
VILASINI MALAYALAM COLLECTION

SL.NO. AUTHOR TITLE SUBJECT
1 രാജരാജവര്മ്മ രാജാ വടക്കുംകൂര് ഉള്ളൂര് മഹാകവി ജീവചരിത്രം

2 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം എപ1 വഴിത്തിരിവ് ജീവചരിത്രം

3 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം എപ1 വഴിത്തിരിവ് ജീവചരിത്രം

4 കകാശി,പക.വി. എപ1 സിനിമ സ്മരണകള് ജീവചരിത്രം

5 കകശവക?വ്,,ി. എതിര്പ്പ് ഭാഗം 1 ജീവചരിത്രം

6 കകശവക?വ്,,ി. എതിര്പ്പ് ഭാഗം 2 ജീവചരിത്രം

7 കകശവക?വ്,,ി. എതിര്പ്പ് ഭാഗം 3 ജീവചരിത്രം

8 കല്യാണിഅമ്മ,ബി. ഓര്മ്മയില് നിന്ന് ജീവചരിത്രം

9 കല്യാണിഅമ്മ,ബി. ഓര്മ്മയില് നിന്ന് ജീവചരിത്രം

10 പസബാസ്റ്റ്യന് കുഞ്ഞുകുഞ്ഞുഭാഗവതര് ഒരു നടപ1 ആത്മകഥ ജീവചരിത്രം

11 കുമാര,ിള്ള, എം കൈകനിക്കര പകടാവിളക്കുകള് ജീവചരിത്രം

12 കുമാര,ിള്ള, എം കൈകനിക്കര പകടാവിളക്കുകള് ജീവചരിത്രം

13 സുകരന്ദ്രന്,പക. കുമാരനാശന്. ജീവിതവും-കലയും ?ര്ശനവും ജീവചരിത്രം

14 സുകരന്ദ്രന്,പക. കുമാരനാശന്. ജീവിതവും-കലയും ?ര്ശനവും ജീവചരിത്രം

15 കജാര്ജ്ജ്,ടി.പജ.എസ്്സ. വി.പക. കൃഷ്ണകമകനാന് ജീവചരിത്രം

16 കജാര്ജ്ജ്,ടി.പജ.എസ്്സ. വി.പക. കൃഷ്ണകമകനാന് ജീവചരിത്രം

17 കജാര്ജ്ജ്,ടി.പജ.എസ്്സ. വി.പക. കൃഷ്ണകമകനാന് ജീവചരിത്രം

18 മാലി ഗാന്ധിചരിതം ജീവചരിത്രം

19 കമകനാന്,പക.,ി.എസ്സ്. പചങ്ങന്നൂര് രാമന്,ിള്ള ജീവചരിത്രം

20 കമകനാന്,പക.,ി.എസ്സ്. പചങ്ങന്നൂര് രാമന്,ിള്ള ജീവചരിത്രം

21 കകശവന്,സി. ജീവിത സമരം ജീവചരിത്രം

22 കകശവന്,സി. ജീവിത സമരം ജീവചരിത്രം

23 ബാലന്,സി.എ. തൂക്കുമരത്തിപ1 നിഴലില് ജീവചരിത്രം

24 ബാലന്,സി.എ. തൂക്കുമരത്തിപ1 നിഴലില് ജീവചരിത്രം

25 കൃഷ്ണ,ിള്ള,നാലാങ്കല് ,ണ്ഡിറ്റ് പനഹറ്ു ജീവചരിത്രം

26 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 1 ജീവചരിത്രം

27 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 2 ജീവചരിത്രം

28 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 2

29 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 4 ജീവചരിത്രം

30 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 5 ജീവചരിത്രം

31 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 7 ജീവചരിത്രം

32 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 8 ജീവചരിത്രം

33 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 9 ജീവചരിത്രം

34 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 11 ജീവചരിത്രം

35 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 12 ജീവചരിത്രം

36 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 13 ജീവചരിത്രം



37 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 13 ജീവചരിത്രം

38 മിസിസ്്സ എം.,ി. ക,ാള് എം.,ി. ക,ാള് ജീവചരിത്രം

39 മത്തായി മാഞ്ഞൂരാന് പ്രകാശത്തികലയ്ക്ക് ഭാഗം 1 ജീവചരിത്രം

40 അബ്ദുല് ഖാ?ര് വക്കം പ്രതിഭാശാലികള് ജീവചരിത്രം

41 ,രകമശ്വരന് നായര്,,ി.പക. മഹാത്മാ ഗാന്ധി ജീവചരിത്രം

42 രാധാകൃഷ്ണന്,എസ്. മഹാത്മാ ഗാന്ധി 100 വര്ഷങ്ങള് ജീവചരിത്രം

43 കകാവൂര്,ഈ.എം. വറുഗീസ,് ടി.എം. ജീവചരിത്രം

44 കൃഷ്ണവാരിയര്,ഏ.ജി. സ്വാമി വികവകാനന്ദന് ജീവചരിത്രം

45 കൃഷ്ണവാരിയര്,ഏ.ജി. സ്വാമി വികവകാനന്ദന് ജീവചരിത്രം

46 കൃഷ്ണവാരിയര്,ഏ.ജി. സ്വാമി വികവകാനന്ദന് ജീവചരിത്രം

47 കൃഷ്ണവാരിയര്,ഏ.ജി. സ്വാമി വികവകാനന്ദന് ജീവചരിത്രം

48 ശങ്കരകമകനാന്,പക.,ി. വിശ്വ സാഹിത്യശില്പികള് ജീവചരിത്രം

49 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര്,വി. വള്ളകത്താള് ജീവചരിത്രം

50 നാരായണകമകനാന് രണ്ടു പകാല്ലം കനതാജികയാപടാപ്പം ജീവചരിത്രം

51 ഫിലിപ്പ് പകയ് ന് ശാസ്ത്രത്തിപല അതിമാനുഷന്മാര് ജീവചരിത്രം

52 ശ്രീധരന്,സി.,ി. ക�ാ. രാധാകൃഷ്ണന് ജീവചരിത്രം

53 രാധാകൃഷ്ണന്,സി.,ി. ക�ാ. രാധാകൃഷ്ണന് ജീവചരിത്രം

54 ഹരിശര്മ്മ,എ.�ി. രണ്ടു സാഹിത്യനായകന്മാര് ജീവചരിത്രം

55 നാരായണ,ിള്ള,,ി.പക. സ്മരണ മണ്ഡലം ജീവചരിത്രം

56 കജാര്ജ്ജ് പനകറ്റാ സക്കീര് ഹുകൈസന് ജീവചരിത്രം

57 ഭാസ്കര,ിള്ള, പക. സ്വക?ശാഭിമാനി ജീവചരിത്രം

58 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,വി.ടി. കണ്ണീരും കിനാവും ജീവചരിത്രം

59 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,വി.ടി. കണ്ണീരും കിനാവും ജീവചരിത്രം

60 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,വി.ടി. കണ്ണീരും കിനാവും ജീവചരിത്രം

61 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,വി.ടി. കണ്ണീരും കിനാവും ജീവചരിത്രം

62 ,രകമശ്വരന്,എസ്സ്. പതര്കഫാര്�് ജീവചരിത്രം

63 തങ്കം,പക. പവളിച്ചകമ നയിച്ചാലും ജീവചരിത്രം

64 അബ്ദുല്ലാ,വള,ട്ടണം മഹാകവി മീര്സാ ഗാലിബ് ജീവചരിത്രം

65 ഇട്ടന്,റ്റി.എം. ഒരു ശിക്കാരിയുപട സ്മരണകള് ജീവചരിത്രം

66 അച്ചുതന്,പക.ആര്. സി. കൃഷ്ണന് ജീവചരിത്രം

67 കകശവന്,സി. ജീവിത സമരം ഭാഗം -2 ജീവചരിത്രം

68 ?ാകമാ?രന് നായര്,,ി. ശ്രീകക�ശ്വരം ജി. ,ത്മനാഭ,ിള്ള ജീവചരിത്രം

69 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. ക�ാകസ്റ്റാവ്സ്കി ജീവചരിത്രം

70 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. ക�ാകസ്റ്റാവ്സ്കി ജീവചരിത്രം

71 നാസ്സാര് നാസ്സറിപ1 ആത്മകഥ ജീവചരിത്രം

72 ?ാകമാ?രന് നായര്,,ി. സര്വ്വാധികാര്യക്കാര് ,ി. കഗാവിന്ദപ്പിള്ള ജീവചരിത്രം

73 കഗാ,ാലന്,ഏ.പക. എപ1 ജീവിതകഥ ജീവചരിത്രം

74 കഗാ,ാലന്,ഏ.പക. എപ1 ജീവിതകഥ ജീവചരിത്രം



75 കകശവക?വ്,,ി. ഓര്മ്മകളുപട കലാകത്തില് ജീവചരിത്രം

76 നായര്,എസ്.പക. മറക്കാത്ത കഥകള് ജീവചരിത്രം

77 നായര്,എസ്.പക. മറക്കാത്ത കഥകള് ജീവചരിത്രം

78 ആന്ഫ്രാങ്ക് ഒരു പ,ണ്കിടാവിപ1 �യറിക്കുറിപ്പുകള് ജീവചരിത്രം

79 ,ിള്ള തിരുവാര്പ്പ്,എന്.ആര്. കപ്രംചന്ദിപ1 കഥ ജീവചരിത്രം

80 പവണ്ണിയൂര് ഇ.എം.പജ. കൈമക്കലാഞ്ജകലാ ജീവചരിത്രം

81 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ഓര്മ്മയുപട അറകള് ജീവചരിത്രം

82 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ഓര്മ്മയുപട അറകള് ജീവചരിത്രം

83 ,രകമശ്വരന് നായര്,,ി.പക. സി.വി. രാമന് ,ിള്ള ജീവചരിത്രം

84 ,രകമശ്വരന് നായര്,,ി.പക. മഹാത്മാഗാന്ധി ജീവചരിത്രം

85 കറാസി കതാമസ് ഇവന് എപ1 പ്രിയ സി.പജ. ജീവചരിത്രം

86 നാരായണന് നായര്,,ി. അര നൂറ്റാണ്ടിലൂപട ജീവചരിത്രം

87 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 6 ജീവചരിത്രം

88 സ?ാശിവന്,പക. കുമാരനാശാന് ചില സ്മരണകള് ജീവചരിത്രം

89 വറീ?്,പക.,ി. ക�ാ. പഹര്മന് ഗുണ്ടര്ട്ട് ജീവചരിത്രം

90 നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ഇ.എം.എസ്. ആത്മകഥ ജീവചരിത്രം

91 ചന്ദ്രകശഖരവാരിയര്,എം.എസ്. വ്യക്തിമുദ്രകള് ജീവചരിത്രം

92 സഹക?വന്,,ി.പക. എപ1 യുദ്ധാനുഭവങ്ങള് ജീവചരിത്രം

93 കാമാക്ഷിക്കുട്ടിയമ്മ,എ. കുട്ടികളുപട ശ്രീനാരായണഗുരു ജീവചരിത്രം

94 കകശവകമകനാന്,പക.,ി. സമകാലീനരായ ചില കകരളീയര് ജീവചരിത്രം

95 കഗാ,ാലക്കുറുപ്പ്,പവണ്ണിക്കുളം ആത്മകരഖ ജീവചരിത്രം

96 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. എപ1 മിനി ജീവചരിത്രം

97 ചുമ്മാര്,ടി.എം. കവി തിലകന് പക.,ി. കറുപ്പന് ജീവചരിത്രം

98 പചറുകാട് ജീവിതപ്പാത ജീവചരിത്രം

99 നായര്,ജി.,ി.എസ്. കറ�ികയാ സ്മരണകള് ജീവചരിത്രം

100 ,ത്മനാഭന്,എം. ഒളിവിലും പതളിവിലും ജീവചരിത്രം

101 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. കവിയുപട കാല്പാടുകള് ജീവചരിത്രം

102 രാജു,പക. കായിക്കര ജ്വാലകള് ജീവചരിത്രം

103 കകശവകമകനാന്,പക.,ി. കയശുക?വന് ജീവചരിത്രം

104 കുഞ്ഞപ്പ,മൂര്കക്കാത്തു മൂര്കക്കാത്തു കുമാരന് ജീവചരിത്രം

105 ?ാകമാ?രന് നായര്,,ി. അഞ്ചു സാഹിത്യ കുല,തികള് ജീവചരിത്രം

106 പ,ാപറ്റക്കാട്ട്,എസ.്പക. എപ1 വഴിയമ്പലങ്ങള് ജീവചരിത്രം

107 പ,ാപറ്റക്കാട്ട്,എസ.്പക. എപ1 വഴിയമ്പലങ്ങള് ജീവചരിത്രം

108 രാമകൃഷ്ണ,ിള്ള,പക. എപ1 നാടുകടത്തല് ജീവചരിത്രം

109 ശ്രീക�ന് നായര്,എന്. കഴിഞ്ഞകാല ചിത്രങ്ങള് ജീവചരിത്രം

110 യശ്,ാല് പകാടുങ്കാറ്റടിച്ച നാളുകള് ജീവചരിത്രം

111 സുകരന്ദ്രന്,പക. ?സ്തകയവ്സ്കിയുപട കഥ ജീവചരിത്രം

112 സുകരന്ദ്രന്,പക. ?സ്തകയവ്സ്കിയുപട കഥ ജീവചരിത്രം



113 കമകനാന് വി.വി. മാരാരും കൂട്ടരും ജീവചരിത്രം

114 ബയര്,എസ്.പക. മറക്കാത്ത കഥകള് ഭാഗം 2 ജീവചരിത്രം

115 കകശവകമകനാന്,പക.,ി. സമകാലീനരായ ചില കകരളീയര് ജീവചരിത്രം

116 പുരുകഷാത്തമന് ,ിള്ള,,ി.ജി. കഹാമര് ജീവചരിത്രം

117 അക്കമ്മ വര്ക്കി 1114-പ1 കഥ ജീവചരിത്രം

118 കജാസഫ് പുത്തന്തറ കടലില്നിന്ന് ഒരു �യറി ജീവചരിത്രം

119 കജാസഫ് മുണ്ടക¨രി പകാഴിഞ്ഞ ഇലകള് ഭാഗം 3 ജീവചരിത്രം

120 ബാബുക,ാള്,�ി. ഗിരി,ര്വ്വം ജീവചരിത്രം

121 രവീന്ദ്രനാഥ ടാകഗാര് ജീവിത സ്മൃതികള് ജീവചരിത്രം

122 കൃഷ്ണപനളയത്,സി.,ി. വി?്വാന് മച്ചാപട്ടളയത് ജീവചരിത്രം

123 കപ്രം നസീര് എപ1 ജീവിതം ജീവചരിത്രം

124 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. കൈഹ?രലി ജീവചരിത്രം

125 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. എപന്ന തിരയുന്ന ഞാന് ജീവചരിത്രം

126 നടരാജഗുരു നടരാജഗുരുവിപ1 ആത്മകഥ ഭാഗം 1 ജീവചരിത്രം

127 മംഗലാനന്ദ സ്വാമി (വിവ.) നടരാജഗുരുവിപ1 ആത്മകഥ ഭാഗം 2 ജീവചരിത്രം

128 കവലായുധന് നായര് കളത്തില് എപ1 സഞ്ചാര,ഥങ്ങള് ജീവചരിത്രം

129 നായര്,എന്.ആര്. കാല് ചിലപമ്പാലി ജീവചരിത്രം

130 കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്,,ള്ളിപ്പാട്ട് നമ്മുപട സാഹിത്യകാരന്മാര്-ഭാഗം 14 ജീവചരിത്രം

131 നായര്,വി.ബി.സി. പൂര്ണ്ണത കതടുന്ന അപൂര്ണ്ണബിന്ദുക്കള്-ഭാഗം 1 ജീവചരിത്രം

132 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. എപ1 ആല്ബം ജീവചരിത്രം

133 ഭാസ്കര,ിള്ള,പക. സ്വക?ശാഭിമാനി ജീവചരിത്രം

134 ചന്ദ്രികാ ബാലകൃഷ്ണന് ഓര്മ്മകളുപട ഓടക്കുഴലുമായ് ജീവചരിത്രം

135 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. ഓര്മ്മയുപട ഓളങ്ങളില് ജീവചരിത്രം

136 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. ഓര്മ്മയുപട ഓളങ്ങളില് ജീവചരിത്രം

137 മാത്തന് തരകന് പുത്തന്കാവ് ഓര്മ്മകളുപട നാട്ടില് ജീവചരിത്രം

138 ശങ്കരകമകനാന്,പക.,ി. കകസരിയുപട കഥ ജീവചരിത്രം

139 ശ്രീക�ന് നായര്,എന്. കഴിഞ്ഞകാല ചിത്രങ്ങള് ജീവചരിത്രം

140 കൃഷ്ണന് നായര്,സി. ,രിചയപപ്പകടണ്ട ,ത്തുക,ര് ജീവചരിത്രം

141 കഗാമതി അമ്മ,പക. ധന്യയായ് ഞാന് ജീവചരിത്രം

142 കൃഷ്ണകുമാര്,പക.പക. മുറിവുണക്കുന്നവര് ജീവചരിത്രം

143 പസബാസ്റ്റ്യന് പുതുവീട് ഫ്കറായി�ിപ1 കഥ ജീവചരിത്രം

144 രാഘവന്,പുതുപ്പള്ളി കണ്ണീരിപ1യും കചാരയുപടയും കഥകള് ജീവചരിത്രം

145 പസബാസ്റ്റ്യന് ക,ാള് മ?ര് പതകരസ ജീവചരിത്രം

146 ഭാസി,അടൂര് അമളികള് ജീവചരിത്രം

147 കകശവക?വ്,,ി. എതിര്പ്പ് ജീവചരിത്രം

148 കഗാ,ിനാഥന്,വി.പക. ജയപ്രകാശ് ജീവചരിത്രം

149 മിസിസ്്സ എം.,ി. ക,ാള് എം.,ി. ക,ാള് ജീവചരിത്രം

150 ഭാസ്കരന്,,ി. കാടാറുമാസം ജീവചരിത്രം



151 വിശ്വംഭരന്,എം. നാരായണഗുരു ജീവചരിത്രം

152 ,വനന് മഹാകവി കുട്ടമത്ത് ജീവിതവും കൃതികളും ജീവചരിത്രം

153 സുകുമാരന് നായര് നാവായിക്കുളം
എന്. ശ്രീക�ന് നായര്-വ്യക്തിയും 
പ്രസ്ഥാനവും ജീവചരിത്രം

154 നടരാജന്,,ി. ലികയാണ് കµാട്സ്കി ജീവചരിത്രം

155 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള,തകഴി കുപറ കഥാ,ാത്രങ്ങള് ജീവചരിത്രം

156 പ,ാപറ്റക്കാട്ട്,എസ.്പക. സംസാരിക്കുന്ന �യറിക്കുറിപ്പുകള് ജീവചരിത്രം

157 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. എപ1 �യറി ജീവചരിത്രം

158 കുമാരന്,എം.പക. കടാള്കസ്റ്റായിയും ഭാര്യയും ജീവചരിത്രം

159 കമകനാന്,പക.,ി.എസ്സ്. ആത്മകഥ ജീവചരിത്രം

160 കമകനാന്,പക.,ി.എസ്സ്. ആത്മകഥ ജീവചരിത്രം

161 ഖാ?ര്,യു.എ. കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജിയും കൂട്ടരും ജീവചരിത്രം

162 കൃഷ്ണന്,പക.എ. അഴീകക്കാട് ,ണ്ഡിറ്റ് കുറുപ്പനും മലയാളകവിതയും ജീവചരിത്രം

163 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. ,രാജയങ്ങളുപട ,രമ്പര ജീവചരിത്രം

164 പമായ്തു മൗലവി,ഇ. മൗലവിയുപട ആത്മകഥ ജീവചരിത്രം

165 അച്യുതകമകനാന്,സി. മറക്കാത്ത അനുഭവങ്ങള് ജീവചരിത്രം

166 അച്യുതക്കുറുപ്പ്,സി. വള്ളകത്താള് സ്മരണകള് ജീവചരിത്രം

167 കറാസി കതാമസ് ഉറങ്ങുന്ന സിംഹം ജീവചരിത്രം

168 മൂസ്സത്,സി.പക. കകളപ്പന് എന്ന മഹാമനുഷ്യന് ജീവചരിത്രം

169 സീതാലക്ഷ്മീക?വ് കകശവക?വ് എപ1 നിത്യകാമുകന് ജീവചരിത്രം

170 ?ാകമാ?രകമകനാന്,പക.എ. തിരിഞ്ഞു കനാക്കുകമ്പാള് ജീവചരിത്രം

171 ശ്രീധരന്,സി.,ി. ഇന്ത്യന് വിപ്ലവത്തിപ1 വിത്ത-്വികവകാനന്ദന് ജീവചരിത്രം

172 ,ാറപ്പുറത്ത് മരിക്കാത്ത ഓര്മ്മകള് ജീവചരിത്രം

173 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. ടാഗൂര്-കവിയും മനുഷ്യനും ജീവചരിത്രം

174 മുഹമ്മ?് കുഞ്ഞി,,ി.പക. പബാക്കാച്ചിപയാവും ,ിന്ഗാമികളും ജീവചരിത്രം

175 റഷീ?്,എം. ?ാകമാ?രന്, പക. ജീവചരിത്രം

176 ,രകമശ്വരന്,ിള്ള,വി.ആര്. കവലുത്തമ്പി ?ളവ ജീവചരിത്രം

177

178 ശ്രീക�ന് നായര്,എന്. കഴിഞ്ഞകാല ചിത്രങ്ങള്-ഭാഗം 3 ജീവചരിത്രം

179 പ്രഭാകരന് ചങ്ങമ്പുഴ ഇടപ്പള്ളി രാഘവന് ,ിള്ളയുപട ജീവിതകഥ ജീവചരിത്രം

180 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,വി.ടി. വി.ടി.യുപട ജീവിതസ്മരണകള് ജീവചരിത്രം

181 വികവകാനന്ദന്,ജി. എത്രപയത്ര മരണങ്ങള് ജീവചരിത്രം

182 നായര്,എസ്.പക. മറക്കാത്ത കഥകള് ഭാഗം 3 ജീവചരിത്രം

183 കൃഷ്ണന് നായര്,ബി. അരവിന്ദക്ഘാഷ് ജീവചരിത്രം

184 ശ്രീക�ന് നായര്,എന്. എപ1 അമ്മ ജീവചരിത്രം

185 സുകരന്ദ്രന്,പക. കടാള്കസ്റ്റായിയുപട കഥ ജീവചരിത്രം

186 ലീലാ ?ാകമാ?രകമകനാന് കചട്ടപ1 നിഴലില് ജീവചരിത്രം

187 കുമാര,ിള്ള കൈകനിക്കര അവിസ്മരണീയര് ജീവചരിത്രം

188 രാമവര്മ്മ,പക.ടി.
കൈകരളി വികധയന് രാമവര്മ്മ അപ്പന് 
തമ്പുരാന് ജീവചരിത്രം



189 വാരിയര്,,ി.എ. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജീവചരിത്രം

190 ,ിള്ള,ജി.ആര്. ഭഗ്ന കമാഹങ്ങള് ജീവചരിത്രം

191 പ,രുന്ന പക.എന്. നായര് ചങ്ങമ്പുഴ സ്മരണകള് ജീവചരിത്രം

192 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. ഓര്മ്മയുപട ഓളങ്ങളില്-ഭാഗം 2 ജീവചരിത്രം

193 ശങ്കുപ്പിള്ള കുമ്പളത്തു എപ1 കഴിഞ്ഞകാല സ്മരണകള് ജീവചരിത്രം

194 കുമാരന്,എം.പക. & ശ്രീനിവാസന്,പക. കുമാരനാശാന് ജീവചരിത്രം

195 നാരായണന് നായര്,,ാലാ സമരമുഖത്ത് ജീവചരിത്രം

196 തകഴി ഓര്മ്മയുപട തീരങ്ങളില് ജീവചരിത്രം

197 നായര്,വി.ബി.സി. കൈവകലാപ്പിള്ളിയും മറ്റും ജീവചരിത്രം

198 ചുമ്മാര്,ടി.എം. സാ?രസ്മരണകള് ഭാഗം 2 ജീവചരിത്രം

199 റാഷ്ബിഹാരി കബാസ് ഞാന് കൈവകÄായിപയ കബാംപബറിഞ്ഞു ജീവചരിത്രം

200 യദുകുല കുമാര്,ജി.
സര് സി.,ി.പയ വധിക്കാന് ശ്രമിച്ച 
പക.സി.എസ്. മണി ജീവചരിത്രം

201 കുറുപ്പ്,,ി.ആര്. എപ1 നാടിപ1 കഥ എപ1യും ജീവചരിത്രം

202 മാരാര്,എസ്.പക. ഓര്മ്മകളില് ജീവിപ്പവര് ജീവചരിത്രം

203 മുഹമ്മ?,്വി.,ി. പനകപ്പാളിയപ1 കഥ ജീവചരിത്രം

204 രാമന് കമകനാന് പുകത്തഴത്ത് യവകനശ്വരന്മാര് ജീവചരിത്രം

205 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. എപ1 ആല്ബം ഭാഗം 2 ജീവചരിത്രം

206 നമ്പൂതിരി,ഏ.,ി.,ി. മുണ്ടക¨രി ജീവചരിത്രം

207 മത്തായി മാഞ്ഞൂരാന് പ്രകാശത്തികലയ്ക്ക് ജീവചരിത്രം

208 സുകരന്ദ്രന്,പക. ജീവിതവും ഞാനും ജീവചരിത്രം

209 രാമകൃഷ്ണന്,മലയാറ്റൂര്
സര്വ്വീസ് കസ്റ്റാറി എപ1 പക.എ.എസ്. 
?ിനങ്ങള് ജീവചരിത്രം

210 സാനു,എം.പക. നാരായണഗുരു സ്വാമി ജീവചരിത്രം

211 ഭാസ്കരനുണ്ണി,,ി. അന്തര്ജ്ജനം മുതല് മാധവിക്കുട്ടി വപര ജീവചരിത്രം

212 കുമാരന്,എം.പക. പുഷ്കിപ1 ദുരന്തകഥ ജീവചരിത്രം

213 കൈവകലാപ്പിള്ളി കാവ്യകലാക സ്മരണകള് ജീവചരിത്രം

214 ?ാകമാ?രന്,എല്.
എം.എന്. കറായ്, സ്വാതനത്ര്യകന്വഷിയായ 
വിപ്ലവകാരി ജീവചരിത്രം

215 മുഹമ്മ?്കകായ സ്മാരകക്കമ്മിറ്റി സി.എച്ച്. മുഹമ്മ?് കകായ ജീവചരിത്രം

216 കമകനാന്,,ി.എ. ഇന്നലപത്ത കവികള് ജീവചരിത്രം

217 കമകനാന്,,ി.എ.

