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दईु शब्द 
आज संसार आधिुनक ��व�ध र �व� व् यापीकरणमा गइरहदँा आफ्नो 
भाषा र संस्कृ�त पिन एक अकार्मा �म�सएर वास्त�वकता चािह ँहराउन े
सघँारमा पगुकेो र केही हराइ सकेको अवस्थाहरू द�ेखन्छन्। त्यसलै े
अिहल ेकेही सरकारी तथा ग�ै सरकारी संस्थाहरूल ेआफ्नो ठाउँ छोडेर 
गए पिन भाषाचािह ँबचाइ राखौं भन् न ेनाराका साथ भाषाको पिहचान 
संरक्षणको थालनी भइरह ेपिन य�त धरैे भाषा र जा�त भएको दशेमा झन् 
भाषाको �वकास र उत्थान अपिरहायर् छ। आफ्नो भाषाको �वकास नभइ 
गाउँ समाज र दशेको �वकास हुदँनै भन् न ेभनाइहरू पिन रहकेो पाइन्छ। 
त्यस ै�ममा हा�ो दशे नपेालमा रहकेो धरैे  जा�त भाषाहरूको पिहचान 
तथा �वकास भइरह ेपिन राज्यको आिदवासी जनजा�तलाई हने � गलत 
दिृ�कोणको कारण अझै धरैे जा�त तथा भाषाहरूको पिहचान र �वकास 
हनु बाकँ� छ, यसमैध्य ेस्यबुा भाषा पिन एक हो।  
 
हाल आएर �व�भन् न व्य�� तथा संस्थाहरूको सहयोगमा हा�ो स् यबुा 
भाषाको उत्थान तथा पिहचानको कायर् सरुु भएको छ। यसमा हामी सब ै
स् यबुा भाषा समदुायको सहयोग अपिरहायर् छ, हा�ो स् यबुा भाषा समदुाय 
धरैे भएता पिन आफ्नो पिहचान फरक िदएर बसकेो तथ्यहरू पिन 
पाइन्छ। त्यसलै ेसबलैाई आफ्नो सही पिहचान िदएर एकजटु भइ स् यबुा 
भाषा संस्कृ�तको �वकास गरौं भन् न चाहन्छु। साथ ै यो स् यबुा भाषा 
लखेनशलैी िकताबल े स् यबुा भाषा लखेाइमा एकरूपता हनुछे भन् न े
अपके्षा गरेका छौं।  
 
अन्तमा यस स् यबुा भाषा लखेनशलैी तयार पानर् सहयोग परु् याउन ेव्य�� 
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तथा संस्थाहरू (SIL र MTCN) लाई धरैे धरैे धन्यवाद छ। साचँ् च ै
उहाहँरूको अ�वस्मरणीय सहयोगल ेयो िकताब बनाउन सफल भयौं। 
स्यबुा भाषा समदुायलाई आफ्नो सही पिहचान िदएर स् यबुा भाषा तथा 
सम� स् यबुा जा�तको �वकासका ला�ग अ�सर बनौं भन् न चाहन्छु। 
धन्यवाद। 

 �िदप कुमार तामाङ (स् यबुा) 
दरुागाउँ- २ रामछेाप 
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�काशक�य 
तपाईल ेयस प�ुस्तकालाई अिहल ेप�ढरहन ुहुदँा स् यबुा भाषाको उन् न�तको 
िन�म्त योगदान िदन ेती १० जना स् यबुा ��तिन�धहरू साथ ैभाषा 
�वकासका िन�म्त ता�लम िदन ेसंस्थाहरूलाई समते सद्भाव प�ुगरहकेो 
छ। लखेन परम्परा नबसकेा वा भखर्रै बस् न लागकेा भाषाको िन�म्त 
लखेन सहयोगी िकताबको खाचँो अत् यन् त ैमहत्वपूणर् छ। हरेकल ेआ–
आफ्न ैतिरकाल ेलखे् न था�लन ेहो भन ेलखे्य परम्परामा मानकताको सधै ँ
समस्या पिररहनछे। �च�लत भाषाको �भावबाट आफ्नो भाषाको 
मौ�लकतालाई जोगाउन ेसवाल पिन उठ्न सक्छ। भाषामा भएका र 
आउन लागकेा समस्याहरूलाई पिहल ेद�ेख न ैसम्बोधनका िन�म्त �यास 
गनर् इच्छुक हनु ेव्य�� तथा संघ संस्थाहरू समदुायको िन�म्त वन्दनीय 
पा� हन्ु। 
 
स् यबुा भाषाको उन् न�तको िन�म् त स् यबुा समदुायबाट �व�भन् न १० जना 
��तिन�धहरूका साथमा भाषा �वकास सम् ब�न् ध ता�लम िदन ेसंस् था एस 
आई एल इन् टरनशे् नलसगँ ै�मलरे बनाइएको यस ‘स्यबुा भाषाको 
लखेनशलैी’ लाई �काशन गरेर स् यबुा भाषा समदुायमा परु् याउन पाउँदा 
मातभृाषा केन् � नपेाल खशुी व्य� गदर्छ।  
 
जा�तको अ�स् तत् व लोप हनु पगु् दा भाषाबाट त् यस जा�तल ेपनुज�वन �ाप् त 
गनर्सक् छ। लखे् य परम् पराल ेभाषालाई स् थायी बनाउँछ। लखे् न थालपे�छ 
भाषाल ेआफ् नो इ�तहास खोज् न थाल् छ, तर भाषा स�जलोसगँ संचार 
गनर्को िन�म् त �सजर्ना गिरएको साङ ्के�तक माध् यम भएको हनुाल ेसरलता 
र सहजता यसका �ाण हन्ु। यसका साथ ैस् वीकायर् शलैी यसको दहे हो। 
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सरलता, सहजता र स् वीकारयोग् यता भए भन ेभाषा �जउँदो जाग् दो हनु् छ। 
यसो हनुको िन�म् त भाषा�वज्ञान सम् मत् तकर् , भाषा समदुायको स् वीकृ�त र 
पिरवतर्नलाई आत् मसात् गनर् सक् न े�वचार, आिद सवालहरूको 
महत् वपूणर् स् थान रहन् छ। यस् ता अ�भभाराहरू हामील ेसधै ंजसो अनभुव 
गिररहन ेदाल–भात–भोटोको �जम् मवेारी भन् दा कयौं गणुा �भावशाली 
हनु् छन्। धन्यवाद! 

सशुील सबु् बा 
मातभृाषा केन् � नपेाल 

ल�लतपरु–३, धो�बघाट 
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मनतव्य 
आज साचँ् च ैहा�ो स् यबुाहरुको भाषाको �वकास तथा उत् थानको सरुुवात 
हुदँा म धरैे खशुी छु। मलै ेआज भन् दा ४० बषर् अ�घबाट न ैस् यबुा भाषाको 
�वकासमा ला�गपरेको �थए।ँ तर �वषशेवश कारण त् य�तखरे परुा सफल 
हनु सकेन, तर मरेो िनरन् तर �ाथर्ना �थयो। आज आएर फेिर हा�ो स् यबुा 
भाषाको �वकासमा केही कामहरु सरुु हुदँा म धरैे खशुी छु। साथ ैसम् पूणर् 
स् यबुा दाजभुाई िददी बिहनीहरूलाई आफ् नो भाषा संस् कृ�तको �वकास 
गरौं, यो न ैसम् पूणर् स् यबुा जा�तको �वकासको आधार बन् नछे भन् न 
चाहन् छु। त् यसलै ेयो स् यबुा भाषाको लखेनशलैी िकताब सबलै ेपढौं र कुन ै
सल् लाह सझुाब िदएर सहयोग गिरिदनभुएमा धरैे रा�ो हनुछे। अन् तमा 
यस स् यबुा भाषाको लखेनशलैी िनमार्ण तथा �काशनमा सहयोग परु् याउन े
सब ैव् य�� तथा संस् थाहरुलाई हृदयद�ेख धन् यवाद।  
          पा. नोवुर् लामा 

दरुागाउँ – ९, फेदी  
(हाल थचेो -९, ल�लतपरु) 
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पिरचय 
यो प�ुस्तका ‘स्यबुा भाषाको लखेनशलैी’ मातभृाषा केन्� नपेाल र SIL 
International Nepal को संयकु् त पहलमा काठमाडौंमा �म�त २०७० 
साल फाल्गणु ५ गतदे�ेख १४ गतसेम्म संचा�लत कायर्शालामा तयार 
गिरएको हो। यस प�ुस्तकामा िनम्न व्य��हरूको योगदान रहकेो छ: 

�ीमती लम ुतामाङ (स्यबुा) 

�ीमती पासाङ माया लामा (स्यबुा) 

�ी बिु� बहादरु तामाङ (स्यबुा) 

स�ुी मनुा तामाङ (स्यबुा) 

�ी साङ्ब ुतामाङ (स्यबुा) 

�ी नोरसाङ तामाङ (स्यबुा) 

�ी िनङमर तामाङ (स्यबुा) 

�ी �िदप कुमार तामाङ (स्यबुा) 

�ी ब�ु�संह लामा (स्यबुा) 

�ी इसाक लामा (स्यबुा) 

 

परामशर्दाता:  

�ीमती मारी-�सस्को खड् गी (SIL International Nepal) 
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सहजकतार्: 

�ी न�ेम�ण दमुीराई 

�ीमती �छङचीप् पा ल्होमी 

�ीमती आशा मो�ान 

�ी िदवाकर मान ��े 
 

�स्ता�वत प�ुस्तकालाई रामछेाप �जल् लाको पाचँ वटा गा�वस (दरुागाउँ, 
नामाडी, रस् नाल,ु भूजी र सपै)ु को स्यबुा भाषा समदुायको �बच २०७० 
साल फाल् गनु र च�ै मिहनामा चार हप् ता लगाई स्यबुा भाषाको 
लखेनशलैीको पिरचय र पिरक्षण गिरयो। 

