
 
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  pHé  2015 

   1 McõGS ¥{MLjjÁ

తెలుగులో చారితర్ క నవల                        
- డా. రీష 

 

        
 
   
    

  
             

సాహితయ్ పర్కిర్యలలో ఒకటైన నవలా పర్కిర్య కీర్.శ. పంతొమిమ్దవ శతాబిద్ చివరి భాగంలో పార్రంభమైంది. నవల సమాజంలోని 
వయ్కుత్ల జీవనానికి పర్తిబింబం.  సమకాలీన మానవ జీవితాలిన్ అతయ్ంత దగగ్రగా చూడగలిగేది నవల. ఈ నవలా పర్కిర్యలో కూడా పలు 
వరాగ్లునాన్యి. వాటిని తెలుగు విజాఞ్న సరవ్సవ్ం లో ఏడు రకాలుగా  వరీగ్కరించారు. అవి  '1. చారితర్క నవలలు 2. సాంఘిక నవలలు 3. 
రాజకీయ నవలలు 4. హాసయ్ పర్ధానమైన నవలలు 5. మనోవిజాఞ్న సంబంధమైన నవలలు 6. మనసత్తవ్ శాసత్ర సంబంధమైన నవలలు 7. 
అపరాధ పరిశోధక నవలలు ( విజాఞ్న సరవ్సవ్ం- నాలగ్వ విభాగం, పుట 876-882). ఈ వరీగ్కరణలో మొదటివిభాగం చారితర్క నవలలు 
గూరిచ్ పర్సుత్త వాయ్సంలో వివరిసుత్నాన్ను. 

 
చారితర్క నవల 
 
 నవలా పర్కిర్యలో భాగమైన చారితర్క నవలాపర్కిర్య కూడా అతి పురాతనమైంది. ఎందుకంటే కీర్.శ. పంతొమిమ్దవ శతాబిద్ 

చివరిభాగంలో చారితర్క నవలా రూపంతోనే తెలుగు నవలా పర్కిర్య  పార్రంభమైంది. చారితార్కాంశం బీజంగా కలిగిన నవలా సాహితాయ్నిన్ 
చారితర్క నవల అంటారు.  గత చరితర్ను ఇతివృతత్ రూపంలో చూపుతుంది. కథాకాలం గతంలో ఉండి ఆనాటి సిథ్తిగతులను 
పర్తిబింబించేదిగా ఉంటుంది. చారితర్క ఇతివృతాత్నికి, సంఘటనలకు కలప్నలను జోడించి సజీవంగాను, ఆకరష్ణీయంగాను రచిసేత్ చారితర్క 
నవల అవుతుంది. ఈ  చారితర్క నవలలో చరితర్లోని యధారథ్ సంఘటనల సమేమ్ళనము  కనిపిసుత్ంది. అంతేగాకుండా  చరితర్తో పాటు 
ఆనాటి సాంఘిక, ఆరిధ్క, రాజకీయ పరిసిథ్తులను తెలుపుతుంది. ఈ సందరభ్ంలో చరితర్కు, చారితర్క నవలకు గల వయ్తాయ్సాలిన్ ముందుగా 
చెపుప్కోవాలి.  

చరితర్ - చారితర్క నవల  
 
 పర్పంచంలోనే అతయ్ంత పార్చీన చరితర్ గల దేశం భారతదేశం. దేశ చరితర్ పుసత్కాలలో కేవలం ఆయా కాలాలోల్ని రాజుల 

పరిపాలన గూరిచ్ చరితర్కారుడు చెబుతాడు. కాని చారితర్క నవలాకారుడు ఆయా కాలాలోల్ని చరితర్ను చెబుతూ, చరితర్తో పాటు రసవతత్రమైన 
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కథను నడిపిసాత్డు. ఆకాలంలోని సంసక్ృతి, ఆచార వయ్వహారాలు,  కటుట్బాటుల్, మనుషుల జీవన విధానాలు, సంపర్దాయాలు అనిన్ంటి గూరిచ్ 
తెలియజేసాత్డు. అంతేగాకుండా ఒక జాతి సంసక్ృతీ సంపర్దాయాలను, ఆచార వయ్వహారాలను చారితర్క నవల చెపిప్నంతగా చరితర్ చెపప్దు. 

