
१. दमुी �ाकरणको �परेखा (Outline of Dumi Grammar) 

दमुी भाषामा हालसम्म वणर् पिहचानको काम भइसकेको छ । यसको साथै भाषािवज्ञानको मान्यताअनुसार �ाकरण 
िनमार्णको �ममा छ ।  

१.१ वणर्िवज्ञान (Phonology) 

दमुी भाषाको वणर्वैज्ञािनक अध्ययन (Phonological Study) अनसुार यस भाषाका वणर्ह� िनम् न �कार छन्: 

१.१.१ स्वर वणर्ह� (Vowel Phonemes) 

दमुी भाषामा सातवटा आधारभतू स्वरह� छन् । ती �त्यकेको दीघर् �प यस �कार छन्: 

 

   अ�  केन्�ीय  पश् च 

उच् च  इ/इ:  उ̣/उ̣:  उ/उ: 

मध्य  ए/ए:  अ/अ:  ओ/ओ:  

 िनम् न    आ/आ:  

 

यी स्वरह�का आधारमा �ितरेक� लघुतम युग्मह� (Minimal Pairs for Contrast) िनम् न अनसुार छन:् 

/अ/ र /अ:/  हना  ‘ल्याउन’ु  ह:ना  ‘खोस् न’ु 

  खल  ‘िगठो’  ख:ल  ‘सबै’ 

/आ/ र /आ:/  काना  ‘टोक् न’ु  का:ना  ‘भोकाउन’ु 

बाना  ‘बताउन’ु  बा:ना  ‘च�ुन’ु 

/इ/ र /इ:/ क�ना  ‘बाझ्न’ु  क�:ना  ‘�क�ु’ 

  ही ‘रगत’  ही:  ‘हावा’ 

/उ/ र /उ:/ सु  ‘मास’ु  सु:  ‘दाउरा’ 

  चचुु  ‘बाज’े  चु:च ु ‘बच् चा’ 

/उ̣/ र /उ̣:/ च̣  ‘बचेरा’  च̣:  ‘िवष’ 

/ओ/ र /ओ:/  खो  ‘भए’  खो:  ‘भाँडाकँुडा’ 

/ए/ र /ए:/ जनेा  ‘बोल्न’ु  जे:ना  ‘बोलाउन’ु 

/इ/ र /उ̣/  ��प् ना  ‘काट्न’ु  �̣प् ना  ‘बङ्ग्याउन’ु 

/इ/ र /उ/  तीना  ‘फुल पानुर्’ तनुा  ‘राख् न’ु 

/इ/ र /ए/  ङीना  ‘सु�ु’  ङेना  ‘िबरामी �नु’ 

/इ/ र /अ/  खीप् ना  पकाउन’ु  खप् ना  ‘िनफ�ु’ 

/इ/ र /ओ/ ङीना  ‘सुन् न’ु  ङोना  ‘�न’ु 

/इ/ र /आ/  सीना  ‘फल्नु’  साना  ‘बुच् चाउन’ु 

/उ/ र /उ̣/  चुक् ना  ‘औल्याउन’ु च̣क् ना  ‘जा�ु’ 



/उ/ र /ए/  �ना  ‘डढ्नु’  हनेा  ‘िबत् न’ु 

/उ/ र /अ/ थुप् ना  ‘साँच् न’ु  थप् ना  ‘पछानुर्’ 

/उ/ र /ओ/ दकु् ना  ‘ठो�कन’ु  दोक् ना  ‘दखे् न’ु 

/उ/ र /आ/  सुल्ना  ‘लकुाउनु’  साल्ना  ‘केलाउनु’ 

/ए/ र /अ/ चेम् ना  ‘खेलाउन’ु  चम् ना  ‘िचनुर्’ 

/ए:/ र /अ:/ जे:ना  ‘बोल्न’ु  ज:ना  ‘चराउन’ु 

/ए/ र /ओ/ खेना  ‘कोनुर्’  खोना  ‘(मािथ) ल्याउन’ु 

/ए/ र /आ/  फेना  ‘पस्कन’ु  फाना  ‘खुस्काउन’ु 

/ए:/ र /आ:/  से:ना  ‘मानुर्’  सा:ना  ‘बुचाउन’ु 

/अ/ र /ओ/ खना  ‘लजैान’ु  खोना  ‘(मािथ) ल्याउन’ु 

/अ/ र /आ/  चम् ना  ‘िचनुर्’  चाम् ना  ‘हराउन’ु 

/ओ/ र /आ/  कोना  ‘काट्न’ु  काना  ‘टोक् न’ु 

१.२ �ञ् जन वणर्ह� (Consonant Phonemes) 

