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పేరు దేవకి, ఉరి పేరు, నానన పేరు కలపి భహాసముద్రం కోదండరెడ్డి దేవకి. చిననప్పడు
నననందరు ముద్దుగా ‘చిననపా’ ఄని పిలుచుకునేవారు. నన్నన ఏడ్డపించడానికో, ఎగతాళిగానో
పొట్రాసు, ఆడ్లీ సుబ్బఫ, బేతభంగళం చెరువు ఄనేవాళ్లీ.
చిననప్పడు సగం కాలం అటలతోనే గడ్డచిపోయంది. వెన్ననల రాత్రులలో ఄయధరాత్రిదాకా,
ఒకోోసారి కోడ్డకూసే జాముదాకా కూడా అడుకొని అ భట్టికాళీతోనే నిద్రపోయే వాళీభంటే ఇ
తయం వాళీకు అశ్చయమంగా వుంటంది. ఎనిన యకాల అటలు అడుకొనేవాళీమో తెలసేే
నోరెళీబెడతారేమో!

అయా

అటలకు

సంఫంధంచి

పాటలెనోన

వుండేవి.

చెభభచెకో,

వాభనగంటలు, ఒత్తేత్తే వారొత్తే, కర్రగాన్నగ, భల్లీపూవు భల్లీపూవు మెలీగవచ్చచ గిల్లీపో’, వెన్ననల
కులు, గోల్లలు, కుంటాట, బంగరాలు, చెడుగడు, జిల్లీకట్టి... ఆల్ల చెప్పకుంటూపోతే
వందదాకా లెకోతేలుతాయ. అడపిలీలు, భగపిలీలు ఄనే తేడా లేకుండా మేము ఄనిన అట
అడుకొంటూ అనందంలో మునిగితేలేవాళీం.
హావభావాది చేష్ిలతో కూడ్డన, శ్రీయ వామయామానిన కలగంచే అటలే గాక ఎండపూట ఏ
చింత చెటికిందో, కానగమాన్న నీడలోనో బభభరిండుీ కటికొని విరిగిన పంకులోీ, ట్టంకామ
చిలోీ భన్నన బువవన్న వండ్డవారుస్తే, పదువాళీన్న ఄన్నకరిస్తే అనంద సంకేతాలైన అటలకోసం
ఎంతో సభయానిన వెచిచంచేవాళీం. అడుకొనే సభమంలో మా ఄమాభవాళ్లీవరైనా న్నందని పిలసేే
కొంలు మునిగిపోయనంత దిగలు డేవాళీం. అట భధమలో ఎవరైనా వెళిీపోతే ప్రాణ
సేనహితురాలైనా సరే కోంతో ‘‘సగమాటలో బోయంది సాకలోడ్డ పండాీం - భధ్యమటలో బోయంది భంగలోడ్డ
పండాీం’’ ఄంటూ ‘‘ఄడాీబుడాీ - నాగల్లబుడాీ - ండగనాడు - పైడుబీమేసుకొని టకుోనచావాల’’ ఄని మెట్టకలు వియవడం అనవాయతీ.
సాననం చేయాలనాన, తలద్దవువకోవాలనాన అ సభమభంతా వృధ్య ఄయపోతుందనే
అరాటంతో మా ఄభభకు ఄందకుండా జారుకొనే ప్రమతనం ముభభయంగా సాగేది. చింపిరి తలతో
ఎప్పడూ చెట్టీంట ప్పట్టీంట త్తరుగతుంటానని మా ఄభభ నన్ననదేుశంచి ఎవరికైనా చెపేటప్పడు,
కోం వచిచనప్పడు ‘ఆయీచెంగి’ ఄనేది. మా ఄకాోవాళ్లీకూడా నన్నన ఏడ్డపించాలన్నకుననప్పడు
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దేదే ‘ఆయీచెంగీ’ ఄనే ఏడ్డపించి, ముప్పత్తలు పట్టి మూడుచెరువుల నీళ్లీ తాగించేవారు. నా
చిననట్ట జీవితానికి ఄత్తకినటీ సాయథకనాభధేమమై కూరుచనన ‘ఆయీచెంగి’ పేయంటే నాకూ ఆష్ిమే.
ఄంద్దకే నేన్న ఆటీవల రాసిన కథలకు ‘ఆయీచెంగి కథలు’ ఄని పేరు పటికునానన్న.
నాది ఆల్ల నియంతయం అటపాటలోీ మునిగి తేలన సితనం. స్తోలోీ త ఆంట్లీ కూడా
చద్దవుకుంటాయని తెలమని ఄమామకతవం. హంవర్ోన్న కూడా స్తోలుకే రిమితం చేసిన
ఄజాానం. ఒకే వూర్లీవునన మా ఆంట్లీ, మా ఄభభభభ ఆంట్లీ రెండు చోటాీ పయగడంవలీ వీళీడ్డగితే
ఄకోడునాననని, వాళీడ్డగితే ఆకోడునాననని ఄఫదాధలతో ఫఫం గడ్డపి అటలకే సభయాననంతా
కేటాయంచిన గడుసుతనం.
స్తోలు ఫైనల్ దాకా సేవచాా సావతంత్రాలతో గడ్డపిన
బాలమం డ్డగ్రీ కోసం త్తరుత్తలో మా చినానననగారింట్లీ వుననప్పడు
కాలేజి, ఆలుీ త ఆతయ వామకాలు లేకపోవడంతో గిలగిల
ల్లడ్డన భనసు. ఄల్లంట్ట జీవిత నేథమంలో న్నంచి వచిచన నేన్న
చద్దవుకొని ఏదో సాధంచాలన్నకునన నా టిదల ముంద్ద నా
ఄమామకప్ప

