పిల్లల్కూ, పెద్దల్కూ "ఆనంద్ం"
కలిగంచే కథలు
సాహిత్యంలో బాలసాహిత్యయనికి విశేషసాానం ఉంది. బాలసాహిత్యం సృజంచటం తేలిక
కాదు. త్మ రచనా పటిమని నియంత్రంచుకంటూ, పిలలల సాాయికి త్గ్గట్టుగా, సులభంగా
అరామయ్యయలా, తేలికైన పదాలతో రచనలు చేయడం అంత్ సులువు కాదు.
మనోలాలసం కలిగిస్తూనే, పిలలలకి జీవిత్ంలో ఉపకరంచే ఏదో ఒక అంశానిి నేర్పుతూ,
వాళ్ళ ఆలోచనా విధానానిి ప్రభావిత్ం చేసేలా పిలలల రచనలు చేయడం కషుం. త్న కథల దాారా
ఈ కష్టునిి ఇషుం చేసుకనాిర్ప శ్రీ దాసర వంకట రమణ. "చందమామ" కథకడిగా ప్రసిదుులైన
దాసర వంకట రమణ గార కథా సంపుటి "ఆనందం"లోని కథల గురంచి తెలుసుకందాం.
జీవిత్ంలో నిజమైన ఆనందమంటే డబ్బు సంపాదించడం మాత్రమే కాదనీ, ఉనిదానితో
సంత్ృపిూగా, పకృతి ఒడిలో, కట్టంబ సభ్యయలతో గ్డపగ్లిగితేనే ఆనందమని సులక్షణుడు
చెబ్బత్యడు "ఆనందం" కథలో.
ఇర్పగుపొర్పగైన సోమసుందరం, శరభయయ లలో ఎవర్ప తెలివైన వాడో చెపాులిి వసుూంది
సారంగుడికి. మర నిజంగా తెలివైన వాడెవర్ప? ఆ తెలివికి సారాకత్ ఏమిటో "తెలివైన వాడు" కథ
చెబ్బతంది.
పాండిత్యం సంపాదించడం అహంభావానికి దారతీసే ప్రమాదం ఉంట్టంది. శాసాాలనెనోి
జీరణంచుకని ఓ మేధావి అహంకారం వలల పత్నమైన తీర్ప "సుప్రతీకుడి ప్రశ్నలు" కథ
తెలియజేసుూంది. ఓ సామాన్యయడిలోని దేశభకిూ, ఇంగిత్జ్ఞానం ఆ రాజయపు పర్పపు ప్రతిషులని ఏ
విధంగా కాపాడాయో ఈ కథ చెబ్బతంది.
త్పుు చేసినవాడిని దండించడం కనాి, వాడిలో ప్రాయశ్చిత్ూం కలిగేలా చేయడమే
శ్రేయసకరమని "మేలు కుట్టిన దంగ" కథ చెబ్బతంది. కాలానికి త్గ్గట్టు ప్రవరూంచడం వలన
లభంచే బహుమతి ఏమిటో కూడా ఈ కథ చెబ్బతంది.

జీవిత్ంలో మొహమాటం కలిగించే ఇబుంది అందరకీ తెలుసు. అవసరమైన చోట,
అడగాలిిన ప్రశిలక అడగ్క మొహమాటపడి, లోలోపల బాధపడడం కనాి, మొహమాటానిి
వదిలి సందేహాలన్య తొలగించుకని నడుచుకోడమే ఉత్ూమం అని "రూపాయి సమసయ" కథలో
రచయిత్ స్తచిసాూర్ప.
త్మకనాి మెర్పగైన సిాతిలో ఉని తోటి విదాయరాని చూసి అస్తయపడడం మేలు చేయదని,
ఆ విదాయరాతో పోటీపడి చదువుపై శ్రదు వహించడం మంచిదని "అసూయ" కథలో గుర్పవుగార్ప
చెబ్బత్యర్ప.
తోటి వారకి వీలైనంత్ సాయం చేయడం, నమ్రత్గా ఉండడం ఈ కాలంలో పనికిరావని
చాలా మంది భావిస్తూంటార్ప. సంత్లాభం కంత్ మాన్యకని... అనే స్తకిూకి వయతిరేకంగా,
సంత్లాభమే ప్రధానమని భావించే వయకూల మధయ సతెూకాలపు మనిషిలా వయవహరసేూ
ఏమవుతంది? అట్టవంటి వయకిూకి ఏం జర్పగుతందో "ఉత్తముడు" కథ తెలియజేసుూంది.
పనిపాటా లేకండా, సోమరగా తిరగే పోకిర కర్రాడిని గ్ంగిరెదుు, గాన్యగెదుులతో కూడా
పోలికోడదని, ఆ రెండూ త్మక చేత్నైన పని చేసి త్మ యజమాన్యల కడుపు నింపుత్యయని
చెబ్బతంది "గానుగెద్దు - గంగిరెద్దు" కథ.
సాధారణంగా పిలలలకి ఏం కావాలో ఎపుటికపుుడు గ్మనించి త్లిలదండ్రులే ఆ అవసరాలు
తీర్పసాూర్ప. అయితే పిలలలు ఎదిగే కద్దు అవసరాలు మార్పత్యయి, కనిి అవసరాల గురంచి
త్లిలదండ్రులక చెపులేర్ప. త్లిలదండ్రులే ఎదిగిన పిలలల అవసరాలన్య గ్రహించాలని, అలా గ్రహించి
మసలుకంటే, పిలలలు దారత్ప్పు అవకాశం ఉండదని చెబ్బతంది "త్ండ్రి కానుక" కథ.
కోపం అనేది ఓ దుర్పగణం. ఒక వేళ్ కోపం వచిిన అది కర్పురంలా ప్రజారలిల, క్షణాలోల
చలాలరపోవాలి. త్న కోపం వలల అయినవాళ్ళని దూరం చేసుకని వయకిూలో మార్పు రావడానికి అత్ని
బావమరది చేసిన ప్రయత్యిల గురంచి చెబ్బతంది "కూర్మావతారం" కథ.
క్రీడలు శారీరక మానసిక వికాసం కోసమని తెలుసు. ఆట ఆడడమే ప్రధానం కానీ, గెలుపు
ఓటముల ప్రసకిూ ముఖ్యం కాదన్యకని వయకిూ "ఆటలో ఆనందం" హాయిగా అన్యభవించగ్లడు.
దేవుడు గొపాు, మనిషి మంచిత్నం గొపాు అనే ప్రశిలు త్లెతిూనపుుడు అనిిటికనాి
ముఖ్యమైనది
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తేలుతంది.
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అన్యగుణంగా

