
MALAYALAM BHASHA PARISHKARANA COMMITTEE
COLLECTION

SL.NO AUTHOR TITLE YEAR SUBJECT

1 അഗ്നിപര്വേ�ശം; കിളിപ്പാട്്ട 1953 ക�ിത

2
    അച്ഛന് നമ്പൂതിരി നടു�ത്്ത (1841-

1913) അഷ്ടമിയാത്ര 1916 ക�ിത

3
   അച്യുതവേമവേനാന് കാത്തുള്ളില്

(1851-1910)
ജൈ�മനീയാശ്�വേമധം

കിളിപ്പാട്ടു് 1922 ക�ിത

4
 അചയ്ുതവേമവേനാന്, വേമലങ്ങത്തു്

(1883-1968) ഹസ്തരത്നാ�ലി 1919 ക�ിത

5
 അചയ്ുതവേമവേനാന്, വേമലങ്ങത്തു്

(1883-1968) ഹസ്തരത്നാ�ലി 1919 ക�ിത

6  അദ്്ധയാത്മ�ിചാരം പാന 1959 ക�ിത

7

 അനന്തപുര�ര്ണ്ണനം;
 ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു

 പ്രാചീന മലയാള
പദ്യകൃതി 1953 ക�ിത

8
  അനു�ന് നമ്പൂതിരിപ്പാടു്,

  ആലത്തൂര് (1882-1943) സാഹിത്യസസൌരഭം 1923 ക�ിത

9 അംബരീഷചരിതം;  തുള്ളല് 1897 ക�ിത

10   ആര്ച്ചശ്രീകണ്ഠന്രാ�ാ �ാമനാ�താരം-ആട്ടക്കഥ 1922 ക�ിത

11   ഇരയിമ്മന്തമ്പി (1783-1856)
ഉത്തരാസ�്യം�രം-

ആട്ടക്കഥ 1923 ക�ിത

12   ഇരയിമ്മന്തമ്പി (1783-1856)  ദക്ഷയാഗം കഥകളി 1921 ക�ിത

13  രാമവേമവേനാന്, ടി.സക.  ഉണ്ണായി�ാരിയര് ക�ിത

14    ഉണ്ണിപ്പാറന് ജൈ�ദ്യര് ക�ിതാമഞ്ജരി. പു: 1 1925 ക�ിത

15    ഉണ്ണിപ്പാറന് ജൈ�ദ്യര്, ഐ
 �ീ�കാരുണ്യം അഥ�ാ

 �ീമൂത�ാഹനന് 1925 ക�ിത

16    ഉണ്ണിപ്പാറന് ജൈ�ദ്യര്, ഐ
 �ീ�കാരുണ്യം അഥ�ാ

 �ീമൂത�ാഹനന് 1925 ക�ിത

17
 ഉണ്ണുനീലി സവേAശം-

സ�്യാഖ്യാനം 1937 ക�ിത

18
 ഏകാദശി മാഹാത്മയ്ം:

കിളിപ്പാട്ടു് 1926 ക�ിത

19  കണ്ണശ്ശഭാരതം പാട്ടു് 1940 ക�ിത

20
കണ്ണശ്ശരാമായണം-

സുAരകാണ്ഡം 1919 ക�ിത

21  കരുണാകരവേമവേനാന്,  മരുതൂര് ശ്വേലഷമാല 1921 ക�ിത

22
കല്യാണസൌഗന്ധികം

ഭാഷാചമ്പു ക�ിത

23

പദ്യപാഠാ�ലി;  വേകരള�ര്മ്മ
  �ലിയ വേകായിത്തമ്പുരാന്

സമാഹരിച്ചതു്. ഏഴു
 ഭാഗങ്ങള്. ഭാഗം-2 1921 ക�ിത



24

പദ്യപാഠാ�ലി;  വേകരള�ര്മ്മ
  �ലിയ വേകായിത്തമ്പുരാന്

സമാഹരിച്ചതു്. ഏഴു
 ഭാഗങ്ങള്. ഭാഗം-3 1920 ക�ിത

25

പദ്യപാഠാ�ലി;  വേകരള�ര്മ്മ
  �ലിയ വേകായിത്തമ്പുരാന്

സമാഹരിച്ചതു്. ഏഴു
 ഭാഗങ്ങള്. ഭാഗം-4 1920 ക�ിത

26

പദ്യപാഠാ�ലി;  വേകരള�ര്മ്മ
  �ലിയ വേകായിത്തമ്പുരാന്

സമാഹരിച്ചതു്. ഏഴു
 ഭാഗങ്ങള്. ഭാഗം-5 1920 ക�ിത

27

പദ്യപാഠാ�ലി;  വേകരള�ര്മ്മ
  �ലിയ വേകായിത്തമ്പുരാന്

സമാഹരിച്ചതു്. ഏഴു
 ഭാഗങ്ങള്. ഭാഗം-6 1937 ക�ിത

28

പദ്യപാഠാ�ലി;  വേകരള�ര്മ്മ
  �ലിയ വേകായിത്തമ്പുരാന്

സമാഹരിച്ചതു്. ഏഴു
 ഭാഗങ്ങള്. ഭാഗം-7 1922 ക�ിത

29   കിരാതം ഭാഷാ പ്രബന്ധം 1923 ക�ിത

30
കുവേചല�ൃത്തം;  ഓട്ടന്

 തുള്ളല് 1956 ക�ിത

31 കുവേചല�ൃത്തശതകം 1893 ക�ിത

32    കുഞച്ന് നമ്്പയാര് കിരാതം:    ഓട്ടന് തുള്ളല് ക�ിത

33    കുഞച്ന് നമ്്പയാര്
ധ്രു�ചരിതം:  ശീതങ്കന്

 തുള്ളല് 1947 ക�ിത

34    കുഞച്ന് നമ്്പയാര്   നമ്്പയാരുസട രത്നങ്ങള് 1933 ക�ിത

35    കുഞച്ന് നമ്്പയാര്  നളചരിതം കിളിപ്പാട്ടു് ക�ിത

36    കുഞച്ന് നമ്്പയാര് പാത്രചരിതം:   ഓട്ടന്തുള്ളല് ക�ിത

37    കുഞച്ന് നമ്്പയാര്
രുഗ്മണീസ്�യം�രം:  ഓട്ടന്

 തുള്ളല് ക�ിത

38    കുഞച്ന് നമ്്പയാര് സ്യമന്തകം:  തുള്ളല് 1922 ക�ിത

39    കുഞച്ന് നമ്്പയാര് സ്യമന്തകം:    ഓട്ടന് തുള്ളല് ക�ിത

40    കുഞച്ന് നമ്്പയാര് സ്യമന്തകം:    ഓട്ടന് തുള്ളല് 1924 ക�ിത

41
 നാരായണവേമവേനാന്, കപ്ലക്കാട്ടു്

(1872-1939)  നമ്്പയാരും തുള്ളലുകളും 1932 ക�ിത

42
 കുഞ്ഞികൃഷ്ണവേമവേനാന്,  ഒടു�ില്

(1870-1916)

 ഒടു�ില്
കുഞ്ഞികൃഷ്ണവേമന�സO

 കൃതികള്.  പുസ്തകം 1 1926 ക�ിത

43
 കുഞ്ഞികൃഷ്ണവേമവേനാന്,  ഒടു�ില്

(1870-1916)

 ഒടു�ില്
കുഞ്ഞികൃഷ്ണവേമവേനാസO

 കൃതികള്. രണ്ടാംഭാഗം 1927 ക�ിത

44  ഹരിശര്മ്മ, എ.സി. (1896-1972)
 ഒടു�ില്

 കുഞ്ഞികൃഷ്ണവേമവേനാന് 1932 ക�ിത

45
   കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്
  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913)  കംസന് 1911 ക�ിത

46
   കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്
  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913)  വേകരളം ഒന്നാംഭാഗം 1912 ക�ിത

47
   കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്
  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913)   തുപ്പല് വേകാളാമ്പി 1910 ക�ിത

48
   കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്
  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913)

  മഹാക�ി കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്
  തമ്പുരാസO കൃതികള്.

ഒന്നാംഭാഗം 1922 ക�ിത



49
   കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്
  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913)

  മഹാക�ി കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്
  തമ്പുരാന് തിരുമനസ്സിസല

 കൃതികള്. പുസ്തകം5. 1958 ക�ിത

50
കുഞ്ഞിലക്ഷ്മിസക്കട്ടിലമ്മ, സക.എം.

(1877-1947) കടാവേങ്കാട്്ടമാക്കം-കിളിപ്പാട്്ട 1918 ക�ിത

51
കുഞ്ഞിലക്ഷ്മിസക്കട്ടിലമ്മ, സക.എം.

(1877-1947)
 സകൌസല്യാവേദ�ി അഥ�ാ

�ിധിബലം 1922 ക�ിത

52
   കുഞ്ഞിശങ്കരന് നമ്്പയാര്,

  നാരവേങ്ങാളി ചിറയ്ക്കല് നരിചരിതം 1894 ക�ിത

53  കുമാരനാശാന്,  എന്. (1873-1924)   ഗ്രാമ�ൃക്ഷത്തിസല കുയില് 1918 ക�ിത

54  കുമാരനാശാന്,  എന്. (1873-1924)
 ചിന്താ�ിഷ്ടയായ സീത: ഒരു

ഖണ്ഡകാ�്യം 1920 ക�ിത

55  കുമാരനാശാന്,  എന്. (1873-1924) ലീല 1914 ക�ിത

56  കുമാരനാശാന്,  എന്. (1873-1924) പ്രവേരാദനം 1920 ക�ിത

57  കുമാരനാശാന്,  എന്. (1873-1924)
ബാലരാമായണം-

അവേയാധ്യാകാണ്ഡം 1920 ക�ിത

58  കുമാരനാശാന്,  എന്. (1873-1924)
ബാലരാമായണം-

ബാലകാണ്ഡം 1917 ക�ിത

59    കുമാരന് ആശാന്,  എന്. മണിമാല 1945 ക�ിത

60  കുമാരനാശാന്,  എന്. (1873-1924)

  മഹാക�ി എന്.
കുമാരനാശാസO

 പദ്യകൃതികള് 1929 ക�ിത

61  കുമാരനാശാന്,  എന്. (1873-1924)

  രണ്ടു ഖണ്ഡകൃതികള്
(  �ീണപൂ�ും ഒരു

സിംഹപ്രസ�ും)ടിപ്പണ
സഹിതം 1916 ക�ിത

62
  �നാര്ദ്ദനവേമവേനാന്, കുന്നത്ത്

(1885-1955)   മഹാക�ി കുമാരനാശാന് ക�ിത

63    കൃഷ്ണന് കാരായി എ. ഖാണ്ഡ�ദാഹം 1892 ക�ിത

64   കൃഷ്ണന് എവേളടം,   വേചളായില് (1891- ആത്മസവേAശം ക�ിത

65   കൃഷ്ണന് എവേളടം,   വേചളായില്   ശ്മശാനത്തിസല ഹരിശ്ചA്രന് 1932 ക�ിത

66   കൃഷ്ണന് എവേളടം,   വേചളായില്  കാളിയമര്ദ്ദനം 1927 ക�ിത

67   കൃഷ്ണന് എവേളടം,   വേചളായില്  കാളിയമര്ദ്ദനം 1927 ക�ിത

68   കൃഷ്ണന് എവേളടം,   വേചളായില് (1891-
കുവേചല�ൃത്തം:

മണിപ്ര�ാളം ക�ിത

69   കൃഷ്ണന് എവേളടം,   വേചളായില് (1891-
 ദമയന്തി �ിലാപം-

പഞച്�ൃത്തം 1919 ക�ിത

70   കൃഷ്ണന് എവേളടം,   വേചളായില് (1891-
ദ്�ാദശപുഷപ്മാല-

 ഉത്തരാര്ദ്ധം ക�ിത

71   കൃഷ്ണന് എവേളടം,   വേചളായില് (1891-
ദ്�ാദശപുഷ്പമാല-  പൂര്

 �്�ാര്ദ്ധം 1927 ക�ിത

72   കൃഷ്ണന് എവേളടം,   വേചളായില് (1891- പൂതാനവേമാക്ഷം-അന്നനട 1933 ക�ിത

73   കൃഷ്ണന് എവേളടം,  വേചളായില് മുക്താമാലിക, തുരീയഭാഗം 1933 ക�ിത

74
   കൃഷ്ണന് കര്ത്താ�ു്, ചങ്ങരംവേകാത

(1881-1959) വേദ�ദത്തകാ�്യം 1914 ക�ിത

75 കൃഷ്ണപിള്ള,  ചങ്ങമ്പുഴ (1911-1948   അസ്ഥിയുസട പൂക്കള് ക�ിത

76 കൃഷ്ണപിള്ള,  ചങ്ങമ്പുഴ (1911-1948  കലാവേകളി 1940 ക�ിത

77 കൃഷ്ണപിള്ള,  ചങ്ങമ്പുഴ (1911-1948 ചൂഡാമണി 1944 ക�ിത

78 കൃഷ്ണപിള്ള,  ചങ്ങമ്പുഴ (1911-1948   തളിര്സതാത്തുകള് 1949 ക�ിത

79 കൃഷ്ണപിള്ള,  ചങ്ങമ്പുഴ (1911-1948 ബാഷ്പാഞ്ജലി 1946 ക�ിത

80 കൃഷ്ണപിള്ള,  ചങ്ങമ്പുഴ (1911-1948  രക്തപുഷ്പങ്ങള് 1942 ക�ിത



81 കൃഷ്ണപിള്ള,  ചങ്ങമ്പുഴ (1911-1948  രമണന് 1947 ക�ിത

82 കൃഷ്ണപിള്ള,  ചങ്ങമ്പുഴ (1911-1948 ശ്രീതിലകം 1934 ക�ിത

83 കൃഷ്ണപിള്ള,  ചങ്ങമ്പുഴ (1911-1948 സങ്കല്പകാന്തി 1946 ക�ിത

84 കൃഷ്ണപിള്ള,  ചങ്ങമ്പുഴ (1911-1948 സ�്രരാഗസുധ 1948 ക�ിത

85 കൃഷ്ണപിള്ള,  ചങ്ങമ്പുഴ (1911-1948 വേഹമന്തചA്രിക 1945 ക�ിത

86 കൃഷ്ണപിള്ള, �ി.  എന്. ബാലരത്നം 1918 ക�ിത

87
കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി,   ആറ്റൂര് (1875-

1964)
ഉത്തരരാമചരിതം-

ഭാഷാകാ�്യം 1914 ക�ിത

88
 കൃഷ്ണലീല അഥ�ാ

രാസക്രീഡ 1925 ക�ിത

89  കൃഷ്ണ�ാരിയര്,  എന്.�ി.  നീണ്ടക�ിതകള് 1948 ക�ിത

90  കൃഷ്ണ�ാരിയര്,  കടത്തനാട്ടു സക. രാമായണചമ്പു 1902 ക�ിത

91  കൃഷ്ണ�ാരിയര്,  കടത്തനാട്ടു സക. രാമായണചമ്പു 1902 ക�ിത

92  കൃഷ്ണ�ാരിയര്, പി.�ി. (1877-1959)   പല�ക ക�ിതകള് - ക�ിത

93  കൃഷ്ണ�ാരിയര്,   കിളിമാനൂര് സക.
ആവേത്മാപവേദശ�ും
ഗവേ�A്രവേമാക്ഷ�ും 1900 ക�ിത

94  കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനയുദ്ധം ക�ിത

95
  വേകരള�ര്മ്മ (  കുഞ്ഞപ്പന്

 തമ്പുരാന്)  അര്ച്ചന 1938 ക�ിത

96
   വേകരള�ര്മ്മ തമ്പുരാന്, പന്തളത്തു

(1879-1919) രുഗ്മാംഗദചരിതം 1913 ക�ിത

97
   വേകരള�ര്മ്മ തമ്പുരാന്, പന്തളത്തു

(1879-1919) �ഞ്ചീശശതകം 1910 ക�ിത

98  ഹരിശര്മ്മ, എ.സി. (1896-1972)
  പന്തളത്തു് വേകരള�ര്മ്മ

 തമ്പുരാന് 1932 ക�ിത

99
  വേകരള�ര്മ്മ �ലിയ

  വേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-1914)
മയൂരസവേAശം-

മണിപ്ര�ാളകാ�്യം 1929 ക�ിത

100
  വേകരള�ര്മ്മ �ലിയ

  വേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-1914)

മയൂരസവേAശം-
 മണിപ്ര�ാളകാ�്യം -

സ�്യാഖ്യാനം ക�ിത

101  വേകശഗര്ഹണം പ്രബന്ധം 1937 ക�ിത

102   വേകശ�ന്നായര്, കുറ്റിപ്പുറത്തു് കാ�്വേയാപഹാരം 1921 ക�ിത

103
  വേകശ�ന്നായര്, കുറ്റിപ്പുറത്തു്
(1883-1959) ന�്വേയാപഹാരം 1926 ക�ിത

104
 വേകശ�നുണ്ണിത്താന്,

  �ാരിവേക്കാലില് (1898-  രാഗരംഗം 1945 ക�ിത

105 വേകശ�പിള്ള, സക.സി. (1868-1913) ആസന്നമരണചിന്താശതകം 1934 ക�ിത

106 വേകശ�പ്പിള്ള, സക.സി. (1868-1913)
മാനവേസാല്ലാസം-

ടിപ്പണസവേമതം 1920 ക�ിത

107 വേകശ�പിള്ള, സക.സി. (1868-1913) സാഹിത്യ�ിലാസം 1922 ക�ിത

108 വേകശ�പിള്ള, സക.സി. (1868-1913) സുഭാഷിതരത്നാകരം 1945 ക�ിത

109 വേകശ�പിള്ള, സക.സി. (1868-1913) സുഭാഷിതരത്നാകരം 1901 ക�ിത

110 വേകശ�പിള്ള, സക.സി. (1868-1913)
സുഭാഷിതരത്നാകരം

 രണ്ടാംഭാഗം 1921 ക�ിത

111 വേകശ�ശാസ്ത്രി, ടി.ടി.  വേകശിമഥനം ആട്ടക്കഥ; - ക�ിത

112
 സകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്,

  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926) പാണ്ഡവേ�ാദയം 1913 ക�ിത

113
 സകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്,

  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926)  മലയാം സകാല്ലം 1913 ക�ിത

114
 സകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്,

  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926)  ലക്ഷ്മീസ്�യംബരം കിളിപ്പാട്ടു് 1907 ക�ിത



115
 സകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്,

  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926)
�ഞച്ീശ�ംസം

മഹാകാ�്യം 1918 ക�ിത

116
സകാടിയ�ിരഹം

(ഭാഷാപ്രബന്ധം) 1922 ക�ിത

117 സകാടിയ�ിരഹം 1890 ക�ിത

118  വേകാട്ടയത്തുതമ്പുരാന്   കിര്മ്മീര�ധം (ആട്ടക്കഥ) ക�ിത

119
ഗവേ�A്രവേമാക്ഷം;

മണിപ്ര�ാളകാ�്യം 1915 ക�ിത

120
 ഗിരി�ാകല്യാണം ഗീത

പ്രബന്ധം 1925 ക�ിത

121
 ഗിരി�ാകല്യാണം ഗീത

പ്രബന്ധം 1928 ക�ിത

122
 ഗിരി�ാകല്യാണം ഗീത

പ്രബന്ധം 1926 ക�ിത

123 ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്്ട 1924 ക�ിത

124 ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്്ട 1924 ക�ിത

125 ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്്ട 1924 ക�ിത

126 ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്്ട 1924 ക�ിത

127 ഗുരുദക്ഷിണപ്പാന 1959 ക�ിത

128
വേഗാപാലക്കുറുപ്പ്, സ�ണ്ണിക്കുളം

സി.  എന്. (1902-  �ഗല്സമക്ഷം 1948 ക�ിത

129  വേഗാപാലവേമവേനാന്, എം.സക.   ഒരു തരുണിയുസട �ിലാപം 1924 ക�ിത

130 വേഗാ�ിAശാസ്്തരി, എം.സക.
അ��ിലാപം-ഒരു

ഖണ്ഡകാ�്യം 1921 ക�ിത

131
സഗൌരിചരിതം: ഒരു

പഴയപ്രബന്ധം 1920 ക�ിത

132 സഗൌരിചരിതം 1922 ക�ിത

133 ചക്ര�ാകസവേAശം 1954 ക�ിത

134 ചാണക്യസൂത്രം  ചാണക്യസൂത്രം കിളിപ്പാട്്ട 1925 ക�ിത

135 ചാണക്യസൂത്രം  ചാണക്യസൂത്രം കിളിപ്പാട്്ട 1925 ക�ിത

136   ചാത്തന്നായര്, സക. സദാചാരമാലിക 1911 ക�ിത

137
ചിന്താരത്നം:

ജൈക�ല്യന�നീതം 1909 ക�ിത

138   സചല്ലൂര് നാഥസ്ത�ം ക�ിത

139  സചറുവേശ്ശരി നമ്പൂതിരി കൃഷ്ണഗാഥ 1953 ക�ിത

140  സചറുവേശ്ശരി നമ്പൂതിരി കൃഷ്ണഗാഥ; സയ്മന്തകം ക�ിത

141  സചറുവേശ്ശരി നമ്പൂതിരി  സചറുവേശ്ശരി ഭാരതം 1938 ക�ിത

142

തസച്ചാള്ളി
  കുഞ്ഞിച്ചന്തു�ിസO �ടക്കന്
 പാട്ടകഥകള് 1923 ക�ിത

143
  തവേച്ചാളി ചന്തു :  �ടക്കന്

 പാട്ടുകള് 1917 ക�ിത

144  തുഞച്സത്തഴുത്തച്ഛന്
അദ്്ധയാത്മരാമായണം

കിളിപ്പാട്്ട ക�ിത

145  തുഞച്സത്തഴുത്തച്ഛന്
അദ്്ധയാത്മരാമായണം

കിളിപ്പാട്്ട ക�ിത

146  തുഞച്സത്തഴുത്തച്ഛന്   എഴുത്തച്ഛസO രത്നങ്ങള് 1933 ക�ിത

147  തുഞച്സത്തഴുത്തച്ഛന്  മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്്ട 1928 ക�ിത

148  തുഞച്സത്തഴുത്തച്ഛന്  മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്്ട 1921 ക�ിത

149  തുഞച്സത്തഴുത്തച്ഛന്
 മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്്ട:  കര്

 ണ്ണപര്�ം 1921 ക�ിത

150  തുഞച്സത്തഴുത്തച്ഛന്

എഴുത്തച്ഛസO
ആശ്രമ�ാസിക

  സമൌസലപര്�്�ങ്ങള് 1920 ക�ിത



151 ഈശ്�രപിള്ള,  ആര്    രാമാനു�ന് എഴുത്തച്ഛന് 1915 ക�ിത

152
   തുപ്പന് നമ്പൂതിരി കരിപ്പാല,

 സനടുമ്പുരയക്്കല് സ്ഥലപുരാണം 1923 ക�ിത

153
  തുപ്പന് നമ്പൂതിരി,

 സനടുമ്പുരയക്്കല്  സതജൈങ്കല നാവേഥാദയം-ചമ്പു 1937 ക�ിത

154 വേതാരണയുദ്ധം-പാന ക�ിത

155  ത്രിപുരദഹനം പ്രബന്ധം 1936 ക�ിത

156 ത്രിപുരദഹനം
 ത്രിപുരദഹനം പ്രബന്ധം;

ടിപ്പണിവേയാസട 1936 ക�ിത

157
ത്രിപുരാരഹസയ്ം:

ഭാഷാഗാനം 1930 ക�ിത

158     ദവേമാദരന് കര്ത്താ�് (1850-1922)   ഗാരുഡ പുരാണം കിളിപ്പാട്ട് 1918 ക�ിത

159   ദാവേമാദരന് നമ്പൂതിരി,  എന്. ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം ക�ിത

160    ദാവേമാദരന് നമ്പൂതിരി പൂവേന്താട്ടത്ത് കാലവേകയ�ധം:  ഓട്ടംതുള്ളല് 1909 ക�ിത

161    ദാവേമാദരന് നമ്പൂതിരി പൂവേന്താട്ടത്ത് കാലവേകയ�ധം:  ഓട്ടംതുള്ളല് 1909 ക�ിത

162    ദാവേമാദരന് നമ്പൂതിരി പൂവേന്താട്ടത്ത് കാലവേകയ�ധം:  ഓട്ടംതുള്ളല് 1909 ക�ിത

163 ദ്സരൌപദീസ്�യം�രം 1939 ക�ിത

164
 നായര്,    ഇരണിയല് ആര്.�ി.

