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ప్రాచీన వాఙ్మయం ఆధునిక తరం కోసం
ంచతంత్రం
ప్రాచీన భాయత నీతి శాస్త్రాల్లో ంచతంత్రం కటి. జంతువుల ఆధాయంగా మానవ
ప్రంచభనే అడవిల్ల ప్రశాంతంగా జీవించటానికి అవసయమైన సయవ విచక్షణను, విజ్ఞానానిి
అతయంత సయళంగా, భనస్సుకు హతుూకునేట్టు బోధిస్సూంది ంచతంత్రం. సంసకృతంల్ల విష్ణణశ్యమ
యచంచన ంచతంత్రం భాయత దేశ్ంల్లని అనిి భాష్లల్లనే కాదు ప్రంచం నలుమూలలా
విసూరించంది. విభిని సంసకృతి సంప్రదాయాలల్ల వారి కనుగుణంగా ంచతంత్రానిి అనువదించ
అనుసృజంచుకునాిరు. ఏ తరానికి ఆ తయం తభ నితయజీవితంల్లని సంఘయషణలను, సంధిగాాలను
తొలగంచుకోవడానికి ంచతంత్రానిి తభ సభకాలీన రిస్థితులకనుగుణంగా యచంచడమే కాదు
భావితరాలకు అయిభయ్యయ రీతిల్ల అనుసృజనకావిస్తూ అందించడం కూడా తీని సరిగా
జరుగుతూ

వస్సూంది.

ప్రస్సూతం

సభకాలీన

సమాజ్ఞనికి

తగ్గట్టు

ంచతంత్ర

కథలను

అనుసృజంచారు జగ్నాిథశ్యమ.
ంచతంత్రంల్ల మొతూం అయిదు తంత్రాలునాియి. మిత్రలాబం, మిత్రభేదం, విగ్రహం,
సంధి, అరీక్షితకాయకం అనే ఈ ఐదు విభిని అధాయయాలను ంచతంత్రం అంటారు.
మిత్రభేదంల్ల మిత్రుల నడుభ భేదాలు సృష్ుంచ వారిని ఫలహీనులను చేమడం ఉంట్టంది. ఈ
కథల దావరా కలస్థ ఉండటంల్లని శ్కిూ తెలుస్సూంది. కలస్థ ఉనివారిని జయించలేనివారు వారి
నడుభ భేదాలను సృష్ుంచ ఎలా ఫలహీన రుస్త్రూరో తెలుస్సూంది. మిత్రలాబంల్ల ఐకభతయంల్లని
లాబం తెలుస్సూంది. ఎవరిని నమామల, ఎవరిని నభమకూడదు, ఎలాంటి వారితో స్నిహం చేయాల,
ఎలాంటి వారిని దూయంగా ఉంచాల వంటి విచక్షణనిస్సూందీ పుసూకం. విగ్రహంల్ల యుదాం, శాంతి
స్త్రధనల

తంత్రాలుంటాయి.

సంధిల్ల

లాబనష్టులను

బేరీజు

వేస్సకోవడం

ఉంట్టంది.