వాళ్ళళ

నడుచుకంటారనీ, జీవిత్యన్యభవాల దాారా ఏరుడిన నమమకాలు సత్యమే అవుత్యయని రచయిత్
చెబ్బత్యర్ప.
ఎందుకూ ఉపయోగ్పడని పాండితీ ప్రకరష కనాి, వయవహార జ్ఞానమే మేలని "లోకనాధుడి
పాండిత్యం" కథ చెబ్బతంది. జ్ఞానానిి కలిగి ఉండడం గొపు కాదనీ, దానిి సదిానియోగ్ం
చేసుకని త్న జీవిత్యనిి సారాకం చేసుకంటూ, పదిమందికీ ఉపయోగ్పడాలని ఈ కథ
చెబ్బతంది.
పాలకలు అతి వినయం చూపించే వార పటల ఎంత్ జ్ఞగ్రత్ూగా ఉండాలో "అతి వినయం"
కథ చెబ్బతంది. మోసగాళ్ళకూ, ఆత్యమభమానం ఉనివాళ్ళక మధయ తేడాని సుషుం చేసుూంది కథ.
ప్రజల బ్బదిు వికసించి, భ్రంతిని వదిలిపెటిు నిజ్ఞనిి నిజంగా తెలుసుకనే సాాయికి వార్ప
ఎదిగితే గాని వార విశాాసాలు త్పుని తెలిసినా, పాలకలు నిజ్ఞలని బహిరంగ్ం చేయకూడదని
"భ్రంతి" కథ చెబ్బతంది.
నిజ్ఞనిజ్ఞలు తెలుసుకోకండా, తొందరపాట్టతో ఇర్పగుపొర్పగులతో గొడవలకి దిగ్డం,
బలప్రయోగ్ం చేయడం త్పుని చెబ్బతంది "త్రిధాముడి కల". కలసి ఉంటే కలదు సుఖ్ం అనే
నాన్యడిని నిజం చేయాలంటే ప్రజలు ఏ విధంగా మసలుకోవాలో తెలిప్పందుక త్రధాముడనే
సాధువు త్నకచిిన కలలో ఏం జరగిందో చెబ్బత్యడు. ఆ కల నిజమవాాలనీ కోర్పకంటాడు.
జీవిత్ంలో తిండి త్పు మరేమీ ముఖ్యం కాదన్యకంటే బతక దురభరం అవుతంది.
జీవిత్ంలో ఆనందం, ఆహాలదం, ఆలోచన, ఆవేశం ఉనిపుుడే మనిషిలో ఉత్యిహం ఉరకలు
వేసుూందని "సందేహ నివృతిత" కథ తెలియజేసుూంది.
నిరంజనవరం అనే ఊరలో మాధవయయ, భూషణం అనే త్ండ్రీకడుకలిదుర్ప ఓ
విషయంలో పంత్ం పడత్యర్ప. ఎలాగైనా ఇదుర్ప గెలిచి తీరాలన్యకంటార్ప. కడుకే గెలిచాడని
త్ండ్రి అంటాడు, కాదు త్ండ్రే విజయం సాధంచాడని కడుకంటాడు? ఇంత్కీ ఎవర్ప గెలిచినట్టల?
అది "నిజమైన గెలుపేనా?". మంచి కథ.
మంచిత్నమే మంచి ధనమని చెప్పు కథ ఎంతో బాగుంట్టంది. ఇంకా మరనిి చకకని
కథలుని ఈ సంకలనం చినాిర పాఠకలన్య ఎంతో అలరసుూంది.

సరళ్మైన శైలిలో, కథలోని నీతిని పిలలలు సులువుగా గ్రహించేలా రచించార్ప దాసర
వంకట రమణ. 2014 సంవత్సర్మనికి కంద్ర సాహిత్య అకాడెమీ అవార్డు పందిన ఈ పుసతకం
కినిగెలో లభయం. 120 ప్పజీలలో 22 కథలుని ఈ పుసూకం వల ర్ప. 100/-.
- కొల్లూరి సోమ శ్ంకర్

