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अध्याय १६

नेपाल सांस्कृतिक सघं : लोकतन्त्रमा
हुर्कि एको स्थानीय चौतारी
अरजु्न पन्थी
परिचय

यो ले ख ले काठमाडौ ँ डिल्लीबजारमा वि.सं . २००७ मा खोलिएको एक सार्वजनिक
संस्था नेपाल सांस्कृ तिक संघको कथा भन्नेछ । वि.सं. २०४६ पछि खुलेका धेरै नागरिक
संस्थाहरूको बीचमा यो पुरानो संस्था सांस्कृ तिक संघले राज्य/दातृ निकायको सहयोगबिना
आफ्ना गतिविधिलाई कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न वरिपरि यो लेख के न्द्रित
छ । वि.सं. २०४६ अघि यस संस्थाको विकासक्रमबारे के ही जानकारी दिँदा त्यस पछिको
घटनाक्रम बुझ ्न सजिलो हु ने भएकोले २०४६ साल अघिको पृष्ठ भूमि पनि यो ले ख मा
समेटिएको छ ।
राणा शासनको समाप्ति लगत्तै नेपालमा धेरै संघ-संस्था खोलिए । यसरी खुलेकामध्ये
कमै संघ-संस्था मात्र जिवित रहे । कहिले सुस्ताउँ दै र कहिले जुर्मुराउँ दै भए पनि जीवित
रहेको नेपाल सांस्कृ तिक संघले ७० वर्षसम्म निरन्तरता पाएको छ । यस सन्दर्भमा २००७
सालपछि सत्ता र शक्तिको बदलिँदो समीकरणबीच यो नागरिक संस्थाले कसरी आफ्नो
अस्तित्व जोगाउँ दै निरन्तर रूपमा गतिविधि गरिरह्यो भन्ने जिज्ञासा मत्थर पार्ने प्रयास
यस लेखमा गरिएको छ । खेलकुद, सांस्कृ तिक गतिविधि तथा लेखपढका कार्यक्रम गर्ने
सामाजिक महत्त्वाकांक्षा बोके को यस संस्थालाई २०१७ सालपछि एकतन्त्रीय स्वरूपमा
बदलिएको पञ्चायती राज्यसत्ताले आफू अनुकूल प्रयोग गर्दा सुषुप्तावस्थामा पुगेको चर्चा
यस लेखमा गरिएको छ । यो तीतो अनुभवले गर्दा २०४६ साल पछिको खुल्ला वातावरणमा
सांस्कृ तिक संघले धेरै महत्त्वाकांक्षा पालेको छै न । यो समयमा भौतिक, आर्थिक हिसाबले
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संस्थालाई ठूलो बनाएर विभिन्न शक्तिके न्द्र र स्वार्थ समूहको खिचातानीमा पारे र भताभंुग
पार्नुभन्दा सानो दायरामा सञ्चालन गर्दा स्वायत्त हुने संघको मान्यता छ ।
वि.सं. २०४६ पछि गैरसरकारी तहमा खोलिएका विभिन्न संस्थाहरू राज्य र विदेशी दातृ
निकायको सहयोगमा चलिरहँदा सांस्कृ तिक संघले भने आफ्नै भौतिक तथा सामाजिक पँुजी
मार्फत आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । आर्थिक र भौतिक सम्पत्तिको विस्तारले
संस्थामा व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थ तथा विभिन्न खाले राजनीति भित्रिएर संस्थाको स्वायत्त
पहिचान समाप्त हुनसक्ने पञ्चायत कालको अनुभवबाट ठूलो व्यवस्थापकीय झन्झट बेहोर्नु
नपर्ने खालको आर्थिक दायरामा चल्नुपर्ने मान्यता यसले राखेको छ । यसै अनुरूप धेरै
वर्षदेखि सांस्कृ तिक संघले स्थानीय व्यवस्थापनमा भेटघाट तथा छलफल गर्ने चौतारीको
रूपमा आफूलाई सञ्चालन गरे क ो छ । जहाँ वरिपरिका मान्छेहरू हरे क दिन जान्छन्,
चिया पिउँ दै सार्वजनिक महत्त्वका विभिन्न विषयमा गफगाफ गरे र “रिचार्ज” हुन्छन् । यसरी
२०४६ साल पछिको कम्तिमा २५ वर्ष यो संस्था मुख्यत: स्थानीय मानिसहरूको भेटघाट
र छलफल गर्ने थलोको रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
के ही अध्ययनले सांस्कृ तिक संघ जस्तै सार्वजनिक वृत्तलाई मूलत: आधुनिक समाजको
“नाट्यशाला” जस्तै हुन् भनेका छन् । जहाँ सम्भ्रान्त वर्गका मान्छेले गफको माध्यमबाट
सामाजिक, राजनीतिक सहभागिता जनाउँ छन् र विभिन्न विचारहरू बनाउँ छन् (हाबरमास
सन् १९८९) । यी सार्वजनिक वृत्तहरूमा निजी वृत्तमा जस्तो “किनबेच” नाफाघाटाको कुरा
हुँदैन, बरु बहस, छलफलबाट सबैको मिल्ने विचारको निर्माण हुन्छ । जर्मन समाजशास्त्री
युर्गे न हाबरमासले एकतिर, यस्ता सं स ्थाहरू सबै क ो लागि “खुल ा” र “पहुँच ” भएका
हुन्छन्, भनेका छन् । अर्कोतिर, खुला भनिए पनि सबैको पहुँचमा हुँदैनन्, भनी हाबरमासको
आलोचना समेत गरिएको छ । सार्वजनिक भनिएका यी संस्थाहरूले आयोजना गर्ने विभिन्न
कार्यक्रममा महिला र कामदार वर्गका पुरुषको उपस्थिति न्यून हुन्छ या हुँदै हुँदैन, भन्दै
अमेरिकी आलोचक न्यान्सी फ्रे जरले हाबरमासको आलोचना गरे की छन् । उनले पुरुषमैत्री
सार्वजनिक थलोमा महिलाको उपस्थिति सहज हुँदैन भनेकी छन् । यसलाई उनी महिलाको
लागि अघोषित बन्देज भएका सार्वजनिक थलो भन्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भने अन्य
प्रकारका वैकल्पिक संस्था खोल्न प्रेरित गरे को तर्क गर्छिन् (फ्रे जर सन् १९९०) ।
न्यान्सी फ्रेजरले भने जस्तै ने पालमा विभिन्न समयमा खुलेका सार्वजनिक वृत्त पनि
समावेशी देखिँदैनन् । उदाहरणका लागि राणा/पञ्चायतकालमा काठमाडौ,ँ पोखरा जस्ता
शहर र ग्रामीण इलाकामा समेत स्थानीय कर्मठहरूको सक्रियतामा सार्वजनिक पसु ्तकालयहरू
खुले । संस्थापकले आफ्ना लागि, आफ्ना सन्तानका लागि र आफू वरपरका समुदायका
लागि खोलेका यी पसु ्तकालयले सार्वजनिक वृत्तको भमिक
ू ा निर्वाह गरे का थिए (पराजल
ु ी सन्
२०१९) । यी पुस्तकालय वा सार्वजनिक वृत्तको भाग्य चाहिँ राज्यको परिवर्तित चरित्रसँग
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बदलिँदै गयो । एकतन्त्री शासन कालमा यी सार्वजनिक वृत्तलाई हुर्क न अवरोध भए पनि
लोकतान्त्रिक समयमा चाहिँ राज्यले सहयोग गरे को अध्येताको तर्क छ । जस्तो राज्यको
चरित्र एकतन्त्रवादी भएको अवस्थामा पुस्तकालयका क्रियाकलापमा सीमितता आएको
देखिन्छ । मैले गरे को यस अध्ययनले पनि माथि उल्लिखित अध्येताको तर्क लाई अझ
बल दिन्छ । नेपाल सांस्कृ तिक संघजस्तो सार्वजनिक वृत्तलाई एकतन्त्री समयमा राज्यले
आफ्नो अनुकूल उपयोग गरी स्वायत्तता खुम्च्याइदिएको तर्क यो लेखमा गरिएको छ ।
नेपाल सांस्कृ तिक संघले संस्था स्थापनाताका वि.सं. २००७ पछिको समयमा संस्था
त्यस वरिपरिका धे रै जागरूकलाई समे ट् न सके को थिएन । अथवा जागरूकहरूले यो
संस्थालाई आफ्नो ठान्न सके का थिएनन् । वि.सं. २००७ को परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ
राजनीतिक शक्ति र स्थानीय समुदायका मानिससँग समेत सांस्कृ तिक संघको द्वन्द्वात्मक
सम्बन्ध रह्यो । कतिले त यसलाई राणाहरू आउजाउ गर्ने संस्थाको रूपमा हेर्थे । कतिले
टोल भित्रै सीमित एउटा सानो संस्थाको रूपमा पनि हेर्थे । तत्कालीन समाज र समुदायका
लागि यो संस्था “साझा” हुन सके को थिएन । तर लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै पनि संस्था न
निर्विकल्प हुनसक्थ्यो न एउटै संस्थाले सबैका आकांक्षा नै पूरा गर्न सम्भव थियो । त्यसैले
प्रजातन्त्र आएको सन्दर्भमा सांस्कृ तिक संघका वैकल्पिक संस्था पनि उदाएका थिए ।
वि.सं . २००७ पछिको विकसित राजनीति र सामाजिक द्वन्द्वात्मक परिस्थितिबाट
जोगिँदआ
ै एको नेपाल सांस्कृ तिक संघलाई बदलिँदो राज्यको प्रकृ तिले पनि असर गरे को थियो ।
वि.सं. २०१७ पछि पञ्चायतकालमा संस्थालाई राज्य अनुकूल हुनुपर्दा उद्देश्य अनुरूपका
क्रियाकलापमा सुस्तता आएको थियो । यो समयमा एकतिर, संस्थालाई उपयोग गरे र संघका
कतिपय सदस्यले सत्ताको कुर्सी प्राप्त गर्ने प्रयत्न समेत गरे का थिए । वि.सं. २०४६ अघि निजी
क्षेत्र नमौलाएको र पर्याप्त संघ-संस्थाको उदय नभएको हुँदा अर्कोतिर, संस्थाको भवनलाई
भाडामा लगाएर आम्दानी गर्न सकिएको थिएन । त्यसैले संस्था आर्थिक रूपमा कमजोर थियो ।
तर २०४६ सालपछि भने भवनलाई भाडामा लगाएर आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना भयो र
सकियो पनि । यसले संस्थालाई तुलनात्मक रूपमा स्वायत्त हुन र आफ्ना कामलाई निरन्तरता
दिन सघायो । यद्यपि, यो बेला संस्थाले ज्यादा आर्थिक र भौतिक सम्पत्ति जोहो गर्ने इच्छा
गरे न । साथै राज्य र दातृ संस्थाको सहयोग जुटाएर दायरा फराकिलो बनाउन पनि खोजेन ।
जे छ त्यसैलाई उपयोग गर्ने मान्यता लिइयो । यस अनुसार मूलत: स्थानीय समुदायका
बासिन्दाहरूको खटनपटनमा यो संस्था चलेको छ । सोही अनुसार साँझको निश्चित समयमा
मानिसहरू यस स्थानीय चौतारीमा भेला भएर विभिन्न विषयमा चिन्ता र चिन्तन गरिरहेका
हुन्छन् । यो लेख यस चौतारीको ऐतिहासिक विकास र पछिल्लो समयमा यहाँ हुने चिन्ता
र चिन्तनप्रति के न्द्रित छ ।
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नेपाली राजनीतिको परिवर्तित कालखण्डलाई आधार मानेर यो लेखलाई मुख्य दुई
खण्डमा बाँडिएको छ । २०४६ साल पछिको संस्थाको गतिविधि बुझ्नलाई त्यसको इतिहास
महत्त्वपूर्ण हु न ाले , ले ख को पहिलो खण्डमा सं स ्था स्थापनाको सन्दर्भ के लाइएको छ ।
सांस्कृ तिक संघको संस्थापनाकालीन अनुभव र राज्यसत्तासँग संघको सम्बन्ध समेटिएको
यस खण्डमा बदलिँदो राज्य चरित्र/गतिविधिले २०१७ सालपछि संघलाई कसरी कमजोर
अवस्थामा पु¥ यायो भन्ने देख ाइएको छ । दोस्रो खण्डमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको
पु न र्स्थापनासँ गै सं स ्थाको पु न रोदयको कथा छ । मू ल त: वि.सं . २०५० को दशकमा
राज्यसत्ता र दातृ समुदायलाई अलिक टाढै राख्दै यसले आफै जुटाएको स्रोत र सम्पत्तिको
माध्यमबाट संस्थालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । आर्थिक/भौतिक रूपमा दातृ निकाय र
राज्य सत्ताप्रति निर्भर नहुँदा संस्थाले “स्वायत्तताको अनुभव” गर्न सके को चर्चा पनि यस
खण्डमा गरिएको छ । तर संस्थाले सहभागितामा विविधता बढाउनेतर्फ कमै कसरत गरे को
र संरचना लगायत विभिन्न क्रियाकलापमा महिलाको उपस्थिति निराशाजनक रहेको तर्क
पनि यस लेखमा गरिएको छ ।
यो अध्ययनमा नेपाल सांस्कृ तिक संघको मात्र अध्ययन गरिने भएकोले संघले (अ)
नियमित रूपमा प्रकाशन गरे को संस्कृ ति पत्रिकालाई अनुसन्धानको माध्यम बनाइएको
छ । यस क्रममा सांस्कृ तिक संघका पदाधिकारी, आबद्ध व्यक्ति तथा समकालीन संघसंस्थाका मानिससँग पनि कुराकानी गरिएको छ । सांस्कृ तिक संघमा हुने अनौपचारिक
भेटघाट र औपचारिक छलफलका आधारमा यो संस्थाको कथा बुनिएको हो । अध्ययन
क्रममा संस्थाको दैनिक भेटघाट र यसका पछिल्ला औपचारिक क्रियाकलापमा सहभागी
भएकाले लेखकको अनुभवलाई समेत लेखमा प्रयोग गरिएको छ ।

