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पजडिताक्षर्ारािर्होदयायााः कथार्कु्तािलयााः 
लघुकथानाां नार्ौचित्यर् ्

 

विश्वजित ्िर्मन 

 

प्रस्तावना 

काव्यकथाः कल्पनाप्रसूताः, सामाजात्ममकाः आममकथाधाररताः, 
भ्रमणितृ्तान्ध्ताधाररताश्च भित्न्ध्त। तेषां नामातन नायकस्य नातयकायाः 
िर्णययष्ट्रिषयस्य च आधारेण भित्न्ध्त। यथा रघुिंशम,् कुमारसम्भिम,् 

अतभज्ञानशाकुन्ध्तलम,् कादम्बरी आदद। कदातचत ् ितृ्तसूचकातन अन्ध्यपदान्ध्यष्ट्रप 

नामकरणे आधाराः भित्न्ध्त। यथा मचृ्छकदिकं चारुदत्तितृ्तान्ध्तं सूचयतत, 

मुद्राराक्षसं चाणक्यकौशलं दशययतत। एिं रोचकतासम्पादनेन कियः पाठकान ्
आकषयत्न्ध्त। 
तदनुसारं कथामुक्तािलीगद्यकाव्ये कितयत्री क्षमादेिी तभन्ध्नतभन्ध्नपदानामाधारेण 
कथानां नामकरं कृतिती। पे्रमरसोदे्रकः, पररमयक्ता, तमथ्याग्रहणम,् हैमसमातधः, 
मायाजालम,् स्िात्ननकव्यामोहः, ष्ट्रिधिोद्वाहसङ्किम,् क्षत्णकष्ट्रिभ्रमः, तनशीथबतलः, 
ममसजीिी केिलम,् आममतनिायसनञ्च कथािस्मिाधाररतातन शीषयकातन। तापसस्य 
पाररतोष्ट्रषके कृपात्णकां, ितृ्तशंतसच्छते्र छत्र,ं नजमददलेले तन्ध्नामकं रत्न,ं शरद्दले च 
िनीपकायाः शरद्दलतमि ततरोधानदृश्यम ्आधाररकृमय नामकरणं कृतिती। एि ं
कृतिती कितयत्री कथामुक्तािल्याः कथानां नामकरणे दकमष्ट्रप रहस्यस्य िपन ं
कृमिा पाठकानां मानसेषु कौतुहलं जनयतत। घिनायाः ष्ट्रिस्तारः अष्ट्रप 
उत्तरोत्तरकौतुहलिधयनेन साकं कथायाः अन्ध्ते तनतान्ध्तहृदयस्पष ं रहस्य ं
समुद्घाियतत येन पाठकाः काव्यास्यास्िादनेन ष्ट्रितचत्रमेिानन्ध्दमनुभष्ट्रिष्यत्न्ध्त। 
अतः तासां पञ्चदशसं्यकानां लघुकथानां नामौतचमयम ्एकैकमत्र दशयतयष्यते।  
कथामुक्तािल्याः प्रथमा कथा पे्रमरसोदे्रकः। पे्रम नाम ष्ट्रप्रयता, हादयम ् इमयथयः। 1 
पे्रमैि नातयकानायकयोमयध्ये भितत चेत ्रततः, तमत्रयोभयितत चेत ्स्नेहः, गुरुषु  