218 കജാണ് മത്തായി ഫൗകണ്ടഷന് ക�ാ. കജാണ് മത്തായി ജീവചരിത്രം

219 ?ാകമാ?രന്,മൂടാടി ഗുണ്ടര്ട്ട് മുതല് സഞ്ജയന് വപര ജീവചരിത്രം

220 നായര്,എം.പക.പക.
ആകരാടും ,രിഭവമില്ലാപത ഒരു 
കാലഘട്ടത്തിപ1 കഥ ജീവചരിത്രം

221 ബാലകൃഷ്ണന് നായര്,ടി.,ി. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര് ജീവചരിത്രം

222 മൂസ്സത്,സി.പക. മഹാകവി വള്ളകത്താള്- ഭാഗം 1 ജീവചരിത്രം

223 നിത്യ കൈചതന്യയതി മറക്കാനാവാത്തവര് ജീവചരിത്രം

224 വടുതല,ടി.പക.സി. (എ�ി.) ക�ാ.ബി.ആര്. അംകബ?്കര് ജീവചരിത്രം

225 ?ാകമാ?രന് നായര്,പക.എന്. ഗുരുക?വന് ജീവചരിത്രം

226 സാനു,എം.പക.
ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണ,ിള്ള: നക്ഷത്രങ്ങളുപട 
കÉഹഭാജനം ജീവചരിത്രം



227 നാരായണന്, കാട്ടുമാടം ഇബ്സന് ജീവചരിത്രം

228 ക,ാള് മണലില് മലയാളത്തിപ1 ബഷീര് ജീവചരിത്രം

229 കൃഷ്ണന് നായര്,സി. അവിസ്മരണീയര് ,ത്തുക,ര് ജീവചരിത്രം

230 കമകനാന്,,ി.എ. ഇന്നലപത്ത ഗ?്യകാരന്മാര് ജീവചരിത്രം

231 പുകത്തഴത്ത് രാമന്കമകനാന് ശക്തന് തമ്പുരാന് ജീവചരിത്രം

232 ശിവരാമകമകനാന്,പക.
മഹാകവി കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് ജീവിതവും 
കൃതികളും ജീവചരിത്രം

233
ഏബ്രഹാം,സി.എ.; ബാബുക,ാള്,�ി.;

കഗാവിന്ദപ്പിള്ള,,ി. അച്ചന്, അച്ഛന്, ആചാര്യന് ജീവചരിത്രം

234 രഘുനാഥന് നായര്,ഏ.ബി. പകാട്ടാരത്തില് ശങ്കുണ്ണി ജീവചരിത്രം

235 സാനു,എം.പക. അസ്തമിക്കാത്ത പവളിച്ചം ജീവചരിത്രം

236 നായര്,എം.പക.പക.
ആകരാടും ,രിഭവമില്ലാപത ഒരു 
കാലഘട്ടത്തിപ1 കഥ ജീവചരിത്രം

237 കുഞ്ചുണ്ണിരാജ,പക. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര് ജീവചരിത്രം

238 ആ1ണി പുളിങ്കുന്ന് അതിര്ത്തി ക?ശഗാന്ധി ജീവചരിത്രം

239 ,വനന് ആ?്യകാല സ്മരണകള് ജീവചരിത്രം

240 നാരായണപ്പിഷാകരാടി,പക.,ി. പുന്നക¨രി നമ്പി നീലക�ശര്മ ജീവചരിത്രം

241 കകശവന്,സി. ജീവിത സമരം ജീവചരിത്രം

242 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,ശൂരനാട്ടു ശ്രീ സ്വാതിതിരുനാള് രാമവര്മ്മ മഹാരാജാവ് ജീവചരിത്രം

243 മുഹമ്മ?് കുഞ്ഞി,,ി.പക. മുണ്ടക¨രി: വ്യക്തി. വിമര്ശനം ജീവചരിത്രം

244 അരവിന്ദന് ; ഹരി?ാസന്,വി. ക�ാ. കജാണ് മത്തായി ജീവചരിത്രം

245 ശ്രീ ഭഗീരഥന് ശ്രീകൈത്രലംഗ സ്വാമികള് ജീവചരിത്രം

246 രാമകമകനാന്,പുകത്തഴത്ത് മണ്മറഞ്ഞവര് ജീവചരിത്രം

247 കല്യാണിഅമ്മ,ബി. വ്യാഴവട്ട സ്മരണകള് ജീവചരിത്രം

248 കമകനാന്,,ി.എ. ഇരു,ത്തഞ്ചു സാഹിത്യകാരന്മാര് ജീവചരിത്രം

249 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ക,ാള്, എം.,ി. ജീവചരിത്രം

250 അമര്ത്യാനന്ദ അര്ദ്ധവിരാമം ജീവചരിത്രം

251 കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മ,പക. ,ഥികയും വഴികയാരാപത്ത മണി?ീ,ങ്ങളും ജീവചരിത്രം

252 കജാര്ജ്ജ് ,റവൂര് അരങ്ങിനു ,ിന്നില് ജീവചരിത്രം

253 ,വനന് അനുഭവങ്ങളുപട സംഗീതം ജീവചരിത്രം

254 തികക്കാടിയന് അരങ്ങുകാണാത്ത നടന് ജീവചരിത്രം

255 കൃഷ്ണന്നായര്,കലാമണ്ഡലം എപ1 ജീവിതം അരങ്ങിലും അണിയറയിലും ജീവചരിത്രം

256 മാധവിക്കുട്ടി �യറിക്കുറിപ്പുകള് ജീവചരിത്രം

257 ,വനന് സ്മൃതിചിത്രങ്ങള് ജീവചരിത്രം

258 ജയചന്ദ്രന്,ടി.എന്. കൈകരളീ സന്നിധി ജീവചരിത്രം

259 രാമകമകനാന്,പുകത്തഴത്ത് കാഴ്ചപ്പാടുകള് ജീവചരിത്രം

260 സാനു,എം.പക. താഴ് വരയിപല സന്ധ്യ-ഭാഗം 2 ജീവചരിത്രം

261 കമകനാന്,,ി.എ. അഞ്ചു സാഹിത്യകാരന്മാര് ജീവചരിത്രം

262 കകാഴികക്കാടന് സത്യന് എന്ന നടന് ജീവചരിത്രം

263 കജാസഫ് മുണ്ടക¨രി പകാഴിഞ്ഞ ഇലകള് ജീവചരിത്രം

264 രാമവര്മ്മ,പക.ടി. മഹാകവി കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് ജീവചരിത്രം



265 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് ക�ാക്ടര് അകത്തുണ്ട് ജീവചരിത്രം

266 നകരന്ദ്രനാഥ്,ആര്. കകാന്നിയൂര് മഹാന്മാരുപട കൂപട ജീവചരിത്രം

267 അച്യുതന്,എം. ,ാശ്ചാത്യസാഹിത്യ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

268 അരികസ്താകതപലസ് കാവ്യകലപയപ്പറ്റി നിരൂ,ണം-,ഠനം

269 കകശവകമകനാന്,പക.,ി. Etc ഹാസ്യപ്രകാശം: സഞ്ജയന് സ്മാരകഗ്രനഥം നിരൂ,ണം-,ഠനം

270
അന്തര്ജ്ജനം ഷഷ്ഠ്യബ്ദ പൂര്ത്തി

ആകഘാഷക്കമ്മറ്റി അന്തര്ജ്ജനം ഒരു ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

271 നായര്,എസ്.പക. സാഹിത്യസുധ നിരൂ,ണം-,ഠനം

272 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് രാജാങ്കണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

273 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് രാജാങ്കണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

274 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് രാജാങ്കണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

275 ,രകമശ്വരന്,ിള്ള,എന്. കമപക്കാല്ല നവീന നാടകാ?ര്ശം നിരൂ,ണം-,ഠനം

276 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് കല ജീവിതം തപന്ന നിരൂ,ണം-,ഠനം

277 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് കല ജീവിതം തപന്ന നിരൂ,ണം-,ഠനം

278 അച്യുതന്,എം. കവിതയും കാലവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

279 അച്യുതന്,എം. കവിതയും കാലവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

280 അയ്യര്,ഏ.എസ.്,ി. ഭാസന് 1 നിരൂ,ണം-,ഠനം

281 രാമകമകനാന്,പുകത്തഴത്ത് സഹÄ കിരണനായ ടാകഗാര് നിരൂ,ണം-,ഠനം

282 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. കനാവല് സിദ്ധിയും സാധനയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

283 കജാസഫ് മുണ്ടക¨രി പ്രഭാഷണാവലി നിരൂ,ണം-,ഠനം

284 ചുമ്മാര്,ടി.എം. സുവര്ണ്ണ കൈകരളി നിരൂ,ണം-,ഠനം

285 ചുമ്മാര്,ടി.എം. സുവര്ണ്ണ കൈകരളി നിരൂ,ണം-,ഠനം

286 ചുമ്മാര്,ടി.എം. സുവര്ണ്ണ കൈകരളി നിരൂ,ണം-,ഠനം

287 കമകനാന്,എം.എസ.് (സമ്പാ.) പ,ൗരസ്ത്യ സാഹിത്യ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

288 ,ണിക്കര്,എം.,ി. ആസ്വാ?നവും വിലയിരുത്തലും നിരൂ,ണം-,ഠനം

289 സുഗതന്,ആര്. ജനകീയ സാഹിത്യവിചാരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

290 കൃഷ്ണ,ിള്ള,കുറ്റിപ്പുഴ സാഹിതീയം നിരൂ,ണം-,ഠനം

291 കൃഷ്ണ,ിള്ള,കുറ്റിപ്പുഴ സാഹിതീയം നിരൂ,ണം-,ഠനം

292 വാസുക?വന് നായര്,എം.ടി. കാഥികപ1 ,ണിപ്പുര നിരൂ,ണം-,ഠനം

293 സുകരന്ദ്രന്,പക. കനാവല് സ്വരൂ,ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

294 സുകരന്ദ്രന്,പക. സൃഷ്ടിയും നിരൂ,ണവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

295 ഗംഗാധരന്,എം. മാരാരും മലയാളസാഹിത്യവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

296 ജയചന്ദ്രന്,ടി.എന്. കനാവലുകളും കനാവലുകളും നിരൂ,ണം-,ഠനം

297 രാമകമകനാന്,പുകത്തഴത്ത് ഹാസസാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

298 നാരായണ,ിള്ള,,ി.പക. തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

299 നാരായണ,ിള്ള,,ി.പക. തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

300 നാരായണ,ിള്ള,,ി.പക. തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

301 കമകനാന്,എം.എസ.് വിമര്ശനത്തിപ1 പ്രശ്നങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

302 �ാനിയല്,പക.എം. വീണപൂവ-്കണ്മുന്,ില് നിരൂ,ണം-,ഠനം



303 ഉണ്ണിത്താന്,ആര്.സി. കലയും കലാസൃഷ്ടിയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

304 ശരതച്ന്ദ്രന്,പക.,ി. ആസ്വാ?നം അ,ഗ്രന്ഥനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

305 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്നായര്, വി. കാളി?ാസഹൃ?യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

306 രാജരാജവര്മ്മ,വടക്കുംകൂര് ശ്രീ കാളി?ാസന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

307 സി.പജ. സ്മാരക പ്രസംഗ സമിതി കനാവല് നിരൂ,ണം-,ഠനം

308 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. ഇസ'ങ്ങള്ക്കപ്പുറം നിരൂ,ണം-,ഠനം

309 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. ഇസ'ങ്ങള്ക്കപ്പുറം നിരൂ,ണം-,ഠനം

310 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. ഇസ'ങ്ങള്ക്കപ്പുറം നിരൂ,ണം-,ഠനം

311 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. ഇസ'ങ്ങള്ക്കപ്പുറം നിരൂ,ണം-,ഠനം

312 കൃഷ്ണവാരിയര്,എന്.വി. ,രികപ്രക്ഷ്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

313 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. സമാകലാചന നിരൂ,ണം-,ഠനം

314 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള,എ. കനാവല് പ്രസ്ഥാനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

315 �ാനിയല്,പക.എം. കലാ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

316 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള,എ. കനാവല് പ്രസ്ഥാനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

317 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള,എ. കനാവല് പ്രസ്ഥാനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

318 കൃഷ്ണ,ിള്ള,കുറ്റിപ്പുഴ ഗ്രന്ഥാവകലാകനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

319 ക,ാള്,എം.,ി. ഗ?്യഗതി നിരൂ,ണം-,ഠനം

320 ലീലാവതി,എം. കവിതയും ശാസ്ത്രവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

321 ലീലാവതി,എം. കവിതയും ശാസ്ത്രവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

322 ആനന്ദക്കുട്ടന് ഭാവസൗരഭം നിരൂ,ണം-,ഠനം

323 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള,എ. കുപറക്കൂടി സാകങ്കതിക ഗ്രന്ഥനിരൂ,ണങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

324 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് ,തിനഞ്ചു,ന്യാസം നിരൂ,ണം-,ഠനം

325 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് ,തിനഞ്ചു,ന്യാസം നിരൂ,ണം-,ഠനം

326 രാമകമകനാന്,പുകത്തഴത്ത് സാഹിത്യാഭിരുചി നിരൂ,ണം-,ഠനം

327 ,ത്മനാഭ,ിള്ള,ബി. കാവ്യകല നിരൂ,ണം-,ഠനം

328 കജാസഫ് മുണ്ടക¨രി നാടകാന്തം കവിത്വം നിരൂ,ണം-,ഠനം

329 എലിയ എഹറന് ബുര്ഗ്ഗ് സാഹിത്യകാരനും അയാളുപട കലാസൃഷ്ടിയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

330 ഈശ്വര വാര്യര്,സി. ആഖ്യായികാനിര്മ്മാണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

331 സുകുമാര് അഴീകക്കാട് ആശാപ1 സീതാകാവ്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

332 സുകുമാര് അഴീകക്കാട് ആശാപ1 സീതാകാവ്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

333 സുകുമാര് അഴീകക്കാട് ആശാപ1 സീതാകാവ്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

334 സുകുമാര് അഴീകക്കാട് ആശാപ1 സീതാകാവ്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

335 പവണ്ണിയൂര് ഇ.എം.പജ. മലയാളത്തിപ1 ജീനിയസ്സ് നിരൂ,ണം-,ഠനം

336 പവങ്കിടകൃഷ്ണന്,എസ്. ധ്വന്യാകലാകവിമര്ശം-(ഒന്നാം ഉക?്യാനം) നിരൂ,ണം-,ഠനം

337 പവങ്കിടകൃഷ്ണന്,എസ്. ധ്വന്യാകലാകവിമര്ശം-(രണ്ടാം ഉക?്യാനം) നിരൂ,ണം-,ഠനം

338 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. ആധുനിക സാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

339 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. ആധുനിക സാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

340 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. ആധുനിക സാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം



341 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. ആധുനിക സാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

342 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. ആധുനിക സാഹിത്യം

343 കജാസഫ് മുണ്ടക¨രി കാവ്യ,ീഠിക നിരൂ,ണം-,ഠനം

344 കജാസഫ് മുണ്ടക¨രി രൂ,ഭദ്രത നിരൂ,ണം-,ഠനം

345 കജാസഫ് മുണ്ടക¨രി രാജരാജപ1 മപറ്റാലി നിരൂ,ണം-,ഠനം

346 ശങ്കരന് നമ്പ്യാര്, ,ി. മകരന്ദ മഞ്ജരി നിരൂ,ണം-,ഠനം

347 സി.പജ. സ്മാരക പ്രസംഗ സമിതി കവിത നിരൂ,ണം-,ഠനം

348 കതാലന് കലയും ജനതയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

349 ഷണ്മുഖ?ാസ്,എം. സാഹിത്യ സ?്യ നിരൂ,ണം-,ഠനം

350 അകശാകന്,പക. നാടകാസ്വാ?നം നിരൂ,ണം-,ഠനം

351 അകശാകന്,പക. നാടകാസ്വാ?നം നിരൂ,ണം-,ഠനം

352 ക,ാള്,എം.,ി. സാഹിത്യവിചാരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

353 ക,ാള്,എം.,ി. സാഹിത്യവിചാരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

354 ക,ാള്,എം.,ി. സാഹിത്യവിചാരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

355 ക,ാള്,എം.,ി. സാഹിത്യവിചാരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

356 ഹരിശര്മ്മ,എ.�ി. & ശര്മ്മ,ആര്.സി. നാടക പ്രകവശിക നിരൂ,ണം-,ഠനം

357 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് ഭാരത,ര്യടനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

358 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് ഭാരത,ര്യടനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

359 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് ഭാരത,ര്യടനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

360
,ി. കുഞ്ഞിരാമന് ഷഷ്ടിപൂര്ത്തി

ആകഘാഷക്കമ്മിറ്റി മഹാകവി ,ി. നിരൂ,ണം-,ഠനം

361 ഇടക¨രി ഷഷ്ടിപൂര്ത്ത്യു,ഹാരകമ്മിറ്റി ഇതാ, ഒരു കവി നിരൂ,ണം-,ഠനം

362 പകാടുപ്പുന്ന അവകലാകനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

363 കൃഷ്ണന്നായര്,എം. കലാ സങ്കല്പങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

364 കൃഷ്ണന്നായര്,എം. കലാ സങ്കല്പങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

365 നാരായണകമകനാന് കതന് തുള്ളികള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

366 കജാസഫ് മുണ്ടക¨രി നനയാപത മീന് ,ിടിക്കാകമാ? നിരൂ,ണം-,ഠനം

367 എം.ആര്.ബി. നിരൂ,കപ1 രാജ്യഭാരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

368 നാരായണ,ിള്ള,,ി.പക. സാഹിതീ കടാക്ഷം നിരൂ,ണം-,ഠനം

369 അച്യുതന്,എം. വികവചനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

370 നമ്പൂതിരി,ഏ.,ി.,ി. കവിതയികലപയ്ക്കാരു കൈകത്തിരി നിരൂ,ണം-,ഠനം

371 കമകനാന്,എം.എസ.് കവിത കവിത്രയത്തിനുകശഷം നിരൂ,ണം-,ഠനം

372 സുകുമാര് അഴീകക്കാട് ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വിമര്ശിക്കപപ്പടുന്നു നിരൂ,ണം-,ഠനം

373 നായര്,എം.ആര്. സാഹിത്യനികഷം (ഒന്നാംപുസ്തകം) നിരൂ,ണം-,ഠനം

374 നായര്,എം.ആര്. സാഹിത്യനികഷം (രണ്ടാംപുസ്തകം) നിരൂ,ണം-,ഠനം

375 സുകരന്ദ്രന്,പക. കലയും സാമാന്യജനങ്ങളും നിരൂ,ണം-,ഠനം

376 ക,ാള്,എം.,ി. കനാവല് സാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

377 ക,ാള്,എം.,ി. കനാവല് സാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

378 ക,ാള്,എം.,ി. കനാവല് സാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം



379 ,രകമശ്വരന് നായര്, ,ി.പക. ആധുനിക മലയാളസാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

380 ,രകമശ്വരന് നായര്, ,ി.പക. ആധുനിക മലയാളസാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

381 ക,ാള്,എം.,ി. പചറുകഥാപ്രസ്ഥാനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

382 ക,ാള്,എം.,ി. പചറുകഥാപ്രസ്ഥാനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

383 കൃഷ്ണന് നായര്,എം. ആധുനിക മലയാള കവിത നിരൂ,ണം-,ഠനം

384 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. ചന്തുകമകനാന് ഒരു ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

385 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. ചന്തുകമകനാന് ഒരു ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

386 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. ചന്തുകമകനാന് ഒരു ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

387 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. ചന്തുകമകനാന് ഒരു ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

388 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. ചന്തുകമകനാന് ഒരു ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

389 ?ാകമാ?രന് എന്താണ് സാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

390 കൃഷ്ണന് നായര്,,ി.വി. സാഹിത്യം ഇന്ന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

391 നവകകരള ,ബ്ലികക്കഷന് വിമര്ശനം മലയാളത്തില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

392 കതാമസ്,സി.പജ. ഉയരുന്ന യവനിക നിരൂ,ണം-,ഠനം

393 കതാമസ്,സി.പജ. ഉയരുന്ന യവനിക നിരൂ,ണം-,ഠനം

394 കതാമസ്,സി.പജ. ഉയരുന്ന യവനിക നിരൂ,ണം-,ഠനം

395 കൃഷ്ണന് നമ്പൂതിരി,വി. ശ്രീനിരണം കവികള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

396 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള,എ. സാഹിത്യവിമര്ശനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

397 സി.പജ. സ്മാരക പ്രസംഗ സമിതി (സമ്പാ.) നാടകം-ഒരു ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

398 രകമഷ് ചന്ദ്രന്,വി.
പ,ാന്കുന്നം വര്ക്കിയുപട കഥകള് (ഒരു 
,ഠനം) നിരൂ,ണം-,ഠനം

399 പ്രസന്നന്,ആര്. നിയമം, സ?ാചാരം, അശ്ലീലസാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

400 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. അന്തര്ധാര നിരൂ,ണം-,ഠനം

401 നാരായണന്, കാട്ടുമാടം മലയാള നാടകങ്ങളിലൂപട നിരൂ,ണം-,ഠനം

402 കഗാവിന്ദന്കുട്ടി നായര്,ഉള്ളാട്ടില് ആധുനിക മലയാളസാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

403 രാമന് കമകനാന്,ടി.പക. ഉണ്ണായി വാരിയര് നിരൂ,ണം-,ഠനം

404 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. കാവ്യകല കുമാരനാശാനിലൂപട നിരൂ,ണം-,ഠനം

405 വാസുക?വ ഭട്ടതിരി,സി.വി. (വിവ.) ധ്വന്യാകലാകം നിരൂ,ണം-,ഠനം

406 മാത്തന് തരകന്,പുത്തന്കാവ് പ,ൗരസ്ത്യ നാടക?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

407 നാരായണ,ിള്ള,,ി.പക. സാഹിത്യകകളി നിരൂ,ണം-,ഠനം

408
ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഷഷ്ടിപൂര്ത്തി

ആകഘാഷക്കമ്മിറ്റി ജി.യും സാഹിത്യവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

409 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,വി.ടി. മാംസനിബദ്ധമല്ല രാഗം നിരൂ,ണം-,ഠനം

410 ശങ്കരന്,പക.,ി. സമീ,നം നിരൂ,ണം-,ഠനം

411 കമകനാന്,എം.പക. ഉതിര്മണികള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

412 രാമചന്ദ്രന് നായര്,പക. കരഖാരൂ,ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

413 നായര്,എസ്.പക. ശീപവാള്ളി സ്മാരക ഗ്രന്ഥം നിരൂ,ണം-,ഠനം

414 മുകുന്ദന്,എന്.
എഴുത്തച്ഛപ1 രാമായണവും-മറ്റു 
രാമായണങ്ങളും നിരൂ,ണം-,ഠനം

415 പചറിയാന് കുനിയകന്താടത്ത് ആശാനിപല ?ാര്ശനികന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

416 ത്രിവിക്രമന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ടി.എം. വ്യാസപ്രസാ?ം നിരൂ,ണം-,ഠനം



417 ത്രിവിക്രമന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ടി.എം. വ്യാസപ്രസാ?ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

418 വര്മ്മജി,ആര്.എസ്. അരകങ്ങറ്റം നിരൂ,ണം-,ഠനം

419 ചന്ദ്രകശഖരന് നായര്,സി.പക. സംവിധാനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

420 ഭാസ്കര,ിള്ള,പക. സാഹിത്യസമരങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

421 കകരളവര്മ്മ,സി.ആര്. കഷക്സ് ,ിയറും മറ്റും നിരൂ,ണം-,ഠനം

422 തരകന്,പക.എം. അത്യാധുനിക സാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

423 എഴുത്തച്ഛന്,പക.എന്. ഏഴിലാമ്പാല നിരൂ,ണം-,ഠനം

424 എഴുത്തച്ഛന്,പക.എന്.
എഴുത്തച്ഛപ1 അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം-ഒരു 
,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

425 സാനു,എം.പക. രാജവീഥി നിരൂ,ണം-,ഠനം

426 കജാസഫ് മുണ്ടക¨രി ആശാന് കവിത ഒരു ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

427 കജാസഫ് മുണ്ടക¨രി വള്ളകത്താള് കവിത ഒരു ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

428 നാരായണപ്പിഷാകരാടി,പക.,ി. (വിവ.) ഭരതമുനിയുപട നാട്യശാസ്ത്രം Vol.I നിരൂ,ണം-,ഠനം

429 സി.പജ. സ്മാരകപ്രസംഗ സമിതി നാടകക്കളരി നിരൂ,ണം-,ഠനം

430 ശര്മ്മ,സി.എസ്. രസ കൈകരളി നിരൂ,ണം-,ഠനം

431 ശശിധരന്,പക.,ി. കാലഘട്ടത്തിപ1 ശബ്ദങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

432 കകായിത്തട്ട,എന്. ആശാപ1 സീത-അഗ്നി-,രീക്ഷയ്ക്കു കശഷം നിരൂ,ണം-,ഠനം

433 പകാടുപ്പുന്ന ആ?ികവിയുപട ശില്പശാല നിരൂ,ണം-,ഠനം

434 കുമാര ന്,മൂര്കക്കാത്തു
ആശാന് വിമര്ശനത്തിപ1- ആ?്യ രശ്മികള് 
(ഒന്നാംഭാഗം) നിരൂ,ണം-,ഠനം

435 കുമാര ന്,മൂര്കക്കാത്തു
ആശാന് വിമര്ശനത്തിപ1- ആ?്യ രശ്മികള് 
(രണ്ടാംഭാഗം) നിരൂ,ണം-,ഠനം

436 നാരായണ,ിള്ള,പക.എസ്. കവിത, വഴിത്തിരിവില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

437 നാരായണ,ിള്ള,പക.എസ്. കവിത, വഴിത്തിരിവില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

438 ക,ാള്,എം.,ി. കാവ്യ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

439 ക,ാള്,എം.,ി. കാവ്യ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

440 ശ്രീനി ?ിവ്യകകാകിലം നിരൂ,ണം-,ഠനം

441 നാരായണന് ക,ാറ്റി,ഇ.പക. വികനാ?സഞ്ചാരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

442 വാരിയര്,വി.എസ്. അ,ഗ്രഥനം

443 കജാര്ജ്ജ് ഇരുമ്പയം കവിതയുപട ഭാവി നിരൂ,ണം-,ഠനം

444 ചന്ദ്രകശഖരന് നായര്,സി.പക. ,ഠനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

445 നമ്പൂതിരി,ഏ.,ി.,ി. ,വിഴത്തുരുത്തുകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

446 കജാര്ജ്ജ് ഇരുമ്പയം മഗ്ദലനമറിയവും വള്ളകത്താള് കവിതയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

447 ബഷീര്,എം.എം. കവിതയിപല ചില പ്രശ്നങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

448 ലീലാവതി,എം. കണ്ണീരും മഴവില്ലും നിരൂ,ണം-,ഠനം

449 കര്ത്താവ്,പക.എസ.്,ി. തിരകനാട്ടം നിരൂ,ണം-,ഠനം

450 ശ്രീധരന്,സി.,ി. നിരൂ,കദൃഷ്ടിയില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

451 ബഷീര്,എം.എം. നവീന കവിത നിരൂ,ണം-,ഠനം

452 നമ്പൂതിരി,ഏ.,ി.,ി. മൂല്യനിര്ണ്ണയം നിരൂ,ണം-,ഠനം

453 നാരായണന്,അകവൂര് വകതിരിവ് നിരൂ,ണം-,ഠനം



454 അപ്പന്,പക.,ി. കക്ഷാഭിക്കുന്നവരുപട സുവികശഷം നിരൂ,ണം-,ഠനം

455 ,രകമശ്വരന് നായര്,,ി.പക. ഭാവരശ്മികള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

456 നാരായണന്,കാട്ടുമാടം നാടകരൂ, ചര്ച്ച നിരൂ,ണം-,ഠനം

457 ഷണ്മുഖ?ാസ്,എം. ,ടിഞ്ഞാറന് സാഹിത്യചര്ച്ചകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

458 കകാമകലഴത്ത്,പക.ജി., മാധവന് (സമ്പാ.) ആശാന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

