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മലയാളത്തിലല സാഹിത്യ 

ബഹുമത്ികൾ

 

എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം: 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമ ാന്നത 

സാഹിതയപുരസ്കാര ാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം. 

എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയതു 1993-ലാണ്. 

ആദ്യ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര മേതാവ് ശൂരനാട് 

കുഞ്ഞൻപിള്ളയാണ്. 

എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത ബാലാ ണിയമ്മ 

(1995) യാണ്. 

എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തി ന്പ്പെ സമ്മാനത്തുക 1,50,000 

രൂപയാണ്. 

ജേത്ാക്കൾ 

2016 - സി. രാധാകൃഷ്ണൻ 

2015 - മ ാ. പുതുമേരി രാ ചന്ദ്രൻ 

2014 - വിഷ്ണു  നാായണൻ നമ്പൂതിരി 

2013 - എം.പ്പക സാനുണ്. 

 

വയലാർ അവാർഡ:് 

വയലാർ അവാർ ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് വയലാർ രാ വർ  ന്ദ്ടസ്റ്റ് 

ആണ്. 

വയലാർ അവാർ ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് 1977 ലാണ്. 

എല്ലാവർഷവും വയലാെിന്പ്പെ ചര വാർഷിക ായ ഒക്മടാബർ 

27-നാണ് വയലാർ അവാർ ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. 

ആദ്യ വയലാർ അവാർ ് മേതാവ് ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം 

ആണ് (കൃതി: അഗ്നിസാക്ഷി(1977)). 
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ജേത്ാക്കൾ 

2016 - യു.പ്പക. കു ാരൻ (തക്ഷൻകുന്ന് സവരൂപം) 

2015 - സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ( നുഷയന് ഒരു ആ ുഖം) 

2014 - പ്പക. ആർ.  ീര (ആരാച്ചാർ) 

2013 - ന്ദ്പഭാവർമ്മ (ശയാ   ാധവം). 

 

വള്ളജത്താൾ പുരസ്കാരം: 

വള്ളമത്താൾ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് വള്ളമത്താൾ സാഹിതയ 

സ ിതിയാണ്. 

1991  ുതലാണ് വള്ളമത്താൾ പുരസ്കാരം നൽകിത്തുടങിയിയത്. 

വള്ളമത്താൾ പുരസ്കാരത്തിന്പ്പെ സമ്മാനത്തുക 1,11,111 

രൂപയാണ്. 

ന്ദ്പഥ  വള്ളമത്താൾ പുരസ്കാരം മനടിയത് പാലാ 

നാരായണൻനായർ (1991) ആണ്. 

വള്ളമത്താൾ പുരസ്കാരം മനടിയ ന്ദ്പഥ  വനിത 

ബാലാ ണിയമ്മ യാണ്. (1993 വവക്കം  ുഹമ്മദ്് ബഷീെിപ്പനാെം 

പങ്കിട്ടു.) 

 

ജേത്ാക്കൾ 

2016 - ന്ദ്ശീകു ാരൻ തമ്പി 

2015 - ആനര ്(പി സച്ചിദ്ാനരൻ) 

2014 - പി. നാരായണക്കുെുെ് 

2013 - പ്പപരുമ്പടവം ന്ദ്ശീധരൻ 

 

ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം: 

ഓടക്കുഴൽ അവാർ ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് േി ശങ്കരക്കുെുൊണ്.  

ഗുരുവായൂരെൻ ന്ദ്ടസ്റ്റ്  ആണ് ഓടക്കുഴൽ അവാർ ് നൽകുന്നത്. 

ഓടക്കുഴൽ അവാർ ് ആദ്യ ായി ലഭിച്ചത് പ്പവള്ളികുളം 

മഗാപാലക്കുെുെ് (1969) നാണ്. 
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ഓടക്കുഴൽ അവാർ ് നൽകി തുടങിയിയത് 1968 ലാണ്. 

ജേത്ാക്കൾ 

2016 - എം. എ. െഹ്മാൻ (ഓമരാ േീവനും വിലപ്പെട്ടതാണ്). 

2015 - എസ.് മോസഫ് (ചന്ദ്രമനാപ്പടാെം).  

2014 - െഫീഖ് അഹമ്മദ്് (െഫീക്ക് അഹമ്മദ്ിന്പ്പെ കവിതകൾ). 

2013 - പ്പക. ആർ.  ീര (ആരാച്ചാർ). 

 

ആശാൻ പുരസ്കാരം: 

കു ാരനാശാന്പ്പെ സ്മരണാർത്ഥം ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാര ാണ് 

ആശാൻ പുരസ്കാരം.  

പുരസ്കാരം നൽകിത്തുടങിയിയത് 1985  ുതലാണ്. 

ന്ദ്പഥ  ആശാൻ പുരസ്കാരമേതാവ് -  ണി. 

ജേത്ാക്കൾ 

2015 - പ്പചമ്മനം ചാമക്കാ  

2014 - ന്ദ്പഭാവർമ്മ 

2013 - എൻ. പ്പക. മദ്ശം 

 

മാത്ൃഭൂമി സാഹിത്യപുരസ്കാരം: 

 ലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുകയുള്ള സാഹിതയ 

പുരസ്കാര ാണ്  ാതൃഭൂ ി സാഹിതയപുരസ്കാരം.  

പുരസ്കാരത്തുക - 2 ലക്ഷം രൂപ. 

പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം - 2001. 

ആദ്യ പുരസ്കാരമേതാവ് - തിമക്കാടിയൻ (2001). 

