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चन्दन दत्तः
SACT अध्यापकः,

पञ्चतन्रम् : वशशुमनस्तत्त्िम् नैवतकता च
चन्दन दत्तः

संस्कृ त

विभागः यतीन्रराजेन्र
महाविद्यालयः, मुर्शिदािादः,
पविमिङ्गः, भारतस्य

प्रस्तािना
संस्कृ तसावहत्ये तथा विश्वसावहत्ये भारतीयकथासावहत्यस्य परमोत्कृ ष्टस्थानं ितिते । तस्मात्
कारणात् भारतीयकथासावहत्यं विश्वसावहत्यस्य जनकः इत्यवप कथ्यते। कथां प्रवत मनुष्यस्य
प्रिृवत्त आजन्मात् दृश्यते। तस्मात् प्रिृत्तात् कथासावहत्यस्य उद्भिमभित्। कथासावहत्यं
कथाकाव्यं िा संस्कृ तगद्यकाव्यस्य भेदः ितिते। अविपुराणे उक्तम्आख्यावयका कथा खण्डकथा पररकथा तथा।
कथावलके वत मन्यन्ते गद्यकाव्यञ्च पञ्चधा।।
(अवि.पु.- अध्याय ३३७.९)
परिर्तिकाले अवधकांशालंकाररकाः मुख्यतः गद्यकाव्यस्य भाग्वययं स्िीकु ििवन्त। यथा- कथाआख्यावयका चेवत।i कथासावहत्यस्य उद्भिस्य रीणी कारणावन सवन्त। यथा –
१. अिसरयापनम्
२. वचत्तविनोदनम्
३. नीवतवशक्षादानम्
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अवधकांशभारतीयकथासावहत्ये जलचर-नभचर-पशु-पवक्षनामवभः कथा एि दृश्यन्ते।
पररिेशस्य आजन्म-पररवचताः पशु-पवक्षणः वशशुहृदये सुमहग-प्रभािं विस्तारयवत इवत
कोऽवप सन्देहः नावस्त। पशु-पवक्षणां दैत्यदानिानाञ्च उपाख्यानं श्रुत्िा वशशुहृदयमानवन्दतं
मुग्धञ्च भिवत। कथन भवङ्गमा एि कथाश्रिणं प्रवत आकर्िणं वचरन्तम्। तेर्ां मनवस
कथाख्यानं मायाजालं सृजवत। कथायां रूपकाश्रयेण च नीवतमूलकमुपदेशं पररिेवशतम्।
संस्कृ तसावहत्यस्य पररर्रे भारतीयकथायाः अनेकाः ग्रन्थाः समुपलभ्यन्ते। तन्मध्ये पञ्चतन्रं
नाम समवहमा विरावजतम्। अस्माकं जीिनयापनस्य प्रात्यावहकता पञ्चतन्रे विस्मृता।
वशक्षाक्षेरे पञ्चतन्रस्य प्रभािमनस्िाकायिम्। वशशृहृदयं प्रवतक्षणं पररितिनं भिवत। शास्त्रस्य
तेर्ां वशशुहृदयं न आकर्ियवत। वशशुसावहत्यस्य प्राक् -प्रयोजनं यथा ितिमानजीिनस्य
कठीरात् पररसराग् मुक्तं कृ त्िा मातृस्नेहित् कोमलस्पशेण तेर्ां ज्ञानलाभस्य
पन्थावनदेशनम्। कथाच्छलेन वशशुभ्यः नैवतक-धार्मिक-व्यिहाररक वशक्षाप्रदानं
संस्कृ तसावहत्ये तथा विश्वसावहत्ये अनिद्यम्। वि्वयत्समाजे पञ्चतन्रस्य मवहमानं िधियवत
एि। अतः समग्रविश्वे पञ्चतन्रं सादरे ण गृहीतम्।
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वशक्षनीयविर्यानां करणीयकायािनाञ्च मध्ये सादृश्यं
सायुज्यञ्च
स्थापवयत्िा
वशशुवशक्षाथीनां
मनोयोगमाकर्िवयतव्यवमवत तत्त्िं पुराकाले विष्णुशमाि
यथाथेन अनुभिवत स्म। तर्हि सः पशुपवक्षणां मध्ये मनुष्य
चरररमारोपवयत्िा वशशुमनांवस आकर्िणं करोवत। सः
के िलमुपदेशेन ज्ञानमुपदत्िा सुकौशलेन वशशुवशक्षायाः
उपस्थापयवत स्म। एतेन सः प्राचीनपद्धततं पररत्याज्य
अवभनिपद्धवतमिलम्िसवत
स्म।
सः
िेद-पुराणं
गतानुगवतकमनुकरणं त्याक्त्िा संस्कृ तसावहत्ये प्रितिनं
कृ तिान्।
मनुष्यः समाजिद्धः जीिः। तर्हि तस्य समाजं प्रवत
मौवलककतिव्यावन सवन्त। अस्माकं कतिव्यविर्ये यदद ियं
वशशुनिगतं न कु मिः तर्हि ते समाजे आदशिपुरुर्रूपेण न
प्रवतष्ठां लवभष्यवन्त। वशशुवशक्षायाः एतत् कौशलं

