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(Abstract)
Revised Scheme, Syllabus & Question Paper Patern oI M.A. Malayalam Programme (CBCSS) lmplemented with effect trcm ZO2O admission in the University Teaching Department - Orders
issued.

ACADEMIC C SECTION
,ACAD CIACAD C3/556/2020

Dated: 21.0L.202L

Read:-l. Minutes ot the meeting of the Syndicate held on 26.10.2019, vide item
)t

No.2019.676
2. U.O No. Acadlc3l22373l2o19 Dated: 08.10.2020
3. U.O No. daadlc3l22g73l2oL9 Dated: L2.LL.2O2O

4. Minutes of the meetang of the Department Council held.pn L5.LL.2O2O
5. Letter, from the Head, Dept. of Malayalam, Dr.P.K.Rajan Memorial Campus,
Palathadam, Nileswaram, along with the revised Scheme , Syllabus & Question
Paper Pattern of M.A. Malayalam programme.
ORDER

1. The meeting of the Syndicate held on 26.10.2019 resolved vide paper read (1), to revise the
Schemeland Syllabus ol all Post Graduate programmes under Choice Based Credit Semester

the Schools/Departments of University with effect from 2020 admission.
2. Subsequently, the Currlculum Committee was reconstituted as per paper read (2) above to
System (CBCSS) in

monitor and co-ordinate the working of the Choice based Credit Semester System.
3. Accordingly, the Revised Regulations tor Post Graduate programmes under choice Based

credit

Semester System (CBCSS) in the Schools/Departments were implemented in the University w.e.f.
2020 admission vide paper read (3).

4. Further, the Department Council, vide paper read (4) above, approved the revised Scheme,
Syllabus & Question Paper pattern of the M.A Malayalam programme under Choice Based Credit
Semester System, for implementation in the Department of Malayalam, Dr.P.K.Raian Memorial
campus, Palathadam, Nileswaram w.e.t.2o?o admission.
5. Subsequently, the revised Scheme, Syllabus & Question Paper Pattern of the M.A Malayalam
programme, prepared in line with the modified Regulations for Choice Based Credit Semester
System, was duly scrutinized by a Subject Expert and

Dean Faculty of language and Literature,

and they recommended the Syllabus for implementation.
6. Thereafter, the revised Scheme, Syllabus & Question Paper Pattern of the M.A. Malayalam
programme (CBCSS), was foMarded by the Head of the Department of Malayalam, as
per paper read (5) above, after incorporating the comments & modifications suggested by the
External Subject Expens & Dean, for implementation wth effect from 2020 admission onwards.
7. The Vice Chancellor after considering the mafter an detail and in exercise of the powers of the
Academic Council conferred under section 11 (1) of the Chapter lll of Kannur University Act 1996,
accorded sanction to implement the revised Scheme, Syllabus & Question Paper Pattern of the
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M.A Malayalam programrne under choice Based credit Semester l;ystem (cBcSS) in

the

Department of Malayalam, Dr.P.K.Rajan Memorlal Campus, Palathadam, Nileswaram w.e.f 202Q
admission, subject to repofl:lng to the Academic Council.

8. The

Syllabus & Question Paper Patterr of M.A. Malayalam
programme (CBCSS), efferrtive from 2020 admission, are uploaded in the University website

revised

Schen

e,

(wrvrv.kannuruniversity.ac.in).
Orders are, therefore, i:;sued accordingly.

For more details log on to urww.kannuruniversity.ac.in
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sd/BALAI]HANDRAN V K
DEPUTY FIEGISTRAR (ACAD)

'

To:

The Head, Dept.

lf

FoT REGISTRAR

Malayalam, Dr.P.K.Raian Memorial Campus palathadam,

Copy To: 1. PSlo VC/P.A to PVC/PA to R/PA to CE
2. DR/AR I Academic
3.The Examination Branch (through pA to CE)
4. The Computer Programmer (ior uploading in the website )
5. lnformation Desk
6.SF/FC
ForwE.rd

/ By order
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OFFICER
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KANNUR UNIVERSITY
DEPARTMENT OF MALAYALAM
SCHOOL OF INDIAN LANGUAGES
Dr.p.k. Rajan Memorial Campus
Palathadam, Nileshwaram – 671314

SCHEME & SYLLABUS
FOR

M.A. MALAYALAM PROGRAMME
under

Choice Based Credit Semester System (CBCSS)
Effective from 2020 Admission

KANNUR UNIVERSITY
Dept. of Malayalam
MA Malayalam Syllabus–2020 onwards
1. DURATION OF THE PROGRAMME:
The duration of the MA Malayalam Programme shall be 2 years,
each year comprising two semesters.

2. ELIGIBILITY FOR ADMISSION:
BA with Malayalam with as Core Course/Part III excluding Subsidiaries
with not less than 45% marks or equivalent GPA excluding subsidiaries
/Complementary Courses or BA/BSc with Malayalam as Common
Course with not less than 50% Marks or equivalent GPA in Common
Course/additional language. Weightage of 10% marks or GPA shall be
given to the candidates who have studied Malayalam as Core Course.
Candidates those who have passed LRP Programmes like BBM, BBA,
B.Com. and Bsc etc. are not eligible for MA Malayalam Programme.
Candidates belonging to other socially and economically backward
communities are eligible for a relaxation of 5 percent marks in
the qualifying examination. Those belonging to scheduled castes/
scheduled tribes having secured a pass in the qualifying degree
examination are eligible to apply for admission to the Programme.

3. ADMISSION PROCEDURE:

Admission to MA Malayalam is on the basis of entrance examination.
The questions for entrance examination are of multiple choices from
Malayalam language and literature at graduate level.

4. RESERVATION:
Reservation as per Government rules.
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5. PROGRAMME STRUCTURE :
5.1. Programme Structure means a list of courses (Core, Elective, Open
Elective) that makes up an Academic Programme, specifying the
syllabus, Credits, hours of teaching, evaluation and examination
schemes, minimum number of credits required for successful
completion of the programme etc. prepared in conformity with
University Rules,
5.2. Core Course means a course that a student admitted to a
particular programme must successfully complete to receive
the degree and which cannot be substituted by any other course.
5.3. Elective Course means an optional course to be selected by a
student out of such courses offered in the same Department/
Centre.
5.4. Open ElectiveCourse means an elective course which is available
for students of all programmes including students of same
department. Students of other Departmentsmay opt these courses
subject to fulfilling of eligibility of criteria as laid down by the
Department offering the course.

6. REGISTRATION:
6.1. Every Department/School shall have Permanent/ Contract
faculty members as Student Advisors. Each student at the time
of admission will be assigned to an advisor by the Department
Council. He/she will advise the student about the academic
Programme and counsel on the choice of courses depending on
the student’s academic background and objective. The student
will then register for the courses she/he plans to take for the
semester before the classes begin.
6.2. The Department offering any course shall prescribe the
maximum number of students that can be admitted taking
into consideration the facilities available. The Department
Council will be the authority to fix the optionals that can be
offered for a Programme while ensuring that sufficient choice
is given to each student in all semesters other than Semester
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1.Elective courses for the next semester will be announced within
10 days of the end of the previous semester.
6.3. The student has to complete the prescribed prerequisites for the
course before registration. The student within a maximum of 10
working days after the commencement of the classes can change
the Optional Course with the consent of HoDin consultation
with the Advisor.
6.4. The Department shall make available to all students a bulletin
listing all the courses offered in every Semester specifying the
Credits, list of topics the course intends to cover, the name of
the instructor, the timetable and examination schedule. This
will be made available in the last week of each semester after
it is approved by the Department Council, the Dean and the VC.

7. COURSE STRUCTURE

1.
2.
3.
4.
5.

MAMAL01C01
MAMAL01C02
MAMAL02C03
MAMAL02C04
MAMAL02C05

6.

MAMAL03C06

7.
8.
9.
10.

MAMAL03C07
MAMAL03C08
MAMAL04C09
MAMAL04C10

Course Title
Ancient and Medieval Literature
Linguistics
Grammar
Renaissance Literature
Sanskrit I Kavya and Grammar
Sanskrit II –Dramaand
Grammar
Literary Theories–Eastern
Literary Theories –Western
Malayalam Literary Criticism
Project/Dissertation & Viva Voce

Credits

Sl.
Course Code
No

Instructional
Hrs/week

Core Courses

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4

4

4
4
4
4

4
4
4
4
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Sl.
Course Code
No

Course Title

Instructional
Hrs/week
Credit

Electives

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Modern Literature
SahityacharitraVijnaneeyam
Feminist Literature
Malayala Nataka Sahithyam
Food Cultural Studies
Folklore
Eminent Writer-Madhavikutty
Haritha Sahithyam
Cultural Studies
Writings for Media
Tamil Literature
Kerala Culture
Translation Theory & Practice
Cyber Practices

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

MAMAL01E01
MAMAL01E02
MAMAL01E03
MAMAL01E04
MAMAL01E05
MAMAL02E06
MAMAL02E07
MAMAL02E08
MAMAL03E09
MAMAL03E10
MAMAL03E11
MAMAL04E12
MAMAL04E13
MAMAL04E14

1.
2.
3.

Course Title

Creative Writing:Theory and
Practice
Diaspora Cinema Theory &
MAMAL03O02
Characteristics
MAMAL04O03 Academic Writing in Malayalam
MAMAL02O01

Credits

Sl.
Course Code
No.

Instructional
Hrs/week

Open Course

3

3

3

3

3

3
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PROGRAMMESTRUCTURESEMESTERWISE:
I Semester
Courses : Core Course -1, 2

No.

Course Code

Name of the Course

Credits

Elective-4 (Students have to choose 4 Elective Courses from 5)
Contact
Marks
Hours/Week

MAMA L01E
01/02/03 /04/05

L
Ancient and Medieval
1. MAMAL01C01
4 4
Literature
2. MAMAL01C02 Linguistics
4 4
Modern Liter3. Elective
3 3
ature
Sahithya
4. Elective
charithra
3 3
Vijnaneeyam
Feminist
5. Elective
3 3
Literature
Malayala Nadaka
6. Elective
Sahithyam/Food
3 3
Cultural Studies
Total
20 20

T S

CE

ESE Total

1

40

60

100

1

40

60

100

1

40

60

100

1

1

40

60

100

1

1

40

60

100

1

1

40

60

100

4

6 240 360

600

1
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Name of the Course

1.

MAMAL02C03

2

MAMAL02C04

3.

MAMAL02C05

4.

Elective

Grammar
Renaissance
Literature
Sanskrit I - Kavya
and Grammar
Folklore

5.

Elective

6.

MAMAL02O01

Contact
Hours/
Week
L T S
4 4 1 1

CE ESE Total
40 60 100

4 4 1 1

40

60

100

4 4

1

40

60

100

3 3 1 1

40

60

100

40

60

100

40

60

100

Credits

Course Code

MAMAL02 E 06/07/08

No.

II Semester
Courses :
Core Courses- 3,4,5
Elective -2 (Student have to chose 2 Elective from Three)

Eminent
Writer-Madhav
3 3
ikutty/Haritha
Sahithyam

1

Creative
Writing: Theory 3 3
1
and Practice
Total
21 21 3 6

Marks

240 360 600
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Course Code

Name of the Course

Contact
Marks
Hours/
Week
L T S CE ESE Total

1. MAMAL03C06

4

4

1 40 60

100

2.

4

4 1 1 40 60

100

4

4 1 1 40 60

100

3

3 1 1 40 60

100

3

3

1 40 60

100

3

3

1 40 60

100

No.

Credits

III Semester
Courses: Core Courses - 6, 7, 8
Elective – 2
(Students have to chose 2 Elective Course from 3)

4.
5.
6.

MAMAL03E
09/10/11

3.

Sanskrit II–Drama
and Grammar
Literary TheoriesMAMAL03C07
Eastern
Literary TheoriesMAMAL03C08
Western
Cultural
Elective
Studies
Writings for
Elective
Media/Tamil
Literature
Diaspora Cinema
MAMAL03O02 Theory &
Characteristics
Total

21 21 3 6 240 360 600
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Course Code

Name of the Course

Malayalam Literary
Criticism
Project/Dissertation
2. MAMAL04C10
& Viva Voce
3. Elective
Kerala Culture
Translation
Theory &
4. Elective
Practice/ Cyber
Practices
Academic Writing in
5. MAMAL04O03
Malayalam
Total
MAMAL04E12/
13/14

1. MAMAL04C09

Credits

No.

IV Semester
Courses: Core Courses - 9,10
Elective – 2 (Students have to choose 2 Elective Courses
from 3)
Contact Hours/
Marks
Week
L T S F CE ESE Total

4 4

1 1

40 60

100

4 4

2

4 40 60

100

3 3

1 1

40 60

100

3 3

1 1

40 60

100

3 3

1

40 60

100

17 17 5 4

L = Leture, S = Seminar, T=Tutorial, F=Filed Work
TotalCredits = 20+21+21+17=79
Total Marks = 600+600+600+500=2300

4 200 300 500
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8. CREDIT REQUIREMENTS
The minimum total credits needed for the successful completion
of the Programme shall be 79 in which minimum credits required
for Core Course is 40 and minimum for Elective Course is 30 and
mimimum credits required for Open/Mooc Course is 9

9. EVALUATION
Evaluation of the students shall be done by the faculty member who
teaches the Course on the basis of Continuous Evaluation (CE) and
End Semester Examination(ESE). The proportion of the distribution of
marks among End Semester Examination and Continuous Evaluation
shall be 60:40. The duration of the End Semester Examination for
each Course shall be 3 hours. The minimum marks required for
the successful completion of a course shall be 50%. The maximum
marks for continuous Evaluation shall be 40 and shall be based on
the following components:
* Assignments : 20%,* Class Test s: 40%,* Seminar :40%

10. VIVA:
In the IV Semester there shall be dissertation, and a comprehensive
Viva-Voce. The Viva Voce examination is based on the dissertation of
the students,arranged by the department with an external expert.

11. EXAMINATION AND GRADING:
Conduct of examinations, grading of the students, issuing grade
cards etc are based on the regulations for Choice based Credit
Semester system
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സെ�മസ്റ്റർ 1
MAMAL01C01 പ്രാാചീീനമധ്യയകാാലസാാഹിിത്യംം�
MAMAL01C01 Ancient

and Medieval
Literature

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 4
19-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടുവരെെയുള്ള മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാഷയുടെെയുംം വിികാാസപരിി
ണാാമങ്ങൾ അറിിയുക എന്നതാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. പാാട്ടുംം മണിിപ്രവാാളവുംം
ചേ�ർന്ന്് പദ്യയഭാാഷയിിൽ മാാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിി. അതിിനു സമാാന്തരമാായിി ഒരു ഗദ്യയസാാ
ഹിിത്യയവുംം ഇവിിടെെ ഉടലെ�ടുത്തിിരുന്നു. ഇൗൗ സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾ കേ�രളത്തിിന്റെ�
സാാമൂഹിികസാംം�സ്കാാരിികമണ്ഡലങ്ങളിിൽ ഉണ്ടാാക്കിിയ ചലനങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കാാൻ
ഇൗൗ കോ�ാഴ്സ്് സഹാായിിക്കുംം.
കോ�ാഴ്സുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പഠനഗ്രന്ഥങ്ങളുംം സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങളുംം വാായിിച്ച്്
ലൈൈബ്രറിി റക്കോ�ാർഡുകൾ തയ്യാാറാാക്കുകയുംം അവ ട്യൂൂട്ടറെെ കാാണിിച്ച്് വിിലയിിരുത്തിി
യശേ�ഷംം ചർച്ചകളുംം സെ�മിിനാാറുകളുംം സംംവാാദങ്ങളുംം സംംഘടിിപ്പിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1. പ്രാാചീീനപാാട്ടുസാാഹിിത്യംം�
രാാമചരിിതത്തിിൽ ആരംംഭിിക്കുന്ന പാാട്ടുസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� ഭാാഷാാപരവുംം പ്രമേ�യപര
വുമാായ സവിിശേ�ഷതകൾ വിിശകലനംം ചെ�യ്യുകയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ. പാാട്ടിിന്റെ�
ലക്ഷണംം, പാാട്ടുംം പാാണ്ഡ്യയഭാാഷാാസാാരൂപ്യയവുംം. ഇവ നിിർവചിിക്കുക, പാാട്ടുഭാാഷയുടെെ
ക്രമിികമാായ വിികാാസംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുക.

പാാഠ്യയഭാാഗങ്ങൾ
1. രാാമചരിിതംം
2. തിിരുനിിഴൽമാാല

പടലംം 1
കാാവ്യോ�ോ�പക്രമംം 1-5 ഖണ്ഡംം
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3. രാാമകഥപ്പാാട്ട്്
4. കണ്ണശ്ശരാാമാായണംം
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ബാാലകാാണ്ഡംം ഒന്നാംം� വിിരുത്തംം
ബാാലകാാണ്ഡംം 1-10 പാാട്ട്്

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ പാാട്ടിിന്റെ� ഘടനയിിലുണ്ടാായ മാാറ്റംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ മലയാാളഭാാഷയിിലെ� ആദ്യയകാാല കൃതിികൾ എന്ന നിിലയിിൽ തമിിഴ്് സാാഹിി
ത്യയവുമാായിി മലയാാളത്തിിനുള്ള ബന്ധവ്യയത്യാാ�സങ്ങൾ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2. മധ്യയകാാലപാാട്ടുസാാഹിിത്യംം�
ഗാാഥ, കിിളിിപ്പാാട്ട്്, തുള്ളൽപ്പാാട്ട്്, വഞ്ചിിപ്പാാട്ട്്, പാാന എന്നിിങ്ങനെ� മധ്യയകാാലഘട്ടത്തിിൽ
പാാട്ട്് വ്യയത്യയസ്ത പ്രസ്ഥാാനങ്ങളാായിി മാാറിി. ഇൗൗ ഒാാരോ�ാ പ്രസ്ഥാാനവുംം പാാട്ടിിന്റെ�
ഭാാഷയിിലുംം ഉള്ളടക്കത്തിിലുംം വരുത്തിിയ മാാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തുക, എഴുത്തച്ഛൻ
ഭാാഷയിിൽ വരുത്തിിയ വിിപ്ലവവുംം, പാാട്ടുസാാഹിിത്യംം� സാംം�സ്കാാരിികമാായ നവോ�ാത്ഥാാന
ത്തിിന്് വഴിിവെ�ച്ചതെ�ങ്ങയെ�ന്നുംം കണ്ടെ�ത്തുക, ഭക്തിിപ്രസ്ഥാാനംം ഉടലെ�ടുക്കാാനുണ്ടാായ 
സാാഹചര്യം�ം വിിലയിിരുത്തുക, കൃഷ്ണഗാാഥയിിൽ തുടങ്ങുന്ന ഭക്തിിയ്ക്കുണ്ടാായ ക്രമിികമാായ 
മാാറ്റംം കണ്ടെ�ത്തുക എന്നിിവ ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ഉദ്ദേ�ശ്യയമാാണ്്.

പാാഠ്യയഭാാഗങ്ങൾ
1.
2.
3.
4.
5.

കൃഷ്ണഗാാഥ
അദ്ധ്യാാ�ത്മരാാമാായണംം കിിളിിപ്പാാട്ട്്
തുള്ളൽപ്രസ്ഥാാനംം
വഞ്ചിിപ്പാാട്ട്് പ്രസ്ഥാാനംം
പാാനാാപ്രസ്ഥാാനംം

പൂതനാാമോ�ാക്ഷംം
സുന്ദരകാാണ്ഡംം
സഭാാപ്രവേ�ശംം
കുചേ�ലവൃത്തംം
ജ്ഞാാനപ്പാാന–സംംസാാരവർണ്ണന

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഭക്തിിപ്രസ്ഥാാനംം ഉടലെ�ടുക്കാാനുണ്ടാായ സാാമൂഹിികവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ 
സാാഹചര്യം�ം ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.
¾ എഴുത്തച്ഛൻ ഭാാഷയിിൽ കൊ�ാണ്ടുവന്ന ആധുനീീകരണംം ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.
¾ പാാട്ടുപ്രസ്ഥാാനത്തിിനുണ്ടാായ  ഘടനാാപരവുംം പ്രമേ�യപരവുമാായ മാാറ്റംം
ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3. പ്രാാചീീനമധ്യയകാാല മണിിപ്രവാാളംം
മണിിപ്രവാാളത്തിിന്റെ� ഉല്പത്തിി, ലക്ഷണംം, പ്രാാചീീനമണിിപ്രവാാളത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷ
തകൾ, മണിിപ്രവാാള പ്രസ്ഥാാനത്തിിൽ ലീീലാാതിിലകത്തിിനുള്ള സ്ഥാാനംം, മണിിപ്രവാാള 
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കാാലഘട്ടത്തിിലെ� കേ�രളീീയസമൂഹത്തിിന്റെ� അവസ്ഥ, സാംം�സ്കാാരിികമാായ ജീീർണ്ണത,
ദേ�വദാാസിി സമ്പ്രദാായംം, വ്യയത്യയസ്തകാാവ്യയരൂപങ്ങൾ, സന്ദേ�ശകാാവ്യയപ്രസ്ഥാാനംം,
ലഘുകാാവ്യയങ്ങൾ, ചമ്പുപ്രസ്ഥാാനംം എന്നിിവയിിൽ നിിന്നുംം ലഭിിക്കുന്ന കേ�രളചരിിത്ര
സംംബന്ധിിയാായ സൂചനകൾ അറിിയുക എന്നതാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.
കേ�രളത്തിിന്റെ� തനതുകലാാരൂപമാായ കഥകളിിയുടെെ സാാഹിിത്യയരൂപമാായ ആട്ടക്ക
ഥയുടെെ വിികാാസപരിിണാാമങ്ങൾ സമകാാലസ്ഥിിതിി എന്നിിവ ഈ യൂണിിറ്റിിൽ ചർച്ച 
ചെ�യ്യുന്നു. കോ�ാട്ടയത്തുതമ്പുരാാൻ, ഇരയിിമ്മൽ തമ്പിി, ഉണ്ണാായിിവാാര്യയർ എന്നിിവരുടെെ
ആട്ടക്കഥകളെ�ക്കുറിിച്ച്് സാാമാാന്യയജ്ഞാാനംം നൽകുന്നു.

പാാഠ്യയഭാാഗങ്ങൾ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ഉണ്ണിിയാാടീീചരിിതംം
ചെ�റിിയച്ചിി
ഉണ്ണുനീീലിിസന്ദേ�ശംം
ചന്ദ്രോ�ാത്സവംം
ചമ്പു
നളചരിിതംം ആട്ടക്കഥ

ഗദ്യം�ം 3 വരെെ
പൂർവ്വഭാാഗംം 25 ശ്ലോ�ാകംം
5-ാം�ം ഭാാഗംം 25 ശ്ലോ�ാകംം
രാാമാായണംം ചമ്പു ഉദ്യാ�ാനപ്രവേ�ശംം
നാാലാം�ം ദിിവസംം

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ പ്രാാചീീന മധ്യയകാാല മണിിപ്രവാാളകൃതിികൾ ഉള്ളടക്കത്തിിലുംം ഭാാഷയിിലുംം
എങ്ങനെ�യെ�ല്ലാം�ം വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു എന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ കേ�രളത്തിിന്റെ� ദൃശ്യയസംംസ്കാാരംം രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ കഥകളിി വഹിിച്ച 
പങ്ക്് ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4. ഗദ്യയത്തിിന്റെ� പരിിണാാമംം
മലയാാളഭാാഷയുടെെ ഉദ്്ഭവംം, കൊ�ാടുംംതമിിഴുംം മൂലദ്രാാവിിഡഭാാഷയുംം, കേ�രളത്തിിലെ� 
പൂർവ്വഭാാഷ, കൊ�ാടുംംതമിിഴിിന്റെ� പരിിണാാമംം, ശാാസനഭാാഷയുടെെ സവിിശേ�ഷതകൾ,
ശാാസനാാഭാാഷ മലയാാളമാാണോ�ാ, കൗൗടലീീയഭാാഷ, കൗൗടലീീയത്തിിൽനിിന്നുംം നമ്പ്യാാ�
ന്തമിിഴിിലേ�ക്കുള്ള ഭാാഷയുടെെ കൂടുമാാറ്റംം, മിിഷണറിിഗദ്യയത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതകൾ,
നമ്പ്യാാ�ന്തമിിഴിിന്റെ� സാാഹിിത്യയമൂല്യംം�, മിിഷണറിിമാാരുടെെ സംംഭാാവനകൾ എന്നിിവ
പഠനവിിധേ�യമാാക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ.

പാാഠ്യയഭാാഗങ്ങൾ
1. ജൂതശാാസനംം
2. ഭാാഷാാകൗൗടലീീയംം

രണ്ടാംം� അധിികരണംം പ്രകരണ 41
സീീതാാദ്ധ്യയക്ഷൻ
3. ബ്രഹ്മാാണ്ഡപുരാാണംം
കോ�ാസലരാാജാാവിിന്റെ� പടപ്പുറപ്പാാടുവരെെ
4. ഉദയംംപേ�രൂർ സൂനഹദോ�ാസിിന്റെ� കാാനോ�ാനകൾ
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ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഗദ്യയഭാാഷയുടെെ ക്രമിികമാായ വിികാാസപരിിണാാമങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കാാൻ ഇൗൗ
മൊ�ാഡ്യൂൂളിിലൂടെെ സാാധിിക്കുംം.
¾ പദ്യയഭാാഷയ്ക്ക്് സമാാന്തരമാായിി ഒരു ഗദ്യയഭാാഷയുംം ഇവിിടെെ രൂപപ്പെ�ട്ടിിരുന്നുവെ�ന്ന്്
ബോ�ാധ്യയമാാകുംം.

റഫറൻസ്്
1. പിി. ഗോ�ാവിിന്ദപ്പിിള്ള, ആർ. നാാരാായണപ്പണിിക്കർ, ഉള്ളൂർ, ആറ്റൂർ, എൻ.
കൃഷ്ണപിിള്ള എന്നിിവരുടെെ സാാഹിിത്യയചരിിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ
2. പിി.കെ�. പരമേ�ശ്വവരൻ നാായർ ട്രസ്റ്റിിന്റെ� സാാഹിിത്യയ ചരിിത്രങ്ങൾ
3. കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച സാാഹിിത്യയ ചരിിത്രങ്ങൾ
4. കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച സാാഹിിത്യയ ചരിിത്രങ്ങൾ
ഡോ�ാ.എംം.എംം. പുരുഷോ�ാത്തമൻ
5. രാാമചരിിതവുംം പാാട്ടുമാാതൃകകളുംം
6. രാാമചരിിതവുംം പ്രാാചീീന മലയാാളവുംം
ഡോ�ാ.കെ�.എംം. ജോ�ാർജ്ജ്്
7. മണിിപ്രവാാളംം പുനർവാായന
എഡിി. ഡോ�ാ. റീീജ വിി.
8. പ്രൊ�ാഫ.പിി. രാാമന്റെ� പ്രബന്ധങ്ങൾ
സമ്പാാ. ഡോ�ാ. റീീജ വിി.
ഡോ�ാ.പിി.വിി. വേ�ലാായുധൻപിിള്ള
9. മധ്യയകാാല മലയാാളംം
10. നിിരണംം പാാട്ടുകൾ
ദേ�ശമംംഗലംം രാാമകൃഷ്ണൻ
11. കേ�രളഭാാഷയുടെെ വിികാാസപരിിണാാമങ്ങൾ ഇളംംകുളംം കുഞ്ഞൻപിിള്ള
ഡോ�ാ. പിി.കെ�. നാാരാായണപിിള്ള
12. പദ്യയരത്നംം (ഉപോ�ാദ്്ഘാാതംം)
13. എഴുത്തച്ഛൻ
ഡോ�ാ. കെ�. രാാഘവൻപിിള്ള
14. മലയാാള ഭാാഷാാപരിിണാാമംം
സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുംം വസ്തുതകളുംം
തിിരുനല്ലൂർ കരുണാാകരൻ
15. ലീീലാാതിിലകംം ഒന്നാംം�ശിില്പംം
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം
16. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാാ�ർ വാാക്കുംം സമൂഹവുംം
ഡോ�ാ. കെ�.എൻ. ഗണേ�ഷ്്
17. കഥകളിി
ജിി. കൃഷ്ണപ്പിിള്ള
18. ആട്ടക്കഥ
അയ്മനംം കൃഷ്ണക്കൈ�മൾ
19. രണ്ടു പ്രാാചീീനഗദ്യയ കൃതിികൾ
സ്കറിിയ സക്കറിിയ
20. മിിഷണറിി മലയാാള ഗദ്യയമാാതൃകകൾ
സാാമുവൽ ചന്ദനപ്പിിള്ളിി
21. നളചരിിതസന്ദേ�ശംം
അയ്മനംം കൃഷ്ണക്കൈ�മൾ
22. ഭാാഷാാചമ്പുക്കൾ
ഉള്ളൂർ എസ്്. പരേ�ശ്വവരയ്യർ
23. Ezhuthachan and his age 		
Chelanattu Achutha 		
					Menon
24. Early Manipravala - A study 		 K. Ramachandran Nair
25. Language of Middle Malayalam Puthussery Ramachandran
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MAMAL01C02 ഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം
MAMAL01C02 Linguistics
ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 4
ഭാാഷാാമേ�ഖലയിിലുംം സാാഹിിത്യയപഠനമേ�ഖലയിിലുംം കരുത്തുംം ആർജ്ജവവുംം നൽകുന്ന
പഠനമേ�ഖലയാാണ്് ഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം. ഭാാഷാാപഠനമേ�ഖലയിിൽ ഉണ്ടാായിിട്ടുള്ള സങ്കൽ
പനങ്ങളെ�യുംം സമീീപനങ്ങളെ�യുംം കുറിിച്ച്് അറിിവ്് സമ്പാാദിിക്കുക, ഭാാഷാാശാാസ്ത്ര
ത്തിിന്റെ� വിിപുലമേ�ഖലകളെ� തിിരിിച്ചറിിയുക, വ്യയത്യയസ്തഭാാഷാാ അപഗ്രഥനരീീതിികളെ� 
മനസ്സിിലാാക്കുക, ഇവയെ� സൂക്ഷ്മമാായിി പഠനവിിധേ�യമാാക്കുക എന്നതുംം ഇൗൗ കോ�ാഴ്സ്്
ലക്ഷ്യംം� വെ�യ്ക്കുന്നു. ഭാാഷാാശാാസ്ത്രമേ�ഖലയിിൽ ഉണ്ടാായിിട്ടുള്ള പുതിിയ പ്രവണതകളുംം
പഠനമേ�ഖലകളുംം വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികളെ� പരിിചയപ്പെ�ടുന്നതിിനുംം ഇൗൗ കോ�ാഴ്സ്് പ്രയോ�ാ
ജനപ്പെ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
ഭാാഷ:- നിിർവചനംം, ഭാാഷ-ഭാാഷണംം, ഭാാഷ മാാനുഷിിക സിിദ്ധിി, ഭാാഷാാർജ്ജനസിിദ്ധിികൾ,
ഭാാഷാാ അപഗ്രഥനസിിദ്ധിികൾ, ഏകകാാലിികംം, ബഹുകാാലിികംം, താാരതമ്യാ�ാത്മകംം,
വ്യയതിിരേ�കാാത്മകംം, അനുവംംശിികംം, കക്ഷ്യാാ�പരംം–ലോ�ാകഭാാഷകൾ–ജീീവൽഭാാഷ,
മൃതഭാാഷ, സംംപുഷ്ടഭാാഷ, കൃത്രിിമഭാാഷ, മാാതൃഭാാഷ, ഒന്നാംം�ഭാാഷ, ഭരണഭാാഷ,
ഒൗ�ദ്യോ�ോ�ഗിികഭാാഷ, ക്ലാാസിിക്കൽഭാാഷ, സമ്പർക്കഭാാഷ, ഭാാഷാാതിിരോ�ാധാാനംം,
വാാമൊ�ാഴിി–വരമൊ�ാഴിി ചിിഹ്നംം–സൂചകംം–സൂചിിതംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഭാാഷയിിൽ ഉണ്ടാായ വിിവിിധ നിിർവചനങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ഭാാഷാാപഗ്രഥനരീീതിികൾ കുട്ടിികൾ സ്വാാ�യത്തമാാക്കുന്നു.
¾ വിിവിിധ ഭാാഷകളോ�ാടൊ�ാപ്പംം വ്യയത്യയസ്തമേ�ഖലയിിലെ� ഭാാഷാാപ്രയോ�ാഗങ്ങളുംം
മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
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മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
സ്വവനവിിജ്ഞാാനീീയംം:- സ്വവനംം–നിിർവചനംം–സ്വവനവിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� പിിരിിവുകൾ
–സ്വവനഭൗ�തിികംം–അവയവനിിഷ്ഠംം–സ്വവനോ�ാത്്പാാദനംം–ഭാാഷണഅവയവങ്ങൾ
സ്വവരംം:- ദിിസ്വവരംം, വ്യയഞ്ജനംം, ലീീനധ്വവനിികൾ–മാാനസ്വവരങ്ങൾ
സ്വവനിിമംം:- നിിർവ്വചനംം–ഉപസ്വവനംം–സ്വവനിിമനിിർണ്ണയത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനംം,
വ്യയത്യയയബന്ധംം–പൂരകവിിതരണംം–മലയാാളത്തിിലെ� സ്വവനിിമങ്ങൾ
രൂപവിിജ്ഞാാനീീയംം:- രൂപിിമംം–നിിർവ്വചനംം–നിിർണ്ണയരീീതിികൾ–ബദ്ധരൂപിിമംം–
ഉപരൂപിിമംം–രൂപിിമവിിഭാാഗങ്ങൾ–ധാാതു–പ്രകൃതിി, പ്രത്യയയംം–പദംം
പ്രത്യയയവിിഭാാഗങ്ങൾ:- പുര, പര, അന്ത, ഉപരിിപ്രത്യയയങ്ങൾ, രൂപസ്വവനവിിചാാരംം,
വർണ്ണവിിചാാരംം

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിൽ സ്വവനവിിജ്ഞാാനത്തിിനുംം സ്വവനിിമവിിജ്ഞാാനത്തിിനുംം
ഉള്ള പ്രാാധാാന്യംം� മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ മനുഷ്യയശരീീരത്തിിലെ� അവയവങ്ങൾ ഭാാഷാാ ഉത്്പാാദത്തിിന്് എപ്രകാാരംം
സഹാായകമാാകുമെെന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ രൂപവിിജ്ഞാാനീീയത്തിിനുള്ള പ്രാാധാാന്യംം� മനസ്സിിലാാക്കുന്നു. രൂപിിമ വിിഭാാഗ
ങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം അപഗാാഹമുണ്ടാാകുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
വാാക്യയവിിജ്ഞാാനീീയംം:- വാാക്യംം�–വാാക്യയഘടന, അർത്ഥവുംം വാാക്യയഘടനയുംം, വാാക്യയഘ
ടനയുംം പരമ്പരാാഗത വ്യാാ�കരണവുംം, വാാക്യയഘടന–ഘടനാാത്മകസമീീപനങ്ങൾ,
സന്നിിഹിിതഘടനാാപഗ്രഥനംം, പദസംംഹിിതരചനാാ വ്യാാ�കരണംം, രചനാാന്തര
ണപ്രജനകവ്യാാ�കരണംം.
അർത്ഥവിിജ്ഞാാനീീയംം:- വിിവിിധതരംം അർത്ഥങ്ങൾ, സൂചിിതാാർത്ഥംം, ലാാക്ഷണിി
കാാർത്ഥംം. അർത്ഥങ്ങൾ–സാാമൂഹിികാാർത്ഥംം, സാംം�സ്കാാരിികാാർത്ഥംം, ആലങ്കാാ
രിികാാർത്ഥംം

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ വാാക്യയഘടനയെ�ക്കുറിിച്ച്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ആദ്യയകാാല വാാക്യയഘടനയുംം വ്യാാ�കരണവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം മനസ്സിി
ലാാക്കുന്നു.
¾ ഭാാഷയിിലെ� അർത്ഥപ്രയോ�ാഗങ്ങൾ, സന്ദർഭോ�ാചിിതമാായ പദപ്രയോ�ാഗങ്ങൾ
എന്നിിവ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
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മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
ഭാാഷയുംം സമൂഹവുംം:-  ഭാാഷാാഭേ�ദങ്ങൾ, പ്രാാദേ�ശിികഭേ�ദംം, സാാമൂഹിികഭേ�ദംം, വ്യയക്തിി
ഭാാഷ–ഭാാഷാാഭേ�ദവിിജ്ഞാാനീീയംം–ഭാാഷാാഭേ�ദഭൂപടംം–സമഭാാഷാംം�ശസീീമാാരേ�ഖ,
കേ�ന്ദ്രമേ�ഖല, അവശിിഷ്ടമേ�ഖല, സംംക്രമണമേ�ഖല, വംംശീീയഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം, സാാമൂ
ഹിികഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം, ഭാാഷയുംം സാാമൂഹിികശ്രേ�ണിിയുംം, ആചാാരഭാാഷ, ഗൂഢഭാാഷ,
വിിലക്കുപദങ്ങൾ–ദ്വിി�ഭാാഷിിത്വംം�–ബഹുഭാാഷിിത്വംം�–ഇരട്ടമൊ�ാഴിിത്തംം–മൊ�ാഴിിമാാറ്റംം
–ഭാാഷയുംം അധിികാാരബന്ധങ്ങളുംം–മാാനകഭാാഷ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾
¾
¾
¾

ഭാാഷയിിലെ� പ്രാാദേ�ശിികഭേ�ദങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� വിിവിിധമേ�ഖലകളെ� തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
സാാമൂഹിികശ്രേ�ണിിയിിലെ� വ്യയത്യയസ്ത ഭാാഷകളെ� മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� നവീീനമേ�ഖലകളെ�ക്കുറിിച്ചുംം പ്രവണതകളെ�ക്കുറിിച്ചുംം
മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

റഫറൻസ്്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ഭാാഷാാവലോ�ാകനംം
ഭാാഷാാലോ�ാകംം
സ്വവനവിിജ്ഞാാനംം
ഭാാഷാാശാാസ്ത്രനിിഘണ്ടു
ഭാാഷാാശാാസ്ത്രദൃഷ്ടിിയിിലൂടെെ
സ്വവനിിമവിിജ്ഞാാനംം
വാാക്യയഘടന
നോം�ം� ചോം�ം�സ്കിി
വാാക്കിിന്റെ� വഴിികൾ
ഭാാഷാാർത്ഥംം
ഭാാഷാാശാാസ്ത്രസിിദ്ധാാന്തവുംം പ്രയോ�ാഗവുംം
ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിലെ� ചോം�ം�സ്കിിയൻ വിിപ്ലവംം
നോം�ം� ചോം�ം�സ്കിി നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� മനഃഃസാാക്ഷിി
ഭാാഷയുംം മനഃഃശ്ശാാസ്ത്രവുംം

കെ�.എംം.പ്രഭാാകരവാാര്യയർ
ടിി.ബിി. വേ�ണുഗോ�ാപാാലപ്പണിിക്കർ
പ്രബോ�ാധചന്ദ്രൻനാായർ
പ്രബോ�ാധചന്ദ്രൻനാായർ
പ്രബോ�ാധചന്ദ്രൻനാായർ
കെ�.എംം.പ്രഭാാകരവാാര്യയർ
ഇ.വിി.എൻ. നമ്പൂതിിരിി
ടിി.ബിി. വേ�ണുഗോ�ാപാാലപ്പണിിക്കർ
ടിി.ബിി. വേ�ണുഗോ�ാപാാലപ്പണിിക്കർ
ടിി.ബിി. വേ�ണുഗോ�ാപാാലപ്പണിിക്കർ
ഡോ�ാ. ആൻഡ്രൂസ്് കുട്ടിി
കെ�.എൻ. ആനന്ദൻ
എംം.ഏ. ബേ�ബിി (എഡിി.)
കെ�.എംം.പ്രഭാാകരവാാര്യയർ
15. ശബ്ദാാർത്ഥസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ സംംസ്കൃതത്തിിൽ എൻ.വിി.പിി. ഉണിിത്തിിരിി
16. ഭാാഷാാഭേ�ദവിിജ്ഞാാനംം
സോ�ാമശേ�ഖരൻ നാായർ
17. പണിിയഭാാഷ
സോ�ാമശേ�ഖരൻ നാായർ
18. വംംശീീയതയുംം ഭാാഷയുംം
കെ�.കെ�. ബാാബുരാാജ്്
19. സാാമൂഹിികഭാാഷാാവിിജ്ഞാാനംം
ഉഷാാനമ്പൂതിിരിിപ്പാാട്്
20. പഴശ്ശിി രേ�ഖകളിിലെ� വ്യയവഹാാരഭാാഷ
ജോ�ാസഫ്് സ്കറിിയ
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

അധിികാാരവുംം ഭാാഷയുംം
കേ�രളത്തിിലെ� ആചാാരഭാാഷ
മലയാാളംം സ്വവത്വവവുംം വിിനിിമയവുംം
സൈൈബർ മലയാാളംം
ഇനിി വാായന ഇ-വാായന മലയാാളംം
ഭാാഷാാചിിന്തകൾ
ഭാാഷാാദർശനവുംം ചരിിത്രവുംം
ആധുനിികഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം
ഭാാഷാാശാാസ്ത്രവിിവേ�കംം
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പിി.എംം. ഗിിരീീഷ്്
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സെ�മസ്റ്റർ 2
MAMAL02C03 വ്യാാ�കരണംം
MAMAL02C03 Grammar

