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SEMESTER 1
Sl No Paper

Title of Paper

Code No.

Duration
of
Exam

Marks
Written
Exam

Internal
Marks

Total

Credits

L

T

1

MIL-1

മലയാളകവിത

LMAL 111

3 hours

75

25

100

3

2

F.C

English

ENGL 112

3 hours

75

25

100

3

3

DSC 1A

ആധുനികകവിത

LMAL 111

3 hours

75

25

100

4

2

4

DSC 2A

ചെറുകഥാസാഹിതയം

LMAL 112

3 hours

75

25

100

4

2

5

AECC

Public
Administration

PADM 113

3 hours

75

25

100

2

Code No.

Duration
of
Exam

Marks

Internal
Marks

Total

SEMESTER 2
Sl No Paper

Title of Paper

Credits
L

T

1

MIL 2

സമകാലികകഥ

LMAL 121

3 hours

75

25

100

3

2

F.C

English

ENGL 122

3 hours

75

25

100

3

3

DSC 1B

നനാവൽസാഹിതയം

LMAL 121

3 hours

75

25

100

4

2

4

DSC 2B

സമകാലികകവിത

LMAL 122

3 hours

75

25

100

4

2

5

AECC

Environmental
Studies

ENVS 123

3 hours

75

25

100

2

SEMESTER 3
Sl No Paper

Title of Paper

Code No.

Duration
of
Exam

Marks

Internal
Marks

Total

Credits
L

1

MIL-3

2

F.C

3

DSC 1C

4

DSC 2C

5

SEC 1

ഗദ്യസാഹിതയം

LMAL
231
English
ENGL
232
പ്രാെീന-മദ്ധ്യകാലീനസാഹിതയം LMAL
231
നിരൂപണസാഹിതയം
LMAL
232
ഭാഷാസാനേതികത- തതവവം
LMAL
പ്രനയാഗവം
233

T

3 hours

75

25

100

3

3 hours

75

25

100

3

3 hours

75

25

100

4

2

3 hours

75

25

100

4

2

3 hours

75

25

100

2

SEMESTER 4
Sl No Paper

Title of Paper

Code No.

Duration
of
Exam

Marks

Internal
Marks

Total

Credits
L

T

1

MIL-4

ദൃശ്യകലാസാഹിതയം

LMAL
241

3 hours

75

25

100

3

2

F.C

English

ENGL
242

3 hours

75

25

100

3

3

DSC 1D

സാഹിതയസിദ്ധ്ാന്തങ്ങൾ

LMAL 241 3 hours

75

25

100

4

2

4

DSC 2D

മലയാളനാടകം

LMAL 242 3 hours

75

25

100

4

2

5

SEC 2

സംസ്കൃതഭാഷയം സാഹിതയവം

LMAL
243

75

25

100

2

3 hours

SEMESTER 5
Sl
No

Paper

Title of Paper

Code
No.

Duration
of
Exam

Marks

Internal
Marks

Total

Credits
L

T

1

SEC 3

ഭാഷാശ്ാസ്ത്രതതവങ്ങൾ

351

3 hours

75

25

100

2

2

DSE 1A

പ്രാെീനനകരളം - െരിത്രവം
സംസ്കാരവം

352

3 hours

75

25

100

4

1

3

DSE 2A

ഭാഷാസാഹിതയെരിത്രം –
പ്രാെീനം

353

3 hours

75

25

100

4

1

4

DSE 3A

സംസ്കാരപഠനത്തിന് ഒരു ആമുഖം 354

3 hours

75

25

100

4

1

5

GE 1

അച്ചടിമാദ്ധ്യമം – തതവവം
പ്രനയാഗവം

3 hours

75

25

100

3

356

SEMESTER 6
Sl
No
1

Paper

SEC 4

Title of Paper

Code
No.

Duration
of
Exam

Marks Internal
Marks

Total

Credits
L

വൃത്തശ്ാസ്ത്രവം അലോരശ്ാസ്തവം

361

3 hours

75

25

100

2

T

2

DSE 1B

ആധുനികനകരളം- െരിത്രവം
സംസ്കാരവം

362

3 hours

75

25

100

4

1

3

DSE 2B

ഭാഷാസാഹിതയെരിത്രം- ആധുനികം

363

3 hours

75

25

100

4

1

4

DSE 3B-1

364-1

3 hours

75

25

100

4

1

3 hours

75

25

100

3

മലയാളവയാകരണം

DSE 3B-2 സ്ത്രീവാദ്വം സാഹിതയവം
5

GE 2

ദൃശ്യമാദ്ധ്യമം- തതവവം പ്രനയാഗവം

364-2
365

Board of Studies in Malayalam

MODERN INDIAN LANGUAGE (MALAYALAM)
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. കവിതയചട രൂപപരവം ഭാവപരവമായ വവവിദ്ധ്യം തിരിച്ചറിയവാനം ആസവദ്ിക്കുവാനമുള്ള
നശ്ഷി വകവരിക്കുകയാണ് പഠനത്തിചെ ഉനേശ്യം
പാഠഭാഗങ്ങൾ വിശ്ദ്പഠനത്തിനള്ളവയാണ്. ഒരു ഖണ്ഡകാവയവം ചതരചെടുത്ത പത്ത് കവിതക
ളുമാണ് വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി നിർനേശ്ിക്കുന്നത്. പാഠയഭാഗം അഞ്ച് യൂനിറ്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ യൂനിറ്റുകളിൽനിന്നും നൊദ്യങ്ങൾ നൊദ്ിക്കണം.
യൂനിറ്റ് 1 ഖണ്ഡകാവയം. കുമാരനാശ്ാൻ
യൂനിറ്റ് 2.1 പി. കുെിരാമൻനായർ
2.2 ഇടനേരി നഗാവിന്ദൻനായർ
2.3 വവനലാെിള്ളി ശ്രീധരനമനനാൻ
യൂനിറ്റ് 3.1 എൻ.വി.കൃഷ്ണവാരയർ
3.2 അക്കിത്തം അെുതൻനമ്പൂതിരി
3.3 സുഗതകുമാരി
യൂനിറ്റ് 4.1 കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ
4.2 വിജയലക്ഷ്മി
യൂനിറ്റ് 5.1 പി. പി. രാമെന്ദ്രൻ
5.2 ചക.ആർ. നടാണി

െിന്താവിഷ്ടയായ സീത
ചസൌന്ദരയപൂജ
വിവാഹസമ്മാനം
യഗപരിവർത്തനം
എലികൾ
പണ്ടചത്ത നമശ്ാന്തി
ബീഹാർ
ശ്ാന്ത
മൃഗശ്ിക്ഷകൻ
ലളിതം
അന്ധകാണ്ഡം

അധികവായനയ്ക്ക് നിർനേശ്ിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ:
മലയാളകവിതാസാഹിതയെരിത്രം- ന ാ എം.ലീലാവതി.
മലയാളകവിതാപഠനങ്ങൾ- സച്ചിദ്ാനന്ദൻ

Semester 2
MIL-2 (LMAL)കഥാസാഹിതയം
ആധുനികതയ്ക്കുനശ്ഷം മലയാളത്തിചല കഥാസാഹിതയത്തിൽ ഉണ്ടായ രെകളുചട വവവിദ്ധ്യം
പരിെയചെടുത്തകയം ആസവാദ്നം പരിശ്ീലിെിക്കുകയമാണ് പഠനനാനേശ്യം. പാഠഭാഗങ്ങൾ വിശ്ദ്
പഠനത്തിനള്ളവയാണ്. ഒരു നനാവലം പത്ത് കഥകളുമാണ് വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി നിർനേശ്ിക്കുന്നത്.
പാഠയഭാഗം അഞ്ച് യൂനിറ്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ യൂനിറ്റുകളിൽനിന്നും നൊദ്യങ്ങൾ നൊദ്ി
ക്കണം.
യൂനിറ്റ് 1. നനാവൽ. മയ്യഴിപ്പുഴയചട തീരങ്ങളിൽ- എം. മുകുന്ദൻ
യൂനിറ്റ് 2.1 എൻ. എസ്. മാധവൻ - ഹിഗവിറ്റ

2.2 ടി. വി. ചകാച്ചുബാവ – ജലമാളിക
യൂനിറ്റ് 3.1 അനശ്ാകൻ െരുവിൽ - പുഴവക്കചത്ത കവങ്ങിൻനതാട്ടങ്ങൾ
3.2 പി. ചക. നാണു - ഒറ്റചെട്ട മനഷയൻ
യൂനിറ്റ് 4.1 അഷിത – അമ്മ എനന്നാട് പറെ നണകൾ
4.2 ചക. ആർ. മീര – ഓർമ്മയചട ഞരമ്പ്
4.3 ഇ. സനന്താഷ് കുമാർ - മൂന്ന് വിരലകൾ
യൂനിറ്റ് 5.1 സനന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം – ബിരിയാണി
5.2 പി. വി. ഷാജികുമാർ - ഉള്ളാൾ
5.3 ജി. ആർ. ഇന്ദുനഗാപൻ - െട്ടമ്പിസദ്യ
അധികവായനയ്ക്ക് നിർനേശ്ിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ:
എൻ. ശ്ശ്ിധരൻ - കഥ കാലം നപാചല
എൻ. പ്രഭാകരൻ - കഥ നതടുന്ന കഥ
ചക.എസ്.രവികുമാർ - ആഖയാനത്തിചെ അടരുകൾ

Semester 3
MIL-3 (LMAL)ഗദ്യസാഹിതയം
മലയാളഗദ്യസാഹിതയത്തിചെ വികാസവം ആശ്യപരമായ സംവാദ്ങ്ങളുചട െരിത്രവം പരിെയചെ
ടുത്തക, ആശ്യസംവാദ്ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിവയാണ് പഠനലക്ഷയം. സംസ്കാരം, ജനാധിപതയ
മൂലയങ്ങൾ, മാനവികത എന്നിവചയക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ അവതരിെിക്കചെട്ട ആശ്യങ്ങചള മുൻ
നിറുത്തി ഈ പഠനം നിർവ്വഹിക്കാവന്ന വിധത്തിൽ പത്ത് ഉപനയാസങ്ങളാണ് വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി
നിർനേശ്ിക്കുന്നത്. രണ്ട് നലഖനങ്ങൾ ഒരു യൂനിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അഞ്ച് യൂനിറ്റുകൾ.
1. എം. നഗാവിന്ദൻ - അറിവിചെ ഫലങ്ങൾ
2. എൻ. പി. മുഹമ്മദ്് – മഹത്തായ നനാവൽ
3. സി. ചജ. നതാമസ് – ധിക്കാരിയചട കാതൽ
4. പി. ചക. ബാലകൃഷ്ണൻ - കുട്ടികൃഷ്ണമാരാചരെറ്റി
5. എം. എൻ. വിജയൻ - െങ്ങമ്പുഴയചട ആന്തരവവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
6. സുകുമാർ അഴീനക്കാട് – മനസ്സ് വിഷമയമാകുന്നു, ആകാശ്ം നഷ്ടചെടുന്ന ഇന്തയ,
പി.ചക.ബ്രനദ്്്, 199..
7. ചക. പി. അെൻ - എഴുത്തകാരനം കക്ഷിരാഷ്ട്രീയവം
8. വി. സി. ശ്രീജൻ - ഒ.വി.വിജയചെ രാഷ്ട്രീയം, രാഹുകാലം, വസൻ ബുക്സ്,2007.
9. മിനി സുകുമാർ, ചജ.നദ്വിക – നകരളീയ ചപാതുമണ്ഡലത്തിൽ സ്ത്രീവാദ്രാഷ്ട്രീയത്തിചെ
സാദ്ധ്യതകൾ, ആണരശുനാട്ടിചല കാഴ്ചകൾ, വിമൻസ് ഇംപ്രിെ്, കറെ് ബുക്സ്, 200.
10. വത്സലൻ വാതുനേരി, മിത്ത് : അധികാരം, പ്രതയയശ്ാസ്ത്രം, പരീക്കുട്ടി എന്ന വാനസ്കാ ഗാമ,
വകരളി ബുക്സ്.2015
അധികവായനയ്ക്ക് നിർനേശ്ിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ:
പഠിക്കാൻ നിർനേശ്ിക്കചെട്ട എഴുത്തകാരുചട മറ്റ് കൃതികൾ അധികവായനയ്ക്കായി നിർനേശ്ിക്കുന്നു.