                                                           
1 प्रेमा ना ष्ट्रप्रयता हादं प्रेमस्नेहोऽथ दोहदम ्- अमरकोषः- १.७.४६२ 
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भष्ट्रक्तः, अनुयायीतशष्याददषु िामसल्यम,् िस्तुष ु
आबन्ध्धः, पशुपक्ष्िाददषु अनुतचतेषु आलम्बनेष ु
एकत्रत्स्थतायाः रमयाभासः भितत। 2  अस्यां कथायां 
गुग्लुहातमदयोः पे्रम्नः पररणामः अस्मा। तथाष्ट्रप 
अज्ञानतािशात ् हातमदायाः तनष्काषणम।् कृषीिलयोः 
हातमदायाम ् अपमयपे्रम। अस्मायाः िदृ्धकृषीिलयोः 
अनुरागः। जीणययोः अस्मायां स्नेहभािः। अस्मायाः 
मेषशािके रमयाभासः। एिमत्र सियत्राष्ट्रप पे्रम एि 
रसरूपतां यातत। अतएि पे्रमरसः इतत कथायाः नाम 
तनददयष्टः। अन्ध्ते पतथकस्य गुग्लुनामकस्य अस्मायाम ्
अनुरागः तत्न्ध्नराकरणे हातमदायां तनष्काष्ट्रषतायां पुनः 
पे्रमस्योदे्रकः भितत। तस्य उदे्रकः पे्रमरसोदे्रकः इतत 
नाम तनददयष्टः। 
अस्यां कथायां पे्रमरसः तभन्ध्नतभन्ध्नोपातधतभः 
संलक्ष्यते। यथा िदृ्धयोः अस्मा-हातमदा आलम्बकः 
िामसल्यभािः। अस्मायाः तीययजन्ध्तौ मेषे रमयाभासः। 
अस्मायाः गुरुजनेषु भष्ट्रक्तभािः। के्षत्रििौ 
िामसल्यभािः। गुग्लौ अज्ञातायां हातमदाया ं
पे्रमाभासः। तदनु तस्यैि िामसल्यतायाः पररणततः च 
पे्रमरसस्योदे्रकं जनयन्ध्तीतत नाम अन्ध्िथयः भितत।  
पुनश्च गुग्लुः आस्मां नेतुतमच्छतत तदा सा धनमोहं 
मयक्मिा तनधयनस्य कृषीबलस्य पाश्व े एि 
स्थातुतमच्छतत। तस्याः इयम ् इच्छा पे्रम्नः 
अमयन्ध्तम ्उदे्रकं जनयतीतत इदं नामकरणं समुतचत ं
भितत। 
कथामुक्तािल्याः दद्वतीया कथा तापसस्य 
पाररतोष्ट्रषकम।् ऊतमयलायै कश्चन तापसः 
पाररतोष्ट्रषकरूपेण एकां कृपात्णकां दत्तिान।् तदेि 
तस्याः सौभाग्याततशयस्य कारणम।् मरणासन्ध्नं पतत ं
दृष््िा ऊतमयलायाः तया कृपात्णकया मरणप्रचेष्टा परं 
तमस्पशयनेन तापसस्याष्ट्रिभायिः मरणात ् तनिारणञ्च। 
सियमष्ट्रप तापसस्य पाररतोष्ट्रषकरूपेण प्रदत्तया 
कृपात्णकया एि साध्यते। तदेि सूचयतत शीषयकम।् 
अतः इदं शीषयकं कथायाः संग्रहरूपेण कारणं भितीतत 
अिगम्यते। 