स्यबुा भाषा समदुायबाट �ाप् त सल् लाह सझुावलाई समटेी �म�त २०७१ 
साल बशैाख ३० गत े�स्ता�वत प�ुस्तकालाई संशोधन गरी यस 
प�ुस्तकालाई �का�शत गन � िनणर्य गिरयो। 

स्यबुा भाषाको लखेनशलैी िनधार्रण, स्तरीकरण तथा �वकास र 
उत्थानको ला�ग सम्पूणर् स्यबुा भाषा-भाषीहरूको अमूल्य सझुाव र 
सल् लाहको िन�म्त िनम्न व्य��हरूलाई सम्पकर्  गनर् सक्नहुनुछे। 

सम्पकर् : 

बिु� बहादरु तामाङ (स्यबुा), ९८४३०७९१७५; ९७४४०६४७२१ 

दरुागाऊँ-२, रामछेाप। 
 

नोरसाङ स्यबुा तामाङ, ९८४१७४२९३७ 

ठेचो-९, ल�लतपरु, नपेाल। 
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�िदप कुमार तामाङ (स्यबुा), ९८५११४१४९२ 

दरुागाऊँ-२, रामछेाप 

 

िनङमर दोङ् बा (स्यबुा), ९८४११९१९४९ 

दरुागाऊँ-९, रामछेाप 
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उ�ेश्य  
स्यबुा भाषीहरूको सल् लाह र सझुाव अनसुार स्यबुा भाषाको 
लखेनशलैीलाई स्तरीकरण बनाउन हामील ेयस प�ुस्तका �स्ताव गरेका 
छौं। यसका मखु्य �तनवटा उ�ेश्यहरू छन् : 

१. स्यबुा भाषीहरू �बच यस लखेनशलैीको �योगल ेलखेाईमा 
एकरूपता ल्याउन चाहन्छौं। साथ ैयो प�ुस्तकाल ेसब ैस्यबुा 
भाषीहरूलाई पठन पाठनमा उत्सािहत बनाउनछे भन् न ेआशा 
गरेका छौं।  

२. नपेाली भाषामा लखेपढ गिररहकेा तथा स्यबुा भाषामा �वना 
किठनाई लखेपढ गनर् चाहन े�जज्ञास ुव्य��हरूलाई यस 
लखेनशलैीको माध्यमबाट सहयोग परु् याउन चाहन्छौं। 

३. यस लखेनशलैीलाई सक्दो सहज बनाई स्यबुा भाषीहरूका 
ला�ग औपचािरक तथा अनौपचािरक �श�ामा पठन पाठन गनर् 
सक्न ेबनाउन चाहन्छौ।ं 
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श�ु लखेनका �स�ान्तहरू 
िनम्न �स�ान्तहरूलाई ध्यानमा राखी यस स्यबुा भाषा लखेनशलैी तयार 
गिरएको हो। 

१. उच् चारणको सही ��तिन�धत्व 

२. लखेनशलैीमा एकरूपता 

३. �सक्नको ला�ग स�जलो 

४. स�ुबस्ता/सहजता 

५. स्वीकायर् र सहम�तपूणर् 
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अध्याय १ 

व्यञ् जनवणर्हरू 
उच् चारणको आधारमा स्यबुा भाषामा २४ वटा व्यञ्जनवणर्हरू पाइन्छन् । 
ती सब ैव्यञ्जनवणर्हरू दवेनागरी �लिपको �योग गरी िनम्न अनसुार 
लखे्न े�स्ताव गिरन्छ।  

शब्दका सरुुमा, �बचमा र अन्त्यमा आउन ेव् यञ् जनवणर्हरूका 
उदाहरणहरू �नम् न अनसुार छन् : 

 

क स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

काःल्दा झोला 
केःङ् ज े लगाउन े
काःल् सी गयो 

�बचमा 

ज्योक�इ पाउँछ 
चीक् पा गारो (पखार्ल) 
नके� भाडँा 

अन्त्यमा 

फोसँ्योक लकुुनी 
लःुक भडेा 
चीक एक 
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ख स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

खाला मा�थ 
ख्योइदी तरेो 
ख्या तपाई ँ

�बचमा 
--  

--  

अन्त्यमा 
--  

--  

 

ग स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

गरुी �बरालो 
गाक् यार्ङ बक� (पछ् यौरा) 
गासी अड् क् यो 

�बचमा 

लःेगा काम 
साःग े खान्छु 
पाल्गा रायो 

अन्त्यमा 
--  
--  
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ङ स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

ङ�ःमा िदन/घाम 
ङाःल् सी थकाइ 
ङामा पचु्छर 

�बचमा 

तोःङ् बा अनहुार 
इःङे हो 
माःङ्ब ु धरैे 

अन्त्यमा 

पाःलाङ गाई 
सीःङ बारी 
छोङ व् यापार 

 

च स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

चम् बा पीठो 
चील े िकन 
चने बाघ 

�बचमा 

माच� खसुार्नी 
माःच् ची अ�लक तल 
दकु् चो कुिहनो 
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अन्त्यमा 
--  

--  

 

छ स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

छा ननु 
छाक् प ु जार 
छाकुमा सौता 

�बचमा 
ङोःछा लाज 
--  

अन्त्यमा 
--  

--  

 

ज स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

जाम् बलुीङ पथृ्वी 
जाकोःमुर् इन्�णेी 
जीबा डर 

�बचमा 

जाज े चढ्न ु
केःङ् ज े लगाउन ु
क्याजानी पन् यू ँ
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अन्त्यमा 
--  

–  

 

ट स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

टा कपाल 
टोःम् बो तातो 
टोःपा पटे 

�बचमा 

नःेटी कत्ला 
पाटाप बासँ 
रीःमीःटी वन मन्छे 

अन्त्यमा 
--  

--  

 

ठ स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

ठा रगत 
ठीबा िप� 
ठेक् च् यङु ठेक� 

�बचमा 
--  

--  
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अन्त्यमा 
--  

--  

 

ड स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

डाम् बा गाला 
डासँी उडुस 
डेबा पसैा 

�बचमा 

लाङ् डुक बाछा 
लःुन्डी स्याल 
हने् डी भूत 

अन्त्यमा 
--  

--  

 

त स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

तीःङ् साङ आजकल 
तोःङ् बो रूख 
तीङ् ला प�छ 

�बचमा 
लाःप् ती पात 
सीःताङ रीस 
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गोत�क गाठँो 

अन्त्यमा 
--  

--  

 

थ स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

थाक् पा डोरी 
थोला मा�थ 
थाम्जरे सब ै

�बचमा 
--  

--  

अन्त्यमा 
--  

--  

 

द स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

दाङ िहजो 
दाल ु गडँ् यौला 
दी यो 

�बचमा 
पदेाम कथा 
माःदाङ झ्याल 
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इःदाक राक्षस 

अन्त्यमा 
--  

--  

 

न स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

नोःर धन 
नाःक्प ु कालो 
नासमु नाक 

�बचमा 

मनेा मसला 
गोन्डी �ढडँो 
हने् डी भूत 

अन्त्यमा 

तीःन सात 
सने �बउ 
तने ओछ् यान 

 

प स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

पीःटकु् म ु केटी 
पाःल ऊन 
पाःङ् मा छो�ा 
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�बचमा 

गोप �न खकुुरी 
काप् च् या ओढ् न े
केःपा कान्ला 

अन्त्यमा 

लःेप कुरा 
होप खाल्टो 
नःुप रात 

 

फ स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

फोसँ्योक लकुुनी 
फ�च्यार् फेिर 
फाप मचार् 

�बचमा 
--  

--  

अन्त्यमा 
--  

--  

 

ब स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 
बाक् पा मकुुन् डो 
बोल् ज े मोल्न ु
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बो भाग 

�बचमा 

तोःङ् बो रूख 
लःुङ् बा खोला 
ल् हाबा बतास 

अन्त्यमा 
--  

--  

 

म स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

माःङ् ब ु धरैे 
माःइ भैसँी 
माःर �घउ 

�बचमा 

ङ�ःमा िदन 
टीःमा पाद 
थाम्जरे सब ै

अन्त्यमा 

लाःम बाटो 
पदेाम कथा 
लकेाम ज�ुा 
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य स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

यःुल गाउँ 
याकार् बषार् 
याःब ु रा�ो 

�बचमा 

साय ु भूकम्प 
लाःयो पाप 
तीया नाइटो 

अन्त्यमा 
--  

--  

 

र स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

राःङ् सा अक� 
रीःङ्ब ु लामो 
रीःदाक जनावर 

�बचमा 

गरुी �बरालो 
छेमार्ङ काडँा 
खरु् याम तावा (ढङु् गाको) 

अन्त्यमा थाम् जरे सब ै
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सीप् तरु औंठी 
नोःर सम्प�� 

 

ल स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

ला आत्मा 
लःुङ् बा खोला 
लाःक्पा हात 

�बचमा 

यःुल् बा गाउँल े
चील े िकन 
छीलकु बोसो 

अन्त्यमा 

�ःुल सपर् 
मःेङ् गाल अगलु्टो 
ङेबलु �सरानी 

 

व स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

वाङ आ�शष (लामाबाट 
�लन)े 

वाःरासीःङ घरु् यान बारी/करेसा 
बारी 
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वाःम्ज े फकाउन ु

�बचमा 

दावा मिहना 
कावा िकला/थाम 
खावा िहउँ 

अन्त्यमा 
--  

--  
 

स स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

समे्बा नया ँ
साःम्बा साघँ/ुपलु 
समु तीन 

�बचमा 

तागासनुा हदेार्खरेी 
पःेल्सीङ काउलो 
ताःस�ङ थाङ् �ो 

अन्त्यमा 
--  

--  

 

