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అభరావతీ కథలు అపురూ శిల్పలు
“అలలాంత దూరాన భబ్బులన తాకుతునన గాలగోపుయాం. ఆ వెనుక సూయయకియణాల
లకరిాంపుకు మెరుస్తునన ఫాంగారుపూత అభరేశ్ఴరాలమ శిఖయాం. ఎతుయిన ఆ
శిఖరానికి చుట్టూతా ఎన్నన ఆలయాలు. ఎన్ననన్నన శిఖరాలు. తూరున వైకుాంఠపుయాం
కాండ, దక్షిణాన పాడుడడ బౌదధ సూుపాలు, డభట ఈనాడు దిఫుగా మారిన
అలలటి శతవాహనుల రాజధాని ధానయకటకాం, ఉతురాన ఆ సూుపాలన, ఆ దిఫులన
వాటిభధయ ఉాండే ప్రజలన, ఆ ఊరిన వడ్డడణాంల్ప చుటిూ గల గల పారుతునన
కృష్టూనది. అదిదీ అభరావతి.”
అభరావతి కథలు సతయాం శ్ాంకయభాంచి యచిాంచిన 100 కథల సాంపుటి. సతయాంగారి
యచనకు బాపూ గారి బొభమలు, ముళ్ళపూడి వెాంకట యభణగారి ముాందు మాట భరిాంత
వన్ననతెచ్చాయి. ఈ కథల్లల తనకు రిచమమునన ఊరిని, ఊరివారినీ భనకు రిచమాం చేసారు.
కథ నిడివి చిననదైనా కథ చెప్పన తీరు, కథా విషమాం నిరాడాంఫయాంగా ఉాంది. అభరావతి ఊరితో
ఆమనకునన అనుఫాంధాం ప్రతీ కథల్లనూ కనిప్పస్తుాంది. రాజులు, దొయలు, దొాంగలూ, సామానయ
ప్రజలూ, అాందరూ కథా పాత్రలే. ఒకిాంత హాసయము, వయాంగయమూ కలబోసి చెపాురు. ప్రతీ కథా
కులుాంగా, సూటిగా, భనస్తకు హతుుకునే విధాంగా ఉాంది. ఈ కథలను చదువుతునన పాఠకుడి
భనస్తకు కృష్టానది గలగలలు వినిప్పసాుయి. అభరావతి రిసరాలు ఒకకసారి లకరిసాుయి. అతి
సయళ్ాంగా ఉాండే ఆమన శైల మామూలు పాఠకుడు కూడ్డ స్తలువుగా అయథాం చేస్తకోగలడు.
ఒకనాటి అభరావతి నగయాం దేదీయమానాంగా వెలగడాం చూపుతూనే, ఈనాడు ఎాంత
నిరాదయణకు గురౌతుననదో చెపుకచ్చాడు యచయిత. ఒకనాడు యథాలతో, గుర్రాలతో, సైనిక
వినాయసాలతో పుయవీధులు ఎాంతో యభణీమాంగా ఉాండేవి. ఇపుడు ఆ వీధుల వెాంట కుకకలూ,
గాడిదలూ నడుస్తునానయి. ముతాయల మూటలు ఫళ్ళకెతిు నడిచిన ఆ వీధులాంట ఇపుడు పొట్టూ
ఫసాుల వెళుతునానయి. శుభ్రాం తగ్గిపోయి, రోడలాంట చెతు పేరుకుపోయిాంది. ఆ గుడిగోపురాలు,
బౌధాధరాభము అనీన పూయఴ వైబవానిన కోల్లయాయి. వీటనినాంటినీ చూసూు మౌన సాక్షిగా
నిలచిాంది కృషావేణి.
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మొతుాం పుసుకాంల్ల నాకు నచిాన కనిన కథల గురిాంచి చెపాును:
వయద:— కృషా పొాంగ్గ ప్రళ్మ రూాం దాలాాంది. అభరావతిని అతల్పకుతలాం చేసేసిాంది.
