
दमुी-नेपाली-अङ्�जेी शब्दकोश  
�योग गन� त�रका 

 

यो शब्दकोश कोशिवज्ञानमा आधा�रत छ । यो कायर् दुमी भाषामा ग�रएको 
�ारिम्भक �यास हो । त्यसैले यसमा जे जित शब्दह� सङ्कलन ग�रएका छन्, 
त्यो आफैमा पूणर्कायर् भने होइन । दमुी-नेपाली-अङ्�ेजी शब्दकोशमा दमुी 
भाषालाई �ोत भाषा तथा नेपाली र अङ्�ेजी दवैुलाई लिक्षत भाषाको �पमा 
िलइएका छन् । त्यसैले यसमा शब्दह�को �िविष् ट दमुी भाषामा  ग�रएको छ र 
गैर-दुमी (non-Dumi) पाठक एवं खोज-अनुसन्धाताह�को सुिवधालाई ध्यानमा 
राखी शब्दकोशको पिछल्लो भागमा नेपाली-दुमी र अङ्�ेजी-दुमी गरी दुवै 
भाषामा अलग खण्डह�मा �ोत भाषा (दमुी)मा अथ्यार्इएका छन् । जसले गदार् 
दमुी भाषा नबुझ्ने, तर नेपाली वा अङ्�ेजी भाषा मा� बुझ् ने पाठकह�का लािग 
दमुी शब्द प�ा लगाई त्यसको जानकारी �ाप् त गनर् सिजलो बनाउनेछ ।   

१. मलू �िविष् टह� (Head Entries) 

(क) यो शब्दकोशमा दुमी भाषाका सकेसम्म धेरै शब्दह� सङ्कलन गन� �यास 
ग�रएको छ । �स्तुत शब्दकोशमा सङ्ख्यात्मक दिृश् टकोणले दमुी भाषाका 
जम्मा सात हजार आठ सय भन्दा बढी �िविष् टह� रहेका छन् । यी सम्पूणर् 
�िविष् टह�लाई देवनागरी िलिपमा िलिपव� गरी शब्दकोशको मूल-खण्डको 
�पमा �स्तुत ग�रएको छ । शब्दह� प�ा लगाउन सिजलो होस् भ�े 
उ�ेश्यले शीषर् शब्दह�लाई गाढा अक्षरमा �दइएको छ । उदाहरणको लािग 
तलको रेखािङ्कत शब्द हेनुर्होस् । 

कङ्कु /kʌŋku/ ना. पानी n. water  

(ख) यस शब्दकोशमा पिन अन्य शब्दकोशमा झै �िविष् ट ग�रएका शब्दह�लाई 
वणर्ह�को �मअनसुार �विस्थत ग�रएको छ । शब्दह� प�ा लगाउनका लािग 
भाषाको वणर्माला पिन थाहा पाउनु आवश्यक �न्छ । त्यसैल े दमुी भाषाको 
वणार्न�ुम अन्तगर्त स्वर वणर् र �ञ् जन वणर्ह�लाई बणार्न�ुममा रािखएको छ । 



 

२. दमुी भाषाको आधारभतू वणार्न�ुम (Alphabetical order of Dumi) 

दमुी भाषामा पिन अन्य भाषाह�मा जस्तै स्वर वणर् र �ञ् जन वणर् पाइन्छ । 

२.१ स्वर वणर्ह� (Vowel Phonemes) 

दमुी भाषाको मौिलक उच् चारण अनसुार जम्मा सात वटा स्वर वणर्ह� पाइन्छन् । ती 
�त्यकेको दीघर्�प समते रहकेो दिेखन्छ । जस्तै: 

अ, अ:, आ, आ:, इ, इ:, ए, ए:, उ, उ:, उ̣, उ̣:, ओ, ओ: 

यसरी नै दमुी भाषाको उच् चारण अनुसार जम्मा २६ वटा स्वर वणर्ह� पाइन्छन् । ती 
िनम् न अनुसार छन् : 

२.२ �ञ् जन वणर्ह� (Consonant Phonemes)  

 क  ख  ग घ ङ   
 च  छ  ज झ  
 ट  ठ  ड ढ 
 त  थ  द ध न   
 प  फ  ब भ म   
 य  र  ल व    
 स  ह  Ɂ 

नोट: कण्� स्पशर् (glottal stop) ‘Ɂ’ को उच् चारण केही मौिलक दमुी शब्दह�मा 
मा� भे�टन्छन् । जस्तै: पोɁ ‘सुंगुर’, मɁे ‘�ीमती’, बीɁ ‘गाई’, आ�द। 