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 4
ഭാാഷയെ� സമഗ്രമാായിി അപഗ്രഥിിച്ച്് അതിിന്റെ� ഘടകങ്ങളെ�യുംം അതിിനടിിസ്ഥാാനമാായ 
നിിയമങ്ങളെ�യുംം കണ്ടെ�ത്തുന്നതിിന്് വേ�ണ്ട  അവബോ�ാധംം നൽകുക എന്നതാാണ്്
കോ�ാഴ്സിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. അതിിലൂടെെ മലയാാള വ്യാാ�കരണത്തിിൽ സമഗ്രമാായ അവബോ�ാധംം
ഉണ്ടാാക്കുവാാൻ സാാധിിക്കുംം. മലയാാളഭാാഷയുടെെ ആധിികാാരിിക വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥമാായ 
കേ�രളപാാണീീയത്തെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സ്് പഠിിക്കേ�ണ്ടത്്. കേ�ര
ളപാാണിിനീീയത്തിിന്് മുമ്പുംം പിിമ്പുംം ഉണ്ടാായിിട്ടുള്ള വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
സാാമാാന്യയജ്ഞാാനവുംം ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിൽ നിിന്നുംം ലഭിിക്കുംം.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
വ്യാാ�കരണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പൊ�ാതുധാാരണ  നൽകുകയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ.
പാാണിിനീീയംം, നന്നൂൽ, തൊ�ാൽക്കാാപ്പിിയംം, മലയാാഴ്മയുടെെ വ്യാാ�കരണംം, ലീീലാാതിിലകംം
എന്നീീ വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥങ്ങളെ� സാാമാാന്യയമാായിി പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. വ്യാാ�കരണപ
ഠനത്തിിന്റെ� ആവശ്യയകതയുംം വ്യയത്യയസ്ത സമീീപനരീീതിികളുംം പഠനവിിധേ�യമാാക്കുന്നു.
ഭാാഷയുടെെ ഉല്പത്തിിസംംബന്ധമാായ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിൽ കൊ�ാടുംം തമിിഴ്് വാാദത്തിിനുള്ള
പ്രാാധാാന്യയവുംം കൊ�ാടുംം തമിിഴ്് മലയാാളമാായിി പരിിണമിിച്ചതിിന്് കാാരണമാായിി ഏ.ആർ.
നിിരത്തുന്ന ആറു നയങ്ങളുംം ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്. പദവുംം അക്ഷരവുംം ശബ്ദവുംം
ലിിപിിയുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധവ്യയത്യാാ�സംം ചർച്ച ചെ�യ്യുകയുംം വർണ്ണ വിികാാരങ്ങൾ
പഠനവിിധേ�യമാാക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഇതിിലൂടെെ ഭാാഷ വ്യയക്തതയോ�ാടെെ കൈൈകാാര്യം�ം
ചെ�യ്യാാനുള്ള ജ്ഞാാനംം വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ ആർജ്ജിിക്കുന്നു.
വിിവരണാാത്മകംം, നിിർദ്ദേ�ശാാത്മകംം, ആഗമിികംം തുടങ്ങിിയ സമീീപനരീീതിികൾ,
അക്ഷരംം, അക്ഷരമാാല എന്നിിവയെ� സംംബന്ധിിച്ച അഭിിപ്രാായ ഭേ�ദങ്ങൾ, ചിില്ലുകളുടെെ
സവിിശേ�ഷതകൾ, വർണ്ണ വിിഭാാഗംം, വർണ്ണോ�ാല്പത്തിി, ധ്വവനിിഭേ�ദോ�ാപാാധിികൾ
സന്ധിി ലീീലാാതിിലകത്തിിലേ�യുംം കേ�രളപാാണിിനീീയത്തിിലേ�യുംം സന്ധിി താാരതമ്യം�ം
ലീീലാാതിിലകസന്ധിികൾ തമിിഴിിന്റെ� പകർപ്പോ�ാ? ശ്രുതിിമാാധുര്യാ�ാർത്ഥമാായുംം ഩാാഗമംം
ചിിലെ�ടങ്ങളിിൽ
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ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഭാാഷ വ്യയക്തതയോ�ാടെെ കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യാാനുള്ള ജ്ഞാാനംം വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ
ആർജിിക്കുന്നു.
¾ വിിവിിധ വ്യാാ�കരണ മാാതൃകകൾ അറിിയാാനുംം വ്യയത്യയസ്ത ഭാാഷകളിിലെ� 
വ്യാാ�കരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിിചയപ്പെ�ടാാനുംം സാാധിിക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
ശബ്ദവിിഭാാഗ ചർച്ചയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂൾ. ശബ്ദംം, പദംം, ശബ്ദവിിഭാാഗങ്ങൾ–വാാചകംം,
ദ്യോ�ോ�തകംം–വാാചകവിിഭാാഗങ്ങൾ–നാാമംം, കൃതിി, ഭേ�ദകംം–ദ്യോ�ോ�തകവിിഭാാഗങ്ങൾ–
നിിപാാതംം, അവ്യയയംം–ഗതിി, ഘടകംം, വ്യാാ�ക്ഷേ�പകംം–സർവ്വനാാമങ്ങൾ, സർവ്വനാാ
മങ്ങളെ� സംംബന്ധിിച്ച ചർച്ചകൾ–വ്യാാ�ക്ഷേ�പകംം അവ്യയയമാാണോ�ാ? ഭേ�ദകത്തിിന്റെ�
ഉൾപ്പിിരുവുകൾ– ലിംം�ഗംം, വചനംം, വിിഭക്തിി, വിിഭക്ത്യാാ�ഭാാസംം, സമാാസവിിഭക്തിി,
അംം പ്രത്യയയംം–വ്യയത്യയസ്ത വാാദംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ വാാചകംം, ദ്യോ�ോ�തകംം ഇൗൗ രണ്ടു വിിഭാാഗത്തിിൽ അല്ലാാതെ� ശബ്ദംം ഇല്ലാായെ�ന്ന്്
ബോ�ാധ്യയമാാകുന്നു.
¾ ഭേ�ദകംം ഒരു പ്രത്യേ�േക വിിഭാാഗംം തന്നെ�യാാണ്് അംം ലിംം�ഗപ്രത്യയയമാാണ്്
അംംഗപ്രത്യയയമല്ലെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
ക്രിിയയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സമഗ്രപഠനമാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂൾ ലക്ഷ്യംം� വെ�യ്ക്കുന്നത്്. ക്രിിയ–
ക്രിിയയുടെെ വിിഭാാഗങ്ങൾ–പൂർണ്ണക്രിിയ, അപൂർണ്ണക്രിിയ–പേ�രെെച്ചെം�ം–പേ�രെെച്ചത്തിിന്റെ�
നിിർമ്മിിതിി–ഖിിലധാാതുക്കൾ,കാാലംം–വർത്തമാാനകാാലാാഖ്യാാ�തത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം,
കാാലപ്രത്യയയങ്ങളുടെെ ആഗമംം, ഭൂതകാാലപ്രത്യയയത്തിിന്റെ� സങ്കീീർണ്ണത,ശീീലഭാാവിി,
അവധാാരഭാാവിി–പ്രകാാരംം–പ്രകാാരവിിഭാാഗങ്ങൾ, പ്രകാാര പ്രത്യയയങ്ങളുടെെ നിിഷ്പത്തിി,
കൃത്തുക്കൾ, പ്രയോ�ാഗംം–അനുപ്രയോ�ാഗംം, പ്രാാക്് പ്ര യോ�ാഗംം, നാാമധാാതുക്കൾ–
അവയുടെെ നിിർമ്മിിതിി.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ക്രിിയയെ� കുറിിച്ചുംം അതിിന്റെ� അവാാന്തരവിിഭാാഗങ്ങളെ� കുറിിച്ചുംം ക്രിിയയോ�ാട്്
ചേ�രുന്ന പ്രത്യയയങ്ങളെ� കുറിിച്ചുംം അറിിയാാൻ സഹാായിിക്കുന്നു.
¾ ഭൂതംം, ഭാാവിി എന്ന്് രണ്ട്് കാാലംം മാാത്രമേ� ഉള്ളൂ വർത്തമാാനംം എന്നൊ�ാന്നിി
ല്ലെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
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മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4

വിിശേ�ഷണങ്ങളുടെെ സ്വവതന്ത്രപ്രയോ�ാഗ സാാദ്ധ്യയതകൾ മനസ്സിിലാാക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ
മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ.
ഭേ�ദകംം–ഭേ�ദകംം എന്നൊ�ാരു വിിഭാാഗംം കല്പിിച്ചതിിന്റെ� ഒൗ�ചിിത്യംം�, നാാമവിിശേ�ഷണംം,
ക്രിിയാാവിിശേ�ഷണംം, ഭേ�ദകവിിശേ�ഷണംം.
തദ്ധിിതംം:-അവാാന്തരവിിഭാാഗങ്ങൾ,നിിർമ്മിിതിി–കാാരകംം, ഖിിലധാാതുക്കൾ, സമാാസംം,
വിിവർത്തനപ്രക്രിിയ.
വാാക്യയപ്രകരണംം:- ആഖ്യയ, ആഖ്യാാ�തംം, കേ�വലവാാക്യംം�, പ്രയോ�ാജകവാാക്യയങ്ങൾ,
വിിധിി, നിിഷേ�ധവാാക്യയങ്ങൾ, ചൂർണ്ണിിക, സങ്കീീർണ്ണവാാക്യംം�, മഹാാവാാക്യംം�.

ആർജിിതശേ�ഷിി

¾ ഭേ�ദകത്തെ� പ്രത്യേ�േകവിിഭാാഗമാായിി കല്പിിച്ചതിിന്റെ� ഒൗ�ചിിത്യംം� മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ആകാംം�ക്ഷാാധിികാാരത്തെ�  പ്രയോ�ാജനപ്പെ�ടുത്തിി വാാക്യയരചനാാരീീതിികളുംം
വാാക്യയവിിഭാാഗങ്ങളുംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.

റഫറൻസ്്
1. കേ�രളപാാണിിനീീയംം (ശതാാബ്ദിിപ്പതിിപ്പ്്)
2. കേ�രളപാാണിിനീീയംം (ആദ്യയപതിിപ്പ്്)
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വള്ളത്തോ�ാൾ വിിദ്യാ�ാപീീഠംം,
ശുകപുരംം, 1999.
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ഡോ�ാ. കെ�.എംം. പ്രഭാാകര 
വാാര്യയർ; ഡോ�ാ. പിി.എൻ.
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MAMAL02C04 നവോ�ാത്ഥാാനസാാഹിിത്യംം�
MAMAL02C04 Renaissance Literature

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 4
സാാമൂഹ്യയ സാംം�സ്കാാരിിക രംംഗത്ത്് പുരോ�ാഗമനംം സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിിൽ സാാഹിിത്യയത്തിിന്്
വലിിയ പങ്കുണ്ട്്. നവോ�ാത്ഥാാനസാാഹിിത്യയരചനകൾ റിിയലിിസത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവമു
ള്ളവയാാണ്്. ആധുനിികതയുടെെ അംംശങ്ങളുംം ഇത്തരംം സാാഹിിത്യയകൃതിികളിിലുണ്ട്്.
നവോ�ാത്ഥാാനാാശയങ്ങൾ വരുന്ന രചനകൾ വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ ചർച്ചയ്ക്ക്് വിിധേ�യമാാ
ക്കണംം. ജനതയുടെെ ആശയപരമാായ മുന്നേ�റ്റത്തിിന്് സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ധീീനംം
എത്രത്തോ�ാളമുണ്ടെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുകയുംം റിിക്കാാർഡുകൾ തയ്യാാറാാക്കിി ട്യൂൂട്ടർമാാരെെ
ഏൽപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യണംം.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1. കവിിത
ആസ്വാാ�ദനത്തിിൽ മുന്നിിട്ടു നിിൽക്കുന്ന സാാഹിിത്യയരൂപമെെന്ന നിിലയിിൽ മലയാാ
ളകവിിത പ്രാാധാാന്യയമർഹിിക്കുന്നുണ്ട്്. നവോ�ാത്ഥാാന മൂല്യയങ്ങൾ തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്ത 
കവിിതകളിിൽ പ്രകടമാാകുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്നുംം കാാവ്യാാ�സ്വാാ�ദനംം സാാമൂഹ്യയവ്യയവ
സ്ഥയിിൽ എന്തൊ�ാക്കെ� മാാറ്റമുണ്ടാാക്കിിയതെ�ന്നുംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യുക എന്നത്്
ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ലക്ഷ്യയമാാണ്്.
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വിിശദപഠനംം
1. ദൈൈവദശകംം
2. ജാാതിിക്കുമ്മിി
3. കൊ�ാച്ചുസീീത
4. ഒരു തീീയ്യക്കുട്ടിിയുടെെ വിിചാാരംം
5. മഴത്തുള്ളിിയോ�ാട്്

 ശ്രീീനാാരാായണ ഗുരു
 കെ�.പിി.കറുപ്പൻ
വള്ളത്തോ�ാൾ
കുമാാരനാാശാാൻ
ഉള്ളൂർ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ മലയാാളകവിിതയിിൽ നവോ�ാത്ഥാാനംം പ്രകടമാാകുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്്
തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ സാാമൂഹ്യയപരിിഷ്കർത്താാക്കളുടെെ കവിിതകളിിലെ� നവോ�ാത്ഥാാനാാശയങ്ങൾ
മനസ്സിിലാാക്കുന്നു. നവോ�ാത്ഥാാനകവിിതയിിൽ രൂപത്തിിലെ� വൈൈവിിധ്യയത്തോ�ാ
ടൊ�ാപ്പംം ഭാാവത്തിിലുംം പുതു പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ സാാമൂഹ്യയവ്യയവസ്ഥയിിൽ കവിിതയുംം കവിിതാാസ്വാാ�ദനവുംം സൃഷ്ടിിച്ച മാാറ്റങ്ങൾ
കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ കാാലത്തിിനനുസരിിച്ച ആശയങ്ങൾ കവിിതകൾ സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ടെ�ന്ന്്
കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2. ചെ�റുകഥ
സാാഹിിത്യയരൂപമെെന്ന നിിലയിിൽ ചെ�റുകഥ മലയാാളിികളുടെെ ആസ്വാാ�ദനത്തിിൽ
മുൻപിിലാാണ്്. കേ�രളത്തിിലെ� സാാമൂഹ്യയ-രാാഷ്ട്രീീയ വ്യയവസ്ഥിിതിിയുടെെ നേ�ർക്കാാഴ്ചകളാായിി
പരിിണമിിച്ച കഥകൾ അനേ�കമുണ്ട്്. ചെ�റുകഥാാസാാഹിിത്യംം� സാാമൂഹ്യയരൂപീീകരണത്തിി
ലുംം ആശയപ്രചരണത്തിിലുംം പങ്കുവഹിിച്ചതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്നുംം ഒരു കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ�
സാാഹിിത്യയരൂപമാായതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്നുംം മനസ്സിിലാാക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ�
ഉദ്ദേ�ശ്യംം�.

വിിശദപഠനംം
1.
2.
3.
4.
5.

ഒരു രാാത്രിി
തഹസീീൽദാാരുടെെ അച്ഛൻ
ഒട്ടകംം
പെ�ൺബുദ്ധിി
ചങ്ക്്രാാന്തിി അട 

കേ�ശവദേ�വ്്
തകഴിി
എസ്്.കെ�. പൊ�ാറ്റക്കാാട്്
കെ�.സരസ്വവതിിയമ്മ
ടിി.കെ�.സിി. വടുതല
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ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ നവോ�ാത്ഥാാനചെ�റുകഥയുടെെ സാാമൂഹ്യയ രാാഷ്ട്രീീയ വിിശകലന സ്വവഭാാവംം
തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ ആഖ്യാാ�ന സവിിശേ�ഷതകൾ കൊ�ാണ്ടുംം രൂപഭാാവൈൈക്യംം� കൊ�ാണ്ടുംം ചെ�റുക
ഥകൾ കാാലദേ�ശങ്ങളെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ വ്യയക്തിി, കുടുംംബംം, സമൂഹംം എന്നീീ വ്യയവസ്ഥകളുടെെ ജയാാപചയങ്ങളുംം വ്യയതിി
രിിക്തതകളുംം പ്രകടമാാക്കുന്ന കഥകൾ കണ്ടെ�ത്തിി വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3. നോ�ാവൽ
പത്തൊ�ാമ്പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാനത്തിിലുംം ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആരംം
ഭത്തിിലുംം കേ�രളത്തിിലുണ്ടാായ മാാനുഷിിക  മൂല്യയച്യുുതിിക്കെ�തിിരെെ നവോ�ാത്ഥാാന
നോ�ാവലുകൾ ശബ്ദിിച്ചിിരുന്നു. പ്രാാദേ�ശിികവുംം ദേ�ശീീയവുമാായ സാാമൂഹ്യയരാാഷ്ട്രീീയ 
പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെ�യ്യുന്ന നോ�ാവലുകൾ ധാാരാാളമുണ്ട്്. നവോ�ാത്ഥാാന മൂല്യയങ്ങൾ
നോ�ാവലിിലൂടെെ പ്രചരിിപ്പിിക്കുകയുംം സാാമൂദാായിിക സമബോ�ാധങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്ത നോ�ാവലുകളുടെെ അപഗ്രഥനമാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ.

വിിശദപഠനംം:
1. ഇന്ദുലേ�ഖ
2. ധർമ്മരാാജ
3. പ്രേ�മലേ�ഖനംം

ഒ.ചന്തുമേ�നോ�ാൻ
സിി.വിി.രാാമൻപിിള്ള
 വൈൈക്കംം മുഹമ്മദ്് ബഷീീർ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ പത്തൊ�ാമ്പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാനത്തോ�ാടെെ മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിൽ
പുതുഭാാവുകത്വംം� സൃഷ്ടിിച്ച നോ�ാവൽ സാാമൂഹ്യയരാാഷ്ട്രീീയവസ്ഥകളെ� വിിശകലനംം
ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ടെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ പുരോ�ാഗമനാാശയങ്ങളുടെെ പ്രചാാരണത്തിിന്് കാാരണമാായ നോ�ാവലുകൾ
കണ്ടെ�ത്തുന്നു. മനുഷ്യയരുടെെ അവകാാശ പ്രശ്നങ്ങളുംം നീീതിിബോ�ാധവുംം അധിികൃ
തരിിലെ�ത്തിിക്കാാൻ നോ�ാവലുകൾ സഹാായകമാായിിട്ടുണ്ടെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ വിിശ്വാാ�സങ്ങൾ ഭാാഷ, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം, തൊ�ാഴിിൽ,
തെ�രഞ്ഞെ�ടുപ്പ്് എന്നിിങ്ങനെ� വ്യയക്തിിയുടെെയുംംസമൂഹത്തിിന്റെ�യുംം സ്വാാ�ത
ന്ത്ര്യയവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നോ�ാവലുകളിിൽ നിിന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ മനസ്സിിനെ�  നവീീകരിിക്കുന്ന നോ�ാവലുകൾ ചർച്ചയ്ക്കുംം സംംവാാദനത്തിിനുംം
വിിധേ�യമാാക്കുന്നു.
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മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4. നാാടകംം/ആത്മകഥ
ദൃശ്യയശ്രാാവ്യാാ�വിിഷ്കാാരംം സാാധ്യയമാാകുന്ന നാാടകത്തിിലുംം സ്വവന്തംം ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
ഇടപെ�ടലുകൾ പകർത്തുന്ന ആത്മകഥയിിലുംം നവോ�ാത്ഥാാനാാശയംം പ്രകടമാാകുന്നത്്
മനസ്സിിലാാക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ആശയംം പ്രചരിിപ്പിിക്കുവാാനുള്ള മാാധ്യയമമെെന്ന നിിലയിിൽ
നാാടകാാവതരണംം നടത്തുമ്പോ�ാൾ ഒരു സമൂഹമാാകെ� ഉദ്്ബോ�ാധിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നു
എന്നതാാണ്് വസ്തുത. സാാമൂഹ്യയരംംഗത്ത്് നവോ�ാത്ഥാാനാാശയവുമാായിി പ്രവർത്തിിക്കുന്ന
വ്യയക്തിികളുടെെ ആത്മകഥകളിിൽ കാാലദേ�ശവുംം സാാമൂഹ്യാാ�വസ്ഥയുംം അതിിജീീവനവു
മൊ�ാക്കെ� ഉണ്ടാായിിരിിക്കുംം. ഇത്തരംം കൃതിികൾ കണ്ടെ�ത്തുകയുംം സാംം�സ്കാാരിികമാായിി
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുകയുംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടത്് പഠിിതാാക്കളുടെെ കർത്തവ്യയമാാണ്്.

വിിശദപഠനംം
1. പാാക്കനാാർ ചരിിതംം
2. കൂട്ടുകൃഷിി
3. ജീീവിിതപ്പാാത

 വിിദ്വാ�ാൻ പിി.കേ�ളുനാായർ
 ഇടശ്ശേ�രിി
 ചെ�റുകാാട്്

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സാാമൂഹ്യയരാാഷ്ട്രീീയ പ്രാാധാാന്യയമുള്ള നാാടകങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിിൽ ആശയംം
പ്രചരിിപ്പിിച്ചതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ നാാടകസമിിതിികളുംം നാാടകകൃത്തുക്കളുംം നാാടകങ്ങളെ� പുരോ�ാഗമനാാശയങ്ങ
ളുടെെ പ്രചാാരണത്തിിനുപയോ�ാഗിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ആത്മകഥകളിിൽ എഴുത്തുകാാർ നവോ�ാത്ഥാാനാാശയങ്ങൾ പ്രചരിിപ്പിിച്ചതെ�ങ്ങ
നെ�യെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു. ചെ�റുകാാടിിനെ�പ്പോ�ാലുള്ള എഴുത്തുകാാർ അതിിൽ
വഹിിച്ച പങ്ക്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ സാാമൂഹിിക സാംം�സ്കാാരിിക രംംഗത്ത്്  നാാടകവുംം ആത്മകഥയുംം ഏതു
വിിധേ�നയാാണ്് ഇടപെ�ട്ടതെ�ന്ന്് ചർച്ചയിിലൂടെെ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.

റഫറൻസ്്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

മലയാാളസാാഹിിത്യംം� കാാലഘട്ടങ്ങളിിലൂടെെ
കൈൈരളിിയുടെെ കഥ
മലയാാള കവിിതാാ സാാഹിിത്യയ ചരിിത്രംം
മലയാാള നോ�ാവൽ സാാഹിിത്യയ ചരിിത്രംം
ചെ�റുകഥ ഇന്നലെ� ഇന്ന്്
മഹാാകാാവ്യയ പ്രസ്ഥാാനംം
ഖണ്ഡകാാവ്യയ പ്രസ്ഥാാനംം
ആധുനിിക സാാഹിിത്യംം�

എരുമേ�ലിി പരമേ�ശ്വവരൻപിിള്ള
എൻ.കൃഷ്ണപിിള്ള
ഡോ�ാ.എംം.ലീീലാാവതിി
കെ�.എംം.തരകൻ
എംം.അച്യുുതൻ
ടിി.പിി.ബാാലകൃഷ്ണൻ നാായർ
എംം.പിി. പണിിക്കർ
എസ്്.ഗുപ്തൻ നാായർ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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സാാഹിിത്യയ പഠനങ്ങൾ
മലയാാള ഭാാഷാാ സാാഹിിത്യയ പഠനങ്ങൾ
മാാറുന്ന മലയാാള നോ�ാവൽ
ചെ�റുകഥാാ പ്രസ്ഥാാനംം
കഥയുടെെ ന്യൂൂക്ലിിയസ്്
മലയാാള നാാടക സാാഹിിത്യയ ചരിിത്രംം
നാാടകപഠനങ്ങൾ
നാാടകദർപ്പണംം
മലയാാള നാാടകങ്ങളിിലൂടെെ
ഉയരുന്ന യവനിിക
വാായനയുടെെ പുതിിയ ദിിശകൾ
ആത്മകഥാാ സാാഹിിത്യംം� മലയാാളത്തിിൽ
ആത്മകഥാാ സാാഹിിത്യംം� മലയാാളത്തിിൽ
Autobiography
Autobiography: A reader for writers
The language of autubiography
Aspects of Biography: A critical
and Comparitive Study

ഡിി.ബഞ്ചമിിൻ
ആർ.ഇ. ആഷർ
കെ�.പിി.അപ്പൻ
എംം.പിി.പോ�ാൾ
വത്സലൻ വാാതുശ്ശേ�രിി
വയലാാ വാാസുദേ�വൻപിിള്ള
എഡിി. പന്മന രാാമചന്ദ്രൻ നാായർ
എൻ.എൻ.പിിള്ള
കാാട്ടുമാാടംം നാാരാായണൻ
സിി.ജെ�.തോ�ാമസ്്
ഒരുംം സംംഘംം ലേ�ഖകർ
ഡോ�ാ.വിിജയാാലയംം ജയകുമാാർ
നടുവട്ടംം ഗോ�ാപാാലകൃഷ്ണൻ
Linda R. Anderson
Robert Lyons
John Sturrock
Andre Maurois

MAMAL02C05 Sanskrit - I
MAMAL02C05 Kavya and Grammar

Credits 4
Module 1
General study on Sanskrit Mahakavyas.

Module Outcome
¾ Understand the general features of Sanskrit Literature
with special focus on Sanskrit Mahakavyas and Recognise
Kalidasa’s Greatness.
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Module 2
Declension of Sabdas - Rama, Sita, Mitram, Asmad, Yushmad, Dhenu,
Tad (All genders)
Conjugation of Dhatus - Vand, Bhu, Ase (Lat, Lang, Lit, Lung)

Module Outcome

¾ Recognise Nouns and Verbs in Sanskrit Language.

Module 3
Textual study of Raghuvamsha Mahakavya of Kalidasa Canto 14.

Module Outcome

¾ Generate Appreciation of Sanskrit Poetry.

Module 4
Definition and purpose of Poetry Grammar based on the Text (Sandhi
and Samasa).

Module Outcome

¾ Recognise the grammatical features of the Poetry.

References
1. Raghuvamsa of Kalidasa
2. Siddharupam
3. Laghusidhantakaumudi
Balahitaishini Vyakhyanam
4. Dhatumanjari
5. Shabdamanjari
6. Vadakkumkoorinte Keraliya
Samskrita Sahitya Charithram
7. Kalidasan Oru Padanam
8. Kalidasa Vaikhari
9. Kalidasa Krithikal Sampurnam

Prof. V. Vasudevan Potti

Dr. Sudhamsu Chaturvedi
Dr. Indira Balachandran
D.C. Books, Kottayam, 2004
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സെ�മസ്റ്റർ 3
MAMAL03C06 Sanskrit - II
MAMAL03C06 DRAMA AND GRAMMAR

Credits: 4
Module: 1
General study on Sanskrit Drama, Roopakas and its divisions.

Module Outcome
Understand the general features of Sanskrit Drama - Roopakas

Module: 2
Textual study of the Drama Madhyama Vyayoga.

Module Outcome

¾ Appreciate the skill of Bhasa as a Dramatist.

Module: 3
Sutras of Panini - Suptingantam Padam, Samahara Svaritah, Para
Sannikarsha Samhita, Kartturipsitatamam Karma, Adarsanam lopa.

Module Outcome

¾ Awareness about Sanskrit Vyakarana.

Module 4

Definition and purpose of Drama - Grammatical terms (Sandi,
Samasa) and technical terms.

Module Outcome

¾ Recognise the grammatical features and technical terms
used in Drama

References
1. Madhyama Vyayoga of Bhasa
2. Laghusiddhanta Kaumudi of Sre Varadharajacharya
3. Exercise in Sanskrit Translation
T.K. Ramakrishna Iyar
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4. Sahityadarpana of Viswanatha
5. Bhasanatakchakra
6. Samskrita Sahithya Vimarsanam of Dr. V.P. Unithiri
7. Samskrita Sahithya Charithram of Elamkulam Kunhanpilla
8. Vadakkumkoorinte Keraleeya Samskrita Sahitya Charitram
9. Kalidasa Krithikal Sampoornam
10. Laghusiddanta Kaumudi–Balahitaishini Vyakhyanam Prof. R.
Vasudevan Potti

MAMAL03C07 പൗൗരസ്ത്യയസാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
MAMAL03C07 Literary Theories - Eastern

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 4
പൗൗരസ്ത്യയ സാാഹിിത്യയവുംം സാാഹിിത്യയമീീമാം�ംസയുംം സൈൈദ്ധാാന്തിിക സങ്കല്പനങ്ങളെ� 
മുൻനിിർത്തിി പഠനവിിധേ�യമാാക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. കൂടാാതെ� 
അലങ്കാാരങ്ങൾ, വൃത്തങ്ങൾ എന്നിിവയിിൽ പ്രാായോ�ാഗിികജ്ഞാാനംം നേ�ടുകയുംം
ദാാർശനിികമാായ മേ�ഖലകൾ വിിമർശനാാത്മകമാായിി പഠിിക്കുകയുംം ചർച്ചകൾ,
സംംവാാദനങ്ങൾ എന്നിിവ സംംഘടിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുക എന്നതുംം കോ�ാഴ്സിിന്റെ�
പ്രാാധാാന്യംം� വർദ്ധിിപ്പിിക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
സാാഹിിത്യംം�, സാാഹിിത്യയമീീമാം�ംസ, പ്രമുഖ ആചാാര്യാ�ാർ, അവരുടെെ കൃതിികൾ, കവിി,
കാാവ്യംം�, സഹൃദയൻ, ശക്തിി, നിിപുണത, അഭ്യാ�ാസംം, പ്രതിിഭ–കാാരയിിത്രിി –ഭാാവയിിത്രിി,
കവിിശിിക്ഷ, കാാവ്യയപ്രയോ�ാജനംം, കാാവ്യയഹേ�തുക്കൾ, കാാവ്യയദോ�ാഷങ്ങൾ, കാാവ്യയഗു
ണങ്ങൾ, അലങ്കാാര ദർശനംം–ഭാാമഹൻ, ഉദ്്ഭടൻ, രുദ്രടൻ എന്നിിവരുടെെ സിിദ്ധാാ
ന്തങ്ങൾ. ഗുണങ്ങളുംം രീീതിിയുംം–വാാമനന്റെ� രീീതിിസിിദ്ധാാന്തംം, ദണ്ഡിിയുടെെ വീീക്ഷണ
ത്തിിൽ രീീതിിയുടെെ അപചയംം–ദ്രാാവിിഡസൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രംം–തിിണസങ്കല്പംം. പൗൗരസ്ത്യയ
സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ ആധിികാാരിികമാായിി പഠിിക്കുന്നതോ�ാടൊ�ാപ്പംം സാാഹിിത്യയമേ�ഖലകളിിൽ
ദാാർശനിികരുടെെ സമീീപനംം പ്രാായോ�ാഗിികമാാക്കുവാാനുംം പഠിിതാാക്കളെ� സജ്ജമാാ
ക്കുക എന്നതാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.

ആർജിിതശേ�ഷിി

¾ പൗൗരസ്ത്യയ സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ ദാാർശനിികവുംം ക്രിിയാാത്മകവുമാായ 
സമീീപനങ്ങൾ പരിിചയപ്പെ�ടുന്നു.
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¾ സാാഹിിത്യംം�, സാാഹിിത്യയമീീമാം�ംസ, കവിി, സഹൃദയൻ തുടങ്ങിി എല്ലാാ മേ�ഖലക
ളിിലുംം ഭാാരതീീയ ദർശനങ്ങൾ പ്രകടമാാകുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ സാാഹിിത്യാാ�ചാാര്യയന്മാാരുടെെ കാാലംം, ദേ�ശംം, സമീീപനങ്ങൾ എന്നിിവ വസ്തുനിി
ഷ്ഠമാായിി മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ദ്രാാവിിഡ സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രത്തിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ പ്രാായോ�ാഗിിക
മാാക്കുവാാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
രസപദ്ധതിി–നിിർവ്വചനംം–ഭരതമുനിി–രസനിിഷ്പത്തിി–വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾ, ഉത്്്്��പത്തിി
വാാദംം, അനുമിിതിിവാാദംം, ഭുക്തിിവാാദംം, അഭിിവ്യയക്തിിവാാദംം, രസദോ�ാഷംം, രസാാഭാാസംം,
രസദോ�ാഷപരിിഹാാരംം. രസദർശനത്തിിന്റെ� വൈൈവിിധ്യംം�. ഭാാഷാാസാാഹിിത്യയത്തിിലുംം
കലയിിലുംം അനുഭവപ്പെ�ടുന്ന രസവിിചാാരംം–ചർച്ച, വിിശകലനംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി

¾ രസപദ്ധതിിയുടെെ സൈൈദ്ധാാന്തിിക പശ്ചാാത്തലംം പരിിചയപ്പെ�ടുന്നു.
¾ ഭരതമുനിിയുടെെ നാാട്യയശാാസ്ത്രത്തിിൽപ്രതിിപാാദിിക്കുന്ന രസദർശനവുംം അതിിന്്
പിിന്നീീടുണ്ടാായ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ നിിഷ്പത്തിി എന്ന പദത്തിിന്് തുടർന്നുവന്ന പദങ്ങളുടെെ പ്രസക്തിിയുംം അർത്ഥ
തലങ്ങളുംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ ആചാാര്യാ�ാർ നിിരത്തുന്ന പ്രതിിപാാദ്യയങ്ങളുടെെ പ്രസക്തിി ചർച്ചയ്ക്കുംം സംംവാാദ
നത്തിിനുംം വിിധേ�യമാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
ശബ്ദാാർത്ഥവ്യാാ�പാാരംം–സ്ഫോ�ാടസിിദ്ധാാന്തംം–ധ്വവനിി പദ്ധതിി–ലക്ഷണംം–വിിഭാാഗങ്ങൾ
–ഗുണീീഭൂതവ്യംം�ഗ്യംം�, ചിിത്രകാാവ്യംം�–ധ്വവനിിനിിരാാസവാാദങ്ങൾ–അനുമാാന സിിദ്ധാാന്തംം
–മഹിിമഭട്ടൻ, വക്രോ�ാക്തിി സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ–വക്രോ�ാക്തിി വിിഭാാഗങ്ങൾ, ക്ഷേ�മേ�ന്ദ്ര
ന്റെ� ഒൗ�ചിിത്യയസിിദ്ധാാന്തംം–സാാമാാന്യയപഠനങ്ങൾ. ശബ്ദാാർത്ഥ വ്യാാ�പാാരങ്ങളുടെെ
സൈൈദ്ധാാന്തിികതലത്തിിൽ നിിന്ന്് സംംജാാതമാായ വാാദങ്ങളുംം വീീക്ഷണങ്ങളുംം സാാഹിി
ത്യയവിിമർശനത്തിിൽ ക്രമീീകൃതമാായ വിികാാസപരിിണാാമങ്ങൾ വരുത്തിിയിിട്ടുണ്ടോ�ാ
എന്ന്് വിിലയിിരുത്തുക എന്നതാാണ്് മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ശബ്ദാാർത്ഥ വ്യാാ�പാാരങ്ങളുടെെ വിിവിിധമണ്ഡലങ്ങൾ പരിിചയപ്പെ�ടുന്നു.
¾ ധ്വവനിി സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുംം അവാാന്തരവിിഭാാഗങ്ങളുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ വക്രോ�ാക്തിിവിിചാാരംം, ഒൗ�ചിിത്യയപദ്ധതിി തുടങ്ങിിയവയുടെെ സൈൈദ്ധാാന്തിികവുംം
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ദാാർശനിികവുമാായ സമീീപനങ്ങൾ വ്യയക്തമാായിി ധരിിക്കുന്നു.
¾ ശബ്ദാാർത്ഥ വ്യാാ�പാാരങ്ങളുടെെ ക്രമീീകൃതാാവസ്ഥ സാാഹിിത്യയവിിമർശനങ്ങളുടെെ
വിികാാസങ്ങൾക്ക്് കാാരണമാായതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4. അലങ്കാാരവുംം വൃത്തവുംം
ഭാാഷാാഭൂഷണംം–അലങ്കാാരംം–സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകത–കവിിധർമ്മംം–ആസ്വാാ�ദനംം ഉപമ,
ഉത്്പ്രേ�ക്ഷ, രൂപകംം, അനന്വവയംം, ദീീപകംം, സ്വവഭാാവോ�ാക്തിി, അർത്ഥാാന്തരന്യാാ�സംം,
യമകംം, അപ്രസ്തുത പ്രശംംസ കവിിതയിിലെ� വൃത്തബോ�ാധംം–ഭാാഷാാവൃത്തംം, സംംസ്കൃത
വൃത്തംം, കേ�ക, കാാകളിി കുടുംംബങ്ങൾ, മഞ്ജരിി, നതോ�ാന്നത, തരംംഗിിണിി, ഇന്ദ്രവജ്ര,
ഉപേ�ന്ദ്രവജ്ര, വസന്തതിിലകംം, മന്ദാാക്രാാന്ത, സ്രഗ്ദ്ധര. ആധുനിിക കവിിതയിിൽ
അലങ്കാാരംം, വൃത്തംം എന്നിിവയുടെെ പ്രാാധാാന്യംം� കാാവ്യയത്തിിന്റെ� സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകത 
അത്് ഉപയുക്തമാാകുന്നവിിധംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ അലങ്കാാരംം, വൃത്തംം എന്നിിവയുടെെ പ്രസക്തിിയുംം അവ കാാവ്യയസൗൗന്ദര്യയത്തിിന്്
കാാരണമാാകുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്നുംം പഠിിക്കുന്നു.
¾ അലങ്കാാരങ്ങളുടെെ വൈൈവിിധ്യംം�, ലക്ഷണംം, ലക്ഷ്യംം�, താാരതമ്യാ�ാത്മകത 
എന്നിിവ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ വൃത്തംം, ലക്ഷണംം, ഭാാഷാാവൃത്തവുംം സംംസ്കൃത വൃത്തവുംം തമ്മിിലുള്ള വ്യയത്യാാ�സംം,
വിിഭജന രീീതിി എന്നിിവ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ പൗൗരസ്ത്യയ സാാഹിിത്യയത്തിിൽ കാാവ്യയസൗൗന്ദര്യയത്തിിന്് വൃത്താാലങ്കാാരങ്ങൾ
വലിിയപങ്ക്് വഹിിച്ച പങ്ക്് ഉദാാഹരണസഹിിതംം കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

റഫറൻസ്്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ഭാാരതീീയ കാാവ്യയശാാസ്ത്രംം
രസഭാാരതിി–വിിവർത്തനംം
ഭരതന്റെ� നാാട്യയശാാസ്ത്രംം–വിിവർത്തനംം
ഭാാരതീീയകാാവ്യയശാാസ്ത്രസാാരംം
ഭാാരതീീയ സാാഹിിത്യയദർശനംം
കൈൈരളിി ധ്വവനിി
ഭാാരതീീയ സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
വിിശ്വവസാാഹിിത്യയദർശനംം
സംംസ്കൃത സാാഹിിത്യയമീീമാം�ംസ 
സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രംം
സാാഹിിത്യയമീീമാം�ംസ–താാരതമ്യയപരിിപ്രേ�ക്ഷ്യംം�

 ഡോ�ാ.ടിി.ഭാാസ്കരൻ
 വേ�ദബന്ധു
കെ�.പിി. നാാരാായണ പിിഷാാരടിി
 വേ�ദബന്ധു
 ചാാത്തനാാത്ത്് അച്യുുതനുണ്ണിി
 ഡോ�ാ.പിി.കെ�.നാാരാായണപ്പിിള്ള
 നെ�ല്ലിിക്കൽ മുരളീീധരൻ
 നെ�ല്ലിിക്കൽ മുരളീീധരൻ
 എൻ.വിി.പിി. ഉണ്ണിിത്തിിരിി
സിി. രാാജേ�ന്ദ്രൻ
ചാാത്തനാാത്ത്് അച്യുുതനുണ്ണിി
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

വക്രോ�ാക്തിി ജീീവിിതംം
രീീതിിദർശനംം
ഒൗ�ചിിത്യയവിിചാാര ചർച്ച 
കാാവ്യയമീീമാം�ംസ 
വൃത്തമഞ്ജരിി
ഭാാഷാാഭൂഷണംം
സാാഹിിത്യയഭൂഷണംം
കാാവ്യയപീീഠിിക 
ഇന്ത്യയൻ സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
പ്രസക്തിിയുംം സാാധ്യയതയുംം
21. ശൈൈലീീ വിിജ്ഞാാനംം: സമകാാല പഠനങ്ങൾ
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ധ്വവന്യാാ�ലോ�ാകംം–വിിവർത്തനംം
അക്ഷരവുംം ആധുനിികതയുംം
അർത്ഥാാന്തരന്യാാ�സംം
നവസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ–സീീരീീസ്്
ആധുനിിക മലയാാള കവിിതയിിലെ�
സ്ത്രീീപക്ഷ സമീീപനങ്ങൾ
പ്രൊ�ാഫ.പിി.രാാമന്റെ� പ്രബന്ധങ്ങൾ
ആഖ്യാാ�നവിിജ്ഞാാനംം
ആധുനിികാാനന്തര സാാഹിിത്യയസമീീപനങ്ങൾ
Sanskrit Poetics
History of Sanskrit Poetics
An introduction to Indian Poetics
Narendran
Sanskrit Poetics
Kavyameemamsa
A study of stylistics in
Sanskrit poetics - Special reference
to Kuntaka

ചാാത്തനാാത്ത്് അച്യുുതനുണ്ണിി
ചാാത്തനാാത്ത്് അച്യുുതനുണ്ണിി
ക്ഷേ�മേ�ന്ദ്രൻ (വിിവ. ടിി.ഭാാസ്കരൻ)

കെ�.സുകുമാാരപ്പിിള്ള
ഏ.ആർ. രാാജരാാജവർമ്മ
ഏ.ആർ. രാാജരാാജവർമ്മ
കുട്ടിികൃഷ്ണമാാരാാർ
ജോ�ാസഫ്് മുണ്ടശ്ശേ�രിി
ഡോ�ാ.കെ�.അയ്യപ്പപണിിക്കർ
പ്രസാാ: വള്ളത്തോ�ാൾ
വിിദ്യാ�ാപീീഠംം
ഇ.വിി. ദാാമോ�ാദരൻ
ഇ.വിി. രാാമകൃഷ്ണൻ
വിി.സിി. ശ്രീീജൻ
ഡിിസിി ബുക്സ്്
പിി.ഗീീത
സമ്പാാ: ഡോ�ാ.വിി.റീീജ
സിി. രാാധാാകൃഷ്ണൻ നാായർ
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MAMAL03C08 പാാശ്ചാാത്യയസാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
MAMAL03C08 Literary Theories - Western

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 4
പാാശ്ചാാത്യയസാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടേ�യുംം ദർശനങ്ങളുടേ�യുംം സമഗ്രമാായ പഠനമാാ
ണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സ്് ലക്ഷ്യംം� വെ�യ്ക്കുന്നത്്. ഇൗൗ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെയുംം ദർശനങ്ങളുടേ�യുംം
സ്വാാ�ധീീനംം മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിൽ എത്രത്തോ�ാളമുണ്ടെ�ന്ന്് അറിിയുവാാൻ ഇൗൗ
കോ�ാഴ്സിിലൂടെെ സാാധിിക്കുംം. വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ കോ�ാഴ്സുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സഹാായകഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ വാായിിച്ച്് നോ�ാട്ട്് തയ്യാാറാാക്കുകയുംം അവ ട്യൂൂട്ടറെെ കാാണിിച്ചു വിിലയിിരുത്തിി
യശേ�ഷംം സെ�മിിനാാറുകളുംം ചർച്ചകളുംം സംംവാാദങ്ങളുംം സംംഘടിിപ്പിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
വിിമർശനത്തിിലെ� ക്ലാാസ്സിിക്കൽ കാാലഘട്ടത്തെ�യാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ അവത
രിിപ്പിിക്കുന്നത്് .  യവനദേ�ശത്ത്്  സാാഹിിത്യയചിിന്തകളുടെെ ഉല്പത്തിി–പ്ലേ�റ്റോ�ായുടെെ
കലാാസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ–ആശയവാാദംം, അനുകരണവാാദംം, കാാവ്യയപ്രചോ�ാദനവാാദംം–
അരിിസ്റ്റോ�ാട്ടിിൽ–അനുകരണവാാദംം, ദുരന്തനാാടകസങ്കല്പംം, ദുരന്തനാാടകത്തിിന്റെ�
ഘടന, കഥാാർസിിസ്്–ഹോ�ോറസിിന്റെ� കാാവ്യയകലാാതത്ത്വംം�.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ യവനതത്ത്വവചിിന്തയിിലെ� ക്ലാാസ്സിിക്കൽ യുഗത്തിിലെ� ചിിന്തകരെെയുംം അവരുടെെ
ദർശനങ്ങളെ�യുംം ആഴത്തിിൽ അറിിയുന്നു.
¾ അനുകരണവാാദത്തിിന്റെ� പ്രസക്തിി ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
നിിയോ�ാക്ലാാസിിക്കൽ യുഗത്തിിന്റെ� അനുകരണഭ്രമംം കാാല്പനിികവിിമർശനത്തിിന്്
വിിത്തുപാാകിി. അതിിലൂടെെ ആവിിഷ്കാാരവാാദത്തിിന്് പ്രാാമാാണ്യംം� ലഭിിച്ചു.
ദാാന്തേ�യുടെെ വിിമർശനസങ്കല്പംം കാാവ്യയഭാാഷാാസങ്കല്പംം–ഡോ�ാ. ജോ�ാൺസൺ,
ബോ�ാലേ്�്വാാ, ഡ്രൈ�ഡൻ, അഡിിസൻ, പോ�ാപ്പ്്, ക്രോ�ാച്ചേ� എന്നിിവരടെെ വിിമർശനചിിന്ത
കളുടെെ സാാമാാന്യയജ്ഞാാനംം. ആദ്യയത്തെ� കാാല്പനിിക വിിമർശകൻ–ലോം�ം�ഗിിനസ്് –ഉദാാ
ത്തതാാസങ്കല്പംം, ഘടകങ്ങൾ–വേ�ർഡ്്സ്്വർത്ത്്– കാാവ്യയനിിർവചനംം, കാാവ്യയഭാാഷ,
കവിി, കാാവ്യയപ്രമേ�യംം–കോ�ാളറിിഡ്്ജ്്–കാാവ്യയഭാാഷാാനിിഷേ�ധംം, കാാവ്യയസങ്കല്പങ്ങൾ,
ഫാാൻസിി, ഇമാാജിിനേ�ഷൻ എന്നിിവയുടെെ വിിശദീീകരണംം.
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ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ അനുകരണത്തിിൽ നിിന്നുംം ആവിിഷ്കരണത്തിിലേ�യ്ക്കുള്ള കലാാചിിന്തയുടെെ
പ്രയാാണംം എങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.
¾ ആവിിഷ്കാാരവാാദംം കവിികേ�ന്ദ്രിിതമാായിിരുന്നു എന്ന്് ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
ശുദ്ധകലാാവാാദംം കല നൽകുന്ന മതാാത്മകബോ�ാധംം കൃതിിയൊ�ാരു ഭാാഷാാവസ്തുവാായിി
തീീർന്നത്് ഇത്തരംം കാാര്യയങ്ങൾ ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ വിിശകലനവിിധേ�യമാാക്കുന്നു.
കല കലയ്ക്ക്് വേ�ണ്ടിി–വാാൾട്ടർപേ�റ്റർ,  ഒാാസ്കാാർ വൈൈൽഡ്് –ലിിയോ�ാടോ�ോൾ
സ്റ്റോ�ോയിി–ഫ്രോ�ായിിഡ്്, യുങ്് എന്നിിവരുടെെ മനഃഃശ്ശാാസ്ത്ര തത്വവങ്ങൾ–മാാർക്സിിയൻ
വിിമർശനംം–ചിിക്കാാഗോ�ാ ക്രിിട്ടിിക്കുകൾ–ടിി.എസ്്. എലിിയറ്റ്്, എെ�.എ. റിിച്ചാാർഡ്്സ്്
എന്നിിവരുടെെ കലാാസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ആവിിഷ്കാാരവാാദത്തിിൽ നിിന്നുംം നിിർവ്യയക്തിിഗതവാാദത്തിിലേ�ക്കുള്ള സാാഹിി
ത്യയത്തിിന്റെ� വളർച്ച ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� കടന്നുകയറ്റംം വ്യയക്തമാാക്കുന്നു ഇൗൗ
മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ. സാാഹിിത്യയകൃതിി ഭാാഷാാവസ്തുവാായിി തീീരുന്നു എന്ന്് ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുംം ഇൗൗ
മൊ�ാഡ്യൂൂളിിലൂടെെ.
സ്റ്റൈൈലിിസ്റ്റിിക്സ്്, റഷ്യയൻ ഫോ�ാർമലിിസംം, ഘടനാാവാാദംം–സൊ�ാസ്സൂറിിയൻ സങ്കല്പന
ങ്ങൾ–ദറിിദയുടെെ അപനിിർമ്മാാണംം, ഡിിഫറാാൻസ്്–ബാാർത്ത്്–പാാഠംം, പാാരാായണംം,
എഴുത്തുകാാരന്റെ� മരണംം–ഫുക്കോ�ാ: അറിിവ്്, അധിികാാരംം, വ്യയവഹാാരംം. സ്ത്രീീവാാദവിി
മർശനംം, പാാരിിസ്ഥിിതിിക വിിമർശനംം, ദളിിത്് വിിമർശനംം, പ്രവാാസവിിമർശനംം,
ക്വീീ�ർ സിിദ്ധാാന്തംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സാാഹിിത്യംം� ഭാാഷാാവസ്തുവാായിി തീീരുന്നത്് ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.
¾ സാാഹിിത്യയത്തിിലെ� അരിികുവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട വിിഭാാഗങ്ങളുടെെ സമീീപനരീീ
തിികൾ ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.