ध्रुपदी-संस्कृ ते पञ्चतन्रस्यैकस्यैकं गुरुत्िपूणिस्थानमवस्त।
नीवतशास्त्ररूपेण पञ्चतन्रं पररवचतं भिवत। एतत् ग्रन्थं
विष्णुशमाि विरचयवत। ग्रन्थस्य कथामुखे ग्रन्थकारे नोक्तम् –
दावक्षणात्ये मवहलारोप्यं नाम नगरमासीत्। तर
अमरशवक्तनामकस्य राज्ञः रयः पुराः सििथा मुखािः सवन्त।
तेर्ां

नामावन

यथा–

िसुशवक्तः

उग्रशवक्तः

अनेकशवक्तिेवत(पञ्चतन्रम्-पृष्ठा ३-४)। पवण्डतः विष्णुशमाि
तेभ्यः वशक्षादानाय ‘पञ्चतन्रम्’ रचयवत स्म।ii वशक्षादानेन
सह चेर्ां नैवतकस्तरस्य उन्नयेनमवप पञ्चतन्रस्य कथायां
समाजस्य िस्तुगतमुदाहरणं गृवहत्िा पशु-पवक्षणामुपरर
मनुष्यगुणमारोवपत्िा वशशुनां यतते विष्णुशिमा। एतमेि
‘वशखन-वशक्षण’ पद्धततं तस्या कौशलञ्च विष्णुशमिणा
अस्माकमज्ञानन्तोरवप प्रदशियवत स्म। सः प्रात्यवहकजीिनस्य उदाहरणयोगेनाख्यानं रचवयत्िा सः वशशुनां
मनोयोगमाकर्िवयतुम्
अवभनिकौशलमवचन्तयवतवत
विष्णुशिमा मनोविदासीवतवत नावस्त सन्देहः।

वचन्तवयत्िा पवण्डतः विष्णुशमाि ‘पञ्चतन्रम्’ रचयवत।
आधुवनककालेऽवप
दूरदशिनस्य
विवभन्नावन
क्षेरावन
पञ्चतन्रस्यानुकरणेन वशशुमनोहरणस्य विविधरूपेणायोजनं
कु ििवन्त। दकन्तु तावन वशक्षाया उद्देश्यं िजिवयत्िा
हास्यकौतुकरूपेणावधकावन प्रवसद्धावन भिवन्त। तर्हि अद्य
वपतरो वशशुनाददशवत-दूरदशं पठतु इवत। मातुः वपतुि
एिंविधातादेशात् एतदेि स्पष्टं यत् आधुवनकव्यङ्गवचरावन
मूलोद्देश्यात्
प्रवतष्ठावन।
आधुवनकवशक्षाव्यिस्थायां
श्रेण्यामनुग्रसर छारान् प्रवत विशेर्दृवष्टवनक्षेपनं कतिव्यरूपेण
वनर्दिष्टम्। यथासम्भिं तेभ्यः विशेर्वशक्षाव्यिस्था ग्रहणीया।
पवण्डतः विष्णुशमाि आधुवनकस्य मनोविज्ञानस्य एतत्
वचन्तनं
सुप्राचीनकाले
वचवन्ततिान्।
तर्हि
सः
मवहलारोप्यनगरस्यनृपतेः
अमरशक्ते ः
मुखप
ि ुरेभ्यः
वशक्षादानाय
कथाछलेन
वशक्षादानस्यैतत्
कौशलं
वचवन्ततिान् । विष्णुशमिणः एतत् वचन्तनं मनोविदरूपेण
तस्य
पररचयं
पररस्थापयवत
आधुवनककाले
एकावधकमनोविज्ञावनना
दृश्य-श्रव्योपकरणस्य
प्रयोगं
कृ तम्। अतः पवण्डतः विष्णुशमाि वशशुवशक्षणविर्ये
आधुवनकमनोविज्ञानीनां पथप्रदशिकरूपेण समादरणीय इवत
कवथतुं युज्यते।
मनुष्यस्य
जीिने
वशक्षायाः
प्रयोजनं
तान्
सामावजकजीिरूपेण साथिकतायां सम्माने च। दकन्तु
पशुपवक्षणां मध्ये एतादृशवशक्षणस्य प्रयोजनं नावस्त।
पशुपक्षी प्रकृ त्यां सरलेन जीिनधारणं करोवत। वशशुनां
मनवस अवप पशुपवक्षतुल्यावन कोमलावन सरलावन च। तर्हि
ते समाजस्य वनयमलङ्घनवमच्छवन्त। तर्हि कथासावहवत्यकः
सुपररकवल्पतरूपेण
तेर्ां
मध्ये
मनुष्यसुलभगुणं
िधिवयतुमुपदेशं ददावत। पवण्डतः विष्णुशमाि सहस्रिर्ािवन
पूिे एतत् सत्यमुपलव्धिान्। यदद आधुवनकवशक्षाविदगणाः
विष्णुशमिणः अनुसरणं कु ििवन्त तर्हि वशशुवशक्षायाः
प्रकृ तमुद्देश्यपूरणं भविष्यवत इवत नावस्त कवित् सन्देहः।

