
26.     మధురాంతకాం రజారాం 

 

          “నేను రాయలసీమకు చెందిన ఒక గా్రమీణ రచయితను. అకక డి 

ప్ర జలు, వాళ్ళ  బాధలు ,సుఖదుఃఖాలు మొదలైనవాటి గురెంచి కథలు 

ద్వా రా వ్య కత ప్రుస్తూ  వ్చా్చ ను.సతయ ెం, శివ్ెం, సుెందరెం అయిన భగవ్త్ 

సా రూపానికి ప్ర తిరూప్ెంగ్ర మానవ్తను ప్ర తిష్ట ెంచుకుని నేనెనుు కును  

కథా కుసుమాలతో పూజిస్తూ ను” అని ఎెంతో వినయెంగ్ర, సౌమయ ెంగ్ర 

తన కథా ప్ర ప్ెంచెం గురెంచి చప్పు కును  కథకుడు మధురాెంతకెం 

రాజారాెం గ్రరు. 

          ఉపాధ్యయ య వ్ృ తిూ ని సీా కరెంచి ఉద్యయ గరీత్యయ  ప్లెటూరెలో, 

పేటలెోనూ నివ్సెంచిన మధురాెంతకెం రాజారాెం గ్రరు, తన యాభై 

సెంవ్తస రాల రచనా జీవితెంలో 300కు పైగ్ర కథలు రచిెంచి తెలుగు 

పాఠకులకు ఆత్మీ యులు అయాయ రు. వీర కథలలో ప్ర ధ్యనెంగ్ర 

మధయ తరగతి, దిగువ్ మధయ తరగతి,శా్రమిక వ్రాాలకు సెంబెంధెంచిన 

మనుషుల జీవిత చితర ణ ఉెంటెంది. 

          వీరు రచిెంచిన “జీవ్నీు కుత డు” అనే కథ శిలు ెం రీత్యయ  చ్చలా 

గొప్ు ది. ఈ కథలో జీవ్నీు కుత డు గెంగను . అతడి శా్మైక జీవ్నమే 



అతని నిశిా ెంతకు, జీవ్నీు కిత కి సోపానెం అని రచయిత అభిపార యెం. 

ఆధకయ త్యభావ్ెంతో  విరావీగే మనుషులెో ఉెండే హీనత్యా నిు  చూప్పతూ 

రచిెంచిన కథ “జగమేలే ప్రమాత్యీ ,  ఎవ్రతో మొరలిడుద”అను ది. 

రాజారాెం గ్రరు తనకు తెలిసన జీవిత్యనిు  గురెంచి చేయాలనే 

నిజాయిత్మకి కటట బడి ఉనాు రు. స్తహితయ ెం కొనిు  కరత వాయ లను 

నెరవేరాా లని వారు బలెంగ్ర విశ్ా సెంచ్చరు. రాజారాెం గ్రర కథా కథన 

విధ్యనెం కొెంత విలక్షణమైనది. వీర కథలెో వ్య రథ మైన పార రెంభాలు, 

వూసుపోని పార రెంభాలు ఉెండవు. పార రెంభానికి, ముగెంప్పకి సెంబెంధెం 

ఉెండేలా వార కథలు కనిపిస్తూ యి. భాగయ  విధ్యతలు అను  కథ “ఆరోజు 

నేను భయపడా్డను”అనే వాకయ ెం తో పార రెంభమవుతెంది.  ఎెందకు 

భయప్డా్డడో తెలియాలెంటే కథ చివ్ర వ్రకు చదివి త్మరాలిస ెందే. 

        మధురాెంతకెం రాజారాెం గ్రర కథలు అన్ను  వ్రణ నాతీ కెంగ్ర 

స్తగుత్యయి. వీర కథలెో మరొక లక్షణెం ప్తితలు ప్టె, భర షుట ల ప్టె   

స్తనుభూతిని కలుగజేయడెం. 

     దళితల సమసయ లను చితిర ెంచి వారని చైతనయ వ్ెంతలుగ్ర 

మారా నది అజాాతవాసెం కథ. రాజారాెం గ్రరు రచిెంచిన అరచేతిలో 

గె్లబు లేఖా కథన ప్దధ తిలో ఉెంటెంది. “ గె్లబు అరచేతికి వ్స్తూ  



సరపోతెంద్వ? జీవితెం లోని ఆనెందెం రావ్దా్వ” అను ది ఈ కథకి 

ముగెంప్ప . రాజారాెం గ్రరు ఉతూ మ ప్పరుషులో అనేక కథలు రచిెంచ్చరు 

.తమ అభిపార యాలను, గుణాలను రాజశేఖరెం పాతర  ద్వా రా వ్య కత ెం 

చేయడ్డనికి అనిు  కథలెోనూ ఒకే పేరు పట్టట రు. 

         “ కుెంప్టె్ల కుసుమెం, కాటకకెంటిన్నరు, త్యను వెలిగెంచిన 

దీపాలు ,సరక సుడేరా,వ్గపేటికి నేతి, వ్కా గతలు మొదలైనవి వీర 

కథలెో ప్ర సదధ మైనవి. వీర కథలు మనుషుల ప్టె, మనిష్లోని 

మెంచితనెం ప్టె, మానవ్తా ెం ప్టె విశా్ర స్తనిు  కలిగస్తూ యి .మనిష్ 

మనిష్గ్ర జీవిెంచడెంలో గొప్ు  సౌెందరయ ెం ఉెంది అనే భావ్నను 

కలిగస్తూ యి. 1999 ఏపిర ల్ 1న రాజారావుగ్రరు భౌతిక ప్ర ప్ెంచ్చనిు  

విడిచి వెళిళ పోయారు. అయినప్ు టికీ ఉతూ మ స్తహిత్మవేతూ గ్ర వీరు ఆెంధర  

లోకానికి చిరెంజీవులు. 

 