సితనప్ప

పోకడలు

తలవంచినంద్దవలీ

‘ఆయీచెంగి’గా పిలవఫడ్డన సాథయ న్నంచి విశ్వవిదామలమంలో
అచాయమ ఎం.కె. దేవకి సాథయకి ఎదగడమైంది. ‘భాయత భహిళా శర్లభణి’ ఄవారుిన్న కూడా
పొందడమైంది. శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగ విశ్వవిదామలమం 2013లో ‘ఈతేభ యచయత్రి’
ప్పయసాోరానినచిచ గౌయవించింది.
ఄమూలమమైన బాలమం న్నంచి వృధ్యధమంలో ఄడుగపట్టినా ఆప్పడు జరిగిందానిన
ఆంకాసేట్లీ భయచిపోతునన ఇ దశ్లో బాలమ సభృతులు మాత్రం నియంతయం వెననంటే వునానయ.
ఄంద్దకే చినననాట్ట ఄన్నబవాలనే వితేనాల న్నంచి ఄన్నభూతుల మొకోలు మొలకెత్తే భహా
వృక్షాలుగా ఎదిగి శాఖోశాఖలుగా విసేరించి ఆనానళీకు కాప్పకొచిచ పలప్పష్ సభనివతాలైనాయ.
నా హృదమ ధయభంతో సంవదించే భనఃప్రవృత్తే కలగిన కొందరికైనా వాట్టని రుచి చూపించాలనే
తనకు ప్రత్తపలమే ఇ ప్రమతనం.
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నాలో నిద్రాణంగా వునన సృజనాతభకశ్కిేని తట్టిలేపి కార్లమన్నభఖురాలని చేసింది త్తరుత్త
కొండలోని ప్రకృత్త సందయమం. భనిషి ఎంత విజాానానిన ఄందిప్పచుచకునాన ప్రకృత్త ముంద్ద
వెలవెలబోతాడని నా ఄభిప్రామం. సహజతవం కలగించినంత యసానందానిన కృత్రిభతవం
ఆవవలేద్ద కదా!
త్తరుత్తలోని శ్రీ వంకటేశ్వయ విశ్వవిదామలమం తెలుగ శాఖలో రిశోధన చేసుేనన ర్లజులోీ
మా సేనహ ఫృందభంతా కలసి శ్రీవారిమెటి న్నంచి త్తరుభలకు నడ్డచివెళ్లేనానం. అ ప్రకృత్త
సోమగాలన్న వరిణంచడానికి భాష్ చాలద్ద. మొదట సెలయేట్ట గలగలలు చెవులనిండా
ఄభృతానిననింపి అ తరావత చాల్ల సేట్టకి ఎద్దరై కన్నవింద్ద చేసినప్పడు నా హృదమం
సందించి నాలో వునన సృజనాతభక శ్కిే ఄలవోకగా నా నోట కొనిన దాలు, పాదాలన్న వెలకి
తెచిచంది. చచని చెటీ, ఄడవిపూల ఄందాలు, సహజమైన వాసనలు, వాతావయణంలో ఄన్నక్షణం
కలుగతునన మారులు కవితా వసుేవులై గేమరూంలో సాక్షాతోరించాయ.
ఆలలో సాధమం కానివి కలలో సాధమమే కదా! ఄంద్దకే ఎంత ఄద్దబతమైనవైనా
ఄవాసేవాలైన అ భావాలన్న కలకు ముడ్డ పటాిన్న. తరావత కాగితం మీద ఄక్షయరూం పొందిన అ
గేమం ఈదమ భాయత్త ప్రచుయణ సంసథవాళీ ‘భంజీయ సవనాలు’ ఄనే కవితా సంకలనంలో చోట
చేసుకుంది. అ గ్రంథం ఏఫ్రిల్ 1979లో ప్రచురితం. అగేమం :
‘‘ఄభభభభ చెబుతునన కాకభభ కథవింట
చికోనీ చ్చకటీ సందిట్లీ వాలేన్న
చింతలన్న భరిపించు నిద్దయలో తూలేన్న
కళ్లీమే లేనట్టి కలల గర్రమున్నకిో
దేశ్దేశాలనిన త్తరిగి వచాచన్న
కొండలలొ కోనలలొ నిండుగా పారేట్ట
సెలయేట్ట గలగలలు చెవుల్లయ వినానన్న
ఄడవి భలీపూల ఄందాలు చూశాన్న
సెలయేట్ట వాగలో రాగాల యవళిలో
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ముయళి నాదము నేనై మునిగితేల్లన్న
కోట్ట కియణాలతో కోరి వెలుగలు నింప్ప
బాలభాన్నని తోట్ట వూసుల్లడేన్న
నీయజాలన్న చూసి నిండుగా నవవన్న
స్తయమ కియణాలలో నేనొకో కియణమై
వెలుగలన్న వియజిమిభ వడుకలు చూశాన్న
చచనీ చెటీపై రువాల సొగసుతో
పాటలన్న పాడేట్ట క్షులన్న చూశాన్న
భధుయ రాగాలకు మైభయచి పోయాన్న
కిలకిల్ల రావాల కలకలలు వింటూ
క్షిలో క్షినై యవశంచేన్న
నీల్లల నింగిలో నిండుగా నవవట్ట
చకోనీ చంద్రునిత్త దోబూచుల్లడేన్న
చుకోల్ల భాభలన్న వెకిోరించేన్న
చంద్రునీ మోములో చిరునవువ నేనౌతు
