
12.  కందుకూరి వీరేశలంగం పంతులుగారు- రాజశేఖర చరితర 

              నవ్యాంధ్ర స్హిత్య ప్రక్రియలకన్నాంటిక్ర స్థి తిన్, 
ప్ ర్ చుర్్యన్న కలిగ ాంచిన సాంఘ సాంసకరణ దీక్షాదక్షుడు 
వీర్ేశలిాంగాం ప్ాంత్ులు గ్రు .వీర్ేశలిాంగాం ప్ాంత్ులు గ్రు నవ్యాంధ్ర 
స్హిత్య యుగకరత .              

   .      ప్ాంత్ులుగ్రు స్ాంఘిక రాంగాంలోనే క్్క స్హిత్య రాంగాంలో 
కూడా సాంస్కర్్లు తీసుకువచ్ాారు. వీరు ఆాంగల  భాషను కూడా 
అభ్యస్థాంచడాం వలల  ఆాంగల  స్హిత్య ప్రక్రియలన్నాంటినీ ప్ర్ శీలిాంచి 
వ్టిన్ ఆాంధ్ర వ్ఙ్మయాంలోన్క్ర ప్రవేశపెటాా డు. 

             వీర్ేశలిాంగాం గ్రు బాలయ దశలోనే మారకాండేయ శత్కము 
గోప్్ల శత్కాం రచిాంచ్ారు. శుదాధ ాంధ్ర న్ర్ోష్య న్రవచన న ైషథాం, 
రస్థకజన రాంజనాం అనే మిశ్్ి ప్రబాంధాన్న రచిాంచ్ారు. 
అభాగోయప్్ఖ్ాయనాం అనే హాసయ ప్రబాంధాన్న సాంస్కర దృష్థా తో 
రచిాంచ్ారు. ఇది తెలుగులో తొలి వికట క్్వయాం. గదయ రాంగాంలో 
వీరు చ్ేప్టిా న ప్రక్రియలలో నవల ,స్వవయ చర్ త్ర, వ్యసాం, 
విమరశశ్్సత రాం మొదల ైనవి ముఖ్యమ ైనవి. 



                కాందుకూర్  వీర్ేశలిాంగాం ప్ాంత్ులు గ్రు 16 -4 -1848 
న త్ూరుుగోదావర్  జిలాల  ర్్జమాండరరలో జన్మాంచ్ారు. గోల్్డ స్థమత్ 
రచిాంచిన విక్్ర్ ఆఫ్ వేక్ ఫవల్్డ నవలన్ నమూనాగ్ తీసుక్ొన్ 
రాజశేఖర చరితరము రచిాంచడాన్క్ర ఉప్కిమిాంచ్ారు. దీన్లో కథ 
గోదావర్ీ తీర ప్ ర్ ాంత్ాంలోన్ బరా హ్మణ కుట ాంబాల జీవితాన్క్ర 
సాంబాంధిాంచినది. ఆ నాటి స్ాంఘిక ప్ర్ స్థి త్ులు, ఆ ప్ర్ స్థి త్ులను 
సృష్థా సుత నన ప్్త్రలు మొదల ైన అాంశ్్లను వీర్ేశలిాంగాం గ్రు 

చితిరాంచిన ప్దధ తి నేప్థ్ాయన్క్ర కథకు కథ్ా వసుత వు క్ర ఉనన 
సాంబాంధాలు న్రూపథాంచిాంది. 

రాజశేఖర చరితర: 

ఆడపథలల లకు అక్షరజఞా నాం ఉాండకూడదు. భ్ూత్ వ ైదుయలు బరత్క్్లి. 
అనే స్ాంఘిక దుర్్చ్ార్్లు అన్నాంటిన్ వీర్ేశలిాంగాంగ్రు ఈ 
నవలలో చితిరాంచ్ారు. ఈ నవలలో నాయకుడు ర్్జశే్ఖ్రుడు. 
బాంధ్ువులు అాంటే మహాపవరతి .ర్్జశ్ేఖ్రుడరక్ర బ ైర్్గులాంటే  
భ్క్రత శిదధ లు . ఎవరే్ాం చె్పథునా వినడాం ఆయన బలహీనత్. బ ైర్్గ న్ 



విశవస్థాంచి బాంగ్రాం మీద ఆశతో మొత్త ాం బాంగ్ర్్న్న 
పో్ గొట ా కునానడు. 

         సాంప్నునడుగ్ జీవిాంచిన ర్్జశే్ఖ్రుడు దర్ దరా యన్న 
భ్ర్ ాంచలేక, లాంకాంత్ ఇాంటిన్ తాకట ా  పెటిా  వచిాన డబుుతో క్్శీ 
యాత్రకు బయలుదేర్్డు. మధ్యలో ఎననన అవర్ోధాలు 
ఎదుర్ొకనానడు. జీవిత్మే అత్డరక్ర ప్్ఠశ్్ల అయ్యాంది. 
అనుభ్వ్లు గుణప్్ఠ్లయాయయ్. చివరకు ర్్జఞ కృషణ  జగప్తి 
దయ వలన సమసయలు తొలగ పో్ యాయ్. 

         వీర్ేశలిాంగాం ప్ాంత్ులు గ్రు తాము ఆశాంచిన 
సాంఘసాంసకరణను ఈ ర్్జశే్ఖ్రుడర ప్్త్ర దావర్్ న్రూపథాంచ్ారు. 

“ ర్్జశే్ఖ్ర చర్ త్రము” తెలుగులోన్ నవలా స్హిత్యాంలో 
ప్ర్ ప్ూరణ లక్షణాలతో వ లువడరన ప్రథమ స్ాంఘిక నవల. 

          ఈ విధ్ాంగ్ తెలుగులో సాంఘసాంసకరణ కవితావన్క్ర, నవల 
మొదల ైన వచన ప్రక్రియలకు ప్ ర్ రాంభ్కుడరగ్, కాందుకూర్  
వీర్ేశలిాంగాం ప్ాంత్ులు గ్రు ఆధ్ున్క స్హిత్య యుగకరత  గ్ 
పేరుగ్ాంచ్ారు.  



 


