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SL.NO. AUTHOR TITLE YEAR SUBJECT

1 അഘനാശനപദ്ധതി അഘനാശനപദ്ധതി: ഭാഷാഗാനം 1922 കവിത

2
അച്ഛന് നമ്പൂതിരി, നടുവത്ത് (1841-

1913)

 നടുവത്തച്ഛന് നമ്പൂതിരിയുടെട
കൃതികള് 1914 കവിത

3
അച്ഛന് നമ്പൂതിരി, നടുവത്ത് (1841-

1913)
ഭഗവദൂത്

1909
കവിത

4 അച്യുതമേ�മേനാന,് കാത്തുള്ളില് ജൈ#ന�നീയാശ്വമേ�ധം- കിളിപ്പാട്്ട 1922 കവിത

5 അച്യുതമേ�മേനാന,് ടി.സി. ഭദ്മേരാത്ഭവം-ആട്ടക്കഥ കവിത

6

അംബാമേദവിത്തമ്പുരാട്ടി, 
 അനന്തപുരത്ത് കാര്
ത്തികതിരുനാള് അ�ൃത�ഥനം-�ണിപ്രവാളം 1926 കവിത

7 അമ്മുക്കുഞ്ഞ്, പരവൂര് ടെക. വന#ാക്ഷി 1918 കവിത

8 അര്പ്പുതസ്സാ�ി പത്ര�ീ�ാംസ 1941 കവിത

9
  ആമേരാ�ല് മേചകവര് പകിട
 കളിക്കാന് മേപായ പാട്്ട

  ആമേരാ�ല് മേചകവര് പകിട
 കളിക്കാന് മേപായ പാട്്ട 1847 കവിത

10 ഇക്കാവമ്മ, മേതാട്ടക്കാട്്ട സന്മാര്മേ6ാപമേദശം-രാസക്രീഡ കവിത

11 ഇരയിമ്മന് തമ്പി, (1783-1856) ഉത്തരാസ്വയംവരം-ആട്ടക്കഥ 1923 കവിത

12 ഇരയിമ്മന് തമ്പി, (1783-1856) ഉത്തരാസ്വയംവരം-ആട്ടക്കഥ 1923 കവിത

13 ഇരയിമ്മന് തമ്പി, (1783-1856) ഉത്തരാസ്വയംവരം-കഥകളി 1937 കവിത

14 ഇരയിമ്മന് തമ്പി, (1783-1856) ഉത്തരാസ്വയംവരം-കഥകളി 1937 കവിത

15 ഇരയിമ്മന് തമ്പി, (1783-1856) ഉത്തരാസ്വയംവരം-കഥകളി 1937 കവിത

16 ഇരയിമ്മന് തമ്പി, (1783-1856) ദക്ഷയാഗം ആട്ടക്കഥ കവിത

17 ഇരയിമ്മന് തമ്പി, (1783-1856) ദക്ഷയാഗം ആട്ടക്കഥ കവിത

18 ഇരയിമ്മന് തമ്പി, (1783-1856) ദക്ഷയാഗം കഥകളി 1915 കവിത

19 ശാസ്്തരി, #ി.എച്്ച.എസ്. ദക്ഷയാഗം- കഥകളി വ്യാഖ്യാനം 1915 കവിത

20 ഉണ്ണായിവാരിയര്
നളചരിതം- കഥകളി
സവ്യാഖ്യാനം കവിത

21 ഉണ്ണായിവാരിയര് നളചരിതം- ഒന്നാം ദിവസം കവിത

22  രാ�നമ്േ�മേനാന,് ടി.ടെക. (1899- ഉണ്ണായിവാരിയര് 1933 കവിത

23 ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിപ്പാടു്, ഓടൂര് നാ�ാംബിക 1942 കവിത

24 ഉണ്ണുനീലി സമേAശം
ഉണ്ണുനീലിസമേAശം; ആറ്റൂര്
കൃഷ്ണപിഷാരടി 1923 കവിത

25 ഉത്തരരാ�ായണം കിളിപ്പാട്ട് ഉത്തരരാ�ായണം കിളിപ്പാട്്ട 1934 കവിത

26 ഏകാദശി �ാഹാത്മ്യം ഏകാദശി �ാഹാത്മ്യം 1915 കവിത

27 കടമേGാട്ട് �ാക്കം-കിളിപ്പാട്ട് കടമേGാട്്ട �ാക്കം-കിളിപ്പാട്്ട 1923 കവിത

28 കണശ്ശഭാരതം കണ്ണശ്ശഭാരതം-ഒന്നാംഭാഗം 1930 കവിത

29
 പരമേ�ശ്വരയ്യര് ഉള്ളൂര്, എസ്

(സമ്പാ.)
കണ്ണശ്ശരാ�ായണം; 
ആരണ്യകാണ്ഡം 1909 കവിത

30 പരമേ�ശ്വരയ്യര്, എസ്. (സമ്പാ.)
കണ്ണശ്ശരാ�ായണം; 
കിഷ്ക്കിന്ധാകാണ്ഡം കവിത

31 പരമേ�ശ്വരയ്യര്, എസ്. (സമ്പാ.) കണ്ണശ്ശരാ�ായണം; സുAരകാണ്ഡം 1919 കവിത

32 കണ്ണശ്ശരാ�ായണം
കണ്ണശ്ശരാ�ായണം ( ശ്രീ �ഹാ) ; 

ഉത്തരകാണ്ഡം 1927 കവിത

33 കരുണാകരടെനഴുത്തച്ഛന് ശിവരാത്രി �ഹാത്മ്യം-കിളിപ്പാട്ടു് 1936 കവിത

34
 പരമേ�ശ്വരയ്യര് ഉള്ളൂര്, എസ്

(സമ്പാ.) കല്യാണസൗഗന്ധികം ഭാഷാചമ്പു 1924 കവിത

35
കറുപ്പന് പണ്ഡിറ്റ്, ടെക.പി. (1888-

1938)
ആചാരഭൂഷണം

1930
കവിത

36 കറുപ്പന് പണ്ഡിറ്റ്, ടെക.പി. (1888- ഉദ്യാനവിരുന്ന് 1931 കവിത



1938)

37
കറുപ്പന് പണ്ഡിറ്റ്, ടെക.പി. (1888-

1938)  ബാമേലാദ്യാനം രണ്ടാം പ്രകരണം 1933 കവിത

38
കറുപ്പന് പണ്ഡിറ്റ്, ടെക.പി. (1888-

1938)  ബാമേലാദ്യാനം �ൂന്നാം പ്രകരണം 1933 കവിത

39
കറുപ്പന് പണ്ഡിറ്റ്, ടെക.പി. (1888-

1938)   #ാതിക്കുമ്മി അഥവാ തീണ്ടല്ക്കുമ്മി 1921 കവിത

40
കറുപ്പന് പണ്ഡിറ്റ്, ടെക.പി. (1888-

1938) #ാതിക്കുമ്മി 1948 കവിത

41
കറുപ്പന് പണ്ഡിറ്റ്, ടെക.പി. (1888-

1938)

  ശകുന്തളഅഥവാ നിരാകൃതയായ
നായിക 1931 കവിത

42  കിരാതം ഭാഷാ പ്രബന്ധം  കിരാതം ഭാഷാ പ്രബന്ധം 1908 കവിത

43  കിരാതം ഭാഷാ പ്രബന്ധം  കിരാതം ഭാഷാ പ്രബന്ധം 1917 കവിത

44 കീചകവധം കീചകവധം-കഥകളിപ്പാട്ടു് 1878 കവിത

45 കിരാതാര്ജ്ജുനീയം കിരാതാര്ജ്ജുനീയം-കിളിപ്പാട്്ട 1928 കവിത

46  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് അഹല്യാമേ�ാക്ഷം തുള്ളപ്പാട്്ട 1882 കവിത

47  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് ഇAു�തീസ്വയംവരം കവിത

48  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര്
 കലക്കത്തു കുഞ്ചന് നമ്പ്യാരുടെട

 തുള്ളല്ക്കഥകള്-ഒന്നാംഭാഗം 1909 കവിത

49  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര്
   കാര്ത്തവീര്യാര്ജ്ജുന വി#യം

(  ഓട്ടന് തുള്ളല്) 1878 കവിത

50  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് കിരാതം 1889 കവിത

51  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് കുംഭകര്ണ്ണവധം കവിത

52  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര്
കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനവി#യം; 
ഓട്ടംതുള്ളല് 1909 കവിത

53  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് ത്രിപുരദഹനം ;  പറയല് തുള്ളല് 1935 കവിത

54  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് ത്രിപുരദഹനം ;  പറയല് തുള്ളല് 1944 കവിത

55  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് ധ്രുവചരിതം-  ശീതGന് തുള്ളല് 1923 കവിത

56  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് ധ്രുവചരിതം 1904 കവിത

57  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര്  നമ്പ്യാരുടെട രത്നങ്ങള് 1933 കവിത

58  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര്  നമ്പ്യാരുടെട രത്നങ്ങള് 1933 കവിത

59  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് നളചരിതം 1895 കവിത

60  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് നാളായണീചരിതം തുള്ളപ്പാട്ട് 1872 കവിത

61  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് പാത്രചരിതം-  ഓട്ടന് തുള്ളല് കവിത

62  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് പാത്രചരിതം-  ശീതGന് തുള്ളല് കവിത

63  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് പാത്രചരിതം - തുള്ളല് 1895 കവിത

64  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് ബാല്യുത്ഭവം കവിത

65  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് ബാല്യുത്ഭവം കവിത

66  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് രാ�ാനുചരിതം- ഓട്ടംതുള്ളല് 1893 കവിത

67  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര്
  രുഗ്�ണീ സ്വയംവരം ( ഓട്ടന്
തുള്ളല്) കവിത

68  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് ലGാ�ര്ദ്ദനം-  ഓട്ടം തുള്ളല് 1901 കവിത

69  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം: �ണിപ്രവാളം 1872 കവിത

70  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം-�ണിപ്രവാളം 1924 കവിത

71  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര്
ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം- �ണിപ്രവാളം
12- ാാംസര്6ം കവിത

72  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് സഭാപ്രമേവശം-  പറയന്തുള്ളല് കവിത

73  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് സഭാപ്രമേവശം-  പറയന്തുള്ളല് 1921 കവിത

74  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് സ്യ�ന്തകം (  ഓട്ടം തുള്ളല്) 1921 കവിത

75  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് സ്യ�ന്തകം ;  ഓട്ടം തുള്ളല് 1900 കവിത



76  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് ഹരണീസ്വയംവരം കവിത

77 ചുമ്മാര്, ടി.എം.   �ഹാകവി കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് 1940 കവിത നിരൂപണം

78 നാരായണപിള്ള, പി.ടെക.  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് 1907 കവിത നിരൂപണം

79
നാരായണമേ�മേനാന്, കപ്പക്കാട്ടു്

(1872-1939) നമ്പ്യാരും തുള്ളലുകളും 1932 കവിത നിരൂപണം

80
ബാലകൃഷ്ണവാരിയര്, എം. ആര.് 

(1896-1960)  കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് കവിത നിരൂപണം

81
കുഞ്ഞികൃഷ്ണക്കുറുപ്്പ, കുട്ട�ത്ത്

കുന്നിയൂര് (1881-1944) കാളിയ�ര്ദ്ദനം 1910 കവിത

82
കുഞ്ഞികൃഷ്ണമേ�മേനാന,് ഒടുവില്

(1870-1916)

 ഒടുവില് കുഞ്ഞികൃഷ്ണമേ�നവടെV
കൃതികള്- പുസ്തകം 1 1936 കവിത

83 ഹരിശര്മ്മ, എ.സി. (1896-1972)  ഒടുവില് കുഞ്ഞികൃഷ്ണമേ�മേനാന് 1932 കവിതനിരൂപണം

84 ഹരിശര്മ്മ, എ.സി. (1896-1972)  ഒടുവില് കുഞ്ഞികൃഷ്ണമേ�മേനാന് 1932 കവിതനിരൂപണം

85
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913) കവിഭാരതം 1893 കവിത

86
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913) മേകരളം; ഒന്നാംഭാഗം (5  സര്6ങ്ങള്) 1912 കവിത

87
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913) മേകരളം; ഒന്നാംഭാഗം 1912 കവിത

88
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913)

 ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്
 തമ്പുരാന് തിരു�നസ്സിടെല
കൃതികള്- പുസ്തകം 1 1922 കവിത

89
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913)

 ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്
 തമ്പുരാന് തിരു�നസ്സിടെല
കൃതികള്- പുസ്തകം 2 1926 കവിത

90
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913)

 ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്
 തമ്പുരാന് തിരു�നസ്സിടെല
കൃതികള്- പുസ്തകം 3 1927 കവിത

91
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913)

 ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്
 തമ്പുരാന് തിരു�നസ്സിടെല
 കൃതികള് പുസ്തകം 4 1928 കവിത

92
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913) തുപ്പല് മേകാളാമ്പി 1910 കവിത

93
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913)   നല്ല ഭാഷയും പാലുള്ളി ചരിതവും കവിത

94
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913) ശGരാചാര്യചരിതം 1923 കവിത

95
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913) ശGരാചാര്യചരിതം 1898 കവിത

96
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913) ഹംസസമേAശം 1896 കവിത

97
പരമേ�ശ്വരക്കുറുപ്്പ, മേകായിപ്പള്ളില്
(1891-1966)

 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്
തിരു�നസ്സുടെകാണ്ട് 1932 കവിത

98
പരമേ�ശ്വരക്കുറുപ്്പ, മേകായിപ്പള്ളില്
(1891-1966)

 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്
തിരു�നസ്സുടെകാണ്ട് 1932 കവിത

99  കുഞ്ഞിക്കുട്ടി പറമ്പില്  പന്ത്രണ്ട് താരാട്ടുപാട്ടുകള് 1926 കവിത

100  കുഞ്ഞിക്കുട്ടി പറമ്പില്  പന്ത്രണ്ട് താരാട്ടുപാട്ടുകള് 1926 കവിത

101  കുഞ്ഞിരാ�ന്നായര്, പി. പടവാള് 1946 കവിത

102
 കുഞ്ഞിശGരന് നമ്പ്യാര്, 

 നാരമേങ്ങാളി ചിറയ്ക്കല് നരിചരിതം 1894 കവിത

103
കുട്ടപ്പമേ�മേനാന,് കല്ലറയ്ക്കല്

(1872-1925)

 തിരുപ്പതി�ാഹാത്മ്യം അഥവാ
ടെവGിടാചലപുരാണം-കിളിപ്പാട്്ട 1919 കവിത

104 കുട്ടിക്കൃഷ്ണമേ�മേനാന് ശ്രീഹരിശ്ചA്രപുരാണം-കിളിപ്പാട്ട് കവിത

105  കു�ാരന്നായര്, #ി. (1897) പാത്രചരിതം-ആട്ടക്കഥ 1937 കവിത

106 കു�ാരനാശാന്, എന്. (1873-1924) കരുണ 1924 കവിത

107 കു�ാരനാശാന്, എന്. (1873-1924) കുയില് 1923 കവിത

108 കു�ാരനാശാന്, എന്. (1873-1924) ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി 1917 കവിത

109 കു�ാരനാശാന്, എന്. (1873-1924) ചിന്താവിഷ്ടയായസീത 1920 കവിത

110 കു�ാരനാശാന്, എന്. (1873-1924) ചിന്താവിഷ്ടയായസീത 1920 കവിത



111 കു�ാരനാശാന്, എന്. (1873-1924) പ്രമേരാദനം 1919 കവിത

112 കു�ാരനാശാന്, എന്. (1873-1924)
 രണ്ടു ഖണ്ഡകൃതികള്-വീണപൂവ്; 

സിംഹപ്രസവം 1916 കവിത

113 കു�ാരനാശാന്, എന്. (1873-1924) ലീല ( ഒരു കാവ്യം) 1914 കവിത

114 കു�ാരനാശാന്, എന്. (1873-1924) ലീല ( ഒരു കാവ്യം) 1929 കവിത

115 കുറൂരമ്മയുടെട കവിത കുറൂരമ്മയുടെട കവിത 1945 കവിത

116 കൃഷിപ്പാട്്ട കൃഷിപ്പാട്്ട: ഭാര്6വീയചരിതം കവിത

117
 കൃഷ്ണന് കര്ത്താവു്,  ചങ്ങരം മേകാത

(1881-1959) ചിത്മേരാത്സവം 1933 കവിത

118  കൃഷ്ണന്നായര്, പി. (1892-1955) ടെചറുജൈപതല് 1928 കവിത

119 കൃഷ്ണപിള്ള, വി. എന്. ബാലരത്നം 1918 കവിത

120
കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, വടമേശ്ശരി
തയ്പറമ്പില് കുമേചല�ാധവം: പാന 1924 കവിത

121  കൃഷ്ണലീലഅഥവാ രാസക്രീഡ  കൃഷ്ണലീല അഥവാ രാസക്രീഡ 1925 കവിത

122 കൃഷ്ണവാരിയര്, കടത്തനാട്ട് ടെക. രാ�ായണ ചമ്പു 1902 കവിത

123 കൃഷ്ണശര്മ്മ, എട�ന വാകത്താനം അഹല്യാമേ�ാക്ഷംആട്ടക്കഥ 1930 കവിത

124
 മേകരളവര്മ്മ ( കുഞ്ഞപ്പന്
തമ്പുരാന്) ത്രയീശസ്തവം 1940 കവിത

125   മേകരളവര്മ്മ തമ്പുരാന്, പന്തളത്തു് കഥാടെകൗ�ുദി 1915 കവിത

126
  മേകരളവര്മ്മ തമ്പുരാന്, പന്തളത്തു്

(1879-1919) രുഗ്�ാംഗദചരിതം 1913 കവിത

127
  മേകരളവര്മ്മ തമ്പുരാന്, പന്തളത്തു്

(1879-1919) രുഗ്�ാംഗദചരിതം 1930 കവിത

128
  മേകരളവര്മ്മ തമ്പുരാന്, പന്തളത്തു്

(1879-1919) വി#മേയാദയം കാവ്യം 1914 കവിത

129
  മേകരളവര്മ്മ തമ്പുരാന്, പന്തളത്തു്

(1879-1919) വി#മേയാദയം കാവ്യം 1934 കവിത

130
  മേകരളവര്മ്മ തമ്പുരാന്, പന്തളത്തു്

(1879-1919) സൂക്തി�ാല 1915 കവിത

131 ഹരിശര്മ്മ, എ.ഡി. (1896-1972)   പന്തളത്ത് മേകരളവര്മ്മതമ്പുരാന് 1932 കവിതനിരൂപണം

132 ഹരിശര്മ്മ, എ.ഡി. (1896-1972)   പന്തളത്ത് മേകരളവര്മ്മതമ്പുരാന് 1932 കവിതനിരൂപണം

133

 മേകരളവര്മ്മ
വലിയമേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-

1914) ജൈദവമേയാഗം �ണിപ്രവാളം 1969 കവിത

134

 മേകരളവര്മ്മ
വലിയമേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-

1914) �യൂരസമേAശം: �ണിപ്രവാളം 1894 കവിത

135

 മേകരളവര്മ്മ
വലിയമേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-

1914)

ശ്രീ �യൂരസമേAശം-�ണിപ്രവാളം;
 �ര്മ്മപ്രകാശം വ്യാഖ്യാനം 1894 കവിത

136

 മേകരളവര്മ്മ
വലിയമേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-

1914)

�യൂരസമേAശം: 
�ണിപ്രവാളകാവ്യം 1895 കവിത

137

 മേകരളവര്മ്മ
വലിയമേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-

1914)  ശ്രീ പത്മനാഭ പദപത്മശതകം 1907 കവിത

138
ബാലകൃഷ്ണവാരിയര്, എം. ആര.് 

(1896-1960)   മേകരളവര്മ്മ മേദവന് 1937 കവിതനിരൂപണം

139 മേകശഗ്രഹണം പ്രബന്ധം മേകശഗ്രഹണം പ്രബന്ധം 1937 കവിത

140 മേകശവക്കാരണവര് കചചരിതം തിരവാതിരപ്പാട്ടു് 1923 കവിത

141
 മേകശവന്നായര്, കുറ്റിപ്പുറത്തു

(1883-1959) കാവ്മേയാപഹാരം 1921 കവിത

142 മേകശവപിള്ള, ടെക.സി. (1868-1913) ആസന്ന �രണചിന്താശതകം 1900 കവിത

143 മേകശവപിള്ള, ടെക.സി. (1868-1913) ശ്രീ കാശിയാത്ര 1898 കവിത

144 മേകശവപിള്ള, ടെക.സി. (1868-1913) സുഭാഷിതരത്നാകരം 1901 കവിത

145 മേകശവപിള്ള, ടെക.സി. (1868-1913)

മേകശവീയം
( സ്യ�ന്തകാപരപര്യായം
�ഹാകാവ്യം) 1914 കവിത



146 ഹരിശര്മ്മ, ഏ.ഡി. 1896-1972 �ഹാകവി മേക.സി. മേകശവപിള്ള 1942 കവിതനിരൂപണം

147
മേകശവമേ�മേനാന,് ഓടാട്ടില് 1876-

1946) കമേപാതസമേAശം 1928 കവിത

148 ടെകാച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള, തച്ചറ
 ശിവ�യം മേകരള �ാഹാത്മ്യം-

കിളിപ്പാട്ട് 1907 കവിത

149
ടെകാച്ചുകൃഷ്ണനാടാര്, കാഞ്ഞിരകുളം

ടെക. (സമ്പാ.) ചാ�ുണ്ഡികഥ (വില്ലടിപ്പാട്ടു്) 1934 കവിത

150
ടെകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്, 

ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926) അതിവാതവര്ഷം 1925 കവിത

151
ടെകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്, 

ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926)
 മേഗാശ്രീശാദിത്യചരിതം അഥവാ

 രാ�വര്മ്മ വിലാസം 1919 കവിത

152
ടെകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്, 

ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926)
 മേഗാശ്രീശാദിത്യചരിതം അഥവാ

 രാ�വര്മ്മ വിലാസം 1919 കവിത

153
ടെകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്, 

ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926) ഭദ്മേരാല്പത്തി-കിളിപ്പാട്ടു് 1893 കവിത

154
ടെകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്, 

ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926) �ലയാംടെകാല്ലം 1914 കവിത

155
ടെകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്, 

ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926) �ലയാംടെകാല്ലം- ഒന്നാം പുസ്തകം 1941 കവിത

156
ടെകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്, 

ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926)
രാ�ായണം സുAരകാണ്ഡം-

തുള്ളല് 1906 കവിത

157  മേകാട്ടയത്തു തമ്പുരാന് കിര്മ്മീരവധം-ആട്ടക്കഥ 1923 കവിത

158  മേകാട്ടയത്തു തമ്പുരാന് കിര്മ്മീരവധം-ആട്ടക്കഥ 1923 കവിത

159  മേകാട്ടയത്തു തമ്പുരാന് കിര്മ്മീരവധം-ആട്ടക്കഥ 1923 കവിത

160  മേകാട്ടയത്തു തമ്പുരാന് കിര്മ്മീരവധം-ആട്ടക്കഥ 1937 കവിത

161  മേകാട്ടയത്തു തമ്പുരാന്
കിര്മ്മീരവധം-ആട്ടക്കഥ; 

ഭാവപ്രകാശവ്യാഖ്യാനം 1919 കവിത

162  മേകാട്ടയത്തു തമ്പുരാന് നിവാതകവചകാലമേകയവധം 1932 കവിത

163  മേകാട്ടയത്തു തമ്പുരാന് വടക്കന് ബകവധം-ആട്ടക്കഥ കവിത

164 ഗമേ#A്രമേ�ാക്ഷം
ഗമേ#A്രമേ�ാക്ഷം; 
�ണിപ്രവാളകാവ്യം 1915 കവിത

165  ഗിരി#ാകല്യാണം ഗീത പ്രബന്ധം ഗിരി#ാകല്യാണം ഗീതപ്രബന്ധം 1925 കവിത

166  ഗിരി#ാകല്യാണം ഗീത പ്രബന്ധം ഗിരി#ാകല്യാണം ഗീതപ്രബന്ധം 1940 കവിത

167  ഗിരി#ാകല്യാണം ഗീത പ്രബന്ധം ഗിരി#ാകല്യാണം ഗീതപ്രബന്ധം 1940 കവിത

168  ഗിരി#ാകല്യാണം ഗീത പ്രബന്ധം
ഗിരി#ാകല്യാണം ഗീതപ്രബന്ധം-

പ്രഥ�കാണ്ഡം 1915 കവിത

169 ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്ടു് ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്ടു് 1924 കവിത

170 മേഗാദവര്മ്മ, ടെക. (1902-1952) രാവണവി#യം ആട്ടക്കഥ 1946 കവിത

171 മേഗാവിAനാശാന്, പുളിക്കല്  പതിവ്രതാധര്മ്മം �ണിപ്രവാളം 1906 കവിത

172 ടെഗൗരീചരിതം; ഒരു പഴയപ്രബന്ധം
ടെഗൗരീചരിതം; ഒരു
പഴയപ്രബന്ധം 1922 കവിത

173 ടെഗൗരീചരിതം; ഒരു പഴയപ്രബന്ധം
ടെഗൗരീചരിതം; ഒരു
പഴയപ്രബന്ധം 1922 കവിത

174 ടെഗൗരീചരിതം; ഒരു പഴയപ്രബന്ധം
ടെഗൗരീചരിതം; ഒരു
പഴയപ്രബന്ധം 1922 കവിത

175 ടെഗൗരീപരിണയം-ഭാഷാചമ്പു ടെഗൗരീപരിണയം-ഭാഷാചമ്പു 1906 കവിത

176 ചA്മേരാത്സവം ചA്മേരാത്സവം കവിത

177 ചA്മേരാത്സവം ചA്മേരാത്സവം 1922 കവിത

178 ചാണക്യസൂത്രം ചാണക്യസൂത്രം; കിളിപ്പാട്ടു് 1925 കവിത

179 ചാണക്യസൂത്രം ചാണക്യസൂത്രം; കിളിപ്പാട്ടു് 1925 കവിത

180   ടെചല്ലൂര് നാമേഥാദയം ഭാഷ ചമ്പു   ടെചല്ലൂര് നാമേഥാദയം ഭാഷ ചമ്പു 1940 കവിത

181   ടെചല്ലൂര് നാമേഥാദയം ഭാഷ ചമ്പു   ടെചല്ലൂര് നാമേഥാദയം ഭാഷ ചമ്പു 1940 കവിത

182
  ടെചറിയാന് �ാപ്പിള കട്ടക്കയത്തില്

(1859-1936)

ശ്രീമേയശുവി#യം-
�ലയാള�ഹാകാവ്യം 1926 കവിത

183
  ടെചറിയാന് �ാപ്പിള കട്ടക്കയത്തില്

(1859-1936)

ശ്രീമേയശുവി#യം-
�ലയാള�ഹാകാവ്യം 1927 കവിത



184 ടെചറുമേശ്ശരി നമ്പൂതിരി കൃഷ്ണപ്പാട്്ട കവിത

185 ടെചറുമേശ്ശരി നമ്പൂതിരി കൃഷ്ണപ്പാട്്ട കവിത

186 ടെചറുമേശ്ശരി നമ്പൂതിരി കൃഷ്ണഗാഥ: പൂതനാമേ�ാക്ഷം 1937 കവിത

187 ടെചറുമേശ്ശരി നമ്പൂതിരി കൃഷ്ണഗാഥ:  രുഗ്�ിണി സ്വയംവരം 1930 കവിത

188 ടെചറുമേശ്ശരി നമ്പൂതിരി കൃഷ്ണഗാഥ-സ്യ�ന്തകം കവിത

189 ടെചറുമേശ്ശരി നമ്പൂതിരി ടെചറുമേശ്ശരി ഭാരതം 1938 കവിത

190 ടെചറുമേശ്ശരി നമ്പൂതിരി ടെചറുമേശ്ശരി ഭാരതം 1912 കവിത

191 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന് അദ്്ധയാത്മരാ�ായണം; കിളിപ്പാട്ടു് 1906 കവിത

192 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന് അദ്്ധയാത്മരാ�ായണം; കിളിപ്പാട്ടു് കവിത

193 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന്
അദ്്ധയാത്മരാ�ായണം: 
സുAരകാണ്ഡം 1920 കവിത

194 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന്

അദ്്ധയാത്മരാ�ായണം-
സുAരകാണ്ഡം; മേവതാളചരിതം

ഭീഷ്മപര്വ്വം 1925 കവിത

195 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന് ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം 1905 കവിത

196 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന്  എഴുത്തച്ഛടെV രത്നങ്ങള് 1927 കവിത

197 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന്  എഴുത്തച്ഛടെV രത്നങ്ങള് 1927 കവിത

198 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന് ചിന്താരത്നം കിളിപ്പാടു് 1900 കവിത

199 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന് �ഹാഭാരതം:  കര്ണ്ണപര്വ്വം കവിത

200 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന് �ഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്്ട: ഭീഷ്മപര്വ്വം 1926 കവിത

201 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന് �ഹാഭാരതം: സ്ത്രീപര്വ്വം 1935 കവിത

202 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന്
ശ്രീ �ഹാഭാരതം- പതിന്നാലു

വൃത്തം 1889 കവിത

203 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന് ശത�ുഖരാ�ായണം-കിളിപ്പാട്ടു് 1924 കവിത

204 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന് ശ്രീ �ഹാഭാഗവതം കവിത

205 ഈശ്വരപിള്ള, ആര്. (1865-1936)  രാ�ാനു#ന് എഴുത്തച്ഛന് 1915 കവിത

206 നാരായണപിള്ള, പി.ടെക. (1878-1938) തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന് 1931 കവിതനിരൂപണം

207 നാരായണപ്പണിക്കര്, ആര.് ശ്രീരാ�നു#ടെനഴുത്തച്ഛന് 1929 കവിതനിരൂപണം

208 തുഞ്ചടെത്തഴുത്തച്ഛന്
 ശGരടെനഴുത്തച്ഛന് കുറുവാന്

ടെതാടിയില് 1927 കവിത

209 തുപ്പന് നമ്പൂതിരി, ടെനടുമ്പുരയ്ക്കല്
ടെതജൈGല നാമേഥാദയം-ചമ്പു-

പ്രബന്ധം 1936 കവിത

210 മേതാരണയുദ്ധം പാന മേതാരണയുദ്ധം പാന 1926 കവിത

211 മേതാരണയുദ്ധം പാന മേതാരണയുദ്ധം പാന 1926 കവിത

212 മേതാരണയുദ്ധം പാന മേതാരണയുദ്ധം പാന 1926 കവിത

213 ത്രിപുരദഹനം പ്രബന്ധം ത്രിപുരദഹനം പ്രബന്ധം 1936 കവിത

214 ത്രിപുരദഹനം പ്രബന്ധം ത്രിപുരദഹനം പ്രബന്ധം 1936 കവിത

215 ത്രിപുരരഹസ്യം ത്രിപുരരഹസ്യം 1930 കവിത

216   ദാമേ�ാദരന് കര്ത്താവു് (1850-1922) ഗാരുഡപുരാണം-കിളിപ്പാട്ടു് 1885 കവിത

217   ദാമേ�ാദരന് കര്ത്താവു് (1850-1922)  വരാഹാവതാരംആട്ടക്കഥ 1891 കവിത

218   ദാമേ�ാദരന് കര്ത്താവു് (1850-1922) സദാചാരപദ്ധതി 1906 കവിത

219 ദാമേ�ാദരന് നമ്പൂതിരി, പൂമേന്താട്ടത്ത് അംബരീഷചരിതം-  ഓട്ടന്തുള്ളല് 1906 കവിത

220 ദാമേ�ാദരന് നമ്പൂതിരി, പൂമേന്താട്ടത്ത് കാലമേകയവധം-  ഓട്ടം തുള്ളല് 1901 കവിത

221 ദാമേ�ാദരന് നമ്പൂതിരി, പൂമേന്താട്ടത്ത് കാലമേകയവധം-  ശീതGന് തുള്ളല് കവിത

222 ദാമേ�ാദരന് നമ്പൂതിരി, പൂമേന്താട്ടത്ത് കാലമേകയവധം-  ശീതGന് തുള്ളല് കവിത

223 ദാമേ�ാദരന് നമ്പൂതിരി, പൂമേന്താട്ടത്ത്   കാലമേകയവധം ശീതGന് തുള്ളല് 1925 കവിത



224 ദാമേ�ാദരന് നമ്പൂതിരി, പൂമേന്താട്ടത്ത്   കാലമേകയവധം ശീതGന് തുള്ളല് 1925 കവിത

225 ദ്ടെരൗപദീസ്വയംവരം ദ്ടെരൗപദീസ്വയംവരം 1939 കവിത

226 ദ്ടെരൗപദീസ്വയംവരം ദ്ടെരൗപദീസ്വയംവരം 1939 കവിത

227 നമ്പൂതിരിപ്പാടു്, കല്ലൂര് ബാലിവി#യം-കഥകളി 1926 കവിത

228   നളചരിതം ഓട്ടന് തുള്ളല് 1893 കവിത

229
നാണുക്കുട്ടിമേ�മേനാന്, 

എഴുവത്തു്കുളക്കര ശ്രീചിദംബര രാഷ്ടകം: കിളിപ്പാടു് 1927 കവിത

230
നാണുപ്പിള്ള, പന്നിമേശ്ശരില് (1885-
1942) നിഴല്ക്കുത്ത്-ആട്ടക്കഥ 1926 കവിത

231 നാരായണകവി  ക�ലാസ്തവ കര്ണ്ണരസായനം 1909 കവിത

232
നാരായണന് നമ്പൂതിരി, 

ഇടടെവട്ടിക്കാട്ടു്
 രുക്�ിണീസ്വയംവരം പ്രബന്ധം; 

ഭാവദീപികാസമേ�തം 1932 കവിത

233
നാരായണന് നമ്പൂതിരി, ശീടെവാള്ളി

1869-1906

 ശീടെവാള്ളി നമ്പൂതിരിയുടെട
കൃതികള്- പുസ്തകം 1 1967 കവിത

234 നാരായണന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്, പട്ട�ന

തിരുടെവള്ളു�ാന്
തുള്ളിമേക്ഷത്ര�ാഹാത്മ്യം അഥവാ

ഒരു സ്വപ്നം 1930 കവിത

235 നാരായണപിള്ള, മേതാപ്പില് വിദുരവാക്യം-�ണിപ്രവാളം 1918 കവിത

236 നാരായണപിള്ള, പി.ടെക. കാവ്യമേ�ഖല 1935 കവിത

237 നാരായണപ്പിഷാരടി, കുട്ട�മേശ്ശരി അ�ൃതലഹരി 1934 കവിത

238 നാരായണപ്പിഷാരടി, കുട്ട�മേശ്ശരി അ�ൃതലഹരി 1934 കവിത

239 നാരായണപ്പിഷാരടി, കുട്ട�മേശ്ശരി �ംഗമേളാപഹാരം 1937 കവിത

240 നാരായണപ്പിഷാരടി, കുട്ട�മേശ്ശരി ശ്രീ�ൂല�ുക്താവലി 1937 കവിത

241
നാരായണമേ�മേനാന്, നാലപ്പാട്്ട

(1888-1954) കണ്ണുനീര്ത്തുള്ളി 1924 കവിത

242
നാരായണമേ�മേനാന്, നാലപ്പാട്്ട

(1888-1954) സുമേലാചന 1912 കവിത

243
നാരായണമേ�മേനാന്, വള്ളമേത്താള്

(1878-1958) കാവ്യാ�ൃതം 1932 കവിത

244
നാരായണമേ�മേനാന്, വള്ളമേത്താള്

(1878-1958) ടെകാച്ചുസീത 1929 കവിത

245
നാരായണമേ�മേനാന്, വള്ളമേത്താള്

(1878-1958)

  ചിത്രമേയാഗം അഥവാ താരാവലി
ചA്രമേസനം: �ണിപ്രവാളകാവ്യം 1914 കവിത

246
നാരായണമേ�മേനാന്, വള്ളമേത്താള്

(1878-1958)

  ചിത്രമേയാഗം അഥവാ താരാവലി
ചA്രമേസനം: �ണിപ്രവാളകാവ്യം 1914 കവിത

247
നാരായണമേ�മേനാന്, വള്ളമേത്താള്

(1878-1958)  ബന്ധനസ്ഥനായഅനിരുദ്ധന് 1914 കവിത

248
നാരായണമേ�മേനാന്, വള്ളമേത്താള്

(1878-1958) വിലാസലതിക 1917 കവിത

249 നാരായണശാസ്്തരികള്, പി.ടെക. ബാലഭാരതം-ഭാഷ-�ഹാകാവ്യം 1919 കവിത

250 നാരായണീയം; ഭാഷാ പ്രബന്ധം നാരായണീയം; ഭാഷാ പ്രബന്ധം 1918 കവിത

251  നീലകണ്ഠതീര്ത്തപാദര് (1872-1921) ഹംമേയാഗ പ്രദീപിക. കിളിപ്പാട്ടു് 1906 കവിത

252
നീലകണ്ഠന് നമ്പൂതിരി, ഒറവGര

(1857-1917) രുഗ്മിണീ സ്വയംബരം- വഞ്ചിപ്പാട്്ട 1916 കവിത

253 പടപ്പാട്ടു് പടപ്പാട്ടു് 1924 കവിത

254 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963) ചിന്താതരംഗിണി 1937 കവിത

255 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963) സന്ധ്യാരാഗം 1942 കവിത

256 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963) സന്ധ്യാരാഗം 1942 കവിത