                                                           
2 अनुभयतनष्ठायां बहुनायकष्ट्रिषयायानां-प्रतापरूद्रीये। 

कथामुक्तािल्याः ततृीया कथा पररमयक्ता। अस्याः 
कथायाः नामकरणं दकत्ञ्चत ् ष्ट्रिलक्षणो भितत। 
पररमयक्ता धतनकस्य िधरूरमयष्ट्रप िकंु्त न शक्यते। 
यतो दह सा एि स्ियं गता। दकन्ध्तु सा ष्ट्रिशुद्धा 
सियदा पाततव्रमयं रक्षतत। धतनकेन कदाष्ट्रप न 
पररमयक्ता। सन्ध्यासीबन्ध्धनात ् ष्ट्रिमुच्य 
रक्षकभिपररिारस्य आश्रयं नयतत। तदाश्रयमष्ट्रप सा 
स्ियमेि पररमयजतत। तदनन्ध्तरं स्िषकं 
कृष्ट्रषबलगहृमष्ट्रप पररमयजतत। अन्ध्ते 
काषायिस्त्रधाररणीतत धमयशालाकमयचाररणा बदहः 
तनष्कातसता।  
सम्पूणयतया इततितृ्तमस्याः पररमयागतचत्रणे एि 
गच्छतत। श्रिणमाते्रण सिषेां भ्रमो जायते इयं भत्राय 
पररमयक्ता िा इतत। तत ् कथ्यस्य सगं्रहाथयम ् इदं 
नामकरणं कृमिा अस्याः बन्ध्धमिकाणेन पररमयक्ता 
िा उतो परगहृिासापिादेन इयं पररमयक्ता िा इतत 
अशंद्वयं तनरूपतयतुम ्इदं नामकरणं कृतं साथयकञ्च। 
मु्यभूतमकायां नातयकायां दोषद्वयमत्स्त एकस्त ु
बन्ध्धमिदोषः अपरश्च कपियोगीगहृािासः इतत। 
आभयां दोषाभयां इयं पररमयक्ता इतत 
मु्यकथांशभूतः अयं प्रसङ्ग अनेन नाम्ना सूच्यते। 
कथामुक्तािल्याः चतुथी कथा तमथ्याग्रहणम।् अस्यां 
कथायां प्रधानभूतमकायाम ्आमीना सरला च। उभौ 
सखायौ ष्ट्रिश्वासनीयौ अष्ट्रप तमथ्यां गहृीमिा एकः 
अपरस्योपरर क्रोधम,् ईष्यायम,् असूया ं च प्रदशययतत। 
आबाल्यतमत्रमष्ट्रप तमथ्याश्रयेन परस्परसम्भाषणे 
ष्ट्रिरतौ भितः। कथायाः पूिाशंस्य अध्ययनेन प्रायः 
सि े अष्ट्रप पाठकाः तमथ्यायाः ग्रहणं करोतत यत ्
सरला एि खलनातयका या अमीनां िञ्चयतीतत। 
कितयत्री अत्र गोपस्य गोपनं कृमिा अन्ध्ते 
रहस्यस्योद्घािनं करोतत यत ् कथायाः खलनातयका 
कातचदन्ध्या। इतत साधारणमशं ष्ट्रिषयमिेन आतश्रमय 
अमीनासरलयोः ितेृ्तः संस्थानय तद्बदहः प्रकाशयतत। 
एिं तमथ्याश्रयेण कथायाः नामकरण ं कृमिा 
काव्यकथां साधयतत कितयत्री। 
कथामुक्तािल्याः पञ्चमी कथा ितृ्तशंतसच्छत्रम।् 
यद्यष्ट्रप इदं शीषयकं कदठनाक्षरयुकं्त दकन्ध्तु कथायाः 
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इततितृ्तम ् अनेन पदेन गम्यते। ितृ्तशंतसतीतत 
ितृ्तशंतसतं छत्र ं यस्यां कथायां तत ् ितृ्तशंतसच्छत्रम।् 
अस्यां कथायां नामाक्षरयुकं्त छत्र ंदृष््िा सामात्जकाः 
तनत्श्चन्ध्ताः भित्न्ध्त यत ् अनुपमः मतृः इतत। प्रायः 
ष्ट्रिंशततिषभेयः अनन्ध्तरं पुनः नामात्ङ्कतं छत्र ंदृष््िा 
ईन्ध्दीरा मीरा च तनत्श्चते भित यत ्अयं मयागराजः 
एि अनुपमः। सः अधनुाष्ट्रप जीितत। एिं नामात्ङ्कत ं
छत्रमेि कथायाः अतभज्ञानम।् मदृलुपदैः शीषयकं 
करोतत चेत ्तत ्अमयन्ध्त ंहृदयािजयकं भितत। अतः 
ष्ट्रिषयोतचतं नामिक्रतातन च उपजीव्य कितयत्र्या 
स्िप्रततभया अस्याः कथायाः नामकरणं कृतम।् 
शीषयकपठनेन एि पाठकाः कथां ज्ञास्यन्ध्तीतत आशा 
प्रकदिता कितयत्री।  
कथामुक्तािल्याः षष्ठी कथा हैमसमातधः। दहमे 
समातधः हैमसमातधः। दहमे मतृकलेिरस्य 
यथातथमेि त्स्थततभयितीतत सियष्ट्रिददतम।् अम्बुजस्य 
ष्ट्रपतुः कलेिरः बहुकालं याित ् दहमे समातधः भूमिा 
ततष्ठतत। तदन्ध्िेषणे प्रितृ्तानां सिायसां घिनानाम ्
आधारः दहमे त्स्थतः मतृकलेिरः एि। अतः 
हैमसमातध इतत नामकरणं युक्तम।् अत्र शीषयके 
समातधशब्दः समाधानतममयष्ट्रप अथ ं बोधयतत। 
समातधनायम अष्टाङ्गयोगेषु सम्प्रज्ञातसमातधः 
असम्प्रज्ञातसमातधः इतत रूढा समाधीयते। 
समातधनायम समाधानतममयथयः स्िीदक्रयते चेत ्
सम्पूणयकथाितृ्तस्य समस्यायाः समाधानमष्ट्रप 
दहमत्स्थतः कलेिरः एि। अतः हैमसमातधः इतत 
शीषयकम ्अन्ध्िथयम।्  
कथामुक्तािल्याः सप्तमी कथा मायाजालम।् अस्यां 
कथायां चतसॄणां मदहलानां इततितृ्तं एकपुरुषसम्बद्धम ्
अत्स्त। माया नाम इन्ध्द्रजालः। अयं पुरुषः मायया 
सिाय मदहलाः पे्रमरूपेन्ध्द्रजालेन आकृष्य प्रिञ्चयतत। 
तस्य इयं कुचेष्टा उत्तरोत्तरं चतसॄणां मदहलाम ्
आकषयणं मायायाः जालम ्इतत मायाजालं नामकरणं 
साथयक्यं भितत। कथायाः स्त्रीपात्रात्ण मुग्धा, मन्ध्दा, 
मोदहनी, दया च मायायाः एि नामान्ध्तरात्ण भित्न्ध्त। 
ताः सिायः अष्ट्रप नामोतचतस्िभािेन मायया तत्स्मन ्
आकृष्टाः भित्न्ध्त। एिमत्र ष्ट्रिषयोपस्थापनदृष््या 

