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Preface
M.A. Programme in Malayalam, SSUS, Kalady has been designed in order to attain 
knowledge and critically understand the concepts in the fields of Malayalam Language, 
Literature and Culture. Language is not only a medium of communication, but one 
of the most significant constituent of history, culture, tradition and way of life of 
a specific community. At the same time it functions as an expression and tool of 
power structure which determine the functions of that society. This makes the 
critical analysis of a language and of literature, the study of that society itself. M.A. 
programme in Malayalam attempts to analyse and explain Malayalam Language 
and Literature and to generate a critical understanding through it.

Programme outcomes (POs) of SSUS for P.G. Programmes

PO1. Critical Thinking:
Take informed actions after identifying the assumptions that frame our thinking 
and actions, checking out the degree to which these assumptions are accurate 
and valid, and looking at our ideas and decisions (intellectual, organizational, and 
personal) from different perspectives.

PO2. Communication:
Listen, read, comprehend, speak and write clearly and effectively in person and 
through electronic media in English/regional language/language of the discipline and 
exhibit sound domain knowledge including academic concepts and terminologies.

PO3. Self-directed and Life-long Learning:
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Engage in independent and life long learning in the broadest context of socio-
technological changes.

PO4. Ethics:
Understand different value systems including one's own, as also the moral dimensions 
of actions, and accept responsibility for it.
General Structure of the M.A. Malayalam Programme

Duration : 4 Semesters

Minimum Credit required : 64

Number of Core Course :12 (48 Credits)

Number of Elective Courses

with in the Dept. : 2 (8 Credits)

Multi-Disciplinary Electives : 2 (8 Credits)

Programme Specific Outcomes (PSOs)

PSO1: Historicise aesthetical experiences of Malayalam Language, Literature 

and Culture.

PSO2: Appreciate Literary and Cultural texts.

PSO3: Develop Multicultural, gender sensitive and ecological understanding 

about Kerala society.

PSO4: Realise Language as an instrument of production, development and critique 

of power.



OBTLE ABBREVIATION

Domains of Learning:

Cognitive Process

Remember (R)

Understand (U)

Apply (Ap)

Analyse (An)

Evaluate (Ev)

Create (Cr)

Knowledge Categories

Factual (F)

Conceptual (C)

Procedural (P)

Metacognitive (M)
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I

01 PMLM10701 ആധുനി� മലയാോള�വിിത          (കോ�ോർ) 4

02 PMLM10702 മലയാോളകോനോവിലുംം സെ�റു�ഥയുംം  (കോ�ോർ) 4

03 PMLM10703 ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംം                             (കോ�ോർ) 4

04 -- (ഐച്ഛിി�ം–ആഭായന്തരംം) 4

II

05 PMLS10704 മലയാോളഭാോഷാ : 
�രംിത്രവുംം വിയോ�രംണവുംം             (കോ�ോർ) 4

06 PMLS10705 മലയാോള�ോഹിിതയവിിമർശാനം     (കോ�ോർ) 4

07 PMLS10706 കോ�രംള�ംസ്കാോരംം                          (കോ�ോർ) 4

08 --- (ഐച്ഛിി�ം–ബാോഹിയം) 4

III

09 PMLM10707 മലയാോളഭാോഷായുംസെെ
ആധുനി�ീ�രംണം                      (കോ�ോർ) 4

10 PMLM10708 ഭാോരംതീയാ�ോഹിിതയ 
�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ                         (കോ�ോർ) 4

11 --- (ഐച്ഛിി�ം–ആഭായന്തരംം) 4

12 --- (ഐച്ഛിി�ം–ബാോഹിയം) 4

IV

13 PMLS10709 പാോശ്ചാോതയ-പാോശ്ചാോകോതയതരം
�ോഹിിതയ�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ             (കോ�ോർ) 4

14 PMLS10710 പ്രാോ�ീന-മധ്യയ�ോല�ോഹിിതയം   (കോ�ോർ) 4

15 PMLS10711 ദൃശായ�ലോ�ോഹിിതയം                  (കോ�ോർ) 4

16 PMLS10712 സെ�മിനോർ കോ�ോഴ്സ്്                        (കോ�ോർ) 4
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നിർബിന്ധിിത ഗ്വേകാഴ്്സുകൾ
ഒന്നാംം� സെ�മസ്റ്റർ
PMLM 10701 ആധുനി� മലയാോള�വിിത

PMLM 10702 മലയാോളകോനോവിലുംം സെ�റു�ഥയുംം

PMLM 10703 ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംം

രണ്ടാംം� സെ�മസ്റ്റർ
PMLS 10704 മലയാോളഭാോഷാ: �രംിത്രവുംം വിയോ�രംണവുംം

PMLS 10705 മലയാോള�ോഹിിതയവിിമർശാനം

PMLS 10706 കോ�രംള�ംസ്കാോരംം

മൂന്നാംം� സെ�മസ്റ്റർ
PMLM 10707 മലയാോളഭാോഷായുംസെെ ആധുനി�ീ�രംണം

PMLM 10708 ഭാോരംതീയാ�ോഹിിതയ�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ

നാംലാംം� സെ�മസ്റ്റർ
PMLS 10709 പാോശ്ചാോതയ-പാോശ്ചാോകോതയതരം �ോഹിിതയ�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ

PMLS 10710 പ്രാോ�ീന മധ്യയ�ോല �ോഹിിതയം

PMLS 10711 ദൃശായ�ലോ�ോഹിിതയം

PMLS 10712 സെ�മിനോർ കോ�ോഴ്സ്്



ഐച്ഛിിക ഗ്വേകാഴ്് സുകൾ

ഒന്നാംം� സെ�മസ്റ്റർ
PMLM 10713 കോ�ോ�് കോലോർ �രംിത്രവുംം �ിദ്ധാോന്തവുംം

PMLM 10714 �മ�ോലമലയാോളസെ�റു�ഥ പാോഠവുംം പാഠനവുംം

PMLM 10715 കോനോവിൽ �ോഹിിതയവുംം �ംസ്കാോരംവുംം

PMLM 10716 �ലച്ചിിത്രഗാോന �ംസ്കാോരംപാഠനം

PMLM 10717 സെവിണ്മണി പ്രാസ്ഥാോനം പാോഠവുംം പാഠനവുംം

PMLM 10718 സ്ത്രംീവിോദ�ോഹിിതയ വിിമർശാനം

PMLM 10719 �മ�ോലമലയാോള�വിിത

PMLM 10720 മലയാോളത്തിിസെല ഭാക്തിി�ോഹിിതയം

രണ്ടാംം� സെ�മസ്റ്റർ
PMLS 10721 മണിപ്രാവിോളം �മ്പുക്കൾ

PMLS 10722 മണിപ്രാവിോളം �കോ�ശാ�ോവിയങ്ങൾ

PMLS 10723 ആട്ടക്കഥോ�ോഹിിതയം

PMLS 10724 നള�രംിതം

PMLS 10725 മലയാോളനോെ�കോവിദി

PMLS 10726 �ിനിമയുംസെെ �രംിത്രം

PMLS 10727 �ോഹിിതയവുംം �ിനിമയുംം

PMLS 10728 തിരംക്കഥ : പാോഠവുംം പാഠനവുംം
PMLS 10729 �മ�ോലി� �ംസ്കാോരംപാഠനം:  �ിദ്ധാോന്തവുംം �രംിത്രവുംം
PMLS 10730 ജനപ്രാിയാ �ംസ്കാോരംം ജനപ്രാിയാ �ോഹിിതയം
PMLS 10731 ദളിത് പാഠനങ്ങൾ
PMLS 10732 മലയാോളസെ�റു�ഥോ�ോഹിിതയം

മൂന്നാംം� സെ�മസ്റ്റർ
PMLM 10733 പാരംിസ്ഥാിതി: ദർശാനവുംം �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംവുംം
PMLM 10734 തർജമപാഠനം: �രംിത്രവുംം �ിദ്ധാോന്തങ്ങളുംം
PMLM 10735 �ോഹിിതയ�രംിത്രവിിജ്ഞാോനീയാം
PMLM 10736 മലയാോളവുംം �ോഹിിതയ �രംിത്രവിിജ്ഞാോനീയാവുംം
PMLM 10737 കോലോ�നോെ�കോവിദി
PMLM 10738 �ലച്ചിിത്രനിരൂപാണം
PMLM 10739 �ോഹിിതയവുംം �ംസ്കാോരംപാഠനവുംം



PMLM 10740 മോധ്യയമങ്ങളുംം �ംസ്കാോരംപാഠനവുംം
PMLM 10741 �ിഹ്നവിിജ്ഞാോനവുംം ജന�ീയാജനപ്രാിയാ�ംസ്കാോരംങ്ങളുംം
PMLM 10742 സ്ത്രംീവിോദ�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ

PMLM 10743 �ോഹിിതയവിിമർശാനവുംം �ംസ്കാോരംപാഠനവുംം

വിയക്തിി�തഗ്വേകാഴ്് സുകൾ
PMLM 10744 മലയാോളത്തിിസെല സെപാൺ�വിിത�ൾ–പാോഠവുംം സെപാോരുളുംം:  
  കോഡ്ോ. ആശാോലത വിി.
PMLM 10745 സെതയ്യംം–�രംിത്രവുംം �ംസ്കാോരംവുംം
  വിി. ലി�ിമോതു
PMLM 10746 കോ�രംളീയാ അവിതരംണ�ല�ൾ –�ോഴ്ചയുംം ആ�ാോദനവുംം 
  : കോഡ്ോ. ഗാീതോകോദവിി ആർ
PMLM 10747 ശ്രീീനോരംോയാണഗുരു  �വിിത�ൾ
  കോഡ്ോ.�വിിതോരംോമൻ
PMLM 10748 മലയാോളം �മ്പൂട്ടിങ്്–�രംിത്രം, �ോദ്ധായത�ൾ:
  വിി. ലി�ിമോതു

ഇതരം വിിഭാോഗാങ്ങൾക്കുള്ള കോ�ോഴ്സു�ൾ (FOD)

Semester III
PMLM 10749 മലയാോള സെ�റു�ഥ �രംിത്രവുംം പാരംിണോമവുംം

PMLM 10750 മലയാോള �വിിത �രംിത്രവുംം പാരംിണോമവുംം
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PMLM 10701

ആധുനിക മലായാാളംകവിിത

യൂണിിറ്റ്്1
സെ�ോകോളോണിയാൽ �ോലഘട്ടത്തിിൽ �ോഹിിതയപാഠനത്തിിലുംണ്ടാോയാ മോറ്റ്ം–പാോഠപു

സ്ത�ക്കമ്മറ്റ്ിയുംസെെ പ്രാവിർത്തിനങ്ങൾ-പ്രാോ�വിോദം–പുതിയാ �ോവിയരൂപാങ്ങളുംസെെ 

ഉദയാം–കോ�രംളവിർമ-രംോജരംോജവിർമ -സെ�ോടുങ്ങല്ലൂർ �ളരംി-സെവിണ്മണി പ്രാസ്ഥാോനം-പാച്ചിമ

ലയാോളം–വിിലോപാ�ോവിയപ്രാസ്ഥാോനവുംം വൈവിയാക്തിി�ോനുഭൂതി�ളുംസെെ ആവിിഷ്കരംണവുംം–

�ോൽപാനി�പൂർവി�വിിതയുംസെെ �ാഭാോവിങ്ങൾ–മഹിോ�ോവിയപ്രാസ്ഥാോനത്തിിസെ� ഉദയാവുംം 

ആന്തരംി�ദൗർബാലയങ്ങളുംം തളർച്ചിയുംം

വിിശദപഠനാ�
 1. അനു�മ്പോദശാ�ം  ശ്രീീനോരംോയാണഗുരു

 2. മലയാവിിലോ�ം  എ.ആർ.രംോജരംോജവിർമ്മ

 3. ഒരു വിിലോപാം  വിി.�ി.ബാോലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ

 4. ജോതിക്കുമ്മി  സെ�.പാി. �റുപ്പൻ

യൂണിിറ്റ്് 2
കോ�രംളീയാ �ോൽപാനി��വിിതയുംസെെ വിി�ോ�ം–ഖണ്ഡ�ോവിയം, ലഘു�ോവിയം എന്നീീ 

രൂപാങ്ങൾ- �വിിത്രയാത്തിിസെ� �ംഭാോവിന–ജോതിവിിരുദ്ധാപ്രാസ്ഥാോനങ്ങളുംം ആധുനി�വിയ

ക്തിികോബാോധ്യവുംം ഭാോരംതീയാത, കോദശാീയാത മുതലോയാ �ങ്കൽപാനങ്ങൾ–കുമോരംനോശാോൻ, 

ഉളളൂർ, വിള്ളകോത്തിോൾ എന്നീിവിരുസെെ �ംഭാോവിന–പ്രാ�രംണശുദ്ധാിയുംം രം�നോപാരംമോയാ 

നിഷ്കർഷാ�ളുംം

വിിശദപഠനാ�
 1. നളിനി  കുമോരംനോശാോൻ

 2. ഒരു മഴ്ത്തുളളികോയാോെ്  ഉള്ളൂർ

 3. അച്ഛിനും മ�ളുംം  വിള്ളകോത്തിോൾ

യൂണിിറ്റ്് 3
�വിിത്രയാോനന്തരം�ോലത്തി് �വിിതയാിലുംണ്ടാോയാ പാരംിവിർത്തിനങ്ങൾ–�ോല്പനി�

തയുംസെെ തുെർച്ചിയുംം വിളർച്ചിയുംം പ്രാതി�ന്ധിിയുംം–ഭാോവിഗാീതം എന്നീ �ോവിയരൂപാം–

മിസ്റ്റി�ി�ം,  �ിംബാലി�ം മുതലോയാ പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ- �ോവിയഭാോഷായുംസെെ 
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പാരംിവിർത്തിനം–�ോൽപാനി�ശാീലങ്ങളിൽ നിന്നു കോവിറിിട്ട വിഴ്ി�ൾ

വിിശദപഠനാ�
 1. മന�ാിനി - �ങ്ങമ്പുഴ്

 2. വിിശാാദർശാനം - ജി.ശാങ്കരംക്കുറുപ്പ്

 3. �ഹിയസെ� മ�ൻ - വൈവികോലോപ്പിള്ളി

 4. ബാിംബാി�ോരംസെ� ഇെയാൻ - ഇെകോ�രംി

 5. നരംബാലി - പാി.കുഞ്ഞിിരംോമൻ നോയാർ

 6. കോമോഹിൻദോ�് ഗാോന്ധിിയുംം 
 നോഥുറിോം കോഗാോഡ്്സെ�യുംം - എൻ.വിി.കൃഷ്ണവിോരംിയാർ

 7. മോധ്യവിി - ബാോലോമണിയാമ്മ

യൂണിിറ്റ്് 4
ഭാോവിഗാീതത്തിിസെ� തുെർച്ചിയുംം പുതുക്കലുംം–മലയാോള�വിിതയാിസെല ആധുനി�തോപ്രാ

സ്ഥാോനം–പ്രാധ്യോന�വിി�ൾ, �വിിത�ൾ–ആധുനി�തോവിോദത്തിിസെ� തോതാി�വുംം 

�ൗ�രംയോത്മ�വുംമോയാ അെിത്തിറി–ആധുനി�തോവിോദ–വിിപ്ലവി�വിിത�ൾ–ആധുനി

�തോവിോദത്തിിനുകോശാഷാം �വിിതയാിലുംണ്ടാോയാ പാരംിവിർത്തിനങ്ങൾ–സൂക്ഷ്മരംോഷ്ട്രീീയാവുംം 

�വിിതയുംം–ഭാോഷായാിലുംം രൂപാത്തിിലുംമുണ്ടാോവുംന്നീ പാരംീക്ഷണങ്ങൾ–വിിവിർത്തിനങ്ങൾ 

ആധുനി� �ോവിയകോബാോധ്യത്തിിൽ സെ�ലുംത്തിിയാ �ാോധ്യീനം

വിിശദപഠനാ�
	 1.	പാാവംം	മാാനവംഹൃദയംം	 -	 സുഗതകുമാാരിി

	 2.	ശാാർങ്്ഗകപാക്ഷിികൾ	 -	 ഓ.എൻ.വംി

	 3.	കുടുംംബപുരിാണംം	 -	 അയ്യപ്പപ്പണംിക്കർ

	 4.	പാാർക്കിൽ	 -	 കക്കാട്്

	 5.	ശാാന്ത	 -	 കട്മ്മനിട്ട

	 6.	നാട്ടിൽ	പാാർക്കാത്ത	ഇന്തയക്കോരംൻ - ആറ്റൂർ

 7. �യാറ്റ്ം - �ച്ചിിദോന�ൻ

 8. പ്രാോർത്ഥിിക്കുസെന്നീങ്കിൽ ഇങ്ങസെന - സെ�.ജി.ശാങ്കരംപ്പിള്ള

 9. ഗാ�ൽ - ബാോല�ന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കോെ്

 10. വിിെ - പാി.പാി. രംോമ�ന്ദ്രൻ

 11. �കോ�രം - റി�ീക്ക് അഹിമ്മദ്

 12. മഴ് - വിിജയാലക്ഷ്മി
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 13. സെ�രംിവും് - �ോവിിത്രി രംോജീവിൻ

 14. �യ്ക്കലതുണി�ൾ - വിിജില �ിറിപ്പോെ്

�ഹാംയകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
മാലയംാളകവംിതാസാാഹിിതയചരിിത്രംം:	 എം. ലീലോവിതി, 

 കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി, തൃശ്ശൂർ

കുമാാരിനാശാാന്റെ�	കാവംയപ്രപാഞ്ചംം: കോ�രംള �ർവ്വ�ലോശാോല, 

 തിരുവിനന്തപുരംം

മാഹിാകവംി	ഉള്ളൂരുംം	മാലയംാളസാാഹിിതയവുംം: കോ�രംള �ർവ്വ�ലോശാോല, 
 തിരുവിനന്തപുരംം

കാല്പനികത: ഹൃദയാകുമോരംി, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

ജിി.യുന്റെട്	കാവംയജിീവംിതം: കോഡ്ോ. എം.ലീലോവിതി, എൻ.ബാി.എ�്., 
 കോ�ോട്ടയാം

കവംിത-കവംിത്രംയംത്തിനുശേശാഷംം: �മ്പോ. എം.എ�്.കോമകോനോൻ, 
 �റി�് ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ

ഇട്ശേ�രിിക്കവംിത	ശാില്പവംിചാരിം: കോഡ്ോ. സെ�. പാി. കോമോഹിനൻ, 
 �റി�് ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ

നവംീനകവംിത: (എഡ്ി.) എം.എം. ബാഷാീർ, 

 എൻ.ബാി.എ�്, കോ�ോട്ടയാം

പാി.	കുഞ്ഞിിരിാമാൻനായംരുംന്റെട്	കവംിത: കോഡ്ോ.ഭാോനുമതി അമ്മ, 

 എൻ.ബാി.എ�്, കോ�ോട്ടയാം

ശാീർഷംാസാനം: സെപ്രാോ�. എം.എൻ. വിിജയാൻ, 

 അ�ം, തലകോ�രംി

കാവംയവംുൽപാത്തി: എം.പാി.ശാങ്കുണ്ണിി നോയാർ,

 എൻ.ബാി.എ�്, കോ�ോട്ടയാം

വംളളശേത്താളിന്റെ�	കാവംയശാിൽപാം: എൻ.വിി.കൃഷ്ണവിോരംിയാർ,

 കോ�രംള �ർവി�ലോശാോല,

കവംിയും	കവംിതയും: പാി. നോരംോയാണക്കുറുപ്പ്,

 എൻ. ബാി. എ�്, കോ�ോട്ടയാം

രിാജിാങ്കണംം: കുട്ടികൃഷ്ണമോരംോർ,

 എൻ.ബാി.എ�്, കോ�ോട്ടയാം

ഖണ്ഡകാവംയപ്രസ്ഥാാനം: എം.പാി. പാണിക്കർ,

 ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, തിരുവിനന്തപുരംം
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കവംിതയും	പാാരിമ്പരിയവുംം: എൻ. എൻ. �ക്കോെ്,

 വിള്ളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം, ശു�പുരംം

വൈവംശേലാപ്പിള്ളിിക്കവംിതാ	സാമാീക്ഷി: (എഡ്ി). എ�്.രംോജകോശാഖരംൻ,   

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്,

സെത�ൂ�ിസെ� �ംഗാീതം: സെ�.പാി. ശാരംശ്ചാന്ദ്രൻ, കോ�രംളഭാോഷാോ  

 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, തിരുവിനന്തപുരംം

കവംിതയും	മാന�ാസ്ത്രവുംം: എം.എൻ. വിിജയാൻ,

 മോതൃഭൂമി, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്

കവംിതയും	കാലവുംം: എം. അ�ുതൻ,

 എൻ.ബാി.എ�്, കോ�ോട്ടയാം

ആശാാൻ	കവംിത:

ആധുനി�ോനന്തരംപാഠനങ്ങൾ: പാി. പാവിിത്രൻ,

 �ോംസ്കാോരംി�പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംണവികുപ്പ്

സാിംബലിസാം: സെ�.എം. കോവിണുകോഗാോപാോൽ,

 ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

ആധുനികത	മാലയംാളകവംിതയംിൽ: എൻ. അജയാകുമോർ,

 എൻ.ബാി.എ�്, കോ�ോട്ടയാം.

വംീന്റെ�ടുംപ്പുകൾ: പാി.പാി. രംവിീന്ദ്രൻ,

 ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

കാലത്തിന്റെ�	അട്യംാളങ്ങൾ: കോഡ്ോ. �ി.ആർ.പ്രാ�ോദ്,

 പാരംിധ്യി ബുക്സ്്

മാലയംാളകവംിത	ആധുനികാനന്തരിം: കോഡ്ോ. �ി.ആർ.പ്രാ�ോദ്,
 സെറിയാിൻകോബാോ ബുക്സ്്

കവംിതയംിന്റെല	പുതുവംഴിികൾ: സെനല്ലിിക്കൽ മുരംളീധ്യരംൻ

ആശാാൻ	കവംിത: പുരംോവൃത്തിപാഠനം: സെനല്ലിിക്കൽ മുരംളീധ്യരംൻ

ആധുനികതയുന്റെട്	അപാാവംരിണംങ്ങൾ: സെ�.എ�്. രംവിികുമോർ

കവംിതയുന്റെട്	ജിീവംിതചരിിത്രംം: �ല്പറ്റ് നോരംോയാണൻ

അജ്ഞാാതവുംമാായുളള	അഭിിമുഖങ്ങൾ: സുനിൽ പാി. ഇളയാിെം
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CORE 1: COURSE CODE/NAME : PMLM 10701
ആധുനിികമലയാാളംകവിിതി

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

CL
A

SS
H

ou
rs

Fi
el

d 
W

or
k

C
O

1

സെ�ോകോളോണിയാൽ �ോലഘട്ടത്തിിൽ മലയാോള�വിിത
യുംസെെ രൂപാഭാോവിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാോയാ മോറ്റ്ങ്ങൾ വിിമർശാ
നോത്മ�മോയാി വിിലയാിരുത്തു�

1
4

1,2,4
R
U
An

F
C

8

C
O

2 �ോല്പനി�തയാികോലയ്ക്കുളള �വിിതയുംസെെ വിഴ്ിമോറ്റ്ത്തിിന് 
�ോരംണമോയാ ഘെ�ങ്ങൾ �സെണ്ടാത്തു�

1
2

1,2
EV
R,U
An

F
C

8

C
O

3

ഖണ്ഡ�ോവിയം, വിിലോപാ�ോവിയം എന്നീീ �ോവിയപ്രാസ്ഥാോ
നങ്ങളിൽ പ്രാ�െമോവുംന്നീ �ോല്പനി� ഘെ�ങ്ങൾ 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1 1,2 Ac C 6

C
O

4

ആദയ�ോല �ോല്പനി��വിിത�ളിൽ സെതളിഞ്ഞു�ോ
ണുന്നീ വിയക്തിികോബാോധ്യം, �ോമൂഹിി�കോബാോധ്യം, രംോഷ്ട്രീീയാ
കോബാോധ്യം എന്നീിവി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 മലയാോളത്തിിസെല �ോല്പനി��വിിതയുംസെെ തുെർച്ചിയുംം 
പ്രാതി�ന്ധിി�ളുംം വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6

മലയാോളത്തിിസെല �ോവിയരൂപാങ്ങൾ, പ്രാവിണത�ൾ, 
�ിംബാലി�ം, മിസ്റ്റി�ി�ം എന്നീീ പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ 
പാരംി�യാസെപ്പടു�

1 1,2 U F 6

C
O

7

�ങ്ങമ്പുഴ്, ജി. ശാങ്കരംക്കുറുപ്പ്, ഇെകോ�രംി കോഗാോവിി�ൻ
നോയാർ, പാി. കുഞ്ഞിിരംോമൻനോയാർ, എൻ.വിി. കൃഷ്ണവിോരംയർ 
എന്നീിവിരുസെെ �ോവിയരംീതി�ളുംസെെ വിയതയസ്തത തിരംിച്ചി
റിിയും�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8

�ോല്പനി��വിിതയാിൽനിന്നീ് ആധുനി�തയാികോലയ്ക്കുളള 
പാരംിവിർത്തിനഘട്ടത്തിിൽ നിലനിന്നീ �ോവിയഭാോവും�താം 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1,2,3
An
EV

C 8

C
O

9 ആധുനി�തയുംസെെ ആശായാപാരംവുംം �ൗ�രംയോത്മ�വും
മോയാ �മീപാനങ്ങൾ വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു� 1

4
1,2,4

U
An

F
C

6

C
O

 1
0 ആധുനി�ോനന്തരം �വിിതയുംസെെ ഉളളെക്കവുംം ആവിി

ഷ്കോരംരംീതി�ളുംം മനസ്സിിലോക്കു� 1
4

1,2,3
U
An

F
C

6
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PMLM 10702
മലായാാളംഗ്വേനാവിലുംം ചെചാറുകഥയുംം

യൂണിിറ്റ്് ഒന്നാം്
കോനോവിൽ പ്രാോരംംഭാഘട്ടം-കോനോവിലിസെ� നിർവി�നം. ഉത്ഭവിം. �ോമോനയ�രംിത്രം പൂർവി 

മോതൃ��ൾ. പാോശ്ചാോതയ �ാോധ്യീനം. സെ�ോകോളോണിയാൽ ആധുനി�തയുംം മലയാോളകോനോവിലുംം. 

മിഷാനറിി മോതൃ��ൾ. കോനോവിലുംം വിോയാനയുംം. �ോഹിിതയസെപാോതുമണ്ഡലം, റിിയാലി�ം. 

കോനോവിലുംം വിയക്തിിയുംം. കോദശാീയാത. �ോമൂഹിി�മോറ്റ്ങ്ങളുംം കോനോവിലുംം. ഭാോഷാ, �മൂഹിം, 

�ംസ്കാോരംം �ി. വിി കൃതി�ളിൽ. �രംിത്ര-�ോമൂഹിി�-�ോമുദോയാി�-�ോല്പനി� കോനോവിൽ. 

ദളിത്, �ീഴ്ോള-സ്ത്രംീ രംോഷ്ട്രീീയാങ്ങൾ. പാിൽക്കോല പുനർവിോയാന�ൾ. ഘോത�വിധ്യം–പുകോല്ലി

ലിക്കുഞ്ചു–ഇന്ദുകോലഖ- �രം�ാതിവിിജയാം–ശാോരംദ–രംോമരംോജബാഹിോദൂർ -കോ�രംള�ിംഹിം 

(1850-1940)

വിിശദപഠനാ� :
 1. ഇന്ദുകോലഖ �ന്തുകോമകോനോൻ

 2. ധ്യർമ്മരംോജ  �ി. വിി. രംോമൻപാിള്ള

 3. �രം�ാതീവിിജയാം കോപാോകോത്തിരംി കുഞ്ഞിമ്പു

യൂണിിറ്റ്് രണ്ടാം്
കോനോവിൽ നകോവിോത്ഥിോനഘട്ടം. കോനോവിലിസെ� വിളർച്ചി. രംോഷ്ട്രീീയാ മോറ്റ്ങ്ങൾ–പാോശ്ചാോതയ

�ാോധ്യീനം–തുെർച്ചി. കോനോവിൽ വിിവിർത്തിനം. �രംിത്രകോനോവിലിസെ� പാരംിണോമങ്ങൾ. 

രംോഷ്ട്രീീയാകോനോവിൽ–തുെർച്ചി�ൾ. പുകോരംോഗാമന�ോഹിിതയപ്രാസ്ഥാോനം. കോദശാീയാപ്രാസ്ഥാോനം. 

�ാോതന്ത്ര്യയ�മരംം. ഇന്തയോവിിഭാജനം, ഐ�യകോ�രംളം. കോദശാീയാരംോഷ്ട്രീീയാം. ജനപ്രാിയാ

കോനോവിൽ. പ്രാ�ോധ്യനം. വിോയാന. �ലച്ചിിത്രരൂപാോന്തരംം. �ോല്പനി�ത. പാട്ടോളകോനോവിൽ 

കോദശാോന്തരംപാശ്ചാോത്തിലങ്ങൾ. ആധുനി�ത- ഒന്നീോംഘട്ടം, ഭാോഷായാിലുംം ഭാോവും�താത്തിിലും

മുണ്ടാോയാ പാരംീക്ഷണങ്ങൾ. രംോഷ്ട്രീീയാവുംം പ്രാതയയാശാോസ്ത്രംവുംം (1940-1970)

വിിശദപഠനാ�
 1. പാോത്തുമ്മയുംസെെ ആെ് ബാഷാീർ

 2 സു�രംി�ളുംം സു�രംന്മാോരും ഉറൂബാ്

 3. കോതോട്ടിയുംസെെ മ�ൻ ത�ഴ്ി

 4. �ോലം എം.െി
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 5. പാോെോത്തി വൈപാങ്കിളി മുട്ടത്തുവിർക്കി

യൂണിിറ്റ്് മൂന്നാം്
കോനോവിലുംം ആധുനി�തയുംം. �രംിത്രം. �ോമൂഹിി�ത. വൈവിയാക്തിി�ത. ജനപ്രാിയാതയുംസെെ 

ഏറ്റ്ിറിക്കങ്ങൾ. പ്രാ�ോധ്യനവിിപാണി. രംോഷ്ട്രീീയാോധുനി�ത. വിിവിർത്തിനവുംം കോനോവിലുംം. 

ആഖയോന�ലയാിസെല മോറ്റ്ങ്ങൾ. ആധുനി�തയാിൽ നിന്നീ ്ആധുനി�ോനന്തരംതയാികോലക്ക.് 

�ാതാരംോഷ്ട്രീീയാങ്ങൾ. �ീഴ്ോളത, കോദശാീയാത. പുതിയാ ഭാോവും�താങ്ങൾ. ആകോഗാോളവിൽക്കരംണം 

പ്രാതയയാശാോസ്ത്രം പ്രാതി�ന്ധിി�ൾ. പ്രാോകോദശാി�തയുംം പ്രാതികോരംോധ്യങ്ങളുംം (1970 -2010)

വിിശദപഠനാ�
 1. ഖ�ോക്കിസെ� ഇതിഹിോ�ം ഒ. വിി. വിിജയാൻ

 2. മരുഭൂമി�ൾ ഉണ്ടാോകുന്നീതു് ആന�്

 3. ആലോഹിയുംസെെ സെപാൺമക്കൾ �ോറിോകോജോ��്

 4. എരംി പ്രാദീപാൻ പാോമ്പിരംിക്കുന്നീ്

യൂണിിറ്റ്് നാംലാം്
മലയാോളസെ�റു�ഥ. ആരംംഭാം മുതൽ വിർത്തിമോന�ോലംവിസെരം. സെ�ോകോളോണിയാൽ ആധുനി�

തയുംം സെ�റു�ഥയുംം. പാോശ്ചാോതയ�ാോധ്യീനത. �ഥയുംസെെ ആഖയോന�ല. ആദയ�ോല�ഥ�ൾ. 

നകോവിോത്ഥിോന�ഥ. പുകോരംോഗാമനരംോഷ്ട്രീീയാം. �ോല്പനി�ത. ആധുനി�ത. സ്ഥാല�ോല

പാരംീക്ഷണങ്ങൾ. ഭാോഷായുംം ഭാോവും�താവുംം. ആധുനി�ോനന്തരംത. �ാതാരംോഷ്ട്രീീയാങ്ങൾ. 

ആകോഗാോളവിൽക്കരംണം. ആഖയോനത്തിിസെല പാരംിണോമങ്ങൾ (1890- 2010)

വിിശാദപാഠനം

 1. വിോ�നോവിികൃതി കോവിങ്ങയാിൽ കുഞ്ഞിിരംോമൻ  
  നോയാനോർ
 2. ഉതുപ്പോസെ� �ിണർ �ോരൂർ
 3. �ോലവൈഭാരംവിൻ െി. പാത്മനോഭാൻ
 4. ചുവിന്നീ പാോവിോെ മോധ്യവിിക്കുട്ടി
 5. ലഞ്ച്് വിി.സെ�.എൻ.
 6. രംോധ്യ രംോധ്യമോത്രം എം. മുകു�ൻ
 7. �ണ്ണിോെി �ോകോണ്മോളവുംം �ക്കറിിയാ
 8. അജഗാരം�ബാളിതം �ി. അയ്യംപ്പൻ
 9. കോമോദസ്ഥാിരംനോയാങ്ങു
    വി�ിപ്പൂ മലകോപാോസെല എ�്. ഹിരംീഷാ് (അപ്പൻ)
 10. ഭാഗാവിോസെ� മരംണം സെ�. ആർ. മീരം
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�ഹാംയകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
കോനോവിൽ �ോഹിിതയം എം. പാി. കോപാോൾ
കോനോവിൽ: �ിദ്ധാിയുംം �ോധ്യനയുംം പാി. സെ�. ബാോലകൃഷ്ണൻ
മലയാോളകോനോവിൽ �ോഹിിതയ �രംിത്രം സെ�. എം. തരം�ൻ
മലയാോളകോനോവിൽ19-ോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിൽ കോജോർജ് ഇരുമ്പയാം
ആദയ�ോല മലയാോള കോനോവിൽ കോജോർജ് ഇരുമ്പയാം
കോനോവിൽ :  പ്രാശ്നങ്ങളുംം പാഠനങ്ങളുംം എം. അ�ുതൻ
ആധുനി�ത: മലയാോളകോനോവിലിൽ അഗാസ്റ്റിൻ കോജോ��്
മോറുന്നീ മലയാോളകോനോവിൽ സെ�. പാി അപ്പൻ
അന്ധിനോയാ വൈദവിം പാി.സെ�. രംോജകോശാഖരംൻ
ഏ�ോന്തനഗാരംങ്ങൾ പാി.സെ�. രംോജകോശാഖരംൻ
സെ�റു�ഥ, ഇന്നീസെല ഇന്നീ് എം. അ�ുതൻ
കോനോവിൽ വിോയാന�ൾ വിി.�ി. ശ്രീീജൻ
മലയാോളസെ�റു�ഥോ �ോഹിിതയ�രംിത്രം എം. എം. ബാഷാീർ, വിോലയം 1, 2
സെ�റു�ഥ വിോക്കും വിഴ്ിയുംം സെ�.എ�്. രംവിികുമോർ
�ഥയുംം ഭാോവും�താ പാരംിണോമവുംം സെ�. എ�്. രംവിികുമോർ
�ഥയുംസെെ വിോർഷാി� വിലയാങ്ങൾ സെ�. എ�്. രംവിികുമോർ
�ഥയുംസെെ നൂക്ലിിയാ�് വിത്സലൻ വിോതുകോ�രംി
�ഥയുംം �ോ��ിയുംം വിത്സലൻ വിോതുകോ�രംി
�ഥയുംം പാരംിസ്ഥാിതിയുംം ജി. മധുസൂദനൻ
ജനപ്രാിയാ �ോഹിിതയം മലയാോളത്തിിൽ (എഡ്ി.) ശ്രീീകുമോർ എ.ജി,   
�ോഹിിതയപ്രാവിർത്തി� �ഹി�രംണ �ംഘം, കോ�ോട്ടയാം.
നമ്മുസെെ �ോഹിിതയം, നമ്മുസെെ �മൂഹിം
(കോവിോള യം 2, 3) എം.എൻ. വിിജയാൻ(എഡ്ി.)
Rise of the Novel Ian Watt, Pimlico, 2000 (1957)
The Novel and  Society in India Meenakshi Mukherjee Oup. 
1999
Narrating India :
The Novel in searchof the Nation E. V. Ramakrishnan (ed.) 
SahityaAcademi, 2005
Essentials of the Theory of Fiction Michael Hoffman and Patric. 
D. Murphy (Ed.) Duke Uty. Press, 1988.
Norton Anthology of
Theory and Criticism Vincent B. Leitch (ed.)  WW.  

 Norton, 2001.
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CORE 2: PMLM 10702: മലയാാളംനോനിാവിലുംം ചെ�റുകഥയുംം
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1

സെ�റു�ഥ, കോനോവിൽ എന്നീീ �ോഹിിതയഗാണങ്ങസെള 
കോലോ��ോഹിിതയത്തിിസെ�യുംം മലയാോള�ോഹിിതയ
ത്തിിസെ�യുംം പാശ്ചാോത്തിലത്തിിൽ മനസ്സിിലോക്കു�

1
4 1,2,4

R
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2

സെ�ോകോളോണിയാൽ ആധുനി�തയുംമോയാി ബാന്ധിസെപ്പ
ടുത്തിി മലയാോളകോനോവിലിസെ� ഉല്പത്തിിവിി�ോ�ങ്ങൾ 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1
2 1,2
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R
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F
C 8
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3 �രംിത്രവുംം �മൂഹിവുംം കോനോവിലിൽ എപ്രാ�ോരംം 
പ്രാതി�ലിക്കുന്നു എന്നീ് �സെണ്ടാത്തു� 1 1,2 Ac C 6

C
O

4

റിിയാലി�ം, സെറിോമോ�ി�ി�ം, കോമോകോഡ്ണി�ം, 
കോപാോസ്റ്റ് കോമോകോഡ്ണി�ം എന്നീിവി കോനോവിലിൽ 
എപ്രാ�ോരംം പ്രാ�െമോവുംന്നു എന്നീ് തിരംിച്ചിറിിയും�

1
4 1,2 An C 8

C
O

5

മലയാോളകോനോവിലിൽ ആധുനി�ത �െന്നുവിന്നീ 
�രംിത്ര-രംോഷ്ട്രീീയാ �ോഹി�രംയങ്ങൾ വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�

1
4 1,2,3 An

EV
C
P 8

C
O

6 നകോവിോത്ഥിോന�ോല കോനോവിലിസെ� പ്രാകോമയാം, 
ആഖയോനം, ഭാോഷാ എന്നീിവി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു� 1 1,2 U F 6

C
O

7

ആധുനി�ോനന്തരംതയുംസെെ ഭാോവും�താം കോനോവിലിൽ 
എങ്ങസെന പ്രാതയക്ഷസെപ്പടുന്നു എന്നീ് �സെണ്ടാത്തു�. 1 1,2

Am
AP
EV

C 8

C
O

8

�ീഴ്ോളത, സ്ത്രംീവിോദം, പാരംിസ്ഥാിതി, പ്രാോകോദശാി�ത 
എന്നീിവി പ്രാകോമയാമോവുംന്നീതിസെ� രംോഷ്ട്രീീയാ�ോഹി�
രംയം മനസ്സിിലോക്കു�

1 1,2,3 An
EV C 8

C
O

9 സെ�റു�ഥയുംസെെ വിി�ോ�ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിിലോക്കു� 1
4 1,2,4 U

An
F
C 6

C
O

 1
0 �ഥ, കോനോവിൽ എന്നീിവിസെയാ �ംബാന്ധിിച്ചി് 

ഉണ്ടാോയാിട്ടുളള വിിമർശാനങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�യുംം 
അവിസെയാ വിിലയാിരുത്തു�യുംം സെ�യ്യു�

1
4 1,2,3 U

An
F
C 6
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PMLM 10703

ഭാാഷാശാസ്ത്രംം

യൂണിിറ്റ്് 1
1. ഭാോഷാ–നിർവി�നം–�ങ്കല്പനം–മനുഷായഭാോഷായുംസെെ �വിികോശാഷാത�ൾ–ശാിശുഭാോഷാ–

ഭാോഷായുംം ഭാോഷാണവുംം–ഭാോഷായുംസെെ തലങ്ങൾ–ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംത്തിിസെ� പാഠനകോമഖ

ല�ൾ–�ികോലോളജി–വിയോ�രംണം –ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംം ഈ പാഠനകോമഖല�ളുംസെെ 

നിർണ്ണിയാം.

2. ഭാോഷാോപാഗ്രഥനരംീതി�ൾ–ഏ��ോലി�ം –ബാഹു�ോലി�ം–തോരംതമയോത്മ�ം 

–വിയതികോരം�ോത്മ�ം.

3. ഭാോഷായുംസെെ വിർഗ്ഗീീ�രംണം–ആനുവിംശാി�വുംം �ക്ഷയോപാരംവുംമോയാ വിർഗ്ഗീീ�രംണ

ത്തിിസെ� തതാവുംം പ്രാ�ക്തിിയുംം. ഭാോഷാ–ഉപാഭാോഷാ–�കോഗാോത്രഭാോഷാ–ഭാോഷാോകോമഖല. 

പ്രാധ്യോനസെപ്പട്ട ഭാോഷാോകോഗാോത്രങ്ങൾ –മലയാോളത്തിിസെ� കോഗാോത്ര-�ക്ഷയോ ബാന്ധിങ്ങൾ.

4.  ഭാോഷായുംം മസ്തിഷ്കവുംം (നൂകോറിോ ലിംഗാാിസ്റ്റിക്സ്്) റിട്ടറിിക്സ് ്–വൈസ്റ്റലിസ്റ്റിക്സ് ്–നിയാമഭാോഷാ 

(കോ�ോറിൻ�ി�് ലിൻഗാാിസ്റ്റിക്സ്് ) നിരുക്തിം.

യൂണിിറ്റ്് 2
1. �ാനവിിജ്ഞാോനം–പ്രാ�ക്തിി–അവിോന്തരം വിിഭാോഗാങ്ങൾ–ശ്രീവിണോസ്പദം–�ാന

ഭാൗതി�ം–അവിയാവിോസ്പദം–ഉച്ചിോരംണോവിയാവിങ്ങൾ.

2. വിയഞ്ജനങ്ങൾ–ഉച്ചിോരംണ�ിയായുംം ഉച്ചിോരംണരംീതിയുംം അനു�രംിച്ചുള്ള വിർഗ്ഗീീ�

രംണം. �ാരംങ്ങൾ –മോന�ാരംങ്ങൾ–ലീനധ്യാനി�ൾ.

3. �ാനിമവിിജ്ഞാോനം–�ാനിമം–നിർവി�നം–�ാന-�ാനിമ വിയതയോ�ം–�ാനിമ 

നിർണയാനരംീതി–വിയതയയാം–പൂരം�വിിതരംണം–ഉപാ�ാനം –�ാതന്ത്ര്യ പാരംിവിർ

ത്തിനം. മലയാോളത്തിിസെല �ാനിമങ്ങൾ.

4. അക്ഷരംം–ലിപാി–ഉപാലിപാി.

യൂണിിറ്റ്് 3
1. രൂപാിമവിിജ്ഞാോനം–രൂപാിമം–�ാനിമരൂപാിമവിയതയോ�ം. രൂപാിമകോഭാദങ്ങൾ–�ാ

തന്ത്ര്യം- ബാദ്ധാം. ഉപാരൂപാിമം–രൂപാിമോധ്യിഷ്ഠിിതം–�ാനിമോധ്യിഷ്ഠിിതം. രൂപാിമവിിഭാോ

ഗാങ്ങൾ–ധ്യോതു–പ്രാകൃതി–പാദം. പ്രാതയയാവിിഭാോഗാം–പുരംപ്രാതയയാം–പാരംപ്രാതയയാം–

മധ്യയപ്രാതയയാം- രൂപാ�ിദ്ധാിപ്രാതയയാം–നിഷ്പാോദനപ്രാതയയാം.

2. വിോ�യവിിജ്ഞാോനം–പ്രാ�ക്തിി–ഘെനോത്മ� �മീപാനം–സെ�ോസൂറിിസെ� 
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തതാങ്ങൾ–കോനോംസെ�ോംസ്കാിയുംസെെ ഭാോഷാോദർശാനം–രം�നോന്തരംണപ്രാജന�വിയോ

�രംണം–അഗാോധ്യ ഘെന–ഉപാരംിഘെന. �ോർവിലൗ�ി�വിയോ�രംണം

3. ഭാോഷാോവിിനിമയാ �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ–വിയവിഹിോരംവിിശാ�ലനങ്ങൾ–�മീപാനങ്ങൾ–

അർത്ഥിസെത്തിക്കുറിിച്ചുള്ള �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ–സെ�ോഗാിനിറ്റ്ീവി് ലിംഗാാസ്റ്റിക്സ്്–കോ�ോെം 

ഡ്ി�റിോൻ�–്ഉരംിയാോട്ടം–ഭാോവിോർത്ഥിം–മോതൃഭാോഷാ–അനയഭാോഷാ–�മീപാനങ്ങൾ.

യൂണിിറ്റ്് 4
1. ഭാോഷാോപാരംിണോമരംീതി�ൾ–�ാന�ാനിമവിയോ�രംണ–അർത്ഥിപാരംിണോമങ്ങൾ.–

ഭാോഷാോ പാരംിണോമകോഹിതുക്കൾ–ഭാോഷാോ�മ്പർക്കം–ആദോനം–�ദൃശാസൃഷ്ടിി–

മലയാോളത്തിിസെല പാരം�ീയാപാദങ്ങൾ. �ാനനിയാമങ്ങൾ, പുനസൃഷ്ടിി–ആന്തരംി�

പുനഃസൃഷ്ടിി–ബാോഹിയ പുനഃസൃഷ്ടിി.

2. ഭാോഷാോകോഭാദവിിജ്ഞാോനം–ഭാോഷായുംം �മൂഹിവുംം–വിയക്തിിഭാോഷാ–ഭാോഷാോകോഭാദം–

മോന�ഭാോഷാ–ഭാോഷാോകോഭാദഭൂപാെം–�മഭാോഷാോംശാ�ീമോകോരംഖ–കോ�ന്ദ്രകോമഖല–

അവിശാിഷ്ടികോമഖല–�ം�മണകോമഖല–�ോമൂഹിി� ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംം–പ്രാ�ക്തിി.

3. �ോമൂഹിയഭാോഷാോവിിജ്ഞാോനം–പ്രാോഗ്മാോറ്റ്ിക്ലിിംഗാാിസ്റ്റിക്സ്–്�ോഹിിതയ നിരൂപാണ ത്തിിസെ� 

ഭാോഷാോശാോസ്ത്രം പാരംിണോമം–ഇകോക്കോ ലിംഗാാിസ്റ്റിക്സ്–്�ോമൂഹിയഘെനയുംം അർത്ഥിവുംം–

ഭാോഷായുംം അധ്യി�ോരംവുംം–ലിംഗാം, ജോതി. �ിഹ്നവിിജ്ഞാോനം–വിംശാീയാതയുംം ഭാോഷായുംം 

(എത് കോനോ ലിംഗാാിസ്റ്റിക്സ്് )-�പാൂകോട്ടഷാനൽ ലിംഗാാിസ്റ്റിക്സ്്.

�ഹാംയകഗ്രന്ഥങ്ങൾ:
പൂർവികോ�രംളഭാോഷാ  സെ�. എം. പ്രാഭാോ�രംവിോരംയർ,

 മദ്രാോ�് �ർവി�ലോശാോല, മദ്രാോ�്

ഭാോഷാോവികോലോ�നം സെ�. എം. പ്രാഭാോ�രംവിോരംയർ

 വിള്ളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം, ശു�പുരംം

�ാനിമവിിജ്ഞാോനം സെ�.എം. പ്രാഭാോ�രംവിോരംയർ

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, തിരുവിനന്തപുരംം

ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംവിികോവി�ം സെ�. എം. പ്രാഭാോ�രംവിോരംയർ

 വിള്ളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം, ശു�പുരംം

ദ്രാോവിിഡ്ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംപാഠനങ്ങൾ സെ�. എം. പ്രാഭാോ�രംവിോരംയർ:

�ാനവിിജ്ഞാോനം വിി.ആർ. പ്രാകോബാോധ്യ�ന്ദ്രൻ നോയാർ:   

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

കോലോ�ഭാോഷാ�ൾ വിി.ആർ. പ്രാകോബാോധ്യ�ന്ദ്രൻ നോയാർ :   

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്
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ഭാോഷാോശാോസ്ത്രം ദൃഷ്ടിിയാിലൂസെെ വിി.ആർ. പ്രാകോബാോധ്യ�ന്ദ്രൻ നോയാർ   

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

വിോ�യഘെന ഇ. വിി. എൻ. നമ്പൂതിരംി

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംപ്രാകോവിശാി� ഇ. വിി. എൻ. നമ്പൂതിരംി

 കോ�രംള�ർവി�ലോശാോല

ഭാോഷാോർത്ഥിം കോവിണുകോഗാോപാോലപ്പണിക്കർ

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

കോനോം കോ�ോംസ്കാി കോവിണുകോഗാോപാോലപ്പണിക്കർ

 വിിശാാദർശാനം, തൃശ്ശൂർ

ഭാോഷാോകോഭാദവിിജ്ഞാോനം പാി. കോ�ോമകോശാഖരംൻ നോയാർ

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്,

�ോമൂഹിി�ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംം ഉഷാോനമ്പൂതിരംിപ്പോെ്

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

ഭാോഷാോശാസ്ത്രംം:

�ിദ്ധാോന്തവുംം പ്രാകോയാോഗാവുംം എ. പാി. ആൻഡ്രൂസ്കുട്ടി

 കോ�രംളഭാോഷാോഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംത്തിിസെല

കോ�ോംസ്കാിയാൻ വിിപ്ലവിം എൻ. എൻ. ആന�ൻ

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

Language Bloomfield

Linguistics David crystal

A course in modern linguistics C F Hocket

An introduction to

descriptive linguistics Gleason

ഭാോഷായുംം അധ്യി�ോരംവുംം ഗാിരംീഷാ് പാി.എം

ഘെനോവിോദവുംം

�ിഹ്നവിിജ്ഞാോനീയാവുംം കോജോർജ്ജ്് �ി.സെജ. ഡ്ി. �ി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.
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CORE 3: PMLM 10703: ഭാാഷാശാസ്ത്രംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

CL
A

SS
 H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1

ഭാോഷാ, ഭാോഷായുംസെെ �വിികോശാഷാത�ൾ, ഭാോഷാോപാഠ
നരംീതി�ൾ, ഭാോഷാോപാഗ്രഥനരംീതി�ൾ എന്നീിവി 
പാരംി�യാസെപ്പടു�

1
4 1,2,4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 �ാനം, �ാനിമം, രൂപാം, രൂപാിമം എന്നീിവി മലയാോ
ളഭാോഷായുംസെെ അെിസ്ഥാോനത്തിിൽ മനസ്സിിലോക്കു�. 1

2 1,2
EV
R,U
An

F
C 8

C
O

3 മലയാോളഭാോഷാസെയാ അെിസ്ഥാോനമോക്കി വിോ�യം, 
അർത്ഥിം എന്നീിവിസെയാ �ിദ്ധാോന്തവിത്�രംിക്കു�. 1 1,2 Ac C 6

C
O

4 കുറ്റ്ോകോനാഷാണഭാോഷാോശാോസ്ത്രംം, വൈ�കോക്കോ ലിംഗാാി
സ്റ്റിക്സ്്, നൂകോറിോ ലിംഗാാിസ്റ്റിക്സ്് ഇവി പ്രാകോയാോഗാക്ഷമ
മോകുന്നീ ��ർഭാങ്ങൾ �സെണ്ടാത്തു�

1
4 1,2 An C 8

C
O

5 പ്രാോഗ്മാോറ്റ്ി�് ലിംഗാാിസ്റ്റിക്സ്്, സെ�ോഗ്നിിറ്റ്ീവി് ലിംഗാാി
സ്റ്റിക്സ് ്എന്നീിവിയ്ക്ക ്ഭാോഷാോപാഠനത്തിിലുംളള സ്ഥാോനം 
നിർണയാിക്കു�

1
4 1,2,3 An

EV
C
P 8

C
O

6

�ോമൂഹിി�ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംസെത്തി അെിസ്ഥാോനമോക്കി 
ഭാോഷായാിസെല ആ�ോരംപാദങ്ങൾ, അധ്യി�ോരംരൂപാ
ങ്ങൾ, �ോമൂഹിി��ാോധ്യീനം, വിംശാീയാ�ാോധ്യീനം 
എന്നീിവി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1,2 U F 6

C
O

7 �ിഹ്നവിിജ്ഞാോനം �ോഹിിതയത്തിിൽ പ്രാകോയാോഗാക്ഷ
മമോവുംന്നീതിന ്ഏതോനും മോതൃ��ൾ �സെണ്ടാത്തു� 1 1,2

Am
AP
EV

C 8

C
O

8 വൈശാലീവിിജ്ഞാോനം അെിസ്ഥാോനമോക്കി ഭാോഷാോ
വിയവിഹിോരംമോതൃ��സെള വിിശാദീ�രംിക്കു�. 1 1,2,3 An

EV C 8

C
O

9

ഭാോഷാോപാരംിണോമം എങ്ങസെനസെയാല്ലിോം �ംഭാവിിക്കും 
എന്നീ് ഗ്രഹിിച്ചി് ഭാോഷാോപാരംിണോമം �ംഭാവിിച്ചി 
ഭാോഷായാിസെല പ്രാകോയാോഗാങ്ങസെള പാട്ടി�സെപ്പടുത്തു�.

1
4 1,2,4 U

An
F
C 6

C
O

 1
0

ഭാോഷാോകോഭാദപാഠനത്തിിൽ പ്രാോകോദശാി�തയ്ക്കുളള 
പ്രാോധ്യോനയം മനസ്സിിലോക്കി മലയാോളത്തിിസെല ഭാോഷാോ
കോഭാദങ്ങളുംസെെ �വിികോശാഷാത�ൾ ചൂണ്ടാിക്കോട്ടു�.

1
4 1,2,3 U

An
F
C 6
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രാണ്ടാംാം ചെസംമസ്റ്റർ

PMLS 10704

മലായാാളംഭാാഷ : ചാരാിത്രവുംം വിയാകരാണവുംം

യൂണിിറ്റ്് : 1
മലയാോളം എന്നീ പാദത്തിിസെ� നിരുക്തിി–മലയാോളഭാോഷാോരൂപാവിത്�രംണസെത്തിപ്പറ്റ്ിയുംള്ള 

വിിവിിധ്യ �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ–മലയാോളവുംം തമിഴുംം തമ്മിലുംള്ള ബാന്ധിം–മറ്റു ദ്രാോവിിഡ്ഭാോഷാ�ളിൽ

നിന്നീ് മലയാോളസെത്തി കോവിർതിരംിക്കുന്നീ ഘെ�ങ്ങൾ–�ംസ്കൃതവുംം മലയാോളവുംം തമ്മിലുംള്ള 

ഘെനോപാരംമോയാ അന്തരംം–ലീലോതില�ത്തിിസെല ഭാോഷാോ �ർച്ചി�ൾ–കൂന്തൽവിോദം–കോ�രം

ളപാോണിനിയുംസെെ ആറുനയാങ്ങൾ–ഭാോഷാോവിി�ോ�ം വിിവിിധ്യ ഘട്ടങ്ങൾ–മലയാോളത്തിിസെ� 

പാദ�മ്പത്തി–്തത്ഭവിം, തത്സമം, പാരം�ീയാപാദങ്ങൾ–ഭാോഷാോകോഭാദങ്ങൾ–മലയാോളത്തിിസെ� 

ലിപാി�രംിത്രം–�ോമോനയപാരംി�യാം.

യൂണിിറ്റ്് : 2
തമിഴ്-്�ംസ്കൃത വിയോ�രംണ പാോരംമ്പരംയങ്ങൾ–മലയാോളവിയോ�രംണത്തിിസെ� �രംിത്രം–യൂകോറിോ

പായന്മാോരുസെെ �ംഭാോവിന–വിിവിിധ്യ വിയോ�രംണപാഠനരംീതി�ൾ–ലീലോതില�ത്തിിസെ�യുംം 

കോ�രംളപാോണിനീയാത്തിിസെ�യുംം �മീപാനങ്ങൾ–കോഭാദങ്ങൾ–അക്ഷരംമോല–വിർണ്ണിങ്ങളുംസെെ 

ശ്രുതികോഭാദ�ോരംണങ്ങൾ–വിർണ്ണിവിി�ോരംങ്ങൾ–�ന്ധിി–നിർവി�നം–വിിഭാജനങ്ങൾ–

ലീലോതില�ത്തിിസെല �ന്ധിിപ്രാ�രംണവുംമോയുംള്ള തോരംതമയം.

യൂണിിറ്റ്് : 3
ശാബ്ദവിിഭാോഗാം–ധ്യാനി–വിർണ്ണിം–പാദം–വിോ��ം–കോദയോത�ം–നോമോധ്യി�ോരംം–ലിഗാം, 

വി�നം, വിിഭാക്തിി, ലീലോതില�ത്തിിസെല ലിംഗാവി�ന വിിഭാക്തിി�ൾ–വിിഭാക്തിയോഭാോ�ം–

�ോരം�ം, തദ്ധാിതം–ശാകോബ്ദോല്പത്തിി–വിിവിർത്തിന പ്രാ�ിയാ–�മോ�ം, ഖിലധ്യോതുക്കൾ, 

കൃത്തി്.

യൂണിിറ്റ്് : 4
ധ്യോതാധ്യി�ോരംം–�ോലം, പ്രാ�ോരംം, പ്രാകോയാോഗാം–നിഗാീർണ്ണി�ർത്തൃ��ിയാ–കോ�വിലം 

പ്രാകോയാോജ�ം–നോമധ്യോതു -ഖിലധ്യോതുക്കൾ–അനുപ്രാകോയാോഗാം–നികോഷാധ്യം അംഗാ�ിയായായുംം 

അംഗാി�ിയായുംം–കോപാസെരംച്ചിം വിിനിസെയാച്ചിം–കൃത്തി്–കൃതികൃത്തും �ോരംകൃത്തും–ആ�ോം

ക്ഷോധ്യി�ോരംം–പാദ�മം–സെപാോരുത്തിം.
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വിിശദപഠനാ� :
1. കോ�രംളപാോണിനീയാം,

2. ലീലോതില�ം ശാില്പം ഒന്നീ് (കൂന്തൽവിോദം മോത്രം), രംണ്ടാ്, മൂന്നീ്.

�ഹാംയകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
വിയോ�രംണമിത്രം : കോശാഷാഗാിരംിപ്രാഭു

കോ�രംളഭാോഷാോവിിജ്ഞാോനീയാം : കോഡ്ോ.കോഗാോദവിർമ്മ

കോ�രംളഭാോഷായുംസെെ  വിി�ോ�പാരംിണോമങ്ങൾ : ഇളംകുളം കുഞ്ഞിൻപാിള്ള

കോ�രംളപാോണിനീയാഭാോഷായം : �ി.എൽ.ആ�ണി

ഭാോഷാോപാഠനങ്ങൾ : �ി.എൽ.ആ�ണി

വൈ�രംളീശാബ്ദോനുശാോ�നം : സെ�.സുകുമോരംപാിള്ള

കോ�രംളപാോണിനീയാവിിമർശാം : കോഡ്ോ.പുതുകോ�രംി രംോമ�ന്ദ്രൻ

ഭാോഷാോപാരംിണോമം–

�ിദ്ധാോന്തങ്ങളുംം വിസ്തുത�ളുംം : തിരുനല്ലൂർ �രുണോ�രംൻ

ഭാോഷാോനിരംീക്ഷണം : കോഡ്ോ.എൻ.ആർ.    

 കോഗാോപാിനോഥപാിള്ള

വിയോ�രംണം : കോഡ്ോ.�ി.ആർ.പ്രാ�ോദ്

പൂർവ്വകോ�രംളഭാോഷാ : കോഡ്ോ.സെ�.എം.പ്രാഭാോ�രം  

  വിോരംയർ

ഭാോഷാോവികോലോ�നം : കോഡ്ോ.സെ�.എം.പ്രാഭാോ�രം  

  വിോരംയർ

മലയാോളവിയോ�രംണ �മീക്ഷ : കോഡ്ോ.സെ�.എം.പ്രാഭാോ�രം  

  വിോരംയർ

സെമോഴ്ിവിഴ്ി�ൾ : കോഡ്ോ.സെ�.എം.പ്രാഭാോ�രം  

  വിോരംയർ

മലയാോളഭാോഷാോപാഠനങ്ങൾ : എഡ്ി.കോഡ്ോ.സെ�.എം. പ്രാഭാോ�രം 

 വിോരംയർ & എൻ. രംവിീന്ദ്രൻ

വിയോ�രംണവിികോവി�ം : കോഡ്ോ.എൻ.എൻ.മൂ�ത്

ഭാോഷാോകോലോ�ം  : കോഡ്ോ.െി.ബാി.കോവിണുകോഗാോപാോലപ്പണിക്കർ

ഭാോഷാോർത്ഥിം : കോഡ്ോ.െി.ബാി.കോവിണുകോഗാോപാോലപ്പണിക്കർ

വിോക്കിസെ� വിഴ്ി�ൾ : കോഡ്ോ.െി.ബാി.കോവിണുകോഗാോപാോലപ്പണിക്കർ

മലയാോളഭാോഷാോപാഠനങ്ങൾ : മലയാോളവിിമർശാം, ല:14
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മലയാോളവിയോ�രംണ �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ

കോ�രംളപാോണിനീയാ ത്തിിനുകോശാഷാം : കോഡ്ോ.എൻ.സെ�.കോമരംി

മലയാോളവിയോ�രംണം : :സെപ്രാോ�. കോഗാോപാിക്കുട്ടൻ

വിോ�യവുംം �ിയായുംം  മലയാോളത്തിിൽ : വിി.സെ�.ഹിരംിഹിരംനുണ്ണിിത്തിോൻ

മലയാോള�ിന്ത�ൾ : വിി.സെ�.ഹിരംിഹിരംനുണ്ണിിത്തിോൻ

മലയാോളഭാോഷാോ�രംിത്രം : (എഡ്ി.) എ�്.വിി. കോവിണുകോഗാോപാൻ 

 നോയാർ

മലയാോളത്തിിസെല  പാരം�ീയാപാദങ്ങൾ : കോഡ്ോ.പാി.എം.കോജോ��്

ഗാകോവിഷാണകോമഖല : കോഡ്ോ.സെവിള്ളോയാണി അർജ്ജുനൻ

വിോ�യദർശാനം : രംവിിശാങ്കർ എ�്.നോയാർ

വിോ�യഘെന : കോഡ്ോ.ഇ.വിി.എൻ.നമ്പൂതിരംി

കോ�രംളഭാോഷാോ�രംിത്രം : കോഡ്ോ.ഇ.വിി.എൻ.നമ്പൂതിരംി

മലയാോളഭാോകോഷാോല്പത്തിി

വിിവിരംണോത്മ�സൂ�ി� : ആർ.രംഘുനോഥൻ

മലയാോളഭാോഷാോവിിജ്ഞാോ നത്തിിന്

എൽ.വിി.രംോമ �ാോമി അയ്യംരുസെെ �ംഭാോവിന : കോഡ്ോ. �ൗമയോകോബാബാി

�ന്ധിിനിയാമങ്ങൾ മലയാോള

വിയോ�രംണരം�ന�ളിൽ : കോഡ്ോ.എൻ.രംോകോജന്ദ്രൻ

മലയാോളവിയോ�രംണ�രംിത്രം : കോഡ്ോ.എൻ.രംോകോജന്ദ്രൻ

തോപാ�ം : വിോലയം 3, ലക്കം 1-2 ജൂലോയാ്-

ഒകോ�ോബാർ 2007

കോ�രംള�ൗമുദി : കോ�ോവുംണ്ണിി സെനടുങ്ങോെി

മലയാോഴ്മയുംസെെ വിയോ�രംണം : റിവി.കോജോർജ് മോത്തിൻ

ദ്രാോവിിഡ്ഭാോഷാോവിയോ�രംണം  1, 2 : റിവി.കോറിോബാർട്ട് �ോൾഡ്് സെവിൽ  

(വിിവി.) എ�്.സെ�.നോയാർ

മലയാോളത്തിിസെല നോമവിർഗ്ഗീം : കോഡ്ോ.സെ�. ശ്രീീകുമോരംി
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CORE 4 PMLS 10704  മലയാാളംഭാാഷ : �രിിത്രവുംം വിയാകരിണവുംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

CL
A

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 ഭാോഷായുംം കോ�രംള�മൂഹിവുംം തമ്മിലുംള്ള 
ബാന്ധിം മനസ്സിിലോക്കുന്നു.

1
4 1,2,4 R,U

An
F
C 8

C
O

2 മലയാോളവിയോ�രംണത്തിിസെ� പാരംിണോമ�രംി
ത്രം തിരംിച്ചിറിിയുംന്നു. 1

2 1,2
EV
R,U
An

F
C 8

C
O

3 ഭാോഷാോകോഗാോത്ര�ങ്കല്പനം ഉദ്ഗ്രഥിച്ചി് 
അറിിയുംന്നു. 1 1,2 Ac C 6

C
O

4 മലയാോളഭാോഷായുംസെെ ഉല്പത്തിി�ിദ്ധാോന്ത
ങ്ങൾ തോരംതമയം സെ�യ്യുന്നു

1
4 1,2 An C 8

C
O

5 ലീലോതില�ത്തിിസെല ഭാോഷാോ�ർച്ചി�ൾ 
പ്രാകോയാോഗാിച്ചിറിിയുംന്നു

1
4 1,2,3 An

EV
C
P 8

C
O

6

മലയാോളഭാോഷായാിസെല നോമോധ്യി�ോരംസെത്തി 
ലീലോതില�വുംം കോ�രംളപാോണിനീയാവുംം മുൻ
നിർത്തിി വിിമർശാനോത്മ�മോയാി പാഠിക്കുന്നു 1 1,2 U F 6

C
O

7 ശാബ്ദവിിഭാോഗാസെത്തി പാരംി�ല്പനോപാരംമോയാി 
വിിഭാജിച്ചിറിിയുംന്നു. 1 1,2

Am
AP
EV

C 8

C
O

8 ധ്യോതാധ്യി�ോരംസെത്തി വിർഗാീ�രംിക്കുന്നു..
1 1,2,3 An

EV C 8

C
O

9 വിയോ�രംണഘെ�ങ്ങസെള മുൻനിർത്തിി 
വിോസെമോഴ്ിസെയാ വിിശാ�ലനം സെ�യ്യുന്നു.

1
4 1,2,4 U

An
F
C 6

C
O

 1
0 വിോ�യവിിഭാോഗാങ്ങൾ തിരംിച്ചിറിിയുംന്നു..

1
4 1,2,3 U

An
F
C 6
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CORE 5
PMLS 10705

മലയാാളംസാാഹിിതിയ വിിമർശനിം

യൂണിിറ്റ്് : ഒന്നാം്
മലയാോള�ോഹിിതയ വിിമർശാന�രംിത്രം �ോമോനയോവികോലോ�നം–പൂർവ്വധ്യോരം�ൾ–�ംസ്കൃത 

ദ്രാോവിിഡ്�ൗ�രംയ ശാോസ്ത്രംം-ഗാദയത്തിിസെ� വിി�ോ�ം–പാോശ്ചാോതയ-പാോശ്ചാോകോതയതരം �ോഹിിതയ

വിിമർശാനവുംം മലയാോള �ോഹിിതയവിിമർശാനവുംം–വിിമർശാനം നവിീന�ോഹിിതയരൂപാസെമന്നീ 

നിലയാിൽ. സെപാോതുമണ്ഡലവുംം �ോഹിിതയവിിമർശാനവുംം–പാത്രങ്ങളുംസെെ പ്രാ�ോരംം–ആദയ�ോല 

നിർവി�നങ്ങൾ-ജ്ഞാോകോനോദയാം–യുംക്തിിവിി�ോരംം.

കോ�രംളവിർമ്മ, �ി.പാി. അ�ുതകോമകോനോൻ, എ.ആർ.രംോജരംോജവിർമ്മ, പാി.സെ�.നോരംോയാ

ണപാിള്ള തുെങ്ങിയാവിരുസെെ �ംഭാോവിന�ൾ–�ോഹിിതയവിിമർശാനത്തിിസെല ദിശാോവിയ

തിയാോനം–കോ��രംി ബാോലകൃഷ്ണപാിളള–കുട്ടികൃഷ്ണമോരംോർ–എം.പാി. കോപാോൾ–മുണ്ടാകോ�രംി.

വിിശാദപാഠനം

 1. നളിനിയുംസെെ  അവിതോരംി� : എ.ആർ.രംോജരംോജവിർമ്മ

 2. �ങ്ങമ്പുഴ്യുംസെെ  തതാശാോസ്ത്രംം : കോ��രംി എ. ബാോലകൃഷ്ണപാിളള

 3. നിഷ്പാക്ഷനിരൂപാണം : കുട്ടികൃഷ്ണമോരംോരം്

 4. �കോ�ശാം അസെതോകോന്നീയുംളളൂ : കോജോ��് മുണ്ടാകോ�രംി

 5. ശാോരംദ : എം.പാി.കോപാോൾ

യൂണിിറ്റ്് 2
ജീവിത്സോഹിിതയം–നിരൂപാണവുംം �ംവിോദങ്ങളുംം–പുകോരംോഗാമന�ോഹിിതയപ്രാസ്ഥാോനം–

നകോവിോത്ഥിോനത്തിിസെ� തുെർച്ചി–�ി.സെജ. കോതോമ�എ്ം–.പാി.ശാങ്കുണ്ണിിനോയാർ–അക്കോദമി�

വിിമർശാനം–മന�ോസ്ത്രം വിിമർശാനം–ജീവി�രംിത്രവിിമർശാനം–കോഡ്ോ. സെ� ഭാോസ്കാരംൻ നോയാർ

 1. ജീവിത്സോഹിിതയവുംം  �ൗ�രംയകോബാോധ്യവുംം : ഇ.എം.എ�്

 2. ഇനി ഇവിിസെെ നിന്നും എകോങ്ങോട്ട്  : എം. കോഗാോവിി�ൻ

 3. മോമ്പഴ്ം : എം.എൻ. വിിജയാൻ

 4 ബുദ്ധാനും ശാിവിനും : എം. ലീലോവിതി

യൂണിിറ്റ്് 3
ആധുനി�വിിമർശാനത്തിിസെ� തുെർച്ചിയുംം ആധുനി�തോവിോദവിിമർശാനവുംം–അക്കോദമി�് 

വിിമർശാനം- എ�്. ഗുപ്തൻ നോയാർ, കോഡ്ോ. സെ�.രംോഘവിൻപാിള്ള, സെ�.എൻ. എഴുംത്തി

ച്ഛിൻ–�ൗ�രംയവിോദ വിിമർശാനം തുെർച്ചി- സെ�.പാി. ശാങ്കരംൻ–പാോശ്ചാോതയതയുംം ഇന്തയൻ 
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അന്തരംീക്ഷവുംം–രംോഷ്ട്രീീയാവിൽക്കരംിക്കസെപ്പടുന്നീ വിിമർശാനം–നവിമോർക്സ്ിസ്റ്റ് വിിമർശാനം

 1. ശാപാിക്കസെപ്പട്ട പാതിസെനട്ടോമധ്യയോയാം : പാി. സെ�. ബാോലകൃഷ്ണൻ

 2. നിരംോന�ത്തിിസെ� �ിരംി : സെ�.പാി. അപ്പൻ

 3. അനുഭൂതി�ളുംസെെ �രംിത്രപാരംത : ബാി. രംോജീവിൻ

 4. വിർഷാപ്പോെത്തിിസെ� ദുഃഃഖശ്രുതി : വിി. രംോജകൃഷ്ണൻ

യൂണിിറ്റ്്-4
ആധുനി�തോവിോദത്തിിനുകോശാഷാം–കോ�രംളീയാപാരംി�രംം–പ്രാ�ക്തിിയുംം പ്രാോധ്യോനയവുംം–

ആധുനി�ോനന്തരം�ോഹിിതയ�മീപാനങ്ങൾ–സ്ത്രംീവിോദനിരൂപാണം–ദലിതപ്ാക്ഷം–നോകോെോ

െിവിിജ്ഞാോനീയാം–പാരംിസ്ഥാിതിനിരൂപാണം–ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയപാഠനം–�ംസ്കാോരംപാ

ഠനം–തർജ്ജ്മപാഠനം–നവി�രംിത്രവിോദം–�ോഹിിതയ�രംിത്രവിിജ്ഞാോനീയാം–ഇവിയുംസെെ 

മോതൃ��ൾ–വിിമർശാന�രംിത്രത്തിിസെ� പ്രാോരംംഭാദശായാിലുംള്ള ദ്രാോവിിഡ് �ംസ്കൃത�ോവിയമോ

തൃ��ളുംസെെ �മ�ോലി��ോധ്യയത�ൾ

വിിശദപഠനാ�
1. വൃക്ഷവുംം പുഴ്യുംം : സെ�. �ി. നോരംോയാണൻ

2. വിോക്കിസെല �മൂഹിം പാോഠോന്തരംബാന്ധിങ്ങൾ

നമ്പയോർ�വിിതയാിൽ  : ഇ.വിി. രംോമകൃഷ്ണൻ

3. മുട്ടത്തുവിർക്കിയുംം മലയാോളപാഠനത്തിിസെ�

സെവില്ലുവിിളി�ളുംം : സ്കാറിിയാോ �ക്കറിിയാ (തോപാ�ം 

കോജണൽ)

4. മലയാോള�ോഹിിതയവിിമർശാനത്തിിസെല

സെപാൺതുറിവിി�ൾ : പാി. ഗാീത

5. മലയാോള�ോഹിിതയത്തിിസെല

ദളിത് �ോന്നീിധ്യയം : �ണ്ണിി �പാിക്കോെ്

(ജനതയുംം ജനോധ്യിപാതയവുംം)

നാിർബന്ധിിത വിംയനായ്ക്ക്് :
മലയാോള�ോഹിിതയവിിമർശാനം : സുകുമോർ അഴ്ീകോക്കോെ്
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�ഹാംയകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അ�ുതനുണ്ണിി, �ോത്തിനോത്തി് 1999, : �ോഹിിതയമീമോം�: തോരംതമയപാരംികോപ്രാക്ഷയം,  

 തൃശ്ശൂർ: �റി�് ബുക്സ്്

അപ്പൻ സെ�.പാി, 1984 : തിരംസ്കാോരംം, കോ�ോട്ടയാം: എൻ.ബാി.എ�്.
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CORE 5 : PMLS 10705 മലയാാളംസാാഹിിതിയവിിമർശനിം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1

ആധുനി�വിിമർശാനപാദ്ധാതി�ൾ രൂപാസെപ്പടു
ന്നീതിന് മുമ്പ് മലയാോളത്തിിൽ നിലനിന്നീിരുന്നീ 
തിണ�ങ്കല്പം കോപാോലുംളള വിിമർശാനരംീതി�ൾ 
�ോമോനയമോയാി പാരംി�യാസെപ്പടു�.

1
4 1,2, 4

R
U
An

F
C 8

C
O

2

മലയാോളത്തിിൽ �ോഹിിതയവിിമർശാനം രൂപാം 
സെ�ോണ്ടാ �രംിത്ര-�ോഹിിതയ �ോഹി�രംയങ്ങൾ 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1
2 1,2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3

കോ�രംളവിർമ്മ, �ി.പാി. അ�ുതകോമകോനോൻ, 
ഏ.ആർ. രംോജരംോജവിർമ്മ, പാി.സെ�. നോരംോയാണ
പാിളള എന്നീിവിരുസെെ വിിമർശാന�മീപാനങ്ങൾ 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1 1,2 Ac C 6

C
O

4

മലയാോളനിരൂപാണത്തിിസെ� രംണ്ടാോം ഘട്ടത്തിിൽ 
നിരൂപാണ�ങ്കല്പത്തിിലുംണ്ടാോയാ വിി�ോ�ം 
കോ��രംി, മോരംോർ, കോപാോൾ, മുണ്ടാകോ�രംി എന്നീിവിസെരം 
മുൻനിർത്തിി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1
4

1,2 An C 8

C
O

5

ജീവിത്സോഹിിതയം, പുകോരംോഗാമന�ോഹിിതയപ്രാ
സ്ഥാോനം എന്നീിവി മലയാോളനിരൂപാണത്തിിൽ 
സെ�ലുംത്തിിയാ �ാോധ്യീനം നിർണയാിക്കു�

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6

പാി.സെ�. ബാോലകൃഷ്ണൻ, എം. ലീലോവിതി, സെ�.പാി. 
അപ്പൻ, ബാി. രംോജീവിൻ, സെ�.എൻ. എഴുംത്തിച്ഛിൻ 
എന്നീീ നിരൂപാ�ർ �ോഹിിതയനിരൂപാണത്തിിൽ 
അവിലംബാിച്ചി രംീതി�ൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�.

1 1,2 U F 6

C
O

7 ആധുനി�തയ്ക്കുകോശാഷാം മലയാോളത്തിിൽ 
ശാക്തിിസെപ്പട്ട നിരൂപാണ�മീപാനങ്ങൾ 
മനസ്സിിലോക്കു�..

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8

മന�ോസ്ത്രംനിരൂപാണം, മോർക്സ്ിയാൻ 
നിരൂപാണം എന്നീീ നിരൂപാണപാദ്ധാതി�ൾ 
മലയാോളത്തിിൽ പ്രാവിർത്തിിച്ചിസെതങ്ങസെനസെയാ
ന്നീ് മനസ്സിിലോക്കു�.
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PMLS 10706
ഗ്വേകരാളംസംംസ്കാാരാം

യൂണിിറ്റ്് ഒന്നാം് :
പ്രാംചീീനാകേകരളവും� സെപരുമംൾ വിംഴ്ചയും�
�ംസ്കാോരം�രംിത്രം എന്നീ പാഠനശാോഖ–�രംിത്രവുംം �ംസ്കാോരം�രംിത്രവുംം–കോ�രംള�രംിത്ര

വിിജ്ഞാോനീയാം–കോ�രംള�രംിത്ര പാഠനം: ഉപാോദോന�ോമഗ്രി�ൾ–ഭൂമിശാോസ്ത്രംവുംം കോ�രംള

�ംസ്കാോരംവുംം–പ്രാോ�ീനതമിഴ്�ം എന്നീ �ോംസ്കാോരംി�/ഭൂമിശാോസ്ത്രംകോമഖല–�ംഘ�ോലം 

എന്നീ �ങ്കല്പം–ഐന്തിണ�ളുംം നോനിലങ്ങളുംം–പാഴ്ന്തമിഴ്് പാോട്ടു�ളിസെല ജീവിിതബാന്ധി

ങ്ങൾ–പാതിറ്റുപാത്തിിസെല നോയാ�ർ–ഏഴ്ിമല–ആയാ് തലവിന്മാോർ–മതജീവിിതം–ബുദ്ധാ 

വൈജനമതങ്ങൾ- തുറിമുഖങ്ങളുംം വിികോദശാബാന്ധിങ്ങളുംം: പാട്ടണം ഉത്ഖനനത്തിിസെല 

സെതളിവും�ൾ. ആരംയവിത്�രംണവുംം �ോർഷാി��മൂഹിത്തിിസെ� രൂപാസെപ്പെലുംം–കോക്ഷത്ര

ങ്ങളുംം ബ്രോഹ്മണഗ്രോമങ്ങളുംം–കോക്ഷത്രകോ�ന്ദ്രിത �മൂഹിം എന്നീ �ങ്കല്പം–സെപാരുമോൾ 

വിോഴ്ച–�ച്ചിങ്ങളുംം �കോങ്കതങ്ങളുംം–വിർത്തി� �ംഘങ്ങൾ–നൂറ്റുവിർ �ംഘങ്ങൾ–

ശാോല�ൾ–മലയാോളഭാോഷായുംസെെ രൂപാീ�രംണം–സെപാരുമോൾവിോഴ്ചസെയാക്കുറിിച്ചുള്ള വിയതയസ്ത 

വിീക്ഷണങ്ങൾ–�ോകോങ്കതി�വിിദയ, വിിജ്ഞാോനം, �ല, ദർശാനം തുെങ്ങിയാ കോമഖല�ളിസെല 

പാരംിവിർത്തിനങ്ങൾ -ശാങ്കരംോ�ോരംയർ–ദക്ഷികോണന്തയൻ ഭാക്തിിപ്രാസ്ഥാോനവുംം അതിസെ� 

�ോമൂഹിയധ്യർമ്മവുംം–മതജീവിിതവുംം വിയതയസ്ത മതങ്ങളുംസെെ അകോനയോനയോശ്രീിതതാവുംം.

യൂണിിറ്റ്് രണ്ടാം് :
മധ്യയകംലാംകേകരള�, നാംടുവിംഴിിത്തം�, പംശ്ചാംതയംഗമനാ�
മധ്യയ�ോലകോ�രംളം–�ാരൂപാങ്ങളുംം നോടു�ളുംം- നോടുവിോഴ്ിഭാരംണത്തിിസെ� �ോസ്കാോരംി� 

�ലങ്ങൾ–പാോട്ടുംമണിപ്രാവിോളവുംം–ലീലോതില�ം–മലയാോളഭാോഷായുംകോെയുംം തകോ�ശാീയാ

വിിജ്ഞാോനത്തിിസെ�യുംം വിളർച്ചി–കോ�രംളീയാ ഗാണിതപാോരംമ്പരംയം–ജന്മാിത്തിം:വിയതയസ്തവിോദ

ങ്ങൾ–ജോതി�ളുംം ഉപാജോതി�ളുംം–ജോതി–ജന്മാി നോടുവിോഴ്ികോമധ്യോവിിതാം എന്നീ �ങ്കല്പന

ത്തിിസെ� �ോധുത–മോമോങ്കം–കോരംവിതി പാട്ടത്തിോനം–രംംഗാ�ല�ൾ, വിോസ്തുവിിദയ, �ിത്ര�ല, 

�ംഗാീതം, ദോർശാനി� -ശാോസ്ത്രംഗ്രന്ഥങ്ങൾ-കോപാോർച്ചുഗാീസു�ോരുസെെ വിരംവി്–അറിബാി�ൾ, 

കോപാോർട്ടുഗാീസു�ോർ , �ോമൂതിരംി–ബാന്ധിപാരംിണോമങ്ങൾ–മതകോ�ോളനീ�രംണം–ഉദയാം

കോപാരൂർ സുന്നീഹികോദോ�്- കൂനൻകുരംിശു �തയം–ഡ്ച്ചു�ോർ–ഫ്രഞ്ച്് �ാോധ്യീനം–മോർ

ത്തിോണ്ഡവിർമ്മയുംം തിരുവിിതോംകൂറും–സെ�ോച്ചിിയുംം ശാക്തിൻതമ്പുരംോനും–ഭാോഷായാിസെല 
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പാരംിവിർത്തിനങ്ങൾ–ഭാക്തിിപ്രാസ്ഥാോനം?–എഴുംത്തിച്ഛിനും പൂന്തോനവുംം–സെമോഹിിയും�ീൻ

മോല–തുള്ളലുംം �ഥ�ളിയുംം–വിെക്കൻപാോട്ടും സെതക്കൻ പാോട്ടും–നോെൻപാോട്ടു�ൾ–മോപ്പിള

പ്പോട്ടു�ളുംം അറിബാി മലയാോളവുംം–�വിിട്ടുനോെ�ം–മിഷാനറിി പ്രാവിർത്തിനങ്ങൾ–�ളരംിയുംം 

ഗുരുകുലവുംം–െിപ്പുവിിസെ� പാെകോയാോട്ടം.

