FURTHER DETAILS REGARDING MAIN TOPICS OF
PROGRAMME NO. 10/2015 (Item No. 2)
LECTURER IN MALAYALAM
COLLEGIATE EDUCATION

(CATEGORY NO. 580/2012)

െമാഡ�ള് 1. �ാചീന മധയ്കാലീന സാഹിതയ്ം
പാ� സാഹിതയ്ം, മണി�വാളം, ഗദയ്ം എന്നീ ശീര്ഷകങ്ങളില് �ാചീനവും
മധയ്കാലികവുമായ രചനകെള�റിച്ച് ഗാഢ അവേബാധം ©IÞÏßøßAÃ¢.
പാ� സാഹിതയ്ം

-

നാടന് പാ�കള് - æÄAX, Õ¿AX, ഇടനാടന് പാ�കള് , ഗാഥ,
കിളിപ്പാട്ട് , തുള്ളല് , വഞ്ചിപ്പാട്ട്, പാന, േസ്താ�കൃതികള്

മണി�വാളം

-

ഉല്പ്പത്തി-ലീലാ തിലകത്തിെല വിവരങ്ങള് �ധാന കൃതികള് - ച�ക്കള് , സേന്ദശ കാവയ്ങ്ങള് ,
ലഘുകവനങ്ങള് , ആട്ടക്കഥകള്

ഗദയ്ം

-

ഉല്പത്തി, വികാസപരിണാമങ്ങള് - ശാസന ഭാഷ – ഭാഷാ
µì¿ßÜàÏ¢ - നമ്പയ്ാന്തമിഴ് - �ഹ്മാണ്ഡ പുരാണം അംബരീേഷാപാഖയ്ാനം - വര്ത്തമാന�സ്തകം, മിഷനറി ഗദയ്ം.

െമാഡ�ള് 2.

ആധുനിക സാഹിതയ്ം

19-mw നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാന കാലം മുതല് 20-mw നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അന്തയ്ം വെരയുള്ള,

നേവാത്ഥാന രചനകളും ആധുനിക രചനകളും.

കവിത
--പച്ചമലയാള കഥകള് - ആധുനിക കവി�യം - കാ�നിക കവിതകള് , റിയലിസ്റ്റ്
കവികള് - ആധുനിക കവികള്

കഥ

-

നേവാത്ഥാന കാഥികര് - ആധുനിക കഥാകൃ�ക്കളുെട രചനകള് .

േനാവല്

-

മലയാള േനാവലിെന്റ �ാരംഭ ഘട്ടം - ച�േമേനാനും സിവിയും നേവാത്ഥാനകാല േനാവലുകള് - സവ്ാത�യ്നന്തര മലയാള
േനാവലുകള് - ആധുനിക േനാവലുകള് .

നാടകം

-

ആദയ്കാല മലയാള നാടകങ്ങള് - സാമൂഹിക നാടകങ്ങള് ,
�ഹസനങ്ങള് , �ശ്ന നാടകങ്ങള് - ആധുനിക നാടകങ്ങള് - തനതു
നാടകേവദി
ഇതരഗ Æc രൂപങ്ങള്
ജീവചരി�ം, ആത്മകഥ, സഞ്ചാര സാഹിതയ്ം, ബാല സാഹിതയ്ം, ൈവജ്ഞാനിക
സാഹിതയ്ം എന്നീ േമഖലകള് .
െമാഡ�ള് 3.