ससं ्थागत विकास र सषु ुप्तावस्था (वि.स.ं २००७–२०४६)
स्थापना कालको सामाजिक/राजनीतिक पष्ठृ भूमि

नेपाल सांस्कृ तिक संघको उदयअघि राजनीतिक बाहेक तीन ओटा सामाजिक परिवर्तनका
सन्दर्भहरू महत्त्वपूर्ण थिए । ती थिए—फुटबल खेलको शुरूआत, गफ गर्ने थलोहरूको
विकास र काठमाडौमँ ा हुने सांस्कृ तिक क्रियाकलाप । राणाकालको आखिरीमा हुने यी
क्रियाकलापले काठमाडौमँ ा मानिस भेट हुने र गफ गर्ने अवसर दिएका थिए । उल्लिखित
क्रियाकलाप कुनै अवस्थामा तत्कालीन सत्ताको विरोध गर्ने माध्यम समेत हुन गएका थिए ।
माथि उल्लिखित तीन ओटा सामाजिक परिवर्तनका सन्दर्भमध्ये पहिलो, वि.सं .
१९७६ पछि प्रचलित फु टबल खे ल ले मनोरञ्जनसँ गै राणा शासन विरुद्ध “राजनीतिक
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वातावरण” सिर्जना गरे क ो थियो (पाँ डे २०६१[२०३८]; गौतम २०४६) । 1 त्यति
मात्र होइन यो खे ल ले काठमाडौ कँ ो भू ग ोललाई समे त विभाजन गर्दै गयो । विभिन्न
ठाउँ म ा खे ल कु द क्लबहरू खोलिए । जस्तो बागबजार हुँदै दक्षिण बग्ने टु कु चा खोला
पू र्वक ा डिल्लीबजार, नक्साल, बत्तिसपु त ली आदि ठाउँ ल ाई समे टे र महावीर क्लब
खोलिएको थियो ।2 त्यस बाहेक राणा कालमा ठमेल, न्यूरोड र जावलाखेल जस्ता फुटबल
टिमहरू बन्दै गए । यिनले राणाकालमा मानिसहरू जुट्दै संगठित क्रियाकलाप गर्न प्रेरित
गरे । यसले ठाउँ विशेषमा विभिन्न संस्था या क्लब खोल्न वातावरण बनाएको थियो ।
नेपाल सांस्कृ तिक संघ उदय हुनु अघिको दोस्रो सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भ वि.सं.
१९९६–२००२ मा देखि एको थियो । दोस्रो महायुद्ध पछि त्यो बे ल ा काठमाडौ मँ ा नयाँ
खालको वातावरण देखियो । युद्धमा सहभागी भएर फर्केका नेपाली सैनिक जवानहरूले
काठमाडौकँ ो सार्वजनिक थलोमा बसेर चिया खाँदै युद्धका अनुभव सुन्न सुनाउन थालेका
थिए । सुन्धारा–धरहरा नजिकै रहेको तिलौरे माइला साहुको पसल गफ सुन्ने र सुनाउने
ठाउँ थियो । टुँडिखेलमा परे ड खेलेपछि नेपाली सैनिकहरू यहाँ चिया खान आउँ थे ।3
उनीहरूको उद्देश ्य नै गफ गर्नु हु न ्थ्यो । त्यो पसलमा खिचापोखरीका स्थानीय, दरबार
स्कूल, त्रिचन्द्र कलेज र तीनधारा पाठशालाका विद्यार्थी जम्मा हुन्थे (गौतम सन् २०१८) ।
यस हिसाबमा तिलौरे माइला साहुको होटल चिया खाँदै समसामयिक विषयमा बहस गर्ने
महत्त्वपूर्ण ठाउँ थियो । पछि यसको सिको अरू ठाउँ मा समेत भयो । नेपाली सेनाबाट पेन्सन
पकाएका बानेश्वरका वेदबहादुर क्षेत्रीले वि.सं. २००४ मा डिल्लीबजारमा एक भोजनालय
खोले । जसलाई स्थानीयहरू “लप्टनको होटल” भन्थे ।4 यस होटलमा नजिकै को चारखाल
अड्डाका सरकारी कर्मचारी, डिल्लीबजार, मैतिदेवी वरिपरिका साहित्यकार, राजनीतिज्ञ
1

पहिलो महायुद्ध (वि.सं. १९७१–१९७६) मा भाग लिन युरोप पुगेका नेपाली सैनिकहरूले
सिके का विभिन्न क्रियाकलापमध्ये एक फुटबल खेल थियो ।
2
महावीर क्लबको सूचना पाटीमा लेखिए अनुसार यो १९८६ सालमा खोलिएको थियो ।
तर यसबारे थप लेख्य प्रमाण फे ला परे को छै न ।
3
भैरव रिसालद्वारा भदौ २५, २०७६ मा नेपाल सांस्कृ तिक संघमा भएको एक कार्यक्रममा
व्यक्त मन्तव्यमा आधारित ।
4
लप्टन दर्जाका अवकाशप्राप्त सै निक ले खोले क ोले त्यसलाई लप्टनको होटल भनिएको
बताइन्छ । वेदबहादुर क्षेत्रीले लप्टन पदबाटै अवकाश लिएका हुन् या होइनन् यो पुष्टि हुन बाँकी
छ । तर त्यस होटलको आधिकारिक नाम चाहिँ अमृत भोजनालय थियो । वि.सं. २०१६ मा
वेदबहादुरको निधनपछि उनका छोराले चलाउन नसके पछि भक्तपुरका रामशरण थापा क्षेत्रीलाई
दिएका थिए । पुस ४, २०१६ को तमसुकबाट यो तथ्य खुल्छ । सो तमसुक लप्टनका नाति विपिन
के सीले यो लेखकलाई भदौ २७, २०७६ मा देखाएका थिए ।
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भेला हुन्थे । समसामयिक राजनीतिक-सामाजिक चर्चा हुन्थ्यो । यसलाई अरविन्द रिमालले
“कलकत्ताको टोले चिया पसल” जस्तो भनेका छन् । यस होटलमा मान्छेहरू पाँच पैसाको
आधा कप चिया खाएर “उफ्री उफ्री” बहस गर्थे (रिमाल २०६८) । यस होटलमा २००४
सालमा राणा शासनको विरोधमा भएको “जयतु संस्कृ तम् आन्दोलन” का योजनाबारे
छलफल गरिएको दाबी रिमालको छ ।
सांस्कृ तिक संघ उदय हुनु अघिको तेस्रो सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भ सांस्कृ तिक
क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छ । राणाकालको आखिरी तिरकै कुरा हो । दरबार बाहिर पनि
नाटक देखाइन थालिएको थियो । सांस्कृ तिक संघ जन्मनुअघि डिल्लीबजारका युवाहरू
नाटक देखाउनेमा अग्रपंक्तिमा थिए । उनीहरूले गाईजात्राको बेला ठाउँ ठाउँ मा नाटक गर्थे ।
बेलाबेलामा शासक परिवारका राणा र शाहको घरमा नाटक देखाउन जान्थे र त्यस बापत
बकस रकम पनि पाउँ थे । बालकृ ष्ण समको अन्धवे ग , ध्रुव नाटकमा डिल्लीबजारका
युवाहरू सहभागी भएर नाम कमाएका थिए । त्यो बेला जुद्ध शमशेरले ज्यादै मन पराएर
५०० रुपैयाँ बकस दिएका थिए (उप्रेती २०४१) । राणा कालको आखिरी समयमा खास
गरी पहिलो महायुद्धपछि काठमाडौमँ ा विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको
थियो । सांस्कृ तिक कार्यक्रम, खेलकुदका क्रियाकलाप, लेखपढ तथा प्रकाशनको प्रयत्न
यसका उदाहरण हुन् । त्यो बेला पुस्तकालय खोल्ने, संगठन गर्ने प्रयत्नलाई राज्यले दमन
समेत गरे को थियो । दमन साम्य नहुँदा राज्य र नागरिकबीच द्वन्द्व देखिएका थिए । यसै
क्रममा सार्वजनिक वृत्तहरूको कल्पना र सिर्जना गर्न थालिएको थियो । नेपाल सांस्कृ तिक
संघको उदयमा राजनीति बाहेक सामाजिक परिवर्तनका माथि उल्लिखित तीन कारणहरू
पनि महत्त्वपूर्ण छन् ।

ससं ्थागत विकास

वि.सं . २००७ अघि डिल्लीबजारका युव ाहरू प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कार्यक्रममा
जान चाहन्थे ।5 कोही लुकी-लुकी जान्थे पनि । यदि उनीहरू गएको थाहा पाए, “किन
गएको” भनी घरमा हप्काइ खानुप र्थ्यो । पक्राउ परे छ न् र यदि शासकहरूले चिने छ न्
5

काठमाडौकँ ो टुकुचा र धोवीखोला बीचमा रहेको डिल्लीबजारमा पहिलेदेखि नै मानिसहरूको
बसोबास हुँदै आए पनि १९२० सालको दशकदेखि राणाकालीन प्रशासनका कामदार कारिन्दाहरू
बस्न थालेका हुन् । डिल्लीबजारको राम मन्दिरको घण्टमा, “१९२४ सालमा कर्णेल डिल्लीजंग
बस्न्यातले चढाएको” भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । यसअघि माघडोलबाट चिनिने यो ठाउँ सम्भवत:
डिल्लीजं ग कै नामबाट रहेक ो र उनी राणाहरूकै कारिन्दा भएको हु न सक्छ । खास गरी चन्द्र
शमशेरको समयमा शिक्षा, व्यापार तथा प्रशासनमा काम गर्ने कारिन्दाहरूले जग्गा आवाद गर्दै
बस्ने थलो बनेको थियो यो ठाउँ ।
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भने “फलानाको छोरानाति भएर के गरे को यस्तो ?” भनेर राज्यको निकायका व्यक्तिले
हप्काउँ थे । डिल्लीबजारका धेरै परिवारमा यो समस्या थियो । किनभने डिल्लीबजारका
यु व ाहरूको परिवारका कोही न कोही त राणा सरकारका कारिन्दा पनि हु न ्थे । नयाँ
परिवर्तनकारी पार्टीमा युवाहरूलाई आकर्षण भए पनि यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हु न
पारिवारिक कारणले सहज थिएन ।6
यस्तो परिस्थितिमा राजनीति बाहेक डिल्लीबजारका युवाका लागि खेलकुद अर्को
विकल्प बनेको थियो । त्यसैले वि.सं. २००७ को आसपासमा डिल्लीबजारका युवाहरूको
विभिन्न समूहमध्ये एकले एउटा क्लब खोल्ने योजना बनाए । कालिका नामको क्लब
स्थापना गर्ने हो कि भन्ने विषयमा डिल्लीबजार कालिकास्थानमा एक दुई पल्ट विचारको
आदानप्रदान भएको थियो (उप्रेती २०५७) । तर संस्था खोल्ने नै भएपछि यो संस्थालाई
खेलकुद क्लब स्तरको बनाउने नभई अरू पाका बौद्धिक र सांस्कृ तिक मानिसको समेत
सहभागिता गराउनुपर्ने मनसाय राखियो । फलस्वरूप माघ २७, २००७ मा नेपाल सांस्कृ तिक
संघ खोलियो । यद्यपि डिल्लीबजारकै के ही युवाहरू संस्थामा पाका र बौद्धिक मानिसहरूलाई
मिसाउने कदमसँग असन्तुष्ट थिए । उनीहरूले २००८ सालमा पुतलीसडकमा प्रगतिशील
अध्ययन मण्डल खोलेका थिए ।7
सां स ्कृ तिक सं घ खोल्न र सं स ्थापनको काममा डिल्लीबजार कालिकास्थानका
जगन्नाथ रिमाल र शै ले न् द्रनाथ रिमाल सधै ँ लागिपरे । पढे ले खे क ा शं क रदेव पन्तलाई
संस्थापक अध्यक्ष बनाइयो । उनी लगायत १३ जना सदस्य थिए । अंग्रेजीमा एमए गरे का
पन्त, २००४ सालको म्युनिसिपालिटी (नगरपालिका) को चुन ावमा डिल्लीबजारका
युवाको अनुरोधमा चुनाव लडी विजयी भएका थिए ।8 महासचिव त्रैलोक्यनाथ उप्रेती
डडे लधुराबाट आएका राणाकालीन नेपालमा अंग्रेजीका नामुद मास्टर नन्दरामका जेठा
छोरा थिए । कोषाध्यक्ष डिल्लीबजारका शंकरप्रसाद जोशी थिए । सदस्यहरूमा के शरबहादरु
के सी वि.सं. २००२ देखि २००७ सम्म ल्हासामा नेपालको तर्फ बाट वकिल थिए (श्रेष्ठ
२०६६) । जगन्नाथ रिमाल जुद्ध शमशेरका छोरा बहादुर शमशेरको दरबारका सुब्बा थिए ।
शैलेन्द्रनाथ रिमाल उनैका भाइ थिए । चन्द्रधर उप्रेती र डिल्लीराज उप्रेती १९९७ सालको
राणा विरोधी विद्रोहका सेनानी पुस्करनाथ उप्रेतीका भाइहरू थिए । उनीहरू राणाकालीन
सुब्बा मुरलीधरका छोरा थिए । डिल्लीबजारका पुराना घरानियाँ सुरेन्द्र सिंह के सी रसायन
शास्त्रका प्राध्यापक थिए । नर्सिंहबहादुर श्रेष्ठ, राणाकालका मिरसुब्बा हरिबहादुरका छोरा
6