459 ശങ്കരന്,തായാട്ട് ആശാന്: നകവാത്ഥാനത്തിപ1 കവി നിരൂ,ണം-,ഠനം

460 ?ാകമാ?രന്,ഇ.വി. കാവ്യ സമീക്ഷ നിരൂ,ണം-,ഠനം

461 കകായിത്തട്ട,എന്. കവിത: പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

462 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. കാവ്യസ്വരൂ,ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

463 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. കാവ്യസ്വരൂ,ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

464 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. തിരപഞ്ഞടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

465 ആനന്ദവര്ദ്ധനന് ധ്വന്യാകലാകം നിരൂ,ണം-,ഠനം

466 അയ്യകനത്ത്,ഒ. അ,ാകര കാവ്യസംസാകര നിരൂ,ണം-,ഠനം

467 കടാം കജാസ് കാവ്യത്തിപ1 ഭിന്നമുഖങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

468 അച്യുതന്,എം. പചറുകഥ-ഇന്നപല, ഇന്ന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

469 അച്യുതന്,എം. പചറുകഥ-ഇന്നപല, ഇന്ന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

470 �ാനിയല്,പക.എം. നവചക്രവാളം നളിനിയിലും മറ്റും നിരൂ,ണം-,ഠനം

471 �ാനിയല്,പക.എം. നവചക്രവാളം നളിനിയിലും മറ്റും നിരൂ,ണം-,ഠനം

472 ഭാസ്കരന്,ടി. അറിയപപ്പടാത്ത ആശാന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

473 നമ്പൂതിരി,ഏ.,ി.,ി. ആശാന്-നിഴലും പവളിച്ചവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

474 ശ്രീധരന്,സി.,ി. നിരൂ,കദൃഷ്ടിയില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

475 കവിതാസമിതി. TVM വള്ളകത്താള് കവിത നിരൂ,ണം-,ഠനം

476 കവിതാസമിതി. TVM വള്ളകത്താള് കവിത നിരൂ,ണം-,ഠനം

477 കൃഷ്ണ,ിള്ള,കുറ്റിപ്പുഴ വിമര്?ീപ്തി നിരൂ,ണം-,ഠനം

478 ശരതച്ന്ദ്രന്,പക.,ി. കനാവലുകളിലൂപട നിരൂ,ണം-,ഠനം

479 ശങ്കരന്,പക.,ി. ഋതു,രിവര്ത്തനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

480 ശങ്കുണ്ണി നായര്,എം.,ി. കാവ്യവ്യുത,്ത്തി നിരൂ,ണം-,ഠനം

481 ലീലാവതി,എം. നവരംഗം നിരൂ,ണം-,ഠനം

482 ലീലാവതി,എം. നവരംഗം നിരൂ,ണം-,ഠനം

483 ലീലാവതി,എം. നവരംഗം നിരൂ,ണം-,ഠനം

484 അകശാകന്,പക. ഭാകവാല്ലാസം നിരൂ,ണം-,ഠനം

485 കകാവിലന് കഥയും കഥകളും നിരൂ,ണം-,ഠനം

486 നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ഇ.എം.എസ്. മാര്ക്സിസവും മലയാളസാഹിത്യവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

487 തരകന്,പക.എം. ,ാശ്ചാത്യ സാഹിത്യതത്ത്വശാസ്ത്രം

488 തരകന്,പക.എം. ,ാശ്ചാത്യ സാഹിത്യതത്ത്വശാസ്ത്രം നിരൂ,ണം-,ഠനം

489 നമ്പൂതിരി,ഏ.,ി.,ി. നാഴികക്കല്ലുകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

490 ,ിള്ള,എന്.എന്. നാടക?ര്പ്പണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

491 പകാടുപ്പുന്ന കാലഘട്ടത്തിപ1 സാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം



492 പകാടുപ്പുന്ന കാലഘട്ടത്തിപ1 സാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

493 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് സാഹിത്യകശഷം നിരൂ,ണം-,ഠനം

494 വര്മ്മജി,ആര്.എസ്. കാവ്യാനുശീലനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

495 എന്.വി. ഷഷ്ട്യബ്ദപൂര്ത്തി കമ്മറ്റി എന്.വി.യും മലയാളസാഹിത്യവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

496 ജയചന്ദ്രന്,ടി.എന്. കനാവലുകള്ക്കിടയില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

497 എസ്.,ി.സി.എസ്. കകാട്ടയം എന്. കൃഷ്ണ,ിള്ളയുപട സാഹിത്യജീവിതം നിരൂ,ണം-,ഠനം

498 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. കാവ്യകല കുമാരനാശാനിലൂപട നിരൂ,ണം-,ഠനം

499 തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛന് തുഞ്ചന് പ്രബന്ധങ്ങള് Vo.1 നിരൂ,ണം-,ഠനം

500 ലീലാവതി,എം. വികശ്വാത്തരമായ വിപ്ലകവതിഹാസം നിരൂ,ണം-,ഠനം

501 കമകനാന്,എം.എസ.് സാഹിത്യാസ്വാ?നം നിരൂ,ണം-,ഠനം

502 കൃഷ്ണന് നായര്,എം. സൗന്ദര്യത്തിപ1 സന്നിധാനത്തില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

503 ക?ശാഭിമാനി, പ്രസാ. സാഹിത്യചിന്ത നിരൂ,ണം-,ഠനം

504 കവ?ബന്ധു ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രസാരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

505 ത്രിവിക്രമ നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ടി.എം. വ്യാസപ്രണാമം നിരൂ,ണം-,ഠനം

506 നിത്യ കൈചതന്യയതി നളിനി എന്ന കാവ്യശില്പം നിരൂ,ണം-,ഠനം

507 തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛന് തുഞ്ചന് പ്രബന്ധങ്ങള് Vo. II നിരൂ,ണം-,ഠനം

508 ,വനന് നിരൂ,ണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

509 ചന്ദ്രകശഖരന്,കമലത്ത് കൈവകലാപ്പിള്ളി കവിത നിരൂ,ണം-,ഠനം

510 ക,ാള്,എം.,ി. സൗന്ദര്യനിരീക്ഷണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

511 മാധവകൈപ്പ,ആര്. (എ�ി.) കഥാസാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

512 ബഷീര്,എം.എം., (സമ്പാ.) നവീനകഥ നിരൂ,ണം-,ഠനം

513 ബഷീര്,എം.എം., (സമ്പാ.) നവീനകഥ നിരൂ,ണം-,ഠനം

514 രാജകശഖരന്,എസ.് കവിതയുപട ജാതകം നിരൂ,ണം-,ഠനം

515 രാജകശഖരന്,എസ.് കവിതയുപട ജാതകം നിരൂ,ണം-,ഠനം

516 അച്യുതകമകനാന്,സി. വായനയുപട ഉതിര്മണികള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

517 കാരൂര് നീലക�,ിള്ള കാരൂര് നിരൂ,ണം-,ഠനം

518 ശങ്കരുക്കുറുപ്പ്,ജി. ജി.യുപട ഗ?്യകലഖനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

519 ആര്യന്നമ്പൂതിരി,,ി.പക. നടുവം കവികള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

520 ലീലാവതി,എം. വര്ണ്ണരാജി നിരൂ,ണം-,ഠനം

521 ലീലാവതി,എം. വര്ണ്ണരാജി നിരൂ,ണം-,ഠനം

522 തരകന്,പക.എം. മലയാളകനാവല് സാഹിത്യചരിത്രം നിരൂ,ണം-,ഠനം

523 തരകന്,പക.എം. മലയാളകനാവല് സാഹിത്യചരിത്രം നിരൂ,ണം-,ഠനം

524 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. എഴുത്തച്ഛനും വ്യാസഭാരതവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

525 കതാമസ് മാത്യു, എം. ?ന്തകഗാപുരത്തികലക്ക് വീണ്ടും നിരൂ,ണം-,ഠനം

526 കുമാര,ിള്ള,എം കൈകനിക്കര നാടകീയം നിരൂ,ണം-,ഠനം

527 കര്ത്താവ്,പക.എസ.്,ി. അവാര്�് കൃതികള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

528 പക.വി.എം. (വിവ.) സാഹിത്യ?ര്പ്പണം രണ്ടാംഭാഗം നിരൂ,ണം-,ഠനം

529 മാണി,പജ.എം. ആശാന് കവിത നിരൂ,ണങ്ങളിലൂപട നിരൂ,ണം-,ഠനം



530 ശര്മ്മ,വി.എസ്. കുഞ്ചന് നമ്പ്യാരും അകöഹത്തിപ1 കൃതികളും നിരൂ,ണം-,ഠനം

531 ശര്മ്മ,വി.എസ്. കുഞ്ചന് നമ്പ്യാരും അകöഹത്തിപ1 കൃതികളും നിരൂ,ണം-,ഠനം

532 നായനാര്,ഇ.പക.
പുകരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിപ1 വളര്
ച്ച നിരൂ,ണം-,ഠനം

533 നാരായണക്കുറുപ്പ്,,ി. കവിയും കവിതയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

534 അപ്പന്,പക.,ി. തിരസ്ക്കാരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

535 കജാര്ജ്ജ്,പക.എം. മുന്തിരിച്ചാറ് നിരൂ,ണം-,ഠനം

536
രാമചന്ദ്രന് നായര്,പക. & കവലായുധന്

,ിള്ള,,ി.വി. മഹാകവി ഉള്ളൂരും മലയാളസാഹിത്യവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

537 കക്ഷകമന്ദ്രന് ഔചിത്യവിചാര ചര്ച്ച നിരൂ,ണം-,ഠനം

538 കൃഷ്ണവാരിയര്,എന്.വി. വള്ളകത്താളിപ1 കാവ്യശില്പം നിരൂ,ണം-,ഠനം

539 ലീലാവതി,എം. നവതരംഗം നിരൂ,ണം-,ഠനം

540 നാരായണന്ക,ാറ്റി,ഇ.പക. സാഹിത്യ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

541 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള,എ. സാകങ്കതികഗ്രന്ഥനിരൂ,ണങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

542 ബഷീര്,എം.എം. ആശാന്, വള്ളകത്താള്, ഉള്ളൂര് നിരൂ,ണം-,ഠനം

543

544 ഉണിത്തിരി,എന്.വി.,ി. ഗകവഷണ പ്രബന്ധങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

545 രാജകൃഷ്ണന്,വി. കരാഗത്തിപ1 പൂക്കള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

546 കുമാര,ിള്ള,എം കൈകനിക്കര വള്ളകത്താള് പ്രതിഭ നിരൂ,ണം-,ഠനം

547 കവലായുധന്,ിള്ള,,ി.വി. എന്താണു കവിത നിരൂ,ണം-,ഠനം

548 സുകുമാരന് നായര്,ജി. സൗന്ദര്യ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

549 കര്ത്താ,,ി.സി. നവകലഖനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

550 നാരായണ,ിള്ള,പക.എസ്. ചങ്ങമ്പുഴ-ഒരു ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

551 നകരന്ദ്രപ്രസാ?് ഭാവുകത്വം മാറുന്നു നിരൂ,ണം-,ഠനം

552 നകരന്ദ്രപ്രസാ?് നികഷധികപള മനസ്സിലാക്കുക നിരൂ,ണം-,ഠനം

553 നാരായണ,ിഷാരടി,പക.,ി. (വിവ.) ഭരതമുനിയുപട നാട്യശാസ്ത്രം Vol.II നിരൂ,ണം-,ഠനം

554 ലീലാവതി,എം. മലയാളകവിതാസാഹിത്യചരിത്രം നിരൂ,ണം-,ഠനം

555 തരകന്,പക.എം. ആധുനിക സാഹിത്യ?ര്ശനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

556 ആഷാകമകനാന് പുതിയ പുരുഷാര്ത്ഥങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

557 ഷണ്മുഖ?ാസ്,എം. പചകഖാവിപ1 ചിരി നിരൂ,ണം-,ഠനം

558 കഗാ,ാലപ്പണിക്കര്,എന്. ഉ?ാഭടാലങ്കാര പ്രകാശം നിരൂ,ണം-,ഠനം

559 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. മായാത്ത സന്ധ്യകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

560 കൃഷ്ണവാരിയര്,എന്.വി. സമാകലനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

561 അച്യുതകമകനാന്,സി. ഉ,ന്യാസമാലിക ഭാഗം-1 നിരൂ,ണം-,ഠനം

562 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. മലയാള നാടകസാഹിത്യചരിത്രം നിരൂ,ണം-,ഠനം

563 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. മലയാള നാടകസാഹിത്യചരിത്രം നിരൂ,ണം-,ഠനം

564 ലീലാവതി,എം. ജിയുപട കാവ്യജീവിതം നിരൂ,ണം-,ഠനം

565 വര്മ്മജി,ആര്.എസ്. ആസ്വാ?ക,ക്ഷം നിരൂ,ണം-,ഠനം

566 നാരായണ,ിള്ള,,ി.പക. ,ഞ്ചാനനപ1 വിമര്ശത്രയം നിരൂ,ണം-,ഠനം

567 രാജകൃഷ്ണന്,വി. മൗനം കതടുന്ന വാക്്ക നിരൂ,ണം-,ഠനം



568 രാജകൃഷ്ണന്,വി. മൗനം കതടുന്ന വാക്്ക നിരൂ,ണം-,ഠനം

569 ഭാസ്കരന്,ടി. കൃഷ്ണഗാഥാ,ഠനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

570 കവലായുധന്,ിള്ള,,ി.വി. മലയാളസാഹിത്യവിമര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

571 കവലായുധന്,ിള്ള,,ി.വി. മലയാളസാഹിത്യവിമര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

572 ലികയാ കടാള്കസ്റ്റായി എന്താണു കല ? നിരൂ,ണം-,ഠനം

573 കജാര്ജ്ജ് ഇരുമ്പയം ഉ,ാസിക്കുന്നു ദുഃഖപത്ത ഞാന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

574 പകാടുപ്പുന്ന ഐതിഹാസികമായ സാകഹാ?ര്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

575 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് ?ന്തകഗാപുരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

576 കഗാവിന്ദന് നായര്,വി.വി. ഗുരു?ക്ഷിണ നിരൂ,ണം-,ഠനം

577 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് കൈകവിളക്ക് നിരൂ,ണം-,ഠനം

578 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് ഹാസ്യസാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

579 മാത്യു ഉലകംതറ ആകലാചനാമൃതം നിരൂ,ണം-,ഠനം

580 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് സാഹിത്യവി?്യ നിരൂ,ണം-,ഠനം

581 അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്,പക. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുപട കലഖനങ്ങള് 1950-80 നിരൂ,ണം-,ഠനം

582 കാര്ത്തികകയന് പഷാര്ണൂര് അനുശീലനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

583 സുകുമാര് അഴീകക്കാട് മലയാളസാഹിത്യവിമര്ശനം

584 ബഞ്ചമിന്,�ി. ജി.യുപട ഭാവഗീതങ്ങള് ഒരു ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

585 തരകന്,പക.എം. ആധുനികകനാവല് ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

586 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. തിരപഞ്ഞടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

587 കുമാരന്,മാമ്പുഴ സര്ഗ്ഗ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

588 സച്ചി?ാനന്ദന് കവിതയും ജനതയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

589 നാരായണന്ക,ാറ്റി,ഇ.പക. പ്രസന്നപൂജ നിരൂ,ണം-,ഠനം

590 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. പസാപഫകള്ീസ് നിരൂ,ണം-,ഠനം

591 ,രകമശ്വരന്,ിള്ള,കമപക്കാല്ല ഹാസ്യ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

592 ,രകമശ്വരന്,ഏവൂര് നമ്പ്യാരും തുള്ളല്സാഹിത്യവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

593 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് സാഹിത്യസല്ലാ,ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

594 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് സാഹിത്യസല്ലാ,ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

595 തിരുനിലത്ത്,പക.ആര്. അഗ്നിജ്വാലകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

596 കജാര്ജ്ജ് ഇരുമ്പയം (സമ്പാ.) ഉറൂബ:് വ്യക്തിയും സാഹിത്യകാരനും നിരൂ,ണം-,ഠനം

597 കജാര്ജ്ജ് ഇരുമ്പയം ആ?്യകാലമലയാളകനാവല് നിരൂ,ണം-,ഠനം

598 സുകുമാര് അഴീകക്കാട് പുകരാഗമന സാഹിത്യവും മറ്റും നിരൂ,ണം-,ഠനം

599 അച്യുതന്,എം. വാങ്ങ്മുഖം നിരൂ,ണം-,ഠനം

600 രാഘവവാരിയര് വടക്കന്,ാട്ടുകളുപട ,ണിയാല നിരൂ,ണം-,ഠനം

601 വിജയന്,എം.എന്. ചിതയിപല പവളിച്ചം നിരൂ,ണം-,ഠനം

602 കജാര്ജ്ജ് ഇരുമ്പയം etc നിരൂ,ണം പുതിയ മുഖം നിരൂ,ണം-,ഠനം

603 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,പക. വി.സി.യും കാല്പനികകവിതയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

604 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. ,ാറപ്പുറത്ത് നിരൂ,ണം-,ഠനം

605 മീരാക്കുട്ടി,,ി. അത്യന്താധുനിക നിരൂ,ണം നിരൂ,ണം-,ഠനം



606 ശശിധരന്,പക.,ി. കവിതയുപട മൂന്നുവഴി നിരൂ,ണം-,ഠനം

607
ബാലരാമവര്മ്മ, കാര്ത്തികതിരുനാള്

മഹരാജാവ് ബാലരാമഭരതം-സരസ്വതി നിരൂ,ണം-,ഠനം

608 ശങ്കരന്,തായാട്ട്
തിരപഞ്ഞടുത്ത സാഹിത്യപ്രബന്ധങ്ങള് 
ഭാഗം-1 നിരൂ,ണം-,ഠനം

609 ശങ്കരന്,തായാട്ട് ആധുനിക കവിതയുപട ഒരു ജീര്ണ്ണമുഖം നിരൂ,ണം-,ഠനം

610 തുമ്പമണ് കതാമസ് മലയാളകനാവലിപ1 കവരുകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

611 ,ിള്ള,എന്.എന്. കര്ട്ടണ് നിരൂ,ണം-,ഠനം

612 കകരള കൈറകറ്റഴ്സ ് പഫകല്ലാഷിപ്പ് കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്-ഒരു ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

613 സാനു,എം.പക. Etc
അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുപട ഏഴുകവിതകള്: 
,ഠനങ്ങളും നിരൂ,ണം-,ഠനം

614 നാരായണ,ിള്ള,,ി.പക. കൈകരളീധ്വനി നിരൂ,ണം-,ഠനം

615 ശരതച്ന്ദ്രന്,പക.,ി. അക്ഷരകലയുപട കൈചതന്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

616 എസ്.,ി.സി.എസ്. കകാട്ടയം സംക്രമപ്പുലരിയുപട കവിത നിരൂ,ണം-,ഠനം

617 അച്യുതന്,എം. കനാവല്പ്രശ്നങ്ങളും ,ഠനങ്ങളും നിരൂ,ണം-,ഠനം

618 ശശിധരന്,പക.,ി. കവിതയുപട സാഫല്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

619 സാനു,എം.പക. അവധാരണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

620 കജാര്ജ്ജ് ഇരുമ്പയം പ,ാപറ്റക്കാട്ട് വ്യക്തിയും സാഹിത്യകാരനും നിരൂ,ണം-,ഠനം

621 നാരായണക്കുറുപ്പ്,,ി. കവിയും കവിതയും കുപറക്കൂടി നിരൂ,ണം-,ഠനം

622 ലീലാവതി,എം. അമൃതമശ് നകത നിരൂ,ണം-,ഠനം

623 നാരായണപ്പിഷാരടി,പക.,ി. (വിവ.) ഭരതമുനിയുപട നാട്യശാസ്ത്രം Vol.III നിരൂ,ണം-,ഠനം

624 നാരായണന്,അകവൂര് പവണ്മണി പ്രസ്ഥാനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

625 വാസുക?വന് നായര്,എം.ടി. കാഥികപ1 കല നിരൂ,ണം-,ഠനം

626 കക്കാട്,എന്.എന്. കവിതയും ,ാരമ്പര്യവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

627 കലഖാ നകരന്ദ്രന് എം.ടി.യുപട കഥാകലാകം നിരൂ,ണം-,ഠനം

628 അച്യുതനുണ്ണി,ചാത്തനാത്ത് രീതി?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

629 വാരിയര്,,ി.എ. കൈസ്വരവിഹാരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

630 അപ്പന്,പക.,ി. കലഹവും വിശ്വാസവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

631 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള,എ. കകസരി കകസരിയുപട സാഹിത്യവിമര്ശനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

632 �ാനിയല്,പക.എം. കവ?വിഹാര ,ഠനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

633 �ാനിയല്,പക.എം. കവ?വിഹാര ,ഠനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

634 ഭാസ്കരന് നായര്,പക. കൈ?വനീതിക്കു ?ാക്ഷിണ്യമില്ല നിരൂ,ണം-,ഠനം

635 ശശിധരന്,പക.,ി. മരണമില്ലാത്ത വയലാര് നിരൂ,ണം-,ഠനം

636 ക?വസ്യ,,ി.സി. കലാസൗരഭം നിരൂ,ണം-,ഠനം

637 കൃഷ്ണ,ിള്ള,കുറ്റിപ്പുഴ സാഹിതീ കൗതുകം നിരൂ,ണം-,ഠനം

638 കുമാരന് നായര്,പക. ആരതി നിരൂ,ണം-,ഠനം

639 ബഞ്ചമിന്,�ി. കാവ്യാനുശീലനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

640 വസന്തന്,എസ്.പക. ഉറങ്ങാത്ത മനസ്സുകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

641 വസന്തന്,എസ്.പക. ആശയസംവാ?ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

642 കൃഷ്ണന് നായര്,എം. ഏകാന്തതയുപട ലയം നിരൂ,ണം-,ഠനം

643 കവലായുധന്,ിള്ള,,ി.വി. അറിവും അനുഭൂതിയും നിരൂ,ണം-,ഠനം



644 കവലായുധന്,ിള്ള,,ി.വി. അറിവും അനുഭൂതിയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

645 നകരന്ദ്രപ്രസാ?്,ആര്. ആധുനികതയുപട മദ്ധ്യാഹ് നം നിരൂ,ണം-,ഠനം

646

647 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,ശൂരനാട്ടു സാഹിത്യപ്രകവശിക നിരൂ,ണം-,ഠനം

648 മുകുന്ദന്,എം. എന്താണ് ആധുനികത നിരൂ,ണം-,ഠനം

649 കജാര്ജ്ജ് ഇരുമ്പയം മലയാളകനാവല് ,പത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

650 ഗംഗാധരന്,എം. കബാധത്തിപല ,ടുകുഴികള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

651 ബഷീര്,എം.എം. (എ�ി.) ബഷീറിപ1 കലാകം നിരൂ,ണം-,ഠനം

652 ബാലചന്ദ്രന് വടകക്കടത്ത് വാക്കിപ1 സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം നിരൂ,ണം-,ഠനം

653 വാസുക?വന്,ിള്ള,വയലാ രംഗഭാഷ നിരൂ,ണം-,ഠനം

654 പകാടുപ്പുന്ന അക്ഷരം ബ്രഹ്മ,രമം നിരൂ,ണം-,ഠനം

655 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് ചര്ച്ചാകയാഗം നിരൂ,ണം-,ഠനം

656 രവീന്ദ്രന് (എ�ി.) കലാവിമര്ശം: മാര്ക്സിസ്റ്റ് മാന?ണ്ഡം നിരൂ,ണം-,ഠനം

657 കതാമസ്,സി.പജ. സി.പജ. : വിചാരവും വീക്ഷണവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

658 അച്യുതനുണ്ണി,ചാത്തനാത്ത് അലങ്കാരശാസ്ത്രം മലയാളത്തില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

659 വാസുക?വന്നായര്,കളര്കക്കാട് തരിശുനിലത്തിപ1 കഥകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

660 ഹരികുമാര്,എം.പക. ആത്മായനങ്ങളുപട ഖസാക്ക് നിരൂ,ണം-,ഠനം

661 രവീന്ദ്രന്,ടി.പക. ആശാപ1 വിമര്ശനകല നിരൂ,ണം-,ഠനം

662 കഗാ,ിനാഥ്,ഇരവിനല്ലൂര് മൂല്യശില്പം നിരൂ,ണം-,ഠനം

663 പ്രഭാകരവാരിയര്,പക.എം. (എ�ി.) കലാകകളി നിരൂ,ണം-,ഠനം

664 ബഷീര്,എം.എം. (എ�ി.) ഫീനിക്സിപ1 സംഗീതം നിരൂ,ണം-,ഠനം

665 രാമചന്ദ്രന്,പുതുക¨രി കകരള,ാണിനീയ വിമര്ശം നിരൂ,ണം-,ഠനം

666 വിജയകൃഷ്ണന് ഇരുട്ടില് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരാള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

667 കജാര്ജ്,പക.എം. ഭാരതീയ സാഹിത്യ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

668 ശിവ?ാസന്,സി.,ി. ,ാശ്ചാത്യ ?ീപ്തികള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

669 കവ?ബന്ധു രസഭാരതി നിരൂ,ണം-,ഠനം

670 നാരായണ,ിള്ള,പക.എസ്. ദൃശ്യകവ?ി നിരൂ,ണം-,ഠനം

671 സുകുമാരന്,ടി.,ി. നാടകം കണ്ണിപ1 കല നിരൂ,ണം-,ഠനം

672 കുമാരന്,എം.പക. ആശാന് കവിയും ,ൗരകശ്രഷ്ഠനും നിരൂ,ണം-,ഠനം

673 രാമന് നായര്,എ.,ി. സാഹിത്യ വീക്ഷണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

674 ബഷീര്,എം.എം. കവരുകള് കതടി നിരൂ,ണം-,ഠനം

675 ശിവന്,,റവൂര് യവനികയ്ക്കു ,ിന്നില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

676 സുകുമാര് അഴീകക്കാട് മലയാളസാഹിത്യ,ഠനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

677 സുകുമാര് അഴീകക്കാട് വിശ്വ സാഹിത്യ,ഠനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

678 സുകുമാര് അഴീകക്കാട് ഖണ്ഡനവും മണ്ഡനവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

679 നാരായണ,ിഷാരടി,പക.,ി. കവി ഹൃ?യത്തികലക്ക് നിരൂ,ണം-,ഠനം

680 എഴുത്തച്ഛന്,പക.എന്. ?ീ,മാല നിരൂ,ണം-,ഠനം

681 കമകനാന്,എം.എസ.് കവി, കവിത, സഹൃ?യന് നിരൂ,ണം-,ഠനം



682 വള്ളകത്താള്
വള്ളകത്താളിപ1 ഗ്രന്ഥനിരൂ,ണങ്ങളും 
പ്രസംഗങ്ങളും നിരൂ,ണം-,ഠനം

683 കജാര്ജ് ഓണക്കൂര് നായകസങ്കല്പം മലയാളകനാവലില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

684 നാരായണന്,എസ.് (വിവ.) അലങ്കാരസംകക്ഷ,ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

685 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,പക. വി.സി.യും കാല്പനികകവിതയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

686 തരകന്,പക.എം. (എ�ി) തൂലിക ,ടവാളാക്കിയ കകശവക?വ് നിരൂ,ണം-,ഠനം

687 വിശ്വനാഥന്,,ി. അകന്വഷണങ്ങള് അറിവുകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

688 കാര്ത്തികകയന്,പഷാര്ണൂര് അവകലാകനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

689 കരീം,എം.എ. കപ്രംചന്ദും തകഴിയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

690 ചാകക്കാ,,ി.ടി. കവിതയുപട സാരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

