
 

अति तिमान्तिकृि िमूह 

िंस्था: नेपाल ितथाल आदिवािी उत्थान िंघ, उलाावारी-४, मोरङ 

 

पूवी िराईको झापा र मोरङ न्िल्लामा ितथाल िातिको मखु्य बिोबाि के्षत्र मातनतछ ।वव.िं.२०६८ को िनगणना अनिुार ितथाल िातिको कूल िनिंख्या नेपालमा 
५१,७३५ रहेको छ ।यि िातिलाई नेपालमा ििार िाति भनेर पतन न्ितनतछ । बवुििीवी र बूढापाकाहरुको भनाई अनिुार ििारको शान्दिक अथा ििमा बस्ने, 
िफा िगु्घर र कमाठ हतुछ । यी िमिुाय िाि िमदु्र पार गरेर आएको हनुाले पतन ििार भतनएको हो । ितथालहरु आफुले आफैलाई "होर" भतछन ।होरको अथा 
मातछे भने्न हतुछ । ितथाल नामाकरण पवहले उनीहरुलाई करवर भतनत्यो ।करवर शदिको मूल शदि रवर िबै ितथालले पयोग गने होर शदिको पयाायवािी शदि 
हो । ितथालहरु लामो िमयिम्म िवतिमा बिोबाि गरेको हनुाले उनीहरु करवरबाट ितथाल भतनन गरयो । ितथालहरुको वूना, मण्डल, मतझी, प्रधान र िरिार 
आिी उपातध हतुछन ्।(तिङ१९९४) िर नेपालको ितथाल िमिुायमा यस्िो उपातध प्रयोगमा छैन । 

भाषा: ितथालीहरुको मािभृाषालाई ितथाली भाषा भतनतछ । ितथाली बाषा अष्ट्रो एन्शआवटक उप पररवारको मणु्डा भाषा िमहु अतिगािको खेरवररयन िमहुमा पछा । 
वव.िं.२०६८ को िनगणना अनिुार यि िमिुायमा मािभृाषा बोल्नेको िंख्या ४९,८५८ रहेको छ । ितथाली भाषाको परम्परागि तलवप छैन । िर हाल अलन्िवक 
तलवपलाई ितथालहरुको आतधकाररक तलवपको रुपमा ववकाि गने प्रयत्न गररएको छ । 

भेषभषुा: ितथालहरुको परुुषको पवहरनमा लुंगी पतिी, कतमि लगाउछन र टाउकोमा गाम्छा बााँध्िछन ्। वयनीहरुको पतिी िन्म्कला, पच्छेिार र ववतभन्न धागोले 
बनाएको रंगीववरंगी फुल, हान्ि, घोडा, मयरुका बटु्टाहरु भएका हतुछन ्। मवहलाहरु पतिी, पाड्हातड र िोलो लगाउनकुो िाथै िनु िााँिीका गहनाहरु लगाउाँिछन ्। 
गहनाहरुमा मकडी (फुली), िडुी, शङ्ख (बाला), खाग (वाि)ु, वाक(कल्ली), हछिली, तिक्री, माला, न्झन वहरपीन, पगरा आदि लगाउाँछन ्। (पति २०४१) ितथाल 
मवहलाहरु कपाललाई कोरेर टाउको पछातड डल्लो बनाएर बाध्न ेगिाछन ्। मवहलाहरु गहनाको रुपमा आफ्नो छाति र िवैु हािको पाखरुामा िेन्खन ेगरी कलात्मक 
बटु्टाहरु भने परम्परा छ । ििलाई खोिा भतनतछ । खोिा शरीरको अतय भागहरु अनहुार, खटु्टा, ढाड आिीमा पतन गररतछ ।  

पेशा: ितथाल िातिको परम्परागि पेशा कृवष हो । उनीहरु कृवषको िाथ िाथै न्शकार खेल्ने, माछा माने, िंगली कतिमलु िंकलन गने र ज्याला मििरुी गने गिाछन ्
। 