േകരള സംസ്ക്കാരം

േകരള സംസ്ക്കാര ചരി� øºÈAáU ©ÉÞÆÞÈ സാമ�ികള് - േകരളത്തിെന്റ ഭൂമി
ശാസ്തപരമായ സവിേശഷതകള് - ചരി�ാതീത േകരളം - സംഘകാല ജീവിതവും
സംസ്ക്കാരവും - �ാചീന േകരളത്തിെന്റ വാണിജയ് ബന്ധങ്ങള് - വര്ത്തക സംഘങ്ങള് സഞ്ചാരികള് �ാചീന േകരളത്തിെല വിദയ്ഭയ്ാസ രീതി.
 ാചീന േകരളത്തിെല മതങ്ങള് - ജാതിവയ്വസ്ഥ – ജന്മി സ�ദായം - ദായ�മങ്ങള് .
�
അധിനിേവശത്തിെന്റ ആദയ്കാലരൂപങ്ങള് - �ീട്ടീഷ് ആധിപതയ്ം, േദശീയ �സ്ഥാനം,
കര്ഷക �സ്ഥാനം, െതാഴിലാളി �സ്ഥാനങ്ങള് , േകരളത്തിെല ൈവേദശിക സവ്ാധീനം
- സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കരണ �സ്ഥാനങ്ങള് - േകരളീയ കലകള് - �ാസിക്കല് , നാേടാടിസംഗീത പാരമ്പരയ്ം, ചി�കലാ പാരമ്പരയ്ം, സമകാലേകരളീയ സംസ്ക്കാരെത്ത
നിയ�ി�ന്ന സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങള് .
െമാഡ�ള് 4.

ഭാഷാ ശാ�ം, ഭാഷാ ചരി�ം, വയ്ാകരണം

ഭാഷ - ഭാഷാ ശാ�ം - ഭാഷാപ�ഥനം - ഭാഷകളുെട വര്ഗ്ഗീകരണം - ഭാഷാ
കുടുംബങ്ങള് - �ാവിഡ ഭാഷാകുടുംബം - ലിപി ചരി�ം - മലയാള ലിപിയുെട വികാസ
ചരി�ം - സവ്ന വിജ്ഞാനം - സവ്നിമവിജ്ഞാനം - രൂപ വിജ്ഞാനം - അര്ത്ഥ

വിജ്ഞാനം - വാകയ് വിജ്ഞാനം - ഭാഷാ േഭദകവിജ്ഞാനം - മലയാള ഭാഷയുെട
ഉല്പത്തി - വയ്തയ്സ്ത വാദങ്ങള് - മലയാള ഭാഷയുെട വികാസം - േകരള പാണിനീയവും
പില്ക്കാല വയ്ാകരണ �ന്ഥങ്ങളും (എ.ആര് , ®W.Õß.¦V, സി.®W.ആന്റണി,
േഡാ.േഗാദവര്മ്മ, ആ�ര് തുടങ്ങിയവരുെട അഭി�ായങ്ങള് )
ഭാഷാ സന്ധി -

നാമം, ലിംഗം, വചനം, വിഭ�ി, കാരകം, കൃത്ത്, തദ്ധിതം, സമാസം.

�ിയാവിചാരം -

�ിയാധാതുക്കള് , കാല�തയ്യം, �കാരം �േയാഗം, അംഗ�ിയ,
അനു�േയാഗങ്ങള്

െമാഡ�ള് 5.

മലയാള വിമര്ശനം

മലയാള വിമര്ശനത്തിെന്റ �ാരംഭഘട്ടം - പ��വര്ത്തനവും വിമര്ശനത്തിെന്റ
വളര്ച്ചയും - േകരള വര്മ്മ വലിയ çµÞÏßJOáøÞX, സി.പി.¥ºcáÄçÎçÈÞX, ഏ.ആര്
എന്നിവരുെട കാലഘട്ടം - േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുെട സംഭാവന – ÎÞøÞV
മുണ്ടേശ്ശരി, എം.പി.േപാള് �യം - മന:ശാ�വിമര്ശനം മലയാളത്തില് ,
മാര്�ിസത്തിെന്റ സവ്ാധീനം മലയാള വിമര്ശനത്തില് - സുകുമാര് അഴീേക്കാട്
െക.പി.അപ്പന് , നേര��സാദ്, വി.രാജകൃഷ്ണന് തുടങ്ങിയവരുെട സംഭാവന.
ആധുനിേകാത്തര സാഹിതയ് സമീപനങ്ങള് മലയാളത്തില് .
െമാഡ�ള് 6.