Semester 4
MIL-4 (LMAL)ദൃശ്യകലാസാഹിതയം
നകരളത്തിചെ സമ്പന്നമായ ദൃശ്യകലാവപതൃകചത്തക്കുറിച്ച് അവനബാധം സൃഷ്ടിക്കുകചയന്നതാണ്
പഠനനാനേശ്യം. ഒരു ആട്ടക്കഥയം നാടകവമാണ് വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി നിർനേശ്ിക്കുന്നത്.
1. ഉണ്ണായി വാരിയർ - നളെരിതം രണ്ടാം ദ്ിവസം
2. സി. ചജ. നതാമസ് – ആ മനഷയൻ നീ തചന്ന
അധികവായനയ്ക്ക് നിർനേശ്ിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ:
അയ്മനം കൃഷ്ണവക്കമൾ- ആട്ടക്കഥാസാഹിതയം
ജി.ശ്േരപിള്ള- മലയാളനാടകസാഹിതയെരിത്രം

MODERN INDIAN LANGUAGE (MALAYALAM)
for B.Com and B.Sc Computer Science, BCA students
6 Lecture hours per week, 3 Credits. The course comprise of 2 papers spread over 2 semesters and
the total credits shall be 6.

Semester 1
MIL-1 (LMAL) മലയാളചെറുകഥ

സമകാലികമലയാളസാഹിതയത്തിചല വിവിധ പ്രവണതകൾ പരിെയചെടുത്തക, സാഹിതയാസവാ
ദ്നം പരിശ്ീലിെിക്കുക എന്നിവയാണ് പഠനനാനേശ്യം.
നിർനേശ്ിക്കചെട്ട രെനകചളല്ലാം വിശ്ദ്പഠനത്തിനായള്ളതാണ്. പത്തകഥകൾ വിശ്ദ്പഠനത്തി
നായി നിർനേശ്ിക്കുന്നു.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

കാരൂർ നീലകണ്ഠപിള്ള- മരൊവകൾ
വവക്കം മുഹമ്മദ്് ബഷീർ - പൂവമ്പഴം
ഉറൂബ്- ചവളുത്തകുട്ടി
ചപാചറ്റക്കാട് – അന്തകചെ നതാട്ടി
എം. ടി. വാസുനദ്വൻനായർ - കറുത്തെന്ദ്രൻ
ടി. പത്മനാഭൻ -നിധിൊല സുഖമാ
ഒ. വി. വിജയൻ - ഒരു യദ്ധ്ത്തിചെ അവസാനം
മാധവിക്കുട്ടി – ദൃക്സാക്ഷി
നകാവിലൻ - ഒരിക്കൽ മനഷയനായിരുന്നു
നജാണ് അബ്രഹാം – നകാട്ടയത്ത് 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 ഉനേശ്യം. പത്ത്
കവികളുചട ഓനരാ രെനകൾവീതം വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി നിർനേശ്ിക്കുന്നു.
എം. നഗാവിന്ദൻ ഇടനേരി നിനവിൽ വരുനമ്പാൾ
സച്ചിദ്ാനന്ദൻ സതയവാങ്്മൂലം
കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ - ശ്ാന്ത
ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ സംക്രമണം
ചക.ജി.ശ്േരപിള്ള – ചകാച്ചിയിചല വൃക്ഷങ്ങൾ
ബാലെന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് - മാപ്പുസാക്ഷി
റഫീക്ക് അഹമ്മദ്് – നതാരാമഴ

വി.എം.ഗിരിജ –
കുഴൂർ വിത്സൻ എസ്.നജാസഫ് –

തച്ചൻ മകനളാട്
ഇടം
മീൻകാരൻ

അധികവായനയ്ക്ക് :
മലയാള കവിതാസാഹിതയെരിത്രം- ന ാ.എം.ലീലാവതി

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

എൻ. എ. നസീർ -കാടിചന ചെന്ന് ചതാടുനമ്പാൾ ( ഈ നലഖനം മാത്രം)
വി. മുസഫർ അഹമ്മദ്് - കുടിനയറ്റക്കാരചെ വീട് ( ഈ നലഖനം മാത്രം)
കല്പറ്റ നാരായണൻ - എചന്താരു പൂതമാണീ മഹാബലി, ഏതിലയം മധുരിക്കുന്ന കാടുകൾ.
ടി. ചക. അനിൽകുമാർ - കറുെിചെ ചസൌന്ദരയം -കവിതയിചല കീഴാളമുഖം,
മലയാളസാഹിതയത്തിചല കീഴാളപരിനപ്രക്ഷയം, നകരള സാഹിതയഅക്കാദ്മി,2004.
വമന ഉവമബാൻ - ആത്മദ്ംശ്നം, ആത്മദ്ംശ്നം, മാതൃൂമമി.( ഈ നലഖനം മാത്രം)
വിജയകുമാർ നമനനാൻ- എം.വി. നദ്വനം ആധുനികതയം, എം.വി.നദ്വൻ കല, കാലം,
കലാപം., എ ി. ചക.എൻ.ഷാജി.
കലാമണ്ഡലം വഹദ്രലി- കഥകളിസംഗീതം, ഓർത്താൽ വിസ്മയം, പ്രണത ബുക്സ്,
2004.
വി.ടി. മുരളി – മലയാളസംഗീതത്തിചല രാഘവതവം, ചക.രാഘവൻ ഒരു സംഗീതവിൊരം,
പൂർണ്ണ 2012.
ചക.ആർ.വിനയൻ -ആണ്കുട്ടിയം ചപണ്കുട്ടിയം, മാതൃൂമമി ആഴ്ചെതിെ്, 23 ിസംബർ
2103.
ശ്രീജിത്ത് ചപരുംതച്ചൻ - അവചര ചവറുചത വിടുക (അവചര ചവറുചത വിടുക എന്ന
സമാഹാരത്തിചല ഈ നലഖനം മാത്രം)

Semester 4
MIL-4 (LMAL)ദൃശ്യകലയം സാഹിതയവം
1. നാടകം– മാസ്ക് അഥവാ അനനമാദ്നങ്ങൾചകാണ്ട് എങ്ങചന വിശ്െടക്കാം – സതീഷ് ചക
സതീഷ്
2. തിരക്കഥ – വിനധയൻ - അടൂർ നഗാപാലകൃഷ്ണൻ

Pondicherry University
Board of Studies in Malayalam

DICIPLINE SPECIFIC CORE COURSES
1. DSC – 1A –ആധുനികകവിത (കാല്പനികത മുതൽ 60കൾ വചര)
മലയാളകവിതയിചല കാല്പനികതയചട പ്രാരംഭം, അത് സൃഷ്ടിച്ച പുതിയഭാവകതവം, ആധുനികത,
പരമ്പരാഗതമായ മൂലയനബാധത്തിൽനിന്ന് ആധുനികതയിനലക്കുള്ള പരിണാമചത്ത പ്രതിനിധാനം
ചെയ്യുന്ന മലയാളകവിത, കാല്പനികതയ്ക്കപ്പുറം കവിതയിൽ ഉണ്ടായ വളർച്ച എന്നിവചയക്കുറിച്ചുള്ള
പഠനമാണ് ഉനേശ്യം. എട്ട് കവികളുചട രെനകൾ വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി നിർനേശ്ിക്കുന്നു.
യൂനിറ്റ് 1. ഒരു വിലാപം – വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപണിക്കർ
യൂനിറ്റ് 2. ശ്ിഷയനം മകനം -വള്ളനത്താൾ
യൂനിറ്റ് 3. 1.മനസവിനി – െങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
3.2. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിചെ ഇതിഹാസം – അക്കിത്തം അെുതൻ നമ്പൂതിരി
യൂനിറ്റ് 4.1. കുറ്റിപ്പുറംപാലം – ഇടനേരി നഗാവിന്ദൻ നായർ
4.2. കണ്ണീർൊടം – വവനലാെിള്ളി ശ്രീധരനമനനാൻ
യൂനിറ്റ് 5. 1. പകലകൾ, രാത്രികൾ - അയ്യെപണിക്കർ
5.2. ആയിരത്തി ചതാള്ളായിരത്തി അറുപത്തിമൂന്ന് – എൻ.എൻ. കക്കാട്
റഫറൻസ്:
1. വകരളിയചട കഥ – എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള
2. മലയാള കവിതാസാഹിതയെരിത്രം – ന ാ. എം. ലീലാവതി

DSC – 2A –ചെറുകഥാസാഹിതയം
മലയാള ചെറുകഥയചട പ്രാരംഭംമുതൽ വർത്തമാനകാലംവചരയള്ള വളർച്ചയം ഭാവകതവപരിണാമവം
പഠനവിനധയമാക്കുകയാണ് പഠനനാനേശ്യം.പത്ത് കഥാകൃത്തക്കളുചട രെനകൾ വിശ്പഠനത്തിനായി
നിർനേശ്ിക്കുന്നു. രണ്ട് കഥകൾ ഉൾചക്കാള്ളുന്ന അഞ്ച് യൂനിറ്റുകൾ.
1.വാസനാവികൃതി
നവങ്ങയിൽ കുെിരാമൻനായനാർ
2. ജന്മദ്ിനം
വവക്കം മുഹമ്മദ്് ബഷീർ
3. മരൊവകൾ
കാരൂർ നീലകണ്ഠപിള്ള
4. നമാ ൽ
ചപാൻകുന്നം വർക്കി
5. നകാലാട്
മാധവിക്കുട്ടി
.. മകൻ
നകാവിലൻ
7. കള്ളൻ
എം. പി. നാരായണപിള്ള
8. അമ്മ എനന്നാട് പറെ നണകൾ അഷിത
9. സേടനമാെനത്തിന് ഒരു വകപ്പുസ്തകം ഇ. സനന്താഷ് കുമാർ
10. എലിവാണം
ജി. ആർ. ഇന്ദുനഗാപൻ
റഫറൻസ് :
ചെറുകഥ ഇന്നചല ഇന്ന് – എം. അെുതൻ
മലയാള ചെറുകഥാസാഹിതയെരിത്രം – ന ാ. എം. എം. ബഷീർ

DSC- 1B- നനാവൽസാഹിതയം

മലയാളത്തിചല നനാവൽസാഹിതയത്തിചെ പ്രാരംഭം മുതൽ വർത്തമാനകാലംവചര പഠനവിനധയമാ
ക്കുകയാണ് ഉനേശ്യം. നനാവൽെരിത്രത്തിചല വയതയസ്തധാരകൾ, പ്രവണതകൾ, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക, പ്രാതിനിധയസവഭാവമുള്ള രെനകൾ പരിെയചെടുക എന്നിവ ഈ പഠന
ത്തിചെ ഭാഗമാവണം.
ചുവചട പറയന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി നിർനേശ്ിക്കുന്നു.
1.
2.
3.
4.
5.