റഫറൻസ്്
1. കാാവ്യയപീീഠിിക
2. യവനകാാവ്യയതത്ത്വവങ്ങൾ

ജോ�ാസഫ്് മുണ്ടശ്ശേ�രിി
വേ�ദബന്ധു
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3.
4.
5.
6.
7.

പാാശ്ചാാത്യയസാാഹിിത്യയദർശനംം
പാാശ്ചാാത്യയസാാഹിിത്യയതത്ത്വവശാാസ്ത്രംം
വിിശ്വവസാാഹിിത്യയദർശനങ്ങൾ
ആധുനിികാാനന്തരസാാഹിിത്യയസമീീപനങ്ങൾ
നവസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ പരമ്പര

8.
9.
10.
11.

അക്ഷരവുംം ആധുനിികതയുംം
മലയാാളസാാഹിിത്യയവിിമർശനംം
ശൈൈലീീവിിജ്ഞാാനംംസമകാാലപഠനങ്ങൾ
രീീതിിദർശനംം

മലയാാളംം എംം.എ. സിിലബസ്്

എംം. അച്യുുതൻ
കെ�.എംം. തരകൻ
നെ�ല്ലിിക്കൽ മുരളീീധരൻ
എഡിി. സിി.ജെ�. ജോ�ാർജ്ജ്്
ജന.എഡിി. ബിി. ഉണ്ണിികൃഷ്ണൻ,
ഡിി.സിി. ബുക്സ്്
ഇ.വിി. രാാമകൃഷ്ണൻ
സുകുമാാർ അഴീീക്കോ�ാട്്
പ്രസാാ. വള്ളത്തോ�ാൾ വിിദ്യാ�ാപീീഠംം

ചാാത്തനാാത്ത്് അച്യുുതനുണ്ണിി,
വള്ളത്തോ�ാൾ വിിദ്യാ�ാപീീഠംം,
ശുകപുരംം
12. സംംസ്കൃതസാാഹിിത്യയവിിമർശനംം
എൻ.വിി.പിി. ഉണിിത്തിിരിി
13. ഉത്തരാാധുനിികതവർത്തമാാനവുംം വംംശാാവലിിയുംം കെ�.പിി. അപ്പൻ
14. സൊ�ാസ്സൂർ: ഘടനാാവാാദത്തിിന്റെ� ആചാാര്യയൻ സിി. രാാജേ�ന്ദ്രൻ
15. മാാർക്സിിസ്റ്റ്് സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രംം
ഉദ്്ഭവവുംം വളർച്ചയുംം
പിി. ഗോ�ാവിിന്ദപിിള്ള
16. ആദിിപ്രരൂപങ്ങൾ സാാഹിിത്യയത്തിിൽ
എംം. ലീീലാാവതിി
17. കാാല്പനിികത
ഹൃദയകുമാാരിി
18. അന്തസ്സന്നിിവേ�ശംം
അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ
19. വിിമർശനംംസിിദ്ധാാന്തവുംം പ്രയോ�ാഗവുംം
കെ�.എംം. ഡാാനിിയൽ
20. വാായനയുടെെ ഉപനിിഷത്ത്്
ബാാലചന്ദ്രൻ വടക്കേ�ടത്ത്്
21. ഉത്തരാാധുനിികത
സിി.ബിി. സുധാാകരൻ
22. വിിമർശനാാത്മകസിിദ്ധാാന്തംം
വിി.സിി. ശ്രീീജൻ
23. നവമാാർക്സിിസ്റ്റ്് സാാഹിിത്യയവിിമർശംം
ടിി.വിി. മധു
24. സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയംം
സച്ചിിദാാനന്ദൻ
25. Sanskrit Poetics
P.V. Kane
26. Critical Approaches to literature
David Diachas
27. Making of Literature
Scott James
28. Structuralism and Semiotics
Terrence Havkes
29. The new feminist criticism
Elane Showlter
30. On deconstruction
Jonathan Culler
31. The allusions of Post Modernism
Terry Eagleton
32. Literary Cultures in History
Sheldon Pollock (Ed.)
th
David Lodge (Ed.)
33. 20 Century literary criticism
34. Five approaches of Literary criticism Willbur S. Scott
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35. An introduction of the
study of literature
36. Literary Modernism
37. Structured Anthrology
38. A transcultural approach to
Sanskrit poetics

W.H. Hudson
Irving Howe (Ed.)
Levistrauss
C. Rajendran

സെ�മസ്റ്റർ 4
MAMAL04C09 മലയാാളസാാഹിിത്യയവിിമർശനംം
MAMAL04C09 Malayalam Literary Criticism

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 4
മലയാാളസാാഹിിത്യയവിിമർശനത്തിിന്റെ� ചരിിത്രപരമാായ വിികാാസംം, അതിിനിിടയാാക്കിിയ 
ഇടപെ�ടലുകൾ എന്നിിവ പഠിിക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിന്റെ� ഉദ്ദേ�ശ്യംം�. പാാഠത്തിിൽ
പെ�ടാാത്ത നിിരൂപകരുടെെ കൃതിികളുംം വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ അറിിഞ്ഞിിരിിക്കണംം. പഠനത്തിി
നാാവശ്യയമാായ സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങളുംം അനുബന്ധകൃതിികളുംം വാായിിച്ച്് വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ
ലൈൈബ്രറിി റിിക്കാാർഡുകൾ തയ്യാാറാാക്കുകയുംം ട്യൂൂട്ടർമാാരെെ കാാണിിക്കുകയുംം വേ�ണംം.
തയ്യാാറാാക്കിിയ നിിരൂപണങ്ങൾ ക്ലാാസ്സിിലവതരിിപ്പിിക്കാാനുംം നിിരൂപകരെെ ക്ഷണിിച്ച്്
സംംവാാദംം നടത്താാനുംം വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ തയ്യാാറാാകണംം.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1. പ്രാാരംംഭംം, വിികാാസംം
മലയാാളത്തിിലെ� ഗദ്യയസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� വളർച്ച, പത്രപ്രവർത്തനവുംം സാാഹിിത്യയ
വിിമർശനവുംം–സിി.പിി.അച്യുുതമേ�നോ�ാൻ, കേ�രളവർമ്മ വലിിയ കോ�ായിിത്തമ്പുരാാൻ,
ഏ. ആർ.രാാജരാാജവർമ്മ, സ്വവദേ�ശാാഭിിമാാനിി രാാമകൃഷ്ണപിിള്ള, നെ�ടിിയംംവീീട്ടിിൽ
ബാാലകൃഷ്ണമേ�നോ�ാൻ തുടങ്ങിിയവരുടെെ സംംഭാാവനകൾ, സാാഹിിത്യയപഞ്ചാാനനന്റെ�
സമഗ്രപഠനങ്ങൾ, ആശാാൻ, ഉള്ളൂർ, വള്ളത്തോ�ാൾ എന്നിിവരുടെെ നിിരൂപണംം,
എംം.പിി. പോ�ാൾ, മുണ്ടശ്ശേ�രിി, കേ�സരിി, മാാരാാർ എന്നിിവരുടെെ നിിരൂപണങ്ങൾ.

വിിശദപഠനംം
1.
2.
3.
4.

കല്യാാ�ണിിനാാടകനിിരൂപണംം
നളിിനിിയുടെെ അവതാാരിിക
ചങ്ങമ്പുഴയുടെെ തത്ത്വവശാാസ്ത്രംം
ലീീല ഭർതൃഘാാതകിിയോ�ാ

സിി.പിി. അച്യുുതമേ�നോ�ാൻ
ഏ.ആർ. രാാജരാാജവർമ്മ
കേ�സരിി എ. ബാാലകൃഷ്ണപിിള്ള
കുട്ടിികൃഷ്ണമാാരാാർ
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ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ മലയാാളത്തിിൽ സാാഹിിത്യയവിിമർശനംം ആരംംഭിിച്ചതിിന്റെ� ചരിിത്രപരമാായ 
സാാഹചര്യം�ം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ പത്രപ്രവർത്തനവുംം സാാഹിിത്യയവിിമർശനവുംം തമ്മിിലെ�  ബന്ധംം മനസ്സിി
ലാാക്കുന്നു.
¾ ആദ്യയകാാല വിിമർശകരുടെെ സംംഭാാവനകളുംം വിിമർശനത്തിിന്റെ� വിികാാസവുംം
മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ വ്യയത്യയസ്ത വിിമർശകരുടെെ രചനാാസമ്പ്രദാായവുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നപാാടവവുംം തിിരിി
ച്ചറിിയുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
വിിമർശനത്തിിലെ� വൈൈവിിധ്യംം�, സാാങ്കേ�തങ്ങളുടെെ വിിനിിയോ�ാഗംം, കുറ്റിിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിിള്ള,
പിി.കെ�. ബാാലകൃഷ്ണൻ, എൻ.വിി. കൃഷ്ണവാാരിിയർ, സുകുമാാർ അഴീീക്കോ�ാട്്, എസ്്.
ഗുപ്തൻനാായർ, കെ�. ഭാാസ്കരൻനാായർ തുടങ്ങിിയവരുടെെ വിിമർശനസമീീപനങ്ങൾ.

വിിശദപഠനംം
1. വ്യയക്തിിപ്രഭാാവസിിദ്ധാാന്തംം സാാഹിിത്യയത്തിിൽ
2. കുടിിയൊ�ാഴിിക്കലിിന്റെ� അവതാാരിിക
3. വള്ളത്തോ�ാളിിന്റെ� ഗ്രന്ഥവിിഹാാരംം
(തെ�ര. പ്രബന്ധങ്ങൾ)
4. ദൈൈവനീീതിിക്ക്് ദാാക്ഷിിണ്യയമിില്ല (അധ്യാാ�യംം 2)

സുകുമാാർ അഴീീക്കോ�ാട്്
എൻ.വിി. കൃഷ്ണവാാരിിയർ
കുറ്റിിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിിള്ള
കെ�. ഭാാസ്കരൻനാായർ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സാാഹിിത്യയവിിമർശനത്തിിൽ ഉപയോ�ാഗിിക്കുന്ന വിിവിിധ സങ്കേ�തങ്ങൾ
മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ വിിമർശനത്തിിന്റെ� സർഗാാത്മകതലംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ അവതാാരിിക, പുസ്തകനിിരൂപണംം, വിിമർശനലേ�ഖനംം, ഗ്രന്ഥഭാാഗംം എന്നിി
വയുടെെ സ്വവഭാാവംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ സാാഹിിത്യയവിിമർശനത്തിിലെ� സംംവാാദസ്വവഭാാവംം കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
അസ്തിിത്വവവാാദംം, മാാർക്സിിസംം, മനഃഃശാാസ്ത്രംം തുടങ്ങിിയവയുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം സാാഹിിത്യയവിിമർ
ശനത്തിിൽ, ആധുനിികത നിിരൂപണത്തെ� സ്വാാ�ധീീനിിച്ചതിിന്റെ� അനന്തരഫലങ്ങൾ,
സച്ചിിദാാനന്ദൻ, ബിി. രാാജീീവൻ, എംം.എൻ. വിിജയൻ, എംം. ലീീലാാവതിി, എംം.പിി.
ശങ്കുണ്ണിിനാായർ, കെ�.പിി. അപ്പൻ, വിി. രാാജകൃഷ്ണൻ, നരേ�ന്ദ്രപ്രസാാദ്് തുടങ്ങിിയവരുടെെ
സംംഭാാവനകൾ.

41

മലയാാളംം എംം.എ. സിിലബസ്്

വിിശദപഠനംം
1. കണ്ണീീർപ്പാാടംം (കാാവ്യയവ്യുുല്പത്തിി)
2. സഹ്യയന്റെ� മകൻ (കവിിതയുംം മനഃഃശാാസ്ത്രവുംം)
3. അഴുക്കിിൽ ചാാലിിച്ച ഗീീതാാദുഃഃഖംം
(മറുതിിര കാാത്തുനിിന്നപ്പോ�ാൾ)
4. നിിരാാനന്ദത്തിിന്റെ� ചിിരിി (മാാറുന്ന മലയാാളനോ�ാവൽ)

എംം.പിി. ശങ്കുണ്ണിിനാായർ
എംം.എൻ. വിിജയൻ
വിി. രാാജകൃഷ്ണൻ
കെ�.പിി. അപ്പൻ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സാാമൂഹ്യയശാാസ്ത്രത്തിിലെ� വിിവിിധ മേ�ഖലകൾ സാാഹിിത്യയവിിമർശനത്തെ� 
സ്വാാ�ധീീനിിച്ചതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ ഒരേ� വിിമർശനപദ്ധതിിയുടെെ വ്യയത്യയസ്ത പ്രയോ�ാഗമാാതൃകകൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ആധുനിികത സാാഹിിത്യയവിിമർശനത്തിിന്റെ� ഭാാഷ, അനേ്�്വഷണമേ�ഖല
എന്നിിവയെ� സ്വാാ�ധീീനിിച്ചതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ സാാഹിിത്യയവിിമർശനത്തിിനുള്ള ത്വവര രൂപപ്പെ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
മലയാാളസാാഹിിത്യയവിിമർശനത്തിിന്റെ� വർത്തമാാനംം–പരിിസ്ഥിിതിിവാാദംം, ദലിിത്്വാാദംം,
സ്ത്രീീവാാദംം എന്നിിവയുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം, നവമനോ�ാവിിശ്ലേ�ഷണംം, അപനിിർമ്മാാണംം,
കോ�ാളനിിയനന്തര പദ്ധതിി എന്നിിവ, വിി.സിി. ശ്രീീജൻ, ആഷാാമേ�നോ�ാൻ, പിി.പിി.
രവീീന്ദ്രൻ, ഇ.പിി. രാാജഗോ�ാപാാലൻ, കെ�.എംം. നരേ�ന്ദ്രൻ, കെ�.കെ�. കൊ�ാച്ച്്, പിി. ഗീീത 
തുടങ്ങിിയവരുടെെ വിിമർശനങ്ങൾ.

വിിശദപഠനംം
1.
2.
3.
4.

കുറത്തിി: ഒരു അർത്ഥാാന്തരന്യാാ�സംം (വാാക്കുംം വാാക്കുംം)
ഗുരുസാാഗരംം ദൃശ്യയവുംം സാാരവുംം (ജീീവന്റെ� കയ്യൊ�ാപ്പ്്)
വള്ളത്തോ�ാളിിനെ� വീീണ്ടെ�ടുക്കൽ (വീീണ്ടെ�ടുപ്പുകൾ)
കളിിയച്ഛനിിലെ� ഇച്ഛകൾ (കവിിതയുടെെ ഗ്രാാമങ്ങൾ)

ആർജിിതശേ�ഷിി

വിി.സിി.ശ്രീീജൻ
ആഷാാമേ�നോ�ാൻ
പിി.പിി. രവീീന്ദ്രൻ
ഇ.പിി. രാാജഗോ�ാപാാലൻ

¾ സമകാാലിിക മലയാാളവിിമർശനത്തിിലെ� വ്യയത്യയസ്തധാാരകളെ� തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ വിിമർശനങ്ങളിിലെ� ശക്തിി ദൗ�ർബല്യയങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ വിിമർശനംം നടത്തുന്നതിിനാാവശ്യയമാായ മുന്നറിിവുകളെ�ക്കുറിിച്ച്് തിിരിിച്ചറിിവു
ണ്ടാാകുന്നു.
¾ സാാഹിിത്യയവിിമർശന മാാതൃകകൾ തയ്യാാറാാക്കാാനുള്ള ജ്ഞാാനമാാർജിിക്കുന്നു.
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റഫറൻസ്്
1. സുകുമാാർ അഴീീക്കോ�ാട്്
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

മലയാാളസാാഹിിത്യയവിിമർശനംം, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്,
കോ�ാട്ടയംം.
പിി.വിി. വേ�ലാായുധൻ പിിള്ള മലയാാളസാാഹിിത്യയവിിമർശനംം, സാാഹിിത്യയ
പ്രവർത്തക സഹകരണ സംംഘംം, കോ�ാട്ടയംം.
പ്രൊ�ാഫ. പന്മന
രാാമചന്ദ്രൻനാായർ(എഡിി.) മലയാാളസാാഹിിത്യയനിിരൂപണംം, കറന്റ്് ബുക്സ്്,
കോ�ാട്ടയംം.
സിി.പിി. അച്യുുതമേ�നോ�ാന്റെ� സാാഹിിത്യയവിിമർശനംം.
ടിി.പിി. സുകുമാാരൻ
അംംബിികാാസുതൻ മാാങ്ങാാട്് സിി.പിി. അച്യുുതമേ�നോ�ാനുംം മലയാാളവിിർശനവുംം
കേ�രളവർമ്മ വലിിയ 
കോ�ായിിത്തമ്പുരാാൻ
പ്രസംംഗസംംഗ്രഹംം
ഏ.ആർ. രാാജരാാജവർമ്മ പ്രബന്ധസംംഗ്രഹംം, നാാഷണൽ ബുക്ക്്സ്റ്റാാൾ,
കോ�ാട്ടയംം.
ജോ�ാർജ്് ഇരുമ്പയംം
കവിികൾ നിിരൂപണരംംഗത്ത്്, നാാഷണൽ
ബുക്ക്് സ്റ്റാാൾ, കോ�ാട്ടയംം.
മൂർക്കോ�ാത്ത്് കുമാാരൻ
ആശാാൻ വിിമർശനത്തിിന്റെ� ആദ്യയ രശ്മിികൾ
എ. ബാാലകൃഷ്ണപിിള്ള
കേ�സരിിയുടെെ സാാഹിിത്യയവിിമർശനങ്ങൾ
പിി.കെ�. നാാരാായണപിിള്ള പഞ്ചാാനനന്റെ� വിിമർശനത്രയംം, കേ�രള 
സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, തൃശ്ശൂർ.
മാാമ്പുഴ അപ്പുക്കുട്ടൻ
നവീീനവിിമർശനംം മലയാാളത്തിിൽ, കേ�രള 
സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, തൃശ്ശൂർ.
ഡോ�ാ. എംം. മുരളീീധരൻ
എംം.പിി. പോ�ാളിിന്റെ� സാാഹിിത്യയവിിമർശനംം,
വള്ളത്തോ�ാൾ വിിദ്യാ�ാപീീഠംം, ശുകപുരംം.
ഡോ�ാ. എംം.ടിി. സുലേ�ഖ
മാാരാാർ വിിമർശനത്തിിലെ� ദന്തഗോ�ാപുരംം,
മാാർഗിി പബ്ലിിക്കേ�ഷൻ, തിിരുവനന്തപുരംം
ഡോ�ാ. കെ�.എംം. തോ�ാമസ്്
മുണ്ടശ്ശേ�രിിയുംം മലയാാളനിിരൂപണവുംം, കറന്റ്്
ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ.
പവനൻ (എഡിി.)
വിിമർശനംം മലയാാളത്തിിൽ, പല ലേ�ഖകർ,
മാാരാാർ സാാഹിിത്യയ പ്രകാാശംം, കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്
കെ�.പിി. അപ്പൻ
കെ�.പിി. അപ്പന്റെ� തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്ത കൃതിികൾ,
ഹരിിതംം ബുക്സ്്, കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്.
നരേ�ന്ദ്രപ്രസാാദ്്
എന്റെ� സാാഹിിത്യയനിിരൂപണങ്ങൾ
ജിി. മധുസൂദനൻ
ഹരിിതനിിരൂപണംം മലയാാളത്തിിൽ, കറന്റ്്
ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ.
ഷാാജിിജേ�ക്കബ്് (എഡിി.)
ആധുനിികാാനന്തവിിമർശനംം, സൈൈകതംം ബുക്സ്്.
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21. പിി. പവിിത്രൻ
22. എൻ. പ്രഭാാകരൻ (എഡിി.)
23. വിി.സിി. ശ്രീീജൻ
24.
25.
26.
27.
28.

വിി.സിി. ശ്രീീജൻ
വിി.സിി. ശ്രീീജൻ
വിി.സിി. ശ്രീീജൻ
കെ�.എംം. നരേ�ന്ദ്രൻ
കെ�.എംം. നരേ�ന്ദ്രൻ

29. സച്ചിിദാാനന്ദൻ
30. സച്ചിിദാാനന്ദൻ
31. ബിി. രാാജീീവൻ
32. പിി. ഗീീത
33. പിി. ഗീീത
34. കെ�.കെ�. കൊ�ാച്ച്്
35. സിി. രാാജേ�ന്ദ്രൻ
36. ആഷാാമേ�നോ�ാൻ
37. ആഷാാമേ�നോ�ാൻ
38. പിി.പിി. രവീീന്ദ്രൻ
39. പിി.പിി. രവീീന്ദ്രൻ
40. ഇ.പിി. രാാജഗോ�ാപാാലൻ
41. കുറ്റിിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിിള്ള
42. കെ�.എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ
43. കുട്ടിികൃഷ്ണമാാരാാർ
44. ഇ.എംം.എസ്്
45. ഭാാസ്കരൻനാായർ
46. എംം. ലീീലാാവതിി
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എംം.എൻ. വിിജയൻ എന്ന കേ�രളീീയചിിന്തകൻ
എംം.എൻ. വിിജയന്റെ� കൃതിികൾ
ചിിന്തയിിലെ� രൂപകങ്ങൾ, സാാഹിിത്യയ
പ്രവർത്തക സഹകരണ സംംഘംം, കോ�ാട്ടയംം.
വാാക്കുംം വാാക്കുംം, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം.
അർത്ഥവാാദംം, മാാതൃഭൂമിി, കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്
പ്രതിിവാാദങ്ങൾ, സൈൈൻ ബുക്സ്്, തിിരുവനന്തപുരംം
ശ്രദ്ധ, വള്ളത്തോ�ാൾ വിിദ്യാ�ാപീീഠംം, ശുകപുരംം.
സംംവാാദംം, മലയാാളപഠന ഗവേ�ഷണ കേ�ന്ദ്രംം,
തൃശ്ശൂർ
മുഹൂർത്തങ്ങൾ
സംംവാാദങ്ങൾ, സമീീപനങ്ങൾ
വാാക്കുകളുംം വസ്തുക്കളുംം, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്,
കോ�ാട്ടയംം.
കണ്ണാാടിികൾ ഉടയുന്നതെ�ന്തിിന്്
ദേ�വദൂതിികൾ മാാഞ്ഞുപോ�ാവത്്
വാായനയുടെെ ദലിിത്് പാാഠംം, പൂർണ പബ്ലിിക്കേ�
ഷൻസ്്, കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്
പുതുവാായനകൾ, ഡിി.സിി.ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം
കയ്യൊ�ാപ്പ്്
പ്രതിിരോ�ാധങ്ങൾ, എച്ച്് & സിി. പബ്ലിിഷിിങ്ങ്്
ഹൗൗസ്്, തൃശ്ശർ
ആധുനിികാാനന്തരംം, വിിചാാരംം, വാായന
ഇടപെ�ടലുകൾ, ഡിി.സിി.ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം
കവിിതയുടെെ ഗ്രാാമങ്ങൾ, ഹരിിതംം ബുക്സ്്,
കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്
കുറ്റിിപ്പുഴയുടെെ പ്രബന്ധങ്ങൾ, കേ�രളസാാഹിിത്യയ
അക്കാാദമിി, തൃശൂർ.
തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ,
കേ�രളസാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, തൃശൂർ.
കല ജീീവിിതംം തന്നെ�, മാാരാാർ സാാഹിിത്യയ
പ്രകാാശംം, കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്
തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ,
കേ�രളസാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, തൃശൂർ.
കലയുംം കാാലവുംം, മാാതൃഭൂമിി, കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്.
സാാഹിിത്യയനിിരൂപണത്തിിലെ� ദിിശാാബോ�ാധംം,
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47. വത്സലൻ വാാതുശ്ശേ�രിി

എസ്്.പിി.സിി.എസ്്. കോ�ാട്ടയംം.
മലയാാളസാാഹിിത്യയനിിരൂപണംം–അടരുകൾ
അടയാാളങ്ങൾ, കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.

MAMAL04C10 ഗവേ�ഷണപ്രബന്ധംം & വാാചാാപരീീക്ഷ
MAMAL04C10 Project/Dissertation &Viva Voce

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 4
ബിിരുദാാനന്തരതലത്തിിൽ പഠിിപ്പിിച്ചിിട്ടുള്ള ഏതെ�ങ്കിിലുംം പേ�പ്പറിിന്റെ� ഉള്ളടക്കവു
മാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുന്ന ഗവേ�ഷണസാാധ്യയതയുള്ള ഒരു വിിഷയംം വിിദ്യാ�ാർത്ഥിി സ്വവയംം
കണ്ടെ�ത്തുകയുംം ഡിിപ്പാാർട്ട്്മെെന്റ് ് നിിർദ്ദേ�ശിിക്കുന്ന അധ്യാാ�പകനെ�അധ്യാാ�പിികയെ� 
നാാലാം�ം സെ�മസ്റ്റർ തുടങ്ങിി രണ്ടാാഴ്ചയ്ക്കകംം അറിിയിിക്കുകയുംം വേ�ണംം. വിിദ്യാ�ാർത്ഥിി
തയ്യാാറാാക്കുന്ന ഗവേ�ഷണപ്രബന്ധത്തിിന്് 50 പേ�ജെ�ങ്കിിലുംം ഉണ്ടാാവണംം. കവിിത/
ചെ�റുകഥ/നോ�ാവൽ/നാാടകംം എന്നിിവയിിലേ�തുംം തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കാംം� (മാാർക്ക്് 60).
പ്രബന്ധംം നാാലാം�ം സെ�മസ്റ്റർ പരീീക്ഷയ്ക്ക്് ഒരാാഴ്ചമുമ്പ്് സമർപ്പിിച്ചിിരിിക്കണംം

വാാചാാപരീീക്ഷ (Viva-Voce)

പ്രൊ�ാജക്ട്്/സെ�ഡർട്ടേ�ഷൻ ആധാാരമാാക്കിിയുള്ള വാാചാാപരീീക്ഷ
(മാാർക്ക്് 40)

സെ�മസ്റ്റർ 1
MAMAL01E01 ആധുനിിക സാാഹിിത്യംം�
MAMAL01E01 Modern Literature

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
മലയാാള ഭാാഷയിിലുംം സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം പുതുചൈൈതന്യംം� പ്രമേ�യമാായത്് പത്തൊ�ാമ്പ
താം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാനത്തോ�ാടു കൂടിിയാാണ്്. പാാശ്ചാാത്യയ നവോ�ാത്ഥാാനത്തിിന്റെ�
ഫലമാായിി വിിവിിധ ദേ�ശങ്ങളിിലെ� സാാഹിിത്യയകൃതിികളിിൽ പ്രസ്ഥാാനപരമാായ 
പുതുഭാാവുകത്വംം� കടന്നുവരിികയുംം സാാഹിിത്യയശാാഖകളിിലൂടെെ പ്രചരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.
വൈൈയക്തിികവുംം വൈൈകാാരിികവുമാായ നവീീന ഭാാഷാാശൈൈലിിയുടെെയുംം ആശയഘടന
യുടെെയുംം അലകൾ മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം നിിറഞ്ഞു നിിന്നു. ആധുനിികത എന്ന
പ്രസ്ഥാാനംം കവിിത, കഥ, നോ�ാവൽ, നാാടകംം, ആത്മകഥ, തിിരക്കഥ തുടങ്ങിി എല്ലാാ
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സാാഹിിത്യയ മേ�ഖലകളിിലുംം സജീീവമാാണ്്. പഠിിതാാക്കൾ മലയാാളത്തിിലെ� ആധുനിിക 
സാാഹിിത്യംം� പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുന്നതോ�ാടൊ�ാപ്പംം അതിിന്റെ� പ്രത്യേ�േകതകൾ, രൂപത്തിിലുംം
ഭാാവത്തിിലുമുണ്ടാായ മാാറ്റങ്ങൾ, കാാലദേ�ശങ്ങളുടെെയുംം ആഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ�യുംം രീീതിിഭേ�
ദങ്ങൾ എന്നിിവ തിിരിിച്ചറിിയുകയുംം ചെ�യ്യണംം. ചർച്ചകൾ, സംംവാാദങ്ങൾ എന്നിിവ
സംംഘടിിപ്പിിക്കുകയുംം ലൈൈബ്രറിി റിിക്കാാർഡുകൾ സൂക്ഷിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടത്് ആ
പഠനത്തിിന്റെ� ലക്ഷ്യയമാാണ്്.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1. കവിിത
ആധുനിികതയുംം നവീീനതയുംം വേ�ർതിിരിിക്കാാൻ പറ്റാാത്ത ഒരു പ്രവണതയാാണ്്
മലയാാള കവിിതയിിൽ. ഒരു പ്രത്യേ�േക കാാലഘട്ടത്തിിലുംം പ്രസ്ഥാാനത്തിിലുംം ആധു
നിികതയുടെെ അടയാാളങ്ങൾ വ്യയക്തമാായിിരുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുക 
എന്നതാാണ്് ഇവിിടെെ ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. കവിികൾ, കവിിതകൾ, ആഖ്യാാ�ന പ്രമേ�യ 
വൈൈവിിധ്യയങ്ങൾ എന്നിിവയുംം വിിലയിിരുത്തേ�ണ്ടതുണ്ട്്.

വിിശദപഠനംം
1. ഗോ�ാപിികാാദണ്ഡകംം
2. ബംംഗാാൾ
3. ബുദ്ധനുംം ആട്ടിിൻകുട്ടിിയുംം
4. മാാനസാാന്തരംം
5. മാം�ംസനിിബദ്ധമോ�ാ രാാഗംം
6. കനംം

അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ
കെ�.ജിി. ശങ്കരപ്പിിള്ള
എ. അയ്യപ്പൻ
ബാാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിിക്കാാട്്
വിി.എംം. ഗിിരിിജ
പിി. രാാമൻ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ മലയാാള ഭാാഷയിിലുംം സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം ആധുനിികതയുടെെ സ്ഫുരണങ്ങൾ
ഉണ്ടാായതിിനെ�പ്പറ്റിി മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ സൈൈദ്ധാാന്തിികവുംം വൈൈകാാരിികവുമാായ ചലനങ്ങൾ ആധുനിിക സാാഹിിത്യയ
ത്തിിൽ പ്രകടമാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ മലയാാള കവിിതയിിൽ ആധുനിിക പ്രവണതകൾ എപ്രകാാരമാാണ്് നിിലകെ�
ാണ്ടതെ�ന്നുംം  കവിിതാാസാാഹിിത്യയത്തിിൽ തുടർന്നുണ്ടാായ വിികാാസപരിിണാാ
മങ്ങൾ ഏതുവിിധേ�നയാാണെ�ന്നുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ കാാലത്തിിന്റെ� സഞ്ചാാരഗതിിയിിൽ രൂപഭാാവങ്ങളിിൽ കവിിതയ്ക്കുണ്ടാായ മാാറ്റംം
തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2. കഥ/നോ�ാവൽ
മലയാാള ചെ�റുകഥ, നോ�ാവൽ തുടങ്ങിിയ സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളിിൽ തെ�ളിിയുന്ന ആധു
നിികതയുടെെ കാാലാാവസ്ഥ ആസ്വാാ�ദനത്തിിൽ പുതിിയൊ�ാരുണർവ്വുണ്ടാാക്കിിയിിരുന്നു.
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വ്യയക്തിിജീീവിിതത്തെ� ബാാധിിക്കുന്ന വൈൈകാാരിികമോ�ാ സ്വവത്വവപരമോ�ാ ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ
മനസ്സിിലുളവാാക്കുന്ന അസ്വവസ്ഥതകളുംം സമ്മർദ്ദങ്ങളുംം സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളിിൽ സ്പഷ്ട
മാാണ്്. ആധുനിിക ഭാാവുകത്വവ പ്രവണതകൾ മലയാാള ചെ�റുകഥയിിലുംം നോ�ാവലിിലുംം
പ്രകടമാാകുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നു.

വിിശദപഠനംം

1. പ്രഭാാതംം മുതൽ പ്രഭാാതംം വരെെ
2. വന്മരങ്ങൾ വീീഴുമ്പോ�ാൾ
3. ഒരിിടത്ത്്
4. മറുപിിറവിി
5. ഖസാാക്കിിന്റെ� ഇതിിഹാാസംം
6. ഒറോ�ാത

എംം. മുകുന്ദൻ
എൻ.എസ്്. മാാധവൻ
സക്കറിിയ
എൻ പ്രഭാാകരൻ
ഒ.വിി.വിിജയൻ
കാാക്കനാാടൻ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ മലയാാള ചെ�റുകഥ, നോ�ാവൽ എന്നിിവ ആധുനിികവുംം നവീീനവുമാായ സ്ഥിിതിി
വിിശേ�ഷങ്ങളാാൽ സമ്പന്നമാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ പുതുസവിിശേ�ഷതകൾ ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന ചെ�റുകഥകൾ ആധുനിിക 
സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� മുതൽക്കൂട്ടാാണെ�ന്ന്് ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.
¾ മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� വൈൈകാാരിിക സ്വവത്വവ പ്രശ്നങ്ങളുടെെ ആഖ്യാാ�നമെെന്ന
നിിലയിിൽ നോ�ാവലുകൾ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നതിിനെ�പ്പറ്റിി മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ഭാാഷ, പ്രമേ�യംം, ആഖ്യാാ�നംം എന്നിിവയിിലെ�  ആധുനിിക സഞ്ചാാരങ്ങളെ� 
കണ്ടെ�ത്തിി വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3. നാാടകംം/തിിരക്കഥ
ദൃശ്യയശ്രാാവ്യാാ�വിിഷ്ക്കാാരത്തിിലൂടെെ ആസ്വാാ�ദനത്തിിന്റെ� തലംം സൃഷ്ടിിക്കുന്ന നാാടകവുംം
സിിനിിമയുംം കേ�രളത്തിിന്റെ� പ്രധാാന കലാാരൂപങ്ങളാാണ്്. സാാഹിിത്യയവുംം കലയുംം
സമന്വവയിിക്കുമ്പോ�ാഴാാണ്് അവ വിിജയിിക്കുന്നത്്. മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ഒരു
കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� ആസ്വാാ�ദന പ്രക്രിിയയിിൽ വലിിയ സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തിിയിിട്ടുള്ള
നാാടകങ്ങളുംം തിിരക്കഥകളുംം ആധുനിികമാായ അറിിവനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെ�ച്ചതെ�ങ്ങ
നെ�യെ�ന്നുംം അവ സാംം�സ്കാാരിിക രംംഗത്ത്് എന്തെ�ന്ത്് മാാറ്റങ്ങളാാണ്് സൃഷ്ടിിച്ചതെ�ന്നുംം
വിിലയിിരുത്തുന്നതോ�ാടൊ�ാപ്പംം പഠിിതാാക്കൾ അതിിന്റെ� കലാാമൂല്യയങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം
ബോ�ാധവാാന്മാാരാാകണംം.

വിിശദപഠനംം
1. ലങ്കാാലക്ഷ്മിി
2. ആ മനുഷ്യയൻ നീീ തന്നെ�

സിി.എൻ.ശ്രീീകണ്ഠൻ നാായർ
സിി.ജെ�. തോ�ോമസ്്
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3. പൊ�ായ്മുഖങ്ങൾ
4. ലേ�ബർ റൂംം
5. ചിിന്താാവിിഷ്ടയാായ ശ്യാാ�മള
6. പ്രാാഞ്ചിിയേ�ട്ടൻ

ജിി.ശങ്കരപ്പിിള്ള
കെ�.വിി.ശ്രീീജ
ശ്രീീനിിവാാസൻ
രഞ്ജിിത്ത്്

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ മലയാാള നാാടകംം/തിിരക്കഥ എന്നിിവ നവീീന ഭാാവുകത്വവത്തിിന്റെ� മാാതൃകക
ളാായിി തീീർന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുംം ക്രമീീകരണവുംം നാാടകത്തിിലുംം സിിനിിമയിിലുംം മലയാാ
ളിികളുടെെ ആസ്വാാ�ദനതലത്തിിലുണ്ടാാക്കിിയ മാാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊ�ാള്ളുന്നു.
¾ കാാഴ്ചയുംം കാാഴ്ചപ്പാാടുംം രണ്ടാാണ്്. കാാഴ്ചയിിലൂടെെ പുതിിയ അവബോ�ാധമുണ്ടാാക്കാാൻ
ഇടയാാക്കിിയ നാാടകംം, സിിനിിമ എന്നിിവ കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ ആഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ�യുംം ആവിിഷ്ക്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം അറിിവനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെ�
ക്കുന്നതിിനുള്ള നവീീന പദ്ധതിികൾ കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4. ആത്മകഥ/ജീീവചരിിത്രംം/സഞ്ചാാരസാാഹിിത്യംം�
മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ആത്മകഥ, ജീീവചരിിത്രംം, സഞ്ചാാരസാാഹിിത്യംം�, ഒാാർമ്മ
ക്കുറിിപ്പ്്, കേ�ട്ടെെഴുത്ത്് എന്നീീ രൂപങ്ങൾ പഠന വിിധേ�യമാാക്കേ�ണ്ടതാാണ്്. ഒരോ�ാന്നിി
ന്റെ�യുംം രചനാാ വൈൈവിിധ്യംം� മനസ്സിിലാാക്കിി അവയുടെെ ആധുനിികവുംം നവീീനവുമാായ 
പ്രവണതകളുംം സവിിശേ�ഷതകളുംം വിിലയിിരുത്തിി സംംവാാദമൊ�ാരുക്കുക എന്നതാാണ്്
ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.