യൂണിിറ്റ്് മൂന്നാം് :
ബ്രിിട്ടീീഷ്് അധ്യിനാികേവിശ�, ആധുനാികീകരണി�, നാകേവിംത്ഥാംനാ�
ബ്രിട്ടീഷാ് ആധ്യിപാതയം–പാഴ്�ി�ലോപാം–ഭൂനിയാമങ്ങളിസെല മോറ്റ്ം–മോപ്പിള �ലോപാ

ങ്ങൾ–തിരുവിിതോംകൂറിികോലയുംം സെ�ോച്ചിിയാികോലയുംം പാരംിഷ്കരംണനെപാെി�ൾ–മിഷാനറിി 

പ്രാവിർത്തിനങ്ങൾ–അച്ചിെിയുംസെെയുംം സെപാോതുവിിദയോഭായോ�ത്തിിസെ�യുംം വിയോപാനം–പുതിയാ 

�ോഹിിതയരൂപാങ്ങളുംം �ോമൂഹിയജീവിിതവുംം- കോതോട്ടംകൃഷാിയുംം �ോർഷാി� മുതലോളിത്തിവുംം–

മധ്യയവിർഗ്ഗീത്തിിസെ� രംംഗാപ്രാകോവിശാം–സെ�ോകോളോണിയാൽ ആധുനി�ത, നകോവിോത്ഥിോനം: വിയതയ

സ്ത �മീപാനങ്ങൾ–�ോന്നീോർ ലഹിള–�ോമൂഹിയപാരംിഷ്കരംണ പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ–മലയാോളി, 

ഈഴ്വി സെമകോമ്മോറിിയാലും�ൾ–എ�്.എൻ.ഡ്ി.പാി., എൻ.എ�്.എ�്., �ോധുജന പാരംി

പാോലന�ംഘം, പ്രാതയക്ഷരംക്ഷോ വൈദവി�ഭാ–�മുദോയാം എന്നീ �ങ്കല്പം–നകോവിോത്ഥിോന 

കോനതോക്കൾ–വൈവികുണ്ഠ�ാോമി�ൾ, മഖ്തി തങ്ങൾ, �ട്ടമ്പി�ാോമി, ശ്രീീനോരംോയാണഗുരു, 

അയ്യംങ്കോളി, സെപാോയ്കയാിൽ അപ്പച്ചിൻ, പാോമ്പോെി കോജോൺ കോജോ��,് കുറുമ്പൻ വൈദവിത്തിോൻ 

തുെങ്ങിയാവിർ–നകോവിോത്ഥിോനവുംം ജോതിവിിമർശാനത്തിിസെ� പാരംിമിതി�ളുംം–നകോവിോത്ഥിോനവുംം 

മലയാോള കോദശാീയാതയുംം–മരുമക്കത്തിോയാ പാരംിഷ്കരംണം–യുംക്തിിവിോദം -നകോവിോത്ഥിോനവുംം 

സ്ത്രംീജീവിിതവുംം–വൈവിക്കം, ഗുരുവിോയൂർ �തയോഗ്രഹിങ്ങൾ–നകോവിോത്ഥിോനവുംം �ോഹിിതയവുംം–

�ംഘെന�ൾ–ജീവിൽ �ോഹിിതയവുംം പുകോരംോഗാമന�ോഹിിതയപ്രാസ്ഥാോനവുംം. കോ�രംളത്തിിസെല 

സെപാൺ�മരംങ്ങൾ,

യൂണിിറ്റ്് നാംലാം് :
�ാംതന്ത്ര്യയ�മര�, കേദശീയപ്രാസ്ഥാംനാ�, കേകരളമംതൃക
കോദശാീയാതയുംസെെയുംം കോദശാീയാപ്രാസ്ഥാോനത്തിിസെ�യുംം രൂപാസെപ്പെൽ–നിസ്സിഹി�രംണപ്രാ

സ്ഥാോനം–ഖിലോ�ത്തി്–മലബാോർ �ലോപാം–നിയാമലംഘനപ്രാസ്ഥാോനം–തിരുവിിതോം

കൂർ–കോസ്റ്ററ്റ് ്കോ�ോൺഗ്രസ്സുംം ഉത്തിരംവിോദിത്തിപ്രാകോക്ഷോഭാവുംം–നിവിർത്തിനപ്രാകോക്ഷോഭാം–യൂത്തി് 

ലീഗാ–്കോ�ോഷായലിസ്റ്റ ്കോ�ോൺഗ്രസ്സി–്�ർഷാ�പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ–�മ്മൂണിസ്റ്റ ്പാോർട്ടി–പുന്നീ

പ്രാ-വിയാലോർ, �യ്യൂർ, �രംിവിള്ളൂർ–സെ�ോച്ചിിയാിസെല രംോഷ്ട്രീീയാ പ്രാകോക്ഷോഭാങ്ങൾ–ഐ�യ

കോ�രംള പ്രാസ്ഥാോനം–കോ�രംള �ംസ്ഥാോന രൂപാീ�രംണം–ഒന്നീോം കോ�രംള മന്ത്ര്യി�ഭാ–

�ോർഷാി� പാരംിഷ്കരംണ ബാില്ലും വിിദയോഭായോ� ബാില്ലും–വിികോമോ�ന �മരംം–മിച്ചിഭൂമി 
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പ്രാകോക്ഷോഭാം–കോ�രംളത്തിിസെല മന്ത്ര്യി�ഭാ�ൾ, മുഖയമന്ത്ര്യിമോർ–അെിയാന്തരംോവിസ്ഥാ–ഗാൾ�് 

കുെികോയാറ്റ്ം–കോ�രംള കോമോഡ്ൽ : ഉള്ളെക്കവുംം പാരംോധ്യീനത�ളുംം–മതവിൽക്കരംണവുംം 

കോ�രംളവുംം–മോധ്യയമങ്ങളുംം കോ�രംള�മൂഹിവുംം–പാത്രം, കോറിഡ്ികോയാോ, സെെലിവിിഷാൻ–ആകോഗാോളീ

�രംണം–�ോമൂഹിയ �ോംസ്കാോരംി� �ലങ്ങൾ–നവിമോധ്യയമങ്ങൾ- കുടുംബാം, വൈലംഗാി�ത, 

�ംസ്കാോരംം–കോ�രംളം ഇരുപാത്തിിസെയാോന്നീോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിൽ.

�ഹാംയകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഇളംകുളം കുഞ്ഞിൻപാിള്ള : 1963 കോ�രംള�രംിത്രത്തിിസെല ഇരുളെഞ്ഞി   

ഏടു�ൾ, കോ�ോട്ടയാം.

............................ : 1963, �ില കോ�രംള�രംിത്ര പ്രാശ്നങ്ങൾ,  

 കോ�ോട്ടയാം.

............................ : 1963, കോ�രം�ോമ്രാോജയം ഒമ്പതും പാത്തും  

 നൂറ്റ്ോണ്ടു�ളിൽ, കോ�ോട്ടയാം 1966,

............................ : ജന്മാി�മ്പ്രദോയാം കോ�രംളത്തിിൽ,   

 കോ�ോട്ടയാം.

പുതുകോ�രംി രംോമ�ന്ദ്രൻ : കോ�രംള�രംിത്രത്തിിസെ� അെിസ്ഥാോനകോരംഖ�ൾ. 
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 മോളൂബാൻ, തിരുവിന്തപുരംം

സെ�.പാി. പാത്മനോഭാകോമകോനോൻ : 1987 സെ�ോച്ചിിരംോജയ�രംിത്രം, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്.

................................... :1989 തിരുവിിതോംകൂർ രംോജവിംശാം �രംിത്രം,  

 തൃശ്ശൂർ.

രംോഘവിവിോരംയർ, രംോജൻഗുരുക്കൾ: 1999 കോ�രംള�രംിത്രം, ശു�പുരംം.

........................................... : 2012 കോ�രംള�രംിത്രം, ഭാോഗാം രംണ്ടാ്, ശു�പുരംം.

രംോഘവിവിോരംയർ : 1999 കോ�രംളീയാത �രംിത്രമോനങ്ങൾ, ശു�പുരംം.

.................................... : 1989  അെികോവിരു�ൾ, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്.

എം.ജി.എ�്. നോരംോയാണൻ : 1972 കോ�രംള�രംിത്രത്തിിസെല
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ബാോലകൃഷ്ണൻ പാി.സെ� : 1983 ജോതിവിയവിസ്ഥാിതിയുംം കോ�രംള�രംിത്രവുംം,  
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ഇ.എം.എ�്. നമ്പൂതിരംിപ്പോെ് : കോ�രംളം മലയാോളി�ളുംസെെ മോതൃഭൂമി,
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ഏ. ശ്രീീധ്യരംകോമകോനോൻ : കോ�രംള�രംിത്രം
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കോ�ോട്ടയാം.

കോ�രംളശാോസ്ത്രം�ോഹിിതയ

പാരംിഷാത്തി്: 2007 കോ�രംളപാഠനം, പാരംിഷാത്തി്ഭാവിൻ, തൃശ്ശൂർ.
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 പാരംിഷാത്തി്ഭാവിൻ, തൃശ്ശൂർ.
പുതുപ്പളളി രംോഘവിൻ, : 2003 മലയാോള പാത്രപ്രാവിർത്തിന�രംിത്രം,   
ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.
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 ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.
കോഗാോവിി�പ്പിളള, പാി : 2006 കോ�രംളനകോവിോത്ഥിോനം
 മോർക്സ്ിസ്റ്റ് വിീക്ഷണത്തിിൽ,
 �ിന്ത പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്, തിരുവിനന്തപുരംം.
കോഗാോവിി�പ്പിളള, പാി : 2009 മതോ�ോരംയൻ മതനികോഷാധ്യി�ൾ,
 �ിന്ത പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്, തിരുവിനന്തപുരംം.
കോഗാോവിി�പ്പിളള, പാി : 2010 യുംഗാ�ന്തതി�ൾ യുംഗാശാില്പി�ൾ,
 �ിന്ത പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്, തിരുവിനന്തപുരംം.
കോഗാോവിി�പ്പിളള, പാി : 2012 കോ�രംളനകോവിോത്ഥിോനം
 മോധ്യയമപാർവ്വം, പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്, തിരുവിനന്തപുരംം.

സ്കാറിിയാ�ക്കറിിയാ (എഡ്ി) : 1995 പാഴ്�ികോരംഖ�ൾ, �റി�്ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.
കോയാശുദോ�ൻ, െി.എം : 2012 ബാലിയാോടു�ളുംസെെ വിംശാോവിലി,
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 കോ�രംളഭാോഷാോഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, തിരുവിനന്തപുരംം.
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1
4 1,2,3 An

EV
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P 8

C
O

6 മധ്യയ�ോല കോ�രംളത്തിിൽ �ലോ�ോഹിിതയരംംഗാങ്ങ
ളിൽ ഉണ്ടാോയാ �ലനങ്ങളുംം ആ രംംഗാത്തി് കോ�രംളം 
വൈ�വിരംിച്ചി കോനട്ടങ്ങളുംം മനസ്സിിലോക്കു�

1 1,2 U F 6

C
O

7

ബ്രിട്ടീഷാ് അധ്യിനികോവിശാം, വിിദയോഭായോ�ം, അച്ചിെി, 
�ോർഷാി� വിയവിസ്ഥാ, �ോമൂഹിി� ഘെന എന്നീി
വിയാിൽ സൃഷ്ടിിച്ചി �ലനങ്ങളുംം പ്രാതയോഘോതങ്ങളുംം 
മനസ്സിിലോക്കു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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O

8

നകോവിോത്ഥിോനത്തിിനും കോ�രംളത്തിിസെ� ആധുനി�ീ
�രംണത്തിിനും �ോരംണമോയാ �ോമൂഹിി� �ോഹി
�രംയങ്ങസെളപ്പറ്റ്ിയുംം പ്രാവിർത്തിനങ്ങസെളപ്പറ്റ്ിയുംം 
�ംഘെന�സെളപ്പറ്റ്ിയുംം വിയക്തിി�സെളപ്പറ്റ്ിയുംം 
മനസ്സിിലോക്കു�
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EV C 8
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O

9

കോദശാീയാ പ്രാസ്ഥാോനം, �മ്മൂണിസ്റ്റു പ്രാസ്ഥാോനം 
ഇവിയുംസെെ പ്രാവിർത്തിനങ്ങൾ കോ�രംളസെത്തി ആധു
നി�ീ�രംിക്കുന്നീതിൽ വിഹിിച്ചി പാങ്ക് �സെണ്ടാത്തു�
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C 8
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O

10

�ാോതന്ത്ര്യയോനന്തരംം കോ�രംള �രംിത്രസെത്തി �ജീവി
മോക്കിയാ �ംഭാവിങ്ങൾ, കോപാോരംോട്ടങ്ങൾ, കുെികോയാറ്റ്ം, 
ഭാരംണപാരംിഷ്കോരംം മോധ്യയമങ്ങളുംസെെ �ാോധ്യീനം ഇവിസെയാ
പ്പറ്റ്ി �ാതന്ത്ര്യമോയാ �ോഴ്ചപ്പോടു് രൂപാീ�രംിക്കു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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മൂന്നാംാം ചെസംമസ്റ്റർ

PMLM 10707

മലയാാളം ഭാാഷയുംചെെ ആധുനിികീകരിണം

യൂണിിറ്റ്് : 1
നാകേവിംത്ഥാംനാവും� മലാംയംളഭാംഷ്ംവികേബംധ്യവും�
മോതൃഭാോഷാ, കോലോ�ഭാോഷാ�ളിൽ മലയാോളത്തിിസെ� സ്ഥാോനം, നകോവിോത്ഥിോനവുംം കോ�രംളം, 

മലയാോളം എന്നീീ �ങ്കല്പങ്ങളുംസെെ വിളർച്ചിയുംം-മോതൃഭാോഷായ്ക്കു കോവിണ്ടാിയുംള്ള ശ്രീമങ്ങൾ-മക്തിി 

തങ്ങൾ, കോജോർജ്ജ്് മോത്തിൻ, ഏ.ആർ.രംോജരംോജ വിർമ്മ. പാഠനമോധ്യയമം, ഐ�യകോ�രംളം 

എന്നീ �ങ്കല്പം. ഐ�യ കോ�രംള പ്രാസ്ഥാോനം.

വിികേശഷ് പഠനാ�:
കോജോർജ്ജ്് മോത്തിൻ: ബാോലോഭായ�നസെത്തിക്കുറിിച്ചി് ഒരു പ്രാ�ംഗാം  

 (മൂന്നീോം ഖണ്ഡം മോത്രം) (1867)

(കോഡ്ോ.�ോമുവിൽ ��നപ്പിള്ളി റിവി.കോജോർജ് മോത്തിൻ-കൃതി�ളുംം പാഠനവുംം,  

 പു.435-447)

കോജോഹിന്നീ�് കോഫ്രോൺ കോമയാർ പ്രാകൃതിശാോസ്ത്രംത്തിിസെല �മർപ്പണകോലഖനം  

 (1883)-

( �ോവുംമ്പോയാി ബാോലകൃഷ്ണൻ മലയാോള ശാോസ്ത്രം�ോഹിിതയപ്രാസ്ഥാോനം-

 ഒരു പാഠനം-അനുബാന്ധിം)

മക്തിി തങ്ങൾ തമിഴും രംോജയം മുതൽ മലയാോള രംോജയനിവിോ 

 �ി�ളോയാ മുസ്ലിംിം ജനവുംം വിിദയോഭായോ�വുംം'  

 (മക്തിി തങ്ങളുംസെെ �മ്പൂർണ കൃതി�ൾ ,  

 കോ�രംള ഇസ്ലിംോമി�് മിഷാൻ,തിരൂർ 6, 1981)

ഏ.ആർ.രംോജരംോജ വിർമ്മ നോട്ടുഭാോഷാോ വിിദയോഭായോ�ം'(ഏ.ആർ.  

 രംോജരംോജവിർമ്മയുംസെെ സെതരംസെഞ്ഞിടുത്തി  

 പ്രാബാന്ധിങ്ങൾ,രംഞ്ജിമ പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്,  

 മോമ്മൂെ്, 1987)

�കോഹിോദരംൻ അയ്യംപ്പൻ മലയാോള ഭാോഷായുംസെെ അഭാിവൃദ്ധാി മോർഗ്ഗീം'  

 (1934) (�കോഹിോദരംൻ അയ്യംപ്പൻ:

 ജീവിിതവുംം കൃതി�ളുംം,എം.പാി.ഷാീജ, എഡ്ി. 

 വൈമത്രിബുക്സ്്,തിരുവിനന്തപുരംം, 2010)
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യൂനാിറ്റ്് 2
ഭാംഷ്യുംസെെ മംനാകീകരണിവും� ആധുനാികീകരണിവും�
വിോസെമോഴ്ിയാിൽനിന്നീ് വിരംസെമോഴ്ിയാികോലക്ക്, മലയാോള അക്കങ്ങൾ, �ോഹിിതയ�രംിത്ര

ങ്ങൾ, നിഘണ്ടുക്കളുംസെെ വിരംവി്, പ്രാോകോദശാി� ഭാോഷാോകോഭാദങ്ങസെളക്കുറിിച്ചുള്ള തിരംിച്ചിറിിവി്, 

ലക്സ്ികോക്കോഗ്രോ�ി, അച്ചിെി, പാത്രം, പാത്രഭാോഷാ, മോധ്യയമഭാോഷാ. ഭാോഷാോ �ോകോങ്കതി�ത: 

മലയാോളം വൈെപ്പ് വൈറിറ്റ്ർ, ലിപാിയുംസെെ പാരംിണോമം. ലിപാി പാരംിഷ്കരംണ �മ്മിറ്റ്ി�ൾ.

അച്ചിെി: പുതിയാ ലിപാി, �മ്പൂട്ടർ മലയാോളം, മലയാോളം കോ�ോഫ്റ്റ്് സെവിയാർ, അതിനുള്ള 

ശ്രീമങ്ങൾ, സ്ഥാോപാനങ്ങൾ.

വിികേശഷ് പഠനാ�:
ഇ.വിി. രംോമകൃഷ്ണൻ വിർത്തിമോന പാത്രങ്ങളുംസെെയുംം അച്ചിെി  

 യാന്ത്ര്യങ്ങളുംസെെയുംം വിയോപാനകോത്തിോസെെ  

 മലയാോളിയുംസെെ �ോഹിിതയ�ങ്കല്പനങ്ങളിലുംം  

 ഭാോഷാോ വിയവിഹിോരംങ്ങളിലുംം �ംഭാവിിച്ചി  

 മോറ്റ്ങ്ങൾ (എം.എൻ. വിിജയാൻ (എഡ്ി.)  

 നമ്മുസെെ �ോഹിിതയം, നമ്മുസെെ �മൂഹിം,  

 വിോലയം 2)

െി.ബാി.കോവിണു കോഗാോപാോല പാണിക്കർ മലയാോള ലിപാി പാരംിഷ്കരംണം: ഭൂതവുംം  

 ഭാോവിിയുംം' (ജനപാഥം, നവിം 2009)

�കോന്തോഷാ് കോതോട്ടിങ്ങൽ പ്രാതയയാപ്രാധ്യോനയവുംം പ്രാതയയാകോയാോജനവുംം  

 മലയാോളഭാോഷാോ �മ്പൂട്ടിംഗാിസെ� സെവില്ലുവിി 

 ളി�ൾ, മലയാോള ഭാോഷായുംം ആകോഗാോളവിത്� 

 രംണവുംം (എഡ്ി.) കോഡ്ോ.സെ�.എ�്.പ്രാ�ോശാ്, 

കോഡ്ോ.എ�്.എ, ഷാോനവിോ�്

നിഖിൽ നമ്പയോർ, വിിമൽ കോജോ��് മലയാോളം ഇൻസ്ക്രിിപാ്റ്റ്് �ീ കോബാോർഡ്്  

 എങ്ങിസെന ഉപാകോയാോഗാിക്കോം?' (ജനപാഥം  

 നവിം 2009)

എം.മുകു�ൻ ഒരു �ോക്ഷോൽ തിയ്യംൻ മസെറ്റ്ോരു   

 തിയ്യംകോനോെ് ഇംഗ്ലീീഷാ് പാറിയുംകോമോ?'

 (മോതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2010 ജനു 24-30)
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യൂനാിറ്റ്് 3: വിിജ്ഞാംനാ ഭാംഷ്
വിിജ്ഞാനഭാോഷാസെയാന്നീ നിലയാിൽ പാസെത്തിോമ്പതോം നൂറ്റ്ോണ്ടുവിസെരംയുംള്ള മലയാോളത്തിിസെ� 

വിളർച്ചി, വിിജ്ഞാോനഭാോഷായുംസെെ വിി�ോ�ം, വിിജ്ഞാോനകോ�ോശാങ്ങൾ, മലയാോള പാദകോ�ോ

ശാത്തിിസെ� ആധുനി�ീ�രംണം. അർത്ഥി പാരംിണോമം, വിിവിർത്തിന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ശാോസ്ത്രം 

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭാൗതി� ശാോസ്ത്രംങ്ങൾ, �ോമൂഹിയശാോസ്ത്രംം. ഇന്തയൻ ഭാോഷാ�ളിൽ നിന്നുള്ള 

വിിവിർത്തിനം. ഇംഗ്ലീീഷാ് ഭാോഷായാിൽ നിന്നുള്ള വിിവിർത്തിനങ്ങൾ, മറ്റു കോലോ�ഭാോഷാ�ളിൽ 

നിന്നുള്ള വിിവിർത്തിനങ്ങൾ, �ോകോങ്കതി� പാദങ്ങൾ, �ോകോങ്കതി� പാദസൂ�ി. പാോഠ

പുസ്ത��മ്മിറ്റ്ി, മോതൃഭാോഷാോ വിിദയോലയാങ്ങൾ–ഉപാരംിവിിദയോഭായോ�വുംം മോതൃഭാോഷായുംം, 

ക്ലിോ�ിക്കൽ പാദവിി.

വിികേശഷ് പഠനാ�:
സെ�.എം.കോഗാോവിി പുസ്ത�ം നൂറ്റ്ോണ്ടു�ളിലൂസെെ, പാരംീക്ഷണങ്ങളുംം  

 അനുഭാവിങ്ങളുംം'

(എം.എൻ.വിിജയാൻ എഡ്ി. നമ്മുസെെ �ോഹിിതയം, നമ്മുസെെ �മൂഹിം, വിോലയം 3)

വിി.സെ�. ആദർശാ് വിിക്കിപാീഡ്ിയായുംം മലയാോളവുംം'

 (ജനപാഥം, 2009 നവിം)

സെ�. കോ�തുരംോമൻ ഉന്നീതവിിദയോഭായോ�ം' (മലയാോളത്തിിസെ� ഭാോവിി,  

 സെ�ട്ടു�ഥ�ളുംസെെ അെിസ്ഥാോനം എന്നീ അധ്യയോയാം,  

 പു 104-123)

രംവിീന്ദ്രൻ �ലച്ചിിത്ര�ോമഗ്രിയാോയാി മോറുന്നീ ഭാോഷാ

 (മലയാോളം, മോതൃഭൂമി, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് )

പുതുകോ�രംി രംോമ�ന്ദ്രൻ  മലയാോളത്തിിനു ക്ലിോ�ി�് പാദവിി (പുതുകോ�രംി  

 രംോമ�ന്ദ്രൻ-സെതരംസെഞ്ഞിടുത്തി പ്രാബാന്ധിങ്ങൾ, 

 കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി, 2010)

യൂനാിറ്റ്് 4:
ഭാരണിഭാംഷ്–മലാംയംള ഭാംഷ്യുംസെെ ഭാരണിപരവും� രംഷ്ട്രീീയവുംമംയ വിികം��
ഭാരംണഭാോഷായുംം ജനോധ്യിപാതയവിൽക്കരംണവുംം, കോലോ� മോതൃഭാോഷാോ ദിനം, ഇന്തയൻ ഭാരംണഘ

െനയാിൽ ഭാോഷാ�ളുംസെെ സ്ഥാോനം, മലബാോർ, സെ�ോച്ചിി, തിരുവിിതോംകൂർ എന്നീിവിിെങ്ങളിസെല 

ഭാരംണമണ്ഡലത്തിിൽ മലയാോളഭാോഷായ്ക്കുണ്ടാോയാിരുന്നീ സ്ഥാോനം. ഭാരംണഭാോഷായ്ക്കുള്ള �മ്മിഷാൻ. 

കോ�ോമോട്ടിൽ അ�ുതകോമകോനോൻ �മ്മിഷാൻ. ഔകോദയോഗാി�ഭാോഷാോ പ്രാഖയോപാനം 1969. 

കോ�ോെതി ഭാോഷാ–നകോരംന്ദ്രൻ �മ്മിഷാൻ-ഭാരംണഭാോഷാോ കോപ്രാോത്സഹിന നെപാെി�ൾ- ജില്ലിോ 

തോലൂക്ക് തല ഔകോദയോഗാി� ഭാോഷാോ �മിതി�ൾ, ഭാോഷായ്ക്കു കോവിണ്ടാിയുംള്ള പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ.
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വിികേശഷ് പഠനാ�:
ശൂരംനോട്ടു കുഞ്ഞിൻ പാിള്ള: മലയാോളം ഭാരംണഭാോഷാോ പാദവിിയാികോലക്ക്   

 (ഭാരംണഭാോഷാ, ഇൻ�ർകോമഷാൻ ആ�് പാബ്ലിി�്  

 റിികോലഷാൻ വികുപ്പ്, കോ�രംള �ർക്കോർ)

ജസ്റ്റി�് നകോരംന്ദ്രൻ 1. മലയാോളം കോ�ോെതി�ളിൽ' ( ഭാരംണഭാോഷാ)

 -2. നകോരംന്ദ്രൻ �മ്മിഷാൻ റിികോപ്പോർട്ട് -�ംഗ്രഹിം  

 (ഔകോദയോഗാി�ഭാോഷാോ �ംബാന്ധിമോയാി കോ�രംള�ർ 

 ക്കോർ പുറിസെപ്പടുവിിച്ചി പ്രാധ്യോന ഉത്തിരംവും�ളുംം  

 �ർക്കുലറു�ളുംം, അനുബാന്ധിം 1, കോ�രംള�ർക്കോർ,  

 2002,)

പാി.കോഗാോവിി�പാിള്ള ഭാോഷായുംസെെ രംോഷ്ട്രീീയാം, മോതൃഭാോഷാ, 1997 നവിംബാർ  

 ലക്കം 1, പുസ്ത�ം 1 പുറിം 46-47, തുഞ്ച്ൻസ്മാോരം�  

 ട്രസ്റ്റ്, �ിറ്റൂർ പാോലക്കോെ്.

െി.െി. ശ്രീീകുമോർ ഭാോഷാോ പ്രാതി�ന്ധിിയുംസെെ �ോമൂഹിയപാശ്ചാോത്തിലം'

 (വിിജ്ഞാോനവൈ�രംളി, 1990 ജൂവൈല)

കോജോർജ് ഇരുമ്പയാം മലയാോള �ംരംക്ഷണം, എന്തിന്? എങ്ങിസെന?'

 (മലയാോളവുംം മലയാോളിയുംം. �റി�് ബുക്സ്്,തൃശ്ശൂർ,  

 1992)

�ഹാംയകഗ്രന്ഥങ്ങൾ:
യൂനാിറ്റ്് 1
ഇ.എം.എ�് നമ്മുസെെ ഭാോഷാ, കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്,  

 തിരുവിനന്തപുരംം, 1997

ഗൂഗാി വിോ തിഓംകോഗാോ മനസ്സിിസെ� അപാകോ�ോളനീ�രംണം,

 ഗ്രോംഷാി ബുക്സ്്, സെ�ോല്ലിം-1, 2007

കോഡ്ോ.�ോമുവിൽ ��നപ്പള്ളി റിവിറി�് കോജോർജ് മോത്തിൻ: കൃതി�ളുംം പാഠനവുംം,  

 ഓറിിയാ�ൽ റിി�ർച്ചി് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് , �ീഡ്ീ�്  

 ബുക്സ്്, ��നപ്പള്ളി, 1992

കോജോഹിന്നീ�് കോഫ്രോൺ കോമയാർ പ്രാകൃതിശാോസ്ത്രംം, ബാോ�ൽമിഷാൻ ബുക്ക് ആ�്  

 ട്രോക്റ്റ്് �ിംകോബാോ�ിറ്റ്റിി, 1883

മുഹിമ്മദ് അബ്ദുൾ �രംീം.സെ�.സെജ.

(�മ്പോ.) മക്തിി തങ്ങളുംസെെ �മ്പൂർണ്ണി കൃതി�ൾ
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 വി�നം ബുക്സ്്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് 2006

സെ�.സെ�.മുഹിമ്മദ് അബ്ദുൾ �രംീം മഖ്ദി തങ്ങളുംസെെ ജീവി�രംിത്രം,

 യുംവിത ബുക്ക് ഹിൗ�് കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് 1997

എ.ആർ. രംോജരംോജവിർമ്മ എ.ആർ. രംോജരംോജവിർമ്മയുംസെെ പ്രാബാന്ധിങ്ങൾ,  

 രംഞ്ജിമ പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്, മമ്മൂെ്, 1987

ഷാീജ എം.പാി. �കോഹിോദരംൻ അയ്യംപ്പൻ: ജീവിിതവുംം കൃതി�ളുംം,  

 വൈമത്രി ബുക്സ്്, തിരുവിനന്തപുരംം, 2010

വിി.ആർ.പ്രാകോബാോധ്യ �ന്ദ്രൻ മലയാോളം മലയാോളികോയാോളം,

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, തിരുവിനന്തപുരംം,  

 1999.

പാി.എം.ഗാിരംീഷാ് മലയാോളം �ാതാവുംം വിിനിമയാവുംം

 വിള്ളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം 2013

എൻ.കോഗാോപാിനോഥൻ നോയാർ (എഡ്ി.) ഭാോഷായുംം �മൂഹിവുംം: ഭാോഷാോശാോസ്ത്രം പാഠനങ്ങൾ,  

 പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംണവിിഭാോഗാം, �ോലിക്കറ്റ്് �ർവി� 

 ലോശാോല, 2006

എ�്.രംോജകോശാഖരംൻ മലയാോളിയുംസെെ മലയാോളം,

 �ോഹിിതയപ്രാവിർത്തി� �ഹി�രംണ�ംഘം, 2010

യൂനാിറ്റ്് 2
പാി.വിി. ഓമന നിഘണ്ടുക്കൾ മലയാോളത്തിിൽ,

 �റി�് ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം,1990

കോഡ്ോ.മോതു.സെജ.മുട്ടത്തി് വിോർത്തി�ൾ എഴുംതുകോമ്പോൾ.

 പാോപ്പിറി�് ബുക്സ്്, 2007

മൂർകോക്കോത്തി് കുമോരംൻ  �ിഹ്നനം

 വിിദയോർത്ഥിി മിത്രം ബുക്ക് ഡ്ികോപ്പോ, കോ�ോട്ടയാം, 1985

ഷാോരു സെജ.വിർഗാീ�്,

എ.വിിജയാലക്ഷ്മി അച്ചിെി,�റി�് ബുക്സ്്, 2008

എം.ജയാരംോജ് മലയാോള അച്ചിെി മോധ്യയമം ഭൂതവുംം

 വിർത്തിമോനവുംം, മോതൃഭൂമി ബൂക്സ്്, 2013

കോഡ്ോ.ബുബു സെ�റിിയാോൻ സെബാഞ്ച്മിൻ സെബായാിലി.

 �ോഹിിതയപ്രാവിർത്തി� �ംഘം,2009

ജി.പ്രാിയാദർശാനൻ മലയാോള പാത്രപ്രാവിർത്തിനം പ്രാോരംംഭാ �ാരൂപാം,  

 കോ�രംള �ോഹിിതയ അക്കോദമി 2010
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ജി.പ്രാിയാദർശാനൻ പാഴ്മയാിൽനിന്നീ്

 മകോനോരംമ പാബ്ലിികോക്കഷാൻ ഡ്ിവിിഷാൻ 2010

എം.എൻ.�ോരംകോ�രംി സെതളിമലയാോളം, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്,2004.

സെപാരുന്നീ സെ�.എൻ. നോയാർ  മലയാോള പാത്രത്തിിസെ� �ഥ,

 കോ�രംള വിർക്കിംഗാ് കോജണലിസ്റ്റ് യൂണിയാൻ 1976.

കോ�രംള പ്രാസ്സി് അക്കോദമി പാത്രഭാോഷാ,

 കോ�രംള പ്രാസ്സി് അക്കോദമി, സെ�ോച്ചിിൻ, 1983

ജി.പ്രാിയാദർശാനൻ ആദയ�ോല മോ�ി��ൾ

രംോഘവിൻ പുതുപ്പള്ളി കോ�രംള പാത്രപ്രാവിർത്തിന �രംിത്രം

 കോ�രംള �ോഹിിതയ അക്കോദമി, തൃശ്ശൂർ 1985

എൻ.�ോം മലയാോള പാത്രപ്രാവിർത്തിനം പാസെത്തിോമ്പതോം  

 നൂറ്റ്ോണ്ടാിൽ, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം, 2003

കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് മലയാോളം അച്ചിെിയുംം എഴുംത്തും: ഒരു വൈസ്റ്റൽ  

 പുസ്ത�ം, കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്,

 മലയാോളത്തിനിമ.

കുട്ടിക്കൃഷ്ണ മോരംോരം് മലയാോള വൈശാലി,

 മോരംോർ �ോഹിിതയപ്രാ�ോശാം, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്,2002

പാി.�ി.�ോകോക്കോ  മലയാോളം ചുരുസെക്കഴുംത്തി് മോനാൽ,

 ഗാവിസെണ്മ�് പ്രാസ്സി്, 1940.

സെ�.രംവിീന്ദ്രൻ വിിവിരംകോശാഖരംണംഇ�ർസെനറ്റ്ിൽ,

 ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, 2009

െി.വിി. സുനീത വൈ�ബാർ മലയാോളം, �റി�് ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ,2009

ഇ.മലയാോളം കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2012

ബാോബുരംോജ്, പാി.എം. മലയാോളത്തിിൽ എങ്ങിസെന കോബ്ലിോഗാോം?,

 ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, 2009

കോഡ്ോ.രംോജു മോവുംങ്കൽ വിിദയോഭായോ� ഇൻ�ർമോറ്റ്ിക്സ്്,

 കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് , 2004

കോഡ്ോ.ജി.കോദവിരംോജൻ ഇൻ�ർകോമഷാൻ �യാൻ�് ഒരംോമുഖം,   

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് 2005

വിർക്കി പാട്ടിമറ്റ്ം �ംപ്ലീറ്റ്് �ംപാൂട്ടർ ബുക്ക്,

 ഡ്ി�ി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം 2008

സെ�.രംവിീന്ദ്രൻ ഇൻ�ർകോമഷാൻ സെെകോ�ോളജി നിഘണ്ടു,  
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 ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്് 2001.

വിി.സെ�.ആദർശാ് ഇനി വിോയാന, ഇ വിോയാന.ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്   

കോ�ോട്ടയാം, 2009

കോഡ്ോ.സെ�.എ�്.പ്രാ�ോശാ്,

കോഡ്ോ.എ�്.എ. ഷാോനവിോ�്

(�ംകോശാോ.) മലയാോളഭാോഷായുംം ആകോഗാോളവിത്�രംണവുംം,

 പ്രാ�ോശാന വിിഭാോഗാം, കോ�രംള �ർവി�ലോശാോല ,  

 തിരുവിനന്തപുരംം, 2010

യൂനാിറ്റ്് 3
രംോമവിർമ്മ (മരു.) തമ്പുരംോൻ,

എ.ആർ. അഖികോലശാാരംയ്യംർ

(വിയോഖയോ.) യുംക്തിിഭാോഷാോ, https://books.sayahna.org/ 

 ml/pdf/yukthibhasha.pdf

�ോവുംമ്പോയാി ബാോലകൃഷ്ണൻ മലയാോള ശാോസ്ത്രം�ോഹിിതയപ്രാസ്ഥാോനം

 ഒരു പാഠനം, കോ�രംള ശാോസ്ത്രം�ോഹിിതയ   

 പാരംിഷാത്തി്, തൃശ്ശൂർ 2007

ജയാോ സുകുമോരംൻ (എഡ്ി.) തർജമ �ിദ്ധാോന്തവുംം പ്രാകോയാോഗാവുംം മലയാോള 

 ത്തിിൽ, തോരംതമയപാഠന�ംഘം, 1997

പാി.എം. കോജോ��്  മലയാോളത്തിിസെല പാരം�ീയാ പാദങ്ങൾ,

 കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 1984

എ�്. കൃഷ്ണകുമോർ മലയാോള ഗാകോവിഷാണം �ർവി�ലോശാോല�ളിൽ,  

 മോർഗാി പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്, തിരുവിനന്തപുരംം,1996

എൻ.ജയാകൃഷ്ണൻ (എഡ്ി.) മലയാോളവുംം ക്ലിോസ്സിിക്കൽ പാദവിിയുംം,

 കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2011

പുതുകോ�രംി രംോമ�ന്ദ്രൻ  സെതരംസെഞ്ഞിടുത്തി പ്രാബാന്ധിങ്ങൾ

 കോ�രംള �ോഹിിതയ അക്കോദമി, 2010

സെ�.കോ�തുരംോമൻ മലയാോളത്തിിസെ� ഭാോവിി,

 മോതൃഭൂമി ബുക്സ്് കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്

കോഡ്ോ. രംോജകോഗാോപാോൽ �മ്മത്തി് ഭാൗതി�ശാോസ്ത്രം നിഘണ്ടു, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, 2012

സെപ്രാോ.സെ�.എ.വിോസുക്കുട്ടൻ കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്; പാശ്ചാോത്തിലവുംം  

 പ്രാവിർത്തിനവുംം , കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 1991
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മലയാോളം വിിക്കിപാീഡ്ിയാ

പ്രാവിർത്തി�ർ വിിക്കിപാീഡ്ിയാ ഒരു വൈ�പ്പുസ്ത�ം

 മലയാോളം വിിക്കിപാീഡ്ിയാ പ്രാവിർത്തി�ർ,  

 ഏപ്രാിൽ 2012

എൻ.പ്രാഭാോ�രംൻ മലയാോളത്തിിസെ� ഭാോവിി' , ആഴ്ത്തിിൽസെവിച്ചി  

 �ല്ലു�ൾ. ഇൻവൈ�റ്റ്് പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്,  

 കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്, 2012

(ഇവി കൂെോസെത വിിവിിധ്യ �ോലങ്ങളിലോയാി വിിവിിധ്യ ക്ലിോസു�ളിൽ മലയാോളം മോധ്യയമ

മോയാി ശാോസ്ത്രം, �ോമൂഹിയശാോസ്ത്രം, �ോകോങ്കതി� വിിദയോപാഠനത്തിിനുള്ള പുസ്ത�ങ്ങളുംം 

വിിജ്ഞാോനഭാോഷാോപാഠനത്തിിനോയാി ഉപാകോയാോഗാിക്കോം. )

യൂനാിറ്റ്് 4
കോഡ്ോ.പുതുകോ�രംി രംോമ�ന്ദ്രൻ കോ�രംള�രംിത്രത്തിിസെ� അെിസ്ഥാോന കോരംഖ�ൾ,  

 കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് 2009

സ്കാറിിയാ �ക്കറിിയാ തലകോ�രംി കോരംഖ�ൾ, തോപാ�ം, 1996

കോഡ്ോ.കോജോ��് സ്കാറിിയാ പാഴ്�ി കോരംഖ�ളിസെല വിയവിഹിോരം ഭാോഷാ.

 മോതൃഭൂമി ബുക്സ്് 2007

ഭാോരംത �ർക്കോർ,

നിയാമമന്ത്ര്യോലയാം ഭാോരംതത്തിിസെ� ഭാരംണഘെന,

കോ�രംള ഔകോദയോഗാി�ഭാോഷാ (നിയാമ നിർമോണ �മ്മിഷാൻ തർജ്ജ്മ സെ�യ്ത്്  

 കോ�ന്ദ്ര നിയാമ മന്ത്ര്യോലയാത്തിിസെ� ഔകോദയോഗാി�  

 ഭാോഷാോവിിഭാോഗാം അംഗാീ�രംിച്ചിത് ) 2000

ഇൻ�ർകോമഷാൻ ആ�് പാബ്ലിി�്

റിികോലഷാൻ വികുപ്പ് കോ�രംള �ർക്കോർ ഭാരംണഭാോഷാ, 2003

എഴുംമറ്റൂർ രംോജരംോജ വിർമ്മ ഭാോഷായുംം ഭാരംണഭാോഷായുംം, കോ�രംള ഭാോഷാോ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2008

എഴുംമറ്റൂർ രംോജരംോജവിർമ്മ

(എഡ്ി.) ഔകോദയോഗാി� ഭാോഷാോ �ംബാന്ധിമോയാി കോ�രംള  

 �ർക്കോർ പുറിസെപ്പടുവിിച്ചി പ്രാധ്യോന ഉത്തിരംവും�ളുംം  

 �ർക്കുലറു�ളുംം

എം.വിി.കോതോമ�്  ഭാരംണഭാോഷാോപ്രാശ്നങ്ങൾ,

 കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 1990

എം.വിി.കോതോമ�് ജന�ീയാ ഭാരംണം ജനങ്ങളുംസെെ ഭാോഷായാിൽ, 1987
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എം.വിി.കോതോമ�് ഭാരംണഭാോഷാ പ്രാോകോയാോഗാി� തലത്തിിൽ,
 പാബ്ലിി�് റിികോലഷാൻ�് വികുപ്പ്, 2011
കോഡ്ോ.വിിളക്കുെി രംോകോജന്ദ്രൻ ഭാോഷാോശുദ്ധാിയുംം ഭാരംണഭാോഷായുംം
 പ്രാിയാദർശാിനി പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്   
 സെ�ോവൈ�റ്റ്ി, തിരുവിനന്തപുരംം, 2011
ശാിവികുമോർ, ആർ. ഭാരംണഭാോഷാോപ്രാകോയാോഗാങ്ങൾ,
 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2013
ശാിവികുമോർ ആർ. എ.ആർ.സ്മാിതോ കോശ്രീയാസ്സി് മലയാോളം, ഇംഗ്ലീീഷാ്  
 ഔകോദയോഗാി� ഭാോഷാോ നിഘണ്ടു,
 കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2013
കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് ഭാരംണശാബ്ദോവിലി, അഞ്ച്ോം പാതിപ്പ്, 1984
കോഡ്ോ.മിനി നോയാർ �ിവിിൽ �ർവിീ�് പാരംീക്ഷ�ളിസെല മലയാോളം  
 മകോനോരംമ ബുക്സ്്, 2012
എ�്.സെ�. വി�ന്തൻ �മസ്ത കോ�രംള �ോഹിിതയപാരംിഷാത്തിിസെ�  
 �രംിത്രം, �റി�് ബുക്സ്്,2007
കോജോർജ്ജ്് ഇരുമ്പയാം മലയാോളവുംം മലയാോളിയുംം, �റി�് ബുക്സ്് തൃശ്ശൂർ, 1982

കോജോർജ്ജ്് ഇരുമ്പയാം മലയാോളിക്ക് ആകോരംോെോണ് കൂറി് ?' , ഭാോഷാ, 
�ോഹിിതയം, �ംസ്കാോരംം കോ�രംള �ോഹിിതയ അക്കോദമി, 2010
മോതൃഭൂമി �ിവിൽ �ർവിീ�് വിിജയാം കോനെോൻ   
 മലയാോളം', മോതൃഭൂമി ഇയാർബുക്ക് 2014, പു.746-750

പാി.�ി.�ോകോക്കോ നിയാമം മലയാോളത്തിിൽ' (ഭാരംണഭാോഷാ എന്നീ  
 പുസ്ത�ം)
സെ�ോട്ടിയാം മുഹിമ്മദ് �പ്പലിന�സെത്തി ജലം' (ഭാരംണഭാോഷാ എന്നീ  
 പുസ്ത�ം)
എ.എൻ.പാി ഉമ്മർകുട്ടി ഭാരംണഭാോഷായുംം ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ടും'   
 (ഭാരംണഭാോഷാ എന്നീ പുസ്ത�ം)
കോഡ്ോ.എം.ആർ. തമ്പോൻ  ഭാരംണം ജനങ്ങളുംസെെ ഭാോഷായാിൽ'
 (ഭാരംണഭാോഷാ എന്നീ പുസ്ത�ം)

സെപംതുഗ്രന്ഥങ്ങൾ
(കോമൽസെക്കോടുത്തി പുസ്ത�ങ്ങസെളല്ലിോം തസെന്നീ പാല യൂണിറ്റു�ൾക്കും ആവിശായമുള്ള

തോണ്. ഇവി കൂെോസെതയുംള്ള സെപാോതുഗ്രന്ഥങ്ങളോണ് തോസെഴ് സെ�ോടുക്കുന്നീത്:)

സെ�.എം.പ്രാഭാോ�രം വിോരംയർ മലയാോളം: മോറ്റ്വുംം വിളർച്ചിയുംം,

 വിള്ളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം, ശു�പുരംം 2004
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എം.എൻ. വിിജയാൻ

(ജന.എഡ്ിറ്റ്ർ) നമ്മുസെെ �ോഹിിതയം, നമ്മുസെെ �മൂഹിം 1901- 

 2000, 1- 4 വിോലയങ്ങൾ, കോ�രംള �ോഹിിതയ  

 അക്കോദമി, 2000

എ�്.വിി.കോവിണുകോഗാോപാൻ നോയാർ

(എഡ്ി.) മലയാോള ഭാോഷാോ �രംിത്രം;

 മോളുംബാൻ പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്, തിരുനവിനന്തപുരംം, 2010

പാി. ശ്രീീകുമോർ ഭാോഷാ, അധ്യാോനം, വിികോമോ�നം, വിികോമോ�നോ 

 ത്മ� ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംത്തിിന് ഒരംോമുഖം,

 �ിന്ത പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്, തിരുവിനന്തപുരംം,2008

ശ്രീീകുമോരംി എ�്. മലയാോള ഭാോഷാോ നകോവിോത്ഥിോനവുംം �ോഹിിതയ 

 �ംഘെന�ളുംം

ഇം�ഗ്ലീീഷ്്
Robert Phillipson Linguistic Imperialism,

 Oxford University Press,1992

Asha Sarangi Language and Politics in India,

 Oxford University Press, 2009

Satyendra Nath Bose ‘The Mother Tongue’,

Kameshwar C. Wali Ed.  Satyendra Nath Bose- His Life and  

 Times_ Selected Works,

 World Scientific, 2009

John E.Joseph Language and Identity,

 Palgrave, McMillan 2004

നാിയമങ്ങൾ, കമ്മിിഷ്ൻ റിികേ�ംർട്ടുകൾ
ഭാരംണഭാോഷാ 1965, 1967 എന്നീീ വിർഷാങ്ങളിസെല നിയാമങ്ങൾ

കോ�രംള ഔകോദയോഗാി� ഭാോഷാോ നിയാമം 1969

തുെർ നിയാമങ്ങൾ 1973, 1975

ആനുകംലാംികങ്ങൾ
ഭാരംണഭാോഷാ ഇൻ�ർകോമഷാൻ & പാബ്ലിി�് റിികോലഷാൻ�് പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംണം

വിിജ്ഞാോന വൈ�രംളി ജൂവൈല 1990, മലയാോളം വിികോശാഷാോൽപ്രാതി
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ജനപാഥം 2010 നവിംബാർ, ഇൻ�ർകോമഷാൻ & പാബ്ലിി�് റിികോലഷാൻ�്  

 പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംണം

മലയാോണ്മ മലയാോള�മിതി, 1990

മോതൃഭാോഷാ തുഞ്ച്ൻ സ്മാോരം� ട്രസ്റ്റ്, �ിറ്റൂർ

കേരഖകൾ
സെ�.ജയാകുമോർ  തുഞ്ച്ത്തി് രംോമനുജൻ എഴുംത്തിച്ഛിൻ മലയാോളം �ർവി� 

  ലോശാോല, �മീപാനവുംം ഘെനയുംം', കോമയാ് 2012 ( മലയാോള  

  �ർവി�ലോശാോലോ സ്ഥാോപാനത്തിിനുള്ള പാഠനറിികോപ്പോർട്ട് )

ഐ�യമലയാോള പ്രാസ്ഥാോനം (ലഘുകോലഖ�ൾ)

1.കോ�രംളവിി��നവുംം മലയാോള�ർവി�ലോശാോലയുംം രൂപാകോരംഖ, 2011

2. കോ�ോെതിഭാോഷാ മലയാോളമോക്കു�, 2011

ക്ലിോ�ിക്കൽ പാദവിി �ംബാന്ധിിച്ചി വിിദഗ്ദ്ധ �മിതിയുംസെെ പാഠനറിികോപ്പോർട്ട്
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CORE 7 PMLM 10707: മലയാാളംഭാാഷയുംചെെ ആധുനിികീകരിണം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL
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ou
rs
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d
 W
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k

C
O

1 മോതൃഭാോഷായുംം �മൂഹിവിി�ോ�വുംമോയുംളള ബാന്ധിം 
തിരംിച്ചിറിിയുംന്നു.

1
4

1, 
2,  4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 മലയാോളഭാോഷായുംസെെ വിി�ോ�ത്തിിസെ� �ോകോങ്കതി
�വുംം വൈവിജ്ഞാോനി�വുംം വിിദയോഭായോ�പാരംവുംം 
രംോഷ്ട്രീീയാവുംമോയാ തലങ്ങൾ വിർഗാീ�രംിക്കുന്നു

1
2 1,2

EV
R
U
An

F
C 8
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3 കോ�രംളീയാനകോവിോത്ഥിോനവുംം മലയാോളഭാോഷാോവികോബാോ
ധ്യവുംം തോരംതമയം സെ�യ്യുന്നു 1 1,2 Ac C 6

C
O

4 �ോമൂഹിയനീതിയുംമോയാി കോ�ർത്തി് ഭാോഷായുംസെെ 
രംോഷ്ട്രീീയാം വിിശാ�ലനം സെ�യ്യുന്നു

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 ഭാോഷാോ�ോകോങ്കതി�തസെയാക്കുറിിച്ചുളള �ങ്കല്പന
ങ്ങൾ രൂപാീ�രംിക്കുന്നു
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1,2,3
An
EV

C
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6 സെപാോതുമണ്ഡലരൂപാീ�രംണം മുതൽ ആകോഗാോളവിൽ
ക്കരംണംവിസെരം ഭാോഷായ്ക്കു വിന്നീ വിയവിഹിോരംരംീതിസെയാ 
അപാഗ്രഥിക്കുന്നു.

1 1,2 U F 6

C
O

7 വിിജ്ഞാോനഭാോഷാ, �ോകോങ്കതി� പാദകോ�ോശാം 
എന്നീിവിസെയാ മുൻനിർത്തിി ഭാോഷാോ ആസൂത്രണ
കോശാഷാി രൂപാീ�രംിക്കുന്നു.

1 1,2
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AP
EV

C 8
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8 കോദശാീയാ വിിദയോഭായോ�ലക്ഷയങ്ങകോളോെ് മോതൃഭാോ
ഷാോധ്യിഷ്ഠിിത വിിദയോഭായോ�സെത്തി കോ�ർത്തുസെവിച്ചി് 
പാരംികോശാോധ്യിക്കുന്നു

1 1,2,3
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EV

C 8

C
O

9 ദൃശായമോധ്യയമങ്ങളിസെലയുംം നവിമോധ്യയമങ്ങളിസെലയുംം 
ഭാോഷാോപ്രാകോയാോഗാത്തിിസെ� �വിികോശാഷാതയുംം രംോഷ്ട്രീീ
യാവുംം തിരംിച്ചിറിിയുംന്നു

1 1,2
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AP
EV

C 8

C
O

10 വിിവിർത്തിനങ്ങൾക്ക് മോതൃഭാോഷാോവിി��നത്തിി
ലുംളള പാങ്ക് �സെണ്ടാത്തുന്നു 1 1,2

Am
AP
EV

C 8
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PMLM 10708

ഭാാരാതീയാസംാഹിിതയസംിദ്ധാന്തങ്ങൾ

യൂനാിറ്റ്് ഒന്നാം് : അെിസ്ഥാംനാ�ങ്കൽപനാങ്ങൾ
�ോഹിിതയവുംം �ോഹിിതയമീമോം�യുംം–�ംസ്കൃത�ോഹിിതയോ�ോരംയന്മാോരും മുഖയകൃതി

�ളുംം–�വിി, �ോവിയം, �ഹൃദയാൻ, �ോഹിിതയം, നിപുണത, പ്രാതിഭാ, �ോരംയാിത്രി, 

ഭാോവിയാിത്രി എന്നീീ �ംജ്ഞാ�ളുംസെെ നിർവി�നം.–�ോവിയപ്രാകോയാോജനം, �ോവിയകോഹിതുക്കൾ, 

ബാൗദ്ധാ-നയോയാ-വൈവികോശാഷാി�-മീമോം�ോദർശാനങ്ങളിസെല ഭാോഷാോ�ിന്ത�ൾ–വിയോഖയോനവുംം 

വിിമർശാനവുംം–ദ്രാോവിിഡ്�ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം–തിണ�ങ്കല്പം, ഐന്തിവൈണ, ഉള്ളുവൈരംഉപാമ, 

സെമയ്പാോെ്. �ന്നീഡ്–സെതലുംഗു�ോഹിിതയങ്ങൾ–�ോഹിിതയ�ങ്കൽപാം–മുഖയ�ോഹിിതയരൂ

പാങ്ങൾ

യൂനാിറ്റ്് രണ്ടാം് : ധ്യാനാിപൂർവി�ംഹാിതയ�ങ്കൽപങ്ങളും� നാിരൂപണിപദ്ധതികളും�
അലങ്കോരംപാദ്ധാതി–അലങ്കോരം�ങ്കൽപാപാരംിണോമം–രംീതി-ഗുണപാദ്ധാതി�ൾ, രംീതിയുംം 

വൈശാലിയുംം–രംീതി�ങ്കൽപാപാരംിണോമം–രം�പാദ്ധാതി–രം�നിർവി�നം, രം�നിഷ്പാത്തിി, 

വിയോഖയോനങ്ങൾ, ഉല്പത്തിിവിോദം, അനുമിതിവിോദം, ഭുക്തിിവിോദം, അഭാിവിയക്തിിവിോദം–

ഏ�രം�വിോദങ്ങൾ–രം�കോദോഷാം, രം�ോഭാോ�ം–രം�കോദോഷാപാരംിഹിോരംം–രം�ത്തിിസെ� 

മന�ോസ്ത്രംം.

യൂനാിറ്റ്് മൂന്നാം് : ധ്യാനാിയും� പിൽക്കാംലാംചീിന്തകളും�
ശാബ്ദോർത്ഥിവിയോപാോരംം, ധ്യാനി പാദ്ധാതി- വിസ്തുധ്യാനി-അലങ്കോരംധ്യാനി, രം�ഭാോവിധ്യാനി�ൾ, 

ഗുണീഭൂതവിയംഗായം, �ിത്ര�ോവിയം–ധ്യാനിനിരംോ�വിോദങ്ങൾ–വികോ�ോക്തിി പാദ്ധാതി–

വികോ�ോക്തിി വിിഭാോഗാങ്ങൾ, വികോ�ോക്തിിയുംം വൈശാലിയുംം–അനുമോന�ിദ്ധാോന്തം–ഔ�ി

തയപാദ്ധാതി, �വിിശാിക്ഷ. �ർഗാോത്മ��ോഹിിതയരം�ന(ഇൃലമകോ� ഹിശാകോ�മൗൃ

കോല)-പാോശ്ചാോതയ�ങ്കൽപാം. അരംവിി�കോഘോഷാ്, െോകോഗാോർ �മ�ോലി��മീപാനങ്ങൾ: 

ഭാൗതി�വിോദ-ദളിത്-സ്ത്രംീപാക്ഷവിിമർശാനങ്ങൾ, മോർഗാി, കോദശാി (ജി. എൻ. കോഡ്വിി)

യൂനാിറ്റ്് നാംലാം് : വൃത്തംംലാംങ്കംരങ്ങൾ–പ്രാകേയംഗപരിചീയ�
1. വൃത്തിം : തോളത്തിിൽ നിന്നീ് വൃത്തിത്തിികോലക്ക്–വൈവിദി�ഛ�സ്സും�ളിൽനിന്നു �ോവിയ

ങ്ങളികോലക്ക–്�ോവിയോ�ാോദനവുംം വൃത്തിവുംം–�ംസ്കൃത-ഭാോഷാോവൃത്തിങ്ങളുംസെെ വൈവിവിിധ്യയം–

ഛകോ�ോ�ങ്കൽപാം ഭാോഷാോവിത്തിങ്ങളിൽ കോ��-�ോ�ളീ-തരംംഗാിണീകുടുംബാങ്ങൾ–മറ്റു 

ദ്രാോവിിഡ്വൃത്തിങ്ങൾ തമിഴ്്-�ന്നീഡ്–സെതലുംഗു.

വിിശദപഠനത്തിിന് : കോ��, �ോ�ളി, ഗാോഥ, നകോതോന്നീത, അന്നീനെ, തരംംഗാിണി, 
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ഇന്ദ്രവിജ്ര, ഉകോപാന്ദ്രവിജ്ര, ഉപാജോതി, വി�ന്തതില�ം, മോലിനി, സ്രഗാധ്്യരം, ദ്രുതവിിളംബാിതം, 

ശാോർദൂലവിി�ീഡ്ിതം, കുസുമ മഞ്ജരംി, പാഞ്ച്�ോമരംം, രംകോഥോദ്ധാത, മ�ോ�ോന്ത, വിികോയാോഗാിനി, 

ശാോലിനി, വിംശാസ്ഥാ, പ്രാഹിർഷാിണി -മുക്തിഛ�സ്സി്–വൃത്തിപാരംിണോമം മലയാോളത്തിിൽ.

2. അലങ്കാാരംം : അർത്ഥിവുംം പ്രാ�ക്തിിയുംം–�ൗ�രംയോത്മ�ധ്യർമം–അലങ്കോരംവുംം �വിി

�മയാങ്ങളുംം–അലങ്കോരംവുംം ആ�ാോദനവുംം–അലങ്കോരംവിിഭാജനത്തിിസെ� അെിസ്ഥാോനം–

രുയ്യം�ൻ, രുദ്രാെൻ, ഏ. ആർ രംോജരംോജവിർമ.

വിിശദപഠനത്തിിന് : ഉപാമ, ഉൽകോപ്രാക്ഷ, രൂപാ�ം, അപാഹ്നുതി, അനനായാം, പ്രാതീപാം, 

വിയതികോരം�ം, സ്മൃതിമോൻ, ഭ്രാോന്തിമോൻ, ��കോ�ഹിം, ദീപാ�ം, പ്രാതിവിസ്തൂപാമ, ഉകോല്ലിഖം, 

വിികോരംോധ്യോഭാോ�ം, �ാഭാോകോവിോക്തിി, അർത്ഥിോപാത്തിി, അർത്ഥിോന്തരംനയോ�ം, വിയോജസ്തുതി, 

പാരംി�രംം, കോ�ഷാം, വികോ�ോക്തിി, പ്രാോ�ം, യാമ�ം, �ങ്കരംം. അലങ്കോരംം ആധുനി��ോ

ഹിിതയരൂപാങ്ങളിൽ–കോനോവിൽ, �ഥ, �ിനിമോ ഗാോനങ്ങൾ.

�ഹാംയകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
�ോഹിിതയഭൂഷാണം കുട്ടിക്കൃഷ്ണമോരംോരം്

�ോവിയപാീഠി� മുണ്ടാകോ�രംി

ഭാോരംതീയാ �ോവിയശാോസ്ത്രംം കോഡ്ോ. െി. ഭാോസ്കാരംൻ

�ോവിയജീവിിതവൃത്തിി പാി. കൃഷ്ണൻ നോയാർ

വൃത്തിമഞ്ജരംി എ ആർ രംോജരംോജവിർമ്മ

ഭാോഷാോഭൂഷാണം എ. ആർ. രംോജരംോജവിർമ്മ

വൈ�രംളീധ്യാനി കോഡ്ോ. പാി. സെ�. നോരംോയാണപാിള്ള

ഭാോരംതീയാ�ോവിയശാോസ്ത്രം�ോരംം കോവിദബാന്ധു.

രം�ഭാോരംതി കോവിദബാന്ധു (വിിവി.)

യാവിന�ോവിയതതാങ്ങൾ കോവിദബാന്ധു

അഭാിനവിഗുപ്തസെ� രം��ിദ്ധാോന്തം കോവിദബാന്ധു

ഭാരംതസെ� നോെയശാോസ്ത്രംം സെ�.പാി.നോരംോയാണ പാിഷാോരംെി (വിിവിർത്തിനം)

ധ്യാനയോകോലോ�ം ഇ. വിി. ദോകോമോദരംൻ (വിിവി.)

വിയക്തിിവിികോവി�ം കോഡ്ോ. സെ�. സുകുമോരംപാിള്ള (വിിവി)

പാോശ്ചാോതയ�ോഹിിതയദർശാനം എം. അ�ുതൻ

പാോശ്ചാോതയ �ോഹിിതയ തതാശാോസ്ത്രംം സെ�. എം. തരം�ൻ

�ോഹിിതയ�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ

പാോശ്ചാോതയവുംം പാൗരംസ്തയവുംം

മലയാോള�ോഹിിതയവിിമർശാനം സുകുമോർ അഴ്ീകോക്കോെ്
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വൈശാലീ വിിജ്ഞാോനം :

�മ�ോല പാഠനങ്ങൾ പ്രാ�ോ. വിള്ളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം

�ോഹിിതയശാബ്ദോ�ോരംം സെനല്ലിിക്കൽ മുരംളീധ്യരംൻ

വിിശാാ�ോഹിിതയദർശാനങ്ങൾ സെനല്ലിിക്കൽ മുരംളീധ്യരംൻ

ഭാോരംതീയാ�ോഹിിതയ�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ സെനല്ലിിക്കൽ മുരംളീധ്യരംൻ

ഇന്തയൻ�ോഹിിതയ�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ അയ്യംപ്പപാണിക്കർ

തിണ�ിദ്ധാോന്തം:

�രംിത്രവുംം വിർത്തിമോനവുംം കോഡ്ോ.ശ്രീീധ്യരംൻ അഞ്ചുമൂർത്തിി

അക്ഷരംവുംം ആധുനി�തയുംം ഇ. വിി. രംോമകൃഷ്ണൻ

അർത്ഥിോന്തരംനയോ�ം വിി.�ി.ശ്രീീജൻ

മലയാോളവിിമർശാം �മ�ോലി�

പാദ്ധാതി�ൾ മലയാോളം റിി�ർച്ചി് കോജണൽ- വിോലയം 3,  

 ലക്കം 2-സെമയാ് 2010

നവി�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ (പാരംമ്പരം) ഡ്ി. �ി ബുക്സ്്

�ംസ്കൃത�ോഹിിതയമീമോം� എൻ വിി പാി ഉണിത്തിിരംി

�ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം �ി. രംോകോജന്ദ്രൻ

പാോഠവുംം സെപാോരുളുംം �ി. രംോകോജന്ദ്രൻ

ആധുനി�ോനന്തരം�ോഹിിതയ

�മീപാനങ്ങൾ എഡ്ി. �ി. സെജ. കോജോർജ്ജ്്

നി�ബ്ദവി�ന്തം കോറിച്ചിൽ �ോഴ്സ്ൻ

ആഖയോനവിിജ്ഞാോനം ഡ്ി. രംോധ്യോകൃഷ്ണൻ നോയാർ

�ോഹിിതയപാഠനത്തിിന് ഒരംോമുഖം ഹിഡ്്�ൻ

അറിബാി�ോഹിിതയം സെപ്രാോ�. വിി. മുഹിമ്മദോലി

പാരംിസ്ഥാിതി�വിിതസെയ്ക്കോരംോമുഖം പാി. പാി. സെ�. സെപാോതുവിോൾ

ഹിരംിതനിരൂപാണം മലയാോളത്തിിൽ ജി.മധുസൂദനൻ

�ഥയുംം പാരംിസ്ഥാിതിയുംം ജി.മധുസൂദനൻ

�ോഹിിതയനിരൂപാണത്തിിസെല

ദിശാോകോബാോധ്യം എം.ലീലോവിതി

�ോഹിിതയമീമോം� : തോരംതമയ

പാരംികോപ്രാക്ഷയം �ോത്തിനോത്തി് അ�ുതനുണ്ണിി

വികോ�ോക്തിിജീവിിതം �ോത്തിനോത്തി് അ�ുതനുണ്ണിി

രംീതിദർശാനം �ോത്തിനോത്തി് അ�ുതനുണ്ണിി
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�വിി�ണ്ഠോഭാരംണം �ോത്തിനോത്തി് അ�ുതനുണ്ണിി

ഔ�ിതയവിി�ോരം�ർച്ചി കോക്ഷകോമന്ദ്രൻ (വിിവി. കോഡ്ോ. െി. ഭാോസ്കാരംൻ)

ഭാോരംതീയാ�ോഹിിതയദർശാനം (ഭാോ.1, 2) എഡ്ി. സെ�. എം കോജോർജ്ജ്്

Sanskrit Poetics Krishna Chaitanya

Sanskrit Poetics  S.K.Dey

Sanskrit Poetics P.V.Kane

Kavyameemamsa  Rajasekhara.

Critical Approaches to Literature David Daiches

Making of Literature  Scott James

Twentieth Century

Literary Criticism David Lodge(ed)

Indian Literary Criticism:

Theory and Interpretation G.N.Devi

Eco Criticism  Greg Gerrard

A study of Stylistics in

Sanskrit poetics Special referance to Kuntaka T.  

 Vasudevan, Calicut University.
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III Semester PMLM 10708 ഭാാരിതിീയാസാാഹിിതിയസാിദ്ധാന്തങ്ങൾ

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 ഭാോ രം തീ യാ  �ോ ഹിിതയ  �ിദ്ധാോ ന്ത ങ്ങളുംസെെ 
ദോർശാനി� പാശ്ചാോത്തിലം മനസ്സിിലോക്കു�

1
4

1, 
2,  4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 �ോവിയം, �ഹൃദയാൻ, �ോവിയപ്രാകോയാോജനം, 
കോഹിതുക്കൾ എന്നീിവിസെയാ �ംബാന്ധിിച്ചി ഭാോരംതീയാ 
�ങ്കല്പങ്ങൾ മനസ്സിിലോക്കു�

1
2 1,2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3 ദ്രാോവിിഡ്മോയാ �ോഹിിതയ�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ പാരംി
�യാസെപ്പടു� 1 1,2 Ac C 6

C
O

4 രംീതി, ഗുണം, വികോ�ോക്തിി, അലങ്കോരംം, രം�ം 
എന്നീീ പാദ്ധാതി�ൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�.

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 ധ്യാനിപാദ്ധാതിയുംസെെ ഉള്ളെക്കങ്ങളുംം ധ്യാനിക്കു് 
എതിരംോയാി ഉയാർന്നുവിന്നീ �ിദ്ധാോന്തങ്ങളുംം 
വിിമർശാനോത്മ�മോയാി പാരംികോശാോധ്യിക്കു�

1
4

1, 2, 3
An
EV

C
P

8

C
O

6 ദളിത്-സ്ത്രംീവിോദം-ഭാൗതി�വിോദ �ിദ്ധാോന്തങ്ങസെള 
�ോഹിിതയ�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ എന്നീ നിലയാിൽ 
പാരംി�യാസെപ്പടു�.

1 1,2 U F 6

C
O

7 കോ�രംളത്തിിസെ� തോളപാദ്ധാതിയുംസെെ വൈവിവിിധ്യയ
ങ്ങൾ വൃത്തിശാോസ്ത്രംഗ്രന്ഥങ്ങസെള അെിസ്ഥാോനമോ
ക്കി മനസ്സിിലോക്കു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 മലയാോളത്തിിൽ പ്രാ�ോരംമുള്ള പ്രാധ്യോനസെപ്പട്ട 
�ംസ്കൃത-ദ്രാോവിിഡ് വൃത്തിങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു� 1 1,2,3

An
EV

C 8

C
O

9 മലയാോളത്തിിസെല അലങ്കോരം പാോരംമ്പരംയം ഭാോഷാോ
ഭൂഷാണസെത്തി അെിസ്ഥാോനമോക്കി വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10

പ്രാധ്യോനസെപ്പട്ട അലങ്കോരംങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പട്ടു് 
അവി ആധുനി� �ോഹിിതയത്തിിൽ എപ്രാ�ോരംം 
പ്രാ�െമോകുന്നു എന്നീ് �സെണ്ടാത്തു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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നാലാാം ചെസംമസ്റ്റർ
PMLS 10709

പാാശ്ചാാതയ-പാാശ്ചാാഗ്വേതയതരാ സംാഹിിതയസംിദ്ധാന്തങ്ങൾ

യൂണിിറ്റ്് 1
എന്തോണു �ോഹിിതയം–�ോഹിിതയസെത്തിപ്പറ്റ്ി സെറിയ്മണ്ടാ് വിിലയം�്–�ോഹിിതയസൃഷ്ടിിയുംസെെ 

കോപ്രാരംണ. �ോഹിിതയത്തിിസെ� മൗലി�തത്തിാങ്ങൾ- പ്രാതിപാോദയം, ആവിിഷ്കരംണമോധ്യയമം, 

ഭാോവിരൂപാങ്ങൾ, �ൗ�രംയം. വിിമർശാനം-നിർവി�നവുംം �ാരൂപാവുംം. വിിവിിധ്യ വിിമർശാന 

�മ്പ്രദോയാങ്ങൾ

കോ�ോ�ട്ടി�ിന് മുമ്പുള്ള �ോവിയ�ിന്ത�ൾ–കോപ്ലകോറ്റ്ോ-അനു�രംണവിോദവുംം �വിിസെയാ

ക്കുറിിച്ചുളള ആകോക്ഷപാങ്ങളുംം. അരംികോസ്റ്റോട്ടിൽ–ദുഃരംന്തനോെ� �ങ്കല്പം, �ഥോർ�ി�്, 

അനു�രംണവിോദത്തിിസെ� പുതുക്കൽ. കോഹിോരം�ിസെ� വിിമർശാന �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ. 

കോലോംഗാിന�–്ഉദോത്തിതോ�ിദ്ധാോന്തം. ദോകോന്ത– നികോയാോക്ലിോ�ി�ി�ം കോപാോപാ,് വൈ�ഡ്ൻ, 

കോഡ്ോ. കോജോൺ�ൺ, �ോഹിിതയവിീക്ഷണങ്ങൾ.

യൂണിിറ്റ്് 2
�ോല്പനി�ത–�മീപാനങ്ങൾ. �ോവിയഭാോവിനസെയായുംം ഭാോഷാസെയായുംം കുറിിച്ചുളള കോവിഡ്്�ാർ

ത്തിിസെ�യുംം കോ�ോൾറിിഡ്്ജിസെ�യുംം നിരംീക്ഷണങ്ങൾ. മോതു ആർകോനോൾഡ്ിസെ� �ോഹിി

തയ�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ. കോ�ോകോ�–അന്തർദർശാനം, ആവിിഷ്കരംണം, ബാോഹിയവിത്�രംണം 

എന്നീീ �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ. �ല �ലയ്ക്കുകോവിണ്ടാി–വിോൾട്ടർ കോപാറ്റ്ർ, ഓസ്കാോർ വൈവിൽഡ്്. 

കോെോൾകോസ്റ്റോയാിയുംസെെ �ലോ�ിന്ത�ൾ. ഐ.എ. റിിച്ചിോർഡ്്�്, െി.എ�്. എലിയാറ്റ്് എന്നീിവി

രുസെെ വിിമർശാന�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ. ക്ലിോ�ിക്കൽ മോർക്സ്ിയാൻ നിരൂപാണപാദ്ധാതി–റിിയാലി�ം. 

�ിട്ടിക്കൽ റിിയാലി�ം, കോ�ോഷായലിസ്റ്റ് റിിയാലി�ം.

യൂണിിറ്റ്് 3
മന�ോസ്ത്രംനിരൂപാണം–കോഫ്രോയാ്ഡ്്, ല�ോൻ. നവിമോർക്സ്ിസ്റ്റ് വിിമർശാന �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ 

ഗ്രോംഷാി, ലൂക്കോച്ചി,് ബ്രഹിത്,് ബാഞ്ച്മിൻ, അൽതൂ�ർ, ജയാിം�ൺ. റിഷായൻ കോ�ോർമലി�ം, 

�റിിയാലി�ം, ഘെനോവിോദം–അെിസ്ഥാോന �ങ്കല്പനങ്ങൾ, �ിംബാലി�ം, ഇകോമജി�ം, 

എ�്സ്പ്രഷാനി�ം, അസ്തിതാവിോദം, കോമോകോഡ്ണി�ം, വൈശാലീവിിജ്ഞാോനം, ആഖയോനവിി

ജ്ഞാോനം, ആധുനികോ�ോത്തിരംത. ഘെനോവിോദോനന്തരം �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ-കൃതി, പാോഠം 

എന്നീ കോവിർതിരംിവി്, �ർത്തിോവിിസെ� മരംണം എന്നീ �ങ്കല്പം. അപാനിർമോണം–ദറിിദ. 

ഗാോയാത്രി ��വിർത്തിി സ്പീവിോ�്, ഴ്ോ�്റിോൻ�ിയാസെറി–�ൗ�രംയവുംം രംോഷ്ട്രീീയാവുംം.
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യൂണിിറ്റ്് 4
1. �മ�ോലി� �ോഹിിതയ വിിശാ�ലനരംീതി�ൾ (വിികോശാഷാപാഠനം)സ്ത്രംീവിോദം, അന്തർപാോ

ഠപാരംമോയാ �മീപാനം, കോ�ോളനിയാനന്തരംവിോദം, മകോനോവിിശാ�ലനം, പാരംിസ്ഥാിതി 

വിിജ്ഞാോനീയാം, �ംസ്കാോരംപാഠനം, നവി�രംിത്രവിോദം, �ോംസ്കാോരംി� ഭാൗതി�വിോദം.

2. പാോശ്ചായോകോതയതരം �മീപാനങ്ങൾ (വിിവിിധ്യ �ോലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുളള മോതൃ��ൾ)

വൈ�നീ� ്(ലും�ിയുംസെെ �ോഹിിതയദർശാനം), ജോപ്പനീ� ്(ബാോകോഷാോ-വൈഹിക്കു �വിിത

സെയാക്കുറിിച്ചുളള �ോഴ്ചപ്പോെ്), അകോറിബായൻ (�വിിതയുംസെെ �ോധൂ�രംണം-അൽ�റിബാി, 

അവിിസെ�ന്നീ), ലോറ്റ്ിനകോമരംിക്കൻ (ആധുനി�തോ വിിമർശാനം-എ�ി�്ഡുസെസ്സിൽ), 

ആഫ്രിക്കൻ �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം (കോവിോൾകോ�ോയാിങ്ക-മിത്തും �ോഹിിതയവുംം).

�ഹാംയകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
�ോവിയപാീഠി�  മുണ്ടാകോ�രംി, മംഗാകോളോദയാം, തൃശൂർ

യാവിന �ോവിയതതാങ്ങൾ കോവിദബാന്ധു, കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

പാോശ്ചാോതയ�ോഹിിതയദർശാനം  എം. അ�ുതൻ, എൻ.ബാി.എ�്, കോ�ോട്ടയാം

പാോശ്ചാോതയ �ോഹിിതയ തതാശാോസ്ത്രംം  സെ�.എം. തരം�ൻ, എൻ.ബാി.എ�്, കോ�ോട്ടയാം

മലയാോള�ോഹിിതയവിിമർശാനം  സുകുമോർ അഴ്ീകോക്കോെ്, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്,  

 കോ�ോട്ടയാം

വൈശാലീ വിിജ്ഞാോനം :

�മ�ോല പാഠനങ്ങൾ  പ്രാ�ോ. വിള്ളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം, ശു�പുരംം

�ോഹിിതയശാബ്ദോ�രംം  സെനല്ലിിക്കൽ മുരംളീധ്യരംൻ,

 പാമ്പോ പാബ്ലിിക്സ്്, കോ�ോഴ്കോഞ്ച്രംി

വിിശാാ�ോഹിിതയദർശാനങ്ങൾ  സെനല്ലിിക്കൽ മുരംളീധ്യരംൻ,

 ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

നവിീന�ിത്ര�ല  കോ��രംി ബാോലകൃഷ്ണപാിള്ള,

 കോ�രംളലളിത�ലോ അക്കോദമി

ആധുനി� �ലോദർശാനം വിിജയാകുമോർ കോമകോനോൻ, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്,  

 കോ�ോട്ടയാം

ആധുനി� �ലയുംസെെ

ലോവിണയതലങ്ങൾ വിിജയാകുമോർ കോമകോനോൻ

�ഥയുംം പാരംിസ്ഥാിതിയുംം ജി.മധുസൂദനൻ, �റി�്ബുക്സ്്, തൃശൂർ

അക്ഷരംവുംം ആധുനി�തയുംം ഇ. വിി. രംോമകൃഷ്ണൻ, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

അർത്ഥിോന്തരംനയോ�ം വിി.�ി.ശ്രീീജൻ, �റി�്ബുക്സ്്, തൃശൂർ
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മലയാോളവിിമർശാം

�മ�ോലി� പാദ്ധാതി�ൾ  മലയാോളം റിി�ർച്ചി് കോജണൽ

 വിോലയം 3, ലക്കം 2 സെമയാ് 2010

നവി�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ (പാരംമ്പരം) ഡ്ി. �ി ബുക്സ്്

�ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം �ി. രംോകോജന്ദ്രൻ, കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

പാോഠവുംം സെപാോരുളുംം �ി. രംോകോജന്ദ്രൻ, വിള്ളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം

ആധുനി�ോനന്തരം

�ോഹിിതയ�മീപാനങ്ങൾ എഡ്ി. �ി. സെജ. കോജോർജ്ജ്്, ബുൿകോവിം

ഈഡ്ിപ്പ�് യാന്ത്ര്യം െി. ശ്രീീവിത്സൻ, �ി. എ�്. ബാിജു

�ംസ്കാോരംപാഠനം  മലയാോളപാഠന�ംഘം, വിള്ളകോത്തിോൾ 

വിിദയോപാീഠം

�ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിന് ഒരു ആമുഖം പാി.പാി.രംവിീന്ദ്രൻ, ഡ്ി. �ി ബുക്സ്്

എം.എൻ. വിിജയാസെ�

�മ്പൂർണ കൃതി�ൾ വിോലയം 5, �ംസ്കാോരംം  ജന. എഡ്ി  

 എൻ.പ്രാഭാോ�രംൻ

ആധുനികോ�ോത്തിരംതയുംസെെ

കോ�രംളീയാപാരംി�രംം പാി.സെ�.കോപാോക്കർ, എൻ.ബാി.എ�്, കോ�ോട്ടയാം

സെ�മിനി�ം എഡ്ി. ജോൻ�ി സെജയാിം�്, കോ�രംളഭാോഷാോ  

 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

നവി�ോഹിിതയ�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ പാി.വിിജയാൻ, എൻ.ബാി.എ�്, കോ�ോട്ടയാം

നികോയാോക്ലിോ�ി�ി�ം പാന്മാന രംോമ�ന്ദ്രൻ നോയാർ, കോ�രംളഭാോഷാോ  

 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

ദറിീദ പാി. സെ�.കോപാോക്കർ, കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

ഫൂകോക്കോ പാി. പാി.രംവിീന്ദ്രൻ, കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

ഗ്രോംഷാിയാൻ വിി�ോരംവിിപ്ലവിം ഇ. എം. എ�്, പാി. കോഗാോവിി�പാിള്ള,

 �ിന്തപാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്

�ലോവിിമർശാം മോർക്സ്ിസ്റ്റ്

മോനദണ്ഡം എഡ്ി. രംവിീന്ദ്രൻ, �ിന്തപാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്

നി�ബ്ദവി�ന്തം കോറിച്ചിൽ �ോഴ്സ്ൻ, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്

ആഖയോനവിിജ്ഞാോനം ഡ്ി. രംോധ്യോകൃഷ്ണൻ നോയാർ,

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

�ോഹിിതയപാഠനത്തിിന് ഒരംോമുഖം ഹിഡ്്�ൻ, കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്
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അറിബാി�ോഹിിതയം സെപ്രാോ�. വിി. മുഹിമ്മദോലി

പാരംിസ്ഥാിതി�വിിതസെയ്ക്കോരംോമുഖം പാി. പാി. സെ�. സെപാോതുവിോൾ

ഹിരംിതനിരൂപാണം മലയാോളത്തിിൽ എഡ്ി. ജി.മധുസൂദനൻ, �റി�്ബുക്സ്്, തൃശൂർ

�ഥയുംം പാരംിസ്ഥാിതിയുംം ജി.മധുസൂദനൻ, �റി�്ബുക്സ്്, തൃശൂർ

�ോഹിിതയനിരൂപാണത്തിിസെല

ദിശാോകോബാോധ്യം എം.ലീലോവിതി, എൻ.ബാി.എ�്.

�ോഹിിതയമീമോം�

തോരംതമയ പാരംികോപ്രാക്ഷയം �ോത്തിനോത്തി് അ�ുതനുണ്ണിി,

 �റി�്ബുക്സ്്, തൃശൂർ

Sanskrit Poetics Krishna Chaitanya

Sanskrit Poetics S.K.Dey

Sanskrit Poetics P.V.Kane

Critical Approaches to

Literature David Daiches

Making of Literature Scott James

Twentieth Century

Literary Criticism David Lodge(ed)

Modern Criticism and Theory David Lodge(ed)

Romanticism: An Introduction Nicholas Roe

Structuralism and Semiotics Terrence Hawks

Indian Literary Criticism:

Theory and Interpretation G.N.Devi

After Amnesia G.N.Devi

Myth Literature and the

African World Wole Soyinka

The Philosophical Poetics

of Alfarabi, Avicenna and

Averroes Salim Kemal

‘On Literature’  Lu Chi (Anthology of Chinese 

Literature  From Early Times to

The Fourteenth Century Carl Birch (ed) ).

Clive Czzeaux The Continental Aesthetics Reader
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The Cultural Studies Reader Simon During (ed)

Postcolonial Reader Bill Ascroft, Gareth Griffith, Helen 

Tiffin

Postcolonialism Reader Padmini Mongia

Beginning Postcolonialism David Mcleod

The Practice of Cultural

Studies Richard Johnson etc.