691 വസന്തന്,എസ്.പക. (സമ്പാ.) പ്രാസവാ?ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

692 രാമവാരിയര്,ക?ശമംഗലത്തു ആര്ഷാ സാഹിതി നിരൂ,ണം-,ഠനം

693 ബാലകൃഷ്ണന് നായര്,ടി.,ി. മഹാകവി പ്രസ്ഥാനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

694 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. പ്രതി,ാത്രം ഭാഷണകഭ?ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

695 രാജകശഖരന്,എസ്. (എ�ി.) ഓപയന്വിക്കവിത നിരൂ,ണം-,ഠനം

696 ചാകക്കാ,,ി.ടി. പസൗന്ദര്യ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

697 ശിവ?ാസന്,സി.,ി. ഭാവവും ഭാഷയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

698 സാനു,എം.പക. അനുഭൂതിയുപട നിറങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

699 പറാകഷര്ഗകറാ?ി മാര്ക്സിസവും കലയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

700 കടാണി മാത്യു കനാവല് ,രിചയം നിരൂ,ണം-,ഠനം

701 നായര്,ഏ.,ി.ബി. രണ്ടു കപ്രമഗായകര് നിരൂ,ണം-,ഠനം

702 തരകന്,പക.എം. അനശ്വരനായ ഉറൂബ് നിരൂ,ണം-,ഠനം

703 കാലിക്കറ്റ് ബുക്ക് ക്ലബ് വ്യക്തി, സമൂഹം, സാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

704 ബാലകൃഷ്ണന്,കല്പറ്റ ചരിത്രകനാവല് മലയാളത്തില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

705 ബാലകൃഷ്ണന്,കല്പറ്റ ചരിത്രകനാവല് മലയാളത്തില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

706 ലീലാവതി,എം. കവിതാധ്വനി നിരൂ,ണം-,ഠനം

707 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. പുനരാകലാചന നിരൂ,ണം-,ഠനം

708 കഗാവിന്ദന് നായര്,വി.വി. സീതാകാവ്യ ചര്ച്ച നിരൂ,ണം-,ഠനം

709 കം,ാരറ്റീവ് ലിറ്റകറച്ചര് പസാകൈസറ്റി
താരതമ്യ സാഹിത്യ,ഠനം: സിദ്ധാന്തവും 
പ്രകയാഗവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

710 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. എന്. കൃഷ്ണ,ിള്ളയും ഭാരതീയനാടകകവ?ിയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

711 കവ?ബന്ധു അഭിനവഗുപ്തപ1 രസസിദ്ധാന്തം നിരൂ,ണം-,ഠനം

712 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. സി.വി.യുപട ഹാസ്യസങ്കല്,ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

713 രാജരാജവര്മ്മ,എഴുമറ്റൂര് ഭാരതീയസാഹിത്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

714 രാഘവന്,ിള്ള,പക. കൃതി ഒരു കൃഷിഭൂമി നിരൂ,ണം-,ഠനം

715 മാത്യു പക.എം.,,ാലാ ബാലസാഹിത്യരചന നിരൂ,ണം-,ഠനം

716 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക.
പുകരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്താവനം നിഴലും 
പവളിച്ചവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

717 തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛന് തുഞ്ചന് പ്രബന്ധങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

718 റസ്സലുöീന്,എ. യൂ?ാസ് നീതി കതടുന്നു നിരൂ,ണം-,ഠനം

719 ജയകുമാര്,വിജയാലയം ബഷീറിപ1 കഥാസാഹിത്യം ഒരു,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം



720 രാഘവ,ിള്ള,പക. സമീ,നങ്ങള് സമന്വയങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

721 ശങ്കുണ്ണി നായര്,എം.,ി. നാട്യമണ്ഡ,ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

722 ആഷാകമകനാന് പ്രതികരാധങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

723 നാരായണന് കതാന്നയ്ക്കല് ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിപ1 സാഹിത്യപ്ര,ഞ്ചം നിരൂ,ണം-,ഠനം

724 ശങ്കരന്,തായാട്ട് പവള്ളകത്താള് നവയുഗത്തിപ1 കവി നിരൂ,ണം-,ഠനം

725 സച്ചി?ാനന്ദന് കാള് മാര്ക്സിപ1 കലാ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

726 കൃഷ്ണവാരിയര്,എന്.വി. എന്.വി.യുപട സാഹിത്യവിമര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

727 നാരായണ,ിഷാരടി തുഞ്ചത്താചാര്യന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

728 ശരതച്ന്ദ്രന്,പക.,ി. ചന്തുകമകനാന് അരങ്ങും അണിയറയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

729 കഗാവിന്ദപ്പിള്ള,,ി.
മാര്ക്സിസ്റ്റ ്പസൗന്ദര്യശാസ്ത്രം ഉത്ഭവവും വളര്
ച്ചയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

730 ബഷീര്,എം.എ. സമീക്ഷണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

731 വത്സന്,എം.പക. ചിന്തയുപട ചിറകുകളില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

732 കജാര്ജ്,പക.എം. കവികള് നിരൂ,ണരംഗത്ത് നിരൂ,ണം-,ഠനം

733 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. കകസരിയുപട വിമര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

734 നാരായണ,ിഷാകരാടി,പക.,ി. (വിവ.) ഭരതമുനിയുപട നാട്യശാസ്ത്രം Vol. 1 നിരൂ,ണം-,ഠനം

735 നാരായണ,ിഷാകരാടി,പക.,ി. (വിവ.) ഭരതമുനിയുപട നാട്യശാസ്ത്രം Vol. II നിരൂ,ണം-,ഠനം

736 നമ്പൂതിരി,ഏ.,ി.,ി. അക്ഷരശില്പികള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

737 വിജയന്,എം.എന്. കവിതയും മനഃശാസ്ത്രവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

738 ക?ശമംഗലം രാമകൃഷ്ണന് കാവ്യഭാഷയിപല പ്രശ്നങ്ങള് Vo. I നിരൂ,ണം-,ഠനം

739 ക?ശമംഗലം രാമകൃഷ്ണന് കാവ്യഭാഷയിപല പ്രശ്നങ്ങള് Vo. II നിരൂ,ണം-,ഠനം

740 കവലായുധന്,ിള്ള,,ി.വി. വീണ്ടു വിചാരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

741 കൃഷ്ണന് നായര്,എം. പ്രകാശത്തിന് ഒരു സ്തുതി ഗീതം നിരൂ,ണം-,ഠനം

742 കൃഷ്ണന് നായര്,എം. മാജിക്കല് റിയലിസം നിരൂ,ണം-,ഠനം

743 സുധീഷ്,എസ.് പസൗന്ദര്യത്തിപ1 അര്ത്ഥസംഹിത നിരൂ,ണം-,ഠനം

744 ഭാസ്കരന്,ടി. ആശാപ1 ആശാന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

745 കൃഷ്ണന് നായര്,എം. കറുത്ത ശലഭങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

746 ഇരാവതി കാര്കവ മഹാഭാരത,ഠനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

747 കജാര്ജ്ജ് ഇരുമ്പയം കാട്ടാളരില് കാപ്പിരി കാമക?വന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

748 വത്സന്,എം.പക. വാക്കുകള്ക്കപ്പുറം നിരൂ,ണം-,ഠനം

749 അച്യുതന്,എം. വിമര്ശകലാചനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

750 നമ്പൂതിരി,ഏ.,ി.,ി. നാടക?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

751 സുകുമാരന്,ടി.,ി. നിരൂ,കനായ കകസരി നിരൂ,ണം-,ഠനം

752 വിജയരാഘവന് സി.പജ. മുതല് സി.എന്.വപര നിരൂ,ണം-,ഠനം

753 ശരതച്ന്ദ്രന്,പക.,ി. കകവല പസൗന്ദര്യം എന്ന മിഥ്യ നിരൂ,ണം-,ഠനം

754 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്,സി.പക. മുണ്ടക¨രിയുപട നിരൂ,ണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

755 കൃഷ്ണന്,പക.എസ്. സി.വി. ചരികത്രാഖ്യയികകളിലൂപട നിരൂ,ണം-,ഠനം

756 നമ്പൂതിരി,ഏ.,ി.,ി. എ.,ി.,ി.യുപട പ്രബന്ധങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

757 രാമചന്ദ്രന്,കല്ലട മലയാളത്തിപല വിമര്ശന കല നിരൂ,ണം-,ഠനം



758 ജയകുമാര്,പക. കവിതയിപല പുനര്ജന്മങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

759 ശരതച്ന്ദ്രന്,പക.,ി. പസസ്യൂസിപ1 സംഗീതം നിരൂ,ണം-,ഠനം

760 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,പക. നാട്ടുപവളിച്ചം നിരൂ,ണം-,ഠനം

761 ശങ്കുണ്ണി നായര്,എം.,ി. ഛത്രവും ചാമരവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

762 കാര്ത്തികകയന്,പഷാര്ണൂര് ശ്രീലാതിലകം ,രിഭാഷകളും ,ഠനങ്ങളും നിരൂ,ണം-,ഠനം

763 ബഷീര്,എം.എം. കുമാരനാശാപ1 രചനാശില്,ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

764 സച്ചി?ാനന്ദന്,പക. പബ്രഹ്റ്റിപ1 കല നിരൂ,ണം-,ഠനം

765 കപ്ലകറ്റാ, അരികസ്റ്റാട്ടില്, കലാംഗിനൂസ് etc യവന കാവ്യതത്ത്വങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

766 പ്രഭാകരന്,ടി.ടി. സി.,ി. അച്യുതകമകനാപ1 നിരൂ,ണങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

767 പബഞ്ചമിന്,�ി. സാഹിതീയ പ്രതികരണങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

768 കൃഷ്ണന്നായര്,എം. ഒരു ശബ്ദത്തില് ഒരു രാഗം നിരൂ,ണം-,ഠനം

769 ത്രിവിക്രമന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ടി.എം. രഘുവംകശാ,ഹാരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

770 ഭാസ്കരന്,ടി. കാവ്യാസ്വാ?ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

771 വിജയന്,എം.എന്. ശീര്ഷാസനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

772 ശങ്കുണ്ണി നായര്,എം.,ി. അഭിനവ പ്രതിഭ നിരൂ,ണം-,ഠനം

773 കാരക¨രി,എം.എന്. കുറിമാനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

774 ലീലാവതി,എം.
ശൃംഗാരാവിഷ്കരണം സി.വി.യുപട 
കനാവലുകളില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

775 അകശാകന്,പക.
കനാവല് മലയാളത്തില് തകഴി മുതല് മുകന്ദന്
വപര നിരൂ,ണം-,ഠനം

776 ശരതച്ന്ദ്രന്,പക.,ി. ഇടക¨രിയുപട കാവ്യകലാകം നിരൂ,ണം-,ഠനം

777 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. നിരൂ,ണ രംഗം നിരൂ,ണം-,ഠനം

778 കമകനാന്,എം.എസ.് ഭാരതീയ കാവ്യചിന്തകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

779 ശങ്കരന്,പക.,ി. നവകം നിരൂ,ണം-,ഠനം

780 കമാഹന് തമ്പി,ജി.ബി. പ്രതികരണങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

781 കുമാരന്,മാമ്പുഴ അനുമാനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

782 വാസുക?വന് ഇളയത്,,ി.സി. കാവ്യ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

783 രാഘവവാരിയര്,എം.ആര്. അടികവരുകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

784 അച്യുതന്,എം. സമന്വയം നിരൂ,ണം-,ഠനം

785 ഗംഗാധരന്,ിള്ള,മുതുകുളം അരനാഴിക നിരൂ,ണം-,ഠനം

786 ഹബീബ് മുഹമ്മ?്,,ി.എസ.് സാഹിത്യ,ഠനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

787 ശങ്കുണ്ണി നായര്,എം.,ി. നാടകീയാനുഭവം എന്ന രസം നിരൂ,ണം-,ഠനം

788 രാമകൃഷ്ണന്,ക?ശമംഗലം വഴി,ാടും പുതുവഴിയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

789 വിജയന്,പക. കവി മനസ്സ് നിരൂ,ണം-,ഠനം

790 ഭാനുമതി അമ്മ,ബി.
,ി. കുഞ്ഞിരാമന് നായരുപട കവിത ഒരു വിമര്
ശാത്മക ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

791 ബാലകൃഷ്ണകമകനാന്,പതാടിയംവീട്ടില് കനാവല് ,ഠനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

792 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. നാടക?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

793 ബാലചന്ദ്രന്,വടകക്കടത്ത് മരണവും സൗന്ദര്യവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

794 ,ത്മനാഭകുറുപ്പ്,എ.
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിപ1 സാഹിത്യവും ?ര്
ശനവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

795 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. മന്ദഹാസത്തിപ1 മൗനകരാ?നം നിരൂ,ണം-,ഠനം



796 രാജകൃഷ്ണന്,വി. ചുഴികള് ചിപ്പികള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

797 രാജരാജവര്മ്മ,എഴുമറ്റൂര് വിലാ,കാവ്യപ്രസ്ഥാനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

798 സുകുമാര,ിള്ള,പക. മഹിമഭട്ടപ1 വ്യക്തി വികവകം നിരൂ,ണം-,ഠനം

799 സുകുമാര,ിള്ള,പക. മഹിമഭട്ടപ1 വ്യക്തി വികവകം നിരൂ,ണം-,ഠനം

800 രഘുനാഥന് നായര്,ഏ.ബി. ഉപ്പുപ്പാപ1 കുയ്യാനകള് (,ഠനം) നിരൂ,ണം-,ഠനം

801 ഹൃ?യകുമാരി,ബി. കാല്പനികത നിരൂ,ണം-,ഠനം

802 രാമചന്ദ്രന്,കല്ലട സാഹിത്യ സമസ്യകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

803 തരകന്,പക.എം. മഗ്ദലനമറിയം ഒരു മുക്തിഗാഥ നിരൂ,ണം-,ഠനം

804 കജാര്ജ് ഇരുമ്പയം സാഹിത്യ സാമൂഹ്യ വിമര്ശനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

805 രാജകൃഷ്ണന്,വി. ആപളാഴിഞ്ഞ അരങ്ങ് നിരൂ,ണം-,ഠനം

806 നയനാര്,ഇ.പക. പുകരാഗമനസാഹിത്യ ചിന്തകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

807 അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്,പക. നവീന നിരൂ,ണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

808 സുകുമാര,ിള്ള,പക. കാവ്യമീമാംസ നിരൂ,ണം-,ഠനം

809 ഉണിത്തിരി,എന്.വി.,ി. സംസ്കൃതസാഹിത്യവിമര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

810 അഷ് റഫ്,ഇ.എം. (എ�ി.) ബഷീറിപ1 ഐരാവതങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

811 കവലായുധന്,ിള്ള,,ി.വി. അസ്വസ്ഥതയുപട നിറകഭ?ങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

812 നാരായണന്,കാട്ടുമാടം മലയാളനാടകപ്രസ്ഥാനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

813 സാം,എന്. & ബഞ്ചമിന്,�ി. സാഹിത്യഗകവഷണവും വിമര്ശനവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

814 രകമഷ് ചന്ദ്രന് പ,ാറ്റക്കാടിപ1 കഥാകലാകം നിരൂ,ണം-,ഠനം

815 രാമചന്ദ്രന്,,ി.
സാഹിത്യവിമര്ശനം കഫ്രായി�് മുതല് 
അരവിന്ദന് വപര നിരൂ,ണം-,ഠനം

816 വര്മ്മാജി,ആര്.എസ്. കനാവല് രൂ,ങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

817 ബാലചന്ദ്രന്,വടകക്കടത്ത് നികഷധത്തിപ1 കല നിരൂ,ണം-,ഠനം

818 അയ്യപ്പപ്പണിക്കര് അയ്യപ്പ,ണിക്കരുപട കലഖനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

819 മുഹമ്മ?് കുഞ്ഞി,,ി.പക. ,തിപനാന്നു മഹാകവികള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

820 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. കനാവല് നമ്മുകടയും അവരുകടയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

821 കവലായുധന്,ിള്ള,,ി.വി. (എ�ി.) ഇന്ദുകലഖാ,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

822 ലീലാവതി,എം. സ്ത്രീസങ്കല്പം പചറുകാടിപ1 കനാവലുകളില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

823 പ്രസന്നന്,ആര്.
വി?്വാന് സി.എസ്. നായരുപട സാഹിത്യ വിമര്
ശം നിരൂ,ണം-,ഠനം

824 ധര്മ്മരാജ,്അടാട്ട്
ക�ാ. പക.എന്. എഴുത്തച്ഛപ1 കൃതികള്: ഒരു 
,ഠനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

825 ഉ?യഭാനു,,ി. (എ�ി.) കകാവിലന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

826 സി.ഐ.�ി.സി. ബുക്ക് പഹൗസ് രാജലക്ഷ്മി എന്ന എഴുത്തുകാരി നിരൂ,ണം-,ഠനം

827 വാസുക?വന്,ിള്ള,വയലാ,എ.എ. കനാവലും രാഷ്ട്രീയവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

828

829 രാമകൃഷ്ണ,ിള്ള,പക. സ്വക?ശാഭിമാനി
സ്വക?ശാഭിമാനിയുപട ഗ്രന്ഥനിരൂ,ണങ്ങള്, 
സാഹിത്യ കലഖനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

830 ?്വികജന്ദ്രലാല് കറായ് കാളി?ാസനും ഭവഭൂതിയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

831 നാരായണന്,കടത്തനാട്ട് പുതിയ മാനങ്ങള് കതടുന്ന കഥ നിരൂ,ണം-,ഠനം

832 കുര്യാസ് മൃത്യുകബാധം മലയാളകാല്പനിക കവിതയില് നിരൂ,ണം-,ഠനം

833 ശ്രീധരന്,സി.,ി. ജീവിത ശില്,ികള് നിരൂ,ണം-,ഠനം



834 ഉറൂബ് ഉറൂബിപ1 കലഖനങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

835 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. അടികവരുകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

836 ലീലാവതി,എം. മൂല്യസങ്കല്പങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

837 നകരന്ദ്രപ്രസാ?്,ആര്. അരങ്ങും പ,ാരുളും നിരൂ,ണം-,ഠനം

838 ലീലാവതി,എം. സത്യം ശിവം സുന്ദരം നിരൂ,ണം-,ഠനം

839 അച്യുതന്,എം. നിര്ദ്ധാരണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

840 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. നവമാലിക നിരൂ,ണം-,ഠനം

841 കൃഷ്ണന് നായര്,എം. ആത്മാവിപ1 ?ര്പ്പണം നിരൂ,ണം-,ഠനം

842 സുധാകരന് ,ാവറട്ടി മരിച്ചുക,ായ ആധുനികതപയ കുറിച്ച് നിരൂ,ണം-,ഠനം

843 രാജകശഖരന്,എസ.് കവിത ഇന്ന് നിരൂ,ണം-,ഠനം

844 ശ്രീജന്,വി.സി. ചിന്തയിപല രൂ,കങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

845 പ്രഭാകരന്,എന്. കഥ കതടുന്ന കഥ നിരൂ,ണം-,ഠനം

846 അസീസ് പക.എ. (സമ്പാ.) ഇടപ്പിള്ളി കവിത നിരൂ,ണം-,ഠനം

847 വാസു പക.,ി. ?ര്ശനത്തിപ1 ചങ്ങല നിരൂ,ണം-,ഠനം

848 ചന്ദ്രകശഖരന്,എം.ആര്. സത്യവും കവിതയും നിരൂ,ണം-,ഠനം

849 ശശി,കരൂര് (എ�ി.) മലയാളകഥയുപട ശ്യാമപസൗന്ദര്യം നിരൂ,ണം-,ഠനം

850 അപ്പന്,പക.,ി. മലയാള ഭാവനമൂല്യങ്ങളും സംഘര്ഷങ്ങളും നിരൂ,ണം-,ഠനം

851 അച്യുതന്,മാകവലിക്കര സാഹിത്യനിരീക്ഷണങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

852 കൃഷ്ണന്നായര്,എം. മന്നല്ക്കാട്ടിപല പൂമരങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

853 ലികയാണ് കµാട്സ്കി സാഹിത്യവും വിപ്ലവവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

854 രാജകശഖരന്,,ി.പക. & ആസാ?് (എ�ി.) കനാവല് കബാധവും പ്രതികബാധവും നിരൂ,ണം-,ഠനം

855 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. കവിതയിപല സമാന്തരകരഖകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

856 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്,കൈവക്കം പ്രാചീനനാടകത്തിലൂപട ഒരു ,ര്യടനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

857 ആഷാകമകനാന് ജീവപ1 കപയ്യാപ്പ് നിരൂ,ണം-,ഠനം

858 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. കാളി?ാസന് മുതല് ഒ.എന്.വി. വപര നിരൂ,ണം-,ഠനം

859 ,ിള്ള,ജി.എന്. കല, സൃഷ്ടി ആസ്വാ?നം നിരൂ,ണം-,ഠനം

860 നീലക�ന്,സി.എം. ഭാവുകപ1 നില,ാടുകള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

861 സച്ചി?ാനന്ദന് അകന്വഷണങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

862 വിജയന്,എം.എന്. പ്രബന്ധങ്ങള് നിരൂ,ണം-,ഠനം

863 രാധാകൃഷ്ണന്,പക.എസ്. സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം നിരൂ,ണം-,ഠനം

864 ഹരികുമാര്,,ി.ആര്. വാക്കിപ1 സൗഹൃ?ം നിരൂ,ണം-,ഠനം

865 ധര്മ്മരാജ,്അടാട്ട് ഋകഗ്വ?ത്തിപല സാഹിതീയ ?ര്ശനം നിരൂ,ണം-,ഠനം

866 ,രകമശ്വര,ിള്ള,എരുകമലി ആകലാചന നിരൂ,ണം-,ഠനം

867 ചന്ദ്രിക ശങ്കരനാരായണന്
വയലാര് രാമവര്മ്മ, ഋതുകഭ?ങ്ങള്ക്ക് വര്ണ്ണം 
,കര്ന്ന കവി നിരൂ,ണം-,ഠനം

868 ചന്ദ്രകശഖരന് കമലത്ത് കക്കാടിപ1 കവിത നിരൂ,ണം-,ഠനം

869 ഭാസി,കതാപ്പില് അശ്വകമധം മലയാളം-നാടകം

870 ഭാസി,കതാപ്പില് അശ്വകമധം മലയാളം-നാടകം

871 കതാമസ്,സി.പജ. 1128-ല് കൈക്രം-27 മലയാളം-നാടകം



872 ആനന്ദകുട്ടന് അറുപകാല മലയാളം-നാടകം

873 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. (വിവ.) അതിഥി മലയാളം-നാടകം

874 കതാമസ്,സി.പജ. അവന് വീണ്ടും വരുന്നു മലയാളം-നാടകം

875 കതാമസ്,സി.പജ. അവന് വീണ്ടും വരുന്നു മലയാളം-നാടകം

876 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. അനുരഞ്ജനം മലയാളം-നാടകം

877 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. അനുരഞ്ജനം മലയാളം-നാടകം

878 ശ്രീമന്ദിരം,പക.,ി. അടര്ക്കളം മലയാളം-നാടകം

879 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം ആള്ത്താര മലയാളം-നാടകം

880 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം ആള്ത്താര മലയാളം-നാടകം

881 കതാമസ്,സി.പജ. ആ മനുഷ്യന് നീ തപന്ന മലയാളം-നാടകം

882 കതാമസ്,സി.പജ. ആ മനുഷ്യന് നീ തപന്ന മലയാളം-നാടകം

883 കതാമസ്,സി.പജ. ആ മനുഷ്യന് നീ തപന്ന മലയാളം-നാടകം

884 കതാമസ്,സി.പജ. ആ മനുഷ്യന് നീ തപന്ന മലയാളം-നാടകം

885 കതാമസ്,സി.പജ. ആ മനുഷ്യന് നീ തപന്ന മലയാളം-നാടകം

886 വികവകാനന്ദന്,ജി. അമ്മ മലയാളം-നാടകം

887 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് അപ്പൂപ്പന് മലയാളം-നാടകം

888 പചറിയാന്,എം.സി. അഗ്നിപുഷ്പം മലയാളം-നാടകം

889 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. ആറ്റം കബാംബ് മലയാളം-നാടകം

890 വില്യം കഷക്സ് ,ിയര് ആ1ണിയും ക്ലികയാപ്പാµയും മലയാളം-നാടകം

891 വില്യം കഷക്സ് ,ിയര് ആ1ണിയും ക്ലികയാപ്പാµയും മലയാളം-നാടകം

892 വില്യം കഷക്സ് ,ിയര് ആ1ണിയും ക്ലികയാപ്പാµയും മലയാളം-നാടകം

893 നാരായണകമകനാന്,വള്ളകത്താള് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

894 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. ഇമ്പിലീസുകളുപട നാട്ടില് മലയാളം-നാടകം

895 അംബുജാക്ഷന്,ഏഴിക്കര ഈ വിളക്ക് അണയാതിരിക്കപട്ട മലയാളം-നാടകം

896 ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാര് ഉത്തരരാമചരിതം മലയാളം-നാടകം

897 ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാര് ഉത്തരരാമചരിതം മലയാളം-നാടകം

898 ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാര് ഉത്തരരാമചരിതം മലയാളം-നാടകം

899 ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാര് ഉത്തരരാമചരിതം മലയാളം-നാടകം

900 ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാര് ഉത്തരരാമചരിതം മലയാളം-നാടകം

901 ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാര് ഉത്തരരാമചരിതം മലയാളം-നാടകം

902 ഇടക¨രി എണ്ണിചുട്ട അപ്പം മലയാളം-നാടകം

903 കൃഷ്ണന്,പക.എസ്. എ1ര് µിവാന്ഡ്രം സിറ്റി മലയാളം-നാടകം

904 കൃഷ്ണന്,പക.എസ്. എ1ര് µിവാന്ഡ്രം സിറ്റി മലയാളം-നാടകം

905 കകശവക?സ്,,ി. ഒരു മുറി കതങ്ങാ മലയാളം-നാടകം

906 ഓം കചരി ഒപ്പത്തിപനാപ്പം മലയാളം-നാടകം

907 കജാസ്,സി.എല്. ഒളിയമ്പുകള് മലയാളം-നാടകം

908 കജാസ്,സി.എല്. ഒളിയമ്പുകള് മലയാളം-നാടകം

909 ശ്രീമന്ദിരം,പക.,ി. ഓണമുണ്ടും ഓടക്കുഴലും മലയാളം-നാടകം



910 മുഹമ്മ?് വി.,ി. ,ള്ളിക്കര അഴിമുഖം മലയാളം-നാടകം

911 മുഹമ്മ?് വി.,ി. ,ള്ളിക്കര അഴിമുഖം മലയാളം-നാടകം

912 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം കഥാബീജം മലയാളം-നാടകം

913 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം കഥാബീജം മലയാളം-നാടകം

914 കജാസ്,സി.എല്. കരിഞ്ഞ മണ്ണ് മലയാളം-നാടകം

915 കജാസ്,സി.എല്. കരിഞ്ഞ മണ്ണ് മലയാളം-നാടകം

916 കജാസ്,സി.എല്. കരിഞ്ഞ മണ്ണ് മലയാളം-നാടകം

917 രാമകൃഷ്ണ,ിള്ള,പക. കള്ളനാണയങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

918 ,ിള്ള,എന്.എന്. കക്രാസ് പബല്റ്റ് മലയാളം-നാടകം

919 ,ിള്ള,എന്.എന്. കക്രാസ് പബല്റ്റ് മലയാളം-നാടകം

920 കജാസ്,സി.എല്. കറുത്ത പവളിച്ചം മലയാളം-നാടകം

921 കജാസ്,സി.എല്. കറുത്ത പവളിച്ചം മലയാളം-നാടകം

922 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം കതിരു കാണാകിളി മലയാളം-നാടകം

