
 

ഇതൾ ഒന്ന് (Unit 1)
മലയാളസാഹിത്യ- പ്രാരയഭയ

(ഇരുപതായനൂറാറ ണ്ടരരരെയു മലയാളസാഹിത്ിനന്ി്ട  ല�രി്രയ സ്വഭാണരയ
അടിസാനമാകിരരെയു ചല�ാദ്യ്്ളാാണ്് ദ്ദചശ്്യ)

1. പാട്ടുപ്രസാനയ-നിർണല�നയ-ണികാസപരിാണ്ാമ്ൾ-പ്രധാന്ടപെ കൃതതികൾ 
2. മാണ്ിപ്രണാളയ-നിർണല�നയ-ണർഗീകരാണ്യ- ണികാസപരിാണ്ാമ്ൾ- 
ആദ്യ്കാലമാണ്ിപ്രണാളകൃതതികൾ- മദ്ധ്കാലമാണ്ിപ്രണാളകൃതതികൾ- ഇണ തമിമരെയു 
ണ്ത്ാസയ- ഈ പ്രസാനിനന്ിൽ്ടപടുന്ന കൃതതികൾ
3. ഇതരകാണ്പ്രസാന്ൾ-ഗാഥ-കിളിപാെ്-പാന-ണഞിപാെ്-പ്രധാനകൃതതികൾ
4. ഗദ്യ്മാതകകൾ-്ാസനഭാഷ-ഭാഷാ്ടകൌടലീയയ- അയബരീചഷാപാഖ്ാനയ-
ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാാണ്യ-മിഷാണ്റിഗദ്യ്യ-മാപിളമലയാളയ
5. മഹാകാണ്യ- ഖണ്ഡകാണ്യ-മുക്തകയ- ണിണർിനന്ന്ൾ
6. സാഹിത്കളരികൾ-ചകരളണർമപ്രസാനയ-്ടകാടു്ങ്ർകളരി-
കാണ്ഭാഷാല�ിനയിൽ പ്രാസണാദ്യരയ പചമലയാളരല�നാണാദ്യരയ  സൃിച 
ല�ലന്ൾ.

ഇതൾ രണ്ട് (UNIT2)
ഇരുപതായ നൂറാറമുതമരെയു മലയാളകണിത

(മലയാളകണിതര്ടട ഇരുപതായനൂറാണ്ടിൽ തടടന്ന ല�രി്രയ സ്വഭാണരയ
അടിസാനമാകിരരെയു ചല�ാദ്യ്്ളാാണ്് ദ്ദചശ്്യ)

1. കാല്പനികത-പ്രാരയഭരയ ണികാസപരിാണ്ാമ്ളയ- പ്രധാനകൃതതികൾ
2. കാല്പനികതര്ടട അപല�യയ- പ്രതികാല്പനികത-സാമഹികപ്രതിിാബദ്ധതരയ 
മലയാളകണിതരയ-പ്രധാനകൃതതികളയ ുത്കാരുയ.
3. ആധുനികത- ആഖ്ാനിനന്ിമയ പ്രചമയിനന്ിമയ ണരുിനന്ിയ മാൂറ്ൾ-
പ്രധാനകൃതതികളയ ുത്കാരുയ.
4. ആധുനിചകാിനന്രകണിത- ദ്യളിത്-സ്ത്രീ- പരിസിതി- സസബർ കണിതകൾ
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5. മലയാളിനന്ി്ടല ണിണർിനന്നകണിതകൾ

ഇതൾ മന്ന് (UNIT 3)
കഥാസാഹിത്യ

(മലയാളിനന്ി്ടല ്ടല�റുകഥ,ചനാണൽ ുന്നീ സാഹിത്യജനുസക്ടള അടിസാനമാകിരരെയു
ചല�ാദ്യ്്ളാാണ്് ദ്ദചശ്്യ)