दमुी भाषामा मलूभतू �पमा २६ वटा �ञ् जन वणर्ह� र कितपय आगन्तकु शव्दह�का आधारमा थप चारवटा समते गरी 
जम्मा ३० वटा �ञ् जन वणर्ह� रहकेो मािनन्छ । ती यस�कार छन्: 

 �योष्� दन्त्य  वत्स्यर् ताल� हनमुलूीय कण्� 

फलक�य धारीय 

अ.   म. अ.म. अ.   म. अ. म. अ.  म. अ.   म. अ. म. 

स्पश� अघोष 

घोष 

प    फ 

ब    भ 

त  थ 

द  ध 
 ट    ठ 

ड    ढ 
 क      ख 

ग      घ 
 

स्पशर्-
सङ्घष� 

अघोष 

घोष 
  च    छ 

ज    झ 
    

ऊष्म/ 

सङ्घष� 

अघोष 

घोष 
         स       

ह 

नािसक्य अघोष 

घोष 
       

म 

            

न 

         ङ  

किम्पत  अघोष 

घोष 

    

र 

   

पा�श् वर्क 
अन्त:स्थ 

अघोष 

घोष 
          

ल 
   



केन्�ीय 

अन्त:स्थ 

अघोष 

घोष 
        

व 

    

य 

  

 

तािलका १: �ञ् जन वणर्ह� 

यी �ञ् जनह�का आधारमा �ितरेक� लघुतम युग्मह� (Minimal Pairs for Contrast) िनम् न अनुसार छन:् 

/प/ र /फ/  पुक् ना  ‘थुपानुर्’  फुक् ना  ‘उठ्न’ु  

/ब/ र /भ/ बु  ‘बोट’  भु  ‘अगािड’ 

/प/ र /ब/  पीना ‘आउन’ु  बीना  ‘�दन’ु 

/फ/ र /भ/  फु ‘कुखुरा’  भु  ‘अगािड’ 

/प/ र /भ/  �ेना  ‘�टप् न’ु  �ेना  ‘फाट्न’ु 

/त/ र /थ/  ताना  ‘को�ाउन’ु थाना  ‘चुडाउन’ु 

/द/ र /ध/  दाप्सा  ‘चाख् न’े  धाप्सा  ‘फरा�कलो’ 

/त/ र /द/  तना  ‘रािख�दन’ु दना  ‘थाप् न’ु 

/थ/ र /ध/ थाङ्ना  ‘खस् न’ु  धाङना  ‘धाउनु’ 

/क/ र /ख/ कल्ना  ‘लगानुर्’  खल्ना  ‘ओसानुर्’ 

/क/ र /ग/  काम् ना  ‘चपाउन’ु  गाम् ना  ‘किस्सनु’ 

/ख/ र /घ/ खल्सा  ‘ओसान�’  घल्सा  ‘ठूलो’ 

/ख/ र /ग/ खप् ना  ‘िनफ�ु’  गप् ना  ‘नाघ् न’ु 

/च/ र /छ/  चम् ना  ‘िचनुर्’  छम् ना  ‘नाँच्नु’ 

/च/ र /ज/  चन् ना  ‘भाग् न’ु  जन् ना  ‘जोत् न’ु 

/च/ र /झ/ च्यार् ना  ‘िपसाब फेनुर्’ झ्यार् ना ‘िघनाउनु’ 

/म/ र /न/  मुना  ‘गनुर्’  ननुा  ‘िनको �नु’ 

/म/ र /ङ/  मु  ‘आमा’  ङु  ‘माछा’ 

/न/ र /ङ/  नु  ‘नाक’  ङु  ‘माछा’ 

