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Programme Outcomes 

PO1: Develop in-depth conceptual knowledge in the discipline for vertical growth and 

scholarly pursuits 

PO2: Identify historical, theoretical, scientific, technological, economic philosophical, cultural 

and ethical bases of different disciplines and relate them effectively 

PO3: Demonstrate problem solving skills, effective communication, interpersonal dynamics 

and resilience in global and local contexts 

PO4: Transfer the knowledge of methods, skills, tools and systems of different disciplines for 

a sustainable and egalitarian world order 

PO5: Generate need based innovative processes and products for personal and societal well-

being 

 

 

Programme Specific Outcomes 

PSO1: ആശയവിനിമയം, സര്ഗാത്മകാവിഷ്കാരം, വിവര്തനം തുടങ്ങിയ ശശഷികള് 

വികസിപ്പിക്കുന്നു. 

PSO2: ഭാഷാ-സാഹിത്യപഠനതിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പനങ്ങന്റെയം അവയന്റട 

ചരിത്രബന്ധങ്ങന്റെയം അന്തര്വവജ്ഞാനികബന്ധങ്ങന്റെയം സംബന്ധിച്ച് ധാരണ 

ശനടുന്നു. 

PSO3: സാംസ്കാരികവം ആശഗാെവം പ്രാശേശികവം ഭാഷാപരവമായ വവവിദ്ധ്യങ്ങന്റെ 

മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവശബാധം ആര്ജിക്കുന്നു. 

PSO4: ഭാഷാ-സാഹിത്യവയവഹാരങ്ങളുന്റടയം സാംസ്കാരികാവിഷ്കാരങ്ങളുന്റടയം വിഭിന്ന 

മാനങ്ങന്റെ വിമര്ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്നു. 

PSO5: േെിത്് -സ്ത്രീ-പരിസ്ഥിത്ി-മനുഷയാവകാശപ്രശ്നങ്ങന്റെ വിശകലനം ന്റചയ്യാനുത്കുന്ന 

ഭരണഘടനാപരവം സാമൂഹികവമായ അവശബാധം ശനടുന്നു.  
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PROGRAMME STRUCTURE 

Semester I 

Sl. 

No. 
Course Title 

Hours

/ 

Week 

Credit Marks 

1 Common Course: I  5 4 100 

2 Common Course: I  4 3 100 

3 Common Course: II  4 4 100 

4 Core Course  4 4 100 

5 Core Course 4 3 100 

6 Complementary Course: നാടകവം സിനിമയം 4 3 100 

 Total 25 21 600 

 

 

 

 

Semester II 

Sl. 

No. 
Course Title 

Hours

/ 

Week 

Credit Marks 

1 Common Course: I  5 4 100 

2 Common Course: I  4 3 100 

3 Common Course: II  4 4 100 

4 Core Course 4 3 100 

5 Core Course 4 3 100 

6 Complementary Course: ശ ാക് ശലാർപഠനം 4 3 100 

 Total 25 20 600 

 

 

 

 

Semester III 

Sl. 

No. 
Course Title 

Hours

/ 

Week 

Credit Marks 

1 Common Course: I  5 4 100 

2 Common Course: II  5 4 100 

3 Core Course 4 4 100 

4 Core Course  5 4 100 

5 Complementary Course – സംസ്കൃത്ഭാഷാപരിചയം 6 4 100 

 Total 25 20 500 
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Semester IV 

Sl. 

No. 
Course Title 

Hours

/ 

Week 

Credit Marks 

1 Common Course: I  5 4 100 

2 Common Course: II  5 4 100 

3 Core Course  4 4 100 

4 Core Course  5 4 100 

5 
Complementary Course – സംസ്കൃത്ം – ഭാഷയം 
സാഹിത്യവം 

6 4 100 

 Total 25 20 500 

 

 

 

Semester V 

Sl. 

No. 
Course Title 

Hours/ 

Week 
Credit Marks 

1 Core Course 4 4 100 

2 Core Course 6 4 100 

3 Core Course 6 4 100 

4 Core Course 6 4 100 

5 Open Course 3 3 100 

 Total 25 19 500 

 

 

 

 

Semester VI 

Sl. 

No. 
Course Title 

Hours/ 

Week 
Credit Marks 

1 Core Course 6 4 100 

2 Core Course 6 4 100 

3 Core Course 4 3 100 

4 Core Course 5 4 100 

5 Choice based Core Course 4 3 100 

6 Project  2 100 

 Total 25 20 600 

                             Grand Total 150 120 3300 
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OUTLINE OF CORE COURSES 

Course Code Course Title 
Hours 

/Week 

Total 

Hours 
Credit ISA ESA Total 

Semester I 

CBML101 കവിത്: നശവാത്ഥാനഘട്ടം 4 72 4 25 75 100 

CBML102 മലയാെപഠനതിന്റെ രീത്ിശാസ്ത്രം 4 72 3 25 75 100 

Semester II 

CBML203 ന്റചറുകഥാപഠനം 4 72 3 25 75 100 

CBML204 സ്ത്രീ-േെിത്്  ചിന്തകളും സാഹിത്യവം 4 72 3 25 75 100 

Semester III 

CBML305 നവീനകവിത് 4 72 4 25 75 100 

CBML306 ശകരെപഠനം I 5 90 4 25 75 100 

Semester IV 

CBML407 രംഗകലാസാഹിത്യം 4 72 4 25 75 100 

CBML408 ശകരെപഠനം II 5 90 4 25 75 100 

Semester V 

CBML509 
പരിസ്ഥിത്ിവിജ്ഞാനീയവം 
മനുഷയാവകാശപഠനവം 4 72 4 25 75 100 

CBML510 
പ്രാചീന-മധയകാല സാഹിത്യം 

6 108 4 25 75 100 

CBML511 
വയാകരണം, ഭാഷാചരിത്രം 

6 108 4 25 75 100 

CBML512 
മലയാെഗേയമാതൃകകള് 

6 108 4 25 75 100 

Semester VI 

CBML613 
ഭാഷാശാസ്ത്രം 

6 108 4 25 75 100 

CBML614 
സാഹിത്യമീമാംസ 

6 108 4 25 75 100 

CBML615 
ശനാവല്പഠനം 

4 72 3 25 75 100 

CBML616 
വിവര്തനം, സര്ഗാത്മകരചന 

5 90 4 25 75 100 

 

CHOICE BASED CORE COURSES 

Course Code Course Title 
Hours 

/Week 

Total 

Hours 
Credit ISA ESA Total 

CBML6E01 ന്റത്രുവനാടകശവേി 4 72 3 25 75 100 

CBML6E02 വസബര് മലയാെം 4 72 3 25 75 100 

 

COMPLEMENTARY COURSES 

Course Code Course Title 
Hours 

/Week 

Total 

Hours 
Credit ISA ESA Total 

Semester I 

CDML101 നാടകവം സിനിമയം 4 72 3 25 75 100 

Semester II 

CDML202 ശ ാക് ശലാർപഠനം 4 72 3 25 75 100 

Semester III 

CDSK301 സംസ്കൃത്ഭാഷാപരിചയം 6 108 4 25 75 100 

Semester IV 

CDSK402 സംസ്കൃത്ം: ഭാഷയം സാഹിത്യവം 6 108 4 25 75 100 
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PROJECT 

Course Code Course Title 
Hours 

/Week 
Credit ISA ESA 

Viva-

Voce 
Total 

Semester I 

CBML6PJ പ്രോജക്ട്  2 25 50 25 100 

 

COMMON COURSES FOR B A/B Sc MODEL I PROGRAMMES 

Course Code Course Title 
Hours 

/Week 

Total 

Hours 
Credit ISA ESA Total 

Semester I 

CCMB101 ന്റചറുകഥാസാഹിത്യം 4 72 4 25 75 100 

Semester II 

CCMB202 കവിത്ാസാഹിത്യം 4 72 4 25 75 100 

Semester III 

CCMB303 ദൃശയകലാസാഹിത്യം 5 90 4 25 75 100 

Semester IV 

CCMB404 ഗേയസാഹിത്യം 5 90 4 25 75 100 

 

COMMON COURSES FOR B A MODEL II PROGRAMMES 

Course Code  Course Title 
Hours 

/Week 

Total 

Hours 

  
Credit ISA ESA Total 

Semester I 

CCMV101 കഥ, കവിത് 5 90   4 25 75 100 

Semester II 

CCMV202 ഗേയം, രചന 5 90   4 25 75 100 

 

COMMON COURSES FOR B Com PROGRAMMES 

Course Code Course Title 
Hours 

/Week 

Total 

Hours 
Credit ISA ESA Total 

Semester I 

CCMC101 കഥയം കവിത്യം 4 72 4 25 75 100 

Semester II 

CCMC202 ഗേയം, രചനാപരിചയം 4 72 4 25 75 100 

 

OPEN COURSE 

Course Code Course Title 
Hours 

/Week 

Total 

Hours 
Credit ISA ESA Total 

COML501 മാധയമപഠനം 3 54 3 25 75 100 

COML502 ചലച്ചിത്രപഠനം 3 54 3 25 75 100 

COML503 മലയാെ സിനിമ  3 54 3 25 75 100 

 

SKILL DEVELOPMENT COURSES 

Course Code Course Title 
Total 

Hours 
Credit CE FE Total 

CMSDC01 ഹ്രസവചിത്രനിർമ്മാണം  36 2 25 75 100 

CMSDC02 വീഡിപ് ോ പ്രോഡക്ഷൻ  36 2 25 75 100 
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SEMESTER I 

CBML101: കവിത്: നശവാത്ഥാനഘട്ടം 

Credit: 4         Total Hours: 72 

Course Outcomes 

CO1: നശവാത്ഥാനതിന്റെ ശകന്ദ്രാശയങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നു 

CO2: നശവാത്ഥാനം എപ്രകാരമാണ് മലയാെകവിത്ന്റയ സവാധീനിച്ചന്റത്ന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു 

CO3: വിവിധ കാവയപ്രസ്ഥാനങ്ങള്, പ്രവണത്കള് എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നു 

CO4: ഈ ഘട്ടതിന്റല പ്രധാനന്റപ്പട്ട കവികന്റെ പരിചയന്റപ്പടുന്നു 

CO5: കവിത്കള് സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ച് എപ്രകാരമാണ് ശകരെനശവാത്ഥാനം കവിത്ന്റയ 

പരിവര്തിപ്പിച്ചന്റത്ന്ന് അപഗ്രഥിക്കുന്നു 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand - 2 - 2 - 2 - - - 1 

CO2 Understand - 2 - 2 - 1 1 - - - 

CO3 Understand - 2 - 2 - 2 - - - - 

CO4 Understand - 1 1 - - 1 2 - - - 

CO5 Analyze 1 2 - 2 1 1 1 - 1 1 

Average 1 1.8 1 2 1 1.4 1.3 - 1 2 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: നശവാത്ഥാനകവിത്: മാര്ഗേര്ശികള് (18 മണിക്കൂര്) 

1.1. നശവാത്ഥാനം – പാശ്ചാത്യം, ഭാരത്ീയം, ശകരെീയം 

1.2. സാഹിത്യതിലുണ്ടായ പുത്ിയ പ്രവണത്കളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും 

1.3. പ്രീ-ന്റ ാമാെിസിസം, വിലാപകാവയങ്ങള്, ഭാവഗീത്ങ്ങള് 

1.4. വിശേപഠനം: മലയവിലാസം - എ ആര് രാജരാജവര്മ്മ (ആേയന്റത 15 ശലാകങ്ങള്)  

1.5. വിശേപഠനം: ഒരു വിലാപം - വി സി ബാലകൃഷ്ണപണിക്കര് (ആേയന്റത 15 

ശലാകങ്ങള്) 

1.6. വിശേപഠനം: അനുകമ്പാേശകം - ശ്രീനാരായണഗുരു 

1.7. വിശേപഠനം: വാേയശഘാഷങ്ങള് മുഴക്കുന്നവര് - ന്റപായ്കയില് അപ്പച്ചന് 
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ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: കവിത് പാരമ്പരയവം ആധുനികത്യം (18 മണിക്കൂര്) 

2.1. പ്രാസവാേം 

2.2. ഖണ്ഡകാവയപ്രസ്ഥാനം 

2.3. സാമൂഹികപരിവര്തനം കവിത്രയതിന്റെ കവിത്കെില്  

2.4. ശേശീയത്യം മലയാെ കവിത്യം 

2.5. വിശേപഠനം: നെിനി - കുമാരനാശാന് 

2.6. വിശേപഠനം: അച്ഛനും മകളും - വള്ളശതാള് 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: മലയാെകവിത് കവിത്രയതിനുശശഷം (18 മണിക്കൂര്) 

3.1. കാല്പനികത് - നിര്വചനങ്ങള്, പ്രശത്യകത്കള് കാല്പനികത് മലയാെകവിത്യില്  

3.2. ഗീത്കം, നാടകീയസവഗത്ാഖയാനം, ഭാവഗീത്ം    

3.3. മിസ്റ്റിസിസം -  ിയലിസം - കാല്പനികത്യ്ക്ക് സമാന്തരമായ ഭാവകത്വങ്ങള്  

3.4. വിശേപഠനം: സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം - ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള   

3.5. വിശേപഠനം: വിശവേര്ശനം - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്      

3.6. വിശേപഠനം: കറുത ന്റചട്ടിച്ചികള് - ഇടശേരി     

3.7. വിശേപഠനം: കന്നിന്റക്കായ്ത്ത് - വവശലാപ്പിള്ളി  

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: പില്ക്കാല കാല്പനികത് (18 മണിക്കൂര്)   

4.1. ഇടതുപക്ഷാശയങ്ങളും മലയാെകവിത്യം   

4.2. സവാത്ന്ത്ര്യാനന്തര ശമാഹഭംഗങ്ങള്, ശകരെീയ ജീവിത്തിലുണ്ടായ പരിണാമങ്ങള് 

മലയാെകവിത്യില്         

4.3. കവിത്യിന്റല പുത്ിയ പ്രവണത്കള്, കാവയഭാഷന്റയക്കു ിച്ചം രൂപന്റതക്കു ിച്ചണ്ടായ 

പുത്ിയ വിചാരങ്ങള്         

4.4. വിശേപഠനം: കൃഷ്ണക്രാന്തിപ്പൂക്കള് - പി ഭാസ്കരന്      

4.5. വിശേപഠനം: ശലാകശമ യാത്ര - സിസ്റ്റര് ശമരി ന്റബനീഞ്ജ      

4.6. വിശേപഠനം: രാത്രിമഴ - സുഗത്കുമാരി       

4.7. വിശേപഠനം: ശജാസ് ശജാസ ിന്റെ മരണം – ജി കുമാരപിള്ള  

Reference  
1. എം ന്റക സാനു(എഡ്യി), കുമാരനാശാന്റെ കാവയപ്രപഞ്ചം, എസ് പി സി എസ് , 

ശകാട്ടയം. 

2. എന് എന് കക്കാട്, കവിത്യം പാരമ്പരയവം,  വള്ളശതാള് വിേയാപീഠം ശുകപുരം. 
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3. എന് കൃഷ്ണപിള്ള, ന്റത്രന്റെടുത പ്രബന്ധങ്ങള്, നാഷണല് ബുക്ക്സ്റ്റാള്, ശകാട്ടയം. 

4. എന് വി കൃഷ്ണവാരയര്, സമാകലനം, നവധാര പബ്ലിഷിംഗ് ശകാ-ഓപ്പശ റ്റീവ് 

ന്റസാവസറ്റി, ത്ിരുവനന്തപുരം. 

5. എന് വി കൃഷ്ണവാരയര്, വള്ളശതാെിന്റെ കാവയശില്പം, വള്ളശതാള് വിേയാപീഠം 

ശുകപുരം. 

6. എം എന് വിജയന്, കവിത്യന്റട ശലാകപേം, സമീക്ഷ, കണ്ണൂര്. 

7. ശഡ്യാ എം ലീലാവത്ി, മലയാെകവിത്ാസാഹിത്യചരിത്രം, ശകരെസാഹിത്യ അക്കാേമി. 

8. ബി ഹൃേയകുമാരി, നശവാത്ഥാനം ആംഗശലയസമൂഹതില്, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട്, 

ത്ിരുവനന്തപുരം 

 

Course designed by: ശഡ്യാ ബിന്സ് എം മാത്ു 
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CBML102: മലയാെപഠനതിന്റെ രീത്ിശാസ്ത്രം 

Credit: 3        Total Hours: 72 

Course Outcomes 

CO1: സാഹിത്യം എന്ന വയവഹാരന്റത ന്റപാതുവിലും സാഹിത്യഘടകങ്ങന്റെയം അവയന്റട 

പ്രവര്തനധര്മ്മങ്ങന്റെയം കു ിച്ച് വിശശഷമായം മനസിലാക്കുന്നു.   

CO2: സാഹിത്യഘടകങ്ങള് കൃത്ികെില് എങ്ങന്റന പ്രവര്തിക്കുന്നുന്റവന്ന് മാതൃകകന്റെ 

മുന്നിര്തി  വിശകലനം ന്റചയ്യുന്നു.   

CO3:  സാഹിത്യപഠനപദ്ധ്ത്ികള് പരിചയന്റപ്പടുന്നു.  

CO4: ഭാഷ എന്ന ചിഹ്നവയവസ്ഥന്റയക്കു ിച്ചം മലയാെഭാഷയന്റട ഉത്പതിവികാസ-

ങ്ങന്റെക്കു ിച്ചം മനസിലാക്കുന്നു.  

CO5: മലയാെഭാഷാപ്രശയാഗന്റതയം ഭാഷയന്റട വിവിധ വയവഹാരങ്ങന്റെയം വിശകലനം 

ന്റചയ്യുന്നു.  

 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand 1 2 2 1 1 2 2 1 1 - 

CO2 Analyze 1 2 2 2 2 2 1 1 1 - 

CO3 Understand 1 2 2 1 1 1 1 1 1 - 

CO4 Understand 1 1 1 1 - 2 1 1 1 - 

CO5 Analyze 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - 

Average 1.2 1.8 1.6 1.2 1.25 1.6 1.2 1 1 - 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: സാഹിത്യം: സശങ്കത്ങ്ങൾ, സങ്കല്പനങ്ങൾ (22 മണിക്കൂര്) 

1.1. സാഹിത്യം : പാശ്ചാത്യവം പൗരസ്ത്യവമായ നിര്വചന ശ്രമങ്ങള്  

1.2. കാവയഭാഷ: അലങ്കാരനിര്വചനം, ഉപമാനം, ഉപശമയം, സാധാരണധര്മ്മം, 
 ബിംബപ്രത്ിബിംബഭാവം, വസ്തുപ്രത്ിവസ്തു ഭാവം  

1.3. കാവയബിംബം : ദൃശയ- ശ്രവയ-ഗന്ധ-രസനാ- സ്പർശബിംബങ്ങള്; പ്രത്ീകങ്ങള് 

1.4. വശലി: വശലിവത്കരണം, വശലീത്ന്ത്ര്ങ്ങള് 

1.5. ധവനി: സവഭാവം, ധര്മ്മം 

1.6. പ്രശമയം 

1.7. കഥ-ഇത്ിവൃതം 
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1.8. സ്ഥല-കാലങ്ങള് 

1.9. ആഖയാനത്ലങ്ങള് 

1.10. കവിത്യം ത്ാെവം 

ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: സാഹിത്യപഠന സമീപനങ്ങൾ (14 മണിക്കൂര്) 

2.1. സമൂഹശാസ്ത്രസമീപനം 

2.2. സ്ത്രീവാേസമീപനം 

2.3. േെിത്് വാേ സമീപനം 

2.4. പരിസ്ഥിത്ിവിജ്ഞാനീയ സമീപനം 

2.5. മശനാവിജ്ഞാനീയ സമീപനം 

2.6. ത്ാരത്മയപഠനം 

2.7. സംസ്കാരപഠനസമീപനം 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: ഭാഷാപഠനവം വിജ്ഞാനസരണികളും (18 മണിക്കൂര്) 

3.1. ഭാഷ എന്ന ചിഹ്നവയവസ്ഥ 

3.2. മലയാെഭാഷയന്റട ഉത്പതിവിചാരങ്ങള് 

3.3. ആറുഭാഷാനയങ്ങള് 

3.4. നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനം 

3.5. വിജ്ഞാനശകാശങ്ങള് 

3.6. സാഹിത്യചരിത്രങ്ങള് 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: ഭാഷാപ്രശയാഗം (18 മണിക്കൂര്) 

4.1. പേസവരൂപം 

4.2. വാകയരചന 

4.3. ഉപനയാസരചനാത്തവങ്ങള് 

4.4. ആശയവിപുലനം, സംഗ്രഹം 

4.5. ത്ര്ജമ – പ്രാശയാഗിക ത്തവങ്ങള് 

4.6. ഗേയഭാഷാവശലി – വശലീഗുണങ്ങള് 

4.7. അക്കാേമികഭാഷ 

 

നിര്ശേശങ്ങള് : സാഹിത്യസങ്കല്പനങ്ങള് ശകാര് ശകാഴ്സ്, ശകാംപ്ലിന്റമെ ി ശകാഴ്സ്, ശകാമണ് 
ശകാഴ്സ് എന്നിവയിന്റല സാഹിത്യകൃത്ികന്റെ മുന്നിര്തി വിശേീകരിക്കുകയം പഠിക്കുകയം 
ശവണം.   
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Reference 

1. എ ആര് രാജരാജവര്മ്മ, ഭാഷാഭൂഷണം, ശകാട്ടയം, എസ് പി സി എസ്. 

2. എ ആര് രാജരാജവര്മ്മ, സാഹിത്യസാഹയം, തൃശൂര്, ശകരെസാഹിത്യ അക്കാേമി. 

3. എം അചുത്ന്, പാശ്ചാത്യസാഹിത്യേര്ശനം, ശകാട്ടയം, ഡ്യി.സി ബുക്സ്. 

4. ന്റക എന് എഴുതച്ഛന്, ന്റത്രന്റെടുത പ്രബന്ധങ്ങള് (വാലയം ഒന്ന്), തൃശൂര്, ശകരെ 
സാഹിത്യ അക്കാേമി. 

5. ചാതനാത് അചുത്നുണ്ണി, ഭാരത്ീയസാഹിത്യേര്ശനം, ശുകപുരം, വള്ളശതാള് 
വിേയാപീഠം. 

6. ശഡ്യാ എം ലീലാവത്ി, സാഹിത്യനിരൂപണതിന്റല േിശാശബാധം, തൃശൂര്, ശകരെ 
സാഹിത്യ അക്കാേമി. 

7. ആേര്ശ് സി, രാശജഷ് എം.ആര് (എഡ്യി), സൂത്രവാക്കുകള്, തൃശൂര്, ഗയ പുതകച്ചാല. 

8. ശഡ്യാ ന്റക എം ശജാര്ജ് (എഡ്യി), ആധുനിക സാഹിത്യചരിത്രം പ്രസ്ഥാനങ്ങെിലൂന്റട, 
ശകാട്ടയം, ഡ്യി സി ബുക്സ്. 

9. കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്, മലയാെവശലി, ശകാഴിശക്കാട്, മാരാര് സാഹിത്യപ്രകാശം. 

10. വിലാസിനി, പ്രത്യക്ഷവത്കരണം ശനാവലില്, ശകാട്ടയം, എസ്.പി.സി.എസ്. 

11. ശേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണന്, കാവയഭാഷയിന്റല പ്രശ്നങ്ങള്, ത്ിരുവനന്തപുരം, ശകരെ ഭാഷാ 
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട്.  

 

Course designed by: ശഡ്യാ പി ആെണി 
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SEMESTER II 

CBML203: ന്റചറുകഥാപഠനം 

Credit: 3         Total Hours: 72 

Course Outcomes 

CO1: ന്റചറുകഥാസാഹിത്യതിന്റെ പ്രശത്യകത്യം ഭാവകത്വപരമായ പരിണാമവം 
മനസിലാക്കുന്നു.  

CO2: ന്റചറുകഥയന്റട ആഖയാനശാസ്ത്രവം സൗന്ദരയശാസ്ത്രവം കന്റണ്ടത്തുന്നു. 

CO3: പ്രശമയസവീകരണതിലും ആഖയാനതിലും കഥാപാത്രനിര്മിത്ിയിലും സംഭവിക്കുന്ന 
മാറ്റങ്ങളും നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും മാതൃകകെിലൂന്റട വിശകലനം ന്റചയ്യുന്നു  

CO4: ഓശരാ കാലഘട്ടതിന്റെയം ചരിത്ര-സാമൂഹികപശ്ചാതലശതാട് ന്റചറുകഥാ-
സാഹിത്യം എങ്ങന്റന പ്രത്ികരിച്ചന്റവന്ന് ത്ിരിച്ച ിയന്നു 

CO5: മലയാെിയന്റട ജീവിത്ശബാധന്റതയം മൂലയസങ്കല്പങ്ങന്റെയം രൂപന്റപ്പടുത്തുന്നത്ില് 
ന്റചറുകഥാസാഹിത്യം വഹിച്ച പങ്കിന്റന വിമര്ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്നു. 

 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand - 2 - 2 - 2 2 - - - 

CO2 Understand 2 2 - 2 - 2 - - - - 

CO3 Analyze - 2 2 2 2 2 2 1 - - 

CO4 Understand - 1 2 2 2 2 2 1 1 - 

CO5 Understand - 1 2 2 2 2 2 1 1 - 

Average 2 1.6 1.2 2 1.2 2 2 1 1 - 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: ന്റചറുകഥ: ആരംഭഘട്ടം - നശവാത്ഥാനഘട്ടം (18 മണിക്കൂര്) 

1.1. ന്റചറുകഥയന്റട സവിശശഷത്കള്, ആേയകാലന്റചറുകഥകള്  

1.2. പ്രശമയപരവം ആഖയാനപരവമായ സവിശശഷത്കള്   

1.3. നശവാത്ഥാനകഥകള് : ശേശീയത്, പുശരാഗമനസാഹിത്യം,  ിയലിസം 

1.4. വിശേപഠനം: േവാരക - ശവങ്ങയിൽ കുെിരാമൻ നായനാർ 

1.5. വിശേപഠനം: കൃഷിക്കാരന് - ത്കഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള 

1.6. വിശേപഠനം: മരപ്പാവകൾ - കാരൂർ നീലകണ് ഠപ്പിള്ള 

1.7. വിശേപഠനം: വാനപ്രസ്ഥം – എം ടി വാസുശേവന് നായര് 
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ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട് : കഥയിന്റല കാല്പനികത്: ആധുനികത്യന്റട ഭാവകത്വം (18 മണിക്കൂര്) 

2.1. ആഖയാനതിന്റല പുതുസങ്കല്പനങ്ങള്  

2.2. പ്രണയം, രത്ി, കുടുംബം - പുനർവായനകൾ   

2.3. രാഷ്ട്രീയ-പ്രത്യയശാസ്ത്രപ്രത്ിസന്ധികൾ    

2.4. വിശേപഠനം: പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു ന്റപണ്കുട്ടി – ടി പത്മനാഭന്  

2.5. വിശേപഠനം: പ്രഭാത്ം മുത്ല് പ്രഭാത്ംവന്റര – എം മുകുന്ദന്  

2.6. വിശേപഠനം: പക്ഷിയന്റട മണം – മാധവിക്കുട്ടി  

2.7. വിശേപഠനം: ഇത്ാ ഇവിന്റടവന്റരയന്റട പരസയവണ്ടി പു ന്റപ്പടുന്നു - സക്ക ിയ 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന് : കഥ: ആധുനികാനന്തരഘട്ടം (18 മണിക്കൂര്) 

3.1. ആധുനികത്യന്റട അപചയം, ആധുനികാനന്തര ഭാവകത്വപരിസരം  

3.2. ആശഗാെവത്കരണവം കശമ്പാെവത്കരണവം - മാധയമസംസ്കാരം, ഉപശഭാഗസംസ്കാരം 

3.3. ലിംഗരാഷ്ട്രീയം, സ്ത്രീപക്ഷരചനകള്  

3.4. വിശേപഠനം: രാത്രിന്റമാഴി - എൻ പ്രഭാകരൻ   

3.5. വിശേപഠനം: ശകാടത്ി വരാന്തയിന്റല കാഫ്ക - ബി മുരെി  

3.6. വിശേപഠനം : പറുേീസാനഷ്ടം  - സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്  

3.7. വിശേപഠനം: അഗ്നി - സിത്ാര എസ് 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല് : സമകോലിക കഥ (18 മണിക്കൂര്) 

4.1. സ്ഥലം, കാലം, മിത്, പ്രത്ീകാത്മകത്, ഭ്രമോത്മകത   

4.2. കഥയുപ്െ രോപ്േശികത, വന്യകോമന്കളുപ്െ ആവിഷ്കോരം  

4.3. വസബര് ഭാവന - അതി ോഥോർഥയവം രതീതി ോഥോർഥയവം  

4.4. വിശേപഠനം: സതയമോയും ഞോൻ കണ്ടു - സുപ്രഷ് പി പ്തോമസ്  

4.5. വിശേപഠനം: പ്തോട്ടപ്പൻ - ഫ്രോൻസിസ് പ്ന്ോപ് ോണ  

4.6. വിശേപഠനം: പച്ചയുപ്െ ആൽബം - ധന്യോരോജ്  

4.7. വിശേപഠനം : കവല ിൽ വിളിച്ചുപ യുന്നവപ്െ ശബ്ദം - ബിജു സി പി   

Reference 

1. എം അചുത്ൻ, ന്റചറുകഥ ഇന്നന്റല ഇന്ന്, എസ് പി സി എസ്, ശകാട്ടയം. 

2. വി രാജകൃഷ്ണൻ, ന്റചറുകഥയന്റട ഛന്ദസ്സ്, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, ശകാട്ടയം.  

3. ന്റക എസ് രവികുമാർ, ന്റചറുകഥ വാക്കും വഴിയം, ക െ് ബുക്ക്സ്, തൃശ്ശൂർ.  
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4. ജി മധുസൂേനൻ (എഡ്യി), ഹരിത്നിരൂപണം മലയാെതിൽ, ക െ് ബുക്ക്സ്, തൃശ്ശൂർ. 

5. ന്റക പി അപ്പൻ, ന്റചറുകഥ: ആഖയാനവം അനുഭവസതയം, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 

ശകാട്ടയം. 

6. എൻ പ്രഭാകരൻ, കഥ ശത്ടുന്ന കഥ, മൾന്റബ ി പബ്ലിശക്കഷൻസ്, ശകാഴിശക്കാട്. 

7. സച്ചിോനന്ദൻ, മുഹൂർതങ്ങൾ, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, ശകാട്ടയം  

8. ശഡ്യാ സുനിത് ടി വി, വസബർ കഥകെിന്റല സ്ത്രീ, ശകരെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്, 

ത്ിരുവനന്തപുരം.  

9. ജി എൻ പണിക്കർ, ഡ്യി ന്റബഞ്ചമിൻ, ന്റചറുകഥ  - ആധുനിക സാഹിത്യചരിത്രം 

പ്രസ്ഥാനങ്ങെിലൂന്റട, ശഡ്യാ ന്റക എം ശജാർജ്(എഡ്യി), ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, ശകാട്ടയം 

10.  പി ന്റക രാജശശഖരൻ, ഏകാന്തനഗരങ്ങൾ, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, ശകാട്ടയം 

 

 

Course designed by: ശഡ്യാ സണ്ണി ന്റസബാസ്റ്റയൻ 
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CBML204: സ്ത്രീ-േെിത്് ചിന്തകളും സാഹിത്യവം 

Credit: 3        Total Hours: 72 

Course Outcomes 

CO1: ന്റ മിനിസം, േെിത്് വിജ്ഞാനശാഖകളുന്റട ചരിത്രഘട്ടങ്ങള് മനസിലാക്കുന്നു.   

CO2: ന്റ മിനിസം, േെിത്് വിജ്ഞാനശാഖകളുന്റട വസദ്ധ്ാന്തികത്ലന്റതക്കു ിച്ച് ധാരണ 

ശനടുന്നു. 

CO3:   ശകരെതിലുണ്ടായ സ്ത്രീ, േെിത്് മുശന്നറ്റങ്ങന്റെ സാമാനയമായി പരിചയന്റപ്പടുന്നു.    

CO4: സ്ത്രീ, േെിത്് വിജ്ഞാനശാഖകളുന്റട ഗണതില്ന്റപ്പട്ട രചനകന്റെ സവിശശഷമായി 

വിശകലനം ന്റചയ്യുന്നു.  

