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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

)t

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

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

System (CBCSS) in the Schools/Departments of University with effect from 2020 admission.

2. Subsequently, the Currlculum Committee was reconstituted as per paper read (2) above to

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 revised Schen e, Syllabus & Question Paper Patterr of M.A. Malayalam

programme (CBCSS), efferrtive from 2020 admission, are uploaded in the University website

(wrvrv.kannuruniversity.ac.in).

Orders are, therefore, i:;sued accordingly.

For more details log on to urww.kannuruniversity.ac.in

I Ii -i

sd/-

BALAI]HANDRAN V K

DEPUTY FIEGISTRAR (ACAD)
' 

FoT REGISTRAR

To: The Head, Dept. lf 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

\
OFFICER

V
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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

Core Courses

Sl. 
No

Course Code Course Title

In
st

ru
ct

io
na

l 
H

rs
/w

ee
k

Cr
ed

it
s

1. MAMAL01C01 Ancient and Medieval Literature 4 4
2. MAMAL01C02 Linguistics 4 4
3. MAMAL02C03 Grammar 4 4
4. MAMAL02C04 Renaissance Literature 4 4
5. MAMAL02C05 Sanskrit I Kavya and Grammar 4 4

6. MAMAL03C06
Sanskrit II –Dramaand 
Grammar

4 4

7. MAMAL03C07 Literary Theories–Eastern 4 4
8. MAMAL03C08 Literary Theories –Western 4 4
9. MAMAL04C09 Malayalam Literary Criticism 4 4
10. MAMAL04C10 Project/Dissertation & Viva Voce 4 4
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Electives

Sl. 
No

Course Code Course Title

In
st

ru
ct

io
na

l 
H

rs
/w

ee
k

Cr
ed

it

1. MAMAL01E01 Modern Literature 3 3
2. MAMAL01E02 SahityacharitraVijnaneeyam 3 3
3. MAMAL01E03 Feminist Literature 3 3
4. MAMAL01E04 Malayala Nataka Sahithyam 3 3
5. MAMAL01E05 Food Cultural Studies 3 3
6. MAMAL02E06 Folklore 3 3
7. MAMAL02E07 Eminent Writer-Madhavikutty 3 3
8. MAMAL02E08 Haritha Sahithyam 3 3
9. MAMAL03E09 Cultural Studies 3 3
10. MAMAL03E10 Writings for Media 3 3
11. MAMAL03E11 Tamil Literature 3 3
12. MAMAL04E12 Kerala Culture 3 3
13. MAMAL04E13 Translation Theory & Practice 3 3
14. MAMAL04E14 Cyber Practices 3 3

Open Course

Sl. 
No.

Course Code Course Title

In
str

uc
tio

na
l 

Hr
s/w

ee
k

Cr
ed

it
s

1. MAMAL02O01
Creative Writing:Theory and 
Practice 

3 3

2. MAMAL03O02
Diaspora Cinema Theory & 
Characteristics

3 3

3. MAMAL04O03 Academic Writing in Malayalam 3 3
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PROGRAMMESTRUCTURESEMESTERWISE:

I Semester
Courses : Core Course -1, 2
Elective-4 (Students have to choose 4 Elective Courses from 5)

N
o.

Course Code Name of the Course Cr
ed

its Contact 
Hours/Week

Marks

L T S CE ESE Total

1. MAMAL01C01
Ancient and Medieval 
Literature

4 4 1 40 60 100

2. MAMAL01C02 Linguistics 4 4 1 1 40 60 100

3. Elective

M
A

M
A

 L
01

E 
01

/0
2/

03
 /0

4/
05

Modern Liter-
ature

3 3 1 40 60 100

4. Elective
Sahithya 
charithra 
Vijnaneeyam

3 3 1 1 40 60 100

5. Elective
Feminist 
Literature

3 3 1 1 40 60 100

6. Elective
Malayala Nadaka 
Sahithyam/Food 
Cultural Studies

3 3 1 1 40 60 100

Total 20 20 4 6 240 360 600
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II Semester
Courses :
Core Courses- 3,4,5
Elective -2 (Student have to chose 2 Elective from Three)

N
o. Course Code Name of the Course

Cr
ed

its

Contact 
Hours/
Week

Marks

L T S CE ESE Total
1. MAMAL02C03 Grammar 4 4 1 1 40 60 100

2 MAMAL02C04
Renaissance 
Literature

4 4 1 1 40 60 100

3. MAMAL02C05
Sanskrit I - Kavya 
and Grammar

4 4 1 40 60 100

4. Elective

M
A

M
A

L0
2 

E 
06

/0
7/

08

Folklore 3 3 1 1 40 60 100

5. Elective

Eminent 
Writer-Madhav 
ikutty/Haritha 
Sahithyam

3 3 1 40 60 100

6. MAMAL02O01
Creative 
Writing: Theory 
and Practice

3 3 1 40 60 100

Total 21 3 6 240 360 60021
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III Semester
Courses: Core Courses - 6, 7, 8
Elective – 2 
(Students have to chose 2 Elective Course from 3)

N
o.

Course Code Name of the Course

Cr
ed

its

Contact 
Hours/
Week

Marks

L T S CE ESE Total

1. MAMAL03C06
Sanskrit II–Drama 
and Grammar

4 4 1 40 60 100

2. MAMAL03C07
Literary Theories- 
Eastern

4 4 1 1 40 60 100

3. MAMAL03C08
Literary Theories- 
Western

4 4 1 1 40 60 100

4. Elective

M
A

M
A

L0
3E

 
09

/1
0/

11

Cultural 
Studies

3 3 1 1 40 60 100

5. Elective
Writings for 
Media/Tamil 
Literature

3 3 1 40 60 100

6. MAMAL03O02
Diaspora Cinema 
Theory & 
Characteristics

3 3 1 40 60 100

Total 21 21 3 6 240 360 600
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IV Semester
Courses: Core Courses - 9,10
Elective – 2 (Students have to choose 2 Elective Courses 
from 3)

N
o.

Course Code Name of the Course

Cr
ed

its

Contact Hours/
Week Marks

L T S F CE ESE Total

1. MAMAL04C09
Malayalam Literary 
Criticism

4 4 1 1 40 60 100

2. MAMAL04C10
Project/Dissertation 
& Viva Voce

4 4 2 4 40 60 100

3. Elective

M
A

M
A

L0
4E

12
/

13
/1

4

Kerala Culture 3 3 1 1 40 60 100

4. Elective

Translation 
Theory & 
Practice/ Cyber 
Practices

3 3 1 1 40 60 100

5. MAMAL04O03
Academic Writing in 
Malayalam

3 3 1 40 60 100

Total 17 17 5 4 4 200 300 500

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

MAMAL01C01 Ancient and Medieval 
Literature

സെ�ഡിിറ്റ്്: 4
19-ാംാം	നൂറ്റാാണ്ടുവരെെയുള്ള	മലയാാളംസിാഹിിത്യയത്തിിരെ�യും	ഭാാഷയുരെെയും	വികാാസിപെി
ണാാമങ്ങൾ	അറിിയുകാ	എംന്നത്യാണാ്	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.	പാട്ടുംം	മണാിപ്രവാളംവുംം	
കോ�ർന്ന്	പദ്യയഭാാഷയാിൽ	മാറ്റാങ്ങൾ	വരുത്തിി.	അത്യിനു	സിമാന്തെമായാി	ഒരു	ഗദ്യയസിാ
ഹിിത്യയവുംം	ഇൗവിരെെ	ഉെരെലടുത്തിിരുന്നു.	ഇൗൗ	സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾ	കോകാെളംത്തിിരെ�	
സിാമൂഹിികാസിാംസ്കാാെികാമണ്ഡലങ്ങളംിൽ	ഉണ്ടാാക്കിിയാ	�ലനങ്ങൾ	മനസ്സിിലാക്കിാൻ	
ഇൗൗ	കോകാാഴ്സി്	സിഹിായാിക്കുംം.

കോകാാഴ്സുമായാി	ബന്ധരെ�ട്ട	പഠനഗ്രന്ഥങ്ങളുംം	സിഹിായാകാഗ്രന്ഥങ്ങളുംം	വായാിച്ച്്	
ലൈലബ്രറിി	റികോക്കിാർഡുകാൾ	ത്യയ്യാാറിാക്കുംകായും	അവ	െൂട്ടരെറി	കാാണാിച്ച്്	വിലയാിരുത്തിി
യാകോ�ഷം	�ർച്ച്കാളുംം	രെസിമിനാറുകാളുംം	സിംവാദ്യങ്ങളുംം	സിംഘെി�ികോക്കിണ്ടാത്യാണാ്.

സെമാഡിൂൾ: 1. പ്രാാചീീനപാാട്ടു�ാഹിിത്യംയ�
ൊമ�െിത്യത്തിിൽ	ആെംഭാിക്കുംന്ന	പാട്ടുംസിാഹിിത്യയത്തിിരെ�	ഭാാഷാപെവുംം	പ്രകോമയാപെ
വുംമായാ	സിവികോ�ഷത്യകാൾ	വി�കാലനം	രെ�യ്യുകായാാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	പാട്ടിരെ�	
ലക്ഷ്യംണാം,	പാട്ടുംം	പാണ്ഡയഭാാഷാസിാരൂപയവുംം.	ഇൗവ	നിർവ�ിക്കുംകാ,	പാട്ടുംഭാാഷയുരെെ	
ക്രമികാമായാ	വികാാസിം	അെയാാളംരെ�ടുത്തുകാ.

പാാഠ്യയഭാാഗങ്ങൾ
1. ൊമ�െിത്യം	 	 	 പെലം	 1
2. ത്യിരുനിഴൽമാല	 	 കാാകോവയാപക്രമം	1-ാം5	ഖണ്ഡം
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3. ൊമകാഥ�ാട്ട്	 	 	 ബാലകാാണ്ഡം	ഒന്നാം	വിരുത്തിം
4. കാണ്ണശ്ശൊമായാണാം	 	 ബാലകാാണ്ഡം	1-ാം10	പാട്ട്

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ പാട്ടിരെ�	ഘെനയാിലുണ്ടാായാ	മാറ്റാം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.
 ¾ മലയാാളംഭാാഷയാിരെല	ആദ്യയകാാല	കൃത്യികാൾ	എംന്ന	നിലയാിൽ	ത്യമിഴ്	സിാഹിി
ത്യയവുംമായാി	മലയാാളംത്തിിനുള്ള	ബന്ധവയത്യയാസിങ്ങൾ	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2. മധ്യയകാാലപാാട്ടു�ാഹിിത്യംയ�
ഗാഥ,	കാിളംി�ാട്ട,്	തുള്ളൽ�ാട്ട,്	വഞ്ചിി�ാട്ട,്	പാന	എംന്നിങ്ങരെന	മധ്യയകാാലഘട്ടത്തിിൽ	
പാട്ട്	വയത്യയസ്ത	പ്രസ്ഥാാനങ്ങളംായാി	മാറിി.	ഇൗൗ	ഒാകോൊ	പ്രസ്ഥാാനവുംം	പാട്ടിരെ�	
ഭാാഷയാിലും	ഉള്ളെക്കിത്തിിലും	വരുത്തിിയാ	മാറ്റാങ്ങൾ	കാരെണ്ടാത്തുകാ,	എംഴുത്തിച്ഛൻ	
ഭാാഷയാിൽ	വരുത്തിിയാ	വിപ്ലവവുംം,	പാട്ടുംസിാഹിിത്യയം	സിാംസ്കാാെികാമായാ	നകോവാത്ഥാാന
ത്തിിന	്വഴിരെവച്ച്രെത്യങ്ങരെയാന്നും	കാരെണ്ടാത്തുകാ,	ഭാക്തിിപ്രസ്ഥാാനം	ഉെരെലടുക്കിാനുണ്ടാായാ	
സിാഹി�െയം	വിലയാിരുത്തുകാ,	കൃഷ്ണഗാഥയാിൽ	തുെങ്ങുന്ന	ഭാക്തിിയ്ക്കുണ്ടാായാ	ക്രമികാമായാ	
മാറ്റാം	കാരെണ്ടാത്തുകാ	എംന്നിവ	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ഉകോ��യമാണാ്.

പാാഠ്യയഭാാഗങ്ങൾ
1. കൃഷ്ണഗാഥ	 പൂത്യനാകോമാക്ഷ്യംം
2. അദ്ധ്യായാത്മൊമായാണാം	കാിളംി�ാട്ട്		 സുന്ദെകാാണ്ഡം
3. തുള്ളൽപ്രസ്ഥാാനം	 സിഭാാപ്രകോവ�ം
4. വഞ്ചിി�ാട്ട്	പ്രസ്ഥാാനം	 കുകോ�ലവൃത്തിം
5. പാനാപ്രസ്ഥാാനം	 ജ്ഞാാന�ാന–സിംസിാെവർണ്ണന

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഭാക്തിിപ്രസ്ഥാാനം	ഉെരെലടുക്കിാനുണ്ടാായാ	സിാമൂഹിികാവുംം	സിാംസ്കാാെികാവുംമായാ	
സിാഹി�െയം	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

 ¾ എംഴുത്തിച്ഛൻ	ഭാാഷയാിൽ	രെകാാണ്ടുവന്ന	ആധുനീകാെണാം	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.
 ¾ പാട്ടുംപ്രസ്ഥാാനത്തിിനുണ്ടാായാ	ഘെനാപെവുംം	പ്രകോമയാപെവുംമായാ	 മാറ്റാം	
കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3. പ്രാാചീീനമധ്യയകാാല മണിിപ്രാവാാളം�
മണാിപ്രവാളംത്തിിരെ�	ഉല്പത്തിി,	ലക്ഷ്യംണാം,	പ്രാ�ീനമണാിപ്രവാളംത്തിിരെ�	സിവികോ�ഷ
ത്യകാൾ,	മണാിപ്രവാളം	പ്രസ്ഥാാനത്തിിൽ	ലീലാത്യിലകാത്തിിനുള്ള	സ്ഥാാനം,	മണാിപ്രവാളം	
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കാാലഘട്ടത്തിിരെല	കോകാെളംീയാസിമൂഹിത്തിിരെ�	അവസ്ഥാ,	സിാംസ്കാാെികാമായാ	ജീീർണ്ണത്യ,	
കോദ്യവദ്യാസിി	സിമ്പ്രദ്യായാം,	വയത്യയസ്തകാാവയരൂപങ്ങൾ,	സികോന്ദ�കാാവയപ്രസ്ഥാാനം,	
ലഘുകാാവയങ്ങൾ,	�മ്പുപ്രസ്ഥാാനം	എംന്നിവയാിൽ	നിന്നും	ലഭാിക്കുംന്ന	കോകാെളം�െിത്ര
സിംബന്ധിയാായാ	സൂ�നകാൾ	അറിിയുകാ	എംന്നത്യാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.
കോകാെളംത്തിിരെ�	ത്യനതുകാലാരൂപമായാ	കാഥകാളംിയുരെെ	സിാഹിിത്യയരൂപമായാ	ആട്ടക്കി
ഥയുരെെ	വികാാസിപെിണാാമങ്ങൾ	സിമകാാലസ്ഥാിത്യി	എംന്നിവ	ഈ	യൂണാിറ്റാിൽ	�ർച്ച്	
രെ�യ്യുന്നു.	കോകാാട്ടയാത്തുത്യമ്പുൊൻ,	ഇൗെയാിമ്മൽ	ത്യമ്പിി,	ഉണ്ണായാിവാെയർ	എംന്നിവരുരെെ	
ആട്ടക്കിഥകാരെളംക്കുംറിിച്ച്്	സിാമാനയജ്ഞാാനം	നൽകുന്നു.

പാാഠ്യയഭാാഗങ്ങൾ
1. ഉണ്ണിയാാെീ�െിത്യം	 	 ഗദ്യയം	3	വരെെ
2. രെ�റിിയാച്ച്ി
3. ഉണ്ണുനീലിസികോന്ദ�ം	 	 പൂർവ്വഭാാഗം	25	കോ�ാകാം
4. �കോ�ാത്സവം	 	 	 5-ാംാം	ഭാാഗം	25	കോ�ാകാം
5. �മ്പു	 	 	 	 ൊമായാണാം	�മ്പു	ഉദ്യയാനപ്രകോവ�ം
6. നളം�െിത്യം	ആട്ടക്കിഥ	 	 നാലാം	ദ്യിവസിം

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ പ്രാ�ീന	മധ്യയകാാല	മണാിപ്രവാളംകൃത്യികാൾ	ഉള്ളെക്കിത്തിിലും	ഭാാഷയാിലും	
എംങ്ങരെനരെയാല്ലാംാം	വയത്യയാസിരെ�ട്ടിെിക്കുംന്നു	എംന്ന്	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ കോകാെളംത്തിിരെ�	ദൃ�യസിംസ്കാാെം	രൂപരെ�ടുത്തുന്നത്യിൽ	കാഥകാളംി	വഹിിച്ച്	
പങ്ക്്	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4. ഗദ്യയത്തിിസെ� പാരിിണിാമ�
മലയാാളംഭാാഷയുരെെ	ഉദ്യ്ഭാവം,	രെകാാടുംത്യമിഴും	മൂലദ്രാാവിഡ്യൂഭാാഷയും,	കോകാെളംത്തിിരെല	
പൂർവ്വഭാാഷ,	രെകാാടുംത്യമിഴിരെ�	പെിണാാമം,	�ാസിനഭാാഷയുരെെ	സിവികോ�ഷത്യകാൾ,	
�ാസിനാഭാാഷ	മലയാാളംമാകോണാാ,	കാൗെലീയാഭാാഷ,	കാൗെലീയാത്തിിൽനിന്നും	നമ്പിയാ
ന്തമിഴികോലക്കുംള്ള	ഭാാഷയുരെെ	കൂടുമാറ്റാം,	മിഷണാറിിഗദ്യയത്തിിരെ�	സിവികോ�ഷത്യകാൾ,	
നമ്പിയാന്തമിഴിരെ�	സിാഹിിത്യയമൂലയം,	മിഷണാറിിമാരുരെെ	സിംഭാാവനകാൾ	എംന്നിവ	
പഠനവികോധ്യയാമാക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.

പാാഠ്യയഭാാഗങ്ങൾ
1. ജൂത്യ�ാസിനം
2. ഭാാഷാകാൗെലീയാം	 	 െണ്ടാാം	അധ്യികാെണാം	പ്രകാെണാ	41	 	

	 	 	 	 സിീത്യാദ്ധ്യായക്ഷ്യംൻ
3. ബ്രഹ്മാാണ്ഡപുൊണാം	 	 കോകാാസിലൊജീാവിരെ�	പെപ്പുറി�ാടുവരെെ
4. ഉദ്യയാംകോപരൂർ	സൂനഹികോദ്യാസിിരെ�	കാാകോനാനകാൾ
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ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഗദ്യയഭാാഷയുരെെ	ക്രമികാമായാ	വികാാസിപെിണാാമങ്ങൾ	മനസ്സിിലാക്കിാൻ	ഇൗൗ	
രെമാഡ്യൂൂളംിലൂരെെ	സിാധ്യിക്കുംം.

 ¾ പദ്യയഭാാഷയ്ക്ക്	്സിമാന്തെമായാി	ഒരു	ഗദ്യയഭാാഷയും	ഇൗവിരെെ	രൂപരെ�ട്ടിരുന്നുരെവന്ന്	
കോബാധ്യയമാകും.

റഫറൻ�്
1. പി.	കോഗാവിന്ദ�ിള്ള,	ആർ.	നാൊയാണാ�ണാിക്കിർ,	ഉള്ളൂർ,	ആറ്റൂർ,	എംൻ.	

കൃഷ്ണപിള്ള	എംന്നിവരുരെെ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ
2. പി.രെകാ.	പെകോമ�വെൻ	നായാർ	ട്രസ്റ്റിിരെ�	സിാഹിിത്യയ	�െിത്രങ്ങൾ
3. കോകാെളം	ഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്	പ്രസിിദ്ധ്യാീകാെിച്ച്	സിാഹിിത്യയ	�െിത്രങ്ങൾ
4. കോകാെളം	സിാഹിിത്യയ	അക്കിാദ്യമി	പ്രസിിദ്ധ്യാീകാെിച്ച്	സിാഹിിത്യയ	�െിത്രങ്ങൾ
5. ൊമ�െിത്യവുംം	പാട്ടുംമാതൃകാകാളുംം	 	 കോഡ്യൂാ.എംം.എംം.	പുരുകോഷാത്തിമൻ
6. ൊമ�െിത്യവുംം	പ്രാ�ീന	മലയാാളംവുംം	 കോഡ്യൂാ.രെകാ.എംം.	കോജീാർജ്ജ്്
7. മണാിപ്രവാളംം	പുനർവായാന	 	 എംഡ്യൂി.	കോഡ്യൂാ.	റിീജീ	വി.
8. രെപ്രാഫ.പി.	ൊമരെ�	പ്രബന്ധങ്ങൾ	 സിമ്പിാ.	കോഡ്യൂാ.	റിീജീ	വി.
9. മധ്യയകാാല	മലയാാളംം	 	 	 കോഡ്യൂാ.പി.വി.	കോവലായുധ്യൻപിള്ള
10. നിെണാം	പാട്ടുംകാൾ	 	 	 കോദ്യ�മംഗലം	ൊമകൃഷ്ണൻ
11. കോകാെളംഭാാഷയുരെെ	വികാാസിപെിണാാമങ്ങൾ	 ഇൗളംംകുളംം	കുഞ്ഞൻപിള്ള
12. പദ്യയെത്നംം	(ഉകോപാദ്യ്ഘാത്യം)	 	 കോഡ്യൂാ.	പി.രെകാ.	നാൊയാണാപിള്ള
13. എംഴുത്തിച്ഛൻ	 	 	 	 കോഡ്യൂാ.	രെകാ.	ൊഘവൻപിള്ള
14. മലയാാളം	ഭാാഷാപെിണാാമം
	 സിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങളുംം	വസ്തുത്യകാളുംം		 ത്യിരുനല്ലൂർ	കാരുണാാകാെൻ
15. ലീലാത്യിലകാം	ഒന്നാം�ില്പം	 	 വയാഖയാനം
16. കുഞ്ചിൻ	നമ്പിയാർ	വാക്കുംം	സിമൂഹിവുംം	 കോഡ്യൂാ.	രെകാ.എംൻ.	ഗകോണാഷ്
17. കാഥകാളംി	 	 	 	 ജീി.	കൃഷ്ണ�ിള്ള
18. ആട്ടക്കിഥ	 	 	 	 അയ്മനം	കൃഷ്ണലൈക്കിമൾ
19. െണ്ടു	പ്രാ�ീനഗദ്യയ	കൃത്യികാൾ	 	 സ്കാറിിയാ	സിക്കിറിിയാ
20. മിഷണാറിി	മലയാാളം	ഗദ്യയമാതൃകാകാൾ	 സിാമുവൽ	�ന്ദന�ിള്ളി
21. നളം�െിത്യസികോന്ദ�ം	 	 	 അയ്മനം	കൃഷ്ണലൈക്കിമൾ
22. ഭാാഷാ�മ്പുക്കിൾ	 	 	 ഉള്ളൂർ	എംസി്.	പകോെ�വെയ്യാർ
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	ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംം 
MAMAL01C02 Linguistics

സെ�ഡിിറ്റ്്: 4
ഭാാഷാകോമഖലയാിലും	സിാഹിിത്യയപഠനകോമഖലയാിലും	കാരുത്തും	ആർജ്ജ്വവുംം	നൽകുന്ന	
പഠനകോമഖലയാാണാ്	ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംം.	ഭാാഷാപഠനകോമഖലയാിൽ	ഉണ്ടാായാിട്ടുംള്ള	സിങ്ക്ൽ
പനങ്ങരെളംയും	സിമീപനങ്ങരെളംയും	കുറിിച്ച്്	അറിിവ്	സിമ്പിാദ്യിക്കുംകാ,	ഭാാഷാ�ാസ്ത്രം
ത്തിിരെ�	വിപുലകോമഖലകാരെളം	ത്യിെിച്ച്റിിയുകാ,	വയത്യയസ്തഭാാഷാ	അപഗ്രഥനെീത്യികാരെളം	
മനസ്സിിലാക്കുംകാ,	ഇൗവരെയാ	സൂക്ഷ്മമായാി	പഠനവികോധ്യയാമാക്കുംകാ	എംന്നതും	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സി്	
ലക്ഷ്യംയം	രെവയ്ക്കുന്നു.	ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംകോമഖലയാിൽ	ഉണ്ടാായാിട്ടുംള്ള	പുത്യിയാ	പ്രവണാത്യകാളുംം	
പഠനകോമഖലകാളുംം	വിദ്യയാർത്ഥാികാരെളം	പെി�യാരെ�ടുന്നത്യിനും	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സി്	പ്രകോയാാ
ജീനരെ�ടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 1
ഭാാഷ:-ാം	നിർവ�നം,	ഭാാഷ-ാംഭാാഷണാം,	ഭാാഷ	മാനുഷികാ	സിിദ്ധ്യാി,	ഭാാഷാർജ്ജ്നസിിദ്ധ്യാികാൾ,	
ഭാാഷാ	അപഗ്രഥനസിിദ്ധ്യാികാൾ,	ഏകാകാാലികാം,	ബഹുകാാലികാം,	ത്യാെത്യമയാത്മകാം,	
വയത്യികോെകാാത്മകാം,	അനുവം�ികാം,	കാക്ഷ്യംയാപെം–കോലാകാഭാാഷകാൾ–ജീീവൽഭാാഷ,	
മൃത്യഭാാഷ,	സിംപുഷ്ടഭാാഷ,	കൃത്രിമഭാാഷ,	 മാതൃഭാാഷ,	ഒന്നാംഭാാഷ,	 ഭാെണാഭാാഷ,	
ഒൗകോദ്യയാഗികാഭാാഷ,	 ക്ലാാസിിക്കിൽഭാാഷ,	സിമ്പിർക്കിഭാാഷ,	 ഭാാഷാത്യികോൊധ്യാനം,	
വാരെമാഴി–വെരെമാഴി	�ിഹ്നംം–സൂ�കാം–സൂ�ിത്യം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഭാാഷയാിൽ	ഉണ്ടാായാ	വിവിധ്യ	നിർവ�നങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ച്്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ ഭാാഷാപഗ്രഥനെീത്യികാൾ	കുട്ടികാൾ	സിവായാത്തിമാക്കുംന്നു.
 ¾ വിവിധ്യ	ഭാാഷകാകോളംാരെൊ�ം	വയത്യയസ്തകോമഖലയാിരെല	ഭാാഷാപ്രകോയാാഗങ്ങളുംം	
മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
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സെമാഡിൂൾ: 2

സിവനവിജ്ഞാാനീയാം:-ാം	സിവനം–നിർവ�നം–സിവനവിജ്ഞാാനത്തിിരെ�	പിെിവുംകാൾ	
–സിവനഭാൗത്യികാം–അവയാവനിഷ്ഠംം–സിവകോനാത്യ്പാദ്യനം–ഭാാഷണാഅവയാവങ്ങൾ	

സിവെം:-ാം	ദ്യിസിവെം,	വയഞ്ജനം,	ലീനധ്യവനികാൾ–മാനസിവെങ്ങൾ

സിവനിമം:-ാം	 നിർവ്വ�നം–ഉപസിവനം–സിവനിമനിർണ്ണയാത്തിിരെ�	അെിസ്ഥാാനം,	
വയത്യയയാബന്ധം–പൂെകാവിത്യെണാം–മലയാാളംത്തിിരെല	സിവനിമങ്ങൾ

രൂപവിജ്ഞാാനീയാം:-ാം	രൂപിമം–നിർവ്വ�നം–നിർണ്ണയാെീത്യികാൾ–ബദ്ധ്യാരൂപിമം–
ഉപരൂപിമം–രൂപിമവിഭാാഗങ്ങൾ–ധ്യാതു–പ്രകൃത്യി,	പ്രത്യയയാം–പദ്യം

പ്രത്യയയാവിഭാാഗങ്ങൾ:-ാം	പുെ,	പെ,	അന്ത,	ഉപെിപ്രത്യയയാങ്ങൾ,	രൂപസിവനവി�ാെം,	
വർണ്ണവി�ാെം

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംത്തിിൽ	സിവനവിജ്ഞാാനത്തിിനും	സിവനിമവിജ്ഞാാനത്തിിനും	
ഉള്ള	പ്രാധ്യാനയം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ മനുഷയ�െീെത്തിിരെല	അവയാവങ്ങൾ	ഭാാഷാ	ഉത്യ്പാദ്യത്തിിന്	എംപ്രകാാെം	
സിഹിായാകാമാകുരെമന്ന്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ രൂപവിജ്ഞാാനീയാത്തിിനുള്ള	പ്രാധ്യാനയം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.	രൂപിമ	വിഭാാഗ
ങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ചുംം	അപഗാഹിമുണ്ടാാകുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3

വാകായവിജ്ഞാാനീയാം:-ാം	വാകായം–വാകായഘെന,	അർത്ഥാവുംം	വാകായഘെനയും,	വാകായഘ
െനയും	പെമ്പിൊഗത്യ	വയാകാെണാവുംം,	വാകായഘെന–ഘെനാത്മകാസിമീപനങ്ങൾ,	
സിന്നിഹിിത്യഘെനാപഗ്രഥനം,	പദ്യസിംഹിിത്യെ�നാ	വയാകാെണാം,	െ�നാന്തെ
ണാപ്രജീനകാവയാകാെണാം.

അർത്ഥാവിജ്ഞാാനീയാം:-ാം	വിവിധ്യത്യെം	അർത്ഥാങ്ങൾ,	സൂ�ിത്യാർത്ഥാം,	ലാക്ഷ്യംണാി
കാാർത്ഥാം.	അർത്ഥാങ്ങൾ–സിാമൂഹിികാാർത്ഥാം,	സിാംസ്കാാെികാാർത്ഥാം,	ആലങ്ക്ാ
െികാാർത്ഥാം

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ വാകായഘെനരെയാക്കുംറിിച്ച്്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ ആദ്യയകാാല	വാകായഘെനയും	വയാകാെണാവുംം	ത്യമ്മിലുള്ള	ബന്ധം	മനസ്സിി
ലാക്കുംന്നു.

 ¾ ഭാാഷയാിരെല	അർത്ഥാപ്രകോയാാഗങ്ങൾ,	സിന്ദർകോഭാാ�ിത്യമായാ	പദ്യപ്രകോയാാഗങ്ങൾ	
എംന്നിവ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
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സെമാഡിൂൾ: 4
ഭാാഷയും	സിമൂഹിവുംം:-ാം		ഭാാഷാകോഭാദ്യങ്ങൾ,	പ്രാകോദ്യ�ികാകോഭാദ്യം,	സിാമൂഹിികാകോഭാദ്യം,	വയക്തിി
ഭാാഷ–ഭാാഷാകോഭാദ്യവിജ്ഞാാനീയാം–ഭാാഷാകോഭാദ്യഭൂപെം–സിമഭാാഷാം�സിീമാകോെഖ,	
കോകാ�കോമഖല,	അവ�ിഷ്ടകോമഖല,	സിംക്രമണാകോമഖല,	വം�ീയാഭാാഷാ�ാസ്ത്രംം,	സിാമൂ
ഹിികാഭാാഷാ�ാസ്ത്രംം,	ഭാാഷയും	സിാമൂഹിികാകോ�ണാിയും,	ആ�ാെഭാാഷ,	ഗൂഢഭാാഷ,	
വിലക്കുംപദ്യങ്ങൾ–ദ്യവിഭാാഷിത്യവം–ബഹുഭാാഷിത്യവം–ഇൗെട്ടരെമാഴിത്തിം–രെമാഴിമാറ്റാം	
–ഭാാഷയും	അധ്യികാാെബന്ധങ്ങളുംം–മാനകാഭാാഷ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഭാാഷയാിരെല	പ്രാകോദ്യ�ികാകോഭാദ്യങ്ങൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംത്തിിരെ�	വിവിധ്യകോമഖലകാരെളം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.
 ¾ സിാമൂഹിികാകോ�ണാിയാിരെല	വയത്യയസ്ത	ഭാാഷകാരെളം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംത്തിിരെ�	നവീനകോമഖലകാരെളംക്കുംറിിച്ചുംം	പ്രവണാത്യകാരെളംക്കുംറിിച്ചുംം	
മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

റഫറൻ�്
1. ഭാാഷാവകോലാകാനം	 രെകാ.എംം.പ്രഭാാകാെവാെയർ
2. ഭാാഷാകോലാകാം	 െി.ബി.	കോവണുകോഗാപാല�ണാിക്കിർ
3. സിവനവിജ്ഞാാനം	 പ്രകോബാധ്യ��ൻനായാർ
4. ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംനിഘണ്ടു	 പ്രകോബാധ്യ��ൻനായാർ
5. ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംദൃഷ്ടിയാിലൂരെെ	 പ്രകോബാധ്യ��ൻനായാർ
6. സിവനിമവിജ്ഞാാനം	 രെകാ.എംം.പ്രഭാാകാെവാെയർ
7. വാകായഘെന	 ഇൗ.വി.എംൻ.	നമ്പൂത്യിെി
8. കോനാം	കോ�ാംസ്കാി	 െി.ബി.	കോവണുകോഗാപാല�ണാിക്കിർ
9. വാക്കിിരെ�	വഴികാൾ	 െി.ബി.	കോവണുകോഗാപാല�ണാിക്കിർ
10. ഭാാഷാർത്ഥാം	 െി.ബി.	കോവണുകോഗാപാല�ണാിക്കിർ
11. ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംസിിദ്ധ്യാാന്തവുംം	പ്രകോയാാഗവുംം	 കോഡ്യൂാ.	ആൻഡ്രൂസി്	കുട്ടി
12. ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംത്തിിരെല	കോ�ാംസ്കാിയാൻ	വിപ്ലവം	 രെകാ.എംൻ.	ആനന്ദൻ
13. കോനാം	കോ�ാംസ്കാി	നൂറ്റാാണ്ടാിരെ�	മനഃസിാക്ഷ്യംി	 എംം.ഏ.	കോബബി	(എംഡ്യൂി.)
14. ഭാാഷയും	മനഃശ്ശാസ്ത്രംവുംം	 രെകാ.എംം.പ്രഭാാകാെവാെയർ
15. �ബ്ദാാർത്ഥാസിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ	സിംസ്കൃത്യത്തിിൽ	 എംൻ.വി.പി.	ഉണാിത്തിിെി
16. ഭാാഷാകോഭാദ്യവിജ്ഞാാനം	 	 കോസിാമകോ�ഖെൻ	നായാർ
17. പണാിയാഭാാഷ	 	 കോസിാമകോ�ഖെൻ	നായാർ
18. വം�ീയാത്യയും	ഭാാഷയും		 	 രെകാ.രെകാ.	ബാബുൊജീ്
19. സിാമൂഹിികാഭാാഷാവിജ്ഞാാനം	 	 ഉഷാനമ്പൂത്യിെി�ാെ്
20. പഴശ്ശി	കോെഖകാളംിരെല	വയവഹിാെഭാാഷ	 	 കോജീാസിഫ്	സ്കാറിിയാ
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21. അധ്യികാാെവുംം	ഭാാഷയും	 	 പി.എംം.	ഗിെീഷ്
22. കോകാെളംത്തിിരെല	ആ�ാെഭാാഷ	 	 പി.എംം.	ഗിെീഷ്
23. മലയാാളംം	സിവത്യവവുംം	വിനിമയാവുംം	 	 പി.എംം.	ഗിെീഷ്
24. ലൈസിബർ	മലയാാളംം	 	 സുനിത്യ	െി.വി.	(എംഡ്യൂി.)
25. ഇൗനി	വായാന	ഇൗ-ാംവായാന	മലയാാളംം	 	 വി.രെകാ.	ആദ്യർ�്
26. ഭാാഷാ�ിന്തകാൾ	 	 കോഡ്യൂാ.രെകാ.	കുഞ്ചുണ്ണിൊജീ
27. ഭാാഷാദ്യർ�നവുംം	�െിത്രവുംം	 	 കോഡ്യൂാ.	രെകാ.	കുഞ്ചുണ്ണിൊജീ
28. ആധുനികാഭാാഷാ�ാസ്ത്രംം	 	 രെകാ.എംം.പ്രഭാാകാെവാെയർ
29. ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംവികോവകാം	 	 രെകാ.എംം.പ്രഭാാകാെവാെയർ

English
1. Language David Crystal
2. Linguistics David Crystal
3. A Course in Modern Linguistics Charles F. Hocket
4. Introduction to Theoretical Linguistics John Lyons
5. Language and Linguistics-An Introduction John Lyons
6. Outline of Linguistic Analysis  Block & Trager
7. Saussure Jonnathan Culler
8. Elements of General Phonetics David Abercrombie
9. An Introduction to Descriptive Linguistics Gleason
10. The Socio Linguistics of Society Ralph Fasold
11. Language  Leonard Bloomfield
12. A Course in General Linguistics Ferdinand De Sanssure
13. Socio-Linguistics An Introduction Peter Tridgill
14. Socio-linguistics A Brief Introduction J.A. Fishman
15. The Social Meaning of Language J.B. Pride
16. Syntactic Structures Noam Chomsky
17. Aspects of Theory Of Syntax Noam Chomsky
18. Language and Mind Noam Chomsky
19. Chomsky John Lyons
20. The Ethnology of Communications John J. Gumperz
21. Language in Culture and Society A Reader in Linguistics 
 and Antropology
22. Indian Theories of Meaning Kunjunni Raja
23. Txtng: The Gr8 Db8 David Crystal 
24. Six Lectures on Sound and Meaning Roman Jakobson
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സെ�മസ്റ്റർ 2

MAMAL02C03 വായാകാരിണി�

MAMAL02C03 Grammar

സെ�ഡിിറ്റ്്: 4
ഭാാഷരെയാ	സിമഗ്രമായാി	അപഗ്രഥിച്ച്	്അത്യിരെ�	ഘെകാങ്ങരെളംയും	അത്യിനെിസ്ഥാാനമായാ	
നിയാമങ്ങരെളംയും	കാരെണ്ടാത്തുന്നത്യിന്	കോവണ്ടാ	അവകോബാധ്യം	നൽകുകാ	എംന്നത്യാണാ്	
കോകാാഴ്സിിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.	അത്യിലൂരെെ	മലയാാളം	വയാകാെണാത്തിിൽ	സിമഗ്രമായാ	അവകോബാധ്യം	
ഉണ്ടാാക്കുംവാൻ	സിാധ്യിക്കുംം.	മലയാാളംഭാാഷയുരെെ	ആധ്യികാാെികാ	വയാകാെണാഗ്രന്ഥമായാ	
കോകാെളംപാണാീയാരെത്തി	അെിസ്ഥാാനമാക്കിിയാാണാ്	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സി്	പഠികോക്കിണ്ടാത്യ്.	കോകാെ
ളംപാണാിനീയാത്തിിന്	മുമ്പും	പിമ്പും	ഉണ്ടാായാിട്ടുംള്ള	വയാകാെണാഗ്രന്ഥങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ചുംള്ള	
സിാമാനയജ്ഞാാനവുംം	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിൽ	നിന്നും	ലഭാിക്കുംം.

സെമാഡിൂൾ: 1
വയാകാെണാരെത്തിക്കുംറിിച്ചുംള്ള	രെപാതുധ്യാെണാ	നൽകുകായാാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	
പാണാിനീയാം,	നന്നൂൽ,	രെത്യാൽക്കിാ�ിയാം,	മലയാാഴ്മയുരെെ	വയാകാെണാം,	ലീലാത്യിലകാം	
എംന്നീ	വയാകാെണാഗ്രന്ഥങ്ങരെളം	സിാമാനയമായാി	പെി�യാരെ�ടുത്തുന്നു.	വയാകാെണാപ
ഠനത്തിിരെ�	ആവ�യകാത്യയും	വയത്യയസ്ത	സിമീപനെീത്യികാളുംം	പഠനവികോധ്യയാമാക്കുംന്നു.	
ഭാാഷയുരെെ	ഉല്പത്തിിസിംബന്ധമായാ	സിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങളംിൽ	രെകാാടും	ത്യമിഴ്	വാദ്യത്തിിനുള്ള	
പ്രാധ്യാനയവുംം	രെകാാടും	ത്യമിഴ	്മലയാാളംമായാി	പെിണാമിച്ച്ത്യിന	്കാാെണാമായാി	ഏ.ആർ.	
നിെത്തുന്ന	ആറു	നയാങ്ങളുംം	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ഭാാഗമാണാ.്	പദ്യവുംം	അക്ഷ്യംെവുംം	�ബ്ദാവുംം	
ലിപിയും	ത്യമ്മിലുള്ള	ബന്ധവയത്യയാസിം	�ർച്ച്	രെ�യ്യുകായും	വർണ്ണ	വികാാെങ്ങൾ	
പഠനവികോധ്യയാമാക്കുംകായും	രെ�യ്യുന്നു.	ഇൗത്യിലൂരെെ	ഭാാഷ	വയക്തിത്യകോയാാരെെ	ലൈകാകാാെയം	
രെ�യ്യാാനുള്ള	ജ്ഞാാനം	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	ആർജ്ജ്ിക്കുംന്നു.

വിവെണാാത്മകാം,	നിർകോ��ാത്മകാം,	ആഗമികാം	തുെങ്ങിയാ	സിമീപനെീത്യികാൾ,	
അക്ഷ്യംെം,	അക്ഷ്യംെമാല	എംന്നിവരെയാ	സിംബന്ധിച്ച്	അഭാിപ്രായാ	കോഭാദ്യങ്ങൾ,	�ില്ലുകാളുംരെെ	
സിവികോ�ഷത്യകാൾ,	വർണ്ണ	വിഭാാഗം,	 വർകോണ്ണാല്പത്തിി,	ധ്യവനികോഭാകോദ്യാപാധ്യികാൾ	
സിന്ധി	ലീലാത്യിലകാത്തിികോലയും	കോകാെളംപാണാിനീയാത്തിികോലയും	സിന്ധി	ത്യാെത്യമയം	
ലീലാത്യിലകാസിന്ധികാൾ	ത്യമിഴിരെ�	പകാർകോ�ാ?	ശ്രുത്യിമാധുെയാർത്ഥാമായും	ഩാാഗമം	
�ിരെലെങ്ങളംിൽ
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ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഭാാഷ	വയക്തിത്യകോയാാരെെ	ലൈകാകാാെയം	രെ�യ്യാാനുള്ള	ജ്ഞാാനം	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	
ആർജീിക്കുംന്നു.

 ¾ വിവിധ്യ	 വയാകാെണാ	 മാതൃകാകാൾ	അറിിയാാനും	 വയത്യയസ്ത	 ഭാാഷകാളംിരെല	
വയാകാെണാ	ഗ്രന്ഥങ്ങൾ	പെി�യാരെ�ൊനും	സിാധ്യിക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
�ബ്ദാവിഭാാഗ	�ർച്ച്യാാണാ	്ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂൾ.	�ബ്ദാം,	പദ്യം,	�ബ്ദാവിഭാാഗങ്ങൾ–വാ�കാം,	
കോദ്യയാത്യകാം–വാ�കാവിഭാാഗങ്ങൾ–നാമം,	കൃത്യി,	കോഭാദ്യകാം–കോദ്യയാത്യകാവിഭാാഗങ്ങൾ–
നിപാത്യം,	അവയയാം–ഗത്യി,	ഘെകാം,	വയാകോക്ഷ്യംപകാം–സിർവ്വനാമങ്ങൾ,	സിർവ്വനാ
മങ്ങരെളം	സിംബന്ധിച്ച്	�ർച്ച്കാൾ–വയാകോക്ഷ്യംപകാം	അവയയാമാകോണാാ?	കോഭാദ്യകാത്തിിരെ�	
ഉൾ�ിരുവുംകാൾ–	ലിംഗം,	വ�നം,	വിഭാക്തിി,	വിഭാക്തിയാഭാാസിം,	സിമാസിവിഭാക്തിി,	
അം	പ്രത്യയയാം–വയത്യയസ്ത	വാദ്യം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ വാ�കാം,	കോദ്യയാത്യകാം	ഇൗൗ	െണ്ടു	വിഭാാഗത്തിിൽ	അല്ലാംാരെത്യ	�ബ്ദാം	ഇൗല്ലാംാരെയാന്ന്	
കോബാധ്യയമാകുന്നു.

 ¾ കോഭാദ്യകാം	ഒരു	പ്രകോത്യയകാ	വിഭാാഗം	ത്യരെന്നയാാണാ്	അം	ലിംഗപ്രത്യയയാമാണാ്	
അംഗപ്രത്യയയാമരെല്ലാംന്ന്	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
ക്രിയാരെയാക്കുംറിിച്ചുംള്ള	സിമഗ്രപഠനമാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂൾ	ലക്ഷ്യംയം	രെവയ്ക്കുന്നത്യ്.	ക്രിയാ–
ക്രിയായുരെെ	വിഭാാഗങ്ങൾ–പൂർണ്ണക്രിയാ,	അപൂർണ്ണക്രിയാ–കോപരെെരെച്ച്ം–കോപരെെച്ച്ത്തിിരെ�	
നിർമ്മിത്യി–ഖിലധ്യാതുക്കിൾ,കാാലം–വർത്തിമാനകാാലാഖയാത്യത്തിിരെ�	�െിത്രം,	
കാാലപ്രത്യയയാങ്ങളുംരെെ	ആഗമം,	ഭൂത്യകാാലപ്രത്യയയാത്തിിരെ�	സിങ്ക്ീർണ്ണത്യ,�ീലഭാാവി,	
അവധ്യാെഭാാവി–പ്രകാാെം–പ്രകാാെവിഭാാഗങ്ങൾ,	പ്രകാാെ	പ്രത്യയയാങ്ങളുംരെെ	നിഷ്പത്തിി,	
കൃത്തുക്കിൾ,	പ്രകോയാാഗം–അനുപ്രകോയാാഗം,	പ്രാകാ്പ്രകോയാാഗം,	നാമധ്യാതുക്കിൾ–
അവയുരെെ	നിർമ്മിത്യി.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ക്രിയാരെയാ	കുറിിച്ചുംം	അത്യിരെ�	അവാന്തെവിഭാാഗങ്ങരെളം	കുറിിച്ചുംം	ക്രിയാകോയാാെ്	
കോ�രുന്ന	പ്രത്യയയാങ്ങരെളം	കുറിിച്ചുംം	അറിിയാാൻ	സിഹിായാിക്കുംന്നു.