ह स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 
सरुुमा ह े आल ु
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हालःेज े आ��न ु
होप खाल्टो 

�बचमा 
--  

--  

अन्त्यमा 
--  

--  

 

हलन्तको �योग 
स्यबुा भाषामा शब्दको अन्त्यमा ‘अ’ स्वरवणर् आउँदनै। त्यसलै ेस्यबुा 
शब्दको अन्त्यमा आउन ेव्यञ्जनवणर्को ख�ुा नकाट्न ेवा हलन्त नराख् न े
�स्ताव गिरयो। जस्त:ै चने (बाघ), सीःङ (दाउरा), गोत�क (गाठँो)।  

 

तानको �योग 
स्यबुा भाषामा केही शब्दहरूलाई उच् चारण गदार् घाटँीमा बढी 
कम्पन् नताका साथ सासलाई बािहर फ्याकँ्न ुपछर् । यी शब्दहरूका ला�ग 
स्वरवणर्को पछा�ड �वसगर् (ः) �चन्ह �योग गन � �स्ताव गिरयो। 
दवेनागरी �लिपसगँ �मल्दो यो �चन्ह (ः) क�बोडर्मा टाइप गनर् सहज 
हनु्छ। साथ ैपिहल े�का�शत स्यबुा भाषाको पसु्तकमा पिन यही �चन्हको 
�योग गिरएको छ। यसलाई भाषा�वज्ञानमा तान भिनन्छ। �वसगर् (ः) 
�चन्हलाई लखे्दा �वसगर्को मा�थ �डक तानरे लखे्न ेजस्त:ै मःेम ेभन् दा 
मःेम,े राः भन् दा राः लखे्न।े कम्प्यटुरमा यही तिरकाल ेटाइप गनर्को ला�ग 
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Annapurna SIL Syuba Font को �योग गनर् सिकन्छ। उक् त  Font 
�ाप् त गनर्को ला�ग िनम्न Website: www.sil.org/asia/nepal मा जान 
सिकन्छ।  

उदाहरणहरू:- 

कम कम्पन् न हनु े बढी कम्पन् न हनु े

स्यबुा शब्द नपेाली अथर् स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

तो भात तोः ढङु् गा 

कोम्बा टोकरी कोःम्बा गमु् बा 

स ु को सःु दखुाइ 

लोङ उठाऊ लोःङ उठ 

केपा कम् मर केःपा कान्ला 

ङ�म ु सगँ ङ�ःम ु िदन 

 

ग, ज, ड, द, ब जस्ता व्यञ् जनवणर्हरू उच् चारण गदार् घाटँीमा बढी कम्पन् न 
हनु ेभएकोल ेयी वणर्हरूसगँ �वसगर् (ः) �चन्ह राख्न ुपद �न। 

उदाहरणहरू:- 

स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

गरुी �बरालो 
गासी अड् क् यो 
जीबा डर 
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जाज े चढ्न ु
डेबा पसैा 
लाङ् डुक बाछा 
दाम् ज े छान् न ु
पदेाम कथा 
बोल् ज े मोल्न ु
बो भाग 

 

व्यञ्जनवणर्हरूको जोडाइ वा संयकु् ताक्षर 
शब्दमा दईुवटा व्यञ्जनहरू सगँसगँ ैआएमा दईु तिरकाल ेलखे्न 
स�कन्छ। जस्त:ै डोम्बो अथवा डोम् बो (पाहनुा)। स्यबुा भाषामा चा�ह ँ
अ�घल् लो व्यञ्जन आधा लखे्न े(जस्त:ै डोम्बो) प्रस्ताव गिरएको छ। साथ ै
आधा अ�र लखे्न न�मल्न ेव्यञ् जनहरूको (जस्त:ै ङ, छ, ट, ड, द, ह) खटु्टा 
काटरे वा हलन्तको प्रयोग गरेर जस्त:ै तोःङ्बो (रूख) लखे्न ेप्रस्ताव 
गिरयो। 

 यहा ँकेही व्यञ्जनवणर्हरूको जोडाइको उदाहरणहरू �दइएका छन्  :  

स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 
डाम्बा गाला 
लाःक्पा हात 
मःेन् दो फूल 
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सले्दोक तोः द�सर्नढङु् गो 
माङ् ब ु बढी 
तोःङ् बो रूख 

स्यबुा भाषामा शब्दको सरुुमा दईु वा �तनवटा व्यञ् जनहरू एकैसाथ 
आउँछन्। यी व् यञ् जनहरूको संयकु् ता�र �नम् न अनसुार लखे् नको ला�ग 
प्रस्ताव गिरयो। �वशषे गरी �तनवटा व्यञ्जनवणर्हरूको संयकु् ता�र 
पढ्नलाई गाह्रो भएता प�न सही उच् चारणको प्र�त�न�धत्व गन � भएकोल े
यसरी लखे्न ेप्रस्ताव गिरयो। जस्त:ै च् य् वाक (चपु् पा), स्य् वा (घाउ) लखे्न।े 

उदाहरणहरू: 

स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 
ल्हाः दउेता 
ल्वा फोक्सो 
�ील्म ु गोलो 
�ङेु कुछुर्  
र् वाः �सङ 
ङ् याः माछा 
न् या: गहु ँ
च्य ु दश 
छ् यङु्मा �ीमती 
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ज्याज े राख्न ु
�:ुदो लखे 
ब्�ा चामल 
स्या मास ु
स्वा धान 
स्य्वा घाउ 
च्य्वाक चपु्पा 

संयकु् ता�र हनु ेव्यञ् जनहरूलाई एकैसाथ (तल-मा�थ) नलखेी अगा�ड र 
पछाडी लखे्न ेप्रस्ताव गिरयो। जस्त:ै आङ्गार नलखेी शदु्ध रुपमा आङ् गार 
लखे्न।े 

उदाहरणहरू: 

�स्ता�वत (श�ु) अमान्य (अश�ु) नपेाली अथर् 

आङ् गार आ�ार चोलो 

लःेङ् गो लःे�ो खबर 

लाःक् ती लाः�� नगद 

मीःन् ना मीः�ा न� 

तर ‘र’ व्यञ्जनवणर्को हकमा भन ेनपेाली लखेनशलैी अनसुार न ैलखे्न े
प्रस्ताव गिरन्छ। उच् चारणमा सहजता र नपेाली लखेनशलैीसगँ एकरुपता 

32 



 
गनर्को ला�ग यो प्रस्ताव गिरएको हो। जस्त:ै प् य् राःङ् मा नलखे् न ेतर 
प्य्राःङ् मा (�झङ् गा) लखे्न।े उदाहरणहरू: 

स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

�मु्दो गडेा 

�ःुदो लखे 

�ीउ बादँर 

�ङेु कुछुर्  

�ील्म ु गोलो 

गसु�ङ उख ु

गाक्यार्ङ बक� (पछ् यौरा) 

फ�च्यार् फेिर 

खरु् याम ढङु् गाको तावा 

र् वाः �सङ् ग 
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अध्याय २ 

स्वरवणर्हरू  
स्यबुा भाषामा ५ वटा स् वरवणर्हरू छन् । यी स्वरवणर्हरूलाई दवेनागरी 
�लिपमा जस्त ै�योग गिरन्छ। जसमध्य ेइ-कारलाई चािह ँ'◌ी' �चन्हल े
संकेत गन � �स्ताव गिरन्छ। जस्त:ै गरुीइ (�बरालोल)े। 

स्यबुा भाषाका स्वरवणर्हरू िनम्न अनसुार छन्: 

स् वरवण् ार्हरू आ/◌ा इ/◌ी उ/◌ ु ए/◌ े ओ/◌ो 
 
स्यबुा भाषाका स्वरवणर् �योग भएका केही शब्दहरू: 

आ स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

आउ काका 
आःबा बबुा 
आःलमु पानी रोटी 

�बचमा 

आलाम ु केरा 
च्याद ु भाचँछे 
पदेाम कथा 

अन्त्यमा 

राःक्पा नाम् लो 
च्या: कुखरुा 

ल:ेप् ता नपे्टो/नपे्टी 
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इ स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

इबी बज्यू 
इल्दो आगँन 
इःल्दमु कुम् लो 

�बचमा 

ङ�ःमा घाम 
सीःङ बारी 
गसु�ङ उख ु

अन्त्यमा 

खी कुकुर 
गरुी �बरालो 
तोजी कोदालो 

 

उ स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

उ सास 
उटी मडु्क� 
उःलकु तान बनु् न ेसामान 

�बचमा 

ल:ुक भडेा 
कुःङ्म ु बलेकुा 
खपुुर् भारी 
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अन्त्यमा 

ब ु क�रा 
कामुर् सतेो 
क्यःुम ु सास ु

 

ए स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

एः छ 
एःन्डुबा यस्तो 
एःना भए 

�बचमा 

पःेमा बालवुा 
�केेन बादँर 
साःगने्दी खान े

अन्त्यमा 

ह े आल ु
फे आधा 
जाज े चढ्न ु

 

ओ स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

सरुुमा 

ओङे बालक 
ओःमा दूध 
ओल्दोक घाटँी 
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�बचमा 

सोदी भाग्य 
डोम्बो पाहनुा 
पाकोक बो�ो 

अन्त्यमा 

रोः साथी 
कोः ढोका 
खो उ 

 

संयकु् त स् वरवणर् 
स्यबुा शब्दहरूमा दईु वा �तनवटा स्वर ध्विनहरू एकै साथ पिन उत्पन् न 
हनु ेगछर् न्। केही त्यस्ता संय�ु स्वरहरूमा: आ+उ, आ+इ, ओ+इ, 
इ+उ, इ+इ, ए+उ+ए, आ+उ+ए, ओ+उ+ए आिद पाइन्छन्। 