(ग) दमुी भाषाका स्वरह� �ाय: एक् लै र किहलेकही ँ दईु ओटा स्वरह� सँगसँगै 
आएर पिन शब्द िनमार्ण भएको पाइन्छ । त्यसैगरी दवेनागरी िलिपमा �योग 
�ने गरेका ञ, ण, श, ष, क्ष, �, ज्ञ वणर्ह� दमुी भाषामा वणर्का �पमा नआउने 
भएकाले ियनको कतपैिन �योग ग�रएको छैन । 

(घ) दमुी भाषाका वणर्ह�मा मा�ा लागेर पिन शब्द बनेका �न्छन् । त्यसैले दमुी 
शब्दह� खोज्न वणर्ह�को �मसँगै मा�ाह�को �म पिन थाहा पाउनु आवश्यक 
�न्छ । दमुी भाषाका मा�ाह� यस�कार छन्: 

मा�ा- f L ' ̣ ] f] 

उदाहरण- (का) (क�) (कु) क̣ (के) (को) 



 

(ङ) दमुी भाषाका सात वटै स्वरह�मा छोटो (�स्व) र लामो (दीघर्) उच् चारणको 
भेद पाइन्छ । त्यसैले दमुी भाषामा 'इ-कार'को लािग देवनागरी िलिपको 
िचन्ह ʽ Lʼ को �योग ग�रएको छ । दीघर् मा�ालाई अन्तरार्िष् �य ध्विनताि�वक 
वणर्माला (IPA) मा पाइने संकेत (:) को नै �योग ग�रएको छ । जस्तै: क�ना 
/kina/ ��. झगडा गनुर् v. quarrel; क�:ना /ki:na/ ��. �कन् नु v. buy, आ�द। 

(च) दमुी भाषामा मा�ा लागेका वा नलागेका दवैुखाले वणर्मा चन्�िवन्द ु (  F ) 
लाग्दछ । यस्ता �िविष् टह�को �म यस �कारको �न्छ । जस्तै:- आ, आसु, आँउ, 
आ�द । 

(छ) दमुी भाषा बोिलने सबै के्ष�का शब्दह�लाई उि�कै �ाथिमकताका साथ मलू 
�िविष् टमा समावेश ग�रएको छ । माक् पा बाहेकका के्ष�ह�मा िभ� �पले 
बोिलने शब्दह�लाई तत्के्ष�को संिक्षप् त �प राखी सङकेत ग�रएको छ (हे. 
�ित संकेत) । 

(ज) शािब्दक वगर्का शब्दह� (जस्तै: नाम, सवर्नाम, ��या, िवशेषण, ��या-
िवशेषण, आ�द) र �ाकरिणक वगर्का शब्दह� (जस्तै: कारक, नामयोगी, 
संयोजक, आ�द) लाई मूल �वृिष् टका �पमा समावेश ग�रएको छ । 

(झ) यस शब्दकोशमा सामान्यत: ऐितहािसक र धा�मर्क �पले मह�वपूणर् 
मािनएका केही �ि�वाचक नामह�लाई पिन मुल �िवि�का �पमा 
रािखएको छ । त्यसैगरी दुमी भाषाका मौिलक शब्दको नै �योग �ने कितपय 
�ि�वाचक एवं स्थानवाचक �चिलत नामह�लाई पिन मुल �िविष् टमा नै 
समाबेश ग�रएको छ । जस्तै:- 

गान्पा /ganpa/ ना. दमुी वंशका एक पुखार् n. an ancestor in the Dumi 
ancestry who came first in the Makpa area from ‘Dungkulu’ 
Simpani 

नोरो /noro/ ना. नोरो, दमुी भाषा बोिलने एक ठाउँ (दमुीगाउँ) n. the name 
of the place (village) in Dumi speaking area. 

(ञ) उस्तै �प �ने तर अथर् फरक �ने �िविष् टह�लाई १,२,३,४… सँख्यात्मक 
�ममा रािखएको छ । यो �म देवनागरी िलिपको मूल �िविष् टपिछ �दइएको 
छ । जस्तै:- 

आबो१ /abo/ ��.िव. अब adv. now 
आबो२ /abo/ (बा( सवर्. को pron. who 



 

आबो३ /abo/ (बा( सवर्. अ� pron. others 

(ट) मुल��यामा माक्पा के्ष�मा '-ना' तथा बािक्सला, जालपा, सप् तेश् वर र खाम� 
के्ष�मा '-ना/नु' परसगर् सिहत �स्तुत ग�रएको छ । जस्तै:- 