डिल्लीबजारका रामराज जोशीसँग पुस २, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
प्रगतिशील अध्ययन मण्डलका कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने रविन्द्र अर्यालसँग माघ ६,
२०७६ मा गरिएको कुराकानी । वि.सं. २०७६ मा उनी नेपाल सांस्कृ तिक संघका सदस्य थिए ।
8
उनी हालको शंकरदेव क्याम्पस (पहिलेको नेपाल नाईट कलेज) का संस्थापक पनि हुन् ।
7
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थिए । संघका बाँकी सदस्यहरू डिल्लीबजारकै प्रकाशबहादुर के सी, हेमप्रसाद पाण्डे र
मदनराज सुवेदी थिए । प्राय: सबै डिल्लीबजार वरिपरि जन्मी हुर्केका सांस्कृ तिक संघका
संस्थापकहरूको राणा दरबारसँग कुनै न कुनै प्रकारले निकटता थियो । यसका संस्थापक
सदस्य नर्सिं ह बहादुर श्रे ष्ठ ले सां स ्कृ तिक सं घ का सं स ्थापकको समूह लाई “त्यस बे ल ाका
शासकसम्म पहुँच भएका हुनेखाने बाबुबाजेका सन्तान” भनी लेखेका छन् (श्रेष्ठ २०५९ :
१) । अरविन्द रिमालले उनीहरूलाई राणा कालका उच्च कर्मचारीहरूका “भाइछोराहरू”
भनेका छन् (रिमाल २०६८ : ४८) ।
भारदारी भाइछोराहरू सां स ्कृ तिक सं घ खोल्ने अभियानमा लागे क ाले राणाहरू
उनीहरूप्रति “उदारवादी” थिए (रिमाल २०६३ : ६३१) । त्यसै ले राणाहरूबाट के ही
पाइएला भन्ने आशाले डिल्लीबजारका युवक राणाहरूकहाँ माग्न गए । जे पाइन्छ त्यो
थापेर आए (उप्रेती २०५७) । यस अभियानबाट पुस्तकालय र खेलकुदका लागि पुस्तक,
पाठ्य सामग्री, दराज, विलियर्ड टे बल, टे बल टे निस बोर्ड, क्रिके ट र फुटबलका सामग्री
जम्मा भए ।9 के हीले नगद पनि दिएका थिए । उदाहरणका लागि के शर शमशेरले “भोज
मात्रै त खाने होला” भन्दै तीन हजार रुपैयाँ दिएका थिए (श्रेष्ठ २०६६) ।
किताब, सरसामान र पैसाको चाँजोपाँजो मिलाएपछि उनीहरूले कमलपोखरी, अहिले
रसियन कल्चरल से न्ट र रहेक ो ठाउँ , मा कार्यालय खोले । घरधनी हरे र ाम ज्ञवालीले
अफिस कोठा, सभाहल, भुई ँ तलाको दलान र चौर संघलाई प्रयोगको लागि दिए । यति
धेरै स्थान पाएकामा संघका पदाधिकारी खुसी थिए (उप्रेती २०५७) । त्यहाँ बेलुका ४
देखि ७ बजेसम्म डिल्लीबजार वरिपरिका झण्डै ५०/६० जना भेला हुन्थे (श्रेष्ठ २०६६) ।

9

डिल्लीबजारका पुर ाना टे ब ल टे नि स खे ल ाडी वाईपी लोहनीसँ ग मं सि र ७, २०७६ मा
गरे को कुराकानी अनुसार राणाहरूबाट सांस्कृ तिक संघले पाएको टे बल टे निसको भिल्ला टे बल
२००७ सालताका प्रख्यात थियो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय टे बल टे निस फे डे रेसन (आईटीटीएफ) ले
मान्यता दिएको त्यही एउटा टे बल मात्र थियो । त्यही टे बलकै कारण २००८ सालमा अल नेपाल
टे बलटे निस संघ (आन्टा) सांस्कृ तिक संघमै जन्मेको थियो । यही टे बलको नक्कल गरे र २००९–
२०१० सालतिर नेपाली सिकर्मी मार्फत घरघरमा अरू टे बलहरू पनि बनाइए । डिल्लीबजारका
वाईपी लोहनी, प्रोफे सर नरे न्द्र बहादुर बस्नेत, भोगेन्द्रराज पाण्डे, वाईआर जोशी, धरहरा नजिकै को
काठमाडौ ँ खेल मण्डल, खिचापोखरीको बीएससी ब्वाइज स्पोर्टिङ क्लब र पछि पाटनमा समेत
टे बल टे निस बोर्डहरू बनाइयो । तैपनि मुख्य बोर्डमा खेल्न भनी मान्छेहरू सांस्कृ तिक संघमा नै
आउँ थे । खेलकुदका घरे लु प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र संघले लगातार त्यसमा भाग लिइरहेको
थियो । संघ खेलकुदको लागि के न्द्र बनेको थियो । थोरै मान्छे खेल्न पाए पनि भेला हुने र गफ
गर्ने संस्कृ ति खेलकुदले बसाएको थियो ।
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कमलपोखरीमा कार्यालय छँ दा १९८६ सालमा खोलिएको महावीर फुटबल क्लब र
सांस्कृ तिक संघ सँगसँगै थिए । एउटै भूगोलका उनीहरूको सम्बन्ध नङमासु जस्तै थियो ।
फुटबलतर्फ महावीर र सांस्कृ तिक गतिविधितर्फ सांस्कृ तिक संघले सँगसँगै काम गरिरहेका
थिए । २००८ सालतिर सांस्कृ तिक संघका मानिसहरूले “सुटुक्क” कार्यालय सार्ने योजना
गरे ।10 तर उनीहरूसँग कार्यालय स्थापना गर्ने ठाउँ थिएन । त्यसपछि योजना मुताविक
सांस्कृ तिक संघका के ही मानिस बबर शमशेरसँग चिनजान भएका सुब्बा जगन्नाथ रिमाललाई
लिएर उनी कहाँ सहयोग माग्न गए । त्यो बे ल ा सुब ्बाले आफू सँ ग आएका मान्छेलाई
भारदारीहरूका सन्तान भनी परिचय गराए । जस्तो उनले यिनी किताबी सर्दारका छोरा,
यिनी मिरसुब्बाका छोरा, यिनी सुब्बाका छोरा भन्दै चिनाए (श्रेष्ठ २०६६) । बबर शमशेरले
भनेको सम्झँदै उनलाई भेट्न गएका नर्सिंहबहादुर लेख्छन्, “ए यी त आफ्नै मान्छे (भारदार)
का छोराहरू रै छन् । ऐरे गैरे पसिना गन्हाउने हामीसित टाँसिन आउने, तिमीहरू चाहिँ भुईमाँ
बस्ने” भन्दै बबरले भुईमाँ बसेकालाई उठाएर मेचमा बसाएका थिए (श्रेष्ठ २०५९ : १) ।
त्यो भेटपछि नेपाल सांस्कृ तिक संघले बबरमहलको दरबारमा राणाका छोराछोरी पढाउन
भनी बनाइएको, मास्टर घर उपहार पायो (उप्रेती २०५७) । कमलपोखरीबाट खबरै नगरी
सांस्कृ तिक संघ बबरमहल सर्दा यता सहयात्री महावीर क्लबका सदस्यहरू भने असन्तुष्ट
थिए । खबर नगरी छुट्टिएकोले उही भूगोलका दईु संस्थाबीच चिसोपन शुरू भएको थियो ।11
कमलपोखरीभन्दा टाढा र यातायातको सुविधा नभएको सुनसान ठाउँ मा सांस्कृ तिक
संघलाई सारिएको हुनाले पहिले जस्तो चहलपहल बबरमहलमा हुन सके न (उप्रेती २०५७) ।
त्यसो हुनाले संघको लागि छुट्टिएर गएकाहरूले फे रि डिल्लीबजारतिर जग्गा खोजिरहेका
थिए (पन्त २०६८) । २०१० सालमा विजय शमशेरको दिल्लीमा देहान्त भएपछि12 उनका
बाबु मोहन शमशेरले, “जसले मेरा छोराको स्मृतिमा स्कूल खोल्छ, उसलाई म एक लाख
दिन्छु ” भनेर घोषणा गरे ।13 यसमा डिल्लीबजारकै गोपालमान श्रेष्ठ, लिलामान सिंह बस्नेत,
शंकरदेव पन्त आदिले रुचि देखाए । यो काममा विजय शमशेरकी श्रीमतीले राणाकालीन
सरदार नरे न्द्रमणि आदि, मोहन शमशेरका पालाका मीर सुब्बा हरिबहादुर श्रेष्ठलाई पनि
संलग्न गराएकी थिइन् । हरिबहादुरका छोरा नर्सिंहबहादुर सांस्कृ तिक संघका संस्थापक
10

महावीर क्लबका पुराना एक खेलाडी रामराज जोशीसँग पुस २, २०७६ मा गरिएको
कुराकानी ।
11
महावीर क्लबका पुराना एक खेलाडी रामराज जोशीसँग पुस २, २०७६ मा गरिएको
कुराकानी ।
12
भारतस्थित नेपालका राजदुत हुँदा विजय शमशेरको पुस १५, २०१० मा करे न्ट लागी
अल्पायुमै निधन भएको थियो ।
13
डिल्लीबजारका एक स्थानीयसँग मंसिर ८, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
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नै थिए । एक लाख रुपैयाँ पाएपछि विजय स्मारक स्कूलको लागि डिल्लीबजारमा १४
रोपनी जग्गा किनियो ।14 जग्गा खोज्ने क्रममा सक्रिय हरिबहादुर श्रेष्ठ र शंकरदेव पन्त
सांस्कृ तिक संघसँग सम्बन्धित भएकाले त्यही बेला संघको लागि पनि जग्गा मागियो, वा
माग्न लगाइयो । डिल्लीबजारका एक स्थानीय भन्छन्, “विजयको नाम राख्ने व्यावहारिक
सर्तमा करिब चार रोपनी जग्गा सांस्कृ तिक संघले पाए पनि नाम राखिएन ।”15 संस्थाको नाम
पहिल्यै जुरिसके काले डिल्लीबजार कालिकास्थानका मान्छेलाई यसमा त्यति रुचि भएन ।
यसरी सां स ्कृ तिक सं घ -सं स ्थागत हुँदै जाँ द ा डिल्लीबजारकै के ही मानिसहरू छु ट् दै
र असन्तुष्ट हुँदै गए । एकतिर विजय शमशेरको नाम नराखेकोमा विजय स्मारक स्कूल
सांस्कृ तिक संघसँग असन्तुष्ट थियो । आफूसँग सरसल्लाह नगरे कोमा अर्कोतिर महावीर
क्लब पनि असन्तुष्ट थियो । नेपाल सांस्कृ तिक संघ डिल्लीबजारको कालिकास्थानको
संस्था जस्तै भएको थियो । यस सन्दर्भमा महावीर क्लबका अर्का एक पुराना सदस्यले भने,
“संघको गेट त महावीरका खेलाडीलाई बन्दै हुन्थ्यो ।”16 यसरी उही भूगोलका महावीर
क्लब र विजय स्मारक स्कूलसँग सांस्कृ तिक संघको सम्बन्ध मधुर हुन सके को थिएन ।
तत्कालीन समयमा उदीयमान ने प ाली काँ ग्रे स सँ ग पनि ने प ाल सां स ्कृ तिक सं घ को
द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध थियो । निवर्तमान राणा शासकसँग संघका सदस्यहरूको हिमचिम हुनाले
काँग्रेस यस संस्थाप्रति सशंकित थियो । सांस्कृ तिक संघले पनि काँग्रेसको संगठनमा लागेका
मान्छेलाई समावेश गरे को थिएन । यसबारे डिल्लीबजारका अरविन्द रिमाल लेख्छन्, “नेपाली
काँग्रेसको नेतृत्वले डिल्लीबजारलाई सधै ँ काँग्रेसविरोधी ठान्यो” (रिमाल २०६८ : ५०) ।
नेपाली काँग्रेसले मृगेन्द्र शमशेर जस्ता राणाहरू सांस्कृ तिक संघमा आउजाउ गरे को मन
पराएको थिएन (उप्रेती २०५७) । संघमा राणाकालीन पुराना भारदार, शिक्षाविद् संलग्न
भएकाले नेपाली काँग्रेसलाई संघप्रति शंका थियो । त्यसो हुँदा बालचन्द्र शर्मा, ईश्वर बराल
आदिको अग्रसरतामा नेपाल सांस्कृ तिक परिषद्को स्थापना भएको थियो ।17 परिषद् एक
14

यो राणाकालीन प्रधानमन्त्री भीम शमशेरकी भाञ्जीको जग्गा थियो ।
डिल्लीबजारका एक स्थानीयसँग मंसिर ८, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
16
टीआर जोशीसँग पुस १, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
17
वि.सं . २००८ मा ठमे ल मा खोलिएको सां स ्कृ तिक परिषद्ल ाई के शर शमशे र ले सबै
प्रकारको सहायता दिएका थिए । जस अनुसार जेठ २, २००८ मा परिषद्लाई प्रेस किन्न एक
लाख रुपैयाँ र घर सहित डे ढ रोपनी जग्गा दिएका थिए । परिषद्को अन्वेषणको निम्ति के शर
पुस्तकालय, मोटरकार पनि दिएका थिए (ने पाल सां स्कृ तिक परिषद् २००९) । परिषद्को जग
बसाउने काम बालचन्द्र शर्मा र के दारमान व्यथितले गरे का थिए । यद्यपि उनीहरूको संस्थापक पद
“कर्म व्यवस्थापक” थियो । अध्यक्ष लेखनाथ पौड्याल थिए । कोषाध्यक्ष के शर शमशेर जबरा र
प्रचार प्रबन्धक भीमनिधि तिवारी थिए । विधान बनाउन बासुदेव शर्मा, के शरबहादुर खत्री क्षेत्री,
15
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किसिमले सांस्कृ तिक संघको वैकल्पिक संस्था थियो । यस्तो राजनीतिक र सामाजिक
अवस्थाबाट गुज ्रिँ दै गर्दा ने प ाल सां स ्कृ तिक सं घ ले विशे ष गरी खे ल कु द र सां स ्कृ तिक
क्रियाकलाप गर्दै गएको त थियो । तर भूगोल र विचारको समावेशिताका हिसाबले यसले
आफ्नो दायरा खुम्च्याउँ दै गएको थियो ।

