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ൊമൊഡ്യൂള്   1.    പ്രൊചീന മധ്യകൊലീന സൊഹിത്യം

പൊട്ടു  സൊഹിത്യം,  മണിപ്രവൊളം,  ഗദ്യം  എന്നീ  ശീര്ഷകങ്ങളില്  പ്രൊചീനവും
മധ്യകൊലികവുമൊയ രചനകൊളക്കുറിച്ച് ഗൊഢ അവോബൊധ്ം ©IÞÏßøßAÃ¢.

പൊട്ടു സൊഹിത്യം  - നൊടന് പൊട്ടുകള് - æÄAX, Õ¿AX, ഇടനൊടന് പൊട്ടുകള് , ഗൊഥ,
    കിളിപ്പൊട്ട് , തുള്ളല് , വഞ്ചിപ്പൊട്ട്, പൊന, ോസ്തൊത്രകൃത്ികള്

മണിപ്രവൊളം  - ഉല്പ്പത്തി-ലീലൊ ത്ിലകത്തിൊല വിവരങ്ങള് -
   പ്രധ്ൊന കൃത്ികള് - ചമ്പുക്കള് , സോന്ദേശ കൊവയങ്ങള് , 

   ലഘുകവനങ്ങള് , ആട്ടക്കഥകള്

ഗദ്യം -  ഉല്പത്തി, വികൊസപരിണൊമങ്ങള് - ശൊസന ഭൊഷ  ഭൊഷൊ –
   µì¿ßÜàÏ¢ - നമ്പ്യൊന്തമിഴ് - ബ്രഹ്മൊണ്ഡ പുരൊണം - 
   അംബരീോഷൊപൊഖ്യൊനം - വര്ത്തമൊനപ്പുസ്തകം, മിഷനറി ഗദ്യം.

ൊമൊഡ്യൂള്  2.     ആധുനിക സൊഹിത്യം

19-mw നൂ റ്റൊണ്ടിൊന്റെ അവസൊന കൊലം മുത്ല് 20-mw നൂറ്റൊണ്ടിൊന്റെ അന്തയം വൊരയുള്ള,
നോവൊത്ഥൊന രചനകളും ആധു നിക രചനകളും.

കവിത് - --- പച്ചമലയൊള കഥകള് -- ആധുനിക കവിത്രയം - കൊല്പനിക കവിത്കള്
, റിയലിസ്റ്റ് കവികള് - ആധുനിക കവികള്   

കഥ - നോവൊത്ഥൊന കൊഥികര് - ആധുനിക കഥൊകൃത്തുക്കളുൊട   രചനകള് .

ോനൊവല് - മലയൊള ോനൊവലിൊന്റെ പ്രൊരംഭ ഘട്ടം - ചന്തുമോമോനൊനും സിവിയും - 



നോവൊത്ഥൊനകൊല ോനൊവലുകള് - സവൊത്ന്ത്ര്യനന്തര മലയൊള 
ോനൊവലുകള് - ആധുനിക ോനൊവലുകള് .

നൊടകം - ആദ്യകൊല മലയൊള നൊടകങ്ങള് - സൊമൂഹിക നൊടകങ്ങള് , 
പ്രഹസനങ്ങള് , പ്രശ്ന നൊടകങ്ങള് - ആധുനിക നൊടകങ്ങള് - ത്നതു

                          നൊടകോവദ്ി

ഇത്രഗ Æc രൂപങ്ങള്
ജീവചരിത്രം, ആത്മകഥ, സഞ്ചൊര സൊഹിത്യം, ബൊല സൊഹിത്യം, ൈവജ്ഞൊനിക

സൊഹിത്യം എന്നീ ോമഖ്ലകള് .

