
29.     శీ్రమతి అబ్బూరి ఛాయాదేవి 

            స్్తర ీల రచనా ప్రప్ంచంలో ఛాయాదేవి గారికి ఒక విశిష్ట 
స్ాా నం ఉంది .స్వతంతర ఆలోచనా ధోరణితో, స్వయంశకిర మీద 
నమ్మకంతో ,స్్తర లీకు స్మ్ాన హకుులు కావాలని పో రాటం చేసి్తన 
కలం యోధురాలు అబ్బూరి ఛాయాదేవి గారు. 

            బ్హుమ్ుఖ ప్రజ్ఞా శాలి అయిన శ్రీమ్తి అబ్బూరి 

ఛాయాదేవి గారు 1933,అకటట బ్ర్ 13,న రాజ్మ్ండ్రరలో 
జ్నిమంచారు. ఈమె రాజ్మ్ండ్రర లో బి.ఎ వరకూ చదివారు.ఎం.ఎ 
పొ లిటికల్ స్త ైన్స్ నిజ్ఞం కాలేజీ హ ైదరాబ్ాద్ లోనూ, ల ైబ్రరీ స్త ైన్స్ 
డ్రప్లమోను ఆంధర యబనివరి్టీలోను చేశారు. 

            20వ శతాబ్దం ప్రథమ్ారాంలో స్ాంప్రదాయ బ్రా హమణ 
కుట ంబ్ాలోల ని ప్రిస్తిాతులను, స్్తర లీ స్మ్స్యలను తన రచనలలో 
చకుగా చితిరంచారు. తాను ప రిగిన వాతావరణమే ఈ కథలోల  
కనిపిస్ుర ంది. ఛాయాదేవి కథలు తనమార్గం అనే కథా 
స్ంప్ుటంగాను,ఛాయాదేవి కథలు అనే స్ంప్ుటంగాను 
వెలువడ్ాా యి. 



      ఛాయాదేవి రాస్తిన మొదటి కథ  అనుభబతి. తన తండ్రర 
యొకు నిరంకుశ ధోరణిని ప్రశిిస్ూర  రాస్తిన కథే అనుభబతి. 

1974 లో “బ్ో న్ాాయ్ బ్తుకులు” అన్ే కథను రాశారు.1988 వ 
స్ంవత్రంలో ఈ కథకు క ందర స్ాహితయ అకాడమీ ప్ురస్ాురం 
లభంచింది. ఈ కథలో జ్ ండర్ వివక్ష గురించి ఇదదరు అకాుచెల ల ళ్లల  
జీవితాలోల ంచి స్రళ్ంగా చెపిిన విధానం ప్రశంస్నీయం. 

         1975వ స్ంవత్రానిి అంతరాా తీయ మ్హిళా 
స్ంవత్రంగా ప్రకటించిన స్ందరభంలో, స్్తర లీ ల ైంగిక వేధింప్ుల 
మీద, ఉదోయగం చేస్ూర  స్్తర లీు ఎదుర్ుంట ని ల ైంగిక హింస్ను 
నిరసి్తస్ూర  “కర్త-కర్మ-క్రీయ” కథను రాస్తి అంతరాా తీయ మ్హిళా 
స్ంవత్రానికి అంకితం చేశారు. 

            ఛాయాదేవి గారు   ప్రయాణం, శ్రీమ్తి ఉదోయగిని ,ఆఖరికి 
ఐదు నక్షతరా లు, స్తి, ఉడ్ రోజ్, ఆయన కీరిర వెనుక,  తన మ్ారగం 
,అదొక స్ంస్ుృతి, మ్బడునాళ్ళ మ్ుచచట మొదల ైన 30 కథలు 
రచించారు. 



                   వీరి కథలు హింద,ీ మ్రాఠీ,తమిళ్, స్ాినిష్ భాష్లోల కి 
అనువదించబ్డ్ాా యి.వీరు రాస్తిన అనేక కథలు తెలుగు, ఆంగల 
స్ంకలనాలలోచోట  చేస్ుకునాియి. 

సత్ాారాలు- పుర్స్ాారాలు: 

        వీరి స్ాహితయ కృషికి గౌరవంగా  

1. దురాగ బ్ాయి దేశ్ మ్ుఖ్ అవారుా   
2. తెలుగు విశవవిదాయలయం ఉతరమ్ రచయితిర ప్ురస్ాురం 

3.  స్ుశ్రల నారాయణ ర డ్రా  ప్ురస్ాురం  
4. పి.వి. నరస్తింహారావు మెమోరియల్ అవారుా   
5. రంగవలిల స్ామరక ప్ురస్ాురం  
6. అజ్ో-విభో- కందాళ్ం ఫ ండ్ేష్న్స వారి ప్రతిభా వైెజ్యంతి 

జీవిత కాల స్ాధన ప్ురస్ాురం 

7.  క ందర స్ాహితయ అకాడమీ అవారుా  లభంచాయి. 

వీరు ఢరల్లలలోని వివిధ గీంథాలయాలలో ల ైబ్రరరియన్స గా, జ్వహర్ 
లాల్ నెహరూ  యబనివరి్టీ లో డ్రప్యయటీ ల ైబ్రరరియన్స గా 
ప్నిచేశారు. 



          స్్తర లీంటే అక్షరాస్యత కలిగిన వాళ్లళ, అగీకుల ఉదోయగినులు 
అయిన స్్తర లీు మ్ాతరమే కాకుండ్ా, దళిత, శాీమిక మ్హిళ్ల 
స్తిాతిగతులు కూడ్ా ప్రిశ్రలించి, చెైతనయవంతమైె అనిి కటణాల 
నుంచి ఆలోచించి వీరు స్ాహితాయనిి వెలువరించారు .          

 

 

 

 