257 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963)  ജൈഹദര് തായിക്കന് 1931 കവിത

258 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963)  ജൈഹദര് തായിക്കന് 1931 കവിത

259 പത്തുവൃത്തം-രുഗ്മിണീസ്വയംവരം പത്തുവൃത്തം-രുഗ്മിണീസ്വയംവരം 1935 കവിത

260 പത്മനാഭമേ�മേനാന്, കനകത്ത് ഭരതന് 1928 കവിത

261
പത്മനാഭമേ�മേനാന്, 

ടെതമേക്കമേതലക്കാട്ടു് പഴനി �ാഹാത്മ്യം-കിളിപ്പാട്ടു് 1910 കവിത

262 പത്മനാഭമേ�മേനാന്, പഴനി �ാഹാത്മ്യം-കിളിപ്പാട്ടു് 1910 കവിത



ടെതമേക്കമേതലക്കാട്ടു്

263 പപ്പുപിള്ള, ടെക. ഭൂസ്വപ്നം-  ഓട്ടന്തുള്ളല് 1916 കവിത

264 പരമേ�ശ്വരന്പിള്ള, സി.പി. മേഹ� 1917 കവിത

265
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) ഉ�ാമേകരളം 1911 കവിത

266
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949)   ഒരു മേനര്ച്ച 1909 കവിത

267
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) കര്ണ്ണഭൂഷണം 1929 കവിത

268
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) കിരണാവലി 1925 കവിത

269
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) കിരണാവലി 1931 കവിത

270
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) തരങ്ഗിണി- �ൂന്നാം ഭാഗം കവിത

271
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) താരഹാരം 1925 കവിത

272
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) പിങ്ഗള 1929 കവിത

273
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949)

   ഭക്തിദീപിക അഥവാ ചാത്തന്ടെറ
സല്ഗതി 1933 കവിത

274
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) �ംഗള�ഞ്ജരി 1918 കവിത

275
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) �ണി�ഞ്ജൂഷ 1933 കവിത

276
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) സു#ാമേതാദ്വാഹം- ഭാഷാ ചംബു 1908 കവിത

277 പാര്വ്വതീപരിണയം-കിളിപ്പാട്്ട പാര്വ്വതീപരിണയം-കിളിപ്പാട്്ട 1924 കവിത

278 പാര്വ്വതീപരിണയം-കിളിപ്പാട്്ട പാര്വ്വതീപരിണയം-കിളിപ്പാട്്ട 1928 കവിത

279 പാര്വ്വതീപരിണയം-കിളിപ്പാട്്ട പാര്വ്വതീപരിണയം-കിളിപ്പാട്്ട 1928 കവിത

280
പാര്വ്വതീപാണീഗ്രഹണം: 

ആറുവൃത്തം
പാര്വ്വതീപാണീഗ്രഹണം: 

ആറുവൃത്തം 1926 കവിത

281 പുനം നമ്പൂതിരി
ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു

(ബാലകാണ്ഡം) 1926 കവിത

282 പുനം നമ്പൂതിരി

ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു
(അമേയാദ്്ധയാകാണ്ഡം, 
ആരണ്യകാണ്ഡം, 
കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം) 1927 കവിത

283 പുനം നമ്പൂതിരി

ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു
(സുAരകാണ്ഡം, യുദ്ധകാണ്ഡം, 
ഉത്തരകാണ്ഡം) 1928 കവിത

284 പുനം നമ്പൂതിരി
ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു

(അംഗുലിയാGം) 1928 കവിത

285 പുനം നമ്പൂതിരി
ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു

(അംഗുലിയാGം) 1928 കവിത

286 പുനം നമ്പൂതിരി
ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു

(അംഗുലിയാGം) 1928 കവിത

287 പുനം നമ്പൂതിരി
ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു

(ഉദ്യാനപ്രമേവശം) 1931 കവിത

288 പുനം നമ്പൂതിരി
ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു

(ഉദ്യാനപ്രമേവശം) 1931 കവിത

289 പുനം നമ്പൂതിരി
ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു

(രാവമേണാദ്ഭവം) 1928 കവിത

290 പുനം നമ്പൂതിരി
ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു

(രാവമേണാദ്ഭവം) 1928 കവിത

291 പുനം നമ്പൂതിരി
ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു

(വിച്ഛിന്നാഭിമേഷകം) 1928 കവിത

292 പുനം നമ്പൂതിരി
ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു

(വിച്ഛിന്നാഭിമേഷകം) 1928 കവിത

293 പുനം നമ്പൂതിരി
ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു

(സുഗ്രീവസഖ്യം) 1928 കവിത

294 പുനം നമ്പൂതിരി
ഭാഷാരാ�ായണചമ്പു

(സുഗ്രീവസഖ്യം) 1928 കവിത

295 പുഷ്പബാണവിലാസം

പുഷ്പബാണവിലാസം; ' 
രസാലGാര പ്രദീപിക' എന്ന

വ്യാഖ്യാനം 1930 കവിത



296 പുഷ്പബാണവിലാസം

പുഷ്പബാണവിലാസം; ' 
രസാലGാര പ്രദീപിക' എന്ന

വ്യാഖ്യാനം 1930 കവിത

297 പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ജ്ഞാനപ്പാന 1922 കവിത

298 പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ജ്ഞാനപ്പാന 1924 കവിത

299 പൂന്താനം നമ്പൂതിരി  നൂടെറ്റട്ടു ഹരികീര്ത്തനം 1929 കവിത

300 പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ഭക്തചൂഡാ�ണി 1947 കവിത

301 പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ശ്രീകൃഷ്ണകര്ണ്ണാ�ൃതം 1925 കവിത

302 പൂന്താനം നമ്പൂതിരി  ശ്രീ സന്താനമേഗാപാലം പാന 1924 കവിത

303 പ്രഹ്ലാദചരിതം; കിളിപ്പാട്ടു് പ്രഹ്ലാദചരിതം; കിളിപ്പാട്ടു് 1939 കവിത

304 പ്രഹ്ലാദചരിതം പ്രഹ്ലാദചരിതം ഹംസപ്പാട്്ട 1925 കവിത

305 ബകവധം-പ്രബന്ധം ബകവധം-പ്രബന്ധം 1936 കവിത

306 ബകവധം-പ്രബന്ധം ബകവധം-പ്രബന്ധം 1936 കവിത

307
 #നാര്ദ്ദനമേ�മേനാന്, കുന്നത്ത് (1885-

1955)

�ഹാകവി വി.സി. 
ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കര് 1932

കവിത

308 ബ്രഹ്മദത്തന് നമ്പൂതിരിപ്പാടു് ഒരു ശാപം 1930 കവിത

309 ഭദ്മേരാല്പത്തി 1924 കവിത

310
ഭാഗവതം ഭാഗവതം: ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം-

   ഒന്നും രണ്ടും �ൂന്നും വൃത്തങ്ങള് 1915
കവിത

311 ഭാഗവതം ഭാഗവതം; ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം 1923 കവിത

312 ഭാഗവതം ഭാഗവതം; ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം 1923 കവിത

313 ഭാഗവതം ഭാഗവതം; ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം 1923 കവിത

314 ഭാരതചമ്പു ഭാരതചമ്പു 1902 കവിത

315
ഭാസ്കരന് നമ്പൂതിരിപ്പാടു്, 
പുറയന്നൂര്

കുശലമേവാപാഖ്യാനം-കിളിപ്പാട്്ട

1924
കവിത

316 ഭീമേഷ്മാപമേദശം: ഹംസപ്പാട്ട് ഭീമേഷ്മാപമേദശം: ഹംസപ്പാട്്ട 1927 കവിത

317 മേഭാ#ചരിത്രം മേഭാ#ചരിത്രം കവിത

318
�ഹന് നമ്പൂതിരി, നടുവത്തു (1868-

1944) ആശ്ര�പ്രമേവശം 1923 കവിത

319  �ഴ�ംഗലം നാരായണന് നമ്പൂതിരി ഭാഷാ ജൈനഷധചമ്പു 1893 കവിത

320  �ഴ�ംഗലം നാരായണന് നമ്പൂതിരി ഭാഷാ ജൈനഷധചമ്പു 1935 കവിത

321  �ഴ�ംഗലം നാരായണന് നമ്പൂതിരി രാ#രത്നാവലീയം ഭാഷാചമ്പു 1908 കവിത

322 �ാധവന്പിള്ള, അയിരൂര് സി. പത്മരാഗം 1930 കവിത

323 രണ്ടുഭാഷാഗാനങ്ങള് രണ്ടുഭാഷാഗാനങ്ങള് 1948 കവിത

324 രണ്ടുഭാഷാചമ്പുക്കള് രണ്ടുഭാഷാചമ്പുക്കള് 1931 കവിത

325
  രവിവര്മ്മ മേകായിത്തമ്പുരാന്, 

ചങ്ങനാമേശ്ശരി (1852-1960)
ഉഷാകല്യാണം- ഭാഷാ ചമ്പു കവിത

326 രാഘവപ്പിഷാരടി, കല്ടെലക്കുളങ്ങര ചാണക്യസൂത്രം; കിളിപ്പാട്ടു് 1901 കവിത

327 രാഘവപ്പിഷാരടി, കല്ടെലക്കുളങ്ങര മേവതാളചരിതം-കിളിപ്പാട്ടു് 1925 കവിത

328 രാഘവപ്പിഷാരടി, കല്ടെലക്കുളങ്ങര മേവതാളചരിതം-കിളിപ്പാട്ടു് 1925 കവിത

329 രാഘവവര്മ്മ, പന്തളം രത്നപ്രഭ 1930 കവിത

330 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) ഗരുഡസമേAശം 1912 കവിത

331
രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959)  പ്രിയവിലാപം �ുതലായ

ഖണ്ഡകൃതികള് 1901
കവിത

332 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് പ്രസാദ�ാല 1918 കവിത

333 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് പ്രസാദ�ാല 1918 കവിത

334
രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-

1970) കവനടെകൗ�ുദിവക ടെഗൗരീലഹരി 1921 കവിത

335 രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891- ദ്ടെരൗണീപ്രഭാവം 1940 കവിത



1970)

336
രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-

1970) രഘുവീരവി#യം 1933 കവിത

337 രാ#ാ, ടെക.ടെക. (1893-1968) ബാഷ്പാഞ്ജലി കവിത

338 രാ#ാ, ടെക.ടെക. (1893-1968) ഹര്ഷാഞ്ജലി 1939 കവിത

339 രാ�കൃഷ്ണപിള്ള, #ി. (1890-1959) ശ്രീരാ�കൃഷ്ണചരിതം (കിളിപ്പാട്ടു)് 1935 കവിത

340 രാ�ചരിതം

രാ�ചരിതം ; ഒന്നു�ുതല്
 എമ്പത്തിരണ്ടാം പടലം വടെരയും, 

കണ്ണരാ�ായണം, ഭഗവല് ഗീത, 
കൃഷ്ണഗാഥ, അദ്്ധയാത്മരാ�ായണം,

 മേവതാളചരിത്രം കൂടിയ പുസ്തകം കവിത

341  രാ�പുരത്തു വാരിയര് കുമേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് 1921 കവിത

342  രാ�പുരത്തു വാരിയര് കുമേചലവൃത്തം: വഞ്ചിപ്പാട്്ട 1926 കവിത

343  രാ�പുരത്തു വാരിയര് കുമേചലവൃത്തം: വഞ്ചിപ്പാട്്ട 1916 കവിത

344 രാ�യ്യര്, പി.ടി. വിപ്രസമേAശം 1906 കവിത

345
   രാ�വര്മ്മ അശ്വതി തിരുനാള്

(1756-1794) അംബരീഷ് ചരിതം-ആട്ടക്കഥ കവിത

346
   രാ�വര്മ്മ അശ്വതി തിരുനാള്

(1756-1794) അംബരീഷ് ചരിതം-കഥകളി 1916 കവിത

347
   രാ�വര്മ്മ അശ്വതി തിരുനാള്

(1756-1794) ടെപൗണ്്ഡറകവധം-ആട്ടക്കഥ കവിത

348
   രാ�വര്മ്മ അശ്വതി തിരുനാള്

(1756-1794)

ടെപൗണ്ഡറ്കവധം-കഥകളി; 
ഭാവകപ്രകാശം വ്യാഖ്യാനം 1921 കവിത

349
  രാ�വര്മ്മ മേകായിത്തമ്പുരാന് (1853-

1916) അന്യാപമേദശ�ാല 1933 കവിത

350  രാ�വര്മ്മതമ്പുരാന് (1763-1806) ശ്രീ രാ�ായണം-പാന 1906 കവിത

351  രാ�വര്മ്മതമ്പുരാന് (1763-1806)

രാ�ായണം-പാന: 
സുAരകാണ്ഡവും, 
യുദ്ധകാണ്ഡവും 1939 കവിത

352    രാ�വര്മ്മ പരീക്ഷിത്തു തമ്പുരാന് ദളങ്ങള് 1948 കവിത

353
   രാ�വര്മ്മ �ഹാരാ#ാവു് സ്വാതി
തിരുനാള് (1813-1847) കുമേചമേലാപാഖ്യാനം 1920 കവിത

354
രാ�വര്മ്മരാ#്,  അവിട്ടം തിരുനാള്

(1888- ഒരു മേയാഗി 1917 കവിത

355
രാ�സ്വാ�ി ശാസ്ത്രി, ഇലത്തൂര്

ശGരനാരായണ #ലന്ധരാസുരവധം-ആട്ടക്കഥ 1921 കവിത

356 രാ�ായണം രാ�ായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം 1912 കവിത

357 രാ�ായണം
രാ�ായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം

( ആദ്യടെത്തആറുവൃത്തം) 1926 കവിത

358 രാ�ായണം രാ�ായണം: പ്രബന്ധം 1930 കവിത

359 രാസക്രീഡ രാസക്രീഡ; കഥകളി 1930 കവിത

360 രുഗ്മിണീസ്വയംബരം
രുഗ്മിണീസ്വയംബരം

കഥാസാരമേത്താടുകൂടിയത് 1927 കവിത

361
ലക്ഷ്മണന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്, 

ടെവമ്പ്ളിയസ്സു് കഥാദീപിക 1934 കവിത

362
ലക്ഷ്മണന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്, 

ടെവമ്പ്ളിയസ്സു് തുളസീവി#യം 1941 കവിത

363
ലക്ഷ്മണന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്, 

ടെവമ്പ്ളിയസ്സു്
  ഭവാനി അഥവാ അന്നപൂര്

മേണ്ണശ്വരി 1931 കവിത

364
ലക്ഷ്മണന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്, 

ടെവമ്പ്ളിയസ്സു് �ണികാന്തി കവിത

365
ലക്ഷ്മണന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്, 

ടെവമ്പ്ളിയസ്സു് �ാധവ�ാഹാത്മ്യം 1932 കവിത

366 വലവീശുപുരാണം വലവീശുപുരാണം 1937 കവിത

367
വലിയരാ�ടെനളയത്, ടെപട്ടരഴിയം
(1867-1935)

 ടെപട്ടരഴിയം വലിയ
 രാ�ടെനളയതിടെV കൃതികള് 1931 കവിത

368
വാസുമേദവന് നമ്പൂതിരി, 
വാഴകുന്നത്തു് (1891-1947) രാസവിലാസം 1947 കവിത

369
വാസുമേദവന് നമ്പൂതിരി, 
വാഴകുന്നത്തു് (1891-1947) സുഭദ്ര 1946 കവിത

370 വാസുമേദവന് നമ്പൂതിരി, നിവാപാഞ്ജവി 1936 കവിത



അച്യുതത്തു്

371 വിഷ്ണുഗീത (ഹംസപ്പാട്്ട) വിഷ്ണുഗീത (ഹംസപ്പാട്്ട) 1929 കവിത

372 വീരമേകരളവര്മ്മ, മേകാട്ടയം മേ�ാക്ഷദായകം: കിളിപ്പാട്്ട 1936 കവിത

373 ടെവണ്മണികൃതികള് ടെവണ്മണികൃതികള്- ഭാഗം 1 1931 കവിത

374 ടെവണ്മണികൃതികള് ടെവണ്മണികൃതികള്- ഭാഗം 2 1935 കവിത

375 ടെവണ്മണികൃതികള് ടെവണ്മണികൃതികള്- ഭാഗം 3 1931 കവിത

376 ടെവണ്മണികൃതികള് ടെവണ്മണികൃതികള്- ഭാഗം 4 1933 കവിത

377
 ടെവണ്മണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിടെV
കൃതികള്

 ടെവണ്മണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിടെV
കൃതികള് 1894 കവിത

378
 ടെവണ്മണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിടെV
കൃതികള്

 ടെവണ്മണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിടെV
കൃതികള് 1894 കവിത

379
 ടെവണ്മണി നമ്പൂതിരിപ്പാടന്മാരുടെട
കൃതികള്

 ടെവണ്മണി നമ്പൂതിരിപ്പാടന്മാരുടെട
കൃതികള്- �ൂന്നാം ഭാഗം 1913 കവിത

380 ശGരക്കുറുപ്പ്, #ി. നവാതിഥി 1935 കവിത

381  ശGരന്കുട്ടിമേ�മേനാന്, ഒടുവില് ശ്രീരാ�ായണ�ഞ്ജരി-ഭാഷാഗാനം കവിത

382
 ശGരനന്മ്പ്യാര്, പുതു�ന

പുഷ്പകത്ത് പാലാഴി�ഥനം 1913 കവിത

383
ശGരനാരായണന് നമ്പൂതിരി, 

മേവന്ത്രക്കാടു് സാഹിതീലത 1924 കവിത

384 ശGരപ്പിള്ള, ആറ്റുകാല് (1836-1891)  നവരാത്രി �ാഹാത്മ്യം : കിളിപ്പാട്്ട 1880 കവിത

385 ശGരമേ�മേനാന്, കപ്പടത്തു്
 ശ്രീ അരുണാചല �ാഹാത്മ്യം-

കിളിപ്പാട്ട് 1900 കവിത

386 ശGരമേ�മേനാന്, കപ്പടത്തു് ശ്രീ കാശി�ാഹാത്മ്യം-കിളിപ്പാട്്ട 1907 കവിത

387 ശGുണ്ണി, ടെകാട്ടാരത്തില് (1855-1937)
രാ#ാമേകശവദാസചരിത്രം: 
�ണിപ്രവാളം 1896 കവിത

388 ശGുണ്ണി, ടെകാട്ടാരത്തില് (1855-1937) സുഭദ്രാഹരണം-�ണിപ്രവാളം 1891 കവിത

389 ശാ�ുമേ�മേനാന്, വരവൂര് (1875-1927)
അത്ഭുതരാ�ായണം

(മേകരളഭാഷാഗാനം) 1898 കവിത

390 ശാ�ുമേ�മേനാന്, വരവൂര് (1875-1927)

രാ#മേയാഗം (നക്ഷത്ര�ാല) 
ഇരുപമേത്തഴുവൃത്തം

ജൈകടെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്്ട 1921 കവിത

391 ശാ�ുമേ�മേനാന്, വരവൂര് (1875-1927)

രാ#മേയാഗം (നക്ഷത്ര�ാല) 
ഇരുപമേത്തഴുവൃത്തം

ജൈകടെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്്ട 1921 കവിത

392 ശാ�ുമേ�മേനാന്, വരവൂര് (1875-1927)  ശ്രീ നീലകണ്ഠന് കവിത

393 ശാസ്്തരികള്, വരനാട്ടു് ടെക.പി. അവിക്ഷിത്ത് 1937 കവിത

394 ശീലാവതി ശീലാവതി 1905 കവിത

395  ശ്രീ ഭാഗവതകീര്ത്തനം  ശ്രീ ഭാഗവതകീര്ത്തനം 1924 കവിത

396 സുഭദ്രാഹരണം: പാന സുഭദ്രാഹരണം: പാന 1932 കവിത

397 സുഭദ്രാഹരണം: പാന സുഭദ്രാഹരണം: പാന 1932 കവിത

398 സുഭദ്രാഹരണം: പാന സുഭദ്രാഹരണം: പാന 1932 കവിത

399 സൂര്യനാരായണസ്വാ�ി (ചൂരപ്പു) ജ്ഞാനചൂഡാ�ണി 1938 കവിത

400
 സ്വാഹാസുധാകരവും ഇAു�തീ

ചരിതവും
 സ്വാഹാസുധാകരവും ഇAു�തീ

ചരിതവും 1904 കവിത

401 ഹര്യക്ഷ�ാസസ�മേരാത്സവം ഹര്യക്ഷ�ാസസ�മേരാത്സവം 1937 കവിത

402
അച്യുതമേ�മേനാന,് മേചലനാട്ടു്

(1896-1952) കുമേചലവൃത്തം-നാലുവൃത്തം 1929 കവിത സ�ാഹാരം

403 ഇതിഹാസപദ്യകൃതികള് ഇതിഹാസപദ്യകൃതികള് 1926 കവിത സ�ാഹാരം

404 ഇതിഹാസപദ്യകൃതികള് ഇതിഹാസപദ്യകൃതികള് 1926 കവിത സ�ാഹാരം

405
കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.വി. (1894-1938) 
(സമ്പാ.) കാവ്യരത്നാവലി 1929 കവിത സ�ാഹാരം

406
കൃഷ്ണപിള്ള, ടെക. ആര്. (1867-1953) 
(സമ്പാ.) പദ്യ�ുക്താവലി 1927 കവിത സ�ാഹാരം

407 മേഗാപാലപിള്ള, പറവൂര് പി. എന്. സഹിതീനിധാനം 1932 കവിത സ�ാഹാരം



(സമ്പാ.)

408 മേഗാവിAനാശാന് (സമ്പാ.)
 വടക്കന്പാട്ടുകള്: തടെച്ചാള്ളി

കുഞ്ഞിച്ചന്തുവിടെV പാട്്ട കവിത സ�ാഹാരം

409 മേഗാവിAപ്പിള്ള, സി.പി.  �ലയാളത്തിടെല പഴയപാട്ടുകള് 1918 കവിത സ�ാഹാരം

410 പദ്യപാഠാവലി പദ്യപാഠാവലി - ഭാഗം 1 1910 കവിത സ�ാഹാരം

411 പദ്യപാഠാവലി പദ്യപാഠാവലി - ഭാഗം 2 1910 കവിത സ�ാഹാരം

412 പദ്യപാഠാവലി പദ്യപാഠാവലി - ഭാഗം 3 1910 കവിത സ�ാഹാരം

413 പദ്യപാഠാവലി പദ്യപാഠാവലി - ഭാഗം 4 1910 കവിത സ�ാഹാരം

414 പദ്യപാഠാവലി പദ്യപാഠാവലി - ഭാഗം 5 1912 കവിത സ�ാഹാരം

415 പദ്യപാഠാവലി പദ്യപാഠാവലി - ഭാഗം 6 1912 കവിത സ�ാഹാരം

416 പദ്യപാഠാവലി പദ്യപാഠാവലി - ഭാഗം 7 1912 കവിത സ�ാഹാരം

417 പദ്യ�ാലിക  പദ്യ�ാലിക ഭാഗം 2 1916 കവിത സ�ാഹാരം

418 പദ്യ�ാലിക  പദ്യ�ാലിക ഭാഗം 3 1917 കവിത സ�ാഹാരം

419 പദ്യ�ാലിക  പദ്യ�ാലിക ഭാഗം 4 1917 കവിത സ�ാഹാരം

420 പദ്യ�ാലിക  പദ്യ�ാലിക ഭാഗം 5 1918 കവിത സ�ാഹാരം

421 പദ്യ�ാലിക  പദ്യ�ാലിക ഭാഗം 6 1917 കവിത സ�ാഹാരം

422 പദ്യ�ാലിക  പദ്യ�ാലിക ഭാഗം 7 1917 കവിത സ�ാഹാരം

423 പദ്യരത്ന�ാല പദ്യരത്ന�ാല 1915 കവിത സ�ാഹാരം

424  പലവക ഒറ്റശ്മേലാകങ്ങള്  പലവക ഒറ്റശ്മേലാകങ്ങള് 1932 കവിത സ�ാഹാരം

425
 പ്രാചീന �ലയാള�ാതൃകകള്

ഒന്നാംഭാഗം
 പ്രാചീന �ലയാള�ാതൃകകള്

ഒന്നാംഭാഗം 1916 കവിത സ�ാഹാരം

426
പ്മേരം#ി (എം.പി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്) 1908 

(സമ്പാ.) ത്രിമേവണി 1932 കവിത സ�ാഹാരം

427  �ദ്്ധയകാല �ലയാള�ാതൃകകള്
 �ദ്്ധയകാല �ലയാള�ാതൃകകള്

രണ്ടാം ഭാഗം 1916 കവിത സ�ാഹാരം

428 �ാധവന്പിള്ള, സി.എസ്. (സമ്പാ.) സന്മാര്6മേപാഷിണി 1928 കവിത സ�ാഹാരം

429 രാ�യ്യശാസ്്തരി, സി. എന്. (സമ്പാ.) കവനജൈവചിത്ര്യം 1914 കവിത സ�ാഹാരം

430 ശGരക്കുറുപ്പ്, #ി. ( സ�ാഹര്ത്താ) സാഹിത്യടെകൗ�ുദി-ഒന്നാംഭാഗം 1941 കവിത സ�ാഹാരം

431 ശGരക്കുറുപ്പ്, #ി. ( സ�ാഹര്ത്താ) സാഹിത്യടെകൗ�ുദി-രണ്ടാംഭാഗം 1941 കവിത സ�ാഹാരം

432
 ശGരനന്മ്പ്യാര്, പി.(1892-1954) 

(സമ്പാ.) പ്രസ്ഥാനത്രയം 1942 കവിത സ�ാഹാരം

433 ശ്രീ ചിത്രാവതാരം ശ്രീ ചിത്രാവതാരം 1946 കവിത സ�ാഹാരം

434
കറുപ്പന് പണ്ഡിറ്റ്, ടെക.പി. (1888-

1938) #ൂബിലിഗാനം-രണ്ടാംപ്രകരണം 1935 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

435 കുറുപ്്പ, പി. എന.് എന്. അഭിനവശിശുവിമേനാദനഗാനങ്ങള്

436 ടെകാച്ചി,  സര്ക്കാര് ( സ�ാഹര്ത്താ.)

അ#്�ിളടെ�ാക്ഷം, 
അംബരീഷചരിതം- 
സ്യ�ന്തകംപാട്ടു് 1939 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

437 ടെകാച്ചി,  സര്ക്കാര് ( സ�ാഹര്ത്താ.) അഹല്യാമേ�ാക്ഷം 1939 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

438 ടെകാച്ചി,  സര്ക്കാര് ( സ�ാഹര്ത്താ.)
കിരാതം, നിവാതകവചവധം, 
കംസവധം 1939 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

439 ടെകാച്ചി,  സര്ക്കാര് ( സ�ാഹര്ത്താ.) ടെചറുപാട്ടുകള് 1939 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

440 ടെകാച്ചി,  സര്ക്കാര് ( സ�ാഹര്ത്താ.) നളചരിതം 1939 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

441 ടെകാച്ചി,  സര്ക്കാര് ( സ�ാഹര്ത്താ.) �ീനാക്ഷിനാടകം, വസ്ത്രാടെക്ഷപം 1939 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

442 ടെകാച്ചി,  സര്ക്കാര് ( സ�ാഹര്ത്താ.) രാ#സൂയം, രാ�ായണം 1939 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

443 ടെകാച്ചി,  സര്ക്കാര് ( സ�ാഹര്ത്താ.)

രാവടെണാത്ഭുവം, 
ഭാവാപാഞ്ചാലീസംവാദം, 
ശീലാവതിചരിതം, 
സന്താനടെഗാപാലം 1939 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

444 ടെകാച്ചി,  സര്ക്കാര് ( സ�ാഹര്ത്താ.) ലക്ഷണാസ്വയംബരം, 
ടെഗാവദ്ധടെനാദ്ധാരണം, 

1939 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും



രാ�ാനുചരിതം

445 ടെകാച്ചി,  സര്ക്കാര് ( സ�ാഹര്ത്താ.)
ജൈവശാഖ�ാഹാത്മ്യം, കാളിയ�ര്
ദ്ദനം 1939 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

446 ടെകാച്ചി,  സര്ക്കാര് ( സ�ാഹര്ത്താ.) സുഭദ്രാഹരണം 1939 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

447 ടെകാച്ചി,  സര്ക്കാര് ( സ�ാഹര്ത്താ.) ഹരിണീസ്വയംബരം, ബാണയുദ്ധം 1939 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

448 നവഗാന�ാലിക
നവഗാന�ാലിക ഒന്നാംഭാഗം: 

തിരുവാതിരകളിപ്പാടുകള് 1927 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

449
നാരായണന് ഇളയതു്, ചാന്തമ്പിള്ളി

�ച്ചാട് (1765-1842)
 വിദ്വാന് �ച്ചാടെട്ടളയതിടെV
കൃതികള് ഒന്നാംഭാഗം 1927 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

450 പാട്ടുകള്
പാട്ടുകള്; 2 ഭാഗങ്ങള്- 

ഒന്നാംവാല്യം 1927 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

451 �ാര്ക്യൂസ്, മേപഴ്സി �ലബാര് ലളബീസു് ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

452  വടക്കന്പാട്ടുകള്  വടക്കന്പാട്ടുകള് 1935 ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

453
അച്യുതമേ�മേനാന,് മേചലനാട്ടു്

(1896-1952) അന്നും ഇന്നും 1932 നാടകം

454
ഇക്കാവമ്മ, മേതാടെട്ടയ്ക്കാട്ടു് (1864-
1916) സുഭദ്രാര്ജ്ജുനം 1892 നാടകം

455 കവനടെകൗ�ുദി ചA്രഹാസന് നാടകം

456 കറുപ്പന്, ടെക.പി. ലGാ�ര്ദ്ദനം 1906 നാടകം

457
കറുപ്പന് പണ്ഡിറ്റ്, ടെക.പി. (1888-

1938)  എഡ്മേവര്ഡ് വി#യം 1908 നാടകം

458
കറുപ്പന് പണ്ഡിറ്റ്, ടെക.പി. (1888-

1938) ബാലാകമേലശം 1913 നാടകം

459
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913) �ാനവിക്ര�വി#യം 1899 നാടകം

460 കൃഷ്ണന്തമ്പി, വി. (1890-1938) ധ്രുവചരിതം 1936 നാടകം

461 കൃഷ്ണന്തമ്പി, വി. (1890-1938) �ൃണാളിനി 1937 നാടകം

462
 കൃഷ്ണന്നായര്, മേകാമേങ്ങാട്്ട (1884-

1944)   വീരരവിവര്മ്മ ചക്രവര്ത്തി നാടകം

463
 കൃഷ്ണന്നായര്, മേകാമേങ്ങാട്്ട (1884-

1944) ശ്രീമേദവീഹരണം 1927 നാടകം

464 കൃഷ്ണപിള്ള, ഈ.വി. (1894-1938) ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ള (ചരിത്രനാടകം) 1933 നാടകം

465 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, കപ്പന (1896- ജൈകരളി 1942 നാടകം

466    മേകരളവര്മ്മഅമ്മാ�ന് തമ്പുരാന്  ശക്തന് തമ്പുരാന് 1933 നാടകം

467    മേകരളവര്മ്മഅമ്മാ�ന് തമ്പുരാന്  ശക്തന് തമ്പുരാന് 1933 നാടകം

468 മേകശവപിള്ള, ടെക.സി. (1868-1913) രാഘവ�ാധവം 1893 നാടകം

469
 ടെകാച്ചീപ്പന് തരകന്, പി.ടെക. (1861-

1939) �റിയാമ്മ 1903 നാടകം

470 മേഗാദവര്മ്മ, ടെക. (1902-1952) കാദംബരി 1944 നാടകം

471 മേഗാവിAന് എമേളടം, സി. ചA്രഹാസന് 1920 നാടകം

472 മേഗാവിAന് എമേളടം, സി. ചA്രഹാസന് 1920 നാടകം

473 മേഗാപിനാഥന്, ടി.സി. വിധിവിഹിതം 1944 നാടകം

474  ദൂതവാക്യം നാടകം   ദൂതവാക്യം നാടകം ഭാഷ (ഗദ്യം) 1936 നാടകം

475  ദൂതവാക്യം നാടകം   ദൂതവാക്യം നാടകം ഭാഷ (ഗദ്യം) 1936 നാടകം

476  ദൂതവാക്യം നാടകം   ദൂതവാക്യം നാടകം ഭാഷ (ഗദ്യം) 1936 നാടകം

477 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963) ധ്രുവസ്വാ�ിനി 1941 നാടകം

478 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963)  നൂര്#ിഹാന് 1921 നാടകം

479 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963) ഭീഷ്മര് 1939 നാടകം

480 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963) �മേണ്ഡാദരി 1941 നാടകം

481 �ന്നാടിയാര്, വി.ഐ. സ്യ�ന്തകം 1922 നാടകം

482  രവിവര്മ്മ ഇളയരാ#ാ, വടക്കുംക്കൂര്  ശ്രീ ശGരാചാര്യര് 1930 നാടകം

483
  രവിവര്മ്മ മേകായിത്തമ്പുരാന്, 

ചങ്ങനാമേശ്ശരി (1852-1960) കവിസഭാരജ്ഞനം 1893 നാടകം



484 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് ചാരുദത്തന് 1917 നാടകം

485 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് ചാരുദത്തന് 1929 നാടകം

486
രാ�ക്കുറുപ്്പ,  പ്ലാംപറമ്പില് എന്. 
(1848-1898) ചക്കീചGരം 1891 നാടകം

487 രാ�ചA്രമേ�മേനാന്, ഉണിക്കാട്ട്. പി. �ഹാരാഷ്്ടരവി#യം 1941 നാടകം

488 രാ�ന്പിള്ള, സി.വി. (1858-1922) കുറുപ്പില്ലാക്കളരി 1909 നാടകം

489 രാ�ന്പിള്ള, സി.വി. (1858-1922)  പണ്ടടെത്ത പാച്ചന് 1918 നാടകം

490 രാ�യ്യര്, പി.#ി. (1877-1954) ക�ലാവതി ( ഭാഷാ നാടകം) നാടകം

491 മേവലായുധന്, ആര്.  കിരാതര്ജ്ജുനീയം ഭാഷാനാടകം 1936 നാടകം

492 ശGരുക്കുറുപ്്പ, #ി. സന്ധ്യ 1944 നാടകം

493
 ശGരന്കുട്ടിമേ�മേനാന്, ഉള്ളാട്ടില്

(1918- കൃഷ്മകു�ാരി 1939 നാടകം

494 ശGുണ്ണി, ടെകാട്ടാരത്തില് (1855-1937) കുമേചലമേഗാപാലം 1893 നാടകം

495  ജൈപടെലാ മേപാള് (വിവ.) നാടകകഥാ�ഞ്ജരി 1928 നാടകസ�ാഹാരം

496
അച്യുതമേ�മേനാന,് കാരാട്ടു് (1867-

1913) വിരുതന് ശGു 1914 മേനാവല്

497 അനന്തന്പിള്ള, പി. (1886-1966) അംശു�തി 1921 മേനാവല്

498 അനന്തന്പിള്ള, പി. (1886-1966) കുട്ടപ്പമേ�മേനാന് മേനാവല്

499
അനു#ന് നമ്പൂതിരിപ്പാടു്, 
ആലത്തൂര് (1882-1943) റാണി ഗംഗാധരലക്ഷ്മി 1924 മേനാവല്

500
അപ്പു ടെനടുങ്ങാടി, തലടെക്കാടി�ഠം

(1863-1933) കുAലത 1924 മേനാവല്

501 അമ്മാളുഅമ്മ, തരവത്ത് (1863-1936) മേകാ�ളവല്ലി രണ്ടാംഭാഗം 1920 മേനാവല്

502 അമ്മിണിഅമ്മ, തരവത്ത് വീരപത്നി 1927 മേനാവല്

503 അരു�നായകം, മേ#. പഞ്ചവടിയിടെല പത്മം 1937 മേനാവല്

504 അരു�നായകം, മേ#. ധര്മ്മപുരി 1938 മേനാവല്

505 അവരാ, എം.ഒ. വീര വനിത 1938 മേനാവല്

506  ആര് എ എം.
   ചതിക്കു ചതി എന്ന വിക്ര�ീയ

പ്രതിക്രിയ മേനാവല്

507
ഇളയതു്,  സി പി ടെക. (  സി പി
കൃഷ്ണടെനളയത്) സുഹൃത്ത് 1927 മേനാവല്

508 കരുണാകരപ്പണിക്കര്, ടി. ഗമേ#A്രസിംഹന് 1936 മേനാവല്

509  കാര്ത്തികതിരുനാള് തമ്പുരാട്ടി ശൂരസിംഹന് 1926 മേനാവല്

510 കുഞ്ഞന്പിള്ള, ശൂരനാട്ടു പി. എന്.
 കല്യാണടെസൗധം അഥവാ

 സാ�ൂതിരിയുടെട വളര്ത്തുപുത്രി 1936 മേനാവല്

511 കുഞ്ഞുണ്ണിനായര്, കണ്ണമ്പ്ര മേലാകപ്രഭ 1915 മേനാവല്

512 കുഞ്ഞുരാ�ന്, സി.വി. (1871-1949) പഞ്ചവടി 1937 മേനാവല്

513 കു�ാരന്,  �ൂര്മേക്കാത്തു് (1871-1941) വസു�തി മേനാവല്

514 കു�ാരനാശാന്, എന്. (1873-1924)  ഒരു ജൈദവീക�ായ പ്രതികാരം 1915 മേനാവല്

515
കുറുപ്്പ, ബി.#ി.(മേഗാപാലക്കുറുപ്്പ, 
ബി.) ഭീകര�ുദ്ര 1941 മേനാവല്

516
കുറുപ്്പ, ബി.#ി.(മേഗാപാലക്കുറുപ്്പ, 
ബി.) സുവര്ണ്ണകു�ാരി 1927 മേനാവല്

517  കൃഷ്ണന്നായര്, ടെക. �രതക �ണി മേനാവല്

518  കൃഷ്ണപിള്ളഎന്.ടെക. (1889-1954) കനക�ംഗലം 1941 മേനാവല്

519 കൃഷ്ണപിള്ള, ടെക. ആര്. (1911-   മേനതാ#ി പാല്ക്കര് 1917 മേനാവല്

520 കൃഷ്ണപ്പണിക്കര്, സി. കു�ുദാഭായി-ഒന്നാംവാല്യം 1908 മേനാവല്

521 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, ഏ.പി. ചA്രാലയം 1929 മേനാവല്

