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कथाकाव्येषु पञ्चतन्त्रस्य वैशिष्ट्यम्
KY Revathi
संस्कृ तवाङ्मय परिचय
संस्कृ तभाषा देवभाषा इशत कथ्यते। संस्कृ तभाषायां मानवसंस्कृ तेशतहासः सुिशितोऽशस्त।
इयं भाषा अन्त्याभ्यः सवााभ्योऽशप भाषाभ्यः प्रकािे शवस्तािे च महती,
सौन्त्दयाशवचािपशवरतायां चान्त्यूना शवद्यते। भािते शवशवधाशन सामाशिकपरिवतानाशन,
धार्माकाण्युत्थानपतनाशन, वैदशे िकानामाक्रमणाशन च िाताशन तथाऽशप संस्कृ तं सवादा
समभावेन सवार व्यवहािवत्मान्त्यवर्त्ात।
संस्कृ तसाशहत्ये काव्यस्य स्थानम्
िगशत सवार भाितीयानां शवकासौन्नत्यं, भाितीयसंस्कृ ते वैभवं च या प्रकटयामास सा
गीवााणी संस्कृ तभाषा दैवी वाक् इशत प्रशसद्धा। अपिे ऽशस्मन् संसािे दुःखदावाशिदग्धस्य
आशधव्याशधप्रपीशितस्य, पापाददशवषण्णस्य, मायामोहभ्रान्त्तचेतशस सुखप्राप्तये च
शवद्वद्धौिे याः तत्वज्ाः काव्यिास्त्रनामकित्नं संस्कृ तवाङ्मयमहोदधेः सािभूतम् उदधीिन्।
ित्नमेतत् ब्रह्मानन्त्दसहोदिसममानन्त्दम् आस्वाद्यतयां िनयद् गौिवञ्च अलभत।
काव्यवैशिष्ट्यम्
महर्षावाल्मीदकप्रभृशतशभः कृ ताशन िामायणाददकाव्याशन लोकस्य सवास्याशप श्रेयः एव
कु वाशन्त्त।
वाल्मीदकप्रभृशतमहषीणां
पन्त्थानमाशश्रत्य
काशलदासादयः
महाकवयः
लोकोर्त्िचमत्कािपिकाशण काव्याशन िचयामासुः। एतेषाञ्च प्रभावः ग्रन्त्थेषु महान् दृश्यते।
काव्यं कान्त्तातुल्यम् उपदेिं प्रददाशत। अथा – कीर्ता – व्यवहािज्ानञ्च प्रददातीशत काव्यस्य
वैभवं स्पष्टं भवशत।
काव्येषु कथाकाव्यानां वैशिष्ट्यम्
लौदककसंस्कृ तं गद्यकाव्यस्य चिमोत्कषाः मध्यकाशलकगद्यकवीनां सुबन्त्धु – बाण – दशण्िनां
िचनासु प्राप्यते। तदानीमेव गद्यकाव्यस्य कथा – आख्याशयकभेदयोः पृथगुदाहिणग्रन्त्थोऽशप
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शनर्मातः। गद्यकशवषु सुबन्त्धुिेव प्रथमः कशवयास्य काव्यालङ्कृ तिैल्यां शनबद्धमुत्कृ ष्टं शविचते
शविचनम्। संस्कृ तवाङ्मये गद्यात्मककथानामुदयः शवक्रमादशप प्रागभूत।् कात्यायनेन 4260
सूरस्य स्ववार्ताके आख्यानस्य आख्याशयकायाश्च पृथुगुल्लेखः कृ तः। बृहत्कथायां पञ्चतन्त्रे
तन्त्राख्याशयकायाञ्च कथाख्याशयकयोः यः उल्लेखः प्राप्यते तेन स्पष्टं प्रतीयते यत्
गद्यकाव्यस्योद्भवो लोककथामाध्यमेनाशप अभूददशत।
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कथाकाव्यानामुत्पशर्त्