സാഹിതയ് സിദ്ധാന്തങ്ങള്

കവി, കാവയ്ം, സാഹിതയ്ം, സഹൃദയന് , കാവയ്േഹതുക്കള് , കാവയ്�േയാജനം,
കവിശിക്ഷ, ഗുണ പദ്ധതിയും രീതി പദ്ധതിയും.
രസസിദ്ധാന്തം

- ഭരതന് , ഭട്ടെലാ�ടന് , ഭട്ടനായകന് , ശ�കന് , അഭിനവഗുപ്തന്
®KßÕøáæ¿ രസവയ്ാഖയ്ാനങ്ങള്

ധവ്നി സിദ്ധാന്തം - ശബ്ദ വയ്ാപാരങ്ങള് , ധവ്നി ലക്ഷണം, ധവ്നി വിഭാഗങ്ങള്
അലങ്കാരം

- നിര്വചനം, വര്ഗ്ഗീകരണം,വിമര്ശനം

ധവ്നിനിരാസവാദം - അനുമാന സിദ്ധാന്തം, വേ�ാ�ി സിദ്ധാന്തം, ഔചിതയ്സിദ്ധാന്തം.
കവിതയും വൃത്തവും - ഭാഷാ വൃത്തവും സം�ത വൃത്തവും ഭാഷാ വൃത്തങ്ങള്
തിരിച്ചറിയാനുള്ള േശഷി.

യവന സാഹിതയ് സിദ്ധാന്തങ്ങള് -

േ�േറ്റാ, അരിേസ്റ്റാട്ടില് , േഹാരസ്, േലാഞ്ജിനസ്
എന്നിവര് .

കാ�നികത – േവര്ഡ്സ് വര്�ം േകാളറിഡ്�ം - മത� ആര്േനാള്ഡ്, ലിേയാ
േടാള്േസ്റ്റായ്, േജാണ് റസ്കിന് തുടങ്ങിയവരുെട - ധാര്മ്മികതെയ�റി�ള്ള
സിദ്ധാന്തങ്ങള് , çdµÞæºîÏáæ¿ ®µíØídÉ×X സിദ്ധാന്തം.
ഐ.എ.റിച്ചാര്ഡ്സ്, എലിയറ്റ് എന്നിവരുെട ÈßøâÉÃ രീതി.
േ�ായിഡിെന്റയും ÏáBßæaÏá¢ മന:ശാ� ÈßøâÉÃ പദ്ധതി.
സമകാല വിമര്ശന സമീപനങ്ങള്
െ�ഹ്ത്, �ാംഷി, െസാസ�ര് , ഫൂേക്കാ, െലവിസ്റ്റാസ്, ഒറിദ തുടങ്ങിയവരുെട
സമീപന രീതി.
െമാഡ�ള് 7.

മലയാള ØÞÙßÄcJßæÜ നവീന �വണതകള്

സമകാലീന മലയാള സാഹിതയ്െത്ത സവ്ാധീനീ�െകാണ്ടിരി�ന്ന ആശയങ്ങള് ,
�സ്ഥാനങ്ങള് , �വണതകള് തുടങ്ങിയവെയ�റിച്ച് ഉേദയ്ാഗാര്ത്ഥികള്ക്ക്
സാമാനയ്ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉത്തരാധുനിക സാഹിതയ് സിദ്ധാന്തങ്ങെള�റി�ം
പരിസ്ഥിതി kuµcy ശാ�ം, �ീവാദം, ദളിത് ആശയങ്ങള് , സിനിമ
എന്നിവെയ�റി�ം ഉേദയ്ാഗാര്ത്ഥികളുെട അറിവ് പരീക്ഷിക്കെപ്പടണം. ഇത്തരം
�വണതകള് �തയ്ക്ഷെപ്പടുന്ന പുതിയ മലയാള രചനകളും വിവര്ത്തന �ന്ഥങ്ങളും
ഇതിന് സഹായകമാകും.
ആധുനികാനന്തര മലയാള കവിത : െചറുകഥ, േനാവല് , നാടകം
ൈവജ്ഞാനിക �ന്ഥങ്ങള്
കമ്പ�ട്ടര് രചനാ പദ്ധതി, േ�ാഗുകള്
േലാക സിനിമ – ഇന്തയ്ന് സിനിമ– മലയാള സിനിമാ ചരി�ം - തിരക്കഥ ചലച്ചി�ം.