522 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, ടി.ടെക. (സമ്പാ.) ചA്രഹാസന് 1924 മേനാവല്

523 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, ടി.ടെക. (സമ്പാ.) ചA്രഹാസന് 1928 മേനാവല്



524
കൃഷ്ണവാരിയര്, കണ്ണമ്പുഴ (1901-

1963) ചിത്രദര്ശനം 1963 മേനാവല്

525  കൃഷ്ണസ്വാ�ി അയ്യര്, ആര്. ശ്രീരഞ്ജിനി 1933 മേനാവല്

526 മേകശവപിള്ള, എം. എന്. ധര്മ്മവി#യം 1937 മേനാവല്

527 മേഗാപാലകൃഷ്ണയ്യര്, പി.വി.  ഭൂ�ിയില്നിന്നു ചA്രനിമേലക്ക് 1926 മേനാവല്

528  മേഗാപാലന്നായര്, എ ക�ലാക്ഷി 1912 മേനാവല്

529 മേഗാപാലപിള്ള, സി.പി. #യലക്ഷ്മി 1938 മേനാവല്

530
 മേഗാവിAന്കുട്ടിമേ�മേനാന്, 

ടെചറുവള്ളിക്കാട്ടില് രാഗരംഗം 1939 മേനാവല്

531 മേഗാവിAന് തമ്പി, ടെക. സീത മേനാവല്

532 മേഗാവിAപിള്ള, ടെക. �ുള്ളവിളാകം ക�ലാക്ഷി 1909 മേനാവല്

533 ടെഗൗരിക്കുട്ടിഅമ്മ, ടെക.പി. ശാന്തയുടെട �ുരളി 1928 മേനാവല്

534
ചന്തുമേ�മേനാന്, ഒയ്യാരത്തു് (1847-

1900)

ഇAുമേലഖ (  ഇംഗ്ലീഷ് മേനാവല്
  �ാതിരിയില് എഴുതടെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു

കഥ 1906 മേനാവല്

535
ചന്തുമേ�മേനാന്, ഒയ്യാരത്തു് (1847-

1900) ശാരദാ 1904 മേനാവല്

536 കു�ാരന്,  �ൂര്മേക്കാത്തു് (1871-1941)    റാവു ബഹദൂര് ഒ ചന്തുമേ�മേനാന് 1932 മേനാവല്

537  ചിദംബര വാദ്ധ്യാര്, ടെക.
  പ്രതാപരുദ്രീയം അഥവാ സ്്തരീ

സാഹസം 1933 മേനാവല്

538 ടെചല്ലമ്മ, ഈ
  പ്രതാപരുദ്രന് അഥവാ ദുര്

 ഭഗനായ രാ#കു�ാരന് 1938 മേനാവല്

539 ടെചറിയാന്, ടി.പി. മേലാക ചക്ഷുസ്സു് 1915 മേനാവല്

540
 #നാര്ദ്ദനമേ�മേനാന്, കുന്നത്ത് (1885-

1955)  കള്ളടെV കള്ളന് 1917 മേനാവല്

541
 #നാര്ദ്ദനമേ�മേനാന്, കുന്നത്ത് (1885-

1955) വാസന്തമേസനം 1932 മേനാവല്

542
 #നാര്ദ്ദനമേ�മേനാന്, കുന്നത്ത് (1885-

1955) വിരഹതാപം 1918 മേനാവല്

543
 #നാര്ദ്ദനമേ�മേനാന്, കുന്നത്ത് (1885-

1955) ശ്രീരാഗം 1923 മേനാവല്

544 മേ#ാസഫ്, ഇ.എം. #മേനാവ 1930 മേനാവല്

545 മേ#ാസഫ്, ഇ.എം. ഭാഗീരഥി 1926 മേനാവല്

546 മേദവകി അമ്മ, കാത്തുള്ളിവീട്ടില് ശകുന്തളാമേദവി- ഭാഗം 1 മേനാവല്

547 മേദവകി അമ്മ, കാത്തുള്ളിവീട്ടില് ശകുന്തളാമേദവി- ഭാഗം 2 1936 മേനാവല്

548
നാരായണക്കുരുക്കള്, ടെക. (1861-

1948) ഉദയഭാനു - ഭാഗം 1 1911 മേനാവല്

549
നാരായണക്കുരുക്കള്, ടെക. (1861-

1948) ഉദയഭാനു - ഭാഗം 2 1911 മേനാവല്

550
നാരായണക്കുരുക്കള്, ടെക. (1861-

1948)

  പാറപ്പുറം ഭാഗങ്ങള് ഒന്നുംരണ്ടും
കൂടിയത് 1907 മേനാവല്

551 നാരായണപിള്ള, എം. ആര്. (1900- #യസിംഹന് 1935 മേനാവല്

552 നാരായണടെപ്പാതുവാള് (1871-1936) മേകരളപുത്രന് 1925 മേനാവല്

553
നാരായണമേ�മേനാന്, കുപ്പക്കാട്ടു്

(1872-1937)   പിഴച്ച ഉന്നംഅഥവാഈശ്വമേരച്ഛ 1931 മേനാവല്

554 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963) കല്യാണ�ല് 1936 മേനാവല്

555 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963) കല്യാണ�ല് 1937 മേനാവല്

556 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963) മേകരളസിംഹം 1941 മേനാവല്

557 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963)
  പറGിപ്പടയാളി അഥവാ സ�ുദായ

പ്രതീകാരം 1934 മേനാവല്

558 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963)  പുണര്മേകാട്ടു സ്വരൂപം 1928 മേനാവല്

559 പത്മനാഭനുണ്ണി, ഡി. (1886-1962) പ്രതാപസിംഹന് 1918 മേനാവല്

560 പത്മനാഭനുണ്ണി, ഡി. (1886-1962) സുരാ#ടെദൗള 1920 മേനാവല്

561 പത്മനാഭപിള്ള, ടെനയ്യൂര് പി. അ�ൃത#ലം 1915 മേനാവല്

562 പത്മനാഭമേ�മേനാന്, എടവനാട്ടു് മേകാ�ളം 1946 മേനാവല്



എസ്.

563 പപ്പുപിള്ള, ടെക. രത്നാംഗുലീയകം 1918 മേനാവല്

564 പരമേ�ശ്വരയ്യര്, വി.#ി.   സല്ക്കര്മ്മ വി#യം 1912 മേനാവല്

565
പരമേ�ശ്വരക്കുറുപ്്പ, മേകായിപ്പള്ളില്
(1891-1966) #യരാ#ന-്ഒന്നാംഭാഗം 1924 മേനാവല്

566
   പരമേ�ശ്വരന്പിള്ള വലിയ �ാര്

  ത്താണ്ഡന് മേതാപ്പുവീട്ടില് എന്. കുഞ്ചുതമ്പി�ാര് മേനാവല്

567
   പരമേ�ശ്വരന്പിള്ള വലിയ �ാര്

  ത്താണ്ഡന് മേതാപ്പുവീട്ടില് എന്. �ാളവീയം 1919 മേനാവല്

568 പരമേ�ശ്വരന്പിള്ള, സി.പി. നര്മ്മദാ 1923 മേനാവല്

569 പാര്വ്വതിഅമ്മ, എല്. ഭാ�ിനി 1930 മേനാവല്

570  പാറപ്പുറം പിളര്പ്്പ
 ഭയാനക#നക�ായ പാറപ്പുറം

 പിളര്പ്പു ( ഒരു രാ�കഥ) 1905 മേനാവല്

571 പിഷാരടി, ടി. ആര്.ടെക.
  സന്ധ്യാരാഗം അഥവാ കാക്കടെര

കയ്�ള് 1940 മേനാവല്

572  ജൈപടെലാ മേപാള് കാന്തി�തിപുരാണം 1917 മേനാവല്

573 പ്രഭാവതി പ്രഭാവതി 1916 മേനാവല്

574 ഭാഗീരഥി അമ്മ, ബി. നളിനി 1931 മേനാവല്

575 �ന്നാടിയാര്, വി.ഐ. ക�ലം 1924 മേനാവല്

576 �ന്നാടിയാര്, വി.ഐ. ക�ലം 1924 മേനാവല്

577 �ന്നാടിയാര്, വി.ഐ. ടെകാച്ചുണ്ണിനായരുടെട ഒസ്യത്തു് 1927 മേനാവല്

578 �ഹാമേദവശര്മ്മ, അമ്പലപ്പുഴ   വി�ല അഥവാ ദിവാടെV പുത്രി 1922 മേനാവല്

579 �ാധവന്പിള്ള, ടെക. സമേരാ#ം 1929 മേനാവല്

580  രവിയപ്പന് തമ്പുരാന് #യമേദവന് 1939 മേനാവല്

581 രാ�കൃഷ്ണപിള്ള, ടെക. (വിവ.) വാ�നന് 1905 മേനാവല്

582 രാ�കൃഷ്ണപിള്ള, #ി. (1890-1959) കു�ാരസിംഹന് 1933 മേനാവല്

583 രാ�ക്കുറുപ്്പ, ടെക. വസുന്ധതി 1916 മേനാവല്

584 രാ�ജൈക്ക�ള്, എം. ആര.്
 മേകരളകാളിദാസന് അഥവാ

അഹിഭയം-ഒന്നാംഭാഗം 1927 മേനാവല്

585
രാ�ചA്രമേ�മേനാന്, 

പുതുക്കുളങ്ങടെര ടെകാങ്ങപ്പട 1928 മേനാവല്

586 രാ�ചA്രമേ�മേനാന്, പാറയ്ക്കല് പ്മേര�ചA്രന് 1926 മേനാവല്

587 രാ�ചA്രമേ�മേനാന്, പാറയ്ക്കല് പ്മേര�ചA്രന് 1926 മേനാവല്

588  രാ�ന് പള്ളത്തു് (1891-1950) അ�ൃതപുളിനം 1930 മേനാവല്

589  രാ�ന്കുട്ടിമേ�മേനാന്, കിഴടെക്കപ്പാട്ടു് പറമേങ്ങാടീ പരിണയം മേനാവല്

590 രാ�ന്തമ്പി, �ിസ്സിസ് പി. സുകു�ാരി 1924 മേനാവല്

591 രാ�ന്തമ്പി, �ിസ്സിസ് പി. സുകു�ാരി 1924 മേനാവല്

592 രാ�ന്പിള്ള, സി.വി. (1858-1922) ധര്മ്മരാ#ാ 1913 മേനാവല്

593 രാ�ന്പിള്ള, സി.വി. (1858-1922) പ്മേര�ാ�ൃതം 1923 മേനാവല്

594 രാ�ന്പിള്ള, സി.വി. (1858-1922)  �ാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ മേനാവല്

595 രാ�ന്പിള്ള, സി.വി. (1858-1922) രാ�രാ#ബഹദൂര് 1918 മേനാവല്

596 രാ�ന്പിള്ള, സി.വി. (1858-1922)
ലഘു- രാ�രാ#ബഹദൂര-്
ഒന്നാംഭാഗം 1937 മേനാവല്

597  രാ�നമ്േ�മേനാന,് വി.ടെക. വി�ലാമേദവി 1924 മേനാവല്

598 രാ�നുണ്ണിനായര്, കണ്ണമ്പ്ര (വിവ.) �ഹാഭൂപചരിത്രം 1900 മേനാവല്

599
   രാ�വര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) ഭാസ്കരമേ�മേനാന് 1935 മേനാവല്

600
  രാ�വര്മ്മഅപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) ഭൂതരായര് 1923 മേനാവല്

601
രാ�വര്മ്മ, ടെകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്

(1871-1937)  മേകാ�ു അച്ചന് 1930 മേനാവല്



602 ലീലാവതി, മേകാടിലിംഗം ഹരിദാസി 1924 മേനാവല്

603
വാസുമേദവന് �ൂസ്സത്, ടെക. 

(ടെക.വി.എം.) (1888-1965) അര�ന രഹസ്യം 1920 മേനാവല്

604
വാസുമേദവന് �ൂസ്സത്, ടെക. 

(ടെക.വി.എം.) (1888-1965) ഹരിശ്ചA്രന് 1925 മേനാവല്

605
ടെവGമേടശ്വരശര്മ്മ, അമ്പലപ്പുഴ

ടെക. പത്മാവതി 1917 മേനാവല്

606 മേവലുപ്പിള്ള, ടി.ടെക. (1882-1950) മേഹ�ലത 1925 മേനാവല്

607 മേവലുപ്പിള്ള, തുണ്ടത്തില് പി. ജൈദവകാരുണ്യം മേനാവല്

608 മേവലുപ്പിള്ള, സി. ആര്. രാ#മേശഖരന് 1914 മേനാവല്

609 ജൈവദ്യനാഥയ്യര്, #ി. വി#യാദര്ശം 1930 മേനാവല്

610  ശGരന് നമ്പ്യാര്, പി. (1892-1954) ചാണക്യന് 1917 മേനാവല്

611  ശGരന് നമ്പ്യാര്, പി. (1892-1954) ചാണക്യന് 1917 മേനാവല്

612  ശGരനന്ായര്, എന്. സതീരത്നം 1925 മേനാവല്

613 ശGരനാരായണയ്യര്, നടുവില്�ഠം ക�ലകു�ാരി 1941 മേനാവല്

614 ശGരമേ�മേനാന്, പാണ്ടിയാട്ടു് ഉണ്ണിരാ�വര്മ്മ 1925 മേനാവല്

615 ശGരമേ�മേനാന്, പാണ്ടിയാട്ടു് വി#യഭാനു 1926 മേനാവല്

616 ശGരമേ�മേനാന്, പാണ്ടിയാട്ടു് വി#യഭാനു 1926 മേനാവല്

617 ശര്മ്മ, ആര്.സി. ധര്മ്മപത്നി 1938 മേനാവല്

618 ശിവരാ�കൃഷ്ണശാസ്ത്രി, ടെക. രാ#പുത്രനായിക 1925 മേനാവല്

619
സുബ്രഹ്മണ്യന് മേപാറ്റി, സി.എസ്. 

(1875-1954)

 ചമ്പക�ാല അഥവാ
 വമേനശരാ#്യത്തിടെല ഒരു

ഘാതകന് 1927 മേനാവല്

620 കാര്ത്ത്യായനിഅമ്മ, അമ്പാടി തരംഗവിഹാരം 1947 ടെചറുകഥ

621
കുഞ്ഞികൃഷ്ണമേ�മേനാന,് ഒടുവില്

(1870-1916)  നാലു കഥകള് ടെചറുകഥ

622
കുഞ്ഞിരാ�മേ�മേനാന്, ടെചGുളത്തു്

ടെചറിയ (1882-1940)
എം. ആര്.ടെക.സി. യുടെട

ടെചറുകഥകള്-ഒന്നാംഭാഗം 1921 ടെചറുകഥ

623
കൃഷ്ണപിള്ള, �രുമേത്താര്വട്ടം, 
സി. എന്. �ൂന്നുകഥകള് 1927 ടെചറുകഥ

624 കൃഷ്ണപ്പിമേഷാരടി, ഏ. നീതികഥാ�ാല 1915 ടെചറുകഥ

625 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, വി.#ി.  മേഷക്സ്പിയര് കഥകള്-ഒന്നാംഭാഗം 1925 ടെചറുകഥ

626 ചിദംബരന്പിള്ള, വി. പുരുമേഷാത്ത�ന് 1916 ടെചറുകഥ

627
 #നാര്ദ്ദനമേ�മേനാന്, കുന്നത്ത് (1885-

1955) �ാരുതി 1927 ടെചറുകഥ

628
 #നാര്ദ്ദനമേ�മേനാന്, കുന്നത്ത് (1885-

1955) ടെസൗ�ിത്രി 1927 ടെചറുകഥ

629
 നാരായണനമ്പി മേതലപ്പുറത്തു

(1876-1924) സരസകഥകള് - ടെചറുകഥ

630 നാരായണടെപാതുവാള്, എന്. കഥാടെസൗധം-ഒന്നാംഭാഗം 1923 ടെചറുകഥ

631
നാരായണമേ�മേനാന്, ടെവള്ളായ്ക്കല്

(1860-1941)  കഥയുള്ള കഥകള്- ഒന്നാം ഭാഗം 1927 ടെചറുകഥ

632
 ടെപതാളചരിതം അല്ടെലGില്
വിക്ര�ാദിത്യന് കഥ

 ടെപതാളചരിതം അല്ടെലGില്
  വിക്ര�ാദിത്യന് കഥ ഇതില്
 ഇരുപത്തിനാലു മേചാദ്യങ്ങളും

 ആയതിടെV ഉത്തരങ്ങളും
അടങ്ങിയത്; ടെചറുകഥ

633
ഭവത്രാതന് നമ്പൂതിരിപ്പാടു്, 

�ുത്തിരിമേങ്ങാട്ടു് ആത്മാഹൂതി 1944 ടെചറുകഥ

634 �ാക്മില്ലന്, ജൈ�ക്കല്
ഭാരതീയരുടെട

ടെശൗര്മേയാദാഹരണകഥകള് ടെചറുകഥ

635  രാ�ന് മേ�മേനാന്   വീര�ാര്ത്താണ്ഡടെV വിക്ര�ങ്ങള് ടെചറുകഥ

636 രാ�പ്പിഷാരടി,  പഴയആര്. പതിവ്രതാരത്നം 1934 ടെചറുകഥ

637
വാസുമേദവന് �ൂസ്സത്, ടെക. 

(ടെക.വി.എം.) രഘുരാ�ന് 1926 ടെചറുകഥ



638  ശGരനന്ായര്, ടെക.വി. (1964- കഥാ�ൃതം 1924 ടെചറുകഥ

639  ശGരനന്ായര്, ടെക.വി. (1964- കഥാ�ൃതം 1924 ടെചറുകഥ

640 ശGരപ്പിള്ളആയാംകുടി, പി. ആര്. പഞ്ചാ�ൃതം 1924 ടെചറുകഥ

641 ശിന്നമ്മാളുഅമ്മ, ടെവങ്ങാലില് ടെക.
 പത്മിനിയും ഭീ�സിംഹടെV

പുത്രിയും 1913 ടെചറുകഥ

642 മേശഷഗിരി പ്രഭു, എം. (1855-1924) വത്സരാ#ചരിതം 1921 ടെചറുകഥ

643 മേശഷഗിരി പ്രഭു, എം. (1855-1924)  ശ്രീഹര്ഷചരിതവും നാഗാനAവും 1922 ടെചറുകഥ

644 കഥാരത്ന�ാല കഥാരത്ന�ാല 1889 ടെചറുകഥാസ�ാഹാരം

645 അമ്മാ�ന് രാ#ാ കാദംബരീകഥാസാരം 1921 ബാലസാഹിത്യം

646 ആറു�ുഖംപിള്ള, ആര്. ബാലകൃഷ്ണന് 1916 ബാലസാഹിത്യം

647 ഈശ്വരപിള്ള, ആര്. (1865-1936) ശ്രീരാ�ന് 1915 ബാലസാഹിത്യം

648
ഉദയവര്മ്മരാ#, �ാമേവലിക്കര (1869-

1944) അതിരൂപചരിതം 1893 ബാലസാഹിത്യം

649
ഉദയവര്മ്മരാ#, �ാമേവലിക്കര (1869-

1944)

  മേmഹം അല്ടെലGില് ടെവള്ളുവിടെV
കഥ ബാലസാഹിത്യം

650
ഉമ്മന് പാദ്രി, ഡബ്ളിയു. ഒ. (1869-

1949)  സല്കഥകള് 1914 ബാലസാഹിത്യം

651 കഥാ�ഞ്ജരി കഥാ�ഞ്ജരി 1926 ബാലസാഹിത്യം

652 കഥാ�ഞ്ജരി കഥാ�ഞ്ജരി 1904 ബാലസാഹിത്യം

653  കരുണാകരന്നായര്, ടെവള്ളാട്ടു്  ആറ് ത�ാശക്കഥകള് 1946 ബാലസാഹിത്യം

654  കരുണാകരന്നായര്, ടെവള്ളാട്ടു് ബുദ്ധ�തകഥകള് ബാലസാഹിത്യം

655
കല്ല്യാണിഅമ്മ, ടി.സി. (1879-
1956)

 ഈമേസാപ്പിടെV കഥകള്
(  ക്ഷാരവല്ലി തുടങ്ങിയ

യക്ഷികഥകള്) ബാലസാഹിത്യം

656
കല്ല്യാണിഅമ്മ, ടി.സി. (1879-
1956)

ഈമേസാപ്പിടെV
സാടെരാപമേദശകഥകള് 1897 ബാലസാഹിത്യം

657
കല്ല്യാണിഅമ്മ, ടി.സി. (1879-
1956)

 ഒരു കഴുതയുടെട കഥ-  ചില പഴയ
കഥകള് 1909 ബാലസാഹിത്യം

658
കല്ല്യാണിഅമ്മ, ടി.സി. (1879-
1956) കാദംബരീകഥാസാരം 1909 ബാലസാഹിത്യം

659 കുളത്തുഅയ്യര്, ആര്. സാവിത്രി 1915 ബാലസാഹിത്യം

660 കൃഷ്ണപിള്ള, ടെക. ആര്. (1867-1953) �ൂന്നുടെപൗരുഷകഥകള് 1915 ബാലസാഹിത്യം

661 കൃഷ്ണപിള്ള,   ശ്രീവര്ദ്ധനത്തു് എന്. സന്മാര്6കഥാചA്രിക 1934 ബാലസാഹിത്യം

662 കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി, ആറ്റൂര് (1875-1964) ലഘുരാ�ായണം 1928 ബാലസാഹിത്യം

663

 മേകരളവര്മ്മ
വലിയമേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-

1914) സമേരാപമേദശകഥകള് ബാലസാഹിത്യം

664  മേഗാപാലന്നായര്, �ാലൂര് ധ്രുവന് 1924 ബാലസാഹിത്യം

665  മേഗാപാലന്നായര്, �ാലൂര് പ്രഹ്ലാദന് 1925 ബാലസാഹിത്യം

666 മേഗാപാലപിള്ള, ഏ
  രാ�കു�ാരന് അഥവാ ഒരു
 വിശുദ്ധനായബാലന് 1914 ബാലസാഹിത്യം

667 മേഗാപാലപിള്ള, സി.ഐ. �ണിമേ�ഖല 1930 ബാലസാഹിത്യം

668 മേഗാപാലമേ�മേനാന്, എ. (1898-1954) കഥാപ്രദീപം ബാലസാഹിത്യം

669 മേഗാപാലമേ�മേനാന്, എ. (1898-1954) പുരാണമേലാകം 1934 ബാലസാഹിത്യം

670 മേഗാപാലമേ�മേനാന്, എ. (1898-1954) സരളയുടെട ടെപട്ടി ബാലസാഹിത്യം

671 മേഗാവിAന് തമ്പി, ടെക. നീസി� 1918 ബാലസാഹിത്യം

672 മേഗാവിAമേ�മേനാന്, പള്ളിയില്  �ര്യാദരാ�ന് കഥകള് 1867 ബാലസാഹിത്യം

673  #നാര്ദ്ദനന്പിള്ള, ടെക.
   ടെഹര്ക്കുലിസ് അഥവാ ഗ്രീസിടെല

ഭീ�മേസനന് 1914 ബാലസാഹിത്യം

674 #ാനകിഅമ്മ, മേകാന്നനാത്ത കനകാംബു#ം 1941 ബാലസാഹിത്യം

675 മേതാ�സ്, എല്.എം. കഥാഞ്ജലി 1941 ബാലസാഹിത്യം



676  മേതാ�സ് മേപാള് പ്രകൃതികഥകള്- ഭാഗം 3 1917 ബാലസാഹിത്യം

677 ടെദാരസ്വാ�ിശര്മ്മ, പി. ആര.് #ീ�ൂതവാഹനന് ബാലസാഹിത്യം

678 നാരായണപിഷാരടി, ആറ്റൂര് ചരിത്രകഥകള്- ഭാഗം 2 1939 ബാലസാഹിത്യം

679 നാരായണപിള്ള, ടെപാതുവാടത്തു് വിശിഷ്ടകൃത്യങ്ങള്-ഒന്നാംഭാഗം 1914 ബാലസാഹിത്യം

680
നാരായണപ്പണിക്കര്, ആര.് (1889-

1959) ആര്യചരിതം 1915 ബാലസാഹിത്യം

681 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക. രാ�ായണകഥകള് 1915 ബാലസാഹിത്യം

682 നീലകണ്ഠപ്പിള്ള, എന്. വിശ്വാ�ിത്രന് 1926 ബാലസാഹിത്യം

683 പര�ുപിള്ള, ടെക. (1870-1918) മേഹ�ലത ബാലസാഹിത്യം

684
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) �ാതൃകാ#ീവിതങ്ങള് ഒന്നാംഭാഗം 1914 ബാലസാഹിത്യം

685 ജൈപമേലാമേപാള് (1856-1929) ഉത്തരരാ�ചരിതം 1916 ബാലസാഹിത്യം

686 ജൈപമേലാമേപാള് (1856-1929)  വിക്ര�നും ഉര്വശിയും 1916 ബാലസാഹിത്യം

687 ജൈപമേലാമേപാള് (1856-1929) ഹിമേതാപമേദശകഥകള് 1913 ബാലസാഹിത്യം

688 �ഹാമേദവശര്മ്മ, അമ്പലപ്പുഴ ഭഗീരഥന് 1914 ബാലസാഹിത്യം

689 �ാത്യു, മേ#ാസഫ് ഇമ്മട്ടി ധീമേരാദാത്തകഥകള്-ഒന്നാംഭാഗം 1928 ബാലസാഹിത്യം

690 രാ�ക്കുറുപ്്പ, ടെക. �ുരളീധരന് 1915 ബാലസാഹിത്യം

691 രാ�കൃഷ്ണപിള്ള, ടെക. �ൂന്നുകഥകള് 1913 ബാലസാഹിത്യം

692 രാ�യ്യര്, പുലിയന്നൂര് എസ്. ദിലീപന് 1936 ബാലസാഹിത്യം

693 രാ�യ്യാശാസ്്തരി, ഡി. എന്.എ. വിപദിജൈധര്യം ബാലസാഹിത്യം

694 വിക്ര�നുണ്ണിനായര് വിക്ര�നുണ്ണിനായര് ബാലസാഹിത്യം

695 മേവതാളപഞ്ചവിംശതി മേവതാളപഞ്ചവിംശതി 1936 ബാലസാഹിത്യം

696 മേവലുപ്പിള്ള, ടെക. സു�തിയും സിംഹവും 1912 ബാലസാഹിത്യം

697 ശGരപ്പിള്ള, ആലങ്ങാട്്ട എം.ടെക. നാരദന് 1938 ബാലസാഹിത്യം

698 ശGരപ്പിള്ള, എം.ടെക. ശ്രീശുകന് 1929 ബാലസാഹിത്യം

699 ശGരപ്പിള്ള, ഏ. വിശ്വനാഥന്; �ാനശീലന് ബാലസാഹിത്യം

700 ശGരപ്പിള്ള, ടെക. ദ�യന്തി 1921 ബാലസാഹിത്യം

701 സത്യഭാ� അമ്മ, പി. അറബിക്കഥകള് - 1 സിന്തബാദ് 1935 ബാലസാഹിത്യം

702 സഹമേദവന് ആരുഢശാസ്്തരം 1934 ബാലസാഹിത്യം

703 ഹരിഹരശാസ്്തരി, പി.എസ്. ലസന്മുഖനും ഇളാവതിയും 1917 ബാലസാഹിത്യം

704 രാ�മേ�മേനാന്, പുമേത്തഴത്തു് (1891- ചവറ്റുടെകാട്ട 1934 ഹാസ്യം

705
അനന്തന്പിള്ള, പി. (1886-1966) 

(സമ്പാ.) സാഹിത്യപ്രസംഗ�ാല 1929 ഉപന്യാസം

706 ഈശ്വരപിള്ള, ആര്. ചിന്താസന്താനം 1915 ഉപന്യാസം

707 ഈശ്വരപിള്ള, ആര്. ചിന്താസന്താനം �ൂന്നാംഭാഗം 1928 ഉപന്യാസം

708 കുഞ്ഞന്പിള്ള, ഇളംകുളം സാഹിത്യ�ാലിക-ഒന്നാംഭാഗം 1930 ഉപന്യാസം

709
 കുഞ്ഞന്മേ�മേനാന,് വി.ടെക. 

(ടെക.എം.)
ടെക.എം. എഴുതിയ

ഉപന്യാസങ്ങള്- ഒന്നാംഭാഗം 1913 ഉപന്യാസം

710
 കുഞ്ഞന്മേ�മേനാന,് വി.ടെക. 

(ടെക.എം.)
ടെക.എം. എഴുതിയ

ഉപന്യാസങ്ങള്- രണ്ടാംഭാഗം 1914 ഉപന്യാസം

711
 കുഞ്ഞിരാ�ന്നായനാര്, മേവങ്ങയില്

(1861-1914) മേകസരി 1911 ഉപന്യാസം

712 കൃഷ്ണപിള്ള, ടെക. ആര്. (1867-1953) ഉപന്യാസ�ാല 1927 ഉപന്യാസം

713 കൃഷ്ണപിള്ള, ടെക. ആര്. (1867-1953) പരിശ്ര�ശീലം 1925 ഉപന്യാസം

714 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, ടി.ടെക.. (1870-1949) മേലഖന�ാല 1924 ഉപന്യാസം

715 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, ടി.ടെക.. (1870-1949) മേലഖന�ാല 1948 ഉപന്യാസം

716 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, ടി.ടെക.. (1870-1949) ഭാഷാകാവ്യപ്രമേവശിക ഉപന്യാസം



717 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, ടി.ടെക.. (1870-1949) ഭാഷാകാവ്യപ്രമേവശിക 1920 ഉപന്യാസം

718

 മേകരളവര്മ്മ
വലിയമേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-

1914)  സന്മാര്6 പ്രദീപം 1915 ഉപന്യാസം

719

 മേകരളവര്മ്മ
വലിയമേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-

1914)  സന്മാര്6 പ്രദീപം 1939 ഉപന്യാസം

720 മേകാശി,   ആര്ച്ച് ഡീക്കന് (1825-1899) �ലയാളഭാഷടെയക്കുറിച്ച് 1889 ഉപന്യാസം

721 ഗദ്യരത്നാവലി ഗദ്യരത്നാവലി 1928 ഉപന്യാസം

722 ഗദ്യരത്നാവലി  ഗദ്യരത്നാവലി ഭാഗം 1 1914 ഉപന്യാസം

723 ഗദ്യരത്നാവലി  ഗദ്യരത്നാവലി ഭാഗം 2 1914 ഉപന്യാസം

724 ഗദ്യരത്നാവലി  ഗദ്യരത്നാവലി ഭാഗം 3 1914 ഉപന്യാസം

725 മേഗാദവര്മ്മ, ടെക. (1902-1952) പ്രബന്ധലതിക 1940 ഉപന്യാസം

726 മേഗാദവര്മ്മ, ടെക. (1902-1952) വിചാരവീചി 1942 ഉപന്യാസം

727 മേഗാവിAപ്പിള്ള, ഏ. (1849-1925) ശീലം 1915 ഉപന്യാസം

728 ചിദാനAസ്വാ�ി  സന്മാര്മേ6ാപമേദശങ്ങള് 1930 ഉപന്യാസം

729
 #നാര്ദ്ദനമേ�മേനാന്, കുന്നത്ത് (1885-

1955) മേലഖാവതി 1935 ഉപന്യാസം

730
മേഡവിഡ്, ഡി.ഡി. (1850-1920 
(സമ്പാ.) പ്രബന്ധ�ഞ്ജരി ഒന്നാംഭാഗം 1910 ഉപന്യാസം

731
മേഡവിഡ്, ഡി.ഡി. (1850-1920 
(സമ്പാ.) പ്രബന്ധ�ഞ്ജരി രണ്ടാംഭാഗം 1911 ഉപന്യാസം

732 നാരായണപിള്ള, പി.ടെക. (1878-1938) പ്രബന്ധകല്പലത 1935 ഉപന്യാസം

733 നാരായണപിള്ള, പി.ടെക. (1878-1938) പ്രസംഗതരംഗിണി-രണ്ടാംഭാഗം 1925 ഉപന്യാസം

734 നാരായണപിള്ള, പി.ടെക. പ്രസംഗതരംഗിണി 1915 ഉപന്യാസം

735 നാരായണപിള്ള, പി.ടെക. (സമ്പാ.) ഗദ്യ�ുക്താവലി 1927 ഉപന്യാസം

736 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക. പ്രബന്ധ�ാതൃക 1910 ഉപന്യാസം

737 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക. പ്രസംഗ�ാല 1914 ഉപന്യാസം

738 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963) ഉപന്യാസ�ാല 1923 ഉപന്യാസം

739 പത്മനാഭമേ�മേനാന്, എസ്്സ. മേലാകപ്രഭാവം ഒന്നാംഭാഗം 1930 ഉപന്യാസം

740 പത്മനാഭമേ�മേനാന്, വി.സി. (സമ്പാ.) പ്രബന്ധതിലകം 1934 ഉപന്യാസം

741 പരമേ�ശ്വരന് �ൂസ്സത്, എം. ആത്മാമേലാകം ഒന്നാംഭാഗം 1936 ഉപന്യാസം

742 പരമേ�ശ്വരമേ�മേനാന്, മേതാരണത്തു ഗദ്യപ്രദീപം 1920
ബാലസാഹിത്യം-
ഉപന്യാസം

743
പാച്ചു �ൂത്തത്, ജൈവക്കത്ത് (1814-

1883) ബാലഭൂഷണം 1929 ഉപന്യാസം

744 ബാലകൃഷ്ണവാരിയര്, എം. ആര.് പ്രബന്ധ�ഞ്ജരി-ഒന്നാംഭാഗം 1935 ഉപന്യാസം

745
ബാലകൃഷ്ണവാരിയര്, എം. ആര.് 

(1896-1960) പ്രബന്ധ�ഞ്ജരി-രണ്ടാംഭാഗം 1936 ഉപന്യാസം

746 ഭവദാസന് ഭട്ടിതിരിപ്പാട്, ടെക.എ. ഉപന്യാസ�ാലിക 1920 ഉപന്യാസം

747 മേ�മേനാന്, ടി.പി. ആര് വി#യരഹസ്യം 1914 ഉപന്യാസം

748 രയരപ്പക്കുറുപ്പ്, ടി.വി. ഗദ്യലതിക ഒന്നാംഭാഗം 1928 ഉപന്യാസം

749 രാഘവന്പിള്ള, �ാടെGാമ്പില് #ീവിതാദര്ശം 1916 ഉപന്യാസം

750 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് പ്രബന്ധസങ്ഗ്രഹം 1937 ഉപന്യാസം

751 രാ�പ്പിഷാരടി, ടെക. (1867-1947) പ്രബന്ധാവലി 1940 ഉപന്യാസം

752 രാ�പിഷാരടി,  പഴയആര്. ഗദ്യരത്നാവല്ലി ഉപന്യാസം

753 രാ�മേ�മേനാന്, പുമേത്തഴത്തു് (1891- സാഹിത്യപ്രഭാവം 1928 ഉപന്യാസം

754 രാ�ലിംഗം പിള്ള, ടി (1880-1968) മേലഖന�ഞ്ജരി 1928 ഉപന്യാസം

755
   രാ�വര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) �ംഗള�ാല ഒന്നാംഭാഗം: ചരിത്രം 1914 ഉപന്യാസം



756
   രാ�വര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) �ംഗള�ാല-രണ്ടാംഭാഗം 1914 ഉപന്യാസം

757
   രാ�വര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942)

�ംഗള�ാല- പുസ്തകം 3 
(#ീവചരിത്രം) 1914 ഉപന്യാസം

758
   രാ�വര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) ഗദ്യ�ാലിക- ഭാഗം 1 1908 ഉപന്യാസം

759
   രാ�വര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) ഗദ്യ�ാലിക- ഭാഗം 2 1910 ഉപന്യാസം

760
   രാ�വര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) ഗദ്യ�ാലിക-3 ഭാഗം 1911 ഉപന്യാസം

761   രാ�വര്മ്മ തമ്പാന്, എം.  പ്രഭാഷണങ്ങള് ഭാഗം 1 1916 ഉപന്യാസം

762   രാ�വര്മ്മ തമ്പാന്, എം. സപ്ത�ഹാത്ഭുതങ്ങള് 1935 ഉപന്യാസം

763 വറുഗീസു �ാപ്പിള, കണ്ടത്തില്
 നാടകങ്ങടെള കുറിടെച്ചാരു

പ്രസംഗം 1891 ഉപന്യാസം

764
വാസുമേദവന് �ൂസ്സത്, ടെക. 

