
27 .       శ్రీమతి ముప్పాళ్ల  రంగనాయకమమ 

 

                 కథా రచయిత్రు లలో రంగనాయకమ్మగారిది ఒక విశిష్టమ ైన 
వ్యక్తిత్వం . మ్ారిసిస్టట  ధోరణితో రచనలు చేసిన మొట్టమొదట్ి 
రచయిత్రుగా తెలుగు సాహిత్యంలో వీరిక్త గురిింపు ఉంది.స్ి  ీపురుష్రలు 
ఇదదరూ స్మ్ానం. స్ి లీు విదయనభ్యసంిచినపుుడ ేఆమ  జీవిత్ం స్వ్యంగా , 
స్ి  ీవిదయనట పుచారం చసే్తి  రచనలు చశేారు రంగనాయకమ్మ గారి 
రచనలప  ైపుపంచీకరణ పుభావ్ం బాగా కనిపిస్టి ంద.ి 

            మ్ుప్ాుళ రంగనాయకమ్మ గారు 1939లో పశిిమ్ గోదావ్రి 
జిలాా  బొ మ్మమడి గాామ్ంలో జనిమంచారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ వ్రకు 
చదివ్ుకునాారు.త్రువాత్ ఆరిిక క్ారణాల వ్లా చదటవ్ునట ఆపేసారు. 

             రంగనాయకమ్మ గారు మొట్టమొదట్ి కథ రాసినపుుడు ఆమ  
వ్యస్ట13,14 స్ం.లు ఉంట్ ంది. త్రువాత్ రంగనాయకమ్మ గారు 
వీరేశలంగం గారి సాహిత్య పుభావ్ంతో హేత్రవాద దృకుథానిా 

అలవ్రుచటకునాారు.చలం భావాలు వీరిలో ఆలోచనా జఞా నానిా 

ప ంచాయి. మ్ారిసిస్టట  పుసి్క్ాలపరచియంతో అభ్ుయదయ దృకుథంతో 
అనేక రచనలు చశేారు. స్ి వీాద రచయిత్రు క్ావ్డంచేత్ పురుష్ వ్యత్రరేక్త 
అనే పేరుంద.ి 



కథలు: 

            రంగనాయకమ్మగారు స్టమ్ారు 72 కథలు రచించారు. వాట్లిో 
50 కథలనట “అమ్మకు ఆదివారం లేదా” అనే పేరుతో ఒక స్ంపుట్ిగా 
మ్ుదిుంచారు . “ అమమకి ఆదివపరం లేదా” కథలో భారాయభ్రిలు ఇదదరూ 
స్మ్ానం. ఒకరు ఎకుసవ్ ఒకరు త్కుసవ్ క్ాదట . ఆడవాళళు ఎపుుడత 
పని చేస్తి  ఉంట్ారు. ఉదో యగం చేసే ఆడవాళళా  అయితే మ్ర ీఎకుసవ్. 
ఆదివారం కూడా తీరిక ఉండదట. అరుణ ఆదివారం ఆడవాళాకు స లవ్ు 
ఇచిి, ఇంట్లా  మ్గవాళునట ఇంట్ ిపని, వ్ంట్ పని చేయాల అంట్ారు 
.అది వారిక్త చేత్ర క్ాక ఇబబంది పడతారు. రచయిత్రు దీనిక్త ఒక పరిష్ాసరం 
చతప్ారు. ఆడ,మ గా భేదం భావ్ం లేకుండా త్లుా లు ప ంపకం 
ఉండాలనేద ిఈ కథ సారాంశం. 

             “మురళీ వపళ్ళమమ కథ”లో రుక్తమణి పకసదారి పట్ిటన త్న 
క్ొడుకుమ్ురళి లో మ్ారుు తవేాలని చసేే పుయత్ాం కనిపసి్టి ంది. 
రుక్తమణమ్మ ఆరాట్ం, చేసని ఆలోచనలు, తీస్టకునా నిరణయం ఈ కథ 
సారాంశం. “సంసకరణ” కథలో వ ైదటయల ైన భారాయభ్రిలు ఎదటరకసనా ఒక 
వాసి్విక స్ంఘట్న . “అమ్మ, జీవిత్ం, ప ళ్ళునిక్త పేుమ్లేఖ ,అస్లు 
క్ారణం, పస ిహృదయాలు, ఆడపిలా అంత్రాత్మ, స్ి ,ీ ఆరినాదం ,స్రిక్ొతి్ 
మ్నటష్రలు, గులాబీ పూసింద,ిమ్ారుు మొదల ైన 50 కథలు ఈ 



