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नेपाल सांस क्ृ ति् सघं : लो्िन्त्रमा 
हुत क्ि ए्ो स्ानीय चौिारी

अर्किन पन््ी

पररचय
यो लेखले ्ाठमाडौ ँ तडललीबजारमा ति.सं. २००७ मा खोतलए्ो ए् सािकिजतन् 
संस्ा नेपाल सांस क्ृ ति् संघ्ो ््ा भन्नेछ । ति.सं. २०४६ पतछ खुले्ा धेरै नागरर् 
संस्ाहरू्ो बीचमा यो पुरानो संस्ा सांस क्ृ ति् संघले राजय/दािकृ तन्ाय्ो सहयोगतबना 
आफना गतितितधलाई ्सरी सञचालन गरररहे्ो छ भन्ने प्रश्न िररपरर यो लेख ्ेतन्रिि 
छ । ति.सं. २०४६ अतघ यस संस्ा्ो ति्ासक्रमबारे ्ेही जान्ारी तदँदा तयस पतछ्ो 
घटनाक्रम बुझन सतजलो हुने भए्ोले २०४६ साल अतघ्ो पकृष्ठभूतम पतन यो लेखमा 
समेतटए्ो छ । 

राणा शासन्ो समातति लगत्ै नेपालमा धेरै संघ-संस्ा खोतलए । यसरी खुले्ामधये 
्मै संघ-संस्ा मात्र तजतिि रहे । ्तहले सुसिाउँदै र ्तहले जुमुकिराउँदै भए पतन जीतिि 
रहे्ो नेपाल सांस क्ृ ति् संघले ७० िरकिसमम तनरन्िरिा पाए्ो छ । यस सन्दभकिमा २००७ 
सालपतछ सत्ा र शतति्ो बदतलँदो समी्रणबीच यो नागरर् संस्ाले ्सरी आफनो 
अतसिति जोगाउँदै तनरन्िर रूपमा गतितितध गरररह्ो भन्ने तजज्ासा मत्र पानने प्रयास 
यस लेखमा गररए्ो छ । खेल्ुद, सांस क्ृ ति् गतितितध ि्ा लेखपढ्ा ्ायकिक्रम गनने 
सामातज् महत्िा्ांक्ा बो्े्ो यस संस्ालाई २०१७ सालपतछ ए्िन्त्रीय सिरूपमा 
बदतलए्ो पञचायिी राजयसत्ाले आफू अनु्ूल प्रयोग गदाकि सुरुतिािस्ामा पुगे्ो चचाकि 
यस लेखमा गररए्ो छ । यो िीिो अनुभिले गदाकि २०४६ साल पतछ्ो खुलला िािािरणमा 
सांस क्ृ ति् संघले धेरै महत्िा्ांक्ा पाले्ो छैन । यो समयमा भौति्, आत क्ि् तहसाबले 
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संस्ालाई ठूलो बनाएर तितभन्न शतति्ेन्रि र सिा क्ि समूह्ो तखचािानीमा पारेर भिाभुंग 
पानुकिभन्दा सानो दायरामा सञचालन गदाकि सिायत् हुने संघ्ो मान्यिा छ । 

ति.सं. २०४६ पतछ गैरसर्ारी िहमा खोतलए्ा तितभन्न संस्ाहरू राजय र तिदेशी दािकृ 
तन्ाय्ो सहयोगमा चतलरहँदा सांस क्ृ ति् संघले भने आफनै भौति् ि्ा सामातज् पुँजी 
माफकि ि आफना गतितितध सञचालन गरररहे्ो छ । आत्कि् र भौति् समपतत््ो तिसिारले 
संस्ामा वयततिगि र समूहगि सिा क्ि ि्ा तितभन्न खाले राजनीति तभतत्रएर संस्ा्ो सिायत् 
पतहचान समाति हुनसकने पञचायि ्ाल्ो अनुभिबाट ठूलो वयिस्ाप्ीय झन्झट बेहोनुकि 
नपनने खाल्ो आत क्ि् दायरामा चलनुपनने मान्यिा यसले राखे्ो छ । यसै अनुरूप धेरै 
िरकिदेतख सांस क्ृ ति् संघले स्ानीय वयिस्ापनमा भेटघाट ि्ा छलफल गनने चौिारी्ो 
रूपमा आफूलाई सञचालन गरे्ो छ । जहाँ िररपरर्ा मान्छेहरू हरे् तदन जान्छन्, 
तचया तपउँदै सािकिजतन् महत्ि्ा तितभन्न तिरयमा गफगाफ गरेर “ररचाजकि” हुन्छन् । यसरी 
२०४६ साल पतछ्ो ्तमिमा २५ िरकि यो संस्ा मुखयि: स्ानीय मातनसहरू्ो भेटघाट 
र छलफल गनने ्लो्ो रूपमा सञचालन भइरहे्ो छ ।

्ेही अधययनले सांस क्ृ ति् संघ जसिै सािकिजतन् िकृत्लाई मूलि: आधुतन् समाज्ो 
“नाट्यशाला” जसिै हुन् भने्ा छन् । जहाँ समभ्ान्ि िगकि्ा मान्छेले गफ्ो माधयमबाट 
सामातज्, राजनीति् सहभातगिा जनाउँछन् र तितभन्न तिचारहरू बनाउँछन् (हाबरमास 
सन् १९८९) । यी सािकिजतन् िकृत्हरूमा तनजी िकृत्मा जसिो “त्नबेच” नाफाघाटा्ो ्ुरा 
हुँदैन, बरु बहस, छलफलबाट सबै्ो तमलने तिचार्ो तनमाकिण हुन्छ । जमकिन समाजशास्ती 
युगनेन हाबरमासले ए्तिर, यसिा संस्ाहरू सबै्ो लातग “खुला” र “पहुँच” भए्ा 
हुन्छन्, भने्ा छन् । अ्कोतिर, खुला भतनए पतन सबै्ो पहुँचमा हुँदैनन्, भनी हाबरमास्ो 
आलोचना समेि गररए्ो छ । सािकिजतन् भतनए्ा यी संस्ाहरूले आयोजना गनने तितभन्न 
्ायकिक्रममा मतहला र ्ामदार िगकि्ा पुरुर्ो उपतस्ति न्यून हुन्छ या हुँदै हुँदैन, भन्द ै
अमेरर्ी आलोच् न्यान्सी फे्जरले हाबरमास्ो आलोचना गरे्ी छन् । उनले पुरुरमैत्री 
सािकिजतन् ्लोमा मतहला्ो उपतस्ति सहज हुँदैन भने्ी छन् । यसलाई उनी मतहला्ो 
लातग अघोतरि बन्देज भए्ा सािकिजतन् ्लो भन्दै लो्िातन्त्र् वयिस्ामा भने अन्य 
प्र्ार्ा िै्तलप् संस्ा खोलन पे्रररि गरे्ो ि क्ि  गतछकिन् (फे्जर सन् १९९०) । 

न्यान्सी फे्जरले भनेजसिै नेपालमा तितभन्न समयमा खुले्ा सािकिजतन् िकृत् पतन 
समािेशी देतखँदैनन् । उदाहरण्ा लातग राणा/पञचायि्ालमा ्ाठमाडौ,ँ पोखरा जसिा 
शहर र ग्ामीण इला्ामा समेि स्ानीय ्मकिठहरू्ो सतक्रयिामा सािकिजतन् पसुि्ालयहरू 
खुले । संस्ाप्ले आफना लातग, आफना सन्िान्ा लातग र आफू िरपर्ा समुदाय्ा 
लातग खोले्ा यी पसुि्ालयले सािकिजतन् िकृत््ो भतूम्ा तनिाकिह गरे्ा त्ए (पराजलुी सन ्
२०१९) । यी पुसि्ालय िा सािकिजतन् िकृत््ो भागय चातहँ राजय्ो पररितिकिि चररत्रसँग 
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बदतलँदै गयो । ए्िन्त्री शासन ्ालमा यी सािकिजतन् िकृत्लाई हु क्ि न अिरोध भए पतन 
लो्िातन्त्र् समयमा चातहँ राजयले सहयोग गरे्ो अधयेिा्ो ि क्ि  छ । जसिो राजय्ो 
चररत्र ए्िन्त्रिादी भए्ो अिस्ामा पुसि्ालय्ा तक्रया्लापमा सीतमििा आए्ो 
देतखन्छ । मैले गरे्ो यस अधययनले पतन मात् उतललतखि अधयेिा्ो ि क्ि लाई अझ 
बल तदन्छ । नेपाल सांस क्ृ ति् संघजसिो सािकिजतन् िकृत्लाई ए्िन्त्री समयमा राजयले 
आफनो अनु्ूल उपयोग गरी सिायत्िा खुम्चयाइतदए्ो ि क्ि  यो लेखमा गररए्ो छ ।

नेपाल सांस क्ृ ति् संघले संस्ा स्ापनािा्ा ति.सं. २००७ पतछ्ो समयमा संस्ा 
तयस िररपरर्ा धेरै जागरू्लाई समेट्न स्े्ो त्एन । अ्िा जागरू्हरूले यो 
संस्ालाई आफनो ठान्न स्े्ा त्एनन् । ति.सं. २००७ ्ो पररितिकिि सन्दभकिमा नयाँ 
राजनीति् शतति र स्ानीय समुदाय्ा मातनससँग समेि सांस क्ृ ति् संघ्ो द्वन्द्वातम् 
समबन्ध रह्ो । ्तिले ि यसलाई राणाहरू आउजाउ गनने संस्ा्ो रूपमा हे न्े । ्तिले 
टोल तभतै्र सीतमि एउटा सानो संस्ा्ो रूपमा पतन हे न्े । ित्ालीन समाज र समुदाय्ा 
लातग यो संस्ा “साझा” हुन स्े्ो त्एन । िर लो्िातन्त्र् समाजमा ्ुनै पतन संस्ा न 
तनतिकि्लप हुनसक्थयो न एउटै संस्ाले सबै्ा आ्ांक्ा नै पूरा गनकि समभि त्यो । तयसैले 
प्रजािन्त्र आए्ो सन्दभकिमा सांस क्ृ ति् संघ्ा िै्तलप् संस्ा पतन उदाए्ा त्ए । 

ति.सं. २००७ पतछ्ो ति्तसि राजनीति र सामातज् द्वन्द्वातम् पररतस्तिबाट 
जोतगँदआैए्ो नेपाल सांस क्ृ ति् संघलाई बदतलँदो राजय्ो प्र क्ृ तिले पतन असर गरे्ो त्यो । 
ति.सं. २०१७ पतछ पञचायि्ालमा संस्ालाई राजय अनु्ूल हुनुपदाकि उद्ेशय अनुरूप्ा 
तक्रया्लापमा सुसििा आए्ो त्यो । यो समयमा ए्तिर, संस्ालाई उपयोग गरेर संघ्ा 
्तिपय सदसयले सत्ा्ो ्ुससी प्राति गनने प्रयतन समेि गरे्ा त्ए । ति.सं. २०४६ अतघ तनजी 
क्ेत्र नमौलाए्ो र पयाकिति संघ-संस्ा्ो उदय नभए्ो हुँदा अ्कोतिर, संस्ा्ो भिनलाई 
भाडामा लगाएर आमदानी गनकि सत्ए्ो त्एन । तयसैले संस्ा आत क्ि् रूपमा ्मजोर त्यो । 
िर २०४६ सालपतछ भने भिनलाई भाडामा लगाएर आमदानी गनकि सत्ने समभािना भयो र 
सत्यो पतन । यसले संस्ालाई िुलनातम् रूपमा सिायत् हुन र आफना ्ामलाई तनरन्िरिा 
तदन सघायो । यद्यतप, यो बेला संस्ाले जयादा आत्कि् र भौति् समपतत् जोहो गनने इ्चछा 
गरेन । सा्ै राजय र दािकृ संस्ा्ो सहयोग जुटाएर दायरा फरात्लो बनाउन पतन खोजेन । 
जे छ तयसैलाई उपयोग गनने मान्यिा तलइयो । यस अनुसार मूलि: स्ानीय समुदाय्ा 
बातसन्दाहरू्ो खटनपटनमा यो संस्ा चले्ो छ । सोही अनुसार साँझ्ो तनतचिि समयमा 
मातनसहरू यस स्ानीय चौिारीमा भेला भएर तितभन्न तिरयमा तचन्िा र तचन्िन गरररहे्ा 
हुन्छन् । यो लेख यस चौिारी्ो ऐतिहातस् ति्ास र पतछललो समयमा यहाँ हुने तचन्िा 
र तचन्िनप्रति ्ेतन्रिि छ । 
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नेपाली राजनीति्ो पररितिकिि ्ालखणडलाई आधार मानेर यो लेखलाई मुखय दुई 
खणडमा बाँतडए्ो छ । २०४६ साल पतछ्ो संस्ा्ो गतितितध बुझनलाई तयस्ो इतिहास 
महत्िपूणकि हुनाले, लेख्ो पतहलो खणडमा संस्ा स्ापना्ो सन्दभकि ्ेलाइए्ो छ । 
सांस क्ृ ति् संघ्ो संस्ापना्ालीन अनुभि र राजयसत्ासँग संघ्ो समबन्ध समेतटए्ो 
यस खणडमा बदतलँदो राजय चररत्र/गतितितधले २०१७ सालपतछ संघलाई ्सरी ्मजोर 
अिस्ामा पु¥यायो भन्ने देखाइए्ो छ । दोस्ो खणडमा २०४६ सालमा प्रजािन्त्र्ो 
पुनस्ाकिपनासँगै संस्ा्ो पुनरोदय्ो ््ा छ । मूलि: ति.सं. २०५० ्ो दश्मा 
राजयसत्ा र दािकृ समुदायलाई अतल् टाढै राखदै यसले आफै जुटाए्ो स्ोि र समपतत््ो 
माधयमबाट संस्ालाई तनरन्िरिा तदइरहे्ो छ । आत क्ि्/भौति् रूपमा दािकृ तन्ाय र 
राजय सत्ाप्रति तनभकिर नहुँदा संस्ाले “सिायत्िा्ो अनुभि” गनकि स्े्ो चचाकि पतन यस 
खणडमा गररए्ो छ । िर संस्ाले सहभातगिामा तितिधिा बढाउनेिफकि  ्मै ्सरि गरे्ो 
र संरचना लगायि तितभन्न तक्रया्लापमा मतहला्ो उपतस्ति तनराशाजन् रहे्ो ि क्ि  
पतन यस लेखमा गररए्ो छ ।