 ¾ ഭൂത്യം,	ഭാാവി	എംന്ന്	െണ്ടാ്	കാാലം	മാത്രകോമ	ഉള്ളൂ	വർത്തിമാനം	എംരെന്നാന്നി
രെല്ലാംന്ന്	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.
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സെമാഡിൂൾ: 4
വികോ�ഷണാങ്ങളുംരെെ	സിവത്യന്ത്രപ്രകോയാാഗ	സിാദ്ധ്യായത്യകാൾ	മനസ്സിിലാക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	
രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	

കോഭാദ്യകാം–കോഭാദ്യകാം	എംരെന്നാരു	വിഭാാഗം	കാല്പിച്ച്ത്യിരെ�	ഒൗ�ിത്യയം,	നാമവികോ�ഷണാം,	
ക്രിയാാവികോ�ഷണാം,	കോഭാദ്യകാവികോ�ഷണാം.

ത്യദ്ധ്യാിത്യം:-ാംഅവാന്തെവിഭാാഗങ്ങൾ,നിർമ്മിത്യി–കാാെകാം,	ഖിലധ്യാതുക്കിൾ,	സിമാസിം,	
വിവർത്തിനപ്രക്രിയാ.

വാകായപ്രകാെണാം:-ാം	ആഖയ,	ആഖയാത്യം,	കോകാവലവാകായം,	പ്രകോയാാജീകാവാകായങ്ങൾ,	
വിധ്യി,	നികോഷധ്യവാകായങ്ങൾ,	ചൂർണ്ണികാ,	സിങ്ക്ീർണ്ണവാകായം,	മഹിാവാകായം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കോഭാദ്യകാരെത്തി	പ്രകോത്യയകാവിഭാാഗമായാി	കാല്പിച്ച്ത്യിരെ�	ഒൗ�ിത്യയം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ ആകാാംക്ഷ്യംാധ്യികാാെരെത്തി	പ്രകോയാാജീനരെ�ടുത്തിി	വാകായെ�നാെീത്യികാളുംം	
വാകായവിഭാാഗങ്ങളുംം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.
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	 സിർവകാലാ�ാല,	1996.
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	 പി.രെകാ.	നാൊയാണാ�ിള്ള,			
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MAMAL02C04 നശേവാാത്ഥാാന�ാഹിിത്യംയ�
MAMAL02C04 Renaissance Literature

സെ�ഡിിറ്റ്്: 4
സിാമൂഹിയ	സിാംസ്കാാെികാ	െംഗത്തി്	പുകോൊഗമനം	സൃഷ്ടിക്കുംന്നത്യിൽ	സിാഹിിത്യയത്തിിന്	
വലിയാ	പങ്കുണ്ടാ്.	നകോവാത്ഥാാനസിാഹിിത്യയെ�നകാൾ	റിിയാലിസിത്തിിരെ�	സിവഭാാവമു
ള്ളവയാാണാ്.	ആധുനികാത്യയുരെെ	അം�ങ്ങളുംം	ഇൗത്തിെം	സിാഹിിത്യയകൃത്യികാളംിലുണ്ടാ്.	
നകോവാത്ഥാാനാ�യാങ്ങൾ	വരുന്ന	െ�നകാൾ	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	�ർച്ച്യ്ക്ക്്	വികോധ്യയാമാ
ക്കിണാം.	ജീനത്യയുരെെ	ആ�യാപെമായാ	മുകോന്നറ്റാത്തിിന്	സിാഹിിത്യയത്തിിരെ�	സിവാധ്യീനം	
എംത്രകോത്തിാളംമുരെണ്ടാന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുകായും	റിിക്കിാർഡുകാൾ	ത്യയ്യാാറിാക്കിി	െൂട്ടർമാരെെ	
ഏൽ�ിക്കുംകായും	രെ�യ്യാണാം.

സെമാഡിൂൾ: 1. കാവാിത്യം
ആസിവാദ്യനത്തിിൽ	മുന്നിട്ടും	നിൽക്കുംന്ന	സിാഹിിത്യയരൂപരെമന്ന	നിലയാിൽ	മലയാാ
ളംകാവിത്യ	പ്രാധ്യാനയമർഹിിക്കുംന്നുണ്ടാ്.	നകോവാത്ഥാാന	മൂലയങ്ങൾ	രെത്യെരെഞ്ഞടുത്തി	
കാവിത്യകാളംിൽ	പ്രകാെമാകുന്നരെത്യങ്ങരെനരെയാന്നും	കാാവയാസിവാദ്യനം	സിാമൂഹിയവയവ
സ്ഥായാിൽ	എംരെന്താരെക്കി	മാറ്റാമുണ്ടാാക്കിിയാരെത്യന്നും	വി�കാലനം	രെ�യ്യുകാ	എംന്നത്യ്	
ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ലക്ഷ്യംയമാണാ്.



26	 മലയാാളംം	എംം.എം.	സിിലബസി്

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	ലൈദ്യവദ്യ�കാം	 	�ീനാൊയാണാ	ഗുരു
2.	ജീാത്യിക്കുംമ്മി	 	രെകാ.പി.കാറു�ൻ
3.	രെകാാച്ചുംസിീത്യ	 	വള്ളകോത്തിാൾ
4.	ഒരു	ത്യീയ്യാക്കുംട്ടിയുരെെ	വി�ാെം	 	കുമാെനാ�ാൻ
5.	മഴത്തുള്ളികോയാാെ്	 	ഉള്ളൂർ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ മലയാാളംകാവിത്യയാിൽ	 നകോവാത്ഥാാനം	 പ്രകാെമാകുന്നരെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന്	
ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ സിാമൂഹിയപെിഷ്കർത്തിാക്കിളുംരെെ	കാവിത്യകാളംിരെല	നകോവാത്ഥാാനാ�യാങ്ങൾ	
മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.	നകോവാത്ഥാാനകാവിത്യയാിൽ	രൂപത്തിിരെല	ലൈവവിധ്യയകോത്തിാ
രെൊ�ം	ഭാാവത്തിിലും	പുതു	പ്രവണാത്യകാൾ	ഉണ്ടാായാിരുന്നുരെവന്ന	്ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ സിാമൂഹിയവയവസ്ഥായാിൽ	കാവിത്യയും	കാവിത്യാസിവാദ്യനവുംം	സൃഷ്ടിച്ച്	മാറ്റാങ്ങൾ	
കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ കാാലത്തിിനനുസിെിച്ച്	ആ�യാങ്ങൾ	കാവിത്യകാൾ	സിാക്ഷ്യംയരെ�ടുത്തുന്നുരെണ്ടാന്ന്	
കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2. സെചീറുകാഥ
സിാഹിിത്യയരൂപരെമന്ന	നിലയാിൽ	രെ�റുകാഥ	മലയാാളംികാളുംരെെ	ആസിവാദ്യനത്തിിൽ	
മുൻപിലാണാ.്	കോകാെളംത്തിിരെല	സിാമൂഹിയ-ാംൊഷ്ട്രീീയാ	വയവസ്ഥാിത്യിയുരെെ	കോനർക്കിാഴ്ചകാളംായാി	
പെിണാമിച്ച്	കാഥകാൾ	അകോനകാമുണ്ടാ.്	രെ�റുകാഥാസിാഹിിത്യയം	സിാമൂഹിയരൂപീകാെണാത്തിി
ലും	ആ�യാപ്ര�െണാത്തിിലും	പങ്കുവഹിിച്ച്രെത്യങ്ങരെനരെയാന്നും	ഒരു	കാാലഘട്ടത്തിിരെ�	
സിാഹിിത്യയരൂപമായാരെത്യങ്ങരെനരെയാന്നും	മനസ്സിിലാക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	
ഉകോ��യം.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1. ഒരു	ൊത്രി	 കോകാ�വകോദ്യവ്
2. ത്യഹിസിീൽദ്യാരുരെെ	അച്ഛൻ		 ത്യകാഴി
3. ഒട്ടകാം		 എംസി്.രെകാ.	രെപാറ്റാക്കിാെ്
4. രെപൺബുദ്ധ്യാി		 രെകാ.സിെസിവത്യിയാമ്മ
5. �ങ്ക്്ൊന്തി	അെ		 െി.രെകാ.സിി.	വടുത്യല
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ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ നകോവാത്ഥാാനരെ�റുകാഥയുരെെ	സിാമൂഹിയ	 ൊഷ്ട്രീീയാ	വി�കാലന	സിവഭാാവം	
ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ ആഖയാന	സിവികോ�ഷത്യകാൾ	രെകാാണ്ടും	രൂപഭാാലൈവകായം	രെകാാണ്ടും	രെ�റുകാ
ഥകാൾ	കാാലകോദ്യ�ങ്ങരെളം	അെയാാളംരെ�ടുത്തുന്നത്യ്	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ വയക്തിി,	കുടുംബം,	സിമൂഹിം	എംന്നീ	വയവസ്ഥാകാളുംരെെ	ജീയാാപ�യാങ്ങളുംം	വയത്യി
െിക്തിത്യകാളുംം	പ്രകാെമാക്കുംന്ന	കാഥകാൾ	കാരെണ്ടാത്തിി	വി�കാലനം	രെ�യ്യുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3. ശേനാവാൽ
പരെത്തിാമ്പിത്യാം	നൂറ്റാാണ്ടാിരെ�	അവസിാനത്തിിലും	ഇൗരുപത്യാം	നൂറ്റാാണ്ടാിരെ�	ആെം
ഭാത്തിിലും	 കോകാെളംത്തിിലുണ്ടാായാ	 മാനുഷികാ	 മൂലയ�ുത്യിരെക്കിത്യിരെെ	 നകോവാത്ഥാാന	
കോനാവലുകാൾ	�ബ്ദാിച്ച്ിരുന്നു.	പ്രാകോദ്യ�ികാവുംം	 കോദ്യ�ീയാവുംമായാ	സിാമൂഹിയൊഷ്ട്രീീയാ	
പ്രശ്നങ്ങൾ	�ർച്ച്	രെ�യ്യുന്ന	കോനാവലുകാൾ	ധ്യാൊളംമുണ്ടാ്.	നകോവാത്ഥാാന	മൂലയങ്ങൾ	
കോനാവലിലൂരെെ	പ്ര�െി�ിക്കുംകായും	സിാമൂദ്യായാികാ	സിമകോബാധ്യങ്ങൾ	സൃഷ്ടിക്കുംകായും	
രെ�യ്ത	കോനാവലുകാളുംരെെ	അപഗ്രഥനമാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�:
1.	ഇൗന്ദുകോലഖ	 	ഒ.�ന്തുകോമകോനാൻ
2.	ധ്യർമ്മൊജീ	 	സിി.വി.ൊമൻപിള്ള
3.	കോപ്രമകോലഖനം	 	ലൈവക്കിം	മുഹിമ്മദ്യ്	ബഷീർ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ പരെത്തിാമ്പിത്യാം	നൂറ്റാാണ്ടാിരെ�	അവസിാനകോത്തിാരെെ	മലയാാളം	സിാഹിിത്യയത്തിിൽ	
പുതുഭാാവുംകാത്യവം	സൃഷ്ടിച്ച്	കോനാവൽ	സിാമൂഹിയൊഷ്ട്രീീയാവസ്ഥാകാരെളം	വി�കാലനം	
രെ�യ്തിട്ടുംരെണ്ടാന്ന്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ പുകോൊഗമനാ�യാങ്ങളുംരെെ	പ്ര�ാെണാത്തിിന്	കാാെണാമായാ	കോനാവലുകാൾ	
കാരെണ്ടാത്തുന്നു.	മനുഷയരുരെെ	അവകാാ�	പ്രശ്നങ്ങളുംം	നീത്യികോബാധ്യവുംം	അധ്യികൃ
ത്യെിരെലത്തിിക്കിാൻ	കോനാവലുകാൾ	സിഹിായാകാമായാിട്ടുംരെണ്ടാന്ന	്മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ ആ�ാൊനുഷ്ഠംാനങ്ങൾ	വി�വാസിങ്ങൾ	ഭാാഷ,	വിദ്യയാഭായാസിം,	രെത്യാഴിൽ,	
രെത്യെരെഞ്ഞടു�്	എംന്നിങ്ങരെന	വയക്തിിയുരെെയുംസിമൂഹിത്തിിരെ�യും	സിവാത്യ
ന്ത്രയവുംമായാി	ബന്ധരെ�ട്ട	പ്രശ്നങ്ങൾ	കോനാവലുകാളംിൽ	നിന്ന്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ മനസ്സിിരെന	നവീകാെിക്കുംന്ന	കോനാവലുകാൾ	�ർച്ച്യ്ക്കും	സിംവാദ്യനത്തിിനും	
വികോധ്യയാമാക്കുംന്നു.



28	 മലയാാളംം	എംം.എം.	സിിലബസി്

സെമാഡിൂൾ: 4. നാടകാ�/ആത്മകാഥ
ദൃ�യ�ാവയാവിഷ്കാെം	സിാധ്യയമാകുന്ന	നാെകാത്തിിലും	സിവന്തം	 ജീീവിത്യത്തിിരെ�	
ഇൗെരെപെലുകാൾ	പകാർത്തുന്ന	ആത്മകാഥയാിലും	നകോവാത്ഥാാനാ�യാം	പ്രകാെമാകുന്നത്യ്	
മനസ്സിിലാകോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്.	ആ�യാം	പ്ര�െി�ിക്കുംവാനുള്ള	മാധ്യയമരെമന്ന	നിലയാിൽ	
നാെകാാവത്യെണാം	നെത്തുകോമ്പിാൾ	ഒരു	സിമൂഹിമാരെകാ	ഉദ്യ്കോബാധ്യി�ിക്കിരെ�ടുന്നു	
എംന്നത്യാണാ	്വസ്തുത്യ.	സിാമൂഹിയെംഗത്തി	്നകോവാത്ഥാാനാ�യാവുംമായാി	പ്രവർത്തിിക്കുംന്ന	
വയക്തിികാളുംരെെ	ആത്മകാഥകാളംിൽ	കാാലകോദ്യ�വുംം	സിാമൂഹിയാവസ്ഥായും	അത്യിജീീവനവും
രെമാരെക്കി	ഉണ്ടാായാിെിക്കുംം.	ഇൗത്തിെം	കൃത്യികാൾ	കാരെണ്ടാത്തുകായും	സിാംസ്കാാെികാമായാി	
അെയാാളംരെ�ടുത്തുകായും	രെ�കോയ്യാണ്ടാത്യ്	പഠിത്യാക്കിളുംരെെ	കാർത്തിവയമാണാ്.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	പാക്കിനാർ	�െിത്യം	 	വിദ്യവാൻ	പി.കോകാളുംനായാർ
2.	കൂട്ടുംകൃഷി	 	ഇൗെകോശ്ശെി
3.	ജീീവിത്യ�ാത്യ	 	രെ�റുകാാെ്

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സിാമൂഹിയൊഷ്ട്രീീയാ	പ്രാധ്യാനയമുള്ള	നാെകാങ്ങൾ	ആൾക്കൂട്ടത്തിിൽ	ആ�യാം	
പ്ര�െി�ിച്ച്രെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ നാെകാസിമിത്യികാളുംം	നാെകാകൃത്തുക്കിളുംം	നാെകാങ്ങരെളം	പുകോൊഗമനാ�യാങ്ങ
ളുംരെെ	പ്ര�ാെണാത്തിിനുപകോയാാഗിച്ച്ിട്ടുംരെണ്ടാന്ന്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ ആത്മകാഥകാളംിൽ	എംഴുത്തുകാാർ	നകോവാത്ഥാാനാ�യാങ്ങൾ	പ്ര�െി�ിച്ച്രെത്യങ്ങ
രെനരെയാന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.	രെ�റുകാാെിരെനകോ�ാലുള്ള	എംഴുത്തുകാാർ	അത്യിൽ	
വഹിിച്ച്	പങ്ക്്	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ സിാമൂഹിികാ	 സിാംസ്കാാെികാ	 െംഗത്തി്	 നാെകാവുംം	 ആത്മകാഥയും	 ഏതു	
വികോധ്യനയാാണാ്	ഇൗെരെപട്ടരെത്യന്ന്	�ർച്ച്യാിലൂരെെ	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

റഫറൻ�്
1. മലയാാളംസിാഹിിത്യയം	കാാലഘട്ടങ്ങളംിലൂരെെ	 എംരുകോമലി	പെകോമ�വെൻപിള്ള
2. ലൈകാെളംിയുരെെ	കാഥ	 എംൻ.കൃഷ്ണപിള്ള
3. മലയാാളം	കാവിത്യാ	സിാഹിിത്യയ	�െിത്രം	 കോഡ്യൂാ.എംം.ലീലാവത്യി
4. മലയാാളം	കോനാവൽ	സിാഹിിത്യയ	�െിത്രം	 രെകാ.എംം.ത്യെകാൻ
5. രെ�റുകാഥ	ഇൗന്നരെല	ഇൗന്ന്	 എംം.അ�ുത്യൻ
6. മഹിാകാാവയ	പ്രസ്ഥാാനം	 െി.പി.ബാലകൃഷ്ണൻ	നായാർ
7. ഖണ്ഡകാാവയ	പ്രസ്ഥാാനം	 എംം.പി.	പണാിക്കിർ
8. ആധുനികാ	സിാഹിിത്യയം	 എംസി്.ഗുപ്തൻ	നായാർ
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9. സിാഹിിത്യയ	പഠനങ്ങൾ	 ഡ്യൂി.ബഞ്ചിമിൻ
10. മലയാാളം	ഭാാഷാ	സിാഹിിത്യയ	പഠനങ്ങൾ	 ആർ.ഇൗ.	ആഷർ
11. മാറുന്ന	മലയാാളം	കോനാവൽ	 രെകാ.പി.അ�ൻ
12. രെ�റുകാഥാ	പ്രസ്ഥാാനം	 എംം.പി.കോപാൾ
13. കാഥയുരെെ	നൂക്ലാിയാസി്	 വത്സലൻ	വാതുകോശ്ശെി
14. മലയാാളം	നാെകാ	സിാഹിിത്യയ	�െിത്രം	 വയാലാ	വാസുകോദ്യവൻപിള്ള
15. നാെകാപഠനങ്ങൾ	 എംഡ്യൂി.	പന്മന	ൊമ��ൻ	നായാർ
16. നാെകാദ്യർ�ണാം	 എംൻ.എംൻ.പിള്ള
17. മലയാാളം	നാെകാങ്ങളംിലൂരെെ	 കാാട്ടുംമാെം	നാൊയാണാൻ
18. ഉയാരുന്ന	യാവനികാ	 സിി.രെജീ.കോത്യാമസി്
19. വായാനയുരെെ	പുത്യിയാ	ദ്യി�കാൾ	 ഒരും	സിംഘം	കോലഖകാർ
20. ആത്മകാഥാ	സിാഹിിത്യയം	മലയാാളംത്തിിൽ	 കോഡ്യൂാ.വിജീയാാലയാം	ജീയാകുമാർ
21. ആത്മകാഥാ	സിാഹിിത്യയം	മലയാാളംത്തിിൽ	 നടുവട്ടം	കോഗാപാലകൃഷ്ണൻ
22. Autobiography Linda R. Anderson
23. Autobiography: A reader for writers  Robert Lyons
24. The language of autubiography John Sturrock
25. Aspects of Biography: A critical  

and Comparitive Study 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 Prof. V. Vasudevan Potti
4. Dhatumanjari
5. Shabdamanjari
6. Vadakkumkoorinte Keraliya  
    Samskrita Sahitya Charithram
7. Kalidasan Oru Padanam Dr. Sudhamsu Chaturvedi
8. Kalidasa Vaikhari  Dr. Indira Balachandran
9. Kalidasa Krithikal Sampurnam 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 പാൗരിസ്ത്യയ�ാഹിിത്യംയ�ിദ്ധാാന്തങ്ങൾ

MAMAL03C07 Literary Theories - Eastern

സെ�ഡിിറ്റ്്: 4
പൗെസ്തയ	സിാഹിിത്യയവുംം	സിാഹിിത്യയമീമാംസിയും	ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാ	സിങ്ക്ല്പനങ്ങരെളം	
മുൻനിർത്തിി	പഠനവികോധ്യയാമാക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	 കോകാാഴ്സിിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.	കൂൊരെത്യ	
അലങ്ക്ാെങ്ങൾ,	വൃത്തിങ്ങൾ	എംന്നിവയാിൽ	പ്രാകോയാാഗികാജ്ഞാാനം	 കോനടുകായും	
ദ്യാർ�നികാമായാ	കോമഖലകാൾ	വിമർ�നാത്മകാമായാി	പഠിക്കുംകായും	�ർച്ച്കാൾ,	
സിംവാദ്യനങ്ങൾ	എംന്നിവ	സിംഘെി�ിക്കുംകായും	രെ�യ്യുകാ	എംന്നതും	 കോകാാഴ്സിിരെ�	
പ്രാധ്യാനയം	വർദ്ധ്യാി�ിക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 1
സിാഹിിത്യയം,	സിാഹിിത്യയമീമാംസി,	പ്രമുഖ	ആ�ാെയാർ,	അവരുരെെ	കൃത്യികാൾ,	കാവി,	
കാാവയം,	സിഹൃദ്യയാൻ,	�ക്തിി,	നിപുണാത്യ,	അഭായാസിം,	പ്രത്യിഭാ–കാാെയാിത്രി	–ഭാാവയാിത്രി,	
കാവി�ിക്ഷ്യം,	കാാവയപ്രകോയാാജീനം,	കാാവയകോഹിതുക്കിൾ,	കാാവയകോദ്യാഷങ്ങൾ,	കാാവയഗു
ണാങ്ങൾ,	അലങ്ക്ാെ	ദ്യർ�നം–ഭാാമഹിൻ,	ഉദ്യ്ഭാെൻ,	രുദ്രാെൻ	എംന്നിവരുരെെ	സിിദ്ധ്യാാ
ന്തങ്ങൾ.	ഗുണാങ്ങളുംം	െീത്യിയും–വാമനരെ�	െീത്യിസിിദ്ധ്യാാന്തം,	ദ്യണ്ഡിയുരെെ	വീക്ഷ്യംണാ
ത്തിിൽ	െീത്യിയുരെെ	അപ�യാം–ദ്രാാവിഡ്യൂസിൗന്ദെയ�ാസ്ത്രംം–ത്യിണാസിങ്ക്ല്പം.	പൗെസ്തയ	
സിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ	ആധ്യികാാെികാമായാി	പഠിക്കുംന്നകോത്യാരെൊ�ം	സിാഹിിത്യയകോമഖലകാളംിൽ	
ദ്യാർ�നികാരുരെെ	സിമീപനം	പ്രാകോയാാഗികാമാക്കുംവാനും	പഠിത്യാക്കിരെളം	സിജ്ജ്മാ
ക്കുംകാ	എംന്നത്യാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ പൗെസ്തയ	സിാഹിിത്യയ	സിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങളുംരെെ	ദ്യാർ�നികാവുംം	ക്രിയാാത്മകാവുംമായാ	
സിമീപനങ്ങൾ	പെി�യാരെ�ടുന്നു.
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 ¾ സിാഹിിത്യയം,	സിാഹിിത്യയമീമാംസി,	കാവി,	സിഹൃദ്യയാൻ	തുെങ്ങി	എംല്ലാംാ	കോമഖലകാ
ളംിലും	ഭാാെത്യീയാ	ദ്യർ�നങ്ങൾ	പ്രകാെമാകുന്നരെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന	്കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ സിാഹിിത്യയാ�ാെയന്മാരുരെെ	കാാലം,	കോദ്യ�ം,	സിമീപനങ്ങൾ	എംന്നിവ	വസ്തുനി
ഷ്ഠംമായാി	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ ദ്രാാവിഡ്യൂ	സിൗന്ദെയ�ാസ്ത്രംത്തിിലധ്യിഷ്ഠംിത്യമായാ	കാാഴ്ച�ാടുകാൾ	പ്രാകോയാാഗികാ
മാക്കുംവാൻ	സിന്നദ്ധ്യാത്യ	പ്രകാെി�ിക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
െസിപദ്ധ്യാത്യി–നിർവ്വ�നം–ഭാെത്യമുനി–െസിനിഷ്പത്തിി–വയാഖയാനങ്ങൾ,	ഉത്യ്്്പത്തിി
വാദ്യം,	അനുമിത്യിവാദ്യം,	ഭുക്തിിവാദ്യം,	അഭാിവയക്തിിവാദ്യം,	െസികോദ്യാഷം,	െസിാഭാാസിം,	
െസികോദ്യാഷപെിഹിാെം.	െസിദ്യർ�നത്തിിരെ�	ലൈവവിധ്യയം.	ഭാാഷാസിാഹിിത്യയത്തിിലും	
കാലയാിലും	അനുഭാവരെ�ടുന്ന	െസിവി�ാെം–�ർച്ച്,	വി�കാലനം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ െസിപദ്ധ്യാത്യിയുരെെ	ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാ	പശ്ചാാത്തിലം	പെി�യാരെ�ടുന്നു.
 ¾ ഭാെത്യമുനിയുരെെ	നാെയ�ാസ്ത്രംത്തിിൽപ്രത്യിപാദ്യിക്കുംന്ന	െസിദ്യർ�നവുംം	അത്യിന്	
പിന്നീടുണ്ടാായാ	വയാഖയാനങ്ങളുംം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ നിഷ്പത്തിി	എംന്ന	പദ്യത്തിിന	്തുെർന്നുവന്ന	പദ്യങ്ങളുംരെെ	പ്രസിക്തിിയും	അർത്ഥാ
ത്യലങ്ങളുംം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ ആ�ാെയാർ	നിെത്തുന്ന	പ്രത്യിപാദ്യയങ്ങളുംരെെ	പ്രസിക്തിി	�ർച്ച്യ്ക്കും	സിംവാദ്യ
നത്തിിനും	വികോധ്യയാമാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
�ബ്ദാാർത്ഥാവയാപാെം–കോ�ാെസിിദ്ധ്യാാന്തം–ധ്യവനി	പദ്ധ്യാത്യി–ലക്ഷ്യംണാം–വിഭാാഗങ്ങൾ	
–ഗുണാീഭൂത്യവയംഗയം,	�ിത്രകാാവയം–ധ്യവനിനിൊസിവാദ്യങ്ങൾ–അനുമാന	സിിദ്ധ്യാാന്തം	
–മഹിിമഭാട്ടൻ,	വകോക്രാക്തിി	സിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ–വകോക്രാക്തിി	വിഭാാഗങ്ങൾ,	കോക്ഷ്യംകോമ�
രെ�	ഒൗ�ിത്യയസിിദ്ധ്യാാന്തം–സിാമാനയപഠനങ്ങൾ.	�ബ്ദാാർത്ഥാ	വയാപാെങ്ങളുംരെെ	
ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാത്യലത്തിിൽ	നിന്ന	്സിംജീാത്യമായാ	വാദ്യങ്ങളുംം	വീക്ഷ്യംണാങ്ങളുംം	സിാഹിി
ത്യയവിമർ�നത്തിിൽ	ക്രമീകൃത്യമായാ	വികാാസിപെിണാാമങ്ങൾ	വരുത്തിിയാിട്ടുംകോണ്ടാാ	
എംന്ന്	വിലയാിരുത്തുകാ	എംന്നത്യാണാ്	രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ �ബ്ദാാർത്ഥാ	വയാപാെങ്ങളുംരെെ	വിവിധ്യമണ്ഡലങ്ങൾ	പെി�യാരെ�ടുന്നു.
 ¾ ധ്യവനി	സിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങളുംം	അവാന്തെവിഭാാഗങ്ങളുംം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ വകോക്രാക്തിിവി�ാെം,	ഒൗ�ിത്യയപദ്ധ്യാത്യി	തുെങ്ങിയാവയുരെെ	ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാവുംം	
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ദ്യാർ�നികാവുംമായാ	സിമീപനങ്ങൾ	വയക്തിമായാി	ധ്യെിക്കുംന്നു.
 ¾ �ബ്ദാാർത്ഥാ	വയാപാെങ്ങളുംരെെ	ക്രമീകൃത്യാവസ്ഥാ	സിാഹിിത്യയവിമർ�നങ്ങളുംരെെ	
വികാാസിങ്ങൾക്കി്	കാാെണാമായാരെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4. അലങ്കാാരിവും� വൃത്തിവും�
ഭാാഷാഭൂഷണാം–അലങ്ക്ാെം–സിൗന്ദെയാത്മകാത്യ–കാവിധ്യർമ്മം–ആസിവാദ്യനം	ഉപമ,	
ഉത്യ്കോപ്രക്ഷ്യം,	രൂപകാം,	അനനവയാം,	ദ്യീപകാം,	സിവഭാാകോവാക്തിി,	അർത്ഥാാന്തെനയാസിം,	
യാമകാം,	അപ്രസ്തുത്യ	പ്ര�ംസി	കാവിത്യയാിരെല	വൃത്തികോബാധ്യം–ഭാാഷാവൃത്തിം,	സിംസ്കൃത്യ
വൃത്തിം,	കോകാകാ,	കാാകാളംി	കുടുംബങ്ങൾ,	മഞ്ജെി,	നകോത്യാന്നത്യ,	ത്യെംഗിണാി,	ഇൗ�വജ്ര,	
ഉകോപ�വജ്ര,	വസിന്തത്യിലകാം,	മന്ദാക്രാന്ത,	സ്രഗ്ദ്ധെ.	ആധുനികാ	കാവിത്യയാിൽ	
അലങ്ക്ാെം,	വൃത്തിം	എംന്നിവയുരെെ	പ്രാധ്യാനയം	കാാവയത്തിിരെ�	സിൗന്ദെയാത്മകാത്യ	
അത്യ്	ഉപയുക്തിമാകുന്നവിധ്യം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ അലങ്ക്ാെം,	വൃത്തിം	എംന്നിവയുരെെ	പ്രസിക്തിിയും	അവ	കാാവയസിൗന്ദെയത്തിിന്	
കാാെണാമാകുന്നരെത്യങ്ങരെനരെയാന്നും	പഠിക്കുംന്നു.

 ¾ അലങ്ക്ാെങ്ങളുംരെെ	ലൈവവിധ്യയം,	ലക്ഷ്യംണാം,	ലക്ഷ്യംയം,	ത്യാെത്യമയാത്മകാത്യ	
എംന്നിവ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ വൃത്തിം,	ലക്ഷ്യംണാം,	ഭാാഷാവൃത്തിവുംം	സിംസ്കൃത്യ	വൃത്തിവുംം	ത്യമ്മിലുള്ള	വയത്യയാസിം,	
വിഭാജീന	െീത്യി	എംന്നിവ	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ പൗെസ്തയ	സിാഹിിത്യയത്തിിൽ	കാാവയസിൗന്ദെയത്തിിന്	 വൃത്തിാലങ്ക്ാെങ്ങൾ	
വലിയാപങ്ക്്	വഹിിച്ച്	പങ്ക്്	ഉദ്യാഹിെണാസിഹിിത്യം	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

റഫറൻ�്
1. ഭാാെത്യീയാ	കാാവയ�ാസ്ത്രംം		 	കോഡ്യൂാ.െി.ഭാാസ്കാെൻ
2. െസിഭാാെത്യി–വിവർത്തിനം	 	കോവദ്യബന്ധു
3. ഭാെത്യരെ�	നാെയ�ാസ്ത്രംം–വിവർത്തിനം		 	രെകാ.പി.	നാൊയാണാ	പിഷാെെി
4. ഭാാെത്യീയാകാാവയ�ാസ്ത്രംസിാെം		 	കോവദ്യബന്ധു
5. ഭാാെത്യീയാ	സിാഹിിത്യയദ്യർ�നം		 	�ാത്തിനാത്തി്	അ�ുത്യനുണ്ണി
6. ലൈകാെളംി	ധ്യവനി		 	കോഡ്യൂാ.പി.രെകാ.നാൊയാണാ�ിള്ള
7. ഭാാെത്യീയാ	സിാഹിിത്യയസിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ		 	രെനല്ലാംിക്കിൽ	മുെളംീധ്യെൻ
8. വി�വസിാഹിിത്യയദ്യർ�നം		 	രെനല്ലാംിക്കിൽ	മുെളംീധ്യെൻ
9. സിംസ്കൃത്യ	സിാഹിിത്യയമീമാംസി		 	എംൻ.വി.പി.	ഉണ്ണിത്തിിെി
10. സിൗന്ദെയ�ാസ്ത്രംം		 	സിി.	ൊകോജീ�ൻ
11. സിാഹിിത്യയമീമാംസി–ത്യാെത്യമയപെികോപ്രക്ഷ്യംയം	 �ാത്തിനാത്തി്	അ�ുത്യനുണ്ണി
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12. വകോക്രാക്തിി	ജീീവിത്യം		 �ാത്തിനാത്തി്	അ�ുത്യനുണ്ണി
13. െീത്യിദ്യർ�നം		 �ാത്തിനാത്തി്	അ�ുത്യനുണ്ണി
14. ഒൗ�ിത്യയവി�ാെ	�ർച്ച്		 കോക്ഷ്യംകോമ�ൻ	(വിവ.	െി.ഭാാസ്കാെൻ)
15. കാാവയമീമാംസി		 രെകാ.സുകുമാെ�ിള്ള
16. വൃത്തിമഞ്ജെി		 ഏ.ആർ.	ൊജീൊജീവർമ്മ
17. ഭാാഷാഭൂഷണാം		 ഏ.ആർ.	ൊജീൊജീവർമ്മ
18. സിാഹിിത്യയഭൂഷണാം		 കുട്ടികൃഷ്ണമാൊർ
19. കാാവയപീഠികാ		 കോജീാസിഫ്	മുണ്ടാകോശ്ശെി
20. ഇൗന്തയൻ	സിാഹിിത്യയസിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ 

പ്രസിക്തിിയും	സിാധ്യയത്യയും		 കോഡ്യൂാ.രെകാ.അയ്യാ�പണാിക്കിർ
21. ലൈ�ലീ	വിജ്ഞാാനം:	സിമകാാല	പഠനങ്ങൾ		 പ്രസിാ:	വള്ളകോത്തിാൾ		 	

	 വിദ്യയാപീഠം
22. ധ്യവനയാകോലാകാം–വിവർത്തിനം	 ഇൗ.വി.	ദ്യാകോമാദ്യെൻ
23. അക്ഷ്യംെവുംം	ആധുനികാത്യയും		 ഇൗ.വി.	ൊമകൃഷ്ണൻ
24. അർത്ഥാാന്തെനയാസിം		 വി.സിി.	�ീജീൻ
25. നവസിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ–സിീെീസി്		 ഡ്യൂിസിി	ബുക്സ്്
26. ആധുനികാ	മലയാാളം	കാവിത്യയാിരെല

സ്ത്രംീപക്ഷ്യം	സിമീപനങ്ങൾ		 പി.ഗീത്യ
27. രെപ്രാഫ.പി.ൊമരെ�	പ്രബന്ധങ്ങൾ		 സിമ്പിാ:	കോഡ്യൂാ.വി.റിീജീ
28. ആഖയാനവിജ്ഞാാനം		 സിി.	ൊധ്യാകൃഷ്ണൻ	നായാർ
29. ആധുനികാാനന്തെ	സിാഹിിത്യയസിമീപനങ്ങൾ	 എംഡ്യൂി.	സിി.രെജീ.കോജീാർജ്ജ്്
30. Sanskrit Poetics  P.V. Kane
31. History of Sanskrit Poetics S.K.Dey
32. An introduction to Indian Poetics Editor. V. Ragavan and

Narendran
33. Sanskrit Poetics Krishna Chaitanya
34. Kavyameemamsa Rajashekhara
35. A study of stylistics in 

Sanskrit poetics - Special reference 
to Kuntaka T.Vasudevan, Calicut   
 University.
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MAMAL03C08 പാാശ്ചാാത്യംയ�ാഹിിത്യംയ�ിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
MAMAL03C08 Literary Theories - Western

സെ�ഡിിറ്റ്്: 4
പാശ്ചാാത്യയസിാഹിിത്യയസിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങളുംകോെയും	ദ്യർ�നങ്ങളുംകോെയും	സിമഗ്രമായാ	പഠനമാ
ണാ്	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സി്	ലക്ഷ്യംയം	രെവയ്ക്കുന്നത്യ്.	ഇൗൗ	സിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങളുംരെെയും	ദ്യർ�നങ്ങളുംകോെയും	
സിവാധ്യീനം	മലയാാളം	സിാഹിിത്യയത്തിിൽ	എംത്രകോത്തിാളംമുരെണ്ടാന്ന്	അറിിയുവാൻ	ഇൗൗ	
കോകാാഴ്സിിലൂരെെ	സിാധ്യിക്കുംം.	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	കോകാാഴ്സുമായാി	ബന്ധരെ�ട്ട	സിഹിായാകാഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ	വായാിച്ച്്	കോനാട്ട്	ത്യയ്യാാറിാക്കുംകായും	അവ	െൂട്ടരെറി	കാാണാിച്ചും	വിലയാിരുത്തിി
യാകോ�ഷം	രെസിമിനാറുകാളുംം	�ർച്ച്കാളുംം	സിംവാദ്യങ്ങളുംം	സിംഘെി�ികോക്കിണ്ടാത്യാണാ്.

സെമാഡിൂൾ: 1
വിമർ�നത്തിിരെല	ക്ലാാസ്സിിക്കിൽ	കാാലഘട്ടരെത്തിയാാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ	അവത്യ
െി�ിക്കുംന്നത്യ്.	 യാവനകോദ്യ�ത്തി്	സിാഹിിത്യയ�ിന്തകാളുംരെെ	 ഉല്പത്തിി–കോപ്ലകോറ്റാായുരെെ	
കാലാസിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ–ആ�യാവാദ്യം,	അനുകാെണാവാദ്യം,	കാാവയപ്രകോ�ാദ്യനവാദ്യം–
അെികോസ്റ്റിാട്ടിൽ–അനുകാെണാവാദ്യം,	ദുെന്തനാെകാസിങ്ക്ല്പം,	ദുെന്തനാെകാത്തിിരെ�	
ഘെന,	കാഥാർസിിസി്–കോഹിാറിസിിരെ�	കാാവയകാലാത്യത്തിവം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ യാവനത്യത്തിവ�ിന്തയാിരെല	ക്ലാാസ്സിിക്കിൽ	യുഗത്തിിരെല	�ിന്തകാരെെയും	അവരുരെെ	
ദ്യർ�നങ്ങരെളംയും	ആഴത്തിിൽ	അറിിയുന്നു.

 ¾ അനുകാെണാവാദ്യത്തിിരെ�	പ്രസിക്തിി	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
നികോയാാക്ലാാസിിക്കിൽ	യുഗത്തിിരെ�	അനുകാെണാഭ്രമം	കാാല്പനികാവിമർ�നത്തിിന്	
വിത്തുപാകാി.	അത്യിലൂരെെ	ആവിഷ്കാെവാദ്യത്തിിന്	പ്രാമാണായം	ലഭാിച്ചും.

ദ്യാകോന്തയുരെെ	വിമർ�നസിങ്ക്ല്പം	കാാവയഭാാഷാസിങ്ക്ല്പം–കോഡ്യൂാ.	കോജീാൺസിൺ,	
കോബാകോലവ്ാ,	ലൈഡ്രഡ്യൂൻ,	അഡ്യൂിസിൻ,	കോപാ�,്	കോക്രാകോച്ച്	എംന്നിവെരെെ	വിമർ�ന�ിന്ത
കാളുംരെെ	സിാമാനയജ്ഞാാനം.	ആദ്യയരെത്തി	കാാല്പനികാ	വിമർ�കാൻ–കോലാംഗിനസി	്–ഉദ്യാ
ത്തിത്യാസിങ്ക്ല്പം,	ഘെകാങ്ങൾ–കോവർഡ്യൂ്സി്	വർത്തി്–	കാാവയനിർവ�നം,	കാാവയഭാാഷ,	
കാവി,	കാാവയപ്രകോമയാം–കോകാാളംറിിഡ്യൂ്ജീ്–കാാവയഭാാഷാനികോഷധ്യം,	കാാവയസിങ്ക്ല്പങ്ങൾ,	
ഫാൻസിി,	ഇൗമാജീികോനഷൻ	എംന്നിവയുരെെ	വി�ദ്യീകാെണാം.
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ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ അനുകാെണാത്തിിൽ	നിന്നും	ആവിഷ്കെണാത്തിികോലയ്ക്കുള്ള	കാലാ�ിന്തയുരെെ	
പ്രയാാണാം	എംങ്ങരെനരെയാന്ന്	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

 ¾ ആവിഷ്കാെവാദ്യം	കാവികോകാ�ിത്യമായാിരുന്നു	എംന്ന്	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
ശുദ്ധ്യാകാലാവാദ്യം	കാല	നൽകുന്ന	മത്യാത്മകാകോബാധ്യം	കൃത്യിരെയാാരു	ഭാാഷാവസ്തുവായാി	
ത്യീർന്നത്യ്	ഇൗത്തിെം	കാാെയങ്ങൾ	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ	വി�കാലനവികോധ്യയാമാക്കുംന്നു.

കാല	കാലയ്ക്ക്്	കോവണ്ടാി–വാൾട്ടർകോപറ്റാർ,		ഒാസ്കാാർ	ലൈവൽഡ്യൂ്	–ലികോയാാകോൊൾ
കോസ്റ്റിായാി–കോ�ായാിഡ്യൂ്,	യുങ്്	എംന്നിവരുരെെ	മനഃശ്ശാസ്ത്രം	ത്യത്യവങ്ങൾ–മാർക്സ്ിയാൻ	
വിമർ�നം–�ിക്കിാകോഗാ	ക്രിട്ടിക്കുംകാൾ–െി.എംസി്.	എംലിയാറ്റാ്,	രെഎം.എം.	റിിച്ച്ാർഡ്യൂ്സി്	
എംന്നിവരുരെെ	കാലാസിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ആവിഷ്കാെവാദ്യത്തിിൽ	നിന്നും	നിർവയക്തിിഗത്യവാദ്യത്തിികോലക്കുംള്ള	സിാഹിി
ത്യയത്തിിരെ�	വളംർച്ച്	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4
സിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങളംികോലക്കുംള്ള	ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംത്തിിരെ�	കാെന്നുകായാറ്റാം	വയക്തിമാക്കുംന്നു	ഇൗൗ	
രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	സിാഹിിത്യയകൃത്യി	ഭാാഷാവസ്തുവായാി	ത്യീരുന്നു	എംന്ന്	കോബാധ്യയരെ�ടും	ഇൗൗ	
രെമാഡ്യൂൂളംിലൂരെെ.	
ലൈസ്റ്റിലിസ്റ്റിിക്സ്്,	റിഷയൻ	കോഫാർമലിസിം,	ഘെനാവാദ്യം–രെസിാസ്സൂറിിയാൻ	സിങ്ക്ല്പന
ങ്ങൾ–ദ്യറിിദ്യയുരെെ	അപനിർമ്മാണാം,	ഡ്യൂിഫറിാൻസി–്ബാർത്തി–്പാഠം,	പാൊയാണാം,	
എംഴുത്തുകാാെരെ�	മെണാം–ഫുകോക്കിാ:	അറിിവ്,	അധ്യികാാെം,	വയവഹിാെം.	സ്ത്രംീവാദ്യവി
മർ�നം,	പാെിസ്ഥാിത്യികാ	വിമർ�നം,	ദ്യളംിത്യ്	വിമർ�നം,	പ്രവാസിവിമർ�നം,	
കാവീർ	സിിദ്ധ്യാാന്തം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സിാഹിിത്യയം	ഭാാഷാവസ്തുവായാി	ത്യീരുന്നത്യ്	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.
 ¾ സിാഹിിത്യയത്തിിരെല	അെികുവൽക്കിെിക്കിരെ�ട്ട	വിഭാാഗങ്ങളുംരെെ	സിമീപനെീ
ത്യികാൾ	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

റഫറൻ�്
1. കാാവയപീഠികാ	 കോജീാസിഫ്	മുണ്ടാകോശ്ശെി
2. യാവനകാാവയത്യത്തിവങ്ങൾ	 കോവദ്യബന്ധു
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3. പാശ്ചാാത്യയസിാഹിിത്യയദ്യർ�നം	 എംം.	അ�ുത്യൻ
4. പാശ്ചാാത്യയസിാഹിിത്യയത്യത്തിവ�ാസ്ത്രംം	 രെകാ.എംം.	ത്യെകാൻ
5. വി�വസിാഹിിത്യയദ്യർ�നങ്ങൾ	 രെനല്ലാംിക്കിൽ	മുെളംീധ്യെൻ
6. ആധുനികാാനന്തെസിാഹിിത്യയസിമീപനങ്ങൾ	 എംഡ്യൂി.	സിി.രെജീ.	കോജീാർജ്ജ്്
7. നവസിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ	പെമ്പിെ	 ജീന.എംഡ്യൂി.	ബി.	ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ,		

	 ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്
8. അക്ഷ്യംെവുംം	ആധുനികാത്യയും	 ഇൗ.വി.	ൊമകൃഷ്ണൻ
9. മലയാാളംസിാഹിിത്യയവിമർ�നം	 സുകുമാർ	അഴീകോക്കിാെ്
10. ലൈ�ലീവിജ്ഞാാനംസിമകാാലപഠനങ്ങൾ	 പ്രസിാ.	വള്ളകോത്തിാൾ	വിദ്യയാപീഠം
11. െീത്യിദ്യർ�നം	 �ാത്തിനാത്തി്	അ�ുത്യനുണ്ണി,		

	 വള്ളകോത്തിാൾ	വിദ്യയാപീഠം,		 	
	 ശുകാപുെം

12. സിംസ്കൃത്യസിാഹിിത്യയവിമർ�നം	 എംൻ.വി.പി.	ഉണാിത്തിിെി
13. ഉത്തിൊധുനികാത്യവർത്തിമാനവുംം	വം�ാവലിയും	 രെകാ.പി.	അ�ൻ
14. രെസിാസ്സൂർ:	ഘെനാവാദ്യത്തിിരെ�	ആ�ാെയൻ	 സിി.	ൊകോജീ�ൻ
15. മാർക്സ്ിസ്റ്റി്	സിൗന്ദെയ�ാസ്ത്രംം

ഉദ്യ്ഭാവവുംം	വളംർച്ച്യും	 പി.	കോഗാവിന്ദപിള്ള
16. ആദ്യിപ്രരൂപങ്ങൾ	സിാഹിിത്യയത്തിിൽ	 എംം.	ലീലാവത്യി
17. കാാല്പനികാത്യ	 ഹൃദ്യയാകുമാെി
18. അന്തസ്സിന്നികോവ�ം	 അയ്യാ��ണാിക്കിർ
19. വിമർ�നംസിിദ്ധ്യാാന്തവുംം	പ്രകോയാാഗവുംം	 രെകാ.എംം.	ഡ്യൂാനിയാൽ
20. വായാനയുരെെ	ഉപനിഷത്തി്	 ബാല��ൻ	വെകോക്കിെത്തി്
21. ഉത്തിൊധുനികാത്യ	 സിി.ബി.	സുധ്യാകാെൻ
22. വിമർ�നാത്മകാസിിദ്ധ്യാാന്തം	 വി.സിി.	�ീജീൻ
23. നവമാർക്സ്ിസ്റ്റി്	സിാഹിിത്യയവിമർ�ം	 െി.വി.	മധു
24. സിംസ്കാാെത്തിിരെ�	ൊഷ്ട്രീീയാം	 സിച്ച്ിദ്യാനന്ദൻ
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.)
33. 20th Century literary criticism David Lodge (Ed.)
34. Five approaches of Literary criticism Willbur S. Scott
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35. An introduction of the 
study of literature W.H. Hudson

36. Literary Modernism Irving Howe (Ed.)
37. Structured Anthrology Levistrauss
38. A transcultural approach to 

Sanskrit poetics C. Rajendran

സെ�മസ്റ്റർ 4

MAMAL04C09 മലയാാളം�ാഹിിത്യംയവാിമർ�ന�
MAMAL04C09 Malayalam Literary Criticism

സെ�ഡിിറ്റ്്: 4
മലയാാളംസിാഹിിത്യയവിമർ�നത്തിിരെ�	�െിത്രപെമായാ	വികാാസിം,	അത്യിനിെയാാക്കിിയാ	
ഇൗെരെപെലുകാൾ	എംന്നിവ	പഠിക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിരെ�	ഉകോ��യം.	പാഠത്തിിൽ	
രെപൊത്തി	നിരൂപകാരുരെെ	കൃത്യികാളുംം	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	അറിിഞ്ഞിെിക്കിണാം.	പഠനത്തിി
നാവ�യമായാ	സിഹിായാകാഗ്രന്ഥങ്ങളുംം	അനുബന്ധകൃത്യികാളുംം	വായാിച്ച്	്വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	
ലൈലബ്രറിി	റിിക്കിാർഡുകാൾ	ത്യയ്യാാറിാക്കുംകായും	െൂട്ടർമാരെെ	കാാണാിക്കുംകായും	കോവണാം.	
ത്യയ്യാാറിാക്കിിയാ	നിരൂപണാങ്ങൾ	ക്ലാാസ്സിിലവത്യെി�ിക്കിാനും	നിരൂപകാരെെ	ക്ഷ്യംണാിച്ച്്	
സിംവാദ്യം	നെത്തിാനും	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	ത്യയ്യാാറിാകാണാം.