വിിശദപഠനംം
1.
2.
3.
4.
5.

ചരിിത്രത്തെ� അഗാാധമാാക്കിിയ ഗുരു (ജീീവചരിിത്രംം)
പരൽമീീൻ നീീന്തുന്ന പാാഠംം (ആത്മകഥ)
കഥപോ�ാലെ� ജീീവിിതംം (സഞ്ചാാരസാാഹിിത്യംം�)
ദുബാായ്് പുഴ (ഒാാർമ്മക്കുറിിപ്പ്്)
മാാമുക്കോ�ായയുടെെ മലയാാളിികൾ (കേ�ട്ടെെഴുത്ത്്്� )

 കെ�.പിി.അപ്പൻ
സിി.വിി.ബാാലകൃഷ്ണൻ
യു.എ.ഖാാദർ
കൃഷ്ണദാാസ്്
 താാഹ മാാടാായിി

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ആധുനിികതയുടെെ അടരുകൾ ആത്മകഥ, ജീീവചരിിത്രംം സഞ്ചാാരസാാഹിിത്യംം� 
എന്നിിവയിിൽ പ്രകടമാാകുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ എഴുത്തുകാാരുടെെ സാാമൂഹ്യയവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ ഇടപെ�ടലുകൾ, ദേ�ശകാാ
ലങ്ങളുടെെ ആഖ്യാാ�നവുംം അതിിനുള്ളിിലെ� ജീീവിിതവുംം എന്നിിവ ആത്മകഥയിിൽ
നിിന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
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¾ ജീീവചരിിത്രംം, സഞ്ചാാരസാാഹിിത്യംം� തുടങ്ങിിയവയിിലെ� നവീീനഭാാവുകത്വംം� 
ചർച്ച ചെ�യ്ത്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ഒാാർമ്മക്കുറിിപ്പ്്, കേ�ട്ടെെഴുത്ത്് തുടങ്ങിിയ സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾ പരിിചയപ്പെ�ടുന്നു
പുതുപ്രവണതകൾ കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

റഫറൻസ്്

1. ആധുനിിക സാാഹിിത്യയ ചരിിത്രംം
പ്രസ്ഥാാനങ്ങളിിലൂടെെ
2. കവിിതയുംം പാാരമ്പര്യയവുംം
3. കഥ ആഖ്യാാ�നവുംം അനുഭവസത്തയുംം
4. ചെ�റുകഥ വാാക്കുംം വഴിിയുംം
5. കഥയുംം ഭാാവുകത്വവ പരിിണാാമവുംം
6. അന്ധനാായ ദൈൈവംം
7. മലയാാള നോ�ാവൽ രണ്ടാായിിരത്തിിനു ശേ�ഷംം
8. പുതുനോ�ാവൽ വാായനകൾ
9. നാാടക പഠനങ്ങൾ
10. മലയാാള നാാടക സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
11. മലയാാള നാാടക സ്ത്രീീ ചരിിത്രംം
12. കഥയുംം തിിരക്കഥയുംം
13. സിിനിിമകളനവധിി ലോ�ാകസിിനിിമ:
പ്രതിിനിിധാാനത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയംം
14. വാായനയുടെെ പുതിിയ ദിിശകൾ
15. ആത്മകഥാാ സാാഹിിത്യംം� മലയാാളത്തിിൽ
16. ആത്മകഥാാ സാാഹിിത്യംം� മലയാാളത്തിിൽ
17. ആധുനിികതയുടെെ കുറ്റസമ്മതംം
18. ആധുനിിക സാാഹിിത്യംം�
19. മലയാാള സാാഹിിത്യംം� കാാലഘട്ടങ്ങളിിലൂടെെ
20. Autobiography A reader for writers
21. Aspects of Biography–A critical
and Comparitive Study

എഡിി. ഡോ�ാ. കെ�.എംം.ജോ�ാർജ്ജ്്

എൻ.എൻ. കക്കാാട്്
കെ�.പിി.അപ്പൻ
കെ�.എസ്്്�.രവിികുമാാർ
കെ�.എസ്്.രവിികുമാാർ
പിി.കെ�.രാാജശേ�ഖരൻ
എഡിി.ഡോ�ാ.കെ�.കെ�.ശിിവദാാസ്്
എഡിി. ഡോ�ാ. ജിിസാാ ജോ�ാസഫ്്
എഡിി. പന്മന രാാമചന്ദ്രൻ നാായർ

വയലാാ വാാസുദേ�വൻപിിള്ള
സജിിത മഠത്തിിൽ
ആർ.വിി.എംം. ദിിവാാകരൻ
ഡോ�ാൺ ജോ�ാർജ്ജ്്
ഒരു സംംഘംം ലേ�ഖകർ
ഡോ�ാ.വിിജയാാലയംം ജയകുമാാർ

നടുവട്ടംം ഗോ�ാപാാലകൃഷ്ണൻ
പിി. പവിിത്രൻ
എസ്്.ഗുപ്തൻ നാായർ
എരുമേ�ലിി പരമേ�ശ്വവരൻ പിിള്ള

Lyons Robert
André Maurois
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MAMAL01E02 സാാഹിിത്യയചരിിത്രവിിജ്ഞാാനീീയംം
MAMAL01E02 Sahithyacharithra Vijnaneeyam

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
സാാഹിിത്യയവുംം ചരിിത്രവുംം ചേ�രുന്ന പാാഠങ്ങൾ രീീതിിശാാസ്ത്രബദ്ധമാായ പഠനമേ�ഖ
ലയാാക്കുന്നതാാണ്് സാാഹിിത്യയചരിിത്ര വിിജ്ഞാാനീീയംം. ഇൗൗ പഠനശാാഖ മലയാാള
ത്തിിൽ സജീീവമാായത്് പത്തൊ�ാമ്പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടോ�ാടു കൂടിിയാാണ്്. സാാഹിിത്യയചരിിത്ര
നിിർമ്മിിതിി ഭാാവനാാത്മകമല്ല. വസ്തുനിിഷ്ഠമാായ വ്യയത്യയസ്ത സമീീപനങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തിി
അപഗ്രഥനത്തിിന്് വിിധേ�യമാാക്കുന്നതോ�ാടൊ�ാപ്പംം ചരിിത്രകാാരാാരുടെെ സംംഭാാവനകൾ
പഠിിക്കുകയുംം വിിമർശനബുദ്ധിിയോ�ാടെെ നിിരീീക്ഷിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുകയാാണ്് ഇൗൗ
കോ�ാഴ്സിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. ഒാാരോ�ാ സാാഹിിത്യയചരിിത്രവുംം ദേ�ശ-കാാലാാധിിഷ്ഠിിതമാാണ്് .
ചരിിത്രംം സംംസ്കാാര പഠനത്തിിൽ നിിന്നുംം ഭിിന്നമാാകാാതെ� പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്്
സാാഹിിത്യയചരിിത്രവിിജ്ഞാാനീീയത്തിിലൂടെെ സാാധ്യയമാാകേ�ണ്ടത്്. വസ്തുതാാപരമാായ 
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തലിിനപ്പുറംം സാാഹിിത്യയചരിിത്രദർശനങ്ങളുടെെ സംംവാാദങ്ങൾ,
ചർച്ചകൾ എന്നിിവ സംംഘടിിപ്പിിക്കുകയുംം ലൈൈബ്രറിി റിിക്കാാർഡുകൾ ട്യൂൂട്ടർമാാരെെ
കാാണിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യണംം.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1. സാാഹിിത്യയചരിിത്രരചനയുടെെ സൈൈദ്ധാാന്തിിക
തലങ്ങൾ
ചരിിത്രംം, സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം, ഭാാഷാാചരിിത്രംം എന്നിിവയുടെെ നിിർമ്മിിതിിക്കാാവശ്യയമാായ 
ഉപാാദാാനങ്ങൾ. സാാഹിിത്യയചരിിത്രവിിജ്ഞാാനീീയത്തിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�, പ്രസക്തിി, കാാലംം,
ദേ�ശംം–സമീീപനങ്ങൾ. ചരിിത്രസംംസ്കാാര പഠനങ്ങളുടെെ വ്യയത്യാാ�സങ്ങൾ–ഗവേ�ഷണ
സാാധ്യയതകൾ–പാാഠനിിർണ്ണയനംം, നിിരീീക്ഷണംം, മൂല്യയനിിർണ്ണയംം, ഭാാഷാാവിികാാസ 
പരിിണാാമങ്ങൾ–സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം–പ്രസ്ഥാാനങ്ങൾ–ഗദ്യയപദ്യയവിിഭാാഗങ്ങളുടെെ
പഠനങ്ങൾ. സാാഹിിത്യയചരിിത്ര വിിജ്ഞാാനീീയത്തിിന്റെ� സങ്കേ�തബന്ധമാായ മേ�ഖലകൾ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സാാഹിിത്യയ ചരിിത്രരചനയുടെെ ചരിിത്രംം സൈൈദ്ധാാന്തിികത എന്നിിവ അക്കാാ
ദമിിക്് തലത്തിിൽ നിിന്നുകൊ�ാണ്ട്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ഭാാഷാാചരിിത്രംം സാാഹിിത്യയ ചരിിത്രംം എന്നിിവയുടെെ ഘടനാാപരമാായ വ്യയത്യാാ�
സങ്ങൾ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ ചരിിത്രനിിർമ്മിിതിിക്കാാവശ്യയമാായ ഉപാാദാാനങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തിി ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നു.
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¾ സാാഹിിത്യയചരിിത്ര വിിജ്ഞാാനീീയത്തിിന്റെ� സങ്കേ�തബദ്ധമാായ മേ�ഖലകൾ
പഠനവിിധേ�യമാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2. സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
ആദ്യയകാാല സമീീപനങ്ങൾ, പ്രവണതകൾ–ആഖ്യാാ�നസ്വവഭാാവംം, മലയാാളത്തിിലെ� 
സാാഹിിത്യയചരിിത്രങ്ങളുടെെ പ്രത്യേ�േകതകൾ. കാാലവിിഭജനത്തിിന്റെ� പ്രസക്തിി,
പ്രാാചീീനംം, മധ്യംം�, ആധുനിികംം–ഭാാഷാാമിിശ്രിിത രൂപങ്ങൾ. ദേ�ശംം–സംംസ്കാാര ചരിിത്രംം
–സാാഹിിത്യയചരിിത്രനിിർമ്മിിതിിയുടെെ സാാമൂഹിികവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ തലങ്ങൾ
–നിിർമ്മാാണ രീീതിികൾ–സ്വവഭാാവംം. പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട മലയാാളസാാഹിിത്യയ ചരിിത്ര
കൃതിികൾ. സാാമൂഹിികവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ തലങ്ങൾ, നിിർമ്മാാണ രീീതിികൾ,
സ്വവഭാാവംം എന്നിിവ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട സാാഹിിത്യയചരിിത്ര കൃതിികളെ� മുൻനിിർത്തിി സാംം�
സ്കാാരിികാാവബോ�ാധംം ഉണ്ടാാക്കുക എന്നതാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.

വിിശദപഠനംം
1. മലയാാള ഭാാഷാാചരിിത്രംം
2. മലയാാളസാാഹിിത്യയചരിിത്ര സംംഗ്രഹംം
3. കേ�രളസാാഹിിത്യയചരിിത്രംം, വാാള്യംം� 4, 5
4. മലയാാളസാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
5. പദ്യയസാാഹിിത്യയചരിിത്രംം

പിി. ഗോ�ാവിിന്ദപ്പിിള്ള
പിി. ശങ്കരൻനമ്പ്യാാ�ർ
ഉള്ളൂർ
പിി.കെ�. പരമേ�ശ്വവരൻ നാായർ
ടിി.എംം. ചുമ്മാാർ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സാാഹിിത്യയചരിിത്രത്തിിന്റെ� ആദ്യയകാാല പ്രവണതകളുംം പ്രത്യേ�േകതകളുംം
കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ ഭാാഷാാമിിശ്രിിതങ്ങളുടെെ സാംം�സ്കാാരിിക മൂല്യംം� കാാലദേ�ശങ്ങളുടെെ വൈൈവിിധ്യയ
ങ്ങൾക്കനുസരിിച്ച്് വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ സാാഹിിത്യയചരിിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിിലെ� പരാാമർശങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോ�ാടെെ നിിരീീ
ക്ഷിിക്കുന്നു.
¾ ഒാാരോ�ാ സാാഹിിത്യയചരിിത്ര ഗ്രന്ഥവുംം സമകാാലിിക പ്രസക്തിിയോ�ാടെെ രചിിക്ക
പ്പെ�ട്ടതാാണെ�ന്ന വസ്തുത മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3. സാാഹിിത്യയചരിിത്രവുംം പ്രസ്ഥാാനങ്ങളുംം
പാാട്ട്് – മണിിപ്രവാാളംം–ചമ്പു സന്ദേ�ശകാാവ്യയങ്ങൾ–നോ�ാവൽ–കഥ–നാാടകംം–
വിിമർശനംം–സഞ്ചാാരസാാഹിിത്യംം�–ആത്മകഥ–ഖണ്ഡകാാവ്യംം�–ആധുനിിക സാാഹിിത്യംം� 
തുടങ്ങിിയവകളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സാാഹിിത്യയചരിിത്ര പ്രസ്ഥാാന രചനകൾ. വിിവിിധ 
സാാഹിിത്യയശാാഖകളുടെെ ചരിിത്രമാാതൃകകൾ പരിിചയപ്പെ�ടുന്നതോ�ാടൊ�ാപ്പംം ആധുനിിക 
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സാാഹിിത്യയത്തിിന്് അവ വഴിിയൊ�ാരുക്കിിയതിിന്റെ� പശ്ചാാത്തലംം കണ്ടെ�ത്തിി ചർച്ച 
ചെ�യ്യുകയുംം വേ�ണംം.

വിിശദപഠനംം
1. മലയാാളകവിിതാാസാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
2. മലയാാളസാാഹിിത്യംം� കാാലഘട്ടങ്ങളിിലൂടെെ
3. ആധുനിികസാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
പ്രസ്ഥാാനങ്ങളിിലൂടെെ
4. മലയാാള നോ�ാവൽ സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
5. മലയാാളനാാടക സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
6. മലയാാള ചെ�റുകഥാാ സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം

ഡോ�ാ.എംം. ലീീലാാവതിി
എരുമേ�ലിി പരമേ�ശ്വവരൻപിിള്ള
എഡിി. കെ�.എംം. ജോ�ാർജ്ജ്്
കെ�.എംം. തരകൻ
വയലാാ വാാസുദേ�വൻപിിള്ള
എംം.എംം. ബഷീീർ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം പ്രസ്ഥാാനംം എന്നിിവയുടെെ വൈൈവിിധ്യംം� എന്തെ�ന്ന്്
കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ ഒാാരോ�ാ സാാഹിിത്യയശാാഖയുടെെയുംം വ്യയത്യയസ്തമാായ ചരിിത്ര-പ്രസ്ഥാാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പരിിചയിിക്കുന്നു.
¾ മലയാാള സാാഹിിത്യയവിിഭാാഗങ്ങൾ പലതുംം ഭാാഷയിിലുംം ആഖ്യാാ�നരീീതിിയിിലുംം
മിികവുംം വൈൈവിിധ്യയതയുംം പുലർത്തുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ സാാഹിിത്യയചരിിത്രപ്രസ്ഥാാന പരിിചയത്തിിലൂടെെ അക്കാാദമിിക്് പഠന
മേ�ഖലയിിൽ വ്യയക്തത നേ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4. സാാഹിിത്യയചരിിത്രരചന വിിമർശനാാത്മക
സമീീപനവുംം വർത്തമാാന രാാഷ്ട്രീീയവുംം
സാാഹിിത്യയചരിിത്ര രചനയുടെെ താാരതമ്യാ�ാത്മകപഠനങ്ങൾ–വ്യയത്യയസ്ത നിിലപാാടുകൾ
–ചർച്ചയുംം സംംവാാദവുംം–കാാലിികപ്രസക്തിി–വിിലയിിരുത്തൽ. ഭാാഷയിിൽ വന്ന
മാാറ്റങ്ങൾ വസ്തുനിിഷ്ഠവുംം ആത്മനിിഷ്ഠവുമാായ വിിശകലനങ്ങൾ–ഗവേ�ഷണാാത്മകത–
ആസ്വാാ�ദനതലംം–അഭിിപ്രാായ ഭേ�ദങ്ങൾ–ആശയങ്ങൾ–നവീീനകാാഴ്ചപ്പാാടുകളുംം
പാാരമ്പര്യയ നിിരാാകരണവുംം. സമകാാല പ്രവണതകൾ–സ്ത്രീീ-ദളിിത്്-സ്വവത്വവ നിിർണ്ണയ 
രീീതിികൾ. സാാഹിിത്യയചരിിത്രത്തിിന്റെ� വിിമർശനാാത്മക പഠന പ്രക്രിിയയോ�ാടൊ�ാപ്പംം
പുതിിയ നിിർമ്മിിതിിയുടെെ ആവശ്യയകതയുംം സാാധ്യയതയുംം തുടർ പഠനങ്ങളുംം സംംസ്കാാര 
പഠനവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി പഠനമേ�ഖലകൾ വിിപുലപ്പെ�ടുത്തുക എന്നതാാണ്്
ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂൾ കൊ�ാണ്ട്് ലക്ഷ്യയമാാക്കുന്നത്്.
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വിിശദപഠനംം
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

മലയാാളസാാഹിിത്യയ ചരിിത്രംം 14-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടുവരെെ
ഭാാഷയുംം സാാഹിിത്യയവുംം നൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ
മലയാാള സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം കൃഷ്ണഗാാഥ വരെെ
മാാറുന്ന സമവാാക്യയങ്ങൾ
മലയാാള നാാടകസ്ത്രീീ ചരിിത്രംം
ചരിിത്രംം: പാാഠരൂപങ്ങളുംം പ്രത്യയയശാാസ്ത്രവുംം
ദളിിത്് സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രംം–സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
നിിങ്ങളോ�ാട്് സംംസാാരിിച്ചതെ�ന്ത്്? (ലേ�ഖനംം)

പന്മനരാാമചന്ദ്രൻ നാായർ
ഇളംംകുളംം കുഞ്ഞൻപിിള്ള
പിി.വിി. വേ�ലാായുധൻപിിള്ള
പിി.എസ്്. രാാധാാകൃഷ്ണൻ
സജിിത മഠത്തിിൽ
സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടംം
പ്രദീീപൻ പാാമ്പിിരിിക്കുന്ന്്.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സാാഹിിത്യയചരിിത്ര വിിജ്ഞാാനീീയത്തിിന്റെ� വർത്തമാാന രാാഷ്ട്രീീയ വിിശകലനംം
ചെ�യ്യുന്നു.
¾ വിിമർശനാാത്മക സമീീപനത്തിിന്റെ� പ്രവണതകൾ സ്വീീ�കരിിച്ചു കൊ�ാണ്ടു
തന്നെ� സാാഹിിത്യയചരിിത്രങ്ങളുടെെ നവീീന കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ പരിിചയപ്പെ�ടുന്നു.
¾ സ്ത്രീീ; ദളിിത്് ; പരിിസ്ഥിിതിി സ്വവത്വവനിിർണ്ണയ രീീതിികൾ സാാഹിിത്യയചരിിത്ര
ഗ്രന്ഥങ്ങളിിൽ പ്രകടമാാകുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിിലുംം ആനുകാാലിികങ്ങളിിലുംം വിിഷയസംംബന്ധിിയാായ പ്രസിിദ്ധീീക
രിിച്ച ലേ�ഖനങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തിി ചർച്ചയുംം സംംവാാദങ്ങളുംം സംംഘടിിപ്പിിക്കുന്നു.

റഫറൻസ്്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

മലയാാള ഭാാഷാാചരിിത്രംം
കേ�രളസാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
കേ�രളഭാാഷാാ സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
സാാഹിിത്യയചർച്ചയുംം പൂരണവുംം
മലയാാളസാാഹിിത്യയ ചരിിത്രംം
കേ�രളഭാാഷാാ സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
ഭാാഷാാഗദ്യയസാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
പദ്യയസാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
കേ�രള സംംസ്കൃത സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
മലയാാളസാാഹിിത്യയ ചരിിത്രംം സംംഗ്രഹംം
ചെ�റുകഥാാ പ്രസ്ഥാാനംം
നോ�ാവൽസാാഹിിത്യംം� 
മലയാാളകവിിതാാ സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
നോ�ാവൽ സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം

പിി.ഗോ�ാവിിന്ദപ്പിിള്ള
ഉള്ളൂർ
ആർ.നാാരാായണപണിിക്കർ
വടക്കുംംകൂർ രാാജരാാജവർമ്മ
പിി.കെ�. പരമേ�ശ്വവരൻ നാായർ
വെ�ട്ടംംമാാണിി
ടിി.എംം. ചുമ്മാാർ
ടിി.എംം. ചുമ്മാാർ
വടക്കുംംകൂർ രാാജരാാജവർമ്മ
പിി. ശങ്കരൻ നമ്പ്യാാ�ർ
എംം.പിി. പോ�ാൾ
എംം.പിി. പോ�ാൾ
ഡോ�ാ.എംം. ലീീലാാവതിി
കെ�.എംം. തരകൻ
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15. മലയാാളസാാഹിിത്യംം� കാാലഘട്ടങ്ങളിിലൂടെെ
16. മലയാാളചരിിത്രംം പ്രസ്ഥാാനങ്ങളിിലൂടെെ
17. ആധുനിിക സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
പ്രസ്ഥാാനങ്ങളിിലൂടെെ
18. കൈൈരളിിയുടെെ കഥ
19. ചെ�റുകഥ ഇന്നലെ� ഇന്ന്്
20. മലയാാള ചെ�റുകഥാാ സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
21. ദേ�വദാാസിികളുംം സാാഹിിത്യയചരിിത്രവുംം
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എരുമേ�ലിി പരമേ�ശ്വവരൻപിിള്ള
എഡിി. കെ�.എംം. ജോ�ാർജ്ജ്്

എഡിി. കെ�.എംം. ജോ�ാർജ്ജ്്
എൻ. കൃഷ്ണപ്പിിള്ള
എംം. അച്യുുതൻ
എംം.എംം. ബഷീീർ
പിി. സോ�ാമൻ
കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്
22. ദളിിത്് സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രംം
പ്രദീീപൻ പാാമ്പിിരിിക്കുന്ന്്
23. ചരിിത്രംംപാാഠരൂപങ്ങളുംം പ്രത്യയയശാാസ്ത്രവുംം സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടംം
24. മലയാാള നാാടക സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
വയലാാ വാാസുദേ�വൻപിിള്ള
25. മലയാാളനാാടക സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
ജിി. ശങ്കരപ്പിിള്ള
26. മലയാാളനാാടക സർവ്വസ്വംം� 
മടവൂർഭാാസിി
27. സാാഹിിത്യംം� ചരിിത്രംം സംംസ്കാാരംം
പിി.എസ്്. രാാധാാകൃഷ്ണൻ
28. സമ്പൂർണ്ണ മലയാാള സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
എ.ഡിി. പനരാാമചന്ദ്രൻ നാായർ
29. ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളുംം മലയാാളസാാഹിിത്യയവുംം
പിി.ജെ�. തോ�ാമസ്്
30. കേ�രളത്തിിലെ� നാാടോ�ാടിിനാാടകങ്ങൾ
എസ്്.കെ�. നാായർ.
31. മലയാാള സാാഹിിത്യയവിിമർശനംം
സുകുമാാർ അഴീീക്കോ�ാട്്
32. മലയാാളനാാടക സ്ത്രീീചരിിത്രംം
സജിിത മഠത്തിിൽ
33. ആട്ടക്കഥാാ സാാഹിിത്യംം� 
അയ്മനംം കൃഷ്ണക്കൈ�മൾ
34. കഥകളിി സ്വവരൂപംം
മാാങ്കൊ�ാമ്പ്് ശിിവശങ്കരൻപിിള്ള
35. തുള്ളൽ സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
പിി.എസ്്. ശർമ്മ
36. ദളിിത്് സാാഹിിത്യയപഠനംം
കെ�.സിി. പുരുഷോ�ാത്തമൻ
37. ഹരിിതനിിരൂപണംം മലയാാളത്തിിൽ
എഡിി. ജിി. മധുസൂദനൻ
38. ഹരിിതദർശനംം ആധുനിികാാനന്തര
കവിിതയിിൽ
സിി.ആർ. പ്രസാാദ്്
39. സ്ത്രീീവാാദംം
ദേ�വിിക ജെ�.
40. പെ�ണ്ണെ�ഴുത്ത്്
എഡിി. എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
41. സ്ത്രീീസ്വവത്വാാ�വിിഷ്്്�കാാരംം ആധുനിിക
മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ
എംം. ലീീലാാവതിി
42. സംംസ്കാാര പഠനംം ഒരാാമുഖംം
പിി.പിി. രവീീന്ദ്രൻ
43. മലയാാള നോ�ാവലിിന്റെ� ദേ�ശകാാലങ്ങൾ
ഇ.വിി. രാാമകൃഷ്ണൻ
44. സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയംം
സച്ചിിദാാനന്ദൻ
45. ദമിിതംം, ആധുനിികവാാദത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയ
അബോ�ാധംം
സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടംം
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46. ഏകാാന്തനഗരങ്ങൾ
പിി.കെ�. രാാജശേ�ഖരൻ
47. അന്ധനാായ ദൈൈവംം–മലയാാള നോ�ാവലിിന്റെ�
നൂറു വർഷങ്ങൾ
പിി.കെ�. രാാജശേ�ഖരൻ
48. സഞ്ചാാരസാാഹിിത്യംം�  
കെ�.പിി. രമേ�ഷ്്ചന്ദ്രൻ
49. മലയാാള സന്ദേ�ശകാാവ്യയങ്ങൾ ഒരു പഠനംം ചമ്പക്കുളംം അപ്പുക്കുട്ടൻ നാായർ
50. സാാഹിിത്യയചരിിത്രങ്ങളുടെെ ചരിിത്രംം
പ്രിിൻസ്് മോ�ാൻ ജോ�ാസ്്
51. സാാഹിിത്യയചരിിത്രവിിജ്ഞാാനീീയംം
എഡിി. ഡോ�ാ. തോ�ാമസ്് സ്കറിിയ
52. Is literary History possible
David Perkins
53. Of many Heroes, As essay
in literary Historiography
G.N. Devy
54. The Idea of Culture
Terry Eagletion
55. Third world Literature in the
Era of multinational capitalism
Frederic Jameson
56. Culture and Society
Raymond Williams
57. Keywords
Raymond William

MAMAL01E03 സ്ത്രീീവാാദ സാാഹിിത്യംം�
MAMAL01E03 Feminist Literature

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
സ്ത്രീീപക്ഷ സ്ത്രീീവാാദരചനകളുടെെ സൈൈദ്ധാാന്തിികതലംം വിിശദമാാക്കിിയശേ�ഷംം സ്ത്രീീവാാദ
സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� പ്രസക്തിിയുംം പശ്ചാാത്തലവുംം വിിശകലനവിിധേ�യമാാക്കുകയാാണ്്
ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. ആൺ /പെ�ൺ എഴുത്തുകളിിലെ� പ്രമേ�യംം, ഭാാഷ, ആഖ്യാാ�നംം,
സ്വവത്വംം� എന്നിിവ എങ്ങനെ�യെ�ല്ലാം�ം ഭിിന്നമാായിിരിിക്കുന്നുവെ�ന്ന്് ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുത്തുവാാൻ
ഇൗൗ കോ�ാഴ്സ്് സഹാായകമാാവുംം.
വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ കോ�ാഴ്സുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാായിിച്ച്്
നോ�ാട്ട്് തയ്യാാറാാക്കുകയുംം ട്യൂൂട്ടറെെ  കാാണിിച്ച്് വിിലയിിരുത്തിിയശേ�ഷംം ചർച്ചകൾ,
സംംവാാദങ്ങൾ, സെ�മിിനാാറുകൾ എന്നിിവ സംംഘടിിപ്പിിക്കണംം.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
സ്ത്രീീവാാദത്തിിന്റെ� വിിവിിധ ഘട്ടങ്ങളുംം വിിവിിധ സമീീപനരീീതിികളുംം വിിശദീീകരിിക്കുക
യാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ. സ്ത്രീീവാാദംം–നിിർവചനംം, ഒന്നാംം� ഘട്ടംം–ലുക്രീീഷ്യാാ� കോ�ാഫിിൻ
മോ�ാട്ട്് (Lucretia coffinmott), ലൂസ്സിി സ്റ്റോ�ാൺ (Lucy Stone), എലിിസബത്ത്്
കാാഡിി സ്റ്റാാന്റൺ (Elizabath Cady Stanton)–രണ്ടാംം� ഘട്ടംം–വിിർജീീനിിയാാ വുൾഫ്്,
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സിിമോ�ാൺ–ഡിി. ബുവർ, ബെ�റ്റിി ഫ്രീീഡൻ, എലൈൈൻ ഷോ�ാവർട്ടൻ–ഫെ�മിിനിിക്്
ഘട്ടംം, ഫെ�മിിനിിസ്റ്റ്് ഘട്ടംം, ഫീീമെെയിിൽ ഘട്ടംം–മൂന്നാംം� ഘട്ടംം–ക്ലേ�റ്റ്് മിില്ലറ്റ്്, ജൂലിിയ 
ക്രിിസ്റ്റോ�ാവ, ഷുലാാമിിക്് ഫയർ സ്റ്റോ�ാൺ–വിിവിിധ സമീീപനരീീതിികൾ–ലിിബറൽ
ഫെ�മിിനിിസംം, റാാഡിിക്കൽ ഫെ�മിിനിിസംം, മാാർക്സിിസ്റ്റു ഫെ�മിിനിിസംം, സോ�ാഷ്യയലിിസ്റ്റു
ഫെ�മിിനിിസംം, കൾച്ചറൽ ഫെ�മിിനിിസംം, ബ്ലാാക്ക്് ഫെ�മിിനിിസംം, പാാരിിസ്ഥിിതിിക
സ്ത്രീീവാാദംം, ക്വീീ�ർ തിിയറിി, സൈൈബർ ഫെ�മിിനിിസംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സ്ത്രീീവാാദവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പാാശ്ചാാത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിൽ അറിിവുനേ�ടുന്നു.
¾ ഇൗൗ സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ കേ�രളത്തിിലെ� സ്ത്രീീപക്ഷ രചനകളിിൽ എത്രകണ്ട്്
പ്രാായോ�ാഗിികമാായിിട്ടുണ്ടെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
കേ�രളത്തിിലെ� ഫെ�മിിനിിസത്തിിന്റെ� ഉല്പത്തിി വിികാാസങ്ങൾ –പശ്ചാാത്തലംം–സ്വവഭാാവംം
എന്നിിവ വിിശദമാാക്കുന്നു ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ. കേ�രളത്തിിലെ� സ്ത്രീീ മുന്നേ�റ്റങ്ങൾ–സ്ത്രീീവിി
മോ�ാചന സംംഘടനകൾ–പ്രചോ�ാദന, മാാനുഷിി, ബോ�ാധന, ചേ�തന, പ്രബുദ്ധത–സ്ത്രീീ
പ്രസിിദ്ധീീകരണങ്ങൾ–സംംഘടിിത, ഗാാർഹിി–സ്ത്രീീരചനകളിിലെ� ഭാാഷ, പ്രമേ�യംം,
ആഖ്യാാ�നംം, സ്വവത്വവനിിർമ്മിിതിി–സ്ത്രീീ എഴുത്തുകളുടെെ പ്രസക്തിി–സ്ത്രീീരചനകളുടെെ
വിിവിിധ ഘട്ടങ്ങൾ–അനുകരണംം, പ്രതിിരോ�ാധംം, പരീീക്ഷണാാത്മകംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ പാാശ്ചാാത്യയദേ�ശത്തെ�യുംം ഇന്ത്യയയിിലെ�  മറ്റു സംംസ്ഥാാനങ്ങളിിലെ�യുംം സ്ത്രീീ
മുന്നേ�റ്റങ്ങളുടെെ ചരിിത്രപരമാായ വിികാാസംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
സർഗ്ഗാാത്മകസാാഹിിത്യയകൃതിികളെ� മുൻ അധ്യാാ�യങ്ങളിിൽ വിിവരിിച്ച ദർശനങ്ങളുടെെയുംം
ചിിന്തകളുടെെയുംം സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെയുംം അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ വിിശദപഠനത്തിിന്്
വിിധേ�യമാാക്കുന്നു.

വിിശദപഠനംം
1.  കവിിത
1. സംംക്രമണംം
2. പെ�ൺകുഞ്ഞ്്

ആറ്റൂർ
സുഗതകുമാാരിി
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2. കഥ
1. പാാപത്തറ
2. ദൈൈവവിിളിി
3. നോ�ാവൽ
1. ചന്തയിിൽ ചൂടിി വിിൽക്കുന്ന പെ�ണ്ണ്്
2. ആരാാച്ചാാർ
4. ആത്മകഥ
3. നഷ്ടബോ�ാധങ്ങളിില്ലാാതെ�
5. നാാടകംം
1. ലേ�ബർ റൂംം
2. തൊ�ാഴിിൽ കേ�ന്ദ്രത്തിിലേ�ക്ക്്

മലയാാളംം എംം.എ. സിിലബസ്്

സാാറാാജോ�ാസഫ്്
സിിതാാര
യു.എ. ഖാാദർ
കെ�.ആർ. മീീര
ദേ�വകിി നിിലയങ്ങോ�ോടു്്
കെ�.വിി. ശ്രീീജ
എഡിി. എൻ.ആർ. ഗ്രാാമപ്രകാാശ്്

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സാാഹിിത്യയത്തിിൽ പ്രതിിഫലിിക്കുന്ന സ്ത്രീീപ്രതിിനിിധാാനങ്ങളെ� തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
ദൃശ്യയകലയിിലെ� സ്ത്രീീസ്വവത്വവത്തെ� വിിലയിിരുത്തുകയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ. സിിനിിമ,
നാാടൻകലകൾ എന്നിിവയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയുള്ളതാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂൾ.
1. സിിനിിമ
പ്രതിി പൂവൻകോ�ാഴിി
റോ�ാഷൻ ആൻഡ്രൂസ്്
ഉടലാാഴംം
ഉണ്ണിികൃഷ്ണൻ ആവള
2. നാാടൻകലകൾ
തെ�യ്യംം
മുച്ചിിലോ�ാട്ട്് ഭഗവതിി തെ�യ്യംം (തോ�ാറ്റംം പാാട്ട്്
ആധാാരംം)

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സിിനിിമ, നാാടൻകലകൾ തുടങ്ങിി ദൃശ്യയകലാാരൂപങ്ങളിിലെ� സ്ത്രീീസാാന്നിിധ്യംം�,
സ്വവത്വവബോ�ാധംം, ഉടലടയാാളങ്ങൾ എന്നിിവ തിിരിിച്ചറിിയാാനുള്ള ശേ�ഷിി
ആർജ്ജിിക്കുന്നു.

റഫറൻസ്്
1. സ്ത്രീീവിിമോ�ാചനംം–ചരിിത്രംം, സിിദ്ധാാന്തംം, സമീീപനംം എ.കെ�. രാാമകൃഷ്ണൻ,
കെ�.എംം. വേ�ണുഗോ�ാപാാലൻ,
നയന ബുക്സ്്, പയ്യന്നൂർ.
2. സ്ത്രീീവാാദംം
ജെ�. ദേ�വിിക, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്,
കോ�ാട്ടയംം.
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3. ഫെ�മിിനിിസംം 1
ഫെ�മിിനിിസംം 2
4. വിിവേ�ചനത്തിിന്റെ� ഭിിന്നമുഖങ്ങൾ

കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്
കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്
ഒരു സംംഘംം ലേ�ഖകർ
സാാഹിിത്യയപരിിഷത്്.
5. കേ�രളത്തിിലെ� സ്ത്രീീമുന്നേ�റ്റങ്ങളുടെെ ചരിിത്രംം സിി.എസ്്. ചന്ദ്രിിക, കേ�രള 
സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, തൃശൂർ
6. സ്ത്രീീ പഠനങ്ങൾ
സച്ചിിദാാനന്ദൻ, ബോ�ാധിി
പബ്ലിിഷിിങ്് ഹൗൗസ്്,
കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്.
7. ചരിിത്രത്തിിലെ� പെ�ണ്ണിിടങ്ങൾ
രശ്മിി ബിിനോ�ായ്്, കേ�രള 
ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്.
8. സ്ത്രീീ സ്വവത്വംം�, സമൂഹംം
മാാധവിിക്കുട്ടിി പഠനങ്ങൾ,
പൂർണ്ണ, കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്.
9. ഫെ�മിിനിിസംം, ചരിിത്രപരമാായ ഒരന്വേ�േഷണംം ഡോ�ാ.എംം. ലീീലാാവതിി,
പ്രഭാാത്് ബുക്സ്്.
10. പെ�ൺവഴിികൾ
(എഡിി.) കെ�.ജിി. ശങ്കരപ്പിിള്ള,
കലാാക്ഷേ�ത്രംം.
11. കണ്ണീീരുംം കിിനാാവുംം വിിമോ�ാചനവുംം,
(സ്ത്രീീപക്ഷ ചിിന്ത മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ)
നമ്മുടെെ സാാഹിിത്യംം� നമ്മുടെെ സമൂഹംം, 1901-2000.

12. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയലബ്ധിിക്കുശേ�ഷമുള്ള
സ്ത്രീീസ്വവത്വാാ�വിിഷ്ക്കാാരംം മലയാാള സാാഹിിത്യയ
ത്തിിൽ നമ്മുടെെ സാാഹിിത്യംം� നമ്മുടെെ സമൂഹംം വാാള്യംം� മൂന്ന്്.
13. മൗ�നത്തിിന്റെ� നാാനാാർത്ഥങ്ങൾ
എൻ.കെ�. രവീീന്ദ്രൻ (എഡിി.)
ഹരിിത, തൃശൂർ.
14. സരസ്വവതിിയമ്മയുടെെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതിികൾ.
മ്യൂൂസ്് മേ�രിി ജോ�ാർജ്ജ്് (എഡിി.)
15. സ്ത്രീീപക്ഷമാാധ്യയമ പഠനങ്ങൾ
16. പേ�റ്റുനോ�ാവുംം ഇൗൗറ്റുപുണ്യയവുംം
ഗീീത.
17. ആധുനിിക മലയാാള കവിിതയിിലെ� 
സ്ത്രീീപക്ഷ സമീീപനങ്ങൾ
ഗീീത.
18. ദേ�വദൂതിികൾ മാാഞ്ഞുപോ�ാവത്്
ഗീീത
19. ആര്യയമാാകിിലുംം അനാാര്യയമാാകിിലുംം
ഗീീത
20. പെ�ൺ വിിനിിമയങ്ങൾ
ശാാരദക്കുട്ടിി.
21. ഫെ�മിിനിിസ്റ്റ്് സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രംം
(എഡിി.) ഗിിസെ�ലാാ ഏക്കർ,
പരിിഭാാഷ ജാാനകിി, ഡോ�ാ.
കെ�. ഗോ�ാപിിനാാഥ്്, ബുക്് വേം�ം,
തൃശ്ശൂർ.
22. Feminist Literary Theory, A Reader Mary Eagleton (Ed.).
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23. A literature of their own
24. Feminist Political TheoryAn Introduction

Elaine Showalter.
Valeric Bryson.

MAMAL01E04 മലയാാളനാാടകസാാഹിിത്യംം�
MAMAL01E04 Malayala Nataka Sahithyam

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
സാാഹിിത്യയവുംം കലയുംം പാാഠ (Text) മാാകുന്ന നാാടകംം ദശരൂപകങ്ങളിിൽ ഒന്നാാണ്്.
പൗൗരസ്ത്യയ-പാാശ്ചാാത്യയ മാാതൃകകളെ� പിിൻതുടർന്ന്് വിികസിിച്ച മലയാാള നാാടകത്തിിന്റെ�
ഗ്രന്ഥപാാഠത്തിിലുംം രംംഗപാാഠത്തിിലുംം നാാടോ�ാടിി-ക്ലാാസിിക്് പാാരമ്പര്യയങ്ങൾ പ്രകട
മാാണ്്. മലയാാളത്തിിൽ നാാടോ�ാടിി കലാാരൂപങ്ങളുംം അവയുടെെ സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളുംം
ദൃശ്യയശ്രാാവ്യയ മാാധ്യയമങ്ങൾക്കനുസൃതമാായിി എഴുതിിച്ചേ�ർത്തിിട്ടുണ്ട്്. വിിനോ�ാദോ�ാപാാധിി
യെ�ന്ന നിിലയിിലുംം പിിന്നീീട്് സങ്കേ�തബദ്ധമാായ തലത്തിിലുംം പ്രസിിദ്ധിിയാാർജ്ജിിച്ച 
നാാടകങ്ങൾ ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഏടുകളിിലുണ്ട്്. മലയാാളനാാടകസാാഹിിത്യംം� വിിവിിധ 
അരങ്ങ്് മാാതൃകകളുംം സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളുംം ചേ�ർന്നതാാണെ�ന്നുംം അനുകരണമെെന്ന
കലയിിലൂടെെ സാാധ്യയമാായതാാണെ�ന്നുംം മനസ്സിിലാാക്കേ�ണ്ടതാാണ്്. കാാലാാനുസൃതമാായ 
മാാറ്റങ്ങളിിലൂടെെ വിികാാസംം പ്രാാപിിച്ച നാാടകസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിികമാായ 
തലങ്ങളെ�  പരിിചയപ്പെ�ടുകയാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. നാാടകംം കണ്ടുംം
സാാഹിിത്യയരൂപംം വാായിിച്ചുംം ചർച്ചകളുംം സംംവാാദങ്ങളുംം സംംഘടിിപ്പിിക്കണംം.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1. മലയാാളനാാടകസാാഹിിത്യംം�–ചരിിത്രവുംം
പ്രസ്ഥാാനവുംം
നാാടകംം–നാാടിിന്റെ� അകംം–നാാട്യയപ്രധാാനംം–ക്ലാാസിിക്കൽ/നാാടോ�ാടിി കലാാരൂപങ്ങൾ
–അരങ്ങ്്പാാഠംം–സാാഹിിത്യയരൂപംം– വൈൈവിിധ്യയങ്ങൾ–പാാശ്ചാാത്യയപൗൗരസ്ത്യയ മാാതൃക
കളുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം. വിിവർത്തന നാാടകങ്ങൾ–സംംഗീീത നാാടകങ്ങൾ–പ്രഹസനംം
–ചരിിത്ര–സാാമൂഹ്യയ നാാടകങ്ങൾ. അമേ�ച്വവർ–പ്രൊ�ാഫഷണൽ നാാടകങ്ങൾ.