923 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം കതിരു കാണാകിളി മലയാളം-നാടകം

924 കുര്യാകക്കാസ് കാല്വരി മലയാളം-നാടകം

925 കുര്യാകക്കാസ് കാല്വരി മലയാളം-നാടകം

926 മുഹമ്മ?് യൂസഫ്,ടി. കണ്ടം പബച്ച കകാട്ട് മലയാളം-നാടകം

927 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. ക്ഷീരബല സഹചരാ?ി കഷായത്തില് മലയാളം-നാടകം

928 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. ക്ഷീരബല സഹചരാ?ി കഷായത്തില് മലയാളം-നാടകം

929 കുര്യാകക്കാസ്,,ി.വി. കുടുംബക?ാഷികള് മലയാളം-നാടകം

930 ,രകമശ്വര,ിള്ള,കമപക്കാല്ല ഗീതാനന്ദ് മലയാളം-നാടകം

931 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. ഗംഗയും യമുനയും ഒന്നു കചര്പന്നാഴുകണം മലയാളം-നാടകം

932 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം ചലനം മലയാളം-നാടകം

933 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം ചലനം മലയാളം-നാടകം

934 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. ചലനങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

935 വികവകാനന്ദന്,ജി. ചിതറിയ ചില്ലുകള് മലയാളം-നാടകം

936 രാമകൃഷ്ണ,ിള്ള,പക. ജാതകം മാറുന്നു മലയാളം-നാടകം

937 രാമകൃഷ്ണ,ിള്ള,പക. ജാതകം മാറുന്നു മലയാളം-നാടകം

938 വാസുക?വ്,ഏരൂര് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല മലയാളം-നാടകം

939 വാസുക?വ്,ഏരൂര് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല മലയാളം-നാടകം

940 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം കജതാക്കള് മലയാളം-നാടകം

941 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം കജതാക്കള് മലയാളം-നാടകം

942 കഗാവിന്ദന് നായര്,ഇടക¨രി പഞടിയില് ,ടരാത്ത മുല്ല മലയാളം-നാടകം

943 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. തരംഗങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

944 പചറുകാട് തറവാടിത്തം മലയാളം-നാടകം

945 ഭാസി,കതാപ്പില് തുലാഭാരം മലയാളം-നാടകം

946 ഭാസി,കതാപ്പില് തുലാഭാരം മലയാളം-നാടകം

947 ഭാസി,കതാപ്പില് തുലാഭാരം മലയാളം-നാടകം



948 രാമകൃഷ്ണ,ിള്ള പക. കുട്ടനാട് ?ീഗ്വിജയം മലയാളം-നാടകം

949 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. ക?വ?ാസി മലയാളം-നാടകം

950 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് നിഴലാട്ടം മലയാളം-നാടകം

951 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. എന്.ജി.ഒ. മലയാളം-നാടകം

952 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. എന്.ജി.ഒ. മലയാളം-നാടകം

953 ,ിള്ള,എന്.എന്. എന്.എന്.,ിള്ളയുപട നാല് ഏകാങ്കങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

954 വീരരാഘവന് നായര്,,ി.പക. നാപള കാണുന്നവപന ഇന്നു കാണില്ല മലയാളം-നാടകം

955 വീരരാഘവന് നായര്,,ി.പക. നാപള കാണുന്നവപന ഇന്നു കാണില്ല മലയാളം-നാടകം

956 വീരന് നാലും നാല് മലയാളം-നാടകം

957 വീരന് നാലും നാല് മലയാളം-നാടകം

958 പചല്ലപ്പന് നായര്,,ി .,ി. കനഴ്സ് മലയാളം-നാടകം

959 അഗസ്റ്റ് സ്ട്രിന്�് ബര്ഗ്ഗ് ചങ്ങാതികള് മലയാളം-നാടകം

960 വീരന് പുലിവാല് മലയാളം-നാടകം

961 വീരന് പുലിവാല് മലയാളം-നാടകം

962 സുബ്ബയ്യാ,ിള്ള,,ി. പ്രതികാരം മലയാളം-നാടകം

963 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,ജി. പ്രവാഹം മലയാളം-നാടകം

964 കജാസ്,സി.എല്. പ,ാള്ളുന്ന ,രമാര്ത്ഥങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

965 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. പൂക്കാരി മലയാളം-നാടകം

966 ,ിള്ള,എന്.എന്. കപ്രതകലാകം മലയാളം-നാടകം

967 ,ിള്ള,എന്.എന്. കപ്രതകലാകം മലയാളം-നാടകം

968 ശങ്കര,ിള്ള,ജി. പൂജാമുറി മലയാളം-നാടകം

969 ശങ്കര,ിള്ള,ജി. പൂജാമുറി മലയാളം-നാടകം

970 ശങ്കര,ിള്ള,ജി. പ,ായ്മുഖങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

971 കഗാവിന്ദന്കുട്ടി,എന്. ,ാ,ത്തിപ1 സന്തതികള് മലയാളം-നാടകം

972 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. ,ദ്ധതികളങ്ങിപന പുകരാഗമിക്കുന്നു മലയാളം-നാടകം

973 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. ,രീക്ഷ മലയാളം-നാടകം

974 ശങ്കര,ിള്ള,ജി. ബന്ദി മലയാളം-നാടകം

975 സുകരന്ദ്രന്,പക. ബലി മലയാളം-നാടകം

976 ഇളയത്,എന്.എന്. ഭ്രാന്താലയം മലയാളം-നാടകം

977 കജാസ്,സി.എല്. ഭൂമിയിപല മാലാഖ മലയാളം-നാടകം

978 കജാസ്,സി.എല്. ഭൂമിയിപല മാലാഖ മലയാളം-നാടകം

979 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. മാളവികാഗ്നി മിത്രം മലയാളം-നാടകം

980 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. മാളവികാഗ്നി മിത്രം മലയാളം-നാടകം

981 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. മാളവികാഗ്നി മിത്രം മലയാളം-നാടകം

982 ,രമു,ിള്ള, മുന്ഷി മധുവിധു മലയാളം-നാടകം

983 ,ിള്ള, എന്.എന്. പമഹര്ബാതി മലയാളം-നാടകം

984

985 ,ിള്ള,എന്.എന്. മരീചിക മലയാളം-നാടകം



986 കകരളവര്മ്മ വലിയകകായിത്തമ്പുരാന് മണിപ്രവാള ശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

987 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. മൃഗം മലയാളം-നാടകം

988 കൈകനിക്കര കുമാര,ിള്ള മാതൃകാമനുഷ്യന് മലയാളം-നാടകം

989 ശങ്കരന്,പക.,ി. മഞ്ഞുത്തുള്ളി മലയാളം-നാടകം

990 ശങ്കരന്,പക.,ി. മഞ്ഞുത്തുള്ളി മലയാളം-നാടകം

991 കജാസ്,സി.എല്. മണല്ക്കാട് മലയാളം-നാടകം

992 കജാസ്,സി.എല്. മണല്ക്കാട് മലയാളം-നാടകം

993 കജാസ്,സി.എല്. മണല്ക്കാട് മലയാളം-നാടകം

994 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. മൃഗതൃഷ്ണ മലയാളം-നാടകം

995 വാരിയര് മനസ്വനി മലയാളം-നാടകം

996 പചറുകാട് മനുഷ്യഹൃ?യങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

997 മുഹമ്മ?്,പക.ടി. മനുഷ്യന് കാരാഗൃഹത്തിലാണ് മലയാളം-നാടകം

998 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. മലയാളശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

999 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. മലയാളശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

1000 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. മലയാളശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

1001 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. മലയാളശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

1002 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. മലയാളശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

1003 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. മലയാളശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

1004 വിക്രമന് നായര്,ശ്രീരംഗം യാഗം മലയാളം-നാടകം

1005 കജാസ്,സി.എല്. വിശുദ്ധ,ാ,ം മലയാളം-നാടകം

1006 ഗംഗാധരന് നായര്,,ി. യൂ�ി. ക്ലര്ക്ക് മലയാളം-നാടകം

1007 ,ാറപ്പുറത്ത് പവളിച്ചംകുറഞ്ഞ വഴികള് മലയാളം-നാടകം

1008 കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പീശന്,പചറുളിയില് (വിവ.) വിക്രകമാര്വ്വശീയം മലയാളം-നാടകം

1009 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം വിശറിയ്ക്കും കാറ്റുകവണ്ട മലയാളം-നാടകം

1010 വിക്രമന്നായര്,ശ്രീരംഗം വിളക്കുകള് നിഴലുകള് മലയാളം-നാടകം

1011 ഗിരിഷ് ചന്ദ്രകഘാഷ് വില്യമംഗല് മലയാളം-നാടകം

1012 കസതുനാഥ് വീട്ടുമൃഗം മലയാളം-നാടകം

1013 കജാസ്,സി.എല്. വിഷക്കാറ്റ് മലയാളം-നാടകം

1014 കജാസ്,സി.എല്. വിഷക്കാറ്റ് മലയാളം-നാടകം

1015 ആര്.പക.,ി. വരാപ്പുഴ വഴി,ിഴച്ച ക,ാക്ക് മലയാളം-നാടകം

1016 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. വിവാഹം സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നടക്കുന്നു മലയാളം-നാടകം

1017 കതാമസ്,സി.പജ. വിഷവൃക്ഷം മലയാളം-നാടകം

1018 ,ത്മന് വിടരുന്ന പമാട്ടുകള് മലയാളം-നാടകം

1019 കജാസ്,സി.എല്. കവ?നയുപട താഴ്വരയില് മലയാളം-നാടകം

1020 സുകുമാരന്, ടാറ്റാപുരം കഹാകുണ്ഡം മലയാളം-നാടകം

1021 കകശവ,ിള്ള,പക.സി. സ?ാരാമ മലയാളം-നാടകം

1022 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,ജി. പസമികത്തരി മലയാളം-നാടകം

1023 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,ജി. സിമകത്തരി മലയാളം-നാടകം



1024 രാജരാജവര്മ്മ,എ.ആര്. സ്വപ്നവാസവ?ത്തം മലയാളം-നാടകം

1025 രാജരാജവര്മ്മ,എ.ആര്. സ്വപ്നവാസവ?ത്തം മലയാളം-നാടകം

1026 രാജരാജവര്മ്മ,എ.ആര്. സ്വപ്നവാസവ?ത്തം മലയാളം-നാടകം

1027 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. ശരശയനം മലയാളം-നാടകം

1028 ഭാസി,കതാപ്പില് ശരശയ്യ മലയാളം-നാടകം

1029 കകശവക?സ്,,ി. കകശവക?വിപ1 നാടകങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1030 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.ആര്. ടി.എന്. കഗാ,ിനാഥന് നായരുപട നാടകങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1031 ,ത്മനാഭ,ിള്ള,കൈകനിക്കര നാടകുപൂര്ണിമ മലയാളം-നാടകം

1032 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം പ,ാന്കുന്നം വര്ക്കിയുപട നാടകങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1033 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. അഹല്യ മലയാളം-നാടകം

1034 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. അഹല്യ മലയാളം-നാടകം

1035 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. അഹല്യ മലയാളം-നാടകം

1036 വിക്രമന്നായര്,ശ്രീരംഗം തീര്ത്ഥം മലയാളം-നാടകം

1037 കകാര്പണയ് ച്യുക്്ക ചിറകുകള് മലയാളം-നാടകം

1038 ഉറൂബ് തീ പകാണ്ട് കളിക്കരുത് മലയാളം-നാടകം

1039 ഉറൂബ് തീ പകാണ്ട് കളിക്കരുത് മലയാളം-നാടകം

1040 ഓം കചരി കൈ?വം വീണ്ടും പതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു മലയാളം-നാടകം

1041 മുഹമ്മ?,്വി.,ി. ,ള്ളിക്കര നിര്ത്താന് തയ്യാറില്ല മലയാളം-നാടകം

1042 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. ഏഴു നിറങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1043 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. ഏഴു നിറങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1044 കുമാര,ിള്ള,കൈകനിക്കര ഒളിച്ചുകളി മലയാളം-നാടകം

1045 വാസുക?വന് നായര്,എം.ടി. നിഴലാട്ടം മലയാളം-നാടകം

1046 ശങ്കരനാരായണന്,,ി.എം. യത്തീം മലയാളം-നാടകം

1047 അബ്ദുല് പചന്ത്രാപ്പിന്നി ശരം മലയാളം-നാടകം

1048 ഇളയത്,എന്.എന്. ,ഞ്ചതന്ത്രം മലയാളം-നാടകം

1049 ഓം കചരി പ്രളയം മലയാളം-നാടകം

1050 തികക്കാടിയന് പുതുപ്പണം കകാട്ട മലയാളം-നാടകം

1051 ,ിള്ള,എന്.എന്. ആ?്യരാത്രി മലയാളം-നാടകം

1052 ,ിള്ള,എന്.എന്. ക,ാലിക മലയാളം-നാടകം

1053 മുഹമ്മ?്, വി.,ി. ,ള്ളിക്കര ചുഴി മലയാളം-നാടകം

1054 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. അക്കല്?ാമ മലയാളം-നാടകം

1055 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. അക്കല്?ാമ മലയാളം-നാടകം

1056 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. അക്കല്?ാമ മലയാളം-നാടകം

1057 കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പീശന്,പചറുള്ളയില് (വിവ.) ഭാഷാ ശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

1058 കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പീശന്,പചറുള്ളയില് (വിവ.) ഭാഷാ ശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

1059 കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പീശന്,പചറുള്ളയില് (വിവ.) ഭാഷാ ശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

1060 കജാസ്,സി.എല്. നഷ്ടസ്വര്ഗ്ഗം മലയാളം-നാടകം

1061 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. ധര്മ്മകക്ഷത്ര കുരുകക്ഷത്ര മലയാളം-നാടകം



1062 ?ാകമാ?രന്,പക. ,ാട്ടബാക്കി മലയാളം-നാടകം

1063 ,ിള്ള,എന്.എന്. ശുദ്ധമംഗളം മലയാളം-നാടകം

1064 ആ1ണി,,ി.എല്. ഏപ്രില് ഫൂള് മലയാളം-നാടകം

1065 തീപക്കാടിയന് ,ണക്കിഴി മലയാളം-നാടകം

1066 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. ഭരതവാക്യം മലയാളം-നാടകം

1067 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. ഭരതവാക്യം മലയാളം-നാടകം

1068 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് ആശ്ചര്യ ചൂഢാമണി മലയാളം-നാടകം

1069 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് ആശ്ചര്യ ചൂഢാമണി മലയാളം-നാടകം

1070 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് ആശ്ചര്യ ചൂഢാമണി മലയാളം-നാടകം

1071 രാമന്,ിള്ള,സി.വി. പ്രഹസനമാല മലയാളം-നാടകം

1072 നാഗവള്ളി ആര്.എസ്. കുറുപ്പ് അവിശ്വാസി മലയാളം-നാടകം

1073 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. കുടത്തിപല വിളക്ക് മലയാളം-നാടകം

1074 ആ1ണ് പചകക്കാവ് കടല്കാക്ക മലയാളം-നാടകം

1075 വിജയന്,ശ്രീമൂലനഗരം തടാകം മലയാളം-നാടകം

1076 അംബുജാക്ഷന്,ഏഴിക്കര കതാല്വി മലയാളം-നാടകം

1077 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. ഭഗ്നഭവനം മലയാളം-നാടകം

1078

1079 ചി?ംബരന്,പക.എം. തുറമുഖം മലയാളം-നാടകം

1080 ആനന്ദകുട്ടന് പവള്ളരിക്കാ ,ട്ടണം മലയാളം-നാടകം

1081 രാമകൃഷ്ണന്,മള്ളൂര് വാനപ്രസ്ഥം മലയാളം-നാടകം

1082 കൃഷ്ണന്നായര്,ജി. പുനര്ജന്മം മലയാളം-നാടകം

1083 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. മുടക്കുമുതല് മലയാളം-നാടകം

1084 കഗാ,ിനാഥന്,ടി.എന്. മിസ്റ്റര് ഗുലു ഗുലു മലയാളം-നാടകം

1085 ഭാസി,കതാപ്പില് സര്കവക്കല്ല് മലയാളം-നാടകം

1086 നമ്പൂതിരി,പക.എസ്. സമസ്യ മലയാളം-നാടകം

1087 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. ജ്വാല മലയാളം-നാടകം

1088 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. ജ്വാല മലയാളം-നാടകം

1089 ശശി,കടവില് ദുര്ഗ്ഗം മലയാളം-നാടകം

1090 നാരായണ,ണിക്കര്,കാവാലം നാടകചക്രം മലയാളം-നാടകം

1091 സുകുമാര് കസാറി, കറാങ് നമ്പര് മലയാളം-നാടകം

1092 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. തിരുമ്പി വന്താന് തമ്പി മലയാളം-നാടകം

1093 കഗാ,ിനാഥ്,പക.എസ.് ,ത്മവ്യൂഹം മലയാളം-നാടകം

1094 ശ്രീക�ന് നായര്,സി.എന്. സാകകതം മലയാളം-നാടകം

1095 വാസു പ്ര?ീ,് മത്സരം മലയാളം-നാടകം

1096 കൃഷ്ണന്നായര്,ജി. നീതി,ീഠം മലയാളം-നാടകം

1097 ഏബ്രഹാം കജാസഫ് ഇരുണ്ട പവളിച്ചം മലയാളം-നാടകം

1098 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്,കൈവക്കം ഉക?്യാഗ,ര്വ്വം മലയാളം-നാടകം

1099 വിശ്വംഭരന്,കിളിമാനൂര് തണല് മലയാളം-നാടകം



1100 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. ബലാബലം മലയാളം-നാടകം

1101 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. ബലാബലം മലയാളം-നാടകം

1102 നായര്,എസ്.പക. സചിവ പ്രതിജ്ഞ മലയാളം-നാടകം

1103 അയ്യകനത്ത്,,ി. ഗാണ്ഡിവം മലയാളം-നാടകം

1104 ,ത്മനാഭന് നായര്,പക. സിന്ദൂരപപ്പാട്ട് മലയാളം-നാടകം

1105 കുകട്ടല്,എന്.സി. അകന്വഷണം മലയാളം-നാടകം

1106 ഭാര്ഗവന് ,ിള്ള,ജി. കാക്കാരി¨ി നാടകം മലയാളം-നാടകം

1107 നമ്പൂതിരി,പക.എസ്. ,തനം മലയാളം-നാടകം

1108 നമ്പൂതിരി,പക.എസ്. ,തനം മലയാളം-നാടകം

1109 പകാച്ചീപ്പന് തരകന് മറിയാമ്മ മലയാളം-നാടകം

1110 പകാച്ചീപ്പന് തരകന് മറിയാമ്മ മലയാളം-നാടകം

1111 വിക്രമന്നായര്, ശ്രീരംഗം ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം മലയാളം-നാടകം

1112 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. അങ്ങപനപയങ്കില് അങ്ങപന മലയാളം-നാടകം

1113 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്
മഹാകവി കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാപ1 സ്വതന്ത്ര 
നാടകങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1114 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. സാക്ഷി മലയാളം-നാടകം

1115 ഏബ്രഹാം കജാസഫ് അകന്ന കണ്ണികള് മലയാളം-നാടകം

1116 രാമകൃഷ്ണ,ിള്ള,കുട്ടനാട് ഏകാങ്ക കറ�ികയാ നാടകങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1117 നാരായണപ്പണിക്കര്,കാവാലം കൈ?വത്താര് മലയാളം-നാടകം

1118 നാരായണപ്പണിക്കര്,കാവാലം കൈ?വത്താര് മലയാളം-നാടകം

1119 ഭാസി,കതാപ്പില് നിങ്ങപളപന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി മലയാളം-നാടകം

1120 സുബ്ബയ്യാ,ിള്ള,,ി. യാത്രക്കാരില് ചിലര് മലയാളം-നാടകം

1121 ശ്രീക�ന് നായര്,സി. എന്. ലങ്കാലക്ഷ്മി മലയാളം-നാടകം

1122 ശ്രീക�ന് നായര്,സി. എന്. ലങ്കാലക്ഷ്മി മലയാളം-നാടകം

1123 ശ്രീക�ന് നായര്,സി. എന്. ലങ്കാലക്ഷ്മി മലയാളം-നാടകം

1124 മുഹമ്മ?,്വി.,ി. ഉത്,ത്തി മലയാളം-നാടകം

1125 വറുഗീസ് മാപ്പിള, കണ്ടത്തില്
കണ്ടത്തില് വറുഗീസ് മാപ്പിള്ളയുപട കൃതികള് 
Vol. I മലയാളം-നാടകം

1126 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. വികട കയാഗി മലയാളം-നാടകം

1127 പചറിയാന്,എം.സി. സ്വപ്നം മലയാളം-നാടകം

1128 ശ്രീക�ന് നായര്,സി.എന്. കലി മലയാളം-നാടകം

1129 ഭാസ്കരന് നായര്,വി. ജയിച്ചു ,കക്ഷ മലയാളം-നാടകം

1130 രവിവര്മ്മ,ആര്.പക. നിത്യന് നീരാമയന് മലയാളം-നാടകം

1131 തിപക്കാടിയന് നിരാഹാര സമരം മലയാളം-നാടകം

1132 ബാലചന്ദ്രന്,വി.പക. ?ീവാസ്വപ്നം മലയാളം-നാടകം

1133 ഇബ്സല് ദൂതം മലയാളം-നാടകം

1134 കഗാ,ിനാഥ്,പവള്ളായക്കല് സാമം മലയാളം-നാടകം

1135 കൃഷ്ണ,ിള്ള,ഈ.വി. നാടകങ്ങളും ക, ഹസനങ്ങളും മലയാളം-നാടകം

1136 കുഞ്ഞികൃഷ്ണകമകനാന്,ഒടുവില് കല്യാണീ കല്യാണം മലയാളം-നാടകം

1137 മുഹമ്മ?്,പക.ടി. സൃഷ്ടികള് മലയാളം-നാടകം



1138 അമൃത് സഹ് ല കിസ്സാ കുര്സികാ മലയാളം-നാടകം

1139 ഏബ്രഹാം കജാസഫ് അയനം-മനുഷ്യയനം മലയാളം-നാടകം

1140 നാരായണപ്പണിക്കര്,കാവാലം അവനവന് കടമ്പ മലയാളം-നാടകം

1141 കജാസ്,സി.എല്. കജാസിപ1 ഏകാങ്കങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1142 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. തീരം കതടുന്ന തീരകള് മലയാളം-നാടകം

1143 ഓം കചരി കതവരുപട ആന മലയാളം-നാടകം

1144 രാഘവന് നമ്പ്യാര്,പക.എം. ?ിവ്യ ദുഃഖം മലയാളം-നാടകം

1145 ,ിള്ള,എന്.എന്. മത്യന്തരം മലയാളം-നാടകം

1146 നമ്പൂതിരി,പക.എസ്. സമാവര്ത്തനം മലയാളം-നാടകം

1147 നമ്പൂതിരി,പക.എസ്. സമാവര്ത്തനം മലയാളം-നാടകം

1148 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. സപ്തമി മലയാളം-നാടകം

1149 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. ?ശപുഷ്പം മലയാളം-നാടകം

1150 കഗായ്കഥ പഫൗസ്റ്റ് മലയാളം-നാടകം

1151 തിപക്കാടിയന് രാജമാര്ഗ്ഗം മലയാളം-നാടകം

1152 കമാളിപയ ലുബ്ധന് മലയാളം-നാടകം

1153 ചന്ദ്രകശഖരന് നായര്,കൈവക്കം ജാതു ഗൃഹം മലയാളം-നാടകം

1154 നായര്,എം.എസ്. കൈക്രം 123/2010 മലയാളം-നാടകം

1155 വാസുക?വന് നായര്,എം.ടി. എം.ടിയുപട തിരക്കഥകള് മലയാളം-നാടകം

1156 കുറുപ്പ്, ആര്.എസ.് നാഗവള്ളി രണ്ടിപലാന്ന് മലയാളം-നാടകം

1157 ഭാസി,കതാപ്പില് & ഗകണശ്,എ.എന്. ലയനം മലയാളം-നാടകം

1158 ആ1ണി,,ി.പജ. ഇങ്കലാബിപ1 മക്കള് മലയാളം-നാടകം

1159 ആ1ണി,,ി.പജ. കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് മലയാളം-നാടകം

1160 അസീസ് ചാകവര്പ്പട മലയാളം-നാടകം

1161 സുകുമാര് തലതിരിഞ്ഞ കലാകം മലയാളം-നാടകം

1162 ആ1ണി,,ി.പജ. പ്രളയം മലയാളം-നാടകം

1163 ആ1ണി,,ി.പജ. കസാക്രട്ടീസ് മലയാളം-നാടകം

1164 അയ്യകനത്ത്,,ി. ശംഖനാ?ം മലയാളം-നാടകം

1165 ആ1ണി,,ി.പജ. ശിക്ഷ മലയാളം-നാടകം

1166 രകമശന് നായര്,എസ്. സ്ത്രീ ,ര്വ്വം മലയാളം-നാടകം

1167 ഇബ്സന് സാഗരകന്യക മലയാളം-നാടകം

1168 ആ1ണി,,ി.പജ. കല്യാണച്ചിട്ടി മലയാളം-നാടകം

1169 ആ1ണി,,ി.പജ. ചക്രായുധം മലയാളം-നാടകം

1170 ആ1ണി,,ി.പജ. പ,ാതുശത്രുക്കള് മലയാളം-നാടകം

1171 ആ1ണി,,ി.പജ. മണ്ണ് മലയാളം-നാടകം

1172 ആ1ണി,,ി.പജ. മൂഷിക സ്ത്രീ മലയാളം-നാടകം

1173 ആ1ണി,,ി.പജ. രാഗം മലയാളം-നാടകം

1174 ആ1ണി,,ി.പജ. രശ്മി മലയാളം-നാടകം

1175 ആ1ണി,,ി.പജ. കസാഷ്യലിസം മലയാളം-നാടകം



1176 ശങ്കരപ്പിള്ള, ജി. കറുത്ത കൈ?വപത്തകത്തടി മലയാളം-നാടകം

1177 ഭാര്ഗവന് ,ിള്ള,ജി. ഇതിഹാസപുത്രികള് മലയാളം-നാടകം

1178 കാപരല് ചാപപ്പക്ക്, കജാസഫ് ചാപപ്പക്ക് കീടജന്മം മലയാളം-നാടകം

1179 ശശി,കടവില് ധന്യ മലയാളം-നാടകം

1180 ഏബ്രഹാം കജാസഫ് ,ീലാകത്താസ് മലയാളം-നാടകം

1181 പുന്നപ്ര ?ാകമാ?രന് പ്രണവം മലയാളം-നാടകം

1182 വികവകാനന്ദന്,ജി. പവളിച്ചം മരിച്ചവീട് മലയാളം-നാടകം

1183 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ മലയാളം-നാടകം

1184 വിക്രമന് നായര്, ശ്രീരംഗം ശൂര്പ്പണഖ മലയാളം-നാടകം

1185 ആക1ാ,പക.എക്സ്. സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് മരണം മലയാളം-നാടകം