స్ంపుట్ిలో ఉనాాయి. రచయిత్రు ఒక్కస కథలో ఒక్కస అంశానిా పరచియం 
చేశారు. పుత్ర కథలోనత స్ి లీు ఎదటరకసంట్ నా ఏదో ఒక స్మ్స్యనట 
చతపి, దానిక్త పరిష్ాసరం కూడా తెలప్ారు. ఈ కథల దావరా రచయిత్రు 
హేత్రవాద దృకుథానిా చతపుత్ూ, ఛాందస్ భావాలనట వ్యత్రరేక్తంచారు . 

 

నవలలు: 

శ్రామ్త్ర మ్ుప్ాుళా రంగనాయకమ్మ గారు అనేక విష్యాల మీద 
విమ్రశలు చసే్టి ంట్ారు. మ్ారిసిస్టట  దృకుథంతో “ రపమాయణ 
విషవృక్షం” రచించారు. రంగనాయకమ్మగారు చినాత్నం నటండ ే
నవ్లలు రాయడం ప్ుా రంభంచారు. ఈమ  స్ి  ీస్మ్స్యలనట చరిించిన 
తీరు స్మ్ాజ అభవ్ృదిి  కరమ ైనదని ఎందరో పుశంసించారు. 

రంగనాయకమమ గపరి నవలలు: 

 కృష్ణవేణి,బలప్ఠం ,పకేమేడలు ,కూలన గోడలు, స్ి  ీ,రచయిత్రు, ఇదేనా 
నాయయం, సవ్ట్ హోమ్, అంధక్ారంలో, చదటవ్ుకునా కమ్ల, జఞనక్త 
విమ్ుక్తి ,కళ ఎందటకు, కళళు తెరిచిన స్త్, ద ంగ త్లాదండుు లు ఉంట్ారు 
జఞగాతి్ మొదల ైన 14 నవ్లలనట, 5 నవ్లకలు, 72 కథలనట రచించారు. 
మీరు రాసిన నివేదికలనట “ప్రేమ కనాా మధురమ ైనది” అనే స్ంపుట్ిగా 
రచించారు.                                   .             



              రంగనాయకమ్మ గారు 1959లో రచించిన మొట్టమొదట్ి నవ్ల 
కృష్ణవణేి.1960లో ఈ నవ్ల ‘ఆంధుపుభ్’ వార పత్రుకలో సర్ియల్ గా 
వ్చిింది. “బలిప్ీఠం” నవ్ల రాసేట్పుట్ిక్త రంగనాయకమ్మ గారి 
వ్యస్ట 23 ఏళ్లా , అయినా రచనలో చయేి త్రరిగిన పరణిిత్ర కనిపసి్టి ంది. 
బలప్ఠం నవ్లలో కులాంత్ర వివాహాలు చేస్టకున ేవారకి్త ఎదటరయియయ 
కష్ాట లు ఆలోచింపజేసాి యి. భ్రి చేస ేఅవ్మ్ానాలు భ్రించలేక 
ఆత్మహత్య చేస్టకునా ఒక అభాగుయరాలు భానట కనా కలలే 
ప్రకమేడలు.  “కూలిన గోడలు” నవ్లల చినాత్నంలోనే త్లాదండుు లనట 
క్కలోుయినా పిలాల యొకస జీవ్న సిిత్రగత్రలు వివ్రిస్టి ంది. “రచయితిే” 
నవ్లనట 1956లో రాశారు. రచయిత్రు అయిన విజయ త్న భ్రి మోహన్ 
మ్ధయ అభప్ుా య భదేాలు రావ్డం ఇందటలో పుధానాంశం. స్ి లీ స్మ్స్యల 
గురంిచి రచించిన రచయిత్రు విజయ కూడా అదే పరసిిిత్రలో చికుసక్కవ్డం 
ఈ కథలో గమ్నించదగగ విష్యం. 

               రంగనాయకమ్మ గారు రాసిన పుత్ర రచనలోనత మ్ధయత్రగత్ర 
కుట్ ంబాలోా   భారాయభ్రిల మ్ధయ ఉండ ేహదటద లు,ఆంక్షలు మొదల ైనవి 
స్ుష్టంగా కనబడతాయి.  

          

 