(ടെക.വി.എം.) (1888-1956) പ്രബന്ധഭൂഷണം 1927 ഉപന്യാസം

765 ശGരക്കുറുപ്പ്, #ി. (1901- ഗദ്മേയാപഹാരം 1934 ഉപന്യാസം

766  ശGരന് നമ്പ്യാര്, പി. (1892-1954) സാഹിത്യനിഷ്കു ടം 1943 ഉപന്യാസം

767  ശGരന് നമ്പ്യാര്, പി. (1892-1954)
 സാഹിത്യപ്രകാശിക അഥവാ

ഉപന്യാസ�ഞ്ജരി ഭാഗം.1 1916 ഉപന്യാസം

768  ശGരന് നമ്പ്യാര്, പി. (1892-1954)
 സാഹിത്യപ്രകാശിക അഥവാ

ഉപന്യാസ�ഞ്ജരി ഭാഗം.3 1916 ഉപന്യാസം

769 ശGരപ്പിള്ള, ആയാംകുടി പി. ആര്. സഹൃദയസമേGതം 1925 ഉപന്യാസം

770 -

സത്യടെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
പ്രകരണങ്ങള് (   ആര്ച്ചു ഡീക്കന്

മേകാശി) 1894 ഉപന്യാസം

771 സുബ്രഹ്മണ്യയ്യര്, എസ്. ഗദ്യ�ാല 1910 ഉപന്യാസം

772 അച്യുതമേ�മേനാന,് ടെവമ്പ്ളാമേശ്ശരി ഭാഷാ �ഞ്ജുഷ 1939  �റ്റു ഗദ്യകൃതികള്

773 കുഞ്ഞുരാ�ന്, സി.വി. (1871-1949) വ്യാസഭാരതം 1930  �റ്റു ഗദ്യകൃതികള്

774
മേകരളവര്മ്മ, വലിയ

മേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-1914) മേകരളവര്മ്മ: രണ്ടാംഭാഗം 1895  �റ്റു ഗദ്യകൃതികള്

775 പരമേ�ശ്വരനമ്പീശ്ശന്, സി. 

  പുന്നമേശ്ശരി നമ്പി ശ്രീ
 നീലകണ്ഠഗുരു ഷഷ്ടിപൂര്

ത്തിസ്മാരകം 1924  �റ്റു ഗദ്യകൃതികള്

776
കുഞ്ഞന്പിള്ള, ശൂരനാട്ടു പി. എന്. 

(1911-

സാഹിത്യപ്രമേവശിക-
ഒന്നാംപുസ്തകം 1936 നിരൂപണം/പഠനം

777
കുട്ടികൃഷ്ണ�ാരാരു്, ടെക.എം. (1900-
1973) സാഹിത്യഭൂഷണം 1929 നിരൂപണം/പഠനം

778 കു�ാരന്,  �ൂര്മേക്കാത്തു് (1877-1941)
  മേവങ്ങയില് കുഞ്ഞിരാ�ന്നായനാര്

(മേകസരി) 1933 നിരൂപണം/പഠനം

779 ചാമേക്കാ, ടെവണ്മണി പി.വി. (സമ്പാ.) ഭാഷാപ്രണയികള് 1940 നിരൂപണം/പഠനം

780 മേ#ാസഫ്, �ുണ്ടമേശ്ശരി അന്തരീക്ഷം 1944 നിരൂപണം/പഠനം

781
താണുപിള്ള, തിരുവട്ടാര്, വി. 
(സമ്പാ.) ഭാഷാനിരൂപണ�ാല 1920 നിരൂപണം/പഠനം

782 നാരായണപിള്ള, പി.ടെക. (1878-1938)  ചില കവിതാപ്രതിനിധികള് 1906 നിരൂപണം/പഠനം

783 പത്മനാഭനുണ്ണി, ഡി. (1886-1962) �ണ്ഡന�ഞ്ജരി 1928 നിരൂപണം/പഠനം

784
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) വിജ്ഞാനദീപിക-ഒന്നാംഭാഗം 1930 നിരൂപണം/പഠനം

785
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) വിജ്ഞാനദീപിക-ഒന്നാംഭാഗം 1933 നിരൂപണം/പഠനം

786
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) വിജ്ഞാനദീപിക-രണ്ടാംഭാഗം 1933 നിരൂപണം/പഠനം

787 മേപാള്, എം.പി. മേനാവല് സാഹിത്യം 1930 നിരൂപണം/പഠനം

788
പ്രപുഷ്ണാചാര്യപാദര് (പി. ശGരന്

നമ്പ്യാര്) അഭിനവനിരൂപണാദര്ശം 1931 നിരൂപണം/പഠനം

789 ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, ഏ. (1889-1960) രൂപ�ഞ്ജരി 1937 നിരൂപണം/പഠനം

790
രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-

1970) സാഹിത്യ�ഞ്ജൂഷിക-ഒന്നാംഭാഗം 1931 നിരൂപണം/പഠനം

791
രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-

1970) സാഹിത്യ�ഞ്ജൂഷിക-രണ്ടാംഭാഗം 1941 നിരൂപണം/പഠനം

792 രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891- സാഹിത്യ�ഞ്ജൂഷിക-�ൂന്നാംഭാഗം 1947 നിരൂപണം/പഠനം



1970)

793 ടെസബാസ്റ്റ്യന്, എ.വി. ജൈഭ�ീ പരിണയം- ഒരു നിരൂപണം നിരൂപണം/പഠനം

794 മേവലുപിള്ള, ടി.ടെക. (1882-1950) സാഹിത്യാദര്ശം 1915 നിരൂപണം/പഠനം

795
മേവലുപ്പിള്ള ശാസ്്തരി, എം. ആര്. 

(1897-1956)

പുമേരാഗ�നസാഹിത്യമേകാലാഹല
ാം 1948 നിരൂപണം/പഠനം

796  ശGരനന്മ്പ്യാര്, പി.എം. സാഹിത്യമേലാചനം 1923 നിരൂപണം/പഠനം

797 ശGരടെനഴുത്തച്ഛന്, കുറവാടെന്താടി സാഹിത്യാസ്വാദനം 1941 നിരൂപണം/പഠനം

798
  സ�സ്ത മേകരള സാഹിത്യ
 പരിഷത്തു് റിമേപ്പാര്ട്്ട

  സ�സ്ത മേകരള സാഹിത്യ
 പരിഷത്തു് ദ്വിതീയ സമേമ്മളനം-
തൃശ്ശിവമേപരൂര് 1928 നിരൂപണം/പഠനം

799
  സ�സ്ത മേകരള സാഹിത്യ
 പരിഷത്തു് റിമേപ്പാര്ട്്ട

  സ�സ്ത മേകരള സാഹിത്യ
 പരിഷത്തു് തൃതീയ സമേമ്മളനം 1930 നിരൂപണം/പഠനം

800 ടെസബാസ്റ്റ്യന്, �ണിക്കല് ജൈഭ�ീ പരിണയം- ഒരു നിരൂപണം 1921 നിരൂപണം/പഠനം

801 കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി, ആറ്റൂര് (1875-1964)
ഭാഷാസാഹിത്യചരിതം-
ഒന്നാംഭാഗം 1936 സാഹിത്യചരിത്രം

802 കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി, ആറ്റൂര് (1875-1964) �ലയാളഭാഷയും സാഹിത്യവും 1927 സാഹിത്യചരിത്രം

803 മേഗാവിAപ്പിള്ള, പി. (1849-1897) �ലയാളഭാഷാചരിത്രം: വാല്യം 2 1889 സാഹിത്യചരിത്രം

804 മേഗാവിAപ്പിള്ള, പി. (1849-1897) �ലയാളഭാഷാചരിത്രം: വാല്യം 1 1889 സാഹിത്യചരിത്രം

805 ചുമ്മാര്, ടി.എം. (1899-
  ഭാഷ കവിതഅഥവാ

പദ്യസാഹിത്യം 1936 സാഹിത്യചരിത്രം

806 ചുമ്മാര്, ടി.എം. (1899-
  ഭാഷ കവിതഅഥവാ

പദ്യസാഹിത്യം 1936 സാഹിത്യചരിത്രം

807 ചുമ്മാര്, ടി.എം. (1899-
  ഭാഷ കവിതഅഥവാ

പദ്യസാഹിത്യം 1941 സാഹിത്യചരിത്രം

808
നാരായണപ്പണിക്കര്, ആര.് (1889-

1959)

മേകരളഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം-
7 ഭാഗങ്ങള്- ഭാഗം 1 1927 സാഹിത്യചരിത്രം

809
നാരായണപ്പണിക്കര്, ആര.് (1889-

1959)

മേകരളഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം-
7 ഭാഗങ്ങള്- ഭാഗം 1 1927 സാഹിത്യചരിത്രം

810
നാരായണപ്പണിക്കര്, ആര.് (1889-

1959)

മേകരളഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം-
7 ഭാഗങ്ങള്- ഭാഗം 2 1929 സാഹിത്യചരിത്രം

811
പരമേ�ശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. 

(1877-1949) ഭാഷാചമ്പുക്കള് 1942 സാഹിത്യചരിത്രം

812
രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-

1970)

മേകരളീയ
സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രം-ഭാഗം
1 1938 സാഹിത്യചരിത്രം

813
രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-

1970)

മേകരളീയ
സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രം-ഭാഗം
2 1947 സാഹിത്യചരിത്രം

814  ശGരന് നമ്പ്യാര്, പി. (1892-1954)
�ലയാളസാഹിത്യചരിത്രസംഗ്ര
ഹം 1922 സാഹിത്യചരിത്രം

815

ആയിരത്തിഎണ്
പ്പത്തിനാലാം�ാണ്ടടെത്ത

  ഭാരതവിലാസം സഭാ റിമേപ്പാര്ട്ടു

ആയിരത്തിഎണ്
പ്പത്തിനാലാം�ാണ്ടടെത്ത

  ഭാരതവിലാസം സഭാ റിമേപ്പാര്ട്ടു 1909 ഗദ്യപദ്യസ�ാഹാരം

816  കുഞ്ഞിരാ�ന്നായര്, പി. (സമ്പാ.) �ണി�ഞ്ജൂഷ- ഭാഗം 2 1939 ഗദ്യപദ്യസ�ാഹാരം

817 ഇളമേGാവടികള് ചിലപ്പതികാരം 1931
വിവ-ഭാരതീയ-ത�ി-

കവി

818 ഇളമേGാവടികള് ചിലപ്പതികാരം 1931
വിവ-ഭാരതീയ-ത�ി-

കവി

819 കമ്പര്

ശ്രീ�ത് കമ്പരാ�ായണം- �ൂലവും
വ്യാഖ്യാനവും-ബാലകാണ്ഡം-
പൂര്വ്വഭാഗം- �ൂലവും

വ്യാഖ്യാനവും 1940
വിവ-ഭാരതീയ-ത�ി-

കവി

820 തിരുവള്ളുവര് തിരുക്കുറല് 1899
വിവ-ഭാരതീയ-ത�ി-

കവി

821   ടെതന്നാലി രാ�ന്കഥകള്   ടെതന്നാലി രാ�ന്കഥകള് 1911
വിവ-ഭാരതീയ-ത�ി-

കഥ

822 മേകാ�ട്ടിക്കഥകള് മേകാ�ട്ടിക്കഥകള് 1911
വിവ-ഭാരതീയ-ത�ി-

കഥ

823  രായര് അപ്പാ#ികഥകള്  രായര് അപ്പാ#ികഥകള് 1911
വിവ-ഭാരതീയ-ത�ി-

കഥ

824 ചാത്തനാര്, കൂലവാണികന് �ണിമേ�ഖല; ഗദ്യവിവര്ത്തനം 1928
വിവ-ഭാരതീയ-ത�ി-�റ്റു

ഗദ്യ

825 ചാത്തനാര്, കൂലവാണികന് �ണിമേ�ഖല; ഗദ്യവിവര്ത്തനം 1928 വിവ-ഭാരതീയ-ത�ി-�റ്റു



ഗദ്യ

826  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941) ഗീതാഞ്ജലി 1937
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

827  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941) ഗീതാഞ്ജലി 1921
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

828  ദ്വിമേ#A്രലാല്റായ് (1863-1913) അ�രസിംഹന് 1932
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നാടകം

829  ദ്വിമേ#A്രലാല്റായ് (1863-1913) ചA്രഗുപ്തന് 1919
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നാടകം

830  ദ്വിമേ#A്രലാല്റായ് (1863-1913) ചA്രഗുപ്തന് 1941
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നാടകം

831  ദ്വിമേ#A്രലാല്റായ് (1863-1913)  ദുര്6ാദാസന്
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നാടകം

832  ദ്വിമേ#A്രലാല്റായ് (1863-1913) മേ�നക 1939
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നാടകം

833  ദ്വിമേ#A്രലാല്റായ് (1863-1913) രാ#സ്ഥാനസിംഹം 1940
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നാടകം

834  ദ്വിമേ#A്രലാല്റായ് (1863-1913) ഷാ#ഹാന് 1925
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നാടകം

835  ദ്വിമേ#A്രലാല്റായ് (1863-1913) ഷാ#ിഹാന് 1934
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നാടകം

836  ദ്വിമേ#A്രലാല്റായ് (1863-1913)  മേസാ റാബും റസ്തവും 1942
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നാടകം

837  ദ്വിമേ#A്രലാല്റായ് (1863-1913) സ്വാതന്ത്ര്യസ�രം 1940
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നാടകം

838  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941) ചിത്രാംഗദ 1923
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നാടകം

839 ഗാംഗുലി, ടി. എന്. സ്വര്ണ്ണലതാ 1921
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

840
 ദാമേ�ാദരന് �ുമേഖാപാധ്യായ (1852-

1907) കപാലകുണ്ഡല 1925
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

841
 ദാമേ�ാദരന് �ുമേഖാപാധ്യായ (1852-

1907) നവാബനAിനി 1920
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

842 നിരുപ�ാമേദവി അന്നപൂര്ണ്ണാലയം
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

843  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) ആനA�ഠം 1920
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

844  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) കപാലകുണ്ഡല 1914
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

845  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) കൃഷ്ണകാന്തടെV �രണപത്രം 1919
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

846  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) കൃഷ്ണകാന്തടെV �രണപത്രം 1919
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

847  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) കൃഷ്ണകാന്തടെV �രണപത്രം 1940
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

848  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) ചഞ്ചലകു�ാരി 1930
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

849  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) ചA്രമേശഖരന് 1909
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

850  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) ദുര്6ാശനAിനി 1911
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

851  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) പരി�ള 1920
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

852  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) �ാതംഗിനി 1940
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

853  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) �ൃണാളിനി 1923
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

854  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) �ൃണാളിനി 1923
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

855  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) വിഷവൃക്ഷം 1912
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

856  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) വിഷവൃക്ഷം 1912
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

857  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) വിഷവൃക്ഷം 1913
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

858  ബGിംചA്രചാറ്റര്#ി (1838-1894) വിഷവൃക്ഷം 1941
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

859 രമേ�ശചA്രദത്ത (1848-1909) �ാധവീകGണം 1921 വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-



മേനാവ

860 രാ�ചA്രദത്ത (1848-1909) സുധാബിAു
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

861  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941) ചതുരദ്്ധയായി 1928
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

862  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941) വിധിവിലാസം
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

863  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941) വിമേനാദിനി 1926
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

864  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941) വീട്ടിലും പുറത്തും 1921
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

865   ശരശ്ചA്ര ചാറ്റര്#ി (1876-1938) നമേരA്രബാബു 1937
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

866   ശരശ്ചA്ര ചാറ്റര്#ി (1876-1938) നമേരA്രബാബു 1937
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

867   ശരശ്ചA്ര ചാറ്റര്#ി (1876-1938) ലളിത 1938
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

868   ശരശ്ചA്ര ചാറ്റര്#ി (1876-1938) സരയൂമേദവി
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

869 സീതാടെചൗഭ്രി മേദവപ്രിയന് 1925
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

870 സീതാമേദവി (1894-1942) ഊര്മ്മിള 1926
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

871 സീതാമേദവി (1894-1942) മേഹ� പഞ്ചരം 1925
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

872  സ്വര്ണ്ണകു�ാരീമേദവി (1855-1932) �ാലതീ�ാല 1923
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

873 ഉമേപA്രകിമേശാര് റായ്, ടെചൗധുരി കുട്ടികളുടെട �ഹാഭാരതം 1934
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

മേനാവ

874  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941) കഥാ�ാലിക 1922
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

കഥ

875  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941) ചിത്രശാല 1925
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

കഥ

876  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941)  ടാമേഗാര് കണ്ട ഇന്ത്യ 1926
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

ഉപ

877  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941) രവീA്രകൃതി- ഭാഗം 1- സാഹിത്യം 1926
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നിരൂ

878  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941) രവികിരണം 1922
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നിരൂ

879  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941) രവികിരണം 1922
വിവ-ഭാരതീയ-ബംഗാ-

നിരൂ

880 അനന്തഭട്ടന് ചമ്പുഭാരതം-�ഹാകാവ്യം 1912
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

881 അഭിനAന് കാദംബരീകഥാസാരം 1924
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

882 അഭിനAന് കാദംബരീകഥാസാരം 1924
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

883 അഭിനAന് കാദംബരീകഥാസാരം 1924
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

884 അ�രുക കവി അ�രുകശതകം 1893
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

885 അശ്വധാടീകാവ്യം അശ്വധാടീകാവ്യം 1921
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

886
   ഇക്കു അഥവാ സുഭദ്ര അമ്മ (ഇക്കു

അമ്മത്തമ്പുരാന്) (1844-1915 ടെസൗഭദ്രസ്തവം 1938
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

887 കാളിദാസന് കു�ാരസംഭവം- ഒന്നാംഭാഗം 1926
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

888 കാളിദാസന് കു�ാരസംഭവം- രണ്ടാംഭാഗം 1926
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

889 കാളിദാസന് കു�ാരസംഭവം- രണ്ടാംഭാഗം 1926
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

890 കാളിദാസന്
കു�ാരസംഭവം; 
വ്യാഖ്യാനസഹിതം

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

891 കാളിദാസന് ദൂത#ീ�ൂതം
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

892 കാളിദാസന് പുഷ്പബാണവിലാസം 1923
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

893 കാളിദാസന് ഭാഷാകു�ാരസംഭവം: 1 �ുതല് 7 1910 വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-



  വടെര സര്6ങ്ങള് കവി

894 കാളിദാസന്
ഭാഷാകു�ാരസംഭവം: 1 �ുതല് 7 

  വടെര സര്6ങ്ങള് 1916
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

895 കാളിദാസന് ഭാഷാരഘുവംശം 1912
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

896 കാളിദാസന് മേ�ഘച്ഛായ 1944
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

897 കാളിദാസന് മേ�ഘദൂതം 1931
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

898 കാളിദാസന് മേ�ഘദൂത് 1895
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

899 കാളിദാസന് മേ�ഘസമേAശം 1924
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

900 കാളിദാസന് രഘുവംശചരിത്രം 1918
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

901
രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-

1970) കാളിദാസര് 1941
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

902
വാസുമേദവന് �ൂസ്സത്, ടെക. 

(ടെക.വി.എം.) (1888-1956)  �ഹാകവി കാളിദാസന് 1925
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി-നിരൂ

903
വാസുമേദവന് �ൂസ്സത്, ടെക. 

(ടെക.വി.എം.) (1888-1956)  �ഹാകവി കാളിദാസന് 1934
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി-നിരൂ

904
 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, 
ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913) (വിവ.)  രണ്ടുസമേAശങ്ങള് 1897

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

905 കൃഷ്ണലീലാശുകന് ശ്രീകൃഷ്ണകര്ണ്ണാ�ൃതം 1920
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

906 മേകരള�ാഹാത്മ്യം-�ൂലം മേകരള�ാഹാത്മ്യം-�ൂലം 1912
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

907 മേകരള�ാഹാത്മ്യം-�ൂലം മേകരള�ാഹാത്മ്യം-�ൂലം 1912
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

908

 മേകരളവര്മ്മ
വലിയമേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-

1914) വിമേsാറിയാചരിതസംഗ്രഹം 1891
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

909

 മേകരളവര്മ്മ
വലിയമേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-

1914) വിശാഖ�ഹാരാ#തുലാഭാരശതകം 1895
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

910 മേകശവപിള്ള, ടെക.സി.  മേകരളവര്മ്മ വിലാസം 1897
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

911
രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-

1970) മേക്ഷമേ�A്രന് 1941
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി-നിരൂ

912
രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-

1970) മേക്ഷമേ�A്രന് 1935
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി-നിരൂ

913 ചക്രകവി #ാനകീപരിണയം 1927
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

914 #ഗന്നാഥകവി കരുണാലഹരി 1940
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

915 #യമേദവന് അഷ്ടപദീകാവ്യം 1916
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

916 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര് അഷ്ട�ി പ്രബന്ധം 1923
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

917 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര് നിരനുനാസികം 1923
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

918 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര് പ്രബന്ധരത്നാവലി-ഒന്നാംഭാഗം 1928
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

919 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര് ഭാരതം പ്രബന്ധം- രണ്ടാം ലക്കം 1932
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

920 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര് ഭാരതം പ്രബന്ധം 1932
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

921 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര്
ഭാരതം- സുഭദ്രാഹരണം
പ്രബന്ധം- ലക്കം 4 1931

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

922 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര് ഭാരതം പ്രബന്ധം- ഒന്നാംലക്കം 1931
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

923 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര് ഭാരതം പ്രബന്ധം- രണ്ടാംലക്കം 1931
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

924 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര്  രണ്ടു ഭാഷാചമ്പുക്കള് 1922
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

925 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര്
ഭാരതപ്രബന്ധം-രാ#സൂയം: 
�ൂന്നാംലക്കം 1932

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

926 രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-   �ഹാകവി മേ�ല്പത്തൂര് 1949 വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-



1970) നാരായണഭട്ടതിരി കവി-നിരൂ

927
രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-

1970)

  �ഹാകവി മേ�ല്പത്തൂര്
നാരായണഭട്ടതിരി 1949

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി-നിരൂ

928
രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-

1970)

  �ഹാകവി മേ�ല്പത്തൂര്
നാരായണഭട്ടതിരി 1949

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി-നിരൂ

929
വാസുമേദവന് �ൂസ്സത്, ടെക. 

(ടെക.വി.എം.) (1888-1956) മേ�ല്പത്തൂര് ഭട്ടതിരി 1923
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി-നിരൂ

930
നാരായണമേ�മേനാന്, വള്ളമേത്താള്

(1878-1958) (വിവ.) പുരാണകാവ്യ�ഞ്ജരി. ഒന്നാംഭാഗം 1924
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

931
നാരായണമേ�മേനാന്, വള്ളമേത്താള്

(1878-1958) (വിവ.) പുരാണകാവ്യ�ഞ്ജരി. രണ്ടാംഭാഗം 1926
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

932 നീലകണ്ഠദീക്ഷിതര് അന്യാപമേദശശതകം 1902
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

933 നീലകണ്ഠദീക്ഷിതര് കലിവിഡംബനം 1935
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

934 നീലകണ്ഠദീക്ഷിതര് കലിവിഡംബനം 1894
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

935 നീലകണ്ഠദീക്ഷിതര് ജൈവരാഗ്യജൈവദ്യുതി 1924
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

936 നീലകണ്ഠദീക്ഷിതര് ശാന്തിവിലാസം 1898
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

937 നീലകണ്ഠദീക്ഷിതര് ശാന്തിവിലാസം 1942
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

938 നീലകണ്ഠദീക്ഷിതര്   ശിമേവാല്ക്കര്ഷ �ഞ്ജരി 1930
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

939 നീലകണ്ഠദീക്ഷിതര് സഭാരഞ്ജനഭാഷ
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

940 പഞ്ചതന്ത്രം പഞ്ചതന്ത്രം കിളിപ്പാട്ടു് 1916
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

941 പഞ്ചതന്ത്രം
പഞ്ചതന്ത്രം

�ണിപ്രവാളകാവ്യം 1966
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

942 ഭാരവി ഭാഷാകിരാതാര്ജ്ജുനീയം 1917
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

943 ഭാരവി ഭാഷാകിരാതാര്ജ്ജുനീയം 1933
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

944 �ഹാഭാരതം ശ്രീ�ഹാഭാരതം ; ഒന്നാംഭാഗം 1924
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

945 �ഹാഭാരതം ശ്രീ�ഹാഭാരതം ; ഒന്നാംഭാഗം 1924
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

946 �ഹാഭാരതം ശ്രീ�ഹാഭാരതം 1906
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

947 �ഹാഭാരതം ശ്രീ�ഹാഭാരതം 1906
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

948 �ഹാഭാരതം ശ്രീ�ഹാഭാരതം 1907
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

949 �ഹാഭാരതം ശ്രീ�ഹാഭാരതം 1907
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

950 അച്യുതന്പിള്ള, #ി. യുധിഷ്ഠിരന്
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

951 ഉണ്ണി, ടെക.എസ്.   �ഹാഭാരതത്തിടെല കര്ണ്ണന് 1924
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

952
 #നാര്ദ്ദനമേ�മേനാന്, കുന്നത്ത് (1885-

1955) �ഹാഭാരതകഥ- ഒരു നിരൂപണം 1913
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

953  �ഴ�ംഗലം നാരായണന് നമ്പൂതിരി �ഴ�ംഗലഭാണം 18930
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

954  �ഴ�ംഗലം നാരായണന് നമ്പൂതിരി �ഹിഷ�ംഗലഭാണം
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

955 �ാഘന് ഭാഷാ�ാഘം 1938
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

956 �ാഘന്
�ാഘകാവ്യം; ബാലരജ്ഞിനി

ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനം 1911
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

957 �ാധവാചാര്യര് ശGരവി#യം 1912
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

958 �ാനമേവദകവി കൃഷ്ണനാട്ടം ഭാഷ 1940
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

959 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് ആങ്ഗലസാ�്രാ#്യം 1910
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

960 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് ആങ്ഗലസാ�്രാ#്യം 1910 വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-



കവി

961
രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-

1970) അന്മേയാക്തി �ുക്താലത 1930
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

962 രാ�ായണം
അദ്്ധയാത്മരാ�ായണം; ഒന്നു

   �ുതല് �ൂന്നു വടെര കാണ്ഡങ്ങള് 1929
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

963 രാ�ായണം
അദ്്ധയാത്മരാ�ായണം ഭാഷ; 

 കിഷ്കിന്ധ�ുതല് �ൂന്നു കാണ്ഡം 1930
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

964 രാ�ായണം അദ്്ധയാത്മരാ�ായണം
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

965 രാ�ായണം
ശ്രീ�ദ് അദ്്ധയാത്മരാ�ായണം-
ശ്രീ�ല് സുAരകാണ്ഡം

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

966 രാ�ായണം ആനAരാ�ായണം 1926
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

967 രാ�ായണം  ഉത്തരരാ�ായണം ഗദ്യം -1 1938
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

968 രാ�ായണം  ഉത്തരരാ�ായണം ഗദ്യം -II 1938
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

969 രാ�ായണം  ഉത്തരരാ�ായണം ഗദ്യം -II 1938
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

970 രാ�ായണം  ഉത്തരരാ�ായണം ഗദ്യം -II 1938
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

971 രാ�ായണം
ഭാഷാഗദ്യരാ�ായണം; 
സുAരകാണ്ഡം 1930

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

972 രാ�ായണം രാ�ായണസപ്തകം 1924
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

973 രാ�ായണം
ശ്രീ വാല്മീകിരാ�ായണം-

ബാലകാണ്ഡം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം 1939
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

974 രാ�ായണം
ശ്രീ വാല്മീകിരാ�ായണം-

വൃത്താനുവൃത്തഭാഷാന്തരം 1909
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

975 രാ�ായണം
ശ്രീ വാല്മീകിരാ�ായണം-

വൃത്താനുവൃത്തഭാഷാന്തരം 1909
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

976 രാ�ായണം
ശ്രീ വാല്മീകിരാ�ായണം-

വൃത്താനുവൃത്തഭാഷാന്തരം 1909
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

977 രാ�ായണം
ശ്രീ വാല്മീകിരാ�ായണം-

വൃത്താനുവൃത്തഭാഷാന്തരം 1909
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

978 രാ�ായണം
ശ്രീ വാല്മീകിരാ�ായണം-

അമേയാദ്്ധയാകാണ്ഡം 1939
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

979 രാ�ായണം
ശ്രീ വാല്മീകിരാ�ായണം- മേകരള

ഭാഷാഗാനം (ഉത്തരകാണ്ഡം) 1908
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

980 രാ�ായണം

ശ്രീ�ദ്വാല്മീകിരാ�ായണം; 
അമേയാദ്്ധയാകാണ്ഡം, ഒന്നാംഭാഗം,
അന്വയക്ര�ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം 1939

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

981 രാ�ായണം

ശ്രീ�ദ്വാല്മീകിരാ�ായണം; 
അമേയാദ്്ധയാകാണ്ഡം, ഒന്നാംഭാഗം,
അന്വയക്ര�ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം 1940

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

982 രാ�ായണം
ശ്രീ�ദ്വാല്മീകിരാ�ായണം; 
ആരണ്യകാണ്ഡം 1940

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

983 രാ�ായണം
ശ്രീ�ദ്വാല്മീകിരാ�ായണം; 
ഉത്തരകാണ്ഡം 1941

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

984 രാ�ായണം
ശ്രീ�ദ്വാല്മീകിരാ�ായണം-
കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം 1940

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

985 രാ�ായണം

ശ്രീ�ദ്വാല്മീകിരാ�ായണം-
ബാലകാണ്ഡം; 
അന്വയക്ര�ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം 1939

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

986 രാ�ായണം
ശ്രീ�ദ്വാല്മീകിരാ�ായണം: 
യുദ്ധകാണ്ഡം-ഒന്നാംഭാഗം 1940

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

987 രാ�ായണം
ശ്രീ�ദ്വാല്മീകിരാ�ായണം: 
യുദ്ധകാണ്ഡം-രണ്ടാംഭാഗം 1940

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

988 രാ�ായണം
ശ്രീ�ദ്വാല്മീകിരാ�ായണം-
സുAരകാണ്ഡം 1940

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

989 �ാധവവാര്യര്, എം. ആര്. ശ്രീഹനു�ാന്
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി-നിരൂ

990
രാ#രാ#വര്മ്മ, വടക്കുംകൂര് (1891-

1970) വാല്മീകി 1946
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി-നിരൂ

991 ശGരപ്പിള്ള, ടെക. സീത 1921
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി-നിരൂ

992 ലക്ഷ്മീദാസന് ഭാഷാ ശുകസമേAശം 1944
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി-നിരൂ



993 ലക്ഷ്മീദാസന് ഭാഷാ ശുകസമേAശം 1945
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

994 ലക്ഷ്മീധരപണ്ഡിതന് ഭഗവത്താ�ടെകൗ�ുദീ 1948
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

995
വാസുമേദവന് �ൂസ്സതു്, 
അച്യുതത്തു് (സമ്പാ.) ഒറ്റശ്മേലാകം 1921

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

996 വില്വ�ംഗലം ശ്രീരാ�കര്ണ്ണാ�ൃതം 1878
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

997 ജൈവശാഖ�ാഹാത്മ്യം ജൈവശാഖ�ാഹാത്മ്യം 1909
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

998 ജൈവശാഖ�ാഹാത്മ്യം ജൈവശാഖ�ാഹാത്മ്യം 1909
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

999 ശGരകവി (15- ാാം ശതകം) ഭാഷാ ശ്രീകൃഷ്ണവി#യം 1928
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

1000 ശിവഗീത ശിവഗീത 1936
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

1001 ശ്രീരാ�ാശ്വമേ�ധം ശ്രീരാ�ാശ്വമേ�ധം 1930
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

1002 ശ്രീരാ�ാശ്വമേ�ധം ശ്രീരാ�ാശ്വമേ�ധം 1930
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

1003 ശ്രീരാമേ�ാദന്തം ശ്രീരാമേ�ാദന്തം-ഭാഷാകാവ്യം 1913
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

1004 ശ്രീരാമേ�ാദന്തം ശ്രീരാമേ�ാദന്തം-ഭാഷ 1917
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

1005 ശ്രീരാമേ�ാദന്തം ശ്രീരാമേ�ാദന്തം: ഭാഷാകാവ്യം
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

1006 സുബ്രഹ്മണ്യയ്യര്, എം.സി. സുഭാഷിതം
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

1007  ഹര്ഷന് ജൈനഷധ�ഹാകാവ്യം
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

1008  ഹര്ഷന് ജൈനഷധംകാവ്യം 1879
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

1009  ഹര്ഷന്
ഭാഷാജൈനഷധം- ഒന്നാംഭാഗം
(    ഒന്നു�ുതല് ഏഴുവടെര സര്6ങ്ങള്) 1939

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

1010  ഹര്ഷന്

ഭാഷാജൈനഷധം-�ഹാകാവ്യം-
രണ്ടാംഭാഗം- 8 �ുതല് 15 വടെരയുള്ള
8  സര്6ങ്ങള് 1939

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

1011  ഹര്ഷന് ഭാഷാജൈനഷധം-�ൂന്നാംഭാഗം 1941
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

1012

രാ�ക്കുറുപ്്പ, പി.ടെക. 
( ടെപായ്യാരത്തു്
കുഞ്ഞിരാ�ക്കുറുപ്പ്)   �ഹാകവി ശ്രീഹര്ഷന് 1937

വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-
കവി

1013 അനന്തമേദവന് കൃഷ്ണഭക്തിചA്രിക 1912
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1014 കാളിദാസന് അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം 1936
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1015 കാളിദാസന് അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം 1892
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1016 കാളിദാസന് അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം 1894
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1017 കാളിദാസന് അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം 1894
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1018 കാളിദാസന് മേകരളശാകുന്തളം 1936
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1019 കാളിദാസന് ഭാഷാശാകുന്തളം 1930
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1020 കാളിദാസന് ഭാഷാശാകുന്തളം 1903
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1021 കാളിദാസന് �ണിപ്രവാളശാകുന്തളം 1912
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1022 കാളിദാസന് �ലയാളശാകുന്തളം 1913
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1023 കാളിദാസന് �ാളവിക 1936
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1024 കാളിദാസന് �ാളവികാഗ്നി�ിത്രം 1916
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1025 കാളിദാസന് �ാളവികാഗ്നി�ിത്രം 1891
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം



1026 കാളിദാസന് ശാകുന്തളം 1932
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1027 കുലമേശഖരന് സുഭദ്രാധനം#യം 1892
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1028 കൃഷ്ണ�ിശ്രന് പ്രമേബാധചA്മേരാദയം 1930
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1029 കൃഷ്ണ�ിശ്രന് പ്രമേബാധചA്മേരാദയം 1930
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1030 #യമേദവന് പ്രസന്നരാഘവം 1921
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1031 നാരായണഭട്ടന് മേവണീസംഹാരം 1917
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1032 ഭവഭൂതി ഉത്തരരാ�ചരിതം-ഭാഷനാടകം 1892
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1033 ഭവഭൂതി �ഹാവീരചരിതം 1941
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1034 ഭവഭൂതി �ഹാവീരചരിതം ഭാഷാനാടകം 1907
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1035 ഭവഭൂതി �ാലതീ�ാധവം 1898
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1036 ഭാസന് അഭിമേഷകനാടകം 1922
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1037 ഭാസന് ഊരുഭംഗം 1919
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1038 ഭാസന് പഞ്ചരാത്രം 1923
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1039 ഭാസന് പഞ്ചരാത്രം 1927
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1040 ഭാസന് പ്രതി�ാനാടകം 1916
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1041 ഭാസന് പ്രതി�ാനാടകം ഭാഷ 1922
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1042 ഭാസന് ഭാഷാകര്ണ്ണഭാരം 1918
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1043 ഭാസന് �ദ്്ധയ�വ്യാമേയാഗം 1920
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1044 ഭാസന് സ്വപ്നവാസവദത്തം 1918
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1045 ഭാസന് സ്വപ്നവാസവദത്തം 1914
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1046 ഭാസന് സ്വപ്നവാസവദത്തം 1925
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1047 �ഴ�ംഗലം ( നാരായണന്) നമ്പൂതിരി ഭാഷാജൈനഷധചമ്പു 1918
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1048 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് ജൈഗര്വാണീവി#യം 1891
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1049 രാ�ഭദ്രദീക്ഷിതര് #ാനകീപരിണയം 1919
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1050 രാ�ഭദ്രദീക്ഷിതര് #ാനകീപരിണയം 1890
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1051
രാ�വര്മ്മ, അശ്വതിതിരുനാള്

(1756-1796) രുഗ്മിണീപരിണയം 1930
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1052
രാ�വര്മ്മ, അശ്വതിതിരുനാള്

(1756-1796) രുഗ്മിണീപരിണയം 1930
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1053 വിശാഖദത്തന് ഭാഷാ�ുദ്രാരാക്ഷസം 1931
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1054 വിശാഖദത്തന് ഭാഷാ�ുദ്രാരാക്ഷസം 1931
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1055 ശുദ്രകന് ഭാഷാ�ൃച്ഛകടികം 1901
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1056 ശുദ്രകന് �ൃച്ഛകടികം -
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1057  ഹര്ഷന് നാഗാനAം 1933
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1058  ഹര്ഷന് രത്നാവലി 1935
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നാടകം

1059 മേസാ�മേദവന് കഥാസരിതസാഗരം
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

ടെചറുകഥ



1060 മേസാ�മേദവന് കഥാസരിതസാഗരം
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

ടെചറുകഥ

1061  കൃഷ്ണന്നായര്, പി. കാവ്യമേലാകം 1942
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

നിരൂ

1062 തുളസിദാസ് തുളസീദാസരാ�ായണം 1956
വിവ-ഭാരതീയ-ഹിAി-

കവിത

1063 പ്മേര�ച്A് (1880-1936) #യില് 1946
വിവ-ഭാരതീയ-ഹിAി-
ടെചറുകഥ

1064 കൂപ്പബായി (1862-1893) ക�ല 1899
വിവ-ഭാരതീയ-ഇം-

മേനാവല്

1065 നീതിശാസ്ത്രരത്നങ്ങള്
നീതിശാസ്്തരരത്നങ്ങള്- സാരാര്

ത്ഥമേത്താടുകൂടിയത് 1925
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

1066 നീതിശാസ്ത്രരത്നങ്ങള്
നീതിശാസ്്തരരത്നങ്ങള്- സാരാര്

ത്ഥമേത്താടുകൂടിയത് 1925
വിവ-ഭാരതീയ-സംസ്-

കവി

1067
 ആര്മേണാള്ഡ്, എഡ്വിറ്റര് (1832-

1904) ശ്രീബുദ്ധചരിതം 1929 വിവ-വിമേദശം-ഇം-കവി

1068
 ആര്മേണാള്ഡ്, എഡ്വിറ്റര് (1832-

1904) ശ്രീബുദ്ധചരിതം 1929 വിവ-വിമേദശം-ഇം-കവി

1069
 ആര്മേണാള്ഡ്, എഡ്വിറ്റര് (1832-

1904) ശ്രീബുദ്ധചരിതം 1918 വിവ-വിമേദശം-ഇം-കവി

1070
 ആര്മേണാള്ഡ്, എഡ്വിറ്റര് (1832-

1904) ശ്രീബുദ്ധചരിതം 1915 വിവ-വിമേദശം-ഇം-കവി

1071
എമേ�ഴ്സണ്,    റാല്ഫ് വാല്ടെഡ (1803-

1882) സൂക്തിരത്നങ്ങള് 1944 വിവ-വിമേദശം-ഇം-കവി

1072  കീറ്റ്സ് മേ#ാണ് (1795-1821) �ാലിനി 1938 വിവ-വിമേദശം-ഇം-കവി

1073 മേഷക്സ്പിയര്, വില്യം (1564-1616) ഉദ്ദാളചരിതം (ഒടെഥല്മേലാ) 1922
വിവ-വിമേദശം-ഇം-
നാടകം

1074 മേഷക്സ്പിയര്, വില്യം (1564-1616)  കലഹിനീ ദ�നകം 1894
വിവ-വിമേദശം-ഇം-
നാടകം

1075 മേഷക്സ്പിയര്, വില്യം (1564-1616) �നംമേപാടെല �ങ്ഗല്യം 1912
വിവ-വിമേദശം-ഇം-
നാടകം

1076 മേഷക്സ്പിയര്, വില്യം (1564-1616) വിചിത്ര വിപിനം 1937
വിവ-വിമേദശം-ഇം-
നാടകം

1077 മേഷക്സ്പിയര്, വില്യം (1564-1616) സിംഹവിക്ര�ന് 1930
വിവ-വിമേദശം-ഇം-
നാടകം

1078 മേഷക്സ്പിയര്, വില്യം (1564-1616) സുനAാസരസവീരം 1894
വിവ-വിമേദശം-ഇം-
നാടകം

1079 മേഷക്സ്പിയര്, വില്യം (1564-1616) ഹാംടെലറ്റ് നാടകം 1897
വിവ-വിമേദശം-ഇം-
നാടകം

1080 രാ�ലിംഗം പിള്ള, ടി (1880-1968)  പന്ത്രണ്ടു് സ്ത്രീരത്നങ്ങള് 1967
വിവ-വിമേദശം-ഇം-
നാടകം

1081 യങ്,   ചാര്ലറ്റ് മേ�രി (1823-1901) പ്രഭുകു�ാരന് 1920
വിവ-വിമേദശം-ഇം-

മേനാവല്

1082 രാ�കൃഷ്ണ, ടി. മേദവ�ണി 1919
വിവ-വിമേദശം-ഇം-

മേനാവല്

1083 ഡീമേഫാ, ഡാനിയല് (1659-1731)  മേറാബിന്സണ് ക്രൂമേസാ 1915
വിവ-വിമേദശം-ഇം-

മേനാവല്

1084 രാ�കൃഷ്ണപിള്ള, ടി.
പത്മിനി-   ആന് ഇന്ത്യന് ടെ�ാ�ാന്
സ് 1915

വിവ-വിമേദശം-ഇം-
മേനാവല്

1085 മേസ്റ്റാ,  ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചര് (1811-1896) എലിസാ ( അടി� #ീവിതം) 1932
വിവ-വിമേദശം-ഇം-

മേനാവല്

1086 ടെഫൗക്, ലാമേ�ാട്ടി (1777-1843) �മേനാര� 1903
വിവ-വിമേദശം- #ര്മ്മ-

മേനാവല്

1087
 ലിംബര്6് - ബ്മേരാവര്, പി.എ. എസ്

വാന് അക്ബര് 1913
വിവ-വിമേദശം-
ഡാനിഷ്- മേനാവല്

1088 മേകശവപിള്ള, ടെക.സി.