(1895-  ഭഗ�ദ് ദൂത് 1931 ക�ിത

165
 നായര്, പി.എസ.് (  ശങ്കരന്കുട്ടി

 നായര്) (1903) പതിവേദ�ത 1947 ക�ിത

166 നാരായണക�ി നാരായണീയം 1918 ക�ിത

167
  നാരായണന് നമ്പൂതിരി,

 ശീസ�ാള്ളി (1869-1906)
 ശീസ�ാള്ളി നമ്പൂതിരിയുസട

 കൃതികള്, 1-ാാംഭാഗം 1913 ക�ിത

168 നാരായണമൂസ്സ,് �യസ്കര ദുര്വേയാധന�ധം ക�ിത

169
 നാരായണവേമവേനാന്, നാലപ്പാട്ടു്

(1888-1954) സുവേലാചന 1912 ക�ിത

170
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958)
ഋതു�ിലാസം:

മണിപ്ര�ാളകാ�്യം 1922 ക�ിത

171
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958)   എസO ഗുരുനാഥന് 1944 ക�ിത

172
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958)
  ഒരു കത്തു് അഥ�ാ

 രുഗ്മിയുസട പശ്ചാത്താപം 1917 ക�ിത

173
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958) ഔഷധാഹരണം 1915 ക�ിത

174
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958) സകാച്ചുസീത 1929 ക�ിത

175
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958) സകാച്ചുസീത 1945 ക�ിത

176
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958) ഗണപതി 1920 ക�ിത

177
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958)

 ചിത്രവേയാഗം അഥ�ാ
താരാ�ലീയA്രവേസനം-

മണിപ്ര�ാളമഹാകാ�്യം 1915 ക�ിത

178
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958) ബധിര�ിലാപം 1920 ക�ിത

179
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958)
ബന്ധനസ്ഥനായ

 അനിരുദ്ധന് 1918 ക�ിത

180
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958) �ിലാസലതിക 1917 ക�ിത

181
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958) �ിഷുക്കണി 1946 ക�ിത

182
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958) �ീരശൃംഖല ക�ിത



183
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958)  ശിഷയ്നും മകനും 1919 ക�ിത

184
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958)
സാഹിത്യമഞ്ജരി: 2-ാാം

ഭാഗം 1917 ക�ിത

185
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958)
സാഹിത്യമഞ്ജരി: 1-ാാം

ഭാഗം 1918 ക�ിത

186
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958)
സാഹിത്യമഞ്ജരി-

മൂന്നാംഭാഗം 1922 ക�ിത

187
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958)
സാഹിത്യമഞ്ജരി-

അഞ്ചാംഭാഗം 1926 ക�ിത

188
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958)
സാഹിത്യമഞ്ജരി-

ആറാംഭാഗം 1945 ക�ിത

189
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958)
സാഹിത്യമഞ്ജരി-

ഏഴാംഭാഗം 1945 ക�ിത

190 നീലികഥ; �ില്ലടിപ്പാട്്ട 1954 ക�ിത

191 പടപ്പാട്്ട 1921 ക�ിത

192 പടപ്പാട്്ട 1924 ക�ിത

193  പണിക്കര്, സക.എം. (1894-1963) അപക്�ഫലം 1936 ക�ിത

194 പതിന്നാലു�ൃത്തം 1921 ക�ിത

195
  പത്മനാഭക്കുറുപ്്പ അഴകത്ത് (1869-

1931)
  പ്രഭുശക്തി അല്സലങ്കില്

 ഒരു നിഷ്ക്കാസനം 1924 ക�ിത

196  പത്മനാഭവേമവേനാന്, വേതലക്കാട്ടു്  പഴനി മാഹാത്്മയം-കിളിപ്പാട്ടു് 1910 ക�ിത

197 പപ്പുക്കുട്ടി,  സകടാമംഗലം (1909-) കടത്തു�ഞ്ചി 1945 ക�ിത

198
  പരവേമശ്�ര വേമവേനാന്,

വേതാരണത്തു്  വേദ�യാനീ സ്�യം�രം 1904 ക�ിത

199
  പരവേമശ്�ര വേമവേനാന്,

വേതാരണത്തു് ബാവേലാപവേദശം ക�ിത

200
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ.്

(1877-1949) ഉമാവേകരളം 1924 ക�ിത

201
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ.്

(1877-1949)
ഉമാവേകരളം-ഭാഷ,

മഹാകാ�്യം 1915 ക�ിത

202
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ.്

(1877-1949)   ഒരു വേനര്ച്ച 1909 ക�ിത

203
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ.്

(1877-1949)  കര്ണ്ണഭൂഷണം 1923 ക�ിത

204
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ.്

(1877-1949) കിരണാ�ലി 1932 ക�ിത

205
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ.്

(1877-1949) ചിത്രശാല - ക�ിത

206  പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ്.  തരങ്ഗിണി 1928 ക�ിത

207
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ.്

(1877-1949)  പിങ്ഗള 1929 ക�ിത

208
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ.്

(1877-1949) മംഗളമഞ്ജരി 1918 ക�ിത

209
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ.്

(1877-1949) സു�ാവേതാദ്�ാഹം-ചം. ബു. 1908 ക�ിത

210
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ.്

(1877-1949) ഹൃദയസകൌമുദി 1943 ക�ിത

211
 ഹരിശര്മ്മ, എ.സി.; വേ�ാസഫ്,

എം.ഒ.   മഹാക�ി ഉള്ളൂര് 1940 ക�ിത

212
 പാര്�്�തീപരിണയം:

കിളിപ്പാട്ടു് 1924 ക�ിത

213
 പാര്�്�തീപരിണയം:

കിളിപ്പാട്ടു് 1928 ക�ിത

214
 പാര്�്�തീപരിണയം:

കിളിപ്പാട്ടു് 1928 ക�ിത

215
 പാര്�്�തീപാണിഗ്രഹണം

(ആറു�ൃത്തം) 1926 ക�ിത

216  പുനം നമ്പൂതിരി
  സചല്ലൂര് മാഹാത്്മയം-ഭാഷാ
പ്രബന്ധം ക�ിത



217  പുനം നമ്പൂതിരി
 ഭാഷാ രാമായണചമ്പു:

ബാലകാണ്ഡം 1927 ക�ിത

218  പുനം നമ്പൂതിരി
 ഭാഷാ രാമായണചമ്പു:

ബാലകാണ്ഡം 1956 ക�ിത

219  പുനം നമ്പൂതിരി
 ഭാഷാ രാമായണചമ്പു:

അവേയാദ്്ധയാകാണ്ഡം 1928 ക�ിത

220  പുനം നമ്പൂതിരി
  ഭാഷാ രാമായണചമ്പു :

സുAരകാണ്ഡം 1928 ക�ിത

221  പുനം നമ്പൂതിരി
  ഭാഷാ രാമായണചമ്പു :

സുAരകാണ്ഡം 1931 ക�ിത

222  പുനം നമ്പൂതിരി
 ഭാഷാ രാമായണചമ്പു

(അംഗുലിയാങ്കം) 1928 ക�ിത

223  പുനം നമ്പൂതിരി
  ഭാഷാ രാമായണചമ്പു :

ഉദ്യാനപ്രവേ�ശം 1959 ക�ിത

224  പുനം നമ്പൂതിരി
 ഭാഷാ രാമായണചമ്പു:

രാ�വേണാത്ഭ�ം 1928 ക�ിത

225  പുനം നമ്പൂതിരി
 ഭാഷാ രാമായണചമ്പു:

�ിച്ഛിന്നാഭിവേഷകം 1928 ക�ിത

226  പുനം നമ്പൂതിരി
 ഭാഷാ രാമായണചമ്പു:

സുഗര്ീ�സഖ്യം 1928 ക�ിത

227  പൂന്താനം നമ്പൂതിരി  ഭാഷാകര്ണ്ണാമൃതം ക�ിത

228  പൂന്താനം നമ്പൂതിരി  ശ്രീകൃഷ്ണകര്ണ്ണാമൃതം 1927 ക�ിത

229   സപാന്നിറത്താള് കഥ 1954 ക�ിത

230 പ്രകാശം, സക.   ഗര്ാമീണ കുസുമങ്ങള് 1931 ക�ിത

231 പ്രകാശം, സക.  പ്രണയപ്രകര്ഷം ക�ിത

232 പ്രകാശം, സക. പ്വേരമാഞ്ജലി 1932 ക�ിത

233 പ്രഹ്ലാദചരിതം: കിളിപ്പാട്ടു് 1939 ക�ിത

234
പ്രഹ്ലാദചരിതം:

ഹംസപ്പാട്ടു് 1925 ക�ിത

235
പ്രഹ്ലാദചരിതം:

ഹംസപ്പാട്ടു് 1925 ക�ിത

236 ബക�ധം: പ്രബന്ധം 1936 ക�ിത

237
 ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കര്, �ി.സി.

(1889-1915)

�ി.സി.
ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കരുസട

 കൃതികള് 1923 ക�ിത

238
 ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കര്, �ി.സി.

(1889-1915) സാമ്രാ�്യഗീത 1912 ക�ിത

239 ബാലാമണിഅമ്മ,  നാലപ്പാട്ടു് (1909- അമ്മ 1945 ക�ിത

240
ബര്ഹ്മാണ്ഡപുരാണം:

കിളിപ്പാട്ടു് ക�ിത

241 ഭദ്വേരാല്പത്തി 1924 ക�ിത

242 ഭദ്വേരാല്പത്തി 1924 ക�ിത

243 ഭരത�ാക്യം 1934 ക�ിത

244
ഭാഗ�തം:

ഇരുപത്തിനാലു�ൃത്തം 1923 ക�ിത



245 ഭാരതമാല; ഒന്നാംഭാഗം 1950 ക�ിത

246 ഭാരതമാല; രണ്ടാംഭാഗം 1954 ക�ിത

247
  ഭാസ്ക്കരന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്,

 പുറയന്നൂര്

കുശലവേ�ാപാഖയ്ാനം
കിളിപ്പാട്ടു്

(ഉത്തരരാമായണം) 1915 ക�ിത

248  തുഞച്സത്തഴുത്തച്ഛന്

  ശ്രീമല് ഭാഗ�തം:
വേകരളഭാഷാഗാനം;  �ര�ൂര്

  ശാമു വേമവേനാസO "ശ്രുതി
ഗീതം" ഭാഷാഗാന�ും 1921 ക�ിത

249 ഭീവേgാപവേദശം: ഹംസപ്പാട്ടു് 1927 ക�ിത

250 ഭീവേgാപവേദശം: ഹംസപ്പാട്ടു് 1927 ക�ിത

251
 മഴമംഗലം (  നാരായണന്

നമ്പൂതിരി) ഭാഷാജൈനഷധചമ്പു 1912 ക�ിത

252
 മഴമംഗലം (  നാരായണന്

നമ്പൂതിരി) ഭാഷാജൈനഷധചമ്പു 1935 ക�ിത

253
 മഴമംഗലം (  നാരായണന്

നമ്പൂതിരി)
 ഭാഷാ ജൈനഷധചമ്പു;
പ്രാഞ്ജലി 1935 ക�ിത

254   മാധ�ന്നായര്, ആറ്റംശ്ശിരി രാമദാസചരിത്രം 1911 ക�ിത

255
    മാന�ിക്രമന് ഏട്ടന്രാ�ാ (1845-
1915) അരിയിട്ടു�ാഴ്ച 1913 ക�ിത

256
    മാന�ിക്രമന് ഏട്ടന്രാ�ാ (1845-
1915) സുഭാഷിതതരംഗിണി ക�ിത

257  രണ്ടുഭാഷാഗാനങ്ങള് 1948 ക�ിത

258
   ര�ി�ര്മ്മ വേകായിത്തമ്പുരാന്

 ചങ്ങനാവേശ്ശരി (1852-1960)  ഉഷാകല്യാണം ഭാഷാചമ്പു 1893 ക�ിത

259  രാഘ�ന്പിള്ള, ഇടപ്പള്ളി
  ഇടപ്പള്ളി രാഘ�ന്

  പിള്ളയുസട കൃതികള് 1946 ക�ിത

260 രാഘ�പ്പിഷാരടി, കല്സലക്കുളങ്ങര വേ�താളചരിതം: കിളിപ്പാട്ടു് 1926 ക�ിത

261  രാ�രാ��ര്മ്മ, ഏ.  ആര്. പ്രസാദമാല 1918 ക�ിത

262 രാ�ാ, സക.സക. (1893-1968) ബാഷ്പാഞ്ജലി 1931 ക�ിത

263 രാമചരിതം 1930 ക�ിത

264 രാമചരിതം 1932 ക�ിത

265
    രാമസനഴുത്തച്ഛന് അപ്പാട് �ീട്ടില്

(1852-1924) ഭൃംഗസവേAശം 1895 ക�ിത

266
    രാമ�ര്മ്മ അശ്�തി തിരുനാള്

(1756-1794) അംബരീഷചരിതം 1916 ക�ിത

267
   രാമ�ര്മ്മ വേകായിത്തമ്പുരാന്
(1853-1916) അന്യാപവേദശമാല 1915 ക�ിത

268    രാമ�ര്മ്മതമ്പുരാന് (1763-1806) രാമായണം-പാനാ 1906 ക�ിത

269

രാമായണം
ഇരുപത്തിനാലു�ൃത്തം

(  ആദ്യസത്ത ആറു�ൃത്തം
മാത്രം) 1896 ക�ിത

270

രാമായണം
ഇരുപത്തിനാലു�ൃത്തം

(  ആദ്യസത്ത ആറു�ൃത്തം
മാത്രം) 1905 ക�ിത

271 രാസക്രീഡ 1932 ക�ിത

272 �ല�ീശുപുരാണം 1937 ക�ിത

273 �ിഷ്ണുഗീത: ഹംസപ്പാട്്ട 1929 ക�ിത

274    �ാതില് തുറപ്പാട്ടുകള് 1954 ക�ിത

275  �ീരവേകരള�ര്മ്മ, വേകാട്ടയം വേമാക്ഷദായകം: കിളിപ്പാട്ടു് 1926 ക�ിത



276  �ീരവേകരള�ര്മ്മ, വേകാട്ടയം വേമാക്ഷദായകം: കിളിപ്പാട്ടു് 1926 ക�ിത

277

സ�ണ്മണി
നമ്പൂതിരിപ്പാടന്മാരുസട

 കൃതികള്-3-ാാംഭാഗം 1923 ക�ിത

278  ജൈ�ദ്യര്, യു.�ി.  ആചാര്യന് 1934 ക�ിത

279 ശങ്കരക്കുറുപ്്പ, �ി.  ഇതളുകള് 1949 ക�ിത

280 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, �ി. (1901) നിമിഷം 1945 ക�ിത

281 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, �ി. (1901) പൂ�ാപുഷപ്ം 1943 ക�ിത

282 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, �ി. (1901)  മുത്തുകള് 1906 ക�ിത

283 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, �ി. (1901)  മുത്തുകള് 1946 ക�ിത

284 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, �ി.  �നഗായകന് ക�ിത

285 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, �ി. സാഹിത്യസകൌതുകം ക�ിത

286 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, �ി. 
സാഹിത്യസകൌതുകം

മൂന്നാംഭാഗം 1928 ക�ിത

287 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, �ി. 
സാഹിത്യസകൌതുകം

മൂന്നാംഭാഗം 1946 ക�ിത

288 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, �ി. സൂര്യകാന്തി 1946 ക�ിത

289 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, �ി. (1901) സ്�പ്നസസൌധം ക�ിത

290 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, �ി. (1901) സ�്ാതന്്തര്വേയാദയം 1947 ക�ിത

291
ശങ്കുണ്ണി,   സകാട്ടാരത്തില് (1855-

1937) മാടമഹീശശതകം 1908 ക�ിത

292
ശങ്കുണ്ണി,   സകാട്ടാരത്തില് (1855-

1937)
 �ിനായക മാഹാത്്മയം:

കിളിപ്പാട്ടു് 1914 ക�ിത

293
ശതമുഖരാമായണം;

കിളിപ്പാട്ടു് 1924 ക�ിത

294
ശതമുഖരാമായണം;

കിളിപ്പാട്ടു് 1924 ക�ിത

295
 ശ്രീധരവേമവേനാന്,  ജൈ�വേലാപ്പിള്ളില്

(1911) കന്നിസക്കായത്്തു് 1948 ക�ിത

296 ശ്രീ�ാസുവേദ�സ്ത�ം 1948 ക�ിത

297   ഷഷ്ടിപൂര്ത്തി മവേഹാത്സ�ം 1912 ക�ിത

298  സത്യ�തിഭാഷാ കാ�്യം 1911 ക�ിത

299  സഭാപ്രവേ�ശം പാന 1957 ക�ിത

300 സുഭദ്രാഹരണം-പാന 1932 ക�ിത

301 സുഭദ്രാഹരണം-പാന 1932 ക�ിത

302   ഹം വേയാഗ പ്രദീപിക
 ഹംവേയാഗ പ്രദീപിക:

കിളിപ്പാട്ടു് 1906 ക�ിത

303
ഹര്യക്ഷമാസസമവേരാത്സ�

ാം 1937 ക�ിത

304
അപ്രകാശിതങ്ങളായ

 ആട്ടക്കഥകള് 1959 ക�ിതാസമാഹാരം

305 ആവേരാഗയ്സ്ത�ം 1911 ക�ിതാസമാഹാരം

306  ഇതിഹാസപദ്യകൃതികള് 1925 ക�ിതാസമാഹാരം

307
എഴുപത്തിരണ്ടുദി�സസത്ത

 ആട്ടക്കഥകള് 1933 ക�ിതാസമാഹാരം

308
എഴുപത്തിരണ്ടുദി�സസത്ത

 ആട്ടക്കഥകള് 1913 ക�ിതാസമാഹാരം

309   ഓട്ടന്തുള്ളലുകള് 1928 ക�ിതാസമാഹാരം

310  കിരീടധാരണ മവേഹാത്സ�ം 1911 ക�ിതാസമാഹാരം



311

കുവേചല�ൃത്തം
(നാലു�ൃത്തം),

 കൃഷ്ണ�ിലാസം (പാന) 1930 ക�ിതാസമാഹാരം

312
  വേകശ�ന്നായര്, കുറ്റിപ്പുറത്ത്

(സമ്പാ.)  മൂന്നുഭാഷാകാ�യ്ങ്ങള് 1910 ക�ിതാസമാഹാരം

313
   വേഗാപാലന് നായര്,  മുള്ളൂര്

(സമ്പാ.)  സരസശ്വേലാകങ്ങള് 1923 ക�ിതാസമാഹാരം

314 തീ�ണ്ടി 1912 ക�ിതാസമാഹാരം

315 പദ്യപാഠാ�ലി-1 1917 ക�ിതാസമാഹാരം

316 പദ്യപാഠാ�ലി-  ഭാഗം 6 1923 ക�ിതാസമാഹാരം

317 പദ്യരത്നം 1949 ക�ിതാസമാഹാരം

318   പാട്ടുകള് : 2  ഭാഗങ്ങള് 1927 ക�ിതാസമാഹാരം

319   പാട്ടുകള് : 2  ഭാഗങ്ങള് 1927 ക�ിതാസമാഹാരം

320  രാഘ�ന്പിള്ള, ഇടപ്പള്ളി
  ഇടപ്പള്ളി രാഘ�ന്

  പിള്ളയുസട കൃതികള് ക�ിതാസമാഹാരം

321
  ശങ്കരന്നമ്്പയാര്, പി. (1892-1954)

(  സമാഹര്ത്താ) പ്രസ്ഥാനത്രയം 1942 ക�ിതാസമാഹാരം

322
  ശങ്കരന്നമ്്പയാര്, പി. (1892-1954)

(  സമാഹര്ത്താ) പ്രസ്ഥാനത്രയം 1942 ക�ിതാസമാഹാരം

323
  നാരായണന് ഇളയതു്,

  ചാന്തമ്പിള്ളി മച്ചാട്ടു് (1765-1842)
�ിദ്�ാസനളയതിസO

 പാട്ടുകള്-  ഒന്നാം ഭാഗം 1927  ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

324   പാട്ടുകള് -  രണ്ടാം ഭാഗം 1927  ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

325    �ടക്കന്പാട്ടുകള് -  �ാല്യം 2 1955  ഗാനങ്ങളും പാട്ടുകളും

326
 അചയ്ുതവേമവേനാന്, ടി.സി. (1870-

1942) സംഗീതജൈനഷധം 1919 നാടകം

327
 അചയ്ുതവേമവേനാന്, ടി.സി. (1870-

1942)  സംഗീത ഹരിശ്ചA്രചരിതം 1913 നാടകം

328
  ആന്സ് റൂസ്, �ി.എസ്. (1872-

1968)  ജ്ഞാനസുAരി ചരിതം 1921 നാടകം

329
  ഇക്കാ�മ്മ വേതാസട്ടയ്ക്കാട്്ട (1864-

1916)  സുഭദ്രാര്ജ്ജുനം 1902 നാടകം

330 ഉടയാരപിള്ള, സക.�ി.
  വേകാ�ിലന് ചരിത്രം: തമിഴ്

സംഗീതനാടകം 1914 നാടകം

331   ഉദയ�ര്മ്മതമ്പുരാന്, കടത്തനാട്്ട രത്നാ�ലി 1903 നാടകം

332
 കറുപ്പന്,  പണ്ഡിറ്റ് സക.പി. (1888-

1938)
  എസ്വേ�ര്ഡ് �ി�യം: ഗാന
നാടകം 1908 നാടകം

333
 കറുപ്പന്,  പണ്ഡിറ്റ് സക.പി. (1888-

1938) ബാലാകവേലശം 1913 നാടകം

334
കുഞ്ഞികൃഷ്ണക്കുറുപ്പ്, കുട്ടമത്്ത

 കുന്നിയൂര് (1881-1944)  വേദ�യാനീ ചരിതം 1920 നാടകം

335
കുഞ്ഞികൃഷ്ണക്കുറുപ്പ്, കുട്ടമത്്ത

 കുന്നിയൂര് (1881-1944)  ബാലവേഗാപാലന് 1924 നാടകം

336
 കുഞ്ഞികൃഷ്ണവേമവേനാന്,  ഒടു�ില്

(1870-1916) കല്യാണീകല്യാണം 1923 നാടകം

337
   കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്,
  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913) ഗംഗാ�തരണം 1892 നാടകം

338
   കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്,
  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913) ചA്രിക 1892 നാടകം

339
   കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്,
  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913) ചA്രിക 1922 നാടകം

340  കുമാരന്,  മൂര്വേക്കാത്തു്
  ഒരു മഹാസത്യം അഥ�ാ

 കൂനിയുസട കുസൃതി 1920 നാടകം

341 കുമാരപിള്ള, ജൈകനിക്കര  വേ�ഷങ്ങള് 1946 നാടകം

342 കൃഷ്ണപിള്ള, ഈ.�ി. (1894-1938)  കുറുപ്പിസO സഡയിലി നാടകം

343 കൃഷ്ണപിള്ള, ഈ.�ി. (1894-1938) സപണ്ണുരശുനാടു് നാടകം



344 കൃഷ്ണപിള്ള, ഈ.�ി. (1894-1938)  മായാമാനുഷന് 1935 നാടകം

345 കൃഷ്ണപിള്ള, ഈ.�ി. (1894-1938) രാമരാ�ാഭിവേഷകം 1947 നാടകം

346 കൃഷ്ണപിള്ള, ഈ.�ി. (1894-1938) സീതാലക്ഷ്മി 1947 നാടകം

347 വേകശ�വേദ�ു്, പി. മുവേന്നാട്ടു് 1947 നാടകം

348 വേകശ�പിള്ള, സക.സി. (1868-1913) സംഗീതരാഘ�മാധ�ം 1913 നാടകം

349
 വേകശ�പ്പണിക്കര്, കുമരകം

എം.സി.  വേദ�യാനീ പരിണയം 1912 നാടകം

350
 സകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്,

 സകാടുങ്ങല്ലൂര് കല്യാണിനാടകം 1907 നാടകം

351
 സകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്,

  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1898-1926) മധുരമംഗലം-  ഭാഷാ നാടകം 1933 നാടകം

352  വേഗാപാലന്, ഏ.
 സാരഞ്ജിനി പരിണയം-ഒരു

ഗദ്യനാടകം 1918 നാടകം

353
  വേഗാപിനാഥന്നായര്, ടി.  എന്.