यो अधययनमा नेपाल सांस क्ृ ति् संघ्ो मात्र अधययन गररने भए्ोले संघले (अ)
तनयतमि रूपमा प्र्ाशन गरे्ो संस क्ृ ति पतत्र्ालाई अनुसन्धान्ो माधयम बनाइए्ो 
छ । यस क्रममा सांस क्ृ ति् संघ्ा पदातध्ारी, आबद्ध वयतति ि्ा सम्ालीन संघ-
संस्ा्ा मातनससँग पतन ्ुरा्ानी गररए्ो छ । सांस क्ृ ति् संघमा हुने अनौपचारर् 
भेटघाट र औपचारर् छलफल्ा आधारमा यो संस्ा्ो ््ा बुतनए्ो हो । अधययन 
क्रममा संस्ा्ो दैतन् भेटघाट र यस्ा पतछलला औपचारर् तक्रया्लापमा सहभागी 
भए्ाले लेख््ो अनुभिलाई समेि लेखमा प्रयोग गररए्ो छ ।

ससं्ागि ति्ास र सष््प्ािस्ा (ति.स.ं २००७–२०४६)

स्थापनथा कथालको सथामथाजिक/रथािनीजिक पषृ्ठभूजम
नेपाल सांस क्ृ ति् संघ्ो उदयअतघ राजनीति् बाहे् िीन ओटा सामातज् पररििकिन्ा 
सन्दभकिहरू महत्िपूणकि त्ए । िी त्ए—फुटबल खेल्ो शुरूआि, गफ गनने ्लोहरू्ो 
ति्ास र ्ाठमाडौमँा हुने सांस क्ृ ति् तक्रया्लाप । राणा्ाल्ो आतखरीमा हुने यी 
तक्रया्लापले ्ाठमाडौमँा मातनस भेट हुने र गफ गनने अिसर तदए्ा त्ए । उतललतखि 
तक्रया्लाप ्ुनै अिस्ामा ित्ालीन सत्ा्ो तिरोध गनने माधयम समेि हुन गए्ा त्ए । 

मात् उतललतखि िीन ओटा सामातज् पररििकिन्ा सन्दभकिमधये पतहलो, ति.सं. 
१९७६ पतछ प्रचतलि फुटबल खेलले मनोरञजनसँगै राणा शासन तिरुद्ध “राजनीति् 
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िािािरण” तसजकिना गरे्ो त्यो (पाँडे २०६१[२०३८]; गौिम २०४६) ।1  तयति 
मात्र होइन यो खेलले ्ाठमाडौ ँ् ो भूगोललाई समेि तिभाजन गददै गयो । तितभन्न 
ठाउँमा खेल्ुद कलबहरू खोतलए । जसिो बागबजार हुँदै दतक्ण बगने टु्ुचा खोला 
पूिकि्ा तडललीबजार, नकसाल, बतत्सपुिली आतद ठाउँलाई समेटेर महािीर कलब 
खोतलए्ो त्यो ।2 तयस बाहे् राणा ्ालमा ठमेल, न्यूरोड र जािलाखेल जसिा फुटबल 
तटमहरू बन्दै गए । तयनले राणा्ालमा मातनसहरू जुट्दै संगतठि तक्रया्लाप गनकि पे्रररि 
गरे । यसले ठाउँ तिशेरमा तितभन्न संस्ा या कलब खोलन िािािरण बनाए्ो त्यो ।  

नेपाल सांस क्ृ ति् संघ उदय हुनु अतघ्ो दोस्ो सामातज् पररििकिन्ो सन्दभकि ति.सं. 
१९९६–२००२ मा देतखए्ो त्यो । दोस्ो महायुद्धपतछ तयो बेला ्ाठमाडौमँा नयाँ 
खाल्ो िािािरण देतखयो । युद्धमा सहभागी भएर फ न्े ्ा नेपाली सैतन् जिानहरूले 
्ाठमाडौ ँ् ो सािकिजतन् ्लोमा बसेर तचया खाँदै युद्ध्ा अनुभि सुन्न सुनाउन ्ाले्ा 
त्ए । सुन्धारा–धरहरा नतज्ै रहे्ो तिलौरे माइला साहु्ो पसल गफ सुन्ने र सुनाउने 
ठाउँ त्यो । टँुतडखेलमा परेड खेलेपतछ नेपाली सैतन्हरू यहाँ तचया खान आउँ्े ।3 
उनीहरू्ो उद्ेशय नै गफ गनुकि हुन््थयो । तयो पसलमा तखचापोखरी्ा स्ानीय, दरबार 
स्ूल, तत्रचन्रि ्लेज र िीनधारा पाठशाला्ा तिद्या्सी जममा हुन््े (गौिम सन् २०१८) । 
यस तहसाबमा तिलौरे माइला साहु्ो होटल तचया खाँदै समसामतय् तिरयमा बहस गनने 
महत्िपूणकि ठाउँ त्यो । पतछ यस्ो तस्ो अरू ठाउँमा समेि भयो । नेपाली सेनाबाट पेन्सन 
प्ाए्ा बानेश्वर्ा िेदबहादुर क्ेत्रीले ति.सं. २००४ मा तडललीबजारमा ए् भोजनालय 
खोले । जसलाई स्ानीयहरू “लपटन्ो होटल” भन््े ।4 यस होटलमा नतज्ै्ो चारखाल 
अड्डा्ा सर्ारी ्मकिचारी, तडललीबजार, मैतिदेिी िररपरर्ा सातहतय्ार, राजनीतिज् 

1 पतहलो महायुद्ध (ति.सं. १९७१–१९७६) मा भाग तलन युरोप पुगे्ा नेपाली सैतन्हरूले 
तस्े्ा तितभन्न तक्रया्लापमधये ए् फुटबल खेल त्यो ।

2 महािीर कलब्ो सूचना पाटीमा लेतखए अनुसार यो १९८६ सालमा खोतलए्ो त्यो । 
िर यसबारे ्प लेखय प्रमाण फेला परे्ो छैन ।

3 भैरि ररसालद्वारा भदौ २५, २०७६ मा नेपाल सांस क्ृ ति् संघमा भए्ो ए् ्ायकिक्रममा 
वयति मन्िवयमा आधाररि ।

4 लपटन दजाकि्ा अि्ाशप्राति सैतन्ले खोले्ोले तयसलाई लपटन्ो होटल भतनए्ो 
बिाइन्छ । िेदबहादुर क्ेत्रीले लपटन पदबाटै अि्ाश तलए्ा हुन् या होइनन् यो पुतटि हुन बाँ्ी 
छ । िर तयस होटल्ो आतध्ारर् नाम चातहँ अमकृि भोजनालय त्यो । ति.सं. २०१६ मा 
िेदबहादुर्ो तनधनपतछ उन्ा छोराले चलाउन नस्ेपतछ भतिपुर्ा रामशरण ्ापा के्त्रीलाई 
तदए्ा त्ए । पुस ४, २०१६ ्ो िमसु्बाट यो ि्थय खुलछ । सो िमसु् लपटन्ा नाति तितपन 
्ेसीले यो लेख्लाई भदौ २७, २०७६ मा देखाए्ा त्ए ।
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भेला हुन््े । समसामतय् राजनीति्-सामातज् चचाकि हुन््थयो । यसलाई अरतिन्द ररमालले 
“्ल्त्ा्ो टोले तचया पसल” जसिो भने्ा छन् । यस होटलमा मान्छेहरू पाँच पैसा्ो 
आधा ्प तचया खाएर “उफ्ी उफ्ी” बहस ग न्े (ररमाल २०६८) । यस होटलमा २००४ 
सालमा राणा शासन्ो तिरोधमा भए्ो “जयिु संस क्ृ िम् आन्दोलन” ्ा योजनाबारे 
छलफल गररए्ो दाबी ररमाल्ो छ । 

सांस क्ृ ति् संघ उदय हुनु अतघ्ो िेस्ो सामातज् पररििकिन्ो सन्दभकि सांस क्ृ ति् 
तक्रया्लापसँग समबतन्धि छ । राणा्ाल्ो आतखरी तिर्ै ्ुरा हो । दरबार बातहर पतन 
नाट् देखाइन ्ातलए्ो त्यो । सांस क्ृ ति् संघ जन्मनुअतघ तडललीबजार्ा युिाहरू 
नाट् देखाउनेमा अग्पंततिमा त्ए । उनीहरूले गाईजात्रा्ो बेला ठाउँठाउँमा नाट् ग न्े । 
बेलाबेलामा शास् पररिार्ा राणा र शाह्ो घरमा नाट् देखाउन जान््े र तयस बापि 
ब्स र्म पतन पाउँ्े । बाल क्ृ षण सम्ो अन्धवेग, ध्रुव नाट्मा तडललीबजार्ा 
युिाहरू सहभागी भएर नाम ्माए्ा त्ए । तयो बेला जुद्ध शमशेरले जयादै मन पराएर 
५०० रुपैयाँ ब्स तदए्ा त्ए (उपे्रिी २०४१) । राणा ्ाल्ो आतखरी समयमा खास 
गरी पतहलो महायुद्धपतछ ्ाठमाडौमँा तितभन्न सामातज् तक्रया्लापमा बढोत्री भए्ो 
त्यो । सांस क्ृ ति् ्ायकिक्रम, खेल्ुद्ा तक्रया्लाप, लेखपढ ि्ा प्र्ाशन्ो प्रयतन 
यस्ा उदाहरण हुन् । तयो बेला पुसि्ालय खोलने, संगठन गनने प्रयतनलाई राजयले दमन 
समेि गरे्ो त्यो । दमन सामय नहुँदा राजय र नागरर्बीच द्वन्द्व देतखए्ा त्ए । यसै 
क्रममा सािकिजतन् िकृत्हरू्ो ्लपना र तसजकिना गनकि ्ातलए्ो त्यो । नेपाल सांस क्ृ ति् 
संघ्ो उदयमा राजनीति बाहे् सामातज् पररििकिन्ा मात् उतललतखि िीन ्ारणहरू 
पतन महत्िपूणकि छन् ।  

ससं्थागि जिकथास
ति.सं. २००७ अतघ तडललीबजार्ा युिाहरू प्रजािातन्त्र् आन्दोलन्ा ्ायकिक्रममा 
जान चाहन््े ।5 ्ोही लु्ी-लु्ी जान््े पतन । यतद उनीहरू गए्ो ्ाहा पाए, “त्न 
गए्ो” भनी घरमा हप्ाइ खानुप्थयको । पक्राउ परेछन् र यतद शास्हरूले तचनेछन ्

5 ्ाठमाडौ ँ् ो टु्ुचा र धोिीखोला बीचमा रहे्ो तडललीबजारमा पतहलेदेतख नै मातनसहरू्ो 
बसोबास हुँदै आए पतन १९२० साल्ो दश्देतख राणा्ालीन प्रशासन्ा ्ामदार ्ाररन्दाहरू 
बसन ्ाले्ा हुन् । तडललीबजार्ो राम मतन्दर्ो घणटमा, “१९२४ सालमा ्णनेल तडललीजंग 
बसन्यािले चढाए्ो” भन्ने बेहोरा उललेख छ । यसअतघ माघडोलबाट तचतनने यो ठाउँ समभिि: 
तडललीजंग्ै नामबाट रहे्ो र उनी राणाहरू्ै ्ाररन्दा भए्ो हुनसकछ । खास गरी चन्रि 
शमशेर्ो समयमा तशक्ा, वयापार ि्ा प्रशासनमा ्ाम गनने ्ाररन्दाहरूले जगगा आिाद गददै 
बसने ्लो बने्ो त्यो यो ठाउँ ।
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भने “फलाना्ो छोरानाति भएर ्े गरे्ो यसिो ?” भनेर राजय्ो तन्ाय्ा वयततिले 
हप्ाउँ्े । तडललीबजार्ा धेरै पररिारमा यो समसया त्यो । त्नभने तडललीबजार्ा 
युिाहरू्ो पररिार्ा ्ोही न ्ोही ि राणा सर्ार्ा ्ाररन्दा पतन हुन््े । नयाँ 
पररििकिन्ारी पाटसीमा युिाहरूलाई आ्रकिण भए पतन यसिा ्ायकिक्रममा सहभागी हुन 
पाररिारर् ्ारणले सहज त्एन ।6 

यसिो पररतस्तिमा राजनीति बाहे् तडललीबजार्ा युिा्ा लातग खेल्ुद अ्को 
ति्लप बने्ो त्यो । तयसैले ति.सं. २००७ ्ो आसपासमा तडललीबजार्ा युिाहरू्ो 
तितभन्न समूहमधये ए्ले एउटा कलब खोलने योजना बनाए । ्ातल्ा नाम्ो कलब 
स्ापना गनने हो त् भन्ने तिरयमा तडललीबजार ्ातल्ास्ानमा ए् दुई पलट तिचार्ो 
आदानप्रदान भए्ो त्यो (उपे्रिी २०५७) । िर संस्ा खोलने नै भएपतछ यो संस्ालाई 
खेल्ुद कलब सिर्ो बनाउने नभई अरू पा्ा बौतद्ध् र सांस क्ृ ति् मातनस्ो समेि 
सहभातगिा गराउनुपनने मनसाय रातखयो । फलसिरूप माघ २७, २००७ मा नेपाल सांस क्ृ ति् 
संघ खोतलयो । यद्यतप तडललीबजार्ै ्ेही युिाहरू संस्ामा पा्ा र बौतद्ध् मातनसहरूलाई 
तमसाउने ्दमसँग असन्िुटि त्ए । उनीहरूले २००८ सालमा पुिलीसड्मा प्रगतिशील 
अधययन मणडल खोले्ा त्ए ।7 

