
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

आठपहिरया भाषाको लखेनशलैी 
(Writing Guide of Athapariya Language) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

आठपहिरया बोलीचा�लको भाषालाई दवेनागरीमा लखे् न ेतिरका प�न समावशे गिरएको 
छ।
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अध्याय १ 
आठपहिरया भाषामा व्यञ् जनवणर् हरू  

आठपहिरया भाषामा २५ वटा व्यञ् जन वणर् हरू पाइएका छन् । सब ैती व्यञ् जन 
वणर् हरूलाई नपेालीमा झै ंल�ेखएका छन् । 

व्यञ् जन वणर् का उदहारणहरू 

यहा ँप्रत् यके व् यञ् जन वणर् हरू शब् दका पदा�द, पदमध् य र पदान् तमा प्रयोग गिरएका 
व् यञ् जन वणर् का उदहारणहरू �दइएका छन् । तर आठपहिरया भाषाका सब ैव् यञ् जन 
वणर् हरू शब् दका पदान्तमा वा पदा�दमा पद �नन्/पाइदनैन् । 

क/क् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द केङ् दातँ 

कोङ् मा पन् छाउन ु

पदमध् य हके्मा रेट् न ु

काकाना�सक् �सउँडी 

पदान् त फाक् सुगँरु 

फ्याक् कपाल 

 
ख/ख् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द ख े तरुल  

ख�ेसक् घाउ/ख�टरा 

पदमध् य जाक् खाम् खतम्, बबार्द  

चाखोक् च् वाटै्ट 
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ग/ग् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द गङे् बाङ्गो 

�गडालक्ु गीलो 

पदमध् य साङ् ग् वा भैसंी 

आङ् ग�ुलक् औंला 

 
घ/घ् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द घोक् �सङ् गै ं

 
ङ/ङ् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द ङेमा गन् न ु

ङासा माछा 

पदमध् य हाङ् मा पखर्न ु

यङु् मा राख्न ु

पदान् त याङ् नौ (९) 

लाङ् खटु्टा 

 
च/च् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द चामा भात 

चङे् मा केलाउन ु

पदमध् य फाक् �चलटे् सुगँरुको पाठा 

�पच् छा बालक 
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ज/ज् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द जोम् धरैे 

जाङ् वाइ ज् वाइँ 

पदमध् य वा�जलटे् चल् ला 

फु�जलटे् हाडँी 

 
छ/छ् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द छोक् मा�सक् नङ् 

छेप् मा लखे् न ु

पदमध् य यमे् बछेा परुुष 

मचे् छेमा बा�लका 

 
झ/झ् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द झाटा जातँो 

झाकारा थाङ् ग्रा 

 
ट/ट् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द टाप् मा ल् याउन ु

टाङ् मा ढाल् न ु

पदमध् य �छटा�सम् साडी 

भोटकेुट् खपुार् 

पदान् त िरमटे् छाया ँ

लम्े �लमटे् वन मान् छे (स् त्री) 
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ठ/ठ् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द ठेना ठूलो 

ठेम् मा छनुर् 

पदमध् य माङ् ठाना मागर् 

ठेप् ठेप् बराबर �मलाउन ु

 
ड/ड् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द डाबे खकुुरी 

डा�बला पन् य ु

पदमध् य �गडालक्ु �गलो 

सडेाङ् मार 

 
ढ/ढ् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द ढेन् ढेबा बडा बबुा 

ढेन् ढेमा बडी आमा 

पदमध् य वा�ढन् अण् डा 

 
न/न् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द �नङ् नाम 

�नङ् ग् वा �वचार 

पदमध् य काकाना�सक् �सउँडी 

�हट् नङु् अ�न 
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पदान् त चोगन्ु नगर 

ठेन् डुन् नछर 

 
प/प् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द �पट् गाइ 

पोङ्मा ब् याउन ु

पदमध् य छेप् मा लखे् न ु

वाप् मा लगाउन ु

पदान् त उ�सप् छोक्रा/खोष् टा 

ओखाप् थाक राख् न ु/ चाङ् लाउन ु

 
फ/फ् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द फेन् �डक् बन् चरो 

फुङ् फूल 

पदमध् य लके् फा �जब्रो 

ओप् फारा उ�पया ँ

 
ब/ब् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द बॽेवा हासँ 

बङे् ना चपे् टो 

पदमध् य यबुा �संह 

�कबा बाघ 
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भ/भ् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द भ् या �ववाह 