Psychoanalytcal Criticism Elizabeth Wright

The New Feminist Criticism Elaine Showalter

On Deconstruction Jonathan Culler

Eco Criticism Greg Garrard

The Postmodern Simon Malpas

Intertexuality Joe Moran

Interdisciplinarity Joe Moran
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IV Semester
PMLS 10709: പാാശ്ചാാതിയ-പാാശ്ചാാനോതിയതിരി സാാഹിിതിയസാിദ്ധാന്തങ്ങൾ

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 പ്രാതിപാോദയം, മോധ്യയമം, ഭാോവിരൂപാങ്ങൾ, �ൗ�
രംയ�ങ്കല്പം എന്നീിങ്ങസെന �ോഹിിതയത്തിിസെ� 
മൗലി�തത്തിാങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�

1
4

1, 
2,  4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 കോപ്ലകോറ്റ്ോ, അരംികോസ്റ്റോട്ടിൽ, കോലോംഗാിന�് എന്നീി
വിരുസെെ �ോവിയസെത്തിപ്പറ്റ്ിയുംളള �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ 
തോരംതമയം സെ�യ്യു�

1
2 1, 2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3 നികോയാോക്ലിോ�ി�ത്തിിസെ� �ോഹിിതയ�മീപാന
ങ്ങളുംം അവി നിലനിന്നീ �രംിത്ര�ോഹി�രംയങ്ങളുംം 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1,2 Ac C 6

C
O

4 �ോല്പനി�തയുംസെെ മുഖയവിക്തിോക്കസെള മുൻനിർത്തിി 
�ോല്പനി�തയുംസെെ �ോഹിിതയ�മീപാനങ്ങൾ 
ചൂണ്ടാിക്കോണിക്കു�

1
4 1,2 An C 8

C
O

5

മോതൂ അർകോണോൾഡ്്, കോ�ോസെച്ചി, വിോൾട്ടർ 
സെപായാ്റ്റ്ർ, ഓസ്കാോർ വൈവിൽഡ്്, കോെോൾകോസ്റ്റോയാ് 
എന്നീിവിരുസെെ �ോഹിിതയതത്തിാങ്ങൾ മനസ്സിി
ലോക്കു�

1
4 1,2,3 An

EV
C
P 8

C
O

6 ഐ.എ. റിിച്ചിോർഡ്്�്, െി.എ�്. എലിയാറ്റ്് എന്നീി
വിരുസെെ �ോഹിിതയ�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾക്ക് ആധുനി� 
നിരൂപാണത്തിിലുംളള സ്ഥാോനം നിർണയാിക്കു��

1 1,2 U F 6

C
O

7

മോർക്സ്ിയാൻ നിരൂപാണപാദ്ധാതി, റിിയാലി�ം, 
കോ�ോഷായലിസ്റ്റ ്റിിയാലി�ം, മന�ോസ്ത്രംനിരൂപാണം 
എന്നീിവി �ൗ�രംയ�ങ്കല്പങ്ങളിൽ വിരുത്തിിയാ 
വിയതിയാോനങ്ങൾ �സെണ്ടാത്തു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 നവി മോർക്സ്ിസ്റ്റ് വിിമർശാന�ിദ്ധാോന്തങ്ങളുംസെെ 
സെപാോതു�ാഭാോവിം നിർണയാിക്കു� 1 1,2,3 An

EV C 8

C
O

9 ഘെനോവിോദ, ഘെനോവിോദോനന്തരം�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ 
�ോഹിിതയപാഠനത്തിിൽ സെ�ലുംത്തിിയാ �ാോധ്യീനം 
�സെണ്ടാത്തു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10

വൈ�നീ�്, ജോപ്പനീ�്, അകോറിബായൻ, ലോറ്റ്ിന
കോമരംിക്കൻ, ആഫ്രിക്കൻ എന്നീീ പാോശ്ചാോകോതയതരം 
�ോഹിിതയ�മീപാനങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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PMLS 10710

�ാചാീന-മധ്യയകാലാസംാഹിിതയം

യൂണിിറ്റ്് ഒന്നാം് :
നോകോെോെി�ോഹിിതയം–നിർവി�നങ്ങൾ, ഘെന, പ്രാകോമയാം. കോതോറ്റ്ംപാോട്ടു�ൾ -�ീഴ്ോളജീ

വിിതം–മന്ത്ര്യവിോദപ്പോട്ടു�ൾ, �ളസെമഴുംത്തുപാോട്ട,് അഞ്ച്െി�ൾ; പായ്യംന്നൂർപ്പോട്ട;് വിീരം�ഥോഗാോ

നങ്ങൾ-വിെക്കൻ,സെതക്കൻ, ഇെനോെൻപാോട്ടു�ൾ; സെതോഴ്ിൽപ്പോട്ടു�ൾ–കൃഷാിപ്പോട്ടു�ൾ, 

വിള്ളപ്പോട്ടു�ൾ: നോകോവിറുപാോട്ടു�ൾ, �ോറ്റുപാോട്ടു�ൾ; �ോമുദോയാി�ഗാോനങ്ങൾ-ജൂത-�ി

സ്തയൻ-മോപ്പിളപ്പോട്ടു�ൾ- സെ�സ്സുംപാോട്ടു�ൾ, വിിവിോഹിപ്പോട്ടു�ൾ; �റിിപ്പോട്ടു�ൾ, വിികോനോദ

ഗാോനങ്ങൾ-വൈ�സെ�ോട്ടിക്കളിപ്പോട്ട് ഇവിസെയാപ്പറ്റ്ിയുംള്ള �ോമോനയപാഠനം.

വിിശദപഠനാ�
1. പാത്തുതത്തി ഒത്തുകൂെി... (�ോർകുഴ്ലി, എഡ്ി. സ്കാറിിയാോ �ക്കറിിയാ)

2. സെ�ങ്ങന്നൂരംോദി (പാോലുംവിം സെപാണ്ണി്)

3. ഒകോതനനും സെപാോന്നീിയാം പാെനിലത്തിിസെല അങ്കവുംം

യൂണിിറ്റ്് രണ്ടാം് :
പാോട്ടും മണിപ്രാവിോളവുംം–നിർവി�നം, �വിികോശാഷാത�ൾ. ഇതിഹിോ�-പുരംോണപാോരംമ്പരംയ

ങ്ങൾ നോട്ടുസെമോഴ്ിയാികോലക്ക്–രംോമ�രംിതം, ഭാോരംതമോല, ഭാോഷാോഭാഗാവിദ്ഗാീത, �ണ്ണി�രംോമോ

യാണം. പ്രാോ�ീനമണിപ്രാവിോളകൃതി�ൾ: മിശ്രീ�ോവിയങ്ങൾ–ഉണ്ണിിയാച്ചിീ-ഉണ്ണിിയാോെീ-ഉണ്ണിി

ച്ചിിരുകോതവിീ�രംിതങ്ങൾ; �കോ�ശാ�ോവിയങ്ങൾ, സ്ത്രംീ-രംോജ-കോദവിതോസ്തുതിപാദ്ധാതി�ൾ: 

പാദയരംത്ന�വിിത�ൾ, മധ്യയ�ോലമണിപ്രാവിോളകൃതി�ൾ–പുതിയാ ആഖയോനപാോരംമ്പരംയം: 

�മ്പുക്കൾ ഇതിഹിോ�പുരംോണ�ഥനങ്ങൾ- ഭാോഷാോരംോമോയാണം-ഭാോഷാോവൈനഷാധ്യം–ഭാോഷാോ

നോരംോയാണീയാം �മ്പുക്കൾ; ശൃംംഗാോരംം–രംോജരംത്നോവിലീയാം-സെ�ോെിയാവിിരംഹിം �മ്പുക്കൾ. 

കൃഷ്ണഗാോഥ, ഭാോരംതഗാോഥ. പാോഠോന്തരംബാന്ധിങ്ങൾ, �ോമൂഹിി�-രംോഷ്ട്രീീയാപാശ്ചാോത്തിലം.

വിിശദപഠനാ�
1. രംോമ�രംിതം–പാെലം 117 (�ീതോവിർണനം)

2. ഉണ്ണുംനീലി�കോ�ശാം (പൂർവിഭാോഗാം)

3. �ണ്ണി�രംോമോയാണം ബാോല�ോണ്ഡം (പാോട്ട് 1-40)

4. കൃഷ്ണഗാോഥ (കൃകോഷ്ണോൽപ്പത്തിി)

5. ഭാോഷാോവൈനഷാധ്യം �മ്പു പൂർവിഭാോഗാം-(കോവിണീനിർജ്ജ്ിത... എന്നീ കോ�ോ�ം വിസെരം.)
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യൂണിിറ്റ്് മൂന്നാം് :
പാോട്ടുപ്രാസ്ഥാോനം-മധ്യയഘട്ടം. കോസ്തോത്രപാോരംമ്പരംയം; ഭാക്തിി�ോഹിിതയം: ഇതിഹിോ�-പുരംോണ

പുനരംോഖയോനങ്ങൾ–വൈശാവി-വൈവിഷ്ണവി-ശാോകോക്തിയാപാോരംമ്പരംയങ്ങൾ; എഴുംത്തിച്ഛിൻകൃതി�ൾ; 

ഭാക്തിി�ോഹിിതയം എഴുംത്തിച്ഛിനുകോശാഷാം: പൂന്തോനം–ജ്ഞാോനപ്പോന, ശ്രീീകൃഷ്ണ�ർണോമൃതം, 

ഘന�ംഘം; കോമൽപ്പത്തൂർ-നോരംോയാണീയാം; ബ്രോഹ്മണിപ്പോട്ടു�ൾ-ഗാദയ�ോഹിിതയം; 

മുസ്ലിംീം-�ിസ്തയൻഭാക്തിി�ോവിയ ങ്ങൾ-സെമോഹിിയും�ീൻമോല, പുത്തിൻപാോന; പാോട്ടിസെ� രംോഷ്ട്രീീയാം- 

രംോമപുരംത്തുവിോരംിയാർ-കുകോ�ലവൃത്തിം വിഞ്ച്ിപ്പോട്ട്; തുള്ളൽപ്പോട്ടു�ൾ.

വിിശദപഠനാ�
1. അധ്യയോത്മരംോമോയാണം–സു�രം�ോണ്ഡം

2. ഘന�ംഘം–പൂന്തോനം

3. പുത്തിൻപാോന (12-ോം പാോദം) (എഡ്ി. കുരംിയാോ�് കുമ്പളക്കുഴ്ി)

4. കുകോ�ലവൃത്തിം വിഞ്ച്ിപ്പോട്ട്

5. സെമോഹിിയും�ീൻ മോല (ഖോദി മുഹിമ്മദ് ഇബ്നു)

യൂണിിറ്റ്് നാംലാം് :
പ്രാോ�ീനഗാദയമോതൃ��ൾ–�വിികോശാഷാത�ൾ. ശാോ�നങ്ങൾ, നമ്പയോൻതമിഴ്്, ഭാോഷാോ

�ൗെലീയാം, പുരംോണപുനരംോഖയോനങ്ങൾ-ബ്രഹ്മോണ്ഡപുരംോണം; ഗാദയം മധ്യയ�ോലകോത്തി

ക്ക്–മിഷാനറിിമലയാോളം, ഉദയാംകോപാരൂർ സൂനഹികോദോസ്സിിസെ� �ോകോനോന�ൾ, സെവിള്ളയുംസെെ 

�രംിത്രം, വിർത്തിമോനപ്പുസ്ത�ം; കോ�രംളപ്പഴ്മ; �ോഹിിതയഭാോഷായുംസെെ വിി�ോ�ം

വിിശദപഠനാ�
1. വിോഴ്പ്പള്ളിശാോ�നം

2. ഭാോഷാോ�ൗെലീയാം(അധ്യി�രംണം മൂന്നീ്, പ്രാ�രംണം ഒന്നീ്)

3. ബ്രഹ്മോണ്ഡപുരംോണം(പുലസ്തയസെ� ബ്രഹ്മജ്ഞാോകോനോപാകോദശാം മുതൽ 'ഇതകോല്ലിോ 

അശാന വിികോശാഷാം..' വിസെരം)

4. ഉദയാംകോപാരൂർ സൂനഹികോദോസ്സിിസെ� �ോകോനോന�ൾ (ഏഴ്ോം മൗതാ, 13-19 

�ോകോനോന�ൾ)

�ഹാംയകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
�ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല പ്രാ�ക്തിഭാോഗാങ്ങൾ,

കോ�ോ�് കോലോർ പാഠനങ്ങൾ എം. വിി. വിിഷ്ണുനമ്പൂതിരംി

ഉത്തിരംകോ�രംളത്തിിസെല കോതോറ്റ്ംപാോട്ടു�ൾ എം. വിി. വിിഷ്ണുനമ്പൂതിരംി
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വിെക്കൻപാോട്ടു�ൾ എഡ്ി. രംോഘവിൻ പായ്യംനോെ്

വിെക്കൻപാോട്ടു�ളുംസെെ പാണിയാോല എം. ആർ. രംോഘവിവിോരംിയാർ

കൃഷ്ണഗാോഥോപാഠനങ്ങൾ െി. ഭാോസ്കാരംൻ

ഗാോഥ എൻ മുകു�ൻ

�ിളിപ്പോട്ട് എൻ മുകു�ൻ

പാഴ്യാകൃതി, പുതിയാവിോയാന വിിദാോൻ പാി. ജി. നോയാർ സ്മാോരം�ഗാകോവിഷാ 

 ണകോ�ന്ദ്രം

കോ�രംള�രംിത്രത്തിിസെ�

അെിസ്ഥാോന കോരംഖ�ൾ പുതുകോ�രംി രംോമ�ന്ദ്രൻ

കോ�രംളീയാത �രംിത്രമോനങ്ങൾ എം. ആർ. രംോഘവിവിോരംിയാർ

ഭാോഷാോ�മ്പുക്കൾ ഉള്ളൂർ

എഴുംത്തിച്ഛിനും �ോലവുംം കോ�ലനോട്ട് അ�ുതകോമകോനോൻ

പാദയരംത്നം പാി. സെ� നോരംോയാണപാിള്ള

വിെക്കൻപാോട്ടു�ൾ എഡ്ി. രംോഘവിൻ പായ്യംനോെ്

�തിവിന്നൂർ വിീരംൻ: മല�യാറിിയാ മനുഷായൻ

ചുരംമിറിങ്ങിയാവൈദവിം കോഡ്ോ. വിി. ലി�ി മോതു

കോ�ോ�് കോലോർ പ്രാബാന്ധിങ്ങൾ എം. വിി. വിിഷ്ണുനമ്പൂതിരംി

തകോച്ചിോളി പാോട്ടു�ൾ (എഡ്ി.) പാി. ആ�ണി

കുഞ്ച്ൻ നമ്പയോർ -വിോക്കും �മൂഹിവുംം സെ�. എൻ. ഗാകോണഷാ്

തുഞ്ച്ൻ പ്രാബാന്ധിങ്ങൾ കോ�രംള �ോഹിിതയ അക്കോദമി

പാോഠവുംം പാഠനവുംം എൻ. ആർ. കോഗാോപാിനോഥപാിളള

മലയാോളവിിമർശാം (കോ�ോ�് കോലോർ പാതിപ്പ് ) �ോലിക്കറ്റ്് �ർവി�ലോശാോല മലയാോള 

 വിിഭാോഗാം

ഉത്തിരംകോ�രംളത്തിിസെല കോതോറ്റ്ം പാോട്ടു�ൾ എം. വിി. വിിഷ്ണുനമ്പൂതിരംി

സെ�റുകോ�രംി വിി. ആർ. പ്രാകോബാോധ്യ�ന്ദ്രൻ

എഴുംത്തിച്ഛിസെ� �ല പാി.സെ�. ബാോലകൃഷ്ണൻ

ആലത്തൂർ മണിപ്രാവിോളം പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംണവിിഭാോഗാം ആരംയവൈവിദയ 

 ശാോല, കോ�ോട്ടയ്ക്കൽ

സെതരംസെഞ്ഞിടുത്തി പ്രാബാന്ധിങ്ങൾ കോഡ്ോ. സെ�. എൻ. എഴുംത്തിച്ഛിൻ

കോ�രംളഭാോഷായുംസെെ

വിി�ോ�പാരംിണോമങ്ങൾ ഇളംകുളം കുഞ്ഞിൻപാിളള

നമ്പയോർതമിഴ്് പാി. സെ� സുമതിക്കുട്ടി
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മന്ത്ര്യോങ്കം പാി. സെ�. നോരംോയാണൻ നമ്പയോർ

കോ�രംളപ്പഴ്മ: ഒരു �രംിത്ര�ഞ്ച്ോരംം കോ�ോമകോശാഖരംൻ

സെപാൺമലയാോളത്തിിസെ� ആന്തരംം

(അമ്മവിഴ്ികോക്കരംളം, കോ�രംള

�ോഹിിതയ അക്കോദമി) എം. ആർ. രംോഘവിവിോരംിയാർ

വിയോ�രംണത്തിിസെ� രംോഷ്ട്രീീയാം :

കോ�രംളീയാതോകോബാോധ്യത്തിിസെ�

കോവിരു�സെളക്കുറിിച്ചി് ഒരു അകോനാഷാണം

(മധ്യയ�ോല കോ�രംളം �മ്പത്തി് : �മൂഹിം,

�ംസ്കാോരംം) എം. ആർ. രംോഘവിവിോരംിയാർ

�കോ�ശാത്തിിസെ� �ംസ്കാോരംപാോഠങ്ങൾ

(�ംസ്കാോരംപാഠനം, �രംിത്രം,

�ിദ്ധാോന്തം പ്രാകോയാോഗാം) ദിലീപാ്കുമോർ സെ�.വിി

�ഥ�ളി : നോയാ�താത്തിിസെ� നിർമ്മിതി

(�ംസ്കാോരംപാഠനം, �രംിത്രം, �ിദ്ധാോന്തം

പ്രാകോയാോഗാം) എൻ. അജയാകുമോർ

Of Many Heros: An Indian Essay

in Indian Literary Historiography  G. N. Devy

A Linguistic Study of Early

Manipravalam  K. RetnammaCOഞഋ 10
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ദൃശയകലാാസംാഹിിതയം
മലയാോളത്തിിസെല ദൃശായ�ല�ളുംസെെ �ോഹിിതയസെത്തി അരംങ്ങിസെനക്കൂെി ഉൾസെപ്പടുത്തിിസെക്കോ

ണ്ടുളള പാഠനമോണ് ഈ കോ�ോഴ്സ്ിസെ� ലക്ഷയം.

യൂണിിറ്റ്് 1:
നോകോെോെിയുംം ക്ലിോ�ിക്കലുംമോയാ ദൃശായ�ല�ൾ-�ഥ,അരംങ്ങ,്കോവിഷാം,അഭാിനയാംഇവിയാിലുംളള 

�വിികോശാഷാത�ൾ-അനുഷ്ഠിോന-അനുഷ്ഠിോകോനതരംമോയാ�ല�ൾ-വിയതയസ്ത പ്രാോകോദശാി� 

�ലോരൂപാങ്ങ,ൾ-സെതയ്യംം,മുെികോയാറ്റ്്, സെപാോറിോട്ടുനോെ�ം-കുറിത്തിിനോെ�ം,�ണ്ണിയോർ�ളി,മീ

നോക്ഷി നോെ�ം തുെങ്ങിയാ പ്രാോകോദശാി� രൂപാങ്ങസെള യുംക്തിോനു�രംണം ഉൾസെപ്പടുത്തിി 

പാഠിക്കോവുംന്നീതോണ്.

വിിശദപഠനാ�:1.
�ോക്കോരംി�ിനോെ�ം ജി.ഭാോർഗാവിൻ പാിളള ,ഒന്നീോം പാോഠം

പാോങ്കളി–(സെപാോറിോട്ടുനോെ�വുംം മറ്റും) ജി. ഭാോർഗാവിൻപാിള്ള

യൂണിിറ്റ്് 2
കൂത്തി്,കൂെിയാോട്ടം,നങ്ങയോർ കൂത്തി്,ആട്ടപ്രാ�ോരംം,ആട്ടക്കഥ,�ഥ�ളി,തൗരംയത്രി�ം, 

നോെയധ്യർമി,കോലോ �ധ്യർമി, നോെയശാോസ്ത്രംലക്ഷണങ്ങൾ, �ിട്ട�ൾ,കോ�ോ�ം, പാദം, ദണ്ഡ�ം, 

ഓട്ടൻ ശാീതങ്കൻ പാറിയാൻ തുളളലും�ൾ, കോമോഹിിനിയാോട്ടം

വിിശദപഠനാ�:
1.ആട്ടപ്രാ�ോരംം(ഏസെതങ്കിലുംം ആട്ടപ്രാ�ോരംം മുൻനിർത്തിി പുറിപ്പോെ,്നിർവിഹിണം,നോെ�ോ

ഭാിനയാം എന്നീീ �കോങ്കതങ്ങൾ വിിശാദമോക്കി കൂെിയാോട്ടം പാരംി�യാസെപ്പെലോണുകോ�ശാിക്കുന്നീത.്

2.നള�രംിതം-മൂന്നീോം ദിവി�ം ഉണ്ണിോയാി വിോരംയർ

3.�ലയോണ�ൗഗാന്ധിി�ം കുഞ്ച്ൻ നമ്പയോർ

യൂണിിറ്റ്് 3:
നോെ�ം–പാോശ്ചാോതയ പാൗരംസ്തയ �ങ്കല്പനങ്ങൾ–സ്ഥാല�ോല�ിവൈയാ�യങ്ങൾ,നെൻ,കോപ്രാ

ക്ഷ�ൻ, ദശാരൂപാ�ങ്ങൾ,മലയാോളനോെ�ത്തിിസെ� വിി�ോ� പാരംിണോമങ്ങൾ,നോെ�വിി

വിർത്തിനങ്ങൾ,വിയതയസ്തഅവിതരംണ�മ്പ്രദയാങ്ങൾ,-�ംഗാീതനോെ�ം- പാോർ�ി, മറിോഠി 

കോവിരു�ൾ,തമിഴ്് �ംഗാീതനോെ�ം, മലയാോള �ംഗാീതനോെ�ങ്ങൾ, �വിിട്ടുനോെ�ം, 

സെവിള്ളരംി നോെ�ം, നോെ��മിതി�ൾ, സെപ്രാോ�ഷാണൽ നോെ�ം, എ�്സ്പ്രഷാനിസ്റ്റ് 
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നോെ�ം, �മതാവിോദി, എപ്പി�് നോെ�ം, അ�ംബാന്ധിനോെ�ം, കോഗാോകോദോസെയാക്കോത്തി്,  

നോെ�ക്കളരംി പ്രാസ്ഥാോനം, തനതുനോെ�ം, �ോവിയനോെ�ം, സ്കൂൾ ഓ�് �ോമ തീകോയാറ്റ്ർ 

സെസ്കാച്ചു�ൾ, സ്ത്രംീനോെ�ം, ദളിത് നോെ�ം.

വിിശദപഠനാ�:
1.മലയാോളശാോകുന്തളം (നോലുംം അഞ്ചും അങ്കങ്ങൾ) ഏ. ആർ. രംോജരംോജവിർമ്മ

2. ആ മനുഷാൻ നീ തസെന്നീ �ി. സെജ. കോതോമ�്

3. ഓകോരംോകോരംോ�ോലത്തിിലുംം സെ�. വിി. ശ്രീീജ

യൂണിിറിറി് 4:
�ിനിമ–�ോമോനയ�രംിത്രം–മലയാോള �ിനിമയുംസെെ വിി�ോ�പാരംിണോമങ്ങൾ,�ോഹിി

തയം, നോെ�ം, �ിത്ര�ല, �ംഗാീതം തുെങ്ങിയാ �ല�ളുംമോയുംളള ബാന്ധിം,ദൃശായഭാോഷാ, 

�ിനിമയുംസെെ �ോകോങ്കതി� ഘെ�ങ്ങൾ, �ലോ�ിനിമ �ച്ചിവിെ�ിനിമ, കോഡ്ോ�ുസെമ�റിി, 

തിരംക്കഥ-രം�നയുംസെെ ഘട്ടങ്ങൾ, കോസ്റ്റോറിി കോബാോർഡ്്, �ോഹിിതയവുംം �ിനിമയുംം, അനു

�ല്പനം, തിരംക്കഥയുംം നോെ�വുംം, സെെലി�ിലിം, കോഷാോർട്ട് �ിലിം

1.സെപാരുവിഴ്ിയാമ്പലം പാദ്മരംോജൻ

2. വിികോധ്യയാൻ അടൂർ കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ

2.�ിന്തോവിിഷ്ടിയാോയാ ശായോമള ശ്രീീനിവിോ�ൻ

�ഹാംയകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. �ഥ�ളി ജി. കൃഷ്ണപാിളള, തിരുവിിതോംകൂർ  
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5. നോെയശാോസ്ത്രംം സെ�.പാി. നോരംോയാണപാിഷാോരംെി

 (വിിവിർത്തിനം) കോ�രംള�ോഹിിതയ  

 അക്കോദമി, തൃശൂർ.

6. തുളളൽ �ോഹിിതയ�രംിത്രം വിി.എ�്. ശാർമ,

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 1981.
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10. നോെ�പ്രാകോവിശാി� എ.ഡ്ി. ഹിരംിശാർമ, ആർ.�ി. ശാർമ,  

 എ�്.പാി.�ി.എ�്, 1997.

11. മലയാോള നോെ�പ്രാസ്ഥാോനം �ോട്ടുമോെം നോരംോയാണൻ,

 കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി, തൃശൂർ, 1990.

12. മലയാോള നോെ�ം ഗ്രന്ഥപാോഠവുംം

രംംഗാപാോഠവുംം ജി. ഗാംഗാോധ്യരംൻ നോയാർ,

 ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം, 1991.

13. മലയാോളനോെ�കോവിദിയുംസെെ �ഥ മെവൂർ ഭാോ�ി,

 �റി�്ബുക്സ്് (വിിതരംണം), 1996.
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Core 11 PMLS 10711 ദൃശയകലാസാാഹിിതിയം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 കോ�രംളത്തിിൽ പ്രാോ�ീന�ോലത്തി് നിലനിന്നീിരുന്നീ 

പ്രാമുഖ ദൃശായ�ല�സെള പാരംി�യാസെപ്പടു�.
1
4

1, 
2,  4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 അനുഷ്ഠിോനപാരംവുംം അനുഷ്ഠിോകോനതരംവുംമോയാ നോെൻ

�ല�ളുംസെെ പ്രാകോതയ�ത�ൾ തിരംിച്ചിറിിയും�
1
2 1, 2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3 ക്ലിോ�ി�്, കോദശാി, മോർഗാി എന്നീീ ദൃശായ�ല�ളുംസെെ 

വിയതയസ്തത മനസ്സിിലോക്കു� 1 1, 2 Ac C 6

C
O

4 ഭാക്തിിപ്രാസ്ഥാോനം എന്നീ് അറിിയാസെപ്പടുന്നീ �ോഹിിതയ

ഭാോവും�താത്തിിസെ� സെപാോതു�ാഭാോവിം �സെണ്ടാത്തു�
1
4

1, 2 An C 8

C
O

5

�ഥ�ളിയുംസെെ �ോഹിിതയരൂപാം എന്നീ നിലയാിൽ 
ആട്ടക്കഥ�സെള വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�യുംം ആ 
നിലയാിൽ നള�രംിതസെത്തി വിിശാദമോയാി പാഠിക്കു�യുംം 
സെ�യ്യു�.

1
4

1, 2, 3
An
EV

C
P

8

C
O

6

തുളളലിസെ� �ോഹിിതയപാോഠത്തിിസെ�യുംം രംംഗാപാോ

ഠത്തിിസെ�യുംം �ോംസ്കാോരംി�മോയാ തോത്പാരംയങ്ങൾ 

വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�
1 1,2 U F 6

C
O

7 പാോശ്ചാോതയവുംം പാൗരംസ്തയവുംം കോ�രംളീയാവുംമോയാ നോെ

�രംീതി�ൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�
1 1,2

Am
AP
EV

C 8

C
O

8 മലയാോള നോെ�ത്തിിസെ� �രംിത്രവുംം ഭാോവും�താ
പാരംണോമവുംം മോതൃ��സെള അെിസ്ഥാോനമോക്കി 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1, 2, 3
An
EV

C 8

C
O

9

�ിനിമയുംസെെ ദൃശായഭാോഷാസെയാ നിർണയാിക്കുന്നീ ഘെ�

ങ്ങൾ, �ച്ചിവിെ�ിനിമയുംം �ലോ�ിനിമയുംം തമ്മി

ലുംളള വിയതയോ�ം, തിരംക്കഥ ഇവി മനസ്സിിലോക്കു�
1 1, 2

Am
AP
EV

C 8

C
O

10

�ീച്ചിർ�ിനിമ, കോഡ്ോ�ുസെമ�റിി, സെെലി�ിലിം, 

കോഷാോർട്ട് �ിലിം ഇവിയുംസെെ ഘെനോപാരംമോയാ വിയതയ

സ്തത�ൾ �ോഹിിതയരൂപാത്തിിൽ (തിരംക്കഥയാിൽ) 

എങ്ങസെന പ്രാ�െമോവുംസെമന്നീ ്മോതൃ��ൾ മുൻനിർത്തിി 

അകോനാഷാിക്കു�

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8
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PMLS 10712

ചെസംമിനാർ ഗ്വേകാഴ്സ്്

CO 1 ഗാകോവിഷാണരംീതിശാോസ്ത്രംം മനസ്സിിലോക്കുന്നു.

PO 1,2 PSO 1, 2, 3, 4 CL U , An, KL F&C 16 hours

CO 2 മലയാോളഭാോഷാ- �ോഹിിതയം- �രംിത്രം- �ംസ്കാോരംം ഈ വിിഷായാങ്ങളിൽ 

ഒന്നീിസെന അധ്യി�രംിച്ചി് പൂർവി പാഠനങ്ങൾ, രംീതിശാോസ്തം, ഗാകോവിഷാണപ്രാ

ബാന്ധിത്തിിസെ� പ്രാോഥമി� രൂപാം എന്നീിവിയാിൽ മൂന്നീ് പ്രാബാന്ധിങ്ങൾ 

അവിതരംിപ്പിക്കുന്നു

PO 1,2 PSO 1, 2, 3, 4 CL U , An, Ap, Ev, KL F,C,P 16 hours.

CO 3 കോമൽപ്പറിഞ്ഞി രംീതിയാിൽ 40 കോപാജിൽ കുറിയാോസെത ഒരു ഗാകോവിഷാണ പ്രാബാന്ധിം 

തയ്യംോറിോക്കി �മർപ്പിക്കു�

PO 1,2 PSO 1, 2, 3, 4 CL R, An, An, Ev, Cr KL F,C,P 40 hours.
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ഐച്ഛിിക ഗ്വേകാഴ്്സുകൾ ഒന്നാംാം ചെസംമസ്റ്റർ

PMLM 10713 നോ�ാക് നോലാർ : �രിിത്രവുംം സാിദ്ധാന്തവുംം

യൂണിറ്റ്് –1
വിിഷായാ�ാഭാോവിം : കോ�ോ�് കോലോർ–പാദനിഷ്പാത്തിി, നിർവി�നങ്ങൾ, �വിികോശാഷാത�ൾ, 

ധ്യർമങ്ങൾ, കോ�ോക്കും കോ�ോ� ്കോലോറും പാഠനലക്ഷയം, പ്രാ�ക്തിി, വിിഷായാവിയോപ്തി, ആദയ�ോല 

കോ�ോ� ്കോലോറിിസ്റ്റു�ൾ, കോ�ോ� ്കോലോർ പാഠനം പാോശ്ചാോതയ നോടു�ളിൽ, കോ�ോ� ്കോലോർ പാഠനം 

കോ�രംളത്തിിൽ, കോ�ോ�് കോലോറും ഇതരംവിിഷായാങ്ങളുംം, �ംസ്കാോരംപാഠനസെമന്നീ നിലയാിൽ, 

നോട്ടറിിവി് –നോകോെോെി വിിജ്ഞാോനീയാം എന്നീീ പാദങ്ങളുംസെെ ഔ�ിതയം. കോ�ോ�് കോലോറും 

കോദശാീയാതയുംം

യൂണിറ്റ്് –2
വിിഷായാപാരംി�രംങ്ങൾ : ആ�ോരംങ്ങൾ, അനുഷ്ഠിോനങ്ങൾ, �ംസ്കാോരം �ിയാ�ൾ, വിിശാാോ

�ങ്ങൾ, �ല�ൾ, �ളി�ൾ, പാോട്ടു�ൾ, ഐതിഹിയങ്ങൾ, പുരംോവൃത്തിങ്ങൾ, �ഥ�ൾ, 

�െം�ഥ�ൾ, പാഴ്സെഞ്ച്ോല്ലു�ൾ, നോട്ടു�ലിതങ്ങൾ, നോെൻ �ംഗാീതം, നോട്ടു ഭാോഷാ, 

കൃഷാി, നോയാോട്ട്, ഉപാ�രംണങ്ങൾ, ഭാക്ഷണം, കോവിഷാഭൂഷാ�ൾ, വൈ�സെത്തിോഴ്ിലും�ൾ, 

നോട്ടു�ി�ിത്സ.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. പാഴ്സെഞ്ച്ോൽ �ോഹിിതയം : എം.വിി.വിിഷ്ണുനമ്പൂതിരംി

2. പൂമോവൈത സെപാോന്നീമ്മ : �മ്പോ.െി.എച്ചി്.കുഞ്ഞിിരംോമൻ നമ്പയോർ

3. മുെികോയാറ്റ്് : ജി.ഭാോർഗാവിൻപാിളള (നോട്ടരംങ്ങ് എന്നീ കൃതിയാിൽ)

യൂണിറ്റ്് –3
�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ, �മീപാനങ്ങൾ– �ങ്കല്പനങ്ങൾ–അനുഷ്ഠിോന �ിദ്ധാോന്തം, സെ�ട്ടുമുറി 

�ിദ്ധാോന്തം, പ്രാ�െന�ിദ്ധാോന്തം, �ൗരം �ിദ്ധാോന്തം, വിയോപാന �ിദ്ധാോന്തം, പാരംിണോമ 

�ിദ്ധാോന്തം, വിിപാരംിണോമ �ിദ്ധാോന്തം, �ിന്നീിഷാ് രംീതി, ഘെനോവിിശാ�ലനം, മനശാോ

സ്ത്രം�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ, ദലിത്–സ്ത്രംീ പാക്ഷ വിീക്ഷണങ്ങൾ, മോർക്സ്ിയാൻ �മീപാനം, ഇകോക്കോ 

കോ�ോ�് കോലോർ, �ങ്കല്പനങ്ങൾ–കോെൽ വൈെപ്പ്, കോമോട്ടീ�്, കോലോ�വിീക്ഷണം, ജനുസ്സി്.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. അറിിവിിസെ� ജനോധ്യിപാതയവിൽക്കരംണം രംോഘവിൻ പായ്യംനോെ് 
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    (കോനരംിസെ� സെമോഴ്ി എന്നീ പുസ്ത�ം)

2. പാോഠവൈവിവിിധ്യയം വിെക്കൻ 

പാോട്ടു�ളിൽ   കോഡ്ോ.എ.സെ�.നമ്പയോർ

    (വിെക്കൻ പാോട്ടു പാഠനങ്ങൾ എന്നീ പുസ്ത�ം)

3. �ിൻലോ�ിസെല കോ�ോ�് കോലോർ 

പാഠനങ്ങൾ   കോഡ്ോ.�ി.ആർ.രംോജകോഗാോപാോലൻ

    (കോ�ോ�് കോലോർ �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ എന്നീ പുസ്ത�ം)

യൂണിറ്റ്് –4
കോ�ോ�് കോലോറിിസെ� വിർത്തിമോനം–കോ�ോ�് കോലോറിിസെ� പാരംിണോമം–കോ�ോ�് കോലോറിി�ം, 

പ്രാോകോയാോഗാി� കോ�ോ�് കോലോർ, ടൂറിി�ം കോ�ോ�് കോലോർ, അർബ്ബൻ കോ�ോ�് കോലോർ, 

കോ�ോ� ്കോലോറും �മുദോയാങ്ങളുംം. വൈട്രബാൽ കോ�ോ� ്കോലോർ, മുസ്ലിംിം കോ�ോ� ്കോലോർ, �ിസ്തയൻ 

കോ�ോ�് കോലോർ, കോ�ോ�് കോലോറും ഇതരംവിയവിഹിോരംങ്ങളുംം കോ�ോ�് കോലോറും �ോഹിിതയവുംം, 

കോ�ോ�് കോലോറും �ിനിമയുംം.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. തച്ചിനോെൻമോർ കോഡ്ോ.ചുമ്മോർ ചൂണ്ടാൽ

 (ജനജീവിിതവുംം �ല�ളുംം എന്നീ പുസ്ത�ം)

2. പൂതപ്പോട്ട് ഇെകോ�രംി

3. �ംഗാീതം മോപ്പിളപ്പോട്ടു�ളിൽ ബാോലകൃഷ്ണൻ വിളളിക്കുന്നീ് 

 (മോപ്പിളപ്പോട്ട് ഒരു ആമുഖപാഠനം എന്നീ പുസ്ത�ം)

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
കോ�ോ�് കോലോർ രംോഘവിൻ പായ്യംനോെ് ,കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

 കോ�രംള കോ�ോ�് കോലോർ  രംോഘവിൻ പായ്യംനോെ്,

 കോ�ോ�് കോലോർ സെ�കോല്ലിോ�് ഓ�് മലബാോർ ട്രസ്റ്റ്.

നോകോെോെി വിിജ്ഞാോനീയാം എം.വിി വിിഷ്ണു നമ്പൂതിരംി 

 കോഡ്ോ.അജു നോരംോയാണൻ കോ�ോ�് കോലോർ പാോഠങ്ങൾ പാഠനങ്ങൾ

കോഡ്ോ.അജു നോരംോയാണൻ കോ�രംളത്തിിസെല ബുദ്ധാമതപാോരംമ്പരംയം,

 എൻ.ബാി.എ�് കോ�ോട്ടയാം.

.അ�ീ�് തരുവിണ വിയാനോെൻ രംോമോയാണം,മോതൃഭൂമി ബുക്സ്്.

ശാശാിധ്യരംൻ ക്ലിോരംി കോ�രംളത്തിിസെല നോെൻ പാോട്ടു�ൾ ഒരു �മഗ്രപാഠനം,

 ഒലിവി്.
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ഇ.പാി രംോജകോഗാോപാോലൻ  നോട്ടറിിവുംം വിികോമോ�നവുംം, പുസ്ത�ഭാവിൻ

നോെൻ പാോട്ടു�ൾ നോെൻ �ല�ൾ പൂർണ പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്

എം.ആർ പാങ്കജോക്ഷൻ(�മ്പോ.)  കോ�രംളഭാോഷാോഗാോനങ്ങൾ ഭാോഗാം 3 

  വിയാനോട്ടിസെല ആദിവിോ�ി�ളുംസെെ പാോട്ടു�ൾ)

സെപ്രാോ.ബാി.മുഹിമ്മദ് അഹിമ്മദ്  മോപ്പിള കോ�ോ�് കോലോർ, �മയാം പാബ്ലിികോക്ക 

  ഷാൻ�് ,�ണ്ണൂർ

കോഡ്ോ.�ി.ആർ രംോജകോഗാോപാോലൻ  കോ�ോ�് കോലോർ �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ,

  കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്.

കോഡ്ോ.കുമോരംൻ വിയാകോലരംി(എഡ്ി)  �ോവി് സെതയ്യംം പുരംോവൃത്തിം,പുസ്ത�ഭാവിൻ,  

  പായ്യംന്നൂർ.

�ിസ്തയൻ കോ�ോ�് കോലോർ  കോ�രംള കോ�ോ�് കോലോർ അക്കോദമി.

സെ�.എം ഭാരംതൻ  കോ�ോ�് കോലോർ �ിദ്ധാോന്തവുംം പ്രാകോയാോഗാവുംം,

  കോ�ോ�് കോലോർ സെ�കോല്ലിോ�് ഓ�് മലബാോർ 

എം .ആർ രംോഘവിവിോരംയർ  വിെക്കൻ പാോട്ടിസെ� പാണിയാോല,

  വിള്ളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം.

സെ� .അയ്യംപ്പപ്പണിക്കർ  ഇന്തയൻ �ോഹിിതയ�ിദ്ധാോന്തം 

  പ്രാ�ക്തിിയുംം �ോധ്യയതയുംം.

Folklore, Cultural 

performances and Popular 

Entertainments  Richard Bauman(ed) Oxford  

  University Press.

American Folklore  Tristram P.Coffin (ed.),Voices of  

  America.

Folklore and Gender  Jawaharlal Handoo(Ge.Ed.),

  Zooni Publications, Mysoor.
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PMLM 10713: നോ�ാക് നോലാർ: �രിിത്രവുംം സാിദ്ധാന്തവുംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 കോ�ോ�് കോലോർ എന്നീ പാദത്തിിസെ� നിഷ്പാത്തിി, 
നിർവ്വ�നം, വിിഷായാവിയോപ്തി, പാഠനകോമഖല�ൾ 
ഇവി മനസ്സിിലോക്കു�.

1
4

1, 
2, 4

R
U
An

F
C 8

C
O

2

പാോശ്ചാോതയനോടു�ളിൽ നെന്നീ കോ�ോ�് കോലോർ
പാഠനത്തിിസെ� �ാഭാോവിവുംം രംീതി�ളുംം �ംസ്കാോ
രംപാഠനസെമന്നീ നിലയാിലുംളള പ്രാോധ്യോനയവുംം 
മനസ്സിിലോക്കു�

1
2 1, 2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3 കോ�രംളത്തിിസെല അനുഷ്ഠിോനപാരംവുംം അനുഷ്ഠിോകോന
തരംവുംമോയാ കോ�ോ� ്കോലോറു�സെള പാരംി�യാസെപ്പടു� 1 1, 2 Ac C 6

C
O

4 കോ�രംളത്തിിസെല കോ�ോ�് കോലോർപാഠനത്തിിസെ� 
വിിഷായാകോമഖല�ൾ നിർണയാിക്കു�

1
4

1, 2 An C 8

C
O

5

അനുഷ്ഠിോന�ിദ്ധാോന്തം, സെ�ട്ടുമുറി�ിദ്ധാോന്തം, 
പ്രാ�െന�ിദ്ധാോന്തം, �ൗരം�ിദ്ധാോന്തം, വിയോ
പാന�ിദ്ധാോന്തം, പാരംിണോമ�ിദ്ധാോന്തം, വിിപാ
രംിണോമ�ിദ്ധാോന്തം എന്നീിവി മനസ്സിിലോക്കു�

1
4

1, 2, 3
An
EV

C
P

8

C
O

6

കോ�ോ�് കോലോർപാഠനത്തിിസെല മന�ോസ്ത്രം�മീ
പാനം, മോർക്സ്ിയാൻ �മീപാനം, പാോരംിസ്ഥാിതി
��മീപാനം, ദലിത് സ്ത്രംീപാക്ഷ വിീക്ഷണങ്ങൾ 
എന്നീിവി മനസ്സിിലോക്കു�.

1 1,2 U F 6

C
O

7 ടൂറിി�ം, �ിനിമ, �ോഹിിതയം, �ോമുദോയാി�പാ
ഠനം, �ോംസ്കാോരംി�പാഠനം എന്നീീ രംംഗാങ്ങളിൽ 
കോ�ോ� ്കോലോറിിസെ� �ോദ്ധായത�ൾ �സെണ്ടാത്തു�.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8

അർബാൻ കോ�ോ� ്കോലോർ, വൈട്രബാൽ കോ�ോ� ്കോലോ
റു�ൾ, മുസ്ലിംീം �ിസ്തയൻ കോ�ോ�് കോലോറു�ൾ, 
കോ�ോ�് കോലോറും ഇതരം വിയവിഹിോരംങ്ങളുംം ഇവി 
തോരംതമയം സെ�യ്യു�

1 1,2,3
An
EV

C 8

C
O

9 വിിവിരംകോശാഖരംണം, മണ്ഡലവൃത്തിി എന്നീിവിയുംൾ
സെപ്പസെെ കോ�ോ� ്കോലോർപാഠനത്തിിസെ� പ്രാോകോയാോഗാി
�പ്രാശ്നങ്ങൾ തിരംിച്ചിറിിയും�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10 കോ�ോ�് കോലോർരൂപാങ്ങസെളപ്പറ്റ്ി �ീച്ചിർ തയ്യംോ
റിോക്കു� 1 1,2

Am
AP
EV

C 8
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സംമകാലാ മലായാാളംചെചാറുകഥ: പാാഠ്യവുംം പാഠ്യനവുംം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്
�മ�ോല മലയാോള സെ�റു�ഥ, ആധുനി�ോനന്തരം മലയാോള�ഥയുംസെെ ഭാോവും�താവിി

ശാ�ലനവുംം �രംിത്രവികോലോ�നവുംം. ആകോഗാോളവിൽക്കരംണം, സ്ത്രംീ, ദളിത്, പാരംിസ്ഥാിതി 

�ാതാരംോഷ്ട്രീീയാങ്ങൾ, ശാരംീരംരംോഷ്ട്രീീയാം. �ോമൂഹിയപാരംിണോമങ്ങൾ, പ്രാതയയാശാോസ്ത്രം പ്രാതി�

ന്ധിി�ൾ, മോധ്യമീകൃതകോലോ� �മം. വൈ�ബാർഭാോവിന, ആഖയോന�ലയാിസെല മോറ്റ്ങ്ങൾ

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
 1. എം.െി. �ോഴ്ച

 2. ആന�് നോലോമസെത്തി ആണി

 3. എം. മുകു�ൻ ഓകോട്ടോറിിക്ഷക്കോരംസെ� ഭാോരംയ

 4. മോധ്യവിൻ എൻ എ�് പുലകോപ്പെി

 5. �ോറിോകോജോ��് മെിപ്പിച്ചി

 6. അകോശാോ�ൻ�രുവിിൽ ദാോരം�ോ െോക്കീ�്

 7. അയ്യംപ്പൻ �ി ഞോൻ മറുപാെി പ്രാതീക്ഷിക്കുന്നു

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
 1. സുഭാോഷാ് �ന്ദ്രൻ തല്പം

 2. ഇ. �കോന്തോഷ്കുമോർ മുട്ടകോയാോളം വിലിപ്പമുളള ധ്യോനയമണി�ൾ

 3. �ിതോരം �റുത്തി കുപ്പോയാക്കോരംി

 4. സെ�. ആർ. മീരം ഓർമ്മയുംസെെ ഞരംമ്പ്

 5. ആർ. ഉണ്ണിി കോതോെിനപ്പുറിം വിരംമ്പിനപ്പുറിം

 6. ഇ.പാി. ശ്രീീകുമോർ പാരം�യശാരംീരംം

 7. വിികോനോയാ് കോതോമ�് ഉെമസ്ഥാൻ

യൂണിറ്റ്് നിാല്
�മ�ോല�ഥോ വിിമർശാനം �ോമോനയ �ാഭാോവിങ്ങൾ, നോലുംകോലഖനങ്ങളുംസെെ വിിശാദപാഠനം

 1. എൻ. പ്രാഭാോ�രംൻ �ഥകോതടുന്നീ �ഥ 

    (അകോത കോപാരംിലുംള്ള കോലഖനം മോത്രം)

 2. �ച്ചിിദോന�ൻ �ോറിോയാണങ്ങൾ (അവിതോരംി�, പുതുരംോ 

  മോയാണം)
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 3. ഇ.പാി. രംോജകോഗാോപാോലൻ  കൃഷാിയുംസെെ �ഥയുംം �ഥയുംസെെ കൃഷാിയുംം

  (ഹിരംിതനിരുപാണം മലയാോളത്തിിൽ)

4. പാി.സെ�. രംോജകോശാഖരംൻ ഭാോവിനോതീതം മലയാോളത്തിിസെല വൈ�ബാർ�ഥ�ൾ

  (ഏ�ോന്തനഗാരംങ്ങൾ)

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അപ്പൻ സെ�. പാി �ഥ: ആഖയോനവുംം അനുഭാവി�ത്തിയുംം, 

  ഡ്ി.�ി ബു��്

പ്രാഭാോ�രംൻ എൻ. �ഥ കോതടുന്നീ �ഥ, �റി�് ബുക്സ്്

ശാശാിധ്യരംൻ എൻ. �ഥ �ോലം കോപാോസെല, �റി�് ബുക്സ്്

ശാശാിധ്യരംൻ എൻ. വിോക്കിൽ പാോ�സെപ്പടുത്തിിയാ �രംിത്രം,  

  �ോംസ്കാോരംി� പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംണവികുപ്പ്

രംോമകൃഷ്ണൻ ഇ.വിി. വിോക്കും �മൂഹിവുംം, ഡ്ി. �ി ബുക്സ്്

  അക്ഷരംവുംം ആധുനി�തയുംം, ഡ്ി. �ി ബുക്സ്്

അനുഭാവിങ്ങസെള ആർക്കോണ് കോപാെി? ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്

രംവിീന്ദ്രൻ പാി പാി ആധുനി�ോനന്തരംം വിി�ോരംം വിോയാന, 

  ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്

വിീസെണ്ടാടുപ്പു�ൾ ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്

ഇെസെപാെലും�ൾ �റി�് ബുക്സ്്

സെ�. എ�്. രംവിികുമോർ �ഥയുംസെെ വിോർഷാി�വിലയാങ്ങൾ

സെ�. എ�്. രംവിികുമോർ എം.െി: അക്ഷരംശാില്പി

രംോജകോഗാോപാോലൻ ഇ.പാി. �ഥ: നി�ബ്ദതയുംം നിർമ്മോണവുംം

ആഖയോനത്തിിസെ� ജീവിിതം  കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

രംോകോജകോശാഖരംൻ പാി.സെ� ഏ�ോന്തനഗാരംങ്ങൾ

  ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്

മധുസൂദനൻ ജി �ഥയുംം പാരംിസ്ഥാിതിയുംം, �റി�് ബുക്സ്്

ഭാോവും�താം ഇരുപാസെത്തിോന്നീോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിൽ ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്

യാോകോക്കോബാ് കോതോമ�് മലയാോളം റിി�ർച്ചി് കോജണൽ, 2009  

  സെ�പ്തംബാർ (ഇഷാൂ എഡ്ിറ്റ്ർ) ബാഞ്ച്മിൻ  

  ബായാിലി �ൗകോണ്ടാഷാൻ

ഹിരംീഷാ് എ�്. ആദം, (മോതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 

  മോർച്ചി് 3–9, 2013)
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1 ആധുനി�ോനന്തരം�ഥയുംസെെ ഏറ്റ്വുംം പുതിയാ 
�ാഭാോവിങ്ങൾ നിർണയാിക്കു�.

1
4 1,2, 4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 �മ�ോലി�മോയാ സെ�റു�ഥോവിിമർശാനത്തിി
സെ� �മീപാനങ്ങൾ മോതൃ��ൾ മുൻനിർത്തിി 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�
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3 ആധുനി�ോനന്തരം�ഥയുംസെെ ഭാോവും�താം 
ഉ ൾ സെക്കോ ള ളും ന്നീ  � ഥോ മോ തൃ � � ൾ ക്ക് 
ആ�ാോദനം/വിിമർശാനം തയ്യംോറിോക്കു�
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4 മലയാോളസെ�റു�ഥയുംസെെ �രംിത്രം �ോമോനയ
മോയാി മനസ്സിിലോക്കു�
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5 ആധുനി�ോനന്തരം മലയാോള�ഥയുംസെെ ഉളള
െക്കപാരംവുംം ആഖയോനപാരംവുംമോയാ ഭാോവും�താം 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�
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ദളിത്, സ്ത്രംീ, പാരംിസ്ഥാിതി �ാതാരംോഷ്ട്രീീയാം, ശാരംീ
രംരംോഷ്ട്രീീയാം, പ്രാതയയാശാോസ്ത്രം പ്രാതി�ന്ധിി�ൾ, 
മോധ്യയമീകൃതകോലോ��മം ഇവി എങ്ങസെന 
�ഥ�ളിൽ പ്രാ�െമോവുംന്നു എന്നീ് മോതൃ��ൾ 
മുൻനിർത്തിി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1 1,2 U F 6
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7

ആ ധു നി �ോ ന ന്ത രം � ഥ യാി സെല  ഒ ന്നീോം 
ഘട്ടത്തിിൽ ഉൾസെപ്പടുത്തിോവുംന്നീ �ഥ�ളുംസെെ 
മോതൃ��ൾ വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു� (എൻ.
എ �് .  മോ ധ്യ വി ൻ ,  �ോ റിോ കോജോ � �് , 
അകോശാോ�ൻ �രുവിിൽ).
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ആധുനി�ോനന്തരം�ഥയുംസെെ രംണ്ടാോം ഘട്ട
ത്തിിൽ ഉൾസെപ്പടുന്നീ �ഥ�സെള (സുഭാോഷാ്�
ന്ദ്രൻ, �കോന്തോഷ്കുമോർ, സെ�.ആർ. മീരം ...) 
മോതൃ��ൾ മുൻനിർത്തിി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1,2,3
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EV

C 8
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ഗ്വേനാവിൽ: സംാഹിിതയവുംം സംംസ്കാാരാവുംം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്
കോനോവിൽ, ഗാണം, രൂപാം, ഉത്ഭവിം, പാരംിണോമങ്ങൾ, ഭാിന്നീ �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ, വിോയാനോ

�മൂഹിം, സ്ത്രംീ�ൾ, പാത്രപ്രാവിർത്തിനം, ജീവി�രംിത്രം, ആത്മ�ഥ, യാോത്രോവിിവിരംണം, 

�രംിത്രം തുെങ്ങിയാ ആഖയോനരൂപാങ്ങൾ. ഇതിഹിോ�ം, ജനപ്രാിയാ�ംസ്കാോരംം, കോദശാീയാത, 

റിിയാലി�ം, ആധുനി�ത, സെ�ോകോളോണിയാലി�ം, സെപാോതുമണ്ഡലം

വിിശദപാഠ്യനിം
1. Ian Watt Realism and the Novel form in The Rise of the  

 Novel

 Pimlico, 2000

2. Mikhail Bakhtin Polyphony-Problems of Dostoevsky’s Poetics

സാാമാനിയ പാഠ്യനിം
1.Henry James The Art of Fiction, Norton Anthology of 

 Theory and Criticism, 2001

2. George Lukacs The Classical form of the Historical Novel, Ch.I,

 Historical Novel, Merlin Press, 1989.

3. J.Paul Hunter Novel and Social / Cultural History, Eighteenth

 Century Novel, Cambridge Uty Press, 2000

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
കോനോവിൽ–സ്ഥാലം, �ോലം, കോദശാീയാത–�ോമോനയ �ർച്ചി. സ്ഥാലഭാോവിനയുംസെെ രംോഷ്ട്രീീയാം, 

�ോല�ങ്കല്പവുംം കോനോവിലിസെ� ആഖയോന�ലയുംം. ആധുനി�തയുംം കോദശാീയാതയുംം 

കോനോവിലിസെ� ആഖയോന രംോഷ്ട്രീീയാവുംം. മുഖയമോയുംം ഈ മൂന്നുകോമഖല�ളിൽ ഊന്നീി രംണ്ടു 

മലയാോളകോനോവിലും�ളുംസെെ വിിശാദപാഠനം.

1. �ന്തുകോമകോനോൻ ഇന്ദുകോലഖ

2. ബാഷാീർ സ്ഥാലസെത്തി പ്രാധ്യോന ദിവിയൻ

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
കോനോവിൽ : �രംിത്രവുംം രംോഷ്ട്രീീയാവുംം. �രംിത്രകോനോവിൽ മുതൽ �രംിത്രവിിജ്ഞാോനീയാപാ

രംമോയാ അതി�ഥനം വിസെരം. �രംിത്രത്തിിസെ� കോനോവിൽവിൽക്കരംണം– കോനോവിലിസെ� 
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�രംിത്രവിൽക്കരംണം. ലൂക്കോച്ചി് സെഹിയാ്ഡ്ൻ വൈവിറ്റ്്–ഇർവിിംഗാ് കോഹിോ–കോപാോൾ ഹിണ്ടാർ. 

രംോഷ്ട്രീീയാ കോനോവിലും�ൾ– കോനോവിലിസെല രംോഷ്ട്രീീയാം. മലയാോള പാശ്ചാോത്തിലത്തിിൽ ഈ 

വിിഷായാങ്ങളുംസെെ �ർച്ചി. രംണ്ടുകോനോവിലും�ളുംസെെ വിിശാദപാഠനം.

1. ഉറൂബാ് സു�രംി�ളുംം സു�രംന്മാോരും

2. വിി.സെ�.എൻ ആകോരംോഹിണം

യൂണിറ്റ്് നിാല്
കോനോവിൽ–ഭാോഷായുംം ആഖയോനവുംം. കോനോവിലിസെ� ഭാോഷാ, ആഖയോന�ല, ഘെനയുംം 

വൈശാലിയുംം, ബാക്തിിൻ, ബാോർത്തി്,കോഡ്വിിഡ്്കോലോജ്, സെെോസെഡ്ോസെറിോവി്. റിിയാലി�ം മുതൽ 

കോപാോസ്റ്റ് കോമോകോഡ്ണി�ം വിസെരം മലയാോളമോതൃ��ൾ വിിശാദപാഠനത്തിിന്.

1. ഒ.വിി.വിിജയാൻ ധ്യർമ്മപുരംോണം

2. ആന�് കോഗാോവിർദ്ധാസെ� യാോത്ര�ൾ

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ബാോലകൃഷ്ണപാിളള.എ കോനോവിൽ പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ, കോ��രംിയുംസെെ �ോഹിിതയനി 

 രൂപാണം, �ോഹിിതയപ്രാവിർത്തി��ഹി�രംണ�ംഘം

തരം�ൻ.സെ�.എം മലയാോളകോനോവിൽ �ോഹിിതയ �രംിത്രം, 

 കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി

അ�ുതൻ.എം കോനോവിൽ : പ്രാശ്നങ്ങളുംം പാഠനങ്ങളുംം, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്

അപ്പൻ.സെ�.പാി മോറുന്നീ മലയാോളകോനോവിൽ..

ശ്രീീജൻ.വിി.�ി കോനോവിൽ വിോയാന�ൾ, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്

രംോമകൃഷ്ണൻ.ഇ.വിി കോദശാീയാത�ളുംം �ോഹിിതയവുംം, , ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്

രംോജകോശാഖരംൻ.പാി.സെ� അന്ധിനോയാ വൈദവിം, , ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്

 ഏ�ോന്തനഗാരംങ്ങൾ, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്

രംോജകോഗാോപാോലൻ.ഇ.പാി

(എഡ്ി.)  ഇന്ദുകോലഖ വിോയാനയുംസെെ ദിശാ�ൾ, 

 കോ�രംള�ോഹിിതയഅക്കോദമി

മകോഹിഷാ് എം ആർ മലയാോളകോനോവിലുംം കോദശാീയാതയുംം, കോ�രംള�ർവി�ലോശാോല

Michele Hoffman&

Patvic D Murphy Essentials of the Theory of Fiction, 

 Duke Uty. Press, 1995.

Dennis Walder Realist Novel, Routledge, 1996.

Meenakshi Mukherjee Realism and Reality-Oup, 1999.
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Ramakrishnan E.V  Narrating India, Sahtya Academy, 2005

Vincent B. Leitch The Norton Anthologyof Theory and  

 Criticism, W.W.Norton, 2001.
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COURSE OUTCOME PO PSO CL KL
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C
O

1 കോനോവിൽ എന്നീ �ോഹിിതയജനുസ്സിിസെ� 
ഉത്ഭവിവുംം വിി�ോ�വുംം കോനോവിലിസെനക്കുറിിച്ചുളള 
�ോഴ്ചപ്പോടു�ളുംം മനസ്സിിലോക്കു�.

1
4

1, 
2,  4

R
U
An

F
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2 കോനോവിലിസെ� വിിഭാോഗാങ്ങൾ, ആഖയോന
രംീതി�ൾ, സെ�ോകോളോണിയാലി�ത്തിിസെ� 
�ാോധ്യീനം ഇവി നിർണയാിക്കു�

1
2 1, 2

EV
R
U
An

F
C 8
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O

3 കോനോവിലിസെന �ംബാന്ധിിച്ചി പ്രാധ്യോനസെപ്പട്ട 
വൈ�ദ്ധാോന്തി�പാഠനങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു� 1 1, 2 Ac C 6

C
O

4

സ്ഥാലം,  �ോലം ,  കോദശാീയാത എന്നീിവി 
കോനോവിലിസെ� ആഖയോനസെത്തി നിർണയാിക്കു
ന്നീസെതങ്ങസെന എന്നീ ്മോതൃ��ൾ മുൻനിർത്തിി 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 �രംിത്രം, രംോഷ്ട്രീീയാം എന്നീിവി കോനോവിലിൽ 
എങ്ങസെന പ്രാവിർത്തിിക്കുന്നു എന്നീ ്മോതൃ��ൾ 
മുൻനിർത്തിി �സെണ്ടാത്തു�

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6 ഭാോഷായുംം ആഖയോനവുംം തമ്മിലുംളള ബാന്ധി
ത്തിിസെ� വിയതയസ്ത തലങ്ങൾ കോനോവിലിസെന 
അെിസ്ഥാോനമോക്കി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1 1,2 U F 6

C
O

7

റിിയാലി�ം മുതൽ കോപാോസ്റ്റ് കോമോകോഡ്ണി�ം 
വിസെരംയുംളള പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ കോനോവിലിസെ� 
ഭാോവും�താസെത്തി �ാോധ്യീനിച്ചിസെതങ്ങസെന എന്നീ് 
മോതൃ��ൾ മുൻനിർത്തിി നിർണയാിക്കു�.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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ചാലാച്ചിിത്ര�ാനസംംസ്കാാരാപാഠ്യനം

യൂണിറ്റ്് : 1
�ലച്ചിിത്രഗാോനം ഇന്തയയാിൽ– �ംഗാീതവുംം �ലച്ചിിത്ര�ംഗാീതവുംം– കോറിഡ്ികോയാോയുംം 

�ലച്ചിിത്രഗാോനവുംം– മലയാോള�ലച്ചിിത്രഗാോനം 1938 മുതൽ– അനയഭാോഷാോ�ംഗാീത�ാോ

ധ്യീനം– തമിഴ്് �ംഗാീതപാോരംമ്പരംയം– ഹിി�ി �ംഗാീതം– �ംഗാീതനോെ�ം–ആദയ�ോല

ഗാോനങ്ങൾ–പാിന്നീണിഗാോനത്തിിസെ� വിി�ോ�ം– എ.എം.രംോജ–പാി.ബാി.ശ്രീീനിവിോ�–്തയോ

ഗാരംോജഭാോഗാവിതർ–എം.എൽ. വി�ന്തകുമോരംി, പാി. ലീല തുെങ്ങിയാവിരുസെെ ഗാോനങ്ങൾ.

വിിശദപാഠ്യനിം 
മുതുകുളം രംോഘവിൻപാിള്ള ഭാോരംതത്തിിസെ� സെപാോൻവിിളക്കോം

 (ബാോലനിസെല ഗാോനം)

അഭായാകോദവി് പാോട്ടുപാോെി ഉറിക്കോം ഞോൻ

തുമ്പമൺമോധ്യവിൻകുട്ടി നീസെയാൻ�ന്ദ്രസെന

തിരുനയാിനോർകുറിിച്ചിി മോധ്യവിൻ നോയാർ ആത്മവിിദയോലയാകോമ

Satyajith Ray “Those songs” (Our films their films)

യൂണിറ്റ്്: 2
മലയാോള �ലച്ചിിത്രഗാോനം 1954 മുതൽ– കോ�രംളീയാതയുംസെെ �ാഭാോവിരൂപാങ്ങൾ �ലച്ചിിത്ര

ഗാോനങ്ങളിൽ– കോദശാീയാോധുനി�ത– നീലക്കുയാിൽഘട്ടം– പാി.ഭാോസ്കാരംൻ– ജനപ്രാിയാ�ംഗാീ

തസെമന്നീ നിലയാിൽ �ലച്ചിിത്രഗാോനം– നോെ� ഗാോനങ്ങളുംം �ിനിമോഗാോനങ്ങളുംം– �ംഗാീ

തത്തിിസെ� നോകോെോെിവൈക്കവിഴ്ി�ൾ– �വിിതയുംം ഗാോനവുംം– ജന�ീയാ�ംഗാീതം– ഗാോന

�ോല്പനി�ത– ഒന്നീോംഘട്ടം–സെ�.രംോഘവിൻ–കോദവിരംോജൻ–ദക്ഷിണോമൂർത്തിി– �ലിൽ 

�ൗധ്യരംി– എം.ബാി.ശ്രീീനിവിോ�ൻ– ബാോബുരംോജ–്മോന�ശാബ്ദരൂപാീ�രംണം ഗാോനഗാന്ധിർ

വിതാം– കോയാശുദോ�്– ജയാ�ന്ദ്രൻ–– വിോനമ്പോെി– ജോന�ി– സുശാീല– മോധുരംി–�ിത്ര.

വിിശാദപാഠനം 

പാി.ഭാോസ്കാരംൻ തോമ�സെമകോന്ത വിരുവിോൻ

വിയാലോർ മനുഷായൻ മതങ്ങസെള സൃഷ്ടിിച്ചു

ഒ.എൻ.വിി. മോണി�യവിീണയുംമോസെയാൻ

െി.എം.ചുമ്മോർ  മലയാോള �ലച്ചിിത്ര ഗാോനസെത്തിക്കുറിിച്ചുള്ള ഭാോഗാം

 (പാദയ�ോഹിിതയ�രംിത്രം)

വിി.െി.മുരംളി രംോഗാമലയാോളം
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യൂണിറ്റ്് : 3
ഗാോന�ോല്പനി�ത രംണ്ടാോംഘട്ടം– �ലച്ചിിത്രഗാോനവുംം �ോകോങ്കതി� വിളർച്ചിയുംം– ദൃശായങ്ങളുംസെെ 

�ാോധ്യീനം– ഭാോവിഗാീതത്തിിൽ നിന്നീ് ദൃശായ�ാോധ്യീനത്തിികോലക്ക്– ശ്രീീകുമോരംൻ തമ്പി–

പൂവിച്ചിൽഖോദർ– ചുനക്കരം രംോമൻകുട്ടി– നിരംവിധ്യിഗാോനരം�യാിതോക്കൾ– �ോഹിിതയവുംം 

ഗാോനവുംം– �ിനിമയാിസെല മോറിിയാ പ്രാവിണത�ൾ–�ലച്ചിിത്രഗാോനവുംം–സ്ത്രംീ�ളുംം–�വിർ

ണ്ണി�ോല്പനി�തയുംസെെ തുെർച്ചി�ൾ–ജനപ്രാിയാദോർശാനി�ത– എം.സെ�.അർജ്ജൂനൻ–എ.

െി.ഉമ്മർ. പാോശ്ചാോതയ �ംഗാീതത്തിിസെ� �ാോധ്യീനം–ശായോം– സെജറിി അമൽകോദവി്– ഔകോ�

പ്പച്ചിൻ–ഇളയാരംോജ–കോജോൺ�ൺ.

വിിശദപാഠ്യനിം:
 ശ്രീീകുമോരംൻതമ്പി �ാന്തസെമന്നീപാദത്തിിസെനന്തർത്ഥിം

 പൂവിച്ചിൽഖോദർ നോഥോ നീ വിരും �ോസെലോച്ചികോ�ൾക്കുവിോൻ

 ചുനക്കരംരംോമൻകുട്ടി കോദവിദോരുപൂത്തു..

 മോസെങ്കോമ്പ് കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ നോെൻപാോട്ടിസെ�

 യൂ��ലികോ�കോച്ചിരംി ശാിശാിരംകോമ ഇതികോലവിോ

 ബാിച്ചുതിരുമല സെവിള്ളിച്ചിില്ലിം വിിതറിി...

 രംവിി കോമകോനോൻ എങ്ങസെന നോം മറിക്കും ഗാോനം(ഭാോഗാം രംണ്ടാ്)

 പ്രാദീപാൻ പാോമ്പിരംികുന്നീ് ഏ�ജീവിിതോനശാാരംഗാോനം

യൂണിറ്റ്്: 4
മോറുന്നീ ഗാോനഭാോവും�താം പാോശ്ചാോതയ ജനപ്രാിയാ �ംഗാീതത്തിിസെ� �ാോധ്യീനം– ദൃശായമോധ്യയമ

ങ്ങളുംസെെ �ാോധ്യീനം– �ിത്രഗാീതങ്ങൾ– റിിയാോലിറ്റ്ി കോഷാോ�ൾ– എ ആർ. റിഹ്മോൻ– ജോ�ി

ഗാിഫ്റ്റ്്– വിിദയോ�ോഗാർ– തുെങ്ങിയാവിർ. മോന� ശാബ്ദങ്ങളുംസെെ ശാിഥിലീ�രംണം– ഗാോയാ� 

വൈവിവിിധ്യയം–ആൽബാങ്ങൾ– കോഗ്ലീോബാവൈലകോ�ഷാസെ� �ോലസെത്തി �ംഗാീതവുംം ഗാോന 

�ോഹിിതയവുംം– സ്ത്രംീ �ാോതന്ത്ര്യയവുംം ഗാോന�ംസ്കാോരംവുംം– മലയാോള ഗാോന നിരൂപാണ

ങ്ങൾ–െി.പാി.ശാോസ്തമംഗാലം

വിിശദപാഠ്യനിം
 വൈ�തപ്രാം ലജ്ജ്ോവിതികോയാ (ഗാോനം)
 വിയാലോർ ശാരംച്ചിന്ദ്രവിർമ്മ എസെ� ഖൽബാിസെല (ഗാോനം)
 �ക്കറിിയാ പാി. ഭാോസ്കാരംനും പുതിയാമലയാോളിയുംം
 സുനിൽ.പാി. ഇളയാിെം �ോലകോമ നിനക്കഭാിന�നം
 �ല്പറ്റ് നോരംോയാണൻ ഏത് ഋതുവിിലുംം തികോരംോഭാവിിക്കോത്തി ഒരു ഋതു

 നകോരംന്ദ്രൻ.സെ�.എം. ഇഷ്ടിസുഗാന്ധിം കോപാോസെല
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സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഒ.എൻ.വിി.കുറുപ്പ് മോണി�യവിീണ( 2006)ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

കുമോരംൻ വിയാകോലരംി (എഡ്ി.) �ലച്ചിിത്രഗാോനപാഠനങ്ങൾ, പുസ്ത� ഭാവിൻ, 

പായ്യംന്നൂർ

കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ സെപാരുമ്പുഴ് ജി.കോദവിരംോജൻ, �ംഗാീതത്തിിസെ� രംോജശാിൽപാി  

 (2005) ഒലിവി്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്

ചുമ്മോർ െി.എം. പാദയ�ോഹിിതയ�രംിത്രം

ജമോൽ, സെ�ോച്ചിങ്ങോെി ( എഡ്ി) ബാോബുരംോജ് ( 2000) �റി�് ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയാം

ദക്ഷിണോമൂർത്തിി �ംഗാീതരംോജോങ്കണത്തിിൽ ( 2004)

 മോതൃഭൂമി ബുക്സ്്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്

പ്രാദീപാൻ പാോമ്പിരംികുന്നീ് ഏ�ജീവിിതോനശാാരംഗാോനം 2012, 

 ലീഡ്് ബുക്സ്്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്

ഭാോസ്കാരംൻ.പാി. നോഴ്ിയുംരംിപ്പോല് ( 2004) �റി�് ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ

 101 പ്രാണയാഗാോനങ്ങൾ ( 2003) സെറിയാിൻകോബാോ  

 ബുക്സ്്.

മകോനോജ്.എം.ഡ്ി. ( എ.ഡ്ി) പാി.ഭാോസ്കാരംൻ, �ംഗാീതസ്മൃതി�ൾ ( 2008) 

ഒലീവി്,   കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്

 മൗനങ്ങൾ പാോടു�യാോയാിരുന്നു, 2011  മോതൃഭൂമി  

 ബുക്സ്്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്

മകോനോജ് കുറൂർ നിറിപ്പ�ിട്ടുള്ള നൃത്തി�ംഗാീതം, 

 ഡ്ി. �ി ബുക്സ്് 2013

മലയാോള�ലച്ചിിത്രകുടുംബാം മലയാോള �ലച്ചിിത്രഗാോനം

 50 വിർഷാം �ലച്ചിിത്രഗാോനസ്മാരംണി�

മുരംളി വിി.െി. രംോഗാമലയാോളം (2006), ഒലിവി്– കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്

 �ംഗാീതത്തിിസെ� കോ�രംളീയാ പാോഠങ്ങൾ (2008)

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്, തിരുവിനന്തപുരംം.

 തുറിന്നുസെവിച്ചി �ംഗാീത ജോല�ങ്ങൾ, 2011, 

 മോതൃഭൂമി ബുക്സ്്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് .

രംകോമശാ് കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ ജനപ്രാിയാ�ംഗാീതം (2012) ഡ്ി. �ി ബുക്സ്്, 

കോ�ോട്ടയാം രംവിികോമകോനോൻ കോ�ോജോരംോജകുമോരംി (2005), 

 ഒലിവി് ബുക്സ്്,കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്

 എങ്ങസെന നോം മറിക്കും (2010)
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 ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

 സെമോഴ്ി�ളിൽ �ംഗാീതമോയാി (2009)  

 മോതൃഭൂമി ബുക്സ്്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് .

 ഹൃദയാഗാീതങ്ങൾ (2012) 

 മോതൃഭൂമി ബുക്സ്്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് .

 �ാർണ്ണിച്ചിോമരംം (2012)

 മോതൃഭൂമി ബുക്സ്്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് . 

 അതിശായാരംോഗാം (2011) 

 മോതൃഭൂമി ബുക്സ്്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് . 

രംോഘവിൻ സെ�. മധുരംമീ ജീവിിതം (2003) ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്

വിയാലോർ വിയാലോർ കൃതി�ൾ ( 1995)ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, 

കോ�ോട്ടയാം

ശാശാി സെ�.വിി �ലച്ചിിത്രഗാോനം �ോമന, ശാരംീരംം, കോദശാം (2012)  

 എ�്. പാി.�ി.എ�്., കോ�ോട്ടയാം.

ശ്രീീകുമോരംൻ തമ്പി ഹൃദയാ�രംസ്സി് (2005), ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

�ക്കറിിയാ പാി.ഭാോസ്കാരംനും പുതിയാ മലയാോളിയുംം

 ഭാോഷാോകോപാോഷാിണി ( 2007 ഏപ്രാിൽ)

സുധ്യീഷാ്.വിി.ആർ. ആത്മഗാോനം ( 2004) ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയാം

സുനിൽ.പാി. ഇളയാിെം ഉരംിയാോട്ടം (2007)ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

Adorno & Hanns Eisler Composing for the films ( 1994)

 Athlone press London

Horner & Thomas swiss Putting it into words:

 Key terms for studying popular music 

( 1999)

 Blackwell- USA

Morcom, Anna Hindi Film Songs & the Cinema (2007), 

 Ashgat.

Prasad Madhava Ideology of the Hindi film ( 2000) 

 Oxford.U.Press Delhi

Ranade, Ashok D.  Cenematic structure and Music in  

 India

 Essay in Indian Elhnomusicology (1998)
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 Munshiram Manoharlal Publishers -  

 Delhi

Ray, Sathyajith Our films their films ( 1992) 

 Disha books, Calcutta.

Scruton, Roger The Aesthetics of Music (1997) OUP  

 London.

Wierzbicky James History of Film Music (2009), 

 Routledge, London.
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PMLM 10716: �ലച്ചിിത്രഗാാനിസാംസ്കാാരിപാഠ്യനിം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL
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1 �ലച്ചിിത്രത്തിിൽ ഗാോനങ്ങൾ അവിതരംിപ്പിക്കു
ന്നീതിന് പാിന്നീിസെല തോത്പാരംയങ്ങളുംം അതിസെ� 
�രംിത്രവുംം മനസ്സിിലോക്കു�.

1
4

1, 2, 4
R
U
An

F
C

8

C
O

2 ഇന്തയൻ �ിനിമയാിസെല ആദയ�ോല �ലച്ചിിത്ര
ഗാോനങ്ങളുംസെെ �ാഭാോവിവുംം അവി �ിനിമയാിൽ 
സെ�ലുംത്തിിയാ �ാോധ്യീനവുംം �സെണ്ടാത്തു�

1
2

1, 2

EV
R
U
An

F
C

8
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O

3 മലയാോളത്തിിസെല ആദയ�ോല �ലച്ചിിത്രഗാോനങ്ങൾ 
ഏതുതരംം �ംഗാീതപാോരംമ്പരംയങ്ങസെളയാോണ് പാിന്തു
െർന്നീസെതന്നീ് പാരംികോശാോധ്യിക്കു�

1 1, 2 Ac C 6

C
O

4

എ.എം. രംോജ, പാി.ബാി. ശ്രീീനിവിോ�്, എം.എൽ. 
വി�ന്തകുമോരംി, തയോഗാരംോജഭാോഗാവിതർ, പാി. ലീല 
എന്നീിവിർ �ലച്ചിിത്രഗാോന�ംസ്കാോരംസെത്തി �ാോ
ധ്യീനിച്ചിസെതങ്ങസെന എന്നീ് വിിശാ�ലസെന സെ�യ്യു�

1
4

1, 2 An C 8

C
O

5 നീലക്കുയാിൽ എന്നീ �ിനിമ മലയാോള �ലച്ചിിത്ര
ഗാോന�രംിത്രത്തിിൽ സൃഷ്ടിിച്ചി ഭാോവും�താവിയതിയാോനം 
നിർണയാിക്കു�.
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1, 2, 3
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C
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6

പാി. ഭാോസ്കാരംൻ, വിയാലോർ, ഒ.എൻ.വിി. എന്നീീ 
ഗാോനരം�യാിതോക്കളുംം കോദവിരംോജൻ, ബാോബുരംോജ്, 
ദക്ഷിണോമൂർത്തിി എന്നീീ �ംഗാീത�ംവിിധ്യോയാ
�രും മലയാോള�ലച്ചിിത്രഗാോനത്തിിന് നൽ�ിയാ 
�ംഭാോവിന�ൾ നിർണയാിക്കു�.

1 1, 2 U F 6

C
O

7 �ലച്ചിിത്രഗാോനകോമഖലയാിൽ രംണ്ടാോംഘട്ട �ോല്പനി�
തയുംസെെ വിക്തിോക്കളുംസെെ ഗാോനരംീതി�ൾ വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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8 പാോശ്ചാോതയജനപ്രാിയാ�ംഗാീതത്തിിസെ� �ാോധ്യീനം 
�ലച്ചിിത്രഗാോനസെത്തി �ാോധ്യീനിച്ചിസെതങ്ങസെന എന്നീ് 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1, 2, 3
An
EV

C 8

C
O

9 മലയാോള�ലച്ചിിത്രഗാോനങ്ങസെള �ംബാന്ധിിച്ചി് 
ഉണ്ടാോയാ �ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെ� �സെണ്ടാത്തിലും�ൾ 
പാരംി�യാസെപ്പടു�

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10

ഏസെതങ്കിലുംം ഒരു �ലച്ചിിത്രഗാോനസെത്തികോയാോ ഗാോന
�മ്പ്രദോയാസെത്തികോയാോ �ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെ� രംീതി 
ഉപാകോയാോഗാിച്ചി് വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8
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PMLM 10717
ചെവിണ്മണി�സ്ഥാാനം: പാാഠ്യവുംം പാഠ്യനവുംം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്:
മലയാോള�ോഹിിതയം ആധുനി�പൂർവിഘട്ടംവിസെരം–�ോഹിിതയം കുഞ്ച്ൻനമ്പയോർ 

ക്കുകോശാഷാം–ഇരുണ്ടായുംഗാസെമന്നീ �ോഹിിതയ�രംിത്രധ്യോരംണ–രംോഷ്ട്രീീയാ–�ോമൂഹിി� 

�ോഹി�രംയങ്ങൾ: വൈമസൂർപ്പെകോയാോട്ടം–നോടുവിോഴ്ിത്തിത്തിിസെ� ത�ർച്ചി, പാലോയാനം 

– കോദശാ�രംിത്രരം�ന–ഗാദയത്തിിസെ� വിി�ോ�ം–ആട്ടക്കഥ�ളുംം തുള്ളലും�ളുംം: പാഴ്യാ 

�ോവിയജനുസ്സും�ളുംസെെ പാ�ർപ്പു�ൾ–ഇരംയാിമ്മൻ തമ്പിയുംം മച്ചിോട്ടിളയാതും–നകോവിോത്ഥിോനം 

മലയാോള�ോഹിിതയത്തിിൽ: കോ�രംളവിർമ പ്രാസ്ഥാോനം–രംോജരംോജവിർമപ്രാസ്ഥാോനം–നോെ

�വിിവിർത്തിനങ്ങൾ–നികോയാോക്ലിോ�ി�ി�ത്തിിസെ� പ്രാതോപാ�ോലം.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. സെവിള്ളയുംസെെ �രംിത്രം ആദയഭാോഗാം(വൈഹിദരംോലിയുംമോയുംള്ള കൂെിക്കോഴ്ചവിസെരം)

2. ശാോകുന്തളകോ�ോ�ങ്ങൾ: കോ�രംളവിർമ്മ–വിള്ളകോത്തിോൾ– തോരംതമയം*

   (അനുബാന്ധിം �ോണു�)

3. മയൂരം�കോ�ശാം  (ആദയസെത്തി 10 കോ�ോ�ങ്ങൾ)

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്:
മണിപ്രാവിോളം: ആധുനി�പൂർവിഘട്ടം–ഘെന, ആഖയോനതന്ത്ര്യങ്ങൾ : പ്രാസ്ഥാോനമുദ്രാ�ളുംം 

�വിി�മയാങ്ങളുംം; വിർണ്ണിന�ൾ. �ല�ളുംം വിിജ്ഞാോനങ്ങളുംം മണിപ്രാവിോളത്തിിൽ; 

അക്ഷരംകോ�ോ�പാോരംമ്പരംയം–രം�നയുംസെെ ശ്രീവിണതലം. ഒന്നീോം തലമുറി–സെവിണ്മണി, 

പൂകോന്തോട്ടത്തി,് നടുവിത്തി ്അച്ഛിൻനമ്പൂതിരംിമോരുസെെ രം�ന�ൾ : ശൃംംഗാോരംവുംം ഭാക്തിിയുംം–ശൃംം

ഗാോരംകോ�ോ�ങ്ങൾ, അംകോബാോപാകോദശാം, �ീർത്തിനങ്ങൾ, പുരംോണ�ഥോപുനരംോവിിഷ്കോരംങ്ങൾ–

നോെ�ം, ആട്ടക്കഥ, തുള്ളൽ, മുക്തി�ം എന്നീീ �ോവിയജനുസ്സും�ളിൽ; �ോവിയഭാോഷായുംസെെ 

�ോധ്യോരംണീ�രംണം–�ംസ്കൃതപ്രാഭാോവിത്തിിൽനിന്നീ് നോട്ടുസെമോഴ്ിയാികോലക്ക്

വിിശദപാഠ്യനിം
1. ശൃംംഗാോരംകോ�ോ�ങ്ങൾ 6, 10, 16, 32 (സെവിണ്മണി അച്ഛിൻനമ്പൂതിരംി)

2. കോ�ലപ്പറിമ്പിസെ� മൂന്നുകോ�ോ�ങ്ങൾ* (അനുബാന്ധിം �ോണു�)

3. അഷ്ടിമിയാോത്ര (നടുവിത്തി് അച്ഛിൻനമ്പൂതിരംി)

4. അവിതോരംി� സെവിണ്മണിപ്രാസ്ഥാോനം എൻ. വിി. കൃഷ്ണവിോരംിയാർ
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യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്:
മണിപ്രാവിോളം: ആധുനി�പൂർവിഘട്ടം–രംണ്ടാോം തലമുറി–സെവിൺമണിമഹിൻ, കുഞ്ഞിിക്കുട്ടൻ 

തമ്പുരംോൻ, കുണ്ടൂർ, കോതോട്ടയ്ക്കോട്ട ്ഇക്കോവിമ്മ–സ്ത്രംീരം�ന�ൾ; വിിഷായാവൈവിവിിധ്യയം; വിയതയസ്ത 

�ോവിയരൂപാങ്ങൾ–ശൃംംഗാോരംവുംം ഭാക്തിിയുംം–�ോ�യോർപാോരംമ്പരംയം–�വിിതോവിിമർശാനം, 

ഛോയാോകോ�ോ�ങ്ങൾ; തുള്ളൽ, നോെ�ം, �ോവിയം, യാോത്രോ�ോവിയം, മുക്തി�ങ്ങൾ, വിഞ്ച്ി

പ്പോട്ടു�ൾ, �വിിതക്കത്തു�ൾ; രം�ഭാോവിോവിിഷ്കോരംം–ശൃംംഗാോരംം, ഹിോ�യം, ബാീഭാത്സം 

എന്നീിവിയുംസെെ പ്രാോമുഖയം;

വിിശദപാഠ്യനിം
1. ഹിരംജികോ�ോ�ങ്ങൾ*: സെവിണ്മണി അച്ഛിൻ (അനുബാന്ധിം �ോണു�)

2. പൂരംപ്രാബാന്ധിം: സെവിണ്മണി മഹിൻ (149–52, 160, 175, 200,  

 203, 205, 207, 209, 201, 214, 221, 222,  

 എന്നീീ കോ�ോ�ങ്ങൾ)

3. സെതരംസെഞ്ഞിടുത്തി കോ�ോ�ങ്ങൾ*: കോതോട്ടയ്ക്കോട്ട് ഇക്കോവിമ്മ

യൂണിറ്റ്് നിാല്:
�മ�ോലി�ത; �ോമൂഹിി�വിിമർശാനം; �വിിതോഭായോ�ങ്ങൾ–ദ്രുത�വിനം, �മ�യോപൂ

രംണം, പാദയരൂപാത്തിിലുംള്ള �വിി–�വിിതോ നിരൂപാണങ്ങൾ–�വിിമൃഗാോവിലി, �വിിരംോമോ

യാണം, �വിിപുഷ്പാമോല  .; �ലിതപ്രാകോയാോഗാത്തിിലുംള്ള �മ്പം; ഭാോഷാോകോ�ഹിം–സെവിണ്മണി 

മഹിനും �മ�ോലി�രും; ആധുനി�ീ�രംണം, പുതിയാ �ോമൂഹിി�സ്ഥാോപാനങ്ങൾ.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. �വിിതക്കത്തു�ൾ (സെതരംസെഞ്ഞിടുത്തിവി)* 

2. �വിിരംോമോയാണം (10 കോ�ോ�ങ്ങൾ): മൂലൂർ 

3. �വിിപുഷ്പാമോല (22 –31 കോ�ോ�ങ്ങൾ): സെവിണ്മണി മഹിൻ, 

അനുബന്ധംം
യൂണിറ്റ്് 1 
തോരംതമയം സെ�കോയ്യംണ്ടാ കോ�ോ�ങ്ങൾ:

1. ഗ്രീവിോഭാംഗാോഭാിരംോമം

2. �രം�ിജമപാി വിിദ്ധാം വൈശാവികോലനോപാി രംമയം

3. �ിം ശാീതവൈളഃ ക്ലിമവിികോനോദിഭാിരംോർഗ്രവിോതോൻ

4. രംമയോണി വിീക്ഷയ മധുരംോംശ്ചാ നിശാമയശാബ്ദോൻ
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യൂണിറ്റ്് 2

ശൃംംഗാോരംകോ�ോ�ങ്ങൾ

1. അല്ലിിത്തിോർബാോണവിില്ലിിൽ �തുരംതയാ�സെലത്തില്ലിിലീക്കുന്നീ �ില്ലിി–

സെത്തില്ലിിന്നുല്ലിോ�മോകുസെന്നീോരുവിരംവിിശാിഖംസെ�ോണ്ടുമസെല്ലിന്നു വിിശാാം

തല്ലിിസെച്ചിോല്ലും വിഴ്ിക്കങ്ങഴ്സെ�ോടു വിിവിശാീകൃതയ വിോഴുംന്നുനിസെന്നീ–

സെച്ചിോല്ലിിസെക്കോല്ലുന്നീിസെതസെന്നീ പ്രാണയാിനി പാഴുംകോത ഹിന്ത വിില്ലിോളിവിീരംൻ. (6)

2. വിദനസ്തുതിയാല്ലി വില്ലികോഭാ നിൻ

വിദനത്തിിങ്കൾ മറിഞ്ഞുകോപാോ�മൂലം

മദമത്തിമദംഗാജപ്രായാോകോണ

മദനത്തിീസെയാരംിയുംന്നു മോനകോ� കോമ. (10)

3. വിോമത്തൃത്തുെതന്നീിലോത്തികുതു�ം വിോണീടുകോമണോക്ഷിസെയാ–

ക്കോണോകോത ഖലും ഗാംഗാസെയാപ്പുരംഹിരംൻ പുൽ�ീടുമോറിില്ലികോയാോ?