സെമാഡിൂൾ: 1. പ്രാാരി�ഭാ�, വാികാാ��
മലയാാളംത്തിിരെല	ഗദ്യയസിാഹിിത്യയത്തിിരെ�	വളംർച്ച്,	പത്രപ്രവർത്തിനവുംം	സിാഹിിത്യയ
വിമർ�നവുംം–സിി.പി.അ�ുത്യകോമകോനാൻ,	കോകാെളംവർമ്മ	വലിയാ	കോകാായാിത്തിമ്പുൊൻ,	
ഏ.	ആർ.ൊജീൊജീവർമ്മ,	സിവകോദ്യ�ാഭാിമാനി	 ൊമകൃഷ്ണപിള്ള,	രെനെിയാംവീട്ടിൽ	
ബാലകൃഷ്ണകോമകോനാൻ	തുെങ്ങിയാവരുരെെ	സിംഭാാവനകാൾ,	സിാഹിിത്യയപഞ്ചിാനനരെ�	
സിമഗ്രപഠനങ്ങൾ,	ആ�ാൻ,	ഉള്ളൂർ,	വള്ളകോത്തിാൾ	എംന്നിവരുരെെ	നിരൂപണാം,	
എംം.പി.	കോപാൾ,	മുണ്ടാകോശ്ശെി,	കോകാസിെി,	മാൊർ	എംന്നിവരുരെെ	നിരൂപണാങ്ങൾ.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1. കാലയാണാിനാെകാനിരൂപണാം		 സിി.പി.	അ�ുത്യകോമകോനാൻ
2. നളംിനിയുരെെ	അവത്യാെികാ	 ഏ.ആർ.	ൊജീൊജീവർമ്മ
3. �ങ്ങമ്പുഴയുരെെ	ത്യത്തിവ�ാസ്ത്രംം	 കോകാസിെി	എം.	ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
4. ലീല	ഭാർതൃഘാത്യകാികോയാാ	 കുട്ടികൃഷ്ണമാൊർ
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ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ മലയാാളംത്തിിൽ	സിാഹിിത്യയവിമർ�നം	ആെംഭാിച്ച്ത്യിരെ�	�െിത്രപെമായാ	
സിാഹി�െയം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ പത്രപ്രവർത്തിനവുംം	സിാഹിിത്യയവിമർ�നവുംം	ത്യമ്മിരെല	ബന്ധം	മനസ്സിി
ലാക്കുംന്നു.

 ¾ ആദ്യയകാാല	വിമർ�കാരുരെെ	സിംഭാാവനകാളുംം	വിമർ�നത്തിിരെ�	വികാാസിവുംം	
മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ വയത്യയസ്ത	വിമർ�കാരുരെെ	െ�നാസിമ്പ്രദ്യായാവുംം	വയാഖയാനപാെവവുംം	ത്യിെി
ച്ച്റിിയുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
വിമർ�നത്തിിരെല	ലൈവവിധ്യയം,	സിാകോങ്ക്ത്യങ്ങളുംരെെ	വിനികോയാാഗം,	കുറ്റാിപ്പുഴ	കൃഷ്ണപിള്ള,	
പി.രെകാ.	ബാലകൃഷ്ണൻ,	എംൻ.വി.	കൃഷ്ണവാെിയാർ,	സുകുമാർ	അഴീകോക്കിാെ്,	എംസി്.	
ഗുപ്തൻനായാർ,	രെകാ.	ഭാാസ്കാെൻനായാർ	തുെങ്ങിയാവരുരെെ	വിമർ�നസിമീപനങ്ങൾ.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1. വയക്തിിപ്രഭാാവസിിദ്ധ്യാാന്തം	സിാഹിിത്യയത്തിിൽ	 സുകുമാർ	അഴീകോക്കിാെ്
2. കുെിരെയാാഴിക്കിലിരെ�	അവത്യാെികാ	 എംൻ.വി.	കൃഷ്ണവാെിയാർ
3. വള്ളകോത്തിാളംിരെ�	ഗ്രന്ഥവിഹിാെം 

(രെത്യെ.	പ്രബന്ധങ്ങൾ)	 കുറ്റാിപ്പുഴ	കൃഷ്ണപിള്ള
4. ലൈദ്യവനീത്യിക്കി്	ദ്യാക്ഷ്യംിണായമില്ലാം	(അധ്യയായാം	2)	 രെകാ.	ഭാാസ്കാെൻനായാർ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സിാഹിിത്യയവിമർ�നത്തിിൽ	 ഉപകോയാാഗിക്കുംന്ന	 വിവിധ്യ	 സികോങ്ക്ത്യങ്ങൾ	
മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ വിമർ�നത്തിിരെ�	സിർഗാത്മകാത്യലം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.
 ¾ അവത്യാെികാ,	പുസ്തകാനിരൂപണാം,	വിമർ�നകോലഖനം,	ഗ്രന്ഥഭാാഗം	എംന്നി
വയുരെെ	സിവഭാാവം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ സിാഹിിത്യയവിമർ�നത്തിിരെല	സിംവാദ്യസിവഭാാവം	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
അസ്തിത്യവവാദ്യം,	മാർക്സ്ിസിം,	മനഃ�ാസ്ത്രംം	തുെങ്ങിയാവയുരെെ	സിവാധ്യീനം	സിാഹിിത്യയവിമർ
�നത്തിിൽ,	ആധുനികാത്യ	നിരൂപണാരെത്തി	സിവാധ്യീനിച്ച്ത്യിരെ�	അനന്തെഫലങ്ങൾ,	
സിച്ച്ിദ്യാനന്ദൻ,	ബി.	ൊജീീവൻ,	എംം.എംൻ.	വിജീയാൻ,	എംം.	ലീലാവത്യി,	എംം.പി.	
�ങ്കുണ്ണിനായാർ,	രെകാ.പി.	അ�ൻ,	വി.	ൊജീകൃഷ്ണൻ,	നകോെ�പ്രസിാദ്യ്	തുെങ്ങിയാവരുരെെ	
സിംഭാാവനകാൾ.
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വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1. കാണ്ണീർ�ാെം	(കാാവയവുല്പത്തിി)	 എംം.പി.	�ങ്കുണ്ണിനായാർ
2. സിഹിയരെ�	മകാൻ	(കാവിത്യയും	മനഃ�ാസ്ത്രംവുംം)	 എംം.എംൻ.	വിജീയാൻ
3. അഴുക്കിിൽ	�ാലിച്ച്	ഗീത്യാദുഃഖം	 

(മറുത്യിെ	കാാത്തുനിന്നകോ�ാൾ)	 വി.	ൊജീകൃഷ്ണൻ
4. നിൊനന്ദത്തിിരെ�	�ിെി	(മാറുന്ന	മലയാാളംകോനാവൽ)	 രെകാ.പി.	അ�ൻ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സിാമൂഹിയ�ാസ്ത്രംത്തിിരെല	വിവിധ്യ	 കോമഖലകാൾ	സിാഹിിത്യയവിമർ�നരെത്തി	
സിവാധ്യീനിച്ച്രെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ ഒകോെ	വിമർ�നപദ്ധ്യാത്യിയുരെെ	വയത്യയസ്ത	പ്രകോയാാഗമാതൃകാകാൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ ആധുനികാത്യ	സിാഹിിത്യയവിമർ�നത്തിിരെ�	ഭാാഷ,	അകോന്വഷണാകോമഖല	
എംന്നിവരെയാ	സിവാധ്യീനിച്ച്രെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ സിാഹിിത്യയവിമർ�നത്തിിനുള്ള	ത്യവെ	രൂപരെ�ടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4
മലയാാളംസിാഹിിത്യയവിമർ�നത്തിിരെ�	വർത്തിമാനം–പെിസ്ഥാിത്യിവാദ്യം,	ദ്യലിത്യ	്വാദ്യം,	
സ്ത്രംീവാദ്യം	എംന്നിവയുരെെ	സിവാധ്യീനം,	നവമകോനാവികോ�ഷണാം,	അപനിർമ്മാണാം,	
കോകാാളംനിയാനന്തെ	പദ്ധ്യാത്യി	എംന്നിവ,	വി.സിി.	�ീജീൻ,	ആഷാകോമകോനാൻ,	പി.പി.	
െവീ�ൻ,	ഇൗ.പി.	ൊജീകോഗാപാലൻ,	രെകാ.എംം.	നകോെ�ൻ,	രെകാ.രെകാ.	രെകാാച്ച്്,	പി.	ഗീത്യ	
തുെങ്ങിയാവരുരെെ	വിമർ�നങ്ങൾ.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1. കുറിത്തിി:	ഒരു	അർത്ഥാാന്തെനയാസിം	(വാക്കുംം	വാക്കുംം)	 വി.സിി.�ീജീൻ
2. ഗുരുസിാഗെം	ദൃ�യവുംം	സിാെവുംം	(ജീീവരെ�	കാരെയ്യാാ�് )		 ആഷാകോമകോനാൻ
3. വള്ളകോത്തിാളംിരെന	വീരെണ്ടാടുക്കിൽ	(വീരെണ്ടാടുപ്പുകാൾ)		 പി.പി.	െവീ�ൻ
4. കാളംിയാച്ഛനിരെല	ഇൗച്ഛകാൾ	(കാവിത്യയുരെെ	ഗ്രാമങ്ങൾ)		 ഇൗ.പി.	ൊജീകോഗാപാലൻ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സിമകാാലികാ	മലയാാളംവിമർ�നത്തിിരെല	വയത്യയസ്തധ്യാെകാരെളം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.
 ¾ വിമർ�നങ്ങളംിരെല	�ക്തിി	ദ്യൗർബലയങ്ങൾ	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.
 ¾ വിമർ�നം	നെത്തുന്നത്യിനാവ�യമായാ	മുന്നറിിവുംകാരെളംക്കുംറിിച്ച്്	ത്യിെിച്ച്റിിവും
ണ്ടാാകുന്നു.

 ¾ സിാഹിിത്യയവിമർ�ന	മാതൃകാകാൾ	ത്യയ്യാാറിാക്കിാനുള്ള	ജ്ഞാാനമാർജീിക്കുംന്നു.
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റഫറൻ�്
1. സുകുമാർ	അഴീകോക്കിാെ്	 മലയാാളംസിാഹിിത്യയവിമർ�നം,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,		

	 കോകാാട്ടയാം.
2. പി.വി.	കോവലായുധ്യൻ	പിള്ള	 മലയാാളംസിാഹിിത്യയവിമർ�നം,	സിാഹിിത്യയ		 	

	 പ്രവർത്തികാ	സിഹികാെണാ	സിംഘം,	കോകാാട്ടയാം.
3. രെപ്രാഫ.	പന്മന	

ൊമ��ൻനായാർ(എംഡ്യൂി.)	 മലയാാളംസിാഹിിത്യയനിരൂപണാം,	കാറി�്	ബുക്സ്്,		
	 കോകാാട്ടയാം.

4. െി.പി.	സുകുമാെൻ	 സിി.പി.	അ�ുത്യകോമകോനാരെ�	സിാഹിിത്യയവിമർ�നം.
5. അംബികാാസുത്യൻ	മാങ്ങാെ്	 സിി.പി.	അ�ുത്യകോമകോനാനും	മലയാാളംവിർ�നവുംം
6. കോകാെളംവർമ്മ	വലിയാ	

കോകാായാിത്തിമ്പുൊൻ	 പ്രസിംഗസിംഗ്രഹിം
7. ഏ.ആർ.	ൊജീൊജീവർമ്മ		 പ്രബന്ധസിംഗ്രഹിം,	നാഷണാൽ	ബുക്കി്സ്റ്റിാൾ,		

	 കോകാാട്ടയാം.
8. കോജീാർജീ്	ഇൗരുമ്പിയാം		 കാവികാൾ	നിരൂപണാെംഗത്തി്,	നാഷണാൽ		 	

	 ബുക്കി്	സ്റ്റിാൾ,	കോകാാട്ടയാം.
9. മൂർകോക്കിാത്തി്	കുമാെൻ	 ആ�ാൻ	വിമർ�നത്തിിരെ�	ആദ്യയ	െശ്മിികാൾ
10. എം.	ബാലകൃഷ്ണപിള്ള	 കോകാസിെിയുരെെ	സിാഹിിത്യയവിമർ�നങ്ങൾ
11. പി.രെകാ.	നാൊയാണാപിള്ള	 പഞ്ചിാനനരെ�	വിമർ�നത്രയാം,	കോകാെളം		 	

	 സിാഹിിത്യയ	അക്കിാദ്യമി,	തൃശ്ശൂർ.
12. മാമ്പുഴ	അപ്പുക്കുംട്ടൻ	 നവീനവിമർ�നം	മലയാാളംത്തിിൽ,	കോകാെളം		 	

	 സിാഹിിത്യയ	അക്കിാദ്യമി,	തൃശ്ശൂർ.
13. കോഡ്യൂാ.	എംം.	മുെളംീധ്യെൻ	 എംം.പി.	കോപാളംിരെ�	സിാഹിിത്യയവിമർ�നം,		 	

	 വള്ളകോത്തിാൾ	വിദ്യയാപീഠം,	ശുകാപുെം.
14. കോഡ്യൂാ.	എംം.െി.	സുകോലഖ	 മാൊർ	വിമർ�നത്തിിരെല	ദ്യന്തകോഗാപുെം,		 	

	 മാർഗി	പബ്ലിികോക്കിഷൻ,	ത്യിരുവനന്തപുെം
15. കോഡ്യൂാ.	രെകാ.എംം.	കോത്യാമസി്	 മുണ്ടാകോശ്ശെിയും	മലയാാളംനിരൂപണാവുംം,	കാറി�്		

	 ബുക്സ്്,	തൃശ്ശൂർ.
16. പവനൻ	(എംഡ്യൂി.)	 വിമർ�നം	മലയാാളംത്തിിൽ,	പല	കോലഖകാർ,			

	 മാൊർ	സിാഹിിത്യയ	പ്രകാാ�ം,	കോകാാഴികോക്കിാെ്
17. രെകാ.പി.	അ�ൻ	 രെകാ.പി.	അ�രെ�	രെത്യെരെഞ്ഞടുത്തി	കൃത്യികാൾ,		

	 ഹിെിത്യം	ബുക്സ്്,	കോകാാഴികോക്കിാെ്.
18. നകോെ�പ്രസിാദ്യ്	 എംരെ�	സിാഹിിത്യയനിരൂപണാങ്ങൾ
19. ജീി.	മധുസൂദ്യനൻ	 ഹിെിത്യനിരൂപണാം	മലയാാളംത്തിിൽ,	കാറി�്		 	

	 ബുക്സ്്,	തൃശ്ശൂർ.
20. ഷാജീികോജീക്കിബ്	(എംഡ്യൂി.)		 ആധുനികാാനന്തവിമർ�നം,	ലൈസികാത്യം	ബുക്സ്്.
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21. പി.	പവിത്രൻ	 എംം.എംൻ.	വിജീയാൻ	എംന്ന	കോകാെളംീയാ�ിന്തകാൻ
22. എംൻ.	പ്രഭാാകാെൻ	(എംഡ്യൂി.)	 എംം.എംൻ.	വിജീയാരെ�	കൃത്യികാൾ
23. വി.സിി.	�ീജീൻ	 �ിന്തയാിരെല	രൂപകാങ്ങൾ,	സിാഹിിത്യയ		 	

	 പ്രവർത്തികാ	സിഹികാെണാ	സിംഘം,	കോകാാട്ടയാം.
24. വി.സിി.	�ീജീൻ	 വാക്കുംം	വാക്കുംം,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം.
25. വി.സിി.	�ീജീൻ	 അർത്ഥാവാദ്യം,	മാതൃഭൂമി,	കോകാാഴികോക്കിാെ്
26. വി.സിി.	�ീജീൻ	 പ്രത്യിവാദ്യങ്ങൾ,	ലൈസിൻ	ബുക്സ്്,	ത്യിരുവനന്തപുെം
27. രെകാ.എംം.	നകോെ�ൻ	 �ദ്ധ്യാ,	വള്ളകോത്തിാൾ	വിദ്യയാപീഠം,	ശുകാപുെം.
28. രെകാ.എംം.	നകോെ�ൻ	 സിംവാദ്യം,	മലയാാളംപഠന	ഗകോവഷണാ	കോകാ�ം,		

	 തൃശ്ശൂർ
29. സിച്ച്ിദ്യാനന്ദൻ	 മുഹൂർത്തിങ്ങൾ
30. സിച്ച്ിദ്യാനന്ദൻ	 സിംവാദ്യങ്ങൾ,	സിമീപനങ്ങൾ
31. ബി.	ൊജീീവൻ	 വാക്കുംകാളുംം	വസ്തുക്കിളുംം,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,		 	

	 കോകാാട്ടയാം.
32. പി.	ഗീത്യ	 കാണ്ണാെികാൾ	ഉെയുന്നരെത്യന്തിന്
33. പി.	ഗീത്യ	 കോദ്യവദൂത്യികാൾ	മാഞ്ഞുകോപാവത്യ്
34. രെകാ.രെകാ.	രെകാാച്ച്്	 വായാനയുരെെ	ദ്യലിത്യ്	പാഠം,	പൂർണാ	പബ്ലിികോക്കി	

	 ഷൻസി്,	കോകാാഴികോക്കിാെ്
35. സിി.	ൊകോജീ�ൻ	 പുതുവായാനകാൾ,	ഡ്യൂി.സിി.ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം
36. ആഷാകോമകോനാൻ	 കാരെയ്യാാ�്
37. ആഷാകോമകോനാൻ	 പ്രത്യികോൊധ്യങ്ങൾ,	എംച്ച്്	&	സിി.	പബ്ലിിഷിങ്ങ്			

	 ഹിൗസി്,	തൃശ്ശർ
38. പി.പി.	െവീ�ൻ	 ആധുനികാാനന്തെം,	വി�ാെം,	വായാന
39. പി.പി.	െവീ�ൻ	 ഇൗെരെപെലുകാൾ,	ഡ്യൂി.സിി.ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം
40. ഇൗ.പി.	ൊജീകോഗാപാലൻ	 കാവിത്യയുരെെ	ഗ്രാമങ്ങൾ,	ഹിെിത്യം	ബുക്സ്്,		 	

	 കോകാാഴികോക്കിാെ്
41. കുറ്റാിപ്പുഴ	കൃഷ്ണപിള്ള	 കുറ്റാിപ്പുഴയുരെെ	പ്രബന്ധങ്ങൾ,	കോകാെളംസിാഹിിത്യയ		

	 അക്കിാദ്യമി,	തൃശൂർ.
42. രെകാ.എംൻ.	എംഴുത്തിച്ഛൻ	 രെത്യെരെഞ്ഞടുത്തി	പ്രബന്ധങ്ങൾ,		 	 	

	 കോകാെളംസിാഹിിത്യയ	അക്കിാദ്യമി,	തൃശൂർ.
43. കുട്ടികൃഷ്ണമാൊർ	 കാല	ജീീവിത്യം	ത്യരെന്ന,	മാൊർ	സിാഹിിത്യയ		 	

	 പ്രകാാ�ം,	കോകാാഴികോക്കിാെ്
44. ഇൗ.എംം.എംസി്	 രെത്യെരെഞ്ഞടുത്തി	പ്രബന്ധങ്ങൾ,		 	 	

	 കോകാെളംസിാഹിിത്യയ	അക്കിാദ്യമി,	തൃശൂർ.
45. ഭാാസ്കാെൻനായാർ	 കാലയും	കാാലവുംം,	മാതൃഭൂമി,	കോകാാഴികോക്കിാെ്.
46. എംം.	ലീലാവത്യി	 സിാഹിിത്യയനിരൂപണാത്തിിരെല	ദ്യി�ാകോബാധ്യം,		
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	 എംസി്.പി.സിി.എംസി്.	കോകാാട്ടയാം.
47. വത്സലൻ	വാതുകോശ്ശെി		 മലയാാളംസിാഹിിത്യയനിരൂപണാം–അെരുകാൾ			

	 അെയാാളംങ്ങൾ,	കോകാെളംഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

MAMAL04C10 ഗശേവാഷിണിപ്രാബന്ധം� & വാാചീാപാരിീക്ഷ
MAMAL04C10 Project/Dissertation &Viva Voce

സെ�ഡിിറ്റ്്: 4
ബിരുദ്യാനന്തെത്യലത്തിിൽ	പഠി�ിച്ച്ിട്ടുംള്ള	ഏരെത്യങ്ക്ിലും	കോപ�റിിരെ�	ഉള്ളെക്കിവും
മായാി	ബന്ധരെ�ടുന്ന	ഗകോവഷണാസിാധ്യയത്യയുള്ള	ഒരു	വിഷയാം	വിദ്യയാർത്ഥാി	സിവയാം	
കാരെണ്ടാത്തുകായും	ഡ്യൂി�ാർട്ട്രെമ� ്	നിർകോ��ിക്കുംന്ന	അധ്യയാപകാരെനഅധ്യയാപികാരെയാ	
നാലാം	രെസിമസ്റ്റിർ	തുെങ്ങി	െണ്ടാാഴ്ചയ്ക്ക്കാം	അറിിയാിക്കുംകായും	കോവണാം.	വിദ്യയാർത്ഥാി	
ത്യയ്യാാറിാക്കുംന്ന	ഗകോവഷണാപ്രബന്ധത്തിിന്	50	കോപരെജീങ്ക്ിലും	ഉണ്ടാാവണാം.	കാവിത്യ/
രെ�റുകാഥ/കോനാവൽ/നാെകാം	എംന്നിവയാികോലതും	രെത്യെരെഞ്ഞടുക്കിാം	(മാർക്കി്	60).	
പ്രബന്ധം	നാലാം	രെസിമസ്റ്റിർ	പെീക്ഷ്യംയ്ക്ക്്	ഒൊഴ്ചമുമ്പി്	സിമർ�ിച്ച്ിെിക്കിണാം

വാാചീാപാരിീക്ഷ (Viva-Voce)
സെപ്രാാജിക്ട്്/സെ�ഡിർശേ�ഷിൻ ആധ്യാരിമാക്കിിയുള്ള വാാചീാപാരിീക്ഷ

(മാർക്കി്	40)

സെ�മസ്റ്റർ 1

MAMAL01E01 ആധുനികാ �ാഹിിത്യംയ�

MAMAL01E01 Modern Literature

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3
മലയാാളം	ഭാാഷയാിലും	സിാഹിിത്യയത്തിിലും	പുതുലൈ�ത്യനയം	പ്രകോമയാമായാത്യ	്പരെത്തിാമ്പി
ത്യാം	നൂറ്റാാണ്ടാിരെ�	അവസിാനകോത്തിാടു	കൂെിയാാണാ.്	പാശ്ചാാത്യയ	നകോവാത്ഥാാനത്തിിരെ�	
ഫലമായാി	 വിവിധ്യ	 കോദ്യ�ങ്ങളംിരെല	സിാഹിിത്യയകൃത്യികാളംിൽ	പ്രസ്ഥാാനപെമായാ	
പുതുഭാാവുംകാത്യവം	കാെന്നുവെികായും	സിാഹിിത്യയ�ാഖകാളംിലൂരെെ	പ്ര�െിക്കുംകായും	രെ�യ്തു.	
ലൈവയാക്തിികാവുംം	ലൈവകാാെികാവുംമായാ	നവീന	ഭാാഷാലൈ�ലിയുരെെയും	ആ�യാഘെന
യുരെെയും	അലകാൾ	മലയാാളം	സിാഹിിത്യയത്തിിലും	നിറിഞ്ഞു	നിന്നു.	ആധുനികാത്യ	എംന്ന	
പ്രസ്ഥാാനം	കാവിത്യ,	കാഥ,	കോനാവൽ,	നാെകാം,	ആത്മകാഥ,	ത്യിെക്കിഥ	തുെങ്ങി	എംല്ലാംാ	
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സിാഹിിത്യയ	കോമഖലകാളംിലും	സിജീീവമാണാ്.	പഠിത്യാക്കിൾ	മലയാാളംത്തിിരെല	ആധുനികാ	
സിാഹിിത്യയം	പെി�യാരെ�ടുത്തുന്നകോത്യാരെൊ�ം	അത്യിരെ�	പ്രകോത്യയകാത്യകാൾ,	രൂപത്തിിലും	
ഭാാവത്തിിലുമുണ്ടാായാ	മാറ്റാങ്ങൾ,	കാാലകോദ്യ�ങ്ങളുംരെെയും	ആഖയാനത്തിിരെ�യും	െീത്യികോഭാ
ദ്യങ്ങൾ	എംന്നിവ	ത്യിെിച്ച്റിിയുകായും	രെ�യ്യാണാം.	�ർച്ച്കാൾ,	സിംവാദ്യങ്ങൾ	എംന്നിവ	
സിംഘെി�ിക്കുംകായും	ലൈലബ്രറിി	റിിക്കിാർഡുകാൾ	സൂക്ഷ്യംിക്കുംകായും	രെ�കോയ്യാണ്ടാത്യ്	ആ	
പഠനത്തിിരെ�	ലക്ഷ്യംയമാണാ്.

സെമാഡിൂൾ: 1. കാവാിത്യം
ആധുനികാത്യയും	നവീനത്യയും	കോവർത്യിെിക്കിാൻ	പറ്റാാത്തി	ഒരു	പ്രവണാത്യയാാണാ്	
മലയാാളം	കാവിത്യയാിൽ.	ഒരു	പ്രകോത്യയകാ	കാാലഘട്ടത്തിിലും	പ്രസ്ഥാാനത്തിിലും	ആധു
നികാത്യയുരെെ	അെയാാളംങ്ങൾ	വയക്തിമായാിരുന്നരെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുകാ	
എംന്നത്യാണാ്	ഇൗവിരെെ	ഉകോ��ിക്കുംന്നത്യ്.	കാവികാൾ,	കാവിത്യകാൾ,	ആഖയാന	പ്രകോമയാ	
ലൈവവിധ്യയങ്ങൾ	എംന്നിവയും	വിലയാിരുകോത്തിണ്ടാതുണ്ടാ്.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	കോഗാപികാാദ്യണ്ഡകാം	 അയ്യാ��ണാിക്കിർ
2.	ബംഗാൾ	 രെകാ.ജീി.	�ങ്ക്െ�ിള്ള
3.	ബുദ്ധ്യാനും	ആട്ടിൻകുട്ടിയും	 എം.	അയ്യാ�ൻ
4.	മാനസിാന്തെം	 ബാല��ൻ	ചുള്ളിക്കിാെ്
5.	മാംസിനിബദ്ധ്യാകോമാ	ൊഗം	 വി.എംം.	ഗിെിജീ
6.	കാനം	 പി.	ൊമൻ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ മലയാാളം	ഭാാഷയാിലും	സിാഹിിത്യയത്തിിലും	ആധുനികാത്യയുരെെ	സ്ഫുെണാങ്ങൾ	
ഉണ്ടാായാത്യിരെന�റ്റാി	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാവുംം	ലൈവകാാെികാവുംമായാ	�ലനങ്ങൾ	ആധുനികാ	സിാഹിിത്യയ
ത്തിിൽ	പ്രകാെമായാിരുന്നുരെവന്ന്	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ മലയാാളം	കാവിത്യയാിൽ	ആധുനികാ	പ്രവണാത്യകാൾ	എംപ്രകാാെമാണാ്	നിലരെകാ
ാണ്ടാരെത്യന്നും		കാവിത്യാസിാഹിിത്യയത്തിിൽ	തുെർന്നുണ്ടാായാ	വികാാസിപെിണാാ
മങ്ങൾ	ഏതുവികോധ്യനയാാരെണാന്നും	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ കാാലത്തിിരെ�	സിഞ്ചിാെഗത്യിയാിൽ	രൂപഭാാവങ്ങളംിൽ	കാവിത്യയ്ക്കുണ്ടാായാ	മാറ്റാം	
ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2. കാഥ/ശേനാവാൽ
മലയാാളം	രെ�റുകാഥ,	കോനാവൽ	തുെങ്ങിയാ	സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങളംിൽ	രെത്യളംിയുന്ന	ആധു
നികാത്യയുരെെ	കാാലാവസ്ഥാ	ആസിവാദ്യനത്തിിൽ	പുത്യിരെയാാരുണാർവ്വുണ്ടാാക്കിിയാിരുന്നു.	
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വയക്തിിജീീവിത്യരെത്തി	ബാധ്യിക്കുംന്ന	ലൈവകാാെികാകോമാ	സിവത്യവപെകോമാ	ആയാ	പ്രശ്നങ്ങൾ	
മനസ്സിിലുളംവാക്കുംന്ന	അസിവസ്ഥാത്യകാളുംം	സിമ്മർ�ങ്ങളുംം	സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങളംിൽ	സ്പഷ്ട
മാണാ്.	ആധുനികാ	ഭാാവുംകാത്യവ	പ്രവണാത്യകാൾ	മലയാാളം	രെ�റുകാഥയാിലും	കോനാവലിലും	
പ്രകാെമാകുന്നരെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ	വി�കാലനം	രെ�യ്യുന്നു.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	പ്രഭാാത്യം	മുത്യൽ	പ്രഭാാത്യം	വരെെ	 എംം.	മുകുന്ദൻ
2.	വന്മെങ്ങൾ	വീഴുകോമ്പിാൾ	 എംൻ.എംസി്.	മാധ്യവൻ
3.	ഒെിെത്തി്	 സിക്കിറിിയാ
4.	മറുപിറിവി	 എംൻ	പ്രഭാാകാെൻ
5.	ഖസിാക്കിിരെ�	ഇൗത്യിഹിാസിം	 ഒ.വി.വിജീയാൻ
6.	ഒകോറിാത്യ	 കാാക്കിനാെൻ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ മലയാാളം	രെ�റുകാഥ,	കോനാവൽ	എംന്നിവ	ആധുനികാവുംം	നവീനവുംമായാ	സ്ഥാിത്യി	
വികോ�ഷങ്ങളംാൽ	സിമ്പിന്നമായാിരുന്നുരെവന്ന്	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ പുതുസിവികോ�ഷത്യകാൾ	ആഖയാനം	രെ�യ്യാരെ�ടുന്ന	രെ�റുകാഥകാൾ	ആധുനികാ	
സിാഹിിത്യയത്തിിരെ�	മുത്യൽക്കൂട്ടാരെണാന്ന്	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

 ¾ മനുഷയജീീവിത്യത്തിിരെ�	ലൈവകാാെികാ	സിവത്യവ	പ്രശ്നങ്ങളുംരെെ	ആഖയാനരെമന്ന	
നിലയാിൽ	കോനാവലുകാൾ	പ്രത്യയക്ഷ്യംരെ�ടുന്നത്യിരെന�റ്റാി	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ ഭാാഷ,	പ്രകോമയാം,	ആഖയാനം	എംന്നിവയാിരെല	ആധുനികാ	സിഞ്ചിാെങ്ങരെളം	
കാരെണ്ടാത്തിി	വി�കാലനം	രെ�യ്യുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3. നാടകാ�/ത്യംിരിക്കിഥ
ദൃ�യ�ാവയാവിഷ്ക്കാാെത്തിിലൂരെെ	ആസിവാദ്യനത്തിിരെ�	ത്യലം	സൃഷ്ടിക്കുംന്ന	നാെകാവുംം	
സിിനിമയും	കോകാെളംത്തിിരെ�	പ്രധ്യാന	കാലാരൂപങ്ങളംാണാ്.	സിാഹിിത്യയവുംം	കാലയും	
സിമനവയാിക്കുംകോമ്പിാഴാണാ്	അവ	വിജീയാിക്കുംന്നത്യ്.	മലയാാളം	സിാഹിിത്യയത്തിിൽ	ഒരു	
കാാലഘട്ടത്തിിരെ�	ആസിവാദ്യന	പ്രക്രിയായാിൽ	വലിയാ	സിവാധ്യീനം	രെ�ലുത്തിിയാിട്ടുംള്ള	
നാെകാങ്ങളുംം	ത്യിെക്കിഥകാളുംം	ആധുനികാമായാ	അറിിവനുഭാവങ്ങൾ	പങ്കുരെവച്ച്രെത്യങ്ങ
രെനരെയാന്നും	അവ	സിാംസ്കാാെികാ	െംഗത്തി്	എംരെന്തന്ത്	മാറ്റാങ്ങളംാണാ്	സൃഷ്ടിച്ച്രെത്യന്നും	
വിലയാിരുത്തുന്നകോത്യാരെൊ�ം	പഠിത്യാക്കിൾ	അത്യിരെ�	കാലാമൂലയങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ചുംം	
കോബാധ്യവാന്മാൊകാണാം.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	ലങ്ക്ാലക്ഷ്മി	 സിി.എംൻ.�ീകാണ്ഠൻ	നായാർ
2.	ആ	മനുഷയൻ	നീ	ത്യരെന്ന	 സിി.രെജീ.	കോത്യാമസി്
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3.	രെപായ്മുഖങ്ങൾ	 ജീി.�ങ്ക്െ�ിള്ള
4.	കോലബർ	റൂംം	 രെകാ.വി.�ീജീ
5.	�ിന്താവിഷ്ടയാായാ	�യാമളം	 �ീനിവാസിൻ
6.	പ്രാഞ്ചിികോയാട്ടൻ	 െഞ്ജിത്തി്

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ മലയാാളം	നാെകാം/ത്യിെക്കിഥ	എംന്നിവ	നവീന	ഭാാവുംകാത്യവത്തിിരെ�	മാതൃകാകാ
ളംായാി	ത്യീർന്നരെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ സിാകോങ്ക്ത്യികാവിദ്യയയും	ക്രമീകാെണാവുംം	നാെകാത്തിിലും	സിിനിമയാിലും	മലയാാ
ളംികാളുംരെെ	ആസിവാദ്യനത്യലത്തിിലുണ്ടാാക്കിിയാ	മാറ്റാങ്ങൾ	ഉൾരെക്കിാള്ളുന്നു.

 ¾ കാാഴ്ചയും	കാാഴ്ച�ാടും	െണ്ടാാണാ.്	കാാഴ്ചയാിലൂരെെ	പുത്യിയാ	അവകോബാധ്യമുണ്ടാാക്കിാൻ	
ഇൗെയാാക്കിിയാ	നാെകാം,	സിിനിമ	എംന്നിവ	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ ആഖയാനത്തിിരെ�യും	ആവിഷ്ക്കാാെത്തിിരെ�യും	അറിിവനുഭാവങ്ങൾ	പങ്കുരെവ
ക്കുംന്നത്യിനുള്ള	നവീന	പദ്ധ്യാത്യികാൾ	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4. ആത്മകാഥ/ജിീവാചീരിിത്രം�/�ഞ്ചാാരി�ാഹിിത്യംയ�
മലയാാളം	സിാഹിിത്യയത്തിിൽ	ആത്മകാഥ,	ജീീവ�െിത്രം,	സിഞ്ചിാെസിാഹിിത്യയം,	ഒാർമ്മ
ക്കുംറിി�്,	കോകാരെട്ടഴുത്തി്	എംന്നീ	രൂപങ്ങൾ	പഠന	വികോധ്യയാമാകോക്കിണ്ടാത്യാണാ്.	ഒകോൊന്നി
രെ�യും	െ�നാ	ലൈവവിധ്യയം	മനസ്സിിലാക്കിി	അവയുരെെ	ആധുനികാവുംം	നവീനവുംമായാ	
പ്രവണാത്യകാളുംം	സിവികോ�ഷത്യകാളുംം	വിലയാിരുത്തിി	സിംവാദ്യരെമാരുക്കുംകാ	എംന്നത്യാണാ്	
ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1. �െിത്രരെത്തി	അഗാധ്യമാക്കിിയാ	ഗുരു	(ജീീവ�െിത്രം)	 	രെകാ.പി.അ�ൻ
2. പെൽമീൻ	നീന്തുന്ന	പാഠം	(ആത്മകാഥ)	 	സിി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ
3. കാഥകോപാരെല	ജീീവിത്യം	(സിഞ്ചിാെസിാഹിിത്യയം)	 	യു.എം.ഖാദ്യർ
4. ദുബായാ്	പുഴ	(ഒാർമ്മക്കുംറിി�് )	 	കൃഷ്ണദ്യാസി്
5. മാമുകോക്കിായായുരെെ	മലയാാളംികാൾ	(കോകാരെട്ടഴുത്തി്് )	 	ത്യാഹി	മാൊയാി

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ആധുനികാത്യയുരെെ	അെരുകാൾ	ആത്മകാഥ,	ജീീവ�െിത്രം	സിഞ്ചിാെസിാഹിിത്യയം	
എംന്നിവയാിൽ	പ്രകാെമാകുന്നരെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ എംഴുത്തുകാാരുരെെ	സിാമൂഹിയവുംം	സിാംസ്കാാെികാവുംമായാ	ഇൗെരെപെലുകാൾ,	കോദ്യ�കാാ
ലങ്ങളുംരെെ	ആഖയാനവുംം	അത്യിനുള്ളിരെല	ജീീവിത്യവുംം	എംന്നിവ	ആത്മകാഥയാിൽ	
നിന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.
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 ¾ ജീീവ�െിത്രം,	സിഞ്ചിാെസിാഹിിത്യയം	തുെങ്ങിയാവയാിരെല	നവീനഭാാവുംകാത്യവം	
�ർച്ച്	രെ�യ്ത്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ ഒാർമ്മക്കുംറിി�,്	കോകാരെട്ടഴുത്തി	്തുെങ്ങിയാ	സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾ	പെി�യാരെ�ടുന്നു	
പുതുപ്രവണാത്യകാൾ	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

റഫറൻ�്
1. ആധുനികാ	സിാഹിിത്യയ	�െിത്രം 

പ്രസ്ഥാാനങ്ങളംിലൂരെെ	 എംഡ്യൂി.	കോഡ്യൂാ.	രെകാ.എംം.കോജീാർജ്ജ്്
2. കാവിത്യയും	പാെമ്പിെയവുംം	 എംൻ.എംൻ.	കാക്കിാെ്
3. കാഥ	ആഖയാനവുംം	അനുഭാവസിത്തിയും	 രെകാ.പി.അ�ൻ
4. രെ�റുകാഥ	വാക്കുംം	വഴിയും	 രെകാ.എംസി്്.െവികുമാർ
5. കാഥയും	ഭാാവുംകാത്യവ	പെിണാാമവുംം	 രെകാ.എംസി്.െവികുമാർ
6. അന്ധനായാ	ലൈദ്യവം	 പി.രെകാ.ൊജീകോ�ഖെൻ
7. മലയാാളം	കോനാവൽ	െണ്ടാായാിെത്തിിനു	കോ�ഷം	 എംഡ്യൂി.കോഡ്യൂാ.രെകാ.രെകാ.�ിവദ്യാസി്
8. പുതുകോനാവൽ	വായാനകാൾ	 എംഡ്യൂി.	കോഡ്യൂാ.	ജീിസിാ	കോജീാസിഫ്
9. നാെകാ	പഠനങ്ങൾ	 എംഡ്യൂി.	പന്മന	ൊമ��ൻ	നായാർ
10. മലയാാളം	നാെകാ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം	 വയാലാ	വാസുകോദ്യവൻപിള്ള
11. മലയാാളം	നാെകാ	സ്ത്രംീ	�െിത്രം	 സിജീിത്യ	മഠത്തിിൽ
12. കാഥയും	ത്യിെക്കിഥയും	 ആർ.വി.എംം.	ദ്യിവാകാെൻ
13. സിിനിമകാളംനവധ്യി	കോലാകാസിിനിമ:	 

പ്രത്യിനിധ്യാനത്തിിരെ�	ൊഷ്ട്രീീയാം	 കോഡ്യൂാൺ	കോജീാർജ്ജ്്
14. വായാനയുരെെ	പുത്യിയാ	ദ്യി�കാൾ	 ഒരു	സിംഘം	കോലഖകാർ
15. ആത്മകാഥാ	സിാഹിിത്യയം	മലയാാളംത്തിിൽ	 കോഡ്യൂാ.വിജീയാാലയാം	ജീയാകുമാർ
16. ആത്മകാഥാ	സിാഹിിത്യയം	മലയാാളംത്തിിൽ	 നടുവട്ടം	കോഗാപാലകൃഷ്ണൻ
17. ആധുനികാത്യയുരെെ	കുറ്റാസിമ്മത്യം	 പി.	പവിത്രൻ
18. ആധുനികാ	സിാഹിിത്യയം	 എംസി്.ഗുപ്തൻ	നായാർ
19. മലയാാളം	സിാഹിിത്യയം	കാാലഘട്ടങ്ങളംിലൂരെെ		 എംരുകോമലി	പെകോമ�വെൻ	പിള്ള
20. Autobiography A reader for writers Lyons Robert
21. Aspects of Biography–A critical  

and Comparitive Study André Maurois
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MAMAL01E02 �ാഹിിത്യംയചീരിിത്രംവാിജ്ഞാാനീയാ�

MAMAL01E02 Sahithyacharithra Vijnaneeyam

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3
സിാഹിിത്യയവുംം	�െിത്രവുംം	കോ�രുന്ന	പാഠങ്ങൾ	െീത്യി�ാസ്ത്രംബദ്ധ്യാമായാ	പഠനകോമഖ
ലയാാക്കുംന്നത്യാണാ്	സിാഹിിത്യയ�െിത്ര	വിജ്ഞാാനീയാം.	ഇൗൗ	പഠന�ാഖ	മലയാാളം
ത്തിിൽ	സിജീീവമായാത്യ്	പരെത്തിാമ്പിത്യാം	നൂറ്റാാകോണ്ടാാടു	കൂെിയാാണാ്.	സിാഹിിത്യയ�െിത്ര	
നിർമ്മിത്യി	ഭാാവനാത്മകാമല്ലാം.	വസ്തുനിഷ്ഠംമായാ	വയത്യയസ്ത	സിമീപനങ്ങൾ	കാരെണ്ടാത്തിി	
അപഗ്രഥനത്തിിന	്വികോധ്യയാമാക്കുംന്നകോത്യാരെൊ�ം	�െിത്രകാാൊരുരെെ	സിംഭാാവനകാൾ	
പഠിക്കുംകായും	വിമർ�നബുദ്ധ്യാികോയാാരെെ	നിെീക്ഷ്യംിക്കുംകായും	 രെ�യ്യുകായാാണാ്	ഇൗൗ	
കോകാാഴ്സിിരെ�	 ലക്ഷ്യംയം.	 ഒാകോൊ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രവുംം	 കോദ്യ�-ാംകാാലാധ്യിഷ്ഠംിത്യമാണാ്.	
�െിത്രം	സിംസ്കാാെ	പഠനത്തിിൽ	നിന്നും	ഭാിന്നമാകാാരെത്യ	പെിഗണാിക്കിരെ�ടുകായാാണാ്	
സിാഹിിത്യയ�െിത്രവിജ്ഞാാനീയാത്തിിലൂരെെ	സിാധ്യയമാകോകാണ്ടാത്യ്.	വസ്തുത്യാപെമായാ	
അെയാാളംരെ�ടുത്തിലിനപ്പുറിം	സിാഹിിത്യയ�െിത്രദ്യർ�നങ്ങളുംരെെ	സിംവാദ്യങ്ങൾ,	
�ർച്ച്കാൾ	എംന്നിവ	സിംഘെി�ിക്കുംകായും	ലൈലബ്രറിി	റിിക്കിാർഡുകാൾ	െൂട്ടർമാരെെ	
കാാണാിക്കുംകായും	രെ�യ്യാണാം.

