
পঞ্চতন্ত্র - কথাসাহিতয় 

 

সংসৃ্কতসাহিত্তের প্রাচীনতম কথাগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র | প্রাচীন 

সঙ্কলনকারগণ সকত্লই পঞ্চতন্ত্রত্ক মূল গ্রন্থরূত্প উত্েখ কত্র 

হনত্েত্ের অধমণ ণতা স্বীকার কত্রত্েন | এডগারটন এবং িাত্টণল 

নামক ইউত্রাপীয় পণ্ডিতদ্বয় আত্লাচে গ্রন্থ সম্পত্কণ হবস্তাহরত 

গত্বষণা এবং হবশ্বসাহিতে তার প্রভাব সম্পত্কণ হবশে আত্লাচনা 

কত্রত্েন | গুণাত্য়ের বৃিত্কথার নোয় মূল পঞ্চতন্ত্র লুপ্ত িত্লও 

অহত প্রাচীনকাত্লই তার যেসব রূপান্তর ঘত্টহেল, তত্সম্পত্কণ 

আমরা হবশেভাত্ব োনত্ত যপত্রহে | মূল পঞ্চতন্ত্র লুপ্ত | 

িাত্টণত্লর মত্ত মূল পঞ্চতন্ত্র ও তা অবলম্বত্ন রহচত তন্ত্রাখোহয়কা 

উভয় ই কাশ্মীরীয় কহবর দ্বারা প্রণীত | অবশে পঞ্চতত্ন্ত্রর পরবতী 

সংস্করত্ণর সূচনায় উক্ত মহিলাত্রাপে নগত্রর রাো অমরশণ্ডক্তর 

কথা েহে সতে ঘটনা িয়, তািত্ল পঞ্চতন্ত্রত্ক েহিণ ভারত্তর 

রচনা বলা উহচত | উত্তরপণ্ডিমী সংস্করণটটও লুপ্ত, তত্ব উক্ত 

সংস্করণ অবলম্বত্ন গুণাত্য়ের বিৃত্কথা, বুদ্ধস্বামীর যলাকসংগ্রি, 

যিত্মত্ের বিৃত্কথামঞ্জরী এবং যসামত্েত্বর কথাসহরত্সাগর 

প্রণীত িয় | েহিণী পঞ্চতন্ত্রও লুপ্ত , হকন্তু তাত্ক অবলম্বন কত্র 

রহচত হতনটট সংস্করণ পাওয়া োয় - েহিণী পঞ্চতন্ত্র, যনপালী 

পঞ্চতন্ত্র ও হিত্তাপত্েশ | েহিণী পঞ্চতন্ত্র সব ণাত্পিা বিৃোকার | 

জেন মুহন যমঘহবেয় এই গ্রন্থ রচনা কত্রন এবং মূল গত্ের 

সত্ে হকেু নতুন গেও যোগ কত্রন | যনপালী পঞ্চতত্ন্ত্রর নাম 

তন্ত্রাখোন, 1484 সাত্ল এর পুুঁহথ পাওয়া োয় | তন্ত্রাখোহয়কাত্তও 

মূল পঞ্চতন্ত্র সম্পূণ ণ ও হবশুদ্ধভাত্ব রহিত িত্য়ত্ে হকনা তা বলা 

সম্ভব নয়, তত্ব উপলভেমান সংস্করণগুহলর মত্ধে এটটই 

সব ণাত্পিা অহধকমূলানুগ | এর রচনাকাল আনুমাহনক 3য়- 4থ ণ 

শঃ | যলখক মিভারতকার যবেবোত্সর নাম উত্েখ কত্রত্েন 



এবং মিাভারত্তর যলাক উদ্ধার কত্রত্েন, অবশে বতণমান 

মিাভারত্ত ঐ যলাকগুহল পাওয়া োয় না | যকৌটটত্লের 