Module VIII

Research Methodology/Teaching Aptitude

I. TEACHING APTITUDE
 Teaching: Nature, objectives, characteristics and basic requirements;
 Learner's characteristics;
 Factors affecting teaching;
 Methods of teaching;
 Teaching aids;
 Evaluation systems.

II. RESEARCH APTITUDE
 Research: Meaning, Characteristics and types;
 Steps of research;
 Methods of research;
 Research Ethics;
 Paper, article, workshop, seminar, conference and symposium;
 Thesis writing: its characteristics and format.

Module IX(a)

Salient Features of Indian Constitution

Salient features of the Constitution - Preamble- Its significance and its place in the interpretation
of the Constitution.
Fundamental Rights - Directive Principles of State Policy - Relation between Fundamental Rights
and Directive Principles - Fundamental Duties.
Executive - Legislature - Judiciary - Both at Union and State Level. - Other Constitutional
Authorities.
Centre-State Relations - Legislative - Administrative and Financial.
Services under the Union and the States.
Emergency Provisions.
Amendment Provisions of the Constitution.

Module IX (b)

Social Welfare Legislations and Programmes

Social Service Legislations like Right to Information Act, Prevention of atrocities against Women &
Children, Food Security Act, Environmental Acts etc. and Social Welfare Programmes like
Employment Guarantee Programme, Organ and Blood Donation etc.

Module X (a)

Renaissance in Kerala

TOWARDS A NEW SOCIETY
Introduction to English education - various missionary organisations and their functioning- founding of
educational institutions, factories, printing press etc.
EFFORTS TO REFORM THE SOCIETY
(A) Socio-Religious reform Movements
SNDP Yogam, Nair Service Society, Yogakshema Sabha, Sadhu Jana Paripalana Sangham, Vaala
Samudaya Parishkarani Sabha, Samathwa Samajam, Islam Dharma Paripalana Sangham, Prathyaksha
Raksha Daiva Sabha, Sahodara Prasthanam etc.
(B) Struggles and Social Revolts
Upper cloth revolts.Channar agitation, Vaikom Sathyagraha, Guruvayoor Sathyagraha, Paliyam
Sathyagraha. Kuttamkulam Sathyagraha, Temple Entry Proclamation, Temple Entry Act .Malyalee
Memorial, Ezhava Memorial etc.
Malabar riots, Civil Disobedience Movement, Abstention movement etc.
ROLE OF PRESS IN RENAISSANCE
Malayalee, Swadeshabhimani, Vivekodayam, Mithavadi, Swaraj, Malayala Manorama, Bhashaposhini,
Mathnubhoomi, Kerala Kaumudi, Samadarsi, Kesari, AI-Ameen, Prabhatham, Yukthivadi, etc
AWAKENING THROUGH LITERATURE
Novel, Drama, Poetry, Purogamana Sahithya Prasthanam, Nataka Prashtanam, Library movement etc
WOMEN AND SOCIAL CHANGE
Parvathi Nenmenimangalam, Arya Pallam, A V Kuttimalu Amma, Lalitha Prabhu.Akkamma
Cheriyan, Anna Chandi, Lalithambika Antharjanam and others

LEADERS OF RENAISSANCE
Thycaud Ayya Vaikundar, Sree Narayana Guru, Ayyan Kali.Chattampi Swamikal, Brahmananda
Sivayogi, Vagbhadananda, Poikayil Yohannan(Kumara Guru) Dr Palpu, Palakkunnath Abraham
Malpan, Mampuram Thangal, Sahodaran Ayyappan, Pandit K P Karuppan, Pampadi John Joseph,
Mannathu Padmanabhan, V T Bhattathirippad, Vakkom Abdul Khadar Maulavi, Makthi Thangal,
Blessed Elias Kuriakose Chaavra, Barrister G P Pillai, TK Madhavan, Moorkoth Kumaran, C.
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Module X (b)

General Knowledge and Current Affairs

General Knowledge and Current Affairs

NOTE: - It may be noted that apart from the topics detailed above, questions from other
topics prescribed for the educational qualification of the post may also appear in the
question paper. There is no undertaking that all the topics above may be covered in the
question paper.

