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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�് ആൻഡ് ൈറ�ിം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

3



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

M21ML01AC (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�ം

5 Ability
Enhancement
Compulsory Course

M21ML02AC
(IS)

ഫൗേ�ഷണൽ �ിൽ േഫാർ റിസർ�്
ആൻഡ് ൈറ�ിംഗ്
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Third Semester

SI
No Type of the

course
Course Code Course Name

1 Discipline Core M21ML09DC ഇ��ൻ സാഹിത� 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/

ൈസബർ സം�ാര�ം മലയാള�ം

5 Skill Enhancement
Compulsory Course/
Internship in industry

or elsewhere.

M21ML01SE 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�ര സാഹിത�
സി�ാ��ൾ
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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 െ�ാജക്�് / �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
േകരളസംസ്കാരചരി�ം

CREDITS: 4

Objectives

1. �ാചീന തമിഴകെ� സാം�ാരിക സവിേശഷതകെള പ�ി�� അറിവ്.
2.േകരളസ�ഹെ��ം അതിലരേ�റിയ സാം�ാരികപരിണാമ�െള �ം �റി�്

കാല    �മമ�സരി�� ധാരണ.
3. േകരള ചരി��ിെ� ഉപാദാനസാമ�ികെള �റി�� ധാരണ.
4. ഓേരാ സാ�ഹിക-സാം�ാരിക സ�ർഭ�ം ഒ� ബ�വ�വ��െട

ഭാഗമാെണ�  തിരി�റിവ്.

Course Outcome

1. സം�ാരചരി�െ� `സം�ാര�ിെ� ചരി�ം' എ�തിൽ നി�ം
`സാം�ാരികമായി എ�തെ�� ചരി�ം' എ� നിലയിൽ
പരിഗണി�ാനാ��.

2. േകരള ചരി�പഠന�ി�െട �മികമായി വികസി�� സം�ാരെ�
പരിചയെ���.

3. േകരളീയ നേവാ�ാന�ിെ� ചരി� വഴികെള�റി�� അവേബാധം
േന��.

4. ഉപാദാനസാമ�ികളി�െട ചരി��ിേലെ��� അപ�ഥനരീതി
മന�ിലാ��.

Course Details

േ�ാ�് 1 : �ാചീനതമിഴകം, �ാചീനേകരളം

�ണി�് - 1

ചരി��ം സം�ാരചരി��ം: സ��ന�ൾ. േകരളചരി�വി�ാനീയം:
സാമാന�ാവേലാകനം - േകരളചരി� പഠന�ിെ� ഉപദാനസാമ�ികൾ -
േകരളസം�ാര നിർ�ിതിയിൽ �മിശാ�ഘടക�ൾ�� പ�്.
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�ണി�് - 2

�ാചീനതമിഴകം എ� സാം�ാരിക/�മിശാ�േമഖല - സംഘകാലം എ�
സ��ം - ഐ�ിണക�ം നാനില��ം - പഴ�മിഴ് പാ�കളിെല
ജീവിതബ��ൾ - പതി�പ�ിെല നായകർ - ഏഴിമല - ആയ് തലവ�ാർ -
�ാചീന തമിഴകെ� മതജീവിതം

�ണി�് - 3

�� ൈജനമത�ൾ - �റ�ഖ��ം വിേദശബ���ം: പ�ണം ഉത്ഖനനം
നല്�� �ചനകൾ. ആര�വത്കരണം എ� ആശയം -
കാർഷികസ�ഹ�ിെ� �പെ�ടൽ - േ����ം �ാ�ണ�ാമ��ം -
േ��േക�ിത സ�ഹം എ� സ���ം അതിേനാ�� വിമർശന��ം.

�ണി�് - 4

െപ�മാൾ വാ� - ക���ം സേ�ത��ം - വർ�കസംഘ�ൾ - ��വർ
സംഘ�ൾ - ശാലകൾ - മലയാളഭാഷ�െട �പീകരണം -
െപ�മാൾവാ�െയ�റി�� വ�ത�� വീ�ണ�ൾ - സാേ�തികവിദ�,
വി�ാനം, കല, ദർശനം �ട�ിയ േമഖലകളിെല പരിവർ�ന�ൾ -
�ീശ�രാചാര�ർ - ദ�ിേണ��ൻ ഭ�ി��ാന�ം അതിെ�
സാ�ഹ�ധർ��ം.

േ�ാ�്  2 : നാ�വാഴി�ം, പാ�ാത�ാഗമനം

�ണി�് - 1

മ��കാലേകരളം - നാ�വാഴി�ം - സ��പ�ൾ - നാ�വാഴിഭരണ�ിെ�
സാ�ാരിക ഫല�ൾ - പാ�ം മണി�വാള�ം - ലീലാതിലകം -
മലയാളഭാഷ�േട�ം തേ�ശീയവി�ാന�ിെ��ം വളർ�.

�ണി�് - 2

ജ�ി�െ��റി�� വ�ത��വാദ�ൾ - ജാതിക�ം ഉപജാതിക�ം -
ജാതിബ���െട പരിണാമ�ൾ - േകരളീയ ഗണിതപാര�ര�ം - രംഗകലകൾ
- വാസ്�വിദ� - ചി�കല - സംഗീതം - ദാർശനിക,ശാ����ൾ -
മ��കാല േകരള�ിെല ൈവ�ാനികേലാകം
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�ണി�് - 3

േപാർ�ഗീ�കാ�െട വരവ് - അറബികൾ, േപാർ�ഗീ�കാർ, സാ�തിരി -
ബ�പരിണാമ�ൾ - മതേകാളനീകരണം - ഉദയംേപ�ർ ��ഹേദാസ് -
�നൻ�രി� സത�ം - ഡ�കാർ - ��് സ�ാധീനം - തി�വിതാം�റിെ��ം
െകാ�ി�െട�ം �ാനം.

�ണി�് - 4

ഭാഷയിെല പരിവർ�ന�ൾ - മധ�കാല ഭ�ി��ാനം - എ����ം
��ാന�ം - �ഹി��ീൻമാല - മാ�ിള�ാ�ക�ം അറബി മലയാള�ം - ���ം
കഥകളി�ം - വട�ൻപാ�ം െത�ൻപാ�ം - ചവി�നാടകം - നാടൻപാ�കൾ -
കളരി�ം ���ല�ം - ടി�വിെ� പടേയാ��ം അതിെ� സാ�ഹ�-സാം�ാരിക
ഫല��ം - മിഷനറി �വർ�ന�ൾ.

േ�ാ�്  3 : അധിനിേവശം, ആ�നികീകരണം, നേവാ�ാനം

�ണി�് - 1

�ി�ീഷ് ആധിപത�ം - �റിച�കലാപം - പഴ�ി�െട സമരം - �നിയമ�ളിെല
മാ�ം - മാ�ിള �േ�ാഭ�ൾ - തി�വിതാം�റിേല�ം െകാ�ിയിേല�ം
പരിഷ് കരണനടപടികൾ.

�ണി�് - 2

മിഷനറി �വർ�ന�ൾ - അ�ടി�െട�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ��ം
വ�ാപനം - �തിയ സാഹിത��പ��ം സാ�ഹ�ജീവിത�ം - േതാ�ം�ഷി�ം
കാർഷിക �തലാളി��ം - മ��വർ��ിെ� രംഗ�േവശം - െകാേളാണിയൽ
ആ�നികത - നേവാ�ാനം : വ�ത��വീ�ണ�ൾ - ചാ�ാർ ലഹള -
സാ�ഹ�പരിഷ് കരണ ��ാന�ൾ - മലയാളി, ഈഴവ െമേ�ാറിയ�കൾ –
എസ്. എൻ. ഡി. പി., എൻ. എസ്. എസ്., സാ�ജന പരിപാലനസംഘം,
�ത��ര�ാൈദവസഭ.

�ണി�് - 3

സ�ദായം എ� സ��ം - നേവാ�ാന േനതാ�ൾ - ൈവ��സ�ാമികൾ,
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ച��ിസ�ാമി, �ീനാരായണ��, അ��ാളി, െപാ�യിൽ അ��ൻ, മഖ്തി
ത�ൾ, പാ�ാടി േജാൺ േജാസഫ്, ���ൻ ൈദവ�ാൻ �ട�ിയവർ -
��ദർശന�ിെല ൈനതികവി�വം - നേവാ�ാന�ിെ� പരിമിതികൾ.

�ണി�് - 4

ദളിത്, �ീവാദ വിമർശന�ൾ - നേവാ�ാന�ം മലയാള േദശീയത�ം -
മ�മ��ായ പരിഷ് കരണം - ആ�നിക ഗാർഹികത�െട �പീകരണം -
നേവാ�ാന�ം �ീജീവിത�ം - ൈവ�ം, ��വാ�ർ സത�ാ�ഹ�ൾ -
��ിവാദം - നേവാ�ാന�ം സാഹിത��ം - സംഘടനകൾ - ജീവൽ
സാഹിത��ം �േരാഗമനസാഹിത���ാന�ം - േകരള�ിെല �ീ�േ���ൾ.

േ�ാ�് 4 : േദശീയ��ാനം, േകരളമാ�ക, ആേഗാളീകരണം

�ണി�് - 1

േദശീയത�െട�ം േദശീയ��ാന�ിെ��ം �പെ�ടൽ -
നി�ഹകരണ��ാനം - ഖിലാഫ�് - മലബാർ കലാപം -
നിയമലംഘന��ാനം - തി�വിതാം�ർ - േ��് േകാൺ��ം
ഉ�രവാദി��േ�ാഭ�ം - നിവർ�ന�േ�ാഭം.

�ണി�് - 2

��് ലീഗ് - േസാഷ�ലി�് േകാൺ��് - കർഷക��ാന�ൾ - ക��ണി�്
പാർ�ി - ��� വയലാർ, ക�ർ, കരിവ�ർ - െകാ�ിയിെല രാ�ീയ
�േ�ാഭ�ൾ - ഐക�േകരള ��ാനം - േകരളസം�ാന �പീകരണം.

�ണി�് - 3

ഒ�ാം േകരള മ�ിസഭ - കാർഷിക പരിഷ്കരണ ബി�് - അതിെ� പരിമിതികൾ
- വിേമാചനസമരം - മി��മി �േ�ാഭം - േകരള�ിെല മ�ിസഭകൾ,
�ഖ�മ�ിമാർ - അടിയ�രാവ� - ഗൾഫ് �ടിേയ�ം - േകരള േമാഡൽ :
ഉ�ട��ം പരാധീനതക�ം - മതവത്�രണ�ം േകരള�ം -
നവയാഥാ�ികത��ം ജാതീയത�ം.
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�ണി�് - 4

മാധ�മ��ം േകരളസ�ഹ�ം - പ�ം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷൻ -
ആേഗാളീകരണ�ം അതിെ� സാ�ഹ�-സാം�ാരിക ഫല�ൾ -
ഉപേഭാ�സ�ഹം - നവമാധ�മ�ൾ - ��ംബം, ൈലംഗികത, സം�ാരം -
േകരളം ഇ�പ�ിെയാ�ാം ��ാ�ിൽ.

സഹായകരചനകൾ

1. കമലാസനൻ, എൻ. െക., 1998, കർഷകെ�ാഴിലാളി��ാനം,

തി�വന��രം.

2. െകാ�്, െക. െക., 2011, േകരളസ�ഹ�പീകരണം, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി��്,

തി�വന��രം.

3. ��ൻപി�, ഇളം�ളം: 2004, ഇളം�ളം ��ൻപി��െട െതര െ���

�തികൾ, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി��്, തി�വന��രം.

4. ���്, െക. െക. എൻ., പഴ�ിസമര�ൾ, �ർ�ാ പ�ിേഷഴ് സ്,

േകാഴിേ�ാട്.

5. േകരളശാ�സാഹിത�പരിഷ�്, 2007, േകരളപഠനം, ��ർ.
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M21ML02DC
ആ�നിക-സമകാല കവിതാസാഹിത�ം

CREDITS: 4
Objectives

1. ഇ�പതാം ��ാ�ിെ� ആരംഭം �തൽ ഇേ�ാള�� മലയാള കവിത�െട
ചരി�ം മന�ിലാ�ക.

2. നിേയാ�ാസിക് കാലഘ��ിെ� അവസാന�ം കാ�നികത�െട
ആരംഭ�ം സമന�യി�� ആദ� ദശകം �ത�� �തികെള
പരിചയെ��ക.

3. ആ�നികതയിെല ഭാ�കത�പരിണാമെ��റി�� ധാരണ.
4. ആ�നികാന�ര മലയാള കവിതെയ�റി�� അറിവ്.

Course Outcome

1. മലയാള കവിത�െട ചരി��ിൽ കാ�നികത�� �ാനം
തിരി�റി��.
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2. കാ�നികത�െട അപചയ�ിൽ മലയാള കവിതയിൽ �ാ�ഖ�ം േനടിയ
ആശയ�ൾ മന�ിലാ��.

3. ആ�നികമലയാള കവിതയിെല വ�ത�� വഴികൾ പരിചയെ���.
4. മലയാള കവിത�െട സമകാലിക �വണതകൾ മന�ിലാ��.

Course Details

േ�ാ�്- 1

�ണി�് - 1

വി. സി. ബാല���ണി��േട�ം സി. എസ്. ���ണ�ൻ േപാ�ി�െട�ം
വിലാപകാവ��ൾ.
വിശദപഠനം

1. ഒ� വിലാപം - വി. സി. ബാല���ണി�ർ

�ണി�് - 2

കാ�നികത�െട ആരംഭം - ആ�നിഷ് ഠത�ം ൈവകാരികത�ം.

വിശദപഠനം

1. നളിനി - �മാരനാശാൻ

�ണി�് - 3

ആശാൻ - ഉ�ർ - വ�േ�ാൾ -ഖ�കാവ� ��ാനം - ��തി�ം
�ണയ�ം - �രാണാഭി�ഖ��ം േദശീയേബാധ�ം.

വിശദപഠനം

1. കർണ�ഷണം - ഉ�ർ എസ്. പരേമശ�ര�ർ
2. ശിഷ��ം  മക�ം - വ�േ�ാൾ നാരായണേമേനാൻ

�ണി�് - 4

കാ�നിക വ�ഥ�ം �ത� േബാധ�ം - ഇട��ി�വികൾ - ഭാവഗീത �വണതകൾ.

വിശദപഠനം

1. രമണൻ – ച��ഴ ��പി�
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േ�ാ�് -2

പാര�ര� രീതിയിെല ഭാവഗീത�ടർ� - ബിംബക�ന�് �ാധാന�ം -
�േരാഗമന നിലപാ�കൾ - കാ�നികത�െട അപചയം - ജി.ശ�ര���് -
ബാലാമണിയ� - പി. ��ിരാമൻനായർ - ൈവേലാ�ി�ി - ഇടേ�രി -
ഒള�മ� - അ�ി�ം - വയലാർ - പി. ഭാ�രൻ - ഒ. എൻ. വി - ��േ�രി
രാമച�ൻ - തി�ന�ർ ക�ണാകരൻ - �ന�ർ ബാലൻ -�ഗത�മാരി -
വി�നാരായണൻ ന�തിരി.

വിശദപഠനം

�ണി�് - 1

1. പഥികെ� പാ�് - ജി. ശ�ര���്
2. മ�വിെ� കഥ - ബാലാമണിയ�

�ണി�് - 2

1. ഗേജ�േമാ�ം - പി. ��ിരാമൻ നായർ
2. ഹ�മൽേസവ ��ൻ പറ�ിൽ - ഇടേ�രി േഗാവി�ൻ നായർ
3. ക�ിെ�ായ്�് - ൈവേലാ�ി�ി �ീധരേമേനാൻ
4. നിത�േമഘം - അ�ി�ം അച�തൻ ന�തിരി

�ണി�് - 3

1. സർ�സംഗീതം - വയലാർ രാമവർ�
2. �ര�ഗീതം - ഒ. എൻ. വി

�ണി�് - 4

1. രാ�ിമഴ - �ഗത�മാരി
2. �മിഗീത�ൾ - വി� നാരായണൻ ന�തിരി

േ�ാ�്- 3

1960 കൾ �തൽ മലയാള കവിതയിൽ മെ�ാ� ഭാ�കത�പരിണാമം �കടമായി.
ഈ ഭാ�കത� മാ��ിന് നിരവധി കാരണ���്. ആ�നികഘ�െമ�

19



പരാമർശി�െ��ി�� ഈ സ�ർഭെ� ഓേരാേരാ കവിക�ം അ�ഭവി�ക�ം
ആവിഷ്കരി�ക�ം െച�തിെല ൈവവി��ം �േ�യമാണ്. കവിത�െട
അ�ർഭാവ�ി�ം �പശി��ി�െമാെ� വ� മാ�ം �ധാനം. ഛേ�ാ��ത,
�ല�നിരാസം, നഗരജീവിതാവിഷ്�ാരം, അ�ിത�വ�ഥ, കാവ�ഭാഷ�െട
�തനത�ം എ�ിവെയാെ� �തിഫലി�� നിരവധി കവിതകൾ എ�തെ��
��പതി�ാ�ിെ� കാവ� പരിേ�ദമാണിവിെട പഠനവിേധയമാ��ത്.

വിശദപഠനം

�ണി�് - 1

1. ��േ��ം   - അ���ണി�ർ
2. ഉറ�പാ�്    - എൻ. എൻ. ക�ാട്
3. ചാ�ാല   -    കട�നി� രാമ��ൻ
4. സം�മണം   - ആ�ർ രവിവർ�

�ണി�് - 2

1. സത�വാങ്�ലം  - സ�ിദാന�ൻ
2. വീ�ിേല�� വഴി   - ഡി. വിനയച�ൻ

�ണി�് - 3

1. മാ�സാ�ി  - ബാലച�ൻ ��ി�ാട്
2. െകാ�ിയിെല ���ൾ  - െക. ജി. ശ�ര�ി�

�ണി�് - 4

1. െവയിൽ തി�� പ�ി  - എ.അ��ൻ
2. �ഗശി�കൻ  - വിജയല�് മി

േ�ാ�്- 4

മലയാള കവിത�െട സമകാലീന �ഖം - െതാ��കൾ �ത��
��പതി�ാ�ിെ� കാവ�സ�ഭാവം ഇവിെട പഠനവിേധയമാ��.
ആ�നികാന�ര �വണതകൾ കവിതകളി�ം �കടമായി. പാരി�ിതിക -
�ീവാദ - ദളിത് പരിേ�����െട ��്മാഖ�ാനം - �േമയം, �പം, ഭാഷ,

20



ആഖ�ാനരീതി എ�ിവയിെല�ാം ൈവവി��ം - ക�� ഫലിത�ം പാരഡി�ം -
ബ�സ�രത�െട വർ�മാനം - സാേ�തിക വളർ��ം ൈസബർ ഇട��ം
കവിത� നല്കിയ സ�ാത��ം ഒ� വിചി�നം.

വിശദപഠനം

�ണി�് - 1

1. ചാർവാകൻ - �രീ�ഴ �ീ�മാർ
2. സദാചാരി  - അൻവർ അലി

�ണി�് - 2

1. ��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
2. ച�േനാെടാ�ം  - എസ്. േജാസഫ്

�ണി�് - 4

1. ജീവജലം  - വി. എം. ഗിരിജ
2. െതാ� െതാ� നട�േ�ാൾ - വീരാൻ��ി
3. െവഷ�ായ  - എം. ആർ. േര��മാർ

സഹായകരചനകൾ

1. അജയ�മാർ, എൻ, 2013, ആ�നികത മലയാള കവിതയിൽ,

എസ്.പി.സി.എസ്,േകാ�യം.

2. അനിത�മാരി. ടി., േഡാ. (എഡി), 2021 ആശാൻ: േലാകാ�രാഗ�ിെ�

കവി,  ��െ����ൻ മലയാള സർ�കലാശാല, തി�ർ.

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

േകാഴിേ�ാട്.
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4. അ���ണി�ർ, 1998, അ���ണി��െട േലഖന�ൾ 1980 - 90, ഡി. സി.

��്, േകാ�യം.

5. �ര�ാസ് ��ള�ഴി, 1988, �ത�േബാധം മലയാള കവിതയിൽ. ജീവൻ ��്,

ഭരണ�ാനം.

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

സാഹിത�സമീപന�ൾ, �േ��ം, ��ർ.

7. േജാർ�് െക. എം., േഡാ. (എഡി) 2009, ആ�നികമലയാള സാഹിത�ചരി�ം

��ാന�ളി�െട, ഡി. സി. ��്, േകാ�യം.

8. പരേമശ�ര�ർ എസ്. ഉ�ർ, 1974, േകരള സാഹിത� ചരി�ം, േകരള

സർവകലാശാല �സി�ീകരണം, തി�വന��രം.

9. പവി�ൻ പി., 2002, ആശാൻ കവിത: ആ�നികാന�രപാഠ�ൾ,

സാം�ാരിക വ��്, തി�വന��രം.

10. �ഭാകരവാര�ർ െക. എം., േഡാ., 1976, കവിതയിെല ഭാഷ, എൻ. ബി. എസ്.,

േകാ�യം.

11. �സ�രാജൻ െക., 1992, േകരള കവിതയിെല കളി�ം ചിരി�ം, എൻ. ബി.

എസ്., േകാ�യം.

12. �സാദ് സി. ആർ., േഡാ, 2005, മലയാള കവിത ആ�നികാന�രം,

െറയിൻേബാ ��്, െച��ർ.

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

�ക് സ്, തി�വന��രം.

14. ���ൻ എൻ., േഡാ., 1998, കവിത ധ�നി�ം �തിധ�നി�ം, എൻ. ബി. എസ്,

േകാ�യം.

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

ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.

16. രാജേഗാപാലൻ ഇ. പി., 2008, കവിത�െട �ാമ�ൾ, കറൻറ് �ക് സ്,

��ർ.

17. രാമ��ൻ േദശമംഗലം, 1993 (എഡി) കാവ�ഭാഷയിെല ���ൾ, േകരള

ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.
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18. രാമച�ൻ നായർ, പ�ന. (എഡി ) 2008, സ�ർണ മലയാള

സാഹിത�ചരി�ം, കറ�് �ക് സ്, േകാ�യം.

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

അ�ാദമി, ��ർ.

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

21. വിജയൻ എം. എൻ., (എഡി) 2008, കവിത�െട ��ാ�്, വാല�ം 1, എസ്. പി.

സി. എസ്, േകാ�യം.

22. സ�ിദാന�ൻ, 2011, മലയാള കവിതാ പഠന�ൾ, മാ��മി, േകാഴിേ�ാട്.

23. സേ�ാഷ് �മാർ ടി. െക., 2012, തരി�നില�ിെ� കാവ�സ�ാരികൾ,

േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.

24. ��മാർ അഴിേ�ാട്, 2005, രമണ�ം മലയാള കവിത�ം, ഡി.സി.

�ക് സ്,േകാ�യം.

25. �ദയ�മാരി, 2013, കാ�നികത, മാ��മി, േകാഴിേ�ാട്.
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ഗദ�ം – കഥാസാഹിത�ം
CREDITS: 4

Objectives
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1. േനാവലിെ� ചരി�പര�ം ഭാ�കത�പര�മായ �വണതക�ം
പരിണാമ��ം വിമർശനാ�ക�ം വിശകലനാ�ക�മായി
മന�ിലാ�ൽ.

2. മലയാള േനാവൽ വിവിധ കാല�ളിൽ �ലർ�ിയ സവിേശഷതകൾ
തിരി�റിയൽ.

3. മലയാളെച�കഥ�െട ചരി�െ� സംബ�ി�� ധാരണ.
4. െച�കഥയിെല വിവിധ കാല��ം അവയിെല �േത�കതക�ം

മന�ിലാ�ൽ.

Course Outcome

1. മലയാള േനാവലിെ� �പെ�ട�ം അവ�മായി ബ�െ��
ഭൗതികാ�ദ��ം മന�ിലാ��.

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

3. െച�കഥ�െട �ട�ം �തൽ വർ�മാനം വെര�� �മികമായ
വളർ�െയ�റി�് ധാരണ േന��.

4. െച�കഥ പരിചരി� വിവിധ ആശയ�െള�ം �േമയ�െള�ം �റി�് അറിവ്
േന��.

Course Details

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

േനാവലിെ� നിർ�ചനം, �പ�ിെ� ചരി�ം. മലയാള�ിെല �ർ�മാ�കകൾ -
പാ�ാത��ഭാവം, സ�ാധീനം, േ�രണകൾ, രീതികൾ. െകാേളാണിയൽ
ആ�നികത. അ�ടി - ഗദ�ം - വായന - ��കം - മിഷനറിേനാവ�കൾ -
റിയലിസം - വ��ി - സാ�ഹികത - േദശീയത - െപാ�മ�ലം - കീഴാള� �ീ
രാ�ീയ�ൾ. പിൽ�ാല �നർവായനകൾ. േദശീയ��ാനം - വിവർ�നം.
�േരാഗമനസാഹിത�ം -സ�ാത��ം. ച�േമേനാൻ - സി.വി - തകഴി - ബഷീർ -
േദവ് - ഉ�ബ് - െപാ��ാട്.

വിശദപഠനം

�ണി�് - 1
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1. ഇ�േലഖ - ഒ. ച�േമേനാൻ

�ണി�് - 2

1. ര�ിട�ഴി - തകഴി ശിവശ�ര�ി�

�ണി�് - 3

1. ���ാെ�ാരാേന�ാർ� - ൈവ�ം �ഹ�ദ് ബഷീർ

�ണി�് - 4

ഉ�ാ� - ഉ�ബ്

േ�ാ�്- 2 : മലയാളേനാവൽ - ആ�നികതാവാദഘ�ം (1950-1990)

േനാവലിന് ��കവായനാ-�സാധന മ�ല�ളിൽ ൈകവ� �േ��ം.
ജന�ിയ േനാവൽസം�ാരം, ആ�നികതാവാദ �വണതകൾ - പാ�ാത�
സ�ാധീനം - േനാവലിെ� കല�ം രാ�ീയ�ം - മേനാവി�ാനീയം, മാർ�ിസം
എ�ിവ�െട �ാധാന�ം - പ�ാളേനാവ�കൾ - �വാസ േനാവ�കൾ -
അ�ിത�വാദം - രാ�ീയാ�നികത. േദശീയതാവിമർശനം. ചല�ി� �പാ�രം.
വിവർ�ന�ൾ. േനാവൽവിമർശന�ിെ� രീതികൾ.