 
 ఒక యుగానికి లేదా కాలానికి, పార్ంతానికి సంబంధించిన సమసత్ విషయాలు చరితర్లో రాసాత్డు. చరితర్లో జరిగిపోయిన 

విషయాలు, వాటి చారితర్క విలువలిన్ బటిట్ వాసత్వికతకు దగగ్రగా ఉంటాయి. చరితర్కారుడు జరిగింది జరిగినటుల్ రాసాత్డు. చరితర్లోని 
వయ్కుత్లు, సంఘటనలు పరిమితంగా ఉంటాయి. చారితర్క నవలాకారుడు చరితర్లోని ఏదో ఒక సంఘటనను తీసుకుని ఈ విధంగా జరిగి 
ఉండవచుచ్నని ఊహించి రాసాత్డు. చారితర్క నవలాకారుడు పాఠకులు ఆలోచించడానికి ఆసాక్రం, అవకాశం కలిగిసాత్డు. చరితర్లోని సతయ్ం, 
చైతనయ్ం నవలలోని కలప్నల సమేమ్ళనమే చారితర్క నవల.     

 
చారితర్క నవల నిరవ్చనాలు 
 చారితర్క నవల అంటే ఏమిటో మరింత సప్షట్ంగా అవగతమవడానికి కొంతమంది చారితర్క నవలాకారులు చెపిప్న 

నిరవ్చనాలను  ఇకక్డ  పర్సాత్విసుత్నాన్ను.  
 
నోరి నరసింహశాసిత్ 
 
 ''చరితార్తమ్క నవల అనేది రెండు విరుదధ్ శబాద్ల సమేమ్ళనమనే భార్ంతి కలిగిసుత్ంది. జరిగినదంతా వార్సుకుంటూ పోతే 

చరితర్ కాదు. లోకానికో, దేశానికో, సంఘానికో, వయ్కిత్కో, మంచికో, చెడుకో పర్భావం కలిగించే సంఘటనలు వార్సేత్నే  చరితర్.  దానితో  
అనుగుణమైన  కలప్న  జోడిసేత్  చరితార్తమ్క  నవల  అవుతుంది.  దానికి చరితర్ బీజముంటే చాలును అంటారు.'' (ఈమాట/ ఆంధర్భాషలో 
చరితార్తమ్క నవల / జూలై, 2012.) 

 
పులాల్భొటల్ వేంకటేశవ్రుల్ 
 
 జరిగిపోయిన ఒకానొక చారితర్క సంఘటనను గర్హించి, దానిని ఆతమ్గా చేసుకుని దాని చుటూట్ పెకుక్ అదుభ్త 

సంఘటనలతో, పవితర్ సనిన్వేశాలతో కథాకథన దక్షతతో రచించిన మహతత్ర గర్ంథమే చారితర్క నవల అనాన్రు.  
 
డా. బెజవాడ గోపాలరెడిడ్  
 
 నోరి నరసింహశాసిత్గారి ధూరజ్టి  నవల భాషాంతరీకరణకు పర్సాత్వన రాసూత్ చారితర్క నవల అంటే ''చరితర్కు  సతయ్ము 

కావలె. నవలకు కలప్నతో కూడిన సౌందరయ్మవసరము. చారితర్క నవల సతయ్ సౌందరయ్ముల సమేమ్ళనము'' అనాన్రు.  
 
A.c. ward 
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 ªªA historical Novel is an imaginative recreation of a remote period”  
 
Ernest. E. Leisy  
 ªªA Historical Novel is a novel, the action of which is laid in an earlier time” .    
 
చారితర్క  నవలాకారుడు 
 
 చరితర్ చారితర్క నవలాకారునికి కేవలం సామగిర్ని మాతర్ం అందిసుత్ంది. అతడు ఏ కాలం నాటి సంఘటనలను, కథను 

గర్హిసాత్డో ఆ కాలం నాటి సంఘటనలు, జీవితవిధానం, ఆచార వయ్వహారాలు, సామాజిక ధారిమ్క పరిసిథ్తులు మొదలైన వాటిని చారితర్క 
నవలలో చూపిసాత్డు. చరితర్ అందించిన సామగిర్ని తన ఇషట్ం వచిచ్న రీతిలో మలచుకుంటాడు.  ఈ పర్యతన్ంలో కొతత్ పాతర్లను, 
సనిన్వేశాలను సృషిట్సాత్డు. అవి చరితర్కు విరుదధ్ంగా ఉండకుండా చూసుకుంటాడు. అలాగే చారితర్క సంఘటనలకు, వాటి చుటూట్ కలిప్ంచిన 
కలప్నలకు మధయ్ సమనవ్యం కుదురుచ్తాడు. చరితర్ అసప్షట్ంగానూ, లేదా అసంపూరణ్ంగానూ లభిసేత్ దానికి సమనవ్యం కుదిరేచ్ందుకు, 
పర్ధాన పాతర్ను ముందుకు నడిపేందుకు అపర్ధాన పాతర్లను ఎంచుకుంటాడు. ఆధునిక మానవజీవితంలోని జీవిత పాతర్లను కలప్నశకిత్తో 
పార్చీన పాతర్లకు అనవ్యింపజేసాత్డు. ఆనాటి దేశకాల పరిసిథ్తులను నవలలో పర్తిబింబింపజేసాత్డు.  

