
15. కొడవటిగంటి కుట ంబరావు 

               కొడవటిగంటి కుట ంబరావు 1908 అకటో బర్ 28వ తేదీన 
గ ంటూరు జిల్లా  తెనాలిల్ో మధ్యతరగతి బరాహ్మణ కుట ంబంల్ో 
జన్మంచారు. వారి  బరవ పిలా్ల్మరిి గోపాల్కృష్ణ య్య దాారా 
తెల్ుగ  పాాచీన సాహితయ పరిచయ్ం కలిగింది. పాశ్ాాతయ సాహితయ 
సంపరకం కూడా ఈ రోజుల్ోా నే కలిగింది. 1934ల్ో ”య్ వ” పరాస్ 
సాా పించారు.అది నషో్ం వచ్చా, ఆగిపో యంది. తరువాత  
‘వీరాభిమనయ’   మొదల్ ైన సిన్మలల్కు రచనల్ు చేశ్ారు. 1937 
ల్ో ఎన్ికల్ హ్డావుడి ల్ో పాల్గొ నాిరు. తిరిగి య్ వ 
పాచురణల్ు  పాారంభమయ్లయయ. కిమంగా కథా సంపుటరల్ను, 
నవల్ల్ను, నాటకాల్ను రచ్చంచారు. 

సాహితీ విశేషాలు: కుట ంబరావు కల్ం పటటో  నాటికి భరవ కవితాం 
రాజయమేల్ుత ంది. ఆరిాక సంక్షోభం, పరిశ్ిమల్ విసత రణ, 
య్జమలనుల్ ల్లకౌట ా , కారిమకుల్ సమమమల్ు, పరామల్ు-పరళ్ళిళ్ళి, 
మన్షి పావరతనల్ో ఐశ్ారయం తెచేా మలరుు, నాగరికతా విసత రణల్ో 



మంచ్చచెడడ ల్ు మొదల్ ైనవన్ని కుట ంబరావు రచనల్ోా  
కన్పిసాత య. 

                ‘ఎండమలవుల్ు’ నవల్ల్ో పాధాన పాతా రంగారావు. 
రంగారావు కంపో జిటర్ గా పన్చేసతత  నవల్ల్ు రచ్చసతత  ఉంటరడు. 
పరట ో బడిదారీ సమలజం యొకక భామల్ోా  చ్చకుకకుంటరడు. 
తరువాత అతన్ మనసత తాంల్ో మలరుు వసుత ంది. వాసత వం 
గిహించ్చ ఎండమలవుల్లా ంటి జీవితాన్కి సాసిత  చెపిు తిరిగి శ్ిమజీవి 
గా జీవించడాన్కి సిదధ మవుతాడు.  

         ‘ పంచకల్లయణి' నవల్ల్ో వివాహ్ వయ్సుుకు వచ్చాన 
ఐదుగ రు కనయల్ ఆశ్ల్ు, ఆశ్య్లల్కు, సామలజిక వాసత వాల్కు 
మధ్య సంఘరషణల్ో పరామ అందన్ మలాన్పండు అవుత ంది. వీరిల్ో 
సుశీల్ ఒకామమ.ఆమమ తన తలాి బాత కున్ చతసతత  ఒక న్రణయ్లన్కి 
వచ్చాంది. తన కనాి పరదద వాడు అయనా సరే తనను మరాయదగా 
చతసర మగాడు చాల్ు అనుకొంది . మరో య్ వతి ల్క్షిమ. మంచ్చ 
చెడుల్ను బేరీజు వేసుకున్ చ్చవరికి కమల్లకరాన్ి 
ఎంచుకుంట ంది. ఇంకా ఈ నవల్ల్ో ల్లిత, తాయ్లరు, జానకి 



వీరు మ గ ొ రు కూడా తమ చుటూో  ఉని స్త లీ్ు కుట ంబంల్ో 
ఎంత మలతాం సుఖం అనుభవిసుత నాిరో పరిశీలించ్చ పరిసిా త ల్కు 
తగినట ా గా న్రణయ్లల్ు తీసుకునాిరు. 

         20వ శ్తాబద ం 60వ దశ్కం దాకా పురుష్ ల్ జీవితాల్ల్ో 
వచ్చాన మలరుుల్ను, సంసాకరాన్ి కుట ంబరావు గ రితంచారు. 

కుట ంబరావు నవల్ల్న్ింటిల్ోను పరదద ది, గొపుదీ అయన నవల్  
చదువు. సుందరం అనే నాయ్కున్ పాతా ఆతమ చరితా ఈ నవల్ల. 
ఆంధా్ దేశ్ గాి మీణ వాతావరణాన్ి,రాజకీయ్ ఘటనల్ను కళ్ికు 
కడుత ంద. ఇంగీాష్ చదువుకు సామలజిక గౌరవం, ఆరిాక భదాత 
ఉని కారణంగా మధ్య తరగతిక ిదాన్ మీద వాయమోహ్ం 
పరరిగింది. ఆ తరగతి ల్ో భరగమమైన స్తమమ సుందరం తలాి 
కొడుకుల్ు. చదువుల్ో సుందరం ఒకొకకక మమట ో  పరైకెకిక చాల్ల 
నేరుాకునాిడు. జాతీయ్ ఉదయమం సందరభంగా జరుగ త ని 
సంఘటనల్కు పరిణామలల్కు సుందరం సుందించల్ేదు. మధ్య 
తరగతి మనసత తాాన్కి పాతిబంబంల్ల న్లిచాడు. 



       ఈ నవల్ అపరాంటిస్ నవల్ అన్ కొందరు, ఆతమకథా నవల్ 
అన్ కొందరు, పాాతిన్ధ్య నవల్ అన్ మరికొందరు విశ్లాషించారు. 
ఉదయమం నవల్ అనివాళ్ళి ఉనాిరు. 

         కుట ంబరావు వచన రచన సరళ్ంగా, సాచఛంగా 
ఉంట ంది.  సమలజ శ్లియ్సుు, మలనవతాం యొకక మూల్లల్ు 
కుట ంబరావు గారి నవల్ ల్క్షణాల్ు. కుట ంబరావు గారి 
నవల్ల్ోా  ‘వారసతాం, ఐశ్ారయం' అనేవి పాసిదధ మమైనవి. ‘అనామిక, 
ఆడజనమ' అనే నవలికల్ు పాసిదధ  రచనల్ు. 