 स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

आ+उ गाउरे डकार 

आ+इ 
ल्हाःइ दवेताल े

माइ मकै 

ओ+इ 
ओःङ् गोइ आउँछ 

पःेगोइ गछर्  

इ+इ गरुीइ �बरालोल े

इ+उ पीःउ बाछा 
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ए+उ+ए पःेउए गछर्  

आ+उ+ए थाउए बनु्छ 

ओ+उ+ए 
सोउए पाल्छ 

डोउए जान्छ 
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अध्याय ३ 

आगन्तकु शब्दहरूको लखेनशलैी 
स्यबुा भाषामा केही शब्दहरू अरू भाषाहरूबाट पिन आगन्तकु शब्दको 
रुपमा �योग भएका छन् । ती शब्दहरूलाई स्यबुा भाषाको वणर्माला र 
लखेनशलैी अनसुार न ैजनाउन े�स् ताव गिरएको छ। अथार्त् अन्य 
भाषाहरू (जस्त:ै नपेाली भाषा) बाट �लइएका शब्दका िहज्जहेरूलाई 
स्यबुा भाषाको मौ�लक उच् चारण र वणर्माला अनसुार लखे् न े�स्ताव 
गरेका छौं। तर स्यबुा भाषाको वणर्मालामा नभएका वणर्हरू: घ, झ, ढ, 
ध, भ आएमा दवेनागरी वणर्मालाको �योग गन � �स्ताव गरेका छौं। 
उदाहरणहरू: 

स्यबुा भाषाको िहज्ज े नपेाली भाषाको िहज्ज े

तारा तर 

मान् तीरी मन्�ी 

कारान कारण 

आन् चाल अञ्चल 

जील् ला (क्याःल् गाङ) �जल् ला 

तारीका तिरका 

रा र 

पीलने प् लने 

39 



 

झापा झापा 

�सक्छ् या �शक्षा 

बीभीसान �व�भषण 

काक्छ् या कक्षा 

ढकुुटी (सोःम) ढकुुटी 
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अध्याय ४ 

स्यबुा वणर्माला  
स्यबुा भाषाको उच् चारण अनसुार स्वरवणर्हरू र व्यञ्जनवणर्हरूलाई 
िनम्न तिरकाल ेवणर्मालामा व्यव�स्थत गनर् �सफािरस गरेका छौं। (यहा ँ
नपेाली भाषाबाट आएका आगन्तकु शब्दका ध्विनहरू संलग्न गरेका 
छैनौं)। यी वणर्हरूलाई शब्दकोशको वणार्न�ुम अनसुार िनम्न तिरकाल े
रा�खएका छन् । स्यबुा भाषामा िनम्न अनसुारका ५ वटा स्वरवणर्हरू 
छन्: 

आ इ उ ए ओ 

 

स्यबुा भाषामा िनम्न अनसुारका २४ वटा व्यञ् जनवणर्हरू छन्: 

क ख ग ङ 

च छ ज  

ट ठ ड  

त थ द न 

प फ ब म 

य र ल व 

स ह   
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यिद स्यबुा भाषा साम भोट �लिपमा लखे्न ेहो भन,े तल िदएको वणर्हरू 
�योग गनर् सिकन्छ। स�जलोको ला�ग तलका वणर्हरूको �म मा�थको 
दवेनागरी वणर्मालाको �ममा रा�खएका छन्। 

साम भोट �लिपका स्वरवणर्हरू: 

ཨ་ ཨི་ �་ ཨེ་ ཨོ་ 

आ इ उ ए ओ 

 

स्यबुा भाषामा साम भोट �लिपका व्यञ् जनवणर्हरू छन्: 

k. q. g. v./  c. ]. j. f./ 

क ख ग ङ  च् य � झ् य ङय 

t. [. d. n./  p. \. b. m./ 

त थ ध न  प फ भ म 

cx. ]x. jx. w./  Z. z. a. y./ 

च छ झ व  श् य श ह य 

r. l. Q. s./  h. A.//   

र ल स् य स  ह आ   
 

42 



 

अध्याय ५ 

�वभ�क् त र िनपातको �योग 
यो अध्यायको मखु्य उ�ेश्य भनकेो स्यबुा भाषामा मूल शब्दसगँ जो�डन े
�वभ�क् तहरू कसरी लखे् न ेभन् न ेबारेमा �स्ताव गनुर् हो।  

 

नाम शब्दसगँ आउन े�वभ�क् तहरू 
स्यबुा भाषाका नाम शब्दहरूमा धरैे �कारका �वभ�क् तहरू जो�डन 
सक्छन्। तल �व�भन् न िक�समका नाम शब्दहरूसगँ �वभ�क् तहरूका 
उदाहरणहरू दखेाइएका छन् । ती �वभ�क् तहरू नाम शब्दसगँ जोडेर 
ल�ेखएका छन् : 

स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 
खीम + ला खीमला घरमा 

खीम + लाङ खीमलाङ घरमा पिन 

खीम + क्या खीमक्या घरहरू 

खीम + गीइ खीमगीइ घरल े

खीम + ल े खीमल े घरद�ेख 

खीम + लाःम् ल े खीमलाःम् ल े घरबाट 

खीम + गीदी खीमगीदी घरको 

खीम + मीजीक खीममीजीक घरद�ेख 

43 



 

खीम + थपु खीमथपु घरसम्म 

खीम + थोला खीमथोला घरमा�थ 

खीम + खाला खीमखाला घरमा�थ 

खीम + छ् योल े खीमछ् योल े घरमिुन 

खीम + नाःङ् ला खीमनाःङ् ला घर�भ� 

खीम + फ�ला खीमफ�ला घरबािहर 

खीम + छ् योल े खीमछ ्योल े घरपि� 

खीम + सःुरला खीमसःुरला घरछेउमा/घरन�जक 

खीम + ङ�म ु खीमङ�म ु घरसगँ 

यसरी मूल शब्दको अन्त्यमा आउन ेव्यञ् जनसगँ �वभ�क् त जो�डएको 
अवस्थामा उ� व्यञ् जनमा आधा अक्षर वा हलन्तको �योग नगन � 
�स्ताव गिरयो। जस्त:ै खीमला लखे्न ेतर खीम् ला नलखे्न।े नपेाली भाषामा 
पिन यही ँतिरकाल े�वभ�क् तहरू नाम शब्दसगँ जो�डएका हनु्छन्। जस्त:ै 
रामल,े घरमा। 
 

ि�या शब्दसगँ आउन ेपरसगर्हरू  
स्यबुा भाषाका ि�या शब्दहरूमा धरैे �कारका परसगर्हरू (�त्ययहरू) 
जो�डन सक्छन्। तल �व�भन् न िक�समका ि�या शब्दहरूसगँ जो�डन े
परसगर्हरूका उदाहरणहरू दखेाइएका छन् ।  

ि�या शब्दहरूमा परसगर् जोड्दा व्यञ् जनहरूको आधा रूप वा हलन्तको 
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�योग गनुर्पछर् । जस्त:ै छ् याम् ग ेलखे्न,े छ् यामग ेनलखे्न।े नपेाली भाषामा 
पिन ि�या शब्दहरू यसगैरी (जस्त:ै िनल्न)ु लखे्न ेगिरन्छ। 

ती परसगर्हरूलाई ि�या शब्दसगँ जोडेर ल�ेखएका छन् : 

स्यबुा शब्द पःेज े पःेगे ँ पःेसी पःेक्योक 

नपेाली अथर् गनुर् गछुर्  गर् यो गरेको 
 

स्यबुा शब्द पःेदरेा एः पःेगोइ पःेगने्दी पःेउके 

नपेाली अथर् गद �छ गछर्  गन � गथ्य� 
 

स्यबुा शब्द लःेङ्ज े लःेङ् गे ँ लःेङ् सी लःेङ् क्योक 

नपेाली अथर् गाउन ु गाउँछु गायो गाएको 
 

स्यबुा शब्द लःेङ् दरेा एः लःेङ् गोइ लःेङ् गने्दी लःेङ् गकेु 

नपेाली अथर् गाउँदछै गाउँछ गाउन े गाउँथ्यो 
 

स्यबुा शब्द छ् याम् ज े छ् याम् गे ँ छ् याम्सी छ् याम् क्योक 

नपेाली अथर् नाच्न ु नाच्छु नाच्यो नाचकेो 
 

स्यबुा शब्द छ् याम् दरेा एः छ् याम्गोइ छ् याम् गने् दी छ् याम् गकेु 

नपेाली अथर् नाच्दछै नाच्छ नाच्न े नाच्थ्यो 
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िनपात शब्दहरू 
स्यबुा भाषामा िनपात शब्दहरूलाई अन्य शब्दहरूसगँ नजोडीकन अलग् ग ै
लखे्न े�स्ताव गिरन्छ। उदाहरणहरू: 

स्यबुा शब्द नपेाली अथर् स्यबुा उदाहरण नपेाली उदाहरण 

लो रे ओःङ् द ुलो आएछ रे 

दी चािह ँ
स्यबुाक्या दी स्यबुाहरू चािह ँ

ङाः दी म चािह ँ

क� िक यीःम् बा क� हो िक 

का पो 
खो का उ पो 

साःना का खाए पो 

ल े त �मःङे ल े होइन त 

रा न ै ङाः रा म न ै

नी िन मीःङे नी होइन िन 
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अध्याय ६ 

संयकु् त शब्दहरू 
स्यबुा भाषामा किहलकेाही ँनाम शब्दहरू एक अकार्सगँ जो�डएर संयकु् त 
नाम शब्द बन् दछन्। यसरी न ैकिहलकेाही ँनाम शब्दसगँ र ि�या शब्द 
�मलरे ि�या पदावली बन्छ भन ेमखु्य ि�या र सहायक ि�या �मलरे 
संयकु् त ि�या बन्छ। 
 