 
      సమకాలీన సమాజానిన్ సంసక్రించి ఉనన్తంగా చేయడానికి గతకాలం నాటి ఆదరాశ్లను, గౌరవంగా జీవించే విధానానిన్, 

చరితర్లోని మహాపురుషుల జీవితాలు, నీతి, సదాచారం మొదలైన వాటిని మనముందుంచి మన పర్వరత్నను చకక్దిదుద్తాడు. పాఠకుడు 
చరితర్లోని విషయాలను చదివి అవగాహన చేసుకుని తన జీవితానిన్  గౌరవ పర్దంగాను, ఆదరశ్ పార్యంగాను తీరిచ్దిదుద్కునేటటుల్ 
చేయడానికి పర్యతిన్సాత్డు.  జాతి ఔనన్తయ్ం, ఆ దేశ పర్జల దేశభకిత్ జాతీయతా భావాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. పర్జలలో ధైరయ్ 
సాహసాలను, దేశభకిత్ని, కారయ్దీక్షను, జాతీయ భావానిన్ పురికొలప్డమే చారితర్క నవలాకారుని ముఖయ్ ఉదేద్శం. 

 
చారితర్క నవలల పర్యోజనం 
 చారితర్క నవలలోల్ పేరొక్నదగిన ముఖయ్ విషయం గూరిచ్ రాచమలుల్ రామచందార్రెడిడ్గారు 'నవలలోల్ చరితర్ తన గత చరితేర్ 

అని పాఠకునికి అనుభూతి కావాలి అనాన్రు. అటువంటి అనుభూతి కలిగినపుడే పాఠకునిలో తన పూరువ్ల చరితర్ను గూరిచ్ గరవ్పడడం, 
చరితర్లోని వీరపురుషుల సాహసానిన్ అభినందించడం తన దేశానిన్ పర్శంసించడం మొదలైన భావాలు ఉతప్నన్మవుతాయి. అపుప్డే చారితర్క 
నవలారచన పర్యోజనం నెరవేరుతుంది'  దేశంకోసం పార్ణాలను సైతం లెకక్చేయకుండా శతుర్రాజులతో పోరాడి, దేశానిన్ శతుర్వుల 
బారినుండి కాపాడడం వంటి సనిన్వేశాల వలల్  పర్జలలో ఐకమతాయ్నిన్ పెంచి, వారిలో దేశాభిమానానిన్,  భకిత్ని పెంపొందింప చేయవచుచ్.  
పార్చీన వీరుల శౌరయ్ం, పరాకర్మం, రాషటరీయ భావన, దేశంకోసం ఆతామ్హుతి కావడం, మొదలైన విషయాలను నవలలో చితిర్ంచడం వలన 
పర్జలలో దేశాభిమానం పెంపొందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.  చరితర్లోని వయ్కుత్ల ఆదరశ్ భావాలను నవలలో చూపించడం  దావ్రా  
సమాజంలోని మనుషులు వాటిని పాటించే అవకాశం ఉంటుంది. గతకాలపు మంచిని సీవ్కరించి చారితర్క నవల రాయడం దావ్రా పాఠకులిన్ 
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మంచివైపు పేర్రేపించవచుచ్.  అలాగే దానికి భినన్ంగా ఆనాటి చెడు కారాయ్లు చారితర్క నవలలో వెలల్డిం చి అలాంటి కారాయ్లు చేయకూడదనే 
నీతిని బోధించవచుచ్. పర్జలలో మానవతా దృకప్థానిన్ , దేశభకిత్ని, జాతీయ సమైకయ్తను చారితర్క నవలల దావ్రా కలిగించవచుచ్.     

 
ముగింపు  
 సమాజానిన్ పర్గతి పథం వైపు నడిపించడమే సాహితయ్ం యొకక్ పర్ధాన పర్యోజనం. ఆధునిక యుగంలో సమాజానికి ఒక 

సందేశానిన్ అందించి ఉనన్త మారాగ్నిన్ నిరేద్శించే సాహితయ్ పర్కిర్యలలో  చారితర్క నవల అతయ్ంత పర్ధానమయియ్ంది. చారితర్క నవలల దావ్రా 
చారితార్కాంశాలు అందరికి తెలుసాత్యి. అంతేగాకుండా సమగర్ మానవజీవితం కనిపిసుత్ంది. చారితర్క నవలాకారులంతా పూరవ్చరితర్ను 
అనేవ్షించి, చారితర్క పర్దేశాలు సందరిశ్ంచి, చరితర్కు అవసరమైన మేరకు కలప్నలు జోడించి చారితర్క నవలలు రాశారు. వీరి కృషి 
అమోఘనీయం. 
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