വിിശദപഠനംം
1. സദാാരാാമ
2. മറിിയാാമ്മനാാടകംം

കെ�.സിി.കേ�ശവപ്പിിള്ള
കൊ�ാച്ചീീപ്പൻ തരകൻ
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ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ നാാടകത്തിിന്റെ� സാാഹിിത്യയചരിിത്രവുംം പ്രസ്ഥാാനഭേ�ദവുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ മലയാാള നാാടകംം, ക്ലാാസ്സിിക്കൽ, നാാടോ�ാടിി കലാാരൂപങ്ങളുടെെ ഗ്രന്ഥരംംഗ
പാാഠങ്ങൾ ചേ�ർന്നതാാണെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ വിിവിിധ നാാടകവേ�ദിികളുംം സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നതോ�ാടൊ�ാപ്പംം
അരങ്ങ്് പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ചരിിത്രവുംം ജനകീീയതയുംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ നാാടകസാാഹിിത്യംം� വാായിിച്ചുംം അവതരണങ്ങൾ കണ്ടുംം നാാടകാാവബോ�ാധംം
സൃഷ്ടിിക്കേ�ണ്ടതാാണെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2. മലയാാള നാാടകവുംം നവോ�ാത്ഥാാനവുംം
ബാാലാാകലേ�ശംം–യോ�ോഗക്ഷേ�മ നാാടകങ്ങൾ–വിി.ടിി.ഭട്ടതിിരിിപ്പാാട്്–എംം.ആർ.ബിി,
എംം.പിി.ഭട്ടതിിരിിപ്പാാട്്–ലളിിതാം�ംബിിക അന്തർജ്ജനംം–കെ�.ടിി.മുഹമ്മദ്്–സാാമൂഹ്യയ
പ്രശ്നങ്ങൾ–ആശയപ്രചാാരണംം–ഇടശ്ശേ�രിി, കെ�.ദാാമോ�ാദരൻ, ചെ�റുകാാട്് പുരോ�ാഗ
മനാാശയങ്ങൾ.
കേ�രളത്തിിന്റെ� സാാമൂഹ്യയ വ്യയവസ്ഥിിതിിയിിൽ മാാറ്റമുണ്ടാാക്കാാൻ നാാടകത്തിിന്്
കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. പ്രാാദേ�ശിികവുംം ദേ�ശീീയവുമാായ പ്രശ്നങ്ങളെ� നാാടകാാവതരണത്തിിലൂടെെ
സമൂഹമധ്യയത്തിിൽ എത്തിിച്ചതിിൽ മലയാാള നാാടകത്തിിനുള്ള പങ്ക്് വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ
മനസ്സിിലാാക്കുക എന്നതാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂൾ കൊ�ാണ്ടുദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്.

വിിശദപഠനംം
1. വിിധവാാവിിവാാഹംം
2. പാാട്ടബാാക്കിി

ലളിിതാം�ംബിിക അന്തർജ്ജനംം
കെ�.ദാാമോ�ാദരൻ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ കേ�രളത്തിിന്റെ� നവോ�ാത്ഥാാന ചരിിത്രത്തിിൽ നാാടകങ്ങൾ വഹിിച്ച  പങ്ക്്
മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ സ്ത്രീീ, കർഷകർ, പാാർശ്വവവത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടവർ എന്നിിവരുടെെ അടിിസ്ഥാാന
പ്രശ്നങ്ങൾ നാാടകത്തിിലൂടെെ അവതരിിപ്പിിച്ചത്് ആശയപ്രചാാരണത്തിിന്റെ�
ഭാാഗമാായാാണെ�ന്ന്് വ്യയക്തമാാകുന്നു.
¾ നാാടകാാവതരണങ്ങൾ കേ�ന്ദ്രീീകൃതമാാകുമ്പോ�ാൾ, വാായനയിിലൂടെെ ഉദ്്ബുദ്ധ
രാാകുന്നതിിനേ�ക്കാാളുംം സ്വീീ�കാാര്യയത ആവിിഷ്ക്കാാരത്തിിനുണ്ടെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ ആശയപ്രാാധാാന്യയമുള്ള നാാടകങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തുകയുംം അവതരണങ്ങൾ
നടത്തുകയുംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടതിിന്റെ� ഒൗ�ചിിത്യംം� മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
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മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3. മലയാാളനാാടകംം ആധുനിിക പ്രവണതകൾ
ഇബ്്സെ�ൻ, ബ്രെ�ഹ്്്�ത്് എന്നിിവരുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം.
വിിവർത്തന നാാടകങ്ങൾ മലയാാളനാാടകത്തിിന്റെ� ഗ്രന്ഥ-രംംഗപാാഠങ്ങളിിൽ വഹിിച്ച 
പങ്ക്്. എക്്സ്പ്രഷനിിസ്റ്റ്് നാാടകംം–കൈൈനിിക്കര സഹോ�ാദരന്മാാർ–എൻ. കൃഷ്ണപ്പിിള്ള
–എൻ.എൻ. പിിള്ള–സിി.ജെ�.തോ�ാമസ്് – നാാടക സമിിതിികൾ–കെ�.പിി.എ.സിി,
ഇപ്്്�റ്റ–പാാശ്ചാാത്യയനാാടക സ്വാാ�ധീീനംം മലയാാളനാാടക സാാഹിിത്യയത്തിിലുണ്ടാാക്കിിയ 
ക്രമാാനുഗതിികത്വംം� പരിിശോ�ാധിിച്ച്് പ്രത്യേ�േകതകൾ വിിലയിിരുത്തണംം. എഴുത്തിിലുംം
അവതരണത്തിിലുംം പ്രകടമാായ ആധുനിിക പ്രവണതകൾ കണ്ടെ�ത്തിി സംംവാാദങ്ങൾ
സംംഘടിിപ്പിിക്കുക എന്നതുംം അനിിവാാര്യയമാാണ്്.

വിിശദപഠനംം
1. സമത്വവവാാദിി
2. ഭഗ്നഭവനംം
3. ഇൗൗഡിിപ്പസ്്

പുളിിമാാന പരമേ�ശ്വവരൻപിിള്ള
എൻ. കൃഷ്ണപ്പിിള്ള
സോ�ാഫോ�ാക്ലിിസ്് (വിിവർത്തനംം സിി.ജെ�.തോ�ാമസ്്)

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ മലയാാള നാാടകത്തിിന്റെ� ആധുനിിക  പ്രവണതകൾ കണ്ടെ�ത്താാനുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാാകുന്നു.
¾ പാാശ്ചാാത്യയ മാാതൃകകളുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം മലയാാള നാാടകത്തിിന്റെ� സാാഹിിത്യയ
ത്തിിലുംം ആവിിഷ്ക്കാാരത്തിിലുംം പ്രകടമാായതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ വിിവർത്തന നാാടകങ്ങളുംം അനുകരണങ്ങളുംം നാാടക സാാഹിിത്യയത്തിിൽ
വരുത്തിിയ മാാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിിക്കുന്നു.
¾ ആധുനിികവുംം നവീീനവുമാായ അവതരണ രീീതിികൾക്ക്് സാാഹിിത്യയഘടന
ഭാാഗമാായതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന ചർച്ചകളുംം സംംവാാദങ്ങളുംം ഡെ�മോ�ാൺസ്ട്രേ�ഷ
നുകളുംം നടത്തുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4. നാാടകംം അവതരണ സങ്കേ�തങ്ങളുംം സമ്പ്രദാാ
യങ്ങളുംം
നാാടകചർച്ച. തനതുനാാടകവേ�ദിി–തൗൗര്യയത്രിികംം–നാാടകക്കളരിികൾ–സ്കൂൾ ഒാാഫ്്
ഡ്രാാമ–വയലാാ വാാസുദേ�വൻപിിള്ള–സിി.എൻ. ശ്രീീകണ്ഠൻ നാായർ–നാാടകത്രയംം–
ഏകാാങ്ക നാാടകങ്ങൾ–തെ�രുവുനാാടകങ്ങൾ–പിി.എംം.താാജ്് – ദളിിത്് / സ്ത്രീീപക്ഷ 
നാാടകങ്ങൾ, നാാടകസ്ത്രീീ ചരിിത്രംം, അരങ്ങുംം സ്ത്രീീയുംം മലയാാള നാാടകത്തിിൽ അക്കാാ
ദമിിക്് പരീീക്ഷണങ്ങൾ കൊ�ാണ്ടുണ്ടാായ നേ�ട്ടങ്ങൾ എന്തൊ�ാക്കെ�യെ�ന്നുംം നാാടകത്തിി
ന്റെ� മുഴുനീീള പഠനത്തിിന്് അത്് എങ്ങനെ�യെ�ല്ലാം�ം വഴിിയൊ�ാരുക്കിിയിിട്ടുണ്ടെ�ന്നുംം
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വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ കണ്ടെ�ത്തണംം. പാാർശ്വവവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടവന്റെ� ശബ്ദമാായിി
നാാടകംം മാാറിിയിിട്ടുണ്ട്്. കൂടാാതെ� സ്ത്രീീപക്ഷ നാാടകവേ�ദിികളുംം പഠനക്ലാാസുകളുംം ഇൗൗ
മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി ചർച്ച ചെ�യ്യണംം.

വിിശദപഠനംം
1.
2.
3.
4.
5.

നാാടുഗദ്ദിിക 
കുടുക്ക 
ലങ്കാാലക്ഷ്മിി
സ്ത്രീീ
ഒാാരോ�ാരോ�ാ കാാലത്തിിലുംം

കെ�.ജെ�. ബേ�ബിി
പിി.എംം. താാജ്്
സിി.എൻ. ശ്രീീകണ്ഠൻ നാായർ
സാാറാാജോ�ാസഫ്്
കെ�.വിി. ശ്രീീജ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ മലയാാള നാാടകത്തിിന്റെ� അവതരണ സങ്കേ�തങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം സമ്പ്രദാായ
ങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ നാാടകരചയിിതാാക്കൾ, നാാടകസമിിതിികൾ, ഗവേ�ഷകർ തുടങ്ങിിയവരുടെെ
സംംഭാാവനകൾ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ നാാടകത്തിിലെ� സ്ത്രീീപക്ഷംം, ദളിിത്്പക്ഷംം തുടങ്ങിിയവ കണ്ടെ�ത്തുന്നതോ�ാടൊ�ൊ
പ്പംം നാാടകവേ�ദിികളുംം അവയുടെെ പ്രവർത്തന രീീതിികളുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ അക്കാാദമിിക്് തലത്തിിൽ നിിന്നുകൊ�ാണ്ട്് മലയാാള നാാടകത്തിിന്റെ� സമഗ്രമാായ 
സാംം�സ്കാാരിികത കാാലാാനുസൃതമാായിി കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

റഫറൻസ്്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

രംംഗാാവതരണംം
മലയാാളനാാടക സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
രംംഗഭാാഷ
ഒരു നാാടകംം എങ്ങനെ�യുണ്ടാാകുന്നു
നാാടകത്തിിന്റെ� കഥ
മലയാാളനാാടക സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
കർട്ടൻ
നാാടകംം കണ്ണിിന്റെ� കല
നാാട്ടരങ്ങ്്: വിികാാസവുംം പരിിണാാമവുംം
ജൈൈവനാാടകവേ�ദിി
പ്രത്യയയശാാസ്ത്രവുംം നാാടകവുംം
തെ�രുവുനാാടകംം സിിദ്ധാാന്തവുംം പ്രയോ�ാഗവുംം
നിിർമ്മിിതിി ചരിിത്രവുംം ചരിിത്രനിിർമ്മിിതിിയുംം

എഡിി. എംം.ആർ. തമ്പാാൻ
വയലാാവാാസുദേ�വൻപിിള്ള
വയലാാവാാസുദേ�വൻപിിള്ള
വയലാാവാാസുദേ�വൻപിിള്ള
വത്സലാാബേ�ബിി
ജിി.ശങ്കരപ്പിിള്ള
എൻ.എൻ. പിിള്ള
ഡോ�ാ.ടിി.പിി. സുകുമാാരൻ
ജിി. ഭാാർഗ്ഗവൻപിിള്ള
ഡോ�ാ.എൽ. തോ�ാമസ്് കുട്ടിി
എൻ.ആർ. ഗ്രാാമപ്രകാാശ്്
എൻ.ആർ. ഗ്രാാമപ്രകാാശ്്
ഡോ�ാ.ടിി. പവിിത്രൻ
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14. നാാടകംം ദേ�ശംം
15. മലയാാളനാാടക സ്ത്രീീ ചരിിത്രംം
16. പെ�ണ്ണരങ്ങ്് കാാലാാന്തര യാാത്രകൾ
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

മലയാാളസംംഗീീതനാാടകചരിിത്രംം
സദാാരാാമ
മറിിയാാമ്മ നാാടകംം
വിിധവാാവിിവാാഹംം
പാാട്ടബാാക്കിി
നിിങ്ങളെ�ന്നെ� കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റാാക്കിി
ഭൂമിിരാാക്ഷസംം
പിി.എംം.താാജിിന്റെ� നാാടകങ്ങൾ
ഭഗ്നഭവനംം
സിി.ജെ�. തോ�ാമസിിന്റെ� നാാടകങ്ങൾ
സമത്വവവാാദിി
കാാവാാലംം നാാരാായണപ്പണിിക്കരുടെെ
നാാടകങ്ങൾ
നാാടകത്രയംം
സൃഷ്ടിി, സ്ഥിിതിി, സംംഹാാരംം
നാാടകപഠനങ്ങൾ
കീീഴാാളതയുംം ജനകീീയ നാാടകവുംം

33. നാാടകത്തിിന്റെ� ആദ്യയത്തെ� ഇരുപത്തിിയെ�ട്ട്്

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

നാാടകംം കലയുംം കാാഴ്ചയുംം
ഒാാരോ�ാരോ�ാ കാാലത്തിിലുംം
Thd Indian Theatre
The Indian Theatre
The Western Drama
The Theatre of Absured
The Modern Drama
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ഇ.പിി. രാാജഗോ�ാപാാലൻ
സജിിത മഠത്തിിൽ
എഡിി. ഡോ�ാ.ആർ.ബിി.
രാാജലക്ഷ്മിി, ഡോ�ാ. പ്രിിയനാായർ
കെ�. ശ്രീീകുമാാർ
കെ�.സിി. കേ�ശവപ്പിിള്ള
കൊ�ാച്ചീീപ്പൻ തരകൻ
ലളിിതാം�ംബിിക അന്തർജ്ജനംം
കെ�. ദാാമോ�ാദരൻ
തോ�ാപ്പിിൽഭാാസിി
സാാറാാജോ�ാസഫ്്
പിി.എംം. താാജ്്
എൻ. കൃഷ്്്�ണപ്പിിള്ള
സിി.ജെ�. തോ�ാമസ്്്�
പുളിിമാാന പരമേ�ശ്വവരൻപിിള്ള
കാാവാാലംം നാാരാായണപ്പണിിക്കർ
സിി.എൻ. ശ്രീീകണ്ഠൻ നാായർ
കെ�.ടിി. മുഹമ്മദ്്
എഡിി. പന്മന രാാമചന്ദ്രൻ നാായർ
ശശിി ചേ�രാാവള്ളിി
പ്രൊ�ാഫ. സാാവിിത്രിി ലക്ഷ്മണൻ
പിി.ജിി. സദാാനന്ദൻ
കെ�.വിി. ശ്രീീജ
Adya Rangacharya
Mulk Raj Anand
Basavaraj, S.Tallur
Esslin Martin Edi
Maurice Meeterlinck
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MAMAL01E05 ഭക്ഷണസംംസ്കാാരപഠനംം
MAMAL01E05 Food Cultural Studies

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
ഭക്ഷണസംംസ്കാാരത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പൊ�ാതുവിിലുംം കേ�രളത്തിിലെ� ഭക്ഷണത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്
വിിശേ�ഷമാായുംം അവബോ�ാധമാാർജിിക്കുക എന്നതാാണ്് ഇൗൗ പേ�പ്പറിിന്റെ� ഉദ്ദേ�ശ്യംം�.
ഭക്ഷണസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� സാംം�ഗത്യംം�, വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ മനസ്സിിലാാക്കുകയുംം
അതിിലെ� പ്രതിിരാാധസാാധ്യയതകൾ അന്വേ�േഷിിക്കുകയുംം വേ�ണംം. ഭക്ഷണത്തിിന്റെ�
പരിിണാാമവുംം സമകാാലിിക വൈൈവിിധ്യയവുംം മനസ്സിിലാാക്കുക എന്നതുംം ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിന്റെ�
ഉദ്ദേ�ശ്യയമാാണ്്. നിിത്യയജീീവിിതത്തെ� രാാഷ്ട്രീീയമാായിി സമീീപിിക്കാാൻ തക്ക വിിധത്തിിൽ
ഭക്ഷണവിിശകലനത്തിിന്്  വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ തയ്യാാറാാകുമെെന്നതാാണ്്  ഇതിിന്റെ�
ആത്യയന്തിികഫലംം.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
ഭക്ഷണത്തെ� നിിർവ്വചിിക്കുമ്പോ�ാൾ–ഭക്ഷണവുംം മനുഷ്യയചരിിത്രവുംം–പാാചകംം,
നരവംംശശാാസ്ത്രകാാരന്മാാർ, ചരിിത്രകാാരന്മാാർ, ജൈൈവശാാസ്ത്രകാാരന്മാാർ എന്നിിവ
രുടെെ നിിലപാാടുകൾ, ഭക്ഷണപഠനങ്ങൾ, അടിിസ്ഥാാനപ്രമാാണങ്ങൾ, ബാാർത്ത്്,
ബോ�ാർദ്യുു, ലെ�വിിസ്ട്രോ�ാസ്്, മേ�രിി ഡഗ്ലസ്്, മാാർവിിൻ ഹാാരിിസ്്, കാാൾമാാർക്സ്്, കരോ�ാൾ
കൗൗണിിഹാാൻ, പെ�ന്നിിവാാൻ എസ്റ്റെ�റിിക്്, ഡാാനിിയേ�ൽ, അപെ�ൽ ബ്രോം�ം� എന്നിി
വരുടെെ കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ, പാാചകത്രിികോ�ാണംം, ഇന്ത്യയൻ ഭക്ഷണപഠനങ്ങൾ, കേ�രള 
ഭക്ഷണപഠനങ്ങൾ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഭക്ഷണസംംസ്കാാരപഠനംം എന്ന അക്കാാദമിിക്് വിിഷയത്തിിന്റെ� പ്രസക്തിി
തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ ഭക്ഷണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള മുൻവിിധിികളിിലെ� ബലതന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ വിിവിിധ പണ്ഡിിതാാരുടെെ ഭക്ഷണസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
ഭക്ഷണവുംം നാാടൻപാാട്ടുകളുംം ചൊ�ാല്ലുകൾ, നാാടോ�ാടിിക്കഥകൾ, കടംംകഥകൾ,
ഭക്ഷണവിിലക്കുകൾ, സമരങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യയക്ഷാാമംം, ഭക്ഷണവുംം ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം,
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ദിിവ്യയഭക്ഷണംം, അതിിഥിിപാാചകംം, കൊ�ാതിി, ഭക്ഷണവുംം വാാമൊ�ാഴിി അറിിവുകളുംം,
ദേ�ശഭേ�ദങ്ങൾ, തദ്ദേ�ശീീയത, ദേ�ശീീയത, ഭക്ഷണസ്വാാ�തന്ത്ര്യംം�.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ നാാടോ�ാടിിജീീവിിതത്തിിൽ ഭക്ഷണത്തിിന്റെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തൽ എങ്ങനെ�
യെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ പ്രാാദേ�ശിികതയുംം ദേ�ശീീയതയുംം ഭക്ഷണ വിിഷയത്തിിലുണ്ടെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ ഭക്ഷണസ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� ജനാാധിിപത്യയത്തിിൽ അനുപേ�ക്ഷണീീയമാാണെ�ന്ന്്
മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
ലോ�ാകഭക്ഷണസാാഹിിത്യംം� അവലോ�ാകനംം, അശനസാാഹിിത്യംം� മലയാാളത്തിിൽ,
നാാടൻകലകളിിലെ� ഭക്ഷണവിിചാാരങ്ങൾ, മണിിപ്രവാാളത്തിിലുംം നമ്പൂതിിരിിശ്ലോ�ാ
കങ്ങളിിലുംം ഭക്ഷണപ്രതിിനിിധാാനംം, കഥ, കവിിത, നോ�ാവൽ എന്നിിവയിിലെ� 
പ്രതിിനിിധാാനങ്ങൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാാ�ർ, വിി.കെ�.എൻ., ബഷീീർ, വൈൈലോ�ാപ്പിിള്ളിി,
ഒ.വിി. വിിജയൻ തുടങ്ങിിയവർ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ലോ�ാകത്തിിലെ� ഭക്ഷണസാാഹിിത്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ മലയാാളത്തിിലെ� വിിവിിധ സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളിിലെ� ഭക്ഷണസാാന്നിിധ്യംം� 
കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ നാാടോ�ാടിിക്കലകളിിലെ� ഭക്ഷണസാാന്നിിധ്യംം� കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
ഭക്ഷണശൈൈലിി പരിിണാാമംം, മതംം, ജാാതിി, ഭക്ഷണംം, സംംസ്കാാരചിിഹ്നമാാവുമ്പോ�ാൾ,
ആധുനിികത, ഗാാന്ധിി, ശ്രീീനാാരാായണഗുരു, സഹോ�ാദരൻ അയ്യപ്പൻ എന്നിിവരുടെെ
ഭക്ഷണബോ�ാധ്യയങ്ങൾ, പ്രകൃതിിഭക്ഷണംം, ഭക്ഷണവുംം വ്യയവസാായശൃംംഖലയുംം,
ബേ�ക്കറിികൾ, ഹോ�ാട്ടലുകൾ, ഫാാസ്റ്റ്് ഫുഡ്്, സ്ലോ�ാഫുഡ്്, മക്്ഡൊ�ാനാാൾഡ്്, ആഗോ�ോ
ളീീകരണംം, ഭക്ഷണത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയംം, സമൂഹപരിിണാാമവുംം രുചിിപരിിണാാമവുംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ആധുനിികത ഭക്ഷണശീീലത്തിിൽ വരുത്തിിയ മാാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ സാാമൂഹ്യയ-രാാഷ്ട്രീീയ മണ്ഡലങ്ങളിിലെ� ഇതരപ്രയോ�ാഗങ്ങൾ ഭക്ഷണശീീലത്തെ� 
ബാാധിിക്കുന്നത്് എങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ ആഗോ�ാളീീകരണംം മലയാാളിിയുടെെ ജീീവിിതശൈൈലിിയിിൽ വരുത്തിിയ മാാറ്റങ്ങൾ
ഭക്ഷണത്തെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
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സെ�മസ്റ്റർ 2
MAMAL02E06 ഫോ�ാക്്ലോ�ോർ
MAMAL02E06 Folklore

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ ഒരു വൈൈജ്ഞാാനിിക പഠന മേ�ഖലയാാണ്്. അതിിന്റെ� സൈൈദ്ധാാന്തിികവുംം
പ്രാായോ�ാഗിികവുമാായ തലങ്ങൾ ചർച്ച ചെ�യ്യുകയുംം ജ്ഞാാനമേ�ഖല രൂപപ്പെ�ടുത്തു
കയുംം ചെ�യ്യുക എന്നതാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ ഘടകമാായിി
വർത്തിിക്കുന്ന സർഗ്ഗാാത്മക സാാഹിിത്യയങ്ങൾ ധാാരാാളമുണ്ട്്. പ്രാാദേ�ശിിക ചരിിത്രരചന,
ഭാാഷാാവൈൈവിിധ്യംം�, ജനജീീവിിത സംംസ്കാാരംം എന്നിിവയിിലുംം ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാറിിന്റെ� സാാന്നിി
ദ്ധ്യയമുണ്ട്്. അവ കണ്ടെ�ത്തിി വിിശകലനത്തിിന്് വിിധേ�യമാാക്കണംം. സെ�മിിനാാറുകൾ,
ചർച്ചകൾ, ലൈൈബ്രറിി നോ�ാട്ടുകൾ എന്നിിവ തയ്യാാറാാക്കുകയുംം ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിന്റെ�
ലക്ഷ്യയമാാണ്്.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ നിിർവ്വചനംം, ലക്ഷ്യംം�, പ്രസക്തിി, വ്യാാ�പ്തിി, സവിിശേ�ഷതകൾ,
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാറിിസംം, പ്രാായോ�ാഗിിക ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ, മൃതഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ, ഫെ�യ്ക്്്�ലോ�ാർ,
വ്യാാ�പനസിിദ്ധാാന്തംം, കെ�ട്ടുമുറ സിിദ്ധാാന്തംം, ഇന്ത്യയനിിസ്റ്റ്് തിിയറിി, ഫിിന്നിിഷ്് മെെത്തേ�ഡ്,്
മുസ്ലിംം� ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ, ക്രിിസ്ത്യയൻ ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ. ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ വൈൈജ്ഞാാനിിക 
മേ�ഖലയിിലെ� സൈൈദ്ധാാന്തിിക വൈൈവിിധ്യയങ്ങൾ.

വിിശദപഠനംം
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ പഠനംം കേ�രളത്തിിൽ
ഫിിൻലാാൻഡിിലെ� ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ
പഠനങ്ങൾ

(ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ) രാാഘവൻ പയ്യനാാട്്
(ഫോ�ാക്്ലോ�ോർ സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ)
ഡോ�ാ.സിി.ആർ. രാാജഗോ�ാപാാലൻ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ എന്ന വൈൈജ്ഞാാനിിക മേ�ഖലയെ� പരിിചയപ്പെ�ടുന്നു.
¾ ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാറിിന്റെ� ചരിിത്രവുംം സൈൈദ്ധാാന്തിികവുമാായ തലങ്ങൾ മനസ്സിി
ലാാക്കുന്നു.
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¾ ഭാാഷാാ, സാാഹിിത്യംം�, സംംസ്കാാരംം എന്നീീ രംംഗങ്ങളിിലെ� ഫോ�ാക്്്്��ലോ�ാർ ഘടക
ങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ മേ�ഖല സാംം�സ്കാാരിിക വിിശകലനത്തിിനു പ്രേ�രകമാാകുന്നു
ണ്ടെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2. നാാടൻ സാാഹിിത്യയവുംം കലകളുംം
നാാടൻ പാാട്ടുകൾ, എെ�തിിഹ്യയങ്ങൾ, പുരാാവൃത്തങ്ങൾ, നാാടൻകഥകൾ, പഴഞ്ചൊ�ാ
ല്ലുകൾ, കടങ്കഥകൾ, നാാട്ടുഭാാഷ, തെ�യ്യംം, പൂരക്കളിി, കോ�ാൽക്കളിി, തിിരുവാാതിിരക്കളിി,
ഒപ്പന, മുടിിയേ�റ്റ്്. ജനജീീവിിതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട നാാടൻ സാാഹിിത്യയവുംം കലകളുംം
അവയുടെെ നവോ�ാത്ഥാാനവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ വിികാാസപരിിണാാമങ്ങളുംം.

വിിശദപഠനംം
1. പുലിിമറഞ്ഞ തൊ�ാണ്ടച്ചൻ വീീരപുരാാവൃത്തംം
(ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാറിിന്റെ� കൈൈവഴിികൾ)
2. പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം തനിിമയുംം പരിിണാാ
    മവുംം (ലേ�ഖനംം) (നാാട്ടറിിവുംം
    വിിമോ�ാചനവുംം)

ഡോ�ാ. എംം.വിി.വിിഷ്ണുനമ്പൂതിിരിി

ഇ.പിി. രാാജഗോ�ാപാാലൻ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം കലകളിിലുംം അടങ്ങിിയിിട്ടുള്ള ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ ഘടകങ്ങൾ
തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ ജനതയുടെെ ജീീവിിതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണ്് നാാടൻ സാാഹിിത്യയവുംം കലകളുംം
രൂപപ്പെ�ടുന്നതെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ തെ�യ്യപ്പുരാാവൃത്തംം എെ�തിിഹ്യംം� എന്നിിവ ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ പഠനങ്ങളിിലൂടെെ
ഗവേ�ഷണാാത്മകമാായിി ചർച്ച ചെ�യ്യേ�ണ്ടതാാണെ�ന്ന കാാര്യം�ം ഉൾക്കൊ�ാള്ളുന്നു.
¾ നവോ�ാത്ഥാാനവുംം സാംം�സ്കാാരിികതയുംം രൂപപ്പെ�ടുന്നതിിലുള്ള ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാറിി
ന്റെ� സ്വാാ�ധീീനംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3. ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം
ദേ�വതാാരാാധനകൾ, അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ, അയിിത്തംം, കണ്ണേ�റ്്, നാാവേ�റ്്, ശപഥങ്ങൾ,
ഭാാവിി പ്രവചനങ്ങൾ, പരേ�താാത്മാാപൂജകൾ, വ്രതാാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ, മന്ത്രവാാദ കർമ്മ
ങ്ങൾ, കാാർഷിികാാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ. പ്രാാദേ�ശിികവുംം ദേ�ശീീയവുമാായ ഇടപെ�ടലുകളിിൽ
ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ വഹിിക്കുന്ന സാംം�സ്കാാരിികമാായ പങ്ക്്, അതിിന്റെ� വിിശ്വാാ�സ 
വിിനോ�ാദ തൊ�ാഴിിൽപരമാായ ഘടകങ്ങളുമാായുള്ള ബന്ധംം.
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വിിശദപഠനംം
1. പൊ�ൊട്ടൻതെ�യ്യത്തിിന്റെ� തോ�ാറ്റംംപാാട്ട്്
(പൊ�ാട്ടൻതെ�യ്യംം അതിിജീീവനത്തിിന്റെ�
അനുഷ്ഠാാനംം)
2. അനുഷ്ഠാാനവുംം ആട്ടപ്രകാാരവുംം
(മുത്തപ്പൻ പുരാാവൃത്തംം)

ഡോ�ാ.വിി.ലിിസിിമാാത്യുു
ഡോ�ാ.വൈൈ.വിി. കണ്ണൻ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ എന്നത്് ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുടെെയുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുടെെയുംം
സംംയുക്തമാായ മേ�ഖലകൾ കൂടിി ഉൾപ്പെ�ട്ടതാാണെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ പ്രാാദേ�ശിികദേ�ശീീയ രംംഗത്ത്് ഒരു ജനതയുടെെ സവിിശേ�ഷ പ്രാാധാാന്യയമെെ
ന്തെ�ന്ന്് ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.
¾ തോ�ാറ്റംംപാാട്ടിിലുംം ആവിിഷ്കാാരത്തിിലുംം പ്രകടമാാകുന്ന  സാാഹിിത്യയ സവിിശേ�ഷ
തകൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ തെ�യ്യാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം ഇതര നാാടോ�ാടിി വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം പുലർത്തുന്ന പുരോ�ോ
ഗമനപ്രവണതകൾ അക്കാാദമിികമാായിി കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4. ഭൗ�തിിക സംംസ്കാാരംം–സാാഹിിത്യംം�
നാാടൻകളിികൾ, നാാടൻ ഭക്ഷണംം, നാാട്ടുവൈൈദ്യം�ം, നാാടൻ സംംഗീീതംം, നാാടൻവൈൈ
ദ്യം�ം, കാാർഷിികോ�ാപകരണങ്ങൾ, ഗൃഹോ�ാപകരണങ്ങൾ, തൊ�ാഴിിൽ മേ�ഖലകൾ
എന്നിിവയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ ചിിന്തകൾ, കവിിത, നോ�ാവൽ, കഥ,
നാാടകംം തുടങ്ങിിയ സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളിിലുംം കലകളിിലുംം അടങ്ങിിയ ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാ
റിിന്റെ� അംംശങ്ങൾ.

വിിശദപഠനംം
1. നാാളിികേ�രത്തിിന്റെ� നാാട്ടറിിവ്്
2. കുറുന്തോ�ാട്ടിിക്കുംം വാാതംം പിിടിിക്കുമ്പോ�ാൾ
(കേ�രളത്തിിലെ� നാാട്ടുവൈൈദ്യം�ം)

(ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ ചിിന്തകൾ)
ഡോ�ാ. എംം.വിി.വിിഷ്ണുനമ്പൂതിിരിി
ഡോ�ാ.ഇ.ഉണ്ണിികൃഷ്ണൻ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഭൗ�തിിക സംംസ്കാാരത്തിിലുംം സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ ചെ�ലുത്തുന്ന
സ്വാാ�ധീീനംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ ഭക്ഷണംം, വൈൈദ്യം�ം, സംംഗീീതംം തുടങ്ങിി പല മേ�ഖലകളിിലുമുള്ള നാാടൻ
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ഇടപെ�ടലുകളുടെെ വൈൈവിിധ്യംം� വ്യയക്തമാാകുന്നു.
¾ സാാഹിിത്യയകൃതിികളിിൽ ജനതയുടെെ സാംം�സ്കാാരിിക അടയാാളങ്ങൾ കണ്ടെ�
ത്തുന്നു.
¾ മുഖ്യയധാാരയിിൽ ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ടേ�ണ്ട അവഗണിിക്കപ്പെ�ട്ട സാാഹിിത്യയവുംം
ഭൗ�തിിക സംംസ്കാാരവുംം ഏതെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

റഫറൻസ്്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

നാാടോ�ാടിി വിിജ്ഞാാനീീയംം
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ നിിഘണ്ടു
കടങ്കഥ ഒരു പഠനംം
പഴഞ്ചൊ�ാൽ സാാഹിിത്യംം�
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാറിിന്റെ� കൈൈവഴിികൾ

ഡോ�ാ.എംം.വിി. വിിഷ്ണു നമ്പൂതിിരിി
 രാാഘവൻ പയ്യനാാട്്
ഡോ�ാ.എംം.വിി. വിിഷ്ണു നമ്പൂതിിരിി
ഡോ�ാ.എംം.വിി. വിിഷ്ണു നമ്പൂതിിരിി
ഡോ�ാ.എംം.വിി. വിിഷ്ണു നമ്പൂതിിരിി
എഡിി. ഡോ�ാ.എംം.വിി. വിിഷ്ണു
നമ്പൂതിിരിി
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ സങ്കേ�തങ്ങളുംം സങ്കല്പനങ്ങളുംം രാാഘവൻ പയ്യനാാട്്
കേ�രള ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ
 എഡിിറ്റർ രാാഘവൻ പയ്യനാാട്്
തെ�യ്യംം
ഡോ�ാ.എംം.വിി.വിിഷ്ണു നമ്പൂതിിരിി
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ ചിിന്തകൾ
ഡോ�ാ.എംം.വിി.വിിഷ്ണു നമ്പൂതിിരിി
ഡോ�ാ. എംം.ആർ.രാാഘവവാാര്യയർ
വടക്കൻ പാാട്ടുകളുടെെ പണിിയാാല
ജനജീീവിിതവുംം കലകളുംം
ചുമ്മാാർ ചൂണ്ടൽ
കേ�രളത്തിിലെ� നാാടൻകലകൾ
ഡോ�ാ.എ.കെ�. നമ്പ്യാാ�ർ
മുകയർജീീവിിതവുംം സംംസ്കാാരവുംം
 ഡോ�ാ. എ.എംം. ശ്രീീധരൻ
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ സമീീപനങ്ങളുംം സാാധ്യയതകളുംം  ഡോ�ാ. എ.എംം.  ശ്രീീധരൻ
ആദിിവാാസിി പുരാാവൃത്തംം
ഡോ�ാ.കുമാാരൻ വയലേ�രിി
ആദിിവാാസിി വിിജ്ഞാാന നിിഘണ്ടു
ഡോ�ാ.കുമാാരൻ വയലേ�രിി
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ വീീക്ഷണവുംം  പ്രസക്തിിയുംം
 ഡോ�ാ. കുമാാരൻ വയലേ�രിി
കതിിവന്നൂർ വീീരൻ മലകയറിിയ  
മനുഷ്യയൻ ചുരമിിറങ്ങിിയ ദൈൈവംം
 ഡോ�ാ.വിി.ലിിസിിമാാത്യുു
പൊ�ാട്ടൻ തെ�യ്യംം അതിിജീീവനത്തിിന്റെ�
അനുഷ്ഠാാനംം
 ഡോ�ാ.വിി. ലിിസിിമാാത്യുു
തൃക്കോ�ാട്ടൂർ താായ്്വഴിി
ഡോ�ാ.വിി. റീീജ
പ്രൊ�ാഫ.ബിി. മുഹമ്മദ്് അഹമ്മദ്്
മാാപ്പിിള ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ പ്രബന്ധങ്ങൾ
ഡോ�ാ.സിി.ആർ. രാാജഗോ�ാപാാലൻ
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
ഡോ�ാ.സിി.ആർ. രാാജഗോ�ാപാാലൻ
ക്രിിസ്ത്യയൻ ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ
കേ�രള ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ
അക്കാാദമിി
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

മുത്തപ്പൻ പുരാാവൃത്തംം
കനലാാടിി മനസ്സ്്
നാാട്ടറിിവുംം വിിമോ�ാചനവുംം
ഫോ�ാക്്്�ലോ�ാർ പഠനംം സിിദ്ധാാന്തതലംം
കേ�രളത്തിിലെ� നാാട്ടുവൈൈദ്യം�ം
കാാട്ടുജീീവിിതത്തിിന്റെ� സ്പന്ദനങ്ങൾ
മാാപ്പിിള കലാാദർശനംം
The study of Folklore
Analytical Essays in Folklore
Essays in Folk loristics
Folklore Genres
Folklore in Context
Folklore - Selected Essays
Mappila Muslims of Kerala
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ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിൽ മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ സർഗ്ഗാാത്മക വൈൈഭവത്തെ� വിിലയിി
രുത്തുകയാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. സ്ത്രീീവിിമോ�ാചനത്തിിന്റെ� പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം
വ്യയക്തമാാക്കുന്ന എഴുത്തിിൽ വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾക്ക്് അവഗാാഹമുണ്ടാാക്കുകയാാണ്്
കോ�ാഴ്സിിന്റെ� ഉദ്ദേ�ശ്യംം�. റഫറൻസ്് ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം കോ�ാഴ്സുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട മറ്റു കൃതിികളുംം
വാായിിച്ച്് വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ ലൈൈബ്രറിി റെെക്കാാർഡ്് തയ്യാാറാാക്കണംം. എഴുത്തുകാാരിി
യുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുവന്ന സിിനിിമകൾ പ്രദർശിിപ്പിിക്കുകയുംം അവ വിിലയിിരുത്തുന്ന
ചർച്ചയുംം സെ�മിിനാാറുംം സംംഘടിിപ്പിിക്കുകയുംം വേ�ണംം.
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മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
കഥ: ചെ�റുകഥാാസാാഹിിത്യയത്തിിൽ മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ സംംഭാാവനകൾ–ആഖ്യാാ�ന
പരീീക്ഷണങ്ങൾ–വിിഷയംം
1. നരിിച്ചീീറുകൾ പറക്കുമ്പോ�ാൾ
2. പ്രഭാാതംം
3. ചതുരംംഗംം
4. കോ�ാലാാട്്
5. രുഗ്മിിണിിക്കൊ�ാരു പാാവക്കുട്ടിി
6. പക്ഷിിയുടെെ മണംം
7. തരിിശുനിിലംം
8. നഷ്ടപ്പെ�ട്ട നീീലാം�ംബരിി

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾
¾
¾
¾
¾

വ്യയത്യയസ്തമാായ കഥാാപശ്ചാാത്തലംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
കഥയുടെെ അനുഭവ, ഭാാവതലങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
ആഖ്യാാ�നശൈൈലിി മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
ഭാാഷാാപരമാായ പ്രയോ�ാഗരീീതിി മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
സമാാനമാായ രീീതിിയിിൽ കഥകളെ�ഴുതാാൻ തയ്യാാറാാകുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
കവിിത: ഇംംഗ്ലീീഷ്് മാാധ്യയമംം–വിിവർത്തനത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം–സ്വവത്വാാ�വിിഷ്ക്കാാരംം.
1. ആത്മഹത്യയ
2. ഏകമുഖിി
3. ഘനശ്യാം�ം�
4. കൽക്കട്ടയിിലെ� വേ�നൽക്കാാലംം
5. തടവറകൾ
6. നിിലാാവിിന്റെ� മറ്റൊ�ാരിിഴ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ കവിിതാാവിിവർത്തനത്തിിന്റെ� പ്രത്യേ�േകതകൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ കഥയിിൽ നിിന്നുംം കവിിതയിിലേ�ക്കെ�ത്തുമ്പോ�ാൾ എഴുത്തുകാാരിിയുടെെ ഭാാവത
ലമാാറ്റംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ കവിിത മുന്നോ�ാട്ട്് വെ�യ്ക്കുന്ന ആശയതലംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
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മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
നോ�ാവൽ: നോ�ാവൽരംംഗത്തെ�സംംഭാാവനകൾ–നോ�ാവലറ്റ്് എഴുത്തുരീീതിിയുടെെ പരിി
മിിതിികൾ–സാാമൂഹിികസ്വവഭാാവംം
1. വണ്ടിിക്കാാളകൾ
2. മാാനസിി
3. ചന്ദനമരങ്ങൾ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾
¾
¾
¾