സെമാഡിൂൾ: 1. �ാഹിിത്യംയചീരിിത്രംരിചീനയുസെട സൈ�ദ്ധാാന്തികാ 
ത്യംലങ്ങൾ
�െിത്രം,	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം,	ഭാാഷാ�െിത്രം	എംന്നിവയുരെെ	നിർമ്മിത്യിക്കിാവ�യമായാ	
ഉപാദ്യാനങ്ങൾ.	സിാഹിിത്യയ�െിത്രവിജ്ഞാാനീയാത്തിിരെ�	ലക്ഷ്യംയം,	പ്രസിക്തിി,	കാാലം,	
കോദ്യ�ം–സിമീപനങ്ങൾ.	�െിത്രസിംസ്കാാെ	പഠനങ്ങളുംരെെ	വയത്യയാസിങ്ങൾ–ഗകോവഷണാ
സിാധ്യയത്യകാൾ–പാഠനിർണ്ണയാനം,	നിെീക്ഷ്യംണാം,	മൂലയനിർണ്ണയാം,	ഭാാഷാവികാാസി	
പെിണാാമങ്ങൾ–സിാഹിിത്യയ�െിത്രം–പ്രസ്ഥാാനങ്ങൾ–ഗദ്യയപദ്യയവിഭാാഗങ്ങളുംരെെ	
പഠനങ്ങൾ.	സിാഹിിത്യയ�െിത്ര	വിജ്ഞാാനീയാത്തിിരെ�	സികോങ്ക്ത്യബന്ധമായാ	കോമഖലകാൾ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സിാഹിിത്യയ	�െിത്രെ�നയുരെെ	�െിത്രം	ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാത്യ	എംന്നിവ	അക്കിാ
ദ്യമികാ്	ത്യലത്തിിൽ	നിന്നുരെകാാണ്ടാ്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ ഭാാഷാ�െിത്രം	സിാഹിിത്യയ	�െിത്രം	എംന്നിവയുരെെ	ഘെനാപെമായാ	വയത്യയാ
സിങ്ങൾ	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ �െിത്രനിർമ്മിത്യിക്കിാവ�യമായാ	ഉപാദ്യാനങ്ങൾ	കാരെണ്ടാത്തിി	�ർച്ച്	രെ�യ്യുന്നു.
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 ¾ സിാഹിിത്യയ�െിത്ര	വിജ്ഞാാനീയാത്തിിരെ�	സികോങ്ക്ത്യബദ്ധ്യാമായാ	കോമഖലകാൾ	
പഠനവികോധ്യയാമാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2. �ാഹിിത്യംയചീരിിത്രം�
ആദ്യയകാാല	സിമീപനങ്ങൾ,	പ്രവണാത്യകാൾ–ആഖയാനസിവഭാാവം,	മലയാാളംത്തിിരെല	
സിാഹിിത്യയ�െിത്രങ്ങളുംരെെ	പ്രകോത്യയകാത്യകാൾ.	 കാാലവിഭാജീനത്തിിരെ�	പ്രസിക്തിി,	
പ്രാ�ീനം,	മധ്യയം,	ആധുനികാം–ഭാാഷാമി�ിത്യ	രൂപങ്ങൾ.	കോദ്യ�ം–സിംസ്കാാെ	�െിത്രം	
–സിാഹിിത്യയ�െിത്രനിർമ്മിത്യിയുരെെ	സിാമൂഹിികാവുംം	സിാംസ്കാാെികാവുംമായാ	ത്യലങ്ങൾ	
–നിർമ്മാണാ	 െീത്യികാൾ–സിവഭാാവം.	പ്രധ്യാനരെ�ട്ട	 മലയാാളംസിാഹിിത്യയ	 �െിത്ര	
കൃത്യികാൾ.	സിാമൂഹിികാവുംം	സിാംസ്കാാെികാവുംമായാ	ത്യലങ്ങൾ,	നിർമ്മാണാ	െീത്യികാൾ,	
സിവഭാാവം	എംന്നിവ	പ്രധ്യാനരെ�ട്ട	സിാഹിിത്യയ�െിത്ര	കൃത്യികാരെളം	മുൻനിർത്തിി	സിാം
സ്കാാെികാാവകോബാധ്യം	ഉണ്ടാാക്കുംകാ	എംന്നത്യാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	മലയാാളം	ഭാാഷാ�െിത്രം		 പി.	കോഗാവിന്ദ�ിള്ള
2.	മലയാാളംസിാഹിിത്യയ�െിത്ര	സിംഗ്രഹിം		 പി.	�ങ്ക്െൻനമ്പിയാർ
3.	കോകാെളംസിാഹിിത്യയ�െിത്രം,	വാളം യം	4,	5	 ഉള്ളൂർ
4.	മലയാാളംസിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 പി.രെകാ.	പെകോമ�വെൻ	നായാർ
5.	പദ്യയസിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 െി.എംം.	ചുമ്മാർ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സിാഹിിത്യയ�െിത്രത്തിിരെ�	ആദ്യയകാാല	പ്രവണാത്യകാളുംം	പ്രകോത്യയകാത്യകാളുംം	
കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ ഭാാഷാമി�ിത്യങ്ങളുംരെെ	സിാംസ്കാാെികാ	മൂലയം	കാാലകോദ്യ�ങ്ങളുംരെെ	ലൈവവിധ്യയ
ങ്ങൾക്കിനുസിെിച്ച്	്വയത്യയാസിരെ�ട്ടിെിക്കുംന്നരെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന	്ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ സിാഹിിത്യയ�െിത്ര	ഗ്രന്ഥങ്ങളംിരെല	പൊമർ�ങ്ങൾ	സൂക്ഷ്മത്യകോയാാരെെ	നിെീ
ക്ഷ്യംിക്കുംന്നു.

 ¾ ഒാകോൊ	സിാഹിിത്യയ�െിത്ര	ഗ്രന്ഥവുംം	സിമകാാലികാ	പ്രസിക്തിികോയാാരെെ	െ�ിക്കി
രെ�ട്ടത്യാരെണാന്ന	വസ്തുത്യ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3. �ാഹിിത്യംയചീരിിത്രംവും� പ്രാസ്ഥാാനങ്ങളും�
പാട്ട്–മണാിപ്രവാളംം–�മ്പു	 സികോന്ദ�കാാവയങ്ങൾ–കോനാവൽ–കാഥ–നാെകാം–
വിമർ�നം–സിഞ്ചിാെസിാഹിിത്യയം–ആത്മകാഥ–ഖണ്ഡകാാവയം–ആധുനികാ	സിാഹിിത്യയം	
തുെങ്ങിയാവകാളുംമായാി	ബന്ധരെ�ട്ട	സിാഹിിത്യയ�െിത്ര	പ്രസ്ഥാാന	െ�നകാൾ.	വിവിധ്യ	
സിാഹിിത്യയ�ാഖകാളുംരെെ	�െിത്രമാതൃകാകാൾ	പെി�യാരെ�ടുന്നകോത്യാരെൊ�ം	ആധുനികാ	
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സിാഹിിത്യയത്തിിന്	അവ	വഴിരെയാാരുക്കിിയാത്യിരെ�	പശ്ചാാത്തിലം	കാരെണ്ടാത്തിി	�ർച്ച്	
രെ�യ്യുകായും	കോവണാം.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1. മലയാാളംകാവിത്യാസിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 കോഡ്യൂാ.എംം.	ലീലാവത്യി
2. മലയാാളംസിാഹിിത്യയം	കാാലഘട്ടങ്ങളംിലൂരെെ		 എംരുകോമലി	പെകോമ�വെൻപിള്ള
3. ആധുനികാസിാഹിിത്യയ�െിത്രം	 

പ്രസ്ഥാാനങ്ങളംിലൂരെെ		 	 	 എംഡ്യൂി.	രെകാ.എംം.	കോജീാർജ്ജ്്
4. മലയാാളം	കോനാവൽ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 രെകാ.എംം.	ത്യെകാൻ
5. മലയാാളംനാെകാ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 വയാലാ	വാസുകോദ്യവൻപിള്ള
6. മലയാാളം	രെ�റുകാഥാ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 എംം.എംം.	ബഷീർ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സിാഹിിത്യയ�െിത്രം	 പ്രസ്ഥാാനം	എംന്നിവയുരെെ	ലൈവവിധ്യയം	 എംരെന്തന്ന്	
കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ ഒാകോൊ	സിാഹിിത്യയ�ാഖയുരെെയും	വയത്യയസ്തമായാ	�െിത്ര-ാംപ്രസ്ഥാാന	ഗ്രന്ഥങ്ങൾ	
പെി�യാിക്കുംന്നു.

 ¾ മലയാാളം	സിാഹിിത്യയവിഭാാഗങ്ങൾ	പലതും	ഭാാഷയാിലും	ആഖയാനെീത്യിയാിലും	
മികാവുംം	ലൈവവിധ്യയത്യയും	പുലർത്തുന്നുരെണ്ടാന്ന്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ സിാഹിിത്യയ�െിത്രപ്രസ്ഥാാന	 പെി�യാത്തിിലൂരെെ	 അക്കിാദ്യമികാ്	 പഠന	
കോമഖലയാിൽ	വയക്തിത്യ	കോനടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4. �ാഹിിത്യംയചീരിിത്രംരിചീന വാിമർ�നാത്മകാ 
�മീപാനവും� വാർത്തിമാന രിാഷ്ട്രീീയാവും�

സിാഹിിത്യയ�െിത്ര	െ�നയുരെെ	ത്യാെത്യമയാത്മകാപഠനങ്ങൾ–വയത്യയസ്ത	നിലപാടുകാൾ	
–�ർച്ച്യും	സിംവാദ്യവുംം–കാാലികാപ്രസിക്തിി–വിലയാിരുത്തിൽ.	ഭാാഷയാിൽ	വന്ന	
മാറ്റാങ്ങൾ	വസ്തുനിഷ്ഠംവുംം	ആത്മനിഷ്ഠംവുംമായാ	വി�കാലനങ്ങൾ–ഗകോവഷണാാത്മകാത്യ–	
ആസിവാദ്യനത്യലം–അഭാിപ്രായാ	കോഭാദ്യങ്ങൾ–ആ�യാങ്ങൾ–നവീനകാാഴ്ച�ാടുകാളുംം	
പാെമ്പിെയ	നിൊകാെണാവുംം.	സിമകാാല	പ്രവണാത്യകാൾ–സ്ത്രംീ-ാംദ്യളംിത്യ്-ാംസിവത്യവ	നിർണ്ണയാ	
െീത്യികാൾ.	സിാഹിിത്യയ�െിത്രത്തിിരെ�	വിമർ�നാത്മകാ	പഠന	പ്രക്രിയാകോയാാരെൊ�ം	
പുത്യിയാ	നിർമ്മിത്യിയുരെെ	ആവ�യകാത്യയും	സിാധ്യയത്യയും	തുെർ	പഠനങ്ങളുംം	സിംസ്കാാെ	
പഠനവുംമായാി	ബന്ധരെ�ടുത്തിി	പഠനകോമഖലകാൾ	വിപുലരെ�ടുത്തുകാ	എംന്നത്യാണാ്	
ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂൾ	രെകാാണ്ടാ്	ലക്ഷ്യംയമാക്കുംന്നത്യ്.
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വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1. മലയാാളംസിാഹിിത്യയ	�െിത്രം	14-ാംാം	നൂറ്റാാണ്ടുവരെെ		 പന്മനൊമ��ൻ	നായാർ
2. ഭാാഷയും	സിാഹിിത്യയവുംം	നൂറ്റാാണ്ടുകാളംിൽ		 ഇൗളംംകുളംം	കുഞ്ഞൻപിള്ള
3. മലയാാളം	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം	കൃഷ്ണഗാഥ	വരെെ		 പി.വി.	കോവലായുധ്യൻപിള്ള
4. മാറുന്ന	സിമവാകായങ്ങൾ	 പി.എംസി്.	ൊധ്യാകൃഷ്ണൻ
5. മലയാാളം	നാെകാസ്ത്രംീ	�െിത്രം		 സിജീിത്യ	മഠത്തിിൽ
6. �െിത്രം:	പാഠരൂപങ്ങളുംം	പ്രത്യയയാ�ാസ്ത്രംവുംം		 സുനിൽ	പി.	ഇൗളംയാിെം
7. ദ്യളംിത്യ്	സിൗന്ദെയ�ാസ്ത്രംം–സിാഹിിത്യയ�െിത്രം 

നിങ്ങകോളംാെ്	സിംസിാെിച്ച്രെത്യന്ത്?	(കോലഖനം)		 പ്രദ്യീപൻ	പാമ്പിിെിക്കുംന്ന്.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സിാഹിിത്യയ�െിത്ര	വിജ്ഞാാനീയാത്തിിരെ�	വർത്തിമാന	ൊഷ്ട്രീീയാ	വി�കാലനം	
രെ�യ്യുന്നു.

 ¾ വിമർ�നാത്മകാ	സിമീപനത്തിിരെ�	പ്രവണാത്യകാൾ	സിവീകാെിച്ചും	രെകാാണ്ടു	
ത്യരെന്ന	സിാഹിിത്യയ�െിത്രങ്ങളുംരെെ	നവീന	കാാഴ്ച�ാടുകാൾ	പെി�യാരെ�ടുന്നു.

 ¾ സ്ത്രംീ;	 ദ്യളംിത്യ്;	 പെിസ്ഥാിത്യി	സിവത്യവനിർണ്ണയാ	 െീത്യികാൾ	സിാഹിിത്യയ�െിത്ര	
ഗ്രന്ഥങ്ങളംിൽ	പ്രകാെമാകുന്നരെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ ഗ്രന്ഥങ്ങളംിലും	ആനുകാാലികാങ്ങളംിലും	വിഷയാസിംബന്ധിയാായാ	പ്രസിിദ്ധ്യാീകാ
െിച്ച്	കോലഖനങ്ങൾ	കാരെണ്ടാത്തിി	�ർച്ച്യും	സിംവാദ്യങ്ങളുംം	സിംഘെി�ിക്കുംന്നു.

റഫറൻ�്
1. മലയാാളം	ഭാാഷാ�െിത്രം		 പി.കോഗാവിന്ദ�ിള്ള
2. കോകാെളംസിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 ഉള്ളൂർ
3. കോകാെളംഭാാഷാ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 ആർ.നാൊയാണാപണാിക്കിർ
4. സിാഹിിത്യയ�ർച്ച്യും	പൂെണാവുംം		 വെക്കുംംകൂർ	ൊജീൊജീവർമ്മ
5. മലയാാളംസിാഹിിത്യയ	�െിത്രം		 പി.രെകാ.	പെകോമ�വെൻ	നായാർ
6. കോകാെളംഭാാഷാ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 രെവട്ടംമാണാി
7. ഭാാഷാഗദ്യയസിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 െി.എംം.	ചുമ്മാർ
8. പദ്യയസിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 െി.എംം.	ചുമ്മാർ
9. കോകാെളം	സിംസ്കൃത്യ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 വെക്കുംംകൂർ	ൊജീൊജീവർമ്മ
10. മലയാാളംസിാഹിിത്യയ	�െിത്രം	സിംഗ്രഹിം		 പി.	�ങ്ക്െൻ	നമ്പിയാർ
11. രെ�റുകാഥാ	പ്രസ്ഥാാനം		 എംം.പി.	കോപാൾ
12. കോനാവൽസിാഹിിത്യയം		 എംം.പി.	കോപാൾ
13. മലയാാളംകാവിത്യാ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 കോഡ്യൂാ.എംം.	ലീലാവത്യി
14. കോനാവൽ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 രെകാ.എംം.	ത്യെകാൻ
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15. മലയാാളംസിാഹിിത്യയം	കാാലഘട്ടങ്ങളംിലൂരെെ		 എംരുകോമലി	പെകോമ�വെൻപിള്ള
16. മലയാാളം�െിത്രം	പ്രസ്ഥാാനങ്ങളംിലൂരെെ		 എംഡ്യൂി.	രെകാ.എംം.	കോജീാർജ്ജ്്
17. ആധുനികാ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം 

പ്രസ്ഥാാനങ്ങളംിലൂരെെ		 എംഡ്യൂി.	രെകാ.എംം.	കോജീാർജ്ജ്്
18. ലൈകാെളംിയുരെെ	കാഥ		 എംൻ.	കൃഷ്ണ�ിള്ള
19. രെ�റുകാഥ	ഇൗന്നരെല	ഇൗന്ന്		 എംം.	അ�ുത്യൻ
20. മലയാാളം	രെ�റുകാഥാ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 എംം.എംം.	ബഷീർ
21. കോദ്യവദ്യാസിികാളുംം	സിാഹിിത്യയ�െിത്രവുംം		 പി.	കോസിാമൻ
	 കോകാെളം	ഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്
22. ദ്യളംിത്യ്	സിൗന്ദെയ�ാസ്ത്രംം		 പ്രദ്യീപൻ	പാമ്പിിെിക്കുംന്ന്
23. �െിത്രംപാഠരൂപങ്ങളുംം	പ്രത്യയയാ�ാസ്ത്രംവുംം	 സുനിൽ	പി.	ഇൗളംയാിെം
24. മലയാാളം	നാെകാ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 വയാലാ	വാസുകോദ്യവൻപിള്ള
25. മലയാാളംനാെകാ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 ജീി.	�ങ്ക്െ�ിള്ള
26. മലയാാളംനാെകാ	സിർവ്വസിവം		 മെവൂർഭാാസിി
27. സിാഹിിത്യയം	�െിത്രം	സിംസ്കാാെം		 പി.എംസി്.	ൊധ്യാകൃഷ്ണൻ
28. സിമ്പൂർണ്ണ	മലയാാളം	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 എം.ഡ്യൂി.	പനൊമ��ൻ	നായാർ
29. ക്രിസ്തയാനികാളുംം	മലയാാളംസിാഹിിത്യയവുംം		 പി.രെജീ.	കോത്യാമസി്
30. കോകാെളംത്തിിരെല	നാകോൊെിനാെകാങ്ങൾ		 എംസി്.രെകാ.	നായാർ.
31. മലയാാളം	സിാഹിിത്യയവിമർ�നം		 സുകുമാർ	അഴീകോക്കിാെ്
32. മലയാാളംനാെകാ	സ്ത്രംീ�െിത്രം		 സിജീിത്യ	മഠത്തിിൽ
33. ആട്ടക്കിഥാ	സിാഹിിത്യയം		 അയ്മനം	കൃഷ്ണലൈക്കിമൾ
34. കാഥകാളംി	സിവരൂപം		 മാരെങ്ക്ാമ്പി്	�ിവ�ങ്ക്െൻപിള്ള
35. തുള്ളൽ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 പി.എംസി്.	�ർമ്മ
36. ദ്യളംിത്യ്	സിാഹിിത്യയപഠനം		 രെകാ.സിി.	പുരുകോഷാത്തിമൻ
37. ഹിെിത്യനിരൂപണാം	മലയാാളംത്തിിൽ		 എംഡ്യൂി.	ജീി.	മധുസൂദ്യനൻ
38. ഹിെിത്യദ്യർ�നം	ആധുനികാാനന്തെ

കാവിത്യയാിൽ	 സിി.ആർ.	പ്രസിാദ്യ്
39. സ്ത്രംീവാദ്യം		 കോദ്യവികാ	രെജീ.
40. രെപരെണ്ണഴുത്തി്		 എംഡ്യൂി.	എംൻ.	ജീയാകൃഷ്ണൻ
41. സ്ത്രംീസിവത്യവാവിഷ്്കാാെം	ആധുനികാ

മലയാാളംസിാഹിിത്യയത്തിിൽ		 എംം.	ലീലാവത്യി
42. സിംസ്കാാെ	പഠനം	ഒൊമുഖം		 പി.പി.	െവീ�ൻ
43. മലയാാളം	കോനാവലിരെ�	കോദ്യ�കാാലങ്ങൾ		 ഇൗ.വി.	ൊമകൃഷ്ണൻ
44. സിംസ്കാാെത്തിിരെ�	ൊഷ്ട്രീീയാം		 സിച്ച്ിദ്യാനന്ദൻ
45. ദ്യമിത്യം,	ആധുനികാവാദ്യത്തിിരെ�	ൊഷ്ട്രീീയാ

അകോബാധ്യം		 സുനിൽ	പി.	ഇൗളംയാിെം
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46. ഏകാാന്തനഗെങ്ങൾ		 പി.രെകാ.	ൊജീകോ�ഖെൻ
47. അന്ധനായാ	ലൈദ്യവം–മലയാാളം	കോനാവലിരെ�

നൂറു	വർഷങ്ങൾ		 പി.രെകാ.	ൊജീകോ�ഖെൻ
48. സിഞ്ചിാെസിാഹിിത്യയം			 രെകാ.പി.	െകോമഷ്��ൻ
49. മലയാാളം	സികോന്ദ�കാാവയങ്ങൾ	ഒരു	പഠനം		 �മ്പിക്കുംളംം	അപ്പുക്കുംട്ടൻ	നായാർ
50. സിാഹിിത്യയ�െിത്രങ്ങളുംരെെ	�െിത്രം	 പ്രിൻസി്	കോമാൻ	കോജീാസി്
51. സിാഹിിത്യയ�െിത്രവിജ്ഞാാനീയാം	 എംഡ്യൂി.	കോഡ്യൂാ.	കോത്യാമസി്	സ്കാറിിയാ
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 സ്ത്രീീവാാദ്യ �ാഹിിത്യംയ�
MAMAL01E03 Feminist Literature

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3
സ്ത്രംീപക്ഷ്യം	സ്ത്രംീവാദ്യെ�നകാളുംരെെ	ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാത്യലം	വി�ദ്യമാക്കിിയാകോ�ഷം	സ്ത്രംീവാദ്യ
സിാഹിിത്യയത്തിിരെ�	പ്രസിക്തിിയും	പശ്ചാാത്തിലവുംം	വി�കാലനവികോധ്യയാമാക്കുംകായാാണാ്	
ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.	ആൺ	/രെപൺ	എംഴുത്തുകാളംിരെല	പ്രകോമയാം,	ഭാാഷ,	ആഖയാനം,	
സിവത്യവം	എംന്നിവ	എംങ്ങരെനരെയാല്ലാംാം	ഭാിന്നമായാിെിക്കുംന്നുരെവന്ന	്കോബാധ്യയരെ�ടുത്തുവാൻ	
ഇൗൗ	കോകാാഴ്സി്	സിഹിായാകാമാവുംം.

വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	കോകാാഴ്സുമായാി	ബന്ധരെ�ട്ട	സിഹിായാകാഗ്രന്ഥങ്ങൾ	വായാിച്ച്്	
കോനാട്ട്	ത്യയ്യാാറിാക്കുംകായും	െൂട്ടരെറി	കാാണാിച്ച്്	വിലയാിരുത്തിിയാകോ�ഷം	�ർച്ച്കാൾ,	
സിംവാദ്യങ്ങൾ,	രെസിമിനാറുകാൾ	എംന്നിവ	സിംഘെി�ിക്കിണാം.

സെമാഡിൂൾ: 1
സ്ത്രംീവാദ്യത്തിിരെ�	വിവിധ്യ	ഘട്ടങ്ങളുംം	വിവിധ്യ	സിമീപനെീത്യികാളുംം	വി�ദ്യീകാെിക്കുംകാ
യാാണാ	്ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	സ്ത്രംീവാദ്യം–നിർവ�നം,	ഒന്നാം	ഘട്ടം–ലുക്രീഷയാ	കോകാാഫിൻ	
കോമാട്ട്	(Lucretia	coffinmott),	ലൂസ്സിി	കോസ്റ്റിാൺ	(Lucy	Stone),	എംലിസിബത്തി്	
കാാഡ്യൂി	സ്റ്റിാ�ൺ	(Elizabath	Cady	Stanton)–െണ്ടാാം	ഘട്ടം–വിർജീീനിയാാ	വുംൾഫ,്	
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സിികോമാൺ–ഡ്യൂി.	ബുവർ,	രെബറ്റാി	�ീഡ്യൂൻ,	എംലൈലൻ	കോഷാവർട്ടൻ–രെഫമിനികാ്	
ഘട്ടം,	രെഫമിനിസ്റ്റി്	ഘട്ടം,	ഫീരെമയാിൽ	ഘട്ടം–മൂന്നാം	ഘട്ടം–കോക്ലാറ്റാ്	മില്ലാംറ്റാ്,	ജൂലിയാ	
ക്രികോസ്റ്റിാവ,	ഷുലാമികാ്	ഫയാർ	കോസ്റ്റിാൺ–വിവിധ്യ	സിമീപനെീത്യികാൾ–ലിബറിൽ	
രെഫമിനിസിം,	റിാഡ്യൂിക്കിൽ	രെഫമിനിസിം,	മാർക്സ്ിസ്റ്റു	രെഫമിനിസിം,	കോസിാഷയലിസ്റ്റു	
രെഫമിനിസിം,	കാൾച്ച്റിൽ	രെഫമിനിസിം,	ബ്ലിാക്കി്	രെഫമിനിസിം,	പാെിസ്ഥാിത്യികാ
സ്ത്രംീവാദ്യം,	കാവീർ	ത്യിയാറിി,	ലൈസിബർ	രെഫമിനിസിം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സ്ത്രംീവാദ്യവുംമായാി	ബന്ധരെ�ട്ട	പാശ്ചാാത്യയസിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങളംിൽ	അറിിവുംകോനടുന്നു.
 ¾ ഇൗൗ	സിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ	കോകാെളംത്തിിരെല	സ്ത്രംീപക്ഷ്യം	െ�നകാളംിൽ	എംത്രകാണ്ടാ്	
പ്രാകോയാാഗികാമായാിട്ടുംരെണ്ടാന്ന്	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
കോകാെളംത്തിിരെല	രെഫമിനിസിത്തിിരെ�	ഉല്പത്തിി	വികാാസിങ്ങൾ	–പശ്ചാാത്തിലം–സിവഭാാവം	
എംന്നിവ	വി�ദ്യമാക്കുംന്നു	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	കോകാെളംത്തിിരെല	സ്ത്രംീ	മുകോന്നറ്റാങ്ങൾ–സ്ത്രംീവി
കോമാ�ന	സിംഘെനകാൾ–പ്രകോ�ാദ്യന,	മാനുഷി,	കോബാധ്യന,	കോ�ത്യന,	പ്രബുദ്ധ്യാത്യ–സ്ത്രംീ	
പ്രസിിദ്ധ്യാീകാെണാങ്ങൾ–സിംഘെിത്യ,	ഗാർഹിി–സ്ത്രംീെ�നകാളംിരെല	ഭാാഷ,	പ്രകോമയാം,	
ആഖയാനം,	സിവത്യവനിർമ്മിത്യി–സ്ത്രംീ	എംഴുത്തുകാളുംരെെ	പ്രസിക്തിി–സ്ത്രംീെ�നകാളുംരെെ	
വിവിധ്യ	ഘട്ടങ്ങൾ–അനുകാെണാം,	പ്രത്യികോൊധ്യം,	പെീക്ഷ്യംണാാത്മകാം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ പാശ്ചാാത്യയകോദ്യ�രെത്തിയും	ഇൗന്തയയാിരെല	മറ്റു	സിംസ്ഥാാനങ്ങളംിരെലയും	സ്ത്രംീ	
മുകോന്നറ്റാങ്ങളുംരെെ	�െിത്രപെമായാ	വികാാസിം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
സിർഗ്ഗംാത്മകാസിാഹിിത്യയകൃത്യികാരെളം	മുൻ	അധ്യയായാങ്ങളംിൽ	വിവെിച്ച്	ദ്യർ�നങ്ങളുംരെെയും	
�ിന്തകാളുംരെെയും	സിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങളുംരെെയും	അെിസ്ഥാാനത്തിിൽ	വി�ദ്യപഠനത്തിിന്	
വികോധ്യയാമാക്കുംന്നു.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1. 	കാവിത്യ

1. സിംക്രമണാം	 ആറ്റൂർ
2. രെപൺകുഞ്ഞ്		 സുഗത്യകുമാെി
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2. കാഥ
1. പാപത്തിറി	 സിാറിാകോജീാസിഫ്
2. ലൈദ്യവവിളംി	 സിിത്യാെ

3. കോനാവൽ
1. �ന്തയാിൽ	ചൂെി	വിൽക്കുംന്ന	രെപണ്ണ്	 യു.എം.	ഖാദ്യർ
2. ആൊച്ച്ാർ	 രെകാ.ആർ.	മീെ

4. ആത്മകാഥ
3. നഷ്ടകോബാധ്യങ്ങളംില്ലാംാരെത്യ	 കോദ്യവകാി	നിലയാകോങ്ങാടു്

5. നാെകാം
1. കോലബർ	റൂംം	 രെകാ.വി.	�ീജീ
2. രെത്യാഴിൽ	കോകാ�ത്തിികോലക്കി്	 എംഡ്യൂി.	എംൻ.ആർ.	ഗ്രാമപ്രകാാ�്

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സിാഹിിത്യയത്തിിൽ	പ്രത്യിഫലിക്കുംന്ന	സ്ത്രംീപ്രത്യിനിധ്യാനങ്ങരെളം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4
ദൃ�യകാലയാിരെല	സ്ത്രംീസിവത്യവരെത്തി	വിലയാിരുത്തുകായാാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	സിിനിമ,	
നാെൻകാലകാൾ	എംന്നിവരെയാ	അെിസ്ഥാാനമാക്കിിയുള്ളത്യാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂൾ.
1. സിിനിമ

പ്രത്യി	പൂവൻകോകാാഴി	 കോറിാഷൻ	ആൻഡ്രൂസി്
ഉെലാഴം	 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	ആവളം

2. നാെൻകാലകാൾ
രെത്യയ്യാം	 മുച്ച്ികോലാട്ട്	ഭാഗവത്യി	രെത്യയ്യാം	(കോത്യാറ്റാം	പാട്ട്			

	 ആധ്യാെം)

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സിിനിമ,	നാെൻകാലകാൾ	തുെങ്ങി	ദൃ�യകാലാരൂപങ്ങളംിരെല	സ്ത്രംീസിാന്നിധ്യയം,	
സിവത്യവകോബാധ്യം,	 ഉെലെയാാളംങ്ങൾ	എംന്നിവ	 ത്യിെിച്ച്റിിയാാനുള്ള	 കോ�ഷി	
ആർജ്ജ്ിക്കുംന്നു.

റഫറൻ�്
1. സ്ത്രംീവികോമാ�നം–�െിത്രം,	സിിദ്ധ്യാാന്തം,	സിമീപനം	 എം.രെകാ.	ൊമകൃഷ്ണൻ,		 	

	 രെകാ.എംം.	കോവണുകോഗാപാലൻ,	
	 നയാന	ബുക്സ്്,	പയ്യാന്നൂർ.

2. സ്ത്രംീവാദ്യം	 രെജീ.	കോദ്യവികാ,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,		
	 കോകാാട്ടയാം.
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3. രെഫമിനിസിം	1	 കോകാെളം	ഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്
രെഫമിനിസിം	2	 കോകാെളം	ഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്

4. വികോവ�നത്തിിരെ�	ഭാിന്നമുഖങ്ങൾ	 ഒരു	സിംഘം	കോലഖകാർ		 	
	 സിാഹിിത്യയപെിഷത്യ്.

5. കോകാെളംത്തിിരെല	സ്ത്രംീമുകോന്നറ്റാങ്ങളുംരെെ	�െിത്രം	 സിി.എംസി്.	��ികാ,	കോകാെളം			
	 സിാഹിിത്യയ	അക്കിാദ്യമി,	തൃശൂർ

6. സ്ത്രംീ	പഠനങ്ങൾ	 സിച്ച്ിദ്യാനന്ദൻ,	കോബാധ്യി	
	 പബ്ലിിഷിങ്്	ഹിൗസി്,		 	
	 കോകാാഴികോക്കിാെ്.
7. �െിത്രത്തിിരെല	രെപണ്ണിെങ്ങൾ	 െശ്മിി	ബികോനായാ്,	കോകാെളം		 	

	 ഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്.
8. സ്ത്രംീ	സിവത്യവം,	സിമൂഹിം	 മാധ്യവിക്കുംട്ടി	പഠനങ്ങൾ,		 	

	 പൂർണ്ണ,	കോകാാഴികോക്കിാെ്.
9. രെഫമിനിസിം,	�െിത്രപെമായാ	ഒെകോനവഷണാം	 കോഡ്യൂാ.എംം.	ലീലാവത്യി,		 	

	 പ്രഭാാത്യ്	ബുക്സ്്.
10. രെപൺവഴികാൾ		 (എംഡ്യൂി.)	രെകാ.ജീി.	�ങ്ക്െ�ിള്ള,		

	 കാലാകോക്ഷ്യംത്രം.
11. കാണ്ണീരും	കാിനാവുംം	വികോമാ�നവുംം,	

(സ്ത്രംീപക്ഷ്യം	�ിന്ത	മലയാാളംസിാഹിിത്യയത്തിിൽ)	
നമ്മുരെെ	സിാഹിിത്യയം	നമ്മുരെെ	സിമൂഹിം,	1901-ാം2000.

12. സിവാത്യന്ത്രയലബ്ധിിക്കുംകോ�ഷമുള്ള	
സ്ത്രംീസിവത്യവാവിഷ്ക്കാാെം	മലയാാളം	സിാഹിിത്യയ
ത്തിിൽ	നമ്മുരെെ	സിാഹിിത്യയം	നമ്മുരെെ	സിമൂഹിം	 വാളം യം	മൂന്ന്.

13. മൗനത്തിിരെ�	നാനാർത്ഥാങ്ങൾ	 എംൻ.രെകാ.	െവീ�ൻ	(എംഡ്യൂി.)		
	 ഹിെിത്യ,	തൃശൂർ.

14. സിെസിവത്യിയാമ്മയുരെെ	സിമ്പൂർണ്ണ	കൃത്യികാൾ.
15. സ്ത്രംീപക്ഷ്യംമാധ്യയമ	പഠനങ്ങൾ	 മൂസി്	കോമെി	കോജീാർജ്ജ്്	(എംഡ്യൂി.)
16. കോപറ്റുകോനാവുംം	ഇൗൗറ്റുപുണായവുംം	 ഗീത്യ.
17. ആധുനികാ	മലയാാളം	കാവിത്യയാിരെല	 

സ്ത്രംീപക്ഷ്യം	സിമീപനങ്ങൾ		 ഗീത്യ.
18. കോദ്യവദൂത്യികാൾ	മാഞ്ഞുകോപാവത്യ്	 ഗീത്യ
19. ആെയമാകാിലും	അനാെയമാകാിലും	 ഗീത്യ
20. രെപൺ	വിനിമയാങ്ങൾ	 �ാെദ്യക്കുംട്ടി.
21. രെഫമിനിസ്റ്റി്	സിൗന്ദെയ�ാസ്ത്രംം	 (എംഡ്യൂി.)	ഗിരെസിലാ	ഏക്കിർ,		

	 പെിഭാാഷ	ജീാനകാി,	കോഡ്യൂാ.		 	
	 രെകാ.	കോഗാപിനാഥ്,	ബുകാ്	കോവം,		
	 തൃശ്ശൂർ.

22. Feminist Literary Theory, A Reader Mary Eagleton (Ed.).
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23. A literature of their own Elaine Showalter.
24. Feminist Political Theory-

An Introduction Valeric Bryson.

MAMAL01E04 മലയാാളംനാടകാ�ാഹിിത്യംയ�

MAMAL01E04 Malayala Nataka Sahithyam

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3
സിാഹിിത്യയവുംം	കാലയും	പാഠ	(Text)	മാകുന്ന	നാെകാം	ദ്യ�രൂപകാങ്ങളംിൽ	ഒന്നാണാ്.	
പൗെസ്തയ-ാംപാശ്ചാാത്യയ	മാതൃകാകാരെളം	പിൻതുെർന്ന	്വികാസിിച്ച്	മലയാാളം	നാെകാത്തിിരെ�	
ഗ്രന്ഥപാഠത്തിിലും	െംഗപാഠത്തിിലും	നാകോൊെി-ാംക്ലാാസിികാ്	പാെമ്പിെയങ്ങൾ	പ്രകാെ
മാണാ്.	മലയാാളംത്തിിൽ	നാകോൊെി	കാലാരൂപങ്ങളുംം	അവയുരെെ	സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങളുംം	
ദൃ�യ�ാവയ	മാധ്യയമങ്ങൾക്കിനുസൃത്യമായാി	എംഴുത്യികോച്ച്ർത്തിിട്ടുംണ്ടാ്.	വികോനാകോദ്യാപാധ്യി
രെയാന്ന	നിലയാിലും	പിന്നീെ്	സികോങ്ക്ത്യബദ്ധ്യാമായാ	ത്യലത്തിിലും	പ്രസിിദ്ധ്യാിയാാർജ്ജ്ിച്ച്	
നാെകാങ്ങൾ	�െിത്രത്തിിരെ�	ഏടുകാളംിലുണ്ടാ്.	മലയാാളംനാെകാസിാഹിിത്യയം	വിവിധ്യ	
അെങ്ങ്	മാതൃകാകാളുംം	സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങളുംം	കോ�ർന്നത്യാരെണാന്നും	അനുകാെണാരെമന്ന	
കാലയാിലൂരെെ	സിാധ്യയമായാത്യാരെണാന്നും	മനസ്സിിലാകോക്കിണ്ടാത്യാണാ്.	കാാലാനുസൃത്യമായാ	
മാറ്റാങ്ങളംിലൂരെെ	വികാാസിം	പ്രാപിച്ച്	നാെകാസിാഹിിത്യയത്തിിരെ�	സിാംസ്കാാെികാമായാ	
ത്യലങ്ങരെളം	പെി�യാരെ�ടുകായാാണാ്	ഇൗൗ	 കോകാാഴ്സിിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.	 നാെകാം	കാണ്ടും	
സിാഹിിത്യയരൂപം	വായാിച്ചുംം	�ർച്ച്കാളുംം	സിംവാദ്യങ്ങളുംം	സിംഘെി�ിക്കിണാം.

സെമാഡിൂൾ: 1. മലയാാളംനാടകാ�ാഹിിത്യംയ�–ചീരിിത്രംവും� 
പ്രാസ്ഥാാനവും�
നാെകാം–നാെിരെ�	അകാം–നാെയപ്രധ്യാനം–ക്ലാാസിിക്കിൽ/നാകോൊെി	കാലാരൂപങ്ങൾ	
–അെങ്ങ്പാഠം–സിാഹിിത്യയരൂപം–	ലൈവവിധ്യയങ്ങൾ–പാശ്ചാാത്യയപൗെസ്തയ	മാതൃകാ
കാളുംരെെ	സിവാധ്യീനം.	വിവർത്തിന	നാെകാങ്ങൾ–സിംഗീത്യ	നാെകാങ്ങൾ–പ്രഹിസിനം	
–�െിത്ര–സിാമൂഹിയ	നാെകാങ്ങൾ.	അകോമ�വർ–രെപ്രാഫഷണാൽ	നാെകാങ്ങൾ.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	സിദ്യാൊമ		 രെകാ.സിി.കോകാ�വ�ിള്ള
2.	മറിിയാാമ്മനാെകാം		 രെകാാച്ച്ീ�ൻ	ത്യെകാൻ



59	 മലയാാളംം	എംം.എം.	സിിലബസി്

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ നാെകാത്തിിരെ�	സിാഹിിത്യയ�െിത്രവുംം	പ്രസ്ഥാാനകോഭാദ്യവുംം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ മലയാാളം	നാെകാം,	ക്ലാാസ്സിിക്കിൽ,	നാകോൊെി	കാലാരൂപങ്ങളുംരെെ	ഗ്രന്ഥെംഗ	
പാഠങ്ങൾ	കോ�ർന്നത്യാരെണാന്ന്	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ വിവിധ്യ	നാെകാകോവദ്യികാളുംം	സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങളുംം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നകോത്യാരെൊ�ം	
അെങ്ങ്	പാെമ്പിെയത്തിിരെ�	�െിത്രവുംം	ജീനകാീയാത്യയും	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ നാെകാസിാഹിിത്യയം	വായാിച്ചുംം	അവത്യെണാങ്ങൾ	കാണ്ടും	നാെകാാവകോബാധ്യം	
സൃഷ്ടികോക്കിണ്ടാത്യാരെണാന്ന്	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2. മലയാാളം നാടകാവും� നശേവാാത്ഥാാനവും�
ബാലാകാകോല�ം–കോയാാഗകോക്ഷ്യംമ	നാെകാങ്ങൾ–വി.െി.ഭാട്ടത്യിെി�ാെ്–എംം.ആർ.ബി,	
എംം.പി.ഭാട്ടത്യിെി�ാെ്–ലളംിത്യാംബികാ	അന്തർജ്ജ്നം–രെകാ.െി.മുഹിമ്മദ്യ്–സിാമൂഹിയ
പ്രശ്നങ്ങൾ–ആ�യാപ്ര�ാെണാം–ഇൗെകോശ്ശെി,	രെകാ.ദ്യാകോമാദ്യെൻ,	രെ�റുകാാെ്	പുകോൊഗ
മനാ�യാങ്ങൾ.

കോകാെളംത്തിിരെ�	സിാമൂഹിയ	വയവസ്ഥാിത്യിയാിൽ	മാറ്റാമുണ്ടാാക്കിാൻ	നാെകാത്തിിന്	
കാഴിഞ്ഞിട്ടുംണ്ടാ.്	പ്രാകോദ്യ�ികാവുംം	കോദ്യ�ീയാവുംമായാ	പ്രശ്നങ്ങരെളം	നാെകാാവത്യെണാത്തിിലൂരെെ	
സിമൂഹിമധ്യയത്തിിൽ	എംത്തിിച്ച്ത്യിൽ	മലയാാളം	നാെകാത്തിിനുള്ള	പങ്ക്്	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	
മനസ്സിിലാക്കുംകാ	എംന്നത്യാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂൾ	രെകാാണ്ടുകോ��ിക്കുംന്നത്യ്.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1. വിധ്യവാവിവാഹിം		 		 ലളംിത്യാംബികാ	അന്തർജ്ജ്നം
2. പാട്ടബാക്കിി		 	 രെകാ.ദ്യാകോമാദ്യെൻ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കോകാെളംത്തിിരെ�	നകോവാത്ഥാാന	�െിത്രത്തിിൽ	നാെകാങ്ങൾ	വഹിിച്ച്	പങ്ക്്	
മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ സ്ത്രംീ,	കാർഷകാർ,	പാർ�വവത്യ്ക്കിെിക്കിരെ�ട്ടവർ	എംന്നിവരുരെെ	അെിസ്ഥാാന	
പ്രശ്നങ്ങൾ	നാെകാത്തിിലൂരെെ	അവത്യെി�ിച്ച്ത്യ്	ആ�യാപ്ര�ാെണാത്തിിരെ�	
ഭാാഗമായാാരെണാന്ന്	വയക്തിമാകുന്നു.

 ¾ നാെകാാവത്യെണാങ്ങൾ	കോകാ�ീകൃത്യമാകുകോമ്പിാൾ,	വായാനയാിലൂരെെ	ഉദ്യ്ബുദ്ധ്യാ
ൊകുന്നത്യികോനക്കിാളുംം	സിവീകാാെയത്യ	ആവിഷ്ക്കാാെത്തിിനുരെണ്ടാന്ന	്ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ ആ�യാപ്രാധ്യാനയമുള്ള	നാെകാങ്ങൾ	കാരെണ്ടാത്തുകായും	അവത്യെണാങ്ങൾ	
നെത്തുകായും	രെ�കോയ്യാണ്ടാത്യിരെ�	ഒൗ�ിത്യയം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
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സെമാഡിൂൾ: 3. മലയാാളംനാടകാ� ആധുനികാ പ്രാവാണിത്യംകാൾ
ഇൗബ്രെസിൻ,	രെബ്രഹി്്ത്യ്	എംന്നിവരുരെെ	സിവാധ്യീനം.
വിവർത്തിന	നാെകാങ്ങൾ	മലയാാളംനാെകാത്തിിരെ�	ഗ്രന്ഥ-ാംെംഗപാഠങ്ങളംിൽ	വഹിിച്ച്	
പങ്ക്്.	എംകാ്സ്പ്രഷനിസ്റ്റി്	നാെകാം–ലൈകാനിക്കിെ	സികോഹിാദ്യെന്മാർ–എംൻ.	കൃഷ്ണ�ിള്ള	
–എംൻ.എംൻ.	പിള്ള–സിി.രെജീ.കോത്യാമസി്–നാെകാ	സിമിത്യികാൾ–രെകാ.പി.എം.സിി,	
ഇൗപ്്റ്റാ–പാശ്ചാാത്യയനാെകാ	സിവാധ്യീനം	മലയാാളംനാെകാ	സിാഹിിത്യയത്തിിലുണ്ടാാക്കിിയാ	
ക്രമാനുഗത്യികാത്യവം	പെികോ�ാധ്യിച്ച്്	പ്രകോത്യയകാത്യകാൾ	വിലയാിരുത്തിണാം.	എംഴുത്തിിലും	
അവത്യെണാത്തിിലും	പ്രകാെമായാ	ആധുനികാ	പ്രവണാത്യകാൾ	കാരെണ്ടാത്തിി	സിംവാദ്യങ്ങൾ	
സിംഘെി�ിക്കുംകാ	എംന്നതും	അനിവാെയമാണാ്.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1. സിമത്യവവാദ്യി		 പുളംിമാന	പെകോമ�വെൻപിള്ള
2. ഭാഗ്നഭാവനം		 എംൻ.	കൃഷ്ണ�ിള്ള
3. ഇൗൗഡ്യൂി�സി്		 കോസിാകോഫാക്ലാിസി്	(വിവർത്തിനം	സിി.രെജീ.കോത്യാമസി്)

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ മലയാാളം	നാെകാത്തിിരെ�	ആധുനികാ	പ്രവണാത്യകാൾ	കാരെണ്ടാത്തിാനുള്ള	
�മങ്ങൾ	ഉണ്ടാാകുന്നു.

 ¾ പാശ്ചാാത്യയ	മാതൃകാകാളുംരെെ	സിവാധ്യീനം	മലയാാളം	നാെകാത്തിിരെ�	സിാഹിിത്യയ
ത്തിിലും	ആവിഷ്ക്കാാെത്തിിലും	പ്രകാെമായാരെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ വിവർത്തിന	നാെകാങ്ങളുംം	അനുകാെണാങ്ങളുംം	നാെകാ	സിാഹിിത്യയത്തിിൽ	
വരുത്തിിയാ	മാറ്റാങ്ങൾ	�ദ്ധ്യാിക്കുംന്നു.