1. മലയാള്ടല�റുകഥ- ദ്ദത്ഭണരയ ണളർചരയ-രല�നാസചങ്കേത്ൾ-പ്രസാന്ൾ-
ആദ്യ്കാലകഥകൾ-നചണാതാനകാലകഥകൾ-ആധുനികകാലയ-
ആധുനിചകാിനന്രകാലയ-ഭാരകത്വപരിാണ്ാമരയ മലയാള്ടല�റുകഥരയ-
്ടല�റുകഥാണിണർിനന്ന്ൾ
2. ചനാണൽ-ദ്ദത്ഭണരയ ണളർചരയ-ആദ്യ്കാലയ-നചണാതാനകാലയ-ആധുനികകാലയ-
ആധുനിചകാിനന്രകാലയ-ഭാരകത്വപരിാണ്ാമരയ ചനാണമയ-ചനാണൽ ണിണർിനന്ന്ൾ

ഇതൾ നാല് (UNIT 4)
ദൃ്്കലരയ സാഹിത്രയ

(രയഗചണദ്യിരയ സാഹിത്രയ തമിമരെയു ബന്ടിനന് മുുനിർിനന്ിരരെയുതയ സാഹിത്്ടിനന്
സണിച്ഷമായി പ്രതിനിധീകരികന്നതമായ ചല�ാദ്യ്്ളാാണ്് ഈ ഭാഗയ ലക്മാകന്നത് )

1. ആെകഥരയ കഥകളിരയ-ല�രി്യ-ആെകഥാകൃത്കളയ കൃതതികളയ-കഥകളി- 
രയഗാണതരാണ്യ- ചണഷയ-ണാദ്യ്യ-അഭിനയയ-സയഗീതയ-ആദ്യ്കാലസചങ്കേത്ൾ-
സണിച്ഷരയഗ്ൾ
2. തരെയുൽ-ല�രി്യ-ണിണിധയിനയ തരെയുമകൾ-നമ്ാരുയ തരെയുൽക്തികളയ- 
പിൽകാല തരെയുൽക്തികൾ-ചണഷയ-ണാദ്യ്യ
3.  മലയാളനാടകയ -പ്രാരയഭയ-കൂ്യ കൂടിയാെരയ-ആദ്യ്കാലനാടക്ൾ-
ണിണർിനന്ന്ൾ-അജനുകരാണ്്ൾ-പ്രഹസന്ൾ-ചസാചശ്്നാടക്ൾ-
ല�ണിട്ടുനാടകയ-പാഴ് സി നാടകചണദ്യിരയ ബാ്ടലരയ-സാമഹികനാടകയ-പ്രശ്നനാടകയ-
പരീകാണ്നാടകയ-അസയബനനാടകയ-തനതനാടകയ-ദ്യളിത് നാടകയ-സ്ത്രീനാടകയ-
പരിസിതിനാടകയ-രയഗചണദ്യിര്ടട ല�രി്യ-നാടകകളരികൾ-നാടകസമിതികൾ
4. തിരകഥരയ സിനിമരയ-ല�രി്യ-രല�നാസചങ്കേത്ൾ ൾ – മലയാളിനന്ി്ടല പ്രധാന 
തിരകഥകൾ-അജനുകല്പനയ-ല�ലചി്ഗാന്ൾ-സിനിമര്ടട ണിണിധണിഭാഗ്ൾ



ഇതൾ അഞ് (UNIT 5)
നാചടാടിണിിാനീയയ

(ചഫാക് ചലാർ നിർണല�നയ,സിദ്ധാനയ,സമീപനയ,ണർഗീകരാണ്യ,പരിാണ്ാമയ ുന്നിണി പുറചമ
കലര്ടടരയ രയഗചണദ്യിര്ടടരയ സാഹിത്ിനന്ി്ട രയ തനതസയസാര്ടിനന്