सषु ुप्तावस्था

वि.सं . २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन् द्र शाहले से न ाको बलमा निर्दलीय पञ्चायती
व्यवस्था स्थापना गरे पछि त्यसको प्रभाव सामाजिक संघ-संस्थामा पनि प¥यो । पञ्चायतको
समयमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने हेतुले संघ, समुदाय र संगठन बनाउने कुरा संविधानमा
राखिएको थिएन (शाह २०२५) । पञ्चायतमा राय बझाउने मौका थिएन । यसले २००७
सालपछि खोलिएका संघ-संस्थाहरू पञ्चायतको मर्मभन्दा बाहिर रहेर अघि बढ्नसक्ने
अवस्था नभएपछि कतिपय बन्द भए ।
पञ्चायती व्यवस्था शुरू हुने वर्षमा डिल्लीबजार-कालिकास्थानमा सांस्कृ तिक संघको
भवन बन्ने काम भइरहेको थियो । संघले तत्कालीन पञ्चायत सरकारको उपत्यका विकास
सहायताबाट समे त सहयोग लिएको थियो । 18 २०२२ सालमा १२ कोठे सां स ्कृ तिक
संघको भवनको उद्घाटन तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले गरे का थिए । साथै उनले संघमा
खेलकुद हल बनाउन डे ढ लाख रुपैयाँ समेत दिए ।19 यसै गरी संघका के ही प्रकाशनमा
समेत राजा महेन्द्रको आर्थिक निगाहा थियो (उप्रेती २०२४) । २०२५ सालमा सांस्कृ तिक
संघले महेन्द्र शाहलाई विभिन्न पुस्तक चढाउने, राजा र युवराजको जन्मोत्सव मनाउने,
सांस्कृ तिक कार्यक्रम गर्ने काम समेत गरे को थियो । जबकि त्यो बेलासम्म संघले आफ्नो
पत्रिका संस्कृ ति भने निकालेन ।20 समसामयिक विषयमा शुक्रबारे छलफल चलाएन । के ही
यदुनाथ खनाल, चित्तधर हृदय, सिद्धिचरण श्रेष्ठ र श्रीमती पुन्यप्रभा देवी सक्रिय थिए । पछि वीपी
कोइराला, गणेशमान सिंह, ईश्वर बराल विशेष रूपले आमन्त्रित भए । वीपी कोइराला परिषद्को
अध्यक्ष पनि भएका थिए । त्यसपछि परिषद्ले इतिहास, कला, नाटक, साहित्य आदि विषयमा
अनुसन्धानको काम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । राणाहरूको सहयोगमा २००७ सालपछि स्थापना
भएको संस्थामध्ये मदन पुरस्कार गुठी पनि एक थियो । त्यो २०१२ सालमा स्थापना गरिएको
थियो । रानी जगदम्बाले तीन लाख भारतीय रुपैयाँ दिवंगत छोरा मदन शमशेरको नाममा सहयोग
गरे की थिइन् (हेर्नुहोस्, वन्त सन् २०१८) ।
18
ने पाल सांस्कृ तिक संघको भवनमा “श्री ५ सरकारको उपत्यका विकास सहायताबाट
बनेको खण्ड” भनी लेखिएको शिलालेख छ ।
19
सांस्कृ तिक संघका शिवप्रसाद न्यौपानेसँग मंसिर ६, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
20
नेपाल सांस्कृ तिक संघले २०१४ सालमा संस्कृ ति पत्रिका निकाल्न शुरू गरे को थियो ।
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| अर्जुन पन्थी

धार्मिक प्रवचन गरिए पनि प्राज्ञिक प्रवचन आयोजना गर्नेतर्फ ध्यान दिएन । सांस्कृ तिक
संघलाई आधार बनाएर कतिपय व्यक्तिहरूले तत्कालीन राजाकहाँ विन्तीपत्र राखी पञ्चायत
प्रवेश गर्ने कोसिस समेत गरे । कति सफल भए र मन्त्री समेत बने ।21
तत्कालीन राजा महे न् द्र शाह जीवित रहँ द ासम्म सां स ्कृ तिक सं घ को सामाजिक,
सां स ्कृ तिक र भौतिक पँुज ीलाई पञ्चायतले प्रयोग गरे क ो देखिन्छ । अञ्चलाधीशसँ ग
पै स ा मागे र त्यहाँ खे ल कु दका कार्यक्रम गराइन्थ्यो । 2 2 खु ल ामञ्च, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका
सभाहल नबने क ो समयमा विदेश ी पाहु न ालाई स्वागत गर्ने तथा सां स ्कृ तिक कार्यक्रम
देखाउने थलो संघ थियो ।23 यसले समुदायमा स्थापित एउटा स्वतन्त्र संस्थाले राज्यको
निकाय जसरी काम गरे को थियो । यी क्रियाकलापका कारण संघका संस्थापक महासचिव
त्रैलोक्यनाथ उप्रेतीले, “पञ्चायतकालमा नेपाल सांस्कृ तिक संघको आफ्नो गतिविधिमा
स्वायत्तता रहन सके न” भनेर टिप्पणी गरे का छन् (उप्रेती २०६८ : ६) । उप्रेतीका अनुसार
डिल्लीबजारका एक थरी पञ्चायतवालाले संघलाई “पञ्चायत अध्ययन के न्द्र” बनाउन
खोजेका थिए । उल्लिखित क्रियाकलापले संघको संस्थागत जीवनमा राज्यको हस्तक्षेप
थियो भन्ने देखाउँ छ । राज्यसत्ता सँगको सम्बन्धका कारण त्यति बेला संस्थाले स्वायत्त
रूपमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको विषयलाई संस्थाका के ही पदाधिकारीले संकेत गरे का
छन् । राज्यको सहयोग या हस्तक्षे प ले सं स ्थाको जीवनमा पारे क ो असरबारे उप्रेतीले
भने क ा छन् — यो चाल पाएका सं स ्थापक सदस्य तथा स्थानीय शै ले न् द्रनाथ रिमालले
हलको ताला बन्द गरिदिएका थिए । त्यसपछि संघ सुषुप्तावस्थामा पुगेको थियो (उप्रेती
२०६८) । वि.सं. २०२० को अन्ततिर खेलकुद, सांस्कृ तिक तथा स्वागत कार्यक्रम गर्नलाई
राज्यले रंगशाला, नाचघर र प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता पूर्वाधार बनाएकोले सांस्कृ तिक संघको

21

डिल्लीबजारकै एक स्थानीयसँग पुस ९, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
डिल्लीबजारकै एक स्थानीयसँग पुस १५,२०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
23
जस्तो २०१७ सालमा बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयलाई नेपाल सांस्कृ तिक
संघले अभिनन्दन-पत्र चढाएको थियो । सन् १९६० मा सोभियत संघ का तत्कालीन राष्ट्रपति
भोरोशिलोभको भ्रमणको अवसरमा स्वागत समारोह आयोजना गरे को थियो । भदौ २०, २०२४
मा भारतका तत्कालीन संसद् प्रमुख नीलम संजीवा रे ड्डीको नेतृत्वमा आएको संसदीय प्रतिनिधि
मण्डलको स्वागत गरे क ो थियो । सोही वर्षको कात्तिकमा भारतका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री
मोरारजी देसाईको सम्मानमा स्वागत समारोहको आयोजना गरे को थियो । सन् १९६८ मा भएको
भारतीय तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैनको नेपाल भ्रमणको अवसरमा स्वागत र सांस्कृ तिक
कार्यक्रम गरे को थियो । अक्टोबर १५, १९६८ मा तत्कालीन सोभियत संघको सर्वोच्च सोभियत
अध्यक्ष नुरी जियानुरिएभिचको प्रतिनिधिमण्डलको स्वागत गरे को थियो (संस्कृ ति २०५३क) ।
22
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क्रियाकलापमा सुस्तता आएको तर्क के हीले गरे का छन् । कारण अनेक हुन सक्छन्, तर
संघ वि.सं. २०३० को दशकको शुरूआतदेखि नै सुषुप्तावस्थामा पुगेको थियो ।

सघं को पुनरोदय र स्थानीय चौतारी (वि.स.ं २०४६–२०७६)

वि.सं. २०४७ को संविधानद्वारा बोल्ने, लेख्ने र संगठन गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत भएपछि
पञ्चायत कालमा सुषुप्तावस्थामा पुगेको सांस्कृ तिक संघका संस्थापकहरू पुन: जुर्मुराए ।
संघमा अटुट रूपमा लागेका संस्थापक सदस्य शैलेन्द्रनाथ रिमालले त्यो बेला डिल्लीबजारका
पुराना र नयाँ दुवै पुस्ताका मान्छेहरू भेला गरे । रिमाल सहित संस्था ब्यूँताउन त्यति बेला
लागिपर्ने अन्य संस्थापक सदस्यमा नर्सिंहबहादुर श्रेष्ठ, त्रैलोक्यनाथ उप्रेती र डिल्लीराज
उप्रेती आदि थिए । यिनै अगुवाहरू २०४९ सालमा संघको विधान बनाएर पुन: संगठित
भए ।24 त्यो विधानमा “राजनीतिक पूर्वाग्रहद्वारा ग्रसित नभई सांस्कृ तिक एवं सामाजिक
क्रियाकलाप गर्ने” भनिएको छ (संस्कृ ति २०५३ख : १८) ।
वि.सं. २०४६ पछि संस्थाका सदस्यले दातृसंस्था र राज्यसत्ताबाट सहयोगको अपेक्षा
नराखी आफ्नै भवनलाई मर्मत गरी आम्दानी गर्ने र संस्थाका गतिविधि अगाडि बढाउनेतर्फ
ध्यान दिए । सं स ्थापक सदस्य नर्सिं ह बहादुर श्रे ष्ठ लगायत विभिन्न स्थानीय व्यक्तिको
सहयोगबाट भवन क्रमश: मर्मत हुँदै गयो । चैत २०४८ मा भवनको अघिल्लो भागका कोठा
र सभाहललाई भाडामा लगाउने गरी तयारी अवस्थामा राखियो (श्रेष्ठ २०५३) । प्रजातन्त्र
आएपछि देशमा विभिन्न संघ-संस्था तथा निजी क्षेत्रहरू उदाउनु उनीहरूको लागि लाभको
कुरा थियो । वि.सं. २०५० को शुरूआती दशकमा विभिन्न संघ-संस्थालाई कार्यक्रम गर्ने
सभाहलहरू पनि कमै भएको हुनाले सांस्कृ तिक संघको सभाहल प्रयोगमा आयो । त्यसपछि
क्रमश: अरू कोठाहरू पनि भाडामा जान थाले । यसबाट संघले आर्थिक उपार्जन गर्न
थाल्यो र पुराना गद्दावाला मेच सुधार भए । वैशाख २०५१ मा प्लाष्टिकका १०० थान
मेच किनियो । सभाहलको लागि आवश्यक परे का नयाँ माइक सेट र एक सेट टे प रे कर्ड र
पनि किनियो । त्यो समयमा संघले टे लिफोन सेट पनि खरिद ग¥ यो (श्रेष्ठ २०५३) । अत:
प्रजातन्त्र आएको र निजी संघ-संस्था फै लिएको सन्दर्भमा स्थानीय शुभेच्छुकको सहयोगबाट
संस्थालाई चलायमान बनाइएको थियो ।
सां स ्कृ तिक सं घ ले पञ्चायतको अवधिमा पनि आफ्नो भवनलाई भाडामा लगाएर
आम्दानी गर्ने प्रयास गरे को थियो । उदाहरणका लागि वि.सं. २०२० को दशकको अन्ततिर
कलाकार भैरवबहादुर थापाको भैरव नृत्य दलले नृत्य प्रशिक्षण र प्रदर्शनको लागि सभाहल
24