എം.ടി - ���വർ�ി - േകാവിലൻ - വി.െക.എൻ. - വിജയൻ - കാ�നാടൻ -
���ൻ - ആന�് - �േര�ൻ - പാറ�റ�് - വിലാസിനി - ��ബ്�� -
േസ� - കാനം, േജായ് സി, േകാ�യം ��നാഥ് - സി. ആർ. പരേമശ�രൻ - എം.
��മാരൻ - െക. െജ. േബബി.
വിശദപഠനം

�ണി�് - 1

1. പാടാ� ൈപ�ിളി - ���വർ�ി

�ണി�് - 2

1. ആേരാഹണം - വി. െക. എൻ.

�ണി�് - 3
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1. ഖസാ�ിെ� ഇതിഹാസം - ഒ. വി. വിജയൻ

�ണി�് - 4

1. മ��മികൾ ഉ�ാ��ത് - ആന�്

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

ആ�നികാന�രേനാവൽ എ� സ��നം - സേ�തപര�ം
ആഖ�ാനപര�മായ സവിേശഷതകൾ - ചരി��ിെ� പാഠ�പ�ൾ -
സ�ത�രാ�ീയ�ൾ. ��കസം�ാര�ിെല മാ��ൾ - ജന�ിയത��ിെ�
�നർവിഭാവനം - �ീരചനക�െട നവഭാ�കത�ം. സാറാേജാസഫ് - ടി. ഡി.
രാമ��ൻ - ടി. പി. രാജീവൻ - �ഭാഷ്ച�ൻ - െക. വി. �വീൺ -
അംബികാ�തൻ മാ�ാട് - പി. �േര�ൻ - െക. ആർ. മീര -
സംഗീതാ�ീനിവാസൻ - രാജ�ീ - വിേനായ് േതാമസ് - എസ്. ഹരീഷ്.

വിശദപഠനം

�ണി�് - 1

1. ചാ���ൽ - രാ� െക. വാ�.

�ണി�് - 2

1. �ഗ�ി എ� ആ�ാൾ േദവനായകി - ടി. ഡി. രാമ��ൻ

�ണി�് - 3

1. ആരാ�ാർ - െക. ആർ. മീര

�ണി�് - 4

1. �ധിനി - സാറാ േജാസഫ്

േ�ാ�്- 4 : മലയാള െച�കഥ - കല�ം ചരി��ം
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െച�കഥ: നിർ�ചനം, ചരി�ം, �പചർ� - പാ�ാത� സ�ാധീനം -
പ�മാസികക�െട �ഭാവം - ആദ�കാല കഥകൾ. �േമയൈവവിധ�ം,
ഗണവിഭജനം. ആഖ�ാനം - നേവാ�ാനാ�നികത - സാ�ഹികത - �ീപ�
രചനകൾ - റിയലിസം - ആ�നികതാവാദം - �വാസം - രാ�ീയാ�നികത -
�ീ, ദലിത്, പരി�ിതി കഥകൾ, ആ�നികാന�രത�െട സമവാക��ൾ,
സേ�ത�ൾ, ൈസബർകഥ, മാധ�മസ�ാധീനം.

വിശദപഠനം

�ണി�് - 1

1. ദ�ാരക - േവ�യിൽ ��ിരാമൻനായനാർ
2. �വ�ഴം -കാ�ർ നീലക��ി�

�ണി�് - 2

1. മഖൻസിംഗിെ� മരണം – ടി. പ�നാഭൻ
2. ച�നമര�ൾ - മാധവി��ി
3. പ�ിവാ�ം കാൽ�ില�ം - എം. ടി. വാ�േദവൻ നായർ

�ണി�് - 3

1. അ�രവയ�� ��ി – എം. ���ൻ
2. മല�കളിെല അബ്�� - �ന�ിൽ ��ബ്��
3. ആർ�റിയാം - സ�റിയ
4. ചിദംബരം - സി.വി.�ീരാമൻ

�ണി�് - 4

1. േ�തഭാഷണം - സി. അ��ൻ
2. അ�ർണവിരാമ�ൾ - അഷിത
3. മാേവായി�് - എസ്. ഹരീഷ്

സഹായകരചനകൾ

1. അഗ�ിൻ േജാസഫ്, ആ�നികത മലയാളേനാവലിൽ, േകരളഭാഷാ

ഇൻ�ി���്, 4+തി�വന��രം.

2.  അച�തൻ എം, 2000, െച�കഥ ഇ�െല-ഇ�്, ഡി. സി. �ക് സ്, േകാ�യം.
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3. ..............................., 2003, സ�ാത��സമര�ം മലയാളസാഹിത��ം,

േകരളസാഹിത�  അ�ാദമി, ��ർ.

4. ..............................., 2011, േനാവൽ: �ശ് ന��ം പഠന��ം, ഡി.സി.�ക് സ്,

േകാ�യം.

5. അ�ൻ െക. പി, 2003, െക. പി. അ�െ� െതരെ��� �തികൾ, ഹരിതം

�ക് സ്, േകാഴിേ�ാട്.

6. ��പി� എൻ., 2014, ൈകരളി�െട കഥ, ഡി.സി.�ക് സ്, േകാ�യം.

7. ..........................., 1988, �തിപാ�ം ഭാഷണേഭദം, ഡി.സി.�ക് സ്, േകാ�യം.

8.  ഗീത പി., േദവ�തികൾ മാ�േപാവത്, കറ�് �ക് സ്, ��ർ.
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വ�ാകരണപഠനം
CREDITS: 4

Objectives

1. ഭാഷ�െട �വർ�ന�ിൽ അ�ർഭവി�ി�� ചി�കൾ, അവെയ
�മീകരി� �തിപാദി�� വ�ാകരണ��ം, ഭാഷാസി�ാ�ം,
ഭാഷാപ�ഥനപ�തി എ�ീ നിലകളിൽ വ�ാകരണെ� മന�ിലാ�ക.

2. വ�ാകരണപരിശീലന�ി�െട അപ�ഥനേശഷി�ം
ഭാഷാ�േയാഗേശഷി�ം സ�ായ�മാ�ക.

3. വ�ാകരണസ��ന�ളിൽ ൈധഷണിക��ികൾ�� �സ�ി
അേന�ഷി�ക.

4. വ�ാകരണപഠന�ിെ� വിഷയം, വിവിധ വ�ാകരണസമീപന�ൾ എ�ിവ
സംബ�ി�് സാമാന�മായ അറി��ാ�ക.

Course Outcome

1. വിവിധ വ�ാകരണപാര�ര��ൾ, മലയാളഭാഷ�െട വ�ാകരണരചനാ
പാര�ര�ം എ�ിവ സംബ�ി�് സാമാന�മായ അറിവ് േന��.

2. മലയാളവ�ാകരണ�ിൽ �േത�കമായ �ാഹ�ം േന��.
3. വ�ാകരണ�ിെല വിവിധ ഘടക�െള മന�ിലാ��.
4. വിവിധ വ�ാകരണ���ളിെല സമീപന രീതികൾ തിരി�റി��.

 
Course Details

േ�ാ�്-  1 : �േവശിക
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�ണി�് - 1

വ�ാകരണം എ�ാെല�് - മ�ഷ�ഭാഷ�ം വ�ാകരണ�ം –
വ�ാകരണപഠന�ിെ� �സ�ി – ഭാഷാപ�ഥന�ം സി�ാ�ീകരണ�ം -
ഭാഷാപഠനസഹായി – ഭാഷാ��ണധർ�ം - മാനകഭാഷാവ�വ�ാപനം –
നിർേ�ശം (�ിസ്�ിപ്ഷൻ) - നിർേ�ശാ�കവ�ാകരണം – അഭ�ഹികവ�ാകരണം
എ�ീ സ��ന�ൾ (േകരളപാണിനീയം േനാ�ക) – ��മാർ��ം
ശാ�മാർ��ം എ� േവർതിരിവ് (മലയാഴ്മ�െട വ�ാകരണം േനാ�ക)
(വ�ാകരണം എ� സ��നം വിവിധ വ�ാകരണ�തികളിൽ അവതരി�ി��
വിധം പരിചയി�ണം.) വ�ാകരണപാര�ര�ം – മലയാളവ�ാകരണവ�വഹാരം
(അവേലാകനം)

�ണി�് - 2

വാക�െമ� ഏകകം - വാക�ം സ�യംപര�ാ�മാെണ� കാ��ാടിെ� ��ി -
അവേലാകനം - വാക�ഘടനയാണ് വ�ാകരണ�ിെ� വിഷയെമ� കാ��ാട് –
വിവിധ വ�ാകരണ�തികെള�ം പാര�ര��െള�ം �ൻനിർ�ി��
പരിേശാധന.

�ണി�് - 3

ആഖ�-ആഖ�ാതം, നാമപദസംഹിത – �ിയാപദസംഹിത എ�ീ സ��ന�ൾ –
ആഖ�ാത�ം ആഖ��ം ത�ി�� ഘടനാപരമായ ബ�ം - ആകാം�ാ�ർ�ി.
അന�യം എ�ീ സ��ന�ൾ - കാരകബ�ം (അതിെ� �ത��ീകരണ�ൾ
എ�നിലയിൽ വിഭ�ിചർ��മായി പി�ീട് ബ�െ���ി പഠി�ണം)
പദ�മം - കർ�ാവ് കർ�ം �ിയ - വാക�വർ�ീകരണം – �ർ�ിക –
സ�ീർ�വാക�ം – മഹാവാക�ം

�ണി�് - 4

വാക��ിെ� അേപാ�ാരണം. പദം, ശ�ം, അ�രം. എ�ീ സ��ന�ൾ –
ശ�വിഭാഗ�ൾ - (േകരളപാണിനീയ�ിെല ശ�വിഭാഗെ�
ആധാരമാ�ി�� പഠനം, േഭദകപഠന�ിൽ േകരളപാണിനീയ�ിെല
േഭദകാധികാരെ��ടി കണ�ിെല��ണം) പദം - ശ��ിൽ വ���
�പപരിഷ്�ാരം. വാക�ാധി�ിതമായ പദവിഭജനം - കർ�ാവ് കർ�ം �ിയ -
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അർ�ാധി�ിതമായ പദവിഭജനം. നാമം, �ിയ, േഭദകം. പദവിേ�ഷണം - ��തി
– �ത�യം – �ത�യപഠന�ിന് വ�ാകരണ�ി�� �ാധാന�ം – സ��യം -
വാക��ിനക�ം വാക��ൾ ത�ി�ം - സമാസം - അർ�പരമായി
പദേയാജനം  – വി�ഹി�ൽ.

േ�ാ�്- 2 : നാമപദസംഹിത

�ണി�് - 1

നാമനിർ�ചനം – മലയാഴ്മ�െട വ�ാകരണ�ി�ം േകരളപാണിനീയ�ി�ം
വ�ാകരണമി��ി�ം നൽകിയിരി�� നാമനിർ�ചന��െട പരിേശാധന -
വ�ാകരണധർ��ം ആർ�ികധർ��ം വ�വേ�ദി�റിയണം.

 നാമവർ�ീകരണം - വർ�ീകരണ�ിെ� മാനദ��ൾ. തനിനാമം -
വ�ത്പ�നാമം – സം�ാനാമം – സാമാന�നാമം - സർ�നാമ�ൾ
�തലായവ.

�ണി�് - 2

നാമേ�ാ� േച�� �ത�യ�ൾ - ലിംഗം – വചനം – വിഭ�ി –
ലീലാതിലക�ിെല�ം േകരളപാണിനീയ�ിെല�ം ചർ�കെള
ആധാരമാ�ി�� പഠനം - ലിംഗ�ിെ� വ�ാകരണധർ��ം
ആർ�ികധർ��ം – ലിംഗവ�വ� സംസ്�ത�ി�ം മലയാള�ി�ം –
മലയാളലിംഗ�ത���െട ആഗമവിചാരം.

�ണി�് - 3

വചനവ�വ� – വചന�ത�യ��െട വിേശഷാർ��ൾ.

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

�ണി�് - 4

ലിംഗവചന�ത�യ�ൾ �ിയകേളാ� േച��രീതി - ��ഷേഭദം.

വിഭ�ിക�െട വാക�ഘടാപരമായ �ധാന�ം – കാരകബ�ം – കാരക�ൾ.
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നിഗീർ�കർ�കം - ദ�ികർ�കം - കാരകാവിഷ്കാര�ിെ� മ� മാർഗ�ൾ –
ഗതി, വിഭ��ാഭാസം. –  ത�ിതം - നാമവിേശഷണ�ൾ.

േ�ാ�് - 3 : �ിയാപദസംഹിത

�ണി�് - 1

�ിയ: നിർ�ചനം - സ�ഭാവമ�സരി�� വർ�ീകരണം - സകർമക�ം
(വാക��ിൽ കർ��ാനേ��് നാമെ� നിർേ�ശി�� �ിയാസ�ഭാവം)
അകർമക�ം – േകവല�ം - �േയാജക�ം (വാക��ിൽ കർ��ാനേ��്
ഒ�ിലധികം നാമ�െള നിർേ�ശി�� �ിയാസ�ഭാവം),
േകരളപാണിനീയ�ിെല കർ�േയാഗക�ന. കാരിത�ം – അകാരിത�ം.
വാക��ിെല ധർ�മ�സരി�� വർ�ീകരണം - �ർ��ിയ - അ�ർ��ിയ.
േപെര�ം -വിനെയ�ം

�ണി�് - 2

ധാ� എ� സ��ന�ിെ� �സ�ി – ഖിലധാ��ൾ - ധാ�വിേനാ� േച��
�ത�യ�ൾ : കാലം – �കാരം – �േയാഗം.

�ണി�് - 3

കാല�ത�യ�ൾ - അവ�െട ആഗമചരി�ം - അ��േയാഗ�ൾ -
വ�ാകരണസാ�ത�ം �േയാഗസാ�ത�ം പരിേശാധി��.

�ണി�് - 4

�കാരം - �കാരനിർ�ചനം -  �കാര�ത�യ��െട ആഗമം .

�േയാഗം - കർമണി�േയാഗം - കർ�രി�േയാഗം

നിേഷധ�ത�യ�ൾ - ആഗമചി�.

�തി��് – കാരക��്. - �ിയാനാമം - �ിയാവിേശഷണ�ൾ

േ�ാ�്  -4 : വർ�ം - സ�ി – സമാസം
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�ണി�് - 1

വർ�ം, അ�രം എ�ീ സ��ന�ൾ. സ�രാ�ര��ം വ��നവർ���ം.
സ�രം േചർ� വ��നാ�ര�ൾ. അടി�ാനാ�ര�ൾ(അ�രമാല),
ഉ�ാരണാവയവാടി�ാന�ി�� വർ�വർ�ീകരണം - �ാനം, കരണം,
�യ�ം �ട�ിയവ. 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�ി�് വ�ാകരണ�ി�� �സ�ി - പര�രബ�ം

�ണി�് - 2

അ�രവിന�ാസം - സംഹിത�ം സ�ി�ം. സ�ിവർഗീകരണം
വർ�ാധി�ിത�ം വർ�പരിണാമാധി�ിത�ം �ാനാധി�ിത�ം.
��തി�ത�യ�ളിൽ, സമ�പദ�ളിൽ. ഉ�ാരണലാഘവം. േലാപം, ആഗമം,
ആേദശം �ട�ിയ സ�ികളിൽ, ദ�ിത�സ�ി�ം വിേശഷണവിേശഷ�ബ��ം –
വിസ�ി - സ�ി െചേ�� സ�ർഭ�ൾ - എ��ിൽ സ�ി
��മാേ��തിെ� ആവശ�കത - വി�ഹി�ൽ.

�ണി�് - 3

സ�രസ�ി, വ��നസ�ി, സ�രവ��നസ�ി, വ��നസ�രസ�ി, േലാപം -
ആഗമം - ദ�ിത�ം - ആേദശസ�ി.

സംസ്�തസ�ികൾ - അവ�് മലയാള�ി��  �സ�ി.

�ണി�് - 4

വർ�പരിണാമം – �ധാനെ�� വർ�പരിണാമ�ൾ - (മലയാള
ഭാഷാചരി��ിൽ വർ�പരിണാമ�ി�� �ാനം ചർ�െച�ണം).

സഹായകരചന
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2 ആ�ണി, സി. എൽ., 1969, ഭാഷാപഠന�ൾ, നാഷണൽ ��് �ാൾ,
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7. നൗഷാദ്, എസ്. (സ�ാ.) 2018, മലയാളഭാഷാശാ��ർ, േകരളഭാഷാ
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10. �ഭാകരവാരിയർ, െക. എം., 2007, ഭാഷാശാ�വിേവകം, വ�േ�ാൾ

വിദ�ാപീഠം �സി�ീകരണം, �ക�രം.
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M21ML01AC

വിവർ�ന പരിചയം, മലയാളം ക���ിംഗ്

CREDITS: 2

objectives

1. വിവർ�ന സ�ൽ�ന�െള�റി�് അറിവ് േന�ക
2. വിവർ�ന ��ിയ പരിശീലി�ക
3. വിവർ�ന�ിെ� സാം�ാരിക ദിശാവ�തിയാനം
മനസിലാ�ക
4. ഭാഷ�ം സാേ�തികവിദ��ം ത�ി�� ബ�ം തിരി�റി��
5. വിവിധതരം മലയാളം ക���ിംഗ് ��കൾ പരിചയെ���
6. മലയാള�ിന് സാേ�തികവിദ�ാേമഖലയി�� സാധ�തകൾ തിരി�റി��

Course outcomes

1. വിവർ�നസി�ാ��െള�റി�് അറിവ് േന��
2. വിവർ�കർ��ായിരിേ�� �ണ�ൾ മനസിലാ��.
3. സാം�ാരിക പഠനം എ� നിലയിൽ വിവർ�ന
പഠന�ിെ� സവിേശഷതകൾ മനസിലാ��.
4. മലയാളഭാഷാസാേ�തികവിദ�െയ പരിചയെ���.
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5. വിവിധതരം മലയാളം ൈട�ിംഗ് േ�ാ�ാ�കൾ പരിചയെ���.
6. മലയാളം ൈട�ി�ിൽ �ാേയാഗിക പരിചയം േന��.
7. സാേ�തികവിദ�ാേമഖലയിൽ മലയാള�ിെ� സാധ�തകൾ തിരി�റി��.

Course Details

വിദ�ാർ�ിക�െട സർഗാ�കമായ കഴി�കെള അടയാളെ�����ം
നിർബ�മായി സമർ�ി�ിരിേ���മായ േപ�റാണിത്. വിവർ�ന പരിചയം
എ��െകാ�് ഇം�ീഷിൽ നി�് മലയാള�ിേലേ�ാ മറിേ�ാ ഉളള
വിവർ�നമാണ് ഉേ�ശി��ത്. വിവർ�ന�ിനാ�ദമായ പാഠം (text)
വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരെ���ാം. പതിന� �തൽ ഇ�പ� വെര �റ�ളാണ്
പരമാവധി വിവർ�നം െചേ��ത്.
കം����കളിൽ മലയാള ഭാഷ േ�ാസസ് െച��തിെനയാണ് മലയാളം

കം���ിംങ് എ�് പറ��ത്. ഭാഷാ കം���ിംങിന് ഭാഷ�െട വികാസ
ചരി��ിൽ സവിേശഷമായ �ാന��്.കം���റിൽ മലയാളം ഉപേയാഗി�ാൻ
കഴി�� തര�ിൽ ഭാഷ നട�� ഇടെപട�കെള�ം അ�വഴി ഭാഷ�്
ൈകവ�� സാധ�തകെള�ം �റി�് പഠി�ക എ�താണ് �ധാന പഠന ല��ം.

േ�ാ�് :1

�ണി�് - 1

വിവർ�നസ��നം - നിർ�ചന�ൾ - േ�ാതഭാഷ - ല��ഭാഷ -
വിവർ�ന�ിെ� ആവശ�കത - വിവർ�ന��ിയ -
വിവർ�ക��ായിരിേ�� �ണ�ൾ - വിവർ�ന സി�ാ���െട
സാമാന� പരിചയം.

�ണി�് - 2

വിവർ�ന�ിെ� സാം�ാരിക ദിശാവ�തിയാനം (Cultural turn) -
വിവർ�നപഠനം സാം�ാരിക പഠനം എ� നിലയിൽ- ആേഗാളീകരണ�ം
സാം�ാരിക വ�ാപന�ം - വിവർ�നം എ� സാം�ാരിക �തിേരാധം. -
വിവർ�ന �ിെ� �തിയ േമഖലകൾ - �ശ� - �വ�മാധ�മവിവർ�ന�ൾ
-നവമാധ�മ വിവർ�ന സം�ാരം - വിവർ�നം ജനകീയമാ�േ�ാൾ.
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�ണി�് - 3
വിവർ�ന�ിെ� �ാേയാഗിക തലം - ഇം�ീഷിൽ നി�ം മ�
�ധാനഭാഷകളിൽ നി�ം മലയാള�ിേല��ായ വിവർ�ന�ൾ -
അവ�െട സ�ഭാവം

�ണി�് - 4

വിവർ�ന�ിെ� ���ൾ - വിവർ�ക�െട േരഖെ����ക�ം മാ�കക�ം
- വിവർ�ന - താരതമ�പഠന�ൾ - വിവർ�ന പരിചയം - പഠിതാവ് അവർ�്
താൽ�ര��� െച�കഥേയാ കവിതേയാ (പരമാവധി 15 �തൽ ഇ�പത് �റം
വെര) വിവർ�നം െച�ാൻ പരിശീലി�ണം.

േ�ാ�് 2

�ണി�് 1

ഭാഷാസാേ�തികവിദ� -വിവരസാേ�തികവിദ� - മലയാളഭാഷാസാേ�തികവിദ�
-മലയാളം ക���ിംഗ്: സാമാന� പരിചയം

�ണി�് 2

മലയാളം ക���ിംഗ്- ചരി�ം,ഘ�വിഭജനം

�ണി�് 3

മലയാളം േഫാ�കൾ- മലയാളം ൈട�ിംഗ് സാമ�ികൾ.
�ണി�് 4

മലയാള�ിന് സാേ�തികവിദ�ാേമഖലയി�� സാധ�തകൾ; മലയാളം
ൈട�ിംഗിൽ �ാേയാഗിക പരിശീലനം.

സഹായകരചനകൾ

1. േഡാ. െക.അ���ണി�ർ, വിവർ�കെ� മനഃശാ�ം (േലഖനം ) -
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2. േഡാ.എൻ.ഇ.വിശ�നാഥ�ർ, വിവർ�നചരി�ം (േലഖനം ) - വിവർ�ന
വിചാരം, 2014, (��ാം പതി�് ), േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.

3. േഡാ. �റിയ സ�റിയ, തർ�മ പഠന�ം �ാസിക് മലയാള പഠന�ം
സമകാലിക വി�ാന വ�വ�യിൽ (േലഖനം )

4. സ�ിദാന�ൻ, വിവർ�നം, സം�ാരം, അധികാരം, (േലഖനം)
5. ജയാ ��മാരൻ,വിവർ�നപഠനം / സം�ാരപഠനം, (േലഖനം)
6. ഇ.വി.രാമ��ൻ,പരിഭാഷ�ം പരഭാഷ�ം (േലഖനം).
7. നാല�ാ� നാരായണേമേനാൻ, പാവ��െട �ഖ�ര,മാ��മി ��്,

േകാഴിേ�ാട്.
8. നാല�ാ� നാരായണേമേനാൻ(വിവർ�കൻ)പാവ�ൾ - Les Miserables,

Victor Hugo  (English - chap 1), മാ��മി ��്, േകാഴിേ�ാട്.
9. തി�ന�ർ ക�ണാകരൻ(വിവർ�കൻ),േമഘ�ത് (Sanskrit) -

േമഘസേ�ശം, - (ആദ� 10 േ�ാക�ൾ). ചി�ാ പ�ിേ�ഷൻസ്,
തി�വന��രം

10. സി.െജ. േതാമസ്(വിവർ�കൻ),ഈഡി�സ്,(ആദ� 2 രംഗ�ൾ).
11. നിലീന ഏ�ഹാം (വിവർ�ക) ,ആേരാഗ�നിേകതനം, താരാശ�ർ

ബേ�ാപാധ�ായ,ഒ�ാം അധ�ായം), ഡി.സി.��്,േകാ�യം.
12. േഡാ. �ിത െക. നായർ, മലയാളം ക���ിംഗ് സാധ�തക�ം പരിമിതിക�ം,

േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.
13. േഡാ. നിസാർ അഹ�ദ്, മലയാളം ഭാഷ - ലിപി- ക���ിംഗ്,േകരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം
14. ഡി. �ദീപ് �മാർ,ൈസബർ ജാലകം, പരിധി പ�ിേ�ഷൻസ്.
15. �നീത ടി.വി. ൈസബർ മലയാളം, കറ�് ��്.
16.  Bassnett Susan, Translation Studies, 1988, London, Routledge.
17.  Catford J. C., A linguistic theory of translation, 1965, Oxford University
Press.
18. Lawrence Venuti (Ed), The Translations Studies Reader, 2004, Routledge.
19.  Lefevere Andre (Ed), Translation / History / Culture : A Source Book,
1992, Routledge.
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Second Semester

M21ML05DC

�ാചീന-മ��കാല കവിതാസാഹിത�ം
CREDITS: 4

Objectives

1. �ാചീന-മ��കാല കവിതാസാഹിത�ം വിശദമായി മന�ിലാ�ക.
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2. മലയാളകവിത �പെ��വ� പ�ാ�ലെ��റി�� ധാരണ.
3. വാെമാഴിപാര�ര�ം - നാടൻപാ�കൾ - തമിഴ് സ�ാധീനം - പാ���ാനം -

സംസ്�തസ�ാധീനം - മണി�വാളസാഹിത�ം - ഗാഥ - കിളി�ാ�് - ആ��ഥ
�ട�ി നിേയാ�ാസിക് കാലഘ��ിെ� അവസാനംവെര��
അതിദീർഘമായ കാവ�പാര�ര�െ� �തിനിധീകരി�� രചനകൾ
പരിചയെ�ടൽ.