सांस क्ृ ति् संघ खोलन र संस्ापन्ो ्ाममा तडललीबजार ्ातल्ास्ान्ा 
जगन्ना् ररमाल र शैलेन्रिना् ररमाल सधै ँ लातगपरे । पढेलेखे्ा शं्रदेि पन्िलाई 
संस्ाप् अधयक् बनाइयो । उनी लगायि १३ जना सदसय त्ए । अंग्ेजीमा एमए गरे्ा 
पन्ि, २००४ साल्ो मयुतनतसपातलटी (नगरपातल्ा) ्ो चुनािमा तडललीबजार्ा 
युिा्ो अनुरोधमा चुनाि लडी तिजयी भए्ा त्ए ।8 महासतचि तै्रलोकयना् उपे्रिी 
डडेलधुराबाट आए्ा राणा्ालीन नेपालमा अंग्ेजी्ा नामुद मासटर नन्दराम्ा जेठा 
छोरा त्ए । ्ोराधयक् तडललीबजार्ा शं्रप्रसाद जोशी त्ए । सदसयहरूमा ्ेशरबहादरु 
्ेसी ति.सं. २००२ देतख २००७ समम लहासामा नेपाल्ो िफकि बाट ित्ल त्ए (श्ेष्ठ 
२०६६) । जगन्ना् ररमाल जुद्ध शमशेर्ा छोरा बहादुर शमशेर्ो दरबार्ा सुबबा त्ए । 
शैलेन्रिना् ररमाल उनै्ा भाइ त्ए । चन्रिधर उपे्रिी र तडललीराज उपे्रिी १९९७ साल्ो 
राणा तिरोधी तिरिोह्ा सेनानी पुस्रना् उपे्रिी्ा भाइहरू त्ए । उनीहरू राणा्ालीन 
सुबबा मुरलीधर्ा छोरा त्ए । तडललीबजार्ा पुराना घरातनयाँ सुरेन्रि तसंह ्ेसी रसायन 
शास्त्ा प्राधयाप् त्ए । नतसिंहबहादुर श्ेष्ठ, राणा्ाल्ा तमरसुबबा हररबहादुर्ा छोरा 

6 तडललीबजार्ा रामराज जोशीसँग पुस २, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
7 प्रगतिशील अधययन मणडल्ा ्ायकिक्रममा सहभागी हुन जाने रतिन्रि अयाकिलसँग माघ ६, 

२०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी । ति.सं. २०७६ मा उनी नेपाल सांस क्ृ ति् संघ्ा सदसय त्ए ।
8 उनी हाल्ो शं्रदेि कयामपस (पतहले्ो नेपाल नाईट ्लेज) ्ा संस्ाप् पतन हुन् ।
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त्ए । संघ्ा बाँ्ी सदसयहरू तडललीबजार्ै प्र्ाशबहादुर ्ेसी, हेमप्रसाद पाणडे र 
मदनराज सुिेदी त्ए । प्राय: सबै तडललीबजार िररपरर जन्मी हु न्े ्ा सांस क्ृ ति् संघ्ा 
संस्ाप्हरू्ो राणा दरबारसँग ्ुनै न ्ुनै प्र्ारले तन्टिा त्यो । यस्ा संस्ाप् 
सदसय नतसिंहबहादुर श्ेष्ठले सांस क्ृ ति् संघ्ा संस्ाप््ो समूहलाई “तयस बेला्ा 
शास्समम पहुँच भए्ा हुनेखाने बाबुबाजे्ा सन्िान” भनी लेखे्ा छन् (श्ेष्ठ २०५९ : 
१) । अरतिन्द ररमालले उनीहरूलाई राणा ्ाल्ा उ्चच ्मकिचारीहरू्ा “भाइछोराहरू” 
भने्ा छन् (ररमाल २०६८ : ४८) ।

भारदारी भाइछोराहरू सांस क्ृ ति् संघ खोलने अतभयानमा लागे्ाले राणाहरू 
उनीहरूप्रति “उदारिादी” त्ए (ररमाल २०६३ : ६३१) । तयसैले राणाहरूबाट ्ेही 
पाइएला भन्ने आशाले तडललीबजार्ा युि् राणाहरू्हाँ मागन गए । जे पाइन्छ तयो 
्ापेर आए (उपे्रिी २०५७) । यस अतभयानबाट पुसि्ालय र खेल्ुद्ा लातग पुसि्, 
पाठ्य सामग्ी, दराज, तितलयडकि टेबल, टेबल टेतनस बोडकि, तक्र्ेट र फुटबल्ा सामग्ी 
जममा भए ।9 ्ेहीले नगद पतन तदए्ा त्ए । उदाहरण्ा लातग ्ेशर शमशेरले “भोज 
मातै्र ि खाने होला” भन्दै िीन हजार रुपैयाँ तदए्ा त्ए (श्ेष्ठ २०६६) । 

त्िाब, सरसामान र पैसा्ो चाँजोपाँजो तमलाएपतछ उनीहरूले ्मलपोखरी, अतहले 
रतसयन ्लचरल सेन्टर रहे्ो ठाउँ, मा ्ायाकिलय खोले । घरधनी हरेराम ज्िालीले 
अतफस ्ोठा, सभाहल, भुई ँ िला्ो दलान र चौर संघलाई प्रयोग्ो लातग तदए । यति 
धेरै स्ान पाए्ामा संघ्ा पदातध्ारी खुसी त्ए (उपे्रिी २०५७) । तयहाँ बेलु्ा ४ 
देतख ७ बजेसमम तडललीबजार िररपरर्ा झणडै ५०/६० जना भेला हुन््े (श्ेष्ठ २०६६) । 

9 तडललीबजार्ा पुराना टेबल टेतनस खेलाडी िाईपी लोहनीसँग मंतसर ७, २०७६ मा 
गरे्ो ्ुरा्ानी अनुसार राणाहरूबाट सांस क्ृ ति् संघले पाए्ो टेबल टेतनस्ो तभलला टेबल 
२००७ सालिा्ा प्रखयाि त्यो । नेपालमा अन्िराकितषरिय टेबल टेतनस फेडेरेसन (आईटीटीएफ) ले 
मान्यिा तदए्ो तयही एउटा टेबल मात्र त्यो । तयही टेबल्ै ्ारण २००८ सालमा अल नेपाल 
टेबलटेतनस संघ (आन्टा) सांस क्ृ ति् संघमै जन्मे्ो त्यो । यही टेबल्ो नक्ल गरेर २००९–
२०१० सालतिर नेपाली तस्मसी माफकि ि घरघरमा अरू टेबलहरू पतन बनाइए । तडललीबजार्ा 
िाईपी लोहनी, प्रोफेसर नरेन्रि बहादुर बसनेि, भोगेन्रिराज पाणडे, िाईआर जोशी, धरहरा नतज्ै्ो 
्ाठमाडौ ँ खेल मणडल, तखचापोखरी्ो बीएससी बिाइज सपोतटकिङ कलब र पतछ पाटनमा समेि 
टेबल टेतनस बोडकिहरू बनाइयो । िैपतन मुखय बोडकिमा खेलन भनी मान्छेहरू सांस क्ृ ति् संघमा नै 
आउँ्े । खेल्ुद्ा घरेलु प्रतियोतगिा आयोजना गनने र संघले लगािार तयसमा भाग तलइरहे्ो 
त्यो । संघ खेल्ुद्ो लातग ्ेन्रि बने्ो त्यो । ्ोरै मान्छे खेलन पाए पतन भेला हुने र गफ 
गनने संस क्ृ ति खेल्ुदले बसाए्ो त्यो ।



नेपाल सांस क्ृ ति् संघ : लो्िन्त्रमा हुत क्ि ए्ो स्ानीय चौिारी | 427

्मलपोखरीमा ्ायाकिलय छँदा १९८६ सालमा खोतलए्ो महािीर फुटबल कलब र 
सांस क्ृ ति् संघ सँगसँगै त्ए । एउटै भूगोल्ा उनीहरू्ो समबन्ध नङमासु जसिै त्यो । 
फुटबलिफकि  महािीर र सांस क्ृ ति् गतितितधिफकि  सांस क्ृ ति् संघले सँगसँगै ्ाम गरररहे्ा 
त्ए । २००८ सालतिर सांस क्ृ ति् संघ्ा मातनसहरूले “सुटुक्” ्ायाकिलय सानने योजना 
गरे ।10 िर उनीहरूसँग ्ायाकिलय स्ापना गनने ठाउँ त्एन । तयसपतछ योजना मुिाति् 
सांस क्ृ ति् संघ्ा ्ेही मातनस बबर शमशेरसँग तचनजान भए्ा सुबबा जगन्ना् ररमाललाई 
तलएर उनी ्हाँ सहयोग मागन गए । तयो बेला सुबबाले आफूसँग आए्ा मान्छेलाई 
भारदारीहरू्ा सन्िान भनी पररचय गराए । जसिो उनले तयनी त्िाबी सदाकिर्ा छोरा, 
तयनी तमरसुबबा्ा छोरा, तयनी सुबबा्ा छोरा भन्दै तचनाए (श्ेष्ठ २०६६) । बबर शमशेरले 
भने्ो समझँदै उनलाई भेट्न गए्ा नतसिंहबहादुर लेखछन्, “ए यी ि आफनै मान्छे (भारदार) 
्ा छोराहरू रैछन् । ऐरेगैरे पतसना गन्हाउने हामीतसि टाँतसन आउने, तिमीहरू चातहँ भुईमँा 
बसने” भन्दै बबरले भुईमँा बसे्ालाई उठाएर मेचमा बसाए्ा त्ए (श्ेष्ठ २०५९ : १) । 
तयो भेटपतछ नेपाल सांस क्ृ ति् संघले बबरमहल्ो दरबारमा राणा्ा छोराछोरी पढाउन 
भनी बनाइए्ो, मासटर घर उपहार पायो (उपे्रिी २०५७) । ्मलपोखरीबाट खबरै नगरी 
सांस क्ृ ति् संघ बबरमहल सदाकि यिा सहयात्री महािीर कलब्ा सदसयहरू भने असन्िुटि 
त्ए । खबर नगरी छुरटिए्ोले उही भूगोल्ा दईु संस्ाबीच तचसोपन शुरू भए्ो त्यो ।11 

्मलपोखरीभन्दा टाढा र यािायाि्ो सुतिधा नभए्ो सुनसान ठाउँमा सांस क्ृ ति् 
संघलाई साररए्ो हुनाले पतहले जसिो चहलपहल बबरमहलमा हुन स्ेन (उपे्रिी २०५७) । 
तयसो हुनाले संघ्ो लातग छुरटिएर गए्ाहरूले फेरर तडललीबजारतिर जगगा खोतजरहे्ा 
त्ए (पन्ि २०६८) । २०१० सालमा तिजय शमशेर्ो तदललीमा देहान्ि भएपतछ12 उन्ा 
बाबु मोहन शमशेरले, “जसले मेरा छोरा्ो समकृतिमा स्ूल खोलछ, उसलाई म ए् लाख 
तदन्छु” भनेर घोरणा गरे ।13 यसमा तडललीबजार्ै गोपालमान शे्ष्ठ, तललामान तसंह बसनेि, 
शं्रदेि पन्ि आतदले रुतच देखाए । यो ्ाममा तिजय शमशेर्ी श्ीमिीले राणा्ालीन 
सरदार नरेन्रिमतण आतद, मोहन शमशेर्ा पाला्ा मीर सुबबा हररबहादुर श्ेष्ठलाई पतन 
संलगन गराए्ी त्इन् । हररबहादुर्ा छोरा नतसिंहबहादुर सांस क्ृ ति् संघ्ा संस्ाप् 

10 महािीर कलब्ा पुराना ए् खेलाडी रामराज जोशीसँग पुस २, २०७६ मा गररए्ो 
्ुरा्ानी ।

11 महािीर कलब्ा पुराना ए् खेलाडी रामराज जोशीसँग पुस २, २०७६ मा गररए्ो 
्ुरा्ानी ।

12 भारितस्ि नेपाल्ा राजदुि हुँदा तिजय शमशेर्ो पुस १५, २०१० मा ्रेन्ट लागी 
अलपायुमै तनधन भए्ो त्यो ।

13 तडललीबजार्ा ए् स्ानीयसँग मंतसर ८, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
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नै त्ए । ए् लाख रुपैयाँ पाएपतछ तिजय समार् स्ूल्ो लातग तडललीबजारमा १४ 
रोपनी जगगा त्तनयो ।14 जगगा खोजने क्रममा सतक्रय हररबहादुर श्ेष्ठ र शं्रदेि पन्ि 
सांस क्ृ ति् संघसँग समबतन्धि भए्ाले तयही बेला संघ्ो लातग पतन जगगा मातगयो, िा 
मागन लगाइयो । तडललीबजार्ा ए् स्ानीय भन्छन्, “तिजय्ो नाम राखने वयािहारर् 
सिकिमा ्ररब चार रोपनी जगगा सांस क्ृ ति् संघले पाए पतन नाम रातखएन ।”15 संस्ा्ो नाम 
पतहलयै जुररस्े्ाले तडललीबजार ्ातल्ास्ान्ा मान्छेलाई यसमा तयति रुतच भएन ।

यसरी सांस क्ृ ति् संघ-संस्ागि हुँदै जाँदा तडललीबजार्ै ्ेही मातनसहरू छुट्द ै
र असन्िुटि हुँदै गए । ए्तिर तिजय शमशेर्ो नाम नराखे्ोमा तिजय समार् स्ूल 
सांस क्ृ ति् संघसँग असन्िुटि त्यो । आफूसँग सरसललाह नगरे्ोमा अ्कोतिर महािीर 
कलब पतन असन्िुटि त्यो । नेपाल सांस क्ृ ति् संघ तडललीबजार्ो ्ातल्ास्ान्ो 
संस्ा जसिै भए्ो त्यो । यस सन्दभकिमा महािीर कलब्ा अ्ाकि ए् पुराना सदसयले भने, 
“संघ्ो गेट ि महािीर्ा खेलाडीलाई बन्दै हुन््थयो ।”16 यसरी उही भूगोल्ा महािीर 
कलब र तिजय समार् स्ूलसँग सांस क्ृ ति् संघ्ो समबन्ध मधुर हुन स्े्ो त्एन ।