ഇന്ദുനലഖ
രണ്ടിടങ്ങഴി
നാലചകട്ട്
വദ്വത്തിചെ വികൃതികൾ
ആ മരചത്തയം മറന്നു മറന്നു ഞാൻ

ഒ. െന്തുനമനനാൻ
തകഴി ശ്ിവശ്േരപിള്ള
എം.ടി. വാസുനദ്വൻനായർ
എം. മുകുന്ദൻ
ചക. ആർ. മീര

റഫറൻസ് :
നനാവൽസാഹിതയം – എം. പി. നപാൾ
മലയാള നനാവൽസാഹിതയെരിത്രം – ചക. എം. തരകൻ
മാറുന്ന മലയാളനനാവൽ - ചക. പി. അെൻ
അന്ധനായ വദ്വം – പി. ചക.രാജനശ്ഖരൻ

DSC- 2B– സമകാലികകവിത
മലയാളകവിതയിചല ആധുനികാനന്തരപ്രവണതകൾ പരിെയചെടുത്തകയാണ് ഉനേശ്യം. വിവിധ
പ്രവണതകചള പ്രതിനിധാനംചെയ്യുന്ന പത്ത് രെനകൾ വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി നിർനേശ്ിക്കചെ
ട്ടിരിക്കുന്നു.
1. യൂനിറ്റ് 1- നകാമ - മനനാജ് കുറൂർ
യൂനിറ്റ് 2. 1.മൃഗശ്ിക്ഷകൻ - വിജയലക്ഷ്മി
2.2.ആരയാവർത്തത്തിൽ ഒരു യക്ഷൻ - അൻവർ അലി
യൂനിറ്റ് 3.1. ഐസ്കൂബുകൾ – ന ാണ മയൂര
3.2.ചകായ്ത്തുയന്ത്രങ്ങൾ - നിരഞ്ജൻ
യൂനിറ്റ് 4.1. മലയാളകവിതയ്ക്ക് ഒരു കത്ത് – എസ്. നജാസഫ്
4.2. െീനിക്കിഴങ്ങ് മാന്തുന്നവർ - എം. ബി. മനനാജ്
യൂനിറ്റ് 5.1. സംസ്കാരം – ചക. ആർ. നടാണി
5.2. ധർമ്മപുത്രൻ - ടി. പി. രാജീവൻ
റഫറൻസ് : മലയാള കവിതാസാഹിതയെരിത്രം – ന ാ. എം. ലീലാവതി

DSC – 1C- പ്രാെീന-മദ്ധ്യകാലസാഹിതയം
മലയാളത്തിചല പ്രാെീന-മദ്ധ്യകാലസാഹിതയത്തിചെ സവഭാവസവിനശ്ഷതകൾ പരിെയിക്കുകയാണ്
ഉനേശ്യം. വിശ്ദ്പഠനത്തിനായി ചുവചട നെർത്തവ നിർനേശ്ിക്കുന്നു.
യൂനിറ്റ് 1..1. രാമെരിതം പടലം ഒന്ന്
1.2.കണ്ണേരാമായണം – ബാലകാണ്ഡത്തിചല ആദ്യചത്ത 15 പാട്ടുകൾ

യൂനിറ്റ്
യൂനിറ്റ്
യൂനിറ്റ്
യൂനിറ്റ്

2. കൃഷ്ണഗാഥ – പൂതനാനമാക്ഷം
3. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം – ബാലകാണ്ഡം
4.സഭാപ്രനവശ്ം – കുഞ്ചൻ നമ്പയാർ
5.1.ജ്ഞാനൊന – പൂന്താനം
5.2. വർത്തമാനപ്പുസ്തകം, ആദ്യചത്ത രണ്ട് പദ്ങ്ങൾ – പാനറമാക്കൽ നതാമാ
കത്തനാർ

റഫറൻസ്
സാഹിതയെരിത്രം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂചട – എ ി. ചക.എം. നജാർജ്ജ്
വകരളിയചട കഥ – എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള

DSC – 2C- നിരൂപണസാഹിതയം
മലയാളസാഹിതയനിരൂപണത്തിചെ പ്രാരംഭം മുതൽ വർത്തമാനകാലംവചര ഉൾചക്കാള്ളുന്നതാണ്
പഠനനമഖല. ഓനരാ നിരൂപകചനയം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവ എന്ന നിലയിലാണ് നലഖനങ്ങൾ
നിർനേശ്ിക്കചെട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ നലഖനങ്ങളും വിശ്ദ്പഠനത്തിന്.
യൂനിറ്റ് 1. 1. ഗ്രന്ഥവിനവെനം - സി.പി.അെുതനമനനാൻ
1.2.വിരുതൻ ശ്ങ്കു - സവനദ്ശ്ാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
1.3. കവിതയം പദ്യവം – സി. അന്തൊയി
യൂനിറ്റ് 2.1.മൃച്ഛകടികം ഒരപവാദ്ം- നജാസഫ് മുണ്ടനേരി
1.2. മുണ്ടക്കൽ സനന്ദശ്ം ഒരു മുഴുത്ത െിരി – കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാര്
1.3. രൂപഭദ്രത - എം.പി. നപാൾ
യൂനിറ്റ് 3. 1.െങ്ങമ്പുഴയചട തതവശ്ാസ്ത്രം – നകസരി എ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
3. 2. വിശ്വദ്ർശ്നം - എം. പി. ശ്ങ്കുണ്ണിനായർ
3.3. നഭസ്സിൽ നിന്ന് നീ ത്തിനലക്ക് – ന ാ.എം.ലീലാവതി
യൂനിറ്റ് 4.1. അവസ്ഥയം ആഖയാനവം – ന ാ. ആർ. വിശ്വനാഥൻ
4.2. തിരസ്കാരം – ചക. പി. അെൻ

4.3. ആധുനികതയചട ചുവന്ന വാൽ - ആർ. നനരന്ദ്രപ്രസാദ്്
യൂനിറ്റ് 5.1. ആധുനിനകാത്തരസാഹിതയെിന്ത ഇന്തയൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ - ന ാ. സി. രാനജന്ദ്രൻ
5.2. കള്ളവദ്വങ്ങൾ വിപരീതങ്ങളുചട നയാഗം – ഇ.പി.രാജനഗാപാലൻ
5.3. നനാവലിചല സ്ഥലകാലസംയക്തങ്ങൾ - ന ാ. ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണൻ, അനഭവങ്ങചള
ആർക്കാണ് നപടി, ിസി ബുക്സ്, 2012.
റഫറൻസ്
മലയാളസാഹിതയവിമർശ്നം – ന ാ. സുകുമാർ അഴീനക്കാട്

DSC – 1D- സാഹിതയസിദ്ധ്ാന്തങ്ങൾ
ഭാരതീയവം പാശ്ചാതയവമായ സാഹിതയസിദ്ധ്ാന്തങ്ങചള പരിെയചെടുത്തകയാണ് ഈ പാഠയഭാഗ
ത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓനരാ സിദ്ധ്ാന്തവം രൂപചെട്ട കാലം, അവയചട ദ്ാർശ്നികതലം, സാഹിതയ
വിമർശ്നത്തിൽ അവയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്നിവയിലാണ് ഊന്നൽ.

യൂനിറ്റ് 1. ക്ലാസ്സിക്കൽ ഗ്രീക്ക് സാഹിതയസിദ്ധ്ാന്തപരിെയം. പ്ലാനറ്റാവിചെ അനകരണസിദ്ധ്ാന്തം,
കലാകാരന്മാർക്ക് റിെബ്ലിക്കിൽ സ്ഥാനമിചല്ലന്ന നിലപാട്, അരിനറാട്ടിലിചെ മിചമസിസ്,
ദുരന്തനാടകസേല്പം, കഥാർസിസ്, നലാംഗിനസിചെ ഉദ്ാത്തതാസമീക്ഷ.
യൂനിറ്റ് 2. പാശ്ചാതയ കാല്പനികത – പൂർവ്വകാല്പനികത – നവക്ലാസ്സിസിസം, ദ്ാനന്ത, കാല്പനികത –
നവ ്സ്വർത്ത്, നകാൾറി ്ജ്, ചഷല്ലി - കാവയഭാഷചയെറ്റി, ഇമാജിനനഷനം ഫാൻസിയം,
കാല്പനികാനന്തരപ്രവണതകൾ - റിയലിസം, എക്സ്പ്രഷനിസം, ഇംപ്രഷനിസം, നമാന ണിസം.
യൂനിറ്റ് 3. ഭാരതീയകാവയെിന്ത – കാവയസവരൂപം, കാവയനഹതുക്കൾ, കാവയപ്രനയാജനം. ഭാരതീയ
ചസൌന്ദരയശ്ാസ്ത്രത്തിചെ െരിത്രാവനലാകനം, മുഖയകൃതികൾ, പ്രമുഖദ്ാർശ്നികർ.
യൂനിറ്റ് 4.കാവയചസൌന്ദരയചത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ സിദ്ധ്ാന്തങ്ങൾ - രസം, ധവനി, രീതി, ഗുണം,
വനക്രാക്തി, അലോരം, ഔെിതയം, അനമാനം എന്നിവ.
യൂനിറ്റ് 5. ദ്രാവി ചസൌന്ദരയശ്ാസ്ത്രം – തിണസേല്പം, ഐന്തിണകൾ.
റഫറൻസ്
പാശ്ചാതയസാഹിതയദ്ർശ്നം – എം. അെുതൻ
പാശ്ചാതയസാഹിതയതതവശ്ാസ്ത്രം – ചക. എം. തരകൻ
ഭാരതീയകാവയശ്ാസ്ത്രം – ന ാ. ടി. ഭാസ്കരൻ
കാവയമീമാംസ – ചക. സുകുമാരപിള്ള
ചസൌന്ദരയശ്ാസ്ത്രം – ന ാ. സി. രാനജന്ദ്രൻ