(1918) പ്രതിധ്�നി 1949 നാടകം

354   വേഗാ�ിAന് എവേളടം, സി.  ചA്രഹാസന് 1920 നാടകം

355
  വേഗാ�ിAന് നമ്പൂതിരി, മറ്റത്തു

 കല്ലമ്പള്ളില് പൂതനാവേമാക്ഷം 1896 നാടകം

356
  സചല്ലപ്പന്നായര്,  എന്.പി. (1904-

1972) ആറ്റംവേബാംബ് 1946 നാടകം

357
  സചല്ലപ്പന്നായര്,  എന്.പി. (1904-

1972)  ഇടിയും മിന്നലും 1934 നാടകം

358
  സചല്ലപ്പന്നായര്,  എന്.പി. (1904-

1972)   കര്ണ്ണന് 1939 നാടകം

359
  സചല്ലപ്പന്നായര്,  എന്.പി. (1904-

1972)  പ്രണയ�ാംബ�ാന് 1938 നാടകം

360
  സചല്ലപ്പന്നായര്,  എന്.പി. (1904-

1972) പ്വേരമജൈ�ചിത്ര്യം 1945 നാടകം

361
  സചല്ലപ്പന്നായര്,  എന്.പി. (1904-

1972)  ലഫ്റ്റO് നാണി 1945 നാടകം

362
  ദാവേമാദരന് നമ്പൂതിരി, കറുത്തപാറ
(1846-1898) അക്ഷയപാത്രം നാടകം

363
  ദൂത�ാക്യം നാടകം ഭാഷ

(ഗദ്യം) 1936 നാടകം

364
   നാരായണന് നമ്്പയാര്, സക.സി.

(1873-1922) ഇAുവേലഖാനാടകം 1922 നാടകം

365 നാരായണനമ്പി, വേതലപ്പുറത്ത് യയാതിചരിതം 1914 നാടകം

366 പിള്ള, സക.�ി.പി.   �ള്ളിയമ്മാള് നാടകം നാടകം

367
 ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കര്, �ി.സി.

(1889-1915) ഇAുമതീസ�്യം�രം 1905 നാടകം

368  മഹാവേദ�യ്യര്,  കണ്ടിയൂര്  സംഗീത ഭു�വേനA്രസഭ 1910 നാടകം

369  രാ�രാ��ര്മ്മ, ഏ.  ആര്.  ചാരുദത്തന് 1917 നാടകം

370  രാമകൃഷ്ണയ്യര്, ടി.എസ.്  പാരി�ാത പുഷ്പഹരണം 1922 നാടകം

371
രാമക്കുറുപ്്പ,    പ്ലാപറമ്പില് എന്.

(1848-1898) ചക്കീചങ്കരം 1903 നാടകം

372  രാമന്പിള്ള, സി.�ി. (1858-1922) കുറുപ്പില്ലാക്കളരി 1942 നാടകം

373  രാമന്പിള്ള, സി.�ി. (1858-1922)   സചറുവേതന് സകാളംബസ് 1918 നാടകം

374  രാമന്പിള്ള, സി.�ി. (1858-1922)   പണ്ടസത്ത പാച്ചന് 1935 നാടകം

375  രാമന്പിള്ള, സി.�ി. (1858-1922)   പാപി സചല്ലണടം പാതാളം 1939 നാടകം

376 രാമശാസ്്തരി
 ഭാഷാജൈഭമീ പരിണയം

നാടകം 1920 നാടകം

377 ജൈരരുക്കിടാ�്, സക.�ി.
 രുഗ്മാംഗദ ചരിതം-

ഭാഷാഗാനനാടകം 1921 നാടകം

378  �ാരിയര്, പി.എസ്. സംഗീതശാകുന്തളം 1913 നാടകം

379  �ാസുണ്ണി മൂസ്  �നരം�നീ �ി�യം - നാടകം



380 വേ�ലുപിള്ള,   കല്ലറക്കല് എം.
   പാര്ഷതീ പരിണയം - ഭാഷാ

നാടകം 1894 നാടകം

381 വേ�ലുപിള്ള, പി.സക.    വേകാ�ിലന് ചരിത്രം 1921 നാടകം

382 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, �ി. (1901)  ആഗസ്്റ്റ പതിനഞച്് 1948 നാടകം

383
ശങ്കുണ്ണി,   സകാട്ടാരത്തില് (1855-

1937) �ാനകീപരിണയം 1900 നാടകം

384
ശങ്കുണ്ണി,   സകാട്ടാരത്തില് (1855-

1937)  പാഞച്ാലി ധനഞ്ജയം 1905 നാടകം

385
 അച്യുതവേമവേനാന്,  കാരാട്ടു് (1867-

1913)   �ിരുതന് ശങ്കു  വേനാ�ല്

386
  അനു�ന് നമ്പൂതിരിപ്പാടു്,

  ആലത്തൂര് (1882-1945)  റാണി ഗംഗാധരലക്ഷ്മി 1924  വേനാ�ല്

387 അന്തപ്പായി, ഡി. (1863-1936) ശാരദ: 2-ാാംഭാഗം 1915  വേനാ�ല്

388
അമ്മാളുഅമ്മ,  തര�ത്ത് (1863-

1936) വേകാമള�ല്ലി.  ഭാഗം 1 1935  വേനാ�ല്

389
അമ്മാളുഅമ്മ,  തര�ത്ത് (1863-

1936) വേകാമള�ല്ലി.  ഭാഗം 2 1935  വേനാ�ല്

390
അമ്മാളുഅമ്മ,  തര�ത്ത് (1863-

1936) (�ി�.) ലീല 1912  വേനാ�ല്

391 ഇട്ടുപ്പു്, പി.ഐ.  മദനകാമരാ�ന്  വേനാ�ല്

392
 ഇര�ി മAിരം:   ഒരു യഥാര്ത്ഥ

 ബത്തിസO പ്രതിച്ഛായ 1922  വേനാ�ല്

393  കണ്ണന്. പി.ടി. കനകമാലിക 1911  വേനാ�ല്

394 കനകംമൂലം  വേനാ�ല്

395
 കുഞ്ഞികൃഷ്ണവേമവേനാന്,  ഒടു�ില്

(1870-1916) മാലതി  വേനാ�ല്

396  കുഞ്ഞുണ്ണിനായര്, കണ്ണമ്്പര  പ്രതാപസിംഹന് 1922  വേനാ�ല്

397  കുഞ്ഞുണ്ണിനായര്, കണ്ണമ്്പര  പ്രതാപസിംഹന് 1922  വേനാ�ല്

398  കുഞ്ഞിരാമന്, സി.�ി. (1871-1949)  വേസാമനാഥന് 1922  വേനാ�ല്

399  കുട്ടിശ്ശങ്കരപ്പണിക്കര്, സക.പി.

   ശ്രീധരന് അല്സലങ്കില്
വേചലക്കലാപകാലസത്ത

ഒരുകഥ 1921  വേനാ�ല്

400  കുമാരന്,  മൂര്വേക്കാത്്ത �സുമതി 1914  വേനാ�ല്

401  കുര്യന്,  ജൈതക്കട�ില് ആനAഭ�നം 1947  വേനാ�ല്

402 കുറുപ്പ,്   നാഗ�ള്ളി ആര്.എസ്. വേതാട്ടി 1947  വേനാ�ല്

403 കൃഷ്ണപിള്ള, ഈ.�ി.

സുഖ�ീ�ിതം( ഗര്ാമീണ�ീ�ി
 തത്തിസല പ്രാഥമിക

 പാഠങ്ങള്) 1937  വേനാ�ല്

404 കൃഷ്ണപിള്ള, പി.  കീര്ത്തിവേകസരി 1916  വേനാ�ല്

405 കൃഷ്ണപിള്ള, സി. പുഷ്പവേ�ണി 1922  വേനാ�ല്

406  കൃഷ്ണപ്പണിക്കര്, സി. കുമുദാഭായി-1 1923  വേനാ�ല്

407  കൃഷ്ണപ്പണിക്കര്, സി.   കുമുദാഭായി രണ്ടാം ഭാഗം  വേനാ�ല്

408  കൃഷ്ണവേമവേനാന്, കപ്പന    വേചരമാന് സപരുമാള് 1944  വേനാ�ല്

409
  കൃഷ്ണശര്മ്മ എളയരാ�ാ,

 പുന്നത്തൂര് സഗൌരീശങ്കരം 1924  വേനാ�ല്

410 വേകശ�വേദ�്, പി.  ഓടയില്നിന്്ന 1947  വേനാ�ല്

411
    സകാച്ചീപ്പന് തരകന് പി.സക. (1861-

1939) ബാലികാസദനം  വേനാ�ല്

412  വേഗാപാലവേമവേനാന്, സി.  ധര്മ്മാംഗദചരിതം 1918  വേനാ�ല്

413  വേഗാ�ിAന്, പി.പി.  സുശീല 1923  വേനാ�ല്



414 വേഗാ�ിAപ്പിള്ള, എം.സക.

  ഈ ആവേലാചന മുവേമ്പ
 വേ�ണ്ടതായിരുന്നു എസO

�ാനകി  വേനാ�ല്

415   ചക്രപാണി �ാരിയര്, സക.  ആര്.  കാതജൈറന് 1923  വേനാ�ല്

416
 ചന്തുവേമവേനാന്,  ഒയ്യാരത്്ത (1847-
1900) ഇAുവേലഖ 1926  വേനാ�ല്

417
 ചന്തുവേമവേനാന്,  ഒയ്യാരത്്ത (1847-
1900) ശാരദാ 1944  വേനാ�ല്

418  കുമാരന്,  മൂര്വേക്കാത്്ത   ഒയയ്ാരത്തു ചന്തുവേമവേനാന് 1932  വേനാ�ല്

419
  �നാര്ദ്ദനവേമവേനാന്, കുന്നത്ത്

(1885-1955) ശ്രീരാഗം 1923  വേനാ�ല്

420 വേ�ാസഫ്, ഇ.എം. �വേനാ�ാ 1930  വേനാ�ല്

421 വേ�ാസഫ്, ഇ.എം. ഭാഗീരഥി 1926  വേനാ�ല്

422 വേ�ാസഫ്, പി.സി.

  എസO കുട്ടിത്തങ്കമ്മ അഥ�ാ
 ചങ്ങനാവേശ്ശരി മിസ്സത്തിസല

  ഒരു കാത്തലിക്്ക കുടുംബം 1922  വേനാ�ല്

423 വേ�ാസഫ്, �ി.പി. മന്്തര�ാദി 1922  വേനാ�ല്

424   ദി�ാകരന് നമ്പൂതിരിപ്പാടു്,  കുറൂര്  അച്ഛസന അന്വേ�ഷിച്ച് 1947  വേനാ�ല്

425
 നാരായണക്കുരുക്കള്, സക. (1861-

1948) ഉദയഭാനു-  ഭാഗം 1 1911  വേനാ�ല്

426
 നാരായണക്കുരുക്കള്, സക. (1861-

1948) ഉദയഭാനു-  ഭാഗം 2 1911  വേനാ�ല്

427
 നാരായണക്കുരുക്കള്, സക. (1861-

1948) സത്യാഗ്രാഹി 1927  വേനാ�ല്

428  നാരായണയ്യര്, പി.  ആര്. സരള 1925  വേനാ�ല്

429  പണിക്കര്, സക.എം. (1894-1963) വേകരളസിംഹം 1945  വേനാ�ല്

430  പത്മനാഭന്, ടി.സക. (�ി�.)  വേസാമസുAരന് 1922  വേനാ�ല്

431 പത്മനാഭനുണ്ണി, സി. (1886-1962) സുരാ�സദൌള 1920  വേനാ�ല്

432 പപ്പുപിള്ള, സക. രത്നാഗുലീയകം 1918  വേനാ�ല്

433 പരമുപിള്ള, സക. രാ�കുമാരി  വേനാ�ല്

434   പരവേമശ്�രന് പിള്ള, സക. അത്ഭുതരംഭ  വേനാ�ല്

435
 പരവേമശ്�രന്പിള്ള,  �ലിയമാര്

   ത്താണ്ഡന് വേതാപ്പു�ീട്ടില്,  എന്.  കുഞ്ചുതമ്പിമാര് 1922  വേനാ�ല്

436
 പരവേമശ്�രന്പിള്ള,  �ലിയമാര്

   ത്താണ്ഡന് വേതാപ്പു�ീട്ടില്,  എന്. മാള�ീയം 1919  വേനാ�ല്

437 സപാസറ്റക്കാട്്ട, എസ.്സക. മൂടുപടം 1948  വേനാ�ല്

438  വേപാള്, ഇ.  എല്. കുഞ്ഞിക്കുട്ടിമൂലം 1911  വേനാ�ല്

439 പ്വേരമ�ല്ലി 1922  വേനാ�ല്

440 മമ്മു, പി. ഭദ്രമുനി 1922  വേനാ�ല്

441 മാധ�ിക്കുട്ടി 1922  വേനാ�ല്

442  മാമ്മന്മാപ്പിള, സക.സി. സരസ്�തി  വേനാ�ല്

443  മാമ്മന്മാപ്പിള, സക.സി. സരസ്�തി  വേനാ�ല്

444   മുഹമ്മദ് ബഷീര്,  ജൈ�ക്കം (1910-  ശബ്ദങ്ങള്  വേനാ�ല്

445  വേമാഹന്,  മുളിങ്ങല് വേമാഹിനീഭായി 1923  വേനാ�ല്

446 രത്നബാലിക  വേനാ�ല്

447    രാമന് നമ്്പയാര്, സക. സ�ള്ളിമുദ്ര 1923  വേനാ�ല്

448  രാമന്പിള്ള, സി.�ി. (1858-1922)  ധര്മ്മരാ� 1913  വേനാ�ല്

449  രാമന്പിള്ള, സി.�ി. (1858-1922)  രാമരാ�ാബഹദൂര് 1918  വേനാ�ല്



450
   രാമനുണ്ണി �ലിയ നായര്,

കണ്ണമ്്പര മഹാഭൂപചരിത്രം 1913  വേനാ�ല്

451
     രാമ�ര്മ്മ അപ്പന്തമ്പുരാന് (1876-

1942)  ഭാസ്കരവേമവേനാന് 1946  വേനാ�ല്

452
     രാമ�ര്മ്മ അപ്പന്തമ്പുരാന് (1876-

1942)  ഭൂതരായര് 1947  വേനാ�ല്

453   ലക്ഷ്മണന് പിള്ള, പി.�ി. ലീലാ�തി 1915  വേനാ�ല്

454
  �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സത്, സക. (1888-
1965) അരമനരഹസയ്ം 1920  വേനാ�ല്

455
  �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സത്, സക.

(സക.�ി.എം.) (1888-1965)  ഉര്�്�ശി 1923  വേനാ�ല്

456   �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സത്, സക.  ഭ�ാനി റാണി  വേനാ�ല്

457
  �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സത്, സക.

(സക.�ി.എം.) (1888-1965) �ിലാസിനി  വേനാ�ല്

458
  �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സത്, സക.

(സക.�ി.എം.) (1888-1965)  ഹരിശ്ചA്രന് 1925  വേനാ�ല്

459  ശങ്കരവേമവേനാന്, പാണ്ടിയാട്്ട  ഉണ്ണിരാമ�ര്മ്മ 1928  വേനാ�ല്

460  ശങ്കുണ്ണിവേമവേനാന്, �ി.ടി. പ്വേലാട്ടുണ്ടാക്കിസകാടുത്തു  വേനാ�ല്

461  ശങ്കുണ്ണിവേമവേനാന്, �ി.ടി.   മുന്നാള് പ്രാഭ�ം 1924  വേനാ�ല്

462 ശി�ശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി തലവേയാട് 1948  വേനാ�ല്

463 സുമുഖി  വേനാ�ല്

464
 കുഞ്ഞിരാമവേമവേനാന്, സചങ്കളത്തു്

 സചറിയ (1882-1940)
എം.  ആര്.സക.സിയുസട

 സചറുകഥകള് സചറുകഥ

465
 കുട്ടിക്കൃഷ്ണന്, പി.സി. (ഉറൂബ്)

(1915-1979) നവേ�ാവേത്മഷം 1946 സചറുകഥ

466 കുറുപ്പ,്   നാഗ�ള്ളി ആര്.എസ്. നാഴികമണി 1947 സചറുകഥ

467 വേകശ�വേദ�ു്, പി. (1905)  അന്നസത്ത നാടകം 1948 സചറുകഥ

468 വേകശ�വേദ�ു്, പി. (1905) ഉഷസ്സു് 1948 സചറുകഥ

469 വേഗാ�ിAപ്പിള്ള, എം.സക.    നല്ല തങ്കാള് ചരിത്രം സചറുകഥ

470   സചല്ലപ്പന്നായര്,  എന്.പി.   തണ്ണീര്പ്പന്തല് 1947 സചറുകഥ

471   �നാര്ദ്ദനവേമവേനാന്, കുന്നത്ത് കഥാനAിനി 1927 സചറുകഥ

472
  �നാര്ദ്ദനവേമവേനാന്, കുന്നത്ത്

(1885-1955) മാരുതി 1927 സചറുകഥ

473
  �നാര്ദ്ദനവേമവേനാന്, കുന്നത്ത്

(1885-1955) സസൌമിത്രി 1927 സചറുകഥ

474
  നാരായണന് നമ്പൂതിരി,

ശിസ�ാള്ളി ചിരുവേതയി 1912 സചറുകഥ

475 നീലകണ്ഠപ്പിള്ള,  കാരൂര്  അസ്്തവേരാള�ര് 1948 സചറുകഥ

476 നീലകണ്ഠപ്പിള്ള,   കാരൂര് (1898)   കാരൂര്കഥകള് 1948 സചറുകഥ

477  ജൈപലിജൈ�ദ്യര്, സക.  എന്.  തങ്കത്തിസO പരിതാപം 1923 സചറുകഥ

478
മണി, സക.എസ.് (ഒ.സക.

 സുബര്ഹ്മണ്യന്)   തകര്ന്ന മുരളി 1947 സചറുകഥ

479  മഹാവേദ�യ്യര്,  കണ്ടിയൂര്   ഭൂവേലാക �ിവേനാദകഥകള് 1923 സചറുകഥ

480   മുഹമ്മദ് ബഷീര്,  ജൈ�ക്കം (1910-  അനര്ഘനിമിഷം 1946 സചറുകഥ

481   മുഹമ്മദ് ബഷീര്,  ജൈ�ക്കം (1910-   �ിഡ്ഢികളുസട സ�്ര്ഗ്ഗം സചറുകഥ

482    ലളിതാംബിക അന്തരജ്്ജനം (1909)  മുടുപടത്തില് 1946 സചറുകഥ

483  �രക്്കി,   സപാന്കുന്നം (1910) അന്തിത്തിരി 1947 സചറുകഥ

484  �രക്്കി,   സപാന്കുന്നം (1910) ആരാമം 1946 സചറുകഥ

485  �രക്്കി,   സപാന്കുന്നം (1910) നിവേ�ദനം 1946 സചറുകഥ

486 ശ്രീവേദ�ിഅമ്മ, എം.സക.
ശ്രീരാമചരിത�ും

ചA്രഹാസചരിത�ും 1920 സചറുകഥ



487 സരസ്�തിഅമ്മ, സക. (1919) സ്്തരീ�ന്മം 1946 സചറുകഥ

488 റാഫി,  വേപാഞ്ഞിക്കര (1924-)   തുറന്ന �ാതില് 1947 സചറുകഥ

489  ഹരിശര്മ്മ, ഏ.ഡി. (1896-1972)    രസികന് കഥകള് 1925 സചറുകഥ

490  കഥാരത്നമാല 2-ാാംഭാഗം 1917 സചറുകഥാസമാഹാരം

491
 വേ�സറാരു കഥാരത്നമാല

(പ്രഥമബുഛടം 1942 സചറുകഥാസമാഹാരം

492
 അച്യുതവേമവേനാന്, വേമലങ്ങത്്ത

(1883-1968)   പാണ്ഡ�ന്മാര് 1920 ബാലസാഹിത്യം

493
അമ്മാളുഅമ്മ,  തര�ത്ത് (1863-

1929) ബാലവേബാധിനി ബാലസാഹിത്യം

494
ഇന്്തയയിസല

 ഇതിഹാസകഥകള് ബാലസാഹിത്യം

495
ഇന്്തയയിസല

 ഇതിഹാസകഥകള് ബാലസാഹിത്യം

496 ഈശ്�രപിള്ള,  ആര്. (1865-1936)   ശ്രീരാമന് ഒന്നാംഭാഗം ബാലസാഹിത്യം

497  കുഞ്ഞുണ്ണിനായര്, കണ്ണമ്്പര  �ിദുരന് 1921 ബാലസാഹിത്യം

498  കുഞ്ഞുണ്ണിനായര്, കണ്ണമ്്പര  �ില്യംസടല് 1922 ബാലസാഹിത്യം

499  കൃഷ്ണന്, എം. സാ�ിത്രികഥ 1919 ബാലസാഹിത്യം

500  കൃഷ്ണന്, എം. സാ�ിത്രികഥ 1919 ബാലസാഹിത്യം

501 കൃഷ്ണസനളയത്, സി.പി. �സന്തവേസന 1923 ബാലസാഹിത്യം

502   വേഗാപാലന്നായര്,  മാലൂര്  ധ്രു�ന് 1924 ബാലസാഹിത്യം

503   വേഗാപാലന്നായര്,  മാലൂര്  പ്രഹ്ലാദന് 1925 ബാലസാഹിത്യം

504  വേഗാപാലവേമവേനാന്, എ  വേദശകഥകള് 1918 ബാലസാഹിത്യം

505  വേഗാപാലവേമവേനാന്,  എ (1899-1954)  പുരാണകഥകള് 1917 ബാലസാഹിത്യം

506  വേഗാപാലവേമവേനാന്,  എ (1899-1954) പുരാണവേലാകം 1917 ബാലസാഹിത്യം

507  വേഗാപാലവേമവേനാന്,  എ (1899-1954)  �രുണവേദ�ന് 1915 ബാലസാഹിത്യം

508  നാരായണവേമവേനാന്, സക.  രാമായണകഥകള് 1918 ബാലസാഹിത്യം

509    ജൈപവേലാ വേപാള് (1856-1929) കഥാമാലിക-ശകുന്തള 1921 ബാലസാഹിത്യം

510 പ്രകാശം, സക.     �ീന്�ാല് �ീന്. 1937 ബാലസാഹിത്യം

511  ഭാസ്കരന്, സക.  ആര്. രാ�വേകസരി 1933 ബാലസാഹിത്യം

512 മാത്യു,  വേ�ാസഫ് ഇമ്മട്ടി  ധീവേരാദാത്തകഥകള്-   പാര്ട്്ട 1 1928 ബാലസാഹിത്യം

513 രാമക്കുറുപ്പ്, സക.  മുരളീധരന് 1915 ബാലസാഹിത്യം

514  �റുഗീസ് മാപ്പിള,  സതങ്ങുംമൂട്ടില്  ഹംസഹാസന് ബാലസാഹിത്യം

515 കൃഷ്ണപിള്ള, ഈ.�ി. (1894-1938)  വേപാലീസ് രാമായണം 1935 ഹാസയ്ം

516 സുAരം, മിസിസ്സ്  കുളക്കട�ില് ഹാസയ്ം

517
അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി,

പി.എസ.് (1884-1946 മണിമഞ്ജുഷ 1927 ഉപന്യാസം

518 ഈശ്�രപിള്ള,  ആര്. (1936-1965)  ചിന്താസന്താനം ഒന്നാംഭാഗം 1916 ഉപന്യാസം

519 ഈശ്�രപിള്ള,  ആര്. (1936-1965)  ചിന്താസന്താനം രണ്ടാംഭാഗം 1933 ഉപന്യാസം

520 ഈശ്�രപിള്ള,  ആര്. (1936-1965)  ചിന്താസന്താനം നാലാംഭാഗം 1933 ഉപന്യാസം

521 ഈശ്�രപിള്ള,  ആര്. (1936-1965)  ചിന്താസന്താനം ആറാംഭാഗം 1936 ഉപന്യാസം

522
  കുഞ്ഞന്വേമവേനാന്, �ി.സക.