ജേത്ാക്കൾ 

2016 - സി രാധാകൃഷ്ണൻ 

2015 - ടി പത്മനാഭൻ 

2014 – സുഗതകു ാരി 
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മുട്ടത്തു വർക്കി പുരസ്കാരം 

ന്ദ്പസിദ്ധ സാഹിതയകാരനായ  ുട്ടത്തുവർക്കിയുപ്പട സ്മരണാർത്ഥം 

 ലയാള കലാ സാഹിതയ മ ഖലയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം. 

പുരസ്കാരത്തുക - 33,333 രൂപ 

 ുട്ടത്തു വർക്കി പുരസ്കാരം ആദ്യ ായി മനടിയത് - ഒ. വി. 

വിേയൻ 

 ുട്ടത്തു വർക്കി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത - ക ലാ സുരയ്യ 

(2006) 

ജേത്ാക്കൾ 

2016: പ്പക േി മോർജ്്ജ 

2015: പ്പക സച്ചിദ്ാനരൻ 

2014: അമശാകൻ ചരുവിൽ 

2013: സി.വി ബാലകൃഷ്ണൻ 

 

പത്മപ്പഭാ പുരസ്കാരം 

പത്മന്ദ്പഭാ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് - പത്മന്ദ്പഭാ 

ഫൗമേഷൻ. 

പത്മന്ദ്പഭാ പുരസ്കാരം ആദ്യ ായി മനടിയത് - പുത്തൂർ 

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 

ജേത്ാക്കൾ 

2016 - വി  ധുസൂദ്നൻ നായർ 

2015 - പ്പബനയാ ിൻ 

2014 - സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ 

2013 - വിേയലക്ഷ്മി 

 

സവാത്ി സംഗീത് പുരസ്കാരം 

സംഗീത രംഗപ്പത്ത  ികവിനായി മകരള സർക്കാർ നൽകുന്ന 

പരമ ാന്നത പുരസ്കാരം. 

സവാതി പുരസ്കാരം നൽകി തുടങിയിയ വർഷം - 1997 
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സവാ ി പുരസ്കാരത്തിന്പ്പെ ന്ദ്പഥ  മേതാവ് - പ്പശമ്മാങ്കുടി 

ന്ദ്ശീനിവാസ അയ്യർ. 

ജേത്ാക്കൾ 

2016 -  ങിയാട് മക. നമടശൻ 

2015 - തൃശൂർ വി. രാ ചന്ദ്രൻ 

2014 - ഉസ്താദ്് അംേദ്് അലിഖാൻ 

 

പ്ശീചിത്തിര ത്ിരുനാൾ പുരസ്കാരം 

ന്ദ്ശീചിത്തിര തിരുനാൾ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് - ചിത്തിര 

തിരുനാൾ ന്ദ്ടസ്റ്റ് 

ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം - 2006 

ന്ദ്പഥ  മേതാവ് - േി.  ാധവൻ നായർ 

പുരസ്കാരം നൽകുന്ന ജമഖലകൾ: 

കലാ, സാഹിതയം, ശാസ്ന്ദ്ത സാമങ്കതികരംഗം, സാ ൂഹയ മസവനം 

ജേത്ാക്കൾ 

2016 - മ ാ. വല്ലയത്താൻ 

2015 - ടി പി ന്ദ്ശീനിവാസൻ 

2014 - സുനിൽ ഗവാസ്ക്കർ 

2013 - എം ടി വാസുമദ്വൻ നായർ 

 

 

 

ലേ സി ഡാനിജയൽ പുരസ്കാരം 

ചലച്ചിന്ദ്തമ ഖലയിൽ മകരള സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമ ാന്നത 

പുരസ്കാരം  

ആദ്യ പ്പേ സി  ാനിമയൽ പുരസ്കാരത്തിന്പ്പെ മനതാവ് - ടി. ഇ 

വാസുമദ്വൻ 

പ്പേസി  ാനിമയൽ അവാർ ് മനടുന്ന ആദ്യ വനിത - ആെന്മുള 

പ്പപാന്നമ്മ 2005 
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ജേത്ാക്കൾ 

2016 - അടൂർ മഗാപാലകൃഷ്ണൻ 

2015 -  പ്പക േി മോർജ്്ജ 

2014 - ഐ വി ശശി 

 

ജകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് 

 ികച്ച  ലയാള സാഹിതയത്തിന് നൽകുന്ന സമ്മാനം - മകരള 

സാഹിതയ അക്കാദ് ി അവാർ ് 

മകരള സാഹിതയ അക്കാദ് ി അവാർ ് നൽകി തുടങിയിയത് - 

1958  ുതൽ 

2016 ജേത്ാക്കൾ 

കവിത്: പി എൻ മഗാപീകൃഷ്ണൻ (ഇരിക്കാലൂരി പനമ്പറ്റടി) 

ജനാവൽ: ടി പി രാേീവൻ (പ്പക. ടി.എൻ മകാട്ടൂർ, എഴുത്തും 

േീവിതവും) 

ആത്മകഥ: സി. വി. ബാലകൃഷ്ണൻ (പരൽ ീൻ നീന്തുന്ന പാടം) 

ലചറുകഥ: വി ആർ സുധീഷ് (ഭവന മഭദ്നം) 

 

ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ജനടിയ മലയാളികൾ 

േി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് - 1965 

എസ് ലക ലപാറ്റക്കാട് - 1980 

ത്കഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള - 1984 

എംടി. വാസുജദവൻ നായർ - 1995 

ഒഎൻവി കുറുപ്പ് - 2007 

 

For More Questions Visit: 

https://www.pscnet.in 
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