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SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

The Sreenarayanaguru Open University is a State University exclusively dedicated for higher
education in a blended format. The University was established in September 2020 vide the
Government Ordinance No. 45 of 2020 and subsequently it was brought under the Sreenarayanaguru
Open University Act 1 of 2021 by the Government of Kerala. It is named after the great social
reformer Sreenarayanaguru and it is headquartered in Kollam with four regional centres across the
state of Kerala. The University has been committed to the cause of inclusive education and its
pedagogy derives the reasons and the pathways from its institutional motto, ‗Access and Quality
defines Equity‘. The University has drawn up a plan to explore the potential of self-learning
materials defined within the broad framework of blended mode of education.

Centre for Internal Quality Assurance



STUDENTS’ HANDBOOK- MA MALAYALAM

Contents

1. Vision & Mission
2. Institutional attributes
3. Programme attributes
4. Syllabus of core, ancillary, electives and languages
5. Fees and payment schedule
6. Assessment strategies & examinations
7. Students’ Grievance Policy
8. Graduation



1. Vision & Mission

Vision

To increase access of potential learners of all categories to scientific and value-based quality

higher education, research and training to ensure equity in its process and outcome fostering

educational empowerment for social advancement.

Mission

● To be benchmarked as a model for conservation and

dissemination of knowledge and skill in blended and virtual

mode through approved quality, normal, continuing and adult

higher education, training and research.

● To democratize lifelong continuous education, skilling and

up-skilling and training for all regardless of their economic

status.

● To foster inclusiveness in quality education by bringing

economically and socially weaker sections under the quality

higher education framework without gender, religious, and

regional discriminations.

● To provide access to quality higher education for potential

learners without formal pre- requisites.

2. Institutional attributes

The University recognizes two categories of graduate attributes- institutional and programme-
specific. The institutional attributes are general in nature and then portray the captured
competencies with graduates. Programme- specific attributes are very specific to the grammar
of respective disciplines.

3.Programme attributes of MA Malayalam

1.ഭാഷയുെട ചരി�തവും രാ��ീയവും മനസിലാ�ു�ു :

മലയാളഭാഷയുെട ഉൽപ�ിചരി�തെ�യും വികാസപരിണാമ�െളയും കുറി�്



പഠി�ു�ു. മാതൃഭാഷയുെട രാ�ീയെ�യും ൈസ�ാ�ിക പരിസരെ�യും
മനസിലാ�ു�ു . ഭാഷാശാസ്�ത സ�ൽപന�ൾ, വ�ാകരണം എ�ിവയുെട
അടി�ാന�ിൽ ഭാഷയുെട വ�വഹാര ഇട�ള�ം വിനിമയ സാധ�തകൾ മനസിലാ�ു�ു.
ഭാഷാ സാ��തികതയുെട നൂതന സാധ�തകൾ, വ�വഹാര �മഖലകൾ എ�ിവെയ�ുറി�്
പഠി�ു�ു.

2.സാഹിത� കൃതിക��െട വിമർശനാ�കവും സൗ�ര�ാ�കമായ വായനാ
സാധ�തകൾ  :

സാഹിത�കൃതിൈള �കവലം ആസ�ാദനം എ�തിൽ നി�് വ�ത�സ്തമായി
വിമർശനാ�കവും വിശകലനാ�കവുമായ വായനാസാധ�തകൾ കെ��ു�ു.
വിഷയ�ിലും സമീപന�ിലും �പതിപാദന രീതിയും സാഹിത� രംഗം പലർ�ു�
ൈവവി�� പൂർണമായ രചനാ�ലാകം മനസിലാ�ു�ു. 

3.സാഹിത�െ� സാംസ്കാരികമായും  ചരി�തപരമായും വീ�ി�ു�ു :

�പ�മയ�ിലും കാലത���ിലും ജീവിത ദർശന�ിലും സംഭവി�ു�
കാലാനു�കമമായ പരിവർ�ന�ൾ മനസിലാ�ു�ു. അവെയ സാംസ്കാരികമായും
ചരി�തപരമായും നിരീ�ി�ു�ു.

4. ഗ�വഷണാധിഷ്ഠിതമായ സമീപനം :

സാഹിത�െ�യും ഭാഷെയയും  ഗ�വഷണാധിഷ്ഠിതമായ  രീതി ശാസ്�ത സമീപന�ള�െട
അടി�ാന�ിൽ സമീപി�ു�ു. സാഹിത��ിെല വിടവുകൾ കെ��ു�ു.
ഗ�വഷണ�ിെല അ�ർ ൈവ�ാനികമായ പഠന സാധ�തകൾ
കെ��ു�ു.പഠിതാവിൽ ഗ�വഷണ�ിനും ഉപരിപഠന�ിനുമു� അഭിരുചി
വളർ�ിെയടു�ു�ു.

5.െതാഴിലധിഷ്ഠിത സാധ�തകൾ :

അ��ാപനം , മാധ�മ രംഗം, ചല�ി�ത �മഖലകൾ , മലയാളം കം����ിംങ് ,  പുസ്തക
�പസാധനരംഗം, ഗ�വഷണ �പവർ�ന�ൾ, വിവർ�ന രംഗം, ക�� രചനാ �മഖലകൾ,
എ�ി�െന ഭി�മായ �മഖലകളിൽ െതാഴിൽ സാധ�തകൾ കെ��ാൻ കഴിയു�ു.

6.സർ�ാ�കതയും സാഹിത�വും :

സർ�ാ�കമായ കൃതികള�െട രചനാ ൈവഭവം വികസി�ു�ു. െചറുകഥ , �നാവൽ,
നാടകം ,തിര�ഥ തുട�ി സാഹിത�രചന നിർവഹി�ു�തിനു� �ശഷി വർ�ി�ു�ു.
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SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

Programme Structure Template -Master of Arts (MA)

Sem Discipline
Core Course

(4 Credit
each)

Discipline
Specific

Elective (4
Credit each)

Ability Enhancement
Compulsory Course (2 Credit

each)

Skill Enhancement
Compulsory Course

(2 Credit)

Dissertation/
Project work and

viva voce (4
Credit)

Total Credit
per Semester

I
DC - 1,
DC - 2,
DC - 3,
DC – 4

വിവർ�നപരിചയം / മലയാളം
കംപ��ിങ് 

18

II DC-5, DC-6,
DC-7, DC-8

ഫൗേ�ഷണൽ�ിൽ േഫാർ
റിസർ�്ആൻഡ്ൈറ�ിംഗ്

18

III DC-9, DC-10 DE-1, DE-2
ഫീൽഡ് വർ�്
-േഡാക�െമ�റി നിർ�ാണം 18

IV
DC-11, DC-12

DE-3
ഫീൽഡ് വർ�് -
േഡാക�െമ�റി നിർ�ാണം DP - 1 18

DC                :     Discipline Core Course
DE               :     Discipline Specific Elective       Course
AECC         :     Ability Enhancement Compulsory Course
SECC         :     Skill Enhancement Compulsory Course
DP               :     Dissertation / Project
IS                :      Institution specific

3



Semester-wise Programme Details

First Semester

SI
No Type of the course Course Code Course Name

1 Discipline Core M21ML01DC േകരളസം�ാരചരി�ം

2 Discipline Core M21ML02DC ആ�നിക -സമകാല
കവിതാസാഹിത�ം

3 Discipline Core M21ML03DC ഗദ�ം – കഥാസാഹിത�ം

4 Discipline Core M21ML04DC വ�ാകരണപഠനം

5 Ability Enhancement
Compulsory Course

M21ML01AE (DS) വിവർ�നപരിചയം / മലയാളം
കംപ��ിങ് 

Second Semester

SI
NO

Type of the
course

Course Code Course Name

1 Discipline Core M21ML05DC �ാചീന - മ��കാല കവിതാസാഹിത�ം

2 Discipline Core M21ML06DC ഗദ�ം: കേഥതരപാഠ�ൾ

3 Discipline Core
M21ML07DC

ഭാഷാശാ�പഠനം

4 Discipline Core M21ML08DC നി�പണസാഹിത�ം
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5 Ability
Enhancement
Compulsory Course

M21ML02AE (IS ഫൗേ�ഷണൽ�ിൽ േഫാർ റിസർ�്
ആൻഡ്ൈറ�ിംഗ്

Third Semester

SI
No Type of the

course
Course Code Course Name

1 Discipline Core M21ML09DC ഇ��ൻസാഹിത� സി�ാ��ൾ

2 Discipline Core M21ML10DC ൈവേദശികസാഹിത�സി�ാ��ൾ

3 Discipline Specific
Elective

M21ML01DE/

M21ML02DE

മാധ�മപഠനം/

ചല�ി�പഠനം

4 Discipline Specific
Elective

M21ML03DE/

M21ML04DE/

േഫാക് േലാർ/

ൈസബർസം�ാര�ം മലയാള�ം

5 Skill Enhancement
Compulsory Course/
Internship in industry

or elsewhere.

M21ML01SC ഫീൽഡ് വർ�് - േഡാക�െമ�റി
നിർ�ാണം

Note: A total of 2 courses have to be chosen as Discipline Specific Electives in the
Third Semester
Note 2: Regarding M21ML01SC, If the learner has chosen to take up an Internship in
an industry or elsewhere in the third semester, he or she must take up a course for
M21ML02SC in the fourth semester.

Fourth Semester

SI
No Type of the

course
Course Code Course Name

1 Discipline Core M21ML11DC �ശ�കലാസാഹിത�ം

2 Discipline Core M21ML12DC ആ�നികാന�രസാഹിത� സി�ാ��ള് 
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3 Discipline Specific
Elective

M21ML05DE/

M21ML06DE

ദളിത് സാഹിത�ം/

നാരായണ��പഠനം

4 Skill Enhancement
Compulsory Course/
Internship in industry
or elsewhere.

M21ML02SC ഫീൽഡ് വർ�് - േഡാക�െമ�റി
നിർ�ാണം

5 Dissertation/ Project
work and viva voce

M21ML01DP െ�ാജ�് /�ബ�രചന

Note: Regarding M21ML02SC, If the learner had taken up an internship in an industry
or elsewhere in the third semester, he or she must take up a course for
M21ML02SC in the fourth semester.

Evaluation:
The evaluation of the programme will be based on two modes:
1. Continuous Internal Evaluation (CIE).
2. End Semester Examination (ESE).

The CIE and ESE will be in the ratio 30:70.
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First Semester
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M21ML01DC

�കര�സംസ്കാരചരി�തം
CREDITS: 4

Objectives

1. �പാചീന തമിഴകെ� സാംസ്കാരിക സവി�ശഷതകെള പ�ിയു�

അറിവ്.

2.�കരളസമൂഹെ�യു അതിലര��റിയ സാംസ്കാരികപരിണാമ�െള

യും കുറി�് കാല    �കമമനുസരി��� ധാരണ.

3. �കരള ചരി�ത�ിെ� ഉപാദാനസാമ�ഗികെള കുറി��� ധാരണ.

4. ഓ�രാ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക സ�ർഭവും ഒരു ബ�വ�വ�യുെട

ഭാഗമാെണ�  തിരി�റിവ്.

Course Outcome

1. സംസ്കാരചരി�തെ� `സംസ്കാര�ിെ� ചരി�തം' എ�തിൽ നി�ും

`സാംസ്കാരികമായി എഴ�തെ�� ചരി�തം' എ� നിലയിൽ

പരിഗണി�ാനാകു�ു.

2. �കരള ചരി�തപഠന�ിലൂെട �കമികമായി വികസി�ു�

സംസ്കാരെ� പരിചയെ�ടു�ു.

3. �കരളീയ ന�വാ�ാന�ിെ� ചരി�ത വഴികെള�ുറി���

അവ�ബാധം �നടു�ു.

4. ഉപാദാനസാമ�ഗികളിലൂെട ചരി�ത�ി�ലെ��ു� അപ�ഗഥനരീതി

മന�ിലാ�ു�ു.
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Course Details

��ാ�് 1 : �പാചീനതമിഴകം, �പാചീന�കര�ം

യൂണി�് - 1

ചരി�തവും സംസ്കാരചരി�തവും: സ�ല്പന�ൾ.

�കരളചരി�തവി�ാനീയം: സാമാന�ാവ�ലാകനം - �കരളചരി�ത

പഠന�ിെ� ഉപദാനസാമ�ഗികൾ - �കരളസംസ്കാര നിർ�ിതിയിൽ

ഭൂമിശാസ്�തഘടക�ൾ�ു� പ�്.

യൂണി�് - 2

�പാചീനതമിഴകം എ� സാംസ്കാരിക/ഭൂമിശാസ്�ത�മഖല - സംഘകാലം

എ� സ�ല്പം - ഐ�ിണകള�ം നാനില�ള�ം - പഴ�മിഴ് പാ��കളിെല

ജീവിതബ��ൾ - പതി�ുപ�ിെല നായകർ - ഏഴിമല - ആയ് തലവ�ാർ -

�പാചീന തമിഴകെ� മതജീവിതം

യൂണി�് - 3

ബു� ൈജനമത�ൾ - തുറമുഖ�ള�ം വി�ദശബ��ള�ം: പ�ണം

ഉത്ഖനനം നല്കു� സൂചനകൾ. ആര�വത്കരണം എ� ആശയം -

കാർഷികസമൂഹ�ിെ� രൂപെ�ടൽ - ���ത�ള�ം �ബാ�ണ�ഗാമ�ള�ം

- ���ത�ക��ിത സമൂഹം എ� സ�ല്പവും അതി�നാടു�

വിമർശന�ള�ം.

യൂണി�് - 4

െപരുമാൾ വാഴ്ച - ക��ള�ം സ��ത�ള�ം - വർ�കസംഘ�ൾ -

നൂ�ുവർ സംഘ�ൾ - ശാലകൾ - മലയാളഭാഷയുെട രൂപീകരണം -

െപരുമാൾവാഴ്ചെയ�ുറി��� വ�ത�സ്ത വീ�ണ�ൾ - സാ��തികവിദ�,
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വി�ാനം, കല, ദർശനം തുട�ിയ �മഖലകളിെല പരിവർ�ന�ൾ -

�ശീശ�രാചാര�ർ - ദ�ി�ണ��ൻ ഭ�ി�പ�ാനവും അതിെ�

സാമൂഹ�ധർ�വും.

��ാ�്  2 : നാടുവാഴി�ം, പാ�ാത�ാഗമനം

യൂണി�് - 1

മ��കാല�കരളം - നാടുവാഴി�ം - സ�രൂപ�ൾ - നാടുവാഴിഭരണ�ിെ�

സാസ്കാരിക ഫല�ൾ - പാ��ം മണി�പവാളവും - ലീലാതിലകം -

മലയാളഭാഷയു�ടയും ത��ശീയവി�ാന�ിെ�യും വളർ�.

യൂണി�് - 2

ജ�ി�െ��ുറി��� വ�ത�സ്തവാദ�ൾ - ജാതികള�ം ഉപജാതികള�ം -

ജാതിബ��ള�െട പരിണാമ�ൾ - �കരളീയ ഗണിതപാര�ര�ം -

രംഗകലകൾ - വാസ്തുവിദ� - ചി�തകല - സംഗീതം -

ദാർശനിക,ശാസ്�ത�ഗ��ൾ - മ��കാല �കരള�ിെല

ൈവ�ാനിക�ലാകം

യൂണി�് - 3

�പാർ��ഗീസുകാരുെട വരവ് - അറബികൾ, �പാർ��ഗീസുകാർ, സാമൂതിരി -

ബ�പരിണാമ�ൾ - മത�കാളനീകരണം - ഉദയം�പരൂർ സു�ഹ�ദാസ് -

കൂനൻകുരിശു സത�ം - ഡ��കാർ - �ഫ�് സ�ാധീനം -

തിരുവിതാംകൂറിെ�യും െകാ�ിയുെടയും �ാനം.

10



യൂണി�് - 4

ഭാഷയിെല പരിവർ�ന�ൾ - മധ�കാല ഭ�ി�പ�ാനം - എഴ���നും

പൂ�ാനവും - മുഹിയു�ീൻമാല - മാ�ിള�ാ��കള�ം അറബി മലയാളവും -

തു�ലും കഥകളിയും - വട�ൻപാ��ം െത�ൻപാ��ം - ചവി��നാടകം -

നാടൻപാ��കൾ - കളരിയും ഗുരുകുലവും - ടി�ുവിെ� പട�യാ�വും

അതിെ� സാമൂഹ�-സാംസ്കാരിക ഫല�ള�ം - മിഷനറി �പവർ�ന�ൾ.

��ാ�്  3 : അധിനി�വശം, ആധുനികീകരണം, ന�വാ�ാനം

യൂണി�് - 1

�ബി�ീഷ് ആധിപത�ം - കുറിച�കലാപം - പഴ�ിയുെട സമരം -

ഭൂനിയമ�ളിെല മാ�ം - മാ�ിള �പ��ാഭ�ൾ - തിരുവിതാംകൂറി�ലയും

െകാ�ിയി�ലയും പരിഷ് കരണനടപടികൾ.

യൂണി�് - 2

മിഷനറി �പവർ�ന�ൾ - അ�ടിയുെടയും െപാതുവിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�യും

വ�ാപനം - പുതിയ സാഹിത�രൂപ�ള�ം സാമൂഹ�ജീവിതവും -

�താ�ംകൃഷിയും കാർഷിക മുതലാളി�വും - മ��വർ��ിെ�

രംഗ�പ�വശം - െകാ�ളാണിയൽ ആധുനികത - ന�വാ�ാനം :

വ�ത�സ്തവീ�ണ�ൾ - ചാ�ാർ ലഹള - സാമൂഹ�പരിഷ് കരണ

�പ�ാന�ൾ - മലയാളി, ഈഴവ െമ��ാറിയലുകൾ – എസ്. എൻ. ഡി. പി.,

എൻ. എസ്. എസ്., സാധുജന പരിപാലനസംഘം, �പത��ര�ാൈദവസഭ.

യൂണി�് - 3

സമുദായം എ� സ�ല്പം - ന�വാ�ാന �നതാ�ൾ -
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ൈവകുണ്ഠസ�ാമികൾ, ച��ിസ�ാമി, �ശീനാരായണഗുരു, അ��ാളി,

െപായ്കയിൽ അ��ൻ, മഖ്തി ത�ൾ, പാ�ാടി �ജാൺ �ജാസഫ്,

കുറു�ൻ ൈദവ�ാൻ തുട�ിയവർ - ഗുരുദർശന�ിെല

ൈനതികവി�വം - ന�വാ�ാന�ിെ� പരിമിതികൾ.

യൂണി�് - 4

ദളിത്, സ്�തീവാദ വിമർശന�ൾ - ന�വാ�ാനവും മലയാള �ദശീയതയും -

മരുമ��ായ പരിഷ് കരണം - ആധുനിക ഗാർഹികതയുെട രൂപീകരണം -

ന�വാ�ാനവും സ്�തീജീവിതവും - ൈവ�ം, ഗുരുവായൂർ സത�ാ�ഗഹ�ൾ

- യു�ിവാദം - ന�വാ�ാനവും സാഹിത�വും - സംഘടനകൾ - ജീവൽ

സാഹിത�വും പു�രാഗമനസാഹിത��പ�ാനവും - �കരള�ിെല

സ്�തീമു����ൾ.

��ാ�് 4 : �ദശീയ�പ�ാനം, �കര�മാതൃക, ആ�ഗാ�ീകരണം

യൂണി�് - 1

�ദശീയതയുെടയും �ദശീയ�പ�ാന�ിെ�യും രൂപെ�ടൽ -

നി�ഹകരണ�പ�ാനം - ഖിലാഫ�് - മലബാർ കലാപം -

നിയമലംഘന�പ�ാനം - തിരുവിതാംകൂർ - ���് �കാൺ�ഗ�ും

ഉ�രവാദി��പ��ാഭവും - നിവർ�ന�പ��ാഭം.

യൂണി�് - 2

യൂ�് ലീഗ് - �സാഷ�ലി�് �കാൺ�ഗ�് - കർഷക�പ�ാന�ൾ -

ക���ണി�് പാർ�ി - പു��പ വയലാർ, ക��ർ, കരിവ��ർ - െകാ�ിയിെല

രാ��ീയ �പ��ാഭ�ൾ - ഐക��കരള �പ�ാനം - �കരളസം�ാന
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രൂപീകരണം.

യൂണി�് - 3

ഒ�ാം �കരള മ��ിസഭ - കാർഷിക പരിഷ്കരണ ബി�് - അതിെ�

പരിമിതികൾ - വി�മാചനസമരം - മി�ഭൂമി �പ��ാഭം - �കരള�ിെല

മ��ിസഭകൾ, മുഖ�മ��ിമാർ - അടിയ�രാവ� - ഗൾഫ് കുടി�യ�ം -

�കരള �മാഡൽ : ഉ�ട�വും പരാധീനതകള�ം - മതവത്�രണവും

�കരളവും - നവയാഥാസ്തികത�വും ജാതീയതയും.

യൂണി�് - 4

മാധ�മ�ള�ം �കരളസമൂഹവും - പ�തം, �റഡി�യാ, െടലിവിഷൻ -

ആ�ഗാളീകരണവും അതിെ� സാമൂഹ�-സാംസ്കാരിക ഫല�ൾ -

ഉപ�ഭാ�ൃസമൂഹം - നവമാധ�മ�ൾ - കുടുംബം, ൈലംഗികത, സംസ്കാരം

- �കരളം ഇരുപ�ിെയാ�ാം നൂ�ാ�ിൽ.
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M21ML02DC

ആ�നിക-സമകാല കവിതാസാഹിത�ം
CREDITS: 4

Objectives

1. ഇരുപതാം നൂ�ാ�ിെ� ആരംഭം മുതൽ ഇ��ാളമു� മലയാള

കവിതയുെട ചരി�തം മന�ിലാ�ുക.

2. നി�യാ�ാസിക് കാലഘ��ിെ� അവസാനവും

കാല്പനികതയുെട ആരംഭവും സമന�യി�ു� ആദ� ദശകം

മുതലു� കൃതികെള പരിചയെ�ടുക.

3. ആധുനികതയിെല ഭാവുകത�പരിണാമെ��ുറി��� ധാരണ.

4. ആധുനികാന�ര മലയാള കവിതെയ�ുറി��� അറിവ്.

Course Outcome

1. മലയാള കവിതയുെട ചരി�ത�ിൽ കാല്പനികത�ു� �ാനം

തിരി�റിയു�ു.

2. കാല്പനികതയുെട അപചയ�ിൽ മലയാള കവിതയിൽ �പാമുഖ�ം

�നടിയ ആശയ�ൾ മന�ിലാ�ു�ു.

3. ആധുനികമലയാള കവിതയിെല വ�ത�സ്ത വഴികൾ പരിചയെ�ടു�ു.

4. മലയാള കവിതയുെട സമകാലിക �പവണതകൾ മന�ിലാ�ു�ു.

Course Details

േ�ാ�്- 1

�ണി�് - 1

വി. സി. ബാലകൃഷ്ണ�ണി�രു�ടയും സി. എസ്. സു�ബ�ണ�ൻ

�പാ�ിയുെടയും വിലാപകാവ��ൾ.

വിശദപഠനം

1. ഒരു വിലാപം - വി. സി. ബാലകൃഷ്ണ�ണി�ർ
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�ണി�് - 2

കാല്പനികതയുെട ആരംഭം - ആ�നിഷ് ഠതയും ൈവകാരികതയും.

വിശദപഠനം

1. നളിനി - കുമാരനാശാൻ

�ണി�് - 3

ആശാൻ - ഉ��ർ - വ���ാൾ -ഖ�കാവ� �പ�ാനം - �പകൃതിയും

�പണയവും - പുരാണാഭിമുഖ�വും �ദശീയ�ബാധവും.

വിശദപഠനം

1. കർണഭൂഷണം - ഉ��ർ എസ്. പര�മശ�ര�ർ

2. ശിഷ�നും  മകനും - വ���ാൾ നാരായണ�മ�നാൻ

�ണി�് - 4

കാല്പനിക വ�ഥയും മൃത�� �ബാധവും - ഇട��ി�വികൾ - ഭാവഗീത

�പവണതകൾ.

വിശദപഠനം

1. രമണൻ – ച��ുഴ കൃഷ്ണപി�

േ�ാ�് -2

പാര�ര� രീതിയിെല ഭാവഗീത�ുടർ� - ബിംബകല്പന�് �പാധാന�ം -

പു�രാഗമന നിലപാടുകൾ - കാല്പനികതയുെട അപചയം -

ജി.ശ�ര�ുറു�് - ബാലാമണിയ� - പി. കു�ിരാമൻനായർ -

ൈവ�ലാ�ി�ി - ഇട��രി - ഒള�മ� - അ�ി�ം - വയലാർ - പി.

ഭാസ്കരൻ - ഒ. എൻ. വി - പുതു��രി രാമച��ൻ - തിരുന��ർ
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കരുണാകരൻ - പുനലൂർ ബാലൻ -സുഗതകുമാരി - വിഷ്ണുനാരായണൻ

ന�ൂതിരി.

വിശദപഠനം

�ണി�് - 1

1. പഥികെ� പാ�് - ജി. ശ�ര�ുറു�്

2. മഴ�വിെ� കഥ - ബാലാമണിയ�

�ണി�് - 2

1. ഗ�ജ���മാ�ം - പി. കു�ിരാമൻ നായർ

2. ഹനുമൽ�സവ തു�ൻ പറ�ിൽ - ഇട��രി �ഗാവി�ൻ നായർ

3. ക�ിെ�ായ്�് - ൈവ�ലാ�ി�ി �ശീധര�മ�നാൻ

4. നിത��മഘം - അ�ി�ം അച��തൻ ന�ൂതിരി

�ണി�് - 3

1. സർ�സംഗീതം - വയലാർ രാമവർ�

2. സൂര�ഗീതം - ഒ. എൻ. വി

�ണി�് - 4

1. രാ�തിമഴ - സുഗതകുമാരി

2. ഭൂമിഗീത�ൾ - വിഷ്ണു നാരായണൻ ന�ൂതിരി

േ�ാ�്- 3

1960 കൾ മുതൽ മലയാള കവിതയിൽ മെ�ാരു ഭാവുകത�പരിണാമം

�പകടമായി. ഈ ഭാവുകത� മാ��ിന് നിരവധി കാരണ�ള��്.
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ആധുനികഘ�െമ�ു പരാമർശി�െ��ിരു� ഈ സ�ർഭെ� ഓ�രാ�രാ

കവികള�ം അനുഭവി�ുകയും ആവിഷ്കരി�ുകയും െചയ്തതിെല

ൈവവി��ം �ശ��യമാണ്. കവിതയുെട അ�ർഭാവ�ിലും

രൂപശില്പ�ിലുെമാെ� വ� മാ�ം �പധാനം. ഛ��ാമു�ത,

മൂല�നിരാസം, നഗരജീവിതാവിഷ്�ാരം, അസ്തിത�വ�ഥ, കാവ�ഭാഷയുെട

നൂതനത�ം എ�ിവെയാെ� �പതിഫലി�ു� നിരവധി കവിതകൾ

എഴ�തെ�� മൂ�ുപതി�ാ�ിെ� കാവ� പരി��ദമാണിവിെട

പഠനവി�ധയമാ�ു�ത്.

വിശദപഠനം

�ണി�് - 1

1. കുരു���തം   - അ���ണി�ർ

2. ഉറ�ുപാ�്    - എൻ. എൻ. ക�ാട്

3. ചാ�ാല   -    കട�നി� രാമകൃഷ്ണൻ

4. സം�കമണം   - ആ�ൂർ രവിവർ�

�ണി�് - 2

1. സത�വാങ്മൂലം  - സ�ിദാന�ൻ

2. വീ�ി�ല�ു� വഴി   - ഡി. വിനയച��ൻ

�ണി�് - 3

1. മാ�ുസാ�ി  - ബാലച��ൻ ചു�ി�ാട്

2. െകാ�ിയിെല വൃ��ൾ  - െക. ജി. ശ�ര�ി�
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�ണി�് - 4

1. െവയിൽ തി�ു� പ�ി  - എ.അ��ൻ

2. മൃഗശി�കൻ  - വിജയല�് മി

േ�ാ�്- 4

മലയാള കവിതയുെട സമകാലീന മുഖം - െതാ��റുകൾ മുതലു�

മൂ�ുപതി�ാ�ിെ� കാവ�സ�ഭാവം ഇവിെട പഠനവി�ധയമാ�ു�ു.

ആധുനികാന�ര �പവണതകൾ കവിതകളിലും �പകടമായി. പാരി�ിതിക -

സ്�തീവാദ - ദളിത് പരി��പ���ള�െട സൂ�്മാഖ�ാനം - �പ�മയം, രൂപം,

ഭാഷ, ആഖ�ാനരീതി എ�ിവയിെല�ാം ൈവവി��ം - കറു� ഫലിതവും

പാരഡിയും - ബഹുസ�രതയുെട വർ�മാനം - സാ��തിക വളർ�യും

ൈസബർ ഇട�ള�ം കവിതയ്�ു നല്കിയ സ�ാത���ം ഒരു വിചി�നം.

വിശദപഠനം

�ണി�് - 1

1. ചാർവാകൻ - കുരീ�ുഴ �ശീകുമാർ

2. സദാചാരി  - അൻവർ അലി

�ണി�് - 2

1. മു�മടി�ു��ാൾ  - അനിതാ ത�ി

2. പ�ാ�ി�ുഴ മണലിൽ  - പി. പി. രാമച��ൻ

3. അ�െ�ാ�ിൽ  - റഫീഖ് അഹ�ദ്

�ണി�് - 3

1. ൈദവ�ാതി  - െക. ആർ. �ടാണി
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2. ച���നാെടാ�ം  - എസ്. �ജാസഫ്

�ണി�് - 4

1. ജീവജലം  - വി. എം. ഗിരിജ

2. െതാ�� െതാ�� നട�ു��ാൾ - വീരാൻകു�ി

3. െവഷ�ായ  - എം. ആർ. �രണുകുമാർ

സഹായകരചനകൾ

1. അജയകുമാർ, എൻ, 2013, ആധുനികത മലയാള കവിതയിൽ,

എസ്.പി.സി.എസ്,�കാ�യം.

2. അനിതകുമാരി. ടി., �ഡാ. (എഡി), 2021 ആശാൻ: �ലാകാനുരാഗ�ിെ�

കവി,  തു�െ�ഴ���ൻ മലയാള സർ�കലാശാല, തിരൂർ.

3. അനിൽ വ���ാൾ, 2004, കാവ�ഭാഷാപഠന�ൾ, ലിപി

പ�ി��ഷൻസ്, �കാഴി��ാട്.

4. അ���ണി�ർ, 1998, അ���ണി�രുെട �ലഖന�ൾ 1980 - 90, ഡി.

സി.  ബുക്സ്, �കാ�യം.