माक्पा के्ष� -  चप् ना /tˢʌpna/ स. ��. लेख् न ु v.t. to write  
अन्य के्ष� - चप् नु /tˢʌpnu/ (खा, जा, बा, स( स. ��. लेख् नु  v.t. to write  

(ठ) आगन्तुक शब्दह�लाई दमुी भाषाको उच् चारण अनुसार �िविष् ट ग�रएको छ । 
जस्तै:- 

आँउली /aũli/ ना. �ला n. finger,  

(ड) ि��व जनाउने र अनकुरणात्मक शब्दह�लाई पिन मूल �िविष् टमा समावेश 
ग�रएको छ । जस्तै:- 

देलदेल /deldel/ ना. गाउँगाउँ n. in the villages 

धीरीरी /dʰiriri/ ना. कराउँदाको आवाज ono. the way of shouting  

३. उच् चारण (Pronunciation) 
यस शब्दकोशमा �स्तुत �िविष् टलाई अन्तरार्िष् �य ध्विन ताि�वक वणर्माला (IPA) 
को संकेतका आधारमा दायाँ छड्के रेखा (/…/) िभ� िलिपव� ग�रएको छ । यसलाई 
देवनागरी िलिपमा तल �स्तुत ग�रन्छ ।  

IPA ʌ a i u ɨ e o 

देवनागरी अ आ इ उ उ̣ ए ओ 

देवनागरी िलिपमा �िविष् ट ग�रएको दमुी शब्दलाई अन्तरार्िष् �य ध्विन ताि�वक 
वणर्माला (IPA) को संकेतका आधारमा िनम् न अनुसार उदाहरणमा रेखाङ् �कत 
ग�रएको छ । जस्तै:-  

कङ्कु /kʌŋku/ ना. पानी n. water, घल्स /gʰʌlsʌ/ िव. ठूलो adj. big, आ�द। 

४. भािषक भदे (Linguistic Variation)  

(अ) क्षे�गत भेद (Regional Variation) 



 

दमुी �ोत �ि�ह�बाट �ाप् त शब्दह�को अध्ययन गदार् दमुी भाषा बोिलने मुख्य 
के्ष�ह�मा मुलत: तीन वटा अलग भेदह�: (१) जालपा (जा) र खाम� (खा); (२) 
बािक्सला (बा) र सप् तेश् वर (स); र (२) माक्पा (मा) आ�द पाइएका छन् । यी 
तीन वटा अलग के्ष�ह�मा बोिलने दुमी शब्दह� माक्पा के्ष�को भन्दा केही िभ� 
देिखएमा ितनलाई के्ष�गत संिक्षप् त �प (खा / जा / बा / स, आ�द) को �योग गरी 
संकेत ग�रएको छ । माक्पा के्ष�मा बोिलने दमुी शब्दलाई भने कुनै पिन सङ्केत 
�दइएको छैन । के्ष�गत यस भेदलाई उच् चारण भन्दा पछािड र �ाकरिणक 
जानकारी भन्दा ठीक अगािड रािखएको छ । उदाहरणका लािग 'कता' लाई खाम� 
(खा) के्ष�मा 'खप', बािक्सला (बा) के्ष�मा 'हेम्पा' र माक्पा के्ष�मा 'खमु' भनेर 
फरक �किसमले �योग गन� ग�रन्छ । तर माक्पालाई भने (मा) भनेर कही ँ कतै 
�योग ग�रएको छैन । जस्तै:- 

हेम्पा /hempa/ (बा( ��.िव. कता adv. where  
खप /kʰʌpʌ/ (खा( ��.िव. कता adv. where 
खमु /kʰʌmu/ ��.िव. कता adv. where  

(आ) अन्य भेद (Other Variations) 

�िविष् टमा देिखएका अन्य �किसमका कथ्य तथा लेख्य भेदह�लाई [ … ] 
िचह्नको �योग गरी उच् चारण भन्दा पिछ र शव्दवगर् भन्दा अिघ रािखएको छ । 
दमुी भाषामा पिन अन्य भाषाह�मा झै कथ्य र लेख्यमा �� भेदह� पाइन्छन् । 
ितनलाई अन्तरार्िष् �य ध्विनताि�वक वणर्माला (International Phonetic Al-
phabets - IPA) का सङ् केतका आधारमा उच् चारण सिहत रािखएको छ । जस्तै:- 

अइसीना /ʌisina/ [ आइसीना aisina ] ��. फकर् नु v. to come back; to return 
आङु /aŋu/ [अङ ʌŋʌ ] सवर्. म pron. I 
 