CO5:   വംശവര്ഗലിംഗ നിര്ണ്ണയനങ്ങന്റെക്കു ിച്ച് പുത്ിയ ധാരണകള് ആര്ജിക്കുന്നു.  

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand - 2 2 1 2 2 2 - 2 2 

CO2 Understand - 2 2 2 2 1 2 - 2 1 

CO3 Understand - - 1 1 2 1 1 - - 1 

CO4 Analyze - 1 1 2 2 1 1 - 1 1 

CO5 Understand - 1 1 2 2 - 1 - 2 2 

Average - 1.5 1.4 1.6 2 1.25 1.4 - 1.75 1.4 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: സ്ത്രീവാേം (17 മണിക്കൂര്)  

1.1. സ്ത്രീവാേചിന്തയന്റട ഉേയം, സ്ത്രീവാേചരിത്രം 

1.2. ലിബ ല് ന്റ മിനിസം,  ാഡ്യിക്കല് ന്റ മിനിസം 

1.3. ശസാഷയലിസ്റ്റ് ന്റ മിനിസം, മാര്ക്സിസ്റ്റു ന്റ മിനിസം 

1.4. സാംസ്കാരിക ന്റ മിനിസം, ശപാസ്റ്റ് ന്റ മിനിസം 

1.5. ശകരെസമൂഹതിന്റല സ്ത്രീയവസ്ഥ – കുടുംബം, സമൂഹം, വിവാഹം, നിയമം 

എന്നിവയില് വന്നിട്ടുള്ള ക്രമാനുഗത്മായ വെര്ച്ച  

1.6. ശകരെീയ സമൂഹതിലുണ്ടായ സ്ത്രീമുശന്നറ്റങ്ങള്  

1.7. ആേിവാസി, േെിത്് സ്ത്രീ മുശന്നറ്റങ്ങള്  

1.8. ഭൂമിസമരങ്ങളും സ്ത്രീപങ്കാെിതവം 

1.9. സ്ത്രീവിശമാചനഗ്രൂപ്പുകളുന്റട കലാസാംസ്കാരിക സാമൂഹിക പ്രവര്തനങ്ങള്  
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ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: സ്ത്രീപക്ഷരചനകള് (19 മണിക്കൂര്)  
2.1 സ്ത്രീപക്ഷരചനകള് മലയാെതില് - വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്- എഴുത്തുകാരികള്  

2.2 വിശേപഠനം (ന്റചറുകഥ): അവിവാഹിത് – ലെിത്ാംബിക അന്തര്ജനം 

2.3 വിശേപഠനം (ന്റചറുകഥ): അവളുന്റട വീട് – ന്റക. പി സുധീര  

2.4 വിശേപഠനം (കവിത്): ന്റപണ്കുെ് 90 - സുഗത്കുമാരി  

2.5 വിശേപഠനം (കവിത്): കൗസലയ – വിജയലക്ഷ്മി  

2.6 വിശേപഠനം (കവിത്): മുറ്റമടിക്കുശമ്പാള് - അനിത് ത്മ്പി 

2.7 വിശേപഠനം (ശനാവല്): ആലാഹയന്റട ന്റപണ്മക്കള് - സാ ാ ശജാസ ്  

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: േെിത്് വാേം (18 മണിക്കൂര്) 

3.1 േെിത്് ശബ്ദനിഷ്പതി – സങ്കല്പനം- േെിത്് അവശബാധതിന്റെ രൂപന്റപ്പടല്  

3.2 േെിത്് പഠനചരിത്രം 

3.3 ഇന്തയന് േെിത്് പ്രസ്ഥാനങ്ങള്  

3.4 േെിത്് സാഹിത്യം: ഉദ്ഭവവം വികാസവം 

3.5 മലയാെതിന്റല േെിത്് സാഹിത്യചരിത്രം 

3.6 നാശടാടിസാഹിത്യവം േെിത്് സാഹിത്യവം 

3.7 ആേിവാസിസാഹിത്യവം േെിത്് സാഹിത്യവം 

3.8 േെിത്് സൗന്ദരയശാസ്ത്രം 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: േെിത്പക്ഷ രചനകള് (18 മണിക്കൂര്) 

4.1 ന്റക ന്റക ന്റകാച്ച് – സാമാനയ പരിചയം  

4.2 വിശേപഠനം (ശലഖനം): ശകരെം മ ന്ന സാമൂഹികപരിഷ്കാരം (വായനയന്റട 

േെിത്പാഠങ്ങള്) – ന്റക ന്റക ന്റകാച്ച്  

4.3 ന്റക പി കറുപ്പന് - സാമാനയപരിചയം  

4.4 വിശേപഠനം: ജാത്ിക്കുമ്മി – ന്റക പി കറുപ്പന്  

4.5 വിശേപഠനം: ചാവ് – എം ബി മശനാജ് 

4.6 വിശേപഠനം (ന്റചറുകഥ): അച്ചണ്ട ന്റവന്തീെ ഇന്നാ - ടി ന്റക സി വടുത്ല  

4.7 വിശേപഠനം (നാടന് പാട്ട്): ന്റപാട്ടനാട്ടം – ലിസി മാത്ു (എഡ്യിറ്റര്) 
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Reference 

1. ന്റജ ശേവിക, സ്ത്രീവാേം       

2. ജാന്സി ന്റജയിംസ് (എഡ്യിറ്റര്), ന്റ മിനിസം      

3. മൂസ് ശമരി ശജാര്ജ് (എഡ്യിറ്റര്), സ്ത്രീപക്ഷമാധയമപഠനങ്ങള്    

4. അനില്കുമാര് ടി ന്റക, മലയാെസാഹിത്യതിന്റല കീഴാെപരിശപ്രക്ഷയം  

5. പ്രേീപന് പാമ്പിരിക്കുന്ന്, േെിത്് സൗന്ദരയശാസ്ത്രം     

6. പ്രേീപന് പാമ്പിരിക്കുന്ന്, േെിത്പഠനം : സവത്വം, സംസ്കാരം, സാഹിത്യം  

7. കവിയൂര് മുരെി, േെിത്് ഭാഷ      

8. ന്റക സി പുരുശഷാതമന്, േെിത്് സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം    

9. എബ്രഹാം അയിരുകുഴി, േെിത്് കവിത്കള് : ഒരു പഠനം  

10. ശയശുോസന് ടി എം, േെിത്് സവത്വവം അധികാരതിന്റെ പ്രശ്നവം  

  

Course designed by: ശ്രീ അജീഷ് ശത്ാമസ് 
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SEMESTER III 

CBML305: നവീനകവിത് 

Credit: 4         Total Hours: 72 

Course Outcomes 

CO1: ആധുനിക, ആധുനികാനന്തര കവിത്കന്റെപ്പറ്റിയള്ള സാമാനയ ധാരണ ശനടുന്നു 

CO2: ആധുനിക ആധുനികാനന്തര കവിത്യിന്റല വിവിധ ഭാവകത്വങ്ങള് 
ചരിത്രാധിഷ്ഠിത്മായി മനസ്സിലാക്കുന്നു 

CO3: ആധുനിക, ആധുനികാനന്തര കവിത്യന്റട ഭാവകത്വന്റത വിശവചിക്കുന്നു 

CO4: ആധുനികകവിത്യന്റടയം ആധുനികാനന്തര കവിത്യന്റടയം ഘടനാപരമായ 
സവിശശഷത്കള് മനസ്സിലാക്കുന്നു 

CO5: ആധുനിക-ആധുനികാനന്തര കവിത്യന്റട ഏത്ാനും മാതൃകകന്റെ പരിചയന്റപ്പട്ട് 
സവിശശഷത്കള് മനസ്സിലാക്കുന്നു 

 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand 1 2 - 1 - 2 1 - - - 

CO2 Understand 1 2 2 - - 2 2 - - - 

CO3 Analyze 1 2 2 2 - 1 2 - - - 

CO4 Understand 1 2 - 2 - 1 1 - - - 

CO5 Understand 1 2 1 - 1 1 2 - 1 - 

Average 1 2 1.6 1.6 1 1.4 1.6 - 1 - 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: കവിത്: കാല്പനികയ്ക്കുശശഷം  (18 മണിക്കൂര്) 

1.1. കാല്പനികത്യ്ക്കു ബേലായള്ള കാവയാഭിരുചികള്      

1.2. സഞ്ജയന്, എന് വി, കൃഷ്ണവാരിയര്, പ്രത്ികാല്പനികത്     

1.3. എം ശഗാവിന്ദന്, പാശ്ചാത്യ ആധുനികത്ാവാേം, ആധുനികത്/ആധുനികത്ാവാേം  

1.4. ആര് രാമചന്ദ്രന്, മാധവന് അയ്യപ്പത്, കക്കാട്  

1.5. വിശേപഠനം: ഒന്നുമില്ല - ആര് രാമചന്ദ്രന്  

1.6. വിശേപഠനം: സ്പര്ശമണികള് - എന് എന് കക്കാട് 

1.7. വിശേപഠനം: വാശക്ക വാശക്ക കൂന്റടവിന്റട  - എം ശഗാവിന്ദന് 
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ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: ആധുനികത്ാവാേം (18 മണിക്കൂര്) 

2.1. ആധുനികത്ാവാേം - പ്രശത്യകത്കള് ഘടന, സവഭാവം  

2.2. എസ്രാപൗണ്ട് - ടി. എസ്. എലിയട്ട് 

2.3. കലാപ്രവണത്കള് - ഫ്രഞ്ച് സിംബലിസം, സര് ിയലിസം 

2.4. ആധുനികത്ാവാേം മലയാെതില് - വിവിധ ഭാവകത്വങ്ങള്  

2.5. വിശേപഠനം: പകലുകള് രാത്രികള് - അയ്യപ്പപ്പണിക്കര് (ബീശഥാവന്റെ സിം ണി) 

2.6. വിശേപഠനം: നഗരതില് ഒരു യക്ഷന് - ആറ്റൂര് രവിവര്മ്മ 

2.7. വിശേപഠനം: കുമുേപ്രിയ  - ഡ്യി. വിനയചന്ദ്രന് 

2.8. വിശേപഠനം: ശാന്ത - കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്  

 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: പുതുകവിത് (18 മണിക്കൂര്) 

3.1. ആധുനികത്ാനന്തരവാേകവിത്യിന്റല ഭാവകത്വം - സമീപനങ്ങള്  

3.2. രാഷ്ട്രീയ ആധുനികത് 

3.3. പുത്ിയ കവിത്/പുതു ജീവിത്കാലാവസ്ഥ 

3.4. വിശേപഠനം: പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്റന്നങ്കില് ഇങ്ങന്റന - ന്റക ജി ശങ്കരപ്പിള്ള  

3.5. വിശേപഠനം: ന്റകാട്ട - എസ് ശജാസ ് 

3.6. വിശേപഠനം: കനം - പി രാമന് 

3.7. വിശേപഠനം: വിട - പി പി രാമചന്ദ്രന് 

 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: മലയാെകവിത്: സമകാലികഘട്ടം (18 മണിക്കൂര്) 

4.1. പുതുകവിത്യിന്റല പുത്ിയ ത്ലമു  

4.2. േെിത്്/സ്ത്രീ/പരിസ്ഥിത്ിക പ്രശമയങ്ങള് 

4.3. പുതുകവിത്യിന്റല പുത്ിയ ത്ലമു     

4.4. വിശേപഠനം: ഇെര്വൂ - എസ് കണ്ണന് 

4.5. വിശേപഠനം: ശബ്ദമഹാസമുദ്രം - എസ് കശലഷ് 

4.6. വിശേപഠനം: ചങ്ങനാശേരി ശവന്റണ്ടന്നുന്റവച്ചാന്റലന്താണ്? - ലത്ീഷ് ശമാഹന്  

4.7. വിശേപഠനം: ചിത്രകാരാ ഒരു നേിന്റയ വരയാശമാ? - സിന്ധു ന്റക വി 
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Reference 

1. സാവിത്രി ശങ്കര് (എഡ്യി ), അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുന്റട ഏഴ് കവിത്കള് പഠനങ്ങള്,  ഡ്യി സി 

ബുക്സ്. 

2. ന്റക സച്ചിോനന്ദന്, മലയാെ കവിത്ാപഠനങ്ങള്, മാതൃഭൂമി, ശകാഴിശക്കാട്. 

3. സശന്താഷ് ഓ ന്റക, കാത്ല്: മലയാെതിന്റല േെിത്് കവിത്കള്, ഡ്യി സി ബുക്സ്, 

ശകാട്ടയം. 

4. ശഡ്യാ എം ലീലാവത്ി, കവിത്ാരത്ി, മാതൃഭൂമി, ശകാഴിശക്കാട്. 

5. ഇ പി രാമചന്ദ്രന്, സംസ്കാരതിന്റെ കുടിലുകള്, സമയം, കണ്ണൂര്. 

6. ഏകാന്തനഗരങ്ങള്, പി ന്റക രാജശശഖരന്, ഡ്യി സി ബുക്സ്. 

7. രാഘവന്പിള്ള ന്റക, സാര്ത്രിന്റെ അസ്ത്ിത്വേര്ശനം, നാഷണല് ബുക്ക്സ്റ്റാള് ശകാട്ടയം. 

8. എം ആര് രാഘവവാരിയര്, മലയാെകവിത് ആധുനികത്യം പാരമ്പരയവം, നാഷണല് 

ബുക്ക്സ്റ്റാള്, ശകാട്ടയം. 

9. ശഡ്യാ സി ആര് പ്രസാേ്, ആധുനികാനന്തര മലയാെകവിത്, ന്റ യിന്ശബാ. 

10. എൽ ശത്ാമസുകുട്ടി, പരിസരകവിത്, എസ് പി സി എസ്, ശകാട്ടയം. 

 

Course designed by: ശഡ്യാ ബിന്സ് എം മാത്ു 
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CBML306 ശകരെപഠനം I 

Credit: 4         Total Hours: 90 

 

Course Outcomes 

CO1: ശകരെശേശം, ശകരെസമൂഹം എന്നീ സങ്കല്പനങ്ങൾക്ക് ആധാരമായ 
ചരിത്രസന്ദർഭങ്ങന്റെപ്പറ്റിയം ശകരെസമൂഹരൂപീകരണതിന്റല സാംസ്കാരികാം-
ശങ്ങന്റെപ്പറ്റിയം സാമാനയമായ ധാരണ ശനടുന്നു. 

CO2: സാംസ്കാരികചരിത്രാശനവഷണതിനുള്ള ഉപാോനങ്ങെില് ഉള്ന്റപ്പടുന്ന മിത്തുകൾ, 
ഐത്ിഹയങ്ങൾ, സ്മാരകങ്ങൾ, ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവന്റയ ശവർത്ിരിച്ച 
മനസ്സിലാക്കാനും വിശകലനം ന്റചയ്യാനും പ്രാപ്തി ശനടുന്നു. 

CO3: സംസ്കാരരൂപീകരണതിന് നിോനമാകുന്ന വിവിധ സമ്പർക്കങ്ങന്റെയം 
സവാധീനങ്ങന്റെയം േര്ശനങ്ങന്റെയംപറ്റി സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

CO4: ശകരെതിൽ ഉണ്ടായ വിവിധ സമരങ്ങന്റെപ്പറ്റി (കാർഷികസമരങ്ങൾ, സാമൂഹിക 
തുലയത്യ്ക്കുശവണ്ടിയള്ള സമരങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയസമരങ്ങൾ) മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇവ പുത്ിയ 
രാഷ്ട്രീയശബാധം നിർമ്മിച്ചത്് എങ്ങന്റനന്റയന്ന് വിശകലനം ന്റചയ്യാൻ പ്രാപ്തി ശനടുന്നു. 

CO5: ശകരെചരിത്രന്റതക്കു ിച്ചം ശകരെചരിത്രതിന്റല നിര്ണായകസാഹചരയങ്ങന്റെ-
ക്കു ിച്ചം ധാരണ ശനടുന്നു. 

 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand - 2 1 1 2 2 2 - - - 

CO2 Analyze - 2 1 1 - 2 2 2 2 - 

CO3 Understand - 2 1 1 2 2 1 - 2 - 

CO4 Analyze - 2 1 1 2 2 1 - 2 - 

CO5 Understand - 2 1 2 2 2 2 - 2 - 

Average - 2 1 1.2 2 2 1.6 2 2 - 

 

ന്റമാഡ്യൂൾ ഒന്ന്: ശകരെചരിത്രം, സംസ്കാരം - അടിസ്ഥാന സങ്കല്പനങ്ങൾ (22 മണിക്കൂര്) 

1.1. സാംസ്കാരികചരിത്രം: നിർവചനങ്ങൾ  

1.2. ചരിത്രപഠനവം സാംസ്കാരികചരിത്രപഠനവം  

1.3. സാംസ്കാരികചരിത്രപഠനതിനുള്ള ഉപാോനങ്ങൾ  

1.4. ശകരെം, മലയാെം - ശപരിന്റെ നിഷ്പതിചരിത്രം  
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1.5. ശകരശൊൽപതിചിന്തകൾ: മിത്തുകൾ, പരശുരാമകഥ  

1.6. ശകരെതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രവം ആേിമജനത്യം 

ന്റമാഡ്യൂൾ രണ്ട്: എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുവന്റര (22 മണിക്കൂര്) 

2.1. സംഘകാലശകരെം  

2.2. ശിലാലിഖിത്ങ്ങളും ശാസനങ്ങളും  

2.3.  കൃഷി-ഉൽപാേനബന്ധങ്ങൾ  

2.4.  ശേശാന്തരകുടിശയറ്റങ്ങൾ  

2.5.  ബ്രാഹ്മണസംഘങ്ങളുന്റട വരവ്, ശക്ഷത്രബന്ധിയായ ജീവിത്ം  

2.6. ബ്രാഹ്മശണത്രരുന്റട ജീവിത്ം, സംസ്കാരം 

ന്റമാഡ്യൂൾ മൂന്ന്: 8-15 നൂറ്റാണ്ടുകൾ (23 മണിക്കൂര്) 

3.1. ജാത്ിവയവസ്ഥയം ജന്മി-നാടുവാഴിവയവസ്ഥയം  

3.2. ശകരെതിന്റല ഭരണവയവസ്ഥ - ശചരരാജാക്കന്മാർ 

3.3.  ശകാലതിരി, ന്റകാച്ചി, ശവണാട് 

3.4.  വവശേശിക വാണിജയബന്ധങ്ങൾ  

3.5.  ഇന്തയൻ മത്ങ്ങൾ 

3.6. ന്റസമിറ്റിക് മത്ങ്ങളുന്റട വയാപനം 

3.7. േർശനങ്ങൾ, ശങ്കരാചാരയരുന്റട അവേവത്ം 

ന്റമാഡ്യൂൾ നാല്: വവശേശികാധിനിശവശവം പ്രത്ിശരാധങ്ങളും (23 മണിക്കൂര്) 

4.1. വവശേശികശക്തികളുന്റട ആക്രമണം, സവാധീനം, ശമധാവിത്വം  

4.2. ശപാർത്തുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച്, ഇംഗ്ലീഷ് അധിനിശവശക്കാരും  നാട്ടുശമൽശക്കായ്മകളും  

4.3.  നികുത്ി സമ്പ്രോയങ്ങൾ  

4.4.  അധിനിശവശവിരുദ്ധ് സമരങ്ങൾ - പഴേി, കുൊലിമരയ്ക്കാർ, ശവലുതമ്പി  

4.5.  സാമൂഹികതുലയത്യ്ക്കുശവണ്ടിയള്ള സമരങ്ങൾ, കാർഷിക കലാപങ്ങൾ, മിഷന ി 

പ്രവർതനങ്ങൾ 

Reference 

1. എ ശ്രീധരശമശനാൻ, ശകരെചരിത്രം  

2. രാഘവവാരിയർ, രാജൻ ഗുരുക്കൾ, ശകരെചരിത്രം  

3. ന്റക ശഗാപാലകൃഷ്ണൻ, ശകരെതിന്റെ സാംസ്കാരികചരിത്രം  
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4. പുതുശേരി രാമചന്ദ്രൻ, ശകരെചരിത്രതിന്റെ  അടിസ്ഥാനശരഖകൾ  

5. ടി ന്റക ഗംഗാധരൻ, ശകരെചരിത്രം   

6. എസ് ന്റക വസന്തൻ, ശകരെചരിത്ര സംസ്കാരനിഘണ്ടു  

7. വിലയം ശലാഗൻ, മലബാർ മാനവൽ  

8. എൻ എം നമ്പൂത്ിരി, ശകരെസംസ്കാരം അകവം പു വം  

9. എസ് അചുത്വാരയർ, ശകരെസംസ്കാരം  

10. ശവലായധൻ പണിക്കശേരി, ശകരെചരിത്രപഠനങ്ങൾ  

11. ശകശവൻനമ്പൂത്ിരി എൻ ഇ,  ന്റത്ക്കുംകൂർ ചരിത്രവം പുരാവൃതവം  

12. രാഘവവാരിയർ, രാജൻ ഗുരുക്കൾ, മിത്തും സമൂഹവം   

13. എ അയ്യപ്പൻ, ആയധപ്പഴമയം നശരാൽപ്പതിയം  

14. പി ശങ്കുണ്ണി നായർ, ത്ിരുവിത്ാംകൂർ ചരിത്രം   

15. ന്റക ബാലകൃഷ്ണൻ, കണ്ണൂർ ശകാട്ട  

16. ന്റക പി രാശജഷ്, വടക്കൻമലബാർ സമൂഹവം ചരിത്രവം  

17. ന്റക പി പത്മനാഭശമശനാൻ, ന്റകാച്ചിരാജയചരിത്രം   

18. പി ന്റക ബാലകൃഷ്ണൻ, ജാത്ിവയവസ്ഥിത്ിയം ശകരെചരിത്രവം  

19. ആര് രാധാകൃഷ്ണൻ, ശകരെചരിത്രതിന്റല അവഗണിക്കന്റപ്പട്ട 

നശവാത്ഥാനസമരങ്ങൾ   

20. എം ജി എസ് നാരായണൻ, ശകരെചരിത്രതിന്റല 10 കള്ളക്കഥകൾ   

21. Kesavan Veluthatt, Brahmin Settlements in Kerala  

22. K P Padmanabhamenon, History of Kerala    

23. V Sankaran Nair, History Straight from the Horse's Mouth  

24. മലയിൻകീഴ് ശഗാപാലകൃഷ്ണൻ, ശകരെം ശലാകചരിത്രതിലൂന്റട  

25. പി ന്റക മുഹമ്മേ് കുെി, മുസ്ലിമിങ്ങളും ശകരെസംസ്കാരവം  

26. അജു ന്റക നാരായണൻ, ശകരെതിന്റല ബുദ്ധ്പാരമ്പരയം നാട്ട ിവകെിലൂന്റട  

27. മലയാെപഠനസംഘം, സംസ്കാരപഠനം : ചരിത്രം, സിദ്ധ്ാന്തം, പ്രശയാഗം  

 

Course designed by: ശഡ്യാ ശജാസ ് സ്ക ിയ  
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SEMESTER IV 

CBML407: രംഗകലാസാഹിത്യം 

Credit: 4         Total Hours: 72 

Course Outcomes 

CO1: ശകരെതിന്റെ രംഗകലാവവവിധയതിന്റെ പ്രശത്യകത്കള് മനസിലാക്കുന്നു.  

CO2: ഭാഷാപ്രശയാഗതിന്റെ വവവിധയമാര്ന്ന മാതൃകകന്റെ കന്റണ്ടത്തുന്നു. 

CO3: ശകരെതിന്റല ജനജീവിത്തിന്റെ വിവിധഘട്ടങ്ങന്റെ ഈ രചനകള് എങ്ങന്റന 
പ്രത്ിനിധാനം ന്റചയ്യുന്നു എന്ന് മാതൃകകെിലൂന്റട വിശകലനം ന്റചയ്യുന്നു. 

CO4: കൃത്ികളുന്റട സാസ്കാരികപ്രാധാനയന്റത വിശവചിച്ച ിയന്നു. 

CO5: രംഗകലകള് ആസവേിക്കുവാനും നിരൂപണം നടത്തുവാനും സജരാക്കുന്നു. 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand - 2 2 2 - 2 2 - - - 

CO2 Analyze - 2 2 2 - 1 2 2 1 - 

CO3 Analyze - 2 2 2 - 2 1 - 1 - 

CO4 Understand - 2 2 2 - 2 1 - - - 

CO5 Understand 1 2 2 2 - 1 2 1 1 - 

Average 1 2 2 2 - 1.6 1.6 1.5 1 - 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന് : ശകരെതിന്റെ നാടന് രംഗകലപാരമ്പരയം (18 മണിക്കൂര്)  

 1.1. രംഗകലാപാരമ്പരയം നാടന്    

1. 2.  അനുഷ്ഠാനകലകള് - പടയണി, മുടിശയറ്റ്, ന്റത്യ്യം, ത്ീയാട്ട്  

 1.3. അനുഷ്ഠാശനത്രകലകകള് - ന്റപാ ാട്ട്- കാക്കാരിേിനാടകങ്ങള്   

 1.4. അഭിനയസമ്പ്രോയം, ശവഷം,   

.51  ആശയശലാകം, രംഗശബാധം  

1.6. വിശേപഠനം: പശടനി (ന്റവെിച്ചപ്പാടിന്റെ രംഗപ്രശവശം) - കടമ്മനിട്ട വാസുശേവൻ 
പിള്ള 

  1.7. വിശേപഠനം: കാക്കാരിേിനാടകം ഒന്നാംരംഗം –  ജി ഭാര്ഗവന്പിള്ള  
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ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട് : ശകരെതിന്റെ ക്ലാസിക് രംഗകലപാരമ്പരയം (18 മണിക്കൂര്)  

 2.1. വംെിയന്റട ആവിര്ഭാകഥക , ക്ലാസിക്കല്-നാശടാടി സമനവയം   

2. 2.  ഗീത്ശഗാവിന്ദം, അഷ്ടപേിയാട്ടം   

 2.3. രാമനാട്ടം-കൃഷ്ണനാട്ടം   

2. 4.  ശകാട്ടയത്തുത്മ്പുരാന്  

 2.5. നാടയസങ്കല്പം   

 2.6. കഥകെിയന്റട ഘടന, ശവഷം, സംഗീത്ം, ത്ാെം, ശപ്രക്ഷകര്  

 2.7. വിശേപഠനം: കീചകവധം(6-10 രംഗങ്ങൾ)  - ഇരയിമ്മന്ത്മ്പി   

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന് : തുള്ളല്പ്രസ്ഥാനം (18 മണിക്കൂര്)                  

 3.1. നാശടാടി –ക്ലാസിക് പാരമ്പരയസവാധീനം  

 3.2. ഉത്ഭവം തുള്ളല് , പ്രശത്യകത്കള്   

3. 3.  ള്ളല്ഓട്ടന്തു , പ യന്തുള്ളല് , ശീത്ങ്കന്തുള്ളല് 

 3.4. തുള്ളലിന്റല ഭാഷ 

 3.5. െീയത്ശകര ,  ലിത്പരിഹാസങ്ങള്  

 3.6. സാമൂഹികജീവിത്പ്രത്ി ലനം, സാമൂഹികവിമര്ശനം   

3. 7.  വിശേപഠനം: ശഘാഷയാത്ര – കുഞ്ചൻ നമ്പയാർ  

ന്റമാഡ്യൂള് നാല് : രംഗകലാപഠനങ്ങള് (18 മണിക്കൂര്)  

 4.1. കഥകെിയിന്റല നായകസങ്കല്പം, കഥാപാത്രനിര്മ്മിത്ി  

 4.2. വിശേപഠനം: കഥകെി: നായകത്വതിന്റെ നിർമ്മിത്ി – ശഡ്യാ എൻ അജയകുമാർ  

4. 3.  കഥകെിയിന്റല സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയജീവിത്ം, ശഘാഷയാത്രയിന്റല പ്രശമയം 

4. 4.  വിശേപഠനം: ശഘാഷയാത്ര : പത്ിന്റനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റല ഒരു ജനസംവാേം – ശഡ്യാ ന്റക 
എൻ ഗശണശ്  

 4.5. കഥകെി ആസവാേനം  

4. 6.  വിശേപഠനം: മലയാെിയന്റട രാത്രികൾ: ന്റക സി നാരായണൻ  

 4.7. ന്റല സാഹിത്യംരംഗകലയി    

 4.8. വിശേപഠനം: കൂത്-കൂടിയാട്ടം: സാഹിത്യവം സമകാലികത്യം – ഇന്ദു ഇടപ്പള്ളി   
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Reference 

1. ജി കൃഷ്ണപിള്ള, കഥകെി  

2. ന്റക പി എസ് ശമശനാൻ, കഥകെിരംഗം  

3. മന്റങ്കാമ്പ് ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, സി ന്റക ശിവരാമപിള്ള, കഥകെിസവരൂപം  

4. അയ്മനം കൃഷ്ണവക്കമൾ, ആട്ടക്കഥാസാഹിത്യം, ശകരെ ഭാഷാ  ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്  

5. ശഡ്യാ വി എസ് ശർമ, തുള്ളൽസാഹിത്യചരിത്രം, തുള്ളൽസാഹിത്യചരിത്രം 

6. ശഡ്യാ ഗശണഷ്,  കുഞ്ചൻ നമ്പയാർ: വാക്കും സമൂഹവം, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്.  

7. ജി ഭാർഗവൻ പിള്ള, നാട്ടരങ്ങ്: വികാസവം പരിണാമവം, ശകരെ ഭാഷാ  ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്  

8. ശഡ്യാ എസ് ന്റക നായർ, ശകരെതിന്റല നാശടാടിനാടകങ്ങൾ, മേിരാശി 

സർവകലാശാല. 

9.  എ ന്റക നമ്പയാർ, ശകരെതിന്റല നാടൻ കലകൾ, എൻ ബി എസ്. 

10.  ശഡ്യാ എൻ അജിത്കുമാർ, കലാശകരെം, ശകരെ സാഹിത്യ അക്കാേമി 

 

Course designed by: ശഡ്യാ സണ്ണി ന്റസബാസ്റ്റയന് 
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CBML408: ശകരെപഠനം II 

Credit: 4         Total Hours: 90 

 

Course Outcomes 

CO1: 18, 19 നൂറ്റാണ്ടുകെിൽ ശകരെതിൽ ഉണ്ടായ നശവാത്ഥാനചിന്തകന്റെക്കു ിച്ചം 
അവയന്റട പ്രശയാക്താക്കന്റെക്കു ിച്ചം ധാരണയണ്ടാകുന്നു 

CO2: ഐകയശകരെരൂപീകരണതിനു മുമ്പുള്ള ശേശരൂപങ്ങളുന്റട സവഭാവം, 
വിേയാഭയാസപ്രവർതനങ്ങൾ, മുശന്നറ്റങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

CO3:  ശകരെതിന്റെ ആധുനികത്ന്റയ നിർണയിച്ച ഘടകങ്ങൾ ശവർത്ിരിച്ച ിയകയം 
ആഭയന്തരകുടിശയറ്റങ്ങന്റെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയം ന്റചയ്യുന്നു. 

CO4: വാസ്തുവിേയ, കലകൾ, ആശയാധനം, വവേയം എന്നീ പാരമ്പരയങ്ങൾക്ക് ശകരെതിന്റെ 
സംസ്കാരചരിത്രതിലുള്ള പ്രാധാനയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

CO5: ചങ്ങനാശശരിയന്റട ഭൂത്കാലം ശകരെസംസ്കാരതിന്റെ പരിശച്ഛേം ആന്റണന്ന് 
ത്ിരിച്ച ിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. 

