
 

सिमान्तिकृि िमूह 

िंस्था: नेपाल कुमाल िमाज िधुार िसमसि, अनामनगर, काठमाडौ । 

 

कुमाल जासि प्रकृसि धमम मानिेा पसन हहतद ुधमम अवलम्बन गदै आएका पाइतछ । हव.ि.२०६८ को जनगणना अनिुार कुमालहरुको कूल जनिंख्या 
१२१,१९६ रहेको छ । नेपालको दार् ुमला, डोल्पा र जाजरकोट न्जल्ला बाहेक अतय िबै न्जल्लाहरुमा कुमाल जासि छररएर बिोबाि गदै आएको पाइतछ 
। हयनीहरु हवशेष गरी नददनालाको हकनार र बेिी सिर बिोबाि गरेको पाइतछ । हयनीहरु मध्ये पहाडी जासिको रुपमा पररन्र्ि छन ्।कुमालहरु दोलखा, 
भोजपरु, रै्नपरु, धाददङ, गोरखा, नवलपरािी िंखवुािभा, पाल्पा, पवमि न्जल्लाहरुमा बहिंुख्यकको रुपमा रहेका छन।् कुमालहरुको बिोबाि के्षत्र मध्य 
सभत्री मधेशको पाल्पा न्जल्ला प्रमखु मान्न िहकतछ ।  

कुमाल जासिको परम्परागि मखु्य पेशा माटाको भाडा बनाउन ुनै हो ।यि बाहेक कृहष, पशपुालन र ज्याला मजदरुी पसन गरेको पाइतछ । हाल माटाका 
भाडा बनाउन ेपेशा नयााँ प्रहवसधको हवकाि िाँगै कुमालहरुको यो पेशा िंकटमा रहेको छ । 

कुमाल जासिको आफ्नै भाषा छ । जनगणना २०६८ अनिुार कुमाल मािभृाषीको िंख्या १२,२२२ रहेको छ ।कुमाल जासिको भाषालाई कुमाल भाषा 
भसनतछ । कुमाल भाषा किैले भारेपेली पररवारको अर्ममगधी शाखा अतिरगि भनेका छन भने किैले कालवार्ी प्रत्ययहरुको िंरर्ना शैली कसिपय अंशमा 
भोजपरुीिाँग भतदा मगधली शाखािाँग िम्बन्तधि रहेको बिाउाँछन । 

माटाका भाडाहरु बनाउने ब्यविाय अंगालेको हनुाले हयनीहरुलाई कुमाल भसनएको हो । कुमाल िंस्कृि शब्दको कुम्भकार शब्दबाट आएको हो र यिको 
अथम माटोको भाडा बनाउने भने्न बनु्ितछ ।प्रान्र्निाका हहिाबले भारिीय उपमहादिपमा सितधघुाटीको िभ्यिा देन्ख नै कुमाल जासिको अन्स्ित्व रहदै आएको 
र त्यि िमय देन्ख हालिम्म यि पेशा र िीपलाई सनरतिरिा दददै भारिका हवसभन्न ठाउाँहरुमा यि जासिको िमूह फैसलएर नेपालमा पसन प्रवशे गरेको भने्न 
हकम्बदतिी रहेको छ । मासनिलाई आवश्यक पने घरायिी िामानहरु अन्न जम्मा गनम, खाना पकाउन, पानी भण्डार गनम आदद हवसभन्न प्रायोजनका सनन्म्ि 
माटाका भाडा दक्ष िथा सिपाल ुब्यन्िबाट बनाइन थाले र जिलाई कुम्भकार भसनयो । पछी त्यही शब्द अपभ्रशं भइ कुम्हार, कुम्हारे र कुमाल बन्न गयो 
। कुमाल जासि िोिा, िरल र इमातदार भएकाले प्रान्र्न िमयमा शािकहरुले हयनीहरुलाई हवसभन्न शभुकायम, हववाह, ब्रिबतध, पास्नी, तवारन आदद कायममा 
लगाउने गदमथे । 

शाररररक बनोट : प्राय कालो वणम, कालो आाँखा र कपाल, बसलयो शरीर, मिौला कद, मंगोसलयन अनहुार, िोिा र इमातदार हतुछन ।हयनीहरु अतय जासि 
थारु, दनवुार, दरै, मािी र बोटेहरुको जस्िै शाररररक बनौट भएका हतुछन । 

कुमालहरु मंगोसलयन आकृसिको देन्खएिा पसन हयनीहरु आयम नै हनु ्।भाषा, िंस्कृसि र धासममक परम्पराका आधारमा हवश ्लेषण गदाम कुमालहरु नेपालको 
िराई के्षत्रका थारु जासि कै ििगममा बस्दै आएको जासि हो । कुमाल िमदुाय खाि गरी िंयिु पररवारमा बस्न रुर्ाउाँछन ्। िर एकात्मक पररवार पसन 
रहेको पाइतछ । 