DSC – 2D– മലയാളനാടകം
മലയാളനാടകനവദ്ിയചടയം നാടകസാഹിതയത്തിചെയം ഉല്പത്തി-വികാസപരിണാമങ്ങൾ മനസ്സിലാ
ക്കുകയാണ് പഠനനാനേശ്ം. നിർനേശ്ിക്കചെട്ട പാഠയഭാഗങ്ങചളല്ലാം വിശ്ദ്പഠനത്തിന് ഉള്ളവയാണ്.
യൂനിറ്റ് 1. അഭിജ്ഞാനശ്ാകുന്തളം – 4, 5 അേങ്ങൾ വിവ. എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ.
യൂനിറ്റ് 2. 1. പാട്ടബാക്കി – ചക. ദ്ാനമാദ്രൻ
2.2. ആ മനഷയൻ നീ തചന്ന – സി. ചജ. നതാമസ്
യൂനിറ്റ് 3. 1. ഭരതവാകയം – ജി. ശ്േരപിള്ള
3.2. ലോലക്ഷ്മി – സി. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായർ
യൂനിറ്റ് 4.1. സാക്ഷി – കാവാലം നാരായണപണിക്കർ
4.2. ആയനഞ്ചരി വചലയശ്മാൻ - ടി. പി. സുകുമാരൻ
യൂനിറ്റ് 5.1. തലസ്ഥാനത്തനിന്ന് ഒരു വാർത്തയമില്ല – പി. എം. താജ് (ഈ ഒരു നാടകം മാത്രം)
5.2. അഞ്ചാം മുദ്ര - വി. ചക. പ്രഭാകരൻ (ഈ ഒരു നാടകം മാത്രം)
5.3. ഓനരാനരാ കാലത്തിലം – ചക. വി.ശ്രീജ (ഈ ഒരു നാടകം മാത്രം)
റഫറൻസ്
മലയാള നാടകസാഹിതയെരിത്രം – ജി. ശ്േരപിള്ള
മലയാള നാടകപ്രസ്ഥാനം – കാട്ടുമാടം നാരായണൻ
മലയാളനാടകനവദ്ിയചട കഥ – മടവൂർ ഭാസി
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DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE
DSE– 1A - പ്രാെീനനകരളം- െരിത്രവം സംസ്കാരവം
നകരളത്തിചെ െരിത്രം, സംസ്കാരം എന്നിവയചട വിവിധഘട്ടങ്ങൾ പരിെയിക്കുകയാണ് പഠനനാ
നേശ്യം. സാംസ്കാരികെരിത്രത്തിനാണ് ഊന്നൽ. ജന്മിസമ്പ്രദ്ായത്തിചെ കാലംവചരയള്ള സാംസ്കാ
രിക പരിണാമങ്ങളാണ് പഠനവിഷയം. റഫറൻസിനപുറചമ വായന ആവശ്യമാണ്.
യൂനിറ്റ് 1. നകരളെരിത്രരെനയചട ഉപാദ്ാനങ്ങൾ - സംസ്കൃത-തമിഴ്-മണിപ്രവാളകൃതികൾ- ശ്ിലാശ്ാസ
നങ്ങൾ, ചെനെടുകൾ, മഹാശ്ിലാവശ്ിഷ്ടങ്ങൾ, ഗുഹാെിത്രങ്ങൾ, നാണയങ്ങൾ, സഞ്ചാരികളുചട
കുറിപ്പുകൾ മുതലായവ.
യൂനിറ്റ് 2. സംഘകാലചത്ത നകരളം- നകരളത്തിചല ജനത- ആദ്ിമനിവാസികൾ, വിവിധ സിദ്ധ്ാ
ന്തങ്ങൾ, കുടിനയറ്റസിദ്ധ്ാന്തം. സംഘംകൃതികളിൽ കാണുന്ന നകരളം - െരിത്രം, സംസ്കാരം എന്നിവ.
ഒന്നാം നെര സമ്രാജയം.
യൂനിറ്റ് 3. ബ്രാഹ്മണാധിനിനവശ്ം നകരളത്തിൽ. രണ്ടാം നെരസമ്രാജയം. കുലനശ്ഖരപരമ്പര,
സാംസ്കാരികെരിത്രം- മതങ്ങൾ. വജന-ചബൌദ്ധ്മതങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിചെ കടന്നുവരവ്, ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം,
വശ്വ- വവഷ്ണവപാരമ്പരയം, ശ്േരാൊരയർ- അവദ്വതദ്ർശ്നം.
യൂനിറ്റ് 4. ജന്മിസമ്പ്രദ്ായത്തിചെ കാലം. ജന്മിസമ്പ്രദ്ായം, നദ്വസവം, ബ്രഹ്മസവംൂമമികൾ, ജന്മം,
പാട്ടം, കുടിയായ്മ. ഉത്സവങ്ങൾ, ആനഘാഷങ്ങൾ, ആൊരങ്ങൾ. നകരളത്തിചെ െികിത്സാപാരമ്പരയം.
കളരിസമ്പ്രദ്ായം.
യൂനിറ്റ് 5. നകരളത്തിചല കലാരൂപങ്ങൾ - ക്ലാസ്സിക്കൽ കലകൾ- കൂടിയാട്ടം, കൂത്ത്, കഥകളി, തുള്ളൽ,
പാഠകം മുതലായവ. നാനടാടിക്കലാരൂപങ്ങൾ - ചതയ്യം, തിറ, പടയണി മുതലായവ.
റഫറൻസ്
1. നകരളത്തിചെ സാംസ്കാരികെരിത്രം – പി. ചക. നഗാപാലകൃഷ്ണൻ
2. നകരളസംസ്കാരം – ചപ്രാഫ.എം.ശ്രീധരനമനനാൻ
3. നകരളെരിത്രം - ചപ്രാഫ.എം.ശ്രീധരനമനനാൻ
4. നകരളസംസ്കാരം – ന ാ.എം.എൻ.നമ്പൂതിരി
5. നകരളെരിത്രം – എം. ആർ. രാഘവവാരയർ, രാജൻ ഗുരുക്കൾ

DSE – 2A- ഭാഷാസാഹിതയെരിത്രം - പ്രാെീനം
മലയാളഭാഷയചടയം സാഹിതയത്തിചെയം ആവിർഭാവം മുതൽ പതിചനട്ടാംശ്തകം വചരയള്ള
െരിത്രമാണ് പാഠയവിഷയം.
യൂനിറ്റ് 1. മലയാളം ഒരു ദ്രാവി ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ. മലയാളഭാഷയചട ഉല്പത്തിചയക്കുറിച്ചുള്ള
വിവിധ സിദ്ധ്ാന്തങ്ങൾ - സംസ്കൃതജനയവാദ്ം, സവതന്ത്രമലയാളവാദ്ം, ഉപശ്ാഖാവാദ്ം, മിശ്രഭാഷാ
സിദ്ധ്ാന്തം, പൂർവ്വ-തമിഴ് മലയാളവാദ്ം. മലയാളഭാഷയചട ഘട്ടവിഭജനം. നകരളപാണിനീയത്തിചെ
പീഠിക.

യൂനിറ്റ് 2. പാട്ടുപ്രസ്ഥാനം – ദ്രാവി പ്രഭവം, ലീലാതിലകകാരചെ നിർവ്വെനം - രാമെരിതം,
തിരുനിഴൽമാല, പയ്യന്നൂർപാട്ട്, നിരണംകൃതികൾ, രാമകഥൊട്ട്, കൃഷ്ണഗാഥ എന്നിവ. ചതക്കൻപാട്ടും
വടക്കൻപാട്ടും. ചക.എം. നജാർജ്ജിചെ ശുദ്ധ്മലയാളശ്ാഖ.
യൂനിറ്റ് 3. മണിപ്രവാളം – ലീലാതിലകം എന്ന ലക്ഷണഗ്രന്ഥം, ആദ്യകാലമണിപ്രവാളം – പ്രാെീന
െമ്പുക്കൾ, ലഘുകാവയങ്ങൾ, സനന്ദശ്കാവയങ്ങൾ. മദ്ധ്യകാലമണിപ്രവാളം – മദ്ധ്യകാലെമ്പുക്കൾ.
യൂനിറ്റ് 4. കിളിൊട്ട് – കിളിൊട്ടിചെ ദ്രാവി പ്രഭവം, തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ, തുള്ളൽ - ജനകീയകലാ
പ്രസ്ഥാനം – കുഞ്ചൻനമ്പയാർ, ആട്ടക്കഥകൾ - ഉണ്ണായിവാരയർ, നകാട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയവർ.
യൂനിറ്റ് 5 പ്രാെീനഗദ്യം – ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം, ഭാഷാചകൌടലീയം, െമ്പൂഗദ്യം, പാഠകം, ശ്ാസനഭാഷ.
റഫറൻസ് :
സാഹിതയെരിത്രം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂചട – ന ാ.ചക.എം.നജാർജ്ജ്
വകരളിയചട കഥ – എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള
മലയാള കവിതാസാഹിതയെരിത്രം – ന ാ.എം. ലീലാവതി

DSE – 3A-1– മലയാളവയാകരണം
യൂനിറ്റ് 1. സന്ധി, ശ്ബ്ദം, പ്രകൃതി, പ്രതയയം എന്നിവ നകരളപാണിനീയത്തിൽ.
യൂനിറ്റ് 2. നാമം, ലിംഗം, വെനം എന്നിവ നകരളപാണിനീയത്തിൽ.
യൂനിറ്റ് 3. വിഭക്തി, വിഭക്തയാഭാസം, കാരകം, തദ്ധ്ിതം എന്നിവ നകരളപാണിനീയത്തിൽ.
യൂനിറ്റ് 4. ധാതു, കാലം, പ്രകാരം, പ്രനയാഗം, നാമധാതു, ഖിലധാതു എന്നിവ നകരളപാണിനീയ
ത്തിൽ.
യൂനിറ്റ് 5. ലീലാതിലകത്തിചല വയാകരണം – മണിപ്രവാളഭാഷ, കൂന്തൽവാദ്ം, ലിംഗം, വെനം,
വിഭക്തി, സന്ധി.
റഫറൻസ് :
1. നകരളപാണിനീയം – എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ
2. ലീലാതിലകം – 1 , 2, 3 ശ്ില്പങ്ങൾ
3. മലയാളഭാഷാവയാകരണം- ചപ്രാഫ. ഇ. വി. എൻ. നമ്പൂതിരി.