పూరిళ్లల బవాంతులూ అనీన మూకుభమడిగా కట్టూకుపోయాయి. వయద శాంతిాంచ్చకా పేదా, గొ
భేధాం పోయిాంది. శస్త్రిగారికీ, సాంగడికీ ఉనన దూరానిన చెరిపేసిాందీ వయద. ఆకలకి కులాంలేదాంట్ట
భనషులు తభ చుట్టూ కట్టూకునన గోడలన కూలా వెళ్ళళ పోయిాంది. ఊరి వాయాంతా సహాంకిు
భోజనాలయగ్గాంచ్చరు. కృషాకు భళ్లల వయద వచేా నాటికి కతు గోడలు పుట్టూకసాుయి.
స్తడిగుాండాంల్ల ముకుకపుడక:— ఎలకల్లళ్ల బాచిగాడి తాతలు తాండ్రులూ అాంతా యతానల
కోసాం కృషా స్తడిగుాండ్డలు గాలాంచినవారే. ఒకక యతనమూ దొయకలేదు, శ్రభకు పలతాం దకకలేదు.
ఒకరోజు మధావిధిగా బాచిగాడూ, భాయయ సిాంగ్గ స్తడిగుాండాం ఎాండిన గుాంటల్ల యతనాల కోసాం
వెతుకుతునానరు. వీళ్ల ని చూసిన భూభమయ భాయయ సూయయకాాంతానికి అకకడే పోయిన తన
ముకుకపుడుక సాంగతి గుర్తుస్తుాంది. భాయయ ఈ సాంగతి చెపేసరికి భూభమయ తెల్పలరే ల్లగా ఆ
ముకుకపుడుక వెతికి తేవాలని జాంటకి హుకుాం జారీచేసాుడు. సివాడి ఆకలని కూడ్డ లెకకచేమక
అదే నిగా వెతుకుతారు. చివరికా ముకుకపుడక దొరికే సరికి పెదద యతనమే దొరికినాంత
ఆనాందిసాురు. ఆశ్ చ్చవని ఆ జాంట రుల సొముమ ఆశిాంచక ఇాంకా కృషాల్ల వెతుకుతూనే ఉాంది.
పుణుకుల బ్బటూల్ల లచిాతలల:— ధనానికి భనిషి ఇచేా ప్రాముఖయాం, ఆ ధనాంతో భనిషికి
వచేా ప్రాముఖ్యయనిన చకకగా తెలుపుతుాందీ కథ. పుణుకుల స్తబాుయి కాసాు డబ్బురాగానే
స్తబాురావుగారు గా మారినట్టూ.
రాగ్గ చెాంబ్బల్ల చేప్పలల:— ఆతమ శుదిధ లేని ఆచ్చయభది ఏల? బాాంఢ శుదిధలేని పాకమేల?
చితు శుదిధలేని శివ పూజలేలరా? అని వేభన అననట్టల, ఆచ్చరాలనేవి భనాం తెచిా పెట్టూకుననవే.
స్తఫుభమగారు అచ్చయాం పేరుతో ఎాంత మూఢతఴాంల్ల కూరుకుపోయి ఉననదో ఈ కథ చెపుతుాంది.
అననపూయా కావిడి:— అననపూయాకావిడితో యాచిాంచి తెచుాకునన కాసుల్ల తనకనాన
బీదవారికి అననాం ాంచి, తాను మిగ్గలతే తిాంటాడు లేదాంటే కృష్టాజలాంతో కడుపు నిాంపుకుాంటాడు
శ్యబమయ. జీవితాం పై వియకిు నుాండి వైరాగయాంల్లకి వచిాన శ్యబమయ, తనకునన దాాంట్లలనే
నలుగురికీ ాంచుతూ తృప్పుగా పోయాడు.
