
28  .     శీ్ర కాళీపట్నం రామారావు 

        తెలుగు కథా రచయితలలో కాళీపట్నం రామారావు గారు 
అగరశ్రరణికి చెందిన వారు. ఈ శతాబ్దపు ఉతతమ సాహితయంలో  వీరి 
కథలు కూడా ఉంట్ాయి. 

           శ్రర కాళీపట్నం రామారావు గారు 1924 నవంబ్ర్ 9వ 
తారీఖున శ్రరకాకుళం జిలాా లోని ప ందూరు గార మం లో జనిమంచారు. 
వీరి తలా్లదండ్రు లు శ్రరమతి భ్ుమరాంబ్ శ్రర వీరార జు గారు. వీరు 
ఐదుగురు సంతానంలో పెదదవారు.1938 వ సంవతసరంలో వీరు 
పదో తరగతి చదువుతుననపుుడే ‘ముదుద ’ అనే పేరుతో ఒక 
కథను, ర ండ్ర పదాయలను రాశ్ారు. ఎస్.ఎస్.ఎల్.సి చదువుతూ 
జాషువా ,కరుణశ్రర ఖండ్ కావాయలను, గాంధీ ఆతమకథ, 
బ్ుహ్మచరయము మొదల ైన రచనలు చదివారు. 

          వీరు చితుకారుడ్ర కూడా.  చలం, శ్రరపాద, ఠాగూర్ ల 
రచనలు వీరిని బ్ాగా ఆకరిషంచాయి. 1943 సం.లో సెపెటంబ్ర్ ఒకట్ో 
తారీఖున చిత్రగుపత  లో కారుు కథలు శ్రరిషకలో రామారావు గారు 
పాా ట్ుఫారమో.....అనే రచనను పుచురించారు .ఇదే ఆయన 



మొదటి్ రచన .ఆయన రాసిన తొల్ల కథలోా  పెదద  కులాల, మధ్య 
తరగతి కుట్ుంబ్ాలకు చెందినవి. “యజ్ఞం” కథతో ఆయన 
పల ా ట్ూరా,పేద ర ైతుల నిరుపేదల కుట్ుంబ్ాల జీవితాలను 
గురించి వుా యడ్ం మొదలుపెట్ాట రు. 

             1946 మారిిలో వీరికి సీతామహాలక్ష్మమగారతిో వివాహ్ం 
జరిగింద ి. అపుుడే ఆయన సెకండ్రీ గరరడ్ టీ్చర్ టై్్నైింగ్ లో 
చేరారు. 1948 జూన్ లో సెయింట్ ఆంథోనీ సూూలోా  చేరిన 
రామారావు గారు 1999లో పదవీ విరమణ ప ందే వరకు అకూడే 
పనిచేశ్ారు. కారా మాసాట రుగా వీరు తెలుగు సాహితీలోకానికి 
సుపరిచితులు అయాయరు. 

           రామారావు గారు శ్రరశ్రర ,రావిశ్ాసిత  ైరచనల తో పేురరపితుల ై 
అభ్ుయదయ భావాలతో ఎననన కథలు రచించారు. “అపరజ్ఞఞ త్ం” 
కథలో సుదరశనం పాతు దాారా కమూయనిసుట  సిదాధ ంతాలను 
చెపిుంచారు. “అభిమానాలు” ఒక బ్ుా హ్మణ కుట్ుంబ్ానికి చెందిన 
కథ. తన సంసారానిన, తన మరదలు సంసారానిన ఎంతో 
న ైపుణయంగా తీరిిదిదిదన ఉమ కథే “రాగమయి”. రామారావు గార ి



కథలోా  “యజ్ఞం” పుధానమ ైనది.ఇది వరగ చైెతనాయనిన అభివృదిధ  
చేసిన కథ. “ ఆరతత” కథలో అట్టడ్రగు జీవితంలోని సంఘరషణ, దాని 
వ నుక ఉనన కారణాలతో సహా సుషటంగా కనిపిసాత యి. జీవిత 
సతాయలు ఎంత చిననవాట్ిలోన ైనా కనిపిసాత యని నిరూపించేది  

“తీర్పు” కథ. 

         ఇవే కాకుండా మహ్దాశ్రరాాదం, వీరుడ్ర-మహా వీరుడ్ర, 
ఆదివారం, హింస, నన రూమ్, చావు, జీవధార, భ్యం, శ్ాంతి, 
కుట్ు మొదల ైన కథలను రాశ్ారు.1973 తరాాత 20 
సంవతసరాల పాట్ు విరామం తీసుకునానరు. 1992లో 
“సంకలుం” అనే కథతో రామారావు గారు తిరిగి పాఠకుల 
ముందుకు వచాిరు. ఇది ఒక కుట్ుంబ్ కథ. రామారావు గారి 
కథలు గాని ,పాతులు గాని నేలవిడమచి సాము చెయయవు. 

           “యజ్ఞం” కథా సంపుటి్కి పుభ్ుతాం సాహితయ అకాడ్మీ 
అవారుు నిచిింది. కారా ఈ బ్హ్ుమానాలు పైె తనకు నమమకం 
లేదని తిరసూరించారు. మర ిఏ అవారుు ను కూడా సీాకరించలేదు. 



                   గొపు రచయితల రచనలనినంట్ిని సేకరించి ఒకర 
పుసతకంగా అందుబ్ాట్ులోకి తేవాలని పుయతనంలో భాగంగా, శ్రర 
కాళీపట్నం రామారావు గారు రచనలనినంట్ినీ “కాళీపట్నం 
రామారావు ర్చనలు” అనే సంపుటి్గా విడ్రదల చేశ్ారు. దీనికి 
వివినమూరిత గారు సంపాదకులుగా వయవహ్రించారు. ఎమ సక ూ 

వారు దీనిని పుచురించారు. 

 