वि.सं. २००७ मा सांस्कृ तिक संघले आफ्नो विधान बनाएको भनिए पनि त्यो के -कस्तो
थियो भन्न सकिँ दैन । वि.सं. २०१९ मा तत्कालीन ऐनमा बाधा नपर्ने गरी सांस्कृ तिक संघ दर्ता
भएको (संस्कृ ति २०५३ख) भनिए पनि यसको विधानबारे के ही उल्लेख गरिएको छै न ।
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भाडामा लिएको थियो । भवन स्थापनादेखि नै रे खदेख गर्दै बसेका कर्मचारी शिवप्रसाद
न्यौपानेका अनुसार भैरव नृत्य दलले टिकटको व्यवस्था गरे र विदेशी र नेपालीहरूलाई
सांस्कृ तिक नाच देखाउन खोजेको थियो । तर त्यो धेरै चलेन ।25 त्यसैले भैरव नृत्य दलले
आफ्नो क्रियाकलाप बीचैमा छाड्यो । त्यसपछि कलाकार मनमाया राणाको समूहले सभाहल
भाडामा लियो । त्यो पनि चलेन । विभिन्न संघ-संस्था र निजी क्षेत्र व्यावसायिक रूपमा
अगाडि बढ्न नसके को पञ्चायतको त्यो अवधिमा सांस्कृ तिक संघले भौतिक पँुजीको
राम्रो उपयोग गर्न सके न । वि.सं. २०२७ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन र दशरथ रंगशाला
बनेपछि संघमा सांस्कृ तिक र खेलकुदका कार्यक्रम झनै कम हुँदै गए । तसर्थ भवन भाडामा
लगाई आर्थिक स्रोत संकलन गर्ने संघको अवधारणाले त्यो बेला काम गरे न र २०४६
सालपछि मात्र मूर्त रूप पाएको थियो । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा
सांस्कृ तिक संघको भवन भाडामा लगाएर त्यस बापत संस्थाको आय रु. ५ लाख ३४ हजार
७ सय पुगेको थियो । त्यति बेला संघको खर्च रु. ३ लाख ७५ हजार थियो । यसबाट
रु. १ लाख ५९ हजार ७ सय बचत हुन पुगेको थियो (संस्कृ ति २०५३ग) । यसरी प्राप्त
आम्दानीलाई समेत भवनको अरू भौतिक सम्पत्ति क्रमश: सुधार्दै आम्दानी बाँध्ने काम
गरिएको देखिन्छ । फलस्वरूप सं स ्थाले विभिन्न क्रियाकलाप आयोजना गर्न सक्यो ।
जस्तो, स्थानीय मानिसहरूले साँझपख अनौपचारिक भेटघाट र गफगाफ गर्ने चाँजोपाँजो
मिलाए । त्यसपछि संस्थामा स्थापना कालकै जस्तो चहलपहल देखिन थाल्यो । संस्थाका
सदस्य सचिव रवि ओझाले संस्थाको यो कामलाई, “इतिहासलाई वर्तमान बनाउने कार्यको
थालनी” भनेका छन् (ओझा २०५३ : ३०) ।
वि.सं. २०४६ पछि फे रि उदाएको यो नागरिक संस्था त्यो समयमा बग्रेल्ती उदाएका
अन्य संघ-संस्था भन्दा भिन्न देखिनुको कारण शहरको बीचमा रहेको भौतिक सम्पत्तिले मात्र
होइन । स्थानीय मान्छेहरूलाई गफ गर्ने थलो चाहिएको कारण पनि हो । वि.सं. २००७
पछि डिल्लीबजारका स्थानीयहरूले भेटघाट गर्ने र गफ गर्ने थलोको रूपमा उपयोग गरे को
हुँदा संस्थापकहरूले संघलाई त्यही रूपमा पुनर्जीवन दिनुपर्ने महसुस गरे का थिए । त्यसैले
भौतिक सम्पत्तिको कारणमात्र संस्था ब्यूँतिएको नभई इतिहासको स्मरण र तत्कालीन समयको
आवश्यकताका कारण पनि संस्था ब्यूँतिएको थियो । यसै अनरू
ु प २०५१ सालपछि सार्वजनिक
विदा बाहेक हरे क दिन सांस्कृ तिक संघको आफ्नै भवनको एउटा साँघुरो कोठा ३ देखि ६
बजेसम्म “सबैका लागि” खुल्ला राखियो । यसरी यो पुन: डिल्लीबजार टोल वरिपरिका र
संघसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू भेट भई चिया खाँदै अनौपचारिक गफगाफ गर्ने थलो बनेको
थियो । यहाँ पछि अनौपचारिकबाट औपचारिक छलफलका कार्यक्रमहरू पनि तय हुन थाले ।
25

शिवप्रसाद न्यौपानेसँग मंसिर ६, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
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संस्थामा अनौपचारिक छलफल तथा भेटघाट विदा बाहेक हरे क दिन हुन्छ । यसको लागि
नेपाल सांस्कृ तिक संघको कार्यालय अपराह्न ३ बजे खुल्छ । यहाँ ४ बजेदेखि मान्छे आउने
क्रम शुरू हुन्छ ।26 दिनहुँ हुने भेटघाट वा गफगाफमा महिलाको उपस्थिति भने लगभग
शुन्य नै हुन्छ । सहभागीहरू प्राय: पाका उमेरका स्थानीय पुरुष नै हुन्छन् । उनीहरूमध्ये
के ही सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त छन् । डिल्लीबजार क्षेत्रकै प्राय: पुराना बासिन्दा
त्यहाँ भेट हुन्छन् । विगतमा संघदेखि असन्तुष्ट मानिसहरू त्यहाँ खासै आउँ दैनन् । त्यसो
हुँदा सबैका लागि खुला भनिए पनि त्यहाँ हुने गतिविधिमा समावेशी सहभागिता देखिँदैन ।
संस्थामा बेलुकापख हुने भेटघाट र गफ गर्ने प्रक्रिया संस्था स्थापना समयको पुनरावृत्ति
जस्तै हो । उदाहरणका लागि वि.सं. २०१० को दशकमा मानिसहरू आफ्नो अफिस छुटेपछि
“कल्चरमा जाने” भन्दै सांस्कृ तिक संघमा आउँ थे ।27 उनीहरू यहाँ भेला हुने र विभिन्न
विषयका अनौपचारिक छलफल एवं खेलकुद गतिविधिमा सहभागी हुन्थे । वि.सं. २०५२
पछि निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म कार्यालयमा मान्छेहरू एक एक गरी आउँ छन् । आएकाले
गफगाफ शुरू गर्छन् । गफको कु नै दायरा हुँदैन । यस्ता गफलाई “लगाम नलगाइएका
गफहरू” भनिन्छ । 2 8 छलफलका विषयवस्तु कता बहन्छ थाहै हुँ दै न । यी गफहरू
क्याफे , पाटी, ठाँटी, चौतारीमा सुनिने गफजस्तै अनौपचारिक हुन्छन् । गफका सहभागीले
विगतमा आफूले गरे का भ्रमण लगायत विविध अनुभव सुनाउँ छन् । राज्यका निकायमा
काम गरे का व्यक्ति पनि सहभागी हुनाले हिजोको राज्य व्यवस्थासँग अहिलेको परिस्थिति
तुलना गर्दै गफगाफ चल्छ । बेलाबेलामा सार्वजनिक ओहोदा सम्हालेका व्यक्तिको समेत
चर्चा र आलोचना हुन्छ । कतिपय अवस्थामा संस्थाकै सदस्यहरूको समेत आलोचना
हुने गर्दछ । पुरुषहरू मात्र भएकाले हुन सक्छ, यौनका विषयमा समेत खुलेर गफ हुन्छन् ।
लुगलुग काम्ने मंसिर पुसको ठिहीमा पनि पाका उमेरका मान्छेहरू त्यहाँ आएर गफ गरे कै
हुन्छन् । त्यसैले पनि सांस्कृ तिक संघ वरिपरिका खास पुरुष मानिस जम्मा भएर आफ्नो
भावना खुलस्त पोख्ने स्थानीय चौतारी जस्तै बनेको छ ।
त्यहाँ हु ने छलफल तथा बहसमा सामाजिक सञ्जाल या पत्रपत्रिकामा छापिएका
विषयवस्तुले पनि प्रवेश पाउँ छन् । उदाहरणका लागि मंसिर २०७६ को पहिलो आइतबारको
कुरा हो । अघिल्लो दिन लेखक कुन्ता शर्माले नयाँ पत्रिका दैनिकको शनिवारीय परिशिष्टांक
26

अध्ययन क्रममा मैले सांस्कृ तिक संघका के ही औपचारिक या अनौपचारिक भेटघाटमा
भाग लिएको छु । त्यसैले यो लेखमा मेरा आफ्ना अनुभव पनि छन् ।
27
संघलाई स्थानीय बोलीमा “कल्चर” भनिन्छ । रमेशराज जोशीसँग मंसिर ८, २०७६ मा
गरिएको कुराकानी ।
28
रवि ओझासँग साउन २२, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
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झन् नयाँ म ा आफ्ना पू र्व पति सँ ग को पारिवारिक सम्बन्धमा आएको उथलपु थ लबारे
“अग्निपरीक्षा एकपछि अर्को” शीर्षकमा एउटा लेख लेखेकी थिइन् । त्यहाँ उनले आफ्नो
चरित्रमाथि बारम्बार आशं क ा गरे क ो तथा आफ्नो ते स् रो सन्तानलाई उनका पूर्व पतिले
अस्वीकारसम्म गरे का कारण पारिवारिक सम्बन्धमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताएकी
थिइन् (शर्मा २०७६) । त्यो ले ख पढे क ा एक पाठकले सां स ्कृ तिक सं घ को सो दिनको
छलफलमा कम्युनिस्टको वैचारिक इमानदारीको विषय उठाए । उनले भने, “कम्युनिस्टहरू
आदर्शच्यूत हुन्—न वैचारिक, न व्यावहारिक, न नैतिक आदर्श उनीहरूमा छ ।” कुन्ता
र उनका पूर्व पति कुनै समय कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएकोले मात्र यो विषय उठे को
थिएन । यो समयमा कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा रहेको र जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसके को
सन्दर्भ थियो । माथि उल्लिखित छलफलमा पहिलो वक्ताले प्रयोग गरे को “आदर्शच्यूत”
भन्ने शब्दावलीमा अर्का सहभागीले सामान्य विमति जनाए । र, त्यसलाई संशोधन गर्न
अनुरोध गर्दै भने, “हेर्नुस् कम्युनिस्टहरू च्यूत भएको २०१७ सालपछि मात्रै हो, त्यसअघि
थिएनन् है ।” प्रतिवाद गर्ने व्यक्ति स्वयं पनि २०१७ सालअघि कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता
थिए । अन्य सहभागीले उनको कुरामा असहमति जनाएनन् ।29 यसरी चलेको यो छलफल
के ही समयपछि अन्य सन्दर्भमा प्रवेश गरे को थियो ।
प्राय: पाका मान्छेहरू आउने भएकाले गफहरूमा माथि भनिए झै ँ अनुभवका, इतिहासका
र सम्बन्धका कुरा नै प्रधान हुन्छन् । आफ्नो घर वरिपरि भइरहेका अन्जानका विकास,
आफ्नो घरमा रोपेका फूल, आफ्ना सम्बन्ध, पुराना मान्छे तथा व्यवस्थाका कुराहरू पनि
त्यहाँ छलफलका विषय बन्छन् । कतिपय अनौपचारिक गफगाफका विषयहरू संस्थाले
बेलाबेलामा आयोजना गर्ने औपचारिक छलफलको विषयका रूपमा पनि छनोट हुन्छन् ।30

औपचारिक छलफल

वि.सं. २०१० को दशकतिर “हरे क शुक्रबार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूमा वादविवाद
गराउने” औपचारिक अभ्यास सांस्कृ तिक संघमा थियो (संस्कृ ति २०१४ : क) । त्यो बेला
ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिलाई बोल्न लगाएर पनि प्रवचनको आयोजना गरिन्थ्यो । जस्तै,
इटलीका जुजेपे टुची, भारतका राहुल सांकृ त्यायन, भगवत शरण आदि आएर संघमा प्रवचन
दिएका थिए (पन्त २०६१) । यीमध्ये के ही मानिसहरूसँग सांस्कृ तिक संघका तत्कालीन
सदस्यहरूको निकट सम्बन्ध पनि हुन्थ्यो ।31 तर पञ्चायती व्यवस्थामा भने छलफलको
29

सो दिनको छलफलमा म पनि अवलोकनका लागि सहभागी थिएँ ।
रवि ओझासँग साउन २२, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
31
संस्थापक सदस्य प्रकाशबहादुर के सीले इटलीका प्राध्यापक जुजेपे टुचीसँग अनुसन्धानको
काम पनि गरे का थिए (श्रेष्ठ २०६६) ।
30
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दायरा खुम्चिएर राज्य अनुकूल हुँदै गयो । जस्तो २०३३ सालमा यसले “गाउँ फर्क राष्ट्रिय
अभियान” तथा “पञ्चायती प्रजातन्त्रको देन” बारे प्रवचन समारोहको आयोजना गरे को
थियो । जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट लगायत वक्तालाई बोलाइएको थियो
(संस्कृ ति २०५३क) । आफूलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा चिनाए पनि पञ्चायतकालीन
समयमा कुनै न कुनै रूपमा तत्कालीन शासकहरूको प्रभाव संघमा थियो ।
वि.सं. २०४६ पछिको अवस्थामा भने शासकहरू रिसाउलान् कि भन्ने डर भएन ।
वि.सं. २०५० को दशकमा आइपुग्दा आर्थिक रूपमा समेत सरकार वा अन्य दातृ निकायको
मुख ताक्नु नपरे पछि संस्थाले आफ्नो रुचि अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पायो । आफ्नो
नाउँ मा रहेको भवन भाडामा लागेसँगै सामान्य रूपमा संस्था चलाउन आर्थिक कठिनाइ
भएन । आर्थिक र अन्य कारणले पञ्चायत कालमा निरन्तरता पाउन नसके का आफ्ना
पहिले देखिक ा गतिविधिलाई पुन र्जीवन दिने क्रममा सं घ ले वै श ाख २२, २०५२ देखि
शुक्रबारे औपचारिक भेटघाट कार्यक्रमको शुरूआत ग¥ यो । यो बे ला बौद्धिक वर्गलाई
औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी गराएर सांस्कृ तिक संघ लाई पुन: “भेट घाटको थलो”
बनाउने प्रयास गरिएको नर्सिंहबहादुर श्रेष्ठ (२०५९ : ७४) ले उल्लेख गरे का छन् । तर यो
शुक्रबारे औपचारिक छलफल के ही महिना चलेपछि फे रि बन्द भयो ।32
संघका संस्थापक सदस्य त्रैलोक्यनाथ उप्रेती सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि २०५८
सालमा छ वर्षदेखि बन्द रहेको छलफललाई पुनर्जीवन दिन फे रि जुर्मुराए । त्यति बेला उनी
त्रिभुवन र काठमाडौ ँ विश्वविद्यालयबाट निवृत्त भई आफ्नो घर डिल्लीबजारमा बसिरहेका
थिए । सेवा निवृत्त भई फुर्सदको समयमा “के ही गरौ”ँ भन्ने उनको इच्छा थियो । घरबाट
हिँडेर दुई चार मिनेटमै पुगिने दुरीमा आफू संस्थापक रहेको सांस्कृ तिक संघ थियो । त्यहाँ
उनले विगतमा चलेको छलफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव लिएर गए । मासिक
रूपमा नियमित छलफल सञ्चालन गर्ने उप्रेतीको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाटै पारित
गरियो । 33 त्यो छलफल कार्यक्रम “ने पाली जनजीवन र सं स ्कृ तिका विभिन्न पक्षलाई
छलफलमा ल्याएर आफ्नो मौलिकपनको जगेर्नाको साथै समयसापेक्ष परिष्कारको चेत
विकसित गर्दै” लै ज ान प्रारम्भ गरे को बताइएको छ (संस्कृ ति २०६०क : ५) । यसको
लागि “हाम्रो संस्कृ ति—हिजो, आज र भोलि सञ्चालन उपसमिति” नै गठन भयो । त्यो
समितिमा उप्रेती बाहेक रोजकुमार श्रेष्ठ, शारदा श्रेष्ठ, देवेन्द्रराज शर्मा, भीष्मराज पाण्डे,
भोला लोहनी, प्रमोद रे ग्मी र सदस्य सचिवमा गोविन्ददेव पन्त थिए । कुन महिनामा कुन
शीर्षकमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा हरे क महिना बस्ने उपसमितिले तय गर्थ्यो ।
32