നോണകോക്കെതുസെ�ോണ്ടു കോലോ�ജനനിക്കിസെല്ലിന്നു കോ�ൾപ്പുണ്ടു ഞോൻ

മോകോനലുംംമിഴ്ിമൗലിമോല�ൾമകോണ! കോഖദം സെവിെിഞ്ഞിീടു നീ. (16)

4. അംകോഭാോദം �ലരുന്നീ ബാോലശാശാിയുംം ബാോണോ�നകോത്തിോെടു–
ത്തികോമ്പോെങ്ങു �ളിച്ചിിടുന്നീ �രംിമീനും നല്ലി �ണ്ണിോെിയുംം
ജംബാീരംദ്രുമസൂനവുംം പുതുനിലോവുംം മുത്തുമിതയോദിയാോ–

യാംഭാോജത്തിിന�ത്തു രംോത്രിയാിലഹിം �കോണ്ടാസെനോരംതയത്ഭുതം (32)

കോ�ലപ്പറിമ്പിസെ� കോ�ോ�ങ്ങൾ

1. പാോെത്തുങ്കരം നീസെള നീലനിറിമോയാ് കോവിലിസെക്കോരംോകോഘോഷാമോയാ്

ആെിത്തൂങ്ങിയാലഞ്ഞുലഞ്ഞു സുകൃതം വൈ�സെക്കോണ്ടുനിൽക്കുംവിിധ്യൗ
വിോെോകോത വിരംിസെ�സെ� വൈ�യാിലധുനോ പാീയൂഷാഡ്ംഭാസെത്തിയുംം

കോഭാദിച്ചിസെമ്പോടു വൈ�പ്പവില്ലിി തരം�ോ സെപാറ്റുള്ള വൈപാതങ്ങകോള

2. അംകോഭാോരംോശാികുെംബാിനീതില�കോമ! നൽച്ചിോലിയാോകോറി സെതോഴ്ോം

അസെമ്പന്നീപ്രാതി വൈ�വികോരംണമതിനോയാ് നിൻ�ോലും �ംപ്രാോർത്ഥികോയാ
കോതകോനോലുംംസെമോഴ്ി! തമ്പി �ംപ്രാതി മണികോപ്പോതം �െകോപ്പോളവുംം

ഗാംഭാീരംോരംവികോമോളവുംം ചുഴ്ി�ളുംം �ോറ്റും കുറിച്ചിീെണം.

3. �ഞ്ച്ൽച്ചിില്ലിീലതയ്ക്കും സെപാരംിയാമണസെമഴുംം പൂമുെിക്കും സെതോഴുംകോന്നീൻ

അഞ്ച്ിസെക്കോഞ്ച്ിക്കുഴ്ഞ്ഞിിട്ടമൃതു സെപാോഴ്ിയുംമപ്പൂമുെിക്കും സെതോഴുംകോന്നീൻ
അഞ്ച്മ്പൻകോ�ർന്നീ യുംനോം മന�ിഘനമുലയ്ക്കും മുലയ്ക്കും സെതോഴുംകോന്നീൻ

സെനഞ്ച്ിൽ കോനകോരം �ിെക്കും സെനെിയാ കുെിലതസെയ്ക്കോന്നു കോവികോറി സെതോഴുംകോന്നീൻ
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യൂണിറ്റ്്–3
ഹിരംജികോ�ോ�ങ്ങൾ

1. ഭൂരംിശ്രീീ �ലരും ദിവിോനവിർ�ൾതന്നുൾത്തിോരംിലതയന്തമോയാ്

പൂരംികോച്ചിോടു കൃപാോ �െോക്ഷമതിനോസെലന്നുള്ളിസെലസ്സിങ്കെം

കോനകോരംകോ�ട്ടു തുണച്ചിികോെണമതിനോയാിട്ടിസ്സിമക്ഷത്തിിൽ വി–

കോന്നീസെറിസ്സിങ്കെകോമോടു ഞോൻ ഹിരംജി സെവിച്ചിീടുന്നു പാദയങ്ങളോയാ്.

2. പാണ്ടാത്തിപ്പതിവിിൻപ്രാ�ോരംമിവിിസെെപ്പോർത്തിീലസെയാന്നീോൽ കുഴ്–

ക്കണ്ടാോം �മ്പ്രതി മോലസെ�ട്ടു�ഴ്�ം സെപാോങ്ങീടുസെമന്നീിങ്ങകോന

രംണ്ടാോണ്ടാോയാവികോരംോടു ഹിന്ത ഗുണകോദോഷാം ഞോനുരംയ്ക്കുന്നീസെതൻ

കുണ്ടാോമണ്ടാി�സെളന്നുതസെന്നീ �രുതിസെക്കോണ്ടാോെിയാികോല്ലിതുകോമ

3. മുട്ടോളത്തിരംമുള്ള കുഞ്ഞിനുജനും �ീരംോമനുംകൂെിവി–

സെന്നീോകോട്ടസെറിസെത്തിറിി നിതയവുംം �ഠിനമോയാ് �ോട്ടുന്നീതിൻ �ോരംണോൽ

മുട്ടോയാീ മലർമോലസെ�ട്ടു മുതലോയാിട്ടുള്ളതിസ്സിങ്കെം

കോ�ട്ടീസെലന്നു വിരുന്നീതോ�ിലിനികോമൽ മുട്ടോയാ് വിരും പൂജയുംം

4. കോവിറിിട്ടോശ്രീയാമില്ലിിനിക്കിഹി ഭാവിോനല്ലിോതിതിൻമൂലമോയാ്

�ോരംംവിിട്ടു വിി�ോരംണസെയ്ക്കഴുംതിയാോൽ കോപാോരംോയാിതികോന്നീതുകോമ

വിോറിികോട്ടോരു ശാിപാോയാി സെ�ന്നീവിസെരംയുംംസെ�ോണ്ടാീസ്സിമക്ഷത്തിിൽവി–

കോന്നീോകോരംോ വിോണി�ൾസെ�ോണ്ടു കോനരു സെതളിയാിസെച്ചിന്നീോ�ിൽ നന്നീോയാ് വിരും.

കോതോട്ടയ്ക്കോട്ട് ഇക്കോവിമ്മയുംസെെ രം�ന�ൾ

1. അരുതരുസെതോരുനോളുംം നി�യാീ സ്ത്രംീജനത്തിിൽ;–

പ്പുരുഷാരംിലഖിലർക്കും �ൽഗുണം �ിദ്ധാമോകോമോ?

�രുതു�ിലതിമോത്രം ദുഃഷ്ടിരംകോത്ര പുമോന്മാോർ,

വിരംസെന വിിപാിനകോദകോശാ വൈഭാമിതോകോനോ �തിച്ചൂ?

2. മല്ലിോരംിപ്രാിയായാോയാ ഭാോമ �മരംം സെ�യ്ത്ീലകോയാോ? കോതർസെതളി–

ച്ചിികോല്ലി പാണ്ടു സുഭാദ്രാ? പാോരംിതു ഭാരംിക്കുന്നീിസെല്ലി വിികോ�ോറിിയാ?

മല്ലിോക്ഷീമണിമോർക്കു പാോെവിമിവിസെയ്ക്കല്ലിോം ഭാവിിച്ചിീടു�ിൽ

സെ�ോകോല്ലിറും �വിിതയ്ക്കുമോത്രമവിരംോളസെല്ലിന്നു വിന്നീീടുകോമോ?

�വിിതക്കത്തു�ൾ

1. �ലീലം ഭാവിോനിങ്ങയാകോച്ചിോരു പാത്രം

�ലോം സെ�യ്തു വിോങ്ങിച്ചു വിോയാിച്ചു കോനോക്കി

�കോലശാോനനത്തിയ്യംലോൾനിന്നീികോലറ്റ്ം

�ലർകോന്നീോരു �ോകോമന സെ�ോണ്ടാോെി പാോരംം.
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2. കുതു�സെമോെിതു കുഞ്ഞിിക്കുട്ടനോം തമ്പുരംോസെന

ദ്രുതതരംമറിിയാിക്കോൻസെവിണ്മണികോക്ഷോണികോദവിൻ

മിഥുനമിതിരുപാകോത്തിഴ്ോയാനോസെളോപ്പുസെമോപ്പി–

ച്ചിഥ വിിരംവിിൽവിിടുകോന്നീോരുത്തിമക്കത്തിിതകോത്ര

3. പ്രാകോതയ�മോസെയാഴുംതുവിോനിനിയുംം വിികോശാഷാ–

വൃത്തിോന്തമുണ്ടു വിളസെരംപ്പുനസെരംങ്കിലുംം ഞോൻ

നിർത്തുന്നു നിസ്തുലമകോത! തവിഭൃതയനോയാ

�ർത്തിോവുംതോൻ ധൃതിപാിെിച്ചിതു �ോരംണത്തിോൽ

4. സെ�ന്തോർശാരംോരംിയുംസെെ �ോരു കൃപാോവിിലോ�ോൽ

�ന്തോപാമില്ലി പാറിവിോനിവിിെത്തിിലോർക്കും

എന്തോതനും ബാഹുസുഖം മനതോരംികോലറ്റ്ം

�കോന്തോഷാകോമോെറിിയാണം �രുണോപാകോയാോകോധ്യ!

5. പ്രാതിദിനമവിിെത്തിിൽ കോജയഷ്ഠിനും �ീർത്തിി�ിന്നീി–

ച്ചിിതറുസെമോരു ഭാവിോനും ശാിഷായസെരംല്ലിോരുമികോപ്പോൾ

അതിസുഖമമരുന്നുണ്ടാന്നുകോ�ട്ടോൽ വിികോശാഷാി–

ച്ചിതിലധ്യി�സെമനിക്കും �ൗഖയസെമസെന്തോന്നുകോവിണ്ടൂ.

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ:
�ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല പ്രാ�ക്തിഭാോഗാങ്ങൾ

സെവിണ്മണിപ്രാസ്ഥാോനം : അ�വൂർ നോരംോയാണൻ, എൻ ബാി. എസ്സി്.

സെവിണ്മണികൃതി�ൾ : എഡ്ി. ശാീസെവിോള്ളി നോരംോയാണൻ, �റി�് ബുക്സ്്

സെവിണ്മണി : അ�വൂർ നോരംോയാണൻ, �ോഹിിതയ അക്കോദമി, നൂ ദൽഹിി.

നടുവിം �വിി�ൾ : ആരംയൻ നമ്പൂതിരംി, എൻ. ബാി. എസ്സി്

സെവിള്ളയുംസെെ �രംിത്രം : എഡ്ി. എൻ. എം. നമ്പൂതിരംി, വിള്ളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം 

അവിതോരംി�, 

അഭാിജ്ഞാോനശാോകുന്തളം 

(വിിവി. വിള്ളകോത്തിോൾ) �ി. എ�്. നോയാർ

ഒറിവിങ്കരംകൃതി�ൾ : ഒറിവിങ്കരം നീല�ണ്ഠൻ നമ്പൂതിരംി (പാഞ്ച്ോംഗാം  

 പുസ്ത�ശാോല)
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PMLM 10717: ചെവിണ്മണിപ്രാസ്ഥാാനിം : പാാഠ്യവുംം പാഠ്യനിവുംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1

18–ോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിസെ� ഉത്തിരംോർദ്ധാത്തിിസെലയുംം 
19–ോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിസെലയുംം കോ�രംളത്തിിസെ� �രംിത്ര–
�ോംസ്കാോരംി� �ോഹിിതയ�ോഹി�രംയങ്ങൾ മനസ്സിി
ലോക്കു�.

1
4 1,2, 4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 സെവിണ്മണിക്കവിിത എന്നീറിിയാസെപ്പടുന്നീ �ോവിയ
ഭാോവും�താം രൂപാസെപ്പട്ട �ോഹിിതയപാശ്ചാോത്തിലം 
തിരംിച്ചിറിിയും�.

1
2 1,2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3 പൂകോന്തോട്ടത്തി്, നടുവിത്തി് �വിി�ളുംസെെ �ോവിയവൈശാ
ലിയുംസെെ പ്രാകോതയ�ത�ൾ നിർണയാിക്കു� 1 1,2 Ac C 6

C
O

4 സെവി ണ്മ ണി ക്ക വിി � ൾ  എ ന്നീ റിി യാ സെപ്പ ടു ന്നീ 
�വിി�ളുംസെെ �ോവിയ�ംഭാോവിന�ൾ പാട്ടി�സെപ്പ
ടുത്തു�

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 �ോവിയഭാോഷായാിലുംം ഉളളെക്കത്തിിലുംം സെവിണ്മണിക്ക
വിി�ൾ സെ�ോണ്ടുവിന്നീ പാരംിഷ്കോരംങ്ങൾ വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6 നോെ�ം, ആട്ടക്കഥ, തുളളൽ, മുക്തി�ം എന്നീീ 
�ോവിയജനുസ്സും�ളിൽ പുരംോണ�ഥോഖയോനങ്ങൾ 
പ്രാതയക്ഷസെപ്പട്ടസെതങ്ങസെന എന്നു നിർണയാിക്കു�.

1 1,2 U F 6

C
O

7 സെ�ോടുങ്ങല്ലൂർക്കളരംി എന്നീറിിയാസെപ്പടുന്നീ �വിി
�ംഘത്തിിസെ� പ്രാധ്യോന �ംഭാോവിന�ൾ നിർ
ണയാിക്കു�.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 സെവിണ്മണിക്കവിിതയാിസെല പ്രാധ്യോന വിിഷായാങ്ങളുംം 
രം�ങ്ങളുംം ഏസെതോസെക്കസെയാന്നീ് വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�

1 1,2,3
An
EV

C 8

C
O

9

ദ്രുത�വിനം, �മ�യോപൂരംണം, നോെ�രം�ന 
തുെങ്ങിയാ �വിിതോഭായോ�ങ്ങൾക്കും �വിിരംോമോ
യാണം, �വിിമൃഗാോവിലി തുെങ്ങിയാ �ോവിയങ്ങൾക്കും 
മലയാോള�വിിതോ�രംിത്രത്തിിലുംളള സ്ഥാോനം 
നിർണയാിക്കു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10

മലയാോള�വിിതസെയാ രൂപാത്തിിലുംം ഉളളെക്കത്തിി

ലുംം നവിീ�രംിക്കുന്നീതിൽ സെവിണ്മണിപ്രാസ്ഥാോനം 

വിഹിിച്ചി പാങ്ക് നിർണയാിക്കു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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PMLM 10718
സ്ത്രംീവിാദ സംാഹിിതയ വിിമർശനം

യൂനിിറ്റ്് I
ആധുനി� സ്ത്രംീവിോദത്തിിസെ� ഉദയാം–ഫ്രഞ്ച്് വിിപ്ലവിം, സ്ത്രംീ�ളുംസെെ അവി�ോശാങ്ങളുംസെെ 

നയോയാ�മർത്ഥിനം എന്നീ കൃതി–കോമരംി വൂൾകോസ്റ്റോൺ�ോഫ്റ്റ്്–സ്ത്രംീവിോദത്തിിസെല വിിവിിധ്യ 

ധ്യോരം�ൾ, കോ�ോഷായലിസ്റ്റ ്സെ�മിനി�ം, ലിബാറിൽ സെ�മിനി�ം, മോർക്സ്ിസ്റ്റ ്സെ�മിനി�ം, 

റിോഡ്ിക്കൽ സെ�മിനി�ം, അസ്തിതാവിോദം, പുരുഷാോധ്യിതയം, ലിംഗാ (sex) വുംം ലിംഗാപാദവിി 

(gender) യുംം.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. എഴുംത്തു�ോരംിയുംസെെ മുറിി (A Room of Once Own) Virginia Woolf)

2. Sexual/Textual Politics Toril Moi

യൂനിിറ്റ്് II
സ്ത്രംീവിോദ വിിമർശാനം, പ്രാതിനിധ്യോനം, പാോഠം, വൈഗാകോനോ�ിറ്റ്ി�ി�ം, വൈലംഗാി� രംോഷ്ട്രീീയാം, 

പാരംിസ്ഥാിതി സ്ത്രംീവിോദം, മകോനോവിികോ�ഷാണം, സ്ത്രംീ കോ�ന്ദ്രിത മന�ോസ്ത്രം �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ, 

സെല�ബ്ാിയാനി�ം, മൂന്നീോംകോലോ� സ്ത്രംീവിോദം, ബ്ലിോക്ക ്സെ�മിനി�ം, ആണത്തി പാഠനങ്ങൾ.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. Toward a Feminist Poetics Elaine Showalter

2. The Race for Theory Barbara Christian

യൂനിിറ്റ്് III
ഇന്തയൻ പാരംി�രംം–പാരംിഷ്കരംണ പ്രാസ്ഥാോനങ്ങളുംം സ്ത്രംീ�ളുംം, കോദശാീയാ പ്രാസ്ഥാോനം, 

മോർക്സ്ിയാൻ �മീപാനം, സൂ�ി തോരു, ഗാോയാത്രി ��വിർത്തിി സ്പിവിോ�്, ദളിത് സ്ത്രംീ, 

പാരംിസ്ഥാിതി സ്ത്രംീ വിോദ വിിമർശാനം

വിിശാദപാഠനം

1. Women Writing in India Vol.1  

 Introduction Susie Tharu & K.Lalitha

2. Three Women Texts and a  

 Critique of Imperialism Gayatri Chakraborty Spivak
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യൂനിിറ്റ്്  IV
കോ�രംളപാരംി�രംം, ജോതിവിയവിസ്ഥാ, ബ്രോഹ്മണോധ്യിപാതയം, മോറുമറിക്കൽ �മരംം, �മുദോയാ 

പാരംിഷ്കരംണ പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ, സ്ത്രംീ�ളുംം പാോരംമ്പരംയവുംം, ആദയ�ോല �ോഹിിതയപ്രാവിർത്തി

നങ്ങൾ, സ്ത്രംീ മോ�ി��ൾ, �രം�ാതി ഭാോയാ്, ബാി. �ലയോണിയാമ്മ, �രം�ാതിയാമ്മ

വിിശദപാഠ്യനിം
1. കോപാറ്റുകോനോവുംം ഈറ്റു പുണയവുംം ഗാീത

2. പുതിയാ �ോഹിിതയം, പുതിയാ �ല, പുതിയാ സ്ത്രംീതാം സെജ. കോദവിി�

3. ഒരു �ഷ്ണം ജീവിിതത്തിിസെ� അവി�ോശാം:  

 �ി.അയ്യംപ്പസെന വിോയാിക്കുകോമ്പോൾ കോരംഖോരംോജ്

സാഹിായാഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഫ്രഡ്റിി�് ഏംഗാൽ�് കുടുംബാം �ാ�ോരംയ�ാത്തി് ഭാരംണകൂെം എന്നീിവി 

 യുംസെെ ഉദ്ഭാവിം 1980, കോപ്രാോഗ്ര�് പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്

ഗാീത കോദവിദൂതി�ൾ മോഞ്ഞുകോപാോവിത്, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്  

 കോ�ോട്ടയാം

 കോപാറ്റുകോനോവുംം ഈറ്റുപുണയവുംം, മോതൃഭൂമി   

 കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്

കോദവിി� സെജ സ്ത്രംീവിോദം, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയാം
 കുലസ്ത്രംീയുംം �ന്തസെപ്പണ്ണുംം ഉണ്ടാോയാസെതങ്ങിസെന?,  
 �ി.ഡ്ി.എ�്., തിരുവിനന്തപുരംം
 Her-Self Early Writings on Gender  
 by Malayalee Women 1898-1938,  
 Publishers Stree Kolkatta
രംോമകൃഷ്ണൻ എ സെ�, 
സെ�.എം.കോവിണുകോഗാോപാോലൻ സ്ത്രംീവിികോമോ�നം: �രംിത്രം, �ിദ്ധാോന്തം, �മീപാനം.  
 1989 നയാന ബുക്സ്് പായ്യംന്നൂർ
ലീലോവിതി എം. സ്ത്രംീ �ാതാവിഷ്കോരംം ആധുനി� മലയാോള �ോഹിിതയ 
 ത്തിിൽ, �ോഹിിതയ അക്കോദമി തയശൂർ
�ച്ചിിദോന�ൻ സെ� ( എഡ്ി.) സ്ത്രംീപാഠനങ്ങൾ 1999 കോബാോധ്യി പാബ്ലിിഷാിംഗാ് ഹിൗ�്
 �രം�ാതിയാമ്മ സെ� ആണുങ്ങളില്ലിോത്തി കോലോ�ം  
 1958

�ോറിോ കോജോ��് ഭാഗാവിദ് ഗാീതയുംസെെ അടുക്കളയാിൽ എഴുംത്തു�ോർ  

 കോവിവിിക്കുന്നീത്
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�ജിത സെ�.ആർ. ദളിതമക്ഷരം�ംയുംക്തിം, പാരംിധ്യി പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്

കോഡ്ോ. ജോന�ി, 

സെ�.കോഗാോപാിനോഥ് (വിിവി.) സ്ത്രംീവിോദ �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം

�ംഘെിത ദളിത് സ്ത്രംീ പാതിപ്പ് 2012 അകോനാഷാി, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്

കോഡ്ോ. ജി കോഹിമലത കോദവിി ലക്ഷ്മണ കോരംഖ മുറിിച്ചു �െക്കുകോമ്പോൾ പാോപ്പികോയാോൺ  

 ബുക്സ്്

Abel Elizabeth Writing and Sexual Difference,1980

Beauvoir, Simon de Beauvoir The Second Sex, 1983, Penguin Books

Butler, Judith Gender Trouble, Bodies that Matter

Mohanty, Chandra 

Talpade ‘Under Western Eyes’ ,

Cixous, Helen The Laugh of Medussa, Signs Vol., No 4,  

 1976

Kate Millat Sexual Politics

Joy James The Black Feminist Reader, Black Well  

 Publishers UK

Catherince Balsey and 

Jane Moore The Feminist Reader

Mary Eagleton (ed.) Feminst Literary criticisam, Book Land  

 Publishers.

Sandra M. Cilbert and 

Suian Gubar The Mad Women in the Attic, World View  

 Publication Delhi.

Susan Sontag Illness as metaphor and Aids and its  

 Metaphors, Penguin USA.PMLM
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PMLM 10718: സ്ത്രീീവിാദ സാാഹിിതിയ വിിമർശനിം
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1 �ോഹിിതയത്തിിലുംം �ലയാിലുംം ലിംഗാപാദവിി 
�ംബാന്ധിമോയാ അധ്യി�ോരംബാന്ധിം പ്രാവിർത്തിി
ക്കുന്നീതോയാി മനസ്സിിലോക്കുന്നു.
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2 ലിംഗാ�മതാത്തിിസെ� അെിസ്ഥാോനത്തിിൽ 
�ലസെയായുംം �ോഹിിതയസെത്തിയുംം വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യുന്നു

1
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3 സ്ത്രംീവിോദത്തിിസെ� വിിവിിധ്യ ധ്യോരം�ൾ വിർഗാീ�
രംിക്കുന്നു 1 1, 2 Ac C 6
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O

4 �ോഹിിതയവിിമർശാനത്തിിസെല വിിവിിധ്യ ധ്യോരം�ൾ 
പ്രാകോയാോഗാിച്ചിറിിയാോനുളള കോശാഷാി വൈ�വിരംിക്കുന്നു

1
4

1, 2 An C 8
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O

5 ഇന്തയൻ പാശ്ചാോത്തിലത്തിിൽ സ്ത്രംീരം�ന�ളുംസെെ 
�രംിത്രം തിരംിച്ചിറിിയുംന്നു
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1, 2, 3
An
EV

C
P

8

C
O

6 മുഖയധ്യോരംോ �ോഹിിതയ�ങ്കല്പത്തിിസെല മൂലയവിയ
വിസ്ഥാസെയാ അപാഗ്രഥിക്കുന്നു. 1 1, 2 U F 6

C
O

7 മലയാോളവിിമർശാനത്തിിസെല സ്ത്രംീ�ോന്നീിധ്യയം 
�സെണ്ടാത്തുന്നു. 1 1, 2
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AP
EV
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8

�ോഹിിതയത്തിിസെലയുംം �ലയാിസെലയുംം സ്ത്രംീ/
വിിമത പ്രാതിനിധ്യോനങ്ങസെള വിിമർശാനോത്മ�
മോയാി ആവിിഷ്കരംിക്കോനുളള കോശാഷാി ആർജ്ജ്ി
ക്കുന്നു

1 1, 2, 3
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EV

C 8
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O

9 ജോതിബാന്ധിങ്ങൾ ലിംഗാപാദവിി ബാന്ധിങ്ങളിൽ 
ഇെസെപാടുന്നീത് �ോഹിിതയസെത്തി മുൻനിർത്തിി 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യുന്നു

1 1, 2
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C 8
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10 വിിമതവൈലംഗാി�തോ�ങ്കല്പം �ോഹിിതയത്തിിൽ 
ഇെപാടുന്നീതു് തിരംിച്ചിറിിയുംന്നു 1 1, 2

Am
AP
EV

C 8
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PMLM 10719
സംമകാലാ മലായാാളംകവിിത

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്:
മലയാോള�വിിത : ആധുനി�തയ്ക്ക് കോശാഷാം–മലയാോളിയുംസെെ �ോമൂഹിി�ജീവിിത്തിിൽ 

�ംഭാവിിച്ചി മോറ്റ്ം–രംോഷ്ട്രീീയാമോറ്റ്ം–ഭാോവും�താവിയതിയാോനം–രൂപാം മലയാോള�വിിതയാിൽ 

ഈ ഘട്ടത്തിിലുംണ്ടാോയാ രൂപാഭാോവിപാരംിണോമങ്ങൾ–�മ�ോലി� �വിിതയാിസെല രം�നോ 

തന്ത്ര്യങ്ങൾ–വിിവിിധ്യ പ്രാവിണത�ൾ.

ആധുനി�ോനനന്തരം �വിിതയാിസെല രം�നോതന്ത്ര്യങ്ങൾ– പാോരംഡ്ി, പാോസ്റ്റിഷാ് തുെങ്ങിയാ 

�ങ്കല്പനങ്ങളുംസെെ �ോംഗാതയം– ലഘുആഖയോനങ്ങൾ–പ്രാോന്തവിതക്ൃത ജീവിിതോവിസ്ഥാ�ളുംം 

ആധുനി�ോന്തരംതയുംം– ആധുനി�മോനവിവിോദത്തിിസെ� വിിമർശാനവുംം അതിസെ� ആവിി

ഷ്കോരം�മങ്ങളുംം– �ർത്തിയതാത്തിിസെ�യുംം �ൗ�രംയോനുഭൂതിയുംസെെയുംം അപാനിർമ്മോണം 

(ഈ ആശായാങ്ങൾ വിിശാദമോയാി �ർച്ചി സെ�യ്യംണം)

വിിശദപാഠ്യനിം:
1. മർത്തിയപൂജ അയ്യംപ്പപ്പണിക്കർ

2. നോട്ടിൽപാോർക്കോത്തി ഇന്തയോക്കോരംൻ ആറ്റൂർ

3. സെ�ോച്ചിിയാിസെല വൃക്ഷങ്ങൾ സെ�.ജി.ശാങ്കരംപ്പിളള

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്:
ആധുനി�ോനന്തരം മലയാോള�വിിത: രൂപാപാരംവുംം ഭാോഷാോപാരംവുംമോയാ �വിികോശാഷാത�ൾ 

�മ�ോലി�ത പ്രാോകോദശാി�ഭാോഷാ–�ോവിയഭാോഷാ �ങ്കല്പങ്ങളുംം വിിമർശാങ്ങളുംം, തുറിന്നീ 

രൂപാം (open form)

വിിശദപാഠ്യനിം 
1. �നം പാി.രംോമൻ

2. പാോവൈല�് കോമോഹിനകൃഷ്ണൻ �ോലെി

3. �ത്തു�ൾ പാി.പാി.രംോമ�ന്ദ്രൻ

4. കുറുക്കങ്കുന്നീ് സെ�. ആർ. കോെോണി

5. ആകോ�ഷാം വിീരംോൻകുട്ടി

6. ക്ഷണോപ്രാഭാോ�ഞ്ച്ലം എൻ. ജി. ഉണ്ണിിക്കൃഷ്ണൻ
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യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്: 
രംോഷ്ട്രീീയാം–പുനരംകോനാഷാണങ്ങളുംംപുനർവിയോഖയോനങ്ങളുംം–ഏ�മോന വിികോമോ�ന�ങ്ക 
ല്പങ്ങളുംസെെ അപാരംയോപ്തത–ആധുനി�മോനവിവിോദത്തിിസെ� വിിമർശാനം–ദളിത്, �ീഴ്ോള, 
പാരംിസ്ഥാിതി �മീപാനങ്ങൾ ആധുനി�ോനന്തരംമലയാോള�വിിതയാിൽ. രംോഷ്ട്രീീയാം പുന
രംകോനാഷാണങ്ങളുംം പുനർ വിയോഖയോനങ്ങളുംം –ഏ�മോനവിികോമോ�ന�ങ്കല്പനങ്ങളുംസെെ 
അപാരംയോപ്ത–ആധുനി�മോനവി വിോദത്തിിസെ� വിിമർശാനം.
1. ഐഡ്�ിറ്റ്ി�ോർഡ്് എ�്.കോജോ��്
2. �ോണുന്നീീസെലോരംക്ഷരംവുംം എം.ബാി.മകോനോജ്
3. ഐ�് കോബ്രക്കിങ്ങ് എം. ആർ കോരംണുകുമോർ
4. വിയാലുംം വിീടും സുനിൽകുമോർ എം. എ�് (കോപാെിപ്പനി)

5. പാോട്ടുസെ�ട്ടിയാസെ�ോട്ട  സെ�ബാോസ്റ്റയൻ

യൂണിറ്റ്് നിാല്:
ഭാോഷായുംസെെ രംോഷ്ട്രീീയാം, സ്ത്രംീപാക്ഷ–പാോരംിസ്ഥാിതി� വിീക്ഷണങ്ങളുംം ആധുനി�ോനന്തരം

�വിിതയുംം

1. വിരംവി് അനിതോതമ്പി

2. ദോമ്പതയം വിി.എം. ഗാിരംിജ

3. കോദഹിോന്തരംം �ോവിിത്രി രംോജീവിൻ

4. തൂങ്ങിച്ചിോ�ോൻ കോപാോകുന്നീവികോനോെ് റി�ീഖ് അഹിമ്മദ്

5. ആരംണയ�ോണ്ഡം (ഹിരംിതരംോമോയാണം) വിി.െി. ജയാകോദവിൻ

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പ്രാ�ോദ്.�ി.ആർ മലയാോള�വിിത ആധുനി�ോനന്തരംം, 
 സെറിയാിൻകോബാോ, സെ�ങ്ങന്നൂർ.
പ്രാ�ോദ്.�ി.ആർ ഹിരംിതദർശാനം ആധുനി�ോനന്തരം�വിിതയാിൽ, 
 സെ�ഡ്് പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്, തിരുവിനന്തപുരംം.
കോപാോൾ.എം.എ�്., 2007 ആധുനികോ�ോത്തിരം മലയാോള�വിിത,   
 സെറിയാിൻകോബാോ, സെ�ങ്ങന്നൂർ.
സെബാഞ്ച്മിൻ സെബായാിലി 
�ൗകോണ്ടാഷാൻ മലയാോളം റിികോ�ർച്ചി് കോജണൽ 2012 ജനുവിരംി 
ഏപ്രാിൽ
രംവിിവിർമ, ആറ്റൂർ(എഡ്ി.) പുതുസെമോഴ്ിവിഴ്ി�ൾ, �റി�്ബുക്സ്്, തൃശൂർ.
കോവിണുകോഗാോപാോൽ, സെ�.എം.

(എഡ്ി.) യുംവി�വിിതക്കൂട്ടം, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.
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ജയാകോമോഹിൻ മലയാോള�വിിത ജോല�ത്തിിലൂസെെ ഒരു �ോഴ്ച',  

 ഭാോഷാോകോപാോഷാിണി, കോ�ോട്ടയാം

പാരംകോമശാാരംൻ, �ി.ആർ ഇരുപാത്തിഞ്ച്് വിർഷാസെത്തി �വിിത   

 ഭാോഷാോകോപാോഷാിണി, സെ�പ്തംബാർ 2001
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PMLM 10719: സാമകാലമലയാാളംകവിിതി

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 മലയാോള�വിിതയാിസെല ഭാോവും�താപാരംിണോ
മസെത്തി �രംിത്രപാരംമോയാി മനസ്സിിലോക്കു�.

1
4 1,2, 4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 ആധുനി�തയ്ക്കുകോശാഷാം മലയാോളിയുംസെെ 
�ോമൂഹിി� രംോഷ്ട്രീീയാ ജീവിിതത്തിിൽ വിന്നീ 
മോറ്റ്ങ്ങൾ വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1
2 1,2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3 ആധുനി�തയാിൽനിന്നീ് ആധുനി�ോനന്തരം
തയാികോലയ്ക്കുളള മോറ്റ്ം �വിിതയാിൽ എങ്ങസെന 
പ്രാതി�ലിക്കുന്നു എന്നു �സെണ്ടാത്തു�

1 1,2 Ac C 6

C
O

4

ആധുനി�ോനന്തരം�വിിതയുംസെെ ഉളളെക്കം, 
രം�നോതന്ത്ര്യങ്ങൾ, �മീപാനങ്ങൾ ഇവി 
മോതൃ��സെള മുൻനിർത്തിി വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�

1
4

1,2 An C 8

C
O

5

ആധുനി�ോനന്തരം�വിിതയുംസെെ രൂപാപാരംവുംം 
ഭാോ ഷാോ പാ രം വും മോ യാ  � വിി കോശാ ഷാ ത � ൾ 
മോതൃ��ൾ മുൻനിർത്തിി വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6

ദലിത്, �ീഴ്ോള, പാരംിസ്ഥാിതി, �മീപാനങ്ങൾ 
ആധുനി�ോനന്തരം�വിിതയാിൽ എങ്ങസെന 
അവിതരംിപ്പിക്കസെപ്പടുന്നു എന്നീ് വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�..

1 1,2 U F 6

C
O

7

ടൂറിി�ം, �ിനിമ, �ോഹിിതയം, �ോമുദോയാി�
പാഠനം, �ോംസ്കാോരംി�പാഠനം എന്നീീ രംംഗാ
ങ്ങളിൽ കോ�ോ�് കോലോറിിസെ� �ോദ്ധായത�ൾ 
�സെണ്ടാത്തു�.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 �മ�ോലി��വിിതയാിസെല സ്ത്രംീപാക്ഷ�മീപാ
നങ്ങൾ �സെണ്ടാത്തു�

1 1,2,3
An
EV

C 8

C
O

9 ആധുനി�ോനന്തരംമോയാ �ോഴ്ചപ്പോടു�സെള മുൻ
നിർത്തിി �മ�ോലി� �വിിതോമോതൃ��ൾക്ക് 
ആ�ാോദനം/വിിമർശാനം തയ്യംോറിോക്കു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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.PMLM 10720

മലായാാളംത്തിിചെലാ ഭാക്തിി സംാഹിിതയം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്
കോ�രംളത്തിിസെ� മത�രംിത്രത്തിിസെല വൈവിവിിധ്യയോത്മ�–കോ�രംളീയാതയുംം മതോത്മ�തയുംം. 

ജനോധ്യിപാതയം, മകോതതരംതാം, പാൗരം�മൂഹിം എന്നീിവിയുംമോയുംളള ബാന്ധിം. �ോഹിി

തീയാമോയാ അകോനാഷാണം. മലയാോളത്തിിസെല മത�ോഹിിതയം �ോമോനയോവികോലോ�നം. 

ദ്രാോവിിഡ്–�ംസ്കൃതപാോരംമ്പരംയങ്ങൾ, തർജമ�ൾ.

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
നോകോെോെിമതവുംം നോകോെോെിമത�ോഹിിതയവുംം കോ�രംളത്തിിൽ. മലയാോള നോകോെോെി�ോ

ഹിിതയത്തിിസെല ഭാക്തിി. സൂ�ി പാോരംമ്പരംയം നോകോെോെിപ്പോട്ടു�ൾ, നോകോെോെിപ്പുരംോണങ്ങൾ, 

ജൂതപ്പോട്ടു�ൾ, മോപ്പിളപ്പോട്ടു�ൾ, പുരംോതനപ്പോട്ടു�ൾ, മലയാോളത്തിനിമയുംം മത�ാതാവുംം, 

�വിികോശാഷാമോയാ കോ�രംളീയാമോതൃ��ൾ.

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
ഭാക്തിി–പാോട്ടിലുംം മണിപ്രാവിോളത്തിിലുംം–�ോജോതയവൈവിജോതയങ്ങൾ, രംോമ�രംിതം, �ണ്ണി

�കൃതി�ൾ, കൃഷ്ണഗാോഥ, �മ്പുക്കൾ, കോസ്തോത്രകൃതി�ൾ. ഭാക്തിി�വിി�ളോയാ എഴുംത്തിച്ഛി

നും പൂന്തോനവുംം. കുഞ്ച്ൻനമ്പയോരുസെെ പുരംോണപുനരംോഖയോനങ്ങളിസെല പാൗരംകോബാോധ്യം. 

ഭാക്തിിയുംസെെ നോകോെോെിത്തിം. ശ്രീീനോരംോയാണഗുരു.

യൂണിറ്റ്് നിാല്
ആധുനി� മലയാോള �ോഹിിതയത്തിിസെല ഭാക്തിി–�വിിത്രയാത്തിിസെ� മോതൃ��ൾ, കുഞ്ഞിി

രംോമൻനോയാർ, ജി.ഇെകോ�രംി, വിിഷ്ണുനോരംോയാണൻനമ്പൂതിരംി, സുഗാതകുമോരംി. നവിയഭാക്തിി

പ്രാസ്ഥാോനം എന്നീ �ങ്കല്പനം–�െമ്മനിട്ട, ചുളളിക്കോെ് എന്നീിവിരുസെെ �വിിത�ളിസെല 

ഭാക്തിി. ഭാക്തിി–പ്രാതികോരംോധ്യം, �ലോപാം, �മനായാം. ഭാക്തിി–�മ�ോലി� മലയാോള 

ഗാദയ�ോഹിിതയത്തിിൽ–ബാഷാീർ, വിിജയാൻ, �ക്കറിിയാ തുെങ്ങിയാവിരുസെെ രം�ന�ളിസെല 

മോതൃ��ൾ.

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
വിിവിിധ്യ�ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല പ്രാ�ക്തിഭാോഗാങ്ങൾ,

�ോഹിിതയപാഞ്ച്ോനനസെ� കൃതി�ൾ ഭാോ.1 �ോഹിിതയപാഞ്ച്ോനനൻ  

    പാി.സെ�. നോരംോയാണപാിളള
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കോ�രംള�രംിത്രത്തിിസെ� 

അെിസ്ഥാോനകോരംഖ�ൾ പുതുകോ�രംി രംോമ�ന്ദ്രൻ

എൻ.വിി.യുംസെെ �ോഹിിതയവിിമർശാനം എൻ.വിി.കൃഷ്ണവിോരംിയാർ

രംോമോയാണത്തിിൽനിന്നു 

മഹിോഭാോരംതത്തിികോലക്ക് എം.എം. പുരുകോഷാോത്തിമൻനോയാർ

കൃഷ്ണഗാോഥോപാഠനങ്ങൾ െി.ഭാോസ്കാരംൻ, എൻ ബാി എ�്, കോ�ോട്ടയാം.

ഗാോഥ എൻ.മുകു�ൻ, കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

�ിളിപ്പോട്ട്  എൻ. മുകു�ൻ, കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

പാഴ്യാകൃതി, പുതിയാവിോയാന വിിദാോൻ പാി. ജി. നോയാർ സ്മാോരം�ഗാകോവിഷാണ 

 കോ�ന്ദ്രം

കോ�രംളീയാത : �രംിത്രമോനങ്ങൾ എം.ആർ. രംോഘവിവിോരംിയാർ

അമ്മവിഴ്ികോക്കരംളം എം.ആർ. രംോഘവിവിോരംിയാർ, 

 കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി.

കോ�ോ��കോ�ശാം (വിയോ.) എം.ആർ. രംോഘവിവിോരംിയാർ 

 (വിളളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം)

�ംസ്കാോരംപാഠനം �രംിത്രം �ിദ്ധാോന്തം പ്രാകോയാോഗാം

 മലയാോളപാഠന�ംഘം

ഭാോഷാോ�മ്പുക്കൾ ഉളളൂർ, ഉള്ളൂർ പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്, 

 ജഗാതി, തിരുവിനന്തപുരംം.

എഴുംത്തിച്ഛിനും �ോലവുംം കോ�ലനോട്ട് അ�ുതകോമകോനോൻ, 

 (വിിവി. എം.ലീലോവിതി) കോ�രംളഭാോഷാോ  

 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

പാദയരംത്നം (എഡ്ി. പാി.സെ�.നോരംോയാണപാിളള), 

 കോ�രംള�ർവ്വ�ലോശാോല പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംണവിിഭാോഗാം.

ആ�ോരംയ�ന്നീിധ്യിയാിൽ സെ�. പാി. ശാങ്കരംൻ, ദ്രാോവിിഡ് �ർവി�ലോ 

 ശാോല, കുപ്പം.

മധ്യയ�ോലമലയാോളം കോവിലോയുംധ്യൻ പാിളള, പാി.വിി. �റി�് ബുക്സ്്.

എഴുംത്തിച്ഛിസെ� �ല പാി.സെ�. ബാോലകൃഷ്ണൻ, �റി�്ബുക്സ്്, തൃശൂർ

കുഞ്ച്ൻ നമ്പയോർ വിോക്കും �മൂഹിവുംം സെ�.എൻ.ഗാകോണഷാ്, വിളളകോത്തിോൾ   

 വിിദയോപാീഠം

പൂന്തോനവുംം ഭാക്തിിപ്രാസ്ഥാോനവുംം സെ�റുകുന്നീം പുരുകോഷാോത്തിമൻ, 

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്
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മലയാോളഭാോഷാോ�രംിത്രം 

എഴുംത്തിച്ഛിൻവിസെരം സെ�. രംത്നമ്മ

പാോഠവുംം പാഠനവുംം (എഡ്ി.) പാി.എം. വിിജയാപ്പൻ 

 (പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംണ വിിഭാോഗാം �ോലിക്കറ്റ്്  

 �ർവി�ലോശാോല)

സെ�റുകോ�രംി വിി.ആർ. പ്രാകോബാോധ്യ�ന്ദ്രൻ നോയാർ, 

 പ്രാ�ോശാനവിിഭാോഗാം, കോ�രംള�ർവ്വ�ലോശാോല

കോ�രംളപ്പഴ്മ : ഒരു �രംിത്ര�ഞ്ച്ോരംം കോ�ോമകോശാഖരംൻ

മുത്തും പാവിിഴ്വുംം സെ�.എൻ. എഴുംത്തിച്ഛിൻ, 

 എൻ.ബാി.എ�്., കോ�ോട്ടയാം

സെതരംസെഞ്ഞിടുത്തി പ്രാബാന്ധിങ്ങൾ സെ�.എൻ. എഴുംത്തിച്ഛിൻ, 

 കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി, തൃശൂർ

നമ്പയോർതമിഴ്് പാി.സെ�. സുമതിക്കുട്ടി, കോ�രംള�ർവി�ലോ

 ശാോല, പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംണവിിഭാോഗാം

ഭാോഷാോഭാഗാവിദ്ഗാീത വിയോഖയോനം. പുതുകോ�രംി രംോമ�ന്ദ്രൻ, 

 തിരുവില്ലി �ണ്ണി�സ്മാോരം� ട്രസ്റ്റ്

When God Is a Customer  

Telugu Courtsean Songs by  

ksetrayya and others Ed. A.K. Ramanujan, Velcheru,  

 Narayana Rao, David Shulman,  

 University of California Press

Bhakti Movement Renaissance 

or Revivalism? P.Govindapillai

Of Many Heros An Essay in Indian Literary 

Historiography G.N.Devy

A Linguistic Study of Early  

Manipravalam K.Retnamma
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PMLM 10720: മലയാാളംത്തിിചെല ഭാക്തിിസാാഹിിതിയം
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1 �ംസ്കൃത–ദ്രാോവിിഡ് മതപാോരംമ്പരംയങ്ങൾ കോ�രം
ള�രംിത്രത്തിിൽ പ്രാവിർത്തിിച്ചിസെതങ്ങസെന എന്നു 
മനസ്സിിലോക്കു�
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2 കോ�രംളത്തിിലുംണ്ടാോയാ മത�ോഹിിതയത്തിിസെ� 
ആദയ�ോലരൂപാങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�.
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3 നോകോെോെി�ോഹിിതയത്തിിസെല ഭാക്തിി, സൂ�ി പാോരം
മ്പരംയം �സെണ്ടാത്തു� 1 1, 2 Ac C 6

C
O

4 ജൂതപ്പോട്ടു�ൾ, മോപ്പിളപ്പോട്ടു�ൾ, നോകോെോെി
പുരംോണങ്ങൾ എന്നീവിയാിൽ പ്രാവിർത്തിിച്ചുന്നീ 
ഭാക്തിിയുംസെെ �ാഭാോവിം വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�..
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പാോട്ട് പ്രാസ്ഥാോനം, മണിപ്രാവിോളം ഈ പ്രാസ്ഥാോ
നങ്ങളിൽ ഭാക്തിി എപ്രാ�ോരംം പ്രാതയക്ഷസെപ്പടുന്നു
സെവിന്നും അവിയുംസെെ �രംിത്രപാരംമോയാ പ്രാോധ്യോനയം 
എസെന്തന്നും വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.
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6 എഴുംത്തിച്ഛിൻ, പൂന്തോനം, കുഞ്ച്ൻനമ്പയോർ എന്നീി
വിരുസെെ കൃതി�ൾ ഭാക്തിിസെയാ കോപ്രാോത്സോഹിിപ്പിച്ചിത് 
എപ്രാ�ോരംസെമന്നീ് വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�
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7 വൈശാ വി ഭാ ക്തിി  ശ്രീീ നോ രംോ യാ ണ ഗു രു വിി സെ� 
കൃതി�ളിൽ എപ്രാ�ോരംം പ്രാവിർത്തിിക്കുന്നു എന്നീ് 
�സെണ്ടാത്തു�.
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8 ആശാോൻ, വിളളകോത്തിോൾ, ഉളളൂർ എന്നീിവിരുസെെ 
�വിിത�ളിൽ ഭാക്തിി എങ്ങസെന വിിഷായാമോകുന്നു 
എന്നു �സെണ്ടാത്തു�.
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ജി., പാി. കുഞ്ഞിിരംോമൻനോയാർ, ഇെകോ�രംി, വിിഷ്ണു
നോരംോയാണൻനമ്പൂതിരംി, സുഗാതകുമോരംി എന്നീീ 
�വിി�ളിൽ ഭാക്തിിഭാോവിം പ്രാതയക്ഷസെപ്പടുന്നീസെത
ങ്ങസെന എന്നീ് �സെണ്ടാത്തു�

C
O

10

�മ�ോലി� �വിിതയാിലുംം ഗാദയ�ോഹിിതയത്തിി
ലുംം ഭാക്തിി എങ്ങസെന പ്രാവിർത്തിിക്കുന്നു എന്നീ് 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�
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ഐച്ഛിിക ഗ്വേകാഴ്്സുകൾ, രാണ്ടാംാം ചെസംമസ്റ്റർ

PMLS 10721 മണി�വിാളംം: ചാമ്പുക്കൾ

യൂണിറ്റ്്–1 
�മ്പൂ�ോഹിിതയം: �രംിത്രം–�ംസ്കൃത�മ്പുക്കൾ–രം�നോലക്ഷയം, പ്രാകോമയാവൈവിവിിധ്യയം–

മതപ്രാ�ോരംണം–പുരംോണ�ഥോ�ഥനം. രംോജ�രംിതങ്ങൾ, ആ�ോരംയ�രംിതങ്ങളുംം.–

വൈജനരുകോെയുംം മറ്റും �മ്പുക്കൾ. കോക്ഷകോത്രോൽ�വിങ്ങളുംം യാോത്രോ�മ്പുക്കളുംം; കോഭാോജൻ, 

അനന്തഭാട്ടൻ, കോ�ോമകോദവിൻ കോമൽപാത്തൂർ, തുെങ്ങിയാവിരുസെെ �ംഭാോവിന�ൾ: രംോമോയാണ–

ഭാോരംത�മ്പുക്കൾ, യാശാസ്തില��മ്പു, ആ�ോരംയദിഗാാിജയാ�മ്പു, വിിശാാഗുണോദർശാ�മ്പു, 

കോ�രംളീയാ�ംസ്കൃത�മ്പുക്കൾ(ഇവിസെയാക്കുറിിച്ചുള്ള �ോമോനയപാരംി�യാം മോത്രം മതി)

യൂണിറ്റ്്–2
�മ്പുക്കൾ മലയാോളത്തിികോലക്ക്; പ്രാകോമയാം–ആദയ�ോലപ്രാവിണത�ൾ–�ല്പികോതതിവൃത്തി

ങ്ങൾ; ഘെനോപാരംമോയാ �വിികോശാഷാത�ൾ–വിർണ്ണിനോതന്ത്ര്യങ്ങൾ; �മ�ോലി��മൂഹിം: 

�മൂഹിരൂപാീ�രംണത്തിിസെ� അെയാോളങ്ങൾ–കോദശാം, �മ്പത്തി,് അധ്യി�ോരംം–അങ്ങോെിയുംം 

കോക്ഷത്രവുംം–പ്രാോകോദശാി�തയുംസെെ ആവിിഷ്കോരംങ്ങൾ; ശൃംംഗാോരംവുംം ഭാക്തിിയുംം.

വിിശാദപാഠനം: ഉണ്ണിിയാച്ചിീ�രംിതം

യൂണിറ്റ്്–3
ഇതിഹിോ�–പുരംോണ�ഥ�ളുംസെെ പുനരംോവിിഷ്കോരംങ്ങൾ–പാോഠ�ം, കൂത്തി്, കൂെിയാോട്ടം; 

കോക്ഷത്രങ്ങളിസെല ഇതിഹിോ�–പുരംോണപാോരംോയാണം; �ീർത്തിനപാോരംമ്പരംയം–ഇതിവൃ

ത്തിങ്ങളിസെല കോ�രംളീയാത–വിർണ്ണിനോ തന്ത്ര്യങ്ങൾ; പുനം, മഴ്മംഗാലം എന്നീിവിിരുസെെ 

രം�ന�ൾ; �മ്പുക്കളിസെല പാോഠോന്തരംബാന്ധിങ്ങൾ–മഹിോ�ോവിയങ്ങളികോലക്കും നോെ�

ങ്ങളികോലക്കും–ആട്ടപ്രാ�ോരംങ്ങളുംസെെ �ാോധ്യീനം.

വിിശദപാഠ്യനിം:
ഭാോഷാോരംോമോയാണം �മ്പു (ഉദയോനപ്രാകോവിശാം)

യൂണിറ്റ്്–4
പാിൽക്കോലപ്രാവിണത�ൾ–ഘെനയുംം പ്രാകോമയാവുംം–പുരംോണത്തിിസെ� പ്രാോകോദശാി�വിൽ

ക്കരംണം–കോക്ഷത്രമോഹിോത്മയത്തിികോലക്കു മെക്കം; നോടുവിോഴ്ിത്തിവുംം ബ്രോഹ്മണോധ്യീശാ

താവുംം–രം�നയുംസെെ രംോഷ്ട്രീീയാം; നീല�ണ്ഠ�വിി–സെതവൈങ്കലനോകോഥോദയാം–ഭാോഷാോനോ

രംോയാണീയാം–സെ�ല്ലൂർനോകോഥോദയാം �മ്പുക്കൾ. രംോജസ്തുതി�ളുംം ശൃംംഗാോരംപ്രാകോമയാങ്ങളുംം 
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വിീണ്ടും–സെ�ോെിയാവിിരംഹിം–രംോജരംത്നോവിലീയാം �മ്പുക്കൾ–ആധുനി��മ്പുക്കൾ–

�രംിത്രവുംം �മ�ോലി�തയുംം �മ്പുക്കളിൽ–�ർദോർ സെ�. എം. പാണിക്കർ–വൈഹിദർ

നോയ്ക്കൻ, ശ്രീീ�ിത്രോഭാികോഷാ�ം.

വിിശദപഠനാ� 
ഭാോഷാോനോരംോയാണീയാം �മ്പു.

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഭാോഷാോ�മ്പുക്കൾ ഉള്ളൂർ

�ംസ്കൃത�ോഹിിതയ�രംിത്രം(വിോ.2) കോ�രംള�ോഹിിതയഅക്കോദമി

�ോഹിിതയ�രംിത്രം പ്രാസ്ഥാോന

ങ്ങളിലൂസെെ (എഡ്ി.) കോഡ്ോ. സെ�.എം. കോജോർജ്ജ്്

മറ്റു �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല 

പ്രാ�ക്തിഭാോഗാങ്ങൾപാോഠവുംം പാഠനവുംം എൻ.ആർ. കോഗാോപാിനോഥപാിളള

മലയാോളവിിമർശാം പ്രാോ�ീന�ോഹിിതയപ്പതിപ്പ്

രംോമ�ഥ �ോമിൽ ബുൽകോക്ക

സെതരംസെഞ്ഞിടുത്തി പ്രാബാന്ധിങ്ങൾ കോഡ്ോ. സെ�.എൻ. എഴുംത്തിച്ഛിൻ

കോ�രംളഭാോഷായുംസെെ 

വിി�ോ�പാരംിണോമങ്ങൾ ഇളംകുളം കുഞ്ഞിൻപാിളള

കൂത്തും കൂെിയാോട്ടവുംം അമ്മോമൻ തമ്പുരംോൻ

�ലോകോലോ�ം സെ�. പാി. നോരംോയാണപാിഷാോകോരംോെി

നള�ഥ മലയാോളത്തിിൽ കോഡ്ോ. പ്രാ�ന്നീമണി

ആട്ടപ്രാ�ോരംം ആശ്ചാരംയചൂഡ്ോമണി �മ്പോ. സെ�. പാി. 

നോരംോയാണപാിഷാോകോരംോെി

കോ�രംളീയാത �രംിത്രമോനങ്ങൾ എം.ആർ. രംോഘവിവിോരംിയാർ

അമ്മവിഴ്ികോക്കരംളം എം.ആർ. രംോഘവിവിോരംിയാർ

Early Manipravalam A Study Dr. K. Ramachandran Nair.

Aspects of Aryanisation 

in Kerala M.G.S. Narayanan

A Linguistic Study of Early 

Manipravalam K. Retnamma
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PMLS 10721 മണിപ്രാവിാളംം �മ്പുക്കൾ
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PMLS 10722
മണി�വിാളംം: സംഗ്വേ�ശകാവിയങ്ങൾ

�കോ�ശാ�ോവിയസെമന്നീ ജനുസ്സിിസെ� മലയാോളത്തിികോലക്കുള്ള വിരംവി്, പ്രാ�ോരംം, �കോ�

ശാ�ോവിയരൂപാങ്ങളുംം യാോത്രോ�ോവിയങ്ങളുംം �ംസ്കൃത–തമിഴ്്–മണിപ്രാവിോളങ്ങളിൽ. 

കോ�രംളീയാ�കോ�ശാ�ോവിയങ്ങൾ–ശു��കോ�ശാം മുതൽ ദോതൂഹി�കോ�ശാംവിസെരം. �കോ�

ശാ�ോവിയത്തിിസെ� ഘെന, ആഖയോനതന്ത്ര്യങ്ങൾ : പ്രാസ്ഥാോനമുദ്രാ�ളുംം �വിി�മയാങ്ങളുംം; 

നഗാരംവിർണ്ണിന�ൾ–സ്ഥാലവുംം മോർഗ്ഗീവുംം–കോക്ഷത്രം–അങ്ങോെിദായാം(കോലോ�ഹിലോമൃ�കോല 

റിൗീ)–�ോമ്പത്തിി�ജീവിിതം; മോർഗ്ഗീവിർണ്ണിന വിോസെമോഴ്ിവിഴ്ക്കങ്ങളിൽ. �മൂഹിരൂപാീ

�രംണം, �ല�ളുംം വിിജ്ഞാോനങ്ങളുംം. വൈവി�ോരംി�ത മണിപ്രാവിോളത്തിിൽ–ശൃംംഗാോരംം, 

ഭാക്തിി, �ാതാ/�ാതാോപാരംകോബാോധ്യം. പാോഠോന്തരംബാന്ധിങ്ങൾ–മറ്റു മണിപ്രാവിോള�ോഹിി

തയകൃതി�ളുംമോയുംള്ള ബാന്ധിങ്ങൾ തുെങ്ങിയാ തലങ്ങസെള മുൻനിർത്തിി പാോഠയഭാോഗാങ്ങൾ 

�ർച്ചി സെ�കോയ്യംണ്ടാതോണ്.

യൂണ്റ്റ്് 1
ആദയ�ോലമോതൃ��ൾ–�ംസ്കൃതമോതൃ�–കോമഘദൂത്–�ോളിദോ�കൃതി�ൾ–പ്രാ�ോരംം–

വിയോഖയോനങ്ങൾ: പൂർണ്ണി�രം�ാതിയുംം മറ്റും; �കോ�ശാ�ോവിയപ്രാസ്ഥാോനം �ംസ്കൃതത്തിിൽ; 

വിി�ോ�പാരംിണോമങ്ങൾ. യാോത്ര– മറ്റു �ോവിയരൂപാങ്ങളിൽ: യാോത്രോ�ോവിയങ്ങൾ/യാോത്രോ

�മ്പുക്കൾ–വിിശാാഗുണോദർശാ�മ്പു–കോവിങ്കെോധ്യാരംി.

വിിശദപാഠ്യനിം
കോമഘ�കോ�ശാം (വിിവി. കുട്ടികൃഷ്ണമോരംോരം് )

യൂണിറ്റ്് 2
�ംഘ�ോഹിിതയം–ആറ്റുപ്പവൈെ �ോവിയങ്ങളുംം തൂതു�ോവിയങ്ങളുംം; പ്രാോകോദശാി��ംസ്കൃതമോതൃ

��ൾ–ശു��കോ�ശാം, ഹിം��കോ�ശാം; മണിപ്രാവിോള�കോ�ശാ�ോവിയങ്ങളികോലക്ക–്ഉണ്ണുംനീ

ലി�കോ�ശാം–ഘെനോപാരംമോയാ വിി�ോ�ം–�മ�ോലി�രംോഷ്ട്രീീയാം, അധ്യി�ോരംബാന്ധിങ്ങൾ 

ഇവിയുംസെെ �മൂഹിപ്രാതിനിധ്യോനം.–നോട്ടുകോ�ോയ്മ�ളുംസെെ വിരംവുംം �ോമൂഹിി�സ്ഥാോപാനങ്ങളുംസെെ 

വിി�ോ�പാരംിണോമങ്ങളുംം; സ്ഥാല–മോർഗ്ഗീബാന്ധിം–നഗാരം–ഗ്രോമ�ിത്രണം, പ്രാകൃതി�ി

ത്രണം. രം�ഭാോവിോവിിഷ്കോരംം–ശൃംംഗാോരംവുംം ഭാക്തിിയുംം. ഭാക്തിിയുംസെെ പ്രാോകോദശാി�രൂപാങ്ങൾ; 

സ്ത്രംീ–കോദവിതോ–രംോജസ്തുതി�ൾ. �കോ�ശാ�ോവിയവുംം അധ്യയോത്മ�ിന്തയുംം.
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വിിശദപാഠ്യനിം
ഉണ്ണുംനീലി�കോ�ശാം (പൂർവിഭാോഗാം)

യൂണിറ്റ്് 3
�കോ�ശാ�ോവിയരം�ന–ലക്ഷയം മോറുന്നു–വിിരംഹിം ആഖയോനതന്ത്ര്യസെമന്നീ നിലയാിൽ–മോർഗ്ഗീ–

കോദശാവിർണ്ണിന�ളുംസെെ പ്രാോധ്യോനയം, സൂക്ഷ്മത; കോ�രംളപ്രാകൃതി–വൈജവിവൈവിവിിധ്യയം–�ോർഷാി

�ജീവിിതത്തിിസെ� �മൃദ്ധാി; കോദവിതോ–രംോജസ്തുതി�ൾ–കോക്ഷത്ര�കോങ്കതങ്ങൾ–മോമോങ്കം; 

�മ�ോലി�രംോഷ്ട്രീീയാം: നോടുവിോഴ്ിത്തിപ്രാതിനിധ്യോനങ്ങൾ–�ോമൂതിരംിയുംം ഇെപ്രാഭുക്കന്മാോരും 

മറ്റും–രംോഷ്ട്രീീയാ�ംഘർഷാങ്ങളുംം �ോമ്രാോജയവിയോപാനവുംം.

വിിശദപാഠ്യനിം
കോ�ോ��കോ�ശാം

യൂണ്റ്റ്് 4
ആധുനി�തയുംസെെ കോലോ�ദർശാനം–പുതിയാ �ോവിയജനുസ്സും�ളുംസെെ വിരംവി്–യാോത്രോ�ോവിയ

ങ്ങളുംം ആധുനി��കോ�ശാ�ോവിയങ്ങളുംം : അഷ്ടിമിയാോത്ര (നടുവിത്തി് അച്ഛിൻ നമ്പൂതിരംി), 

പൂരംപ്രാബാന്ധിം(സെവിണ്മണിമഹിൻ), മദിരംോശാിയാോത്ര (കുഞ്ഞിിക്കുട്ടൻതമ്പുരംോൻ), �കോപാോ

ത�കോ�ശാം, ഗാതോനുഗാതി�താത്തിിന്നീതിസെരം പാരംിഹിോ��വിനം–ദോതൂഹി�കോ�ശാം; 

�ോഹിിതയ�രംിത്രപ്രാ�ക്തിി; രംോഷ്ട്രീീയാം.

വിിശദപാഠ്യനിം
മയൂരം�കോ�ശാം.

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
�ോഹിിതയ�രംിത്രം പ്രാസ്ഥാോനങ്ങളിലൂസെെ എഡ്ി. സെ�. എം. കോജോർജ്ജ്്

മറ്റു �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല പ്രാ�ക്തിഭാോഗാങ്ങൾ

തമിഴ്് �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങൾ

ഉത്തിരംകോ�രംളത്തിിസെല കോതോറ്റ്ം പാോട്ടു�ൾ എം. വിി. വിിഷ്ണുനമ്പൂതിരംി

ഉണ്ണുംനീലി�കോ�ശാം. വിയോ. ഇളംകുളം കുഞ്ഞിൻപാിളള.

ഉണ്ണുംനീലി�കോ�ശാം. വിയോ. ശൂരംനോെ് കുഞ്ഞിൻപാിളള.

ഉണ്ണുംനീലി�കോ�ശാം. വിയോ. പാി. ദോകോമോദരംൻപാിള്ള

കോ�ോ��കോ�ശാം വിയോ. �ോത്തിനോത്തി് അ�ുതനുണ്ണിി,

 രംോഘവിവിോരംിയാർ

കോ�ോ��കോ�ശാം. വിയോ. ഇളംകുളം
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�കോ�ശാ�ോവിയങ്ങൾ മലയാോളത്തിിൽ �മ്പക്കുളം അപ്പുക്കുട്ടൻ നോയാർ

കോ�രംളഭാോഷായുംസെെ വിി�ോ�പാരംിണോമങ്ങൾ ഇളംകുളം കുഞ്ഞിൻപാിളള.

�ംസ്കാോരംപാഠനം മലയാോളപാഠന�ംഘം

ഉണ്ണുംനീലി�കോ�ശാം �രംിത്രദൃഷ്ടിിയാിൽകൂെി ഇളംകുളം കുഞ്ഞിൻപാിളള.

പാത്തുപ്പോട്ട് (വിിവി.) കോമലങ്ങത്തി് നോരംോയാണൻകുട്ടി

വിെക്കൻ പാോട്ടു�ൾ എഡ്ി. രംോഘവിൻ പായ്യംനോെ്

അമ്മവിഴ്ികോക്കരംളം എം. ആർ. രംോഘവിവിോരംിയാർ

�ോമൂതിരംി�രംിത്രത്തിിസെല �ോണോപ്പുറിങ്ങൾ എൻ. എം. നമ്പൂതിരംി

മോമോങ്കം കോരംഖ�ൾ എൻ. എം. നമ്പൂതിരംി

സെതരംസെഞ്ഞിടുത്തി പ്രാബാന്ധിങ്ങൾ കോഡ്ോ. സെ�. എൻ. എഴുംത്തിച്ഛിൻ

ഉണ്ണിിയാച്ചിീ�രംിതം, ഉണ്ണിിയാോെീ�രംിതം, ഉണ്ണിിച്ചിിരുകോതവിീ�രംിതം, �കോന്ദ്രോത്സവിം, 

അനന്തപുരംവിർണ്ണിനം.

A Linguistic Study of Early 

Manipravalam K. Retnamma

Early Manipravala A Study K. Ramachandran Nair
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PMLS 10722:  മണിപ്രാവിാളംം സാനോ�ശകാവിയങ്ങൾ
 

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1

മലയാോളഭാോഷാോരൂപാീ�രംണത്തിിസെ� പാശ്ചാോ
ത്തിലത്തിിൽവിച്ചു മണിപ്രാവിോളത്തിിസെ�/
ഭാോഷാോമിശ്രീത്തിിസെ� ഗാതിവിിഗാതി�സെള 
�ോമോനയമോയാി മനസ്സിിലോക്കു�യുംം സൂക്ഷ്മവിി
ശാ�ലനത്തിിനു വിികോധ്യയാമോക്കു�യുംം സെ�യ്യു�.

1
4

1, 
2,  4

R
U
An

F
C 8

C
O

2

�കോ�ശാ�ോവിയങ്ങസെള മുൻനിർത്തിി �ംസ്കൃ
തത്തിിൽനിന്നു മലയാോളത്തിികോലക്കുളള 
�ോവിയജനുസ്സും�ളുംസെെ വിരംവിിസെ� �ലങ്ങസെള 
വിിമർശാനോത്മ�മോയാി �മീപാിക്കു�.

1
2 1, 2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3

കോ�രംളീയാ�രംിത്രപാരംി�രംങ്ങസെള ഏതു
വിിധ്യത്തിിലോണ് മണിപ്രാവിോളകൃതി�ൾ 
ഉൾസെക്കോളളുംന്നീസെതന്നീ ്�കോ�ശാ�ോവിയങ്ങസെള 
മുൻനിർത്തിി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1, 2 Ac C 6

C
O

4 തത്�ോലീനങ്ങളോയാ പ്രാോകോദശാി�ഭാരംണകൂ
െങ്ങളുംസെെ/രംോഷ്ട്രീീയാശാക്തിി�ളുംസെെ വിയവിഹിോരം
ങ്ങസെള വിിമർശാനോത്മ�മോയാി മനസ്സിിലോക്കു�

1
4

1, 2 An C 8

C
O

5 �കോ�ശാ�ോവിയങ്ങസെള അെിസ്ഥാോനമോക്കി 
മധ്യയ�ോലകോ�രംളത്തിിസെല �മൂഹിരൂപാീ�രം
ണസെത്തിപ്പറ്റ്ി അകോനാഷാിക്കു�

1
4

1, 2, 3
An
EV

C
P

8

C
O

6 മണിപ്രാവിോളത്തിിസെ� രംംഗാ�ലോബാന്ധിസെത്തി
പ്പറ്റ്ി അകോനാഷാിക്കു�. 1 1, 2 U F 6

C
O

7 �കോ�ശാ�ോവിയസെമന്നീ �ോവിയജനുസ്സിിസെ� അെി
സ്ഥാോനതതാങ്ങളുംം �ൗ�രംയ�ങ്കൽപാവുംം 
തിരംിച്ചിറിിയും�.

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8

അ ർ ബാ ൻ  കോ�ോ �്  കോലോ ർ ,  വൈട്ര ബാ ൽ 

കോ�ോ �്  കോലോ റു � ൾ ,  മു സ്ലിംീം  �ി സ്തയ ൻ 

കോ�ോ�് കോലോറു�ൾ, കോ�ോ�് കോലോറും ഇതരം 

വിയവിഹിോരംങ്ങളുംം ഇവി തോരംതമയം സെ�യ്യു�

1 1,2,3
An
EV

C 8
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PMLS 10723: ആട്ടക്കഥാസാാഹിിതിയം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 ആട്ടക്കഥയുംം �ഥ�ളിയുംം ഉദ്ഭാവിിക്കോനിെയാോയാ 
�രംിത്ര�ോഹി�രംയവുംം അതിസെ� വിി�ോ�വുംം 
മനസ്സിിലോക്കു�.

1
4 1, 2, 4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 �ഥ�ളിയാിസെല വിിവിിധ്യ �മ്പ്രദോയാങ്ങൾ, �ഥ�
ളിയുംസെെ പ്രാകോയാോഗാത്തിിലുംണ്ടാോയാ പാരംിഷ്കരംണങ്ങൾ 
ഇവി മനസ്സിിലോക്കു�.

1
2 1, 2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3 കോ�ോട്ടയാത്തുതമ്പുരംോസെ� ആട്ടക്കഥ�ളുംസെെ പ്രാകോമ
യാപാരംവുംം പ്രാകോയാോഗാപാരംവുംമോയാ �വിികോശാഷാത�ൾ 
നിർണയാിക്കു�

1 1, 2 Ac C 6

C
O

4 ഉണ്ണിോയാിവിോരംയരുസെെ നള�രംിതം �ഥ�ളിയുംസെെ 
�രംിത്രത്തിിൽ വിരുത്തിിയാ ദിശാോമോറ്റ്ം വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�

1
4

1, 2 An C 8

C
O

5 ഇരംയാിമ്മൻതമ്പിയുംസെെ ആട്ടക്കഥ�ൾക്ക് 
ആട്ടക്കഥോ�രംിത്രത്തിിലുംളള സ്ഥാോനസെമസെന്തന്നീ് 
�സെണ്ടാത്തു�

1
4

1, 2, 3
An
EV

C
P

8

C
O

6 �ഥ�ളിയ്ക്കും ആട്ടക്കഥയ്ക്കും ഇെക്കോലത്തുണ്ടാോയാ 
അപാ�യാത്തിിസെ� �ോരംണങ്ങൾ നിർണയാിക്കു� 1 1, 2 U F 6

C
O

7 20–ോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിൽ �ഥ�ളിയ്ക്കുണ്ടാോയാ പുനരു
ജ്ജ്ീവിനത്തിിൽ �ാോധ്യീനം സെ�ലുംത്തിിയാ ആട്ട
ക്കഥ�ൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�.

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 �ഥ�ളി എന്നീ ദൃശായ�ലയ്ക്ക് ആ�ാോദനവുംം 
വിിമർശാനവുംം തയ്യംോറിോക്കു� 1 1,2,3

An
EV

C 8
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PMLS 10723

ആട്ടക്കഥാസംാഹിിതയം

യൂണിറ്റ്്: 1
ആട്ടക്കഥ, �ഥ�ളി–ഉദ്ഭാവിം–വിി�ോ�ം–�ോംസ്കാോരംി��രംിത്രം, സെ�ോട്ടോരംക്കരംത്തിമ്പു

രംോൻ, സെവിട്ടത്തു തമ്പുരംോൻ, കോ�ോട്ടയാത്തു തമ്പുരംോൻ–പാരംിഷ്കോരംങ്ങൾ–�ല്ലിെികോക്കോെൻ 

�മ്പ്രദോയാം

യൂണിറ്റ്്: 2
18–ോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിസെല മോറ്റ്ങ്ങൾ–�ോർത്തിി�തിരുനോളിസെ� �ംഭാോവിന–ഉണ്ണിോയാിവിോ

രംയർ–ഈ �ോലഘട്ടത്തിിസെല മോറ്റ്ങ്ങൾ.

വിിശദപാഠ്യനിം:
നള�രംിതം രംണ്ടാോം ദിവി�ം ഉണ്ണിോയാിവിോരംയർ

യൂണിറ്റ്്: 3
18–ോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിസെല ഇതരം ആട്ടക്കഥ�ൾ–�പ്ലിങ്ങോെൻ പാരംിഷ്കോരംം

വിിശദപാഠ്യനിം:
�ീ��വിധ്യം ഇരംയാിമ്മൻ തമ്പി.

യൂണിറ്റ്്: 4
പാിൽക്കോലവിി�ോ�പാരംിണോമം, ഇെക്കോലസെത്തി അപാ�യാം–സ്ഥാോപാനങ്ങൾ–പുനരു

ജ്ജ്ീവിനം–വിർത്തിമോന�ോലോവിസ്ഥാ

വിിശദപാഠ്യനിം:
തോെ�ോവിധ്യം വിി കൃഷ്ണൻ തമ്പി.

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
�ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല പ്രാ�ക്തിഭാോഗാങ്ങൾ

പുറിപ്പോെ് കുമ്മിണി.

കോമളപ്പദം കൃഷ്ണൻകുട്ടിസെപ്പോതുവിോൾ

നള�രംിതം ആട്ടപ്രാ�ോരംം �ലോമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻനോയാർ

�ഥ�ളിആട്ടപ്രാ�ോരംം–ഭാോഗാം 1, 2. സെ�. പാി. എ�് കോമകോനോൻ
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നള�രംിതം (വിയോഖയോനം) കോദശാമംഗാലത്തു രംോമവിോരംിയാർ

കോ�ോട്ടയാത്തുതമ്പുരംോസെ� ആട്ടക്കഥ�ൾ കോദശാമംഗാലത്തു രംോമവിോരംിയാർ(വിയോ.)

കൂത്തും കൂെിയാോട്ടവുംം അമ്മോവിൻ തമ്പുരംോൻ

�ഥ�ളി ജി. കൃഷ്ണപാിള്ള

കോ�രംളത്തിിസെ� �ോംസ്കാോരംി��രംിത്രം പാി. സെ�. കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ

�ഥ�ളിരംംഗാം സെ�.പാി.എ�് കോമകോനോൻ

കോ�ോട്ടയാം �ഥ�ളി ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാോരംെി

�ഥ�ളിയുംസെെ രംംഗാപാോഠ�രംിത്രം �ിള്ളിമംഗാലം വിോസുകോദവിൻ നമ്പൂതി രംിപ്പോെ്,  

 എം.പാി.എ�്. നമ്പൂതിരംി

�ഥ�ളി�ാരൂപാം മസെങ്കോമ്പ് ശാിവിശാങ്കരംപ്പിള്ള

നകോവിോത്ഥിോനവുംം നള�രംിതത്തിിസെ�  

രംംഗാപ്രാ�ോരംവുംം (500 വിർഷാസെത്തി  

കോ�രംളം, തോരംതമയപാഠന�ംഘം,  

ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്് ) എൻ അജയാകുമോർ

�ഥ�ളി: നോയാ�താത്തിിസെ� നിർമ്മിതി

(�ംസ്കാോരംപാഠനം �രംിത്രം �ിദ്ധാോന്തം,

പ്രാകോയാോഗാം, വിള്ളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം,

മോതൃഭൂമി ബുക്സ്് ) എൻ അജയാകുമോർ
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നളംചാരാിതം

യൂണിറ്റ്്: ഒന്ന്്
ആട്ടക്കഥയുംം �ഥ�ളിയുംം. 18-ോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിസെല പാരംിഷ്കോരംങ്ങൾ– നള�രംിതത്തിിസെ� 

�ോഹിിതീയാതയുംം രംംഗാപ്രാകോയാോഗാവുംം.

വിിശദപാഠ്യനിം:
നള�രംിതം 1 –ോം ദിവി�ം

യൂണിറ്റ്്: രിണ്ട്്
നള�രംിതം രംണ്ടാോംദിവി�ത്തിിസെ� പ്രാോധ്യോനയം–നള�രംിതവുംം �ളരംിച്ചിിട്ടയുംം–അരംങ്ങു

�രംിത്രം.

വിിശദപാഠ്യനിം:
നള�രംിതം 2 –ോം ദിവി�ം

യൂണിറ്റ്്: മൂന്ന്്
നള�രംിതം മൂന്നീോം ദിവി�ം– നോയാ��ഥോപാോത്രത്തിിസെ� ആത്മ�ംഘർഷാം–ആട്ടക്കഥ

�ഥ�ളി ഭാോഷായാിൽ ആവിിഷ്കരംിക്കുന്നീതിസെ� പ്രാശ്നങ്ങൾ–അരംങ്ങു�രംിത്രം

വിിശദപാഠ്യനിം: 
നള�രംിതം 3 –ോം ദിവി�ം

യൂണിറ്റ്്: നിാല്
നള�രംിതം നോലോം ദിവി�ം– പാഞ്ച്�ന്ധിി�ൾ–നള�രംിതം: വൈശാലീപാരംമോയാ അപാഗ്ര

ഥനം–അവിതരംണത്തിിസെല പാരംീക്ഷണങ്ങൾ– പുതുവിോയാന�ൾ. നള�രംിതപാഠനം / 

വിിമർശാനം നള�രംിതം മലയാോളത്തിിസെല ക്ലിോ�ി�് എന്നീ നിലയാിൽ–അരംങ്ങു�രംിത്രം

വിിശദപാഠ്യനിം:
നള�രംിതം 4 –ോം ദിവി�ം

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
നള�രംിതം (�ോന്തോരംതോരം�ം) എ. ആർ. രംോജരംോജവിർമ്മ

നള�രംിതം (ദീപാി�) കോദശാമംഗാലം രംോമവിോരംിയാർ
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നള�രംിതം (രം�ി��ൗതു�ം) എം. എച്ചി്. ശാോസ്ത്രംി

നള�രംിതം (വൈ�രംളി) പാന്മാന രംോമ�ന്ദ്രൻ നോയാർ

നള�രംിതം ആട്ടപ്രാ�ോരംം �ലോമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻനോയാർ

പുറിപ്പോെ്  കുമ്മിണി, �റി�് ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ

കോമളസെപ്പരുക്കം �ലോമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടിസെപ്പോതുവിോൾ,  

 �ലോമണ്ഡലം, സെ�റുതുരുത്തിി.

�ഥ�ളിയുംെ രംംഗാപാോഠ�രംിത്രം �ിള്ളിമംഗാലം വിോസുകോദവിൻ നമ്പൂതിരംിപ്പോെ്,  

 എം. പാി. എ�്. നമ്പൂതിരംി, മോതൃഭൂമി,   

 കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്.

നോെയോ�ോരംയസെ� ജീവിിതമുദ്രാ�ൾ �ലോ: പാദ്മനോഭാൻനോയാർ, ഞോയാത്തുബാോലൻ,  

 ഡ്ി.�ി.കോ�ോട്ടയാം

ആട്ടക്കഥോ�ോഹിിതയ�രംിത്രം അയ്മനം കൃഷ്ണവൈ�മൾ, 

 ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, തിരുവിനന്തപുരംം

�ഥ�ളി ആട്ടപ്രാ�ോരംം രംണ്ടാോംഭാോഗാം സെ�. പാി. എ�് കോമകോനോൻ, ദർപ്പണ, അഹിമ്മ 

 ദോബാോദ്.
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COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 പാതിസെനട്ടോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിൽ �ഥ�ളിയാിലുംണ്ടാോയാ 
പാരംിഷ്കോരംങ്ങൾ മനസ്സിിലോക്കു�. നള�രംിതത്തിി
സെ� �ോഹിിതീയാത മനസ്സിിലോക്കു�

1
4

1, 
2, 4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 ന ള � രംി തം  1 –ോം  ദി വി � സെത്തി  � ഥ 
�ോഹിിതയവുംം രംംഗാപ്രാകോയാോഗാവുംം മുൻനിർത്തിി 
മനസ്സിിലോക്കു�.

1
2 1, 2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3 നള�രംിതത്തിിസെ� �ളരംിച്ചിിട്ടസെയാക്കുറിിച്ചുളള 
വിയതയസ്തോഭാിപ്രാോയാങ്ങൾ അറിിയും� 1 1, 2 Ac C 6

C
O

4 നള�രംിതം 2–ോം ദിവി�ത്തിിസെ� പ്രാകോയാോഗാ
പാരംമോയാ �വിികോശാഷാത�ൾ മനസ്സിിലോക്കു�

1
4 1, 2 An C 8

C
O

5 ഇതരം ആട്ടക്കഥ�ളിൽനിന്നു് നള�രംിതത്തിി
സെ� പാോത്രസൃഷ്ടിിയാിലുംള്ള �വിികോശാഷാത�ൾ 
മനസ്സിിലോക്കു�

1
4

1, 
2, 3

An
EV

C
P 8

C
O

6 നള�രംിതം 3-ോം ദിവി�സെത്തി �ഥ �ഥോപാോത്ര
ത്തിിസെ� ആത്മ�ംഘർഷാസെമന്നീ വിിഷായാത്തിി
ലൂന്നീി പാഠിക്കു�.