५. शब्द वगर् (Parts of speech) 

(क) यो ि�-भाषी (दुमी-नेपाली-अङ्�ेजी) शब्दकोशमा �योग भएका शब्दवगर्को 
जानकारी नेपाली र अङ्�ेजी दुवै भाषामा रािखएको छ । भािषक भेदको 
जानकारी �दएपिछ नेपाली शब्दवगर्को जानकारी रािखएको छ भने अङ्�ेजी 
शव्दवगर्को जानकारी नेपाली अथर्पिछ रािखएको छ । जस्तै:- 
क�म /kim/ ना. घर n. house  
अङ्कु /ʌŋku/ (बा( सवर्. हामी )असमावेशी( pron. we (exclusive) 



 

अत् ना /ʌtna/ स.��. फकार्उनु vt. to cause to return 
मुलत: भािषक िवशेषताका िहसावले पाँचवटा शब्दवगर्ह� (नाम, सवर्नाम, ��या, 
िवशेषण र ��या िवशेषण) अन्तगर्त नै धेरै �िविष् टह� जम्मा भएका छन् । यसदेिख 
वाहके अनुकरणात्मक, नामयोगी, िनपात, िवष्मया�दवोधक, सङ्ख्यावाचक 
को�टकार, संयोजक, सहायक ��याह� पिन सङ्कलन ग�रएका छन् । यी सबै 
शब्दह�लाई इटािलक (छड्के) पा�रएका छन् । जस्तै:-  

हीलीहीली /hilihili/ ��.िव. दखुाइ adv. pain 
वालाली /walali/ िव.  ठट् टा adj. false 

(ख) नेपाली भाषाका यी शब्दवगर्ह�का संिक्षप् त �पलाई नेपाल �ज्ञा-�ितष् ठान�ारा 
�कािशत 'नेपाली वृहत् शब्दकोश'को मान्यताअनुसार िलिपव� ग�रएको छ । 
यस शब्दकोशमा �योग भएका शब्दवगर्ह� र ितनको अङ्�ेजी �योग िनम् न 
अनुसार �स्तुत ग�रएको छ ।  

नपेाली   अङ्�जेी  
सिंक्षप् त  पणूर् �प सिंक्षप् त  पणूर् �प 

अनु. अनकुरणात्मक ono. onomatopoeia 

स.��. सकमर्क ��या v. t. verb transitive 

अ.��. अकमर्क ��या v. i. verb intransitive 

सं.��.  संयु� ��या c.v. compound verb 

��.िव. ��या िवशेषण adv. adverb 

ना. नाम n. noun 

ना.यो. नामयोगी post. postposition 

िन. िनपात prt. particle 

िव. िवशेषण adj. adjective 

िवष्म. िवस्मया�दवोधक excl. exclamation 

सं.को. सङ्ख्यावाचक 
को�टकार 

n.cl. numeral  
classifier 

संयो. संयोजक conj. conjunction 

स.��. सहायक ��या  aux. v. auxiliary verb 



 

सवर्. सवर्नाम pron. pronoun 

 

६. नपेाली र अङ्�जेी अथर् 

(क) हरेक �िवि�मा नेपाली शब्दवगर्पिछ नपेाली अथर् र अङ्�ेजी शब्दवगर्पिछ 
अङ्�ेजी अथर् रािखएको छ । जस्तै:- 

कङ्कु /kʌŋku/ ना. पानी n. water  

(ख) दवैु भाषा (नपेाली र अङ्�ेजी) मा सक्दो छोटो र स्पष् ट अथर् �दने �यास 
ग�रएको छ । आवश्यक परेको खण्डमा मा� िवस्तृत अथर् (वा प�रभाषा) 
�दइएको छ । जस्तै: तोखोम /tokʰom/ ना. तान बुन् न े ठाउँ n. a place for 
hand loom. 

(ग) एकअकार्सँग सम्व� तर केही फरक जस्ता एक भन्दा बढी अथर् जनाउन े
शब्दह�लाई एउटै �िविष् टमा राखी ती अथर्ह�लाई अल्पिवराम ( , ) ले 
छु�ाइएका छन् । जस्तै:- 

आच् चबे ु/atˢtˢebu/ (बा( िव. अटेरी, अहङ्कार adj. disobedient, proud 
आच् चपे ु/atˢtˢepu/ (ले( िव. अटेरी, अहङ्कार adj. disobedient, proud 

यसैग�र एक-अकार्सँग सम्व� तर फरक अथर् जनाउने शब्दह�लाई एउटै �िविष् टमा 
रािखएको छ र ती अथर्ह�लाई १, २, ३ . . . गरी छु�ाइएको छ । जस्तै:- 