അടിസാനമാകിരരെയു ചല�ാദ്യ്്ളാാണ്് ദ്ദചശ്്യ)
1. ചഫാക് ചലാർ നിർണല�നയ-സിദ്ധാനയ-സമീപനയ-പരിാണ്ാമയ-
നാചടാടികലാനിർണഹാണ്യ-അജനുഷ്ഠാന-
അജനുഷ്ഠാചനതരനാചടാടികലാനിർണഹാണ്്ൾ
2. ണാ്ടമാഴിണഴകയ- സ്ലി-പഴ്ടഞാല്ല്-കടങ്കേഥ-മുിനന്ശ്ശികഥകൾ-പുരാവൃിനന്്ൾ-
ഐതിഹ്്ൾ-നാടുപാട്ടുകൾ
3. അജനുഷ്ഠാന-അജനുഷ്ഠാചനതരനാടക്ൾ-പറചാണ്ൂറ്-പടയാണ്ി-മുടിചയൂറ്-
ദ്യാരികണധയ-രുധിരചകാലയ-തിറ-ഗശിക-ല�ിമാനകളി-ചകാതാമരിയാെയ-്ടതയയ-
ഭൂതചകാലയ-്ടപാറാട്ടുകൾ

ഇതൾ ആറ് (UNIT 6)
മലയാളനിരപാണ്യ 

(മലയാളനിരപാണ്ിനന്ി്ട  ദ്ദല്പിനന്ിണികാസയ, സ്വഭാണയ ുന്നിണ്ടയ അടിസാനമാകിരരെയു
ചല�ാദ്യ്്ളാാണ്് ദ്ദചശ്്യ)

1. പുസ്തകാഭിപ്രായയ-നിരപാണ്യ-ണിമർ്നയ-ദ്ദപന്ാസയ ുന്നിണര്ടട പ്രാരയഭരംെയ-
പ്്ളയ മാസികകളയ നൽകിയ സയഭാണന
2. നിരപാണ്ിനന്ി്ട  ആദ്യ്രംെയ-സാഹിത്ചപാഷാണ്ിനന്ിജനുയ പരിഷരാണ്ിനന്ിജനുയ 
മലയാളനിരപാണ്യ നൽകിയ സയഭാണനകൾ-ആദ്യ്കാലനിരപാണ്ിനന്ി്ട  
സ്വഭാണയ-ആദ്യ്കാലനിരപകർ-്ടപൌരസ്ത്നിരപാണ്രമാരരെയു ബനയ
3. പാശാത്നിരപാണ്സിദ്ധാന്ള്ടട കടെണരണ്-്ടല�റുകഥ-ചനാണൽ തട്ിയ 
സാഹിത്യജനുസക്ടളകറിച്ചുരെയു ധാരാണ് നൽകന്നതിൽ നിരപാണ്യ ണഹിച പങ്കേ്
4. പ്രചമയരയ രപരയ തമിമരെയു ബന്ടിനന്കറിച് മലയാളനിരപാണ്ിനന്ിമണ്ടായ
ല�ർച- സാഹിത്ിനന്ി്ട  പ്രതിിാബദ്ധത്ടയപൂറിരരെയു ല�ർച-
പാരമര്സാഹിത്ചബാധരയ ണർിനന്മാനകാലസാഹിത്രയ തമിമരെയു താരതമ്യ.
5. ആധുനികത- ആധുനികഭാരകത്വയ രപ്ടപടുിനന്ിയതിൽ നിരപാണ്ിനന്ിജനുരെയു 
പങ്കേ്- ആധുനികാനനരസാഹിത്പ്രസാനിനന്ി്ട  കടെ ണരണ്-നിരപാണ്ിനന്ി്ട 
ണർിനന്മാനകാലയ- ദ്യളിത്-സ്ത്രീ-പരിസിതിണിമർ്ന്ൾ, 



യനപ്രിയസാഹിത്പഠനയ- സയസാരപഠനയ- തർജ്ജമാപഠനയ- 
സാഹിത്ല�രി്ണിിാനീയയ

ഇതൾ ഏഴ് (UNIT 7)
മൂറ് സാഹിത്ണിഭാഗ്ൾ

(താ്ടഴ്ടകാടുിനന്ിരികന്ന മൂറ് സാഹിത്ണിഭാഗ്ള്ടട സ്വഭാണരയ മലയാളസാഹിത്ിനന്ിൽ
ഇണര്ടട സാനരയ അടിസാനമാകിരരെയു ചല�ാദ്യ്്ൾ ദ്ദചശ്്യ)