२०५२ वैशाख, जेठ र असार महिनामा भएका छलफलको सूचीका लागि अनुसूची १

हेर्नुहोस् ।
33

त्रैलोक्यनाथ उप्रेतीका छोरा दीपक उप्रेतीसँग भदौ ९, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
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छलफल कार्यक्रम जाडोमा हरे क महिनाको दोस्रो बुधबार दिनको ३ देखि ५ बजेसम्म
र गर्मी महिनामा ४ देखि ६ बजेसम्म चलाइन्थ्यो । विषय अनुसार सम्बन्धित ठाउँ मा खबर
पु¥ याइन्थ्यो । युवा तथा विद्यार्थीलाई छलफलमा ल्याउने आयोजकको ध्यान हु न्थ्यो ।
जस्तो “हाम्रो शिक्षा” विषयको कार्यक्रममा क्याम्पसमा पढाउने शिक्षक र छात्रछात्रालाई
छलफलमा आउन आह्वान गरिएको थियो (संस्कृ ति २०५९क) ।
सबैका लागि खुल्ला छलफलमा कोठा बाहिर राखिएको कापीमा हाजिरी जनाएपछि
मात्र प्रवेश दिइन्थ्यो । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आयोजकका तर्फ बाट छलफल संयोजक या
सदस्यले शुरूमा विषयबारे के ही पृष्ठभूमि बताउँ थे । २०५८ सालमा त्रैलोक्यनाथ उप्रेतीले
यस्तो छलफल कार्यक्रमको शैली “संवादात्मक” हुने र यसमा “भाषण र कार्यपत्र प्रस्तुत
गर्ने शैली” नहुने बताएका थिए (संस्कृ ति २०५९क) । कार्यक्रम संयोजकले त्यस दिन हुने
छलफलको विषय सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्न र छलफललाई निश्चित टुंगोमा
पु¥ याउन अनुरोध गर्थे ।
छलफल कार्यक्रममा समय खेर नजाओस् भने र औपचारिक सम्बोधनका शब्दहरू
प्रयोग नगर्न भनिन्थ्यो । छलफलमा “सामान्य प्रतिक्रिया जनाउन” अनुमति दिइन्थ्यो ।
रोजकुमार श्रेष्ठ लेख्छन्, “कसैले व्यक्त गर्नुभएको विचारप्रति अर्को व्यक्तित्वले विमति
पनि जनाउन सक्तछ तर विमति जनाउँ दा, ‘तपाईलें बोल्नुभएको कुरालाई सम्मान गर्दछु
तर मेरो विचार यस प्रकारले व्यक्त गर्न चाहन्छु ’ भन्ने शब्दहरूका साथ” कुरा राखिन्थ्यो
(श्रेष्ठ २०५९ : ७४) । त्रैलोक्यनाथ उप्रेतीले छलफल शुरू हुनेताका नै, “आफ्ना विचार
प्रस्तुत गर्दा अरूका विचारको खण्डन गर्नु नभई आफ्नो भनाइ आफै ले पुष् टि गर्नुपर्ने ”
कार्यक्रमको औचित्य रहेको बताएका थिए (संस्कृ ति २०५९ख : ४७) । एक कार्यक्रममा
उप्रेतीले “यो सम्वादात्मक कार्यक्रम हो । यसको कुनै पनि औपचारिकता छै न । आफ्नो
विचार राख्दा कसैका विचारप्रति असहमति रहँदैमा प्रतिवादै गर्नुपर्छ भन्ने छै न । यो नै
यहाँको प्रक्रिया हो” भनेका छन् (संस्कृ ति २०५९ख : ४७) । औपचारिक कार्यक्रम भए
पनि छलफललाई अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्न खोजिन्थ्यो । सबै क ो विचारको
कदर होस् भन्ने चाहना राखिएको हुन्थ्यो । छलफलको जीवन्तता, उचित आलोचनामा
हुने भए पनि असहमतिलाई मत्थर पार्न खोजिएको हुन्थ्यो । यसमा संस्थाका सदस्यहरूको
आध्यात्मिक चिन्तनको आकर्षण ले काम गरे को थियो । त्रैलोक्यनाथ उप्रेती, अरविन्द
रिमाल, शंकरराज पन्त लगायतका व्यक्तिहरू २०५३ सालतिर आध्यात्मिक चिन्तनतिर
लागेका थिए । मंसिर २०५३ देखि सांस्कृ तिक संघमा वरिपरिका मान्छेहरू सत्संग भेटघाट
गर्थे र त्यो समूहलाई “चिन्मय स्वाध्यान समूह” भनिन्थ्यो । यसमा शंकराचार्य र उनका
दर्शनको प्रभाव थियो । त्रैलोक्यनाथ उप्रेतीले यसको आठ वर्षसम्म नेतृत्व गरे का थिए । यो
आध्यात्मिक गोष्ठीमा कसैको खण्डन गरिँ दैनथ्यो । “सबै विचार र धारणालाई सामञ्जस्यमा
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ल्याएर गोष्ठी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्थ्यो” (पन्त २०६१ : ६४) । यो “सामञ्जस्य” को
सिद्धान्तबाट प्रभावित हुँदा असहमतिलाई मत्थर पार्न खोजिएको थियो ।
वि.सं. २०७६ मा पनि औपचारिक छलफलहरू अनियमित रूपमा चलिरहेका थिए ।
हरे क दुई महिनामा एक पटक गरिने छलफलमा म पनि सहभागी भएको थिएँ । छलफलमा
आएका सहभागी सभाहल बाहिर राखिएको रजिस्टरमा हाजिरी जनाई प्रस्तुत हुने कार्यपत्र
लिएर भित्र पस्दथे । कुनै एक छलफल कार्यक्रम आधाघण्टा ढिलो गरी ३:३० बजे शुरू
भएको थियो । त्यो कार्यक्रमलाई सञ्चालकले अनौपचारिक स्वरूपमै चलाएका थिए ।
आशन ग्रहण नगराए पनि के ही अतिथिहरू आफै आशन ग्रहणकै शैलीमा बसे । कार्यक्रमको
सभापति पनि तोकियो । प्रमुख अतिथि पनि तय गरिएको थियो । वक्ताले शुरूमा गन्थन
गरे पछि मात्र कार्यपत्रमा के न्द्रित भए । प्रस्तुतिपछि सञ्चालकले छलफलको लागि आह्वान
गरे । माइक सबैको हातमा घुम्यो । “विषयबारे आफू विज्ञ नभएकोले सुन्न मात्र आएको”
भन्दै धेरै सहभागी बोलेनन्, मात्र सुने । उपस्थित ३५ जनामध्ये तीन जना विषयमा के न्द्रित
भएर बोले । यस छलफलमा “स्टेकहोल्डर नै भएन” भन्दै “नबोल्ने भए छलफलमा किन
सहभागी भएको” भनेर एक जना सहभागीले अरूसँग आक्रोश पोखेका थिए । कार्यक्रम
सञ्चालकले, “सबै बोल्न आउँ दैनन्, सुन्ने मान्छे नभए कसलाई सुनाउने ?” भनी नम्र रूपले
प्रतिवाद गरे का थिए । यसै बीचमा “ढिलो भयो, वक्ताको कुरा सुन्न पाइएन” भन्दै प्रमुख
अतिथि आए । प्रस्तोताले प्रमुख अतिथिलाई “आफ्नो कार्यपत्र नसुने पनि हु ने थियो”
भन्दै सुरक्षित हुन खोजे । त्यसपछि प्रमुख अतिथिले तोकिएको विषयमा आधारित भएर
आफ्नो अनुभव सुनाए । अन्तमा सभापतिले कार्यक्रम टुंग्याए । एक किसिमले औपचारिक
ढंगले नै कार्यक्रम सकियो ।
प्रस्तोताले छलफलका लागि दाखिला गरे को लिखित विषयवस्तु कमजोर
लागे म ा आयोजकले सम्बन्धित विषयमा जानकार व्यक्तिलाई पनि कार्यक्रममा प्रमुख
अतिथिको रूपमा निम्त्याउँ थे । ता कि कार्यक्रम फितलो नहोस्, अन्यथा प्रमुख अतिथि
बोलाइँदैनथ्यो ।34 उल्लिखित प्रसंगमा पनि आयोजकलाई कार्यपत्र कमजोर छ भन्ने लागेको
थियो र प्रमुख अतिथिलाई निम्त्याइएको थियो । अनौपचारिक शैली अपनाइने भन्दाभन्दै
पनि प्रमुख अतिथि भनेर निम्त्याएपछि आसन ग्रहण गराउनु आयोजकको बाध्यता जस्तै
हुन्थ्यो । सामाजिक मर्यादाका निम्ति पनि सो कार्यक्रम के ही औपचारिकतातिर ढल्किएको
थियो । वि.सं. २०५२ तिर सांस्कृ तिक संघमा औपचारिक छलफल कार्यक्रम आयोजना
गर्दा संवादात्मक र अनौपचारिक हिसाबले चलाइन्थ्यो । तर दुई दशकको फे रो मारे पछि
यसले धेरै औपचारिकता ग्रहण गर्न थालेको थियो । अनुभवका आधारमा कार्यक्रमलाई
परिमार्जन गर्दै औपचारिकता दिइएको थियो । यी औपचारिक कार्यक्रमहरू संस्थालाई
34

रवि ओझासँग भदौ २६, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
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सक्रिय राख्ने आधार बनेका थिए । यस खाले औपचारिक कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रहरू
वार्षिक रूपमा प्रकाशन हुने संस्कृ ति पत्रिकामा छापिने सम्भावना हुन्थ्यो ।35
विषयवस्तु संकलन गर्ने तरिका फरक भए पनि प्रकाशनको कर्म सांस्कृ तिक संघको
सं स ्थापनकालीन क्रियाकलापमध्ये एक थियो । सं स ्थापनको बे ल ा सं घ ले प्रकाशनको
क्षेत्रमा छिटपुट काम गरे को थियो ।36 त्यति बेला लेखकलाई “नेपाली संस्कृ तिका विभिन्न
विषयहरूमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा लेख पठाउन अनुरोध” गरी सामग्री जम्मा पारिएको
थियो (संस्कृ ति २०१४) । तर संस्कृ तिको दोस्रो प्रकाशन चाहिँ करिब ४० वर्षपछि २०५३
सालमा मात्र भयो । यद्यपि, पञ्चायत कालमा संघले प्रकाशनको कर्म नगरे को भने होइन ।37
त्यति बेला संघले आफूले शुरू गरे को संस्कृ ति पत्रिकाको प्रकाशनमा ध्यान नदिई तत्कालीन
शासक रिझाउने खालका प्रकाशन गरे को देखिन्छ ।38
वि.सं. २०४६ सालपछि आफ्नो सुविधा र रुचि अनुरूप संस्थाले प्रकाशनको काम
गरिरहेको थियो । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका पुस्तकको प्रकाशनले पनि निरन्तरता पाएको
थियो । त्यसका साथै २०५२ सालपछि शुरू गरे का छलफल कार्यक्रमका विषयवस्तुलाई पनि
प्रकाशनको चरणसम्म पु¥याउन थालिएको थियो । कतिपय अवस्थामा प्रकाशन कर्मको चरण
छलफलबाटै शुरू गरिएको थियो । जस्तो संघले आयोजना गरे का कार्यक्रमलाई प्रकाशन
गर्ने उद्देश्यले रे कर्ड गरिएको हुन्थ्यो । वि.सं. २०५८ देखि चलेको हाम्रो संस्कृ ति : हिजो,
आज र भोलि कार्यक्रम संवादात्मकको थियो । कुनै विषय तोकिएपछि त्यसमा सहभागी
सबैले बोल्थे । रे कर्ड गरिएको बोलीलाई लिखित रूपमा कापीमा उतारिन्थ्यो र छापिन्थ्यो ।
रे कर्ड छलफललाई कापीमा उतार्दा के ही समस्या उत्पन्न भएका थिए । सामूहिक छलफलमा
बोल्नेले आफ्नो परिचय नदिएको रहेछ भने कापीमा उतार्नेलाई समस्या पर्थ्यो । “स्क्रिप्ट”
35