మూడు లోకాలన్న మురిపించి వశాన్న.
తెలుగ బాలసాహితమంతో త్తల రిశోధన చేసి బాలగేయాలెనోన రాశాన్న. జానద
సాహితమంపైన వునన ఄభిమానంతో గేయాలు, సామెతలు, పొడుప్పకథలు కొలీలుగా సేకరించి
ఎనోన వామసాలు, గ్రంథాలు రాశాన్న. నేన్న రాసిన ‘తెలుగ నాట జానద వైదమవిధ్యనాలు’ ఄనే
గ్రంథానికి ఏ.పి. జానద సాహితమ రిష్త్ అచాయమ బ్బరుద్దరాజు రాభరాజుగారి పేరున
ప్రకట్టంచిన ఫహుమానం, బెంగళూరు విశ్వవిదామలమం తంగిరాల సాహితమ పీఠం ఈతేభ
యశోధనకుగాన్న ఆసుేనన సీతాభహాలక్ష్మి ఄవారుి వరించాయ. వృత్తేయంగా సంతృపిేకయమైన
యచనా వామసంగం జరిగింది. నేన్న రాసిన ‘జాత్తయతానలు’ ఄనే ఈవాచకం కొనేనళీపాట త్తమిభదో
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తయగత్త వాళీకు పాఠమగ్రంధంగా ఈండ్డయది. అంధ్రరాష్ట్రంలో ఆంటర్మీడ్డమటకు ఏడు గ్రంథాలు,
భహారాష్ట్రలో 10,12 తయగతులకు పాఠమ ప్పసేకాలన్న రామడం, సంపాదకతావనిన నియవహించడం,
అకాశ్వాణిలో ప్రసంగించడం నేన్న చేసిన సయసవతీ సేవలు. ఎం.ఏ. తెలుగ దూయవిదమకోసం
జానద సాహితమం, దాక్షిణాతమ భాషా సాహితామలు - తులనాతభక రిశీలన ఄనే పాఠమ గ్రంథాలు
రాశాన్న.
కథలు రాయాలనే అలోచన 1979లో నిరుదోమగిగా వుననప్పడే వచిచంది. తయం మారింది,
సెలయేట్లీ గలకరాళ్లీ ఄనే నవలలు ఄరాధంతయంగా అగిపోయాయ. ఒకట్ట రెండు కథలు రాసినా
త్రికలకు ంలేద్ద. భళ్లీ నాలో కథలు రాయాలనే తన కలగి దేండీయంది. 2005లో
ముళీదోవ, భంటల ఒడ్డలో ఄనే రెండు కథా సంకలనాలు వెలువడ్డనాయ. ‘నవమ’ వాయత్రికలో 4
కథలు వచాచయ. వయంగలుీ, శ్రీలేఖ సాహిత్త వాళ్లీ ప్రచురించిన తయంగం, సయబం, వమమ,
సంగడ్డ, శ్రీ కంజము, శ్రీ హంస మొదలైన సంకలనాలోీ నా కథలు చోట చేసుకునానయ. అ
సంకలనాలన్న సమీక్షించిన మేధ్యవులు నా కథలు మొదట్ట సాథయలో నిలఫడతామని చెడం
అనందానినచిచంది. హిందూలో రెండుసారుీ నా కథలు బాగనానమని రెవూమలు రావడం కొండంత
ఫల్లనినచిచంది.
మాండలక భాష్లో కథలు రాయాలనే ఈదేుశ్ంతో గొడుీ మేపే పిలోీళీన్న పాత్రలుగా
తీసుకొని సామలకూయ, ఈరుుత్తరానల, సుద్దులు, గొబ్బఫయామల ండగ, యాందమూరి త్తరానల
మొదలైన పేయీతో ‘కొలోీడంక కథలు’ రాశాన్న. ఄవింకా ఄముద్రితాలు. సుద్దులు, నాన్నడులు,
జాతీయాలు, సామెతలు, అర్లమకుేలు, జంటదాలు తెలుగలో కోకొలీలుగా వునానయ.
భాష్తోపాట ఄవి కూడా ఄంతరించి పోతునానమనే అవదన నాకు ఎకుోవగా వుంది. ఄంద్దకే
వాట్టని చాల్ల వయకు సేకరించాన్న. సామెతలన్న ఏ సందయబంలో, ఏ ఄయథంలో ఎల్ల ప్రయోగిసాేర్ల
కొందరు అచారుమలకు కూడా తెలమడంలేద్ద. ‘చుటూిరా అవరించి వునన చ్చకటీన్న త్తటికుంటూ
కూర్లచవడం కంట్ట ప్రమత్తనంచి చినన దీపాన్ననననా వెలగించడం మేలు’ ఄనే మాటల స్తపరిేతో,
భాష్కు సుసిథయతావనిన చేకూరిచపటాిలనే సద్దదేుశ్ంలో భధమతయగత్త రైతుకుటంఫ నేథమంతో
‘సామెతల స్తయభభతే’ ఄనే నవలన్న రాసుేనానన్న. ఄది దాదాప్పగా పూరిేకావచిచంది.
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‘ఆయీచెంగి కథలు’ రామడానికి ప్రేయణ నామిని సుబ్రభణమం నాయుడు గారు. ఄతని కథలన
కొనేనండీకు ముందే కొనిన చదివినా ఄప్పడు కేవలం పాఠకురాలగానే వుండ్డపోయాన్న. ఆటీవల
కాలంలో ఫోన్న దావరా రిచమమైన అమన తన ప్పసేకాలన్న ంపించారు. వాట్టని చదివి
ముగధరాలనయామన్న. ‘చచనాకు సా