/य/ र /व/  याना  ‘मन पराउनु’ वाना  ‘जन्माउन’ु 

/स/ र /ह/  साल्ना  ‘केलाउनु’  हाल्ना  ‘�फँजाउन’ु 

/ल/ र /र/  लन् ना  ‘िनस्कन’ु  रन् ना  ‘घोप् न’ु 

१.३ अक्षर सरंचना (Syllable Structure) 

दमुी भाषामा पाइएका अक्षर संरचनाह� यस�कार छन्: 

१. स्व.   (V)  ए  /e/ ‘अरे’ 

२. �. स्व.  (CV)  ही /hi/ ‘रगत’ 

३. स्व. �.  (VC)  अप ् /up/ ‘फ्याँक्’ 

४. �. स्व. �  (CVC)  खुर /kʰur/ ‘हात’ 

५. �. �. स्व.   (CCV)  स्वा /swa/ ‘झार’ 



६. �. �. स्व. � (CCVC)  ल्याम्  /ljam/  ‘िज�ो’ 

७. �. �. � स्व. � (CCCVC)  �वाक्   /krwak/    ‘कोच’् 

८. �. �. � स्व. � (CCCVC)  �याक्  /prjak/    ‘फुट्’ 

९. �. �. �.स्व. � (CCCVC)  फ्ल्याम ् /pʰljam/   ‘झिम्टन’ु 

यसरी कुनैपिन अक्षरको केन्� (Nucleus) मा अिनवायर् �पमा स्वर रहन्छ भने आरम्भक (Onset) तथा िवराम (Coda) मा 
�ञ् जनह� रहन्छन ्। आरम्भकमा �ने दो�ो त�व सधै नै अन्तस्थ (Glide) मा� �न्छ । अक्षरको बनावटमा �ने तत्वह�मा 
स्वर अिनवायर् रहन्छ भने �ञ् जनह� ऐिच्छक �न्छन ्। मािथका अक्षरका �कारह�लाई यसरी पिन �स्ततु गनर् स�कन्छ:  

 (�.) (�.) स्व. (�) / (C) (C) (V) (C) 

यसरी दमुी भाषाको अक्षरको सामान्य सू� तल लेिखए अनसुार �न्छ: 

 C02VC01= (C) (C) (V) (C) 

२. �पिवज्ञान (Morphology) 
�ारिम्भक अध्ययनका आधारमा दमुी भाषामा हालसम्म �ाप् त केही �पायन (Inflectional) र �ुत्पादन (Derivational) 
���या िनम् नअनुसार छन् ।  

२.१ वचन (Number)  

दमुी सवर्नाममा िवशेषत: तीन ओटा वचनह� छन् । नाम र ��यामा दईुवटा वचनको �वस्था रहकेो पाइन्छ । त्यसैगरी 
सवर्नामका भने एकवचन, दईुवचन र ब�वचनका लािग अलग-अलग �पह� �योग �न्छन् । (सवर्नामलाई तल छु�ै 
तािलकामा �स्ततु ग�रएको छ ।)  

अ. नाम (Noun) मा: 
'-नु' ले दईुवचन र '-मु' ले ब�वचन जनाउने गदर्छन ्। 

जस्तै:  पुलाम्     ‘पा�ना’  चा:चा    ‘नाित’ 

पुलाम् न ु     ‘पा�ना दईु’  चा:चानु    ‘नाित दईु’ 

पुलाम्म ु     ‘पा�नाह�’  चा:चामु    ‘नाितह�’ 

नोट: दमुी भाषामा आदराथ� ब�-बचन जनाउन हाम को �योग भएको दिेखन्छ । जस्तै: दसु्पीहाम  ‘अ�जह�’, चपुीहाम
 ‘पुखार्ह�’ आ�द । 

आ. ��या (Verb) मा: 

 ‘-सी’ ले दईुवचन र ‘नी’ ले ब�वचन जनाउने गदर्छन ्।  

जस्तै:  नम्मेआ जा खीप् ता ।  ‘बुहारीले भात पकाउिछन् ।’ 

 नम्मनेुआ जा खीप् तासी ।  ‘बुहारी दईुले भात पकाउँछन् ।’ 

 नम्मेमआु जा खीप् तानी ।  ‘बुहारीह�ले भात पकाउँछन ्।’ 

इ. पु�षवाचक सवर्नाम र वचन (Personal Pronouns and numbers)  