1. യീണല�രി്യ-ആത്മകഥ-യാ്ാണിണരാണ്യ--സർണകലാ്ാലയി്ടല 
ഗചണഷാണ്ല�രി്യ-ണിിാനചകാ്യ-നിരംറ-സസബർസാഹിത്യ-
കാരിചകചർ-താരതമ്സാഹിത്പഠനയ-ണിണർിനന്നപഠനയ

ഇതൾ ുെ് (UNIT 8)
ഭാഷാ്ാസ്ത്രരയ ണ്ാകരാണ്രയ

(ഭാഷാ്ാസ്ത്രയ, ണ്ാകരാണ്യ ുന്നീ പഠനചമഖലകൾ അടിസാനമാകിരരെയു ചല�ാദ്യ്്ളാാണ്്
ദ്ദചശ്്യ)

1. പ്രാല�ീനഭാരതിനന്ി്ടല ഭാഷാപഠനരീതികൾ- പ്രരക്തഭാഷാ്ാസ്ത്രയ-
ഭാഷാകക്കൾ- ഭാഷാചഗാ്്ൾ- സ്വനണിിാനയ-രപണിിാനയ-
ണാക്ണിിാനയ- അർതണിിാനയ- ഭാഷാചഭദ്യണിിാനയ -
സാമഹികഭാഷാ്ാസ്ത്രയ- പരിസിതിഭാഷാ്ാസ്ത്രയ-ണയ്ീയഭാഷാ്ാസ്ത്രയ- 
കമ്യൂചെഷാണ്ൽ ലിയഗ്വികിസ്- സധഷാണ്ികഭാഷാ്ാസ്ത്രയ

2. മലയാളഭാചഷാല്പിനന്ിസിദ്ധാന്ൾ-ദ്രാണിഡഭാഷകൾ-തമിതയ മലയാളരയ 
തമിമരെയു സായാത്സണയാത്്ൾ-കക്ാണിഭയനയ- നാമ്ള്ടടരയ 
കിയകള്ടടരയ കാര്ിനന്ിൽ മലയാളിനന്ിന് സയസതിനന്ിൽ നിെരെയു 
ണ്ത്ാസ്ൾ-മലയാളണ്ാകരാണ്ഗ്്ൾ- സ്വര്ൾ-ണ്യഞന്ൾ-നാമരപയ-
ലിയഗയ-ണല�നയ-ണിഭക്തി-ണിഭക്ത്ാഭാസയ-തദ്ധിതയ- കിയാരപയ-പർണകിയ- 
അപർണകിയ- കാലയ-പ്രകാരയ- പ്രചയാഗയ-പ്രകൃതതി-നിചഷധയ-അജനുപ്രചയാഗയ-
ചഭദ്യകയ-സനി-സമാസയ



ഇതൾ ഒമത് (UNIT 9)
സാഹിത്സിദ്ധാന്ളയ ്ടസൌനര്്ാസ്ത്രരയ

(സാഹിത്സിദ്ധാന്്ടളരയ ്ടസൌനര്സങ്കേല്പ്്ടളരയ ആധാരമാകിരരെയു ചല�ാദ്യ്്ളാാണ്്
ദ്ദചശ്്യ. പ്രധാന സസദ്ധാനികർ, ഗ്്ൾ, സങ്കേല്പന്ൾ ുന്നിണയിൽ നിെരെയു