’, ‘మిటూిర్లడ్డ కథలు’, ‘మూలంటామె’ నవల మొదలైన

వాట్టని చదివినప్పడు వాట్టలోని సహజతవం, సజీవమైన పాత్ర చిత్రణ, నితమ వమవహాయంలో
నలగిపోయన భాషా సంద నన్నన ఄమితంగా అకటికొనానయ. అ మాటలనే నామిని గారితో
ఄననప్పడు ఄల్లంట్ట కథలు మీరెంద్దకు రామకూడదనానరు. రాసి ంపించిన వాట్టని చూసి
బాగనానమని సహించి, ఈతుహించి ప్రోతుహించడమే గాక కనించిన వాళీతో ఄంతా వాట్టని
చదివించారు. సాకం నాగరాజుగారు, ఈమాభహేశ్వయరావు గారు, స.వెం. యమేశగారు నా కథలన
చదివి ఄభినందించిన వారిలో ఈనానరు. నామిని కథల స్తపరిేతోనే ‘ఆయీచెంగి కథలు’
రూప్పదిద్దుకునానమనడంలో ఎల్లంట్ట సందేహం లేద్ద. నా కథలన చాల్లభందితో చదివించాలనే
నామినిగారి సలహాతో ఇ కథలకు ప్రాణమొచిచంది. వీట్టని అదరించాలుంది పాఠక దేవుళ్లీ. వాళీ
ఄభిప్రాయాల కోసం ఎద్దరు చూసుేంటాన్న.
– దేవకి
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