�थम पु�षका ि�वचन र ब�वचनमा समावेशी र असमावेशी सवर्नाम पिन रहकेो पाइन्छ । तृतीय पु�षमा िनकटवाची, 
दरूवाची र सुदरुवाची गरी तीन तहका सवर्नाम छन् भने दरूवाची तृतीय पु�ष सवर्नाम आदरवाची र अनादरवाची गरी 
दईु �कारको दिेखन्छ । दमुी सवर्नामका भेदह�लाई िनम् नअनुसार (तािलका १ मा) �स्तुत ग�रन्छ ।  



 

प�ुष  एकवचन दईुवचन ब�वचन 

�थम 
समावेसी 

आङु, आङ्,  

अङ, आउँ 
इन्ची इङ् क� 

असमावेसी  उन्चु, अन्च ु उङ्कु, अङ्कु 

ि��ीय  आनी, आनु, आना आन्ची आनीमु, आन् नी  

 

 

ततृीय 

िनकट उम, ताम, तम उन्ची, ताम् न ु उनीमु, ताम्म ु

दरू, अनादर याकाम, माम, मोम याकाम् नु, माम् न ु याकाम्मु, माम्म ु

दरू, आदर हाम हाम् न ु हाम्म ु

सुदरू ताकाम ताकाम् न ु ताकाम्म ु

तािलका २: प�ुषवाचक सवर्नाम 

ई. �श् नवाचक सवर्नाम (Interrogative Pronouns) 

दमुी भाषामा पाइने �श् नवाचक सवर्नामह� यस �कार छन्: 

आसु/आसी  ‘को’  मो  ‘के’ 

हमे ्  ‘कुन’  खम ु  ‘कता’ 

खम्बी  ‘कहाँ’  भीसँोका  ‘कसरी’ 

हीनम/हीयो ‘किहल’े  भीकँा/मोना ‘�कन’ 

हीतो  ‘कित’  आस्पो  ‘कस्को’ 

२.२ िलङ्ग (Gender) 
 ‘-मा/-म/ु-म’े ले स् �ी िलङ्ग र ‘-पा/-पु/-पे’ ले पुिलङ्ग जनाउदछन् । जस्तै:  

एमा !  ‘आमा !’  एपा !  ‘बुबा !’ 

मामा   ‘आमा’  पापा   ‘बाबु’ 

गुरीकोमा   ‘अलिच्छना’ गुरीकोक्पा  ‘अलिच्छन’ 

सीलीमाङ् मा  ‘साकेला नृत्यमा  सीलीमाङ्पा  ‘साकेला नृत्यमा  

अगुवाई गन� मिहला’   अगुवाई गन� प�ुष’ 

आम ु  ‘ित�ो आमा’ आप ु  ‘ित�ो बाबु’ 

पावम्म ु  ‘पोथी’  पावम्प ु  ‘भाले’ 

ल:म े  ‘िवधवा मिहला’ पेप े  ‘दाज’ु 

बीर् म े  ‘चलेी’   चेल्प ु  ‘माइित’   

२.३ िवशषेण (Adjectives) 



दमुी भाषामा अिधकांश गुणवाचक िवशेषणह� ��यामा '-सा' �त्यय लागेर बन्दछन ्। जस्तै:   

खाक्सा    ‘िततो’    राप्सा    ‘िपरो’  

घल्सा    ‘ठूलो’  धाप्सा    ‘फरा�कलो’  

त̣म्सा  ‘�ठर् याउन’े क्याप्सा   ‘िचल्ने’ 

चाप्सा  ‘सारो’  नक्सा   ‘गला लाग् न’े 

२.४ ��यािवशषेण (Adverbs) 

(अ) स्थानवाचक ��या िवशषेण (Locational Adverbs) 

ताम्बी  ‘यहाँ’  माम्बी  ‘त्यहाँ’ 

तुकुसी   ‘मािथ’  युकुसी   ‘तल’ 

(आ) समयवाचक ��या िवशषेण (Temporal Adverbs) 

आज्झोङ्का ‘परार’  आझोङ्का ‘पोहोर’  

आस् नम्का  ‘िहजो’  आपकेा  ‘अिघ’  

