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िवश्वमा आधिुनक म्यागेिजन पऽकािरताले साढे दईु शताब्दी पूरा गिरसक्यो। नेपाली भाषामा छापाको सुरुवात 
म्यागेिजनबाटै भएको मािनन्छ। 'लुज िसट' गोरखापऽको थालनीबाट सरुु भएको पऽकािरतामा म्यागेिजनको 
बिलयो उपिःथित २०४६ सालको राजनीितक पिरवतर्नपिछ भयो। तर, पऽकािरताको यो महत्वपूणर् िवधामािथ 
अध्ययन र अनुसन्धान भने ज्यादै कम भएका छन।्  

 

मािटर्न चौतारीले त्यही अभावको खाडल केही हदसम्म पनुेर् ूयास गरेको छ, नेपाली म्यागेिजनका २५ वषर् (िवसं 
२०४६–२०७०) माफर् त। 

पुःतकको पिहलो खण्डले २०४६ पिछ म्यागेिजन पऽकािरतामा देिखएका ूविृत्त, जनमञ्च साप्तािहकको ूभाव, 
िहमाल खबरपिऽका, नेपाल म्यागेिजन, माओवादी िवचारधारा बोक्ने म्यागेिजन, नारी मािसकका िविभन्न 
आयाममािथ ूकाश पारेको छ। दोॐो खण्ड वैकिल्पक पिऽका, नारीवादी म्यागेिजन अिःमता, जनजाित 
म्यागेिजन र थारू म्यागेिजनमा केिन्ित छ। तेॐो खण्डले पाँच सम्पादकहरूको म्यागेिजन अनुभव र 
त्यसमािथको िटप्पणी समेटेको छ। म्यागेिजन पऽकािरतामािथ ूकािशत साममीमा सबैभन्दा बढी तौल भएको 
पुःतक बनेको छ यो। िवकासे पिऽकाभन्दा पिन न्युज म्यागेिजनको िवकास र िवःतारका लािग पुःतक बढी 
महŒवको छ। 

हेनरी लुस र िॄटोन हडनले सन ्१९२३ मा टाइम म्यागेिजनको सुरुवातपिछ न्युज म्यागेिजन शब्द ूचलनमा 
आएको हो। नेपाली पऽकािरतामा न्युज म्यागेिजनका रूपमा काठमाडां◌ै टुडे, िहमाल खबरपिऽका, नेपाल, समय 
साप्तािहक मुलधारलाई ूितिनिधत्व गछर्न।् यीमध्ये िहमाल र नेपालबाहेकका म्यागेिजन असफल रहे। वामपन्थी 
बहसका लािग मूल्यांकनले जित ूभाव पायो्र् त्यित बिलयो बनेन िवमोचन। यी दवुै म्यागेिजनले व्यावसाियक 
रूपमा आफूलाई िटकाउन सकेनन।् पाटीर्सगँ सोझ ैजोिडएका नवयुवाजःता पिऽकालाई म्यागेिजनको वगर्मा राखे 
पिन न्यजु म्यागेिजनको ौणेीमा राख्न िमल्दैन। कुनै िवषयमा राॆो लेख्यो भन्दैमा अथवा तलब राॆो िदएको 
िथयो भनेर केही वषर् िटक्न नसक्ने म्यागेिजनलाई गितलो भन्न आवँयक छैन। िनरन्तरता नै कुनै पिन 
िमिडयाको िमिडया हुनुको आधार हुनुपछर्। पुःतकमा समेिटएका कितपय म्यागेिजन असफल हँुदाहँुदै पिन 
गुणगानका त्यित भागीदार छैनन,् जित पुःतकले गरेको छ। 

सन ्१९३० को दशकमा आएका दईु म्यागेिजन लाइफ र लुकले टेिलिभजनको ूितद्वन्द्वीका रूपमा आफूलाई 
ःथािपत गरेका िथए। नेपालका म्यागेिजनले यसरी आफ्नो कुनै पिहचान बनाएका छैनन।् िहमाल खबरपिऽकाले 
जित खोजमूलक समाचार बािहर ल्यायो त्यसमा खोज पऽकािरता केन्िको बढी र िहमाल िटमको योगदान कम 



छ। केन्िकै केही खोजपरक उत्पादन काठमाडां◌ ैटुडे र नेपाल साप्तािहकमा पिन छािपएका छन।् त्यस अथर्मा 
नेपालका म्यागेिजन बिलयो भइनसकेको देिखन्छ। 

सािहित्यक मािसकलाई पऽकािरताको पिरभाषािभऽ समेिटन थालेको सुरुदेिख नै हो। अिहले पिन िवधाकै रूपमा 
सािहित्यक पऽकािरतालाई ःथािपत गनेर्हरू कम छैनन।् यथाथर् यितमाऽ हो, पऽकािरता भनेको पऽकािरता हो 
त्योबाहेक केही होइन। कथा, िनबन्ध, उपन्यासका शृंखला वा किवता छापेर पऽकािरता गरेको भन्नु पऽकािरता र 
सािहत्य दवुैको अपमान हो। हामी पिरभाषामा कित अपिरपक्व छौं यसलेै खुलाउँछ। हामीलाई पऽकार पिन 
बन्नुछ, सािहत्यकार पिन बन्ने रहर छ। सँगै अिभयन्ता बन्न पिन हामी पिछ पदैर्नौं। त्यसलेै न हामी पऽकार 
रहेका छौं न गितलो सािहत्यकार वा अिभयन्ता नै। सबै हँुदाहँुदै पिन हामी केही हुन सिकरहेका छैनां◌ै। 
म्यागेिजनमािथको यित ठूलो भोल्यमुले जनमञ्च, िहमाल खबरपिऽका, नेपाल, नारी, अिःमता, मूल्यांकन, 
हाकाहाकी, िवकास आिद सबैलाई एउटै बाःकेटमा राखेर हेरेको छ। अथार्त,् हामी पऽकारजःत ैसबैथोक हँुदाहँुदै 
पिन पुःतक आफैं मा अलमिलएको छ।  