पात्रतचत्रणदृष््या च कथायाः नामकरणं साथयकं 
भितत। 
कथामुक्तािल्याः अष्टमी कथा स्िात्ननकव्यामोहः। 
बुदे्धः चेतनादशायां सियमष्ट्रप सिषेां प्रमयक्षगोचरं 
भितत। परं स्िननािस्थायाम ् अचेतनतादशायां येन 
स्िननः द्रष्टः तेनैि गम्यते। अतः रुग्णस्य 
स्िननदशयनं तेनैि उक्तम।् अयं रुग्णः स्िननािस्थायां 
पतथकः भूमिा बालुकामयराजस्थानप्रदेशं गमिा एकम ्
अद्भतूमष्ट्रप रमणीयं ष्ट्रिषयम ् अनुभितत। अतः 
स्िननािस्थायाम ् अनुभूतष्ट्रिषयः स्िात्ननकव्यामोहः 
इतत नामकरणं साथयकं भितत। अत्र कितयत्री 
अद्भतुासु घिनासु समयासमयतनणयये 
समसामतयककाले पाठकानां मनतस ष्ट्रिश्वासः भित ु
इतत िकु्ततमच्छतत। अतः इयं घिना स्िननािस्थाया ं
दतशयता। स्िननािस्थायाः व्यमोहः स्िात्ननकव्यामोहः 
इतत घिनानुरूपं नामकरणं कृतम।् अतः अन्ध्िथो 
जातः स्िात्ननकव्यामोहः।  
कथामुक्तािल्याः निमी कथा नजमददलेलः। 
नजमददलेलः इतत शब्दः यथा श्रिणे भ्रमं जनयतत 
तथिै एतद्वतृ्तमष्ट्रप सामात्जकानां भ्रमं जनयतत। अन्ध्ते 
रूढीसम्प्रदायेषु ष्ट्रिश्वासः कतयव्यः िा न िेतत सन्ध्देहम ्
अष्ट्रप प्रदशययतत। नजमददलेलः मणेः तनिायचनं स्िय ं
कथतयत्री एि कथयतत – “श्रतुो भिद्भयां 
नजमददलेलनाम्नो 
प्रतथतकीतनेयक्तनक्षत्रतममयन्ध्िथयनाम्नोऽद्भतूहीरकस्य 
सौन्ध्दयायततशयः 3 ” इतत। िस्तुतः काशीमस्य 
रत्नप्राप्त्यातभलाषः, तदतभलाषेन प्रचेष्टा, सियमष्ट्रप 
नजमददलेलरत्नमाधारीकृमयैि भितत। अतः कथेयम ्
अन्ध्िथाय भितत। 
कथामुक्तािल्याः दशमी कथा ष्ट्रिधिोद्वाहसङ्किम।् 
ष्ट्रिगत धिः यस्याः सा ष्ट्रिधिा। उददह्यते इतत उद्वाहः, 
ष्ट्रिधिायाः उद्वाहे ये सङ्किाः आयात्न्ध्त ते 
ष्ट्रिधिोद्वाहसङ्किाः। तेषां सङ्किानां िणयनपरा इय ं
कथा ष्ट्रिधिोद्वाहसङ्किनाम्ना ित्णयता। अत्र 
ष्ट्रिधिोद्वाहः इतत द्वन्ध्दसमासं स्िीकुमयशे्चत ् “द्वन्ध्दान्ध्ते 