 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand 1 1 2 2 2 2 2 - 2 - 

CO2 Understand 1 1 1 1 2 2 2 - 1 - 

CO3 Understand 1 1 1 1 2 2 2 - 1 - 

CO4 Understand 1 2 2 2 - 2 2 - - - 

CO5 Understand 1 1 1 2 1 2 2 1 - - 

Average 1 1.2 1.4 1.6 1.4 2 2 1 1.33 - 

 

ന്റമാഡ്യൂൾ ഒന്ന്:  നശവാത്ഥാനചിന്തകൾ, ആഭയന്തരകുടിശയറ്റങ്ങൾ (23 മണിക്കൂര്) 

1.1. നശവാത്ഥാനചിന്തകളുന്റട ഉേയം, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ 

1.2. വവകുണ്ഠസവാമികൾ, നാരായണഗുരു, അയ്യങ്കാെി  

1.3. സശഹാേരന് അയ്യപ്പന്, ചട്ടമ്പിസവാമികൾ, ന്റപായ്കയിൽ കുമാരഗുരു 

1.4. ചാവ  കുരയാശക്കാസ്, വക്കം അബ്ദുൽ ഖാേർ മൗലവി  

1.5. നശവാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുന്റട ആരംഭം, ലക്ഷയങ്ങൾ  

1.6. ആഭയന്തരകുടിശയറ്റങ്ങൾ - മലബാർ, വഹശ ഞ്ച്, കുട്ടനാട് 
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ന്റമാഡ്യൂൾ രണ്ട്: സാമൂഹികപരിണാമങ്ങൾ (22 മണിക്കൂര്) 

2.1. ശേശീയത്ന്റയക്കു ിച്ചള്ള ചിന്തകൾ - ത്ിരുവിത്ാംകൂർ, ന്റകാച്ചി, മലബാർ  

2.2. സ്ത്രീമുശന്നറ്റങ്ങൾ - ചാന്നാർലഹെ  

2.3.  വിേയാഭയാസപ്രവർതനങ്ങൾ - ബാസൽ മിഷൻ, സി എം എസ്  

2.4.  ശകരെശേശവം മലയാെഭാഷയം  

2.5.  ഐകയശകരെരൂപീകരണ പശ്ചാതലം 

ന്റമാഡ്യൂൾ മൂന്ന്: നവശകരെം (23 മണിക്കൂര്) 

3.1. സവാത്ന്ത്ര്യസമരപ്രവർതനങ്ങൾ, ഗാന്ധിജിയന്റട ശകരെസന്ദർശനം  

3.2. അച്ചടി, പത്രപ്രവർതനം, ആനുകാലികങ്ങൾ  

3.3.  ശകരെതിന്റെ വാസ്തുവിേയാപാരമ്പരയം  

3.4.  ശകരെീയകലകൾ സാമാനയപരിചയം – ശ ാക്ക്, ക്ലാസിക്കൽ  

3.5.  ആശയാധനപാരമ്പരയം, വവേയപാരമ്പരയം  

3.6. സാഹിത്യവം ശകരെസംസ്കാരവം  

3.7. ശാസ്ത്രസാശങ്കത്ികപുശരാഗത്ിയം സംസ്കാരവം 

ന്റമാഡ്യൂൾ നാല്: ചങ്ങനാശേരിയന്റട സാംസ്കാരികചരിത്രം (22 മണിക്കൂര്) 

4.1. ചങ്ങനാശേരിയന്റട  ഭൂമിശാസ്ത്രം ചരിത്രം   - നന്റുവഴനാട് 

4.2.  ന്റത്ക്കുംകൂറും വടക്കുംകൂറും  

4.3.  ചങ്ങനാശേരിയന്റട ശക്ഷത്രപാരമ്പരയങ്ങൾ  

4.4.  തൃന്റക്കാടിതാനം വാഴപ്പള്ളി, ന്റപരുന്ന ശക്ഷത്രങ്ങൾ - ശാസനങ്ങൾ  

4.5.  ശേശീയപ്രസ്ഥാനവം ചങ്ങനാശേരിയം  

4.6. പുശരാഗമനവീക്ഷണങ്ങൾ ചങ്ങനാശേരി പരശമശവരൻപിള്ള 

4.7. സാമുോയികപ്രാത്ിനിധയവം സഹവർതിത്വവം 

 

Reference 

1. പി ഭാസ്കരനുണ്ണി, പന്റതാമ്പത്ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റല ശകരെം  

2. ന്റക ശഗാപാലകൃഷ്ണൻ, ശകരെതിന്റെ സാംസ്കാരികചരിത്രം   

3. പുതുശേരി രാമചന്ദ്രൻ, ശകരെചരിത്രതിന്റെ  അടിസ്ഥാന ശരഖകൾ  
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4. എസ് ന്റക വസന്തൻ, ശകരെചരിത്രസംസ്കാര നിഘണ്ടു  

5. വിലയം ശലാഗൻ, മലബാർ മാനവൽ  

6. എൻ എം നമ്പൂത്ിരി, ശകരെസംസ്കാരം അകവം പു വം  

7. എസ് അചുത്വാരയർ, ശകരെസംസ്കാരം  

8. ശവലായധൻ പണിക്കശേരി, ശകരെചരിത്രപഠനങ്ങൾ  

9. ശകശവൻനമ്പൂത്ിരി എൻ ഇ, ന്റത്ക്കുംകൂർ ചരിത്രവം പുരാവൃതവം  

10. രാഘവവാരിയർ, രാജൻ ഗുരുക്കൾ, മിത്തും സമൂഹവം  

11. എ അയ്യപ്പൻ, ആയധപ്പഴമയം നശരാൽപ്പതിയം  

12. പി ശങ്കുണ്ണി നായർ, ത്ിരുവിത്ാംകൂർ ചരിത്രം  

13. ന്റക ബാലകൃഷ്ണൻ, കണ്ണൂർ ശകാട്ട  

14. വർഗീസ് ശത്ാട്ടയ്ക്കാട്, മലബാർ കുടിശയറ്റം: ചരിത്രം വർതമാനം  

15. ന്റക പി രാശജഷ്, വടക്കൻമലബാർ സമൂഹവം ചരിത്രവം  

16. ന്റക പി പത്മനാഭശമശനാൻ, ന്റകാച്ചിരാജയചരിത്രം  

17. പി ന്റക ബാലകൃഷ്ണൻ, ജാത്ിവയവസ്ഥിത്ിയം ശകരെചരിത്രവം 

18. ടി എച്ച് പി ന്റചന്താരശേരി, ശകരെചരിത്രതിന്റല അവഗണിക്കന്റപ്പട്ട ഏടുകൾ  

19. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ,  നശവാത്ഥാനസമരങ്ങൾ  

20. എം ജി എസ് നാരായണൻ, ശകരെചരിത്രതിന്റല 10 കള്ളക്കഥകൾ  

21. K P Padmanabhamenon, History of Kerala  

22. V Sankaran Nair, History Straight from the Horse's Mouth  

23. മലയിൻകീഴ് ശഗാപാലകൃഷ്ണൻ, ശകരെം ശലാകചരിത്രതിലൂന്റട  

24. പി ന്റക മുഹമ്മേ് കുെി, മുസ്ലിമിങ്ങളും ശകരെസംസ്കാരവം  

25. ശജായി ബാലൻ വ്ലാതാങ്കര,  വവകുണ്ഠസവാമിയം സാമൂഹികനശവാത്ഥാനവം   

26. പി ന്റക ബാലകൃഷ്ണൻ, നാരായണഗുരു  

Course designed by: ശഡ്യാ ശജാസ ് സ്ക ിയ 
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SEMESTER V 

CBML509: പരിസ്ഥിത്ിവിജ്ഞാനീയവം മനുഷയാവകാശപഠനവം 

Credit: 4          Total Hours: 72 

 

Course Outcomes 

CO1: നാം ജീവിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം, വിഭവങ്ങള് എന്നിവന്റയപ്പറ്റിയള്ള അവശബാധം 
വിേയാര്ത്ഥികെില് ജനിപ്പിക്കുന്നു. 

CO2: പ്രകൃത്ിസംരക്ഷണം കാലഘട്ടതിന്റെ ആവശയമാന്റണന്നു ത്ിരിച്ച ിവണ്ടാകുന്നു 

CO3: ഇന്തയന് ഭരണഘടനയന്റട അടിസ്ഥാന സവഭാവം മനസ്സിലാക്കുകന്നു. 

CO4: മനുഷയാവകാശങ്ങന്റെപ്പറ്റിയള്ള സാമാനയധാരണ ശനടുകയം ചരിത്രാത്മകമായി 
വിലയിരുത്തുകയം ന്റചയ്യുന്നു. 

CO5: മനുഷയാവകാശങ്ങളും പ്രകൃത്ിയം സാഹിത്യതില് എപ്രകാരം പ്രത്ിനിധാനം 
ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്നു എന്ന് അപഗ്രഥിക്കുന്നു 

 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand - 1 -  2 1 1 - 1 2 

CO2 Understand - - - 2 2 1 1 - 2 2 

CO3 Understand - - 2 2 2 1 1 - 1 2 

CO4 Analyze - - - 2 2 1 1 1 1 2 

CO5 Analyze - 1 - 2 2 1 2 - 2 2 

Average  1 2 2 2 1 1.2 1 1.4 2 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: പരിസ്ഥിത്ി – അടിസ്ഥാന സങ്കല്പനങ്ങള് (18 മണിക്കൂര്) 

1.1. ഇശക്കാെജി, ഊര്ജപ്രവാഹം/ഊര്ജസംരക്ഷണം   

1.2. വജവവവവിദ്ധ്യം,  വജവവവവിദ്ധ്യം നിലനിര്ശതണ്ടത്ിന്ന്റ  ആവശയകത് 

1.3. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വവവിദ്ധ്യം/ഇന്തയയിന്റല ഭൂമിശാസ്ത്ര ശമഖലകള്   

1.4. പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണം, കുട്ടനാട് - പ്രകൃത്ി ശനരിടുന്ന ന്റവല്ലുവിെികള്/പ്രത്ിശരാധം 

1.5. ജലസംരക്ഷണം/ശകരെതിന്റല ശുദ്ധ്ജല ത്ടാകങ്ങള്   

1.6. വിശേപഠനം: കാവത്ീണ്ടശല്ല - സുഗത്കുമാരി       

1.7. വിശേപഠനം: േിശാസൂചി - ഡ്യി വിനയചന്ദ്രന് 
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ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: പരിസ്ഥിത്ിപ്രശ്നങ്ങള് (18 മണിക്കൂര്) 

2.1. ഇന്തയയിന്റല പരിസ്ഥിത്ിനിയമങ്ങള്     

2.2. ആശഗാെത്ാപനം /കാരണം/ ലങ്ങള്/ പ്രത്ിശരാധം    

2.3. വനനശീകരണം /കാരണം/  ലങ്ങള്       

2.4. മാലിനയപ്രശ്നം/മാലിനയസംസ്ക്കരണം, മൂന്ന് Rകൾ, ഇ- ന്റവയ്സ്റ്സ്റ്റ്/മാശനജ്ന്റമന് ് 

2.5. ജലമലിനീകരണം/അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം/മണ്ണുമലിനീകരണം  

2.6. വിശേപഠനം: പട്ടാമ്പിപ്പുഴമണലില് - പി പി രാമചന്ദ്രന്     

2.7. വിശേപഠനം: മണ്വീ ് - വീരാന്കുട്ടി        

2.8. വിശേപഠനം: ഹരിത്ശമാഹനം - സുശസ്മഷ് ചശന്ത്ര്ാത് 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: മനുഷയാവകാശങ്ങള് - ചരിത്രവം പ്രസക്തിയം (18 മണിക്കൂര്) 

3.1. മനുഷയാവകാശങ്ങള് - ചരിത്രതില്       

3.2. മനുഷയാവകാശശബാധം -  മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ, മനുഷയാവകാശക്കമ്മീഷന്  

3.3. മാഗ്നാക്കാര്ട്ട, ശവാട്ടവകാശതിനുശവണ്ടിയള്ള സമരം/അടിമതനിശരാധനം 

3.4. ശകാെനിവിരുദ്ധ് സമരങ്ങള് വിവിധ രാജയങ്ങെില്, അറ്റ് ലാെിക് ചാര്ട്ടര്   

3.5. UDHR, ICCPR        

3.6. വിശേപഠനം: ശകാടത്ിവരാന്തയിന്റല കാഫ്ക- ബി മുരെി   

3.7. വിശേപഠനം: മരുഭൂമികള് ഉണ്ടാകുന്നത്് - ആനന്ദ് 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: ഭരണഘടനയം മനുഷയാവകാശങ്ങളും (18 മണിക്കൂര്) 

4.1. ഇന്തയന് ഭരണഘടനയന്റട ആമുഖം  

4.2. സ്ത്രീകളുന്റട അവകാശങ്ങള്  

4.3. ബാലാവകാശങ്ങള്  

4.4. നൂനപക്ഷാവകാശങ്ങള്   

4.5. േെിത്്-ആേിവാസിസമൂഹങ്ങള്ക്കുള്ള അവകാശങ്ങള്   

4.5. വിശേപഠനം: വാസ്തുഹാര (ചലചിത്രം) - അരവിന്ദന്      

4.6. വിശേപഠനം: പിക്കാശസായന്റട ഗുര്ണിക്ക് എന്ന ചിത്രം 

Reference 

1. ജി മധുസൂേനന്, ഹരിത്നിരൂപണം മലയാെതില് 

2. എസ് ഹരിപ്രിയ, ഹരിത്പാഠങ്ങള് 
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3. ഒരു കൂട്ടം ശലഖകര്, പരിസ്ഥിത്ി: ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണം 

4. മശനാജ്  എം സവാമി, ആശഗാെത്ാപനവം കാലാവസ്ഥാമാറ്റവം 

5. പി പി ന്റക  ന്റപാതുവാള്, പരിസ്ഥിത്ിശബാധവം കാലാവസ്ഥാമാറ്റവം 

6. ശഡ്യാ ശജാര്ജ് വര്ഗീസ് , കാലാവസ്ഥയം രാഷ്ട്രീയവം 

7. ന്റപ്രാ  ആര് വി ജി ശമശനാന്, ശകരെതിന്റല പരിസ്ഥിത്ിപ്രശ്നങ്ങള് 

8. ന്റപ്രാ  ആര് വി ജി ശമശനാന്, മനുഷയാവകാശ പ്രഖയാപനം, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 1981. 

9. R Rajagopalan, Environmental Studies from Crisis and Cure, Oxford University Press, 

2016. 

10.  Bhamche Erach, Environmental Studies for Under Graduate Courses, University Press, 

2013. 

 

Course designed by: ശഡ്യാ ബിന്സ് എം മാത്ു  
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CBML510: പ്രാചീന-മധയകാല സാഹിത്യം 

Credit: 4        Total Hours: 108 

Course Outcomes 

CO1: മലയാെകാവയരൂപീകരണതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടന്റത പാട്ട്, മണിപ്രവാെം എന്നീ 

 പ്രസ്ഥാനങ്ങെിലുണ്ടായ കൃത്ികന്റെ മുന്നിര്തി വിശകലനം ന്റചയ്യുന്നു. 

CO2: ന്റചറുശശരി, എഴുതച്ഛന് എന്നിവരുന്റട കാവയസംഭാവനകന്റെ വിശകലനം ന്റചയ്യുന്നു.  

CO3: ഭക്തിപ്രസ്ഥാനതിന്റെ വിവിധ കാവയധാരകന്റെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

CO4: മലയാെഗേയരൂപീകരണം, ആധുനികഘട്ടംവന്റരയള്ള വികാസപരിണാമങ്ങള് എന്നിവ 

 മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

CO5: ഇംഗ്ലീഷ് വിേയാഭയാസം, പത്രപ്രവര്തനം എന്നിവ മലയാെകവിത്യില് സവാധീനം 

 ന്റചലുതിത്തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടന്റത വിശകലനം ന്റചയ്യുന്നു. 

 
Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Analyze 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 

CO2 Analyze 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

CO3 Understand 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

CO4 Understand 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

CO5 Analyze 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

Average 1.4 2 1.6 1.8 1 2 2 1.4 1 1 

 
ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: പാട്ട്, മണിപ്രവാെം (25 മണിക്കൂര്) 

1.1. പാട്ട്:  ലക്ഷണം, സവാധീനങ്ങള്, കാവയസമീപനം, പരിണാമം, ഭാഷാപരമായ 

സവിശശഷത്കള് 

1.2. വിശേപഠനം: രാമചരിത്ം (നാലാം പടലം) 

1.3. വിശേപഠനം: കണ്ണേരാമായണം – കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം (ആേയന്റത 13 

പാട്ടുകള്) 

1.4. മണിപ്രവാെം: ലക്ഷണം, മണിപ്രവാെശഭേങ്ങള്, കാവയരൂപങ്ങള്, 

കാവയസമീപനം, സാംസ്ക്കാരികപശ്ചാതലം 

1.5. വിശേപഠനം: ഉണ്ണുനീലീസശന്ദശം (1 – 15) 

1.6. വിശേപഠനം: മല്ലീനിലാവ് 
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ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: മധയകാലകവിത്: ഒന്നാം ഘട്ടം (24 മണിക്കൂര്) 

2.1. കൃഷ്ണഗാഥ- കാവയസവഭാവം, ഭാഷാസമീപനം, േര്ശനം 

2.2. വിശേപഠനം: സൗഭദ്രികകഥ 

2.3. എഴുതച്ഛന്കൃത്ികള്, ഭക്തി, കിെിപ്പാട്ടു പ്രസ്ഥാനം, കാവയേര്ശനം, 

ഭാഷാസമീപനം 

2.4. വിശേപഠനം: സ്ത്രീപര്വം 

2.5. മധയകാല ചമ്പുക്കള് - പ്രധാനകൃത്ികള്, കാവയസവിശശഷത്കള് 

2.6. വിശേപഠനം: ഭാഷാരാമായണം ചമ്പു - അഭിശഷശകാല്സവം  

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: മധയകാല കവിത്: രണ്ടാം ഘട്ടം (19 മണിക്കൂര്) 

3.1. പൂന്താനം കൃത്ികള്, കാവയസമീപനം, േര്ശനം 

3.2. വിശേപഠനം: ജ്ഞാനപ്പാന 

3.3. അര്ശണ്ണാസ് പാത്ിരിയന്റട കൃത്ികള്- ചരിത്രപ്രാധാനയം, കാവയസവഭാവം 

3.4. വിശേപഠനം: പുതന് പാന - ഉമ്മാവിലാപം 

3.5. രാമപുരത്തുവാരയരുന്റട കൃത്ികള്, രചനാസവിശശഷത്കള് 

3.6. വിശേപഠനം: കുശചലവൃതം (356മുത്ല് 506വന്റര വരികള്) 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: കവിത്: ആധുനികപൂർവ്വഘട്ടം  (16 മണിക്കൂര്) 

4.1. അ ബി-മലയാെസാഹിത്യം - കൃത്ികള്, ഭാഷ, സാംസ്ക്കാരിക സവിശശഷത്കള് 

4.2. വിശേപഠനം: സുവ  യം മുനീറും - ബേറുല് മുനീര് ഹുസുനുല് ജമാല് (ശകരെ 

ശ ാക് ശലാ ിൽ ഉദ്ധ്രിച്ചത്്) 

4.3. ഇംഗ്ലീഷ് വിേയാഭയാസതിന്റെ സവാധീനം, പുത്ിയ കാവയസംരംഭങ്ങള്, 

 ന്റവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം, പച്ചമലയാെപ്രസ്ഥാനം 

4.4. വിശേപഠനം: മുക്തകങ്ങള് - രാവിശപ്പാള് ക്ഷണമ..., പാടതിന്കന്റര..., 

വാകച്ചാര്തിനു....., പൂന്റമശതന്റലഴുശന്നറ്റിരുന്നു.....   

4.5. വിശേപഠനം: ശകാമപ്പന് 

ന്റമാഡ്യൂള് അഞ്ച്: ഭാഷാഗേയം (24 മണിക്കൂര്) 

5.1. പ്രാചീനഗേയമാതൃകകള് - ഭാഷാസംക്രമണവാേം - ശാസനഭാഷ, നമ്പയാന്തമിഴ്- 

ആട്ടപ്രകാരങ്ങള് 

5.2. വിശേപഠനം: ഭാഷാകൗടലീയം - നമ്പര് 1 (ശകരെഭാഷയന്റട വികാസ-

പരിണാമങ്ങള്) 
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5.3. വിശേപഠനം: വാഴപ്പള്ളിശാസനം (കാലയകാലം - എം ജി യൂണിശവഴ്സിറ്റി 

പ്രസിദ്ധ്ീകരണം) 

5.4. വിശേപഠനം: അംബരീശഷാപാഖയാനം (പ്രാചീനഗേയമാതൃകകള് - പി ന്റക 

നാരായണപിള്ള) 

5.5. മലയാെഗേയതിന്റെ ആധുനികീകരണം- ആംഗലവിേയാഭയാസസവാധീനം 

 മിഷണ ിമാരുന്റട സംഭാവനകള് 

5.6. വിശേപഠനം: വര്തമാനപ്പുസ്ത്കം (ആേയപാേം) 

5.7. വിശേപഠനം: ത്ലശേരിശരഖകള് (418H) 

Reference 

1. ഉള്ളൂര് എസ് പരശമശവരയ്യര്, ശകരെസാഹിത്യചരിത്രം, ത്ിരുവനന്തപുരം,ശകരെ 
സര്വ്വകലാശാല.                     

2. ശഡ്യാ ന്റക എം ശജാര്ജ്(എഡ്യി), സാഹിത്യചരിത്രം പ്രസ്ഥാനങ്ങെിലൂന്റട,ശകാട്ടയം, ഡ്യി 
സി ബുക്സ്. 

3. ന്റപ്രാ  എന് കൃഷ്ണപിള്ള, വകരെിയന്റട കഥ, ശകാട്ടയം, എസ് പി സി എസ്.    
4. ശഡ്യാ പി വി ശവലായധന്പിള്ള, മണിപ്രവാെകവിത്, ത്ിരുവനന്തപുരം, ശകരെ ഭാഷാ 

ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട്.        
5. ശഡ്യാ പി വി ശവലായധന്പിള്ള, മദ്ധ്യകാലമലയാെം, ശകാട്ടയം, എന് ബി എസ് 
6. എന് ആര് ശഗാപിനാഥപിള്ള, രാമചരിത്വം പ്രാചീനമലയാെവം, ശകാട്ടയം, എന് ബി 

എസ്. 
7. പി വി കൃഷ്ണന്നായര്, രാമചരിത്ം ഒരു വിമര്ശനാത്മകപഠനം, ശകാട്ടയം, എസ് പി സി 

എസ്. 
8. ശേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണന്, നിരണം പാട്ടുകവികള്, ത്ിരുവനന്തപുരം, ശകരെ ഭാഷാ 

ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട്. 
9. സി അചുത്ശമശനാന്, എഴുതച്ഛനും കാലവം, തൃശൂര്, ശകരെ സാഹിത്യ അക്കാേമി. 
10.  എസ് ഗുപ്തന്നായര് (എഡ്യി), തുഞ്ചന് പ്രബന്ധങ്ങള്, തൃശൂര്, ശകരെ സാഹിത്യ 

അക്കാേമി. 
11. പി ന്റക ബാലകൃഷ്ണന്, എഴുതച്ഛന്റെ കല: ചില വയാസാഭാരത്പഠനങ്ങളും, ശകാട്ടയം, 

ഡ്യി സി ബുക്സ്. 
12. നടുവട്ടം ശഗാപാലകൃഷ്ണന്, മലയാെഭാഷാചരിത്രം, ത്ിരുവനന്തപുരം, ശകരെ ഭാഷാ 

ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട്. 
13. എം ശ്രീനാഥന്, മലയാെഭാഷാചരിത്രം പുതുവഴികള്, തുഞ്ചന്റതഴുതച്ഛന് മലയാെം 

സര്വ്വകലാശാല. 

Course designed by: ശഡ്യാ പി ആെണി 
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CBML511: വയാകരണം, ഭാഷാചരിത്രം 

Credit: 4        Total Hours: 108 

Course Outcomes 

CO1: മലയാെഭാഷയന്റട ഉത്പതിന്റയപ്പറ്റിയള്ള വിവിധ സിദ്ധ്ാന്തങ്ങള് മനസിലാക്കുകയം 

ഭാഷാപഗ്രഥനങ്ങെില് പ്രാശയാഗികമായി ഉപശയാഗിക്കാന് പരിശീലിക്കുകയം 

ന്റചയ്യുന്നു.  

CO2: മലയാെഭാഷയന്റട വികാസപരിണാമങ്ങെിന്റല വിവിധ ഘട്ടങ്ങളും പ്രത്ിനിധാനങ്ങളും  

ത്ിരിച്ച ിയന്നു.  

CO3: മലയാെതിന്റല വര്ണ്ണവയവസ്ഥന്റയപ്പറ്റി ഉ ച്ച ധാരണ ശനടുന്നു.  

CO4:  ഭാഷയിന്റല വയാകരണസംവര്ഗങ്ങളുന്റട സവഭാവം, ഘടന, പ്രശയാഗം എന്നിവന്റയപ്പറ്റി  

ശാസ്ത്രീയമായ ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നു. 

CO5: സാഹിത്യരചനകെിലും ഭാഷാപ്രശയാഗങ്ങെിലും ‘വയാകരണികത്’ പാലിക്കാന് 

പഠിത്ാവ് പ്രാപ്തി ശനടുന്നു. 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand - 2 1 1 - 2 2 - 1 - 

CO2 Understand - 2 1 2 - 2 2 - 1 - 

CO3 Understand 2 2 1 2 - 1 2 1 1 - 

CO4 Analyze 2 2 1 1 - 2 2 2 2 - 

CO5 Understand 2 2 1 1 - 2 2 2 2 - 

Average 2 2 1 1.4 - 1.8 2 1.6 1.4 - 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന് : ഭാഷാചരിത്രം (27 മണിക്കൂര്) 

1.1. മലയാെഭാഷയന്റട ഉത്പതിന്റയക്കു ിച്ചള്ള സിദ്ധ്ാന്തങ്ങള്  

1.2. ആറു നയങ്ങള് 

1.3. കൂന്തല്വാേം 

1.4. ശാസനങ്ങളും ശകരെഭാഷയന്റട പൂര്വാവസ്ഥയം 

1.5. ഭാഷയന്റട വികാസപരിണാമങ്ങള് - ഭാഷാന്റകൗടലീയം, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം, 
നമ്പയാന്തമിഴ് 

1.6. വയാപാരബന്ധങ്ങള്, ശകാെനിഭരണം, മിഷണ ിപ്രവര്തനം 

1.7. മാധയമങ്ങളും മലയാെഭാഷയം 
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ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട് : വര്ണ്ണവയവസ്ഥ, സന്ധി  (27 മണിക്കൂര്) 

2.1. മലയാെഭാഷയന്റട വര്ണ്ണവയവസ്ഥ - അക്ഷരമാല 

2.2. വര്ഗീകരണവം വിവരണവം 

2.3. വര്ണ്ണങ്ങള്ക്കു ശ്രുത്ിശഭേം വരാനുള്ള കാരണങ്ങള് 

2.4. ശബ്ദവിഭാഗം 

2.5. സന്ധിവിഭജനം (എ ആര്) 

2.6. മലയാെഭാഷയന്റട വാകയഘടന 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന് : നാമാധികാരം (27 മണിക്കൂര്) 

3.1. ലിംഗപ്രത്യയങ്ങള് 

3.2. വചനപ്രത്യയങ്ങള് 

3.3. വിഭക്തി 

3.4.     കാരകം 

3.5. വിഭക്തയാഭാസം 

3.6. ത്ദ്ധ്ിത്ം 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല് : ധാത്വധികാരം (27 മണിക്കൂര്) 

4.1. കാലപ്രത്യയങ്ങള് 

4.2. പ്രകാരങ്ങള് 

4.3. പ്രശയാഗപ്രകരണം 

4.4. അനുപ്രശയാഗം – രൂപവം അര്ത്ഥവം 

4.5. നിശഷധപ്രത്യയങ്ങള് 

4.6. കൃത്  

4.7. ശഭേകങ്ങള് 

4.8. നിപാത്ങ്ങളും അവയയങ്ങളും 

4.9. സമാസം 

Reference 

1. ന്റക എം പ്രഭാകരവാരിയര്, പൂര്വശകരെഭാഷ  

2. ന്റക എം ശജാര്ജ്, സാഹിത്യചരിത്രം പ്രസ്ഥാനങ്ങെിലൂന്റട  

3. എ ആര് രാജരാജവര്മ്മ, ശകരെപാണിനീയം  

4. ന്റക എം പ്രഭാകരവാരിയര്, മലയാെവയാകരണസമീക്ഷ  
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5. സി എല് ആെണി, ശകരെപാണിനീയഭാഷയം  

6. ടി ബി ശവണുശഗാപാലപ്പണിക്കര്, ഭാഷാശലാകം  

7. ന്റക എം പ്രഭാകരവാരിയര്, ന്റമാഴിവഴികള്  

8. ഇരിഞ്ചയം രവി, വയാകരണ നിഘണ്ടു  

9. ന്റക വി രാമചന്ദ്രവപ, വയാകരണപഠനങ്ങള്  

10. ശജാസ ് സ്ക ിയ, ഭാഷയന്റട വഴികള്  

11. എന് എന് മൂസത്്, വയാകരണവിശവകം  

12. എസ് വി ശവണുശഗാപന്നായര്, മലയാെഭാഷാചരിത്രം  

13. പി ന്റക നാരായണപിള്ള, വയാകരണപ്രശവശിക  

 

Course designed by: ശഡ്യാ ശജാസ ് സ്ക ിയ 
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CBML512: മലയാെഗേയമാതൃകകൾ 

Credit: 4         Total Hours: 108 

Course Outcomes 

CO1: മലയാെഗേയതിന്റെ ആേയകാലമാതൃകകന്റെയം ഗേയവെര്ച്ചയന്റട വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങന്റെയം മനസിലാക്കുന്നു. 

CO2: ആത്മകഥയന്റട ആേയരൂപങ്ങന്റെയം പ്രസ്ഥാനപരമായ പരിണാമഘട്ടങ്ങന്റെയം 
സമകാലികമായി അത്ില് ആവിഷ്കൃത്മാകുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങന്റെയം വിശകലനം 
ന്റചയ്യുന്നു. 

CO3: ജീവചരിത്രാഖയാനങ്ങളുന്റട രീത്ിശാസ്ത്രവം ആത്മകഥയമായി അത്ിനുള്ള സാജാത്യ 
വവജാത്യങ്ങളും ത്ാരത്മയംന്റചയ്തു മനസിലാക്കുന്നു. 

CO4: സഞ്ചാരവിവരണങ്ങളുന്റട ആഖയാനപരമായ സവിശശഷത്കള് വിശകലനം 
ന്റചയ്യന്നത്ിന്റനാപ്പം വിശേശികെടക്കമുള്ളവരുന്റട ശകരെവിവരണങ്ങള് ത്ാരത്മയം 
ന്റചയ്യാനും ഏത്ാനും മലയാെികളുന്റട യാത്രാഖയാനങ്ങള് പരിചയന്റപ്പടാനും കഴിയന്നു. 