നോ�ാവൽരംംഗത്ത്് മാാധവിിക്കുട്ടിി നൽകിിയ സംംഭാാവനകൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
മലയാാളത്തിിലെ� സ്ത്രീീ നോ�ാവലെ�ഴുത്തുകാാരെെ പരിിചയപ്പെ�ടുന്നു.
നോ�ാവലൈൈറ്റുംം നോ�ാവലുംം തമ്മിിലുള്ള വ്യയത്യാാ�സംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
നോ�ാവലിിന്റെ� പരിിമിിതിിയുംം സാാമൂഹിിക സ്വവഭാാവവുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
ആത്മകഥ, ലേ�ഖനംം, സ്മരണകൾ, ഉപന്യാാ�സങ്ങൾ, സ്വവത്വവബോ�ാധംം, തുറന്നുപറ
ച്ചിിലിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം, ആഖ്യാാ�നരീീതിിയിിലെ� വൈൈവിിധ്യംം�, മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
പഠനങ്ങൾ.
1. എന്റെ� കഥ
2. ബാാല്യയകാാലസ്മരണകൾ
3. കർക്കിിടകംം
4. കുറ്റവിിസ്താാരംം
5. സ്ത്രീീ, സ്വവത്വംം�, സമൂഹംം: മാാധവിിക്കുട്ടിി
പഠനങ്ങൾ
രാാമകൃഷ്ണൻ ഇ.വിി.
വാാസുദേ�വൻനാായർ കളർക്കോ�ാട്്
6. തരിിശുനിിലത്തിിന്റെ� കഥകൾ
7. മാാധവിിക്കുട്ടിി ശരീീരത്തിിന്് എത്ര ചിിറകുകൾ
എഡിി. എബ്രഹാംം�

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ ആത്മകഥ ലേ�ഖനംം ഉപന്യാാ�സംം എന്നിിവ മുന്നോ�ാട്ടുവെ�യ്ക്കുന്ന
ആശയ ആഖ്യാാ�നതലംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ സ്വവത്വവബോ�ാധത്തിിന്റെ�യുംം തുറന്നുപറച്ചിിലിിന്റെ�യുംം സ്ത്രീീ ഇടങ്ങൾ മനസ്സിിലാാ
ക്കാാൻ സഹാായിിക്കുന്നു.
¾ മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ�ക്കുറിിച്ചുംം അവരുടെെ എഴുത്തിിലെ� പൊ�ാതു സ്വവഭാാവത്തെ�ക്കു
റിിച്ചുംം വേ�റിിട്ട കാാഴ്ചപ്പാാടുകളെ�ക്കുറിിച്ചുംം പഠിിക്കുന്നു.
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റഫറൻസ്്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ചെ�റുകഥ ഇന്നലെ� ഇന്ന്്
കഥ ആഖ്യാാ�നവുംം അനുഭവസത്തയുംം
കഥാാന്തരംം
കഥയുംം ഫാാന്റസിിയുംം
കഥയുംം ഭാാവുകത്വവ പരിിണാാമവുംം
അന്തർജ്ജനംം മുതൽ അഷിിത വരെെ
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ� ഭ്രമകല്പന
അഹംംബോ�ാധത്തിിന്റെ� സർഗ്ഗാാത്മകത
സെ�ക്സ്്, സത്യയത്തിിനുംം സദാാചാാരത്തിിനുംം
ഇടയിിൽ
ആത്മഹത്യയ
മാാധവിിക്കുട്ടിി കഥകൾവാാല്യംം� III
കളർകോ�ാട്് വാാസുദേ�വന്റെ� അവതാാരിിക
യോ�ാടു കൂടിിയ മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ കഥകൾ
എംം. രാാജീീവ്്കുമാാറിിന്റെ� പഠനത്തോ�ാടുകൂടിിയ 
മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ  കഥകൾ സമ്പൂർണ്ണംം
എന്റെ� ചെ�റുകഥകൾ
കെ�ട്ടിിയിിട്ട കോ�ാലാാട്്

15. വിിഷാാദംം പൂക്കുന്ന മരങ്ങൾ
16. സ്ത്രീീപർവ്വംം
17. മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ പ്രണയനോ�ാവലുകൾ
18. കമലാാദാാസിിന്റെ� തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്ത 
കവിിതകൾ വിിവർത്തനംം, പഠനംം
19. മാാധവിിക്കുട്ടിി ശരീീരത്തിിന്് എത്ര ചിിറകുകൾ
20. കമലാാദാാസിിന്റെ� പ്രണയകവിിതകൾ
21. പെ�ണ്ണുകൊ�ാത്തിിയ വാാക്കുകൾ
22. എഴുത്തുകാാരിികളുടെെ മാാധവിിക്കുട്ടിി

എംം. അച്യുുതൻ
കെ�.പിി. അപ്പൻ
വിി.ആർ. സുധീീഷ്്
വത്സലൻ വാാതുശ്ശേ�രിി
കെ�.എസ്്. രവിികുമാാർ
ഡോ�ാ. എംം. രാാജീീവ്്കുമാാർ
എംം.കെ�. ഹരിികുമാാർ
ഡോ�ാ. സിിറിിയക്ക്് കോ�ാട്ടയേ�രിി
ഷാാനവാാസ്് എംം.എ.; സജീീഷ്് എൻ.പിി.
ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം
ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം.
ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം.
മാാധവിിക്കുട്ടിി, മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്.
മാാധവിിക്കുട്ടിി, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്,
കോ�ാട്ടയംം.
മാാധവിിക്കുട്ടിി, സിിനാാറിിയോ�ാ
പ്രസ്്, തൃശ്ശൂർ.
ജോ�ാൺ ബ്രിിട്ടാാസ്്,സിിത്താാര 
ബുക്സ്്, കാായങ്കുളംം.
ഒലിിവ്് പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്.
എബ്രഹാംം�, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്,
കോ�ാട്ടയംം.
(എഡിി.) എബ്രഹാംം�, എച്ച്് &
സിി കോ�ാട്ടയംം.
(വിിവ.) എബ്രഹാംം�, മേ�ഘ
ബുക്സ്്, ചാാലക്കുടിി.
ശാാരദക്കുട്ടിി, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്,
കോ�ാട്ടയംം.
(എഡിി.) സുജ സൂസൻ ജോ�ാർജ്ജ്്
നാാഷണൽ ബുക്്സ്റ്റാാൾ,കോ�ാട്ടയംം.
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23. മാാധവിിക്കുട്ടിിക്കഥകൾ പെ�ൺവാായന

24. ഇരട്ട നാാവുള്ള മന്ത്രവാാദിിനിി,
മാാധവിിക്കുട്ടിി പഠനങ്ങൾ
25. നഷ്ടപ്പെ�ട്ട നാാണയംം

26. ഉടൽ കടന്ന്് ആത്മാാവിിലേ�യ്ക്ക്്

27. അക്ഷരവുംം ആധുനിികതയുംം

(എഡിി.) ഡോ�ാ.മിിനിി പ്രസാാദ്്,
ഒലിിവ്് പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്,
കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്.
മ്യൂൂസ്്മേ�രിി ജോ�ാർജ്ജ്്,
കൈൈരളിി ബുക്സ്്, കണ്ണൂർ.
(എഡിി.) ഡോ�ാ. സിിസ്റ്റർ
നോ�ായൽ റോ�ാസ്്, നാാഷണൽ
ബുക്സ്് സ്റ്റാാൾ, കോ�ാട്ടയംം.
മ്യൂൂസ്് മേ�രിി ജോ�ാർജ്ജ്്,
മാാധ്യയമംം ആഴ്ചപ്പതിിപ്പ്്,
ജൂലൈൈ .
ഇ.വിി. രാാമകൃഷ്ണൻ, ആതിിര 
പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്് തൃശൂർ.

28. ചുഴിികൾ, ചിിപ്പിികൾ
29.
30.
31.

32.

ഡോ�ാ.വിി. രാാജകൃഷ്ണൻ,
ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം.
വസന്തത്തിിന്റെ� ഒരു ചിില്ല, ഗ്രീീഷ്മത്തിിന്റെ�യുംം മ്യൂൂസ്് മേ�രിി ജോ�ാർജ്ജ്്,
ജനയുഗംം ഒാാണപ്പതിിപ്പ്്.
മാാതൃഭൂമിി ആഴ്ചപ്പതിിപ്പ്്, ഭാാഷാാപോ�ാഷിിണിി
എന്നിിവയുടെെ മാാധവിിക്കുട്ടിി പതിിപ്പുകൾ, .
സ്ത്രീീ, സ്വവത്വംം�, സമൂഹംം: മാാധവിിക്കുട്ടിി പഠനങ്ങൾ ഇ.വിി. രാാമകൃഷ്ണൻ, പൂർണ്ണാാ
പബ്ലിിക്കേ�ഷൻസ്്,
കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്.
പെ�ണ്ണെ�ഴുതുന്ന ജീീവിിതംം
എൻ.കെ�. രവീീന്ദ്രൻ, മാാതൃഭൂമിി
ബുക്സ്്, കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്.

MAMAL02E08 ഹരിിതസാാഹിിത്യംം�
MAMAL02E08 Haritha Sahithyam

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
പരിിസ്ഥിിതിി സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�യുംം ഹരിിതദർശനത്തിിന്റെ�യുംം സൈൈദ്ധാാന്തിിക 
ചിിന്തകളുംം സർഗ്ഗാാത്മകസാാഹിിത്യയത്തിിലെ� ഹരിിത കാാഴ്ചപ്പാാടുകളുംം ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുത്തു
കയാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. മനുഷ്യയനുംം പ്രകൃതിിയുംം തമ്മിിലുള്ള അധീീശത്വവ
ചൂഷണമനോ�ാഭാാവത്തിിന്് ബദൽ രൂപീീകരിിക്കുകയാാണ്് ഹരിിതദർശനത്തിിലൂടെെ.
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പരിിസ്ഥിിതിി വിിനാാശത്തിിന്് എതിിരാായുള്ള ഒരു സന്ദേ�ശംം രൂപീീകരിിക്കാാൻ ഇൗൗ
കോ�ാഴ്സിിലൂടെെ സാാധിിക്കുംം.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
പരിിസ്ഥിിതിിയെ�ക്കുറിിച്ചുംം വിിവിിധ സമീീപനരീീതിികളെ�ക്കുറിിച്ചുംം വിിവരിിക്കുകയുംം
പരിിസ്ഥിിതിി ചിിന്തയുടെെ പാാശ്ചാാത്യയ പൗൗരസ്ത്യയ മാാതൃകകൾ പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ.
പരിിസ്ഥിിതിി–പരിിസ്ഥിിതിി സമീീപനങ്ങൾ–സെ�ന്റ്് ഫ്രാാൻസിിസ്്, റൂസ്സോ�ോ,
ഹെ�ന്റിി ഡേ�വിിഡ്് തോ�ാറോ�ാ, സിിയാാറ്റിിൽ മൂപ്പൻ, ഫ്രഡറിിക്് ഏംംഗൽസ്്, റേ�ച്ചൻ
കാാർസൺ, മസനോ�ാബു ഫുക്കുവോ�ാക്ക എന്നീീ ചിിന്തകരുടെെ കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ–പരിി
സ്ഥിിതിിദർശനങ്ങൾ–ഗഹനപരിിസ്ഥിിതിിവാാദംം, സാാമൂഹിികപരിിസ്ഥിിതിിവാാദംം,
പാാരിിസ്ഥിിതിിക മാാർക്സിിസംം, പാാരിിസ്ഥിിതിിക സ്ത്രീീവാാദംം, ഹരിിത രാാഷ്ട്രീീയംം ഇവയുടെെ
വ്യയത്യയസ്ത തലങ്ങൾ–പരിിസ്ഥിിതിി സംംഘടനകൾ–ഗ്രീീൻപീീസ്്, ചിിപ്്കോ�ാ പ്രസ്ഥാാനംം,
നർമ്മദാാ ബച്ചാാവോ�ാ ആന്ദോ�ാളൻ, സൈൈലന്റ്് വാാലിി, കൊ�ാക്കകോ�ാള, കണ്ടൽക്കാാട്്–
തിിണസങ്കല്പവുംം പരിിസ്ഥിിതിി ദർശനവുംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ പരിിസ്ഥിിതിി ദർശങ്ങളെ�കുറിിച്ചുള്ള സൈൈദ്ധാാന്തിികജ്ഞാാനംം നേ�ടുന്നു.
¾ പരിിസ്ഥിിതിി ചിിന്തകൾ രൂപപ്പെ�ട്ട സാാഹചര്യം�ം ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
പരിിസ്ഥിിതിിദർശനങ്ങൾ സാാമൂഹിികസാംം�സ്കാാരിിക മണ്ഡലങ്ങളിിൽ ചെ�ലുത്തിിയ 
സ്വാാ�ധീീനവുംം അവയുടെെ സാാഹിിത്യയത്തിിലുള്ള പ്രതിിഫലനവുംം അറിിയുക എന്നതാാണ്്
ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.

വിിശദപഠനംം
1. കവിിത
1. കുറ്റിിപ്പുറംം പാാലംം
2. തുലാാവർഷപ്പച്ച
3. നെ�യ്യാാർ
2. കഥ
1. സർപ്പക്കാാട്്
2. സാാക്ഷിി
3. അഗ്നിിശമിിനിി

ഇടശ്ശേ�രിി
സുഗതകുമാാരിി
വിി. മധുസൂദനൻനാായർ
എസ്്.കെ�. പൊ�ാറ്റെെക്കാാട്്
ടിി. പത്മനാാഭൻ
വൈൈശാാഖൻ
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3. നോ�ാവൽ
1. ജൈൈവംം
2. കൊ�ാരുവാാനത്തിിലെ� പൂതങ്ങൾ
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പിി. സുരേ�ന്ദ്രൻ
പ്രകാാശൻ മടിിക്കൈ�

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ പ്രമേ�യംം, ഭാാഷ, ആവിിഷ്കരണംം എന്നിിവയിിൽ പ്രതിിഫലിിക്കുന്ന പാാരിിസ്ഥിി
തിികവീീക്ഷണങ്ങൾ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
പരിിസ്ഥിിതിിപഠനങ്ങൾ വിിശദപഠനത്തിിന്് വിിധേ�യമാാക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ.
പഠനങ്ങളിിലെ� പരിിസ്ഥിിതിി കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ അറിിയാാൻ ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂൾ സഹാായിിക്കുംം.

വിിശദപഠനംം
1. ഹരിിതദർശനംം

2. ഇക്കോ�ാ-ഫെ�മിിനിിസംം ആണെ�ഴുതുമ്പോ�ാൾ

3. പരിിസ്ഥിിതിിലാാവണ്യയശാാസ്ത്രംം–ഒരു ദിിശാാസൂചിി

4. ഞങ്ങൾ നിിങ്ങൾക്ക്് ഭൂമിി വിിറ്റാാൽ

എംം. അച്യൂൂതൻ  (ഹരിിത 
നിിരൂപണംം മലയാാളത്തിിൽജിി.
മധുസൂദനൻ)
ജിി.  മധുസൂദനൻ  (കഥയുംം
പരിിസ്ഥിിതിിയുംം: ജിി. മധുസൂ
ദനൻ)
ഡിി. വിിനയചന്ദ്രൻ (ഹരിിതനിി
രൂപണംം മലയാാളത്തിിൽ: ജിി.
മധുസൂദനൻ)
സിിയാാറ്റിിൻ മൂപ്പൻ  (വിിവ.  
സക്കറിിയ)

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ കേ�രളത്തിിലെ� പരിിസ്ഥിിതിി പഠനങ്ങളുടെെ സ്വവഭാാവംം ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.
¾ പാാശ്ചാാത്യയദേ�ശങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി കേ�രളംം നേ�രിിടുന്ന പാാരിി
സ്ഥിിതിിക പ്രശ്നങ്ങൾ ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
നാാടൻകലകൾ, സിിനിിമ, നാാടകംം എന്നിിവയിിലെ� പാാരിിസ്ഥിിതിികാാവബോ�ാധംം
അന്വേ�േഷണവിിധേ�യമാാക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ.
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വിിശദപഠനംം

1. കളമെെഴുത്തുംംപാാട്ടുംം
അയ്യപ്പൻ തീീയാാട്ട്്
2. പൊ�ാറാാട്ട്്, വെ�ള്ളരിിനാാടകംം, കാാക്കാാരിിശ്ശിി എന്നിിവയിിലെ� പാാരിിസ്ഥിിതിികാാവ
ബോ�ാധംം വിിലയിിരുത്തൽ
3. ജലമർമ്മരംം
ടിി.കെ�. രാാജീീവ്്കുമാാർ
4. അരജീീവിിതങ്ങൾക്ക്് ഒരു സ്വവർഗ്ഗംം
എംം.എ. റഹ്്മാാൻ
5. ഒരു പക്ഷിിക്കുഞ്ഞിിന്റെ� മരണംം
വയലാാ വാാസുദേ�വൻ പിിള്ള

ആർജിിതശേ�ഷിി

¾ പരിിസ്ഥിിതിി ചിിന്ത വളർത്തുന്നതിിൽ കലകൾ വഹിിക്കുന്ന പങ്ക്് ബോ�ാധ്യയ
പ്പെ�ടുന്നു.

റഫറൻസ്്
1. ഹരിിതനിിരൂപണംം മലയാാളത്തിിൽ
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

(എഡിി.) ജിി. മധുസൂദനൻ,
കറന്റ്് ബുക്സ്്, തൃശൂർ.
കഥയുംം പരിിസ്ഥിിതിിയുംം
ജിി. മധുസൂദനൻ, കറന്റ്് ബുക്സ്്,
തൃശൂർ.
പരിിസ്ഥിിതിി കവിിതയ്ക്കൊ�ാരാാമുഖംം
പിി.പിി.കെ�. പൊ�ാതുവാാൾ,
ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം.
പരിിസ്ഥിിതിിബോ�ാധവുംം സംംസ്കാാരവുംം
പിി.പിി.കെ�. പൊ�ാതുവാാൾ,
മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം.
പരിിസ്ഥിിതിിവിിജ്ഞാാനംം
എൻ. ബാാലകൃഷ്ണൻനാായർ,
കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.
പ്രകൃതിി, പരിിസ്ഥിിതിി ദാാരിിദ്ര്യംം� ഉൗ�ർജ്ജംം ആനന്ദ്്, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്,
കോ�ാട്ടയംം.
ഹരിിതരാാഷ്ട്രീീയംം: ചരിിത്രംം സിിദ്ധാാന്തംം പ്രയോ�ാഗംം ജോ�ാർജ്് കെ�. അലക്സ്്, ഡിി.സിി.
ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം.
ജീീവന്റെ� കയ്യൊ�ാപ്പ്്
ആഷാാമേ�നോ�ാൻ, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്,
കോ�ാട്ടയംം.
പരിിസ്ഥിിതിി സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്് ഒരു മുഖവുര ഡോ�ാ. ടിി.പിി. സുകുമാാരൻ,
ബോ�ാധിി പബ്ലിിക്കേ�ഷൻസ്്,
കോ�ോഴിിക്കോ�ാട്്.
കവിിതയുടെെ രഥോ�ാത്സവംം
(എഡിി.) അജയപുരംം
ജ്യോ�ോ�തിിഷ്്കുമാാർ,
കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.
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11. കൊ�ാച്ചിിയിിലെ� വൃക്ഷങ്ങൾ/ഒടിിച്ചുമടക്കിിയ ആകാാശംം

12.
13.
14.
15.

ഹരിിതസാാഹിിത്യയദർശനംം
കവിിതയുംം പരിിസ്ഥിിതിിയുംം
കാാലിിഫോ�ാർണിിയ കാാടുകളിിൽ
വിിലാാപത്തിിന്റെ� ഇലകൾ
(കവിിതകൾ)

16. ഹരിിതദർശനംം ആധുനിികാാനന്തരകവിിതയിിൽ

17. പ്രതിിരോ�ാധചിിന്തകൾ
18. തൈൈക്കാാവിിലെ� പുരാാണംം (നോ�ാവൽ)
19. മലയാാളകവിിതയുംം പരിിസ്ഥിിതിിയുംം
20. പടരുന്ന മഷിിച്ചാാലുകൾ

കെ�.ജിി. ശങ്കരപ്പിിള്ള.
എംം. അച്യുുതൻ
എസ്്. രാാജശേ�ഖരൻ
സുഗതകുമാാരിി
ഡോ�ാ. സിി.ടിി. വിില്യംം� 
ഡോ�ാ.സിി.ആർ. പ്രസാാദ്്.
ലിിപിിപബ്ലിിക്കേ�ഷൻസ്്,
കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്.
സിി. റഹീംം�.
ഡോ�ാ. ആനന്ദ്് കാാവാാലംം.
എെ�റിിസ്് കൊ�ായ്്ലിിയോ�ാ.

സെ�മസ്റ്റർ 3
MAMAL03E09 സംംസ്കാാരപഠനംം
MAMAL03E09 Cultural Studies

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം, അതിിലെ� സൈൈദ്ധാാന്തിിക സമീീപനങ്ങൾ, കേ�രളീീയ 
സന്ദർത്തിിൽ ഇൗൗ പഠനമേ�ഖലയുടെെ സാാധ്യയതകൾ എന്നിിവയെ�ക്കുറിിച്ച്് ജ്ഞാാനംം
ലഭ്യയമാാക്കുക എന്നതാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിന്റെ� ഉദ്ദേ�ശ്യംം�. സാംം�സ്കാാരിികപ്രശ്നങ്ങൾ
മനസ്സിിലാാക്കാാൻ സഹാായിിക്കുക, ഇതരസംംസ്കാാരങ്ങളെ� സഹിിഷ്ണുതയോ�ാടെെ നോ�ാ
ക്കിിക്കാാണാാൻ തക്ക മാാനസിികശേ�ഷിി സൃഷ്ടിിക്കുക എന്നീീ ഉദ്ദേ�ശ്യയങ്ങളുംം ഇൗൗ
കോ�ാഴ്സിിനുണ്ട്്.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
സംംസ്കാാരവുംം നരവംംശശാാസ്ത്രവുംം, സംംസ്കാാരംം വിിവിിധ വിിഷയങ്ങളുടെെ കാാഴ്ചപ്പാാടിിൽ,
യൂറോ�ാപ്യയൻ സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� രൂപപ്പെ�ടൽ, സാാമ്പ്രദാായിിക നിിലപാാടുകൾ,
മാാത്യുു അർനോ�ാൾഡ്്, എഫ്്.ആർ. ലീീവീീസ്്, റെെയ്മണ്ട്് വിില്യംം�സ്്, ഇ.പിി. തോം�ം�പ്സൻ,
അന്റോ�ാണിിയോ�ാ ഗ്രാംം�ഷിി, റിിച്ചാാർഡ്് ഹൊ�ാഗാാർട്ട്്, ജെ�.സ്റ്റുവർട്ട്് ഹാാൾ എന്നിിവരുടെെ
വീീക്ഷണങ്ങൾ.

79

മലയാാളംം എംം.എ. സിിലബസ്്

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ പുതിിയ ഒരു പഠനമേ�ഖലയെ�ക്കുറിിച്ച്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ സംംസ്കാാരമെെന്ന സങ്കല്പനത്തിിന്റെ� വ്യാാ�പ്തിിയുംം വൈൈവിിധ്യയവുംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ യൂറോ�ാപ്യയൻ പണ്ഡിിതന്മാാർ സംംസ്കാാരത്തെ� നിിർവ്വചിിക്കുകയുംം പ്രയോ�ാഗിിക്കു
കയുംം ചെ�യ്തത്് എങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ മാാർക്സിിസ്റ്റ്് നിിലപാാടുകളിിലെ� സംംസ്കാാരത്തോ�ാടുള്ള വീീക്ഷണ വ്യയത്യാാ�സങ്ങൾ
കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
ഫ്രാാങ്ക്്ഫർട്് സ്കൂൾ ചിിന്തകർ, അഡോ�ാണോ�ാ, ഹൊ�ാർഖൈൈമർ, വാാൾട്ടർ ബെ�ഞ്ചമിിൻ
എന്നിിവരുടെെ വീീക്ഷണങ്ങൾ, സംംസ്കാാരവ്യയവസാായംം വ്യയത്യയസ്ത കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ,
ജനപ്രിിയ സംംസ്കാാരപഠനംം, ഉദാാത്ത സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� അപനിിർമ്മാാണംം,
സ്പോ�ാർട്്സ്്, സയൻസ്്, ഫാാഷൻ, സിിനിിമ, പരസ്യംം� എന്നീീ പഠനമേ�ഖലകൾ,
സാംം�സ്കാാരിിക മൂലധനംം ബോ�ാർദ്യുുവിിന്റെ� കാാഴ്ചപ്പാാട്്.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ജർമൻ മാാർക്സിിസ്റ്റുകൾ ജനപ്രിിയ സംംസ്കാാരത്തോ�ാടു സ്വീീ�കരിിച്ച സമീീപന
ങ്ങളിിലെ� വീീക്ഷണഭിിന്നത തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ വൈൈശിിഷ്ട്യയത്തിിന്റെ� നിിർമ്മാാണപരമാായ സവിിശേ�ഷതകൾ കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ സംംസ്കാാരപഠനത്തിിലെ�  നവമേ�ഖലകൾ, പഠനസാാധ്യയതകൾ എന്നിിവ
മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ മൂലധനമെെന്ന സങ്കല്പനത്തിിനുണ്ടാായ വിികാാസംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
ചിിഹ്നവിിജ്ഞാാനീീയംം, അപനിിർമ്മാാണംം, നവമനോ�ാവിിശ്ലേ�ഷണംം, ഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം
എന്നിിവയുംം സംംസ്കാാരപഠനവുംം, മിിഷേ�ൽ ഫുക്കോ�ാ, ഫ്രാാൻസ്് ഫാാനൻ, ജൂലിിയ 
ക്രിിസ്തേ�വ, ഗാായത്രിി ചക്രവർത്തിിസ്പിിവാാക്ക്്, എഡ്വേ�േഡ്് സെ�യ്്ദ്്, ഹോ�ാമിിബാാബ
എന്നിിവരുടെെ ചിിന്തകൾ, കോ�ാളനിിയനന്തരത, മൂന്നാംം� ലോ�ാകകാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ,
മാാനവവാാദാാനന്തരത, പ്രവാാസപഠനങ്ങൾ, ഇന്ത്യയൻ സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ�
കൈൈവഴിികൾ, ഗാാന്ധിിയൻ പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യംം�.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഇതരപഠനമേ�ഖലകൾക്ക്് സംംസ്കാാരപഠനവുമാായുള്ള ബന്ധംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ യൂറോ�ാപ്പ്്, അമേ�രിിക്ക, ആഫ്രിിക്ക എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ സംംസ്കാാരപഠനത്തിിനു
ണ്ടാായ വിികാാസംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
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¾ സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� വിിശകലനശേ�ഷിി കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ ഇന്ത്യയൻ സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� ചരിിത്രവുംം വർത്തമാാനവുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
കേ�രളത്തിിൽ സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� രൂപപ്പെ�ടൽ, വിികാാസംം, സാംം�സ്കാാരിികരാാഷ്ട്രീീയംം
വിിവിിധ കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ, സംംസ്കാാരപഠനത്തിിൽ ഇടപെ�ടുന്ന പണ്ഡിിതാാർ, കേ�രളീീയ 
മാാതൃകകൾ.

വിിശദപഠനംം
1. നമ്മുടെെ ജനകീീയ സംംഗീീതംം ഇന്നലെ� 
   ഇന്ന്് നാാളെ� (ഉർവരതയുടെെ താാളംം)
2. സ്വവദേ�ശിിവൈൈദ്യയവുംം സാംം�സ്കാാരിികാാധിിപത്യയവുംം
   (സംംസ്കാാരവുംം ദേ�ശീീയതയുംം)
3. സ്വവർണവുംം ആഗോ�ാളവൽക്കരണവുംം
  (സ്വവർണകേ�രളംം, അധ്യാാ�യംം)
4. സ്പോ�ാർട്്സിിലെ� സങ്കീീർണ സമവാാക്യയങ്ങൾ
   (ഇഷ്ടസുഗന്ധംംപോ�ാലെ�)

ഡോ�ാ. ടിി.പിി. സുകുമാാരൻ
 ഡോ�ാ. കെ�.എൻ. പണിിക്കർ
ജോ�ാർജ്് വർഗീീസ്് കെ�.
കെ�.എംം.നരേ�ന്ദ്രൻ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ കേ�രളീീയസംംസ്കാാരത്തെ� സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� കാാഴ്ചപ്പാാടിിൽ മനസ്സിിലാാ
ക്കുന്നു.
¾ സംംസ്കാാരപഠനമേ�ഖലയിിൽ വ്യാാ�പൃതരാായ  പണ്ഡിിതരുടെെ രചനകൾ
പരിിചയിിക്കുന്നു.
¾ വിിഷയത്തിിലെ� പുതുപഠനമേ�ഖലകൾ കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ സാംം�സ്കാാരിികബഹുലതയെ�ക്കുറിിച്ച്് തിിരിിച്ചറിിവുണ്ടാാകുന്നു.

റഫറൻസ്്
1. സ്കറിിയാാ സക്കറിിയ
(എഡിി.)

സംംസ്കാാരപഠനംം, ചരിിത്രംം, സിിദ്ധാാന്തംം, പ്രയോ�ാഗംം
മലയാാള പഠനസംംഘംം, വള്ളത്തോ�ാൾ
വിിദ്യാ�ാപീീഠംം, ശുകപുരംം.
2. പിി.പിി. രവീീന്ദ്രൻ
സംംസ്കാാരപഠനംം ഒരു ആമുഖംം, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്,
കോ�ാട്ടയംം.
3. കെ�. ശിിവശങ്കരൻനാായർ സംംസ്കാാരംം യുഗങ്ങളിിലൂടെെ, കേ�രളഭാാഷാാ
ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം.
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4. കെ�.കെ�. ശിിവദാാസ്്
5. കെ�.കെ�. ശിിവദാാസ്്
6. കെ�.കെ�. ശിിവദാാസ്്
7. ഷീീബ എംം. കുര്യയൻ
8. ടിി. സനൽകുമാാർ
9. ഇ.എംം.എസ്്.,
പിി. ഗോ�ാവിിന്ദപ്പിിള്ള
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അടിിത്തട്ടിിൽ നിിന്നുള്ള കാാഴ്ചകൾ, ശിിഖ ബുക്സ്്,
കൊ�ാണ്ടോ�ാട്ടിി.
സംംസ്കാാരവുംം സാാഹിിത്യയവുംം, മാാളൂബെ�ൻ,
തിിരുവനന്തപുരംം.
പ്രവാാസംം പ്രതിിനിിധാാനവുംം സർഗാാത്മകതയുംം,
ഇൻസൈൈറ്റ്് പബ്ലിിക്ക, കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്.
റെെയ്മണ്ട്് വിില്യംം�സ്്, ചിിന്ത പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.
പ്രാാചീീനസംംസ്കാാരങ്ങൾ, ചിിന്ത പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.

ഗ്രാംം�ഷിിയൻ വിിചാാരവിിപ്ലവംം, ചിിന്ത പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.
10. രവീീന്ദ്രൻ
അന്റോ�ാണിിയോ�ാ ഗ്രാംം�ഷിി, മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്,
കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്.
11. വിി.ആർ.സന്തോ�ാഷ്്(വിിവ.) യാാന്ത്രിികപുനരുല്പാാദനത്തിിന്റെ� യുഗത്തിിൽ കലാാ
സൃഷ്ടിി, കേ�രളലളിിതകലാാ അക്കാാദമിി, തൃശൂർ.
12. ഷാാജിി ജേ�ക്കബ്്
ജനപ്രിിയ സംംസ്കാാരംം ചരിിത്രവുംം സിിദ്ധാാന്തവുംം.
ഡിി.സിി.ബുക്സ്് കോ�ാട്ടയംം.
13. കല്പറ്റ ബാാലകൃഷ്ണൻ
ഗാാന്ധിിയൻ സൗൗന്ദര്യയവിിചാാരംം, കേ�രളഭാാഷാാ
ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം.
14. കെ�. അരവിിന്ദാാക്ഷൻ ഗാാന്ധിിയുടെെ ജീീവിിതദർശനംം, കറന്റ്് ബുക്സ്്,
കോ�ാട്ടയംം.
15. പ്രൊ�ാഫ. വിി. സുകുമാാരൻ മാാർക്സിിയൻ സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രംം, ചിിന്ത പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.
16. സന്തോ�ാഷ്് മാാനിിച്ചേ�രിി ശരീീരിി, സൈൈകതംം ബുക്സ്്, ചേ�ർത്തല.
17. ജെ�. ദേ�വിിക
സ്ത്രീീവാാദംം, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം.
18. ജെ�. ദേ�വിിക
കുലസ്ത്രീീയുംം ചന്തപ്പെ�ണ്ണുംം ഉണ്ടാായതെ�ങ്ങനെ�,
സെ�ന്റർ ഫോ�ാർ ഡെ�വലപ്പ്്മെെന്റൽ സ്റ്റഡീീസ്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.
19. ജെ�.ജെ�. പള്ളത്ത്്
സാംം�സ്കാാരിികവിിശകലനത്തിിന്് ഒരു രീീതിിശാാസ്ത്രംം,
സംംസ്കൃതിി, പയ്യന്നൂർ.
20. ടിി.വിി. മധു
നവമാാർക്സിിസ്റ്റ്് സാാമൂഹ്യയവിിമർശനംം, ഡിി.സിി.
ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം.
21. വിി.സിി. ശ്രീീജൻ
ആധുനിികോ�ാത്തരംംവിിശകലനവുംം വിിമർശനവുംം,
ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം.
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22. എസ്്.എസ്്. ശ്രീീകുമാാർ സംംസ്കാാരവുംം വിിമർശനവുംം

English
1. Toby Miller (Ed.)
2. Chris barker
		
3. Chris Rojek
4. David Waltan
5. Gary Hall and
Clare Birchall
6. Ziauddin Sardar &
Boris Van Loon

A campanion to Cultural Studies Black
Well Publishing.
Cultural Studies Theory and Practice,
Sage Publishers.
Cultural Studies, Polity Publishers.
Introducing Cultural Studies learning,
through practice, Sage Publishers.
New Cultural Studies, Orient black 		
swan.
Introducing Cultural Studies, Icon 		
Books.

7. Jessica Munns & Gita
Rajan (Ed.)
A Cultural Studies Reader History 		
theory and practice, Orient Longman.

MAMAL03E10 മാാധ്യയമസാാഹിിത്യംം�
MAMAL03E10 Writings for Media

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
വിിവിിധ ആശയവിിനിിമയ ഉപാാധിികളെ�യുംം അച്ചടിിയുടെെ ചരിിത്രവിികാാസങ്ങളെ�യുംം
ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിലൂടെെ പഠിിക്കുന്നു. പത്രമാാസിികകൾ, ടെെലിിവിിഷൻ, റേ�ഡിിയോ�ാ, ചലച്ചിിത്രംം,
ഇന്റർനെ�റ്റ്് എന്നീീ ബഹുജനസമ്പർക്ക മാാധ്യയമങ്ങളെ�പ്പറ്റിിയുംം ഇൗൗ മാാധ്യയമങ്ങളിിൽ
ഉപയുക്തമാാവുന്ന മലയാാളഭാാഷയേ�യുംം സാാഹിിത്യയത്തെ�യുംം പറ്റിിയുംം പഠിിക്കുന്നു.
ഇൗൗ മാാധ്യയമങ്ങളുടെെ സാാഹിിതീീയ സാംം�സ്കാാരിിക ഫലങ്ങളെ� പറ്റിിയുള്ള വിിശദമാായ 
പഠനവുംം ഇൗൗ കോ�ാഴ്സ്് ലക്ഷ്യംം� വെ�ക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
ആശയവിിനിിമയംം–നിിർവചനംം–ആശയവിിനിിമയ പ്രക്രിിയയുടെെ ഘടകങ്ങൾ–വ്യയത്യയ
സ്തമാായ ആശയവിിനിിമയരീീതിികൾ–ബഹുജനസമ്പർക്ക മാാധ്യയമങ്ങൾ–നിിർവചനംം
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അവയുടെെ പ്രവർത്തനവുംം ധർമ്മവുംം ഘടകങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ ബഹുജന ആശയ
ത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വ്യയത്യയസ്ത സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ മാാധ്യയമ ബോ�ാധത്തിിന്റെ� ആവശ്യംം�,
പുതിിയ ആഗോ�ാളാാവസ്ഥയിിൽ ജനങ്ങളുടെെ സമിിതിി രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ മാാധ്യയ
മങ്ങളുടെെ പങ്ക്് മാാധ്യയമവുംം സംംസ്കാാര രൂപീീകരണവുംം മാാധ്യയമത്തിിന്റെ� സാാമൂഹിിക 
രാാഷ്ട്രീീയ പ്രതിിബദ്ധതകൾ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ആശയവിിനിിമയത്തിിന്റെ� ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ വിിവിിധതരംം ആശയവിിനിിമയങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ മാാധ്യയമങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിിടയിിൽ എത്രമാാത്രംം സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തുന്നുണ്ട്്
എന്നു മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
അച്ചടിിമാാധ്യയമംം: അച്ചടിിയുടെെ തുടക്കംം–സവിിശേ�ഷത–ബഹുജനമാാധ്യയമംം എന്ന
നിിലയിിൽ അച്ചടിിയുടെെയുംം കടലാാസിിന്റെ�യുംം ചരിിത്രംം–മനുഷ്യയസംംസ്കാാരത്തിിൽ
വന്ന മാാറ്റംം–അച്ചടിിയുടെെ തുടക്കംം ഇന്ത്യയയിിൽ, മലയാാളത്തിിലെ� അച്ചടിി ആദ്യയകാാല
പ്രസിിദ്ധീീകരണങ്ങൾ–പത്രപ്രവർത്തനചരിിത്രംം–ആദ്യയകാാലമാാസിികകൾ–വാാർത്താാ
ഘടന–വാാർത്തമൂലകങ്ങൾ–വാാർത്താാശരീീരംം–വാാർത്താാശേ�ഖരണംം, റിിപ്പോ�ാർട്ടിം�ംഗ്്,
പത്രത്തിിന്റെ� ഘടന–ഫോ�ാർമാാറ്റുംം വിിനിിമയതത്വവങ്ങളുംം–എഡിിറ്റിം�ംഗ്്, ന്യൂൂസ്് റൂംം ലേ� 
ഒൗ�ട്ട്്, തലക്കെ�ട്ട്്, കാാപ്്ഷൻ തുടങ്ങിിയവ–അഭിിമുഖങ്ങളുംം ഫീീച്ചറുകളുംം–പത്രഭാാഷയുടെെ
സവിിശേ�ഷതകൾ–വിിപണനതന്ത്രംം–പത്രസ്വാാ�തന്ത്ര്യംം�–സാാങ്കേ�തിികപ്രശ്നങ്ങൾ
–പത്രപ്രവർത്തകനുണ്ടാായിിരിിക്കേ�ണ്ട ഗുണങ്ങൾ–പത്രപ്രവർത്തനംം നേ�രിിടുന്ന
വെ�ല്ലുവിിളിികൾ–സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാഷയുടെെയുംം മേ�ഖലയിിൽ പത്രങ്ങളുടെെ
സംംഭാാവന–പത്രഭാാഷയുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ അച്ചടിിയുടെെ ചരിിത്രവിികാാസപരിിണാാമങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ധാാരണ നേ�ടിി
യെ�ടുക്കുന്നു.
¾ വാാർത്തകൾ എഴുതേ�ണ്ട രീീതിി കുട്ടിികൾ സ്വാാ�യത്തമാാക്കുന്നു.
¾ റിിപ്പോ�ാർട്ടിിങ്ങിിന്റെ� വിിവിിധ വശങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
റേ�ഡിിയോ�ാ: മാാധ്യയമത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതകൾ–റേ�ഡിിയോ�ാ പ്രക്ഷേ�പണത്തിിന്റെ�
ചരിിത്രംം–ഇന്ത്യയയിിലെ� റേ�ഡിിയോ�ാ പ്രക്ഷേ�പണംം വിിവിിധ  ഘട്ടങ്ങൾ –വിിവിിധ 
റേ�ഡിിയോ�ാ പരിിപാാടിികൾ തയ്യറാാക്കൽ–വാാർത്തകൾ–റിിപ്പോ�ാർട്ടിം�ംഗ്്–പ്രഭാാഷണംം
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–ഫീീച്ചർ–കലാാസാാഹിിത്യയമേ�ഖലയിിൽ റേ�ഡിിയോ�ാ നൽകിിയ സംംഭാാവന–നാാടകംം–
ഡോ�ാക്യുുമെെന്ററിികൾ–വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസപരിിപാാടിികൾ–തത്സമയ സംംപ്രേ�ഷണംം–
റേ�ഡിിയോ�ായുടെെ തിിരിിച്ചുവരവ്് – റേ�ഡിിയോ�ായുടെെ ജനകീീയതയുംം ജനസ്വാാ�ധീീന
വുംം–റേ�ഡിിയോ�ാ പ്രക്ഷേ�പണത്തിിലെ� ജനസ്വവകാാര്യയ പങ്കാാളിിത്തംം –എഫ്്.എംം.
റേ�ഡിിയോ�ാ–ടെെലിിവിിഷൻ മാാധ്യയമത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതകൾ –ടെെലിിവിിഷൻ പ്രക്ഷേ�
പണത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം–വിികാാസംം–ടെെലിിവിിഷൻ വിിജ്ഞാാന-വിിനോ�ാദ-വിിവരവിിനിിമയ 
മാാധ്യയമംം എന്ന നിിലയിിൽ–ബ്രോ�ാഡ്്കാാസ്റ്റിിങ്ങ്്–ടെെലിികാാസ്റ്റിിങ്ങ്് –കമ്പനിികൾ വിിവിിധ 
ടെെലിിവിിഷൻ പരിിപാാടിികൾ–വാാർത്തകൾ –ഫീീച്ചറുകൾ–ടെെലിിഫിിലിംം� ടോ�ാക്്ഷോ�ോ–
സീീരിിയലുകൾ–ഡോ�ാക്യുുമെെന്ററിികൾ–ടെെലിിവിിഷൻ പരിിപാാടിികൾ തയ്യാാറാാക്കൽ–
വിിവിിധ ഘട്ടങ്ങൾ–തത്സമയ പരിിപാാടിികൾ–വിിവിിധ ചാാനലുകൾ–സിിനിിമയുടെെ
ഉത്ഭവവുംം വിികാാസവുംം–ചലച്ചിിത്രമാാധ്യയമത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതകൾ–സിിനിിമ
കലാാരൂപംം എന്ന നിിലയിിൽ–ഫീീച്ചർ ഫിിലിംം�–പരസ്യയ സിിനിിമകൾ–സിിനിിമയുടെെ
വിിവിിധ ഘട്ടങ്ങൾ–തിിരക്കഥ, ഫോ�ാട്ടോ�ാഗ്രാാഫ്്, കലാാസംംവിിധാാനംം, എഡിിറ്റിം�ംഗ്്,
ശബ്ദലേ�ഖനംം–സംംഗീീതംം–സിിനിിമയുംം സാാഹിിത്യയവുംം, സിിനിിമ വാാണിിജ്യംം� എന്ന
നിിലയിിൽ, ടെെലിിവിിഷന്റെ� സ്വാാ�ധീീനംം മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ റേ�ഡിിയോ�ായുടെെ ഉത്ഭവ വിികാാസചരിിത്രംം പഠിിക്കുന്നു.
¾ ടെെലിിവിിഷന്റെ� ഉത്ഭവ വിികാാസചരിിത്രംം പഠിിക്കുന്നു.
¾ ടെെലിിവിിഷന്റെ�യുംം റേ�ഡിിയോ�ായുടെെയുംം സാാജാാത്യയവൈൈജാാത്യംം� മനസ്സിിലാാ
ക്കുന്നു.
¾ എഡിിറ്റിിങ്ങ്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ വിിവിിധ പരിിപാാടിികളുടെെ സംംവിിധാാനത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം അവതരണരീീതിിയെ�
ക്കുറിിച്ചുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
നവമാാധ്യയമങ്ങൾ: കമ്പ്യൂൂട്ടറുംം ഇന്റർനെ�റ്റുംം–മൊ�ാബൈൈൽ, സോ�ാഷ്യയൽമീീഡിിയ,
ബ്ലോ�ാഗ്്, ഇ-മാാധ്യയമങ്ങൾ–ഇന്റർനെ�റ്റിിന്റെ� സാാധ്യയതകൾ–ഇന്റർനെ�റ്റ്് മാാഗസീീനുകൾ
–പത്രങ്ങൾ, വെ�ബ്്സൈൈറ്റുകൾ, ഇന്റർനെ�റ്റുംം മലയാാളസാാഹിിത്യയവുംം–മൊ�ാബൈൈൽ
–ആശയവിിനിിമയരംംഗത്തെ� 8-ാ�മത്തെ� മാാധ്യയമംം–മൊ�ാബൈൈലിിന്റെ� മാാധ്യയമവർത്ത
മാാനസാാധ്യയതകൾ–ആശയവിിനിിമയംം, സിിനിിമ, സാാഹിിത്യംം�.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ നവമാാധ്യയമങ്ങളെ� പരിിചയപ്പെ�ടുന്നു.
¾ നവമാാധ്യയമങ്ങൾ മുന്നോ�ാട്ടുവെ�യ്ക്കുന്ന സംംവേ�ദനതലംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
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¾ സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം സമൂഹത്തിിലുംം നവമാാധ്യയമസ്വാാ�ധീീനംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ നവമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ ഗുണദോ�ാഷങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് ധാാരണ നേ�ടുന്നു.
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എംം. കെ�. ശിിവശങ്കർ
ഷാാജിി ജേ�ക്കബ്്
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മധു ഇറവങ്കര
പിി.കെ�. രാാജശേ�ഖരൻ
ഷിിബു മുഹമ്മദ്്
ഒരു സംംഘംം ലേ�ഖകൻ
(കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്)
പത്രലോ�ാകംം
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വേ�ണുഗോ�ാപാാലൻ
കഥയുംം തിിരക്കഥയുംം
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MAMAL03E11 തമിിഴ്് സാാഹിിത്യംം�
MAMAL03E11 Tamil Literature

