
ന ോവൽ സോഹിത്യം

മലയോള ന ോവൽ സോഹിത്യം



എന്തോണ് ന ോവൽ?

• ഒരു ഗദ്യസോഹിത്യവിഭോഗമോണ് ന ോവൽ . ജീവിത്ത്തിന്റെ 
ആഴവും പരപ്പം വവരുദ്ധ്യങ്ങളപം പ്പശ് ങ്ങളപം 
മൂർത്തമോയി അവത്രിപ്ിക്കോൻ ന ോവലിൽ കഴിയുന്നു . 
മ ുഷ്യജീവിത്ം സമസ്ത്ശക്തി വൈത് യങ്ങനളോടും കൂടി 
ആവിഷ്കരിക്കോൻ കഴിയുന്ന സോഹിത്യമോധ്യമമോണിത് . 
കഥോപോപ്ത്ങ്ങളപറട അ ുഭവങ്ങളപം അ ുഭൂത്ികളപം
ൈിന്തകളപം വികോരങ്ങളപം എല്ോം ഉൾറപടുത്തോൻ പറ്റിയ 
ൈട്ടക്കൂടോണ് ന ോവലിൻറെത്.



ന ോവൽ പ്പസ്ഥോ ം ൈരിപ്ത്ം

•
ന ോവൽ പ്രസ്ഥോ ം

• പത്ിറ ട്ടോം  ൂറ്റോനടോടുകൂടി പ്പൈോരത്തിലോയ ന ോവൽ പ്പസ്ഥോ ം 
ജീവിത് പ്പശ് ങ്ങൾ റകോടു സങ്കീർണ്ണമോയ വയോവസോയിക 
യുഗത്തിന്റെ സന്തത്ിയോണ്.

•
പോശ്ചോത്യസോഹിത്യത്തിറല ആദ്യന ോവൽ സ്പോ ിഷ് ഭോഷ്യിൽ 
റസർവോന്െീസ് എഴുത്ിയ ന ോൺ കവിക്നസോട്ട് (പ്കി.പി. 1601) ആണ്. 
ഇംഗ്ലീഷ്ില്  1740 ൽ െിച്ചോഡ്സൻ എഴുത്ിയ പമീല, ദ്ോ ിയൽ 
 ിന ോയുറട നെോബിൻസൺ പ്കൂനസോ (1719), നജോ ോഥൻ സവിഫ്റ്റ്റ് 1726
ൽ രൈിച്ച ഗളിനവഴ്സ് പ്ടോവൽസ് എന്നിവ ആദ്യരൈ കളോണു



ന ോവലിന്റെ ൈരിപ്ത്ം മലയോളത്തിൽ

• നജോസഫ്റ് പീറ്റ് ഹോ  കോത്െിൻ മുല്ൻസിന്റെ ബംഗോളി 
ന ോവലോയ  ുൽനമോണി ഒ നകോരുണോർ 
ബിനബോനെോണിന്റെ മലയോള പരിഭോഷ്യോയ 
' ുൽനമോ ി എന്നും നകോരുണ എന്നും നപരോയ രടു 
സ്പ്ത്ീകളപറട കഥ' ആണ് മലയോള ഭോഷ്യിൽ അച്ചടിച്ചപ 
പുെത്തിെങ്ങിയ ആദ്യറത്ത ന ോവൽ.



ആദ്യകോല ന ോവലുകൾ

• മലയോളത്തിറല ആദ്യ ന ോവലോയി പരിഗണിക്കറപ്ടുന്നത്

അപ്പറ ടുങ്ങോടി രൈിച്ച കുന്ദലത്യോണ് (1887) ഒരു പ്പധ്ോ  
ന ോവൽ ആയി കണക്കോക്കറപ്ടുന്നിറല്ങ്കിലും മലയോള 
ഭോഷ്യിറല ആദ്യന ോവൽ എന്ന പ്പത്ോപം ഈ ന ോവലി ുട്.

ഒരു നകരളീയൻ എഴുത്ിയ ആദ്യന ോവലും മലബോർ നമഖല

യിൽ പ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ച ആദ്യ ന ോവലും കൂടിയോയിരുന്നു ഇത്.

https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%85%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81_%E0%B4%A8%E0%B5%86%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B4%BF
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B4%B2%E0%B4%A4
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%BF
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AC%E0%B4%BE%E0%B5%BC


ഇന്ദുനലഖ മലയോളത്തിറല 
ലക്ഷണറമോത്ത ആദ്യ ന ോവൽ

• ഒ. ൈന്തുനമന ോന്റെ ഇന്ദുനലഖ എന്ന ന ോവലോണ്

മലയോളത്തിറല ആദ്യ ലക്ഷണറമോത്ത ന ോവൽ എന്ന്
വിനശഷ്ിപ്ിക്കറപ്ട്ടിട്ടപള്ളത്.