भसुक्ु क�संगार 

पदमध् य नाभाक् अनहुार 

नभुक्े कान 

 
म/म् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द माके मकै 

माक् ना कालो 

पदमध् य साम् बोक् कोदो 

जोम् ना थपु्र/ैधरैे 

पदान् त खाम् माटो 

वानाम् नाम् लो 

 
य/य् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द यमे् बछेा छोरा मा�नस 

यङु् मा राख् न ु

पदमध् य �लयक्ु हनु् छ 

कोन् यक्ु पछर्  

 
र/र् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द िरमटे्  छायँा 

रोक् मा घोच् न ु
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पदमध् य घरुुङ् बा मघे गजर्न 

फोरोक् भ् यागतुा 

 
ल/ल् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द लोट् �नङ् लगुा 

लङे् मा पल् टाउन ु

पदमध् य इमा�लङ् र�क् स 

वा�जलटे् चल् ला 

 
व/व् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द वा�ढन् अण् डा 

वा कुखरुा 

पदमध् य यङु् ग् वा छ 

हाङ् ग् वा प�सना 

 
स/स् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द सङे् मा च् यात् न ु

सोक् मा सास 

पदमध् य सोसोट् ना सिुरलो 

�छटा�सम् साडी 
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ह/ह् आठपहिरया नपेाली 

पदा�द �हॽवा हावा 

होक् मा घोच् न ु

पदमध् य होहोबास् स् याबास 

ओहोम् पा �चहान 

 कण् ठ् य स् पशर्   

केही आठपहिरया भाषाका वणर् हरू, शब्दका वीच भागमा कण् ठ् य स् पशर् भएर वा 
घाटँीमा रो�कएर उच् चारण हनु् छन् । यो ध्व�न व्यञ् जनवण् र्◌ा प�न हनु्छ, यसरी उच् चारण 
हनु ेवणर् हरू भन ेनपेालीमा पाइदनैन् तर आठपहिरयामा र नपेालको पहाडी भागमा 
बो�लन ेभाषाहरूमा भने यो वणर्  पाइन्छ। यो व् यञ् जनवणर् लाई यस् तो (ॽ) �चन्ह प्रयोग 
गरी ल�ेखएको छ।  

उदहारणहरू: 

ॽ आठपहिरया नपेाली 

मध् य काॽवा काग 

बॽेवा हासँ 

�हॽवा हावा 

व्यञ् जन वणर् हरूको संयोग 

आठपहिरया भाषामा शब्दहरू व्यञ् जन वणर् हरूबाट शरुू हनु् छन्, जस्त ैफाक्। जब धरैे 
वञ् जन वणर् हरू अरू व्यञ् जन वणर् सगँ एकै साथ जो�डएर आउँदछन्, जस्त ैच्वा, फ्याक् । 
�यनीहरू व्यञ् जन वणर् का संयोजनहरू हन्ु । केही ध्व�नहरू दोस्रो व्यञ् जन वणर् को 
संयोजनका रूपमा आउँछन् जस्त ै- व, य। यी व्यञ् जन वणर् का संयोजनहरू शब्दका 
शरुूमा र शब्दका वीचमा मात्र आउँछन् । अझ थप व्यञ् जन वणर् हरूको संयोग चा�हएमा 
आवश्यक अनसुन्धानको खाचँो द�ेखन्छ।  

तल व्यञ् जनवणर्  संयोजनका फरक �क�समका उदहारण �दइएका छन् । जसल े
आठपहिरयामा केही प�हचान �दन् छन् र यस्ता हरेक फरक �क�समका अ�रहरू दोस्रो 
अ�र समूहमा पाइन्छन् । यो व अ�र दवु ैशब्दहरूको शरुूमा र वीचमा आउँछन् । यस् ता 
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व्यञ् जन वणर् को संयोजन भएका शब्दहरू थोरै संख्यामा मात्र पाइन्छन् व व्यञ् जन 
वणर् को अगा�ड अरू व्यञ् जन वणर्  सधै ंआधा अ�रमा ल�ेखन्छ। (यो हलन्त �वना 
ल�ेखन्छ)। तर क�हल ेकाही शब् दहरूका पदमध् यमा व र य को अगा�ड शब् दको 
उच् चारण अनसुार हलन् त प्रयोग गरी ल�ेखनपुछर् । जस् तःै कोन् यक्ु 

यहा ँकेही उदाहरणहरू �दइएका छन् : 

व आठपहिरया नपेाली 

पदा�द च् वा पानी 

न् वा चरा 

स् वा अ�ल् छ 

पद मध् य साङ् ग् वा भैसंी 

यो य अ�र शब् दहरूको शरुूमा र वीचमा अथवा दबुमैा आउँछ। यो व्यञ् जनवणर्  संयोजन 
दोस्रो अ�रको रूपमा धरैे मात्राका शब्दहरू पाइन्छन् यो व् यञ् जन वणर्  य को अगा�ड 
आउन ेअ�हरूलाई ल�ेखन् छन् । यहा ँकेही थोरै उदाहरणहरू �दइएका छन्: 