5. കുര�ാസ് കു�ള�ുഴി, 1988, മൃത���ബാധം മലയാള കവിതയിൽ. ജീവൻ

ബുക്സ്, ഭരണ�ാനം.

6. �ജാർ�് സി. െജ., �ഡാ. (എഡി), 1996, ആധുനികാന�ര

സാഹിത�സമീപന�ൾ, ബു���ം, തൃശൂർ.

7. �ജാർ�് െക. എം., �ഡാ. (എഡി) 2009, ആധുനികമലയാള

സാഹിത�ചരി�തം �പ�ാന�ളിലൂെട, ഡി. സി. ബുക്സ്, �കാ�യം.

8. പര�മശ�ര�ർ എസ്. ഉ��ർ, 1974, �കരള സാഹിത� ചരി�തം, �കരള

സർവകലാശാല �പസി�ീകരണം, തിരുവന�പുരം.
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9. പവി�തൻ പി., 2002, ആശാൻ കവിത: ആധുനികാന�രപാഠ�ൾ,

സാംസ്കാരിക വകു�്, തിരുവന�പുരം.
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�കാ�യം.

11. �പസ�രാജൻ െക., 1992, �കരള കവിതയിെല കളിയും ചിരിയും, എൻ. ബി.

എസ്., �കാ�യം.

12. �പസാദ് സി. ആർ., �ഡാ, 2005, മലയാള കവിത ആധുനികാന�രം,

െറയിൻ�ബാ ബുക്സ്, െച��ൂർ.

13. ബ�മിൻ ഡി., �ഡാ., 2008, കാല്പനികത മലയാള കവിതയിൽ, അയന

ബുക് സ്, തിരുവന�പുരം.

14. മുകു�ൻ എൻ., �ഡാ., 1998, കവിത ധ�നിയും �പതിധ�നിയും, എൻ. ബി.

എസ്, �കാ�യം.

15. രവികുമാർ െക. എസ്., (എഡി) 2008, കട�നി��വിത, �കരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

16. രാജ�ഗാപാലൻ ഇ. പി., 2008, കവിതയുെട �ഗാമ�ൾ, കറൻറ് ബുക് സ്,

തൃശൂർ.

17. രാമകൃഷ്ണൻ �ദശമംഗലം, 1993 (എഡി) കാവ�ഭാഷയിെല �പശ്ന�ൾ,

�കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

18. രാമച��ൻ നായർ, പ�ന. (എഡി ) 2008, സ�ൂർണ മലയാള

സാഹിത�ചരി�തം, കറ� ബുക് സ്, �കാ�യം.

19. ലീലാവതി എം., 1980, മലയാള കവിതാ സാഹിത� ചരി�തം, �കരള സാഹിത�

അ�ാദമി, തൃശൂർ.

20. ലീലാവതി എം., 1982, വർണരാജി, എസ്. പി. സി. എസ്, �കാ�യം.

21. വിജയൻ എം. എൻ., (എഡി) 2008, കവിതയുെട നൂ�ാ�്, വാല�ം 1, എസ്.

പി. സി. എസ്, �കാ�യം.

24
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M21ML03DC

ഗദ�ം – കഥാസാഹിത�ം
CREDITS: 4

Objectives

1. �നാവലിെ� ചരി�തപരവും ഭാവുകത�പരവുമായ �പവണതകള�ം

പരിണാമ�ള�ം വിമർശനാ�കവും വിശകലനാ�കവുമായി

മന�ിലാ�ൽ.

2. മലയാള �നാവൽ വിവിധ കാല�ളിൽ പുലർ�ിയ സവി�ശഷതകൾ

തിരി�റിയൽ.

3. മലയാളെചറുകഥയുെട ചരി�തെ� സംബ�ി��� ധാരണ.

4. െചറുകഥയിെല വിവിധ കാല�ള�ം അവയിെല �പ�ത�കതകള�ം

മന�ിലാ�ൽ.

Course Outcome

1. മലയാള �നാവലിെ� രൂപെ�ടലും അവയുമായി ബ�െ��

ഭൗതികാസ്പദ�ള�ം മന�ിലാ�ു�ു.

2. �നാവൽ സാഹിത��ിെ� ആഖ�ാനം,ഭാഷ, ഘടന എ�ിവ

പരിചയെ�ടു�ു.

3. െചറുകഥയുെട തുട�ം മുതൽ വർ�മാനം വെരയു� �കമികമായ

വളർ�െയ�ുറി�് ധാരണ �നടു�ു.

4. െചറുകഥ പരിചരി� വിവിധ ആശയ�െളയും �പ�മയ�െളയും

കുറി�് അറിവ് �നടു�ു.

Course Details
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േ�ാ�്- 1 : മലയാളേനാവൽ -ആ�നികഘ�ം (1850-1950)

�നാവലിെ� നിർ�ചനം, രൂപ�ിെ� ചരി�തം. മലയാള�ിെല

പൂർ�മാതൃകകൾ - പാ�ാത��പഭാവം, സ�ാധീനം, ��പരണകൾ, രീതികൾ.

െകാ�ളാണിയൽ ആധുനികത. അ�ടി - ഗദ�ം - വായന - പുസ്തകം -

മിഷനറി�നാവലുകൾ - റിയലിസം - വ��ി - സാമൂഹികത - �ദശീയത -

െപാതുമ�ലം - കീഴാള� സ്�തീ രാ��ീയ�ൾ. പിൽ�ാല

പുനർവായനകൾ. �ദശീയ�പ�ാനം - വിവർ�നം. പു�രാഗമനസാഹിത�ം

-സ�ാത���ം. ച�ു�മ�നാൻ - സി.വി - തകഴി - ബഷീർ - �ദവ് - ഉറൂബ് -

െപാ��ാട്.

വിശദപഠനം

�ണി�് - 1

1. ഇ�ു�ലഖ - ഒ. ച�ു�മ�നാൻ

�ണി�് - 2

1. ര�ിട�ഴി - തകഴി ശിവശ�ര�ി�

�ണി�് - 3

1. ���ു�ാെ�ാരാ�ന�ാർ�ു - ൈവ�ം മുഹ�ദ് ബഷീർ

�ണി�് - 4

ഉ�ാ�� - ഉറൂബ്

േ�ാ�്- 2 : മലയാളേനാവൽ -ആ�നികതാവാദഘ�ം (1950-1990)
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�നാവലിന് പുസ്തകവായനാ-�പസാധന മ�ല�ളിൽ ൈകവ� മു���ം.

ജന�പിയ �നാവൽസംസ്കാരം, ആധുനികതാവാദ �പവണതകൾ - പാ�ാത�

സ�ാധീനം - �നാവലിെ� കലയും രാ��ീയവും - മ�നാവി�ാനീയം,

മാർക്സിസം എ�ിവയുെട �പാധാന�ം - പ�ാള�നാവലുകൾ - �പവാസ

�നാവലുകൾ - അസ്തിത�വാദം - രാ��ീയാധുനികത. �ദശീയതാവിമർശനം.

ചല�ി�ത രൂപാ�രം. വിവർ�ന�ൾ. �നാവൽവിമർശന�ിെ� രീതികൾ.

എം.ടി - മു��ുവർ�ി - �കാവിലൻ - വി.െക.എൻ. - വിജയൻ - കാ�നാടൻ

- മുകു�ൻ - ആന�് - സു�ര��ൻ - പാറ�ുറ�് - വിലാസിനി -

കു��ു� - �സതു - കാനം, �ജായ് സി, �കാ�യം പുഷ്പനാഥ് - സി. ആർ.

പര�മശ�രൻ - എം. സുകുമാരൻ - െക. െജ. �ബബി.

വിശദപഠനം

�ണി�് - 1

1. പാടാ� ൈപ�ിളി - മു��ുവർ�ി

�ണി�് - 2

1. ആ�രാഹണം - വി. െക. എൻ.

�ണി�് - 3

1. ഖസാ�ിെ� ഇതിഹാസം - ഒ. വി. വിജയൻ

�ണി�് - 4

1. മരുഭൂമികൾ ഉ�ാകു�ത് - ആന�്

േ�ാ�് - 3: മലയാളേനാവൽ -ആ�നികാന�രഘ�ം (1990-2020)

ആധുനികാന�ര�നാവൽ എ� സ�ല്പനം - സ��തപരവും
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ആഖ�ാനപരവുമായ സവി�ശഷതകൾ - ചരി�ത�ിെ� പാഠരൂപ�ൾ -

സ�ത�രാ��ീയ�ൾ. പുസ്തകസംസ്കാര�ിെല മാ��ൾ -

ജന�പിയത��ിെ� പുനർവിഭാവനം - സ്�തീരചനകള�െട നവഭാവുകത�ം.

സാറാ�ജാസഫ് - ടി. ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ - ടി. പി. രാജീവൻ - സുഭാഷ്ച��ൻ -

െക. വി. �പവീൺ - അംബികാസുതൻ മാ�ാട് - പി. സു�ര��ൻ - െക. ആർ.

മീര - സംഗീതാ�ശീനിവാസൻ - രാജ�ശീ - വി�നായ് �താമസ് - എസ്. ഹരീഷ്.

വിശദപഠനം

�ണി�് - 1

1. ചാവുതു�ൽ - രാജു െക. വാസു.

�ണി�് - 2

1. സുഗ�ി എ� ആ�ാൾ �ദവനായകി - ടി. ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ

�ണി�് - 3

1. ആരാ�ാർ - െക. ആർ. മീര

�ണി�് - 4

1. ബുധിനി - സാറാ �ജാസഫ്

േ�ാ�്- 4 : മലയാള െച�കഥ - കല�ം ചരി��ം

െചറുകഥ: നിർ�ചനം, ചരി�തം, രൂപചർ� - പാ�ാത� സ�ാധീനം -

പ�തമാസികകള�െട �പഭാവം - ആദ�കാല കഥകൾ. �പ�മയൈവവിധ�ം,

ഗണവിഭജനം. ആഖ�ാനം - ന�വാ�ാനാധുനികത - സാമൂഹികത -
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സ്�തീപ� രചനകൾ - റിയലിസം - ആധുനികതാവാദം - �പവാസം -

രാ��ീയാധുനികത - സ്�തീ, ദലിത്, പരി�ിതി കഥകൾ,

ആധുനികാന�രതയുെട സമവാക��ൾ, സ��ത�ൾ, ൈസബർകഥ,

മാധ�മസ�ാധീനം.

വിശദപഠനം

�ണി�് - 1

1. ദ�ാരക - �വ�യിൽ കു�ിരാമൻനായനാർ

2. പൂവ�ഴം -കാരൂർ നീലകണ്ഠ�ി�

�ണി�് - 2

1. മഖൻസിംഗിെ� മരണം – ടി. പ�നാഭൻ

2. ച�നമര�ൾ - മാധവി�ു�ി

3. പ�ിവാള�ം കാൽ�ില�ും - എം. ടി. വാസു�ദവൻ നായർ

�ണി�് - 3

1. അ�രവയസു� കു�ി – എം. മുകു�ൻ

2. മലമുകളിെല അ�ു� - പുന�ിൽ കു��ു�

3. ആർ�റിയാം - സ�റിയ

4. ചിദംബരം - സി.വി.�ശീരാമൻ

�ണി�് - 4

1. ��പതഭാഷണം - സി. അ��ൻ

2. അപൂർണവിരാമ�ൾ - അഷിത

3. മാ�വായി�് - എസ്. ഹരീഷ്

സഹായകരചനകൾ
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CREDITS: 4

Objectives

1. ഭാഷയുെട �പവർ�ന�ിൽ അ�ർഭവി�ി��� ചി�കൾ, അവെയ

�കമീകരി�� �പതിപാദി�ു� വ�ാകരണ�ഗ�ം, ഭാഷാസി�ാ�ം,

ഭാഷാപ�ഗഥനപ�തി എ�ീ നിലകളിൽ വ�ാകരണെ�

മന�ിലാ�ുക.

2. വ�ാകരണപരിശീലന�ിലൂെട അപ�ഗഥന�ശഷിയും

ഭാഷാ�പ�യാഗ�ശഷിയും സ�ായ�മാ�ുക.

3. വ�ാകരണസ�ല്പന�ളിൽ ൈധഷണികവൃ�ികൾ�ു� �പസ�ി

അ�ന�ഷി�ുക.

4. വ�ാകരണപഠന�ിെ� വിഷയം, വിവിധ വ�ാകരണസമീപന�ൾ

എ�ിവ സംബ�ി�് സാമാന�മായ അറിവു�ാ�ുക.

Course Outcome

1. വിവിധ വ�ാകരണപാര�ര��ൾ, മലയാളഭാഷയുെട വ�ാകരണരചനാ

പാര�ര�ം എ�ിവ സംബ�ി�് സാമാന�മായ അറിവ് �നടു�ു.

2. മലയാളവ�ാകരണ�ിൽ �പ�ത�കമായ �ഗാഹ�ം �നടു�ു.

3. വ�ാകരണ�ിെല വിവിധ ഘടക�െള മന�ിലാ�ു�ു.

4. വിവിധ വ�ാകരണ�ഗ��ളിെല സമീപന രീതികൾ തിരി�റിയു�ു.

 
Course Details

േ�ാ�്-  1 : �േവശിക
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�ണി�് - 1

വ�ാകരണം എ�ാെല�് - മനുഷ�ഭാഷയും വ�ാകരണവും –

വ�ാകരണപഠന�ിെ� �പസ�ി – ഭാഷാപ�ഗഥനവും സി�ാ�ീകരണവും -

ഭാഷാപഠനസഹായി – ഭാഷാസൂ�തണധർ�ം - മാനകഭാഷാവ�വ�ാപനം –

നിർ��ശം (�പിസ്�കിപ്ഷൻ) - നിർ��ശാ�കവ�ാകരണം –

അഭ��ഹികവ�ാകരണം എ�ീ സ�ല്പന�ൾ (�കരളപാണിനീയം

�നാ�ുക) – സൂ�തമാർ�വും ശാസ്�തമാർ�വും എ� �വർതിരിവ്

(മലയാഴ്മയുെട വ�ാകരണം �നാ�ുക) (വ�ാകരണം എ� സ�ല്പനം

വിവിധ വ�ാകരണകൃതികളിൽ അവതരി�ി�ു� വിധം പരിചയി�ണം.)

വ�ാകരണപാര�ര�ം – മലയാളവ�ാകരണവ�വഹാരം (അവ�ലാകനം)

�ണി�് - 2

വാക�െമ� ഏകകം - വാക�ം സ�യംപര�ാപ്തമാെണ� കാഴ്ച�ാടിെ�

യു�ി - അവ�ലാകനം - വാക�ഘടനയാണ് വ�ാകരണ�ിെ� വിഷയെമ�

കാഴ്ച�ാട് – വിവിധ വ�ാകരണകൃതികെളയും പാര�ര��െളയും

മുൻനിർ�ിയു� പരി�ശാധന.

�ണി�് - 3

ആഖ�-ആഖ�ാതം, നാമപദസംഹിത – �കിയാപദസംഹിത എ�ീ

സ�ല്പന�ൾ – ആഖ�ാതവും ആഖ�യും ത�ിലു� ഘടനാപരമായ

ബ�ം - ആകാം�ാപൂർ�ി. അന�യം എ�ീ സ�ല്പന�ൾ -

കാരകബ�ം (അതിെ� �പത��ീകരണ�ൾ എ�നിലയിൽ

വിഭ�ിചർ�യുമായി പി�ീട് ബ�െ�ടു�ി പഠി�ണം) പദ�കമം -

കർ�ാവ് കർ�ം �കിയ - വാക�വർ�ീകരണം – ചൂർ�ിക – സ�ീർ�വാക�ം

– മഹാവാക�ം
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�ണി�് - 4

വാക��ിെ� അ�പാ�ാരണം. പദം, ശ�ം, അ�രം. എ�ീ സ�ല്പന�ൾ

– ശ�വിഭാഗ�ൾ - (�കരളപാണിനീയ�ിെല ശ�വിഭാഗെ�

ആധാരമാ�ിയു� പഠനം, �ഭദകപഠന�ിൽ �കരളപാണിനീയ�ിെല

�ഭദകാധികാരെ��ൂടി കണ�ിെലടു�ണം) പദം - ശ��ിൽ

വരു�ു� രൂപപരിഷ്�ാരം. വാക�ാധിഷ്ഠിതമായ പദവിഭജനം - കർ�ാവ്

കർ�ം �കിയ - അർ�ാധിഷ്ഠിതമായ പദവിഭജനം. നാമം, �കിയ, �ഭദകം.

പദവി��ഷണം - �പകൃതി – �പത�യം – �പത�യപഠന�ിന്

വ�ാകരണ�ിലു� �പാധാന�ം – സമു�യം - വാക��ിനക�ും വാക��ൾ

ത�ിലും - സമാസം - അർ�പരമായി പദ�യാജനം  – വി�ഗഹി�ൽ.

േ�ാ�്- 2 : നാമപദസംഹിത

�ണി�് - 1

നാമനിർ�ചനം – മലയാഴ്മയുെട വ�ാകരണ�ിലും

�കരളപാണിനീയ�ിലും വ�ാകരണമി�ത�ിലും നൽകിയിരി�ു�

നാമനിർ�ചന�ള�െട പരി�ശാധന - വ�ാകരണധർ�വും

ആർ�ികധർ�വും വ�വ��ദി�റിയണം.

 നാമവർ�ീകരണം - വർ�ീകരണ�ിെ� മാനദ��ൾ. തനിനാമം -

വ��ത്പ�നാമം – സം�ാനാമം – സാമാന�നാമം - സർ�നാമ�ൾ

മുതലായവ.

�ണി�് - 2

നാമ��ാടു �ചരു� �പത�യ�ൾ - ലിംഗം – വചനം – വിഭ�ി –
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ലീലാതിലക�ിെലയും �കരളപാണിനീയ�ിെലയും ചർ�കെള

ആധാരമാ�ിയു� പഠനം - ലിംഗ�ിെ� വ�ാകരണധർ�വും

ആർ�ികധർ�വും – ലിംഗവ�വ� സംസ്കൃത�ിലും മലയാള�ിലും –

മലയാളലിംഗ�പത��ള�െട ആഗമവിചാരം.

�ണി�് - 3

വചനവ�വ� – വചന�പത�യ�ള�െട വി�ശഷാർ��ൾ.

വിഭ�ി–വിഭ��ാഭാസ�ൾ  (വിമർശനാ�കമായ പഠനം.)

�ണി�് - 4

ലിംഗവചന�പത�യ�ൾ �കിയക�ളാടു �ചരു�രീതി - പുരുഷ�ഭദം.

വിഭ�ികള�െട വാക�ഘടാപരമായ �പധാന�ം – കാരകബ�ം – കാരക�ൾ.

നിഗീർ�കർതൃകം - ദ�ികർ�കം - കാരകാവിഷ്കാര�ിെ� മ�ു

മാർഗ�ൾ – ഗതി, വിഭ��ാഭാസം. –  ത�ിതം - നാമവി�ശഷണ�ൾ.

േ�ാ�് - 3 :�ിയാപദസംഹിത

�ണി�് - 1

�കിയ: നിർ�ചനം - സ�ഭാവമനുസരി��� വർ�ീകരണം - സകർമകവും

(വാക��ിൽ കർ��ാന���് നാമെ� നിർ��ശി�ു�

�കിയാസ�ഭാവം) അകർമകവും – �കവലവും - �പ�യാജകവും (വാക��ിൽ

കർതൃ�ാന���് ഒ�ിലധികം നാമ�െള നിർ��ശി�ു�

�കിയാസ�ഭാവം), �കരളപാണിനീയ�ിെല കർ��യാഗകല്പന. കാരിതവും

– അകാരിതവും. വാക��ിെല ധർ�മനുസരി��� വർ�ീകരണം -
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പൂർ��കിയ - അപൂർ��കിയ. �പെര�ം -വിനെയ�ം

�ണി�് - 2

ധാതു എ� സ�ല്പന�ിെ� �പസ�ി – ഖിലധാതു�ൾ - ധാതുവി�നാടു

�ചരു� �പത�യ�ൾ : കാലം – �പകാരം – �പ�യാഗം.

�ണി�് - 3

കാല�പത�യ�ൾ - അവയുെട ആഗമചരി�തം - അനു�പ�യാഗ�ൾ -

വ�ാകരണസാധുതയും �പ�യാഗസാധുതയും പരി�ശാധി�ു�ു.

�ണി�് - 4

�പകാരം - �പകാരനിർ�ചനം -  �പകാര�പത�യ�ള�െട ആഗമം .

�പ�യാഗം - കർമണി�പ�യാഗം - കർ�രി�പ�യാഗം

നി�ഷധ�പത�യ�ൾ - ആഗമചി�.

കൃതികൃ�് – കാരകകൃ�്. - �കിയാനാമം - �കിയാവി�ശഷണ�ൾ

േ�ാ�് -4 : വർണ� ം -സ�ി –സമാസം

�ണി�് - 1

വർ�ം, അ�രം എ�ീ സ�ല്പന�ൾ. സ�രാ�ര�ള�ം

വ��നവർ��ള�ം. സ�രം �ചർ� വ��നാ�ര�ൾ.

അടി�ാനാ�ര�ൾ(അ�രമാല), ഉ�ാരണാവയവാടി�ാന�ിലു�

വർ�വർ�ീകരണം - �ാനം, കരണം, �പയ�ം തുട�ിയവ.
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മലയാള�ിെല വർ�ഘടന - അടി�ാനസ�ര�ൾ – അ, ഇ, എ, ◌്

(�ക��സ�രം), ഒ, ഉ, - ദ�ിസ�ര�ൾ. (�ജാർ�് മാ�െ� സ�രചർ�)

വ��ന�ൾ - വർ�ീകരണം – മലയാള�ിെല വർ��ൾ -

മലയാള�ിെല അ�ര�ൾ.

സ�ിയ്�് വ�ാകരണ�ിലു� �പസ�ി - പരസ്പരബ�ം

�ണി�് - 2

അ�രവിന�ാസം - സംഹിതയും സ�ിയും. സ�ിവർഗീകരണം

വർ�ാധിഷ്ഠിതവും വർ�പരിണാമാധിഷ്ഠിതവും �ാനാധിഷ്ഠിതവും.

�പകൃതി�പത�യ�ളിൽ, സമസ്തപദ�ളിൽ. ഉ�ാരണലാഘവം. �ലാപം,

ആഗമം, ആ�ദശം തുട�ിയ സ�ികളിൽ, ദ�ിത�സ�ിയും

വി�ശഷണവി�ശഷ�ബ�വും – വിസ�ി - സ�ി െച��� സ�ർഭ�ൾ -

എഴ��ിൽ സ�ി സ്പ�മാ���തിെ� ആവശ�കത - വി�ഗഹി�ൽ.

�ണി�് - 3

സ�രസ�ി, വ��നസ�ി, സ�രവ��നസ�ി, വ��നസ�രസ�ി, �ലാപം -

ആഗമം - ദ�ിത�ം - ആ�ദശസ�ി.

സംസ്കൃതസ�ികൾ - അവയ്�് മലയാള�ിലു�  �പസ�ി.

�ണി�് - 4

വർ�പരിണാമം – �പധാനെ�� വർ�പരിണാമ�ൾ - (മലയാള

ഭാഷാചരി�ത�ിൽ വർ�പരിണാമ�ിനു� �ാനം ചർ�െച�ണം).
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ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

5. ഗു�ർ�് െഹർമൻ, 1868/1991. മലയാളഭാഷാവ�ാകരണം, ഡി.സി.ബുക് സ്,

�കാ�യം.

6. �ജാർ�് മാ�ൻ, 1969, മലയാഴ്മയുെട വ�ാകരണം, നാഷണൽ ബു�്

�ാൾ, �കാ�യം.

7. നൗഷാദ്, എസ്. (സ�ാ.) 2018, മലയാളഭാഷാശാസ്�ത�ർ, �കരളഭാഷാ

ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

9. �പഭാകരവാരിയർ. െക. എം., 1998, മലയാളവ�ാകരണസമീ�,

വ���ാൾ വിദ�ാപീഠം, ശുകപുരം.

10. �പഭാകരവാരിയർ, െക. എം., 2007, ഭാഷാശാസ്�തവി�വകം, വ���ാൾ

വിദ�ാപീഠം �പസി�ീകരണം, ശുകപുരം.

11.�പഭാകരവാരിയർ. െക. എം., 2005, െമാഴിവഴികൾ, താപസം, ച�നാ��രി.

12. �മരി എൻ. െക., മലയാളവ�ാകരണം �കരളപാണിനീയ�ിനു �ശഷം,
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14. �ശീകുമാരി, െക., 2003, മലയാള�ിെല നാമവർഗം, താരതമ�പഠനസംഘം,

ച�നാ��രി.

15. സുകുമാരപി�. െക., 1980, ൈകരളീശ�ാനുശാസനം, �കരളഭാഷാ

ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.
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18. �വണു�ഗാപാല�ണി�ർ. ടി. ബി., 2005, ഭാഷാ�ലാകം, ഡി.സി.ബുക് സ്,

�കാ�യം.

19. �വണു�ഗാപാല�ണി�ർ, ടി. ബി., 2005, ചിതറി��ായ സിംഹനാദവും ചില
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20. ……………………………, 2005, ‘അവതാരിക’, �കരളപാണിനീയവി�ാനീയം,
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വിവർ�ന പരിചയം

CREDITS: 2

objectives

1. വിവർ�ന സ�ൽ�ന�െള�ുറി�് അറിവ് �നടുക

2. വിവർ�ന �പ�കിയ പരിശീലി�ുക

3. വിവർ�ന�ിെ� സാംസ്കാരിക ദിശാവ�തിയാനം മനസിലാ�ുക

4. വിവർ�ന�ിെ� സാഹിതീയവും സാംസ്കാരികവുമായ

വിനിമയസാ��തകൾ മനസിലാ�ുക

Course outcomes

1. വിവർ�നസി�ാ��െള�ുറി�് അറിവ് �നടു�ു

2. വിവർ�കർ�ു�ായിരി��� ഗുണ�ൾ മനസിലാ�ു�ു.

3. സാംസ്കാരിക പഠനം എ� നിലയിൽ വിവർ�ന പഠന�ിെ�

സവി�ശഷതകൾ മനസിലാ�ു�ു.

4. വിവർ�കരുെട �രഖെ�ടു�ലുകള�ം മാതൃകകള�ം പരിചയെ�ടു�ു.

5. മലയാള�ിെല വിവർ�ന കൃതികള�െട സവി�ശഷതകൾ

മനസിലാ�ു�ു.

6. വിവർ�ന�ിെ� പുതിയ �മഖലകൾ പരിചയെ�ടു�ു

Course Details

വിദ�ാർ�ികള�െട സർഗാ�കമായ കഴിവുകെള അടയാളെ�ടു�ു�തും

നിർബ�മായി സമർ�ി�ിരി���തുമായ �പ�റാണിത്.വിവർ�ന

പരിചയം എ�തുെകാ�് ഇം�ീഷിൽ നി�് മലയാള�ി�ല��ാ മറി��ാ

ഉളള വിവർ�നമാണ് ഉ��ശി�ു�ത്. വിവർ�ന�ിനാസ്പദമായ പാഠം
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(text) വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരെ�ടു�ാം. പതിന�ു മുതൽ ഇരുപതു

വെര പുറ�ളാണ് പരമാവധി വിവർ�നം െച���ത്.

േ�ാ�് :1

�ണി�് - 1

വിവർ�നസ�ല്പനം - നിർ�ചന�ൾ - ��സാതഭാഷ - ല��ഭാഷ -

വിവർ�ന�ിെ� ആവശ�കത - വിവർ�ന�പ�കിയ -

വിവർ�കനു�ായിരി��� ഗുണ�ൾ - വിവർ�ന സി�ാ��ള�െട

സാമാന� പരിചയം.

�ണി�് - 2

വിവർ�ന�ിെ� സാംസ്കാരിക ദിശാവ�തിയാനം (Cultural turn) -

വിവർ�നപഠനം സാംസ്കാരിക പഠനം എ� നിലയിൽ -

ആ�ഗാളീകരണവും സാംസ്കാരിക വ�ാപനവും - വിവർ�നം എ�

സാംസ്കാരിക �പതി�രാധം.

�ണി�് - 3

�റാമി െഹലൻ - വിവർ�നാതീതമായ സാംസ്കാരിക സവി�ശഷതകൾ -

വിവർ�ന�ിെ� രാ��ീയം - വിവർ�നവും വംശീയതയും - നര�ഭാജനം

എ� രൂപകം (cannibalism) - �ലാെറൻസ് െവനൂ�ിയുെട സ�ല്പന�ൾ

�ണി�് - 4

ഇൈവൻ �സാഹറിെ� �പാളിസി�ം തിയറി - ഗായ�തി സ്പിവാക്

ച�കവർ�ിയുെട �പാധാന�ം - �മാനാ �ബ�റിെ� പഠന�ൾ - വിവർ�ന

44



�ിെ� പുതിയ �മഖലകൾ - ദൃശ� - �ശവ�മാധ�മവിവർ �ന�ൾ

-നവമാധ�മ വിവർ�ന സംസ്കാരം - വിവർ�നം ജനകീയമാകു��ാൾ.

േ�ാ�്: 2

�ണി�് - 1

വിവർ�ന�ിെ� �പാ�യാഗിക തലം - ഇം�ീഷിൽ നി�ും മ�ു

�പധാനഭാഷകളിൽ നി�ും മലയാള�ി�ല�ു�ായ വിവർ�ന�ൾ -

അവയുെട സ�ഭാവം

�ണി�് - 2

പാഠവിവർ�നം - സാഹിതീയവും സാംസ്കാരികവുമായ

വിനിമയസാ��തകൾ 

�ണി�് - 3

പുതിയ �ലാക�ാഴ്ചകൾ - ചരി�ത സാമൂഹിക വീ�ണവികാസ�ൾ -

�ദശ�ബാധ�ൾ - മാനവികതാ�ബാധം - സ�ാത���വും പാരത���വും 

�ണി�് - 4

വിവർ�ന�ിെ� �പശ്ന�ൾ - വിവർ�കരുെട �രഖെ�ടു�ലുകള�ം

മാതൃകകള�ം - വിവർ�ന - താരതമ�പഠന�ൾ - വിവർ�ന പരിചയം -

പഠിതാവ് അവർ�് താൽ�ര�മു� െചറുകഥ�യാ കവിത�യാ (പരമാവധി 15

മുതൽ ഇരുപത് പുറം വെര) വിവർ�നം െച�ാൻ പരിശീലി�ണം.

സഹായകരചനകൾ
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1. �ഡാ. െക.അ���ണി�ർ, വിവർ�കെ� മനഃശാസ്�തം (�ലഖനം ) -

2. �ഡാ.എൻ.ഇ.വിശ�നാഥ�ർ, വിവർ�നചരി�തം (�ലഖനം ) -  വിവർ�ന

വിചാരം, 2014, (മൂ�ാം പതി�്), �കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്,

തിരുവന�പുരം.