4. വിവിധ ഘ��ളി�െട വികസി�� ഭാഷാരീതി മന�ിലാ�ൽ.

Course Outcome

1. നാടൻപാ�കൾ, പാ���ാനം, മണി�വാളം എ�ി�െന വിവിധ
�പ�ളിലാ�� മലയാള കാവ�ശാഖ�െട �പെ�ടലിെന�റി�് ധാരണ
േന��.

2. ഭാ�കത�പരിണാമ�ി� കാരണ�ാരായ കവികൾ, അവ�െട കാലം,
രചനാേലാകം, ഭാഷാരീതി എ�ിവെയ�റി�് ധാരണ േന��.

3. കവിതാപ�ഥന�ി�െട ��ാനസ�ഭാവം, ചരി��ാധാന�ം,
സാ�ഹിക-സാം�ാരിക സവിേശഷതകൾ എ�ിവ മന�ിലാ��.

4. വിവിധ കാല�ളിൽ �ാ�ഖ�ം േനടിയ ഭാഷെയ അടി�ാനമാ�ി
കാവ�ഭാഷ�െട വികാസ�മായി ബ�െ�� അവേബാധം േന��.

Course Details

േ�ാ�്- 1

�ണി�് - 1

നാടൻപാ�കൾ - പാ���ാനം - ല�ണം - �ധാന�തികൾ.
വിശദപഠനം

1. വട�ൻ പാ�് - പാലാ�േകാമൻ

�ണി�് - 2

രാമചരിതം - തി�നിഴൽമാല - രാമകഥ�ാ�്.
വിശദപഠനം

1. രാമചരിതം  (1 �തൽ 5 വെര പടല�ൾ )
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�ണി�് - 3

കവികൾ - കാലം - രചനാസവിേശഷതകൾ - പാ�ഭാഷ�െട �മാ�ഗതമായ
വികാസം.
വിശദപഠനം

1. തി�നിഴൽമാല (അർ�നാരീശ�ര സ്�തി )

�ണി�് - 4

ക���ാർ -ക��രാമായണം - ഭാരതമാല - ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത -
സവിേശഷതകൾ.
വിശദപഠനം

1. ക��രാമായണം (ബാലകാ�ം - ആദ�െ� 15 പാ�് )
2. ഭാഷാ ഭഗവദ് ഗീത (ആദ�െ� 10 പാ�് )

േ�ാ�്- 2

�ണി�് - 1

മണി�വാളം - ഉ��ി - ല�ണം.
വിശദപഠനം

1. ൈവശികത�ം (ആദ�െ� 5 േ�ാക�ൾ)
2. ഉ�ിയ�ീചരിതം (ഗദ�ം 10 വെര )

�ണി�് - 2

�ാചീന മണി�വാള�തികൾ - ൈവശികത�ം - അ�ീചരിത�ൾ -
ല�കാവ��ൾ - സേ�ശകാവ��ൾ.
മ��കാലച��ൾ - വർ�നാരീതി.
വിശദപഠനം

1. െചറിയ�ിചരിതം.

�ണി�് - 3

ചരി� - സാം�ാരിക �ാധാന�ം.
വിശദപഠനം

1. ഉ�നീലി സേ�ശം (�ർ� സേ�ശം-30 പദ��ൾ )
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�ണി�് - 4

മ��കാലച��ൾ - വർ�നാരീതി.
വിശദപഠനം

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

േ�ാ�് -3

�ണി�് - 1

ഭ�ി��ാന�ിെ� സ�ാധീനം - ഗാഥാ��ാനം - െച�േ�രി - കവി -
കാലം - ��ഗാഥ�െട ഭാഷാപര�ം സാഹിത�പര�മായ സവിേശഷതകൾ.
വിശദപഠനം

1. ��ഗാഥ (കാളിയമർ�നം -260 വരികൾ )

�ണി�് - 2

കിളി�ാ�്��ാനം - എ���ൻ - കവി - കാലം - �തികൾ -കാവ�ഭാഷ -
എ���െ� സ�ാധീന�ം �ടർ��ം.
വിശദപഠനം

1. അ��ാ� രാമായണം കിളി�ാ�്  (��രകാ�ം )

�ണി�് - 3

ആ��ഥാ��ാനം - ഉദയവികാസ�ൾ - കഥകളി�െട സാേ�തികത -
േകാ�യ� ത�രാ�ം ഉ�ായിവാര��ം.
വിശദപഠനം

1. നളചരിതം (ഒ�ാംദിവസം - രംഗം 6 വെര )

�ണി�് - 4

��ൽ ��ാനം - ��ൻ ന��ാർ - കവി - കാലം - �തികൾ - രംഗകലകൾ
എ� നിലയിൽ കഥകളി�ം ��ലി�ം ലഭി� �ാധാന�ം - പിൽ�ാല �തികൾ.
വിശദപഠനം

1. കല�ാണ സൗഗ�ികം ��ൽ (ഭീമെ� കദളീവന �േവശ�ം
ഭീമ-ഹ�മൽ സംവാദ�ം)
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േ�ാ�്- 4

�ണി�് - 1

ഭ�ി��ാന�ിെ� �ടർ� - കീർ�നസാഹിത�ം - പാന - വ�ി�ാ�്.
വിശദപഠനം

1. �ാന�ാന (കലി�ഗവർണന )

�ണി�് - 2

മഹാകാവ���ാനം - േകരളീയ മഹാകാവ��ൾ.
വിശദപഠനം

1. �േചല��ം വ�ി�ാ�് (പറ�ത�െനതെ� �തൽ െവേ�െറ
ഉെ��ാർ�ം വെര. വരികൾ 250 -350)

�ണി�് - 3

സാഹിത��ളരികൾ - െകാ���ർ�ളരി - േകരളവർ� ��ാനം -
ദ�ിതീയാ�ര�ാസവാദം - പ�മലയാള��ാനം.
വിശദപഠനം

1. �ഹ് ��ീൻമാല - ഖാദി �ഹ�ദ് ഇബ്� അബ്�ൽ അസീസ്
2. ��ൻപാന - അർേണാസ് പാതിരി (പ��ാം ഭാഗം. േദവമാതാവിെ�

വ�ാ�ല �ലാപം ).

�ണി�് - 4

��കവിതകൾ - ��ക�ൾ - കവിരാമായണം - മലയവിലാസം വെര.
വിശദപഠനം

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

സഹായകരചനകൾ

1. അച�ത��ി ചാ�നാ�്, 1969, പദ�ര��ൾ, മി�ം ��് ഡിേ�ാ,

േകാ�യം.

2. എ���ൻ.െക.എൻ., 1968, എ���െ� അ��ാ� രാമായണം ഒ�
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പഠനം, കറൻറ് �ക് സ്, േകാ�യം.

3. �ര�ാസ് ��ള�ഴി, േഡാ, (എഡി) 2002, അർേണാ�ാതിരി�െട

�ദാശ�ാന - പാഠ�ം പഠന�ം, കറ�് �ക് സ്,��ർ.

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

ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.

5. ��ൻ നായർ. സി., 1994, പാ�കവിതക�െട സാ�ഹിക �സ�ി, േകരള

ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.

6. ��ൻ നായർ. പി. വി., 1972, രാമചരിതം ഒ� വിമർശനാ�ക പഠനം, എസ്.

വി. �ിേ�ഴ്സ്, എറണാ�ളം.

7. ��പി� എൻ., 1975, ൈകരളി�െട കഥ, സാഹിത� �വർ�ക

സഹകരണസംഘം, േകാ�യം.

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

എസ്.പി.സി.എസ്., േകാ�യം.

9. േഗാപിനാഥപി� എൻ. ആർ., 1972, രാമചരിത�ം �ാചീന മലയാള�ം,

എൻ.ബി.എസ്., േകാ�യം.

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

��ാന�ളി�െട,സാഹിത� �വർ�ക സഹകരണ സംഘം, േകാ�യം.

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

േകാ�യം.

12. പരേമശ�ര�ർ എസ്. ഉ�ർ, 1974, േകരളസാഹിത�ചരി�ം, േകരള

സർവകലാശാലാ �സി�ീകരണം, തി�വന��രം.

13. പരേമശ�രൻപി� എ�േമലി, 1991, മലയാള സാഹിത� ചരി�ം

കാലഘ��ളി�െട, വിദ�ാർ�ിമി�ം, േകാ�യം.

14. ബാല��ൻ നായർ ടി. പി., 1985, മഹാകാവ���ാനം, േകരള സാഹിത�

അ�ാദമി, ��ർ.

15. ഭാസ് കരൻ ടി., േഡാ., 1987, ��ഗാഥാപഠന�ൾ, എൻ.ബി. എസ്., േകാ�യം.

16. ���ൻ, എൻ., േഡാ. 1991, ഗാഥ, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.

17. ര�� െക. 1997, അന��രവർണനം പാഠ�ം പഠന��ം, േകരള ഭാഷാ
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ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.

18. രാമച�ൻ ��േ�രി, 2019, ക��രാമായണം പഠന�ം വ�ാഖ�ാന�ം, േകരള

ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.

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

കറ�് ��്, ��ർ.

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

അ�ാദമി, ��ർ.

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

അ�ാദമി,��ർ.

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

മാ�െബൻ, തി�വന��രം.

23. േവലാ�ധൻ പി� പി. വി., 1982, മണി�വാളകവിത, േകരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.

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

ക�� സമ� വികസന സമിതി, മലയിൻകീഴ്.
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M21ML06DC

ഗദ�ം : കേഥതരപാഠ�ൾ

CREDITS: 4

Objectives

1. അ�ടി� ��ം അ�ടിേയാെട�ം ഭാഷയിൽ �പംെകാ� കേഥതര
ഗദ�ജ��ക�െട പരിചയെ�ടൽ.

2. ഗദ�രചനക�െട ചരി�പര�ം �പപര�മായ വിശകലനം.
3. എ��ിെലേ�ാെല പറ�ിലി�ം അ�ടിമാ��മ�ളിെല േപാെല

ഇതരമാ��മ�ളി�ം കേഥതര ഗദ��ി�� സാം�ാരിക ജീവിത�ിെ�
അപ�ഥനം.

4. ൈവ�ാനിക സാഹിത��ിെ� പരിചയെ�ടൽ.

Course Outcome

1. മലയാള�ിെല സജീവമായ കേഥതരജ��കെള �റി�് ധാരണ േന��.
2. ശാസനഭാഷെയ�റി�് സാമാന� ധാരണ ലഭി��.
3. വിേദശീയരായ പ�ിതർ ഗദ�ശാഖ�് 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) (1880കൾ വെര)

�ണി�് - 1

ശാസനഭാഷ - ന��ാ�മിഴ് - �രാണ�നരാഖ�ാന�ൾ.
വിശദപഠനം
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1. വാഴ��ിശാസനം.

�ണി�് - 2

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

1. ഭാഷാകൗടിലീയം (അധികരണം 3, �കരണം 1)

�ണി�് - 3

ഗദ�രചനകൾ - ഇം�ീഷിെ� �ഭാവം - വായന - വിദ�ാഭ�ാസചർ�കൾ -
വി�ാനചർ�കൾ - േജാർ�് മാ�ൻ - െഹർമൻ ��ർ�്.
വിശദപഠനം

1. ഉദയംേപ�ർ �നഹേദാസിെ� കാേനാനകൾ (ഏഴാം മൗത�, 13-19
കാേനാനകൾ)

2. ബാലാഭ�സനെ��റി�് ഒ� �സംഗം - േജാർ�് മാ�ൻ

�ണി�് - 4

മലയാള�ിെ� വ�വ�െ�ടൽ - നിഘ� - വ�ാകരണം - ��ക�ൾ -
പ�മാസികകൾ - ആദ�കാല ����െട ഇം�ീഷ് അവതാരികകൾ.
വിശദപഠനം

1. �ാനനിേ�പം - ല�ം 1, 1848
2. Preface to Malayalam English Dictionary, Heman Gundert, 1872.

േ�ാ�്  - 2 : ആ�നികഗദ�ം (1880-1950)

�ണി�് - 1

അ�ടി - വായനാ - ��ക-മാസികാ സം�ാര�ിെ� വ�ാപനം.
വിശദപഠനം

1. ക��ിൽ വർഗീസ് മാ�ിള - �ഖ�സംഗം (1889 മാർ�് 21).
2. െച�ള�് ��ിരാമേമേനാൻ, ��ാവന, ��ാ�പ� �വർ�നം.

�ണി�് - 2

ആ�നിക ഗദ��പ��െട �ചാരം. വിേദശ/സ�േദശ �സാധക�െട
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കാലം. സംവാദ�ൾ - ഉപന�ാസം.
വിശദപഠനം

1. നാരായണ�� - സി. വി. ��രാമൻ സംവാദം.

�ണി�് - 3

ശാ�േലഖനം - വിവർ�നം - പ��വർ�നം - ജീവചരി�ം - ആ�കഥ -
യാ�ാവിവരണം.
വിശദപഠനം

1. എസ്.ടി.െറഡ�ാർ - അവതാരിക, ��ൻന��ാ�െട ��ൽ�തികൾ.
2. എൻ. ��പി� - ൈകരളി�െട കഥയിൽനി�് ഒ�ഭാഗം (�റം 408-414,

ച��ഴ).

�ണി�് - 4

േദശ, ഭാഷാ, സാഹിത�ചരി��ൾ - സാഹിത��ിന് സമാ�ര�ം
സാ�ഹ�ചി�കൾ� �രക�മായി ഈ �പ�ൾ� ൈകവ� സാം�ാരിക
പദവി.
വിശദപഠനം

1. സി. േകശവൻ - ജീവിതസമരം.

േ�ാ�് - 3 : (1950 �തൽ 1990 വെര)

�ണി�് - 1

ആ�നികഗദ�ം - നവ�പ�ൾ. മലയാള�ിെ� ആവിഷ്�ാര�കാര�ൾ -
ഭി�സ��പ�ൾ - സ�ഭാവ�ൾ - ഭാഷാവഴ��ൾ - വിഷയവ�ാ�ി -
വായന�ം �ചാര�ം.
വിശദപഠനം

1. എസ്.െക.െപാ��ാട് - കാ�ിരിക�െട നാ�ിൽ
2. എൻ.വി.��വാരിയർ - �മി�ം മ�ഷ��ം

�ണി�് - 2

ൈവ�ാനികസാഹിത�ം എ� പരിക�ന - ഉപന�ാസം - ജീവചരി�ം -
ആ�കഥ.
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വിശദപഠനം

1. സി. െജ. േതാമസ് - ഞാൻ
2. െക. ആർ. ഗൗരിയ� - ആ�കഥയിൽനിെ�ാ� ഭാഗം (അ��ായം - 7)

�ണി�് - 3

യാ�ാവിവരണം - സാ�ഹ�ചി� - രാ�ീയേലഖന�ൾ - ശാ�രചനകൾ -
സ�ത��ം വിവർ�ന�ം.

വിശദപഠനം

1. പി.അ���ൻ, വി. ബാ�േസനൻ - ഡാർവിനിസ�ിെ� �ഷക�ം,
ൈവരിക�ം (ജീവ�� ജീവശാ�ം)

�ണി�് - 4

പ�മാസികകളി�ം ��ക�ളി�മായി രചി�െ�� ഗദ�ാഖ�ാന��െട
ബ�സ�രേലാകം.

വിശദപഠനം

1. എം. എൻ.കാരേ�രി - ഉ�മാർ�് േവ�ി ഒ� സ�ടഹർജി

േ�ാ�്-  4 (1990 �തൽ 2020 വെര)

�ണി�് - 1

ഗദ�മാ�കകൾ - �പ�ൾ - �ടർ�കൾ, ഇടർ�കൾ - അ�ടി
മാധ�മ�ളിൽനി�� �തി�് - പ�, ��കവിപണി�െട വൻ വളർ�.

വിശദപഠനം

1. ടി.ടി.�ീ�മാർ - വികസനാന�ര രാ�ീയ�ിെ� േകരളീയപരിസര�ൾ
(വായന�ം �തിേരാധ�ം)

�ണി�് - 2

അ�ഭവം, തിര�ഥ, പാെ���്, േകെ���് - കാ��ം േകൾവി�െമാ�ം വായന
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നിലനിർ�ിയ സാം�ാരിക പദവി.
വിശദപഠനം

1. െക.ജി.േജാർ�് (തിര�ഥ) - ഇരകൾ

�ണി�് - 3

സാ�ഹ�സംവാദ�ൾ - നവ-സാ�ഹ� മാധ�മരചനകൾ - �ീക�െട�ം
കീഴാള�െട�ം ജീവിത�ൾ� ൈകവ� അ�ർ� �ശ�ത.
വിശദപഠനം

1. എം. ��ാമൻ - എതിര്
2. സ�ി എം. കപി�ാട് - ��ടമ�ത�ം ജാതി�ം െച�റ�െട പാഠ�ൾ
�ണി�് - 4

ഇലേ�ാണിക് മാധ�മസ�ാധീനം - ഭാഷ�െട പരിണാമ�ൾ -
ൈസബർമലയാളം.
വിശദപഠനം

1. സി. എസ്.െവ�ിേടശ�രൻ - അവതരി�ി� ന�െ���� വാർ�കൾ
2. എസ്.േഗാപാല��ൻ - �മി�െട ഉ�് (ജലേരഖകൾ)

സഹായകരചനകൾ

1. അ�ർ േഗാപാല��ൻ, 1988, സിനിമ�െട േലാകം, േകരളഭാഷാ ഇൻ�ി���്,

തി�വന��രം.

2. ആന�്, 2003, ന��േദശ�ൾ, കറ�് �ക് സ്, ��ർ.

3. .............., 2003, ക�ാടിേലാകം, കറ�് �ക് സ്, ��ർ.

4. ..............., 2012, �ാനം െത�ിയ വസ്�, മാ��മി �ക് സ്, േകാഴിേ�ാട്.

5. ഇ. എം. എസ്. ന�തിരി�ാട്, 1990, െതരെ��� �ബ��ൾ, േകരള

സാഹിത� അ�ാദമി, ��ർ.

6. ഉ�ർ എസ്. പരേമശ�ര�ർ, േകരളസാഹിത�ചരി�ം.

7. േകരള�സ് അ�ാദമി, 1983, പ�ഭാഷ.

8. േകസരി ബാല��പി�, 1989, േകസരി�െട �ഖ�സംഗ�ൾ, ഡി. സി.

�ക് സ്,േകാ�യം.

9. ��പി�, എൻ., 2014, ൈകരളി�െട കഥ, ഡി.സി.�ക് സ്,േകാ�യം.

10. ��ി�ഴ ��പി�, 2000, ��ി�ഴ�െട �ബ��ൾ, േകരളസാഹിത�
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അ�ാദമി,��ർ.

11. െക.എം.േഗാവി, 1998, ആദി��ണം ഭാരത�ി�ം േകരള�ി�ം, േകരള

സാഹിത� അ�ാദമി, ��ർ.

12. െക.എം.േജാർ�് (എഡി.), ആ�നികസാഹിത�ചരി�ം ��ാന�ളി �െട,

ഡി. സി. �ക് സ്, േകാ�യം.

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

14. പണി�ർ, െക.എൻ. 2002, സം�ാര�ം േദശീയത�ം, കറ�് �ക് സ്,��ർ.

15. പരേമശ�രൻ, സി.ആർ., 2014, മൗന�ിെ� ശ�ം മരണം, മാ��മി,

േകാഴിേ�ാട്.

16. ����ി രാഘവൻ, 2001, മലയാള പ��വർ�നചരി�ം, ഡി.സി.

�ക് സ്,േകാ�യം.

17. �ദീപൻ പാ�ിരി��്, 2020, �ദീപൻ പാ�ിരി��ിെ� േലഖന�ൾ,

േകരളസാഹിത� അ�ാദമി, ��ർ.

18. �ിയദർശനൻ, ജി. (സ�ാ.), 1997, ക��ിൽ വർഗീസ് മാ�ിള�െട

�ഖ�സംഗ�ൾ, മേനാരമ പ�ിേ�ഷൻസ്, േകാ�യം.

19. ബാല��ൻ, കാ��ായി, 2007, മലയാള ശാ�സാഹിത���ാനം, േകരള

ശാ� സാഹിത�പരിഷ�്, തി�വന��രം.

20. േഡവിഡ്, ഇ.ഡി. (എഡി.), 2015, േകരള നേവാ�ാന�ം ��ിചി��ം,

േകരള ശാ�സാഹിത�പരിഷ�്, തി�വന��രം.

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

22. േഗാവി�ൻ, എം. �തിയ മ�ഷ�ൻ �തിയ േലാകം,  ഡി.സി.�ക് സ്,േകാ�യം.

23. േഗാവി��ി�, പി., 2007, േകരളീയ നേവാ�ാനം ഒ� മാർ�ി�് വീ�ണം,

ചി� പ�ിേഷഴ്സ്, തി�വന��രം.

24. .........................., 2012, െതരെ��� �ബ��ൾ, േകരളസാഹിത�

അ�ാദമി,��ർ.
25. േഗാപാല��ൻ, എസ്., 2006, ജലേരഖകൾ, ഡി.സി.�ക് സ്,േകാ�യം.

26.  രവിേമേനാൻ എ�തിയ ചല�ി�ഗാനസാഹിത��തികൾ.

27. രാേജ�ൻ, എൻ. പി., 2016, വിമർശകർ-വി�ഷകർ-വി�വകാരികൾ, ഡി. സി.

�ക് സ്, േകാ�യം.
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28. നാരായണൻ, െക. സി., മലയാളി�െട രാ�ികൾ, ഡി. സി.�ക് സ്,േകാ�യം.

29. വിജയൻ, ഒ.വി. വിജയെ� േലഖന�ൾ, ഡി.സി. �ക് സ്,േകാ�യം.

30. രാജീവൻ, ബി., 2011, വാ�ക�ം വസ്���ം, ഡി. സി. �ക് സ്, േകാ�യം.

31. േതാമസ്, സി.െജ. 2018, െതരെ��� �ബ��ൾ, േകരളസാഹിത�

അ�ാദമി,��ർ.

32. േറാബിൻ ജ�ി, 2003, നായർേമധാവി��ിെ� പതനം, ഡി. സി.

�ക് സ്,േകാ�യം.

33. ഭാ�ര��ി, പി., 2012, പെ�ാൻപതാം ��ാ�ിെല േകരളം, േകരള

സാഹിത� അ�ാദമി, ��ർ.

34. �ീ�മാർ, ഏ.ജി. 2018, ��ക�ം േകരളസം�ാരപരിണാമ�ം, േകരള

സർ�കലാശാല, തി�വന��രം.

35. എ���ൻ, െക. എൻ., 1999, െതരെ��� �ബ��ൾ,

േകരളസാഹിത� അ�ാദമി, ��ർ.

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

സ�ഹം, േകരളസാഹിത� അ�ാദമി, ��ർ.

37. �േലാചന, െക.പി. എ. സി., 2007, അര�ിെല അ�ഭവ�ൾ, കറ�്

�ക് സ്,��ർ.

38. വില�ം േലാഗൻ, 2007, മലബാർ മാന�ൽ, മാ��മി,േകാഴിേ�ാട്.

39. ബാ�െചറിയാൻ, േജ�ബ് ഐസ�് കാളിമഠം, 2001, �ാനനിേ�പം

പഠന�ം പാഠ�ം, �ഭാത് �ക്ഹൗസ്, തി�വന��രം.

40. താെഴ�റ��വ�െടേകരള സ�ഹ/ചരി� പഠന���ൾ/ േലഖന�ൾ.
ഇളം�ളം, എം.ജി.എസ്., പി.െക.ബാല��ൻ, എം.ആർ. രാഘവവാരിയർ, രാജൻ

���ൾ, െക.എൻ.പണി�ർ, െക.എൻ. ഗേണശ്, േകശവൻ െവ��ാ�്,
െജ.േദവിക, എം. ഗംഗാധരൻ, എം. എൻ.കാരേ�രി, ഹമീദ് േച�മംഗ�ർ,
ടി.ടി.�ീ�മാർ, സ�ി എം.കപി�ാട്, െക.െക.െകാ�്, െചറായി രാമദാസ്,
�രളി ��ാ��ടി, െക. േസ�രാമൻ.
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M21ML07DC
ഭാഷാശാ�പഠനം

CREDITS : 4
Objectives

1. ഭാഷാശാ� പഠനശാഖെയ�റി�്
2. അടി�ാനപരമായ അറിവ് േന�ക.
3. ഭാഷാശാ� പഠന�ിെ� രീതിക�ം സമീപന��ം മനസിലാ�ക.
4. ഭാഷാശാ� പഠന�ിെ� ആ�നിക - ആ�നിേകാ�ര ഘ�െ�

സംബ�ി�് അടി�ാനപരമായ അറിവ് േന�ക.
5. സമകാല ഭാഷാ ചി�കൾ�് �േചാദനേമ�� നവീന സ�ൽപ�െള

പരിചയെ��ക.
6. ഭാഷാശാ� പഠനെ� ചരി�ാ�കമാ�ം വിവർശനാ�കമാ�ം

സമീപ��തി�ളള �ാ�ി ഉ�ാ�ക.

Course Outcomes

1. വ�ാകരണം, ശി�, നി��ം, ചരി�ാ�ക�ം താരതമ�ാ�ക�മായ
ഭാഷാവി�ാനം, ചി�വി�ാനപരമായ ഭാഷാശാ�ം,
വിവരണാ�കഭാഷാശാ�ം എ�ിവെയ�റി�് അറിവ് േന��.

2. �ധാനെ�� ഭാഷാചി�ക�െട സി�ാ��ൾ പരിചയെ���.
3. ഭാഷാേഭദവി�ാനം, സാ�ഹികഭാഷാശാ�ം, മേനാഭാഷാവി�ാനം,

അർ�വി�ാനം, ���ഭാഷാശാ�ം �ട�ി ഭാഷാശാ�പഠന�ിെ�
ശാഖക�ം ഉപശാഖക�ം പരിചയെ���.
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4. ഘടനാവാദ ഭാഷാശാ��ിന�റ� �പെ��വ� വിവിധ�ളായ ഭാഷാ
ചി�ാധാരകെള പരിചയെ���.