आच् चबे ु/atˢtˢebu/ (बा( िव. अटेरी, अहङ्कार adj. disobedient, proudy 
आच् चपे ु/atˢtˢepu/ (ले(� िव. अटेरी, अहङ्कार adj. disobedient, proudy 

(घ) सङ्ख्यावाचक शब्दह�लाई नेपाली र अङ्�ेजी दवैु भाषामा �ाख्या (अक्षर) र 
गिणतीय �मसखं्या (अकं) दवैु त�रकाले �स्ततु ग�रएको छ ।1

२ जस्त:ै- 

तकु्प ु/tuktu/ ना. एघार, ११ n. eleven, 11 

७. उदाहरण 

                                                 
१ दमुीभाषाको िविविधकरणको कुरो गदार् माक्पा के्ष�अन्तगर्त िविभ� वडाह� वीच नै पिन केही 

फरकपना भे�टने गरेको पाइन्छ । जस अन्तगर्त वडा नं. ८, लेवा गाउँमा बोिलने लवजलाई पिन 
यस शब्दकोशमा 'ले' शङ्केतले इङ् िगत ग�रएको छ । 

२ गन्तीको सङ्ख्यालाई �िविष् ट गन� �ममा माक्पा र बािक्सला लगायत अन्य के्ष�ह�मा नैपिन केही 
िविवधता देिखएकाले ती सबैलाई �-ब� �िविष् ट ग�रएको छ । 



 

(क) आधारभूत मौिलक शब्दह� र आगन्तुक शब्दह� बाहेकका लािग उदाहरण 
�स्तुत ग�रएको छ । कुनै खास स्थानीय प�रवेश, भाषा, संस्कार-संस्कृितसँग 
सम्विन्धत ठेट शब्दह� एवं ऐितहािसक �पले मह�वपूणर् ठािनएका शब्दह�, 
�ाकरिणक शब्दवगर्, िवष् मया�दवोधक र केही मह�वपूणर् िनपातह�मा मा� 
िनम् न अनुसारको उदाहरणह� �दइएका छन् । 

(अ) वाक्य वा वाक्यांश (पदावली) को उदाहरण  
(आ) फोटो�ाफको उदाहरण 
(इ) रेखा-िच�को उदाहरण  

(ख) वाक्य वा वाक्यांशका उदाहरणलाई पिहला देवनागरी िलिपमा दमुी भाषा, 
त्यसपिछ अन्तर्रािष् �य ध्विनताि�वक वणर्माला (International Phonetic 
Alphabet)मा दमुीको आलेखन, त्यसपिछ देवनागरी िलिपमा नेपाली र 
रोमन िलिप (Roman Script) मा अङ्�ेजी उदाहरण �स्तुत ग�रएको छ । 
जस्तै:- 

आ /a/ िव. ले, कतार्मा लाग् न ेएक िवभि� c. ergative case आसी-आ आचीम? 
/asi-a atˢim?/ कसले भनेको ? Who said? 

८. �ित-सङ्केत (cross-reference) 

(क) �ित-सङ्केतह� नपेाली र अङ्�ेजी दवैु भाषामा रािखएको छ । नेपालीमा 
यसको संिक्षप् त �प 'ह.े' र अङ्�ेजीमा 'cf.' �योग ग�रएको छ । यो सामान्यत: 
जानकारीको अन्त्यमा �योग ग�रएको छ । जस्तै:- 

िपिचिच /pitˢitˢi/ िव. अिलकित adj. little-little ह.े िपिच 
 



 

केही मह�वपूणर् जानकारीह�: 

य�द कुनै दमुी शब्द - 
 �स्वमा फेला नपरे िवसगर् (:) लागेको (दीघर्) मा हनेुर्होस् । 
 अल्प�ाण (क, च, ट, त, प) मा नभे�टए महा�ाण (ख, छ, ठ, थ, फ) मा हेनुर्होस् 

वा महा�ाणमा नभे�टए अल्प�ाणमा हेनुर्होस् । 
 अघोष (क, च, ट, त, प; ख, छ, ठ, थ, फ) मा नभे�टए सघोष (ग, ज, ड, द, ब; 

घ, झ, ढ, ध, भ) मा हनेुर्होस् वा सघोषमा नभे�टए अघोषमा  हनेुर्होस् । 
 थप जानकारीका लािग यस शब्दकोशको 'प�रचय खण्ड' हेनुर्होस् । 

♦♦♦ 