CO5:  ീച്ചറുകന്റെക്കു ിച്ച് ധാരണ സവരൂപിക്കാനും മാധയമങ്ങള്ക്ക് അനുശയാജയമാംവിധം 
അവ ത്യ്യാ ാക്കാനും പരിശീലിക്കുന്നു. 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand 2 3 - - - 2 3 - - - 

CO2 Understand - 2 - 2 1 2 2 - 1 - 

CO3 Remember 2 1 1 2 - 2 3 - 1 - 

CO4 Understand - 2 2 2 - 1 2 1 1 - 

CO5 Analyze 3 1 - - - 1 1 3 2 2 

Average 2.34 1.8 1.5 2 1 1.6 2.2 2 2.5 2 

 

ന്റമാഡ്യൂൾ 1: ആത്മകഥ: പ്രസ്ഥാനപഠനം (27 മണിക്കൂർ) 

1.1. മലയാെഗേയതിന്റെ ആരംഭം, വെര്ച്ചയന്റട ഘട്ടങ്ങള്, ആേയകാലമാതൃകകള്  

1.2. ആത്മകഥയന്റട തുടക്കവം പരിണാമവം  

1.3. ആത്മകഥയം ജീവചരിത്രവം  

1.4. ആത്മകഥയിന്റല കര്ൃത്വവം പ്രത്ിനിധാനവം  

1.5. സ്ത്രീ-േെിത്് ആത്മകഥകള്: പ്രത്ിശരാധവം കലാപവം  

1.6. വിശേപഠനം: അഗ്നിച്ചി കുകൾ (ആേയഖണ്ഡം) - എ പി ന്റജ അബ്ദുള്കലാം (വിവ: പി 
വി ആൽബി)    
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1.7. വിശേപഠനം: ന്റകാഴിെ ഇലകൾ (അധയായം: 39) - ശജാസ ് മുണ്ടശശരി 

1.8. വിശേപഠനം: നീര്മാത്െം പൂത കാലം (അധയായം: 25, 26) - മാധവിക്കുട്ടി 

1.9. വിശേപഠനം: കണ്ടല്ക്കാടുകള്ക്കിടയില് എന്റെ ജീവിത്ം - കശല്ലന് ന്റപാക്കുടന്  

ന്റമാഡ്യൂൾ 2: ജീവചരിത്രം:  പ്രസ്ഥാനപഠനം  (27 മണിക്കൂർ) 

 2.1. ജീവചരിത്രം  

2.2. ജീവചരിത്രപ്രസ്ഥാനം മലയാെതില്  

2.3. ജീവചരിത്രതിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്  

2.4. ആത്മകഥയം ജീവചരിത്രവം  

2.5. വിശേപഠനം: ബഷീര്: ഏകാന്തവീഥിയിന്റല അവധൂത്ന് (ജയിലില് ഒരു 
 സാഹിത്യകാരന്) -: പ്ര  എം ന്റക സാനു 

2.6. വിശേപഠനം: ഇവന് എന്റെ പ്രിയ സി ന്റജ (ആ മനുഷയന് നീ ത്ന്റന്ന) - ശ ാസി 
ശത്ാമസ്   

2.7. വിശേപഠനം: ഐ സി ചാശക്കാ (11, 12, 13 അധയായങ്ങള്) - പ്ര  മാത്ു ഉലകത്  

2.8. വിശേപഠനം: ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് – ശഡ്യാ ഡ്യി ന്റബഞ്ചമിന് 

ന്റമാഡ്യൂൾ 3: സഞ്ചാരവിവരണം: പ്രസ്ഥാനപഠനം (27 മണിക്കൂർ) 

3.1 സഞ്ചാരവിവരണം: ആഖയാനപരമായ സവിശശഷത്കള്  

3.2 മലയാെതിന്റല ആേയകാലമാതൃകകള്  

3.3 ശകരെം വിശേശസഞ്ചാരികളുന്റട വിവരണങ്ങെില്  

3.4 സഞ്ചാരസാഹിത്യവം നവമാധയമങ്ങളും  

3.5 വിശേപഠനം: ബേരീനാഥതിശലക്ക് - എസ് ന്റക ന്റപാന്ററ്റക്കാട്ട്  

3.6 വിശേപഠനം: േിഗാരുവിന്റല ആനകള് - രവീന്ദ്രന്  

3.7 വിശേപഠനം: ന്റ യിന്ഡ്യിയ ിന്റെ നാട് - ചന്ദ്രമത്ി  

3.8 വിശേപഠനം: ആയിരം ന്റകാല്ലം അജന്തയിലു ങ്ങിയ ബുദ്ധ്ന്മാര് - ശവണു 

ന്റമാഡ്യൂൾ 4:  ീച്ചര് (27 മണിക്കൂർ) 

4.1.  ീച്ച ിന് ന്റപാതു ആമുഖം - രചനാരീത്ി, അവത്രണം, ഭാഷ, വശലി, വിനയാസം  

 4.2. വാര്താ  ീച്ചര്, സീസണല്  ീച്ചര്, ശപഴ്സണാലിറ്റി  ീച്ചര്  

 4.3. അനലിറ്റിക്കല്  ീച്ചര്, ശ ാശട്ടാ  ീച്ചര്, ശകാമ്പിശനഷന്  ീച്ചര്  

 4.4. വിശേപഠനം: ഗസലിനപ്പു ം: ജി ആര് ഇന്ദുശഗാപന്  
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4.5. വിശേപഠനം: ഓശരാ അണുവിലും സാഹിത്യം: കമല് ാം സജീവ്  

 4.6. വിശേപഠനം: ജീവിത്ം ഒരു ലഹരിയാണ്: വിനു ശജാസ ്  

4.7. വിശേപഠനം: പുഴുമുത്ല് പുഴവന്റര: പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന സ്റ്റുഡ്യിശയാ ഫശൊര് - എന് എ     
നസീര് 

Reference 
1. ശഡ്യാ എ പി ന്റജ അബ്ദുള് കലാം, അഗ്നിച്ചി കുകള്, ഡ്യി സി ബുക്സ്, 2003 

2. ശജാസ ് മുണ്ടശശരി, ന്റകാഴിെ ഇലകള്, ക ന് ് ബുക്സ്, 1992 

3. മാധവിക്കുട്ടി, നീര്മാത്െം പൂത കാലം, ഡ്യി സി ബുക്സ്, 1997 

4. കശല്ലന് ന്റപാക്കുടന്, കണ്ടല്ക്കാടുകള്ക്കിടയില് എന്റെ ജീവിത്ം, ഗ്രീന് ബുക്സ്, 2013 

5. എം ന്റക സാനു, ബഷീര്: ഏകാന്തവീഥിയിന്റല അവധൂത്ന്, ഡ്യി സി ബുക്സ്, 2012 

6. ശ ാസി ശത്ാമസ്, ഇവന് എന്റെ പ്രിയ സി.ന്റജ., ഡ്യി സി ബുക്സ്, 2019 

7. ന്റപ്രാ  മാത്ു ഉലകംത് , ഐ സി ചാശക്കാ, ഡ്യിപ്പാര്ട്ടുന്റമന് ് ഓ ് കള്ച്ച ല് 
പബ്ലിശക്കഷന്സ്, 1995 

8. ശഡ്യാ ഡ്യി ബഞ്ചമിന്, ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, യൂണിശവഴ്സിറ്റി ഓ ് ശകരെ, 2003 

9. എസ് ന്റക ന്റപാന്ററ്റക്കാട്ട്, സഞ്ചാരസാഹിത്യം, വാലയം 2, ഡ്യി സി ബുക്സ്, 2004 

10. രവീന്ദ്രന്, രവീന്ദ്രന്റെ യാത്രകള്, ഡ്യി സി ബുക്സ്, 2017 

11. സജി വര്ഗീസ്, ശേശാന്തരയാത്രകള്, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, 2017  

12. ശവണു, ശസാശൊ ശസ്റ്റാ ീസ്, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, 2018  

13. ശജായി ത്ിരുമൂലപുരം, വാര്ത, വാലയം 2, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട്, 2009 

14. ന്റജ മുണ്ടയ്ക്കല്, ബിന്സ് എം മാത്ു, ജീവിത്ം: മു ിശവറ്റിട്ടും ആത്മഹത്യ ന്റചയ്യാതവന്റെ 
വാക്ക്, വിമല ബുക്സ്, 2015 

15. കമല് ാം സജീവ്, ആഞ്ഞുന്റകാത്തുന്നവന്റെ അനുഭവങ്ങള്, ഒലിവ് പബ്ലിശക്കഷന്സ്, 
2017 

Course designed by: ശഡ്യാ ശജാസ് ശജാർജ്
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SEMESTER VI 

CBML613: ഭാഷാശാസ്ത്രം 

Credit: 4         Total Hours: 108 

 

Course Outcomes 

CO1: ഭാഷ എന്ന പ്രത്ിഭാസന്റതയം മനുഷയഭാഷ എന്ന സിദ്ധ്ിന്റയയം   മനസ്സിലാക്കി 

സവിശശഷത്കൾ ത്ിരിച്ച ിയന്നു 

CO2: ഭാഷന്റയ ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിക്കുവാനുള്ള വസദ്ധ്ാന്തിക അടിസ്ഥാനം ശനടുന്നു  

CO3: ഉച്ചാരണതിന്റെ ശാസ്ത്രീയത് മനസ്സിലാക്കുന്നു 

CO4: മലയാെഭാഷയന്റട സവിശശഷത്കൾ, ശഗാത്രം എന്നിവന്റയ ത്ിരിച്ച ിെ് 
ദ്രാവിഡ്യശഗാത്രതിലുള്ള ഇത്ര ഭാഷകളുമായം മറ്റു സമ്പർക്കഭാഷകളുമായം ഉള്ള 
സമാനത്കന്റെയം വയത്ിരിക്തത്കന്റെയം വിലയിരുത്തുന്നു  

CO5: ആധുനിക ഭാഷാശാസ്ത്രസിദ്ധ്ാന്തങ്ങളുന്റട സഹായശതാന്റട വയത്യസ്ത്ഭാഷാ-
വയവഹാരമാതൃകകന്റെ അപഗ്രഥിക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തി ശനടുന്നു 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand 2 2 1 2 - 2 2 2 1 - 

CO2 Remember - 2 1 2 - 2 2 2 2 - 

CO3 Remember - 2 - 1 - 2 2 1 1 - 

CO4 Understand - 2 2 1 - 2 2 1 1 - 

CO5 Understand 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 

Average 2 2 1.5 1.6 - 2 2 1.6 1.4 2 

 

ന്റമാഡ്യൂൾ ഒന്ന്: അടിസ്ഥാന സങ്കല്പനങ്ങൾ (22 മണിക്കൂർ) 

1.1. ഭാഷാശാസ്ത്രം: നിര്വചനങ്ങള്, സമീപനരീത്ികള് 

1.2. ഭാഷ: സങ്കല്പനവവവിധയങ്ങൾ, ആശയവിനിമയമാതൃക  

1.3. വാന്റമാഴി, വരന്റമാഴി 

1.4. മാതൃഭാഷ-ഒന്നാം ഭാഷ, ജീവൽഭാഷ, ശലാകഭാഷ, മൃത്ഭാഷ, ഭരണഭാഷ, ശിശുഭാഷ... 

1.5. മനുഷയഭാഷയന്റട വയാവർതകധർമ്മങ്ങൾ  

1.6. ഭാഷാശാസ്ത്രപഠനതിന്റെ ഇന്തയൻ പാരമ്പരയം  

1.7. ഭാഷാശാസ്ത്രപഠനതിന്റെ പാശ്ചാത്യ പശ്ചാതലം 
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ന്റമാഡ്യൂൾ രണ്ട്: പഠനശമഖലകൾ, സിദ്ധ്ാന്തങ്ങൾ (22 മണിക്കൂർ) 

2.1. ഭാഷാശാസ്ത്രവം ഇത്ര വിജ്ഞാനശമഖലകളും  

2.2. ഭാഷാശാസ്ത്രതിന്റെ വിവിധ ശാഖകൾ - പ്രശയാഗവിജ്ഞാനം, വശലീവിജ്ഞാനം 

2.3. ചരിത്രാത്മകഭാഷാശാസ്ത്രം, വിവരണാത്മകഭാഷാശാസ്ത്രം   

2.4. സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രം, വംശീയഭാഷാശാസ്ത്രം, വിമർശനാത്മക വയവഹാരാപഗ്രഥനം   

2.5. മശനാഭാഷാവിജ്ഞാനീയം, വധഷണികഭാഷാശാസ്ത്രം  

2.6. ഭാഷാശാസ്ത്രതിന്റല പുത്ിയ ശമഖലകൾ: ഹരിത്ഭാഷാശാസ്ത്രം, നൂശ ാഭാഷാശാസ്ത്രം 

   

ന്റമാഡ്യൂൾ മൂന്ന്: സവനവിജ്ഞാനം, സവനിമവിജ്ഞാനം (22 മണിക്കൂർ) 

3.1. സവനവിജ്ഞാനം: നിർവചനവം പഠനസമീപനങ്ങളും  

3.2. സവനവർഗീകരണതിന്റെ ത്തവങ്ങൾ, സവശനാത്പാേന, ഉച്ചാരണാവയവങ്ങൾ   

3.3. മാനസവരങ്ങൾ, സശഹാച്ചാരണം, ലീനധവനികൾ  

3.4. സവനിമവിജ്ഞാനം: നിർവചനങ്ങൾ  

3.5. സവനിമനിർണയനം – വയത്യയം, പൂരകവിത്രണം, സവത്ന്ത്ര്പരിവർതനം  

3.6. ഉപസവനങ്ങൾ 

 

ന്റമാഡ്യൂൾ നാല്: രൂപവിജ്ഞാനം, വാകയവിജ്ഞാനം, അർഥവിജ്ഞാനം (22 മണിക്കൂർ) 

4.1. രൂപവിജ്ഞാനം: നിർവചനങ്ങൾ  

4.2. രൂപിമവിഭാഗങ്ങൾ: സവത്ന്ത്ര്ം, ആശ്രിത്ം  

4.3. രൂപിമനിർണയനം 

4.4. വാകയവിജ്ഞാനം: നിർവചനങ്ങൾ  

4.5. വാകയഘടനാസിദ്ധ്ാന്തങ്ങൾ: സാമാനയപരിചയം  

4.6. ശനാം ശചാംസ്കിയന്റട ഭാഷാശാസ്ത്രചിന്തകൾ  

4.7. അർഥവിജ്ഞാനം: നിർവചനം  

4.8. അർഥപരിണാമം  

4.6. അർഥപരിണാമകാരണങ്ങൾ 
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ന്റമാഡ്യൂൾ അഞ്ച്: ദ്രാവിഡ്യഭാഷാശാസ്ത്രം, ഭാഷാശഭേവിജ്ഞാനം (20 മണിക്കൂർ) 

5.1. ദ്രാവിഡ്യഭാഷാശാസ്ത്രം  

5.2. ദ്രാവിഡ്യഭാഷാശഗാത്രതിന്റല ഭാഷകൾ: വർഗീകരണം, വിഭജനം, സാമാനയസവഭാവം  

5.3. ഭാഷാശഭേവിജ്ഞാനം  

5.4. സമഭാഷാംശസീമാശരഖ  

5.5. ഭാഷാശഭേവിഭാഗങ്ങൾ: പ്രാശേശികം, സാമൂഹികം തുടങ്ങിയവ   
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CBML614: സാഹിത്യമീമാംസ 

Credit: 4        Total Hours: 108 

 

Course Outcomes 

CO1: ഭാരത്ീയകാവയശാസ്ത്രതിന്റെ അടിസ്ഥാനസങ്കല്പനങ്ങന്റെയം പ്രധാന സമീപനങ്ങന്റെയം 

 മനസ്സിലാക്കുന്നു.  

CO2: കാവയഭാഷയന്റട വിശശഷസവഭാവന്റതപ്പറ്റിയള്ള ഭാരത്ീയ സങ്കല്പങ്ങന്റെയം 

വൃതശാസ്ത്രന്റതയം  പരിചയന്റപ്പടുന്നു.  

CO3: പാശ്ചാത്യകാവയശാസ്ത്രതിനു തുടക്കം കു ിച്ച യവനചിന്തകന്റരയം അവരുന്റട 

ആശയങ്ങന്റെയം സംബന്ധിച്ച ധാരണ ശനടുന്നു. 

CO4: കാല്പനികകാല കാവയചിന്തകന്റരയം അത്ിന്റനത്ിരായ ടി എസ് എലിയറ്റ് 

തുടങ്ങിയവരുന്റട സമീപനങ്ങന്റെയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

CO5:  മാര്ക്സിസ്റ്റ്സാഹിത്യസമീപനം, സ്ത്രീവാേസമീപനം, മശനാവിജ്ഞാനീയസമീപനം, 

   ഘടനാവാേം, ഘടനാവാോനന്തര ചിന്ത എന്നിവന്റയ മനസ്സിലാക്കുന്നു.   

 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand 1 2 1 2 - 2 2 1 1 - 

CO2 Understand - 2 1 2 - 2 2 1 1 - 

CO3 Understand 1 2 2 1 - 2 2 1 1 - 

CO4 Understand 1 2 1 1 - 2 2 1 1 - 

CO5 Understand 1 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

Average 1 2 1.4 1.6 2 2 2 1.2 1.2 - 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: ഭാരത്ീയ സാഹിത്യസങ്കല്പങ്ങൾ  (28 മണിക്കൂര്) 

1.1. കാവയം, കാവയശഹതുക്കള്, കാവയപ്രശയാജനം - ഭാരത്ീയസമീപനം 

1.2. രസസൂത്രം - വിഭാവം, അനുഭാവം, സ്ഥായിഭാവങ്ങള്, വയഭിചാരീഭാവങ്ങള് 

1.3. അഭിനവഗുപ്തന്റെ രസസിദ്ധ്ാന്തം 

1.4. ധവനി- ശബ്ദവയാപാരം - അഭിധ, ലക്ഷണ, വയഞ്ജന 

1.5. ധവനിശഭേങ്ങള്-വസ്തുധവനി, അലങ്കാരധവനി, രസധവനി 

1.6. ഗുണപദ്ധ്ത്ി- പത്തു ഗുണങ്ങള് 
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1.7. വശക്രാക്തി- വക്രത്ാശഭേങ്ങള് 

1.8. ത്ിണസങ്കല്പം-ഏഴുത്ിണകള്, മുത്ല്ന്റപ്പാരുള്, കരുന്റപ്പാരുള്, ഉരിന്റപ്പാരുള്, ന്റമയ്സ്റ്പ്പാട്, 

ഉള്ളുവര - ഉവമം 

ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: അലങ്കാരം, വൃതം (28 മണിക്കൂര്) 

2.1. അലങ്കാരപദ്ധ്ത്ി- അലങ്കാരനിര്വചനം, അലങ്കാരവര്ഗീകരണം 

 2.2. സാശമയാക്തയലങ്കാരങ്ങള്- ഉപമ, ഉല്ശപ്രക്ഷ, രൂപകം, ദൃഷ്ടാന്തം, അപ്രസ്തുത്പ്രശംസ 

2.3. വാസ്ത്ശവാക്തയലങ്കാരങ്ങള്-സവഭാശവാക്തി, അര്ഥാന്തരനയാസം, പരയാശയാക്തി 

2.4. അത്ിശശയാക്തയലങ്കാരങ്ങള്- രൂപകാത്ിശശയാക്തി, ഉശല്ലഖം, അസംഗത്ി  

2.5. ഭാഷാവൃതങ്ങളും സംസ്കൃത്വൃതങ്ങളും-മൗലികശഭേങ്ങള്- വൃതവം കവിത്യം 

2.6. സംസ്കൃത്വൃതങ്ങള്- വസന്തത്ിലകം, മന്ദാക്രാന്ത, വിശയാഗിനി, പുഷ്പിത്ാഗ്ര, 

അനുഷ്ടുപ്പ്, ഉപജാത്ി, ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡ്യിത്ം  

2.7. ഭാഷാവൃതങ്ങള്-കാകെി, ശകക, അന്നനട, ത്രംഗിണി, മഞ്ജരി, നശത്ാന്നത്, പാന 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യസിദ്ധ്ാന്തങ്ങൾ: ക്ലാസ്സിക്കൽ-ന്റ ാമാെിക്                   

പാരമ്പരയങ്ങൾ (25 മണിക്കൂര്) 

3.1. ശപ്ലശറ്റാ- അനുകരണം, കാവയപ്രശചാേനം 

3.2. അരിശസ്റ്റാട്ടില്- അനുകരണം, കാവയപ്രശയാജനം 

3.3. ട്രാജഡ്യി- നിര്വചനം, ഘടകങ്ങള്, കഥാര്സിസ് 

3.4.  ശലാംഗിനസ്- ഉോതത്, ഉ വിടങ്ങള്, ശോഷങ്ങള് 

3.5. ഡ്യാന്റെ - കാവയഭാഷ, കാവയവിഷയം 

3.6. ശവർഡ്യ് സ് ന്റവർത്  - കാവയവിഷയം, കാവയഭാഷ 

3.7. ടി എസ് എലിയറ്റ് – പാരമ്പരയവം സര്ഗപ്രത്ിഭയം, നിര്വയക്തികവാേം 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: നവസിദ്ധ്ാന്തങ്ങൾ (27 മണിക്കൂര്) 

4.1. ശ ാര്മലിസം- അപരിചിത്വത്കരണം 

4.2.  ഘടനാവാേം-ഘടന എന്ന സങ്കല്പ്പനം, ന്റമറ്റ ര്, ന്റമന്ററ്റാനിമി 

4.3. മാര്ക്സിയന്സമീപനം- അടിത  ശമല്പ്പുരസങ്കല്പം - പ്രത്ി ലനവാേം –ശജാര്ജ് 

ലൂക്കാച്ച്, അനയവത്കരണസിദ്ധ്ാന്തം – ബ്രഹ്ത്ത് 

4.4. നവമാര്ക്സിയന്സമീപനം-ഫ്രാങ്ക് ര്ട്ട് സ്കൂള്, പ്രത്യയശാസ്ത്രം – അല്ൂസര് 

4.5. അപനിര്മാണം- ഡ്യ ിഡ്യ 

4.6. ഗ്രന്ഥകാരന്റെ മരണം- ബാര്ത് 
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4.7. സ്ത്രീവാേം- ഒന്നാം ത്രംഗം, രണ്ടാം ത്രംഗം 

4.8. മശനാവിജ്ഞാനസമീപനം- ശഫ്രായ്സ്റ്ഡ്യ്, ലക്കാന് 

4.9. ആധുനികാനന്തരത്- ശലയാതാ ്, ശബാേ് ന്റലയര് 

4.10. പൗരസ്ത്യവാേം-എശഡ്യവര്ഡ്യ് സയ്സ്റ്േ് 

 

Reference 

1. എ ആര് രാജരാജവര്മ്മ, ഭാഷാഭൂഷണം, ശകാട്ടയം, എസ് പി സി എസ്. 

2. എ ആര് രാജരാജവര്മ്മ, വൃതമഞ്ജരി, ശകാട്ടയം, എസ് പി സി എസ്. 

3. ടി ഭാസ്കരന്, ഭാരത്ീയകാവയശാസ്ത്രം,ത്ിരുവനന്തപുരം, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട്. 

4. ചാതനാത് അചുത്നുണ്ണി, ഭാരത്ീയ കാവയാേര്ശം, ശുകപുരം, വള്ളശതാള് 

വിേയാപീഠം. 

5. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്, ഇന്തയന് സാഹിത്യസിദ്ധ്ാന്തം: പ്രസക്തിയം സാധയത്യം, 

ത്ിരുവനന്തപുരം, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട്. 

6. എം അചുത്ന്, പാശ്ചാത്യസാഹിത്യേര്ശനം, ശകാട്ടയം, ഡ്യി സി ബുക്സ്. 

7. ന്റക.എം.ത്രകന്, പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തവശാസ്ത്രം,ശകാട്ടയം,എസ്.പി.സി.എസ് 

8. നൗഷാേ് എസ്, സി വി അനില്കുമാര്(സമ്പാേകര്), പാശ്ചാത്യസാഹിത്യസിദ്ധ്ാന്തം 

(വാലയം ഒന്ന്), ത്ിരുവനന്തപുരം, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട്.  

9. സി ന്റജ ശജാര്ജ്(എഡ്യി), ആധുനികാനന്തരസാഹിത്യസമീപനങ്ങള്, തൃശൂര്, ബുക്ക് 

ശവം. 

10. എം ന്റക രാമകൃഷ്ണന്, ന്റക എം ശവണുശഗാപാല്, സ്ത്രീവിശമാചനം: ചരിത്രം, സിദ്ധ്ാന്തം, 

സമീപനം, പതനംത്ിട്ട, പ്രസക്തി ബുക്സ്. 

11. ന്റജ ശേവിക, സ്ത്രീവാേം, ശകാട്ടയം, ഡ്യി സി ബുക്സ്. 

12. ടി വി മധു, നവ മാര്ക്സിസ്റ്റ് സാമൂഹയവിമര്ശം, ശകാട്ടയം, ഡ്യി സി ബുക്സ്. 

13. വി സുകുമാരന്, മാര്ക്സിയന് സൗന്ദരയശാസ്ത്രം- നവസിദ്ധ്ാന്തങ്ങള്, ത്ിരുവനന്തപുരം, 

ചിന്ത പബ്ലിശഷഴ്സ്. 

14. സി ബി സുധാകരന്, ഉതരാധുനികത്, ശകാട്ടയം, ഡ്യി സി ബുക്സ്. 

15. ന്റക എം അനില്(എഡ്യി), സംസ്കാരനിര്മ്മിത്ി, ശകാഴിശക്കാട്, ശപ്രാഗ്രസ് ബുക്സ്. 

 

Course designed by: ശഡ്യാ പി ആെണി 
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CBML615: ശനാവല്പഠനം 

Credit: 3         Total Hours: 72 

 

Course Outcomes 

CO1: മലയാെശനാവലിന്റല ഭാവകത്വപരമായ പരിണാമം മനസിലാക്കുന്നു.  

CO2: മലയാെശനാവല് സാഹിത്യതിന് പശ്ചാതലന്റമാരുക്കിയ സാമൂഹിക, 
ചരിത്രസന്ദര്ഭങ്ങള് വിമര്ശാത്മകമായി പരിശശാധിക്കുന്നു. 

CO3: പ്രശമയസവീകരണതിലും ആഖയാനതിലും കഥാപാത്രനിര്മിത്ിയിലും സംഭവിക്കുന്ന 
മാറ്റങ്ങളും നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും മാതൃകകെിലൂന്റട വിശകലനം ന്റചയ്യുന്നു. 

CO4: മലയാെ ശനാവല്സാഹിത്യതിൽ േെിത്്, സ്ത്രീ, പരിസ്ഥിത്ിപ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുന്റടയം 
ലിംഗരാഷ്ട്രീയതിന്റെയം സാന്നിധയന്റത ത്ിരിച്ച ിയന്നു.  

CO5: ശനാവല് വിമര്ശനപഠനങ്ങള് പരിചയിക്കുന്നത്ിലൂന്റട സുശിക്ഷിത്മായ ശനാവല് 
വായനയ്ക്കും നിരൂപണതിനും സജരാകുന്നു. 

 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand - 2 1 2 - 2 2 - - - 

CO2 Remember - 3 2 1 2 1 3 - - - 

CO3 Remember - - 2 2 2 2 2 2 - - 

CO4 Understand 1  2  3  3 3 2 2 2 2 - 

CO5 Analyze 3 - 2 2 1 1 2 2 2 3 

Average 2 2.34 2 2 2 1.6 2.2 2 2 3 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: ശനാവല്: ആരംഭഘട്ടം (18 മണിക്കൂർ) 

1.1. മലയാെശനാവലിന്റെ  തുടക്കം  

 1.2. സാമൂഹിക, ചരിത്രപശ്ചാതലങ്ങൾ    

 1.3. പ്രശമയപരമായ സവിശശഷത്കള്, ആഖയാനതില് പുലര്ത്തുന്ന പ്രശത്യകത്കള്  

 1.4. മിഷന ി ശനാവലുകള് , ചരിത്രശനാവലുകള്, സാമൂഹികശനാവലുകള്  

 1.5.  ന്റകാശൊണിയല് ആധുനികത്യന്റട സംഭാവന  

 1.6.  ഒ ചന്തുശമശനാന്റെ  ശനാവലുകള്  

 1.7. വിശേപഠനം:  ഇന്ദുശലഖ - ഒ ചന്തുശമശനാന് 
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ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: ശനാവല്: നശവാത്ഥാനഘട്ടം (18 മണിക്കൂർ) 

2.1. ശനാവലും ശേശീയപ്രസ്ഥാനവം  

 2.2.  നശവാത്ഥാനകാലന്റത ശനാവന്റലഴുത്തുകാരും രചനകളും  

 2.3.  സാമൂഹികപരിഷ്കരണയത്നങ്ങളും ശനാവലും  

 2.4.  ആഖയാനതിന്റല പുതുസങ്കല്പനങ്ങള് -  ിയലിസം, ശബാധധാരാസശങ്കത്ം  

 2.5.  ബഷീറും മലയാെശനാവലും  

 2.6.  വിശേപഠനം: ബാലയകാലസഖി - വവക്കം മുഹമ്മേ് ബഷീര്   

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: ശനാവല്: ആധുനികഘട്ടം (18 മണിക്കൂർ) 

3.1. ആധുന്ിക മല ോള പ്ന്ോവൽ 

 3.2. ആധുന്ികതയും ആധുന്ികതോവോേവം 

 3.3. പോശ്ചോതയജീവിതേർശന്ങ്ങൾ 

 3.4. പ്ന്ോവൽഭോവകതവത്തിപ്െ രോഷ്ട്രീ വം ചരിത്രപരവമോ  ആധുന്ികീകരണം 

3.5. ആധുനിക ശനാവലുകെിന്റല ആഖയാനപരമായ സവിശശഷത്കള്, കഥാപാത്രം, ഭാഷ,      
എന്നിവയിന്റല പരീക്ഷണങ്ങള്  

 3.6. മിത്തിപ്െ രോഷ്ട്രീ മോന്ങ്ങൾ 

 3.7. വിശേപഠനം: കാലം – എം ടി വാസുശേവന് നായര്  

 3.8. വിശേപഠനം: വേവതിന്റെ വികൃത്ികള് - എം മുകുന്ദന്  

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: ശനാവല്: ആധുന്ിപ്കോത്തരഘട്ടം (18 മണിക്കൂർ) 

 4.1. മലയാെശനാവലും ഉതരാധുനികത്യം   

 4.2. ആശഗാെവത്കരണവം കശമ്പാെവത്കരണവം 

 4.3. സ്ത്രീമുശന്നറ്റങ്ങളും സ്ത്രീപക്ഷരചനകളും  

 4.4. പരിസ്ഥിത്ി-കീഴാെപ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുന്റട  സാന്നിധയം, ലിംഗരാഷ്ട്രീയം 

 4.5. വസബ ിടങ്ങെിന്റല ശനാവലുകള്  

 4.6. വിശേപഠനം: ലന്തന്ബശതരിയിന്റല ലുതിനിയകള് - എന് എസ് മാധവന് 

4.7. വിശേപഠനം: കരിപ്കോട്ടകരി - വിപ്ന്ോ ് പ്തോമസ്  

 4.8. വിശേപഠനം: സൂസന്നയുപ്െ ഗ്രന്ഥപ്പുര - അജ ് പി മങ്ങോട്ട്  
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Reference 

1. എം പി ശപാള്, ശനാവല്സാഹിത്യം, പൂര്ണ പബ്ലിശക്കഷന്സ്, 1991. 

2. ന്റപ്രാ  ന്റക എം ത്രകന്, മലയാെ ശനാവല്സാഹിത്യചരിത്രം, ഡ്യി സി ബുക്സ്, 2015. 

3. ന്റക പി അപ്പന്, മാറുന്ന മലയാെ ശനാവല്, ഡ്യി സി ബുക്സ്, 2015. 

4. പി ന്റക രാജശശഖരന്, അന്ധനായ വേവം, ഡ്യി സി ബുക്സ്, 1999. 

5. പി.ന്റക. ബാലകൃഷ്ണന്, ചന്തുശമശനാന്: ഒരു പഠനം, ഡ്യി സി ബുക്സ്, 2018. 

6. വി സി ശ്രീജന്, ചിന്തയിന്റല രൂപകങ്ങള്, സാഹിത്യപ്രവര്തക സഹകരണസംഘം, 2000. 

7. ശഡ്യാ  ഷാജി ശജക്കബ്, മലയാെ ശനാവല്: ഭാവനയന്റട രാഷ്ട്രീയം, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട്,  
2019. 

8. ശഡ്യാ എം ലീലാവത്ി, കാവയാരത്ി, നാഷണല് ബുക്സ്സ്സ്സ്റ്റാള്, 1993. 

 

Course designed by: ശഡ്യാ ശജാസ് ശജാർജ് 
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CBML616: വിവര്തനം, സര്ഗാത്മകരചന 

Credit: 4        Total Hours: 90 

Course Outcomes 

CO1: സാഹിത്യരചനയന്റട ത്തവങ്ങള് മനസിലാക്കുന്നു.  

CO2:  സര്ഗാത്മകരചനയ്ക്കും വിവര്തനതിനുമുള്ള കഴിവശനടുന്നു.  

CO3: വിവര്തനസിദ്ധ്ാന്തങ്ങെില് പ്രധാനന്റപ്പട്ടവ മനസിലാക്കുന്നു.  

CO4: ഇംഗ്ലീഷില്നിന്നു മലയാെതിശലയ്ക്കും ത്ിരിച്ചം വിവര്തനം ന്റചയ്യാന് പ്രാപ്തി ശനടുന്നു. 

CO5: പത്രമാധയമങ്ങള്, ദൃശയമാധയമങ്ങള് തുടങ്ങിയ മാധയമശമഖലകെില്  

        പ്രവര്തിക്കുന്നത്ിനാവശയമായ പ്രാശയാഗികജ്ഞാനം ആര്ജിക്കുന്നു. 