य आठपहिरया नपेाली 

पदा�द क् या तले 

भ् या �ववाह 

स् या ढोग 

फ्याक् कपाल 

यी �दइएका उदहारणहरूमा, य�द �बस्तारै र हो�सयार साथ बो�लएको खण्डमा 
व्यञ् जनवणर्  संयोजन आउँदनैन् । जस्तःै सया, भया 

अ�रको अन् तमा आउन ेव् यञ् जन वणर् हरू 

मा�थ �दइएको ता�लकामा हामील ेहदेार् केही थोरै व् यञ् जनवणर् हरू अ�रको पदा�दमा, 
पदमध् यमा अ�न पदान् तमा प�न आउन सक् छन् । यस् ता व्यञ् जनवणर् हरू �नम् न�ल�खत छन् । 
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प ट क ॽ म न ङ 

अ�रको अन्तमा आउन ेवणर् लाई (शब्दको बीचमा र अन् तमा प�न) तल उदाहरणहरूमा 
दखेाइएका छन् । 

 आठपहिरया नपेाली 

प 

साप्मा तान् न ु 

आप् मा आउन ु

हाप् गुडँ (चराको) 

उ�सप् छोक्रा/खोष् टा 

ट 

खाट् ट ु लजैाऊ 

टोट् टेउना त् यत्रो 

वा�जलटे् चल् ला 

फाक् �चलटे् सुगँरुको पाठा 

क 

कोक् मा �बजाउन ु

फाक् मा छाउन ु

फाक् सुगँरु 

लाक् मा उ�म् लन ु

ॽ 

बॽेवा हासँ 

�हॽवा हावा 

काॽवा काग 

 
 आठपहिरया नपेाली 

म 
खमुा बोक् न ु

याम्बा पर 
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खाम् माटो 

नाम् घाम 

न 

�न�नङ् लगुा (बाल शब् द) 

मा�नङ् ना हराउ�दन 

वा�ढन् अण् डा 

लन्े सन्े �दनरात 

ङ 

हाङ् मा प�खर्न ु

ठुङ् मा �पउन ु

लङु् ढङु् गा 

फुङ् फूल 

व्यञ् जन वणर् हरूको संय�ुा�र : सरल 

व् यञ् जन बणर् हरू शब् दहरूका पदा�दमा, पदमध् य र पदन् तमा आउँदछन्, र यस् ता 
बणर् हरूल ेअक� व् यञ् जन वणर् हरूलाई पछ्याउँदछन्, यस्तो व्यञ् जनवणर् लाई संय�ुा�र 
वा आधा अ�रमा लखे्न स�कन्छ, (उदाहरणको ला�ग, साक् मा) अथवा हलन्त प्रयोग 
गरेर प�न लखे्न स�कन्छ, (साक् मा)। यस्ता केही �ल�खत अ�रहरूलाई स्तरीय 
�नयमहरूमा �वकास गनुर् मह�वपूणर्  हनु्छ। केही अ�रहरू, जस्त ैङ, छ, ट, ठ, ड, ढ यी 
अ�रहरूको संय�ुा�र वा आधा रूप हदुनै। र यी अ�रहरू शब् दहरूको पदान् तमा 
आउँदा वा अरू व् यञ् जन वणर् को अगा�ड आउँदा प�न सधै ंहलन्त �दएर ल�ेखन्छ। 

यसलै ेहामी यी अ�रहरू �सफािरस गदर्छौ।ंअ�न्तममा आएका व्यञ् जनवणर् हरू यो 
मा�थका कारणहरू बाहके सब ैअवस्थामा संय�ुा�र वा आधा अ�रका रूपमा ल�ेखन ु
पछर् । यहा ँआधा अ�रहरू वा संय�ुा�रहरू प्रयोग गरी ल�ेखएका उदहारणहरू प्रस् ततु 
गिरएका छन्। 
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आठपहिरया नपेाली 

साप्मा तान् न ु

राट् मा कराउन ु

होम् मा च�ुहन ु

फोङ् मा पड् काउन ु

इम्मा सतु् न ु

 

व् यञ् जन संयोग (प्रत् यय) 