                                                           
3 कथामुक्तािली, नजमददलेलः, पुिस्या—१०१  
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श्रयूमाणः शब्दः प्रमयेकं सम्बद्ध्यते” इतत न्ध्यायेन 
अत्र ष्ट्रिधिानां सङ्किः, तासां ष्ट्रििाहे सङ्किः 
इमयुभयोऽष्ट्रप अथयः अत्र आयातत। अस्यां कथाया ं
पाियतीनामायाः ष्ट्रिधिायाः सङ्किमयं दैन्ध्यजीिन ं
तथा केनतचत ् पुरुषेण प्रणयाङ्कुरे जाते 
शास्त्रसम्मतष्ट्रििाहसम्पन्ध्ने अष्ट्रप बहिः समस्याः 
दतशयता कितयत्री। तस्मात ् कारणात ्
ष्ट्रिधिोद्वाहसङ्किनाम अन्ध्िथ ंभितत।  
कथामुक्तािल्याः एकादशी कथा क्षत्णकष्ट्रिभ्रमः। 
क्षणमात्रष्ट्रिभ्रमः एि क्षत्णकष्ट्रिभ्रमः। मनुष्यस्य बुष्ट्रद्धः 
कदा कदातचत ् ष्ट्रिभ्रान्ध्तः भितत। यथा रामायणे 
रामस्य स्िणयहररणस्य अभािे अष्ट्रप ष्ट्रिभ्रमः 
िाल्मीदकना दतशयतः। तस्मात ् सीताहरणात ्
रािणिधपययन्ध्तं कथा नीता। एिमत्र हररः स्िस्य 
युतकपररितयनं कृमिा मतृकलेिरे तद्युतकम ्पररधारणं 
कारतयमिा युतकत्स्थतं धनं मतृकलेिरे स्थापतयमिा 
तद्घातकरुपेण पररचयं दत्त्िा पत्न्यै पे्रष्यते चेत ्
सन्ध्तानसम्भिा सा सुखेन जीितीतत धीयः कारा ं
गतः। तस्य अयमेि ष्ट्रिभ्रमः। तदारभयः 
ष्ट्रिंशततिषायत्ण याित ्दम्पमयोः ष्ट्रियोगः। हरेः पत्न्याः 
सुनीमयाः ष्ट्रिंशततिषायत्ण याित ् दीनोतचतं जीिन ं
सियमष्ट्रप हरेः क्षणमात्रभ्रमकारणेन एि जातम।् अतः 
क्षत्णकष्ट्रिभ्रमः नामकरणम ्साथयकं भितत।  
कथामुक्तािल्याः द्वादशी कथा तनशीथबतलः। तनशीथे 
बतलः इतत तनशीथबतलः। अत्र तनशीथः शब्दः 
रात्रीिाची भितत। बतलशब्दस्य बतलचन्ध्दने लक्षणा। 
गोष्ट्रिन्ध्दस्य कातलकायां परमाभष्ट्रक्तः। तत्न्ध्नतमत्त ं
समये बतलः दीयते चेत ् पररिारस्य समाजस्य 
ग्रामस्य देशस्य च सुखसम्िषृ्ट्रद्धः भितीतत भािना 
यथा सिषेु ितयन्ध्ते तथिै गोष्ट्रिन्ध्दस्याष्ट्रप। समुतचते 
समये नारीबतलदानं श्रषे्ठतमतत गोष्ट्रिन्ध्दस्य ष्ट्रिश्वासः। 
नारीबतलदानेन अत्र अजायाः बतलः देयः इतत 
तामपययम।् दकन्ध्तु बतलदाने कृते अष्ट्रप तन्ध्मांसभक्षणे 
बतलष्ठस्य पुरुषस्य मेषस्यैि बतलः श्रषे्ठतममयष्ट्रप तस्य 
अतभप्रायः। दम्पमयोः उभयोः संिादः भितत। 
तमसंिादे झुलेखायाः ष्ट्रित्जतगमसायाः तत्न्ध्नश्चयरूपेण 
आममनः एि बतलदानं भितीतत तचन्ध्तनम।् 

