
 
 
 

 
 

सवुिधा िञ्चित समहु 

संस्था:  

नेपालमा थोरै संख्यामा रहेको आदििासी जनजातत मध्येको छन्त्याल जातत पतन एक हो । वि.सं. 
२०६८ सालमा तलइएको जनगणना अनसुार छन्त्याल जाततको संख्या ११,८१० रहेको छ। यस जाततको 
परम्परा, सामाञ्चजक चालचलन, धमम, भाषा संस्कृतत एिं शारीररक िनािट हेिाम मङ्गोल जाततको रहेको पाईन्तछ 
। छन्त्याल जाततको परु्ामहरु ततब्बत ततरबाट नेपाल प्रिेश गरेको र छन्त्याल जाततहरु र्ानी सम्िन्तधी 
जानकार भएको व्यहोरा उल्लेर् गरेको पाईन्तछ । “यस जातत िसोबास गरेको र परापूिम कालमा र्ानी 
र्नेको ठाउँलाई छ्यान्तटुङ्ग भतनन्त्यो जनु हाल िाग्लङु्ग ञ्चजल्लाको पञ्चिममा पिमछ ।यस जाततले विशेषत 
तामा र्ानीमा काम गरेको िताईन्तछ । यस जाततको ईततहास, प्रमाण भनेको नै छन्त्यालहरु िसोिास गरेको 
ठाउँहरुमा पाईने र्ानीका सरुुङ्हरु हनु । ितममान अिस्थामा रहेका यी सरुुङ्हरुको अध्ययन अनसुन्तधान 
गने हो भने छन्त्याल जाततको विषयमा धेरै त्यहरु उजागर हनु सक्ने िेञ्चर्न्तछ । यो जाततको िसोिास 
मखु्यतय नेपालको मध्य पञ्चिमको उत्तर र पञ्चिमाचंलको पञ्चिम भेग म्याग्िी, िाग्लङु्ग, प्यूठान, गलु्मी 
ञ्चजल्लाहरुमा छररएर रहेको पाईन्तछ। तापतन िाग्लङु्ग र म्याग्िी ञ्चजल्लाहरुलाई मूल थलोको रुपमा रहेको 
मातनन्तछ । 

यो जाततमा वितभन्न १२ िटा थरहरु रहेको पाईन्तछ । ती हनुः घरब्जा, भलञ्जा, पो्लाङे्ग, तथप्जा, परुाने, 

घ्याप्चन, डाँडामारे, तसङे्ग, घती, तथप्चा, र्ड्का, िढुाथोकी । छन्त्याल जाततको छुटै्ट भाषा रहे पतन उक्त भाषाको 
तलपी हाल सम्म पाईएको छैन । यसैले छन्त्याल भाषा लेख्िा िेिनागरी तलपी नै प्रयोग भएको पाईन्तछ । 
छन्त्यालहरुले िाय,ु भमेु, पानीको मूल, र्ानी, कुल िेिता, ञ्चशद्ध आदिको पूजा आजा गिमछन ्। यो जाततको 
पूजा गराउन गैर छन्त्याल व्यञ्चक्त िा परुोवहत रहेको पाईिैन । 

माघे सक्राञ्चन्तत र साउने सक्राञ्चन्तत छन्त्याल जाततको प्रमरु् चाडहरु हनु ्। यी चाड पिमहरु विशेष रुपमा 
मनाउने गररन्तछ । माघ ेसक्राञ्चन्ततलाई यो जाततको नयाँ िषमको प्रथम दिनको रुपमा तलईन्तछ । यी परम्परागत 
चाड िाहेक िशै, ततहार, जनैपूञ्चणममा, तीज, चैते िशैं, होलीपूञ्चणममा आदि पिमहरु समेत मनाउने गरेको पाईन्तछ । 