5. വിവിധ വി�ാനശാഖക�മായിേ�ർ�് ഉ�ായിവ�ി�� �തന
ഭാഷാചി�കളിേല�് വഴി �റ��.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് 1 : ചരി�ാ�കഭാഷാശാ�ം

�ണി�് - 1

ഭാഷാപഠനം - ബ�കാലികഭാഷാസമീപനം - പിറവി - �ാൻസ് േബാ�് -
റാ�സ് റാസ് ക് - ലീപ് സിഗ് സർ�കലാശാല - നവൈവയാകരണർ

�ണി�് - 2

സംസ്�ത�മാ�� അഭി�ഖീകരണം - താരതമ�ാ�ക സമീപന�ിെ�
ഉ�വം.

�ണി�് - 3

ഭാഷാപരിണാമം എ� ആശയം - പരിണാമനിയമം െച�ാ�� �മ�ൾ-
ഭാഷാ��ംബം.

�ണി�് - 4

ആ�ര�നഃ��ി - ബാഹ��നഃ��ി - �ാഗ്ഭാഷ - നവ�വർ�നം - വിവിധ
��ംബ�ൾ - �ാവിഡഭാഷാ��ംബം - ഇ��െയ� ഭാഷാേ��ം.

വിശദപഠനം

1. ‘�ാവിഡഭാഷാശാ�ം കാൽെഡ��ി� േശഷം' (കാൽെഡ�ലിെ�

�ാവിഡഭാഷാവ�ാകരണ വിവർ�ന�ിന് എസ്.െക. നായർ എ�തിയ

ആ�ഖപഠനം).

േ�ാ�് 2 : ആ�നിക (ഘടനാവാദ) ഭാഷാശാ��ിന്  ആ�ഖം
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�ണി�് - 1

ആ�നികഭാഷാശാ�ം - ആവിർഭാവം ഏകകാലിക/ ഘടനാ�ക
സമീപന�ിെ� മട�ിവരവ് വിവിധ ധാരകൾ : െസാസ�റിയൻ
ഭാഷാശാ�ധാര - ജനീവാസ് �ൾ - റഷ�ൻ സ് �ൾ, - �ാഗ് സ് �ൾ - േകാപൻ
േഹഗൻ സ് �ൾ - എ�ിവയി�െട�� �ടർ� - സാമാന�പരിചയം.
െസാസ�റിെ� സംഭാവനകൾ - സ��ന�ൾ - േകാഴ് സ് ഇൻ ലിംഗ�ി�ിക് സ്
ചി�വ�വ�ാപരമായ (െസമിേയാളജി) സമീപനം - ൈസൻ (ചി�ം) :
സിഗ് നിഫയർ, സിഗ് നിൈഫഡ് (�ചകം-�ചിതം) - ലാങ്
(അ�ർ�വ�വ�യായ ഭാഷ), പേരാൾ (�ർ�മായ �ത��ഭാഷ അഥവാ
ഭാഷണം) - യാേ�ാബ് സെ� �ധാന വിമർശന�ൾ - സംഭാവനകൾ
സാമാന�പരിചയം.
�ണി�് - 2

ആ�നികഭാഷാശാ��ിെല വിവരണാ�ക(അേമരി�ൻ)ധാര - സപീർ -
�ംഫീൽഡ് - ൈപ�് വിവരണാ�കസമീപനം - വാെമാഴി� ലഭി�
പരിഗണന - വാെമാഴി - വരെമാഴി.

�ണി�് - 3

മ�ഷ�ഭാഷ�െട സവിേശഷതകൾ - േഹാ��് - ഭാഷ�െട ഘടനാവാദപരമായ
നിർ�ചനം (സപീർ, �ംഫീൽഡ് �ട�ിയവ�െട നിർ�ചന�ൾ പരിേശാധി��
പഠനം) - ക��ണിേ�ഷൻ - ആശയവിനിമയ��ിമാ�ക - കാൾ ബ�ളർ -
ആശയവിനിമയ�ിെല ഘടക�ൾ.

�ണി�് - 4

�ി��െട ബിേഹവിയറി�് ഭാഷാസമീപനം - െവർബൽബിേഹവിയർ എ�
��കം  േചാംസ് കി�െട വിമർശനം - മനനവാദസമീപനം - സാമാന�പരിചയം.

വിശദപഠനം

1. `െസാസ�റിെ� ഇ��ൻ േവ�കൾ' (ഭാഷാേലാകം, ടി. ബി.

േവ�േഗാപാല�ണി�ർ).
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േ�ാ�് 3 : ആ�നികഭാഷാശാ��ിെല അപ�ഥനരീതി�ം സ��ന��ം

�ണി�് - 1

ഘടനാഭാഷാശാ��ിെല അപ�ഥനരീതി - ഘടനാ�കെമ�
വിേശഷണ�ിെ� സാംഗത�ം : ഭാഷെയ വിവിധ തല��� ഘടനയായി /
വ�വ�യായി ക�� അപ�ഥനം - ഭാഷ�െട തല�ൾ : സ�നതലം -
സ�നിമതലം - �പിമതലം - വാക�തലം.

�ണി�് - 2

സ�നം എ�ാെല�്? - സ�ന�ം വർണ�ം - സ�േനാ�ാദനം -
ഉ�ാരണ�ാന�ൾ - ഉ�ാരണരീതികൾ - സ�നവിഭാഗം (സാമാന�പരിചയം) -
ഐ.പി. എ.ചാർ�് -സ�നിമം എ�ാെല�് ? - സ�നിമനിർ�യനം -
�രകവിതരണം - വ�ത�യവിതരണം - വ�ത�യേജാഡികൾ - �ബ�് സ് േകായി�െട
സ�നിമവിേവകം - യാേ�ാബ് സൺ - വ�ാവർ�കാഭില�ണ�ൾ
(സാമാന�പരിചയം) - ലീനധ�നി - മലയാള�ിെല സ�നിമ�ൾ - അ�ര�ൾ

�ണി�് - 3

�പിമം എ�ാെല�്? - സ�ത��പിമം - ബ��പിമം - �പിമനിർ�യം -
ഉപ�പിമം സ�നാധി�ിത�ം �പാധി�ിത�ം-വാക�ാപ�ഥനം - ഐ. സി.
അനാലിസിസ് - �ജനകരചനാ�രണവ�ാകരണം (സാമാന�പരിചയം).

�ണി�് - 4

വിശദപഠനം

1. `മലയാള�ിെല സ�നിമ��ം അ�ര��ം' (വി.��മാരൻ,
മലയാളഭാഷാപഠന�ൾ, െക. എം. �ഭാകരവാര�ർ, പി. എൻ.രവീ�ൻ
(എഡി.).
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േ�ാ�്  4 : ഘടനാഭാഷാശാ��ിൽനി� �േ�ാ�്

�ണി�് - 1

അർ�വി�ാനം - ശ�ം - അർ�ം - �ചകം-�ചിതം - �ീ�്
�ിഘടകചി�സ���ിെല അർ�ം - ഏ�തരം അർ��ൾ

�ണി�് - 2

ഭാഷാേഭദവി�ാനം - പലതരം േഭദ�ൾ - വംശീയഭാഷാശാ�ം - സാ�ഹിക
ഭാഷാശാ�ം - ഭാഷാസ�ർ�പഠനം (ലാംെഗ�ജ് േകാ�ാ�് ) ആദാനം -
മി�ണം - സ�രം - മാനകഭാഷ - ഭാഷാ��ണം - ഇനാർ േഹഗൻ -
ഭാഷാപരി�ിതി (ലാംെഗ�ജ് ഇേ�ാളജി) - പരി�ിതിഭാഷാശാ�ം
(ഇേ�ാലിംഗ�ി�ിക് സ് ) - വിമർശനാ�ക (�ി�ി�ൽ) സമീപനം (ഭാഷ�ം
അധികാര�ം) - ഭാഷാഭീഷണികൾ -എൻെഡയ് േ�ർഡ് ഭാഷകൾ - ലിംഗ�ി�ിക്
ഇംപീരിയലിസം - േറാബർട് ഫിലിപ് സ.

�ണി�് - 3

���ഭാഷാശാ�ം - ൈശലീവി�ാനീയം - ക��േ�ഷനൽ ഭാഷാശാ�ം -
േഫാറൻസിക് ലിംഗ�ി�ിക് സ് (സാമാന�പരിചയം)

�ണി�് - 4

ഭാഷ�ം തലേ�ാ�ം - ഭാഷ�ം മന�ം - ശി�ഭാഷാർ�നം -േചാംസ് കിയൻ
ലാഡ് (LAD) സ��ം -െകാ�ി�ീവ് ഭാഷാശാ�ം.
ഭാഷാചി�കർ - സ��ന�ൾ (സാമാന�പരിചയം) - ബാഖ്തിൻ ഉരിയാ�ം
(അെടറൻസ് ), ബ�സ�രത (േപാളിേഫാണി), സംവാദം (ഡയേലാജിസം)) -
േഹബർമാസ് (കമ�ണിേ��ിവ് ആ�്ഷൻ) - െദറീദാ (�ാമേ�ാളജി,
ഡിഫറാൻസ് എ�ീ പരിക�നകൾ) - വി�്ഗൻൈ�ൻ (ഭാഷാലീല) - ൈഹദഗർ
(ഉ��െട ഇടം) - േജാർ�ിേയാ അഗംബൻ (�തിചി�കൾ)
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വിശദപഠനം

1. സർ�നാമ��ം സം�ാര�ം (ഭാഷാപഠന�ൾ/സി.എൽ.ആ�ണി).
2.  ഭാഷ�ം സ�ഹ�ം (ഭാഷ അ��ാനം, വിേമാചനം/ �ീ�മാർ പി.)

സഹായകരചനകൾ
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39. Saussure, Ferdinand A Course in General Linguistics Wade Baskin, New
York, 1959.
40. Skinner B. F., Verbal Behavior

M21ML08DC
നി�പണസാഹിത�ം

CREDITS: 4

Objectives

1. നി�പണം എ� സാഹിത� ശാഖെയ പരിചയെ��ക.
2. മലയാള നി�പണ സാഹിത��ിെ� ചരി�ം മനസിലാ�ക.
3. മലയാള നി�പണ സാഹിത��ിെ� പരിണാമ ഘ��െള�ം ധാരകെള�ം

തിരി�റി�ക
4. പൗര���ം പാ�ാത��മായ സൗ�ര� വിചാര�െള പരിചയെ��ക
5. ൈസ�ാ�ിക�ം സാ�ഹിക�മായ ആേലാചനകെള ആ�യി� വളർ�

വ� മലയാള നി�പണ സാഹിത��ിെ� ചരി�െ� വിമർശനാ�കമായി
സമീപി�ക.

Course Outcomes

1. മലയാള നി�പണസാഹിത��ിെ� �ാരംഭ ചരി�െ��റി�് അറിവ്
േന��.
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2. സൗ�ര�വിചാരം, �ലവിചാരം, സം�ാര വിമർശനം എ�ി�െന സാഹിത�
നി�പണം നിർ�ഹി�� വിവിധ ധർ��െള�ം കാലാ�ര�ിൽ
�കടമായി വ� �വണതെള�ം മനസിലാ��.

3. പൗര���ം പാ�ാ���മായ സൗ�ര� വിചാര�ൾ  പരിചയെ���.
4. നവീന വിമർശന �വണതകൾ മനസിലാ��.
5. മലയാള നി�പണ സാഹിത��ിെല ആ�നികാന�ര �വണതകെള

പരിചെ���.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് 1: നി�പണസാഹിത��ിെ� �ാരംഭ ചരി�ം

�ണി�് - 1

നി�പണസാഹിത��ിെ� ആവിർഭാവം - േ�രണകൾ - ആദ�ഘ�ം േജാർ�്
മാ�ൻ (സൻമാർേ�ാപേദശം) - െഹർ�ൻ ��ർ�് (നളചരിതസാരേശാധന)
എ�ിവ�െട ��കനി�പണ�ളിൽ ഊ�� വിമർശനാ�കത - അ�ടി,
�സി�ീകരണ�ൾ, പാഠ��ക�ൾ എ�ിവ �പംെകാ�� സാഹിത�
സംവാദമ�ലം

�ണി�് - 2

സാഹിത�പരിണാമം - പര�രാഗത�ം പാ�ാത��മായ േ�രണകൾ - �തിയ
ജ��കൾ - കാവ��ൾ, നാടക�ൾ, േനാവൽ ,െച�കഥ എ�ിവ�െട
ആവിർഭാവം - ച�േമേനാൻ - ഇ�േലഖ�െട അവതാരിക - കവിരാമായണം,
��ർശാനാടകം, ച�ീച�രം, നാ�േപരിൽ ഒ��ൻ അഥവാ നാടകാദ�ം
കവിത�ം എ�ിവ�െട സാഹിത�വിമർശാ�കത - േ�ാ�ാഹനനി�പണം,
ഗതാ�ഗതികത�ം എ�ീ താേ�ാൽ വാ�കൾ - വ�ാഖ�ാനപ�തി -
കാ�ാരതാരകം - �ാചീന രചനക�െട പഠനം.

(സി.പി.അച�തേമേനാൻ, േകരളവർ� വലിയ േകായി��രാൻ, െനടിയം
വീ�ിൽ ബാല��േമേനാൻ, ഏ.ആർ.രാരാജവർ�, സി. അ��ായി,
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സാഹിത�പ�ാനനൻ, �മാരനാശാൻ, വ�േ�ാൾ, ഉ�ർ, സ�േദശാഭിമാനി,
�ർേ�ാ� �മാരൻ �ട�ിയവ�െട സാഹിത�വിമർശന�ൾ പരിചയി�ണം).

�ണി�് - 3

വിശദപഠനം

1. സി.പി. അച�തേമേനാൻ  - കല�ാണിനാടകം
2. രാജരാജവർ� - നളിനി�െട അവതാരിക

�ണി�് - 4

വിശദപഠനം

1. സാഹിത�പ�ാനനൻ  - ��ൻ ന��ാർ
2. �മാരനാശാൻ - ചി�േയാഗം നി�പണം
3.

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

�ണി�് - 1

പൗര���ം പാ�ാത��മായ െസൗ�ര�വിചാര��മാ�� അഭി�ഖീകരണ�ൾ
- വിവിധ ��ാന�ളാ�� തരംതിരി�കൾ വിലയി���കൾ -
സംഘടനകൾ -
സംവാദേവദികൾ-സാഹിത��േരാഗതി-�േരാഗമനസാഹിത�ം-സാ�ഹികശാ�
പരമായ സമീപനം - മാർ�ിയൻ സമീപന�മാ�� അഭി�ഖീകരണം -
നേവാ�ാനചി�.

(േകസരി, മാരാർ, എം. പി.േപാൾ, ��േ�രി, െക. ഭാ�രൻ നായർ, എ. ഡി.
ഹരിശർ�, െക.ദാേമാദരൻ, ഇ.എം.എസ്. ന�തിരി�ാട്, െക.എൻ. എ���ൻ,
സി. എസ്.നായർ, ഉ�ാ�ിൽ േഗാവി�ൻ��ി േമേനാൻ, ��ി�ഴ ���ി�,
എം.േഗാവി�ൻ, സി.െജ.േതാമസ്, പി.െക.ബാല��ൻ �ട�ിയവ�െട
സാഹിത�വിമർശന�ൾ പരിചയി�ണം)

�ണി�് - 2

വിശദപഠനം

1. േകസരി ബാല���ി� - കല�ം ൈവ�പ��ം
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2. ��ി��മാരാർ - ഇതിഹാസകഥാപാ��ൾ

�ണി�് - 3

വിശദപഠനം

1. എം. പി. േപാൾ - കല�ം കാല�ം
2. േജാസഫ് ��േ�രി - േതാ�ി�െട മകൻ

�ണി�് - 4

വിശദപഠനം

1. ഇ. എം .എസ്. - വ�േ�ാൾ�വിതക�ം േദശീയ��ാന�ം
2. എം. േഗാവി�ൻ - ക��ടി�ം ഓട�ഴ�ം

േ�ാ�് 3 :നവീന വിമർശന�വണതകൾ

�ണി�് - 1

കാ�നികത�ം �േരാഗമനവാദ�ി�ം അ�റേ��് - മനഃ�ാ��ിെ�
േ�രണകൾ - അ�ാദമികനി�പണം - �േമയാധി�ിത സമീപന�ൾ -
തത�ചി�ാബ��ൾ - ആ�നികതാവാദ സാഹിത��മാ�� അഭി�ഖീകരണം
- നവീന വിമർശന�വണതകൾ.

(ശ��ിനായർ, എസ്.��ൻ നായർ, എൻ.വി.��വാര�ർ, െക.എം.േജാർ�്,
��മാർ അഴീേ�ാട്, െക.എം.ഡാനിേയൽ, എം.അച�തൻ, എം.എൻ.വിജയൻ,
എൻ.��പി�, എം.ലീലാവതി, ആർ.നേര��സാദ്, വി.രാജ��ൻ,
െക.പി.അ�ൻ, ആഷാേമേനാൻ, പി.േഗാവി��ി�, അ���ണി�ർ, ബി.
രാജീവൻ, സ�ിദാന�ൻ �ട�ിയ നി�പക�െട സാഹിത�സമീപനരീതികൾ
പരിചയി�ണം).

�ണി�് - 2

വിശദപഠനം

1. ശ��ിനായർ - വിശ�ദർശനം
2. എം. എൻ. വിജയൻ  - സഹ�െ� മകൻ
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�ണി�് - 3

വിശദപഠനം

1. എം.ലീലാവതി - ഒ� ഗ�ർ�ൻ പാ��
2. രാജ��ൻ - തകഴി അറിയാൻ ഒ� പി�ത��ശ് നം

�ണി�് - 4

വിശദപഠനം
1. െക. പി. അ�ൻ - േകാമാളി�ഗ�ിെല ��ഷേഗാ�ര�ൾ
2. ബി. രാജീവൻ - കല�ം �ത�യശാ��ം (�രവ�ാവിചാരഭാഗം)

േ�ാ�് 4 :ആ�നികാന�ര�വണതകൾ

�ണി�് - 1

ആ�നികാന�ര�വണതകൾ - അരി�കൾ ,അേബാധ�ൾ -
�തിേരാധപരമായ വായനകൾ - �നർവായനകൾ - �ീ - ��തി - ദളിത് -
കീഴാള ചി�കൾ - നി�പണ�ിെല അപ�ഥനപരമായ സമീപനം -
ൈസ�ാ�ികത�െട �ാ�ഖ�ം - സി�ാ��ൾ - സം�ാരപഠനം -
സി�ാ��ളിൽ നി� �േ�ാ�്.

(ബി. രാജീവൻ, സ�ിദാന�ൻ, വി.സി.ഹാരിസ്, വി.സി.�ീജൻ,
പി.െക.രാജേശഖരൻ, െക.െക.ബാ�രാജ്, െക.െക.െകാ�്, െജ.േദവിക, ഇ.വി.
രാമ��ൻ, ഉദയ�മാർ, �ദീപൻ പാ�ിരി��്, സനിൽ വി. �ട�ിയവ�െട
സാഹിത�ചി�കൾ പരിചയി�ണം).

�ണി�് - 2

വിശദപഠനം

1. വി. സി. ഹാരിസ് - വീ�ം �തിരെ�ാ�് : വായന�െട രാ�ീയം
2. വി. സി. �ീജൻ - സൗ�ര��ജ ഒ� പരാവർ�നം

�ണി�് - 3

വിശദപഠനം
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1. െജ.േദവിക - സ് േനഹം �സരി�ി�ാൻ രാ�ീയ�ാരിയായ കമല
2. െക.െക.ബാ�രാജ് - പാ�� ഉട�ക�ം പതി�� ഉട�ക�ം

�ണി�് - 4

വിശദപഠനം

1. ഇ.വി.രാമ��ൻ - സാഹിത�ചരി�വി�ാനീയം : �നർവിചാര��െട
സ�ർഭ�ൾ

2. സനിൽ വി. - െകാല�െട േകാറിേയാ�ാഫി.

സഹായകരചനകൾ

1. അച�തേമേനാൻ സി.പി , സി.പി.അച�തേമേനാെ� സാഹിത�വിമർശനം,
(സ�ാ. ടി.പി.��മാരൻ), മാ��മി, േകാഴിേ�ാട് 1988.

2.  അ�ൻ  െക.പി., മാ�� മലയാളേനാവൽ, ഡി.സി.�ക് സ്, േകാ�യം, 1993.
3. ഇ.എം.എസ്.ന�തിരി�ാട്, െതരെ��� �ബ��ൾ, േകരള സാഹിത�

അ�ാദമി, ��ർ, 1990.
4.  ��ി��മാരാർ, രാജാ�ണം, മാരാർ സാഹിത��കാശം, േകാഴിേ�ാട് 2017.
5.  ��ി��മാരാർ, കല ജീവിതം തെ�, േകരള സാഹിത� അ�ാദമി, 1965.
6. �മാരനാശാൻ - �മാരനാശാെ� ഗദ�േലഖന�ൾ, �മാരനാശാൻ �ാരക

ക��ി,  എൻ.ബി.എസ്.േകാ�യം (വിത.), 1981.
7. േകരളവർ� വലിയ േകായി��രാൻ, േകരളവർ��െട െതെരെ���

ഗദ��തികൾ (സ�ാ. തി�റി�ി ഗംഗാധരൻ) എൻ.ബി.എസ്., േകാ�യം,
1980.

8. േകസരി എ.ബാല��പി�, േകസരി�െട സാഹിത�വിമർശന�ൾ, നാഷനൽ
��്�ാൾ, േകാ�യം,1984.

9. േഗാവി�ൻ എം., �തിയ മ�ഷ�ൻ �തിയ േലാകം, ഡി.സി.�ക് സ്, േകാ�യം,
1999.

10. േജാസഫ് ��േ�രി,  ��േ�രി �തികൾ, കറ�് �ക് സ്, ��ർ, 1981.
11. േതാമസ്, സി.െജ., സി.െജ �െട േലഖന�ൾ, േകരള സാഹിത� അ�ാദമി,

��ർ.
12. ദാേമാദരൻ െക., െക. ദാേമാദരെ� സ�ർണ�തികൾ - വാല�ം 7 എ�ാ�

സാഹിത�ം  �ി�്  മീഡിയ ,2008
13. േദവിക െജ.നിര�ര�തിപ�ം, ഡി.സി.�ക് സ്, േകാ�യം, 2021.
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14. േപാൾ എം.പി., എം.പി.േപാളിെ� സ�ർ��തികൾ, മീഡിയ ഹൗസ്,
ന�ഡൽഹി, 2012.

15. �ദീപൻ പാ�ിരി��്, �ദീപൻ പാ�ിരി��ിെ� േലഖന�ൾ, േകരള
സാഹിത� അ�ാദമി, 2020.

16. ബാ�രാജ് െക.െക., മെ�ാ� ജീവിതം സാ��മാണ്, സബ് ജക്�് ആ�്
ലാംെഗ�ജ് ��്, േകാ�യം, 2008.

17. ഭാ�രൻ നായർ, ൈദവനീതി� ദാ�ിണ�മി�, എൻ.ബി.എസ്. േകാ�യം,
1984.

18. മ��ദനൻ ജി.(എഡി.), ഹരിതനി�പണം മലയാള�ിൽ, കറ�് �ക് സ്,
��ർ, 2002.

19. രാജീവൻ ബി., `കല�ം �ത�യശാ��ം', കലാവിമർശം മാർ�ി�്
മാനദ�ം. രവീ�ൻ (എഡി.), ചി� തി�വന��രം, 2012 (1987).

20. രാജ��ൻ, വി., െച�കഥ�െട ഛ��്, ഡി.സി.�ക് സ്, േകാ�യം, 1999.
21. രാമ��ൻ ഇ.വി., വിേയാജി�ിെ� വാങ്മയ�ൾ, ഡി.സി.��്, േകാ�യം,

1999.
22. ലീലാവതി എം., കവിതാധ�നി, നാഷനൽ ��്�ാൾ, േകാ�യം, 1986.
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േകരളഭാഷാഇൻ�ി���്, 2014.
27. സനിൽ വി., െകാല�െട േകാറിേയാ�ാഫി, �സ�ി-ഉ�, പ�നംതി�,
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M21ML02AC

FOUNDATIONAL SKILLS FOR RESEARCH AND WRITING

CREDIT- 2

Objectives

1. To introduce the learners to the fundamentals of research and writing.

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:
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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
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.

REFERENCES

1. Ballenger, Bruce, P. (2012). The Curious Researcher: A Guide to Writing
Research Papers. 7th edition. Boston, M.A.: Pearson.
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The University of Chicago Press.

3. The Chicago Manual of Style Online. Chicago: The University of
Chicago Press2017. 17th edn.

4. Fink, Arlene (2005). Conducting research literature reviews: From the
Internet to paper. 2nd edition. Thousand Oaks, CA: Sage.

5. Lipson, Charles (2018) Cite Right. A Quick Guide to Citation
Styles—MLA, APA, Chicago, the Sciences, Professions and More.
Chicago: The University of Chicago Press.

6. Mavodza, Judith. (2016) Citation Tracking in academic libraries: An
Overview. Oxford, UK: Chandos Publishing.

7. Reale, Micelle. (2019) Inquiry and Research: A Relational Approach in
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8. Ridley, Diana. (2012). The Literature Review: A Step- by- Step Guide for
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9. Snyder, Hannah (2019). Literature review as a research methodology:
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Third Semester

M21ML09DC

ഇ��ൻ സാഹിത� സി�ാ��ൾ

CREDITS: 4

Objectives

1. ഇ��ൻ സാഹിത� ചി��െട വ�ത�� ധാരകെള�റി�് അറിവ് േന�ക.
2. ഇ��ൻ സാഹിത� സി�ാ���െട അടി�ാന പരികൽപനകൾ

മനസിലാ�ക
3. സംസ്�ത കാവ�മീമാംസെയ�ം �ാവിഡ സൗ�ര�ശാ� പ�തിയായ

തീണാധി�ിത സമീപനെ��ം പഠന വിേധയമാ�ക
4. കാലാധി�ിതമാ�ം ചരി�ാധി�ിതമാ�ം �പെ�� വ� സാഹിത�

ധാരകെള വിമർശനാ�കമായി സമീപി�ക.
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Course Outcome

1. ഇ��ൻ സാഹിത� ചി���െട വ�ത�� ധാരകെള�റി�ം സാഹിത�
ദർശന�ിെ� അടി�ാന ത���െള�റി�ം അറിവ് േന��.

