
Shastry Third Year 

Semester V 

Text Books: 

1. NavaKairali – Poems 

നവവകരളി - കവിതകൾ 

2. K G Sankarappillayude Kavithakal 

മക.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുമെ  കവിതകൾ 

3. Samskarakairali- Essays 

സംസ്കോരവകരളി - ത്ലഖനങ്ങൾ 

Learning Outcomes: 

പഠന ഫലങ്ങൾ 

1. Understanding Sanskrit literature through the translated works. 

വിവർത്തനം മെയ്ത കൃതികളിലൂമെ സംസ്കൃത സോഹിതയമത്ത െനസ്സിലോക്കുന്നു. 

2. Learning Metaphor and Simili. 

അലങ്കോരശോസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു 

3. Increasing Imagination power 

ഭോവന വർദ്ധ്ിപ്പിക്കുന്നു 

4. Learning life lessons from eminent authors in Malayalam literature. 

ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിലൂമെ ജീവിതോനുഭവങ്ങൾ െനസ്സിലോക്കുന്നു. 

5. Introducing the epics of India. 

ഇന്ത്യയുമെ ഇതിഹോസങ്ങമള പരിെയമപ്പടുത്തുന്നു 

6. Knowledge of Indian moral value system. 

ഭോരതീയ സംസ്കോരികമൂല്ല്യങ്ങമളക്കുറിച്ച് െനസ്സിലോക്കുന്നു. 

7. Inculcating patriotism. 

ത്ദശത്േഹം വളരുന്നു. 

8. Learning discipline. 

അച്ചെക്കം ത് ോധം വളർത്തുന്നു 

9. Expand the Intellectual capacity. 

 ൗദ്ധ്ിക ത്ശഷി വികസിപ്പിക്കുന്നു. 

10. Awareness of individual freedom. 

വയക്തിസവോതന്ത്ര്യമത്തക്കുറിച്ചുള്ള അവത് ോധം ഉണ്ടോകുന്നു. 



11. Improvement in language skills. 

ഭോഷോ വവദഗ്ധയം മെച്ചമപ്പടുത്തുന്നു 

12. Story writing skills. 

കഥ എഴുതോനുള്ള കഴിവ് വളർത്തിഎടുക്കുന്നു 

13. Environmental, health hazards and solutions for sustainable world.  

പരിസ്ഥിതി െോലിനയ പ്രശ്നങ്ങൾ െനസ്സിലോക്കി സുസ്ഥിര ത്ലോകത്തിനുള്ള 

പരിഹോരങ്ങൾ കമണ്ടത്തുന്നതിന് പ്രോപ്തരോക്കുന്നു. 

Semester VI 

Text Books: 

1. NavaKairali – Poems 

നവവകരളി - കവിതകൾ 

2. K G Sankarappillayude Kavithakal 

മക.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുമെ  കവിതകൾ 

3. Samskarakairali- Essays 

സംസ്കോരവകരളി - ത്ലഖനങ്ങൾ 

Learning Outcomes: 

1. Understanding Sanskrit literature through the translated works. 

വിവർത്തനം മെയ്ത കൃതികളിലൂമെ സംസ്കൃത സോഹിതയമത്ത െനസ്സിലോക്കുന്നു. 

2. Learning Metaphor and Simili. 

അലങ്കോരശോസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു 

3. Increasing Imagination power. 

ഭോവന വർദ്ധ്ിപ്പിക്കുന്നു 

4. Learning life lessons from eminent authors in Malayalam literature. 

ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിലൂമെ ജീവിതോനുഭവങ്ങൾ െനസ്സിലോക്കുന്നു. 

5. Introducing the epics of India. 

ഇന്ത്യയുമെ ഇതിഹോസങ്ങമള പരിെയമപ്പടുത്തുന്നു 

6. Knowledge of Indian moral value system. 

ഭോരതീയ സംസ്കോരികമൂല്ല്യങ്ങമളക്കുറിച്ച് െനസ്സിലോക്കുന്നു. 

7. Inculcating patriotism. 

ത്ദശത്േഹം വളരുന്നു. 

8. Learning discipline. 

അച്ചെക്കം ത് ോധം വളർത്തുന്നു 



9. Expand the Intellectual capacity. 

 ൗദ്ധ്ിക ത്ശഷി വികസിപ്പിക്കുന്നു. 

10. Awareness of individual freedom. 

വയക്തിസവോതന്ത്ര്യമത്തക്കുറിച്ചുള്ള അവത് ോധം ഉണ്ടോക്കുന്നു. 

11. Improvement in language skills. 

ഭോഷോ വവദഗ്ധയം മെച്ചമപ്പടുത്തുന്നു. 

12. Story writing skills. 

കഥ എഴുതോനുള്ള കഴിവ് വളർത്തിഎടുക്കുന്നു. 

13. Environmental, health hazards and solutions for sustainable world.  

പരിസ്ഥിതി െോലിനയ പ്രശ്നങ്ങൾ െനസ്സിലോക്കി സുസ്ഥിര ത്ലോകത്തിനുള്ള 

പരിഹോരങ്ങൾ കമണ്ടത്തുന്നതിന് പ്രോപ്തരോക്കുന്നു. 

14. Changing the way of thinking to keep up with the Modern times.  

ആധുനിക കോലത്തിനനുതമതെോയി ജീവിക്കുവോനും െിന്ത്ിക്കുവോനും പ്രോപ്തരോക്കുന്നു. 

 

                                      ***************** 

 