िवकासे िवषयमा पिन अनुसन्धानकतार् र हामी पऽकारको व्याख्या आफूअनुकूल हुने गछर्। दलीय संलग्नताका 
आधारमा हामी को कित व्यावसाियक भनेर व्याख्या गछौर्ं। कांमेस पऽकारका अगािड कांमेसको भजन गाउने 
पऽकार व्यावसाियक हो, बाँकी सब ैअव्यावसाियक। एमाले पऽकारका अगािड एमालेको भजन गाउने 
व्यावसाियक अरू अव्यावसाियक र माओवादीमा पिन यःत।ै यो रोग हाॆो ूािज्ञक के्षऽ र अनसुन्धानको के्षऽमा 
पिन जब्बररूपमा ःथािपत छ। अनुसन्धानकै नाममा गनेर् अध्ययनमा पिन हामी दलीय, जातीय वा त्यःत ैगुट–
उपगुटको चःमाबाट हेछैर् र व्याख्या गछौर्ं। त्यही चःमाकै आधारमा कसैको भजन गाउनु र कसकैो खेदो खन्न ु
हाॆो अध्ययनको आधार भयो भने के हुन्छ? यो पुःतकमा िहमाल म्यागेिजनलाई हेनेर् आँखाले नेपाल 
म्यागेिजनलाई हेनर् सकेको छैन। एउटालाई भयंकर सफल र अकोर्लाई कमजोर देखाउने 'रोग' छरपःट देिखन्छ। 
'नेपालको जीवन र त्यसको उकाली–ओराली कािन्तपुर पिब्लकेसन्सको बजारसम्बन्धले ूभािवत र िनधार्िरत छ 
(प.ृ ११८)। पक्कै पिन व्यावसाियक िहसाबले चलेका िमिडयामा बजारको ूभाव हुने गछर्। तर नेपाल 
म्यागेिजनको सन्दभर्मा माऽ ैहुने? समाचार साममीका रूपमा एड्भटोर्िरयल छाप्ने परम्परा िहमालले थालेको हो। 
मािटर्न चौतारीले वःतिुनष्ठ भएर अध्ययन गनेर् हो भने िहमालको एक ितहाइ पिन नेपालमा एड्भोटर्िरयलमािथ 
छापेको पाउन सक्दैन। बजारबाट िहमाल र नेपाल कुन बढी ूभािवत छ? चौतारीले खोजोस।्  

अनुसन्धानमूलक भिनएको पःुतकमा 'ॐोत खुलाउन निमल्ने' भन्दै दैिनक पिऽकामा खपत भइरहेका सःता 
शब्द राखेर आफ्नो तौल घटाएको छ। फोटो पऽकार चन्िशेखर काकीर्ले बाबुकै नामका कारण जािगर पाए भन्ने 
आशयले लेखे्न अनुसन्धानकतार्ले अन्य ूकाशक र सम्पादकले कसकसका कारण जािगर पाए या पिऽका खोले 
भन्ने िकन नखुलाएका हुन?्  

समय साप्तािहक बन्द हुनाले नेपाल म्यागेिजनलाई फाइदा भयो भन्नेखाले तकर्  िफतलोमाऽ होइन ऽिुटपूणर् हो। 
समय राॆो िथयो भने बन्द हँुदैन िथयो। बन्द भएकोलाई राॆो र चिलरहेकालाई कमजोर मान्नु ॅमभन्दा केही 



होइन। 'समय बन्द भएपिछ बजारै नेपालले भिरएला भन्ने ठािनएजःतो एकल राज छैन (प.ृ १११–१२)'। यो 
ठानेको कसले हो? 'बजारै भिरएला' भन्ने मुख्यार्इँपूणर् ठम्याइ गनेर्को िववरण खुलाएको भए तकर्  बिलयो हुने 
िथयो।  

कुनै पिन सञ्चार माध्यममा सम्पादकीय, व्यवःथापन र ूिविध तीन पक्ष हुन्छ। पिऽका सफल नहुनुमा यी 
तीनै पक्षले एक–अकार्लाई आरोिपत गछर्न।् समम पऽकािरता यी तीनै पक्षको सहकायर्ले माऽ चल्छ। एक–
अकोर्िवना कसकैो पिन अिःतत्व हुन्न। तर, एउटा पक्ष राॆो र अकोर् पक्ष खराब भन्ने तकर्  एउटाको कुरा 
सुनेरमाऽ गनर् िमल्दैन। पुःतकमा यःता एकतफीर् तकर् लाई बिलयो आधार मािनएको छ। 

कुनै पिन अनसुन्धानमा िविभन्न मानक तय गरेर गुण र दोषको िनंपक्ष िवशे्लषण हुने गछर्। ती मानकले नै 
धेरै तथ्य बोल्छ, व्याख्या आवँयकै पदैर्न। यहाँ मानक न ैतयार गिरएका छैनन ्अथवा पिऽकािपच्छे फरकफरक 
मानक तयार गिरएका छन।् पिरौम र खचर् हँुदाहँुदै पिन पुःतकले आफूलाई जित बिलयो मन्थका रूपमा 
ःथािपत गनर् सक्थ्यो, चकेुको छ। यद्यिप नेपालको म्यागेिजनकािरताका केही ूविृत्त बुझ्न उपयोगी छ। 
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