‘पञ्चतन्रम्’ इवत ग्रन्थे पञ्च तन्रावन सवन्त। यथा –
वमरभेदः, वमरप्रावतः, काकोलूकीयम् (सवन्धविग्रहः),
लव्धप्रनाशः, अपरीवक्षतकारकञ्च। अध्यायविभाजनम् अवप
अवतकौशलेन कृ तः यतो वह वशशुनां हृदयग्राही तन्रविभागं
तेन कृ तम्। वशशुनां मनवस आकर्िनाय वमरस्य प्रावतः
वमरस्य नाशः इत्याददकं सुमनोहरं तन्रविभागं कृ तम्।
वमरभेदादद तन्रान्तगितकथामाध्यमेन विष्णुशमाि अनेके
उत्तमांशा प्रकरितिान्। तर िर्णित प्रत्येककथाऽवप अधुना
समाजे कथं व्यिहारः करणीयः इत्यवस्मन् विर्ये
समालोचयवत। सुविशाला िैददकसावहत्येऽवप विवभन्ना कथाः
सवन्त। iii
दकन्तु
पशु-पवक्षणां
मध्ये
मनुष्य
गुणािलीमारोवपवयत्िा सः पञ्चतन्रे प्रज्ञावशक्षकस्य पररचयं
प्रदत्तिान्। िैददकसावहत्ये कथोपकथनमूलकसूक्तेऽवप(यथासरमा-पवण, ऋग्िेद-१०/१०८)। सरमारूवपणी कु क्कु रमातु
कथा िर्णितावस्त। दकन्तु जरिलशद्ब-प्रयोगेन वशशुमनः तया
कथया अवभभूतं न भिवत। महाभारतेऽवप पशु-पवक्षणां
सम्पर्कि तावन आख्यावन सवन्त। िौद्धसावहत्येऽवप कथाकथनं
सुप्राचीनकालानादेि
प्रचवलतम्।
परिर्तिकालेनावप
पञ्चतन्रस्यानुकरणेन एकावधकाख्यावन रवचतावन। दकन्तु
कथासावहत्ये पञ्चतन्रस्य स्थानं स्ितन्रम्। न के िलं
भारतिर्ेर्ु पािात्येऽवप पञ्चतन्रस्य स्थानं स्िमवहम्ना
प्रकावशतं भिवत। हाििलमहोदयस्य समीक्षायां ज्ञातं यत्
पञ्चतन्रं पञ्चशतावधकं संस्कारे ण प्रकावशतं भिवत।iv अनेन
पञ्चतन्रस्य जनवप्रयता एि सूवचता।
वशक्षाया
सह
मनोयोगस्य
सम्पकि मवतवनविडम्।
वशक्षणवशखनस्य प्रथमं वशक्षाथीनां मनोयोगाकर्िणं भिवत।
शैशिकाले
मनोयोगस्य
वनरपेक्षं
प्राधान्यमवस्त।
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पररशीवलता ग्रन्थाः –
1. दास. ड. देिकु मार, संस्कृ त सावहत्येर इवतहास,
2.

3.
4.
5.
6.

i

१४१९, सदेश, श्रीिलराम प्रकाशनी, कोलकाता।
शास्त्री.
आचायि.
गुरुप्रसाद,
पञ्चतन्रम्
(अवभनिराजलक्ष्मी
संस्कृ त-वहन्दीिीका
सवहत),
२०१८, चौखाम्िा सुरभारती प्रकाशन, िाराणसी।
वमश्र. आचायि. श्रीरामचन्र, काव्यादशि, १९९८,
चौखाम्िा विद्याभिन, िाराणसी।
मुखोपाध्याय. अध्यापक.ड.गोपेन्दु, संस्कृ त सावहत्येर
इवतिृत्त, १४१९, इउनाइिेड िुक एजेवन्स, कलकाता।
िन्द्योपाध्याय. धीरे न्रनाथ, संस्कृ त सावहत्येर इवतहास,
२००९, पविमिङ्ग राज्य पुस्तक पर्िद,् कलकाता।
डा. देशराज, विश्व पिल पर संस्कृ त सावहत्य, २०२०,
विद्यावनवध प्रकाशन, ददल्ली।

गद्यं तु गददतं ्वयेधा कथा चाख्यावयके वत च।(काव्यादशि-

१.२९)
ii

एतद् पञ्चतन्रकं नाम नीवतसारं िालािोधनाथं भूतले

प्रिृत्तम्।(पञ्चतन्रम्,कथामुखम्)
iii

ऋग्िेद. ७.१०३,ऐतरे यब्राह्मण ७.१३-

१८,छान्दोग्योपवनर्द् १.१२,४.१.५,७ ।
iv

संस्कृ त सावहत्येर इवतहास,पृष्ठा-४६१

~ 13 ~