3. �ഡാ. സ്കറിയ സ�റിയ, തർ�മ പഠനവും �ാസിക് മലയാള പഠനവും

സമകാലിക വി�ാന വ�വ�യിൽ (�ലഖനം )

4. സ�ിദാന�ൻ, വിവർ�നം, സംസ്കാരം, അധികാരം, (�ലഖനം) 

5. ജയാ സുകുമാരൻ,വിവർ�നപഠനം / സംസ്കാരപഠനം, (�ലഖനം) 

6. ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണൻ,പരിഭാഷയും പരഭാഷയും (�ലഖനം ).  

7. നാല�ാ�� നാരായണ�മ�നാൻ, പാവ�ള�െട മുഖവുര,മാതൃഭൂമി

ബുക്സ്, �കാഴി��ാട്.

8. നാല�ാ��  നാരായണ�മ�നാൻ(വിവർ�കൻ)പാവ�ൾ - Les Miserables,

Victor Hugo  (English - chap 1), മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, �കാഴി��ാട്.

9. തിരുന��ർ കരുണാകരൻ(വിവർ�കൻ),�മഘദൂത് (Sanskrit) -

�മഘസ��ശം, - (ആദ� 10 ��ാക�ൾ). ചി�ാ പ�ി��ഷൻസ്,

തിരുവന�പുരം

10. സി.െജ. �താമസ്(വിവർ�കൻ),ഈഡി�സ്,(ആദ� 2 രംഗ�ൾ). 

11. നിലീന ഏ�ബഹാം (വിവർ�ക) ,ആ�രാഗ�നി�കതനം, താരാശ�ർ

ബ��ാപാധ�ായ,ഒ�ാം അധ�ായം), ഡി.സി.ബുക്സ്,�കാ�യം.

12.  Bassnett Susan, Translation Studies, 1988, London, Routledge.
12.  Catford J. C., A linguistic theory of translation, 1965, Oxford University

Press.
13 Lawrence Venuti (Ed), The Translations Studies Reader, 2004, Routledge.
14.  Lefevere Andre (Ed), Translation / History / Culture : A Source Book,

1992, Routledge.
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�ാചീന-മ��കാല കവിതാസാഹിത�ം
CREDITS: 4

Objectives

1. �പാചീന-മ��കാല കവിതാസാഹിത�ം വിശദമായി മന�ിലാ�ുക.

2. മലയാളകവിത രൂപെ���വ� പ�ാ�ലെ��ുറി��� ധാരണ.

3. വാെമാഴിപാര�ര�ം - നാടൻപാ��കൾ - തമിഴ് സ�ാധീനം - പാ���പ�ാനം -

സംസ്കൃതസ�ാധീനം - മണി�പവാളസാഹിത�ം - ഗാഥ - കിളി�ാ�് -

ആ��ഥ തുട�ി നി�യാ�ാസിക് കാലഘ��ിെ�

അവസാനംവെരയു� അതിദീർഘമായ കാവ�പാര�ര�െ�

�പതിനിധീകരി�ു� രചനകൾ പരിചയെ�ടൽ.

4. വിവിധ ഘ��ളിലൂെട വികസി�ു� ഭാഷാരീതി മന�ിലാ�ൽ.

Course Outcome

1. നാടൻപാ��കൾ, പാ���പ�ാനം, മണി�പവാളം എ�ി�െന വിവിധ

രൂപ�ളിലായു� മലയാള കാവ�ശാഖയുെട രൂപെ�ടലിെന�ുറി�്

ധാരണ �നടു�ു.

2. ഭാവുകത�പരിണാമ�ിനു കാരണ�ാരായ കവികൾ, അവരുെട കാലം,

രചനാ�ലാകം, ഭാഷാരീതി എ�ിവെയ�ുറി�് ധാരണ �നടു�ു.

3. കവിതാപ�ഗഥന�ിലൂെട �പ�ാനസ�ഭാവം, ചരി�ത�പാധാന�ം,

സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക സവി�ശഷതകൾ എ�ിവ മന�ിലാ�ു�ു.

4. വിവിധ കാല�ളിൽ �പാമുഖ�ം �നടിയ ഭാഷെയ അടി�ാനമാ�ി

കാവ�ഭാഷയുെട വികാസവുമായി ബ�െ�� അവ�ബാധം �നടു�ു.

Course Details
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േ�ാ�്- 1

�ണി�് - 1

നാടൻപാ��കൾ - പാ���പ�ാനം - ല�ണം - �പധാനകൃതികൾ.

വിശദപഠനം

1. വട�ൻ പാ�് - പാലാ���കാമൻ

�ണി�് - 2

രാമചരിതം - തിരുനിഴൽമാല - രാമകഥ�ാ�്.

വിശദപഠനം

1. രാമചരിതം  (1 മുതൽ 5 വെര പടല�ൾ )

�ണി�് - 3

കവികൾ - കാലം - രചനാസവി�ശഷതകൾ - പാ��ഭാഷയുെട

�കമാനുഗതമായ വികാസം.

വിശദപഠനം

1. തിരുനിഴൽമാല (അർ�നാരീശ�ര സ്തുതി )

�ണി�് - 4

ക���ാർ -ക��രാമായണം - ഭാരതമാല - ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത -

സവി�ശഷതകൾ.

വിശദപഠനം

1. ക��രാമായണം (ബാലകാ�ം - ആദ�െ� 15 പാ�് )

2. ഭാഷാ ഭഗവദ് ഗീത (ആദ�െ� 10 പാ�് )

േ�ാ�്- 2
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�ണി�് - 1

മണി�പവാളം - ഉല്പ�ി - ല�ണം.

വിശദപഠനം

1. ൈവശികത��ം (ആദ�െ� 5 ��ാക�ൾ)

2. ഉ�ിയ�ീചരിതം (ഗദ�ം 10 വെര )

�ണി�് - 2

�പാചീന മണി�പവാളകൃതികൾ - ൈവശികത��ം - അ�ീചരിത�ൾ -

ലഘുകാവ��ൾ - സ��ശകാവ��ൾ.

മ��കാലച�ു�ൾ - വർ�നാരീതി.

വിശദപഠനം

1. െചറിയ�ിചരിതം.

�ണി�് - 3

ചരി�ത - സാംസ്കാരിക �പാധാന�ം.

വിശദപഠനം

1. ഉ��നീലി സ��ശം (പൂർ� സ��ശം-30 പദ��ൾ )

�ണി�് - 4

മ��കാലച�ു�ൾ - വർ�നാരീതി.

വിശദപഠനം

1. ഭാഷാ ൈനഷധം ച�ു (പൂർ�ഭാഗം-പദ�ം 30 വെര )

േ�ാ�് -3

�ണി�് - 1

ഭ�ി�പ�ാന�ിെ� സ�ാധീനം - ഗാഥാ�പ�ാനം - െചറു��രി - കവി -

കാലം - കൃഷ്ണഗാഥയുെട ഭാഷാപരവും സാഹിത�പരവുമായ
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സവി�ശഷതകൾ.

വിശദപഠനം

1. കൃഷ്ണഗാഥ (കാളിയമർ�നം -260 വരികൾ )

�ണി�് - 2

കിളി�ാ�്�പ�ാനം - എഴ���ൻ - കവി - കാലം - കൃതികൾ -കാവ�ഭാഷ -

എഴ���െ� സ�ാധീനവും തുടർ�യും.

വിശദപഠനം

1. അ��ാ� രാമായണം കിളി�ാ�്  (സു�രകാ�ം )

�ണി�് - 3

ആ��ഥാ�പ�ാനം - ഉദയവികാസ�ൾ - കഥകളിയുെട സാ��തികത -

�കാ�യ�ു ത�ുരാനും ഉ�ായിവാര�രും.

വിശദപഠനം

1. നളചരിതം (ഒ�ാംദിവസം - രംഗം 6 വെര )

�ണി�് - 4

തു�ൽ �പ�ാനം - കു�ൻ ന��ാർ - കവി - കാലം - കൃതികൾ -

രംഗകലകൾ എ� നിലയിൽ കഥകളി�ും തു�ലിനും ലഭി� �പാധാന�ം -

പിൽ�ാല കൃതികൾ.

വിശദപഠനം

1. കല�ാണ സൗഗ�ികം തു�ൽ (ഭീമെ� കദളീവന �പ�വശവും

ഭീമ-ഹനുമൽ സംവാദവും)

േ�ാ�്- 4

51



�ണി�് - 1

ഭ�ി�പ�ാന�ിെ� തുടർ� - കീർ�നസാഹിത�ം - പാന - വ�ി�ാ�്.

വിശദപഠനം

1. �ാന�ാന (കലിയുഗവർണന )

�ണി�് - 2

മഹാകാവ��പ�ാനം - �കരളീയ മഹാകാവ��ൾ.

വിശദപഠനം

1. കു�ചലവൃ�ം വ�ി�ാ�് (പറ�ത�െനതെ� മുതൽ െവ��െറ

ഉെ��ാർ�ും വെര. വരികൾ 250 -350)

�ണി�് - 3

സാഹിത��ളരികൾ - െകാടു���ർ�ളരി - �കരളവർ� �പ�ാനം -

ദ�ിതീയാ�ര�പാസവാദം - പ�മലയാള�പ�ാനം.

വിശദപഠനം

1. മുഹ് യു�ീൻമാല - ഖാദി മുഹ�ദ് ഇബ്നു അ�ുൽ അസീസ്

2. പു�ൻപാന - അർ�ണാസ് പാതിരി (പ���ാം ഭാഗം.

�ദവമാതാവിെ� വ�ാകുല �പലാപം ).

�ണി�് - 4

കൂ��കവിതകൾ - മു�ക�ൾ - കവിരാമായണം - മലയവിലാസം വെര.

വിശദപഠനം

1. രുഗ് മാംഗദചരിതം മഹാകാവ�ം (ഒ�ാം സർ�ം )

സഹായകരചനകൾ
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1. അച��തനു�ി ചാ�നാ�്, 1969, പദ�ര��ൾ, മി�തം ബു�് ഡി��ാ,

�കാ�യം.

2. എഴ���ൻ.െക.എൻ., 1968, എഴ���െ� അ��ാ� രാമായണം ഒരു

പഠനം, കറൻറ് ബുക് സ്, �കാ�യം.

3. കുര�ാസ് കു�ള�ുഴി, �ഡാ, (എഡി) 2002, അർ�ണാസ്പാതിരിയുെട

കൂദാശ�ാന - പാഠവും പഠനവും, കറ� ബുക് സ്,തൃശൂർ.

4. കൃഷ്ണൈ�മൾ അയ്മനം, 1982, ആ��ഥാസാഹിത�ം, �കരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

5. കൃഷ്ണൻ നായർ. സി., 1994, പാ��കവിതകള�െട സാമൂഹിക �പസ�ി,

�കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

6. കൃഷ്ണൻ നായർ. പി. വി., 1972, രാമചരിതം ഒരു വിമർശനാ�ക പഠനം,

എസ്. വി. �പി��ഴ്സ്,എറണാകുളം.

7. കൃഷ്ണപി� എൻ., 1975, ൈകരളിയുെട കഥ, സാഹിത� �പവർ�ക

സഹകരണസംഘം, �കാ�യം.

8. �ഗാപിനാഥൻ നായർ. എൻ., 2019, ൈവശികത��ം - വ�ാഖ�ാനം,

എസ്.പി.സി.എസ്., �കാ�യം.

9. �ഗാപിനാഥപി� എൻ. ആർ., 1972, രാമചരിതവും �പാചീന മലയാളവും,

എൻ.ബി.എസ്., �കാ�യം.

10. �ജാർജ് െക.എം., �ഡാ (എഡി )1958, സാഹിത� ചരി�തം

�പ�ാന�ളിലൂെട,സാഹിത� �പവർ�ക സഹകരണ സംഘം, �കാ�യം.

11. നാരായണപി� പി.െക., 1970, രാമകഥ�ാ�് (വ�ാഖ�ാ ), എൻ. ബി. എസ്.,

�കാ�യം.

12. പര�മശ�ര�ർ എസ്. ഉ��ർ, 1974, �കരളസാഹിത�ചരി�തം, �കരള

സർവകലാശാലാ �പസി�ീകരണം, തിരുവന�പുരം.

13. പര�മശ�രൻപി� എരു�മലി, 1991, മലയാള സാഹിത� ചരി�തം
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കാലഘ��ളിലൂെട, വിദ�ാർ�ിമി�തം, �കാ�യം.

14. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ടി. പി., 1985, മഹാകാവ��പ�ാനം, �കരള സാഹിത�

അ�ാദമി, തൃശൂർ.

15. ഭാസ് കരൻ ടി., �ഡാ., 1987, കൃഷ്ണഗാഥാപഠന�ൾ, എൻ.ബി. എസ്.,

�കാ�യം.

16. മുകു�ൻ, എൻ., �ഡാ. 1991, ഗാഥ, �കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്,

തിരുവന�പുരം.

17. ര�� െക. 1997, അന�പുരവർണനം പാഠവും പഠന�ള�ം, �കരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

18. രാമച��ൻ പുതു��രി, 2019, ക��രാമായണം പഠനവും വ�ാഖ�ാനവും,

�കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

19. രാമച��ൻ നായർ, പ�ന. 2008, സ�ൂർണ മലയാള സാഹിത� ചരി�തം,

കറ� ബുക്സ്, തൃശൂർ.

20. ലീലാവതി എം., 1980, മലയാള കവിതാ സാഹിത� ചരി�തം, �കരള സാഹിത�

അ�ാദമി, തൃശൂർ.

21. വസ�ൻ എസ്.െക., (സ�ാ )1986, �പാസവാദം, �കരള സാഹിത�

അ�ാദമി,തൃശൂർ.

22. �വണു�ഗാപൻ നായർ എസ്. വി. (എഡി) 2000, മലയാള ഭാഷാചരി�തം,

മാള�െബൻ, തിരുവന�പുരം.

23. �വലായുധൻ പി� പി. വി., 1982, മണി�പവാളകവിത, �കരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

24. ശശികുമാർ, ബി. വി. �ഡാ., 2013, ഭാഷാ ഭഗവദ് ഗീത (പരാവർ�നം),

ക�� സമ�ഗ വികസന സമിതി, മലയിൻകീഴ്.
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M21ML06DC

ഗദ�ം : കേഥതരപാഠ�ൾ

CREDITS: 4

Objectives

1. അ�ടി�ു മു�ും അ�ടി�യാെടയും ഭാഷയിൽ രൂപംെകാ�

ക�ഥതര ഗദ�ജനുസുകള�െട പരിചയെ�ടൽ.

2. ഗദ�രചനകള�െട ചരി�തപരവും രൂപപരവുമായ വിശകലനം.

3. എഴ��ിെല��ാെല പറ�ിലിലും അ�ടിമാ��മ�ളിെല �പാെല

ഇതരമാ��മ�ളിലും ക�ഥതര ഗദ��ിനു� സാംസ്കാരിക

ജീവിത�ിെ� അപ�ഗഥനം.

4. ൈവ�ാനിക സാഹിത��ിെ� പരിചയെ�ടൽ.

Course Outcome

1. മലയാള�ിെല സജീവമായ ക�ഥതരജനു�ുകെള കുറി�് ധാരണ

�നടു�ു.

2. ശാസനഭാഷെയ�ുറി�് സാമാന� ധാരണ ലഭി�ു�ു.

3. വി�ദശീയരായ പ�ിതർ ഗദ�ശാഖയ്�് നൽകിയ സംഭാവനകൾ

മന�ിലാ�ു�ു.

4. ൈസബർ മലയാള�ിെല�ി നിൽ�ു� ഭാഷാപരിണാമെ�

മന�ിലാ�ു�ു.

Course Details

േ�ാ�് - 1 : �ാചീന-മ��കാലഗദ��ം ആ�നികത�െട ആരംഭ�ം (9-19 ��ാ�കൾ)
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(1880കൾ വെര)

�ണി�് - 1

ശാസനഭാഷ - ന��ാ�മിഴ് - പുരാണപുനരാഖ�ാന�ൾ.

വിശദപഠനം

1. വാഴ��ിശാസനം.

�ണി�് - 2

മിഷനറിമലയാളം - അ�ടി - വിവർ�നഭാഷാചർ�കൾ.

വിശദപഠനം

1. ഭാഷാകൗടിലീയം (അധികരണം 3, �പകരണം 1)

�ണി�് - 3

ഗദ�രചനകൾ - ഇം�ീഷിെ� �പഭാവം - വായന - വിദ�ാഭ�ാസചർ�കൾ -

വി�ാനചർ�കൾ - �ജാർ�് മാ�ൻ - െഹർമൻ ഗു�ർ�്.

വിശദപഠനം

1. ഉദയം�പരൂർ സൂനഹ�ദാസിെ� കാ�നാനകൾ (ഏഴാം മൗത�, 13-19

കാ�നാനകൾ)

2. ബാലാഭ�സനെ��ുറി�് ഒരു �പസംഗം - �ജാർ�് മാ�ൻ

�ണി�് - 4

മലയാള�ിെ� വ�വ�െ�ടൽ - നിഘ�ു - വ�ാകരണം - പുസ്തക�ൾ -

പ�തമാസികകൾ - ആദ�കാല �ഗ��ള�െട ഇം�ീഷ് അവതാരികകൾ.

വിശദപഠനം

1. �ാനനി��പം - ല�ം 1, 1848

2. Preface to Malayalam English Dictionary, Heman Gundert, 1872.
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േ�ാ�് - 2 :ആ�നികഗദ�ം (1880-1950)

�ണി�് - 1

അ�ടി - വായനാ - പുസ്തക-മാസികാ സംസ്കാര�ിെ� വ�ാപനം.

വിശദപഠനം

1. ക��ിൽ വർഗീസ് മാ�ിള - മുഖ�പസംഗം (1889 മാർ�് 21).

2. െച�ുള�് കു�ിരാമ�മ�നാൻ, �പസ്താവന, വൃ�ാ�പ�ത

�പവർ�നം.

�ണി�് - 2

ആധുനിക ഗദ�രൂപ�ള�െട �പചാരം. വി�ദശ/സ��ദശ �പസാധകരുെട

കാലം. സംവാദ�ൾ - ഉപന�ാസം.

വിശദപഠനം

1. നാരായണഗുരു - സി. വി. കു�ുരാമൻ സംവാദം.

�ണി�് - 3

ശാസ്�ത�ലഖനം - വിവർ�നം - പ�ത�പവർ�നം - ജീവചരി�തം -

ആ�കഥ - യാ�താവിവരണം.

വിശദപഠനം

1. എസ്.ടി.െറഡ�ാർ - അവതാരിക, കു�ൻന��ാരുെട

തു�ൽകൃതികൾ.

2. എൻ. കൃഷ്ണപി� - ൈകരളിയുെട കഥയിൽനി�് ഒരുഭാഗം (പുറം

408-414, ച��ുഴ).

�ണി�് - 4

�ദശ, ഭാഷാ, സാഹിത�ചരി�ത�ൾ - സാഹിത��ിന് സമാ�രവും
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സാമൂഹ�ചി�കൾ�ു പൂരകവുമായി ഈ രൂപ�ൾ�ു ൈകവ�

സാംസ്കാരിക പദവി.

വിശദപഠനം

1. സി. �കശവൻ - ജീവിതസമരം.

േ�ാ�് - 3 : (1950 �തൽ 1990 വെര)

�ണി�് - 1

ആധുനികഗദ�ം - നവരൂപ�ൾ. മലയാള�ിെ� ആവിഷ്�ാര�പകാര�ൾ

- ഭി�സ�രൂപ�ൾ - സ�ഭാവ�ൾ - ഭാഷാവഴ��ൾ - വിഷയവ�ാപ്തി -

വായനയും �പചാരവും.

വിശദപഠനം

1. എസ്.െക.െപാ��ാട് - കാ�ിരികള�െട നാ�ിൽ

2. എൻ.വി.കൃഷ്ണവാരിയർ - ഭൂമിയും മനുഷ�നും

�ണി�് - 2

ൈവ�ാനികസാഹിത�ം എ� പരികല്പന - ഉപന�ാസം - ജീവചരി�തം -

ആ�കഥ.

വിശദപഠനം

1. സി. െജ. �താമസ് - ഞാൻ

2. െക. ആർ. ഗൗരിയ� - ആ�കഥയിൽനിെ�ാരു ഭാഗം (അ��ായം - 7)

�ണി�് - 3

യാ�താവിവരണം - സാമൂഹ�ചി� - രാ��ീയ�ലഖന�ൾ - ശാസ്�തരചനകൾ

- സ�ത��വും വിവർ�നവും.
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വിശദപഠനം

1. പി.അ�ു�ു�ൻ, വി. ബാബു�സനൻ - ഡാർവിനിസ�ിെ�

ചൂഷകരും, ൈവരികള�ം (ജീവ�ു� ജീവശാസ്�തം)

�ണി�് - 4

പ�തമാസികകളിലും പുസ്തക�ളിലുമായി രചി�െ�� ഗദ�ാഖ�ാന�ള�െട

ബഹുസ�ര�ലാകം.

വിശദപഠനം

1. എം. എൻ.കാര��രി - ഉ�മാർ�് �വ�ി ഒരു സ�ടഹർജി

േ�ാ�്-  4 (1990 �തൽ 2020 വെര)

�ണി�് - 1

ഗദ�മാതൃകകൾ - രൂപ�ൾ - തുടർ�കൾ, ഇടർ�കൾ - അ�ടി

മാധ�മ�ളിൽനി�ു� കുതി�് - പ�ത, പുസ്തകവിപണിയുെട വൻ വളർ�.

വിശദപഠനം

1. ടി.ടി.�ശീകുമാർ - വികസനാന�ര രാ��ീയ�ിെ�

�കരളീയപരിസര�ൾ (വായനയും �പതി�രാധവും)

�ണി�് - 2

അനുഭവം, തിര�ഥ, പാെ�ഴ��്, �കെ�ഴ��് - കാഴ്ചയ്�ും

�കൾവി�ുെമാ�ം വായന നിലനിർ�ിയ സാംസ്കാരിക പദവി.

വിശദപഠനം

1. െക.ജി.�ജാർ�് (തിര�ഥ) - ഇരകൾ
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�ണി�് - 3

സാമൂഹ�സംവാദ�ൾ - നവ-സാമൂഹ� മാധ�മരചനകൾ - സ്�തീകള�െടയും

കീഴാളരുെടയും ജീവിത�ൾ�ു ൈകവ� അപൂർ� ദൃശ�ത.

വിശദപഠനം

1. എം. കു�ാമൻ - എതിര്

2. സ�ി എം. കപി�ാട് - ഭൂവുടമ�തയും ജാതിയും െച�റയുെട

പാഠ�ൾ

�ണി�് - 4

ഇല���ാണിക് മാധ�മസ�ാധീനം - ഭാഷയുെട പരിണാമ�ൾ -

ൈസബർമലയാളം.

വിശദപഠനം

1. സി. എസ്.െവ�ി�ടശ�രൻ - അവതരി�ി�� ന�െ�ടു�ു�

വാർ�കൾ

2. എസ്.�ഗാപാലകൃഷ്ണൻ - ഭൂമിയുെട ഉ�് (ജല�രഖകൾ)

സഹായകരചനകൾ

1. അടൂർ �ഗാപാലകൃഷ്ണൻ, 1988, സിനിമയുെട �ലാകം, �കരളഭാഷാ

ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

2. ആന�്, 2003, ന��പ�ദശ�ൾ, കറ� ബുക് സ്, തൃശൂർ.

3. .............., 2003, ക�ാടി�ലാകം, കറ� ബുക് സ്, തൃശൂർ.

4. ..............., 2012, �ാനം െത�ിയ വസ്തു, മാതൃഭൂമി ബുക് സ്, �കാഴി��ാട്.

5. ഇ. എം. എസ്. ന�ൂതിരി�ാട്, 1990, െതരെ�ടു� �പബ��ൾ,

�കരള സാഹിത� അ�ാദമി, തൃശൂർ.

6. ഉ��ർ എസ്. പര�മശ�ര�ർ, �കരളസാഹിത�ചരി�തം.

7. �കരള�പസ് അ�ാദമി, 1983, പ�തഭാഷ.

8. �കസരി ബാലകൃഷ്ണപി�, 1989, �കസരിയുെട മുഖ�പസംഗ�ൾ, ഡി.
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സി. ബുക് സ്,�കാ�യം.

9. കൃഷ്ണപി�, എൻ., 2014, ൈകരളിയുെട കഥ, ഡി.സി.ബുക് സ്,�കാ�യം.

10. കു�ി�ുഴ കൃഷ്ണപി�, 2000, കു�ി�ുഴയുെട �പബ��ൾ,

�കരളസാഹിത� അ�ാദമി,തൃശൂർ.

11. െക.എം.�ഗാവി, 1998, ആദിമു�ദണം ഭാരത�ിലും �കരള�ിലും, �കരള

സാഹിത� അ�ാദമി, തൃശൂർ.

12. െക.എം.�ജാർ�് (എഡി.), ആധുനികസാഹിത�ചരി�തം �പ�ാന�ളി

ലൂെട, ഡി. സി. ബുക് സ്, �കാ�യം.

13. ചു�ാർ, ടി.എം., 1969, ഗദ�സാഹിത�ചരി�തം, എൻ.ബി.എസ്,�കാ�യം.

14. പണി�ർ, െക.എൻ. 2002, സംസ്കാരവും �ദശീയതയും, കറ�

ബുക് സ്,തൃശൂർ.

15. പര�മശ�രൻ, സി.ആർ., 2014, മൗന�ിെ� ശ�ം മരണം, മാതൃഭൂമി,

�കാഴി��ാട്.

16. പുതു��ി രാഘവൻ, 2001, മലയാള പ�ത�പവർ�നചരി�തം, ഡി.സി.

ബുക് സ്,�കാ�യം.

17. �പദീപൻ പാ�ിരികു�്, 2020, �പദീപൻ പാ�ിരികു�ിെ� �ലഖന�ൾ,

�കരളസാഹിത� അ�ാദമി, തൃശൂർ.

18. �പിയദർശനൻ, ജി. (സ�ാ.), 1997, ക��ിൽ വർഗീസ് മാ�ിളയുെട

മുഖ�പസംഗ�ൾ, മ�നാരമ പ�ി��ഷൻസ്, �കാ�യം.

19. ബാലകൃഷ്ണൻ, കാവു�ായി, 2007, മലയാള ശാസ്�തസാഹിത��പ�ാനം,

�കരള ശാസ്�ത സാഹിത�പരിഷ�്, തിരുവന�പുരം.

20. �ഡവിഡ്, ഇ.ഡി. (എഡി.), 2015, �കരള ന�വാ�ാനവും യു�ിചി�യും,

�കരള ശാസ്�തസാഹിത�പരിഷ�്, തിരുവന�പുരം.

21. മീനാ�ി, സി.എസ്., 2017, ഭൗമചാപം, ഡി.സി.ബുക് സ്,�കാ�യം.

22. �ഗാവി�ൻ, എം. പുതിയ മനുഷ�ൻ പുതിയ �ലാകം,
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ഡി.സി.ബുക് സ്,�കാ�യം.
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29. വിജയൻ, ഒ.വി. വിജയെ� �ലഖന�ൾ, ഡി.സി. ബുക് സ്,�കാ�യം.

30. രാജീവൻ, ബി., 2011, വാ�ുകള�ം വസ്തു�ള�ം, ഡി. സി. ബുക് സ്,

�കാ�യം.

31. �താമസ്, സി.െജ. 2018, െതരെ�ടു� �പബ��ൾ, �കരളസാഹിത�

അ�ാദമി,തൃശൂർ.

32. �റാബിൻ ജ�ഫി, 2003, നായർ�മധാവി��ിെ� പതനം, ഡി. സി.

ബുക് സ്,�കാ�യം.

33. ഭാസ്കരനു�ി, പി., 2012, പെ�ാൻപതാം നൂ�ാ�ിെല �കരളം, �കരള

സാഹിത� അ�ാദമി, തൃശൂർ.

34. �ശീകുമാർ, ഏ.ജി. 2018, പുസ്തകവും �കരളസംസ്കാരപരിണാമവും,

�കരള സർ�കലാശാല, തിരുവന�പുരം.

35. എഴ���ൻ, െക. എൻ., 1999, െതരെ�ടു� �പബ��ൾ,

�കരളസാഹിത� അ�ാദമി, തൃശൂർ.

36. വിജയൻ, എം.എൻ. (ജനറൽ എഡി.), 2000, ന�ുെട സാഹിത�ം, ന�ുെട

62



സമൂഹം, �കരളസാഹിത� അ�ാദമി, തൃശൂർ.

37. സു�ലാചന, െക.പി. എ. സി., 2007, അര�ിെല അനുഭവ�ൾ, കറ�

ബുക് സ്,തൃശൂർ.

38. വില�ം �ലാഗൻ, 2007, മലബാർ മാന�ൽ, മാതൃഭൂമി,�കാഴി��ാട്.

39. ബാബുെചറിയാൻ, �ജ�ബ് ഐസ�് കാളിമഠം, 2001, �ാനനി��പം

പഠനവും പാഠവും, �പഭാത് ബുക്ഹൗസ്, തിരുവന�പുരം.

40. താെഴ�റയു�വരുെട �കരള സമൂഹ/ചരി�ത പഠന�ഗ��ൾ/

�ലഖന�ൾ.

ഇളംകുളം, എം.ജി.എസ്., പി.െക.ബാലകൃഷ്ണൻ, എം.ആർ.

രാഘവവാരിയർ, രാജൻ ഗുരു�ൾ, െക.എൻ.പണി�ർ, െക.എൻ.

ഗ�ണശ്, �കശവൻ െവള��ാ�്, െജ.�ദവിക, എം. ഗംഗാധരൻ, എം.

എൻ.കാര��രി, ഹമീദ് �ച�മംഗലൂർ, ടി.ടി.�ശീകുമാർ, സ�ി

എം.കപി�ാട്, െക.െക.െകാ�്, െചറായി രാമദാസ്, മുരളി തു�ാരുകുടി,

െക. �സതുരാമൻ.
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ഭാഷാശാ�പഠനം
CREDITS : 4

Objectives

1. ഭാഷാശാസ്�ത പഠനശാഖെയ�ുറി�്

2. അടി�ാനപരമായ അറിവ് �നടുക.

3. ഭാഷാശാസ്�ത പഠന�ിെ� രീതികള�ം സമീപന�ള�ം മനസിലാ�ുക.

4. ഭാഷാശാസ്�ത പഠന�ിെ� ആധുനിക - ആധുനി�കാ�ര ഘ�െ�

സംബ�ി�് അടി�ാനപരമായ അറിവ് �നടുക.

5. സമകാല ഭാഷാ ചി�കൾ�് �പ�ചാദന�മകു� നവീന സ�ൽപ�െള

പരിചയെ�ടുക.