ചല�ാദ്യ്്ളായിരികാണ്യ.)
1. പായിരയ-്ടപാതപായിരയ തട്ി നനലിൽ പറരന്ന കാണ്സങ്കേൽപ്ൾ-
്ടതാൽകാപിയിനന്ി്ടല ്ടപാരുളതികാരയ-കാണ്ണിഭയനയ-തിാണ്സങ്കേല്പയ-്ടമയ്പാട്-
ദ്ദണമ-്ടതാസട-ണണയ
2. കണി-ഭാരകു-കാണ്ചഹതകൾ-കാണ്നിർണല�നയ-കാണ്പ്രചയായനയ-ധ്വനി- 
രസയ-അലങ്കോരയ- രീതി-ഗാണ്യ-ണചകാക്തി-അജനുമാനയ-ഔല�ിത്യ-പ്രധാന്ടപെ 
വൃിനന്്ളയ അലങ്കോര്ളയ
3. ക്ലാസ്സിസിസയ-നിചയാക്ലാസ്സിസിസയ-്ടറാമാ ിസിസയ-നാല�്വറലിസയ-
സിയബലിസയ-ഇയപ്രഷാണ്ിസയ-റിയലിസയ-ചസാഷ്ലിക് റിയലിസയ-മാർസിസയ-
സർറിയലിസയ-ുസ്പ്രഷാണ്ിസയ- ുസികുഷ്ലിസയ-സ്ട്രക്ചറലിസയ- ചപാക് 
സ്ട്രക്ചറലിസയ-ചമാചഡാണ്ിസയ- മചനാണിിാനീയയ-ചപാക്ചമാചഡാണ്ിസയ-
അപനിർമാാണ്യ-ചകാളനീയാനനരണാദ്യയ-സ്ത്രീണാദ്യയ- ദ്യളിത് ണാദ്യയ-
പരിസിതിണിിാനീയയ-ഇതര സാഹിത്സമീപന്ൾ

ഇതൾ പിനന്്  (UNIT 10)
ചകരളസയസാരയ

(ചകരളിനന്ി്ട  സായസാരികല�രി്ിനന്ിന് പ്രാമുഖ്യ നൽകി്ടകാണ്ട് സാമഹികരയ മതപരരയ
രാഷ്ട്രീയരമായ ഇട്ടപടമക്ടള ആദദ്യമാകിരരെയു ചല�ാദ്യ്്ളാാണ്് ദ്ദചശ്്യ)

1. സായസാരികല�രി്നിർമിതിര്ടട ദ്ദപാദ്യാന്ൾ-ഭൂമി്ാസ്ത്രരയ 
അധിണാസചമഖലകളയ-ചഗാ്സയസതി
2. പ്രാല�ീനരാഷ്ട്രീയസയസാരയ- സയരംകാലയ-കലച്ഖരകാലയ-നാട്ടുരായ്്ൾ-
ണിചദ്യ്ാധിപത്യ-സ്വാതന്സമരയ-ഭരാണ്നണീകരാണ്യ-ഐക്ചകരളപിറണി -
യനാധിപത്ഭരാണ്യ



3. സാമഹികസയസാരയ-കൃതഷി-ഭകാണ്യ-പാർപിടയ-ണസ്ത്രയ-ദ്യായകമയ-ണിചനാദ്യ്ൾ-
യാതിണ്ണസ-സാമിനന്ികരംടന-്ടതാഴിൽസയസതി-്ടതാഴിലാളിപ്രസാന്ൾ-
്ടപാതണിദ്യ്ാഭ്ാസിനന്ി്ട  ണ്ാപനയ-ണിണിധണിിാനചമഖലകളയ 
ചകരളസയസാരരയ-കലകൾ-ചകരളയ ഇരുപ്ടിനന്ാന്നായ നൂറാണ്ടിൽ-
ആചഗാളീകരാണ്രയ ചകരളസയസാരരയ-സായസാരികസാപന്ളയ 
പ്രസാന്ളയ-മാതഭാഷാപരിചപാഷാണ്യത്്ൾ-സായസാരികരയഗ്ടിനന് 
അയഗീകാര്ളയ പുരസാര്ളയ.
4. മത്ള്ടട സയഭാണന-ഹിനമതയ-സയനമതയ-കിസമതയ-ഇസ്ലായമതയ-യഹൂദ്യമതയ
- മതനചണാതാനപ്രസാന്ളയ  നായകരുയ-ചകരളസയസാരിനന്ി്ട  
മചതതരസ്വഭാണയ
5 മാധ്മസയസാരയ-അചടി-പ്രസാധനയ-പാഠപുസ്തകനിർമാാണ്യ-
യാ്ാസയണിധാനയ-ആ്യണിനിമയരീതികൾ-തപാൽ-പ്്ളയ മാസികകളയ-
ചറഡിചയാ, ്ടടലിണിഷു-നണമാധ്മ്ൾ