ित्ालीन समयमा उदीयमान नेपाली ्ाँग्ेससँग पतन नेपाल सांस क्ृ ति् संघ्ो 
द्वन्द्वातम् समबन्ध त्यो । तनििकिमान राणा शास्सँग संघ्ा सदसयहरू्ो तहमतचम हुनाले 
्ाँग्ेस यस संस्ाप्रति सशंत्ि त्यो । सांस क्ृ ति् संघले पतन ्ाँग्ेस्ो संगठनमा लागे्ा 
मान्छेलाई समािेश गरे्ो त्एन । यसबारे तडललीबजार्ा अरतिन्द ररमाल लेखछन्, “नेपाली 
्ाँग्ेस्ो नेिकृतिले तडललीबजारलाई सधै ँ्ाँग्ेसतिरोधी ठान्यो” (ररमाल २०६८ : ५०) । 
नेपाली ्ाँग्ेसले मकृगेन्रि शमशेर जसिा राणाहरू सांस क्ृ ति् संघमा आउजाउ गरे्ो मन 
पराए्ो त्एन (उपे्रिी २०५७) । संघमा राणा्ालीन पुराना भारदार, तशक्ातिद् संलगन 
भए्ाले नेपाली ्ाँग्ेसलाई संघप्रति शं्ा त्यो । तयसो हुँदा बालचन्रि शमाकि, ईश्वर बराल 
आतद्ो अग्सरिामा नेपाल सांस क्ृ ति् परररद््ो स्ापना भए्ो त्यो ।17 परररद् ए् 

14 यो राणा्ालीन प्रधानमन्त्री भीम शमशेर्ी भाञजी्ो जगगा त्यो ।
15 तडललीबजार्ा ए् स्ानीयसँग मंतसर ८, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
16 टीआर जोशीसँग पुस १, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
17 ति.सं. २००८ मा ठमेलमा खोतलए्ो सांस क्ृ ति् परररद्लाई ्ेशर शमशेरले सबै 

प्र्ार्ो सहायिा तदए्ा त्ए । जस अनुसार जेठ २, २००८ मा परररद्लाई पे्रस त्न्न ए् 
लाख रुपैयाँ र घर सतहि डेढ रोपनी जगगा तदए्ा त्ए । परररद््ो अन्िेरण्ो तनतमि ्ेशर 
पुसि्ालय, मोटर्ार पतन तदए्ा त्ए (नेपाल सांस क्ृ ति् परररद् २००९) । परररद््ो जग 
बसाउने ्ाम बालचन्रि शमाकि र ्ेदारमान वयत्िले गरे्ा त्ए । यद्यतप उनीहरू्ो संस्ाप् पद 
“्मकि वयिस्ाप्” त्यो । अधयक् लेखना् पौड्याल त्ए । ्ोराधयक् ्ेशर शमशेर जबरा र 
प्रचार प्रबन्ध् भीमतनतध तििारी त्ए । तिधान बनाउन बासुदेि शमाकि, ्ेशरबहादुर खत्री क्ेत्री, 
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त्तसमले सांस क्ृ ति् संघ्ो िै्तलप् संस्ा त्यो । यसिो राजनीति् र सामातज् 
अिस्ाबाट गुत्रँदै गदाकि नेपाल सांस क्ृ ति् संघले तिशेर गरी खेल्ुद र सांस क्ृ ति् 
तक्रया्लाप गददै गए्ो ि त्यो । िर भूगोल र तिचार्ो समािेतशिा्ा तहसाबले यसले 
आफनो दायरा खुम्चयाउँदै गए्ो त्यो ।

सषुुप्थािस्था
ति.सं. २०१७ मा ित्ालीन राजा महेन्रि शाहले सेना्ो बलमा तनदकिलीय पञचायिी 
वयिस्ा स्ापना गरेपतछ तयस्ो प्रभाि सामातज् संघ-संस्ामा पतन प¥यो । पञचायि्ो 
समयमा राजनीति् उद्ेशय प्राति गनने हेिुले संघ, समुदाय र संगठन बनाउने ्ुरा संतिधानमा 
रातखए्ो त्एन (शाह २०२५) । पञचायिमा राय बझाउने मौ्ा त्एन । यसले २००७ 
सालपतछ खोतलए्ा संघ-संस्ाहरू पञचायि्ो ममकिभन्दा बातहर रहेर अतघ बढ्नसकने 
अिस्ा नभएपतछ ्तिपय बन्द भए ।

पञचायिी वयिस्ा शुरू हुने िरकिमा तडललीबजार-्ातल्ास्ानमा सांस क्ृ ति् संघ्ो 
भिन बन्ने ्ाम भइरहे्ो त्यो । संघले ित्ालीन पञचायि सर्ार्ो उपतय्ा ति्ास 
सहायिाबाट समेि सहयोग तलए्ो त्यो ।18 २०२२ सालमा १२ ्ोठे सांस क्ृ ति् 
संघ्ो भिन्ो उद् घाटन ित्ालीन राजा महेन्रि शाहले गरे्ा त्ए । सा्ै उनले संघमा 
खेल्ुद हल बनाउन डेढ लाख रुपैयाँ समेि तदए ।19 यसै गरी संघ्ा ्ेही प्र्ाशनमा 
समेि राजा महेन्रि्ो आत क्ि् तनगाहा त्यो (उपे्रिी २०२४) । २०२५ सालमा सांस क्ृ ति् 
संघले महेन्रि शाहलाई तितभन्न पुसि् चढाउने, राजा र युिराज्ो जन्मोतसि मनाउने, 
सांस क्ृ ति् ्ायकिक्रम गनने ्ाम समेि गरे्ो त्यो । जबत् तयो बेलासमम संघले आफनो 
पतत्र्ा संस क्ृ ति भने तन्ालेन ।20 समसामतय् तिरयमा शुक्रबारे छलफल चलाएन । ्ेही 

यदुना् खनाल, तचत्धर हृदय, तसतद्धचरण श्ेष्ठ र श्ीमिी पुन्यप्रभा देिी सतक्रय त्ए । पतछ िीपी 
्ोइराला, गणेशमान तसंह, ईश्वर बराल तिशेर रूपले आमतन्त्रि भए । िीपी ्ोइराला परररद््ो 
अधयक् पतन भए्ा त्ए । तयसपतछ परररद्ले इतिहास, ्ला, नाट्, सातहतय आतद तिरयमा 
अनुसन्धान्ो ्ाम गनने उद्ेशय राखे्ो त्यो । राणाहरू्ो सहयोगमा २००७ सालपतछ स्ापना 
भए्ो संस्ामधये मदन पुरस्ार गुठी पतन ए् त्यो । तयो २०१२ सालमा स्ापना गररए्ो 
त्यो । रानी जगदमबाले िीन लाख भारिीय रुपैयाँ तदिंगि छोरा मदन शमशेर्ो नाममा सहयोग 
गरे्ी त्इन् (हेनुकिहोस्, िन्ि सन् २०१८) ।

18 नेपाल सांस क्ृ ति् संघ्ो भिनमा “श्ी ५ सर्ार्ो उपतय्ा ति्ास सहायिाबाट 
बने्ो खणड” भनी लेतखए्ो तशलालेख छ ।

19 सांस क्ृ ति् संघ्ा तशिप्रसाद न्यौपानेसँग मंतसर ६, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
20 नेपाल सांस क्ृ ति् संघले २०१४ सालमा संस क्ृ ति पतत्र्ा तन्ालन शुरू गरे्ो त्यो । 
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धातमकि् प्रिचन गररए पतन प्रातज्् प्रिचन आयोजना गननेिफकि  धयान तदएन । सांस क्ृ ति् 
संघलाई आधार बनाएर ्तिपय वयततिहरूले ित्ालीन राजा्हाँ तिन्िीपत्र राखी पञचायि 
प्रिेश गनने ्ोतसस समेि गरे । ्ति सफल भए र मन्त्री समेि बने ।21 

ित्ालीन राजा महेन्रि शाह जीतिि रहँदासमम सांस क्ृ ति् संघ्ो सामातज्, 
सांस क्ृ ति् र भौति् पुँजीलाई पञचायिले प्रयोग गरे्ो देतखन्छ । अञचलाधीशसँग 
पैसा मागेर तयहाँ खेल्ुद्ा ्ायकिक्रम गराइन््थयो ।22 खुलामञच, प्रज्ा प्रतिष्ठान्ा 
सभाहल नबने्ो समयमा तिदेशी पाहुनालाई सिागि गनने ि्ा सांस क्ृ ति् ्ायकिक्रम 
देखाउने ्लो संघ त्यो ।23 यसले समुदायमा स्ातपि एउटा सििन्त्र संस्ाले राजय्ो 
तन्ाय जसरी ्ाम गरे्ो त्यो । यी तक्रया्लाप्ा ्ारण संघ्ा संस्ाप् महासतचि 
तै्रलोकयना् उपे्रिीले, “पञचायि्ालमा नेपाल सांस क्ृ ति् संघ्ो आफनो गतितितधमा 
सिायत्िा रहन स्ेन” भनेर तटपपणी गरे्ा छन् (उपे्रिी २०६८ : ६) । उपे्रिी्ा अनुसार 
तडललीबजार्ा ए् ्री पञचायििालाले संघलाई “पञचायि अधययन ्ेन्रि” बनाउन 
खोजे्ा त्ए । उतललतखि तक्रया्लापले संघ्ो संस्ागि जीिनमा राजय्ो हसिक्ेप 
त्यो भन्ने देखाउँछ । राजयसत्ा सँग्ो समबन्ध्ा ्ारण तयति बेला संस्ाले सिायत् 
रूपमा ्ाम गनकि अपठ्यारो भए्ो तिरयलाई संस्ा्ा ्ेही पदातध्ारीले सं्ेि गरे्ा 
छन् । राजय्ो सहयोग या हसिके्पले संस्ा्ो जीिनमा पारे्ो असरबारे उपे्रिीले 
भने्ा छन्—यो चाल पाए्ा संस्ाप् सदसय ि्ा स्ानीय शैलेन्रिना् ररमालले 
हल्ो िाला बन्द गररतदए्ा त्ए । तयसपतछ संघ सुरुतिािस्ामा पुगे्ो त्यो (उपे्रिी 
२०६८) । ति.सं. २०२० ्ो अन्ितिर खेल्ुद, सांस क्ृ ति् ि्ा सिागि ्ायकिक्रम गनकिलाई 
राजयले रंगशाला, नाचघर र प्रज्ा प्रतिष्ठानजसिा पूिाकिधार बनाए्ोले सांस क्ृ ति् संघ्ो 

21 तडललीबजार्ै ए् स्ानीयसँग पुस ९, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
22 तडललीबजार्ै ए् स्ानीयसँग पुस १५,२०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
23 जसिो २०१७ सालमा बेलायि्ी महारानी एतलजािे् तद्विीयलाई नेपाल सांस क्ृ ति् 

संघले अतभनन्दन-पत्र चढाए्ो त्यो । सन् १९६० मा सोतभयि संघ्ा ित्ालीन राषरिपति 
भोरोतशलोभ्ो भ्मण्ो अिसरमा सिागि समारोह आयोजना गरे्ो त्यो । भदौ २०, २०२४ 
मा भारि्ा ित्ालीन संसद्  प्रमुख नीलम संजीिा रेड्डी्ो नेिकृतिमा आए्ो संसदीय प्रतितनतध 
मणडल्ो सिागि गरे्ो त्यो । सोही िरकि्ो ्ातत््मा भारि्ा ित्ालीन उपप्रधानमन्त्री 
मोरारजी देसाई्ो सममानमा सिागि समारोह्ो आयोजना गरे्ो त्यो । सन् १९६८ मा भए्ो 
भारिीय ित्ालीन राषरिपति जात्र हुसैन्ो नेपाल भ्मण्ो अिसरमा सिागि र सांस क्ृ ति् 
्ायकिक्रम गरे्ो त्यो । अकटोबर १५, १९६८ मा ित्ालीन सोतभयि संघ्ो सिको्चच सोतभयि 
अधयक् नुरी तजयानुररएतभच्ो प्रतितनतधमणडल्ो सिागि गरे्ो त्यो (संस क्ृ ति २०५३्) ।
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तक्रया्लापमा सुसििा आए्ो ि क्ि  ्ेहीले गरे्ा छन् । ्ारण अने् हुन सकछन्, िर 
संघ ति.सं. २०३० ्ो दश््ो शुरूआिदेतख नै सुरुतिािस्ामा पुगे्ो त्यो ।   

सघं्ो प्नरोदय र स्ानीय चौिारी (ति.स.ं २०४६–२०७६)
ति.सं. २०४७ ्ो संतिधानद्वारा बोलने, लेखने र संगठन गनने सििन्त्रिा्ो प्रतयाभूि भएपतछ 
पञचायि ्ालमा सुरुतिािस्ामा पुगे्ो सांस क्ृ ति् संघ्ा संस्ाप्हरू पुन: जुमुकिराए । 
संघमा अटुट रूपमा लागे्ा संस्ाप् सदसय शैलेन्रिना् ररमालले तयो बेला तडललीबजार्ा 
पुराना र नयाँ दुिै पुसिा्ा मान्छेहरू भेला गरे । ररमाल सतहि संस्ा बयूँिाउन तयति बेला 
लातगपनने अन्य संस्ाप् सदसयमा नतसिंहबहादुर श्ेष्ठ, तै्रलोकयना् उपे्रिी र तडललीराज 
उपे्रिी आतद त्ए । तयनै अगुिाहरू २०४९ सालमा संघ्ो तिधान बनाएर पुन: संगतठि 
भए ।24 तयो तिधानमा “राजनीति् पूिाकिग्हद्वारा ग्तसि नभई सांस क्ृ ति् एिं सामातज् 
तक्रया्लाप गनने” भतनए्ो छ (संस क्ृ ति २०५३ख : १८) । 