6. ഭാഷാശാസ്�ത പഠനെ� ചരി�താ�കമായും വിവർശനാ�കമായും

സമീപ�ു�തിനുളള �പാപ്തി ഉ�ാ�ുക.

Course Outcomes

1. വ�ാകരണം, ശി�, നിരു�ം, ചരി�താ�കവും താരതമ�ാ�കവുമായ

ഭാഷാവി�ാനം, ചി�വി�ാനപരമായ ഭാഷാശാസ്�തം,

വിവരണാ�കഭാഷാശാസ്�തം എ�ിവെയ�ുറി�് അറിവ് �നടു�ു.

2. �പധാനെ�� ഭാഷാചി�കരുെട സി�ാ��ൾ പരിചയെ�ടു�ു.

3. ഭാഷാ�ഭദവി�ാനം, സാമൂഹികഭാഷാശാസ്�തം, മ�നാഭാഷാവി�ാനം,

അർ�വി�ാനം, �പയു�ഭാഷാശാസ്�തം തുട�ി

ഭാഷാശാസ്�തപഠന�ിെ�  ശാഖകള�ം ഉപശാഖകള�ം പരിചയെ�ടു�ു.

4. ഘടനാവാദ ഭാഷാശാസ്�ത�ിന�ുറ�ു രൂപെ���വ� വിവിധ�ളായ

ഭാഷാ ചി�ാധാരകെള പരിചയെ�ടു�ു.
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5. വിവിധ വി�ാനശാഖകള�മായി��ർ�് ഉ�ായിവ�ി��� നൂതന

ഭാഷാചി�കളി�ലയ്�് വഴി തുറ�ു�ു.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് 1 : ചരി�ാ�കഭാഷാശാ�ം

�ണി�് - 1

ഭാഷാപഠനം - ബഹുകാലികഭാഷാസമീപനം - പിറവി - �ഫാൻസ് �ബാ�് -

റാസ്മസ് റാസ് ക് - ലീപ് സിഗ് സർ�കലാശാല - നവൈവയാകരണർ

�ണി�് - 2

സംസ്കൃതവുമായു� അഭിമുഖീകരണം - താരതമ�ാ�ക സമീപന�ിെ�

ഉ�വം.

�ണി�് - 3

ഭാഷാപരിണാമം എ� ആശയം - പരിണാമനിയമം െച�ാനു� �ശമ�ൾ-

ഭാഷാകുടുംബം.

�ണി�് - 4

ആ�രപുനഃസൃ�ി - ബാഹ�പുനഃസൃ�ി - �പാഗ്ഭാഷ - നവ�പവർ�നം -

വിവിധ കുടുംബ�ൾ - �ദാവിഡഭാഷാകുടുംബം - ഇ��െയ�

ഭാഷാ���തം.

വിശദപഠനം
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1. ‘�ദാവിഡഭാഷാശാസ്�തം കാൽെഡ��ിനു �ശഷം' (കാൽെഡ�ലിെ�

�ദാവിഡഭാഷാവ�ാകരണ വിവർ�ന�ിന് എസ്.െക. നായർ എഴ�തിയ

ആമുഖപഠനം).

േ�ാ�് 2 :ആ�നിക (ഘടനാവാദ) ഭാഷാശാ��ിന് ആ�ഖം

�ണി�് - 1

ആധുനികഭാഷാശാസ്�തം - ആവിർഭാവം ഏകകാലിക/ ഘടനാ�ക

സമീപന�ിെ� മട�ിവരവ് വിവിധ ധാരകൾ : െസാസ��റിയൻ

ഭാഷാശാസ്�തധാര - ജനീവാസ് കൂൾ - റഷ�ൻ സ് കൂൾ, - �പാഗ് സ് കൂൾ -

�കാപൻ �ഹഗൻ സ് കൂൾ - എ�ിവയിലൂെടയു� തുടർ� -

സാമാന�പരിചയം.

െസാസ��റിെ� സംഭാവനകൾ - സ�ല്പന�ൾ - �കാഴ് സ് ഇൻ

ലിംഗ�ി�ിക് സ് ചി�വ�വ�ാപരമായ (െസമി�യാളജി) സമീപനം - ൈസൻ

(ചി�ം) : സിഗ് നിഫയർ, സിഗ് നിൈഫഡ് (സൂചകം-സൂചിതം) - ലാങ്

(അമൂർ�വ�വ�യായ ഭാഷ), പ�രാൾ (മൂർ�മായ �പത��ഭാഷ അഥവാ

ഭാഷണം) - യാ��ാബ് സെ� �പധാന വിമർശന�ൾ - സംഭാവനകൾ

സാമാന�പരിചയം.

�ണി�് - 2

ആധുനികഭാഷാശാസ്�ത�ിെല വിവരണാ�ക(അ�മരി�ൻ)ധാര - സപീർ

- ��ംഫീൽഡ് - ൈപ�് വിവരണാ�കസമീപനം - വാെമാഴി�ു ലഭി�

പരിഗണന - വാെമാഴി - വരെമാഴി.

�ണി�് - 3

മനുഷ�ഭാഷയുെട സവി�ശഷതകൾ - �ഹാ��് - ഭാഷയുെട
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ഘടനാവാദപരമായ നിർ�ചനം (സപീർ, ��ംഫീൽഡ് തുട�ിയവരുെട

നിർ�ചന�ൾ പരി�ശാധി��� പഠനം) - ക���ണി��ഷൻ -

ആശയവിനിമയവൃ�ിമാതൃക - കാൾ ബ��ളർ - ആശയവിനിമയ�ിെല

ഘടക�ൾ.

�ണി�് - 4

സ്കി�റുെട ബി�ഹവിയറി�് ഭാഷാസമീപനം - െവർബൽബി�ഹവിയർ

എ� പുസ്തകം �ചാംസ് കിയുെട വിമർശനം - മനനവാദസമീപനം -

സാമാന�പരിചയം.

വിശദപഠനം

1. `െസാസ��റിെ� ഇ��ൻ �വരുകൾ' (ഭാഷാ�ലാകം, ടി. ബി.

�വണു�ഗാപാല�ണി�ർ).

േ�ാ�് 3 :ആ�നികഭാഷാശാ��ിെല അപ�ഥനരീതി�ം സ��ന��ം

�ണി�് - 1

ഘടനാഭാഷാശാസ്�ത�ിെല അപ�ഗഥനരീതി - ഘടനാ�കെമ�

വി�ശഷണ�ിെ� സാംഗത�ം : ഭാഷെയ വിവിധ തല�ള�� ഘടനയായി /

വ�വ�യായി ക�ു� അപ�ഗഥനം - ഭാഷയുെട തല�ൾ : സ�നതലം -

സ�നിമതലം - രൂപിമതലം - വാക�തലം.

�ണി�് - 2

സ�നം എ�ാെല�്� - സ�നവും വർണവും - സ��നാല്പാദനം -
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ഉ�ാരണ�ാന�ൾ - ഉ�ാരണരീതികൾ - സ�നവിഭാഗം (സാമാന�പരിചയം) -

ഐ.പി. എ.ചാർ�് -സ�നിമം എ�ാെല�് � - സ�നിമനിർ�യനം -

പൂരകവിതരണം - വ�ത�യവിതരണം - വ�ത�യ�ജാഡികൾ -

�ടൂബ�് സ് �കായിയുെട സ�നിമവി�വകം - യാ��ാബ് സൺ -

വ�ാവർ�കാഭില�ണ�ൾ (സാമാന�പരിചയം) - ലീനധ�നി -

മലയാള�ിെല സ�നിമ�ൾ - അ�ര�ൾ

�ണി�് - 3

രൂപിമം എ�ാെല�്� - സ�ത��രൂപിമം - ബ�രൂപിമം - രൂപിമനിർ�യം -

ഉപരൂപിമം സ�നാധിഷ്ഠിതവും രൂപാധിഷ്ഠിതവും-വാക�ാപ�ഗഥനം - ഐ.

സി. അനാലിസിസ് - �പജനകരചനാ�രണവ�ാകരണം (സാമാന�പരിചയം).

�ണി�് - 4

വിശദപഠനം

1. `മലയാള�ിെല സ�നിമ�ള�ം അ�ര�ള�ം' (വി.സുകുമാരൻ,

മലയാളഭാഷാപഠന�ൾ, െക. എം. �പഭാകരവാര�ർ, പി. എൻ.രവീ��ൻ

(എഡി.).

േ�ാ�് 4 :ഘടനാഭാഷാശാ��ിൽനി�ു �േ�ാ�്

�ണി�് - 1

അർ�വി�ാനം - ശ�ം - അർ�ം - സൂചകം-സൂചിതം - �ഗീ�്

�തിഘടകചി�സ�ല്പ�ിെല അർ�ം - ഏഴ�തരം അർ��ൾ
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�ണി�് - 2

ഭാഷാ�ഭദവി�ാനം - പലതരം �ഭദ�ൾ - വംശീയഭാഷാശാസ്�തം -

സാമൂഹിക ഭാഷാശാസ്�തം - ഭാഷാസ�ർ�പഠനം (ലാംെഗ�ജ് �കാ�ാ�്)

ആദാനം - മി�ശണം - സ�രം - മാനകഭാഷ - ഭാഷാസൂ�തണം - ഇനാർ

�ഹഗൻ - ഭാഷാപരി�ിതി (ലാംെഗ�ജ് ഇ��ാളജി) -

പരി�ിതിഭാഷാശാസ്�തം (ഇ��ാലിംഗ�ി�ിക് സ്) - വിമർശനാ�ക

(�കി�ി�ൽ) സമീപനം (ഭാഷയും അധികാരവും) - ഭാഷാഭീഷണികൾ

-എൻെഡയ് ��ർഡ് ഭാഷകൾ - ലിംഗ�ി�ിക് ഇംപീരിയലിസം - �റാബർട്

ഫിലിപ് സ.

�ണി�് - 3

�പയു�ഭാഷാശാസ്�തം - ൈശലീവി�ാനീയം - ക�����ഷനൽ

ഭാഷാശാസ്�തം - �ഫാറൻസിക് ലിംഗ�ി�ിക് സ് (സാമാന�പരിചയം)

�ണി�് - 4

ഭാഷയും തല��ാറും - ഭാഷയും മന�ും - ശിശുഭാഷാർ�നം

-�ചാംസ് കിയൻ  ലാഡ് (LAD) സ�ല്പം -െകാ�ി�ീവ് ഭാഷാശാസ്�തം.

ഭാഷാചി�കർ - സ�ല്പന�ൾ (സാമാന�പരിചയം) - ബാഖ്തിൻ ഉരിയാ�ം

(അെടറൻസ്), ബഹുസ�രത (�പാളി�ഫാണി), സംവാദം (ഡയ�ലാജിസം)) -

�ഹബർമാസ് (കമ��ണി���ിവ് ആ�്ഷൻ) - െദറീദാ (�ഗാമ��ാളജി,

ഡിഫറാൻസ് എ�ീ പരികല്പനകൾ) - വി�്ഗൻൈ�ൻ (ഭാഷാലീല) -

ൈഹദഗർ (ഉ�യുെട ഇടം) - �ജാർ�ി�യാ അഗംബൻ (�പതിചി�കൾ)
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വിശദപഠനം

1. സർ�നാമ�ള�ം സംസ്കാരവും (ഭാഷാപഠന�ൾ/സി.എൽ.ആ�ണി).

2.  ഭാഷയും സമൂഹവും (ഭാഷ അ��ാനം, വി�മാചനം/ �ശീകുമാർ പി.)

സഹായകരചനകൾ
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M21ML08DC
നി�പണസാഹിത�ം

CREDITS: 4

Objectives

1. നിരൂപണം എ� സാഹിത� ശാഖെയ പരിചയെ�ടുക.

2. മലയാള നിരൂപണ സാഹിത��ിെ� ചരി�തം മനസിലാ�ുക.

3. മലയാള നിരൂപണ സാഹിത��ിെ� പരിണാമ ഘ��െളയും

ധാരകെളയും തിരി�റിയുക

4. പൗരസ്ത�വും പാ�ാത�വുമായ സൗ�ര� വിചാര�െള പരിചയെ�ടുക

5. ൈസ�ാ�ികവും സാമൂഹികവുമായ ആ�ലാചനകെള ആ�ശയി��

വളർ�ു വ� മലയാള നിരൂപണ സാഹിത��ിെ� ചരി�തെ�

വിമർശനാ�കമായി സമീപി�ുക.

Course Outcomes

1. മലയാള നിരൂപണസാഹിത��ിെ� �പാരംഭ ചരി�തെ��ുറി�് അറിവ്

�നടു�ു.

2. സൗ�ര�വിചാരം, മൂലവിചാരം, സംസ്കാര വിമർശനം എ�ി�െന സാഹിത�

നിരൂപണം നിർ�ഹി�ു� വിവിധ ധർ��െളയും കാലാ�ര�ിൽ

�പകടമായി വ� �പവണതെളയും മനസിലാ�ു�ു.

3. പൗരസ്ത�വും പാ�ാ��വുമായ സൗ�ര� വിചാര�ൾ  പരിചയെ�ടു�ു.

4. നവീന വിമർശന �പവണതകൾ മനസിലാ�ു�ു.

5. മലയാള നിരൂപണ സാഹിത��ിെല ആധുനികാന�ര �പവണതകെള

പരിചെ�ടു�ു.

COURSE DETAILS
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േ�ാ�് 1: നി�പണസാഹിത��ിെ� �ാരംഭ ചരി�ം

�ണി�് - 1

നിരൂപണസാഹിത��ിെ� ആവിർഭാവം - ��പരണകൾ - ആദ�ഘ�ം

�ജാർ�് മാ�ൻ (സൻമാർ��ാപ�ദശം) - െഹർ�ൻ ഗു�ർ�്

(നളചരിതസാര�ശാധന) എ�ിവരുെട പുസ്തകനിരൂപണ�ളിൽ ഊറു�

വിമർശനാ�കത - അ�ടി, �പസി�ീകരണ�ൾ, പാഠപുസ്തക�ൾ

എ�ിവ രൂപംെകാടു� സാഹിത� സംവാദമ�ലം

�ണി�് - 2

സാഹിത�പരിണാമം - പര�രാഗതവും പാ�ാത�വുമായ ��പരണകൾ -

പുതിയ ജനു�ുകൾ - കാവ��ൾ, നാടക�ൾ, �നാവൽ ,െചറുകഥ

എ�ിവയുെട ആവിർഭാവം - ച�ു�മ�നാൻ - ഇ�ു�ലഖയുെട അവതാരിക -

കവിരാമായണം, ദുസ്പർശാനാടകം, ച�ീച�രം, നാലു�പരിൽ ഒരു�ൻ

അഥവാ നാടകാദ�ം കവിത�ം എ�ിവയുെട സാഹിത�വിമർശാ�കത -

��പാ�ാഹനനിരൂപണം, ഗതാനുഗതികത�ം എ�ീ താ��ാൽ വാ�ുകൾ -

വ�ാഖ�ാനപ�തി - കാ�ാരതാരകം - �പാചീന രചനകള�െട പഠനം.

(സി.പി.അച��ത�മ�നാൻ, �കരളവർ� വലിയ �കായി��ുരാൻ, െനടിയം

വീ�ിൽ ബാലകൃഷ്ണ�മ�നാൻ, ഏ.ആർ.രാരാജവർ�, സി. അ��ായി,

സാഹിത�പ�ാനനൻ, കുമാരനാശാൻ, വ���ാൾ, ഉ��ർ,

സ��ദശാഭിമാനി, മൂർ��ാ�ു കുമാരൻ തുട�ിയവരുെട

സാഹിത�വിമർശന�ൾ പരിചയി�ണം).
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�ണി�് - 3

വിശദപഠനം

1. സി.പി. അച��ത�മ�നാൻ  - കല�ാണിനാടകം

2. രാജരാജവർ� - നളിനിയുെട അവതാരിക

�ണി�് - 4

വിശദപഠനം

1. സാഹിത�പ�ാനനൻ  - കു�ൻ ന��ാർ

2. കുമാരനാശാൻ - ചി�ത�യാഗം നിരൂപണം

േ�ാ�് 2 : പൗര���ം പാ�ാത��മായ സൗ�ര�വിചാര�ള് 

�ണി�് - 1

പൗരസ്ത�വും പാ�ാത�വുമായ െസൗ�ര�വിചാര�ള�മായു�

അഭിമുഖീകരണ�ൾ - വിവിധ �പ�ാന�ളായു� തരംതിരിവുകൾ

വിലയിരു�ലുകൾ - സംഘടനകൾ -

സംവാദ�വദികൾ-സാഹിത�പു�രാഗതി-പു�രാഗമനസാഹിത�ം-സാമൂഹിക

ശാസ്�തപരമായ സമീപനം - മാർക്സിയൻ സമീപനവുമായു�

അഭിമുഖീകരണം - ന�വാ�ാനചി�.

(�കസരി, മാരാർ, എം. പി.�പാൾ, മു���രി, െക. ഭാസ്കരൻ നായർ, എ. ഡി.

ഹരിശർ�, െക.ദാ�മാദരൻ, ഇ.എം.എസ്. ന�ൂതിരി�ാട്, െക.എൻ.

എഴ���ൻ, സി. എസ്.നായർ, ഉ�ാ�ിൽ �ഗാവി�ൻകു�ി �മ�നാൻ,

കു�ി�ുഴ കൃഷ്ണ�ി�, എം.�ഗാവി�ൻ, സി.െജ.�താമസ്,

പി.െക.ബാലകൃഷ്ണൻ തുട�ിയവരുെട സാഹിത�വിമർശന�ൾ

പരിചയി�ണം)
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�ണി�് - 2

വിശദപഠനം

1. �കസരി ബാലകൃഷ്ണ�ി� - കലയും ൈവരൂപ�വും

2. കു�ികൃഷ്ണമാരാർ - ഇതിഹാസകഥാപാ�ത�ൾ

�ണി�് - 3

വിശദപഠനം

1. എം. പി. �പാൾ - കലയും കാലവും

2. �ജാസഫ് മു���രി - �താ�ിയുെട മകൻ

�ണി�് - 4

വിശദപഠനം

1. ഇ. എം .എസ്. - വ���ാൾ�വിതകള�ം �ദശീയ�പ�ാനവും

2. എം. �ഗാവി�ൻ - കടു�ുടിയും ഓട�ുഴലും

േ�ാ�് 3 :നവീന വിമർശന�പവണതകൾ

�ണി�് - 1

കാല്പനികതയ്�ും പു�രാഗമനവാദ�ിനും അ�ുറ���് -

മനഃ�ാസ്�ത�ിെ� ��പരണകൾ - അ�ാദമികനിരൂപണം -

�പ�മയാധിഷ്ഠിത സമീപന�ൾ - തത�ചി�ാബ��ൾ - ആധുനികതാവാദ

സാഹിത�വുമായു� അഭിമുഖീകരണം - നവീന വിമർശന�പവണതകൾ.

(ശ�ു�ിനായർ, എസ്.ഗുപ്തൻ നായർ, എൻ.വി.കൃഷ്ണവാര�ർ,

െക.എം.�ജാർ�്, സുകുമാർ അഴീ��ാട്, െക.എം.ഡാനി�യൽ,
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എം.അച��തൻ, എം.എൻ.വിജയൻ, എൻ.കൃഷ്ണപി�, എം.ലീലാവതി,

ആർ.ന�ര���പസാദ്, വി.രാജകൃഷ്ണൻ, െക.പി.അ�ൻ, ആഷാ�മ�നാൻ,

പി.�ഗാവി��ി�, അ���ണി�ർ, ബി. രാജീവൻ, സ�ിദാന�ൻ തുട�ിയ

നിരൂപകരുെട സാഹിത�സമീപനരീതികൾ പരിചയി�ണം).

�ണി�് - 2

വിശദപഠനം

1. ശ�ു�ിനായർ - വിശ�ദർശനം

2. എം. എൻ. വിജയൻ  - സഹ�െ� മകൻ

�ണി�് - 3

വിശദപഠനം

1. എം.ലീലാവതി - ഒരു ഗ�ർ�ൻ പാടു�ു

2. രാജകൃഷ്ണൻ - തകഴി അറിയാൻ ഒരു പിതൃത��പശ് നം

�ണി�് - 4

വിശദപഠനം

1. െക. പി. അ�ൻ - �കാമാളിയുഗ�ിെല പുരുഷ�ഗാപുര�ൾ

2. ബി. രാജീവൻ - കലയും �പത�യശാസ്�തവും (ദുരവ�ാവിചാരഭാഗം)

േ�ാ�് 4 :ആ�നികാന�ര�വണതകൾ

�ണി�് - 1

ആധുനികാന�ര�പവണതകൾ - അരികുകൾ ,അ�ബാധ�ൾ -

�പതി�രാധപരമായ വായനകൾ - പുനർവായനകൾ - സ്�തീ - �പകൃതി - ദളിത്

- കീഴാള ചി�കൾ - നിരൂപണ�ിെല അപ�ഗഥനപരമായ സമീപനം -
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ൈസ�ാ�ികതയുെട �പാമുഖ�ം - സി�ാ��ൾ - സംസ്കാരപഠനം -

സി�ാ��ളിൽ നി�ു മു��ാ�്.

(ബി. രാജീവൻ, സ�ിദാന�ൻ, വി.സി.ഹാരിസ്, വി.സി.�ശീജൻ,

പി.െക.രാജ�ശഖരൻ, െക.െക.ബാബുരാജ്, െക.െക.െകാ�്, െജ.�ദവിക,

ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണൻ, ഉദയകുമാർ, �പദീപൻ പാ�ിരികു�്, സനിൽ വി.

തുട�ിയവരുെട സാഹിത�ചി�കൾ പരിചയി�ണം).

�ണി�് - 2

വിശദപഠനം

1. വി. സി. ഹാരിസ് - വീ�ും കുതിരെ�ാ�് : വായനയുെട രാ��ീയം

2. വി. സി. �ശീജൻ - സൗ�ര�പൂജ ഒരു പരാവർ�നം

�ണി�് - 3

വിശദപഠനം

1. െജ.�ദവിക - സ് �നഹം �പസരി�ി�ാൻ രാ��ീയ�ാരിയായ കമല

2. െക.െക.ബാബുരാജ് - പായു� ഉടലുകള�ം പതി�ു� ഉടലുകള�ം

�ണി�് - 4

വിശദപഠനം

1. ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണൻ - സാഹിത�ചരി�തവി�ാനീയം :

പുനർവിചാര�ള�െട  സ�ർഭ�ൾ

2. സനിൽ വി. - െകാലയുെട �കാറി�യാ�ഗാഫി.

സഹായകരചനകൾ

1. അച��ത�മ�നാൻ സി.പി , സി.പി.അച��ത�മ�നാെ� സാഹിത�വിമർശനം,
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(സ�ാ. ടി.പി.സുകുമാരൻ), മാതൃഭൂമി, �കാഴി��ാട് 1988.

2.  അ�ൻ  െക.പി., മാറു� മലയാള�നാവൽ, ഡി.സി.ബുക് സ്, �കാ�യം, 1993.

3. ഇ.എം.എസ്.ന�ൂതിരി�ാട്, െതരെ�ടു� �പബ��ൾ, �കരള

സാഹിത� അ�ാദമി, തൃശൂർ, 1990.

4. കു�ികൃഷ്ണമാരാർ, രാജാ�ണം, മാരാർ സാഹിത��പകാശം, �കാഴി��ാട്

2017.

5. കു�ികൃഷ്ണമാരാർ, കല ജീവിതം തെ�, �കരള സാഹിത� അ�ാദമി,

1965.

6. കുമാരനാശാൻ - കുമാരനാശാെ� ഗദ��ലഖന�ൾ, കുമാരനാശാൻ

സ്മാരക ക��ി,  എൻ.ബി.എസ്.�കാ�യം (വിത.), 1981.

7. �കരളവർ� വലിയ �കായി��ുരാൻ, �കരളവർ�യുെട

െതെരെ�ടു� ഗദ�കൃതികൾ (സ�ാ. തി�ുറി�ി ഗംഗാധരൻ)

എൻ.ബി.എസ്., �കാ�യം, 1980.

8. �കസരി എ.ബാലകൃഷ്ണപി�, �കസരിയുെട സാഹിത�വിമർശന�ൾ,

നാഷനൽ ബുക്�ാൾ, �കാ�യം,1984.
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28. സുകുമാർ അഴീ��ാട്, മലയാളസാഹിത�വിമർശനം, ഡി. സി. ബുക് സ്,
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M21ML02AE

FOUNDATIONAL SKILLS FOR RESEARCH AND WRITING

CREDIT- 2

Objectives

1. To introduce the learners to the fundamentals of research and writing.
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2. To provide the learners insights into research,methods of reviewing literature
and identifying research gaps.

3. To acquait the learners with the different writing formats including
synopsis,abstract,thesis, research papers,etc...

4. To give the learners an understanding of research ethics, plagiarism,
publication procedures and benchmark for publication

Course Outcomes

1. Upon completion of the program the learners will be able to:

2. Understand the different concepts associated with research and writing.

3. Acquire the foundational skills for research, documentation and publication

4. Become aware of the basics of writing,synopsis,abstract,thesis,and research
papers

5. Differentiate primary, secondary sources, identify research gaps and
understand the nuances of plagiarism.

COURSE DETAILS

BLOCK 1: Understanding Research
Unit I: Distinguishing Research from Inquiry - Causative premises of inquiry -
formal and informal inquiry - questions and answers.
Unit II: Research - primary and secondary - research etymology - driving
reasons and questions for organized research - significance and steps -
design of research.
Unit III: Bibliographic sources for research and annotation - locating sources
for a bibliography.
Unit IV: Reviewing Literature - primary & secondary sources - convergence
and divergence - identifying research gaps - establishing significance of
research.

BLOCK 2: WRITING FORMATS

Unit I: Synopsis - executive summary - abstract writing - conventions and
practices
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Unit II: Citing and citation styles - managing references - different style
sheets.
Unit III: Research ethics - intellectual property rights - copyrights &
plagiarism.
Unit IV: Publication procedures - benchmarks for publication - research gate
& scopus.
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9. Snyder, Hannah (2019). Literature review as a research methodology:
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Third Semester

M21ML09DC

ഇ��ൻസാഹിത� സി�ാ��ൾ

CREDITS: 4

Objectives
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1. ഇ��ൻ സാഹിത� ചി�യുെട വ�ത�സ്ത ധാരകെള�ുറി�് അറിവ്

�നടുക.

2. ഇ��ൻ സാഹിത� സി�ാ��ള�െട അടി�ാന പരികൽപനകൾ

മനസിലാ�ുക

3. സംസ്കൃത കാവ�മീമാംസെയയും �ദാവിഡ സൗ�ര�ശാസ്�ത

പ�തിയായ തീണാധിഷ്ഠിത സമീപനെ�യും പഠന വി�ധയമാ�ുക

4. കാലാധിഷ്ഠിതമായും ചരി�താധിഷ്ഠിതമായും രൂപെ��� വ� സാഹിത�

ധാരകെള വിമർശനാ�കമായി സമീപി�ുക.

Course Outcome

1. ഇ��ൻ സാഹിത� ചി��യുെട വ�ത�സ്ത ധാരകെള�ുറി��ം

സാഹിത� ദർശന�ിെ� അടി�ാന ത���െള�ുറി��ം അറിവ്

�നടു�ു.

2. സംസ്കൃത കാവ�മീമാംസെയ�ുറി�് മന�ിലാ�ു�ു.

3. തിണസ�ല്പന�ിെ� �പസ�ിയും സാ��തയും മനസിലാ�ു�ു..

4. അല�ാരം, വൃ�ം എ�ിെയ�ുറി�് ധാരണ ലഭി�ു�ു.

5. ധ�നി നിരാസവാദവും പിൽ�ാല ചി�കള�ം മനസിലാ�ു�ു.

6. ഇ��ൻ സാഹിത� ചി�യുെട സമകാല സമീപന�ൾ

പരിചയെ�ടു�ു.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് 1 :സാഹിത�ദര് ശന�ിന് ആ�ഖം

�ണി�് - 1

�വ�ദതിഹാസ - പുരാണ - നാടക - കാവ� - ദാർശനിക -

ഭാഷാചി�ാപാര�ര��ൾ. ബൗ� - ന�ായ - ൈവ�ശഷിക -

മീമാംസാദർശന�ൾ. വാഗർ�വിചാര�ൾ.
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�ണി�് - 2

സാഹിത�ചി�യുെട ഉദയം: ഭരതൻ - നാട�ശാസ്�തം.

സംസ്കൃതസാഹിത�ചി�യുെട വികാസചരി�തം: ആല�ാരിക�ാരും

�പമുഖകൃതികള�ം - ഭാമഹൻ, ദ�ി, ഉദ്ഭടൻ, രു�ദടൻ, വാമനൻ -

ആന�വർ�നൻ, അഭിനവഗുപ്തൻ, രാജ�ശഖരൻ, കു�കൻ,

���മ��ൻ, മഹിമഭ�ൻ, �ഭാജൻ, മ�ടൻ, വിശ�നാഥൻ, ജഗ�ാഥപ�ിതർ.

�ണി�് - 3

സാഹിത�ദർശന�ിെല അടി�ാനസ�ല്പന�ൾ: കവി, കാവ�ം,

സഹൃദയൻ. നിർ�ചന�ൾ-കാവ�ം - വാർ�ാവി�വചനം - കാവ��ഹതു -

കാവ��പ�യാജനം - വ�ത�സ്തസമീപന�ൾ - സാഹിത�രൂപ�ൾ -

ഇതിഹാസം - മഹാകാവ�ം - ദശരൂപക�ൾ - നാടകം - പ�സ�ികൾ.

�ണി�് - 4

സാഹിത�ചി�യിെല �ദാവിഡധാര - തമിഴ് സാഹിത�പാര�ര�ം /

പാര�ര��ൾ - സംഘസാഹിത�ം - െതാൽ�ാ�ിയം - െപാരുളതികാരം.

തിണസ�ല്പം - ഐ�ിൈണ - സാഹിത�വും ഭൂ�പകൃതിയും -

ഭൗതികാസ്പദത�ം - മുതൽെ�ാരുൾ, ഉരിെ�ാരുൾ, കരുെ�ാരുൾ -

അകെ�ാരുൾ, പുറെ�ാരുൾ - തിണസ�ല്പന�ിെ� �പസ�ിയും

സാ��തകള�ം - സമകാല അ�ന�ഷണ�ൾ.

േ�ാ�് 2 :അല�ാര�ം ���ം

�ണി�് - 1

അല�ാരപ�തിയുെട ഉദയം - അല�ാരസം� - അല�ാരശാസ്�തം -

87



നിർ�ചന�ൾ -അല�ാരവാദികൾ - �ഗ��ൾ - ആദ�കാല

ആല�ാരിക�ാർ - ഭാമഹൻ, ദ�ി - അല�ാരസ�ല്പ പരിണാമം -

അല�ാരസംഖ�യിെല �ഭദ�ൾ - അർ�ാല�ാര�ള�ം ശ�ാല�ാര�ള�ം

- ആന�വർ�നെ� അല�ാരചി�.