 അക്ബര് എന്നആഖ്യായികയുടെട
വ്യാഖ്യാനം; 
കഥാസംഗ്രഹമേത്താടുകൂടിയതു് 1932

വിവ-വിമേദശം-
ഡാനിഷ്- മേനാവല്

1089  ഉ�ര്ഖയ്യാം (1048-1123) രസികരസായനം 1944
വിവ-വിമേദശം- മേപര്-

കവി

1090 യുമേഗാ,  വിsര് �ാരി (1802-1885) പാവങ്ങള് 1925
വിവ-വിമേദശം-

ഫര്ഞ്ച്- മേനാവല്

1091   ടെവര്മേണാ#ൂള്ഡ് (1828-1905)  ആഴിയുടെട അടിത്തട്ടില് 1928
വിവ-വിമേദശം-

ഫര്ഞ്ച്- മേനാവല്

1092 ടെ�ാണ്ടയിന്, എം.ഇ. (1533-1592)  ടെ�ാണ്ടയിടെV ഉപന്യാസങ്ങള് 1945
വിവ-വിമേദശം-

ഫ്രഞ്ച്-ഉപന്യാസം

1093
   ടെസര്വാന്റിഡ് �ിശ്വല് ഡി. (1547-

1616) മേഡാണ് ക്വിക്മേസാട്ടു് 1916
വിവ-വിമേദശം-
സ്പാനിഷ്- മേനാവല്



1094
മേടാള്മേസ്റ്റായി, ലിമേയാനിടെക്കാലായ്
വിച്്ച (1828-1910)   മേടാള്മേസ്റ്റായിയുടെട നീതികഥകള് 1926

വിവ-വിമേദശം-റഷ്യ-
ടെചറു

1095
മേടാള്മേസ്റ്റായി, ലിമേയാനിടെക്കാലായ്
വിച്്ച (1828-1910)

  മേടാള്മേസ്റ്റായിയുടെട നീതികഥകള്; 
രണ്ടാംഭാഗം 1927

വിവ-വിമേദശം-റഷ്യ-
ടെചറു

1096
മേടാള്മേസ്റ്റായി, ലിമേയാനിടെക്കാലായ്
വിച്്ച (1828-1910)   മേടാള്മേസ്റ്റായി നീതികഥകള് 1927

വിവ-വിമേദശം-റഷ്യ-
ടെചറു

1097  വാസുമേദവ ടെപാതുവാള്, ആര് പത്മനാഭപുരം ടെപാതുഗ്രന്ഥങ്ങള്

1098 സാഹിത്യാഭരണം നിഘണ്ടു
 സാഹിത്യാഭരണം നിഘണ്ടു - 

സഞ്ചിക 1 1933 ടെപാതുഗ്രന്ഥങ്ങള്

1099 സാഹിത്യാഭരണം നിഘണ്ടു
 സാഹിത്യാഭരണം നിഘണ്ടു - 

സഞ്ചിക 2 1933 ടെപാതുഗ്രന്ഥങ്ങള്

1100 സാഹിത്യാഭരണം നിഘണ്ടു
 സാഹിത്യാഭരണം നിഘണ്ടു - 

സഞ്ചിക 3 1933 ടെപാതുഗ്രന്ഥങ്ങള്

1101 സാഹിത്യാഭരണം നിഘണ്ടു
 സാഹിത്യാഭരണം നിഘണ്ടു - 

സഞ്ചിക 4 1933 ടെപാതുഗ്രന്ഥങ്ങള്

1102 സാഹിത്യാഭരണം നിഘണ്ടു
 സാഹിത്യാഭരണം നിഘണ്ടു - 

സഞ്ചിക 5 1933 ടെപാതുഗ്രന്ഥങ്ങള്

1103 അദ്ജൈവതം അദ്ജൈവതാര്ത്ഥഭാഷാ. വാല്യം 2 1892 തത്വചിന്ത

1104 അദ്ജൈവതാര്ത്ഥഭാഷാ-രണ്ടാംഭാഗം
അദ്ജൈവതാര്ത്ഥഭാഷാ-

രണ്ടാംഭാഗം 1892 തത്വചിന്ത

1105 അഭിനAന് ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം തത്വചിന്ത

1106  അറിലിയസ് �ാര്ക്കസ് അറീലിയസിടെVആത്മനിമേവദനം 1941 തത്വചിന്ത

1107 ആഗ�ാനAസ്വാ�ി (1896-1961)  ശ്രീ ശGരാചാര്യര് തത്വചിന്ത

1108 ആത്മാനAഭാരതീ സ്വാ�ി നിത്യകര്മ്മചA്രിക 1926 തത്വചിന്ത

1109 ആത്മാനAഭാരതീസ്വാ�ി
ശ്രീ ശ്യാ�ളാദണ്ഡകം-

സവ്യാഖ്യാനം 1928 തത്വചിന്ത

1110  കരുണാകരന്നായര്, ടെവള്ളാട്ടു് വിചാരശക്തി 1921 തത്വചിന്ത

1111
 കാ�കലാവിലാസം എന്ന

പരാശക്തിതത്ത്വം

 കാ�കലാവിലാസം എന്ന
പരാശക്തിതത്ത്വം- ശ്രീ

നടനാനAമേയാഗിയുടെട 'ചിദ്വല്ലീ' 
വ്യാഖ്യാനം 1940 തത്വചിന്ത

1112 മേഗാദവര്മ്മ, ടെക. (1902-1952) ഉത്കൃഷ്ടബന്ധങ്ങള് 1934 തത്വചിന്ത

1113 മേഗാവിAന്, ഏ. ഡി (1896-1965) വിചാരവീഥി 1929 തത്വചിന്ത

1114
സാംബശിവശാസ്്തരികള്, ടെക

(സമ്പാ.)
തത്ത്വ�സിവ്യാഖ്യാനവും

തത്ത്വ�സി�ഹാവാക്യക്കട്ടിളയും 1929 തത്വചിന്ത

1115 ദയാനAസ്വാ�ി
 വിദ്യാര്ത്ഥികമേളാടുള്ള
ഉപമേദശങ്ങള് 1915 തത്വചിന്ത

1116 നാരദന് നാരദഗീത: ഭാഷാഗാനം 1925 തത്വചിന്ത

1117 നീതിസാരം നീതിസാരം 1929 തത്വചിന്ത

1118 നീലകണ്ഠഗുരു അദ്ജൈവതസ്തബകം 1904 തത്വചിന്ത

1119 പതഞ്ജലി
  പാതഞ്ജലമേയാഗദര്ശനം അഥവാ

മേയാഗഫിമേലാസഫി 1941 തത്വചിന്ത

1120 പുലിമേക്കാടന്, ഐ.സി. മേവദ�ുത്തുകള് 1926 തത്വചിന്ത

1121 ബ്രഹ്മാനAവിമേവകസ�ുദ്രം ബ്രഹ്മാനAവിമേവകസ�ുദ്രം 1929 തത്വചിന്ത

1122 ഭര്ത്തൃഹരി നീതിശതകം; ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനം 1882 തത്വചിന്ത

1123 ഭര്ത്തൃഹരി നീതിശതകം; ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനം 1883 തത്വചിന്ത

1124 ഭര്ത്തൃഹരി നീതിശതകം; ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനം 1905 തത്വചിന്ത

1125 ഭര്ത്തൃഹരി നീതിസുഭാഷിതം 1906 തത്വചിന്ത

1126 ഭര്ത്തൃഹരി

ഭാഷാഭര്ത്തൃഹരി; 
വൃത്താനുവൃത്തതര്ജ്ജ�: 

  �ാനമേന്തരി �ഠത്തില് ചന്തുനമ്പ്യാര് തത്വചിന്ത

1127 ഭര്ത്തൃഹരി ഭാഷാഭര്ത്തൃഹരി 1914 തത്വചിന്ത

1128 �യൂരന് ശ്രീ സൂര്യശതകം 1928 തത്വചിന്ത

1129 മേയാഗവാസിഷ്ഠം
മേയാഗവാസിഷ്ഠം; കിളിപ്പാട്ടായി

വിവര്ത്തനം 1904 തത്വചിന്ത



1130  ര�ണ �ഹര്ഷി ഉപമേദശസാരം 1936 തത്വചിന്ത

1131 രാ�ക്കുറുപ്പു, ടെക.  �നഃപരിഷ്ക്കരണ�ാര്6ങ്ങള് 1919 തത്വചിന്ത

1132 ലഘുഭട്ടാരക

ത്രിപുമേരാമേസ്താത്രവിംശതി
രഹസ്യകല്പതരുഭാഷാ

വ്യാഖ്യാനം 1897 തത്വചിന്ത

1133 ലഘുഭട്ടാരക വിംശതി (ലഘുസ്തുതി) 1925 തത്വചിന്ത

1134 ലഘുഭട്ടാരക ശ്രീ ബാലാവിംശതി-ഭാഷാഭാഷ്യം 1928 തത്വചിന്ത

1135 വിദ്യാരണ്യ ഭാഷാപഞ്ചദശി 1928 തത്വചിന്ത

1136 വിദ്യാരണ്യ ശ്രീപഞ്ചദശി 1947 തത്വചിന്ത

1137 വിശ്വനാഥശര്മ്മ, #ി. വിശ്വദര്ശനം 1941 തത്വചിന്ത

1138 മേവദാന്തസാരം മേവദാന്തസാരം 1923 തത്വചിന്ത

1139 മേവദാന്തസാരം; കിളിപ്പാട്്ട മേവദാന്തസാരം; കിളിപ്പാട്ട് 1912 തത്വചിന്ത

1140
ജൈവരാഗ്യചA്മേരാദയസാര

സംമേക്ഷപം
ജൈവരാഗ്യചA്മേരാദയസാര

സംമേക്ഷപം തത്വചിന്ത

1141 ശGരാചാര്യര് അപമേരാക്ഷാനുഭൂതി 1921 തത്വചിന്ത

1142 ശGരാചാര്യര്
ആത്മമേബാധം

വ്യാഖ്യാനമേത്താടുകൂടി തത്വചിന്ത

1143 ശGരാചാര്യര്
ആത്മമേബാധം; ഭാഷാ
വ്യാഖ്യാനമേത്താടുകൂടി 1937 തത്വചിന്ത

1144 ശGരാചാര്യര് തത്വമേബാധം ഭാഷാ 1915 തത്വചിന്ത

1145 ശGരാചാര്യര് �നീഷാപഞ്ചകം 1923 തത്വചിന്ത

1146 ശGരാചാര്യര്
വിമേവകചൂഡാ�ണി; 
ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം തത്വചിന്ത

1147 ശGരാചാര്യര് ശGരസ്മൃതി 1906 തത്വചിന്ത

1148 ശGരാചാര്യര്
 ശതശ്മേലാകി അഥവാ

മേവദാന്തമേകസരി 1936 തത്വചിന്ത

1149 സദാനAസ്വാ�ി (വിവ.)
തത്വമേബാധവും, 
ലഘുപരിഭാഷയും തത്വചിന്ത

1150 സന്മാര്6ശാസ്്തരം സന്മാര്6ശാസ്്തരം 1887 തത്വചിന്ത

1151 ആര്യഭടന്
ആര്യഭടീയം ; ഗീതികാപാദം

വ്യാഖ്യാനം 1926 തത്വചിന്ത

1152  കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്നായര്, രക്കണ്ടത്ത് #ാതക�ാര്6ം 1929 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1153 കൃഷ്ണപ്പുതുവാള്, ടെക.പി. കാലദീപകം 1923 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1154 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, പള്ളിയില് �ന്ത്രശക്തി 1929 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1155 മേഗാവിAപ്പിള്ള, ടെചനാട്ട (സമ്പാ.) ടെഗൗളിശാസ്്തരം 1877 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1156 ടെഗൗളിശാസ്ത്രം ടെഗൗളിശാസ്്തരം 1916 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1157 ചക്രനിരൂപണം; മേയാഗഗ്രന്ഥം

ചക്രനിരൂപണം; മേയാഗഗ്രന്ഥം; 
ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനം: 

മേയാഗസാരാര്ത്ഥദീപിക. �ഞ്മേചരി
ടെവGടരായഅയ്യര് 1933 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1158 ചക്രനിരൂപണം; മേയാഗഗ്രന്ഥം

ചക്രനിരൂപണം; മേയാഗഗ്രന്ഥം; 
ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനം: 

മേയാഗസാരാര്ത്ഥദീപിക. �ഞ്മേചരി
ടെവGടരായഅയ്യര് 1933 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1159 ചിത്രപ്രശ്നം ചിത്രപ്രശ്നം 1939 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1160 ഭാഷാ#ാതകപദ്ധതി

ഭാഷാ#ാതകപദ്ധതി ; 
#്മേയാതിശാസ്ത്രപ്രമേവശിക

വ്യാഖ്യാനം 1926 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1161 #ാതകപദ്ധതി
#ാതകപദ്ധതി; സവ്യാഖ്യാനം ' 
#്മേയാതിഷശാസ്്തരപ്രമേവശിക 1926 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1162 #ീവനാഥന് ഭാവകുതുഹലം 1930 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1163 ദത്താത്മേരയതന്ത്രം ദത്താത്മേരയതന്ത്രം 1930 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1164
നാരായണന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്, 

മേചന്നാസ്സു�നക്കല് തന്ത്രസ�ുച്ചയം. രണ്ടുഭാഗം 1941 ഗൂഢാശാസ്്തരം



1165
നാരായണന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്, 

മേചന്നാസ്സു�നക്കല്

തന്ത്രസ�ുച്ചയം-
ഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹിതം-
�ൂന്നാംഭാഗം 1946 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1166 പത്മനാഭഅയ്യര്, ടെക.എ. ആത്മതത്വദര്ശിനി 1932 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1167 പരമേ�ശ്വരന് നമ്പൂതിരി, �ഴ�ംഗലം

ആടെശൗയദീപകം; 
ദീപകപ്രകാശികാ

ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം 1921 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1168 പ്രശ്നഭാഷ പ്രശ്നഭാഷ 1926 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1169 പ്രശ്നസാരം പ്രശ്നസാരം 1929 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1170 ബാലശGരം
ബാലശGരം; കാലദീപിക
വ്യാഖ്യാനം 1930 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1171 ബാലശGരം
ബാലശGരം; കാലദീപിക

വ്യാഖ്യാനം അന്തി�ഭാഗം 1931 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1172 ബാലശGരം
ബാലശGരം; പൂര്വ്വഭാഗം; 

കാലദീപ വ്യാഖ്യാനം 1927 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1173 ജൈഭരവാനAമേയാഗീA്രനാഥ ഹംസമേയാഗചA്രിക 1925 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1174 രാഘവശാസ്്തരി, ടെപരുGുളം ടെക.

ശ്രീ വിദ്യാ�ന്ത്രഭാഷ്യം: ശ്രീ
ശിവപഞ്ചാക്ഷരീ�ന്ത്രഭാഷ്യസ
ഹിതം ഗൂഢാശാസ്്തരം

1175 ശ്രീനിവാസറാവു, ടി
  നിരന്തരനി�ിഷ ഗണിതം ഒന്നും

 രണ്ടും ഭാഗങ്ങള് 1899 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1176 സാ�ുദ്രിക ശാസ്്തരം ശ്രീ�ഹാസാ�ുദ്രികശാസ്്തരം 1922 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1177 നാണുപ്പിള്ള, എസ്. കാലഗണിതം 1892 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1178 ഹഠമേയാഗപ്രദീപിക ഹഠമേയാഗപ്രദീപിക 1927 ഗൂഢാശാസ്്തരം

1179 അച്യുതപ്പണിക്കര്, ടെവര്മേക്കാടു് ഹരിശ്ചA്രപുരാണസംഗ്രഹം 1925 ഹിAു�തം

1180 അച്യുതപ്പണിക്കര്, ടെവര്മേക്കാടു് ഹരിശ്ചA്രപുരാണസംഗ്രഹം ഹിAു�തം

1181
അച്യുതമേ�മേനാന,് മേചലനാട്ടു്

(1896-1952)
മേകരളത്തിടെല കാളീമേസവ. വാല്യം

1 1943 ഹിAു�തം

1182
അച്യുതമേ�മേനാന,് മേചലനാട്ടു്

(1896-1952) പുരാണരത്നങ്ങള്: ഒന്നാംഭാഗം 1929 ഹിAു�തം

1183 അനന്തശGരയ്യര്, ടെക.എ. മേചാറ്റാനിക്കര ശതകം 1923 ഹിAു�തം

1184 അനന്തശGരയ്യര്, ടെക.എ. ടെനല്ലുവായ് ശതകം 1922 ഹിAു�തം

1185 അയ്യപ്പദീക്ഷിതര് ശ്രീരാ�ഗീതാ 1905 ഹിAു�തം

1186 അയ്യക്കുട്ടിശാസ്ത്രി, ടെക. ആര്.ടെക.
ഗുരുവായൂപുര�ാഹാത്മ്യം-

നാരദപുരാണാന്തര്6തം 1929 ഹിAു�തം

1187 അയ്യക്കുട്ടിശാസ്ത്രി, ടെക. ആര്.ടെക.  ശ്രീ ഗുരുവായൂപുര �ാഹാത്മ്യം 1907 ഹിAു�തം

1188 ആചാരസംഗ്രഹം ആചാരസംഗ്രഹം 1928 ഹിAു�തം

1189 ആടെശൗചം ഭാഷ ആടെശൗചം ഭാഷ 1907 ഹിAു�തം

1190 ആടെശൗചം ഭാഷ ആടെശൗചം ഭാഷ 1927 ഹിAു�തം

1191 ഉപനിഷത്തുകള് ദമേശാപനിഷത്ത് ഹിAു�തം

1192 ഉപനിഷത്തുകള് ദമേശാപനിഷത്ത്-ഈശാവാസ്യം 1936 ഹിAു�തം

1193 ഉപനിഷത്തുകള്
ദമേശാപനിഷത്തു്-ദ്വിതീയസമ്പുടം-
മേകനം; ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം 1936 ഹിAു�തം

1194 ഉപനിഷത്തുകള്
ദമേശാപനിഷത്തു്-തൃതീയസമ്പുടം: 
കാംകം; ലളിതാവ്യാഖ്യാനം 1938 ഹിAു�തം

1195 ഉപനിഷത്തുകള്
 ബ്രഹ്മവിദ്യഅഥവാ
ഉപനിഷത്തുകള് 1927 ഹിAു�തം

1196 ഉപനിഷത്തുകള്
വരിവസ്യാരഹസ്യവും

ഭാവമേനാപനിഷത്തും 1918 ഹിAു�തം

1197 ഉപനിഷത്തുകള്
ഉപനിഷത്തുകള്-

ഈശാമേവാസ്മേയാപനിഷത്ത് 1924 ഹിAു�തം

1198
 കരുണാകരന്നായര്, ടെവള്ളാട്ടു്

(1886-1972) ശിവ�ാഹാത്മ്യം 1939 ഹിAു�തം

1199 കാളീകല്പം കാളീകല്പം 1931 ഹിAു�തം

1200 കാളീകല്പം കാളീകല്പം 1931 ഹിAു�തം



1201 കു�ാരന്,  �ൂര്മേക്കാത്തു് (1877-1941) യാദവകൃഷ്ണന് ഹിAു�തം

1202 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, അടിയാട്്ട
 വ്രതചൂഡാ�ണി അഥവാ

 ഹിന്തുക്കളുടെട വിമേശഷദിവസങ്ങള് 1928 ഹിAു�തം

1203 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, ടി.ടെക. എറണാകുളം മേക്ഷത്ര�ാഹാത്മ്യം 1931 ഹിAു�തം

1204  മേഗാപാലന്നായര്, പി. (1869-1967) ശാശ്വതധര്മ്മം- വാല്യം 1 1927 ഹിAു�തം

1205  മേഗാവിAന്നായര്, ഇ. ശ്രീമേഗാപാലകൃഷ്ണന് 1930 ഹിAു�തം

1206 മേഗാവിAനാഥന് ശGരാചാര്യചരിതം 1898 ഹിAു�തം

1207 മേഗാവിAമേ�മേനാന്, സി.പി. ശ്രീകൃഷ്ണന് 1931 ഹിAു�തം

1208 ചട്ടമ്പിസ്വാ�ി (1853-1925) മേവദാധികാര നിരൂപണം 1921 ഹിAു�തം

1209 ചട്ടമ്പിസ്വാ�ി (1853-1925) മേവദാധികാര നിരൂപണം 1921 ഹിAു�തം

1210
  ടെചറിയ കുഞ്ഞുണ്ണിഅച്ചന്, 

പാലിയത്തു് സഗുമേണാപാസനം 1925 ഹിAു�തം

1211 ടെചറിയാന്, ഓ.എം. (1874-1944)
ജൈഹAവധര്മ്മസുധാകരം-

ഒന്നാംവാല്യം 1934 ഹിAു�തം

1212 മേചാറ്റാനിക്കരമേക്ഷത്രം മേചാറ്റാനിക്കരമേക്ഷത്രം 1938 ഹിAു�തം

1213
 #നാര്ദ്ദനമേ�മേനാന്, കുന്നത്ത് (1885-

1953) ദശരഥന് 1929 ഹിAു�തം

1214 തൃപ്പൂണിത്തുറമേക്ഷത്രം തൃപ്പൂണിത്തുറമേക്ഷത്രം 1943 ഹിAു�തം

1215   ദാമേ�ാദരന് കര്ത്താവു് (1850-1922) ശ്രീ �ൃത്യുഞ്ജയസ്തവം 1910 ഹിAു�തം

1216 നാരായണമേഗാപാലനമ്പ്യാര് ചാതുര്വ്വണ്ണ്യം 1892 ഹിAു�തം

1217 നാരായണപ്പിള്ള, കുറു�ള്ളൂര് ടെക. ശ്രീഭൂതനാഥസര്വസ്വം 1947 ഹിAു�തം

1218
നാരായണമേ�മേനാന്, മേകാരാത്ത്

(1873-1938) വിചാരസാഗരം 1905 ഹിAു�തം

1219 നാരായണയ്യര്, ടി. ആര്. നന്തന്ചരിത്രം 1928 ഹിAു�തം

1220  നീലകണ്ഠതീര്ത്ഥപാദര് (1872-1921) ആചാരപദ്ധതി 1915 ഹിAു�തം

1221  നീലകണ്ഠതീര്ത്ഥപാദര് (1872-1921) മേദവാര്ച്ചാപദ്ധതി-പൂ#ാകല്പലത 1917 ഹിAു�തം

1222
 നീലകണ്ഠതീര്ത്ഥപാദര് (1872-1921) 

(സമ്പാ.) ബ്രഹ്മാഞ്ജലി -ഒന്നാംഭാഗം 1917 ഹിAു�തം

1223
 നീലകണ്ഠതീര്ത്ഥപാദര് (1872-1921) 

(സമ്പാ.) ബ്രഹ്മാഞ്ജലി -രണ്ടാംഖണ്ഡം 1920 ഹിAു�തം

1224
 നീലകണ്ഠതീര്ത്ഥപാദര് (1872-1921) 

(സമ്പാ.) ബ്രഹ്മാഞ്ജലി - �ൂന്നാംഭാഗം 1921 ഹിAു�തം

1225 പുരാണങ്ങള്
പുരാണക്കഥകളും

ഐതിഹ്യങ്ങളും ഹിAു�തം

1226 പുരാണങ്ങള്, ആമേഗ്നയപുരാണം ആമേഗ്നയ�ഹാപുരാണം 1929 ഹിAു�തം

1227 പുരാണങ്ങള്, കല്ക്കിപുരാണം കല്ക്കിപുരാണം-ഒന്നാംഭാഗം 1912 ഹിAു�തം

1228 പുരാണങ്ങള്, ഗമേണശപുരാണം

ശ്രീഗമേണശപുരാണം-കിളിപ്പാട്്ട-
 പൂര്വ്വഖണ്ഡയും

ഉത്തരഖണ്ഡവും ഹിAു�തം

1229
പുരാണങ്ങള്, 

മേദവീഭാഗവതപുരാണം ശ്രീമേദവീഭാഗവതം-കിളിപ്പാട്്ട 1902 ഹിAു�തം

1230
പുരാണങ്ങള്, 

മേദവീഭാഗവതപുരാണം
മേദവീഭാഗവതം: മേകരളഭാഷാഗാനം-

 ഉത്തരാര്ദ്ധം (  ആറുസ്കന്ധങ്ങള്) 1907 ഹിAു�തം

1231
പുരാണങ്ങള്, 

മേദവീഭാഗവതപുരാണം ശ്രീമേദവിഭാഗവതം 1907 ഹിAു�തം

1232 പുരാണങ്ങള്, നാരദീയപുരാണം ഹരിഭക്തിസുടെധാദയം 1906 ഹിAു�തം

1233 പുരാണങ്ങള്, പത്മപുരാണം പത്മ�ഹാപുരാണം-3 വാല്യങ്ങള് 1926 ഹിAു�തം

1234 പുരാണങ്ങള്, പത്മപുരാണം പത്മ�ഹാപുരാണം-3 വാല്യങ്ങള് 1926 ഹിAു�തം

1235 പുരാണങ്ങള്, പത്മപുരാണം

 ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാ�മേസ്താത്രം;
 �ുക്തി�ാര്6പ്രദീപം

ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം 1914 ഹിAു�തം

1236 പുരാണങ്ങള്, പത്മപുരാണം വിഷ്ണുമേസ്താത്ര�ഞ്ജരി 1925 ഹിAു�തം

1237 പുരാണങ്ങള്, പത്മപുരാണം വിഷ്ണുമേസ്താത്ര�ഞ്ജരി 1925 ഹിAു�തം

1238 പുരാണങ്ങള്, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം പുരാണങ്ങള്, 1936 ഹിAു�തം



ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം-ഭാഷാ

1239 പുരാണങ്ങള്, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ഭദ്രകാളീ�ാഹാത്്മയം 1888 ഹിAു�തം

1240 പുരാണങ്ങള്, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ശ്രീ ലളിതാരഹസ്യം 1932 ഹിAു�തം

1241 പുരാണങ്ങള്, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ലളിമേതാപാഖ്യാനം 1908 ഹിAു�തം

1242 പുരാണങ്ങള്, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം

ശ്രീലളിമേതാപാഖ്യാനം -
ടെസൗഭാഗ്യസാധകാഖ്യാഭാഷ്യ
സഹിതം ഹിAു�തം

1243 പുരാണങ്ങള്, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ലളിമേതാപഹാരം 1931 ഹിAു�തം

1244 പുരാണങ്ങള്, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ലളിമേതാപഹാരം 1931 ഹിAു�തം

1245 പുരാണങ്ങള്, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ലളിമേതാപഹാരം 1931 ഹിAു�തം

1246 പുരാണങ്ങള്, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ലളിമേതാപഹാരം 1931 ഹിAു�തം

1247 പുരാണങ്ങള്, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ലളിമേതാപഹാരം 1931 ഹിAു�തം

1248 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം കണ്ണശ്ശഭാഗവതം- ഭാഗം 1 1932 ഹിAു�തം

1249 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം കണ്ണശ്ശഭാഗവതം- ഭാഗം 2 1938 ഹിAു�തം

1250 പുരാണങ്ങള് പുരാണങ്ങള്-ഭാഗവതപുരാണം ഹിAു�തം

1251 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം മേഗാപികാഗീത 1923 ഹിAു�തം

1252 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം
 ഭാഗവതസംഗ്രഹം അഥവാ

വാസുമേദവനAിനി 1941 ഹിAു�തം

1253 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം �ഹാഭാഗവതസാരസംമേക്ഷപം 1924 ഹിAു�തം

1254 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം ശ്രീ�ദ് ഭാഗവതം ഹിAു�തം

1255 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം ശ്രീ�ദ് ഭാഗവതം ഹിAു�തം

1256 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം ശ്രീ�ദ് ഭാഗവതം ഹിAു�തം

1257 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം
ശ്രീ�ദ് ഭാഗവതം-ഭാഷ: വാല്യം 1: 

ദശ�സ്കAം 1925 ഹിAു�തം

1258 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം
 ശ്രീ�ദ് ഭാഗവതം വാല്യം-2, 

ദശ�സ്കന്ധം 1926 ഹിAു�തം

1259 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം ശ്രീ�ഹാഭാഗവതം 1925 ഹിAു�തം

1260 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം

ശ്രീ�ഹാഭാഗവതം-ദശ�സ്കന്ധം; 
  ഭാവാര്ത്ഥടെകൗ�ുദീ ഭാഷാ

വ്യാഖ്യാനം 1914 ഹിAു�തം

1261 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം

ശ്രീ�ഹാഭാഗവതം-ദശ�സ്കന്ധം; 
  ഭാവാര്ത്ഥടെകൗ�ുദീ ഭാഷാ

വ്യാഖ്യാനം 1919 ഹിAു�തം

1262 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം

ശ്രീ�ഹാഭാഗവതം, ഭാവാര്
ത്ഥടെകൗ�ുദീ വ്യാഖ്യാനം-വാല്യം

1 1940 ഹിAു�തം

1263 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം

ശ്രീ�ഹാഭാഗവതം, ഭാവാര്
ത്ഥടെകൗ�ുദീ വ്യാഖ്യാനം-വാല്യം

2 1940 ഹിAു�തം

1264 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം

ശ്രീ�ഹാഭാഗവതം, ഭാവാര്
ത്ഥടെകൗ�ുദീ വ്യാഖ്യാനം-വാല്യം

3 1940 ഹിAു�തം

1265 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം

ശ്രീ�ഹാഭാഗവതം, ഭാവാര്
ത്ഥടെകൗ�ുദീ വ്യാഖ്യാനം-വാല്യം

4 1940 ഹിAു�തം

1266 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം ശ്രീ�ഹാഭാഗവതം 1931 ഹിAു�തം

1267 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം ശ്രീ�ഹാഭാഗവതം 1932 ഹിAു�തം

1268 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം ശ്രീ�ഹാഭാഗവമേത-�ഹാപുരാണ ഹിAു�തം

1269 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം ശ്രുതിഗീതാ 1907 ഹിAു�തം

1270 പുരാണങ്ങള്, ഭാഗവതപുരാണം
സംക്ഷിപ്തഭാഗവതം; 