 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

CO2 Create 2 2 - 1 1 1 2 2 1 1 

CO3 Understand 2 2 - 1 - 1 2 1 1 - 

CO4 Create 2 2 - 1 - - 2 2 - - 

CO5 Understand 2 1 - - 2 1 2 2 1 2 

Average 2 1.8 1 1 1.3 1.25 2 1.6 1 1.3 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: വിവര്തനം (22 മണിക്കൂര്) 

1.1. വിവര്തനവം സര്ഗാത്മകരചനകളും 

1.2. മലയാെസാഹിത്യതിന്റല വിവര്തനപാരമ്പരയം 

1.3. സാഹിത്യരചനയന്റട ത്തവങ്ങള് 

1.4. വയത്യസ്ത് ആഖയാനമാതൃകകള് - പ്രസ്ഥാനങ്ങള് 

1.5. വിശേപഠനം: സര്ഗാത്മകസാഹിത്യവം വിവര്തനവം – വവശലാപ്പിള്ളി 
ശ്രീധരശമശനാന് 

1.6. വിശേപഠനം: കുഞ്ഞുകാരയങ്ങളുന്റട ഒശടത്മ്പുരാൻ (1, 2 അദ്ധ്യായങ്ങൾ) – അരുന്ധത്ി 
ശ ായ് (വിവ: പ്രിയ എ എസ്)  
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ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: സാഹിത്യവിവര്തനം (22 മണിക്കൂര്) 

2.1. സാഹിത്യരചനയന്റട ത്തവങ്ങള് 

2.2. ശനാവല് - ന്റചറുകഥ - കവിത്-നിരൂപണം (സവഭാവവിശകലനം) 

2.3. സാഹിത്യവിവര്തനം – സിദ്ധ്ാന്തങ്ങള്, സമീപനങ്ങള്  

2.4. മലയാെതിശലക്കു വിവര്തനം ന്റചയ്യന്റപ്പട്ട കൃത്ികള് - സാമാനയപരിചയം 

2.5. വിശേപഠനം: സാഹിത്യകൃത്ികളുന്റട വിവര്തനം – വി ന്റക കുെന്  

2.6. വിശേപഠനം: സാഹിത്യകലയന്റട വവശിഷ്ടയം – എം അചുത്ന് 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: വിവര്തനരീത്ികള് (23 മണിക്കൂര്) 

3.1. പോനുപേവിവര്തനവം സവത്ന്ത്ര്വിവര്തനവം 

3.2. വിവര്തനതിന്റല ഭാഷാന്തരത്യം സംസ്കാരാന്തരത്യം 

3.3. സമമൂലയചിന്തകള്, വിവര്തകന്റെ ശയാഗയത്കള് 

3.4. വബബിള് വിവര്തനം, ചിഹ്നാന്തരവിവര്തനം 

3.5. ശപാസ്റ്റ് ന്റകാശൊണിയല് വിവര്തനചിന്തകള് - കീഴാെപഠനം, സ്ത്രീവാേം 

3.6. വിശേപഠനം: ഭാഷാന്തരണവം സംസ്കാരവം – ന്റക എം ശകാശി 

3.7. വിശേപഠനം: ത്ര്ജമപഠനം സംസ്കാരപഠനം – സ്ക ിയ സക്ക ിയ 

3.8. വിശേപഠനം:ത്ര്ജമയം ആധുനികഭാഷാശാസ്ത്രസിദ്ധ്ാന്തങ്ങളും – എ പി 
ആന്ൂസുകുട്ടി  

ന്റമാഡ്യൂള് നാല് : പ്രാശയാഗികപരിശീലനം (23 മണിക്കൂര്) 

4.1. സാഹിത്യരചനാപരിശീലനം  

4.2. വിവര്തനപരിശീലനം 

4.3. വിവര്തനമാതൃകകള് പരിചയന്റപ്പടുക 

4.4. യന്ത്ര്ത്ര്ജമ – ചരിത്രം, വര്തമാനം  

4.5. വിവര്തനതിനുള്ള ശസാന്റവവയറുകള് 

4.6. ഗൂഗിള് ട്രാന്ശസ്ലറ്റര് 

Reference 

1. എ ആര് രാജരാജവര്മ്മ, സാഹിത്യസാഹയം   

2. കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്, മലയാെവശലി  

3. എം എന് കാരശേരി, ന്റത്െിമലയാെം  
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4. കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്, സാഹിത്യവിേയ  

5. എം ടി വാസുശേവന്നായര്, കാഥികന്റെ പണിപ്പുര  

6. ജയാസുകുമാരന്, ബംഗാെിശനാവലുകള് മലയാെതില്  

7. എന് ഇ വിശവനാഥയ്യര്, വിവര്തനവിചാരം  

8. പി ശസാമനാഥന്, വിവര്തനപഠനങ്ങള് 

9. ന്റക എ ശകാശി, ഭാഷയം ഭാഷാന്തരണവം  

10. എ എം ശ്രീധരന്, വിവര്തനവം സംസ്കാരവം  

11. വി ആര് പ്രശബാധചന്ദ്രന്നായര്, വിവര്തനതിന്റെ ഭാഷാശാസ്ത്രഭൂമിക  

12. ഒരു സംഘം ശലഖകര്, വിവര്തനം 

13. സ്ക ിയ സക്ക ിയ, ജയസുകുമാരന് (എഡ്യി), ത്ര്ജമ സിദ്ധ്ാന്തവം പ്രശയാഗവം 

മലയാെതില്  

14. Eugene Nida, Translating Meaning  

15. Susan Bassnett, Translation Studies  

 

Course designed by: ശഡ്യാ ശജാസ ് സ്ക ിയ 
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CBML6E01: ന്റത്രുവനാടകശവേി 

Credit: 3            Total Hours: 72 

Course Outcomes 

CO1: ന്റത്രുവനാടകപ്രസ്ഥാനന്റത പരിചയന്റപ്പടുന്നു. 

CO2: വിവിധ ത്ിശയറ്റര്മാതൃകകന്റെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

CO3: ന്റത്ാഴിലാെിവര്ഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുന്റട ചരിത്രതില് ന്റത്രുവനാടകതിനുള്ള പ്രസക്തി 

വിലയിരുത്തുന്നു. 

CO4: ന്റത്രുവനാടകങ്ങളുന്റട ഏത്ാനും മാതൃകകള് പരിചയന്റപ്പടുന്നു. 

CO5: ന്റത്രുവനാടകം ആസൂത്രണംന്റചയ്ത് അവത്രിപ്പിച്ച് വിലയിരുതാനുള്ള ശശഷി ശനടുന്നു. 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand - 1 1 1 - - 1 - - - 

CO2 Understand - 1 1 1 - 1 2 - - - 

CO3 Analyze 1 - - 2 1 1 1 - - - 

CO4 Understand 1 - - 2 - 1 2 - 1 - 

CO5 Create 3 1 1 1 2 - - 2 3 2 

Average 1.6 1 1 1.4 1.5 1 1.5 2 2 2 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന് : ത്ിശയറ്റര് (18 മണിക്കൂര്) 

1.1. നാടകാവത്രണം: അടിസ്ഥാന ത്തവങ്ങള് 

1.2. യവനനാടകശവേിയം ഭാരത്ീയനാടകശവേിയം 

1.3. ശകരെീയ നാടകശവേി, ശകരെതിന്റല അനുഷ്ഠാനനാടകശവേി 

1.4. നാടയധര്മ്മി - ശലാകധര്മ്മി 

1.5. നടന് - സംവിധായകന് - അരങ്ങ്-ഭാരത്ീയം,പാശ്ചാത്യം 

1.6. എപിക് ത്ിശയറ്ററും  അരിശസ്റ്റാട്ടിലിന്റെ നാടകസങ്കല്പവം, എപിക് ത്ിശയറ്ററും 

ന്റത്രുവരങ്ങും  

1.7. ജനകീയനാടകം - ബ്രഹ്ത്റ്റിന്റെ സങ്കല്പങ്ങള് 

ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട് : ത്ിശയറ്റര്രൂപങ്ങള് (18 മണിക്കൂര്) 

2.1. നൂസ് ശപപ്പര് ത്ീശയറ്റര് - പ്രശയാഗം 

2.2. ത്ീശയറ്റര് ഓ ് ക്രുവല്റ്റി, ഗട്ട് ത്ീശയറ്റര്, മാസ് ത്ീശയറ്റര് 
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2.3. ശ ാര്ത് വാള് ത്ിയ ി  

2.4. മൂന്നാം നാടകശവേി – ശഗ്രാശട്ടാവ്സ്സ്കി, ബാേല് സര്ക്കാര് 

2.5. വസ്തുരഹിത്നാടകശവേി, ന്റപ്രാസീനിയം  ൗണ്ട്, സാന്വിച്ച് ത്ീശയറ്റര്  

2.6. ഹാപ്പനിങ്ങ് (പ്രശയാഗം) 

2.7. ന്റത്രുവരങ്ങ് 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന് : ന്റത്രുവനാടകപ്രസ്ഥാനങ്ങള് (18 മണിക്കൂര്) 

3.1.  ഷയന് ന്റത്ാഴിലാെി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ന്റത്രുവരങ്ങും 

3.2. ബ്ലൂ - ബ്ലൗസ്, ശമയര് ശഹാള്ഡ്യ് 

3.3. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റല ന്റത്രുവനാടക പ്രസ്ഥാനങ്ങള് 

3.4. ഇന്തയയില് ആേയകാല മാതൃകകള് - വീഥി നാടകം, ഇപ്റ്റ്റ 

3.5. ജനനാടയമഞ്ച്-സഫേര് ഖഷ്മി, വ സല് അല്ക്കാസി 

3.6. ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും ന്റത്രുവനാടകവം 

3.7. ത്നത്് നാടകശവേി 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല് : ന്റത്രുവനാടകം: ആസൂത്രണവം പ്രശയാഗവം (18 മണിക്കൂര്) 

4.1. ന്റത്രുവ് - അടിസ്ഥാന സവഭാവങ്ങള്; നടന്, സംവിധായകന് - ന്റത്രുവരങ്ങില് 

4.2. നാടകാസൂത്രണം, അവത്രണം - അടിസ്ഥാനത്തവങ്ങള് 

4.3. നാടകാസൂത്രണം - പ്രശയാഗം 

4.4. അവത്രണം - പ്രശയാഗം 

4.5. വിലയിരുതല് - പ്രശയാഗം  

4.6. വിശേപഠനം: നാടുഗേിക – ന്റക ന്റജ ശബബി 

4.7. വിശേപഠനം: നായ്ക്കെി - ശജാണ് എബ്രഹാം 

Reference 

1. ശഡ്യാ എന് ആര് ഗ്രാമപ്രകാശ്, നാടകവം പ്രത്യയശാസ്ത്രവം, ചിന്ത പബ്ലിശഷഴ്സ്, 2013. 
2. ശഡ്യാ എന് ആര് ഗ്രാമപ്രകാശ്, ന്റത്രുവനാടകം: സിദ്ധ്ാന്തവം പ്രശയാഗവം, ഗ്രീന് ബുക്ക്സ്, 

2003. 
3. ശഡ്യാ വയലാ വാസുശേവന്പിള്ള, മലയാെ നാടകസാഹിത്യചരിത്രം, ശകരെ സാഹിത്യ 

അക്കാേമി, 2006. 
4. ജി ശങ്കരപ്പിള്ള, മലയാെ നാടകസാഹിത്യചരിത്രം. 

5. Towards a Poor Theatre, Jerzy Grotowski, Taylor & Francis, 2012 

 

Course designed by: ശഡ്യാ ബിന്സ് എം മാത്ു  
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CBML6E02: വസബര് മലയാെം 

Credit: 3                       Total Hours: 72 

 

Course Outcomes 

CO1: വിവരസാശങ്കത്ികവിേയന്റയ സാമാനയമായി പരിചയന്റപ്പടുകയം ഭാഷാ കമ്പൂട്ടിങിന്റെ    

          വികാസപരിണാമങ്ങള് മനസിലാക്കുകയം ന്റചയ്യുന്നു.   

CO2: ഭാഷാ ശസാഫ്റ്റുന്റവയറുകള്, ശ ാണ്ടുകള് എന്നിവന്റയക്കു ിച്ച് ധാരണ ശനടുകയം       

         മലയാെം കമ്പൂട്ടിംഗില് പ്രാശയാഗിക പരിശീലനം ശനടുകയം ന്റചയ്യുന്നു. 

CO3: ഭാഷയം സാഹിത്യവമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട ഓണ്വലന് സാധയത്കള് പരിചയന്റപ്പടുന്നു. 

CO4: നവമാധയമങ്ങെിന്റല ഭാഷയന്റട പ്രശത്യകത്കള് നിരൂപണം ന്റചയ്യുന്നു. 

CO5: ഇെര്ന്റനറ്റിന്റല ഉള്ളടക്കനിര്മ്മിത്ിയില് ഇടന്റപടാനുള്ള കഴിവ് ആര്ജിക്കുന്നു. 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand 1 2 - 1 - 1 1 - 1 - 

CO2 Create 1 2 - - - 2 2 1 2 - 

CO3 Understand 1 1 1 1 - 2 2 - 1 - 

CO4 Analyze 1 1 2 1 - 1 1 1 - 1 

CO5 Create 2 2 - 1 - 1 - - 1 2 

Average 1.2 1.6 1.5 1 - 1.4 1.5 1 1.25 1.5 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: കമ്പൂട്ടര് സാശങ്കത്ികവിേയ  (15 മണിക്കൂര്) 

1.1. കമ്പൂട്ടര് - അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്  

1.2. വിവിധത്രം കമ്പൂട്ടറുകള്  

1.3. വിവിധ ഓപ്പശ റ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങള്  

1.4. മലയാെം കമ്പൂട്ടിംഗിന്റെ ചരിത്രം (സാമാനയധാരണ) 

1.5. വിവിധ മലയാെം ശസാഫ്റ്റുന്റവയറുകള്  

1.6. ലിപയന്തരണ ശസാഫ്റ്റുന്റവയറുകള് 

1.7. വിവിധ ശ ാണ്ടുകള്  

1.8. യൂണിശക്കാഡ്യ് ശ ാണ്ടുകള്  
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ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: ഇെര്ന്റനറ്റ്   (25 മണിക്കൂര്) 

2.1. ഇെര്ന്റനറ്റ് – ചരിത്രം (സാമാനയ ധാരണ) 

2.2. ശസര്ച്ച് എഞ്ചിനുകള്  

2.3. മലയാെഭാഷയം സാഹിത്യവമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട ന്റവബ്വസറ്റുകള്  

2.4. വാര്താധിഷ്ഠിത്/സാഹിത്യാധിഷ്ഠിത് ശപാര്ട്ടലുകള്  

2.5. ഓണ്വലന് വിജ്ഞാനശകാശങ്ങള് - ഓണ്വലന് നിഘണ്ടുക്കള് 

2.6. വിക്കിമീഡ്യിയ – വിക്കിപീഡ്യിയ ആരംഭവം ചരിത്രവം, മലയാെം വിക്കിപീഡ്യിയ  

2.7. വിക്കിമീഡ്യിയ – വിക്കിഗ്രന്ഥശാല, വിക്കിനിഘണ്ടു, വിക്കിന്റചാല്ലുകള്, വിക്കിമീഡ്യിയ   

          ശകാമണ്സ്, വിക്കിശസാഴ്സ്, വിക്കിനൂസ്, വിക്കിവാഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയവ  

2.8. ശബ്ലാഗ് – മലയാെം ശബ്ലാഗിംഗിന്റെ ചരിത്രം - മലയാെതിന്റല ശ്രശദ്ധ്യമായ 

ശബ്ലാഗുകള്  

2.9. യൂടൂബ് – ചരിത്രം - ഭാഷാ, സാഹിത്യ സംബന്ധിയായ ചാനലുകള്  

          (NetArivശപാലുള്ള ചാനലുകള് പരിചയന്റപ്പടുതാം) 

2.10. ശസാഷയല് ന്റനറ്റ് വർക്കിങ് വസറ്റുകള് - വികാസചരിത്രം- ന്റ യ്സ്റ്ബബുക്, ടവിറ്റര്, 

ഇന്സ്റ്റഗ്രാം  തുടങ്ങിയവ  

2.11. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുന്റട ക്രിയാത്മകമായ ഇടന്റപടലുകള് (ICU, സിനിമ പാരവഡ്യശസാ,  

          എം ശസാണ്, M3db തുടങ്ങിയവ ) - ശട്രാള് ഗ്രൂപ്പുകള്  

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: വസബര് സാഹിത്യം (16 മണിക്കൂര്) 

3.1. വസബര് സാഹിത്യം, വസബര് ബശപസ് 

3.2. വിര്ചവല്  ിയാലിറ്റി 

3.3. എഴുത്തും ഇ-എഴുത്തും  

3.4. വസബര് ശലാകം വിഷയമാകുന്ന മലയാെതിന്റല കൃത്ികള്  

3.5. വസബര് ശലാകത്തുനിന്നുമുണ്ടായ കൃത്ികള്  
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3.6. ന്റ യിബബുക് സാഹിത്യം  

3.7.  ാന്  ിക്ഷന്  

3.8. മലയാെതിന്റല വസബര് ബന്ധമുള്ള പേങ്ങളും പ്രശയാഗങ്ങളും 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: പ്രാശയാഗിക പരിശീലനം (16 മണിക്കൂര്) 

4.1. കമ്പൂട്ടര് - പ്രാശയാഗിക പരിജ്ഞാനം 

4.2. മലയാെം വടപ്പിങ് - മലയാെം ശ ാണ്ടിന്റെ പ്രശയാഗവം യണിശക്കാഡ്യിന്റെ 

സാധയത്കളും അ ിയക.  

4.3. പവര് ശപായിെില് വസ്ലഡുകള് നിര്മ്മിക്കലും പ്രേര്ശിപ്പിക്കലും 

4.4. ന്റവബ്വസറ്റ് നിര്മ്മാണം  

4.5. ശബ്ലാഗ് നിര്മ്മാണം  

4.6. വിക്കിപീഡ്യിയയില് ശലഖനം എഴുതുക, എഡ്യിറ്റു ന്റചയ്യുക, വിക്കിശലാകതില് ഉള്ളടക്ക 

നിര്മ്മിത്ി എന്നിവയില് പ്രാശയാഗിക പരിശീലനം ശനടുക  

4.7. ഗൂഗിള് വൈവിന്റെ സാധയത്കള്  

4.8. ശട്രാള് ത്യ്യാ ാക്കുക 

 

Reference 

1. ശഡ്യാ അചുത്് ശങ്കര് എസ് നായര്, ഇന് ര്ശമഷന് ന്റടശനാെജി, ശകരെ ഭാഷാ 

ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ത്ിരുവനന്തപുരം 

2. ശഡ്യാ അചുത്് ശങ്കര് എസ് നായര്, കമ്പൂട്ടര് പരിചയവം പ്രശയാഗവം, ശകരെ ഭാഷാ 

ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ത്ിരുവനന്തപുരം 

3. വി ന്റക ആേര്ശ്, വിവരസാശങ്കത്ികവിേയ നിത്യജീവിത്തില്,  ശകരെ ഭാഷാ 

ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ത്ിരുവനന്തപുരം 

4. വി ന്റക ആേര്ശ്, ഇനി വായന ഇ വായന,  ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം 

5. ശഡ്യാ ന്റജ വി വിെനിലം, ആ ശലാകംമുത്ല് ഇ ശലാകംവന്റര, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് 

ത്ിരുവനന്തപുരം 

6. പി എം ബാബുരാജ്, എങ്ങന്റന മലയാെതില് ശബ്ലാഗാം, ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം 
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7. ജി മധുസൂേനന്, ഭാവകത്വം ഇരുപതിന്റയാന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്, ക ന് ് ബുക്സ് തൃശൂര് 

8. മശനാജ് ബി, ന്റവബ്വസറ്റ്- രചന, രൂപകല്പന, പരിപാലനം, ശകരെ ഭാഷാ 

ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ത്ിരുവനന്തപുരം 

9. പി ന്റക രാജശശഖരന് (എഡ്യി), ഭാവനാത്ീത്ം – മലയാെതിന്റല വസബര് കഥകള്, 

ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം 

10. പി ന്റക രാജശശഖരന്, ഏകാന്തനഗരങ്ങള്,ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം 

11. സുനീത് ടി വി (എഡ്യി), വസബര് മലയാെം, ക ന് ് ബുക്സ് തൃശൂര് 

12. സുനീത് ടി വി, ഇ മലയാെം, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ത്ിരുവനന്തപുരം 

 

Course designed by: ശ്രീ അജീഷ് ശത്ാമസ് 
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SEMESTER I 

CDML101: നാടകവം സിനിമയം 

Credit:3          Total Hours: 72 

 

Course Outcomes 

CO1: നാടകതിന്റെയം സിനിമയന്റടയം ചരിത്രന്റതക്കു ിച്ച് ധാരണ ശനടുന്നു. 

CO2: ഭാരത്ീയവം ശകരെീയവം പാശ്ചാത്യവമായ സിനിമ-നാടക  

പാരമ്പരയന്റതക്കു ിച്ച് മനസിലാക്കുകയം ഇവയമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട പാശ്ചാത്യ 

ന്റപൗരസ്ത്യ സങ്കല്പങ്ങള് പരിചയന്റപ്പടുകയം ന്റചയ്യുന്നു. 

CO3:  നാടകതിന്റെയം സിനിമയന്റടയം സാശങ്കത്ികത്ലന്റതക്കു ിച്ച് അ ിവശനടുന്നു. 

CO4:  മാതൃകകന്റെ മുന്നിര്തി നാടകതിന്റെയം സിനിമയന്റടയം പ്രശമയപരവം 

          ഘടനാപരവമായ പ്രശത്യകത്കള് നിര്ദ്ധ്ാരണം ന്റചയ്യുന്നു. 

CO5: ത്ിരക്കഥയന്റട ഘടന അപഗ്രഥിക്കുന്നു. 

 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand 2 1 1 - - 2 2  1 1 

CO2 Analyze - 2 1 1 - 1 1  1 1 

CO3 Understand 1 - 1 1 - 1 2 1 1 1 

CO4 Analyze - 1 1 2 - 1 1   1 

CO5 Understand 1 - 1 1 - 1 1  1  

Average 1.3 1.3 1 1.25 - 1.2 1.4 1 1 1 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: നാടകം – ചരിത്രം   (19 മണിക്കൂര്) 

1.1. നാടകം – സമ്പൂര്ണ്ണകലയം സങ്കീര്ണ്ണകലയം  

1.2. നാടകരൂപങ്ങള്, നാടകഘടകങ്ങള് 

1.3. യവനനാടകശവേി - അരിശസ്റ്റാട്ടിലിന്റെ നാടകനിര്വചനം – ട്രാജഡ്യി, ശകാമഡ്യി 

1.4. വിശടാ ിയന് നാടകശവേി, ശഷക്സ്സ്സ്പിയ ിന്റെ നാടകേര്ശനം  
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1.5. ആധുനിക പാശ്ചാത്യ നാടകശവേി- അബ്ന്റസര്ഡ്യ്, എപ്പിക് ത്ിയറ്റര്, 

േരിദ്രനാടകശവേി, ത്ിയറ്റര് ഓ ് ക്രൂവല്റ്റി  

1.6. ഭാരത്ീയനാടകശവേി- നാടയശാസ്ത്രം -ശലാകധര്മ്മി, നാടയധര്മ്മി, ചതുര്വിധാഭിനയം 

1.7. കാെിോസന്, വിശാഖേതന്, ശൂദ്രകന് 

1.8. വിശേപഠനം: ഈഡ്യിപ്പസ് – ശസാശ ാക്ലീസ് 

1.9. വിശേപഠനം: ഊരുഭംഗം – ഭാസന് 

ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്:  മലയാെനാടകശവേി (18 മണിക്കൂര്) 

2.1. മലയാെനാടകശവേി – പ്രാരംഭഘട്ടം- ഭാഷാനാടകപ്രസ്ഥാനം, 

സംഗീത്നാടകപ്രസ്ഥാനം 

2.2. പാശ്ചാത്യനാടകസവാധീനം - ഇബ്സന് പ്രസ്ഥാനം  

2.3. സാമുോയിക–സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങള് (ശയാഗശക്ഷമനാടകങ്ങള്, പാട്ടബാക്കി, 

കൂട്ടുകൃഷി, നിങ്ങന്റെന്റന്ന കമ്മൂണിസ്റ്റാക്കി) 

2.4. ആധുനിക മലയാെനാടകശവേി-പുെിമാന, സി ന്റജ ശത്ാമസ് 

2.5. ത്നതു നാടകശവേി – സി എന്,  കാവാലം, ജി ശങ്കരപ്പിള്ള, നശരന്ദ്രപ്രസാേ് 

2.6. വിവിധത്രം നാടകവശലികള്- ന്റപ്രാ ഷണല്, അമചവര്, പരീക്ഷണനാടകങ്ങള്  

          - സ്ത്രീ നാടകശവേി 

2.7. വിശേപഠനം: 1128ല് വക്രം 27 – സി ന്റജ ശത്ാമസ് 

2.8. വിശേപഠനം: അവനവന് കടമ്പ - കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര് 

2.9. വിശേപഠനം: മത്സയഗന്ധി - സജിത് മഠതില്  

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: സിനിമ – ചരിത്രം (17 മണിക്കൂര്) 

3.1. സിനിമയന്റട രൂപീകരണം (സാമാനയധാരണ) 

3.2. ശഷാട്ട്, സീന്, സീകവന്സ് - ന്റമാണ്ടാഷ് 

3.3. സംവിധായകന്റെ കല 

3.4. ഇറ്റാലിയന് നിശയാ ിയലിസം 
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3.5. ന്റഫ്രഞ്ച് നവത്രംഗം 

3.6. ഇന്തയന് സിനിമ – പുരാശണത്ിഹാസവം ഇന്തയന് സിനിമയം  

3.7. സത്യജിത്  ായ്, ഋത്വിക് ഘട്ടക്  

3.8. വിശേപഠനം: പശഥര് പാഞ്ചലി 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: മലയാെസിനിമ  (18 മണിക്കൂര്) 

4.1. ആേയകാല സിനിമകള് - സ്റ്റുഡ്യിശയാ വയവസ്ഥ 

4.2.  ിയലിസം – നീലക്കുയില്, നൂബശപപ്പര് ശബായ്  

4.3. സാഹിത്യവം സിനിമയം  

4.4.  ിലിം ന്റസാവസറ്റി പ്രസ്ഥാനം  

4.5. നവത്രംഗം – അടൂര് ശഗാപാലകൃഷ്ണന്, ജി അരവിന്ദന്, ശജാണ് എബ്രഹാം  

4.6. മധയവര്തി സിനിമ – ഭരത്ന്, ന്റക ജി ശജാര്ജ്  

4.7. ജനപ്രിയസിനിമ – പ്രശത്യകത്കള്  

4.8. ഡ്യിജിറ്റല് കാലം - നവത്ലമു സിനിമകള്  

4.9. വിശേപഠനം: ന്റപരുവഴിയമ്പലം 

Reference 

1. അലക്സ് വള്ളിക്കുന്നം (എഡ്യി), നശരന്ദ്രപ്രസാേ് ഒരു സമഗ്രനാടകം, ശകരെ ഭാഷാ 

ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ത്ിരുവനന്തപുരം 

2. കാട്ടുമാടം നാരായണന്, മലയാെനാടകപ്രസ്ഥാനം, ശകരെ സാഹിത്യ അക്കാേമി,തൃശൂര് 

3. ശജാണ്ശപാള് (എഡ്യി), 1128ല് വക്രം 27 ഒരു പുനര്വായന, എന് ബി എസ് 

4. എല് ശത്ാമസുകുട്ടി, കറുതചിരിയന്റട അരങ്ങ്, കാലിക്കറ്റ് സര്വകലാശാല 

5. എന് എന് പിള്ള, നാടകേര്പ്പണം, എന് ബി എസ് 

6. മടവൂര് ഭാസി, മലയാെനാടകശവേിയന്റട കഥ, വചത്നയ പബ്ലിശക്കഷന്  

7. ശഡ്യാ രാജാവാരയര്, ശകരെതിന്റല ത്ിയറ്ററും കാവാലം നാടകങ്ങളും 

8. വയലാ വാസുശേവന്പിള്ള, മലയാെനാടകസാഹിത്യചരിത്രം, ശകരെ സാഹിത്യ 

അക്കാേമി, തൃശൂര് 

9. ജി ശങ്കരപ്പിള്ള, മലയാെനാടകസാഹിത്യചരിത്രം, ശകരെ സാഹിത്യ അക്കാേമി,തൃശൂര് 

10. ജി ശങ്കരപ്പിള്ള, നാടകേര്ശനം, ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം 
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11. ജി ശങ്കരപ്പിള്ള, ഇബ്സന്റെ നാടകസങ്കല്പം, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട്, 

ത്ിരുവനന്തപുരം 

12. ശഡ്യാ ന്റക ശ്രീകുമാര്, മലയാെ സംഗീത്നാടകചരിത്രം, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്  

13. സജിത് മഠതില്, മലയാെനാടകസ്ത്രീചരിത്രം, മാതൃഭൂമി ബുക്സ് 

14. സി ന്റജ ശത്ാമസ്, ഉയരുന്ന യവനിക, എന് ബി എസ് ശകാട്ടയം 

15. അടൂര് ശഗാപാലകൃഷ്ണന്, സിനിമയന്റട ശലാകം, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് 

ത്ിരുവനന്തപുരം, 1999 

16. ശഡ്യാ ടി ജിശത്ഷ്, സിനിമയന്റട വയാകരണം, ഒലീവ് ബുക്സ് ശകാഴിശക്കാട്, 2011 

17. ശഡ്യാ ടി ജിശത്ഷ്, ചലച്ചിത്രസിദ്ധ്ാന്തങ്ങള്, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ത്ിരുവനന്തപുരം, 

2014 

18. ശജാസ് ന്റക മാനുവല്, നൂ ജനശ ഷന് സിനിമ, ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം, 2012 

19. വി ന്റക ശജാസ ്, ശേശം പൗരത്വം സിനിമ, ചിന്ത പബ്ലിശക്കഷന്സ്, ത്ിരുവനന്തപുരം, 

2010 

20. എം എ ് ശത്ാമസ്, അടൂരിന്റെ ചലച്ചിത്രയാത്രകള്, വസന് ബുക്സ് ത്ിരുവനന്തപുരം, 

2006 

21. എം എ ് ശത്ാമസ്, ഇന്തയന് സിനിമ, ഡ്യി സി ബുക്സ്, ശകാട്ടയം, 1987 

22. പി എസ് രാധാകൃഷ്ണന്, ദൃശയഹര്ഷതിന്റെ സമയശരഖകള്, എസ് പി സി എസ്, 

ശകാട്ടയം, 2013 

23. പി എസ് രാധാകൃഷ്ണന്, ചരിത്രവം ചലച്ചിത്രവം: ശേശയഭാവനയന്റട ഹര്ഷമൂലയങ്ങള്  

എസ് പി സി എസ്, ശകാട്ടയം, 2010 

24. വിജയകൃഷ്ണന്, മലയാെസിനിമയന്റട കഥ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, ശകാഴിശക്കാട്, 2007 

25. വിജയകൃഷ്ണന്, ശലാകസിനിമ, ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം, 1984 

26. സി എസ് ന്റവങ്കിശടശവരന്, മലയാെസിനിമാപഠനങ്ങള്, ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം, 2011 

27. സാജന് ന്റത്രുവപ്പുഴ, ഇറ്റാലിയന് സിനിമ, ഒലിവ് ബുക്സ് ശകാഴിശക്കാട്, 2015 

28. ശഡ്യാ സണ്ണി ന്റസബാസ്റ്റയൻ, ദുരന്തം കലാപം പ്രത്ീക്ഷ സി ന്റജയന്റട കൃത്ികെിൽ, 
ശകാട്ടയം, എസ് പി സി എസ്, 2020 

29. David Bordwell; Kristin Thompson, Fil Art: An Introduction, New York, 2006 

30. Hayward Susan, Key Concepts in Cinema Studies, Routledge, London, New York,2004 

31. James Monaco, How to Read a Film, Oxford University Press, New York, 2009 

Course designed by: ശ്രീ അജീഷ് ശത്ാമസ് 
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SEMESTER II 

CDML202: ശ ാക് ശലാർപഠനം  

Credit:3            Total Hours: 72 

Course Outcomes 

CO1:  ശ ാക് ശലാർ എന്ന വിജ്ഞാനശാഖശയയം അത്ിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങന്റെയം     

 മനസിലാക്കുന്നു.  

CO2:  ശകരെതിന്റെ വാന്റമാഴിവഴക്കപാരമ്പരയങ്ങന്റെ വിശകലനം ന്റചയ്യുന്നു. 

