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Board of Studies in Malayalam
MODERN INDIAN LANGUAGE (MALAYALAM)
for B.A/ B.Sc. Students
6 Lecture hours per week, 3 Credits in one semester. The course comprise of 4 papers, spread over 4
semesters. Total credits 12.

Semester-1
MIL-1 (LMAL)മലയാളകവിത
കാല്പനികത മുതൽ ആധുനികതവചര മലയാളകവിതയിൽ ഉണ്ടായ ഭാവകതവപരിണാമം പരിെയ
ചെടുക. കവിതയചെ രൂപപരവം ഭാവപരവമായ വവവിദ്ധ്യം തിരിച്ചറിയവാനം ആസവദ്ിക്കുവാനമുള്ള
ശശ്ഷി വകവരിക്കുകയാണ് പഠനത്തിചെ ഉശേശ്യം
പാഠഭാഗങ്ങൾ വിശ്ദ്പഠനത്തിനള്ളവയാണ്. ഒരു ഖണ്ഡകാവയവം ചതരചെടുത്ത പത്ത് കവിത
കളുമാണ് വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി നിർശേശ്ിക്കുന്നത്. പാഠയഭാഗം അഞ്ച് യൂനിറ്റുകളായി തിരിച്ചിരി
ക്കുന്നു. എല്ലാ യൂനിറ്റുകളിൽനിന്നും ശൊദ്യങ്ങൾ ശൊദ്ിക്കണം.
യൂനിറ്റ് 1. ഖണ്ഡകാവയം. കുമാരനാശ്ാൻ - െിന്താവിഷ്ടയായ സീത
യൂനിറ്റ് 2. പി. കുെിരാമൻനായർ - ചസൌന്ദരയപൂജ
ഇെശേരി ശഗാവിന്ദൻനായർ - വിവാഹസമ്മാനം
വവശലാെിള്ളി ശ്രീധരശമശനാൻ - യഗപരിവർത്തനം
യൂനിറ്റ് 3. എൻ.വി.കൃഷ്ണവാരയർ - എലികൾ
അക്കിത്തം അെുതൻനമ്പൂതിരി – പണ്ടചത്ത ശമശ്ാന്തി
സുഗതകുമാരി – ബീഹാർ
യൂനിറ്റ് 4. കെമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ - ശ്ാന്ത
വിജയലക്ഷ്മി – മൃഗശ്ിക്ഷകൻ
യൂനിറ്റ് 5. പി. പി. രാമെന്ദ്രൻ - ലളിതം
ചക.ആർ. ശൊണി – അന്ധകാണ്ഡം
അധികവായനയ്ക്ക് നിർശേശ്ിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ:
മലയാളകവിതാസാഹിതയെരിത്രം- ശ ാ എം.ലീലാവതി.
മലയാളകവിതാപഠനങ്ങൾ- സച്ചിദ്ാനന്ദൻ

Semester 2
MIL-2 (LMAL)കഥാസാഹിതയം
ആധുനികതയ്ക്കുശശ്ഷം മലയാളത്തിചല കഥാസാഹിതയത്തിൽ ഉണ്ടായ രെകളുചെ വവവിദ്ധ്യം
പരിെയചെടുത്തകയം ആസവാദ്നം പരിശ്ീലിെിക്കുകയമാണ് പഠശനാശേശ്യം. പാഠഭാഗങ്ങൾ
വിശ്ദ്പഠനത്തിനള്ളവയാണ്. ഒരു ശനാവലം പത്ത് കഥകളുമാണ് വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി
നിർശേശ്ിക്കുന്നത്. പാഠയഭാഗം അഞ്ച് യൂനിറ്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ യൂനിറ്റുകളിൽനിന്നും
ശൊദ്യങ്ങൾ ശൊദ്ിക്കണം.
യൂനിറ്റ് 1. ശനാവൽ. മയ്യഴിപ്പുഴയചെ തീരങ്ങളിൽ- എം. മുകുന്ദൻ
യൂനിറ്റ് 2. എൻ. എസ്. മാധവൻ - ഹിഗവിറ്റ