जब मखु् य शब् दसगँ प्रत्यय जो�डएको अवस्थामा कोही मा�नसहरू फरक प्रकारल े
व्यञ् जनवणर् लाई जोड् न चाहन्छन् । उदाहरणका ला�ग, “घर सगँ” मखु्य शब्द 
आठपहिरयामा पाङ् यो प्रत्यय -लोक् सगँ जो�डन् छ। यसलाई यसरी लखे् न स�कन् छ- 
पाङ् लोक्। सामान् य व् यञ् जनवणर् को जोडाइ तल देखाइएको उदाहरण अनसुार ल�ेखन्छ। 
व्यञ् जनवणर्  प�हलाको अ�रसगँ संय�ुा�रमा ल�ेखन् छ, यहा ँसरल व् यञ् जन वणर्  जो�ड 
ल�ेखएका छन् ।  

 

यहा ँकेही उदाहरणहरू देखाइएका छन्। 

यसरी लखे् नहुोस् यसरी नलखे् नहुोस् नपेाली 

पाङ् लोक् पाङ् लोक् घरसगँ 

उन् लाम् उन् लाम् उ बाट 

�हप् मा �हप् मा खकुार्उन ु

साक् ट ु साक् ट ु गोड 

चके् ङा चक्े ङा बोल् छु 
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इ- स् वर वणर् सगँ व् यञ् जन वणर् हरूको जोडाइ 

जब यो तलको अ�र ߵ ि◌ߴ प�हला स् वरवणर्  वा ध्व�न भई आउँदा यसको अगा�ड आउन े
व् यञ् जन वणर् को प�हलाको अ�रमा हलन्त प्रयोग गरी लखे्नको ला�ग हामी �सफािरस 
गदर्छौ।ं यसथर् यसल ेअध्ययन गनर्का ला�ग सहज बनाउँन ेछ। यहा ँयसका केही 
उदाहरणहरू दखेाइएका छन्।  

यसरी लखे् नहुोस् यसरी नलखे् नहुोस् नपेाली 

फाक् �चलटे् फा�क्चलटे् सुगँरु पाठा 

वालाप् �चमटे् वाला�प्चमटे्̣ पतुली 

ढेप् �चॽवा ढे�प् चवा �चब ेचरी 

�चप् �चबो �च�प् चबो उ��स 

�मक् �चॽवा �म�क् चॽवा कचरेा 

 

नपेाली स् वरवणर् हरू 

नपेाली भाषामा ह्रस् व उ अ�न दीघर् ऊ र ह्रस् व इ अ�न दीघर् ई हनु्छन्, तर अरू स्वरहरूमा 
“छोटो” अथवा “लामो” जोडीहरू हुदँनैन् । शब्दको प्रारम्भलाई ध्यान न�दई सब ै
स् वरवणर् हरू आठपहिरया लखेनमा �मलाएर क्रमबद्ध बनाई रा�खएका छन् । हामील ेछोटो 
स् वर वणर् हरू जस् तःै ह्रस् व उ अ�न इ मात्र प्रयोग गरेका छौ।ं  

उ ( ◌ु)  
इ ( ि◌ )  

नपेाली व् यञ् जनहरू 

केही सामान् य नपेाली ध्व�नहरू आठपहिरया उच् चारणहरूमा छैनन्, जस्त ैतल �दइएका 
ध् व�नहरू: 

ञ, ण, (त), थ, (द),ध, श, ष 
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अध् याय २ 
आठपहिरया भाषाका स् वर वणर् हरू 

आठपहिरया भाषामा ५ वटा स् वरवणर् हरू छन् । 

स् वरवणर् हरू आ इ  उ  ए  ओ 

स् वर वणर् हरू 

यी स् वरवणर् हरू नपेालीमा उच् चारण गरे जस् त ैउच् चारण गिरन् छन् । तल �दइएको 
ता�लकामा ती सब ैस् वरहरूलाई तीन अवस् थाहरूमा न ैउत् पन् न भई आएको कुरा 
दखेाइएका छन्: शब् दको पदा�दमा, पदमध् यमा र पदान् तमा। तल सब ैस् वरहरूका �तन ै
अवस् थमा प्रयोग गरी ल�ेखएका उदाहरणहरू प्रस् ततु गिरएका छन् । तल दायँा ँपिट्ट 
नपेालीमा ती शब् दहरूको अथर् प�न �दइएको छः  

 आठपहिरया नपेाली 

आ 

आक् मा �चल् न ु

आङ् मा उखाल् न ु

बाबारा सले रोटी 

पाप् मा झ�म् टन ु

आप् मा आउन ु

इ 

इम् मा सतु् न ु

इप् पोक् दईु 

वा�सक्  सलुसलु े

म�ेसक्  कालो दाल 

टमु् सा�म जठेा 

याप् �म  मा�नस 

उ 

उमक्ु उसको हात 

उङ् मा मा�थबाट आउन ु

सारकुबाङ् धनषु 



15 
 

टकु् मा �बरामी हनु ु

नाक् ट ु माग 

टमे् डु छाम 

ए 

एमा �दसा गनुर् 

टमेा मात् न ु

टहेक्े टाउको 

चोक् केलङे् सलु् टो 

टबु े भ�ेटयो 

कोबे उठ् यो 

ओ 

ओप् प ु सपर् 

ओङ् मा उघानुर् 

खबेोरेक् तरुलको फल 

आङ् गोरा आमला 

आइँबो आपँ 

�सबोट् टो फटेगं्रा 

संय�ु स् वरवणर्  (द्वयस्वरहरू) 