संयकु् त नाम शब्दहरू 
स्यबुा भाषामा संय�ु नाम शब्दहरू पिन छन्। संयकु् त नाम शब्दहरूमा 
दईु वटा अलग नाम शब्दहरू जो�डएर आउँछन्। ती अलग नाम 
शब् दहरूको आ-आफ्न ैअथर् पिन हनु्छन्। जबिक संय�ु रूपल ेजो�डएर 
बन् न ेसंयकु् त नाम शब्दको छुट् ट ैअथर् हनु्छ। यसरी बन् न ेसंयकु् त नाम 
शब्दहरू जोडेर वा शब्दहरूको �बचमा ‘-’ �चन्ह राखरे लखे्न े�स्ताव 
गरेका छौं। 

उदाहरणहरू: 

स्यबुा शब्द नपेाली अथर् 

नोरस्याः / नोर-स्याः धनसम्प�त 

फारछुर / फार-छुर यता उता 

मःेछ् य ु/ मःे-छ् य ु आगो-पानी 

पीःजाआमा / पीःजा-आमा सतु्केरी 
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माःइपाःलाङ / माःइ-पाःलाङ गाई भैसँी 

सीःङ् साखाःङ् सा / सीःङ् सा-खाःङ् सा घरजग्गा 

यसरी पिहलो नाम शब्दको अन्त्यमा आउन ेव्यञ् जनसगँ अक� नाम शब्द 
जो�डएको अवस्थामा उ� व्यञ् जनमा हलन्त वा आधा अक्षर �योग गनुर् 
नपन � �सफािरस गिरन्छ। जस्त:ै नोरस्या लखे्न,े नोस् यार् नलखे्न।े 

 

ि�या पदावली 
स्यबुा भाषामा नाम शब्द र ि�या शब्द संयकु् त रूपमा जो�डएर पिन 
आउन सक्छन्। नपेाली भाषामा जस्त ैस्यबुा भाषामा पिन ि�या पदावली 
शब्दहरूलाई छुट् ट ैलखे्न े�स् ताव गिरयो। 

उदाहरणहरू: 

नाम  ि�या ि�या पदावली नपेाली अथर् 

ना + क्याल्ज े ना क्याल्ज े कसम खान ु

ङोःछा + पःेज े ङोःछा पःेज े लाज लाग्न ु

रोः + पःेज े रोः पःेज े सहयोग गनुर् 

याजा + लाःङ् ज े याजा लाःङ् ज े �चलाउन ु

समे + थकेेन समे थकेेन मन पन � 

डेटाप + क्याःप् च े डेटाप क्याःप् च े �चप्लन ु
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स्योप + क् यःुच � स्योप क् यःुच � झूटो बोल्न ु

 

पःेज े + समे + एः पःेज ेसमे एः गनर् मन छ 

पःेगने + ताम + एः पःेगने ताम एः गन � कुरा छ 

 

सहायक ि�याहरू 
अन्य �कारका मौ�खक संरचनामा दईु वटा ि�याहरूको पूणर् रूप िनमार्ण 
भई �तनीहरू गा�ँसएका हनु्छन् । जसमा पिहलो ि�याल ेमूल अथर् िदन्छ 
भन ेदो�ो ि�याल ेत्यसको केही वास्त�वक अथर् बोकेको हनु्छ। नपेाली 
भाषामा यस्ता संयकु् त ि�या लखे्दा अलग लखे्न ेगिरएता पिन स्यबुा 
भाषामा चािह ँसंयकु् त रूपमा लखे् नको ला�ग �स्ताव गिरन्छ। 

 उदाहरणहरू: 

मूल 
ि�या 

 
सहायक 
ि�या 

संयकु् त ि�या नपेाली अथर् 

पःे 

+ कोःउए पःेकोःउए गनुर् पछर्  

+ खु ँ पःेखु ँ गनर् सक्छु 

+ तके�  पःेतके�  गरी िदन्छु 

+ च्यगुे ँ पःेच्यगुे ँ गनर् लगाउँछु 

छ् याम + कोःउए छ् याम्कोःउए नाच्न ुपछर्  
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+ खु ँ छ् याम्खु ँ नाच्न सक्छु 

+ तके�  छ् याम्तके�  नाची िदन्छु 

+ च्यगुे ँ छ् याम्च्यगुे ँ नाच्न लगाउँछु 
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अध्याय ७ 

�वराम �चन्हहरूको �योग 
सामान्य नपेाली भाषामा �योग गिरएका �वराम �चन्हहरू न ैस्यबुा 
भाषामा पिन �योग गनर् �स्ताव गिरन्छ। �वराम �चन्हको अगा�ड खाली 
ठाउँ रा�खदँनै। यहा ँस्यबुा भाषामा �वराम �चन्हहरूको �योग गिरएका 
केही उदाहरणहरू यस �कार दखेाइएका छन् : 

। पूणर् �वराम 
ङाःइ तो साःसी। 

(मलै ेभात खाए।ँ) 

? �श्न वाचक �चन्ह 
ख्योइ तो साःबा? 

(�तमील ेभात खायौ?) 

! 
�वस्मयािदबोधक 

�चन्ह  

ए होइ! 

(ओहो!) 

, अल्प �वराम 
ङाःइ दमुार्, तो, ङोज ेओल ेस् या 
साःसी। 

(मलै ेदाल, भात, साग र मास ुखाए।ँ) 

; अधर् �वराम 

ङाःइ तो साःसी; नीङ् मारक�इ खरुा 
साःसी। 

(मलै ेभात खाए;ँ िनङमरल ेरोटी 
खानभुयो।) 

:- �वसगर् र धस� दी क्यकु्या सोःना:- ङोज,े केप्स्याल 
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ओःल ेकोक्पा। 

(िनम्न कुराहरू खानहुोस् : साग, 
अदवुा र लसनु।) 

यहा ँदईुवटा समूह गरी स्यबुामा �त्यक्ष कथन र अ�त् यक्ष कथन (वा 
भनाइ) लाई �वराम �चन्हहरूको �योग सिहत �स्ततु गिरएको छ। �त्यक्ष 
कथनमा कसकैो भनाइलाई उ�रण �चन्ह �भ� समटे् न ेगिरन्छ। जब िक 
अ�त्यक्ष कथन वा भनाइहरूमा उ�रण �चन्हको �योग गिरँदनै। 
उदाहरणहरू यस �कार छन् : 

�त्यक्ष कथन 
खोइ लासी, “ची ख्योइ तो साबा?” 

(उसल ेभन्यो, “के �तमील ेभात खायौ?”) 

दो�ो �कारको 
�त्यक्ष कथन 

खोइ लाःसी, “ची ख्योइ आःमाइ के 
कोःबा? खङु् गीइ लाःसी, ‘ख्योइ तो 
सोः।’” 

(उसल ेभन्यो, “के �तमील े�त�ो आमाको 
आवाज सनु्यौ? �तनल ेभिनन्, ‘�त�ो भात 
खाऊ।’”) 

अ�त्यक्ष कथन  

खङु् गीइ आःमाइ खङु् ला तो सान ताम 
लाःसी। 

(उसको आमाल ेउसलाई भात खान ेकुरा 
बताइन् ।) 
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अध्याय ८ 

स्यबुा भाषाको कथा 
तल ल�ेखएको स्यबुा भाषाको कथामा �योग गिरएका शब्दहरू 
�स्ता�वत लखेनशलैीको ला�ग उदाहरण बनकेा छन् । 

किरब ४० वषर् अगा�ड �ल�खत यी कथाहरूका �ोत व्य��हरू �ी नोपुर् 
स्यबुा तामाङ र गरुू िरन् जी लामा स्यबुा हनुहुनु्छ। यी कथाहरूलाई यस 
कायर्शालामा केही संशोधन गरी स्यबुा भाषाको लखेनशलैी अनसुार 
�स्ततु गिरएको छ। 

 

१ गरुी ओःल ेचनेगीइ पदेाम 

ङ�ःमा चीक चने यःुदरेा ओःङ् दलुो। ओःल ेचने ओःङ् सनुा गरुी तोःङ् बो 
खाला जादी तःेतीके लो। चनेगीइ गरुीला लाःसी “ए गरुी ङाःलाङ 
तोःङ् बो खाला जाज ेलोप् ना।” ओःल ेगरुीइ लाःसी, “दीखो चनेगीइ लःेगा 
मीःङे लाःत ुलो।” चनेगीइ लाःसी, “लोप् मातरे लाःप् ना ङाः ख् योला 
साःग।े” ओःल ेओःङेल ेलाःती गरुीइ चनेला तोःङ् बो खाला जाज े
लोप् तसे� लो। फ�च्यार् जाज ेची�ा लोप् तसे� पाःप्च ेलोप् मातरे। जाज े
लोप् तते� गरुी छ् योङ् सी। ओःल ेचनेगीइ लाःसी, “ङाःला गरुीइ जाज े
ची�ा लोप् तसे� पाःप् च ेलोप् मातरे।” ओःल ेचनेगीइ तीङ् ला गरुीला 
लाःसी, “ख् योइ ङाःला फे ची�ा लोप् तसे� फे लोप् मातरे।” ताःमीःजीक 
ख् योइदी क् याक् पा �ेनाङ साःग ेलाःत ुलो। ओःसोङ् गारा गरुीइ क् याक् पा 
ताङ् गासनुा इप् ती ताङ् गोइ। 
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�बरालो र बाघको कथा 