െി. വി. ചകാച്ചുബാവ – ജലമാളിക
യൂനിറ്റ് 3. അശശ്ാകൻ െരുവിൽ - പുഴവക്കചത്ത കവങ്ങിൻശതാട്ടങ്ങൾ
പി. ചക. നാണു - ഒറ്റചെട്ട മനഷയൻ
യൂനിറ്റ് 4. അഷിത – അമ്മ എശന്നാെ് പറെ നണകൾ
ചക. ആർ. മീര – ഓർമ്മയചെ ഞരമ്പ്
ഇ. സശന്താഷ് കുമാർ - മൂന്ന് വിരലകൾ
യൂനിറ്റ് 5. സശന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം – ബിരിയാണി
പി. വി. ഷാജികുമാർ - ഉള്ളാൾ
ജി. ആർ. ഇന്ദുശഗാപൻ - െട്ടമ്പിസദ്യ
അധികവായനയ്ക്ക് നിർശേശ്ിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ:
എൻ. ശ്ശ്ിധരൻ - കഥ കാലം ശപാചല
എൻ. പ്രഭാകരൻ - കഥ ശതടുന്ന കഥ
ചക.എസ്.രവികുമാർ - ആഖയാനത്തിചെ അെരുകൾ

Semester 3
MIL-3 (LMAL)ഗദ്യസാഹിതയം
മലയാളഗദ്യസാഹിതയത്തിചെ വികാസവം ആശ്യപരമായ സംവാദ്ങ്ങളുചെ െരിത്രവം പരിെയ
ചെടുത്തക, ആശ്യസംവാദ്ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിവയാണ് പഠനലക്ഷയം. സംസ്കാരം, ജനാധി
പതയമൂലയങ്ങൾ, മാനവികത എന്നിവചയക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ അവതരിെിക്കചെട്ട ആശ്യങ്ങചള
മുൻനിറുത്തി ഈ പഠനം നിർവ്വഹിക്കാവന്ന വിധത്തിൽ പത്ത് ഉപനയാസങ്ങളാണ് വിശ്ദ്
പഠനത്തിനായി നിർശേശ്ിക്കുന്നത്. രണ്ട് ശലഖനങ്ങൾ ഒരു യൂനിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അഞ്ച്
യൂനിറ്റുകൾ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

എം. ശഗാവിന്ദൻ - അറിവിചെ ഫലങ്ങൾ
എൻ. പി. മുഹമ്മദ്് – മഹത്തായ ശനാവൽ
സി. ചജ. ശതാമസ് – ധിക്കാരിയചെ കാതൽ
പി. ചക. ബാലകൃഷ്ണൻ - കുട്ടികൃഷ്ണമാരാചരെറ്റി
എം. എൻ. വിജയൻ - െങ്ങമ്പുഴയചെ ആന്തരവവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
സുകുമാർ അഴീശക്കാെ് – മനസ്സ് വിഷമയമാകുന്നു, ആകാശ്ം നഷ്ടചെടുന്ന ഇന്തയ,
പി.ചക.ബ്രശദ്ഴ്സ്, 1996.
7. ചക. പി. അെൻ - എഴുത്തകാരനം കക്ഷിരാഷ്ട്രീയവം
8. വി. സി. ശ്രീജൻ - ഒ.വി.വിജയചെ രാഷ്ട്രീയം, രാഹുകാലം, വസൻ ബുക്സ്,2007.
9. മിനി സുകുമാർ, ചജ.ശദ്വിക – ശകരളീയ ചപാതുമണ്ഡലത്തിൽ സ്ത്രീവാദ്രാഷ്ട്രീയത്തിചെ
സാദ്ധ്യതകൾ, ആണരശുനാട്ടിചല കാഴ്ചകൾ, വിമൻസ് ഇംപ്രിെ്, കറെ് ബുക്സ്, 2006
10. വത്സലൻ വാതുശേരി, മിത്ത് : അധികാരം, പ്രതയയശ്ാസ്ത്രം, പരീക്കുട്ടി എന്ന വാശസ്കാ ഗാമ,
വകരളി ബുക്സ്.2015
അധികവായനയ്ക്ക് നിർശേശ്ിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ:
പഠിക്കാൻ നിർശേശ്ിക്കചെട്ട എഴുത്തകാരുചെ മറ്റ് കൃതികൾ അധികവായനയ്ക്കായി നിർശേശ്ിക്കുന്നു.