आठपहिरया भाषाको शब्दहरूमा दईु वटा स्वरध्व�नहरू एकै साथ उत्पन् न भएका छन् । 
यहा ँ�दइए अनसुार केही त्यस्ता संय�ु स्वरहरू पाइन्छन्: उ+आ, उ+इ, उ+ए, इ+आ, 
ओ+ओ र ए+इ. औपचािरक रूपमा अथवा जब दईुवटा स् वरवणर्  चाडँो एकैसाथ 
उच् चारण गदार् अन्तमा यस स्वरको ध्व�न य वा व जस्तो हनु्छ। य�द एउटा स् वरवणर्  
उपसगर् अथवा प्रत्यय भएमा प्रत्यके स् वरवणर्  उच् चारणलाई बडो हो�सयारीसाथ 
ल�ेखनपुछर्  भन् न ेकुरा हामी �सफािरस गदर्छौ ं(जसमध्य,े य अथवा व �बना). 

यहा ँकेही संय�ु स्वरहरूको उदाहरण �दइएका छन्, जसमा बाया ँपिट्टको �हज् जेसगँ 
उल् लखे गिरएको अनसुार लखे् न �सफािरस गदर्छौ।ं (सगोल उ�ारणका �हज् जेसगँ दाया ँ
पिट्ट उल् लखे गिरएको छ, तर यस तिरकाल ेशब्दहरू नलखे्नहुोस्)। 
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 यसरी लखे् नहुोस् यसरी नलखे् नहुोस् 

उ+इ 
उइछा �वछा 

उइछा�च उ�वछाची 

उ+ए 
चोगएु चोग् वे 

फोडुए फोड् व े

इ+ए 
चो�गए चो�गये 

खा�डए खा�डये 

आ+इ खाइ खा�य 

य�द आवश् यक भए भाषाको धरैे �वकास र अ�स्तत्वको ला�ग स्वरहरूमा अन्य 
तालमलेका ला�ग थप आवश् यक सर सल् लाह र अनसुन्धान गिररहन ुपन � द�ेखन् छ। 
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अध् याय ३ 
आठपहिरया वणर् माला  

आठपहिरया भाषामा उच् चारण, स् वर वणर्  र व् यञ् जन वणर् को हो�सयारीसाथ अध् ययन र 
जाचँ पश् चात् हामील ेआठपहिरया भाषाको वणर् मालाका अ�रहरू �नम् न तिरकाल े
�सफािरस गरेका छौ।ं (यहा ँनपेालीबाट सापटी �लइएका ध् व�नहरू संलग् न गरेका 
छैनौ)ं। यी अ�रहरूलाई �नम् नतिरकाले वणर् नकु्रममा रा�खएका छन् । यी अ�रहरूलाई 
शब् दकोष अनसुार क्रममा रा�खएका छन् ।  

आ इ उ ए ओ  

      

ॽ क ख ग घ ङ् 

 च छ ज झ (त) 

(द) ट ठ ड ढ न 

 प फ ब भ म 

य र ल व स ह 

नकारात् मक स् वर �म�श्रत 

नकारात् मक उपसगर् �म- शरुूको ध् व�नमा मखु् य शब् दसगँ जो�डदँा ध् व�नमा पिरवतर्न 
हुदँनै। शरुूको ध् व�न- प, फ अथवा म, छ भन े�म-हनु् छ। य�द शरुूको ध् व�न- ट, ठ, 
अथवा न, छ भन ेप�न यो �म-हनु् छ। य�द शरुूको ध् व�न- क, ख, अथवा ङ् छ भन े�म-
हनु् छ। अन् तमा, य�द शरुूको ध् व�न- ल छ भन ेयो �म- हनु् छ। नोटः नकारात् मक उपसगर्मा 
ज�हल ेप�न �म-प्रयोग गिरन् छ, अ�न मूल वाक् यमा प�न पिरवतर्न ल् याउँदनै तसथर् यी धात ु
वा मूल शब् दसंग आएका नकारात् मक उपसगर् शब् दहरूका केही उदाहरणहरू यस प्रकार 
छन्: 