�ണി�് - 2

അല�ാര�ിെ� സൗ�ര�ാ�കധർ�ം: വർ�ീകരണവും വിവരണവും -

അല�ാരവിഭജന�ിെ� അടി�ാനം - രു�കൻ, ഉദ്ഭടൻ, രു�ദടൻ

(മലയാളവിവരണ�െള �പധാനമാെയടു�ു� അല�ാരപഠനം) -

ഭാഷാഭൂഷണം - ഏ.ആർ.രാജരാജവർ� - സാ�മ�ാ�ി, അതിശ�യാ�ി,

വാസ്ത�വാ�ി, ��ാ�ഷാ�ി അല�ാര�ൾ - ഭാഷാഭൂഷണവിമർശനം -

കു�ി�ൃഷ്ണമാരാർ - സാഹിത�ഭൂഷണം.

�ണി�് - 3 & 4

വൃ�ം: ൈവദികഛ��ുകൾ - ഛ��് - വൃ�ം - ജാതി എ�ീ

പരികല്പനകള�െട വിവ�-പിംഗളൻ - ഛ��ാസ്�തം - ഭരതമുനി, ദ�ി,

അഭിനവഗുപ്തൻ, ���മ��ൻ എ�ിവരുെട വൃ�സംബ�ിയായ

നിരീ�ണ�ൾ - താളവും വൃ�വും - കാവ�ാസ�ാദനവും വൃ�വും -

സംസ്കൃത വൃ��ൾ - മാ�ത - അ�രം- �പധാനെ�� വൃ��ൾ.

ഭാഷാവൃ��ൾ - ഗാനസ�ാത���ം - ൈവവി��ം - �പധാനെ��

ഭാഷാവൃ��ൾ - മാ�താവൃ��ൾ - വൃ�മ�രി - വൃ�ശില്പം -

�ദാവിഡവൃ��ൾ.

േ�ാ�് 3 : രസ-ധ�നിപ�തി
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�ണി�് - 1 & 2

രസപ�തി - രസനിർ�ചനം നാട�ശാസ്�ത�ിൽ - ഭാവം, രസം - �ായി -

സ�ാരിഭാവ�ൾ - വിഭാവാനുഭാവ�ൾ - രസനിഷ്പ�ി - വ�ാഖ�ാന�ൾ -

ഉല്പ�ിവാദം, ഭു�ിവാദം, അനുമിതിവാദം, അഭിവ��ിവാദം -

ഏകരസവാദ�ൾ - അംഗ - അംഗിരസ�ൾ - രസ�ദാഷം - പരിഹാരം -

രസാസ�ാദന�ിെല മനഃശാസ്�തതലം - അലൗകികതലം - ശാ�രസം ചർ�

- അഭിനവഗുപ്തൻ.

�ണി�് - 3 & 4

ധ�നിപ�തി: ശ�ാർ�വ�ാപാരം - അഭിധ, ല�ണ, വ��ന - വക�ഭദ�ൾ

- ധ�നി - നിർ�ചന�ൾ, സ�രൂപം - ആന�വർ�നൻ - ധ�ന�ാ�ലാകം -

ധ�നി�ഭദ�ൾ - വസ്തുധ�നി, അല�ാരധ�നി, രസധ�നി, ഗുണീഭൂതവ�ംഗ�ം,

ചി�തകാവ�ം.

േ�ാ�് 4 : ധ�നിനിരാസവാദ��ം പിൽ�ാലചി�കളും

�ണി�് - 1

വാമനൻ: രീതി - ഗുണപ�തികൾ - രീതിപ�തി - സമീപന�ൾ,

നിർ�ചന�ൾ - രീതിയും ൈശലിയും - മാർ�ചി� - ഭാമഹൻ, ദ�ി,

കു�കൻ - മാർ��ഭദ�ൾ - രീതിയും ഗുണവും.

�ണി�് - 2

വ��കാ�ി: നിർ�ചനം - കു�കൻ - വ��കാ�ിജീവിതം -

വ��കാ�ി�ഭദ�ൾ - വ��കാ�ിയും അല�ാരവും - വ��കാ�ിയും

ൈശലിയും.

�ണി�് - 3
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അനുമാനപ�തി: മഹിമഭ�ൻ - വ��ിവി�വകം - കു�ി�ൃഷ്ണമാരാർ -

ഔചിത�പ�തി - ���മ��ൻ - ധ�നിയും ഗുണവും - ധ�നിയും അല�ാരവും

- ധ�നിയുെട വിശി��പ�യാജന�ൾ.

�ണി�് - 4

ആധുനികകാലം: അരബിെ�ായുെട കലാദർശനം - ടാ�ഗാർ - ഗാ�ിയൻ

കലാദർശനം - മാർഗി - �ദശി - ൈശവം - ൈവഷ്ണവം -

�പതി�രാധപാര�ര�ം - പാ�ാത��പഭാവം - സാഹിത�പരിണാമം -

സമകാലസമീപന�ൾ - ഭൗതികവാദ - ദളിത് - സ്�തീപ�വിമർശന�ൾ.

സഹായകരചനകൾ
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ഭാരതീയസി�ാ��ൾ, വ�േ�ാൾ വിദ�ാപീഠം, 2018.
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M21ML10DC

ൈവേദശികസാഹിത�സി�ാ��ൾ
CREDITS:4

Objectives
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1. പാ�ാത�സാഹിത�സി�ാ��െള�ുറി�് സാമാന�മായ അവ�ബാ

ധം രൂപെ�ടു�ുക.

2. �ഗീ��ാ-�റാമൻ കലാചി�കെള പരിചയെ�ടുക

3. പാ�ാത�സാഹിത� സി�ാ��ിെ� ആശയ�ൾ, �പ�ാന�ൾ,

വ��ികൾ, കലാപ�തികൾ എ�ിവെയ�ുറി�് മനസിലാ�ുക

4. അറബിക്, ൈചനീസ്, ജാ�നീസ്, ആ�ഫി�ൻ, ലാ�ിന�മരി�ൻ

ഭാഷകളിൽ ഉരു�ിരി� സാഹിത�ചി�കെള പരിചയെ�ടുക

5. ൈവ�ദശിക സാഹിത� സി�ാ��െള ഇ��ൻ

ചി�ക�ളാടു�ചർ�ു നിർ�ി വിമർശനാ�കമായി

അപ�ഗഥി�ാനു� �പാപ്തി �നടുക.

Course Outcome

1. �ഗീ��ാ-�റാമൻ കലാചി�കള�ം മ�ു �പധാന ധാരകള�ം

പരിചയെ�ടു�ു.

2. പാ�ാത�സാഹിത� സി�ാ��ിെ� ആശയ�ൾ, �പ�ാന�ൾ,

വ��ികൾ, കലാപ�തികൾ എ�ിവെയ�ുറി�് ധാരണ ലഭി�ു�ു.

3. പാ�ാത� ന�വാ�ാന�ിെ� ചരി�തം മനസിലാ�ു�ു.

4. വിമർശന�ിെ� അടി�ാനസ�ല്പന�െള�ുറി�് അറിവ്

�നടു�ു.

5. നി�യാ�ാസിസിസം, കാല്പനികവിമർശനം, വിക് �ടാറിയൻഘ�ം

,നവവിമർശനം എ�ിവെയ�ുറി�് അറിവ് �നടു�ു .

6. അറബിക്, ൈചനീസ്, ജാ�നീസ്, ആ�ഫി�ൻ, ലാ�ിന�മരി�ൻ

ഭാഷകളിൽ ഉരു�ിരി� സാഹിത�ചി�കെള പരിചയെ�ടു�ു.

COURSE DETAILS
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േ�ാ�് 1 : �ീേ�ാ-േറാമൻ കലാചി�ക�ം മ� �ധാന ധാരക�ം

�ണി�് - 1

യവനസാഹിത�ം - കാവ�ം, നാടകം - തത�ചി� - സാഹിത�ചി� - ����ാ -

അനുകരണവാദം - കവിെയ�ുറി��� നിരീ�ണ�ൾ - കവിതയും

റി��ി�ും

�ണി�് - 2

അരി��ാ�ിൽ - പുതു�ിയ അനുകരണവാദം - ദുര�നാടകസ�ല്പം -

കഥാഴ് സിസ് - സാഹിത��പ�യാജനം.

�ണി�് - 3

ലാ�ിൻ സാഹിത�ചി� - �ഹാറസ് - ആഴ് സ് െപായ�ി�ാ. �ലാംഗിനസ് -

ഉദാ�താവാദം

�ണി�് - 4

അറബി - കവിതയുെട സാധൂകരണം - അൽഫറാബി, അവിെസ� (Ibn Sina).

ൈചനിസ് - ലുജി (Lu Ji)യുെട സാഹിത�ദർശനം - ജാ�നീസ് - ൈഹ�ുവിെല

സൗ�ര�സ�ല്പം - ബാ�ഷാ - ലാ�ിന�മരി�ൻ വിമർശനം - എ��ക്

ഡൂെസൽ (Enrique Dussel) - ആ�ഫി�ൻ സാഹിത�ചി�കൾ - �വാൾ

�സായി� - െന�ഗി�ിയൂഡ് - മി�ും സാഹിത�വും.

േ�ാ�് 2 : നേവാ�ാന�ം നിേയാ�ാ�ിസ�ം

�ണി�് - 1

മ��കാലം - മ��കാലസാഹിത� സവി�ശഷതകൾ - ലാ�ിൻ -

�ദശഭാഷാന�വാ�ാനം - ഇ�ാലിയൻ - ദാ�� - വിശി�ൈശലി (�ഗാൻഡ്

ൈ�ൽ) എ� സ�ല്പനം - ന�വാ�ാന സാഹിത�ദർശനം
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അരി��ാ�ിലിയൻ �പഭാവം - ഇ�ാലിയൻ �പഭാവം - ജി�കാ��ാ മ��ാണി -

കവിയുെട വിചി�ത കല്പനാ�ശഷി - കവിതയും വായന�ാരും -

ജനസാമാന�പരിഗണന

�ണി�് - 2

ഇം��് - ഫിലി�് സിഡ് നി - കവിതയുെട സാധൂകരണം - കാവ�സ�ല്പം -

അ��ാളജി - കാവ�വിമർശനം - െബൻ �ജാൺസൺ - ൈശലിയും

കാവ�ഭാഷയും.

�ണി�് - 3

നി�യാ�ാസി�ൽ വിമർശനം - അടി�ാനസ�ല്പന�ൾ - കാവ�ഭാഷ -

�ജാൺ ൈ�ഡഡൻ, �താമസ് ൈറമർ, �ജാൺ െഡ�ിസ് എ�ിവരുെട

ചി�കൾ - �ജാസഫ് അഡിസൻ - ഉ�മകാവ�സ�ല്പനം - അലക് സാ�ർ

�പാ�് - എ�� ഓ �കി�ിസിസം - �ഡാ.സാമുവൽ �ജാൺസൺ -

നി�യാ�ാ�ിക് കാർ�ശ�ം - സദാചാരം - �ഷക് സ്പിയെറ��ിയു�

നിരീ�ണ�ൾ.

�ണി�് - 4

18-ാം നൂ�ാ�ിെല യൂ�റാ�ിെ� െപാതുമ�ലവികാസം -

ആനുകാലിക�ള�ം സാഹിത�വിമർശനവും – ആധുനികസാഹിത�

വിമർശന�ിെ� അടി�റ - �ജാസഫ് അഡിസനും റി�ാർഡ് �ീലും

(െഹബർമാസ്, െടറി ഈഗിൾടൺ എ�ിവരു�യി� ആശയ�ൾ)-

�ഫ�ുവി�വ�ിെ� സ�ാധീനം - വിമർശന�ിെ� വ�വ�െ�ടൽ -

ജനകീയവത്കരണം.

േ�ാ�് 3 : കാ�നികവിമർശനം, വിക് േടാറിയൻഘ�ം,പരിവർ�നകാലം

�ണി�് - 1
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കാല്പനികവിമർശനം - ഭാവന (IMAGINATION)െയ��ിയു� നിരീ�ണ�ൾ -

�പതിഭയും ഭാവനയും - വില�ം �വർഡ് സ് വർ�് - കാവ�നിർ�ചനം -

ലിറി�ൽ ബാലഡ് സിെ� മുഖവുര - �പകൃതി, കാവ�ഭാഷ, വിഷയം,

കവിഭാവന - എസ്.�ി.�കാളറിഡ്ജ് - ബ�യാ�ഗാഫിയ ലി��ററിയ -

കവിതാനിർ�ചനം - കവി, കവി�പതിഭ - ഇമാജി�നഷൻ, ഫാ�സി - െഷ�ി -

കവി �ലാക�ിെ� നിയമനിർ�ാതാവ് എ� നിരീ�ണം.

�ണി�് - 2

കാല്പനികതയുെട അപചയം - വി��ാറിയൻ കാലഘ�ം (1837-1900) - മാത��

ആർ�നാൾഡ് - കാവ�നിർ�ചനം - വിമർശനധർ�ം - നിക�ഷാപല

സി�ാ�ം (Touch Stone Method) - കവിത ജീവിത�ിനു�വ�ി, കല

കലയ്�ു�വ�ി - വാൾ�ർ�പ�ർ - ലാവണ�വാദം - ഓസ്കാർ ൈവൽഡ് -

കലയുെട ജീവിതമൂല�ം - �ടാൾ��ായി - വികാരസം�കമണം - �പ�ബാധനം -

മതാനുഭൂതി - കലയിെല ക�നാണയ�ൾ.

�ണി�് - 3

�ാസി�ൽ മാർക്സിയൻ വിമർശനപ�തി (പൂർ�ഘ�ം) - അടി�റ -

�മല്പുര - �പതിഫലനം - �സാവിയ�് മാർക്സിസം - �ഗാംഷി, ലൂ�ാ�്

എ�ിവരുെട സ�ല്പന�ൾ -റിയലിസം, �കി�ി�ൽ റിയലിസം,

�സാഷ�ലി�് റിയലിസം - ഇ�മജിസം - സിംബലിസം - ഇം�പഷനിസം -

എക് സ് �പഷനിസം

�ണി�് - 4

മ�നാവി�ാനീയം (പൂർ�ഘ�ം) - സ്�തീവാദചി�കൾ (പൂർ�ഘ�ം) -

ഗദ��ിെ� വികാസം - പെ�ാ�താം നൂ�ാ�ിൽ രൂപംെകാ�
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ആധുനികവീ�ണം.

േ�ാ�് 4 : പാഠാപ�ഥനസമീപന�ൾ

�ണി�് - 1

നവവിമർശനം (ന�� �കി�ിസിസം) - പാഠാപ�ഗഥനസമീപനം - സൂ�്മവായന

(��ാസ് റീഡിങ്) - വിംസാ�്, െബെയഡ് സലി - ഇ�ൻഷനൽ ഫാലസി -

അഫക്�ിവ് ഫാലസി - �ജാൺ ��കാവ് റാൻസം - കവിതയുെട

മൂല�നിർ�യവും പാഠാപ�ഗഥനവും - ഐ.എ.റി�ാർഡ് സ് - സി�നസ് �തസിസ്

- �ചാദനകള�െട സമീകരണം താരതമ��ള�ം -

ആധുനിക മ�നാവി�ാനീയ-നാഡീവി�ാനീയ വിശദീകരണസാ��ത

കള�ം

�ണി�് - 2

ടി.എസ്.എലിയ�് - പാര�ര�വും നിർൈവയ�ികതയും -നിരൂപണ

ധർ�െ��ുറി��� നിരീ�ണ�ൾ - വസ്തുസം�യാജകം (The

Objective Correlative)-മ�നാവി�ാനീയം - ��ഫായ്ഡ് - ഇദ് - ഈ�ഗാ - സൂ�ർ

ഈ�ഗാ - പിതാവ് - സ�പ്നവും കലയും - സി.ജി.യുങ് - കല�ിവ് അ�കാഷ�സ്

- ആർ�ിൈട�് - മി�് - �നാർ��താപ് െ�ഫയുെട നിരീ�ണ�ൾ

�ണി�് - 3

സറിയലിസം - ആ����ബ�ൻ - അസ്തിത�വാദം - �മാ�ഡണിസം - വിമർശനം

- �ഫാ�്ഫർ�് സ് കൂൾ - വാൾ�ർബ�മിൻ - അ�ഡാ�ണാ - �ബഹ്ത്റഷ�ൻ

�ഫാർമലിസം - രൂപസ�ല്പനം - ഭാഷാശാസ്�ത�ിെ� വഴിയിൽ -

ഷ് ��ാവ് സ് കി - അപരിചിതവത്കരണം - �റാമൻയാ��ാബ് സ - ൈശലി -

കാവ�ാ�കധർ�ം - ബാഖ്തിെ� �ഫാർമലിസവിമർശനം - �പാഗ് സ് കൂൾ -
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മുക�റാവ് സ് കി - പുരഃ��പണം - ഡീവി�യഷൻ �ഫം ദ �നാം

�ണി�് - 4

മാനകഭാഷയും കാവ�ഭാഷയും - ��പാ�ിയൻ സി�ാ�ാ�ിക് ഘടനാവാദം -

ആഖ�ാനവ�ാകരണം - ��ാദ് െലവിസ്��ടാസ് - പാരഡി�ാ�ിക് - ഘടനാവാദം

- മി�ുവിശകലനം.

സഹായകരചനകൾ

1. അച��തൻ എം., പാ�ാത� സാഹിത� ദർശനം, എൻ.ബി.എസ്., �കാ�യം,
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6.  �ജാസഫ് മു���രി, കാവ�പീഠിക.

7.  തരകൻ െക.എം., പാ�ാത� സാഹിത� തർ�ശാസ്�തം.

8.  �താമസ് മാത�� എം., സാഹിത�ദർശന�ൾ.

9.  �പാ�ർ പി.െക., ദറിദ, �കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

10. മുരളീധരൻ െന�ിയ്�ൽ, വിശ�സാഹിത� ഗർ�ന�ൾ, ഡി.സി.ബുക് സ്,

2011.

11. മുഹ�ദാലി വി., അറബി സാഹിത�ം.

12. രാ�ജ��ൻ സി., െസാ���ർ-ഘടനാവാദ�ിെ� ആചാര�ൻ.
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13. രാമച��ൻ നായർ പ�ന, നി�യാ�ാ�ിസം, �കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്,

തിരുവന�പുരം, 2005.

14. രവീ��ൻ (എഡി.), കലാവിമർശനം മാർക്സി�് മാനദ�ം, ചി�

പ�ി��ഷൻസ്.

15. ലീലാവതി എം., ആദി�പരൂപ�ൾ സാഹിത��ിൽ.

16. വില�ം െഹൻ�ഡിഹഡ് സ, സാഹിത�പഠന�ിന് ഒരു ആമുഖം, വസ�ൻ

എസ്.െക. (വിവ.), �കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി�ിയൂ�്, തിരുവന�പുരം,

1999.

17. വിശ�നാഥൻ ആർ., അന�യം.

18. �വദബ�ു, യവനകാവ� തത��ൾ, �കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്.

19. �ശീജൻ വി.സി., അർ�ാ�രന�ാസം, കറ� ബുക് സ്, തൃശൂർ.

20. Butcher J.HAristotle's Theory of Poetry and Fine Arts.
21. Carl Birch (Edi) Lu Chi On Literature (Anthology of Chinese Literature

from Early Times to the Fourteenth Century.)
22. Jonathan Culler, On Deconstruction.
23. Julian Wolfreys (Edi), Introducing Literary Theories, Atlantic Publishers,

New Delhi, 2005.
24. Nicolas Roe, Romanticism and Introduction.
25. Peter Barry, Beginning Theory, Viva Books, New Delhi, First Indian Edi.,

2010.
26. Rene Wellek and Austin Warren, Theory of Literature.
27. Richards I.A., Principles of Literary Criticism.
28. Robert Con Dovis Laurie Finke, Literary Criticism and Theory The Greeks

to the Present.
29. Salim Kemal, The Philosophical Poetics of Alfarabi, Avicenna and

Averroes,
Cambridge University Press, Leiden, 1991.

30. Scott James, Making of Literature, Creative Media Partners, USA, 1929.
31. Sethuraman V.S.(Ed.), Contemporary Criticism an Anthology.
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32. Terrance Hawks, Structuralism and Semiotics.
33. Terry Eagleton and Drew Milne (Edi.), Marxist Literary Theory : A Reader,

Blackwell Publishing, 1996.
34. Terry Eagleton, Literary Theory and Introduction, Wiley India Pvt. Ltd,

1983.
35. Umberto Eco, Semiotics and The Philosophy of Language.
36. Vincent B. Leitch (Gen. Edi), The Norton Anthology of Theory and
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M21ML01DE

മാധ�മപഠനം
CREDIT -0 4

Objectives

1. ആശയവിനിമയ�ിെ� ചരി�തവും വിനിമയ �പ�കിയയുെട ഘടക�ള�ം

100



പരിചയെ�ടു�ു�ു.

2. അ�ടി�ു മുൻപു� മാധ�മ�െള�ുറി��ം അ�ടിയുെട ചരി�തവും

അപ�ഗഥി�ു�ു.

3. ബഹുജനസ�ർ� മാധ�മ�ളായ പ�തം, �റഡി�യാ , െടലിവിഷൻ

എ�ിവയുെട ഉല്പ�ി, വികാസം, പരിണാമം എ�ിവ വിശദമായി

പരിചയെ�ടു�ു�ു.

4. സാ��തിക വിദ� തുറ�ിടു� വിഭി�മായ നൂതനവിനിമയ മാർഗ�ൾ

(യൂട��ബ് മുതൽ, ആ�ുകള�ം,�ാ�്�ഫാമുകള�ം വെര) തുറ�ുകാ���ു

5 .  ഇല���ാണിക് മാധ�മ മുതലാളിത��ിെ� രാ��ീയ സ�ദ്ഘടന

വിലയിരു�ു�ു

Course Outcome

1. വിനിമയ�ിെ� വിഭി�തല�ൾ, മാധ�മരൂപ�ള�െടയും

വ�വഹാര�ള�െടയും ചരി�തപരിണാമ�ൾ എ�ിവ �ഗഹി�ു�ു.

2. മാധ�മമ�ല�ള�െട ൈസ�ാ�ികവഴികൾ, മാ��മ�െള

�ക��ീകരി�ു� സാംസ്കാരികരാ��ീയ�ിെ� അപ�ഗഥനം എ�ീ

ആശയ�െള മുൻനിർ�ി മാധ�മപഠനം /വിശകലനം െച���ു.

3. മാധ�മ പഠന�ിെ� �പധാനല��ം �കരളീയ െപാതുമ�ല നിർ�ിതിയിൽ

മാധ�മ�ള�െട പ�ിെന വിമർശനാ�കമായി വിലയിരു�ു�ു  എ�താണ്

4. അ�ടി മാധ�മ�ൾ �ാനമ�ല�ിൽ സൃ�ി� ഉണർ�് അപ�ഗഥി�ു�ു

5. മലയാള അ�ടിയുെടയും പ�ത�പവർ�ന�ിെ�യും ചരി�തം

മന�ിലാ�ു�ു.

6. മാധ�മ പഠന�ിലൂെട ��ാബൽ വി��ജിൽ നി�ും ഡിജി�ൽ

െപാതുമ�ല�ി�ല�ു� പൗരത� പരിണാമം തിരി�റിയു�ു.

COURSE DETAILS
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േ�ാ�് 1 : വിനിമയ�ം ബ�ജനസ�ർ� മാധ�മ��ം

വിനിമയം - ആശയവിനിമയ�പ�കിയ - വിനിമയ�പ�കിയയുെട ഘടക�ൾ -

വിനിമയമാധ�മ�ൾ - ഗു�ൻബർഗും അ�ടിയ��വും - അ�ടി�ുമു�ു�

മാ��മ�ൾ - അ�ടിവിനിമയവും വിവിധഘ��ള�ം -ബഹുജന സ�ർ�

മാധ�മ�ൾ - പ�തം, ഇല���ാണിക് മാധ�മ�ൾ (�റഡി�യാ, െടലിവിഷൻ)

ഇവയുെട മാധ�മസ�ഭാവം, ചരി�തം(ഉല്പ�ി, വികാസം, പരിണാമം), സ��ശം,

വിനിമയരീതി, മാധ�മ�ാപന�ിെ� ഉടമ�തയും അധികാരഘടനയും (അതിൽ

ലിംഗം, ജാതി, മതം ഇവയുെട �പാതിനിധ�ം)- �ഫാർ�് എ���് എ� സ�ല്പം -

വിവരസാ��തികവിദ�യും മാ��മ�ള�ം - ഫിഫ്�് എ���് എ� ആശയം -

ഉടമ�തയുെട അഭാവം - ആശയാവിഷ്�ാരം, �പസാധനം എ�തിെല

സ�ാത���ം - സമൂഹമാധ�മ�ൾ - സാ��തികവിദ� തുറ�ിടു� വിഭി�വിനിമയ

സ�ർ��വദികൾ (യൂ ട��ബ് മുതൽ ആ�ുകള�ം �ാ�്�ഫാമുകള�ം വെര) -

മാധ�മ�ൾ വിനിമയംെച��� സാംസ്കാരിക രാ��ീയം - മാധ�മ�ള�ം �പാ�്

�ടൂ�ും.

വിശദപഠനം

1. പ�ത�ിെ� ആവിർഭാവം - പുതു��ിരാഘവൻ (�കരളപ�ത�പവർ�ന

ചരി�തം, �കരളസാഹിത� അ�ാദമി,തൃശൂർ)

2. �റഡി�യാ : ചരി�തപരമായ പരി��പ��ം - എ.�പഭാകരൻ

(ദൃശ��ശാവ�മാധ�മ�ൾ, �കരളഭാഷാ ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം)

3. െടലിവിഷൻ : ആമുഖം - ൈബജു ച��ൻ (ദൃശ��ശാവ�മാധ�മ�ൾ, �കരളഭാഷാ

ഇൻ�ി����്, തിരുനവ�പുരം).

4. �ഫാർ�് എ���ിെ� മരണം - എൻ.പി.രാ�ജ��ൻ (�ഫാർ�് എ���ിെ�

മരണം, മാതൃഭൂമി ബുക്സ് , �കാഴി��ാട് )

5. വൃ�ാ�പ�ത�പവർ�നം (പുസ്തകം പൂർ�മായും പഠി�ണം) -

സ��ദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപി� (�കരള മീഡിയ അ�ാദമി, െകാ�ി)
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േ�ാ�് 2 :അ�ടിമാധ�മ��ം സേ�ശനിർ�ിതിയും

അ�ടിയുെട സാംസ്കാരിക�പാധാന�ം - മലയാള�ിെല ആദ�കാല

അ�ടിമാധ�മ�ൾ - അവ �ാനമ�ല �ിൽ സൃ�ി� ഉണർവ് -

മിഷണറിമാരുെട സംഭാവനകൾ - െപാതുജാനാഭി�പായം എ� ആശയം

-െപാതുജനാഭി�പായ രൂപീകരണ�ിൽ ക��ിൽ വർ�ീസ് മാ�ിള, െച�ുള�്

വലിയ കു�ിരാമ�മ�നാൻ, സി.വി. കു�ുരാമൻ, സ��ദശാഭിമാനി

രാമകൃഷ്ണപി�, �കസരി എ.ബാലകൃഷ്ണ പി�, െക.പി. �കശവ�മ�നാൻ

എ�ിവരുെട സംഭാവനകൾ - മുഖ�പസംഗ�ിെലയും ഉ�ട��ിെലയും

നിലപാടുകൾ - പ�തധർ��ിൽ സ�ാത���ാന�രം വ� മാ��ൾ - Public opinion

എ�തിെന��ി വൾ�ർ ലിപ്മാെ� കാഴ്ച�ാട്-Propaganda രാ��ീയം - Public relations

സ�ല്പം – അധികാരവും അ�ടിമാധ�മ�ള�ം - അ�ടിമുതലാളി��ിെ�

രാ��ീയം - ബഹുജനമാധ�മ�ള�െട രാ��ീയസ�ദ്ഘടനെയ��ി എ�ഡ�ർഡ്

എസ്.െഹർ�െ�യും �നാം �ചാംസ്കിയുെടയും കാഴ്ച�ാട് - മാ��മ�ൾ

നിർ�ി�ു� െപാതുസ�തിയും �മൽ��ായ്മകള�ം.

വിശദപഠനം

1. പ�ത�പർ�ന�ിെല �പവണതകള�ം പരീ�ണ�ള�ം - ടി.െജ.എസ്. �ജാർ�്

(`മാധ�മപഠന�ൾ’ എ� പുസ്തക�ിൽ നി�്, കറ� ബുക്സ്, �കാ�യം).

2. �ചാംസ്കിയും മാധ�മരംഗവും : `�പചാരണപ�തിമാതൃക’യുെട �പസ�ി -

എൻ.റാം (`�നാം �ചാംസ്കി: നൂ�ാ�ിെ� മന�ാ�ി’ എ� പുസ്തക�ിൽ

നി�് , ഡി.സി.ബുക്സ്, �കാ�യം).

3. ഖര�ിൽനി�് �ദവ�ി�ല�് : മലയാളപ�ത�പവർ�ന�ിെല

ഉ�രാധുനികകാലം - പി.െക. രാജ�ശഖരൻ (`മലയാളിയുെട മാധ�മ

ജീവിതം’, എ� പുസ്തക�ിൽ നി�് , �കരളഭാഷാ ഇൻ�ി����്,

തിരുവന�പുരം,).

4. ആ�ം�ബാംബിൽ�ുട�ിയ 56 വർഷ�ൾ - �താമസ് �ജ�ബ്/കമൽറാം

സജീവ് (മാതൃഭൂമി ആഴ്��തി�്, 2017. ഒ��ാബർ 1-7).

5. `ഇ��യിെല പ�തവി�വം’ (പുസ്തകം പൂർ�മായും പഠി�ണം) - �റാബിൻ
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െജ�ഫി, �കരളഭാഷാ ഇൻ�ി����്,തിരുവന�പുരം.