DSE – 3A-2 – സംസ്കാരപഠനത്തിന് ഒരു ആമുഖം
സംസ്കാരപഠനത്തിചെ നമഖലയിൽ നടക്കുന്ന സമകാലികപ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനം
ഗ്രഹിക്കുവാനമുള്ള പ്രാപ്തി നനടുകയാണ് പഠനനാനേശ്യം. വവനദ്ശ്ികകൃതികളുചട സാമാനയപരിെയ
മാണ് ഉനേശ്ിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിചല കൃതികൾ പ്രനതയകശ്രദ്ധ് ആവശ്യചെടുന്നു.
യൂനിറ്റ് 1. സംസ്കാരം - പുനർനിർവ്വെനം - പ്രകൃതി എന്നതിചെ വിപരീതം – മനഷയനിർമ്മിതം –
സംസ്കരിക്കചെടൽ - മൂലയാധിഷ്ഠിതവിധിപ്രസ്താവങ്ങൾ അന്തർനിഹിതം.
യൂനിറ്റ് 2. സംസ്കാരപഠനനമഖലയിചല പ്രമുഖെിന്തകർ - ഇ.പി.നതാംസണ്, സ്റ്റുവർട്ട് ഹാൾ, ചറയ്മണ്ട്
വിലയംസ് – പ്രധാനവാദ്ഗതികൾ - മാതു ആർനനാൾ ്, എഫ്. ആർ. ലിവീസ് തുടങ്ങിയവരുചട
സംസ്കാരസേല്പവം അതിചെ എതിർദ്ിശ്യിലള്ള സംസ്കാരപഠനത്തിചെ സമീപനവം. ചറയ്മണ്ട്
വിലയംസിചെ കൾെർ ആെ് ചസാവസറ്റി, കീ നവ ്സ് എന്നിവയചട പരിെയം, ചടറി ഈഗിൾ

ട്ടണ്ചെ നവീനസമീപനങ്ങൾ - നദ്ശ്ീയതാപഠനവമായി സംസ്കാരപഠനം വകനകാർക്കുന്നു. ഈഗിൾട്ട
ണ്ചെ ഐ ിയ ഓഫ് കൾെർ, കൾെർ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.
യൂനിറ്റ് 3. സംസ്കാരവിമർശ്നവം സംസ്കാരപഠനവം തമ്മിലള്ള രൂപമാതൃകാപരമായ വയതിയാനം –
സംസ്കാരം എന്നത് സാധാരണമാണ് – അചതാരു സമഗ്രജീവിതവശ്ലിയാണ് - സംസ്കാരപഠന
ത്തിൽ അനൊണിനയാ ഗ്രാംെി, ലൂയി അൽത്തൂസർ, ചറാളാങ്് ബാർത് എന്നിവരുചട െിന്തകൾ
ചെലത്തിയ സവാധീനം.
യൂനിറ്റ് 4. സംസ്കാരവം പ്രതയയശ്ാസ്ത്രവം – ജനപ്രിയസംസ്കാരപഠനങ്ങൾ - അനൊണിനയാ ഗ്രാംെി –
വാൾട്ടർ ചബഞ്ചമിൻ, ഫ്രാേ്ഫർട്ട് സ്കൂൾ െിന്തകർ, ആധുനികാനന്തരെിന്തകർ.
യൂനിറ്റ് 5. സംസ്കാരപഠനത്തിചെ നകരളീയപ്രനയാഗങ്ങൾ - കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാരുചട വിമർശ്നിർവ്വെനം,
ന ാ.ടി.പി.സുകുമാരചെ വിമർശ്നസമീപനങ്ങൾ, ന ാ.ആർ.വിശ്വനാഥചെ സംഭാവനകൾ എഴുത്തിചെയം വായനയചടയം രാഷ്ട്രീയചത്തക്കുറിച്ച് സച്ചിദ്ാനന്ദൻ, ബി. രാജീവൻ എന്നിവരുചട
െിന്തകൾ - സംസ്കാരസമരത്തിചെ ഭാഗചമന്ന നിലയിൽ ഫലിതവം വിമർശ്നവം – െിരിയചട
പ്രതയയശ്ാസ്ത്രം.
റഫറൻസ്
Culture and Society –Raymond Williams
Keywords – Raymond Williams
The Idea of Culture – Terry Eagleton
Key Concepts in Cultural Theory – (Ed.) Andrew Edgar & Peter Sedgewick
A Dictionary of Marxist Thought – (Ed.) Tom Bottomore.
സംസ്കാരപഠനത്തിന് ഒരു ആമുഖം – പി. പി. രവീന്ദ്രൻ
സംസ്കാരത്തിചെ രാഷ്ട്രീയം – സച്ചിദ്ാനന്ദൻ
സംസ്കാരവം വിമർശ്നവം – എസ്.എസ്.ശ്രീകുമാർ
ജനനിബി മായ ദ്ന്തനഗാപുരം – ബി.രാജീവൻ
അവസ്ഥയം ആഖയാനവം – ന ാ. ആർ.വിശ്വനാഥൻ
നല്ലവനായ കാട്ടാളൻ - ന ാ. ടി. പി.സുകുമാരൻ

DSE – 1B- ആധുനികനകരളം - െരിത്രവം സംസ്കാരവം
കുലനശ്ഖരസാമ്രാജയത്തിചെ പതനം മുതൽ ഐകയനകരളംവചരയള്ള നകരളെരിത്രവം സംസ്കാര
വമാണ് പാഠയവിഷയം. െരിത്രസംഭവങ്ങൾക്കും അവയചട സാംസ്കാരികഫലത്തിനം തുലയപരിഗണന.
റഫറൻസിൽ നിർനേശ്ിച്ച പുസ്തകങ്ങൾക്കുപുറചമ വായന ആവശ്യമാണ്.
യൂനിറ്റ് 1. രണ്ടാം നെരസാമ്രാജയത്തിചെ പതനം, മൂന്ന് പ്രബലനകായ്മകളുചട ആവിർഭാവം – നവണാട്,
ചപരുമ്പടെ്, ചനടിയിരിെ്. അതുത്തരനകരളം-നകാലത്തിരിയം ആലിരാജവംശ്വം. സാമൂഹികരാഷ്ട്രീയാവസ്ഥ. ൊനവർ, മാമാേം, നരവതി പട്ടത്താനം, കടവല്ലൂർ അനനയാനയം. ശ്ിക്ഷാവിധികൾ ശുെീന്ദ്രം വകമുക്ക്, ഫണികുംഭപരീക്ഷ തുടങ്ങിയവ. തൃെടിദ്ാനം.

യൂനിറ്റ് 2. വവനദ്ശ്ികാധിനിനവശ്ം –
ച്ചുകാർ, നപാർച്ചുഗീസുകാർ, ഫ്രഞ്ചുകാർ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ.
മയ്യഴിയചട ആവിർഭാവം. ഉദ്യംനപരൂർ സുനഹനദ്ാസ്, കൂനൻകുരിശ്് കലാപം. പ്രകൃതി, െികിത്സ
അച്ചടി എന്നീ നമഖലകളിചല സംഭാവനകൾ. വവനദ്ശ്ികാധിപതയത്തിചെ സാംസ്കാരികഫലങ്ങൾ മതം, വിദ്യാഭയാസം, ആനകാലികങ്ങൾ.
യൂനിറ്റ് 3. വവനദ്ശ്ികാധിപതയത്തിചനതിചരയള്ള പ്രതിനരാധം – കുൊലിമരയ്ക്കാർ, അഞ്ചുചതങ്ങ്
കലാപം, പഴേിരാജ, നവലത്തമ്പിദ്ളവ, പാലിയത്തച്ചൻ. വഹദ്രലി, ടിപ്പുസുൽത്താൻ എന്നിവരുചട
മലബാർ ആക്രമണം.
യൂനിറ്റ് 4. സാംസ്കാരികനനവാത്ഥാനം നകരളത്തിൽ - മിഷനറിമാരുചട പ്രവർത്തനം നകരളീയസമൂഹ
ത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച പരിവർത്തനം,ആത്മീയാൊരയന്മാരുചട പ്രവർത്തനങ്ങൾ - വവകുണ്ഠസവാമി,
അയ്യാവസവാമി, ശ്രീനാരായണഗുരു, െട്ടമ്പിസവാമി, ബ്രഹ്മാനന്ദശ്ിവനയാഗി, വാഗ്ഭടാനന്ദൻ,
ആനന്ദതീർത്ഥൻ. സാമൂഹികസംഘടനകൾ - ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപരിപാലനനയാഗം, സാധുജനപരി
പാലനസംഘം തടങ്ങിയ സാമുദ്ായികനനവാത്ഥാനസംഘടനകൾ. പണ്ഡിറ്റ് കറുെൻ, സനഹാദ്രൻ
അയ്യെൻ, വി. ടി ഭട്ടതിരിൊട്, വക്കം ചമൌലവി മുതലായവർ.
യൂനിറ്റ് 5. ആധുനികനകരളത്തിചെ സൃഷ്ടി – മലയാളി ചമനമ്മാറിയൽ, ഈഴവ ചമനമ്മാറിയൽ,
നിവർത്തനപ്രനക്ഷാഭം, ഉത്തരവാദ്പ്രനക്ഷാഭം, വവക്കം സതയാഗ്രഹം, നക്ഷത്രപ്രനവശ്നവിളംബരം,
നദ്ശ്ീയപ്രസ്ഥാനത്തിചെ ആവിർഭാവം, ഐകയനകരളപ്രസ്ഥാനം, നകരളെിറവി. ഫ്രഞ്ചിന്തയൻ
വിനമാെനപ്രസ്ഥാനവം മയ്യഴിവിനമാെനവം.
റഫറൻസ്
നകരളത്തിചെ സാംസ്കാരികെരിത്രം – പി.ചക.നഗാപാലകൃഷ്ണൻ
നകരളെരിത്രം – രാഘവവാരയർ, രാജൻഗുരുക്കൾ
നകരളസസ്കാരം – എം.ശ്രീധരനമനനാൻ
നകരളസംസ്കാരം – ന ാ.എൻ.എം.നമ്പൂതിരി
മയ്യഴി – സി.എച്ച്. ഗംഗാധരൻ

DSE- 2B- ഭാഷാസാഹിതയെരിത്രം –ആധുനികം
കാല്പനികതാപൂർവ്വഘട്ടം മുതൽ ആധുനികാനന്തരഘട്ടം വചരയള്ള മലയാളസാഹിതയെരിത്രമാണ്
പാഠയവിഷയം. റഫറൻസിൽ നല്കിയ പുസ്തകങ്ങൾക്കു പുറചമ വായന ആവശ്യമാണ്.
യൂനിറ്റ് 1. കാല്പനികതാപൂർവ്വപ്രവണതകൾ കവിതയിൽ - ചവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം, പച്ചമലയാള
പ്രസ്ഥാനം എന്നിവ. ചകാടുങ്ങല്ലൂർ കളരി, ആദ്യകാലസാഹിതയസംഘടനകൾ എന്നിവ. പ്രാസവാദ്ം.
മഹാകാവയങ്ങളും ഖണ്ഡകാവയങ്ങളും.
യൂനിറ്റ് 2. ആധുനികമലയാളഗദ്യത്തിചെ ആവിർഭാവം – മിഷനറിമാരുചട സംഭാവനകൾ നിഘണ്ടക്കൾ, വയാകരണകൃതികൾ, ആനകാലികങ്ങളുചട പ്രസിദ്ധ്ീകരണം. നനാവൽ, ചെറുകഥ,
നാടകം, സാഹിതയവിമർശ്നം, ജീവെരിത്രം, യാത്രാവിവരണം തുടങ്ങിയ ആധുനികസാഹിതയ
രൂപങ്ങളുചട ആവിർഭാവം.