एकिदन एउटा बाघ घमु् द ैआएछ रे। अिन बाघ आउँदा �बरालो रूखमा�थ 
चढेर बसकेो �थयो रे। बाघल े�बरालोलाई भन्यो, “ए �बरालो, मलाई पिन 
रूख मा�थ चढ्न �सकाइद।े” अिन �बरालोल ेभन् यो, “यो बाघल ेगन � 
काम होइन।” अिन बाघल ेभनछे, “�सकाइिदइनस् भन ेम तलँाई 
खान् छु।” अिन �बरालोल ेपिन हनु् छ त भनरे बाघलाई रूखमा�थ चढ् न 
�सकाइिदएछ रे। तर चढ् न मा� �सकाइिदएछ, झनर् �सकाइिदएनछ, 
चढ ्न �सकाएर �बरालो त्यहाबँाट भागछे रे। अिन बाघल ेभन् यो, “मलाई 
�बरालोल ेचढ् न मा� ै�सकाइिदयो, ओलर्न चािह ँ�सकाइिदएन।” अिन 
प�छ बाघल े�बरालोलाई भन् यो, “तैलँ ेमलाई आधा मा� ै�सकाइस्, 
आधा �सकाइिदइनस्। आजद�ेख तरेो गहु ुमा� भटे ेपिन खाइिदनछुे” 
भनछे रे। त् यसलै े�बरालोल ेहग्दा लकुाएर हग्छ। 

 

२ आङछीरीङ स्यबुाइ पदेाम 

ङ�ःमा चीक आङछीरीङ स्यबुा रीःला चा तपु्काला काःल्द ुलो। 
डोगासनुा-डोगासनुा रीःला लपे् त ुलो। रीःला लपे् तीमाराङ फालार् छुलार् 
ताद ुलो। तागासनुा ताङ्बइु तोःङ्बो चीकला मःेन्दो माःमुर्रा स्यात� दलुो। 
ओःल ेखःुङ् गीइ लाःसी, “एहोइ! काःन्डुबा माःमुर् मःेन्दो!” मःेन्दोइ ख्वा, 
जीप्कोसी लाःती काःल्द ुलो। ओःल ेओ तोःङ्बोला जाकोःसी लाती 
जाज ेछोल्द ुलो। ओःल ेखःुङ् गीइ समेला ओः तोःङ्बोला तोःम एःस्वा ँ
लाःती छोत� म्याःके लो। तीङ्ला जाज ेछोल्गासःुना तोःङ्बोखाल ेतोःम 
फ�त� खङु्ला काःप्काला ओःङ्द ुलो। खङु् ला माःङ्बरुा जीबा लाःङ्द ु
लो। खःुङ् गीइदी सङु रोः म्याःके लो। ताः तीःरीङ एःजबेाराद ुतीःरीङ 
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ङाःला तोःमगीइ साःनदबुा लाःती ङाङ्द ुलो। ओःल ेखःुङसाःला तोःम 
लपे् त ुलो। तोःम लपे् मीःजीक खःुङ् गीइ गबे-ुगबे ुतोःमगी नामज्योला जमु्दी 
ताब ुजादी खःेतुर् लो।  

प् �ाःइ सःुलार् क्याल्दीमाराङ प् �ाःल ेटोःक्टइे तते� रीलताङ्द ुलो। ओःल े
खःुङ् गीइ मीःन माःङ्बरुा टाःम्क्योक दबुा। 

 

आङ�छरीङ स्यबुाको कथा 

एकिदन आङ�छरीङ स्यबुा वनमा घासँ काट्न गएछ। जादँा जादँा वनमा 
पगुपे�छ यता उता हरेेछ। यता उता हदेार्खिेर एउटा गरुासँको रूखमा रातो 
फूल फु�लरहकेो दखेछे। अिन उसल े“ओहो! कस् तो रातो फूल, यसको 
रस खान ुपर् यो” भनरे गएछ। अिन त् यो रूखमा चढ् न ुपर् यो भनरे तयार 
भएछ, तर उसलाई त् यो रूखमा भाल ुछ भनरे थाहा �थएन। प�छ रूखमा 
चढ ्न आ̐टकेो बलेामा रूख मा�थबाट एउटा भाल ुउ�ेर उसलाई टोक् न 
आएछ। उसलाई धरैे डर लागछे। उसको कोही साथी रहनेछ। अब आज 
य�तकै हो, आज मलाई भाललु ेखान ेभयो भनरे आ��एछ। त् यसबलेा 
उसको छेवमैा भाल ुआइपगुछे। भाल ुआइपगुपे�छ उसल ेझटपट 
भालकुो कान समातरे घोडा चढेर भाललुाई भीर�तर परु् याए छ। भीरमा 
परु् याएप�छ ला�ील ेहानरे भीरबाट लडाइिदएछ। त् यस िदनद�ेख उसको 
नाम धरैे फै�लएको हो। 

 

३ टाः ओःल ेलःुन्डीइ पदेाम 

ङ�ःमा चीक टाः ओःल ेलःुन्डी �ेत ुलो। ओःल ेलःुन्डीइ टाःला लाःतलुो, 
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“ए होइ ङाःइ टोःबोका दबुा।” ओःल ेटाःइ लःुन्डीला लाःसी, चील े
टोःबो लाःकोइबा? मीःङे, ङाःइ टोःबो ख्यारा इःङे लाःती लःुन्डीइ 
लाःत।ु ओःल ेटाःइ ओःङेल ेख्या ओःल ेङा तीःरीङमीःजीक टोःबो 
काःल्सी लःतलुो। ओःल ेलःुन्डीइ टाःला लाःसी, तीःरीङ उः ओःमातो 
साःको ँटोःबो लःत ुलो। ओःल ेटाःइ लाःसी, “ची पःेदी साःन्दील ेउःइ?” 
टाःला लःुन्डीइ लाःत,ु “कोःरी चीकला डोगा ओःला कोःरीइ ल्हा 
क्योङगोइ ल्हा क्योङ्सःुना ओःमातो योउए।” टाः ओःल ेलःुन्डी ताम 
लाःतरेा लाःम् ला ओःङद ुलो। लःुन्डीइ टाःला लाःसी टोःबोदी कोःरीइ 
तोःङ्ला काःल्दी फाःदी-फाःदी सीःगने चादो ओः तःेकासनुा 
कोःरालकु्या थाम्जरे टाःसीसी लाःती तागाला डोउए। ओःतःेकासनुा ङाः 
थाप्ल ेओःमातोइ नके� तःुदी छ् योङे टोःबोदी गःेब-ुगःेब ुउःत� लात ुलो। 
ओःल ेओःमातो छेःच ेछोल्सनुा टाःदी काःल्दी कोःरीइ कोःतोःङ्ला 
फाःदी-फाःदी सीगने चाद ुलो। ओःल ेओः कोःरालकु्या थाम्जरे टाः सीसी 
लाःती तःुगाला काःल्द ुलो। तीङ्ला लःुन्डीइ थाप्ल ेओःमातोइ नके� 
क्यादी छ् योङ् सी ओःल ेटाःदी गबे-ुगबे ुउःस�। ओःल ेओः कोःरालकु्या 
तक्योक तक्योक काःल्सी। टाः ओःल ेलःुन्डीइ ओः ओःमातो नःेम्बलु े
साःसी लो। 

 

का�लज र स् यालको कथा 

एकिदन का�लज र स्यालको भटे भएछ। अिन स् यालल ेका�लजलाई 
भनछे “ओहो! मरेो मीतज्यू पो हनुहु ुदँो रहछे।” अिन का�लजल े
स् याललाई भनछे, “स् याल ेमलाइ िकन मीतज्यू भन् छ?” स् यालल,े “होइन, 
मरेो मीतज्यू तपाई ँन ैहनुहुनु् छ” भनछे। अिन का�लजल,े “हनु् छ त, तपाई 
र म आजद�ेख मीत भयौ”ँ भनछे। अिन स् यालल,े “आज हामील ेखीर 
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खान ुपछर् , मीतज्यू!” भनछे। अिन का�लजल ेभन् यो, “हामील ेके गरेर 
खान?े” अिन स् यालल ेका�लजलाई भन् यो, “एउटा गोठमा जाऔ ँर त् यो 
गोठमा गोठधपु गछर् न्। अिन गोठधपु गदार्खरेी खीर पकाउँछन्” भनछे। 
अिन का�लज र स् याल कुरा गद � बाटोमा आएछन्। स् यालल ेका�लजलाई 
भन् यो, “मीतज्यूचािह ँगोठको अगा�ड गएर भट् याक भट् याक गरी मरी 
टोपल् नसु, त् य�तबलेा गोठालाहरू सब ैका�लज मरेछ भनरे हनेर् जान् छन्, 
त् य�त बलेा म अगनेबुाट खीरको भाडँो िटपरे भाग् छु। अिन मीतज्यूचािह ँ
�छटो �छटो उड ्नस्ु “ स् यालल ेभनछे। अिन खीर पाक् न ेबलेा भएप�छ 
का�लज गएर गोठको अगा�ड भ् याटक्  भ् याटक्  गरीटोपलछे। अिन 
त् य�तबलेा सब ैगोठालाहरू का�लज मरेछ भनरे िटप् न गएछन्। स् यालको 
पालो अगनेबुाट खीरको भाडँो िटपरे भागछे, का�लज पिन �छटो �छटो 
उडेछ। अिन गोठालाहरू हरेेको हरेेकै भएछन्। स् याल र का�लजल ेखीर 
मजाल ेखाएछन् रे। 

 

४ छाकुमा आःमा ओःल ेतोःजी पःुइ पदेाम 

ताःङ् ब ुयःुल चीकला आःमा सीक् योक तोःजी पःु चीक एःकँे लो। खङु् गी 
आःबाइ छाकुमा आःमा ख्योङ् दीकँे लो। तीङ् ला छाकुमाआःमाइ खङु् ला 
याःब ुमाबदे ुलो। केःङ्ज ेसाःज ेमातदेुर् लो। 