छन्त्याल जाततमा पवहलो छोरा जन्तमेको र्तुसयालीमा िालक विजोड िषमको उमेरमा हुँिा पतुपरुाउ नाच 
नाच्ने चलन छ। पतुपरुाउ कायमक्रम माघे सक्राञ्चन्ततमा मखु्य रुपमा गररए पतन िशैं ततहारको अिसरमा समेत 
गने गररन्तछ । ्यसै गरी छोराको हकमा ३ िषम िेञ्चर् ११ िषम तभत्र विजोड िषमको उमेरमा छेिर (पवहलो 
पटक कपालको रौं र्ौररने) को संस्कार सम्पन्न गररन्तछ भने छोरीलाई ७ िेञ्चर् ११ िषमको िीचमा विजोड 
िषम पारी गनु्तयू चोली पवहराउने गररन्तछ । 

पतुपरुाउ नाच छन्त्याल जाततमा नाञ्चचने प्रचतलत परम्परागत नाच हो । िाग्लङु्, म्याग्िी ञ्चजल्लाहरुका 
छन्त्यालहरुमा यो संस्कृतत लोकवप्रय रहेको छ । यद्यवप छन्त्यालहरु िसोिास गरेको सिै ठाउँमा यो नाच 
नाच्ने नगररएको समेत िताईन्तछ । तामनर्ोला गाउँपातलका िडा नं. ४ तामनर्ोलामा कररब ७० घर 
छन्त्याल जाततहरुको िसोिास रहेको छ । यस नाचलाई सोरठी नाच समेत भने्न गररन्तछ । नाची सके 
पतछ नचरीहरुलाई गच्छे अनसुार िान दिने गररन्तछ, यसलाई पतुपरुाउ दिने भने्न चलन छ । यसैले यस 
प्रकारको सोरठी नाचलाई पतुपरुाउ नाच भतनएको पाईन्तछ । 

नाचहरुमा िाद्यिािन सामाग्री सामान्तय अिस्थाको मािल भन्तिा केही ठूलो आकारको मािलको प्रयोग 
गने गररन्तछ । यसका साथै मािलको िािनमा मीठास भने मजुरुाको प्रयोग हनेु गिमछ । मािल िजाएर 
नाच्ने व्यञ्चक्तलाई मारुले भने्न गररन्तछ भने मवहलाको पोशाक लगाई नाच्ने व्यञ्चक्तलाई तसंगारु भने्न गररन्तछ 
। ्यसैगरी तसंगारुसंग नाच्ने परुुषलाई  परुुतसङे्ग भतनन्तछ । मािल र मजुरुाको तनञ्चित तालमा वितभन्न िेिी 
िेउतालाई गीती लयमा नाच्न लागकेो अिस्था िशामई पकुाने गररन्तछ । यसरी िेिी िेितालाई मािल 
मजुरुाको तालमा िोलाई सोरठी नाचको शरुुिात गने अिस्थालाई साँके झाने भतनन्तछ । यो अिस्थामा कसै 
कसैलाई शरररमा कम्पन आउने गिमछ । मािल मजुरुा िजाउने चरण सवकए पतछ यो कम्पनको पतन 
अन्त्य हनु्तछ । तर मािल मजुरुा िजाएको ताल तमलेन भने कम्पनमा आएको व्यञ्चक्त कामी नै रहन्तछ र 
िाद्यिािनको ताल तमलाएर कम्पनलाई शान्तत पानुम पने हनु्तछ । यसैले िाद्यिािनमा तसद्धहस्त भएको व्यञ्चक्तले 
मातै्र साँके झाने िेलामा मािल मजुरुा िजाउन ुपिमछ । 

छन्तयाल जाततको परम्परागत पोशाक तथा गहनाहरुमा मर्मलको चौिन्तिी चोलो, रंगी विरंगी कपडाहरु 
जोडेर िनाइएको जामा, पहेंलो िा तनलो पटुका, शीर छोप्ने पछ्यौरा, सनुको कण्ठ, चाँिीको तसक्काको माला 
(हमेल), हररयो पहेंलो पोतेको माला, नाडीमा लगाउने चौिीको रैयाँ, कानमा ढँुग्री िा चेप्टे सनु लगाउने चलन 
छ । परुुषहरु सेतो भोटो, कछाड, पटुका, कालो मर्मलको ईष्टकोट, सफा फुके सवहतको सेतो टोपी लगाउने 
गररन्तछ । 

 