कुमाल िमाजमा परम्परा देन्ख र्ल्दै आएको मूल्य, मातयिा, र्ालर्लन, पररवार, थर िथा गोत्र, नािा कुटुम्ब यथान्स्थसिमा कायम राखेको पाईतछ ।अतय 
जासिमा जस्िै ठूलालई आदार िम्मान गने प्रर्लन रहेको छ ।कुमालहरुले र्ण्डी पजुा िबैभतदा महत्वपूणम पजुाको रुपमा मनाउाँछन । कुमालहरु हहतद ु
देवीदेविाका िाथै  हपिपृजुा, कुलायन पजुा, वाय ुपजुा, र्ण्डी पजुा, मण्डलीवाई, िोमवाई, देशातिरीमाई, हफरतिरीमाई, जावदेपजुा, पूवेलीपजुा, आइिवारेपजुा, 
िोमपजुा, नागनासगनी, न्शकारीपजुा आदीको पजुाआजा गदमछन ।  

घरपररवार िदस्य भेला भएर मनाउन ेर्ाडहरुमा दशै सिहार, िंक्रातिी, िीज आदद हनु भन ेिावमजसनक रुपमा भेला भएर मनाउने र्ाडपवमहरु न्शवरात्री, 
फागपुनु्णममा, रथयात्रा, श्रावण र माघे िंक्रातिी, रै्िे दशैं आदी पदमछन ।  

कुमाल महहलाहरु घर सभत्रको काम, मेलापवम, र्ाडपवम, पजुाआजा, नार्गान र िंस्कारहरुमा िहभागी हतुछन ्। सिहार, सिज, कृष्णजतमाष्टमी आदद जस्िा 
उत्िवमा महहलाको महत्व हनु ेगदमछ । कुमाल िामजमा नारीले उिको पसि आफै छाने्न परम्परा रहेको छ । अवस्था हेरी छोरीलाई अंश पसन ददएको 
पाइतछ । 

कुमालहरुका थरहरु हवसभन्न प्रकारका हतुछन ्। कसिपय थरहरु परानो बािस्थान र पेशाको आधारमा सनधामररि गररएको प्रसिि हतुछन ्। केही मखु्य 
थरहरु: खत्री, ठीतठीन ेखत्री, बगाले, अधामली, न्खस्रली, प्यूठानी, िप्लङेु, कइर, पोख्रले, ओग्रलेी, लाहरेु खत्री, राना, मगराने, गोहङु्गे, पोस्थरे, िाप्कोटे, 
बढघरे, हददमया, राङ्ग, डोयामउजे, भािकोटे, िहवगे, राजपिु, बोिखरे, हदौसल, बररखोर, र्प्कोटे, गोिमिे, मिकेु, अडमइया मिुके, पाल्पाली, पवमिे, स्याङजाली, 
नया र्ाउिारे राना आदी । 

कुमालहरु पूहवमया ७ थरे, पन्िमेली १४ थरे र ३ थरे हतुछन । आठथरे (पूहवमया) िुंगरुको माि ुखातछन भन ेबाह्रथरे (पन्िमे) भैंिी र रााँगाको माि ुखातछन 
।  

कुमालहरु सबरामी भएमा धामीिााँक्री र िारफुकमा हवश्वाि राख्दछन । हयनीहरु भिुप्रिेलाई भेटी र्ढाउन ेर देउिालाई भाकल गने र्लन ब्यापक छ ।    

भेषभषूा: कुमाल महहलाहरुको परम्परागि पोशाकमा कालो गतुय,ु र्ोलो र पहेलो पोिे, पटुका पछ्यौरा, मजेत्रो र घलेक लगाउाँदछन ्।कुमाल परुुषहरुले 
कछाड, भोटो, कसमज, कट्ट,ु टोपी र पटुका लगाउने गदमछन ।  

गरगहना: कुमाल महहलाहरु कानमा टाय (नाङ्गलो आकारको िनुको गहना), घााँटीमा हटमरुा (र्ााँदीको हार भएको माला), फुली, बलुाकी मारवाडी, ढंुग्री, 
सिरमतुरी, हािमा रैया, औलामा र्ााँदीको पैिाको औठी, नौगेडी, जतिर, सिलहरी आदी लगाउाँदछन । 

कुमाल जासिको आफ्नै प्रकारको प्रथा जसनि कानून रहेको छ । कानून हेने न्जम्मा समजार, मनु्खया, बढ्यौली र गौरूङ्ग जस्िा पद ददएर प्रशािसनक कायम 
गने परम्परा रहेको सथयो । 

कुमालहरुले मनोजञ्जनको िाधनमा नार्गानलाई बढी प्रयोग गररएको देन्खतछ । हयनीहरुले िाम्र ेिथा मारूनी नार्लाई गानाको आयोजना गरी मनोरञ्जन 
गदमछन ्।  

ितदभम िामग्री: 
- बाघवीर मनु्खया (कुमाल) २०६८, "कुमाल िमाजको िामान्जक िांस्कृसिक आसथमक िथा हवहवध हवषय िमेटेर गरेको अध्ययन न्र्िुमङ्गधारा गाहवि, पाल्पा" 

 