2. സംസ്�ത കാവ�മീമാംസെയ�റി�് മന�ിലാ��.
3. തിണസ��ന�ിെ� �സ�ി�ം സാ��ത�ം മനസിലാ��..
4. അല�ാരം, ��ം എ�ിെയ�റി�് ധാരണ ലഭി��.
5. ധ�നി നിരാസവാദ�ം പിൽ�ാല ചി�ക�ം മനസിലാ��.
6. ഇ��ൻ സാഹിത� ചി��െട സമകാല സമീപന�ൾ പരിചയെ���.

COURSE DETAILS

േ�ാ�്  1 : സാഹിത�ദർശന�ിന് ആ�ഖം

�ണി�് - 1

േവേദതിഹാസ - �രാണ - നാടക - കാവ� - ദാർശനിക -
ഭാഷാചി�ാപാര�ര��ൾ. ബൗ� - ന�ായ - ൈവേശഷിക -
മീമാംസാദർശന�ൾ. വാഗർ�വിചാര�ൾ.

�ണി�് - 2

സാഹിത�ചി��െട ഉദയം: ഭരതൻ - നാട�ശാ�ം.
സംസ്�തസാഹിത�ചി��െട വികാസചരി�ം: ആല�ാരിക�ാ�ം
��ഖ�തിക�ം - ഭാമഹൻ, ദ�ി, ഉദ്ഭടൻ, ��ടൻ, വാമനൻ -
ആന�വർ�നൻ, അഭിനവ��ൻ, രാജേശഖരൻ, ��കൻ, േ�േമ�ൻ,
മഹിമഭ�ൻ, േഭാജൻ, മ�ടൻ, വിശ�നാഥൻ, ജഗ�ാഥപ�ിതർ.

�ണി�് - 3

സാഹിത�ദർശന�ിെല അടി�ാനസ��ന�ൾ: കവി, കാവ�ം, സ�ദയൻ.
നിർ�ചന�ൾ-കാവ�ം - വാർ�ാവിേവചനം - കാവ�േഹ� - കാവ��േയാജനം -
വ�ത��സമീപന�ൾ - സാഹിത��പ�ൾ - ഇതിഹാസം - മഹാകാവ�ം -
ദശ�പക�ൾ - നാടകം - പ�സ�ികൾ.

�ണി�് - 4

സാഹിത�ചി�യിെല �ാവിഡധാര - തമിഴ് സാഹിത�പാര�ര�ം / പാര�ര��ൾ
- സംഘസാഹിത�ം - െതാൽ�ാ�ിയം - െപാ�ളതികാരം. തിണസ��ം -
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ഐ�ിൈണ - സാഹിത��ം ���തി�ം - ഭൗതികാ�ദത�ം - �തൽെ�ാ�ൾ,
ഉരിെ�ാ�ൾ, ക�െ�ാ�ൾ - അകെ�ാ�ൾ, �റെ�ാ�ൾ -
തിണസ��ന�ിെ� �സ�ി�ം സാ��തക�ം - സമകാല അേന�ഷണ�ൾ.

േ�ാ�്  2 : അല�ാര�ം ���ം

�ണി�് - 1

അല�ാരപ�തി�െട ഉദയം - അല�ാരസം� - അല�ാരശാ�ം -
നിർ�ചന�ൾ -അല�ാരവാദികൾ - ���ൾ - ആദ�കാല ആല�ാരിക�ാർ
- ഭാമഹൻ, ദ�ി - അല�ാരസ�� പരിണാമം - അല�ാരസംഖ�യിെല
േഭദ�ൾ - അർ�ാല�ാര��ം ശ�ാല�ാര��ം - ആന�വർ�നെ�
അല�ാരചി�.

�ണി�് - 2

അല�ാര�ിെ� സൗ�ര�ാ�കധർ�ം: വർ�ീകരണ�ം വിവരണ�ം -
അല�ാരവിഭജന�ിെ� അടി�ാനം - ��കൻ, ഉദ്ഭടൻ, ��ടൻ
(മലയാളവിവരണ�െള �ധാനമാെയ��� അല�ാരപഠനം) - ഭാഷാ�ഷണം
- ഏ.ആർ.രാജരാജവർ� - സാേമ�ാ�ി, അതിശേയാ�ി, വാ�േവാ�ി,
േ�ാേഷാ�ി അല�ാര�ൾ - ഭാഷാ�ഷണവിമർശനം - ��ി��മാരാർ -
സാഹിത��ഷണം.

�ണി�് - 3 & 4

��ം: ൈവദികഛ��കൾ - ഛ��് - ��ം - ജാതി എ�ീ പരിക�നക�െട
വിവ�-പിംഗളൻ - ഛ��ാ�ം - ഭരത�നി, ദ�ി, അഭിനവ��ൻ,
േ�േമ�ൻ എ�ിവ�െട ��സംബ�ിയായ നിരീ�ണ�ൾ - താള�ം
���ം - കാവ�ാസ�ാദന�ം ���ം - സംസ്�ത ���ൾ - മാ� -
അ�രം- �ധാനെ�� ���ൾ. ഭാഷാ���ൾ - ഗാനസ�ാത��ം -
ൈവവി��ം - �ധാനെ�� ഭാഷാ���ൾ - മാ�ാ���ൾ - ��മ�രി -
��ശി�ം - �ാവിഡ���ൾ.

േ�ാ�്  3 : രസ-ധ�നിപ�തി
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�ണി�് - 1 & 2

രസപ�തി - രസനിർ�ചനം നാട�ശാ��ിൽ - ഭാവം, രസം - �ായി -
സ�ാരിഭാവ�ൾ - വിഭാവാ�ഭാവ�ൾ - രസനി��ി - വ�ാഖ�ാന�ൾ -
ഉ��ിവാദം, ��ിവാദം, അ�മിതിവാദം, അഭിവ��ിവാദം - ഏകരസവാദ�ൾ
- അംഗ - അംഗിരസ�ൾ - രസേദാഷം - പരിഹാരം - രസാസ�ാദന�ിെല
മനഃശാ�തലം - അലൗകികതലം - ശാ�രസം ചർ� - അഭിനവ��ൻ.

�ണി�് - 3 & 4

ധ�നിപ�തി: ശ�ാർ�വ�ാപാരം - അഭിധ, ല�ണ, വ��ന - വകേഭദ�ൾ -
ധ�നി - നിർ�ചന�ൾ, സ��പം - ആന�വർ�നൻ - ധ�ന�ാേലാകം -
ധ�നിേഭദ�ൾ - വസ്�ധ�നി, അല�ാരധ�നി, രസധ�നി, �ണീ�തവ�ംഗ�ം,
ചി�കാവ�ം.

േ�ാ�്  4 : ധ�നിനിരാസവാദ��ം പിൽ�ാലചി�ക�ം

�ണി�് - 1

വാമനൻ: രീതി - �ണപ�തികൾ - രീതിപ�തി - സമീപന�ൾ, നിർ�ചന�ൾ
- രീതി�ം ൈശലി�ം - മാർ�ചി� - ഭാമഹൻ, ദ�ി, ��കൻ -
മാർ�േഭദ�ൾ - രീതി�ം �ണ�ം.

�ണി�് - 2

വേ�ാ�ി: നിർ�ചനം - ��കൻ - വേ�ാ�ിജീവിതം - വേ�ാ�ിേഭദ�ൾ -
വേ�ാ�ി�ം അല�ാര�ം - വേ�ാ�ി�ം ൈശലി�ം.

�ണി�് - 3

അ�മാനപ�തി: മഹിമഭ�ൻ - വ��ിവിേവകം - ��ി��മാരാർ -
ഔചിത�പ�തി - േ�േമ�ൻ - ധ�നി�ം �ണ�ം - ധ�നി�ം അല�ാര�ം -
ധ�നി�െട വിശി��േയാജന�ൾ.

�ണി�് - 4

ആ�നികകാലം: അരബിെ�ാ�െട കലാദർശനം - ടാേഗാർ - ഗാ�ിയൻ
കലാദർശനം - മാർഗി - േദശി - ൈശവം - ൈവ�വം - �തിേരാധപാര�ര�ം -
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പാ�ാത��ഭാവം - സാഹിത�പരിണാമം - സമകാലസമീപന�ൾ -
ഭൗതികവാദ - ദളിത് - �ീപ�വിമർശന�ൾ.

സഹായകരചനകൾ
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ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, 2009.

5. ��ി��മാരാർ, സാഹിത��ഷണം,മാരാർ സാഹിത� �കാശം
6. ���ിരാജാ െക., രവീ�ൻ െക.എ. (വിവ.), അർ�ം :

ഭാരതീയസി�ാ��ൾ, വ�േ�ാൾ വിദ�ാപീഠം, 2018.
7. ���ിരാജാ, െക., േമേനാൻ എം.എസ്. (എഡി.),

സംസ്�തസാഹിത�ചരി�ം 1, 2 ഭാഗ�ൾ - േകരള സാഹിത� അ�ാദമി,
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8. ��ൻനായർ �ജ�ര, വേ�ാ�ിൈകരളി, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്,
2003.

9. േഗാപാല�ണി�ർ എൻ. (േഡാ.) രസതത�ദർശനം, േകരള ഭാഷാ
ഇൻ�ി���്, 2003.

10. േഗാപീച�് നാരംഗ്, പി.��ൻ - (വിവ),ഘടനാവാദ�ം ഉ�രഘടനാവാദ�ം
പൗര��കാവ�ശാ��ം, േക� സാഹിത� അ�ാദമി, 2013.

11. ദാേമാദരൻ െക., ഭാരതീയചി�, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, 2018.
12. നാരായണ�ിഷാരടി െക.പി. (വിവ.) ഭരത�നി�െട നാട�ശാ�ം, വാല�ം 1, 2

േകരള സാഹിത� അ�ാദമി, ��ർ, 1997, 1999.
13. നാരായണൻ��ി േമല��്, സംഘസാഹിത�ചരി�ം, േകരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി���്, 2003.
14. നാരായണപി� പി.െക., ൈകരളീധ�നി.
15. ഭാ�രൻ ടി., ഭാരതീയ കാവ�ശാ�ം, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, 2004.
16. മ��ദനൻ ജി., ഹരിതനി�പണം മലയാള�ിൽ - കറ�് �ക് സ്, 2002.
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17. മാത� ടി.വി.��ശാ�ം.
18. �രളീധരൻ െന�ി�ൽ, വിശ�സാഹിത�ദർശന�ൾ, ഡി.സി.�ക് സ്, 2011.
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22. ��മാരപി� െക.(േഡാ.), കാവ�മീമാംസ, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, 1977.
23. Aurobindo, Future Poetry, Aurobindo Foundation of Indian Culture.
24. Devy G.N., Indian Literary Criticism : Theory and Interpretation.
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M21ML10DC

ൈവേദശികസാഹിത�സി�ാ��ൾ
CREDITS:4

Objectives

1. പാ�ാത�സാഹിത�സി�ാ��െള�റി�് സാമാന�മായ അവേബാ ധം
�പെ���ക.

2. �ീേ�ാ-േറാമൻ കലാചി�കെള പരിചയെ��ക
3. പാ�ാത�സാഹിത� സി�ാ��ിെ� ആശയ�ൾ, ��ാന�ൾ,

വ��ികൾ, കലാപ�തികൾ എ�ിവെയ�റി�് മനസിലാ�ക
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4. അറബിക്, ൈചനീസ്, ജാ�നീസ്, ആ�ി�ൻ, ലാ�ിനേമരി�ൻ
ഭാഷകളിൽ ഉ��ിരി� സാഹിത�ചി�കെള പരിചയെ��ക

5. ൈവേദശിക സാഹിത� സി�ാ��െള ഇ��ൻ ചി�കേളാ�േചർ�
നിർ�ി വിമർശനാ�കമായി അപ�ഥി�ാ�� �ാ�ി േന�ക.

Course Outcome

1. �ീേ�ാ-േറാമൻ കലാചി�ക�ം മ� �ധാന ധാരക�ം പരിചയെ���.
2. പാ�ാത�സാഹിത� സി�ാ��ിെ� ആശയ�ൾ, ��ാന�ൾ,

വ��ികൾ, കലാപ�തികൾ എ�ിവെയ�റി�് ധാരണ ലഭി��.
3. പാ�ാത� നേവാ�ാന�ിെ� ചരി�ം മനസിലാ��.
4. വിമർശന�ിെ� അടി�ാനസ��ന�െള�റി�് അറിവ് േന��.
5. നിേയാ�ാസിസിസം, കാ�നികവിമർശനം, വിക് േടാറിയൻഘ�ം

,നവവിമർശനം എ�ിവെയ�റി�് അറിവ് േന�� .
6. അറബിക്, ൈചനീസ്, ജാ�നീസ്, ആ�ി�ൻ, ലാ�ിനേമരി�ൻ

ഭാഷകളിൽ ഉ��ിരി� സാഹിത�ചി�കെള പരിചയെ���.

COURSE DETAILS

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

�ണി�് - 1

യവനസാഹിത�ം - കാവ�ം, നാടകം - തത�ചി� - സാഹിത�ചി� - േ�േ�ാ -
അ�കരണവാദം - കവിെയ�റി�� നിരീ�ണ�ൾ - കവിത�ം റി��ി�ം

�ണി�് - 2

അരിേ�ാ�ിൽ - ���ിയ അ�കരണവാദം - �ര�നാടകസ��ം -
കഥാഴ് സിസ് - സാഹിത��േയാജനം.

�ണി�് - 3

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

�ണി�് - 4
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അറബി - കവിത�െട സാ�കരണം - അൽഫറാബി, അവിെസ� (Ibn Sina).
ൈചനിസ് - �ജി (Lu Ji)�െട സാഹിത�ദർശനം - ജാ�നീസ് - ൈഹ�വിെല
സൗ�ര�സ��ം - ബാേഷാ - ലാ�ിനേമരി�ൻ വിമർശനം - എ�ിക് �െസൽ
(Enrique Dussel) - ആ�ി�ൻ സാഹിത�ചി�കൾ - േവാൾ േസായി� -
െന�ി�ി�ഡ് - മി�ം സാഹിത��ം.

േ�ാ�് 2 : നേവാ�ാന�ം നിേയാ�ാ�ിസ�ം

�ണി�് - 1

മ��കാലം - മ��കാലസാഹിത� സവിേശഷതകൾ - ലാ�ിൻ -
േദശഭാഷാനേവാ�ാനം - ഇ�ാലിയൻ - ദാേ� - വിശി�ൈശലി (�ാൻഡ്
ൈ�ൽ) എ� സ��നം - നേവാ�ാന സാഹിത�ദർശനം അരിേ�ാ�ിലിയൻ
�ഭാവം - ഇ�ാലിയൻ �ഭാവം - ജിേകാേ�ാ മേ�ാണി - കവി�െട വിചി�
ക�നാേശഷി - കവിത�ം വായന�ാ�ം - ജനസാമാന�പരിഗണന

�ണി�് - 2

ഇം��് - ഫിലി�് സിഡ് നി - കവിത�െട സാ�കരണം - കാവ�സ��ം -
അേ�ാളജി - കാവ�വിമർശനം - െബൻ േജാൺസൺ - ൈശലി�ം കാവ�ഭാഷ�ം.

�ണി�് - 3

നിേയാ�ാസി�ൽ വിമർശനം - അടി�ാനസ��ന�ൾ - കാവ�ഭാഷ -
േജാൺ ൈ�ഡൻ, േതാമസ് ൈറമർ, േജാൺ െഡ�ിസ് എ�ിവ�െട ചി�കൾ
- േജാസഫ് അഡിസൻ - ഉ�മകാവ�സ��നം - അലക് സാ�ർ േപാ�് -
എേ� ഓ �ി�ിസിസം - േഡാ.സാ�വൽ േജാൺസൺ - നിേയാ�ാ�ിക്
കാർ�ശ�ം - സദാചാരം - േഷക് �ിയെറ��ി�� നിരീ�ണ�ൾ.
�ണി�് - 4

18-ാം ��ാ�ിെല �േറാ�ിെ� െപാ�മ�ലവികാസം - ആ�കാലിക��ം
സാഹിത�വിമർശന�ം – ആ�നികസാഹിത� വിമർശന�ിെ� അടി�റ -
േജാസഫ് അഡിസ�ം റി�ാർഡ് �ീ�ം (െഹബർമാസ്, െടറി ഈഗിൾടൺ
എ�ിവ��യി� ആശയ�ൾ)- ��വി�വ�ിെ� സ�ാധീനം -
വിമർശന�ിെ� വ�വ�െ�ടൽ - ജനകീയവത്കരണം.

േ�ാ�് 3 : കാ�നികവിമർശനം, വിക് േടാറിയൻഘ�ം,പരിവർ�നകാലം
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�ണി�് - 1

കാ�നികവിമർശനം - ഭാവന (IMAGINATION)െയ��ി�� നിരീ�ണ�ൾ -
�തിഭ�ം ഭാവന�ം - വില�ം േവർഡ് സ് വർ�് - കാവ�നിർ�ചനം - ലിറി�ൽ
ബാലഡ് സിെ� �ഖ�ര - ��തി, കാവ�ഭാഷ, വിഷയം, കവിഭാവന -
എസ്.�ി.േകാളറിഡ്ജ് - ബേയാ�ാഫിയ ലി�േററിയ - കവിതാനിർ�ചനം - കവി,
കവി�തിഭ - ഇമാജിേനഷൻ, ഫാ�സി - െഷ�ി - കവി േലാക�ിെ�
നിയമനിർ�ാതാവ് എ� നിരീ�ണം.

�ണി�് - 2

കാ�നികത�െട അപചയം - വിേ�ാറിയൻ കാലഘ�ം (1837-1900) - മാത�
ആർേനാൾഡ് - കാവ�നിർ�ചനം - വിമർശനധർ�ം - നികേഷാപല സി�ാ�ം
(Touch Stone Method) - കവിത ജീവിത�ി�േവ�ി, കല കല�േവ�ി -
വാൾ�ർേപ�ർ - ലാവണ�വാദം - ഓ�ാർ ൈവൽഡ് - കല�െട ജീവിത�ല�ം -
േടാൾേ�ായി - വികാരസം�മണം - �േബാധനം - മതാ��തി - കലയിെല
ക�നാണയ�ൾ.

�ണി�് - 3

�ാസി�ൽ മാർ�ിയൻ വിമർശനപ�തി (�ർ�ഘ�ം) - അടി�റ - േമ�ര -
�തിഫലനം - േസാവിയ�് മാർ�ിസം - �ാംഷി, ��ാ�് എ�ിവ�െട
സ��ന�ൾ -റിയലിസം, �ി�ി�ൽ റിയലിസം, േസാഷ�ലി�് റിയലിസം -
ഇേമജിസം - സിംബലിസം - ഇം�ഷനിസം - എക് സ് �ഷനിസം

�ണി�് - 4

മേനാവി�ാനീയം (�ർ�ഘ�ം) - �ീവാദചി�കൾ (�ർ�ഘ�ം) - ഗദ��ിെ�
വികാസം - പെ�ാ�താം ��ാ�ിൽ �പംെകാ� ആ�നികവീ�ണം.

േ�ാ�് 4 : പാഠാപ�ഥനസമീപന�ൾ

�ണി�് - 1

നവവിമർശനം (ന� �ി�ിസിസം) - പാഠാപ�ഥനസമീപനം - ��്മവായന
(േ�ാസ് റീഡിങ് ) - വിംസാ�്, െബെയഡ് സലി - ഇ�ൻഷനൽ ഫാലസി -
അഫക്�ിവ് ഫാലസി - േജാൺ േ�ാവ് റാൻസം - കവിത�െട �ല�നിർ�യ�ം
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പാഠാപ�ഥന�ം - ഐ.എ.റി�ാർഡ് സ് - സിേനസ് േതസിസ് - േചാദനക�െട
സമീകരണം താരതമ���ം -
ആ�നിക മേനാവി�ാനീയ-നാഡീവി�ാനീയ വിശദീകരണസാ��ത ക�ം

�ണി�് - 2

ടി.എസ്.എലിയ�് - പാര�ര��ം നിർൈവയ�ികത�ം -നി�പണ
ധർ�െ��റി�� നിരീ�ണ�ൾ - വസ്�സംേയാജകം (The Objective
Correlative)-മേനാവി�ാനീയം - േ�ായ്ഡ് - ഇദ് - ഈേഗാ - ��ർ ഈേഗാ
- പിതാവ് - സ���ം കല�ം - സി.ജി.�ങ് - കല�ിവ് അേകാഷ�സ് -
ആർ�ിൈട�് - മി�് - േനാർേ�ാപ് െ��െട നിരീ�ണ�ൾ

�ണി�് - 3

സറിയലിസം - ആേ���ൻ - അ�ിത�വാദം - േമാേഡണിസം - വിമർശനം -
�ാ�്ഫർ�് സ് �ൾ - വാൾ�ർബ�മിൻ - അേഡാേണാ - �ഹ്ത്റഷ�ൻ
േഫാർമലിസം - �പസ��നം - ഭാഷാശാ��ിെ� വഴിയിൽ - ഷ് േ�ാവ് സ് കി -
അപരിചിതവത്കരണം - േറാമൻയാേ�ാബ് സ - ൈശലി - കാവ�ാ�കധർ�ം
- ബാഖ്തിെ� േഫാർമലിസവിമർശനം - �ാഗ് സ് �ൾ - �കേറാവ് സ് കി -
�രഃേ�പണം - ഡീവിേയഷൻ �ം ദ േനാം

�ണി�് - 4

മാനകഭാഷ�ം കാവ�ഭാഷ�ം - േ�ാ�ിയൻ സി�ാ�ാ�ിക് ഘടനാവാദം -
ആഖ�ാനവ�ാകരണം - േ�ാദ് െലവിസ്േ�ാസ് - പാരഡി�ാ�ിക് - ഘടനാവാദം -
മി�വിശകലനം.

സഹായകരചനകൾ

1.  അച�തൻ എം., പാ�ാത� സാഹിത� ദർശനം, എൻ.ബി.എസ്., േകാ�യം, 1962.
2. അച�ത��ി ചാ�നാ�്, സാഹിത�മീമാംസ താരതമ�പരിേ���ം, കറ�്

�ക് സ്, ��ർ.
3. ഇ.എം.എസ്., േഗാവി�പി� പി.,  �ാംഷിയൻ വിചാരവി�വം, ചി�

പ�ിേ�ഷൻസ്.
4. േഗാവി�പി� പി., മാർ�ി�് സൗ�ര�ശാ�ം : ഉ�വ�ം വളർ��ം,

സംഘ�സാധന, തി�വന��രം.
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5.  ജാൻസി െജയിംസ് (എഡി.), െഫമിനിസം, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്.
6.  േജാസഫ് ��േ�രി, കാവ�പീഠിക.
7.  തരകൻ െക.എം., പാ�ാത� സാഹിത� തർ�ശാ�ം.
8.  േതാമസ് മാത� എം., സാഹിത�ദർശന�ൾ.
9.  േപാ�ർ പി.െക., ദറിദ, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.
10. �രളീധരൻ െന�ി�ൽ, വിശ�സാഹിത� ഗർ�ന�ൾ, ഡി.സി.�ക് സ്, 2011.
11. �ഹ�ദാലി വി., അറബി സാഹിത�ം.
12. രാേജ�ൻ സി., െസാ��ർ-ഘടനാവാദ�ിെ� ആചാര�ൻ.
13. രാമച�ൻ നായർ പ�ന, നിേയാ�ാ�ിസം, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്,

തി�വന��രം, 2005.
14. രവീ�ൻ (എഡി.), കലാവിമർശനം മാർ�ി�് മാനദ�ം, ചി�

പ�ിേ�ഷൻസ്.
15. ലീലാവതി എം., ആദി��പ�ൾ സാഹിത��ിൽ.
16. വില�ം െഹൻ�ിഹഡ് സ, സാഹിത�പഠന�ിന് ഒ� ആ�ഖം, വസ�ൻ

എസ്.െക. (വിവ.), േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി�ി��്, തി�വന��രം,
1999.

17. വിശ�നാഥൻ ആർ., അന�യം.
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M21ML01DE

മാധ�മപഠനം
CREDIT -0 4

Objectives

1. ആശയവിനിമയ�ിെ� ചരി��ം വിനിമയ ��ിയ�െട ഘടക��ം
പരിചയെ����.
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2. അ�ടി� �ൻ�� മാധ�മ�െള�റി�ം അ�ടി�െട ചരി��ം അപ�ഥി��.
3. ബ�ജനസ�ർ� മാധ�മ�ളായ പ�ം, േറഡിേയാ , െടലിവിഷൻ എ�ിവ�െട

ഉ��ി, വികാസം, പരിണാമം എ�ിവ വിശദമായി പരിചയെ����.
4. സാേ�തിക വിദ� �റ�ി�� വിഭി�മായ �തനവിനിമയ മാർഗ�ൾ

(�ട�ബ് �തൽ, ആ�ക�ം,�ാ�്േഫാ�ക�ം വെര) �റ�കാ��
5 .  ഇലേ�ാണിക് മാധ�മ �തലാളിത��ിെ� രാ�ീയ സ�ദ്ഘടന

വിലയി���

Course Outcome

1. വിനിമയ�ിെ� വിഭി�തല�ൾ, മാധ�മ�പ��െട�ം വ�വഹാര��െട�ം
ചരി�പരിണാമ�ൾ എ�ിവ �ഹി��.

2. മാധ�മമ�ല��െട ൈസ�ാ�ികവഴികൾ, മാ��മ�െള േക�ീകരി��
സാം�ാരികരാ�ീയ�ിെ� അപ�ഥനം എ�ീ ആശയ�െള �ൻനിർ�ി
മാധ�മപഠനം /വിശകലനം െച��.