യൂനിറ്റ് 3. കാല്പനികത മലയാളകവിതയിൽ - വി.സി.ബാലകൃഷ്ണപണിക്കർ, കവിത്രയം, ഇടെള്ളി
പ്രസ്ഥാനം, പി. കുെിരാമൻനായർ, മിറിസിസം - ജി. ശ്േരക്കുറുെ്. കാല്പനികതയ്ക്കപ്പുറം – ഇട
നേരി, എൻ.വി.കൃഷ്ണവാരയർ, വവനലാെിള്ളി മുതലായവർ.
യൂനിറ്റ് 4. നനവാത്ഥാനകാലം എന്ന സേല്പം – പുനരാഗമനസാഹിതയപ്രസ്ഥാനം, നകസരി ബാലകൃഷ്ണ
പിള്ള. സർഗ്ഗരെയിതാക്കൾ - തകഴി, നദ്വ്, ബഷീർ, ചപാൻകുന്നം വർക്കി, ചപാചറ്റക്കാട്, ഉറൂബ്
തുടങ്ങിയവർ. ഇബ്സനിറ് പ്രസ്ഥാനം മലയാളനാടകത്തിൽ - എൻ.കൃഷ്ണപിള്ള, കുട്ടനാട്
രാമകൃഷ്ണപിള്ള.
യൂനിറ്റ് 5. ആധുനികതയം ആധുനികാനന്തരതയം. ആധുനികത കവിത, ചെറുകഥ, നനാവൽ, നാടകം
എന്നിവയിൽ. ആധുനികാനന്തരം എന്ന സേല്പനം. വി.സി.ശ്രീജചെ വിപ്രതിപത്തികൾ.
റഫറൻസ്
മലയാള കവിതാസാഹിതയെരിത്രം – ന ാ.എം. ലീലാവതി
മലയാള നനാവൽസാഹിതയെരിത്രം – ചക.എം.തരകൻ
മലയാള ചെറുകഥാസാഹിതയെരിത്രം – ന ാ.എം.എം.ബഷീർ
ചെറുകഥ ഇന്നചല ഇന്ന് – എം.അെുതൻ
എന്താണ് ആധുനികത – എം.മുകുന്ദൻ
ഉത്തരാധുനികത – ചക.പി.അെൻ
ആധുനിനകാത്തരം വികലനവം വിശ്കലനവം - വി. സി.ശ്രീജൻ

DSE – 3B- സ്ത്രീവാദ്വം സാഹിതയവം
സ്ത്രീവാദ്ത്തിചെ സവാധീനം സാഹിതയത്തിൽ എപ്രകാരം പ്രകടമാവന്നുചവന്നതിചനക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ
രൂപെടുത്തകയാണ് പഠനനാനേശ്യം. ആശ്യങ്ങളുചട സാമാനയപരിെയമാണ് ഉനേശ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വവനദ്ശ്ികകൃതികളുചട വിശ്ദ്പഠനം ഉനേശ്ിക്കുന്നില്ല. അഞ്ചാമചത്ത യൂനിറ്റിൽ നല്കിയ മലയാള
ത്തിചല സംഭാവനകൾ പ്രനതയകം ശ്രദ്ധ്ിനക്കണ്ടതാണ്.
യൂനിറ്റ് 1- സ്ത്രീവാദ്പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സ്ത്രീകളുചട അവകാശ്ങ്ങൾക്കുനവണ്ടി ഉയർന്നുവന്ന വാദ്ങ്ങൾ
- നമരി നവാൾനറാണ്ക്രാഫ്റ്് – എ വിെിനക്കഷൻ ഓഫ് ദ് വററ്റ്സ് ഓഫ് വിമൻ - നജാണ് സ്റ്റുവർട്ട്
മില്ലിചെ ദ് സബ്ജക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻ - ചകയ്റ്റ് മില്ലറ്റിചെ വിമൻ ഇൻ വനെീൻത് ചസൻെവറി.
യൂനിറ്റ് 2. സ്ത്രീവാദ്സിദ്ധ്ാന്തങ്ങളും സ്ത്രീവാദ്ത്തിചല അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളും – ലിബറൽ, നസാഷയലിറ്,
റാ ിക്കൽ, ചലസ്ബിയൻ, ട്രാൻസ്ചജെർ അവകാശ്ങ്ങൾക്കായള്ള പ്രവർത്തനം – ആത്മനബാധ
മുള്ള ഒരു സാഹിതയസമീപനചമന്ന നിലയിൽ ചഫമിനിസത്തിചെ ഉത്ഭവം – ചവർജീനിയ വൂൾഫിചെ
എ റൂം ഓഫ് വണ്സ് ഓണ് 1929 – പുരുഷാധിപതയത്തിചെ വിമർശ്നം – പുരുഷാധിപതയസമൂഹം
സ്ത്രീചയ ആത്മപ്രകാശ്നത്തിൽ നിന്ന് തടയന്നു.
യൂനിറ്റ് 3. സിനമാണ് ദ് ബുവ്വാറിചെ ദ് ചസക്കെ് ചസക്സ് 1949 വരുത്തിയ വിപ്ലവം – പുരുഷചെ വിനലാ
മവസ്തുചവന്ന നിലയിനലാ അനയചമന്ന നിലയിനലാ ഉള്ള സ്ത്രീയചട വയക്തിതവം – പുരുഷന്മാരുചട സാഹി
തയത്തിൽ സ്ത്രീകചളക്കുറിച്ചുള്ള മിത്തകൾ.

യൂനിറ്റ് 4. പുരുഷനിർമ്മിതമായ സാഹിതയെരിത്രത്തിചെ സ്ത്രീപക്ഷവിമർശ്നം – സാന്ദ്ര ഗൽചബർട്ട്,
സൂസൻ ഗുബാർ, എവലൻ നഷാവാൾട്ടർ എന്നിവരുചട െിന്തകളുചട സാമാനയാവനലാകനം – മനഃ
ശ്ാസ്ത്രം, െിഹ്നവിജ്ഞാനീയം, മാർക്സിസം എന്നിവയമായള്ള ആദ്ാനപ്രദ്ാനങ്ങൾ - ജൂലിയ ക്രിനസ്തവ,
ചഹനലൻ സിക്സൂ, ലൂസി റിഗനറ, ഗായത്രി െക്രവർത്തി സ്പിവാക് എന്നിവരുചട സംഭാവനകളുചട
സാമാനയപരിെയം.
യൂനിറ്റ് 5. ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം, ചക. സരസവതിയമ്മ എന്നിവരുചട സ്ത്രീസവാതന്ത്രയവിൊരങ്ങൾ
- പാപത്തറയ്ക്ക് സച്ചിദ്ാനന്ദൻ എഴുതിയ അവതാരിക – ചജ.നദ്വികയചട സ്ത്രീവാദ്ം, കുലസ്ത്രീയം
െന്തചെണ്ണം ഉണ്ടാവന്നചതങ്ങചന എന്നിവ മുനന്നാട്ടുചവക്കുന്ന നവസാംസ്കാരികവീക്ഷണങ്ങൾ.
സമകാലമലയാളസാഹിതയത്തിചല
സ്ത്രീവാദ്-സ്ത്രീപക്ഷരെനകളും
അവയചട
വിമർശ്നവം.
വഗനനാക്രിട്ടിസിസം.
റഫറൻസ്
A Room of Ones Own _ Virginia Wolf
The Second Sex – Simon d Bevoire
Women in the Nineteenth Century – Cate Millet
The Sexual Politics – Kate Millet

സ്തീവാദ്ം – ചജ.നദ്വിക
കുലസ്ത്രീയം െന്തചെണ്ണം ഉണ്ടാവന്നചതങ്ങചന- ചജ. നദ്വിക
പാപത്തറയചട അവതാരിക – സച്ചിദ്ാനന്ദൻ
ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം – ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം
പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത നലാകം – ചക. സരസവതിയമ്മ

Pondicherry University
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SKILL ENHANCEMENT COURSES
SEC-1 – ഭാഷാസാനേതികത- തതവവം പ്രനയാഗവം
മലയാളഭാഷയചട വർത്തമാനം ഭാഷാസാനേതികതചയ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഷാസാനേതികചയ
സാമാനയമായി പരിെയചെടുത്തകയം ഈ നമഖലയിചല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനള്ള പ്രാപ്തി
വകവരിക്കുകയമാണ് പഠനനാനേശ്യം.
യൂനിറ്റ് 1. ഭാഷാസാനേതികത എന്നാൽ എന്ത് - വിഷയത്തിചെ വയാപ്തിയം പരിധിയം. കമ്പൂനട്ടഷ
ണൽ ലിംഗവിറിക്സം ഭാഷാസാനേതികതയം. ഭാഷാസാനേതികതയചട പ്രനയാഗനമഖലകൾ.
യൂനിറ്റ് 2. കമ്പൂട്ടറും ഭാഷയം - യന്ത്രഭാഷ, മനഷയഭാഷ എന്നിവ. മനഷയഭാഷാസംസ്കരണം. കയാറക്ടർ
എൻനകാ ിംഗ്. ആസ്കി-യൂനിനകാ ് എൻനകാ ിംഗുകൾ. നകാ ് നപജ്, കയാറക്ടർ ചസറ്റ്, ഗ്ലിഫ്,
നഫാണ്ട് എന്നിവ.
യൂനിറ്റ് 3. നവർ ് ചപ്രാസ്സസ്സിംഗ്- നവ ് ചപ്രാസ്സസ്സിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ - സ്ക് നടാപ് പബ്ലിഷിംഗ് –
ചടക്സ്റ്റ് എ ിറ്റിംഗ്. മലയാളം അക്ഷരനിനവശ്നപരിെയം. വിവിധ അക്ഷരനിനവശ്നതന്ത്രങ്ങൾ.
യൂനിറ്റ് 4. മലയാളഭാഷയം നവൾ ്വവ ് ചവബം – മലയാളത്തിചല ആദ്യചത്ത ചവബ് വസറ്റുകൾചവബ്നഫാണ്ട് സാനേതികത - യൂനിനക്കാ ് കാലഘട്ടം- നബ്ലാഗ്, വമനക്രാനബ്ലാഗിംഗ്- സാമൂഹിക
മാദ്ധ്യമങ്ങൾ - ചവബ് 2.0.
യൂനിറ്റ് 5. പ്രാനയാഗികപരിശ്ീലനം.
1. മലയാളം നവർ ് ചപ്രാസ്സറിലം

സ്ക് നടാപ് പബ്ലിഷിംഗിലം ശ്ീലിക്കുക.

2. ആസ്കി, യൂനിനക്കാ ് നഫാണ്ടകൾ ഉപനയാഗിച്ച് പരിശ്ീലിക്കുക
3. നബ്ലാഗ്, വിക്കിപീ ിയ എന്നിവ പരിശ്ീലിക്കുക.