1 1, 2 U F 6

C
O

7 നള�രംിതം ഭാോഷായുംസെെ വൈശാലീപാരംമോയാ �വിി
കോശാഷാത�ൾ മനസ്സിിലോക്കു�. 1 1, 2

Am
AP
EV

C 8

C
O

8 നള�രംിതത്തിിസെ� അരംങ്ങു�രംിത്രം, വിയതയസ്തോ
ഭാിപ്രാോയാങ്ങൾ എന്നീിവി മനസ്സിിലോക്കു� 1 1, 

2, 3
An
EV C 8

C
O

9 നള�രംിതസെത്തി മലയാോളത്തിിസെല ഒരു ക്ലിോ�ി�് 
എന്നീ നിലയാിൽ വിിലയാിരുത്തു�. 1 1,2

Am
AP
EV

C 8
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മലായാാളംനാടികഗ്വേവിദി

യൂണിറ്റ്് 1
നോെ�ം–ഭാോരംതീയാവിീക്ഷണം–ദശാരൂപാ�ം–ക്ലിോ�ിക്കൽ കോവിദി–നോെ�ീയാത,നോകോെയോ

�ിതതാം, കോലോ�ധ്യർമി, നോെയധ്യർമി, കൂത്തി്, നങ്ങയോർകൂത്തി്, കൂെിയാോട്ടം,�ഥ�ളി,–

നോകോെോെികോവിദി–സെപാോറിോട്ട�ളി, മുെികോയാറ്റ്,് പാെയാണി–ജനപ്രാിയാകോവിദി–�ംഗാീതനോെ�ം,ത

മിഴ് ്മലയാോള �ംഗാീതനോെ�ക്കമ്പനി�ൾ–പാരംമശാിവിവിിലോ�ം നോെ�ക്കമ്പനി,കോറിോയാൽ 

�ിനിമ ആ�് �മോറ്റ്ി�് �മ്പനി, ഓച്ചിിറി പാരംബ്രകോഹ്മോദയാ �ംഗാീതനെന �ഭാ, 

�ംഗാീതനോെ�ങ്ങൾ, �ദോരംോമ, �ംഗാീതവൈനഷാധ്യം, �രുണ, �ംസ്കൃത ആംഗാകോലയാ 

നോെ�വിിവിർത്തിനങ്ങൾ.യൂകോറിോപ്പയൻ നോെ�കോവിദിയുംസെെ �ാോധ്യീനം,�വിിട്ടുനോെ�ം–

നോെ�ം എന്നീ �ോഹിിതയഗാണം–വിയതയസ്തപ്രാകോയാോഗാരൂപാങ്ങൾ–പ്രാഹി�നം, അകോമറ്റ്ർ 

നോെ�ം, �ോമൂഹിയനോെ�ം, രംോഷ്ട്രീീയാനോെ�ം, സെപ്രാോ�ഷാ്നൽ നോെ�ം.

വിിശദപാഠ്യനിം: 
 1. മറിിയാോമ്മ നോെ�ം കോപാോളച്ചിിറിയ്ക്കൽ സെ�ോച്ചിീപ്പൻ തരം�ൻ

 2. കുറുപ്പില്ലിോക്കളരംി �ി.വിി രംോമൻ പാിള്ള

യൂണിറ്റ്് 2
നകോവിോത്ഥിോനം നോെ�ങ്ങളിലൂസെെ–ബാോലോ�കോലശാം, കോയാോഗാകോക്ഷമ നോെ�ങ്ങൾ,സെ�.

െി മുഹിമ്മദ്,ഇ.സെ� അയാമു,രംോഷ്ട്രീീയാനോെ�ങ്ങൾ–സെ�റു�ോെ്,ദോകോമോദരംൻ,ഇെകോ�രംി,

സെപാോൻകുന്നീം വിർക്കിയുംസെെ പാള്ളിമത വിിമർശാന നോെ�ങ്ങൾ,ഉത്തിരംവിോദപ്രാകോക്ഷോഭാം

വിിശാദപാഠനം:

 1. ഋതുമതി എം.പാി ഭാട്ടതിരംിപ്പോെ്

 2. കൂട്ടുകൃഷാി ഇെകോ�രംി കോഗാോവിി�ൻ നോയാർ

യൂണിറ്റ്് 3
ആധുനി�നോെ�ോവികോബാോധ്യം–ഇബാ്�ൻ തർജമ�ൾ വൈ�നി�രം �കോഹിോദരംന്മാോർ, 

എൻ. കൃഷ്ണപാിള്ളയുംസെെ നോെ�ങ്ങൾ, എ�്സ്പ്രഷാനിസ്റ്റ് നോെ�ം, പുകോരംോഗാമന�ോഹിിതയ

പ്രാസ്ഥാോനം, ഇപാ്റ്റ്, സെ�.പാി.എ.�ി., വിിവിിധ്യ സെപ്രാോ�ഷാണൽ നോെ� �മിതി�ൾ, 

കുടുംബാ, �ോമൂഹിയ, രംോഷ്ട്രീീയാബാന്ധിം സെപ്രാോ�ഷാനൽ നോെ�ങ്ങളിൽ.
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വിിശദപാഠ്യനിം:
 1. ഭാഗ്നിഭാവിനം എൻ.കൃഷ്ണപാിള്ള

 2.നിങ്ങസെളസെന്നീ �മ്മൂണിസ്റ്റോക്കി കോതോപ്പിൽ ഭാോ�ി

യൂണിറ്റ്് 4

നോെ�രംംഗാസെത്തി അക്കോദമി� പാരംീക്ഷണങ്ങൾ,നോെ�ക്കളരംി,തനതുനോെ�കോവിദി,

�ോവിോലം നോെ�ങ്ങൾ, പാരംി�രംോഭാിനയാം,ഭാരംണകൂെം നോെ�ം ഏസെറ്റ്ടുക്കുന്നു–സ്കൂൾ 

ഓ�് �ോമ,ജി. ശാങ്കരംപ്പിള്ള, �ി. എൻ. ശ്രീീ�ണ്ഠൻ നോയാർ, ഏ�ോങ്കങ്ങൾ, �ി.സെജ 

കോതോമ�ിസെ� നോെ�ങ്ങൾ അരംങ്ങത്തി്,കോവിദിയുംസെെ രംോഷ്ട്രീീ

യാം,സെതരുവുംനോെ�ങ്ങൾ,സ്ത്രംീ നോെ�കോവിദി�ൾ, നോെ�ങ്ങൾ,മലയാോളനോെ�സ്ത്രംീ�രംി

ത്രം,ഏ�ോങ്കങ്ങൾ,അരംങ്ങിസെല സ്ത്രംീയാനുഭാവിങ്ങൾ–ആത്മ�ഥ�ൾ,ദളിതവിതരംണങ്ങൾ.

 1.ലങ്കോലക്ഷ്മി �ി. എൻ. ശ്രീീ�ണ്ഠൻ നോയാർ

 2.അവിനവിൻ �െമ്പ �ോവിോലം നോരംോയാണപ്പണിക്കർ

 3.കോലബാർ റൂം ശ്രീീജ

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
എം.ആർ തമ്പോൻ(�മ്പോ.) അയ്യംപ്പപ്പണിക്കരുസെെ രംംഗാ�ലോപാഠനങ്ങൾ,  

 �ോഹിിതയപ്രാവിർത്തി� പ്രാ�ോധ്യ��ംഘം

�ി.സെജ കോതോമ�് ഉയാരുന്നീ യാവിനി�,മോളുംബാൻ പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�് 

വിി.എം കുട്ടിക്കൃഷ്ണകോമകോനോൻ �ലയുംം വിിദയയുംം �ോഴ്ചപ്പോെിലൂസെെ,

 കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി

എ�്.സെ�.നോയാർ കോ�രംളത്തിിസെല നോകോെോെി നോെ�ങ്ങൾ, മദിരംോശാി  

 �ർവി�ലോശാോല.

�ബാീന റിോ�ി �വിിട്ടുനോെ�ം ,ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.

�ോ.വിി.പാി. കോജോ��് �വിിട്ടുനോെ�ം �ോഹിിതയവുംം �ംഗാീതവുംം,

 കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി.

പാന്മാന രംോമ�ന്ദ്രൻ നോയാർ(എഡ്ി) നോെ�പാഠനങ്ങൾ പാി.സെ� പാരംകോമശാാരംൻ നോയാർ  

 സ്മാോരം� ഗ്രന്ഥോവിലി 16.

രംോജോ വിോരംയർ(എഡ്ി) നോെ�ം അകോനാഷാണവുംം അപാഗ്രഥനവുംം,

 കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്.

�ി.എൻ ശ്രീീ�ണ്ഠൻ നോയാർ നോടും നോെ�വുംം,

�ോട്ടുമോെം നോരംോയാണൻ മലയാോളനോെ�പ്രാസ്ഥാോനം,

 കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി.
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മോതു സെജ.മുട്ടത്തി് മലയാോള നോെ�ം പ്രാോരംംഭാ�ാരൂപാം,

 പാോപ്പിറി�് ബുക്സ്്.

മെവൂർ ഭാോ�ി മലയാോളനോെ�കോവിദിയുംസെെ �ഥ, �റി�് ബുക്സ്്.

�ജിത മഠത്തിിൽ മലയാോളനോെ� സ്ത്രംീ�രംിത്രം,മോതൃഭൂമി ബുക്സ്്.

ജി.ശാങ്കരംപാിള്ള മലയാോളനോെ� �ോഹിിതയ�രംിത്രം, കോ�രംള�ോ 

 ഹിിതയ അക്കോദമി.

�ോലം കോദശാം പ്രാതികോരംോധ്യം ഷാിബാിജ,വിിദയോർത്ഥിി പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്.

�ി.രംോകോജന്ദ്രൻ രംംഗാപാോഠം,കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്..

�ി.ജി രംോകോജന്ദ്രബാോബു(എഡ്ി) നോെ�വുംം �ിനിമയുംം ബാഹു�ാരംവിോയാന�ൾ,വി 

 ള്ളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം.

ഒരു�ംഘം കോലഖ�ർ രംംഗാോവിതരംണം,കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്.

�ോവിോലത്തിിസെ� അവിനവിൻ �െമ്പ,വൈദവിത്തിോർ എന്നീീ നോെ�ങ്ങളുംസെെ ആമുഖ 

�ർച്ചി�ൾ.
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PMLS 10725:  മലയാാളംനിാെകനോവിദി

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 നോെ�ം, നോെ�കോവിദി എന്നീിവിസെയാ �ംബാന്ധിിച്ചി 
ഭാോരംതീയാവിീക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിിലോക്കു�..

1
4

1, 2, 4
R
U

An

F
C

8

C
O

2

നോെയധ്യർമ്മിയുംം കോലോ�ധ്യർമ്മിയുംമോയാ നോെ�രൂ
പാങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�യുംം അവി തമ്മിലുംളള 
വിയതയോ�ം മോതൃ��ളിലൂസെെ വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�യുംം സെ�യ്യു�

1
2

1, 2

EV
R
U

An

F
C

8

C
O

3

മലയാോളത്തിിസെല നോകോെോെിനോെ�രൂപാങ്ങൾ, 
�ംഗാീതനോെ�ങ്ങൾ, �വിിട്ടുനോെ�ം, പ്രാഹി�നം 
ഇവിയുംസെെ ഘെനയുംം രംംഗാോവിതരംണരംീതിയുംം 
മനസ്സിിലോക്കു�

1 1, 2 Ac C 6

C
O

4 �ോമൂഹിി�വുംം രംോഷ്ട്രീീയാവുംമോയാ ആയുംധ്യങ്ങൾ 
എന്നീ നിലയാിൽ നോെ�ം മലയാോളത്തിിൽ 
പ്രാവിർത്തിിച്ചിസെതങ്ങസെന എന്നീ് നിർണയാിക്കു�.

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 ഇബാ�്നിസ്റ്റ ്നോെ��ങ്കല്പം, എ�സ്്പ്രഷാണിസ്റ്റ് 
നോെ�ം എന്നീിവി മലയാോളനോെ�ത്തിിൽ സൃഷ്ടിിച്ചി 
ഭാോവും�താവിയതിയാോനം നിർണയാിക്കു�

1
4

1, 2, 3
An
EV

C
P

8

C
O

6

പുകോരംോഗാമന�ോഹിിതയപ്രാസ്ഥാോനവുംം സെപ്രാോ�
ഷാണൽ നോെ��ംഘങ്ങളുംം മലയാോളനോെ�
ത്തിിന് നൽ�ിയാ �ംഭാോവിന�ൾ നിർണയാി
ക്കു�.

1 1, 2 U F 6

C
O

7 �ി.സെജ. കോതോമ�ിസെ� നോെ�ങ്ങളുംസെെ �വിികോശാ
ഷാത�ൾ വിിലയാിരുത്തു� 1 1,2

Am
AP
EV

C 8

C
O

8 തനതുനോെ�കോവിദി, നോെ�ക്കളരംി�ൾ ഇവി 
നോെ��ങ്കല്പത്തിിൽ വിരുത്തിിയാ മോറ്റ്ങ്ങൾ 
നിർണയാിക്കു��

1 1, 2, 3
An
EV

C 8

C
O

9

ആധുനി�ോനന്തരം നോെ�രംീതി�ൾ, സ്ത്രംീ 
നോെ�കോവിദി�ൾ, സെതരുവുംനോെ�ങ്ങൾ ഇവി 
നോെ�രംംഗാത്തി് ഉണ്ടാോക്കിസെക്കോണ്ടാിരംിക്കുന്നീ 
മോറ്റ്ങ്ങൾ മനസ്സിിലോക്കു�

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10 വിയതയസ്തതരംം നോെ�ങ്ങൾക്ക് �ാന്തമോയാ 
ആ�ാോദനങ്ങൾ തയ്യംോറിോക്കു� 1 1,2

Am
AP
EV

C 8
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സംിനിമയുംചെടി ചാരാിത്രം: ആവിിർഭാാവിവുംം  
വിികാസംപാരാിണാമങ്ങളുംം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്
�ലച്ചിിത്രക്കോഴ്ചയാികോലക്കുളള ആദയ�ോലപാരംീക്ഷണങ്ങൾ–ദർശാനോനുവിർത്തിനം–ലൂമിയാർ 

�കോഹിോദരംന്മാോർ–നി�ബ്ദ�ിനിമ�ൾ–ഡ്ി.ഡ്ബ്ലി .ു ഗ്രി�ിത്തി ്–ബാർത ്ഓ� ്എ കോനഷാൻ– 

�ോർളി�ോപ്ലിസെ� �ലച്ചിിത്രകോലോ�ം–എ�്സ്പ്രഷാനി�വുംം �ിനിമയുംം–സെമോണ്ടാോഷുംം 

കോ�ോവിിയാറ്റ്് �ിനിമയുംം–ബാോറ്റ്ിൽഷാിപ്പ് സെപാോട്ടംസെ�യാ്ൻ–ഐ�ൻവൈസ്റ്റൻ–കോഡ്ോ�ു

സെമ�റിി പ്രാസ്ഥാോനം(കുറിിപ്പ്–വിിജയാകൃഷ്ണസെ� കോലോ��ിനിമ(1984) കോ�ോട്ടയാം ഡ്ി.�ി.

ബാി.; നീലസെ� സെമോണ്ടാോഷാ് : പാോഠവുംം പാഠനവുംം(2006 കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് മോതൃഭൂമി എന്നീീ 

പുസ്ത�ങ്ങളിൽ കോമല്പറിഞ്ഞി വിിഷായാോവിലി �ർച്ചി സെ�യ്യുന്നുണ്ടാ്).

�ോഴ്ചയുംം �ർച്ചിയുംം ഐ�ൻവൈസ്റ്റസെ� ബാോറ്റ്ിൽഷാിപാ് സെപാോട്ടംസെ�യാ്ൻ.

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
നികോയാോറിിയാലി�വുംം �ിനിമയുംം–വൈബാ�ിക്കിൾ തീ�് –നവിതരംംഗാ�ിനിമയുംസെെ 

ആശായാ�ംഹിിത –�ഹിികോയാ ദുഃ �ിനിമ–ഓകോതർ �ങ്കല്പനം–ആൽഫ്രഡ് ്ഹിിച്ചിക്ോ�ോക്ക് 

–കോഹിോളിവുംഡ്് –ഓർ�ൻസെവിൽസും �ിറ്റ്ി�ൻ സെ�യ്നുംം–ഏഷായൻ �ിനിമ–ജപ്പോൻ–

അ�ിരംോകുറികോ�ോവി–ഇറിോനിയാൻ �ിനിമ–മൂന്നീോം�ിനിമയുംസെെ രംോഷ്ട്രീീയാം–സ്ത്രംീപാക്ഷ 

�ിനിമ–മോർതോസെമ�ോകോറിോ 

�ോഴ്ചയുംം�ർച്ചിയുംം–വിികോറ്റ്ോറിിയാ ഡ്ി�ീക്കയുംസെെ വൈബാ�ിക്കിൾ തീവി്�്.

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
ഇന്തയൻ �ിനിമ–ആദയ�ോലപ്രാദർശാന�ംരംംഭാങ്ങൾ–ദോദോ�ോസെഹിബാ്�ോൽസെക്ക–

ഇകോന്തോപാോ� ്വിിഭാജനവുംം �ിനിമയുംം–ഋതാി�ഘ്ട്ടക്കിസെ� �ലച്ചിിത്രപ്രാദർശാനം–�തയജി

തറ്ിോയാിയുംസെെ പാകോഥർപാോഞ്ച്ലി–കോബാോളിവുംഡ്–്ജനപ്രാിയാതയുംസെെ �മവിോ�യങ്ങൾ–ഇന്തയൻ 

നവി�ിനിമയുംസെെ സെപാോതു�ാഭാോവിം–സെതകോക്കഇന്തയൻ �ിനിമ–തമിഴ്�ം .

�ോഴ്ചയുംം �ർച്ചിയുംം �തയജിത്റിോയാിയുംസെെ പാകോഥർപാോഞ്ച്ോലി

(കുറിിപ്പ് : സെ�.വിി.രംോമൻകുട്ടിയുംസെെ �തയജിത്കോറിയുംസെെ പാകോഥർപാോഞ്ച്ോലി (2005 തിരുവിനന്തപുരംം 

കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് ) എന്നീ പാഠനം ഉപാകോയാോഗാസെപ്പടുത്തിോവുംന്നീതോണ്).



128  എംം.എം. മലയാാളംം പാാഠ്യയപാദ്ധതിി

യൂണിറ്റ്് നിാല്
മലയാോള�ിനിമ–നി�ബ്ദ�ിത്രങ്ങളുംസെെ �ോലം–സെജ.�ി.ഡ്ോനികോയാൽ–വിിഗാതകുമോരംൻ–

ബാോലൻ–ന കോവിോത്ഥിോനവിം മലയാോള�ിനിമയുംം–നീലക്കുയാിൽ–നൂകോസ്പപ്പർ കോബാോയാ് 

–1960 �ളിസെല �ിനിമ–�ോഹിിതയവുംമോയുംളള ബാന്ധിം–റിിയാലി�വുംം �ിനിമയുംം–ഭാോർ

ഗാവിീനിലയാം–സെ�മ്മീൻ–�ിനിമോഗാോനങ്ങളുംസെെ �ോംസ്കാോരംി�പാശ്ചാോത്തിലം–70�ളിസെല 

നവി�ിനിമ–ഓളവുംം തീരംവുംം–അടൂർ കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ–അരംവിി�ൻ–കോജോൺ 

എബ്രഹിോം–ജനപ്രാിയാ�ിനിമ

�ോഴ്ചയുംം �ർച്ചിയുംം

1. പാി.ഭാോസ്കാരംൻ, രംോമു�ോരംയോട്ട് നീലക്കുയാിൽ

2. അടൂർ കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ �ായാംവിരംം

3. ശ്രീീനിവിോ�ൻ �ിന്തോവിിഷ്ടിയാോയാ ശായോമള

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
തിരംക്കഥ : �ിനിമയുംസെെ ബ്ലൂപ്രാി�് അരംവിി�ൻ വില്ലിച്ചിിറി,  എ�്.പാി.�ി. 
 എ�്, 2010
ഒരു �ിനിമ എങ്ങസെന ഉണ്ടാോകുന്നു സെ�.സെ�. �ന്ദ്രൻ, �ിന്ത, 2008
�ിനിമയുംസെെ നീതി�ോരംം പാി.ജി. �ദോന�ൻ, കോ�രംളഭാോഷാോ  
 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2006
മലയാോളതിരംക്കഥ വിളർച്ചിയുംം വിർത്തിമോനവുംം ആർ.വിി.എം. ദിവിോ�രംൻ,   
 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2008.
കോലോ��ിനിമയുംസെെ �രംിത്രം കോ�ലങ്ങോട്ട് കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ,  
 �റി�്ബുക്സ്്, തൃശൂർ, 2013
മലയാോള�ിനിമയുംസെെ �ഥ വിിജയാകൃഷ്ണൻ, മോതൃഭൂമി,   
 കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്
�ിനിമ വിീഡ്ികോയാോ സെെ�ി�് കോഡ്ോ. മുരംളീകൃഷ്ണ, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, 2006
തിരംക്കഥ : �ിനിമയുംസെെ ദൃശായപ്രാ�ോശാം കോഡ്ോ. സെഡ്ോമിനി�്, സെജ. �ോട്ടൂർ,  
 �റി�്ബുക്സ്്, 2011
�ിനിമയുംസെെ പാോഠങ്ങൾ: 
വിിശാ�ലനവുംം വിീക്ഷണവുംം കോജോ�്.സെ� മോനുവിൽ, 
 �റി�്ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം, 2004
�ിനിമയുംസെെ വിയോ�രംണം െി. ജികോതഷാ്, ഒലീവി്, 2009
മലയാോള�ിനിമയുംം �ോഹിിതയവുംം മധു ഇറിവിങ്കരം, 

 ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, 1999

�ലച്ചിിത്രപാഠനങ്ങൾ പാന്മാനരംോമ�ന്ദ്രൻനോയാർ (എഡ്ി.)  
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 �റി�്ബുക്സ്്, 2008

മലയാോള�ിനമോപാഠനങ്ങൾ �ി.എ�്. സെവിങ്കികോെശാാരംൻ

 ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, 2011
ആധുനി� മലയാോള�ിനിമ സെ�. പാി. രംോമൻകുട്ടി, 
 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 1989
തിരം മലയാോളത്തിിസെ� അവിസ്ഥാോന്തരംങ്ങൾ എൻ.പാി. �ജീഷാ്, 
 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2007
Anelte Kuhn & Guy Westwell Oxford Dictionary of 
 Filmstudies- Oxford 
 University Press, 2012
Daniel Arijon, 1982 Grammer of Film Language
Richard Abel Encyclopedia of early Cinema
Ashis Rajadhyaksha & Paul Willemen Encyclopedia of Indian  
 Cinema.
John Hill & Pamela Church Gibbson The Oxford Guide to   
 FilmStudies.
William H. Philips Film an Introduction
Chidananda Dasgupta,1981 Talking about Films
John Harrington, 1973 The Rhetoric of Film
Susan Hayward, 2000 Cinema studies: 
 The key concepts
Geoffrey Wagner The Novel and Cinema
Philip Parker The Art and Science of Screen  
 Writing
Anthony Easthope(Ed.) Contemporary Film Theory
James Monaco How to read a film
Andre Bazin What is Cineme
Dudley Andrew,J The Major Film Theries:An  
 Introduction

George bluestone  Novels into Films
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PMLS 10726: സാിനിിമയുംചെെ �രിിത്രം:  
ആവിിർഭാാവിവുംം വിികാസാപാരിിണാമങ്ങളുംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 �ല, �ച്ചിവിെം, വിികോനോദം, മോധ്യയമം, �ോകോങ്ക
തി�ത എന്നീീ നില�ളിൽ �ലച്ചിിത്രത്തിിസെ� 
�വിികോശാഷാത�ൾ പാരംി�യാസെപ്പടു��.

1
4

1, 2, 4
R
U

An

F
C

8

C
O

2 �ലച്ചിിത്രം എന്നീ മോധ്യയമത്തിിസെ� ഉത്ഭവിത്തിി
കോലയ്ക്ക് നയാിച്ചി പാരംീക്ഷണങ്ങളുംം തത്തിാങ്ങളുംം 
മനസ്സിിലോക്കു�

1
2

1, 2

EV
R
U

An

F
C

8

C
O

3 ലൂമിയാർ �കോഹിോദരംന്മാോർ മുതൽ ഡ്ി. ഡ്ബ്ലിിയൂ. 
ഗ്രി�ിത് വിസെരംയുംളള പ്രാധ്യോന �ലച്ചിിത്രപ്രാവിർ
ത്തി�രുസെെ �ംഭാോവിന�ൾ നിർണയാിക്കു�.�

1 1, 2 Ac C 6

C
O

4 �ോർളി�ോപ്ലിൻ, ഐ�ൻസ്റ്റീൻ എന്നീിവിർ 
�ലച്ചിിത്രഭാോഷായാിലുംം ഉളളെക്കത്തിിലുംം വിരുത്തിിയാ 
മോറ്റ്ങ്ങൾ നിർണയാിക്കു�

1
4

1, 2 An C 8

C
O

5 �ിനിമയാിൽ നവിറിിയാലി�ം �െന്നുവിന്നീ 
�ോഹി�രംയങ്ങളുംം അതിസെ� പ്രാകോയാോഗാരംീതി�ളുംം 
എസെന്തന്നീ് വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1
4

1, 2, 3
An
EV

C
P

8

C
O

6 നവിതരംംഗാ�ിനിമ, മൂന്നീോം �ിനിമ, സ്ത്രംീപാക്ഷ�ി
നിമ ഇവിയ്ക്ക് �ിനിമോ�രംിത്രത്തിിലുംളള സ്ഥാോനം 
നിർണയാിക്കു�

1 1, 2 U F 6

C
O

7 ഇന്തയയാിൽ �ിനിമ വിി��ിച്ചുവിന്നീ രംീതി�ളുംം 
ആദയ�ോല �ിനിമ�ളുംസെെ സെപാോതു�ാഭാോവിവുംം 
മനസ്സിിലോക്കു�.

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 ബാംഗാോളി�ിനിമ, കോബാോളിവുംഡ്് �ിനിമ, തമിഴ്സ്ി
നിമ ഇവിയുംസെെ �രംിത്രത്തിിസെല പ്രാധ്യോന ��ർഭാ
ങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�

1 1, 2, 3
An
EV

C 8

C
O

9 1960നു മുമ്പുളള മലയാോള�ിനിമയുംസെെ �ാഭാോവിവുംം 
തോത്പാരംയങ്ങളുംം �സെണ്ടാത്തു�. 1 1, 2

Am
AP
EV

C 8

C
O

10

മലയാോളത്തിിസെല അനു�ല്പന�ിനിമ�ൾ, �ലോ
�ിനിമ�ൾ, ജനപ്രാിയാ�ിനിമ�ൾ–ഇവിയുംസെെ 
�ൗ�രംയപാരംവുംം വിോണിജയപാരംവുംമോയാ തോത്പാ
രംയങ്ങൾ �സെണ്ടാത്തു�

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8
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സംാഹിിതയവുംം സംിനിമയുംം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്
�ിനിമയുംം �ോഹിിതയവുംമോയുംളള ബാന്ധിം–�രംിത്രപാരംവുംം �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംപാരംവുംമോയാ 

�ോഹി�രംയങ്ങൾ–അനുവിർത്തിനപാഠനങ്ങൾ–വിയതയസ്ത�മീപാനങ്ങൾ–കോജോയാഗ്ാൗൾഡ്് 

കോബാോയാം–ഡ്ഡ്്ലി ആൻഡ്രൂ–ഴ്ോങ്് മിത്രി–ആകോന്ദ്ര ബാ�ീൻ–ട്രൂകോ�ോ–�ലച്ചിിത്രോനുവിർ

ത്തിനത്തിിസെ� ആധുനി�ോനന്തരം��ർഭാം.

(കുറിിപ്പ്	–ശേമാല്പറിഞ്ഞി	കാരിയങ്ങൾ	മാധു	ഇറിവംങ്കരിയുന്റെട്	മാലയംാളസാിനിമായും	സാാഹിിതയവുംം(1999,	

ശേകാട്ടയംം	ഡിി.സാി.ബി.),	ആർ.വംി.എം.	ദിവംാകരിന്റെ�	കഥയും	തിരിക്കഥയും(2005,	ശേകാഴിിശേക്കാട്്	

ഒലീവം് )	എന്നീീ	പുസ്തകങ്ങളിൽ	വംിശാദമാായംി	ചർച്ചന്റെചയ്യുന്നു�്).

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
�ലച്ചിിത്രോനുവിർത്തിനത്തിിസെ� ഇന്തയൻപാശ്ചാോത്തിലം പുരംോകോണതിഹിോ�ങ്ങളുംം നി�

ബ്ദ�ിനിമയുംം–�ാോതന്ത്ര്യയ�മരംവുംമോയുംളള ബാന്ധിം–�തയജിതറ്ിോയാിയുംസെെ അപുത്രയാം–

ഇന്തയൻനവി�ിനിമയുംം �ോഹിിതയവുംം–�ന്നീെ�ിനിമ–�ംസ്കാോരം–�മ�ോലി��ിനിമയുംം 

�ോഹിിതയവുംം–കോബാോളിവുംഡ്ിസെല �ലച്ചിിത്രോനുവിർത്തിന �ംരംംഭാങ്ങൾ.

(ഉദാഹിരിണംം–ഒന്റെഥശേ�ായും	ഓങ്കാരിയും,	ശാരിച്ചന്ദ്ര	ചാറ്റർജിിയുന്റെട്	ശേദവംദാസും	ശേദവം്ഡിിയും)

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
മലയാോള�ിനിമയുംം �ോഹിിതയവുംം–ആദയ�ോല �ലച്ചിിത്രോനുവിർത്തിനങ്ങൾ–1960-�ളിസെല 

�ലച്ചിിത്രോനുവിർത്തിനങ്ങൾ–�ോമോനയ�ർച്ചി–സെ�മ്മീൻ–എ.വിിൻ��് –സെ�.എ�്.

കോ�തുമോധ്യവിൻ–വിെക്കൻപാോട്ടു�ളുംസെെ �ലച്ചിിത്രോവിിഷ്കോരംങ്ങൾ–നവി�ിനിമയുംം 

�ോഹിിതയവുംം–അടൂർ കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ–അരംവിി�ൻ–െി.വിി.�ന്ദ്രൻ–ശായോമപ്രാ�ോദ് 

എന്നീിവിരുസെെ �ലച്ചിിത്രോനുവിർത്തിനങ്ങൾ–സെെലി�ിലിമു�ളുംം �ോഹിിതയവുംം.

യൂണിറ്റ്് നിാല്
�ലച്ചിിത്രോനുവിർത്തിനം: �ോഴ്ചയുംം �ർച്ചിയുംം

1. സെ�മ്മീൻ (കോനോവിലുംം �ിനിമയുംം)

2. സെപാോന്തൻമോെ (�ഥയുംം �ിനിമയുംം)

3. അ�സെല (ശായോമപ്രാ�ോദ് )(നോെ�വുംം �ിനിമയുംം)

(കുറിിപ്പ്	:	ശായാമാപ്രസാാദിന്റെ�	അകന്റെല	എന്നീ	സാിനിമായുന്റെട്	തിരിക്കഥയും	അതിന്റെ�	മൂലപാാഠമാായം	
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ന്റെട്ന്നീസാി	വംിലയംസാിന്റെ�	ഗ്ലാാസാ്	ന്റെമാനാന്റെജിറിിന്റെയംന്നീ	നാട്ക	(വംിവം.	ന്റെക.എൻ.ഷംാജിി–സ്ഫട്ിക

മൃഗങ്ങൾ)	

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
തിരംക്കഥ : �ിനിമയുംസെെ ബ്ലൂപ്രാി�് അരംവിി�ൻ വില്ലിച്ചിിറി, 

 എ�്.പാി.�ി.എ�്, 2010

ഒരു �ിനിമ എങ്ങസെന ഉണ്ടാോകുന്നു സെ�.സെ�. �ന്ദ്രൻ, �ിന്ത, 2008

�ിനിമയുംസെെ നീതി�ോരംം പാി.ജി. �ദോന�ൻ,    

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2006

മലയാോളതിരംക്കഥ വിളർച്ചിയുംം 

വിർത്തിമോനവുംം ആർ.വിി.എം. ദിവിോ�രംൻ,  

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2008.

കോലോ��ിനിമയുംസെെ �രംിത്രം കോ�ലങ്ങോട്ട് കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ,  

 �റി�്ബുക്സ്്, തൃശൂർ, 2013

�ഥയുംം തിരംക്കഥയുംം ആർ.വിി.എം. ദിവിോ�രംൻ, ഒലീവി്,  

 കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്, 2005

�ിനിമ വിീഡ്ികോയാോ സെെ�ി�് കോഡ്ോ. മുരംളീകൃഷ്ണ, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്,  

 2006

തിരംക്കഥ : �ിനിമയുംസെെ ദൃശായപ്രാ�ോശാം കോഡ്ോ. സെഡ്ോമിനി�്, സെജ. �ോട്ടർ,  

 �റി�്ബുക്സ്്, 2011

�ിനിമയുംസെെ പാോഠങ്ങൾ: 

വിിശാ�ലനവുംം വിീക്ഷണവുംം കോജോ�്.സെ� മോനുവിൽ,   

 �റി�്ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം, 2004

�ിനിമയുംസെെ വിയോ�രംണം െി. ജികോതഷാ്, ഒലീവി്, 2009

�ിനിമയുംം പ്രാതയയാശാോസ്ത്രംവുംം വിി.സെ�. കോജോ��്

മലയാോള�ിനിമയുംം �ോഹിിതയവുംം മധു ഇറിവിങ്കരം, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്,  

 1999

�ലച്ചിിത്രപാഠനങ്ങൾ പാന്മാനരംോമ�ന്ദ്രൻനോയാർ  

 (എഡ്ി.) �റി�്ബുക്സ്്, 2008

മലയാോള�ിനമോപാഠനങ്ങൾ �ി.എ�്. സെവിങ്കികോെശാാരംൻ,  

 ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, 2011

തിരംക്കഥോരം�ന: �ലയുംം �ിദ്ധാോന്തവുംം കോജോ�്. സെ�. മോനുവിൽ, 

 �റി�്ബുക്സ്്, 2003
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ആധുനി� മലയാോള�ിനിമ സെ�. പാി. രംോമൻകുട്ടി,   

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 1989

തിരം മലയാോളത്തിിസെ� അവിസ്ഥാോന്തരംങ്ങൾ എൻ.പാി. �ജീഷാ്, 

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2007

Robert Stam & Allessandra Raengo Literature and Film

Anelte Kuhn & Guy Westwell Oxford Dictionary of 

 Filmstudies Oxford  

 University Press, 2012

Dudley Andrew,J. 1984 Concepts in Film Theory

Daniel Arijon, 1982 Grammer of Film   

 Language

Joy Gould Boyum,1989 Double Exposure: Fiction  

 into Film

Chidananda Dasgupta,1981 Talking about Films

Syd field, 1982 Screen play:The 

Foundation of Screen Writings John Harrington, 1973 

The Rhetoric of Film Susan Hayward, 2000 

 Cinema studies: The key  

 concepts

Geoffrey Wagner The Novel and Cinema

Philip Parker The Art and Science of 

 Screen Writing

Anthony Easthope(Ed.) Contemporary Film  

 Theory

James Monaco How to read a film

Andre Bazin What is Cineme

Dudley Andrew, J The Major Film Theries:

 An Introduction

George bluestone Novels into Films
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PMLS 10727: സാാഹിിതിയവുംം സാിനിിമയുംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 �ോഹിിതയവുംം �ിനിമയുംം തമ്മിലുംളള വിയതയോ�
വുംം പാരംസ്പരംബാന്ധിവുംം മനസ്സിിലോക്കു�.

1
4

1, 
2,  4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 അനു�ല്പനസെത്തിക്കുറിിച്ചുളള വിയതയസ്ത അഭാിപ്രാോ
യാങ്ങളുംം �ോഴ്ചപ്പോടു�ളുംം മനസ്സിിലോക്കു�.

1
2 1, 2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3 തിരംക്കഥോരം�നയാിൽ �ോഹിിതയഭാോഷായുംം ദൃശായ
ഭാോഷായുംം എങ്ങസെന പ്രാവിർത്തിിക്കുന്നു എന്നീ് 
�സെണ്ടാത്തു�

1 1,2 Ac C 6

C
O

4 ഇന്തയൻ �ിനിമയാിസെല ആദയ�ോല അനു�ല്പന
ങ്ങൾ, അവിയുംസെെ �രംിത്രപാരംമോയാ തോത്പാരംയം 
ഇവി മനസ്സിിലോക്കു�

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 �തയജിത്കോറിയുംസെെ അനു�ല്പന�ിനിമ�ൾ 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1
4

1, 2, 3
An
EV

C
P

8

C
O

6 ഹിി�ി, ബാംഗാോളി, �ന്നീഡ്, തമിഴ് ്�ിനിമ�ളിസെല 
അനു�ല്പന�ംരംംഭാങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു� 1 1, 2 U F 6

C
O

7 മലയാോള�ിനിമയാിസെല സെതോളളോയാിരംത്തിി അറുപാ
തു�ൾ വിസെരംയുംളള അനു�ല്പന �ംരംംഭാങ്ങളുംസെെ 
ആഖയോനരംീതി തിരംിച്ചിറിിയും�.

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 വിെക്കൻപാോട്ടു�ൾ, പുരംോണങ്ങൾ, പുരംോവൃത്തി
ങ്ങൾ ഇവിയുംസെെ അനു�ല്പനങ്ങളുംസെെ �വിികോശാ
ഷാത�ൾ നിർണയാിക്കു�

1 1, 2, 3
An
EV

C 8

C
O

9 അടൂർ, അരംവിി�ൻ, െി.വിി. �ന്ദ്രൻ, ശായോമപ്രാ�ോദ് 
ഇവിരുസെെ അനു�ല്പന�ിനിമ�ളുംസെെ ദൃശായഭാോഷാ 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10

ദൃശായപാോഠങ്ങസെള മുൻനിർത്തിി വിയതയസ്ത �ോഹിി
തയരൂപാങ്ങളുംസെെ അനു�ല്പനത്തിിസെ� പ്രാശ്നങ്ങളുംം 
�ോധ്യയത�ളുംം വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8
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തിരാക്കഥ: പാാഠ്യവുംം പാഠ്യനവുംം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്
�ിനിമയുംം തിരംക്കഥയുംം–തിരംക്കഥയുംം �ോഹിിതയവുംം–തിരംക്കഥോരം�നയുംസെെ മൂല�

ങ്ങൾ–ഘെനയുംം ആഖയോനവുംം–രംംഗാവിിഭാജനം–�ംഭാോഷാണം–സെ�യാ്ദ് �ീൽഡ്ിസെ� 

ത്രീ ആ�് തിയാറിി–പാോഠനിഷ്ഠിമോയാ വിിശാദീ�രംണം–ഈജിറ്റ്് ഷാോർക്കിസെ� വൈബാറ്റ്് 

–കോബാോഡ്ി–സെെയാ്ൽ �ിദ്ധാോന്തം–തിരംക്കഥോഖയോനവുംം �ലച്ചിിത്രദൃശായവിത്�രംണവുംം.

(കുറിിപ്പ്–ആർ.വിി.എം. ദിവിോ�രംസെ� �ഥയുംം തിരംക്കഥയുംം(2006), കോജോ�്.സെ�. മോനുവി

ലിസെ� തിരംക്കഥോരം�ന : �ലയുംം �ിദ്ധാോന്തവുംം(2003) എന്നീീ പുസ്ത�ങ്ങളിൽ യൂണിറ്റ്് 

ഒന്നീിസെല പാോഠയവിിഷായാത്തിിസെ� �ർച്ചി �ോണോം. അധ്യി�വിോയാനയ്ക്ക ്വൈ�ദ ്�ീൽഡ്ിസെ� 

ദ �ൗകോണ്ടാഷാൻ�് ഓ�് സ്ക്രിീൻ വൈറിറ്റ്ിങ്് (2005 നൂകോയാോർക്ക് : റിോൻഡ്ം ഹിൗ�്), കോറി 

സെഫ്രൻഷാോമിസെ� റ്റ്ീച്ചി് യുംവിർസെ�ൽ�് സ്ക്രിീൻ വൈറിറ്റ്ിങ്് (2003 യും.സെ�.മ�്കോഗ്രോ) എന്നീിവി 

പ്രാകോയാോജനസെപ്പടുത്തിോം).

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
കോലോ��ിനിമയാിസെല തിരംക്കഥ�ൾ–ഐ�ൻവൈസ്റ്റൻ–ഇംഗ്മാർ സെബാർഗ്മാോൻ–

കുറികോ�ോവി–ഇന്തയൻ �ിനിമ–�തയജിത് റിോയാിയുംസെെ തിരംക്കഥ�ൾ–�ോഹിിതയസെത്തി 

തിരംക്കഥയാോക്കുന്നീ ആഖയോനതന്ത്ര്യം–പാകോഥർ പാോഞ്ച്ലി–ജനപ്രാിയാ�ിനിമയുംസെെ തിരം

ക്കഥ�ൾ.

(കുറിിപ്പ്–വംിജിയംകൃഷ്ണന്റെ�	വംിശേശാോാത്തരി	തിരിക്കഥകൾ	എന്നീ	പുസ്തകത്തിൽ	ഐസാൻവൈൈ

ന്റെ�യും	മാറ്റുംം	തിരിക്കഥകളുന്റെട്	പൂർണംരൂപാം	ശേചർത്തിട്ടു�്.	സാതയജിിത്റിായംിയുന്റെട്	പാശേഥർ	

പാാഞ്ചംാലിയുന്റെട്	തർജിമാ	പാാപാിറിസാ്	(2006)	മാാതൃഭൂമാി	(2006)	എന്നീിവംർ	പ്രസാിദ്ധീീകരിിച്ചിട്ടു�് ).

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
തിരംക്കഥോരം�ന�ൾ മലയാോളത്തിിൽ–ആദയ�ോലതിരംക്കഥോകൃത്തുക്കൾ–ഉറൂബാ് (ഉദോ. 

നീലക്കുയാിൽ), കോതോപ്പിൽ ഭാോ�ി (ഉദോ. നിങ്ങസെളസെന്നീ �മ്മൂണിസ്റ്റോക്കി), എ�.്എൽ,പുരംം 

�ദോന�ൻ (ഉദോ. സെ�മ്മീൻ) എന്നീിവിരുസെെ രം�നോപാരംമോയാ �വിികോശാഷാത�ൾ–എം.െി.

വിോസുകോദവിൻനോയാർ– അടൂർ കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ–അരംവിി�ൻ–പാദ്മരംോജൻ–ജനപ്രാിയാ

�ിനിമയുംസെെ തിരംക്കഥോരം�ന (ഉദോ.രംഞ്ജിത്തി്, കോദവിോസുരംം)

(കുറിിപ്പ്–ആർ.വംി.എം.	ദിവംാകരിന്റെ�	മാലയംാളതിരിക്കഥ:	വംളർച്ചയും	വംർത്തമാാനവുംം	(2008	

തിരുംവംനന്തപുരിം	ശേകരിള	ഭിാഷംാ	ഇൻൈിറ്റൂട്ട് )	എന്നീ	പാഠനം	യൂണംിറ്റ്	മൂന്നീിന്റെ�	ചർച്ചക്ക്	

സാഹിായംകമാാണം് ).
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യൂണിറ്റ്് നിാല്
തിരംക്കഥ വിിശാദപാഠനം

1. ബാോറ്റ്ിൽഷാിപാ് സെപാോട്ടംസെ�യാ്ൻ (വിിവി. നീലൻ), ഐ�ൻസെസ്റ്റയാ്ൻ.

2. സെ�ോെികോയാറ്റ്ം അടൂർ കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ.

3. ഒരു വിെക്കൻ വിീരംഗാോഥ എം.െി.വിോസുകോദവിൻ നോയാർ.

4. പാകോഥർ പാോഞ്ച്ലി, വിിവി. �ോബുശാങ്കർ �തയജിത് റിോയാി(കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് 

 പാോപാിറി�്, 2006).

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
തിരംക്കഥ : �ിനിമയുംസെെ ബ്ലൂപ്രാി�് അരംവിി�ൻ വില്ലിച്ചിിറി, 

 എ�്.പാി.�ി.എ�്, 2010

ഒരു �ിനിമ എങ്ങസെന ഉണ്ടാോകുന്നു സെ�.സെ�. �ന്ദ്രൻ, �ിന്ത, 2008

�ിനിമയുംസെെ നീതി�ോരംം പാി.ജി. �ദോന�ൻ, 

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2006

മലയാോളതിരംക്കഥ വിളർച്ചിയുംം വിർത്തിമോനവുംം ആർ.വിി.എം. ദിവിോ�രംൻ,  

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2008.

�ഥയുംം തിരംക്കഥയുംം ആർ.വിി.എം. ദിവിോ�രംൻ, 

 ഒലീവി്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്, 2005

�ിനിമ വിീഡ്ികോയാോ സെെ�ി�് കോഡ്ോ. മുരംളീകൃഷ്ണ, ഡ്ി.�ി. 

ബുക്സ്്,  2006

തിരംക്കഥ : �ിനിമയുംസെെ ദൃശായപ്രാ�ോശാം കോഡ്ോ. സെഡ്ോമിനി�്, സെജ.  

 �ോട്ടർ, �റി�്ബുക്സ്്, 2011

�ിനിമയുംസെെ പാോഠങ്ങൾ: 

വിിശാ�ലനവുംം വിീക്ഷണവുംം കോജോ�്.സെ� മോനുവിൽ, 

 �റി�്ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം, 2004

�ിനിമയുംസെെ വിയോ�രംണം െി. ജികോതഷാ്, ഒലീവി്, 2009

മലയാോള�ിനിമയുംം �ോഹിിതയവുംം മധു ഇറിവിങ്കരം, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്,  

 1999

�ലച്ചിിത്രപാഠനങ്ങൾ പാന്മാനരംോമ�ന്ദ്രൻനോയാർ 

(എഡ്ി.) �റി�്ബുക്സ്്, 2008

മലയാോള�ിനമോപാഠനങ്ങൾ �ി.എ�്. സെവിങ്കികോെശാാരംൻ, 

 ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, 2011
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തിരംക്കഥോരം�ന: �ലയുംം �ിദ്ധാോന്തവുംം കോജോ�്. സെ�. മോനുവിൽ, 

 �റി�്ബുക്സ്്, 2003

ആധുനി� മലയാോള�ിനിമ സെ�. പാി. രംോമൻകുട്ടി, 

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 1989

തിരം മലയാോളത്തിിസെ� അവിസ്ഥാോന്തരംങ്ങൾ എൻ.പാി. �ജീഷാ്, 

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2007

Robert Stam & Allessandra Raengo Literature and Film

Anelte Kuhn & Guy Westwell Oxford Dictionary of  

 Filmstudies Oxford  

 University Press, 2012

Dudley Andrew, J. 1984 Concepts in Film Theory

Daniel Arijon, 1982 Grammer of Film   

 Language

Joy Gould Boyum,1989 Double Exposure: Fiction  

 into Film

Chidananda Dasgupta, 1981 Talking about Films

Syd Field, 1982 Screen play:The 

Foundation of Screen Writings John Harrington, 1973 

The Rhetoric of Film Susan Hayward, 2000 

Cinema studies: The key concepts Geoffrey Wagner The 

Novel and Cinema Philip Parker The Art and  

 Science of Screen Writing

Anthony Easthope (Ed.)  Contemporary Film  

 Theory

James Monaco  How to read a film

Andre Bazin What is Cineme

Dudley Andrew, J The Major Film Theries:  

 An Introduction

George bluestone Novels into Films
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PMLS 10728: തിിരിക്കഥ: പാാഠ്യവുംം പാഠ്യനിവുംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

CL
A

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 �ിനിമയുംസെെ ദൃശായഭാോഷായ്ക്ക ്ഇതരം �ലോരൂപാങ്ങളിൽ 
നിന്നുളള വിയതയോ�സെമസെന്തന്നീ് മനസ്സിിലോക്കു�..

1
4

1, 
2, 4

R
U

An

F
C

8

C
O

2 �ിനിമോനിർമ്മോണത്തിിൽ തിരംക്കഥയ്ക്കുളള 
പ്രാോധ്യോനയം നിർണയാിക്കു�

1
2

1, 2

EV
R
U

An

F
C

8

C
O

3 തിരംക്കഥോരം�നയുംസെെ മൂല�ങ്ങൾ, ഘട്ടങ്ങൾ, തിരം
ക്കഥയുംസെെ �ോഹിിതീയാ മൂലയം ഇവി നിർണയാിക്കു�.

1 1, 2 Ac C 6

C
O

4 ഐ�ൻസ്റ്റീൻ, ബാഗ്മാോൻ, കുറികോ�ോവി, �തയജിത് 
റിോയാി എന്നീിവിരുസെെ തിരംക്കഥ�ളുംസെെ �വിികോശാഷാ
ത�ൾ വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1
4

1, 2 An C 8

C
O

5 �ലോ�ിനിമയുംസെെയുംം വിോണിജയ�ിനിമയുംസെെയുംം 
തിരംക്കഥ�ളിൽ പ്രാ�െമോകുന്നീ വിയതയോ�ങ്ങൾ 
നിർണയാിക്കു�

1
4

1, 
2, 3

An
EV

C
P

8

C
O

6

മലയാോളതിരംക്കഥോ�രംിത്രത്തിിസെല നോഴ്ി�ക്ക
ല്ലു�ൾ എന്നീ ്വിികോശാഷാിപ്പിക്കോവുംന്നീ നീലക്കുയാിൽ, 
സെ�മ്മീൻ, നിങ്ങസെളസെന്നീ �മൂണിസ്റ്റോക്കി, ഇരു
ട്ടിസെ� ആത്മോവി് എന്നീീ തിരംക്കഥ�ൾ പാരംി�
യാസെപ്പടു�.

1 1, 2 U F 6

C
O

7 അടൂർ, അരംവിി�ൻ, പാത്മരംോജൻ, െി.വിി. �ന്ദ്രൻ 
എന്നീിവിരുസെെ �ിനിമ�ളുംസെെ തിരംക്കഥ�ൾ 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 ഏറ്റ്വുംം പുതിയാ �ോലസെത്തി ജനപ്രാിയാ�ിനിമയുംസെെ 
തിരംക്കഥ�സെള നിർണയാിക്കുന്നീ ഘെ�ങ്ങൾ 
ഏസെതല്ലിോസെമന്നീ് �സെണ്ടാത്തു�

1
1, 

2, 3
An
EV

C 8

C
O

9 ഒരു കോലോ��ിനിമ, ഒരു ഇന്തയൻ �ിനിമ, രംണ്ടാ് 
മലയാോള�ിനിമ�ൾ–ഇവിയുംസെെ തിരംക്കഥ�ൾ 
സൂക്ഷ്മവിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.�

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10 ഏസെതങ്കിലുംം ഒരു �ോഹിിതയകൃതിയ്ക്ക് തിരംക്കഥോ
രൂപാം തയ്യംോറിോക്കു�

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8
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PMLS 10729

സംമകാലാികസംംസ്കാാരാപാഠ്യനം: സംിദ്ധാന്തവുംം ചാരാിത്രവുംം

ഒന്ന്് 
�ംസ്കാോരംം: പാരംി�ല്പനയുംം അർത്ഥിപാരംിണോമങ്ങളുംം–ആർകോനോൾഡ്,് ലിവിി�,് കോഫ്രോയാഡ്്് 

തുെങ്ങിയാവിരുസെെ നിർവി�നങ്ങൾ–ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംപാരംവുംം �ോംസ്കാോരംി�വുംമോയാ വിഴ്ിത്തിി

രംിവി് (Lingustic and Cultural Turm)–�ംസ്കാോരംം �മഗ്രജീവിിതരംീതി എന്നീ 

നിലയാിൽ–�ംസ്കാോരംശൃംംഖല–�മ�ോലി� �ംസ്കാോരംപാഠനകോ�ന്ദ്രം (BCCS)–സെറിയ്മണ്ടാ് 

വിിലയം�്, റിിച്ചിോർഡ്് സെഹിോഗാോർത്തി്, ഇ.പാി.കോതോം�ൺ, സ്റ്റുവിർട്ട് ഹിോൾ എന്നീിവിരുസെെ 

�ംഭാോവിന�ൾ–�മ�ോലി��ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെ� വിിവിിധ്യ മോതൃ��ൾ–ബ്രിട്ടീഷാ് 

അകോമരംിക്കൻ, �കോനഡ്ിയാൻ, ഫ്രഞ്ച്്, ആകോ�ലിയാൻ, ഇന്തയൻ മോതൃ��ളുംം �വിി

കോശാഷാത�ളുംം–�ംസ്കാോരംപാഠനവുംം അന്തർവൈവിജ്ഞാോനി�തയുംം.

രിണ്ട്്
�മ�ോലി� �ംസ്കാോരംപാഠനകോമഖല�ൾ–�ോഹിിതയവുംം �ംസ്കാോരംപാഠനവുംം–�ല�ളുംം 

�ംസ്കാോരംപാഠനവുംം–മോധ്യയമപാഠനവുംം �ംസ്കാോരംപാഠനവുംം–�രംിത്രവുംം �ംസ്കാോരം�രംിത്രവുംം–

ജന�ീയാ/ജനപ്രാിയാ �ംസ്കാോരംവുംം �മ�ോലി� �ംസ്കാോരംപാഠനവുംം–ഭാോഷായുംം �ംസ്കാോ

രംപാഠനവുംം–�ലച്ചിിത്രം, പാരം�യം, �ോഷാൻ, ഭാക്ഷണം, �ളിശാീലങ്ങൾ, നോട്ടറിിവും�ൾ 

തുെങ്ങിയാവിയുംസെെ �ോംസ്കാോരംി� വിിശാ�ലനവുംം അതിസെ� പ്രാോധ്യോനയവുംം–തർജ്ജ്മയുംം 

�ംസ്കാോരംപാഠനവുംം–ശാരംീരംവുംം �ംസ്കാോരംപാഠനവുംം–�ംസ്കാോരംത്തിിസെ� വൈദനംദിനതാം 

(every dayness)–ഉപാകോഭാോഗാ�ംസ്കാോരംം, വൈ�ബാർ�ംസ്കാോരംം, യാൗവിന�ംസ്കാോരംം 

തുെങ്ങിയാ �ങ്കല്പനങ്ങൾ–ആകോഗാോള, കോദശാീയാ, പ്രാോകോദശാി� �ംസ്കാോരം �ങ്കല്പങ്ങളിൽ 

നിന്നുളള വിയതയോ�ം–ബാഹുഭാോവി�ംസ്കാോരംം (multi-culturalism)–�ോകോങ്കതി�തയുംം 

�ംസ്കാോരംവുംം–വൈ�കോബാോർഗാ്.

മൂന്ന്് :
�ം സ്കാോ രം പാ ഠ ന വുംം  �ി ദ്ധാോ ന്ത ങ്ങ ളുംം – മോ ർ ക്സ്ി � വുംം  �ം സ്കാോ രം പാ ഠ ന വുംം –

അെിത്തിറി/കോമൽപ്പുരം,  കോമൽകോക്കോയ്മ (hegemony) ,  �ോമോനയകോബാോധ്യം , 

പ്രാതയയാശാോസ്ത്രംം, അതിനിർണ്ണിയാനം, രംോഷ്ട്രീീയാ അകോബാോധ്യം തുെങ്ങിയാ �ങ്കല്പ

നങ്ങൾ–�ാതാപാഠനവുംം �ംസ്കാോരംപാഠനവുംം– പാരംിസ്ഥാിതിയുംം �ംസ്കാോരംപാഠ

നവുംം കോബാോർദുവുംം �ോംസ്കാോരംി�മൂലധ്യനവുംം–കോ�ോളനിയാനന്തരം പാഠനങ്ങളുംം 
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�ംസ്കാോരംപാഠനവുംം–വിംശാീയാതോപാഠനങ്ങളുംം �ംസ്കാോരംവിിമർശാനവുംം–ലിംഗാപാദവിി 

(gender) പാഠനങ്ങൾ–പാൗരംസ്തയവിോദം (orientalism): സെ�യാ്ദ്, ഐജോ�് 

അഹിമ്മദ്–മിഖോകോയാൽ ബാഖ്തിനും �ംസ്കാോരംവിിശാ�ലനവുംം–നവി�രംിത്രവിോദവുംം 

�ോംസ്കാോരംി�ഭാൗതി�വിോദവുംം–�ിഹ്നവിിജ്ഞാോനം, നോെയ�ിദ്ധാോന്തം, അപാനിർമ്മോണം, 

വിയവിഹിോരംവിിശാ�ലനം, നവിമകോനോവിികോ�ഷാണം തുെങ്ങിയാവിയുംസെെ �ംസ്കാോരംപാഠനപാരംമോയാ 

പ്രാോധ്യോനയം.

നിാല്
�ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെ� മൂന്നീോംകോലോ� പാരംികോപ്രാക്ഷയം–ഗാോന്ധിിജി, �ോനൻ, �ബ്രോൾ, 

സെ��യാർ, ഗൂഗാി വിോതി കോയാോംകോഗാോ തുെങ്ങിയാവിർ �ംസ്കാോരംപാഠനവുംം ആധുനി�തോവിി

മർശാനവുംം– ശാോസ്ത്രംത്തിിസെ� �ോംസ്കാോരംി� വിിമർശാനം–അറിിവിിസെ� മൂലയനിർഭാരംതയുംം 

മൂലയമുക്തിതയുംം–കോതോമസ്കൂൺ, മോർട്ടിൻ ബാർണൽ, കോജോ��് നിഥോം തുെങ്ങിയാവിർ.–

വിി�ോരംമോതൃ�–മിഥയോവിത്�രംണ �ിദ്ധാോന്തം (theory of falsification)–അഷാിഷാ് 

ന�ി, കോക്ലിോദ് അൽമോരംി�്, ഗാോയാത്രി സ്പിവിോക്ക് തുെങ്ങിയാവിർ–ശാോസ്ത്രംവിിമർശാ നവുംം 

തകോ�ശാീയാ ജ്ഞാോനവിോദവുംം–ഗാോന്ധിിജിയുംം ആധുനി�തോവിിമർശാനവുംം––�ംസ്കാോരംപാ

ഠനത്തിിസെല �മ�ോലി� പ്രാതി�ന്ധിി.
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PMLS 10729: സാമകാലികസാംസ്കാാരിപാഠ്യനിം : സാിദ്ധാന്തവുംം �രിിത്രവുംം
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1 �ംസ്കാോരംം എന്നീ പാരംി�ല്പനയ്ക്ക് �ംഭാവിിച്ചിിട്ടുളള അർത്ഥി
പാരംിണോമവുംം അർത്ഥിവിയോപ്തിയുംം തിരംിച്ചിറിിയും�.

1
4

1, 
2, 4
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U

An

F
C

8
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O

2

�ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിൽ �ംസ്കാോരംം എങ്ങസെന പാരംിഗാ
ണിക്കസെപ്പടുന്നുസെവിന്നീ് മനസ്സിിലോക്കു�യുംം �ംസ്കാോരം
പാഠനത്തിിസെ� പ്രാമുഖ വിക്തിോക്കളുംസെെ ആശായാങ്ങൾ 
പാരംി�യാസെപ്പടു�യുംം സെ�യ്യു�

1
2

1, 2

EV
R
U

An

F
C

8

C
O

3

�ോഹിിതയം, �ല�ൾ, മോധ്യയമം, �രംിത്രം, ജനപ്രാിയാ�
ല�ൾ, ഭാോഷാ, �ിനിമ, പാരം�യം, ഭാക്ഷണം, �ളി�ൾ, 
നോട്ടറിിവും�ൾ ഇവി എങ്ങസെന �ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിന് 
വിിഷായാമോകുന്നു എന്നു വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1, 2 Ac C 6

C
O

4 ഉപാകോഭാോഗാ�ംസ്കാോരംം, വൈ�ബാർ�ംസ്കാോരംം, യാൗവിന
�ംസ്കാോരംം ഇവിസെയാ �ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെ� തലത്തിിൽ 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1
4

1, 2 An C 8

C
O

5 തർജ്ജ്മ, വിിവിരം�ോകോങ്കതി�വിിദയ എന്നീിവി �ംസ്കാോ
രംപാഠനസെത്തി കോപാോഷാിപ്പിക്കുന്നീത് എങ്ങസെനസെയാന്നീ് 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1
4

1, 
2, 3

An
EV

C
P

8

C
O

6 �ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെ� മോർക്സ്ിസ്റ്റ് �ോഴ്ചപ്പോടു�ൾ 
മനസ്സിിലോക്കു� 1 1, 2 U F 6

C
O

7

കോ�ോളണിയാനന്തരംപാഠനങ്ങൾ, വിംശാീയാപാഠനങ്ങൾ, 
ലിംഗാപാദവിിപാഠനങ്ങൾ, പാൗരംസ്തയവിോദം, നവി�രംിത്ര
വിോദം എന്നീീ കോമഖല�ളിൽ �ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെ� 
�ോധ്യയത�ൾ വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�. .

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8

�ിഹ്നവിിജ്ഞാോനം, അപാനിർമ്മോണം, നോെയ�ിദ്ധാോ
ന്തം, വിയവിഹിോരംവിിശാ�ലനം, നവിമകോനോവിികോ�ഷാണം 
എന്നീിവിയുംസെെ �ംസ്കാോരംപാഠനപാരംമോയാ പ്രാോധ്യോനയം 
നിർണയാിക്കു�.

1
1, 

2, 3
An
EV

C 8

C
O

9

ഗാോന്ധിിജി, �ോനൻ, �ബ്രോൾ, സെ��യാർ, ഗൂഗാിവിോ 
തികോയാോംകോഗാോ, കോതോമ�് കൂൺ, മോർട്ടിൻ ബാർണൽ, 
കോജോ��് നിഥോം, കോക്ലിോദ് അൽവിോരംി�്, ഗാോയാത്രി 
സ്പിവിോ�് എന്നീിവിസെരം മുൻനിർത്തിി �ംസ്കാോരംത്തിിസെ� 
മൂന്നീോംകോലോ�വിഴ്ി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10

ആധുനി�തോവിിമർശാനം, ശാോസ്ത്രംത്തിിസെ� വിിമർശാനം, 
മിഥയോവിത്�രംണ�ിദ്ധാോന്തം, �ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെല 
�മ�ോലി�പ്രാതി�ന്ധിി ഈ വിിഷായാങ്ങൾ വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�

1 1, 2
Am
AP
EV

C 8
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PMLS 10730

ജ്ന�ിയാസംംസ്കാാരാം, ജ്ന�ിയാസംാഹിിതയം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്
ജനപ്രാിയാ�ംസ്കാോരംം : �ങ്കല്പനം, �രംിത്രം, �ിദ്ധാോന്തം. ജനപ്രാിയാതാം, �ംസ്കാോരംം, 

ഭാിന്നീനിർവി�നങ്ങൾ–�മീപാനങ്ങൾ–ജന�ീയാ, ജനപ്രാിയാ �ംസ്കാോരംപാഠനം, പാദ്ധാ

തി�ൾ–വിയക്തിിതാങ്ങൾ. മോതൂ ആർകോനോൾഡ്്, എ�്.ആർ ലീവിി�്– ഫ്രോങ്ക് �ർട്ട് 

സ്ക്കൂൾ, ഗ്രോംഷാി, ബാക്തിിൻ, ബാോർത്തി,് സെറിയ്മണ്ടാ ്വിിലയം�,് സ്റ്റുവിർട്ട ്ഹിോൾ, കോജോൺ �ിസെസ്കാ

മൂന്നു കോലഖനങ്ങളുംസെെ വിിശാദപാഠനം

1.Walter Benjamin The Work of Art in the Age of 

Mechanical  Reproduction, in Illuminations, Pimlco,  

 1999.

2.John Storey What is Popular Culture in Cultural  

 Theory and Popular Culture, Pearson,  

 2003.

3.ബാി. രംോജീവിൻ ജനപ്രാിയാ �ലയ്ക്കുകോവിണ്ടാി

 (മോധ്യയമം വിോർഷാി�പ്പതിപ്പ്, 2010)

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
ജനപ്രാിയാ�ംസ്കാോരംമണ്ഡലങ്ങൾ–സെപാോതുപാഠനം �ോമൂഹിയ, �ംസ്കാോരം കോമഖല�ൾ, 

–ജന�ീയാ–ജനപ്രാിയാ �ംസ്കാോരംങ്ങൾ, വൈദനംദിന ജീവിിതവിയവിഹിോരംങ്ങൾ, �ല�ൾ, 

ബാഹുജനമോധ്യയമങ്ങൾ. മോധ്യയമകോ�ന്ദ്രിത �ംസ്കാോരംം. അച്ചിെി–ശ്രീോവിയ–ദൃശായ–നവിമോധ്യയ

മ�ംസ്കാോരംങ്ങൾ. അനു�ല്പനം, പാോഠോന്തരംതാം. ജനപ്രാിയാ�ംസ്കാോരംസെമന്നീ നിലയാിൽ 

സാവിിനോശഷപാഠ്യനിത്തിിനി്.
1. സെെലിവിിഷാൻ

2. കോസ്പോർെ്�്

3. പാരം�യം

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
ജനപ്രാിയാ �ോഹിിതയം �ങ്കല്പനം �ോധ്യയത�ൾ. കോനോവിലിസെ� വിിപാണിയുംം വിോയാ

നോ�മൂഹിവുംം, ജനപ്രാിയാകോനോവിലിസെ� ഭാിന്നീ ഗാണങ്ങൾ. കോ�ോർമുല �ങ്കല്പം, �ൗ�

രംയശാോസ്ത്രംവുംം പ്രാതയയാശാോസ്ത്രംവുംം, സ്ത്രംീവിോദവിിമർശാനം, മലയാോള �ഥോ�ോഹിിതയവുംം 
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ജനപ്രാിയാഭാോവും�താവുംം, ആനു�ോലി� വിിപ്ലവിം, അനു�ല്പനങ്ങൾ, വിോയാനയാിൽ നിന്നീ് 

�ോഴ്ചയാികോലക്ക്, മോധ്യയമ�ംസ്കാോരംം.

മൂന്നു കോലഖനങ്ങളുംസെെ വിിശാദപാഠനം

1.Janice Radway ’Reading the Romance’, Reading Romance :  

 Woman, Patiarchy and Popular Literature,  

 Verso 1987.133

2. John.S.Cavelti The concept of formula in the study of  

 Popular, Literature, Popular Culture,   

 production and consumption, Blackwell,  

 2001

3. സെ�.എം. കൃഷ്ണൻ ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയത്തിിസെ� തരംംഗാവൈദർഘയങ്ങൾ

(നമ്മുസെെ �ോഹിിതയം നമ്മുസെെ �മൂഹിം, കോവിോള യം രംണ്ടാ് കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി)

യൂണിറ്റ്് നോല്

ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയം. മലയാോളമോതൃ��ൾ. �ോക്ഷരംത–വിോയാന–വിോയാനശാോല– 

പ്രാ�ോധ്യനം –ആനു�ോലി�ം– ഐതിഹിയമോല–വിെക്കൻപാോട്ട–്മുട്ടത്തുവിർക്കി–കോ�ോട്ടയാം 

പുഷ്പാനോഥ–്കോജോയാ�്ി–കോനോവിലിസെ� ജനപ്രാിയാഭാോവും�താം–ഗാണങ്ങൾ–കോ�ോർമുല�ൾ–

സ്ത്രംീ, അക്കോദമി�, �ോംസ്കാോരംി� സ്ഥാോപാനങ്ങളുംസെെ �മീപാനം. ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയപാഠനം.

മൂന്നു ജനപ്രാിയാ �ോഹിിതയമോതൃ��ളുംസെെ വിിശാദപാഠനം

1. സെ�ോട്ടോരംത്തിിൽ ശാങ്കുണ്ണിി ഐതിഹിയമോല(�െമറ്റ്ത്തു�ത്തിനോർ എന്നീ �ഥ)

2. മുട്ടത്തുവിർക്കി മയാിലോടുംകുന്നീ്

3. ഡ്ോവിിഞ്ച്ികോ�ോഡ്് ഡ്ോൻബ്രൗൺ, വിിവി. കോജോമികോതോമ�്, ഡ്ി �ി ബുക്സ്്.

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
മലയാോളപാഠന�ംഘം �ംസ്കാോരംപാഠനം, �രംിത്രം, �ിദ്ധാോന്തം,പ്രാ

കോയാോഗാം

പാി.പാി.രംവിീന്ദ്രൻ �ംസ്കാോരംപാഠനം–ഒരംോമുഖം, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്.

വിിജയാൻ.എം.എൻ(എഡ്ി) നമ്മുസെെ �ോഹിിതയം, നമ്മുസെെ �മൂഹിം കോവിോള യം  

 രംണ്ടാ്, മൂന്നീ്, കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി.

�ോംസ്കാോരംി� വിി�ോരംം മ�ി� മുട്ടത്തുവിർക്കി പാതിപ്പ്, നവിംബാർ, 2002.  

 `മോധ്യയമം വിോർഷാി�പ്പതിപ്പ് 2010

Adorno, Theodor,& Mark  

Horkheimer Culture Industry, Routledge 1991
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Bielby, Dennis&C.Lee.  

Harington Popular Culture, Production and

 Consumption. Black well, 2001

John Storey Cultural Theory and Popular Culture,

 Pearson, 2001

Inventing Popular Culture Pearson 2003

Walter Benjamin Illuminations, Pimlieo, 1999

Raymond Williams  Key Words. Fontanna, 1983
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PMLS 10730: ജനിപ്രാിയാസാംസ്കാാരിം ജനിപ്രാിയാസാാഹിിതിയം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 ജനപ്രാിയാ�ംസ്കാോരംം എന്നീ �ങ്കല്പനത്തിിസെ� 
രൂപാസെപ്പെൽ, പ്രാ�ോരംം, ജനപ്രാിയാതയുംസെെ 
അെിസ്ഥാോനങ്ങൾ ഇവി മനസ്സിിലോക്കു�

1
4 1,2, 4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 ജനപ്രാിയാ�ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെ� പ്രാമുഖ 
വിക്തിോക്കസെളയുംം �ിദ്ധാോന്തങ്ങസെളയുംം പാരംി
�യാസെപ്പടു�

1
2 1,2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3 ജനപ്രാിയാ�ംസ്കാോരംത്തിിസെ� മണ്ഡലങ്ങളുംം 
ജനപ്രാിയാ�ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെ� കോമഖല�ളുംം 
പാട്ടി�സെപ്പടുത്തു�

1 1,2 Ac C 6

C
O

4

�ല�ൾ, വൈദനംദിന ജീവിിതവിയവിഹിോരംങ്ങൾ, 
മോധ്യയമങ്ങൾ, നവിമോധ്യയമങ്ങൾ ഇവിസെയാ 
ജനപ്രാിയാ�ംസ്കാോരംവുംമോയാി ബാന്ധിസെപ്പടുത്തിി 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1
4

1,2 An C 8

C
O

5

ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയം എസെന്തന്നീ ്മനസ്സിിലോക്കി 
മലയാോളത്തിിസെല ജനപ്രാിയാകോനോവിലിസെ�യുംം 
�ഥോ�ോഹിിതയത്തിിസെ�യുംം �വിികോശാഷാത�ൾ 
നിർണയാിക്കു�.

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6 ജനപ്രാിയാകോനോവിലും�സെള �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംപാ
രംമോയുംം പ്രാതയയാശാോസ്ത്രംപാരംമോയുംം സ്ത്രംീവിോദവിി
മർശാനപാരംമോയുംം അപാഗ്രഥിക്കു�

1 1,2 U F 6

C
O

7 ഏതോനും മോതൃ��സെള മുൻനിർത്തിി ജനപ്രാി
യാ�ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെ� �ാഭാോവിം മനസ്സിി
ലോക്കു�.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8

�ോക്ഷരംത, വിോയാനശാോല�ൾ, പ്രാ�ോധ്യ�
ന്മാോർ, ആനു�ോലി�ങ്ങൾ ഇവി ജനപ്രാിയാ
�ോഹിിതയത്തിിസെ� പ്രാ�ോരംത്തിിൽ വിഹിിക്കുന്നീ 
പാങ്ക് �സെണ്ടാത്തു�

1 1,2,3
An
EV

C 8

C
O

9

വിയതയസ്ത �ോലങ്ങളിൽ മലയാോളത്തിിലുംണ്ടാോയാി
ട്ടുളള ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയരം�ന�ൾ �ംസ്കാോ
രംപാഠനത്തിിസെ� രംീതിശാോസ്ത്രംം ഉപാകോയാോഗാിച്ചി് 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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PMLS 10731

ദലാിത് പാഠ്യനങ്ങൾ

യൂണിറ്റ്് : 1
ഇന്തയൻ ജോതിവിയവിസ്ഥാ– വിർണ്ണിവുംം ജോതിയുംം– കോവിദങ്ങൾ, പുരംോണങ്ങൾ,ഉപാനിഷും

ത്തു�ൾ– ഹിിന്ദുമതം– ബുദ്ധാമതം– ശൂദ്രാരും അതിശൂദ്രാരും– അധ്യ:സ്ഥാിതർ– ജോതിവിയ

വിസ്ഥാസെയാക്കുറിിച്ചുള്ള �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ പാോശ്ചാോതയോധ്യിനികോവിശാം–ഇന്തയൻ ഭാൗതി�തയുംം 

ജോതിവിിരുദ്ധാോശായാങ്ങളുംം–നകോവിോത്ഥിോനവുംം ജോതിയുംം.

വിിശദ പാഠ്യനിം 
1. ഹിിന്ദുമതത്തിിസെ� തത്തിാശാോസ്ത്രംം കോഡ്ോ: ബാി.ആർ.അംകോബാദ്�ർ

2. ഞോസെനന്തുസെ�ോണ്ടാ് ഒരു ഹിിന്ദുവില്ലി �ോഞ്ച് ഐലയ്യം.

യൂണിറ്റ്് : 2
ദലിത് എന്നീ പാദത്തിിസെ� നിഷ്പാത്തിിയുംം വിയോപ്തിയുംം– ആരംോണ് ദലിതർ– ജോതി വിിരുദ്ധാ 

പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ–ദലിത ്പാോന്തർ പ്രാസ്ഥാോനം– ഇന്തയൻ ദലിത ്പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ–ദലിതരും 

ബ്ലിോക്ക് പ്രാസ്ഥാോനവുംം– ദലിത് �ാതാം– ദലിത് �രംിത്രം– ഫൂവൈല– സെപാരംികോയാോർ– 

ഗാോന്ധിി–അംകോബാദ്�ർ– നോരംോയാണഗുരു– അയ്യംങ്കോളി–സെപാോയ്കയാിൽ അപ്പച്ചിൻ–മതപാ

രംിവിർത്തിനവുംം ദലിതരും–�ീഴ്ോളപാഠനങ്ങൾ–മോർക്സ്ി�വുംം ദലിതരും.

വിിശദ പാഠ്യനിം. 
1. ദലിത് �ിന്ത�ൾ ഗായാിൽ ഓംകോവിദ്.

2. Roots The Concise History of Dalits  James Massey

യൂണിറ്റ്് : 3
ദലിത് �ംസ്കാോരംം– ദലിത് �ോഹിിതയത്തിിസെ� നിർവ്വ�നങ്ങൾ–ദലിത് �ോഹിിതയം 

ഉലഭ്ാവിവുംം വിി�ോ�വുംം–�വിികോശാഷാത�ൾ–നോകോെോെി �ോഹിിതയവുംം ദലിത ്�ോഹിിതയവുംം–

ആദിവിോ�ി �ോഹിിതയവുംം ദലിത് �ോഹിിതയവുംം–ദലിത് �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം–ദലിത് 

�ോഹിിതയ വിിവിർത്തിനങ്ങൾ മലയാോളത്തിിൽ.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. ഉ�ലയ ലക്ഷ്മൺ സെഗായ്കാോദ്

2. �ംഗാതി പാോമ
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3. സെവിട്ടിമോറ്റ്ിയാ വൈ� ത്രയാംപാക്സ്പാ്�ോസെല

4. ഒരംിക്കൽ ഹിരംിജനോയാോലുംം പ്രാകോഭാോ ഉഷാ മ�ാോണ

5. ദലിത് �ോഹിിതയം �വിിയൂർ മുരംളി

6. Towards An Aesthetics of  

A Dalit literature Saran Kumar Limbalae

7. Dalit literature: Past, present  

and future Arjun Dangle

യൂണിറ്റ്്: 4
മലയാോളത്തിിസെല ദലിത്സോഹിിതയം– കോ�രംളീയാ �ംസ്കാോരംവുംം ദലിത്ജീവിിതവുംം–ദളിത് 

പ്രാതിനിധ്യോനങ്ങൾ മലയാോള �ോഹിിതയത്തിിൽ– നോെൻ പാോട്ടു�ൾ– മലയാോളത്തിിസെല 

ദലിത്സോഹിിതയം �വിികോശാഷാത�ൾ– ജോതിവിിരുദ്ധാ�ോഹിിതയം– ദലിതർ പ്രാകോമയാമോയാ 

മലയാോള�ോഹിിതയവുംം ദലിതരും–ദലിത് പാഠനത്തിിസെ� �ംവിോദോത്മ� കോമഖല�ൾ

വിിശദപാഠ്യനിം 1
1. സെപാോയ്കയാിൽ അപ്പച്ചിസെ� പാോട്ടു�ൾ (1905 1939) കൃതിയുംം അനയപാോഠവുംം)

വിി.വിി. �ാോമി, ഇ.വിി. അനിൽ (എഡ്ി.)

2. ജോതിക്കുമ്മി  സെ�.പാി.കുറുപ്പൻ

3. �ങ്ക്രംോന്തി അെ  െി.സെ�.�ി.വിടുതല

4. കോപ്രാതഭാോഷാണം  �ി.അയ്യംപ്പൻ

5. �ണ്ടാത്തിി  രംോഘവിൻ അകോത്തിോളി

6. ഐഡ്�ിറ്റ്ി �ോർഡ്്  എ�്. കോജോ��്

7. മിണ്ടാോപ്രാോണി എം.ആർ.കോരംണുകുമോർ

8. പാോറി�ൾ എം.ബാി. മകോനോജ്

9. എസെ� ജീവിിതം �കോല്ലിൻ സെപാോക്കുെൻ

10. ബുദ്ധാനികോലക്കുള്ളദൂരംം സെ�.സെ�. സെ�ോച്ചി്

11. �ോസെവിോലി പാി.എ. ഉത്തിമൻ

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അംകോബാദ്�ർ �മ്പൂർണ്ണി കൃതി�ൾ, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14

 ഡ്ൽഹിി, അംകോബാദ്�ർ �ൗകോണ്ടാഷാൻ

അയ്യംപ്പൻ.�ി. ഉച്ചിയുംറിക്കത്തിിസെല �ാപ്നങ്ങൾ

 കോ�ോട്ടയാം. എൻ.ബാി.എ�്.
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 : ഞണ്ടു�ൾ, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

അനിൽ കുമോർ.െി.സെ�. മലയാോള �ോഹിിതയത്തിിസെല �ീഴ്ോള പാരംികോപ്രാക്ഷയം

 തൃശ്ശൂർ. കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി.
ഉത്തിമൻ പാി.എ �ോസെവിോലി (2007) ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം
എബ്രഹിോം അയാിരുക്കുഴ്ി ദലിത് �വിിത�ൾ ഒരു പാഠനം
 തിരുവില്ലി. വൈ�.�ോ.�.
�റുപ്പൻ.സെ�.പാി. ജോതിക്കുമ്മിയുംം, ഉദയോനവിിരുന്നും
 കോ�ോട്ടയാം. എൻ.ബാി.എ�്
സെ�.�ി. പുരുകോഷാോത്തിമൻ ദലിത് �ോഹിിതയപ്രാസ്ഥാോനം, കോ�രംള   
 �ോഹിിതയ അക്കോ ദമി, തൃശ്ശൂർ. (2008)
സെ�ോച്ചി്. സെ�.സെ� ബുദ്ധാനികോലക്കുള്ള ദൂരംം (2011), 
 ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം
ഗാംഗാോധ്യരംൻ എം. ജോതിവിയവിസ്ഥാോ പാഠനങ്ങൾ
 തൃശ്ശൂർ ജന�ീയാ പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംണ കോ�ന്ദ്രം
സെഗായാിൽഓംകോവിദ് ദളിത് �ിന്ത�ൾ(2010)മോതൃഭൂമിബുക്സ്്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്.
സെ�ന്തോരംകോ�രംി.െി.എച്ചി്.പാി. അയ്യംങ്കോളി, പ്രാഭാോത് ബുക്സ്്
കോജോ��് പാി.�ി. സെപാോയ്കയാിൽ കുമോരംഗുരു, ജീവിിതവുംം   
 ദർശാനവുംം, തിരുവില്ലി. മലയാോള വൈ��ോ.�.
പ്രാദീപാൻ പാോമ്പിരംികുന്നീ് ദലിത്പാഠനം–�ാതാം �ംസ്കാോരംം �ോഹിിതയം
 കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്– തിരുവിനന്തപുരംം
 : ദലിത് �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം (2012) 
 ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

കോപ്രാംനോഥ് സെവിട്ടിയാോർ നോെൻ പാോട്ടു�ൾ, തൃശ്ശൂർ. കോ�.�ോ.അ.

സെപാോക്കുെൻ, �കോല്ലിൻ എസെ� ജീവിിതം 2010, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

ബാോലകൃഷ്ണൻ.പാി.സെ�. ജോതിവിയവിസ്ഥായുംം കോ�രംള �രംിത്രവുംം

 കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് . പൂർണ്ണി

ബാോലകൃഷ്ണൻ നോയാർ  

�ിറിക്കൽ.െി. കോ�രംള ഭാോഷാോ ഗാോനങ്ങൾ, തൃശ്ശൂർ. കോ�.�ോ.അ.

മുരംളി �വിിയൂർ ദലിത് ഭാോഷാ, കോ�ോട്ടയാം �റി�് ബുക്സ്്

 ദളിത് ഭാോഷാോ നിഘണ്ടു (2010)

 ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

 ദലിത് �ോഹിിതയം, കോ�ോട്ടയാം. ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്

കോയാശുദോ�ൻ.െി.എം. ദലിത് �ാതാവുംം അധ്യി�ോരംത്തിിസെ� പ്രാശ്നവുംം
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 �ങ്ങനോകോ�രംി. ആൽമണ്ടാ് ബുക്സ്്

രംോമദോ�് സെ�റിോയാി അവിർണ്ണിപാക്ഷ രം�ന�ൾ

 എറിണോകുളം. ദൂത് ബുക്സ്്

രംോം മകോനോഹിർ കോലോഹിയ ജോതിവിയവിസ്ഥാ, �ണ്ണൂർ, അസ്ത്രം ബുക്സ്്.

ലക്ഷ്മണൻ ഗായ്കാോദ് ഉ�ലയ, �റി�് ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ

വിടുതല െി.സെ�.�ി. സെതരംസെഞ്ഞിടുത്തി �ഥ�ൾ,

 കോ�ോട്ടയാം എൻ.ബാി.എ�്.

ശ്രീീനോരംോയാണ ഗുരു ശ്രീീനോരംോയാണ ഗുരുവിിസെ� �മ്പൂർണ്ണി കൃതി�ൾ,  

 കോ�ോട്ടയാം. വിിദയോർത്ഥിി മിത്രം

കോ�ോമദത്തിൻ വിർണ്ണിവുംം ജോതിയുംം, പാന്തളം,

 പുസ്ത� പ്രാ�ോധ്യന �ംഘം

�ജിത സെ�.ആർ ദലിതമക്ഷരം�ംയുംക്തിം, 

 പാരംിധ്യിപാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്

സൂ�ിതോരു, എ�്. �ഞ്ജീവി് �ീഴ്ോളപാഠനങ്ങൾ ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

�ോഞ്ച്ഐലയ്യം ഞോൻ എന്തുസെ�ോണ്ടാ് ഒരു ഹിിന്ദുവില്ലി, കോ�ോട്ടയാം ഡ്ി.�ി. 

 ബുക്സ്്.

 എരുമ കോദശാീയാത, കോ�ോട്ടയാം ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്

Illiah, Kancha God as political philosopher

 culcutta, samya.

Jhunjhunvala, Bharat Varna Vyavastha

 Delhi, Rawat publication

Jogdant P.G. Dalit women in India

 New Delhi Gyan, Publication, 139

Kamble B.R. Caste and philosophy pre Budhist India

 Parimal Prakashan

Limbale, Sarankumar Towards an Aesthatic of Dalit literature

 New Delhi, Orient longman

Murugkav, Lata Delit panther movements in

 Maharashtra Bombay, Popular Prakashan

Nagaraj.D.R. The flaming feet

 Banglore. South forum press

Omvedt Gail Dalitision
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 Delhi-Orient logman

 Delits & the democratic revolution

 Newdelhi, Sage

Sharma R.S. Sudras In Ancient India

 Delhi, Motilal, Banarasidas

Sharma Ursula Caste

 Delhi. Viva books

Sreenivas M.N. Caste in Modern India and other essays.  