অথ ণশাত্ের প্রভাবও লিণীয় |  

       গেসাহিত্তে কথা   খিকথা , পহরকথা   ও আখোহয়কা শব্দ 

সাধারণভাত্ব সমস্ত প্রকার গেত্ক যবাঝাত্ত বেবহৃত | "তন্ত্র   

শব্দটট গেসংগ্রি অত্থ ণ প্রেুক্ত | মূল রচনায় সাধারণতঃ পশুপাখী 

ও মানুত্ষর গত্ের মত্ধে হবষয়গত যকাত্না যভে স্বীকৃত িয়হন | 

অবশে পরবতীকাত্ল এরূপ গেগুহল েুটট ধারায় হবভক্ত িত্য় েুটট 

গ্রত্ন্থ সঙ্কহলত িয় - পঞ্চতন্ত্র ও হিত্তাপত্েশ | পঞ্চতন্ত্রকার 

বত্লত্েন যে তা ুঁর এই রচনা হশশুপাঠ্ে নীহতসার গ্রন্থ | পঞ্চতন্ত্র 

অথ ণাত পা ুঁচটট তন্ত্র বা পহরত্েে, পহরত্েদ্গুহল  প্রত্তেকটট পথৃক 

পথৃক ভাত্ব স্বয়ংসম্পূণ ণ িত্লও সমগ্র কাঠ্াত্মাটট এক | 

পহরত্েদ্গুহল িল - হমত্রত্ভে, হমত্রপ্রাহপ্ত, সহিহবগ্রি, লব্ধপ্রণাশ 

ও অপরীহিতকারক | কথামুত্খ যলখক োহনত্য়ত্েন 

োহিণাত্তের মহিলাত্রাপে নগত্রর রাো অমরশণ্ডক্তর মূখ ণ 

পুত্রত্ের নীহতশাত্ে পারেশী কত্র যতালার েনে সভাপণ্ডিত 

হবষু্ণশম ণার ওপর োহয়ত্ব যেওয়া িত্ল হতহন ঐ সুকুমারমহত 

রােকুমারত্ের হশিাোত্নর উত্েত্শে পঞ্চতন্ত্র রচনা কত্রন | মূল 

রচনা গত্েে হনবদ্ধ, মাত্ঝ মাত্ঝ নীহত-উপত্েশাত্মক যলাক 

সংেুক্ত | উক্ত যলাকগুহল প্রাচীন েুত্গই হবত্শষ েনহপ্রয়তা লাভ 

কত্রহেল এবং মিাভারত, স্মহৃত, পুরাণ প্রভৃহত গ্রত্ন্থ এোতীয় বহু 

যলাক উে্ধতৃ | পঞ্চতত্ন্ত্রর ভাষা সিে অনাড়ম্বর, গত্ের 

অেত্সৌষ্ঠব সন্নদ্ধ এবং নীহত আেত্শ ণর ভাবনা হশেসম্মতভাত্ব 

হবনেস্ত | গেগুহলত্ত শুধুমাত্র নোয়-নীহত, তোগ, সততা প্রভৃহত 

ধত্ম ণর আেশ ণ প্রচার ই মুখে উত্েশে নয়, পশুপাখীর রূপত্ক 

মানুত্ষর মিত্ত্ব, ভিাহম, শঠ্তা, হৃেয়িীনতা প্রভৃহত গুণাগুণ 

পত্রািভাত্ব বেক্ত | এখাত্ন গেকাত্রর আেত্শ ণ  যেমন 



নীহতবাগীত্শর েুুঁত্মাগ ণ যনই, যতমহন নীহতিীত্নর ধম ণভ্রষ্টতাও যনই | 

গে কখত্না গেমাত্র, কখত্না বা প্রতেি নোয়নীহত বা আেশ ণ 

প্রচাত্রর বািন, কখত্না সাহিতেগুণ ও নীহতকথার সুচারু সমন্বয় | 

 
 