ति.सं. २०४६ पतछ संस्ा्ा सदसयले दािकृसंस्ा र राजयसत्ाबाट सहयोग्ो अपेक्ा 
नराखी आफनै भिनलाई ममकिि गरी आमदानी गनने र संस्ा्ा गतितितध अगातड बढाउनेिफकि  
धयान तदए । संस्ाप् सदसय नतसिंहबहादुर श्ेष्ठ लगायि तितभन्न स्ानीय वयतति्ो 
सहयोगबाट भिन क्रमश: ममकिि हुँदै गयो । चैि २०४८ मा भिन्ो अतघललो भाग्ा ्ोठा 
र सभाहललाई भाडामा लगाउने गरी ियारी अिस्ामा रातखयो (श्ेष्ठ २०५३) । प्रजािन्त्र 
आएपतछ देशमा तितभन्न संघ-संस्ा ि्ा तनजी क्ेत्रहरू उदाउनु उनीहरू्ो लातग लाभ्ो 
्ुरा त्यो । ति.सं. २०५० ्ो शुरूआिी दश्मा तितभन्न संघ-संस्ालाई ्ायकिक्रम गनने 
सभाहलहरू पतन ्मै भए्ो हुनाले सांस क्ृ ति् संघ्ो सभाहल प्रयोगमा आयो । तयसपतछ 
क्रमश: अरू ्ोठाहरू पतन भाडामा जान ्ाले । यसबाट संघले आत क्ि् उपाजकिन गनकि 
्ालयो र पुराना गद्ािाला मेच सुधार भए । िैशाख २०५१ मा पलातटि््ा १०० ्ान 
मेच त्तनयो । सभाहल्ो लातग आिशय् परे्ा नयाँ माइ् सेट र ए् सेट टेप रे्डकिर 
पतन त्तनयो । तयो समयमा संघले टेतलफोन सेट पतन खररद ग¥यो (श्ेष्ठ २०५३) । अि: 
प्रजािन्त्र आए्ो र तनजी संघ-संस्ा फैतलए्ो सन्दभकिमा स्ानीय शुभे्चछु््ो सहयोगबाट 
संस्ालाई चलायमान बनाइए्ो त्यो । 

सांस क्ृ ति् संघले पञचायि्ो अितधमा पतन आफनो भिनलाई भाडामा लगाएर 
आमदानी गनने प्रयास गरे्ो त्यो । उदाहरण्ा लातग ति.सं. २०२० ्ो दश््ो अन्ितिर 
्ला्ार भैरिबहादुर ्ापा्ो भैरि नकृतय दलले नकृतय प्रतशक्ण र प्रदशकिन्ो लातग सभाहल 

24 ति.सं. २००७ मा सांस क्ृ ति् संघले आफनो तिधान बनाए्ो भतनए पतन तयो ्े-्सिो 
त्यो भन्न सत्ँदैन । ति.सं. २०१९ मा ित्ालीन ऐनमा बाधा नपनने गरी सांस क्ृ ति् संघ दिाकि 
भए्ो (संस क्ृ ति २०५३ख) भतनए पतन यस्ो तिधानबारे ्ेही उललेख गररए्ो छैन ।
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भाडामा तलए्ो त्यो । भिन स्ापनादेतख नै रेखदेख गददै बसे्ा ्मकिचारी तशिप्रसाद 
न्यौपाने्ा अनुसार भैरि नकृतय दलले तट्ट्ो वयिस्ा गरेर तिदेशी र नेपालीहरूलाई 
सांस क्ृ ति् नाच देखाउन खोजे्ो त्यो । िर तयो धेरै चलेन ।25 तयसैले भैरि नकृतय दलले 
आफनो तक्रया्लाप बीचैमा छाड्यो । तयसपतछ ्ला्ार मनमाया राणा्ो समूहले सभाहल 
भाडामा तलयो । तयो पतन चलेन । तितभन्न संघ-संस्ा र तनजी क्ेत्र वयािसातय् रूपमा 
अगातड बढ्न नस्े्ो पञचायि्ो तयो अितधमा सांस क्ृ ति् संघले भौति् पुँजी्ो 
राम्ो उपयोग गनकि स्ेन । ति.सं. २०२७ मा प्रज्ा प्रतिष्ठान्ो भिन र दशर् रंगशाला 
बनेपतछ संघमा सांस क्ृ ति् र खेल्ुद्ा ्ायकिक्रम झनै ्म हुँदै गए । िस क्ि भिन भाडामा 
लगाई आत क्ि् स्ोि सं्लन गनने संघ्ो अिधारणाले तयो बेला ्ाम गरेन र २०४६ 
सालपतछ मात्र मूिकि रूप पाए्ो त्यो । उदाहरण्ा लातग आत क्ि् िरकि २०५३/५४ मा 
सांस क्ृ ति् संघ्ो भिन भाडामा लगाएर तयस बापि संस्ा्ो आय रु. ५ लाख ३४ हजार 
७ सय पुगे्ो त्यो । तयति बेला संघ्ो खचकि रु. ३ लाख ७५ हजार त्यो । यसबाट 
रु. १ लाख ५९ हजार ७ सय बचि हुन पुगे्ो त्यो (संस क्ृ ति २०५३ग) । यसरी प्राति 
आमदानीलाई समेि भिन्ो अरू भौति् समपतत् क्रमश: सुधाददै आमदानी बाँधने ्ाम 
गररए्ो देतखन्छ । फलसिरूप संस्ाले तितभन्न तक्रया्लाप आयोजना गनकि सकयो । 
जसिो, स्ानीय मातनसहरूले साँझपख अनौपचारर् भेटघाट र गफगाफ गनने चाँजोपाँजो 
तमलाए । तयसपतछ संस्ामा स्ापना ्ाल्ै जसिो चहलपहल देतखन ्ालयो । संस्ा्ा 
सदसय सतचि रति ओझाले संस्ा्ो यो ्ामलाई, “इतिहासलाई ििकिमान बनाउने ्ायकि्ो 
्ालनी” भने्ा छन् (ओझा २०५३ : ३०) ।

ति.सं. २०४६ पतछ फेरर उदाए्ो यो नागरर् संस्ा तयो समयमा बग्ेलिी उदाए्ा 
अन्य संघ-संस्ा भन्दा तभन्न देतखनु्ो ्ारण शहर्ो बीचमा रहे्ो भौति् समपतत्ले मात्र 
होइन । स्ानीय मान्छेहरूलाई गफ गनने ्लो चातहए्ो ्ारण पतन हो । ति.सं. २००७ 
पतछ तडललीबजार्ा स्ानीयहरूले भेटघाट गनने र गफ गनने ्लो्ो रूपमा उपयोग गरे्ो 
हुँदा संस्ाप्हरूले संघलाई तयही रूपमा पुनजसीिन तदनुपनने महसुस गरे्ा त्ए । तयसैले 
भौति् समपतत््ो ्ारणमात्र संस्ा बयूँतिए्ो नभई इतिहास्ो समरण र ित्ालीन समय्ो 
आिशय्िा्ा ्ारण पतन संस्ा बयूँतिए्ो त्यो । यसै अनरुूप २०५१ सालपतछ सािकिजतन् 
तिदा बाहे् हरे् तदन सांस क्ृ ति् संघ्ो आफनै भिन्ो एउटा साँघुरो ्ोठा ३ देतख ६ 
बजेसमम “सबै्ा लातग” खुलला रातखयो । यसरी यो पुन: तडललीबजार टोल िररपरर्ा र 
संघसँग समबतन्धि वयततिहरू भेट भई तचया खाँदै अनौपचारर् गफगाफ गनने ्लो बने्ो 
त्यो । यहाँ पतछ अनौपचारर्बाट औपचारर् छलफल्ा ्ायकिक्रमहरू पतन िय हुन ्ाले । 

25 तशिप्रसाद न्यौपानेसँग मंतसर ६, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
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अनौपचथाररक छलफल
संस्ामा अनौपचारर् छलफल ि्ा भेटघाट तिदा बाहे् हरे् तदन हुन्छ । यस्ो लातग 
नेपाल सांस क्ृ ति् संघ्ो ्ायाकिलय अपराह्न ३ बजे खुलछ । यहाँ ४ बजेदेतख मान्छे आउने 
क्रम शुरू हुन्छ ।26 तदनहुँ हुने भेटघाट िा गफगाफमा मतहला्ो उपतस्ति भने लगभग 
शुन्य नै हुन्छ । सहभागीहरू प्राय: पा्ा उमेर्ा स्ानीय पुरुर नै हुन्छन् । उनीहरूमधये 
्ेही सर्ारी सेिाबाट अि्ाशप्राति छन् । तडललीबजार के्त्र्ै प्राय: पुराना बातसन्दा 
तयहाँ भेट हुन्छन् । तिगिमा संघदेतख असन्िुटि मातनसहरू तयहाँ खासै आउँदैनन् । तयसो 
हुँदा सबै्ा लातग खुला भतनए पतन तयहाँ हुने गतितितधमा समािेशी सहभातगिा देतखँदैन । 

संस्ामा बेलु्ापख हुने भेटघाट र गफ गनने प्रतक्रया संस्ा स्ापना समय्ो पुनरािकृतत् 
जसिै हो । उदाहरण्ा लातग ति.सं. २०१० ्ो दश्मा मातनसहरू आफनो अतफस छुटेपतछ 
“्लचरमा जाने” भन्दै सांस क्ृ ति् संघमा आउँ्े ।27 उनीहरू यहाँ भेला हुने र तितभन्न 
तिरय्ा अनौपचारर् छलफल एिं खेल्ुद गतितितधमा सहभागी हुन््े । ति.सं. २०५२ 
पतछ तनरन्िर रूपमा अतहलेसमम ्ायाकिलयमा मान्छेहरू ए् ए् गरी आउँछन् । आए्ाले 
गफगाफ शुरू गछकिन् । गफ्ो ्ुनै दायरा हुँदैन । यसिा गफलाई “लगाम नलगाइए्ा 
गफहरू” भतनन्छ ।28 छलफल्ा तिरयिसिु ्िा बहन्छ ्ाहै हुँदैन । यी गफहरू 
कयाफे, पाटी, ठाँटी, चौिारीमा सुतनने गफजसिै अनौपचारर् हुन्छन् । गफ्ा सहभागीले 
तिगिमा आफूले गरे्ा भ्मण लगायि तितिध अनुभि सुनाउँछन् । राजय्ा तन्ायमा 
्ाम गरे्ा वयतति पतन सहभागी हुनाले तहजो्ो राजय वयिस्ासँग अतहले्ो पररतस्ति 
िुलना गददै गफगाफ चलछ । बेलाबेलामा सािकिजतन् ओहोदा समहाले्ा वयतति्ो समेि 
चचाकि र आलोचना हुन्छ । ्तिपय अिस्ामा संस्ा्ै सदसयहरू्ो समेि आलोचना 
हुने गदकिछ । पुरुरहरू मात्र भए्ाले हुन सकछ, यौन्ा तिरयमा समेि खुलेर गफ हुन्छन् । 
लुगलुग ्ामने मंतसर पुस्ो तठहीमा पतन पा्ा उमेर्ा मान्छेहरू तयहाँ आएर गफ गरे्ै 
हुन्छन् । तयसैले पतन सांस क्ृ ति् संघ िररपरर्ा खास पुरुर मातनस जममा भएर आफनो 
भािना खुलसि पोखने स्ानीय चौिारी जसिै बने्ो छ ।

तयहाँ हुने छलफल ि्ा बहसमा सामातज् सञजाल या पत्रपतत्र्ामा छातपए्ा 
तिरयिसिुले पतन प्रिेश पाउँछन् । उदाहरण्ा लातग मंतसर २०७६ ्ो पतहलो आइिबार्ो 
्ुरा हो । अतघललो तदन लेख् ्ुन्िा शमाकिले नयाँ पतरि्ा दैतन््ो शतनिारीय पररतशटिां् 

26 अधययन क्रममा मैले सांस क्ृ ति् संघ्ा ्ेही औपचारर् या अनौपचारर् भेटघाटमा 
भाग तलए्ो छु । तयसैले यो लेखमा मेरा आफना अनुभि पतन छन् ।

27 संघलाई स्ानीय बोलीमा “्लचर” भतनन्छ । रमेशराज जोशीसँग मंतसर ८, २०७६ मा 
गररए्ो ्ुरा्ानी ।

28 रति ओझासँग साउन २२, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
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झन् नयाँमा आफना पूिकि पति सँग्ो पाररिारर् समबन्धमा आए्ो उ्लपु्लबारे 
“अतगनपरीक्ा ए्पतछ अ्को” शीरकि्मा एउटा लेख लेखे्ी त्इन् । तयहाँ उनले आफनो 
चररत्रमात् बारमबार आशं्ा गरे्ो ि्ा आफनो िेस्ो सन्िानलाई उन्ा पूिकि पतिले 
असिी्ारसमम गरे्ा ्ारण पाररिारर् समबन्धमा गमभीर समसया उतपन्न भए्ो बिाए्ी 
त्इन् (शमाकि २०७६) । तयो लेख पढे्ा ए् पाठ्ले सांस क्ृ ति् संघ्ो सो तदन्ो 
छलफलमा ्मयुतनसट्ो िैचारर् इमानदारी्ो तिरय उठाए । उनले भने, “्मयुतनसटहरू 
आदशकि्चयूि हुन्—न िैचारर्, न वयािहारर्, न नैति् आदशकि उनीहरूमा छ ।” ्ुन्िा 
र उन्ा पूिकि पति ्ुनै समय ्मयुतनसट पाटसीमा आबद्ध भए्ोले मात्र यो तिरय उठे्ो 
त्एन । यो समयमा ्मयुतनसट पाटसी सत्ामा रहे्ो र जनअपेक्ा अनुरूप ्ाम गनकि नस्े्ो 
सन्दभकि त्यो । मात् उतललतखि छलफलमा पतहलो ितिाले प्रयोग गरे्ो “आदशकि्चयूि” 
भन्ने शबदािलीमा अ्ाकि सहभागीले सामान्य तिमति जनाए । र, तयसलाई संशोधन गनकि 
अनुरोध गददै भने, “हेनुकिस् ्मयुतनसटहरू ्चयूि भए्ो २०१७ सालपतछ मातै्र हो, तयसअतघ 
त्एनन् है ।” प्रतििाद गनने वयतति सियं पतन २०१७ सालअतघ ्मयुतनसट पाटसी्ा ्ायकि्िाकि 
त्ए । अन्य सहभागीले उन्ो ्ुरामा असहमति जनाएनन् ।29 यसरी चले्ो यो छलफल 
्ेही समयपतछ अन्य सन्दभकिमा प्रिेश गरे्ो त्यो ।

प्राय: पा्ा मान्छेहरू आउने भए्ाले गफहरूमा मात् भतनए झै ँअनुभि्ा, इतिहास्ा 
र समबन्ध्ा ्ुरा नै प्रधान हुन्छन् । आफनो घर िररपरर भइरहे्ा अन्जान्ा ति्ास, 
आफनो घरमा रोपे्ा फूल, आफना समबन्ध, पुराना मान्छे ि्ा वयिस्ा्ा ्ुराहरू पतन 
तयहाँ छलफल्ा तिरय बन्छन् । ्तिपय अनौपचारर् गफगाफ्ा तिरयहरू संस्ाले 
बेलाबेलामा आयोजना गनने औपचारर् छलफल्ो तिरय्ा रूपमा पतन छनोट हुन्छन् ।30 