रवि ओझासँग साउन २२, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
२०१४ सालको सेरोफे रोमा पञ्चवर्षीय योजनाका मस्यौदाको सिंहावलोकन गरी लेखेको
यादवप्रसाद पन्तको किताब, प्लानिङ फर प्रोस्परिटी इन नेपाल निकालेको थियो । चित्तरञ्जन
ने प ालीको जनरल भीमसे न थापा र तत्कालीन ने प ाल नामक पु स ्तक पनि सां स ्कृ तिक सं घ ले
निकालेको थियो । पछिल्लो पुस्तकले २०१४ सालमा मदन पुरस्कार समेत प्राप्त गरे को थियो ।
37
त्यति बेला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कृ ति प्रकाशनमा जोड दिइएको थियो । चिल्ला
पातहरू (२०२२), महाराणा प्रताप (२०२४) महाकाव्य र मनोरञ्जन (२०२४) कविता संग्र ह
संघले प्रकाशित गरे को थियो । यस क्रममा सांस्कृ तिक संघलाई परिवार लगायत विभिन्न ठाउँ बाट
देवकोटाका अप्रकाशित काव्य, कविताहरू, निबन्धहरू उपलब्ध भएका थिए ।
38
२०३० सालमा नेपाल सांस्कृ तिक संघका तर्फ बाट श्रद्धाञ्जली पुस्तक छापेर राजालाई
चढाउने काम गरिएको थियो । २०३१ सालमा तत्कालीन राजा वीरे न्द्रको राज्याभिषेकको उपलक्ष्यमा
शुभ राज्याभिषेक विशेषांक निकालेको थियो ।
36
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उतार्ने ले रे कर्ड सुन्दा बोली चिने मा नामै लेख्थे । नचिने “अर्को वक्ता” भन्दै “स्क्रिप्ट”
उतार्थे । जस्तो एक जना वक्ताले, “म पत्रकारितामा काम गर्छु” भनेको आधारमा उनको
नाम “अर्को वक्ता पत्रकार” लेखिएको छ । यस्तै समस्याहरू आउँ दा छलफलको मोडल
परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठे क ो थियो । 39 यद्यपि, २०६६ सालसम्म हाम्रो
संस्कृ ति : हिजो आज र भोलि कार्यक्रम संवादात्मक शैलीमा नै चल्यो ।40 त्यसपछि
भने छलफललाई कार्यपत्र प्रस्तुतिको ढाँचामा लगियो । कसैलाई कार्यपत्र लेख्न लगाउने
र त्यसमा बहस चलाउने गरियो । वि.सं. २०६६ देखि २०७६ सम्म छलफल कार्यपत्र
प्रस्तुति ढाँचामै चलिरहेको छ । यी कार्यपत्रहरूमध्ये कतिपय संस्कृ ति पत्रिकामा प्रकाशित
छन् । यसरी सांस्कृ तिक संघमा वि.सं. २०५० को दशकदेखि शुरू भएको अनौपचारिक
छलफल औपचारिकतामा बदलिँदै प्रकाशनको स्वरूपसम्म समेत पुगेको छ ।

समावेशिताको प्रश्न

माथि उल्लेख गरिए झै ँ नेपाल सांस्कृ तिक संघ विदामा बाहेक हरे क दिन ३ देखि ६ बजेसम्म
खुल्छ र यो सबैका लागि खुला छ तर यहाँ हुने भेटघाट तथा अनौपचारिक छलफलमा
प्रायःजसो आठ/दश जना व्यक्तिको सहभागिता हुन्छ ।41 अनौपचारिक भेटघाट हुने स्थान,
कोठा साँघुरो हुनाले धेरै संख्यामा मानिसहरू अटाउने अवस्था पनि हुँदैन । सबैका लागि
खुला भए पनि डिल्लीबजारमा बसोबास गरे का के ही पुराना छिमेकीहरू त्यहाँ आउँ दैनन् ।
नआउनुक ो खास कारण देखिन्छ । माथि उल्लेख गरे झै ँ २००८ सालतिर सां स ्कृ तिक
संघलाई कमलपोखरीबाट बबरमहल र त्यसपछि डिल्लीबजारको कालिकास्थानमा सारे पछि
छिमेकी महावीर क्लबका सदस्यहरूले आफूहरूलाई छुट्ट्याएको महसुस त्यो बेला गरे का
थिए । त्यस बेलादेखि नै उनीहरू नेपाल सांस्कृ तिक संघको कार्यक्रममा खासै उपस्थित
भएका छै न न् । पछिल्लो समय २०७६ सालमा भे टिँ द ा उनीहरूले सां स ्कृ तिक सं घ बाट
करिब आठ सय मिटर टाढाको “राईको चिया पसल” लाई भेला हुने थलो बनाएका छन् ।
सांस्कृ तिक संघमा जस्तै दिनहुँ ४ बजेदेखि पसलमा भेट भएर चिया खाँदै गफ गर्छन् । एक
दिन चिया खान आइरहनेहरू मध्येका एक जनालाई “तपाईहरू
ं किन नेपाल सांस्कृ तिक
संघमा जानुहुन्न ?” भन्ने प्रश्न गर्दा चिया गफमा सहभागी उनले भने, “अझै पनि उनीहरूले
हामीलाई घुस्नै दिँदैनन् ।” तर “संस्था सबैका लागि खुला छ त ?” भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले
39

रवि ओझासँग साउन २२, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
भदौ १२, २०५९ मा मणिराज उपाध्यायले “ने पालको पत्रकारिता” विषयमा आफूले
तयार पारे को कार्यपत्र भने पढेका थिए ।
41
यो अध्ययनको क्रममा म उक्त संस्थामा पटक-पटक जाँदा यस्तै किसिमको सहभागिता
रहेको देखेको छु । उदाहरणको लागि मंसिर १, २०७६ मा जाँदा आठ जनाको सहभागिता थियो ।
40
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तुरुन्तै जबाफ दिए, “सबैका लागि खुला भए त साधारण सदस्यता खुला गरे हुन्थ्यो नि,
हुँदैन । त्यहाँ ‘इलेक्सन हैन सेलेक्सन’ हुन्छ” ।42 कुनै बेलाको प्रतिद्वन्द्विता सुनाउँ दै उनले
भने, “कुनै बेला उनीहरू [सांस्कृ तिक संघका] ले पनि हामीहरू [महावीर क्लब] लाई छिर्नै
नदिने र महावीरका खेलाडीहरूले पनि सांस्कृ तिक संघतिर फर्के र नहेर्ने अवस्था थियो ।”
सदस्यता वितरणमा अलि कडिकडाउ नै गरिएको कुरा त संघका संस्थापकहरूले पनि
स्वीकार गरे का छन् । सांस्कृ तिक संघले अनावश्यक ढंगले सदस्यता वृद्धि गरे र अव्यवस्था
निम्त्याउनुभन्दा सदस्य छनोटमा चनाखो रहेर चुस्त रूपमा संस्था चलाउनु श्रेयस्कर ठानेको
छ ।43 यसबाट संघमा आबद्ध हुन चाहने डिल्लीबजारकै पुराना बासिन्दाका लागि पनि
संघमा प्रवेश गर्न सहज छै न भन्ने बुझिन्छ ।
लैं गिक सहभागिताका हिसाबले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । ने प ाल सां स ्कृ तिक
संघको पूरा जीवन कालका गतिविधि र संस्थाको विभिन्न संरचनामा भएको प्रतिनिधित्व
हेर्दा महिलाको उपस्थिति चाहिँ नगण्य नै रहेको पाइन्छ । अनौपचारिक गफगाफमा त
महिलाहरूको सहभागिता हुँदैन नै, औपचारिक कार्यक्रममा समेत महिलाको उपस्थिति
अत्यन्त न्यून रहने गरे को देखिन्छ ।44 साउन २०७६ मा म सहभागी भएको एक औपचारिक
कार्यक्रममा सहभागी ३९ मध्ये पाँच जना मात्र महिलाको उपस्थिति थियो । युवाहरू पनि
निकै कम थिए । विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा महिलालाई वक्ताको रूपमा अत्यन्तै
कम मात्र निम्त्याइएको पाइन्छ । जस्तो, वैशाख–असार, २०५२ मा नेपाल सांस्कृ तिक
संघमा भएका सात ओटा छलफल कार्यक्रम (हेर्नुहोस्, अनुसूची २) मा त एउटामा पनि
महिला वक्ता थिएनन् (श्रेष्ठ २०५९ : ७४) ।
त्यस्तै, संस्थाको सांगठनिक संरचनामा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था पनि दयनीय
रहेको छ । उदाहरणका लागि, २००७ सालको संस्थापक कार्य समितिका १३ जना सबै
सदस्य पुरुष थिए । वि.सं. २०४६ पछि संस्था पुनर्स्थापना भए यताका विभिन्न समयमा
गठित १३ सदस्यीय कार्यकारी समितिमा एक जना मात्र महिला चुनिए । त्यसमा पनि
महिलाहरू सदस्य बाहेक माथिल्लो कार्यकारी पदमा चुनि एका छै न न् । जस्तो २०५३
42

टीआर जोशीसँग पुस १, २०७६ मा गरिएको कुराकानी ।
मार्टिन चौतारीमा पुस ६, २०७६ मा भएको सां स ्कृ तिक सं घ बारे क ो एक छलफल
कार्यक्रममा सांस्कृ तिक संघका एक सदस्यले संघको सदस्यताको लागि कतिपय मान्छेलाई “वर्षौं
टे स्ट” गरिने बताएका थिए । अवाञ्छित व्यक्तिहरू प्रवेश गरी संस्थाको अचल सम्पत्तिमाथि आँखा
लगाउनसक्ने भएकाले यसो गरिएको उनको तर्क थियो ।
44
विभिन्न समयमा संस्थामा जाँदाको अनुभवबाट । जस्तै, मंसिर १, २०७६ मा म जाँदा
त्यहाँ उपस्थित भएका आठ जनामध्ये सबै पुरुष थिए । यस्तो समस्या हाम्रा अन्य सार्वजनिक
वृत्तहरूमा अझै पनि देखिन्छ ।
43
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सालको संस्कृ तिमा उल्लिखित कार्य समितिमा १३ जनामध्ये एक जना महिला सदस्य
शारदा श्रेष्ठलाई चुनिएको थियो (संस्कृ ति २०५३घ) । उहाँको निरन्तरता २०६० सालसम्म
देखिन्छ । त्यसपछि र २०६४ साल अघिको कार्य समितिमा कोही पनि महिला सदस्य
देखिँ दैन न् । बरु यो समयमा दुई पद खाली राखी कार्य समितिको सं ख ्या ११ कायम
गरिएको छ । वि.सं. २०६४ मा १३ जनामध्ये एक जना महिला सदस्य, अनुराधा थापालाई
चुनिएको थियो (संस्कृ ति २०६६क) । त्यसपछि उनी निरन्तर सदस्य पदमा रहेकी छन् ।
यसरी संस्थाको यति लामो जीवन कालमा जम्मा दईु जना महिला सदस्य कार्य समितिमा
देखिएका छन् ।
संस्थाको साधारण सदस्यमा समेत महिलाको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । वि.सं. २०५८ मा
७१ जना साधारण सदस्यमध्ये पाँच जना महिला थिए (संस्कृ ति २०६०ख) । वि.सं. २०६६
को संस्कृ तिमा उल्लेख भए अनुसार ६७ जना साधारण सदस्यमध्ये चार जना महिलाहरू
थिए (संस्कृ ति २०६६ख) । वि.सं. २०६८ मा ७३ जना साधारण सदस्यहरूमध्ये सात
जना महिला छन् (संस्कृ ति २०७०) । कुनै पनि समयमा साधारण सदस्यतर्फ महिलाहरूको
संख्या दश जना पुगेको छै न । यसरी संरचनागत हिसाबमा महिलाको उपस्थिति कमजोर
देखिएपछि त्यसको प्रभाव संस्थाका क्रियाकलापमा पनि परे को बुझ्न सकिन्छ ।
सांस्कृ तिक संघ सबैका लागि खुला छ भन्दा भन्दै पनि यथार्थमा त्यस्तो देखिएको
छै न । भौगोलिक हिसाबले होस् वा उमेर समूह वा लैंगिक रूपमा नै पनि संस्थामा एकै
खालका मानिसहरूको नै उपस्थिति रहेक ो अवस्था छ । सं स ्थाको यस्तो असमावे श ी
चरित्रका कारण सामाजिक संस्थाहरूले समाजमा रहेको असमानताहरूलाई न्यूनीकरण
गर्न असफल हुने गर्दछन् (फ्रे जर सन् १९९०) ।