ൊമൊഡ്യൂള്  3. ോകരള സംസ്ക്കൊരം

ോകരള സംസ്ക്കൊര ചരിത്ര  øºÈAáU ©ÉÞÆÞÈ സൊമഗ്രികള്  -  ോകരളത്തിൊന്റെ ഭൂമി
ശൊസ്തപരമൊയ  സവിോശഷത്കള്  -  ചരിത്രൊത്ീത്  ോകരളം  -  സംഘകൊല  ജീവിത്വും
സംസ്ക്കൊരവും  -  പ്രൊചീന ോകരളത്തിൊന്റെ വൊണിജയ ബന്ധങ്ങള്  -  വര്ത്തക സം ഘങ്ങള്  -
സഞ്ചൊരികള് -

പ്രൊചീന ോകരളത്തിൊല വിദ്യഭയൊസ രീത്ി.

പ്രൊചീന ോകരളത്തിൊല മത്ങ്ങള് - ജൊത്ിവയവസ  ജനി സമദ്ൊയം – - ദ്ൊയക്രമങ്ങള് .
അധ്ിനിോവശത്തിൊന്റെ ആദ്യകൊലരൂപങ്ങള് - ബ്രീട്ടീഷ് ആധ്ിപത്യം,  ോദ്ശീയ പ്രസൊനം,

കര്ഷക പ്രസൊനം, ൊത്ൊഴിലൊളി പ്രസൊനങ്ങള് , ോകരളത്തിൊല ൈവോദ്ശിക സവൊധ്ീനം
-  സൊമൂഹിക പരിഷ്ക്കരണ പ്രസൊനങ്ങള് -  ോകരളീയ കലകള് -  ക്ലൊസിക്കല്  ,  നൊോടൊടി-
സംഗീത്  പൊരമ്പ്രയം,  ചിത്രകലൊ  പൊരമ്പ്രയം,  സമകൊലോകരളീയ  സംസ്ക്കൊരൊത്ത
നിയന്ത്ര്ിക്കുന്ന സൊമൂഹിക സൊമ്പ്ത്തിക ഘടകങ്ങള് .

ൊമൊഡ്യൂള്   4. ഭൊഷൊ ശൊസ്ത്രം , ഭൊഷൊ ചരിത്രം , വയൊകരണം

ഭൊഷ  -  ഭൊഷൊ  ശൊസ്ത്രം  -  ഭൊഷൊപഗ്രഥനം  -  ഭൊഷകളുൊട  വര്ഗ്ഗീകരണം  -  ഭൊഷൊ
കുടുംബങ്ങള് -  ദ്രൊവിഡ് ഭൊഷൊകുടുംബം  -  ലിപി ചരിത്രം  -  മലയൊള ലിപിയുൊട വികൊസ
ചരിത്രം  -  സവന  വിജ്ഞൊനം  -  സവനിമവിജ്ഞൊനം  -  രൂപ  വിജ്ഞൊനം  -  അര്ത്ഥ
വിജ്ഞൊനം  -  വൊകയ  വിജ്ഞൊനം  -  ഭൊഷൊ  ോഭദ്കവിജ്ഞൊനം  -  മലയൊള  ഭൊഷയുൊട



ഉല്പത്തി -  വയത്യസ്ത വൊദ്ങ്ങള് -  മലയൊള ഭൊഷയുൊട വികൊസം - ോകരള പൊണിനീയവും
പില്ക്കൊല  വയൊകരണ  ഗ്രന്ഥങ്ങളും  (എ.ആര്  ,  ®W.Õß.¦V, സി.®W.ആന്റെണി,
ോഡ്ൊ.ോഗൊദ്വര്മ, ആറ്റൂര് തുടങ്ങിയവരുടൊട അഭിപ്രൊയങ്ങള് )

ഭൊഷൊ സന്ധി - നൊമം, ലിംഗം, വചനം, വിഭക്തി, കൊരകം, കൃത്ത്, ത്ദ്ധിത്ം, സമൊസം.