ओःल ेङ�ःमा चीक छाकुमा आःमाइ खङु् ला छ् याक्योक थोङ तते� लाङ 
मोगाला सीःङ् ला ताङ्द ुलो। ओःल ेलाङ च्याम्दी मोदरेा पःेसनुा थोङ 
छ् यासी लो।  

ओःल ेखीमला काःल्दी छाकुमाआःमाला थोङ छ् यासी लाःत ुलो। ओःल े
खङु् ला छाकुमाआःमाइ माःङ्ब ुरोप् त ुओःल ेसाःजङे मातरेद ुलो। ओःल े
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तीङ्ला फ�च्च्याङ तोःजीला छ् य ुनःेङ् गाला ताङ् द ुलो। ओःल ेछ् य ु
लःेङ् गाला ताङ् गासनुा छाकुमाआःमाइ केःक् योक कालीङ ताङ्द ुलो। 
लःुङ्बाला लपे् ती छ् य ुसःेकासनुा कालीङ केःक् योक थोङ् सी। ओःल े
खङु् गी समे माःङ्बरुा सकु्याप् त।ु तीङ्ला एःन् डुल ेठीःवा चकेासनुा ङाःइ 
आःमा सीदी काःल् सी, खीमला डोगा लाःप् ना छाकुमाआःमाइ रोप् कोइ। 
ताः ङाः च् याःज् यङु् माइ मीःलीला डोकोःसी लाःतीमारङ रीःला काःल् द ु
लो। ङ�ःमाला डोगा लाःप् ना छाकुमा आःमाइ थोङ् गोइ ताःदी कुःङ्म ु
डोकोःसी लाःती रीःला काःल् द ुलो। नाःमछेःती च् याःज् यङु् माइ मीःलीला 
काःल् सी लो। ओःल ेतीःङ् साङ ओः च् याःज् यङु् मा केतङे् गासनुा एःन् डाल े
केतङे् गोइ। थोङ छ् याःसी, कालीङ केःसी। कुःम ुनःुप् ला छाकुमा 
आःमाइ त् याःसी।” 

 

 सौतनेी आमा र टहुरुो केटाको कथा 

उिहल ेएउटा गाउँमा आमा नभएको एउटा टहुरुो केटो �थयो रे। उसको 
बाबलु ेसौतनेी आमा ल् याएको �थयो रे। अिन उसको सौतनेी आमाल े
उसलाई रा�ो गिरनन् रे। लाउन खान िदइनन् रे।  

अिन एक िदन सौतनेी आमाल ेउसलाई भाचँकेो हलो िदइकन गोरु जोत्न 
बारीमा पठाएछन्। अिन उसल ेगोरु नारेर जोत्न थाल्दा हलो भा�ँचएछ रे। 
अिन घरमा गएर सौतनेी आमालाई हलो भा�ँचयो भनछे रे। अिन उसलाई 
सौतनेी आमाल ेधरैे कुट�ेछन् र खान पिन िदइन�छन् रे।  

अिन प�छ फेिर टहुरुालाई पानी �लन पठाइ�छन्। सौतनेी आमाल े
पठाउँदाखिेर फुटकेो ढङु्�ो पठाइ�छन्। त् यो टहुरुो खोलामा पगुरे पानी 
थापरे हदेार् ढङु्�ो फुटकेो दखे् यो। अिन उसको मन धरैे दखुछे। प�छ यसो 
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�वचार गरेर मरेो आमा मनुर् भयो, घर जाऊँ भन ेसौतनेी आमाल ेकु�ट्छन्। 
बरु म चराको जनुी �लएर जान् छु भनरे वनमा गएछ रे। अिन िदनमा जाऊँ 
भन ेसौतनेी आमाल ेद�ेख् छन्, राती जान ुपर् यो भनरे वनमा गएछ रे। रात 
परेप�छ चराको जनुी �लयो रे। अिन अचले त् यो चरा कराउँदा यसरी 
कराउँछः “हलो भाचँ् यो, ढङु्�ो फुट् यो, बलेकुा रातमा सौतनेी आमाल े
धपाइन् ।” 

 

५ क् याःल् ब ुओःल ेमान्तीरीइ पदेाम। 

ताःङ् ब ुक् याःल् ब ुचीकक�इ मान्तीरी काःजबेा च् याङ् ब ुदबुाक� लाःती 
तजलेा समेला ठीवा चते ुलो। ओःल ेओः मान्तीरीइ मीःन छ् यापालीङ ् 
दबुा। ओःल ेक् याःल् बइु लाःक् पा नाःङ् ला छ् यापालीङ ् चीक इप् ती 
लाःतलुो। ओःल ेङाःइ लाःक् पा नाःङ् ला ची एःपा लोःप लाःमाःख ु
लाःप् ना ङाः ख् योला सरेा-सकँेे लाःत ुलो। क् याःल् बइु ओःन् डुल ेसरेा-सकँेे 
लाःकासनुा मान्तीरीइ समे माःइबा काःल् सी। ओःल ेमान्तीरीइ लाःत ु
मीःइ लाःक् पा नाःङ् ला ची एःपा सइु ङोःसखेु।ँ ओःल ेफ�च् च् या क् याःल् बइु 
लाःप् ना लोःप मीःन लाःप् ना सरेा-सकँेे लाःत।ु ओःल ेतीःरीङ छ् यापालीङ 
क् याःल् बइु लाःक् पाला सीगने काःल् सी लाःतलुो। ओःल ेमान्तीरीइ ओःन्डा 
लाःकासनुा क् याःल् बइु उटी सीद।ु सीगासनुा क् याःल् बइु लाःक्पाला 
मान्तीरीइ छ् यापालीङ थोङ् द।ु ओःल ेमान्तीरी सने् द ुलो।  

 

राजा र मन् �ीको कथा 

उिहल ेएउटा राजाल ेमन् �ी क��को चलाख छ भनरे मनमा �वचार 
गरेछन्। त्यो मन् �ीको नाम फट् याङ� ेरहछे। अिन राजाल ेएउटा 
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फट् याङ�ो मठुीमा लकुाएर भनछेन्, “लौ, मरेो हातमा के छ? भन” भन् न 
सिकनस् भन ेम तलँाई मािरिदन् छु भनछे। राजाल ेत् यसो भन् दा मन् �ीको 
मनमा नरा�ो लाग् यो। 

अिन मन् �ील ेभन्यो, “अकार्को हातमा के छ, कसल ेजान् न सक्छ?” 
अिन फेिर राजाल ेभन,े “भन, न� भन ेमािरिदन् छु।” अिन मन् �ील ेआज 
फट् याङ�ो राजाको हातमबाट मन � भो भनछे। अिन मन्�ील ेत्यसो भन्दा 
राजाल ेमठुी फुकाएछन्। मठुी फुकाएको बलेामा राजाको हातमा मन् �ील े
फटयाङ�ो दखेछेन। अिन मन् �ी बाचछेन्। 

 

६ सा नाःङ् ला नोःर ङेक् योक पदेाम 

ताःङ् ब ुयःुल चीकला, सा नाःङ् ला नोःर एःकेन दबुा लो। ओः नोःर 
रामछेाप डोसा लाःम् ला थाल् लरेी लाःसा काःङ् ला तङे् क् योक लो।ओःल े
ओःला तीःङ् साङ होप काःल् दी एः। ओःला ताःङ् ब ुयःुल एःकेन दबुा 
लो। ओःला पःुमार्ङ् क् या, तःेक् योक लो। "ओःल ेखङु् क् याला क् याःल् बइु 
माक क् याःप् ती त् याःद ुलो।" त् याःगासनुा नोःर सा नाःङ् ला लदुी छ् योङ् द ु
लो। ओःतकेास ुखङु् क् याइ छक् युर्-फुक् युर्क् या एःकेन दबुा लो। "ओः क्याइ 
छक् युर्- फुक् युर्क् याइ मीलामला नोःर एः लाःती थोङ् द ुलो।" ओःल ेमीलाम 
थोङ् दी, ल् हा-ल् ह ुक् योङ् दी कुःङ् म ुदात� काःल् द।ु दात� डोगासनुा -
डोगासनुा नोर एःसाला लपे् त ुलो। ओःल ेकोदी तागासनुा, मीलामला 
थोङ् क् योक च् योःङ् रा ङेत ुलो। ओःल ेतङे् दी खके् य�क लो। ओःल ेओःला 
तीःङ् साङ होप एःलो। 
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ज�मनमिुन धन भटेकेो 

उिहल ेएउटा गाउ̐को ज�मनमिुन धन �थयो रे। त् यो जमीनमिुन भएको धन 
रामछेाप जान ेबाटोमा, थाल् लरेी डा̐डाबाट �झक�एको �थयो रे। आजकल 
त् यो ठाउ̐मा खाडल छ। त् यहा उिहल ेगाउ̐ �थयो रे। त्यहा ँराई �लम् बहुरू 
बसकेो �थए रे। त् यसबलेामा राजाल ेउनीहरूलाई लडाई गरेर धपाएका 
�थए रे। धपाउ̐दाखिेर �तनीहरूको धन जमीनमा गाडेर भागछेन् रे। 

अिन �तनीहरूको सन् तानहरू �थए रे। �तनीहरूको सन् तानल ेधन छ भनरे 
सपनामा दखेछेन् रे। अिन सपनामा दखेरे राती दवेी-दवेताहरू पकुाद � 
काम्द ैजा̐दाखिेर,धन भएको ठाउ̐मा पगुछेन्। त् यहा ँखनरे हदेार् सपनामा 
दखेकेो जस् तो न ैभटेछेन् रे। अिन �झकेर लगछेन् रे। अचले त् यस ठाउ̐मा 
खाडल न ैछ। 

 