అరీక్షితకాయకంల్ల తొందయపాట్ట చయయలను రిహరిచటం తెలుస్సూంది. స్థంహం, ఎదుు, క్షులు,
ఎలకలు, తోడేళ్ళు, జంకలు, కోతులు, మొసళ్ళు, వంటి లుయకాల జీవులను ఆయా
భనసూత్వవలకు, గుణాలకు ప్రతీకలుగా తీస్సకుని వయకుూల సవభావాలను వాటివలో నగూడే
లాభాలను భయచపోలేని రీతిల్ల బోధిస్సూంది ంచతంత్రం.
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ంచతంత్ర కథలను అతయంత సయళంగా, స్సందయంగా, చదివిన వంటనే ఎలాంటి ప్రయాస
లేకుండా స్సలబంగా హృదయానికి హతుూకునే రీతిల్ల యచంచారు జగ్నాిథశ్యమ. పెదులీ కథలు
చదువుతూ తభ అనుబవాలని కథల్లో చూస్సకుని అయిం చేస్సకుని ఆనందిస్నూ, పిలోలు ఈ కథలు
విని ఆనందిస్తూ, తభకు తెలమని లు విష్యాలను గ్రహిస్త్రూరు. విజ్ఞానవంతులవుత్వరు.
తెలుగుల్ల నాణయమైన బాలస్త్రహితయం అరుదైపోతుని తరుణంల్ల ప్రాచీన వాఙ్మయానిి ఆధునిక
తరానికి తగ్గట్టు సయళీకరించ అందించాలున ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది. ఈ పుసూకం ఆ అవసరానిి
తీరుస్సూంది. పెదులు, పిలోలు దే దే చదువుతూ ఆనందంతో పాటూ విజ్ఞానానిి, విచక్షణను
గ్రహించవచుచు.. ప్రతీ ఇం్ో తీని సరిగా ఉండవలస్థన పుసూకం ఇది.
ంచతంత్రం
అనుసృజన: ఎ.ఎన్. జగ్నాిథశ్యమ
ప్రచుయణ: అభరావతి బ్లోకేష్న్ు
వల: రూ. 160/ప్రతులకు: www.kinige.com
భహాభాయతం
భాయతీమ ప్రాచీన వాఙ్మమంల్ల భహాభాయతం ప్రత్యయక స్త్రినానిి ఆక్రమిస్సూంది. సయవవేద
విజ్ఞానానిి తనల్ల ఇముడుచు.కుని స్త్రమానయ ప్రజ్ఞనీకానికా వేద విజ్ఞానానిి అతయంత స్సలబంగా,
సయళంగా అందిస్సూంది భాయతం. అందుకే సంసకృతంల్ల ఉని భాయత్వనిి, దేశ్ంల్ల ధారిమక
భావనలు అభివృదిా చేస్థ, ప్రజలకు ధయమం టో విశావస్త్రనిి పెంచాలున అవసయం ఉనిపుీడు,
దేశ్ంల్ల నలుమూలలా సవచఛందంగా ప్రాంతీమ భాష్లల్లకి అనువదించారు. పలతంగా
స్త్రంసకృతిక, ధారిమక పునరుజీీవనం స్త్రధయభయింది. అందుకే ఏ తరానికాతయం భాయత
రామామణాలను అనువదిస్తూ, తభ తరావతి తరానికి తగ్గట్టు యచస్తూ భాయతీమ సంసకృతి క
జీవనదిలా ప్రవహించటంల్ల తభ వంతు తోడీడుతునాిరు. అందుకే ఎీటికపుీడు ప్రతీ తరానికీ
కొతూగా వినిపించాలున భహాభాయత గాథను ఆధునిక స్త్రంకేతిక యుగ్ంల్లని తరానికి తగ్గట్టు అతి
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సయళంగా, స్సలబ గ్రాహయంగా అందించాలున ఆవశ్యకతను ఈ పుసూకం పూరిూ చేస్సూంది. 18
రావల భాయతంల్ల ఆది, సభా, అయణయ రావలు కలస్థ ఉని పుసూకం ఇది. జగ్నాిథశ్యమ గారిది
ఆసకిూకయంగా కథను చెీటంల్ల అందెవేస్థన చెయియ. దాంతో తెలస్థన భాయత కథే అయినా అతయంత
ఆసకిూగా స్త్రగుతుంది. పైగా, ఎలాంటి వయణనలు, ఉపోదాాత్వలు లేకుండా స్తటిగా కథల్లకి
దిగ్టంతో మొదటి వాకయం నుంచ చవరి వాకయం వయకూ అతి వేగ్ంగా చదువుత్వడు పాఠకుడు.
పుసూకం

పూయూయ్యయవయకూ

ఏకబ్లగన

చదవటమే

కాదు,

మిగ్త్వ

భాగాలనూ

వంటనే

చదవాలనిపిస్సూంది. భాష్ వీలయినంత సయళంగా ఉండటంతో అనిి వమస్సల వారికీ స్సలబంగా
అయిభవుతుంది. ప్రతి కకరూ తీని సరిగా కొని ఇం్ో ఉంచుకోవాలున స్సలబ రిపన్న్ు పుసూకం
లాంటిదీ పుసూకం.
భహాభాయతం
యచన: ఎ.ఎన్. జగ్నాిథశ్యమ
ప్రచుయణ: పాలపిటు బుక్సు
వల: రూ. 100/ప్రతులకు: www.kinige.com
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