 Newdelhi OUP

Zelliot Eleanor From untouchable to Dalit

 Newdelhi, Manohar publication



152  എംം.എം. മലയാാളംം പാാഠ്യയപാദ്ധതിി

PMLS 10731: ദളംിതിപ്ാഠ്യനിങ്ങൾ

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
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d
 W
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k

C
O

1 ഇന്തയൻ ജോതിവിയവിസ്ഥായുംസെെ ഘെന, 
�രംിത്രം, ജോതിവിയവിസ്ഥാസെയാ �ംബാന്ധിിച്ചി 
�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ ഇവി പാരംി�യാസെപ്പടു�.

1
4

1, 
2,  4

R
U
An

F
C 8

C
O

2

ഇന്തയയാിസെല ജോതിവിിരുദ്ധാമോയാ ആശായാ
ങ്ങൾ, നകോവിോത്ഥിോനത്തിിസെ� തോത്പാരംയ
ങ്ങൾ, ജോതിവിിരുദ്ധാമോയാ നിലപാോടു�ൾ 
ഇവി മനസ്സിിലോക്കു�

1
2 1, 2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3

ദലിത് എന്നീ പാദത്തിിസെ� അർത്ഥിവിയോ
പ്തി, ഇന്തയയാിസെല ദലിത്പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ, 
അവിയുംസെെ പ്രാകോയാോക്തിോക്കൾ ഇവി മനസ്സിി
ലോക്കു�

1 1, 2 Ac C 6

C
O

4 ദലിത് �ോഹിിതയത്തിിസെ� നിർവ്വ�നം, 
�ാഭാോവിം, �വിികോശാഷാത�ൾ–ഇവി നിർ
ണയാിക്കു�

1
4

1, 2 An C 8

C
O

5 ദലിത്  �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംസെത്തിക്കുറിിച്ചുളള 
പ്രാധ്യോന പാഠനങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�

1
4

1, 2, 3
An
EV

C
P

8

C
O

6 മലയാോളത്തിിസെല ദലിത് �ോഹിിതയത്തിിസെ� 
മോതൃ��ൾ വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1 1, 2 U F 6

C
O

7 മലയാോളത്തിിസെല ദളിതപ്്രാതിനിധ്യോനങ്ങളുംസെെ 
രംീതി�ൾ നിർണയാിക്കു�.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 �ംസ്കാോരംപാഠനസെമന്നീ നിലയാിൽ ദലിത്പാ
ക്ഷവിോയാനയുംസെെ പ്രാ�ക്തിിയുംം പ്രാോധ്യോനയവുംം 
�സെണ്ടാത്തു�.

1 1, 2, 3
An
EV

C 8

.
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PMLS 10732

മലായാാളംചെചാറുകഥാസംാഹിിതയം

യൂണിറ്റ്്–1
ആദയ�ോല�ഥ�ൾ–പാത്രമോ�ി��ളിൽ �ഥ പ്രാതയക്ഷസെപ്പടുന്നു–�ഥവിോയാനവിികോനോ

ദത്തിിനുളള ഒരുപാോധ്യി–�ൽപ്പിത�ഥ�ൾ–കുറ്റ്ോകോനാഷാണ�ഥ�ൾ–യാോത്ര. കോ�ോെതി

വിയവിഹിോരംം, പ്രാണയാം എന്നീിങ്ങസെനയുംളള വിിഷായാങ്ങൾ–ആദയ�ോല�ഥോകൃത്തുക്കൾ.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. വിോ�നോവിികൃതി കോവിങ്ങയാിൽ കുഞ്ഞിിരംോമൻനോയാനോർ

2. എസെ� ഗാന്ധിർവ്വകോ�ഹിിതൻ ഇ.വിി. കൃഷ്ണപാിളള

യൂണിറ്റ്്–2
നകോവിോത്ഥിോന�ോല�ഥ�ൾ ഭാോരംതീയാവുംം കോ�രംളീയാവുംമോയാ നകോവിോത്ഥിോനം. �ോമൂഹിയ 

രംോഷ്ട്രീീയാ ഗാതിവിിഗാതി�ൾ–കോ��രംി എ. ബാോലകൃഷ്ണപാിളളയുംസെെ കോനതൃതാം–�ോമൂഹിയ

പാരംിഷ്കരംണവിോദങ്ങൾ– റിിയാലി�ം ത�ഴ്ി, കോദവി്, ബാഷാീർ, സെപാോൻകുന്നീം വിർക്കി, 

�ോരൂർ, സെപാോറ്റ്ക്കോെ്, ഉറൂബാ്, �രം�ാതിയാമ്മ, ലളിതോംബാി� അന്തർജനം തുെങ്ങിയാ 

�ഥോകൃത്തുക്കൾ.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. തഹി�ീൽദോരുസെെ അച്ഛിൻ ത�ഴ്ി

2. ഭൂമിയുംസെെ അവി�ോശാി�ൾ ബാഷാീർ

3. സെ�കുത്തിോൻ �ോരൂർ

4. കോ�ോലമരംങ്ങൾ �രം�ാതിയാമ്മ

യൂണിറ്റ്്–3
ആധുനി�സെ�റു�ഥ. ആധുനി�ത മലയാോളത്തിിൽ–പ്രാതിപാോദയത്തിിസെലയുംം പ്രാതിപാോ

ദനത്തിിസെലയുംം പുതുമ–മോറിിയാ�ോലം–ഭാോവും�താ പാരംിണോമം–എം.െി, ഒ.വിി.വിിജയാൻ, 

മോധ്യവിിക്കുട്ടി, െി.പാദ്മനോഭാൻ, മുകു�ൻ, �ോക്കനോെൻ, കോ�ോവിിലൻ, വിി.സെ�.എൻ, 

�ക്കറിിയാ തുെങ്ങിയാ �ഥോകൃത്തുക്കൾ

വിിശദപാഠ്യനിം
1. �ർക്കിെ�ം എം.െി.വിോസുകോദവിൻ നോയാർ

2. സെനയ്പാോയാ�ം മോധ്യവിിക്കുട്ടി
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3. �െൽത്തിീരംത്തി് ഒ.വിി.വിിജയാൻ

4. പ്രാഭാോതം മുതൽ പ്രാഭാോതം വിസെരം മുകു�ൻ

യൂണിറ്റ്്–4
ആധുനി�ോനന്തരംസെ�റു�ഥ. �ഥയാിസെല �മ�ോലി� ശാബ്ദങ്ങൾ–കോലോ�വിീക്ഷണത്തിിൽ 

വിന്നീ മോറ്റ്ം–ജീവിിത�മത്തിിസെല പുതിയാ �ോഴ്ച�ൾ–സ്ത്രംീമുകോന്നീറ്റ്ം–ആകോഗാോളവിത�്രംണം–

ഉപാകോഭാോഗാ�ംസ്കാോരംം– രംോഷ്ട്രീീയാതലം. �ോറിോകോജോ��്, കോഗ്ര�ി, �ന്ദ്രമതി, അഷാിത, 

�ിതോരം, ഇന്ദുകോമകോനോൻ, കോരംഖ, സെ�ോച്ചുബാോവി, �ി.വിി.ബാോലകൃഷ്ണൻ, പാി.സുകോരംന്ദ്രൻ, 

അകോശാോ�ൻ �രുവിിൽ, അഷ്ടിമൂർത്തിി, �കോന്തോഷാ് ഏച്ചിിക്കോനം, സുഭാോഷാ് �ന്ദ്രൻ, 

ഇ. �കോന്തോഷ്കുമോർ, സെ�.ഏ. സെ�ബാോസ്റ്റയൻ, ഉണ്ണിി.ആർ, ഹിരംീഷാ്. എ�്.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. ഓകോരംോ എഴുംത്തു�ോരംിയുംസെെ ഉളളിലുംം �ോറിോകോജോ��്

2. ഒരു മഹിോ�മരംത്തിിസെ� അവിശാിഷ്ടിങ്ങൾ പാി.സുകോരംന്ദ്രൻ

3. സെ�ോമോല �കോന്തോഷാ് ഏച്ചിിക്കോനം

4. �ംഘപാരംിവിോർ ഇന്ദുകോമകോനോൻ

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
സെ�റു�ഥ ഇന്നീസെല, ഇന്നീ് എം.അ�ുതൻ

മലയാോളസെ�റു�ഥോ�ോഹിിതയ�രംിത്രം എം.എം.ബാഷാീർ

സെ�റു�ഥോപ്രാസ്ഥാോനം എം.പാി.കോപാോൾ

ആദയ�ോല �ഥ�ൾ (എഡ്ി) സെ�.എ�്.

രംവിികുമോർ

സെ�റു�ഥ വിോക്കും വിഴ്ിയുംം സെ�.എ�്. രംവിികുമോർ

�ഥയുംം ഭാോവും�താപാരംിണോമവുംം സെ�.എ�്. രംവിികുമോർ

എം.െി : അക്ഷരംശാില്പി സെ�.എ�്. രംവിികുമോർ

സെ�റു�ഥയുംസെെഛ��് വിി.രംോജകൃഷ്ണൻ

�ഥ കോതടുന്നീ �ഥ എൻ.പ്രാഭാോ�രംൻ

�ഥ �ോലം കോപാോസെല  എൻ.ശാശാിധ്യരംൻ

�ഥ ആഖയോനവുംം അനുഭാവി�ത്തി

യുംം സെ�.പാി.അപ്പൻ

�ഥോന്തരംം വിി.ആർ. സുധ്യീഷാ്

�ഥോന്തരംങ്ങൾ പാി.സെ�.രംോജകോശാഖരംൻ
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3

�ോമൂഹിി� രംോഷ്ട്രീീയാ പ്രാശ്നങ്ങൾ നകോവിോത്ഥിോന�
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െി. പാത്മനോഭാൻ, രംോജലക്ഷ്മി, മോധ്യവിിക്കുട്ടി, എം.െി. 

വിോസുകോദവിൻനോയാർ എന്നീിവിരുസെെ �ഥ�സെള 

മുൻനിർത്തിി നിർണയാിക്കു�
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ആധുനി�ത മലയാോളസെ�റു�ഥയാിൽ ഉണ്ടാോക്കിയാ 

ഭാോവും�താപാരംമോയാ മോറ്റ്ങ്ങൾ എസെന്തല്ലിോമോസെണന്നീ് 

വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�
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ആധുനി�തയാിൽനിന്നീ് ഉത്തിരംോധുനി�തയാികോല

യ്ക്കുളള മോറ്റ്ം സെ�റു�ഥയാിൽ പ്രാതി�ലിച്ചിസെതങ്ങ

സെനസെയാന്നീ് �സെണ്ടാത്തു�
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ആധുനി�ോനന്തരം�ഥയുംസെെ സെപാോതു�ാഭാോവിം 

മോതൃ��ൾ അെിസ്ഥാോനമോക്കി വിിശാ�ലനം 

സെ�യ്യു�.
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മോറുന്നീ ആഖയോനരംീതി�ളുംം നിർണയാിക്കു�.
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ഐച്ഛിിക ഗ്വേകാഴ്്സുകൾ: മൂന്നാംാം ചെസംമസ്റ്റർ

PMLM 10733

പാരാിസ്ഥാിതി : ദർശനവുംം സംൗ�രായശാസ്ത്രംവുംം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്
ആധുനി�തയുംസെെയുംം മുതലോളിത്തി വിി��ന മോതൃ�യുംസെെയുംം വിിമർശാനസെമന്നീ നിലയാിൽ 

പാോരംിസ്ഥാിതി�വിോദസെത്തി �മീപാിക്കു�. പാരംിസ്ഥാിതിദർശാനത്തിിസെ� രൂപാീ�രംണവുംം 

വിി�ോ�പാരംിണോമങ്ങളുംം മനസ്സിിലോക്കു�. എകോമഴ്സ്ൺ, കോതോകോറിോ, റിസ്കാിൻ, മോർക്സ്,് 

എംഗാൽ�്, കോെോൾകോസ്റ്റോയാി, ഗാോന്ധിി, ഷൂമോക്കർ തുെങ്ങിയാവിരുസെെ പാോരംിസ്ഥാിതി� 

രംോഷ്ട്രീീയാ �ർച്ചി�ളുംസെെ �ോമോനയോവികോലോ�നം. പാോരംിസ്ഥാിതി� �ംസ്കൃതിയുംസെെ �രംിത്ര, 

�ോമൂഹിി�, രംോഷ്ട്രീീയാ മോനങ്ങൾ �ർച്ചിസെ�യ്യുന്നീ നോലുംരം�ന�ളുംസെെ പാരംി�യാവുംം അവി 

മുകോന്നീോട്ടുവിയ്ക്കുന്നീ വിിഷായാങ്ങളുംസെെ അപാഗ്രഥനവുംം.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. കോറിച്ചിൽ �ോഴ്സ്ൺ നി�ബ്ദവി�ന്തം(ആമുഖം മോത്രം) 

 കോ�രംളശാോസ്ത്രം �ോഹിിതയപാരംി ഷാത്തി് പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംണം.

2. മഹിോത്മോഗാോന്ധിി �ാകോദശാി (ഗാോന്ധിി�ോഹിിതയ�ംഗ്രഹിം) (�മ്പോ.) സെ�.  

 രംോമ�ന്ദ്രൻ നോയാർ, കോ�രംളഗാോന്ധിിസ്മാോരം� �മിതി.

3. ആന�് പ്രാകൃതി, �മൂഹിം, �ംസ്കാോരംം, �രംിത്രം

 (ഹിരംിതനിരൂപാണം മലയാോളത്തിിൽ) �റി�്ബുക്സ്്, 2007.

4. എൻ.എം. പാികോയാഴ്സ്ൺ പാോരംിസ്ഥാിതി� അവികോബാോധ്യത്തിിസെ� �രംിത്രപാശ്ചാോ 

 ത്തിലം (പാരംിസ്ഥാിതി പ്രാതയയാശാോസ്ത്രംവുംം മോർക്സ്ിയാൻ  

 പ്രാതി�ന്ധിിയുംം, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, 2005).

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
പാരംിസ്ഥാിതി ദർശാനത്തിിസെ� പാശ്ചാോത്തിലത്തിിൽ വിി��ിച്ചു വിന്നീ പാരംിസ്ഥാിതി �ൗ�

രംയശാോസ്ത്രംത്തിിസെ� �ർച്ചി : �ോഹിിതയവുംം ഇതരം �ോംസ്കാോരംി� മണ്ഡലങ്ങളുംം പുലർത്തുന്നീ 

പാോരംിസ്ഥാിതി�ോവികോബാോധ്യത്തിിസെ� തിരംിച്ചിറിിവും�ൾ. ഹിരംിതനിരൂപാണസെമന്നീ �ങ്കല്പനം 

മുൻനിർത്തുന്നീ പാോശ്ചാോതയ–മലയാോള രം�ന�ളുംസെെ പാരംി�യാം. പ്രാോ�ീന �ോഹിിതയത്തിിസെല 

പ്രാകൃതികോബാോധ്യം, സെതോൽക്കോപ്പിയാത്തിിസെല തിണ �ങ്കല്പം, നികോയാോക്ലിോ�ി�് പ്രാകൃതി

വിർണ്ണിന, �ോല്പനി� പ്രാകൃതയോരംോധ്യന തുെങ്ങിയാവിയാിൽ നിന്നീ് പാരംിസ്ഥാിതി �ിന്തക്കും 

�ൗ�രംയശാോസ്ത്രംത്തിിനുമുളള വിയതയോ�ം സൂക്ഷ്മമോയാി �സെണ്ടാത്തു�.
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വിിശദപാഠ്യനിം
1. Cheryll Glotfelty  

and Harrold Fromm (ed) Eco criticism Reader - Introductory   

 chapter മോത്രം.

2. Cheryll Glotfelty  

and Harrold Fromm (ed) Eco criticism Reader–Introductory chapter

3. െി.പാി.സുകുമോരംൻ പാരംിസ്ഥാിതി �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം ഒരു മുഖവുംരം.

4. മഹിമൂദോബാീഗാം പാോരംിസ്ഥാിതി� സ്ത്രംീവിോദം (രംണ്ടുകോലഖനങ്ങളുംം, ഹിരംിത 

 നിരൂപാണം മലയാോളത്തിിൽ (എഡ്ി. ജി.മധുസൂദനൻ)  

 �റി�്ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ എന്നീ ഗ്രന്ഥത്തിിൽ നിന്നീ് ).

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
മലയാോള�വിിതസെയാക്കുറിിച്ചി് എഴുംതസെപ്പട്ടിട്ടുളള പാോരംിസ്ഥാിതി� നിരൂപാണത്തിിസെ� 

മോതൃ��ളുംസെെ അവികോലോ�നം. കോ�രംള�മൂഹിം, മലയാോള�വിിത എന്നീിവി തമ്മിലുംളള 

ബാന്ധിത്തിിൽ രൂപാംസെ�ോണ്ടാ ഹിരംിതരംോഷ്ട്രീീയാത്തിിസെ�–ഭാിന്നീമുഖങ്ങൾ.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. എം.ആർ. രംോഘവിവിോരംയർ പാരംിസ്ഥാിതി പ്രാശ്നം പാോട്ടുവിഴ്ക്കങ്ങളിൽ.

2. സെ�.�ി. നോരംോയാണൻ പ്രാതികോരംോധ്യത്തിിസെ� �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം.

3. സെ�.ഇ.എൻ. കുറിത്തിി, അഥവിോ �ീഴ്ോളരുസെെ അമർഷാം.

4. പാി. കോ�ോമൻ ഒ.എൻ.വിി �വിിതയാിസെല പ്രാകൃതി 

 (നോലും കോലഖനങ്ങളുംം, 'ഹിരംിതനിരൂപാണം 

 മലയാോളത്തിിൽ' എന്നീ ഗ്രന്ഥത്തിിൽ നിന്നീ് ).

യൂണിറ്റ്് നിാല്
കോനോവിൽ, സെ�റു�ഥ തുെങ്ങിയാ ഗാദയോഖയോനങ്ങളിലുംം �ിത്ര, ശാില്പ �ല�ൾ കോപാോലുംളളവിയാി

ലുംം പ്രാ�ക്തിമോകുന്നീ പാോരംിസ്ഥാിതി� നിരൂപാണത്തിിസെ� �ോധ്യയത�ൾ. മോതൃ��ളുംസെെ 

വിിമർശാനോത്മ� വിിശാ�ലനം.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. ജി.മധുസൂദനൻ �ഥയാിസെല അരുണഹിരംിത �ംഗാമം.

2. പാി.പാി.സെ�.സെപാോതുവിോൾ പാരംിസ്ഥാിതിവിി�ോരംം മലയാോളകോനോവിലിൽ.

3. ഇ.വിി.രംോമകൃഷ്ണൻ കോനോവിലിസെല സ്ഥാലവുംം ആഖയോനവുംം.

4. വിിജയാകുമോർ കോമകോനോൻ �ലയാിസെല പ്രാകൃതിബാിംബാങ്ങൾ 
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(നോലും കോലഖനങ്ങളുംം 'ഹിരംിതനി രൂപാണം മലയാോളത്തിിൽ' എന്നീ ഗ്രന്ഥത്തിിൽ 

നിന്നീ് ).

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അയ്യംപ്പപ്പണിക്കർ ഇന്തയൻ �ോഹിിതയ�ിദ്ധാോന്തം: പ്രാ�ക്തിിയുംം  

 �ോധ്യയതയുംം 1999, 

 കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, തിരുവിനന്തപുരംം.

ആഷാോകോമകോനോൻ പാരംോഗാകോ�ോശാങ്ങൾ 1997, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.

അ�ുതോന�ൻ, വിി.എ�്. പാരംിസ്ഥാിതിയുംം വിി��നവുംം മോതൃഭൂമി ബുക്സ്്,  

 കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്.

കോജോർജ്, സെ�.അലക്സ്് ഹിരംിതരംോഷ്ട്രീീയാം: 2003, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.

പാികോയാഴ്സ്ൺ, എൻ.എം പാരംിസ്ഥാിതിപ്രാതയയാശാോസ്ത്രംവുംം മോർക്സ്ിയാൻ  

 പ്രാതി�ന്ധിിയുംം 2005, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.

സെപാോതുവിോൾ, പാി.പാി.സെ�. പാരംിസ്ഥാിതി �വിിതസെയ്ക്കോരംോമുഖം 1995, 

 ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്് 

സെപാോതുവിോൾ, പാി.പാി.സെ� പാരംിസ്ഥാിതികോബാോധ്യവുംം �ംസ്കാോരംവുംം 2002,   

 മോതൃഭൂമി, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്.

പ്രാശാോന്ത്കുമോർ,(വിിവി) പാരംിസ്ഥാിതിപാഠനം (Environmental Studies)

 2010, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്് 

പ്രാ�ോദ്, എം.സെ�. ഹിരംിത�ിന്ത�ൾ 2006, കോ�രംളശാോസ്ത്രം�ോഹിിതയ 

 പാരംിഷാത്തി്, സെ�ോച്ചിി.

പ്രാ�ോദ്, �ി.ആർ., ഹിരംിതദർശാനം ആധുനി�ോനന്തരം �വിിതയാിൽ 

 2007, സെ�ഡ്്വൈലബ്രറിി, തിരുവിനന്തപുരംം.

മധുസൂദനൻ, ജി(എഡ്ി)., ഹിരംിതനിരൂപാണം മലയാോളത്തിിൽ 2002, �റി�്  

 ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ.

മധുസൂദനൻ �ഥയുംം പാരംിസ്ഥാിതിയുംം 2000, 

 ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.

മധുസൂദനൻ ഭാോവും�താം ഇരുപാസെത്തിോന്നീോംനൂറ്റ്ോണ്ടാിൽ, 2006,  

 ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.

കോമോഹിൻ, സെ�.എം.ആർ., പ്രാകൃതിയാികോലക്കു മെങ്ങോൻ 2005, 

 ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.

സുകുമോരംൻ, െി.പാി., പാരംിസ്ഥാിതി �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം ഒരംോമുഖം 1992,  

 കോബാോധ്യി, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്.
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രംോജകോശാഖരംൻ, എ�്., പാരംിസ്ഥാിതിദർശാനം മലയാോള�വിിതയാിൽ 

 2010, ഭാോഷാോഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, �ോഹിിതയകോലോ�ം   

 പാരംിസ്ഥാിതി �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംപ്പതിപ്പ്,. 1995, സെ�പ്തം– 

 ഒകോ�ോബാർ 

ആന�് സ്ഥാോനം സെതറ്റ്ിയാ വിസ്തു: 2012, മോതൃഭൂമി ബുക്സ്്,  

 കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്.

എംഗാൽ�് പ്രാകൃതിയുംസെെ വൈവിരുധ്യയോത്മ�ത,  കോപ്രാോഗ്ര�്  

 പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്.

Glotfelty Cheryll & 

Harrold Fromm(Ed) The Eco criticism Reader : 1996 

 Uty of Georgia Press.

Coupe Lawrence (Ed) The Green Studies Reader : 2000,   

 Routledge, London.

Grrard, Greg Eco criticism : 2004 Routledge, London.

Peter Barry Beginning Theory, Routledge, 2010.

Waugh, Patricia(Ed) Literary theory and criticism, 2006, OUP.
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PMLM 10733: പാരിിസ്ഥാിതിി ദർശനിവുംം സാൗ�രിയശാസ്ത്രീവുംം
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പാരംിസ്ഥാിതി വിിജ്ഞാോനസെത്തി സ്ഥാോനസെപ്പ
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പുനർനിർമിക്കുന്നു.
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തി� ഘെ�ങ്ങസെള വിിശാ�ലനം സെ�യ്യംോനുളള 
കോശാഷാി ആർജ്ജ്ിക്കുന്നു
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9 �ാന്തം ചുറ്റുപാോെിസെന പാോരംിസ്ഥാിതി� വിികോവി�
കോത്തിോസെെ �മീപാിക്കോനുളള കോശാഷാി ആർജ്ജ്ി
ക്കുന്നു.
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PMLM 10734

തർജ്മ പാഠ്യനം: തർജ്മ–ചാരാിത്രവുംം സംിദ്ധാന്തങ്ങളുംം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്് 
തർജമ–മറ്റു �ംജ്ഞാ�ൾ–വിിവിർത്തിനം–പാരംിഭാോഷാ–വിിവിിധ്യതരംം തർജമ�ൾ–

പാദോനുപാദം–�ാതന്ത്ര്യം–പുനരംോഖയോനം–തൽക്ഷണ തർജമ–യാന്ത്ര്യ തർജമ. നിർവി�ന

ങ്ങൾ–മൂലഭാോഷാ, ലക്ഷയഭാോഷാ, തർജമക്ഷമത, തർജമപാഠനം,(ഠൃമിസെഹിമകോശാീി ൌകോറിശാസെല) 

പാഠനകോമഖല�ൾ–ബാഹുവിിഷായാ �മീപാനം–ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംം തതാ�ിന്ത–�ോഹിിതയ 

�ിദ്ധാോന്തം–�ംകോവിദന �ിദ്ധാോന്തം.

തർജമയുംസെെ പ്രാോധ്യോനയം–�ോഹിിതയ �രംിത്രപാരംിണോമം–തോരംതമയ�ോഹിിതയം–വിോണിജയം 

–ആകോഗാോളവിത്ക്കരംണം–വിോർത്തിോവിിനിമയാം–വിിദയോഭായോ�ം–പ്രാ�രംണം–മതം–

ശാോസ്ത്രംം–ടൂറിി�ം–രംോഷ്ട്രീീയാം, നയാതന്ത്ര്യപ്രാവിർത്തിനം.

�ോഹിിതയവിിവിർത്തിനത്തിിസെ� പ്രാശ്നങ്ങൾ–സെമല്ലിി, അർകോനോൾഡ്്, നൂമോൻ, കോ�ോസെ� 

എന്നീിവിരുസെെ �ിന്ത�ൾ.

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
ഭാോഷാോകോ�ന്ദ്രീകൃത തർജമ �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ–വൈനഡ്യുംസെെ തർജമ ശാോസ്ത്രംം (Science of

Translation)–കോ�ോംസ്കാി, �ിൽകോമോർ തുെങ്ങിയാവിരുസെെ �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ–ജർമ്മൻ, 

ഡ്ച്ചി്, റിഷായൻ �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ–ബാഹുവിയവിസ്ഥാോ�ിദ്ധാോന്തം (Polysystemic theory)

��ർഭാത്തിിസെ� പ്രാോധ്യോനയം–പാോഠഭാോഷാോശാോസ്ത്രംം, വിയവിഹിോരംം(ഉശാസെരംീൗൃസെല)–തർജമ

യുംസെെ രംോഷ്ട്രീീയാം–സെഡ്റിിഡ്, ഫുകോക്കോ, വിോൾട്ടർ ബാഞ്ച്മിൻ, അൻഡ്രു ബാഞ്ച്മിൻ തുെങ്ങി

യാവിരുസെെ �ിന്ത�ൾ–കോപാോസ്റ്റു സെ�ോകോളോണിയാൽ ബ്ര�ീലിയാൻ �ിദ്ധാോന്തം–സ്ത്രംീവിോദവുംം 

തർജമ പാഠനവുംം.

തർജമയുംസെെ മൂലയനിർണയാനം–പാിൻ വിിവിർത്തിനം (Back translation)–നല്ലി 

വിിവിർത്തി�നുകോവിണ്ടാ ഗുണങ്ങൾ.

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
മലയാോള തർജമ �രംിത്രം–ഇതിഹിോ� തർജമ�ൾ–രംോമോയാണം–മഹിോഭാോരംതം–ഭാഗാവി

ദ്ഗാീത –വിിവിിധ്യതരംം പുനരംോഖയോനങ്ങൾ–ഭാോഷാോ�ൗെലീയാം–വൈബാബാിൾ വിിവിർത്തിന

ങ്ങൾ–തർജമവൈശാലി–മി ഷാണറിിമോരുസെെ കോനോവിൽ വിിവിർത്തിനങ്ങൾ–ഘോത�വിധ്യം–

ഫുൽകോമോനി–ശാോസ്ത്രംരം�ന�ൾ–�രംിത്രകൃതി �ൾ–കോഷാക്സ്്പാിയാർ തർജമ�ൾ–�ംസ്കൃത 

നോെ� പാരംിഭാോഷാ�ൾ–ശാോകുന്തളം തർജമ�ൾ–നോലപ്പോെസെ� പാോവിങ്ങൾ–ബാംഗാോളി 
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കോനോവിൽ തർജമ�ൾ–ഗാീതോഞ്ജലി തർജമ�ൾ–അവിിസ്മാരംണീയാ തർജമ�ൾ–മലയാോ

ള�ോഹിിതയത്തിിസെ� വിളർച്ചിയുംം തർജമ�ളുംം–�ോമോനയോവികോലോ�നം.

യൂണിറ്റ്് നോല് 

�മ�ോലി� തർജമ�ൾ–കോലോ�ഭാോഷാ�ളിൽ നിന്നീ്–നവിീന വിിജ്ഞാോന കോമഖല�ളിൽ 

നിന്നീ് –ശാോസ്ത്രം�ോകോങ്കതി� �ംജ്ഞാ�ൾ–കോസ്പോർട്ട്�്, �ിനിമ, വിോർത്തിോവിിനിമയാം 

തുെങ്ങിയാ കോമഖല�ളിസെല �മ�ോലി� തർജമവൈശാലി�ൾ.

മലയാോളത്തിിൽ നിന്നു മറ്റുഭാോഷാ�ളികോലക്കുളള തർജമ�ൾ–മറ്റു ഭാോരംതീയാ ഭാോഷാ�ൾ–

ഇംഗ്ലീീഷാ ്–മറ്റു വിികോദശാഭാോഷാ�ൾ–മലയാോള�ോഹിിതയം മറ്റു ഭാോഷാ�ളികോലക്ക ്പ്രാധ്യോനസെപ്പട്ട 

തർജമ�ൾ–തർജമക്കോർ–കോനട്ടങ്ങൾ, കോ�ോട്ടങ്ങൾ, �ോധ്യയത�ൾ, പാരംിമിതി�ൾ.

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
വിിവിർത്തിനം കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

വിിവിർത്തിന �ിന്ത�ൾ വിി.ആർ. പ്രാകോബാോധ്യ�ന്ദ്രൻനോയാർ

 (എഡ്ിറ്റ്ർ)

വിിവിർത്തിനത്തിിസെ� ഭാോഷാോശാോസ്ത്രംഭൂമി� വിി.ആർ. പ്രാകോബാോധ്യ�ന്ദ്രൻനോയാർ

തർജമ: �ിദ്ധാോന്തവുംം പ്രാകോയാോഗാവുംം സ്കാറിിയാ �ക്കറിിയാ, ജയാോസുകുമോരംൻ

വിിവിർത്തിന വിി�ോരംം എൻ.ഇ. വിിശാാനോഥ അയ്യംർ

ഭാോഷായുംം ഭാോഷാോന്തരംണവുംം സെ�.എ. കോ�ോശാി.

Mona Baker In other words: A course book  

 on Translation. Routledge  

 Encyclopedia of Translation  

 Studies.

Amos F Early theories of Translation

Susan Bassnet Translation Studies : Post  

 colonial Translation

Roger Bell Translation and Translating 

 Theory and Practice.

Andrew Benjamin Translation and Nature of  

 Philosophy

Walter Benjamin The Task of Translator(in  

 Illuminations)

King. M. Machine Translation Today 

 The State of Art
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Catford, J.C. A Linguistic Theory of   

 Translation.

Chcyfitz, Eric The Poetics of Imperialism 

 Translation and Colonization  

 from Tempest to Tarzan.

Davic.D. Peotry in Translation.

S. Bassemt and A. Lefevere(Eds) Translation/History/Culture

 : Translation and Mass media

Delabartita. D European Shakespeares  

 Translating Shakespeare in  

 Romantic age.

Evan Zohar, Iteaman Gideon 

Toury (Eds) Translation theory and   

 Interculture relations.

James Holms The Name and Nature of  

 Translation (in Translation  

 Across Culture Toury G.(Ed))

Andra Heferane Translating Poetry Seven  

 Strategies and a Blue Print.

 : Translation, Rewriting and  

 Manipulation of Literary Fame.

Peter Newman Approaches to Translation.

 : A text book of Translation.

Eugine Nida Towards a science of  

 Translation. Language   

 Structure and Translation.

Christiane Nord Text Analysis in Translation.

Anton Popoive Dictionary for the Analysis of  

 Literary Translation.

Gideon Toury In search of a Theory of 

 Translation. Descriptive  

 Translation Studies and Beyond. 
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Lawarance Venuti The Translator’s invisibility.

Rethinking Translation Discourse, Subjectivity,   

 Ideology.

Thejaswini Niranjana Siting Translation.

Sujit Mukharjee Translation as Discovery.

Tutun Mukharjee Translation..
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PMLM 10734: തിർജ്ജമപാഠ്യനിം: തിർജ്ജമ�രിിത്രവുംം സാിദ്ധാന്തങ്ങളുംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

CL
A

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 തർജ്ജ്മസെയാ �ംബാന്ധിിച്ചി നിർവ്വ�നം, �ോഴ്ച
പ്പോടു�ൾ, തർജ്ജ്മയുംസെെ വിിവിിധ്യ രംീതി�ൾ 
പാരംി�യാസെപ്പടു�

1
4

1,2, 4
R
U

An

F
C

8

C
O

2 തർജ്ജ്മപാഠനത്തിിസെ� കോമഖല�ൾ, ഒകോരംോന്നീി
സെ�യുംം പ്രാോധ്യോനയം ഇവി നിർണയാിക്കു�.

1
2

1,2
EV
R U
An

F
C

8

C
O

3

�ോഹിിതയവിിവിർത്തിനത്തിിന ്ഇതരം വിിവിർത്തിനങ്ങ
ളിൽ നിന്നുളള വിയതയസ്തത നിർണയാിക്കു�യുംം ഇതു 
�ംബാന്ധിിച്ചി �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�യുംം 
സെ�യ്യു�

1 1,2 Ac C 6

C
O

4 വൈനഡ്, കോ�ോംസ്കാി, �ിൽകോമോർ എന്നീിവിരുസെെ 
തർജ്ജ്മസെയാപ്പറ്റ്ിയുംളള �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ മനസ്സിി
ലോക്കു�

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 ദറിീദ, ഫൂകോക്കോ, വിോൾട്ടർ ബാഞ്ച്മിൻ, ആൻഡ്രു 
ബാഞ്ച്മിൻ എന്നീിവിരുസെെ �ിന്ത�സെള മുൻനിർത്തിി 
തർജ്ജ്മയുംസെെ രംോഷ്ട്രീീയാം വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു��

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6

കോ�ോ� ്കോലോർപാഠനത്തിിസെല മന�ോസ്ത്രം�മീപാനം, 
തർജ്ജ്മയുംസെെ മൂലയനിർണയാനം നെത്തുവിോനുളള 
മോർഗ്ഗീങ്ങസെള വിിമർശാനോത്മ�മോയാി വിിലയാിരു
ത്തു�

1 1,2 U F 6

C
O

7 രംോമോയാണം, മഹിോഭാോരംതം എന്നീീ ഇതിഹിോ�കൃ
തി�ളുംസെെ വിിവിർത്തിനം മലയാോള�ോഹിിതയത്തിിൽ 
സൃഷ്ടിിച്ചി �ാോധ്യീനം �സെണ്ടാത്തു�.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8

വൈബാബാിൾ, പാോശ്ചാോതയവുംം ഭാോരംതീയാവുംമോയാ 
കോനോവിലും�ൾ, കോഷാക്സ്്പാിയാർ നോെ�ങ്ങളുംസെെയുംം 
�ംസ്കൃതനോെ�ങ്ങളുംസെെയുംം വിിവിർത്തിനങ്ങൾ 
ഇവി മലയാോള�ോഹിിതയത്തിിൽ സൃഷ്ടിിച്ചി 
�ാോധ്യീനം �സെണ്ടാത്തു�

1 1,2,3
An
EV

C 8

C
O

9 മലയാോളത്തിിൽനിന്നീ് ഇതരം ഭാോഷാ�ളികോലയ്ക്കുളള 
തർജ്ജ്മയുംസെെ �ോധ്യയത�ളുംം പാരംിമിതി�ളുംം 
നിർണയാിക്കു�.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10

� മ �ോ ലി � �ോ ഹിി തയം ,  ശാോ സ്ത്രം രംം ഗാം , 
�ോയാി�രംംഗാം, �ിനിമ എന്നീീ രംംഗാങ്ങളിൽ 
വിിവിർത്തിനത്തിിസെ� പാങ്ക് ഏതുതരംത്തിിലുംളള
തോസെണന്നീ് �സെണ്ടാത്തു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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PMLM10735

സംാഹിിതയചാരാിത്രവിിജ്ഞാാനീയാം

യൂണിറ്റ്് 1
�ോഹിിതയ�രംിത്രരം�നയുംസെെ ലക്ഷയങ്ങൾ, ധ്യർമങ്ങൾ–�ോഹിിതയത്തിിന് അനു�ൂതി

യുംളള ആഖയോനം നിർമിക്കുന്നീതിസെ� കോപ്രാരംണ�ൾ–ആധുനി�തയുംസെെ �ോഹിിതയ

കോബാോധ്യം–കോദശാം, കോദശാീയാത, �ോഹിിതയം ഇവി ബാന്ധിിപ്പിച്ചു മനസ്സിിലോക്കുന്നീതിസെ� 

യുംക്തിി�ൾ–പാഴ്യാ�ോഹിിതയത്തിിൽ ശ്രീദ്ധാപാതിപ്പിക്കൽ–�ോഹിിതയരം�നയാിസെല 

വിി�ോരംമോതൃ�ോപാരംിണോമം തിട്ടസെപ്പടുത്തിൽ–മുഖയമോയാ �ോഹിിതയ�രംിത്രരം�നോ�

മീപാനങ്ങൾ: ആഖയോനോത്മ�ം, വിിജ്ഞാോനകോ�ോശാപാരംം–�ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളുംസെെ 

മൂലയനിർണയാം, ഉപാോദോനങ്ങൾ, നിരംീക്ഷണപാരംയോപ്തി, വിികോജ്ഞായാത, വിിവിരംണപാരംയോപ്തി, 

വിിശാദീ�രംണപാരംയോപ്തി.

യൂണിറ്റ്് 2
മലയാോളത്തിിസെല പ്രാധ്യോന �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങൾ–അവിയുംസെെ ഉദ്ഭാവി�ോഹി�രംയം, 

�മീപാന�മ്പ്രദോയാം, കോപാരു�ളുംസെെ ഔ�ിതയം മുതലോയാവി–ഗാകോവിഷാണം, നിരൂപാണം, 

ആ�ാോദനം എന്നീീ ഘെ�ങ്ങളുംസെെ ഏറ്റ്ക്കുറിച്ചിിലും�ൾ–�ോലം മോറുന്നീതിനനു�രംിച്ചി് 

ഈ ഘെ�ങ്ങൾക്കുവിരുന്നീ ഏറ്റ്ക്കുറിച്ചിിലും�ൾ.

മലയാോള�ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളുംസെെ �ോഹിിതയ�ങ്കല്പം–തർജമ, നോകോെോെി�ോഹിിതയം, 

ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയം മുതലോയാവിയ്ക്കു നല്കുന്നീ സ്ഥാോനം–വിയക്തിിമഹിത്തിാവിോദം–എഴും

ത്തു�ോർ–കുഞ്ഞിിക്കുട്ടൻ തമ്പുരംോൻ, കോ�രംളവിർമ വിലിയാകോ�ോയാിത്തിമ്പുരംോൻ, ആശാോൻ, 

�ങ്ങമ്പുഴ് മുതൽകോപാർക്കു നല്കുന്നീ സ്ഥാോനം, തോരംതമയപാഠനം.

യൂണിറ്റ്് 3
�ോഹിിതയവുംം �മൂഹിവുംം–�ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല �മീപാനകോഭാദങ്ങൾ–നോെ്, വിംശാം, 

ജോതി, വിർഗാം, മതം, ലിംഗാം തുെങ്ങിയാ കോഭാദങ്ങൾക്ക ്�ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിൽ നല്കിിയാിട്ടുളള 

സ്ഥാോനം–വിികോവി�നങ്ങൾ, അവിഗാണന�ൾ, പാരംിഗാണന�ൾ–വിയതയസ്ത മോതൃ��ൾ 

മുൻനിർത്തിിയുംളള തോരംതമയപാഠനം–സ്ത്രംീ, ദളിത്, �ീഴ്ോളരം�ന�ൾക്കു �ിട്ടുന്നീ സ്ഥാോനം.

യൂണിറ്റ്് 4
ഘട്ടവിിഭാജനം–ഗാണ�ല്പന–പാരംിണോമഘട്ടനിർണയാനം–�ാതാനിർണയാനം–കോശ്രീണീ�

രംണം, �ോകോനോനീ�രംണം എന്നീിവിയുംസെെ യുംക്തിി�ൾ–മലയാോള�ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല 

ഘട്ടവിിഭാജനങ്ങൾ–�ോമോനയോവികോലോ�നം–യുംഗാ�ം�മഘട്ടങ്ങൾ, യുംഗാ�ം�മപുരുഷാൻ 
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മുതലോയാ �ങ്കല്പനങ്ങൾ–പ്രാോ�ീന, മധ്യയ, നവിീന ഘട്ടങ്ങൾ വിയതയസ്ത �ോഹിിതയ 

�രംിത്രങ്ങളിൽ അെയാോളസെപ്പടുത്തുന്നീതിസെ� യുംക്തിി�ൾ–ഗാദയം, പാദയം എന്നീിവിയാിസെല 

ഘട്ടവിിഭാജനം–പുതിയാ ഘട്ടവിിഭാജനങ്ങൾക്കുളള �ോധ്യയത�ൾ –

നവിീനഘട്ടം–സെ�ോകോളോണിയാൽ പാരംിഷ്കൃതി–പുതിയാ �ോഹിിതയരൂപാങ്ങളുംസെെ ആവിിർ

ഭാോവിവുംം ഘട്ടവിിഭാജനവുംം.

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പാി.കോഗാോവിി�പ്പിളള, പാി. ശാങ്കരംൻ നമ്പയോർ, ആർ. നോരംോയാണപ്പണിക്കർ, വിെക്കുംകൂർ, 

പാി. സെ�. പാരംകോമശാാരംൻ നോയാർ, എൻ. കൃഷ്ണപാിളള, പാി.സെജ. കോതോമ�്, െി.എം. ചുമ്മോർ, 

മോെകോ�രംി മോധ്യവിവിോരംിയാർ, സെ�.എം. കോജോർജ്ജ്്, എം. ലീലോവിതി, സെ�.എം. തരം�ൻ, 

എം. അ�ുതൻ, ജി. ശാങ്കരംപ്പിളള, എം. എം. ബാഷാീർ കൃഷ്ണവൈ�തനയ, അയ്യംപ്പപാണി

ക്കർ എന്നീിവിരുസെെ �ോഹിിതയ�രംിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംിച്ചി �ോഹിിതയ �രംിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

പാി.സെ�. പാരംകോമശാാരംൻ നോയാർ സ്മാോരം� ട്രസ്റ്റിസെ� �ോഹിിതയ�രംിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

കോ�രംള �ോഹിിതയ�രംിത്ര �ർച്ചി കോ�രംള �ർവ്വ�ലോശാോല

കോഗാോപാിനോഥപാിളള, എൻ.ആർ 2001 പാോഠവുംം പാഠനവുംം ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

മലയാോളപാഠന�ംഘം 2011 �ംസ്കാോരംപാഠനം വിളളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം,  

 ശു�പുരംം.

വിർഗാീ�് വിി.സെജ., 

വിിജയാകോമോഹിനൻ പാിളള 2011 അഞ്ഞൂറുവിർഷാസെത്തി കോ�രംളം �ിലഅറിിവിെയാോ 

 ളങ്ങൾ, �റി�് ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.

�ജിത സെ�.ആർ. 2012 ദളിതമക്ഷരം�ംയുംക്തിം 

 പാരംിധ്യി പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്.

പ്രാദീപാൻ പാോമ്പരംിക്കുന്നീ് ദലിത് �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്,  

 കോ�ോട്ടയാം

രംോധ്യോകൃഷ്ണൻ പാി. എ�്. �ോഹിിതയം �രംിത്രം �ംസ്കാോരംം മോറുന്നീ  

 �മവിോ�യങ്ങൾ, �റി�് ബുക്സ്് , കോ�ോട്ടയാം

സുനിൽ പാി ഇളയാിെം അജ്ഞാോതവുംമോയുംള്ള അഭാിമുഖങ്ങൾ, 

 എൻ.ബാി. എ�്, കോ�ോട്ടയാം

�ജിതമഠത്തിിൽ മലയാോളനോെ� സ്ത്രംീ�രംിത്രം, 

 മോതൃഭൂമി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.

Devy E.N 1998 ‘Of Many Heroes’, An essay in Literary  
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 Historiography Orient Longman.

Fokemma, Douwe 1987 Issues in General and Comparaive  

 Literature Papyrus, Calcutta.

Perkins, David 1992  Is Literary History Possible The John  

 Hopkins University Press, Baltimore.
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PMLM 10735: സാാഹിിതിയ�രിിത്രവിിജ്ഞാാനിീയാം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങസെള നിർമിതി�സെളന്നീ 
നിലയാിൽ �മീപാിക്കോനുളള കോശാഷാി ആർജ്ജ്ി
ക്കുന്നു

1
4 1,2, 4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 �ോഹിിതയ�രംിത്രരം�നയുംസെെ ബാലതന്ത്ര്യങ്ങൾ 
അപാഗ്രഥിക്കുന്നു

1
2 1,2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3 �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങസെള രം�നയുംസെെ �രംിത്രപാ
ശ്ചാോത്തിലത്തിിൽ മനസ്സിിലോക്കുന്നു 1 1,2 Ac C 6

C
O

4 �ോഹിിതയ�രംിത്രരം�നയാിസെല വിി�ോരംമോതൃ
�ോവിയതിയാോനസെത്തിക്കുറിിച്ചുള്ള അവികോബാോധ്യം 
ആർജിക്കുന്നു

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 മലയാോളത്തിിസെല �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങൾ 
രംീതിശാോസ്ത്രംസെത്തി മുൻനിർത്തിി വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യുന്നു

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6 മലയാോള�ോഹിിതയ�രംിത്രത്തിിസെല �ോഹിി
തയ�ങ്കല്പം വിിമർശാനോത്മ�മോയാി വിിലയാി
രുത്തുന്നു

1 1,2 U F 6

C
O

7 �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല പ്രാതിനിധ്യോനത്തിി
സെ� രംോഷ്ട്രീീയാം അപാഗ്രഥിക്കുന്നു. 1 1,2

Am
AP
EV

C 8

C
O

8 �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല വിയക്തിിമഹിതാ�
ങ്കല്പം വിിമർശാനോത്മ�മോയാി വിിലയാിരുത്തുന്നു 1 1,2,3

An
EV

C 8

C
O

9 �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല ഘട്ടവിിഭാജന�
ങ്കല്പസെത്തി അപാഗ്രഥിക്കുന്നു 1 1,2

Am
AP
EV

C 8

C
O

10

ബാഹു�ോംസ്കാോരംി�തയുംസെെ �ങ്കല്പത്തിിൽ 
�ോഹിിതയ�രംിത്രരം�ന�സെള നിർമിക്കോനുളള 
കോശാഷാി ആർജ്ജ്ിക്കുന്നു

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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PMLM 10736

മലായാാളംവുംം സംാഹിിതയചാരാിത്രവിിജ്ഞാാനീയാവുംം

യൂണിറ്റ്്–ഒന്ന്്–സാങ്കല്പംം
�ോഹിിതയ�രംിത്രവിിജ്ഞാോനീയാം–�ോഹിിതയ�രംിത്ര രം�നോ �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ–�ോഹിിതയ 

�രംിത്ര രം�നോ�ങ്കല്പം–�ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം, ലക്ഷയങ്ങൾ, ധ്യർമ്മങ്ങൾ. �ോഹിിതയ�രംിത്രം–

ആഖയോനം, ഘെന, രംീതിശാോസ്ത്രംം, വിംശാം, ലിംഗാം, വിർഗാം എന്നീിവിയ്ക്കുളള പ്രാോധ്യോനയം. 

�ോഹിിതയഗാകോവിഷാണം. എഴുംത്തു�ോരംനും എഴുംത്തും–�ർതൃത്തിാം, ഗാകോവിഷാണം, പാഠനം, 

നിരൂപാണം, വിയക്തിി മഹിതാവിോദം–�ാതാ നിർമ്മിതി. പ്രാോന്തവിൽക്കരംിക്കസെപ്പട്ട രം�ന�ൾ. 

മലയാോള�ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങൾ–�ങ്കല്പം, രംീതിശാോസ്ത്രംം– �ോമോനയനിരംീക്ഷണം.

യൂണിറ്റ്്–രിണ്ട്്–ഗാണകല്പംനി
�ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല ഗാണ�ങ്കല്പം, �ോകോനോനീ�രംണം. കോശ്രീണീ�രംണം. ഗാണ�ല്പ

നയാിസെല ഉളളെക്കപാരംവുംം രൂപാപാരംവുംമോയാ പ്രാശ്നങ്ങൾ– ജോതി–മത–വിർണ–വിർഗാ–ലിംഗാ 

പാരംിഗാണന�ൾ. �വിി�ംഘങ്ങൾ–ഗാണ�ല്പന �ംസ്കൃത–പാോശ്ചാോതയ �ോഹിിതയ�രംി

ത്രങ്ങളിൽ മലയാോള�ോഹിിതയ �രംിത്രങ്ങളിസെല ഗാണനിർമ്മിതി.

യൂണിറ്റ്്–മൂന്ന്്–പ്രാസ്ഥാാനിം
പ്രാസ്ഥാോന പാരംി�ൽപാന–യുംക്തിിയുംം �ോധുതയുംം. പ്രാസ്ഥാോനം, ഇ�ം–തോരംതമയം, 

പ്രാസ്ഥാോനനിർമ്മിതിയാിൽ �ംസ്കാോരം പാരംിണതിയുംസെെ �ാോധ്യീനം, രൂപാഭാോവിങ്ങളുംസെെ 

സ്ഥാോനം �ോഹിിതയ �രംിത്രങ്ങളിൽ. പ്രാസ്ഥാോനനിർമ്മിതിയുംസെെ പ്രാോധ്യോനയം. �ംസ്കൃത 

�ോഹിിതയപ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ– ഗാദയ–പാദയ�ോഹിിതയപ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ, നവിീന�ോഹിി

തയപ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ, വിോസെമോഴ്ി–വിരംസെമോഴ്ികോഭാദം. മലയാോള �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല 

പ്രാസ്ഥാോനനിർമ്മിതി–�മീപാനങ്ങളുംം പ്രാശ്നങ്ങളുംം. പാോശ്ചാോതയ�ോഹിിതയപ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ, 

�ംസ്കൃത�ോഹിിതയപ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ, മലയാോള�ോഹിിതയപ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ–പാോട്ട,് �ിളിപ്പോട്ട,് 

ഗാോഥ, തുളളൽ മുതലോയാവി. �ംസ്കാോരം �രംിത്രവുംം പ്രാസ്ഥാോന�രംിത്രവുംം തമ്മിലുംളള ബാന്ധിം. 

തർജമ�ളുംം പുതിയാ പ്രാസ്ഥാോനങ്ങളുംസെെ ഉദയാവുംം. പാോശ്ചാോതയ �മ്പർക്കം–പുതിയാ 

പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ–കോനോവിൽ, സെ�റു�ഥ, നോെ�ം, ഭാോവിഗാീതം മുതലോയാവി. മലയാോള�ോ

ഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല പ്രാസ്ഥാോനപാരംി�രംണസെത്തിപ്പറ്റ്ിയുംളള �ോമോനയവിിവിരംണം.

യൂണിറ്റ്്–നിാല്–ഇസാങ്ങൾ
ഇ�ങ്ങൾ മലയാോള�ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിലുംം  നിരൂപാണപാഠനങ്ങളിലുംം–

ക്ലിോ�ി�ി�ം–നിർവി�നം,  �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല പ്രാകോയാോഗാം–നികോയാോ 
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ക്ലിോ�ി�ി�ം–മലയാോളത്തിിസെല ക്ലിോ�ി�് കൃതി�ളുംം നികോയാോ ക്ലിോ�ി�് കൃതി�ളുംം, 

സെറിോമോ�ി�ി�ം, �ിംബാലി�ം, ഇകോമജി�ം, �റിിയാലി�ം മുതലോയാവി–നിർവി�നങ്ങളുംം 

പ്രാകോയാോഗാങ്ങളുംം. മോർക്സ്ി�ം–സെ�മിനി�ം–കോപാോസ്റ്റ് സെ�ോകോളോണിയാലി�ം.

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പാി.കോഗാോവിി�പ്പിളള, പാി. ശാങ്കരംൻ നമ്പയോർ, ആർ. നോരംോയാണപ്പണിക്കർ, വിെക്കുംകൂർ, 

പാി. സെ�. പാരംകോമശാാരംൻ നോയാർ, എൻ. കൃഷ്ണപാിളള, പാി.സെജ. കോതോമ�്, െി.എം. ചുമ്മോർ, 

മോെകോ�രംി മോധ്യവിവിോരംിയാർ, സെ�.എം. കോജോർജ്ജ്്, എം. ലീലോവിതി, സെ�.എം. തരം�ൻ, 

എം. എം. ബാഷാീർ, എം. അ�ുതൻ, ജി. ശാങ്കരംപ്പിളള, കൃഷ്ണവൈ�തനയ, അയ്യംപ്പപാണി

ക്കർ എന്നീിവിരുസെെ �ോഹിിതയ�രംിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംിച്ചി �ോഹിിതയ �രംിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

പാി.സെ�. പാരംകോമശാാരംൻ നോയാർ സ്മാോരം� ട്രസ്റ്റിസെ� �ോഹിിതയ�രംിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

കോ�രംള �ോഹിിതയ�രംിത്ര �ർച്ചി  കോ�രംള �ർവ്വ�ലോശാോല

കോഗാോപാിനോഥപാിളള, എൻ.ആർ 2001 പാോഠവുംം പാഠനവുംം 

 ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

മലയാോളപാഠന�ംഘം 2011 �ംസ്കാോരംപാഠനം വിളളകോത്തിോൾ   

വിിദയോപാീഠം, ശു�പുരംം.

വിർഗാീ�് വിി.സെജ., 

വിിജയാകോമോഹിനൻ പാിളള 2011 അഞ്ഞൂറുവിർഷാസെത്തി കോ�രംളം �ിലഅറിിവിെയാോ 

 ളങ്ങൾ �റി�് ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.

�ജിത സെ�.ആർ. 2012 ദളിതമക്ഷരം�ംയുംക്തിം, പാരംിധ്യി പാബ്ലിികോക്ക 

 ഷാൻ�്.

പ്രാദീപാൻ പാോമ്പരംിക്കുന്നീ് ദലിത് �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്,  

 കോ�ോട്ടയാം

രംോധ്യോകൃഷ്ണൻ പാി. എ�് �ോഹിിതയം �രംിത്രം �ംസ്കാോരംം: 

 മോറുന്നീ �മവിോ�യങ്ങൾ, �റി�് ബുക്സ്് ,  

 കോ�ോട്ടയാം

സുനിൽ പാി ഇളയാിെം അജ്ഞാോതവുംമോയുംള്ള അഭാിമുഖങ്ങൾ,  

 എൻ.ബാി. എ�്, കോ�ോട്ടയാം

�ജിതമഠത്തിിൽ മലയാോളനോെ� സ്ത്രംീ�രംിത്രം, 

 മോതൃഭൂമി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.

മലയാോളം റിി�ർച്ചി് കോജർണൽ–I, II
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Devy E.N 1998 ‘Of Many Heroes’, An essay in   

 Literary Historiography Orient  

 Longman.

Fokemma, Douwe 1987 Issues in General and Comparaive  

 Literature Papyrus, Calcutta.

Perkins, David 1992 Is Literary History Possible The  

 John Hopkins University Press,  

 Baltimore..
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.

PMLM 10736: മലയാാളംവുംം സാാഹിിതിയ�രിിത്രവിിജ്ഞാാനിീയാവുംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

CL
A

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങസെള നിർമിതി�സെള
ന്നീ നിലയാിൽ �മീപാിക്കോനുളള കോശാഷാി 
ആർജ്ജ്ിക്കുന്നു.

1
4

1,2, 4
R
U

An

F
C

8

C
O

2 �ോഹിിതയ�രംിത്രരം�നസെയാ മലയാോളഭാോഷാ 
�ാീ�രംിച്ചി രംീതി മനസ്സിിലോക്കു�

1
2

1,2

EV
R
U

An

F
C

8

C
O

3 മലയാോള�ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളുംസെെ രംീതി
ശാോസ്ത്രംം അപാഗ്രഥിക്കു�

1 1,2 Ac C 6

C
O

4 പ്രാകോദശാം, ലിംഗാം, വിർഗാം, ജോതി എന്നീീ 
ഘെ�ങ്ങൾ �ോഹിിതയ�രംിത്രരം�നയാിൽ 
ഇെസെപാടുന്നീത് വിിശാ�ലനം സെ�യ്യുന്നു

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല �ർത്തൃതാ
�ങ്കല്പസെത്തി വിിമർശാനോത്മ�മോയാി 
വിിലയാിരുന്നുത്തു�

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6 പ്രാസ്ഥാോനപാരംി�ല്പന�സെള പാരംികോശാോധ്യി
ക്കുന്നു.

1 1,2 U F 6

C
O

7

ഗാണ�ങ്കല്പനം വിിശാ�ലനം സെ�യ്യുന്നു 1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8

ഇ�ങ്ങളുംസെെ �ാോധ്യീനം മനസ്സിിലോക്കുന്നു 1 1,2,3
An
EV

C 8

C
O

9 പാോശ്ചാോതയവുംം പാൗരംസ്തയവുംമോയാ �ോഹിി
തയപ്രാസ്ഥാോനങ്ങളുംസെെ വിയതയോ�ങ്ങൾ 
തോരംതമയം സെ�യ്തു മനസ്സിിലോക്കുന്നു

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10 �ോ ഹിി തയ � രംി ത്ര വിി ജ്ഞാോ ന ത്തിി സെല 
പാരംി�ല്പന�ൾ നിർണയാിക്കുന്നു

1 1,2
Am
AP
EV

C 8



174  എംം.എം. മലയാാളംം പാാഠ്യയപാദ്ധതിി

PMLM 10737

ഗ്വേലാാകനാടികഗ്വേവിദി

യൂണിറ്റ്് 1
ഗ്രീക്ക് നോെ�കോവിദി–അരംികോസ്റ്റോട്ടിൽ–നോെ��ർച്ചി–അനു�രംണ�ിദ്ധാന്തം–ട്രോജഡ്ി–

�ഥോർ�ി�്– വിയതയസ്തോഭാിപ്രാോയാങ്ങൾ–കോ�ോമഡ്ി–അരംികോസ്റ്റോ�ീന�്–വിികോ�ോറിിയാൻ 

നോെ�കോവിദി–കോഷാക്സ്്പാിയാർ–നോെ�ം 19–ോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിൽ–ഇബാ്�സെ� നോെ�ദർശാനം.

വിിശാദപാഠനം–

1. ഈഡ്ിപ്പ�് കോ�ോകോ�ോക്ലിീ�് (വിിവി. �ിസെജ കോതോമ�്)

2. ഹിോംസെലറ്റ്് കോഷാക്സ്്പാിയാർ (കോഷാക്സ്്പാിയാർ �മ്പൂർണ്ണികൃതി�ൾ 

  എഡ്ി. അയ്യംപ്പപ്പണിക്കർ)

യൂണിറ്റ്് 2
രംംഗാോവിതരംണം –ഏഷായൻ പാശ്ചാോത്തിലം–ജപ്പോൻ–കോനോ–�ബുക്കി–വൈ�നി� ്ഓപ്പറി–

ബാോലിനീ�് നോെ�ങ്ങൾ–ഇന്തയൻ നോെ�കോവിദി–നോെയശാോസ്ത്രംം–ദശാരൂപാ�ം–�ംഘ

�ോഹിിതയം–രംംഗാ� ലോവിഷായാമോയാ പാരംോമർശാങ്ങൾ–�ിലപ്പതി�ോരംം–കൂെിയാോട്ടം–വിയം

ഗായവിയോഖയോ–ആധുനി� ഇന്തയൻ നോെ�കോവിദി,െോകോഗാോർ–ഇപാ്റ്റ്–പൃഥാി തിയാറ്റ്ർ–തനതു 

നോെ�കോവിദി–ജന�ീയാനോെ�കോവിദി.

വിിശദപാഠ്യനിം–
1. മൃച്ഛി�െി�ം ശൂദ്രാ�ൻ (വിിവി. കോമയ്ക്കോട്ട് കോ�ശാവിപാകോട്ടരംി)

2. ഹിയാവിദന ഗാിരംീഷാ് �ർണോെ് (വിിവി. കോജോർജ് കോജോൺ �ി)

യൂണിറ്റ്് 3
അരംങ്ങും അഭാിനയാവുംം–സ്റ്റോനിസ്ലിംോസ്കാി–സെമകോത്തിഡ്് ആ�ിങ്ങ്–കോഗ്രോകോട്ടോവി്സ്കാി–ദരംിദ്രാ

നോെ� കോവിദി–അർകോത്തിോദ്–തിയാറ്റ്ർ ഓ�് ക്രുവിൽറ്റ്ി–റിിച്ചിോർഡ്് സെഷാഹ്നർ–നോെയ�ി

ദ്ധാോന്തം–ബാർകോതോൾഡ്് ബ്രഹി്റ്റ്്–എപ്പി�് തിയാറ്റ്ർ–അനയവിത്�രംണം.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. ലൂക്കില�ിസെ� വിി�ോരംണ ബാർകോതോൾെ് ബ്രഹി്റ്റ്്( വിിവി. �ച്ചിിദോ�ൻ)

2. കോഗാോകോദോസെയാ�ോത്തി് �ോമുവിൽ സെബാക്കറ്റ്്.(വിിവി.�െമ്മനിട്ട)

യൂണിറ്റ്് 4
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അ�ംബാന്ധിനോെ�കോവിദി–�ോമുവിൽ ബാക്കറ്റ്്–അയാനകോസ്കാോ–ഹികോരംോൾഡ്് പാി�ർ–

അഗാകോസ്റ്റോ കോബാോൾ–കോ�ോറിം തിയാറ്റ്ർ–മർ�ിതനോെ� കോവിദി–തിയാറ്റ്റിിസെ� അപാകോ�ോള

ണീ�രംണം–ലോറ്റ്ിനകോമരംിക്കൻ,ആഫ്രി ക്കൻ തിയാറ്റ്റു�ൾ–സ്ത്രംീ നോെ�കോവിദി

വിിശദപാഠ്യനിം
1. �ോണ്ടാോമൃഗാം അയാനകോസ്കാോ( വിിവി.വിി.പാി ശാിവികുമോർ)

2. രംക്തിവിിവിോഹിം കോലോർക്ക (വിിവി.വിിജയാകുമോർ കോമകോനോൻ)

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
The Illustrated History of the Theatre John Russell Brown  

 (ed.), Oxford.

The Theatre Of the Greeks John William Donaldson,  

 Camebridge Library  

 Collection

The English Stage,History of Drama and  

Performance J.L Styan,Canto.

The Grotowski Source Book Richard Shechner  

 and Lisa Wolford(ed)- 

 Routledge.

Popular theatre A Source book Joel Schechter,Routledge.

Twentieth century theatre A Source book-Richard  

 Drain (ed).

Imperialism and theatre J. EllenGainor (ed.),  

 Routledge.

The theatre of the Absurd Martin Esslin,Penguin.

Post colonial drama theory and practice Heleb Gilbert and   

 JoanneTomkins

10.അയ്യംപ്പണിക്കരുസെെ രംംഗാ�ലോപാഠനങ്ങൾ �മ്പോദനവുംം പാഠനവുംം  

 കോഡ്ോ.എം. ആർ തമ്പോൻ,  

 എ�്.പാി.പാി.എ�്.

11.സെബ്രഹി്റ്റ്് �ലയുംം ജീവിിതവുംം �ോലിക്കറ്റ്് �ർവി�ലോശാോലോ  

 പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംണം.
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PMLM 10737: നോലാകനിാെകനോവിദി

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

CL
A

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 പാോശ്ചാോതയമോയാ നോെ��ങ്കല്പത്തിിനു പാിന്നീിസെല 
�ോഴ്ചപ്പോടു�ളുംം നോെ�ോവിതരംണരംീതി�ളുംം 
മനസ്സിിലോക്കു�.

1
4

1,2, 4
R
U

An

F
C

8

C
O

2 നോെ�സെത്തിപ്പറ്റ്ിയുംളള അരംികോസ്റ്റോട്ടിലിസെ� 
�ോഴ്ചപ്പോടു�ളുംം �ിദ്ധാോന്തങ്ങളുംം പാരംി�യാസെപ്പടു�

1
2

1,2

EV
R
U

An

F
C

8

C
O

3 പ്രാോ�ീന ഗ്രീക്ക് നോെ�കൃത്തുക്കളുംസെെ രം�ന�
ളുംസെെ �വിികോശാഷാത�ൾ നിർണയാിക്കു� 1 1,2 Ac C 6

C
O

4 വിികോ�ോറിിയാൻ നോെ�കോവിദിയാിൽ കോഷാക്സ്പ്ാിയാറുസെെ 
പാങ്കോളിത്തിസെമന്ത് എന്നീ് നിർണയാിക്കു�

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 വൈ�ന, ജപ്പോൻ, ഭാോരംതം ഈ നോടു�ളിസെല 
പാരംമ്പരംോഗാതനോെ�രംീതി�ൾ തോരംതമയം 
സെ�യ്യു�

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6 ഇന്തയൻ നോെ�പാോരംമ്പരംയങ്ങളുംം പ്രാോ�ീനവുംം 
ആധുനി�വുംമോയാ നോെ�രംീതി�ളുംം പാരംി�യാ
സെപ്പടു�

1 1,2 U F 6

C
O

7 സ്റ്റോനിസ്ലിംോവി്സ്കാി, കോഗ്രോകോട്ടോവി്സ്കാി, അർത്തിോഡ്്, 
റിിച്ചിോർഡ്് സെഷാഹ്നർ, ബാർകോതോൾഡ്് ബ്രഹി്റ്റ്് 
എന്നീിവിരുസെെ നോെ�രംീതി�ൾ മനസ്സിിലോക്കു�.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 �ോമുവിൽ ബാക്ക�്, അയാനകോസ്കാോ, ഹിോകോരംോൾഡ്് 
പാി�ർ എന്നീിവിസെരം മുൻനിർത്തിി അബാ്കോ�ഡ്് 
�ോമയുംസെെ �ാഭാോവിം നിർണയാിക്കു�

1 1,2,3
An
EV

C 8

C
O

9 ആഫ്രിക്കൻ, ലോറ്റ്ിനകോമരംിക്കൻ തീകോയാറ്റ്റു�ൾ 
മുൻനിർത്തിി തീകോയാറ്റ്റിിസെ� അപാകോ�ോളനീ�
രംണം എന്നീ ആശായാം വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10 സ്ത്രംീനോെ�കോവിദിയുംസെെ നോെ��മീപാനങ്ങൾ 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�. 1 1,2

Am
AP
EV

C 8
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.PMLM 10738

ചാലാച്ചിിത്രനിരൂപാണം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്
ആദയ�ോല �ിനിമോനിരൂപാണത്തിിസെ� �ോമോനയ�രംിത്രം–ഐ�ൻവൈസ്റ്റൻ–സെമോണ്ടാോഷാ് 

�ിദ്ധാോന്തം–ഫ്രഞ്ച് ്നവിതരംംഗാ �ിനിമ–ഓകോതർ �ങ്കല്പനം–ആകോന്ദ്ര ബാ�ീൻ–ട്രൂകോ�ോ–

നികോയാോറിിയാലി�ം–മൂന്നീോം �ിനിമയുംസെെ രംോഷ്ട്രീീയാവുംം പ്രാതയയാശാോസ്ത്രംവുംം.

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
�ലച്ചിിത്രനിരൂപാണം–ആധുനി�ോനന്തരം��ർഭാം–ഘെനോവിോദം–ഘെനോനന്തരംവിോദം–

മകോനോവിിശാ �ലന�മീപാനങ്ങൾ–�ിഹ്നവിിജ്ഞാോനീയാം–�ിസ്റ്റയൻസെമറ്റ്്�്–ജനപ്രാിയാ 

�ിനിമോപാഠനം–വിംശാീയാതോപാഠനം–സ്ത്രംീവിോദവുംം �ിനിമയുംം.

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
ഇന്തയൻ �ിനിമോനിരൂപാണം–സെപാോതു�ാഭാോവിം–�ോമ്രാോജയവുംം �ിനിമയുംം–ഇകോന്തോപാോ�് 

വിിഭാജനം–ഋതാി�് ഘട്ടക്കിസെ� �ലച്ചിിത്രവിീക്ഷണം–കോദശാീയാതയുംം �ിനിമയുംം–

നികോയാോറിിയാലി�ം–�തയജിത്റിോ യാിയുംസെെ �ിനിമോനിരൂപാണം–കോബാോളിവുംഡ്് �ിനിമ.

(കുറിിപ്പ്–�തയജിത്റിോയാിയുംസെെ നമ്മുസെെ �ിനിമ അവിരുസെെ �ിനിമ എന്നീ പുസ്ത�ത്തിി

സെ� തർജമ �ിന്ത 2006ൽ പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംിച്ചിിട്ടുണ്ടാ്. നോദിർഷാോയുംസെെ �ിനിമ : �ളിയുംം 

�ോരംയവുംം(2002 തൃശൂർ : �റി�് ബുക്സ്് ) എന്നീ നിരൂപാണ�മോഹിോരംം യൂണിറ്റ്് മൂന്നീിസെ� 

�ർച്ചിയ്ക്ക് �ഹിോയാ�മോണ്).

യൂണിറ്റ്് നിാല്
മലയാോള�ിനിമ–ആദയ�ോലനിരൂപാണങ്ങൾ–�ിനി�് –�മ�ോലി� നിരൂപാണം–

�മൂഹിം–�ംസ്കാോരംം–രംോഷ്ട്രീീയാം എന്നീിവിയാിൽ ഊന്നീിയാ അകോനാഷാണം–ആനു�ോലി�

ങ്ങളിസെല �ിനിമോനിരൂപാണങ്ങൾ–ജനപ്രാിയാ�ിനിമ–സ്ത്രംീപാക്ഷ�മീപാനം.

വിിശദപാഠ്യനിത്തിിനുളംളം നിിരൂപാണങ്ങൾ
1. �ിനി�്  നീലക്കുയാിൽ (�ോണു� : മലയാോള�ിനിമ, തൃശൂർ :  

 മംഗാകോളോദയാം)

2. �ി.എ�്.സെവിങ്കികോെശാാരംൻ മമ്മൂട്ടി എന്നീ തോരംം (�ോണു� മമ്മൂട്ടി: �ോഴ്ചയുംം   

 വിോയാനയുംം 2007 കോ�ോട്ടയാം : ഡ്ി.�ി.ബാി.)
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3. ജി.പാി.രംോമ�ന്ദ്രൻ കോ�രംളീയാതയുംം �ിനിമയുംസെെ പാരംി�രംണവുംം  

 (�ോണു� : �ിനിമയുംം മല യാോളിയുംസെെ ജീവിിതവുംം, 1998  

 കോ�ോട്ടയാം: എ�്.പാി.�ി.എ�്.)

4. സെജനി സെറിോവിീന എവിൻ പുലിയാോണ് കോ�ട്ടോ! മമ്മൂട്ടിയുംം ആണത്തിങ്ങ 

 ളുംം (�ോണു� : മമ്മൂട്ടി– �ോഴ്ചയുംം വിോയാനയുംം 2007  

 കോ�ോട്ടയാം : ഡ്ി.�ി.ബാി.)

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഒരു �ിനിമ എങ്ങസെന ഉണ്ടാോകുന്നു സെ�.സെ�. �ന്ദ്രൻ, �ിന്ത, 2008

�ിനിമയുംസെെ നീതി�ോരംം പാി.ജി. �ദോന�ൻ, 

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2006

മലയാോളതിരംക്കഥ വിളർച്ചിയുംം 

വിർത്തിമോനവുംം ആർ.വിി.എം. ദിവിോ�രംൻ,   

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2008.

കോലോ��ിനിമയുംസെെ �രംിത്രം കോ�ലങ്ങോട്ട് കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ,  

 �റി�്ബുക്സ്്, തൃശൂർ, 2013

�ഥയുംം തിരംക്കഥയുംം ആർ.വിി.എം. ദിവിോ�രംൻ, ഒലീവി്,  

 കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്, 2005

തിരംക്കഥ : �ിനിമയുംസെെ ദൃശായപ്രാ�ോശാം കോഡ്ോ. സെഡ്ോമിനി�്, സെജ. �ോട്ടർ,  

 �റി�്ബുക്സ്്, 2011

�ിനിമയുംസെെ പാോഠങ്ങൾ : 

വിിശാ�ലനവുംം വിീക്ഷണവുംം കോജോ�്.സെ� മോനുവിൽ, �റി�്ബുക്സ്്,  

 കോ�ോട്ടയാം, 2004

�ിനിമയുംസെെ വിയോ�രംണം െി. ജികോതഷാ്, ഒലീവി്, 2009

�ിനിമയുംം പ്രാതയയാശാോസ്ത്രംവുംം വിി.സെ�. കോജോ��്

മലയാോള�ിനിമയുംം �ോഹിിതയവുംം മധു ഇറിവിങ്കരം, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, 1999

�ലച്ചിിത്രപാഠനങ്ങൾ പാന്മാനരംോമ�ന്ദ്രൻനോയാർ (എഡ്ി.)  

 �റി�്ബുക്സ്്, 2008

മലയാോള�ിനമോപാഠനങ്ങൾ �ി.എ�്. സെവിങ്കികോെശാാരംൻ

 ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്, 2011

തിരംക്കഥോരം�ന : �ലയുംം �ിദ്ധാോന്തവുംം കോജോ�്. സെ�. മോനുവിൽ, 

 �റി�്ബുക്സ്്, 2003
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 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 1989

തിരംമലയാോളത്തിിസെ� അവിസ്ഥാോന്തരംങ്ങൾ എൻ.പാി. �ജീഷാ്, കോ�രംളഭാോഷാോ  

 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, 2007
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 Filmstudies - Oxford University  

 Press, 2012
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PMLM 10738: �ലച്ചിിത്രനിിരൂപാണം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 �ലച്ചിിത്രനിരൂപാണം എന്നീ ജനുസ്സിിസെ� 
�ാഭാോവിവുംം പ്രാകോതയ�ത�ളുംം നിർണയാിക്കു�.

1
4 1,2, 4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 സെമോണ്ടാോഷാ്, മി�് എൻ�ീൻ, ഓകോഥർ തിയാറിി 
ഇവിയാിൽ �ലച്ചിിത്രനിരൂപാണത്തിിസെ� �ാഭാോവിം 
എപ്രാ�ോരംം പ്രാ�െമോവുംന്നു എന്നീ് �സെണ്ടാത്തു�

1
2 1,2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3

നികോയാോറിിയാലി�ം, മൂന്നീോം �ിനിമ, ഫ്രഞ്ച്് 
നവിതരംംഗാ�ിനിമ ഇവി �ലച്ചിിത്രനിരൂപാണ
�രംിത്രസെത്തി �ലനോത്മ�മോക്കിയാത് എങ്ങസെന 
എന്നീ് തിരംിച്ചിറിിയും�

1 1,2 Ac C 6

C
O

4

ഘെനോവിോദം, ഘെനോനന്തരംവിോദം, മകോനോവിിശാ
�ലന�മീപാനങ്ങൾ, �ിഹ്നവിിജ്ഞാോനീയാം ഇവി 
�ലച്ചിിത്രനിരൂപാണസെത്തി എങ്ങസെനസെയാല്ലിോം 
�ാോധ്യീനിച്ചു എന്നീ് നിർണയാിക്കു�

1
4

1,2 An C 8

C
O

5

ജനപ്രാിയാ�ിനിമോപാഠനം, വിംശാീയാതോപാഠനം, 
സ്ത്രംീപാക്ഷ �ലച്ചിിത്രപാഠനം ഇവിയ്ക്ക് �ലച്ചിിത്ര
നിരൂപാണത്തിിലുംളള സ്ഥാോനവുംം �ാോധ്യീനവുംം 
മനസ്സിിലോക്കു�

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6 ഇന്തയയാിൽ �ലച്ചിിത്രനിരൂപാണം വിി��ിച്ചു
വിന്നീ �ോഹി�രംയവുംം ആദയ�ോല �ലച്ചിിത്രനി
രൂപാണങ്ങളുംസെെ �ാഭാോവിവുംം മനസ്സിിലോക്കു�.

1 1,2 U F 6

C
O

7 �തയജിത്റിോയാ്, ഋതാി�് ഘട്ട�് എന്നീിവിരുസെെ 
�ലച്ചിിത്ര�ങ്കല്പം �ലച്ചിിത്രനിരൂപാണത്തിിൽ 
സെ�ലുംത്തിിയാ �ാോധ്യീനം നിർണയാിക്കു�..

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 മലയാോളത്തിിസെല 1980 വിസെരംയുംളള �ിനിമോനിരൂ
പാണങ്ങളുംസെെ സെപാോതു�ാഭാോവിം നിർണയാിക്കു� 1 1,2,3

An
EV

C 8

C
O

9 1980നു കോശാഷാമുളള �ലച്ചിിത്രനിരൂപാണങ്ങളിൽ 
പ്രാ�െമോകുന്നീ �മീപാനകോഭാദങ്ങൾ വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10 ഏസെതങ്കിലുംം ഒരു �ലച്ചിിത്രത്തിിന് നിരൂപാണം 
തയ്യംോറിോക്കു� 1 1,2

Am
AP
EV

C 8
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PMLM 10739

സംാഹിിതയവുംം സംംസ്കാാരാപാഠ്യനവുംം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്
�ോഹിിതയവുംം �ംസ്കാോരംപാഠനവുംം –വൈ�ദ്ധാോന്തി�നിരംീക്ഷണങ്ങൾ–ഭാിന്നീോഭാിപ്രാോ

യാങ്ങൾ– �ോഹിിതയം എന്നീ വിയവിഹിോരംം–�ർത്തിോവി്–പാോഠം–അധ്യി�ോരംം–പ്രാതയയാ

ശാോസ്ത്രംം–ഭാോഷാ–ആഖയോനം–�രംി ത്രം–�ോഹിിതീയാതയുംം �ോംസ്കാോരംി�ബാന്ധിങ്ങളുംം 

–�ോഹിികോതയോല്പോദനം–�ോഹിിതയം എന്നീ സ്ഥാോപാനം

പാാഠ്യയരി�നികൾ
1. പാി. കോഗാോവിി�പ്പിള്ള �ോംസ്കാോരംി�പാഠനം : പാഴ്മ, പുതുമ, പ്രാ�ക്തിി

2. ഇ.വിി. രംോമകൃഷ്ണൻ �ോഹിിതയവുംം �ംസ്കാോരംപാഠനവുംം

3. പാി. എം. ഗാിരംീഷാ് കോ�രംളത്തിിസെല �ോമൂഹിി� കോശ്രീണീ�രംണവുംം ഭാോഷായുംം

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
�ോഹിിതയം–രൂപാം, ഗാണം എന്നീിവിയുംസെെ �ോംസ്കാോരംി��രംിത്രവുംം വിിശാ�ലനവുംം–മണി

പ്രാവിോളവുംം നോടുവിോഴ്ിത്തിവുംം–തുള്ളലുംം നോടുവിോഴ്ിത്തിത്തിിസെ� വൈശാഥിലയവുംം–കോനോവിലുംം 

സെ�ോകോളോണിയാൽ ആധുനി�തയുംം.

പാാഠ്യയരി�നികൾ
1. ഉണ്ണുംനീലി�കോ�ശാം

2. കോഘോഷായാോത്ര

3 ഇന്ദുകോലഖ

പാാഠ്യയമാതൃകകൾ
1. സെ�.വിി. ദിലീപാ്കുമോർ �കോ�ശാത്തിിസെ� �ംസ്കാോരംപാോഠങ്ങൾ

2. സെ�.എൻ. ഗാകോണഷാ് കുഞ്ച്ൻ നമ്പയോർ : വിോക്കും �മൂഹിവുംം

3. സെ�.എൻ. പാണിക്കർ പുതിയാ �ോംസ്കാോരംി�ോഭാിരു�ിയുംസെെ നിർമ്മിതി:  

   പാസെത്തിോമ്പതോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിസെല ഒരു മലയാോളകോനോവി 

   ലിസെ� വിോയാന

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
�ോഹിിതയം–ഇ�ങ്ങളുംസെെയുംം പ്രാസ്ഥാോനങ്ങളുംസെെയുംം �ോംസ്കാോരംി�രംോഷ്ട്രീീയാം . 

അനുഭൂതി�ളുംം �രംിത്രവുംം–ഭാക്തിിയുംം മധ്യയ�ോല�മൂഹിവുംം–�ോല്പനി�തയുംം 
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വിയക്തിിവിോദവുംം–ആധുനി�തോവിോദവുംം ജ്ഞാോകോനോദയാമോനവിി�തയുംസെെ പ്രാതി�ന്ധിി�ളുംം

പാാഠ്യയരി�നികൾ
1. എഴുംത്തിച്ഛിൻ അധ്യയോത്മരംോമോയാണം–സു�രം�ോണ്ഡം

2. �ങ്ങമ്പുഴ് മന�ാിനി

3. ഒ.വിി. വിിജയാൻ ഖ�ോക്കിസെ� ഇതിഹിോ�ം

പാാഠ്യയമാതൃകകൾ
1. �ച്ചിിദോന�ൻ ഭാോരംതീയാ�വിിതയാിസെല പ്രാതികോരംോധ്യപാോരംമ്പരംയം

2. കോ��രംി ബാോലകൃഷ്ണപാിള്ള �ങ്ങമ്പുഴ്യുംസെെ തതാശാോസ്ത്രംം

3. പാി. പാവിിത്രൻ വിിജയാസെ� യാോത്ര�ൾ

യൂണിറ്റ്് നിാല്
�ോഹിിതയം–പ്രാതിനിധ്യോനങ്ങളുംസെെ �ോംസ്കാോരംി�ത–ലിംഗാ–വിർഗ്ഗീ–വിർണകോബാോധ്യങ്ങളുംം 

�ോഹിിതീയാതയുംം മുഖയധ്യോരംോ, പാോർശാാധ്യോരംോ �ങ്കല്പനങ്ങൾ, �ോഹിിതയത്തിിസെ� രംോഷ്ട്രീീയാം. 

പ്രാ�ോധ്യനം– വിിപാണി–വിോയാന തുെങ്ങിയാവിയുംസെെ �ോഹിിതീയാ ഇെസെപാെൽ.

പാാഠ്യയരി�നികൾ
1. സെ�. ദോകോമോദരംൻ പാോട്ടബാോക്കി

2. മുട്ടത്തുവിർക്കി പാോെോത്തി വൈപാങ്കിളി

3. �ി. സെ�. ജോനു ആത്മ�ഥ

പാാഠ്യയമാതൃകകൾ
1. ഇ.എം.എ�്. പാോട്ടബാോക്കി മുതൽ നിങ്ങസെളസെന്നീ �മൂണിസ്റ്റോക്കി വിസെരം

2. ബാി. രംോജീവിൻ ജനപ്രാിയാ�ലയ്ക്കുകോവിണ്ടാി

3. ഇ.വിി. രംോമകൃഷ്ണൻ അനുഭാവിങ്ങസെള ആർക്കോണുകോപാെി?

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
മലയാോളപാഠന�ംഘം �ംസ്കാോരംപാഠനം: �രംിത്രം, �ിദ്ധാോന്തം, പ്രാകോയാോഗാം 

 വിള്ളകോത്തിോൾ വിിദയോപാീഠം, ശു�പുരംം.

