
11.  నవల నిర్వచనం లక్షణాలు 

ఆధునిక యుగంలో ప్రత్యేకమ ైన సాహిత్ే ప్రక్రియలో నవల ఒకటి. 
ఆంగలంలో Novel  అనే ప్దానిక్ర ప్ర్ాేయప్దంగా తె్లుగులో 
నవల అనే ప్దం ఏర్పడ ంది.Novel అనే ప్దం Novelle అనే 
ఇటాలియన్ ప్దం నుండ  వచ్చంది. ఈ ప్రక్రియ సంసకృత్ంలో 
నవల అని ,బ ంగాలీ, ప్ంజాబీ ,అసాామీ, హింద ీ,ఒరి్యా భాషలో 
ఉప్నాేస్ అని,మర్ాఠీ, కననడం, గుజర్ాతీ భాషలోల  క్ాదంబరి్ అని 
పిలువబడుత్ ంది. 

      నర్హర్ి గోపాల కృషణ మచెటిి  గార్ు ‘శ్రిర్ంగర్ాజచరి్త్ర' లో దీనిని 
నవీన ప్రబంధం అని, ర్ాజశేఖర్ చర్ిత్రలో కందుకూర్ి వీర్ేశలింగం 
ప్ంత్ులు గార్ు దీనిన వచన ప ైర్బంధమని వేవహర్ించార్ు. 
1987లో క్ాశ్రభటల  బరహమయే శాసి్తర  ిగార్ు ర్ాజశేఖర్ చరి్త్రమునకు 
పీఠిక ర్ాసతర  దీనిక్ర నవల అనే ప్దానిన మొటిమొదటిగా 
ప్రయోగించార్ు. 

నవల నిర్వచనాలు: 



యదార్థ జీవనానిన యదార్ధ దృషిి్త్  అధేయనం చయస్తి దానిని గదే 
ర్ూప్ంలో వేకరం చయసే్తదయ నవల అని ర్ిచర్్డ క్ాి స్ నిర్వచ్ంచార్ు. 

మొదలి నాగభూషణ శర్మ గార్ు నవల నిర్వచ్సతర  “సాంఘిక 
జీవనానిక్ర ప్రతిబంబంగా వేకుర ల జీవిత్ గమనానిన చ్తిరసతర  
ఆచార్ వేవహార్ాలను వేక్తరకర్ించయ గదే ప్రబంధం నవల” అని 
అనానర్ు. 

“ఒక వేక్రర యొకక జీవిత్ చరి్త్ర క్ావే దృష్ిిత్  ర్ాస్తేర  నవల 
అవుత్ుంది” అని విశవనాథ సత్ేనార్ాయణ గార్ు నిర్వ చ్ంచార్ు. 

ఈ నిర్వచనాలను బటిి నవలా ప్రక్రియ ఒక విసర ృత్ సాహిత్ే 
ప్రక్రియ అని చెప్పవచుచ. 

నవల లక్షణాలు: 

1. నవల గదే క్ావేం .ఇది వచన ర్ూప్ంలో ఉంట ంది 
2. సమక్ాలీన సమాజ జీవిత్ చ్త్రణ నవల యొకక లక్ష్ేం. 
3. సహజమ ైన సావభావికమ ైన శ ైలి నవలకు పరా ణం. 
4. సర్వ జీవన విధానానిక్ర విసర ృత్మ ైన విధానం నవలలోల  

ఉంట ంది. 



5. నవల ప్రత్ేక్ష్ంగానత ప్ర్ోక్ష్ంగానత వ్ాేఖాేనం చయయడానిక్ర 
ర్చయిత్కు అవక్ాశం ఇసుర ంది. 

6. క్ాలపనిక సాహిత్ాేనిక్ర సర్ళమ ైన ర్ూప్ం నవల. 
7. నవలా ప్రక్రియలో నాటకం, క్ావేం లాంటి అనిన ప్రక్రియల 

విధానాలను ఉప్యుకరం చయస్తే అవక్ాశం ఉంట ంది. 
8. విజాా న సముపార్జన కూడా నవలలో సాధేమవుత్ుంది. 
9. వ్ేదన ,భావుకత్ అనేవి నవలకు పేరర్ణలు. 

10.ఒక వేక్రర జీవిత్ానిన గుర్ించ్ క్ానీ, జీవిత్ంలో ముఖేభాగం   
.  గుర్ించ్ గాని చ్తిరంచయ నవల 

    11. విమర్శనాత్మకం,క్ానీ వ్ాేఖాేనాత్మకం, నాటక్తయం లాంటి  
.      శ ైలులను ప్రయతినంచయ అవక్ాశం ఉంట ంద ి

    12. ఇత్ర్ సాహిత్ే ప్రక్రియల సవర్ూప్సవభావ్ాలు ఈ నవల     

.       ప్రక్రియలో ఇమిడ పో త్ాయి. 

తొలి తెలుగు నవల: పాశాచత్ే సాహిత్ే ప్రభావంత్  భార్తీయ 
నవల ప్ుటిింది. త్ెలుగులో నవల పరా ర్ంభంలో ఆచార్ 



వేవహార్ాలను, మూఢవిశావసాలను, దుర్ాచార్ాలను 
ఖండ ంచయదిగా, సంఘసంసకర్ణ ధయేయంగా వ్ెలువడ ంది. 
క్ొక్ొకండ వ్ెంకటర్త్నం ప్ంత్ులు గార్ు ర్చ్ంచ్న 
”మహాశేవత్ “ త్ెలుగులో మొదటి నవల అని నిడదవ్ోలు 
వ్ెంకటరా వు గార్ి అభిపరా యం. నర్హర్ి గోపాల కృషణ మచెటిి  
గార్ు “ శి్ర ర్ంగ ర్ాజ చరి్త్ర” ర్చ్ంచార్ు. ఇది ఆంగల సాహిత్ే 
ప్రభావం కలిగి ఉండడం వలల  త్ొలి తె్లుగు నవల అనీ, త్ొలి 
త్ెలుగు నవలా ప్రయత్నమని పేర్కకనానర్ు . 
               ఆంగల సాహిత్ేంలోని ఆలివర్డ గోల్్డ స్తిమత్ ర్చ్ంచ్న  
‘ది విక్ార్డ ఆఫ్ వ్ేక్ ఫీల్్డ' అనే నవలను ఆధార్ంగా చయసుక్ొని 
కందుకూర్ి వీర్ేశలింగంగార్ు ర్ాజశేఖర్ చర్ిత్ర అనే 
ప్రబంధానిన ర్చ్ంచార్ు. నవలా ర్చనకు ఇది మార్గదర్శకం 
అయింది. 
        ఈ మూడు అభిపరా యాలు ప్ర్ిశ్రలించ్నప్ుపడు 
త్ెలుగులో మొటిమొదటి నవల శ్రి నర్హర్ి గోపాల కృషణ మ 
చెటిి గార్ు ర్చ్ంచ్న శ్రిర్ంగర్ాజు చరి్త్రముగా 



నిర్ణయించబడ ంది. ‘ర్ాజశేఖర్ చరి్త్ర' నవలా లక్ష్ణాలు 
కలిగిన సాంఘిక నవలగా నిర్ణయించబడ ంది. 

 