3. മാധ�മ പഠന�ിെ� �ധാനല��ം േകരളീയ െപാ�മ�ല നിർ�ിതിയിൽ
മാധ�മ��െട പ�ിെന വിമർശനാ�കമായി വിലയി���  എ�താണ്

4. അ�ടി മാധ�മ�ൾ �ാനമ�ല�ിൽ ��ി� ഉണർ�് അപ�ഥി��
5. മലയാള അ�ടി�െട�ം പ��വർ�ന�ിെ��ം ചരി�ം മന�ിലാ��.
6. മാധ�മ പഠന�ി�െട േ�ാബൽ വിേ�ജിൽ നി�ം ഡിജി�ൽ

െപാ�മ�ല�ിേല�� പൗരത� പരിണാമം തിരി�റി��.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് 1 : വിനിമയ�ം ബ�ജനസ�ർ� മാധ�മ��ം

വിനിമയം - ആശയവിനിമയ��ിയ - വിനിമയ��ിയ�െട ഘടക�ൾ -
വിനിമയമാധ�മ�ൾ - ��ൻബർ�ം അ�ടിയ��ം - അ�ടി���� മാ��മ�ൾ -
അ�ടിവിനിമയ�ം വിവിധഘ���ം -ബ�ജന സ�ർ� മാധ�മ�ൾ - പ�ം,
ഇലേ�ാണിക് മാധ�മ�ൾ (േറഡിേയാ, െടലിവിഷൻ) ഇവ�െട മാധ�മസ�ഭാവം,
ചരി�ം(ഉ��ി, വികാസം, പരിണാമം), സേ�ശം, വിനിമയരീതി,
മാധ�മ�ാപന�ിെ� ഉടമ�ത�ം അധികാരഘടന�ം (അതിൽ ലിംഗം, ജാതി, മതം
ഇവ�െട �ാതിനിധ�ം)- േഫാർ�് എേ��് എ� സ��ം - വിവരസാേ�തികവിദ��ം
മാ��മ��ം - ഫിഫ്�് എേ��് എ� ആശയം - ഉടമ�ത�െട അഭാവം -
ആശയാവിഷ്�ാരം, �സാധനം എ�തിെല സ�ാത��ം - സ�ഹമാധ�മ�ൾ -
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സാേ�തികവിദ� �റ�ി�� വിഭി�വിനിമയ സ�ർ�േവദികൾ (� ട�ബ് �തൽ
ആ�ക�ം �ാ�്േഫാ�ക�ം വെര) - മാധ�മ�ൾ വിനിമയംെച�� സാം�ാരിക
രാ�ീയം - മാധ�മ��ം േപാ�് ��ം.

വിശദപഠനം

1. പ��ിെ� ആവിർഭാവം - ����ിരാഘവൻ (േകരളപ��വർ�ന ചരി�ം,
േകരളസാഹിത� അ�ാദമി,��ർ)

2. േറഡിേയാ : ചരി�പരമായ പരിേ���ം - എ.�ഭാകരൻ (�ശ��ാവ�മാധ�മ�ൾ,
േകരളഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം)

3. െടലിവിഷൻ : ആ�ഖം - ൈബ� ച�ൻ (�ശ��ാവ�മാധ�മ�ൾ, േകരളഭാഷാ
ഇൻ�ി���്, തി�നവ��രം).

4. േഫാർ�് എേ��ിെ� മരണം - എൻ.പി.രാേജ�ൻ (േഫാർ�് എേ��ിെ�
മരണം, മാ��മി ��് , േകാഴിേ�ാട് )

5. ��ാ�പ��വർ�നം (��കം �ർ�മാ�ം പഠി�ണം) - സ�േദശാഭിമാനി
രാമ��പി� (േകരള മീഡിയ അ�ാദമി, െകാ�ി)

േ�ാ�് 2 : അ�ടിമാധ�മ��ം സേ�ശനിർ�ിതി�ം

അ�ടി�െട സാം�ാരിക�ാധാന�ം - മലയാള�ിെല ആദ�കാല അ�ടിമാധ�മ�ൾ -
അവ �ാനമ�ല �ിൽ ��ി� ഉണർവ് - മിഷണറിമാ�െട സംഭാവനകൾ -
െപാ�ജാനാഭി�ായം എ� ആശയം -െപാ�ജനാഭി�ായ �പീകരണ�ിൽ
ക��ിൽ വർ�ീസ് മാ�ിള, െച�ള�് വലിയ ��ിരാമേമേനാൻ, സി.വി.
��രാമൻ, സ�േദശാഭിമാനി രാമ��പി�, േകസരി എ.ബാല�� പി�, െക.പി.
േകശവേമേനാൻ എ�ിവ�െട സംഭാവനകൾ - �ഖ�സംഗ�ിെല�ം
ഉ�ട��ിെല�ം നിലപാ�കൾ - പ�ധർ��ിൽ സ�ാത��ാന�രം വ� മാ��ൾ
- Public opinion എ�തിെന��ി വൾ�ർ ലിപ്മാെ� കാ��ാട്-Propaganda രാ�ീയം -
Public relations സ��ം – അധികാര�ം അ�ടിമാധ�മ��ം -
അ�ടി�തലാളി��ിെ� രാ�ീയം - ബ�ജനമാധ�മ��െട
രാ�ീയസ�ദ്ഘടനെയ��ി എേഡ�ർഡ് എസ്.െഹർ�െ��ം േനാം േചാം�ി�െട�ം
കാ��ാട്  - മാ��മ�ൾ നിർ�ി�� െപാ�സ�തി�ം േമൽേ�ായ്മക�ം.
വിശദപഠനം

1. പ��ർ�ന�ിെല �വണതക�ം പരീ�ണ��ം - ടി.െജ.എസ്. േജാർ�്
(`മാധ�മപഠന�ൾ’ എ� ��ക�ിൽ നി�്, കറ�് ��്, േകാ�യം).

2. േചാം�ി�ം മാധ�മരംഗ�ം : `�ചാരണപ�തിമാ�ക’�െട �സ�ി - എൻ.റാം
(`േനാം േചാം�ി: ��ാ�ിെ� മന�ാ�ി’ എ� ��ക�ിൽ നി�് , ഡി.സി.��്,
േകാ�യം).
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3. ഖര�ിൽനി�് �വ�ിേല�് : മലയാളപ��വർ�ന�ിെല ഉ�രാ�നികകാലം
- പി.െക. രാജേശഖരൻ (`മലയാളി�െട മാധ�മ
ജീവിതം’, എ� ��ക�ിൽ നി�് , േകരളഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം,).

4. ആ�ംേബാംബിൽ�ട�ിയ 56 വർഷ�ൾ - േതാമസ് േജ�ബ്/കമൽറാം സജീവ്
(മാ��മി ആഴ്��തി�്, 2017. ഒേ�ാബർ 1-7).

5. `ഇ��യിെല പ�വി�വം’ (��കം �ർ�മാ�ം പഠി�ണം) - േറാബിൻ െജ�ി,
േകരളഭാഷാ ഇൻ�ി���്,തി�വന��രം.

േ�ാ�് 3 : ഇലേ�ാണിക് മാധ�മ��ം വിനിമയ�ിെ� രാ�ീയ�ം

അ�ടിമാധ�മ��ം അറിവിെ� ��കവൽ�രണ�ം - മാർഷൽ മക് �ഹെ�
മാ��മസ��ം - ഇലേ�ാണിക് മാധ�മ�ൾ ആ�നികസ�ഹെ� �നർേഗാ�ീകരി�
(re-tribalised) എ� നിഗമനം - േ�ാബൽ വിേ�ജ് എ� ആശയം - മാധ�മം തെ�
സേ�ശം (Medium is the message) എ� കാ��ാട് - ശീതമാധ�മ��ം
ഉ�മാധ�മ��ം എ� തരംതിരിവ് – അതിെ� �സ�ി - ഇലേ�ാണിക് മാധ�മ�ൾ
നിർ�ി�� രസേലാകം - �ാവ�മാധ�മ�ളിേല�ം �ശ�മാധ�മ�ളിേല�ം
വിവിധയിനം പരിപാടിക�െട േഫാർ�ലകൾ - �ശ�ബിംബ��ം െക�കാ�ക�െട
േലാക�ം - How to look at television എ� തിേയാഡർ അേഡാർേണാ�െട കാ��ാട്
- േബാ�ിയാദിെ� ടilencing the mass എ� സ��ം - വിേനാദ�ിെ� അതി�സരം -
വാർ��ം വിേനാദമാ�േ�ാൾ - ഉ�മം അധമം എ� േവർതിരിവിെ� ഇ�ാതാകൽ
- ഇലേ�ാണിക് മാധ�മ�തലാളി��ിെ� രാ�ീയസ�ദ്ഘടന.

വിശദപഠനം

1. േകൾവിശീല��െട സാ�ഹ�ശാ�ം – ആർ.ന��മാർ (േകരളപഠന�ൾ 6, ചി�ിര
�ിേ�ഴ്സ്  & പ�ിേഷഴ്സ് ).

2. െടലിവിഷെ� അധികാര�ം സാേ�തികവിദ��ം - ഷി� �ഹ�ദ് (`െടലിവിഷൻ
ചരി��ം രാ�ീയ�ം’എ� ��ക�ിൽ നി�്, ചി� പ�ിേഷഴ്സ്,
തി�വന��രം).

3. െടലിവിഷനിേല�് എ�െന േനാ�ണം - തിേയാഡർ അേഡാർേണാ�െട How to
look at television എ� �ബ��ിെ� ആശയാ�വാദനം( അനിൽ െക.എം.,
സൗമ� െക.സി., `സം�ാരനിർ�ിതി’എ� ��ക�ിൽ നി�്, േ�ാ�സ് ��്,
േകാഴിേ�ാട് ).

4. ശശി�മാ�മാ�� അഭി�ഖം/േജാൺ �ി�ാസ് (`മറയി�ാെത’ എ� ��ക�ിൽ
നി�്, മാ��മി ��്, േകാഴിേ�ാട് ).

5. `െടലിവിഷ�ം സ�ഹ�ം’ (��കം �ർ�മാ�ം പഠി�ണം) – െക. ��ി��ൻ ,
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മാ��മി ��്, േകാഴിേ�ാട്.

േ�ാ�് 4 : െന�വർ�് മാധ�മ��ം ഡിജി�ൽ െപാ�മ�ല�ം

ആേഗാളവിനിമയ�ംഖല - െവർച�ൽ വിനിമയ�ം വിേനാദ�ം - ന�സ് േപാർ��കൾ,
ഓൺൈലൻ ചാന�കൾ, സ�ഹമാധ�മ�ൾ എ�ിവ�െട സ�ത�വ�വഹാരരീതി�ം
വിനിമയസ�ഭാവ�ം - പ�ം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷൻ എ�ീ മാധ�മ��െട ൈസബർ
േ�സിേല�� മാ�ം ഘടനാതല�ി�ം ഉ�ട�നിർ�ിതിയി�ം വ��ിയ വ�തിയാനം
- �ാർ�് േഫാൺ, അതിേവഗ ഇ�ർെന�്, Over the top (OTT ) അട��ളള
�ാ�്േഫാ�കൾ ഇള�ി�തി�ി�� Network society �െട മാധ�മസം�ാരം -
Information age, message is the medium എ� മാ�േവൽ കാ�ൽസിെ� കാ��ാട്
- ൈവറൽ എ� ജന�ിയസം�ാരം - േ�ാബൽ വിേ�ജിൽ നി�് ഡിജി�ൽ
െപാ�മ�ല�ിേല�� പൗരത�പരിണാമം - ഡിജി�ൽ �തലാളി��ിെ�
രാ�ീയസ�ദ്ഘടന.

വിശദപഠനം

1.സാേ�തികത�ം സംേവദന�ം, എസ്.ആർ.സ�ീവ് (നവമാ��മ�ൾ ജനകീയത�ം
വിശ�ാസ�ത�ം, പരിധി പ�ിേ�േഷൻസ്, തി�വന��രം).
2.േഫസ്��ിലാേണാ ഇനി വാർ�ാേജർണലിസം? - അനിവർ അരവി�് (മാ��മി
ആ��തി�് ,2015 �ലായ് 12-18).
3.ആപ് ജലധിയിൽ കൗമാരഭാവന - െക.എം.േവ�േഗാപാൽ (ഭാഷാേപാഷിണി,2014,
ഏ�ിൽ).
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M21ML02DE

ചല�ി�പഠനം
CREDIT - 04

Objectives

1. ഇ�പതാം ��ാ�ിെ� കലയായ സിനിമെയ �ശ�കലെയ� രീതിയിൽ
പരിചയെ����.
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2. ചല�ി� കല�െട ആവിർഭാവം ,ചരി�ം എ�ിവ െവളിെ����.
3. ജന�ിയകല എ� രീതിയിൽ സിനിമെയ ആഴ�ിൽ വിശദീകരി��
4. സിനിമ�െട സാേ�തിക വശ�െള��ി അറി� നൽ��.
5. സിനിമ�െട �ത�യ ശാ���ം സാം�ാരിക പഠന��ം പരിചയെ����.
6. മലയാള സിനിമ�െട ഇ� വെര�� ചരി�ം മനസിലാ��.

Course Outcome

1. ഇ�പതാം��ാ�ിെ� കല എ� വിേശഷി�ി�െ�� സിനിമെയ�
മാ��മെ� ആസ�ദി�ാ�ം ആഴ�ിൽ ഉൾെ�ാ�ാ�ം
വിശകലനംെച�ാ�ം വിദ�ാർ�ികെള �ാ�രാ��.

2. സിനിമ�െട സാേ�തികവശ�െള�ം അതിെ� വിനിമയസ�ദായ�െള�ം
സാമാന�മായി മന�ിലാ�ാൻ സാധി��.

3. മലയാളസിനിമെയ അ��റിയാ�ം സാേ�തിക വിദ�കൾ മന�ിലാ�ാ�ം
സഹായി�ം വിധമാണ് ഈ പാഠ�പ�തി സംവിധാനം െച�ിരി��ത്.

4. വിവിധ േനാ��ാ�കളി�െട സിനിമെയ സമീപി�ാ�� പരിശീലനം ഈ
േകാഴ് സി�െട സായ�മാ��.

5. മലയാള സിനിമ�െട �ാരംഭം �തൽ ന�ജനേറഷൻ സിനിമ വെര�ളള
ഭാ�കത� പരിണാമ�ൾ വിലയി���

COURSE DETAILS

േ�ാ�് 1 : സിനിമ�െട വ�ാകരണം

ചല�ി�കല�െട ആവിർഭാവം - ചല�ി�വ�ാകരണം എ� സ���ം
സാേ�തികവിദ��ം.
വിവിധതരം േഷാ�കൾ - വീ�ണേകാൺ - എഡി�ിങ് സേ�ത�ൾ : ശ�ം,

നിറം, െവളി�ം, സംഗീതം, െ�ഷ�ൽ ഇഫക്�കൾ - സാമാന� ധാരണ.
കഥാചി��ൾ - േഡാക�െമ�റി - ആനിേമഷൻ.

വിശദപഠനം

1. എെ� ശി�രചന�െട ചില വശ�ൾ - സത�ജിത് റായ് (ന�െട സിനിമ
അവ�െട സിനിമ - ചി� പ�ിേഷഴ് സ്, 2006).

2. ചി�സ�ിേവശം, ശ�പഥം (ര�േലഖന�ൾ)- അ�ർ േഗാപാല��ൻ

93



(സിനിമ�െട േലാകം, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, 1988) �.92-107.
3. വർണ�ം ചില മലയാളസിനിമ�ം - ഐ.ഷ�ഖദാസ് (സിനിമ�െട വഴിയിൽ,

കറ�് ��് 1990) �. 130-136.
4. കാ��െട യാഥാർഥ��ം ഭാഷ�ം - വി.െക.േജാസഫ് (സിനിമ�ം �ത�ശാ��ം,

സാം�ാരിക�സി�ീകരണവ��് , 1997) �. 1-11.

േ�ാ�് 2 : ചല�ി�സി�ാ��ൾ

െമാ�ാഷ് - ൈമസ് എൻ സീൻ - ��് ന�േവവ് - ഇ�ാലിയൻ
നിേയാറിയലിസം - എ�്�ഷനിസം - സാമാന�പരിചയം.
സമീപനരീതികൾ - ഓഥർ സി�ാ�ം - ചി�വി�ാനീയസമീപനം - സിനിമ�ം
െഫമിനിസ�ം - സിനിമ�ം �ത�യശാ��ം - സിനിമ�ം സം�ാരപഠന�ം.

വിശദപഠനം

1. ചല�ി�ഭാഷ - വിജയ��ൻ (ചി�ശാല - ചി� പ�ിേഷഴ് സ്, 2012) �.
201-205.

2. �ത�യശാ��ം സിനിമ�ം - രവീ�ൻ (സിനിമ�െട രാ�ീയം, േബാധി
പ�ിഷിങ് െഹൗസ്, 1990) �.17-24.

3. സംവിധായകെ� കല - വി. രാജ��ൻ (കാ��െട അശാ�ി, ഭാഷാ
ഇൻ�ി���്, 1992) �. 9-25.

4. ആ�നിേകാ�രത മലയാളസിനിമയിൽ - എൻ. �ഭാകരൻ (�ീനിവാസൻ
ഒ� ��കം, എഡി. വി� എ�ഹാം. ഒലിവ്, 2005) �.174-184.

േ�ാ�് 3 : മലയാളസിനിമ - വളർ��െട ഘ��ൾ

മലയാളസിനിമ�െട �ാരംഭം - നി��ചി��ൾ - ജന�ിയസിനിമ�െട �ട�ം
- ജീവിതനൗക - നീല�യിൽ - അ�പ�കളിെല സാഹിത�സിനിമകൾ -
നവതരംഗം - ജന�ിയത�ം താേരാദയ�ം - മ��വർ�ിസിനിമ - ന�ജനേറഷൻ
സിനിമ�െട സവിേശഷതകൾ - ഭാ�കത�പരിണാമം.

വിശദപഠനം

1. നീല�യിൽ (നേവാ�ാനസിനിമ)
2. െച�ീൻ (അ�ക�നം)
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3. എലി��ായം (നവസിനിമ)
4. ആദാമിെ� വാരിെയ�് (�ീപ�സിനിമ)
5. േദവാ�രം (ജന�ിയസിനിമ)
6. മേഹഷിെ� �തികാരം (നവതല�റസിനിമ)
ഈ ആ� സിനിമക�െട ചരി�പര�ം സൗ�ര�പര�മായ ആസ�ാദന�ം
വിശകലന�ം.

േ�ാ�് 4 : സിനിമ�ം സാഹിത��ം

മലയാളസിനിമ�ം സാഹിത��ം ത�ി�� െകാ��ൽ വാ��കൾ -
സാഹിത��ം ഇതരകലക�ം ത�ി�� ബ�ം - ചല�ി��ം സംഗീത�ം -
സിനിമ�െട സാഹിത�ം എ� നിലയിൽ തിര�ഥ�� �ാനം -
സിനിമാസാഹിത�െമ� നിലയിൽ ചല�ി�നി�പണം.
വിശദപഠനം

1. നാടക�ം സിനിമ�ം - ജി.ശ�ര�ി� (നാടകദർശനം, ഡി.സി.��്, 1990)
�.344-350.

2. കാണാ�� സാഹിത�ം - എം.ടി.വാ�േദവൻ നായർ.
3. സിനിമാ സാഹിത�ം - മലയാളപാഠ�ൾ സി.എസ്., െവ�ിേടശ�രൻ

(സം�ാരപഠനംചരി�ം സി�ാ�ം �േയാഗം, മലയാളപഠനസംഘം,
വ�േ�ാൾവിദ�ാപീഠം, 2011) �.\@ 386-413.

4. ചല�ി�ഗാന�ം സാഹിത�സം�ാര�ം - �ദീപൻ പാ�ിരി��് �.25-37.
സഹായകരചനകൾ

1. മ� ഇറവ�ര -മലയാളസിനിമ�ം സാഹിത��ം -, ഡി.സി.��് , േകാ�യം
2. വിജയ��ൻ -മലയാളസിനിമ�െട കഥ - മാ��മി ��് , േകാഴിേ�ാട്
3. വിജയ��ൻ - ചല�ി��ിെ� െപാ�ൾ -, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്,

തി�വന��രം
4. വി രാജാ��ൻ -കാ��െട അശാ�ി -േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്,

തി�വന��രം
5. സി.എസ്. െവ�ിേടശ�രൻ -മലയാളസിനിമാപഠന�ൾ -, ഡി.സി.��് ,

േകാ�യം
6. സി.എസ്. െവ�ിേടശ�രൻ -സിനിമാ േടാ�ീസ് - ഡി.സി.��് േകാ�യം
7. സിനിമ�െട രാ�ീയം-രവീ�ൻ , േബാധി പ�ിഷിങ് ഹൗസ്, തി�വന��രം
8. ജി.പി.രാമച�ൻ, -േലാകസിനിമായാ�കൾ -  ലീഡ് പ�ിേ�ഷൻസ്, ��ർ
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9. ജി.പി.രാമച�ൻ - മലയാളസിനിമ േദശം ഭാഷ സം�ാരം - േകരള ഭാഷാ
ഇൻ�ി���് തി�വന��രം

10. അ�ർ േഗാപാല��ൻ - സിനിമ�െട േലാകം -, േകരള ഭാഷാ
ഇൻ�ി���്,തി�വന��രം

11 .േഡാ.ടി.ജിേതഷ്. ചല�ി� സി�ാ��ൾ ,േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്
തി�വന��രം

12. േഡാ.ടി.ജിേതഷ് സിനിമ�െട വ�ാകരണം -, ഒലിവ് പ�ിേ�ഷൻസ്,
തി�വന��രം

13. രവീ�ൻ. -സിനിമ�െട രാ�ീയം- , േബാധി പ�ിഷിങ് ഹൗസ്,
തി�വന��രം

14.വി.െക.േജാസഫ് - സിനിമ�ം �ത�യശാ��ം - േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്
തി�വന��രം

15. വി.െക.േജാസഫ്, സിനിമയിെല െപൺെപ�മ - ചി�ാ പ�ിേ�ഷൻസ്,
തി�വന��രം

16. ഐ.ഷ�ഖദാസ് - സിനിമ�ം ചില സംവിധായക�ം - എ�് ആ�് സി ��്,
തി�വന��രം

17. മ� ഇറവ�ര,  മലയാളസിനിമ�ം സാഹിത��ം - ഡി.സി.��് , േകാ�യം
18. വിജയ��ൻ - ചി�ശാല -  ചി�ാ പ�ിേ�ഷൻസ്, തി�വന��രം

M21ML03DE

േഫാക് േലാർ
CREDIT - 04

Objectives
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1. േഫാക് േലാറിെ� ചരി�പ�ാ�ലം വ��മാ��
2. േഫാക് േലാറിെ� നിർ�ചന��ം സി�ാ���ം പരിചയെ����
3. വ�ത�� ജനവിഭാഗ��െട േലാകവീ�ണ��ം കലാവിഷ്കാര ��ം

പഠനവിേധയമാ��.
4. ഓേരാ നാടിേ��ം പഴെ�ാ�കൾ �രാ���ൾ ഐതീഹ��ൾ നാേടാടി

സംഗീത�ം എ�ിവയി��ി േഫാക് േലാർ പഠനം നട��.
5. നാേടാടി കലാ�പ�െള�ം അ��ാന കലകെള�ം �ഹി� െകാ�്

േഫാക് േലാർ പഠനം സാധ�മാ��.
6. േഫാക് േലാർ �റിസം സാധ�തകൾ പരിചയെ����.

Course Outcome

1. സം�ാര�ിൽ േക�ീകരി�െകാ�് മ�ഷ�െ� ആവിഷ്കാര� െള�റി��
അേന�ഷണമായി േഫാക് േലാറിെന വിലയി���.

2. മ�ഷ�െന�ം കലെയ�ം സം�ാരെ��ം േയാജി�ി��
അ�ർവി�ാനേമഖലയായി േഫാക് േലാർ തിരി�റി��

3. ആ�നിക സ�ഹം അഭി�ഖീകരി�� െവ�വിളികെള േനരിടാ�� വഴിയാ�ം
മാനവിക�ല���െട വീെ���ാ�ം േഫാക് േലാർ പഠനം
സർഗാ�കമായി�ീ��.

4. ഓേരാ നാടിെ��ം സം�ാരെ��ം നാേടാടി�നിമെയ�ം തിരി�റി യാൻ
േഫാക് േലാർ പഠനം സഹായി��

5. സമകാലിക ജീവിത സാഹചര��ിൽ േഫാക് േലാർ പഠന�ിെ� സാധ�തകൾ
തിരി�റി��.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് 1 : േഫാക് േലാർ

േഫാക് േലാർ - ചരി�പ�ാ�ലം - നിർ�ചന�ൾ - േഫാക് േലാർ 
സി�ാ��ൾ : അ��ാനസി�ാ�ം - സൗര�രാ�� സി�ാ�ം -
വ�ാപനസി�ാ�ം - പരിണാമ സി�ാ�ം - ഘടനാ�കസി�ാ�ം -
നരവംശസി�ാ�ം - െക��റസി�ാ�ം. സാ�ഹ�ശാ�ം - ഭാഷാശാ�ം -
മനഃശാ�ം - നരവംശശാ�ം - സാഹിത�ം - നാ�ചരി�ം ഇവ�മാ�� ബ�ം.
േഫാക് േലാർ - സമകാലിക�സ�ി - �ാേയാഗിക േഫാക് േലാർ , നാഗരിക
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േഫാക് േലാർ ,െമ�ാ േഫാക് േലാർ , നവേഫാക് േലാർ , - േഫാക് േലാർ 
�പപരിണാമ�ൾ.

േ�ാ�് 2 : ജ��് എ� സ��നം

വ�ത�� സമീപന�ൾ - വാെമാഴി�െട സൗ�ര�ശാ�ം - കട�ഥകൾ -
പഴെ�ാ�കൾ - �രാ���ൾ - ഐതിഹ��ൾ - കഥാഗാന�ൾ -
നാടൻപാ�കൾ - നാേടാടിസംഗീതം - നാേടാടികഥകൾ - േഫാക് േലാ�ം
സാഹിത��ം. ആചാര�ൾ - അ��ാന�ൾ - ഉ�വ�ൾ - വിശ�ാസ�ൾ -
മ�വാദം - വിവിധ ആരാധനാരീതികൾ - അ� ആരാധന - പി� ആരാധന -
ജ� ആരാധന - ��ാരാധന - നാ�വി�ാനം.

