Оныҥ бийиги 1 м јуук болот, узуны – 120-140 см кире, 
бескези – 30-50 кг. Кийин буттары алын буттарынаҥ эмеш кыска учун, ол кӧп 
сабазында калып маҥтайт (узунына – 6 м јуук, бийигине 2 м кире калыыр 
аргалу). 

Бу тынду чочыза, эмезе серенип тыҥдаланза, куйругы кӧдӱриле берет. Ол 
тушта куйругыныҥ алды агара кӧрӱне берер. Эликтердиҥ терезинде тӧрт јол 
чоокыр тегеликтер јуралгандый. Кӱстеҥ ала јаска јетире олор ӱӱриле јӱрер, 
јайгыда кажы ла тынду таҥынаҥ бойы јӱрер аргалу. 

Курсагы ӧлӧҥ, агаштыҥ бӱрчӱктери ле бӱрлери, кујурга барарын 
јакшызынгылайт.

Эликтердиҥ иркектерин куран деп айдар. Олор тижилерине кӧрӧ јоон. Ти-
жилери – элик. Балдары – чааптар. Ончозын јаба элик ле деп айдар. 

Эликтер ӱӱрге јайгы куран айда кожулар, је кышкы куран да айда ӱӱрге 
кожулар аргалу. 

Ӱч јашка јеткен эликтерде он айдаҥ бир чаап чыгат. Олор јети кӱнниҥ 
бажында базып баштайт. Кичӱ изӱ айдыҥ ортозында чааптар бойлоры отой 
берет. 

Тӧрт айлуда иркетериниҥ мӱӱстери чыгат. Кышкы куран айда 
чаабычактардыҥ кыскачак мӱӱстери тӱжеле, јаскыда ойто чыгып калат. 

Эликтер 12-16 јыл јӱрер аргалу.



  н койон ойногон,
Тӧҥӧзӧктӧҥ тоолонгон.
Табышка аҥчы ойгонгон,
Койондорды тоологон,
Тоологон, тоологон,
Тоолоп болбой, бодонгон.
Кача берди тӧрт койон,
Канчузы артты, сен санан?
                            
                                 К. Тепуков

КОЙОНОКТОР  ОЙНОГОН
(ТООЛОМОШ)

О





Кӱкӱрӱк деп пӧтӱгеш – 
Азатпайлар адазы.
Кичинек оогош болчомдор – 
Оныҥ эрке балдары.

Азатпайлар кезикте
Азып-тозуп калатан.
Оныҥ учун Кӱкӱрӱк
Јаантайын ла тоолойтон:

«Бир, эки, ӱч, тӧрт...
Бежинчи балам кайда барт?
Акыр, оны бедиреер,
Потпужына экелер».

Бежинчи эрке балазы
Удабай ла јет келер.
Санааркаган адазын
Келгениле сӱӱндирер.

нак биле
Некелей  Мекелей



ТАБЫШКАКТАР
Кандый ӧлӧҥ уулчакты чаккан?
Билип ийдим, ол ...

Булгап jизеҥ, тату амтан.
Ады оныҥ ...

Алтай jерис сууга арбын,
Jаан сууларыс – Бий ле ...

Таҥ ла атса, кожоҥдоор кӧкӱп,
Алтын jалаалу бистиҥ ...

САНАА КОЖУЛАР

Кажы ла шарфтыҥ бӧрӱгин 
тап.

Јурукты аҥдандыр, не јуралган 
айдып бер тӱрген.

Учурда тӧрт кызыл ла  эки 
кӧк шарлар болгон. Ӱч шарды ол 
Амат ийнине берген, экӱзин –    

энезине. 
Учурда кӧк шар артсын деп, ол 

канайда шарларды ӱлеер аргалу?
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