झापा न्िल्लामा ितथाल िाति भएको गावविहरु शरनामति, कुमारखोि, महेशपरु, कोरोवारी, गरामनुी, टागनडुवा, ज्यातमरगडी, िलथल, धैलाडुवा, िरुुङा, हल्िीवारी, 
िकिकी, ितद्रगडी, िारपाने, िङीबारी र न्शवगञ्ज हनु ्। त्यिै गरी ितथालहरु मोरङ न्िल्लामा भातिगञ्ज, मझारे, िखेशा, होक्लावारी, बदिायावविाा, न्शस्वनी, िहडा, 
गोतबतिपरु, वरडागा र अमरिह गावविमा बिोबाि गछान ।वयनीहरु नेपाल बाहेक भारि, अण्डमान तनकोबार दिप, बंगलािेश, भटूान, पावकस्िान र मौररशिमा पतन 
बिोबाि गरेको पाइतछ ।मानवशास्त्री तडल्लीराम िाहाल (१९८३) अनिुार ितथालहरु नेपालको पवुी रिाईमा ववहार रज्यमा अवन्स्थि ितथाल पारगानको िमु्का 
न्िल्लाबाट झण्डै छ िाि िशक अन्घ नेपाल प्रवशे गरेको अनमुान रहेको छ । नेपालमा बिोबाि गरेिा पतन उनीहरुको भारिमा नािागोिा र वववाहवारी िम्बतध रही 
आई रहेको पाइतछ । 

ितथालहरु १२ वटा थर र थपु्र ैउपथरहरुमा तबभािन भएको पाइतछ । (तिंह १९९४) ितथाली भाषामा थरलाई पररि र उपथरलाई खतड भतनतछ ।ितथाल िातिमा 
पाइने थरहरु हााँस्िक, ममु ुा, वकस्कु, हेम्रम, मडी, िोरेन, टुडु, वास्के, बसे्रा, पौररया, िोणे र वदेिया हनु ्। परम्परागि मातयिा अनिुार वकस्कु, ममु ुा, िोरेन र मडी 
क्रमश: रािा, पिुारी, िैतनक र वकिानका थरहरु हनु ्। त्यिै गरी बास्के, टुडु र वसे्राको पखुााहरुलाई भातिे, बािा बिाउन ेर नाि गान गने पेशा िाँग िम्बन्तधि 
भएको मातनतछ । 

बिोबाि: ितथालहरुको परुानो गाउाँहरु प्राय ििो खोला/निीको आिपािमा अवन्स्थर छन ्। उनीहरु आफु बिोबाि गरेको गाउाँलाई आि ुभतछ । ितथालहरु 
आफ्नो घर वररपरर र खेिबारीमा खिरु र िोररको बोट रोप्ने गछान ्। ितथालहरु मखु्य घरलाई ओडाक भतछन ्। ितथाल िमिुायमा प्रितलि परम्परागि घर एक 
िले िईु तिर छाना भएको माटो, बााँि, पराल िस्िा स्थानीय कच्िा िामग्री प्रयोग गरेर बनाइएको हतुछ । घरको भइु ितमन भतिा मातथ माटो उठाएर ियार पररतछ 
। उनीहरु आफ्नो घरको भईु, ितलन र आठा परालको खरानी र गोबर तमिाएर हल्का कालो रङ्ग बनाइ तलप्ने गिाछन ्। 