Semester 4
MIL-4 (LMAL)ദൃശ്യകലാസാഹിതയം
ശകരളത്തിചെ സമ്പന്നമായ ദൃശ്യകലാവപതൃകചത്തക്കുറിച്ച് അവശബാധം സൃഷ്ടിക്കുകചയന്നതാണ്
പഠശനാശേശ്യം. ഒരു ആട്ടക്കഥയം നാെകവമാണ് വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി നിർശേശ്ിക്കുന്നത്.
1. ഉണ്ണായി വാരിയർ - നളെരിതം രണ്ടാം ദ്ിവസം
2. സി. ചജ. ശതാമസ് – ആ മനഷയൻ നീ തചന്ന
അധികവായനയ്ക്ക് നിർശേശ്ിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ:
അയ്മനം കൃഷ്ണവക്കമൾ- ആട്ടക്കഥാസാഹിതയം
ജി.ശ്ങ്കരപിള്ള- മലയാളനാെകസാഹിതയെരിത്രം

MODERN INDIAN LANGUAGE (MALAYALAM)
for B.Com/B.B.A/B.C.A/ B.Sc. Computer Science students
6 Lecture hours per week, 3 Credits. The course comprise of 4 papers spread over 4 semesters and
the total credits shall be 12.

Semester 1
MIL-1 (LMAL)മലയാളചെറുകഥ
സമകാലികമലയാളസാഹിതയത്തിചല വിവിധ പ്രവണതകൾ പരിെയചെടുത്തക, സാഹിതയാസവാ
ദ്നം പരിശ്ീലിെിക്കുക എന്നിവയാണ് പഠശനാശേശ്യം.
നിർശേശ്ിക്കചെട്ട രെനകചളല്ലാം വിശ്ദ്പഠനത്തിനായള്ളതാണ്. പത്തകഥകൾ വിശ്ദ്പഠനത്തി
നായി നിർശേശ്ിക്കുന്നു.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

കാരൂർ നീലകണ്ഠപിള്ള- മരൊവകൾ
വവക്കം മുഹമ്മദ്് ബഷീർ - പൂവമ്പഴം
ഉറൂബ്- ചവളുത്തകുട്ടി
ചപാചറ്റക്കാെ് – അന്തകചെ ശതാട്ടി
എം. െി. വാസുശദ്വൻനായർ - കറുത്തെന്ദ്രൻ
െി. പത്മനാഭൻ -നിധിൊല സുഖമാ
ഒ. വി. വിജയൻ - ഒരു യദ്ധ്ത്തിചെ അവസാനം
മാധവിക്കുട്ടി – ദൃക്സാക്ഷി
ശകാവിലൻ - ഒരിക്കൽ മനഷയനായിരുന്നു
ശജാണ് അബ്രഹാം – ശകാട്ടയത്ത് എത്ര മത്തായിമാരുണ്ട്

അധികവായനയ്ക്ക് :
എം. അെുതൻ- ചെറുകഥ ഇന്നചല ഇന്ന്
എം.എം.ബഷീർ- മലയാളചെറുകഥാസാഹിതയെരിത്രം രണ്ട് വാലയങ്ങൾ

Semester 2
MIL-2 (LMAL)ആധുനികകവിത
ആധുനികകവിത മലയാളസാഹിതയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഭാവകതവപരിണാമം മനസ്സിലാക്കുകയം
സമകാലികസാഹിതയം ഗ്രഹിക്കുവാനള്ള പ്രാപ്തി വകവരിക്കുകയം ചെയ്യുകയാണ് ഉശേശ്യം. പത്ത്
കവികളുചെ ഓശരാ രെനകൾവീതം വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി നിർശേശ്ിക്കുന്നു.
എം. ശഗാവിന്ദൻ - ഇെശേരി നിനവിൽ വരുശമ്പാൾ
സച്ചിദ്ാനന്ദൻ - സതയവാങ്്മൂലം
കെമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ - ശ്ാന്ത
ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ - സംക്രമണം
ചക.ജി.ശ്ങ്കരപിള്ള – ചകാച്ചിയിചല വൃക്ഷങ്ങൾ
ബാലെന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാെ് - മാപ്പുസാക്ഷി
റഫീക്ക് അഹമ്മദ്് – ശതാരാമഴ