आम् ना  ‘आज’  आजाका  ‘भरे’  

आिज  ‘पिछ’  आसाला  ‘भोिल’  

आनम्म  ‘आघुङ’  आछेम्म  ‘पराघँुङ’ 

२.५ कारक - िवभि� (Case clitics) 

दमुी भाषामा िनन् नअनसुारका कारक-िवभि�ह� पाइन्छन् । 

उजार्वत कारक (-आ)  

नाना-आ जा खीप् नी ।   ‘�ददीले भात पकाउनभुयो ।’ 

करण कारक (-आ)  

पेप-ेआ बेथो-आ सु: कोक् नी ।   ‘दाइल ेखुकुरीले दाउरा काट्नभुयो ।’ 

कमर् कारक  (-ø)  

खीची-आ लल-ø खीखती ।   ‘चोरले गहनापात चो�रलग्यो ।’ 

अिधकरण कारक (-िब)  

पबी क�म-बी मोता ।   ‘पिब घरमा छ ।’ 

अपादान कारक (-लाम्का)  

बु-लाम्का सफु थाङु ।   ‘�खबाट पात खस्यो ।’ 

सम्वन्ध  कारक (-पो)  

ताम् इङ्क�-पो दले ।   ‘यो हा�ो गाऊँ हो ।’ 

२.६ काल प�ित (Tense System) 

दमुी भाषामा भतूकाल र अभतूकाल गरी दईुवटा मा� कालको �पह� रहकेा छन् ।  

(अ) अभतूकाल (Non-past Tense):  



अिनषधेात्मक   िनषधेात्मक 

धात+ुअभतू   धात+ुअभतू+अकरण 

खुस्ता   (खुस् +ता) ‘जान्छ’  खुस्तान (खुस् +ता+न) ‘जादनै’  

चप् ता   (चप्+ता) ‘लखे्छ’  चप् तान  (चप्+ता+न) ‘लखे्दनै’ 

बीता   (िब+ता) ‘�दन्छ’  बीतान  (िब+ता+न)  ‘�ददनै’ 

(आ) भतूकाल (Past Tense):  

अिनषधेात्मक   िनषधेात्मक  

धात ु+ भतू  अकरण + अभतू + अकरण 

खुची   (खुच्+इ)  ‘गयो’  माखन  (मा+खुच् +न) ‘गएन’ 

चप् ती  (चप् त् +इ) ‘लेख्यो’  माचप् न  (मा+चप् +न) ‘लेखेन’ 

बी   (िब+-ø)  ‘�दयो’  माबीन  (मा+िबĄन) ‘�दएन’ 

२.७ धातमुा लाग् न ेकेही �तु्पादक सगर्ह� (Some nominal derivations from verb root)  

(अ) िवशषेण (Adjective) बनाउने �त्यय ‘-सा’ 

जस्तै:  बुल्सा   ‘दौडन’े  खीप्सा  ‘पकाउन’े कुर् सा  ‘बोक् न’े   

क्याप्सा  ‘िचल्न’े  थाप्सा  ‘तौलन’े  बाक्सा    ‘चुिहन’े 

(आ) ��यामलू (Verb root) बनाउने �त्यय ‘-ना/-नु’ 

जस्तै:  बुल्ना   ‘दौडन’ु  खीप् ना   ‘पकाउनु’  चप् ना   ‘लखे् न’ु  

कुर्ना ‘बोक् न’ु  थाप् ना  ‘तौलन’ु  फाल्ना  ‘भत्काउनु’  

(नोट: खाम�, जालपा, बाक् िसला र सप् तशे् वरमा ‘ना’ को स�ामा ‘नु’ वा बािक्सला बाहके अन्य कितपय ठाउँह�मा दबैु �प 
(‘न’ु वा ‘ना’ ) को �योग भएको दिेखन्छ ।) 

(इ) नाम (Noun) बनाउने �त्यय ‘-दम/्-दो’ 

जस्तै:  �प्दम (�प्+दम)  ‘छोप् न’े   

खीप्दम (िखप्+दम)    ‘पकाउने’   

चप्दम  (चप्+दम)     ‘लखे् न’े 

 च्याम्दो (च्याम्+दो)     ‘खेलौना’  