മലയോള സോഹിത്യ ൈരിപ്ത്ത്തിറല ഒരു  ോഴികക്കല്ോയ

ഈ ന ോവലിലൂറട മലയോളത്തിറല പുത്ിയ ഗദ്യ

സോഹിത്യരൂപത്തിന് പ്പോരംഭം കുെിച്ചപ

https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%81%E0%B4%B2%E0%B5%87%E0%B4%96


എം മുകുന്ദൻ

• നകരളത്തിറല പ് ഞ്്  അധ്ീ  പ്പനദ്ശമോയിരുന്ന മയ്യഴിയിൽ 1942
• റസപ്റ്റ്റംബർ 10- ു ജ ിച്ചപ. ത്ന്റെ ആദ്യസോഹിത്യ സൃഷ്ടിയോയ 
റൈെുകഥ 1961 ൽ പ്പസിദ്ധ്ീകരിക്കറപ്ട്ടപ. പിന്നീട് മുകുന്ദൻ ധ്ോരോളം 
ന ോവലുകളപം റൈെുകഥകളപം എഴുത്ി.ഉനദ്യോഗത്തിന്റെ ഭോഗമോയി 
മുകുന്ദന്റെ ജീവിത്ം പിൽക്കോലത്ത്   ൽഹിയിനലക്കു പെിച്ചപ 
 ടറപ്ട്ടപ.  ൽഹി ജീവിത്വും മുകുന്ദന്റെ ത്ൂലികയിൽ സോഹിത്യ 
സൃഷ്ടികളോയി

• നകശവന്റെ വിലോപങ്ങൾ . മുകുന്ദന്റെ സൃഷ്ടികളിലുട ീളം പ് ഞ്്  
അധ്ി ിനവശ സ്മരണകളപം മയ്യഴിപ്പഴയുറട ത്ീരങ്ങളിറല
ത്ുടിപ്പകളപം കോണോം. ഇത്ു മൂലം അനേഹം മയ്യഴിയുറട 
കഥോകോരൻ എന്ന അപര ോമത്തിലും അെിയറപ്ടുന്നു

https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%B4%E0%B4%BF
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B5%86%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%82%E0%B4%AC%E0%B5%BC_10
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A1%E0%B5%BD%E0%B4%B9%E0%B4%BF
https://ml.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%B5%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86_%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%AA%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B5%BE&action=edit&redlink=1
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%B4%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B4


എം മുകുന്ദന്റെ ഒരു ദ്ളിത് 
യുവത്ിയുറട കദ് കഥ
സ്കൂൾ ഓഫ്റ് പ് ോമയിറല അവസോ വർഷ് വിദ്യോർത്ഥി ിയോയ രോധ്ിക. 
കരീംനബോയിയുറട  ോടകത്തിൽ  ഗ്നയോയി അഭി യിക്കോൻ വിസമ്മത്ിച്ചപ. കുറ്റം 
അവളപറടത്ല് എന്നോണ്  ോടകകൃത്ത്  ോരോയണന്റെ അഭിപ്പോയം. 
പോരമ്പരയത്തിൽ ിന്നും ശീലങ്ങളിൽ  ിന്നും റപറട്ടന്ന്  മുക്കു രക്ഷറപ്ടോൻ 
കഴിയില്. അപമോ ിക്കറപ്ട്ട ഒരു ദ്ളിത് യുവത്ിറയ െിയലിസ്റ്റിക്കോയി 
അവത്രിപ്ിക്കോ ോണ് കലയിൽ നകോംപ്പവമസില് എന്നു കരുത്ുന്ന കോരീംനബോയി 
ആവശയറപ്ട്ടത്. ഒടുവിൽ രോധ്ികയ്ക്ക്കു പകരക്കോരിയോയി വസുന്ധരറയത്തി. 
സവമ സ്സോറല  ോടകമവത്രിപ്ിച്ചപ. പറക്ഷ പ്പകോശ സംവിധ്ോ ം അപ്ത്യും 
 ിഷ് ലമോക്കിറക്കോട് സദ്സ്സിൽ  ിന്ന്  ിരവധ്ി കയോമെകളപറട  ഫ്ലോഷ്ുകൾ 
ത്ുടർച്ചയോയി വസുന്ധരയുറട  ഗ്നനമ ിയിൽ റവളിച്ചം പ്പവഹിച്ചപ… 

ഒറ്റക്കളിറകോട്  ോടകോവത്രണം  ിർത്തുകയും റൈയ്ക്ത്ു