 ¾ ആധുനികാവുംം	നവീനവുംമായാ	അവത്യെണാ	െീത്യികാൾക്കി്	സിാഹിിത്യയഘെന	
ഭാാഗമായാരെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന	�ർച്ച്കാളുംം	സിംവാദ്യങ്ങളുംം	രെഡ്യൂകോമാൺകോ�ഷ
നുകാളുംം	നെത്തുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4. നാടകാ� അവാത്യംരിണി �ശേങ്കാത്യംങ്ങളും� �മ്പ്രദ്യാ
യാങ്ങളും�
നാെകാ�ർച്ച്.	ത്യനതുനാെകാകോവദ്യി–ത്യൗെയത്രികാം–നാെകാക്കിളംെികാൾ–സ്കൂൾ	ഒാഫ്	
ഡ്രാമ–വയാലാ	വാസുകോദ്യവൻപിള്ള–സിി.എംൻ.	�ീകാണ്ഠൻ	നായാർ–നാെകാത്രയാം–	
ഏകാാങ്ക്	 നാെകാങ്ങൾ–രെത്യരുവുംനാെകാങ്ങൾ–പി.എംം.ത്യാജീ്–ദ്യളംിത്യ്/സ്ത്രംീപക്ഷ്യം	
നാെകാങ്ങൾ,	നാെകാസ്ത്രംീ	�െിത്രം,	അെങ്ങും	സ്ത്രംീയും	മലയാാളം	നാെകാത്തിിൽ	അക്കിാ
ദ്യമികാ	്പെീക്ഷ്യംണാങ്ങൾ	രെകാാണ്ടുണ്ടാായാ	കോനട്ടങ്ങൾ	എംരെന്താരെക്കിരെയാന്നും	നാെകാത്തിി
രെ�	മുഴുനീളം	പഠനത്തിിന്	അത്യ്	എംങ്ങരെനരെയാല്ലാംാം	വഴിരെയാാരുക്കിിയാിട്ടുംരെണ്ടാന്നും	
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വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	കാരെണ്ടാത്തിണാം.	 പാർ�വവൽക്കിെിക്കിരെ�ട്ടവരെ�	�ബ്ദാമായാി	
നാെകാം	മാറിിയാിട്ടുംണ്ടാ്.	കൂൊരെത്യ	സ്ത്രംീപക്ഷ്യം	നാെകാകോവദ്യികാളുംം	പഠനക്ലാാസുകാളുംം	ഇൗൗ	
രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ഭാാഗമായാി	�ർച്ച്	രെ�യ്യാണാം.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1. നാടുഗ�ികാ		 രെകാ.രെജീ.	കോബബി
2. കുടുക്കി		 പി.എംം.	ത്യാജീ്
3. ലങ്ക്ാലക്ഷ്മി		 സിി.എംൻ.	�ീകാണ്ഠൻ	നായാർ
4. സ്ത്രംീ	 സിാറിാകോജീാസിഫ്
5. ഒാകോൊകോൊ	കാാലത്തിിലും		 രെകാ.വി.	�ീജീ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ മലയാാളം	നാെകാത്തിിരെ�	അവത്യെണാ	സികോങ്ക്ത്യങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ചുംം	സിമ്പ്രദ്യായാ
ങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ചുംം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ നാെകാെ�യാിത്യാക്കിൾ,	നാെകാസിമിത്യികാൾ,	ഗകോവഷകാർ	തുെങ്ങിയാവരുരെെ	
സിംഭാാവനകാൾ	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ നാെകാത്തിിരെല	സ്ത്രംീപക്ഷ്യംം,	ദ്യളംിത്യ്പക്ഷ്യംം	തുെങ്ങിയാവ	കാരെണ്ടാത്തുന്നകോത്യാരെൊ
�ം	നാെകാകോവദ്യികാളുംം	അവയുരെെ	പ്രവർത്തിന	െീത്യികാളുംം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ അക്കിാദ്യമികാ	്ത്യലത്തിിൽ	നിന്നുരെകാാണ്ടാ	്മലയാാളം	നാെകാത്തിിരെ�	സിമഗ്രമായാ	
സിാംസ്കാാെികാത്യ	കാാലാനുസൃത്യമായാി	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

റഫറൻ�്
1. െംഗാവത്യെണാം	 എംഡ്യൂി.	എംം.ആർ.	ത്യമ്പിാൻ
2. മലയാാളംനാെകാ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം	 വയാലാവാസുകോദ്യവൻപിള്ള
3. െംഗഭാാഷ	 വയാലാവാസുകോദ്യവൻപിള്ള
4. ഒരു	നാെകാം	എംങ്ങരെനയുണ്ടാാകുന്നു	 വയാലാവാസുകോദ്യവൻപിള്ള
5. നാെകാത്തിിരെ�	കാഥ	 വത്സലാകോബബി
6. മലയാാളംനാെകാ	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം	 ജീി.�ങ്ക്െ�ിള്ള
7. കാർട്ടൻ	 എംൻ.എംൻ.	പിള്ള
8. നാെകാം	കാണ്ണിരെ�	കാല	 കോഡ്യൂാ.െി.പി.	സുകുമാെൻ
9. നാട്ടെങ്ങ്:	വികാാസിവുംം	പെിണാാമവുംം	 ജീി.	ഭാാർഗ്ഗംവൻപിള്ള
10. ലൈജീവനാെകാകോവദ്യി	 കോഡ്യൂാ.എംൽ.	കോത്യാമസി്	കുട്ടി
11. പ്രത്യയയാ�ാസ്ത്രംവുംം	നാെകാവുംം	 എംൻ.ആർ.	ഗ്രാമപ്രകാാ�്
12. രെത്യരുവുംനാെകാം	സിിദ്ധ്യാാന്തവുംം	പ്രകോയാാഗവുംം	 എംൻ.ആർ.	ഗ്രാമപ്രകാാ�്
13. നിർമ്മിത്യി	�െിത്രവുംം	�െിത്രനിർമ്മിത്യിയും	 കോഡ്യൂാ.െി.	പവിത്രൻ
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14. നാെകാം	കോദ്യ�ം	 ഇൗ.പി.	ൊജീകോഗാപാലൻ
15. മലയാാളംനാെകാ	സ്ത്രംീ	�െിത്രം	 സിജീിത്യ	മഠത്തിിൽ
16. രെപണ്ണെങ്ങ്	കാാലാന്തെ	യാാത്രകാൾ	 എംഡ്യൂി.	കോഡ്യൂാ.ആർ.ബി.		 	

	 ൊജീലക്ഷ്മി,	കോഡ്യൂാ.	പ്രിയാനായാർ
17. മലയാാളംസിംഗീത്യനാെകാ�െിത്രം	 രെകാ.	�ീകുമാർ
18. സിദ്യാൊമ	 രെകാ.സിി.	കോകാ�വ�ിള്ള
19. മറിിയാാമ്മ	നാെകാം	 രെകാാച്ച്ീ�ൻ	ത്യെകാൻ
20. വിധ്യവാവിവാഹിം	 ലളംിത്യാംബികാ	അന്തർജ്ജ്നം
21. പാട്ടബാക്കിി	 രെകാ.	ദ്യാകോമാദ്യെൻ
22. നിങ്ങരെളംരെന്ന	കാമ്മൂണാിസ്റ്റിാക്കിി	 കോത്യാ�ിൽഭാാസിി
23. ഭൂമിൊക്ഷ്യംസിം	 സിാറിാകോജീാസിഫ്
24. പി.എംം.ത്യാജീിരെ�	നാെകാങ്ങൾ	 പി.എംം.	ത്യാജീ്
25. ഭാഗ്നഭാവനം	 എംൻ.	കൃഷ്്ണാ�ിള്ള
26. സിി.രെജീ.	കോത്യാമസിിരെ�	നാെകാങ്ങൾ	 സിി.രെജീ.	കോത്യാമസി്്
27. സിമത്യവവാദ്യി	 പുളംിമാന	പെകോമ�വെൻപിള്ള
28. കാാവാലം	നാൊയാണാ�ണാിക്കിരുരെെ	

നാെകാങ്ങൾ	 കാാവാലം	നാൊയാണാ�ണാിക്കിർ
29. നാെകാത്രയാം	 സിി.എംൻ.	�ീകാണ്ഠൻ	നായാർ
30. സൃഷ്ടി,	സ്ഥാിത്യി,	സിംഹിാെം	 രെകാ.െി.	മുഹിമ്മദ്യ്
31. നാെകാപഠനങ്ങൾ		 എംഡ്യൂി.	പന്മന	ൊമ��ൻ	നായാർ
32. കാീഴാളംത്യയും	ജീനകാീയാ	നാെകാവുംം	 ��ി	കോ�ൊവള്ളി
33. നാെകാത്തിിരെ�	ആദ്യയരെത്തി	ഇൗരുപത്തിിരെയാട്ട്	 രെപ്രാഫ.	സിാവിത്രി	ലക്ഷ്മണാൻ
34. നാെകാം	കാലയും	കാാഴ്ചയും	 പി.ജീി.	സിദ്യാനന്ദൻ
35. ഒാകോൊകോൊ	കാാലത്തിിലും	 രെകാ.വി.	�ീജീ
36. Thd Indian Theatre Adya Rangacharya
37. The Indian Theatre Mulk Raj Anand
38. The Western Drama Basavaraj, S.Tallur
39. The Theatre of Absured Esslin Martin Edi
40. The Modern Drama Maurice Meeterlinck
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MAMAL01E05 ഭാക്ഷണി��സ്കാാരിപാഠ്യന�

MAMAL01E05 Food Cultural Studies

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3
ഭാക്ഷ്യംണാസിംസ്കാാെരെത്തിക്കുംറിിച്ച്്	രെപാതുവിലും	കോകാെളംത്തിിരെല	ഭാക്ഷ്യംണാരെത്തിക്കുംറിിച്ച്്	
വികോ�ഷമായും	അവകോബാധ്യമാർജീിക്കുംകാ	എംന്നത്യാണാ്	ഇൗൗ	കോപ�റിിരെ�	ഉകോ��യം.	
ഭാക്ഷ്യംണാസിാഹിിത്യയത്തിിരെ�	സിാംഗത്യയം,	 വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	 മനസ്സിിലാക്കുംകായും	
അത്യിരെല	പ്രത്യിൊധ്യസിാധ്യയത്യകാൾ	അകോനവഷിക്കുംകായും	കോവണാം.	ഭാക്ഷ്യംണാത്തിിരെ�	
പെിണാാമവുംം	സിമകാാലികാ	ലൈവവിധ്യയവുംം	മനസ്സിിലാക്കുംകാ	എംന്നതും	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിരെ�	
ഉകോ��യമാണാ്.	നിത്യയജീീവിത്യരെത്തി	ൊഷ്ട്രീീയാമായാി	സിമീപിക്കിാൻ	ത്യക്കി	വിധ്യത്തിിൽ	
ഭാക്ഷ്യംണാവി�കാലനത്തിിന്	 വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	ത്യയ്യാാറിാകുരെമന്നത്യാണാ്	ഇൗത്യിരെ�	
ആത്യയന്തികാഫലം.

സെമാഡിൂൾ: 1
ഭാക്ഷ്യംണാരെത്തി	 നിർവ്വ�ിക്കുംകോമ്പിാൾ–ഭാക്ഷ്യംണാവുംം	 മനുഷയ�െിത്രവുംം–പാ�കാം,	
നെവം��ാസ്ത്രംകാാെന്മാർ,	�െിത്രകാാെന്മാർ,	ലൈജീവ�ാസ്ത്രംകാാെന്മാർ	എംന്നിവ
രുരെെ	നിലപാടുകാൾ,	ഭാക്ഷ്യംണാപഠനങ്ങൾ,	അെിസ്ഥാാനപ്രമാണാങ്ങൾ,	ബാർത്തി്,	
കോബാർദ്യു,	രെലവികോ�ാസി്,	കോമെി	ഡ്യൂഗ്ലസി്,	മാർവിൻ	ഹിാെിസി്,	കാാൾമാർക്സ്്,	കാകോൊൾ	
കാൗണാിഹിാൻ,	രെപന്നിവാൻ	എംരെസ്റ്റിറിികാ്,	ഡ്യൂാനികോയാൽ,	അരെപൽ	കോബ്രാം	എംന്നി
വരുരെെ	കാാഴ്ച�ാടുകാൾ,	പാ�കാത്രികോകാാണാം,	ഇൗന്തയൻ	ഭാക്ഷ്യംണാപഠനങ്ങൾ,	കോകാെളം	
ഭാക്ഷ്യംണാപഠനങ്ങൾ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഭാക്ഷ്യംണാസിംസ്കാാെപഠനം	എംന്ന	അക്കിാദ്യമികാ്	വിഷയാത്തിിരെ�	പ്രസിക്തിി	
ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ ഭാക്ഷ്യംണാരെത്തിക്കുംറിിച്ചുംള്ള	മുൻവിധ്യികാളംിരെല	ബലത്യന്ത്രങ്ങൾ	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.
 ¾ വിവിധ്യ	പണ്ഡിത്യാരുരെെ	ഭാക്ഷ്യംണാസിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
ഭാക്ഷ്യംണാവുംം	നാെൻപാട്ടുംകാളുംം	 രെ�ാല്ലുകാൾ,	നാകോൊെിക്കിഥകാൾ,	കാെംകാഥകാൾ,	
ഭാക്ഷ്യംണാവിലക്കുംകാൾ,	സിമെങ്ങൾ,	ഭാക്ഷ്യംയക്ഷ്യംാമം,	ഭാക്ഷ്യംണാവുംം	ആ�ാൊനുഷ്ഠംാനങ്ങളുംം,	
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ദ്യിവയഭാക്ഷ്യംണാം,	അത്യിഥിപാ�കാം,	രെകാാത്യി,	ഭാക്ഷ്യംണാവുംം	വാരെമാഴി	അറിിവുംകാളുംം,	
കോദ്യ�കോഭാദ്യങ്ങൾ,	ത്യകോ��ീയാത്യ,	കോദ്യ�ീയാത്യ,	ഭാക്ഷ്യംണാസിവാത്യന്ത്രയം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ നാകോൊെിജീീവിത്യത്തിിൽ	ഭാക്ഷ്യംണാത്തിിരെ�	അെയാാളംരെ�ടുത്തിൽ	എംങ്ങരെന
രെയാന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ പ്രാകോദ്യ�ികാത്യയും	കോദ്യ�ീയാത്യയും	ഭാക്ഷ്യംണാ	വിഷയാത്തിിലുരെണ്ടാന്ന	്ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.
 ¾ ഭാക്ഷ്യംണാസിവാത്യന്ത്രയം	ജീനാധ്യിപത്യയത്തിിൽ	അനുകോപക്ഷ്യംണാീയാമാരെണാന്ന്	
മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
കോലാകാഭാക്ഷ്യംണാസിാഹിിത്യയം	അവകോലാകാനം,	അ�നസിാഹിിത്യയം	മലയാാളംത്തിിൽ,	
നാെൻകാലകാളംിരെല	ഭാക്ഷ്യംണാവി�ാെങ്ങൾ,	മണാിപ്രവാളംത്തിിലും	നമ്പൂത്യിെികോ�ാ
കാങ്ങളംിലും	 ഭാക്ഷ്യംണാപ്രത്യിനിധ്യാനം,	 കാഥ,	 കാവിത്യ,	 കോനാവൽ	എംന്നിവയാിരെല	
പ്രത്യിനിധ്യാനങ്ങൾ	കുഞ്ചിൻ	നമ്പിയാർ,	വി.രെകാ.എംൻ.,	ബഷീർ,	ലൈവകോലാ�ിള്ളി,	
ഒ.വി.	വിജീയാൻ	തുെങ്ങിയാവർ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കോലാകാത്തിിരെല	ഭാക്ഷ്യംണാസിാഹിിത്യയരെത്തിക്കുംറിിച്ച്്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ മലയാാളംത്തിിരെല	വിവിധ്യ	സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങളംിരെല	 ഭാക്ഷ്യംണാസിാന്നിധ്യയം	
കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ നാകോൊെിക്കിലകാളംിരെല	ഭാക്ഷ്യംണാസിാന്നിധ്യയം	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4
ഭാക്ഷ്യംണാലൈ�ലി	പെിണാാമം,	മത്യം,	ജീാത്യി,	ഭാക്ഷ്യംണാം,	സിംസ്കാാെ�ിഹ്നംമാവുംകോമ്പിാൾ,	
ആധുനികാത്യ,	ഗാന്ധി,	�ീനാൊയാണാഗുരു,	സികോഹിാദ്യെൻ	അയ്യാ�ൻ	എംന്നിവരുരെെ	
ഭാക്ഷ്യംണാകോബാധ്യയങ്ങൾ,	പ്രകൃത്യിഭാക്ഷ്യംണാം,	 ഭാക്ഷ്യംണാവുംം	 വയവസിായാശൃംംഖലയും,	
കോബക്കിറിികാൾ,	കോഹിാട്ടലുകാൾ,	ഫാസ്റ്റി്	ഫുഡ്യൂ്,	കോ�ാഫുഡ്യൂ്,	മകാ്രെഡ്യൂാനാൾഡ്യൂ്,	ആകോഗാ
ളംീകാെണാം,	ഭാക്ഷ്യംണാത്തിിരെ�	ൊഷ്ട്രീീയാം,	സിമൂഹിപെിണാാമവുംം	രു�ിപെിണാാമവുംം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ആധുനികാത്യ	ഭാക്ഷ്യംണാ�ീലത്തിിൽ	വരുത്തിിയാ	മാറ്റാങ്ങൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ സിാമൂഹിയ-ാംൊഷ്ട്രീീയാ	മണ്ഡലങ്ങളംിരെല	ഇൗത്യെപ്രകോയാാഗങ്ങൾ	ഭാക്ഷ്യംണാ�ീലരെത്തി	
ബാധ്യിക്കുംന്നത്യ്	എംങ്ങരെനരെയാന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

 ¾ ആകോഗാളംീകാെണാം	മലയാാളംിയുരെെ	ജീീവിത്യലൈ�ലിയാിൽ	വരുത്തിിയാ	മാറ്റാങ്ങൾ	
ഭാക്ഷ്യംണാരെത്തി	അെിസ്ഥാാനമാക്കിി	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.
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റഫറൻ�്
1. ബി.ആർ.	അംകോബദ്യ്കാർ	 സിമ്പൂർണാകൃത്യികാൾ,	കോകാെളംഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,		

	 ത്യിരുവനന്തപുെം.
2. അരുൺ	എം	 ആഖയാനത്തിിരെല	അപെസ്ഥാലികാൾ,	സിബ്ജക്ട്്		

	 ആ�്	ലാംകോഗ്വജീ്	പ്രസ്സി്.
3. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	(എംഡ്യൂി.)	 	രു�ിയുരെെ	നാനാർത്ഥാങ്ങൾ,	ലൈസികാത്യം	ബുക്സ്്,		

	 കോകാാത്യമംഗലം.
4. പി.സിി.	കാർത്തിാ	 ആ�ാൊനുഷ്ഠംാനകോകാാ�ം,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,		 	

	 കോകാാട്ടയാം
5. രെകാ.എംൻ.	ഗകോണാ�്	 കുഞ്ചിൻ	നമ്പിയാർ	വാക്കുംം	സിമൂഹിവുംം,	വള്ള	 	

	 കോത്തിാൾ	വിദ്യയാപീഠം,	ശുകാപുെം.
6. കോ��ാെ്	ഭാാസ്കാെൻനായാർ	 മലയാാളംിസിദ്യയയും	ആകോൊഗയവുംം,	സിാഹിിത്യയപ്ര		

	 വർത്തികാ	സിഹികാെണാസിംഘം,	കോകാാട്ടയാം.
7. ഭാാസ്കാെനുണ്ണി	 	പരെത്തിാമ്പിത്യാം	നൂറ്റാാണ്ടാിരെല	കോകാെളംം,	കോകാെളം		

	 സിാഹിിത്യയ	അക്കിാദ്യമി,	തൃശൂർ
8. സിി.ആർ.	ൊജീകോഗാപാലൻ	 അന്നവുംം	സിംസ്കാാെവുംം,	രെസി�ർ	കോഫാർ		 	

	 ഇൗന്നകോവഷൻ,	തൃശൂർ.
9. എംം.എം.	ലീന	 നാട്ടുംഭാക്ഷ്യംണാം,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം.
10. പി.	കോസിാമൻ	 കാാവയം	അന്നെസിമയാം,	സിാഹിിത്യയപ്രവർത്തികാ		

	 സിഹികാെണാസിംഘം,	കോകാാട്ടയാം.
11. സിി.	ഗകോണാഷ്	 കോകാെളംഭാക്ഷ്യംണാത്തിിരെ�	സിംസ്കാാെ�െിത്രം,		 	

	 മലയാാളം	സിർവകാലാ�ാല,	ത്യിരൂർ.

English

1. Arjun Appadurai How to make a national Cuisine cook
  books in contemporary India
2. Bob Ashley Food and Cultural Studies, Routledge
3. Burmy Crumpacker The sex life of food, St Martin’s Press
4. Carole Counihan,  

Penny van Esterik Food and Culture, Routledge
5. Claude Levistrauss The Raw and the cooked Intro into a
  Science of Mythology, Pimlico
6. Jukka Grunov The Sociology of Taste Routledge
7. Susan George Food for beginners Orient Longman.
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സെ�മസ്റ്റർ 2

MAMAL02E06 ശേഫാകാ് ശേലാർ
MAMAL02E06 Folklore

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3 
കോഫാകാ്ക്ോലാർ	ഒരു	ലൈവജ്ഞാാനികാ	പഠന	കോമഖലയാാണാ.്	അത്യിരെ�	ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാവുംം	
പ്രാകോയാാഗികാവുംമായാ	ത്യലങ്ങൾ	�ർച്ച്	രെ�യ്യുകായും	ജ്ഞാാനകോമഖല	രൂപരെ�ടുത്തു
കായും	രെ�യ്യുകാ	എംന്നത്യാണാ്	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.	കോഫാകാ്്കോലാർ	ഘെകാമായാി	
വർത്തിിക്കുംന്ന	സിർഗ്ഗംാത്മകാ	സിാഹിിത്യയങ്ങൾ	ധ്യാൊളംമുണ്ടാ.്	പ്രാകോദ്യ�ികാ	�െിത്രെ�ന,	
ഭാാഷാലൈവവിധ്യയം,	ജീനജീീവിത്യ	സിംസ്കാാെം	എംന്നിവയാിലും	കോഫാകാ്ക്ോലാറിിരെ�	സിാന്നി
ദ്ധ്യായമുണ്ടാ്.	അവ	കാരെണ്ടാത്തിി	വി�കാലനത്തിിന്	വികോധ്യയാമാക്കിണാം.	രെസിമിനാറുകാൾ,	
�ർച്ച്കാൾ,	ലൈലബ്രറിി	 കോനാട്ടുംകാൾ	എംന്നിവ	ത്യയ്യാാറിാക്കുംകായും	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിരെ�	
ലക്ഷ്യംയമാണാ്.

സെമാഡിൂൾ: 1
കോഫാകാ്്കോലാർ	 നിർവ്വ�നം,	 ലക്ഷ്യംയം,	 പ്രസിക്തിി,	 വയാപ്തി,	 സിവികോ�ഷത്യകാൾ,	
കോഫാകാ്്കോലാറിിസിം,	പ്രാകോയാാഗികാ	കോഫാകാ്്കോലാർ,	മൃത്യകോഫാകാ്്കോലാർ,	രെഫയ്ക്്്്കോലാർ,	
വയാപനസിിദ്ധ്യാാന്തം,	രെകാട്ടുംമുറി	സിിദ്ധ്യാാന്തം,	ഇൗന്തയനിസ്റ്റി	്ത്യിയാറിി,	ഫിന്നിഷ	്രെമകോത്തിഡ്യൂ,്	
മു�ിം	 കോഫാകാ്്കോലാർ,	ക്രിസ്തയൻ	 കോഫാകാ്്കോലാർ.	 കോഫാകാ്്കോലാർ	ലൈവജ്ഞാാനികാ	
കോമഖലയാിരെല	ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാ	ലൈവവിധ്യയങ്ങൾ.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
കോഫാകാ്്കോലാർ	പഠനം	കോകാെളംത്തിിൽ	 (കോഫാകാ്്കോലാർ)	ൊഘവൻ	പയ്യാനാെ്
ഫിൻലാൻഡ്യൂിരെല	കോഫാകാ്്കോലാർ
പഠനങ്ങൾ		 (കോഫാകാ്	കോലാർ	സിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ)		 	
	 കോഡ്യൂാ.സിി.ആർ.	ൊജീകോഗാപാലൻ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കോഫാകാ്്കോലാർ	എംന്ന	ലൈവജ്ഞാാനികാ	കോമഖലരെയാ	പെി�യാരെ�ടുന്നു.
 ¾ കോഫാകാ്്കോലാറിിരെ�	�െിത്രവുംം	ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാവുംമായാ	ത്യലങ്ങൾ	മനസ്സിി
ലാക്കുംന്നു.
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 ¾ ഭാാഷാ,	സിാഹിിത്യയം,	സിംസ്കാാെം	എംന്നീ	െംഗങ്ങളംിരെല	കോഫാകാ്്്കോലാർ	ഘെകാ
ങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ച്്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ കോഫാകാ്്കോലാർ	കോമഖല	സിാംസ്കാാെികാ	വി�കാലനത്തിിനു	കോപ്രെകാമാകുന്നു
രെണ്ടാന്ന്	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2. നാടൻ �ാഹിിത്യംയവും� കാലകാളും�
നാെൻ	പാട്ടുംകാൾ,	രെഎംത്യിഹിയങ്ങൾ,	പുൊവൃത്തിങ്ങൾ,	നാെൻകാഥകാൾ,	പഴരെഞ്ചിാ
ല്ലുകാൾ,	കാെങ്ക്ഥകാൾ,	നാട്ടുംഭാാഷ,	രെത്യയ്യാം,	പൂെക്കിളംി,	കോകാാൽക്കിളംി,	ത്യിരുവാത്യിെക്കിളംി,	
ഒ�ന,	മുെികോയാറ്റാ്.	ജീനജീീവിത്യവുംമായാി	ബന്ധരെ�ട്ട	നാെൻ	സിാഹിിത്യയവുംം	കാലകാളുംം	
അവയുരെെ	നകോവാത്ഥാാനവുംം	സിാംസ്കാാെികാവുംമായാ	വികാാസിപെിണാാമങ്ങളുംം.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	പുലിമറിഞ്ഞ	രെത്യാണ്ടാച്ച്ൻ	വീെപുൊവൃത്തിം	
(കോഫാകാ്്കോലാറിിരെ�	ലൈകാവഴികാൾ)		 കോഡ്യൂാ.	എംം.വി.വിഷ്ണുനമ്പൂത്യിെി

2.	രെപരുങ്ക്ളംിയാാട്ടം	ത്യനിമയും	പെിണാാ 
				മവുംം	(കോലഖനം)	(നാട്ടറിിവുംം	 
				വികോമാ�നവുംം)		 ഇൗ.പി.	ൊജീകോഗാപാലൻ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സിാഹിിത്യയത്തിിലും	കാലകാളംിലും	അെങ്ങിയാിട്ടുംള്ള	കോഫാകാ്്കോലാർ	ഘെകാങ്ങൾ	
ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ ജീനത്യയുരെെ	ജീീവിത്യവുംമായാി	ബന്ധരെ�ട്ടാണാ	്നാെൻ	സിാഹിിത്യയവുംം	കാലകാളുംം	
രൂപരെ�ടുന്നരെത്യന്ന്	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ രെത്യയ്യാപ്പുൊവൃത്തിം	രെഎംത്യിഹിയം	എംന്നിവ	കോഫാകാ്്കോലാർ	പഠനങ്ങളംിലൂരെെ	
ഗകോവഷണാാത്മകാമായാി	�ർച്ച്	രെ�കോയ്യാണ്ടാത്യാരെണാന്ന	കാാെയം	ഉൾരെക്കിാള്ളുന്നു.

 ¾ നകോവാത്ഥാാനവുംം	സിാംസ്കാാെികാത്യയും	രൂപരെ�ടുന്നത്യിലുള്ള	കോഫാകാ്്കോലാറിി
രെ�	സിവാധ്യീനം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3. ആചീാരിാനുഷ്ഠാാനങ്ങളും� വാി�ാാ�ങ്ങളും�
കോദ്യവത്യാൊധ്യനകാൾ,	അനുഷ്ഠംാനങ്ങൾ,	അയാിത്തിം,	കാകോണ്ണറി്,	നാകോവറി്,	�പഥങ്ങൾ,	
ഭാാവി	പ്രവ�നങ്ങൾ,	പകോെത്യാത്മാപൂജീകാൾ,	വ്രത്യാനുഷ്ഠംാനങ്ങൾ,	മന്ത്രവാദ്യ	കാർമ്മ
ങ്ങൾ,	കാാർഷികാാനുഷ്ഠംാനങ്ങൾ.	പ്രാകോദ്യ�ികാവുംം	കോദ്യ�ീയാവുംമായാ	ഇൗെരെപെലുകാളംിൽ	
ആ�ാൊനുഷ്ഠംാനങ്ങൾ	വഹിിക്കുംന്ന	സിാംസ്കാാെികാമായാ	പങ്ക്്,	അത്യിരെ�	വി�വാസി	
വികോനാദ്യ	രെത്യാഴിൽപെമായാ	ഘെകാങ്ങളുംമായുള്ള	ബന്ധം.
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വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	രെപാട്ടൻരെത്യയ്യാത്തിിരെ�	കോത്യാറ്റാംപാട്ട് 
(രെപാട്ടൻരെത്യയ്യാം	അത്യിജീീവനത്തിിരെ�	 
അനുഷ്ഠംാനം)	 കോഡ്യൂാ.വി.ലിസിിമാത്യു
2.	അനുഷ്ഠംാനവുംം	ആട്ടപ്രകാാെവുംം	 
(മുത്തി�ൻ	പുൊവൃത്തിം)	 കോഡ്യൂാ.ലൈവ.വി.	കാണ്ണൻ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കോഫാകാ്്കോലാർ	എംന്നത്യ്	ആ�ാൊനുഷ്ഠംാനങ്ങളുംരെെയും	വി�വാസിങ്ങളുംരെെയും	
സിംയുക്തിമായാ	കോമഖലകാൾ	കൂെി	ഉൾരെ�ട്ടത്യാരെണാന്ന്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ പ്രാകോദ്യ�ികാകോദ്യ�ീയാ	െംഗത്തി്	ഒരു	ജീനത്യയുരെെ	സിവികോ�ഷ	പ്രാധ്യാനയരെമ
രെന്തന്ന്	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

 ¾ കോത്യാറ്റാംപാട്ടിലും	ആവിഷ്കാെത്തിിലും	പ്രകാെമാകുന്ന		സിാഹിിത്യയ	സിവികോ�ഷ
ത്യകാൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ രെത്യയ്യാാനുഷ്ഠംാനങ്ങളുംം	ഇൗത്യെ	നാകോൊെി	വി�വാസിങ്ങളുംം	പുലർത്തുന്ന	പുകോൊ
ഗമനപ്രവണാത്യകാൾ	അക്കിാദ്യമികാമായാി	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4. ഭാൗത്യംികാ ��സ്കാാരി�–�ാഹിിത്യംയ�
നാെൻകാളംികാൾ,	നാെൻ	ഭാക്ഷ്യംണാം,	നാട്ടുംലൈവദ്യയം,	നാെൻ	സിംഗീത്യം,	നാെൻലൈവ
ദ്യയം,	കാാർഷികോകാാപകാെണാങ്ങൾ,	ഗൃകോഹിാപകാെണാങ്ങൾ,	രെത്യാഴിൽ	കോമഖലകാൾ	
എംന്നിവയുമായാി	ബന്ധരെ�ട്ട	കോഫാകാ്്കോലാർ	�ിന്തകാൾ,	കാവിത്യ,	കോനാവൽ,	കാഥ,	
നാെകാം	തുെങ്ങിയാ	സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങളംിലും	കാലകാളംിലും	അെങ്ങിയാ	കോഫാകാ്്കോലാ
റിിരെ�	അം�ങ്ങൾ.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	നാളംികോകാെത്തിിരെ�	നാട്ടറിിവ്		 (കോഫാകാ്്കോലാർ	�ിന്തകാൾ)	 	
	 കോഡ്യൂാ.	എംം.വി.വിഷ്ണുനമ്പൂത്യിെി
2.	കുറുകോന്താട്ടിക്കുംം	വാത്യം	പിെിക്കുംകോമ്പിാൾ	
(കോകാെളംത്തിിരെല	നാട്ടുംലൈവദ്യയം)	 കോഡ്യൂാ.ഇൗ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഭാൗത്യികാ	സിംസ്കാാെത്തിിലും	സിാഹിിത്യയത്തിിലും	കോഫാകാ്്കോലാർ	രെ�ലുത്തുന്ന	
സിവാധ്യീനം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ ഭാക്ഷ്യംണാം,	ലൈവദ്യയം,	സിംഗീത്യം	തുെങ്ങി	പല	കോമഖലകാളംിലുമുള്ള	നാെൻ	
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ഇൗെരെപെലുകാളുംരെെ	ലൈവവിധ്യയം	വയക്തിമാകുന്നു.
 ¾ സിാഹിിത്യയകൃത്യികാളംിൽ	ജീനത്യയുരെെ	സിാംസ്കാാെികാ	അെയാാളംങ്ങൾ	കാരെണ്ടാ
ത്തുന്നു.

 ¾ മുഖയധ്യാെയാിൽ	�ർച്ച്	രെ�യ്യാരെ�കോെണ്ടാ	അവഗണാിക്കിരെ�ട്ട	സിാഹിിത്യയവുംം	
ഭാൗത്യികാ	സിംസ്കാാെവുംം	ഏരെത്യന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

റഫറൻ�്
1. നാകോൊെി	വിജ്ഞാാനീയാം	 കോഡ്യൂാ.എംം.വി.	വിഷ്ണു	നമ്പൂത്യിെി
2. കോഫാകാ്്കോലാർ		 	ൊഘവൻ	പയ്യാനാെ്
3. കോഫാകാ്്കോലാർ	നിഘണ്ടു	 കോഡ്യൂാ.എംം.വി.	വിഷ്ണു	നമ്പൂത്യിെി
4. കാെങ്ക്ഥ	ഒരു	പഠനം	 കോഡ്യൂാ.എംം.വി.	വിഷ്ണു	നമ്പൂത്യിെി
5. പഴരെഞ്ചിാൽ	സിാഹിിത്യയം	 കോഡ്യൂാ.എംം.വി.	വിഷ്ണു	നമ്പൂത്യിെി
6. കോഫാകാ്്കോലാറിിരെ�	ലൈകാവഴികാൾ	 എംഡ്യൂി.	കോഡ്യൂാ.എംം.വി.	വിഷ്ണു			

	 നമ്പൂത്യിെി
7. കോഫാകാ്്കോലാർ	സികോങ്ക്ത്യങ്ങളുംം	സിങ്ക്ല്പനങ്ങളുംം		 ൊഘവൻ	പയ്യാനാെ്
8. കോകാെളം	കോഫാകാ്്കോലാർ	 	എംഡ്യൂിറ്റാർ	ൊഘവൻ	പയ്യാനാെ്
9. രെത്യയ്യാം	 കോഡ്യൂാ.എംം.വി.വിഷ്ണു	നമ്പൂത്യിെി
10. കോഫാകാ്്കോലാർ	�ിന്തകാൾ	 കോഡ്യൂാ.എംം.വി.വിഷ്ണു	നമ്പൂത്യിെി
11. വെക്കിൻ	പാട്ടുംകാളുംരെെ	പണാിയാാല	 	കോഡ്യൂാ.	എംം.ആർ.ൊഘവവാെയർ
12. ജീനജീീവിത്യവുംം	കാലകാളുംം	 ചുമ്മാർ	ചൂണ്ടാൽ
13. കോകാെളംത്തിിരെല	നാെൻകാലകാൾ	 കോഡ്യൂാ.എം.രെകാ.	നമ്പിയാർ
14. 	മുകായാർജീീവിത്യവുംം	സിംസ്കാാെവുംം		 	കോഡ്യൂാ.	എം.എംം.	�ീധ്യെൻ
15. കോഫാകാ്്കോലാർ	സിമീപനങ്ങളുംം	സിാധ്യയത്യകാളുംം	 	കോഡ്യൂാ.	എം.എംം.		�ീധ്യെൻ
16. ആദ്യിവാസിി	പുൊവൃത്തിം	 കോഡ്യൂാ.കുമാെൻ	വയാകോലെി
17. ആദ്യിവാസിി	വിജ്ഞാാന	നിഘണ്ടു		 കോഡ്യൂാ.കുമാെൻ	വയാകോലെി
18. കോഫാകാ്്കോലാർ	വീക്ഷ്യംണാവുംം		പ്രസിക്തിിയും	 	കോഡ്യൂാ.	കുമാെൻ	വയാകോലെി
19. കാത്യിവന്നൂർ	വീെൻ	മലകായാറിിയാ		

മനുഷയൻ	ചുെമിറിങ്ങിയാ	ലൈദ്യവം	 	കോഡ്യൂാ.വി.ലിസിിമാത്യു
20. രെപാട്ടൻ	രെത്യയ്യാം	അത്യിജീീവനത്തിിരെ�	

അനുഷ്ഠംാനം		 	കോഡ്യൂാ.വി.	ലിസിിമാത്യു
21. തൃകോക്കിാട്ടൂർ	ത്യായാ്	വഴി	 കോഡ്യൂാ.വി.	റിീജീ
22. മാ�ിളം	കോഫാകാ്്കോലാർ	 രെപ്രാഫ.ബി.	മുഹിമ്മദ്യ്	അഹിമ്മദ്യ്
23. കോഫാകാ്്കോലാർ	പ്രബന്ധങ്ങൾ	 കോഡ്യൂാ.സിി.ആർ.	ൊജീകോഗാപാലൻ
24. കോഫാകാ്്കോലാർ	സിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ	 കോഡ്യൂാ.സിി.ആർ.	ൊജീകോഗാപാലൻ
25. ക്രിസ്തയൻ	കോഫാകാ്്കോലാർ	 കോകാെളം	കോഫാകാ്്കോലാർ		 	

	 അക്കിാദ്യമി
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26. മുത്തി�ൻ	പുൊവൃത്തിം	 കോഡ്യൂാ.ലൈവ.വി.	കാണ്ണൻ
27. കാനലാെി	മനസ്സി്	 കോഡ്യൂാ.ലൈവ.വി.	കാണ്ണൻ
28. നാട്ടറിിവുംം	വികോമാ�നവുംം	 ഇൗ.പി.	ൊജീകോഗാപാലൻ
29. കോഫാകാ്്കോലാർ	പഠനം	സിിദ്ധ്യാാന്തത്യലം		 എംഡ്യൂിറ്റാർ	എംൻ.ഭാക്തിവത്സല	രെറിഡ്ഡിി
30. കോകാെളംത്തിിരെല	നാട്ടുംലൈവദ്യയം	 കോഡ്യൂാ.ഇൗ.	ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
31. കാാട്ടുംജീീവിത്യത്തിിരെ�	സ്പന്ദനങ്ങൾ	 കോഡ്യൂാ.പി.ജീി.	പത്മിനി
32. മാ�ിളം	കാലാദ്യർ�നം	 പക്കിർ	പന്നൂർ
33. The study of Folklore  Alan Dandes (Editor)
34. Analytical Essays in Folklore Alan Dandes
35. Essays in Folk loristics Alan Ben Amos
36. Folklore Genres Alan Dandes
37. Folklore in Context  Alan Dandes
38. Folklore - Selected Essays Richard M. Dorson
39. Mappila Muslims of Kerala Ibrahim Kunju. A.P.
40. Standard Dictionary of Folklore

Mythology and Legend Maria Liech
41. Ideology, Politics and Folklore Raghavan Payyanad (Ed.)
42. Folk Culture and Oral Tradition Sahablal Srivastava

MAMAL02E07 പ്രാമുഖ എഴുത്തുകാാരിി മാധ്യവാിക്കു�ി

MAMAL02E07 Eminent Writer - Madhavikutty

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3
മലയാാളം	സിാഹിിത്യയത്തിിൽ	മാധ്യവിക്കുംട്ടിയുരെെ	സിർഗ്ഗംാത്മകാ	ലൈവഭാവരെത്തി	വിലയാി
രുത്തുകായാാണാ്	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.	സ്ത്രംീവികോമാ�നത്തിിരെ�	പ്രത്യയയാ�ാസ്ത്രംം	
വയക്തിമാക്കുംന്ന	എംഴുത്തിിൽ	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾക്കി്	അവഗാഹിമുണ്ടാാക്കുംകായാാണാ്	
കോകാാഴ്സിിരെ�	ഉകോ��യം.	റിഫറിൻസി	്ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം	കോകാാഴ്സുമായാി	ബന്ധരെ�ട്ട	മറ്റു	കൃത്യികാളുംം	
വായാിച്ച്്	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	ലൈലബ്രറിി	രെറിക്കിാർഡ്യൂ്	ത്യയ്യാാറിാക്കിണാം.	എംഴുത്തുകാാെി
യുമായാി	ബന്ധരെ�ട്ടുംവന്ന	സിിനിമകാൾ	പ്രദ്യർ�ി�ിക്കുംകായും	അവ	വിലയാിരുത്തുന്ന	
�ർച്ച്യും	രെസിമിനാറും	സിംഘെി�ിക്കുംകായും	കോവണാം.
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സെമാഡിൂൾ: 1
കാഥ:	രെ�റുകാഥാസിാഹിിത്യയത്തിിൽ	മാധ്യവിക്കുംട്ടിയുരെെ	സിംഭാാവനകാൾ–ആഖയാന	
പെീക്ഷ്യംണാങ്ങൾ–വിഷയാം

1. നെിച്ച്ീറുകാൾ	പറിക്കുംകോമ്പിാൾ
2. പ്രഭാാത്യം
3. �തുെംഗം
4. കോകാാലാെ്
5. രുഗ്മിിണാിരെക്കിാരു	പാവക്കുംട്ടി
6. പക്ഷ്യംിയുരെെ	മണാം
7. ത്യെിശുനിലം
8. നഷ്ടരെ�ട്ട	നീലാംബെി

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ വയത്യയസ്തമായാ	കാഥാപശ്ചാാത്തിലം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ കാഥയുരെെ	അനുഭാവ,	ഭാാവത്യലങ്ങൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ ആഖയാനലൈ�ലി	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ ഭാാഷാപെമായാ	പ്രകോയാാഗെീത്യി	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ സിമാനമായാ	െീത്യിയാിൽ	കാഥകാരെളംഴുത്യാൻ	ത്യയ്യാാറിാകുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
കാവിത്യ:	ഇൗംഗ്ലീഷ്	മാധ്യയമം–വിവർത്തിനത്തിിരെ�	സിവഭാാവം–സിവത്യവാവിഷ്ക്കാാെം.

1. ആത്മഹിത്യയ
2. ഏകാമുഖി
3. ഘന�യാം
4. കാൽക്കിട്ടയാിരെല	കോവനൽക്കിാലം
5. ത്യെവറികാൾ
6. നിലാവിരെ�	മരെറ്റാാെിഴ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കാവിത്യാവിവർത്തിനത്തിിരെ�	പ്രകോത്യയകാത്യകാൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ കാഥയാിൽ	നിന്നും	കാവിത്യയാികോലരെക്കിത്തുകോമ്പിാൾ	എംഴുത്തുകാാെിയുരെെ	ഭാാവത്യ
ലമാറ്റാം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ കാവിത്യ	മുകോന്നാട്ട്	രെവയ്ക്കുന്ന	ആ�യാത്യലം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
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സെമാഡിൂൾ: 3
കോനാവൽ:	കോനാവൽെംഗരെത്തിസിംഭാാവനകാൾ–കോനാവലറ്റാ്	എംഴുത്തുെീത്യിയുരെെ	പെി
മിത്യികാൾ–സിാമൂഹിികാസിവഭാാവം

1. വണ്ടാിക്കിാളംകാൾ
2. മാനസിി
3. �ന്ദനമെങ്ങൾ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കോനാവൽെംഗത്തി്	മാധ്യവിക്കുംട്ടി	നൽകാിയാ	സിംഭാാവനകാൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ മലയാാളംത്തിിരെല	സ്ത്രംീ	കോനാവരെലഴുത്തുകാാരെെ	പെി�യാരെ�ടുന്നു.
 ¾ കോനാവലൈലറ്റും	കോനാവലും	ത്യമ്മിലുള്ള	വയത്യയാസിം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ കോനാവലിരെ�	പെിമിത്യിയും	സിാമൂഹിികാ	സിവഭാാവവുംം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4
ആത്മകാഥ,	കോലഖനം,	സ്മെണാകാൾ,	ഉപനയാസിങ്ങൾ,	സിവത്യവകോബാധ്യം,	തുറിന്നുപറി
ച്ച്ിലിരെ�	സിവഭാാവം,	ആഖയാനെീത്യിയാിരെല	ലൈവവിധ്യയം,	മാധ്യവിക്കുംട്ടിരെയാക്കുംറിിച്ചുംള്ള	
പഠനങ്ങൾ.
1. എംരെ�	കാഥ
2. ബാലയകാാലസ്മെണാകാൾ
3. കാർക്കിിെകാം
4. കുറ്റാവിസ്താെം
5. സ്ത്രംീ,	സിവത്യവം,	സിമൂഹിം:	മാധ്യവിക്കുംട്ടി	

പഠനങ്ങൾ	 ൊമകൃഷ്ണൻ	ഇൗ.വി.
6. ത്യെിശുനിലത്തിിരെ�	കാഥകാൾ	 വാസുകോദ്യവൻനായാർ	കാളംർകോക്കിാെ്
7. മാധ്യവിക്കുംട്ടി	�െീെത്തിിന്	എംത്ര	�ിറികുകാൾ	 എംഡ്യൂി.	എംബ്രഹിാം

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ മാധ്യവിക്കുംട്ടിയുരെെ	ആത്മകാഥ	കോലഖനം	ഉപനയാസിം	എംന്നിവ	മുകോന്നാട്ടുംരെവയ്ക്കുന്ന	
ആ�യാ	ആഖയാനത്യലം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ സിവത്യവകോബാധ്യത്തിിരെ�യും	തുറിന്നുപറിച്ച്ിലിരെ�യും	സ്ത്രംീ	ഇൗെങ്ങൾ	മനസ്സിിലാ
ക്കിാൻ	സിഹിായാിക്കുംന്നു.