SEC -2- സംസ്കൃതഭാഷയം സാഹിതയവം
മലയാളസാഹിതയത്തിചെ പ്രഭവങ്ങളിചലാന്ന് സംസ്കൃതമാണ്. ക്ലാസ്സിക്കൽ- നിനയാക്ലാസ്സിക്
സാഹിതയത്തിചെ പഠനത്തിനം ആസവാദ്നത്തിനം സംസ്കൃതജ്ഞാനം അതയന്താനപക്ഷിതമാണ്.
മലയാളസാഹിതയപഠനത്തിന് ആവശ്യമായ അളവിൽ സംസ്കൃതഭാഷചയയം സാഹിതയചത്തയം
പരിെയചെടുത്തകയാണ് പഠനനാനേശ്യം.
യൂനിറ്റ് 1. സംസ്കൃതസാഹിതയെരിത്രപരിെയം – ഇതിഹാസകാവയങ്ങൾ, മഹാകാവയങ്ങൾ എന്നിവ
യചട പരിെയം.
യൂനിറ്റ് 2. സംസ്കൃതസാഹിതയെരിത്രപരിെയം – സംസ്കൃതനാടകം – നാടകത്തിചെ വർഗ്ഗീകരണം,
പ്രമുഖനാടകങ്ങൾ
യൂനിറ്റ് 3. സംസ്കൃതസാഹിതയെരിത്രപരിെയം –കാവയരൂപങ്ങൾ: മുക്തകം മുതൽ മഹാകാവയം വചര.
സമസയ, പ്രനഹളിക എന്നിവ.
യൂനിറ്റ് 4. സംസ്കൃതസാഹിതയത്തിന് നകരളത്തിചെ സംഭാവനകൾ - ശ്േരാൊരയർ, കുലനശ്ഖര
െക്രവർത്തി, നമല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി, ബാലരാമഭരതം, ചക. എൻ. എഴുത്തച്ഛചെ നകരനളാദ്യം
എന്നിവയചട പരിെയം.
യൂനിറ്റ് 5. നമഘസനന്ദശ്ം - കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാരുചട ഗദ്യവയാഖയാനം (വിശ്ദ്പഠനം).

SEC -3 - ഭാഷാശ്ാസ്ത്രതതവങ്ങൾ
ആധുനികഭാഷാശ്ാസ്ത്രചമന്ന വിജ്ഞാനശ്ാഖചയ സാമാനയമായി പരിെയചെടുകയാണ് പഠനനാ
നേശ്യം. ഭാഷചയ പാഠയവസ്തുവായി സവീകരിക്കുനമ്പാൾ വയാകരണവം ഭാഷാശ്ാസത്രവം പഠനരീതി
കളിലം കാഴ്ചൊടുകളിലം നിലപാടുകളിലം വയതയസ്തത പുലർത്തന്നു. സാമയവവജാതയങ്ങചളക്കുറിച്ച്
ധാരണയണ്ടാക്കുകയം ഭാഷാശ്ാസ്ത്രത്തിചെ വയതയസ്തപഠനശ്ാഖകചളക്കുറിച്ച് സാമാനയപരിെയം
നല്കുകയം നവണം. അനതാചടാെം ഘടനാത്മകഭാഷാശ്ാസ്ത്രത്തിചെ വസദ്ധ്ാന്തികവം പ്രാനയാഗിക
വമായ അപഗ്രഥനപദ്ധ്തികളുചട സാമാനയസവഭാവം പരിെയചെടുത്തകയം ചെയ്യുന്നു.
യൂനിറ്റ് 1. ഭാഷാശ്ാസ്ത്രവം വയാകരണവം. വയാകരണപഠനത്തിചെ രീതികൾ - നിർനേശ്ാത്മകരീതി,
മാനകഭാഷചയ, പ്രനതയകിച്ചും എഴുത്തഭാഷചയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള അപഗ്രഥസമ്പ്രദ്ായം,
ശ്രിചതറ്റുകചളകചളക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാട്,നദ്ശ്യനഭദ്ങ്ങചള അപഗ്രഥനത്തിന പുറത്തനിർത്തന്ന
കാഴ്ചൊട് തുടങ്ങിയവ. ഭാഷാശ്ാസ്ത്രത്തിചെ അപഗ്രഥനരീതികൾ- വിവരണാത്മകരീതി, സംസാര
ഭാഷചയ മുഖയമായി അവലംബിക്കുന്നു, നദ്ശ്യനഭദ്ങ്ങചള പരിഗണിക്കുന്നു, ശ്രിചതറ്റുകചളക്കുറിച്ച്
ഉൽക്കണ്ഠചെടാചത ഭാഷാവയവസ്ഥചയ വിവരിക്കുന്നു.
യൂനിറ്റ് 2. ഭാഷ എന്ന പ്രതിഭാസം. മനഷയഭാഷയം മനനഷയതരഭാഷകളും - സാമയവവജാതയങ്ങൾ.
ഭാനഷാല്പാദ്നത്തിനമാത്രമായി അവയവങ്ങളില്ല. സാംസ്ക്കാരികമായ നിർമ്മിതി. ഭാഷചയന്ന
െിഹ്നവയവസ്ഥ - ചസാസൂറിചെ ദ്ർശ്നം. ഭാഷയചട സർഗ്ഗാത്മകത - ഓനരാ വാകയവം പുതിയചതന്ന
നൊംസ്കിയൻ പരികല്പന. ഭാഷയം മനഷയബുദ്ധ്ിയം. ഭാഷാശ്ാസ്ത്രത്തിചെ പഠനനമഖലകൾ സാമൂഹികഭാഷാശ്ാസ്ത്രം, മനനാഭാഷാശ്ാസ്ത്രം, പ്രയക്തഭാഷാശ്ാസ്ത്രം, ഘടനാത്മകഭാഷാശ്ാസ്ത്രം,
വയവഹാരപഠനം, ശ്ിശുഭാഷ എന്നിവ.
യൂനിറ്റ് 3. ഭാഷാശ്ാസ്ത്രത്തിചെ പഠനരീതികൾ - ഏകകാലികപഠനം, ബഹുകാലികപഠനം എന്നിവ.
ഭാഷാനഭദ്ങ്ങൾ - കാലികം, െരിത്രാത്മകസമീപനം, പ്രാനദ്ശ്ികം - സാമൂഹികനഭദ്ങ്ങൾ, സാമുദ്ായിക
നഭദ്ങ്ങൾ, പ്രാനദ്ശ്ികനഭദ്ങ്ങൾ. സാന്ദർഭികനഭദ്ങ്ങൾ,റജിറർ, ആൊരഭാഷകൾ, ഔപൊരികഭാഷ,
അനൌപൊരികഭാഷ, സമ്പുഷ്ടഭാഷ, അസമ്പുഷ്ടഭാഷ എന്നിവ. ഭാഷാപഗ്രഥനത്തിചെ തലങ്ങൾ സവനതലം, സവനിമതലം, രൂപിമതലം, വാകയതലം എന്നിവ.
യൂനിറ്റ് 4. സവനപഠനം - സവനം ഭൌതികമാത്ര, സവനാപഗ്രഥനം – വയതയസ്തസമീപനങ്ങൾ,
ഉച്ചാരണാധിഷ്ഠിതം, ശ്രവണാധിഷ്ഠിതം, സവനഭൌതികപഠനം എന്നിവ. ഉച്ചാരണാവയവങ്ങൾ,
ഉച്ചാരണരീതികൾ, നിനകാെം. സവരവയഞ്ജനവിഭജനം.
യൂനിറ്റ് 5. സവനിമപഠനം. സവനിമവം ഉപസവനങ്ങളും. സവനം ഭൌതിസവഭാവം. സവനിമം
സാേല്പികമാത്ര. ഭാഷയം ഭാഷണവം (ലാംഗ്, പനരാൾ). സവനിമാപഗ്രഥനം - അല്പവയതയയനജാടികൾ,
അനല്പതരവയതയയനജാടികൾ.

SEC -4- വൃത്തശ്ാസ്ത്രവം അലോരശ്ാസ്ത്രവം
ക്ലാസ്സിക്കൽ- നിനയാക്ലാസ്സിക് സാഹിതയത്തിചെ പഠനത്തിലം ആസവാദ്നത്തിലം വൃത്തം, അലോരം
എന്നിവയ്ക്ക് നിർണ്ണായകപ്രാധാനയമുണ്ട്. മലയാളസാഹിതയപഠനത്തിന് സഹായകമായ അളവിൽ
വൃത്താലോരങ്ങചള പരിെയചെടുത്തകയാണ് പഠനനാനേശ്യം.
യൂനിറ്റ് 1. ഛന്ദസ്സ് എന്ന പരികല്പന. വൃത്തങ്ങളുചട വർഗ്ഗീകരണം – സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾ, ദ്രാവി
വൃത്തങ്ങൾ എന്നിവ. മാത്ര, ഗണങ്ങൾ.
യൂനിറ്റ് 2. സംസ്കൃതവൃത്തപരിെയം. ഇന്ദ്രവ്ര,, ഉനപന്ദ്രവ്ര,, ഉപജാതി, രനഥാദ്ധ്ത, ഇന്ദ്രവംശ്,
ഭുജംഗപ്രയാതം, വസന്തതിലകം, മാലിനി, മന്ദാക്രാന്ത, ശ്ാർദ്ദൂലവിക്രീ ിതം, സ്രഗ്ദ്ധര, കുസുമമഞ്ജരി,
വിനയാഗിനി, വസന്തമാലിക, പുഷ്പിതാഗ്ര, ആരയ, ഗീതി, വക്ത്രം എന്നീ വൃത്തങ്ങളുചട പരിശ്ീലനം.
യൂനിറ്റ് 3. ഭാഷാവൃത്തപരിെയം. കാകളി, കളകാഞ്ചി, മണികാഞ്ചി, മിശ്രകാകളി, ഊനകാകളി,
ദ്രുതകാകളി, നകക, അന്നനട, തരംഗിണി, ഊനതരംഗിണി, മഞ്ജരി, നനതാന്നത എന്നീ വൃത്തങ്ങളുചട
പരിശ്ീലനം.