േ�ാ�് 3 : ഇലേ�ാണിക് മാധ�മ��ം വിനിമയ�ിെ� രാ�ീയ�ം

അ�ടിമാധ�മ�ള�ം അറിവിെ� കു�കവൽ�രണവും - മാർഷൽ മക് ലൂഹെ�

മാ��മസ�ല്പം - ഇല���ാണിക് മാധ�മ�ൾ ആധുനികസമൂഹെ�

പുനർ�ഗാ�തീകരി�� (re-tribalised) എ� നിഗമനം - ��ാബൽ വി��ജ് എ�

ആശയം - മാധ�മം തെ� സ��ശം (Medium is the message) എ� കാഴ്ച�ാട് -

ശീതമാധ�മ�ള�ം ഉഷ്ണമാധ�മ�ള�ം എ� തരംതിരിവ് – അതിെ� �പസ�ി -

ഇല���ാണിക് മാധ�മ�ൾ നിർ�ി�ു� രസ�ലാകം - �ശാവ�മാധ�മ�ളി�ലയും

ദൃശ�മാധ�മ�ളി�ലയും വിവിധയിനം പരിപാടികള�െട �ഫാർമുലകൾ -

ദൃശ�ബിംബ�ള�ം െക��കാഴ്ചകള�െട �ലാകവും - How to look at television എ�

തി�യാഡർ അ�ഡാർ�ണായുെട കാഴ്ച�ാട് - �ബാ�ദിയാദിെ� ടilencing the mass

എ� സ�ല്പം - വി�നാദ�ിെ� അതി�പസരം - വാർ�യും വി�നാദമാകു��ാൾ

- ഉ�മം അധമം എ� �വർതിരിവിെ� ഇ�ാതാകൽ - ഇല���ാണിക്

മാധ�മമുതലാളി��ിെ� രാ��ീയസ�ദ്ഘടന.

വിശദപഠനം

1. �കൾവിശീല�ള�െട സാമൂഹ�ശാസ്�തം – ആർ.ന�കുമാർ (�കരളപഠന�ൾ 6,

ചി�ിര �പി��ഴ്സ്  & പ�ി�ഷഴ്സ്).

2. െടലിവിഷെ� അധികാരവും സാ��തികവിദ�യും - ഷിബു മുഹ�ദ്

(`െടലിവിഷൻ ചരി�തവും രാ��ീയവും’എ� പുസ്തക�ിൽ നി�്, ചി�

പ�ി�ഷഴ്സ്, തിരുവന�പുരം).

3. െടലിവിഷനി�ല�് എ�െന �നാ�ണം - തി�യാഡർ അ�ഡാർ�ണായുെട How

to look at television എ� �പബ��ിെ� ആശയാനുവാദനം( അനിൽ

െക.എം., സൗമ� െക.സി., `സംസ്കാരനിർ�ിതി’എ� പുസ്തക�ിൽ നി�്,

��പാ�ഗസ് ബുക്സ്, �കാഴി��ാട്).

4. ശശികുമാറുമായു� അഭിമുഖം/�ജാൺ �ബി�ാസ് (`മറയി�ാെത’ എ�
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പുസ്തക�ിൽ നി�്, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, �കാഴി��ാട്).

5. `െടലിവിഷനും സമൂഹവും’ (പുസ്തകം പൂർ�മായും പഠി�ണം) – െക.

കു�ികൃഷ്ണൻ , മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, �കാഴി��ാട്.

േ�ാ�് 4 : െന�വർ�് മാധ�മ��ം ഡിജി�ൽ െപാ�മ�ല�ം

ആ�ഗാളവിനിമയശൃംഖല - െവർച�ൽ വിനിമയവും വി�നാദവും - ന��സ്

�പാർ�ലുകൾ, ഓൺൈലൻ ചാനലുകൾ, സമൂഹമാധ�മ�ൾ എ�ിവയുെട

സ�ത��വ�വഹാരരീതിയും വിനിമയസ�ഭാവവും - പ�തം, �റഡി�യാ, െടലിവിഷൻ

എ�ീ മാധ�മ�ള�െട ൈസബർ സ്�പസി�ല�ു� മാ�ം ഘടനാതല�ിലും

ഉ�ട�നിർ�ിതിയിലും വരു�ിയ വ�തിയാനം - സ്മാർ�് �ഫാൺ, അതി�വഗ

ഇ�ർെന�്, Over the top (OTT ) അട�മുളള �ാ�്�ഫാമുകൾ

ഇള�ി�പതിഷ്ഠി�ു� Network society യുെട മാധ�മസംസ്കാരം - Information age,

message is the medium എ� മാനു�വൽ കാ�ൽസിെ� കാഴ്ച�ാട് - ൈവറൽ എ�

ജന�പിയസംസ്കാരം - ��ാബൽ വി��ജിൽ നി�് ഡിജി�ൽ

െപാതുമ�ല�ി�ല�ു� പൗരത�പരിണാമം - ഡിജി�ൽ മുതലാളി��ിെ�

രാ��ീയസ�ദ്ഘടന.

വിശദപഠനം

1.സാ��തികതയും സം�വദനവും, എസ്.ആർ.സ�ീവ് (നവമാ��മ�ൾ

ജനകീയതയും വിശ�ാസ�തയും, പരിധി പ�ി���ഷൻസ്, തിരുവന�പുരം).

2.�ഫസ്ബു�ിലാ�ണാ ഇനി വാർ�ാ�ജർണലിസം� - അനിവർ അരവി�്

(മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�തി�് ,2015 ജൂലായ് 12-18).

3.ആപ് ജലധിയിൽ കൗമാരഭാവന - െക.എം.�വണു�ഗാപാൽ

(ഭാഷാ�പാഷിണി,2014, ഏ�പിൽ).

4. ഡിജി�ൽ െപാതുമ�ല�ിെല രാ��ീയ ഹിംഹകൾ – �ഡാ. മീന ടി. പി�

(Truecopy think (online magazine), ജൂൺ 21,2020).

5. ഗൂ�ഗാളവൽ�രണം (പുസ്തകം പൂർ�മായും പഠി�ണം)- �ഡാ. അച��ത്

ശ�ർ എസ്. നായർ, �കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്,തിരുവന�പുരം.
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M21ML02DE

ചല�ി�പഠനം
CREDIT - 04

Objectives

1. ഇരുപതാം നൂ�ാ�ിെ� കലയായ സിനിമെയ ദൃശ�കലെയ� രീതിയിൽ
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പരിചയെ�ടു�ു�ു.

2. ചല�ി�ത കലയുെട ആവിർഭാവം ,ചരി�തം എ�ിവ െവളിെ�ടു�ു�ു.

3. ജന�പിയകല എ� രീതിയിൽ സിനിമെയ ആഴ�ിൽ വിശദീകരി�ു�ു

4. സിനിമയുെട സാ��തിക വശ�െള��ി അറിവു നൽകു�ു.

5. സിനിമയുെട �പത�യ ശാസ്�ത�ള�ം സാംസ്കാരിക പഠന�ള�ം

പരിചയെ�ടു�ു�ു.

6. മലയാള സിനിമയുെട ഇ�ു വെരയു� ചരി�തം മനസിലാ�ു�ു.

Course Outcome

1. ഇരുപതാംനൂ�ാ�ിെ� കല എ�ു വി�ശഷി�ി�െ�� സിനിമെയ�

മാ��മെ� ആസ�ദി�ാനും ആഴ�ിൽ ഉൾെ�ാ�ാനും

വിശകലനംെച�ാനും വിദ�ാർ�ികെള �പാപ്തരാ�ു�ു.

2. സിനിമയുെട സാ��തികവശ�െളയും അതിെ�

വിനിമയസ��ദായ�െളയും സാമാന�മായി മന�ിലാ�ാൻ

സാധി�ു�ു.

3. മലയാളസിനിമെയ അടു�റിയാനും സാ��തിക വിദ�കൾ

മന�ിലാ�ാനും സഹായി�ും വിധമാണ് ഈ പാഠ�പ�തി സംവിധാനം

െചയ്തിരി�ു�ത്.

4. വിവിധ �നാ��ാടുകളിലൂെട സിനിമെയ സമീപി�ാനു� പരിശീലനം ഈ

�കാഴ് സിലൂെട സായ�മാകു�ു.

5. മലയാള സിനിമയുെട �പാരംഭം മുതൽ ന��ജന�റഷൻ സിനിമ വെരയുളള

ഭാവുകത� പരിണാമ�ൾ വിലയിരു�ു�ു

COURSE DETAILS

േ�ാ�് 1 :സിനിമ�െട വ�ാകരണം
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ചല�ി�തകലയുെട ആവിർഭാവം - ചല�ി�തവ�ാകരണം എ� സ�ല്പവും

സാ��തികവിദ�യും.

വിവിധതരം �ഷാ��കൾ - വീ�ണ�കാൺ - എഡി�ിങ് സ��ത�ൾ :

ശ�ം, നിറം, െവളി�ം, സംഗീതം, സ്െപഷ�ൽ ഇഫ�ുകൾ - സാമാന� ധാരണ.

കഥാചി�ത�ൾ - �ഡാക��െമ�റി - ആനി�മഷൻ.

വിശദപഠനം

1. എെ� ശില്പരചനയുെട ചില വശ�ൾ - സത�ജിത് റായ് (ന�ുെട സിനിമ

അവരുെട സിനിമ - ചി� പ�ി�ഷഴ് സ്, 2006).

2. ചി�തസ�ി�വശം, ശ�പഥം (ര�ു�ലഖന�ൾ)- അടൂർ

�ഗാപാലകൃഷ്ണൻ (സിനിമയുെട �ലാകം, �കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്, 1988)

പു.92-107.

3. വർണവും ചില മലയാളസിനിമയും - ഐ.ഷ�ുഖദാസ് (സിനിമയുെട

വഴിയിൽ, കറ� ബുക്സ് 1990) പു. 130-136.

4. കാഴ്ചയുെട യാഥാർഥ�വും ഭാഷയും - വി.െക.�ജാസഫ് (സിനിമയും

�പത�ശാസ്�തവും, സാംസ്കാരിക�പസി�ീകരണവകു�് , 1997) പു. 1-11.

േ�ാ�് 2 : ചല�ി�സി�ാ��ൾ

െമാ�ാഷ് - ൈമസ് എൻ സീൻ - �ഫ�് ന���വവ് - ഇ�ാലിയൻ

നി�യാറിയലിസം - എക്സ്�പഷനിസം - സാമാന�പരിചയം.

സമീപനരീതികൾ - ഓഥർ സി�ാ�ം - ചി�വി�ാനീയസമീപനം -

സിനിമയും െഫമിനിസവും - സിനിമയും �പത�യശാസ്�തവും - സിനിമയും

സംസ്കാരപഠനവും.

വിശദപഠനം
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1. ചല�ി�തഭാഷ - വിജയകൃഷ്ണൻ (ചി�തശാല - ചി� പ�ി�ഷഴ് സ്, 2012) പു.

201-205.

2. �പത�യശാസ്�തവും സിനിമയും - രവീ��ൻ (സിനിമയുെട രാ��ീയം,

�ബാധി പ�ിഷിങ് െഹൗസ്, 1990) പു.17-24.

3. സംവിധായകെ� കല - വി. രാജകൃഷ്ണൻ (കാഴ്ചയുെട അശാ�ി, ഭാഷാ

ഇൻ�ി����്, 1992) പു. 9-25.

4. ആധുനി�കാ�രത മലയാളസിനിമയിൽ - എൻ. �പഭാകരൻ

(�ശീനിവാസൻ ഒരു പുസ്തകം, എഡി. വിനു എ�ബഹാം. ഒലിവ്, 2005)

പു.174-184.

േ�ാ�് 3 : മലയാളസിനിമ - വളർ�യുെടഘ��ൾ

മലയാളസിനിമയുെട �പാരംഭം - നി��ചി�ത�ൾ - ജന�പിയസിനിമയുെട

തുട�ം - ജീവിതനൗക - നീല�ുയിൽ - അറുപതുകളിെല

സാഹിത�സിനിമകൾ - നവതരംഗം - ജന�പിയതയും താ�രാദയവും -

മ��വർ�ിസിനിമ - ന��ജന�റഷൻ സിനിമയുെട സവി�ശഷതകൾ -

ഭാവുകത�പരിണാമം.

വിശദപഠനം

1. നീല�ുയിൽ (ന�വാ�ാനസിനിമ)

2. െച�ീൻ (അനുകല്പനം)

3. എലി��ായം (നവസിനിമ)

4. ആദാമിെ� വാരിെയ�് (സ്�തീപ�സിനിമ)

5. �ദവാസുരം (ജന�പിയസിനിമ)

6. മ�ഹഷിെ� �പതികാരം (നവതലമുറസിനിമ)

ഈ ആറു സിനിമകള�െട ചരി�തപരവും സൗ�ര�പരവുമായ ആസ�ാദനവും

വിശകലനവും.
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േ�ാ�് 4 :സിനിമ�ം സാഹിത��ം

മലയാളസിനിമയും സാഹിത�വും ത�ിലു� െകാടു�ൽ വാ�ലുകൾ -

സാഹിത�വും ഇതരകലകള�ം ത�ിലു� ബ�ം - ചല�ി�തവും സംഗീതവും

- സിനിമയുെട സാഹിത�ം എ� നിലയിൽ തിര�ഥയ്�ു� �ാനം -

സിനിമാസാഹിത�െമ� നിലയിൽ ചല�ി�തനിരൂപണം.

വിശദപഠനം

1. നാടകവും സിനിമയും - ജി.ശ�ര�ി� (നാടകദർശനം, ഡി.സി.ബുക്സ്,

1990)  പു.344-350.

2. കാണാവു� സാഹിത�ം - എം.ടി.വാസു�ദവൻ നായർ.

3. സിനിമാ സാഹിത�ം - മലയാളപാഠ�ൾ സി.എസ്., െവ�ി�ടശ�രൻ

(സംസ്കാരപഠനംചരി�തം സി�ാ�ം �പ�യാഗം, മലയാളപഠനസംഘം,

വ���ാൾവിദ�ാപീഠം, 2011) പു.\@ 386-413.

4. ചല�ി�തഗാനവും സാഹിത�സംസ്കാരവും - �പദീപൻ പാ�ിരികു�്

പു.25-37.

സഹായകരചനകൾ

1. മധു ഇറവ�ര -മലയാളസിനിമയും സാഹിത�വും -, ഡി.സി.ബുക്സ് ,

�കാ�യം

2. വിജയകൃഷ്ണൻ -മലയാളസിനിമയുെട കഥ - മാതൃഭൂമി ബുക്സ് ,

�കാഴി��ാട്

3. വിജയകൃഷ്ണൻ - ചല�ി�ത�ിെ� െപാരുൾ -, �കരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം

4. വി രാജാകൃഷ്ണൻ -കാഴ്ചയുെട അശാ�ി -�കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്,

തിരുവന�പുരം

5. സി.എസ്. െവ�ി�ടശ�രൻ -മലയാളസിനിമാപഠന�ൾ -, ഡി.സി.ബുക്സ് ,
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�കാ�യം

6. സി.എസ്. െവ�ി�ടശ�രൻ -സിനിമാ �ടാ�ീസ് - ഡി.സി.ബുക്സ് �കാ�യം

7. സിനിമയുെട രാ��ീയം-രവീ��ൻ , �ബാധി പ�ിഷിങ് ഹൗസ്,

തിരുവന�പുരം

8. ജി.പി.രാമച��ൻ, -�ലാകസിനിമായാ�തകൾ - ലീഡ് പ�ി��ഷൻസ്,

തൃശൂർ

9. ജി.പി.രാമച��ൻ - മലയാളസിനിമ �ദശം ഭാഷ സംസ്കാരം - �കരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി����് തിരുവന�പുരം

10. അടൂർ �ഗാപാലകൃഷ്ണൻ - സിനിമയുെട �ലാകം -, �കരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി����്,തിരുവന�പുരം

11 .�ഡാ.ടി.ജി�തഷ്. ചല�ി�ത സി�ാ��ൾ ,�കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്

തിരുവന�പുരം

12. �ഡാ.ടി.ജി�തഷ് സിനിമയുെട വ�ാകരണം -, ഒലിവ് പ�ി��ഷൻസ്,

തിരുവന�പുരം

13. രവീ��ൻ. -സിനിമയുെട രാ��ീയം- , �ബാധി പ�ിഷിങ് ഹൗസ്,

തിരുവന�പുരം

14.വി.െക.�ജാസഫ് - സിനിമയും �പത�യശാസ്�തവും - �കരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി����് തിരുവന�പുരം

15. വി.െക.�ജാസഫ്, സിനിമയിെല െപൺെപരുമ - ചി�ാ പ�ി��ഷൻസ്,

തിരുവന�പുരം

16. ഐ.ഷ�ുഖദാസ് - സിനിമയും ചില സംവിധായകരും - എ�് ആ� സി

ബുക്സ്, തിരുവന�പുരം

17. മധു ഇറവ�ര, മലയാളസിനിമയും സാഹിത�വും - ഡി.സി.ബുക്സ് ,

�കാ�യം

18. വിജയകൃഷ്ണൻ - ചി�തശാല - ചി�ാ പ�ി��ഷൻസ്,
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തിരുവന�പുരം

M21ML03DE

േഫാക് േലാർ

CREDIT - 04
Objectives

1. �ഫാക് �ലാറിെ� ചരി�തപ�ാ�ലം വ��മാ�ു�ു

2. �ഫാക് �ലാറിെ� നിർ�ചന�ള�ം സി�ാ��ള�ം പരിചയെ�ടു�ു�ു

3. വ�ത�സ്ത ജനവിഭാഗ�ള�െട �ലാകവീ�ണ�ള�ം കലാവിഷ്കാര

�ള�ം പഠനവി�ധയമാ�ു�ു.

4. ഓ�രാ നാടി��യും പഴെ�ാ��കൾ പുരാവൃ��ൾ ഐതീഹ��ൾ
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നാ�ടാടി സംഗീത�ം എ�ിവയിലൂ�ി �ഫാക് �ലാർ പഠനം നട�ു�ു.

5. നാ�ടാടി കലാരൂപ�െളയും അനുഷ്മാന കലകെളയും �ഗഹി�� െകാ�്

�ഫാക് �ലാർ പഠനം സാധ�മാ�ു�ു.

6. �ഫാക് �ലാർ ടൂറിസം സാധ�തകൾ പരിചയെ�ടു�ു�ു.

Course Outcome

1. സംസ്കാര�ിൽ �ക��ീകരി��െകാ�് മനുഷ�െ� ആവിഷ്കാര�

െള�ുറി��� അ�ന�ഷണമായി �ഫാക് �ലാറിെന വിലയിരു�ു�ു.

2. മനുഷ�െനയും കലെയയും സംസ്കാരെ�യും �യാജി�ി�ു�

അ�ർവി�ാന�മഖലയായി �ഫാക് �ലാർ തിരി�റിയു�ു

3. ആധുനിക സമൂഹം അഭിമുഖീകരി�ു� െവ��വിളികെള �നരിടാനു�

വഴിയായും മാനവികമൂല��ള�െട വീെ�ടു�ായും �ഫാക് �ലാർ പഠനം

സർഗാ�കമായി�ീരു�ു.

4. ഓ�രാ നാടിെ�യും സംസ്കാരെ�യും നാ�ടാടി�നിമെയയും തിരി�റി

യാൻ �ഫാക് �ലാർ പഠനം സഹായി�ു�ു

5. സമകാലിക ജീവിത സാഹചര��ിൽ �ഫാക് �ലാർ പഠന�ിെ�

സാധ�തകൾ തിരി�റിയു�ു.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് 1 : േഫാക് േലാർ

�ഫാക് �ലാർ - ചരി�തപ�ാ�ലം - നിർ�ചന�ൾ - �ഫാക് �ലാർ 

സി�ാ��ൾ : അനുഷ്ഠാനസി�ാ�ം - സൗരപുരാവൃ� സി�ാ�ം -

വ�ാപനസി�ാ�ം - പരിണാമ സി�ാ�ം - ഘടനാ�കസി�ാ�ം -

നരവംശസി�ാ�ം - െക��മുറസി�ാ�ം. സാമൂഹ�ശാസ്�തം -

ഭാഷാശാസ്�തം - മനഃശാസ്�തം - നരവംശശാസ്�തം - സാഹിത�ം -
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നാ��ചരി�തം ഇവയുമായു� ബ�ം. �ഫാക് �ലാർ - സമകാലിക�പസ�ി -

�പാ�യാഗിക �ഫാക് �ലാർ , നാഗരിക �ഫാക് �ലാർ ,െമ�ാ �ഫാക് �ലാർ ,

നവ�ഫാക് �ലാർ , - �ഫാക് �ലാർ  രൂപപരിണാമ�ൾ.

േ�ാ�് 2 : ജ��് എ�സ��നം

വ�ത�സ്ത സമീപന�ൾ - വാെമാഴിയുെട സൗ�ര�ശാസ്�തം - കട�ഥകൾ -

പഴെ�ാ��കൾ - പുരാവൃ��ൾ - ഐതിഹ��ൾ - കഥാഗാന�ൾ -

നാടൻപാ��കൾ - നാ�ടാടിസംഗീതം - നാ�ടാടികഥകൾ - �ഫാക് �ലാറും

സാഹിത�വും. ആചാര�ൾ - അനുഷ്ഠാന�ൾ - ഉ�വ�ൾ -

വിശ�ാസ�ൾ - മ��വാദം - വിവിധ ആരാധനാരീതികൾ - അ� ആരാധന -

പിതൃ ആരാധന - ജ�ു ആരാധന - വൃ�ാരാധന - നാ��വി�ാനം.

േ�ാ�് 3 : നാടൻ കളികൾ

നാ�ടാടിനൃ��ൾ - നാ�ടാടിനാടക�ൾ - കാ�ാര�ി - �കാതാ�ൂരി -

പുറാ��നാടകം. അനുഷ്ഠാനരംഗകലകൾ : മുടി�യ�് - പടയണി - െത�ം -

തിറ - യ�ഗാനം - സർ�ംതു�ൽ - ചവി��നാടകം -ദഫ് മു�് - അറ്ബന.

�ഗാ�തരംഗകലകൾ : ചാ�് - ഗ�ിക. രംഗാവതരണസി�ാ�ം.

േ�ാ�്4 : േഫാക് േലാർ പഠന�ിെ� വർ�മാനകാലഅവ�

ഫീൽഡ് വർ�ിെ� �പാധാന�ം - മുഖാമുഖരീതി - �ചാദ�ാവലി -

വിവരാ�ന�ഷണം - �ഫാക് �ലാർ �ഡാക��െമ��റഷൻ - �ഫാക്

ആർൈ�വ്സ് - �ഫാക് �ലാറും മാ��മ�ള�ം - ടൂറിസവും �ഫാക് �ലാറും -

�ഫാക് ഇൻഫർമാ�ിക്സ് - ഡിജി�ൈല�സഷൻ - പാര�ര�

വി�ാന�ള�െട രജി�ർ  ത�ാറാ�ൽ.

വിശദപഠനം
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1. കുമാരൻ വയ�ലരി - �കരള�ിെല ആദിമനിവാസികൾ സമൂഹവും

സംസ്കാരവും (ആദിവാസിപുരാവൃ�ം )

2. ഭ�വ�ലെറഡ് ഡി എൻ., �ഗാവി�വർ� രാജ. ഇ.െക. - �ഫാക് �ലാർ 

പഠന�ിെ� �പസ�ി (�ഫാക് �ലാർ  പഠനം സി�ാ�തലം )

3. രാഘവൻ പ�നാട്, ഭരതൻ. െക.എം. - �ഫാക് �ലാർ വർ�ീകരണം

(�ഫാക് �ലാർ പഠനം )

4. രാജ�ഗാപാലൻ. ഇ. പി. - നാ�റിവും വി�മാചനവും - ആമുഖ �ലഖനം

(നാ�റിവും വി�മാചനവും)

5. രാജ�ഗാപാൽ. സി. ആർ. - നാടൻകലയും ബൗ�ികസ��വകാശവും

(�ഫാക് �ലാർ സി�ാ��ൾ )

6. സ��ാഷ്.എ�്. െക. - �ഫാക് �ലാറിെല മാറു� �പവണതകൾ

(�ഫാക് �ലാർ വഴിയും െപാരുള�ം )

7. �സാമൻ കടലൂർ - ആ�ഗാളവൽ�രണവും �ഫാക് �ലാർ പഠനവും (

�ഫാക് �ലാറിെ� സൗ�ര�ശാസ്�തം)

സഹായകരചനകൾ

1. അച��ത�മ�നാൻ, �ചലനാ�് - �കരള�ിെല കാളീ�സവ,

എസ്.പി.സി.എസ്, �കാ�യം, 2015.

2. അജു.െക.നാരായണൻ - �ഫാക് �ലാർ പാഠ�ൾ പഠന�ൾ, എസ്.പി.സി.

എസ്., �കാ�യം, 2011.

3. കുമാരൻ വയ�ലരി - ആദിവാസിപുരാവൃ�ം, ഡി.സി.ബുക്സ്, �കാ�യം,

2000.

4. ഭ�വ�ല െറഡ് ഡി. എൻ., �ഗാവി�വർ� രാജ. ഇ.െക.- �ഫാക് �ലാർ

പഠനം : സി�ാ�തലം, കറ� ബുക്സ്, �കാ�യം, 2004.
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5. മുരളീധരൻ, െന�ി�ൽ - �കരള ജാതിവിവരണം, െറയ് ൻ�ബാ,

െച��ൂർ, 2010.

6. രാഘവൻ പ�നാട് - �ഫാക് �ലാർ, �കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്,

തിരുവന�പുരം, 1997.

7. രാഘവൻ പ�നാട് - �കരള �ഫാക് �ലാർ, എഫ്.എഫ്.എം. പ�ി��ഷൻസ്,

പ��ൂർ, 1997.

8. രാജ�ഗാപാലൻ. ഇ. പി. - നാ�റിവും വി�മാചനവും, പുസ്തകഭവൻ,

പ��ൂർ, 2008.

9. രാജ�ഗാപാലൻ. സി. ആർ. - �ഫാക് �ലാർ സി�ാ��ൾ, �കരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം, 2007.

10. രാജ�ഗാപാലൻ. സി. ആർ. - �ഗാ�തകലാവടിവുകൾ, �കരളസാഹിത�

അ�ാദമി, തൃശൂർ, 2011.

11. രാജ�ഗാപാലൻ. സി. ആർ. (എഡി.) - നാ��ചരി�തം, ഡി. സി. ബുക്സ്,

�കാ�യം, 2008.

12. വിഷ്ണുന�ൂതിരി. എം. വി. - നാ�ടാടിവി�ാനീയം, ഡി.സി. ബുക്സ്,

�കാ�യം, 1997.

13. �ശീധരൻ. എ. എം. - �ഫാക് �ലാർ സമീപന�ള�ം സാ��തകള�ം,

മലയാളപഠനഗ�വഷണ�ക��ം, തൃശൂർ, 2009.

14. സ��ാഷ്.എ�്.െക - �ഫാക് �ലാർ വഴിയും െപാരുള�ം, സംസ് കൃതി,

ക��ർ, 1998.

15. �സാമൻ കടലൂർ - �ഫാക് �ലാറിെ� സൗ�ര�ശാസ്�തം, ചി�

പ�ി�ഷഴ്സ്, തിരുവന�പുരം, 2011.

16. Alan Dundes - The Study of Folklore, Prentice hall, new Jersey.
17. Alan Dundes (Ed.) - International Folkloristics: Classic Contributions by

the Founders of Folklore: Classic Essays by the Founders of Folklore,
Rowman & Littlefield.
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18. Alan Dundes - Essays in Folklore : Theory and Method, Madras, Cre.
19. Richard M.Dorsan - Folklore and Folklife, Chicago University Press.
20. Lauri Honko - Tradition and Cultural Identity, Indiana University.

M21ML04DE

ൈസബര് സം�ാര�ം മലയാള�ം

Credit - 4
Objectives

1. െസബർ സാ��തികവിദ�െയ പരിചയെ�ടുക.

2. സമൂഹ മാധ�മ�െള�ുറി�് അറിവു �നടുകയും �പ�യാഗ�ാനം

ആർ�ി�ുകയും െച��ക.

3. ൈസബർ�ലാകം സാഹിത�കൃതികളിൽ സൃ�ി�ു� സാംസ്കാരികവും

സൗ�ര�ശാസ്�തപരവുമായ  സ�ാധീനം മന�ിലാ�ുക.
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4. ൈസബർ സാഹിത�െ� പരിചയെ�ടുക.

5. മലയാള�ിെല ൈസബർ എഴ��ിട�െള�ുറി��ം എഴ��ുകാെര

�ുറി��ം അവ�ബാധം �നടുക.

6. വിവരസാ��തികവിദ� മലയാള�ിൽ സൃ�ി�ു� സാംസ്കാരികവും

സർഗാ�കവുമായ സ�ാധീനം എെ��് തിരി�റിയുക.

7. മലയാള�ിെല ൈസബർ എഴ��ുകള�െട സവി�ശഷതകൾ

മന�ിലാ�ുക.

Course Outcome

1. ൈസബർസാഹിത��ിെ� സവി�ശഷതകൾ മന�ിലാ�ു�ു.

2. മലയാള�ിെല ൈസബർ സാഹിത�െ��ുറി�് അറിവു �നടു�ു.

3. വിവരസാ��തികവിദ� മലയാള�ിൽ സൃ�ി�ു� മാ��െള�ുറി�്

അറിവു�നടു�ു.

4. ൈസബർ സാ��തികവിദ�െയ�ുറി�് ആഴ�ിൽ മന�ിലാ�ു�ു.

5. മലയാള�ിെല ൈസബർ എഴ��ിട�െളയും എഴ��ുകാെരയും

പരിചയെ�ടു�ു.

6. സമൂഹമാധ�മ�െള�ുറി�് അറിവു �നടുകയും അതിെ� �പാ�യാഗിക

�പശ്ന�െള�ുറി�് അറിവു�നടുകയും െച���ു.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് -1 : ശാ��ം സാേ�തികവിദ��ം

ശാസ്�തവും സാ��തികവിദ�യും - സാ��തി�കാപകരണ�ൾ -

സാ�രതയും ഇ-സാ�രതയും - വിവരസാ��തികവിദ�യും ഇ�ർെന�ും -

പുതിയ ആവിഷ്കാര സാ��തകൾ - സ�യം �പസാധനം. മൾ�ിമീഡിയ :
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െടക്�് - നി�ല ചി�ത�ൾ - ഓഡി�യാ - വീഡി�യാ - ൈഹ�ർലി�് .

സാമൂഹിക മാധ�മ�ൾ : ഓർ�ൂ�് - ��ാഗ് - �ഫസ്ബു�് - ട�ി�ർ - വാട്സ്

ആ�്  തുട�ിയവ  - നവസമൂഹ�ിെ� സംസ്കാരം.

േ�ാ�് -2 :ൈസബർസം�ാരം

ൈസബർ സംസ്കാരം - വിവിധ സ�ല്പന�ൾ - റിയാലി�ിയും

െവർച�ാലി�ിയും - ��കാഡഡ് �സാളി���ഡ് - െന�് വർ�് സമൂഹം -

െന�ിസൺഷി�് - ഇ�ർെന�് സംസ്കാരം - ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് -

സത�ാന�ര കാലം - ൈഹ�ർ െടക്�് - തിരെമാഴി - ൈസബർ െഫമിനിസം -

ൈസബർ ഇടം - െപാതുഇടവും സ�കാര�ഇടവും സാ��തകള�ം

�പശ്ന�ള�ം - തുറെ�ഴ��് - ഭാഷ - �പ�മയം - െവളിെ�ടു�ലുകൾ

-വി�ിലീക്സ് - ൈസബർ മാ��മ�പവർ�നം - ഇ�ർെന�് പ�ത�ള�ം

െവബ് മാഗസിനുകള�ം - സി�ിസൺ �ജർണലിസം - സ�കാര�ത ,

സർെവയ് ലൻസ് - ൈസബർ സം�വദനരീതികൾ, ഇടെപടലുകൾ -

�പതികരണ�ൾ -  ഇ�മാജികൾ - ഹാഷ് ടാഗ് - മീം - ��ടാൾ.