(സക.എം.)
സക.എം. എഴുതിയ

 ഉപന്യാസങ്ങള്. ഒന്നാംഭാഗം ഉപന്യാസം

523
  കുഞ്ഞന്വേമവേനാന്, �ി.സക.

(സക.എം.)
സക.എം. എഴുതിയ

 ഉപന്യാസങ്ങള്. ഒന്നാംഭാഗം ഉപന്യാസം



524
  കുഞ്ഞന്വേമവേനാന്, �ി.സക.

(സക.എം.)

സക.എം. എഴുതിയ
 ഉപന്യാസങ്ങള്.

രണ്ടാംഭാഗം 1914 ഉപന്യാസം

525
  കുഞ്ഞന്വേമവേനാന്, �ി.സക.

(സക.എം.)

സക.എം. എഴുതിയ
 ഉപന്യാസങ്ങള്.

രണ്ടാംഭാഗം 1914 ഉപന്യാസം

526
  കുഞ്ഞിരാമന്നായനാര്,

  വേ�ങ്ങയില് (1861-1914) വേകസരി 1921 ഉപന്യാസം

527 കൃഷ്ണപിള്ള,  കുറ്റിപ്പുഴ (1900-1971) �ിചാര�ിപ്ല�ം 1949 ഉപന്യാസം

528 കൃഷ്ണപിള്ള,  കുറ്റിപ്പുഴ (1900-1971)  �ിമര്ശരശ്മി 1948 ഉപന്യാസം

529  കൃഷ്ണവേമവേനാന്, ടി.സക. ഭാഷാകാ�്യപ്രവേ�ശിക 1923 ഉപന്യാസം

530
  വേകരള�ര്മ്മ �ലിയ

  വേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-1914)  സന്മാര്ഗ്ഗപ്രദീപം 1921 ഉപന്യാസം

531 ഗദ്യരത്നമാല 1920 ഉപന്യാസം

532  ഗദ്യരത്നാ�ലി രണ്ടാംഭാഗം ഉപന്യാസം

533  ഗദ്യരത്നാ�ലി മൂന്നാംഭാഗം ഉപന്യാസം

534 ഗദ്യാ�ലി 1919 ഉപന്യാസം

535  വേഗാപാലവേമവേനാന്, എ. (1889-1954) �ീ�ിതക്രമം 1919 ഉപന്യാസം

536  ചA�ക്കര്,  എന്. �ി.
 �ിദ്യാര്ത്ഥികളുസട

 ചുമതലകള് 1911 ഉപന്യാസം

537 വേഡ�ീഡ്, സി.ഡി.  പ്രബന്ധമഞ്ജരി രണ്ടാംഭാഗം 1911 ഉപന്യാസം

538 വേഡ�ീഡ്, സി.ഡി. (1850-1920)
 പ്രബന്ധമാലിക -

ഒന്നാംഭാഗം 1911 ഉപന്യാസം

539 വേഡ�ീഡ്, സി.ഡി. (1850-1920)
 പ്രബന്ധമാലിക -

രണ്ടാംഭാഗം 1916 ഉപന്യാസം

540 വേഡ�ീഡ്, സി.ഡി. (1850-1920)
 പ്രബന്ധമാലിക -

മൂന്നാംഭാഗം 1912 ഉപന്യാസം

541  നാരായണവേമവേനാന്, സക. പ്രസംഗമാല 1924 ഉപന്യാസം

542  പരവേമശ്�രവേമവേനാന്, വേതാരണത്്ത ഗദ്യപ്രദീപം 1920 ഉപന്യാസം

543
പാച്ചുമൂത്തത്,  ജൈ�ക്കത്്ത (1814-

1883) ബാലഭൂഷണം 1868 ഉപന്യാസം

544
പാച്ചുമൂത്തത്,  ജൈ�ക്കത്്ത (1814-

1883) ബാലഭൂഷണം 1915 ഉപന്യാസം

545  രാഘ�ന്പിള്ള,  മാസങ്കാമ്പില്  �ീ�ിതാദര്ശം 1916 ഉപന്യാസം

546
      രാമ�ര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942)
 മംഗളമാല 1-ാാംഭാഗം

ചരിത്രം 1925 ഉപന്യാസം

547
      രാമ�ര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942)
 മംഗലമാല 2-ാാംഭാഗം

സാഹിത്യം 1926 ഉപന്യാസം

548
      രാമ�ര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) മംഗളമാല:  പുസ്തകം 3 1924 ഉപന്യാസം

549
      രാമ�ര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) മംഗളമാല:  പുസ്തകം 4 1924 ഉപന്യാസം

550
      രാമ�ര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) ഗദ്യമാലിക.  ഭാഗം 1 1918 ഉപന്യാസം

551
      രാമ�ര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) ഗദ്യമാലിക.  ഭാഗം 1 1918 ഉപന്യാസം

552
      രാമ�ര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942)   ഗദ്യമാലിക ഭാഗം 2 1919 ഉപന്യാസം

553
      രാമ�ര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942)   ഗദ്യമാലിക ഭാഗം 2 1919 ഉപന്യാസം

554
      രാമ�ര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) ഗദ്യമാലിക.  ഭാഗം 3 1911 ഉപന്യാസം

555
      രാമ�ര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) ഗദ്യമാലിക.  ഭാഗം 3 1911 ഉപന്യാസം

556
  �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സതു്, സക.

(സക.�ി.എം.) (1886-1956) പ്രബന്ധഭൂഷണം 1922 ഉപന്യാസം

557
  �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സതു്, സക.

(സക.�ി.എം.) (1886-1956) പ്രബന്ധഭൂഷണം 1922 ഉപന്യാസം

558
  �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സതു്, സക.

(സക.�ി.എം.) (1886-1956) സാഹിത്യസകൌസ്തുഭം 1922 ഉപന്യാസം



559
  �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സതു്, സക.

(സക.�ി.എം.) (1886-1956) സാഹിത്യസകൌസ്തുഭം 1922 ഉപന്യാസം

560 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, �ി. (1901)  രാക്കുയിലുകള് 1947 ഉപന്യാസം

561
  ശങ്കരന്നമ്്പയാര്, പി. (1892-1954)

(സമാ)

 സാഹിത്യ പ്രകാശിക
  അഥ�ാ ഉപന്യാസമഞ്ജരി -

3   ഭാഗങ്ങള് -  ഭാഗം 1 1916 ഉപന്യാസം

562
  വേകരള�ര്മ്മ �ലിയ

  വേകായിത്തമ്പുരാന (1845-1914)  വേകരള�ര്മ്മ   മറ്റു ഗദൃകൃതികള്

563
  വേകരള�ര്മ്മ �ലിയ

  വേകായിത്തമ്പുരാന (1845-1914)   വേകരള�ര്മ്മ ഒന്നാംഭാഗം   മറ്റു ഗദൃകൃതികള്

564
  വേകരള�ര്മ്മ �ലിയ

  വേകായിത്തമ്പുരാന (1845-1914)  വേകരള�ര്മ്മ   മറ്റു ഗദൃകൃതികള്

565
  വേകരള�ര്മ്മ �ലിയ

  വേകായിത്തമ്പുരാന (1845-1914)   വേകരള�ര്മ്മ രണ്ടാംഭാഗം   മറ്റു ഗദൃകൃതികള്

566   �നാര്ദ്ദനവേമവേനാന്, കുന്നത്തു
 ഗദ്യരാമായണം -

കഥാനAിനി 1927   മറ്റു ഗദൃകൃതികള്

567
പ്രാചീന

 മലയാളഗദ്യമാതൃകകള് 1951   മറ്റു ഗദൃകൃതികള്

568
     മാന�ിക്രമന് ഏട്ടന് തമ്പുരാന്

(1845-1915)
കാശിയാത്രാചരിത്രം-

ഒന്നാംഭാഗം 1914   മറ്റു ഗദൃകൃതികള്

569
     മാന�ിക്രമന് ഏട്ടന് തമ്പുരാന്

(1845-1915) �ിശ്രുതചരിതം 1914   മറ്റു ഗദൃകൃതികള്

570
    ഉദയ�ര്മ്മ തമ്പുരാന് കടത്തനാട്്ട

(1865-1907) ക�ിതാഭരണം 1905 നിരൂപണം

571
കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്, സക.എം. (1900-

1973)
രാ�ാങ്കണം

(  മഹാഗ്രന്ഥനിരൂപണങ്ങള്) 1947 നിരൂപണം

572  കുമാരന്,   മൂര്വേക്കാത്ത് (1877-1941) ഗദ്യമഞ്ജരി 1920 നിരൂപണം

573   കൃഷ്ണന്നായര്, പി. (1892-1955)
കാ�്യ�ീ�ിത�ൃത്തി

പുസ്തകം-1 1937 നിരൂപണം

574   കൃഷ്ണന്നായര്, പി. (1892-1955)
കാ�്യ�ീ�ിത�ൃത്തി

പുസ്തകം-2 1937 നിരൂപണം

575 വേ�ാസഫ്,  മുണ്ടവേശ്ശരി (1903-) കാ�്യപീഠിക 1945 നിരൂപണം

576
 നാരായണവേമവേനാന്,  �ള്ളവേത്താള്

(1878-1958) ഗ്രന്ഥ�ിഹാരം 1928 നിരൂപണം

577
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ്്സ.

(1877-1949)
�ിജ്ഞാനദീപിക-രണ്ടാം

ഭാഗം 1933 നിരൂപണം

578
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ്്സ.

(1877-1949)
�ിജ്ഞാനദീപിക-നാലാം

ഭാഗം 1938 നിരൂപണം

579
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ്്സ.

(1877-1949)
�ിജ്ഞാനദീപിക-നാലാം

ഭാഗം 1938 നിരൂപണം

580
പുവേരാഗമനസാഹിത്യം

എന്തിന് 1945 നിരൂപണം

581  വേപാള്, എം.പി. സസൌAര്യനിരീക്ഷണം 1947 നിരൂപണം

582 ബാലകൃഷ്ണപിള്ള,  ഏ (1889-1960) രൂപമഞ്ജരി 1937 നിരൂപണം

583
   രാ�രാ��ര്മ്മരാ�ാ �ടക്കുംകൂര്

(1891-1970)
സാഹിത്യമഞ്ജുഷിക. ഭാഗം

1 1931 നിരൂപണം

584 വേ�ലുപിള്ള, ടി.സക. (1882-1950)  സാഹിത്യാദര്ശം 1915 നിരൂപണം

585
സമസ്തവേകരളസാഹിത്യപരിഷത്ത്

 റിവേപ്പാര്ട്ടു്
 ഒന്നാം സവേമ്മളനം-

സാഹിത്യപ്രഭ�ം 1928 നിരൂപണം

586
സമസ്തവേകരളസാഹിത്യപരിഷത്ത്

 റിവേപ്പാര്ട്ടു്

സമസ്തവേകരള
 സാഹിത്യപരിഷത് ദ്�ിതീയ

സവേമ്മളനം:  റിവേപ്പാര്ട്ടും
പ്രബന്ധങ്ങളും 1928 നിരൂപണം

587
സമസ്തവേകരളസാഹിത്യപരിഷത്ത്

 റിവേപ്പാര്ട്ടു്

സമസ്തവേകരള
 സാഹിത്യപരിഷത് തൃതീയ

സവേമ്മളനം:  റിവേപ്പാര്ട്ടും
പ്രബന്ധങ്ങളും 1930 നിരൂപണം



588
സമസ്തവേകരളസാഹിത്യപരിഷത്ത്

 റിവേപ്പാര്ട്ടു്

സമസ്ത
വേകരളസാഹിത്യപരിഷത്

  ചതുര്ത്ഥ സവേമ്മളനം 1930 നിരൂപണം

589
സമസ്തവേകരളസാഹിത്യപരിഷത്ത്

 റിവേപ്പാര്ട്ടു്
 പതിനാറാം സവേമ്മളനം-

സാഹിത്യാ�വേലാകം 1947 നിരൂപണം

590
സമസ്തവേകരളസാഹിത്യപരിഷത്ത്

 റിവേപ്പാര്ട്ടു്
 പതിനാറാം സവേമ്മളനം-

സാഹിത്യാ�വേലാകം 1947 നിരൂപണം

591  ചുമ്മാര്. ടി.എം. (1899)
 ഭാഷാക�ിത അഥ�ാ

പദ്യസാഹിത്യം 1941 സാഹിത്യചരിത്രം

592
 നാരായണപ്പണിക്കര്,  ആര്. (1889-

1959)

വേകരളഭാഷാ
സാഹിത്യചരിത്രം-

ഒന്നാംഭാഗം 1937 സാഹിത്യചരിത്രം

593
 നാരായണപ്പണിക്കര്,  ആര്. (1889-

1959)

വേകരളഭാഷാ
സാഹിത്യചരിത്രം-നാലാം

ഭാഗം 1934 സാഹിത്യചരിത്രം

594
 നാരായണപ്പണിക്കര്,  ആര്. (1889-

1959)

വേകരളഭാഷാ
സാഹിത്യചരിത്രം: 7

 ഭാഗങ്ങള്: രണ്ടാംഭാഗം 1929 സാഹിത്യചരിത്രം

595
 നാരായണപ്പണിക്കര്,  ആര്. (1889-

1959)
  ഗവേ�ഷണ�ും ചരിത്രനിര്

മ്മിതിയും 1945 സാഹിത്യചരിത്രം

596
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ.്

(1877-1949)
 വേകരള സാഹിത്യചരിത്രം-

 �ാല്യം 1 1953 സാഹിത്യചരിത്രം

597
 പരവേമശ്�രയ്യര്,   ഉള്ളൂര് എസ.്

(1877-1949)  ഭാഷാചമ്പുക്കള് 1942 സാഹിത്യചരിത്രം

598 പിള്ള, സക.സി.
സംസ്കൃതഭാഷാ

സാഹിത്യചരിത്രം 1936 സാഹിത്യചരിത്രം

599
 രാ�രാ��ര്മ്മ,   �ടക്കുംകൂര് (1891-

1970)
വേകരളീയസംസ്കൃതസാഹിത്

യചരിത്രം,  ഭാഗം -2 1947 സാഹിത്യചരിത്രം

600    ശങ്കരന് നമ്്പയാര്, പി. (1892-1954)
മലയാളസാഹിത്യചരിത്ര

സംഗ്രഹം 1922 സാഹിത്യചരിത്രം

601    ശങ്കരന് നമ്്പയാര്, പി. (1892-1954)
മലയാളസാഹിത്യചരിത്ര

സംഗ്രഹം 1922 സാഹിത്യചരിത്രം

602  കൃഷ്ണ�ാരിയര്, പി.�ി. (1877-1959)  ഭാഷാ�ിലാസം -1 ഗദ്യപദ്യസമാഹാരം

603  കൃഷ്ണ�ാരിയര്, പി.�ി. (1877-1959)
ഭാഷാ�ിലാസം-  �ിവേശഷാല്

പ്രതി ഗദ്യപദ്യസമാഹാരം

604  കൃഷ്ണ�ാരിയര്, പി.�ി. (1877-1959)
ഭാഷാ�ിലാസം-മൂന്നാം

പുസ്തകം ഗദ്യപദ്യസമാഹാരം

605
 കൃഷ്ണ�ാരിയര്, പി.�ി. (1877-1959)

(എഡി.)
ഭാഷാ�ിലാസം- നാലാം

പുസ്തകം ഗദ്യപദ്യസമാഹാരം

606  കൃഷ്ണ�ാരിയര്, പി.�ി. (1877-1959) 
ഭാഷാ�ിലാസം-അഞച്ാം

പുസ്തകം ഗദ്യപദ്യസമാഹാരം

607
 കൃഷ്ണ�ാരിയര്, പി.�ി. (1877-1959)

(എഡി.)
ഭാഷാ�ിലാസം- എട്ടാം

പുസ്തകം ഗദ്യപദ്യസമാഹാരം

608   രാമനുണ്ണി �ലിയനായര്, കണ്ണമ്്പര  ശ്രീ സതി 1910 ഗദ്യപദ്യസമാഹാരം

609      രാമ�ര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് പ്രസ്ഥാനപഞ്ചകം 1927 ഗദ്യപദ്യസമാഹാരം

610
      രാമ�ര്മ്മ അപ്പന് തമ്പുരാന് (1876-

1942) പ്രസ്ഥാനപഞ്ചകം 1928 ഗദ്യപദ്യസമാഹാരം

611     മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാല് (1876-1938)  ആത്മരഹസ്യങ്ങള് 1942 ഭാരതീയ-  ഉര്ദു

612  ഇളവേങ്കാ�ടികള് ചിലപ്പതികാരം 1931 ഭാരതീയ- തമിഴ്

613  ഔ�്�യ്യാര് ആത്തിശൂടി 1934 ഭാരതീയ- തമിഴ്

614  കമ്പര്
കമ്പരാമായണം:  വേകരള

ഭാഷാഗാനം ഭാരതീയ- തമിഴ്

615 പുറനാനൂറ് പുറനാനൂറ് 1935 ഭാരതീയ- തമിഴ്

616 രാമായണം
 ഉത്തരരാമായണം (ഗദ്യം)-

ഒന്നാംഭാഗം 1949 ഭാരതീയ- തമിഴ്



617 രാമായണം
 ഉത്തരരാമായണം (ഗദ്യം)-

 രണ്ടാം ഭാഗം 1950 ഭാരതീയ- തമിഴ്

618 രങ്കരാ�ു, സ�.  ആര്.  രാ�താള് 1920 ഭാരതീയ- തമിഴ്

619  കമ്പര്
കമ്പരാമായണം:  �ടായു

വേമാക്ഷം 1927 ഭാരതീയ- തമിഴ്

620  കമ്പര്
കമ്പരാമായണം: ഇA്ര�ിത്ത്

സപരുമ 1929 ഭാരതീയ- തമിഴ്

621  കമ്പര് കമ്പരാമായണകഥാ�ൃത്തം 1931 ഭാരതീയ- തമിഴ്

622  കമ്പര്
 കമ്പരുസട രാമായണകഥ

(ഗദ്യ) 1922 ഭാരതീയ- തമിഴ്

623  കമ്പര്
കമ്പരാമായണചരിതം

(ഗദ്യ) 1924 ഭാരതീയ- തമിഴ്

624  ചാത്തനാര്,   കുല �ാണികന്  മണിവേമഖല (ഗദ്യം) 1928 ഭാരതീയ- തമിഴ്

625 രാ�വേഗാപാലാചാരി, സി. (1879)
  �്യാസസO �ിരുന്്ന - 2

 ഭാഗങ്ങള് 1952 ഭാരതീയ- തമിഴ്

626 രാ�വേഗാപാലാചാരി, സി. (1879)
  �്യാസസO �ിരുന്്ന - 2

 ഭാഗങ്ങള് 1952 ഭാരതീയ- തമിഴ്

627   ര�ീA്രടാവേഗാര് (1861-1941) ഗീതാഞ്ജലി 1948

628    ദ്�ിവേ�A്രലാല് റായ് (1863-1913) ക്ഷത്രപ്രഭാ�ം 1928

629    ദ്�ിവേ�A്രലാല് റായ് (1863-1913)  ചA്രഗുപ്തന് 1919

630    ദ്�ിവേ�A്രലാല് റായ് (1863-1913)   ദുര്ഗ്ഗാദാസന് 1933

631    ദ്�ിവേ�A്രലാല് റായ് (1863-1913)   നൂര്�ിഹാന് 1923

632    ദ്�ിവേ�A്രലാല് റായ് (1863-1913) ഭാരതരമണി 1944

633    ദ്�ിവേ�A്രലാല് റായ് (1863-1913)  വേമ�ാഡിസO പതനം 1932

634   ര�ീA്രനാഥടാവേഗാര് (1861-1941) ചിത്രാംഗദ 1923

635 ഗാംഗുലി, ടി.  എന്.  സ്�ര്ണ്ണലത 1919

636
  ദാവേമാദരന് മുവേഖാപാദ്്ധയായ

(1852-1907) ന�ാബനAിനി-ഒന്നാംഭാഗം 1922

637   ബങ്കിംചA്രചാറ്റര്�ി (1838-1894) ആനAമഠം 1920

638   ബങ്കിംചA്രചാറ്റര്�ി (1838-1894)  ചA്രവേശഖരന് 1922

639   ബങ്കിംചA്രചാറ്റര്�ി (1838-1894)  ദുര്വേഗ്ഗശനAിനി 1947

640   ബങ്കിംചA്രചാറ്റര്�ി (1838-1894)  ദുര്വേഗ്ഗശനAിനി 1917

641   ബങ്കിംചA്രചാറ്റര്�ി (1838-1894) ഇAിര 1922

642   ബങ്കിംചA്രചാറ്റര്�ി (1838-1894)  നിര്മ്മല 1922

643 നാരായണപ്പിള്ള, എം.  ആര്. മാതാംഗി 1940

644  രവേമശചA്രദത്ത (1848-1909) മാധ�ീകങ്കണം 1921

645  രവേമശചA്രദത്ത (1848-1909) സുധാബിAു 1920

646   ര�ീA്രനാഥടാവേഗാര് (1861-1941)  �ീട്ടിലും പുറത്തും 1921

647   സ്�ര്ണ്ണകുമാരീവേദ�ി (1855-1932) മാലതീമാല 1923

648   ര�ീA്രനാഥടാവേഗാര് (1861-1941)    ടാവേഗാര് കഥകള്-ഒന്നാംഭാഗം 1919

649   ര�ീA്രനാഥടാവേഗാര് (1861-1941)
   ടാവേഗാര് കഥകള്-രണ്ടാം
ഭാഗം 1923

650

651

652  അനന്തഭട്ടന്  ഭാരതചമ്പു 1902

653  അഭിനAന്
കാദംബരീകഥാസാരം-

ഭാഷാകാ�്യം

654  അമരുക ക�ി  അമരുക ശതകം 1893



655  കാളിദാസന് കുമാരസംഭ�ം

656  കാളിദാസന്  കുമാരസംഭ�ം ഒന്നാംഭാഗം 1926

657  കാളിദാസന്  കുമാരസംഭ�ം ഒന്നാംഭാഗം 1926

658  കാളിദാസന്  കുമാരസംഭ�ം - രണ്ടാംഭാഗം 1926

659  കാളിദാസന്  കുമാരസംഭ�ം - രണ്ടാംഭാഗം 1926

660  കാളിദാസന് പുഷ്പബാണ�ിലാസം 1923

661  കാളിദാസന് ഭാഷാകുമാരസംഭ�ം 1916

662  കാളിദാസന് വേമഘദൂത്

663  കാളിദാസന് വേമഘസവേAശം 1924

664  കാളിദാസന് രഘു�ംശചരിത്രം 1918

665  കാളിദാസന് ശൃംഗാരതിലകം 1925

666
  �ാസുവേദ�ന് മൂസത്, സക.