േ�ാ�് 3 : നാടൻ കളികൾ

നാേടാടി���ൾ - നാേടാടിനാടക�ൾ - കാ�ാര�ി - േകാതാ�രി -
�റാ�നാടകം. അ��ാനരംഗകലകൾ : �ടിേയ�് - പടയണി - െത�ം - തിറ -
യ�ഗാനം - സർ�ം��ൽ - ചവി�നാടകം -ദഫ് ��് - അറ്ബന.
േഗാ�രംഗകലകൾ : ചാ�് - ഗ�ിക. രംഗാവതരണസി�ാ�ം.

േ�ാ�്4 : േഫാക് േലാർ  പഠന�ിെ� വർ�മാനകാല അവ�

ഫീൽഡ് വർ�ിെ� �ാധാന�ം - �ഖാ�ഖരീതി - േചാദ�ാവലി - വിവരാേന�ഷണം -
േഫാക് േലാർ േഡാക�െമ�േറഷൻ - േഫാക് ആർൈ�വ്സ് - േഫാക് േലാ�ം
മാ��മ��ം - �റിസ�ം േഫാക് േലാ�ം - േഫാക് ഇൻഫർമാ�ി�് -
ഡിജി�ൈലേസഷൻ - പാര�ര� വി�ാന��െട രജി�ർ  ത�ാറാ�ൽ.

വിശദപഠനം

1. �മാരൻ വയേലരി - േകരള�ിെല ആദിമനിവാസികൾ സ�ഹ�ം സം�ാര�ം
(ആദിവാസി�രാ��ം )

2. ഭ�വ�ലെറഡ് ഡി എൻ., േഗാവി�വർ� രാജ. ഇ.െക. - േഫാക് േലാർ 
പഠന�ിെ� �സ�ി (േഫാക് േലാർ  പഠനം സി�ാ�തലം )

3. രാഘവൻ പ�നാട്, ഭരതൻ. െക.എം. - േഫാക് േലാർ വർ�ീകരണം
(േഫാക് േലാർ പഠനം )

4. രാജേഗാപാലൻ. ഇ. പി. - നാ�റി�ം വിേമാചന�ം - ആ�ഖ േലഖനം (നാ�റി�ം
വിേമാചന�ം)
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5. രാജേഗാപാൽ. സി. ആർ. - നാടൻകല�ം ബൗ�ികസ��വകാശ�ം
(േഫാക് േലാർ സി�ാ��ൾ )

6. സേ�ാഷ്.എ�്. െക. - േഫാക് േലാറിെല മാ�� �വണതകൾ (േഫാക് േലാർ
വഴി�ം െപാ��ം )

7. േസാമൻ കട�ർ - ആേഗാളവൽ�രണ�ം േഫാക് േലാർ പഠന�ം (
േഫാക് േലാറിെ� സൗ�ര�ശാ�ം)

സഹായകരചനകൾ

1. അച�തേമേനാൻ, േചലനാ�് - േകരള�ിെല കാളീേസവ, എസ്.പി.സി.എസ്,
േകാ�യം, 2015.

2. അ�.െക.നാരായണൻ - േഫാക് േലാർ പാഠ�ൾ പഠന�ൾ, എസ്.പി.സി.
എസ്., േകാ�യം, 2011.

3.  �മാരൻ വയേലരി - ആദിവാസി�രാ��ം, ഡി.സി.��്, േകാ�യം, 2000.
4. ഭ�വ�ല െറഡ് ഡി. എൻ., േഗാവി�വർ� രാജ. ഇ.െക.- േഫാക് േലാർ

പഠനം : സി�ാ�തലം, കറ�് ��്, േകാ�യം, 2004.
5. �രളീധരൻ, െന�ി�ൽ - േകരള ജാതിവിവരണം, െറയ് ൻേബാ, െച��ർ,

2010.
6. രാഘവൻ പ�നാട് - േഫാക് േലാർ, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം,

1997.
7. രാഘവൻ പ�നാട് - േകരള േഫാക് േലാർ, എഫ്.എഫ്.എം. പ�ിേ�ഷൻസ്,

പ��ർ, 1997.
8. രാജേഗാപാലൻ. ഇ. പി. - നാ�റി�ം വിേമാചന�ം, ��കഭവൻ, പ��ർ,

2008.
9. രാജേഗാപാലൻ. സി. ആർ. - േഫാക് േലാർ സി�ാ��ൾ, േകരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം, 2007.
10. രാജേഗാപാലൻ. സി. ആർ. - േഗാ�കലാവടി�കൾ, േകരളസാഹിത�

അ�ാദമി, ��ർ, 2011.
11. രാജേഗാപാലൻ. സി. ആർ. (എഡി.) - നാ�ചരി�ം, ഡി. സി. ��്, േകാ�യം,

2008.
12. വി�ന�തിരി. എം. വി. - നാേടാടിവി�ാനീയം, ഡി.സി. ��്, േകാ�യം,

1997.
13. �ീധരൻ. എ. എം. - േഫാക് േലാർ സമീപന��ം സാ��തക�ം,
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മലയാളപഠനഗേവഷണേക�ം, ��ർ, 2009.
14. സേ�ാഷ്.എ�്.െക - േഫാക് േലാർ വഴി�ം െപാ��ം, സംസ് �തി, ക�ർ,

1998.
15. േസാമൻ കട�ർ - േഫാക് േലാറിെ� സൗ�ര�ശാ�ം, ചി� പ�ിേഷഴ്സ്,

തി�വന��രം, 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.

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

ൈസബർ സംസ്കാര�ം മലയാള�ം
Credit - 4
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Objectives

1. െസബർ സാേ�തികവിദ�െയ പരിചയെ��ക.
2. സ�ഹ മാധ�മ�െള�റി�് അറി� േന�ക�ം �േയാഗ�ാനം

ആർ�ി�ക�ം െച�ക.
3. ൈസബർേലാകം സാഹിത��തികളിൽ ��ി�� സാം�ാരിക�ം

സൗ�ര�ശാ�പര�മായ  സ�ാധീനം മന�ിലാ�ക.
4. ൈസബർ സാഹിത�െ� പരിചയെ��ക.
5. മലയാള�ിെല ൈസബർ എ��ിട�െള�റി�ം എ��കാെര �റി�ം

അവേബാധം േന�ക.
6. വിവരസാേ�തികവിദ� മലയാള�ിൽ ��ി�� സാം�ാരിക�ം

സർഗാ�ക�മായ സ�ാധീനം എെ��് തിരി�റി�ക.
7. മലയാള�ിെല ൈസബർ എ��ക�െട സവിേശഷതകൾ മന�ിലാ�ക.

Course Outcome

1. ൈസബർസാഹിത��ിെ� സവിേശഷതകൾ മന�ിലാ��.
2. മലയാള�ിെല ൈസബർ സാഹിത�െ��റി�് അറി� േന��.
3. വിവരസാേ�തികവിദ� മലയാള�ിൽ ��ി�� മാ��െള�റി�്

അറി�േന��.
4. ൈസബർ സാേ�തികവിദ�െയ�റി�് ആഴ�ിൽ മന�ിലാ��.
5. മലയാള�ിെല ൈസബർ എ��ിട�െള�ം എ��കാെര�ം

പരിചയെ���.
6. സ�ഹമാധ�മ�െള�റി�് അറി� േന�ക�ം അതിെ� �ാേയാഗിക

���െള�റി�് അറി�േന�ക�ം െച��.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് -1 : ശാ��ം സാേ�തികവിദ��ം

ശാ��ം സാേ�തികവിദ��ം - സാേ�തിേകാപകരണ�ൾ - സാ�രത�ം
ഇ-സാ�രത�ം - വിവരസാേ�തികവിദ��ം ഇ�ർെന�ം - �തിയ ആവിഷ്കാര
സാ��തകൾ - സ�യം �സാധനം. മൾ�ിമീഡിയ : െട�്�് - നി�ല ചി��ൾ -
ഓഡിേയാ - വീഡിേയാ - ൈഹ�ർലി�് . സാ�ഹിക മാധ�മ�ൾ : ഓർ��് -
േ�ാഗ് - േഫസ്��് - ട�ി�ർ - വാട്സ് ആ�് �ട�ിയവ - നവസ�ഹ�ിെ�
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സം�ാരം.

േ�ാ�് -2 : ൈസബർ സംസ്കാരം

ൈസബർ സം�ാരം - വിവിധ സ��ന�ൾ - റിയാലി�ി�ം െവർച�ാലി�ി�ം -
േ�ാഡഡ് േസാളി��ഡ് - െന�് വർ�് സ�ഹം - െന�ിസൺഷി�് - ഇ�ർെന�്
സം�ാരം - ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് - സത�ാന�ര കാലം - ൈഹ�ർ
െട�്�് - തിരെമാഴി - ൈസബർ െഫമിനിസം - ൈസബർ ഇടം - െപാ�ഇട�ം
സ�കാര�ഇട�ം സാ��തക�ം ����ം - �റെ���് - ഭാഷ - �േമയം -
െവളിെ����കൾ -വി�ിലീ�് - ൈസബർ മാ��മ�വർ�നം - ഇ�ർെന�്
പ���ം െവബ് മാഗസി�ക�ം - സി�ിസൺ േജർണലിസം - സ�കാര�ത ,
സർെവയ് ലൻസ് - ൈസബർ സംേവദനരീതികൾ, ഇടെപട�കൾ -
�തികരണ�ൾ -  ഇേമാജികൾ - ഹാഷ് ടാഗ് - മീം - േ�ാൾ.

േ�ാ�് - 3 : സാേ�തികത�ം മലയാള�ം

മലയാളം ക���ിങ് - അ�ടി�ം നവസാേ�തികത�ം - ഡി.ടി.പി - ലിപി
പരിഷ്കരണം - മലയാളം േഫാ�ക�െട �പീകരണം - ആ�ി �ർ�ഘ�ം -
ആ�ി ഘ�ം - �ണിേകാഡ് ഘ�ം - മലയാളം കീേബാർഡ് - ഡിജി�ൈലേസഷൻ
- ��ക�ൾ - ഇ-��് - മലയാളം വി�ിപീഡിയ.

േ�ാ�് -4 : ൈസബർ സാഹിത�ം

ൈസബർ മാ��മ�ിെ� വിനിേയാഗം മലയാള�ിൽ - മലയാളി�െട
സാഹിത��ം സാഹിേത�തര�മായ ഇടെപട�കൾ : കവിത - കഥ - േനാവൽ -
സവിേശഷപഠനം : ഭാഷ - ആഖ�ാനം - �േമയം ഇവയിെല ��മകൾ - ഇതര
സാഹിത�രചനകൾ : ഉപന�ാസം - ആ�കഥ - യാ�ാവിവരണം -
അ�ഭവവിവരണം എ�ിവ.

വിശദപഠനം

1. മേനാജ് ��ർ - നവമാധ�മസാഹിത�ം: വികാസ�ിെ� ഘ��ൾ (
നവമാധ�മസാഹിത�ം : വികാസ�ിെ� ഘ��ൾ )

2. പി. പി. രാമച�ൻ - തിരെമാഴി (ൈസബർമലയാളം )
3. �നിത ടി. വി. - ൈസബർ ഇട�ം സം�ാര�ം
4. സി. എസ്. െവ�ിേടശ�രൻ - മലയാളി�െട � ജീവിതം (മലയാളി�െട
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നവമാധ�മ ജീവിതം )
5. സജി�് േജാസഫ് - ഇ-സാഹിത��ം ഭാ�കത�മാ���ം ( നവമാധ�മ �ൾ -

ഭാഷ, സാഹിത�ം, സം�ാരം)

കവിതകൾ

1.  ഉ�ാ�ി റഫീ�്  - ശാരീരികം എ� �ടർേനാവലിെ� ഒരാഴ് �െ� ഭാഗം.
(http://umbachi.blogspot.com/2013).

2.  പി. എൻ. േഗാപീ��ൻ  - ബനലതാെസൻ.
(https://kavithakodi.blogspot.com/2013/).

3.  േഡാണ മ�ര - ഉണ�ാ� ഭയ�ിെ� നിഴലിൽ.
(http://rithubhedangal.blogspot.com/2013).

4.  വിേനാദ്.ടി. പി- ചി��ൾ.
(http://lapuda.blogspot.com/2006).

5.  വി��സാദ് - ന�ൾ ന�െട തെ� പ��ൾ.
(http://prathibhasha.blogspot.com/2012/).

കഥകൾ

1.  അനീഷ് കാ�ി - ഇ-കാലം, വ�ം കാലം.
(https://kaathi-njan.blogspot.com/search/label/

%E0%B4%95%E0%B4%A5).
2.  ജേയഷ്. എസ്. - ആദിമ��ാ�ം.
(http://whentheshoefits.blogspot.com/ ).
3.  േദവദാസ് വി. എം. - �ാ�് വാർ.
(http://devadasvm.blogspot.com/2011/).

4.  മേനാജ്  െവേ�ാല - പറയ�ാതി.
(http://manojvengola.blogspot.com/ ).

5.  സിമി �ാൻസിസ് നസേറ�് - പ� പ���.
(http://simynazareth.blogspot.com/).

സഹായകരചനകൾ
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1. അച�ത് ശ�ർ എസ്. നായർ - ഇൻഫർേമഷൻ െടക്േനാളജി, േകരള ഭാഷാ
ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.

2.  ആദർശ്.വി.െക - ഇനി വായന ഇ-വായന, ഡി.സി.��്, േകാ�യം, 2009.
3. ആദർശ്.വി.െക - വിവരസാേ�തികവിദ� നിത�ജീവിത�ിൽ, േകരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.
4. മേനാജ് െജ. പാല�ടി - മലയാള ൈസബർ സാഹിത�ം, �ീൻ ��്,

േകാഴിേ�ാട്.
5. രവീ�ൻ. െക., ഇക്ബാൽ.ബി - ഇ�ർെന�ം ഇൻഫർേമഷൻ വി�വ�ം,

ഡി.സി.��്, േകാ�യം.
6. രാജേശഖരൻ.പി.െക. - ഏകാ�നഗര�ൾ, ഡി.സി.��്, േകാ�യം, 2006.
7. േസ�മാധവൻ.പി - ഇ�ർെന�് ഒ� പഠനം, ലിപി ��ിേ�ഷൻസ്,

േകാഴിേ�ാട്.
8. െവ�ിേടശ�രൻ.സി.എസ്. - മലയാളി�െട നവമാ��മ ജീവിതം, ഡി.സി. ��്,

േകാ�യം.
9. ഷാജി േജ�ബ് (എഡി.) - മലയാള�ിെല ൈസബർമാനിെഫേ�ാ, ൈകരളി

��്, ക�ർ.
10. �നിത ടി.വി. - ഇ-മലയാളം, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം,

2000.
11. �നിത ടി.വി. (എഡി.) - ൈസബർ മലയാളം, കറ�് ��്, ��ർ.
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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CREDITS:04

Objectives

1. �ശ�കലാസാഹിത��ിെ�  ചരി��ം രാ�ീയ�ം മനസിലാ�ക
2. �ശ�കല എ� എ� സ�ൽപനെ� പരിചയെ��ക
3. േകരള�ിെല �ശ�കലാപാര�ര�െ� ചരി�പരമാ�ം ആസ�ാദനപരമാ�ം

വിമർശകാ�കമാ�ം അപ�ഥി�ാ�� േശഷി േന�ക
4. േഫാക് - േലാർ എ� പരികൽപനെയ�റി�്  മനസിലാ�ക

Course Outcome

1. �ശ�കലാപാര�ര�െ��റി�് അറിവ് േന��.
2. നാേടാടികലകളിെല �ശ�െ��മെയ�റി�് മനസിലാ��.
3. �ാസി�ൽ കലകെള പരിചയെ���.
4. �ശ�കല എ� നിലയിൽ നാടകം , സിനിമ എ�ിവെയ�റി�് പഠി��.
5. േകരളീയ �ശ�കലകെള സം�ാരപഠന�ിെ� െവളി��ിൽ

അപ�ഥി��.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് 1 : േഫാക്  �ശ�കലാപാര�ര�ം

നാേടാടികലകളിെല �ശ�െ��മ - സാമാന�ാവേലാകനം - അ��ാനപരത -
നാേടാടിജീവിത�മാ�� ബ�ം നാേടാടിനാടക�ൾ, ഇതര �കടനകലകൾ -
െത�ം - തിറ - കാ�ാരി�ി നാടകം - �ടിേയ�് - പടയണി - പാവകളി -
നിഴൽ��് - െപാറാ�കളി �ട�ിയവ- കളെമ��് - നാേടാടി ചി�കല.

വിശദപഠനം

1. കാ�ാരി�ിനാടകം - ജി.ഭാർഗവൻ പി� (േകരള േഫാക് േലാർ എഡി.
രാഘവൻ പ�നാട്, �സാ.േഫാക് േലാർ െഫേലാസ് ഓഫ് മലബാർ, 1997) �.
147-162.

2. െത�ം-- �പൈവവി��ം - എം.വി.വി�ന�തിരി (െത�ം േകരള ഭാഷാ
ഇൻ�ി���്. 1998) �.56-68.

3. കളെമ��പാ�ം അവതരണകലാ�ിത��ം നാേടാടി�നിമ�ം - എം.
രാമച�ൻ പി� (മലയാള�� റിസർ�് േജണൽ ഉദ്ഘാടന�തി�്, 2015) �.
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33-40.
4. ഒ�ന – എൻ.കാതിരിേ�ായ (േകരള േഫാക് േലാർ എഡി. രാഘവൻ പ�നാട്,

�സാ.േഫാക് േലാർ െഫേലാസ് ഓഫ് മലബാർ, 1997) �.175-182.

േ�ാ�്  2 : �ാസി�ൽ കലകൾ

ചാക�ാർ��് - പാഠകം - �ടിയാ�ം - ��ൽ - കഥകളി - േമാഹിനിയാ�ം എ�ീ
�ാസി�ൽ കലക�െട രംഗപാഠ�ം സാഹിത��ം-�ാസി�ൽ അര�ിെ�
ചി�വ��ൾ - സാമാന�പരിചയം. �ാസി�ൽ കലക�ം സ�ഹ�ം-�ാസി�ൽ
ചി�കല.

വിശദപഠനം

1. മലയാളി�െട രാ�ികൾ - െക.സി.നാരായണൻ (േലഖനം).

2. വീണ��ം കഥകളി�ം - ആർ.വിശ�നാഥൻ (സാഹിത�േലാകം, 1997 മാർ�്
ഏ�ിൽ)

3. �ടിയാ��ിെ� സാ�ഹ�-ചരി� സ�ർഭ�ൾ - എം.വി.നാരായണൻ
(േകരളീയരംഗകല, എഡി.�നിൽ പി.ഇളയിടം, �.88-122).

4. എ�ിക് േമാഹ�ം യാഥാർഥ��ം - വിജയ�മാർ േമേനാൻ (രവിവർ�, േകരള
ലളിതകലാ അ�ാദമി, 2000).

േ�ാ�്  3 : നാടകം

മലയാളനാടക�ിെ� �ട�ം - വളർ� – സംസ്�തനാടക വിവർ�ന�ൾ -
സംഗീതനാടക�ൾ, സാ�ഹ�നാടക�ൾ, �ഹസനം, രാ�ീയനാടക�ൾ-
പരീ�ണനാടകം, ��നാടകം, തന�നാടകേവദി, െത��നാടകം,
�ീനാടകേവദി -സാമാന�ാവേലാകനം.

വിശദപഠനം

1. മലയാളനാടക��ാന�ിെ� േവ�കൾ - സി.െജ.േതാമസ് (ഉയ��
യവനിക).

2. കലാസൗ�ര�സമീപനം : ആ�നികനാടക�ിൽ - ജി.ശ�ര�ി�
(നാടകദർശനം, ടി.സി.��് 1990) �. 309-320

3. മലയാള സംഗീതനാടകം - �ട�ം വളർ� ഒ��ം - െക.�ീ�മാർ
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(മലയാളസംഗീതനാടകചരി�ം, കറ�് ��് ��ർ. 2002) �.33-46.
4. അ��വർഷെ� നാടകം - േ��ക�െട പരിണാമചരി�ം ഇ.പി.

രാജേഗാപാലൻ (കാ��ം കാ��ാ�ം എഡി.എൻ.ശശിധരൻ വിദ�ാർ�ി
പ�ിേ�ഷൻ) �. 136-147.

േ�ാ�്  4 : �ശ��ം സമകാല�ം

യാ�ികകലകൾ - റി�ാർഡിങ് കലകൾ - േഫാേ�ാ�ഫി, കഥാസിനിമ,
േഡാക�െമ�റി, അനിേമഷൻ, കാർ�ൺസിനിമ, െടലിവിഷൻ കാ�, സീരിയൽ,
െവബ് സീരീ�കൾ. �ശ�സം�ാരം - സമകാലപഠന�ൾ - സാമാന�പരിചയം.
തിര�ഥ - സിനിമ�െട �ശ�േരഖ - സിനിമാനി�പണം. മലയാളസിനിമ -
വളർ��െട നാഴിക��കൾ.

വിശദപഠനം

1. ജനകീയകല- അ�ർ േഗാപാല��ൻ (സിനിമ�െട േലാകം, േകരള ഭാഷാ
ഇൻ�ി���്, 1988) �. 44-49

2. നി�ലഛായാ�ഹണ�ം സിനിമ�ം- ഐ ഷ�ഖദാസ് (സിനിമ�െട
വഴിയിൽ, കറ�് ��് തർ�ർ, 1990) �. 29-40

3. കാ��െട േകായ്മ- ടി െക രാമച�ൻ (കാ��െട േകായ്മ, മാ��മി ��്
2006) �. 11-27

4. �തി��ം �തി�ാപന�ം- കവിതാബാല��ൻ (എഡി. �ധീഷ് േകാേ��ം)

സഹായകരചനകൾ

1. അ�ർ േഗാപാല��ൻ - സിനിമ�െട േലാകം, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, 1988.
2.  ടി.െക.രാമച�ൻ കാ��െട േകായ്മ, മാ��മി ��് 2006.
3.  അയ്മനം ��ൈ�മൾ - നളചരിതസേ�ശം, എൻ.ബി.എസ്., 1983.
4. സി.എസ്.െവ�ിേടശ�രൻ  മലയാളസിനിമാപഠന�ൾ, ഡി.സി.��്, 2011.
5. െക.�ീ�മാർ മലയാളസംഗീതനാടകചരി�ം, കറ�് ��് ��ർ. 2002.
6.  ജി.ശ�ര�ി� - നാടകദർശനം, ഡി.സി.��് 1990.
7. രാഘവൻ പ�നാട് (എഡി), േകരള േഫാൿേലാർ �സാ.േഫാൿേലാർ

െഫേലാസ് ഓഫ് മലബാർ, 1997.
8. എം.വി.വി�ന�തിരി - േഫാൿേലാർ നിഘ�, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്.
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9.  എം.വി.വി�ന�തിരി – െത�ം, േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, 1998.
10. വിജയ�മാർ േമേനാൻ - ആ�നികകല�െട ലാവണ�തല�ൾ (േകരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി���് ).
11. വയലാ വാ�േദവൻപി� - രംഗഭാഷ.
12. വിജയ��ൻ - മലയാളസിനിമ�െട കഥ.
13. കവിതാ ബാല��ൻ - കല�െട നവേലാകം.
14. �നിൽ പി.ഇളയിടം, എഡി. േകരളീയ രംഗകല ചരി�ം വിചാരം വിമർശം

ൈകരളി ��് 2020.
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ആ�നികാന�ര സാഹിത� സി�ാ��ൾ
CREDITS - 04

Objectives

1. ആ�നികാന�ര സാഹിത�സി�ാ��െള�റി�് അറിവ് േന�ക.

2. ഇ�പതാം ��ാ�ിെ� മ��ം �തൽ ഇ�വെര�� കലാ-സാഹിത� ചി�കെള
ആഴ�ിൽ സ�ാധീനി� വിമർശനപ�തികൾ പരിചയെ��ക.

3. ആ�നികതാവിമർശന�ിെ� ആശയേലാക�ൾ തിരി�റി�ക.
4. ആ�നികാന�ര സാഹിത�സി�ാ��ൾ �പെ�� സവിേശഷ ഘ�െ�

വിശകലനം െച�ാ�� േശഷി േന�ക.

Course Outcome

1. ആ�നികാന�ര ചി�കൾ �പം െകാ� സവിേശഷ ചരി� സ�ർഭെ�
മനസിലാ��.

2. ആ�നികാന�ര സാഹിത�സി�ാ���െട സമീപന�െള�ം
അപ�ഥനപ�തികെള�ം �റി�് ധാരണ ലഭി��.

3. പാഠവിമർശനെ��ം  വ�വഹാരവിശകലന രീതികെള�ം മനസിലാ��
4. ആ�നികതാവിമർശന�ിെ�  ആശയേലാക�ൾ മനസിലാ��.
5. അധിനിേവശവിമർശം അധീശത�വിമർശം എ�ിവെയ �റി�് അറിവ് േന��.
6. �ീവാദ ചി�ക�ം പാരി�ിതികപഠന��ം �ൻ നിർ�ി �പെ�� ആശയ

ധാരകെള മനസിലാ��.

COURSE DETAILS
േ�ാ�് 1 : പാഠവിമർശന�ം വ�വഹാരവിശകലന�ം

�ണി�് - 1

ഘടനാവാദ�ിൽനി�് �േ�ാ�് - ഘടനാവാദാന�രസി�ാ��ൾ (Post
Structuralist Theories) - െദറിദ - ഡിഫർ - െഡഫർ - ഡിഫറൻസ് (വ�തിേരകം) -
എ��് - ഭാഷ�െട �ാഗാവ� -അപനിർ�ാണം (De-construction)

�ണി�് - 2

െറാളാങ് ബാർ�് - പാഠം (Text)- പാരായണം - ��കർ�ാവിെ� മരണം - �ലിയ
�ിസ് േതവ - െസമിേയാ�ിക് - സിംേബാളിക്, പാഠാ�രത.
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�ണി�് - 3

വ�വഹാര�ൾ (discourses) എ� സ��ന�ിെ� ൈവവി��ം - വിവിധതരം
വ�വഹാര�ൾ - �ി�ി�ൽ ഡിസ് േകാഴ് സ് - അപ�ഥനം

�ണി�് - 4

മിേഷൽ �േ�ാ�െട മാ�കകൾ - അ�ർൈവ�ാനികത - കർ�ാവിെ�
ഉദയെ��റി�് ( വാ�് ഈസ് ആൻ ഓഥർ) - ആർ�ിേയാളജി ഓഫ് േനാളജ്,
ൈലംഗികത�െട ചരി�ം �ട�ിയ രചനക�െട �ാധാന�ം.
സം�ാരവിമർശന�ിേല�� പാത.