 ¾ മാധ്യവിക്കുംട്ടിരെയാക്കുംറിിച്ചുംം	അവരുരെെ	എംഴുത്തിിരെല	രെപാതു	സിവഭാാവരെത്തിക്കും
റിിച്ചുംം	കോവറിിട്ട	കാാഴ്ച�ാടുകാരെളംക്കുംറിിച്ചുംം	പഠിക്കുംന്നു.
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റഫറൻ�്
1. രെ�റുകാഥ	ഇൗന്നരെല	ഇൗന്ന്	 എംം.	അ�ുത്യൻ
2. കാഥ	ആഖയാനവുംം	അനുഭാവസിത്തിയും	 രെകാ.പി.	അ�ൻ
3. കാഥാന്തെം	 വി.ആർ.	സുധ്യീഷ്
4. കാഥയും	ഫാ�സിിയും	 വത്സലൻ	വാതുകോശ്ശെി
5. കാഥയും	ഭാാവുംകാത്യവ	പെിണാാമവുംം	 രെകാ.എംസി്.	െവികുമാർ
6. അന്തർജ്ജ്നം	മുത്യൽ	അഷിത്യ	വരെെ	 കോഡ്യൂാ.	എംം.	ൊജീീവ്കുമാർ
7. സിവാത്യന്ത്രയത്തിിരെ�	ഭ്രമകാല്പന	 

അഹിംകോബാധ്യത്തിിരെ�	സിർഗ്ഗംാത്മകാത്യ	 എംം.രെകാ.	ഹിെികുമാർ
8. രെസിക്സ്്,	സിത്യയത്തിിനും	സിദ്യാ�ാെത്തിിനും	 

ഇൗെയാിൽ	 കോഡ്യൂാ.	സിിറിിയാക്കി്	കോകാാട്ടകോയാെി
9. ആത്മഹിത്യയ	 ഷാനവാസി്	എംം.എം.;	സിജീീഷ്	എംൻ.പി.
10. മാധ്യവിക്കുംട്ടി	കാഥകാൾവാലയം	III	 ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം
11. കാളംർകോകാാെ്	വാസുകോദ്യവരെ�	അവത്യാെികാ 

കോയാാടു	കൂെിയാ	മാധ്യവിക്കുംട്ടിയുരെെ	കാഥകാൾ		 ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം.
12. എംം.	ൊജീീവ്കുമാറിിരെ�	പഠനകോത്തിാടുകൂെിയാ	 

മാധ്യവിക്കുംട്ടിയുരെെ		കാഥകാൾ	സിമ്പൂർണ്ണം	 ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം.
13. എംരെ�	രെ�റുകാഥകാൾ	 മാധ്യവിക്കുംട്ടി,	മാതൃഭൂമി	ബുക്സ്്.
14. രെകാട്ടിയാിട്ട	കോകാാലാെ്	 മാധ്യവിക്കുംട്ടി,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,		

	 കോകാാട്ടയാം.
15. വിഷാദ്യം	പൂക്കുംന്ന	മെങ്ങൾ	 മാധ്യവിക്കുംട്ടി,	സിിനാറിികോയാാ		

	 പ്രസി്,	തൃശ്ശൂർ.
16. സ്ത്രംീപർവ്വം	 കോജീാൺ	ബ്രിട്ടാസി്,സിിത്തിാെ		

	 ബുക്സ്്,	കാായാങ്കുളംം.
17. മാധ്യവിക്കുംട്ടിയുരെെ	പ്രണായാകോനാവലുകാൾ	 ഒലിവ്	പബ്ലിികോഷഴ്സി്.
18. കാമലാദ്യാസിിരെ�	രെത്യെരെഞ്ഞടുത്തി	 

കാവിത്യകാൾ	വിവർത്തിനം,	പഠനം	 എംബ്രഹിാം,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,			
	 കോകാാട്ടയാം.

19. മാധ്യവിക്കുംട്ടി	�െീെത്തിിന്	എംത്ര	�ിറികുകാൾ		 (എംഡ്യൂി.)	എംബ്രഹിാം,	എംച്ച്്	&		
	 സിി	കോകാാട്ടയാം.

20. കാമലാദ്യാസിിരെ�	പ്രണായാകാവിത്യകാൾ		 (വിവ.)	എംബ്രഹിാം,	കോമഘ		 	
	 ബുക്സ്്,	�ാലക്കുംെി.

21. രെപണ്ണുരെകാാത്തിിയാ	വാക്കുംകാൾ	 �ാെദ്യക്കുംട്ടി,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,		
	 കോകാാട്ടയാം.

22. എംഴുത്തുകാാെികാളുംരെെ	മാധ്യവിക്കുംട്ടി		 (എംഡ്യൂി.)	സുജീ	സൂസിൻ	കോജീാർജ്ജ്് 
	 നാഷണാൽ	ബുകാ്സ്റ്റിാൾ,കോകാാട്ടയാം.



74	 മലയാാളംം	എംം.എം.	സിിലബസി്

23. മാധ്യവിക്കുംട്ടിക്കിഥകാൾ	രെപൺവായാന		 (എംഡ്യൂി.)	കോഡ്യൂാ.മിനി	പ്രസിാദ്യ്,
	 ഒലിവ്	പബ്ലിികോഷഴ്സി്,		 	
	 കോകാാഴികോക്കിാെ്.
24. ഇൗെട്ട	നാവുംള്ള	മന്ത്രവാദ്യിനി,	 

മാധ്യവിക്കുംട്ടി	പഠനങ്ങൾ	 മൂസി്	കോമെി	കോജീാർജ്ജ്്,		 	
	 ലൈകാെളംി	ബുക്സ്്,	കാണ്ണൂർ.

25. നഷ്ടരെ�ട്ട	നാണായാം		 (എംഡ്യൂി.)	കോഡ്യൂാ.	സിിസ്റ്റിർ		 	
	 കോനായാൽ	കോറിാസി്,	നാഷണാൽ		
	 ബുക്സ്്	സ്റ്റിാൾ,	കോകാാട്ടയാം.

26. ഉെൽ	കാെന്ന്	ആത്മാവികോലയ്ക്ക്്	 മൂസി്	കോമെി	കോജീാർജ്ജ്്,	
	 മാധ്യയമം	ആഴ്ച�ത്യി�്,		 	
	 ജൂലൈല	.
27. അക്ഷ്യംെവുംം	ആധുനികാത്യയും	 ഇൗ.വി.	ൊമകൃഷ്ണൻ,	ആത്യിെ			

	 പബ്ലിികോഷഴ്സി്	തൃശൂർ.

28. ചുഴികാൾ,	�ി�ികാൾ		 കോഡ്യൂാ.വി.	ൊജീകൃഷ്ണൻ,		 	
	 ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം.

29. വസിന്തത്തിിരെ�	ഒരു	�ില്ലാം,	ഗ്രീഷ്മത്തിിരെ�യും		 മൂസി്	കോമെി	കോജീാർജ്ജ്്,		 	
	 ജീനയുഗം	ഒാണാ�ത്യി�്.

30. മാതൃഭൂമി	ആഴ്ച�ത്യി�്,	ഭാാഷാകോപാഷിണാി	 
എംന്നിവയുരെെ	മാധ്യവിക്കുംട്ടി	പത്യിപ്പുകാൾ,	.

31. സ്ത്രംീ,	സിവത്യവം,	സിമൂഹിം:	മാധ്യവിക്കുംട്ടി	പഠനങ്ങൾ	 ഇൗ.വി.	ൊമകൃഷ്ണൻ,	പൂർണ്ണാ		
	 പബ്ലിികോക്കിഷൻസി്,		 	
	 കോകാാഴികോക്കിാെ്.

32. രെപരെണ്ണഴുതുന്ന	ജീീവിത്യം	 എംൻ.രെകാ.	െവീ�ൻ,	മാതൃഭൂമി		
	 ബുക്സ്്,	കോകാാഴികോക്കിാെ്.

MAMAL02E08 ഹിരിിത്യം�ാഹിിത്യംയ�
MAMAL02E08 Haritha Sahithyam

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3
പെിസ്ഥാിത്യി	സിൗന്ദെയ�ാസ്ത്രംത്തിിരെ�യും	ഹിെിത്യദ്യർ�നത്തിിരെ�യും	ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാ	
�ിന്തകാളുംം	സിർഗ്ഗംാത്മകാസിാഹിിത്യയത്തിിരെല	ഹിെിത്യ	കാാഴ്ച�ാടുകാളുംം	കോബാധ്യയരെ�ടുത്തു
കായാാണാ്	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.	മനുഷയനും	പ്രകൃത്യിയും	ത്യമ്മിലുള്ള	അധ്യീ�ത്യവ	
ചൂഷണാമകോനാഭാാവത്തിിന്	ബദ്യൽ	രൂപീകാെിക്കുംകായാാണാ്	ഹിെിത്യദ്യർ�നത്തിിലൂരെെ.	
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പെിസ്ഥാിത്യി	വിനാ�ത്തിിന്	എംത്യിൊയുള്ള	ഒരു	സികോന്ദ�ം	രൂപീകാെിക്കിാൻ	ഇൗൗ	
കോകാാഴ്സിിലൂരെെ	സിാധ്യിക്കുംം.

സെമാഡിൂൾ: 1
പെിസ്ഥാിത്യിരെയാക്കുംറിിച്ചുംം	വിവിധ്യ	സിമീപനെീത്യികാരെളംക്കുംറിിച്ചുംം	വിവെിക്കുംകായും	
പെിസ്ഥാിത്യി	�ിന്തയുരെെ	പാശ്ചാാത്യയ	പൗെസ്തയ	മാതൃകാകാൾ	പെി�യാരെ�ടുത്തുകായും	
രെ�യ്യുന്നു	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.

പെിസ്ഥാിത്യി–പെിസ്ഥാിത്യി	സിമീപനങ്ങൾ–രെസി�്	�ാൻസിിസി്,	റൂംകോസ്സിാ,	
രെഹി�ി	കോഡ്യൂവിഡ്യൂ്	കോത്യാകോറിാ,	സിിയാാറ്റാിൽ	മൂ�ൻ,	�ഡ്യൂറിികാ്	ഏംഗൽസി്,	കോറിച്ച്ൻ	
കാാർസിൺ,	മസികോനാബു	ഫുക്കുംകോവാക്കി	എംന്നീ	�ിന്തകാരുരെെ	കാാഴ്ച�ാടുകാൾ–പെി
സ്ഥാിത്യിദ്യർ�നങ്ങൾ–ഗഹിനപെിസ്ഥാിത്യിവാദ്യം,	സിാമൂഹിികാപെിസ്ഥാിത്യിവാദ്യം,	
പാെിസ്ഥാിത്യികാ	മാർക്സ്ിസിം,	പാെിസ്ഥാിത്യികാ	സ്ത്രംീവാദ്യം,	ഹിെിത്യ	ൊഷ്ട്രീീയാം	ഇൗവയുരെെ	
വയത്യയസ്ത	ത്യലങ്ങൾ–പെിസ്ഥാിത്യി	സിംഘെനകാൾ–ഗ്രീൻപീസി,്	�ിപക്ോകാാ	പ്രസ്ഥാാനം,	
നർമ്മദ്യാ	ബച്ച്ാകോവാ	ആകോന്ദാളംൻ,	ലൈസില�	്വാലി,	രെകാാക്കികോകാാളം,	കാണ്ടാൽക്കിാെ–്
ത്യിണാസിങ്ക്ല്പവുംം	പെിസ്ഥാിത്യി	ദ്യർ�നവുംം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ പെിസ്ഥാിത്യി	ദ്യർ�ങ്ങരെളംകുറിിച്ചുംള്ള	ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാജ്ഞാാനം	കോനടുന്നു.
 ¾ പെിസ്ഥാിത്യി	�ിന്തകാൾ	രൂപരെ�ട്ട	സിാഹി�െയം	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
പെിസ്ഥാിത്യിദ്യർ�നങ്ങൾ	സിാമൂഹിികാസിാംസ്കാാെികാ	മണ്ഡലങ്ങളംിൽ	രെ�ലുത്തിിയാ	
സിവാധ്യീനവുംം	അവയുരെെ	സിാഹിിത്യയത്തിിലുള്ള	പ്രത്യിഫലനവുംം	അറിിയുകാ	എംന്നത്യാണാ്	
ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1. കാവിത്യ

1.	കുറ്റാിപ്പുറിം	പാലം	 ഇൗെകോശ്ശെി
2.	തുലാവർഷ�ച്ച്	 സുഗത്യകുമാെി
3.	രെനയ്യാാർ	 വി.	മധുസൂദ്യനൻനായാർ

2. കാഥ
1.	സിർ�ക്കിാെ്	 എംസി്.രെകാ.	രെപാരെറ്റാക്കിാെ്
2.	സിാക്ഷ്യംി	 െി.	പത്മനാഭാൻ
3.	അഗ്നി�മിനി	 ലൈവ�ാഖൻ
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3. കോനാവൽ
1.	ലൈജീവം	 പി.	സുകോെ�ൻ
2.	രെകാാരുവാനത്തിിരെല	പൂത്യങ്ങൾ	 പ്രകാാ�ൻ	മെിലൈക്കി

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ പ്രകോമയാം,	ഭാാഷ,	ആവിഷ്കെണാം	എംന്നിവയാിൽ	പ്രത്യിഫലിക്കുംന്ന	പാെിസ്ഥാി
ത്യികാവീക്ഷ്യംണാങ്ങൾ	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
പെിസ്ഥാിത്യിപഠനങ്ങൾ	വി�ദ്യപഠനത്തിിന	്വികോധ്യയാമാക്കുംകായാാണാ	്ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	
പഠനങ്ങളംിരെല	പെിസ്ഥാിത്യി	കാാഴ്ച�ാടുകാൾ	അറിിയാാൻ	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂൾ	സിഹിായാിക്കുംം.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	ഹിെിത്യദ്യർ�നം		 എംം.	അ�ൂത്യൻ		(ഹിെിത്യ		 	
	 നിരൂപണാം	മലയാാളംത്തിിൽജീി.		
	 മധുസൂദ്യനൻ)
2.	ഇൗകോക്കിാ-ാംരെഫമിനിസിം	ആരെണാഴുതുകോമ്പിാൾ	 ജീി.		മധുസൂദ്യനൻ		(കാഥയും
	 പെിസ്ഥാിത്യിയും:	ജീി.	മധുസൂ	 	
	 ദ്യനൻ)
3.	പെിസ്ഥാിത്യിലാവണായ�ാസ്ത്രംം–ഒരു	ദ്യി�ാസൂ�ി	 ഡ്യൂി.	വിനയാ��ൻ	(ഹിെിത്യനി	
	 രൂപണാം	മലയാാളംത്തിിൽ:	ജീി.		
	 മധുസൂദ്യനൻ)
4.	ഞങ്ങൾ	നിങ്ങൾക്കി്	ഭൂമി	വിറ്റാാൽ	 സിിയാാറ്റാിൻ	മൂ�ൻ		(വിവ.			 	
	 സിക്കിറിിയാ)

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കോകാെളംത്തിിരെല	പെിസ്ഥാിത്യി	പഠനങ്ങളുംരെെ	സിവഭാാവം	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.
 ¾ പാശ്ചാാത്യയകോദ്യ�ങ്ങളംിൽ	നിന്നും	വയത്യയസ്തമായാി	കോകാെളംം	കോനെിടുന്ന	പാെി
സ്ഥാിത്യികാ	പ്രശ്നങ്ങൾ	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4
നാെൻകാലകാൾ,	സിിനിമ,	നാെകാം	എംന്നിവയാിരെല	പാെിസ്ഥാിത്യികാാവകോബാധ്യം	
അകോനവഷണാവികോധ്യയാമാക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.
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വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	കാളംരെമഴുത്തുംപാട്ടുംം	 	 അയ്യാ�ൻ	ത്യീയാാട്ട്
2.	രെപാറിാട്ട്,	രെവള്ളെിനാെകാം,	കാാക്കിാെിശ്ശി	എംന്നിവയാിരെല	പാെിസ്ഥാിത്യികാാവ

കോബാധ്യം	വിലയാിരുത്തിൽ
3.	ജീലമർമ്മെം	 െി.രെകാ.	ൊജീീവ്കുമാർ
4.	അെജീീവിത്യങ്ങൾക്കി്	ഒരു	സിവർഗ്ഗംം	 എംം.എം.	റിഹി്	മാൻ
5.	ഒരു	പക്ഷ്യംിക്കുംഞ്ഞിരെ�	മെണാം	 വയാലാ	വാസുകോദ്യവൻ	പിള്ള

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ പെിസ്ഥാിത്യി	�ിന്ത	വളംർത്തുന്നത്യിൽ	കാലകാൾ	വഹിിക്കുംന്ന	പങ്ക്്	കോബാധ്യയ
രെ�ടുന്നു.

റഫറൻ�്
1. ഹിെിത്യനിരൂപണാം	മലയാാളംത്തിിൽ	 (എംഡ്യൂി.)	ജീി.	മധുസൂദ്യനൻ,		 	

	 കാറി�്	ബുക്സ്്,	തൃശൂർ.
2. കാഥയും	പെിസ്ഥാിത്യിയും	 ജീി.	മധുസൂദ്യനൻ,	കാറി�്	ബുക്സ്്,		

	 തൃശൂർ.
3. പെിസ്ഥാിത്യി	കാവിത്യരെയ്ക്ക്ാൊമുഖം	 പി.പി.രെകാ.	രെപാതുവാൾ,		 	

	 ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം.
4. പെിസ്ഥാിത്യികോബാധ്യവുംം	സിംസ്കാാെവുംം	 പി.പി.രെകാ.	രെപാതുവാൾ,		 	

	 മാതൃഭൂമി	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം.
5. പെിസ്ഥാിത്യിവിജ്ഞാാനം	 എംൻ.	ബാലകൃഷ്ണൻനായാർ,	 

	 കോകാെളം	ഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,	 
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

6. പ്രകൃത്യി,	പെിസ്ഥാിത്യി	ദ്യാെിദ്രായം	ഉൗർജ്ജ്ം	 ആനന്ദ്,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,		 	
	 കോകാാട്ടയാം.

7. ഹിെിത്യൊഷ്ട്രീീയാം:	�െിത്രം	സിിദ്ധ്യാാന്തം	പ്രകോയാാഗം	 കോജീാർജീ്	രെകാ.	അലക്സ്്,	ഡ്യൂി.സിി.		
	 ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം.

8. ജീീവരെ�	കാരെയ്യാാ�്	 ആഷാകോമകോനാൻ,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,		
	 കോകാാട്ടയാം.

9. പെിസ്ഥാിത്യി	സിൗന്ദെയ�ാസ്ത്രംത്തിിന്	ഒരു	മുഖവുംെ	 കോഡ്യൂാ.	െി.പി.	സുകുമാെൻ,		 	
	 കോബാധ്യി	പബ്ലിികോക്കിഷൻസി്,		 	
	 കോകാാഴികോക്കിാെ്.

10. കാവിത്യയുരെെ	െകോഥാത്സവം	 (എംഡ്യൂി.)	അജീയാപുെം	 
	 കോജീയാത്യിഷ്	കുമാർ,	 
	 കോകാെളം	ഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.
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11. രെകാാച്ച്ിയാിരെല	വൃക്ഷ്യംങ്ങൾ/ഒെിച്ചുംമെക്കിിയാ	ആകാാ�ം	 രെകാ.ജീി.	�ങ്ക്െ�ിള്ള.
12. ഹിെിത്യസിാഹിിത്യയദ്യർ�നം	 എംം.	അ�ുത്യൻ
13. കാവിത്യയും	പെിസ്ഥാിത്യിയും	 എംസി്.	ൊജീകോ�ഖെൻ
14. കാാലികോഫാർണാിയാ	കാാടുകാളംിൽ	 സുഗത്യകുമാെി
15. വിലാപത്തിിരെ�	ഇൗലകാൾ	 കോഡ്യൂാ.	സിി.െി.	വിലയം	

(കാവിത്യകാൾ)
16. ഹിെിത്യദ്യർ�നം	ആധുനികാാനന്തെകാവിത്യയാിൽ 	 കോഡ്യൂാ.സിി.ആർ.	പ്രസിാദ്യ്.
17. പ്രത്യികോൊധ്യ�ിന്തകാൾ	 ലിപിപബ്ലിികോക്കിഷൻസി്,		 	

	 കോകാാഴികോക്കിാെ്.
18. ലൈത്യക്കിാവിരെല	പുൊണാം	(കോനാവൽ)	 സിി.	റിഹിീം.
19. മലയാാളംകാവിത്യയും	പെിസ്ഥാിത്യിയും	 കോഡ്യൂാ.	ആനന്ദ്	കാാവാലം.
20. പെരുന്ന	മഷിച്ച്ാലുകാൾ	 രെഎംറിിസി്	രെകാായാ്ലികോയാാ.

സെ�മസ്റ്റർ 3

MAMAL03E09 ��സ്കാാരിപാഠ്യന�

MAMAL03E09 Cultural Studies

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3
സിംസ്കാാെപഠനത്തിിരെ�	�െിത്രം,	അത്യിരെല	ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാ	സിമീപനങ്ങൾ,	കോകാെളംീയാ	
സിന്ദർത്തിിൽ	ഇൗൗ	പഠനകോമഖലയുരെെ	സിാധ്യയത്യകാൾ	എംന്നിവരെയാക്കുംറിിച്ച്്	ജ്ഞാാനം	
ലഭായമാക്കുംകാ	എംന്നത്യാണാ്	ഇൗൗ	 കോകാാഴ്സിിരെ�	 ഉകോ��യം.	സിാംസ്കാാെികാപ്രശ്നങ്ങൾ	
മനസ്സിിലാക്കിാൻ	സിഹിായാിക്കുംകാ,	ഇൗത്യെസിംസ്കാാെങ്ങരെളം	സിഹിിഷ്ണുത്യകോയാാരെെ	കോനാ
ക്കിിക്കിാണാാൻ	ത്യക്കി	മാനസിികാകോ�ഷി	സൃഷ്ടിക്കുംകാ	എംന്നീ	ഉകോ��യങ്ങളുംം	ഇൗൗ	
കോകാാഴ്സിിനുണ്ടാ്.

സെമാഡിൂൾ: 1
സിംസ്കാാെവുംം	നെവം��ാസ്ത്രംവുംം,	സിംസ്കാാെം	വിവിധ്യ	വിഷയാങ്ങളുംരെെ	കാാഴ്ച�ാെിൽ,	
യൂകോറിാപയൻ	സിംസ്കാാെപഠനത്തിിരെ�	രൂപരെ�െൽ,	സിാമ്പ്രദ്യായാികാ	നിലപാടുകാൾ,	
മാത്യു	അർകോനാൾഡ്യൂ്,	എംഫ്.ആർ.	ലീവീസി്,	രെറിയ്മണ്ടാ്	വിലയംസി്,	ഇൗ.പി.	കോത്യാംപ്സൻ,	
അകോ�ാണാികോയാാ	ഗ്രാംഷി,	റിിച്ച്ാർഡ്യൂ്	രെഹിാഗാർട്ട്,	രെജീ.സ്റ്റുവർട്ട്	ഹിാൾ	എംന്നിവരുരെെ	
വീക്ഷ്യംണാങ്ങൾ.
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ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ പുത്യിയാ	ഒരു	പഠനകോമഖലരെയാക്കുംറിിച്ച്്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ സിംസ്കാാെരെമന്ന	സിങ്ക്ല്പനത്തിിരെ�	വയാപ്തിയും	ലൈവവിധ്യയവുംം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.
 ¾ യൂകോറിാപയൻ	പണ്ഡിത്യന്മാർ	സിംസ്കാാെരെത്തി	നിർവ്വ�ിക്കുംകായും	പ്രകോയാാഗിക്കും
കായും	രെ�യ്തത്യ്	എംങ്ങരെനരെയാന്ന്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ മാർക്സ്ിസ്റ്റി്	നിലപാടുകാളംിരെല	സിംസ്കാാെകോത്തിാടുള്ള	വീക്ഷ്യംണാ	വയത്യയാസിങ്ങൾ	
കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
�ാങ്ക്്ഫർെ്	സ്കൂൾ	�ിന്തകാർ,	അകോഡ്യൂാകോണാാ,	രെഹിാർലൈഖമർ,	വാൾട്ടർ	രെബഞ്ചിമിൻ	
എംന്നിവരുരെെ	വീക്ഷ്യംണാങ്ങൾ,	സിംസ്കാാെവയവസിായാം	വയത്യയസ്ത	കാാഴ്ച�ാടുകാൾ,	
ജീനപ്രിയാ	 സിംസ്കാാെപഠനം,	 ഉദ്യാത്തി	 സിംസ്കാാെത്തിിരെ�	 അപനിർമ്മാണാം,	
കോസ്പാർെ്സി്,	സിയാൻസി്,	ഫാഷൻ,	സിിനിമ,	പെസിയം	എംന്നീ	പഠനകോമഖലകാൾ,	
സിാംസ്കാാെികാ	മൂലധ്യനം	കോബാർദ്യുവിരെ�	കാാഴ്ച�ാെ്.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ജീർമൻ	മാർക്സ്ിസ്റ്റുകാൾ	ജീനപ്രിയാ	സിംസ്കാാെകോത്തിാടു	സിവീകാെിച്ച്	സിമീപന
ങ്ങളംിരെല	വീക്ഷ്യംണാഭാിന്നത്യ	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

 ¾ ലൈവ�ിഷ്ടയത്തിിരെ�	നിർമ്മാണാപെമായാ	സിവികോ�ഷത്യകാൾ	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.
 ¾ സിംസ്കാാെപഠനത്തിിരെല	നവകോമഖലകാൾ,	പഠനസിാധ്യയത്യകാൾ	എംന്നിവ	
മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ മൂലധ്യനരെമന്ന	സിങ്ക്ല്പനത്തിിനുണ്ടാായാ	വികാാസിം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
�ിഹ്നംവിജ്ഞാാനീയാം,	അപനിർമ്മാണാം,	നവമകോനാവികോ�ഷണാം,	ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംം	
എംന്നിവയും	സിംസ്കാാെപഠനവുംം,	മികോഷൽ	ഫുകോക്കിാ,	�ാൻസി്	ഫാനൻ,	ജൂലിയാ	
ക്രികോസ്തവ,	ഗായാത്രി	�ക്രവർത്തിിസ്പിവാക്കി്,	എംകോഡ്യൂവഡ്യൂ്	രെസിയാ്ദ്യ്,	കോഹിാമിബാബ	
എംന്നിവരുരെെ	�ിന്തകാൾ,	 കോകാാളംനിയാനന്തെത്യ,	 മൂന്നാം	 കോലാകാകാാഴ്ച�ാടുകാൾ,	
മാനവവാദ്യാനന്തെത്യ,	പ്രവാസിപഠനങ്ങൾ,	ഇൗന്തയൻ	സിംസ്കാാെപഠനത്തിിരെ�	
ലൈകാവഴികാൾ,	ഗാന്ധിയാൻ	പെികോപ്രക്ഷ്യംയം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഇൗത്യെപഠനകോമഖലകാൾക്കി	്സിംസ്കാാെപഠനവുംമായുള്ള	ബന്ധം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.
 ¾ യൂകോറിാ�്,	അകോമെിക്കി,	ആ�ിക്കി	എംന്നിവിെങ്ങളംിൽ	സിംസ്കാാെപഠനത്തിിനു
ണ്ടാായാ	വികാാസിം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
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 ¾ സിംസ്കാാെപഠനത്തിിരെ�	വി�കാലനകോ�ഷി	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.
 ¾ ഇൗന്തയൻ	സിംസ്കാാെപഠനത്തിിരെ�	�െിത്രവുംം	വർത്തിമാനവുംം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4
കോകാെളംത്തിിൽ	സിംസ്കാാെപഠനത്തിിരെ�	രൂപരെ�െൽ,	വികാാസിം,	സിാംസ്കാാെികാൊഷ്ട്രീീയാം	
വിവിധ്യ	കാാഴ്ച�ാടുകാൾ,	സിംസ്കാാെപഠനത്തിിൽ	ഇൗെരെപടുന്ന	പണ്ഡിത്യാർ,	കോകാെളംീയാ	
മാതൃകാകാൾ.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	നമ്മുരെെ	ജീനകാീയാ	സിംഗീത്യം	ഇൗന്നരെല	 
			ഇൗന്ന്	നാരെളം	(ഉർവെത്യയുരെെ	ത്യാളംം)	 കോഡ്യൂാ.	െി.പി.	സുകുമാെൻ
2.	സിവകോദ്യ�ിലൈവദ്യയവുംം	സിാംസ്കാാെികാാധ്യിപത്യയവുംം	 
			(സിംസ്കാാെവുംം	കോദ്യ�ീയാത്യയും)	 	കോഡ്യൂാ.	രെകാ.എംൻ.	പണാിക്കിർ
3.	സിവർണാവുംം	ആകോഗാളംവൽക്കിെണാവുംം	 
		(സിവർണാകോകാെളംം,	അധ്യയായാം)	 കോജീാർജീ്	വർഗീസി്	രെകാ.
4.	കോസ്പാർെ്സിിരെല	സിങ്ക്ീർണാ	സിമവാകായങ്ങൾ	 
			(ഇൗഷ്ടസുഗന്ധംകോപാരെല)	 രെകാ.എംം.നകോെ�ൻ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കോകാെളംീയാസിംസ്കാാെരെത്തി	സിംസ്കാാെപഠനത്തിിരെ�	കാാഴ്ച�ാെിൽ	മനസ്സിിലാ
ക്കുംന്നു.

 ¾ സിംസ്കാാെപഠനകോമഖലയാിൽ	 വയാപൃത്യൊയാ	 പണ്ഡിത്യരുരെെ	 െ�നകാൾ	
പെി�യാിക്കുംന്നു.

 ¾ വിഷയാത്തിിരെല	പുതുപഠനകോമഖലകാൾ	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.
 ¾ സിാംസ്കാാെികാബഹുലത്യരെയാക്കുംറിിച്ച്്	ത്യിെിച്ച്റിിവുംണ്ടാാകുന്നു.

റഫറൻ�്
1. സ്കാറിിയാാ	സിക്കിറിിയാ 

(എംഡ്യൂി.)	 സിംസ്കാാെപഠനം,	�െിത്രം,	സിിദ്ധ്യാാന്തം,	പ്രകോയാാഗം 
	 മലയാാളം	പഠനസിംഘം,	വള്ളകോത്തിാൾ		 	
	 വിദ്യയാപീഠം,	ശുകാപുെം.

2. പി.പി.	െവീ�ൻ		 സിംസ്കാാെപഠനം	ഒരു	ആമുഖം,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,		 	
	 കോകാാട്ടയാം.

3. രെകാ.	�ിവ�ങ്ക്െൻനായാർ	 സിംസ്കാാെം	യുഗങ്ങളംിലൂരെെ,	കോകാെളംഭാാഷാ		 	
	 ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,	ത്യിരുവനന്തപുെം.
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4. രെകാ.രെകാ.	�ിവദ്യാസി്		 അെിത്തിട്ടിൽ	നിന്നുള്ള	കാാഴ്ചകാൾ,	�ിഖ	ബുക്സ്്,		 	
	 രെകാാകോണ്ടാാട്ടി.

5. രെകാ.രെകാ.	�ിവദ്യാസി്		 സിംസ്കാാെവുംം	സിാഹിിത്യയവുംം,	മാളൂരെബൻ,	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.
6. രെകാ.രെകാ.	�ിവദ്യാസി്	 പ്രവാസിം	പ്രത്യിനിധ്യാനവുംം	സിർഗാത്മകാത്യയും,			

	 ഇൗൻലൈസിറ്റാ്	പബ്ലിിക്കി,	കോകാാഴികോക്കിാെ്.
7. ഷീബ	എംം.	കുെയൻ	 രെറിയ്മണ്ടാ്	വിലയംസി്,	�ിന്ത	പബ്ലിികോഷഴ്സി്,	 

	 ത്യിരുവനന്തപുെം.
8. െി.	സിനൽകുമാർ	 പ്രാ�ീനസിംസ്കാാെങ്ങൾ,	�ിന്ത	പബ്ലിികോഷഴ്സി്,		 	

	 ത്യിരുവനന്തപുെം.
9. ഇൗ.എംം.എംസി്.,	 

പി.	കോഗാവിന്ദ�ിള്ള	 ഗ്രാംഷിയാൻ	വി�ാെവിപ്ലവം,	�ിന്ത	പബ്ലിികോഷഴ്സി്,			
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

10. െവീ�ൻ	 അകോ�ാണാികോയാാ	ഗ്രാംഷി,	മാതൃഭൂമി	ബുക്സ്്,		 	
	 കോകാാഴികോക്കിാെ്.

11. വി.ആർ.സികോന്താഷ്(വിവ.)	യാാന്ത്രികാപുനരുല്പാദ്യനത്തിിരെ�	യുഗത്തിിൽ	കാലാ	
	 സൃഷ്ടി,	കോകാെളംലളംിത്യകാലാ	അക്കിാദ്യമി,	തൃശൂർ.

12. ഷാജീി	കോജീക്കിബ്	 ജീനപ്രിയാ	സിംസ്കാാെം	�െിത്രവുംം	സിിദ്ധ്യാാന്തവുംം.		 	
	 ഡ്യൂി.സിി.ബുക്സ്്	കോകാാട്ടയാം.

13. കാല്പറ്റാ	ബാലകൃഷ്ണൻ	 ഗാന്ധിയാൻ	സിൗന്ദെയവി�ാെം,	കോകാെളംഭാാഷാ		 	
	 ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,	ത്യിരുവനന്തപുെം.

14. രെകാ.	അെവിന്ദാക്ഷ്യംൻ	 ഗാന്ധിയുരെെ	ജീീവിത്യദ്യർ�നം,	കാറി�്	ബുക്സ്്,		 	
	 കോകാാട്ടയാം.

15. രെപ്രാഫ.	വി.	സുകുമാെൻ	മാർക്സ്ിയാൻ	സിൗന്ദെയ�ാസ്ത്രംം,	�ിന്ത	പബ്ലിികോഷഴ്സി്,		
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

16. സികോന്താഷ്	മാനികോച്ച്െി	 �െീെി,	ലൈസികാത്യം	ബുക്സ്്,	കോ�ർത്തില.
17. രെജീ.	കോദ്യവികാ	 സ്ത്രംീവാദ്യം,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം.
18. രെജീ.	കോദ്യവികാ	 കുലസ്ത്രംീയും	�ന്തരെ�ണ്ണും	ഉണ്ടാായാരെത്യങ്ങരെന,		 	

	 രെസി�ർ	കോഫാർ	രെഡ്യൂവല�്രെമ�ൽ	സ്റ്റിഡ്യൂീസി്,		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

19. രെജീ.രെജീ.	പള്ളത്തി്	 സിാംസ്കാാെികാവി�കാലനത്തിിന്	ഒരു	െീത്യി�ാസ്ത്രംം,		
	 സിംസ്കൃത്യി,	പയ്യാന്നൂർ.

20. െി.വി.	മധു	 നവമാർക്സ്ിസ്റ്റി്	സിാമൂഹിയവിമർ�നം,	ഡ്യൂി.സിി.		 	
	 ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം.

21. വി.സിി.	�ീജീൻ	 ആധുനികോകാാത്തിെംവി�കാലനവുംം	വിമർ�നവുംം,		
	 ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം.
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22. എംസി്.എംസി്.	�ീകുമാർ	 സിംസ്കാാെവുംം	വിമർ�നവുംം

English
1. Toby Miller (Ed.) A campanion to Cultural Studies Black  

 Well Publishing.
2. Chris barker Cultural Studies Theory and Practice,
  Sage Publishers.
3. Chris Rojek Cultural Studies, Polity Publishers.
4. David Waltan Introducing Cultural Studies learning,  

 through practice, Sage Publishers.
5. Gary Hall and  

Clare Birchall New Cultural Studies, Orient black   
 swan.

6. Ziauddin Sardar &  
Boris Van Loon  Introducing Cultural Studies, Icon   
 Books.

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

MAMAL03E10 മാധ്യയമ�ാഹിിത്യംയ�
MAMAL03E10 Writings for Media

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3
വിവിധ്യ	ആ�യാവിനിമയാ	ഉപാധ്യികാരെളംയും	അച്ച്െിയുരെെ	�െിത്രവികാാസിങ്ങരെളംയും	
ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിലൂരെെ	പഠിക്കുംന്നു.	പത്രമാസിികാകാൾ,	രെെലിവിഷൻ,	കോറിഡ്യൂികോയാാ,	�ലച്ച്ിത്രം,	
ഇൗ�ർരെനറ്റാ്	എംന്നീ	ബഹുജീനസിമ്പിർക്കി	മാധ്യയമങ്ങരെളം�റ്റാിയും	ഇൗൗ	മാധ്യയമങ്ങളംിൽ	
ഉപയുക്തിമാവുംന്ന	മലയാാളംഭാാഷകോയായും	സിാഹിിത്യയരെത്തിയും	പറ്റാിയും	പഠിക്കുംന്നു.	
ഇൗൗ	മാധ്യയമങ്ങളുംരെെ	സിാഹിിത്യീയാ	സിാംസ്കാാെികാ	ഫലങ്ങരെളം	പറ്റാിയുള്ള	വി�ദ്യമായാ	
പഠനവുംം	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സി്	ലക്ഷ്യംയം	രെവക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 1
ആ�യാവിനിമയാം–നിർവ�നം–ആ�യാവിനിമയാ	പ്രക്രിയായുരെെ	ഘെകാങ്ങൾ–വയത്യയ
സ്തമായാ	ആ�യാവിനിമയാെീത്യികാൾ–ബഹുജീനസിമ്പിർക്കി	മാധ്യയമങ്ങൾ–നിർവ�നം	
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അവയുരെെ	പ്രവർത്തിനവുംം	ധ്യർമ്മവുംം	ഘെകാങ്ങൾ	ഫലങ്ങൾ	ബഹുജീന	ആ�യാ
രെത്തിക്കുംറിിച്ചുംള്ള	വയത്യയസ്ത	സിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ	മാധ്യയമ	 കോബാധ്യത്തിിരെ�	ആവ�യം,	
പുത്യിയാ	ആകോഗാളംാവസ്ഥായാിൽ	ജീനങ്ങളുംരെെ	സിമിത്യി	രൂപരെ�ടുത്തുന്നത്യിൽ	മാധ്യയ
മങ്ങളുംരെെ	പങ്ക്്	മാധ്യയമവുംം	സിംസ്കാാെ	രൂപീകാെണാവുംം	മാധ്യയമത്തിിരെ�	സിാമൂഹിികാ	
ൊഷ്ട്രീീയാ	പ്രത്യിബദ്ധ്യാത്യകാൾ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ആ�യാവിനിമയാത്തിിരെ�	ഘെകാങ്ങൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ വിവിധ്യത്യെം	ആ�യാവിനിമയാങ്ങൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ മാധ്യയമങ്ങൾ	ജീനങ്ങൾക്കിിെയാിൽ	എംത്രമാത്രം	സിവാധ്യീനം	രെ�ലുത്തുന്നുണ്ടാ്	
എംന്നു	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
അച്ച്െിമാധ്യയമം:	അച്ച്െിയുരെെ	തുെക്കിം–സിവികോ�ഷത്യ–ബഹുജീനമാധ്യയമം	എംന്ന	
നിലയാിൽ	അച്ച്െിയുരെെയും	കാെലാസിിരെ�യും	�െിത്രം–മനുഷയസിംസ്കാാെത്തിിൽ	
വന്ന	മാറ്റാം–അച്ച്െിയുരെെ	തുെക്കിം	ഇൗന്തയയാിൽ,	മലയാാളംത്തിിരെല	അച്ച്െി	ആദ്യയകാാല	
പ്രസിിദ്ധ്യാീകാെണാങ്ങൾ–പത്രപ്രവർത്തിന�െിത്രം–ആദ്യയകാാലമാസിികാകാൾ–വാർത്തിാ
ഘെന–വാർത്തിമൂലകാങ്ങൾ–വാർത്തിാ�െീെം–വാർത്തിാകോ�ഖെണാം,	റിികോ�ാർട്ടിംഗ,്	
പത്രത്തിിരെ�	ഘെന–കോഫാർമാറ്റും	വിനിമയാത്യത്യവങ്ങളുംം–എംഡ്യൂിറ്റാിംഗ്,	നൂസി്	റൂംം	കോല	
ഒൗട്ട,്	ത്യലരെക്കിട്ട,്	കാാപഷ്ൻ	തുെങ്ങിയാവ–അഭാിമുഖങ്ങളുംം	ഫീച്ച്റുകാളുംം–പത്രഭാാഷയുരെെ	
സിവികോ�ഷത്യകാൾ–വിപണാനത്യന്ത്രം–പത്രസിവാത്യന്ത്രയം–സിാകോങ്ക്ത്യികാപ്രശ്നങ്ങൾ	
–പത്രപ്രവർത്തികാനുണ്ടാായാിെികോക്കിണ്ടാ	ഗുണാങ്ങൾ–പത്രപ്രവർത്തിനം	കോനെിടുന്ന	
രെവല്ലുവിളംികാൾ–സിാഹിിത്യയത്തിിരെ�യും	ഭാാഷയുരെെയും	കോമഖലയാിൽ	പത്രങ്ങളുംരെെ	
സിംഭാാവന–പത്രഭാാഷയുരെെ	സിവാധ്യീനം	മലയാാളംസിാഹിിത്യയത്തിിൽ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ അച്ച്െിയുരെെ	�െിത്രവികാാസിപെിണാാമങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ചുംള്ള	ധ്യാെണാ	കോനെി
രെയാടുക്കുംന്നു.

 ¾ വാർത്തികാൾ	എംഴുകോത്യണ്ടാ	െീത്യി	കുട്ടികാൾ	സിവായാത്തിമാക്കുംന്നു.
 ¾ റിികോ�ാർട്ടിങ്ങിരെ�	വിവിധ്യ	വ�ങ്ങൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
കോറിഡ്യൂികോയാാ:	മാധ്യയമത്തിിരെ�	സിവികോ�ഷത്യകാൾ–കോറിഡ്യൂികോയാാ	പ്രകോക്ഷ്യംപണാത്തിിരെ�	
�െിത്രം–ഇൗന്തയയാിരെല	 കോറിഡ്യൂികോയാാ	പ്രകോക്ഷ്യംപണാം	വിവിധ്യ	ഘട്ടങ്ങൾ	–വിവിധ്യ	
കോറിഡ്യൂികോയാാ	പെിപാെികാൾ	ത്യയ്യാറിാക്കിൽ–വാർത്തികാൾ–റിികോ�ാർട്ടിംഗ്–പ്രഭാാഷണാം	
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–ഫീച്ച്ർ–കാലാസിാഹിിത്യയകോമഖലയാിൽ	കോറിഡ്യൂികോയാാ	നൽകാിയാ	സിംഭാാവന–നാെകാം–	
കോഡ്യൂാകാുരെമ�റിികാൾ–വിദ്യയാഭായാസിപെിപാെികാൾ–ത്യത്സമയാ	സിംകോപ്രഷണാം–
കോറിഡ്യൂികോയാായുരെെ	ത്യിെിച്ചുംവെവ്–കോറിഡ്യൂികോയാായുരെെ	ജീനകാീയാത്യയും	ജീനസിവാധ്യീന
വുംം–കോറിഡ്യൂികോയാാ	പ്രകോക്ഷ്യംപണാത്തിിരെല	ജീനസിവകാാെയ	പങ്ക്ാളംിത്തിം	–എംഫ്.എംം.	
കോറിഡ്യൂികോയാാ–രെെലിവിഷൻ	മാധ്യയമത്തിിരെ�	സിവികോ�ഷത്യകാൾ	–രെെലിവിഷൻ	പ്രകോക്ഷ്യം
പണാത്തിിരെ�	�െിത്രം–വികാാസിം–രെെലിവിഷൻ	വിജ്ഞാാന-ാംവികോനാദ്യ-ാംവിവെവിനിമയാ	
മാധ്യയമം	എംന്ന	നിലയാിൽ–കോബ്രാഡ്യൂക്ാാസ്റ്റിിങ്ങ–്രെെലികാാസ്റ്റിിങ്ങ	്–കാമ്പിനികാൾ	വിവിധ്യ	
രെെലിവിഷൻ	പെിപാെികാൾ–വാർത്തികാൾ	–ഫീച്ച്റുകാൾ–രെെലിഫിലിം	കോൊകാ	്കോഷാ–
സിീെിയാലുകാൾ–കോഡ്യൂാകാുരെമ�റിികാൾ–രെെലിവിഷൻ	പെിപാെികാൾ	ത്യയ്യാാറിാക്കിൽ–
വിവിധ്യ	ഘട്ടങ്ങൾ–ത്യത്സമയാ	പെിപാെികാൾ–വിവിധ്യ	�ാനലുകാൾ–സിിനിമയുരെെ	
ഉത്ഭവവുംം	വികാാസിവുംം–�ലച്ച്ിത്രമാധ്യയമത്തിിരെ�	സിവികോ�ഷത്യകാൾ–സിിനിമ	
കാലാരൂപം	എംന്ന	നിലയാിൽ–ഫീച്ച്ർ	ഫിലിം–പെസിയ	സിിനിമകാൾ–സിിനിമയുരെെ	
വിവിധ്യ	ഘട്ടങ്ങൾ–ത്യിെക്കിഥ,	കോഫാകോട്ടാഗ്രാഫ്,	കാലാസിംവിധ്യാനം,	എംഡ്യൂിറ്റാിംഗ്,	
�ബ്ദാകോലഖനം–സിംഗീത്യം–സിിനിമയും	സിാഹിിത്യയവുംം,	സിിനിമ	വാണാിജീയം	എംന്ന	
നിലയാിൽ,	രെെലിവിഷരെ�	സിവാധ്യീനം	മലയാാളംസിാഹിിത്യയത്തിിൽ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കോറിഡ്യൂികോയാായുരെെ	ഉത്ഭവ	വികാാസി�െിത്രം	പഠിക്കുംന്നു.
 ¾ രെെലിവിഷരെ�	ഉത്ഭവ	വികാാസി�െിത്രം	പഠിക്കുംന്നു.
 ¾ രെെലിവിഷരെ�യും	കോറിഡ്യൂികോയാായുരെെയും	സിാജീാത്യയലൈവജീാത്യയം	മനസ്സിിലാ
ക്കുംന്നു.

 ¾ എംഡ്യൂിറ്റാിങ്ങ്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ വിവിധ്യ	പെിപാെികാളുംരെെ	സിംവിധ്യാനരെത്തിക്കുംറിിച്ചുംം	അവത്യെണാെീത്യിരെയാ
ക്കുംറിിച്ചുംം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4
നവമാധ്യയമങ്ങൾ:	 കാമ്പിൂട്ടറും	 ഇൗ�ർരെനറ്റും–രെമാലൈബൽ,	 കോസിാഷയൽമീഡ്യൂിയാ,	
കോബ്ലിാഗ,്	ഇൗ-ാംമാധ്യയമങ്ങൾ–ഇൗ�ർരെനറ്റാിരെ�	സിാധ്യയത്യകാൾ–ഇൗ�ർരെനറ്റാ	്മാഗസിീനുകാൾ	
–പത്രങ്ങൾ,	രെവബ്ലൈസിറ്റുകാൾ,	ഇൗ�ർരെനറ്റും	മലയാാളംസിാഹിിത്യയവുംം–രെമാലൈബൽ	
–ആ�യാവിനിമയാെംഗരെത്തി	8-ാംാമരെത്തി	മാധ്യയമം–രെമാലൈബലിരെ�	മാധ്യയമവർത്തി
മാനസിാധ്യയത്യകാൾ–ആ�യാവിനിമയാം,	സിിനിമ,	സിാഹിിത്യയം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ നവമാധ്യയമങ്ങരെളം	പെി�യാരെ�ടുന്നു.
 ¾ നവമാധ്യയമങ്ങൾ	മുകോന്നാട്ടുംരെവയ്ക്കുന്ന	സിംകോവദ്യനത്യലം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
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 ¾ സിാഹിിത്യയത്തിിലും	സിമൂഹിത്തിിലും	നവമാധ്യയമസിവാധ്യീനം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ നവമാധ്യയമങ്ങളുംരെെ	ഗുണാകോദ്യാഷങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ച്്	ധ്യാെണാ	കോനടുന്നു.