യൂനിറ്റ് 4. അലോരങ്ങളുചട വർഗ്ഗീകരണം. ശ്ബ്ദാലോരം, അർത്ഥാലോരം എന്നിവ. രുദ്രടചെ
അലോരവർഗ്ഗീകരണപദ്ധ്തി. അലോരചത്തക്കുറിച്ചുള്ള ധവനിവാദ്ികളുചട പക്ഷം.
യൂനിറ്റ് 5. അലോരപരിെയം. ഉപമ, രൂപകം, ഉൽനപ്രക്ഷ, സസനന്ദശ്ം, പ്രതിവസ്തൂപമ, ദൃഷ്ടാന്തം,
നിദ്ർശ്ന, ദ്ീപകം, അപ്രസ്തുതപ്രശ്ംസ, രൂപകാതിശ്നയാക്തി, ഉനല്ലഖം, വിനരാധാഭാസം,
സവഭാനവാക്തി, സനഹാക്തി, ആനക്ഷപം, അർത്ഥാപത്തി, കാവയലിംഗം, അർത്ഥാന്തരനയാസം,
ഉദ്ാത്തം, വിഷമം, സമാനസാക്തി, നേഷം, അനപ്രാസം, യമകം എന്നിവയചട പരിശ്ീലനം.
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GE-1-അച്ചടിമാദ്ധ്യമം-തതവവം പ്രനയാഗവം
യനിറ്റ് 1. ആശ്യവിനിമയം – നിർവ്വെനം, ആശ്യവിനിമയപ്രക്രിയ - ആശ്യം, സനന്ദശ്ം,
സനേതനം, പ്രനക്ഷപണം, വിസനേതനം, പ്രതികരണം. ആശ്യവിനിമയത്തിചെ ധർമ്മങ്ങൾ.
ആശ്യവിനിമയത്തിചെ വർഗ്ഗീകരണം. ബഹുജനാശ്യവിനിമയം.
യൂനിറ്റ് 2. മാദ്ധ്യമം – നിർവ്വെനം. മാദ്ധ്യമങ്ങളുചട വർഗ്ഗീകരണം. മാദ്ധ്യമവം സാനേതികവിദ്യയം.
എഴുത്ത്, അച്ചടി, പ്രനക്ഷപണം, സംനപ്രഷണം എന്നിവ. കമ്പൂട്ടറും ഇെർചനറ്റും. ചവബ്ബധിഷ്ഠിത
മാദ്ധ്യമങ്ങൾ. അച്ചടിമാദ്ധ്യമത്തിചെ സവിനശ്ഷതകൾ.
യൂനിറ്റ് 3. വാർത്ത - നിർവ്വെനം. വാർത്താമൂലകങ്ങൾ, വാർത്താപ്രഭവം, വാർത്താനലഖനരെന,
ഇൻവർട്ട ് പിരമി ്ഘടന, വാർത്താനലഖനങ്ങളുചട വർഗ്ഗീകരണം. റിനൊർട്ടിംഗ്, വാർത്താ
നലഖകന് ഉണ്ടായിരിനക്കണ്ട സവഭാവസവിനശ്ഷതകൾ, വാർത്താനശ്ഖരണം.
യൂനിറ്റ് 4. വാർനത്തതരരെനകൾ - അഭിമുഖസംഭാഷണം, ഫീച്ചർരെന, മി ിൽപീസ്, കാർട്ടുണുകൾ,
നഫാനട്ടാകൾ. എ ിനറ്റാറിയൽ.
യൂനിറ്റ് 5. മാദ്ധ്യമങ്ങളും സമൂഹവം - മാദ്ധ്യമധാർമ്മികത – ചപയ് ് നൂസ്, സ്ിംഗ് ഓെനറഷൻ,
ചയനല്ലാ നജർണലിസം. ചസൻസറിംഗ്, മാദ്ധ്യമങ്ങളും നിയമങ്ങളും.
റഫറൻസ് :
വാർത്ത- 1 മുതൽ 3 വചര വാലയങ്ങൾ - നജായി തിരുമൂലപുരം
വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം – സവനദ്ശ്ാഭിമാനി ചക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള
പത്രങ്ങൾ വിെിത്രങ്ങൾ - ചക. പി. വിജയൻ.
Basic Journalism – Rangaswamy Parthasarathy

GE-1- രംഗാവതരണം
നാടകചത്ത ഒരു സാഹിതയരൂപം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല രംഗാവതരണം എന്ന നിലയിലം
മനസ്സിലാനക്കണ്ടതുണ്ട്. രംഗാവതരണത്തിചെ താതവികവം പ്രാനയാഗികവമായ സേല്പങ്ങൾ
പരിെയചെടുത്തകയാണ് പഠനനാനേശ്യം.
യൂനിറ്റ് 1. നാടകം ലിഖിതപാഠവം രംഗപാഠവം – രംഗപാഠം എന്നാൽ എന്ത്. ലിഖിതപാഠചത്ത
ദൃശ്യവത്കരിക്കൽ - നഗാർ ൻ ചക്രയ്ഗിചെ ബിംബസേല്പം. അരങ്ങിചല പുനഃസൃഷ്ടി.
യൂനിറ്റ് 2. കഥാപാത്രം – പാത്രസവഭാവചത്തക്കുറിച്ച് അരിനറാട്ടിൽ. പാത്രാവതരണചത്തക്കുറിച്ച്
റാനിസ്ലാവ്സ്കി. കഥാപാത്രങ്ങളുചട ത്രിമാനാപഗ്രഥനം.
യൂനിറ്റ് 3. രംഗനവദ്ി – വിവിധ രംഗാവതരണ ഇടങ്ങൾ - തുറസ്സായ നവദ്ി, ചതരുനവാരനാടകം,
ചപ്രാസീനിയം അരങ്ങ്, എൻവനയാണ് തിനയ്യറ്റർ. രംഗാവതരണത്തിൽ സ്ഥലരാശ്ിയചട
വിനിനയാഗം.
യൂനിറ്റ് 4.രംഗാവതരണത്തിനായള്ള ഒരുക്കം - റിനഹ്ൽ - നബ്ലാക്കിംഗ് -നപ്രാംപ്റ്റിംഗ്. അഭിനയം:
യഥാതഥവം വശ്ലീകൃതവമായ അഭിനയങ്ങൾ. നാടയധർമ്മിയം നലാകധർമ്മിയം നൃത്തം,
സംഗീതം, എഫക്ടുകൾ.

യൂനിറ്റ് 5. അവതരണം - രംഗശ്ില്പം, രംഗജംഗമങ്ങൾ, പ്രകാശ്വിതരണം, ശ്ബ്ദക്രമീകരണം,
അഭിനയം ഒരു സംഘവൃത്തി.
റഫറൻസ്
രംഗാവതരണം – ഒരു സംഘം നലഖകർ, നകരള ഭാഷാ ഇൻറ്റ്റിറ്റൂട്ട്.
നാടകരൂപെർച്ച – കാട്ടുമാടം നാരായണൻ
കർട്ടൻ - എൻ. എൻ. പിള്ള

GE-2- ദൃശ്യമാദ്ധ്യമം- തതവവം പ്രനയാഗവം
യനിറ്റ് 1.ദൃശ്യമാദ്ധ്യമം – നിർവ്വെനം, ദൃശ്യമായ ആശ്യവിനിമയത്തിചെ വികാസെരിത്രം –
ഗുഹാെിത്രങ്ങൾ മുതൽ വർത്തമാനകാലം വചര. നഫാനട്ടാഗ്രാഫി െലച്ചിത്രം, വീ ിനയാഗ്രാഫി,
ിജിറ്റൽ വീ ിനയാ എന്നിവയചട ആവിർഭാവവം വളർച്ചയം.
യൂനിറ്റ് 2. ദൃശ്യഭാഷ – ദൃശ്യമായ ആശ്യവിനിമയത്തിചെ ഘടകങ്ങൾ, ദൃശ്യഭാഷയചട ഘടകങ്ങൾ ദൃശ്യം, ചഫ്രയിം, പ്രകാശ്വിനയാസം തുടങ്ങിയവ. നഷാട്ട് - വിവിധതരം നഷാട്ടുകൾസ്ഥലരാശ്ിയചടയം കയാമറ ആംഗിളിചെയം അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള വർഗ്ഗീകരണം. കയാമറയചട
െലനങ്ങൾ - പാനിംഗ്, ടിൽട്ടിംഗ് എന്നിവ. ട്രാക്കിംഗ്, നട്രാളി, ചക്രയിൻ നഷാട്ടുകൾ.
യൂനിറ്റ് 3. വാർത്ത ദൃശ്യമാദ്ധ്യമത്തിൽ- വാർത്താബുള്ളറ്റിൻ, വാർത്താമാഗസിൻ, നൂസ് ഫ്ലാഷ്,
നബ്രക്കിംഗ് നൂസ്. വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികൾ, വാർത്താവിശ്കലനം, ഇെറാക്ടീവ് വാർത്താ
വതരണം, വലവ് റിനൊർട്ടിംഗ്. അഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങൾ.
യൂനിറ്റ് 4. വാർനത്തതരപരിപാടികൾ ചടലിവിഷനിൽ - ചടലിഫിലിം. നിർമ്മാണം, ആസൂത്രണം,
തിരക്കഥ, സംവിധാനം. ന ാകുചമെറികൾ - വയക്തിെരിത്രം, െരിത്രം, സ്ഥലങ്ങൾ, സംഭവങ്ങൾ
എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള ന ാകുചമെറികൾ.
യൂനിറ്റ് 5. സംനപ്രഷണസാനേതികവിദ്യ – അനനലാഗ് സംനപ്രഷണം, ൂമതലസംനപ്രക്ഷണം,
ഉപഗ്രഹസംനപ്രഷണം, നകബിൾ സംനപ്രഷണം, ചവബ്ബ് അധിഷ്ഠിത സംനപ്രഷണം, നപാ ്
കാറിംഗ്, യ ടൂബ്, വലവ് സ്ട്രീമിംഗ്.

GE-2- ഗദ്യരെന
വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നടത്തന്ന ഗദ്യരെനാരൂപങ്ങൾ പരിെയിക്കുകയം പരിശ്ീലിക്കുകയം
ചെയ്യുകയാണ് പഠനലക്ഷയം.
യൂനിറ്റ് 1. ഭാഷാശുദ്ധ്ി – അക്ഷരചത്തറ്റ്, വാകയഘടനയിചല പിഴവകൾ. സമസ്തപദ്ങ്ങൾ. അർത്ഥ
സന്ദിഗ്ദ്ധത. ഗ്രാമയപദ്ങ്ങൾ. മലയാളവശ്ലി, ചതറ്റില്ലാത്ത മലയാളം എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ
ഭാഷാശുദ്ധ്ിചയക്കുറിച്ച് അവതരിെിക്കുന്ന ആശ്യങ്ങൾ.
യൂനിറ്റ് 2. വിഷയാധിഷ്ഠിതനലഖനം – വിഷയത്തിചെ വിശ്കലനം, വിവരനശ്ഖരണം, നലഖന
സംവിധാനം. ആമുഖം, ഖണ്ഡികകൾ, ഉപസംഹാരം. ഉദ്ധ്രണികൾ, ഗ്രന്ഥസൂെി.
യൂനിറ്റ് 3. പ്രബന്ധരെന – വിഷയസവീകരണം. ആകരസാമഗ്രികൾ. വിശ്കലനം. പൂർവ്വാനമാനം.
പ്രബന്ധസംവിധാനം – ആമുഖം, അദ്ധ്യായങ്ങൾ, ഉപസംഹാരം. ഉദ്ധ്രണികൾ, ഗ്രന്ഥസൂെി,
വശ്ലീപുസ്തകം.

യൂനിറ്റ് 4. വാർത്താനലഖനരെന – പത്രഭാഷ, വാർത്താനലഖനങ്ങളുചട ഘടന. ഇൻവർട്ട ് പിരമി ്
ഘടന. വാർത്താനലഖനങ്ങളുചട സവഭാവസവിനശ്ഷതകൾ. സംക്ഷിപ്തത, വയക്തത, അനയഭാഷാ
പദ്ങ്ങളുചട ഉപനയാഗം. ചുരുക്കരൂപങ്ങൾ. പത്രക്കുറിെ്.
യൂനിറ്റ് 5. പരസയങ്ങളിചല ഭാഷ – നസ്ലാഗൻ, വിവരണം. നനാട്ടീസുകൾ, അറിയിപ്പുകൾ.
റഫറൻസ്
മലയാളവശ്ലി – കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ
ചതറ്റില്ലാത്ത മലയാളം – പന്മന രാമെന്ദ്രൻനായർ