ക്രിയൊവിചൊരം - ക്രിയൊധ്ൊതുക്കള് , കൊലപ്രത്യയം, പ്രകൊരം പ്രോയൊഗം, അംഗക്രിയ, 
അനുപ്രോയൊഗങ്ങള്

ൊമൊഡ്യൂള്  5       മലയൊള വിമര്ശനം

മലയൊള  വി മര്ശനത്തിൊന്റെ പ്രൊരംഭഘട്ടം  -  പത്രപ്രവര്ത്തനവും വിമര്ശനത്തിൊന്റെ
വളര്ച്ചയും - ോകരള വര്മ വലിയ çµÞÏßJOáøÞX,  സി.പി.¥ºcáÄçÎçÈÞX, ഏ.ആര്
എന്നിവരുടൊട  കൊലഘട്ടം  -  ോകസരി  ബൊലകൃഷപിള്ളയുൊട  സംഭൊവന  – ÎÞøÞV
മുണ്ടോശ്ശേരി,  എം.പി.ോപൊള്  ത്രയം  -  മന:ശൊസ്ത്രവിമര്ശനം  മലയൊളത്തില്  ,
മൊര്ക്സിസത്തിൊന്റെ  സവൊധ്ീനം  മലയൊള  വി മര്ശനത്തില്  -  സുകുമൊര്  അഴീോക്കൊട്
ൊക.പി.അപ്പന്  ,  നോരന്ദ്രപ്രസൊദ്്,  വി.രൊജകൃഷന്  തുടങ്ങിയവരുടൊട  സംഭൊവന.
ആധുനിോകൊത്തര സൊഹിത്യ സമീപനങ്ങള് മലയൊളത്തില് .

ൊമൊഡ്യൂള്  6  സൊഹിത്യ സിദ്ധൊന്തങ്ങള്

കവി,  കൊവയം,  സൊഹിത്യം,  സഹൃദ്യന്  ,  കൊവയോഹതുക്കള്  ,  കൊവയപ്രോയൊജനം,
കവിശിക, ഗുണ പദ്ധത്ിയും രീത്ി പദ്ധത്ിയും.

രസസിദ്ധൊന്തം - ഭരത്ന് , ഭട്ടൊലൊല്ലടന് , ഭട്ടനൊയകന് , ശങ്കുകന് , അ ഭിനവഗുപ്തന് 
  ®KßÕøáæ¿ രസവയൊഖ്യൊനങ്ങള്

ധ്വനി സിദ്ധൊന്തം - ശബ്ദ വയൊപൊരങ്ങള് , ധ്വനി ലകണം, ധ്വനി വിഭൊഗങ്ങള്

അലങ്കൊരം - നിര്വചനം, വര്ഗ്ഗീകരണം,വിമര്ശനം

ധ്വനിനിരൊസവൊദ്ം- അനുമൊന സിദ്ധൊന്തം, വോക്രൊക്തി സിദ്ധൊന്തം, ഔചിത്യസിദ്ധൊന്തം.

കവിത്യും വൃത്തവും - ഭൊഷൊ വൃത്തവും സംസ്കൃത് വൃത്തവും ഭൊഷൊ വൃത്തങ്ങള് 
    ത്ിരിച്ചറിയൊനുള്ള ോശഷി.



യവന സൊഹിത്യ സിദ്ധൊന്തങ്ങള് - ോപ്ലേറ്റോറ്റൊ, അരിോസ്റ്റൊട്ടില് , ോഹൊരസ്, ോലൊഞ്ജിനസ് 
എന്നിവര് .

കൊല്പനികത്   ോവര്ഡസ്  വര്ത്തും  ോകൊളറിഡജം  – -  മത്യൂ  ആര്ോനൊള്ഡ്്,  ലിോയൊ
ോടൊള്ോസ്റ്റൊയ്,  ോജൊണ്  റസ്കിന്  തുടങ്ങിയവരുടൊട  -  ധ്ൊര്മികത്ൊയക്കുറിച്ചുള്ള
സി ദ്ധൊന്തങ്ങള് , çdµÞæºîÏáæ¿ ®µíØídÉ×X സിദ്ധൊന്തം.

ഐ.എ.റിച്ചൊര്ഡസ്, എലിയറ്റ് എന്നിവരുടൊട ÈßøâÉÃ രീത്ി.
ോഫ്രൊയിഡ്ിൊന്റെയും ÏáBßæaÏá¢ മന:ശൊസ്ത്ര ÈßøâÉÃ പദ്ധത്ി.