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
ഭാാരതീീയ ഭാാഷകളിിൽ ഏറ്റവുംം പഴക്കമുള്ള സാാഹിിത്യയമുള്ള ഭാാഷകളിിൽ പ്രമുഖമാാണ്്
തമിിഴ്്. സംംഘകാാലംം മുതൽക്കേ� തമിിഴിിൽ സാാഹിിത്യയകൃതിികളുണ്ട്്. ദ്രാാവിിഡമാായ 
സൗൗന്ദര്യയ ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�യുംം മൊ�ാഴിിവഴക്കങ്ങളുടെെയുംം അടിിത്തറയിിലുള്ള കൃതിികൾ
തൊ�ാട്ട്് പുതിിയ സാാഹിിത്യയപ്രസ്ഥാാനങ്ങൾ വരെെ തമിിഴ്്സാാഹിിത്യയത്തിിൽ സജീീവമാാണ്്.
തമിിഴ്്നാാടിിന്് പുറമെെ ഇന്ത്യയക്കു വെ�ളിിയിിലുള്ള Diaspora സൃഷ്ടിിക്കുന്ന സാാഹിിത്യയവുംം
തമിിഴ്്സാാഹിിത്യയത്തെ� സമ്പന്നമാാക്കുന്നു. വിിവർത്തനങ്ങളിിലൂടെെ ഏതാാനുംം തമിി
ഴ്് സാാഹിിത്യയകൃതിികൾ മലയാാളത്തിിൽ ലഭ്യയമാാണ്് .  തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയത്തെ�ക്കുറിി
ച്ച്്  സാാമാാന്യയജ്ഞാാനംം ബിിരുദാാനന്തര വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ ആർജ്ജിിക്കുക എന്ന
ഉദ്ദേ�ശ്യയമാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിനുള്ളത്്. വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾക്ക്്അന്യയഭാാഷ പഠിിക്കാാനുംം
താാല്പര്യയമുണ്ടാാക്കുക, ഇന്ത്യയൻ ദേ�ശീീയതയുടെെ ശാാക്തീീകരണത്തിിന്് ഉതകുക എന്നീീ
പരോ�ാക്ഷ ഉദ്ദേ�ശ്യയങ്ങൾ കൂടിി ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിനുണ്ട്്.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
തമിിഴിിലെ� ഭൂപ്രകൃതിിയെ�ക്കുറിിച്ചുംം സംംഘകാാലസാാഹിിത്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം അടിിസ്ഥാാന
ധാാരണയുണ്ടാാക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.
സംംഘകാാല സാാഹിിത്യംം�–സാാമാാന്യയപരിിചയംം–തൊ�ാൽക്കാാപ്പിിയംം, എട്ടു
ത്തൊ�ൊകൈൈ, പത്തുപ്പാാട്ട്്–തിിണസങ്കല്പംം–തിിരുക്കുറൾ–ചിിലപ്പതിികാാരംം, മണിിമേ�ഖല

വിിശദപഠനംം
കലിിത്തൊ�ാകയിിൽ നിിന്ന്് 5കവിിതകൾ
1. കുറിിഞ്ചിി
നീീരെെടുക്കുന്ന പരൽമീീൻ
2. പാാല
പാാടുന്ന വളകൾ
3. മുല്ല
ചതുരഭാാഷണംം
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4. മരുതംം
5. നെ�യ്തൽ
1. കലിിത്തൊ�ാക:
2. ചിിലപ്പതിികാാരംം

മഴമോ�ാഹിിച്ച നെ�ൽച്ചെ�ടിി
സന്ധ്യേ�േ നീീ എന്തുചെ�യ്തു
വിിവ. മേ�ലങ്ങത്ത്് നാാരാായണൻകുട്ടിി,
പ്രസാാ. കേ�രള സാാഹിിത്യയഅക്കാാദമിി
ഇളങ്കോ�ാഅടിികൾ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഭൂപ്രകൃതിിയുംം സാാഹിിത്യയവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ
ക്ക്് ധാാരണയുണ്ടാാകണംം.
¾ തമിിഴിിലെ� ഭൂപ്രകൃതിി സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാന പ്രകൃതിിയാായിി നിില
കൊ�ാള്ളുന്നുവെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
തമിിഴിിലെ� മധ്യയകാാലസാാഹിിത്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് സാാമാാന്യയജ്ഞാാനമുണ്ടാാക്കുകയാാണ്്
ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.
മധ്യയകാാല സാാഹിിത്യംം�
ആഴ്വാാർ നാായനാാർ സാാഹിിത്യംം�, തിിരുവാാസകംം, തിിരുപ്പാാവെ�

വിിശദപഠനംം
തിിരുപ്പാാവെ�

ആണ്ടാാൾ, വിിവ. ഉള്ളൂർ.എംം.പരമേ�ശ്വവരൻ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ആഴ്വാാർമാാരുടെെയുംം നാായനാാർമാാരുടെെയുംം ഭരണകാാലത്ത്് സാാഹിിത്യയത്തിിനുംം
കലയ്ക്കുംം നല്കിിപ്പോ�ാന്ന പ്രോ�ാത്സാാഹനംം മനസ്സിിലാാക്കുവാാൻ സാാധിിക്കുന്നു.
¾ തിിരുപ്പാാവെ� ആണ്ടാാളുടെെ സാാഹിിത്യയരചനാാസമ്പ്രദാായങ്ങളെ�പ്പറ്റിി അവഗാാഹംം
നേ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയത്തിിലെ� നവോ�ാത്ഥാാനകാാലഘട്ടത്തെ�പ്പറ്റിിയുംം ഗദ്യയസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ�
വളർച്ചയെ�പ്പറ്റിിയുംം ധാാരണയുണ്ടാാക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.
നവോ�ാത്ഥാാനസാാഹിിത്യംം�, ഗദ്യയസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� ഉത്ഭവവുംം വളർച്ചയുംം–ദേ�ശീീയ 
സാാഹിിത്യംം�, മാാനവിികത, ഉള്ളടക്കത്തിിലുംം രൂപത്തിിലുംം   കൃതിികൾക്കുണ്ടാായ 
മാാറ്റങ്ങൾ. സുബ്രഹ്മണ്യയഭാാരതിി, ടിി.കെ�.പാാവലർ, ജയകാാന്തൻ, അഖിിലൻ,
ഭാാരതിിദാാസൻ തുടങ്ങിിയവർ
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വിിശദപഠനംം
1. വാായു
2. ചിിത്തിിരപ്പാാവൈൈ

സുബ്രഹ്മണ്യയഭാാരതിി (വിിവ. ആറ്റൂർ)
അഖിിലൻ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സുബ്രഹ്മണ്യയഭാാരതിി, അഖിിലൻ എന്നിിവരുടെെ കൃതിികളിിലെ� മാാനവിികതാാ
ബോ�ാധംം ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.
¾ ദേ�ശീീയസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� മഹത്വംം� വ്യയക്തമാാകുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയത്തിിലെ� ആധുനിിക ആധുനിികോ�ാത്തര പ്രവണതകളെ�പറ്റിിയുംം
സ്ത്രീീ, ദളിിത്്, പ്രവാാസ സാാഹിിത്യയങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം ധാാരണയുണ്ടാാക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ
മൊ�ാഡ്യൂൂളിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.
ആധുനിിക സാാഹിിത്യംം�–ആധുനിികതയിിലെ� സ്വവരഭേ�ദങ്ങൾ, ജ്ഞാാനക്കൂത്തൻ,
ക.നാാ സു, സുന്ദരരാാമസ്വാാ�മിി, നകുലൻ, പിിച്ചമൂർത്തിി തുടങ്ങിിയവരുടെെ കൃതിികൾ,
നാാടകംം തുടങ്ങിിയ മറ്റ്് സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളിിലെ� ആധുനിികത, സമകാാലിിക തമിിഴ്്
സാാഹിിത്യംം�, ആധുനിികോ�ാത്തര പ്രവണതകൾ–പെ�ണ്ണെ�ഴുത്ത്്, ദലിിത്് സാാഹിിത്യംം�,
പുതുകവിിതകൾ, ചെ�റുകഥ, നാാടകംം, നോ�ാവൽ തുടങ്ങിിയ മറ്റു സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങ
ളിിലുണ്ടാായ മാാറ്റങ്ങൾ, Diaspora സാാഹിിത്യംം�, ശ്രീീലങ്ക, സിിങ്കപ്പൂർ തുടങ്ങിി മറ്റു
രാാജ്യയങ്ങളിിൽ നിിന്നുള്ള രചനകൾ.

വിിശദപഠനംം
1. പുളിിമര 
2. തലമുറകൾ

സുന്ദരരാാമസ്വാാ�മിി (വിിവ: ആറ്റൂർ)
നീീലപത്മനാാഭൻ (വിിവ: എൽ.കെ�.പോ�ാറ്റിി)

കവിിത
1. ഞാാനിില്ലാാത്ത അവന്റെ� ലോ�ാകംം
2. കോ�ാവിിൽ സംംസ്കാാരംം
3. കുഴിിച്ചെ�ടുക്കപ്പെ�ട്ടനഗരംം

സൽമ
സമയവേ�ൽ
എംം. യുവൻ

ഫിിക്്ഷൻ
1. സംംഗതിി
2. ഒരുകടലോ�ാര
            ഗ്രാാമത്തിിന്റെ� കഥ

പാാമ, വിിവ: വിിജയകുമാാർകുനിിശ്ശേ�രിി
തോ�ാപ്പിിൽ മുഹമ്മദ്്മീീരാാൻ, വിിവ: ശൂരനാാട്് രവിി
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ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സുന്ദരരാാമസ്വാാ�മിി, നീീലപത്മനാാഭൻ എന്നിിവരുടെെ കൃതിികളിിലെ� ആധുനിിക 
പ്രവണതകളെ�ക്കുറിിച്ച്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ തമിിഴ്് മലയാാളങ്ങളിിലെ�  ആധുനിിക  പ്രവണതകൾ താാരതമ്യം�ം ചെ�യ്ത്്
സമാാന്തരതയുടെെ തലങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

റഫറൻസ്്
1. തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം
2. കേ�രളസാാഹിിത്യയഅക്കാാദമിിപ്രസിി
ദ്ധീീകരിിച്ചസംംഘകാാലകൃതിികൾ
3. പുതുനാാനൂറ്്
4. തപ്പുതാാളങ്ങൾ
5. ഭാാരതീീയഭാാഷാാചരിിത്രംം
6. തമിിഴകപെ�ൺകവിിതകൾ
7. അയ്യപ്പപ്പണിിക്കരുടെെലേ�ഖനങ്ങൾ
8. ഇന്ത്യയൻസാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ:
പ്രസക്തിിയുംം സാാധ്യയതയുംം
9. ആത്തിിശുടിി ഒൗ�വ്വയ്യാാർ
10. പുഷ്പമാാലിിക 
11. കമ്പരാാമാായണംം
12. പെ�രുമാാൾതിിരുമൊ�ാഴിി
13. മണിിമേ�ഖല
14. പെ�രിിയപുരാാണംം
15. തിിരുക്കുറൽ
16. ഭാാരതിിയുടെെകവിിതകൾ
17. തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്ത കവിിതകൾ
18. വിിളക്കിിനുമാാത്രമോ�ാചുവപ്പ്്
19. തണ്ണീീർ
20. ചിിലസമയങ്ങളിിൽ ചിിലമനുഷ്യയർ

ടിി.പിി.മീീനാാക്ഷിി സുന്ദരൻ
വിിവ: മേ�ലങ്ങത്ത്് നാാരാായണൻകുട്ടിി
വിിവ: ആ റ്റൂർരവിിവർമ്മ
ചാാരുനിിവേ�ദിിത
കെ�.എംം. ജോ�ാർജ്ജ ്്
വിിവ: സൽമ

അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ
വ്യാാ�ഖ്യാാ�: പിി. വിിശ്വവനാാഥൻനാായർ
കണ്ണദാാസൻ, വിിവ: എസ്്.രാാമകൃഷ്ണൻ
വിിവ: എസ്്.കെ�. നാായർ
കുലശേ�ഖര ആൾവാാർ, വിിവ:
പുതുശ്ശേ�രിിരാാമചന്ദ്രൻ
കൂലവാാണിികൻചാാത്തനാാർ (വിിവ:
കിിളിിമാാനൂർഎൻ.കേ�ശവൻ)
ചേ�ക്കിിഴാാർ(ഗദ്യയ വിിവ കെ�.പിി.
കെ�.മേ�നോ�ാൻ)
തിിരുവള്ളുവർ
(വിിവ: ജിി.ചന്ദ്രശേ�ഖരൻ നാായർ)
സുബ്രഹ്മണ്യയഭാാരതിി
(വിിവ: വെ�ണ്ണിിക്കുളംംഗോ�ാപാാലക്കുറുപ്പ്്)
സുബ്രഹ്മണ്യയഭാാരതിി
(വിിവ: എസ്്.രമേ�ശൻനാായർ)
കണ്ണദാാസൻ (വിിവ: ശശിികടവിിൽ)
അശോ�ാകമിിത്രൻ
ജയകാാന്തൻ(വിിവ: സിി.എ. ബാാലൻ)
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21. നിിന്നെ�പ്പോ�ാലൊ�ാരുവൻ
22. ഒരുമനുഷ്യയൻ ഒരുവീീട്് ഒരുലോ�ാകംം
23. പള്ളിികൊ�ാണ്ടപുരംം
24. മിിൻഉലകംം
25. കപ്പൽ പറവ
26. സംംഗമംം
27. ജേ�.ജേ�.ചിിലകുറിിപ്പുകൾ
28. ജയകാാന്തന്റെ� ചെ�റുകഥകൾ
29. ഭാാരതിിയുടെെഗദ്യയകൃതിികൾ
30. തമിിഴ്നാാട്ടിിലെ�നാാടോ�ാടിിസംംസ്കാാരംം
31. സംംഘകാാലകൃതിികളിിലെ� തമിിഴ്്സംംസ്കാാരംം

32. Literary Heritage of Tamils

ജയകാാന്തൻ (വിിവ: സിി.എ.ബാാലൻ)
ജയകാാന്തൻ (വിിവ: സിി.എ.ബാാലൻ)
നീീലപത്മനാാഭൻ
(വിിവ: ബിി.മഹേ�ശ്വവരിിദേ�വിി)
നീീലപത്മനാാഭൻ
(വിിവ: എൽ.കെ�.പോ�ാറ്റിി)
ശിിവശങ്കരിി
(വിിവ: കെ�.വേ�ണുഗോ�ാപാാൽ)
വാാസന്തിി
(വിിവ: കെ�.പാാർവ്വതിിഅമ്മാാൾ)
സുന്ദരരാാമസ്വാാ�മിി
(വിിവ: ആറ്റൂർ രവിിവർമ്മ)
വിിവ: കെ�.എ. കലാാവതിി
വിിവ: എസ്്.കെ�. നാായർ
എസ്്.എംം.എൻ. ലക്ഷ്മണൻ
ചെ�ട്ടിിയാാർ (വിിവഎസ്്.ഗോ�ാപിി)
ഡോ�ാകെ�.ഉണ്ണിിക്കിിടാാവ്്
S.V. Subrahmaniam

സെ�മസ്റ്റർ 4
MAMAL04E12 കേ�രള സംംസ്കാാരംം
MAMAL04E12 Kerala Culture

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
മലയാാളഭാാഷയുടെെയുംം സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ�യുംം പഠനത്തിിൽ കേ�രള സംംസ്കാാരത്തെ�
ക്കുറിിച്ചുള്ള ജ്ഞാാനംം ഒഴിിച്ചുകൂടാാനാാവാാത്തതാാണ്്. പരമ്പരാാഗതചരിിത്രപഠനരീീതിി
കളിിൽനിിന്നു വ്യയത്യയസ്തമാായിി സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� വ്യയത്യയസ്ത അടരുകളെ�യുംം ബഹുസ്വവ
രതകളെ�യുംം മനസ്സിിലാാക്കാാൻ ഉതകുന്ന രീീതിിയിിലാാണ്് കേ�രള സംംസ്കാാരപഠനംം
വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. സംംസ്കാാരത്തെ� നോ�ാക്കിികാാണുന്നതിിനുള്ള വിിഭിിന്നരീീതിിശാാ
സ്ത്രങ്ങൾ വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ അറിിയേ�ണ്ടതുണ്ട്് അതിിനാാവശ്യയമാായ തരത്തിിൽ പഠന
യാാത്രകൾ ഫിിലിംം� പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിിവയുംം നടത്താാവുന്നതാാണ്്.
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മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
കേ�രളസംംസ്കാാരപഠനവുംം ചരിിത്രപഠനവുംം, കേ�രളസംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� സാാമ
ഗ്രിികൾ, സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� പുതുവഴിികൾ ചരിിത്രവുംം സംംസ്കാാരവുംം ഉപാാദാാന
ങ്ങൾ, ഉപാാദാാനങ്ങളുടെെ പുനർനിിർണ്ണയവുംം സംംസ്കാാരചിിന്തകളുംം കേ�രളസംംസ്കാാര 
രൂപീീകരണത്തിിൽ ഭൂസ്ഥിിതിിയുടെെയുംം പരിിതസ്ഥിിതിിയുടെെയുംം സ്വാാ�ധീീനംം, പ്രാാചീീന
തമിിഴകംം സംംഘകാാല സംംസ്കാാരംം, മഹാാശിിലാാസംംസ്കാാരംം–നന്നങ്ങാാടിികൾ, പട്ടണ 
ഉത്്ഖനനംം പുതിിയ സൂചന, നാാഗരിികതയുടെെ പുതിിയ പരീീക്ഷണങ്ങൾ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾
¾
¾
¾

കേ�രളസംംസ്കാാരത്തെ�പ്പറ്റിി പഠിിക്കുന്നു.
സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� ആവശ്യയകത മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
കേ�രളത്തിിന്റെ� ഭൂസ്ഥിിതിിയെ�ക്കുറിിച്ചറിിയുന്നു.
ആദ്യയകാാല തമിിഴകത്തെ�യുംം തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയത്തെ�യുംം കുറിിച്ച്് അറിിവ്്
നേ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
മതസംംസ്കൃതിി–കേ�രളത്തിിലെ� മതസംംസ്കാാരവുംം സാാമൂഹിിക ഇടപെ�ടലുകളുംം ബുദ്ധ,
ജൈൈന, വൈൈദിിക, ശൈൈവ, വൈൈഷ്ണവ, ഇസ്ലാംം�, ക്രൈൈസ്തവ, യഹൂദ  മതങ്ങൾ
ആര്യയവത്്ക്കരണവുംം ക്ഷേ�ത്രകേ�ന്ദ്രീീകൃത ഭരണസംംവിിധാാനവുംം–ശാാലകൾ–ക്ഷേ�ത്ര
സംംസ്കാാരകലയുംം വാാസ്തുസങ്കല്പവുംം–സംംഗീീതപാാരമ്പര്യം�ം സമൂഹക്രമങ്ങൾ–ദേ�വദാാസിി
സമ്പ്രദാായംം–ജാാതിി-ജന്മിി സമ്പ്രദാായംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾
¾
¾
¾

കേ�രളത്തിിലെ� മതസംംസ്കാാരംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
ക്ഷേ�ത്രസംംസ്കാാരത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് അറിിവ്് നേ�ടുന്നു.
ശിില്പസംംഗീീത പാാരമ്പര്യം�ം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
കേ�രളത്തിിലെ� ജാാതിി ജൻമിി സമ്പ്രദാായത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം അവ ജനജീീവിിതത്തിി
ലുണ്ടാാക്കിിയ മാാറ്റങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം മുന്നേ�റ്റങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
യൂറോ�ാപ്യയൻ അധിിനിിവേ�ശങ്ങൾ–(ഡച്ച്്, ഫ്രഞ്ച്്, പോ�ാർട്ടുഗീീസ്്)–കൊ�ാളോ�ാണിിയൽ
ഭരണത്തിിന്റെ� അനന്തരഫലങ്ങൾ–നാാടുവാാഴിികൾ, സ്വവരൂപങ്ങൾ–നാാട്ടുരാാജ്യയങ്ങളുടെെ
ശിിഥിിലാാവസ്ഥ. ബ്രിിട്ടീീഷ്് അധിിനിിവേ�ശംം–സ്വവഭാാവംം, ഫലങ്ങൾ–കൊ�ാളോ�ാണിിയൽ
ആധുനിികതയുടെെ സ്വവഭാാവങ്ങൾ–സാാമൂഹിിക  പരിിവർത്തനങ്ങൾ–പ്രാാദേ�ശിിക 
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പ്രതിിരോ�ാധങ്ങൾ–പഴശ്ശിിസമരങ്ങൾ–മലയാാളഭാാഷയുടെെ രൂപീീകരണംം–സാാങ്കേ�
തിികവിിജ്ഞാാനമേ�ഖലയിിലെ� വളർച്ച.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ വിിദേ�ശബന്ധങ്ങങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ മലയാാളഭാാഷയുടെെ രൂപീീകരണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം സാാങ്കേ�തിികവിിജ്ഞാാനമേ�
ഖലയിിലെ� വളർച്ചയുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ കൊ�ാളോ�ാണിിയലിിസത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ആധുനിികതയെ�ക്കുറിിച്ചുംം അറിിവ്് നേ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
കേ�രളീീയ നവോ�ാത്ഥാാനംം–പ്രസ്ഥാാനങ്ങൾ നാായകൻമാാർ–സാാഹിിത്യംം�–സമൂഹംം–
കർഷകതൊ�ാഴിിലാാളിിപ്രസ്ഥാാനങ്ങളുംം-–കമ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് ആശയങ്ങളുടെെ പ്രചാാരവുംം
–അച്ചടിിയുംം പത്രപ്രവർത്തനവുംം–പാാശ്ചാാത്യയവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം–നവോ�ാത്ഥാാനമൂല്യയ
ങ്ങൾ–വൈൈക്കംം-ഗുരുവാായൂർ-പാാലിിയംം സത്യാാ�ഗ്രഹങ്ങൾ, ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശനവിി
ളംംബരംം–രാാഷ്ട്രീീയമാാറ്റങ്ങൾ–എെ�ക്യയകേ�രളംം–ഭൂപരിിഷ്ക്കരണംം–ഭൂനിിയമങ്ങളിിലുംം
ജാാതിിബന്ധങ്ങളിിലുംം വന്ന മാാറ്റംം–ജനാാധിിപത്യയഭരണത്തിിന്റെ� തുടക്കംം–പുന്നപ്ര
വയലാാർ സമരങ്ങൾ, സ്വാാ�തന്ത്ര്യാാ�നന്തര കേ�രളംം–ഗൾഫ്് കുടിിയേ�റ്റംം–സാാമ്പത്തിിക 
വ്യയവസ്ഥയിിലുണ്ടാായ–പരിിണാാമംം–സാാങ്കേ�തിികവിികാാസംം–വാാർത്താാവിിനിിമയസംം
വിിധാാനംം–ആദ്യയമന്ത്രിിസഭ–വിിമോ�ാചനസമരങ്ങൾ–കേ�രളത്തിിലെ� തുടർ ജനകീീയ
മന്ത്രിിസഭയുംം–സമൂഹപുരോ�ാഗതിിയുംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ കേ�രളത്തിിലെ� നവോ�ാത്ഥാാനപ്രസ്ഥാാനത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം നവോ�ാത്ഥാാന നാായ
കൻമാാരെെക്കുറിിച്ചുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ കേ�രളത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിികപുരോ�ാഗതിിയെ�ക്കുറിിച്ചുംം അതിിലേ�ക്ക്് നയിിച്ച 
സമരങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം അറിിവ്് നേ�ടുന്നു.
¾ കേ�രളത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയ സാാഹചര്യയങ്ങളുംം അവസ്ഥയുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ കേ�രളീീയ സമൂഹത്തിിലെ� ഗൾഫ്് സ്വാാ�ധീീനത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

റഫറൻസ്്
1. കേ�രളചരിിത്രംം വാാള്യംം� 1, 2, 3
2. കേ�രളചരിിത്രംം
3. ജൻമിി സമ്പ്രദാായംം കേ�രളത്തിിൽ
4. ചിില കേ�രളചരിിത്രപ്രശ്നങ്ങൾ

കേ�രള ഹിിസ്റ്ററിി അസോ�ാസിി
യേ�ഷൻ
രാാജൻ ഗുരുക്കൾ, രാാഘവ വാാര്യയർ
ഇളംംകുളംം കുഞ്ഞൻപിിള്ള
ഇളംംകുളംം കുഞ്ഞൻപിിള്ള
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

അന്നത്തെ� കേ�രളംം
കേ�രളത്തിിന്റെ� ഇന്നലെ�കൾ
കേ�രള ചരിിത്രംം
കേ�രളസംംസ്കാാരംം
കേ�രളംം മലയാാളിികളുടെെ മാാതൃഭൂമിി
ജാാതിിവ്യയവസ്ഥിിതിിയുംം കേ�രളചരിിത്രവുംം
കേ�രളത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിികചരിിത്രംം
കോ�ാൺഗ്രസ്സുംം കേ�രളവുംം
കേ�രളത്തിിലെ� സാാമൂഹിിക 
നവോ�ാത്ഥാാനവുംം സാാഹിിത്യയവുംം
നമ്മുടെെ സാാഹിിത്യംം� നമ്മുടെെ സമൂഹംം
കൊ�ാച്ചിിരാാജ്യയചരിിത്രംം
കേ�രളചരിിത്രനിിഘണ്ടു
മലബാാറിിലെ� അധ്യാാ�പകപ്രസ്ഥാാനംം
കേ�രളത്തിിലെ� കർഷകസമരങ്ങൾ
കേ�രളത്തിിലെ� കോ�ാൺഗ്രസ്സ്് പ്രസ്ഥാാനംം
കേ�രളസംംസ്ക്കാാരംംഅകവുംം പുറവുംം

21. മലബാാർ ചരിിത്രംംമിിത്തുംം–മിിഥ്യയയുംം സത്യയവുംം
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ഇളംംകുളംം കുഞ്ഞൻപിിള്ള
കെ�.എൻ. ഗണേ�ഷ്്
എംം. ശ്രീീധരമേ�നോ�ാൻ
എംം. ശ്രീീധരമേ�നോ�ാൻ
ഇ.എംം.എസ്്
പിി.കെ�. ബാാലകൃഷ്ണൻ
പിി.കെ�. ഗോ�ാപാാലകൃഷ്ണൻ
എ.കെ�. പിിള്ള
ഡോ�ോ. എൻ.സാംം�
എഡിി. എംം.എൻ. വിിജയൻ
കെ�.പിി. പത്മനാാഭമേ�നോ�ാൻ
എസ്്.കെ�. വസന്തൻ
വള്ളത്തോ�ാൾ കുമാാരമേ�നോ�ാൻ
കെ�.കെ�.എൻ. കറുപ്പ്്
കെ�.എൻ. നാായർ
ഡോ�ാ.എൻ.എംം. നമ്പൂതിിരിി
കെ�.വിി. ബാാബു

MAMAL04E13 വിിവർത്തനംം സിിദ്ധാാന്തവുംം പ്രയോ�ാഗവുംം
MAMAL04E13 Translation Theory and Practice

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
വിിവർത്തനത്തിിന്റെ� സൈൈദ്ധാാന്തിികവുംം പ്രാായോ�ാഗിികവുമാായ തലങ്ങൾ പഠന
വിിഷയമാാക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിൽ. അതിിലൂടെെ ലോ�ാകസാാഹിിത്യയത്തെ�യുംം
സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം അടുത്തറിിയാാൻ സാാധിിക്കുംം. കോ�ാഴ്സുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സഹാാ
യകഗ്രന്ഥങ്ങളുംം മറ്റ്് വിിവർത്തനകൃതിികളുംം വാായിിച്ച്് ലൈൈബ്രറിി റെെക്കോ�ാർഡുകൾ
തയ്യാാറാാക്കിി ട്യൂൂട്ടറെെ കാാണിിക്കണംം. കേ�രളസംംസ്കാാരത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് സെ�മിിനാാറുകൾ,
ചർച്ചകൾ, സംംവാാദങ്ങൾ എന്നിിവ സംംഘടിിപ്പിിക്കണംം.
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മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
വിിവർത്തനത്തിിന്റെ� പ്രാാധാാന്യയവുംം പ്രസക്തിിയുംം ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് ഇൗൗ
മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ.
എന്താാണ്് വിിവർത്തനംം? വിിവർത്തനത്തിിന്റെ� ആവശ്യയകത എന്ത്്? വിിവർത്തനംം
സാംം�സ്കാാരിികസമന്വവയംം സാാധ്യയമാാക്കുമോ�ാ? വിിവർത്തനംം ഒരു കലയാാണോ�ാ? അതോ�ാ
ശാാസ്ത്രമോ�ാ? വിിവിിധ വിിവർത്തന രീീതിികൾ–പദാാനുപദവിിവർത്തനംം (word by word
translation), ആശയവിിവർത്തനംം (free translationി), പ്രാായോ�ാഗിിക വിിവർ
ത്തനംം (Pragmatic translation), പരാാവർത്തനംം, കോ�ാടതിി വ്യയവഹാാരവിിവർ
ത്തനംം, പാാർലമെെന്റിിലെ� വിിവർത്തനംം, ഭാാഷാാകേ�ന്ദ്രിിതവിിവർത്തനംം (linguistic
translationി), സർഗ്ഗാാത്മകവിിവർത്തനംം, പ്രതിിവിിവർത്തനംം, പാാഠസമമൂല്യയത,
വിിവർത്തന സമമൂല്യയത, വ്യാാ�കരണസമമൂല്യയത, ശൈൈലീീസമമൂല്യയത, വിിവർത്തനീീ
യതയുടെെ പരിിമിിതിികൾ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ വിിവിിധ വിിവർത്തന രീീതിികൾ പരിിചയപ്പെ�ടുന്നതിിലൂടെെ വിിവർത്തനംം എന്ന
പ്രക്രിിയ എളുപ്പത്തിിലാാക്കാാൻ വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾക്ക്് സാാധിിക്കുന്നു.
¾ വിിവർത്തനത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യംം� അറിിയാാൻ സാാധിിക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
വിിവർത്തനത്തിിന്റെ� വിിവിിധ മാാതൃകകൾ പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് ഇൗൗ  മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ.
സർഗ്ഗാാത്മക സാാഹിിത്യയകൃതിികൾ, വൈൈജ്ഞാാനിിക കൃതിികൾ, ശാാസ്ത്രസാാങ്കേ�തിിക 
കൃതിികൾ എന്നിിവ ഇതിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്നു. ബഹുജനമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ പരിിഭാാഷയിിലെ� 
പ്രശ്നങ്ങൾ ബാാലസാാഹിിത്യയകൃതിികൾ വിിവർത്തനംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ാൾ ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ട 
സംംഗതിികൾ ഇവയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്നത്്.
വിിവിിധ ഭാാഷകളിിൽ നിിന്നുംം മലയാാളത്തിിലേ�യ്ക്ക്് വിിവർത്തനംം ചെ�യ്ത കൃതിികളെ� 
വിിശദപഠനത്തിിനു വിിധേ�യമാാക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ. തർജ്ജമയിിൽ
സംംഭവിിക്കാാവുന്ന അപാാകതകൾ, ശൈൈലിികൾ, ചൊ�ാല്ലുകൾ, കടംംങ്കഥകൾ എന്നിിവ
വിിവർത്തനംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ാൾ നേ�രിിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുംം പഠനവിിധേ�യമാാക്കുന്നു.

വിിശദപഠനംം
1. Les Miserables - Victor Hugo  പാാവങ്ങൾ
(വിിവ.) നാാലപ്പാാട്ട്് നാാരാായണമേ�നോ�ാൻ
2. The Waste Land - T.S. Eliot തരിിശുനിിലംം
(വിിവ.) ഡോ�ാ. കെ�. അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ
3. സംംഗതിി
പാാമ (വിിവ:) വിിജയകുമാാർ കുനിിശ്ശേ�രിി
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4. ചോ�ാമന ദുഡിി–കെ�. ശിിവറാം�ം കാാരന്ത്്  ചോ�ാമന്റെ� തുടിി (വിിവ.) കെ�.വിി. കുമാാരൻ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഉത്തമവിിവർത്തകനുണ്ടാായിിരിിക്കേ�ണ്ട  ഗുണങ്ങൾ, വിിവർത്തനത്തിിന്്
സഹാായിിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിിവയെ� പറ്റിിയുള്ള അറിിവ്് ലഭിിക്കുന്നു.
¾ മലയാാളത്തിിലേ�യ്ക്ക്് വിിവർത്തനംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ാൾ വിിവർത്തകൻ നേ�രിിടുന്ന
വെ�ല്ലുവിിളിികൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
മലയാാളത്തിിൽ നിിന്ന്്  ഇംംഗ്ലീീഷിിലേ�യ്ക്ക്്  വിിവർത്തനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട കൃതിികളുടെെ
വിിശദപഠനമാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂൾ.

വിിശദപഠനംം
വീീണപൂവ്്–മഹാാകവിി കുമാാരനാാശാാൻ
നെ�യ്്പ്പാായസംം–മാാധവിിക്കുട്ടിി
നാാലുകെ�ട്ട്്–എംം.ടിി. വാാസുദേ�വൻനാായർ

The Fallen Flower
(വിിവ.)ജിി. കുമാാരപിിള്ള
(വിിവ.) ഗീീതാാനമ്പൂതിിരിിപ്പാാട്്
(വിിവ.) ഗീീതാാകൃഷ്ണൻകുട്ടിി

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ മലയാാളത്തിിൽ നിിന്നുംം അന്യയഭാാഷകളിിലേ�യ്ക്ക്് വിിവർത്തനംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ാൾ
നേ�രിിടുന്ന വെ�ല്ലുവിിളിികൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
പ്രാായോ�ാഗിികപരിിശീീലനംം ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ നിിന്ന്് മലയാാളത്തിിലേ�യ്ക്കുംം തിിരിിച്ചുംം ഉള്ള
വിിവർത്തന പരിിശീീലനംം. പദ്യം�ം, ഗദ്യം�ം, ശൈൈലിികൾ, പഴഞ്ചൊ�ാല്ലുകൾ, സാാങ്കേ�തിിക
പദങ്ങൾ എന്നിിവ ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ നിിന്ന്് മലയാാളത്തിിലേ�ക്കുംം തിിരിിച്ചുംം വിിവർത്തനംം
ചെ�യ്യുന്നതിിനുള്ള പരിിശീീലനംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ബഹുഭാാഷാാ പ്രാാവീീണ്യംം� നേ�ടാാൻ ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിലൂടെെ സാാധിിക്കുന്നു.

റഫറൻസ്്
1. വിിവർത്തനംം

ഒരു സംംഘംം ലേ�ഖകർ,
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2. വിിവർത്തനവിിചാാരംം

3. വിിവർത്തനപഠനങ്ങൾ

4. ഭാാഷയുംം പരിിഭാാഷയുംം

5. യന്ത്രവിിവർത്തനംം

6. മലയാാളവിിമർശംം–
വിിവർത്തനംം സ്പെ�ഷ്യയൽ 2016

7.
8.

9.

10.

11.

12.
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കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.
ഡോ�ാ. എൻ.ഇ. വിിശ്വവനാാഥയ്യർ,
കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.
ഡോ�ാ.പിി. സോ�ാമനാാഥൻ,
കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.
എംം.പിി. സദാാശിിവൻ,
കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.
ഡോ�ാ.ആർ.വിി.എംം.ദിിവാാകരൻ,
കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.

എഡിി. ഡോ�ാ. സോ�ാമനാാഥൻ പിി.
പ്രസാാ. പ്രസിിദ്ധീീകരണ
വിിഭാാഗംം കാാലിിക്കറ്റ്് സർവ്വക
ലാാശാാല
സിിനിിമയുംം വിിവർത്തനവുംം
ദിിവ്യയ ഒ.ഡിി. പ്രസാാ. ഇന്റർനെ�റ്റ്്
പബ്ലിിക്ക, കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്
താാരതമ്യയകാാവ്യയശാാസ്ത്രംം
ഡോ�ാ. സിി. രാാജേ�ന്ദ്രൻ,
കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.
താാരതമ്യയസാാഹിിത്യയപഠനംം
കംംപാാരറ്റീീവ്് ലിിറ്ററേ�ച്ചർ
സൊ�ാസൈൈറ്റിി (സമ്പാാ.)എസ്്.
പിി.സിി.എസ്്. കോ�ാട്ടയംം.
താാരതമ്യയസാാഹിിത്യംം�: തത്ത്വവവുംം പ്രസക്തിിയുംം പുരുഷോ�ാത്തമൻ പിി.ഒ.,
കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.
താാരതമ്യയസാാഹിിത്യയവിിചാാരംം, മലയാാളവിിമർശംം 15 എഡിി. എംം.എൻ. കാാരശ്ശേ�രിി,
പ്രസാാ. മലയാാളവിിഭാാഗംം,
കാാലിിക്കറ്റ്് സർവ്വകലാാശാാല.
സിിനിിമയുംം സാാഹിിത്യയവുംം
മധു ഇറവങ്കര, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്.
താാരതമ്യയസാാഹിിത്യംം� പുതിിയ കാാഴ്ചപ്പാാടിിൽ ഡോ�ാ.കെ�.എംം. ജോ�ാർജ്ജ്്
സ്മാാരകഭാാഷാാപഠനഗവേ�ഷണ

97

14. വീീണപുവ്് പഠനങ്ങൾ, മലയാാളവിിമർശംം 19

15. വിിവർത്തനത്തിിന്റെ� ഭാാഷാാശാാസ്ത്രഭൂമിിക

16. തർജ്ജമസിിദ്ധാാന്തവുംം പ്രയോ�ാഗവുംം മലയാാളത്തിിൽ

17. താാരതമ്യയസാാഹിിത്യയപരിിചയംം
18. വിിവർത്തനതാാരതമ്യയപഠനത്തിിലെ� 
നൂതനപ്രവണതകൾ

19. Translation Studies
20. Introducing Translation Studies:
Theories and Applications
21. The Translation Studies Reader
22. Comparative Literature
23. Studies in Comparative Literature

24. The Position of Translated
Literature within the Literary
Polysystem
25. In the Translation Studies Reader I

26. Polysystem Theories
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കേ�ന്ദ്രംം (സമ്പാാദനംം) കേ�രള
ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം.
അനിിൽ വള്ളത്തോ�ാൾ
(എഡിിറ്റർ) മലയാാള കേ�രള 
പഠനവിിഭാാഗംം, കാാലിിക്കറ്റ്്
സർവ്വകലാാശാാല പ്രസിിദ്ധീീകര
ണവിിഭാാഗംം, 2007.
ഡോ�ാ. വിി.ആർ. പ്രബോ�ാധ
ചന്ദ്രൻ, കേ�രള ഭാാഷാാ
ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം
ജയാാ സുകുമാാരൻ, സ്കറിിയ
സക്കറിിയ(എഡിി.), പ്രസാാധകർ,
കോ�ാട്ടയംം, കറന്റ്് ബുക്സ്്, 1997.

എഡിി. ചാാത്തനാാത്ത്്
അച്യുുതനുണ്ണിി.