औपचथाररक छलफल
ति.सं. २०१० ्ो दश्तिर “हरे् शुक्रबार रातषरिय र अन्िराकितषरिय समसयाहरूमा िादतििाद 
गराउने” औपचारर् अभयास सांस क्ृ ति् संघमा त्यो (संस क्ृ ति २०१४ : ्) । तयो बेला 
खयातिप्राति अन्िराकितषरिय वयततिलाई बोलन लगाएर पतन प्रिचन्ो आयोजना गररन््थयो । जसिै, 
इटली्ा जुजेपे टुची, भारि्ा राहुल सां क्ृ तयायन, भगिि शरण आतद आएर संघमा प्रिचन 
तदए्ा त्ए (पन्ि २०६१) । यीमधये ्ेही मातनसहरूसँग सांस क्ृ ति् संघ्ा ित्ालीन 
सदसयहरू्ो तन्ट समबन्ध पतन हुन््थयो ।31 िर पञचायिी वयिस्ामा भने छलफल्ो 

29 सो तदन्ो छलफलमा म पतन अिलो्न्ा लातग सहभागी त्एँ ।
30 रति ओझासँग साउन २२, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
31 संस्ाप् सदसय प्र्ाशबहादुर ्ेसीले इटली्ा प्राधयाप् जुजेपे टुचीसँग अनुसन्धान्ो 

्ाम पतन गरे्ा त्ए (श्ेष्ठ २०६६) ।
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दायरा खुतमचएर राजय अनु्ूल हुँदै गयो । जसिो २०३३ सालमा यसले “गाउँ फ क्ि  रातषरिय 
अतभयान” ि्ा “पञचायिी प्रजािन्त्र्ो देन” बारे प्रिचन समारोह्ो आयोजना गरे्ो 
त्यो । जसमा पूिकि प्रधानमन्त्री ्ीतिकितनतध तिटि लगायि ितिालाई बोलाइए्ो  त्यो 
(संस क्ृ ति २०५३्) । आफूलाई सिायत् संस्ा्ो रूपमा तचनाए पतन पञचायि्ालीन 
समयमा ्ुनै न ्ुनै रूपमा ित्ालीन शास्हरू्ो प्रभाि संघमा त्यो । 

ति.सं. २०४६ पतछ्ो अिस्ामा भने शास्हरू ररसाउलान् त् भन्ने डर भएन । 
ति.सं. २०५० ्ो दश्मा आइपुगदा आत क्ि् रूपमा समेि सर्ार िा अन्य दािकृ तन्ाय्ो 
मुख िाकनु नपरेपतछ संस्ाले आफनो रुतच अनुसार सििन्त्रिापूिकि् ्ाम गनकि पायो । आफनो 
नाउँमा रहे्ो भिन भाडामा लागेसँगै सामान्य रूपमा संस्ा चलाउन आत क्ि् ्तठनाइ 
भएन । आत क्ि् र अन्य ्ारणले पञचायि ्ालमा तनरन्िरिा पाउन नस्े्ा आफना 
पतहले देतख्ा गतितितधलाई पुनजसीिन तदने क्रममा संघले िैशाख २२, २०५२ देतख 
शुक्रबारे औपचारर् भेटघाट ्ायकिक्रम्ो शुरूआि ग¥यो । यो बेला बौतद्ध् िगकिलाई 
औपचारर् ्ायकिक्रममा सहभागी गराएर सांस क्ृ ति् संघलाई पुन: “भेटघाट्ो ्लो” 
बनाउने प्रयास गररए्ो नतसिंहबहादुर शे्ष्ठ (२०५९ : ७४) ले उललेख गरे्ा छन् । िर यो 
शुक्रबारे औपचारर् छलफल ्ेही मतहना चलेपतछ फेरर बन्द भयो ।32 

संघ्ा संस्ाप् सदसय तै्रलोकयना् उपे्रिी सर्ारी सेिाबाट तनिकृत् भएपतछ २०५८ 
सालमा छ िरकिदेतख बन्द रहे्ो छलफललाई पुनजसीिन तदन फेरर जुमुकिराए । तयति बेला उनी 
तत्रभुिन र ्ाठमाडौ ँ तिश्वतिद्यालयबाट तनिकृत् भई आफनो घर तडललीबजारमा बतसरहे्ा 
त्ए । सेिा तनिकृत् भई फुसकिद्ो समयमा “्ेही गरौ”ँ भन्ने उन्ो इ्चछा त्यो । घरबाट 
तहँडेर दुई चार तमनेटमै पुतगने दुरीमा आफू संस्ाप् रहे्ो सांस क्ृ ति् संघ त्यो । तयहाँ 
उनले तिगिमा चले्ो छलफल ्ायकिक्रमलाई तनरन्िरिा तदने प्रसिाि तलएर गए । मातस् 
रूपमा तनयतमि छलफल सञचालन गनने उपे्रिी्ो प्रसिािलाई सिकिसममतिबाटै पाररि 
गररयो ।33 तयो छलफल ्ायकिक्रम “नेपाली जनजीिन र संस क्ृ ति्ा तितभन्न पक्लाई 
छलफलमा लयाएर आफनो मौतल्पन्ो जगेनाकि्ो सा्ै समयसापेक् पररष्ार्ो चेि 
ति्तसि गददै” लैजान प्रारमभ गरे्ो बिाइए्ो छ (संस क्ृ ति २०६०् : ५) । यस्ो 
लातग “हाम्ो संस क्ृ ति—तहजो, आज र भोतल सञचालन उपसतमति” नै गठन भयो । तयो 
सतमतिमा उपे्रिी बाहे् रोज्ुमार शे्ष्ठ, शारदा श्ेष्ठ, देिेन्रिराज शमाकि, भीषमराज पाणडे, 
भोला लोहनी, प्रमोद रेगमी र सदसय सतचिमा गोतिन्ददेि पन्ि त्ए । ्ुन मतहनामा ्ुन 
शीरकि्मा छलफल गनने भन्ने ्ुरा हरे् मतहना बसने उपसतमतिले िय ग्थयको । 

32 २०५२ िैशाख, जेठ र असार मतहनामा भए्ा छलफल्ो सूची्ा लातग अनुसूची १ 
हेनुकिहोस् ।

33 तै्रलोकयना् उपे्रिी्ा छोरा दीप् उपे्रिीसँग भदौ ९, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
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छलफल ्ायकिक्रम जाडोमा हरे् मतहना्ो दोस्ो बुधबार तदन्ो ३ देतख ५ बजेसमम 
र गमसी मतहनामा ४ देतख ६ बजेसमम चलाइन््थयो । तिरय अनुसार समबतन्धि ठाउँमा खबर 
पु¥याइन््थयो । युिा ि्ा तिद्या्सीलाई छलफलमा लयाउने आयोज््ो धयान हुन््थयो । 
जसिो “हाम्ो तशक्ा” तिरय्ो ्ायकिक्रममा कयामपसमा पढाउने तशक्् र छात्रछात्रालाई 
छलफलमा आउन आह्ान गररए्ो त्यो (संस क्ृ ति २०५९्) । 

सबै्ा लातग खुलला छलफलमा ्ोठा बातहर रातखए्ो ्ापीमा हातजरी जनाएपतछ 
मात्र प्रिेश तदइन््थयो । ्ायकिक्रम सञचालन गदाकि आयोज््ा िफकि बाट छलफल संयोज् या 
सदसयले शुरूमा तिरयबारे ्ेही पकृष्ठभूतम बिाउँ्े । २०५८ सालमा तै्रलोकयना् उपे्रिीले 
यसिो छलफल ्ायकिक्रम्ो शैली “संिादातम्” हुने र यसमा “भारण र ्ायकिपत्र प्रसिुि 
गनने शैली” नहुने बिाए्ा त्ए (संस क्ृ ति २०५९्) । ्ायकिक्रम संयोज्ले तयस तदन हुने 
छलफल्ो तिरय समबन्धमा आफना सुझाि प्रसिुि गनकि र छलफललाई तनतचिि टंुगोमा 
पु¥याउन अनुरोध ग न्े ।

छलफल ्ायकिक्रममा समय खेर नजाओस् भनेर औपचारर् समबोधन्ा शबदहरू 
प्रयोग नगनकि भतनन््थयो । छलफलमा “सामान्य प्रतितक्रया जनाउन” अनुमति तदइन््थयो । 
रोज्ुमार शे्ष्ठ लेखछन्, “्सैले वयति गनुकिभए्ो तिचारप्रति अ्को वयततितिले तिमति 
पतन जनाउन सतिछ िर तिमति जनाउँदा, ‘िपाईलें बोलनुभए्ो ्ुरालाई सममान गदकिछु 
िर मेरो तिचार यस प्र्ारले वयति गनकि चाहन्छु’ भन्ने शबदहरू्ा सा्” ्ुरा रातखन््थयो 
(श्ेष्ठ २०५९ : ७४) । तै्रलोकयना् उपे्रिीले छलफल शुरू हुनेिा्ा नै, “आफना तिचार 
प्रसिुि गदाकि अरू्ा तिचार्ो खणडन गनुकि नभई आफनो भनाइ आफैले पुतटि गनुकिपनने” 
्ायकिक्रम्ो औतचतय रहे्ो बिाए्ा त्ए (संस क्ृ ति २०५९ख : ४७) । ए् ्ायकिक्रममा 
उपे्रिीले “यो समिादातम् ्ायकिक्रम हो । यस्ो ्ुनै पतन औपचारर्िा छैन । आफनो 
तिचार राखदा ्सै्ा तिचारप्रति असहमति रहँदैमा प्रतििादै गनुकिपछकि  भन्ने छैन । यो नै 
यहाँ्ो प्रतक्रया हो” भने्ा छन् (संस क्ृ ति २०५९ख : ४७) । औपचारर् ्ायकिक्रम भए 
पतन छलफललाई अनौपचारर् रूपमा सञचालन गनकि खोतजन््थयो । सबै्ो तिचार्ो 
्दर होस् भन्ने चाहना रातखए्ो हुन््थयो । छलफल्ो जीिन्ििा, उतचि आलोचनामा 
हुने भए पतन असहमतिलाई मत्र पानकि खोतजए्ो हुन््थयो । यसमा संस्ा्ा सदसयहरू्ो 
आधयाततम् तचन्िन्ो आ्रकिणले ्ाम गरे्ो त्यो । तै्रलोकयना् उपे्रिी, अरतिन्द 
ररमाल, शं्रराज पन्ि लगायि्ा वयततिहरू २०५३ सालतिर आधयाततम् तचन्िनतिर 
लागे्ा त्ए । मंतसर २०५३ देतख सांस क्ृ ति् संघमा िररपरर्ा मान्छेहरू सतसंग भेटघाट 
ग न्े र तयो समूहलाई “तचन्मय सिाधयान समूह” भतनन््थयो । यसमा शं्राचायकि र उन्ा 
दशकिन्ो प्रभाि त्यो । तै्रलोकयना् उपे्रिीले यस्ो आठ िरकिसमम नेिकृति गरे्ा त्ए । यो 
आधयाततम् गोष्ठीमा ्सै्ो खणडन गररँदैन्थयो । “सबै तिचार र धारणालाई सामञजसयमा 
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लयाएर गोष्ठी सफलिापूिकि् समपन्न हुन््थयो” (पन्ि २०६१ : ६४) । यो “सामञजसय” ्ो 
तसद्धान्िबाट प्रभातिि हुँदा असहमतिलाई मत्र पानकि खोतजए्ो त्यो ।

ति.सं. २०७६ मा पतन औपचारर् छलफलहरू अतनयतमि रूपमा चतलरहे्ा त्ए । 
हरे् दुई मतहनामा ए् पट् गररने छलफलमा म पतन सहभागी भए्ो त्एँ । छलफलमा 
आए्ा सहभागी सभाहल बातहर रातखए्ो रतजसटरमा हातजरी जनाई प्रसिुि हुने ्ायकिपत्र 
तलएर तभत्र पसद्े । ्ुनै ए् छलफल ्ायकिक्रम आधाघणटा तढलो गरी ३:३० बजे शुरू 
भए्ो त्यो । तयो ्ायकिक्रमलाई सञचाल्ले अनौपचारर् सिरूपमै चलाए्ा त्ए । 
आशन ग्हण नगराए पतन ्ेही अतित्हरू आफै आशन ग्हण्ै शैलीमा बसे । ्ायकिक्रम्ो 
सभापति पतन िोत्यो । प्रमुख अतित् पतन िय गररए्ो त्यो । ितिाले शुरूमा गन््न 
गरेपतछ मात्र ्ायकिपत्रमा ्ेतन्रिि भए । प्रसिुतिपतछ सञचाल्ले छलफल्ो लातग आह्ान 
गरे । माइ् सबै्ो हािमा घुमयो । “तिरयबारे आफू तिज् नभए्ोले सुन्न मात्र आए्ो” 
भन्दै धेरै सहभागी बोलेनन्, मात्र सुने । उपतस्ि ३५ जनामधये िीन जना तिरयमा ्ेतन्रिि 
भएर बोले । यस छलफलमा “सटे्होलडर नै भएन” भन्दै “नबोलने भए छलफलमा त्न 
सहभागी भए्ो” भनेर ए् जना सहभागीले अरूसँग आक्रोश पोखे्ा त्ए । ्ायकिक्रम 
सञचाल्ले, “सबै बोलन आउँदैनन्, सुन्ने मान्छे नभए ्सलाई सुनाउने ?” भनी नम् रूपले 
प्रतििाद गरे्ा त्ए । यसै बीचमा “तढलो भयो, ितिा्ो ्ुरा सुन्न पाइएन” भन्दै प्रमुख 
अतित् आए । प्रसिोिाले प्रमुख अतित्लाई “आफनो ्ायकिपत्र नसुने पतन हुने त्यो” 
भन्दै सुरतक्ि हुन खोजे । तयसपतछ प्रमुख अतित्ले िोत्ए्ो तिरयमा आधाररि भएर 
आफनो अनुभि सुनाए । अन्िमा सभापतिले ्ायकिक्रम टंुगयाए । ए् त्तसमले औपचारर् 
ढंगले नै ्ायकिक्रम सत्यो ।