1186 കുമാര,ിള്ള, കൈകനിക്കര ഹരിശ് ചന്ദ്രന് മലയാളം-നാടകം

1187 രാഘവന് നമ്പ്യാര്,പക.എം. രാജസൂയം മലയാളം-നാടകം

1188 ശശി,കടവില് തിരപയത്താത്ത തീരം മലയാളം-നാടകം

1189 വികവകാനന്ദന്,ജി. പ,ായ് മുഖങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1190 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,എം.,ി. ഋതുമതി മലയാളം-നാടകം

1191 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,എം.,ി. ഋതുമതി മലയാളം-നാടകം

1192 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. പസക്സ-്21 മലയാളം-നാടകം

1193 കജാസ്,സി.എല്. അവള് മാത്രം മലയാളം-നാടകം

1194 വിക്രമന് നായര്,ശ്രീരംഗം അവതാരങ്ങള് അവതാളങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1195 ചന്ദ്രന്,ിള്ള, കടവൂര് ഉത്തരായന,ക്ഷി മലയാളം-നാടകം

1196 വറുഗീസ് മാപ്പിള,കണ്ടത്തില് എബ്രായക്കൂടി മലയാളം-നാടകം

1197 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. താവളം മലയാളം-നാടകം

1198 ആനന്ദ് ശവകഘാഷയാത്ര മലയാളം-നാടകം

1199 വാരിയര്,,ി.എസ്. സംഗീതശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

1200 രാഘവന് അമ്പാടത്ത് കുട്ടിച്ചാത്തന് മലയാളം-നാടകം

1201 കജാസ്,സി.എല്. പനാമ്പരങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1202 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം വസന്തത്തിപ1 പനാമ്പരങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1203 കസാകഫാക്ലിസ് ഈ�ിഘസ് പകാകളാ ഞസില് മലയാളം-നാടകം

1204 കഗാ,ിനാഥന്നായര്,ടി.എന്. ഗ്രഹണവും ഓണവും മലയാളം-നാടകം

1205 വാസുക?വന് നായര്,എം.ടി. കഗാപുരനടയില് മലയാളം-നാടകം

1206 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,ഓമല്ലൂര് സ്വര്ണ്ണത്തകക്കാല് മലയാളം-നാടകം

1207 നകരന്ദ്രപ്രസാ?് ഇര മലയാളം-നാടകം

1208 നാരായണപ്പണിക്കര്,കാവാലം സാക്ഷി മലയാളം-നാടകം

1209 ചി?ംബരന്,പക.എം. ആലയംകതടി മലയാളം-നാടകം

1210 ഏബ്രഹാം,ടി.എം. നിഴല്ക്കൂടാരം മലയാളം-നാടകം

1211 ചന്ദ്രന്,ിള്ള, ജി. കടവൂര് നികും ?ില മലയാളം-നാടകം

1212 രമാ കാന്തന്,കിളിമാണൂര് ഇഫിജീനിയ മലയാളം-നാടകം

1213 ഭാസി,കതാപ്പില് സൂക്ഷിക്കുക, ഇടതുവശം ക,ാവുക മലയാളം-നാടകം



1214 കൃഷ്ണന്,പക.എസ്. കൈ?വം അല്പം താമസിച്ചുക,ായി മലയാളം-നാടകം

1215 കൈരതുനായര്,പക. (വിവ.) അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

1216 കജാര്ജ്,,റവൂര് കള്ളിപ്പൂച്ച മലയാളം-നാടകം

1217 വിക്രമന് നായര്,ശ്രീരംഗം മൃത്യു,രിഷത്ത് മലയാളം-നാടകം

1218 സാമുവല് പബക്കറ്റ് കട¨ിക്കളി മലയാളം-നാടകം

1219 ,ത്മനാഭ,ിള്ള,കൈകനിക്കര കാല്വരിയിപല കല്പ്പ ,ാ?,ം മലയാളം-നാടകം

1220 വിക്രമന് നായര്,ശ്രീരംഗം പകാച്ചു കകശു എപന്താരു മൂപ്പിന്ന് മലയാളം-നാടകം

1221 രാമചന്ദ്രന്,കണിയാംപുരം ഭഗവാന് കാലു മാറുന്നു മലയാളം-നാടകം

1222 സുകുമാരന്,ടി.,ി. ?ക്ഷിണായനം മലയാളം-നാടകം

1223 നകരന്ദ്രപ്രസാ?് പസൗ,ര്ണിക മലയാളം-നാടകം

1224 കഗാ,ിനാഥന്നായര്,ടി.എന്. മന്ത്രിയും മറ്റും മലയാളം-നാടകം

1225 കജാസ്,സി.എല്. ജ്വലനം മലയാളം-നാടകം

1226 രാമന്,ിള്ള,സി.വി. കുറുപ്പില്ലാക്കളരി മലയാളം-നാടകം

1227 കസാകഫാക്ലിസ് ആ1ിഗണി മലയാളം-നാടകം

1228 വര്ഗീസ് ചിങ്ങത്ത് അഗ്നി സാഗരം മലയാളം-നാടകം

1229 വര്ഗീസ് ചിങ്ങത്ത് രക്താര്ബു?ം മലയാളം-നാടകം

1230 വര്ഗീസ് ചിങ്ങത്ത് മൃത്യുഞ്ജയ മലയാളം-നാടകം

1231 വര്ഗീസ് ചിങ്ങത്ത് ശിഥില കഗാപുരം മലയാളം-നാടകം

1232 സുബ്ബയ്യാ,ിള്ള,,ി. വിചിത്ര ജീവികള് മലയാളം-നാടകം

1233 നമ്പൂതിരി,പക.എസ്. സമന്വയം മലയാളം-നാടകം

1234 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ഭാര്ഗ്ഗവി നിലയം മലയാളം-നാടകം

1235 ജഗതി എന്.പക. ആചാരി വൃത്തം മലയാളം-നാടകം

1236 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. അണ്ടനും അടകകാടനും മലയാളം-നാടകം

1237 ശൂദ്രകന് മൃച്ഛകടികം മലയാളം-നാടകം

1238 കതാമസ്,സി.പജ. സി.പജ.യുപട നാടകങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1239 നാരായണപ്പണിക്കര്,കാവാലം കരിംകുട്ടി മലയാളം-നാടകം

1240 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. കണ്ണാടി മലയാളം-നാടകം

1241 നാരായണ,ിഷാരടി,പക.,ി. (,രി.) ഖ്യാകയാഗവും പ്രഹസന്നവും മലയാളം-നാടകം

1242 ശ്രീ മകഹന്ദ്ര വിക്രമവര്മ്മ മഞ്ഞ വിലാസം (പ്രഹസനം) മലയാളം-നാടകം

1243
ഭാസന് (,രി. പക.,ി.
നാരായണ,ിഷാകരാടി സ്വപ്നവാസവ?ത്തം മലയാളം-നാടകം

1244 ജഗതി എന്.പക. ആചാരി ഉച്ചാടനം മലയാളം-നാടകം

1245 കജാസ്,സി.എല്. ബലിപുഷ്പം മലയാളം-നാടകം

1246 കാളി?ാസന് കാളി?ാസ ശാകുന്തളം മലയാളം-നാടകം

1247 ഭാസി,കതാപ്പില് ,ാഞ്ചാലി മലയാളം-നാടകം

1248 കകട്ടല്,എന്.സി. മനസ്സാക്ഷി മലയാളം-നാടകം

1249 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. മുകധവിപത്തയ്യം മലയാളം-നാടകം

1250 ശശി,കടവില് കലാശം മലയാളം-നാടകം

1251 വില്യം കഷക്സ് ,ിയര് ഒപഥപല്ലാ മലയാളം-നാടകം



1252 വില്യം കഷക്സ് ,ിയര് ഒപഥപല്ലാ മലയാളം-നാടകം

1253 കജാസ്,സി.എല്. ശാ,രശ്മി മലയാളം-നാടകം

1254 യുറിപ്പി�സ് മീ�ിയ മലയാളം-നാടകം

1255 അയ്യകനത്ത്,,ി. പറ�് സിഗ്നല് മലയാളം-നാടകം

1256 നാരായണപ്പണിക്കര്,കാവാലം കാവാലത്തിപ1 രണ്ടു നാടകങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1257 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. പചകങ്കാലും മരവുരിയും മലയാളം-നാടകം

1258 ശരവണ് മകഹശ്വര് മുന്നില് ശൂന്യമാം ചക്രവാളം മലയാളം-നാടകം

1259 കജാസ്,സി.എല്. കശാകപ്പക്ഷി മലയാളം-നാടകം

1260 നകരന്ദ്രപ്രസാ?്,ആര്. പവള്ളിയാഴ്ച മലയാളം-നാടകം

1261 നകരന്ദ്രപ്രസാ?്,ആര്. ,ടിപ്പുര മലയാളം-നാടകം

1262 പ്രഭാകരന്,എന്. പുലിജന്മം മലയാളം-നാടകം

1263 ,ിള്ള,എന്.എന്. ? ജ�്ജ് പമ1് മലയാളം-നാടകം

1264 കജാസ്,സി.എല്. യുഗതൃഷ്ണ മലയാളം-നാടകം

1265 കജാസ്,സി.എല്. മിഴിനീര്പൂക്കള് മലയാളം-നാടകം

1266 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. ജ്വാലാമുഖികളുപട സംഘഗാനം മലയാളം-നാടകം

1267 പ,ാപറ്റക്കാട്ട്,എസ.്പക. ഭാരതപ്പുഴയുപട മക്കള് മലയാളം-നാടകം

1268 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. വിസ്മൃതി മലയാളം-നാടകം

1269 ഏണാങ്കുകശഖരന്,വി.പക. ഭ്രമം മലയാളം-നാടകം

1270 ഇബ്രാഹീം പവങ്ങര കാളീഗ്രാമം മലയാളം-നാടകം

1271 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. കകസരകളി മലയാളം-നാടകം

1272 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുപട ഏകാങ്കങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1273 വാസു പ്ര?ീ,് അഭിമതം മലയാളം-നാടകം

1274 ചന്ദ്രന്,ിള്ള ജി. കടവൂര് പ്രഭാസ തീര്ത്ഥം മലയാളം-നാടകം

1275 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. അഞ്ച് ഏകാങ്കങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1276 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. സബര്മതി ദൂപരയാണ് മലയാളം-നാടകം

1277 അജിത്കുമാര് മരക്കാര് കണ്ടി കുരുതികുളം മലയാളം-നാടകം

1278 സ?ാനന്ദന്,എസ്.എല്. പുരം. ഓണം ബമ്പര് മലയാളം-നാടകം

1279 സ?ാനന്ദന്,എസ്.എല്. പുരം. പുന്നപ്ര വയലാര് മലയാളം-നാടകം

1280 ആനന്ദ് മുക്തി ,ഥം മലയാളം-നാടകം

1281 കജാസ്,സി.എല്. സമാഗമം മലയാളം-നാടകം

1282 ചന്ദ്രന്,,ി.ആര്. ചന്ദ്രപ1 ഏകാങ്കങ്ങള് മലയാളം-നാടകം

1283 സ?ാനന്ദന്,എസ്.എല്. പുരം. കല്ലുപകാപണ്ടാരു പ,ണ്ണ് മലയാളം-നാടകം

1284 സുബ്ബയ്യാ,ിള്ള,,ി. ഈ കസാപ്പ് മലയാളം-നാടകം

1285 രാജകശഖരന്,സി.,ി. യാത്രയിപല യാത്ര മലയാളം-നാടകം

1286 ഇബ്സന് കൂടുവിട്ട കിളി മലയാളം-നാടകം

1287 കറുപ്പന്,പക.വി. പക.വി. കറുപ്പപ1 സമ്പൂര്ണ്ണകൃതികള് മലയാളം-നാടകം

1288 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. സ്വപ്നകമഖല മലയാളം-നാടകം

1289 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. നിഴലുകള് അകലുന്നു മലയാളം-നാടകം



1290 ആ1ണി,,ി.പജ. അമ്മ മലയാളം-നാടകം

1291 കൃഷ്ണ,ിള്ള,കുറ്റിപ്പുഴ കുറ്റിപ്പുഴയുപട തിരപഞ്ഞടുത്ത ഉ,ന്യാസങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1292 ഭാസ്കരന് നായര്,പക. കലയും കാലവും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1293 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള,ഏ. സാഹിത്യഗകവഷണ മാല ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1294 കൃഷ്ണ,ിള്ള,കുറ്റിപ്പുഴ നിരീക്ഷണം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1295 ചന്ദ്രകശഖരന് നായര്,സി.പക. ,ിടിത്താളുകള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1296 കജാര്ജ്,പക.എം. വിചാരപകൗതുകം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1297 കൃഷ്ണ,ിള്ള,കുറ്റിപ്പുഴ ചിന്താതരംഗം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1298 കഗാവിന്ദന്,എം. സമസ്യകള് സമീ,നങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1299 ഭാസ്കരന് നായര്,പക. ഉ,ഹാരം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1300 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. ഗക?്യാ,ഹാരം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1301 കതാമസ്,സി.പജ. ഇവന് എപ1 പ്രിയ പുത്രന് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1302 കൃഷ്ണ,ിള്ള,കുറ്റിപ്പുഴ മതന മണ്ഡലം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1303 ഭാസ്കരന് നായര്,പക. ചിന്താ തീര്ത്ഥം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1304 നാരായണ,ിള്ള,,ി.പക. പ്രസംഗതരംഗിണി (ഒന്നാംഭാഗം) ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1305 നാരായണ,ിള്ള,,ി.പക. പ്രസംഗതരംഗിണി (തൃതീയ ഭാഗം) ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1306 നാരായണന് ക,ാറ്റി,ഇ.പക. വികനാ?സഞ്ചാരം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1307 കവലായുധന്,,ി.എസ്. സുഖകക്കടിപ1 സുഖം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1308 ഉ?യഭാനു,ഏ.,ി. അനാഥന് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1309 രാമകമകനാന്,പുകത്തഴത്ത് അറിവുള്ള അജ്ഞാനികള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1310 അച്യുതന് നമ്പൂതിരി,അക്കിത്തം ഉ,നയനം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1311 ,വനന് യുക്തി വിചാരം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1312 ക?വ?ാസ്,പക.ടി. യുവജനകമ്പനം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1313 ആപ്പന്,എം.,ി. സ്മരകണാ,ഹാരം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1314 പ,ാപറ്റക്കാട്ട്,എസ.്പക. ഗ?്യകമഖല ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1315 ഭാസ്കരന് നായര്,പക. പുണ്യഭൂമി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1316 ഭാസ്കരന് നായര്,പക. ജീവശാസ്ത്രവും കഗാളവി?്യയും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1317 സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സ്വാമി ?ീ,ാവലി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1318 ഉ?യഭാനു,ഏ.,ി. കപ്രമകിളി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1319 മഞ്ഞില്,എസ്.പജ. (ഫാ?ര്)
വി?്യാര്ത്ഥികപള കÉഹിക്കുക, അവര് 
നല്ലവരാണ് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1320 കകശവക?വ്,,ി. എനിക്കുകതാന്നുന്നത് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1321 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ആനര്ഘ നിമിഷം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1322 ,ത്മനാഭ,ിള്ള,കൈകനിക്കര കകരളത്തിപ1 നാലമ്പലത്തില് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1323 എഴുത്തച്ഛന്,പക.എന്. മുത്തും ,വിഴവും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1324 ഗംഗാധരന്,എം. അകന്വഷണം ആസ്വാ?നം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1325 ഗംഗാധരന്,എം. അകന്വഷണം ആസ്വാ?നം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1326 കഗാ,ിനാഥ,ിള്ള,എന്.ആര്. അകന്വഷണം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1327 ,രകമശ്വരന്,ിള്ള,എരുകമലി വി?്യാഭ്യാസം പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടില് ഉ,ന്യാസങ്ങള്



1328 കൃഷ്ണ,ിള്ള,കുറ്റിപ്പുഴ യുക്തി വിഹാരം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1329 ചന്ദ്രകശഖരന് നായര്,സി.പക. എഴുത്തച്ഛനു മുമ്പും ,ിമ്പും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1330 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. കഥകള് കാര്യങ്ങള് കഥയില്ലായ്മകള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1331 എം.ആര്.ബി. അല്ലികള് ഇതളുകള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1332 എം.ആര്.ബി. അല്ലികള് ഇതളുകള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1333 എസ്.,ി.സി.എസ്. കകാട്ടയം സ്ത്രീ ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1334 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,വി.ടി. കാലത്തിപ1 സാക്ഷി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1335 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,വി.ടി. കാലത്തിപ1 സാക്ഷി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1336
ഭാസ്കരന് നായര്,പക. (സമ്പാ.) ഷഷ്ട്യബ്ദപൂര്

ത്തി ആകഘാഷക്കമ്മറ്റി ,മ്പാതീരം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1337 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,പചാവ്വല്ലൂര് മായം, മറിമായം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1338 അപ്പന്,എം.,ി. സങ്കല്,സരണി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1339 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് ശരണാഗതി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1340 കഗാവിന്ദന് നായര്,എം.എന്. ആനഘീണ്ടം ഹല്വാ! ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1341 കൃഷ്ണ,ിള്ള,കുറ്റിപ്പുഴ വിമര്ശനവും വീക്ഷണവും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1342 ശങ്കരന്,തായാട്ട് ചിന്താ പസൗരഭം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1343 കുഞ്ഞുരാമന്,സി.വി.
സി.വി. കുഞ്ഞുരാമപ1 തിരപഞ്ഞടുത്ത 
കൃതികള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1344 ശങ്കരകമകനാന്,പക.,ി. ഗ്രന്ഥ,രിചയം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1345 കൃഷ്ണകമകനാന്,ടി.പക. കലഖനമാല ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1346 മാധവന്കുട്ടി,വി.പക. മറുപുറം കനാക്കുക ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1347 ?ാകമാ?രന്,എന്.പക. പ്രതിഭാജ്ഞലി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1348 കകശവക?വ്,,ി. ജീവിതവീക്ഷണം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1349 അപ്പന് തമ്പുരാന് സാഹിത്യശില്പം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1350 കൃഷ്ണവാരിയര്,എന്.വി. കകലാത്സവം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1351 സീതാ രാമന് കളിയും കാര്യവും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1352 ചന്ദ്രകശഖരന് നായര്,സി.പക. ഗ?്യരചന ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1353 കജാസഫ്,എം.സി. സ്വതന്ത്രചിന്ത ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1354 സുബ്ബയ്യാ,ിള്ള,,ി. ശില്പികളുപട ചിരി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1355 പചല്ലപ്പന് നായര്,എന്.,ി. കഥകള് കാര്യങ്ങള് കഥയില്ലായ്മകള് II ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1356 ഗീതാകൃഷ്ണന്,ഗീതാലയം ചിരിയുപട മുഖങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1357 ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം ആത്മകഥയ്ക്കു ഒരാമുഖം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1358 നായര്,സി.,ി. മിസ്റ്റര് നമ്പ്യാരുപട വീട് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1359 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. തിരയും, ചുഴിയും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1360 അച്യുതന് നമ്പൂതിരി,അക്കിത്തം സമാവര്ത്തനം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1361 സുകുമാര് ഞാന് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1362 ക?വ?ാസ്,പക.ടി. ?ര്ശന ഭിക്ഷ ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1363 കഗാ,ിനാഥ,ിള്ള,എന്.ആര്. അനുബന്ധം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1364 സുകരന്ദ്രന്,പക. മനുഷ്യാവസ്ഥ ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1365 ഉ?യഭാനു,ഏ.,ി. പൂക്കിനാവ് ഉ,ന്യാസങ്ങള്



1366 വാരിയര്,,ി.എ. അനുഭവങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1367 വടുതല,ടി.പക.സി. (എ�ി.) വിരുന്നുകാര് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1368 ആനന്ദക്കുട്ടന് ഇത്തിരിപ്പൂക്കള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1369 കൃഷ്ണന് നായര്,,ി.വി. പ്രസ്ഥാന സപ്തകം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1370 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,വി.ടി. വി.ടി.യുപട പതരപഞ്ഞടുത്ത ഉ,ന്യാസങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1371 പുരുകഷാത്തമന് നായര്,എം.എം. രാമചരിതത്തില്നിന്നും മഹാഭാരതത്തികലക്ക് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1372 സുകുമാര് കഷായം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1373 മാത്യു ഉലകംതറ കയ്പും മധുരവും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1374 വാരിയര്,,ി.എ. ചവറ്റുകുട്ടയില്നിന്ന് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1375 വാരിയര്,,ി.എ. ചവറ്റുകുട്ടയില്നിന്ന് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1376 ബാലകൃഷ്ണന് നായര്,ചിറയ്ക്കല് ടി പതരപഞ്ഞടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1377 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. മാനുഷ്യകം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1378 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. മാനുഷ്യകം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1379 നായര്,സി.,ി. ഉഗാണ്ടാ മലയാളം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1380 ,വനന് ആകലാകനം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1381 അപ്പന്,എം.,ി. വിചാര പസൗരഭം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1382 ഉ?യഭാനു,ഏ.,ി. പതണ്ടികളുപട രാജാപ്പാര്ട്ട് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1383 സ്റ്റീഫന് ലികക്കാക്ക് സാഹിത്യ കിറുക്കുകള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1384 റാഫി,ക,ാഞ്ഞിക്കര അനുയാത്രകള് കപണ്ടത്തലുകള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1385 ആഷാകമകനാന് കലിയുഗാരണ്യകങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1386 ഭാസ്കരന് നായര്,പക. സംസ്കാരകലാചനം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1387 കഗാ,ിനാഥ,ിള്ള,എന്.ആര്. സമീക്ഷ ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1388 ബാലകൃഷ്ണന് നായര്,പക. ചിന്തകള് സ്വപ്നങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1389 ഭാസ്കരന് നായര്,പക. ആധുനികശാസ്ത്രവും ആത്മജ്ഞാനവും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1390 ലളിതാംബിക,പജ. നര്മ്മ സല്ലാ,ം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1391 കുമാരന്,വി.ടി. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിപ1 കൈകവഴികള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1392 വാസു,ഇ. ജാതക ,രികശാധന ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1393 ഉ?യഭാനു,ഏ.,ി. എപ1 മകനാരജ്യങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1394 അച്ചുതകമകനാന്,സി. പതരപഞ്ഞടുത്ത ഉ,ന്യാസങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1395 ,വനന് യുക്തിവാ?ത്തിന് ഒരു മുഖവുര ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1396 സുകരന്ദ്രന്,പക. സുകരന്ദ്രപ1 പ്രബന്ധങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1397 രാഘവന് ,ിള്ള,പക. അര്ത്ഥത്തി അതിര്ത്തികള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1398 നാരായണന്,,ി.എം. സ്വതന്ത്ര്യം എന്ന ശാ,ം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1399 പക.എം. കജാര്ജ ്സപ്തതി ഉ,ഹാരം സ്വഹിത്യ സമന്വയം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1400 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാപ1 ഗ?്യകലഖനങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1401 മാധവിക്കുട്ടി ഇരു,പത്താന്നാം നൂറ്റാണ്ടികലക്ക് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1402 ഷണ്മുഖകമകനാന്,അമ്പലപ്പാട്ട് ആത്മഗതങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1403 കകാവിലന് കകാവിലപ1 കലഖനങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്



1404 നായര്,സി.,ി. കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ അഥവാ കുഞ്ഞൂഞ്ഞമ്മ ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1405 റാഫി,ക,ാഞ്ഞിക്കര ചരിത്രമാനങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1406 ക,ാള്,എം.,ി. തരലാ...... ന'യും മറ്റും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1407 എം.ആര്.ബി. സുവര്ണ്ണച്ഛായകള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1408 കറായ്,സി.പജ. ഭൂമിയുപട ഗന്ധം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1409 കഗാവിന്ദന് നായര്,എം.എന്. എം.എന്.പ1 ഹാസ്യകൃതികള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1410 കക്കാട്,എന്.എന്. അവകലാകനം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1411 ബാലറാം,എന്.ഇ. സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1412 നിത്യകൈചതന്യയതി മൂല്യങ്ങളുപട കുഴമറിച്ചില് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1413

1414 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,വി.ടി. എപ1 മണ്ണ് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1415 വിജയന്,ഒ.വി. ഒരു സിന്ദൂരപപ്പാട്ടിപ1 ഓര്മ്മ ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1416 അര്ജ്ജുനന്,പവള്ളായണി ഉ?്ഗ്രഥന ചിന്തകള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1417 വിജയന്,ഒ.വി. കഘാഷയാത്രയില് തനിപയ ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1418 കമാഹന്?ാസ് (എ�ി.) 86-പല കലഖനങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1419 ആനന്ദ് സ്വത്വത്തിപ1 മാനങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1420 ഉ?യഭാനു,ഏ.,ി. ,ാ,ത്തിപ1 നഗരം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1421 സച്ചി?ാനന്ദന് സമീ,നങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1422 ഖാ?ര്,യു.എ. ഖാ?ര് എന്നാല് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1423 സച്ചി?ാനന്ദന് സംവാ?ങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1424 ബാലകൃഷ്ണന് നായര്,പക. അതിര്ത്തികളില്ലാത്ത കലാകം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1425 കഗാ,ിനാഥ,ിള്ള,എന്.ആര്. അധ്യാഹാരം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1426 ലളിതാംബിക,പജ. മുള്ളും മലരും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1427 കൃഷ്ണനുണ്ണി,എന്.�ി. സാഹിത്യവികനാ?ം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1428 കഗാവിന്ദന്,എം. എം. കഗാവിന്ദപ1 ഉ,ന്യാസങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1429 സച്ചി?ാനന്ദന് സംസ്കാരത്തിപ1 രാഷ്ട്രീയം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1430 കറായ്,പക.എം. ഇരുളും പവളിച്ചവും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1431 നായര്,സി.,ി. സംപൂജ്യനായ അദ്ധ്യക്ഷന് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1432 എഴുത്തച്ഛന്,പക.എന്. സമീക്ഷ ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1433 വാസു,ഇ. ആല്ബം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1434 ,വനന് ,വനപ1 തിരപഞ്ഞടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1435 ഈശ്വര,ിള്ള,ആര്. ചിന്താസന്താനം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1436 മകഹശ്വരന് നായര്,പക. ആര്ഷസംസ്കാരവും ഹിന്ദു വര്ഗീയതയും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1437 നായര്,സി.,ി. പുഞ്ചിരി പ,ാട്ടിച്ചിരി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1438 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,പക.( സമ്പാ.) ഇടക¨രിയുപട പ്രബന്ധങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1439 കൃഷ്ണവാരിയര്,എന്.വി. എന്.വി.യുപട ഗകവഷണപ്രബന്ധങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1440 ,കതാളി വി. ആര്ഷസകന്ദശം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1441 കറാനള്�് ഇ. ആഷര് മലയാളഭാഷാസാഹിത്യ,ഠനങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്