(സക.�ി.എം.) (1888-1965   മഹാക�ി കാളിദാസന് 1922

667

   കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്,
  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1865-1913)

(�ി�.)  രണ്ടുസവേAശങ്ങള് 1903

668  കുലവേശഖരന് മുകുAമാല 1958

669  കൃഷ്ണലീലാശുകന്  ശ്രീകൃഷ്ണകര്ണ്ണാമൃതം 1924

670 വേകരളമാഹാത്്മയം 1912

671
  വേകരള�ര്മ്മ �ലിയ

  വേകായിത്തമ്പുരാന് (1845-1914)
സശാണാദ്രിശസസ്താത്രം

(ആര്യശതകം) 1910

672  �യവേദ�ന് ഗീതാവേഗാ�ിAം 1924

673  �യവേദ�ന് ഗീതാവേഗാ�ിAം 1924

674  �യവേദ�ന് വേദ�ഗീത 1946

675 നാരായണഭട്ടതിരി,  വേമല്പത്തൂര്  രാ�സൂയം പ്രബന്ധം 1959

676
  �ാസുവേദ�ന് മൂസത്, സക.

(സക.�ി.എം.) (1888-1965   വേമപ്പത്തൂര് ഭട്ടതിരി 1923

677  നീലകണ്ഠദീക്ഷിതര് അന്യപവേദശശതകം 1917

678 പഞച്തന്്തരം
പഞച്തന്്തരം:  �ിഷ്ണുശര്

 മ്മണാ �ിരചിതം 1927

679 പഞച്തന്്തരം പഞ്ചതന്്തരം: കിളിപ്പാട്്ട

680 മഹാഭാരതം
ശ്രീമഹാഭാരതം-ഒന്നാം

 ഭാഗം (ഗദ്യം) 1924

681 മഹാഭാരതം ശ്രീമഹാഭാരതം-ഹരി�ംശം 1908

682 മഹാഭാരതം ശ്രീമഹാഭാരതം 1906

683 മഹാഭാരതം
 ശ്രീമഹാഭാരതം -  �ിരാടപര്

�്�ം

684 മഹാഭാരതം

 ശ്രീമഹാഭാരതം -   കര്ണ്ണപര്
  �്�ം മുതല്

ഭാരതശ്ര�ണ�ിധി)

685 ഉണ്ണി, സക.എസ്്സ.    മഹാഭാരതത്തിസല കര്ണ്ണന് 1924

686   �നാര്ദ്ദനവേമവേനാന്, കുന്നത്ത് മഹാഭാരതകഥ-നിരൂപണം 1913

687
 മഴമംഗലം (  നാരായണന്

നമ്പൂതിരി) മഴമംഗലഭാണം 1893

688
 മഴമംഗലം (  നാരായണന്

നമ്പൂതിരി) മഴമംഗലഭാണം 1893

689
 മഴമംഗലം (  നാരായണന്

നമ്പൂതിരി) മഹിഷമംഗലഭാണം



690  മാഘന് ഭാഷാമാഘം 1939

691  മാധ�ാചാര്യര് ശങ്കര�ി�യം

692   മാനവേ�ദന് ക�ി  കൃഷ്ണനാട്ടം (കൃഷ്ണഗീതി) 1914

693 രാമായണം  ആനAരാമായണം (ഗദ്യം) 1918

694 രാമായണം
ശ്രീ�ാല്മികീരാമായണം-

ഉത്തരകാണ്ഡം 1908

695 രാമായണം

ഉത്തരരാമായണം;
 ഗദ്യ�ി�ര്ത്തനം-

ഒന്നാംഭാഗം 1938

696 രാമായണം

ഉത്തരരാമായണം;
 ഗദ്യ�ി�ര്ത്തനം-

രണ്ടാംഭാഗം 1938

697 രാമായണം
ഭാഷാഗദ്യരാമായണം-

സുAരകാണ്ഡം 1931

698 രാമായണം ഭാഷാഗദ്യരാമായണം 1934

699 രാമായണം ഭാഷാഗദ്യരാമായണം 1934

700 രാമായണം
ഭാഷാഗദ്യരാമായണം;

കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം 1933

701 രാമായണം
ഭാഷാഗദ്യരാമായണം;

കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം 1933

702 രാമായണം
ഭാഷാഗദ്യരാമായണം-

സുAരകാണ്ഡം 1931

703 രാമായണം
ഭാഷാഗദ്യരാമായണം-

സുAരകാണ്ഡം-രണ്ടാംഭാഗം 1930

704 രാമായണം
ഭാഷാഗദ്യരാമായണം-

സുAരകാണ്ഡം-രണ്ടാംഭാഗം 1930

705 രാമായണം
 ശ്രീ�ാല്മീകിരാമായണം :

വേകരളഭാഷാഗാനം 1915

706 രാമായണം
 ശ്രീ �ാല്മീകിരാമായണം-

ബാലകാണ്ഡം

707 രാമായണം  ശ്രീ�ാല്മീകിരാമായണം 1909

708 രാമായണം

 സിദ്ധഗീത (�സിഷ്ഠ
മഹാരാമായണസമന്ന

  �ിശിഷ്ഠഗ്രന്ഥത്തില് നിന്നും
  എടുത്ത ഒരു ഭാഗം)

709
 രാ�രാ��ര്മ്മ,   �ടക്കുംകൂര് (1891-

1970) �ാല്മീകി 1946

710
  �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സത്, അച്ചുതത്

(സമ്പാ.)  ഒറ്റശ്വേലാകം - പ്രഥമഭാഗം 1921

711  �ാസുവേദ� ഭട്ടതിരി  യുധിഷ്ഠിര �ി�യം 1913

712  �ാസുവേദ� ഭട്ടതിരി  യുധിഷ്ഠിര �ി�യം 1913

713 ജൈ�ശാഖമാഹാത്മയ്ം 1909

714 ശ്രീരാമാശ്�വേമധം 1930

715   ഹര്ഷന്
ഭാഷാജൈനഷധകാ�്യം-

 ഒന്നാംസര്ഗ്ഗം



716   ഹര്ഷന്
ഭാഷാജൈനഷധം-

മഹാകാ�്യം-രണ്ടാംഭാഗം 1939

717   ഹര്ഷന് ഭാഷാജൈനഷധം 1939

718   ഹര്ഷന്   ഭാഷാജൈനഷധം ഭാഗം 3 1941

719  അനന്തവേദ�ന്  കൃഷ്ണഭക്തി ചAര്ിക 1912

720  ആര്യവേക്ഷമീശ്�രന് ചണ്ഡകടശികം 1893

721  കാളിദാസന് വേകരളശാകുന്തളം 1945

722  കാളിദാസന് മലയാളശാകുന്തളം 1921

723  കാളിദാസന്  �ിക്രവേമാര്�്�ശീയം

724  കൃഷ്ണമിശ്രന്
 ശ്രീ പ്രവേബാധചA്വേരാദയം

ഭാഷാനാടകം 1907

725  കൃഷ്ണമിശ്രന്  ശ്രീ പ്രവേബാധചA്വേരാദയം 1900

726  �യവേദ�ന്
പ്രസന്നരാഘ�ം-

ഭാഷാനാടകം 1851

727  നാരായണഭട്ടന് വേ�ണീസംഹാരം 1939

728 ഭ�ഭൂതി മഹാ�ീരചരിതം 1907

729 ഭ�ഭൂതി മാലതീമാധ�ം 1898

730  ഭാസന് അഭിവേഷകനാടകം 1922

731  ഭാസന് ഊരുഭംഗം 1919

732  ഭാസന് ദൂത�ാക്യം 1919

733  ഭാസന്  പഞ്ചരാത്രം നാടകം 1918

734  ഭാസന്  പഞ്ചരാത്രം നാടകം 1923

735  ഭാസന് പ്രതിമാനാടകം 1917

736  ഭാസന് പ്രതിമാനാടകം 1922

737  ഭാസന് മദ്്ധയമ�്യാവേയാഗം 1920

738  ഭാസന്  സ്�പ്ന �ാസ�ദത്തം 1914

739 ഭാസ്കരക�ി ഉന്മത്തരാഘ�ം 1935

740  യജ്ഞനാരായണദീക്ഷിതര് കമലീനികളഹംസം 1913

741  രാ�രാ��ര്മ്മ, ഏ.  ആര്.  ജൈഗര്�ാണീ�ി�യം 1891

742  രാമഭദ്രദീക്ഷിതര് �ാനകീപരിണയം 1893

743  രാമഭദ്രദീക്ഷിതര് �ാനകീപരിണയം 1930

744  രാമഭദ്രദീക്ഷിതര് �ാനകീപരിണയം 1930

745   ഹര്ഷന്  പ്രിയദര്ശിക 1901

746   ഹര്ഷന് രത്നാ�ലി

747

748

749      മുഹമ്മദു അബ്ദുല് ഹലീം ഷാര്  �ര്�ീന 1917

750

751 �ിവേദശസാഹിത്യം

752



753
  ആര്വേണാള്ഡ്,   എഡ്�ിന് (1904-

1932) സപൌരസ്്തയദീപം 1915

754
  ആര്വേണാള്ഡ്,   എഡ്�ിന് (1904-

1932) ശ്രീബുദ്ധചരിതം 1918

755
  ആര്വേണാള്ഡ്,   എഡ്�ിന് (1904-

1932)  ശ്രീബുദ്ധചരിതം കിളിപ്പാട്്ട 1915

756
  ആര്വേണാള്ഡ്,  മാത്യു (1822-

1888)
 സസൌരഭനും രാഷ്ട്രനും;

കിളിപ്പാട്ടു്

757   പാര്ണല്, വേതാമസ്സ് സന്്നയാസി 1933

758   പാര്ണല്, വേതാമസ്സ് സന്്നയാസി 1933

759 അനന്തപിള്ള, പി. (1886-1966)    മഹാക�ി മില്ട്ടണ് 1948

760
 വേഷക്സ്പിയര്,  �ില്യം (1564-

1616) �ാസന്തികസ്�പ്നം 1907

761
 വേഷക്സ്പിയര്,  �ില്യം (1564-

1616)

   �ിരുതന് വേഗാമസ്്സ അഥ�ാ
അഹങ്കാരിസയ

�ിനീതയാക്കിയത് 1923

762
 വേഷക്സ്പിയര്,  �ില്യം (1564-

1616) ഹാംസലറ്റ് 1897

763  ഓര്സി,   ബാര്ണസ് (1865-1947) നീവേലാല്പലം

764
  വേഗാള്ഡ് സ്മിത്തു്,   ഒലി�ര് (1728-

1774)  സത്യകീര്ത്തിചരിതം 1903

765 ഡിവേഫാ,   ഡാനിയല് (1659-1731)    വേറാബിന്സണ് ക്രൂസസാ 1915

766   മാക് മില്ലന്,  മിവേഖയല് പത്മിനി 1915

767  രാമകൃഷ്ണ, ടി. വേദ�മണി 1913

768 രാമകൃഷ്ണപിള്ള, ടി.
    പത്മിനി ആര് ഇന്്തയന്

 സറാമാന്സ് 1915

769 വേസ്കാട്്ട,   �ാള്ട്ടര് സഞച്ീ�ിനി 1911

770 വേസ്കാട്്ട,   �ാള്ട്ടര്   റിവേച്ചര്ഡ് സിംഹം 1924

771  സീതാനാഥതത്�ഭൂഷണ് ജൈമത്വേരയി 1913

772  സ്റ്റൂ�ട്്ടമില്,   വേസാണ് (1806- സ്�ാതന്്തര്യം 1917

773

774

775   സഫൌക് ലാവേ�ാട്ടി (1777-1843) മവേനാരമ 1897

776

777

778   ഉമര്ഖയ്യാം (1048-1123) �ിലാസലഹരി

779

780 �ാഡിലയ്ൂ�ിസ്ക,  �ാന്ഡാ  സറയിന്സബാ 1943

781 വേമാപ്പസാങ്്ങ,  സഗസദ (1850-1893)   ഒരു സ്്തരീയുസട �ീ�ിതം 1941

782 യൂവേഗാ,    �ിക്ടര് മാരി (1802-1885)  പാ�ങ്ങള്-  ഭാഗം 1 1925

783 യൂവേഗാ,    �ിക്ടര് മാരി (1802-1885)  പാ�ങ്ങള്-  ഭാഗം 2 1927

784  സ�ര്സണാ,   �ൂള്സ് (1828-1905)  ആഴിയുസടത്തട്ടില് 1929

785
  പരവേമശ്�രന്നായര്, പി.സക.

(1903)   വേ�ാള്ട്ടയര് 1948

786  സമാണ്ടയില്, എം.ഇ. (1533-1592)
സമാണ്ടയിസO

 ഉപന്യാസങ്ങള് 1945

787

788   ആണ്സ്റ്റീന്,  മാര്ക അനശ്�രഗാനം 1946

789
    സചവേക്കാ�് ആOണ് പാ�് വേലാ�ിച്്ച
(1860-1904) കരടി 1946



790

791

792  സപാതുഗ്രന്ഥങ്ങള്

793

794

  സകാല്ല�ര്ഷം 1043  മുതല്
1104  �സരയുള്ള 62  �ര്

 ഷസത്ത പഞ്ചാംഗം 1929  സപാതുഗ്രന്ഥങ്ങള്

795  അഭിനAന് ജ്ഞാന�ാസിഷ്ഠം 1914 തത്�ചിന്ത

796   അലന് സ�യിംസു് മനശ്ശക്തി 1918 തത്�ചിന്ത

797   അറീലിയസ് മാര്ക്്കസ്
അറീലിയസിസO
ആത്മനിവേ�ദനം 1941 തത്�ചിന്ത

798
 ഗവേണശശാസ്ത്രികള്,  മരു�ൂര്

ബ്രഹ്മശ്രീ  മനസ്തത്്ത�ം 1917 തത്�ചിന്ത

799
 ഗവേണശശാസ്ത്രികള്,  മരു�ൂര്

ബ്രഹ്മശ്രീ  മനസ്തത്്ത�ം 1917 തത്�ചിന്ത

800  വേഗാ�ിAന്, ഏ.സി. �ിചാര�ീഥി 1929 തത്�ചിന്ത

801  വേഗാ�ിAന്, ഏ.സി. �ിചാര�ീഥി 1929 തത്�ചിന്ത

802  സചറിയാന്, ഒ.എം.  മനസ്സിസO മാനദണ്ഡം 1920 തത്�ചിന്ത

803 �ിനരാ�ദാസ്, സി.  എസO ശപഥം 1917 തത്�ചിന്ത

804

 തത്�മസി �്യാഖയ്ാന�ും
തത്�മസി

മഹാ�ാക്യക്കട്ടിളയും 1929 തത്�ചിന്ത

805
 നീതിശാസ്തര്രത്നങ്ങള്;

 സാരാര്ത്ഥവേത്താടുകൂടിയത് 1925 തത്�ചിന്ത

806
 നീതിശാസ്തര്രത്നങ്ങള്;

 സാരാര്ത്ഥവേത്താടുകൂടിയത് 1925 തത്�ചിന്ത

807 നീലകണ്ഠഗുരു
അദ്ജൈ�തസ്തബകം:

വേ�ദാന്തമാലികാ 1964 തത്�ചിന്ത

808  പരമാര്ത്ഥസാരം 1937 തത്�ചിന്ത

809   പറവേങ്ങാടന്നായര്, പുറയത്തു്  പരമാര്ത്ഥവേബാധം 1917 തത്�ചിന്ത

810 ബര്ഹ്മാനA�ിവേ�കസമുദ്രം 1929 തത്�ചിന്ത

811 ബര്ഹ്മാനA�ിവേ�കസമുദ്രം 1929 തത്�ചിന്ത

812  ഭര്ത്തൃഹരി നീതിശതകം 1952 തത്�ചിന്ത

813  ഭര്ത്തൃഹരി നീതിസുഭാഷിതം 1912 തത്�ചിന്ത

814 വേയാഗ�ാസിഷ്ഠം-കിളിപ്പാട്ടു് 1904 തത്�ചിന്ത

815   രാമ�ാരിയര് കയ്ക്കുളങ്ങര  തര്ക്കശാസ്്തരം 1897 തത്�ചിന്ത

816  ലഘു ഭട്ടാരക  �ിംശതി (ലഘുസ്തുതി) 1925 തത്�ചിന്ത

817  ലഘു ഭട്ടാരക  �ിംശതി (ലഘുസ്തുതി) 1926 തത്�ചിന്ത

818  �ിശ്�നാഥശര്മ്മ, �ി.  �ിശ്�ദര്ശനം 1941 തത്�ചിന്ത

819  �ിശ്�നാഥശര്മ്മ, �ി.  �ിശ്�ദര്ശനം 1941 തത്�ചിന്ത

820  ശങ്കരാചാര്യര് ആത്മവേബാധം 1937 തത്�ചിന്ത

821  ശങ്കരാചാര്യര്

 സര്
�്�വേ�ദാന്തസിദ്ധാന്തസാര

സംഗ്രഹം 1945 തത്�ചിന്ത

822 സപ്തപ്രകരണം 1958 തത്�ചിന്ത

823 സാംഖയ്കാരികാ 1910 തത്�ചിന്ത



824  �ിവേ�കാനAസ�്ാമി (1863-1902) രാ�വേയാഗം 1916 തത്�ചിന്ത

825  ആര്യഭടന്
ആര്യഭടീയം;

സിദ്ധാന്തദീപിക 1927 ഗൂഢശാസ്ത്രം

826  കല്യാണ�രമ്്മ സാരാ�ലി 1927 ഗൂഢശാസ്ത്രം

827    കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് നായര്, രക്കണ്ടത്ത്  �ാതകമാര്ഗ്ഗം 1925 ഗൂഢശാസ്ത്രം

828   കുമാരസ�്ാമി മുതലിയാര്

  ജൈദ�ിക ചികിത്സ അഥ�ാ
 ആകര്ഷശക്തി

ജൈ�ദ്യശാസ്്തരം ഗൂഢശാസ്ത്രം

829   കുമാരസ�്ാമി മുതലിയാര്

  ജൈദ�ിക ചികിത്സ അഥ�ാ
 ആകര്ഷശക്തി

ജൈ�ദ്യശാസ്്തരം 1916 ഗൂഢശാസ്ത്രം

830  കൃഷ്ണന്,   എവേളടം വേചളായില്   ഛായാ പുരുഷന് 1927 ഗൂഢശാസ്ത്രം

831  കൃഷ്ണന്,   എവേളടം വേചളായില് പൂ�ാകല്പദ്രുമം ഗൂഢശാസ്ത്രം

832  കൃഷ്ണപ്പുതു�ാള്, സക.പി. കാലദീപകം 1923 ഗൂഢശാസ്ത്രം

833

സഗൌളിശാസ്ത്രം,
 മലയാള�ി�ര്

ത്തനവേത്താടുകൂടി 1909 ഗൂഢശാസ്ത്രം

834
 ചമല്ക്കാരചിന്താമണി;

ശാവേണാല്വേലഖനം 1923 ഗൂഢശാസ്ത്രം

835 ചിത്രപ്രശ്നം 1939 ഗൂഢശാസ്ത്രം

836 �ാതകപദ്ധതി 1926 ഗൂഢശാസ്ത്രം

837 �ാതകപദ്ധതി 1926 ഗൂഢശാസ്ത്രം

838
�്വേയാതിശാസ്്തരസുവേബാധി

നി-  പൂര്�്�ഖണ്ഡം 1921 ഗൂഢശാസ്ത്രം

839
  നാരായണന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്

  വേചന്നാസ്സു മനക്കല് തന്്തരസമുച്ചയം 1942 ഗൂഢശാസ്ത്രം

840
  നാരായണന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്

  വേചന്നാസ്സു മനക്കല്
 തന്്തരസമുച്ചയം ;

ഭാഷാ�്യാഖയ്ാനം 1946 ഗൂഢശാസ്ത്രം

841 പ്രശ്നഭാഷാ 1926 ഗൂഢശാസ്ത്രം

842 പ്രശ്നഭാഷാ 1926 ഗൂഢശാസ്ത്രം

843
  പ്രശ്നമാര്ഗ്ഗം ; '�്യാതിഷിക

മവേനാരമ'  ഭാഗം -1 1923 ഗൂഢശാസ്ത്രം

844
  പ്രശ്നമാര്ഗ്ഗം ; '�്യാതിഷിക

മവേനാരമ'  ഭാഗം -2 1914 ഗൂഢശാസ്ത്രം

845 പ്രശ്നസാരം 1929 ഗൂഢശാസ്ത്രം

846 പ്രശ്നസാരം 1929 ഗൂഢശാസ്ത്രം

847 ബാലശങ്കരം; 'കാലദീപ' 1928 ഗൂഢശാസ്ത്രം

848 ബാലശങ്കരം; 'കാലദീപ' 1930 ഗൂഢശാസ്ത്രം

849 ബാലശങ്കരം; 'കാലദീപ' 1931 ഗൂഢശാസ്ത്രം

850
ബാലശങ്കരം; 'കാലദീപ'

 �ാല്യം 1 1927 ഗൂഢശാസ്ത്രം

851
ബാലശങ്കരം; 'കാലദീപ'

 �ാല്യം 2 1927 ഗൂഢശാസ്ത്രം

852 ഭാഷാ�ാതകപദ്ധതി 1926 ഗൂഢശാസ്ത്രം

853 ഭാഷാ�ാതകപദ്ധതി 1926 ഗൂഢശാസ്ത്രം

854 ഭാഷാ�ാതകപദ്ധതി 1926 ഗൂഢശാസ്ത്രം

855
  മുഹൂര്ത്തപദ�ി �ാരദീപിക
�്യാഖ്യാനം 1921 ഗൂഢശാസ്ത്രം



856
  മുഹൂര്ത്തപദ�ി ബാലശങ്കര
�്യാഖ്യാനം 1926 ഗൂഢശാസ്ത്രം

857
  മുഹൂര്ത്തപദ�ി ബാലശങ്കര
�്യാഖ്യാനം 1927 ഗൂഢശാസ്ത്രം

858
    മുഹൂര്ത്തപദ�ി സര്�്�ാര്

  ത്ഥ വേബാധിനീ �്യാഖ്യാനം 1912 ഗൂഢശാസ്ത്രം

859  �രാഹമിഹിരന്
വേഹാരാശാസ്തര്ം; ഹൃദ്യപഥാ

 �്യാഖ്യാനം -  ഭാഗം 1 1924 ഗൂഢശാസ്ത്രം

860  �രാഹമിഹിരന്
വേഹാരാശാസ്തര്ം; ഹൃദ്യപഥാ

 �്യാഖ്യാനം -  ഭാഗം 2 1924 ഗൂഢശാസ്ത്രം

861 ശ്രീനി�ാസശാസ്്തരി, എ തന്്തരരത്നാ�ലി-ഒന്നാംഭാഗം 1912 ഗൂഢശാസ്ത്രം

862  അപ്പയ്യദീക്ഷിതര് ശ്രീരാമഗീത 1905 ഹിAുമതം

863
ആഹ്നികം;  ആചാരദീപിക എന്ന

ഭാഷാ�യ്ാഖ്യാനസഹിതം 1923 ഹിAുമതം

864
 ഉപനിഷത്തുകള്-

ഈശാ�ാസവ്േയാപനിഷത്തു് ഈശാ�ാസവ്േയാപനിഷത്തു് 1913 ഹിAുമതം

865
 ഉപനിഷത്തുകള്-

ഈശാ�ാസവ്േയാപനിഷത്തു്

ഈശാ�ാസവ്േയാപനിഷത്തു്
-ഭാഷാ

ശങ്കരഭാഷ്യവേത്താടുകൂടിയ
ത് ഹിAുമതം

866
 ഉപനിഷത്തുകള്-

ഈശാ�ാസവ്േയാപനിഷത്തു്

ഈശാ�ാസവ്േയാപനിഷത്തു്
-ഭാഷാ

ശങ്കരഭാഷ്യവേത്താടുകൂടിയ
ത് ഹിAുമതം

867 കാവേ�രിമാഹാത്്മയം കാവേ�രിമാഹാത്മ്യം 1917 ഹിAുമതം

868 കാളികല്പം 1928 ഹിAുമതം

869  കൃഷ്ണവേമവേനാന്, എ.