गोष्ट्रिन्ध्दस्य भाषणे आममनः बतलदानस्य अपेक्षया 
पुरुषमगृसस्य बतलदाने पुनः उस्मानष्ट्रिषतयणी तचन्ध्ता 
जागररता। रात्रौ बतलदानष्ट्रिचारे कथायाः ग्रत्न्ध्थः। 
पुनः प्रभाते अजाष्ट्रिषये एि बतलदाने ज्ञाते 
कथानकतमदं अमयन्ध्तं गोनयस्य गोपनेन मनः 
रञ्जयतत इतत तनशीथबतलः शीषयकं सियथा साथयकम।् 
कथामुक्तािल्याः त्रयोदशकथानकं ममसजीिी केिलम।् 
अत्स्मन ् कथानके समाजे जनानां प्रकृततः यथातथ ं
तचष्ट्रत्रतम।् जनाः प्रायः सज्जनान ् स्िाथयतचन्ध्तनया 
सम्मानयत्न्ध्त। तेषां ष्ट्रिद्वमसु अष्ट्रप स्िकीयेषु अनादरः 
भितत। यद्यष्ट्रप अत्स्मन ् समाजे ष्ट्रिद्वान,् सज्जनः, 
तपस्िी िा भितु तं प्रतत कोऽष्ट्रप गौरिं न दशययत्न्ध्त। 
परं दरेू ष्ट्रिद्यमानं दजुयनमष्ट्रप महन्ध्तं मनतेु। इयमेि 
त्स्थततः अस्यां कथायां ित्णयता। एकः मुनीन्ध्द्रः गणुः 
नाम बाल्यािस्थायां ष्ट्रपतुरन्ध्िेषणाय समुदं्र गतः न 
प्रमयागतः। सः केनतचत ् तापसेन पोष्ट्रषतः ष्ट्रिद्वान ्
जातः। तदद्वरहे माता ष्ट्रित्क्षप्तमनष्का जाता। अधुना 
सः एि प्रिाचकमिेन ग्रामम ् आगतः इतत ज्ञामिा 
ग्रामीणाः ष्ट्रित्क्षप्तमनष्कायाः पुत्रः ममस्यजीिी अयं 
इतत तनत्श्चमय िथृा अस्य पूजनसमकाराददकं कत्ल्पत ं
इतत आक्रोशं दशययत्न्ध्त। अत्र यः गणुः आदौ 
अततसम्माननीयं पात्रम ् सैि पररचयानन्ध्तरम ्
अिहेलनस्य ष्ट्रिषयः। िस्तुतः एकः एि पुरुषः 
उपातधतभः ज्ञायमानः दषूणभूषणपात्रम ् अहयतीतत 
सूचनमेि अस्याः कथायाः नामकरणस्य मु्य ं
लक्ष्यम।् ममसजीिी केिलतमतत नामकरणेन समाजे 
तनम्निगीयानां जनानां जीिनं कथ ं भितीतत 
प्रदशयतयतुतमच्छतत कितयत्री क्षमादेिी।  
कथामुक्तािल्याः चतुदयशं कथानकम ्अममतनिायसनम।् 
इदं कथानकं सम्पूणयतया करुणरसाममकम।् 
व्यातधग्रस्तस्य कथानायकस्य अनुपस्य 
आममतनिायसनमेि अत्र प्रधानं कथानकम।् लोके 
कुष्ठरोगग्रस्तः जनाः समाजाद्बदहष्कृताः भित्न्ध्त। 
कत्स्मन्ध्नष्ट्रप काय े तेषां सहभागः नेष्यते। अतः एते 
आममानं अमयन्ध्तं पातदकनं ममिा समाजात ्बदहरेि 
ततष्ठत्न्ध्त। गहेृ अष्ट्रप स्ियमेि ष्ट्रिष्ट्रिक्ततया िास ं
करोतत। तद्वदाचरतत अस्याः कथायाः नायकः अनुपः। 
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सः स्ियं रोगष्ट्रिषयं गोपतयमिा पुत्रस्य जन्ध्मददने 
आगतया नतयक्या सह पलातयतः इतत आममापिादं 
प्रचारं कृमिा मािंुगा्ये ग्रामे ष्ट्रिद्यमान ं
कुष्टरोगतचदकमसालयं गमिा स्िस्य तनिायसनं करोतत। 
पररिारसदस्याः आममीयाः च तं दशु्चररत्रः इतत 
तचन्ध्तयत्न्ध्त। परं कथान्ध्ते सि ं गोनयं प्रकातशत ं
भितत। अतः एतस्याः कथायाः आममतनिायसनतमतत 
नामकरणं तनतरां समत्न्ध्ितं भितत। 
कथामुक्तािल्यां कथानां नामातन कथायाः 
इततितृ्तमाधारीकृमय सङ्गतातन सत्न्ध्त चतुदयशकथासु। 
परम ् अत्न्ध्तमायाः अस्याः कथायाः नामकरणं 
दकत्ञ्चदद्वलक्षणम।् इयं कथा शरमकालसूचनया एि 
आरब्धा अतः शरद्दलतमतत कृततमतत िकंु्त शक्यते। 
दकन्ध्तु तदष्ट्रप पयायप्तं नात्स्त ितनपकायाः 
ततरोधानसमये िाक्यमनेन शरद्दलनामकरण ं
साथयकतमतत सूचयतत क्षमादेिी। तद्यथा-... 