റഫറൻ�്
1. മാധ്യയമങ്ങളുംം	മലയാാളംസിാഹിിത്യയവുംം	 എംം.വി.	കോത്യാമസി്
2. ദൃ�യഭാാഷ	 രെകാ.എംസി്.	ൊജീകോ�ഖെൻ
3. നവമാധ്യയമങ്ങൾ	 കോഡ്യൂാ.	െി.രെകാ.	സികോന്താഷ്	കുമാർ
4. പ്രകോക്ഷ്യംപണാകാലാ�െിത്രം	 എംം.	രെകാ.	�ിവ�ങ്ക്ർ
5. ജീനപ്രിയാസിംസ്കാാെം	 ഷാജീി	കോജീക്കിബ്
6. വാർത്തി	(മൂന്നു	വാലയങ്ങൾ)	 കോജീായാി	ത്യിരുമൂലപുെം
7. പത്രഭാാഷ	 പ്രസി്	അക്കിാദ്യമി
8. രെെലിവിഷൻ	കോജീണാലിസിം	 വി.	ൊജീകോഗാപാൽ
9. മലയാാളംസിിനിമയും	സിാഹിിത്യയവുംം	 മധു	ഇൗറിവങ്ക്െ
10. ഭാാവനാത്യീത്യം	(എംഡ്യൂി)	 പി.രെകാ.	ൊജീകോ�ഖെൻ
11. രെെലിവിഷൻ	�െിത്രവുംം	ൊഷ്ട്രീീയാവുംം	 ഷിബു	മുഹിമ്മദ്യ്
12. മാധ്യയമങ്ങളുംം	മലയാാളംസിാഹിിത്യയവുംം	 ഒരു	സിംഘം	കോലഖകാൻ	 

 (കോകാെളം	ഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട് )
13. പത്രകോലാകാം	 (�ീഫ്	എംഡ്യൂി.)	െി. 

	 കോവണുകോഗാപാലൻ
14. കാഥയും	ത്യിെക്കിഥയും	 കോഡ്യൂാ.	ആർ.വി.എംം.	 

	 ദ്യിവാകാെൻ
15. പെസിയകാല	പ്രകോലാഭാനത്തിിരെ�	മാർഗ്ഗംം	 കോഡ്യൂാ.	ൊജീൻ	രെപരുന്ന
16. മലയാാളം	പത്രപ്രവർത്തിന	�െിത്രം	 പുതു�ള്ളി	ൊഘവൻ
17. കോകാെളം	പത്രപ്രവർത്തിനം	സുവർണ്ണാധ്യയായാങ്ങൾ	 ജീി.	പ്രിയാദ്യർ�നൻ
18. സിമൂഹിം	ഭാാഷാ	സിാഹിിത്യയം	 ഇൗ.എംം.എംസി്.
19. കോഡ്യൂാകാുരെമ�റിി	സിിനിമ	 എംം.എംം.	വർക്കിി
20. �ലച്ച്ിത്രത്തിിരെ�	രെപാരുൾ	 വിജീയാകൃഷ്ണൻ
21. സിിനിമയുരെെ	വഴികാൾ	 എം.	ഷണ്മുഖദ്യാസി്
22. സിിനിമയുരെെ	കോലാകാം	 അടൂർ	കോഗാപാലകൃഷ്ണൻ
23. സിിനിമയും	സിമൂഹിവുംം	 കോവല�ൻ	രെകാ.
24. മലമുകാളംിൽ	മഞ്ഞുരെപയ്യുന്നു	 എം.	ഷണ്മുഖദ്യാസി്
25. കാാഴ്ചയുരെെ	െസിാന്തെങ്ങൾ	 കോഡ്യൂാ.െി.രെകാ. 

	 സികോന്താഷ്	കുമാർ
26. മാധ്യയമം–മൗലികാത്യയും	നിൊകാെണാവുംം	 കോഡ്യൂാ.എം.എംം.	�ീധ്യെൻ
27. മലയാാളം	രെെലിവിഷൻ	�െിത്രം		 കോഡ്യൂാ.െി.രെകാ.	സികോന്താഷ്	കുമാർ
28. Communications  Reymond Williams
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29. The Major film theories as Introductory Andrew Dudley
30. The Television hand book Patricia Holland
31. Mass Communication in India Keval J Kumar
32. Mass Communication Theory Denniesme Qualil
33. Media Analysis  Arthur Asa Berger

MAMAL03E11 ത്യംമിഴ്് �ാഹിിത്യംയ�

MAMAL03E11 Tamil Literature

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3
ഭാാെത്യീയാ	ഭാാഷകാളംിൽ	ഏറ്റാവുംം	പഴക്കിമുള്ള	സിാഹിിത്യയമുള്ള	ഭാാഷകാളംിൽ	പ്രമുഖമാണാ്	
ത്യമിഴ്.	സിംഘകാാലം	മുത്യൽകോക്കി	ത്യമിഴിൽ	സിാഹിിത്യയകൃത്യികാളുംണ്ടാ്.	ദ്രാാവിഡ്യൂമായാ	
സിൗന്ദെയ	�ാസ്ത്രംത്തിിരെ�യും	രെമാഴിവഴക്കിങ്ങളുംരെെയും	അെിത്തിറിയാിലുള്ള	കൃത്യികാൾ	
രെത്യാട്ട	്പുത്യിയാ	സിാഹിിത്യയപ്രസ്ഥാാനങ്ങൾ	വരെെ	ത്യമിഴ	്സിാഹിിത്യയത്തിിൽ	സിജീീവമാണാ.്	
ത്യമിഴ്	നാെിന്	പുറിരെമ	ഇൗന്തയക്കും	രെവളംിയാിലുള്ള	Diaspora	സൃഷ്ടിക്കുംന്ന	സിാഹിിത്യയവുംം	
ത്യമിഴ്	സിാഹിിത്യയരെത്തി	സിമ്പിന്നമാക്കുംന്നു.	വിവർത്തിനങ്ങളംിലൂരെെ	ഏത്യാനും	ത്യമി
ഴ്	സിാഹിിത്യയകൃത്യികാൾ	 മലയാാളംത്തിിൽ	ലഭായമാണാ്.	ത്യമിഴ്	സിാഹിിത്യയരെത്തിക്കുംറിി
ച്ച്്	സിാമാനയജ്ഞാാനം	ബിരുദ്യാനന്തെ	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	ആർജ്ജ്ിക്കുംകാ	എംന്ന	
ഉകോ��യമാണാ്	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിനുള്ളത്യ്.	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾക്കി്അനയഭാാഷ	പഠിക്കിാനും	
ത്യാല്പെയമുണ്ടാാക്കുംകാ,	ഇൗന്തയൻ	കോദ്യ�ീയാത്യയുരെെ	�ാക്തിീകാെണാത്തിിന്	ഉത്യകുകാ	എംന്നീ	
പകോൊക്ഷ്യം	ഉകോ��യങ്ങൾ	കൂെി	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിനുണ്ടാ്.

സെമാഡിൂൾ: 1
ത്യമിഴിരെല	ഭൂപ്രകൃത്യിരെയാക്കുംറിിച്ചുംം	സിംഘകാാലസിാഹിിത്യയരെത്തിക്കുംറിിച്ചുംം	അെിസ്ഥാാന	
ധ്യാെണായുണ്ടാാക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.

സിംഘകാാല	സിാഹിിത്യയം–സിാമാനയപെി�യാം–രെത്യാൽക്കിാ�ിയാം,	എംട്ടും
രെത്തിാലൈകാ,	പത്തു�ാട്ട–്ത്യിണാസിങ്ക്ല്പം–ത്യിരുക്കുംറിൾ–�ില�ത്യികാാെം,	മണാികോമഖല

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
കാലിരെത്തിാകായാിൽ	നിന്ന്	5കാവിത്യകാൾ

1. കുറിിഞ്ചിി	 നീരെെടുക്കുംന്ന	പെൽമീൻ
2. പാല	 പാടുന്ന	വളംകാൾ
3. മുല്ലാം	 �തുെഭാാഷണാം
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4. മരുത്യം	 മഴകോമാഹിിച്ച്	രെനൽരെച്ച്െി
5. രെനയ്തൽ	 സികോന്ധയ	നീ	എംന്തുരെ�യ്തു

1.	കാലിരെത്തിാകാ:	 വിവ.	കോമലങ്ങത്തി്	നാൊയാണാൻകുട്ടി,	 
	 	 	 പ്രസിാ.	കോകാെളം	സിാഹിിത്യയഅക്കിാദ്യമി

2.	�ില�ത്യികാാെം	 ഇൗളംകോങ്ക്ാഅെികാൾ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഭൂപ്രകൃത്യിയും	സിാഹിിത്യയവുംം	ത്യമ്മിലുള്ള	ബന്ധരെത്തിക്കുംറിിച്ച്്	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ
ക്കി്	ധ്യാെണായുണ്ടാാകാണാം.

 ¾ ത്യമിഴിരെല	ഭൂപ്രകൃത്യി	സിാഹിിത്യയത്തിിരെ�	അെിസ്ഥാാന	പ്രകൃത്യിയാായാി	നില
രെകാാള്ളുന്നുരെവന്ന്	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
ത്യമിഴിരെല	മധ്യയകാാലസിാഹിിത്യയരെത്തിക്കുംറിിച്ച്്	സിാമാനയജ്ഞാാനമുണ്ടാാക്കുംകായാാണാ്	
ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.
മധ്യയകാാല	സിാഹിിത്യയം
ആഴ്വാാർ	നായാനാർ	സിാഹിിത്യയം,	ത്യിരുവാസികാം,	ത്യിരു�ാരെവ

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
ത്യിരു�ാരെവ	 ആണ്ടാാൾ,	വിവ.	ഉള്ളൂർ.എംം.പെകോമ�വെൻ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ആഴ്വാാർമാരുരെെയും	നായാനാർമാരുരെെയും	ഭാെണാകാാലത്തി	്സിാഹിിത്യയത്തിിനും	
കാലയ്ക്കും	നല്കിികോ�ാന്ന	കോപ്രാത്സാഹിനം	മനസ്സിിലാക്കുംവാൻ	സിാധ്യിക്കുംന്നു.

 ¾ ത്യിരു�ാരെവ	ആണ്ടാാളുംരെെ	സിാഹിിത്യയെ�നാസിമ്പ്രദ്യായാങ്ങരെളം�റ്റാി	അവഗാഹിം	
കോനടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
ത്യമിഴ	്സിാഹിിത്യയത്തിിരെല	നകോവാത്ഥാാനകാാലഘട്ടരെത്തി�റ്റാിയും	ഗദ്യയസിാഹിിത്യയത്തിിരെ�	
വളംർച്ച്രെയാ�റ്റാിയും	ധ്യാെണായുണ്ടാാക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.
നകോവാത്ഥാാനസിാഹിിത്യയം,	ഗദ്യയസിാഹിിത്യയത്തിിരെ�	ഉത്ഭവവുംം	വളംർച്ച്യും–കോദ്യ�ീയാ	
സിാഹിിത്യയം,	 മാനവികാത്യ,	ഉള്ളെക്കിത്തിിലും	രൂപത്തിിലും	 	കൃത്യികാൾക്കുംണ്ടാായാ	
മാറ്റാങ്ങൾ.	 സുബ്രഹ്മാണായഭാാെത്യി,	 െി.രെകാ.പാവലർ,	 ജീയാകാാന്തൻ,	അഖിലൻ,	
ഭാാെത്യിദ്യാസിൻ	തുെങ്ങിയാവർ
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വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	വായു		 സുബ്രഹ്മാണായഭാാെത്യി	(വിവ.	ആറ്റൂർ)
2.	�ിത്തിിെ�ാലൈവ	 അഖിലൻ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സുബ്രഹ്മാണായഭാാെത്യി,	അഖിലൻ	എംന്നിവരുരെെ	കൃത്യികാളംിരെല	മാനവികാത്യാ
കോബാധ്യം	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

 ¾ കോദ്യ�ീയാസിാഹിിത്യയത്തിിരെ�	മഹിത്യവം	വയക്തിമാകുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4
ത്യമിഴ്	സിാഹിിത്യയത്തിിരെല	ആധുനികാ	ആധുനികോകാാത്തിെ	പ്രവണാത്യകാരെളംപറ്റാിയും	
സ്ത്രംീ,	ദ്യളംിത്യ്,	പ്രവാസി	സിാഹിിത്യയങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ചുംം	ധ്യാെണായുണ്ടാാക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	
രെമാഡ്യൂൂളംിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.
ആധുനികാ	സിാഹിിത്യയം–ആധുനികാത്യയാിരെല	സിവെകോഭാദ്യങ്ങൾ,	ജ്ഞാാനക്കൂത്തിൻ,	
കാ.നാ	സു,	സുന്ദെൊമസിവാമി,	നകുലൻ,	പിച്ച്മൂർത്തിി	തുെങ്ങിയാവരുരെെ	കൃത്യികാൾ,	
നാെകാം	തുെങ്ങിയാ	മറ്റാ്	സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങളംിരെല	ആധുനികാത്യ,	സിമകാാലികാ	ത്യമിഴ്	
സിാഹിിത്യയം,	ആധുനികോകാാത്തിെ	പ്രവണാത്യകാൾ–രെപരെണ്ണഴുത്തി്,	ദ്യലിത്യ്	സിാഹിിത്യയം,	
പുതുകാവിത്യകാൾ,	രെ�റുകാഥ,	നാെകാം,	കോനാവൽ	തുെങ്ങിയാ	മറ്റു	സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങ
ളംിലുണ്ടാായാ	മാറ്റാങ്ങൾ,	Diaspora	സിാഹിിത്യയം,	�ീലങ്ക്,	സിിങ്ക്പ്പൂർ	തുെങ്ങി	മറ്റു	
ൊജീയങ്ങളംിൽ	നിന്നുള്ള	െ�നകാൾ.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	പുളംിമെ		 സുന്ദെൊമസിവാമി	(വിവ:	ആറ്റൂർ)
2.	ത്യലമുറികാൾ		 നീലപത്മനാഭാൻ	(വിവ:	എംൽ.രെകാ.കോപാറ്റാി)

കാവാിത്യം
1.	ഞാനില്ലാംാത്തി	അവരെ�	കോലാകാം	 സിൽമ
2.	കോകാാവിൽ	സിംസ്കാാെം	 സിമയാകോവൽ
3.	കുഴിരെച്ച്ടുക്കിരെ�ട്ടനഗെം	 എംം.	യുവൻ

ഫികാ് ഷിൻ
1.	സിംഗത്യി	 പാമ,	വിവ:	വിജീയാകുമാർകുനികോശ്ശെി
2.	ഒരുകാെകോലാെ 

												ഗ്രാമത്തിിരെ�	കാഥ	 കോത്യാ�ിൽ	മുഹിമ്മദ്യ്മീൊൻ,	വിവ:	ശൂെനാെ്	െവി
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ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സുന്ദെൊമസിവാമി,	നീലപത്മനാഭാൻ	എംന്നിവരുരെെ	കൃത്യികാളംിരെല	ആധുനികാ	
പ്രവണാത്യകാരെളംക്കുംറിിച്ച്്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ ത്യമിഴ്	 മലയാാളംങ്ങളംിരെല	ആധുനികാ	പ്രവണാത്യകാൾ	ത്യാെത്യമയം	 രെ�യ്ത്	
സിമാന്തെത്യയുരെെ	ത്യലങ്ങൾ	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

റഫറൻ�്
1. ത്യമിഴ്	സിാഹിിത്യയ�െിത്രം		 െി.പി.മീനാക്ഷ്യംി	സുന്ദെൻ
2. കോകാെളംസിാഹിിത്യയഅക്കിാദ്യമിപ്രസിി 

ദ്ധ്യാീകാെിച്ച്സിംഘകാാലകൃത്യികാൾ	 വിവ:	കോമലങ്ങത്തി്	നാൊയാണാൻകുട്ടി
3. പുതുനാനൂറി്		 വിവ:	ആ	റ്റൂർെവിവർമ്മ
4. ത്യപ്പുത്യാളംങ്ങൾ		 �ാരുനികോവദ്യിത്യ
5. ഭാാെത്യീയാഭാാഷാ�െിത്രം		 രെകാ.എംം.	കോജീാർജ്ജ്	്
6. ത്യമിഴകാരെപൺകാവിത്യകാൾ		 വിവ:	സിൽമ
7. അയ്യാ��ണാിക്കിരുരെെകോലഖനങ്ങൾ
8. ഇൗന്തയൻസിാഹിിത്യയസിിദ്ധ്യാാന്തങ്ങൾ: 

പ്രസിക്തിിയും	സിാധ്യയത്യയും		 അയ്യാ��ണാിക്കിർ
9. ആത്തിിശുെി	ഒൗവ്വയ്യാാർ		 വയാഖയാ:	പി.	വി�വനാഥൻനായാർ
10. പുഷ്പമാലികാ		 കാണ്ണദ്യാസിൻ,	വിവ:	എംസി്.ൊമകൃഷ്ണൻ
11. കാമ്പിൊമായാണാം		 വിവ:	എംസി്.രെകാ.	നായാർ
12. രെപരുമാൾത്യിരുരെമാഴി	 കുലകോ�ഖെ	ആൾവാർ,	വിവ:		 	

	 പുതുകോശ്ശെിൊമ��ൻ
13. മണാികോമഖല		 കൂലവാണാികാൻ�ാത്തിനാർ	(വിവ:		

	 കാിളംിമാനൂർഎംൻ.കോകാ�വൻ)
14. രെപെിയാപുൊണാം		 കോ�ക്കിിഴാർ(ഗദ്യയ	വിവ	രെകാ.പി.	 	

	 രെകാ.കോമകോനാൻ)
15. ത്യിരുക്കുംറിൽ		 ത്യിരുവള്ളുവർ	 

	 (വിവ:	ജീി.��കോ�ഖെൻ	നായാർ)
16. ഭാാെത്യിയുരെെകാവിത്യകാൾ		 സുബ്രഹ്മാണായഭാാെത്യി	 

 (വിവ:	രെവണ്ണിക്കുംളംംകോഗാപാലക്കുംറു�് )
17. രെത്യെരെഞ്ഞടുത്തി	കാവിത്യകാൾ		 സുബ്രഹ്മാണായഭാാെത്യി	 

	 (വിവ:	എംസി്.െകോമ�ൻനായാർ)
18. വിളംക്കിിനുമാത്രകോമാചുവ�്		 കാണ്ണദ്യാസിൻ	(വിവ:	��ികാെവിൽ)
19. ത്യണ്ണീർ	 അകോ�ാകാമിത്രൻ
20. �ിലസിമയാങ്ങളംിൽ	�ിലമനുഷയർ	 ജീയാകാാന്തൻ(വിവ:	സിി.എം.	ബാലൻ)
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21. നിരെന്നകോ�ാരെലാരുവൻ		 ജീയാകാാന്തൻ	(വിവ:	സിി.എം.ബാലൻ)
22. ഒരുമനുഷയൻ	ഒരുവീെ്	ഒരുകോലാകാം		 ജീയാകാാന്തൻ	(വിവ:	സിി.എം.ബാലൻ)
23. പള്ളിരെകാാണ്ടാപുെം		 നീലപത്മനാഭാൻ 

	 (വിവ:	ബി.മകോഹി�വെികോദ്യവി)
24. മിൻഉലകാം		 നീലപത്മനാഭാൻ 

	 (വിവ:	എംൽ.രെകാ.കോപാറ്റാി)
25. കാ�ൽ	പറിവ		 �ിവ�ങ്ക്െി	 

	 (വിവ:	രെകാ.കോവണുകോഗാപാൽ)
26. സിംഗമം		 വാസിന്തി 

	 (വിവ:	രെകാ.പാർവ്വത്യിഅമ്മാൾ)
27. കോജീ.കോജീ.�ിലകുറിിപ്പുകാൾ	 സുന്ദെൊമസിവാമി 

	 (വിവ:	ആറ്റൂർ	െവിവർമ്മ)
28. ജീയാകാാന്തരെ�	രെ�റുകാഥകാൾ	 വിവ:	രെകാ.എം.	കാലാവത്യി
29. ഭാാെത്യിയുരെെഗദ്യയകൃത്യികാൾ		 വിവ:	എംസി്.രെകാ.	നായാർ
30. ത്യമിഴ്നാാട്ടിരെലനാകോൊെിസിംസ്കാാെം	 എംസി്.എംം.എംൻ.	ലക്ഷ്മണാൻ 

	 രെ�ട്ടിയാാർ	(വിവഎംസി്.കോഗാപി)
31. സിംഘകാാലകൃത്യികാളംിരെല	ത്യമിഴ്	സിംസ്കാാെം	 കോഡ്യൂാരെകാ.ഉണ്ണിക്കിിൊവ്
32. Literary Heritage of Tamils S.V. Subrahmaniam

സെ�മസ്റ്റർ 4

MAMAL04E12 ശേകാരിളം ��സ്കാാരി�

MAMAL04E12 Kerala Culture

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3
മലയാാളംഭാാഷയുരെെയും	സിാഹിിത്യയത്തിിരെ�യും	പഠനത്തിിൽ	കോകാെളം	സിംസ്കാാെരെത്തി
ക്കുംറിിച്ചുംള്ള	ജ്ഞാാനം	ഒഴിച്ചുംകൂൊനാവാത്തിത്യാണാ്.	പെമ്പിൊഗത്യ�െിത്രപഠനെീത്യി
കാളംിൽനിന്നു	വയത്യയസ്തമായാി	സിംസ്കാാെത്തിിരെ�	വയത്യയസ്ത	അെരുകാരെളംയും	ബഹുസിവ
െത്യകാരെളംയും	മനസ്സിിലാക്കിാൻ	ഉത്യകുന്ന	െീത്യിയാിലാണാ്	കോകാെളം	സിംസ്കാാെപഠനം	
വിഭാാവനം	രെ�യ്യുന്നത്യ്.	സിംസ്കാാെരെത്തി	കോനാക്കിികാാണുന്നത്യിനുള്ള	വിഭാിന്നെീത്യി�ാ
സ്ത്രംങ്ങൾ	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	അറിികോയാണ്ടാതുണ്ടാ്	അത്യിനാവ�യമായാ	ത്യെത്തിിൽ	പഠന
യാാത്രകാൾ	ഫിലിം	പ്രദ്യർ�നങ്ങൾ	എംന്നിവയും	നെത്തിാവുംന്നത്യാണാ്.
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സെമാഡിൂൾ: 1
കോകാെളംസിംസ്കാാെപഠനവുംം	�െിത്രപഠനവുംം,	കോകാെളംസിംസ്കാാെപഠനത്തിിരെ�	സിാമ
ഗ്രികാൾ,	സിംസ്കാാെപഠനത്തിിരെ�	പുതുവഴികാൾ	�െിത്രവുംം	സിംസ്കാാെവുംം	ഉപാദ്യാന
ങ്ങൾ,	ഉപാദ്യാനങ്ങളുംരെെ	പുനർനിർണ്ണയാവുംം	സിംസ്കാാെ�ിന്തകാളുംം	കോകാെളംസിംസ്കാാെ	
രൂപീകാെണാത്തിിൽ	ഭൂസ്ഥാിത്യിയുരെെയും	പെിത്യസ്ഥാിത്യിയുരെെയും	സിവാധ്യീനം,	പ്രാ�ീന	
ത്യമിഴകാം	സിംഘകാാല	സിംസ്കാാെം,	മഹിാ�ിലാസിംസ്കാാെം–നന്നങ്ങാെികാൾ,	പട്ടണാ	
ഉത്യ്ഖനനം	പുത്യിയാ	സൂ�ന,	നാഗെികാത്യയുരെെ	പുത്യിയാ	പെീക്ഷ്യംണാങ്ങൾ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കോകാെളംസിംസ്കാാെരെത്തി�റ്റാി	പഠിക്കുംന്നു.
 ¾ സിംസ്കാാെപഠനത്തിിരെ�	ആവ�യകാത്യ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ കോകാെളംത്തിിരെ�	ഭൂസ്ഥാിത്യിരെയാക്കുംറിിച്ച്റിിയുന്നു.
 ¾ ആദ്യയകാാല	ത്യമിഴകാരെത്തിയും	ത്യമിഴ്	സിാഹിിത്യയരെത്തിയും	കുറിിച്ച്്	അറിിവ്	
കോനടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
മത്യസിംസ്കൃത്യി–കോകാെളംത്തിിരെല	മത്യസിംസ്കാാെവുംം	സിാമൂഹിികാ	ഇൗെരെപെലുകാളുംം	ബുദ്ധ്യാ,	
ലൈജീന,	ലൈവദ്യികാ,	ലൈ�വ,	ലൈവഷ്ണവ,	ഇൗ�ാം,	ലൈക്രസ്തവ,	യാഹൂദ്യ	മത്യങ്ങൾ	
ആെയവത്യക്്കിെണാവുംം	കോക്ഷ്യംത്രകോകാ�ീകൃത്യ	ഭാെണാസിംവിധ്യാനവുംം–�ാലകാൾ–കോക്ഷ്യംത്ര
സിംസ്കാാെകാലയും	വാസ്തുസിങ്ക്ല്പവുംം–സിംഗീത്യപാെമ്പിെയം	സിമൂഹിക്രമങ്ങൾ–കോദ്യവദ്യാസിി	
സിമ്പ്രദ്യായാം–ജീാത്യി-ാംജീന്മി	സിമ്പ്രദ്യായാം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കോകാെളംത്തിിരെല	മത്യസിംസ്കാാെം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ കോക്ഷ്യംത്രസിംസ്കാാെരെത്തിക്കുംറിിച്ച്്	അറിിവ്	കോനടുന്നു.
 ¾ �ില്പസിംഗീത്യ	പാെമ്പിെയം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ കോകാെളംത്തിിരെല	ജീാത്യി	ജീൻമി	സിമ്പ്രദ്യായാരെത്തിക്കുംറിിച്ചുംം	അവ	ജീനജീീവിത്യത്തിി
ലുണ്ടാാക്കിിയാ	മാറ്റാങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ചുംം	മുകോന്നറ്റാങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ചുംം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
യൂകോറിാപയൻ	അധ്യിനികോവ�ങ്ങൾ–(ഡ്യൂച്ച്്,	�ഞ്ചി്,	കോപാർട്ടുംഗീസി് )–രെകാാകോളംാണാിയാൽ	
ഭാെണാത്തിിരെ�	അനന്തെഫലങ്ങൾ–നാടുവാഴികാൾ,	സിവരൂപങ്ങൾ–നാട്ടുംൊജീയങ്ങളുംരെെ	
�ിഥിലാവസ്ഥാ.	ബ്രിട്ടീഷ്	അധ്യിനികോവ�ം–സിവഭാാവം,	ഫലങ്ങൾ–രെകാാകോളംാണാിയാൽ	
ആധുനികാത്യയുരെെ	സിവഭാാവങ്ങൾ–സിാമൂഹിികാ	പെിവർത്തിനങ്ങൾ–പ്രാകോദ്യ�ികാ	
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പ്രത്യികോൊധ്യങ്ങൾ–പഴശ്ശിസിമെങ്ങൾ–മലയാാളംഭാാഷയുരെെ	രൂപീകാെണാം–സിാകോങ്ക്
ത്യികാവിജ്ഞാാനകോമഖലയാിരെല	വളംർച്ച്.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ വികോദ്യ�ബന്ധങ്ങങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ച്്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ മലയാാളംഭാാഷയുരെെ	രൂപീകാെണാരെത്തിക്കുംറിിച്ചുംം	സിാകോങ്ക്ത്യികാവിജ്ഞാാനകോമ
ഖലയാിരെല	വളംർച്ച്യും	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ രെകാാകോളംാണാിയാലിസിരെത്തിക്കുംറിിച്ചുംം	ആധുനികാത്യരെയാക്കുംറിിച്ചുംം	അറിിവ	്കോനടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4
കോകാെളംീയാ	നകോവാത്ഥാാനം–പ്രസ്ഥാാനങ്ങൾ	നായാകാൻമാർ–സിാഹിിത്യയം–സിമൂഹിം–	
കാർഷകാരെത്യാഴിലാളംിപ്രസ്ഥാാനങ്ങളുംം-ാം–കാമൂണാിസ്റ്റി്	ആ�യാങ്ങളുംരെെ	പ്ര�ാെവുംം	
–അച്ച്െിയും	പത്രപ്രവർത്തിനവുംം–പാശ്ചാാത്യയവിദ്യയാഭായാസിം–നകോവാത്ഥാാനമൂലയ
ങ്ങൾ–ലൈവക്കിം-ാംഗുരുവായൂർ-ാംപാലിയാം	സിത്യയാഗ്രഹിങ്ങൾ,	കോക്ഷ്യംത്രപ്രകോവ�നവി
ളംംബെം–ൊഷ്ട്രീീയാമാറ്റാങ്ങൾ–രെഎംകായകോകാെളംം–ഭൂപെിഷ്ക്കാെണാം–ഭൂനിയാമങ്ങളംിലും	
ജീാത്യിബന്ധങ്ങളംിലും	വന്ന	മാറ്റാം–ജീനാധ്യിപത്യയഭാെണാത്തിിരെ�	തുെക്കിം–പുന്നപ്ര	
വയാലാർ	സിമെങ്ങൾ,	സിവാത്യന്ത്രയാനന്തെ	കോകാെളംം–ഗൾഫ	്കുെികോയാറ്റാം–സിാമ്പിത്തിികാ	
വയവസ്ഥായാിലുണ്ടാായാ–പെിണാാമം–സിാകോങ്ക്ത്യികാവികാാസിം–വാർത്തിാവിനിമയാസിം
വിധ്യാനം–ആദ്യയമന്ത്രിസിഭാ–വികോമാ�നസിമെങ്ങൾ–കോകാെളംത്തിിരെല	തുെർ	ജീനകാീയാ
മന്ത്രിസിഭായും–സിമൂഹിപുകോൊഗത്യിയും.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കോകാെളംത്തിിരെല	നകോവാത്ഥാാനപ്രസ്ഥാാനരെത്തിക്കുംറിിച്ചുംം	നകോവാത്ഥാാന	നായാ
കാൻമാരെെക്കുംറിിച്ചുംം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ കോകാെളംത്തിിരെ�	സിാംസ്കാാെികാപുകോൊഗത്യിരെയാക്കുംറിിച്ചുംം	അത്യികോലക്കി്	നയാിച്ച്	
സിമെങ്ങരെളംക്കുംറിിച്ചുംം	അറിിവ്	കോനടുന്നു.

 ¾ കോകാെളംത്തിിരെ�	ൊഷ്ട്രീീയാ	സിാഹി�െയങ്ങളുംം	അവസ്ഥായും	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ കോകാെളംീയാ	സിമൂഹിത്തിിരെല	ഗൾഫ്	സിവാധ്യീനരെത്തിക്കുംറിിച്ച്്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

റഫറൻ�്
1. കോകാെളം�െിത്രം	വാളം യം	1,	2,	3	 കോകാെളം	ഹിിസ്റ്റിറിി	അകോസിാസിി	 	

	 കോയാഷൻ
2. കോകാെളം�െിത്രം	 ൊജീൻ	ഗുരുക്കിൾ,	ൊഘവ	വാെയർ
3. ജീൻമി	സിമ്പ്രദ്യായാം	കോകാെളംത്തിിൽ	 ഇൗളംംകുളംം	കുഞ്ഞൻപിള്ള
4. �ില	കോകാെളം�െിത്രപ്രശ്നങ്ങൾ	 ഇൗളംംകുളംം	കുഞ്ഞൻപിള്ള
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5. അന്നരെത്തി	കോകാെളംം	 ഇൗളംംകുളംം	കുഞ്ഞൻപിള്ള
6. കോകാെളംത്തിിരെ�	ഇൗന്നരെലകാൾ	 രെകാ.എംൻ.	ഗകോണാഷ്
7. കോകാെളം	�െിത്രം	 എംം.	�ീധ്യെകോമകോനാൻ
8. കോകാെളംസിംസ്കാാെം	 എംം.	�ീധ്യെകോമകോനാൻ
9. കോകാെളംം	മലയാാളംികാളുംരെെ	മാതൃഭൂമി	 ഇൗ.എംം.എംസി്
10. ജീാത്യിവയവസ്ഥാിത്യിയും	കോകാെളം�െിത്രവുംം	 പി.രെകാ.	ബാലകൃഷ്ണൻ
11. കോകാെളംത്തിിരെ�	സിാംസ്കാാെികാ�െിത്രം	 പി.രെകാ.	കോഗാപാലകൃഷ്ണൻ
12. കോകാാൺഗ്രസ്സുംം	കോകാെളംവുംം	 എം.രെകാ.	പിള്ള
13. കോകാെളംത്തിിരെല	സിാമൂഹിികാ	 

നകോവാത്ഥാാനവുംം	സിാഹിിത്യയവുംം		 കോഡ്യൂാ.	എംൻ.സിാം
14. നമ്മുരെെ	സിാഹിിത്യയം	നമ്മുരെെ	സിമൂഹിം	 എംഡ്യൂി.	എംം.എംൻ.	വിജീയാൻ
15. രെകാാച്ച്ിൊജീയ�െിത്രം	 രെകാ.പി.	പത്മനാഭാകോമകോനാൻ
16. കോകാെളം�െിത്രനിഘണ്ടു	 എംസി്.രെകാ.	വസിന്തൻ
17. മലബാറിിരെല	അധ്യയാപകാപ്രസ്ഥാാനം	 വള്ളകോത്തിാൾ	കുമാെകോമകോനാൻ
18. കോകാെളംത്തിിരെല	കാർഷകാസിമെങ്ങൾ	 രെകാ.രെകാ.എംൻ.	കാറു�്
19. കോകാെളംത്തിിരെല	കോകാാൺഗ്രസ്സി്	പ്രസ്ഥാാനം	 രെകാ.എംൻ.	നായാർ
20. കോകാെളംസിംസ്ക്കാാെംഅകാവുംം	പുറിവുംം	 കോഡ്യൂാ.എംൻ.എംം.	നമ്പൂത്യിെി
21. മലബാർ	�െിത്രംമിത്തും–മിഥയയും	സിത്യയവുംം	 രെകാ.വി.	ബാബു

MAMAL04E13 വാിവാർത്തിന� �ിദ്ധാാന്തവും� പ്രാശേയാാഗവും�

MAMAL04E13 Translation Theory and Practice

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3 
വിവർത്തിനത്തിിരെ�	ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാവുംം	പ്രാകോയാാഗികാവുംമായാ	ത്യലങ്ങൾ	പഠന
വിഷയാമാക്കുംകായാാണാ്	 ഇൗൗ	 കോകാാഴ്സിിൽ.	അത്യിലൂരെെ	 കോലാകാസിാഹിിത്യയരെത്തിയും	
സിംസ്കാാെരെത്തിയും	അടുത്തിറിിയാാൻ	സിാധ്യിക്കുംം.	കോകാാഴ്സുമായാി	ബന്ധരെ�ട്ട	സിഹിാ
യാകാഗ്രന്ഥങ്ങളുംം	മറ്റാ്	വിവർത്തിനകൃത്യികാളുംം	വായാിച്ച്്	ലൈലബ്രറിി	രെറികോക്കിാർഡുകാൾ	
ത്യയ്യാാറിാക്കിി	െൂട്ടരെറി	കാാണാിക്കിണാം.	കോകാെളംസിംസ്കാാെരെത്തിക്കുംറിിച്ച്്	രെസിമിനാറുകാൾ,	
�ർച്ച്കാൾ,	സിംവാദ്യങ്ങൾ	എംന്നിവ	സിംഘെി�ിക്കിണാം.
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സെമാഡിൂൾ: 1
വിവർത്തിനത്തിിരെ�	പ്രാധ്യാനയവുംം	പ്രസിക്തിിയും	കോബാധ്യയരെ�ടുത്തുകായാാണാ്	ഇൗൗ	
രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.
എംന്താണാ്	വിവർത്തിനം?	വിവർത്തിനത്തിിരെ�	ആവ�യകാത്യ	എംന്ത്?	വിവർത്തിനം	
സിാംസ്കാാെികാസിമനവയാം	സിാധ്യയമാക്കുംകോമാ?	വിവർത്തിനം	ഒരു	കാലയാാകോണാാ?	അകോത്യാ	
�ാസ്ത്രംകോമാ?	വിവിധ്യ	വിവർത്തിന	െീത്യികാൾ–പദ്യാനുപദ്യവിവർത്തിനം	(word	by	word
translation),	ആ�യാവിവർത്തിനം	(free	translationി),	പ്രാകോയാാഗികാ	വിവർ
ത്തിനം	(Pragmatic	translation),	പൊവർത്തിനം,	കോകാാെത്യി	വയവഹിാെവിവർ
ത്തിനം,	പാർലരെമ�ിരെല	വിവർത്തിനം,	ഭാാഷാകോകാ�ിത്യവിവർത്തിനം	(linguistic	
translationി),	സിർഗ്ഗംാത്മകാവിവർത്തിനം,	പ്രത്യിവിവർത്തിനം,	പാഠസിമമൂലയത്യ,	
വിവർത്തിന	സിമമൂലയത്യ,	വയാകാെണാസിമമൂലയത്യ,	ലൈ�ലീസിമമൂലയത്യ,	വിവർത്തിനീ
യാത്യയുരെെ	പെിമിത്യികാൾ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ വിവിധ്യ	വിവർത്തിന	െീത്യികാൾ	പെി�യാരെ�ടുന്നത്യിലൂരെെ	വിവർത്തിനം	എംന്ന	
പ്രക്രിയാ	എംളും�ത്തിിലാക്കിാൻ	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾക്കി്	സിാധ്യിക്കുംന്നു.

 ¾ വിവർത്തിനത്തിിരെ�	സിാംസ്കാാെികാ	പെികോപ്രക്ഷ്യംയം	അറിിയാാൻ	സിാധ്യിക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
വിവർത്തിനത്തിിരെ�	വിവിധ്യ	മാതൃകാകാൾ	പെി�യാരെ�ടുത്തുകായാാണാ	്ഇൗൗ		രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	
സിർഗ്ഗംാത്മകാ	സിാഹിിത്യയകൃത്യികാൾ,	ലൈവജ്ഞാാനികാ	കൃത്യികാൾ,	�ാസ്ത്രംസിാകോങ്ക്ത്യികാ	
കൃത്യികാൾ	എംന്നിവ	ഇൗത്യിൽ	ഉൾരെ�ടുന്നു.	ബഹുജീനമാധ്യയമങ്ങളുംരെെ	പെിഭാാഷയാിരെല	
പ്രശ്നങ്ങൾ	ബാലസിാഹിിത്യയകൃത്യികാൾ	വിവർത്തിനം	രെ�യ്യുകോമ്പിാൾ	�ദ്ധ്യാികോക്കിണ്ടാ	
സിംഗത്യികാൾ	ഇൗവയാാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ	ലൈകാകാാെയം	രെ�യ്യുന്നത്യ്.

വിവിധ്യ	ഭാാഷകാളംിൽ	നിന്നും	മലയാാളംത്തിികോലയ്ക്ക്	്വിവർത്തിനം	രെ�യ്ത	കൃത്യികാരെളം	
വി�ദ്യപഠനത്തിിനു	വികോധ്യയാമാക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	 രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	ത്യർജ്ജ്മയാിൽ	
സിംഭാവിക്കിാവുംന്ന	അപാകാത്യകാൾ,	ലൈ�ലികാൾ,	രെ�ാല്ലുകാൾ,	കാെംങ്ക്ഥകാൾ	എംന്നിവ	
വിവർത്തിനം	രെ�യ്യുകോമ്പിാൾ	കോനെിടുന്ന	പ്രശ്നങ്ങളുംം	പഠനവികോധ്യയാമാക്കുംന്നു.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	Les	Miserables	-ാം	Victor	Hugo		 	പാവങ്ങൾ	
	 	 	 	 	 (വിവ.)	നാല�ാട്ട്	നാൊയാണാകോമകോനാൻ
2.	The	Waste	Land	-ാം	T.S.	Eliot		 ത്യെിശുനിലം	 

	 	 	 	 (വിവ.)	കോഡ്യൂാ.	രെകാ.	അയ്യാ��ണാിക്കിർ
3.	സിംഗത്യി	 	 	 പാമ	(വിവ:)	വിജീയാകുമാർ	കുനികോശ്ശെി
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4. കോ�ാമന	ദുഡ്യൂി–രെകാ.	�ിവറിാം	കാാെന്ത്		കോ�ാമരെ�	തുെി	(വിവ.)	രെകാ.വി.	കുമാെൻ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഉത്തിമവിവർത്തികാനുണ്ടാായാിെികോക്കിണ്ടാ	ഗുണാങ്ങൾ,	വിവർത്തിനത്തിിന്	
സിഹിായാിക്കുംന്ന	ഉപകാെണാങ്ങൾ	എംന്നിവരെയാ	പറ്റാിയുള്ള	അറിിവ്	ലഭാിക്കുംന്നു.

 ¾ മലയാാളംത്തിികോലയ്ക്ക്്	വിവർത്തിനം	രെ�യ്യുകോമ്പിാൾ	വിവർത്തികാൻ	കോനെിടുന്ന	
രെവല്ലുവിളംികാൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
മലയാാളംത്തിിൽ	നിന്ന്	ഇൗംഗ്ലീഷികോലയ്ക്ക്്	 വിവർത്തിനം	 രെ�യ്യാരെ�ട്ട	കൃത്യികാളുംരെെ	
വി�ദ്യപഠനമാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂൾ.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
വീണാപൂവ്–മഹിാകാവി	കുമാെനാ�ാൻ		 The	Fallen	Flower	 
	 (വിവ.)ജീി.	കുമാെപിള്ള
രെനയാ്�ായാസിം–മാധ്യവിക്കുംട്ടി		 (വിവ.)	ഗീത്യാനമ്പൂത്യിെി�ാെ്
നാലുരെകാട്ട്–എംം.െി.	വാസുകോദ്യവൻനായാർ	 (വിവ.)	ഗീത്യാകൃഷ്ണൻകുട്ടി

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ മലയാാളംത്തിിൽ	നിന്നും	അനയഭാാഷകാളംികോലയ്ക്ക്്	വിവർത്തിനം	രെ�യ്യുകോമ്പിാൾ	
കോനെിടുന്ന	രെവല്ലുവിളംികാൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4
പ്രാകോയാാഗികാപെി�ീലനം	ഇൗംഗ്ലീഷിൽ	നിന്ന്	മലയാാളംത്തിികോലയ്ക്കും	ത്യിെിച്ചുംം	ഉള്ള	
വിവർത്തിന	പെി�ീലനം.	പദ്യയം,	ഗദ്യയം,	ലൈ�ലികാൾ,	പഴരെഞ്ചിാല്ലുകാൾ,	സിാകോങ്ക്ത്യികാ
പദ്യങ്ങൾ	എംന്നിവ	ഇൗംഗ്ലീഷിൽ	നിന്ന്	മലയാാളംത്തിികോലക്കുംം	ത്യിെിച്ചുംം	വിവർത്തിനം	
രെ�യ്യുന്നത്യിനുള്ള	പെി�ീലനം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ബഹുഭാാഷാ	പ്രാവീണായം	കോനൊൻ	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിലൂരെെ	സിാധ്യിക്കുംന്നു.

റഫറൻ�്
1. വിവർത്തിനം	 ഒരു	സിംഘം	കോലഖകാർ,		 	
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	 കോകാെളംഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

2. വിവർത്തിനവി�ാെം	 കോഡ്യൂാ.	എംൻ.ഇൗ.	വി�വനാഥയ്യാർ,		
	 കോകാെളംഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

3. വിവർത്തിനപഠനങ്ങൾ	 കോഡ്യൂാ.പി.	കോസിാമനാഥൻ,		 	
	 കോകാെളംഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

4. ഭാാഷയും	പെിഭാാഷയും	 എംം.പി.	സിദ്യാ�ിവൻ,		 	
	 കോകാെളംഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

5. യാന്ത്രവിവർത്തിനം	 കോഡ്യൂാ.ആർ.വി.എംം.ദ്യിവാകാെൻ,		
	 കോകാെളംഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

6. മലയാാളംവിമർ�ം– 
വിവർത്തിനം	രെസ്പഷയൽ	2016 എംഡ്യൂി.	കോഡ്യൂാ.	കോസിാമനാഥൻ	പി. 
 പ്രസിാ.	പ്രസിിദ്ധ്യാീകാെണാ 
	 വിഭാാഗം	കാാലിക്കിറ്റാ്	സിർവ്വകാ	
	 ലാ�ാല

7. സിിനിമയും	വിവർത്തിനവുംം	 ദ്യിവയ	ഒ.ഡ്യൂി.	പ്രസിാ.	ഇൗ�ർരെനറ്റാ്		
	 പബ്ലിിക്കി,	കോകാാഴികോക്കിാെ്

8. ത്യാെത്യമയകാാവയ�ാസ്ത്രംം	 കോഡ്യൂാ.	സിി.	ൊകോജീ�ൻ,		 	
	 കോകാെളംഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

9. ത്യാെത്യമയസിാഹിിത്യയപഠനം	 കാംപാെറ്റാീവ്	ലിറ്റാകോറിച്ച്ർ		 	
	 രെസിാലൈസിറ്റാി	(സിമ്പിാ.)എംസി്.	
	 പി.സിി.എംസി്.	കോകാാട്ടയാം.

10. ത്യാെത്യമയസിാഹിിത്യയം:	ത്യത്തിവവുംം	പ്രസിക്തിിയും	 പുരുകോഷാത്തിമൻ	പി.ഒ.,		 	
	 കോകാെളംഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

11. ത്യാെത്യമയസിാഹിിത്യയവി�ാെം,	മലയാാളംവിമർ�ം	15	 എംഡ്യൂി.	എംം.എംൻ.	കാാെകോശ്ശെി,		
	 പ്രസിാ.	മലയാാളംവിഭാാഗം,		 	
	 കാാലിക്കിറ്റാ്	സിർവ്വകാലാ�ാല.

12. സിിനിമയും	സിാഹിിത്യയവുംം	 മധു	ഇൗറിവങ്ക്െ,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്.
13. ത്യാെത്യമയസിാഹിിത്യയം	പുത്യിയാ	കാാഴ്ച�ാെിൽ	 കോഡ്യൂാ.രെകാ.എംം.	കോജീാർജ്ജ്്	 

	 സ്മാെകാഭാാഷാപഠനഗകോവഷണാ	
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	 കോകാ�ം	(സിമ്പിാദ്യനം)	കോകാെളം 
	 ഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

14. വീണാപുവ്	പഠനങ്ങൾ,	മലയാാളംവിമർ�ം	19		 അനിൽ	വള്ളകോത്തിാൾ		 	
	 (എംഡ്യൂിറ്റാർ)	മലയാാളം	കോകാെളം			
	 പഠനവിഭാാഗം,	കാാലിക്കിറ്റാ്	 
	 സിർവ്വകാലാ�ാല	പ്രസിിദ്ധ്യാീകാെ	
	 ണാവിഭാാഗം,	2007.