1442 കകാഴികക്കാടന് ഏഷണി പുരാണം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1443 കഗാ,ിനാഥ്,ഇരവിപനല്ലൂര് ഉ?യകിരണങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1444 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. നിദ്രാ സഞ്ചാരങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1445 അക്ബര്,കക്കട്ടില് സ്കൂള് �യറി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1446 അപ്പന് തമ്പുരാന് പതരപഞ്ഞടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1447 പൂന്തല,എന്.,ി. വിചാര വിശകലനം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1448 കൃഷ്ണവാരിയര്,എന്.വി. എന്.വി. അറിവിപ1 അത്ഭുതം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1449 നാരായണന്ക,ാറ്റി,പചങ്ങാരപ്പിളളി ഉ,സ്തരണം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1450 നാരായണ,ിള്ള,പക.,ി. കലാകലാകം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1451 വിജയന്,പക. വിചാരഭാരതി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1452 കഗാ,ിനാഥ,ിള്ള,എന്.ആര്. ,ാഠകഭ?ം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1453 വിജയന്,എം.എന്. അടയുന്ന വാതില് തുറക്കുന്ന വാതില് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1454 കൃഷ്ണന് നായര്,എം. എം. കൃഷ്ണന് നായരുപട പ്രബന്ധങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1455 കൃഷ്ണു,ിള്ള,എന്. അകപപ്പാരുള് കതടി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1456 നായര്,സി.,ി. ചിരി ?ീര്ഘായുസ്സിന് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1457 ചന്ദ്രന് മുളവന,ജി.ആര്. അറിവിപ1 ?ീപ്തികള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1458 ശങ്കരന്,തായാട്ട് ഹിന്ദു-വര്ണ്ണം-ജാതി ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1459 കൃഷ്ണന് നായര്,എം. മകനാരഥങ്ങളിപല യാത്രക്കാര് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1460 ഗുപ്തന് നായര്,എസ്. (സമ്പാ.) ക�ാ. കഗാ?വര്മ്മയുപട പ്രബന്ധങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1461 നായര്,സി.,ി. ഇരുകാലി മൂട്ടകള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1462 ആനന്ദ് ഇടകവളകളില് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1463 ആനന്ദ് കൈജവ മനുഷ്യന് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1464 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള,എ. കകസരിയുപട കലാകങ്ങള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1465 സക്കറിയ കഗാവിന്ദം ഭജഃ മുഢമകത! ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1466 ശ്രീധരന്,,ി. അടുത്തും അകന്നും ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1467 വീകരന്ദ്രകുമാര്,എം.,ി. സമന്യയത്തിപ1 വസന്തം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1468 വാസുക?വന് നായര്,എം.ടി. കിളിവാതിലൂപട ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1469 ,ാഠകഭ?പുസ്തകം തിരിച്ചറിവുകള് ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1470 സുകരന്ദ്രന്,പക. സത്യം, പ്രിയം ഉ,ന്യാസങ്ങള്

1471 ശ്രീധരകമകനാന്,ഏ. കകരള ചരിത്രം ചരിത്രം

1472 ശ്രീധരകമകനാന്,ഏ. കകരള ചരിത്രം ചരിത്രം

1473 ശ്രീധരകമകനാന്,ഏ. കകരള ചരിത്രം ചരിത്രം

1474 ശ്രീധരകമകനാന്,ഏ. കകരള ചരിത്രം ചരിത്രം

1475 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,ഇളകുളം ഉണ്ണിനീലി സകന്ദശചരിത്രദൃഷ്ടിയില് കൂടി ചരിത്രം

1476 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,ഇളകുളം ഉണ്ണിനീലി സകന്ദശചരിത്രദൃഷ്ടിയില് കൂടി ചരിത്രം

1477 പസയ്തു മുഹമ്മ?്,,ി.എ. കകരളം നൂറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് മുമ്പ് ചരിത്രം

1478
കൈശഖ് കൈസനുöീന് (വിവ. കവലായുധന്

,ണിക്കക¨രി കകരളം ,തിനഞ്ചും ,തിനാറും നൂറ്റാണ്ടുകളില് ചരിത്രം

1479 കുഞ്ഞന്,ിള്ള, ഇളകുളം,,ി.എന്. കകരളം അഞ്ചും ആറും നൂറ്റാണ്ടുകളില് ചരിത്രം



1480
ഇബ്നുബതൂത്ത (വിവ. കവലായുധന്

,ണിക്കക¨രി, അബ്ദുല് റഷീ?് പമൗലി) കകരളം അരനൂറു പകാല്ലം മുമ്പ് ചരിത്രം

1481 കൃഷ്ണകുറുപ്പ്,ബി. കകരളചരിത്രം ,രശുരാമനിലൂപട ചരിത്രം

1482 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,ഇളംകുളം കകരളചരിത്രത്തിപല ഇരുളടഞ്ഞ ഏടുകള് ചരിത്രം

1483 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,ഇളംകുളം കകരളചരിത്രത്തിപല ഇരുളടഞ്ഞ ഏടുകള് ചരിത്രം

1484 പസയ്തു മുഹമ്മ?്,,ി.എ. കകരള മുസ്ലീം ചരിത്രം ചരിത്രം

1485 കുഞ്ഞന്,ിള്ള, ,ി.എന്. ചരിത്രത്തിപ1 ,ശ്ചാത്തലത്തില് ചരിത്രം

1486 പസയ്തു മുഹമ്മ?്, ,ി.എന്. ചരിത്ര കകരളം ചരിത്രം

1487 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം, ,ി.എന്. ചില കകരള ചരിത്രപ്രശ്നങ്ങള് ഭാഗം-1 ചരിത്രം

1488 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം, ,ി.എന്. ചില കകരള ചരിത്രപ്രശ്നങ്ങള് ഭാഗം-1 ചരിത്രം

1489 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം, ,ി.എന്. ചില കകരള ചരിത്രപ്രശ്നങ്ങള് ഭാഗം-1 ചരിത്രം

1490 ചട്ടമ്പി സ്വാമികള് പ്രാചീന മലയാളം ചരിത്രം

1491 ,രകമശ്വരന്,ിള്ള, വി.ആര്. പ്രാചീന ലിഖിതങ്ങള് ചരിത്രം

1492 അയ്യപ്പന്, എ. ഭാരതപ്പഴമ ചരിത്രം

1493 പുത്തന്, ടി.എ. ലഗക്കാര് കകരളത്തില് ചരിത്രം

1494 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം, ,ി.എന്. സംസ്കാരത്തിപ1 നാഴികക്കല്ലുകള് ചരിത്രം

1495 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം, ,ി.എന്. സംസ്കാരത്തിപ1 നാഴികക്കല്ലുകള് ചരിത്രം

1496 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം, ,ി.എന്. സംസ്കാരത്തിപ1 നാഴികക്കല്ലുകള് ചരിത്രം

1497 പസയ്തു മുഹമ്മ?് ,ി.ഒ.
സഞ്ചാരികള് കണ്ട കകരള നിന്നുള്ള 
ശബ്ദങ്ങള് ചരിത്രം

1498 ശങ്കരകമകനാന്, ടി.സി. ശതാബ്ദങ്ങള്ക്കപ്പുറത്ത് ചരിത്രം

1499 കവലായുധന്, ,ി.എസ്. കറാമായുഗം ചരിത്രം

1500 കവലായുധന്, ,ി.എസ്. കറാമായുഗം ചരിത്രം

1501 മാധവന് നായര്, പക. മലബാര് കലാ,ം ചരിത്രം

1502 കജാസഫ്, ഇടമറുക് കകരള സംസ്കാരം ചരിത്രം

1503 പവത് സ്, എച്ച്.ജി. കലാകചരിത്രസംഗ്രഹം ചരിത്രം

1504 ശ്രീധരകമകനാന്, എ. ഇന്�്യ ചരിത്രം 2 ഭാഗം ചരിത്രം

1505 ശ്രീധരകമകനാന്, എ. ഇന്�്യ ചരിത്രം 2 ഭാഗം ചരിത്രം

1506 ശ്രീധരകമകനാന്, എ. ഇന്�്യ ചരിത്രം 2 ഭാഗം ചരിത്രം

1507 ശ്രീധരകമകനാന്, എ. ഇന്�്യാ ചരിത്രം ഭാഗം 1 ചരിത്രം

1508 ശ്രീധരകമകനാന്, എ. ഇന്�്യാ ചരിത്രം ഭാഗം 1 ചരിത്രം

1509 ശ്രീധരകമകനാന്, എ. ഇന്�്യാ ചരിത്രം ഭാഗം 1 ചരിത്രം

1510 രാമകൃഷ്ണ,ിള്ള കുട്ടനാട്ട്, പക. ഇന്ത്യന് സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ചരിത്രം

1511 രാമചന്ദ്രന് നായര്, അടൂര്
കകരളചരിത്രത്തിപല ചില 
വിസ്മൃതാദ്ധ്യായങ്ങള് ചരിത്രം

1512 കകരള ഹിസ്റ്ററി അകസാസികയഷന് കകരളചരിത്രം വാല്യം-ഒന്ന് ചരിത്രം

1513 രാമകൃഷ്ണന് നായര്, എം. ആര്യഭാരതം ചരിത്രം

1514 കഗാര്�ണ് കൈചല്�് മനുഷ്യന്, സ്വയം നിര്മ്മിക്കുന്നു ചരിത്രം

1515 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന് ,ി.എ. കകരളത്തിപ1 സംസ്ക്കാരിക ചരിത്രം ചരിത്രം

1516 പസയ്തു മുഹമ്മ?് ,ി.എ. ചരിത്രം ഒരു കണ്ണാടി ചരിത്രം

1517 രാമന് കമകനാന്, പുകത്തഴത്ത് തൃശൂര്-µിച്ചൂര് ചരിത്രം



1518 കവലായുധന് ,ണിക്കക¨രി സഞ്ചാരികളും ചരിത്രകാരമാരും ചരിത്രം

1519 കവലായുധന് ,ണിക്കക¨രി (വിവ.) അല് ഇ?് രിസിയുപട ഇന്ത്യ ചരിത്രം

1520 വാലത്ത്, വി.വി.പക ചരിത്രകവാടങ്ങള് ചരിത്രം

1521 ശ്രീധരകമകനാന്,എ. കകരള സംസ്കാരം ചരിത്രം

1522

1523 പ്രഭാകരന് നായര്,പക. ഇന്ത്യയുപട സ്വാതന്ത്ര്യസമരകഥ ചരിത്രം

1524 വസന്തന്,എസ്.പക. കകരളചരിത്ര നിഘണ്ടു ചരിത്രം

1525 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. ജാതി വ്യവസ്ഥിതിയും കകരളചരിത്രം ചരിത്രം

1526 മീരാക്കുട്ടി,,ി. ശബരിമല ശ്രീ അയ്യപ്പനും കുഞ്ചനും ചരിത്രം

1527 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള കകസരി ചരിത്രത്തിപ1 അടികവരുകള് ചരിത്രം

1528 വര്ഗീസ് എം.എം.
പുന്നപ്ര വയലാര് സമരം അറിയപപ്പടാത്ത 
ഏടുകള് ചരിത്രം

1529 നാരായണകമകനാന്, ,ാലിക¨രി ആ?ികചരന്മാരുപട ആസ്ഥാനം ചരിത്രം

1530 മാലി കുട്ടികള്ക്്ക ഇന്ത്യാചരിത്രം ചരിത്രം

1531 കവലായുധന് ,ണിക്കക¨രി കകരളചരിത്ര ,ഠനങ്ങള് ചരിത്രം

1532 ശ്രീധരകമകനാന്,എ. ആധുനിക കകരളം ചരിത്രം

1533 ശ്രീധരകമകനാന്,എ. കകരള ചരിത്രശില്പികള് ചരിത്രം

1534 നമ്പൂതിരി,എന്.എം. സാമൂതിരി ചരിത്രത്തിപല കാണാപ്പുറങ്ങള് ചരിത്രം

1535 അല്ലന് പനവിന്സ് അകമരിക്കന് ഐക്യനാടുകളുപട ചരിത്രം ചരിത്രം

1536 ഗുണ്ടര്ട്ട് കകരള,ഴമ ചരിത്രം

1537 ,?്മനാഭകമകനാന്,പക.,ി. പകാച്ചി രാജ്യചരിത്രം ചരിത്രം

1538 പ്രഭാകരന്,എന്.ആര്. ചരിത്ര ശകലങ്ങള് ചരിത്രം

1539 രാഘവവാരിയര്,എം.ആര്. കകരളീയത ചരിത്രമാനങ്ങള് ചരിത്രം

1540 ഗകണശ് പക.എന്. കകരളത്തിപ1 ഇന്നപലകള് ചരിത്രം

1541 പഹര്മന്,ഗുണ്ടര്ട്ട് കകരകളാല്,ത്തിയും മറ്റും ചരിത്രം

1542

1543 പസബീന റാഫി,ക,ാഞ്ഞിക്കര റാഫി ശുക്ര?ശയുപട ചരിത്രം (വാല്യം -1) ചരിത്രം

1544 രാഘവ വാരിയര് കകരളചരിത്രം

1545

1546

1547

1548 ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ്,എ.,ി. മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ ചരിത്രം

1549 നായര്,എസ്.പക. കകരളത്തിപല നാകടാടി നാടകങ്ങള് ,ലവക

1550 ,ിഷാപരാടി,പക.ആര്. നമ്മുപട ദൃശ്യകല ,ലവക

1551 പസബീന റാഫി ചവിട്ടുനാടകം ,ലവക

1552 പസബീന റാഫി ചവിട്ടുനാടകം ,ലവക

1553 ഭാസി, മടവൂര് നാടകകവ?ി ,ലവക

1554 വിജയന്,പക.,ി. ,ത്രങ്ങള് വിചിത്രങ്ങള് ,ലവക

1555 വിജയന്,പക.,ി. ,ത്രങ്ങള് വിചിത്രങ്ങള് ,ലവക



1556

1557 എസ്.,ി.സി.എസ്. കകാട്ടയം നിഘണ്ടുനിര്മ്മാണം ,ലവക

1558 സുകുമാരന് നായര്,ജി. അടിസ്ഥാന മൂല്യതത്ത്വചിന്ത ,ലവക

1559 വാദ്ധ്യാര്,പക.പക. കഥാപ്രസംഗം എന്ത?് എന്തിന്? എങ്ങപന? ,ലവക

1560 വാദ്ധ്യാര്,പക.പക. കഥാപ്രസംഗം എന്ത?് എന്തിന്? എങ്ങപന? ,ലവക

1561 കൃഷ്ണമൂര്ത്തി,പജ.
ആ?്യകത്തതും അവസാനകത്തതുമായ 
സ്വാതന്ത്ര്യം ,ലവക

1562 ഏബ്രഹാം റ്റി.ഒ. ആത്മഹത്യ ,ലവക

1563 ഗാന്ധി,എം.പക. അടിസ്ഥാന വി?്യാഭ്യാസം ,ലവക

1564 രാമന്കമകനാന്,പുകത്തഴത്ത് ആരാണീ മനുഷ്യന് ,ലവക

1565 ഉ?യഭാനു,എ.,ി. ആനയും അല്പം പതലുങ്കും ,ലവക

1566 ഉ?യഭാനു,എ.,ി. ആനയും അല്പം പതലുങ്കും ,ലവക

1567 ഉ?യഭാനു,എ.,ി. ആനയും അല്പം പതലുങ്കും ,ലവക

1568 ഉ?യഭാനു,എ.,ി. അര്ത്ഥവും അനര്ത്ഥവും ,ലവക

1569 ഉ?യഭാനു,എ.,ി. അര്ത്ഥവും അനര്ത്ഥവും ,ലവക

1570 ശങ്കുണ്ണി,ടി.ആര്. അഷ്ടധാതുക്കള് എട്ടല്ല ,ലവക

1571 മകഹശ്വരന് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആക,ക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ,ലവക

1572 മകഹശ്വരന് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആക,ക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ,ലവക

1573 മുഹമ്മ?ാലി,,ി. ആകരാഗ്യശാസ്ത്രം ,ലവക

1574 മുഹമ്മ?ാലി,,ി. ആകരാഗ്യശാസ്ത്രം ,ലവക

1575 ആചാര്യ കാക്കാകാപലല്ക്കര് ഇന്�്യയിപല ഉത്സവങ്ങള് ,ലവക

1576 ?ാകമാ?രന്,പക. ഇന്ത്യയുപട ആത്മാവ് ,ലവക

1577 ?ാകമാ?രന്,പക. ഇന്ത്യയുപട ആത്മാവ് ,ലവക

1578 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. ഉ?യരംഗം ,ലവക

1579 വാലത്ത് വി.വി.പക ഋകഗ്വ?ത്തിലൂപട ,ലവക

1580 വാലത്ത് വി.വി.പക ഋകഗ്വ?ത്തിലൂപട ,ലവക

1581 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് ഋഷിപ്രസാ?ം ,ലവക

1582 കൃഷ്ണാകൃ,ലാനി എല്ലാ മനുഷ്യരും സകഹാ?രന് ,ലവക

1583 കരുണാകരന് നായര്, ഇ.,ി. എഞ്ചിനിയറാകാന് ,ലവക

1584 ?ലായ ്ലാമ എപ1 നാടും എപ1 ജനങ്ങളും ,ലവക

1585 ?ലായ ്ലാമ എപ1 നാടും എപ1 ജനങ്ങളും ,ലവക

1586 ഉ?യഭാനു, എ.,ി. ഒന്നാക്കും പകാച്ചുതുമ്പി ,ലവക

1587 ?ിവാകരന്, കാട്ടാക്കട കകരളീയ ഗ്രാമങ്ങളിലൂപട ,ലവക

1588 ഉ?യഭാനു എ.,ി. പകാച്ചു ചക്കരച്ചി ,ലവക

1589 ആനന്ദക്കുട്ടന് കടലാമ്പുമന്ത്രി ,ലവക

1590 ,വനന് കകരളം എങ്ങപന ജീവിക്കുന്നു ,ലവക

1591 ,ീതാംബരന്, പക. കുടുംബാസൂത്രണം ,ലവക

1592 ഉമ്മര്ക്കുട്ടി എ.എന്.,ി. കടലിപന കപണ്ടത്തല് ,ലവക

1593 സിവി കായ്കറി കൃഷി ,ലവക



1594 സിവി കായ്കറി കൃഷി ,ലവക

1595 ബാലകൃഷ്ണന്. വി. കുട്ടികള്ക്്ക കുപറ കളികള് ,ലവക

1596 മുഹമ്മ?് കുഞ്ഞി, എം.ടി. കുറ്റാകന്വഷണം ,ലവക

1597 ,ാനൂര്, പക. കകരളത്തിപല ആഫ്രിക്ക ,ലവക

1598 ,ാനൂര്, പക. കകരളത്തിപല ആഫ്രിക്ക ,ലവക

1599 ,ാനൂര്, പക. കകരളത്തിപല ആഫ്രിക്ക ,ലവക

1600 ശങ്കുണ്ണി, ടി.ആര്. കാലി കരാഗങ്ങള് ഭാഗം-1 ,ലവക

1601 ശങ്കുണ്ണി, ടി.ആര്. കാലി കരാഗങ്ങള് ഭാഗം-2 ,ലവക

1602 കഗാവി പക.എം. കാറ്റ് കലാഗ് നിര്മ്മാണം ,ലവക

1603 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള, ഏ. കകസരിയുപട മുഖ പ്രസംഗങ്ങള് ,ലവക

1604 കുമാര,ിള്ള, എം കൈകനിക്കര ഗാന്ധി വിചാര വീചികള് ,ലവക

1605 ശിവറാം, എം. ചകലാ ?ല്ഹി ,ലവക

1606 നാരായണന്, സി.ആര്. ക�ാ. ജനന നിയന്ത്രണം ,ലവക

1607 രാമന് കമകനാന്, പുകത്തഴത്ത് (വിവ.) ടാകഗാര് കണ്ട ഇന്ത്യ ,ലവക

1608 വര്ക്കി, പ,ാന്കുന്നം തിരുമുല് കാഴ്ച

1609 നാരായണകമകനാന് തീര്ത്ഥയാത്ര ,ലവക

1610 എം.ആര്.ബി. താമരയിതളുകള് ,ലവക

1611 പ്രഭാകരന്, വയലാ പതാഴില് തര്ക്ക നിയമങ്ങള് ,ലവക

1612 ഏബ്രഹാം, ,ി.പജ. തീ ,ിടിച്ച കപ്പലില് ,ലവക

1613 ,രകമശ്വരന്, എം.,ി. നക്ഷത്രങ്ങളുപട നാട്ടില് ,ലവക

1614 കകാവൂര്, ഈ.എം. നഖലാളനകള് ,ലവക

1615 കഗാവി. പക.എം. നമ്മുപട റഫറന്സ് സാഹിത്യം ,ലവക

1616 രാമകമകനാന്, പുകത്തഴത്ത് കനരകബാക്ക് ,ലവക

1617 ,വിത്രന്, പക. നമ്മുപട ആഹാരം ,ലവക

1618 ബാലകൃഷ്ണന്, ,ി.പക. നാരായണ ഗുരു ,ലവക

1619 ബാലകൃഷ്ണന്, ,ി.പക. നാരായണ ഗുരു ,ലവക

1620 കജക്കബ് കജാണ് ,ാരമ്പര്യത്തിപ1 വഴിത്താരകള് ,ലവക

1621 പവങ്കടാചാരി, ,ി.എന്. പുസ്തകത്തിപ1 കഥ ,ലവക

1622 സുകരന്ദ്രന്, പക. കപ്രമപത്തക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം ,ലവക

1623 സീരി ,ഴങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ,ലവക

1624 സുകുമാര് പ,ാതുജനം ,ലവിധം ഭാഗം-1 ,ലവക

1625 സുകുമാര് പ,ാതുജനം ,ലവിധം ഭാഗം-2 ,ലവക

1626 രാമകമകനാന്, പുകത്തഴത്ത് ,രിഹാസത്തിലൂപട ,ലവക

1627 സിനിക്ക് ഫിലിം ഗ്യാലറി ,ലവക

1628 രാഘവതിരുമുല്പാട്, പക. ബുദ്ധധര്മ്മം (ധര്മ്മ,രം തര്ജ്ജമ) ,ലവക

1629 ?ാകമാ?രന്, പക. മനുഷ്യന് ,ലവക

1630 സുകുമാര് അഴികക്കാട് മഹാത്മാവിപ1 മാര്ഗ്ഗം ,ലവക

1631 അശമന്നൂര് ഹരിഹരന് മാനസിക കരാഗങ്ങള് ,ലവക



1632 അശമന്നൂര് ഹരിഹരന് മാനസിക കരാഗങ്ങള് ,ലവക

1633 കതാമസ്, സി.പജ. മനുഷ്യപ1 വളര്ച്ച ,ലവക

1634 നാലാങ്കല് മഹാകക്ഷത്രങ്ങള്ക്കു മുമ്പില് ,ലവക

1635 ഭാസ്കരാചാര്യ, ലീലാവതി ,ലവക

1636 കൃഷ്ണ,ിള്ള, കുറ്റിപ്പുഴ വിചാരവിപ്ലവം ,ലവക

1637 മാധവന് നായര്, പക. കവ?നയുപട മരണം ,ലവക

1638 മാധവന് നായര്, പക. കവ?നയുപട മരണം ,ലവക

1639 പ്രഭാകരന് നായര്, എം.എസ്. വളര്ത്തു ജന്തു ,രിരക്ഷണം ,ലവക

1640 ചാകക്കാ, ,ി.റ്റി. വിജ്ഞാനവും വീക്ഷണവും ,ലവക

1641 കുമാര,ിള്ള, എം കൈകനിക്കര വിചാരമാധുരി ,ലവക

1642 കുമാര,ിള്ള, എം കൈകനിക്കര വിചാര വീചികള് ,ലവക

1643 ആ?ം പചാവ്വ വിവാഹം-ഒരു ,ഠനം ,ലവക

1644 ഭാസ്കരപ്പണിക്കര്, ,ി.ടി. സയന്സിപ1 കഥ ഭാഗം -1 ,ലവക

1645 ഭാസ്കരപ്പണിക്കര്, ,ി.ടി. സയന്സിപ1 കഥ ഭാഗം -2 ,ലവക

1646 ഭാസ്കരപ്പണിക്കര്, ,ി.ടി. സയന്സിപ1 കഥ ഭാഗം-3 ,ലവക

1647 ഉ?യഭാനു, എ.,ി. സംസാരിക്കുന്ന കൈ?വം ,ലവക

1648 രാമന് ഭട്ടതിരിപ്പാട്, വി.ടി. സത്യപമന്നത് ഇവിപട മനുഷ്യനാകുന്നു ,ലവക

1649 അപ്പന്, എം.,ി. സ്ത്രീ കലാകം ,ലവക

1650 പഹലന് കതാമസ്സ് സുതിശാസ്ത്രം ,ലവക

1651 പഹലന് കതാമസ്സ് സന്താകനാല്പാ?നം ,ലവക

1652 ,ത്മിനി ബാലകൃഷ്ണന് സുന്ദരമായ തലമുടി ,ലവക

1653 ചാകക്കാ, പക.ബി. സിവിള് എന്ജിനിയറിംഗ് ,ലവക

1654 ,ിള്ള, ജി.ആര്. സഹകരണപ്രസ്ഥാനം ,ലവക

1655 നായര്,എം.ആര്. സഞ്ജയന് ,ലവക

1656 നായര്,എം.ആര്. സഞ്ജയന് 1935-36 ഹാസ്യകലഖനങ്ങള് ,ലവക

1657 നായര്,എം.ആര്. സഞ്ജയന് Vol. III 1936 ഹാസ്യകലഖനങ്ങള് ,ലവക

1658 നായര്,എം.ആര്. സഞ്ജയന് 1936-37 ഹാസ്യകലഖനങ്ങള് ,ലവക

1659 നായര്,എം.ആര്. സഞ്ജയന് Vol.V. 1937-40 ഹാസ്യകലഖനങ്ങള് ,ലവക

1660 നായര്,എം.ആര്. സഞ്ജയന് ഭാഗം-6 ,ലവക

1661 പഹലന് ?ാദുരി, മിസ്സിസ് ശിശു ജനനം ,ലവക

1662 തരുണ് കുമാര് ?ാദുരി ശ,ിക്കപപ്പട്ട ചംബല് ,ലവക

1663 നിസ നന്തന് കകാട് ശാസ്ത്രബിന്ദുക്കള് ,ലവക

1664 കതാമസ്, ബി. ഹസ്ത ഭാഷണം ,ലവക

1665 കുമാരന് നായര്,,ി.എം. അര്ജ്ജുനന് ,ലവക

1666 കുമാരന് നായര്,,ി.എം. കുന്തിയും ഗാന്ധാരിയും ,ലവക

1667 കുമാരന് നായര്,,ി.എം. ദുകര്യാധനന് ,ലവക

1668 കുമാരന് നായര്,,ി.എം. കദ്രാണനും അശ്വത്ഥാമാവും ,ലവക

1669 കുമാരന് നായര്,,ി.എം. ധൃതരാഷ്ട്രര് ,ലവക



1670 കുമാരന് നായര്,,ി.എം. ,ാഞ്ചാലി അഥവാ പദ്രൗ,തി ,ലവക

1671 കുമാരന് നായര്,,ി.എം. ഭീഷ്മര് ,ലവക

1672 കുമാരന് നായര്,,ി.എം. ഭീമകസനന് ,ലവക

1673 കുമാരന് നായര്,,ി.എം. യുധിഷ്ഠിരന് ,ലവക

1674 കുമാരന് നായര്,,ി.എം. ശ്രീകൃഷ്ണന് ,ലവക

1675 ഭാസ്കരപ്പണിക്കര്,,ി.ടി. ഭൂകമ്പങ്ങള് ,ലവക

1676 കാറല് മാര്ക്സ് മൂലധനം Vol. 1 ,ലവക

1677 കാറല് മാര്ക്സ് മൂലധനം Vol. II ,ലവക

1678 കാറല് മാര്ക്സ് മൂലധനം Vol. III ,ലവക

1679 മുഹമ്മ?്, ഇടക¨രി ,രിശുദ്ധ ഖുര്ആന്, ,രിഭാഷ-ഭാഗം. 1 ,ലവക

1680 നാഗവള്ളി ആര്.എസ്. കുറുപ്പ് ആട്ടം കാണാന് ക,ാകാം ,ലവക

1681

1682 കഗാ?വര്മ്മ,ഇ.എന്. ആധുനിക ,ത്രപ്രവര്ത്തനം ,ലവക

1683 കഗാ?വര്മ്മ,ഇ.എന്. പ്രാക?ശിക ,ത്രകലഖകന്മാര്ക്ക,് ഒരു കൈഗ�് ,ലവക

1684 അര്പ്പുതസ്സാമി ,ത്രമീമാംസ ,ലവക

1685 രാമകൃഷ്ണ,ിള്ള, പക. സ്വക?ശാഭിമാനി വൃത്താന്ത,ഠനം പ്രവര്ത്തനം ,ലവക

1686 രാമകമകനാന്,പുകത്തഴത്ത് കരിമ്പൂച്ച കഷായം ,ലവക

1687 ബാലഗംഗാധര തിലകന് ശ്രീമ?്ഭഗവത് ഗീതാരഹസ്യം ,ലവക

1688 ബാലഗംഗാധര തിലകന് ശ്രീമ?്ഭഗവത് ഗീതാരഹസ്യം ,ലവക

1689 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,വി.ടി. പവടിവട്ടം ,ലവക

1690 ജയചന്ദ്രന്,ടി.എന്. കനാവലിസ്റ്റിപ1 ശില്പശാല ,ലവക

1691 ജയചന്ദ്രന്,ടി.എന്. കനാവലിസ്റ്റിപ1 ശില്പശാല ,ലവക

1692 ജയചന്ദ്രന്,ടി.എന്. കനാവലിസ്റ്റിപ1 ശില്പശാല ,ലവക

1693 മാലതി,പക. ക,ാഷകാഹാര ചിന്തകള് ,ലവക

1694 ഹാജി വി.എം, എ.കരീം ഇസ്ലാമിക നിയമം ,ലവക

1695 സിവിയാര് കൃഷിക്കാരപ1 കലണ്ടര് ,ലവക

1696 കഗാ,ി മണി,ആര്. കൃഷിക്കാര്ക്ക് ഒരു കൈഗ�് ,ലവക

1697 ചിന്താമണി ചിരിക്കുടുക ,ലവക

1698 ബാലകൃഷ്ണന്,കളവകങ്കാടം ചന്ദ്രനികലയ്ക്ക് ,ലവക

1699 ഭാസ്കരന് നായര്,പക. ശാസ്ത്ര?ീ,ിക ,ലവക

1700 അല്-ബി.റൂനി അല്.ബി. റൂനി കണ്ട ഇന്ത്യ ,ലവക

1701 സുകുമാരന് നായര്,ജി. അടിസ്ഥാനതര്ക്കശാസ്ത്രം ,ലവക

1702 കമകനാന്,പക.പക. ?ക്ഷികണന്ത്യയിപല കക്ഷത്രങ്ങള് ,ലവക

1703 ഭാസ്കരന് നായര്,പക. പ്രകൃതി,ാഠങ്ങള് ,ലവക

1704 ചമന്ലാല് ആസാ?് രക്തസാക്ഷികള് ,ലവക

1705 ഉണ്ണി,,ി.എന്. ശാസ്ത്രക്രിയയുപട ചരിത്രം ,ലവക

1706 പ്രിയ?ര്ശനന്,ജി. മണ്മറിഞ്ഞ മാസികകള് ,ലവക

1707 ,ാനൂര്,പക. മലകള്, താഴ്വാരകള്, മനുഷ്യന് ,ലവക



1708 ,ാനൂര്,പക. മലകള്, താഴ്വാരകള്, മനുഷ്യന് ,ലവക

1709 ഭാസ്കരന് നായര്,പക. മാനത്തുകണ്ണി ,ലവക

1710 രാമന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ടി.ആര്. ഗ്രന്ഥാലയശാസ്ത്രം ,ലവക