ശ്രീശുകപ്മേരാതം വ്യാഖ്യാനം 1926 ഹിAു�തം

1271
പുരാണങ്ങള്, �ാര്

ക്കമേണ്ഡയപുരാണം ശ്രീമേദവി�ാഹാത്മ്യം 1937 ഹിAു�തം

1272
പുരാണങ്ങള്, �ാര്

ക്കമേണ്ഡയപുരാണം മേദവീ�ാഹാത്മ്യം 1906 ഹിAു�തം



1273
പുരാണങ്ങള്, �ാര്

ക്കമേണ്ഡയപുരാണം ശ്രീമേദവി�ാഹാത്മ്യം 1931 ഹിAു�തം

1274
പുരാണങ്ങള്, �ാര്

ക്കമേണ്ഡയപുരാണം
ശ്രീമേദവി�ാഹാത്മ്യം, ദുര്
6ാസപ്തശതി 1927 ഹിAു�തം

1275
പുരാണങ്ങള്, �ാര്

ക്കമേണ്ഡയപുരാണം ശ്രീമേദവി�ാഹാത്മ്യം ഹിAു�തം

1276
പുരാണങ്ങള്, �ാര്

ക്കമേണ്ഡയപുരാണം ഭദ്രാവതാരം-പാന 1929 ഹിAു�തം

1277
പുരാണങ്ങള്, �ാര്

ക്കമേണ്ഡയപുരാണം ഭദ്രാവതാരം-പാന 1929 ഹിAു�തം

1278 പുരാണങ്ങള്, വാ�നപുരാണം ശ്രീവാ�ന�ഹാപുരാണം 1921 ഹിAു�തം

1279 പുരാണങ്ങള്-വില്വപുരാണം ശ്രീവില്വപുരാണം-ഭാഷ 1921 ഹിAു�തം

1280 പുരാണങ്ങള്, വിഷ്ണുപുരാണം ശ്രീ�ദ്വിഷ്ണുപുരാണം 1930 ഹിAു�തം

1281 പുരാണങ്ങള്, വിഷ്ണുപുരാണം ശ്രീ �ഹാവിഷ്ണുപുരാണം-കിളിപ്പാട്്ട 1926 ഹിAു�തം

1282 പുരാണങ്ങള്, വിഷ്ണുപുരാണം ശ്രീ �ഹാവിഷ്ണുപുരാണം-കിളിപ്പാട്്ട 1926 ഹിAു�തം

1283 പുരാണങ്ങള്, ശിവപുരാണം ശിവപുരാണം-കിളിപ്പാട്ട് 1917 ഹിAു�തം

1284 പുരാണങ്ങള്, സ്കാAപുരാണം ബ്രഹ്മഗീത ഹിAു�തം

1285 പുരാണങ്ങള്, സ്കാAപുരാണം സ്കാA�ഹാപുരാണം-കാശീഖണ്ഡം 1929 ഹിAു�തം

1286 പുരാണങ്ങള്, സ്കാAപുരാണം

സ്കാA�ഹാപുരാണം-
ബ്രഹ്മഖണ്ഡവും

ജൈവഷ്ണവഖണ്ഡവും 1922 ഹിAു�തം

1287 പുരാണങ്ങള്, സ്കാAപുരാണം
സ്കാA�ഹാപുരാണം: 
�ാമേഹശ്വരഖാണ്ഡം ഹിAു�തം

1288 പുരാണങ്ങള്, സ്കാAപുരാണം സ്കാAപുരാണം-സംഭവകാണ്ഡം ഹിAു�തം

1289 പുരാണങ്ങള്, സ്കാAപുരാണം ഹാലാസ്യ�ാഹാത്മ്യം-കിളിപ്പാട്്ട 1915 ഹിAു�തം

1290 പുരാണങ്ങള്, സ്കാAപുരാണം ഹാലാസ്യ�ാഹാത്മ്യം-കിളിപ്പാട്്ട 1919 ഹിAു�തം

1291 പുരാണശ്രവണ �ാഹാത്മ്യം
പുരാണശ്രവണ �ാഹാത്മ്യം-

കിളിപ്പാട്ട് 1919 ഹിAു�തം

1292   രാ�വര്മ്മ തമ്പാന്, എം. പുരാണപഠനം 1916 ഹിAു�തം

1293 ജൈപടെലാമേപാള് (1856-1929)
 പുരാണനിഘണ്ടുഅടങ്ങിയ

സാഹിത്യനിഘണ്ടു 1927 ഹിAു�തം

1294 ജൈപടെലാമേപാള് (1856-1929)
 പുരാണനിഘണ്ടുഅടങ്ങിയ

സാഹിത്യനിഘണ്ടു 1927 ഹിAു�തം

1295 പ്മേര�ാഞ്ജലി പ്മേര�ാഞ്ജലി (�തപാഠം) 1920 ഹിAു�തം

1296 ബ്രഹ്മാനAസ്വാ�ി ബ്രഹ്മാനAീയം 1930 ഹിAു�തം

1297
ബ്രഹ്മാനAസ്വാ�ി, ശിവമേയാഗി
(1852-1929) ആനAകലാപദ്രു�ം 1914 ഹിAു�തം

1298 ഭഗവദ്ഗീത  ശ്രീ�ദ് ഭഗവദ്ഗീത 1934 ഹിAു�തം

1299 ഭഗവദ്ഗീത  ശ്രീ�ദ് ഭഗവദ്ഗീത: കിളിപ്പാട്്ട 1912 ഹിAു�തം

1300 ഭഗവദ്ഗീത

ഭഗവദ്ഗീത: ശാംGരഭാഷ്യം: 
ശGരാനAസരസ്വതി

�ുതലായവരുടെട
 വ്യാഖ്യാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള

സാരാംശമേത്താടുംകൂടി 1905 ഹിAു�തം

1301 ഭഗവദ്ഗീത
 ഭഗവദ്ഗീതാ

ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമേത്താടുകൂടിയത് 1938 ഹിAു�തം

1302 ബാലഗംഗാധരതിലകന് (1856-1920)
  ഗീതാരഹസ്യം അഥവാ കര്

മ്മമേയാഗശാസ്ത്രം: പൂര്വ്വഭാഗം 1927 ഹിAു�തം

1303 ജൈഭരവാനAമേയാഗി ഹിAു�തതത്വചA്രിക 1938 ഹിAു�തം

1304 �ന്നാടിയാര്, വി.ഒ.എം. ഭദ്രകാളി �ാഹാത്മ്യം 1914 ഹിAു�തം

1305 മേയാഗതാരാവലി മേയാഗതാരാവലി 1913 ഹിAു�തം

1306 മേയാഗശിഖ മേയാഗശിഖ 1924 ഹിAു�തം

1307 രവിവര്മ്മ, എല്.എ. (1865-1958) ഹിAു�തപ്രമേവശിക 1946 ഹിAു�തം

1308 രവിവര്മ്മ, എല്.എ. (1865-1958) ഹിAു�തപ്രമേവശിക 1946 ഹിAു�തം



1309 രാ�പണിക്കര്, വടമേക്കടത്ത്

ടെകാടുങ്ങല്ലൂര്
ശ്രീകുരുംബക്കാവിടെല

 സ്ഥലപുരാണഐതിഹ്യങ്ങള് 1929 ഹിAു�തം

1310 ലഘുപൂ#ാരത്നം 1942 ഹിAു�തം

1311
വാസുമേദവന് �ൂസ്സത്, ടെക (1888-

1965) ശ്രീകൃഷ്ണലീലകള് 1924 ഹിAു�തം

1312
വാസുമേദവന് �ൂസ്സത്, ടെക. (1888-

1965) ശ്രീകൃഷ്ണലീലകള് 1938 ഹിAു�തം

1313 വില്വ�ംഗലം മേകരളമേക്ഷത്ര�ാഹാത്മ്യം 1926 ഹിAു�തം

1314 വിമേവകാനAസ്വാ�ി (1863-1902) കര്മ്മമേയാഗം 1902 ഹിAു�തം

1315 വിമേവകാനAസ്വാ�ി (1863-1902)    കര്മ്മവും അതിടെV �ര്മ്മവും 1932 ഹിAു�തം

1316 വിമേവകാനAസ്വാ�ി (1863-1902) ജ്ഞാനമേയാഗം 1914 ഹിAു�തം

1317 വിമേവകാനAസ്വാ�ി (1863-1902) ഭക്തിമേയാഗം 1904 ഹിAു�തം

1318 വിമേവകാനAസ്വാ�ി (1863-1902) ശ്രീരാ�കൃമേഷ്ണാപമേദശം 1932 ഹിAു�തം

1319 വിമേവകാനAസ്വാ�ി (1863-1902)
 ശ്രീ വിമേവകാനA സമേAശം; 

ഒന്നാംഭാഗം 1931 ഹിAു�തം

1320 മേവദങ്ങള്, ഋഗര്മേവദം
 ഏകാദശരരൂദ്രം അഥവാ

രുദ്രസൂക്തം 1927 ഹിAു�തം

1321 മേവദങ്ങള്, ഋഗര്മേവദം
 ഏകാദശരരൂദ്രം അഥവാ

രുദ്രസൂക്തം 1927 ഹിAു�തം

1322 ശGുണ്ണി, ടെകാട്ടാരത്തില് (1855-1937) മേക്ഷത്ര�ാഹാത്മ്യം 1929 ഹിAു�തം

1323 ശ്രീചക്രപൂ#ാകല്പം ശ്രീചക്രപൂ#ാകല്പം 1928 ഹിAു�തം

1324 ശ്രീ�ംഗളധ്യാനം (ഗാഥ) ശ്രീ�ംഗളധ്യാനം (ഗാഥ) ഹിAു�തം

1325 ശ്രീ�ന്മധുസൂദന സരസ്വതീ പ്രസ്ഥാനമേഭദം 1928 ഹിAു�തം

1326 സദാനAസ്വാ�ി വിഗ്രഹാരാധന 1915 ഹിAു�തം

1327 സനാതനധര്മ്മം സനാതനധര്മ്മം: ഉപരിഗ്രന്ഥം 1910 ഹിAു�തം

1328  സനാതനധര്മ്മ പ്രമേശ്നാത്തരം
 സനാതനധര്മ്മ പ്രമേശ്നാത്തരം; 
  ഇംഗ്ലീഷില് നിന്ന് വിവര്ത്തനം 1902 ഹിAു�തം

1329 സുബ്രഹ്മണ്യപൂ#-ഹൃദയ�ുദ്രാ സുബ്രഹ്മണ്യപൂ#-ഹൃദയ�ുദ്രാ 1940 ഹിAു�തം

1330 സുബ്രഹ്മണ്യപൂ#ാകല്പം സുബ്രഹ്മണ്യപൂ#ാകല്പം 1920 ഹിAു�തം

1331 ഹംസഗീതം ഹംസഗീതാദി 1934 ഹിAു�തം

1332
  ഹിAുക്കളുടെട നിത്യകര്മ്മ

സംഗ്രഹം
  ഹിAുക്കളുടെട നിത്യകര്മ്മ

സംഗ്രഹം 1944 ഹിAു�തം

1333  ഹിAു�തം എന്നാല് എന്്ത  ഹിAു�തം എന്നാല് എന്ത് 1947 ഹിAു�തം

1334  ടെകാച്ചി �ഹാരാ#ാവു് (സ�ാ)  സGീര്ത്തനങ്ങള് 1939 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1335  ടെകാച്ചി �ഹാരാ#ാവു് (സ�ാ) ടെസ്താത്രങ്ങള്; ഭാഗം 1, 2 1939

1336  ടെകാച്ചി �ഹാരാ#ാവു് (സ�ാ) ടെസ്താത്രങ്ങള്; ഭാഗം 1, 2 1939

1337 തമേപാവനം, സ്വാ�ി ശ്രീ ബദരീശമേസ്താത്രം 1947 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1338 ത്രിപുരമേസ്താത്രം ത്രിപുരമേസ്താത്രം 1925 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1339 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര്
നാരായണീയം; ലക്ഷ്മീവിലാസം

 വ്യാഖ്യാനം ഭാഗം 1 1931 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1340 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര്
നാരായണീയം; ലക്ഷ്മീവിലാസം

 വ്യാഖ്യാനം ഭാഗം 2 1931 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1341 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര്
നാരായണീയം; ലക്ഷ്മീവിലാസം

 വ്യാഖ്യാനം ഭാഗം 3 1935 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1342 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര്
നാരായണീയം; ലക്ഷ്മീവിലാസം

 വ്യാഖ്യാനം ഭാഗം 4 1936 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1343 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര്
നാരായണീയം; ലക്ഷ്മീവിലാസം

 വ്യാഖ്യാനം ഭാഗം 5 1937 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1344 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര്
നാരായണീയം; ലക്ഷ്മീവിലാസം

 വ്യാഖ്യാനം ഭാഗം 6 1938 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1345 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര്
നാരായണീയം; ലക്ഷ്മീവിലാസം

 വ്യാഖ്യാനം ഭാഗം 7 1938 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1346 നാരായണഭട്ടതിരി, മേ�ല്പത്തൂര് ഭാഷാനാരായണീയം 1959 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്



1347 നാരായണസന്യാസി, വി.ടെക. ശിവകര്ണാ�ൃതം-�ണിപ്രവാളം 1905 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1348   ബകരീനാഥ രാ�ല്രാ�ന്  ശ്രീ ബദരീ �ാഹാത്മ്യം 1905 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1349 ഭക്താലGാര �ാതൃകാപുഷ്പ�ാലാ

ഭക്താലGാര�ാതൃകാപുഷ്പ�ാല: 
ഭ#നകീര്ത്തനം-  ഒന്നും രണ്ടും
ഭാഗങ്ങള് ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1350   ഭക്തിവര്ദ്ധനഭ#നകീര്ത്തനങ്ങള്   ഭക്തിവര്ദ്ധനഭ#നകീര്ത്തനങ്ങള് 1914 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1351 ഭക്തിസംവര്ദ്ധനശതകം ഭക്തിസംവര്ദ്ധനശതകം ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1352 ഭ#നകീര്ത്തന�ാലാ ഭ#നകീര്ത്തന�ാലാ-ഒന്നാംഭാഗം 1941 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1353 ഭ#നകീര്ത്തന�ാലാ ഭ#നകീര്ത്തന�ാലാ-ഒന്നാംഭാഗം 1928 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1354 ഭ#നമേസ്താത്ര�ഞ്ജരി ഭ#നമേസ്താത്ര�ഞ്ജരി 1923 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1355 ലളിതാസഹസ്രനാ�ം ശ്രീലളിതാസഹസ്രനാ�മേസ്താത്രം ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1356
ശ്രീലളിതാമേഷ്ടാത്തര

ശതനാ�മേസ്താത്രം സാരാത്ഥമേബാധിനീ വ്യാഖ്യാനം 1947 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1357
ശ്രീലളിതാമേഷ്ടാത്തര

ശതനാ�മേസ്താത്രം സാരാത്ഥമേബാധിനീ വ്യാഖ്യാനം 1947 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1358 ലളിതാസഹസ്രനാ�ം ശ്രീലളിതാസഹസ്രനാ�മേസ്താത്രം 1941 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1359 ലളിതാസഹസ്രനാ�ം ശ്രീലളിതാസഹസ്രനാ�മേസ്താത്രം ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1360
വാസുമേദവന്നമ്പൂതിരി, വാഴക്കുന്നം

(1891-1947) വാസുമേദവകര്ണ്ണാ�ൃതം 1931 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1361
വാസുമേദവനുണ്ണിത്താന്, 

മേ�ന്നക്കയ്�ള്
ഭക്തഗീത-  ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പടെV
മേകശാദിപാദം 1946 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1362
വാസുമേദവന്�ൂസ്സത്, ടെക. 

(ടെക.വി.എം.) (1888-1965) ശ്രീകൃഷ്ണദൂത് 1925 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1363 ശGരന് �ൂസ്സത്, ടെക. (സ�ാ.)
ഭ#നകീര്ത്തന�ാലാ- 3 ഭാഗങ്ങള്, 

ഭാഗം 2 1927 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1364
ഭ#നകീര്ത്തന�ാലാ- 3 ഭാഗങ്ങള്, 

ഭാഗം 3 1929 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1365 ശGരാചാര്യര് ആനAലഹരി 1923 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1366 ശGരാചാര്യര്
ശ്രീ�ാനമേസ്സാല്ലാസം- മേകരള
ഭാഷാഗാനം 1921 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1367 ശGരാചാര്യര്

 ഭ#മേഗാവിAം എന്നു
സുപ്രസിദ്ധ�ായിരിക്കുന്ന

ദ്വാദശ�ഞ്ജരികാമേസ്താത്രം, 
പീയൂഷധാരഭാഷാവ്യാഖ്യാനം 1935 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1368 ശGരാചാര്യര്  ശ്രീ ലളിതാത്രിശതീഭാഷാ ഭാഷ്യം 1922 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1369 ശGരാചാര്യര്
 ശ്രീ വിഷ്ണുപാദാദിമേകശാന്തവര്

ണ്ണനമേസ്താത്രം 1934 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1370 ശGരാചാര്യര്
ശിവപഞ്ചാക്ഷര

നക്ഷത്ര�ാലാമേസ്താത്രം 1925 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1371 ശGരാചാര്യര് ശ്രീ ശിവമേസ്താത്ര�ഞ്ജരി 1924 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1372 ശGരാചാര്യര് ശിവാനAലഹരി 1920 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1373 ശGരാചാര്യര് ശിവാനAലഹരി; 'ഉ�ാ�മേഹശ്വരം' 1931 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1374 ശGരാചാര്യര് ശിവാനAലഹരി ; ഭൂഷണം 1924 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1375 ശGരാചാര്യര്
 ശ്രീ ചക്രപൂ# ( ത്രിപുരസുAരീ

�ാനസപൂ#ാമേസ്താത്രം ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1376 ശGരാചാര്യര്
 മേഷാഡശാക്ഷരീ �ാനസ
മേഷാഡശപൂ#ാ പുഷ്പ�ാലാസ്തവം 1938 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1377 ശGരാചാര്യര് ടെസൗAര്യലഹരി 1905 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1378 ശGരാചാര്യര് ടെസൗAര്യലഹരി 1924 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1379 ശGരാചാര്യര് ടെസൗAര്യലഹരി 1947 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1380 ശGരാചാര്യര് ടെസൗAര്യലഹരീമേസ്താത്രം 1939 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1381 ശGരാചാര്യര്

ഹരി�ീമേഡനാ�കംമേസ്താത്രം; 
ആത്മതത്വപ്രദര്ശിനി' ഭാഷാ

വ്യാഖ്യാനം 1919 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്
1382 ശGരാചാര്യര് ഹരി�ീമേഡനാ�കംമേസ്താത്രം; 

ആത്മതത്വപ്രദര്ശിനി' ഭാഷാ

1919 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്



വ്യാഖ്യാനം

1383 ശGരാചാര്യര് ഹസ്താ�ലകം 1903 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1384 ശ്യാ�ളാദണ്ഡകം
ശ്യാ�ളദണ്ഡകം; 
നവരത്ന�ാലികാസഹിതം 1914 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1385

ശ്രീമേദവീസൂക്തം (താന്ത്രികം) 
 അഥവാ ശ്രീദുര്ഗാമേസ്താത്രം-

വ്യാസപ്മേരാക്തം

ശ്രീമേദവീസൂക്തം (താന്ത്രികം) 
 അഥവാ ശ്രീദുര്ഗാമേസ്താത്രം-

വ്യാസപ്മേരാക്തം ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1386 ശ്രീധര്മ്മശാസ്തൃസ്തുതികദംബം ശ്രീധര്മ്മശാസ്തൃസ്തുതികദംബം 1945 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1387  ശ്രീ ബദരീ �ാഹാത്മ്യം  ശ്രീ ബദരീ �ാഹാത്മ്യം 1905 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1388  ശ്രീ ബദരീ �ാഹാത്മ്യം  ശ്രീ ബദരീ �ാഹാത്മ്യം 1905 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1389 ശ്രീസരസ്വതീ കവചമേസ്താത്രം ശ്രീസരസ്വതീ കവചമേസ്താത്രം 1924 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1390 മേസ്താത്രരത്നാവലി ദ്വിതീയഭാഗം മേസ്താത്രരത്നാവലി ദ്വിതീയഭാഗം 1935 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1391 മേസ്താത്രരത്നാവലി ദ്വിതീയഭാഗം മേസ്താത്രരത്നാവലി ദ്വിതീയഭാഗം 1935 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1392 മേസ്താത്രരത്നാവലി മേസ്താത്രരത്നാവലി 1934 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1393 മേസ്താത്രസ�ുച്ചയം ടെക.എ. പത്മനാഭയ്യര് 1933 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1394 ഹരിനാ�കീര്ത്തനം ഹരിനാ�കീര്ത്തനം 1947 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1395 ഹരിനാ�കീര്ത്തനം ഹരിനാ�കീര്ത്തനം ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1396 ഹരിനാ�കീര്ത്തനം
ഹരിനാ�കീര്ത്തനം; 

തത്വമേബാധിനി 1913 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1397 ഹരിനാ�കീര്ത്തനം ഹരിനാ�കീര്ത്തനം 1915 ഹിAു�തമേസ്താത്രങ്ങള്

1398
അമ്മാളു അമ്മ, തരവത്തു് (1863-

1936) ബുദ്ധചരിതം 1913
ബുദ്ധ�തവും
ജൈ#ന�തവും

1399
അമ്മാളുഅമ്മ, തരവത്ത് (1863-1936)
(വിവ.) ബുദ്ധഗാഥ

ബുദ്ധ�തവും
ജൈ#ന�തവും

1400
അമ്മാളുഅമ്മ, തരവത്ത് (1863-1936)
(വിവ.) ബുദ്ധഗാഥ

ബുദ്ധ�തവും
ജൈ#ന�തവും

1401 ചിദാനAസ്വാ�ി ശ്രീബുദ്ധന് 1918
ബുദ്ധ�തവും
ജൈ#ന�തവും

1402 പരമേ�ശ്വരന് പിള്ള, വി. ആര്. ശാക്യസിംഹന് 1934
ബുദ്ധ�തവും
ജൈ#ന�തവും

1403 മേ#ാസഫ്, �ാവുGല് (സ�ാ.)

എറണാകുളം
ടെ�ത്രാമേപ്പാലീത്തായും

അതിരൂപതയും 1936 ക്രിസ്തു�തം

1404
 മേ#ാണ് ആVണി (  �യ്യനാട്ടു് എ
മേ#ാണ്) 1902-1967

മേയശുക്രിസ്തു:  ഒരു #ീവചരിത്രം
ഒന്നാംഭാഗം 1928 ക്രിസ്തു�തം

1405
 മേ#ാണ് ആVണി (  �യ്യനാട്ടു് എ
മേ#ാണ്) 1902-1967

മേയശുക്രിസ്തു:  ഒരു #ീവചരിത്രം
രണ്ടാംഭാഗം 1928 ക്രിസ്തു�തം

1406 ലിമേയാമേപ്പാള്ഡ്, ബ്രദര്
 മേകരളത്തിടെല ലത്തീന്
ക്രിസ്്തയാനികള് 1938 ക്രിസ്തു�തം

1407 വരാപ്പുഴപ്പള്ളി-ചരിത്രസംമേക്ഷപം വരാപ്പുഴപ്പള്ളി-ചരിത്രസംമേക്ഷപം 1923 ക്രിസ്തു�തം

1408  ഷണ്�ുഖദാസന് ക്രിസ്തു�തടെ|ദനം 1892 ക്രിസ്തു�തം

1409 ഹള്,  ഏടെണസ്റ്റ്ആര്.
പര�പുരുഷാര്ത്ഥം: 

#ീവിതവിനിയ�നം 1930 ക്രിസ്തു�തം

1410 ദാവൂദ്ഷാ, ബി.
  പരിശുദ്ധ നബിയും നാലു

സഖാക്കളും 1925 ഇസ്ലാം�തം

1411
 കരുണാകരന്നായര്, ടെവള്ളാട്ടു്

(1886-1972) �രണതത്ത്വം 1947 �തം-ടെപാതുഗ്രന്ഥം

1412 അശ്വമേഘാഷന് വ#്രസൂചിമേകാപനിഷദ് സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1413 കരുണാകരമേ�മേനാന്, പന്നിമേക്കാട്്ട  ദക്ഷിണഇന്ത്യയിടെല #ാതികള് 1915 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1414 കൃഷ്ണടെനഴുത്തച്ഛന്, വി. ആര്. ഗ്രാമേ�ാദ്ധാരണം 1936 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1415 കൃഷ്ണവാര്യര്, ടി.ടെക.  മേകരളത്തിടെലഅനാചാരങ്ങള് 1925 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1416 ദാമേ�ാദരന്, ടെക. (1902-1964) ഈഴവരുടെട ഇതിഹാസം 1930 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1417

  നമ്പൂതിരി കുടുംബം റഗുമേലഷന്
   ക്കമ്മറ്റി റിമേപ്പാര്ട്ടും കരടു

റഗുമേലഷനും

  നമ്പൂതിരി കുടുംബം റഗുമേലഷന്
   ക്കമ്മറ്റി റിമേപ്പാര്ട്ടും കരടു

റഗുമേലഷനും 1925 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1418   നമ്പൂതിരി കുടുംബം റഗുമേലഷന്   നമ്പൂതിരി കുടുംബം റഗുമേലഷന് 1925 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം



   ക്കമ്മറ്റി റിമേപ്പാര്ട്ടും കരടു
റഗുമേലഷനും

   ക്കമ്മറ്റി റിമേപ്പാര്ട്ടും കരടു
റഗുമേലഷനും

1419

  നമ്പൂതിരി കുടുംബം റഗുമേലഷന്
   ക്കമ്മറ്റി റിമേപ്പാര്ട്ടും കരടു

റഗുമേലഷനും

  നമ്പൂതിരി കുടുംബം റഗുമേലഷന്
   ക്കമ്മറ്റി റിമേപ്പാര്ട്ടും കരടു

റഗുമേലഷനും 1925 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1420

 നമ്പൂതിരി സ്ത്രീ
  വിദ്യാഭ്യാസകമ്മീഷന് റിമേപ്പാര്ട്ടും

അഭിപ്രായങ്ങളും

 നമ്പൂതിരി സ്ത്രീ
 വിദ്യാഭ്യാസകമ്മീഷന് റിമേപ്പാര്ട്ടും

അഭിപ്രായങ്ങളും 1928 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1421 നാരായണപിള്ള, പി.ടെക. (1878-1938)
 മേകരളാചാര നാഡീപരീക്ഷാ

അഥവാ മേക്ഷത്രപ്രമേവശവാദം 1927 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1422 പത്മനാഭയ്യ, ടെക.എ. മേക്ഷത്രപ്രമേവശപ്രസ്താനം 1946 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1423   രാ#രാ#വര്മ്മ തമ്പുരാന്, എം. സ�ുദാചാരവിചാരം 1930 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1424 രാ�ന് നമ്പൂതിരി, പാറയില് നമ്പൂതിരി�ാര് 1918 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1425 രാ�ജൈപ്പ, ഏ. സാരസ്വതചരിത്രം 1934 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1426
രാ�മേ�മേനാന്, പുമേത്തഴത്തു് (1887-

1973)

 മേക്ഷത്രപ്രമേവശംആര്ക്ക്? 
എന്തിന്? 1947 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1427  രാ�വര്മ്മ ഇളയരാ#ാ, സി.  �ലയാളത്തിടെല നായന്മാര് 1913 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1428 ശിവദ്വി#സ�ാ#ം, എറണാകുളം
ശിവബ്രാഹ്മണസ�ുദായത്തിടെല

 കാമേനഷു�ാരി റിമേപ്പാര്ട്്ട 1928 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1429 മേശഷാദ്രിഅയ്യര്, പി. സ�ുദായശാസ്്തരം 1941 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1430 സുബ്രഹ്മണ്യയ്യര്, എസ്.
  തരുണഭാരതം അഥവാ ഭാരതീയ
  യുവ#നങ്ങളുടെട കര്ത്തവ്യകര്മ്മ 1922 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1431 ഹാച്്ച, സ്ടെപനമ്പര്, ഡി. ദാരിദ്ര്യത്തില് നിന്്ന 1935 സാ�ൂഹ്യശാസ്്തരം

1432 മേഗാവിAപിള്ള, ടെക.  വിക്ര�ാദിത്യന് കഥകള് 1904
നാമേടാടിക്കഥകളും
ഐതിഹ്യങ്ങളും

1433 ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, ഏ. ഐതിഹ്യദീപിക 1915
നാമേടാടിക്കഥകളും
ഐതിഹ്യങ്ങളും

1434 ഭാസ്കരന്, ടെക. ആര്.  രണ്ടു ധീരാത്മാക്കള് 1940
നാമേടാടിക്കഥകളും
ഐതിഹ്യങ്ങളും

1435
�ാധവിഅമ്മ,  കടത്തനാട്ടു ടെക
(1909)  തമേച്ചാളി ഒമേതനന് 1928

നാമേടാടിക്കഥകളും
ഐതിഹ്യങ്ങളും

1436 ശGുണ്ണി, ടെകാട്ടാരത്തില് (1855-1937) ഐതിഹ്യ�ാല-ഒന്നാംഭാഗം -
നാമേടാടിക്കഥകളും
ഐതിഹ്യങ്ങളും

1437 ശGുണ്ണി, ടെകാട്ടാരത്തില് (1855-1937) ഐതിഹ്യ�ാല-രണ്ടാംഭാഗം 1915
നാമേടാടിക്കഥകളും
ഐതിഹ്യങ്ങളും

1438 ശGുണ്ണി, ടെകാട്ടാരത്തില് (1855-1937) ഐതിഹ്യ�ാല-�ൂന്നാംഭാഗം 1925
നാമേടാടിക്കഥകളും
ഐതിഹ്യങ്ങളും

1439 ശGുണ്ണി, ടെകാട്ടാരത്തില് (1855-1937) ഐതിഹ്യ�ാല-നാലാംഭാഗം 1927
നാമേടാടിക്കഥകളും
ഐതിഹ്യങ്ങളും

1440 ശGുണ്ണി, ടെകാട്ടാരത്തില് (1855-1937) ഐതിഹ്യ�ാല-അഞ്ചാംഭാഗം 1928
നാമേടാടിക്കഥകളും
ഐതിഹ്യങ്ങളും

1441 ശGുണ്ണി, ടെകാട്ടാരത്തില് (1855-1937) ഐതിഹ്യ�ാല-എട്ടാംഭാഗം 1926
നാമേടാടിക്കഥകളും
ഐതിഹ്യങ്ങളും

1442 അനു#ന,് അച്ചന്, പാലിയത്ത്
  പ്രാചീനാര്യവര്ത്തത്തിടെല ചില

വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങള് 1924 വിദ്യാഭ്യാസം

1443 അനു#ന,് അച്ചന്, പാലിയത്ത്
  പ്രാചീനാര്യവര്ത്തത്തിടെല ചില

വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങള് 1924 വിദ്യാഭ്യാസം

1444 അബ്ദുല്ലാസാലി, എ.ടെക.
  ധര്മ്മഭടന് അഥവാ ബായ്ടെടെസ്കൗട്ടു

പ്രസ്ഥാനം 1941 വിദ്യാഭ്യാസം

1445 കൃഷ്ണന് തമ്പി, വി.

തിരുവിതാംകൂര്
വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റിയ

  ാുടെട റിമേപ്പാര്ട്്ട ( �ലയാളത്തിലുള്ള
ഒരു സംഗ്രഹം) വിദ്യാഭ്യാസം

1446   മേടംസ് ഇന് എഡ്യുമേക്കഷന്   മേടംസ് ഇന് എഡ്യുമേക്കഷന് വിദ്യാഭ്യാസം

1447 മേടാസ് ബാലശിക്ഷണം-ഒന്നാംഭാഗം 1917 വിദ്യാഭ്യാസം

1448 പത്മനാഭമേ�മേനാന്, പാട്ടത്തില് സന്നദ്ധബാലന് 1931 വിദ്യാഭ്യാസം

1449 പത്മനാഭമേ�മേനാന്, പാട്ടത്തില് സന്നദ്ധബാലന് 1931 വിദ്യാഭ്യാസം

1450 പത്മനാഭമേ�മേനാന്, പാട്ടത്തില് സന്നദ്ധബാലന് 1931 വിദ്യാഭ്യാസം

1451 പത്മനാഭയ്യര്, ടെക.എ.
 വിദ്യാഭ്യാസത്തിടെV ചില

�ൂലതത്വങ്ങള് 1934 വിദ്യാഭ്യാസം



1452
 സ്ടെപന്സര്,   ടെഹര്ബര്ട്ടു് (1820-

1903) വിദ്യാഭ്യാസം- അദ്്ധയായം 2 1917 വിദ്യാഭ്യാസം

1453
 സ്ടെപന്സര്,   ടെഹര്ബര്ട്ടു് (1820-

1903) വിദ്യാഭ്യാസം (സംഗ്രഹം) 1890 വിദ്യാഭ്യാസം

1454 ളൂയീസ്, മേ�രി പി. ഉല്കൃഷ്ട#ീവിതം 1915 വിദ്യാഭ്യാസം

1455 രാ�കൃഷ്ണപിള്ള, ടെക. (1878-1916)  വൃത്താന്ത പത്രപ്രവര്ത്തനം 1912 പത്രപ്രവര്ത്തനം

1456 ടെകൗടില്യന് ടെകൗടലീയം- ഭാഗം 1 1930 രാഷ്്ടരവി#ഞാനീയം

1457 ടെകൗടില്യന് ടെകൗടലീയം- ഭാഗം 2 1938 രാഷ്്ടരവി#ഞാനീയം

1458 ടെകൗടില്യന് ടെകൗടലീയം- ഭാഗം 3 1945 രാഷ്്ടരവി#ഞാനീയം

1459 ടെകൗടില്യന്
  ടെകൗടില്യടെVഅര്ത്ഥശാസ്്തരം -

പദാനുക്ര�ണിക 1936 രാഷ്്ടരവി#ഞാനീയം

1460 ടെകൗടില്യന്
  ടെകൗടില്യടെVഅര്ത്ഥശാസ്്തരം -

പദാനുക്ര�ണിക 1936 രാഷ്്ടരവി#ഞാനീയം

1461 ടെകൗടില്യന്
  ടെകൗടില്യടെVഅര്ത്ഥശാസ്്തരം -

പദാനുക്ര�ണിക 1936 രാഷ്്ടരവി#ഞാനീയം

1462 ടെകൗടില്യന്
  ടെകൗടില്യടെVഅര്ത്ഥശാസ്്തരം -
 �ലയാളഭാഷാ വിവര്ത്തനം 1935 രാഷ്്ടരവി#ഞാനീയം

1463 ടെകൗടില്യന്
  ടെകൗടില്യടെVഅര്ത്ഥശാസ്്തരം -
 �ലയാളഭാഷാ വിവര്ത്തനം 1935 രാഷ്്ടരവി#ഞാനീയം

1464 ശുക്രനീതി ശുക്രനീതി: ഒന്നാം വാല്യം 1910 രാഷ്്ടരവി#ഞാനീയം

1465 ശുക്രനീതി ശുക്രനീതി 1927 രാഷ്്ടരവി#ഞാനീയം

1466 മേഗാപാലമേ�മേനാന്, പള്ളിയില്
 ടെകാച്ചിരാ#്യടെത്ത റവന്യൂ

നടപടിക്ര�ം 1889 ഭരണം/നിയ�ം

1467
  ടെചറിയ കുഞ്ഞുണ്ണിഅച്ചന്, 

പാലിയത്തു്
 ടെകാച്ചിനായര് റഗുമേലഷടെന
 സംബന്ധിച്ച ഒരു വിചിന്തനം 1917 ഭരണം/നിയ�ം

1468
രാ�മേ�നവന് ( അമ്പലപ്പുഴ
�ാമ്പഴക്കരയില്)

തിരുവിതാംകൂര് സംസ്ഥാനത്തിടെല
സ്ഥാവരങ്ങളുടെട
അനുമേഭാഗക്ര�ങ്ങള് 1874 ഭരണം/നിയ�ം

1469
വ്യവഹാര�ാല; 
ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം

വ്യവഹാര�ാല; 
ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം 1925 ഭരണം/നിയ�ം

1470 സി.ടി.സി.
ടെകാച്ചിസംസ്ഥാനടെത്ത
അനുമേഭാഗക്ര�ങ്ങള് ഭരണം/നിയ�ം

1471 മേകശവമേ�മേനാന,് ടെക.പി. �ഹാത്മാഗാന്ധി 1923
ഗാന്ധിയും
ഗാന്ധിസവും

1472 ഗാന്ധി,  മേ�ാഹന്ദാസ് കരംചA് #ീവിതാ�ൃതം
ഗാന്ധിയും
ഗാന്ധിസവും

1473 രാ�കൃഷ്ണപിള്ള, ടെക. (1878-1916) മേ�ാഹനദാസ് ഗാന്ധി 1913
ഗാന്ധിയും
ഗാന്ധിസവും

1474 അച്യുതമേ�മേനാന,് സി.  ടെകാച്ചിമേസ്റ്ററ്റ് �ാനുവല് 1913 സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

1475 അഖിലടെകാച്ചി മേദവസ്വം
കുടിയാന് സമേമ്മളനം, 

തൃശ്ശിവമേപരൂര് 1939 സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

1476
 കുഞ്ഞന്മേ�മേനാന,് വി.ടെക. 