काञ्चनच्छायातमिाकृततं तुदहनाितृाया ं रजन्ध्याममन्ध्दं 
प्रचलन्ध्तीमङ्गुल्या तनददयशन्ध्नब्रष्ट्रिदहज्जुः 
ष्ट्रत्रतभस्तैरपसपयन्ध्मयां िनीपकाया दीनदीनाऽकृतततनयपुण ं
तनरूष्ट्रपता िामयया सरभसं िादहताऽपास्तं शरद्दलतमि 
तभदरुा क्रमेण यािष्ट्रत्तरोदहताऽभूत।्4 
अत्स्मन ् िाक्ये िादहताऽपास्तं शरद्दलतमि इतत 
उपमानेन तस्य ततरोधानमुपतमतम।् शरद्दलतममयस्य 
ष्ट्रिग्रहिाक्यं द्रष्टव्यं दलशब्दस्य अथयः पत्रतमतत 
स्िीदक्रयते। यथा कमलदलम।् शरच्छब्देन शरदद भि ं
कमलतमतत लक्षणया स्िीदक्रयते। यथा कमलपत्र ं
प्रिादहते जले ष्ट्रिलीन ंभितत तथिै इयमष्ट्रप अन्ध्धकारे 
ष्ट्रिलीना जाता इतत अस्याः कथायाः अतभधा 
अन्ध्िथाय। 
एिं घिना पात्रमुपजीव्यञ्चाधारीकृमय 
कथामुक्तािलीकाव्यस्य पञ्चदशकथाः अन्ध्िथायः 
भित्न्ध्त। सिायसु कथासु इततितृ्तं सामात्जकमेि 
एकैकया घिनया प्रकाश्यते। तस्याः तस्याः घिनायाः 
पूियपरसत्न्ध्निेशेन लत्क्षतघिना तचत्ररूपेण हृदयपिले 
प्रस्फुदिताः भित्न्ध्त। तस्याः घिनायाः ष्ट्रिस्तारे 

                                                           
4 कथामुक्तािली, शरद्दलम,् पषृ्टसं् या-  

समस्यानां प्रस्तुतीकरणे च पात्रात्ण कत्ल्पतातन। 
पात्राणां मनोष्ट्रिचाराः कदातचत ् सरलगदे्यन कदातचत ्
दीघयसमासेन िा संिादमाध्यमेन प्रस्तौतत या 
पाठकहृदयम ् आकषयतत। एिं प्रमयेकमष्ट्रप कथा 
मुक्तायमाना अस्तीतत कितयत्री प्रस्तौतुतमच्छतत। 
अतः मुक्तािलीतत नामकरणं कृतम।् यथा मुक्तािली 
कर्णठे धरतत चेत ् हृदयस्य सौन्ध्दय ं ितधयतं भितत 
तथिै एताः कथाः कर्णठे स्थापतयमिा अथिा पदठमिा 
अस्माकम ् अन्ध्तकरणस्य सौन्ध्दययस्य िधयनं 
भष्ट्रिष्यतीतत बुदे्धः ष्ट्रिकासश्च भष्ट्रिष्यतीतत तधया 
कथामुक्तािलीतत नामकरणं कृतम।् अतः 
तन्ध्नामकरण ंसाथयकं भितत। 
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