(ई) �रेणाथर्क �त्यय (Causative Suffix)  ‘-म’ु 

धात ु+ ना  धात ु+ �रेणाथर्क + ना 

जस्तै:  बुल्ना  ‘दौडन’ु  बुल्मनुा  (बुल्+मु+ना) ‘दौडाउन’ु 

 कुर् ना ‘बोक् न’ु  कुर् मनुा (कुर्+मु+ना) ‘बोकाउन’ु 

 चर् ना ‘ितनुर्’  चर् मनुा (चर्+मु+ना) ‘ितनर्लगाउन’ु 

(उ) दमुी भाषामा ि�त्व (Reduplication) को �योग पिन त्यितकै मा�ामा पाइन्छ ।  

जस्तै:  क�म्   ‘घर’  क�म् क�म्   ‘घरघरै’ 

 दले   ‘गाउँ’  दलेदले     ‘गाउँगाव�’ 



 लाम्द ु  ‘बाटो’  लाम्दलुाम्द ु ‘बाटैबाटो’ 

(ऊ) दमुी भाषामा शब्द िनमार्ण ���यामा समास (Compounding) को �योग भएको पाइन्छ ।  

जस्तै:  तो (तान) पुक्सा (बुन् ने) खोम् (ठाउँ)  तोक्खोम  ‘तान बु�े ठाउँ’ 

फु  (कुखुरा) सु  (मासु)    फुसु   ‘कुखुराको मास’ु 

पो? (सुँगुर) च ु (बच् चा)   पोक्चु   ‘सुँगुरपाठा’ 

३. वाक्यिवज्ञान (Syntax) 

दमुीभाषामा पद�म हदेार् वाक्यमा कतार्-कमर्-��या (SOV) र पदावलीमा िवशेषण-नाम (Adjective-Noun) रहकेो 
दिेखन्छ । 

जस्तै:  झाराच-ुआ ची दाप् नी ।  ‘सबैजनाले जाँड चाखे ।’ 

 झाराच ु(सबैजना) -आ (-ले ) ची (जाँड) दाप् नी (चाखे) 

 रीमुक्सा मीनु हल ।  ‘हसाउँने मान्छे आइपगु्यो ।’  

रीमकु्सा मीनु (हसाउने मान्छे) हल (आइपगु्यो) । 

यसमा वचनका आधारमा कतार् र ��यावीच �त्यक्ष सङ्गित रहकेो पाइन्छ । 

जस्तै:  चु:च-ुआ ददु ुतुङु ।   ‘बच् चाले दधू िपयो ।’ 

 चु:चनु-ुआ ददु ुतङ्ु सी ।  ‘बच् चादईुले दधू िपए ।’ 

 चु:चमु-ुआ ददु ुतङ्ु नी ।  ‘बच् चाह�ल ेदधू िपए ।’ 

यसैगरी, �थम र ि��ीय प�ुषका ��यामा सावर्नामीकरण पाइन्छ । 

�.स. दमुी नपेाली 

१. आङुआ पमुा �ीद ु।  मैले फूल �टपेँ । 

२. इन्चीआ पुमा �ीची ।  हामी दईुले फूल �टप्यौ ँ। (समाबेसी) 

३. इङ् क�आ पमुा �ेक् क� ।  हामीह�ले फूल �टप्यौ ँ।(समाबेसी) 

४. उन्चुआ पुमा �ीचु ।  हाम्दईुले फूल �टप्यौ ँ।(असमाबेसी) 

५. उङ्कुआ पमुा �ेक्कु ।  हामीह�ले फूल �टप्यौ ँ।(असमाबेसी) 

६. आनीआ पुमा आ�ीदी ।  ितमीले फूल �टप्यौ । 

७. आन्चीआ पुमा आ�ीची ।  ितम्दईुले फूल �टप्यौ । 

८. आनीमुआ पमुा आ�ीस् नी ।  ितमीह�ले फूल �टप्यौ । 

९. उम्आ पुमा �ीदी ।  उसले फूल �टप्यो । 

१०. उन्चीआ पुमा �ीस्सी ।  उन्दईुले फूल �टपे । 

११. उनीमुआ पमुा �ीत् नी ।  उनीह�ले फूल �टपे । 

 