(ടെക.എം.) സഹകരണപ്രസ്ഥാനം 1930 സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

1477  കുട്ടികൃഷ്ണന്നായര്, സി.
 ധനലക്ഷ്മിഅല്ടെലGില്

ധനവൃദ്ധിക്കാചരിമേക്കണ്ടും നിയ�ം 1927 സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

1478
ടെകാച്ചിസംസ്ഥാനടെത്ത
അനുമേഭാഗക്ര�ങ്ങള്

ടെകാച്ചിസംസ്ഥാനടെത്ത
അനുമേഭാഗക്ര�ങ്ങള് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

1479 മേതാ�സ്, എല്.എം.
ഗ്രാമേ�ാദ്ധാരണം- അതിടെV

ടെ�ൗലികതത്വങ്ങള് 1939 സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

1480 മേതാ�സ്, പി.ടെ#.  കര്ഷകടെV കടബാദ്ധ്യത 1935 സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

1481 പരസ്പരസഹായസംഘങ്ങള് പരസ്പരസഹായസംഘങ്ങള് 1925 സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

1482 �സാനി,  �ിനു ആര് നമ്മുടെട ഇന്ത്യ 1944 സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

1483 �ൂസ്സത്, പി.എസ്. ധനശാസ്ത്രതത്വം 1927 സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

1484 രവിവര്മ്മ, എല്.എ. (1865-1958)
ആര്യദ്രാവിഡഭാഷകളുടെട

പരസ്പരബന്ധം 1932
ഭാഷാടെപാതുഗ്രന്ഥ

ങ്ങള്

1485 രവിവര്മ്മ, എല്.എ. (1865-1958)
ആര്യദ്രാവിഡഭാഷകളുടെട

പരസ്പരബന്ധം 1932
ഭാഷാടെപാതുഗ്രന്ഥ

ങ്ങള്

1486 രവിവര്മ്മ, എല്.എ. (1865-1958)
ആര്യദ്രാവിഡഭാഷകളുടെട

പരസ്പരബന്ധം 1932
ഭാഷാടെപാതുഗ്രന്ഥ

ങ്ങള്

1487 രവിവര്മ്മ, എല്.എ. (1865-1958)   പ്രാചീന മേകരള ലിപികള് 1939
ഭാഷാടെപാതുഗ്രന്ഥ

ങ്ങള്



1488 രവിവര്മ്മ, എല്.എ. (1865-1958)   പ്രാചീന മേകരള ലിപികള് 1939
ഭാഷാടെപാതുഗ്രന്ഥ

ങ്ങള്

1489 സുബ്ബരായഅയ്യര്, എന്.
   ദി ട്രാന്സ് മേലഷന് ജൈഗഡ്: 

  ഇംഗ്ലീഷ്ആV് �ലയാളം ഭാഗം-2 1894
ഭാഷാടെപാതുഗ്രന്ഥ

ങ്ങള്

1490 സുബ്ബരായഅയ്യര്, എന്.
   ദി ട്രാന്സ് മേലഷന് ജൈഗഡ്: 

  ഇംഗ്ലീഷ്ആV് �ലയാളം ഭാഗം-1 1894
ഭാഷാടെപാതുഗ്രന്ഥ

ങ്ങള്

1491 അ�രസിംഹന്  അ�രം ത�ിഴ്ക്കൂത്തുസംഗ്രഹം 1883 ഭാഷാ നിഘണ്ടു

1492 മേകാലിന്സ്, റിച്ചാര്ഡ് �ലയാള നിഘണ്ടു 1905 ഭാഷാ നിഘണ്ടു

1493
യൂനിമേവഴ്സല് ഇംഗ്ലീഷ്- �ലയാളം

ഡിക്ഷ്ണറി
യൂനിമേവഴ്സല് ഇംഗ്ലീഷ്- �ലയാളം

ഡിക്ഷ്ണറി 1938 ഭാഷാ നിഘണ്ടു

1494
യൂനിമേവഴ്സല് ഇംഗ്ലീഷ്- �ലയാളം

ഡിക്ഷ്ണറി
യൂനിമേവഴ്സല് ഇംഗ്ലീഷ്- �ലയാളം

ഡിക്ഷ്ണറി 1938 ഭാഷാ നിഘണ്ടു

1495
യൂനിമേവഴ്സല് ഇംഗ്ലീഷ്- �ലയാളം

ഡിക്ഷ്ണറി
യൂനിമേവഴ്സല് ഇംഗ്ലീഷ്- �ലയാളം

 ഡിക്ഷ്ണറി രണ്ടാംഭാഗം 1938 ഭാഷാ നിഘണ്ടു

1496 രാ�ലിഗംപിള്ള, ടി. (1880-1968)
ഇംഗ്ലീഷ്-  ഇംഗ്ലീഷ് �ലയാളം
നിഘണ്ടു-  ആറ് വാല്യങ്ങളില് ഭാഷാ നിഘണ്ടു

1497 രാ�ലിഗംപിള്ള, ടി. (1880-1968)
  �ലയാള ജൈശലീ നിഘണ്ടു (എല്ലാ
ഭാഗങ്ങളും കൂടിയത്) 1930 ഭാഷാ നിഘണ്ടു

1498 ശബ്ദതാരാവലി ശബ്ദതാരാവലി 1920 ഭാഷാ നിഘണ്ടു

1499 അപ്പയ്യദീഷിതര്
മേകരളകുവലയാനAം

'ഭാവപ്രകാശിക' വ്യാഖ്യാനം 1948 ഭാഷ വ്യാകരണം

1500 അബ്ദുള്ളസയ്യദ് ഹിAുസ്ഥാനി മേബാധിനി 1899 ഭാഷ വ്യാകരണം

1501 അബ്ദുള്ളസയ്യദ് ഹിAുസ്ഥാനി മേബാധിനി 1899 ഭാഷ വ്യാകരണം

1502 അബ്ദുള്ളസയ്യദ്
ഹിന്തുസ്ഥാനി മേബാധിനി-

രണ്ടാംഭാഗം 1913 ഭാഷ വ്യാകരണം

1503  ഉദയവര്മ്മത്തമ്പുരാന് അലGാരശാസ്്തരം ഭാഷ വ്യാകരണം

1504 കൃഷ്ണന്, എം.
  ബാലവ്യാകരണം എന്ന �ലയാള

 വ്യാകരണ �ൂലപാഠങ്ങള് 1898 ഭാഷ വ്യാകരണം

1505 കൃഷ്ണന്, എം. ബാലവ്യാകരണം 1914 ഭാഷ വ്യാകരണം

1506 കൃഷ്ണപിള്ള, #ി. ഭാഷാ�ിത്രം ഒന്നാംഭാഗം 1927 ഭാഷ വ്യാകരണം

1507 കൃഷ്ണമേ�മേനാന് കരിമ്പറ്റ
 പ്രാഥ�ിക �ലയാളഭാഷാ

വ്യാകരണം 1892 ഭാഷ വ്യാകരണം

1508
ടെകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്, 

ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926) ശബ്ദഭംഗി 1895 ഭാഷ വ്യാകരണം

1509
മേകാവുണ്ണി ടെനടുങ്ങാടി, ടി.എം. 

(1831-1899) മേകരള ടെകൗ�ുദി 1878 ഭാഷ വ്യാകരണം

1510 ഗണപതിസിംഗ, ബി.എസ്്സ. ഹിAിവാക്യാവലി 1899 ഭാഷ വ്യാകരണം

1511 ഗണപതിസിംഗ, ബി.എസ്്സ. ഹിAിവാക്യാവലി 1899 ഭാഷ വ്യാകരണം

1512 പ്രപുഷ്ണാചാര്യ
അഭിനവകാവ്യാദശം; ' കാവ്യധര്

 മ്മ�ര്മ്മ വിദ്മേയാതിത്യാ' 1929 ഭാഷ വ്യാകരണം

1513 �ഹാമേദവശര്മ്മ, അമ്പലപ്പുഴ ഭാഷാസഹായി 1915 ഭാഷ വ്യാകരണം

1514 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് (1863-1918) മേകരളപാണിനീയം 1914 ഭാഷ വ്യാകരണം

1515 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് (1863-1918)

മേകരളപാണിനീയം; അവതാരിക: 
  മേകരളവര്മ്മ വലിയ

മേകായിത്തമ്പുരാന് 1896 ഭാഷ വ്യാകരണം

1516 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് (1863-1918) പ്രഥ�വ്യാകരണം 1915 ഭാഷ വ്യാകരണം

1517 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് (1863-1918) ഭാഷാഭൂഷണം 1902 ഭാഷ വ്യാകരണം

1518 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് (1863-1918) ഭാഷാഭൂഷണം 1902 ഭാഷ വ്യാകരണം

1519 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് (1863-1918) �ധ്യ�വ്യാകരണം 1915 ഭാഷ വ്യാകരണം

1520 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് (1863-1918)  വൃത്ത�ഞ്ജരി എന്ന |Aശാസ്ത്രം 1904 ഭാഷ വ്യാകരണം

1521 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് (1863-1918)
 ശബ്ദമേശാധിനി എന്ന

�ലയാളവ്യാകരണം 1958 ഭാഷ വ്യാകരണം

1522 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് (1863-1918)
 ശബ്ദമേശാധിനി എന്ന

�ലയാളവ്യാകരണം 1958 ഭാഷ വ്യാകരണം

1523 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് (1863-1918) സാഹിത്യസാഹ്യം 1911 ഭാഷ വ്യാകരണം

1524 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.് (1863-1918) സാഹിത്യസാഹ്യം 1911 ഭാഷ വ്യാകരണം



1525
  രാ#രാ#വര്മ്മരാ#ാ വടക്കുംകൂര്

(1891-1970) സാഹതീസര്വ്വസ്വം 1923 ഭാഷ വ്യാകരണം

1526
   രാ�വര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942)

 ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളും അവയുടെട
ദശാപരിണാ�ങ്ങളും 1930 ഭാഷ വ്യാകരണം

1527 ലീലാതിലകം ലീലാതിലകം 1917 ഭാഷ വ്യാകരണം

1528 ലീലാതിലകം ലീലാതിലകം 1917 ഭാഷ വ്യാകരണം

1529 ലീലാതിലകം ലീലാതിലകം 1940 ഭാഷ വ്യാകരണം

1530  വിശ്വനാഥ കവിരാ#ന്  സാഹിത്യദര്പ്പണം ഒന്നാംഭാഗം 1931 ഭാഷ വ്യാകരണം

1531  വിശ്വനാഥ കവിരാ#ന്  സാഹിത്യദര്പ്പണം ഒന്നാംഭാഗം 1931 ഭാഷ വ്യാകരണം

1532  വിശ്വനാഥ കവിരാ#ന്  സാഹിത്യദര്പ്പണം ഒന്നാംഭാഗം 1931 ഭാഷ വ്യാകരണം

1533  വിശ്വനാഥ കവിരാ#ന്  സാഹിത്യദര്പ്പണം രണ്ടാംഭാഗം 1939 ഭാഷ വ്യാകരണം

1534  വിശ്വനാഥ കവിരാ#ന്  സാഹിത്യദര്പ്പണം രണ്ടാംഭാഗം 1939 ഭാഷ വ്യാകരണം

1535 ശGരക്കുറുപ്പ്, #ി. (1901-   ഭാഷാ പ്രദീപിക ഭാഗം 1 1939 ഭാഷ വ്യാകരണം

1536 ശGരക്കുറുപ്പ്, #ി. (1901-   ഭാഷാ പ്രദീപിക ഭാഗം 2 1939 ഭാഷ വ്യാകരണം

1537 മേശഷഗിരിപ്രഭു, എം. ബാലാ�ൃതം 1925 ഭാഷ വ്യാകരണം

1538 മേശഷഗിരിപ്രഭു, എം. വ്യാകരണാദര്ശം 1903 ഭാഷ വ്യാകരണം

1539 മേശഷഗിരിപ്രഭു, എം. വ്യാകരണ�ിത്രം 1919 ഭാഷ വ്യാകരണം

1540 മേശഷഗിരിപ്രഭു, എം. വ്യാകരണ�ിത്രം 1922 ഭാഷ വ്യാകരണം

1541 മേശഷഗിരിപ്രഭു, എം. ശിശുമേ�ാദകം 1925 ഭാഷ വ്യാകരണം

1542   ഒരു ആയിരം പഴഞ്ടെചാല്   ഒരു ആയിരം പഴഞ്ടെചാല് 1868
ഭാഷാ

പഴഞ്ടെചാല്ലുകള്

1543

  കളക്ഷന് അഫ് �ലയാളം
   മേസവിംഗ്സ് ആV് പ്മേരാടെവര്ബസ്
   ടെബയറിംഗ് ഓണ് അഗ്രികള്ച്ചര്

  കളക്ഷന് അഫ് �ലയാളം
  മേസവിംഗ്സ് ആV് പ്മേരാടെവര്ബസ്
   ടെബയറിംഗ് ഓണ് അഗ്രികള്ച്ചര് 1934

ഭാഷാ
പഴഞ്ടെചാല്ലുകള്

1544  ജൈപമേലാ മേപാള് (1856-1929) (സ�ാ.) പഴഞ്ടെചാല്ലുകള് 1903
ഭാഷാ

പഴഞ്ടെചാല്ലുകള്

1545 സുബ്ബരായഅയ്യര്, എന്. (സ�ാ.)

  കളക്ഷന് ഓഫ് �ലയാളം
   പ്മേരാടെവര്ബ്സ് വിത്ത് ജൈദര്

  പാരലല്സ് ഇന് ഇംഗ്ലീഷ് 1907
ഭാഷാ

പഴഞ്ടെചാല്ലുകള്

1546  ഉദയവര്മ്മത്തമ്പുരാന്, എം. വാചകരചന ഒന്നാംഭാഗം 1917  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1547  ഉദയവര്മ്മത്തമ്പുരാന്, എം. വാചകരചന രണ്ടാംഭാഗം 1918  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1548  ഉദയവര്മ്മത്തമ്പുരാന്, എം. വാചകരചന �ൂന്നാംഭാഗം 1917  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1549
 ടെകാച്ചി �ലയാളഭാഷാ

പരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റി ചിന്താ�ണി പാഠ�ാല: നാലാംഫാറം 1925  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1550
 ടെകാച്ചി �ലയാളഭാഷാ

പരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റി ചിന്താ�ണി പാഠ�ാല: നാലാംഫാറം 1925  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1551
 ടെകാച്ചി �ലയാളഭാഷാ

പരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റി ചിന്താ�ണി പാഠ�ാല: നാലാംഫാറം 1925  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1552
 ടെകാച്ചി �ലയാളഭാഷാ

പരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റി
ചിന്താ�ണി പാഠ�ാല: ആറാംഫാറം- 

ഏ ഗ്രൂപ്്പ 1926  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1553
 ടെകാച്ചി �ലയാളഭാഷാ

പരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റി
ചിന്താ�ണി പാഠ�ാല: ആറാംഫാറം- 

ഏ ഗ്രൂപ്്പ 1926  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1554
 ടെകാച്ചി �ലയാളഭാഷാ

പരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റി
ചിന്താ�ണി പാഠ�ാല: ആറാംഫാറം- 

ഏ ഗ്രൂപ്്പ 1926  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1555
 ടെകാച്ചി �ലയാളഭാഷാ

പരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റി
ചിന്താ�ണി പാഠ�ാല: ആറാംഫാറം- 

സി ഗ്രൂപ്്പ 1926  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1556
 ടെകാച്ചി �ലയാളഭാഷാ

പരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റി
ചിന്താ�ണി പാഠ�ാല: ആറാംഫാറം- 

സി ഗ്രൂപ്്പ 1926  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1557
 ടെകാച്ചി �ലയാളഭാഷാ

പരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റി ചിന്താ�ണി ഏഴാംപാഠം 1927  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1558 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക. ബാലമേബാധിനി- ഏഴാം പാഠം 1923  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1559 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക.    �ലയാളം റീമേഡഴ്സ് പാര്ട്ട് 1 1905  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1560 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക.    �ലയാളം റീമേഡഴ്സ് പാര്ട്ട് 2 1905  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1561 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക.    �ലയാളം റീമേഡഴ്സ് പാര്ട്ട് 3 1905  ഭാഷാ പാഠവലികള്



1562  �ദിരാശി സര്വ്വകലാശാല
   ഇVര് �ീഡിയറ്റു് ടെസലക്ഷന്സ്
 ഇന് �ലയാളം ( �ലയാളം ടെടക്സ്്റ്റ) 1916  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1563  �ദിരാശി സര്വ്വകലാശാല ടെചറുമേശ്ശരി-കൃഷ്ണഗാഥ 1925  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1564  �ാര്ഡ്സന്, ഈ. �ലയാള അഞ്ചാംപാഠപുസ്തകം 1918  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1565  �ാര്ഡ്സന്, ഈ. �ലയാളആറാംപാഠപുസ്തകം 1918  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1566 ലടെ�ര്ലി,   ഫ്രാന്സ് എഫ് (സമ്പാ.)  പ്മേരാസ് ആV് മേപായിട്ടറി 1876  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1567  മേശഖരന്നായര്, പി. 
രാ�ാനു#പാഠാവലി-രണ്ടാംഭാഗം. 
ഗദ്യം 1924  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1568   ശ്രീരാ�വര്മ്മ �ലയാളം റീമേഡഴ്സ്
   ശ്രീരാ�വര്മ്മ �ലയാളം റീമേഡഴ്സ്

6- ാാം പാഠം  ഭാഷാ പാഠവലികള്

1569
 ഇംഗ്ലീഷ് �ലയാളസാമേGതിക

ശബ്ദനിഘണ്ടു
 ഇംഗ്ലീഷ് �ലയാളസാമേGതിക

ശബ്ദനിഘണ്ടു 1925 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1570 കൃഷ്ണപിള്ള, ടെക. ആര്. (1857-1953) പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രവൃത്താന്തം 1929 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1571 മേഗാപാലപിള്ള, ടെക. വിജ്ഞാനരത്നാകരം 1935 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1572 മേ#ാസഫ്, �ുണ്ടമേശ്ശരി (1903-) വിശ്വവിഹാരം സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1573
 ടെ�ക് �ില്ലന്

പ്രാഥ�ികശാസ്്തരപുസ്തകങ്ങള്
 ടെ�ക് �ില്ലന്

പ്രാഥ�ികശാസ്ത്രപുസ്തകം-1 1931 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1574
 ടെ�ക് �ില്ലന്

പ്രാഥ�ികശാസ്്തരപുസ്തകങ്ങള്
 ടെ�ക് �ില്ലന്

പ്രാഥ�ികശാസ്ത്രപുസ്തകം-2 1931 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1575
 ടെ�ക് �ില്ലന്

പ്രാഥ�ികശാസ്്തരപുസ്തകങ്ങള്
 ടെ�ക് �ില്ലന്

പ്രാഥ�ികശാസ്ത്രപുസ്തകം-3 1932 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1576 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. നവീനശാസ്്തരപീഠിക 1917 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1577 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) പ്രപഞ്ചവി#യം 1929 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1578 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) പ്രപഞ്ചവി#യം 1918 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1579 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) �തവും ശാസ്ത്രവും 1917 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1580 വിശ്വനാഥഅയ്യര്, വി. എന്. ശാസ്ത്രപ്രമേവശിക 1939 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1581  ശGരനന്ായര്, ടെക.വി. മേലാകാമേലാകം 1925 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1582 ശGരമേ�മേനാന്, വി. ശാസ്ത്രദീപിക 1935 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1583
ഹകസ്ലി,  മേതാ�സ് ടെഹVി (1825-

1895) പ്രമേവശിക 1913 സാ�ാന്യശാസ്ത്രം

1584  കണ്ണന്നായര്, കാരുടെതാടി

#്മേയാതിര്
ഗണിതത്തിമേലക്കുപമേയാഗടെപ്പടുന്ന

 ചില ഗണിതശാസ്്തരഭാഗങ്ങള് 1924 ഗണിതം

1585  കണ്ണന്നായര്, കാരുടെതാടി

#്മേയാതിര്
ഗണിതത്തിമേലക്കുപമേയാഗടെപ്പടുന്ന

 ചില ഗണിതശാസ്്തരഭാഗങ്ങള് 1924 ഗണിതം

1586  മേടംസ് ഇന് �ാത്തടെ�റ്റീസ്  മേടംസ് ഇന് �ാത്തടെ�റ്റീസ് 1941 ഗണിതം

1587   രാ�വര്മ്മ �രുത്തമ്പുരാന്
ഗണിതഗമേവഷകന്മാരുടെട

ശ്രദ്ധയ്ക്്ക ഗണിതം

1588 മേകശവമേ�മേനാന,് ടെക.വി. #്മേയാതിശാസ്ത്രം 1899

#്മേയാതിശാസ്്തരവും,
ബഹിരാകാശവിജ്ഞാ

നവും

1589 മേകാരു, പി.ടെക. (1890-1967) നക്ഷത്രദീപിക 1936

#്മേയാതിശാസ്്തരവും,
ബഹിരാകാശവിജ്ഞാ

നവും

1590
നാരായണപിള്ള, എം. ആര്. (1900-
1968)

  പ്രപഞ്ചചരിതം അഥവാ മേലാകം
കാലത്തിലൂടെട 1934

#്മേയാതിശാസ്്തരവും,
ബഹിരാകാശവിജ്ഞാ

നവും

1591 ബാള്, മേറാബര്ട്്ട നക്ഷത്ര�ണ്ഡലം 1926

#്മേയാതിശാസ്്തരവും,
ബഹിരാകാശവിജ്ഞാ

നവും

1592 ബാള്, മേറാബര്ട്്ട നക്ഷത്ര�ണ്ഡലം 1926

#്മേയാതിശാസ്്തരവും,
ബഹിരാകാശവിജ്ഞാ

നവും

1593 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) ഭൂവിജ്ഞാനീയം 1917

#്മേയാതിശാസ്്തരവും,
ബഹിരാകാശവിജ്ഞാ

നവും
1594 രാ�ജൈക്ക�ള്, എം. ആര.് ദ്മേയാപ്രകൃതിശാസ്ത്രപാഠങ്ങള് 1927 #്മേയാതിശാസ്്തരവും,

ബഹിരാകാശവിജ്ഞാ



നവും

1595  രാ�വര്മ്മതമ്പാന്, എം. ഭൂമേഗാളചരിതം, ഒന്നാംഭാഗം 1917

#്മേയാതിശാസ്്തരവും,
ബഹിരാകാശവിജ്ഞാ

നവും

1596 വാക്യം

വാക്യം (വാക്യം, പരല്മേപര്, 
  #്യാവ് കാലദീപം ഇവകള്

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു) 1920

#്മേയാതിശാസ്്തരവും,
ബഹിരാകാശവിജ്ഞാ

നവും

1597 മേവലുപ്പിള്ള #്മേയാതിഷദീപ�ാല 1930 ഊര്ജ്ജതന്ത്രം

1598 മേ#ാസഫ്, ടി.ടെക. ജൈവദ്യുതിവിലാസം 1941 ഊര്ജ്ജതന്ത്രം

1599   മേടംസ് ഇന് എലിടെ�Vറി ഫിസിക്സ്   മേടംസ് ഇന് എലിടെ�Vറി ഫിസിക്സ് 1941 ഊര്ജ്ജതന്ത്രം

1600 രാ�പിഷാരടി, പി.
   എക്സമേറസ് അഥവാ മേറാണ്ഗന്

രശ്മികള് 1940 ഊര്ജ്ജതന്ത്രം

1601 കൃഷ്ണ പണ്ടാല, ടെക. (വിവ.) രസതന്ത്രം 1893 രസതന്ത്രം

1602   മേടംസ് ഇന് എലിടെ�Vറി ടെക�ിസ്്ടരി   മേടംസ് ഇന് എലിടെ�Vറി ടെക�ിസ്ട്രി രസതന്ത്രം

1603 ബാലകൃഷ്ണവാര്യര്, എം. ആര്. വ്മേയാ�യാനം 1940 #ീവശാസ്ത്രം

1604 ഉക്കണ്ടനുണ്ണിനായര്, ടെക.പി. പ്രകൃതിപഠനം 1916 #ീവശാസ്ത്രം

1605 പണിക്കര്, എന്.പി. പ്രകൃതിപാഠസാഹ്യം 1920 #ീവശാസ്ത്രം

1606 പ്ജൈരസ്, ടെ#യിംസ് പ്രകൃതിപാഠം 1915 #ീവശാസ്ത്രം

1607 ഉക്കണ്ടനുണ്ണിനായര്, ടെക.പി. പ്രാണിപാഠങ്ങള് 1924 #ന്തുശാസ്ത്രം

1608  ബട്്ടലര്, ടെ#.#ി.

  �ൃഗചരിതം ആയത് �ൃഗപക്ഷി�ീന
 പുഴുക്കടെളക്കുറിച്ചുള്ള വര്

ണ്ണനംതടെന്ന 1861 #ന്തുശാസ്ത്രം

1609 ഉക്കണ്ടനുണ്ണിനായര്, ടെക.പി. സസ്യപാഠങ്ങള്-ലഘുപുസ്തകം 1915 സസ്യശാസ്്തരം

1610 കുറുപ്്പ, എന്.ടെക.ബി. സസ്യശാസ്ത്രം 1924 സസ്യശാസ്്തരം

1611 കുറുപ്്പ, എന്.ടെക.ബി. സസ്യശാസ്ത്രം 1924 സസ്യശാസ്്തരം

1612  മേടംസ് ഇന് മേബാട്ടണി  മേടംസ് ഇന് മേബാട്ടണി 1933 സസ്യശാസ്്തരം

1613 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) സസ്യശാസ്ത്രം 1924 സസ്യശാസ്്തരം

1614 രാ�കൃഷ്ണയ്യര്, �ഞമ്േചരി സസ്യശാസ്ത്രം സസ്യശാസ്്തരം

1615 മേസ്റ്റാള്സ്, സി.
  സഹസ്രാര്ദ്ധ വൃക്ഷാദികളുടെട

വര്ണ്ണന 1918 സസ്യശാസ്്തരം

1616 അച്യുതക്കുറുപ്്പ, എം. നൂല്പമ്പരം 1927

എഞ്ചിനീയറിംഗ്,,
പ്രാമേയാഗികവിദ്യ,
തച്ചുശാസ്ത്രം

1617 �നുഷ്യാലയചA്രിക �നുഷ്യാലയചA്രിക 1928

എഞ്ചിനീയറിംഗ്,,
പ്രാമേയാഗികവിദ്യ,
തച്ചുശാസ്ത്രം

1618 �നുഷ്യാലയചA്രിക �നുഷ്യാലയചA്രിക 1928

എഞ്ചിനീയറിംഗ്,,
പ്രാമേയാഗികവിദ്യ,
തച്ചുശാസ്ത്രം

1619 �നുഷ്യാലയചA്രിക
�ഹാ�നുഷ്യാലയചA്രിക; 

 സാരാര്ത്ഥദര്പ്പണം 1936

എഞ്ചിനീയറിംഗ്,,
പ്രാമേയാഗികവിദ്യ,
തച്ചുശാസ്ത്രം

1620 ശില്പിരത്നം ശില്പിരത്നം 1912

എഞ്ചിനീയറിംഗ്,,
പ്രാമേയാഗികവിദ്യ,
തച്ചുശാസ്ത്രം

1621 അപ്പാറാവു, വി. പ്രസൂതിശാസ്ത്രം 1893 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1622 ആമേരാഗ്യരമേക്ഷാപായം ആമേരാഗ്യരമേക്ഷാപായം 1885 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1623 ഇട്ടിമേയര ചാണ്ടി
  സൂതികര്മ്മം അല്ടെലGില്

പ്രസവരക്ഷ 1894 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1624 ഏകാംബരനാഥന് ശരീരശാസ്്തരം 1917 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1625
ടെകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്, 

ടെകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926) ടെദഹാ�ൃതം 1886 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1626 മേഗാവിAമേ�മേനാന്, ടി.
 ഒരു എളുപ്പ�ായ വിഷചികിത്സ, (2) 

ശില്പിശാസ്്തരം ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1627  ഗ്ലാസ് സ്റ്റണ്, �ിസസ്സ് ദീനസംരക്ഷണം ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം



1628 മേ#ാണ് ടെകാടെച്ചറിയ, ടെചങ്ങന്നൂര് ആമേരാഗ്യമേലാകം, ഒന്നാംഭാഗം ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1629 ഡിമേസ്സാസ, #ി.എം. ആമേരാഗ്യശാസ്ത്രം 1936 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1630 പീമേയഴ്സ്, ഫ്രഡറിക് ടെകാതുകും �ലമ്പനിയും 1907 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1631 ബാലകൃഷ്ണശര്മ്മ, പി.
മേയാഗാസനങ്ങളും

സൂര്യന�സ്ക്കരവും 1945 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1632 ബുക്്കക്കമ്മറ്റി, �ദിരാശി ആമേരാഗ്യശാസ്ത്രസാരസംഗ്രഹം ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1633 ഭാസ്കര്, ടി.എസ്. ശരീരശാസ്്തരം 1926 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1634 �സൂരിപടലം �സൂരിപടലം 1921 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1635 രവിവര്മ്മ, എല്.എ. (1865-1958)  ആമേരാഗ്യ�ാര്6ങ്ങള് 1943 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1636 രവിവര്മ്മ, എല്.എ. (1865-1958) ഉപനയനം (ടെബൗധായനക്ര�ം) 1939 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1637 രവിവര്മ്മ, എല്.എ. (1865-1958) ഉപനയനം (ടെബൗധായനക്ര�ം) 1939 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1638 രാ��ൂര്ത്തി, ഡി. ആമേരാഗ്യശാസ്ത്രം 1932 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1639 രാ��ൂര്ത്തി, ഡി. ആമേരാഗ്യശാസ്ത്രം 1932 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1640 രാ�വാര്യര്, ടെക. പ്രകൃതി ചികിത്സാസംഗ്രഹം 1927 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1641 രാ�റാവു, യു.
  �ുറിമേവറ്റവര്ക്്ക ടെചയ്മേയണ്ടതായ

പ്രഥ� ചികിത്സ 1917 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1642 വാത്്സയായന് ഭാര്യാധര്മ്മം 1902 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1643 ശരീരസുഖമേബാധിനി ശരീരസുഖമേബാധിനി 1886 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1644 സദാനAസ്വാ�ി ആഹാരവും ആമേരാഗ്യവും 1917 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1645
 സാധാരണ മേരാഗങ്ങളും അവയുടെട
നിവാരണ�ാര്6ങ്ങളും

 സാധാരണ മേരാഗങ്ങളും
 അവയുടെട നിവാരണ�ാര്6ങ്ങളും 1939 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1646
 സാധാരണ മേരാഗങ്ങളും അവയുടെട
നിവാരണ�ാര്6ങ്ങളും

 സാധാരണ മേരാഗങ്ങളും
 അവയുടെട നിവാരണ�ാര്6ങ്ങളും 1939 ജൈവദ്യം-ആമേരാഗ്യം

1647  അമേന്താണിജൈവദ്യന് ഒറ്റ�സൂരി ചികിത്സ 1905
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1648  അമേന്താണിജൈവദ്യന് ഒറ്റ�സൂരി ചികിത്സ 1905
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1649
സാംബശിവശാസ്്തരികള്, ടെക

(സമ്പാ.) അഷ്ടാംഗസാരംഭാഷ 1931
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1650   കു�ാരന് കൃഷ്ണന് തയ്യില് (സമ്പാ.)  ആയുര്ടെവദീയഔഷധിനിഘണ്ടു 1906
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1651 കൃഷ്ണപിള്ള, പനച്ചിമേരത്തു (സമ്പാ.) വിഷചികിത്സാ�ഞ്ജരി 1937
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1652 കൃഷ്ണവാരിയര്, പി.വി. (1877-1959) ആര്യജൈവദ്യചരിത്രം 1920
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1653 കൃഷ്ണവാരിയര്, പി.വി. (1877-1959) ആര്യജൈവദ്യചരിത്രം 1904
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1654  മേകരളവര്മ്മ ഇളയരാ#ാ വിഷചികിത്സ 1933
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1655  മേകശവന് ജൈവദ്യര്, സി. ആര്.
പ്രത്ടെയൗഷധവിധിയും

പ്രഥ�രക്ഷയും 1933
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1656
ടെകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്, ടെകാച്ചി

എട്ടാംകൂറ് പ്രമേയാഗസ�ുച്ചയം 1915
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1657  മേഗാവിAന് ജൈവദ്യര്, പി.എം. സൂതികാ�ൃതം 1910
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1658 മേഗാവിAമേ�മേനാന്, ടി. വിഷചികിത്സ
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1659 #്മേയാല്mിക #്മേയാല്mിക 1928
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1660  മേ#ാല്mിക വിഷജൈവദ്യം  മേ#ാല്mിക വിഷജൈവദ്യം 1927
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1661  മേ#ാല്mിക വിഷജൈവദ്യം  മേ#ാല്mിക വിഷജൈവദ്യം 1927
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1662 നാരായണന് �ൂസ്്സ, ജൈതക്കാട്ടു് സിAൂര�ഞ്ജരി 1906
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1663 നാരായണീയം, വിഷജൈവദ്യം
 നാരായണീയം വിഷജൈവദ്യം

(ഭാഷാ) 1934
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1664
പ്രത്ടെയൗഷധവിധിയും

പ്രഥ�രക്ഷയും
പ്രത്ടെയൗഷധവിധിയും

പ്രഥ�രക്ഷയും
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി



1665 പ്ജൈരഷം, ഭാഷ്യഭൂഷിതം പ്ജൈരം, ഭാഷ്യഭൂഷിതം 1927
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1666 മേയാഗാ�ൃതം മേയാഗാ�ൃതം 1931
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1667 വാഗ്ഭടന് ദിനചര്യ 1915
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1668 വിഷജൈവദ്യം: പാട്ടു് വിഷജൈവദ്യം: പാട്ടു് 1926
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1669 വിഷജൈവദ്യം: പാട്ടു് വിഷജൈവദ്യം: പാട്ടു് 1926
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1670 ജൈവദ്യ�ഞ്ജരി ജൈവദ്യ�ഞ്ജരി 1926
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1671 ശGരമേ�മേനാന്, ടെക. (സമ്പാ.) ജൈവദ്യശാസ്ത്രിപരീക്ഷ 1924
ആയൂര്മേവദം

മേഹാ�ിമേയാപ്പതി

1672 അക്കരപ്പറ്റി, ടെ#.വി.
കൃഷിശാസ്ത്രം-  ഒന്നും രണ്ടും

ഭാഗങ്ങള് 1934 കൃഷി-വനം

1673 കുഞ്ഞന്പിള്ള, എന്. കൃഷിശാസ്ത്രം 1911 കൃഷി-വനം

1674 കൃഷ്ണന്, പി.ഐ. കൃഷിതന്ത്രം, ഒന്നാംഭാഗം 1910 കൃഷി-വനം

1675 ഗ്രീന്, ടെ#.ടെ#. ഗ്രാ�ശാസ്്തരപ്രമേവശിക 1925 കൃഷി-വനം

1676 രാ�കൃഷ്ണപിള്ള (1878-1916) കൃഷിശാസ്ത്രം 1963 കൃഷി-വനം

1677 രാ�മേ�മേനാന്, ഒ. കൃഷിപാഠപുസ്തകം 1933 കൃഷി-വനം

1678 രാ�മേ�മേനാന്, ഒ. കൃഷിപാഠപുസ്തകം-ഒന്നാംഭാഗം 1937 കൃഷി-വനം

1679 രാ�മേ�മേനാന്, ഒ. കൃഷിപാഠപുസ്തകം-രണ്ടാംഭാഗം 1937 കൃഷി-വനം

1680
കാളകണ്ഠമേ�മേനാന്, ടെതമേക്ക

കാത്തുള്ളില് വീട്ടുപക്ഷിക്കൃഷി 1937 �ൃഗസംരക്ഷണം

1681 നീലകണ്ഠ �ാതംഗലീല 1941 �ൃഗസംരക്ഷണം

1682  രാ�ന�്ണാളന്, എം.   മേതനീച്ചടെയ വളര്ത്തല് 1932 �ൃഗസംരക്ഷണം

1683 കല്യാണിഅമ്മ,ബി.
ആമേരാഗ്യരക്ഷയും

ഗൃഹഭരണവും -ഒന്നാംഭാഗം 1911 ഗൃഹതന്ത്രം

1684 കല്യാണിഅമ്മ,ബി.
ആമേരാഗ്യരക്ഷയും

ഗൃഹഭരണവും -രണ്ടാംഭാഗം 1911 ഗൃഹതന്ത്രം

1685 കല്യാണിഅമ്മ,ബി.
ആമേരാഗ്യരക്ഷയും

ഗൃഹഭരണവും -�ൂന്നാംഭാഗം 1911 ഗൃഹതന്ത്രം

1686 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, ടി. (വിവ.) ബാലപരിചരണസൂചിതങ്ങള് 1896 ഗൃഹതന്ത്രം

1687 മേഗാപാലപിള്ള, ടെക.ടെക. പാചകമേയാഗാ�ൃതം 1930 ഗൃഹതന്ത്രം

1688 മേദവദാസ്, പി.ടെക.  തയ്യല് അദ്്ധയാപകന് 1927 ഗൃഹതന്ത്രം

1689 പരമേ�ശ്വരന്പിള്ള, എം. പത്ഥ്യാഹാരപാചകചിന്താ�ണി 1928 ഗൃഹതന്ത്രം

1690 ശാരദാഭായി, ഒ. ഖാനകിത്താബ് 1929 ഗൃഹതന്ത്രം

1691 സീതാരാ�യ്യര്,  �ഞ്മേചരി എല്.#ി.
ഭക്ഷ്യപാകവിധി:  ഒന്നും രണ്ടും

ഭാഗങ്ങള് 1930 ഗൃഹതന്ത്രം

1692 മേദവദാസ്, പി.ടെക. തയ്യല് പ്രമേബാധിനി-ഒന്നാംഭാഗം 1926 കല

1693 കൃഷ്ണവാരിയര്, പി.വി. രാഗരത്നാവലി കല

1694 മേഗാപിനാഥ് അഭിനയാGുരം 1939 കല

1695
നാരായണപ്പണിക്കര്, ആര.് (1889-

1959) ജൈഹAവനാട്യശാസ്്തരം 1913 കല

1696
നാരായണപ്പണിക്കര്, ആര.് (1889-

1959) ജൈഹAവനാട്യശാസ്്തരം 1923 കല

1697 രംഗനാഥയ്യര്, എസ്.
സംഗീതരംഗം-  നാലു ഭാഗങ്ങള്
കൂടിയത് 1919 കല

1698
  രാ�വര്മ്മ �ഹാരാ#ാസ്വാതി
തിരുനാള് (1813-1847)  സംഗീത ഗുണാദര്ശം കല

1699 ഹരിശര്മ്മ, ഏ.ഡി. (1896-1972) നാടകപ്രമേവശിക 1913 കല

1700 കറുപ്പന്, ടെക.പി.  സാ�ുദായിക ഗാനകലകള് 1934 മേകരളീയകലകള്

1701  കൃഷ്ണന്നായര്, പി. (1892-1935)  ആട്ടക്കഥഅല്ടെലGില് കഥകളി 1939 മേകരളീയകലകള്

1702 പിഷാരടി, ടെക. ആര്. നമ്മുടെട ദൃശ്യകല 1940 മേകരളീയകലകള്



1703 �ാധവക്കുരുക്കള്, കരൂര്, ടെക. കഥകളി പ്രദീപിക-ഒന്നാംഭാഗം 1936 മേകരളീയകലകള്

1704  രാ�ന് മേ�മേനാന്, ഇട്്ടയാണത്തു്, പി. കഥകളി ( ഒരു പ്രബന്ധം) 1933 മേകരളീയകലകള്

1705
   രാ�വര്മ്മ അപ്പന്തമ്പുരാന് (1876-

1942) സംഘക്കളി 1940 മേകരളീയകലകള്

1706  മേ#ക്കബ് നടുവത്തുമേശ്ശരി (വിവ.) �ശിഹായുടെട #ീവചരിത്രം 1924 #ീവചരിത്രം

1707 �ാനമേവദന്രാ#ാ, ടെക.സി. �ഹാത്മഗാന്ധി 1919 #ീവചരിത്രം

1708 അച്യുതന്പിള്ള, #ി. സാഹിത്യകുശലന്, സീവി 1940 #ീവചരിത്രം

1709 അച്യുതമേ�മേനാന,് ഡി.  ദിവാന് ശGുണ്ണിമേ�മേനാന് 1923 #ീവചരിത്രം

1710 അച്യുതമേ�മേനാന,് ഡി.  ദിവാന് ശGുണ്ണിമേ�മേനാന് 1923 #ീവചരിത്രം

1711 അനന്തന്പിള്ള, പി.
    സര് വാള്ട്ടര്റാലി എന്ന

വീരപുരുഷടെV #ീവചരിത്രം 1919 #ീവചരിത്രം

1712 അനന്തരാ�യ്യശാസ്്തരി, സി. എന്. കവികഥ 1915 #ീവചരിത്രം

1713 ഇക്കാവമ്മ, അമ്പാടിയില്  ദിവാന് ശGരവാരിയര് #ീവചരിത്രം

1714 ഈശ്വരപിള്ള, ആര്. (1865-1936)
  രാ#ാമേകശവദാസ് അഥവാ വലിയ

ദിവാന്#ി 1919 #ീവചരിത്രം

1715 ഉമ്മന്, ഡബ്ളിയു. ഒ.   #നറല് ഗാര്ഫീല്ഡ് 1915 #ീവചരിത്രം

1716 കരുണാകരപ്പണിക്കര്, ടി. �ഹാമേദവമേഗാവിAറാനടെസ 1931 #ീവചരിത്രം

1717 കല്യാണിഅമ്മ, ടി.സി. (1879-1956)  നമ്മുടെട അമ്മ റാണി 1899 #ീവചരിത്രം

1718 കല്യാണിഅമ്മ, ബി. (1883-1959) �ഹതികള്-ഒന്നാംഭാഗം #ീവചരിത്രം

1719 കല്യാണിഅമ്മ, ബി. (1883-1959) വ്യാഴവട്ടസ്മരണകള് 1916 #ീവചരിത്രം

1720 കറുപ്പന്, പണ്ഡിറ്റു് ടെക.പി.