 �്രതചൂഢാമണി അഥ�ാ
ഹിAുക്കളുസട

 �ിവേശഷദി�സങ്ങള് 1928 ഹിAുമതം

870   വേഗാപാലന്നായര്, പി. (1869-1967)  ശാശ്�തധര്മ്മം 1912 ഹിAുമതം

871  വേഗാ�ിAവേമവേനാന്, സി.പി.   ശ്രീകൃഷ്ണന് 1931 ഹിAുമതം

872  ചട്ടമ്പിസ്�ാമി (1853-1925) വേ�ദാധികാരനിരൂപണം 1921 ഹിAുമതം

873  ചAര്ദത്തന്  ഭകത്മാല -  ഭാഗം 2 1908 ഹിAുമതം

874
  സചറിയ കുഞ്ഞുണ്ണിഅച്ഛന്,
പാലിയത്്ത  സര്ഗുവേണാപാസനം 1925 ഹിAുമതം

875
  സചറിയ കുഞ്ഞുണ്ണിഅച്ഛന്,
പാലിയത്്ത  സര്ഗുവേണാപാസനം 1925 ഹിAുമതം

876   �യന്തന് നമ്പൂതിരി ആശൌചവേകരളി 1957 ഹിAുമതം

877
  നാരായണവേമവേനാന് വേകാരാത്ത്

(1873-1938) (�ി�.) �ിചാരസാഗരം 1905 ഹിAുമതം

878
   നീലകണ്ഠതീര്ത്ഥപാദര് (1872-

1921)
  വേദ�ാര്ച്ചാപദ്ധതി -

പൂ�ാകല്പലത 1917 ഹിAുമതം

879
   നീലകണ്ഠതീര്ത്ഥപാദര് (1872-

1921) (സമ്പാ.) ബര്ഹ്മാഞ്ജലി-  ഒന്നാം ഭാഗം 1917 ഹിAുമതം

880
   നീലകണ്ഠതീര്ത്ഥപാദര് (1872-

1921) (സമ്പാ.) ബര്ഹ്മാഞ്ജലി-  രണ്ടാം ഭാഗം 1920 ഹിAുമതം

881
   നീലകണ്ഠതീര്ത്ഥപാദര് (1872-

1921) (സമ്പാ.) ബ്രഹ്മാഞ്ജലി-  മൂന്നാം ഭാഗം 1921 ഹിAുമതം

882  പരവേമശ്�രയ്യര്, �ി.�ി. ആര്യമതപ്രകാശിനി 1919 ഹിAുമതം

883 പുണ്യാഹ�ാചനമന്്തരം 1929 ഹിAുമതം

884  പുരാണങ്ങള്, കല്ക്കിപുരാണം
കല്ക്കിപുരാണം-ഒന്നാം

ഭാഗം 1913 ഹിAുമതം



885  പുരാണങ്ങള്, കല്ക്കിപുരാണം
കല്ക്കിപുരാണം: രണ്ടും

  മൂന്നും ഭാഗങ്ങള് 1913 ഹിAുമതം

886
 പുരാണങ്ങള്, വേദ�ീഭാഗ�ത

പുരാണം ശ്രീവേദ�ീഭാഗ�തും 1927 ഹിAുമതം

887  പുരാണങ്ങള്, പത്മപുരാണം
 പത്മ മഹാപുരാണം: 3

 �ാല്യങ്ങള്, 1-ാാം�ാല്യം 1923 ഹിAുമതം

888  പുരാണങ്ങള്, പത്മപുരാണം
 പത്മ മഹാപുരാണം: 3

 �ാല്യങ്ങള്, 2-ാാം�ാല്യം 1924 ഹിAുമതം

889  പുരാണങ്ങള്, പത്മപുരാണം
 പത്മ മഹാപുരാണം: 3

 �ാല്യങ്ങള്, 3-ാാം�ാല്യം ഹിAുമതം

890
 പുരാണങ്ങള്,

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ബര്ഹ്മാണ്ഡപുരാണം 1936 ഹിAുമതം

891
 പുരാണങ്ങള്,

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ലളിവേതാപാഖയ്ാനം ഹിAുമതം

892  പുരാണങ്ങള്, ഭാഗ�തപുരാണം
 കണ്ണശ്ശഭാഗ�തം -

ഒന്നാംഭാഗം 1944 ഹിAുമതം

893  പുരാണങ്ങള്, ഭാഗ�തപുരാണം
 കണ്ണശ്ശഭാഗ�തം -

രണ്ടാംഭാഗം 1938 ഹിAുമതം

894  പുരാണങ്ങള്, ഭാഗ�തപുരാണം
 ശ്രീമദ്ഭാഗ�തം ഭാഷാ-

 ഭാഗം 2 1926 ഹിAുമതം

895  പുരാണങ്ങള്, ഭാഗ�തപുരാണം
   ശ്രീമത് ഭാഗ�തം ഭാഷാ -

 �ാല്യം 1 1925 ഹിAുമതം

896  പുരാണങ്ങള്, ഭാഗ�തപുരാണം
   ശ്രീമത് ഭാഗ�തം ഭാഷാ -

 �ാല്യം 2 1926 ഹിAുമതം

897
 ശ്രീമദ്ഭാഗ�തം ഭാഷാ-

 ഭാഗം 1 1925 ഹിAുമതം

898  പുരാണങ്ങള്, ഭാഗ�തപുരാണം ശ്രീമഹാഭാഗ�തം 1925 ഹിAുമതം

899  പുരാണങ്ങള്, ഭാഗ�തപുരാണം
  ശ്രീമല് ഭാഗ�തം,  ഭാ�ാര്ത്ഥ

 സകൌമുദീ - 7  ഭാഗങ്ങള് 1931 ഹിAുമതം

900  പുരാണങ്ങള്, ഭാഗ�തപുരാണം
  ശ്രീമല് ഭാഗ�തം,  ഭാ�ാര്ത്ഥ

 സകൌമുദീ - 7  ഭാഗങ്ങള് 1931 ഹിAുമതം

901  പുരാണങ്ങള്, ഭാഗ�തപുരാണം
  ശ്രീമല് ഭാഗ�തം,  ഭാ�ാര്ത്ഥ

 സകൌമുദീ - 7  ഭാഗങ്ങള് 1931 ഹിAുമതം

902  പുരാണങ്ങള്, ഭാഗ�തപുരാണം
 ശ്രീമഹാഭാഗ�തം ദശമം

 വേകരളഭാഷാ ഗാനം 1907 ഹിAുമതം

903
 പുരാണങ്ങള്,  മാര്

ക്കവേണ്ഡയപുരാണം  ശ്രീവേദ�ീ മാഹാത്്മയം 1927 ഹിAുമതം

904
 പുരാണങ്ങള്,  മാര്

ക്കവേണ്ഡയപുരാണം വേദ�ീമാഹാത്മയ്ം 1911 ഹിAുമതം

905
 പുരാണങ്ങള്,  മാര്

ക്കവേണ്ഡയപുരാണം ഭദ്രാ�താരം 1921 ഹിAുമതം

906
 പുരാണങ്ങള്,  മാര്

ക്കവേണ്ഡയപുരാണം  മാര്ക്കവേണ്ഡയപുരാണം 1918 ഹിAുമതം

907  പുരാണങ്ങള്, �ില്�പുരാണം �ില്�പുരാണം 1921 ഹിAുമതം

908  പുരാണങ്ങള്, സ്കാAപുരാണം ഹരിശ്ചA്വേരാപാഖ്യാനം 1908 ഹിAുമതം

909  പുരാണങ്ങള്, സ്കാAപുരാണം
ഹാലാസ്യമാഹാത്്മയം:

കിളിപ്പാട്ടു് 1915 ഹിAുമതം

910  പുരാണങ്ങള്, സ്കാAപുരാണം
ഹാലാസ്യമാഹാത്്മയം:

ഗദ്യം 1918 ഹിAുമതം

911    ജൈപവേലാവേപാള് (1856-1929)

പുരാണകഥാനിഘണ്ടു
അടങ്ങിയ

സാഹിത്യനിഘണ്ടു 1927 ഹിAുമതം

912
ബ്രഹ്മാനAസ്�ാമി, ശി�വേയാഗി

(1852-1929) ആനA�ിമാനം 1921 ഹിAുമതം

913 ബ്രഹ്മാനAസ്�ാമി, ശി�വേയാഗി ആനAവേസാപാനം 1921 ഹിAുമതം



(1852-1929)

914  ഭഗ�ദ് ഗീത
   ശ്രീമദ് ഭഗ�ദ് ഗീത ;

അനുസ്�ാതം 1945 ഹിAുമതം

915  ഭഗ�ദ് ഗീത ശ്രീമദ്ഭഗ�ദ്ഗീതാ 1948 ഹിAുമതം

916  ഭഗ�ദ് ഗീത    ഭഗ�ല് ഗീതാ കിളിപ്പാട്്ട 1912 ഹിAുമതം

917  ഭഗ�ദ് ഗീത

ശ്രീമദ്ഭഗ�ദ്ഗീതാ;
�്യാഖ്യാ.

ശ്രീധരസ്�ാമി�ിരചിതായ
 സുസബാധിത്യാഖ്യായ 1905 ഹിAുമതം

918  ഭഗ�ദ് ഗീത  ഭാഷാഭഗ�ല്ഗീതാ 1909 ഹിAുമതം

919
ഗാന്ധി,   വേമാഹന്ദാസ് കരംചA്

(1869-
 അനാസക്തിവേയാഗം എന്ന

  ഭഗ�ദ് ഗീതാ �്യാഖയ്ാനം 1947 ഹിAുമതം

920  രാമ�ര്മ്മരാ�ാ, പി.  ആര്.     ശ്രീ അയ്യപ്പന് ചരിത്രം 1949 ഹിAുമതം

921 ലഘുപൂ�ാരത്നം 1942 ഹിAുമതം

922
  �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സത്, സക. (1888-
1965)   ശ്രീ കൃഷ്ണലീലകള് 1924 ഹിAുമതം

923  �ിവേ�കാനAസ�്ാമി (1863-1902)  എസO ഗുരു ഹിAുമതം

924  �ിവേ�കാനAസ�്ാമി (1863-1902)  കര്മ്മവേയാഗം 1918 ഹിAുമതം

925  �ിവേ�കാനAസ�്ാമി (1863-1902) ജ്ഞാനവേയാഗം 1914 ഹിAുമതം

926  �ിവേ�കാനAസ�്ാമി (1863-1902) രാ�വേയാഗം 1914 ഹിAുമതം

927 ശി�ഭക്ത�ിലാസം 1968 ഹിAുമതം

928
ശ്രീമഹാഭക്ത�ി�യം- ഭാഗം

1 1924 ഹിAുമതം

929
ശ്രീമഹാഭക്ത�ി�യം- ഭാഗം

2 1924 ഹിAുമതം

930  സനാതനധര്മ്മം: ഉപരിഗര്ന്ഥം 1910 ഹിAുമതം

931 അനന്തനാരായണശാസ്്തരി തടാതകാപരിണയം 1903  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

932   കൃഷ്ണന് എവേളടം,  വേചളായില്   സങ്കീര്ത്തന ഗാനമഞ്ജരി 1931  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

933   കൃഷ്ണന് എവേളടം,  വേചളായില് മുകുAവേസ്താത്രം 1930  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

934   കൃഷ്ണന് എവേളടം,  വേചളായില് വേഷാഡശരത്നമാല  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

935 നാരായണഭട്ടതിരി,   വേമല്പുത്തുര് നാരായണീയം-  ഭാഗം 1 1931  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

936 നാരായണഭട്ടതിരി,   വേമല്പുത്തുര് നാരായണീയം-  ഭാഗം 3 1935  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

937 നാരായണഭട്ടതിരി,   വേമല്പുത്തുര്
നാരായണീയം-  ഭാഗം 4-

ലക്ഷ്മീ�ിലാസം 1936  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

938 നാരായണഭട്ടതിരി,   വേമല്പുത്തുര്
നാരായണീയം-  ഭാഗം 5,

ലക്ഷ്മീ�ിലാസം 1937  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

939 നാരായണഭട്ടതിരി,   വേമല്പുത്തുര്
നാരായണീയം-  ഭാഗം 6,

ലക്ഷ്മീ�ിലാസം 1938  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

940 നാരായണഭട്ടതിരി,   വേമല്പുത്തുര്
നാരായണീയം-ഭാഗം7,

ലക്ഷ്മീ�ിലാസം 1938  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

941 നാരായണഭട്ടതിരി,   വേമല്പുത്തുര്
നാരായണീയം-  ഭാഗം 2,

ലക്ഷ്മീ�ിലാസം  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

942 നാരായണഭട്ടതിരി,   വേമല്പുത്തുര്

നാരായണീയം; ഭാഷാ
�്യാഖ്യാനവേത്താടുകൂടിയ

ത്  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്



943 നാരായണഭട്ടതിരി,   വേമല്പുത്തുര്
ഭാഷാനാരായണീയം;  �ി�.

സക.സി. വേകശ�പിള്ള 1910  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

944 നാരായണഭട്ടതിരി,   വേമല്പുത്തുര്
ശ്രീമഹാനാരയണീയം:
"  സാരാര്ത്ഥവേബാധിനി" 1924  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

945

  ബൃഹല്വേസ്താത്രരത്നാകരം -
സാരാവേബാധിനി

�്യാഖ്യാനം 1928  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

946
  ഭക്തിസം�ര്ദ്ധന ശതകം:

ബാലവേബാധിനി 1926  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

947
  �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സത്, സക.

(സക.�ി.എം.) (1888-1965) ശ്രീകൃഷ്ണദൂത് 1925  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

948  ശങ്കരാചാര്യര് ശി�വേസ്താത്രമഞ്ജരി 1924  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

949  ശങ്കരാചാര്യര് ശ്രീസ്തുതി 1923  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

950  ശങ്കരാചാര്യര്
സസൌAര്യലഹരി:

ഭാഷാകാ�്യം 1924  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

951
ശാംകരസ്മൃതി:   ലഘു ധര്മ്മ

പ്രകാശിക 1906  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

952
ശാംകരസ്മൃതി:   ലഘു ധര്മ്മ

പ്രകാശിക 1906  ഹിAമതവേസ്താത്രങ്ങള്

953
  അമ്മാളുഅമ്മ തര�ത്ത് (1863-

1936) ബുദ്ധചരിതം 1913
ബുദ്ധമത�ും
ജൈ�നമത�ും

954
  അമ്മാളുഅമ്മ തര�ത്ത് (1863-

1936) ബുദ്ധചരിതം 1925
ബുദ്ധമത�ും
ജൈ�നമത�ും

955
  അമ്മാളുഅമ്മ തര�ത്ത് (1863-

1936) (�ി�.) ബുദ്ധഗാഥ
ബുദ്ധമത�ും
ജൈ�നമത�ും

956  കൃഷ്ണ�ാരിയര്, എ.�ി. ബുദ്ധമതം 1950
ബുദ്ധമത�ും
ജൈ�നമത�ും

957  വേക്ഷവേമA്രന്
വേബാധിസത്്ത�ാപദാനകല്പ

ലത 1951
ബുദ്ധമത�ും
ജൈ�നമത�ും

958  �ാതകകഥകള്  നീതിവേബാധകഥകള് 1916
ബുദ്ധമത�ും
ജൈ�നമത�ും

959  ധര്മ്മപദം
ബുദ്ധമത�ും
ജൈ�നമത�ും

960   വേഗാസ്്റ്റ ഇമാനു�ല്, എച്്ച
വേസാസളാമസO

 സുഭാഷിതങ്ങള് 1921 ക്രിസ്തുമതം

961   വേഗാസ്്റ്റ ഇമാനു�ല്, എച്്ച
വേസാസളാമസO

 സുഭാഷിതങ്ങള് 1921 ക്രിസ്തുമതം

962 ജ്ഞാനമുത്തുമാല 1956 ക്രിസ്തുമതം

963
   രാമപിഷാരടി പഴയന്നൂര് (1884-
1960)  അ�താരപുരുഷന്മാര് 1921

മതം-
 സപാതുഗ്രന്ഥങ്ങള്

964  കൃഷ്ണന്,   എവേളടം വേചളായില് താരകാമാല്യം സാമൂഹ്യശാസ്തര്ം

965  ദാവേമാദരന്, സക.  മനുഷയ്ന് 1947 സാമൂഹ്യശാസ്തര്ം

966  പരവേമശ്�രവേമവേനാന്, വേതാരണത്്ത ആചാരവേബാധിനി-  ഭാഗം 1 1913 സാമൂഹ്യശാസ്തര്ം

967  പരവേമശ്�രവേമവേനാന്, വേതാരണത്്ത ആചാരവേബാധിനി- 4 ഭാഗം സാമൂഹ്യശാസ്തര്ം

968 ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, പി. മാനുവേഷാദയം 1945 സാമൂഹ്യശാസ്തര്ം

969   രാമന് നമ്പൂതിരി,  പാറയില്  നമ്പൂതിരിമാര് 1918 സാമൂഹ്യശാസ്തര്ം

970
  വേശഷാദ്രി അയ്യര്, പി. (1891-

1969) സമുദായശാസ്ത്രം 1941 സാമൂഹ്യശാസ്തര്ം

971  അറബിക്കഥകള്   അറബിക്കഥകള് -  ഭാഗം 1
നാവേടാടികഥകളും,
ഐതിഹ്യങ്ങളും

972  അറബിക്കഥകള്   അറബിക്കഥകള് -  ഭാഗം 4
നാവേടാടികഥകളും,
ഐതിഹ്യങ്ങളും

973  അറബിക്കഥകള്

 ആയിരസത്താന്നു ദി�സം
  പകല് പറഞ്ഞ

വേലാകവേമാഹങ്ങളായ
  പാരഡീക കഥകള് 1922

നാവേടാടികഥകളും,
ഐതിഹ്യങ്ങളും

974  ഭാസ്കരന്, സക.  ആര്.  ഒരു ധീര�നിത 1927
നാവേടാടികഥകളും,
ഐതിഹ്യങ്ങളും



975
   ശങ്കുണ്ണി സകാട്ടാരത്തില് (1855-

1937)
 ഐതിഹ്യമാല -

ഒന്നാംഭാഗം 1916
നാവേടാടികഥകളും,
ഐതിഹ്യങ്ങളും

976
   ശങ്കുണ്ണി സകാട്ടാരത്തില് (1855-

1937)
 ഐതിഹയ്മാല - രണ്ടാം

ഭാഗം 1915
നാവേടാടികഥകളും,
ഐതിഹ്യങ്ങളും

977
   ശങ്കുണ്ണി സകാട്ടാരത്തില് (1855-

1937)
ഐതിഹയ്മാല- അഞച്ാം

ഭാഗം 1928
നാവേടാടികഥകളും,
ഐതിഹ്യങ്ങളും

978
   ശങ്കുണ്ണി സകാട്ടാരത്തില് (1855-

1937)
ഐതിഹയ്മാല- ആറാം

ഭാഗം 1929
നാവേടാടികഥകളും,
ഐതിഹ്യങ്ങളും

979
   ശങ്കുണ്ണി സകാട്ടാരത്തില് (1855-

1937)
ഐതിഹ്യമാല-  ഏഴാം

ഭാഗം 1933
നാവേടാടികഥകളും,
ഐതിഹ്യങ്ങളും

980
   ശങ്കുണ്ണി സകാട്ടാരത്തില് (1855-

1937) ഐതിഹ്യമാല-  എട്ടാം ഭാഗം 1936
നാവേടാടികഥകളും,
ഐതിഹ്യങ്ങളും

981 വേകശ�പ്പിള്ള, എം.  എന്. ബാലശിക്ഷാ�ിധി 1936 �ിദ്യാഭ്യാസം

982 വേകശ�പ്പിള്ള, എം.  എന്.
സാമാന്യവേബാധനാപായങ്ങ

  ള് 1935 �ിദ്യാഭ്യാസം

983     വേടംസ് ഇന് എഡ്യൂവേക്കഷന് 1952 �ിദ്യാഭ്യാസം

984 രാമകൃഷ്ണപിള്ള, സക. (1878-1968) സപൌര�ിദ്യാഭ്യാസം 1914 �ിദ്യാഭ്യാസം

985
  സ്സപന്സര്,    സഹര്ബര്ട്ടു് (1820-

1903) �ിദ്യാഭ്യാസം 1911 �ിദ്യാഭ്യാസം

986
  സ്സപന്സര്,    സഹര്ബര്ട്ടു് (1820-

1903)
�ിദ്യാഭ്യാസം-അദ്്ധയായം

2 1917 �ിദ്യാഭ്യാസം

987

988  സകൌടില്യന് കാമAകീയനീതിസാരം 1952 രാഷ്്ടര�ിജ്ഞാനീയം

989  സകൌടില്യന്

സകൌടലീയം;
ഭാഷാ�്യാഖയ്ാനസഹിതം-

 �ാല്യം 1 1930 രാഷ്്ടര�ിജ്ഞാനീയം

990  സകൌടില്യന്   സകൌടലീയം ഭാഗം 1 1930 രാഷ്്ടര�ിജ്ഞാനീയം

991  സകൌടില്യന്   സകൌടലീയം ഭാഗം 2 1938 രാഷ്്ടര�ിജ്ഞാനീയം

992  സകൌടില്യന്   സകൌടലീയം ഭാഗം 3 1945 രാഷ്്ടര�ിജ്ഞാനീയം

993  സകൌടില്യന്

  സകൌടില്യസO അര്
ത്ഥശാസ്്തരം-

പദാനുക്രമണിക 1936 രാഷ്്ടര�ിജ്ഞാനീയം

994  സകൌടില്യന്
  സകൌടില്യസO അര്

ത്ഥശാസ്്തരം 1935 രാഷ്്ടര�ിജ്ഞാനീയം

995 ശുക്രനീതി-ഒന്നാം�ാല്യം 1910 രാഷ്്ടര�ിജ്ഞാനീയം

996  കൃഷ്ണന്,   എവേളടം വേചളായില് ഭൂഭരണസംഗര്ഹം ഭരണം, നിയമം

997
  തിരു�ിതാംകൂര് പരിഷ്കാര

ബഹിഷ്കാരം 1911 ഭരണം, നിയമം

998 മനു മനുസ്മൃതി 1920 ഭരണം, നിയമം

999
 �്യ�ഹാരമാല ; ഭാഷാ

�്യാഖ്യാനം 1925 ഭരണം, നിയമം

1000  വേകശ�വേമവേനാന്, സക.പി. മഹാത്മാഗാന്ധി 1923
ഗാന്ധിയും

ഗാന്ധിസ�ും

1001  ബിര്ള, ഘനശ്യാമദാസ് ബാപു 1945
ഗാന്ധിയും

ഗാന്ധിസ�ും

1002
  കുഞ്ഞന്വേമവേനാന്, �ി.സക.