प्रसिोिाले  छलफल्ा लातग दा तखला ग रे्ो तलतखि तिरयिसिु  ्मजोर 
लागेमा आयोज्ले समबतन्धि तिरयमा जान्ार वयततिलाई पतन ्ायकिक्रममा प्रमुख 
अतित््ो रूपमा तनमतयाउँ्े । िा त् ्ायकिक्रम तफिलो नहोस्, अन्य्ा प्रमुख अतित् 
बोलाइदँैन्थयो ।34 उतललतखि प्रसंगमा पतन आयोज्लाई ्ायकिपत्र ्मजोर छ भन्ने लागे्ो 
त्यो र प्रमुख अतित्लाई तनमतयाइए्ो त्यो । अनौपचारर् शैली अपनाइने भन्दाभन्द ै
पतन प्रमुख अतित् भनेर तनमतयाएपतछ आसन ग्हण गराउनु आयोज््ो बाधयिा जसिै 
हुन््थयो । सामातज् मयाकिदा्ा तनतमि पतन सो ्ायकिक्रम ्ेही औपचारर्िातिर ढतल्ए्ो 
त्यो । ति.सं. २०५२ तिर सांस क्ृ ति् संघमा औपचारर् छलफल ्ायकिक्रम आयोजना 
गदाकि संिादातम् र अनौपचारर् तहसाबले चलाइन््थयो । िर दुई दश््ो फेरो मारेपतछ 
यसले धेरै औपचारर्िा ग्हण गनकि ्ाले्ो त्यो । अनुभि्ा आधारमा ्ायकिक्रमलाई 
पररमाजकिन गददै औपचारर्िा तदइए्ो त्यो । यी  औपचारर् ्ायकिक्रमहरू संस्ालाई 

34 रति ओझासँग भदौ २६, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
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सतक्रय राखने आधार बने्ा त्ए । यस खाले औपचारर् ्ायकिक्रममा प्रसिुि ्ायकिपत्रहरू 
िातरकि् रूपमा प्र्ाशन हुने संस क्ृ ति पतत्र्ामा छातपने समभािना हुन््थयो ।35

तिरयिसिु सं्लन गनने िरर्ा फर् भए पतन प्र्ाशन्ो ्मकि सांस क्ृ ति् संघ्ो 
संस्ापन्ालीन तक्रया्लापमधये ए् त्यो । संस्ापन्ो बेला संघले प्र्ाशन्ो 
क्ेत्रमा तछटपुट ्ाम गरे्ो त्यो ।36 तयति बेला लेख्लाई “नेपाली संस क्ृ ति्ा तितभन्न 
तिरयहरूमा नेपाली िा अंग्ेजी भारामा लेख पठाउन अनुरोध” गरी सामग्ी जममा पाररए्ो 
त्यो (संस क्ृ ति २०१४) । िर संस क्ृ ति्ो दोस्ो प्र्ाशन चातहँ ्ररब ४० िरकिपतछ २०५३ 
सालमा मात्र भयो । यद्यतप, पञचायि ्ालमा संघले प्र्ाशन्ो ्मकि नगरे्ो भने होइन ।37 
तयति बेला संघले आफूले शुरू गरे्ो संस क्ृ ति पतत्र्ा्ो प्र्ाशनमा धयान नतदई ित्ालीन 
शास् ररझाउने खाल्ा प्र्ाशन गरे्ो देतखन्छ ।38

ति.सं. २०४६ सालपतछ आफनो सुतिधा र रुतच अनुरूप संस्ाले प्र्ाशन्ो ्ाम 
गरररहे्ो त्यो । लक्मीप्रसाद देि्ोटा्ा पुसि््ो प्र्ाशनले पतन तनरन्िरिा पाए्ो 
त्यो । तयस्ा सा्ै २०५२ सालपतछ शुरू गरे्ा छलफल ्ायकिक्रम्ा तिरयिसिुलाई पतन 
प्र्ाशन्ो चरणसमम पु¥याउन ्ातलए्ो त्यो । ्तिपय अिस्ामा प्र्ाशन ्मकि्ो चरण 
छलफलबाटै शुरू गररए्ो त्यो । जसिो संघले आयोजना गरे्ा ्ायकिक्रमलाई प्र्ाशन 
गनने उद्ेशयले रे्डकि गररए्ो हुन््थयो । ति.सं. २०५८ देतख चले्ो हाम्रो संस क्ृ ति : तहजरो, 
आज र भरोति ्ायकिक्रम संिादातम््ो त्यो । ्ुनै तिरय िोत्एपतछ तयसमा सहभागी 
सबैले बोल्े । रे्डकि गररए्ो बोलीलाई तलतखि रूपमा ्ापीमा उिाररन््थयो र छातपन््थयो । 
रे्डकि छलफललाई ्ापीमा उिादाकि ्ेही समसया उतपन्न भए्ा त्ए । सामूतह् छलफलमा 
बोलनेले आफनो पररचय नतदए्ो रहेछ भने ्ापीमा उिाननेलाई समसया प्थयको । “तसक्रपट” 

35 रति ओझासँग साउन २२, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
36 २०१४ साल्ो सेरोफेरोमा पञचिरसीय योजना्ा मसयौदा्ो तसंहािलो्न गरी लेखे्ो 

यादिप्रसाद पन्ि्ो त्िाब, पिातनङ फर प्रोसपररटी इन नेपाि तन्ाले्ो त्यो । तचत्रञजन 
नेपाली्ो जनरि भीमसेन थापा र ित्ािीन नेपाि नाम् पुसि् पतन सांस क्ृ ति् संघले 
तन्ाले्ो त्यो । पतछललो पुसि्ले २०१४ सालमा मदन पुरस्ार समेि प्राति गरे्ो त्यो । 

37 तयति बेला लक्मीप्रसाद देि्ोटा्ो क्ृ ति प्र्ाशनमा जोड तदइए्ो त्यो । तिलिा 
पािहरू (२०२२), महाराणा प्िाप (२०२४) महा्ावय र मनरोरञजन (२०२४) ्तििा संग्ह 
संघले प्र्ातशि गरे्ो त्यो । यस क्रममा सांस क्ृ ति् संघलाई पररिार लगायि तितभन्न ठाउँबाट 
देि्ोटा्ा अप्र्ातशि ्ावय, ्तििाहरू, तनबन्धहरू उपलबध भए्ा त्ए ।

38 २०३० सालमा नेपाल सांस क्ृ ति् संघ्ा िफकि बाट श्रद्ाञजिी पुसि् छापेर राजालाई 
चढाउने ्ाम गररए्ो त्यो । २०३१ सालमा ित्ालीन राजा िीरेन्रि्ो राजयातभरे््ो उपलक्यमा 
शरुभ राजयातभषे् तवशेषां् तन्ाले्ो त्यो ।
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उिाननेले रे्डकि सुन्दा बोली तचनेमा नामै लेख्े । नतचने “अ्को ितिा” भन्दै “तसक्रपट” 
उिा न्े । जसिो ए् जना ितिाले, “म पत्र्ाररिामा ्ाम गछुकि” भने्ो आधारमा उन्ो 
नाम “अ्को ितिा पत्र्ार” लेतखए्ो छ । यसिै समसयाहरू आउँदा छलफल्ो मोडल 
पररििकिन गनुकिपछकि  भन्ने आिाज पतन उठे्ो त्यो ।39 यद्यतप, २०६६ सालसमम हाम्रो 
संस क्ृ ति : तहजरो आज र भरोति ्ायकिक्रम संिादातम् शैलीमा नै चलयो ।40 तयसपतछ 
भने छलफललाई ्ायकिपत्र प्रसिुति्ो ढाँचामा लतगयो । ्सैलाई ्ायकिपत्र लेखन लगाउने 
र तयसमा बहस चलाउने गररयो । ति.सं. २०६६ देतख २०७६ समम छलफल ्ायकिपत्र 
प्रसिुति ढाँचामै चतलरहे्ो छ । यी ्ायकिपत्रहरूमधये ्तिपय संस क्ृ ति पतत्र्ामा प्र्ातशि 
छन् । यसरी सांस क्ृ ति् संघमा ति.सं. २०५० ्ो दश्देतख शुरू भए्ो अनौपचारर्  
छलफल औपचारर्िामा बदतलँदै प्र्ाशन्ो सिरूपसमम समेि पुगे्ो छ ।

समथािेजििथाको प्रश्न
मात् उललेख गररए झै ँनेपाल सांस क्ृ ति् संघ तिदामा बाहे् हरे् तदन ३ देतख ६ बजेसमम 
खुलछ र यो सबै्ा लातग खुला छ िर यहाँ हुने भेटघाट ि्ा अनौपचारर् छलफलमा 
प्रायःजसो आठ/दश जना वयतति्ो सहभातगिा हुन्छ ।41 अनौपचारर् भेटघाट हुने स्ान, 
्ोठा साँघुरो हुनाले धेरै संखयामा मातनसहरू अटाउने अिस्ा पतन हुँदैन । सबै्ा लातग 
खुला भए पतन तडललीबजारमा बसोबास गरे्ा ्ेही पुराना तछमे्ीहरू तयहाँ आउँदैनन् । 
नआउनु्ो खास ्ारण देतखन्छ । मात् उललेख गरे झै ँ २००८ सालतिर सांस क्ृ ति् 
संघलाई ्मलपोखरीबाट बबरमहल र तयसपतछ तडललीबजार्ो ्ातल्ास्ानमा सारेपतछ 
तछमे्ी महािीर कलब्ा सदसयहरूले आफूहरूलाई छुट्ियाए्ो महसुस तयो बेला गरे्ा 
त्ए । तयस बेलादेतख नै उनीहरू नेपाल सांस क्ृ ति् संघ्ो ्ायकिक्रममा खासै उपतस्ि 
भए्ा छैनन् । पतछललो समय २०७६ सालमा भेतटँदा उनीहरूले सांस क्ृ ति् संघबाट 
्ररब आठ सय तमटर टाढा्ो “राई्ो तचया पसल” लाई भेला हुने ्लो बनाए्ा छन् । 
सांस क्ृ ति् संघमा जसिै तदनहुँ ४ बजेदेतख पसलमा भेट भएर तचया खाँदै गफ गछकिन् । ए् 
तदन तचया खान आइरहनेहरू मधये्ा ए् जनालाई “िपाईहंरू त्न नेपाल सांस क्ृ ति् 
संघमा जानुहुन्न ?” भन्ने प्रश्न गदाकि तचया गफमा सहभागी उनले भने, “अझै पतन उनीहरूले 
हामीलाई घुसनै तदँदैनन् ।” िर “संस्ा सबै्ा लातग खुला छ ि ?” भन्ने अ्को प्रश्नमा उनले 

39 रति ओझासँग साउन २२, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
40 भदौ १२, २०५९ मा मतणराज उपाधयायले “नेपाल्ो पत्र्ाररिा” तिरयमा आफूले 

ियार पारे्ो ्ायकिपत्र भने पढे्ा त्ए ।
41 यो अधययन्ो क्रममा म उति संस्ामा पट्-पट् जाँदा यसिै त्तसम्ो सहभातगिा 

रहे्ो देखे्ो छु । उदाहरण्ो लातग मंतसर १, २०७६ मा जाँदा आठ जना्ो सहभातगिा त्यो । 
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िुरुन्िै जबाफ तदए, “सबै्ा लातग खुला भए ि साधारण सदसयिा खुला गरे हुन््थयो तन, 
हुँदैन । तयहाँ ‘इलेकसन हैन सेलेकसन’ हुन्छ” ।42 ्ुनै बेला्ो प्रतिद्वतन्द्विा सुनाउँदै उनले 
भने, “्ुनै बेला उनीहरू [सांस क्ृ ति् संघ्ा] ले पतन हामीहरू [महािीर कलब] लाई तछनदै 
नतदने र महािीर्ा खेलाडीहरूले पतन सांस क्ृ ति् संघतिर फ न्े र नहेनने अिस्ा त्यो ।” 
सदसयिा तििरणमा अतल ्तड्डाउ नै गररए्ो ्ुरा ि संघ्ा संस्ाप्हरूले पतन 
सिी्ार गरे्ा छन् । सांस क्ृ ति् संघले अनािशय् ढंगले सदसयिा िकृतद्ध गरेर अवयिस्ा 
तनमतयाउनुभन्दा सदसय छनोटमा चनाखो रहेर चुसि रूपमा संस्ा चलाउनु श्ेयस्र ठाने्ो 
छ ।43 यसबाट संघमा आबद्ध हुन चाहने तडललीबजार्ै पुराना बातसन्दा्ा लातग पतन 
संघमा प्रिेश गनकि सहज छैन भन्ने बुतझन्छ ।

लैंतग् सहभातगिा्ा तहसाबले पतन प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । नेपाल सांस क्ृ ति् 
संघ्ो पूरा जीिन ्ाल्ा गतितितध र संस्ा्ो तितभन्न संरचनामा भए्ो प्रतितनतधति 
हेदाकि मतहला्ो उपतस्ति चातहँ नगणय नै रहे्ो पाइन्छ । अनौपचारर् गफगाफमा ि 
मतहलाहरू्ो सहभातगिा हुँदैन नै, औपचारर् ्ायकिक्रममा समेि मतहला्ो उपतस्ति 
अतयन्ि न्यून रहने गरे्ो देतखन्छ ।44 साउन २०७६ मा म सहभागी भए्ो ए् औपचारर् 
्ायकिक्रममा सहभागी ३९ मधये पाँच जना मात्र मतहला्ो उपतस्ति त्यो । युिाहरू पतन 
तन्ै ्म त्ए । तितभन्न औपचारर् ्ायकिक्रममा मतहलालाई ितिा्ो रूपमा अतयन्िै 
्म मात्र तनमतयाइए्ो पाइन्छ । जसिो, िैशाख–असार, २०५२ मा नेपाल सांस क्ृ ति् 
संघमा भए्ा साि ओटा छलफल ्ायकिक्रम (हेनुकिहोस्, अनुसूची २) मा ि एउटामा पतन 
मतहला ितिा त्एनन् (श्ेष्ठ २०५९ : ७४) । 