कथाकाव्येषु पञ्चतन्त्रस्य वैशिष्ट्यम्

कथािब्दप्रयोगः अनेकेषु ग्रन्त्थेषु अलभ्यते - यथा िघुवंिे –

कथाकाव्यप्रपञ्चे पञ्चतन्त्रकाव्यस्य अतीव वैहशष्यं हवद्यते।

“अशभमतप्तमयोऽशप मादावं भिते कै व कथा ििीरिषु” इशत,

अस्य पञ्चतन्त्रस्य लोकहप्रया, देशहवदेशेषु प्रचारे ण, प्रसारे ण,

शििुपालवधे अष्टमसगे शरचत्वारिं िर्त्मे श्लोके “कथाशप खलु

हवहभन्नभाषासु हवहभन्नानुवादेन च एतस्य हवहभन्नवचनाहन

पापानामलमश्रयसे यतः” इशत उपलभ्यते। तथैव

सञ्जाताहन येषु काहनहचद् हवहनष्टाहन अभवन्। याहन च
उपलब्धाहन

अशभज्ानिाकु न्त्तले

सहन्त

तेषां

मूलरूपं

तृतीयशतककाहलकगुणाढ्यकृ तबृित्कथायां सुरहितमासीत्।

का कथा बाणसन्धाने ज्याशब्देनैव दूरतः।

पैशाचीभाषाहनबिा बृित्कथां हवन्ध्यहगररपररसरे भ्रमन्ती

हुङ्कारे णैव धनुषः स हि हनघ्नानपोिहत।। i

हवलुप्ताऽभवत्।

अस्याः

अद्भुताथाबृित्कथायाः

कथानां

संस्कृ तरूपान्तरस्वरूपा िेमन्े रस्य बृित्कथामञ्जरी हवराजते,

दकिातािुन
ा ीये

यस्याः आरम्भश्लोकद्वयेन एतद् रिस्यं समुिाररतं भवहत

“कथाप्रसङ्गेन जनैरुदाहृता” ii

यथा –

िामायणे
सनत्कु मारो भगवान् पुरा कहथतवान् कथाम्।

सेयं िरमुखोद्गीणाा कथाऽनुग्रिकाररणा।

भहवष्यं हवदुषां मध्ये तव पुत्र समुद्भवम्।। iii

हपशाचवाहच पहतता सञ्जाता हवघ्नदाहयनी।।

िब्दकल्पद्रुमे

अतः सुख-हनषेव्यासौ कृ ता संस्कृ तया हगरा।

प्रबन्धे कल्पना प्रबन्धस्य अहमधेयस्य कल्पना स्वयं रचना

समां भुवहमवानीता गङ्गा श्वभ्रावलहम्बनी।। vii

इहत सारसुन्दरी

बृित्कथाहस्थतं मूलरूपमाधारीकृ त्य पञ्चतन्त्रस्य हवहभन्नाहन
वाचनाहन अद्योपलभ्यन्ते।

अमिकोिे
“प्रबन्धकल्पना कथा।” iv

पञ्चतन्त्रस्य हवहशष्टानुसन्धाता जमान् हवद्वान् डााँ. राजर्ान्
मिोदयः, डााँ. िर्ेल मिोदयसियोगेन मिता पररश्रमेण

िब्दकल्पद्रुमे

एतत्सामग्रीं सङ्गृह्य अस्य हनम्नहलहखताहन वाचनाहन

“प्रबन्धकल्पनां स्तोक – सत्यां प्रज्ञा कथां हवदुः”

हनरददशत्।

मनुस्मृतौ
यद् यद् रोचेत हवप्रेभ्यस्तत् तद् दद्यादमत्सरः।

1. तन्त्राख्याशयका

ब्रह्मोद्याश्च कथाः कु याात् हपतॄणामेतदीहससतम्।। v

कश्मीरोपलब्धपञ्चतन्त्रवाचनमाधारीकृ त्य

जैनपहण्डतेन

पूणाभरसूररणा पञ्चतन्त्रस्य संशोहधतरूपं तन्त्राख्याहयके हत
कथाशब्देन आख्यानस्य उपाख्यानस्य च आकलनं भवहत