(സക.എം.) സഹകരണപ്രസ്ഥാനം 1931 സാമ്പത്തികശാസ്്തരം

1003
  കുഞ്ഞിരാമവേമവേനാന് സചങ്കളത്തു്

 സചറിയ (1882-1940)   മലയാളത്തിസല �ന്മികള് സാമ്പത്തികശാസ്്തരം

1004  ദാവേമാദരന്, സക. (1912- ഉറുപ്പിക 1947 സാമ്പത്തികശാസ്്തരം

1005   മാന�ികര്മന് രാ�ാ, സക.സി.
ഭൂവേലാകത്തിസO

�്യാപാരചരിത്രം-1 ഭാഗം സാമ്പത്തികശാസ്്തരം

1006   മാന�ികര്മന് രാ�ാ, സക.സി.
ഭൂവേലാകത്തിസO

�്യാപാരചരിത്രം-  ഭാഗം 2 സാമ്പത്തികശാസ്്തരം

1007 മൂസ്സത്, പി.  എന്. ധനശാസ്്തരതത്�ം 1937 സാമ്പത്തികശാസ്്തരം



1008 രാമപ്പിഷാരടി,   പഴയ ആര്. കച്ച�ടക്കണക്്ക 1921 സാമ്പത്തികശാസ്്തരം

1009  ശങ്കരവേമവേനാന്,, ടി.സി. നികുതിശാസ്ത്രം 1952 സാമ്പത്തികശാസ്്തരം

1010  വേഗാദ�ര്മ്മ, സക. (1902-1952)
  വേകരള ഭാഷാ �ിജ്ഞാനീയം-

ഒന്നാംഭാഗം 1951
ഭാഷാസപാതുഗ്രന്ഥങ്ങ

 ള്

1011  ര�ി�ര്മ്മ,  എല്.എ. (1865-1958)
 ആര്യദ്രാ�ിഡഭാഷകളും &

പരസ്പരബന്ധം 1932
ഭാഷാസപാതുഗ്രന്ഥങ്ങ

 ള്

1012 രാമകൃഷ്ണപിള്ള, സക.   വേകരള ഭാവേഷാല്പത്തി 1915
ഭാഷാസപാതുഗ്രന്ഥങ്ങ

 ള്

1013  സബാസ്റ്റ്യന്, എടമരത്ത്, �ി. ഭാഷാശാസ്്തരം 1922
ഭാഷാസപാതുഗ്രന്ഥങ്ങ

 ള്

1014  അമരസിംഹന്
 അമരവേകാശം ; ബാലപ്രിയാ

�്യാഖ്യാനം 1922   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1015  അമരസിംഹന്
 അമരവേകാശം ; പരവേമശ്�രീ

�്യാഖ്യാനം 1915   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1016  അമരസിംഹന്
 അമരവേകാശം ;

സംക്ഷിപ്തപരവേമശ്�രീ 1914   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1017  അമരസിംഹന്  അമരപദാര്ത്ഥപ്രകാശിക 1925   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1018 കുഞ്ഞിച്ചന്തു, പവേരരി

പ്രസംഗാഭരണം
 അല്സലങ്കില്

സുപ്രസിദ്ധ�ാക്യവേകാശം 1917   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1019  വേകാലിന്സ്,  റിച്ചാരഡ്് മലയാളനിഘണ്ടു 1918   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1020  ഗുണ്ടര്ട്ടു്,    സഹര്മ്മന് (1814-1883)
  മലയാളം ആO് ഇംഗ്ളീഷ്

ഡിക്ഷണറി 1872   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1021
 രാ�രാ��ര്മ്മ,   �ടക്കുംകൂര് (1891-

1970) ഭാഷാജൈശലീപ്രദീപം 1949   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1022 രാമലിംഗപിള്ള, �ി. (1880-1968)
മലയാളജൈശലീനിഘണ്ടു-

 ഭാഗം 1 1930   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1023 ശബ്ദതാരാ�ലി   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1024 ശബ്ദതാരാ�ലി   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1025 ശബ്ദതാരാ�ലി   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1026 ശബ്ദതാരാ�ലി   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1027 ശബ്ദതാരാ�ലി 1920   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1028 സക്കറിയാസ്, വേതാബിയാസ്
മലയാള-ഇംഗ്ലീഷു

പാഠശാലാശബ്ദവേകാശം 1921   ഭാഷ നിഘണ്ടുകള്

1029 അലങ്കാരസംവേക്ഷപം അലങ്കാരസംവേക്ഷപം 1954  ഭാഷ �്യാകരണം

1030    ഇമ്പിച്ചന് ഗുരുക്കള്, ആറ്റുപുറത്ത് പ്രവേ�ശകം 1901  ഭാഷ �്യാകരണം

1031   ഉദയ�ര്മ്മന്,  ഇളയതമ്പുരാന് സദ്�ത്തമാലിക 1900  ഭാഷ �്യാകരണം

1032    കബീര് മണിയന്, ടി.  എന്.
 പസണ്ടത്ത തമിഴ്
  എഴുത്തുകള് (  തമിഴില്) 1938  ഭാഷ �്യാകരണം

1033  കൃഷ്ണന്, എം. ബാല�്യാകരണം 1914  ഭാഷ �്യാകരണം

1034  വേകദാരഭട്ടന്
�ൃത്തരത്നാകരം-   സര്�്�ാര്

ത്ഥസവേബാധിനി 1916  ഭാഷ �്യാകരണം

1035
 സകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്

  സകാടുങ്ങല്ലൂര് (1858-1926) കാന്ത�ൃന്തം 1911  ഭാഷ �്യാകരണം

1036
 വേകാ�ുണ്ണി സനടുങ്ങാടി, ടി.എം.

(1831) വേകരളസകൌമുദി 1930  ഭാഷ �്യാകരണം

1037  ഗുണ്ടര്ട്്ട,    സഹര്മ്മന് (1814-1883)  മലയാളഭാഷാ �്യാകരണം  ഭാഷ �്യാകരണം



1038  നായര്,    ഇരണിയല് ആര്.�ി. ഭാഷാദീപിക-ഒന്നാംഭാഗം 1930  ഭാഷ �്യാകരണം

1039 പാണിനി പദസംസ്കാരചA്രിക 1901  ഭാഷ �്യാകരണം

1040    ഫ്വേരാന് വേമയര്

  പ്സരാഗര്സ്സീ�ു് ഗ്രാമര്
  ഓഫ് ദി മലയാളം

  ലാംഗുവേ��് വേഫാര്
 യൂവേറാപ്്പയന്സ് 1913  ഭാഷ �്യാകരണം

1041  മഹാവേദ�ശര്മ്മ, അമ്പലപ്പുഴ ഭാഷാസഹായി-  ഭാഗം 1 1915  ഭാഷ �്യാകരണം

1042
 രാ�രാ��ര്മ്മ, ഏ.  ആര്. (1863-
1918) വേകരളപാണിനീയം 1919  ഭാഷ �്യാകരണം

1043
 രാ�രാ��ര്മ്മ, ഏ.  ആര്. (1863-
1918) ഭാഷാഭൂഷണം 1902  ഭാഷ �്യാകരണം

1044
 രാ�രാ��ര്മ്മ, ഏ.  ആര്. (1863-
1918) മണിദീപിക 1914  ഭാഷ �്യാകരണം

1045
 രാ�രാ��ര്മ്മ, ഏ.  ആര്. (1863-
1918) മധ്യമ�്യാകരണം 1908  ഭാഷ �്യാകരണം

1046
 രാ�രാ��ര്മ്മ, ഏ.  ആര്. (1863-
1918)

 �ൃത്തമഞ്ജരി എന്ന
ഛAശ്ശാസ്ത്രം 1939  ഭാഷ �്യാകരണം

1047
 രാ�രാ��ര്മ്മ, ഏ.  ആര്. (1863-
1918)

 ശബ്ദവേശാധിനി എന്ന
മലയാള�്യാകരണം 1911  ഭാഷ �്യാകരണം

1048
 രാ�രാ��ര്മ്മ, ഏ.  ആര്. (1863-
1918) സാഹിത്യസാഹയ്ം 1918  ഭാഷ �്യാകരണം

1049
 രാ�രാ��ര്മ്മരാ�ാ,  �ടക്കുംകൂര്

(1891-1970)  സാഹതീസര്�്�സ്�ം 1923  ഭാഷ �്യാകരണം

1050  രാമയ്യര്, പി.പി. സാഹിത്യസാരം 1912  ഭാഷ �്യാകരണം

1051 ലീലാതിലകം ലീലാതിലകം 1917  ഭാഷ �്യാകരണം

1052 ലീലാതിലകം ലീലാതിലകം 1944  ഭാഷ �്യാകരണം

1053 ലീലാതിലകം ലീലാതിലകം 1940  ഭാഷ �്യാകരണം

1054 ലീലാതിലകം ലീലാതിലകം 1940  ഭാഷ �്യാകരണം

1055  �രദരാ�പണ്ഡിതന് ലഘുസകൌമുദി 1912  ഭാഷ �്യാകരണം

1056 �ിശ്�നാഥ്,  ക�ിരാ�ന്
 സാഹിത്യദര്പ്പണം-

ഒന്നാംഭാഗം 1931  ഭാഷ �്യാകരണം

1057 �ിശ്�നാഥ്,  ക�ിരാ�ന്
 സാഹിത്യദര്പ്പണം-

രണ്ടാംഭാഗം 1939  ഭാഷ �്യാകരണം

1058  ശങ്കു�ാര്യര്  �ൃത്തസര്�്�സ്�ം 1894  ഭാഷ �്യാകരണം

1059
   ജൈപവേലാ വേപാള് (1856-1929)

(  സമാഹര്ത്ത)  പഴഞ്സചാല്ലുകള് 1902  ഭാഷ �്യാകരണം

1060  കുമാരവേമവേനാന്, എം.   പുതിയ ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം 1919  ഭാഷ �്യാകരണം

1061  കുമാരവേമവേനാന്, എം.   പുതിയ ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം 1919  ഭാഷ �്യാകരണം

1062  കുമാരവേമവേനാന്, എം.   പുതിയ ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം 1919  ഭാഷ �്യാകരണം

1063  കുമാരവേമവേനാന്, എം.   പുതിയ ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം 1919  ഭാഷ �്യാകരണം

1064  കുമാരവേമവേനാന്, എം.   പുതിയ ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം 1919  ഭാഷ �്യാകരണം

1065  കുമാരവേമവേനാന്, എം.   പുതിയ രണ്ടാം പാഠപുസ്തകം 1919  ഭാഷ �്യാകരണം

1066  കുമാരവേമവേനാന്, എം.   പുതിയ രണ്ടാം പാഠപുസ്തകം 1919  ഭാഷ �്യാകരണം

1067  കുമാരവേമവേനാന്, എം.   പുതിയ രണ്ടാം പാഠപുസ്തകം 1919  ഭാഷ �്യാകരണം

1068  കുമാരവേമവേനാന്, എം.   പുതിയ രണ്ടാം പാഠപുസ്തകം 1919  ഭാഷ �്യാകരണം

1069  കുമാരവേമവേനാന്, എം.   പുതിയ രണ്ടാം പാഠപുസ്തകം 1919  ഭാഷ �്യാകരണം

1070   സകാച്ചി ഗ�ര്വേമ്മണ്്ട  ചിന്താമണി ഒന്നാംപാഠം 1926  ഭാഷ �്യാകരണം

1071   സകാച്ചി ഗ�ര്വേമ്മണ്്ട  ചിന്താമണി ഒന്നാംപാഠം 1926  ഭാഷ �്യാകരണം

1072   സകാച്ചി ഗ�ര്വേമ്മണ്്ട  ചിന്താമണി രണ്ടാംപാഠം  ഭാഷ �്യാകരണം



1073   സകാച്ചി ഗ�ര്വേമ്മണ്്ട  ചിന്താമണി മൂന്നാംപാഠം  ഭാഷ �്യാകരണം

1074   സകാച്ചി ഗ�ര്വേമ്മണ്്ട
 ചിന്താമണി പാഠമാല-നാലാം
ഫാറാം 1926  ഭാഷ �്യാകരണം

1075   സകാച്ചി ഗ�ര്വേമ്മണ്്ട  ചിന്താമണി നാലാംപാഠം  ഭാഷ �്യാകരണം

1076   സകാച്ചി ഗ�ര്വേമ്മണ്്ട
 ചിന്താമണി പാഠമാല-

  അഞച്ാംഫാറം ഏ ഗ്രൂപ്പ്  ഭാഷ �്യാകരണം

1077   സകാച്ചി ഗ�ര്വേമ്മണ്്ട
 ചിന്താമണി പാഠമാല-

അഞച്ാംഫാറം 1926  ഭാഷ �്യാകരണം

1078   സകാച്ചി ഗ�ര്വേമ്മണ്്ട
 ചിന്താമണി പാഠമാല-

അഞ്ചാംപാഠം 1927  ഭാഷ �്യാകരണം

1079   സകാച്ചി ഗ�ര്വേമ്മണ്്ട
 ചിന്താമണി പാഠമാല-

ആറാംഫാറം, സി. ഗ്രൂപ്പ് 1926  ഭാഷ �്യാകരണം

1080   സകാച്ചി ഗ�ര്വേമ്മണ്്ട   ചിന്താമണി ആറാം പാഠം 1927  ഭാഷ �്യാകരണം

1081   സകാച്ചി ഗ�ര്വേമ്മണ്്ട
 ചിന്താമണി പാഠമാല-
  ആറാംഫാറം ഏ ഗ്രൂപ്പ് 1931  ഭാഷ �്യാകരണം

1082
   ദി സകാച്ചിന് എസ്.എസ.്  എല്.സി.

 മലയാളം വേനാട്ടസ്-സി.ഗ്രൂപ്പ് 1925  ഭാഷ �്യാകരണം

1083
 പരവേമശ്�രവേമവേനാന്,

  ജൈ�വേലാപ്പിള്ളില് (സമ്പാ.)
ശ്രീമൂലപാഠാ�ലി-

ഒന്നാംഭാഗം  ഭാഷ �്യാകരണം

1084 രാമാനു�പാഠാ�ലി
രാമാനു�പാഠാ�ലി-

രണ്ടാംഭാഗം 1924  ഭാഷ �്യാകരണം

1085 രാമാനു�പാഠാ�ലി
രാമാനു�പാഠാ�ലി-

രണ്ടാംഭാഗം 1924  ഭാഷ �്യാകരണം

1086   ശ്രീരാമ�ര്മ്മ ഗര്ന്ഥാ�ലി
 ചിന്താമണി പാഠാ�ലി

രണ്ടാംപാഠം 1926  ഭാഷ �്യാകരണം

1087   ശ്രീരാമ�ര്മ്മ ഗര്ന്ഥാ�ലി
 ചിന്താമണി പാഠാ�ലി

രണ്ടാംപാഠം 1926  ഭാഷ �്യാകരണം

1088   ശ്രീരാമ�ര്മ്മ ഗര്ന്ഥാ�ലി
 ചിന്താമണി പാഠാ�ലി

രണ്ടാംപാഠം 1926  ഭാഷ �്യാകരണം

1089   ശ്രീരാമ�ര്മ്മ ഗര്ന്ഥാ�ലി
 ചിന്താമണി പാഠാ�ലി

മൂന്നാംപാഠം  ഭാഷ �്യാകരണം

1090   ശ്രീരാമ�ര്മ്മ ഗര്ന്ഥാ�ലി
 ചിന്താമണി പാഠാ�ലി

മൂന്നാംപാഠം  ഭാഷ �്യാകരണം
1091   ശ്രീരാമ�ര്മ്മ ഗര്ന്ഥാ�ലി  ചിന്താമണി പാഠാ�ലി

നാലാംഭാഗം
 ഭാഷ �്യാകരണം

1092   ശ്രീരാമ�ര്മ്മ ഗര്ന്ഥാ�ലി
 ചിന്താമണി പാഠാ�ലി

നാലാംഭാഗം  ഭാഷ �്യാകരണം

1093   ശ്രീരാമ�ര്മ്മ ഗര്ന്ഥാ�ലി
 ചിന്താമണി പാഠാ�ലി

നാലാംഭാഗം  ഭാഷ �്യാകരണം

1094   ശ്രീരാമ�ര്മ്മ ഗര്ന്ഥാ�ലി
 ചിന്താമണി പാഠാ�ലി

നാലാംഭാഗം  ഭാഷ �്യാകരണം

1095   ശ്രീരാമ�ര്മ്മ ഗര്ന്ഥാ�ലി
 ചിന്താമണി പാഠാ�ലി

നാലാംഭാഗം  ഭാഷ �്യാകരണം

1096
 ശ്രീരാമ�ര്മ്മ, മലയാളം

 റീവേസഴ്്സ -6  ഭാഷ �്യാകരണം

1097   ശ്രീരാമ�ര്മ്മ റീവേസഴ്്സ
 പുതിയ മലയാള

അഞ്ചാംപാഠം  ഭാഷ �്യാകരണം

1098   ശ്രീരാമ�ര്മ്മ റീവേസഴ്്സ
  പുതിയ മലയാള രണ്ടാംപാഠം

(  ചിന്താമണി പാഠാ�ലി)  ഭാഷ �്യാകരണം

1099   ശ്രീരാമ�ര്മ്മ റീവേസഴ്്സ
  പുതിയ മലയാള രണ്ടാംപാഠം

(  ചിന്താമണി പാഠാ�ലി)  ഭാഷ �്യാകരണം

1100
  ശ്രീരാമ�ര്മ്മ മലയാളം

റീവേസഴ്്സ-6  ഭാഷ �്യാകരണം

1101
  ശ്രീരാമ�ര്മ്മാ റീവേസഴ്്സ-
 ഏഴാം പാഠം  ഭാഷ �്യാകരണം

1102
  ശ്രീരാമ�ര്മ്മാ റീവേസഴ്്സ-
 ഏഴാം പാഠം  ഭാഷ �്യാകരണം

1103
 ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള
 സാവേങ്കതിക നിഘണ്ടു 1938 സാമാന്യശാസ്്തരം



1104  രാ�രാ��ര്മ്മ, എം. (1872-1959) ന�ീനശാസ്്തരപീഠിക 1917 സാമാന്യശാസ്്തരം

1105  രാ�രാ��ര്മ്മ, എം. (1872-1959) പ്രപഞച്�ി�യം 1918 സാമാന്യശാസ്്തരം

1106  രാ�രാ��ര്മ്മ, എം.  മത�ും ശാസ്്തര�ും 1917 സാമാന്യശാസ്്തരം

1107  രാ�രാ��ര്മ്മ, എം.  മത�ും ശാസ്്തര�ും 1917 സാമാന്യശാസ്്തരം

1108
എക്സലി,   വേതാമസ് സഹന്റി

(1825-1895) പ്രവേ�ശികാ 1913 സാമാന്യശാസ്്തരം

1109
എക്സലി,   വേതാമസ് സഹന്റി

(1825-1895) പ്രവേ�ശികാ 1913 സാമാന്യശാസ്്തരം

1110    വേടംസ് ഇന് മാത്തസമറ്റീസ് 1941 ഗണിതം

1111 വേ�ാസഫ്, ടി.സക. �ാന�ിലാസം 1952

�വ്േയാതിശാസ്തര്ം-
ബഹിരാകാശ�ിജ്ഞാ

ന�ും

1112 മാത്യു, എം.  കുഴിവേ�ലി (1904- ആകാശസഞച്ാരം 1945

�വ്േയാതിശാസ്തര്ം-
ബഹിരാകാശ�ിജ്ഞാ

ന�ും

1113  രാ�രാ��ര്മ്മ, എം. ഭൂ�ിജ്ഞാനീയം 1918

�വ്േയാതിശാസ്തര്ം-
ബഹിരാകാശ�ിജ്ഞാ

ന�ും

1114 വേ�ാസഫ്, ടി.സക. ജൈ�ദ്യുതീ�ിലാസം 1941  ഊര്ജ്ജതന്്തരം

1115
   വേടംസ് ഇന് എലിസമOറി
ഫിസിക്സ് 1952  ഊര്ജ്ജതന്്തരം

1116
   വേടംസ് ഇന് എലിസമOറി
സകമിസ്ട്രി 1952 രസതന്്തരം

1117  കുട്ടിരാമവേമവേനാന്, �ാരിയത്തു്
 പ്രകൃതി �ിജ്ഞാനം-

 പുസ്തകം 1 �ീ�ശാസ്ത്രം

1118   ഭാസ്കരന്നായര്, സക. (1913- പരിണാമം 1949 �ീ�ശാസ്ത്രം

1119  ശങ്കരനാരായണയ്യര്, പി.എം.

