Тылдьыт
1. Суоруна – сиэмэ бурдугу айаҕынан кутан эргитэн мэлийэр оҥоһуулаах
таас.
2. Хаппахчы – былыргы саха балаҕанын хоту өттүгэр утуйарга анаан,
тириинэн, туоһунан, өрбөҕүнэн быыһаан оҥоруллубут кыракый хос.
3. Көмүлүөк – былыргы саха балаҕаныгар титириктэри иҥнэри соҕус
төгүрүччү кэккэлэтэн баран, сигэнэн кэлгийэн, кумахтаах туойу симэн
оноһуллубут оһох.
4. Симиир – урут үүтү, кымыһы кутарга оноһуллар, үөһэнэн суптугур
быһыылаах тирии иһит.
5. Тууйас – мас түгэхтээх, иһинэн киирэр мас хаппахтаах, туоһунан
оноһуллубут кыра иһит.
6. Холлоҕос – кымыһы, тары кутарга аналлаах уһаат курдук улахан туос
иһит.
7. Матаарчах – кымыһы уонна да атын үрүҥ аһы кутарга аналлаах, хаһан
оноһуллубут мас иһит.
8. Ыаҕайа – солуурдуу быһыылаах туос иһит.
9. Чороон – кымыһы иһэргэ анаан хатыҥтан хаһан оҥоһуллубут иһит.
10. Кымыс – биэ үүтүттэн көөнньөрүллэн оҥоһуллубут аһыы утах.
11. Тар – суораты аһытан, араас от силиһин, кииьилэни, кириэни, балык,
көтөр уҥуоҕун кутан оҥоһуллар.
12. Хаьа – сылгы өрөҕөтүн сыата, тоҥнуу сиэниллэр.
13. Хаан – сүөьү, сылгы оҕоһогугар кутан оҥоһуллар ас.
14. Харта – сылгы суон оһоҕоһун буһаран астаммыта.
15. Бөҕөх – илиигэ кэтэр үрүҥ көмүс киэргэл. Дьахтар икки харатыгар кэтэр.
16. Илин –кэлин кэбиһэр – моонньуга кэтэр үрүҥ көмүс киэргэл. Уһун
салыбырҕаһа түөһүн, көхсүн сабар.
17. Бастыҥа –төбөҕө кэтиллэр киэргэл. Икки өттүнэн субурҕалаах, араас
ойуулаах-киэргэллээх.
18. Бууктаах сон – кунду түүлээх кытыылаах, араас өҥнөөх таҥаһы
наардаан тигиллибит дьахтар кэтэр таҥаһа.
19. Дьабака – түүлээх кытыылаах, хороҕор төбөлөөх бэргэһэ.
20. Ньирэй – ынах оҕото (үксүгэр төрөөбүтүттэн эбэтэр маҥнайгы
ыйдарыгар)
21. Тыһаҕас – иккис хаарыгар сылдьар ынах сүөһү.
22. Тиҥэһэ- үһүгэр сылдьар, үс саастаах дьиэ сүөһүтэ.
23. Ат – аттаммыт сылгы, көлүнэргэ, миинэргэ аналлаах.
24. Кулун – биэ оҕото
25. Атыыр – үөрү баһылаан – көһүлээн илдьэ сылдьар сылгы.
26. Туу – талахтан өрүллүбүт балыктыыр тэрил. Туу сүрэҕин аһаҕас өттүнэн
собо, мунду, күөнэх киирэр.

27. Илим – элбэх харахтаах кылтан оҥоһуллубут балыктыыр тэрил. Илим
хараҕа кыра буоллаҕына, кыра балык иҥнэр, улахан харахтаах илим
бөдөҥ балыгы тутар.
28. Куйуур- кыьын, саас балыктыыр тэрил. Ойбон алларан, түөрэйи туора
уураллар, куйуур маһы ойбоҥҥо түһэрэн баран эргитэллэр.
29. Муҥха эбэтэр баҕадьы – балыгы бултуурга аналлаах тэрил. Былыр
кылынан өрөн таҥаллар эбит.
30. Нырыы – күһүн күрэх муҥхатыгар,ойбоҥҥо уган туран сууралаан,
балыгы күрэтэр сиинньигэс ураҕас.
31. Чааркаан - түүлээххэ, кыра булка мэҥиэ ууруллан иитиллэр булт сэбэ.
Талахтан оноьуллар.