േ�ാ�് - 3 :സാേ�തികത�ം മലയാള�ം

മലയാളം ക����ിങ് - അ�ടിയും നവസാ��തികതയും - ഡി.ടി.പി - ലിപി

പരിഷ്കരണം - മലയാളം �ഫാ�ുകള�െട രൂപീകരണം - ആസ്കി

പൂർ�ഘ�ം - ആസ്കി ഘ�ം - യുണി�കാഡ് ഘ�ം - മലയാളം കീ�ബാർഡ് -

ഡിജി�ൈല�സഷൻ - പുസ്തക�ൾ - ഇ-ബു�് - മലയാളം വി�ിപീഡിയ.

േ�ാ�് -4 :ൈസബർസാഹിത�ം

ൈസബർ മാ��മ�ിെ� വിനി�യാഗം മലയാള�ിൽ - മലയാളിയുെട

സാഹിത�വും സാഹി�ത�തരവുമായ ഇടെപടലുകൾ : കവിത - കഥ - �നാവൽ
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- സവി�ശഷപഠനം : ഭാഷ - ആഖ�ാനം - �പ�മയം ഇവയിെല പുതുമകൾ -

ഇതര സാഹിത�രചനകൾ : ഉപന�ാസം - ആ�കഥ - യാ�താവിവരണം -

അനുഭവവിവരണം എ�ിവ.

വിശദപഠനം

1. മ�നാജ് കുറൂർ - നവമാധ�മസാഹിത�ം: വികാസ�ിെ� ഘ��ൾ (

നവമാധ�മസാഹിത�ം : വികാസ�ിെ� ഘ��ൾ )

2. പി. പി. രാമച��ൻ - തിരെമാഴി (ൈസബർമലയാളം )

3. സുനിത ടി. വി. - ൈസബർ ഇടവും സംസ്കാരവും

4. സി. എസ്. െവ�ി�ടശ�രൻ - മലയാളിയുെട ബൂ ജീവിതം (മലയാളിയുെട

നവമാധ�മ ജീവിതം )

5. സജി�് �ജാസഫ് - ഇ-സാഹിത�വും ഭാവുകത�മാ��ള�ം ( നവമാധ�മ

�ൾ - ഭാഷ, സാഹിത�ം, സംസ്കാരം)

കവിതകൾ

1. ഉ�ാ�ി റഫീ�്  - ശാരീരികം എ� തുടർ�നാവലിെ� ഒരാഴ് �െ� ഭാഗം.

(http://umbachi.blogspot.com/2013).

2.  പി. എൻ. �ഗാപീകൃഷ്ണൻ  - ബനലതാെസൻ.

(https://kavithakodi.blogspot.com/2013/).

3.  �ഡാണ മയൂര - ഉണ�ാ� ഭയ�ിെ� നിഴലിൽ.

(http://rithubhedangal.blogspot.com/2013).

4.  വി�നാദ്.ടി. പി- ചി��ൾ.

(http://lapuda.blogspot.com/2006).

5.  വിഷ്ണു�പസാദ് - ന�ൾ ന�ുെട തെ� പ��ൾ.

(http://prathibhasha.blogspot.com/2012/).
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കഥകൾ

1. അനീഷ് കാ�ി - ഇ-കാലം, വരും കാലം.

(https://kaathi-njan.blogspot.com/search/label/ %E0%B4%95%E0%B4%A5).

2.  ജ�യഷ്. എസ്. - ആദിമ��ാ�ം.

(http://whentheshoefits.blogspot.com/ ).

3.  �ദവദാസ് വി. എം. - �ാ�് വാർ.

(http://devadasvm.blogspot.com/2011/).

4.  മ�നാജ്  െവ��ാല - പറയ�ാതി.

(http://manojvengola.blogspot.com/ ).

5.  സിമി �ഫാൻസിസ് നസ�റ�് - പ�ു പ���.

(http://simynazareth.blogspot.com/).

സഹായകരചനകൾ
1. അച��ത് ശ�ർ എസ്. നായർ - ഇൻഫർ�മഷൻ െടക്�നാളജി, �കരള

ഭാഷാ ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

2.  ആദർശ്.വി.െക - ഇനി വായന ഇ-വായന, ഡി.സി.ബുക്സ്, �കാ�യം, 2009.

3. ആദർശ്.വി.െക - വിവരസാ��തികവിദ� നിത�ജീവിത�ിൽ, �കരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

4. മ�നാജ് െജ. പാല�ുടി - മലയാള ൈസബർ സാഹിത�ം, �ഗീൻ ബുക്സ്,

�കാഴി��ാട്.

5. രവീ��ൻ. െക., ഇക്ബാൽ.ബി - ഇ�ർെന�ും ഇൻഫർ�മഷൻ വി�വവും,

ഡി.സി.ബുക്സ്, �കാ�യം.

6. രാജ�ശഖരൻ.പി.െക. - ഏകാ�നഗര�ൾ, ഡി.സി.ബുക്സ്, �കാ�യം,

2006.

7. �സതുമാധവൻ.പി - ഇ�ർെന�് ഒരു പഠനം, ലിപി പു�ി��ഷൻസ്,

�കാഴി��ാട്.
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8. െവ�ി�ടശ�രൻ.സി.എസ്. - മലയാളിയുെട നവമാ��മ ജീവിതം, ഡി.സി.

ബുക്സ്, �കാ�യം.

9. ഷാജി �ജ�ബ് (എഡി.) - മലയാള�ിെല ൈസബർമാനിെഫ��ാ,

ൈകരളി ബുക്സ്, ക��ർ.

10. സുനിത ടി.വി. - ഇ-മലയാളം, �കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം,

2000.

11. സുനിത ടി.വി. (എഡി.) - ൈസബർ മലയാളം, കറ� ബുക്സ്, തൃശൂർ.

12. Bell, David - Cyberculture Theorists, e-book, Routledge, 2006.
13. Castells, Manuel - The Rise of the Network Society, Wiley-Blackwell, 2010.
14. Green, Lelia - Technoculture, Allen & Unwin, 2002.
15. Spender, Dale - Nattering on the Net: Women, Power and Cyberspace,

University of Toronto Press, 1995.
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Fourth Semester

M21ML11DC

�ശ�കലാസാഹിത�ം
CREDITS:04

Objectives

1. ദൃശ�കലാസാഹിത��ിെ�  ചരി�തവും രാ��ീയവും മനസിലാ�ുക

2. ദൃശ�കല എ� എ� സ�ൽപനെ� പരിചയെ�ടുക
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3. �കരള�ിെല ദൃശ�കലാപാര�ര�െ� ചരി�തപരമായും

ആസ�ാദനപരമായും വിമർശകാ�കമായും അപ�ഗഥി�ാനു� �ശഷി

�നടുക

4. �ഫാക് - �ലാർ എ� പരികൽപനെയ�ുറി�്  മനസിലാ�ുക

Course Outcome

1. ദൃശ�കലാപാര�ര�െ��ുറി�് അറിവ് �നടു�ു.

2. നാ�ടാടികലകളിെല ദൃശ�െ�രുമെയ�ുറി�് മനസിലാ�ു�ു.

3. �ാസി�ൽ കലകെള പരിചയെ�ടു�ു.

4. ദൃശ�കല എ� നിലയിൽ നാടകം , സിനിമ എ�ിവെയ�ുറി�്

പഠി�ു�ു.

5. �കരളീയ ദൃശ�കലകെള സംസ്കാരപഠന�ിെ� െവളി��ിൽ

അപ�ഗഥി�ു�ു.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് 1 : േഫാക് �ശ�കലാപാര�ര�ം

നാ�ടാടികലകളിെല ദൃശ�െ�രുമ - സാമാന�ാവ�ലാകനം - അനുഷ്ഠാനപരത

- നാ�ടാടിജീവിതവുമായു� ബ�ം നാ�ടാടിനാടക�ൾ, ഇതര

�പകടനകലകൾ - െത�ം - തിറ - കാ�ാരി�ി നാടകം - മുടി�യ�് - പടയണി -

പാവകളി - നിഴൽ�ൂ�് - െപാറാ��കളി തുട�ിയവ- കളെമഴ��് -

നാ�ടാടി ചി�തകല.

വിശദപഠനം

1. കാ�ാരി�ിനാടകം - ജി.ഭാർഗവൻ പി� (�കരള �ഫാക് �ലാർ എഡി.

രാഘവൻ പ�നാട്, �പസാ.�ഫാക് �ലാർ െഫ�ലാസ് ഓഫ് മലബാർ, 1997) പു.

147-162.
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2. െത�ം-- രൂപൈവവി��ം - എം.വി.വിഷ്ണുന�ൂതിരി (െത�ം �കരള

ഭാഷാ ഇൻ�ി����്. 1998) പു.56-68.

3. കളെമഴ��ുപാ��ം അവതരണകലാസ്തിത�വും നാ�ടാടി�നിമയും -

എം. രാമച��ൻ പി� (മലയാള�� റിസർ�് �ജണൽ ഉദ്ഘാടന�തി�്,

2015) പു. 33-40.

4. ഒ�ന – എൻ.കാതിരി��ായ (�കരള �ഫാക് �ലാർ എഡി. രാഘവൻ

പ�നാട്, �പസാ.�ഫാക് �ലാർ െഫ�ലാസ് ഓഫ് മലബാർ, 1997) പു.175-182.

േ�ാ�് 2 : �ാസി�ൽ കലകൾ

ചാക�ാർ�ൂ�് - പാഠകം - കൂടിയാ�ം - തു�ൽ - കഥകളി - �മാഹിനിയാ�ം

എ�ീ �ാസി�ൽ കലകള�െട രംഗപാഠവും സാഹിത�വും-�ാസി�ൽ

അര�ിെ� ചി�വ��ൾ - സാമാന�പരിചയം. �ാസി�ൽ കലകള�ം

സമൂഹവും-�ാസി�ൽ ചി�തകല.

വിശദപഠനം

1. മലയാളിയുെട രാ�തികൾ - െക.സി.നാരായണൻ (�ലഖനം).

2. വീണപൂവും കഥകളിയും - ആർ.വിശ�നാഥൻ (സാഹിത��ലാകം, 1997

മാർ�് ഏ�പിൽ)

3. കൂടിയാ��ിെ� സാമൂഹ�-ചരി�ത സ�ർഭ�ൾ - എം.വി.നാരായണൻ

(�കരളീയരംഗകല, എഡി.സുനിൽ പി.ഇളയിടം, പു.88-122).

4. എ�ിക് �മാഹവും യാഥാർഥ�വും - വിജയകുമാർ �മ�നാൻ (രവിവർ�,

�കരള ലളിതകലാ അ�ാദമി, 2000).

േ�ാ�് 3 : നാടകം

മലയാളനാടക�ിെ� തുട�ം - വളർ� – സംസ്കൃതനാടക
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വിവർ�ന�ൾ - സംഗീതനാടക�ൾ, സാമൂഹ�നാടക�ൾ, �പഹസനം,

രാ��ീയനാടക�ൾ- പരീ�ണനാടകം, �പശ്നനാടകം, തനതുനാടക�വദി,

െതരുവുനാടകം, സ്�തീനാടക�വദി -സാമാന�ാവ�ലാകനം.

വിശദപഠനം

1. മലയാളനാടക�പ�ാന�ിെ� �വരുകൾ - സി.െജ.�താമസ് (ഉയരു�

യവനിക).

2. കലാസൗ�ര�സമീപനം : ആധുനികനാടക�ിൽ - ജി.ശ�ര�ി�

(നാടകദർശനം, ടി.സി.ബുക്സ് 1990) പു. 309-320

3. മലയാള സംഗീതനാടകം - തുട�ം വളർ� ഒടു�ം - െക.�ശീകുമാർ

(മലയാളസംഗീതനാടകചരി�തം, കറ� ബുക്സ് തൃശൂർ. 2002) പു.33-46.

4. അ�തുവർഷെ� നാടകം - ��പ�കരുെട പരിണാമചരി�തം ഇ.പി.

രാജ�ഗാപാലൻ (കാഴ്ചയും കാഴ്ച�ാടും എഡി.എൻ.ശശിധരൻ

വിദ�ാർ�ി പ�ി��ഷൻ) പു. 136-147.

േ�ാ�് 4 : �ശ��ം സമകാല�ം

യാ��ികകലകൾ - റി�ാർഡിങ് കലകൾ - �ഫാ��ാ�ഗഫി, കഥാസിനിമ,

�ഡാക��െമ�റി, അനി�മഷൻ, കാർ��ൺസിനിമ, െടലിവിഷൻ കാഴ്ച,

സീരിയൽ, െവബ് സീരീസുകൾ. ദൃശ�സംസ്കാരം - സമകാലപഠന�ൾ -

സാമാന�പരിചയം. തിര�ഥ - സിനിമയുെട ദൃശ��രഖ - സിനിമാനിരൂപണം.

മലയാളസിനിമ - വളർ�യുെട നാഴിക���കൾ.

വിശദപഠനം

1. ജനകീയകല- അടൂർ �ഗാപാലകൃഷ്ണൻ (സിനിമയുെട �ലാകം, �കരള

ഭാഷാ ഇൻ�ി����്, 1988) പു. 44-49

127



2. നി�ലഛായാ�ഗഹണവും സിനിമയും- ഐ ഷ�ുഖദാസ് (സിനിമയുെട

വഴിയിൽ, കറ� ബുക്സ് തർശൂർ, 1990) പു. 29-40

3. കാഴ്ചയുെട �കായ്മ- ടി െക രാമച��ൻ (കാഴ്ചയുെട �കായ്മ, മാതൃഭൂമി

ബുക്സ് 2006) പു. 11-27

4. �പതിഷ്ഠയും �പതിഷ്ഠാപനവും- കവിതാബാലകൃഷ്ണൻ (എഡി. സുധീഷ്

�കാ����ം)

സഹായകരചനകൾ

1. അടൂർ �ഗാപാലകൃഷ്ണൻ - സിനിമയുെട �ലാകം, �കരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി����്, 1988.

2.  ടി.െക.രാമച��ൻ കാഴ്ചയുെട �കായ്മ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ് 2006.

3.  അയ്മനം കൃഷ്ണൈ�മൾ - നളചരിതസ��ശം, എൻ.ബി.എസ്., 1983.

4. സി.എസ്.െവ�ി�ടശ�രൻ  മലയാളസിനിമാപഠന�ൾ, ഡി.സി.ബുക്സ്, 2011.

5. െക.�ശീകുമാർ മലയാളസംഗീതനാടകചരി�തം, കറ� ബുക്സ് തൃശൂർ.

2002.

6.  ജി.ശ�ര�ി� - നാടകദർശനം, ഡി.സി.ബുക്സ് 1990.

7. രാഘവൻ പ�നാട് (എഡി), �കരള �ഫാൿ�ലാർ �പസാ.�ഫാൿ�ലാർ

െഫ�ലാസ് ഓഫ് മലബാർ, 1997.

8. എം.വി.വിഷ്ണുന�ൂതിരി - �ഫാൿ�ലാർ നിഘ�ു, �കരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി����്.

9.  എം.വി.വിഷ്ണുന�ൂതിരി – െത�ം, �കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്, 1998.

10. വിജയകുമാർ �മ�നാൻ - ആധുനികകലയുെട ലാവണ�തല�ൾ (�കരള

ഭാഷാ ഇൻ�ി����്).

11. വയലാ വാസു�ദവൻപി� - രംഗഭാഷ.

12. വിജയകൃഷ്ണൻ - മലയാളസിനിമയുെട കഥ.
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13. കവിതാ ബാലകൃഷ്ണൻ - കലയുെട നവ�ലാകം.

14. സുനിൽ പി.ഇളയിടം, എഡി. �കരളീയ രംഗകല ചരി�തം വിചാരം വിമർശം

ൈകരളി ബുക്സ് 2020.

M21ML12DC

ആ�നികാന�ര സാഹിത� സി�ാ��ള് 

CREDITS - 04

Objectives
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1. ആധുനികാന�ര സാഹിത�സി�ാ��െള�ുറി�് അറിവ് �നടുക.

2. ഇരുപതാം നൂ�ാ�ിെ� മ��ം മുതൽ ഇതുവെരയു� കലാ-സാഹിത�

ചി�കെള ആഴ�ിൽ സ�ാധീനി� വിമർശനപ�തികൾ പരിചയെ�ടുക.

3. ആധുനികതാവിമർശന�ിെ� ആശയ�ലാക�ൾ തിരി�റിയുക.

4. ആധുനികാന�ര സാഹിത�സി�ാ��ൾ രൂപെ�� സവി�ശഷ ഘ�െ�

വിശകലനം െച�ാനു� �ശഷി �നടുക.

Course Outcome

1. ആധുനികാന�ര ചി�കൾ രൂപം െകാ� സവി�ശഷ ചരി�ത സ�ർഭെ�

മനസിലാ�ു�ു.

2. ആധുനികാന�ര സാഹിത�സി�ാ��ള�െട സമീപന�െളയും

അപ�ഗഥനപ�തികെളയും കുറി�് ധാരണ ലഭി�ു�ു.

3. പാഠവിമർശനെ�യും  വ�വഹാരവിശകലന രീതികെളയും മനസിലാ�ു�ു

4. ആധുനികതാവിമർശന�ിെ�  ആശയ�ലാക�ൾ മനസിലാ�ു�ു.

5. അധിനി�വശവിമർശം അധീശത�വിമർശം എ�ിവെയ കുറി�് അറിവ് �നടു�ു.

6. സ്�തീവാദ ചി�കള�ം പാരി�ിതികപഠന�ള�ം മുൻ നിർ�ി രൂപെ��

ആശയ ധാരകെള മനസിലാ�ു�ു.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് 1 : പാഠവിമർശനവും വ�വഹാരവിശകലന�ം

�ണി�് - 1

ഘടനാവാദ�ിൽനി�് മു��ാ�് - ഘടനാവാദാന�രസി�ാ��ൾ (Post

Structuralist Theories) - െദറിദ - ഡിഫർ - െഡഫർ - ഡിഫറൻസ് (വ�തി�രകം) -

എഴ��് - ഭാഷയുെട �പാഗാവ� -അപനിർ�ാണം (De-construction)

�ണി�് - 2

െറാളാങ് ബാർ�് - പാഠം (Text)- പാരായണം - �ഗ�കർ�ാവിെ� മരണം -

ജൂലിയ �കിസ് �തവ - െസമി�യാ�ിക് - സിം�ബാളിക്, പാഠാ�രത.
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�ണി�് - 3

വ�വഹാര�ൾ (discourses) എ� സ�ല്പന�ിെ� ൈവവി��ം - വിവിധതരം

വ�വഹാര�ൾ - �കി�ി�ൽ ഡിസ് �കാഴ് സ് - അപ�ഗഥനം

�ണി�് - 4

മി�ഷൽ ഫൂ��ായുെട മാതൃകകൾ - അ�ർൈവ�ാനികത - കർ�ാവിെ�

ഉദയെ��ുറി�് ( വാ�് ഈസ് ആൻ ഓഥർ) - ആർ�ി�യാളജി ഓഫ് �നാളജ്,

ൈലംഗികതയുെട ചരി�തം തുട�ിയ രചനകള�െട �പാധാന�ം.

സംസ്കാരവിമർശന�ി�ല�ു� പാത.

േ�ാ�് 2 : മേനാവി�ാനീയം, നവമാർക്സിസം,സം�ാരപഠനം

�ണി�് - 1

മനഃ�ാസ്�തം - ല�ാനിയൻ മ�നാവിശകലനം - അടി�ാനസ�ല്പന�ൾ -

ഈ�ഗാ - ��ഫായിഡിയൻ സ�ല്പന�ിൽ നി�ു� വ�ത�ാസം - മ�നാൈലംഗിക

വികാസഘ��ൾ - സ�ത�ം, അപരം, കർ�ൃത�ം - ല�ാനിൽ ഭാഷയ്�ു

ലഭി�ു� പരിഗണന - ഭാഷയും അ�ബാധവും.

�ണി�് - 2

നവമാർക്സിസം - �ഫാ�്ഫർ�്സ്�ൂൾ - സാംസ്കാരവ�വസായം എ� പരികല്പന

- അ�ഡാ�ണാ, െഹാർൈഖമർ - ലൂയി അൽ�ൂസർ

�ണി�് - 3

ഘടനാവാദം-ഐഡി�യാളജി-ഭരണകൂ�ടാപകരണ�ള�ം

�പത�യശാസ്��താപകരണ�ള�ം - െ�ഫഡറിക് െജയിംസൺ - രാ��ീയാവ�ബാധം

(െപാളി�ി�ൽ അൺ�കാഷ�സ്) - െബർമിംഗ് ഹാം െസ�ർ �ഫാർ കൾ�റൽ

�ഡീസ് - റി�ാർഡ് െഹാ�ാർ�്, �ുവർ�് ഹാൾ, ഇ.പി.�താംപ് സൺ - സാംസ്കാരിക

ഭൗതികവാദം (Cultural Materialism) - െറയ്മ�് വില�ംസ് -നവചരി�തവാദം - �ീഫൻ
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�ഗീൻ �ാ�്, ൈഹഡൻ ൈവ�് - അ�ബാധ�ിെ� രാ��ീയം - െദ�ലസ് - ഗു�ാര

�ണി�് - 4

മൂ�ാം �ലാകസാംസ്കാരിക പഠന�ൾ - ജന�പിയ സംസ്കാരപഠന�ൾ.

േ�ാ�് 3 :അധിനിേവശവിമർശംഅധീശത�വിമർശം

�ണി�് - 1

�കാളനിയന�രവാദം (Post Colonialism) - �ദശീയതാപഠന�ൾ - �ഫാങ് സ് ഫാനൻ,

എ�ഡ�ർഡ് െസയ്ദ്, �ഹാമിഭാഭ എ�ിവരുെട നിരീ�ണ�ൾ - �കാളനീകരണം -

മാർക്സിെ� സമീപനം - ഗാ�ിയുെട ആധുനികതാവീ�ണം - ഐജാസ്

അഹ�ദ്, ഗായ�തി ച�കവർ�ി സ്പിവാക് എ�ിവരുെട സമീപന�ൾ

�ണി�് - 2

അപ�കാളനീകരണം - ആ�ഫി�ൻ ചി�കൾ - എൻ. ഗുഗിവാതിെയാം�ഗാ - ചിനു

അ��ബ - വിവർ�നം �കാളനിയന�രസാഹിത��ിൽ.

�ണി�് - 3

അധീശത�ം (Hegemony) - അ��ാണി�യാ �ഗാംഷി - കീഴാളത - കീഴാളപഠന�ൾ

(Subaltern Studies) - രണജിത്ഗുഹ, ദീ�പഷ് ച�കവർ�ി, ഷാഹിദ് അമീൻ, ഗായ�തി

ച�കവർ�ി സ്പിവാക് എ�ിവരുെട ആശയ�ൾ.

�ണി�് - 4

വംശീയതയും സാഹിത�വും - �ദശീയതയും ആഖ�ാനവും - ദളിത് പഠന�ൾ -

അം�ബദ്കർ ചി�കൾ - ദലിത് സ്�തീവാദം - കർ�ൃത�ം - നിർ�ാഹകത�ം.

േ�ാ�് 4 :�ീവാദ�ം പാരി�ിതികപഠന��ം

�ണി�് - 1

സ്�തീവാദം - വികാസഘ��ൾ - ൈലംഗികതയും അധികാരവും - എൈലൻ

�ഷാവാൾ�ർ, ലൂസ് ഇറിഗെറ, ജൂലിയ �കി��വ, ഷുലാമിത് ഫയർ ��ാ, ജൂലിയ�്
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മി�ൽ എ�ിവരുെട സ�ല്പന�ൾ - ജൂഡി�് പ�മല ബ�് ലർ - ലിംഗപഠന�ൾ -

ക�ീർതിയറി (Queer theory) - കറു� സ്�തീവാദം (Black feminism) - െലസ് ബിയൻ

സ്�തീവാദം - ൈഗ�നാ�കി�ിസിസം - �ഫ�് സ്�തീവാദം

�ണി�് - 2

മൂ�ാം�ലാക സ്�തീവാദം - ൈസബർെഫമിനിസം - സമീപകാല

ലിംഗപരികല്പന�ൾ - വിശകലന�ൾ - സമീപന�ൾ.

�ണി�് - 3

പരി�ിതി - ആധുനികതാവിമർശം എ� നിലയിൽ - മുൻഗാമികൾ - സി�മാൺ ദ

ബു� (പരി�ിതിവാദവും സ്�തീവാദവും) - �റ�ൽ കാർസൻ - പരി�ിതിവിമർശം

(Eco Criticism) - എ�മഴ് സ, മാർഗര�് ഫു�ർ, �താ�റാ (അ�മരി�ൻ) എ�ിവരുെട

നിരീ�ണ�ൾ

�ണി�് - 4

ഇ��ാ �കി�ിസിസം - വില�ം റു�ക�ർ�് - �ബി�ീഷ് - െറാമാ��ക് - �ഗീൻ �ഡീസ് -

െജാനതൻ �ബയ്�് - ൈല�്�ഗീൻസ്, ഡാർ�് (ഡീപ്) �ഗീൻസ് - െകയ്�് �സാപർ -

എ�ാണ് �പകൃതി - �പകൃതി - സംസ്കാരദ���ം - സാമൂഹിക നിർ�ിതിവാദം,

ഭാഷാപരനിർ�യവാദം ഇവയ്െ�തിെര - അ�ർൈവ�ാനികസമീപനം -

പാരി�ിതിക സ്�തീവാദം - ദളിത് പരി��പ��ം.

സഹായകരചനകൾ

1. ഇ.എം.എസ്., �ഗാവി�പി� പി., �ഗാംഷിയൻ വിചാരവി�വം, ചി�

പ�ി��ഷൻസ്.

2. �ജാർ�് സി.െജ.(എഡി.)ആധുനികാന�രസാഹിത�സമീപന�ൾ, ബുക് �വം,

തൃശൂർ, 1996.
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7. മധുസൂദനൻ ജി.(എഡി.) ഹരിതനിരൂപണം മലയാള�ിൽ, കറ� ബുക് സ്,

തൃശൂർ.

8. മലയാളപഠനസംഘം (സ�ാ.) സംസ്കാരപഠനം : ചരി�തം, സി�ാ�ം, �പ�യാഗം,

കറ� ബുക് സ്, �കാ�യം 2007.

9. മലയാളം റിസർ�് �ജണൽ, മലയാളവിമർശനം സമകാലിക പ�തികൾ, വാല�ം 1,

ല�ം 2, �മയ് 2020.

10.രവീ��ൻ (എഡി.), കലാവിമർശനം മാർക്സി�് മാനദ�ം, ചി�

പ�ി��ഷൻസ്.

11. രവീ��ൻ പി.പി., സംസ്കാരപഠന�ിന് ഒരു ആമുഖം, ഡി.സി.ബുക്സ് �കാ�യം,

2002.

12. രാജീവൻ ബി., വാ�ുകള�ം വസ്തു�ള�ം, ഡി.സി.ബുക്സ് �കാ�യം, 2009.

13. വിജയൻ �ി., നവസാഹിത�സി�ാ��ൾ, എൻ.ബി.എസ്. �കാ�യം.

14. സ�ിദാന�ൻ, സൗ�ര�വും അധികാരവും ഡി.സി.ബുക്സ് �കാ�യം, 2000.

15. സുധാകരൻ സി.ബി. ഉ�രാധുനികത ഡി.സി. ബുക് സ് 2000.

16. �ശീജൻ വി.സി., വിമർശനാ�കസി�ാ�ം, ഡി.സി.ബുക്സ് �കാ�യം, 2000.

17. �ശീജൻ വി.സി., അർ�ാ�രന�ാസം, കറ� ബുക് സ്, തൃശൂർ.

18. �ശീവ�ൻ ടി., നവമ�നാവി��ഷണം, ഡി.സി. ബുക്സ് �കാ�യം, 2000.

19. ഷാജി �ജ�ബ്, സാംസ്കാരികവിമർശനവും മലയാളഭാവനയും (സ�ാ.) �കരള

ഭാഷാ ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം, 2014.

20. Ashcroft, Bill(Ed.) The Post Colonial Reader, Routledge, London New York.
21. Bate, Jonathan Romantic Ecology : Wordswothand the Environmental Tradition,

Routledge, 1991.
22. Charu Gupta, Sexuality, Obscenity Community, Permanent Black, New Delhi,

2001.
23. David Ludden (Edi), Reading Subaltern Theories, Permanent Black, Oxford, 2002.
24. DebjaniGanguly, Caste and Dalit Life Worlds Post Colonial Perspectives, Orient

Black Swan, New Delhi, 2005.
25. Elain Showalter, A Literature of Their Own, Princeton University Press, UK, 1977.
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26. Gail Omwedt, Dalit Visions, Orient Longman Pvt.Ltd., 1995.
27. Gerard, Greg, Ecocriticism, Routledge, 2004.
28. Homi K.Babha, The Location of Culture, Routledge, Classics, New York 2004.
29. Julian Wolfreys (Edi), Introducing Literary Theories, Atlantic Publishers, New

Delhi, 2005.
30. Krober, Karl Ecological Literary Criticism : Romantic Imagining and the Biology,

Columbia University Press, 1994.
31. Niall Lucy (Edi.), PostModern Literary Theory : an Anthology, Blackwell

Publishers, 2000.
32. Nigel Rapport and Joanna Overing, Social and Cultural Anthropology, New Fetter

Lane, London, 2000.
33. Oliver Mendelsohu & Marika Vicziany, The untouchables, Cambridge University

Press, New Delhi, 2000.
34. PadminiMongia, Post Colonialism Reader.
35. Pamela Abbott, Claire Wallace and Melissa Tyler, An Introduction to Sociology :

Feminist Perspectives, Routledge, New York, 1990
36. Panikkar K.N., Colonialism, Culture and Resistance, Oxford University Press, New

York, 2007.
37. Peter Barry, Beginning Theory, Viva Books, New Delhi, First Indian Edi., 2010.
38. Soper, Kate What is Nature? Culture Politics and the Non Human Blackwell, 1995.
39. Scott James, Making of Literature.
40. Simon During (Ed.), The Cultural Studies Reader.
41. Terry Eagleton and Drew Milne (Ed.), Marxist Literary Theory : A reader,

Blackwell Publishing, 1996.
42. Terry Eagleton, Literary Theory and Introduction, Wiley India Pvt. Ltd, 1983.
43. Vincent B., Leitch (Gen. Ed.), The Norton Anthology of Theory and Criticism,

W.W. Norton & Company, New York

M21ML05DE

ദളിത് സാഹിത�ം

Credit- 04

Objectives

1. ദളിത് സാഹിത� കൃതികെള�ുറി�് അവ�ബാധം �നടുക.
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2. ദളിത് എ� പരികല്പനെയ പരിചയെ�ടുക.