സമകൊല വിമര്ശന സമീപനങ്ങള്

ൊബ്രഹ്ത്്,  ഗ്രൊംഷി,  ൊസൊസയൂര്  ,  ഫൂക്കോക്കൊ,  ൊലവിസ്റ്റൊസ്,  ഒറിദ്  തുടങ്ങിയവരുടൊട
സമീപന രീത്ി.

ൊമൊഡ്യൂള്  7 മലയൊള ØÞÙßÄcJßæÜ   നവീന പ്രവണത്കള്

സമകൊലീന മലയൊള സൊഹിത്യൊത്ത സവൊധ്ീനീച്ചുൊകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങള്  ,
പ്രസൊനങ്ങള്  ,  പ്രവണത്കള്  തുടങ്ങിയവൊയക്കുറിച്ച്  ഉോദ്യൊഗൊര്ത്ഥികള്ക്ക്
സൊമൊനയധ്ൊരണ ഉണ്ടൊയിരിക്കണം.  ഉത്തരൊധുനിക സൊഹിത്യ  സിദ്ധൊന്തങ്ങൊളക്കുറിച്ചും
പരിസിത്ി  kuµcy ശൊസ്ത്രം,  സ്ത്രീവൊദ്ം,  ദ്ളിത്്  ആശയങ്ങള്  ,  സിനിമ
എന്നിവൊയക്കുറിച്ചും  ഉോദ്യൊഗൊര്ത്ഥികളുൊട  അറിവ്  പരീകിക്കൊപ്പടണം.  ഇത്തരം
പ്രവണത്കള്  പ്രത്യകൊപ്പടുന്ന  പുത്ിയ  മലയൊള  രചനകളും  വിവര്ത്തന  ഗ്രന്ഥങ്ങളും
ഇത്ിന് സഹൊയകമൊകും.

ആധുനികൊനന്തര  മലയൊള കവിത് : ൊചറുകഥ, ോനൊവല് , നൊടകം

ൈവജ്ഞൊനിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്

കമ്പ്യൂട്ടര് രചനൊ പദ്ധത്ി, ോബ്ലൊഗുകള് 

ോലൊക സിനിമ   ഇന്തയന് സിനിമ   മലയൊള സിനിമൊ  ചരിത്രം  – – -  ത്ിരക്കഥ  -
ചലച്ചിത്രം.

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 Authorit-
ies.



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 Employ-
ment 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 Sathy-
agraha. Kuttamkulam Sathyagraha, Temple Entry Proclamation, Temple Entry Act .Malyalee Memori-
al, 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 Cher-
iyan, 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, Man-
nathu Padmanabhan, V T Bhattathirippad, Vakkom Abdul Khadar Maulavi, Makthi Thangal, Blessed 
Elias Kuriakose Chaavra, Barrister G P Pillai, TK Madhavan, Moorkoth Kumaran, C. Krishnan, K P 
Kesava Menon, Dr.Ayyathan Gopalan, C V Kunjuraman, Kuroor Neelakantan Namboothiripad, 
Velukkutty Arayan, K P Vellon, P K Chathan Master, K Kelappan, P. Krishna Pillai, A K Gopalan, T R 
Krishnaswami Iyer, C Kesavan. Swami Ananda Theerthan , M C Joseph, Kuttippuzha Krishnapillai 
and others

LITERARY FIGURES

Kodungallur Kunhikkuttan Thampuran, KeralaVarma Valiyakoyi Thampuran, Kandathil Varghesc 
Mappila. Kumaran Asan, Vallathol Narayana Menon, Ulloor S Parameswara Iyer, G Sankara Kurup, 
Changampuzha Krishna Pillai, Chandu Menon, Vaikom Muhammad Basheer. Kesav Dev, Thakazhi 
Sivasankara Pillai, Ponkunnam Varky, S K Pottakkad and others

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.