CO3: നാശടാടിനൃതം, അനുഷ്ഠാനപരവം അനുഷ്ഠാശനത്രവമായ രംഗകലകള്,  

  നാടന്സംഗീത്ം എന്നിവന്റയ വിശവചിച്ച ിയന്നു. 

CO4:  ശകരെീയരുന്റട ശലാകശബാധതിന്റെ പ്രകാശനങ്ങള് എന്ന നിലയില് ആചാരങ്ങള്, 

 അനുഷ്ഠാനങ്ങള്, പാരമ്പരയവിശവാസങ്ങള് എന്നിവന്റയ വിശകലനം ന്റചയ്യുന്നു, 

 വിലയിരുത്തുന്നു. 

CO5:  ശകരെതിന്റെ സമകാലിക ജനപ്രിയസംസ്കാരതില് ശ ാക് ശലാർ ന്റചലുത്തുന്ന 

 സവാധീനന്റത വിലയിരുത്തുന്നു.  

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand 1 1 2 1 1 2 2 1 1 - 

CO2 Analyze 2 1 2 1 1 2 2 1 2 - 

CO3 Analyze 1 1 1 2 1 2 1 1 1 - 

CO4 Analyze 1 1 2 2 1 2 2 2 1 - 

CO5 Evaluate 1 1 2 2 1 1 1 2 1 - 

Average 1.2 1 1.8 1.6 1 1.8 1.6 1.4 1.2 - 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: ശ ാക് ശലാർ സങ്കല്പനങ്ങള് (18 മണിക്കൂര്) 

1.1. ശ ാക് ശലാർ എന്നവിജ്ഞാനശാഖയന്റട രൂപീകരണതിന്റെ ചരിത്രസാഹചരയം 

1.2. ശ ാക് ശലാർ നിര്വചനങ്ങള് 

1.3. ശ ാക് ശലാ ിന്റെ സവിശശഷത്കള്  

1.4. ശ ാക് ശലാ ിസം, പ്രയക്തശ ാക് ശലാർ 

1.5. ശ ാക് ശലാര്പ്രക്രിയ, നാഗരികശ ാക് ശലാർ, ന്റമറ്റാശ ാക് ശലാർ 
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1.6. ശ ാക് ശലാർ ധര്മ്മങ്ങള് 

1.7. ശ ാക് ശലാറും സിനിമയം 

ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: വാന്റമാഴിപാരമ്പരയം (18 മണിക്കൂര്) 

2.1. നാടന്കഥാഗാനങ്ങള് 

2.2. പാണ്ടിക്കെരീന്റല ന്റപാലിവ് – ന്റചങ്ങന്നൂരാത്ിപ്പാട്ട് 

2.3. ത്ശച്ചാെി ഒശത്നന് ന്റപാന്നിയം പടയ്ക്ക് ശപായ കഥ 

2.4. വലിയശകശിക്കഥ (3) 

2.5. അനുഷ്ഠാനഗാനങ്ങള്- അടിത്െിപ്പാട്ട് 

2.6. ന്റത്ാഴില്പ്പാട്ടുകള്- ഓണം വന്നു (1) 

2.7. പുരാവൃതങ്ങള് - വയനാട്ടുകുലവന് 

2.8. ഐത്ിഹയം - ന്റപരുന്തച്ചന് 

2.9. കുട്ടികളുന്റട പാട്ടുകള്- അരിശപ്പാ ത്ിരിശപ്പാ...... 

2.10. പഴന്റഞ്ചാല്ല് - അമ്മ കല്ലിലും മുള്ളിലും........ 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: പ്രകടനകലകള് (18 മണിക്കൂര്) 

3.1. നാടന്നൃതം: അനുഷ്ഠാനപരം, അനുഷ്ഠാശനത്രം 

3.2. അനുഷ്ഠാനപരമായ രംഗകലകള് 

3.3. പശടനി - ഊരാെിപശടനി (1) 

3.4. മുടിശയറ്റ് - ോരികവധം (2) 

3.5. ന്റത്യ്യം - കത്ിവനൂര്വീരന് ശത്ാറ്റം (3) 

3.6. ന്റപാ ാട്ടുനാടകം (4) 

3.7. നാടന്സംഗീത്ം (5) 

3.8. നാടന്വാേയശമെം (6) 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: ആചാരങ്ങള്, അനുഷ്ഠാനങ്ങള്, വിശവാസങ്ങള് (18 മണിക്കൂര്) 

4.1. നാടന്വിശവാസങ്ങള്- കശണ്ണ ് (1) 

4.2. ആചാരം- മണ്ണാശപ്പടി, പുലശപ്പടി (2) 

4.3. നാനായക്രിസ്ത്യാനികളുന്റട വിവാഹം (3) 

4.4. അനുഷ്ഠാനങ്ങള്- ന്റകശന്ത്ര്ാന്പാട്ട് (4) 

4.5. ഓണപ്പൂക്കെതിന്റെ പ്രത്ീകാത്മകത് (5) 

4.6. ഭൗത്ികസംസ്കൃത്ി (6) 
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*രണ്ടാം ന്റമാഡ്യൂെിന്റല അടിത്െിപ്പാട്ട്, വയനാട്ടു കുലവന്, അരിശപ്പാ ത്ിരിശപ്പാ, കുരയ്ക്കും പട്ടി 
കടിക്കില്ല, ന്റപരുന്തച്ചന്, അമ്മ കല്ലിലും മുള്ളിലും എന്നിവയ്ക്കു ശകരെ ശ ാക് ശലാ ിന്റല പാഠങ്ങള് 
ഉപശയാഗിക്കാം. ഓണം വന്നു എന്ന പാട്ടിന്റെ പാഠതിന് ന്റവട്ടിയാര് ശപ്രംനാഥിന്റെ 
നാടന്പാട്ടുകള് എന്ന പുസ്ത്കം പ്രാശയാജനന്റപ്പടുതാം. 
 
**മൂന്നാം ന്റമാഡ്യൂള്: 1. പശടനി- കടമ്മനിട്ട വാസുശേവന് പിള്ള, 2.മുടിശയറ്റ് ; സി. ആര് 
രാജശഗാപാലന് 3.ശകരെ ഭാഷാഗാനങ്ങള് വാലയം 1, 4.ന്റപാ ാട്ടു നാടകവം മറ്റും- ജി 
ഭാര്ഗവന്പിള്ള, 5.6. ശകരെ ശ ാക് ശലാർ 
 
***നാലാം ന്റമാഡ്യൂള്: 1,2,3,4 ശകരെ ശ ാക് ശലാർ, 5. നാശടാടി വര്ണശലാകം, 6. 
ശ ാക് ശലാറും ജനസംസ്കാരപഠനവം. 
Reference  

1. രാഘവന് പയ്യനാട്, ശ ാക് ശലാർ, ത്ിരുവനന്തപുരം, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് 

2. രാഘവന് പയ്യനാട്, ശ ാക് ശലാർ സശങ്കത്ങ്ങളും സമീപനങ്ങളും,കണ്ണൂര്, സാമയം 
പബ്ലിശക്കഷന്സ് 

3. രാഘവന് പയ്യനാട് (എഡ്യി), ശകരെശ ാക് ശലാർ, കണ്ണൂര്, സാമയം പബ്ലിശക്കഷന്സ് 

4. എം വി വിഷ്ണുനമ്പൂത്ിരി, നാശടാടിവിജ്ഞാനീയം, ശകാട്ടയം, ഡ്യി സി ബുക്സ് 

5. എം വി വിഷ്ണുനമ്പൂത്ിരി, ശ ാക് ശലാറും ജനസംസ്കാരപഠനവം, ത്ിരുവനന്തപുരം, ശകരെ 
ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് 

6. ശഡ്യാ ന്റക എം അനില്,ശ ാക് ശലാർ - ജനുസ്, സിദ്ധ്ാന്തം, രാഷ്ട്രീയം, ശകാഴിശക്കാട്, 
പാപ്പിശയാണ് 

7. ശഡ്യാ എസ് ന്റക നായര്, ശകരെതിന്റല നാശടാടിനാടകങ്ങള്, മദ്രാസ് സര്വ്വകലാശാല 

8. ശഡ്യാ എ ന്റക നമ്പയാര്, ശകരെതിന്റല നാടന് കലകള്,ശകാട്ടയം, എന്.ബി.എസ് 

9. സി ആര് രാജശഗാപാലന്, ശ ാക് ശലാർ സിദ്ധ്ാന്തങ്ങള്, ത്ിരുവനന്തപുരം, ശകരെ 
ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് 

10. ജി ഭാർഗവൻ പിള്ള, ന്റപാ ാട്ടുനാടകവം മറ്റും, ശകാട്ടയം, എസ് പി സി എസ് 
11. ന്റവട്ടിയാര് ശപ്രംനാഥ്, നാടന്പാട്ടുകള്, തൃശൂര്, ശകരെ സാഹിത്യ അക്കാേമി 
12. ചി യ്ക്കല് ടി ബാലകൃഷ്ണന് നായര്, ശകരെ ഭാഷാ ഗാനങ്ങള് വാലയം- ഒന്ന്, തൃശൂര്, 

ശകരെ സാഹിത്യ അക്കാേമി 
13. സി ആര് രാജശഗാപാലന്, നാശടാടി വര്ണ്ണശലാകം, ശകാട്ടയം, ഡ്യി സി ബുക്സ് 

14. കടമ്മനിട്ട വാസുശേവന്പിള്ള, പശടനി, ത്ിരുവനന്തപുരം,ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് 

 

Course designed by: ശഡ്യാ പി ആെണി 
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SEMESTER III 

CDSK301 - സംസ്കൃത്ഭാഷാപരിചയം 

Credit: 4                            Total Hours :108 

 

Course Outcomes 

CO1:  സംസ്കൃത്ഭാഷാഘടന- സാമാനയമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

CO2: പ്രാശയാഗികവയാകരണം പരിശീലിക്കുന്നു. 

CO3:  വാകയരചന പരിചയിക്കുന്നു. 

CO4:  സംസ്കൃത് സാഹിത്യസൗന്ദരയാവശബാധം ഉണ്ടാകുന്നു. 

CO5:  കാവയപരിചയം ശനടുന്നു. 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand - 1 2 2 - - 1 2 2 - 

CO2 Remember - - 2 - - - 1 - 2 - 

CO3 Create 2 1 1 - - - 2 - 2 - 

CO4 Understand - 2 1 1 - - 1 2 1 - 

CO5 Understand 1 2 2 1 - - 1 1 - - 

Average - 1.5 1.5 1.4 1.33 - 1.2 1.67 1.75 - 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്:  നാമപരിചയം (25 മണിക്കൂര്) 

വാകയപേനിർവ്വചനങ്ങൾ, സുബന്തം,ത്ിങന്തം 

ശബ്ദങ്ങൾ- രാമ:, സീത്ാ, വനം, കവി:, ഗരു:, ത്േ് മൂന്നു ലിംഗങ്ങൾ, യഷ്മേ്, അസ്മേ് 

ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: ക്രിയാപരിചയം (20 മണിക്കൂര്) 

ധാതു വിഭാഗം- ആത്മശനപേം, പരവസ്മപേം, ഉഭയപേം.       

ഭൂ ധാതു- ലട്, ലൃട്.    

ഭൂ ധാതു-ശലാട്, ലങ് 

വേി ധാതു-ലട്, ലൃട് 

വേി ധാതു- ശലാട്, ലങ് 
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 ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന് : വാകയരചനാ പരിചയം ( 13 മണിക്കൂര്)          

 കർത്രി പ്രശയാഗം, കർമണി പ്രശയാഗം 

 വാകയരചന- ക്തവാ, ലയപ്, തുമുൻ 

 വാകയരചന- യേി- ത്ർഹി, യോ-ത്ോ, യത്ര-ത്ത്ര, യഥാ-ത്ഥാ 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: കാവയപരിചയം (30 മണിക്കൂര്)                                

കാവയപരിചയം- രഘുവംശം സർഗം 1, 1- 30 ശലാകങ്ങൾ  

ന്റമാഡ്യൂള് അഞ്ച്:  നാടകപരിചയം (20 മണിക്കൂര്)                           

നാടകപരിചയം- കർണഭാരം 

Text book 

1. പം. രാമചന്ദ്രഝാ (സമ്പാേക), കാെിോസൻ, രഘുവംശം മഹാകാവയം, കൃഷ്ണോസ് 

അക്കാേമി,  വാരാണസി 

2. ഭാസൻ, കർണഭാരം, ആർ എസ് വാധയാർ  ആൻഡ്യ് സൺസ്, പാലക്കാട്, 2012 

Reference 

1. സംസ്കൃത് സുശബാധിനീ, രാമകൃഷ്ണാശ്രമം, കാലടി. 

2. സുരഭാരത്ീപ്രശവശം, ശഡ്യാ പി വി വിശവനാഥൻ നമ്പൂത്ിരി, പ്രസരം, ശകാട്ടയം. 

3. കാെിോസൻ കൃത്ികൾ, ഡ്യി സി ബുക്സ് , ശകാട്ടയം. 

4. ഭാസനാടകസർവ്വസവം, ശഡ്യാ സുധാംശു ചതുർശവ്വേി 

Course designed by: ശഡ്യാ ഇ എന് നാരായണന് 
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SEMESTER IV 

CDSK 402: സംസ്കൃത്ം - ഭാഷയം സാഹിത്യവം   

Credit: 4                            Total Hours :108 

Course Outcomes 

CO1:  സംസ്കൃത്കാവയമാതൃകകന്റെ പരിചയന്റപ്പടുത്തുന്നു. 

CO2:  സംസ്കൃത്കാവയങ്ങെിന്റല ആന്തരിക ഘടകങ്ങന്റെ ശവർത്ിരിച്ച മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

CO3:  സംസ്കൃത്ഭാഷയിലും സാഹിത്യതിലും ഉള്ള നിയമങ്ങളുന്റട പ്രാഥമിക അവശബാധം  

 സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

CO4: സംസ്കൃത്സാഹിത്യാസവാേനതിൽ സിദ്ധ്ാന്തതിന്റെ പ്രസക്തിന്റയ സമനവയിപ്പിച്ച്  

 ശബാധയന്റപ്പടുത്തുന്നു. 

CO5: വയാകരണനിയമങ്ങെിലൂന്റട ഭാഷയന്റട ശാസ്ത്രീയത്ന്റയ അ ിയന്നു. 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand 2 1 2 1 - - - 2 2 - 

CO2 Understand 1 1 2 1 - - 1 2 1 - 

CO3 Understand 1 2 2 2 - - 2 1 2 - 

CO4 Understand 1 2 1 2 - 1 2 1 1 - 

CO5 Understand 1 1 2 2 - 1 2 1 1 - 

Average 1.5 1.4 1.8 1.6 - 1 1.75 1.4 1.4 - 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: ഗേയപരിചയം (30 മണിക്കൂര്)     

 പഞ്ചത്ന്ത്ര്ം - മിത്രസംപ്രാപ്തി കഥ ഒന്ന്  

 ഹിരണയകവൃതാന്തം ത്ാമ്രചൂഡ്യകഥ അശഥേമാരഭയശത് എന്നു തുടങ്ങി ശലാകം 65 
 ത്യാഗകർമസമനവിത് വന്റര. 

ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: അലങ്കാരം,വൃതം (20 മണിക്കൂര്)     

  ഉപമ 

  ഉശല്ലഖം 

  േീപകം 

  ദൃഷ്ടാന്തം 

  ഇന്ദ്രവജ്ര 

  ഉശപന്ദ്രവജ്ര 
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  ദ്രുത്വിെംബിത്ം 

 വസന്തത്ിലകം 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്:  സാഹിത്യ സിദ്ധ്ാന്തം (18 മണിക്കൂര്)     

 കാവയാേർശം 1-20 ശലാകങ്ങൾ  

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: വയാകരണം- സന്ധി, സമാസം (18 മണിക്കൂര്)  
 മാശഹശവരസൂത്രങ്ങൾ 

 യണ്സന്ധി, ഗുണസന്ധി 

  വൃദ്ധ്ി സന്ധി, സവർണേീർഘസന്ധി 

 സമാസസാമാനയപരിചയം 

 സമാസങ്ങൾ- അവയയീഭാവൻ, ത്ത്പുരുഷൻ, കർമധാരയൻ, േവിഗു 

  ബഹുവ്രീഹി, േവന്ദവൻ 

ന്റമാഡ്യൂള് അഞ്ച്: കാരകം  (22 മണിക്കൂര്)      
  കർമകാരകം 

 കർതൃകാരകം  

 കരണകാരകം 

 സംപ്രോനകാരകം 

 അപാോനകാരകം 

 അധികരണകാരകം 

Text book 

 വിഷ്ണു ശർമ,എം. ആർ.കാശല(സം),പഞ്ചത്ന്ത്ര്ം,ശമാടിലാൽ ബനാ സീോസ്, ഡ്യൽഹി.  

Reference 

1.അപ്പയ്യേീക്ഷിത്ർ, ടി ന്റക രാമചന്ദ്ര അയ്യർ(സം), കുവലയാനന്ദം, ആർ എസ് വാദ്ധ്യാർ 

ആൻഡ്യ് സൺസ്, പാലക്കാട്, 2011 

2. ലഘുവൃതരത്നാകരം, ടി ന്റക രാമചന്ദ്ര അയ്യർ(സം), കുവലയാനന്ദം, ആർ എസ്  

വാദ്ധ്യാർ ആൻഡ്യ് സൺസ്, പാലക്കാട്,2003 

3. ലഘുസിദ്ധ്ാന്തകൗമുേീ, ബാലഹിവത്ഷിണീ വയാഖയ, ന്റപ്രാ  ആർ വാസുശേവൻ 

ശപാറ്റി, ഗവ സംസ്കൃത് ശകാശെജ്, തൃപ്പൂണിത്തു . 

4.ആചാരയേണ്ഡി, കാവയാേർശം, വയാഖയ, ന്റപ്രാ  ആർ വാസുശേവൻ ശപാറ്റി, ശകരെ 

ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്, ത്ിരുവനന്തപുരം, 2002. 

 

Course designed by: ശഡ്യാ ഇ എന് നാരായണന് 
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SEMESTER VI 

CBML6PJ: പ്രോജക്ട് 

 

Credit: 2                            

Course Outcomes 

CO1:  ഭോഷ, സോഹിതയം, സംസ്കോരം എന്നിവയുമോ ി ബന്ധപ്പ്പട്ട സവിപ്ശഷ 
അപ്ന്വഷണപ്മഖലകൾ കപ്െത്തുന്നു. 

CO2:  ഗപ്വഷണരീതിശോസ്ത്രത്തിൽ പരിച ം പ്ന്ടുന്നു. 

CO3:  അകോേമിക രചന് ിൽ പരിശീലന്ം പ്ന്ടുന്നു. 

CO4: യുക്തിപരമോ  വിശകലന്പ്ശഷി ആർജിക്കുന്നു. 

CO5: ഗപ്വഷണ മപ്ന്ോഭോവം രൂപപ്പ്പടുന്നു. 

 

Course Mapping Table 

 Cognitive Level PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

CO1 Understand 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 

CO2 Understand 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 

CO3 Understand 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

CO4 Analyze 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

CO5 Analyze 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

Average 2 2 1.6 1.8 1.2 2 2 2 1.4 1.4 
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COML501: മാധയമപഠനം 

Credit: 3            Total Hours: 54 

Course Outcomes 

CO1:  ആശയവിനിമയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു 

CO2: ഓശരാ ബഹുജനമാധയമതിന്റെയം ചരിത്രവം സവിശശഷസവഭാവവം 
സമൂഹജീവിത്തിൽ അത്് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രഭാവവം മനസ്സിലാക്കുന്നു 

CO3:   മാധയമപഠനതിന്റെ രീത്ിശാസ്ത്രന്റതക്കു ിച്ച് ധാരണ ശനടുന്നു 

CO4: ജനാധിപത്യതില് മാധയമങ്ങള്ക്കുള്ള നിര്ണയാവകാശം, പ്രസക്തി എന്നിവ 
ത്ിരിച്ച ിെ് മാധയമപ്രവർതനതിൽ ആഭിമുഖയം ഉണ്ടാകുന്നു 

CO5: മാധയമങ്ങളുന്റടയം മാധയമപ്രവർതനതിന്റെയം നവീന സരണികന്റെപ്പറ്റി 
അവശബാധമുണ്ടാകുകയം അവന്റയ  ലപ്രേമായി വിനിശയാഗിക്കാന് 
പ്രാപ്തിശനടുകയം ന്റചയ്യുന്നു.  

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: അച്ചടിമാധയമങ്ങള്, പത്രപ്രവര്തനം (18 മണിക്കൂര്) 

1.1. ആശയവിനിമയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത്വങ്ങള് - പലത്രം ആശയവിനിമയങ്ങള് 

1.2. അച്ചടിയന്റട ആവിര്ഭാവം 

1.3.  ഇന്തയയിന്റല പത്രപ്രവര്തനചരിത്രം (സാമാനയധാരണ) 

1.4.  മലയാെ പത്രപ്രവര്തനവം മിഷന ിമാരും 

1.5.  ശകരെീയ നശവാത്ഥാനവം പത്രപ്രവര്തനവം 

1.6. വിവിധത്രം പത്രപ്രവര്തനരീത്ികള്  

1.7. വാര്ത, എഡ്യിറ്റിംഗ്,  ീച്ചര് 

1.8. പത്രസവാത്ന്ത്ര്യം, പത്രപ്രവര്തകന് ഉണ്ടായിരിശക്കണ്ട ഗുണങ്ങള് 

1.9. ന്റവബ്പത്രങ്ങള് 

ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: ശ ഡ്യിശയാ, ന്റടലിവിഷന് (18 മണിക്കൂര്) 

2.1. ശ ഡ്യിശയാ പ്രശക്ഷപണതിന്റെ ചരിത്രം 

2.2. ശകരെതിന്റല ശ ഡ്യിശയാ പ്രശക്ഷപണതിന്റെ ആരംഭം, സവകാരയ ശ ഡ്യിശയാ 

നിലയങ്ങള് 

2.3.  ശ ഡ്യിശയാ നാടകങ്ങള്, വിേയാഭയാസ, കാര്ഷികപരിപാടികള് 

2.4.  കലാസാഹിത്യശമഖലകെില് ശ ഡ്യിശയാ നല്കിയ സംഭാവന 

2.5. ന്റടലിവിഷന്റെ ആവിര്ഭാവം ശകരെതില് 
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2.6. വിശനാേ,വിജ്ഞാനവിനിമയങ്ങെില് ന്റടലിവിഷന്റെ പങ്ക് 

2.7. ന്റടലിവിഷനും പരസയവം, ന്റടലിവിഷന് പരമ്പരകള്, ന്റടലിവിഷനും സിനിമയം  

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: സിനിമ, ഡ്യിജിറ്റല് മാധയമങ്ങള് (18 മണിക്കൂര്) 

3.1. സിനിമയന്റട ആവിര്ഭാവം (സാമാനയധാരണ) 

3.2. മലയാെസിനിമയന്റട ചരിത്രം (സാമാനയധാരണ) 

3.3.  ശകരെീയ നശവാത്ഥാനവം സിനിമയം 

3.4.  സിനിമ: ജനപ്രിയകല, ജനപ്രിയസിനിമയിന്റല നായകന്, നായിക; ത്ാരസങ്കല്പതില് 

വന്ന മാറ്റം  

3.5. ഡ്യിജിറ്റല് സാശങ്കത്ികത്യം സിനിമയം 

3.6. നവമാധയമങ്ങള്, വിവരസാശങ്കത്ികവിേയ ആശയവിനിമയതിലുണ്ടാക്കിയ 

വിപ്ലവങ്ങള് - ശബ്ലാഗ് , ന്റമാവബല്ശ ാൺ  

3.7. ശസാഷയല് മീഡ്യിയയം സമൂഹവം 

Reference 
1. മാധയമപഠനം, ശകരെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്  

2. എം വി ശത്ാമസ്,  മാധയമങ്ങളും മലയാെസാഹിത്യവം, ശശ്രഷ്ഠ പബ്ലിശക്കഷൻസ്, 2018.  

3. പുതുപ്പള്ളി രാഘവൻ, ശകരെ പത്രപ്രവർതനചരിത്രം, ശകരെസാഹിത്യ അക്കാേമി, 1985.  

4. ശജായി ത്ിരുമൂലപുരം, വാർത, വാലയം 3, ശകരെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്, 2015.  

5. വി രാജശഗാപാൽ, ന്റടലിവിഷൻ ശജണലിസം  

6. ന്റക എസ് രാജശശഖരൻ, ദൃശയഭാഷ, ശകരെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്, 2015.   

7. വിജയകൃഷ്ണൻ, മലയാെസിനിമയന്റട കഥ, പൂർണ പബ്ലിശക്കഷൻസ്, 2017.   

8. ശഡ്യാ ജിശനഷ് കുമാർ എരമം, നശവാത്ഥാനമൂലയങ്ങളും മലയാെസിനിമയം, ശകരെ ഭാഷാ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്, 2018. 

9. ഷാജി ശജക്കബ്, ജനപ്രിയസംസ്കാരം ചരിത്രവം സിദ്ധ്ാന്തവം, മാതൃഭൂമി ബുക്ക്സ്, 2009. 

10. ന്റജ. വിെനിലം, ആ ശലാകം മുത്ൽ ഇ ശലാകം വന്റര, ശകരെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്, 2003.    

11. സുനിത് ടി വി (എഡ്യി), വസബർ സാഹിത്യം, ക െ് ബുക്ക്സ്, 2009. 

 

Course designed by:  ശഡ്യാ ന്റ പ്സി മ ിയം മാത്ു 
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COML502: ചലച്ചിത്രപഠനം 

Credit:3          Total Hours: 54 

Course Outcomes 

CO1: സിനിമയന്റട ചരിത്രന്റതക്കു ിച്ച് ധാരണ ശനടുന്നു. 

CO2: ചലച്ചിത്രരംഗത്തു പ്രവര്തിച്ച വയക്തികന്റെയം അവരുന്റട സംഭാവനകന്റെയം   

         വിമര്ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്നു. 

CO3:  സിനിമന്റയ സവാധീനിച്ച വിവിധ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ പ്രവണത്കള്  

          ശവര്ത്ിരിച്ച ിയന്നു.   

CO4:  സിനിമയന്റട സാശങ്കത്ികവശന്റത മനസിലാക്കുന്നു 

CO5:  മികച്ച ചലച്ചിത്രമാതൃകകള് പരിചയന്റപ്പടുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങന്റെ  വിശകലനം ന്റചയ്യാന്  

          പ്രാപ്തി ശനടുന്നു. 

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന് : ശലാകസിനിമ (18 മണിക്കൂര്) 

1.1. സിനിമയന്റട ശാസ്ത്രീയത്ത്വം - ന്റഫ്രയിം, ശഷാട്ട്, സീന്, സീകവന്സ് 

1.2. ന്റമാണ്ടാഷ്  

1.3. സിനിമയില് പ്രത്ീകങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രാധാനയം 

1.4. സിനിമയന്റട ആവിര്ഭാവം – ലൂമിയര് സശഹാേരന്മാര്, ശജാര്ജ് ന്റമലീസ്, എഡ്യവിന് 

എസ് ശപാര്ട്ടര്, ഗ്രി ിത്, ഐസന്സ്റ്റീന് 

1.5. ചാപ്ലിന് സിനിമ 

1.6. പ്രസ്ഥാനപഠനം: ഇറ്റാലിയന് നിശയാ ിയലിസം 

1.7. പ്രസ്ഥാനപഠനം: ന്റഫ്രഞ്ച് നൂശവവ് 

1.8.     പുത്ിയ പ്രവണത്കള് 

1.9. ചലച്ചിത്രപഠനം: വബസിക്കിള് ത്ീവ്സ്സ് 
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ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട് : ഇന്തയന് സിനിമ (18 മണിക്കൂര്) 

2.1. ഇന്തയന് സിനിമയന്റട ചരിത്രം (സാമാനയധാരണ) 

2.2. പുരാശണത്ിഹാസവം സിനിമയം 

2.3. സവാത്ന്ത്ര്ാനന്തരസിനിമ 

2.4. സത്യജിത്  ായ് 

2.5. ഋത്വിക് ഘട്ടക്, മൃണാള് ന്റസന് 

2.6. ശയാം ബനഗല് 

2.7. അപര്ണാ ന്റസന് 

2.8. ചലച്ചിത്രപഠനം: പശഥര് പാഞ്ചലി 

2.9. ചലച്ചിത്രപഠനം: സുബര്ണ്ണശരഖ 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന് : മലയാെസിനിമ (18 മണിക്കൂര്) 

3.1. മലയാെസിനിമയന്റട ആരംഭം – വിഗത്കുമാരന്, ബാലന് - സ്റ്റുഡ്യിശയാ വയവസ്ഥ 

3.2. സാഹിത്യതിന്റെ സവാധീനം 

3.3. സമാന്തരസിനിമ: അടൂര് ശഗാപാലകൃഷ്ണന്, ശജാണ് എബ്രഹാം 

3.4. മധയവര്തി സിനിമ: ന്റക ജി ശജാര്ജ്, ഭരത്ന്, പദ്മരാജന് 

3.5. ന്റടലിവിഷനും സിനിമയം 

3.6. സമകാലിക മലയാെസിനിമ – പ്രവണത്കള് 

3.7. ചലച്ചിത്രപഠനം: അനന്തരം 

3.8. ചലച്ചിത്രപഠനം:  യവനിക 

3.9. ചലച്ചിത്രപഠനം:  കുമ്പെങ്ങി വനറ്റ്സ് 
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Reference 
1. ശഗാപാലകൃഷ്ണന് അടൂര്, സിനിമയന്റട ശലാകം, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ത്ിരുവനന്തപുരം, 

1999 

2. ശഡ്യാ ജിശത്ഷ് ടി, സിനിമയന്റട വയാകരണം, ഒലീവ് ബുക്സ് ശകാഴിശക്കാട്, 2011 

3. ശഡ്യാ ജിശത്ഷ് ടി, ചലച്ചിത്രസിദ്ധ്ാന്തങ്ങള്, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ത്ിരുവനന്തപുരം, 

2014 

4. ശജാസ് ന്റക മാനുവല്, നൂ ജനശ ഷന് സിനിമ, ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം, 2012 

5. വി ന്റക ശജാസ ്, ശേശം പൗരത്വം സിനിമ, ചിന്ത പബ്ലിശക്കഷന്സ് ത്ിരുവനന്തപുരം, 

2010 

6. എം എ ് ശത്ാമസ്, അടൂരിന്റെ ചലച്ചിത്രയാത്രകള്, വസന് ബുക്സ് ത്ിരുവനന്തപുരം,2006 

7. എം എ ് ശത്ാമസ്, ഇന്തയന് സിനിമ, ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം, 1987 

8. ശഡ്യാ മുരെീകൃഷ്ണ, സിനിമ വീഡ്യിശയാ ന്റടനിക്ക്, ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം, 2014 
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ശകാട്ടയം, 2013 
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13. വിജയകൃഷ്ണന്, മലയാെസിനിമയന്റട കഥ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, ശകാഴിശക്കാട്, 2007 

14. വിജയകൃഷ്ണന്, ശലാകസിനിമ, ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം, 1984 

15. വിജയകൃഷ്ണന്, വിശശവാതര ത്ിരക്കഥകള്, ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം 

16. സി എസ് ന്റവങ്കിശടശവരന്, മലയാെസിനിമാപഠനങ്ങള്, ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം, 2011 
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COML503: മലയാെസിനിമ 

Credit:3          Total Hours: 54 

 

Course Outcomes 

CO1: മലയാെസിനിമയന്റട ഉത്ഭവം, വികാസപരിണാമങ്ങള് എന്നിവന്റയക്കു ിച്ച് 

 മനസിലാക്കുന്നു. 

CO2:  മലയാെസിനിമയിന്റല വിവിധ ചലച്ചിത്രപ്രസ്ഥാനങ്ങന്റെയം  ചലച്ചിത്ര പ്രത്ിഭകന്റെയം 

കു ിച്ച ധാരണ ശനടുന്നു 

CO3:  മലയാെസിനിമന്റയ സവാധീനിച്ച വിവിധ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ 

പ്രവണത്കള് ശവര്ത്ിരിച്ച ിയന്നു. 

CO4:  മലയാെതിന്റല മികച്ച ചലച്ചിത്രമാതൃകകള് പരിചയന്റപ്പടുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങന്റെ    

 വിശകലനം ന്റചയ്യാന് പ്രാപ്തി ശനടുന്നു. 