15. വിവർത്തിനത്തിിരെ�	ഭാാഷാ�ാസ്ത്രംഭൂമികാ	 കോഡ്യൂാ.	വി.ആർ.	പ്രകോബാധ്യ 
	 ��ൻ,	കോകാെളം	ഭാാഷാ		 	
	 ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,	ത്യിരുവനന്തപുെം

16. ത്യർജ്ജ്മസിിദ്ധ്യാാന്തവുംം	പ്രകോയാാഗവുംം	മലയാാളംത്തിിൽ ജീയാാ	സുകുമാെൻ,	സ്കാറിിയാ 
	 സിക്കിറിിയാ(എംഡ്യൂി.),	പ്രസിാധ്യകാർ,		
	 കോകാാട്ടയാം,	കാറി�്	ബുക്സ്്, 1997.

17. ത്യാെത്യമയസിാഹിിത്യയപെി�യാം	 എംഡ്യൂി.	�ാത്തിനാത്തി്	 
	 അ�ുത്യനുണ്ണി.

18. വിവർത്തിനത്യാെത്യമയപഠനത്തിിരെല	 
നൂത്യനപ്രവണാത്യകാൾ	 (എംഡ്യൂി.)	കോഡ്യൂാ.	െി.	അനിത്യ		 	
	 കുമാെി,	എംൻ.വി.	മുഹിമ്മദ്യ്		 	
	 റിാഫി.

19. Translation Studies Susan Bassnet
20. Introducing Translation Studies: 

Theories and Applications Jeremy Munday
21. The Translation Studies Reader Lawrence Venuti
22. Comparative Literature Susan Bassnet
23. Studies in Comparative Literature K.Ayyappa Panikar &  

 Bernard Fenn (ed.)  
 Bombay, Blackle & Son   
 Publishers, 1985.

24. The Position of Translated  
Literature within the Literary  
Polysystem Itmar Even Zohar 

25. In the Translation Studies Reader I Venuti (ed.), 2000,  
 London and New York:   
 Routledge

26. Polysystem Theories Itmar Even Zohar, Poetics  
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 Today 11(1) Spring.
27. Rewriting and the Manipulation  

of Literary Fame Andre Lefevere  
 (Translation), 1992,  
 London and New York,   
 Routledge.

28. Translating Literature:  
Practice and Theory in a  
Comparative Literature Context Andre Lefevere 1992, New  
 York, Modern Language  
 Association.

MAMAL04E14 സൈ�ബർ �ാശേങ്കാത്യംികാത്യം
MAMAL04E14 Cyber Practices

സൈ�ഡിിറ്റ്്: 3
സിാകോങ്ക്ത്യികാവിദ്യയയുരെെ	സിഹിായാമില്ലാംാരെത്യ	പഠനം	സിാധ്യയമല്ലാംാത്തി	ഒരു	സിാഹി�
െയമാണാ്	ഇൗന്നുള്ളത്യ്.	അത്യിനാൽ	സിാകോങ്ക്ത്യികാവിദ്യയരെയാക്കുംറിിച്ചുംള്ള	പെിജ്ഞാാനം	
അനിവാെയമായാി	ത്യീർന്നിെിക്കുംന്നു.	മലയാാളംം	കാംപൂട്ടിംഗ്	അത്യിരെ�	സിമകാാല	
അവസ്ഥാ,	ലൈസിബർ	സിാഹിിത്യയം	എംന്നിവ	പഠനവികോധ്യയാമാക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	
കോകാാഴ്സിിൽ.	വിവിധ്യ	രെനറ്റുവർക്കിിംഗ്	ലൈസിറ്റുകാൾ	നിർമ്മിക്കിാനുള്ള	പ്രാകോയാാഗികാ	
പെിജ്ഞാാനം	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിലൂരെെ	ലഭാിക്കുംം.കോകാാഴ്സുമായാി	ബന്ധരെ�ട്ട	സിഹിായാകാഗ്രന്ഥ
ങ്ങളുംം	മറ്റു	പുസ്തകാങ്ങളുംം	വായാിച്ച്്	ലൈലബ്രറിി	രെറികോക്കിാർഡുകാൾ	ത്യയ്യാാറിാക്കുംകായും	
െൂട്ടരെറി	കാാണാിച്ച്	്വിലയാിരുത്തിിയാകോ�ഷം	രെസിമിനാറുകാൾ,	സിംവാദ്യങ്ങൾ,	�ർച്ച്കാൾ	
എംന്നിവ	സിംഘെി�ിക്കിണാം.

സെമാഡിൂൾ: 1
ആധുനികാ	സിാകോങ്ക്ത്യികാവിദ്യയയാിലൂരെെ	എംങ്ങരെന	ആ�യാവിനിമയാം	സിാധ്യയമാക്കിാരെമന്ന്	
ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിലൂരെെ	വി�ദ്യമാക്കുംന്നു.	ആ�യാവിനിമയാത്തിിന്	സിാകോങ്ക്ത്യികാവിദ്യയ	
ഉപകോയാാഗരെ�ടുത്തിാൻ	സിാധ്യിക്കുംം.

മലയാാളംം	കാമ്പിൂട്ടിംഗിരെ�	�െിത്രം,	 ഒാ�കോറിറ്റാിംഗ്	സിിസ്റ്റിം,	 വിവിധ്യത്യെം	
കോസിാഫ്റ്റ്്	രെവയാറുകാൾ,	കോഫാണ്ടുകാൾ,	മലയാാളംം	ലൈെപ്പു	രെ�യ്യുന്നത്യിനുള്ള	വിവിധ്യ	
മാർഗ്ഗംങ്ങൾ,	യൂണാികോകാാഡ്യൂ്	കോഫാണ്ടാ്,	ഡ്യൂി.െി.പി.	പെി�ീലനം.

ഒരു	 ബദ്യൽ	 മാധ്യയമം	 എംന്ന	 നിലയാിൽ	 കോബ്ലിാഗിരെ�	 സിാധ്യയത്യകാൾ	
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വിലയാിരുത്തുകായാാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	സിവന്തമാരെയാാരു	കോബ്ലിാഗ്	നിർമ്മിക്കിാൻ	
ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിലൂരെെ	സിാധ്യിക്കുംം.ഇൗ�ർരെനറ്റാ,്	രെവബ	്കോപാർട്ടലുകാൾ,	രെവബല്ൈസിറ്റുകാൾ	
(മലയാാളംം),	സിിറ്റാിസിൺ	കോജീർണാലിസിം,	കോബ്ലിാഗുകാൾ,	കോബ്ലിാഗുനിർമ്മാണാം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ വയത്യയസ്ത	കോഫാണ്ടുകാൾ	ഉപകോയാാഗിച്ച്്	 മലയാാളംം	ലൈെ�്	രെ�യ്യുവാനുള്ള	
കോ�ഷി	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	ആർജീിക്കുംന്നു.

 ¾ കോബ്ലിാഗിലൂരെെയുള്ള	സിാഹിിത്യയനിർമ്മിത്യി	സിാധ്യയമാകുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2
കോസിാഷയൽ	രെനറ്റുവർക്കിിംഗ്	ലൈസിറ്റുകാളുംരെെ	സിാമൂഹിികാ	പ്രത്യിബദ്ധ്യാത്യ	വിലയാിരുത്തു
കായാാണാ്	ഇൗൗ	യൂണാിറ്റാിൽ.	ലൈസിബർ	രെസ്പയാിസിിൽ	സിവന്തമാരെയാാരു	യുെൂബ്	ഇൗൗ	
രെമാഡ്യൂൂളംിലൂരെെ	ലഭാിക്കുംം.	കോസിാഷയൽ	രെനറ്റാ	്വർക്കിിംഗ	്ലൈസിറ്റുകാൾ,	രെഫയാസ്ി്ബുക്കി്,	
െവിറ്റാർ,	ഒാർക്കുംഡ്യൂിരെ�	അന്തയം,	യൂെൂബ്,	യൂെൂബ്	നിർമ്മാണാം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കോഫയാ്സി്ബുക്കി്,	യൂെൂബ്	എംന്നീ	കോസിാഷയൽ	രെനറ്റാ്	വർക്കിിംഗ്	ലൈസിറ്റുകാൾ	
കാാെയക്ഷ്യംമമായാി	ഉപകോയാാഗിക്കിാൻ	പ്രാപ്തൊകുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
ഇൗ-ാംസിാഹിിത്യയരെത്തിക്കുംറിിച്ചുംള്ള	സിാമാനയജ്ഞാാനം	നൽകുകായാാണാ	്ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	
വിക്കിിസിാഹിിത്യയെ�നയാിൽ	പങ്ക്ാളംികാളംാകാാൻ	ഇൗത്യിലൂരെെ	സിാധ്യിക്കുംം

ഇൗ-ാംസിാഹിിത്യയം,	ഇൗവായാന,	ഇൗബുക്കി്,	ഇൗറിീഡ്യൂിംഗ്,	ഇൗരെമയാിൽ,	വിക്കിിപീഡ്യൂിയാ,	
വിക്കിി	ഗ്രന്ഥ�ാല,	 വിക്കിി	നിഘണ്ടു,	വിക്കിിരെ�ാല്ലുകാൾ,	ബൂകോലാകാം,	 കോബ്ലിാഗ്	
സിാഹിിത്യയം,	വിക്കിിപീഡ്യൂിയായാിൽ	കോലഖനം	എംഴുത്യൽ,	എംഡ്യൂിറ്റാിംഗ്	എംന്നിവ	പെി
�ീലി�ിക്കുംന്നു.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഇൗ-ാംസിാഹിിത്യയെ�നയാിലും	ഇൗവായാനയാിലും	പ്രാവീണായം	കോനടുന്നു.
 ¾ ഒാൺലൈലൻ	വിജ്ഞാാനകോകാാ�ങ്ങൾ	ഉപകോയാാഗിക്കിാനും	അവരെയാ	എംഡ്യൂിറ്റാ്	
രെ�യ്ത്	കോലഖനങ്ങൾ	പുതുക്കുംവാനുമുള്ള	കോ�ഷി	ആർജീിക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4
ലൈസിബർ	സിാഹിിത്യയരെത്തിക്കുംറിിച്ച്്	 സിാമാനയജ്ഞാാനം	 നൽകുകായാാണാ്	 ഇൗൗ	
രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.ലൈസിബർകൃത്യികാരെളം	 ആഴത്തിിൽ	 അറിിയാാൻ	 ഇൗൗ	 രെമാഡ്യൂൂൾ	
സിഹിായാിക്കുംം.
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ലൈസിബർ	സിാഹിിത്യയം,	ലൈസിബർ	കോനാവലുകാൾ,	ലൈസിബർ	പങ്്	കു	(Punk)
കാൾ,	മലയാാളംത്തിിരെല	ലൈസിബർ	കാഥകാൾ,	കോനാവലുകാൾ,	ത്യിെരെമാഴിയും	വായാനയും	
യാാഥാർത്ഥായവുംം	പ്രത്യീത്യിയാാഥാർത്ഥായവുംം,	ലൈസിബർ	സിവത്യവം	എംന്നിവ	പഠനവികോധ്യ
യാമാക്കുംന്നു.

വാി�ദ്യപാഠ്യന�
1.	നൃത്തിം	 എംം.	മുകുന്ദൻ
2.	മരെറ്റാാരു	കോഡ്യൂാട്ട്	കോകാാം	സിന്ധയയാിൽ	 കോസിതു

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ലൈസിബർ	സിാഹിിത്യയവുംം	വെരെമാഴി	 (അച്ച്െി)	സിാഹിിത്യയവുംം	ത്യമ്മിലുള്ള	
വയത്യയാസിങ്ങൾ	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.

റഫറൻ�്
1. ഇൗൻഫർകോമഷൻ	രെെകോ�ാളംജീി	 	 കോഡ്യൂാ.	അ�ുത്യ്�ങ്ക്ർ	എംസി്.	 

	 	 	 	 	 നായാർ,	കോകാെളംഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിി	
	 	 	 	 	 റ്റാൂട്ട്,	2000

2. ആ	കോലാകാം	മുത്യൽ	ഇൗ	കോലാകാം	വരെെ	 കോഡ്യൂാ.	രെജീ.വി.	വിളംനിലം,		 	
	 	 	 	 	 കോകാെളംഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,

3. ഇൗ�ർരെനറ്റും	ഇൗൻഫർകോമഷൻ	വിപ്ലവവുംം	 കോഡ്യൂാ.	ബി.	ഇൗകാ്ബാൽ,	രെകാ.	 
	 	 	 	 	 െവീ�ൻ,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,		 	
	 	 	 	 	 കോകാാട്ടയാം,	6-ാംാമത്യ്	എംഡ്യൂിഷൻ	1999

4. ഇൗൻഫർകോമഷൻ	രെെകോ�ാളംജീി	എംന്ത്,	 
എംങ്ങരെന,	എംന്തിന്?		 കോഡ്യൂാ.	ബി.	ഇൗകാ്ബാൽ,	രെകാ.	 
 െവീ�ൻ,	കാറി�്	ബുക്സ്്,	തൃശൂർ,	2003.

5. ലൈസിബർ	മലയാാളംം		 എംഡ്യൂി.	സുനീത്യ	െി.വി.,	കാറി�്		
	 ബുക്സ്്,	തൃശൂർ,	2009.

6. ഭാാവനാത്യീത്യം	(മലയാാളംത്തിിരെല	 
ലൈസിബർ	കാഥകാൾ)	 കോഡ്യൂാ.	പി.രെകാ.	ൊജീകോ�ഖെൻ,		
	 ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം

7. ഏകാാന്തനഗെങ്ങൾ		 കോഡ്യൂാ.പി.രെകാ.	ൊജീകോ�ഖെൻ,		
	 ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം.

8. ഭാാവുംകാത്യവം	ഇൗരുപത്തിിരെയാാന്നാം	നൂറ്റാാണ്ടാിൽ		 ജീി.	മധുസൂദ്യനൻ,	ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,		
	 കോകാാട്ടയാം,	2006.

9. കാഥയുരെെ	ബഹുസിവെത്യ	 എംഡ്യൂി.	കോഡ്യൂാ.	റിീജീ	വി,	ഗ്രീൻ			
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	 ബുക്സ്്,	തൃശ്ശൂർ
10. Cyberspace : First steps (Article) Micheal Benedict (in   

 ‘Cyber Culture  
 Reader’-Ed. David Bell)   
 Routledge, London, 2000..

11. മലയാാളംം	വിക്കിിപീഡ്യൂിയാ	((http://ml.wikipedia.org)
12. ഗ്രന്ഥ�ാല	((http://ml.wikisource.org)
13. വിക്കിി	നിഘണ്ടു	(http://ml.wiktionary.org)
14. വിക്കിി	പാഠ�ാല	(http://ml.wikibooks.org)
15. വിക്കിി	രെ�ാല്ലുകാൾ	(http://ml.wikiquotes.org)
16. സിർവ്വവിജ്ഞാാനകോകാാ�ം	രെവബ്

സെ�മസ്റ്റർ 2

MAMAL02O01  �ർഗാത്മകാരിചീന: ത്യംത്തിാവും� പ്രാശേയാാഗവും�

MAMAL02O01 Creative Writing : Theory and Practice

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3
വിദ്യയാർത്ഥാികാളുംരെെ	സിർഗാത്മകാ	അഭാിരു�ിരെയാ	പെികോപാഷി�ിക്കുംന്നത്യിനും	രൂപ
രെ�ടുത്തുന്നത്യിനും	സിഹിായാകാെമായാെീത്യിയാിൽ	സിംവിധ്യാനം	രെ�യ്തിെിക്കുംന്നത്യാണാീ	
കോപ�ർ.സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾ,സികോങ്ക്ത്യങ്ങൾ	ലൈ�ലികാൾ	എംന്നിവ	പെി�യാരെ�
ടുത്തിി	അെിസ്ഥാാനം	ഉറി�ിക്കിത്തിക്കിവിധ്യത്തിിലാണാ്	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സി്	സിംവിധ്യാനം	
രെ�യ്തിെിക്കുംന്നത്യ്.	ഒ�ം	െ�നയാിൽ	പാലിച്ച്ിെികോക്കിണ്ടാ	അെിസ്ഥാാനത്യത്തിവങ്ങൾ	
പെി�യാരെ�ടുകായും	 കോവണാം.	 വിവിധ്യരൂപങ്ങളംിലുള്ള	ആത്മാവിഷ്കാെത്തിിരെ�	
ആഖയാനമാതൃകാകാൾ	പെി�യാരെ�ട്ടുംരെകാാണ്ടാ്	വിവിധ്യ	സിാഹിിത്യയമാധ്യയമങ്ങരെളം	
അവത്യെി�ിക്കുംകായാാണാ	്രെ�യ്യുന്നത്യ.്കാവിത്യ,രെ�റുകാഥ,	കോനാവൽ,	നാെകാം,	ആത്മകാഥ,	
ജീീവ�െിത്രം,	എംന്നിവരെയാ	അെിസ്ഥാാനമാക്കിിയാാണാ	്ഇൗൗ	പഠനം	നിർവ്വഹിികോക്കിണ്ടാത്യ.്

സെമാഡിൂൾ: 1. �ർഗാത്മകാത്യം അടിസ്ഥാാനത്യംത്തിാങ്ങൾ
സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾ,	പദ്യയം,	ഗദ്യയം,	സിാമാനയവി�ാെങ്ങൾ,	സിർഗാത്മകാത്യയും	
സിാഹിിത്യീയാത്യയും,	�ബ്ദാം,	അർത്ഥാം,	രൂപം,	ഉള്ളെക്കിം,	ഭാാവുംകാത്യവം,	ഭാാവുംകാത്യവ
പെിണാാമങ്ങൾ,	സിഹൃദ്യയാത്യവം,	സിർഗാത്മകാത്യയുരെെ	അെിസ്ഥാാനത്യത്തിവങ്ങൾ,		
സിർഗെ�നാത്യത്തിവങ്ങൾ,	ആഖയാന�ാസ്ത്രംം,	�ിഹ്നം�ാസ്ത്രംം.
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ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ സിർഗാത്മകാത്യയുരെെ	പാശ്ചാാത്യയവുംം	പൗെസ്തയവുംമായാ	മാനങ്ങൾ	ത്യിെിച്ച്റിിയുകാ.
 ¾ ഭാാവുംകാത്യവപെിണാാമങ്ങൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ ആഖയാനങ്ങളുംരെെ	വയത്യിെിക്തിത്യ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 2. കാവാിത്യംാരിചീന
കാവിത്യാെ�ന:-ാം	കാാവയഭാാഷ,കാാവയസികോങ്ക്ത്യങ്ങൾ,പാശ്ചാാത്യയം,പൗസ്തയം	ത്യാെത്യമയം,	
മഹിാകാാവയം,	ഖണ്ഡകാാവയം,	ഭാാവഗീത്യം,	ഗീത്യം(Ode)	ഗീത്യകാം(Sonnet)	നാെകാീ
യാസിവഗത്യാഖയാനം	(Dramatic	monologue),	ലൈഹിക്കും,	ആഖയാനകാവിത്യകാൾ,	
സിിംബൽ,	ഇൗകോമജീ്,	പുെകോക്ഷ്യംപണാം,	രെമറ്റാഫർ,	റിഷയൻ	കോഫാർമലിസ്റ്റി്	സികോങ്ക്ത്യങ്ങൾ,	
അപെി�ിത്യവത്യ്ക്കിെണാം,	വാ�യം,	വയംഗയം,	അലങ്ക്ാെങ്ങൾ,	വയത്തിം,	െസിം,	കാാവയ
ഗുണാങ്ങൾകോദ്യാഷങ്ങൾ,	ഗദ്യയകാവിത്യ,	ഘെനാപെമായാ	മാറ്റാങ്ങൾ,	കാവിത്യാെ�നയുരെെ	
അെിസ്ഥാാനത്യത്തിവങ്ങൾ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ കാവിത്യയാിരെല	ഘെനയും	ഘെനയാിരെല	മാറ്റാങ്ങളുംം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.
 ¾ ഗദ്യയം,	പദ്യയം	എംന്നീ	വിഭാജീനത്തിിനപ്പുറിം	കാവിത്യയുരെെ	അെിസ്ഥാാനം	കാരെണ്ടാ
ത്തുന്നു.

 ¾ കാവിത്യാെ�നാകോ�ഷി	കോനടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3. സെചീറുകാഥ,ശേനാവാൽ
രെ�റുകാഥ,	കോനാവൽ,	ആഖയാനം,	രൂപം,	ഘെനാപെമായാ	മാറ്റാങ്ങൾ,	ഇൗത്യിവൃത്തിം,	
ആഖയാത്യാവ്,	സ്ഥാലം,	കാാലം,	കാഥാപാത്രം,	ഫാബുല,	സൂരെഷ,	പാെഡ്യൂി,	പാസ്റ്റിിഷ്,	
രെമറ്റാാഫിക്ഷ്യംൻ,	ബാർത്തിിരെ�	കോകാാഡുകാൾ,	കോനാവൽ,	രെ�റുകാഥ	സിർഗെ�നയുരെെ	
ത്യത്തിവങ്ങൾ

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഫികാ്	ഷരെ�	അെിസ്ഥാാനസിവഭാാവം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ രെ�റുകാഥ,	കോനാവൽ	െ�നാകോ�ഷികോനടുന്നു.
 ¾ രെ�റുകാഥ,	കോനാവൽ	എംന്നിവയുരെെ	ഘെനകാൾക്കി്	പെി�െണാപെമായാി	
സിംഭാവിച്ച്മാറ്റാം	കാരെണ്ടാത്തുന്നു

സെമാഡിൂൾ: 4. നാടകാ�, ജിീവാിത്യംസെമഴുത്തി്.
നാെകാം,ദ്യ�രൂപകാങ്ങൾ,	നാകോൊെിനാെകാങ്ങൾ,	പെീക്ഷ്യംണാനാെകാങ്ങൾ,	ആധുനി
കാനാെകാങ്ങൾ,	ഏകാാങ്ക്ങ്ങൾ,	നാെകാെ�നയുരെെ	ത്യത്തിവങ്ങൾ,	സിംഭാാഷണാങ്ങൾ,	
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സിംവിധ്യായാകാൻ,	അഭാിനകോയാത്യാവ,്	െംഗകോവദ്യി,	അഭാിനയാകാല,	െംഗകോവദ്യി	ലക്ഷ്യംയമാക്കിി	
െ�ിക്കിരെ�ട്ടവയും	സിാഹിിത്യീയാപ്രാധ്യാനയകോത്തിാരെെ	 െ�ിക്കിരെ�ട്ടവയും,	നാെകാ
ത്തിിരെല	ഘെനാപെമായാ	വയത്യിയാാനങ്ങൾ,	ജീീവിത്യരെമഴുത്തി്,	വിവിധ്യരൂപങ്ങൾ,	
ആത്മകാഥ,	ജീീവ�െിത്രം,	കോകാരെട്ടഴുത്തി്,	ഭാാഷ,	ലൈ�ലി,	സിംവിധ്യാനം,	െ�നയുരെെ	
അെിസ്ഥാാനത്യത്തിവങ്ങൾ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ നാെകാീയാമുഹൂർത്തിങ്ങൾ	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.
 ¾ ജീീവിത്യരെമഴുത്തിിരെ�	വിവിധ്യരൂപങ്ങൾ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ ആത്മകാഥാഭാാഗങ്ങൾ,	കോകാരെട്ടഴുത്തി	്എംന്നിവ	ത്യയാാറിാക്കുംന്നു.കോ�ഷി	കോനടുന്നു.

റഫറൻ�്
1. കാവിത്യയും	കാാലവുംം	 എംം.അ�ുത്യൻ,	സിാഹിിത്യയ 

 പ്രവർത്തികാ	സിംഘം,	കോകാാട്ടയാം,	1965.
2. കാവിത്യയും	ഭാാഷയും	 രെകാ.എംം	പ്രഭാാകാെവാെയർ,	 

	 വള്ളകോത്തിാൾ	വിദ്യയാപീഠം		 	
	 ശുകാപുെം,	2009	.

3. കാാവയമീമാംസി	 രെകാ.സുകുമാെപിള്ള,	 
	 കോകാെളംഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം

4. പാശ്ചാാത്യയസിാഹിിത്യയസികോങ്ക്ത്യങ്ങൾ	 കോഡ്യൂാ.കോത്യാമസി്	സ്കാറിിയാ, 
	 അസിൻഡ്യൂ്	ബുക്സ്്	കോകാാട്ടയാം,	2019.

5. ആഖയാന�ാസ്ത്രംം	 െി.	ജീികോത്യഷ്,	ഒലിവ്	പബ്ലിികോക്കി	 	
	 ഷൻസി്	കോകാാഴികോക്കിാെ്

6. കോനാവൽ	സിാഹിിത്യയപഠനങ്ങൾ	 ഡ്യൂി.	ബഞ്ചിമിൻ,	മാളൂബൻ		 	
	 പബ്ലിികോക്കിഷൻ	ത്യിരുവനന്തപുെം

7. ഭാാെത്യീയാകാാവയ�ാസ്ത്രംം	 െി.ഭാാസ്കാെൻ,	കോകാെളംഭാാഷാഇൗൻ	 	
	 സ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,	ത്യിരുവനന്തപുെം,	1994.

8. പാശ്ചാാത്യയസിാഹിിത്യയദ്യർ�നം	 എംം.അ�ുത്യൻ,സിാഹിിത്യയപ്രവർ	
	 ത്തികാസിഹികാെണാസിംഘം,		 	
	 കോകാാട്ടയാം,	1982.

9. രെ�റുകാഥ	ഇൗന്നരെല	ഇൗന്ന്	 എംം.അ�ുത്യൻ,	നാഷണാൽ		 	
	 ബുക്കി്സി്റിറിാൾ	കോകാാട്ടയാം,	1994.

10. ആഖയാനത്തിിരെ�	അെരുകാൾ	 രെകാ.എംസി്.	െവികുമാർ,	ഡ്യൂി.സിി			
ബുക്കി്സി്	കോകാാട്ടയാം
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11. സിാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾ	 കോഡ്യൂാ.പ്രിൻസി്	കോമാൻ	കോജീാസി്, 
 അരെസിൻഡ്യൂ്	ബുക്കി്സി്	കോകാാട്ടയാം,2019

12. കോനാവൽ	പ്രശ്നങ്ങളുംം	പഠനങ്ങളുംം	 എംം.അ�ുത്യൻ,	സിാഹിിത്യയ	 
	 പ്രവർത്തികാസിഹികാെണാസിംഘം,	
	 കോകാാട്ടയാം	1983.

13. മലയാാളംനാെകാം,	 
ഗ്രന്ഥപാഠവുംം	െംഗപാഠവുംം	 ജീി.ഗംഗാധ്യെൻനായാർ,	ഡ്യൂി.സിി		
	 ബുക്കി്സി്	കോകാാട്ടയാം,	1991.

14. മലയാാളംനാെകാെംഗം:		പ്രമാണാവുംം	പ്രകോയാാഗവുംം	 കോത്യാമസുകുട്ടി.എംൽ,	 
	 കോകാെളംാഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം.

15. ആത്മകാഥാസിാഹിിത്യയം	മലയാാളംത്തിിൽ	 നടുവട്ടം	കോഗാപാലകൃഷ്ണൻ,		 	
	 കോകാെളംാഭാാഷാഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം,	1985.

16. ജീീവ�െിത്രസിാഹിിത്യയം	 രെകാ.എംം.കോജീാർജ്ജ്്,	നാഷണാൽ		
	 ബുക്കി്സ്റ്റിാൾ,	കോകാാട്ടയാം

സെ�മസ്റ്റർ 3

MAMAL03O02 പ്രാവാാ�ി �ിനിമ �ിദ്ധാാന്തവും� �ാഭാാവാവും�

MAMAL03O02 Diaspora Cinema Theory & Characteristics

സൈ�ഡിിറ്റ്്: 3
പ്രവാസിരെമന്ന	പ്രക്രിയായുരെെ	വിവിധ്യ	വ�ങ്ങൾ	സിിനിമരെയാ	അെിസ്ഥാാനമാക്കിി	
മനസ്സിിലാക്കുംകാ	എംന്നത്യാണാ്	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സി്	രെകാാണ്ടാ്	ഉകോ��ിക്കുംന്നത്യ്.	ജീനത്യയുരെെ	
ഉത്യ്കാണ്ഠയും	ആഗ്രഹിങ്ങളുംം	അെയാാളംരെ�ടുന്ന	മാധ്യയമമായാ	സിിനിമ	സൃഷ്ടിക്കുംന്ന	
പ്രവാസിരെത്തി	സിംബന്ധിക്കുംന്ന	സിാംസ്കാാെികാ	മാതൃകാകാരെളം	അഴിച്ചും	പെികോ�ാ
ധ്യിക്കുംകാ	എംന്നതും	ഇൗൗ	കോപ�റിിരെ�	ഉകോ��യമാണാ്.	വിദ്യയാർത്ഥാികാൾ	പ്രവാസിം	
പ്രകോമയാമായാ	സിിനിമകാൾ	കാാണുകായും	അവരെയാക്കുംറിിച്ച്്	ആസിവാദ്യനക്കുംറിിപ്പുകാൾ	
ത്യയ്യാാറിാക്കുംകായും	കോവണാം.	സിംവിധ്യായാകാർ,	ത്യിെക്കിഥാകൃത്തുക്കിൾ	എംന്നിവരെെ	
ക്ഷ്യംണാിച്ച്്	സിംവാദ്യത്തിികോലർരെ�ൊനും	ത്യയ്യാാറിാകാണാം.
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സെമാഡിൂൾ: 1
പ്രവാസിം	–ആഭായന്തെവുംം	ൊജീയാന്തെവുംം,	രെപൺപ്രവാസിം,	ത്യലമുറികാൾ	ത്യമ്മിരെല	
മാറ്റാം,	പ്രധ്യാന	പെികാല്പനകാൾ–സിങ്ക്െത്യവം,	ഇൗെട്ട	അവകോബാധ്യം,	വയത്യയസ്ത	ലൈസിദ്ധ്യാാ
ന്തികാർ–പ്രവാസിസിാഹിിത്യയവുംം	പ്രവാസിിസിാഹിിത്യയവുംം–പ്രവാസിികാല,	പ്രവാസിി	
സിംഗീത്യം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ പ്രവാസിത്തിിരെ�	സിങ്ക്ീർണാത്യ	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ മി�വിവാഹിം,	വം�സിങ്ക്െം	എംന്നിവകോയാാടുള്ള	മുൻവിധ്യി	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.
 ¾ പ്രവാസിത്തിിരെ�	സിർഗാത്മകാത്യ	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

സെമാഡിൂൾ:: 2
പ്രവാസിം	സിിനിമയാിൽ,	സിിനിമയും	പ്രവാസിി	കൂട്ടായ്മയും,	സിവെിത്യ	സിിനിമ,	ബൂർ	
സിിനിമ,	ബാൻലിയു	സിിനിമ,	ഇൗംഗ്ലീഷിരെലയും	ഇൗത്യെഭാാഷകാളംിരെലയും	കോലാകോകാാത്തിെ	
പ്രവാസിി	സിിനിമകാൾ,	ഹിിന്ദി,	ത്യമിഴ്	ഭാാഷകാളംിരെല	പ്രവാസിിസിിനിമകാൾ–ഇൗന്തയ	
സിവന്തം	കാഥ	പറിയുകോമ്പിാൾ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ പ്രവാസിി	കൂട്ടായ്മക്കിിെയാിൽ	സിിനിമയുരെെ	പ്രാധ്യാനയം	ത്യിെിച്ച്റിിയുന്നു.
 ¾ വിവിധ്യ	പ്രവാസിിസിിനിമാ	വിഭാാഗങ്ങരെളം	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.
 ¾ വിവിധ്യ	പ്രാകോദ്യ�ികാഭാാഷാ	സിിനിമകാളംിലൂരെെ	ഇൗന്തയയുരെെ	സിവന്തം	കാഥ	
പറിച്ച്ിലായാി	പ്രവാസിിസിിനിമ	മാറുന്നരെത്യങ്ങരെനരെയാന്ന്	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
പ്രവാസിം	മലയാാളംസിിനിമയാിൽ–ആഭായന്തെ-ാംൊജീയാന്തെപ്രവാസിങ്ങൾ,	ഗൾഫ്,	
അകോമെിക്കിൻ,	യൂകോറിാപയൻ,	ഗൾഫിത്യെ	ഏഷയൻ	ൊജീയങ്ങളംിരെല	ജീീവിത്യാഖയാന
ത്തിിരെല	വയത്യയസ്തത്യ,	നഴ്സുമാരുരെെ	ജീീവിത്യം	�ിത്രീകാെിച്ച്	സിിനിമകാൾ,	സിിനിമാ
ഗാനങ്ങളംിരെല	പ്രവാസികോലാകാം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ പ്രവാസിം	 മലയാാളംസിിനിമയാിൽ	ആവിഷ്കൃത്യമായാത്യ്	 �െിത്രപെമായാി	
മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ പ്രവാസിി	ജീീവിത്യാഖയാനത്തിിരെല	ലൈവവിധ്യയം	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.
 ¾ മലയാാളം	സിിനിമയാിരെല	ബാഹിയ,	ആഭായന്തെ	പ്രവാസിത്തിിരെ�	മാനങ്ങൾ	
കാരെണ്ടാത്തുന്നു.
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സെമാഡിൂൾ: 4
മലയാാളംത്തിിരെല	പ്രവാസിം	വിഷയാമായാ	സിിനിമകാളംിൽ	നിന്ന	്രെത്യെരെഞ്ഞടുത്തിവയുരെെ	
കാാഴ്ചയും	അപഗ്രഥനവുംം
1. അെയാന്നങ്ങളുംരെെ	വീെ്		 	 കോലാഹിിത്യദ്യാസി്
2. വിൽക്കിാനുണ്ടാ്	സിവപ്നങ്ങൾ	 ആസിാദ്യ്
3. ഏഴാം	കാെലിനക്കിരെെ	 	 രെഎം.വി.	��ി
4. കാല്ലുരെകാാരെണ്ടാാരു	രെപണ്ണ്		 �യാമപ്രസിാദ്യ്

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ മലയാാളംത്തിിരെല	പ്രവാസി	സിിനിമകാളുംരെെ	െ�നാമൂലകാങ്ങൾ	കാരെണ്ടാത്തുന്നു.
 ¾ പ്രവാസിം	വിഷയാമായാ	സിിനിമകാൾ,	ഗാനങ്ങൾ	എംന്നിവ	കൂടുത്യൽ	കാരെണ്ടാ
ത്തുന്നു.

 ¾ പ്രവാസിവിഷയാമായാ	കോഷാർട്ട	്ഫിലിം,	കോഡ്യൂാകാുരെമ�റിി	എംന്നിവ	നിർമിക്കിാൻ	
കോപ്രെണാ	സൃഷ്ടിക്കിരെ�ടുന്നു.

റഫറൻ�്
1. പ്രവാസിം:	പ്രത്യിനിധ്യാനവുംം	 

സിർഗ്ഗംാത്മകാത്യയും	 രെകാ.രെകാ.	�ിവദ്യാസി്,	 
	 ഇൗൻലൈസിറ്റാ്	പബ്ലിിക്കി,		 	
	 കോകാാഴികോക്കിാെ്

2. പ്രവാസിസിാഹിിത്യയം	 എംഡ്യൂി.	കോഡ്യൂാ.	എം.എംസി്.	പ്രത്യീഷ്,		
	 കോകാെളംഭാാഷാ	ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,		 	
	 ത്യിരുവനന്തപുെം

3. ഗ�ാമ	 കാമൽ,	രെകാ.	ഗിെീഷ്	കുമാർ,		 	
	 മാതൃഭൂമി	ബുക്സ്്,	കോകാാഴികോക്കിാെ്

4. ഗൾഫ്	മലയാാളംി	കാഥകാൾ	 എംഡ്യൂി.	അകോ�ാകാൻ	�രുവിൽ,			
	 കോകാെളംസിാഹിിത്യയ	അക്കിാദ്യമി,		 	
	 തൃശ്ശൂർ

5. ഷട്ടർ	 കോജീായാ്	മാത്യു,	മാതൃഭൂമി	ബുക്സ്്,		 	
	 കോകാാഴികോക്കിാെ്

6. പ്രവാസിജീീവിത്യം	 എംഡ്യൂി.	ഇൗ.രെകാ.	ദ്യികോന�ൻ,	ഒലിവ്		
	 ബുക്സ്്,	കോകാാഴികോക്കിാെ്

7. മലയാാളംികാളുംരെെ	ജീർമൻ	പ്രവാസിം	 എംഡ്യൂി.	കോജീാസി്	പുന്നാംപറിമ്പിിൽ,		
	 കോജീായാ്	മാണാിക്കിത്തി്,	കോകാെളം�െി	
	 ത്ര	ഗകോവഷണാ	കാൗൺസിിൽ,		 	
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	 ത്യിരുവനന്തപുെം
8. മറുജീീവിത്യം	 �ിഹിാബു�ീൻ	രെപായ്ത്തുംംകാെവ്,		 	

	 ഗ്രീൻ	ബുക്സ്്,		തൃശൂർ
9. ദൂെം	വിളംിക്കുംകോമ്പിാൾ	 രെബനയാമിൻ,	വി.	മുസിഫർ		

	 അഹിമ്മദ്യ്,	�ിഹിാബു�ീൻ		 	
	 രെപായ്ത്തുംംകാെവ്,	ഗ്രീൻബുക്സ്്,	തൃശൂർ

10. പ്രവാസിിയുരെെ	കുറിിപ്പുകാൾ	 ബാബു	ഭാെദ്യവാജീ്,	മാതൃഭൂമി	ബുക്സ്്,		
	 കോകാാഴികോക്കിാെ്

11. കുെികോയാറ്റാക്കിാെരെ�	വീെ്	 വി.	മുസിഫർ	അഹിമ്മദ്യ്,		 	
	 ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം

12. കോദ്യ�ാെനത്തിിരെ�	മി�ിഹികാൾ	 മുസിാഫിർ,	കോകാെളംഭാാഷാ	 
	 ഇൗൻസ്റ്റിിറ്റാൂട്ട്,	ത്യിരുവനന്തപുെം

13. എംം.െി.യുരെെ	ത്യിെക്കിഥകാൾ	വാലയം	4	 ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാഴികോക്കിാെ്
14. മൂന്നാമിെം	 എംഡ്യൂി.	സിച്ച്ിദ്യാനന്ദൻ,		 	

	 കാറി�്	ബുക്സ്്,	തൃശൂർ
15. പ്രവാസിികാളുംരെെ	പുസ്തകാം	 എംൻ.പി.	ഹിാഫിസി്	മുഹിമ്മദ്യ്,		 	

	 ഡ്യൂി.സിി.	ബുക്സ്്,	കോകാാട്ടയാം
16. രെപരുമഴക്കിാലം	 െി.എം.	റിസിാഖ്,	ഒലിവ്	ബുക്സ്്,		 	

	 കോകാാഴികോക്കിാെ്

English
17. An Accented Cinema: Exilic and  

Diasporic Filmmaking Princeton, University  
 Press, USA

18. Bollywood Popular Indian Cinema  
through Transnational lens  Raminder Kaur and   
 Ajay J Sinha, Sage  
 Publications, New   
 Delhi

19. Malayali Diaspora: From Kerala to  
the ends of the world Sam George & T.V.  
 Thomas Serials   
 Publication, New Delhi

20. Diaspora An Introduction 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 പ്രാബന്ധംരിചീന മലയാാളംത്തിിൽ

MAMAL04O03 Academic writing in Malayalam

സെ�ഡിിറ്റ്്: 3
കോലഖനം,	ഗകോവഷണാകോലഖനം,	ഗകോവഷണാപ്രബന്ധം	എംന്നിവ	ത്യയ്യാാറിാക്കുംന്നത്യി
നുള്ള	െത്യി�ാസ്ത്രംം	കോബാധ്യയരെ�ടുത്തുകായാാണാ്	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിരെ�	ലക്ഷ്യംയം.	വിഷയാ
സിവീകാെണാംമുത്യൽ	ഗ്രന്ഥസൂ�ി	വരെെയുള്ള	പ്രബന്ധത്തിിരെ�	വിവിധ്യ	ഘട്ടങ്ങളംിൽ	
സിവീകാെികോക്കിണ്ടുന്ന	െീത്യി�ാസ്ത്രംം	മനസ്സിിലാക്കിാൻ	ഇൗൗ	കോകാാഴ്സിിലൂരെെ	സിാധ്യിക്കുംം.

സെമാഡിൂൾ: 1
വയത്യയസ്ത	ഗദ്യയമാതൃകാകാരെളം	പെി�യാരെ�ടുത്തിിരെകാാണ്ടാ്	ഒാകോൊ	മാതൃകായാിൽ	സിവീ
കാെികോക്കിണ്ടാ	ഭാാഷയുരെെ	സിവികോ�ഷത്യകാളുംം	വയാകാെണാപെമായാ	പ്രകോത്യയകാത്യകാളുംം	
ചൂണ്ടാിക്കിാണാിക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളുംകാളംിൽ.

കോലഖനം,	ഉപനയാസിം,	പ്രബന്ധം,	ഗകോവഷണാപ്രബന്ധം,	വിമർ�ം,	റിിവൂ	
എംന്നിവ	പെി�യാരെ�ടുത്തുന്നു.	ഭാാഷ,	മാനകാഭാാഷ,	ഒൗപ�ാെികാഭാാഷ,	�ാസ്ത്രം
ഭാാഷ,	സിർഗ്ഗംാത്മകാ	കൃത്യികാളംിരെല	ഭാാഷ	 (കാാവയഭാാഷ),	 ഭാാഷാപ്രകോയാാഗത്തിിൽ	
വയാകാെണാത്തിിനുള്ള	പ്രസിക്തിി,	സിമസ്തപദ്യങ്ങൾ,	സിന്ധി,	�ില്ലുകാൾ,	വിസിർഗ്ഗംം	
എംന്നിവയുരെെ	പ്രകോയാാഗം.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ �ാസ്ത്രംീയാമായാ	െീത്യിയാിൽ	പ്രബന്ധം		ത്യയ്യാാറിാക്കിാനുള്ള		ജ്ഞാാനമാർജീിക്കുംന്നു.
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സെമാഡിൂൾ: 2
പ്രബന്ധെ�നയുരെെ	ലൈസിദ്ധ്യാാന്തികാ	സിമീപനങ്ങൾ	വയക്തിമാക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	
രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.		ഇൗ�ർ	ഡ്യൂിസിിപ്ലിനറിി,	മൾട്ടി	ഡ്യൂിസിിപ്ലിനറിി	സിമീപനങ്ങൾ,	ദ്യത്തികോ�
ഖെണാത്തിിനുള്ള	മാർഗ്ഗംങ്ങൾ	എംന്നിവ	ഇൗൗ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ	വി�ദ്യമാക്കുംന്നു.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ ഏതു	ത്യെം	സിമീപനെീത്യിയാാണാ്	ഗകോവഷണാപ്രബന്ധത്തിിൽ	സിവീകാെികോക്കി
ണ്ടാരെത്യന്ന്	മനസ്സിിലാക്കുംന്നു.

 ¾ സിംസ്കാാെപഠനം,	കോഫാകാ്	കോലാർ	പഠനം,	സിാമൂഹിികാപഠനം	എംന്നിവയ്ക്ക്്	
സിാഹിിത്യയപഠനത്തിിലുള്ള	പ്രസിക്തിി	വയക്തിമാകുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 3
ഗകോവഷണാപ്രബന്ധെ�നയുരെെ	വിവിധ്യ	ഘട്ടങ്ങൾ	വി�ദ്യീകാെിക്കുംകായാാണാ്	ഇൗൗ	
രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	പ്രബന്ധെ�ന–വിഷയാസിവീകാെണാം,	പൂർവ്വപെികാല്പന,	�ീർഷകാം	
നൽകാൽ,	ഗകോവഷണാകോമഖല,	പഠനെീത്യി,	പൂർവ്വപഠനങ്ങൾ,	പ്രബന്ധസിവരൂപം,	
അധ്യയായാവിഭാജീനം,	ഉകോപാദ്യ്ഘാത്യം,	ഉപസിംഹിാെം,	സിികോനാപ്സിസി്	ത്യയ്യാാറിാക്കിൽ.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ വിഷയാസിവീകാെണാം	മുത്യൽ	ഉപസിംഹിാെം	വരെെയുള്ള	പ്രബന്ധത്തിിരെ�	
ഒാകോൊ	ഘട്ടത്തിിലും	പുലർകോത്തിണ്ടാ	സൂക്ഷ്മത്യ	കോബാധ്യയരെ�ടുന്നു.

സെമാഡിൂൾ: 4
പ്രബന്ധെ�നയുരെെ	ഘെനാപെമായാ	കാാെയങ്ങൾ	വി�ദ്യീകാെിക്കുംകായാാണാ	്രെമാഡ്യൂൂളംിൽ.	
അെിക്കുംറിി�്,	ഉദ്ധ്യാെണാി,	പൊമർ�ം,	സിംഗ്രഹിം,	എംഡ്യൂിറ്റാിംഗ്,	ഗ്രന്ഥസൂ�ി,	പ്രൂഫ്	
റിീഡ്യൂിംഗ്,	പ്ലാജീിയാറിിസിം	എംന്നിവയാിൽ	പ്രാകോയാാഗികാ	പെിജ്ഞാാനം	രെകാാടുക്കുംന്നു.	
വിവിധ്യ	െീത്യി�ാസ്ത്രംബന്ധമായാി	ത്യയ്യാാറിാക്കിിയാ	കോലഖനങ്ങളുംം	ഗകോവഷണാപ്രബന്ധ
ങ്ങളുംം	വിലയാിരുത്തുവാൻ	നിർകോ��ിക്കുംകായും	രെ�യ്യുന്നു.

ആർജിിത്യംശേ�ഷിി
 ¾ അെിക്കുംറിി�്,	ഉദ്ധ്യാെണാി,	പൊമർ�ം,	സിംഗ്രഹിം,	എംഡ്യൂിറ്റാിംഗ്,	ഗ്രന്ഥസൂ�ി,	
പ്രൂഫ്	റിീഡ്യൂിംഗ്,	പ്ലാജീിയാറിിസിം	എംന്നിവരെയാക്കുംറിിച്ച്്	അറിിവ്	കോനടുന്നു.
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17. ഗകോവഷണാ	പ്രകോവ�ികാ	 എംം.വി.	വിഷ്ണുനമ്പൂത്യിെി
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A.	 ത്യാരെഴ	രെകാാടുത്തിവയാിൽ	അഞ്ചി്	എംണ്ണത്തിിന്	ഒരു	പുറിത്തിിൽ	കാവിയാാരെത്യ	
ഉത്തിെരെമഴുതുകാ.	എംല്ലാംാ	രെമാഡ്യൂൂളംിൽ	നിന്നുമുള്ള	കോ�ാദ്യയങ്ങൾക്കി്	ഉത്തിെരെമഴു
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