(എഡിി.) ഡോ�ാ. ടിി. അനിിത 
കുമാാരിി, എൻ.വിി. മുഹമ്മദ്്
റാാഫിി.
Susan Bassnet
Jeremy Munday
Lawrence Venuti
Susan Bassnet
K.Ayyappa Panikar &
Bernard Fenn (ed.)
Bombay, Blackle & Son 		
Publishers, 1985.

Itmar Even Zohar
Venuti (ed.), 2000,
London and New York: 		

Routledge
Itmar Even Zohar, Poetics
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27. Rewriting and the Manipulation
of Literary Fame

28. Translating Literature:
Practice and Theory in a
Comparative Literature Context

Today 11(1) Spring.
Andre Lefevere
(Translation), 1992,
London and New York, 		
Routledge.

Andre Lefevere 1992, New
York, Modern Language
Association.

MAMAL04E14 സൈൈബർ സാാങ്കേ�തിികത
MAMAL04E14 Cyber Practices

ക്രൈൈഡിിറ്റ്്: 3
സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുടെെ സഹാായമിില്ലാാതെ� പഠനംം സാാധ്യയമല്ലാാത്ത ഒരു സാാഹച
ര്യയമാാണ്് ഇന്നുള്ളത്്. അതിിനാാൽ സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പരിിജ്ഞാാനംം
അനിിവാാര്യയമാായിി തീീർന്നിിരിിക്കുന്നു. മലയാാളംം കംംപ്യൂൂട്ടിം�ംഗ്് അതിിന്റെ� സമകാാല
അവസ്ഥ, സൈൈബർ സാാഹിിത്യംം� എന്നിിവ പഠനവിിധേ�യമാാക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ
കോ�ാഴ്സിിൽ. വിിവിിധ നെ�റ്റുവർക്കിംം�ഗ്് സൈൈറ്റുകൾ നിിർമ്മിിക്കാാനുള്ള പ്രാായോ�ാഗിിക 
പരിിജ്ഞാാനംം ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിലൂടെെ ലഭിിക്കുംം.കോ�ാഴ്സുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സഹാായകഗ്രന്ഥ
ങ്ങളുംം മറ്റു പുസ്തകങ്ങളുംം വാായിിച്ച്് ലൈൈബ്രറിി റെെക്കോ�ാർഡുകൾ തയ്യാാറാാക്കുകയുംം
ട്യൂൂട്ടറെെ കാാണിിച്ച്് വിിലയിിരുത്തിിയശേ�ഷംം സെ�മിിനാാറുകൾ, സംംവാാദങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ
എന്നിിവ സംംഘടിിപ്പിിക്കണംം.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
ആധുനിിക സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയിിലൂടെെ എങ്ങനെ� ആശയവിിനിിമയംം സാാധ്യയമാാക്കാാമെെന്ന്്
ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിലൂടെെ വിിശദമാാക്കുന്നു. ആശയവിിനിിമയത്തിിന്് സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയ
ഉപയോ�ാഗപ്പെ�ടുത്താാൻ സാാധിിക്കുംം.
മലയാാളംം കമ്പ്യൂൂട്ടിം�ംഗിിന്റെ� ചരിിത്രംം, ഒാാപ്പറേ�റ്റിം�ംഗ്് സിിസ്റ്റംം, വിിവിിധതരംം
സോ�ാഫ്റ്റ്്വെ�യറുകൾ, ഫോ�ാണ്ടുകൾ, മലയാാളംം ടൈൈപ്പു ചെ�യ്യുന്നതിിനുള്ള വിിവിിധ 
മാാർഗ്ഗങ്ങൾ, യൂണിികോ�ാഡ്് ഫോ�ാണ്ട്്, ഡിി.ടിി.പിി. പരിിശീീലനംം.
ഒരു ബദൽ മാാധ്യയമംം എന്ന നിിലയിിൽ ബ്ലോ�ാഗിിന്റെ� സാാധ്യയതകൾ
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വിിലയിിരുത്തുകയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ. സ്വവന്തമാായൊ�ാരു ബ്ലോ�ാഗ്് നിിർമ്മിിക്കാാൻ
ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിലൂടെെ സാാധിിക്കുംം.ഇന്റർനെ�റ്റ്്, വെ�ബ്് പോ�ാർട്ടലുകൾ, വെ�ബ്്സൈൈറ്റുകൾ
(മലയാാളംം), സിിറ്റിിസൺ ജേ�ർണലിിസംം, ബ്ലോ�ാഗുകൾ, ബ്ലോ�ാഗുനിിർമ്മാാണംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി

¾ വ്യയത്യയസ്ത ഫോ�ാണ്ടുകൾ ഉപയോ�ാഗിിച്ച്് മലയാാളംം ടൈൈപ്പ്് ചെ�യ്യുവാാനുള്ള
ശേ�ഷിി വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ ആർജിിക്കുന്നു.
¾ ബ്ലോ�ാഗിിലൂടെെയുള്ള സാാഹിിത്യയനിിർമ്മിിതിി സാാധ്യയമാാകുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
സോ�ാഷ്യയൽ നെ�റ്റുവർക്കിംം�ഗ്് സൈൈറ്റുകളുടെെ സാാമൂഹിിക പ്രതിിബദ്ധത വിിലയിിരുത്തു
കയാാണ്് ഇൗൗ യൂണിിറ്റിിൽ. സൈൈബർ സ്പെ�യിിസിിൽ സ്വവന്തമാായൊ�ാരു യുട്യൂൂബ്് ഇൗൗ
മൊ�ാഡ്യൂൂളിിലൂടെെ ലഭിിക്കുംം. സോ�ാഷ്യയൽ നെ�റ്റ്് വർക്കിംം�ഗ്് സൈൈറ്റുകൾ, ഫെ�യ്്സ്്ബുക്ക്്,
ട്വിി�റ്റർ, ഒാാർക്കുഡിിന്റെ� അന്ത്യംം�, യൂട്യൂൂബ്്, യൂട്യൂൂബ്് നിിർമ്മാാണംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി

¾ ഫേ�യ്്സ്്ബുക്ക്്, യൂട്യൂൂബ്് എന്നീീ സോ�ാഷ്യയൽ നെ�റ്റ്് വർക്കിംം�ഗ്് സൈൈറ്റുകൾ
കാാര്യയക്ഷമമാായിി ഉപയോ�ാഗിിക്കാാൻ പ്രാാപ്തരാാകുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
ഇ-സാാഹിിത്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സാാമാാന്യയജ്ഞാാനംം നൽകുകയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ.
വിിക്കിിസാാഹിിത്യയരചനയിിൽ പങ്കാാളിികളാാകാാൻ ഇതിിലൂടെെ സാാധിിക്കുംം
ഇ-സാാഹിിത്യംം�, ഇവാായന, ഇബുക്ക്്, ഇറീീഡിംം�ഗ്്, ഇമെെയിിൽ, വിിക്കിിപീീഡിിയ,
വിിക്കിി ഗ്രന്ഥശാാല, വിിക്കിി നിിഘണ്ടു, വിിക്കിിചൊ�ാല്ലുകൾ, ബൂലോ�ാകംം, ബ്ലോ�ാഗ്്
സാാഹിിത്യംം�, വിിക്കിിപീീഡിിയയിിൽ ലേ�ഖനംം എഴുതൽ, എഡിിറ്റിം�ംഗ്് എന്നിിവ പരിി
ശീീലിിപ്പിിക്കുന്നു.

ആർജിിതശേ�ഷിി

¾ ഇ-സാാഹിിത്യയരചനയിിലുംം ഇവാായനയിിലുംം പ്രാാവീീണ്യംം� നേ�ടുന്നു.
¾ ഒാാൺലൈൈൻ വിിജ്ഞാാനകോ�ാശങ്ങൾ ഉപയോ�ാഗിിക്കാാനുംം അവയെ� എഡിിറ്റ്്
ചെ�യ്ത്് ലേ�ഖനങ്ങൾ പുതുക്കുവാാനുമുള്ള ശേ�ഷിി ആർജിിക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
സൈൈബർ സാാഹിിത്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്  സാാമാാന്യയജ്ഞാാനംം നൽകുകയാാണ്് ഇൗൗ
മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ.സൈൈബർകൃതിികളെ�  ആഴത്തിിൽ അറിിയാാൻ ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂൾ
സഹാായിിക്കുംം.
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സൈൈബർ സാാഹിിത്യംം�, സൈൈബർ നോ�ാവലുകൾ, സൈൈബർ പങ്്കു (Punk)
കൾ, മലയാാളത്തിിലെ� സൈൈബർ കഥകൾ, നോ�ാവലുകൾ, തിിരമൊ�ാഴിിയുംം വാായനയുംം
യാാഥാാർത്ഥ്യയവുംം പ്രതീീതിിയാാഥാാർത്ഥ്യയവുംം, സൈൈബർ സ്വവത്വംം� എന്നിിവ പഠനവിിധേ�
യമാാക്കുന്നു.

വിിശദപഠനംം
1. നൃത്തംം
2. മറ്റൊ�ാരു ഡോ�ാട്ട്് കോം�ം� സന്ധ്യയയിിൽ

എംം. മുകുന്ദൻ
സേ�തു

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സൈൈബർ സാാഹിിത്യയവുംം വരമൊ�ാഴിി (അച്ചടിി) സാാഹിിത്യയവുംം തമ്മിിലുള്ള
വ്യയത്യാാ�സങ്ങൾ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.

റഫറൻസ്്
1. ഇൻഫർമേ�ഷൻ ടെെക്നോ�ാളജിി

2. ആ ലോ�ാകംം മുതൽ ഇ ലോ�ാകംം വരെെ
3. ഇന്റർനെ�റ്റുംം ഇൻഫർമേ�ഷൻ വിിപ്ലവവുംം

ഡോ�ാ. അച്യുുത്്ശങ്കർ എസ്്.
നാായർ, കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിി
റ്റ്യൂൂട്ട്്, 2000
ഡോ�ാ. ജെ�.വിി. വിിളനിിലംം,
കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
ഡോ�ാ. ബിി. ഇക്്ബാാൽ, കെ�.
രവീീന്ദ്രൻ, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്,
കോ�ാട്ടയംം, 6-ാ�മത്് എഡിിഷൻ 1999

4. ഇൻഫർമേ�ഷൻ ടെെക്നോ�ാളജിി എന്ത്്,
എങ്ങനെ�, എന്തിിന്്?

ഡോ�ാ. ബിി. ഇക്്ബാാൽ, കെ�.
രവീീന്ദ്രൻ, കറന്റ്് ബുക്സ്്, തൃശൂർ, 2003.

5. സൈൈബർ മലയാാളംം
6. ഭാാവനാാതീീതംം (മലയാാളത്തിിലെ� 
സൈൈബർ കഥകൾ)
7. ഏകാാന്തനഗരങ്ങൾ
8. ഭാാവുകത്വംം� ഇരുപത്തിിയൊ�ാന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ

9. കഥയുടെെ ബഹുസ്വവരത

എഡിി. സുനീീത ടിി.വിി., കറന്റ്്
ബുക്സ്്, തൃശൂർ, 2009.
ഡോ�ാ. പിി.കെ�. രാാജശേ�ഖരൻ,
ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം
ഡോ�ാ.പിി.കെ�. രാാജശേ�ഖരൻ,
ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം.
ജിി. മധുസൂദനൻ, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്,
കോ�ാട്ടയംം, 2006.
എഡിി. ഡോ�ാ. റീീജ വിി, ഗ്രീീൻ
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ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ
Micheal Benedict (in 		
‘Cyber Culture
Reader’-Ed. David Bell) 		
Routledge, London, 2000..
മലയാാളംം വിിക്കിിപീീഡിിയ ((http://ml.wikipedia.org)
ഗ്രന്ഥശാാല ((http://ml.wikisource.org)
വിിക്കിി നിിഘണ്ടു (http://ml.wiktionary.org)
വിിക്കിി പാാഠശാാല (http://ml.wikibooks.org)
വിിക്കിി ചൊ�ാല്ലുകൾ (http://ml.wikiquotes.org)
സർവ്വവിിജ്ഞാാനകോ�ാശംം വെ�ബ്്

10. Cyberspace : First steps (Article)

11.
12.
13.
14.
15.
16.

സെ�മസ്റ്റർ 2
MAMAL02O01 സർഗാാത്മകരചന: തത്ത്വവവുംം പ്രയോ�ാഗവുംം
MAMAL02O01 Creative Writing : Theory and Practice

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികളുടെെ സർഗാാത്മക അഭിിരുചിിയെ� പരിിപോ�ാഷിിപ്പിിക്കുന്നതിിനുംം രൂപ
പ്പെ�ടുത്തുന്നതിിനുംം സഹാായകരമാായരീീതിിയിിൽ സംംവിിധാാനംം ചെ�യ്തിിരിിക്കുന്നതാാണീീ
പേ�പ്പർ.സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾ,സങ്കേ�തങ്ങൾ ശൈൈലിികൾ എന്നിിവ പരിിചയപ്പെ�
ടുത്തിി അടിിസ്ഥാാനംം ഉറപ്പിിക്കത്തക്കവിിധത്തിിലാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സ്് സംംവിിധാാനംം
ചെ�യ്തിിരിിക്കുന്നത്്. ഒപ്പംം രചനയിിൽ പാാലിിച്ചിിരിിക്കേ�ണ്ട അടിിസ്ഥാാനതത്ത്വവങ്ങൾ
പരിിചയപ്പെ�ടുകയുംം വേ�ണംം. വിിവിിധരൂപങ്ങളിിലുള്ള ആത്മാാവിിഷ്കാാരത്തിിന്റെ�
ആഖ്യാാ�നമാാതൃകകൾ പരിിചയപ്പെ�ട്ടുകൊ�ാണ്ട്്  വിിവിിധ സാാഹിിത്യയമാാധ്യയമങ്ങളെ� 
അവതരിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്.കവിിത,ചെ�റുകഥ, നോ�ാവൽ, നാാടകംം, ആത്മകഥ,
ജീീവചരിിത്രംം, എന്നിിവയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാാണ്് ഇൗൗ പഠനംം നിിർവ്വഹിിക്കേ�ണ്ടത്്.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1. സർഗാാത്മകത അടിിസ്ഥാാനതത്ത്വവങ്ങൾ
സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾ, പദ്യം�ം, ഗദ്യം�ം, സാാമാാന്യയവിിചാാരങ്ങൾ, സർഗാാത്മകതയുംം
സാാഹിിതീീയതയുംം, ശബ്ദംം, അർത്ഥംം, രൂപംം, ഉള്ളടക്കംം, ഭാാവുകത്വംം�, ഭാാവുകത്വവ
പരിിണാാമങ്ങൾ, സഹൃദയത്വംം�, സർഗാാത്മകതയുടെെ അടിിസ്ഥാാനതത്ത്വവങ്ങൾ,  
സർഗരചനാാതത്ത്വവങ്ങൾ, ആഖ്യാാ�നശാാസ്ത്രംം, ചിിഹ്നശാാസ്ത്രംം.
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ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ സർഗാാത്മകതയുടെെ പാാശ്ചാാത്യയവുംം പൗൗരസ്ത്യയവുമാായ മാാനങ്ങൾ തിിരിിച്ചറിിയുക.
¾ ഭാാവുകത്വവപരിിണാാമങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ആഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ വ്യയതിിരിിക്തത മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2. കവിിതാാരചന
കവിിതാാരചന:- കാാവ്യയഭാാഷ,കാാവ്യയസങ്കേ�തങ്ങൾ,പാാശ്ചാാത്യംം�,പൗൗസ്ത്യംം� താാരതമ്യം�ം,
മഹാാകാാവ്യംം�, ഖണ്ഡകാാവ്യംം�, ഭാാവഗീീതംം, ഗീീതംം(Ode) ഗീീതകംം(Sonnet) നാാടകീീ
യസ്വവഗതാാഖ്യാാ�നംം (Dramatic monologue), ഹൈൈക്കു, ആഖ്യാാ�നകവിിതകൾ,
സിംം�ബൽ, ഇമേ�ജ്്, പുരക്ഷേ�പണംം, മെെറ്റഫർ, റഷ്യയൻ ഫോ�ാർമലിിസ്റ്റ്് സങ്കേ�തങ്ങൾ,
അപരിിചിിതവത്്ക്കരണംം, വാാച്യംം�, വ്യംം�ഗ്യംം�, അലങ്കാാരങ്ങൾ, വ്യയത്തംം, രസംം, കാാവ്യയ
ഗുണങ്ങൾദോ�ാഷങ്ങൾ, ഗദ്യയകവിിത, ഘടനാാപരമാായ മാാറ്റങ്ങൾ, കവിിതാാരചനയുടെെ
അടിിസ്ഥാാനതത്ത്വവങ്ങൾ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ കവിിതയിിലെ� ഘടനയുംം ഘടനയിിലെ� മാാറ്റങ്ങളുംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ ഗദ്യം�ം, പദ്യം�ം എന്നീീ വിിഭജനത്തിിനപ്പുറംം കവിിതയുടെെ അടിിസ്ഥാാനംം കണ്ടെ�
ത്തുന്നു.
¾ കവിിതാാരചനാാശേ�ഷിി നേ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3. ചെ�റുകഥ,നോ�ാവൽ
ചെ�റുകഥ, നോ�ാവൽ, ആഖ്യാാ�നംം, രൂപംം, ഘടനാാപരമാായ മാാറ്റങ്ങൾ, ഇതിിവൃത്തംം,
ആഖ്യാാ�താാവ്്, സ്ഥലംം, കാാലംം, കഥാാപാാത്രംം, ഫാാബുല, സൂഷെ�, പാാരഡിി, പാാസ്റ്റിിഷ്്,
മെെറ്റാാഫിിക്ഷൻ, ബാാർത്തിിന്റെ� കോ�ാഡുകൾ, നോ�ാവൽ, ചെ�റുകഥ സർഗരചനയുടെെ
തത്ത്വവങ്ങൾ

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഫിിക്്ഷന്റെ� അടിിസ്ഥാാനസ്വവഭാാവംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ചെ�റുകഥ, നോ�ാവൽ രചനാാശേ�ഷിിനേ�ടുന്നു.
¾ ചെ�റുകഥ, നോ�ാവൽ എന്നിിവയുടെെ ഘടനകൾക്ക്് പരിിചരണപരമാായിി
സംംഭവിിച്ചമാാറ്റംം കണ്ടെ�ത്തുന്നു

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4. നാാടകംം, ജീീവിിതമെെഴുത്ത്്.
നാാടകംം,ദശരൂപകങ്ങൾ, നാാടോ�ാടിിനാാടകങ്ങൾ, പരീീക്ഷണനാാടകങ്ങൾ, ആധുനിി
കനാാടകങ്ങൾ, ഏകാാങ്കങ്ങൾ, നാാടകരചനയുടെെ തത്ത്വവങ്ങൾ, സംംഭാാഷണങ്ങൾ,
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സംംവിിധാായകൻ, അഭിിനയേ�താാവ്്, രംംഗവേ�ദിി, അഭിിനയകല, രംംഗവേ�ദിി ലക്ഷ്യയമാാക്കിി
രചിിക്കപ്പെ�ട്ടവയുംം സാാഹിിതീീയപ്രാാധാാന്യയത്തോ�ാടെെ രചിിക്കപ്പെ�ട്ടവയുംം, നാാടക
ത്തിിലെ� ഘടനാാപരമാായ വ്യയതിിയാാനങ്ങൾ, ജീീവിിതമെെഴുത്ത്്, വിിവിിധരൂപങ്ങൾ,
ആത്മകഥ, ജീീവചരിിത്രംം, കേ�ട്ടെെഴുത്ത്്, ഭാാഷ, ശൈൈലിി, സംംവിിധാാനംം, രചനയുടെെ
അടിിസ്ഥാാനതത്ത്വവങ്ങൾ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ നാാടകീീയമുഹൂർത്തങ്ങൾ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ ജീീവിിതമെെഴുത്തിിന്റെ� വിിവിിധരൂപങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ ആത്മകഥാാഭാാഗങ്ങൾ, കേ�ട്ടെെഴുത്ത്് എന്നിിവ തയാാറാാക്കുന്നു.ശേ�ഷിി നേ�ടുന്നു.

റഫറൻസ്്
1. കവിിതയുംം കാാലവുംം

എംം.അച്യുുതൻ, സാാഹിിത്യയ
പ്രവർത്തക സംംഘംം, കോ�ാട്ടയംം, 1965.

2. കവിിതയുംം ഭാാഷയുംം

3. കാാവ്യയമീീമാം�ംസ

4. പാാശ്ചാാത്യയസാാഹിിത്യയസങ്കേ�തങ്ങൾ
5. ആഖ്യാാ�നശാാസ്ത്രംം
6. നോ�ാവൽ സാാഹിിത്യയപഠനങ്ങൾ
7. ഭാാരതീീയകാാവ്യയശാാസ്ത്രംം
8. പാാശ്ചാാത്യയസാാഹിിത്യയദർശനംം

9. ചെ�റുകഥ ഇന്നലെ� ഇന്ന്്
10. ആഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ� അടരുകൾ
ബുക്ക്്സ്് കോ�ാട്ടയംം

കെ�.എംം പ്രഭാാകരവാാര്യയർ,
വള്ളത്തോ�ാൾ വിിദ്യാ�ാപീീഠംം
ശുകപുരംം, 2009 .
കെ�.സുകുമാാരപിിള്ള,
കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്
തിിരുവനന്തപുരംം
ഡോ�ാ.തോ�ാമസ്് സ്കറിിയ,
അസൻഡ്് ബുക്സ്് കോ�ാട്ടയംം, 2019.
ടിി. ജിിതേ�ഷ്്, ഒലിിവ്് പബ്ലിിക്കേ�
ഷൻസ്് കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്
ഡിി. ബഞ്ചമിിൻ, മാാളൂബൻ
പബ്ലിിക്കേ�ഷൻ തിിരുവനന്തപുരംം
ടിി.ഭാാസ്കരൻ, കേ�രളഭാാഷാാഇൻ
സ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം, 1994.
എംം.അച്യുുതൻ,സാാഹിിത്യയപ്രവർ
ത്തകസഹകരണസംംഘംം,
കോ�ാട്ടയംം, 1982.
എംം.അച്യുുതൻ, നാാഷണൽ
ബുക്ക്്സ്്ററാാൾ കോ�ാട്ടയംം, 1994.
കെ�.എസ്്. രവിികുമാാർ, ഡിി.സിി
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11. സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾ

ഡോ�ാ.പ്രിിൻസ്് മോ�ാൻ ജോ�ാസ്്,
അസെ�ൻഡ്് ബുക്ക്്സ്് കോ�ാട്ടയംം,2019

12. നോ�ാവൽ പ്രശ്നങ്ങളുംം പഠനങ്ങളുംം

13. മലയാാളനാാടകംം,
ഗ്രന്ഥപാാഠവുംം രംംഗപാാഠവുംം

എംം.അച്യുുതൻ, സാാഹിിത്യയ
പ്രവർത്തകസഹകരണസംംഘംം,
കോ�ാട്ടയംം 1983.

ജിി.ഗംംഗാാധരൻനാായർ, ഡിി.സിി
ബുക്ക്്സ്് കോ�ാട്ടയംം, 1991.
14. മലയാാളനാാടകരംംഗംം:  പ്രമാാണവുംം പ്രയോ�ാഗവുംം തോ�ാമസുകുട്ടിി.എൽ,
കേ�രളാാഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്
തിിരുവനന്തപുരംം.
15. ആത്മകഥാാസാാഹിിത്യംം� മലയാാളത്തിിൽ നടുവട്ടംം ഗോ�ാപാാലകൃഷ്ണൻ,
കേ�രളാാഭാാഷാാഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്
തിിരുവനന്തപുരംം, 1985.
16. ജീീവചരിിത്രസാാഹിിത്യംം�
കെ�.എംം.ജോ�ാർജ്ജ്്, നാാഷണൽ
ബുക്ക്്സ്റ്റാാൾ, കോ�ാട്ടയംം

സെ�മസ്റ്റർ 3
MAMAL03O02 പ്രവാാസിി സിിനിിമ സിിദ്ധാാന്തവുംം സ്വവഭാാവവുംം
MAMAL03O02 Diaspora Cinema Theory & Characteristics

ക്രൈൈഡിിറ്റ്്: 3
പ്രവാാസമെെന്ന പ്രക്രിിയയുടെെ വിിവിിധ വശങ്ങൾ സിിനിിമയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി
മനസ്സിിലാാക്കുക എന്നതാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സ്് കൊ�ാണ്ട്് ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. ജനതയുടെെ
ഉത്്കണ്ഠയുംം ആഗ്രഹങ്ങളുംം അടയാാളപ്പെ�ടുന്ന മാാധ്യയമമാായ സിിനിിമ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന
പ്രവാാസത്തെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന സാംം�സ്കാാരിിക മാാതൃകകളെ�  അഴിിച്ചു  പരിിശോ�ാ
ധിിക്കുക എന്നതുംം ഇൗൗ പേ�പ്പറിിന്റെ� ഉദ്ദേ�ശ്യയമാാണ്്. വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ പ്രവാാസംം
പ്രമേ�യമാായ സിിനിിമകൾ കാാണുകയുംം അവയെ�ക്കുറിിച്ച്് ആസ്വാാ�ദനക്കുറിിപ്പുകൾ
തയ്യാാറാാക്കുകയുംം വേ�ണംം. സംംവിിധാായകർ, തിിരക്കഥാാകൃത്തുക്കൾ എന്നിിവരെെ
ക്ഷണിിച്ച്് സംംവാാദത്തിിലേ�ർപ്പെ�ടാാനുംം തയ്യാാറാാകണംം.
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മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
പ്രവാാസംം –ആഭ്യയന്തരവുംം രാാജ്യാാ�ന്തരവുംം, പെ�ൺപ്രവാാസംം, തലമുറകൾ തമ്മിിലെ� 
മാാറ്റംം, പ്രധാാന പരിികല്പനകൾ–സങ്കരത്വംം�, ഇരട്ട അവബോ�ാധംം, വ്യയത്യയസ്ത സൈൈദ്ധാാ
ന്തിികർ–പ്രവാാസസാാഹിിത്യയവുംം പ്രവാാസിിസാാഹിിത്യയവുംം–പ്രവാാസിികല, പ്രവാാസിി
സംംഗീീതംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ പ്രവാാസത്തിിന്റെ� സങ്കീീർണത മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ മിിശ്രവിിവാാഹംം, വംംശസങ്കരംം എന്നിിവയോ�ാടുള്ള മുൻവിിധിി തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ പ്രവാാസത്തിിന്റെ� സർഗാാത്മകത കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ:: 2
പ്രവാാസംം സിിനിിമയിിൽ, സിിനിിമയുംം പ്രവാാസിി കൂട്ടാായ്മയുംം, സ്വവരിിത സിിനിിമ, ബ്യൂൂർ
സിിനിിമ, ബാാൻലിിയു സിിനിിമ, ഇംംഗ്ലീീഷിിലെ�യുംം ഇതരഭാാഷകളിിലെ�യുംം ലോ�ാകോ�ാത്തര 
പ്രവാാസിി സിിനിിമകൾ, ഹിിന്ദിി, തമിിഴ്് ഭാാഷകളിിലെ� പ്രവാാസിിസിിനിിമകൾ–ഇന്ത്യയ
സ്വവന്തംം കഥ പറയുമ്പോ�ാൾ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ പ്രവാാസിി കൂട്ടാായ്മക്കിിടയിിൽ സിിനിിമയുടെെ പ്രാാധാാന്യംം� തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
¾ വിിവിിധ പ്രവാാസിിസിിനിിമാാ വിിഭാാഗങ്ങളെ� മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ വിിവിിധ പ്രാാദേ�ശിികഭാാഷാാ സിിനിിമകളിിലൂടെെ ഇന്ത്യയയുടെെ സ്വവന്തംം കഥ
പറച്ചിിലാായിി പ്രവാാസിിസിിനിിമ മാാറുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
പ്രവാാസംം മലയാാളസിിനിിമയിിൽ–ആഭ്യയന്തര-രാാജ്യാാ�ന്തരപ്രവാാസങ്ങൾ, ഗൾഫ്്,
അമേ�രിിക്കൻ, യൂറോ�ാപ്യയൻ, ഗൾഫിിതര ഏഷ്യയൻ രാാജ്യയങ്ങളിിലെ� ജീീവിിതാാഖ്യാാ�ന
ത്തിിലെ� വ്യയത്യയസ്തത, നഴ്സുമാാരുടെെ ജീീവിിതംം ചിിത്രീീകരിിച്ച സിിനിിമകൾ, സിിനിിമാാ
ഗാാനങ്ങളിിലെ� പ്രവാാസലോ�ാകംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ പ്രവാാസംം മലയാാളസിിനിിമയിിൽ ആവിിഷ്കൃതമാായത്്  ചരിിത്രപരമാായിി
മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ പ്രവാാസിി ജീീവിിതാാഖ്യാാ�നത്തിിലെ� വൈൈവിിധ്യംം� കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ മലയാാള സിിനിിമയിിലെ� ബാാഹ്യയ, ആഭ്യയന്തര പ്രവാാസത്തിിന്റെ� മാാനങ്ങൾ
കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
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മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
മലയാാളത്തിിലെ� പ്രവാാസംം വിിഷയമാായ സിിനിിമകളിിൽ നിിന്ന്് തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്തവയുടെെ
കാാഴ്ചയുംം അപഗ്രഥനവുംം
1. അരയന്നങ്ങളുടെെ വീീട്്
ലോ�ാഹിിതദാാസ്്
2. വിിൽക്കാാനുണ്ട്് സ്വവപ്നങ്ങൾ
ആസാാദ്്
3. ഏഴാം�ം കടലിിനക്കരെെ
എെ�.വിി. ശശിി
4. കല്ലുകൊ�ാണ്ടൊ�ാരു പെ�ണ്ണ്്
ശ്യാാ�മപ്രസാാദ്്

ആർജിിതശേ�ഷിി

¾ മലയാാളത്തിിലെ� പ്രവാാസ സിിനിിമകളുടെെ രചനാാമൂലകങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തുന്നു.
¾ പ്രവാാസംം വിിഷയമാായ സിിനിിമകൾ, ഗാാനങ്ങൾ എന്നിിവ കൂടുതൽ കണ്ടെ�
ത്തുന്നു.
¾ പ്രവാാസവിിഷയമാായ ഷോ�ാർട്ട്് ഫിിലിംം�, ഡോ�ാക്യുുമെെന്ററിി എന്നിിവ നിിർമിിക്കാാൻ
പ്രേ�രണ സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.

റഫറൻസ്്
1. പ്രവാാസംം: പ്രതിിനിിധാാനവുംം
സർഗ്ഗാാത്മകതയുംം

2. പ്രവാാസസാാഹിിത്യംം�

3. ഗദ്ദാാമ
4. ഗൾഫ്്മലയാാളിി കഥകൾ

5. ഷട്ടർ
6. പ്രവാാസജീീവിിതംം
7. മലയാാളിികളുടെെ ജർമൻ പ്രവാാസംം

കെ�.കെ�. ശിിവദാാസ്്,
ഇൻസൈൈറ്റ്് പബ്ലിിക്ക,
കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്
എഡിി. ഡോ�ാ. എ.എസ്്. പ്രതീീഷ്്,
കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം
കമൽ, കെ�. ഗിിരീീഷ്്കുമാാർ,
മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്, കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്
എഡിി. അശോ�ാകൻ ചരുവിിൽ,
കേ�രളസാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി,
തൃശ്ശൂർ
ജോ�ായ്്മാാത്യുു, മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്,
കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്
എഡിി. ഇ.കെ�. ദിിനേ�ശൻ, ഒലിിവ്്
ബുക്സ്്, കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്
എഡിി. ജോ�ാസ്് പുന്നാംം�പറമ്പിിൽ,
ജോ�ായ്് മാാണിിക്കത്ത്്, കേ�രളചരിി
ത്ര ഗവേ�ഷണ കൗൗൺസിിൽ,
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8. മറുജീീവിിതംം
9. ദൂരംം വിിളിിക്കുമ്പോ�ാൾ

10. പ്രവാാസിിയുടെെ കുറിിപ്പുകൾ
11. കുടിിയേ�റ്റക്കാാരന്റെ� വീീട്്
12. ദേ�ശാാടനത്തിിന്റെ� മിിശിിഹകൾ
13. എംം.ടിി.യുടെെ തിിരക്കഥകൾ വാാല്യംം� 4
14. മൂന്നാാമിിടംം
15. പ്രവാാസിികളുടെെ പുസ്തകംം
16. പെ�രുമഴക്കാാലംം
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തിിരുവനന്തപുരംം
ശിിഹാാബുദ്ദീീൻ പൊ�ായ്ത്തുംംകടവ്്,
ഗ്രീീൻ ബുക്സ്്,  തൃശൂർ
ബെ�ന്യാാ�മിിൻ, വിി. മുസഫർ
അഹമ്മദ്്, ശിിഹാാബുദ്ദീീൻ
പൊ�ായ്ത്തുംംകടവ്്, ഗ്രീീൻബുക്സ്്, തൃശൂർ
ബാാബു ഭരദ്വാ�ാജ്്, മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്,
കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്
വിി. മുസഫർ അഹമ്മദ്്,
ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം
മുസാാഫിിർ, കേ�രളഭാാഷാാ
ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം
ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്
എഡിി. സച്ചിിദാാനന്ദൻ,
കറന്റ്് ബുക്സ്്, തൃശൂർ
എൻ.പിി. ഹാാഫിിസ്് മുഹമ്മദ്്,
ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ാട്ടയംം
ടിി.എ. റസാാഖ്്, ഒലിിവ്് ബുക്സ്്,
കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്്

English
17. An Accented Cinema: Exilic and
Diasporic Filmmaking
18. Bollywood Popular Indian Cinema
through Transnational lens

19. Malayali Diaspora: From Kerala to
the ends of the world

20. Diaspora An Introduction

Princeton, University
Press, USA
Raminder Kaur and 		
Ajay J Sinha, Sage
Publications, New 		
Delhi
Sam George & T.V.
Thomas Serials 		
Publication, New Delhi
Jana Evans Braziel, 		
Blackwell Publishing,
USA
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21. South Asian Diasporic Cinema and
Theatre Revisiting screen and stage
in the New Millenium

Ajay K Chubey & Alvin
I., Devasundaram, 		
Rawat Publications, 		
New York.

സെ�മസ്റ്റർ 4
MAMAL04O03 പ്രബന്ധരചന മലയാാളത്തിിൽ
MAMAL04O03 Academic writing in Malayalam

ക്രെ�ഡിിറ്റ്്: 3
ലേ�ഖനംം, ഗവേ�ഷണലേ�ഖനംം, ഗവേ�ഷണപ്രബന്ധംം എന്നിിവ തയ്യാാറാാക്കുന്നതിി
നുള്ള രതിിശാാസ്ത്രംം ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. വിിഷയ
സ്വീീ�കരണംംമുതൽ ഗ്രന്ഥസൂചിി വരെെയുള്ള പ്രബന്ധത്തിിന്റെ� വിിവിിധ ഘട്ടങ്ങളിിൽ
സ്വീീ�കരിിക്കേ�ണ്ടുന്ന രീീതിിശാാസ്ത്രംം മനസ്സിിലാാക്കാാൻ ഇൗൗ കോ�ാഴ്സിിലൂടെെ സാാധിിക്കുംം.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 1
വ്യയത്യയസ്ത ഗദ്യയമാാതൃകകളെ� പരിിചയപ്പെ�ടുത്തിികൊ�ാണ്ട്് ഒാാരോ�ാ മാാതൃകയിിൽ സ്വീീ�
കരിിക്കേ�ണ്ട ഭാാഷയുടെെ സവിിശേ�ഷതകളുംം വ്യാാ�കരണപരമാായ പ്രത്യേ�േകതകളുംം
ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളുകളിിൽ.
ലേ�ഖനംം, ഉപന്യാാ�സംം, പ്രബന്ധംം, ഗവേ�ഷണപ്രബന്ധംം, വിിമർശംം, റിിവ്യൂൂ
എന്നിിവ പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ഭാാഷ, മാാനകഭാാഷ, ഒൗ�പചാാരിികഭാാഷ, ശാാസ്ത്ര
ഭാാഷ, സർഗ്ഗാാത്മക  കൃതിികളിിലെ�  ഭാാഷ (കാാവ്യയഭാാഷ), ഭാാഷാാപ്രയോ�ാഗത്തിിൽ
വ്യാാ�കരണത്തിിനുള്ള പ്രസക്തിി, സമസ്തപദങ്ങൾ, സന്ധിി, ചിില്ലുകൾ, വിിസർഗ്ഗംം
എന്നിിവയുടെെ പ്രയോ�ാഗംം.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ശാാസ്ത്രീീയമാായ രീീതിിയിിൽ പ്രബന്ധംം  തയ്യാാറാാക്കാാനുള്ള  ജ്ഞാാനമാാർജിിക്കുന്നു.
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മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 2
പ്രബന്ധരചനയുടെെ സൈൈദ്ധാാന്തിിക സമീീപനങ്ങൾ വ്യയക്തമാാക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ
മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ.  ഇന്റർ ഡിിസിിപ്ലിിനറിി, മൾട്ടിി ഡിിസിിപ്ലിിനറിി സമീീപനങ്ങൾ, ദത്തശേ�
ഖരണത്തിിനുള്ള മാാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിിവ ഇൗൗ മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ വിിശദമാാക്കുന്നു.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ ഏതു തരംം സമീീപനരീീതിിയാാണ്് ഗവേ�ഷണപ്രബന്ധത്തിിൽ സ്വീീ�കരിിക്കേ�
ണ്ടതെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
¾ സംംസ്കാാരപഠനംം, ഫോ�ാക്്ലോ�ോർ പഠനംം, സാാമൂഹിികപഠനംം എന്നിിവയ്ക്ക്്
സാാഹിിത്യയപഠനത്തിിലുള്ള പ്രസക്തിി വ്യയക്തമാാകുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 3
ഗവേ�ഷണപ്രബന്ധരചനയുടെെ വിിവിിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിിശദീീകരിിക്കുകയാാണ്് ഇൗൗ
മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ. പ്രബന്ധരചന–വിിഷയസ്വീീ�കരണംം, പൂർവ്വപരിികല്പന, ശീീർഷകംം
നൽകൽ, ഗവേ�ഷണമേ�ഖല, പഠനരീീതിി, പൂർവ്വപഠനങ്ങൾ, പ്രബന്ധസ്വവരൂപംം,
അധ്യാാ�യവിിഭജനംം, ഉപോ�ാദ്്ഘാാതംം, ഉപസംംഹാാരംം, സിിനോ�ാപ്സിിസ്് തയ്യാാറാാക്കൽ.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ വിിഷയസ്വീീ�കരണംം മുതൽ ഉപസംംഹാാരംം വരെെയുള്ള പ്രബന്ധത്തിിന്റെ�
ഒാാരോ�ാ ഘട്ടത്തിിലുംം പുലർത്തേ�ണ്ട സൂക്ഷ്മത ബോ�ാധ്യയപ്പെ�ടുന്നു.

മൊ�ാഡ്യൂൂൾ: 4
പ്രബന്ധരചനയുടെെ ഘടനാാപരമാായ കാാര്യയങ്ങൾ വിിശദീീകരിിക്കുകയാാണ്് മൊ�ാഡ്യൂൂളിിൽ.
അടിിക്കുറിിപ്പ്്, ഉദ്ധരണിി, പരാാമർശംം, സംംഗ്രഹംം, എഡിിറ്റിം�ംഗ്്, ഗ്രന്ഥസൂചിി, പ്രൂഫ്്
റീീഡിംം�ഗ്്, പ്ലാാജിിയറിിസംം എന്നിിവയിിൽ പ്രാായോ�ാഗിിക പരിിജ്ഞാാനംം കൊ�ാടുക്കുന്നു.
വിിവിിധ രീീതിിശാാസ്ത്രബന്ധമാായിി തയ്യാാറാാക്കിിയ ലേ�ഖനങ്ങളുംം ഗവേ�ഷണപ്രബന്ധ
ങ്ങളുംം വിിലയിിരുത്തുവാാൻ നിിർദ്ദേ�ശിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.

ആർജിിതശേ�ഷിി
¾ അടിിക്കുറിിപ്പ്്, ഉദ്ധരണിി, പരാാമർശംം, സംംഗ്രഹംം, എഡിിറ്റിം�ംഗ്്, ഗ്രന്ഥസൂചിി,
പ്രൂഫ്് റീീഡിംം�ഗ്്, പ്ലാാജിിയറിിസംം എന്നിിവയെ�ക്കുറിിച്ച്് അറിിവ്് നേ�ടുന്നു.

110

മലയാാളംം എംം.എ. സിിലബസ്്

റഫറൻസ്്
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

സാാഹിിത്യയസാാഹ്യംം�
മലയാാളശൈൈലിി
തെ�ളിിമലയാാളംം
രചന: അച്ചടിിയുംം എഴുത്തുംം
ഒരു സ്റ്റൈൈൽ പുസ്തകംം

ഏ.ആർ. രാാജരാാജവർമ്മ
കുട്ടിികൃഷ്ണമാാരാാർ
എംം.എൻ. കാാരശ്ശേ�രിി

കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്
ഗവേ�ഷണംം: പ്രബന്ധരചനയുടെെ തത്ത്വവങ്ങൾ ചാാത്തനാാത്ത്് അച്യുുതനുണ്ണിി
ഗവേ�ഷണപദ്ധതിി
കെ�.എംം. പ്രഭാാകരവാാര്യയർ
ശൈൈലീീശിില്പംം
കെ�.എംം. പ്രഭാാകരവാാര്യയർ
വ്യാാ�കരണമിിത്രംം
ശേ�ഷഗിിരിിപ്രഭു
മലയാാളശൈൈലിിയുടെെ അവതാാരിിക
സഞ്ജയൻ
ടിി.ബിി. വേ�ണുഗോ�ാപാാലപ്പണിിക്കർ
ഭാാഷാാർത്ഥംം
ഭാാഷാാലോ�ാകംം
ടിി.ബിി. വേ�ണുഗോ�ാപാാലപ്പണിിക്കർ
നല്ല മലയാാളംം
പന്മന രാാമചന്ദ്രൻനാായർ
വിിവർത്തനപഠനംം സ്പെ�ഷ്യയൽ 2016
മലയാാളവിിമർശംം
ഗവേ�ഷണരീീതിിശാാസ്ത്രംം:
സിിദ്ധാാന്തവുംം പ്രയോ�ാഗവുംം
എഡിി. കെ�.എസ്്. മിിഥുൻ
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ഡോ�ാ. കെ�.എംം. ജോ�ാർജ്ജ്്
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