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कथा: मेटाफोरे 

आमा कति बेला खाने? 
भोक लाग्यो िँलाई? एकछीन कुनन। बा िल 
ओलनन ुभाछ। फकेर आउनु हन्छ अतन 
खॉउला। अाामाको उत्िरलाई टाउको 
हल्लाउदै समथनन गरे। 
मेरो घर डॉडाको टुप्पोमा छ। मेरो 
अाॉगनबाट िलको सदरमुकमाम देखीन्छ। 
सदरमुकाम तछनुन अघी भैरब काजीको घर 
पछन। एक दईु बर्न मात्र भयो होला दईु छोरी 
सहहि उतन हाम्रो गॉउमा बसॉई सरेका। 
राजधानी बाट आएका हन ्उतन। उनका दईु 
छोरीहरु छन।् बा लाई कहहले कॉही पैचो 
हदने र बाले पतन पैचो ललने उनी मात्र ैहुन।् 
ककन हो कुन्नी उतन हालम लाई मन 
पराउँछन।्  
"कान्छा िैले खाईस? " पछाडीबाट आएको 
प्रश्नले म झस्कीएँ।  
छैन बा। बालाईन ैकुरेको। भोक लागी सक्यो 
अब खान ुपछन।  
पुरानो कोटको लभत्री खल्िीबाट पैसा झझक्दै, 
"ठुलो गोरु बेचीहदएँ। यो बाट अललकिी 
काजीको ररन चकु्िा गनुन पछन।" पैसा गन्दै 
बा भन्न थाल्नु भयो।  
बाको बाक्य झनन नपॉउदै मैले सोधे। बा म 
काजीको पैसा लगगदीउँ? 

"नखाई जान्छस?् " बा को प्रश्नको उत्िर 
नदीई पैसा ललएर िल ओले। 
सर यो पैसा बाले पठाउनु भाको।काजीको 
हािमा पैसा थमाउदै आउनुको कारण बिाए।  
ल हठक छ। बा लाई धन्यबाद भतनदीनु। 
पैसा अगाडीको टेबलमा राख्दै काजीले खसुी 
ब्यक्ि गरे।  
सरलाई एउटा प्रस्न गरँु? अनकनाउदै मैले 
प्रश्न गरे।  
"हुन्छ भैहाल्छनी... ककन अफ्ठेरो मान्छौ 
कान्छा? " काजी कुसी बाट िन्कदै मेरो 
प्रस्न को प्रतिक्षा गरे।  
सर संध ैलेख्नमा नै ब्यस्ि हुनुहुन्छ। के 
लेख्नु हुन्छ सर? नजीकैको ठुलो ढंुगोमा आड 
लगाउदै मैले सोधे।  
"म कसरी बुझाउ तिलमलाई कान्छा। म 
साहीत्यमा रुची राख्छु। मेरो लसजनना पनी 
साहीत्यमै हुन्छ।" 
सर साहहत्यले के गछन? म अझ उत्सुक भए। 
भैरब काजी केहीबेर सोचमा परे।  
"कान्छा, हुनि साहीत्यले चदं्रमा मा यान 
पुयानउन सक्दैन। त्यस्को लागी बबज्ञान नै 
चाहीन्छ। नि साहहत्यले कुनै रोग न ैतनको 
पानन सक्छ। िर, साहीत्यले मनमा आनन्द 
लमल्छ। साहीत्यले अरुको प्रसंसा पतन गनन 
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मद्दि गछन।" तनकै बेर गमेर भैरब काजीले 
मलाई संझाउने प्रयास गरे।  
सर अरुको प्रसंसा कसरी गने? कुरा पुरा हुन 
नदीकन ैफेरी प्रश्न रॉखे। 
मेरो प्रश्नमा संकोचिा पाएर होस वा 
उत्सुक्िा - भैरब काजीले ठट्यौली गदै भने, 
"के हो कान्छा? प्रेममा फस्यौकी के हो? 
त्यस्िो केही हैन सर। म बबज्ञानमा रुची 
खाख्ने मान्छे साहीत्यले कसरी अरुको प्रसंसा 
गछन भनी जान्न खोजेको मात्र ैहो। मैले 
अनकनाउदै उत्िर हदएँ।  
"साहीत्यले भावना ल्यॉउछ।" अलल भाबुक 
श्वरमा काजीले तनरन्िरिा हदए।  
भावना के हो सर? 
"भावना अरु प्रिी गन ेसद्भाव हो। प्रेम र 
श्नेह हो। अरुलाई बुझ्न ेप्रयास हो।" काजी 
गम्भीर हुदै गए। कसरी हो कुनी मेरो सानो 
हदमागले नभ्याउने अडकल राखेछन ्उनले - 
थप उदाहरण हददै भने।  
"मानौ तिलमले एउटा राम्री युविीलाई मन 
परायौ। तिलमले उस्लाई प्रसंसा गनन "तिमी 
चन्द्रमा जस्िै छ्यौ" भन्यौ।त्यो साहहत्य हो।" 
सर? के साहीत्य सबैलाई मन पछन र? 
"अहँ! पछन भन्ने छैन।" नजीकै जेठी छोरीको 
आगमन महसुस गदै भैरब काजीले थपे। 
"हेरन, यो मेरो जेठी छोरी लक्ष्मी पनी 
कलेजमा भौतिक सास्त्र पढ्दै छे। यस्को 
लागी साहीत्य रुचीहीन बबसय हो।ककनकी, 
ववज्ञानमा मात्रै बबश्वास गने उतनहरुको लागी 

चन्द्रमा एउटा कठोर तनदनयी भौगोललक 
अबस्था हो।उतनहरुलाई चन्द्रमाको बयान 
साहहत्यमा हैन बबज्ञानमा गरेको मन पछन। 
त्यस्िो बयानलाई ललटरल भासा भतनन्छ।" 
सर मैले एउटा कवविा लेखेको छु। म 
सरलाई सुनाउँ? खल्िीबाट एउटा पॉना झझक्दै 
सोधेँ।  
"अहो! एकदम राम्रो सुनाउ सुनाउ।" मलाई 
प्रेरीि गदै बस्नेि कॉन्छाले सुन्न ियार 
भएको संकेि गरे।  
                *** 
तिमी आफैमा सुनौलो जुन हौ, चन्द्रमा ककन मलाई 
चाईन्छ। 
तिमी संग यही कवविामै चन्द्रमा छुन पुगौंला।। 
तिमी एउटा लशिल छहारी हौ, बरवपपल ककन मलाई 
चाहीन्छ। 
साथ हदने बाचा भए तिम्रो घुम्टोमा नै लुकौंला।। 
                *** 

यिीन ैहो सर। कस्िो छ सर? संकोच मान्दै 
जजज्ञासा राखें।  
"तिम्रो लेखनको सुरुआि राम्रो छ। तिमीले 
कबबिामा पोखेका शब्द र भावना मेटाफोरे 
हो।थप अभ्यास गदै जाउ।" काजीले बुझाउँदै 
गए। "एउटा कुरा संझकक - कवविा कबबको 
लागी मात्र हैन- कवविा उस्को लागी पतन हो 
जस्को लागी एउटा कवव कवविा लेख्दछ।" 
"िर सर, त्यसो भए कबबिालाई बबज्ञानको 
भाशामा कसरी लेख्न?े" लक्ष्मीको िफन  संकेि 
गदै अन्िीम प्रश्न राखे र उत्िरको आशा 
नराखी उकालो फकेँ । 