तयसिै, संस्ा्ो सांगठतन् संरचनामा मतहला प्रतितनतधति्ो अिस्ा पतन दयनीय 
रहे्ो छ । उदाहरण्ा लातग, २००७ साल्ो संस्ाप् ्ायकि सतमति्ा १३ जना सबै 
सदसय पुरुर त्ए । ति.सं. २०४६ पतछ संस्ा पुनस्ाकिपना भए यिा्ा तितभन्न समयमा 
गतठि १३ सदसयीय ्ायकि्ारी सतमतिमा ए् जना मात्र मतहला चुतनए । तयसमा पतन 
मतहलाहरू सदसय बाहे् मात्ललो ्ायकि्ारी पदमा चुतनए्ा छैनन् । जसिो २०५३ 

42 टीआर जोशीसँग पुस १, २०७६ मा गररए्ो ्ुरा्ानी ।
43  मातटकिन चौिारीमा पुस ६, २०७६ मा भए्ो सांस क्ृ ति् संघ बारे्ो ए् छलफल 

्ायकिक्रममा सांस क्ृ ति् संघ्ा ए् सदसयले संघ्ो सदसयिा्ो लातग ्तिपय मान्छेलाई “िरषौं 
टेसट” गररने बिाए्ा त्ए । अिातञछि वयततिहरू प्रिेश गरी संस्ा्ो अचल समपतत्मात् आँखा 
लगाउनसकने भए्ाले यसो गररए्ो उन्ो ि क्ि  त्यो ।

44 तितभन्न समयमा संस्ामा जाँदा्ो अनुभिबाट । जसिै, मंतसर १, २०७६ मा म जाँदा 
तयहाँ उपतस्ि भए्ा आठ जनामधये सबै पुरुर त्ए । यसिो समसया हाम्ा अन्य सािकिजतन् 
िकृत्हरूमा अझै पतन देतखन्छ ।
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साल्ो संस क्ृ तिमा उतललतखि ्ायकि सतमतिमा १३ जनामधये ए् जना मतहला सदसय 
शारदा श्ेष्ठलाई चुतनए्ो त्यो (संस क्ृ ति २०५३घ) । उहाँ्ो तनरन्िरिा २०६० सालसमम 
देतखन्छ । तयसपतछ र २०६४ साल अतघ्ो ्ायकि सतमतिमा ्ोही पतन मतहला सदसय 
देतखँदैनन् । बरु यो समयमा दुई पद खाली राखी ्ायकि सतमति्ो संखया ११ ्ायम 
गररए्ो छ । ति.सं. २०६४ मा १३ जनामधये ए् जना मतहला सदसय, अनुराधा ्ापालाई 
चुतनए्ो त्यो (संस क्ृ ति २०६६्) । तयसपतछ उनी तनरन्िर सदसय पदमा रहे्ी छन् । 
यसरी संस्ा्ो यति लामो जीिन ्ालमा जममा दुई जना मतहला सदसय ्ायकि सतमतिमा 
देतखए्ा छन् । 

संस्ा्ो साधारण सदसयमा समेि मतहला्ो उपतस्ति न्यून दतेखन्छ । ति.सं. २०५८ मा 
७१ जना साधारण सदसयमधये पाँच जना मतहला त्ए (संस क्ृ ति २०६०ख) । ति.सं. २०६६ 
्ो संस क्ृ तिमा उललेख भए अनुसार ६७ जना साधारण सदसयमधये चार जना मतहलाहरू 
त्ए (संस क्ृ ति २०६६ख) । ति.सं. २०६८ मा ७३ जना साधारण सदसयहरूमधये साि 
जना मतहला छन् (संस क्ृ ति २०७०) । ्ुनै पतन समयमा साधारण सदसयिफकि  मतहलाहरू्ो 
संखया दश जना पुगे्ो छैन । यसरी संरचनागि तहसाबमा मतहला्ो उपतस्ति ्मजोर 
देतखएपतछ तयस्ो प्रभाि संस्ा्ा तक्रया्लापमा पतन परे्ो बुझन सत्न्छ । 

सांस क्ृ ति् संघ सबै्ा लातग खुला छ भन्दा भन्दै पतन य्ा क्िमा तयसिो देतखए्ो 
छैन । भौगोतल् तहसाबले होस् िा उमेर समूह िा लैंतग् रूपमा नै पतन संस्ामा ए्ै 
खाल्ा मातनसहरू्ो नै उपतस्ति रहे्ो अिस्ा छ । संस्ा्ो यसिो असमािेशी 
चररत्र्ा ्ारण सामातज् संस्ाहरूले समाजमा रहे्ो असमानिाहरूलाई न्यूनी्रण 
गनकि असफल हुने गदकिछन् (फे्जर सन् १९९०) ।

तनष्षकि
ति.सं. २००७ मा प्रजािन्त्र आउनुभन्दा ्ेही दश् अतघदेतख नै मातनसहरूमा खेल्ुदमा 
भाग तलने, तचया दो्ानमा भेला भई गफगाफ गनने, सांस क्ृ ति् ्ायकिक्रममा सहभागी हुने, 
पुसि्ालय धाएर पठनपाठन र छलफल गनने जसिा सािकिजतन् तक्रया्लापमा रुतच जागन 
्ाले्ो त्यो । सा्ै, समाज्ा ्ेही टाठाबाठा मातनसहरू खास गरी पुरुरहरू तयसिोमा 
सहभागी हुन ्ाले्ा त्ए । देशमा राजनीति् क्रातन्ि्ो सरगमसी चतढरहे्ो पतछललो 
समयमा खेल्ुद, सांस क्ृ ति् गतितितध ि्ा गफगाफ गनने औपचारर् चौिारी्ो खोजीमा 
ए् ्री मातनसहरू त्ए । तयही पररतस्तिमा राजनीतिमा संलगन हुने मनसाय नराखे्ा/
नपाए्ा तडललीबजार्ा ्ेही युिाहरूले ित्ालीन राणा शास््ो सहयोगमा नेपाल 
सांस क्ृ ति् संघ जन्माए्ा त्ए । र, तयसै अनुसार्ा गतितितध चलाए्ा त्ए । २००७ 
साल पतछ्ो प्रजािातन्त्र् िािािरणमा खेल्ुद, छलफल, प्र्ाशन इतयातद ्ायकिक्रम माफकि ि 
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संस्ालाई सतक्रय राखन झन् सहज त्यो । तयो समयमा तितभन्न सामातज्/राजनीति् 
तिरयिसिुमा छलफल बहस गनने भरपदको चौिारी्ा रूपमा पतन संघले ्ाम ग¥यो ।

िर पञचायि्ो “तनयतन्त्रि प्रजािन्त्र” मा संस्ा्ो सतक्रयिा वयिस्ा अनु्ूल हुँद ै
गयो । यसबाट वयिस्ा्ो मूलय मान्यिामा बाधा नपनने गरी संस्ा चलाउनुपनने भयो । 
यस्ो अ क्ि आिशय्िा पदाकि राजयले सामातज् संस्ालाई प्रयोग गनकि चाहन््थयो । सोही 
अनुरूप ए्िन्त्री शासन वयिस्ाले संस्ा्ो भिन तनमाकिणदेतख प्र्ाशन सञचालन 
समममा आत क्ि् तनगाह राखे्ो त्यो । र, संस्ाले पतन राजयले अ¥हाए्ो बखिमा 
्ाम गररतदन््थयो । जसिो तिदेशी पाहुनाहरू्ो सिागि गररतदनु, पञचायिी प्रजािन्त्र्ो 
देनबारे छलफल आयोजना गनुकि यस्ा उदाहरण हुन् । तयति मात्र होइन, राजय र संस्ा 
बीच्ो नतज््ो समबन्धले गदाकि समुदाय्ा ्ेही सदसयहरू संस्ा्ो आधारभूतममा 
टे्ेर पञचायि ्ालमा सर्ारी पद प्रतिष्ठा आजकिन गनकि समेि लातगपरे्ा त्ए । यो बेला 
संघले आफनै संस क्ृ ति पतत्र्ा्ो प्र्ाशन र अन्य तसजकिनातम् ्ाम भने गनकि स्ेन । 
सुरुतिािस्ाबाट गु्रँदै तयति बेला यसले आफनो भौति् अतसिति ि बँचायो िर यस्ो 
सिायत्िामात् भने प्रश्न उठ्यो ।

ति.सं. २०४६ मा आए्ो राजनीति् पररििकिन पचिाि् संस्ाले खुलेर गतितितध 
गनने िािािरण पाएसँगै आफनो स्ापना ्ाल्ो सििन्त्र र सिायत् पतहचान फ्ाकिउन 
सफल भयो । ्ुनै पतन नागरर् संस्ा समाजमा सििन्त्र अतसिति सतहि जीतिि रहन 
लो्िातन्त्र् िािािरण अपररहायकि छ भन्ने यसबाट पुतटि हुन्छ । संस्ा्ो दायरा वयाप् 
बनाउँदा आफूलाई तट्ाउन अरूमात् तनभकिर हुनुपनने, नभए तनरन्िरिा तदन नसत्ने र 
सिायत्िा सं्टमा पनने प्रतयक् अनुभि पतन सां क्ृ ति् संघलाई पञचायिले तदलायो । 
पञचायिले भौति् उन्नतिमा बाधा ि पारेन िर सिायत्िा जोगाउन तदएन । तयसैले 
२०४६ सालपतछ पुनरागमन हुँदा संघले स्ानीय वयिस्ापनमा संस्ालाई तनरन्िरिा तदन 
चाह्ो । ्ाम्ो दायरा फरात्लो भए पतन यो स्ानीय मातनस्ो वयिस्ापनमा दैतन् 
भेटघाट हुने चौिारी बने्ो छ ।

शहर्ो ्ेन्रिमा आफनै भिन हुनु र भाडामा लगाई आमदानी समेि गनकि पाउनु सांस क्ृ ति् 
संघ्ो लातग तन्ै ठूलो आत क्ि् टे्ो त्यो । यसले तठक््ो महत्िा्ांक्ा राखेर ्ाम गनकि 
्ुनै अपठेरो भएन । ति.सं. २०४६ पतछ्ो उदार वयिस्ामा गैरसर्ारी संस्ा र तिदेशी 
दािकृसंस्ा्ो बढ्दो उपतस्तिले सामातज् क्ेत्रमा तिदेशी आत क्ि् सहयोग पररचालन्ो 
मात्रा तन्ै बढ्यो । तयसिो सहयोगले संघ-संस्ा्ा गतितितधलाई तनदनेतशि ग¥यो र 
सामातज् संस्ाहरू अतध् परतनभकिर बने भन्ने आलोचना छ । यस बीचमा सांस क्ृ ति् 
संघ सो आलोचनाबाट अछूिो रहँदै आफूलाई अरू आम गैरसर्ारी संघ-संस्ाभन्दा 
पकृ्् रूपमा तचनाइराखन सफल भयो । तयसमा आन्िरर् आत क्ि् स्ोि्ो देन ि त्यो 
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नै तयसभन्दा पतन िैदेतश् सहयोग तलने मातमलामा सांस क्ृ ति् संघलाई टाढा राखनुपछकि 
र तयो समभि छ भन्ने संस्ाप्हरू्ो मान्यिा मुखय ्ारण त्यो । 

अ्कोतिर सांस क्ृ ति् संघ्ा छलफल, प्र्ाशन, खेल्ुद जसिा गतितितध्ा ्ारण यो 
आफैमा ए् सािकिजतन् िकृत्लाई प्रिद्धकिन गनने उद्ेशय बो्े्ो संस्ा हो । यद्यतप समािेशी 
त्तसम्ो सािकिजतन् िकृत् तनमाकिणमा भने यो संस्ाले आिशय् उदारिा देखाउन स्ेन 
र चाहेन पतन । संस्ामा धेरै ्री मान्छे तभत्याएर अवयिस्ा िा आपसी द्वन्द्व तनमतयाउन 
नचाहे्ो भन्ने ि क्ि  वयिस्ापन्ा दृतटि्ोणले जायज ि होला िर तयो मान्यिामा अतडग 
हुँदा तितिधिा सतहि्ो नयाँ तिचार र वयतति्ो प्रिेशलाई सहज प्रिेश गनकि बाधा पुगे्ो 
देतखन्छ । संघले आयोजना गनने छलफलमा सधैजँसो लगभग ए्ै उमेर समूह, पुरुर एिं ए्ै 
ठाउँ्ा खास वयततिहरू्ो मात्र सहभातगिाले तयस्ो सं्ेि गरररहे्ो छ । सहभातगिामा 
तितिधिा बढाउनेिफकि  ्मै ्सरि गररए्ो छ । संस्ा्ा ्ायकि्ारी पद, सदसयिा, भेटघाट 
ि्ा तितभन्न तक्रया्लापमा मतहला्ो उपतस्ति तनराशाजन् छ । यसले पतन संघ 
समािेशी सािकिजतन् िकृत् तनमाकिणमा उदातसन रहे्ो देखाउँछ । समग्मा भन्नुपदाकि नेपाल 
सांस क्ृ ति् संघ ्सै्ो दबाब र प्रभाितबना आफना रुतच्ा वयाप् तिरयिसिु सतहि्ा 
छलफल र अन्य ्ेही गतितितध गनने स्ानीय चौिारी बन्न पुगे्ो छ ।

धन्यिाद
यो अधययन गनकि पे्रररि गनुकिहुने मातटकिन चौिारी्ा प्रतयूर िन्िलाई धन्यिाद । लेख्ो 
मसयौदा पढी सललाह सुझाि तदनुहुने प्रतयूर िन्ि, लो्रञजन पराजुली, हरकिमान महजकिन र 
देिराज हुमागाईलंाई धन्यिाद छ । लेख्ो क्रममा तितभन्न सूचना, ््ा, तिचार तदनुहुने 
समपूणकि उत्रदािाहरूलाई धन्यिाद । तिशेरि: नेपाल सांस क्ृ ति् संघ्ा रति ओझा, 
तशिप्रसाद न्यौपाने लगायि सांस क्ृ ति् संघ्ा पदातध्ारी प्रति क्ृ िज् छु । तयसै गरी 
महािीर कलब्ा पूिकि खेलाडी र सम क्ि् सदसय र प्रिेश मरातसनी प्रति आभार । मातटकिन 
चौिारी्ो आन्िरर् ि्ा खुला प्रसिुति्ा तटपपणी्िाकि र सहभागी सबैमा धन्यिाद । 
लेखमा रहे्ा ्मी्मजोरी भने मेरा आफनै हुन् । 
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