िामान्िक िंरिना: ितथाल िमिुाय परम्परागि रुपमा वपििृिात्मक िंयकु्त पररवारमा बस्न ेगररएको पाइतछ । ितथाल िमिुायमा परम्परागि मतझी पारगाना तयाय 
प्रणाली पररवार भतिा एक िह मातथको िंरिना रहेको हतुछ । गाउाँको मतझी पारगानामा पााँि प्रमखु र िईु िहयोगी िवािम्मतिबाट तनणाय गरी तनयकु्त गिाछन ्।(१) 
मतझी: गाउाँको िबै महत्वपूणा घटनाहरु मतझी (गाउाँ प्रमखु) माफा ि ििुारु गररतछ । (२) प्रणीक: मतझीको अनपुन्स्थररमा प्रणीकले मतझीको भतुमका तनवााह गिाछ 
।(३) िगमतझी: परम्परागि आिारिवहिालाई यवुाहरु माझ िीवति राख्न िगमतझीको मखु्य िावयत्व हो ।(४) िग प्रणीक: िगप्रणीकले प्राणीकको िहयोगीको 
भतुमका खेल्िछन ्।(५) नायकी: नायकीले गाउाँको धातमाक िंस्कार पवाहरुमा पिुारीको भतुमका तनवााह गिाछ । (६) कुडोमनायकी: नायकीको िहयोगीको रुपमा 
कुडोमनायकी रहतछ ।(७) ितुडि: गतुडिले मखु्यि गाउाँलेहरुको माझमा ििुना िम्प्रषेणको काम गिाछ । (८) लबीर बैशी: यिलाई ितथालहरुले कुनै पतन मदु्दा 
फैिला गने िवोच्ि बैशी(िभाको) रुपमा मातिछन।् 

धमा र िंस्कृति: ितथालहरुको मौतलक धमा िंस्कार भएिा पतन वयनीहरु परम्परागि वहति ुध्रम िंस्कृति अतिगाि ववतभन्न वहति ुिेवी िेविाहरु मातिै आएको पाइतछ । 
परम्परगि धातमाक िंस्कार मान्न ेितथालहरु हाप्डामपथुीलाई मौतलक धमा ग्रतथ र आफ्नो धातमाक परम्परालाई ववदिन भनेर िावी गछान । नेपाल ितथाल आदिवािी 
उत्थान िंघले औपिाररक रुपमा ितथाल िमिुायको धमालाई िरना भनी पैरवी गिै आइरहेको पाइतछ । ितथाली भाषामा िालको रुखलाई िारिाम भतनतछ । 

प्रमखु िाडपवा र ररतितथिी: ितथालहरुको िाडपवा िामतयि खेिीपािीको वावषाक िमयक्रम अनकूुल पिाछ । ितथालहरु परम्परागि िाडपवाहरुको ववतभन्न िेवीिेउिाको 
पिुाआिा गिाछन ्।ितथालहरुको मखु्य िाडपवाहरु एराके, हडुुरहय, राकाव, इरी गदु्रली नवोय, िातथाड (नबोय) माग तिम, बाहााँ, िोहराय, उम, िकाई, खतुिेव 
िाली, िकराि आिी हनु।् 

नतृ्य र लोक िंगीि: वयनीहरुको िाडपवा अनिुार फरक फरक नािगान हतुछ । ितथालका िोङ, लाग्डे, बाहा, िोहराय, िरुुम्िा, डाहार, न्झक्अ, गलु्बारी, ििाय, 
तभतिौर, गिुार, मेरा काराम, डातटा एनिे, ररिा मात्वार, न:टवो िन, गाउना इत्यािी नतृ्य िंगीिहरु हनु ्।नतृ्य िंगीिको लागी िम्िा(माटोको भााँडा र छालाले बनेको, 
हािले बिाउन ेलामो खालको मािल िस्िो), टामाक (िबला आकारको २ वटा डण्डीले बिाउने र वटनको भााँडामा छालाले मोडेको), कुरिाल (झ्याम्टा), तिररयो 
(बााँिरुी), वकनिरी, बनाम(िारङ्गी िस्िो), पेक बनाम, झमुरु, तलपरु, ढोल, मातिान मेड, हारमोतनयम इत्यािी बािाहरु हतुछन ्। 

  

लगन राई, िगुाा हास्िा, २०७५(२०१८),"ितथाल िातिको न्िनारी", इगलवपि प्रिे, काठमाडौ । 