CO5:  ചലച്ചിത്രശമെകളുന്റട പ്രസക്തി വിശകലനം ന്റചയ്യുന്നു.  

 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: ആേയകാല മലയാെസിനിമ (16 മണിക്കൂര്) 

1.1. നിശബ്ദസിനിമാകാലഘട്ടം - വിഗത്കുമാരന്, മാര്താണ്ഡവര്മ്മ 

1.2. ശബ്ദസിനിമ – ബാലന്, കൃത്രിമകഥകളുന്റടയം ത്മിഴ്, ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രങ്ങളുന്റടയം .

 സവാധീനം  

1.3. സ്റ്റുഡ്യിശയാ വയവസ്ഥ 

1.4. നിശയാ ിയലിസം – നൂസ് ശപപ്പര് ശബായ് 

1.5. ക്ലാസിക്, ജനപ്രിയസാഹിത്യകൃത്ികളുന്റട അനുവര്തനങ്ങള്  

1.6. ന്റക എസ് ശസതുമാധവന്, രാമു കാരയാട്ട്, പി എന് ശമശനാന് എന്നിവരുന്റട സിനിമകള്  

1.7. ചലച്ചിത്രപഠനം: നീലക്കുയില് 

1.8. ചലച്ചിത്രപഠനം: ന്റചമ്മീന് 
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ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: സമാന്തര, മധയവര്തി സിനിമകള് (18 മണിക്കൂര്) 

2.1.  ിലിം ന്റസാവസറ്റി പ്രസ്ഥാനം – ചിത്രശലഖ 

2.2. നവത്രംഗസിനിമകള് - സവിശശഷത്കള്  

2.3. അടൂര് ശഗാപാലകൃഷ്ണന് 

2.4. ശജാണ് എബ്രഹാം, ജി അരവിന്ദന് 

2.5. മധയവര്തി സിനിമകള് - സവിശശഷത്കള് 

2.6. ഭരത്ന്, പദ്മരാജന്  

2.7. ന്റക ജി ശജാര്ജ് 

2.8. ചലച്ചിത്രപഠനം: അനന്തരം 

2.9. ചലച്ചിത്രപഠനം: ൂവാനത്തുമ്പികള് 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: ജനപ്രിയ സിനിമ (20 മണിക്കൂര്) 

3.1. ജനപ്രിയ സിനിമ – സവിശശഷത്കള് 

3.2. സത്യന് അന്തിക്കാട്, പ്രിയേര്ശന് 

3.3. ത്ാരാധിപത്യം 

3.4. ന്റടലിവിഷന്റെയം ശകബിള് ചാനലുകളുന്റടയം സവാധീനം  

3.5. നൂ ജനശ ഷന് സിനിമ – സവിശശഷത്കള് - ആഷിക് അബു, രാശജഷ് പിള്ള 

3.6. സമാന്തരസിനിമയന്റട പുത്ിയ മുഖം – സനല് കുമാര് ശശിധരന്, ശഡ്യാണ് പാലത  

3.7. ഡ്യിജിറ്റല് കാലം, ഒ ടി ടി സിനിമകള്, ന്റവബ് സീരീസുകള് 

3.8. സമകാലിക മലയാെസിനിമ – േിലീഷ് ശപാതന്,  ലിശജാ ശജാസ് ന്റപല്ലിശേരി  

3.9. ചലച്ചിത്ര അക്കാേമി, ഐ എ ് എ ് ന്റക  

3.10.  ചലച്ചിത്രപഠനം : മണിച്ചിത്രതാഴ് 

3.11. ചലച്ചിത്രപഠനം : ന്റത്ാണ്ടിമുത്ലും ദൃക്സാക്ഷിയം 

 



 
 

78 
 

Reference 
1. ശഡ്യാ ടി അനിത്ാകുമാരി, പദ്മരാജന് - സിനിമ, സാഹിത്യം, ജീവിത്ം, പ്രണത് ബുക്സ് 

ന്റകാച്ചി, 2013 

2. അടൂര്,ശഗാപാലകൃഷ്ണന് സിനിമയന്റട ശലാകം, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ത്ിരുവനന്തപുരം, 

1999 

3. ന്റക പി ജയകുമാര്, ഉടലില് ന്റകാതിയ ചരിത്രസ്മരണകള്, മാതൃഭൂമി ബുക്സ് ശകാഴിശക്കാട്, 

2011 

4. ശജാസ് ന്റക മാനുവല്, നൂ ജനശ ഷന് സിനിമ, ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം, 2012 

5. എം എ ് ശത്ാമസ്, അടൂരിന്റെ ചലച്ചിത്രയാത്രകള്, വസന് ബുക്സ് ത്ിരുവനന്തപുരം 

6. ആര് വി എം േിവാകരന്, മലയാെ ത്ിരക്കഥ: വെര്ച്ചയം വര്തമാനവം,ശകരെ ഭാഷാ 

ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട്, ത്ിരുവനന്തപുരം,2008 

7. ബാലചന്ദ്രന് ന്റപരുന്താനി, മലയാെസിനിമ 1928-2006, യവനിക, ത്ിരുവനന്തപുരം,2006 

8. മധു ഇ വങ്കര, മലയാെസിനിമയം സാഹിത്യവം, ഡ്യി സി ബുക്സ്, ശകാട്ടയം, 1999 

9. പി എസ് രാധാകൃഷ്ണന്, ദൃശയഹര്ഷതിന്റെ സമയശരഖകള്, എസ് പി സി എസ്, 

ശകാട്ടയം, 2013 

10. പി എസ് രാധാകൃഷ്ണന്, ചരിത്രവം ചലച്ചിത്രവം: ശേശയഭാവനയന്റട ഹര്ഷമൂലയങ്ങള്, എസ് 

പി സി എസ്, ശകാട്ടയം, 2010 

11. രാമചന്ദ്രന് ജി പി, മലയാെസിനിമ: ശേശം, ഭാഷ, സംസ്കാരം, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് 

ത്ിരുവനന്തപുരം, 2006 

12. വിജയകൃഷ്ണന്, മലയാെസിനിമയന്റട കഥ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, ശകാഴിശക്കാട്, 2007 

13. വിജയകൃഷ്ണന്, മ ക്കാനാവാത മലയാെസിനിമകള്,ചിന്ത പബ്ലിശക്കഷന്സ് 

ത്ിരുവനന്തപുരം, 

2008 
14. സി എസ് ന്റവങ്കിശടശവരന്, മലയാെസിനിമാപഠനങ്ങള്, ഡ്യി സി ബുക്സ് ശകാട്ടയം, 2011 

15. ന്റക എന്ഷാജികുമാര്, മലയാെതിന്റെ ക്ലാസിക് സിനിമകള്, ഒലീവ് പബ്ലിശക്കഷന്സ് 

ശകാഴിശക്കാട്, 2016 

16. എന് പി സജീഷ്, ത്ിരമലയാെതിന്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങള്, ശകരെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് 

ത്ിരുവനന്തപുരം, 2007 

 

Course designed by: ശ്രീ അജീഷ് ശത്ാമസ് 



 
 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMON COURSES FOR B A/B Sc MODEL I PROGRAMMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

SEMESTER I 

CCMB101: ന്റചറുകഥാസാഹിത്യം 

Credit: 4          Total Hours: 72 

Course Outcomes 

CO1: ന്റചറുകഥാസാഹിത്യതിന്റെ പ്രശത്യകത്യം ഭാവകത്വപരമായ പരിണാമവം 
മനസിലാക്കുന്നു.  

CO2: ന്റചറുകഥയന്റട ആഖയാനശാസ്ത്രവം സൗന്ദരയശാസ്ത്രവം കന്റണ്ടത്തുന്നു.  

CO3: പ്രശമയസവീകരണതിലും ആഖയാനതിലും കഥാപാത്രനിര്മിത്ിയിലും സംഭവിക്കുന്ന 
മാറ്റങ്ങളും നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും മാതൃകകെിലൂന്റട വിശകലനം ന്റചയ്യുന്നു  

CO4: ഓശരാ കാലഘട്ടതിന്റെയം ചരിത്ര-സാമൂഹികപശ്ചാതലശതാട് 
ന്റചറുകഥാസാഹിത്യം എങ്ങന്റന പ്രത്ികരിച്ചന്റവന്ന് ത്ിരിച്ച ിയന്നു 

CO5: മലയാെിയന്റട ജീവിത്ശബാധന്റതയം മൂലയസങ്കല്പങ്ങന്റെയം രൂപന്റപ്പടുത്തുന്നത്ില് 
ന്റചറുകഥകള് വഹിച്ച പങ്കിന്റന വിമര്ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്നു. 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: ന്റചറുകഥ: ആരംഭഘട്ടം - നശവാത്ഥാനഘട്ടം (18 മണിക്കൂര്)  

1.1. ന്റചറുകഥയന്റട സവിശശഷത്കള്, ആേയകാലന്റചറുകഥകള്  

1.2. നശവാത്ഥാന കഥകള്: സാമൂഹികത് – ശേശീയത്  

1.3. പുശരാഗമനസാഹിത്യം,  ിയലിസം   

1.4. വിശേപഠനം: ന്റവള്ളന്റപ്പാക്കതില് - ത്കഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള  

1.5. വിശേപഠനം: ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ - ന്റപാന്കുന്നം വര്ക്കി   

1.6. വിശേപഠനം: ഒരു മനുഷയന് - വവക്കം മുഹമ്മേ്  ബഷീര്  

1.7. വിശേപഠനം: ശമാത്ിരം - കാരൂര് നീലകണ് ഠപ്പിള്ള  

ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: വയക്തിശകന്ദ്രീകൃത് കഥകള് - കാല്പനികത് (18 മണിക്കൂര്)  

2.1. ആഖയാനതിന്റല പുതുസങ്കല്പനങ്ങള്  

2.2.  പ്രണയം, രത്ി, കുടുംബം - പുനര്വായനകള്  

2.3. രാഷ്ട്രീയ-പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രത്ിസന്ധികള്  

2.4. വിശേപഠനം: മഖന്സിങ്ങിന്റെ മരണം –ടി പത്മനാഭന്   

2.5. വിശേപഠനം: നിന്റെ ഓര്മയ്ക്ക് – എം ടി വാസുശേവന് നായര്   

2.6. വിശേപഠനം: ൂക്കുമരങ്ങള് ഞങ്ങള്ക്ക് – എം സുകുമാരന്  

 2.7. വിശേപഠനം: ശകാലാട് - മാധവിക്കുട്ടി                                                                                     
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ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: ആധുനികഘട്ടം (18 മണിക്കൂര്)  

3.1. ആധുനികത്യന്റട ഭാവകത്വം – പ്രശത്യകത്കള്, േര്ശനാഭിമുഖയങ്ങള്  

3.2. കഥാപാത്രം, ഭാഷ, ആഖയാനം എന്നിവയിന്റല പരീക്ഷണങ്ങള്  

3.3. രാഷ്ട്രീയാധുനികത്, നഗരവത്കരണം – അപമാനവികത്; ആധുനികത്യന്റട അപചയം 

3.4. വിശേപഠനം: മുടിന്റതയ്യമു യശമ്പാള് - സാ ാ ശജാസ ്   

3.5. വിശേപഠനം: ശ ാശട്ടാ – എം മുകുന്ദന്  

3.6. വിശേപഠനം: കടല്തീരത് – ഒ വി വിജയന്  

 3.7. വിശേപഠനം: ഹിഗവിറ്റ - എന് എസ് മാധവന്  

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: ആധുനികാനന്തരഘട്ടം (18 മണിക്കൂര്)  

4.1. ആശഗാെവത്കരണവം കശമ്പാെവത്കരണവം ,മാധയമസംസ്കാരം, ഉപശഭാഗസംസ്കാരം 

4.2. കീഴാെ-പാരിസ്ഥിത്ിക പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുന്റട സാന്നിധയം   

4.3. ലിംഗരാഷ്ട്രീയം, സ്ത്രീപക്ഷരചനകള്; വസബര് ഭാവന 

4.4. വിശേപഠനം: ഭാരത്മാത്ാവ് - വി പി ശിവകുമാര്   

4.5. ഘടികാരങ്ങള് നിലയ്ക്കുന്ന സമയം - സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്  

4.6. ബിരിയാണി - സശന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം   

4.7. ശമാസ്ഥിത്നായങ്ങുവസിപ്പൂ മലശപാന്റല – എസ് ഹരീഷ്  

Reference 

1. എം അചുത്ൻ, ന്റചറുകഥ ഇന്നന്റല ഇന്ന്, എസ് പി സി എസ്, ശകാട്ടയം. 

2. വി രാജകൃഷ്ണൻ, ന്റചറുകഥയന്റട ഛന്ദസ്സ്, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, ശകാട്ടയം.  

3. ന്റക എസ് രവികുമാർ, ന്റചറുകഥ വാക്കും വഴിയം, ക െ് ബുക്ക്സ്, തൃശ്ശൂർ.  

4. ജി മധുസൂേനൻ (എഡ്യി), ഹരിത്നിരൂപണം മലയാെതിൽ, ക െ് ബുക്ക്സ്, തൃശ്ശൂർ. 

5. ന്റക പി അപ്പൻ, ന്റചറുകഥ: ആഖയാനവം അനുഭവസതയം, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 

ശകാട്ടയം 

6. പി ന്റക രാജശശഖരൻ, ഏകാന്തനഗരങ്ങൾ, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, ശകാട്ടയം 

 

Course designed by: ശഡ്യാ സണ്ണി ന്റസബാസ്റ്റയന്  
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SEMESTER II 

CCMB202: കവിത്ാസാഹിത്യം 

Credit: 4            Total Hours: 72 

 

Course Outcomes 

CO1: കവിത്ാസാഹിത്യതിന്റെ പ്രശത്യകത്യം ഭാവകത്വപരമായ പരിണാമവം 
മനസിലാക്കുന്നു.  

CO2: സാമൂഹികാവശബാധവം പാരിസ്ഥിത്ികാവശബാധവം എപ്രകാരമാണ് 
സന്ധിന്റചയ്തുശപാകുന്നന്റത്ന്ന് കന്റണ്ടത്തുന്നു. 

CO3: പ്രണയം, ശേഹം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങളുന്റട സൂക്ഷ്മാവസ്ഥകന്റെ എപ്രകാരം കവിത് 
അടയാെന്റപ്പടുത്തുന്നു എന്ന് ത്ിരിച്ച ിയന്നു. 

CO4: ഓശരാ കാലഘട്ടതിന്റെയം ചരിത്ര-സാമൂഹികപശ്ചാതലശതാടും നശവാത്ഥാന 
ആധുനിക മാറ്റങ്ങശൊടും കൃത്ികള് എങ്ങന്റന പ്രത്ികരിക്കുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. 

CO5: മലയാെിയന്റട ജീവിത്ശബാധന്റതയം മൂലയസങ്കല്പങ്ങന്റെയം രൂപന്റപ്പടുത്തുന്നത്ില് 
കൃത്ികള് വഹിച്ച പങ്കിന്റനയം കീഴാെസാഹിത്യ ഇടന്റപടലുകന്റെയം 
വിമര്ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്നു. 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: പരിസ്ഥിത്ി (18 മണിക്കൂര്)  

1.1. പാരിസ്ഥിത്ികാവശബാധം   

1.2. ആധുനികത്യം  ആശഗാെവത്കരണവം പ്രകൃത്ിയം  

 1.3. സൂക്ഷ്മജീവികളും സൂക്ഷ്മശലാകവം കവിത്യില്   

1.4. വിശേപഠനം: കുറ്റിപ്പു ം പാലം- ഇടശേരി ശഗാവിന്ദന് നായര്  

 1.5. വിശേപഠനം: ശാര്്ഗകപ്പക്ഷികള് - ഒ എന് വി കുറുപ്പ്   

1.6. വിശേപഠനം: ന്റകാച്ചിയിന്റല വൃക്ഷങ്ങള് - ന്റക ജി ശങ്കരപ്പിള്ള  

 1.7. വിശേപഠനം: കാശറ്റ കടശല – പി പി രാമചന്ദ്രന്  

ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: പ്രണയം (18 മണിക്കൂര്)  

2.1. പ്രണയസങ്കല്പങ്ങള്  

 2.2. കാെിോസന്റെയം ആശാന്റെയം പ്രണയസങ്കല്പം  

 2.3. ആത്മീയത്യം പ്രണയവം  
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 2.4. വിശേപഠനം: ലീല - കുമാരനാശാന്(സര്ഗം 3, ആേയ 15 ശലാകങ്ങള്)  

2.5. വിശേപഠനം: ആത്മരഹസയം - ചങ്ങമ്പുഴ  

 2.6. വിശേപഠനം: സ ലമീയാത്ര - എന് എന് കക്കാട്                                                                     

2.7. വിശേപഠനം: കറുതനട്ടുച്ച - കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്                                                                                     

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: പാര്ശവം (18 മണിക്കൂര്)  

3.1. മുഖയവം പാര്ശവവം -പാര്ശവവത്കൃത്ര്   

3.2. േെിത്് കാവയേര്ശനം  

 3.3. ന്റ മിനിസം, എശക്കാന്റ മിനിസം   

 3.4. വിശേപഠനം: മാണിക്കംന്റപണ്ണ് (എന്ത് ശുതി ഏത്് ശുതി)  – മ ിയാമ്മശച്ചടതി  

 3.5. വിശേപഠനം: കാക്ക - വവശലാപ്പിള്ളി ശ്രീധരശമശനാന്  

 3.6. വിശേപഠനം: കറുപ്പിന്റന വാഴ്ത്തുന്നവശരാട്  -എം ബി മശനാജ്  

 3.7. വിശേപഠനം: വകക്കലത്തുണികൾ - വിജില ചി പ്പാട്  

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: പ്രത്ിശരാധം (18 മണിക്കൂര്)  

4.1. മാനവികത്, നശവാത്ഥാനം, ന്റകാശൊണിയലിസം, ആശഗാെവത്കരണം   

4.2. ലിംഗം, ഭാഷ, സംസ്കരം, സവത്വം -പ്രത്ിശരാധങ്ങള്, ബഹുസവരത്  

 4.3. ഭരണകൂടവം പ്രത്ിശരാധവം, അടിയന്തരാവസ്ഥ     

 4.4. വിശേപഠനം: കു തി – കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്  

4.5. വിശേപഠനം: മനുഷയന്റെ വകകള് - ബാലചന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കാട്    

 4.6. വിശേപഠനം: സത്യവാ്മൂലം - സച്ചിോനന്ദന്  

 4.7. വിശേപഠനം: മലയാെകവിത്യ്ക്ക് ഒരു കത് – എസ് ശജാസ ്  

Reference 

1. ന്റക സച്ചിോനന്ദന്, മലയാെ കവിത്ാപഠനങ്ങള്, മാതൃഭൂമി, ശകാഴിശക്കാട്. 

2. ശഡ്യാ എം ലീലാവത്ി,  മലയാെകവിത്ാസാഹിത്യചരിത്രം, ശകരെ സാഹിത്യ 

അക്കാേമി, തൃശൂർ. 

3. ശഡ്യാ സി ആര് പ്രസാേ്, ആധുനികാനന്തര മലയാെകവിത്, ന്റ യിന്ശബാ. 

4. എൻ അജയകുമാർ, ആധുനികത് മലയാെകവിത്യിൽ, എസ് പി സി എസ്, ശകാട്ടയം 

 

Course designed by: ശഡ്യാ സണ്ണി ന്റസബാസ്റ്റയന് 
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SEMESTER III 

CCMB303: ദൃശയകലാസാഹിത്യം 

Credit:4          Total Hours: 90 

Course Outcomes 

CO1: കഥകെി, നാടകം, സിനിമ എന്നീ കലാരൂപങ്ങന്റെയം അവയന്റട 
സാഹിത്യപാഠങ്ങന്റെയം ശചര്ത്തുന്റവച്ച് നിരൂപിക്കുന്നു.  

CO2: ശകരെതിന്റല ദൃശയകലാസംസ്കാരതിന്റെ സമ്പന്നത്യം വവവിധയവം 
മനസിലാക്കുന്നു.   

CO3:  ശകരെതിന്റെ സാംസ്കാരികജീവിത്ന്റത ഈ ദൃശയകലകളും അവയന്റട സാഹിത്യവം 
  എങ്ങന്റന സവാധീനിക്കുന്നുന്റവന്ന് ത്ിരിച്ച ിയന്നു .  

CO4:  ദൃശയകലകളുന്റട ചരിത്രന്റതക്കു ിച്ച് ധാരണ ശനടുന്നു.  

CO5: നാടകരചന, ത്ിരക്കഥാരചന തുടങ്ങി കലകളുന്റട ക്രിയാത്മകാവിഷ്കാരതിന് 
ആവശയമായ അ ിവ് ശനടുന്നു. 

 
ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്: ഭാരത്ീയ നാടകപാരമ്പരയം (18 മണിക്കൂര്) 
1.1. നാടകലക്ഷണം, സംസ്കൃത് നാടകകാരന്മാര്  

1.2. കാെിോസന്റെ കാവയശലാകം  

1.3.      അഭിജ്ഞാനശാകുന്തെവം മഹാഭാരത്തിന്റല ശാകുന്തശൊപാഖയാനവം  

1.4. അഭിജ്ഞാനശാകുന്തെം – കഥാപാത്രങ്ങള് 

1.5. അഭിജ്ഞാനശാകുന്തെം – കാവയകല്പനകള്, േര്ശനത്ലം 

1.6. വിശേപഠനം: മലയാെശാകുന്തെം (മൂന്ന്, നാല് അങ്കങ്ങള്) – എ ആര് രാജരാജവര്മ്മ  

ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: യവനനാടകപാരമ്പരയം (18 മണിക്കൂര്) 
2.1. യവനനാടകപാരമ്പരയം - ശസാന്റ ാക്ലീസ്, യൂ ിപ്പിഡ്യിസ്, ഈസ്കിലസ് 

2.2. ട്രാജഡ്യി – അരിശസ്റ്റാട്ടിലിന്റെ നിര്വചനം, ട്രാജഡ്യിയന്റട ഘടകങ്ങള്- പ്രശയാജനം  

2.3. വിശേപഠനം:  മീഡ്യിയ – യൂ ിപ്പിഡ്യിസ് 

2.4. മീഡ്യിയ – കഥാപാത്രങ്ങള് 

2.5. മീഡ്യിയ – ജീവിത്േര്ശനം 

2.6. മീഡ്യിയ – ഇത്ിവൃതസവിശശഷത് 
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ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: മലയാെ നാടകപാരമ്പരയം (18 മണിക്കൂര്) 
3.1. പ്രധാന നാടകകാരന്മാര്, കൃത്ികള്  
3.2. സി എന് ശ്രീകണ്ഠന് നായര് - രാമായണനാടകത്രയം 
3.3. വിശേപഠനം:  ലങ്കാലക്ഷ്മി (സി എന് ശ്രീകണ്ഠന് നായര്) 

3.4. ലങ്കാലക്ഷ്മി – ഇത്ിവൃതസവിശശഷത് 

3.5. ലങ്കാലക്ഷ്മി – കഥാപാത്രങ്ങള് 

3.6. ലങ്കാലക്ഷ്മി – ജീവിത്േര്ശനം 
 
ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: ആട്ടക്കഥ (18 മണിക്കൂര്) 

4.1. കഥകെിയം ആട്ടക്കഥയം – ഉത്ഭവവികാസങ്ങള്  
4.2. ആട്ടക്കഥാസാഹിത്യതിന്റെ സവിശശഷത് 

4.3. ഉണ്ണായി വാരയരുന്റട കവിവയക്തിത്വം – നെചരിത്തിന്റെ അനനയത് 
4.4. വിശേപഠനം: നെചരിത്ം ആട്ടക്കഥ രണ്ടാം േിവസം (ആേയന്റത അഞ്ചു രംഗങ്ങള് ) 

4.5. നെചരിത്ം – കഥാപാത്രങ്ങള് 

4.6. നെചരിത്ം – കാവയകല്പനകള് 

4.7. നെചരിത്ം – ജീവിത്േര്ശനം 
 
ന്റമാഡ്യൂള് അഞ്ച്: ചലച്ചിത്രപാരമ്പരയം (18 മണിക്കൂര്) 
5.1. ചലച്ചിത്രകലയന്റട ഉേയവികാസങ്ങള്  
5.2. മലയാെസിനിമയന്റട വികാസപരിണാമങ്ങള്, പ്രധാന ചലച്ചിത്രകാരന്മാര്, 

ചലച്ചിത്രങ്ങള് 

5.3. മലയാെതിന്റല പുതുത്ലമു സിനിമ – സവിശശഷത്കള്  
5.4. വിശേപഠനം : ട്രാ ിക്(ത്ിരക്കഥ)- ശബാബി, സഞ്ജയ് 

5.5. ട്രാ ിക് – ആഖയാന സവിശശഷത് 

5.6. ട്രാ ിക് – സമീപന സവിശശഷത്കള് 
 

Reference 

1. ആട്ടക്കഥാസാഹിത്യം – അയ്മനം കൃഷ്ണവക്കമള് 

2. മലയാെനാടകശവേിയന്റട കഥ - മടവൂര് ഭാസി  

3. മലയാെനാടകസാഹിത്യചരിത്രം – ജി ശങ്കരപിള്ള 

4. മലയാെസിനിമയന്റട കഥ – വിജയകൃഷ്ണന് 

5. നൂ ജനശ ഷന് സിനിമ – ശജാസ് ന്റക മാനുവല്  

 

Course designed by:  ശ്രീ അജീഷ് ശത്ാമസ് 
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SEMESTER IV 

CCMB404: ഗേയസാഹിത്യം 

Credit: 4              Total Hours: 90 

Course Outcomes: 

CO1: വിവിധ ഗേയവയവഹാരങ്ങന്റെ ത്ിരിച്ച ിെ് വിവിധ ഗേയവയവഹാരങ്ങന്റെ 
ത്ിരിച്ച ിയന്നു 

CO2: അന്തര്വവജ്ഞാനിക ധാരണകള് സവായതമാക്കുന്നു വിവിധ വിജ്ഞാന-
ശമഖലകളുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട ധാരണ ശനടുന്നു  

CO3: രചനയമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിച്ച് ഭാഷാപ്രശയാഗതിന്റെ സാധയത്കന്റെ 
മനസ്സിലാക്കി മികച്ച ആശയപ്രകാശനശശഷി ശനടുന്നു 

CO4: വിവര്തനതിന്റെ പ്രാഥമികപാഠങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി വിവര്തനതില് 
ഏര്ന്റപ്പടുവാനുള്ള ശശഷി ആര്ജിക്കുന്നു 

CO5: ശനാവന്റലന്ന സാഹിത്യരൂപന്റത മനസ്സിലാക്കി ആസവാേനശശഷി വകവരിക്കുന്നു 

 

ന്റമാഡ്യൂൾ ഒന്ന്: ഗേയസാഹിത്യമാതൃകകള് (18 മണിക്കൂര്) 

1.1. ഗേയസാഹിത്യം, ഗേയസാഹിത്യരൂപങ്ങൾ  

1.2.  മിത്തും ചരിത്രവം 

1.3.  വിശേപഠനം: പരശുരാമന്റന ശത്ടി – എം ആര് രാഘവ വാരയർ, രാജൻ ഗുരുക്കൾ  

1.4.  സഞ്ചാരസാഹിത്യം  

1.5.  വിശേപഠനം: ഓ ശസാശെമിയ - രവീന്ദ്രൻ   

1.6.  ജീവചരിത്രം, ആത്മകഥ 

1.7.  വിശേപഠനം: മിത്ാവാേി സി കൃഷ്ണൻ - എം ന്റക സാനു 

ന്റമാഡ്യൂൾ രണ്ട്: നിരൂപണ മാതൃകകൾ (18 മണിക്കൂര്) 

2.1. സാഹിത്യനിരൂപണം, സാഹിത്യനിരൂപണം മലയാെതില് 

2.2. മലയാെനിരൂപകര്: സാമാനയപരിചയം 

2.3.  വിശേപഠനം: ജീവിത്ന്റമന്ന ചതുരംഗം - ന്റക പി അപ്പന് 

2.4.  കവിത്ാനിരൂപണം 

2.5.  വിശേപഠനം: കുടിന്റയാഴിക്കല് - ന്റപ്രാ  എം എന് വിജയന് 

2.6. സിനിമാനിരൂപണം, സിനിമാനിരൂപകര്: സാമാനയപരിചയം 

2.7. വിശേപഠനം: അരവിന്ദന്റെ എസ്ത്പ്പാന് - ഒ ന്റക ശജാണി 
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ന്റമാഡ്യൂൾ മൂന്ന്: വിവിധ വിജ്ഞാനശമഖലാപഠനങ്ങള് (18 മണിക്കൂര്) 

3.1. ഇത്ര വിജ്ഞാനശമഖലകളും ഗേയസാഹിത്യവം, അന്തര്വവജ്ഞാനിക നിരൂപണം 

3.2. മാധയമനിരൂപണം 

3.3.  വിശേപഠനം: ന്റടലിവിഷന് യദ്ധ്ങ്ങള് - ഷാജി ശജക്കബ് 

3.4.  ഭാഷാ-സംസ്കാരപഠനം  

3.5.  വിശേപഠനം: ഭാഷയം അധിനിശവശവം - പ്രേീപന് പാമ്പിരിക്കുന്ന്  

3.6. സമൂഹം, ശേശം, രാഷ്ട്രം 

3.7. വിശേപഠനം: ആള്ക്കൂട്ടങ്ങള് പിരിഞ്ഞുശപാകുശമ്പാള് - ടി ടി ശ്രീകുമാര് 

ന്റമാഡ്യൂൾ നാല്: ശനാവല് പരിചയം (18 മണിക്കൂര്) 

4.1. ശനാവല് എന്ന സാഹിത്യരൂപം 

4.2. ശനാവല് പ്രസ്ഥാനതിന്റെ ഉേയം, പശ്ചാതലം 

4.3.  ശനാവല്പ്രസ്ഥാനം മലയാെതില് - സാമാനയപരിചയം 

4.4.  എം മുകുന്ദന് 

4.5.  വിശേപഠനം: ഒരു േെിത്്  യവത്ിയന്റട കേനകഥ - എം മുകുന്ദന് 

ന്റമാഡ്യൂൾ അഞ്ച്: രചനാപരിശീലനം (18 മണിക്കൂര്) 

5.1. ഉപനയാസരചനാത്ത്വങ്ങള് 

5.2. ആശയവിപുലനം 

5.3.  പേശുദ്ധ്ി 

5.4.  പേഘടന 

5.5. വാകയരചന 

5.6.  വാകയശോഷങ്ങള് 

5.7. ത്ര്ജമ 

Reference 

1. എം എന് കാരശേരി, ന്റത്െിമലയാെം, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 2017. 

2. ശഡ്യാ ന്റക എം ശജാര്ജ്(എഡ്യി),  ആധുനിക മലയാെസാഹിത്യചരിത്രം 

പ്രസ്ഥാനങ്ങെിലൂന്റട, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 2011. 