വി.എം.ഗിരിജ – തച്ചൻ മകശളാെ്
കുഴൂർ വിത്സൻ - ഇെം
എസ്.ശജാസഫ് – മീൻകാരൻ
അധികവായനയ്ക്ക് :
മലയാള കവിതാസാഹിതയെരിത്രം- ശ ാ.എം.ലീലാവതി

Semester 3
MIL-3 (LMAL) സമകാലിക ഗദ്യവയഹാരങ്ങൾ
സർഗ്ഗസാഹിതയത്തിന് പുറചമ മലയാളത്തിൽ വവവിദ്ധ്യപൂർണ്ണമായ രെനാശലാകം നിലവിലണ്ട്.
വിഷയത്തിലം സമീപനത്തിലം പ്രതിപാദ്നരീതിയിലം അവ പുലർത്തന്ന വവവിദ്ധ്യം മനസ്സിലാ
ക്കുകയാണ് പഠശനാശേശ്യം. പത്ത് ശലഖനങ്ങളാണ് വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി നിർശേശ്ിക്കുന്നത്.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

എൻ. എ. നസീർ -കാെിചന ചെന്ന് ചതാടുശമ്പാൾ ( ഈ ശലഖനം മാത്രം)
വി. മുസഫർ അഹമ്മദ്് - കുെിശയറ്റക്കാരചെ വീെ് ( ഈ ശലഖനം മാത്രം)
കല്പറ്റ നാരായണൻ - എചന്താരു പൂതമാണീ മഹാബലി, ഏതിലയം മധുരിക്കുന്ന കാടുകൾ.
െി. ചക. അനിൽകുമാർ - കറുെിചെ ചസൌന്ദരയം -കവിതയിചല കീഴാളമുഖം,
മലയാളസാഹിതയത്തിചല കീഴാളപരിശപ്രക്ഷയം, ശകരള സാഹിതയഅക്കാദ്മി,2004.
വമന ഉവമബാൻ - ആത്മദ്ംശ്നം, ആത്മദ്ംശ്നം, മാതൃഭൂമി.( ഈ ശലഖനം മാത്രം)
വിജയകുമാർ ശമശനാൻ- എം.വി. ശദ്വനം ആധുനികതയം, എം.വി.ശദ്വൻ കല, കാലം,
കലാപം., എ ി. ചക.എൻ.ഷാജി.
കലാമണ്ഡലം വഹദ്രലി- കഥകളിസംഗീതം, ഓർത്താൽ വിസ്മയം, പ്രണത ബുക്സ്,
2004.
വി.െി. മുരളി – മലയാളസംഗീതത്തിചല രാഘവതവം, ചക.രാഘവൻ ഒരു സംഗീതവിൊരം,
പൂർണ്ണ 2012.
ചക.ആർ.വിനയൻ -ആണ്കുട്ടിയം ചപണ്കുട്ടിയം, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചെതിെ്, 23 ിസംബർ
2103.
ശ്രീജിത്ത് ചപരുംതച്ചൻ - അവചര ചവറുചത വിടുക (അവചര ചവറുചത വിടുക എന്ന
സമാഹാരത്തിചല ഈ ശലഖനം മാത്രം)

Semester 4
MIL-4 (LMAL)ദൃശ്യകലയം സാഹിതയവം
1. നാെകം– മാസ്ക് അഥവാ അനശമാദ്നങ്ങൾചകാണ്ട് എങ്ങചന വിശ്െെക്കാം – സതീഷ് ചക
സതീഷ്
2. തിരക്കഥ – വിശധയൻ - അടൂർ ശഗാപാലകൃഷ്ണൻ