േ�ാ�് 2 : മേനാവി�ാനീയം, നവമാർ�ിസം, സംസ്കാരപഠനം

�ണി�് - 1

മനഃ�ാ�ം - ല�ാനിയൻ മേനാവിശകലനം - അടി�ാനസ��ന�ൾ - ഈേഗാ -
േ�ായിഡിയൻ സ��ന�ിൽ നി�� വ�ത�ാസം - മേനാൈലംഗിക
വികാസഘ��ൾ - സ�ത�ം, അപരം, കർ�ത�ം - ല�ാനിൽ ഭാഷ� ലഭി��
പരിഗണന - ഭാഷ�ം അേബാധ�ം.

�ണി�് - 2

നവമാർ�ിസം - �ാ�്ഫർ�്സ്�ൾ - സാം�ാരവ�വസായം എ� പരിക�ന -
അേഡാേണാ, െഹാർൈഖമർ - �യി അൽ�സർ

�ണി�് - 3

ഘടനാവാദം-ഐഡിേയാളജി-ഭരണ�േടാപകരണ��ം �ത�യശാേ�ാപകരണ��ം
- െ�ഡറിക് െജയിംസൺ - രാ�ീയാവേബാധം (െപാളി�ി�ൽ അൺേകാഷ�സ് ) -
െബർമിംഗ് ഹാം െസ�ർ േഫാർ കൾ�റൽ �ഡീസ് - റി�ാർഡ് െഹാ�ാർ�്, �വർ�്
ഹാൾ, ഇ.പി.േതാംപ് സൺ - സാം�ാരിക ഭൗതികവാദം (Cultural Materialism) -
െറയ്മ�് വില�ംസ് -നവചരി�വാദം - �ീഫൻ �ീൻ �ാ�്, ൈഹഡൻ ൈവ�് -
അേബാധ�ിെ� രാ�ീയം - െദേലസ് - ��ാര

�ണി�് - 4

��ാം േലാകസാം�ാരിക പഠന�ൾ - ജന�ിയ സം�ാരപഠന�ൾ.
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േ�ാ�് 3 : അധിനിേവശവിമർശം അധീശത�വിമർശം

�ണി�് - 1

േകാളനിയന�രവാദം (Post Colonialism) - േദശീയതാപഠന�ൾ - �ാങ് സ് ഫാനൻ,
എേഡ�ർഡ് െസയ്ദ്, േഹാമിഭാഭ എ�ിവ�െട നിരീ�ണ�ൾ - േകാളനീകരണം -
മാർ�ിെ� സമീപനം - ഗാ�ി�െട ആ�നികതാവീ�ണം - ഐജാസ് അഹ�ദ്,
ഗായ�ി ച�വർ�ി �ിവാക് എ�ിവ�െട സമീപന�ൾ

�ണി�് - 2

അപേകാളനീകരണം - ആ�ി�ൻ ചി�കൾ - എൻ. �ഗിവാതിെയാംേഗാ - ചി�
അേ�ബ - വിവർ�നം േകാളനിയന�രസാഹിത��ിൽ.

�ണി�് - 3

അധീശത�ം (Hegemony) - അേ�ാണിേയാ �ാംഷി - കീഴാളത - കീഴാളപഠന�ൾ
(Subaltern Studies) - രണജിത്�ഹ, ദീേപഷ് ച�വർ�ി, ഷാഹിദ് അമീൻ, ഗായ�ി
ച�വർ�ി �ിവാക് എ�ിവ�െട ആശയ�ൾ.

�ണി�് - 4

വംശീയത�ം സാഹിത��ം - േദശീയത�ം ആഖ�ാന�ം - ദളിത് പഠന�ൾ -
അംേബദ്കർ ചി�കൾ - ദലിത് �ീവാദം - കർ�ത�ം - നിർ�ാഹകത�ം.

േ�ാ�് 4 : �ീവാദ�ം പാരി�ിതികപഠന��ം

�ണി�് - 1

�ീവാദം - വികാസഘ��ൾ - ൈലംഗികത�ം അധികാര�ം - എൈലൻ േഷാവാൾ�ർ,
�സ് ഇറിഗെറ, �ലിയ �ിേ�വ, �ലാമിത് ഫയർ േ�ാ, �ലിയ�് മി�ൽ എ�ിവ�െട
സ��ന�ൾ - �ഡി�് പേമല ബ�് ലർ - ലിംഗപഠന�ൾ - ക�ീർതിയറി (Queer
theory) - ക�� �ീവാദം (Black feminism) - െലസ് ബിയൻ �ീവാദം -
ൈഗേനാ�ി�ിസിസം - ��് �ീവാദം

�ണി�് - 2

��ാംേലാക �ീവാദം - ൈസബർെഫമിനിസം - സമീപകാല ലിംഗപരിക�ന�ൾ -
വിശകലന�ൾ - സമീപന�ൾ.

�ണി�് - 3
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പരി�ിതി - ആ�നികതാവിമർശം എ� നിലയിൽ - �ൻഗാമികൾ - സിേമാൺ ദ ��
(പരി�ിതിവാദ�ം �ീവാദ�ം) - േറ�ൽ കാർസൻ - പരി�ിതിവിമർശം (Eco
Criticism) - എേമഴ് സ, മാർഗര�് ��ർ, േതാേറാ (അേമരി�ൻ) എ�ിവ�െട
നിരീ�ണ�ൾ

�ണി�് - 4

ഇേ�ാ �ി�ിസിസം - വില�ം �േക�ർ�് - �ി�ീഷ് - െറാമാ�ിക് - �ീൻ �ഡീസ് -
െജാനതൻ േബയ്�് - ൈല�്�ീൻസ്, ഡാർ�് (ഡീപ് ) �ീൻസ് - െകയ്�് േസാപർ -
എ�ാണ് ��തി - ��തി - സം�ാരദ���ം - സാ�ഹിക നിർ�ിതിവാദം,
ഭാഷാപരനിർ�യവാദം ഇവെ�തിെര - അ�ർൈവ�ാനികസമീപനം -
പാരി�ിതിക �ീവാദം - ദളിത് പരിേ���ം.
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ദളിത് സാഹിത�ം
Credit- 04

Objectives

1. ദളിത് സാഹിത� �തികെള�റി�് അവേബാധം േന�ക.
2. ദളിത് എ� പരിക�നെയ പരിചയെ��ക.
3. മലയാള�ി��ായി�� ദളിത് രചനകെള പരിചയെ��ക.
4. അധഃ�ിതവർ� /ദളിത് സാഹിത�ചി�കെള ആ�നിക�ർ�ം,

ആ�നികം, ആ�നിേകാ�രം എ�ീ കാലഘ��െള അടി�ാനമാ�ി
പഠനവിേധയമാ�ക.

5. മലയാള�ിെല ദളിത് സാഹിത�കാെര�റി� അറി� േന�ക.

Course Outcome

1. ദളിത് സൗ�ര�ശാ� പരിസര�െള മന�ിലാ�ി സ�ഹ�ിൽ
ഇടെപടാൻ കഴി��.

2. ദളിത് സാഹിത�െമ� സ��െ��റി�് ��തൽ അറി�േന��.
3. ദളിത് സാഹിത��ിെ� സവിേശഷതകൾ മന�ിലാ��.
4. ദളിത് �തിക�െട രചനാ പ�ാ�ലം, സാ�ഹിക സവിേശഷതകൾ

എ�ിവെയ�റി�് ആഴ�ിൽ �ഹി��.
5. മലയാള�ിെല ദളിത് രചനകെള�ം രചയിതാ�െള�ം �റി�് ആഴ�ിൽ

മന�ിലാ��.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് -1 : ജാതിവ�വ�

ജാതിവ�വ� ഇ��യിൽ - വിവിധ മത�ൾ - ഹി�മതം - ��മതം -
ൈജനമതം - ജാതിവ�വ�ാസി�ാ��ൾ - മതപരിവർ�നം -
അവശൈ��വർ - ദളിത് സാ�ിധ�ം ആദ�കാല േനാവ�കളിൽ - ഘാതകവധം
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- സരസ�തി വിജയം - �േ�ലി�� - അ��ാളി - െപാ�യിൽ അ��ൻ -
�ീനാരായണ�� - അ��ാളി - ഇ.വി.രാമസ�ാമി - ആദി�ാവിഡ ദളിത്
��ാന�ൾ -  അംേബദ്കർ.

വിശദപഠനം

1. ഘാതകവധം - (അ��ായം 8-  9 - 10 )േകാളിൻസ് മദാ�
2. സരസ�തി വിജയം - േപാേ�രി ���
3. �രവ� - �മാരനാശാൻ
4. ബാലാകേലശം നാടകം - പ�ി�് ക��ൻ
5. നീലിയ�േ�ാ�ം - സ�ാ: േഡാ. എം.വി.വി�ന�തിരി
6. കാ��ീെലാര�ര�ം എെ� വംശെ���ി - െപാ�യിൽ അ��ൻ

േ�ാ�് -2 : അധഃ�ിതവർ�ം

ദളിത് - ദളിത് പദനി��ി - ദളിത് എ�പദം �േയാഗ�ിൽ - ദളിത്
വിേമാചന��ാനം - േകരള�ിെല ദളിതർ - ദളിത�ം രാ�ീയ�ം - വിവിധ
ദളിത് സംഘടനകൾ - ദളിത�ം രാ�ീയ�ം - മാർ�ിസ�ം ദളിത�ം - �േരാഗമന
സാഹിത� ��ാനം.

വിശദപഠനം

1. േതാ�ി�െട മകൻ - തകഴി ശിവശ�ര�ി�
2. ച�ലകൾ ���� - ടി.െക.സി.വ�തല
3. െന�് - പി.വ�ല

േ�ാ�് -3: ദളിത് സാഹിത�ം

ദളിത് സാഹിത� നിർ�ചനം - മലയാള�ിെല ആദ�കാല ദളിത് സാഹിത�ം - ദളിത്
കവിതകൾ - ദളിത്  േനാവ�കൾ.

വിശദപഠനം

1. �റ�ി - കട�നി� രാമ��ൻ
2. ��ി �ലയൻ - ��നാടൻ �ശ��ൾ - അ���ണി�ർ
3. �ലയ�ാ�്  - സ�ിദാന�ൻ
4. ശം�കൻ  - ജി.ശശി മ�രേവലി
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5. �ലയ�റ - േപാൾ ചിറ�േരാട്
6. നാ�ഗ�ിക - െക.െജ.േബബി

േ�ാ�് -4 : ആ�നികാന�ര ദളിത് സ�ത�ാവിഷ്കാരം

അരി� ജീവിതം - കീഴാള പഠന�ൾ - ദളിത് സൗ�ര�ശാ�ം - ദളിത് സം�ാരം -
ദളിത് സാഹിത��ം ആദിവാസി സാഹിത��ം - ദളിത് ഭാഷ.

വിശദപഠനം

1. കീഴാളൻ - �രീ�ഴ �ീ�മാർ
2. ഏകലവ�ൻ ഞാൻ - വി.െക.നാരായണൻ
3. ക�മാടി ��ം - െക.െക.എസ്.ദാസ്
4. േ�തഭാഷണം - സി.അ��ൻ
5. എരി - �ദീപൻ പാ�ിരി��്
6. ആ�കഥ - സി.െക.ജാ�
7. ദലിത് കവിത�െട ചരി��ം വർ�മാന�ം - കാതൽ : മലയാള�ില

ദളിത് കവിതകൾ (ആ�ഖപഠനം) േഡാ. ഒ.െകസേ�ാഷ്

സഹായകരചനകൾ

1.   അ��ൻ, സി., ഉ��റ��ിെല സ���ൾ, എൻ.ബി.എസ്., േകാ�യം.
2. അനിൽ �മാർ ടി.െക., മലയാള സാഹിത��ിെല കീഴാള പരിേ���ം. േകരള

സാഹിത� അ�ാദമി, ��ർ
3. ഇ��യം, േജാർ�് േഡാ., ആദ�കാല മലയാള േനാവൽ, എൻ.ബി.എസ്.

േകാ�യം.
4.  ഇ��യം, േജാർ�് േഡാ., നാ� േനാവ�കൾ, എൻ.ബി.എസ്., േകാ�യം.
5. എ�ഹാം അയി��ഴി, ദളിത് കവിതകൾ ഒ� പഠനം, ൈ��വ സാഹിത�

സമിതി, തി�വ�.
6.  കവി�ർ �രളി, ദളിത് സാഹിത�ം  ഡി.സി. ��് , േകാ�യം.
7.  കവി�ർ �രളി, ദളിത് ഭാഷ, കറ�് ��് , േകാ�യം .
8.  കാ� ഐല�  : ഞാൻ എ�െകാ�് ഒ� ഹി�വ�, ഡി.സി. ��് േകാ�യം.
9.  െകാ�, െക.െക.,  ��നിേല�� �രം, ഡി.സി.��് , േകാ�യം .
10. ഗംഗാധരൻ എം., ജാതിവ�വ� പഠന�ൾ, ജനകീയ �സി�ീകരണ േക�ം,

��ർ.
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11.െച�ാരേ�രി, ടി.എ�്. പി. അ��ാളി, �ഭാത് ��് ഹൗസ്, തി�വന��രം.
12.  ��േഷാ�മൻ െക.സി. - ദളിത് സാഹിത� ��ാനം, േകരള സാഹിത�

അ�ാദമി, ��ർ.
13. �ദീപൻ പാ�ിരി��്, ദളിത് പഠനം :സ�ത�ം സം�ാരം സാഹിത�ം, േകരള

ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം.
14.  �ദീപൻ പാ�ിരി��്, ദളിത് സൗ�ര�ശാ�ം
15.  ബാ�രാജ് െക.െക., ഇ��ിെല ക�ാടി, ഡി.സി.��് , േകാ�യം.
16. മേനാജ്, എം.ബി., ആദർശം എ��് അവ� : ദളിത് സാഹിത� പഠന�ൾ,

�ണത ��്, െകാ�ി.
17. രാംദാസ് െചറായി, അവർ�പ� രചനകൾ, �ത് ��് , എറണാ�ളം.
18.  വ�തല ടി.െക.സി., െതരെ��� കഥകൾ ഡി.സി.��് , േകാ�യം.
19. സേ�ാഷ് ഒ.െക., േഡാ. (എഡി ) കാതൽ : മലയാള�ിെല ദളിത് കവിതകൾ,

ഡി.സി.��്, േകാ�യം.
20. സജിത െക.ആർ., ദളിതമ�രസം��ം, പരിധി പ�ിേ�ഷൻസ്,

േകാഴിേ�ാട്.
21. �സി താ�, എസ്. സഞ് ജീവ്  : കീഴാള പഠന�ൾ ഡി.സി.��്, േകാ�യം.
22. േസാമദ�ൻ, വർ��ം ജാതി�ം , ��ക �സാധന 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
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M21ML06DE

നാരായണ��പഠനം
Credit - 4

Objectives

1. േകരളീയാ�നികത�െട �കരണ�ിൽ �ീനാരായണ��വിെ� ജീവിത�ം
ദർശന�ം �ഹി�ക. 

2. �ീനാരായണ��വിെ� ദർശന�ിെ� �ഭവ�ളായ അൈദ�തം, സി�പാര�ര�ം,
ൈശവസി�ാ�ം എ�ിവ സവിേശഷമായി പഠി�ക. 

3. ജാതി, അറിവ്, മതം, ആ�ം �ട�ിയ �േമയ�ൾ അേ�ഹ�ിെ� െതരെ���
പാഠഭാഗ��െട ഗാഢപഠന�ി�െട മന�ിലാ�ക.

4. ജീവിതസ�ർഭ�ളിൽ നട�ിയ സംഭാഷണ��ം െച�ിക�ം പരിേശാധി�് അവയിൽ
�തിഫലി�� തത��ൾ നിർ�ാരണം െച�ാ�� േശഷി േന�ക.

5. സമകാലസാഹചര��ളിൽ �ീനാരായണ�� ചി� നല്�� സാ��തകൾ
അേന�ഷി�ാ�� വിമർശനാവേബാധം ആർ�ി�ക.

6. �ീനാരായണ��വിെ� രചനകൾ സർ�ാ�കമായി വിശകലനം െച�ാ�ം �തിയ
പഠന�ൾ നട�ാ��� �ാ�ി ൈകവരി�ക.

Course Outcome

1. �ീനാരായണ��വിെ� ജീവിത�ം ദർശന�ം പരിചയെ���.
2. �ീനാരായണ��വിെ� ദർശന�െള�റി�് സാമാന�മാ�ം സവിേശഷമാ�ം

അറി�േന��
3. �ീനാരായണ�� �േ�ാ�വ� �േമയ�െള ആഴ�ിൽ പഠനം നട��.
4. നാരായണ�� �േ�ാ�വ� തത��െള നിർ�ാരണം െച�ാ�� േശഷി േന��.
5. നാരായണ��വിെ� സാഹിത��തികെള പരിചയെ���.
6. �ീനാരായണ��വിെ� ദർശന�ൾ� വ� വ�ാഖ�ാന�െള�റി�് അറി�

േന��.

COURSE DETAILS

േ�ാ�് - 1: ചരി�സ�ർഭം, ചി�ാ�ഭവ�ൾ

േകരളീയാ�നികത - അടിമ�ം - ജാതിവി��വ�വഹാര�ൾ - മിഷണറി
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ഇടെപട�കൾ - െകാേളാണിയലിസം - ആ�നികത എ� േക�സ��നം
ആധാരമാ�ി എം.�രളീധരൻ, ദിലീപ് എം.േമേനാൻ, െജ.േദവിക, പി.പവി�ൻ,
ഇ.വി.രാമ��ൻ, ഉദയ�മാർ, വിേനാദ് ച�ൻ, എം. ടി.അൻസാരി, ദിലീപ് ആർ.,
�ദീപൻ പാ�ിരി��്, ��ല�്മി, സ�ി കപി�ാട് �ട�ിയവർ നട�ിയ
പഠന��െട െവളി��ിൽ നാരായണ��വിെ� സ�ർഭെ� മന�ിലാ�ക -
��വിെ� ചി��െട േ�ാത�കളായ അൈദ�തം, സി�പാര�ര�ം,
ൈശവസി�ാ�ം, ��പാര�ര�ം എ�ിവെയ�റി�് ധാരണ��ാ�ക.

വിശദപഠനം

1. പി.പവി�ൻ, "രതിവിരതിക�െട സാ�ഹികപ�ാ�ലം", (ആശാൻ കവിത :
ആ�നികാന�രപാഠ�ൾ, സാംസ് കാരിക�സി�ീകരണ വ��്, 2002, �റം 26 –
49).

2. േഡാ.ടി.ഭാ�രൻ, �ീനാരായണദർശനം (�ാ�്�ട്സ്, മാ��മി �ക് സ്, 2017,
�റം 22 -34). 

3. ദിലീപ് ആർ., "ആ�നികത : പല വിചാര�ൾ", (സാഹിത�േലാകം, 2020 െമയ് - �ൺ,
�റം  31-44).

4. സ�ി കപി�ാട്, "അ��ാളിെയ വായിേ��ത് എ�െന " (ജനത�ം
ജനാധിപത��ം, വിദ�ാർ�ി പ�ിേ�ഷൻസ്, 2017 �റം 209-238).

േ�ാ�് -2 : ജീവിതം, ഉപാഖ�ാന�ൾ

സംഗപരിത�ാഗിയായ �ീനാരായണൻ താൻ ജീവി� കാലഘ��ിൽ �ിയാ�കമായി
ഇടെപ� ചില സ�ർഭ�ൾ - നർ�ം നിറ� ഉപാഖ�ാന�ൾ - നിർബാധ�ത അഥവാ
ബാധി�െ�ടാ� അവ� - ഡേയാജന�ിേനാ�� സമാനത – ജീവിതം - �തികൾ -
കവിത സാമാന�അവേലാകനം.

വിശദപഠനം

1. ��ി�ഴ ���ി�, "�ീനാരായണ���രണകൾ " (നാരായണ ��
 െക.എൻ.ഷാജി (എഡി.) കറ�് ��്, ��ർ, 2002 �റം 257-83).

2. േഡാ. നടരാജൻ (നടരാജ��), “ജീവിതസായാ�ം", (പി.െക. ബാല��ൻ,
നാരായണ��, ഡി.സി. �ക് സ്, 2006(1954) 194-196).

3. പി.െക.ബാല��ൻ, "നാരായണ��-ഒ� പഠനം" (നാരായണ��, ഡി. സി.�ക് സ്,
2006 (1954), �റം 121-129)   

4. ��ചി�ന : ഒ� �ഖ�ര എ� �തിയിൽനി�ം "നിർബാധ�ത" (ഡി. സി.�ക് സ് /
ഉ�, 2016, �റം 32-43). 

5. പി.െക.ബാല��ൻ, "നാരായണ�� ", (ഡി.സി.�ക് സ്, 2006 (1954) എ�
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�തിയിൽനി�ം (1) "��ി�ാ�െനാ� ക�് ", �റം 155, (2) "ന�െട ����ാർ",
�റം 166. )

6. വി�നാരായണൻ ന�തിരി, "��വാങ്മയം " (നാരായണ��, െക.എൻ. ഷാജി
(എഡി.) കറ�് ��്, ��ർ, 2002 ,�റം 339-341).    

േ�ാ�് - 3 : �േമയ�ൾ (�തികളി�െട)

1. ജാതി - ജാതിനിർണയം',`ജാതി ല�ണം' (ര�ം േഡാ. ടി.ഭാ�രൻ,
�ീനാരായണ��വിെ� സ�ർണ �തികൾ, മാ��മി, 2015),
“ഒരഭി�ഖസംഭാഷണം" (പി.െക.ബാല��ൻ,  നാരായണ��, �റം 167-170).

2. അറിവ് - `അറിവ് ', ആേ�ാപേദശശതകം (1 �തൽ 10 വെര�� േ�ാക�ൾ, േഡാ.
ടി.ഭാ�രൻ, �ീനാരായണ��വിെ� സ�ർണ �തികൾ).

3. മതം - "മതം, േ��ം, ഈശ�രൻ " (പി.െക.ബാല��ൻ, നാരായണ��, �റം
156-159), "മതേമതായാ�ം മ�ഷ�ൻ ന�ായാൽ മതി" (പി.െക. ബാല��ൻ,
നാരായണ��, �റം 88 - 89), "മെ�ാരഭി�ഖസംഭാഷണം"  (പി.െക.ബാല��ൻ,
നാരായണ��, �റം 171-177).

4. ആ�ം - ആേ�ാപേദശശതകം, ദർശനമാല (�സ�ഭാഗ�ൾ, േഡാ.
ടി.ഭാ�രൻ, �ീനാരായണ��വിെ� സ�ർണ �തികൾ).

േ�ാ�് - 4 : �ീനാരായണ�� പഠന�ൾ

1. ഉദയ�മാർ, ``സ�ത�ം, ശരീരം, അ�ഃകരണം : �ീനാരായണ��വിെ�
�തികെള��ി ചില നിരീ�ണ�ൾ" (നാരായണ��, െക.എൻ.ഷാജി (എഡി.)
കറ�് ��്, ��ർ, 2002 �റം 381-398).

2. ബി.രാജീവൻ, ``െകാേളാണിയൽ ജാതിയ��ം നാരായണ���ം " (വാ�ക�ം
വസ്���ം, ഡി.സി.�ക് സ്, 2009, �റം 284–296).

3. െക.പി.അ�ൻ, "ചരി�െ� അഗാധമാ�ിയ �� "(ചരി�െ� അഗാധമാ�ിയ
��, ഡി.സി.��്, 2011(2005) �റം 46-53).

4. െക.വിേനാദ് ച�ൻ, "നേവാ�ാന�ിെ� ��േനര�ൾ ", അേന�ാന�ം
ൈ�മാസിക, (ജ�വരി 2021, �റം 82-99)

സഹായകരചനകൾ

�ധാന �തികൾ പല�ം വിശദപഠന�ി�നല്കിയ രചനക�െട വിവര�േളാെടാ�ം
നല്കിയി��്. അതി� �റെമ പഠന�ിന് ഉപകരി�� ഏതാ�ം �തികെള
സംബ�ി� വിവര�ൾ :  
1.  എം.െക.സാ�, നാരായണ��സ�ാമി, വിേവേകാദയം �സി�ീകരണം, 1976.
2. െ�ാഫ. ജി.ബാല��ൻ നായർ, �ീനാരായണ�� േദവ�തികൾ, �ീനാരായണ

122



ധർ�സംഘം, 1983.
3. േഡാ. ഗീതാ �രാജ്, �ീനാരായണ��വിെ� േ�ാ��ൾ - ഒ� പഠനം,

നാരായണ���ലം, വർ�ല, 2003.
4. �നി നാരായണ�സാദ്, നാരായണ�� സ�ർ��തികൾ, നാഷണൽ �ക് ��്,

2015.
5. ദിേനശൻ വട�ിനിയിൽ, `ആ�െട േകരളം? ചരി�രചനയിെല ഭരണ�ടനിഴ�കൾ’,

ഭാഷ�െട അതിജീവന�ിന് ഒ� ജനത�െട സ�ാരം, (സി.ഗേണഷ്, എഡി.)
�ിയത ��്, േകാഴിേ�ാട്, 2016.

6. �ദീപൻ പാ�ിരി��്, ``ആ�നികേകരളം ആ�െട ഭാവനയാണ്?" (�ദീപൻ
പാ�ിരി��ിെ� േലഖന�ൾ, േകരള സാഹിത� അ�ാദമി, 2020, �റം 521–535).

7. നിസാർ അഹ�ദ്, ``��വിെ� അപര�ം ധർ�ചി��ം" (മാ��മി ആഴ് ച�തി�് ),
(��ചി�ന : ഒ� �ഖ�ര, ഡി.സി. �ക് സ് / ഉ�, 2016, �റം 97 - 112).

8. എം.ടി. അൻസാരി, മലബാർ േദശീയത�െട ഇടപാ�കൾ, ഡി.സി. ��്, േ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 Difference: 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.

123