निष्कर्ष

वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा के ही दशक अघिदेखि नै मानिसहरूमा खेलकुदमा
भाग लिने, चिया दोकानमा भेला भई गफगाफ गर्ने, सांस्कृ तिक कार्यक्रममा सहभागी हुने,
पुस्तकालय धाएर पठनपाठन र छलफल गर्ने जस्ता सार्वजनिक क्रियाकलापमा रुचि जाग्न
थालेको थियो । साथै, समाजका के ही टाठाबाठा मानिसहरू खास गरी पुरुषहरू त्यस्तोमा
सहभागी हुन थालेका थिए । देशमा राजनीतिक क्रान्तिको सरगर्मी चढिरहेको पछिल्लो
समयमा खेलकुद, सांस्कृ तिक गतिविधि तथा गफगाफ गर्ने औपचारिक चौतारीको खोजीमा
एक थरी मानिसहरू थिए । त्यही परिस्थितिमा राजनीतिमा संलग्न हुने मनसाय नराखेका/
नपाएका डिल्लीबजारका के ही युवाहरूले तत्कालीन राणा शासकको सहयोगमा नेपाल
सांस्कृ तिक संघ जन्माएका थिए । र, त्यसै अनुसारका गतिविधि चलाएका थिए । २००७
साल पछिको प्रजातान्त्रिक वातावरणमा खेलकुद, छलफल, प्रकाशन इत्यादि कार्यक्रम मार्फत
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संस्थालाई सक्रिय राख्न झन् सहज थियो । त्यो समयमा विभिन्न सामाजिक/राजनीतिक
विषयवस्तुमा छलफल बहस गर्ने भरपर्दो चौतारीका रूपमा पनि संघले काम ग¥ यो ।
तर पञ्चायतको “नियन्त्रित प्रजातन्त्र” मा संस्थाको सक्रियता व्यवस्था अनुकूल हुँदै
गयो । यसबाट व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा बाधा नपर्ने गरी संस्था चलाउनुपर्ने भयो ।
यसको अर्थ आवश्यकता पर्दा राज्यले सामाजिक संस्थालाई प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो । सोही
अनुरू प एकतन्त्री शासन व्यवस्थाले सं स ्थाको भवन निर्माणदेखि प्रकाशन सञ्चालन
सम्ममा आर्थिक निगाह राखेक ो थियो । र, संस्थाले पनि राज्यले अ ¥ हाएको बखतमा
काम गरिदिन्थ्यो । जस्तो विदेशी पाहुनाहरूको स्वागत गरिदिनु, पञ्चायती प्रजातन्त्रको
देनबारे छलफल आयोजना गर्नु यसका उदाहरण हुन् । त्यति मात्र होइन, राज्य र संस्था
बीचको नजिकको सम्बन्धले गर्दा समुदायका के ही सदस्यहरू संस्थाको आधारभूमिमा
टे केर पञ्चायत कालमा सरकारी पद प्रतिष्ठा आर्जन गर्न समेत लागिपरे का थिए । यो बेला
संघ ले आफ्नै संस्कृ ति पत्रिकाको प्रकाशन र अन्य सिर्जनात्मक काम भने गर्न सके न ।
सुषुप्तावस्थाबाट गुज्रँदै त्यति बेला यसले आफ्नो भौतिक अस्तित्व त बँचायो तर यसको
स्वायत्ततामाथि भने प्रश्न उठ्यो ।
वि.सं . २०४६ मा आएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् सं स ्थाले खुले र गतिविधि
गर्ने वातावरण पाएसँ गै आफ्नो स्थापना कालको स्वतन्त्र र स्वायत्त पहिचान फर्काउन
सफल भयो । कुनै पनि नागरिक संस्था समाजमा स्वतन्त्र अस्तित्व सहित जीवित रहन
लोकतान्त्रिक वातावरण अपरिहार्य छ भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ । संस्थाको दायरा व्यापक
बनाउँ द ा आफू लाई टिकाउन अरूमाथि निर्भर हु नुप र्ने , नभए निरन्तरता दिन नसकिने र
स्वायत्तता संकटमा पर्ने प्रत्यक्ष अनुभव पनि सांकृ तिक संघलाई पञ्चायतले दिलायो ।
पञ्चायतले भौतिक उन्नतिमा बाधा त पारे न तर स्वायत्तता जोगाउन दिएन । त्यसै ले
२०४६ सालपछि पुनरागमन हुँदा संघले स्थानीय व्यवस्थापनमा संस्थालाई निरन्तरता दिन
चाह्यो । कामको दायरा फराकिलो भए पनि यो स्थानीय मानिसको व्यवस्थापनमा दैनिक
भेटघाट हुने चौतारी बनेको छ ।
शहरको के न्द्रमा आफ्नै भवन हुनु र भाडामा लगाई आम्दानी समेत गर्न पाउनु सांस्कृ तिक
संघको लागि निकै ठूलो आर्थिक टेको थियो । यसले ठिक्कको महत्त्वाकांक्षा राखेर काम गर्न
कुनै अप्ठेरो भएन । वि.सं. २०४६ पछिको उदार व्यवस्थामा गैरसरकारी संस्था र विदेशी
दातृसंस्थाको बढ्दो उपस्थितिले सामाजिक क्षेत्रमा विदेशी आर्थिक सहयोग परिचालनको
मात्रा निकै बढ् य ो । त्यस्तो सहयोगले सं घ -सं स ्थाका गतिविधिलाई निर्देशित ग ¥ यो र
सामाजिक संस्थाहरू अधिक परनिर्भर बने भन्ने आलोचना छ । यस बीचमा सांस्कृ तिक
संघ सो आलोचनाबाट अछूतो रहँदै आफूलाई अरू आम गै रसरकारी संघ -संस ्थाभन्दा
पृथक रूपमा चिनाइराख्न सफल भयो । त्यसमा आन्तरिक आर्थिक स्रोतको देन त थियो
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नै त्यसभन्दा पनि वैदेशिक सहयोग लिने मामिलामा सांस्कृ तिक संघलाई टाढा राख्नुपर्छ
र त्यो सम्भव छ भन्ने संस्थापकहरूको मान्यता मुख्य कारण थियो ।
अर्कोतिर सांस्कृ तिक संघका छलफल, प्रकाशन, खेलकुद जस्ता गतिविधिका कारण यो
आफै मा एक सार्वजनिक वृत्तलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य बोके को संस्था हो । यद्यपि समावेशी
किसिमको सार्वजनिक वृत्त निर्माणमा भने यो संस्थाले आवश्यक उदारता देखाउन सके न
र चाहेन पनि । संस्थामा धेरै थरी मान्छे भित्र्याएर अव्यवस्था वा आपसी द्वन्द्व निम्त्याउन
नचाहेको भन्ने तर्क व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले जायज त होला तर त्यो मान्यतामा अडिग
हुँदा विविधता सहितको नयाँ विचार र व्यक्तिको प्रवेशलाई सहज प्रवेश गर्न बाधा पुगेको
देखिन्छ । संघले आयोजना गर्ने छलफलमा सधैजँ सो लगभग एकै उमेर समूह, पुरुष एवं एकै
ठाउँ का खास व्यक्तिहरूको मात्र सहभागिताले त्यसको संकेत गरिरहेको छ । सहभागितामा
विविधता बढाउनेतर्फ कमै कसरत गरिएको छ । संस्थाका कार्यकारी पद, सदस्यता, भेटघाट
तथा विभिन्न क्रियाकलापमा महिलाको उपस्थिति निराशाजनक छ । यसले पनि सं घ
समावेशी सार्वजनिक वृत्त निर्माणमा उदासिन रहेको देखाउँ छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाल
सांस्कृ तिक संघ कसैको दबाब र प्रभावबिना आफ्ना रुचिका व्यापक विषयवस्तु सहितका
छलफल र अन्य के ही गतिविधि गर्ने स्थानीय चौतारी बन्न पुगेको छ ।

धन्यवाद

यो अध्ययन गर्न प्रेरित गर्नुहु ने मार्टिन चौतारीका प्रत्यूष वन्तलाई धन्यवाद । ले ख को
मस्यौदा पढी सल्लाह सुझाव दिनुहुने प्रत्यूष वन्त, लोकरञ्जन पराजुली, हर्षमान महर्जन र
देवराज हुमागाईलाई
ं धन्यवाद छ । लेखको क्रममा विभिन्न सूचना, कथा, विचार दिनुहुने
सम्पूर्ण उत्तरदाताहरूलाई धन्यवाद । विशे षत : ने प ाल सां स ्कृ तिक सं घ का रवि ओझा,
शिवप्रसाद न्यौपाने लगायत सांस्कृ तिक संघका पदाधिकारी प्रति कृतज्ञ छु । त्यसै गरी
महावीर क्लबका पूर्व खेलाडी र समर्थक सदस्य र प्रवेश मरासिनी प्रति आभार । मार्टिन
चौतारीको आन्तरिक तथा खुला प्रस्तुतिका टिप्पणीकर्ता र सहभागी सबैमा धन्यवाद ।
लेखमा रहेका कमीकमजोरी भने मेरा आफ्नै हुन् ।
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रिमाल, अरविन्द । २०६३ । १९९७ सालदेखि २०१७ साल : एक अवलोकन । काठमाडौ ँ :
टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान ।
रिमाल, अरविन्द । २०६८ । डिल्लीबजारको लप्टनको होटल । काठमाडौ ँ : ने प ाल
सांस्कृ तिक संघ ।
रिसाल, शिवगोपाल । २०२१ । सम्पादकीय । कृषि-बाला । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सं.,
पृ. नखुलेको । काठमाडौ ँ : नेपाल सांस्कृ तिक संघ ।
शर्मा, कुन्ता । २०७६ । अग्निपरीक्षा: एकपछि अर्को । नयाँ पत्रिका (झन् नयाँ), कात्तिक
३०, पृ. क–ख ।
शाह, जयनारायण । २०२५ । पञ्चायती प्रजातन्त्रको रूपरे खा । पटना : भारती भवन ।
श्रेष्ठ, नर्सिंहबहादरु । २०५३ । मन्तव्य । संस्कृ ति, पृष्ठ नखुलेको ।
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श्रेष्ठ, नर्सिंहबहादुर । २०५९ । ने पाल सां स ्कृ तिक संघ बारे मेर ो सम्झनाका टु क्रा टाक्री ।
संस्कृ ति, पृ. १–२ ।
श्रेष्ठ, नर्सिंहबहादुर । २०६८ । ने पाल सां स ्कृ तिक सं घ बारे मेर ो सम्झनाका टु क्रा टाक्री ।
संस्कृ ति, पृ. १–३ ।
श्रे ष्ठ , रोजकु मार । २०५३ । श्री ५, गद्दी आरोहण रजत महोत्सव र ने प ाल सां स ्कृ तिक
संघ । संस्कृ ति, पृ. २८–२९ ।
श्रेष्ठ, रोजकुमार । २०५९ । बौद्धिक जमघट हुने थलोको रूपमा संघ । संस्कृ ति, पृ. ७४ ।
श्रेष्ठ, लोकबहादुर । २०६६ । नेपाल सांस्कृ तिक संघ : कमलपोखरीबाट बबरमहल हुँदै
कालिकास्थानसम्म । संस्कृ ति, पृ. ७–९ ।
संस्कृ ति । २०१४ । सम्पादकीय । १(१) : क–ग ।
संस्कृ ति । २०५३क । नेपाल सांस्कृ तिक संघ : सामाजिक- सांस्कृ तिक गतिविधि । पृ. ४–५ ।
संस्कृ ति । २०५३ख । नेपाल सांस्कृ तिक संघको विधान, २०४९ । पृ. १८–१९ ।
संस्कृ ति । २०५३ग । आर्थिक वर्ष ०५३/०५४ को अनुमानित आयव्यय विवरण । पृ. १७ ।
संस्कृ ति । २०५३घ । नेपाल सांस्कृ तिक संघ पारिवारिक झलक । पृष्ठ नखुलेको ।
संस्कृ ति । २०५९क । हाम्रो शिक्षा : हिजो आज र भोलि । पृ. ३८ ।
संस्कृ ति । २०५९ख । हाम्रो संस्कृ ति : हिजो आज र भोलि । पृ. ४७ ।
संस्कृ ति । २०६०क । हाम्रो चाडपर्व : हिजो आज र भोलि । पृ. ५ ।
संस्कृ ति । २०६०ख । नेपाल सांस्कृ तिक संघका सदस्यहरू । पृष्ठ नखुलेको ।
संस्कृ ति । २०६६क । नेपाल सांस्कृ तिक संघ पारिवारिक झलक । पृष्ठ नखुलेको ।
संस्कृ ति । २०६६ख । नेपाल सांस्कृ तिक संघ पारिवारिक झलक । पृष्ठ नखुलेको ।
संस्कृ ति । २०६८ । नेपाल सांस्कृ तिक संघका सदस्यहरू । पृष्ठ नखुलेको ।
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वैशाख–असार, २०५२ मा नेपाल सांस्कृतिक सघं मा भएका छलफल

क्र.स.ं छलफलको शीर्षक

छलफल मिति वक्ता

१.

००७ साल अघिका ऐतिहासिक के ही राजनीतिक
घटनाहरू

२०५२/१/२२

सन्द
ु रराज चालिसे

२.

नेपाली साहित्यिक पत्रिका र त्यसको अवस्था

२०५२/१/२९

अच्युत रमण अधिकारी

३.

बर्मा (म्यानमार) र त्यहाँका नेपालीहरू

२०५२/२/२५

दिव्यदेव भट्ट

४.

००७ साल पछिको र आजको वामपन्थी
राजनीतिको विश्लेषण

२०५२/२/१२

अरविन्द रिमाल

५.

प्रजातन्त्र र विकास

२०५२/३/९

डिल्लीराज उप्रेती

६.

वर्तमान राजनीतिक अवस्था

२०५२/३/१६

शशि
ु लराज पाण्डे

७.

नेपाली काव्यधारामा साहित्यिक विवेचना

२०५२/३/३०

भरतराज शर्मा मन्थलीय

स्रोत : श्रेष्ठ (२०५९ : ७४) ।
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“हाम्रो ससं ्कृति : हिजो, आज र भोलि” शीर्षकको
सामूहिक छलफलका विषय र मिति

क्र.स.ं

छलफलको शीर्षक

१.

हाम्रो संस्कृ तिप्रति हाम्रो दृष्टिकोण

२०५८/१/१२

२.

नेपाली समाजमा नारीको भमिक
ू ा

२०५८/२/१०

३.

लोक संस्कृ ति

२०५८/३/१३

४.

नेपाली वास्तुकलाको शैली र जनजीवनमा यसको असर

२०५८/४/१०

५.

हाम्रो सामाजिक संरचना (पहिलोपटक)

२०५८/५/१३

६.

हाम्रो सामाजिक सरं चना (दोस्रोपटक)

२०५८/६/१०

७.

हाम्रो संस्कृ ति र पर्यटन

२०५८/८/१३

८.

हाम्रो शिक्षा

२०५८/९/११

९.

नेपालमा उच्च शिक्षा, यसको स्वरुप भोलि कस्तो होला ? हुनपु र्छ ?

२०५८/१०/१०

१०.

हाम्रो पारिवारिक सरं चना (पहिलोपटक)

२०५८/११/८

११.

हाम्रो पारिवारिक संरचना (दोस्रोपटक)

२०५८/१२/१८

१२.

हाम्रो पारिवारिक संरचना (तेस्रोपटक)

२०५९/१/१८

१३.

हाम्रो धार्मिक आस्था (पहिलोपटक)

२०५९/३/१२

१४.

हाम्रो धार्मिक आस्था (दोस्रोपटक)

२०५९/४/८

१५.

नेपालमा पत्रकारिता (पहिलोपटक)

२०५९/५/१२

१६.

नेपालमा पत्रकारिता (दोस्रोपटक)

२०५९/६/१६

१७.

हाम्रो चाडपर्व (पहिलोपटक)

२०५९/८/११

१८.

हाम्रो चाडपर्व (दोस्रोपटक)

२०५९/९/१८

स्रोत : श्रेष्ठ (२०५९ : ७४–७५) ।
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