രംവിീന്ദ്രൻ പാി.പാി. �ംസ്കാോരംപാഠനം, ഒരംോമുഖം, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്

രംവിീന്ദ്രൻ പാി.പാി  ഇെസെപാെലും�ൾ, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്

രംവിീന്ദ്രൻ പാി.പാി ആധുനി�ോനന്തരംം വിി�ോരംം വിോയാന, 

 �റി�് ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ.

രംവിീന്ദ്രൻ പാി.പാി  വിീസെണ്ടാടുപ്പു�ൾ ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്,
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രംോമകൃഷ്ണൻ ഇ.വിി. അക്ഷരംവുംം ആധുനി�തയുംം, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്

രംോമകൃഷ്ണൻ ഇ.വിി. വിോക്കിസെല �മൂഹിം, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്

രംോമകൃഷ്ണൻ ഇ.വിി. കോദശാീയാത�ളുംം �ോഹിിതയവുംം, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്

രംോമകൃഷ്ണൻ ഇ.വിി. അനുഭാവിങ്ങസെള ആർക്കോണുകോപാെി?, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്

പാണിക്കർ സെ�.എൻ. �ംസ്കാോരംവുംം കോദശാീയാതയുംം, �റി�് ബുക്സ്്, തൃശൂർ.

പാി.എം. ഗാിരംീഷാ് അധ്യി�ോരംവുംം ഭാോഷായുംം, പാോപ്പികോയാോൺ

സുനിൽ പാി. ഇളയാിെം ഉരംിയാോട്ടം, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്

എം.ആർ. രംോഘവിവിോരംിയാർ മധ്യയ�ോലകോ�രംളം: �മൂഹിം, �മ്പത്തി്, �ംസ്കാോരംം, 

 �ിന്ത പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്

ബാി. രംോജീവിൻ വിോക്കു�ളുംം വിസ്തുക്കളുംം, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്.

കോ��രംി കോ��രംിയുംസെെ �ോഹിിതയവിിമർശാനങ്ങൾ, 

 എ�്.പാി.�ിഎ�്.

കോദവിി� സെജ. �ന്തസെപ്പണ്ണുംം കുലസ്ത്രംീയുംം ഉണ്ടാോകുന്നീസെതങ്ങസെന ?,  

 ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്

�ച്ചിിദോന�ൻ മുഹൂർത്തിങ്ങൾ, ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്

ഗാീത �ണ്ണിോെി�ൾ ഉെയ്ക്കുന്നീസെതന്തിന്?, �റി�് ബുക്സ്്, തൃശൂർ.

ഗാീത കോദവിദൂതി�ൾ മോഞ്ഞുകോപാോവിത്, �റി�് ബുക്സ്്, തൃശൂർ.

�ജിത സെ�.ആർ. ദളിതമക്ഷരം�ംയുംക്തിം, പാരംിധ്യി, തിരുവിനന്തപുരംം,

പ്രാദീപാൻ എം.സെ�. ദളിത് �ാതാം, �ംസ്കാോരംം, �ോഹിിതയം, 

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

മലയാോളം റിി�ർച്ചി് കോജണൽ 2010 സെമയാ്, സെബാഞ്ച്മിൻ സെബായാ്ലി �ൗകോണ്ടാഷാൻ

Andrew Milner  Literature, Culture and Soceity, UCL,

Chris Burker Cultural Studies Theory and Practice, Sage

Jeff Lewis Cultural Studies, The Basics, Sage

During Simon (Ed.) The cultural Studies Reader, Routledge

Stuart Hall etal (eds.)  Culture, Media, Language, Routledge

Patricia Waugh (ed.) Literary Theory and Criticism, Oxford Uty 

Press.

 C Lee Harrington & Jenise D. Bielby (Eds.) - 

Popular Culture :  Production and Consumption, Blackwell.

Pramod K Nair Contemporary Literary and Cultural Theory,  
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 Pearson. 173

Harish Trivedi & 

Meenakshi Mukherjee 

(Eds..)  Interrogating Post colonialism, IIAS,  

  Shimla

Vincent B Leitch (Ed.)  Norton Anthology of Theory and   

  Criiticism W.W. Norton

Bakhthin, Mikhael   Speech, Genres and Other Essays.
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PMLM 10739: സാാഹിിതിയവുംം സാംസ്കാാരിപാഠ്യനിവുംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1

�ോഹിിതയം എന്നീ വിയവിഹിോരംം, �ോഹിിതീയാത 

എന്നീ �ങ്കല്പനം, അതിസെ� �ോംസ്കാോരംി�

ബാന്ധിങ്ങൾ, അവിയുംസെെ സൂക്ഷ്മരംോഷ്ട്രീീയാം ഇവി 

മനസ്സിിലോക്കു�

1
4 1,2, 4

R
U
An

F
C 8

C
O

2

�ോഹിിതയവുംം �ംസ്കാോരംവുംം ബാന്ധിം വിയക്തിമോക്കുന്നീ 

ഏതോനും രം�ന�സെള മുൻനിർത്തിി �ോഹിിതയത്തിി

സെ� �ംസ്കാോരംപാഠനരംീതി മനസ്സിിലോക്കു�

1
2 1,2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3

രൂപാം, ഗാണം, �ർത്തിോവി,് പാോഠം, പ്രാതയയാശാോസ്ത്രംം, 

ആഖയോനം, �രംിത്ര��ർഭാം എന്നീിങ്ങസെനയുംളള 

വിിഷായാങ്ങസെള പ്രാശ്നവിത്�രംിക്കുന്നീതിസെ� രംീതി 

മനസ്സിിലോക്കു�

1 1,2 Ac C 6

C
O

4

മണിപ്രാവിോളം, തുളളൽ, കോനോവിൽ എന്നീീ �ോഹിി

തയപ്രാസ്ഥാോനങ്ങസെള �ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെ� 

രംീതിയാിൽ അപാഗ്രഥിക്കു�

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 ഇ�ങ്ങൾ, പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ ഇവിയുംസെെ �ോംസ്കാോ

രംി�രംോഷ്ട്രീീയാം �സെണ്ടാത്തു�
1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6

ഭാക്തിി�ോഹിിതയം, �ോൽപാനി�ത, ആധുനി�

തോവിോദം, ജ്ഞാോകോനോദയാമോനവിി�ത ഇവിയുംസെെ 

�ോംസ്കാോരംി� തോത്പാരംയങ്ങൾ മോതൃ��സെള 

മുൻനിർത്തിി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1 1,2 U F 6

C
O

7

പ്രാതിനിധ്യോനത്തിിസെ� �ോംസ്കാോരംി�ത, മുഖയധ്യോരംോ 

പാോർശാാധ്യോരംോ �ങ്കല്പനങ്ങൾ, ഇവി എസെന്തന്നീ് 

മോതൃ��സെള മുൻനിർത്തിി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8

വിിപാണി, പ്രാ�ോധ്യനം, വിോയാന ഇവി �ോഹിിതയ

ത്തിിൽ എങ്ങസെന ഇെസെപാടുന്നു എന്നീ് നിർണ

യാിക്കു�.

1 1,2,3
An
EV

C 8

C
O

9 ഏസെതങ്കിലുംം ഒരു �ോഹിിതയകൃതിസെയാ �ംസ്കാോരം

പാഠനത്തിിന് വിികോധ്യയാമോക്കു�
1 1,2

Am
AP
EV

C 8



186  എംം.എം. മലയാാളംം പാാഠ്യയപാദ്ധതിി

PMLM 10740

മാധ്യയമങ്ങളുംം സംംസ്കാാരാപാഠ്യനവുംം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്
മോധ്യയമങ്ങളുംം �ംസ്കാോരംപാഠനവുംം– �ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ, �ങ്കല്പനങ്ങൾ. മോധ്യയമം–നിർവ്വ�നം–

ബാഹുജനമോധ്യയമം–�ംസ്കാോരംവിയവി�ോയാം–ബാൻയാമിൻ–അകോഡ്ോകോണോ�ംവിോദം. �ോകോങ്ക

തി�ത–�ോമൂഹിി�ത, വിിലയം�്–മക്ലൂഹിൻ �ംവിോദം–�ംസ്കാോരംശൃംംഖല–�കോങ്കതനം/

വിി�കോങ്കതനം–മോധ്യയമ�ിഹ്നങ്ങൾ–�ിഹ്നവിിജ്ഞാോനീയാം, ആഖയോനപാഠനം, കോപ്രാക്ഷ�കോ�

ന്ദ്രിതപാഠനം, ഗാണപാഠനം, പ്രാതയയാശാോസ്ത്രംവിിശാ�ലനം, മകോനോവിിശാ�ലനം, സ്ത്രംീവിോദപാഠനം, 

�ംസ്കാോരംപാഠനം–അക്കോദമി� സ്ഥാോപാനങ്ങൾ–ഫ്രോങ്ക�്ർട്ട,് �കോനഡ്ിയാൻ, ഗ്ലീോ�ക്ോഗാോ, 

ബാർമിംഗാ് ഹിോം–പ്രാധ്യോന �ിന്ത�ർ–ആർകോനോൾഡ്്–ബാൻയാമിൻ–അകോഡ്ോകോണോ–

വിിലയം�്–സ്റ്റുവിർട്ട് ഹിോൾ–മ�് ലൂഹിൻ–ജയാിം�ൺ–ബാോർത്തി്–കോബാോദിലോദ്

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
അച്ചിെി–ആധുനി�ത–കോദശാരംോഷ്ട്രീം–സെപാോതുമണ്ഡലം–ജനോധ്യിപാതയം–മോധ്യയമ�ാോ

തന്ത്ര്യയം–ബാഹുജനമോധ്യയമസെമന്നീ �ങ്കല്പനം–പുസ്ത�ം–വിോയാന–പാത്രങ്ങളുംസെെ �ോം

സ്കാോരംി�ഘെന–സ്ഥാോപാനങ്ങൾ–മുതലോളിത്തിം–വിോർത്തി–വിികോനോദം–ഇതരം അച്ചിെി 

മോധ്യയമങ്ങൾ–�മ്പദ്ഘെനയുംം കുത്തി�വിൽക്കരംണവുംം.

ഇന്തയൻ, കോ�രംളീയാ പാശ്ചാോത്തിലത്തിിൽ അച്ചിെി മോധ്യയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ചി നകോവിോത്ഥിോനോധുനി

�തയുംസെെ ഭാിന്നീമോനങ്ങൾ–സെപാോതുമണ്ഡലനിർമ്മിതി–�ോക്ഷരംത–വിോയാന–കോദശാീയാത–

ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയം–വിോയാനശാോല�ൾ– പ്രാ�ോധ്യനലയാങ്ങൾ–കോറിഡ്ികോയാോയുംം 

ജനപ്രാിയാ�ംഗാീതവുംം–ആനു�ോലി�ങ്ങൾ–സെെലിവിിഷാൻ �ോലസെത്തി പാത്രവിോയാനോ

�ംസ്കാോരംം–കുത്തി�വിൽക്കരംണം, ഇ�ർസെനറ്റും അച്ചിെി മോധ്യയമങ്ങളുംം.

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
ദൃശായ,നവി മോധ്യയമങ്ങൾ–ആധുനി�തയാിൽ നിന്നീ് മുകോന്നീോട്ട്–ആധുനി�ോനന്തരംത–

വിോയാനയാിൽ നിന്നു�ോഴ്ചയാികോലക്ക്–പാങ്കോളിത്തിമോധ്യയമം–സെെലിവിിഷാനും ജനപ്രാിയാ 

�ംസ്കാോരംവുംം–വിോർത്തി–വിികോനോദം–പാരം�യം–വിിപാണി–നവിമോധ്യയമങ്ങൾ–ആകോഗാോള

വിൽക്കരംണം–�ോമൂഹിയമോധ്യയമങ്ങൾ

മലയാോള/കോ�രംളീയാ പാശ്ചാോത്തിലത്തിിൽ ഇലകോ�ോണി�് മോധ്യയമങ്ങളുംസെെ �ോംസ്കാോരംി� 

�ാരൂപാങ്ങൾ–ജനപ്രാിയാ സെെലിവിിഷാൻ �ംസ്കാോരംം–വിോർത്തിോ–മോധ്യയമ�ാഭാോവിങ്ങൾ–

പാരംമ്പരം–റിിയാോലിറ്റ്ി സെെലിവിിഷാൻ–�ോമൂഹിയമോധ്യയമങ്ങൾ
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യൂണിറ്റ്് നിാല്
മോധ്യയമപ്രാതിനിധ്യോനങ്ങളുംസെെ �ോംസ്കാോരംി�രംോഷ്ട്രീീയാം. മത–ജോതി–വിർഗാ–ലിംഗാ–

ശാരംീരംപ്രാതിനി ധ്യോനങ്ങളുംം മോധ്യയമങ്ങളുംം. ഭാോഷാ–ദൃശായം–വൈ�ബാർ �ോകോങ്കതി�ത 

എന്നീിവിയുംസെെ പ്രാകോയാോഗാങ്ങൾ–�മ്മതിനിർമ്മോണം–ആകോഗാോളഗ്രോമം–മോധ്യയമമോണ് 

�കോ�ശാം–ആകോഗാോളമോധ്യയമം–വിിപാണി–ഉപാകോഭാോഗാം–പാരം�യം–മോധ്യയമീകൃതജനപ്രാിയാ

�ംസ്കാോരംങ്ങൾ–ബാഹുരംോഷ്ട്രീമുതലോളിത്തിം–മോധ്യയമ�ോമ്രാോജയത്തിവുംം �ോംസ്കാോരംി�ോധ്യി

നികോവിശാവുംം–പ്രാതീതിയാോഥോർത്ഥിയം

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
കോഗാോവിി സെ�. എം ആദിമുദ്രാണം–ഭാോരംതത്തിിലുംം മലയാോളത്തിിലുംം,  

 കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി

പുതുപ്പള്ളി രംോഘവിൻ കോ�രംളപാത്രപ്രാവിർത്തിന �രംിത്രം, 

 ഡ്ി. �ി ബുക്സ്്

ബാോബുസെ�റിിയാോൻ, 

കോജക്കബാ് ഐ��് �ോളിമഠം ജ്ഞാോനനികോക്ഷപാം പാഠനവുംം പാോഠവുംം, 

 പ്രാഭാോത് ബുക്ക് ഹിൗ�്

�കോന്തോഷാ് മോനികോച്ചിരംി ശാരംീരംി, �ോകോ�തം, 2012

മലയാോളപാഠന�ംഘം �ംസ്കാോരംപാഠനം, �രംിത്രം �ിദ്ധാോന്തം, പ്രാകോയാോഗാം, 

Meenakshi Gigi Durhan & 

Douglas Kellner Media and Cultural Studies, Permanent  

 Black.

Paul Marris and Sue 

Thornham  Media Studies,. A Reader, Routledge

Jurgen Habermas The Structural Transformation of  

 Bourgeois Public Sphere, MIT Press

Chris Barker Cultural Studies, Theory and Practice,  

 Sage

Jeff Lewis  Cultural Studies The Basics, Sage   

Sturart Hall (ed.)  Culture, Media, Language, Routledge

Raymond Willams Television: Technology and Cultural  

 form Routledge

Marshal Mcluhan Understanding Media, Routledge
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Douglas Kellner Media Culture , Routledge

Robert C Allen Channels o f Discourse- Reassembled,  

 Routledge

David Croteau, 

Williams Haynes Media Society Pineforge Press
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PMLM 10740: മാധ്യയമങ്ങളുംം സാംസ്കാാരിപാഠ്യനിവുംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

CL
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ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 �ംസ്കാോരംം, �ംസ്കാോരംപാഠനം ഇവിസെയാപ്പറ്റ്ിയുംളള 
�ിദ്ധാോന്തങ്ങളുംം �ംവിോദങ്ങളുംം പാരംി�യാസെപ്പടു�.

1
4

1,2, 4
R
U

An

F
C

8

C
O

2 �ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെ� വിിവിിധ്യ കോമഖല�ളുംം 
പാഠന�മീപാനങ്ങളുംം ഈ രംംഗാസെത്തി പ്രാധ്യോന 
�ിന്ത�ന്മാോരുസെെ �ംഭാോവിന�ളുംം മനസ്സിിലോക്കു�

1
2

1,2

EV
R
U

An

F
C

8

C
O

3 വിിവിിധ്യതരംം മോധ്യയമങ്ങളുംസെെ പ്രാകോതയ�ത�ളുംം 
അവിയുംസെെ �രംിത്രവുംം മനസ്സിിലോക്കു�.

1 1,2 Ac C 6

C
O

4 കോ�രംളസെത്തി നകോവിോത്ഥിോനത്തിികോലയ്ക്കും ആധുനി�
തയാികോലക്കും നയാിക്കുന്നീതിൽ അച്ചിെിമോധ്യയമങ്ങൾ 
വിഹിിച്ചി പാങ്ക് �സെണ്ടാത്തു�

1
4

1,2 An C 8

C
O

5

വിോയാനോ�ംസ്കാോരംം പ്രാ�രംിപ്പിക്കുന്നീതിൽ വിോയാന
ശാോല�ൾ, ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയം, പ്രാ�ോധ്യനോല
യാങ്ങൾ, �ോക്ഷരംതോപ്രാവിർത്തിനങ്ങൾ എന്നീിവി 
വിഹിിച്ചി പാങ്ക് �സെണ്ടാത്തു�

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6 സെെലിവിിഷാൻ ജന�ംസ്കാോരംത്തിിൽ സെ�ലുംത്തിിയാ 
�ാോധ്യീനവുംം അതിസെ� പ്രാതയോഘോതങ്ങളുംം നിർ
ണയാിക്കു�.

1 1,2 U F 6

C
O

7

ആകോഗാോളവിത്�രംണവുംം നവിമുതലോളിത്തിവുംം 
�ംസ്കാോരംവിയവി�ോയാവുംം മോധ്യയമ�ംസ്കാോരംവുംമോയാി 
എങ്ങസെന കോ�ർന്നുനിർക്കുന്നുസെവിന്നീ് വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 ആകോഗാോളഗ്രോമം എന്നീ �ങ്കല്പം രൂപാസെപ്പടുത്തുന്നീ
തിൽ നവിമോധ്യയമങ്ങൾ വിഹിിക്കുന്നീ പാങ്ക് നിർണ
യാിക്കു�

1 1,2,3
An
EV

C 8

C
O

9 സെപാോതുജനോഭാിപ്രാോയാം രൂപാീ�രംിക്കുന്നീതിലുംം ജനോ
ധ്യിപാതയമൂലയങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നീതിലുംം വൈ�ബാർ
മോധ്യയമങ്ങൾ വിഹിിക്കുന്നീ പാങ്ക് �സെണ്ടാത്തു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10 പ്രാതീതിയാോഥോർത്ഥിയം (സെവിർ�ാൽ റിിയാോലിറ്റ്ി) ഏത് 
തരംത്തിിലോണ് ജനജീവിിതസെത്തി �ാോധ്യീനിക്കു� 
എന്നീ് വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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PMLM 10741

ചാിഹ്നവിിജ്ഞാാനവുംം ജ്നകീയാ ജ്ന�ിയാ സംംസ്കാാരാങ്ങളുംം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്
ഘെനോവിോദം–�ിഹ്നവിിജ്ഞാോനീയാം–അെിസ്ഥാോന വൈ�ദ്ധാോന്തി� �ങ്കല്പനങ്ങൾ– 

സെ�ോസൂർ, ബാോർത്തി്,ഉംബാർകോെോ എകോ�ോ. �ിഹ്നവിിജ്ഞാോനീയാത്തിിൽ നിന്നും �ംസ്കാോ

രംവിിമർശാനത്തിികോലക്ക്, ഭാോരംതീയാ അർഥവിിജ്ഞാോനവുംമോയുംളള തോരംതമയങ്ങളുംസെെ 

പ്രാ�ക്തിിയുംം പാരംിമിതി�ളുംം.

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
ജനോധ്യിപാതയോവിിഷ്കോരംങ്ങൾ, പ്രാ�െനങ്ങൾ, �കോമ്മളനങ്ങൾ, മുദ്രാോവി�യം പ്രാ�ോരംണപ്രാ

വിർത്തിനങ്ങൾ മുതലോയാ ആവിിഷ്കോരംങ്ങളുംസെെ �ിഹ്നപാരംമോയാ വിിശാ�ലനം, ഉത്സവിങ്ങൾ, 

ആകോഘോഷാങ്ങൾ മുതലോയാവിയുംസെെ വിിശാ�ലനം–കോ�രംളീയാമോതൃ��ൾ മുൻനിർത്തിിയുംളള 

പാഠനം–കോവിഷാം, ആഭാരംണം, ഭാക്ഷണം–�ിഹ്നവിിശാ�ലനം.

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
ജന�ീയാത, ജനപ്രാിയാത എന്നീീ �ങ്കല്പനങ്ങൾ–�രംിത്രം, ജനപ്രാിയാ �ംസ്കാോരംം 

�ംബാന്ധിിച്ചി പാോശ്ചാോതയധ്യോരംണ�ൾ–മലയാോളത്തിിസെല ജന�ീയാ–ജനപ്രാിയാ �ംസ്കാോരം 

�രംിത്രം. നകോവിോത്ഥിോനോധുനി�തകോയാോസെെ �ോഹിിതയരൂപാം, ഉളളെക്കം, �ംകോവിദനം, 

ആ�ാോദ�മണ്ഡലം എന്നീിവിയുംസെെ നവിീനത�ളുംം നകോവിോദയാങ്ങളുംം–പുകോരംോഗാമന�ോഹിി

തയപ്രാസ്ഥാോനം, ആധുനി�തോവിോദം ആധുനി�തോവിോദത്തിിനുകോശാഷാമുളള �ോലം എന്നീീ 

ഘട്ടങ്ങളിൽ ജന�ീയാതസെയായുംം ജനപ്രാിയാതസെയായുംം �ംബാന്ധിിച്ചുണ്ടാോയാ ധ്യോരംണ�ൾ–

വിിമർശാനോത്മ� വിിശാ�ലനം. ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയരൂപാങ്ങൾ–കോബ്ലിോഗു�ൾ–വൈ�ബാർ 

�ോഹിിതയം. ദുഃരംവിസ്ഥാ, രംണ്ടാിെങ്ങഴ്ി, പാോെോത്തിവൈപാങ്കിളി, വിോഴ്ക്കുല, �ലച്ചിിത്രഗാോനങ്ങൾ, 

കുറ്റ്ോകോനാഷാണ–മോന്ത്ര്യി� കോനോവിലും�ൾ, കോബ്ലിോഗാ ്മുതലോയാവി മുൻനിർത്തിിയുംളള വിിശാ�ല

നം(ഇവി ഓകോരംോന്നീിസെ�യുംം വിിശാദപാഠനം–ഉകോ�ശാിക്കുന്നീില്ലി. പാകോക്ഷ ഈ രൂപാങ്ങസെളപ്പറ്റ്ി 

ധ്യോരംണകോവിണം. പ്രാധ്യോനമോതൃ��ൾ വിിശാ�ലനോത്മ�മോയാി പാഠിക്കണം.)

യൂണിറ്റ്് നിാല്
മോധ്യയമം, കോസ്പോെ്�്, പാത്രം, സെെലിവിിഷാൻ, പാരം�യം. �ിനിമ–�ിനിമോപാഠനം–ജന�ീ

യാതയുംം ജനപ്രാിയാതയുംം �ിനിമയാിൽ. �ിനിമയുംസെെ ജനപ്രാിയാത. നീലക്കുയാിൽ, 

സെ�മ്മീൻ, യാവിനി�, വിികോധ്യയാൻ, ഉദയാനോണുതോരംം മുതലോയാ പാല തലങ്ങളിലുംളള 

�ിനിമ�ളുംസെെ �ിഹ്നപാരംവുംം �ോംസ്കാോരംി�വുംമോയാ വിിശാ�ലനം(വിിശാദപാഠനം ഒകോന്നീോ 
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രംകോണ്ടാോ എണ്ണിത്തിിസെ� മതിയാോകും). ഇലകോ�ോണി�് മോധ്യയമങ്ങളുംം

ദൃശായപാരംതയുംം–�ോഷാൻ–റിിയാോലിറ്റ്ി കോഷാോ�ൾ–�ീരംിയാലും�ൾ. പാരം�യങ്ങൾ–അച്ചിെി 

മോധ്യയമങ്ങളിലുംം ഇലകോ�ോണി�് മോധ്യയമങ്ങളിലുംം മോതൃ��ൾ കോശാഖരംിച്ചി് വിിശാ�ലനം 

സെ�യ്യു�.

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
Doing Cultural Studies: 

The Story of the Sony Walkman Paul du Gay, Sturart Hall,  

 Linda James, Hugh Mackay  

 and Keith Negus.

Representation: Cultural 

Representations and Signifying 

Practices (ed.) Stuar Hall.

Identity and Difference (ed.) Kathrym Woorwaed.

Production of Culture/Cultural 

of Production (ed.) Paul du Gay

Consumption and Every day Life (ed.) Hugh Mackay.

Media and Cultural Regulation (ed.) Kenneth Thompson.

(1-6 Cultural Media and Identities 

Series published by sage in association  

with The Open University 1997).

Questions of Cultural Industry (ed.) Stuart Hall and Paul du  

 Gay, Sage 1997.

Performance Marvin Carlson. Routledge  

 1998.

What is Cultural Studies? (ed.) John Storey, Arnold 1996. 

On Narrative (ed.) W.J.T.Mitchell The  

 University of Chicago Press  

 1981.

The Nation and its Fragments:

Colonial and Postcolonial Histories Partha Chatterjee Oup 1994.

Culture and Society Raymond Williams : The  

 Hogarth Press, London 1993.
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Television: Technology and 

Cultural Form Raymond Williams,  Fontana,  
 London 1947.
Communications Raymond Williams, Penguin  
 1976.
The illusive world of 
virtual Reality Tapan Bhattacharya NBT  
 1997.
Idealogy David Hawkes, Routledge 1996.
Revolutionary Multi culturalism Peter MCLaren, Harper  
 Collins 1997.
Language and Power Norman Fairclough and  
 Robert Mc Chesney,   
 Madhayam Books 1998.
The Global Media Edqard Herman and Robert  
 Mc Chesney, Madhyam Books  
 1998.

Media and the Transformation 

of Religion in South Asia (ed.) Lawrence A. Babb and  

 Susan.S.Wadley, Motilal  

 Banasrsides 1997. 

Indian Theories of Meaning Kunjunni Raja, Adayar  

 Library.

Sabda-A Study of Bhartrhari’s 

Philosophy of Language Tandra Patnaik   

 D.K. Printwaored 1994.

Selections from Cultural 

Writings Antomio Gramsci, Harward  

 University Press 1991.

The Word and the World B.K.Matilal IUP 1990.

The Cinematic Society Norman K.Denzin Sage, 1995.

Knowledge and Culture Doyle Me Carthy Routledge 

1996.
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Counternarrative Henry Geroux etal Routledge  

 1996.

Culture Media, Language Stuart Hall,Routledge 1996.

Cultural Studies P.Govindapillai Purnatrai  

 VolXXIV.No 1&2, 1997 Govt. 

 Sanskrit College,

 Thripunithura.

The Structure of Scientific Revelation Thomas Khun, The   

 University of Chicago 1970.
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PMLM 10741: �ിഹ്നവിിജ്ഞാാനിവുംം ജനികീയാ ജനിപ്രാിയാ സാംസ്കാാരിങ്ങളുംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 �ിഹ്നവിിജ്ഞാോനീയാത്തിിസെ� തോത്തിാി�മോയാ 
�ോഴ്ചപ്പോടു�ൾ, പ്രാകോയാോഗാരംീതി�ൾ ഇവി മനസ്സിി
ലോക്കു�

1
4

1, 
2,  4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 �ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിനുളള ഒരു ഉപാോധ്യിയാോയാി 
�ിഹ്നവിിജ്ഞാോനീയാം പ്രാവിർത്തിിക്കുന്നീസെതങ്ങസെന 
എന്നീ് തിരംിച്ചിറിിയും�

1
2 1,2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3

ജനോധ്യിപാതയോവിിഷ്കോരംങ്ങൾ, പ്രാ�െനങ്ങൾ, 
�കോമ്മളനങ്ങൾ, ഉത്സവിങ്ങൾ, ആകോഘോഷാങ്ങൾ 
എന്നീിവിസെയാ �ിഹ്നവിിജ്ഞാോനത്തിിസെ� അെിസ്ഥാോ
നത്തിിൽ വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1 1,2 Ac C 6

C
O

4 കോ�രംളീയാമോയാ കോവിഷാങ്ങൾ, ആഭാരംണങ്ങൾ, 
�മയാങ്ങൾ, ഭാക്ഷണം എന്നീിവിസെയാ �ിഹ്നവിി
ജ്ഞാോനപാരംമോയാി അപാഗ്രഥിക്കു�

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 ജനപ്രാിയാ�ംസ്കാോരംത്തിിസെ� ഉളളെക്കം, പ്രാകോയാോ
ഗാരംീതി�ൾ, �ോമൂഹിി�തോത്പാരംയം, രംോഷ്ട്രീീയാം 
ഇവി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6

ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയം, �ലച്ചിിത്രഗാോനങ്ങൾ, 
കോബ്ലിോഗാ്, വൈ�ബാർ�ോഹിിതയം ഈ ജന�ീയാ
�ംസ്കാോരംരൂപാങ്ങസെള �ിഹ്നവിിജ്ഞാോനപാരംമോയാി 
അപാഗ്രഥിക്കു�

1 1,2 U F 6

C
O

7 മോധ്യയമം, കോസ്പോർെ്�്, പാത്രം, സെെലിവിിഷാൻ, 
പാരം�യം, �ിനിമ–ഇവിയുംസെെ ജന�ീയാതയുംം 
ജനപ്രാിയാതയുംം വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�..

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 ജനപ്രാിയാസെമന്നീ് അംഗാീ�രംിക്കസെപ്പട്ട ഏതോനും 
�ോഹിിതയകൃതി�ളുംം �ിനിമ�ളുംം �ിഹ്നവിിജ്ഞാോ
നത്തിിസെ� അെിസ്ഥാോനത്തിിൽ അപാഗ്രഥിക്കു�.

1 1,2,3
An
EV

C 8

C
O

9 റിിയാോലിറ്റ്ികോഷാോ�ൾ, �ോഷാൻ, �ീരംിയാലും�ൾ, 
പാരം�യങ്ങൾ ഇവിയുംസെെ മോതൃ��ൾ വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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PMLM 10742

സ്ത്രംീവിാദ സംിദ്ധാന്തങ്ങൾ

യൂണിറ്റ്് 1
ലിബാറിൽ മോനവിി�തോവിോദവുംം സ്ത്രംീവിോദവുംം– അെിമത്തി വിിരുദ്ധാകോപാോരംോട്ടങ്ങൾ,കോവിോട്ട

വി�ോശാ �മരംങ്ങൾ, ലിംഗാവുംം ലിംഗാപാദവിിയുംം(െലഃ മിറി ഏലിറി�), പുരുഷാോധ്യിപാതയം 

എന്നീ �ങ്കല്പത്തിിസെ� ആവിിർഭാോവിം. വിിവിിധ്യ സ്ത്രംീവിോദ �മീപാനങ്ങൾ– അസ്തിതാവിോദം, 

മോർക്സ്ി�ം, മകോനോവിികോ�ഷാണം എന്നീിവിയുംമോയാി ബാന്ധിസെപ്പട്ടു വിളർന്നുവിന്നീ സ്ത്രംീവിോദ 

�ങ്കല്പനങ്ങൾ.

വിിശദപാഠ്യനിം:
1. Vindication of the Rights of Women Mary Wollstonecraft

2. The Second Sex Simon de Beauvoir Introduction

യൂണിറ്റ്് 2
ഘെനോവിോദം ,അപാനിർമോണം തുെങ്ങിയാ �ിദ്ധാോന്തങ്ങളുംസെെ പാരംി�രംം, പാരംിസ്ഥാിതി 

സ്ത്രംീവിോദം, മൂന്നീോംകോലോ� സ്ത്രംീവിോദം, ബ്ലിോക്ക് സെ�മിനി�ം, സെല�്ബാിയാൻ സെ�മിനി�ം– 

ജൂഡ്ിത് ബാെ്ലർ.

1. Visual Pleasure and Narrative Cinema Laura Mulvey

2. ‘ Sexuality. Literature and Culture’ Hans Bretons (Literary  

     Theory- The Basics)

യൂണിറ്റ്് 3
സെ�ോകോളോണിയാൽ ആധുനി�ത–ഭാോരംതീയാ സ്ത്രംീ എന്നീ �ങ്കല്പം, മതപാോഠങ്ങളിസെല 

സ്ത്രംീ, കോദശാീയാവിോദ ഘട്ടത്തിിസെല സ്ത്രംീ �ങ്കല്പം, എ ഐ ഡ്ബ്ലിു �ി, �ീഴ്ോള പാഠനങ്ങൾ, 

പാരംിസ്ഥാിതി സ്ത്രംീവിോദം, സ്ത്രംീ �ംഘെന�ൾ.

വിിശദപാഠ്യനിം:
1. വിി��നം, പാരംിസ്ഥാിതി, സ്ത്രംീ വി�ന ശാിവി (ആകോഗാോളവിത്�രംണം,

 സ്ത്രംീ, പ്രാകൃതി)

2. പുരുഷാോധ്യിപാതയവിയവിഹിോരംങ്ങളുംസെെ 

വൈവിവിിധ്യയം (ജോതിസെയാ ലിംഗാവിൽക്കരംിക്കുകോമ്പോൾ) ഉമോ ��വിർത്തിി

 (വിിവി.) പാി.എ�്.മകോനോജ് കുമോർ
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യൂണിറ്റ്് 4
കോ�രംളത്തിിസെല സ്ത്രംീ മുകോന്നീറ്റ്ങ്ങൾ, �ോന്നീോർലഹിള, നകോവിോത്ഥിോന �ോലസെത്തി സ്ത്രംീ 

�ങ്കല്പം, മരുമക്കത്തിോയാ വിയവിസ്ഥാ, വിിവിോഹി നിയാമപാരംിഷ്കരംണങ്ങൾ, വിിദയോഭായോ� 

പ്രാവിർത്തിനങ്ങൾ, കോ�രംള മോതൃ�, സ്ത്രംീ പ്രാ�ിദ്ധാീ�രംണങ്ങൾ, രംോഷ്ട്രീീയാ രംംഗാസെത്തി 

സ്ത്രംീ�ൾ, സ്ത്രംീ �ംഘെന�ൾ, പാരംിസ്ഥാിതി, ദളിത് സ്ത്രംീവിോദം.

വിിശദപാഠ്യനിം:
1. �ംസ്കാോരംപാോഠങ്ങളിസെല സ്ത്രംീ പാരംി�രംണം  ഗാീത (�ണ്ണിോെി�ൾ ഉെയ്ക്കുന്നീ 

     സെതന്തിന്?)

2. രംതികോയാോടുള്ള �മീപാനവുംം �ിന്തയുംസെെ മുരംെിപ്പും ഏ.സെ�.ജയാശ്രീീ (കോ�രംളം,  

     വൈലംഗാി�ത, ലിംഗാനീതി)

3. സെതമ്മോെി�ളുംം തമ്പുരംോക്കന്മാോരും (അധ്യയോയാം) സെജനി കോറിോവിിന

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഫ്രഡ്റിി�് ഏംഗാൽ�് കുടുംബാം �ാ�ോരംയ�ാത്തി് ഭാരംണകുെം എന്നീിവി 

 യുംസെെ ഉദ്ഭാവിം 1980 കോപ്രാോഗ്ര�് പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്

ഗാീത സ്ത്രംീവിോദത്തിിസെ� കോ�രംളീയാ പാരംി�രംം, വൈമത്രി  

 ബുക്സ്്കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്

 സ്ത്രംീവിികോമോ�നസെമന്നീോൽ  മനുഷായ വിികോമോ�നം,  

 �ിന്തോ പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്് തിരുവിനന്തപുരംം.

കോദവിി� സെജ സ്ത്രംീവിോദം, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയാം

 കുലസ്ത്രംീയുംം �ന്തസെപ്പണ്ണുംം ഉണ്ടാോയാസെതങ്ങിസെന?,  

 �ി.ഡ്ി.എ�് തിരുവിനന്തപുരംം

 ആണരംശുനോട്ടിസെല �ോഴ്ച�ൾ (എ.ഡ്ി.),   

 വിിമൺ�് ഇംപ്രാി� ്

െി.സെ�. ആന�ി വിീട്ടമ്മ. ഒരു സ്ത്രംീ വിി�ോരംം , 

 �ിന്തോ പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്് തിരുവിനന്തപുരംം.

രംോമകൃഷ്ണൻ എ സെ�, 

സെ�.എം.കോവിണുകോഗാോപാോലൻ സ്ത്രംീവിികോമോ�നം �രംിത്രം �ിദ്ധാോന്തം �മീപാനം  

 1989 ,നയാന ബുക്സ്് പായ്യംന്നൂർ

�ച്ചിിദോന�ൻ സെ� ( എഡ്ി.) സ്ത്രംീപാഠനങ്ങൾ 1999 

 കോബാോധ്യി പാബ്ലിിഷാിംഗാ് ഹിൗ�്

�രം�ാതിയാമ്മ സെ� പുരുഷാന്മാോരംില്ലിോത്തി കോലോ�ം 1958
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�ോറിോ കോജോ��് ഭാഗാവിദ് ഗാീതയുംസെെ അടുക്കളയാിൽ എഴുംത്തു�ോർ  
 കോവിവിിക്കുന്നീത്, സെ�ക്കുലർ ബുക്സ്് കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്
�ജിത സെ� ആർ ദളിതമക്ഷരം�ംയുംക്തിം, 
 പാരംിധ്യി പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്, തിരുവിനന്തപുരംം.
സൂ�ി തോരു, 
എ�്.�ഞ്ജീവി് (എഡ്ി.) �ീഴ്ോള പാഠനങ്ങൾ, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയാം.
കോരംഷ്മ രംദാോജ് (എഡ്ി.) മിഥയ�ൾക്കപ്പുറിം–, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയാം.
കോഡ്ോ.ജോന�ി, 
സെ�.കോഗാോപാിനോഥ് ( വിിവി.) സ്ത്രംീവിോദ �ൗ�രംയശാോസ്ത്രംം, ബുക്ക് കോവിം.
റ്റ്ി�ി മറിിയാം കോതോമ�് (എഡ്ി.) സെപാണ്ണിിരം, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയാം.
സെ�.ആർ. ഇ�ിരം, വൈസ്ത്രംണ�ോമസൂത്രം, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയാം.
�ംഘെിത ദളിത് സ്ത്രംീ  
പാതിപ്പ് 2012 അകോനാഷാി, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്
Dileep Raj (co-ordinator) Re-vision, Home page Calicut University
Radha Kumar History of doing, Zubaan Kali for women  
 New Delhi
Catherine Balsey, 
and Jane Moore (ed) The Feminist Reader,
Kumari Jayawardena Erasure of the Euro Asian, Women   
 Unlimited Kali for women NewDelhi
Beryl Madoc. Jones, 
Jennifer Coates (ed) An Introduction to women studies, Black  
 Well UK.
Mohanty, 
Chandra Talpade ‘Under Western Eyes’
Joy James The Black Feminist Reader, Black Well  
 Publishers UK
Susan Sontag Illness as metaphor and Aids and its  
 Metaphors, Penguin USA.
Beauvoir  Simon de Beauvoir- The Second Sex, 1983,  
 Penguin Books

Butler, Judith Gender Trouble, Bodies that Matter
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PMLM 10742: സ്ത്രീീവിാദസാിദ്ധാന്തങ്ങൾ

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 സ്ത്രംീവിോദസെത്തി �രംിത്രപാരംമോയാി മനസ്സിിലോ
ക്കുന്നു

1
4 1,2, 4

R
U
An

F
C 8

C
O

2 സ്ത്രംീവിോദത്തിിസെല വിിവിിധ്യ �ിന്തോപാദ്ധാതി�ൾ 
വിർഗാീ�രംിക്കുന്നു

1
2 1,2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3 പുരുഷാോധ്യിപാതയ �ോമൂഹിയവിയവിസ്ഥാസെയാ 
അപാഗ്രഥിക്കുന്നു 1 1,2 Ac C 6

C
O

4 ലിംഗാപാദവിി ബാന്ധിങ്ങസെള വിിമർശാനോത്മ�
മോയാി പാരംികോശാോധ്യിക്കുന്നു

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 ആധുനി� ഭാോഷാോ�ിദ്ധാോന്തങ്ങളുംസെെ സെവിളിച്ചി
ത്തിിൽ സ്ത്രംീവിോദ�ിദ്ധാോന്തങ്ങസെള പുനർനിർ
വി�ിക്കുന്നു

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6 സ്ത്രംീവിോദത്തിിസെ� ഇന്തയൻ പാശ്ചാോത്തിലം 
മനസ്സിിലോക്കുന്നു.

1 1,2 U F 6

C
O

7 ഇന്തയൻ ഇതിഹിോ�പുരംോണങ്ങൾ സ്ത്രംീവിോദ
ത്തിിസെ� പാശ്ചാോത്തിലത്തിിൽ അപാഗ്രഥിക്കുന്നു.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 കോ�രംള�മൂഹിഘെനസെയാ സ്ത്രംീപാക്ഷത്തുനിന്നു് 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യുന്നു

1 1,2,3
An
EV

C 8

C
O

9 കോ� രം ള ത്തിി സെല  സ്ത്രംീ മു കോന്നീ റ്റ് ങ്ങ ളും സെെ 
പ്രാോകോയാോഗാി� �ലങ്ങൾ �സെണ്ടാത്തുന്നു

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

10 ലിംഗാപാദവിി ബാന്ധിങ്ങസെള �മതാോധ്യിഷ്ഠിിത
മോയാി പുനർനിർമിക്കുന്നു.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8
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PMLM 10743

സംാഹിിതയവിിമർശനവുംം സംംസ്കാാരാപാഠ്യനവുംം

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്
�ോഹിിതയ�ംസ്കാോരംവുംം പുനർവിോയാന�ളുംം. നോടുവിോഴ്ിത്തി, സെ�ോകോളോണിയാൽ വിയവിസ്ഥാ�ളി 
സെലയുംം ക്ലിോ�ി�്, നികോയാോക്ലിോ�ി�്, �ോല്പനി�ഘട്ടങ്ങളിസെലയുംം മലയാോള�ോഹിിതയകൃ
തി�ൾക്കും പ്രാവിണത�ൾക്കുമുണ്ടാോയാ പുനർവിോയാന�ളുംസെെ രംോഷ്ട്രീീയാം. നവി�രംിത്രവിോദം, 
�ോംസ്കാോരംി ഭാൗതി�വിോദം തുെങ്ങിയാവി ഉപാകോയാോഗാസെപ്പടുത്തിി ഇരുപാതോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിസെ� 
തുെക്കംവിസെരംയുംള്ള മലയാോള�ോഹിിതയ �ംസ്കാോരംസെത്തി പുനർവിോയാിക്കുന്നു.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. സെ�. എൻ ഗാകോണശാ് കുഞ്ച്ൻ നമ്പയോർ : വിോക്കും �മൂഹിവുംം

2. ഇ.വിി. രംോമകൃഷ്ണൻ ഒരു �ംബാന്ധിത്തിിസെ� �ഥ : 

 ഇന്ദുകോലഖ പുറികോ�ോട്ടുവിോയാിക്കുകോമ്പോൾ

3. സെ�. സെ�. സെ�ോച്ചി് കോ�രംളം മറിന്നീ �ോമൂഹിയപാരംിഷ്കരംണം

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
നകോവിോത്ഥിോനവുംം ആധുനി�തയുംം–�ോംസ്കാോരംി�പാഠനങ്ങൾ–സെ�ോകോളോണിയാൽ ആധുനി

�തയുംസെെ ഉത്തിരംഘട്ടത്തിിൽ (ഇരുപാതോം നൂറ്റ്ോണ്ടാിൽ) മലയാോള�ോഹിിതയം �െന്നുകോപാോന്നീ 

നകോവിോത്ഥിോന, ആധുനി�തോവിോദ�ോഹിിതയങ്ങളുംസെെ �ോംസ്കാോരംി�വിിശാ�ലനം. ഭാോഷാ, 

ആധുനി�ത, കോദശാീയാത, ആഖയോനം, �രംിത്രം തുെങ്ങിയാവിസെയാ പ്രാശ്നവിൽക്കരംിക്കുന്നീ 

പാഠനങ്ങൾ

വിിശാദപാഠനം

1. പാി.പാി. രംവിീന്ദ്രൻ വിള്ളകോത്തിോളിസെന വിീസെണ്ടാടുക്കു�

2. ഉദയാകുമോർ ആത്മ�ഥ�ൾ �രംിത്രസെമഴുംതുകോമ്പോൾ

3. മകോഹിഷാ് എം.ആർ. ഭാോഷാ, എഴുംത്തി്, അച്ചിെി : കോദശാീയാത

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയവുംം മലയാോളഭാോവിനയുംം. �ോഹിിതയത്തിിസെല അധ്യീശാതാങ്ങൾക്കും 
സ്ഥാോപാനവിൽകൃതമോയാ ഭാരംണകൂെ ഇെസെപാെലും�ൾക്കും സെവിളിയാിൽ രൂപാം സെ�ോണ്ടാ 
ജനപ്രാിയാ ഭാോവും�താത്തിിസെ� �ോംസ്കാോരംി� രംോഷ്ട്രീീയാം. ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയപാഠനത്തിിസെ� 

അക്കോദമി� രംീതി�ൾ.
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വിിശദപാഠ്യനിം
1. സെ�.എം. കൃഷ്ണൻ ജനപ്രാിയാ�ോഹിിതയത്തിിസെ� തരംംഗാവൈദർഘയങ്ങൾ

2. ബാി. രംോജീവിൻ ജനപ്രാിയാ �ലക്കുകോവിണ്ടാി

3. പാി. സെ�. രംോജകോശാഖരംൻ �ോമു�രും സെ�ോലയാോളി�ളുംം

യൂണിറ്റ്് നിാല്
ആധുനി�ോനന്തരംതയുംം �ോഹിിതയവിയവിഹിോരംങ്ങളുംം ആകോഗാോളവിൽക്കരംണ�ോലസെത്തി 

മലയാോള ഭാോവിനയുംസെെ വിഴ്ിമോറ്റ്ങ്ങൾ, �ാതാരംോഷ്ട്രീീയാങ്ങൾ, പ്രാതയയാശാോസ്ത്രം പ്രാതി�ന്ധിി�ൾ, 

�ോഹിിതയ, �ോഹിിതയ�രംിത്രമണ്ഡലങ്ങളിസെല ഇെസെപാെലും�ൾ, പുനർവിോയാന�ൾ

വിിശദപാഠ്യനിം
1. എം. വിി. നോരംോയാണൻ പാതിസെനട്ടോമധ്യയോയാത്തിിസെ� ബാോക്കിപാത്രങ്ങൾ

2. സെജ. കോദവിി� മലയാോള�ോഹിിതയത്തിിസെല തോയ്കുലം

3. ശ്രീീജൻ വിി.�ി. വിീണ്ടും മഞ്ഞി്

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
കോഗാോവിി�പ്പിള്ള പാി പൂന്തോനം മുതൽ വൈ�മൺവിസെരം

പാണിക്കർ, സെ�.എൻ �ംസ്കാോരംവുംം കോദശാീയാതയുംം, �റി�് ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ

ഗാകോണശാ്, സെ�. എൻ കോ�രംള�മൂഹിപാഠനങ്ങൾ, പ്രാ�ക്തിി, പാത്തിനംതിട്ട

�ച്ചിിദോന�ൻ സെ� മുഹൂർത്തിങ്ങൾ, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്

രംോമകൃഷ്ണൻ ഇ.വിി അക്ഷരംവുംം ആധുനി�തയുംം

 വിോക്കിസെല �മൂഹിം, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

 കോദശാീയാത�ളുംം �ോഹിിതയവുംം, 

 ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

 അനുഭാവിങ്ങസെള ആർക്കോണ് കോപാെി, 

 ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം

രംവിീന്ദ്രൻ പാി പാി ഇെസെപാെലും�ൾ, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്

 ആധുനി�ോന്തരംം, വിി�ോരംം, വിോയാന, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്

 �ംസ്കാോരംപാഠനം: ഒരംോമുഖം, ഡ്ി.�ി ബുക്സ്്

 വിീസെണ്ടാടുപ്പു�ൾ, ഡ്ി. �ി ബുക്സ്്.

കോജോർജ്ജ്് �ി സെജ ആധുനി�ോനന്തരം�ോഹിിതയ �മീപാനങ്ങൾ

 ബുൿകോവിം, തൃശ്ശൂർ

പാവിിത്രൻ പാി ആധുനി�തയുംസെെ കുറ്റ്�മ്മതം, 



എംം.എം. മലയാാളംം പാാഠ്യയപാദ്ധതിി 201

 എ�്.പാി.�ി.എ�്., കോ�ോട്ടയാം.

സുനിൽ പാി ഇളയാിെം അജ്ഞാോതവുംമോയുംള്ള അഭാിമുഖങ്ങൾ, എ�്.പാി.�ി.എ�്.,  

 കോ�ോട്ടയാം.

മലയാോളം റിി�ർച്ചി് കോജണൽ സെമയാ് 2010, ബാഞ്ച്മിൻ സെബായാ് ലി �ൗകോണ്ടാഷാൻ,  

 കോ�ോട്ടയാം

ഹിരംികുമോർ പാി.സെ� ഭായാത്തിിസെ� വിോയാന, എ�് പാി �ി എ�്

Pramod K Nair  Contemporary Literary and Cultural Theory,  

 Pearson

Patricia Waugh Literary Theories and Criticism, OUP

John Storey Inventing Popular Culture, Blackwell

Chris Barker, 

Dariuz Salesthski Cultural Studies and Discourse Analysis,  

 Sage

Raymond Williams  Culture and Society, Chatto and Windus

 The Long Revolution, Penguin

Vincent B. Leitch (Ed.) Norton Anthology of Theory and criticism.  

 WW Norton.
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PMLM 10743: സാാഹിിതിയവിിമർശനിവുംം സാംസ്കാാരിപാഠ്യനിവുംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 �ംസ്കാോരംപാഠനത്തിിസെ� വിി�ോ�ം മലയാോള
ത്തിിൽ �ോഹിിതയപാഠനസെത്തി �ാോധ്യീനിച്ചിസെത
ങ്ങസെന എന്നീ് മനസ്സിിലോക്കു�..

1
4 1,2, 4

R
U
An

F
C 8

C
O

2

നവി�രംിത്രവിോദം, �ോംസ്കാോരംി� ഭാൗതി�വിോദം, 
അപാനിർമ്മോണം ഈ �ങ്കല്പനങ്ങൾ �ോഹിി
തയവിോയാനസെയാ എങ്ങസെന �ാോധ്യീനിച്ചു എന്നു 
നിർണയാിക്കു�

1
2 1,2

EV
R
U
An

F
C 8

C
O

3

നോടുവിോഴ്ിത്തി, സെ�ോകോളോണിയാൽ �ോല
ഘട്ടത്തിിസെല ക്ലിോ�ി�്–നികോയാോക്ലിോ�ി�് , 
സെറിോമോ�ി�് കൃതി�ൾക്ക് ഉണ്ടാോയാ പുനർവിോ
യാന�ൾ മോതൃ��സെള മുൻനിർത്തിി പാരംി�
യാസെപ്പടു�

1 1,2 Ac C 6

C
O

4 നകോവിോത്ഥിോനം, സെ�ോകോളോണിയാൽ ആധുനി�ത 
ഇവിയുംസെെ ഉല്പന്നീങ്ങളോയാ കൃതി�ൾക്കുണ്ടാോയാ 
�ോംസ്കാോരംി� വിിശാ�ലനങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�

1
4

1,2 An C 8

C
O

5 �ംസ്കാോരംപാഠനം ജനപ്രാിയാഭാോവും�താസെത്തി വിില
യാിരുത്തിിയാസെതങ്ങസെന എന്നീ് മനസ്സിിലോക്കു�

1
4

1,2,3
An
EV

C
P

8

C
O

6 ആധുനി�ോനന്തരം �ോഹിിതയസെത്തി വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യംോൻ �ംസ്കാോരംപാഠനം എങ്ങസെനസെയാല്ലിോം 
ഉപാകോയാോഗാിക്കസെപ്പട്ടു എന്നു �സെണ്ടാത്തു�

1 1,2 U F 6

C
O

7

ആകോഗാോളവിത്�രംണ�ോലസെത്തി മലയാോള
ഭാോവിനയുംസെെ വിഴ്ിമോറ്റ്ങ്ങൾ, �ാതാരംോഷ്ട്രീീയാം, 
പ്രാതയയാശാോസ്ത്രംപ്രാതി�ന്ധിി�ൾ ഇവിയുംസെെ 
വിിശാ�ലനം �ോഹിിതയവിിമർശാനത്തിിസെ� 
ഭാോഗാമോയാസെതങ്ങസെന എന്നു നിർണയാിക്കു�.

1 1,2
Am
AP
EV

C 8

C
O

8 �ോഹിിതയ�രംിത്രസെത്തി പ്രാശ്നവിത്�രംിക്കു�വിഴ്ി 
�ംസ്കാോരംപാഠനം �ോഹിിതയവിിമർശാനത്തിിൽ 
ഇെസെപാട്ടസെതങ്ങസെന എന്നീ ്വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1,2,3
An
EV

C 8
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വിയക്തിി�ത ഗ്വേകാഴ്്സുകൾ: മൂന്നാംാം ചെസംമസ്റ്റർ
ചെ�ാഫ. വിി. ആശാലാത

മലായാാളംത്തിിചെലാ ചെപാൺകവിിതകൾ–പാാഠ്യവുംം ചെപാാരുളുംം
PMLM-10744 

പാഠ്യനിലക്ഷ്യംയം
സുദീർഘമോയാ പാോരംമ്പരംയം കോ�രംളത്തിിസെല സെപാൺ രം�നയ്ക്കുണ്ടാ്. സെപാൺ �ത്തിയുംസെെ 

നിർവി�നത്തിിലൂസെെ സെപാൺ �ർഗാോത്മ�തയുംസെെ അെയാോളസെപ്പടുത്തിൽ എങ്ങസെനസെയാന്നീ് 

സെവിളിവിോക്കോൻ ഈ കോ�ോഴ്സ്് ലക്ഷയമിടുന്നു. പാോഠത്തിിൽ നിന്നീ് എഴുംത്തു�ോരംി കോലയ്ക്കും 

പാോഠത്തിിസെ� അർത്ഥിോന്തരംങ്ങളികോലക്കും �െക്കുന്നു.

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്: 
സെപാൺ രം�ന രൂപാ-ഭാോവി ഘെന�ൾ, സ്ത്രംീ രം�നയുംസെെ ഭാിന്നീഘട്ടങ്ങൾ സെപാണ്മയുംസെെ 

ആവിിഷ്കരംണം, �ർഗാോത്മ�തയുംം സ്ത്രംീയുംം, സെവിർജീനിയാ വുംൾ�്, �ികോമോൺ സെദബുവ്വ, 

സ്ത്രംണത, �ാതാം, ലിംഗാപാദവിി, �ർതൃതാം, വൈലംഗാി�തയുംസെെ പ്രാതി�ലനോത്മ�ത.

സെപാോതുപാഠനത്തിിന് �ോറിോകോജോ��ിസെ� പാോപാത്തിറിയ്ക്ക് �ച്ചിിദോന�ൻ എഴുംതിയാ 

ആമുഖം (മുെിസെത്തിയ്യംങ്ങൾ).

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്. 
സെപാൺ �വിിത�ളുംസെെ കോ�രംളീയാ പാരംി�രംം ആദയഘട്ടം, തോരംോട്ടുപാോട്ടു�ൾ, ഭാ�ി�വിിത�ൾ, 

തിരുവിോതിരംപ്പോട്ടു�ൾ, �െത്തിനോട്ടു മോധ്യവിിയാമ്മ, കുട്ടിക്കുഞ്ഞു തങ്കച്ചിി എന്നീിവിരുസെെ 

രം�ന�ൾ.

വിിശദപാഠ്യനിം 
1. മൂ�ോംബാി�ോ �ീർത്തിനം കുട്ടിക്കുഞ്ഞു തങ്കച്ചിി 

2. �ിരംോതം കുറിത്തിിപ്പോട്ട് കുട്ടിക്കുഞ്ഞു തങ്കച്ചിി 

3. ഞോസെനവിിസെെ �െത്തിനോട്ട് മോധ്യവിിയാമ്മ.

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്:
നകോവിോത്ഥിോന �ോൽപാനി�ഘട്ടും–മോതൃതാം, പ്രാണയാം, പ്രാകൃതി, പാൗരംോണി� പ്രാകോമയാ

ങ്ങൾ സ്ത്രംീ രം�ന�ളിൽ, ധ്യർമ്മോധ്യർമ്മ വിി�ിന്തനം– ബാോലോമണിയാമ്മ, സുഗാതകുമോരംി 

എന്നീിവിരുസെെ രം�ന�ൾ.
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വിിശദപാഠ്യനിം 
1. �വിി കോപ്രായാ�ി  ബാോലോമണിയാമ്മ 

2. ഒസെരംോഴ്ിഞ്ഞി സെനല്ലിറി  മോധ്യവിിക്കുട്ടി 

3. ഒരു രംോമോയാണരംംഗാം സുഗാതകുമോരംി

യൂണിറ്റ്് നിാല്: 
പ്രാതികോരംോധ്യത്തിിസെ� �വിിത–സെപാണ്മയുംസെെ ഇെസെപാെലും�ൾ - വിിജയാലക്ഷ്മി, �ോവിിത്രി 

രംോജീവിൻ തുെങ്ങിയാവിരുസെെ രം�ന�ൾ.

വിിശദപാഠ്യനിം
1, മൃഗാശാിക്ഷ�ൻ വിിജയാലക്ഷ്മി 

2. കോദഹിോന്തരംം �ോവിിത്രി രംോജീവിൻ

3. ദ്രാൗപാദി ലളിതോ സെലനിൻ 

4. �യ്ക്കലത്തുണി�ൾ  വിിജില �ിറിപ്പോെ് 

5. അർദ്ധാനോരംീശാാരംൻ ഗാീതോഹിിരംണയൻ

6. ഉച്ചി അനിത തമ്പി 

സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. ഗാീത.പാി ആധുനി� മലയാോള�വിിതയാിസെല സ്ത്രംീപാക്ഷ  

 �മീപാനങ്ങൾ, ലിപാി പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്,  

 കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്, 2002 

2. ഗാീത പാി. �ണ്ണിോെി�ൾ ഉെയ്ക്കുന്നീസെതന്തിന്, �റിൻറി്  

 ബുക്സ്് തൃശ്ശൂർ, 1997 

3. ഗാീത പാി. സെപാൺ�ോലങ്ങൾ, �റിൻറി് ബുക്സ്് തൃശ്ശൂർ,  

 2010 

4. �ന്ദ്രി� �ി.എ�്. കോ�രംളത്തിിസെല സ്ത്രംീമുകോന്നീറ്റ്ങ്ങളുംസെെ �രംിത്രം,  

 കോ�രംള �ോഹിിതയ അക്കോദമി, തൃശ്ശൂർ, 1998. 

5. കോദവിി� സെജ. സ്ത്രംീവിോദം, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്് , കോ�ോട്ടയാം, 2000 

6. ഭാോസ്കാരംൻ �ി. സ്ത്രംീവിികോമോ�നത്തിിസെ� ഇന്തയൻ �രംിത്രം,  

 �ിന്ത പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്, തിരുവിനന്തപുരംം.  

 1993 

7. രംവിീന്ദ്രൻ എൻ.സെ�. സെപാസെണ്ണിഴുംതുന്നീ ജീവിിതം,  മോതൃഭൂമി ബുക്സ്്,  

 കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്, 2010. 
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8. രംശ്മിി ബാികോനോയാി �രംിത്രത്തിിസെല സെപാണ്ണിിെങ്ങൾ, കോ�രംള ഭാോഷാോ  

 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്, തിരുവിനന്തപുരംം, 2008. 

9. രംോമകൃഷ്ണൻ എ.സെ�., 

കോവിണുകോഗാോപാോൽ.സെ�.എം.  സ്ത്രംീവിികോമോ�നം–�രംിത്രം,  �ിദ്ധാോന്തം–  

 �മീപാനം, നയാനോ ബുക്സ്്, പായ്യംന്നൂർ, 1989. 

10. രംോമകൃഷ്ണൻ ഇ.വിി. സ്ത്രംീ �ാതാം �മൂഹിം: മോധ്യവിിക്കുട്ടി പാഠനങ്ങൾ,  

 പൂർണ പാബ്ലിികോക്കഷാൻ�്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്, 1994. 

11. കോദശാമംഗാലം രംോമകൃഷ്ണൻ (എഡ്ി.) സ്ത്രംീകോലോ� �വിിത, ജന�ീയാ പ്രാ�ിദ്ധാീ�രം 

 ണകോ�ന്ദ്രം, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്, 1993 

12. ലീലോവിതി എം. സ്ത്രംീ�ാതാോവിിഷ്ക്കാോരംം ആധുനി� മലയാോള  

 �ോഹിിതയത്തിിൽ, കോ�രംള �ോഹിിതയ അക്കോദമി,  

 തൃശ്ശൂർ,2008. 

13. �ോറിോ കോജോ��് പാോപാത്തിറി, �റിൻറി് ബുക്സ്് തൃശ്ശൂർ. 

14. �മ�ോലീന �വിിത,  

ജൂൺ - ആഗാസ്റ്റ്, 1992 മൃഗാശാിക്ഷ�ൻ, പാോഠങ്ങൾ-വിി.�ി.ഹിോരംി�്

15. �ംഘെിത ദലിത് സ്ത്രംീപാതിപ്പ് അകോനാഷാി, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്, 2012 

16. Butler, Judith Gender Trouble: Feminism and the  

 Subversion of Identity, Routledge,  

 London, 1990. 

17. Jacobus, Mary(Ed.) Women Writing and Writing about  

 Women (Volume: 7), Routledge, London,  

 2012. 

18. Semon, De Beauviou The Second Sex, Penquin Books, Great  

 Britain, 1982. 

19. Susie Tharu & Lalitha K. Introduction Women Writing in India,  

 Oxford University Press, Delhi, 1991. 

20. Virginia Woolf A Room of One's Own, Penquin Books,  

 Great Britain, 1970.
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ചെ�ാഫ. വിി. ആശാലാത
PMLM 10744: മലയാാളംത്തിിചെല ചെപാൺകവിിതികൾ–പാാഠ്യവുംം ചെപാാരുളുംം

COURSE OUTCOME PO PSO CL KL

C
LA

SS
H

ou
rs

Fi
el

d
 W

or
k

C
O

1 വൈസ്ത്രംണത, സ്ത്രംീ�ാതാം, ലിംഗാപാദവിി ഇവി 
നിർണയാിക്കു� 1, 3 1,2 U

An F 6

C
O

2 സെപാൺ രം�നയുംസെെ രൂപാഭാോവിഘെന�ൾ, സ്ത്രംീരം
�നയുംസെെ വിിവിിധ്യ ഘട്ടങ്ങൾ ഇവി മനസ്സിിലോക്കി 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1, 3 1,2 U
An

P 8

C
O

3 സെവിർജീനിയാ വുംൾ�്, �ികോമോൺ സെദബുവ്വ 
ഇവിരുസെെ രം�ന�ൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�യുംം 
വിിലയാിരുത്തു�യുംം സെ�യ്യു�

1,3 1, 
2, 3

U, 
Ev, 
An

F 8

C
O

4 പാോപാത്തിറിയുംസെെ ആമുഖം മുകോന്നീോട്ടു വിയ്ക്കുന്നീ 
സ്ത്രംീരം�നോ �വിികോശാഷാത�ൾ വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�.

1, 3 1, 2, 3
U, 
A, 
Ev

F 6

C
O

5 സെപാൺ�വിിത�ളുംസെെ കോ�രംളീയാ പാരംി�രംം - 
ആദയഘട്ട �വിികോശാഷാത�ൾ വിിലയാിരുത്തു�� 1, 3 1, 2

U, 
An P 6

C
O

6 �െത്തിനോട്ട് മോധ്യവിിയാമ്മ, കുട്ടിക്കുഞ്ഞുതങ്കച്ചിി 
ഇവിരുസെെ രം�നോ�വിികോശാഷാത�ൾ വിിലയാി
രുത്തു�

1, 3 1, 2
U

An
F 6

C
O

7 നകോവിോത്ഥിോന �ോൽപ്പനി� ഘട്ടം - ബാോലോമ
ണിയാമ്മ, മോധ്യവിിക്കുട്ടി, സുഗാതകുമോരംി ഇവിരുസെെ 
�വിിത�ളിസെല സ്ത്രംീ�ാതാം വിിലയാിരുത്തു�.

1, 3 1, 2, 3
U

An
EV

F 8

C
O

8 സെപാണ്മയുംസെെ പ്രാതികോരംോധ്യം, ഇെസെപാെലും�ൾ ഇവി 
നിർണയാിക്കു�. 1, 3

1, 2, 
3, 4

U
An
Ev
C

F, 
MC

8

C
O

9 വിിജയാലക്ഷ്മി , �ോവിിത്രി രംോജീവിൻ, ലളിതോ 
സെലനിൻ ഇവിരുസെെ �വിിത�ളിസെല സ്ത്രംണത 
വിിലയാിരുത്തു�

1, 3 1, 2, 3
U, 

An, 
Ev

F 8

C
O

10

ഗാീതോ ഹിിരംണയൻ, അനിതോ തമ്പി, വിിജില 
�ിറിപ്പോെ് എന്നീിവിരുസെെ �വിിത�ൾ മുകോന്നീോട്ടു 
വിയ്ക്കുന്നീ സെപാണ്മസെയാ വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�.

1, 3 1, 3
U, 

An, 
Ev

F 8
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ചെതയ്യംം–ചാരാിത്രവുംം സംംസ്കാാരാവുംം 
ചെ�ാഫ. വിി. ലാിസംി മാതു

പാഠ്യനിലക്ഷ്യംയം
ഉത്തിരംകോ�രംളത്തിിസെ� ഗ്രോമീണ�ംസ്കാോരംത്തിിസെ�യുംം �ലോജീവിിതത്തിിസെ�യുംം കോനർ�ോ

ക്ഷയമോണ ്സെതയ്യംങ്ങൾ. പ്രാസ്തുത അനുഷ്ഠിോന�ലയുംസെെ �രംിത്രപാരംവുംം �ോംസ്കാോരംി�വുംമോയാ 

�വിികോശാഷാത�ൾ പാഠനവിിഷായാമോക്കു�യാോണ് ഈ കോ�ോഴ്സ്ിസെ� ലക്ഷയം.

യൂണിറ്റ്് 1 
കോ�രംളത്തിിസെല നോെൻ �ലോപാോരംമ്പരംയം

കോ�രംളം �ോംസ്കാോരംി�കോമഖല�ൾ–മലനോെ്, ഇെനോെ്, തീരംപ്രാകോദശാം–ഐന്തിണ�ൾ–

ആദിവിോ�ി �ല�ൾ, മലപ്പുലയാോട്ടം, മന്നീോൻ കൂത്തി്, പാളിയാനൃത്തിം, നോെൻ �ല�ളുംസെെ 

ഉ�ിതമോയാ വിർഗാീ�രംണം–അനുഷ്ഠിോനം–അനുഷ്ഠിോകോനതരംം–മോന്ത്ര്യി�ോനുഷ്ഠിോന

ങ്ങൾ-ഉർവിരംതോനുഷ്ഠിോനങ്ങൾ. 

വിിശദപാഠ്യനിം-
മോരംിസെത്തിയ്യംം, ഗാ�ി�. (തോരംതമയപാഠനം)

യൂണിറ്റ്് 2: സെതയ്യംം–�രംിത്രവുംം �ാരൂപാവുംം

സെതയ്യംം–പാദനിഷ്പാത്തിി–സെതയ്യംങ്ങളുംസെെ വൈവിവിിധ്യയം–സെതയ്യംോട്ടക്കോലം–സെതയ്യംംസെ�ട്ടുന്നീവിർ, 

നെത്തുന്നീവിർ-ജോതി�ൾ–�മുദോയാ പാഠനം. �ളിയാോട്ടം-സെപാരുങ്കളിയാോട്ടം–�ോവും�ൾ–

മുണ്ടായ-അറി-കോ�ോട്ടം-സ്ഥാോനം, പാള്ളിയാറി എന്നീിങ്ങസെനയുംളള ഗ്രോമീണ ആരംോധ്യനോസ്ഥാല

ങ്ങൾ. മുഖസെത്തിഴുംത്തി്, സെമസെയ്യംഴുംത്തി്, എന്നീിവിയാിസെല വൈവിവിിധ്യയം–അണിയാലം–മുഖപ്പോ

ള�ൾ-സെതയ്യംത്തിിസെല വിർണ്ണി�ങ്കല്പം, സെവിളിച്ചിത്തിിസെ� വിിനയോ�ം. കോതോറ്റ്ം

സെതയ്യംത്തിിസെ� നോടുവിോഴ്ി പാോരംമ്പരംയം–�െത്തിനോെ,് കോ�ോലത്തുനോെ,് തുളുംനോെ–്കോക്ഷത്രവുംം 

�ോവുംം-അെിസ്ഥാോന �ങ്കൽപ്പങ്ങൾ, ആരംയോധ്യിനികോവിശാം-ദ്രാോവിിഡ്സെ� സെ�റുത്തുനിൽപ്പ–്

അവിർണ്ണിരുസെെ �ംസ്കൃത പാോരംമ്പരംയം–�ംസ്കൃതഭാോഷാ പ്രാതികോരംോധ്യത്തിിസെ� ആയുംധ്യസെമന്നീ 

നിലയാിൽ–ആരംയ�ംസ്കാോരംത്തിിസെ�യുംം ദർശാനത്തിിസെ�യുംം ആധ്യിപാതയത്തിിനുകോമൽ 

‘നീ�’ജോതിയുംസെെ സെ�റുത്തുനിൽപ്പ്. സെപാോട്ടൻ സെതയ്യംം–മനീഷാോപാഞ്ച്�ം–മുത്തിപ്പൻ 

സെതയ്യംം-ജന�ീയാത-സെറിയാിൽകോവി മുത്തിപ്പൻ–സെതയ്യംങ്ങളുംസെെ കോദശാ�ഞ്ച്ോരംം.
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വിിശദപാഠ്യനിം
1. മനീഷാോപാഞ്ച്�ം ശാങ്കരംോ�ോരംയർ

2. സെപാോട്ടൻ സെതയ്യംത്തിിസെ� കോതോറ്റ്ം

യൂണിറ്റ്് 3 
സെതയ്യംത്തിിസെല കോദശാം/പുരംോവൃത്തിങ്ങൾ

കോ�ോലത്തുനോെിസെ� �ോംസ്കാോരംി� �വിികോശാഷാത�ൾ-മോറിിമോറിി വിന്നീ അതിർത്തിി�ൾ–

നോട്ടുപാോത�ൾ–കോ�ോരംപ്പുഴ്–വിിലക്കു�ൾ–�ോമൂഹിി� ബാന്ധിങ്ങൾ, കോദശാ�ങ്കൽ

പ്പം–�രംിത്രം, ഐതിഹിയം, പുരംോവൃത്തിം–സെതയ്യംങ്ങളുംസെെ പുരംോവൃത്തിം–കോദവിതമോരുസെെ 

ഉൽപ്പത്തിി–‘മരംക്കല’ത്തിിൽ വിന്നീവിർ, ആരംയർനോട്ടിസെല കോദവിതമോർ, കുെകുവൈദവിങ്ങൾ, 

തുളുംസെതയ്യംങ്ങൾ, കോദവികോലോ�ത്തുനിന്നീ ്വിന്നീവിർ, പുരംോണ �ഥോപാോത്രങ്ങൾ, മൃഗാോരംോധ്യന–

പുലിസെത്തിയ്യംങ്ങൾ,വിയാനോട്ടുകുലവിൻ, �ണ്ടാനോർകോ�ളൻ, വിിഷാ�ണ്ഠൻ, ഐപ്പള്ളി 

സെതയ്യംം എന്നീീപുരംോവൃത്തിങ്ങൾ �ോമോനയപാരംി�യാം, സെതയ്യംത്തിിസെ� �ോമുദോയാി� 

�ൗഹിോർ��കോ�ശാം–മോപ്പിളസെത്തിയ്യംങ്ങൾ, മു�ികോപാോക്കർ, ബാപ്പൂരംൻ, ആലിസെത്തിയ്യംം–

ഉർവ്വരംതോപൂജ–വൃക്ഷോരംോധ്യന, നോഗാോരംോധ്യന, നോഗാസെത്തിയ്യംം.

വിിശദപാഠ്യനിം
1. �തിവിനൂർ വിീരംൻ കോതോറ്റ്ം

യൂണിറ്റ്് 4 
കോതോറ്റ്ംപാോട്ടു�ളിസെല മോതൃ�ംസ്കൃതി/അമ്മ വിഴ്ി�ൾ 

കോതോറ്റ്ംപാോട്ട് �വിികോശാഷാത�ൾ- സ്ത്രംീയുംം പ്രാകൃതിയുംം- അമ്മ �ങ്കൽപ്പം, പ്രാധ്യോന അമ്മ

വൈദവിങ്ങൾ–അന്നീപൂർകോണ്ണിശാാരംി–കുറിത്തിിസെത്തിയ്യംം, �ണ്ണിങ്ങോട്ട് ഭാഗാവിതി, നീലിയാോർ 

ഭാഗാവിതി കോതോട്ടുങ്കരംഭാഗാവിതി, ഉമ്മച്ചിിസെത്തിയ്യംം, മുച്ചിികോലോട്ടുഭാഗാവിതി, മോണി�യകോപ്പോതി–

പുനംകൃഷാിയുംസെെ കോദവിത. സ്ത്രംീസെ�ട്ടുന്നീ സെതയ്യംം–കോദവിക്കൂത്തി്, 

വിിശദപാഠ്യനിം
1. �െോകോങ്കോട്ടുമോക്കകോത്തിോറ്റ്ം.

പാഠനയാോത്ര (അഭാി�ോമയം)

തുളുംർവിനം–പാോണത്തൂർ, മോെോയാിക്കോവി,് പാറി�ിനി മുത്തിപ്പൻ കോക്ഷത്രം, �തിവിനൂർപാ

ള്ളിയാറി കുെ�,് മൃദംഗാവൈശാകോലശാാരംീകോക്ഷത്രം, പുരംളിമല, കോലോ�നോർ�ോവി,് വിള്ളിയൂർക്കോവി,് 

മഡ്ിയാൻ കൂകോലോം. 
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സാഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
�ണ്ണിൻ, വൈവി. വിി. 2011: സെതയ്യംങ്ങളുംം അനുഷ്ഠിോനങ്ങളുംം, തിരുവിനന്തപുരംം:  

 കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്. 

കുമോരംൻ വിയാകോലരംി 2013 : �ോവി്, സെതയ്യംം പുരംോവൃത്തിം, പായ്യംന്നൂർ: �ോഹിിതി  

 (�ംസ്കൃത�ർവി�ലോശാോല പായ്യംന്നൂർ കോ�ന്ദ്രം,  

 മലയാോള വിിഭാോഗാം കൂട്ടോയ്മ).

കുറുപ്പ്, സെ�.സെ�.എൻ, 1980 : ആരംയദ്രാോവിിഡ് ഘെ�ങ്ങൾ മലബാോറിിസെല നോെൻ  

 �ലയാിൽ, തിരുവിനന്തപുരംം: കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റി 

 റ്റ്ൂട്ട്.

ബാോലകൃഷ്ണൻ നോയാർ,  

�ിറിയ്ക്കൽ െി.,  2003 : കോ�രംളഭാോഷാോ ഗാോനങ്ങൾ വിോലയം ഒന്നീ്, തൃശ്ശൂർ:  

 കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി.

രംോഘവിൻ പായ്യംനോെ് 1998 : കോ�ോ�് കോലോറിിന് ഒരു പാഠനപാദ്ധാതി, തൃശ്ശൂർ:  

 കോ�രംള�ോഹിിതയ അക്കോദമി.

ലി�ി മോതു വിി., 2013 : സെപാോട്ടൻസെതയ്യംം അതിജീവിനത്തിിസെ� അനുഷ്ഠിോനം,  

 തിരുവിനന്തപുരംം: കോ�രംള ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്. 

ലി�ി മോതു വിി., 2016 : �തിവിനൂർ വിീരംൻ: മല�യാറിിയാ മനുഷായൻ  

 ചുരംമിറിങ്ങിയാ വൈദവിം, തിരുവിനന്തപുരംം: കോ�രംള  

 ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്

വിിഷ്ണുനമ്പൂതിരംി.എം.വിി., 1990 : കോതോറ്റ്ംപാോട്ടു�ൾ ഒരു പാഠനംകോ�ോട്ടയാം: നോഷാണൽ  

 ബു�്സ്റ്റോൾ. 

�ഞ്ജീവിൻ അഴ്ീകോക്കോെ് 2007 : സെതയ്യംത്തിിസെല ജോതിവിഴ്ക്കം കോ�ോട്ടയാം: �റി� ് ബുക്സ്്

Chandran.T.V., 2006 : Ritual as idealogy, Text and Context  

 Theyyam, NewDelhi, Indhiragandhi  

 National Centre for the Arts.

Jawaharlal Handoo, 1998 : ‘Folklore in modern India Mysore, Central  

 Institute of Indian Languages.
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PMLM 10745 ചെതയ്യംം–ചാരാിത്രവുംം സംംസ്കാാരാവുംം 

ചെ�ാഫ. വിി. ലാിസംി മാതു

COURSE OUTCOME PO PS
O

CL K
L

Cl
as

s 
H

ou
rs
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el

d 
W

or
k

CO
1 സെതയ്യംം എന്നീ അനുഷ്ഠിോന�ല മുൻനിർത്തിി 

കോ�ോ�് കോലോർ പാഠ നകോമഖല പാരംി�യാസെപ്പടുന്നു
1, 
2,4

1,2,3 U, R F 3 3

CO
2 ഉത്തിരംകോ�രംളത്തിിസെല പ്രാോകോദശാി ��രംിത്രവുംം 

�ംസ്കാോരംവുംം പാരംി� യാസെപ്പടുന്നു
1, 2, 
3, 4

1, 2, 
3, 4

U,R, 
AN,

F, C 3 2

CO
3 സെതയ്യംത്തിിസെ� പ്രാകോതയ� ത�ൾ, ആഹിോരംയം, �ോ

ലയാളവി്, ജോതി �മൂഹിം-- മനസ്സിിലോക്കുന്നു
1, 2, 4 1, 2, 3

U, 
R, 

AN
F, C 2 3

CO
4 കോഗാോത്ര�ല�ൾക്ക് ക്ലിോസ്സിി�് ആവിിഷ്കോരംങ്ങളുംമോ

യുംള്ള വിയതയോ�ം വിിലയാിരുത്തുന്നു
1, 2, 
3, 4

1, 2, 
3, 4

U, 
R, 

AN, 
EV

F, 
C, P

2 2

CO
5 അനുഷ്ഠിോനങ്ങൾ �ോർഷാി�പാോരംമ്പരംയകോത്തിോ െ് 

ബാന്ധിസെപ്പടുന്നീസെതങ്ങസെനസെയാന്നു വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യുന്നു

1, 2, 
3, 4

1, 3, 4

U, 
AP, 
AN, 
EV

F, C 3 2

CO
6

ഉർവ്വരംത, പാരംിസ്ഥാിതി വിിജ്ഞാോനീയാം എന്നീിവി
യുംസെെ ഗ്രോമീണമോതൃ��ൾ ആധുനി��ംസ്കൃതി
കോയാോടുകോ� ർത്തി് വിിമർശാനോത്മ�മോയാി വിിലയാിരു
ത്തുന്നു

1, 2, 
3,

4 1, 
3, 4

U, 
AN, 
EV

F, C 3 2

CO
7 ഗ്രോമീണ�ംസ്കൃതിയാിസെല സ്ത്രംീപാക്ഷനിലപാോടു�ൾ 

ഉദോഹിരംണ�ഹിിതം പാഠിക്കുന്നു
1, 2,
3, 4

1, 3, 4

U, 
AP, 
AN, 
EV

F, C 4 4

CO
8 കോതോറ്റ്ംപാോട്ടു�ളിസെല ഭാോഷാോ�വിികോശാ ഷാത�ൾ 

പാഠനവിികോധ്യയാമോക്കുന്നു
1, 2, 
3, 4

1, 2, 4

U, 
AN, 
AP, 
EV

F, 
C, P

8 8

CO
9 വിോസെമോഴ്ി, വിരംസെമോഴ്ി പാോരംമ്പരംയവുംം നിലപാോടു�ളുംം 

തോരംതമയം സെ�യ്യുന്നു
1, 2, 
3, 4

1, 2, 3
AN, 
AP, 
EV

F, 
C, P

9 -

CO
10 ആരംയ-ദ്രാോവിിഡ് അധ്യിനികോവിശാ-പ്രാതികോരംോധ്യനിലപാോ

ടു�ൾ മനസ്സിിലോക്കുന്നു
1, 2, 
3, 4

1, 3, 4
AN, 
AP

F, C 5 4
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PMLM 10746

ഗ്വേകരാളംീയാ അവിതരാണകലാകൾ–കാഴ്ചയുംം ആസംോദനവുംം
ഗ്വേഡീാ. ആർ. �ീതാഗ്വേദവിി

വൈവിവിിധ്യയമോർന്നീ കോ�രംളീയാ രംംഗാ�ല�ളുംസെെ അവിതരംണസെത്തിയുംം കോ�രംളീയാ രംംഗാ�ങ്ക

ല്പസെത്തിയുംം രംംഗാോവിതരംണത്തിിസെ� വിി�ോ�പാരംിണോമങ്ങസെളയുംം മനസ്സിിലോ ക്കുന്നീതിനും 

നമ്മുസെെ �ംസ്കാോരംവുംമോയാി ഈ �ല�ൾക്കുള്ള ബാന്ധിം വിിശാ�ലനം സെ�യ്യുന്നീതിനും 

നിർകോ�ശാിക്കുന്നു. 

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്് :
രംംഗാോവിതരംണം- വിയതയസ്ത വിീക്ഷണങ്ങൾ അവിതരംണ �ല: നിർവ്വ�നം, നോകോെോെി, 

ക്ലിോ�ി�് �ങ്കല്പങ്ങൾ. അരംങ്ങ്: വിിവിിധ്യ �ങ്കല്പങ്ങൾ- നോട്ടരംങ്ങ്- നോെൻ അവിതരംണ

�ല�ളുംസെെ പ്രാോക്തിനത-അനുഷ്ഠിോനപാരംം- അനുഷ്ഠിോകോനതരംം- �ോമുദോ യാി� �ല�ൾ. 

നോെൻ�ല�ളുംസെെ അവിതരംണവൈശാലി: നൃത്തിം, �ംഗാീതം, �ോഹിി തയം, കോവിഷാവിിധ്യോനം. 

നോെൻ�ലയുംം പാരംിസ്ഥാിതിയുംം. �ോമൂഹിി� �ോംസ്കാോരംി� ബാന്ധിങ്ങൾ- കോലോ� വിീക്ഷണം. 

വിിശദപാഠ്യനിം 
1. മുെികോയാറ്റ്് 2. പാെയാണി, 3. സെതയ്യംം,  4. പൂരംക്കളി,  5. �ോക്കോരംി�ി നോെ�ം,  6. �വിിട്ടു

നോെ�ം, 7. തിരുവിോതിരം�ളി, 8. മോർഗ്ഗീം �ളി, 9. ദ�് മുട്ടു �ളി 

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്:
ക്ലിോസ്സിിക്കൽ �ല�ൾ- രംംഗാ�ംവിിധ്യോനം- നെൻ- കോപ്രാക്ഷ�ൻ - അഭാിനയാ �മ്പ്രദോയാ

ങ്ങൾ- �തുർവിിധ്യോഭാിനയാം-കോലോ�ധ്യർമ്മി-നോെയധ്യർമ്മി-ഭാോവിം-രം�ം-തൗരംയ തി�ം-ആട്ട

പ്രാ�ോരംം, �മദീപാി�, ഹിസ്തലക്ഷണദീപാി�- �ോംസ്കാോരംി� �ിഹ്ന ങ്ങൾ. 