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కాకితో కబ్బరు:— జువిఴ తన భనస్తల్లని బాధనాంతా కాకులతో, ఉడతలతో, రాభ
చిలకలతో చెపుకునేది. వేయి కళ్లతో అతని రాక కోసాం ఎదురు చూసేది. ధాయసాంతా మాభ
చిాంతాలు మీదనే, ఎటికైనా తన ఫతుకు ాండిసాుడని ఆ చిననదాని ఆశ్. ఎటికీ తీయని ఆశ్.
నేను ఏడవటాం లేదని మాభతో చెభాంట్ట కాకితో కబ్బయాంప్పస్తుాంది.
తులసి తాాంబూలాం:— స్తషిూగా భోజనాం చేసాకా, కభమగా వేస్తకునే తాాంబూలమే ఆ
ఇాంటి వారికి భోజనమై ఆకల తీరిాాంది. వాభనమయ, తాయాయభమల న్నరు ాండిాంచిాంది.
బాకీ సాంతతి:— తాండ్రి చేసిన అపు తీయాడాం కోసాం తన యకాునిన కరిగ్గాంచ్చడు. ఏడ్డదాంతా
కషిూాంచి ాండిాంచిన ాంటను కళ్ళాం నుాండే తీస్తకెళ్ళళనా సహాంచ్చడు, కడుపుకు గాంజి తాగాడు,
బాధ పెటిూనా ఊరుకునానడు కానీ, బాకీ మొతాునిన జభచేస్తకోడ్డనికి పొలాం దునేన ఎదుదలన జపుు
చేమటాం దాకా వచేాసరికి సహాంచలేకపోయాడు. కటూలు తెాంచుకునన ఆవేశ్ాంతో విరుచుకు
డ్డడడు. కోాంతో బ్బసలు కటాూడు. కానీ తన ఎదుదలన తిరిగ్గ ఇచేాసాుననే సరికి అాంత ఆవేశ్మూ
చల్పలరిపోయిాంది. కృతజఞతతో చినన ప్పల్పలడై ఏడుసాుడు.
అాంకాం:— శివమయ తన ఒకకగానొకక కూతురు సీతని అతువారిాంటికి ాంపుతూ,
అలులడికి కూతురి మీద కోాం వసేు తనకు కబ్బరు చేమభని తాను తషణమణమే ఇాంటి
ముాందుాంటాననీ అాంటాడు. ఆ కోాం తన మీద తీరుాకో భాంటాడు. ఆడప్పలలను కనన ప్రతి తాండ్రీ
తన బిడడను అతువారిాంటికి ాంపేటపుడు డే ఆవేదనా రూమే అాంకాం.
తృప్పు:— ది భాందికి వాంట చేసి వడిడాంచే వారికి, అతిథులు కడుపు నిాండుగా భోాంచేసి
వాంటకాలు బాగునానమాంటే చ్చలు, ముఖాంల్ల వేయి తారా జువఴల వెలుగు వస్తుాంది, ఆ
మాటలతోనే కడుపు నిాండి పోతుాంది. పూయామయ తీరు అదే. ది భాందికీ పెటూడాంల్లనే తన తృప్పు
చూస్తకుాంటాడు.
ఈ కథలు భచుాతునకలు మాత్రమే. ఇాంకా ఈ 100 కథల్లల భనకు గురుుాండిపోయే
కథలు చ్చల్పనే ఉనానయి. ఈ పుసుకాం 1979 సాంవతసరానికి గాను ఆాంధ్ర రాష్ట్ర సాహతయ అకాడమీ
పుయసాకరానిన దకికాంచుకుాంది. వీటిని ప్రముఖ సినీ దయవకులు శయమ్ బెనగల్ హాందీల్ల
ధారావాహకగా నిరిమాంచ్చరు. సతయాం శ్ాంకయభాంచి ఈ కథల దాయరా అభరావతికి చెయగని గురిుాంపు
తెచ్చారు.
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*
— మీ సాందన తెలమజేమాండి —
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