
25.     శీ్రమతి  కనపరి్త వరలక్ష్మ మమ  

 

            జాతీయోద్య మ ప్ర భావంతో, గంధీ యుగం స్ఫూ రి్తతో స్త్ర ీ లలో 

కలిగిన చైతన్యయ నికి అద్ద ం ప్టే్ట కథలు రచంచన వార్తలో కనుప్రి్త 

వరలక్ష్మ మమ  గరు పేర్కొ నద్గినవారు. కనుప్రి్త వరలక్ష్మ మమ  గరు 

1950కి మందు భారతి, గృ హలకిమ మ  లంటి ప్తిికలోో ఎన్నో  కథలు 

రచంచారు. ఖద్ద రు ఉద్య మం స్త్ర ీ లను చైతనయ వంతం చేసి ,వార్త 

సమసయ లను ఎల ప్ర్తషొ్ ర్తంచందో చపేే  కథలు  “అయిదు  

మాసమలు ఇరువది దినమలు”,  “కుటీర లకిమ మ  కథలు”. అవి నేటికీ 

ఎంతో ఆసకిిని కలిగిస్తర యి 

              ఆధునికంధ్ర  స్త్ర ీ  వాఙ్మ యంలో శీ్రమతి కనుప్రి్త వరలక్ష్మ మమ  

గరు జాతీయ భాష్లో రచనలు చేశారు. శీ్రమతి వరలక్ష్మ మమ గరు 6-

10-1986 న  శీ్ర పాలప్రి్త శేష్యయ , శీ్రమతి హనుమాయమమ  గరోకు 

బాప్టో్ లో జనిమ ంచారు. స్త్ర ీ  విద్య కు వయ తిరేకత ఉనో  కలంలో ఈమె 

ధైరయ స్తహస్తలతో విద్య నభ్య సించ రచనలు చేసి, సేవా సంసథ లు 

స్తథ పంచ, సమాజ సేవ చేశారు. ఈమె రచంచన శారదలేఖలు మికిొ లి 

పార చుర్యయ నిో  పందాయి. శీ్ర వింజమూర్త వంకట్ రతో మమ  గర్తచే 



నిరవ హంచబడిన అనస్ఫయ ప్తిికలో ఈమె రచంచన కథలు 

వాయ స్తలు ప్ర చుర్తంచబడా్డయి. 

                 “పెనమ ను పుచుు కునో న్యటి ర్యతిి” ఈమె కథలలో 

ప్ర సిద్ధ మైెన కథ. స్త్ర ీ  అభ్యయ ద్యానిో  కంకిమ ంచే భావాలు ఈమె రచనలోో 

చచోటుచేసుకునో్య యి గద్య ం ,ప్ద్య ం, గేయం, దివ ప్ద్ అనేవి వీర్త 

కలం నుండి వలువడినపే్ టికీ ,వరలక్ష్మ మమ  గరు వచన రచనలోనే 

సేవ చఛ గ విహర్తంచారని ప్లువురు విమరశ కులు పేర్కొ నో్య రు.  

                        తెలుగు నుడికరం, జాతీయాలు వీర్త రచనలోో 

ఎకుొ వగ కనిపస్తర యి. ఈమె రచంచన వాయ స్తలు ఆంధ్ర  సరసవ తికి 

అమూలయ  ఆభ్రణాలని పేర్కొ నవచుు . వరలక్ష్మ మమ  గర్త రచనలలో 

మా చటేు నీడలు అనే పేరుతో రచంచబడిన కలం రచన 

పేర్కొ నబడినది. ఇది ఆంధ్ర  ప్తిిక ,వారప్తిిక లో ప్ర చుర్తంచబడింది. 

దీనిలో  స్త్ర ీ  విద్య , , సంసొ ృ తి మొద్లైన అంశాలు చర్తు ంచబడా్డయి. 

         వరలక్ష్మ మమ గరు మహళా ఉద్య మాలకు తమ రచనల దావ ర్య 

చైతనయ ం తీసుకుర్యవడ్డనికి కృ షి చేశారు. ఈమె 1978 ఆగసేు 13న 

సవ రగ సుర లయాయ రు. ఈ తరం రచయితి్రలు మారగ ద్రశ కంగ 



స్త్వ కర్తంచద్గిన ఆద్రశ  రచయితిిగ, తెలుగు స్తహతయ  చర్తతిలో గొప్ే  

స్తథ న్యనిో  సంపాదించుకునో్య రు. 

 