नाम्ना प्रकाशे आनीतम्। इयमेव कृ हतः पञ्चतन्त्रस्य सवााहधकं

स्म।

मौहलकं रूपं प्रकाशयहत।

तत्र

स्वयं

दृष्टवृत्तान्तस्य

कथनमाख्यानहमहत

हवष्णुपुराणे दृश्यते –
2. दशिणभाितीयपञ्चतन्त्रम्

आख्यानैश्चासयुपारण्यानैगााथाहभः कल्पशुहिहभः।

तहमलभाषाहनबिेऽहस्मन्

पुराणसंहितां चक्रे पुराणाथाहवशारदः।। vi

मिोदयानुसारम् मूलपञ्चतन्त्रस्य गद्यस्य भागत्रयं, पद्यस्य च
भागद्वयं सुरहितं वताते।
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3. नेपालीय पञ्चतन्त्रम्

एतेन हवश्वहस्मन् समस्तनीहतकथामूलकसाहित्यस्य उद्गमस्य

अहस्मन् पञ्चतन्त्रे के नाहप सम्पादके न पद्यभागः मूलग्रन्थात्

आधारः पञ्चतन्त्रमेवेहत हनश्चीयते।

पृथक्

पञ्चतन्त्रस्य

कृ तः।

गद्यभागश्च

नष्टप्रायः।

पद्यभागे

दहिणभारतीयपञ्चतन्त्रेण साम्यं वताते।

भाषा

–

शैली

–

सौष्ठवम्,

कथाहशल्पसौन्दयासूहिरत्नम् इत्यादीहन सवााहण हवस्तरे ण
मूलभागे प्रहतपाददताहन हनर्दाष्टाहन च सहन्त।

4. पञ्चतन्त्रस्य शहतोपदेिात्मक संस्किणम्

हमत्रलाभ – सुहृद्भे द – हवग्रि – सहन्धरूपात्मके षु चतुष्वेव

पञ्चतन्त्रस्य िैली

भागेषु सरलसंस्कृ तहगरा नारायणपहण्डतेन सङ्ग्रहन्थतः

अहस्मन् ग्रन्थे न के वल मनुष्या एव अहप तु पहिणोऽहप

पञ्चतन्त्रस्य सहङ्िप्तरूपः हितोपदेशः कथासाहित्ये अतीव

परस्परं सदायारस्य नीतेः लोकव्यविारस्य च हवषयान्

लोकहप्रयतामादधाहत।

अङ्गीकृ त्य

व्यविरहन्त।

यत्र

हवनोदहप्रयता

एवं

पररिारपूवाकं जल्पनं सवात्र दृश्यते। ग्रन्थस्य भाषा प्राज्वला,
5. पशश्चमभाितीयपञ्चतन्त्रम्

सरला तथा लोकोहिपूणााऽऽसीत्। गद्यञ्च सुबोधं, सरलं

हनणायसागरमुरणालयात् मुम्बई संस्कृ त सीरीज् प्रकाशनाच्च

लघुसमासाददकम्, तथा सरलः वाक्यहवन्यासः चात्र दृश्यते।

प्रकाहशतपञ्चतन्त्रे मूलपञ्चतन्त्रस्य स्वरूपं सुरहितं वताते

कथानकस्य

इत्यामनहन्त मनीहषणः।

उपदेशाहत्मकाः सूियः पद्येषु दृश्यन्ते। पद्याहन च ताहन

जैनमुहनना

हिष्टीय

द्वादशे

अहभधानं

भजते।

मध्ये

मध्ये

अस्यानुवादः पञ्चाशत् भाषासु इदानीं यावत् जातः।

एतदेवाधारीकृ त्य

कथामुखम्

पञ्चाख्यानोिारनामकः नीहतकथामूलको ग्रन्थः उपलभ्यते।

ग्रन्थानुसारे ण
तस्य

पञ्चतन्त्रस्य हवश्वभ्रमणवृत्तान्तः अतीव रोचकतामादधानः

जनपदे

महिलारोसय

नाम

मूखापुत्राः

बहुशहिः,

तान्

उग्रशहिः,

दुमदासस्तनयान्

अवलोक्याहतहचहन्ततो राजाऽऽसीत्।

अहस्मन् प्रसङ्गे पाश्चात्यहवदुषा डााँ. बेनफीमिोदेन, डााँ
िर्ेलमिोदयेन च कृ तमनुसन्धानमतीव मित्त्वपूणं वतात।े