  �ലയാളത്തിടെല ഒരു �ഹതി
  അഥവാ ടെതടെക്ക കുറുപ്പത്തു്
ശ്രീ�തി കുഞ്ഞുക്കുട്ടിയമ്മ 1910 #ീവചരിത്രം

1721
കുഞ്ഞന്പിള്ള, ശൂരനാട്ടു പി. എന്. 

(1911-  തിരുവിതാംകൂറിടെല �ഹാന്മാര് 1937 #ീവചരിത്രം

1722
കുഞ്ഞിരാ�മേ�മേനാന്, ടെചGുളത്തു്

ടെചറിയ (1882-1940)
 ടെകാച്ചി വലിയതമ്പുരാന്

തിരു�നസ്സുടെകാണ്ടു് 1919 #ീവചരിത്രം

1723 കുളത്തുഅയ്യര്, ആര്.
 ദിവാന് മേപഷ്കാര് പി. 

ശGുണ്ണിമേ�മേനാന് 1923 #ീവചരിത്രം

1724 കുളത്തുഅയ്യര്, ആര്.
  രാ#ാ മേകരളവര്മ്മ സി.എസ്.ഐ. 
 വലിയ മേകായിത്തമ്പുരാന് 1916 #ീവചരിത്രം

1725 കുളത്തുഅയ്യര്, ആര്.    രാ#ാ സര് ടി �ാധവരായര് 1914 #ീവചരിത്രം

1726 കുളത്തുഅയ്യര്, ആര്.    രാ#ാ സര് ടി �ാധവരായര് 1929 #ീവചരിത്രം

1727 കുളത്തുഅയ്യര്, ആര്. രാ�യ്യര് ദളവ 1909 #ീവചരിത്രം

1728 കുളത്തുഅയ്യര്, ആര്.  സര് എ മേശഷയ്യാശാസ്ത്രി 1911 #ീവചരിത്രം

1729 കൃഷ്ണന് എളയത്, പി. ഭക്തബാലന് 1938 #ീവചരിത്രം

1730
കൃഷ്ണപിള്ള,   ശ്രീവര്ദ്ധനത്തു് എന്. 
(1916-  അക്ബര് ചക്രവര്ത്തി 1932 #ീവചരിത്രം

1731
കൃഷ്ണപിള്ള,   ശ്രീവര്ദ്ധനത്തു് എന്. 
(1916- ശിവാ#ി �ഹാരാ#ാവു് 1931 #ീവചരിത്രം

1732 കൃഷ്ണവാരിയര്, ഇ.പി. 

 �ഹാരാ#ാ�ാന്യജൈവദ്യ ശ്രീ
പി.എസ്.   വാരിയര് അവര്കളുടെട

 ഷഷ്ടി വാര്ഷികചരിത്രം 1929 #ീവചരിത്രം

1733
മേകരളതിമേയാസഫിക്കല്

ടെഫഡമേറഷന്, എറണാകുളം  മേഡാsര് ആനി ബസV് 1947 #ീവചരിത്രം

1734

 മേകരളവര്മ്മ
വലിയമേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-

1914) �ഹച്ചരിതസംഗ്രഹം 1895 #ീവചരിത്രം

1735

 മേകരളവര്മ്മ
വലിയമേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-

1914) �ഹച്ചരിതസംഗ്രഹം 1895 #ീവചരിത്രം

1736 മേകരളീയന് (#ി.പി. മേശഖര്)

#ീ പി. ( തിരുവിതാംകൂറിടെല
 രാഷ്്ടരീയ പ്രമേക്ഷാഭണത്തിടെV

#നയിതാവു്; #ി. പരമേ�ശ്വരന്
പിള്ള; 1948 #ീവചരിത്രം

1737 മേകശവമേ�മേനാന,് ടെക.പി. (1886) മേഗാപാലകൃഷ്ണമേഗാഖടെല 1923 #ീവചരിത്രം



1738 മേകശവമേ�മേനാന,് ടെക.പി. (1886) മേലാക�ാത്യഗംഗാധരതിലകന് 1923 #ീവചരിത്രം

1739 -

  ഗുണ്ടര്ത്ത് പണ്ഡിതരുടെട
#ീവചരിത്രം 1896 #ീവചരിത്രം

1740 മേഗാപാലപിള്ള, പറവൂര് ടെക.
  പര�ഭട്ടാര ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാ�ി
തിരുവടികള് 1935 #ീവചരിത്രം

1741
മേഗാപാലപിള്ള, പറവൂര് ടെക. എന്. 
(1902-

സ്റ്റാന്ലി:  ഒരു അനുകരണീയ�ായ
#ീവിതം 1916 #ീവചരിത്രം

1742  മേഗാവിAന്കുട്ടിമേ�മേനാന്, പള്ളിയില്

അന്നാബായി: �ിസിസ്്സ
ആനിബസVിടെV

സംക്ഷിപ്ത#ീവചരിത്രം 1908 #ീവചരിത്രം

1743 മേഗാവിAന്തമ്പി, ടെക.  ബഞ്ച�ിന് ഫ്റാG്ളിന് 1920 #ീവചരിത്രം

1744 മേഗാവിAപ്പിള്ള, എം. �ാതൃകാപുരുഷന്മാര് 1935 #ീവചരിത്രം

1745 മേഗാവിAപ്പിള്ള, ഡി.പി. ടെകാളമ്പസ് 1916 #ീവചരിത്രം

1746 മേഗാവിAമേ�മേനാന്, ടെക.  ടിപ്പുസുല്ത്താന് 1926 #ീവചരിത്രം

1747 മേഗാവിAമേ�മേനാന്, ചുക്രാത്ത ഭാഷാകവീA്രചരിതം 1891 #ീവചരിത്രം

1748 മേഗാവിAമേ�മേനാന്, പി. �ഹാരാഷ്്ടരനായകന് 1900 #ീവചരിത്രം

1749 മേഗാവിAമേ�മേനാന്, പി. �ഹാരാഷ്്ടരനായകന് 1913 #ീവചരിത്രം

1750 ചുമ്മാര്, ടി.എം. (1899-
  രാ#ര്ഷി അഥവാ വാഴ്ചടെയാഴിഞ്ഞ
 വലിയ തമ്പുരാന് 1939 #ീവചരിത്രം

1751
 #നാര്ദ്ദനമേ�മേനാന്, കുന്നത്ത് (1885-

1953) ശGമേരാപാഖ്യാനം 1935 #ീവചരിത്രം

1752 ഡട്ട്, #ി.എസ്. സമേരാ# നളിനി 1931 #ീവചരിത്രം

1753 ഡട്ട്, #ി.എസ്. സമേരാ# നളിനി 1931 #ീവചരിത്രം

1754 ഡട്ട്, #ി.എസ്. സമേരാ# നളിനി 1931 #ീവചരിത്രം

1755 ഡട്ട്, #ി.എസ്. സമേരാ# നളിനി 1931 #ീവചരിത്രം

1756 മേതാ�സ്, സി.പി.
   നമ്മുടെട ചക്രവര്ത്തിയും ചക്രവര്

ത്തിനിയും 1912 #ീവചരിത്രം

1757  മേതാ�സ് മേപാള് (1889-1933) സാഹിത്യപ്രണയികള്- ഭാഗം 1 #ീവചരിത്രം

1758  മേതാ�സ് മേപാള് (1889-1933) സാഹിത്യപ്രണയികള്- ഭാഗം 1 #ീവചരിത്രം

1759  മേതാ�സ് മേപാള് (1889-1933) സാഹിത്യപ്രണയികള്- ഭാഗം 2 #ീവചരിത്രം

1760  മേതാ�സ് മേപാള് (1889-1933) സാഹിത്യപ്രണയികള്- ഭാഗം 2 #ീവചരിത്രം

1761  മേതാ�സ് മേപാള് (1889-1933) സാഹിത്യപ്രണയികള്- ഭാഗം 3 #ീവചരിത്രം

1762  മേതാ�സ് മേപാള് (1889-1933) സാഹിത്യപ്രണയികള്- ഭാഗം 4 #ീവചരിത്രം

1763 ത്മേരസ്യ, വിശുദ്ധ

  നവ�ാലിക അഥവാ വിശുദ്ധ
ടെകാച്ചുത്മേരസ്യയുടെട

സ്വയംകൃതചരിതം 1930 #ീവചരിത്രം

1764 ത്മേരസ്യ, വിശുദ്ധ

  നവ�ാലിക അഥവാ വിശുദ്ധ
ടെകാച്ചുത്മേരസ്യയുടെട

സ്വയംകൃതചരിതം 1930 #ീവചരിത്രം

1765 ദാമേ�ാദരന്, ടെക. (1902-1964)
 ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാ�ി

#ീവചരിത്രം 1929 #ീവചരിത്രം

1766  ദാമേ�ാദരന്നായര്, എം. എന്.
സ�ുദാമേയാമേത്ത#കന് സി. 

കൃഷ്ണപിള്ള 1931 #ീവചരിത്രം

1767 ദാമേ�ാദരന്പിള്ള, പി (1906)  �ൂന്നു �ഹാത്മാക്കള് 1934 #ീവചരിത്രം

1768
   മേദവ#ി ഭീ�#ി അവര്കളുടെട

#ീവചരിത്രസംഗ്രഹം
   മേദവ#ി ഭീ�#ി അവര്കളുടെട

#ീവചരിത്രസംഗ്രഹം #ീവചരിത്രം

1769
നാണുപിള്ള, പന്നിമേശ്ശരില് (1885-
1942)

 നീലകണ്ഠതീര്ത്ഥപാദസ്വാ�ി
ചരിത്രസ�ുച്ചയം 1920 #ീവചരിത്രം

1770
നാണുപിള്ള, പന്നിമേശ്ശരില് (1885-
1942)

 നീലകണ്ഠതീര്ത്ഥപാദസ്വാ�ി
ചരിത്രസ�ുച്ചയം 1920 #ീവചരിത്രം

1771  നാരായണന്നായര്, �ന്നത്തു്  �ലയാളത്തിടെല �ലയാളികള് 1908 #ീവചരിത്രം

1772 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക. സുചരിതകള് 1912 #ീവചരിത്രം

1773 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക. സുചരിതകള് #ീവചരിത്രം

1774 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക. സുചരിതകള്-രണ്ടാംഭാഗം 1926 #ീവചരിത്രം



1775 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക. സുചരിതകള്-�ൂന്നാംഭാഗം 1926 #ീവചരിത്രം

1776 നാരായണമേ�മേനാന്, നാലപ്പാട്്ട ദയാനAസരസ്വതി 1912 #ീവചരിത്രം

1777
നാരായണമേ�മേനാന്, ടെവള്ളായ്ക്കല്

(1860-1941)

 ഇന്ത്യയിടെല �ഹതികള്-
ഒന്നാംഭാഗം 1909 #ീവചരിത്രം

1778 നീലകണ്ഠപിള്ള, കാവുങ്ങല്  ദിവ്യശ്രീ ശGാരചാര്യര് 1926 #ീവചരിത്രം

1779 പഞ്ചാനAഭട്ടാചാര്യ
  ഭാരതീയ വനിതാദര്ശങ്ങള്-

ഒന്നാംഭാഗം 1939 #ീവചരിത്രം

1780 പഞ്ചാനAഭട്ടാചാര്യ
  ഭാരതീയ വനിതാദര്ശങ്ങള്-

ഒന്നാംഭാഗം 1939 #ീവചരിത്രം

1781 പഞ്ചാനAഭട്ടാചാര്യ
  ഭാരതീയ വനിതാദര്ശങ്ങള്-

ഒന്നാംഭാഗം 1939 #ീവചരിത്രം

1782 പര�ുപിള്ള, ടെക. (1870-1918) 
  പരിശ്ര�ത്താല് ഉണ്ടായസമ്പത്ത്

   അഥവാ ബുക്കര് ടി വാഷിങ്ടണ് 1909 #ീവചരിത്രം

1783 പര�ുപിള്ള, ടെക. (1870-1918) 
ശ്രീരാ�കൃഷ്ണപര�ഹംസന്: 

#ീവചരിത്രവും സദ്വാക്യങ്ങളും 1905 #ീവചരിത്രം

1784
പരമേ�ശ്വരന്പിള്ള, വടയാറ്റുമേകാട്ട

ടെക. ഗുരുനാനാക്്ക 1926 #ീവചരിത്രം

1785 പരമേ�ശ്വരന്പിള്ള, വി. ആര്. (1904- തിരു�ലനായക്കര് 1935 #ീവചരിത്രം

1786 പരമേ�ശ്വരന് �ൂസ്സത്, ടി.ഡി.

 വിദ്വാന് കയ്ക്കുളങ്ങര
 രാ�വാരിയരവര്കളുടെട

#ീവചരിത്രം #ീവചരിത്രം

1787 പിള്ള, ടെ#.പി. (1864-1963)   ഇന്ഡ്യയിടെല �ഹാന്മാര് 1907 #ീവചരിത്രം

1788 പിള്ള, ടെ#.പി. (1864-1963)   ഇന്ഡ്യയിടെല �ഹാന്മാര് 1928 #ീവചരിത്രം

1789 പിള്ള, ടെ#.പി. (1864-1963)   ഇന്ഡ്യയിടെല �ഹാന്മാര് 1928 #ീവചരിത്രം

1790 പിള്ള, ടെ#.പി. (1864-1963)   ഇന്ഡ്യയിടെല �ഹാന്മാര് 1928 #ീവചരിത്രം

1791 പ്ലൂട്ടാര്ക്ക്   പ്ലൂട്ടാര്ക്കിടെV �ഹച്ചരിതങ്ങള് 1946 #ീവചരിത്രം

1792  ബാലകൃഷ്ണന്നായര്, എന്. (1914- വി. കൃഷ്ണന്തമ്പി 1940 #ീവചരിത്രം

1793 ഭാഗീരഥിഅമ്മത്തമ്പുരാന്, എം. വനവാസസ്മരണകള് 1942 #ീവചരിത്രം

1794 �റ്റം, ഡി.ടെക. (1888-1967) സ്മരണാകിരണങ്ങള് 1947 #ീവചരിത്രം

1795  �ാധവന്നായര്, എന്.  നമ്മുടെട ചക്രവര്ത്തി 1915 #ീവചരിത്രം

1796 �ാധവമേ�മേനാന്, മേതാട്ടയ്ക്കാട്ടു്
 ദിവാന് മേതാട്ടയ്ക്കാട്്ട

ശGുണ്ണിമേ�മേനാന്, സി.എസ്്സ.ഐ. 1932 #ീവചരിത്രം

1797 �ാധവമേ�മേനാന്, മേതാട്ടയ്ക്കാട്ടു്
 ദിവാന് മേതാട്ടയ്ക്കാട്്ട

ശGുണ്ണിമേ�മേനാന്, സി.എസ്്സ.ഐ. 1939 #ീവചരിത്രം

1798 �ാധവമേ�മേനാന്, �ിറ്റത്തുള്ളില് ടെദാരസ്വാ�ിഅയ്യര് 1922 #ീവചരിത്രം

1799 �ാധവിഅമ്മ, മേതാട്ടയ്ക്കാട്്ട ശ്രീശാരദാ�ണിമേദവി 1927 #ീവചരിത്രം

1800 രാ�കൃഷ്ണപിള്ള, ടെക. (1878-1916)  കാറല് �ാര്ക്സിടെനപ്പറ്റി 1912 #ീവചരിത്രം

1801  രവീA്രനാഥ ടാമേഗാര് (1861-1941) #ീവിതസ്മൃതികള് 1938 #ീവചരിത്രം

1802  രാഘവന്നായര്, ടെക.വി. വിമേവകാനAസ്വാ�ികള് 1923 #ീവചരിത്രം

1803 രാ#രാ#വര്മ്മ, ഏ. ആര.്
  മേകരളവര്മ്മ വലിയ

മേകായിത്തമ്പുരാന് 1897 #ീവചരിത്രം

1804 രാ�കൃഷ്ണപിള്ള, ടെക. (1878-1916)  ടെബഞ്ചറിന് ഫ്രാG്ളിന് 1912 #ീവചരിത്രം

1805 രാ�കൃഷ്ണപിള്ള, ടെക. (1878-1916) സാക്രട്ടീസ് 1903 #ീവചരിത്രം

1806 രാ�ജൈക്ക�ള്, എം. ആര.്

     #നറല് ഗാര്ഫീല്ഡ് അഥവാ സാര്
  വ്വടെഭൗ�നായിത്തീര്ന്ന കര്

ഷകബാലന് 1927 #ീവചരിത്രം

1807 രാ�ന് നമ്പൂതിരി, ഇ.വി. (1897-1957)  താരാനാഥ തര്ക്കവാചസ്പതി 1932 #ീവചരിത്രം

1808  രാ�നമ്േ�മേനാന,് ടി.ടെക. (1899-  ജൈകക്കുളങ്ങര രാ�വാരിയര് 1940 #ീവചരിത്രം

1809  രാ�നമ്േ�മേനാന,് ടി.ടെക. (1899-
 ചമ്പത്തില് ചാത്തുക്കുട്ടി
�ന്നാടിയാര് 1939 #ീവചരിത്രം

1810  രാ�നുണ്ണി വലിയനായര്, കണ്ണമ്പ്ര  കുടിലില് നിന്ന് ടെകാട്ടാരത്തിമേലക്കു് 1904 #ീവചരിത്രം

1811  രാ�നമ്േ�മേനാന,് വി.ടെക.
ചങ്ങരംടെപാന്നത്തു്
അച്യുതമേ�മേനാന് 1939 #ീവചരിത്രം



1812  രാ�നമ്േ�മേനാന,് വി.ടെക.   പാലിയത്ത് മേഗാവിAന് വലിയച്ഛന് 1948 #ീവചരിത്രം

1813 വര്ക്കി, എം.പി.

 �ലയGരയിടവകയുടെട �ാര്
ദീവാന്നാസ്മേയാസടെ�ത്രാമേപ്പാലീ
ത്താ 1901 #ീവചരിത്രം

1814
വാസുമേദവന് �ൂസ്സത്, ടെക. 

(ടെക.വി.എം.) (1888-1965) രാ#സ്ഥാനസിംഹം 1939 #ീവചരിത്രം

1815
വാസുമേദവന് �ൂസ്സത്, ടെക. 

(ടെക.വി.എം.) (1888-1965)  ശ്രീ ശGരാചാര്യസ്വാ�ികള് 1936 #ീവചരിത്രം

1816 വില്യംസണ്, ബനിഡിക്്റ്റ   പതിടെനാന്നാം പിയൂസ് �ാര്പ്പാപ്പാ 1937 #ീവചരിത്രം

1817 മേവലുപ്പിള്ള, തുണ്ടത്തില് പി.  ശ്രീ�ാന് മേഗാപാലകൃഷ്ണ മേഗാഖടെല 1916 #ീവചരിത്രം

1818  ശGരന�്ാസ്റ്റര്, സി.  നമ്മുടെട �ഹാന്മാര് 1861 #ീവചരിത്രം

1819 ശGരപ്പിള്ള, ടെക.
   ടാറ്റാ അഥവാ ഇന്ഡ്യയിടെല

വ്യവസായ കല്പദ്രു�ം 1919 #ീവചരിത്രം

1820 ശGുണ്ണി, ടെകാട്ടാരത്തില് (1855-1937) മേകരളകവികള്-ഒന്നാംഭാഗം 1918 #ീവചരിത്രം

1821
ശാ�ുമേ�മേനാന്,  ചിറ്റൂര് വരവൂര്

(1875-1927) ശ്രീകൃഷ്ണജൈചതന്യസ്വാ�ികള് 1918 #ീവചരിത്രം

1822 സുബ്രഹ്മണ്യയ്യര്, പി.എസ്. കൃഷ്ണജൈചതന്യസ്വാ�ികള് 1925 #ീവചരിത്രം

1823 ഹരിശര്മ്മ, ഏ.ഡി. (1893-1972)  ഭാരതീയ കുസു�ങ്ങള്- ഒന്നാംഭാഗം 1934 #ീവചരിത്രം

1824 ഹരിശര്മ്മ, ഏ.ഡി. (1893-1972)  രണ്ടുസാഹിത്യനായകന്മാര് 1939 #ീവചരിത്രം

1825 ഹരിശര്മ്മ, ഏ.ഡി. (1893-1972)  രണ്ടുസാഹിത്യനായകന്മാര് 1937 #ീവചരിത്രം

1826 ഹരിശര്മ്മ, ഏ.ഡി. (1893-1972)  രണ്ടുസാഹിത്യനായകന്മാര് 1937 #ീവചരിത്രം

1827 അമ്മിണിഅമ്മ, തരവത്തു് (1889-)  ശ്രീ�തി തരവത്തു് അമ്മാളുഅമ്മ 1937 #ീവചരിത്രം

1828 അനന്തന്പിള്ള, പി. (1885-1966) ആംഗലഭൂ�ി 1918
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1829 അനന്തന്പിള്ള, പി. (1885-1965) ബാലാര്ക്കഭൂ�ി 1912
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1830 കുളത്തുഅയ്യര്, ആര്. തിരുവിതാംകൂര്ഭൂ�ിശാസ്്തരം 1914
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1831 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, ടി.ടെക.  ഒരു തീര്ത്ഥയാത്ര 1941
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1832 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, ടി.ടെക. (1870-1949) ഭൂപ്രകൃതിശാസ്ത്രം 1900
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1833 മേകശവമേ�മേനാന,് ടെക.പി. ബിലാത്തി വിമേശഷം 1916
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1834 മേഗാപാലമേ�മേനാന്, പള്ളിയില് ടെകാച്ചി ഭൂ�ിശാസ്ത്രസംഗ്രഹം 1890
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1835 മേഗാവിAമേ�മേനാന്, പുമേത്തഴത്ത് #പ്പാന് 1920
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1836 മേഗാവിAമേ�മേനാന്, പുമേത്തഴത്ത് #പ്പാന് 1920
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1837 ടെചറിയാന്, ഒ. എം. ഭൂവിവരണസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹം 1905
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1838 തമേപാവനം, സ്വാ�ി (വനഭിക്ഷു) ജൈകലാസയാത്ര ഒന്നാംഭാഗം 1939
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1839 തമേപാവനം, സ്വാ�ി ഹി�ഗിരിവിഹാരം-ഒന്നാംഭാഗം 1942
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1840 തമേപാവനം, സ്വാ�ി ഹി�ഗിരിവിഹാരം-രണ്ടാംഭാഗം 1943
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1841
 തിരുവിതാംകൂര് ടെകാച്ചി

പാഠ്യപുസ്തകക്കമ്മിറ്റി തിരുവിതാംകൂര് ഭൂവിവരണം 1917
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1842 നാരായണപിള്ള, കളപ്പുര
�ദ്രാസ്

സംസ്ഥാനഭൂ�ിശാസ്ത്രസംഗ്രഹം 1908
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1843 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക. ടെകാച്ചിഭൂവിവരണം 1936
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1844 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963)  ആപല്ക്കര�ായ യാത്ര 1944
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1845
�ലയാളരാ#്യം; 

ചരിത്രമേത്താടുകൂടിയ ഭൂ�ിശാസ്ത്രം

�ലയാളരാ#്യം; 
ചരിത്രമേത്താടുകൂടിയ

ഭൂ�ിശാസ്്തരം 1887
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1846
 �ഹാരാ#ാവു തിരു�നസ്സിടെല

ഡയറി
 �ഹാരാ#ാവു തിരു�നസ്സിടെല

ഡയറി 1938
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം



1847 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) ഭൂപ്രകൃതിശാസ്ത്രം 1897
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1848  രാ�നമ്േ�മേനാന,് ടെവള്ളായ്ക്കല്   #്മേയാഗ്രഫി അഫ് ടെകാച്ചിന്
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1849 വര്6ീസ്, ഈ.എ. നവമേലാകപര്യടനം
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1850 വീരരാഘവാചാര്യര്, ടെക.എ. ഭൂമേലാകവിവരണം 1915
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1851
ടെവGമേടശ്വരശര്മ്മ, അമ്പലപ്പുഴ

ടെക. ഭൂമേലാകവിജ്ഞാനീയം 1939
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1852  ശGരനന്മ്പ്യാര്, പി. (1892-1954) ജൈചന 1942
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1853  ശGരനന്മ്പ്യാര്, പി. (1892-1954) #പ്പാന് 1942
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1854 ശGരപ്പിള്ള, എ.
  സ്വര്6സാ�്രാ#്യം അഥവാ

ചീന�ഹാരാ#്യം 1916
ഭൂ�ിശാസ്ത്രം/
യാത്രാവിവരണം

1855 ക്മേലാഡ്, എഡ്മേവര്ഡ് മേലാകത്തിടെVജൈശശവാസ്ഥ ചരിത്രം

1856 മേഗാപാലമേ�മേനാന്, എ. (1899-1954) ചരിത്രതത്വം 1920 ;ചരിത്രം

1857 മേഗാവിAന്തമ്പി, ടെക. ഈ#ിപ്റ്റ് 1916 ;ചരിത്രം

1858 ചരിത്രപ്രമേവശകം ചരിത്രപ്രമേവശകം-2ാാംപുസ്തകം 1916 ;ചരിത്രം

1859  നാരായണന് നായര്, �ന്നത്തു് #ാപ്പാന് 1906 ;ചരിത്രം

1860 ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, എ. (1889-1960)
 ബാബിമേലാണും നിനവയും അഥവാ

ടെപൗരസ്ത്യ പരിഷ്കാമേരാല്പത്തി 1918 ;ചരിത്രം

1861 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) ചീന 1931 ;ചരിത്രം

1862 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) #പ്പാന് 1929 ;ചരിത്രം

1863 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) മേലാകാമേലാകം-ഒന്നാംഭാഗം 1939 ;ചരിത്രം

1864 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) മേലാകാമേലാകം 1940 ;ചരിത്രം

1865 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) മേലാകാമേലാകം - ഭാഗം 3 1941 ;ചരിത്രം

1866 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) മേലാകാമേലാകം-നാലാംഭാഗം 1944 ;ചരിത്രം

1867 രാ#രാ#വര്മ്മ, എം. (1872-1959) സാപ്തപദീന പാര�്യം 1931 ;ചരിത്രം

1868 അല്ലന്, ടെ#.സി. ഇന്ത്യാചരിത്രനായകന്മാര് 1927 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1869 മേഗാപാലപിള്ള പി.ടെക.
  ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം ടെകാണ്ടു

 ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് 1916 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1870 മേഗാവിAപ്പിള്ള, എം. ആര്. ഇന്ഡ്യാരാ#്യഭാരണം 1927 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1871
 #നാര്ദ്ദനമേ�മേനാന്, കുന്നത്ത് (1885-

1953) (   കണ്ണന് #നാര്ദ്ദനന് ദക്ഷിണ വിക്ര�ം 1938 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1872  മേതാ�സ് മേപാള് ഇന്ഡ്യാചരിത്രം 1923 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1873 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക. ഇന്ത്യാചരിത്രകഥകള് 1924 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1874 നാരായണമേ�മേനാന്, ടെക.   ഭാരതീയ �ഹല്കൃത്യങ്ങള് 1926 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1875 പണിക്കര്, ടെക.എം. (1894-1963)  ശ്രീഹര്ഷന് 1926 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1876 പരമേ�ശ്വരക്കുറുപ്്പ, മേകായിപ്പിള്ളില് പുരാതനഭാരതം 1940 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1877 ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, ഏ. (1889-1960)   ഹര്ഷവര്ദ്ധനന് 1941 #ീവചരിത്രം

1878 �ാനവിക്ര�ന്രാ#ാ, ടെക.സി. ഇന്ത്യാചരിത്രം: പുരാതനകാലം 1920 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1879  രGസ്വാ�ി അയ്യGാര് ഇന്ഡ്യാചരിത്രം-ഒന്നാംഭാഗം 1917 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1880 രമേ�ശചA്രദത്ത (1848-1909) പ്രാചീനാര്യാവര്ത്തം 1895 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1881 രമേ�ശചA്രദത്ത (1848-1909) പ്രാചീനാര്യാവര്ത്തം 1928 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1882 രമേ�ശചA്രദത്ത (1848-1909) പ്രാചീനാര്യാവര്ത്തം 1928 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1883 രാ�പിഷാരടി, പഴയന്നൂര് അമേശാകന് 1930 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1884
വാസുമേദവന് �ൂസ്സത്, ടെക. 

(ടെക.വി.എം.) (1888-1965) പ്രാചീനഭാരതം 1927 ഇന്ത്യാചരിത്രം

1885 അച്യുതമേ�മേനാന,് മേകാ�ാട്ടില്  ടെകാച്ചിയിടെലസ്ഥലനാ�ങ്ങള് 1943 മേകരളചരിത്രം



1886 ഇടിക്കുളം, പി.റ്റി. ഡച്ചുക്കാരും തിരുവിതാംകൂറും 1969 മേകരളചരിത്രം

1887 കുളത്തുഅയ്യര്, ആര്. തിരുവിതാംകൂര് ചരിത്രം 1926 മേകരളചരിത്രം

1888 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, ടി.ടെക. (1869-1949) മേകരള സംസ്കാരം 1939 മേകരളചരിത്രം

1889 കൃഷ്ണമേ�മേനാന്, വി.ടി. ചിറ്റൂര്
 ടെകാച്ചിരാ#്യവും �ിസ്റ്റര് ഏ. ആര.് 

ബാണര്#ിയും 1915 മേകരളചരിത്രം

1890 മേകരളചരിതം മേകരളചരിതം 1931 മേകരളചരിത്രം

1891 മേകരമേളാല്പത്തി മേകരമേളാല്പത്തി: �ാ�ാGം 1909 മേകരളചരിത്രം

1892 ടെകാച്ചിഗ്രന്ഥവരി
ടെകാച്ചിഗ്രന്ഥവരി

(കയ്ടെയഴുത്തുപ്രതി) മേകരളചരിത്രം

1893
ടെകാച്ചിസംസ്ഥാനചരിത്രസംമേക്ഷപ
ാം

ടെകാച്ചിസംസ്ഥാനചരിത്രസംമേക്ഷ
പം 1891 മേകരളചരിത്രം

1894    ഗുണ്ടര്ട്്ട ടെഹര്മ്മന് (1814-1883) മേകരളപ്പഴ� (AD 1498-1631) 1868 മേകരളചരിത്രം

1895 മേഗാദവര്മ്മ, ടെക. (1902-1952)
     ദി മേകാപ്പര്പ്മേലറ്റ് ഗ്രാV് ഓഫ് ശ്രീ

  വീരരാഘവ ചക്രവര്ത്തിന് 1935 മേകരളചരിത്രം

1896 മേഗാപാലമേ�മേനാന്, പള്ളിയില് ടെകാച്ചിരാ#്യചരിത്രസംഗ്രഹം 1902 മേകരളചരിത്രം

1897
ചട്ടമ്പിസ്വാ�ികള് (1853-1925) 

(  കുഞ്ഞന്പിള്ള ചട്ടമ്പി) പ്രാചീന�ലയാളം 1913 മേകരളചരിത്രം

1898 മേ#ാസഫ്, ടി.ടെക.
  �ലGര നസ്രാണികളുടെട നാലു

ടെചമേപ്പടുകള് 1925 മേകരളചരിത്രം

1899 ഡാനിമേയല്, ടെക. എന്. (സമ്പാ.)  താ�്രശാസനത്തിടെV പകര്പ്്പ മേകരളചരിത്രം

1900  തിരുവിതാംകൂര് ചരിത്രകഥകള്  തിരുവിതാംകൂര് ചരിത്രകഥകള് 1915 മേകരളചരിത്രം

1901 തിരുവിതാംകൂര് ചരിത്രസംമേക്ഷപം തിരുവിതാംകൂര് ചരിത്രസംമേക്ഷപം 1916 മേകരളചരിത്രം

1902 നായര്, പി.എം.
  ഒടനാടു് അഥവാ ചിറവാ

രാ#്യസ്വരൂപം 1937 മേകരളചരിത്രം

1903 നാരായണമേ�മേനാന്,  ടെക. ടെകാച്ചിരാ#്യചരിത്രകഥകള് 1913 മേകരളചരിത്രം

1904 നാരായണമേ�മേനാന്,  ടെക. ടെകാച്ചിരാ#്യചരിത്രകഥകള് 1926 മേകരളചരിത്രം

1905
പത്മനാഭമേ�മേനാന്, ടെക.പി. (1857-

1919)

ടെകാച്ചിരാ#്യചരിത്രം-
ഒന്നാംപുസ്തകം 1912 മേകരളചരിത്രം

1906
പത്മനാഭമേ�മേനാന്, ടെക.പി. (1857-

1919)

ടെകാച്ചിരാ#്യചരിത്രം-
ഒന്നാംപുസ്തകം 1912 മേകരളചരിത്രം

1907
പത്മനാഭമേ�മേനാന്, ടെക.പി. (1857-

1919)

ടെകാച്ചിരാ#്യചരിത്രം-
രണ്ടാംപുസ്തകം 1914 മേകരളചരിത്രം

1908
പത്മനാഭമേ�മേനാന്, ടെക.പി. (1857-

1919) �ാ�ാGം 1914 മേകരളചരിത്രം

1909 ബാലകൃഷ്ണവാര്യര്, എം. ആര്. പ്രാചീനമേകരളം 1932 മേകരളചരിത്രം

1910 �ാനവിക്ര�ന്രാ#ാ, ടെക.സി. മേകരളചരിത്രം-ഒന്നാംപുസ്തകം 1924 മേകരളചരിത്രം

1911 രാ�കൃഷ്ണയ്യര്, പി.എസ്. ടെകാച്ചിരാ#്യചരിത്രം 1912 മേകരളചരിത്രം

1912  രാ�ന്നായര്, കണ്ണമ്പ്ര മേകരളചരിത്രം-ഒന്നാംപുസ്തകം 1910 മേകരളചരിത്രം

1913  രാ�ന്നായര്, കണ്ണമ്പ്ര മേകരളചരിത്രം-ഒന്നാംപുസ്തകം 1910 മേകരളചരിത്രം

1914 രാ�പ്പിഷാരടി, ടെക. വഞ്ചിബിരുദ് 1940 മേകരളചരിത്രം

1915
രാ�മേ�മേനാന്, പുമേത്തഴത്ത് (1890-

1973)  ശക്തന് തമ്പുരാന് 1941 മേകരളചരിത്രം

1916 രാ�സ്വാ�ിഅയ്യര്, ടെക.എസ്.  �ലയാളചരിത്രം ഭാഗം 1 1922 മേകരളചരിത്രം

1917 രാ�സ്വാ�ിഅയ്യര്, ടെക.എസ്.  �ലയാളചരിത്രം ഭാഗം 2 1922 മേകരളചരിത്രം

1918 വാസുമേദവടെപ്പാതുവാള്, ആര്. പുരാതന വസ്തുഗമേവഷണം 1943 മേകരളചരിത്രം

1919 വാസുമേദവടെപ്പാതുവാള്, ആര്.
   ലക്ക്സിക്കന് അഫ് ട്രാവന്കൂര്

 ഇന്സ്്കരിപ്ഷന്സ് 1947 മേകരളചരിത്രം