 

Course designed by:  ശഡ്യാ ന്റ പ്സി മ ിയം മാത്ു  
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SEMESTER I 

CCMV101: കഥ, കവിത്   

Credit: 4        Total Hours: 90 

Course Outcomes: 

CO1: ന്റചറുകഥന്റയന്ന സാഹിത്യരൂപതിന്റെ സവിശശഷത്കൾ മനസ്സിലാക്കി 
വികാസപരിണാമങ്ങന്റെക്കു ിച്ച് ധാരണ ശനടുന്നു   

CO2: മലയാെന്റചറുകഥയന്റട ചരിത്ര-സാമൂഹികപശ്ചാതലങ്ങൾ പരിചയന്റപ്പടുന്നു  

CO3:  കവിത്ാസാഹിത്യതിന്റല ഭാവകത്വപരിണാമം ത്ിരിച്ച ിയന്നു   

CO4: കാവയാഭിരുചിയം പാരിസ്ഥിത്ികാവശബാധവം ത്മ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നു 

CO5: കീഴാെസാഹിത്യം സാഹിത്യാനുശീലനങ്ങെിൽ നടത്തുന്ന ഇടന്റപടലുകന്റെ 
വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്നു 

 

ന്റമാഡ്യൂൾ ഒന്ന്: ന്റചറുകഥ (18 മണിക്കൂർ) 

1.1. മലയാെന്റചറുകഥയന്റട വികാസപരിണാമങ്ങൾ 

1.2. മലയാെന്റചറുകഥ: നശവാത്ഥാനം, ശേശീയത്, പുശരാഗമനപ്രസ്ഥാനം 

1.3.  കാരൂര് നീലകണ്ഠപ്പിള്ള, വവക്കം മുഹമ്മേ്  ബഷീര്, ഉറൂബ് 

1.4.  വിശേപഠനം: മരപ്പാവകൾ - കാരൂര് നീലകണ്ഠപ്പിള്ള 

1.5. വിശേപഠനം: ഒരു മനുഷയൻ - വവക്കം മുഹമ്മേ്  ബഷീര് 

1.6. വിശേപഠനം: രാച്ചിയമ്മ – ഉറൂബ് 

 

ന്റമാഡ്യൂൾ രണ്ട്: ആധുനിക ന്റചറുകഥ (18 മണിക്കൂർ) 

2.1. ന്റചറുകഥയിന്റല ആധുനിക പ്രവണത്കൾ - വവയക്തികത്, സ്ത്രീ-പുരുഷബന്ധങ്ങളുന്റട 
പുനർവായനകൾ 

2.2. പ്രശമയതിലും ആഖയാനതിലും നടതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ 

2.3.  ടി പത്മനാഭന്, മാധവിക്കുട്ടി, ഒ വി വിജയന് 

2.4.  വിശേപഠനം: ശശഖൂട്ടി - ടി പത്മനാഭന് 

2.5.  വിശേപഠനം: ത്രിശുനിലം - മാധവിക്കുട്ടി 

2.6.  വിശേപഠനം: കടല്തീരത് - ഒ വി വിജയന് 
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ന്റമാഡ്യൂൾ മൂന്ന്:  ആധുനികാനന്തര ന്റചറുകഥ (18 മണിക്കൂർ) 

3.1. ആധുനികാനന്തരപ്രവണത്കള് മലയാെന്റചറുകഥയില് 

3.2. മനുഷയബന്ധങ്ങെിന്റല സംഘര്ഷങ്ങള്, സ്ത്രീ-േെിത്്  ചിന്തകള് 

3.3. എന് എസ് മാധവന്, ശസതു, സശന്താഷ്  ഏച്ചിക്കാനം 

3.4. വിശേപഠനം: കാണി - എന് എസ് മാധവന് 

3.5. വിശേപഠനം: ദൂത്് - ശസതു 

3.6. വിശേപഠനം: പന്തിശഭാജനം - സശന്താഷ്  ഏച്ചിക്കാനം 

 

ന്റമാഡ്യൂൾ നാല്:  കവിത് (18 മണിക്കൂർ) 

4.1. മലയാെകവിത്യന്റട ഭാവകത്വപരിണാമം 

4.2. കാവയപ്രവണത്കളും പരീക്ഷണങ്ങളും 

4.3.  വവശലാപ്പിള്ളി ശ്രീധരശമശനാന്, ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, എന് എന് കക്കാട്, ബാലചന്ദ്രന് 
ചുള്ളിക്കാട് 

4.4.  വിശേപഠനം: യഗപരിവര്തനം - വവശലാപ്പിള്ളി ശ്രീധരശമശനാന് 

4.5.  വിശേപഠനം: സൂരയകാന്തി - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് 

4.6.  വിശേപഠനം: വഴിന്റവട്ടുന്നവശരാട് - എന് എന് കക്കാട് 

4.7.  വിശേപഠനം: എവിന്റട ശജാൺ? - ബാലചന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കാട് 

 

ന്റമാഡ്യൂൾ അഞ്ച്:  പുതുകവിത് (18 മണിക്കൂർ) 

5.1. കവിത്യിന്റല പുതുപ്രവണത്കൾ - പരിസ്ഥിത്ി-സ്ത്രീേര്ശനം 

5.2. വിജയലക്ഷ്മി, സച്ചിോനന്ദന്, പി പി രാമചന്ദ്രന്, ശമാഹനകൃഷ്ണന് കാലടി 

5.3.  വിശേപഠനം: മൃഗശിക്ഷകന് - വിജയലക്ഷ്മി 

5.4.  വിശേപഠനം: കയറ്റം - സച്ചിോനന്ദന് 

5.6.  വിശേപഠനം: കാശറ്റ, കടശല - പി പി രാമചന്ദ്രന് 

5.7.  വിശേപഠനം: മാമ്പഴപ്പാത് - ശമാഹനകൃഷ്ണന് കാലടി 
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Reference 
1. എം അചുത്ന്,  ന്റചറുകഥ ഇന്നന്റല ഇന്ന്, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 2016. 

2. ശഡ്യാ ന്റക എം ശജാര്ജ്(എഡ്യി),  ആധുനിക മലയാെസാഹിത്യചരിത്രം 

പ്രസ്ഥാനങ്ങെിലൂന്റട, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 2011. 

3. ശഡ്യാ എം എം ബഷീര്, മലയാെന്റചറുകഥാസാഹിത്യചരിത്രം, ശകരെ സാഹിത്യ 

അക്കാേമി, 2008. 

4. ശഡ്യാ എം ലീലാവത്ി, മലയാെ കവിത്ാസാഹിത്യചരിത്രം, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 2009. 

Course designed by:  ശഡ്യാ ശജാസ് ശജാർജ്  
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SEMESTER II 

CCMV202: ഗേയം, രചന   

Credit: 4        Total Hours: 90 

Course Outcomes: 

CO1: വിമര്ശനാത്മകമായം അപഗ്രഥനാത്മകമായം വിഷയങ്ങന്റെ വിലയിരുതാനുള്ള 
പ്രാപ്തി ശനടുന്നു  

CO2: വിജ്ഞാനാശനവഷണതിന്റെയം വവജ്ഞാനികാവിഷ്കാരങ്ങളുന്റടയം മാതൃകകന്റെ 
മനസ്സിലാക്കുകയം അന്തര്വവജ്ഞാനിക ധാരണകള് സവായതമാക്കുകയം ന്റചയ്യുന്നു 

CO3:  വിവര്തനതിന്റെ പ്രാഥമികപാഠങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി വിവര്തനതില് 
ഏര്ന്റപ്പടുവാനുള്ള ശശഷി ആര്ജിക്കുന്നു 

CO4: രചനയമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിച്ച് ഭാഷാപ്രശയാഗതിന്റെ സാധയത്കന്റെ 
മനസ്സിലാക്കി മികച്ച ആശയപ്രകാശനശശഷി ശനടുന്നു 

CO5: ശനാവന്റലന്ന സാഹിത്യരൂപന്റത മനസ്സിലാക്കി ആസവാേനശശഷി വകവരിക്കുന്നു 

ന്റമാഡ്യൂൾ ഒന്ന്: ശനാവല് പരിചയം (18 മണിക്കൂർ) 

1.1. ശനാവല് എന്ന സാഹിത്യരൂപം 

1.2. ശനാവല് പ്രസ്ഥാനതിന്റെ ഉേയം, പശ്ചാതലം 

1.3.  ശനാവല്പ്രസ്ഥാനം മലയാെതില് - സാമാനയപരിചയം 

1.4.  കീഴാെ, േെിത്്  പരിശപ്രക്ഷയങ്ങള് മലയാെശനാവലില് 

1.5.  വിശേപഠനം: ചാന്റവാലി - പി എ ഉതമന് 

ന്റമാഡ്യൂൾ രണ്ട് :വിവിധ വിജ്ഞാനശമഖലാപഠനങ്ങള് (18 മണിക്കൂർ) 

1.1. ഇത്ര വിജ്ഞാനശമഖലകളും ഗേയസാഹിത്യവം 

1.2. അന്തര്വവജ്ഞാനിക നിരൂപണം 

1.3.  മാനവികത് 

1.4.  വിശേപഠനം: ഗാന്ധി-ന്റനഹ്ത്റു സംവാേം – ന്റക അരവിന്ദാക്ഷൻ  

1.5.  പരിസ്ഥിത്ി, സ്ത്രീ   

1.6.  വിശേപഠനം: പാരിസ്ഥിത്ികസ്ത്രീവാേം - മഹ്മൂേ ബീഗം  

1.7. മാധയമം   

1.8. വിശേപഠനം: ആശഗാെീകരണകാലന്റത സിനിമ - സി എസ് ന്റവങ്കിശടശവരൻ  
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ന്റമാഡ്യൂൾ മൂന്ന്: നിരൂപണ മാതൃകകൾ (18 മണിക്കൂർ) 

3.1. കവിത്ാനിരൂപണം 

3.2. വിശേപഠനം: കവിത്യന്റട കുടിന്റയാഴിക്കല് - ശഡ്യാ സി രാശജന്ദ്രന് 

3.3.  സാഹിത്യനിരൂപണം 

3.4.  സാഹിത്യനിരൂപണം മലയാെതില് 

3.5.  മലയാെനിരൂപകര്: സാമാനയപരിചയം 

3.6.  വിശേപഠനം: അഭയാര്ഥി/നാശടാടി - പി ന്റക രാജശശഖരന് 

3.7. ശനാവല്നിരൂപണം 

3.8. വിശേപഠനം: പാപവപതൃകതിന് പ്രായശ്ചിതബലി - എം ശത്ാമസ്  മാത്ു 

ന്റമാഡ്യൂൾ നാല്: ഗേയസാഹിത്യമാതൃകകള് (18 മണിക്കൂർ) 

4.1. ഗേയസാഹിത്യം, ഗേയസാഹിത്യരൂപങ്ങൾ  

4.2.  ജീവചരിത്രം 

4.3.  വിശേപഠനം: ശനാവലുകന്റെ അത്ിശയിക്കുന്ന ജീവിത്ശനാവല് - പി ന്റക ബാലകൃഷ്ണന് 

4.4.  സഞ്ചാരസാഹിത്യം, സഞ്ചാരസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം മലയാെതില്  

4.5.  വിശേപഠനം: ശേശാടയാെങ്ങളുന്റട കാഴ്ച - രവീന്ദ്രൻ   

4.6.  ന്റപാതുവിജ്ഞാനം 

4.7. വിശേപഠനം: ഇന്തയ: വികസവരരാജയങ്ങളുന്റട  ാര്മസി – ശഡ്യാ ബി ഇക്സ്സ്ബാല്   

ന്റമാഡ്യൂൾ അഞ്ച്: രചനാപരിശീലനം (18 മണിക്കൂർ) 

5.1. ഉപനയാസരചനാത്ത്വങ്ങള് 

5.2. ആശയവിപുലനം 

5.3.  പേശുദ്ധ്ി 

5.4.  പേഘടന 

5.5. വാകയരചന 

5.6.  വാകയശോഷങ്ങള് 

5.7. ത്ര്ജമ 

Reference 
1. എം എന് കാരശേരി, ന്റത്െിമലയാെം, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 2017. 
2. ശഡ്യാ ന്റക എം ശജാര്ജ്(എഡ്യി),  ആധുനിക മലയാെസാഹിത്യചരിത്രം 

പ്രസ്ഥാനങ്ങെിലൂന്റട, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 2011. 
Course designed by:  ശഡ്യാ ന്റ പ്സി മ ിയം മാത്ു  
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SEMESTER I 

CCMC101: കഥയം കവിത്യം   

Credit: 4        Total Hours: 72 

Course Outcomes: 

CO1: ന്റചറുകഥന്റയന്ന സാഹിത്യരൂപതിന്റെ സവിശശഷത്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു   

CO2: മലയാെന്റചറുകഥയിന്റല മികച്ച മാതൃകകന്റെ പരിചയന്റപ്പടുന്നത്ിലൂന്റട ന്റചറുകഥയന്റട 
വികാസപരിണാമങ്ങന്റെക്കു ിച്ച് ധാരണ ശനടുന്നു  

CO3:  മലയാെന്റചറുകഥയന്റട ചരിത്ര-സാമൂഹികപശ്ചാതലങ്ങൾ പരിചയന്റപ്പടുന്നു 

CO4: കവിത്ാസാഹിത്യതിന്റല ഭാവകത്വപരിണാമം ത്ിരിച്ച ിയന്നു   

CO5: കാവയാഭിരുചിയം പരിസ്ഥിത്ി-കീഴാൊവശബാധങ്ങളും ത്മ്മിലുള്ള ബന്ധം 
വിലയിരുത്തുന്നു 

ന്റമാഡ്യൂൾ ഒന്ന്: ന്റചറുകഥ (18 മണിക്കൂർ) 

1.1. ന്റചറുകഥന്റയന്ന സാഹിത്യരൂപം 

1.2. മലയാെന്റചറുകഥയന്റട വികാസപരിണാമങ്ങൾ - മലയാെന്റചറുകഥ: നശവാത്ഥാനം, 
ശേശീയത്, പുശരാഗമനപ്രസ്ഥാനം 

1.3.  വവക്കം മുഹമ്മേ്  ബഷീര്, ഉറൂബ്, കാരൂര് നീലകണ് ഠപ്പിള്ള, ഒ വി വിജയന് 

1.4.  വിശേപഠനം: ഒരു മനുഷയൻ - വവക്കം മുഹമ്മേ്  ബഷീര് 

1.5.  വിശേപഠനം: രാച്ചിയമ്മ - ഉറൂബ് 

1.6.  വിശേപഠനം: മരപ്പാവകൾ - കാരൂര് നീലകണ് ഠപ്പിള്ള  

1.7. വിശേപഠനം: കടൽതീരത് - ഒ വി വിജയന് 

ന്റമാഡ്യൂൾ രണ്ട്: ആധുനിക ന്റചറുകഥ (18 മണിക്കൂർ) 

2.1. ന്റചറുകഥയിന്റല ആധുനിക പ്രവണത്കൾ, പ്രശമയതിലും ആഖയാനതിലും നടതിയ 
പരീക്ഷണങ്ങൾ  

2.2. കഥയിന്റല വവയക്തികത്, സ്ത്രീ-പുരുഷബന്ധങ്ങളുന്റട പുനർവായനകൾ 

2.3.  ശസതു, എൻ എസ് മാധവന്, സശന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം, സിത്ാര എസ് 

2.4.  വിശേപഠനം: ദൂത്് - ശസതു 

2.5.  വിശേപഠനം: ത്ാരാ ന്റ ർണാണ്ടസ് - എൻ എസ് മാധവന് 

2.6.  വിശേപഠനം: പന്തിശഭാജനം - സശന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം 

2.7. വിശേപഠനം: അഗ്നി - സിത്ാര എസ് 
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ന്റമാഡ്യൂൾ മൂന്ന്: കവിത് (18 മണിക്കൂർ) 

3.1. മലയാെകവിത്യന്റട ഭാവകത്വപരിണാമം,  

3.2. കാവയപ്രവണത്കളും പരീക്ഷണങ്ങളും 

3.3.  ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, എന് എന് കക്കാട്, ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്, ഡ്യി വിനയചന്ദ്രന് 

3.4.  വിശേപഠനം: സൂരയകാന്തി - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് 

3.5.  വിശേപഠനം: വഴിന്റവട്ടുന്നവശരാട് - എന് എന് കക്കാട് 

3.6.  വിശേപഠനം: എവിന്റട ശജാൺ? - ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് 

3.7.  വിശേപഠനം: വീട്ടിശലക്കുള്ള വഴി - ഡ്യി വിനയചന്ദ്രന് 

ന്റമാഡ്യൂൾ നാല്: പുതുകവിത് (18 മണിക്കൂർ) 

4.1. കവിത്യിന്റല പുതുപ്രവണത്കൾ 

4.2. പരിസ്ഥിത്ി, കീഴാെേര്ശനങ്ങള് മലയാെകവിത്യില് 

4.3.  സുഗത്കുമാരി,   ീക്ക് അഹമ്മേ്, പി പി രാമചന്ദ്രന്, എസ് ശജാസ ് 

4.4.  വിശേപഠനം: രാത്രിമഴ - സുഗത്കുമാരി 

4.5.  വിശേപഠനം: ശത്ാരാമഴ -   ീക്ക് അഹമ്മേ് 

4.6.  വിശേപഠനം: ലെിത്ം - പി പി രാമചന്ദ്രന് 

4.7. വിശേപഠനം: മീൻകാരൻ - എസ് ശജാസ ് 

Reference 

1. എം അചുത്ന്,  ന്റചറുകഥ ഇന്നന്റല ഇന്ന് , ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 2016. 

2. ശഡ്യാ ന്റക എം ശജാര്ജ്(എഡ്യി),  ആധുനിക മലയാെസാഹിത്യചരിത്രം 

പ്രസ്ഥാനങ്ങെിലൂന്റട, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 2011. 

3. ശഡ്യാ എം എം ബഷീര്, മലയാെന്റചറുകഥാസാഹിത്യചരിത്രം, ശകരെ സാഹിത്യ 

അക്കാേമി, 2008. 

4. ശഡ്യാ എം ലീലാവത്ി, മലയാെ കവിത്ാസാഹിത്യചരിത്രം, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 2009. 

 

Course designed by:  ശഡ്യാ ശജാസ് ശജാർജ്  
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SEMESTER II 

CCMC202 : ഗേയം, രചനാപരിചയം   

Credit: 4        Total Hours: 72 

Course Outcomes: 

CO1: വിജ്ഞാനാശനവഷണതിന്റെയം വവജ്ഞാനികാവിഷ്കാരങ്ങളുന്റടയം മാതൃകകന്റെ 
മനസ്സിലാക്കുന്നു 

CO2: വിവിധ ഗേയവയവഹാരങ്ങന്റെ ത്ിരിച്ച ിയന്നു 

CO3: അന്തര്വവജ്ഞാനിക ധാരണകള് സവായതമാക്കുന്നു 

CO4:  രചനയമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിച്ച് ഭാഷാപ്രശയാഗതിന്റെ സാധയത്കന്റെ 
മനസ്സിലാക്കി മികച്ച ആശയപ്രകാശനശശഷി ശനടുന്നു 

CO5:  വിവര്തനതിന്റെ പ്രാഥമികപാഠങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി വിവര്തനതില് 
ഏര്ന്റപ്പടുവാനുള്ള ശശഷി ആര്ജിക്കുന്നു  

 

ന്റമാഡ്യൂൾ ഒന്ന്: വിവിധ വിജ്ഞാനശമഖലാപഠനങ്ങള് (18 മണിക്കൂർ) 

1.1. ഇത്ര വിജ്ഞാനശമഖലകളും ഗേയസാഹിത്യവം 

1.2. അന്തര്വവജ്ഞാനിക നിരൂപണം 

1.3.  മാനവികത് 

1.4.  വിശേപഠനം: ഗാന്ധി-ന്റനഹ്ത്റു സംവാേം - ന്റക അരവിന്ദാക്ഷൻ  

1.5.  പരിസ്ഥിത്ി, സ്ത്രീ   

1.6.  വിശേപഠനം: പാരിസ്ഥിത്ികസ്ത്രീവാേം - മഹ്മൂേബീഗം  

1.7. മാധയമം   

1.8. വിശേപഠനം: ആശഗാെീകരണകാലന്റത സിനിമ - സി എസ് ന്റവങ്കിശടശവരൻ  

 

ന്റമാഡ്യൂൾ രണ്ട്: നിരൂപണ മാതൃകകൾ (18 മണിക്കൂർ) 

2.1. കവിത്ാനിരൂപണം 

2.2. വിശേപഠനം: കവിത്യന്റട കുടിന്റയാഴിക്കല് - ശഡ്യാ സി രാശജന്ദ്രന് 

2.3.  സാഹിത്യനിരൂപണം മലയാെതില് 

2.4.  മലയാെനിരൂപകര്: സാമാനയപരിചയം 
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2.5.  വിശേപഠനം: അഭയാര്ഥി/നാശടാടി - പി ന്റക രാജശശഖരന് 

2.6. ശനാവല്നിരൂപണം 

2.7. വിശേപഠനം: പാപവപതൃകതിന് പ്രായശ്ചിതബലി - എം ശത്ാമസ്  മാത്ു 

 

ന്റമാഡ്യൂൾ മൂന്ന്: ഗേയസാഹിത്യമാതൃകകള് (18 മണിക്കൂർ) 

3.1. ഗേയസാഹിത്യം, ഗേയസാഹിത്യരൂപങ്ങൾ  

3.2.  ജീവചരിത്രം 

3.3.  വിശേപഠനം: ശനാവലുകന്റെ അത്ിശയിക്കുന്ന ജീവിത്ശനാവല് - പി ന്റക ബാലകൃഷ്ണന് 

3.4.  സഞ്ചാരസാഹിത്യം, സഞ്ചാരസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം മലയാെതില്  

3.5.  വിശേപഠനം: ശേശാടയാെങ്ങളുന്റട കാഴ്ച - രവീന്ദ്രൻ   

3.6.  ന്റപാതുവിജ്ഞാനം 

3.7. വിശേപഠനം: ഇന്തയ: വികസവരരാജയങ്ങളുന്റട  ാര്മസി – ശഡ്യാ ബി ഇക്സ്സ്ബാല്   

 

ന്റമാഡ്യൂൾ നാല്: രചനാപരിശീലനം (18 മണിക്കൂർ) 

4.1. ഉപനയാസരചനാത്ത്വങ്ങള് 

4.2. ആശയവിപുലനം 

4.3.  പേശുദ്ധ്ി 

4.4.  പേഘടന 

4.5. വാകയരചന 

4.6.  വാകയശോഷങ്ങള് 

4.7. ത്ര്ജമ 

 

Reference 
1. എം എന് കാരശേരി, ന്റത്െിമലയാെം, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 2017. 

2. ശഡ്യാ ന്റക എം ശജാര്ജ്(എഡ്യി),  ആധുനിക മലയാെസാഹിത്യചരിത്രം 

പ്രസ്ഥാനങ്ങെിലൂന്റട, ഡ്യി സി ബുക്ക്സ്, 2011. 

 
Course designed by:  ശഡ്യാ ന്റ പ്സി മ ിയം മാത്ു  
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CMSDC01: ഹ്രസവചിത്ര നിര്മ്മാണം 

Credit: 2          Total Hours: 36 
Course Outcomes 

CO1:  സിനിമയന്റട സാശങ്കത്ികവശങ്ങള് മനസിലാക്കുന്നു.  

CO2:  ത്ിരക്കഥ രചിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആര്ജിക്കുന്നു.  

CO3:  ഹ്രസവചിത്രം നിര്മ്മിക്കുന്നു. 

CO4:  ദൃശയഭാഷന്റയ വവേഗ്ധധയശതാന്റട ഉപശയാഗിക്കാനുള്ള പ്രാശയാഗിക പരിശീലനം 
        ശനടുന്നു.  

      CO5:  മികച്ച ഹ്രസവചിത്രങ്ങള് പരിചയന്റപ്പടുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങന്റെ  വിശകലനം ന്റചയ്യാന്  

          പ്രാപ്തി ശനടുന്നു. 

മൂലയനിര്ണ്ണയനരീത്ി  

അറ്റൻഡ്യന്സ്, ശകാഴ്സിന്റെ അവസാനം ശപ്രാജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി വിേയാര്ത്ഥികൾ 
ത്യ്യാ ാക്കുന്ന ശഷാട്ട്  ിലിം, വവവാ എന്നിവയന്റട അടിസ്ഥാനതിലാണ് മാര്ക്ക് 
നല്കുന്നത്്. 

ന്റമാഡ്യൂള് ഒന്ന്:  സിനിമയന്റട സാശങ്കത്ികവശം  (8 മണിക്കൂര്) 

1.1 ദൃശയങ്ങളുന്റട അടിസ്ഥാനസവഭാവം – ശഷാട്ട്, സീന്, സീകവന്സ് 

1.2 വിവിധത്രം ശഷാട്ടുകള് - ഏരിയല് ശഷാട്ട്, ശലാങ് ശഷാട്ട്, മീഡ്യിയം ശഷാട്ട്, ശക്ലാസപ്പ് 

ശഷാട്ട്, എക്സ്സ്്ീം ശക്ലാസപ്പ്, ഫുള് ശഷാട്ട്, കൗശബായ് ശഷാട്ട് തുടങ്ങിയവ 

1.3 കയാമ  ശകാണുകള് - ശലാ ആംഗിള്, വഹ ആംഗിള്, ഐ ന്റലവല് 

1.4 കയാമ ാ ചലനങ്ങള് - ഹാന്ഡ്യ് ന്റഹല്ഡ്യ്, പാനിംഗ്, ടില്റ്റിംഗ്,ട്രാക്കിംഗ്, ന്റക്രയിന്, 

ജിമ്മി ജബ്ബ് 

1.5 നി ങ്ങള് - നി ങ്ങളുന്റട ന്റത്രന്റെടുപ്പ്, പ്രകാശവിനയാസരീത്ികള് 

1.6 വിവിധത്രം  ില്റ്ററുകള്,  ില്റ്ററുകളുന്റട ഉപശയാഗം 

1.7 ന്റമാണ്ടാഷ് – മിസ് എന് സീന്  

ന്റമാഡ്യൂള് രണ്ട്: ന്റലന്സ്, എഡ്യിറ്റിംഗ്, ആബന്റപക്റ്റ് ശ ശഷയാ (8 മണിക്കൂര്) 

2.1 വിവിധത്രം ന്റലന്സുകള് - ശനാര്മല് ന്റലന്സ്, വവഡ്യ് ആംഗിള് ന്റലന്സ്, സൂം 

ന്റലന്സ്, ന്റടലിശ ാശട്ടാ ന്റലന്സ് – ശനാഡ്യല് ശപായിെ്, ഒപ്റ്റ്റിക്കല് ന്റസെര് - 

ശ ാക്കല് ന്റല്ത്് 
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2.2 എഡ്യിറ്റിംഗ് ത്തവങ്ങള് -ശക്രാസ് കട്ടിംഗ്, മാച്ച് കട്ട്, ജമ്പ് കട്ട്, ഫ്രീസിംഗ്, ശസ്ലാ 

എഡ്യിറ്റിംഗ് 

2.3 ബന്റപഷയല് എന്റ ക്റ്റുകള്, ന്റ യിഡ്യ് ഇന്, ന്റ യിഡ്യ് ഔട്ട്, ഡ്യിശസാള്വ്, 

ഐ ിസ്, വവപ്പ്,  ാംപിങ് 

2.4 ആബന്റപക്റ്റ് ശ ശഷയാ, 360 ഡ്യിഗ്രി നിയമം, 180 ഡ്യിഗ്രി നിയമം, 30 ഡ്യിഗ്രി നിയമം 

ന്റമാഡ്യൂള് മൂന്ന്: ത്ിരക്കഥ  (8 മണിക്കൂര്) 

3.1  ത്ിരക്കഥ - വയത്യസ്ത് നിലപാടുകൾ 

3.2  രചനാപരമായ സവിശശഷത്കള്  

3.3  ത്ിരക്കഥാരചനയന്റട വിവിധഘട്ടങ്ങൾ- ആശയസവീകരണം, പ്രശമയം, 

ഇത്ിവൃതം, ഘടനാപരമായ രൂപശരഖ 

3.4  ത്ിരക്കഥയന്റട ഘടകങ്ങള് - സംഭാഷണം, ശബ്ദം, സംഗീത്ം, അഭിനയസൂചക- 

ങ്ങള് 

3.5  ഷൂട്ടിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ്റ് 

ന്റമാഡ്യൂള് നാല്: ഹ്രസവചിത്ര പ്രേര്ശനവം ചര്ച്ചയം (4 മണിക്കൂര്) 

ശലാകപ്രശസ്ത് ശഷാട്ട്  ിലിമുകളുന്റട പ്രേര്ശനവം ചര്ച്ചയമാണ് ഈ ന്റമാഡ്യൂെില് 

നടശതണ്ടത്്. 

 കാശണണ്ട ചിത്രങ്ങള് 

      1.  A Trip to the Moon – George Melles 

       2. The Great Train Robbery – Edwin. S Porter 

       3. Un Chien Andalou – Luis Bunuel 

4. An Occurance at Owl Creek Bridge – Robert Enrico 

5. Night and Fog – Alen Renai 

6. Love Field – Mathieu Ratthe 
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ന്റമാഡ്യൂള് അഞ്ച്: ഹ്രസവചിത്രനിര്മ്മാണവം പ്രേര്ശനവം (8 മണിക്കൂര്) 

5.1. ശപ്രാജക്റ്റ് – ഒരു ഹ്രസവചിത്രതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ്റ് ത്യ്യാ ാക്കുക. ഈ ഷൂട്ടിംഗ് 

സ്ക്രിപ്റ്റ്റിന്റന ആധാരമാക്കി 5 മുത്ല് 20 മിനിട്ടുവന്റര വേര്ഘയമുള്ള ഹ്രസവചിത്രം 

ത്യ്യാ ാക്കി സമര്പ്പിക്കുക. വിേയാര്ഥികന്റെ രണ്ടു ടീമായി ത്ിരിച്ച് ഈ 

പ്രവര്തനം നടതാം 

5.2. പ്രേര്ശനം - വിേയാര്ത്ഥികൾ ത്യ്യാ ാക്കിയ ശഷാട്ട്  ിലിമിന്റെ പ്രേര്ശനം 

നടത്തുക. 

5.3.  ിലിം ന്റ സ്റ്റിവലുകെിൽ അയയ്ക്കുക. 

5.4. ശസാഷയല് ന്റനറ്റ് വർക്കിങ്  വസറ്റുകെിൽ അപ് ശലാഡ്യ് ന്റചയ്യുക. 
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Programme Articulation Table 

Course Code Course Title PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

Core Courses 

CBML101 കവിത്  -  നശവാത്ഥാനഘട്ടം 1 1.8 1 2 1 1.4 1.3 - 1 2 

CBML102 മലയാെപഠനതിന്റെ രീത്ിശാസ്ത്രം 1.2 1.8 1.6 1.2 1.25 1.6 1.2 1 1 - 

CBML203 ന്റചറുകഥാപഠനം 2 1.6 1.2 2 1.2 2 2 1 1 - 

CBML204 സ്ത്രീ-േെിത്് ചിന്തകളും സാഹിത്യവം - 1.5 1.4 1.6 2 1.25 1.4 - 1.75 1.4 

CBML305 നവീനകവിത് 1 2 1.6 1.6 1 1.4 1.6 - 1 - 

CBML306 ശകരെപഠനം I - 2 1 1.2 2 2 1.6 2 2 - 

CBML407 രംഗകലാസാഹിത്യം 1 2 2 2 - 1.6 1.6 1.5 1 - 

CBML408 ശകരെപഠനം II 1 1.2 1.4 1.6 1.4 2 2 1 1.33 - 

CBML509 പരിസ്ഥിത്ിവിജ്ഞാനീയവം മനുഷയാവകാശപഠനവം - 1 2 2 2 1 1.2 1 1.4 2 

CBML510 പ്രാചീന - മധയകാല സാഹിത്യം 1.4 2 1.6 1.8 1 2 2 1.4 1 1 

CBML511 വയാകരണം,  ചരിത്രംഭാഷാ  2 2 1 1.4 - 1.8 2 1.6 1.4 - 

CBML512 മലയാെഗേയമാതൃകകൾ 2.34 1.8 1.5 2 1 1.6 2.2 2 2.5 2 

CBML613 ഭാഷാശാസ്ത്രം 2 2 1.5 1.6 - 2 2 1.6 1.4 2 

CBML614 സാഹിത്യമീമാംസ 1 2 1.4 1.6 2 2 2 1.2 1.2 - 

CBML615 ശനാവൽപഠനം 2 2.34 2 2 2 1.6 2.2 2 2 3 



 
 

ix 
 

CBML616 വിവര്തനം, സർഗാത്മകരചന 2 1.8 1 1 1.3 1.25 2 1.6 1 1.3 

Choice based Core Courses 

CBML6E01 ന്റത്രുവനാടകശവേി 1.6 1 1 1.4 1.5 1 1.5 2 2 2 

CBML6E02 വസബർ മലയാെം 1.2 1.6 1.5 1 - 1.4 1.5 1 1.25 1.5 

Complementary Courses 

CDML101 നാടകവം സിനിമയം 1.3 1.3 1 1.25 - 1.2 1.4 1 1 1 

CDML202 ശ ാക് ശലാർ പഠനം 1.2 1 1.8 1.6 1 1.8 1.6 1.4 1.2 - 

CDSK301 സംസ്കൃത്ഭാഷാപരിചയം                 - 1.5 1.5 1.4 1.33 - 1.2 1.67 1.75 - 

CDSK402 സംസ്കൃത്ം – ഭാഷയം സാഹിത്യവം     1.5 1.4 1.8 1.6 - 1 1.75 1.4 1.4 - 

Project 

CBML6PJ 
പ്രോജക്ട് 2 2 1.6 1.8 1.2 2 2 2 1.4 1.4 
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