आठपहिरया नपेाली 

�म + पाप् मा �मपाप् मा नझ�म् टन ु

�म  + टाप् मा �मटाप् मा नल् याउन ु

�म  + खाप् मा �मखाप् मा नजान ु



18 
 

अध् याय ४ 
आठपहिरया भाषामा �वराम �चन् हरूको प्रयोग 

सामान् य नपेालीमा प्रयोग गिरएका �चन् हरू न ैआठपहिरयामा प�न प्रयोग गिरएका छन् 
तर पूणर्  �वराम (।) लाई भन ेदईुवटा धस� (॥) प्रयोग गन � �नणर् य गिरएको छ। अधर् 
�वराम (;), अल् प �वराम (,), �वस् मया�दबोधक (!), प्रश् न �चन् ह (?), उद्धरण �चन् ह 
(“.....”), �वसगर् (:) यस् ता �वराम �चन्हहरू प्रयोग गनुर् अगा�ड खाली ठाउँ रा�खदँनै। 
यहा ँआठपहिरया भाषामा �वराम �चन्हरूको प्रयोग गिरएका केही उदाहरणहरू यस 
प्रकार देखाइएका छन्: 

, आङा चामा, चचे,े म�ेसक्ङाना दाल लोक् सागाङाना ओमाक् चाङे।। 

मलै ेमास,ु कालो दाल र हिरयो सागको तरकारीसगँ भात खाए।ँ 

; आङा चामा चाङे; मानभु�ाङा म�ेसक् दाल लोक् सागा चोए॥ 

मलै ेभात खाए;ँ मानभु�ाल ेकालो दाल र साग खानभुयो। 

: योगा �चजा�बजा�च चायानम्ु: फेकु�ल, म�ेसक् दाल लोक् फाक् सा॥ 

�नम्न कुराहरू खानहुोस्: गहत, कालो दाल र सुगँरुको मास।ु 

॥ आङा चामा चाङे॥ 

मलै ेभात खाए।ँ 

? पाक् खान् ना चामा आचोए�न ? 

के �तमील ेभात खायौ ? 

! उन् ना सोप् पे चामा चोए! 

उसले सब ैभात खायो ! 

यहा ँदईुवटा समूह गरी आठपहिरयामा प्रत्य� कथन र अप्रत्य� कथन अ�न दोस्रो 
प्रकारको भनाईहरूलाई �वराम �चन्हरूको प्रयोग स�हत प्रस्ततु गिरएको छ। कमा (,) र 
खाली ठाउँ ( ) भनाई भन्दा प�हला अथवा अगा�ड प्रयोग गिरन्छ, त्यसप�छ उद्धरण 
�चन्हरूको प्रयोग गिरन्छ र भनाइलाई सम�ेटन्छ। अप्रत्य� कथन वा भनाइहरूमा त्यस 
प्रकारको कुन ैप�न उद्धरण �चन्हको प्रयोग गिरदनै। उदाहरणहरू यस प्रकार छन्: 
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प्रत्य� कथन 
उन् ना लोडुए, “पाक् खान् ना चामा आचोए�न?” 

उसले भन्यो, “के �तमील ेभात खायौ ?” 

दोस्रो प्रकारको 
भनाइ 

उन् ना लोडुए, “पाक् खान् ना कामाङाना ओसोर आखमे् सएु�न? 
उन् ना लोडुए, ‘खान् ना काचामा चो!’” 

उसले भन्यो, “के �तमील े�तम्रो आमाको आवाज सनु्यौ ? �तनले 
भ�नन्, ‘�तम्रो भात खाउँ!’” 

अप्रत्य� कथन  उन् ना पाङ् �ङ खाट् ना िरङ् माट् टएु ॥ 

उसले आफु घर जान ेकुरा बतायो। 
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अध्याय ५ 
आठपहिरया भाषामा पिरव�तर्त शब्दहरू  

यो अध्यायको मखु् य उदे्दश्य भनकेो आठपहिरया भाषामा कुन शब्द वा व् याकर�णक 
�वशषेतालाई एक शब् दमा लखे् न े�क छुट्टाछुटै्ट शब् दमा लखे् न ेभन् न ेबारेमा सझुाव �दन ुहो। 
यी एकवचन सम् बन् धकारक शब्दहरूलाई व्याकरणमा लखे्दा एकसाथ ल�ेखन्छ र 
बहवुचन सम् बन् धकारक शब् दहरूलाई भन ेदईु शब्दहरूमा अलग अलग प्रकारल े
ल�ेखन् छ। 