വിിശദപാഠ്യനിം: 
1. കൂെിയാോട്ടം 2, �ോ�യോർകൂത്തി് 3. നങ്ങയോർകൂത്തി് 

യൂണിറ്റ്് മുന്ന്് :
അവിതരംണ�ലയാിസെല നൂതന �ങ്കല്പങ്ങൾ- തുള്ളൽ: ജന�ീയാ�ലഉത്ഭവിം, അരംങ്ങ്-

ഓട്ടൻ, ശാീതങ്കൻ, പാറിയാൻ തുള്ളലും�ൾ-ഏ�ോംഗാോഭാിനയാം-തുള്ളൽ�ോഹിിതയം-�ോമൂഹിയ

വിിമർശാനം-വിോക്കിസെ� ദൃശായപാരംത. �ഥ�ളി: കൃഷ്ണനോട്ടം-രംോമനോട്ടം-വിി�ോ�പാരംിണോമ

ങ്ങൾ-അഭാിനയാരംീതി-അരംകോങ്ങാഷാം-നോകോെോെി ക്ലിോ�ി�് �ലോബാന്ധിങ്ങൾ-�ോംസ്കാോരംി� 
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പ്രാതി�ലനങ്ങൾ-ആട്ടക്കഥോ�ോഹിിതയം. കോമോഹിിനിയാോട്ടം: കോ�രംളീയാ നൃത്തിപാോരംമ്പ

രംയം-ദോ�ിയാോട്ടം-കോമോഹിിനിയാോട്ടം�ോർത്തിി� തിരുനോൾ-�ാോതിതിരുനോൾ-ഇരംയാിമ്മൻ 

തമ്പി- വിള്ളകോത്തിോളിസെ� �ംഭാോവിന-കോ�രംള�ലോമണ്ഡലം. കോ�രംള നെനം : ഗുരുകോഗാോ

പാിനോഥ്- നൂതനോവിിഷ്കോരംവൈശാലി. 

വിിശദപാഠ്യനിം: 
1. �ിരംോതം തുള്ളൽ കുഞ്ച്ൻ നമ്പയോർ 

2. നള�രംിതം 1-ോം ദിവി�ം 

3. ഇന്ദുമുഖീ നിശാമയാ എന്നീഴ്ൽ നീശാമയാ.........പാദവിർണ്ണിം (�ാോതിതിരുനോൾ) 

4. ശാിവിപാോർവിതി നെനം ഗുരുകോഗാോപാിനോഥ് 

യൂണിറ്റ്് നിാല്
നോെ�ം- കോ�രംളീയാ നോെ�കോവിദിയുംസെെ വിി�ോ�ം- �ംഗാീതനോെ�ം-വിിവിർത്തിന 

ങ്ങൾ-പ്രാഹി�നങ്ങൾ-�ോമൂഹിയ രംോഷ്ട്രീീയാ നോെ�ങ്ങൾ പാരംീക്ഷണ നോെ�ങ്ങൾതനതു 

നോെ�കോവിദി-സ്ത്രംീപാക്ഷനോെ�കോവിദി- �ോമൂഹിി� നകോവിോത്ഥിോനം. 

വിിശദപാഠ്യനിം: 
1. കോ�രംള ശാോകുന്തളം നോലോം അങ്കം 

2. വൈ�ം 27 �ി.സെജ.കോതോമ�് 

3. അവിനവിൻ �െമ്പ �ോവിോലം നോരംോയാണപ്പണിക്കർ 

4. നോടുഗാ�ി� സെ�.സെജ. കോബാബാി

�ഹിോയാ�ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

�ലയുംം വിിദയയുംം �ോഴ്ചപ്പോടു�ളിലൂസെെ : വിി.എം.കുട്ടിക്കഷ്ണ കോമകോനോൻ  

 (�ോഹിിതയ അക്കോദമി, തൃശൂർ) 

നോട്ടരംങ്ങ് വിി�ോ�വുംം പാരംിണോമവുംം : ജി.ഭാോർഗ്ഗീവിൻപാിള്ള (കോ�രംള ഭാോഷാോ  

 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് ) 

കോ�രംളത്തിിസെല നോകോെോെി നോെ�ങ്ങൾ : എ�്.സെ�.നോയാർ (മദിരംോശാി  

 �ർവി�ലോ ശാോല) 

�ോക്കോരംി�ി നോെ�ം : ജി.ഭാോർഗ്ഗീവിൻപാിള്ള (എഡ്ി.)  

 കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്.

പാകോെനി : �െമ്മനിട്ട വിോസുകോദവിൻപാിള്ള  

 (കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് ) 

പൂരംക്കളി : �രുണോ�രംൻ.സെ�.സെ� (ഡ്ിപ്പോർ 
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 ട്ട്സെമ� ് ഓ�് �ൾച്ചിറിൽ പാബ്ലിികോക്ക  

 ഷാൻ�് തിരുവിനന്തപുരംം) 

കോമോഹിിനിയാോട്ടം: �രംിത്രവുംം ആട്ടപ്രാ�ോരംവുംം �ലോമണ്ഡലം �ലയോണിക്കുട്ടി യാമ്മ  

 (ഡ്ി�ി ബുക്സ്് ) 

മുെികോയാറ്റ്് : ചുമ്മോർ ചൂണ്ടാൽ (എൻ.ബാി.എ�്. 

കോ�ോട്ടയാം) 

കൂത്തും കൂെിയാോട്ടവുംം : അമ്മോവിൻ തമ്പുരംോൻ 

�ലോകോലോ�ം : സെ�.പാി.നോരംോയാണ പാിഷാോരംെി 

നോെയശാോസ്ത്രംം : 1, 2 വിോലയം. വിിവിർത്തിനം -സെ�.പാി.നോരംോയാണപ്പി 

 ഷാോരംെി

�ഥ�ളിരംംഗാം : സെ�.പാി.എ�് കോമകോനോൻ 

�ഥ�ളി വിിജ്ഞാോനകോ�ോശാം : അയ്മനം കൃഷ്ണവൈക്കമൾ (�റി�്  

 ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം)

�ഥ�ളി നെനം : നെന�ലോനിധ്യി ഗുരുകോഗാോപാിനോഥ്  

 (എ�്.പാി.എ�്-കോ�ോട്ടയാം)

കുഞ്ച്ൻ നമ്പയോരുസെെ തുള്ളൽകൃതി�ൾ : (ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്് )

തുള്ളൽ �ോഹിിതയ �രംിത്രം : കോഡ്ോ.വിി.എ�്.ശാർമ്മ   

 (കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് )

നമ്പയോർ–വിോക്കും �മൂഹിവുംം : സെ�.എൻ.ഗാകോണഷാ് (ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്് )

തുള്ളൽ ദൃശായകോവിദിയാിൽ : അയ്മനം കൃഷ്ണവൈക്കമൾ, കോ�രംളോ  

 ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്. 

മലയാോള നോെ��ോഹിിതയ �രംിത്രം : ജി.ശാങ്കരംപ്പിള്ള (കോ�രംള �ോഹിിതയ  

 അക്കോദമി) 

മലയാോള നോെ� പ്രാസ്ഥാോനം : �ോട്ടുമോെം നോരംോയാണൻ (കോ�രംള 

 �ോഹിിതയ അക്കോദമി) 

ഉയാരുന്നീ യാവിനി� : �ി.സെജ.കോതോമ�് (�ോഹിിതയ  

 പ്രാവിർത്തി� �ഹി�രംണ �ംഘം) 

രംംഗാോവിതരംണം : ഒരു �ംഘം കോലഖ�ർ (കോ�രംള  

 ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് ) 

നെനവൈ�രംളി : ഗുരുകോഗാോപാിനോഥ് (ഗുരുകോഗാോപാിനോഥ്  

 നെനഗ്രോമം)

�വിിട്ടു നോെ�ം : സെ�ബാീനോറിോ�ി (എ�്.പാി.�ിഎ�്)



214  എംം.എം. മലയാാളംം പാാഠ്യയപാദ്ധതിി

കോ�രംളത്തിിസെല നോെൻ�ല�ൾ : കോഡ്ോ.എ.സെ�. നമ്പയോർ (എൻ. 

 ബാി.എ�്., കോ�ോട്ടയാം)

ഭാോരംതീയാ �ലോ�രംിത്രം : വിിജയാകുമോർ കോമകോനോൻ (കോ�രംള  

 �ോഹിിതയ അക്കോദമി)

Traditional Indian Theatre : Multiple streams, Kapila  

 Vatsyayan, NBT, New Delhi Folk 

theatre of India : Belwant Gargi

History of Indian Theatre : M.L. Varad pande 30. Classical 

Indian dance in 

Literature and Arts : Kapilavatsyayan. 

Performance studies an introduction : Richard Schechner 

Environmental theatre : Richard Schedner.
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PMLM 10746
ഗ്വേകരാളംീയാ അവിതരാണകലാകൾ–കാഴ്ചയുംം ആസംോദനവുംം

ഗ്വേഡീാ. ആർ. �ീതാഗ്വേദവിി

COURSE OUTCOME PO PS
O

CL K
L

Cl
as

s 
H

ou
rs

Fi
el

d 
W

or
k

CO
1 അവിതരംണ �ലസെയാക്കുറിിച്ചുള്ള നിർവി�നങ്ങൾ, 

�ിദ്ധാോന്തങ്ങൾ, വിയതയസ്ത വിീക്ഷണങ്ങൾ ഇവി 
മനസ്സിിലോക്കു� 

1 1,3 U, R F 8

CO
2 നോെൻ�ല�ളുംസെെ പ്രാോക്തിനത, �വിികോഷാത�ൾ, 

രംംഗാ�ങ്കല്പം, �ോമൂ ഹിി� ജീവിിതവുംമോയാി അവിയ്ക്കു
ള്ള ബാന്ധിം ഇവി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1 1, 4
U, 

AN,
F 6 2

CO
3 സെപാർകോ�ോസെമൻ�് �ംസ്കാോരംത്തിിസെ� കൂെി സൂ�

�മോകുന്നീസെതങ്ങസെന സെയാന്നീ് അപാഗ്രഥിക്കു�. 
1 4, 3

An, 
Ev

C 6

CO
4 കോ�രംളത്തിിസെ� നോെയോഭാിനയാപാോരംമ്പരംയം മനസ്സിി

ലോക്കു�
1 1

U, 
AN

F 6

CO
5

കോ�രംളീയാ അവിതരംണ �ല�ളിസെല നൂതന 
�ങ്കല്പങ്ങൾ; നോകോെോെിക്ലിോസ്സിി�് �ല�ളുംസെെ 
�ാോധ്യീനത്തിിൽ നിന്നീ് രൂപാം സെ�ോണ്ടാ് പുതിയാ 
�ലോരൂ പാങ്ങൾ എന്നീിവി പാരംി�യാസെപ്പടു�. 

1 4
U, 

An, 
Ev

P, M 8

CO
6

കോ�രംളീയാ നോെയ പാോരംമ്പരംയവുംം കോമോഹിിനിയാോട്ടവുംം 
�ലോമണ്ഡലത്തിിസെ� പാിറിവിിയുംം തമ്മിലുംള്ള 
�ോംസ്കാോരംി� ബാന്ധിസെത്തി മൂലയ നിർദ്ധാോരംണം 
സെ�യ്യു�

1 1, 3 U, C F, P 8

CO
7 കോ�രംളീയാ നോെ�കോവിദിയുംസെെ വിളർച്ചിയുംം �ോമൂഹിി� 

നകോവിോത്ഥിോനവുംം | കോ�ർത്തുവിച്ചി് വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�. 

1 1, 4
AP, 
Cr

F, M 6

CO
8 നോെ�രംംഗാസെത്തി പുത്തിൻ പ്രാവിണത�ൾ വിിമർ

ശാനോത്മ�മോയാി നിരംീക്ഷിക്കു�.
1 4

An, 
Cr

F, C 6

CO
9 അവിതരംണ �ല�ളുംസെെ �ോഹിിതയ �ംഭാോവിന

�സെള മൂലയനിർണ്ണിയാം സെ�യ്യു�.
1 1, 4

U, 
AP, 
Ev

F, P 8

CO
10 കോ�രംളീയാ അവിതരംണ �ല�ളുംസെെ ഭാോരംതീയാവുംം 

കോലോ�വിയോപാ�വുംമോയാ പ്രാശാസ്തി വിിലയാിരുത്തു� 1 1, 3
U, 
Ev

M 8
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ശ്രീീനാരാായാണഗുരു: കവിിതകൾ
ഗ്വേഡീാ.കവിിതാ രാാമൻ

യൂണിറ്റ്് 1
മലയാോള�വിിതയുംസെെ പ്രാോസ്ഥാോനി�ത�ളിലുംം ഭാോവും�താത്തിിലുംം ശ്രീീനോരംോയാണഗുരുവിിസെ� 

�ം ഭാോവിന�ൾ- മണിപ്രാവിോള-നികോയാോക്ലിോ�ി�-്പൂർവ്വ�ോല്പനി�-�ോല്പനി�-�ികോബാോളി�് 

ആ ധുനി�-ഭാോവും�താം-�വിി എന്നീ നിലയാിൽ ഗുരുവിിസെ� �ോഹിിതയ�രംിത്രങ്ങളിസെല 

പ്രാതിനിധ്യോനം- പ്രാോകൃതവുംം �ംസ്കൃതവുംമോയാ തണ�ങ്കല്പം 

വിിശാദപാഠനം 

1, ജനനീനവിരംത്നമഞ്ജരംി 

2. സുബ്രഹ്മണയ�ീർത്തിനം 

3. �ിജ്ജ്ഡ്�ിന്തനം 

4. ശാിവിശാത�ം (69മുതൽ 12വിസെരം)

യൂണിറ്റ്് 2
ശ്രീീനോരംോയാണഗുരുവിിസെ� ദോർശാനി�ത- അവൈദാതം-വൈശാവി�ിദ്ധാോന്തം-തമിഴ്് �ിദ്ധാ

പാോരംമ്പരംയം-ബാൗദ്ധാദർശാനം-ഭാോരംതീയാദർശാനങ്ങളുംസെെ ലോവിണയോത്മ�നടുനില-കോവിദോ

ന്ത-വൈശാവി-�ി ദ്ധാ-കോയാോഗാശാോസ്ത്രം ദർശാനങ്ങളുംസെെ ലോവിണയോനുഭാവിം �വിിത�ളിൽ-ആന�

രം�ം �വിിത�ളിൽ

വിിശദപാഠ്യനിം 
1. വൈദവിദശാ�ം 

2. അവൈദാത ദീപാി� 

3. ആകോമ്മോപാകോദശാശാത�ം (ആദയസെത്തി 25 കോ�ോ�ങ്ങൾ)

യൂണിറ്റ്് 3
ശ്രീീനോരംോയാണഗുരുവിിസെ� �കോരംോപാകോദശാ �വിിത�ൾ-മോനവിി�തോദർശാനം-വൈനതി�

കോബാോധ്യം-ജോ തിനിർവ്വ�നം-മനുഷായവിർഗ്ഗീം(പുലരംശാല) എന്നീ നിലയാിലുംള്ള ജോതി�ങ്ക

ല്പം-ഉദ്കോബാോധ്യ നോത്മ�ത- നകോവിോത്ഥിോന ആശായാങ്ങൾ 

വിിശദപാഠ്യനിം 
1. അനു�മ്പോദശാ�ം 
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2, ജോതിലക്ഷണം

3. ജീവി�ോരുണയപാഞ്ച്�ം

യൂണിറ്റ്് 4
ശ്രീീനോരംോയാണഗുരു-ഭാോഷാോ�ംഭാോവിന�ൾ-വിിവിർത്തിനങ്ങൾ-�ംസ്കാത,തമിഴ്് ഗാദയ

രംീതി-ഗാദയ ഭാോഷായുംസെെ അധുനീ�ീ�രംണം-�ംസ്കൃതം-തമിഴ്്-�ാതന്തകൃതി�ൾ-തിരുക്കു

റിലിസെ� �ാോ ധ്യീനം ഗുരുവിിസെ� �വിിത�ളിൽ വിിശാദപാഠനം 1. കോവിദോന്തസൂത്രം 2. ഒരു 

തമിഴ്്കോ�ോ�ം 3. നീത്തിോർ സെപാരുവൈമ(തിരുക്കുറിൽ വിിവിർത്തിനം) 4. ഗാദയപ്രാോർത്ഥിന 

5. ഈശാോവിോകോ�യോപാനിഷാത്തി് വിിവിർത്തിനം

സാഹിായാക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ശ്രീീനോരംോയാണഗുരു : കോ�ോട്ടുകോ�ോയാിക്കൽ കോവിലോയുംധ്യൻ,  
 �റി�് ബുക്സ്് തൃശൂർ 
നോരംോയാണഗുരു പുനർവിോയാന�ൾ : എഡ്ി:  പ്രാദീപാൻ  പാോമ്പിരംിക്കുന്നീ്,   
 കോപ്രാോഗ്ര�് പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്
ഗുരുവിിസെ� ദുഃഃഖം : സുകുമോർ അഴ്ീകോക്കോെ്, ലിപാി,   
 കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്
�രംിത്രസെത്തി അഗാോധ്യമോക്കിയാ ഗുരു : സെ�.പാി അപ്പൻ, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം
ശ്രീീനോരംോയാണഗുരു �രംിത്രയാോഥോർത്ഥിയങ്ങൾ : ജി.പ്രാിയാദർശാനൻ,  ശാിവിഗാിരംിമഠം  
 വിർക്കല. 
ശ്രീീനോരംോയാണഗുരു ജീവി�രംിത്രവുംം  
ഗുരുസ്തുതി�ളുംം : എൻ. കുമോരംനോശാോൻ, കുറ്റ്ിപ്പുഴ്  
 കൃഷ്ണപാിള്ള, പ്രാഭാോത്ബുക്സ്്, തിരുവിനന്ത 
 പുരംം. 
കോ�രംളീയാ നകോവിോത്ഥിോനത്തിിസെ�  
�രംിത്രവുംം വിർത്തിമോനവുംം : സെ�.ഇ.എൻ ,  �ിന്തപാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്,  
 തിരുവിനന്തപുരംം. 
ജനനീനവിരംത്നമഞ്ജരംി വിയോഖയോനം  : നിതയവൈ�തനയയാതി, നോരംോയാണഗുരു 
 കുലം വിർക്കല. 
സുബ്രഹ്മണയ�ീർത്തിനം : മുനിനോരംയാണപ്രാ�ോദ് നോരംോയാണഗുരു 
 കുലം വിർക്കല.
�ിജ്ജ്ഡ്�ിന്തനം വിയോഖയോനം : മുനിനോരംോയാണ പ്രാ�ോദ്, നോരംോയാണഗു 
 രുകുലം വിർക്കല.
വൈദവിദശാ�ം : നിതയവൈ�തനയയാതി, നോരംോയാണഗുരു 
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 കുലം, വിർക്കല. 
അവൈദാതദീപാി� : നിതയവൈ�തനയയാതി, നോരംോയാണഗുരു 
 കുലം, വിർക്കല. 
ആകോത്മോപാകോദശാശാത�ം പാഠനങ്ങൾ : നിതയവൈ�തനയയാതി നോരംോയാണഗുരു 
 കുലം, വിർക്കല. 
ശ്രീീനോരംോയാണ ഗുരു : �മ്പൂർണ്ണികൃതി�ൾ : നോരംോയാണഗുരു 
 കുലം, വിർക്കല. 
ശ്രീീനോരംോയാണഗുരുവിിസെ� �ാോധ്യീനത മലയാോള �വിിതയാിൽ കോ�രംളഭാോഷാോ  
 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് തിരുവിനന്തപുരംം. 
ഗുരുവിരുൾ : നെരംോജഗുരു, �ോഹിിതയപ്രാവിർത്തി�  
 �ഹി�രംണ�ംഘം, കോ�ോട്ടയാം
ലോവിണയോനുഭാവിവുംം �ൗ�രംയോനുഭൂതിയുംം : നിതയവൈ�തനയയാതി, നോരംോയാണഗുരു 
 കുലം, വിർക്കല. 
ശ്രീീനോരംോയാണ ദർശാനം : െി.ഭാോസ്കാരംൻ, കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്  
 തിരുവിനന്തപുരംം.
ശ്രീീനോരംോയാണഗുരുവിിസെ� �മ്പൂർണ്ണികൃതി�ൾ : െി.ഭാോസ്കാരംൻ, മോതൃഭൂമി, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്
ബുദ്ധാനും നോണുഗുരുവുംം  സെ�.സുഗാതൻ, മോതൃഭൂമി, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് 
അനു�മ്പോദശാ�ം : വിയോഖയോനം: നെരംോജഗുരു, നോരംോയാണഗു 
 രുകുലം, വിർക്കല. 
ജോതിമീമോം� : വിയോഖയോനം: മുനിനോരംോയാണ പ്രാ�ോദ്,  
 നോരംോയാണഗുരുകുലം, വിർക്കല.
ശ്രീീനോരംോയാണഗുരുവിിസെ�  
�ോഹിിതയവുംം ദർശാനവുംം : എം.പാത്മനോഭാക്കുറുപ്പ്,   
മോതൃഭൂമി, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്. 
�മയക്കോയാ കോലോ�വിീക്ഷണം : നിതയവൈ�തനയയാതി �റി�് ബുക്സ്്  
 തൃശൂർ 
നോരംോയാണഗുരുവിിസെ� കോതോത�ോവിയങ്ങൾ : ഗാീതോസുരംോജ്, ഡ്ി.�ി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയാം.
കോവിദോന്തസൂത്രം വിയോഖയോനം : മുനിനോരംോയാണ പ്രാ�ോദ്, നോരംോയാണഗു 
 രുകുലം, വിർക്കല. 
ശാരംീരംം ജോതി അധ്യി�ോരംം : എഡ്ി:കോഡ്ോ.സെ�.എം.അനിൽ,  
 കോപ്രാോഗ്രസ്സി് പാബ്ലിികോഷാഴ്സ്്, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് 
�ോല്പനി�തയുംം നോരംോയാണഗുരുവുംം : �വിിതോരംോമൻ, മോതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്  

 2019 കോമയാ്.
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PMLM 10747–ശ്രീീനിാരിായാണഗുരു: കവിിതികൾ
ഗ്വേഡീാ.കവിിതാ രാാമൻ
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1 നോരംോയാണഗുരു മലയാോള�വിിതയ്ക്കു നൽ�ിയാ 

�ംഭാോവിന�ൾ വിിലയാിരുത്തുന്നു 
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CO
2 മലയാോള�ോല്പനി� �വിിതയുംസെെ ആരംംഭാം ശ്രീീനോ

രംോയാണഗുരു �വിിത�ളിൽ വിിമർശാനോത്മ�മോയാി 
വിിലയാിരുത്തുന്നു 
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ശ്രീീനോരംോയാണഗുരുവിിൻസെറി �വിിത�സെള മുൻനിറു
ത്തിി മലയാോള �ോഹിിതയ �രംിത്രങ്ങസെള വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യുന്നു. മലയാോള�വിിതയുംസെെ �ോകോനോനീ�രംണ
സെത്തിയുംം ഭാോവും�താ നിർമ്മിതിസെയായുംം ഗുരുവിിൻസെറി 
�വിിത�സെള മുൻനിറുത്തിി പ്രാശ്നവിത്ക്കരംിക്കുന്നു, 
പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. 
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4 മലയാോള�വിിതയുംസെെ ദോർശാനി� അന്തർധ്യോരം�ൾ 

ഗുരുവിിൻസെറി �വിിത�സെള മുൻനിറുത്തിി വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യുന്നു
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5 മലയാോള�വിിതയുംസെെ ദോർശാനി� അന്തർധ്യോരം�ൾ 

ഗുരുവിിൻസെറി �വിിത�സെള മുൻനിറുത്തിി വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യുന്നു 

1, 2, 
3, 4

1, 2, 
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6 ഗുരുവിിസെ� �വിിത�ളിസെല ധ്യനോത്മ�വുംം ഋണോത്മ

�വുംമോയാ സ്ത്രംീപ്രാതിനിധ്യോനം വിിശാ�ലനം സെ�യ്യുന്നു
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7 ഭാോരംതീയാ�ിന്തയുംസെെ വിി�ോ�ം ഗുരുവിിൻസെറി 

�വിിത�ളിൽ വിിശാ�ലനം സെ�യ്യുന്നു
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8 ഗുരുവിിൻസെറി �വിിത�ളിസെല നകോവിോത്ഥിോന ആശായാ

ങ്ങളുംം മോനവിി�തോകോബാോധ്യവുംം വിിലയാിരുത്തുന്നു
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ഗുരുവിിൻസെറി �വിിത�ളിസെല ജോതിദർശാനം 1, 2, 
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10 പാദയഭാോഷാക്കും ഗാദയഭാോഷാക്കും ഗുരുവിിൻസെറി കൃതി�ൾ 
നൽ�ിയാ ദിശാോകോബാോധ്യം വിിലയാിരുത്തുന്നു
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PMLM 10748

മലയാോളം �മ്പൂട്ടിങ്്: �രംിത്രവുംം �ോദ്ധായത�ളുംം

കോഡ്ോ.വിി. ലി�ി മോതു

യൂണിറ്റ്് ഒന്ന്്

മലയാാളംം കമ്പ്യൂൂട്ടിങ്് �രിിത്രം
മലയാോളം അച്ചിെിയുംസെെ �രംിത്രം - ലിപാി �രംിത്രം - ലിപാി പാരംിഷ്കരംണം - വൈെപ്പ്വൈറി

റ്റ്ർ മലയാോളം - മലയാോളം വൈെപ്പ്സെ�റ്റ്ിങ്ിൽ �മ്പൂട്ടർ നല്കുന്നീ �ോദ്ധായതൾ, രം�ന 

ഐ�യകോവിദി, എൻകോ�ോഡ്ിങ്് - ആസ്കാി, ആൻ�ി, യും.െി.എ�് -8, ആസ്കാിയാിൽ നിന്നു 

യൂനികോ�ോഡ്ികോലക്ക്, ഇൻപുട്ട് രംീതി�ൾ, �യാൽ നിർമ്മിതി�ൾ: വിിവിിധ്യ രൂപാങ്ങൾ, 

സെെ�്സ്റ്റ്, ഓപ്പൻ കോഡ്ോ�ുസെമ�് കോ�ോർമോറ്റ്്, പാി.ഡ്ി.എ�്. �ോമോനയപാരംി�യാം - വിിവിർ

ത്തിനം - �ോധ്യയത�ൾ - സെപ്രാോവൈപ്രാറ്റ്റിി കോ�ോഫ്റ്റ്് സെവിയാർ - �ാതന്ത്ര്യ കോ�ോഫ്റ്റ്് സെവിയാർ.

വിിശദപാഠ്യനിം
വിിവിിധ്യ�ോലസെത്തി മലയാോള പാോഠോവിലി മുൻനിർത്തിിയുംള്ള ലിപാി തോരംതമയം

1971-സെല ലിപാി പാരംിഷ്കരംണം �ർക്കോർ ഉത്തിരംവി്.

യൂണിറ്റ്് രിണ്ട്്
വൈ�ബാർ മലയാോളം �ോമോനയ പാരംി�യാം - മലയാോളഭാോഷാോപാരംി�യാം, ആശായാവിിനിമയാം, 

�ോഹിിതയോ�ാോദനം എന്നീീ കോമഖല�ളിൽ വൈ�ബാർ കോലോ�ത്തിിസെ� �ംഭാോവിന�ൾ 

- ക്ലിോസ്സിിൿ കൃതി�ളുംസെെ ലഭായതയുംം ലഭായമോക്കലുംം - പാ�ർപ്പവി�ോശാനിയാമങ്ങൾ - 

ഓൺവൈലൻ മലയാോള വിിജ്ഞാോനകോ�ോശാങ്ങൾ, നിഘണ്ടുക്കൾ, പാഠന വൈ�റ്റു�ൾ, 

ഇൻഡ്ക്സു�ൾ, 

വിിശദപാഠ്യനിം:
മലയാോളം �മ്പൂട്ടിങ്്: പാരംിമിതി�ളുംം �ോദ്ധായത�ളുംം സ്മാിത സെ�. നോയാർ (�മ്പോ:)

യൂണിറ്റ്് മൂന്ന്്
മലയാോളം വൈെപ്പ്സെ�റ്റ്ിങ്് പാരംി�യാം
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സാവതിന്ത്ര നോസാാഫ്റ്റ്് ചെവിയാറുകളംിലുംള്ള പാരിി�യാം
ഇൻപുട്ട് രംീതി�ൾ - ഇൻസ്ക്രിിപാ്റ്റ്് �ീകോബാോർഡ്് (പാരംിഷ്കരംിച്ചി ഹുസ്കാി �ീകോബാോർഡ്് ) 

സെ�ോണറ്റ്ി� ്�ീകോബാോർഡ് ്- �സെയ്യംഴുംത്തി ്�ീകോബാോർഡ് ്- കോവിോയാ�് ്വൈെപ്പിങ് ്- വൈെപ്പസ്െ�

റ്റ്ിങ്് പ്രാോഥമി� പാോഠങ്ങൾ - കോപാജ് വൈ��് - കോ�ോർമോറ്റ്ിങ്് - വൈഹി�കോനഷാൻ 

-കോ�ോഫ്റ്റ്് സെവിയാർ - �ോമോനയപാരംി�യാം - ലിസെബ്ര ഓ�ീ�് - ജി എഡ്ിറ്റ്് - കോ�റ്റ്്  - 

�ൺകോവിർഷാൻ ടൂളും�ൾ - വൈസ്ക്രിബാ�്, ലോസെെ�്, ജിംബാ്, ഇങ്ക്  കോസ്കാപാ്   തുെങ്ങിയാവി

പ്രാ�കോ�ഷാൻ നിർമ്മിതി - ലിസെബ്ര ഇംസെപ്രാസ്സി് പാരംി�യാം.

യൂണിറ്റ്് നിാല്
വിിവിരംവിയവിസ്ഥാ�ളിസെല മലയാോളം - ഉള്ളെക്ക നിർമ്മിതി - പാരംി�യാം

മലയാോളംവിിക്കിപാീഡ്ിയാ - വിിക്കി മീഡ്ിയാ - വിിക്കി കോ�ോമൺ�് �ോമോനയപാരംി�യാം 

- ഉള്ളെക്ക നിർമ്മിതിയുംസെെ പ്രാോഥമി� പാോഠങ്ങൾ - കോബ്ലിോഗാ് - �ോമൂഹിയമോധ്യയമങ്ങൾ 

- അെിസ്ഥാോനമരംയോദ�ൾ - മുൻ�രുതലും�ൾ - �ാ�ോരംയത: അെിസ്ഥാോന തത്തിാങ്ങൾ 

- ലോസെെ�് മലയാോളത്തിിൽ - �ോമോനയപാരംി�യാം

സെ�മിനോർ/അവൈ�ൻസെമ� ്എന്നീിവിയ്ക്ക ്�ാതന്ത്ര്യ കോ�ോഫ്റ്റ് ്സെവിയാർ ടൂളും�ളുംപായാോഗാിക്കു�.

സാഹിായാക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. ഹുവൈ�ൻ സെ�.എച്ചി്. 2017 യൂണികോ�ോഡ്് �ോലം: മലയാോള ലിപാിയുംം  

 ഭാോഷാോ�ോകോങ്കതി�തയുംം, തിരുവിനന്തപു 
 രംം, രം�ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട് ഓ�് വൈെകോപ്പോ 
 ഗ്ര�ി.

2. അകോശാോൿകുമോർ പാി.സെ�., 2019 വിില്ലുവിണ്ടാിയാിൽനിന്നീ് വൈസ്ക്രിബാ�ികോല 
 ക്ക്, ജനയുംഗാം ഓണപ്പതിപ്പ്, പുസ്ത�ം  
 മൂന്നീ്, തിരുവിനന്തപുരംം, ജനയുംഗാം പാബ്ലിി 
 കോക്കഷാൻ

3. അ�ുത് ശാങ്കർ എ�്.നോയാർ, 2000 ഇൻ�ർകോമഷാൻ സെെ�് കോനോളജി, തിരുവി 
 നന്തപുരംം, കോ�രംളഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്.

4. ആദർശാ് വിി.സെ�., 2009 ഇനി വിോയാന ഇ-വിോയാന, കോ�ോട്ടയാം,  
 ഡ്ി.�ി. ബുക്സ്്.

5. സുനീത െി.വിി., 2015 ഇ-മലയാോളം, തിരുവിനന്തപുരംം, കോ�രംള 
 ഭാോഷാോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്
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6. മകോഹിഷാ് മംഗാലോട്ട്, 2009 ഇ�ർസെനറ്റും യൂണികോ�ോഡും മലയാോളഭാോ 
 ഷാോ പ്രാശ്നങ്ങളുംം, കോ�ോഴ്ികോക്കോെ്, മോതൃഭൂ 
 മി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്

7. Santhosh Thottingal Inflection and Agglotination:  
 Challenges to Malayalam   
 Computing, https://thottingal.in 

8. ഇന്ദുകോലഖ (Published on April 14, 2014 in Fiction and 
Malayalam epub. www.sayahna.org)

9. സ്മാിത സെ�. നോയാർ (�മ്പോ:), 2019 മലയാോളം �മ്പൂട്ടിങ്്: പാരംിമിതി�ളുംം  
 �ോദ്ധായത�ളുംം  തിരുവിനന്തപുരംം, കോ�രം 
 ളഭാോഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട്.

ചെവിബ് സൈസാറ്റുകൾ
http://ml.sayahna.org

https://ml.m.wikipedia.org

www.harithakam.com
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PMLM 10748
മലയാോളം �മ്പൂട്ടിങ്്: �രംിത്രവുംം, �ോദ്ധായത�ളുംം

കോഡ്ോ.വിി. ലി�ി മോതു

Course outcome PO PSO CL KL

Cl
as

s 
H

ou
rs

Fi
el

d 
w

or
k

CO
1

അച്ചിെിയുംസെെ �രംിത്രം, വിിവിിധ്യതരംം 
അച്ചിെിരംീതി�ൾ എന്നീിവി മനസ്സിിലോ
ക്കുന്നു

1, 
3, 4

1, 2, 3
U, 
R, 

AN, E
F,C 3

CO
2 ലിപാിയുംസെെ �രംിത്രവുംം മലയാോള ലിപാി

യുംസെെ പാോരംമ്പരംയവുംം മനസ്സിിലോക്കുന്നു

1, 
2, 

3, 4
1, 2, 3

U, 
R, 

AN, E
F, C 3 2

CO
3

ലിപാി പാരംിഷ്കരംണം മുൻനിർത്തിി 
തനതു ലിപാിയുംസെെ �ോദ്ധായത�ൾ 
ആരംോയുംന്നു

1, 
3, 4

2, 3, 4
U, 
A, 

AN, 

F, 
C, P

3 6

CO
4 വൈെകോപ്പോഗ്ര�ി വിിവിിധ്യ മോതൃ��ൾ 

പാരംി�യാസെപ്പടുന്നു

1, 
2, 

3, 4

1, 2, 
3, 4

R, 
U, 

A, C

F, 
C, P

2 3

CO
5 വിിവിിധ്യ വൈെപ്പിങ്് ടൂളും�ൾ പാരംി�യാ

സെപ്പടുന്നു
1, 

2, 3
1, 2, 
3, 4

R, 
U, 

A, C
P 3 5

CO
6 തനതുകോ�ോണ്ടു�ൾ ഉപാകോയാോഗാി

ക്കോൻ പ്രാോപ്തികോനടുന്നു

1, 
2, 

3, 4

1, 2, 
3, 4

U, 
A, C

C, P 2 2

CO
7 മലയാോളം ഇ വൈലബ്രറിി, വിിജ്ഞാോന

കോ�ോശാങ്ങൾ പാരംി�യാം

1, 
2, 

3, 4

1, 2, 
3, 4

U, 
A, 

AN, C

F, 
C, P

2 4

CO
8

�ാതന്ത്ര്യ കോ�ോഫ്റ്റ്് സെവിയാർ ഉപാകോയാോഗാി
ച്ചുള്ള സെ�മിനോർ അവിതരംണം പാരംി
�യാിക്കുന്നു

1, 
2, 

3, 4
1, 2, 4

U, 
A, 

AN, C

F, 
C, P

4 6

CO
9

ഓൺവൈലൻ വിിജ്ഞാോനകോ�ോശാങ്ങ
ളിൽ ഉള്ളെക്കം തയ്യംോറിോക്കോനും 
അപാ് കോലോഡ്്  സെ�യ്യംോനും പാരംി�യാി
ക്കുന്നു

1, 
2, 

3, 4
2, 4

U, 
A, 

AN, C

F, 
C, P

3 8

CO
10 പ്രാബാന്ധിം തയ്യംോറിോക്കോൻ പാരംി�യാി

ക്കുന്നു

1, 
2, 

3, 4

2, 
3,4

U, 
A, 

AN, C

F, 
C, P

3 8
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മൂന്നാംാം ചെസംമസ്റ്റർ: ഇതരാവിിഭാാ�ങ്ങൾക്കുള്ള  
ഗ്വേകാഴ്്സുകൾ

FOD-M A 2019 Malayalam

PMLM 10749
മലായാാളം ചെചാറുകഥ ചാരാിത്രവുംം പാരാിണാമവുംം

മലയാോളസെ�റു�ഥയുംസെെ �രംിത്രവുംം പാരംിണോമഘട്ടങ്ങളുംം �ോമോനയമോയാി പാരംി�യാ

സെപ്പടു� എന്നീതോണ്  ഈ കോ�ോഴ്സ്് സെ�ോണ്ടാ് ലക്ഷയമോക്കുന്നീത്. �ഥയുംസെെ വിി�ോ� 

ഘട്ടങ്ങൾ മോതൃ��സെള അെിസ്ഥാോനമോക്കി പാരംി�യാസെപ്പടുത്തു�യാോണ് പ്രാധ്യോനമോയുംം 

ഉകോ�ശാിക്കുന്നീത്

സെമംഡ്യൂൂൾ  1 
മലയാോള സെ�റു�ഥ രൂപാംസെ�ോണ്ടാ �രംിത്ര�ോഹി�രംയം, ആദയ�ോല സെ�റു�ഥയുംസെെ 

സെപാോതു�ാഭാോവിം, �ഥോവിതരംണത്തിിസെ� രംീതി�ൾ, �ഥയാിൽ സെതളിയുംന്നീ, എഴുംതസെപ്പട്ട 

�ോലഘട്ടത്തിിസെ� തോൽപ്പരംയങ്ങൾ ഇവി �ോമോനയമോയാി പാരംി�യാസെപ്പടു�

വിിശദപാഠ്യനിം
1. ദാോരം�  കോവിങ്ങയാിൽ കുഞ്ഞിിരംോമൻ നോയാനോർ

2. ആരംോസെ�  കുട്ടി  സെ�. സുകുമോരംൻ

സെമംഡ്യൂൂൾ  2
മലയാോളത്തിിസെല നകോവിോത്ഥിോന�ോല �ഥ�ൾ- ഉള്ളെക്കം–വിി.െി.ഭാട്ടതിരംിപ്പോെ്, 

എം.ആർ.ബാി. തുെങ്ങിയാവിരുസെെ �ഥ�ൾ–�ഥ�ളിൽ സെതളിയുംന്നീ നകോവിോത്ഥിോന 

ആശായാങ്ങൾ–ത�ഴ്ി, കോ�ശാവികോദവി് ,ബാഷാീർ ,സെപാോൻകുന്നീം വിർക്കി, എ�്.സെ�. 

സെപാോറ്റ്ക്കോെ്, �രം�ാതിയാമ്മ, ലളിതോംബാി� അന്തർജ്ജ്നം എന്നീിവിരുസെെ �ഥ�ൾ 

-�ഥയാിസെല �ോമൂഹിി�ജീവിിതം

വിിശദപഠനാ� 
1.  �ോർ വി�നം �ോരൂർ നീല�ണ്ഠപാിള്ള 
2. സെപാൺബുദ്ധാി  സെ�. �രം�ാതിയാമ്മ
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സെമംഡ്യൂൂൾ  3
നകോവിോത്ഥിോനോനന്തരം മലയാോള സെ�റു�ഥ–�ഥയുംം �ോല്പനി�തയുംം–െി. പാത്മനോഭാൻ, 

എം. െി. വിോസുകോദവിൻ നോയാർ, രംോജലക്ഷ്മി, മോധ്യവിിക്കുട്ടി, െി.സെ�.�ി. വിടുതല, ഉറൂബാ് 

തുെങ്ങിയാവിരുസെെ �ഥ�ളുംസെെ ആഖയോന�വിികോശാഷാത�ൾ

വിിശദപഠനാ�
1. �െൽ െി. പാത്മനോഭാൻ
2. കുകോട്ടയെത്തിി എം.െി. വിോസുകോദവിൻ നോയാർ 
3. �ങ്ക്രംോന്തി അെ െി.സെ�.�ി. വിടുതല 
4. വിിരുന്നു�ോരംൻ മോധ്യവിിക്കുട്ടി 

സെമംഡ്യൂൂൾ  4 
ആധുനി�വുംം ആധുനി�ോനന്തരംവുംമോയാ �ഥ�ൾ- ആധുനി�ത മലയാോള�ഥയാിൽ - എം. 

മുകു�ൻ, �ോക്കനോെൻ, ഒ.വിി. വിിജയാൻ, ആന�,് എം. പാി. നോരംോയാണപാിള്ള എന്നീിവിരുസെെ 

�ഥ�ളുംസെെ സെപാോതു�ാഭാോവിം- ആധുനി�ോനന്തരം �ഥയുംസെെ വിിവിിധ്യഘട്ടങ്ങൾ- ആധുനി

�ോനന്തരം�ഥയുംസെെ ഉള്ളെക്കപാരംവുംം  ആഖയോനപാരംവുംമോയാ �വിികോശാഷാത�ൾ 

വിിശദപഠനാ�
1. രംോധ്യ രംോധ്യ മോത്രം എം. മുകു�ൻ

2. ജീവിച്ഛിവിങ്ങൾ പുനത്തിിൽ കുഞ്ഞിബ്ദുള്ള

3. അജഗാരം�ബാളിതം �ി. അയ്യംപ്പൻ

4. അകോശാോ� �ോറിോ കോജോ��് 

5. ഓർമയുംസെെ ഞരംമ്പ് സെ�.ആർ. മീരം



226  എംം.എം. മലയാാളംം പാാഠ്യയപാദ്ധതിി

PMLM 10749
മലായാാളം ചെചാറുകഥ ചാരാിത്രവുംം പാരാിണാമവുംം

COURSE OUTCOME PO PS
O

CL K
L

Cl
as

s 
H

ou
rs

Fi
el

d 
W

or
k

CO
1 മലയാോളസെ�റു�ഥ രൂപാസെപ്പട്ട �ോമൂ

ഹിി� �ോംസ്കാോരംി� രംോഷ്ട്രീീയാ �ോഹി�
രംയം മനസ്സിിലോക്കു�

1, 3 1, 2 U F, C 10

CO
2 ആദയ�ോല �ഥ�ളുംസെെ സെപാോതു�ാഭാോ

വിം മോതൃ��ൾ മുൻനിർത്തിി പാരംി�യാ
സെപ്പടു�

1, 4 1, 2
U, 
An

C 8

CO
3 മലയാോളത്തിിസെല നകോവിോത്ഥിോന�ോല 

�ഥ�ളുംസെെ ഉള്ളെക്കം ആഖയോനരംീതി
�ൾ ഇവി വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1, 2 1, 3
Ap, 
An

C, P 10

CO
4 നകോവിോത്ഥിോന�ോല �ഥ�ളുംസെെ സെപാോതു

�ാഭാോവിങ്ങൾ മോതൃ��ൾ മുൻനിർത്തിി 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1
1, 
2, 
3,

An, 
Ev

F, 
C, P

8

CO
5 നകോവിോത്ഥിോനോനന്തരം മലയാോള�ഥ

യാിൽ ഉള്ളെക്കത്തിിലുംം ആവിിഷ്കോരംത്തിി
ലുംം വിന്നീ മോറ്റ്ങ്ങൾ നിർണയാിക്കു�

1, 
3, 

2, 3
 

Ap, 
An

C, P 10

CO
6 ആധുനി��ഥതയുംസെെ സെപാോതു�ാഭാോവി

ങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�
1 2, 3

U, 
An

F, C 8

CO
7 ആധുനി�തയ്ക്കുകോശാഷാം വിന്നീ �ഥോരംീതി

�ൾ വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�
1

1, 
2, 3

An, C, P 8

CO
8

മലയാോള�ഥയുംസെെ പാരംിണോമഘട്ടങ്ങ
ളിൽ പ്രാോധ്യോനയം കോനെിയാ വിിഷായാങ്ങളുംം 
ആവിിഷ്കോരംരംീതി�ളുംം �ാന്തം നിലക്കു 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

1, 3
1, 
2,  3

An, 
Ev

C, P 10
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മലായാാളം കവിിത ചാരാിത്രവുംം പാരാിണാമവുംം

സെമംഡ്യൂൂൾ 1 
മലയാോള�വിിതയുംസെെ �ോല്പനി�ഘട്ടം, വിി�ോ�ം–�വിിത്രയാത്തിിസെ� �ംഭാോവിന–

ആധുനി�ോവികോബാോധ്യം–ഖണ്ഡ�ോവിയം, ലഘു�ോവിയം എന്നീീ രൂപാങ്ങൾ–ആധുനി� 

വിയക്തിി കോബാോധ്യം.

 വിിശാദപാഠനം 
1. കുമോരംനോശാോൻ �ോവിയ�ല അഥവിോ   
 ഏഴ്ോം ഇന്ദ്രിയാം 
2. ഉള്ളൂർ എ�് പാരംകോമശാാരംയ്യംർ തുമ്പപ്പൂവി് 
3. വിള്ളകോത്തിോൾ നോരംോയാണകോമകോനോൻ പാണ്ടാസെത്തി പാോട്ടു�ൾ

സെമംഡ്യൂൂൾ 2 
�ോല്പനി�തയുംസെെ തുെർച്ചിയുംം വിി�ോ�വുംം, പാരംിവിർത്തിനങ്ങൾ, വിയക്തിികോബാോധ്യം, 

ഉള്ളെക്കപാരംവുംം ആവിിഷ്കോരംപാരംവുംമോയാ വൈവിവിിധ്യയങ്ങൾ.

വിിശാദപാഠനം 
1. പാി. കുഞ്ഞിിരംോമൻ നോയാർ മൺകുെത്തിിസെ� വിില 

2. വൈവികോലോപ്പിള്ളി ശ്രീീധ്യരംകോമകോനോൻ മല തുരംക്കൽ 

3. ബാോലോമണി അമ്മ �ളങ്കമറ്റ് വൈ� 

സെമംഡ്യൂൂൾ 3 
ആധുനി�തോ പ്രാസ്ഥാോനം–ആധുനി�തയുംസെെ ഭാോവും�താപാരംവുംം  ലോവിണയപാരംവുംമോയാ 

�വിികോശാഷാത�ൾ–�ോവിയഭാോഷായുംസെെ പാരംിവിർത്തിനം.

വിിശദപാഠ്യനിം 
1. ആറ്റൂർ രംവിിവിർമ്മ കോമഘരൂപാൻ 

2. സുഗാതകുമോരംി �ോളിയാമർ�നം

3. ബാോല�ന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കോെ് ��ർശാനം

സെമംഡ്യൂൂൾ 4
ആധുനി�ോനന്തരം മലയാോള �വിിത–ആധുനി� മോനവിവിോദവിിമർശാനം–പ്രാോന്തവിൽ

കൃതജീവിിതങ്ങൾ–�ർതൃതാത്തിിസെ�  അപാനിർമോണം.
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1.  പാി പാി രംോമ�ന്ദ്രൻ പാട്ടോമ്പിപ്പുഴ് മണലിൽ 

2. എം ആർ കോരംണുകുമോർ മഴ്ക്കൂട്ടം 

3. അനിത തമ്പി മുറ്റ്മെിക്കുകോമ്പോൾ 

�ഹാംയകഗ്രന്ഥങ്ങൾ 
1. മലയാോള �വിിതോ �ോഹിിതയ �രംിത്രം എം ലീലോവിതി, കോ�രംള  
  �ോഹിിതയ അക്കോദമി  
  തൃശൂർ. 
2. കുമോരംനോശാോസെ� �ോവിയപ്രാപാഞ്ച്ം കോ�രംള �ർവി�ലോശാോല,  
  തിരുവിനന്തപുരംം 
3. മഹിോ�വിി ഉളളൂരും മലയാോള �ോഹിിതയവുംം കോ�രംള �ർവി�ലോശാോല,  
  തിരുവിനന്തപുരംം 
4. �ോല്പനി�ത ഹൃദയാകുമോരംി, ഡ്ി.�ി.  
  ബുക്സ്്
5. പാി കുഞ്ഞിിരംോമൻ നോയാരുസെെ �വിിത കോഡ്ോ.ഭാോനുമതിയാമ്മ,  
  എൻ.ബാി.എ�്., കോ�ോട്ട 
  യാം 
6. �വിിതയാിസെല പുതുവിഴ്ി�ൾ കോഡ്ോ. സെനല്ലിിക്കൽ  
  മുരംളീധ്യരംൻ 
7. �വിിതയുംസെെ ജീവി�രംിത്രം �ൽപ്പറ്റ് നോരംോയാണൻ,  
  മോതൃഭൂമി കോ�ോഴ്ികോക്കോെ് 
8. മലയാോളം �വിിത ആധുനി�ോനന്തരംം കോഡ്ോ. �ി.ആർ. പ്രാ�ോദ്,  
  റിയാിൻകോബാോ സെ�ങ്ങന്നൂർ
9.  പുതുസെമോഴ്ി വിഴ്ി�ൾ ആറ്റൂർ രംവിിവിർമ്മ, �റി�്  
  ബുക്സ്്, തൃശൂർ 
10. വിളളകോത്തിോളിസെ� �ോവിയശാില്പം എൻ.വിി. കൃഷ്ണവിോരംിയാർ,  
  കോ�രംള �ർവി�ലോശാോല
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മലയാാളം കവിിതി �രിിത്രവുംം പാരിിണാമവുംം

COURSE OUTCOME PO PS
O

CL K
L

Cl
as

s 
H

ou
rs

Fi
el

d 
W

or
k

C
O

1 മലയാോള �വിിതയുംസെെ �രംിത്രവുംം പാരംി
ണോമവുംം പാരംി�യാസെപ്പടു�

1, 
3, 4 1, 2 R, U, 

An F, C 6

C
O

2 മലയാോള �വിിതയാിസെല �ോല്പനി�തയുംസെെ 
വിിവിിധ്യ ധ്യോരം�ൾ തോരംതമയം സെ�യ്യുന്നു

1, 
3, 4

1, 
3, 4

R, U, 
An, 

Ap, E

F, 
C, P 8

C
O

3 മലയാോള �വിിതയുംസെെ ബാഹു�ാരംത വിർ
ഗ്ഗീീ�രംിക്കുന്നു

1, 
3, 4 1,3, 4

R, U, 
Ap, 

An, Ev

F, 
C, P 8

C
O

4 മലയാോള �വിിതയാിസെല ആധുനി�തയും
സെെ രൂപാീ�രംണവുംം വിി�ോ� �രംിത്രവുംം 
വിിശാ�ലനം സെ�യ്യുന്നു

1, 3 1, 
4,

R, Ap, 
An, U F, C 6

C
O

5 �ോല്പനി��വിിതയാിസെല വിയക്തിി കോബാോ
ധ്യം,വിി�ോരം വിി�ോരം�മീ�രംണം ഇവി 
ഉദ് ഗ്രഥിക്കുന്നു.

1, 
2, 3

2, 
1, 4

R, U, 
Ap, 

An, Ev

F, 
C, P 8

C
O

6 ആധുനി�തയുംസെെ ഭാോവും�താപാരംവുംം �ൗ
�രംയോത്മ�വുംമോയാ �മീപാനങ്ങൾ വിിശാ
�ലന വിികോധ്യയാമോക്കുന്നു

1, 
2, 

3, 4

1, 
2, 

3, 4

R, U, 
Ap, 

An, Ev, 
Cr

F, 
C, P 8

C
O

7 �വിിത്രയാോനന്തരം �ോലത്തി് �വിിതയാിൽ 
ഉണ്ടാോയാ പാരംിവിർത്തിനങ്ങൾ അപാഗ്രഥി
ക്കുന്നു 

1, 
2, 
3, 

1, 
2, 4

R, U, 
Ap, 

An, Ev, 
Cr

F, 
C, P 8

C
O

8 ആധുനി� �വിിതയാിൽ രൂപാപാരംവുംം ഭാോ
ഷാോപാരംവുംമോയാി ഉണ്ടാോയാ പാരംിണോമങ്ങൾ 
അപാഗ്രഥിക്കുന്നു

1, 
2, 3

1, 
2, 4

R, U, 
Ap, 

An, Ev, 
Cr

F, 
C, P 8

C
O

9 ആധുനി�ോനന്തരം മലയാോള �വിിതയുംസെെ 
�വിികോശാഷാത�ൾ പാരംി�യാസെപ്പടുന്നു

1, 
3, 4

1, 
2, 3

R, U, 
Ap, 
An

F, 
C, 6

C
O

10 ആധുനി�ോനന്തരം മലയാോള �വിിതയാി
സെല പ്രാോന്തവിൽകൃതജീവിിത പ്രാതിനിധ്യോ
നം  അപാഗ്രഥിക്കുന്നു

1, 
3, 4

1, 
2, 3

R, U, 
Ap, 

An, Ev

F, 
C, P 6
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SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT

 KALADY

OBTLE Based Syllabus of B A 2020 
Additional Language, Malayalam



231  എംം.എം. മലയാാളംം പാാഠ്യയപാദ്ധതിി

SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF 
SANSKRIT
 KALADY

OBTLE Based Syllabus of B A 2020 
Additional Language, Malayalam

Content
1. Programme outcome of SSUS.
2. General Structure of BA Programme (Add. Language)
3. Programme Specific outcome.
4. Proposed Division of Courses.
5. Proposed Semesterwise Distribution of Courses.
6. Semesterwise Courses Details.

Preface

BA Programmes in SSUS, Kalady have been conducted by various departments 
viz. Sanskrit, Vedantha, Nyaya, Vyakarana, General, Dance & Music. Malayalam 
Department provides one course for each semester as additional language for degree 
programmes. These courses aim to have understanding in Malayalam language, 
literature and culture and to appreciate literary and cultural texts.

Programme out cores (Pos) of SSUS for UG Programmes

PO1 : Disciplinary knowledge: Ability to demonstrate comprehensive knowledge 
and understanding of one or more disciplines that form a part of Under Graduate 
Programme of study.
PO2 : Effective Articulation: Ability to comprehend complex information and 
texts and express thoughts and ideas effectively—written and oral; communicate 
using appropriate media and present information in a lucid and concise manner 
to various groups; formulate coherent arguments; ability to place, execute and 
report the results of an investigation.
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PO3 : Analytical reasoning: Ability to evaluate the reliability and relevance of 
evidence; identify logical flaws in the arguments of other; analyse and synthesise data 
from a variety of sources, addressing opposing view point; draw valid conclusions 
and support them with evidence and examples.

PO4 : Research-oriented and general critical spirit of inquiry: A sense of 
inquiry and capability to ask relevant/appropriate questions, problematise, synthesize 
and articulate; critically evaluate arguments, claims, beliefs, practices, politics and 
theories on the basis of empirical evidence; identity relevant assumptions; ability 
to recognize cause-and-effect relationships, formulate hypotheses and test them, 
following a scientific approach to knowledge production.

PO5 : Multicultural competence: Possess knowledge of the values and beliefs 
of multiple cultures including one’s own and develop a global perspective; ability to 
engage effectively in a multicultural society and interact tolerantly and respectfully 
with diverse groups.

PO6: Independent, life-long learning and adaptability: Ability to work 
independently with acquired knowledge and skills and to participate in self-paced 
learning activities throughout life aimed a personal development and for social 
well-being; adapt to changing trades and demands of workplace through continuous 
knowledge and skill development.

General structure of the BA Additional Language, Malayalam

 Duration  : 4 Semesters

 Credits   : 4 for each course

 Number of courses : 4

  Total  : 16 credits

Programme specific outcomes

PSO1 : Understand Malayalam Language, Literature and Culture.

PSO2 : Appreciate Literary and Cultural texts.

PSO3 : Develop Multicultural, gender sensitive and ecological  

 understanding about Kerala society.
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OBTLE ABBREVIATION

Cogritive Process

 Remember (R)
 Understand (U)
 Apply (Ap)
 Analyse (An)
 Evaluate (Ev)
 Create (Cr)

Knowledge Categories

 Factual (F)
 Conceptual (C)
 Procedural (P)
 Metacogritive (M)

Syllabus

 UMLM 301 കോനോവിലുംം സെ�റു�ഥയുംം

 UMLS 302 ദൃശായ�ലോ �ോഹിിതയം

 UMLM 303 �വിിത

 UMLS 304 ആധുനി�ഗാദയം
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ശ്രീീശാങ്കരംോ�ോരംയ �ംസ്കൃത�ർവി�
ലോശാോല, �ോലെി

ബിി.എം. ഗ്വേ�ാഗ്രാംാം 

അഡീീഷണൽ ലാാംഗ്വേ�േജ്് മലായാാളംം 

പാാഠ്യയപാദ്ധതി (2020 മുതൽ)

ചെസംമസ്റ്റർ ഒന്നാം്

UMLM 301
ഗ്വേനാവിലുംം ചെചാറുകഥയുംം

മലയാോളത്തിിസെല കോനോവിൽ, സെ�റു�ഥ എന്നീീ �ോഹിിതയവിിഭാോഗാങ്ങളുംസെെ ഉത്ഭവിം, വിി�ോ�ം, 

ഭാോവും�താപാരംിണോമം എന്നീിവിസെയാക്കുറിിച്ചി് �ോമോനയമോയാ പാരംി�യാം ഉണ്ടാോക്കു�യാോണ് 

ഈ കോ�ോഴ്് �ിസെ� ലക്ഷയം.

സെമംഡ്യൂുൾ–ഒന്നാം്
കോനോവിലിസെ� ഉത്ഭവിവുംം �ോമോനയ�രംിത്രവുംം–കോപാോകോത്തിരംി കുഞ്ഞിമ്പു, ഒ. �ന്തുകോമകോനോൻ, 

�ി.വിി. രംോമൻപാിളള–പാോശ്ചാോതയ�ാോധ്യീനം–കോനോവിലിസെല നകോവിോത്ഥിോനഘട്ടം–ത�ഴ്ി 

ശാിവിശാങ്കരംപ്പിളള, പാി. കോ�ശാവികോദവി,് വൈവിക്കം മുഹിമ്മദ ്ബാഷാീർ, എ�.്സെ�. സെപാോറ്റ്ക്കോെ,് 

ഉറൂബാ് എന്നീിവിരുസെെ കോനോവിലും�ളുംസെെ സെപാോതു�ാഭാോവിം–�ോമൂഹിി�നകോവിോത്ഥിോനവുംം 

മലയാോളകോനോവിലുംം–ഭാോവും�താപാരംിണോമം.

വിിശദപഠനാ� :
ബാോലയ�ോല�ഖി വൈവിക്കം മുഹിമ്മദ് ബാഷാീർ

അഗ്നിി�ോക്ഷി ലളിതോംബാി� അന്തർജ്ജ്നം
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സെമംഡ്യൂുൾ–രണ്ടാം്
കേനാംവിലും� കംല്പനാികതയും�
എം.െി. വിോസുകോദവിൻനോയാർ, രംോജലക്ഷ്മി തുെങ്ങിയാവിർ–ആധുനി�തോപ്രാസ്ഥാോനവുംം 

കോനോവിലുംം : എം. മുകു�ൻ, �ോക്കനോെൻ, ഒ.വിി. വിിജയാൻ, ആന�് തുെങ്ങിയാവിർ–ആധു

നി�ോനന്തരംകോനോവിൽ : സെപാോതു�ാഭാോവിങ്ങൾ.

വിിശാദപാഠനം :

മഞ്ഞി് എം.െി. വിോസുകോദവിൻനോയാർ

എൻമ�സെജ അംബാി�ോസുതൻ മോങ്ങോെ്

സെമംഡ്യൂുൾ–മൂന്നാം്
സെ�റു�ഥ–നിർവ്വ�നം–ഉത്ഭവിം, വിി�ോ�ം–ആദയ�ോല�ഥ�ൾ കോവിങ്ങയാിൽ കുഞ്ഞിിരംോ

മൻനോയാനോർ, അമ്പോെി നോരംോയാണസെപ്പോതുവിോൾ തുെങ്ങിയാവിർ–നകോവിോത്ഥിോന�ഥ�ൾ 

: വൈവിക്കം മുഹിമ്മദ് ബാഷാീർ, പാി. കോ�ശാവികോദവി്, ത�ഴ്ി ശാിവിശാങ്കരംപ്പിളള, എ�്.സെ�. 

സെപാോസെറ്റ്ക്കോട്ട്, സെപാോൻകുന്നീം വിർക്കി, �ോരൂർ നീല�ണ്ഠപാിളള–നകോവിോത്ഥിോനോനന്തരം

�ഥ�ൾ–െി. പാത്മനോഭാൻ, എം.െി. വിോസുകോദവിൻനോയാർ, കോ�ോവിിലൻ, �രം�ാതിയാമ്മ, 

രംോജലക്ഷ്മി തുെങ്ങിയാവിർ

വിിശദപഠനാ� :
ആരംോസെ� കുട്ടി സെ�. സുകുമോരംൻ

സെവിളളസെപ്പോക്കത്തിിൽ ത�ഴ്ി ശാിവിശാങ്കരംപ്പിളള

രംോച്ചിിയാമ്മ ഉറൂബാ്

സെമംഡ്യൂുൾ–നാംലാം്
ആധുനി� സെ�റു�ഥ–വിി.സെ�.എൻ, എം.പാി. നോരംോയാണപാിളള–എം. മുകു�ൻ, �ോക്ക

നോെൻ, �ക്കറിിയാ, ആന�്, പാത്മരംോജൻ–പുതിയാ ഭാോവും�താം–ഉത്തിരംോധുനി�ത : 

എൻ.എ�.് മോധ്യവിൻ, എൻ. പ്രാഭാോ�രംൻ, �ി. അയ്യംപ്പൻ, അകോശാോ�ൻ �രുവിിൽ, �ിതോരം 

എ�്, �കോന്തോഷാ് ഏച്ചിിക്കോനം, ഇ. �കോന്തോഷാ് കുമോർ, സുഭാോഷാ്�ന്ദ്രൻ തുെങ്ങിയാവിർ

വിിശദപഠനാ� :
കോ�ോലോെ് മോധ്യവിിക്കുട്ടി

തോയാ് കുലം �ോറിോകോജോ��്

പാരുന്ത് ഇ. �കോന്തോഷാ് കുമോർ
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ചെസംമസ്റ്റർ ഒന്നാം് UMLM 301 ഗ്വേനാവിലുംം ചെചാറുകഥയുംം
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CO
1 കോനോവിൽ എന്നീ �ോഹിിതയ ജനുസ്സിി

സെ� �ാഭാോവിം മനസ്സിിലോക്കു�
1, 3 1 U C 8

CO
2

മലയാോളകോനോവിലിസെ� പ്രാോരംംഭാഘട്ട
വുംം നകോവിോത്ഥിോനഘട്ടവുംം പാരംി�യാ
സെപ്പടു�

1 1 U F 8

CO
3

�ോല്പനി�തയുംം കോനോവിലുംം തമ്മി
ലുംള്ളബാന്ധിം മലയാോള കോനോവിലും�
സെള അെിസ്ഥാോനമോക്കി വിിശാ�ലനം 
സെ�യ്യു�

3, 4 2
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C, P 8

CO
4

ആധുനി�തയാിൽനിന്നു് ആധുനി�ോ
നന്തരം മലയാോള കോനോവിലിസെ� പാരംി
ണോമം വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

4 2, 3,
Ap, 
An

C, P 8

CO
5

സെ�റു�ഥ എന്നീ �ോഹിിതയജനുസ്സിി
സെ� �വിികോശാഷാത�ൾ മനസ്സിിലോ
ക്കു�

1, 
3, 4

1
U, 

Ap, 
An

F, 
C, P

8

CO
6 ആദയ�ോല മലയാോളസെ�റു�ഥയുംസെെ 

സെപാോതു�ാഭാോവിം �സെണ്ടാത്തു�
1, 

3, 4
1

U, 
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F, 
C, P

8
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7 നകോവിോത്ഥിോന�ല�ളുംസെെ സെപാോതു�ാ

ഭാോവിം �സെണ്ടാത്തു�
1, 

3, 4
1, 3

Ap, 
An

C, P 8

CO
8

ആധുനി�-ആധുനി�ോനന്തരം �ഥ
യുംസെെ ഭാോവും�താപാരംമോയാ �വിികോശാ
ഷാത�ൾ തിരംിച്ചിറിിയും�

3, 4 1, 3
Ap, 
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C, P 8
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ചെസംമസ്റ്റർ രാണ്ടാം്

UMLS 302
ദൃശയകലാാസംാഹിിതയം

മലയാോള�ോഹിിതയത്തിിസെ� അവിഗാണിക്കോനോവിോത്തി ഒരു ഭാോഗാം വിിവിിധ്യ ദൃശായ�ല�ൾ

ക്കുകോവിണ്ടാി രം�ിച്ചിവിയാോണ്. സെപാോതുകോവി �ോഹിിതയ�രംിത്രത്തിിസെ� ഭാോഗാമോയാി �രുതുന്നീ 

ഇവിയുംസെെ �ോഹിിതീയാതയുംം ദൃശായ�ാഭാോവിവുംം �ംബാന്ധിിച്ചി് �ില പ്രാോഥമി�ധ്യോരംണ�ൾ 

ഉണ്ടാോക്കു�യാോണ ്ഈ കോ�ോഴ്സ്ിസെ� ലക്ഷയം. കോ�ോഴ് ്� ്നോലും സെമോഡ്ൂളും�ളോയാി തിരംിക്കുന്നു.

സെമംഡ്യൂൂൾ–ഒന്നാം്
നാംകേെംെി അവിതരണിങ്ങൾ
സെപാോതു�ാഭാോവിം–പ്രാോകോദശാി�ത–ഭാോഷാോ�വിികോശാഷാത�ൾ–പ്രാധ്യോനസെപ്പട്ട നോകോെോെിക്ക

ല�ൾ–�ോമോനയവിിവിരംണം–ക്ലിോ�ി�്, നോകോെോെി എന്നീീ �ങ്കല്പങ്ങൾ.

വിിശദപഠനാ� : 
സെപാോട്ടൻസെതയ്യംം (മലയാരുസെെ കോതോറ്റ്ം) 

സെപാോട്ടൻ കോതോറ്റ്ം–കോതോറ്റ്ം 1

സെമംഡ്യൂൂൾ–രണ്ടാം്
കേകരളത്തംിസെ� ക്ലാം�ിക്കാൽ നാംെകകേവിദി
കൂത്തും കൂെിയാോട്ടവുംം–�ഥ�ളി–തുളളൽ–കോമോഹിിനിയാോട്ടം–�ൂഡ്ൽ �ോമൂഹിി��മവുംം 

ക്ലിോ�ി�് �ല�ളുംം

വിിശദപഠനാ� :
1. നള�രംിതം ആട്ടക്കഥ ഒന്നീോം ദിവി�ം–മൂന്നീോം രംംഗാം

2. കോഘോഷായാോത്ര 'കുരുപാതിതനുയാനുമനുജന്മാോരും'  

 എന്നു തുെങ്ങി 'സെപാരുതോയുംസെള്ളോരു  

 സെ�ണ്ടാക്കോൽവിസെരം' 293 വിരംി�ൾ
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സെമംഡ്യൂൂൾ –മൂന്നാം്
ആധുനി�ത–ദൃശായ�ോഹിിതയകോബാോധ്യങ്ങളിൽ വിന്നീ പാരംിവിർത്തിനം–പാോശ്ചാോതയനോെ�

�ാോധ്യീനം–കോ�രംളത്തിിസെല നോെ�പ്രാസ്ഥാോനങ്ങൾ ലഘു�രംിത്രം, നകോവിോത്ഥിോനനോെ�ം, 

രംോഷ്ട്രീീയാനോെ�ം, നോെ�ക്കളരംി, തനത് നോെ�ം, വിിവിർത്തിനങ്ങൾ.

വിിശദപഠനാ�: 
നോെ�ം: 

�ോകോ�തം �ി.എൻ. ശ്രീീ�ണ്ഠൻനോയാർ

സെമംഡ്യൂൂൾ –നാംലാം്
�ലച്ചിിത്രവുംം ഇതരം ദൃശായമോധ്യയമങ്ങളുംം–മലയാോള�ിനിമയാിസെല നോഴ്ി�ക്കല്ലു�ൾ 

ലഘുവിിവിരംണം–തിരംക്കഥ–പ്രാധ്യോന തിരംക്കഥ�ൾ, തിരംക്കഥോകൃത്തുക്കൾ 

വൈവിക്കം മുഹിമ്മദ് ബാഷാീർ, എം.െി. വിോസുകോദവിൻനോയാർ, കോതോപ്പിൽഭാോ�ി, 

എ�്.എൽ. പുരംം–തിരംക്കഥയുംസെെ �ോഹിിതയപാദവിി–�ലച്ചിിത്രഗാോനങ്ങൾ

വിിശദപഠനാ�: 
തിരക്കാഥ

 �ള്ളൻ പാവിിത്രൻ പാി. പാത്മരംോജൻ

�ഹാംയകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ജി. ശാങ്കരംപ്പിളള മലയാോളനോെ��ോഹിിതയ�രംിത്രം

�ി.സെജ. കോതോമ�് ഉയാരുന്നീ യാവിനി�

അയ്മനം കൃഷ്ണവൈക്കമൾ ആട്ടക്കഥോ�ോഹിിതയം

അമ്പലപ്പുഴ് രംോമവിർമ്മ �ഥ�ളിനിരൂപാണം

വിി.എ�്. ശാർമ കുഞ്ച്ൻനമ്പയോരും അകോ�ഹിത്തിിസെ� 

കൃതി�ളുംം

മധു ഇറിവിങ്കരം മലയാോള�ിനിമയുംം �ോഹിിതയവുംം
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ചെസംമസ്റ്റർ രാണ്ടു്് UMLM 302 ദൃശയകലാാസംാഹിിതയം

COURSE OUTCOME PO PS
O

CL K
L

Cl
as

s 
H

ou
rs

Fi
el

d 
W

or
k

CO
1

ക്ലിോസ്സിിക്കും നോകോെോെിയുംമോയാ ദൃഷായ�ല
�സെളയുംം ആവിയുംസെെ �ോഹിിതയരൂപാ
ങ്ങസെളയുംം പാരംി�യാസെപ്പടു�

1 1 U F, C 8

CO
2

ഒരു നോകോെോെി ദൃശായ�ലോരൂപാത്തി വിി
ശാദമോയാ മനസ്സിിലോക്കു�

1, 3 1, 2 U F 8

CO
3

ക്ലിോസ്സിിക്കൽ നോെ�കോവിദിയുംസെെ �ോമൂ
ഹിി�വുംം �ോംസ്കാോരംി�വുംമോയാ �വിി
കോശാഷാത�ൾ �സെണ്ടാത്തു�

3, 4 1, 2
U, 
Ap

C, P 8

CO
4 ജനപ്രാിയാമോയാ ദൃശായ�ലോരൂപാങ്ങളുംസെെ 

�ോമൂഹിയപ്രാ�ക്തിി മനസ്സിിലോക്കു�
3

2, 
3,

Ap, 
An

C, P 8

CO
5 മലോയാളനോെ�പ്രാസ്ഥാോനസെത്തിപ്പറ്റ്ി 

�ോമോനയമോയാി മനസ്സിിലോക്കു�
1, 2 1 U

F, 
C, 

8

CO
6 നോെ�സെമന്നീ �ലോരൂപാത്തിിസെ� 

�വിികോശാഷാത�ൾ തിരംിച്ചിറിിയും�
1, 
3, 

2 An
F, 
C,

8

CO
7

തിരംക്കഥയുംസെെ �ാഭാോവിം, രംീതി, �വിി
കോശാഷാത�ൾ എന്നീിവി മനസ്സിിലോ
ക്കു�

1, 3 1, 2
U, 
An

F, C 8

CO
8

മലയാോള�ിനിമയാിസെല നോഴ്ി�ക്ക
ല്ലു�ൾ എന്നു വിികോശാഷാിപ്പിക്കോവുംന്നീ 
ഏതോനും തിരംക്കഥ�ൾ പാരംി�യാസെപ്പ
ടുത്തു�

1, 
3, 4

1 U F 8
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ചെസംമസ്റ്റർ മൂന്നാം്  

UMLM 303 കവിിത

മലാംയംളകവിിത
�ോമോനയപാരംി�യാം, നിർവ്വ�നം, �രംിത്രഘട്ടങ്ങൾ, വിയതയസ്ത ഭാോവും�താഘട്ടങ്ങൾ 

എന്നീിവിസെയാ പാരംി�യാസെപ്പടുത്തുന്നു.

സെമംഡ്യൂുൾ–ഒന്നാം് 
കവിിത–നാിർവ്വചീനാ�–കംവിയരൂപങ്ങൾ–പ്രാംചീീനാ�ംഹാിതയ�, ഭാക്തിിപ്രാസ്ഥാംനാ�
വിിശദപഠനാ�: 
സെ�റുകോ�രംി–എഴുംത്തിച്ഛിൻ–കുഞ്ച്ൻനമ്പയോർ–പൂന്തോനം–രംോമപുരംത്തുവിോരംയർ

എഴുംത്തിച്ഛിൻ �ർണപാർവ്വം: തുെക്കം 

മുതൽ ത്രിപുരംദഹിനം �ഥ വിസെരം. 

സെ�റുകോ�രംി കൃഷ്ണഗാോഥ–�ോളിയാമർ�നം

പൂന്തോനം ജ്ഞാോനപ്പോന, ആദയം 

മുതൽ 'അത്രമോത്രമിരംിക്കുന്നീ കോനരംത്തു   

�ീർത്തിിച്ചിീടുന്നീതില്ലി തിരുനോമം' വിസെരം

സെമംഡ്യൂുൾ–രണ്ടാം്  
കംവിയപരിണിംമങ്ങൾ, ഘട്ടീങ്ങൾ
പൂർവ്വ�ോല്പനി�ത–�വിിത്രയാ�ങ്കല്പം–ഖണ്ഡ�ോവിയങ്ങൾ–ലഘു�വിിത�ൾ

വിിശദപഠനാ�: 
എൻ. കുമോരംനോശാോൻ വിീണപൂവി്

വിളളകോത്തിോൾ നോരംോയാണകോമകോനോൻ എസെ� ഭാോഷാ

ഉളളൂർ എ�്. പാരംകോമശാാരംയ്യംർ കോപ്രാമ�ംഗാീതം

സെമംഡ്യൂുൾ–മൂന്നാം്
കവിിത്രയനാംന്തരഘട്ടീ� കംല്പനാികത
ഭാോവിഗാീതം–ഇെപ്പളളിക്കവിി�ൾ �ോല്പനി�ോനന്തരം �വിിത–ജി. ശാങ്കരംക്കുറുപ്പ,് ഇെകോ�രംി, 

ബാോലോമണിയാമ്മ, വൈവികോലോപ്പിളളി–എൻ.വിി. കൃഷ്ണവിോരംിയാർ
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വിിശദപഠനാ�: 
�ങ്ങമ്പുഴ് കൃഷ്ണപാിളള �ോവിയനർത്തി�ി

വൈവികോലോപ്പിളളി ശ്രീീധ്യരംകോമകോനോൻ ആ�ോം പാണിക്കോർ

ഇെകോ�രംി പാള്ളിക്കൂെത്തിികോലക്ക് 

വിീണ്ടും

സെമംഡ്യൂുൾ–നാംലാം് 
ആധുനാികതംവിംദ� 
എൻ.എൻ. �ക്കോെ് അയ്യംപ്പപ്പണിക്കർ ആറ്റൂർ രംവിിവിർമ്മ, �ച്ചിിദോന�ൻ, ഡ്ി. വിിനയാ

�ന്ദ്രൻ- ഭാോവിരൂപാപാരംിണോമങ്ങൾ–ആധുനി�ോനന്തരം�വിിത പാി.പാി. രംോമ�ന്ദ്രൻ, റി�ീൿ 

അഹിമ്മദ്, �ോവിിത്രി രംോജീവിൻ, അനിതതമ്പി,  അൻവിർ അലി, എ�്. കോജോ��്, 

സെ�.ആർ. കോെോണി, വിീരംോൻകുട്ടി, പാി.രംോമൻ

വിിശദപഠനാ�:
സുഗാതകുമോരംി ശായോമരംോധ്യ

�െമ്മനിട്ട രംോമകൃഷ്ണൻ കോ�ോഴ്ി

വിിജയാലക്ഷ്മി തച്ചിസെ� മ�ൾ

ആറ്റൂർ കോമഘരൂപാൻ
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ചെസംമസ്റ്റർ മൂന്നാം്  UMLM 303 കവിിത

COURSE OUTCOME PO PS
O

CL K
L

Cl
as

s 
H

ou
rs

Fi
el

d 
W

or
k

CO
1 പ്രാോ�ീന മധ്യയ�ോല�വിിതയുംസെെ വിയതയസ്ത 

��ർഭാങ്ങൾ പാരംി�യാസെപ്പടു�
1 1 U F 12

CO
2

പ്രാോ�ീനമധ്യയ�ോല മലയാോള�വിിതയുംസെെ 
�ോഹിിതയപാരംവുംമോയാ �വിികോശാഷാത�ൾ 
�സെണ്ടാത്തു�

3, 4 1, 2
U, 
An

C 14

CO
3

ക്ലിോസ്സിിക്കൽ നോെ�കോവിദിയുംസെെ �ോമൂഹിി
�വുംം �ോംസ്കാോരംി�വുംമോയാ �വിികോശാഷാത
�ൾ �സെണ്ടാത്തു�

3, 4 1, 2
U, 
Ap

C, P 8

CO
4 ജനപ്രാിയാമോയാ ദൃശായ�ലോരൂപാങ്ങളുംസെെ �ോ

മൂഹിയപ്രാ�ക്തിി മനസ്സിിലോക്കു�
3 3, 4

U, 
An

C 14

CO
5 ആധുനി��വിിതയുംസെെ ഉള്ളെക്കങ്ങളുംം 

ആവിിഷ്കോരംരംീതി�ളുംം വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�
3, 4 2

U, 
An

C, P 14

CO
6

ആധുനി�ോനന്തരം �വിിതയുംെസെെ ഉള്ളെക്ക
ങ്ങളുംം ആവിിഷ്കോരംരംീതി�ളുംം വിിശാ�ലനം
സെ�യ്യു�

3, 
4, 

1, 2
U, 
An

C, P 14
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ചെസംമസ്റ്റർ നാലാ് 

UMLS 304 ആധുനിക�ദയം

സെമംഡ്യൂൂൾ ഒന്നാം് : 
മലാംയംളവിിമർശനാ�
പാത്രങ്ങളുംം വിിമർശാന�ോഹിിതയവുംം–ആദയ�ോലവിിമർശാനം–�ി.പാി. അ�ുതകോമകോനോൻ, 

ഏ.ആർ. രംോജരംോജവിർമ്മ തുെങ്ങിയാവിർ–നകോവിോത്ഥിോനവിിമർശാനം–തുെർച്ചി

വിിശദപഠനാ�
രംണ്ടാ് അഭാിവിോദനങ്ങൾ (ഭാോരംതപാരംയെനം) കുട്ടികൃഷ്ണമോരംോർ 

ബാോലയ�ോല�ഖിയുംസെെ അവിതോരംി� എം.പാി.കോപാോൾ 

നല്ലി കോനോവിലുംം ധ്യാനിയുംം (കോനോവിൽ: �ിദ്ധാിയുംം �ോധ്യനയുംം) പാി.സെ�. ബാോലകൃഷ്ണൻ

സെമംഡ്യൂൂൾ രണ്ടാം് : 
മലയാോളവിിമർശാനവുംം ആധുനി�തോപ്രാസ്ഥാോനവുംം

വിയതയസ്ത വിിമർശാന�മീപാനങ്ങൾ–പുതിയാ ഭാോവും�താം–ആധുനി�ോനന്തരംത 

വിിശദപഠനാ�
മുണ്ടാകോ�രംി (�ലഹിവുംം വിിശാാോ�വുംം) സെ�.പാി. അപ്പൻ

പാോത്തുമ്മയുംസെെ ആെ് (മരുഭൂമി�ൾ പൂക്കുകോമ്പോൾ) എം.എൻ. വിിജയാൻ

സെമംഡ്യൂൂൾ മൂന്നാം് : 
ഭാംഷ്ംപഠനാ�–കലാംംപഠനാ�–മംധ്യയമപഠനാ�–ശംസ്ത്രപഠനാ� തുെങ്ങിയ കേമഖലാംകൾ
വിിശദപഠനാ�
ജനങ്ങളുംം ഭാോഷായുംം (തോയാ് സെമോഴ്ി) എം.എൻ. �ോരംകോ�രംി

�ംവിിധ്യോയാ�സെ� �ല (�ിനിമയുംസെെ കോലോ�ം) അടൂർ കോഗാോപാോലകൃഷ്ണൻ

സെമംഡ്യൂൂൾ നാംലാം് : 
യാോത്രോവിിവിരംണം–ജീവി�രംിത്രം–ആത്മ�ഥ–അനുഭാവിോഖയോനം–ഓർമ്മ തുെങ്ങിയാവിയുംസെെ 

മോതൃ��ൾ

വിിശദപഠനാ�
ശാോസ്തോം�ോവിിസെല ശാോന്തിക്കോരംൻ (�ണ്ണിീരും �ിനോവുംം) വിി.െി. ഭാട്ടതിരംിപ്പോെ്

പു�യുംന്നീ ഗ്രോമങ്ങൾ (അ�ലങ്ങളിസെല മനുഷായർ) രംവിീന്ദ്രൻ
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കേചീംദയമംതൃക

 1 വിോക്ക് 10/10 1 മോർക്കുവിീതം 10

 1 ഖണ്ഡി� 8/12 2 മോർക്കുവിീതം 16

 1 കോപാജ് 6/9 4 മോർക്കുവിീതം 24

 3 കോപാജ് 2/4 15 മോർക്കുവിീതം 30 

 ആസെ� 80

 4. Internal Assessment  20 മോർക്ക് 10 

Testpaper

 5 Seminar/Assignment

 5 attendance
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COURSE OUTCOME PO PS
O
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W
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CO1

ഗാദയ�ോഹിിതയത്തിിസെ� 
വിി�ോ�ം, മലയാോളവിിമർശാ
നത്തിിസെ� ആരംംഭാഘട്ടം–
ഇവി മനസ്സിിലോക്കു�

1 1 U F 12

CO2
നകോവിോത്ഥിോനവിിമർശാനത്തിി
സെ� മോതൃ��ൾ പാരംി�യാ
സെപ്പടുത്തു�

3, 4 1
U, 
An

F 12

CO3

മലയാോളവിിമർശാനത്തിിൽ 
ആധുനി�ത സെ�ോണ്ടുവിന്നീ 
ഭാോവും�താപാരംമോയാ പാരംിണോ
മം �സെണ്ടാത്തു�

3, 4 1, 2
U, 
Ap

C, P 8

CO4
ജനപ്രാിയാമോയാ ദൃശായ�ലോരൂ
പാങ്ങളുംസെെ �ോമൂഹിയപ്രാ�
ക്തിി മനസ്സിിലോക്കു�

3 3, 4
U, 
An

C 14

CO5
ആധുനി��വിിതയുംസെെ ഉള്ള
െക്കങ്ങളുംം ആവിിഷ്കോരംരംീതി
�ളുംം വിിശാ�ലനം സെ�യ്യു�

3, 4 2
U, 
An

C, P 14

CO6

ആധുനി�ോനന്തരം �വിിതയും
െസെെ ഉള്ളെക്കങ്ങളുംം ആവിി
ഷ്കോരംരംീതി�ളുംം വിിശാ�ലനം
സെ�യ്യു�

3, 
4, 

1, 2
U, 
An

C, P 14