3. മലയാള�ിലു�ായി��� ദളിത് രചനകെള പരിചയെ�ടുക.

4. അധഃ�ിതവർ� /ദളിത് സാഹിത�ചി�കെള ആധുനികപൂർ�ം,

ആധുനികം, ആധുനി�കാ�രം എ�ീ കാലഘ��െള

അടി�ാനമാ�ി പഠനവി�ധയമാ�ുക.

5. മലയാള�ിെല ദളിത് സാഹിത�കാെര�ുറി�� അറിവു �നടുക.

Course Outcome

1. ദളിത് സൗ�ര�ശാസ്�ത പരിസര�െള മന�ിലാ�ി സമൂഹ�ിൽ

ഇടെപടാൻ കഴിയു�ു.

2. ദളിത് സാഹിത�െമ� സ�ല്പെ��ുറി�് കൂടുതൽ

അറിവു�നടു�ു.

3. ദളിത് സാഹിത��ിെ� സവി�ശഷതകൾ മന�ിലാ�ു�ു.

4. ദളിത് കൃതികള�െട രചനാ പ�ാ�ലം, സാമൂഹിക സവി�ശഷതകൾ

എ�ിവെയ�ുറി�് ആഴ�ിൽ �ഗഹി�ു�ു.

5. മലയാള�ിെല ദളിത് രചനകെളയും രചയിതാ�െളയും കുറി�്

ആഴ�ിൽ മന�ിലാ�ു�ു.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് -1 : ജാതിവ�വ�

ജാതിവ�വ� ഇ��യിൽ - വിവിധ മത�ൾ - ഹി�ുമതം - ബു�മതം -

ൈജനമതം - ജാതിവ�വ�ാസി�ാ��ൾ - മതപരിവർ�നം -

അവശൈ�കസ്തവർ - ദളിത് സാ�ിധ�ം ആദ�കാല �നാവലുകളിൽ -
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ഘാതകവധം - സരസ�തി വിജയം - പു��ലി�ു�ു - അ��ാളി -

െപായ്കയിൽ അ��ൻ - �ശീനാരായണഗുരു - അ��ാളി - ഇ.വി.രാമസ�ാമി -

ആദി�ദാവിഡ ദളിത് �പ�ാന�ൾ -  അം�ബദ്കർ.

വിശദപഠനം

1. ഘാതകവധം - (അ��ായം 8-  9 - 10 )�കാളിൻസ് മദാ�

2. സരസ�തി വിജയം - �പാ��രി കു��ു

3. ദുരവ� - കുമാരനാശാൻ

4. ബാലാക�ലശം നാടകം - പ�ി�് കറു�ൻ

5. നീലിയ���ാ�ം - സ�ാ: �ഡാ. എം.വി.വിഷ്ണുന�ൂതിരി

6. കാണു�ീെലാര�രവും എെ� വംശെ���ി - െപായ്കയിൽ അ��ൻ

േ�ാ�് -2 :അധഃ�ിതവർഗ� ം

ദളിത് - ദളിത് പദനിഷ്പ�ി - ദളിത് എ�പദം �പ�യാഗ�ിൽ - ദളിത്

വി�മാചന�പ�ാനം - �കരള�ിെല ദളിതർ - ദളിതരും രാ��ീയവും -

വിവിധ ദളിത് സംഘടനകൾ - ദളിതരും രാ��ീയവും - മാർക്സിസവും

ദളിതരും - പു�രാഗമന സാഹിത� �പ�ാനം.

വിശദപഠനം

1. �താ�ിയുെട മകൻ - തകഴി ശിവശ�ര�ി�

2. ച�ലകൾ നുറു�ു�ു - ടി.െക.സി.വടുതല

3. െന�് - പി.വ�ല

േ�ാ�് -3: ദളിത് സാഹിത�ം

ദളിത് സാഹിത� നിർ�ചനം - മലയാള�ിെല ആദ�കാല ദളിത് സാഹിത�ം -

ദളിത് കവിതകൾ - ദളിത്  �നാവലുകൾ.
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വിശദപഠനം

1. കുറ�ി - കട�നി� രാമകൃഷ്ണൻ

2. കു�ി പുലയൻ - കു�നാടൻ ദൃശ��ൾ - അ���ണി�ർ

3. പുലയ�ാ�്  - സ�ിദാന�ൻ

4. ശംബുകൻ  - ജി.ശശി മധുര�വലി

5. പുലയ�റ - �പാൾ ചിറ��രാട്

6. നാടുഗ�ിക - െക.െജ.�ബബി

േ�ാ�് -4 :ആ�നികാന�ര ദളിത് സ�ത�ാവി�ാരം

അരികു ജീവിതം - കീഴാള പഠന�ൾ - ദളിത് സൗ�ര�ശാസ്�തം - ദളിത്

സംസ്കാരം - ദളിത് സാഹിത�വും ആദിവാസി സാഹിത�വും - ദളിത് ഭാഷ.

വിശദപഠനം

1. കീഴാളൻ - കുരീ�ുഴ �ശീകുമാർ

2. ഏകലവ�ൻ ഞാൻ - വി.െക.നാരായണൻ

3. കരുമാടി നൃ�ം - െക.െക.എസ്.ദാസ്

4. ��പതഭാഷണം - സി.അ��ൻ

5. എരി - �പദീപൻ പാ�ിരി�ു�്

6. ആ�കഥ - സി.െക.ജാനു

7. ദലിത് കവിതയുെട ചരി�തവും വർ�മാനവും - കാതൽ : മലയാള�ില

ദളിത് കവിതകൾ (ആമുഖപഠനം) �ഡാ. ഒ.െകസ��ാഷ്

സഹായകരചനകൾ

1. അ��ൻ, സി., ഉ�യുറ��ിെല സ�പ്ന�ൾ, എൻ.ബി.എസ്., �കാ�യം.

2. അനിൽ കുമാർ ടി.െക., മലയാള സാഹിത��ിെല കീഴാള പരി��പ��ം.
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�കരള സാഹിത� അ�ാദമി, തൃ�ൂർ

3. ഇരു�യം, �ജാർ�് �ഡാ., ആദ�കാല മലയാള �നാവൽ, എൻ.ബി.എസ്.

�കാ�യം.

4.  ഇരു�യം, �ജാർ�് �ഡാ., നാലു �നാവലുകൾ, എൻ.ബി.എസ്., �കാ�യം.

5. എ�ബഹാം അയിരു�ുഴി, ദളിത് കവിതകൾ ഒരു പഠനം, ൈ�കസ്തവ

സാഹിത� സമിതി, തിരുവ�.

6.  കവിയൂർ മുരളി, ദളിത് സാഹിത�ം  ഡി.സി. ബുക്സ് , �കാ�യം.

7.  കവിയൂർ മുരളി, ദളിത് ഭാഷ, കറ� ബുക്സ് , �കാ�യം .

8. കാ� ഐല� : ഞാൻ എ�ുെകാ�് ഒരു ഹി�ുവ�, ഡി.സി. ബുക്സ്

�കാ�യം.

9.  െകാ��, െക.െക.,  ബു�നി�ല�ു� ദൂരം, ഡി.സി.ബുക്സ് , �കാ�യം .

10. ഗംഗാധരൻ എം., ജാതിവ�വ� പഠന�ൾ, ജനകീയ �പസി�ീകരണ

�ക��ം, തൃ�ൂർ.

11. െച�ാര��രി, ടി.എ�്. പി. അ��ാളി, �പഭാത് ബു�് ഹൗസ്,

തിരുവന�പുരം.

12.  പുരു�ഷാ�മൻ െക.സി. - ദളിത് സാഹിത� �പ�ാനം, �കരള സാഹിത�

അ�ാദമി, തൃ�ൂർ.

13. �പദീപൻ പാ�ിരികു�്, ദളിത് പഠനം :സ�ത�ം സംസ്കാരം സാഹിത�ം,

�കരള ഭാഷാ ഇൻ�ി����്, തിരുവന�പുരം.

14.  �പദീപൻ പാ�ിരികു�്, ദളിത് സൗ�ര�ശാസ്�തം

15.  ബാബുരാജ് െക.െക., ഇരു�ിെല ക�ാടി, ഡി.സി.ബുക്സ് , �കാ�യം.

16. മ�നാജ്, എം.ബി., ആദർശം എഴ��് അവ� : ദളിത് സാഹിത�

പഠന�ൾ, �പണത ബുക്സ്, െകാ�ി.

17. രാംദാസ് െചറായി, അവർ�പ� രചനകൾ, ദൂത് ബുക്സ് ,

എറണാകുളം.
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18.  വടുതല ടി.െക.സി., െതരെ�ടു� കഥകൾ ഡി.സി.ബുക്സ് , �കാ�യം.

19. സ��ാഷ് ഒ.െക., �ഡാ. (എഡി ) കാതൽ : മലയാള�ിെല ദളിത്

കവിതകൾ, ഡി.സി.ബുക്സ്, �കാ�യം.

20. സജിത െക.ആർ., ദളിതമ�രസംയു�ം, പരിധി പ�ി��ഷൻസ്,

�കാഴി��ാട്.

21. സൂസി താരു, എസ്. സഞ് ജീവ് : കീഴാള പഠന�ൾ ഡി.സി.ബുക്സ്,

�കാ�യം.

22. �സാമദ�ൻ, വർ�വും ജാതിയും , പുസ്തക �പസാധന സംഘം, പ�ളം.

23.  Ilaiah, kancha. God as political philosopher, samaya Kolkata.
24. Limbale, Sarankumar, Towards and Aesthetic of Dalit literature Orient

longman New Delhi

M21ML06DE

നാരായണ��പഠനം
Credit - 4

Objectives

1. �കരളീയാധുനികതയുെട �പകരണ�ിൽ �ശീനാരായണഗുരുവിെ� ജീവിതവും
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ദർശനവും �ഗഹി�ുക. 

2. �ശീനാരായണഗുരുവിെ� ദർശന�ിെ� �പഭവ�ളായ അൈദ�തം,

സി�പാര�ര�ം, ൈശവസി�ാ�ം എ�ിവ സവി�ശഷമായി പഠി�ുക. 

3. ജാതി, അറിവ്, മതം, ആ�ം തുട�ിയ �പ�മയ�ൾ അ��ഹ�ിെ�

െതരെ�ടു� പാഠഭാഗ�ള�െട ഗാഢപഠന�ിലൂെട മന�ിലാ�ുക.

4. ജീവിതസ�ർഭ�ളിൽ നട�ിയ സംഭാഷണ�ള�ം െചയ്തികള�ം പരി�ശാധി�്

അവയിൽ �പതിഫലി�ു� തത��ൾ നിർ�ാരണം െച�ാനു� �ശഷി

�നടുക.

5. സമകാലസാഹചര��ളിൽ �ശീനാരായണഗുരു ചി� നല്കു� സാ��തകൾ

അ�ന�ഷി�ാനു� വിമർശനാവ�ബാധം ആർ�ി�ുക.

6. �ശീനാരായണഗുരുവിെ� രചനകൾ സർ�ാ�കമായി വിശകലനം െച�ാനും

പുതിയ പഠന�ൾ നട�ാനുമു� �പാപ്തി ൈകവരി�ുക.

Course Outcome

1. �ശീനാരായണഗുരുവിെ� ജീവിതവും ദർശനവും പരിചയെ�ടു�ു.

2. �ശീനാരായണഗുരുവിെ� ദർശന�െള�ുറി�് സാമാന�മായും

സവി�ശഷമായും അറിവു�നടു�ു

3. �ശീനാരായണഗുരു മു��ാ��വ� �പ�മയ�െള ആഴ�ിൽ പഠനം നട�ു�ു.

4. നാരായണഗുരു മു��ാ��വ� തത��െള നിർ�ാരണം െച�ാനു� �ശഷി

�നടു�ു.

5. നാരായണഗുരുവിെ� സാഹിത�കൃതികെള പരിചയെ�ടു�ു.

6. �ശീനാരായണഗുരുവിെ� ദർശന�ൾ�ു വ� വ�ാഖ�ാന�െള�ുറി�് അറിവു

�നടു�ു.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് - 1: ചരി�സ�ർഭം, ചി�ാ�ഭവ�ൾ
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�കരളീയാധുനികത - അടിമ�ം - ജാതിവിരു�വ�വഹാര�ൾ - മിഷണറി

ഇടെപടലുകൾ - െകാ�ളാണിയലിസം - ആധുനികത എ� �ക��സ�ല്പനം

ആധാരമാ�ി എം.മുരളീധരൻ, ദിലീപ് എം.�മ�നാൻ, െജ.�ദവിക, പി.പവി�തൻ,

ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണൻ, ഉദയകുമാർ, വി�നാദ് ച��ൻ, എം. ടി.അൻസാരി, ദിലീപ് ആർ.,

�പദീപൻ പാ�ിരികു�്, മു�ുല�്മി, സ�ി കപി�ാട് തുട�ിയവർ നട�ിയ

പഠന�ള�െട െവളി��ിൽ നാരായണഗുരുവിെ� സ�ർഭെ� മന�ിലാ�ുക -

ഗുരുവിെ� ചി�യുെട ��സാത�ുകളായ അൈദ�തം, സി�പാര�ര�ം,

ൈശവസി�ാ�ം, ബു�പാര�ര�ം എ�ിവെയ�ുറി�് ധാരണയു�ാ�ുക.

വിശദപഠനം

1. പി.പവി�തൻ, "രതിവിരതികള�െട സാമൂഹികപ�ാ�ലം", (ആശാൻ കവിത :

ആധുനികാന�രപാഠ�ൾ, സാംസ് കാരിക�പസി�ീകരണ വകു�്, 2002, പുറം

26 – 49).

2. �ഡാ.ടി.ഭാസ്കരൻ, �ശീനാരായണദർശനം (�ഗാ�്റൂട്സ്, മാതൃഭൂമി ബുക് സ്, 2017,

പുറം 22 -34). 

3. ദിലീപ് ആർ., "ആധുനികത : പല വിചാര�ൾ", (സാഹിത��ലാകം, 2020 െമയ് -

ജൂൺ, പുറം  31-44).

4. സ�ി കപി�ാട്, "അ��ാളിെയ വായി���ത് എ�െന " (ജനതയും

ജനാധിപത�വും, വിദ�ാർ�ി പ�ി��ഷൻസ്, 2017 പുറം 209-238).

േ�ാ�് -2 : ജീവിതം, ഉപാഖ�ാന�ൾ

സംഗപരിത�ാഗിയായ �ശീനാരായണൻ താൻ ജീവി� കാലഘ��ിൽ

�കിയാ�കമായി ഇടെപ� ചില സ�ർഭ�ൾ - നർ�ം നിറ� ഉപാഖ�ാന�ൾ -

നിർബാധ�ത അഥവാ ബാധി�െ�ടാ� അവ� - ഡ�യാജന�ി�നാടു�

സമാനത – ജീവിതം - കൃതികൾ - കവിത സാമാന�അവ�ലാകനം.

വിശദപഠനം

1. കു�ി�ുഴ കൃഷ്ണ�ി�, "�ശീനാരായണഗുരുസ്മരണകൾ " (നാരായണ ഗുരു
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 െക.എൻ.ഷാജി (എഡി.) കറ� ബുക്സ്, തൃശൂർ, 2002 പുറം 257-83).

2. �ഡാ. നടരാജൻ (നടരാജഗുരു), “ജീവിതസായാ�ം", (പി.െക. ബാലകൃഷ്ണൻ,

നാരായണഗുരു, ഡി.സി. ബുക് സ്, 2006(1954) 194-196).

3. പി.െക.ബാലകൃഷ്ണൻ, "നാരായണഗുരു-ഒരു പഠനം" (നാരായണഗുരു, ഡി.

സി.ബുക് സ്, 2006 (1954), പുറം 121-129)   

4. ഗുരുചി�ന : ഒരു മുഖവുര എ� കൃതിയിൽനി�ും "നിർബാധ�ത" (ഡി.

സി.ബുക് സ് / ഉരു, 2016, പുറം 32-43). 

5. പി.െക.ബാലകൃഷ്ണൻ, "നാരായണഗുരു ", (ഡി.സി.ബുക് സ്, 2006 (1954) എ�

കൃതിയിൽനി�ും (1) "കു�ി�ാ�െനാരു ക�്", പുറം 155, (2) "ന�ുെട

ഗുരു��ാർ",  പുറം 166. )

6. വിഷ്ണുനാരായണൻ ന�ൂതിരി, "ഗുരുവാങ്മയം " (നാരായണഗുരു, െക.എൻ.

ഷാജി (എഡി.) കറ� ബുക്സ്, തൃശൂർ, 2002 ,പുറം 339-341).  

േ�ാ�് - 3 : �േമയ�ൾ (�തികളി�െട)

1. ജാതി - ജാതിനിർണയം',`ജാതി ല�ണം' (ര�ും �ഡാ. ടി.ഭാസ്കരൻ,

�ശീനാരായണഗുരുവിെ� സ�ൂർണ കൃതികൾ, മാതൃഭൂമി, 2015),

“ഒരഭിമുഖസംഭാഷണം" (പി.െക.ബാലകൃഷ്ണൻ,  നാരായണഗുരു, പുറം

167-170).

2. അറിവ് - `അറിവ്', ആ��ാപ�ദശശതകം (1 മുതൽ 10 വെരയു�

��ാക�ൾ, �ഡാ. ടി.ഭാസ്കരൻ, �ശീനാരായണഗുരുവിെ�

സ�ൂർണ കൃതികൾ).

3. മതം - "മതം, ���തം, ഈശ�രൻ " (പി.െക.ബാലകൃഷ്ണൻ, നാരായണഗുരു,

പുറം 156-159), "മത�മതായാലും മനുഷ�ൻ ന�ായാൽ മതി" (പി.െക.

ബാലകൃഷ്ണൻ, നാരായണഗുരു, പുറം 88 - 89), "മെ�ാരഭിമുഖസംഭാഷണം" 

(പി.െക.ബാലകൃഷ്ണൻ, നാരായണഗുരു, പുറം 171-177).

4. ആ�ം - ആ��ാപ�ദശശതകം, ദർശനമാല (�പസ�ഭാഗ�ൾ, �ഡാ.

ടി.ഭാസ്കരൻ, �ശീനാരായണഗുരുവിെ� സ�ൂർണ കൃതികൾ).
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േ�ാ�് - 4 :�ീനാരായണ�� പഠന�ൾ

1. ഉദയകുമാർ, ``സ�ത�ം, ശരീരം, അ�ഃകരണം : �ശീനാരായണഗുരുവിെ�

കൃതികെള��ി ചില നിരീ�ണ�ൾ" (നാരായണഗുരു, െക.എൻ.ഷാജി (എഡി.)

കറ� ബുക്സ്, തൃശൂർ, 2002 പുറം 381-398).

2. ബി.രാജീവൻ, ``െകാ�ളാണിയൽ ജാതിയ��വും നാരായണഗുരുവും "

(വാ�ുകള�ം വസ്തു�ള�ം, ഡി.സി.ബുക് സ്, 2009, പുറം 284–296).

3. െക.പി.അ�ൻ, "ചരി�തെ� അഗാധമാ�ിയ ഗുരു "(ചരി�തെ�

അഗാധമാ�ിയ ഗുരു, ഡി.സി.ബുക്സ്, 2011(2005) പുറം 46-53).

4. െക.വി�നാദ് ച��ൻ, "ന�വാ�ാന�ിെ� ഗുരു�നര�ൾ ", അ�ന�ാന�ം

ൈ�തമാസിക, (ജനുവരി 2021, പുറം 82-99)

സഹായകരചനകൾ

�പധാന കൃതികൾ പലതും വിശദപഠന�ിനുനല്കിയ രചനകള�െട

വിവര��ളാെടാ�ം നല്കിയി���്. അതിനു പുറെമ പഠന�ിന് ഉപകരി�ു�

ഏതാനും കൃതികെള സംബ�ി� വിവര�ൾ :  

1.  എം.െക.സാനു, നാരായണഗുരുസ�ാമി, വി�വ�കാദയം �പസി�ീകരണം, 1976.

2. െ�പാഫ. ജി.ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, �ശീനാരായണഗുരു �ദവകൃതികൾ,

�ശീനാരായണ ധർ�സംഘം, 1983.

3. �ഡാ. ഗീതാ സുരാജ്, �ശീനാരായണഗുരുവിെ� സ്�താ�ത�ൾ - ഒരു പഠനം,

നാരായണഗുരുകുലം, വർ�ല, 2003.

4. മുനി നാരായണ�പസാദ്, നാരായണഗുരു സ�ൂർ�കൃതികൾ, നാഷണൽ ബുക്

�ട�്, 2015.

5. ദി�നശൻ വട�ിനിയിൽ, `ആരുെട �കരളം� ചരി�തരചനയിെല

ഭരണകൂടനിഴലുകൾ’, ഭാഷയുെട അതിജീവന�ിന് ഒരു ജനതയുെട

സ�ാരം, (സി.ഗ�ണഷ്, എഡി.) �പിയത ബുക്സ്, �കാഴി��ാട്, 2016.

6. �പദീപൻ പാ�ിരികു�്, ``ആധുനിക�കരളം ആരുെട ഭാവനയാണ്�" (�പദീപൻ

പാ�ിരികു�ിെ� �ലഖന�ൾ, �കരള സാഹിത� അ�ാദമി, 2020, പുറം
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521–535).

7. നിസാർ അഹ�ദ്, ``ഗുരുവിെ� അപരനും ധർ�ചി�യും" (മാതൃഭൂമി

ആഴ് ച�തി�്), (ഗുരുചി�ന : ഒരു മുഖവുര, ഡി.സി. ബുക് സ് / ഉരു, 2016, പുറം

97 - 112).

8. എം.ടി. അൻസാരി, മലബാർ �ദശീയതയുെട ഇടപാടുകൾ, ഡി.സി. ബുക്സ്,

�കാ�യം, 2021.

9. J.Devika, Engendering Individuals : The Language of Reformation in Twentieth Century

Keralam, Orient Longman, New Delhi, 2007.

10. M.Muralidharan, `Hindu Community Formation in Kerala, Processes and Structures

Under Colonial Modernity, South Indian Studies,  (pp. 234-259), 1996.

11. Udayakumar, `The Degree Zero of Di�erence: Passages of Body in Sree Narayana

Guru’s Writings’ (pp 43 - 85) in Writing First Person: Literature, History and

Autobiography in Modern Kerala, Permanent Black, 2016.

12. Dileep M. Menon, The Blindness of Insight, Essays on Caste in Modern India, Navayana,

2011.

13. Swamy JohnSpiers, Philosopher Saint : The Life and Philosophy of Narayana
Guru, Prism, 2021.

Semester IV- Dissertation / Project
M 21 CO 01 DP PROJECT/DISSERTATION

Credits 4
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The guidelines of the project shall be intimated later. The projects shall
commence in the fifth semester and shall be completed by the end of the sixth
semester.

5.Fee and payment schedule:
First Semester Fee
Sl.No Category Fee(₹)

1 Admission Fee & Prospectus Fee ₹400
2 Affiliation Fee ₹400

3 Matriculation Fee ₹120

4 Eligibility Fee ₹250

5 Tuition Fee
a. Self-Learning Material & Virtual
Learning Facility Fee per Semester

₹2000

b. Assignment Fee ₹200
c. Counseling ₹1200

Total ₹4570

(to be remitted at the time of admission during first semester)
Fee for subsequent semesters, i.e from II to IV Semester
Sl.No Category Fee(₹)

5 Tuition Fee
a. Self-Learning Material & Virtual
Learning Facility Fee per Semester

₹2000

b. Assignment Fee ₹200
c. Counseling ₹1200
Total ₹3400

*Applicants who require recognition have to remit recognition fee ₹350
*Total fee for all semesters =14770,

6. Assessment strategies & examinations

The evaluation of the programme will be based on two aspects:
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1. Continuous Internal Evaluation (CE)
2. End Semester Examination (ESE)

CE and ESE will be in the ratio 30:70.

There shall be End Semester Examinations (ESE) in every semester for all courses as
prescribed under the respective curriculum. The End Semester Examinations shall be
conducted by the University.

Candidates in each semester shall be evaluated both by Continuous Internal Evaluation
(CE) and End Semester Examinations (ESE). The Continuous Internal Evaluation (CE)
carries 30% marks and the End Semester Examinations (ESE) carries 70% marks

Continuous Internal Evaluation (CE)): The Continuous Internal Evaluation shall be

on the basis of the day-to-day work, assignments / projects / case studies /quizzes

etc. as the case may be. The CE marks for individual subjects shall be computed by

giving weightage to the following parameters unless otherwise specified in the

curriculum.

Continues evaluation (CE) : It carries 30 marks distributed as follows:

● 30% for participation in Academic activities/ Contact Classes.

● 40% for Assignment/Presentation.
● 30% Test paper

b. End Semester Examination (ESE) : It carries 70 marks as follows:

● Single sentence Questions 10 out of 12 x2 marks =20 marks
● Short answer/Note questions 3 out of 5 x 5 marks = 15 marks.
● Annotation/Explanatory note 3 out of 5x5 marks= 15 marks.

Essay type questions 2 out of 4 x 10 marks = 20 mark

Grade and Grade Points (Please verify)

Grading is based on the overall percentage of marks obtained by the student in a course as
shown below. The grade card shall only give the grades against the courses the student has
registered. Semester grade cards shall give the grade for each registered course, Semester
Grade Point Average (SGPA) for the semester as well as Cumulative Grade Point Average
(CGPA). Grade details are given in Table below.

Letter Grade Grade Point (GP) % of Total Marks obtained Class
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O (Outstanding) 10 90% and above First Class with
Distinction

A+ (Excellent) 9 80% and above but less than 90%

A (Very Good) 8 70% and above but less than 80%

B+ (Good) 7 60% and above but less than 70% First Class

B (Above average) 6 50% and above but less than 60%

C (Average) 5 40% and above but less than 50%

P (Pass) 4 35% and above but less than 40% Having 20 % or
above for ESE is a necessary and sufficient condition
for a pass.

F (Fail) 0 Below 35% (CIE + ESE) or Below 20 % for ESE

I 0 Could not register for the end semester examination but
fulfils the eligibility criteria or cancellation of the
examination.

Ab 0 Absent

FE 0 Failed due to lack of eligibility criteria (R6.6)

Equivalent percentage mark shall be = 10 * CGPA 15 8.

7. Grievance Redressal Policy

Sreenarayanaguru Open University is committed to ensure a student centric atmosphere at
all levels of its academic operations. The university believes that quality student
experiences are the legitimate right of the student community and therefore the policy on
student grievances is a mandatory requirement. The university has two fold approach
towards the students’ learning experiences as given below.
1) Administrative Platform

The university has established a dedicated administrative unit known as Students’ Grievance
Redressal Cell in sync with the guidelines of the University Grants Commission. The unit is
headed by a Deputy Registrar and supported by the required human resources. It is housed in
the headquarters and the students have free access to the cell. The learning support centres
and regional centres stay connected with students grievances cell.
Procedures
The university shall have well-defined procedures for the aggrieved student to express
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substantive complaints about academic and administrative issues. The grievances are broadly
divided into two: Informal grievance and Formal grievance.

Informal Grievance
As the university doesn’t have a regular format for classroom engagement the problems
amongst cohort of students as a reflection of their interpersonal relationship do not figure
prominently. However, the academic counselling sessions organised through learning support
centres provide space for these sorts of interpersonal issues. In that case the university
recommends that the issues be settled at the respective learning support centres through their
procedures. Moreover, students are encouraged to attempt to resolve differences amongst
them in an informal manner prior to initiate a formal grievance. This instruction will be
disseminated at the time of the induction of students.
However, they are free to submit grievances to the coordinator for appropriate resolutions.
The coordinator is expected to register the complaint and inform the students’ redressal cell
about the decision taken in that case. The students shall have the right to appeal to the
students’ grievance cell of the university in writing against the decision of the coordinator
which in turn will be examined and processed as per the policy.

Formal Grievances
The university has a prudent and transparent procedure to address the students’ grievance.
The university deploys different steps in this regard.
Step 1: An aggrieved student shall submit a formal grievance in writing to the coordinator of
the learning support centre or the Regional Director or the Registrar at Headquarters as the
case may be.

● A formal grievance must be set forth in writing a statement which clearly defines the
basis of grievance.

● The grievances can be sent by e-mail or by post. Students are encouraged to submit
grievances in e-mail.

● Grievances of confidential nature related to harassment must be submitted by
registered post to the Registrar.

Step 2: The grievances thus received shall be examined by a committee of three members
constituted by the students’ grievance cell.

● The committee shall examine the grievance on its merit and shall report the decision
to the students’ grievance cell.

● The committee shall submit the report within seven days from the day of the
constitution of the committee.

Step 3: Students’ redressal cell shall put up a file in this regard for its implementation. If it is
of administrative matter it shall be forwarded to the office of the Registrar and the matters
related to the examinations shall be forwarded to the Controller of Examinations.
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● Registrar or Controller of Examinations shall review the procedures deployed in the
case in order to ensure strict adherence to the procedures.

Step 4: The Registrar or the Controller of Examinations as the case may be shall bring the
matter to the Pro Vice Chancellor/Vice Chancellor for approval of the decision.

● The approved decision will be implemented by the respective departments with
notifications to the student as well as the students’ grievance cell.

● The decision shall be implemented within a week from the date of the approval.
Step 5: Student has a right to appeal against the decision of the committee for which he/she
should submit a separate letter in writing.

● The appeal shall carry adequate justifications and must be in sync with general
procedures of the university.

Step 6: The appeal shall be handled by the Pro Vice Chancellor/Vice Chancellor directly for
which they may or may not constitute another committee or they may call for further
explanation from the same committee.
Grievances regarding sexual harassment
Any grievance in relation to sexual harassment of women at the learning centres/headquarters
is considered to be a human rights violation and separate guidelines to deal with these cases
are in place.
Students’ Portal
A dynamic students’ portal shall be available on the website for submission of the grievance
as well as notification of the decisions.

8. Graduation
Original degree certificates duly signed by the VC will be issued within one month after the

declaration of results of examinations. The university shall confer the degree certificates to the
students who passed the examinations. For this, the students need to clear all the dues with the
University and submit the eligibility certificate from the concerned authorities. A virtual
convocation programme for the award of degree certificates shall be arranged with the
participation of dignitaries along with the VC as the chairperson of the programme. The date
of the graduation ceremony is called graduation day.

Director CIQA
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