१ सम्बन्धकारक 

आठपहिरया भाषामा स् पष् टरूपल ेएकवचन स् वा�मत्व वाचकसगँ उपसगर् प्रयोग हनु् छ। 
(उपसगर्को मात्र आफ्नो कुन ैअथर् हदुनै तर नामसगँ जो�डए प�छ मात्र यसल ेअथर् �दन् छ)। 
यी शब्दहरूको उदाहरण यहा ँदेखाइएको छ, पाङ् (घर)।  

आठपहिरया  नपेाली 

आ  + पाङ् आपाङ् मरेो घर 

का  + पाङ् कापाङ् �तम्रो घर 

उ  + पाङ् उपाङ् उसको घर 

वहवुचन स्वा�मत्व वाचकल ेसवर्नामहरूसगँ सम्बन्ध राख्दछ। त्यसकारण, वहवुचनमा 
स्वा�मत्वका शब्दहरू पूणर्  अलग र स्वतन्त्र रूपल ेल�ेखन्छन् । जस्तःै तल केही 
उदाहरणहरू:- 

आठपहिरया नपेाली 

उन् �चगा + पाङ् उन् �चगा पाङ् उनीहरूको घर 

आ�न  + पाङ् आ�न पाङ् हाम्रो घर 

आन् �च  + पाङ् आन् �च पाङ् हाम्रो (२) घर 

२ सं�ा (नामहरू) 

२ (क) एकवचन र वहवुचन नामहरू: 
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आठपहिरया भाषामा एकवचन नामहरूलाई वहवुचनमा बनाउदा सो नामको पछा�ड 
प्रत्यय जो�ड शब् दहरू बनाइन्छ। जस्तःै -�च वहवुचनलाई यो नामसगँ ैल�ेखन्छ। जस्त ै
उदाहरणहरू: 

एकवचन वहवुचन 

कोछुबा कुकुर कोछुबा�च कुकुरहरू 

पाङ् घर पाङ् �च घरहरू 

याप् �म मान् छे याप् �म�च मान् छेहरू 

२ (ख) संय�ु नामहरू 

संय�ु नामहरू (दईु वटा सं�ाहरू, �यनीहरूको आफ्न ै�भन् न ै�क�समको पथृक् अथर् 
हनु्छ। तर संय�ु रूपल ेजो�डएर एउट ैअथर् �दन्छ) आठपहिरयामा थोरै मात्रमा संय�ु 
नामहरू पाइन् छन् । यस्ता सं�ाहरू एकैसाथ एउट ैशब्दमा जोडेर लखे् न हामील े�सफािरस 
गरेका छौ।ं यहा ँकेही उदाहरणहरू छन्: 

संय�ु सं�ा साधारण सं�ाहरू 

हाङ् पाङ् दरबार 
 

हाङ्  
पाङ् 

राजा 
घर 

माङ् हाङ् दवेता माङ्  
हाङ् 

ईश् वर 

राजा 

ठेनापाङ् मूलघर ठेना  
पाङ् 

साम�ुहक भवन 

२ (ग) परम्परागत संय�ु नामहरू 

परम्परागत वा व�ैदक संय�ु सं�ाहरू संय�ु प�न आठपहिरया भाषामा पाइन् छन् । यस् ता 
परम्परागत संय�ु सं�ामा दबु ैशब्दहरूल ेदईु फरक अथर् �दंदछन् । सामान्यतः यी 
सं�ाहरू एक साथ हनु्छन्, र यी एक्ल ैहदुनैन्, यी परम्परागत संय�ु नामहरू प्राय 
क�वता र परम्परागत (धा�मर्क) भाषाहरूमा पाइन्छन् । हामी �सफािरस गदर्छौ ं�क यी 
संय�ु सं�ाहरू पढनको ला�ग सहज बनाउन �तनीहरू दईु सगँसगँ ैल�ेखऊन् । केही 
उदाहरण यस प्रकार छन्: 
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संय�ु नामहरू साधारण नामहरू 

पाङ् डाङ् बा �पत ृपूजा 
 

पाङ् 

डाङ् बा 
घर 

मा�लक 

पा�सङ् फेरा ब�ी हने � पा�सङ् 

फेरा 
बूढापाकाको पालो 

मकु् लाङ् डाङ् बा पूजाहारी मकु् लाङ् 
डाङ् बा 

मखु् य पूजाहारी 

३ सरल र संय�ु प्रत्यय वा �वभ��हरू 

आठपहिरया नामहरूमा धरैे प्रकारका प्रत्ययहरू हनु सक्छन्, जसलाई प्रत्यय जो�डएको 
भ�नन्छ। कारणवश यी प्रत्ययहरू नामसगँ गा�ँसन्छन् । सरल प्रत्ययहरूमा एउटा मात्र 
प्रत्यय हनु्छ जनु नामसगँ जो�डन्छ। संय�ु प्रकारका प्रत्ययहरू क्रमबद्ध हनु्छन् अथवा 
दईु वा सो भन्दा बढी प्रत्ययहरू नामसगँ ैजो�डएर ल�ेखन्छन् । तल �व�भन् न �क�समका 
नाम प्रत्ययहरूका उदाहरणहरू देखाइएका छन् र �तनीहरू नामसगँ जो�डएर ल�ेखएका 
छन् ।  