अजातमृतमूखेहवभ्यो मृताजातौ सुतौवरं ।

एतहस्मन्नेव सन्दभे डााँ. एजर्ान मिाशयेन कृ तं पञ्चतन्त्रस्य

यतस्त्वं स्वल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो दिेत्।।

देशान्तरयात्रावणानं दकमसयपूवं वैहशष्यं प्रदशायहत। इदमवे

वरं गभास्रावो परमृतुषु नावाहभगमनं।

हववरणमाधृत्य डााँ. काशीनाथहमश्रेण एतस्य मूलभागे

वरं जातः प्रेतो वरमहप च कन्यैव जहनता।।

हवस्तरे ण पञ्चतन्त्रस्य अनुवादद्वारा देशात् – देशान्तरे गमनं

तरं वन्ध्या भायाा वरमहप च गभेषु वसहतः।

हनर्दाष्टं तत् तत्रैव रष्टव्यम्।
यत्

त्रयो

अनन्तशहिश्चेहत।

हजज्ञासुजनमानसे कौतूिलं जनयहत।

हवज्ञायते

दहिणात्ये

नगरमासीत्। तत्र अमरशहिनााम कहश्चत् नृपहतः बभूव।

पञ्चतन्त्रस्य शवश्वपरिभ्रणम्

हववरणेन

परं

संयोहजताहन। पञ्चतन्त्रस्य प्रभावः हवश्वव्यापी हवद्यते

सप्तदशशतकोत्तराधे मेधहवजयनामके न जैनलेखके न रहचतः

अनेन

हवद्यते।

वैदष्ु ययुिेन चयनेन च कहवना यथास्थानं पद्याहन ताहन

शतके

पञ्चाख्याननाम्ना पञ्चतन्त्रस्य संस्करणं कृ तम्। यच्च सरल
पञ्चतन्त्रहमत्यहप

गद्ये

मिाभारतादद प्राचीनेभ्यः ग्रन्थेभ्यः उद्धृताहन सहन्त।

6. पञ्चाख्यानरूपं पञ्चतन्त्रम्

पूणाभरनामके न

वणानं

न चाहवद्वान् रूपरहवणगुणयुिोऽहप तनयः।।

पञ्चतन्त्रस्य

पञ्चाशतोऽसयहधकासु भाषासु अनुवादाः अभूवन्। तथा –

अमरशहिः

शतद्वयादसयहधकाहन संस्करणाहन इदानीं यावत् समभवन्।

मूखाताऽपारकरणाय सहचवानाहूय स्व दुःखं हनवेदयामास।

आद्यावेव

श्रेष्ठतरौ

मन्यमानः

पुत्राणां

कायाहमदं मित् करिनं मन्यमानेषु सहचवेषु सुमहतनााम
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सहचवो हवष्णुशमाणो नामकस्य सकलशास्त्रपारङ्गतस्य नो
गुरुत्वेन

राजपुत्रकु बुहिहनराकरणायानुशंहसतवान्।

प्रसन्नहचत्तोऽमरशहिरहचरमेव

हवष्णुशमााणम्

आहूय

स्वबाधां हनवेदयामास।
यदद सवे मे पुत्राः बुहिमन्तो भहवष्यहन्त शतं ग्रामाः त्वां
योजहयष्यामीहत नृपहतवचोऽनुसृत्य हवष्णुशमाा एवं जगाद
“देव! श्रूयतां मे वचांहस। नाहुं हवद्याहवक्रयं ग्रामशतेन
करोहम।

पुनरे तान्

तव

पुत्रान्

मासषट्के न

यदद

नीहतशास्त्रज्ञान् न कररष्याहम तदा स्वनामत्यागं कररष्ये।
अशीहतवषास्य

मे

नाहस्त

दकहञ्चदथाप्रयोजनम्

इहत

कहथतवान् अथ राजपुत्राः तत्सकाशमुपदेशाय समर्पाताः।
हवष्णुशमााऽहप

दुबोधान्

राजतनयानादाय

हमत्रभेदहमत्रसम्प्राहप्तकाकोलूकीयलब्धप्रणाशापरीहितकारकाहण

चेहत

पञ्चतन्त्राहण

रचहयत्वा

षण्मासाभ्यन्तरे एव तान् पािहयत्वा नीहतशास्त्रपारङ्गतान्
कारयामास। ततः प्रभृत्येव पञ्चतन्त्रहमदं बालावबोधनाय
पृहथव्यां प्रवृत्तमासीत्।
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