ലഘുപരീക്ഷണം-
പ്രകൃതിശാസ്ത്ര�ും,
ഭൂതതത്�ശാസ്്തര�ും 1919 �ീ�ശാസ്ത്രം

1120  ഹക്സ്ലി
പ്രകൃതി�ിജ്ഞാനീയം-

പ്രഥമപാഠം 1903 �ീ�ശാസ്ത്രം

1121   വേടംസ് ഇന്സുവേ�ാള�ി 1949 �ന്തുശാസ്ത്രം

1122    വേടംസ് ഇന് വേബാട്ടണി 1952 സസയ്ശാസ്ത്രം

1123   രാഘ�ന്നായര്, സക.�ി. സസയ്ശാസ്ത്രം 1917

1124

  �ര്ണ്ണ�ിധികള്:
തുണിയിലും, ചു�രിലും

 ചായവേ�ലകള്ക്കുള്ള
 �ിധികളും മറ്റും 1954

എഞ്ചിനീയറിങ്ങും
സടവേ�ാള�ിയും

1125 മനുഷ്യാലയചA്രിക
മനുഷയ്ാലയചA്രിക:

തച്ചുശാസ്ത്രം 1928
എഞ്ചിനീയറിങ്ങും

സടവേ�ാള�ിയും

1126 മനുഷ്യാലയചA്രിക
മനുഷ്യാലയമഹാചA്രികാ-

 ലളിതാ �്യാഖ്യാനം 1905
എഞ്ചിനീയറിങ്ങും

സടവേ�ാള�ിയും

1127 ശില്പിരത്നം 1917
എഞ്ചിനീയറിങ്ങും

സടവേ�ാള�ിയും

1128 ശില്പിരത്നം 1917
എഞ്ചിനീയറിങ്ങും

സടവേ�ാള�ിയും

1129    ഉണ്ണിപ്പറമ്പന് ജൈ�ദ്യര് ആവേരാഗ്യചA്രിക 1931 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1130  ഏകാംബരനാഥന് ശരീരശാസ്്തരം 1917 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1131  ഏകാംബരനാഥന് ശരീരശാസ്്തരം 1917 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1132 ഐപ്പാത്തു, സക.ഐ.
ആശത്തുക

 വേരാഗശമവേനാപായങ്ങള് 1952 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1133  കൃഷ്ണയയ്ര്, പി. (1894-1973) ആവേരാഗയ്രഹസ്യം 1934 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1134  കൃഷ്ണയ്യര്, പി.  പുരുഷജൈലംഗികവേരാഗങ്ങള് 1949 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1135  കൃഷ്ണയയ്ര്, പി. (1894-1973)
ലിംഗ�ിജ്ഞാനീയം

ബാലവേബാധിനി 1948 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം



1136  കൃഷ്ണയ്യര്, പി. 
ലിംഗ�ിജ്ഞാനീയം
ബാലികവേബാധിനി 1948 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1137  കൃഷ്ണയ്യര്, പി. സ്�പ്നസ്ഖലനം 1949 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1138  വേഗാ�ിAവേമവേനാന്, പി. ആവേരാഗ്യരക്ഷ 1914 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1139  നാടാര്, പി.�ി.
ഭാരതീയ

വേദഹാഭ്യാസശാസ്ത്രം 1920 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1140   നീലകണ്ഠതീര്ത്ഥപാദര്
  കണ്ഠാമൃതം എന്ന ശാരീരക

ബ്രഹ്മമീമാംസ 1906 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1141

  മലയാളം ഈക്�ി�ിലന്സ്
   ഇന് ഫിസിവേയാള�ി ആO്

 ജൈഹ�ീന് 1935 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1142

  മലയാളം ഈക്�ി�ിലന്സ്
   ഇന് ഫിസിവേയാള�ി ആO്

 ജൈഹ�ീന് 1935 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1143  ര�ി�ര്മ്മ,  എല്.എ. (1865-1958)   ആവേരാഗയ്മാര്ഗ്ഗങ്ങള് 1943 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1144  ര�ി�ര്മ്മ,  എല്.എ. (1865-1958)
ആവേരാഗ്യരക്ഷാശാസ്്തര�ും

പ്രഥമശുശ്രൂഷയും 1917 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1145  ര�ി�ര്മ്മ,  എല്.എ. കുമാരഭൃത്യം 1952 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1146  ജൈലയന്ാര്ഡ്, സബായഡ്്
  സസൌAര്യാവേരാഗയ് ദീര്

 ഘ�ീ�ിവേതാപായങ്ങള് 1908 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം

1147

സാധാരണവേരാഗങ്ങളും
  അ�യുസട നി�ാരണമാര്

ഗ്ഗങ്ങളും 1939 ജൈ�ദ്യം-ആവേരാഗയ്ം
1148 അഷ്ടാംഗഹൃദയം

ബസലാപചരണീയം
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1149 അഷ്ടാംഗസാരംഭാഷ 1931
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1150  കാരസ്കവേര ശാഷ്ടകം 1912
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1151
   കുഞ്ഞിരാമന് ജൈ�ദ്യര്,

�ി.സി.  ആര്  ജൈ�ദ്യാമൃത തരംഗിണി
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1152  കൃഷ്ണ�ാരിയര്, പി.�ി. (1877-1959) ആര്യജൈ�ദ്യചരിത്രം 1920
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1153  �ിഷജൈ�ദ്യം പാട്്ട 1926
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1154  സകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്
 സകാച്ചി എട്ടാംകൂറ്-

പ്രവേയാഗസമുച്ചയം 1915
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1155  ഗണനാഥസസന് പ്രത്യക്ഷശാരീരം 1924
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1156 ഗുണപാഠം 1923
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1157 വേഗാ�ിAപ്പിള്ള, എം.സക. അബലതന്്തരം 1917
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1158  ചരകന്

ചരകസംഹിത:
സൂത്രസ്ഥാനം;
�ാചസ്പത്യം 1916

 ആയുര്�്വേ�ദം-
വേഹാമിവേയാപ്പതി

1159  ചരകന്

ചരകസംഹിത:
നിദാനസ്ഥാനം;
�ാചസ്പത്യം 1917

 ആയുര്�്വേ�ദം-
വേഹാമിവേയാപ്പതി

1160  ചരകന്

ചരകസംഹിത:
നിദാനസ്ഥാനം;
�ാചസ്പത്യം 1917

 ആയുര്�്വേ�ദം-
വേഹാമിവേയാപ്പതി

1161  ചരകന്

 ചരകസംഹിത -
ഇA്രിയസ്ഥാനം;

�ാചസ്പത്യാ 1918
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1162  ചരകന്

 ചരകസംഹിത -
ഇA്രിയസ്ഥാനം;

�ാചസ്പത്യാ 1918
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി



1163  ചരകന്

ചരകസംഹിത:
സിദ്ധിസ്ഥാനം:
�ാചസ്പത്യം 1923

 ആയുര്�്വേ�ദം-
വേഹാമിവേയാപ്പതി

1164  ചരകന്

ചരകസംഹിത:
ചികിത്സിതസ്ഥാനം-

�ാചസ്പത്യം 1920
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1165  ചരകന്

ചരകസംഹിത:
ചികിത്സിതസ്ഥാനം-

�ാചസ്പത്യം 1920
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1166  ചരകന്

ചരകസംഹിത:
കല്പസ്ഥാനം;
�ാചസ്പത്യം 1922

 ആയുര്�്വേ�ദം-
വേഹാമിവേയാപ്പതി

1167 ചികിത്സാക്രമം 1923
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1168  വേ�ാല്സനികം 1928
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1169
 �്വേയാല്സനികം

�ിഷജൈ�ദ്്ധയം 1927
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1170
പാച്ചുമൂത്തത്,  ജൈ�ക്കം (1814-

1883)
സുഖസാധകം-

ജൈ�ദ്യശാസ്്തരം 1915
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1171 പ്ജൈരഷം 1927
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1172 പ്ജൈരഷം 1927
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1173
 ഭാഷാ�ിഷജൈ�ദ്യസാരദര്

പ്പണം 1929
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1174  മാധ�ന് മാധ�നിദാനം; സാരചA്രിക 1922
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1175 വേയാഗാമൃതം വേയാഗാമൃതം 1945
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1176
 രാമ�ാരിയര്, വേകാണത്ത്
 �ാരിയത്ത് (സമ്പാ.)

 ജൈഭഷ�യ്രത്നാകരം എന്ന
ഔഷധനിഘണ്ഡു 1924

 ആയുര്�്വേ�ദം-
വേഹാമിവേയാപ്പതി

1177  �ാഗ്ഭടന്
  അഷ്ടസ്ഥാനപരീക്ഷയും മര്

മ്മ�ിഭാഗ�ും 1922
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1178  �ാഗ്ഭടന്
അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം-

ശാരീരസ്ഥാനം
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1179  �ാഗ്ഭടന്
അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം-

നിദാനസ്ഥാനം
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1180  �ാഗ്ഭടന്
അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം-

ലീലാപ്ല�ം 1925
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1181  �ാഗ്ഭടന്
അഷ്ടാംഗഹൃദയം-

ഉത്തരസ്ഥാനം 1921
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1182  �ാഗ്ഭടന്
അഷ്ടാംഗഹൃദയം-

ശാരീരസ്ഥാനം
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1183  �ാഗ്ഭടന്
അഷ്ടാംഗഹൃദയം-  കര്
ണ്ണവേരാഗ�ിജ്ഞാനീയം

 ആയുര്�്വേ�ദം-
വേഹാമിവേയാപ്പതി

1184  �ാഗ്ഭടന്

അഷ്ടാംഗഹൃദയം-
സൂത്രസ്ഥാനം,

ഭാഷാ�്യാഖയ്ാനം
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1185  �ാഗ്ഭടന്
അഷ്ടാംഗഹൃദയം-

നിദാനസ്ഥാനം 1921
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1186 ജൈ�ദ്യമഞ്ജരി 1926
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1187 ജൈ�ദ്യമഞ്ജരി 1926
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1188   ശാര്ങ്ഗധരന്

 ശാര്ങ്ഗധരസംഹിത-
ജൈ�ദ്യപ്രിയാ

ഭാഷാ�്യാഖയ്ാനം 1922
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1189  സുശ്രുതന് സുശ്രുതസംഹിത 1913
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1190  സുശ്രുതന് സുശ്രുതസംഹിത 1918
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി



1191  സുശ്രുതന്
സുശ്രുതസംഹിത:

ശാരീരസ്ഥാനം 1927
 ആയുര്�്വേ�ദം-

വേഹാമിവേയാപ്പതി

1192  രാമവേമവേനാന്, ഒ. കൃഷിപാഠപുസ്തകം 1933 കൃഷി-�നം

1193 അക്കരപ്പറ്റി, സ�.�ി. കൃഷിശാസ്ത്രം 1934 കൃഷി-�നം

1194  കുഞ്ഞന്പിള്ള,  എന്.�ി. കൃഷിശാസ്ത്രം 1916 കൃഷി-�നം

1195  മാന�ിക്രമന്രാ�ാ, സക.സി.  മലയാളത്തിസല കൃഷി 1904 കൃഷി-�നം

1196 നീലകണ്ഠ
 മാതംഗലീല ;

ഭാഷാ�്യാഖയ്ാനം 1942 മൃഗസംരക്ഷണം

1197    രാമന് മണാളര്, എം.    വേതനീച്ചസയ �ളര്ത്തല് 1932 മൃഗസംരക്ഷണം

1198
  ശങ്കരന്നമ്്പയാര്, പുതുമന
പുഷ്പകത്്ത ഗ�രക്ഷാതന്്തരം 1915 മൃഗസംരക്ഷണം

1199 അബ്രഹാം, പി.എം.    കുടില് �്യ�സായങ്ങള് 1934 ഗൃഹതന്്തരം

1200 വേഗാ�ിAപ്പിള്ള, എ ശീലം 1915 ഗൃഹതന്്തരം

1201   നീലകണ്ഠന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്,  കുറൂര് സൂതശാസ്്തരം 1924 ഗൃഹതന്്തരം

1202
  പരവേമശ്�രന് പിള്ള, വേമസക്കാല്ല

  എന് (1907- ശിശുഹൃദയം 1947 ഗൃഹതന്്തരം
1203 വേ�ലുപ്പിള്ള,  എന്. പാചകചിന്താമണി

ഒന്നാം�്ലായം
1902 ഗൃഹതന്്തരം

1204
  ഉദയ�ര്മ്മതമ്പുരാന്, കടത്തനാടു്

(1865-1907) ഹസ്തലക്ഷ്ണദീപിക 1892 കല

1205  കൃഷ്ണ�ാരിയര്, പി.�ി. (1877-1959) രാഗരത്നാ�ലി കല

1206
   വേഗാപാലകൃഷ്ണന് ഭാഗ�തര്,

 ഇലത്തൂര്
ഗാനരഹസയ്ചAര്ികം-

ഒന്നാംഭാഗം 1911 കല

1207  നാരായണപ്പണിക്കര്,  ആര് ജൈഹA�നാട്യശാസ്്തരം 1922 കല

1208
 പരവേമശ്�രന്പിള്ള, വേമസക്കാല്ല

 എന്  ന�ീനനാടകാദര്ശം 1939 കല

1209  മാനവേ�ദന്രാ�ാ, സക.സി.  ചലനചിത്രം (സിനിമ) 1919 കല

1210
 രാമ�ര്മ്മമഹാരാ�ാ

  സ്�ാതിതിരുനാള് (1813-1847)  സംഗീതകൃതികള് 1916 കല

1211
 അവേശാക�നികാങ്കം (ഒരു

ആട്ടപ്രകാരം) 1957   വേകരളീയ കലകള്

1212 കളരി�ിദ്യ 1956   വേകരളീയ കലകള്

1213
കുറുപ്പ,്   നാഗ�ള്ളി ആര്.എസ്.

(1917-

കൂപശാസ്്തരം,
ഖഡ്ഖശാസ്ത്രം,

നായാട്ടു�ിധി 1957   വേകരളീയ കലകള്

1214      വേകരള�ര്മ്മ അമ്മാമന് തമ്പുരാന്  കൂത്തും കൂടിയാട്ട�ും 1935   വേകരളീയ കലകള്

1215 കല്യാണിഅമ്മ, ബി.  മഹതികള്-ഒന്നാംഭാഗം �ീ�ചരിത്രം

1216 കല്യാണിഅമ്മ, ബി.  �്യാഴ�ട്ടസ്മരണകള് 1917 �ീ�ചരിത്രം

1217  കറുപ്പന്,  പണ്ഡിറ്റ് സക.പി.   മലയാളത്തിസല ഒരു മഹതി 1910 �ീ�ചരിത്രം

1218
 കുഞ്ഞിരാമവേമവേനാന്, സചങ്കുളത്ത്

 സചറിയ (1882-1940)
   സകാച്ചി �ലിയ തമ്പുരാന്

തിരുമനസ്സുസകാണ്്ട 1919 �ീ�ചരിത്രം

1219 നാരായണപിള്ള, സി.

 ചങ്ങനാവേശ്ശരി (ചങ്ങനാവേശ്ശരി
  പരവേമശ്�രന് പിള്ളയുസട

�ീ�ചരിത്രം) 1942 �ീ�ചരിത്രം

1220  കൃഷ്ണന്,   എവേളടം വേചളായില് മീരാബായി 1932 �ീ�ചരിത്രം

1221
കൃഷ്ണപിള്ള,    ശ്രീ�ര്ദ്ധനത്തു് എന്

(1916-  ശി�ാ�ി മഹാരാ�ാ�് 1949 �ീ�ചരിത്രം

1222  വേകശ�വേമവേനാന്, സക.പി.  വേഗാപാലകൃഷ്ണ വേഗാഖസല 1917 �ീ�ചരിത്രം

1223  വേകശ�വേമവേനാന്, സക.പി. 
വേലാകമാന്യ

 ബാലഗംഗാധരതിലകന് 1917 �ീ�ചരിത്രം

1224   വേഗാ�ിAന് തമ്പി,  സക (�ി�.)

  വേതാമസ് ആല്�ാ
  എഡിസണ് -മഹാനായ
 യംത്രനിര്മ്മാതാ�് 1908 �ീ�ചരിത്രം



1225   വേഗാ�ിAന്നായര്, പുതിയടത്്ത

 ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സ�്ാമി
 അ�ര്കളുസട

  �ീ�ചരിത്ര�ും തത്�ദര്
പ്പണ�ും 1915 �ീ�ചരിത്രം

1226  വേഗാ�ിAവേമവേനാന്, സക.    ടിപ്പു സുല്ത്താന് 1916 �ീ�ചരിത്രം

1227 വേതാമസ്, പി.സ�.   അര്വേണ്ണാസു പാതിരി 1931 �ീ�ചരിത്രം

1228
  നമ്മുസട ഗുരു (പുന്നവേശ്ശരി

  നമ്പി നീലകണ്ഠശര്മ്മ) �ീ�ചരിത്രം

1229
നാണുപിള്ള,  പന്നിവേശ്ശരി (1885-

1942)
 നീലകണ്ഠതീര്ത്ഥപാദസ്�ാമി
 ചരിത്ര സമുച്ഛയം 1920 �ീ�ചരിത്രം

1230  നാരായണവേമവേനാന്, സക.  മഹതികള്-ഒന്നാംപുസ്തകം 1911 �ീ�ചരിത്രം

1231  നാരായണവേമവേനാന്, സക.  സുചരിതകള് 1912 �ീ�ചരിത്രം

1232
 നാരായണവേമവേനാന്, നാലപ്പാട്്ട

(1888-1954)
 �ള്ളവേത്താള്

 നാരായണവേമവേനാന് 1914 �ീ�ചരിത്രം

1233
 നാരായണവേമവേനാന്,

  സ�ള്ളായ്ക്കല്   ഇന്്തയയിസല മഹതികള് 1914 �ീ�ചരിത്രം

1234   നാരായണി പുതു�ാള്സ്യാര്, എ  അവേശാകന് 1922 �ീ�ചരിത്രം

1235 പരമുപിള്ള, സക. 1870-1918   ബുക്കര് ടി.  �ാഷിങ്ടണ് 1917 �ീ�ചരിത്രം

1236    പരവേമശ്�രന് നായര്, പി.സക.  സാഹിത്യപഞച്ാനനന് 1946 �ീ�ചരിത്രം

1237    പരവേമശ്�രന് നായര്, പി.സക. സി.�ി.  രാമന്പിള്ള 1948 �ീ�ചരിത്രം

1238  പരവേമശ്�രന്പിള്ള, �ി.
  ഇന്്തയയിസല മഹാന്മാര്:

 �ി�ര്ത്തനം 1907 �ീ�ചരിത്രം

1239   പരവേമശ്�രന് മൂസ്സത്, ടി.സി.

  �ിദ്�ാന് ജൈകക്കുളങ്ങസര
  രാമ�ാരിയര്�ര്കളുസട

�ീ�ചരിത്രം �ീ�ചരിത്രം

1240  പ്ലൂട്ടാര്ക്്ക
 പ്ലൂട്ടാര്ക്കിസO

 മഹച്ചരിതങ്ങള് 1947 �ീ�ചരിത്രം

1241  മാധ�വേമവേനാന്,  മിറ്റത്തുള്ളില്   സദാരസ്�ാമി അയയ്ര് 1922 �ീ�ചരിത്രം

1242   രാഘ�ന്നായര്, സക.�ി.   ശ്രീ �ിവേ�കാനAസ്�ാമികള് 1923 �ീ�ചരിത്രം

1243 രാമകൃഷ്ണപിള്ള, സക.
  ക്രിസസ്താസഫര് സകാളംബസ്-

�ീ�ചരിത്രം 1914 �ീ�ചരിത്രം

1244  രാമവേമവേനാന്, �ി.സക.
 ചങ്ങരം സപാന്നത്ത്

 അച്യുതവേമവേനാന് 1939 �ീ�ചരിത്രം

1245 പിഷാസരാടി, സക.  ആര്  നമ്മുസട ദൃശ്യകല 1940 �ീ�ചരിത്രം

1246  ലക്ഷ്ണരായര്,  രാമരായര്

രാ�ാ-  സര്-ടി
 മാധ�രായര�ര്കളുസട

ചരിത്രം 1893 �ീ�ചരിത്രം

1247  �രക്്കി,   സപാന്കുന്നം (1910-  തൂലികാചിത്രങ്ങള് 1948 �ീ�ചരിത്രം

1248   �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സത്, സക.
  ശി�ാ�ി അഥ�ാ മഹാരാഷ്്ടര

  സാര്�സഭൌമന് 1928 �ീ�ചരിത്രം

1249
ശങ്കുണ്ണി,   സകാട്ടാരത്തില് (1835-

1937)   വേകരള ക�ികള് 1918 �ീ�ചരിത്രം

1250
  ശാമു വേമവേനാന്,   ചിറ്റൂര് �ര�ൂര്

(1875-1927)
 ശ്രീകൃഷ്ണ ജൈചതന്യ
  സ്�ാമികള് �ീ�ചരിത്രം 1918 �ീ�ചരിത്രം

1251  ഹരിശര്മ്മ, ഏ.ഡി.
 രണ്ടു സാഹിത്യ

 നായകന്മാര് 1937 �ീ�ചരിത്രം

1252  വേകശ�വേമവേനാന്, സക.പി. (1886- ബിലാത്തി�ിവേശഷം 1916 ഭൂമി-യാത്രാ�ി�രണം

1253   വേഗാ�ിAവേമവേനാന് പുവേത്തഴത്്ത  �പ്പാന് 1920 ഭൂമി-യാത്രാ�ി�രണം

1254
 തിരു�ിതാംകൂര്

പാഠ്യപുസ്തകക്കമ്മിറ്റി
ഭൂവേലാക�ി�രണം-

ഒന്നാംപുസ്തകം 1915 ഭൂമി-യാത്രാ�ി�രണം



1255
  കുഞ്ഞിരാമവേമവേനാന് സചങ്കുളത്്ത

 സചറിയ (1882-1940)   വേ�ാര്ജ്്ജ പട്ടാഭിവേഷകം 1912 ചരിത്രം

1256
  �നാര്ദ്ദനവേമവേനാന്, കുന്നത്ത്

(1885-1955)
വേലാകമഹായുദ്ധം-

ഒന്നാംഭാഗം 1917 ചരിത്രം

1257
  �നാര്ദ്ദനവേമവേനാന്, കുന്നത്ത്

(1885-1955)
വേലാകമഹായുദ്ധം-

രണ്ടാംഭാഗം 1917 ചരിത്രം

1258    നാരായണന് നായര്, മന്നത്്ത  �ാപ്പാന് 1906 ചരിത്രം

1259  വേഗാപാലവേമവേനാന്, എ  ഇന്്തയാചരിത്രകഥകള് 1916 ചരിത്രം-ഇന്്തയ

1260 വേഗാ�ിAപ്പിള്ള, എം.  ആര്. ഇന്്തയാരാ�യ്ഭരണം 1917 ചരിത്രം-ഇന്്തയ

1261   മാനവേ�ദന് രാ�ാ, സക.സി.
ഇന്്തയയിസല

 ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങള് 1918 ചരിത്രം-ഇന്്തയ

1262   മാന�ികര്മന് രാ�ാ, സക.സി.

ഇന്്തയാചരിത്രം;
പുരാതനകാലം-ഒന്നാംഭാഗം-

ജൈ�ദികകാലം 1920 ചരിത്രം-ഇന്്തയ

1263   മാന�ികര്മന് രാ�ാ, സക.സി. രാ�്യ�ി�രണം 1923 ചരിത്രം-ഇന്്തയ

1264  മാന�ിക്രമന്രാ�ാ, സക.സി.
രാ�്യ�ി�രണം-

ഒന്നാംപുസ്തകം-ഇന്്തയ ചരിത്രം-ഇന്്തയ

1265  രവേമശചA്രദത്ത (1848-1909)  പ്രാചീനാര്യാ�ര്ത്തം 1903 ചരിത്രം-ഇന്്തയ

1266
  �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സത്, സക.

(സക.�ി.എം.) പ്രാചീനഭാരതം 1922 ചരിത്രം-ഇന്്തയ

1267
  �ാസുവേദ�ന് മൂസ്സത്, സക.

(സക.�ി.എം.) പ്രാചീനഭാരതം 1922 ചരിത്രം-ഇന്്തയ

1268 വേകരളചരിതം 1940 ചരിത്രം-വേകരളം

1269 വേകരവേളാല്പത്തി വേകരവേളാല്പത്തി 1921 ചരിത്രം-വേകരളം

1270 വേകരവേളാല്പത്തി വേകരവേളാല്പത്തി 1921 ചരിത്രം-വേകരളം

1271
  ചട്ടമ്പിസ്�ാമികള് (  കുഞ്ഞന്പിള്ള

ചട്ടമ്പി) (1853-1925
പ്രാചീനമലയാളം-

ഒന്നാംപുസ്തകം 1913 ചരിത്രം-വേകരളം

1272 വേ�ാസഫ്, ടി.സക.
 മലങ്കര നസ്രാണികളുസട

  നാലു സചവേപ്പടുകള് 1925 ചരിത്രം-വേകരളം

1273
 തിരു�ിതാംകൂര്
 ചരിത്രകഥകള് 1915 ചരിത്രം-വേകരളം

1274
   മലബാര് ഗസറ്റിയര്-ഒന്നാം
പുസ്തകം ചരിത്രം-വേകരളം

1275
   മലബാര് ഗസറ്റിയര്-രണ്ടാം
പുസ്തകം 1911 ചരിത്രം-വേകരളം

1276
   മലബാര് ഗസറ്റിയര്-മൂന്നാം
പുസ്തകം 1913 ചരിത്രം-വേകരളം

1277
   മലബാര് ഗസറ്റിയര്-നാലാം
പുസ്തകം 1915 ചരിത്രം-വേകരളം

1278  രാമനുണ്ണിനായര്, കണ്ണമ്്പര വേകരളചരിത്രം 1910 ചരിത്രം-വേകരളം

1279
   രാമന് വേമവേനാന്, പുവേത്തഴത്ത്

(1890-1973    ശക്തന് തമ്പുരാന് 1931 ചരിത്രം-വേകരളം

1280
   രാമന് വേമവേനാന്, പുവേത്തഴത്ത്

(1890-1973    ശക്തന് തമ്പുരാന് 1931 ചരിത്രം-വേകരളം