आठपहिरया नपेाली  

पाङ् + �ङ पाङ् �ङ घरमा 

पाङ् + उङ्+ङाना पाङ् उङ् ङाना घरद�ेख 

पाङ् + लाम् पाङ् लाम् मा घरबाट 

पाङ् + लोक् पाङ् लोक् घरसगँ 

पाङ् + �लसा + उङ् पाङ् �लसाउङ् घर भएर 

पाङ् + नङु् ना पाङ् नङु् ना घर भन् दा 

पाङ् + लाउङ् सा पाङ् लाउङ् सा घरलाई 

पाङ् + ङाना पाङ् ङाना घरको  
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पाङ् + ङा पाङ् ङा घरल े

पाङ् + उम् बाक् पाङ् उम् बाक् घर चा�ह ँ

यहा ँआठपहिरया भाषामा केही त् यस्ता शब्दहरू छन् �त शब् दहरू कुन ैबलेा प्रत्यय जस्त ै
हनु्छन्, त्यसल ेसं�ाहरूको कायर्लाई पिरवतर्न गदर्छ र यी शब्दहरूलाई छुटै्ट 
ल�ेखन्छन् । यी शब्दहरू प्राय �वना सं�ा एक्ल ैभएका अथवा ल�ेखएका हनु्छन् । यहा ँ
तल ता�लकामा �तनीहरूको उदाहरण प्रस्ततु गिरएको छ। 

आठपहिरया नपेाली 

पाङ् + सम् म पाङ् सम् म घरसम् म 

पाङ् + ओहोङ् �ङ पाङ् ओहोङ् �ङ घर �भत्र  

पाङ् + भारा पाङ् भारा घर बा�हर  

४ शा�ब्दक वा मौ�खक रूप 

आठपहिरया भाषामा �क्रयाल ेव्य�� र संख्याको ला�ग दबु ैप्रत्यय र उपसगर्सगँको 
तालमले भएको दखेाउँछ। सरल �क्रयाका रूपहरू सब ैएउटै शब्दमा एकै साथ 
ल�ेखन्छन् ।  

४ (क) याप् �म 

यहा ँएक �क�समको �क्रयाको तालमले पाइन्छ, जनु असामान्य रूपमा �क्रयाको रूप 
बनाउन प्रयोग गिरएको शब्दलाई रा�खएको छ। याप् �म (मा�नस) को एक वचन 
रूपलाई �क्रयासगँको तालमलेद्वारा वहवुचन रूप (हामी) बनाइएको छ, �कन�क यी 
शब्दहरूको संभाव्य व�ृद्ध हनु ेकुराको �सफािरस गिरएको छ र �यनीहरू दईु अलग 
अलग शब्दहरूमा ल�ेखन्छन्, जस्त ैउदाहरणहरू: 

याप् �म लमे् से उनीहरूल ेहामीलाइ �पटे 

५ �नपात 

आठपहिरया भाषामा �व�भन् न �क�समका �नपातहरू छन् । ती �नपातहरू प्रत्यके शब्द 
अनसुार प्रयोग गिरन्छन् । केही �नपातहरू शब्दहरूसगँ ैजो�डएर ल�ेखन्छन् भन ेकेही �नपात 
छुटै्ट ल�ेखन्छन् । 
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५ (क) �नपातहरू प्रत्यय जस्त ैल�ेखन्छन्  

हामी यो सझुाव �दन्छौ ं�नम्न प्रकारका �नपातहरू प्रत्यय जस्त ैगरी ल�ेखएका छन् 
�कन�क �यनीहरूल ेशब्दलाई स्पष् ट प्रभाव पादर्छन् : 

आठपहिरया 
�नपातहरू 

नपेाली आठपहिरया  
उदाहरण 

नपेाली 
उदाहरण 

उम् बाक् चा�हं  �हट् नाउम् बाक् त् यो चा�हं  

गो �न चोगटुनुा गो गछर्  �न 

बो अरे आच् छो आच् छो बो उ�हल ेअरे 

चा  प�न �हट् नाचा त् यो प�न 

ट े त �हट् नाडोक् टे त् यही त 

 
 