७ रोः लाःङ्क्योक पदेाम 

माःङ्बरुा तोःङ् गीइ ताम इःङे। यःुल चीकला मःेन्दा चीक मीः सीद ुलो। 
ओःल ेओः यःुलगीइ लःेलामलाःम् ल ेओः सीक्योक मीःला थाःमाइ 
काःङ्ला खते� साद।ु ओःल ेकुःङ् म ुओः सीक्योक मीः लाःङ्दी खीमला 
ओःङ्द।ु ओःखोइ ओःखीमगीइ कोःप् तार मीःक्याला ददे,ु ओःल ेदके्योक 
मीःक्या ओःतकेासनुारा थाम्जरे सीद।ु ङात�च्योङ् रा यःुलबाक्या ओःला 
ओःङ्दी तागासनुा ओः खीमगीइ मीःक्या थाम्जरे सीक्योक थोःङ्द।ु 
ओःल ेतोःङ् गीइ ङ�ःमरुा साःसीःङ्क्योक रोःङ फ�च्यार् रील्तके्योक 
थोङ्दी थाम्जरे यामाछाक काःल्द।ु ओःमीःजीक ओःतसेनुारा ओःला 
सीक्योक कोःप्  तार(थाम्जरे) मीःक्याला ओः काःङलारा खते� साःद।ु 
तारा फ�च्यार्ङ ओः रोः तोःङ् ला च्योःङ् रारा लोःदी ओःङ्द।ु ओःल े
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तोःङ्ला च्योःङ् रारा दगेासनुा ओः यःुलगीइ मीःक्या माःङ्बरुा सीदी 
सीःङ्द।ु ओः रोः ङ�ःमाला सीउद ुओःल ेकुःङ् म ुथाङ् मथैाङ् मा लाःङ्दी 
ओःङ्दी माःङ्बरुा यःुलबाक्याला ददेी सकुेद।ु यःुलगीइ मीःक्या क्याफेरा 
सीसीङ् मीःजीक हालदेी मःेन्दा चीक खबे ुलामाखने् पोला केःक्याप् ती 
ख्योङ्द।ु ओः लामाइ ओः यःुलला ओःङ्दी ङाकोःम्दी तोःच �, टीःल्बइु 
ओः लाःङ्दी ओःङ्क्योक रोःला क्याःप् त।ु एःन्डुल ेतोःच �इ क्याःप् कासनुा 
ओः रोःइ उ थाक्पा छेक्योक राःराल ेछेत।ु ओःमीःजीक ओः रोः नाःमाङ 
लाःङ्दी माःयोङ्द।ु ओःमीःजीक यःुलबाक्या केःदाङक्याःप् ती थाम्जरे 
डीक् ती, ओः लामाला खादा ज्यादी ज्याल्दने पदे।ु 

 

मरेको मान्छे जगकेो कथा 

धरैे पिहलकेो कुरा हो। एउटा गाउँमा एकजना मान्छे मरेछ रे। अिन त्यस 
गाउँको चलान अनसुार त् यो मरेको मान्छेको लास न�जकैको डाडँामा 
लगरेा जलाएछन्। अिन रा�त त्यो मरेको मान्छे उठेर घरमा आएछ। उसल े
त्यो घरको पिरवार सदस्यहरूलाई छोएछ र छोएको ज�त तत्काल सब ै
जना मरेछन्। भो�लपल्ट गाउँलहेरू त् यहा ँआएर हदेार्खिेर त्यस घरको 
पिरवार सदस्यहरू सब ैजना मरेको दखेछेन्। अिन अ�घल् लो िदन जलाई 
सकेको लास पिन फेरी ल�डराखकेो दखेरे सब ैजना छक् क परेछन्। 
त्यसप�छ तत्काल ैती सब ैलासहरूलाई त् यिह ँडाडँामा लगरे पोलछेन्। 
तर फेरी पिन लास पिहल ेजस् त ैजागरे फक� र आएछ र गाउँको धरैे 
जनालाई पिहल ेजस् तगैरी छोएकोल ेधरैे मान्छेहरू सखाप भएछन्। त्यो 
लास िदउसो मद� रहछे र राती पटक-पटक जागरे गाउँका धरैे 
मान्छेहरूलाई छोएर माद� रहछे। गाउँका अ�धकांश मािनसहरू स् वाहा 
भएप�छ उनीहरूल ेआ�जत हदु ैएउटा �ख् यात लामा गरुूलाई बोलाएर 
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ल्याएछन्। लामाल ेपिन त्यस गाउँमा आएर मन्� जपी ब�, घण्टाल ेत्यो 
उठेर आएको लासलाई �हार गरेछ। यसरी ब�ल ेहान्दाखिेर डोरी 
�छनकेो जस्तगैरी त्यो लासको सास �छनछे। त्यसप�छ भन ेत्यो लास 
किहल्य ैपिन फक� र आएनछ। त् यसप�छ गाउँलहेरू खसुीका साथ सब ै
�मलरे ती लामाको ठूलो सम्मान गरेछन्।  

 

८ तोःमगीइ काःप्योक पदेाम 

ङ�ःमा चीक नो�ा यःुल् ला पीःउ चीक तोतुर्। ओःल ेदोरोङ् ग ेआःबा, पःु 
पीःउ छोल्गाला काःल्द।ु केःला ठुसा लःुङ् स्योरल ेमार फाक� नल ेआःबा, 
छुक� नल ेपःु ओःल ेखी, पीःउ छोल्दरेा काःल्द।ु डोगासनुा राःक् तोक 
लङु् बाला लपे् ती, तागासनुा फाक� नल ेतोःङ् बो चीकक�इ डाक्ल,े तोःम 
ओःङ् गा थोःङ् सी लो। ओःल ेतोःम ओःङ् दी दोरोङगइे लाःक्पाला मःुतुर्, 
पङु् बाला मःुतुर् क् याप् लाङ मःुतुर् लो। ओःल ेपःुइ चीपबेा लाःती ङाङ् दी-
ङाङ् दी केतङ् गासनुा, ओःल ेतोःम छ् योङ् द।ु ओःल ेपःुइ तागाला डोसनुा, 
आःबा सीज ेछोल्दीद।ु आःबा सीज ेछोल्द ुलाःती पःुइ लःुङ् बाला 
काःल्दी, ताक�ला छ् य ुख्योःङ् दी ततेुर्। तीङ् ला पःुइ लाःक्पाला जमु्दी, 
खीमला ख्योःङ् द।ु खीमला लपे्च ेछोल्सनुा पःुकेतङे् सनुा, खीमगी 
मीक्याई छोतुर्। ओःल ेचीकाःल्बा लाःकासनुा आःबाला तोःमगीइ 
काःप् ती तःेमइे सतेबुा लाःत।ु ओःल ेतीङ् ला यःुलबाक्या तागाला 
काःलसनुा, सीज ेछोःल्दीद।ु थाम्जरे पःेदी खीमला क्याल्दी केःला पीती 
तागासनुा स्य्वा थोःङ् सनुा माःङ् ब ुमागा ताङ् द।ु ओःल,े लामा माइलाला 
फेदीला मने चाल्गाला ताङ् द।ु ओःल ेजामर्नगीइ मीः ‘मोनीका’ 
लाःकेन्दीइ माथान काःङ् ला मने तजे् यार्दीकेन दबुा। ओःल ेओः मने 
टःुल्दी, दावा ङाला ओःमीइ स्य्वा टाःसी। ओःल ेतीःङ् साङ ओःमीला 
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तोःमगीइ काःप्क्योक च्योःङ् रा मःेथोङ एःलो।  

 

भाललु ेटोकेको घट् नाको कथा 

एकिदन नो�ा गाउ̐मा एउटा बाछा हराएछ। अिन दोरोङग ेर उसको छोरा 
बाछा खोज् न भिन गएछन्। लगुा धनु ेखोला उ̐धो पारीबाट बाब ुर 
वारीबाट छोरा कुकुर र बाछा खोज् द ैगएछन्। जाद̐ाखिेर घत� खोलामा 
पगु् दाखिेर, पारीपि� एउटा रूखको फेदबाट भाल ुआएको दखेछेन्। भाल ु
आएर दोरोङगकेो हातमा टोकेछ, पाखरुामा पिन टोकेछ, पछा�ड पिन 
टोकेछ रे। अिन छोराल ेके भएछ भनरे आ��एर कराउँदा, त् य�तबलेा 
भाल ुभागछे। िन छोरा हनेर् जादाखिेर बाब ुमनर् आ̐टकेो रहछेन्। बाब ुमनर् 
आ̐टकेो रहछेन् भनरे छोराल ेखोलाबाट टोपीमा पानी ल् याएर िदएछ। 
प�छ छोराल ेहातमा समाएर घरमा ल् याएछ। घरमा पगु् न ेबलेामा छोरा 
कराउ̐दा घरको मािनसहरूल ेचाल पाएछन र के भयो? भन् दाखिेर 
बाबलुाई भाललु ेटोकेर झण् डै मारेको भनछे। अिन प�छ गाउ̐लहेरूल ेहनेर् 
जाद̐ाखिेर मनर् आ̐टकेो रहछेन्। सब ैजना �मलरे घरमा परु् याएर लगुा 
खोलरे हदेार् धरैे घाउ भएको दखेछेन्। अिन लामा माइलालाई फेदीमा 
औष�ध खोज् न पठाएछन्। त् यहा एकजना मोिनका भन् न ेजमर्नको 
मािनसल ेमाथन डा̐डामा औष�ध िदइ राखकेो रहछेन्। अिन त् यो औष�ध 
लगाएर, पा̐च मिहनामा त् यो मािनसको घाउ िनको भयो। अिन आजकल 
त् यो मािनसलाई भाललु ेटोकेको जस् तो द�ेखदनै रे। 
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