1711 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,പചാവ്വല്ലൂര് അഭിമുഖവധം ,ലവക

1712 ,ിള്ള,ജി.ആര്. കകരള സഹകരണസംഘ ആക്ടും ചട്ടങ്ങളും ,ലവക

1713 ,ിള്ള,ജി.ആര്. കകരള സഹകരണസംഘ ആക്ടും ചട്ടങ്ങളും ,ലവക

1714 ,ിള്ള,ജി.ആര്. കകരള സഹകരണസംഘ ആക്ടും ചട്ടങ്ങളും ,ലവക

1715 നളിനി ശ്രീധരന് ,ാചകരംഗം ,ലവക

1716 ആനന്ദക്കുട്ടന് ,ാ,ികളുപട താഴ്വര ,ലവക

1717 മിസ്സിസ്്സ പക. റാവു ,ാചകസഖി ഭാഗം-2 ,ലവക

1718 ശങ്കരന്, തായാട്ട് ഭാരതീയ നകവാത്ഥാനത്തിപ1 രൂ,കരഖ ,ലവക

1719 കഗാ,ാലന്, എ.പക. ഹരിജനം ,ലവക

1720 ചുമ്മാര് ചൂണ്ടല് കുമ്മാട്ടി ,ലവക

1721 റാഫി, ക,ാഞ്ഞിക്കര & പസബീന റാഫി കലിയുഗം ,ലവക

1722 കഗാവിന്ദന്കുട്ടി, ,ി. മഹാഭാരത സാരസര്വ്വസ്വം ഭാഗം-5 ,ലവക

1723 ബാലകൃഷ്ണന് കലവകങ്കാടം അകലാസരങ്ങകള അകപല ,ലവക

1724 അച്യുതന് എ. & വിന്സ1് ക,ാള്, പക. നിങ്ങള്പക്കാരു വീട് ,ലവക

1725 കര്ത്താ, ,ി.സി. പവളിച്ചത്തിപ1 തുള്ളികള് ,ലവക

1726 ബാലന് കണ്ടമ്പുള്ളി സര്ക്കസ്സ് ,ലവക

1727 മാധവന് നായര്, വി. കകരള സംഗീതം ,ലവക

1728 രവീന്ദ്രനാഥ് ഏ.പക. ?ക്ഷികണന്ത്യന് സംഗീതം ,ലവക

1729 ശ്രീമതി ടി. ബാലസരസ്വതി et ഭരതനാട്യം ,ലവക

1730 കമകനാന്,എം..പക. സ്വ. കല. ,ലവക

1731 ആല്ബര്ട്ട്, നമ്പ്യാ അസ്തിത്വം ?ര്ശനിക ദൃഷ്ടിയില് ,ലവക

1732 കമകനാന്,പക.,ി.എസ്. കഥകളി രംഗം ,ലവക

1733 കമകനാന്,പക.,ി.എസ്. കഥകളിയാട്ടപ്രകാരം ഭാഗം-1 ,ലവക

1734 കഗാ,ിനാഥ്,ഗുരു നടന്ന കൈകരളി ഭാഗം ,ലവക

1735 അഹമ്മ?് മൗലവി,സി.എന്. (വ്യാഖ്യാ.) ,രിശുദ്ധ ഖുര്ആന് Vol. 1 ,ലവക

1736 അഹമ്മ?് മൗലവി,സി.എന്. (വ്യാഖ്യാ.) ,രിശുദ്ധ ഖുര്ആന് Vol. 1 ,ലവക

1737 അഹമ്മ?് മൗലവി,സി.എന്. (വ്യാഖ്യാ.) ,രിശുദ്ധ ഖുര്ആന് Vol. II ,ലവക

1738 അഹമ്മ?് മൗലവി,സി.എന്. (വ്യാഖ്യാ.) ,രിശുദ്ധ ഖുര്ആന് Vol. II ,ലവക

1739 സിനിക്ക് സിനിമ പസൗന്ദര്യവും കൈവരൂ,്യവും ,ലവക

1740 സ?ാശിവന്, പക. ജസ്റ്റീസ് കുറ്റവും ശിക്ഷയും ഭാഗം-1 ,ലവക

1741 കചലങ്ങാട്ട് കഗാ,ാലകൃഷ്ണന് ,ത്രപ്രവര്ത്തനം കകരളത്തില് ,ലവക

1742 നാരായണകമകനാന്, നാലപ്പാട്ട് ആര്ഷജ്ഞാനം ,ലവക

1743 ശ്രീധരന്നായര്, ടി. ചിറയ്ക്കല് കളരിപ്പയറ്റ് ,ലവക

1744 കകശവ,ിള്ള,പക.സി. കജ്യാതിഷ ഗുരു ദൂതന് ,ലവക

1745 മാധവന്കുട്ടി,വി.പക.
ഈശ്വരന് സ്വന്തം കലഖകകനാടു 
സംസാരിക്കുന്നു ,ലവക



1746 ,ിള്ള,ജി.ആര്. (വിവ.) കകരള സഹകരണസംഘ ആക്ടും ചട്ടങ്ങളും ,ലവക

1747 കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് ഗീതാ,രിക്രമണം ,ലവക

1748 സുകുമാര് കഷായവും കമപമ്പാടിയും ,ലവക

1749 കൃഷ്ണ,ിള്ള,ജി. കഥകളി ,ലവക

1750 കൃഷ്ണന്നായര്,,ി. ആട്ടകഥ അപല്ലങ്കില് കഥകളി ,ലവക

1751

1752

1753 കുഞ്ഞപ്പ,മൂര്കക്കാത്തു മലയാളമകനാരമ സംസ്കാരതരംഗിണി ,ലവക

1754 പ്രിയ?ര്ശനന്,ജി. മാസികാ,ഠനങ്ങള് ,ലവക

1755 വറുഗീസ് കളത്തില് അറിവിപ1 ,ാ?മുദ്രകള് ,ലവക

1756 ചിത്രഭാനു,കൈവക്കം മാജിക്കിപ1 കലാകം ,ലവക

1757 ഫിലിപ്സ്,ജി. സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂപട ,ലവക

1758 കവലപ്പന് എം.ആര്. പ്രഭാഷണകല ,ലവക

1759 ജയചന്ദ്രന്,ടി.എന്. കഥയുപട ,ിന്നിപല കഥ ,ലവക

1760 ജയചന്ദ്രന്,ടി.എന്. കഥയുപട ,ിന്നിപല കഥ ,ലവക

1761 മാണി മാധവച്ചാക്യര് നാട്യകല്പദ്രുമം ,ലവക

1762 കവലായുധന് ,ണിക്കക¨രി (സമ്പാ.) ,തിനായിരം ,ഴപഞ്ചാല്ലുകള് ,ലവക

1763 മാധവന്ക്കുട്ടി,വി.പക. അ,കടം എപ1 സഹയാത്രികള് ,ലവക

1764 മാധവന്ക്കുട്ടി,വി.പക. അ,കടം എപ1 സഹയാത്രികള് ,ലവക

1765 സുകുമാരന് നായര്, ജി. നമ്മുപട വിശ്വ?ാര്ശനികര് ,ലവക

1766 സാജന് കല്പറ്റ ഫുട്കബാള് ,ലവക

1767 രാജരാജവര്മ്മ ,ി.പക. ഒരു വികനാ?യാത്ര ,ലവക

1768 കജാസഫ,് എം.സി. പതരപഞ്ഞടുത്ത കുറിപ്പുകള് ,ലവക

1769 നാരായണന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്, ഒ.ഏ.സി. കവ?രശ്മികള് ,ലവക

1770 ചിന്മയാനന്ദന് വാല്മീകി ?ര്ശനം ,ലവക

1771 കൃഷ്ണ,ിള്ള, പക.,ി. അകമരിക്ക-കാന�യും ,ലവക

1772 ശങ്കുണ്ണി, ടി.ആര്. ആറ്റം മുതല് ജനനം വപര ,ലവക

1773 നകരന്ദ്രനാഥ് കകാനിയൂര്, ആര്. ആണും പ,ണ്ണും ,ലവക

1774 പജ.,ി. കതാട്ടില് ഇറ്റലി ,ലവക

1775 മാത്യുപവല്ലൂര്, ,ി.എം. എങ്ങപന ,ഠിക്കണം ,രീക്ഷ എഴുതണം ,ലവക

1776 ഇടമറുക് ?ക്ഷിണാഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1777 നാരായണ,ിള്ള, സി. ,ട്ടം മുതല് ,നമ്പിള്ളി വപര ,ലവക

1778 നായര്,ടി.പക.ജി. ബ്രിട്ടന് അയര് ലന്�്യം ,ലവക

1779 ഭാസ്ക്കര,ണിക്കര്,,ി.ടി. ഭാരതവിജ്ഞാനകകാശം 1 ,ലവക

1780 ഭാസ്ക്കര,ണിക്കര്,,ി.ടി. ഭാരതവിജ്ഞാനകകാശം 2 ,ലവക

1781

1782 ഭാസ്ക്കര,ണിക്കര്,,ി.ടി. ഭാരതവിജ്ഞാനകകാശം 4 ,ലവക

1783 ഭാസ്ക്കര,ണിക്കര്,,ി.ടി. ഭാരതവിജ്ഞാനകകാശം 5 ,ലവക



1784 ഭാസ്ക്കര,ണിക്കര്,,ി.ടി. ഭാരതവിജ്ഞാനകകാശം 6 ,ലവക

1785 ഭാസ്ക്കര,ണിക്കര്,,ി.ടി. ഭാരതവിജ്ഞാനകകാശം 7 ,ലവക

1786 ഭാസ്ക്കര,ണിക്കര്,,ി.ടി. ഭാരതവിജ്ഞാനകകാശം 8 ,ലവക

1787 ഭാസ്ക്കര,ണിക്കര്,,ി.ടി. ഭാരതവിജ്ഞാനകകാശം 9 ,ലവക

1788 ഭാസ്ക്കര,ണിക്കര്,,ി.ടി. ഭാരതവിജ്ഞാനകകാശം 10 ,ലവക

1789 ഭാസ്ക്കര,ണിക്കര്,,ി.ടി. ഭാരതവിജ്ഞാനകകാശം 11 ,ലവക

1790 ഭാസ്ക്കര,ണിക്കര്,,ി.ടി. ഭാരതവിജ്ഞാനകകാശം 12 ,ലവക

1791 നാരായണഭട്ടത്തിരി, കമല്പ്പത്തൂര് തൃശൂര്, മംഗകളാ?യം ,ലവക

1792 കജാണ്,സി.വി. രാജുവും ലീലയും ക�ാക്ടറും ,ലവക

1793 ഹരിഹരപുത്രന്, ആറന്മുള ലഹരി ,ലവക

1794 ആ?ം പചാവ്വ വി?്യാര്ത്ഥികള് അവരുപട പ്രശ്നങ്ങള് ,ലവക

1795 സുകുമാരന് ടാറ്റാപുരം സ്കാന്�ികനവിയല് രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1796 സതികുമാരന് നായര്,,ി. സാഹസിക യാത്രകള് ,ലവക

1797 പകാളാംബാവാല, ക്യാ,്റ്റന് ഹിപ്പികളുപട കലാകം ,ലവക

1798 കുട്ടികൃഷ്ണ കമകനാന്,വി.എം. അഷ്ടാംഗഹൃ?യം സൂത്രസ്ഥാനം ,ലവക

1799 കഗാ,ിമണി,ആര്. കടലില് കടലാസ് കപ്പലില് ,ലവക

1800 പ�ഡ്മണ്ട് കമാറിസ് നഗ്നവാനരന് ,ലവക

1801 പ�ഡ്മണ്ട് കമാറിസ് നഗ്നവാനരന് ,ലവക

1802 സണ്ണികുലത്താക്കല് കവശ്യകളുപട കലാകം ,ലവക

1803 ,വനന് കസാവിയറ്റ് യൂണിയന് മംകഗാളിയയും ,ലവക

1804 ശങ്കരവാരിയര്, പചങ്ങന്നൂര് ആസ്ത്രകലഷ്യന് രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1805 മാത്യൂസ,്പജ. പ്രിയപപ്പട്ട ,ത്രാധി,കര ,ലവക

1806 കസാണിയാ ദൂഗല് കന്യാ വാണിഭക്കാര് ,ലവക

1807 ,ിള്ള,എം.എസ,് കൂത്താട്ടുകുളം മൃഗശാലയില് ഭാഗം 4 ,ലവക

1808 വി?്വാന് കൃഷ്ണക?വ് ,ാതഞ്ജല കയാഗ?ര്ശനം ,ലവക

1809 രാമവാര്യര്, കൈകക്കുളങ്ങര ,?സംസ്ക്കാര ചന്ദ്രിക ,ലവക

1810 ക?വീപ്രസാ?് ചാകട്ടാ,ാധ്യയ ഭാരതീയതത്ത്വചിന്ത ,ലവക

1811 ഉമ്മര്ക്കുട്ടി എ.എല് .,ി. മൂന്നു മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1812 കജാസഫ് പുത്തന്തറ ഈജിപ്ത് ,ലവക

1813 ,ിള്ള, എന്. ആര്. തിരുവാര്പ്പ് കുട്ടികളുപട തുളസീ?ാസരാമായണം ,ലവക

1814 മകങ്കക്കാര്, �ി.ആര്. & കമലാ മാകങ്കക്കര് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തളര്ച്ചയും തകര്ച്ചയും ,ലവക

1815 ഇടമറുക് ഉത്തരാഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1816 മുട്ടമ്പലം സത്യന്
പമക്സികക്കായും പസന്µല് അകമരിക്കന് 
രാജ്യങ്ങളും ,ലവക

1817 ജനാര്öന് ഠാക്കൂര് സഞ്ജയ് മുതല് രുക്സാന വപര ,ലവക

1818 ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം സീത മുതല് സത്യവതി വപര ,ലവക

1819 ചന്ദ്രകശഖരന് നായര്, കൈവക്കം ?ക്ഷിണ അകമരിക്കന് രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1820 ,ിള്ള,ജി.ആര്. കകരള സഹകരണ സാരസംഗ്രഹം ,ലവക

1821 പസബാസ്റ്റ്യന് ക,ാള് പബപനലക്സ്-ആല്കൈപ്പന് രാജ്യങ്ങള് ,ലവക



1822 കൃഷ്ണ,ിള്ള,ഇ.വി.
ഹാസ്യകൃതികളും ആത്മകഥയും ഈ.വി. 
കൃതികളില് Vol.1 ,ലവക

1823 കഗാ?വര്മ്മ തിരുമുല്പ്പാട് സഹÄകയാഗം ,ലവക

1824 ശങ്കുണ്ണി,ടി.ആര്. ഊണുപതാട്ട് ഉറക്കംവപര ,ലവക

1825 കരീം,സി.പക. ഫ്രാന്സ് ,ലവക

1826 കമരി പടയ് ലര് ഇന്ത്യന് തടവറയില് അഞ്ചു വര്ഷങ്ങള് ,ലവക

1827 ഉമ്മര്ക്കുട്ടി എ.എന്  .,ി. ഏഷ്യന് അറബി രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1828 സ്വാമിജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി ശ്രീവിഷ്ണുപുരാണ സംഗ്രഹം ,ലവക

1829 വിശ?ാനന്ദന്, സ്വാമി ?ിവ്യവാണി-ഭാഗം 1 ,ലവക

1830 സനല് ഇടമറുക് ഇന്ക�ാ-കൈചന ബര്മ്മയും ,ലവക

1831 ക�വി�് പക.എസ്. നിത്യജീവിതത്തിപല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങള് ,ലവക

1832 പജ.,ി. കതാട്ടില് പBയിനും ക,ാര്ട്ടുഗലും ,ലവക

1833 ഉകൈബദുള്ള,പക. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1834 ഭാസ്ക്കരന്,പക.ആര്. പുരാണകകരളത്തിപല  രണ്ടു ധീരനായികമാര് ,ലവക

1835 മുഹമ്മ?് ബഷീര്, കൈവക്കം കനരും നുണയും ,ലവക

1836 ആണ്ടലാട്ട് സഖാക്കപള മുകന്നാട്ട് Vol.1 ,ലവക

1837 ?ിവാകരന്,എം. ഗാന്ധിജിയും കകരളവും ,ലവക

1838 കുര്യന് ,ാമ്പാടി രണ്ടു ജര്മ്മനികള് ,ലവക

1839 കവലായുധന്നായര്,പക. കൈചന ,ലവക

1840 ആണ്ടലാട്ട് കവഗം ക,ാര രാജ്യം-1 ,ലവക

1841 ശാന്തകുമാര്,എസ്. ആകര്ഷകമായ വ്യക്തിത്വം ,ലവക

1842 പചറിയാന്,സി.വി. ജപ്പാന് പകാറിയകളും ,ലവക

1843 നാരായണ,ണിക്കര്, കാവാലം വള്ളകത്താള് കത്തുകള് ,ലവക

1844 ,വനന് നാലു,കര്ച്ച യൂകറാ,്യന് രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1845 ,ീതാംബരന്,പക. സാംക്രമിക കരാഗങ്ങള് ,ലവക

1846 പസബാസ്റ്റ്യന് ക,ാള് ഇÄാകയലും അയല്രാജ്യങ്ങളും ,ലവക

1847 കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ,കലാമണ്ഡലം കമാഹനിയാട്ടം ,ലവക

1848 കറാബിന് പജഫ്രി നായര് കമധാവിത്വത്തിപ1 ,തനം ,ലവക

1849 കവലായുധന്നായര്,പക. ഗ്രീസ-്കൈസപ്രസും ,ലവക

1850 എ.പക.ജി. പകാടുങ്കാറ്റിപ1 മാപറ്റാലി ,ലവക

1851 പജയിംസ്,എം.പക. ?ന്ത,രി,ാലനം ,ലവക

1852 പസബാസ്റ്റ്യന് ക,ാള് കൈസ്കലാബിന് ഒരു എ,ികലാഗ് ,ലവക

1853 സുബ്രഹ്മണ്യന്,എം.എന്. മൂന്നു ബാള്ക്കണ് രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1854 വാസുക?വഭട്ടതിരി,സി.വി. നല്ല മലയാളം ,ലവക

1855 സിദ്ധാര്ത്ഥന് ഇറ്റിറ്റു വീഴും പവളിച്ചം ,ലവക

1856 ഉകൈബദുള്ള,പക. നമ്മുപട അയല്രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1857 ഷാ,എന്.പജ. ഹൃ?യാഘാതം ,ലവക

1858 രാമകൃഷ്ണ,ിള്ള, കുട്ടനാട് ഇന്ക�ാ കസാവിയറ്റ് പസൗഹൃ?ം ,ലവക

1859 ലത്തീഫ് എന്.പക.എ. കച്ചവടകൈശലി ,ലവക



1860 ക�വി�്,പക.എസ്. നിങ്ങളുപട മാനസികപ്രശ്നങ്ങള് ,ലവക

1861 കൃഷ്ണമൂര്ത്തി,എന്. ഭാവിഫല പ്രകബാധിനി ,ലവക

1862 ?ാകമാ?രന്നായര്,പക.എന്. കചര്ത്തലപ്പൂരം ,ലവക

1863 ശ്രീക�ന്നായര്,എന്. വഞ്ചിക്കപപ്പട്ട കവണാട് ,ലവക

1864 സുധാകരന് കമകനാന്,ഐ. ഹൃകദ്രാഗികള് ക,ടികക്കണ്ട ,ലവക

1865 കജാണ് സാമുവല് ആതന് മുതല് കമാകസ്കാ വപര ,ലവക

1866 പ,രുന്ന പക.എന്. നായര് മലയാളി മന്ത്രിമാര് ,ലവക

1867 മുരളീകൃഷ്ണ പ്ര,ഞ്ചം നിത്യവിസ്മയം ,ലവക

1868 വാസു,ഇ. കല്ക്കത്ത, ഒ! കല്ക്കത്ത ,ലവക

1869 സത്യന്,മുട്ടമ്പലം കരീബിയന് രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1870 ജഗ്ഗി,ഒ.,ി. പുകവലി കവണകമാ കവണ്ടകയാ? ,ലവക

1871 ജഗ്ഗി,ഒ.,ി. പുകവലി കവണകമാ കവണ്ടകയാ? ,ലവക

1872 ബാലകഗാ,ാലന്,എം.,ി. കവറാക്കൂറ് ,ലവക

1873 കൃഷ്ണചന്ദ്രന്,വി.ആര്. പുരുഷാര്ത്ഥക്കൂത്ത് ,ലവക

1874 പവള്ളിയാന്,പജ. പറ�് ഇന്ത്യന്മാര് ,ലവക

1875 ഭാസ്ക്കരന് നായര്,പക. ഭാവിയുപട ഭീഷണി ,ലവക

1876 നാരായണന്നമ്പ്യാര്,,ി.പക. മന്ത്രാങ്കം ,ലവക

1877 ഭാസ്ക്കരന്നായര്,വി.പക. ?ക്ഷിണ പൂര്കവഷ്യന് രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1878 ,ിയാനിയസ്,ക്പളമ1് സംകക്ഷ,കവ?ാര്ത്ഥം ,ലവക

1879 സുകുമാരന്നായര്,ജി. അടിസ്ഥാന മനഃശാസ്ത്രം ,ലവക

1880 സിനിക് കാഴ്ചപ്പാടുകള് ,ലവക

1881 രാജകഗാ,ാല്,ടി.എ. നായവളര്ത്തല് ,ലവക

1882 കകശവന്,കലാമണ്ഡലം കമല?ളം ,ലവക

1883 ?ാകമാ?രന്നായര്,,ി. കജ്യാതിഷ?ീ,ം ,ലവക

1884 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്,കൈവക്കം അക്ഷരങ്ങള് ,ലവക

1885 നായര്,ടി.പക.ജി. ഇന്ത്യ ,ലവക

1886 പക.വി.എം. (വിവ.) പകൗടില്യപ1 അര്ത്ഥശാസ്ത്രം ,ലവക

1887 ?ാകമാ?രന്,എന്.പക. (സമ്പാ.) കുമാരനാശാപ1 ഗ?്യകലഖനങ്ങള് ,ലവക

1888 രാഘവന്,ിള്ള,പക. സാര്ത്രിപ1 അസ്തിത്വ?ര്ശനം ,ലവക

1889 രാമസ്വാമി,എസ്. അവിശ്വസനീയമായ ഒരു സാഹസികയാത്ര ,ലവക

1890 കജായി,തിരുമൂലപുരം ഇടമലക്കുടിയിപല മുതുവാന്മാര് ,ലവക

1891 കജാസഫ്,എം.പക. ഗ്രൂകണായുപട കഥ ,ലവക

1892 പസബാസ്റ്റ്യന് ക,ാള് കലാകസംഘടനകള് ,ലവക

1893 കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് മലയാളകൈശലി ,ലവക

1894 കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് വൃത്തശില്പം ,ലവക

1895 മുരളീധരന്നായര്,വി. നാടകം ജീവിതമാക്കിയവര് ,ലവക

1896 കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് മാരാരുപട കത്തുകള് ,ലവക

1897 കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് മാരാര് സ്മരണിക ,ലവക



1898 കഗാ,ിമണി,ആര്. പ്ര,ഞ്ചവും മനുഷ്യനും ,ലവക

1899 മധു,വയ്പന സിനിമയുപട പടക്നിക് ,ലവക

1900 വിഷ്ണുനാരായണന്,നമ്പൂതിരി അസാഹിതീയം ,ലവക

1901 ജയചന്ദ്രന്,ടി.എന്. Etc ഓര്മ്മകളിപല ബ്രികസ്റ്റാ ,ലവക

1902 രാകജന്ദ്രബാബു,പക. കുരങ്ങുകളുപട കലാകം ,ലവക

1903 ,ീതാംബരന്,പക. പകൗമാരം മകനാഹരം ,ലവക

1904 നായര്,സി.,ി. ലങ്കയില് ഒരു മാരുതി ,ലവക

1905 ഇന്ദുകശഖരന്,,ി. സമാന്തര സിനിമ ,ലവക

1906 സുബ്ബയ്യാ,ിള്ള ഹാസ്യപുരാണം ,ലവക

1907 സ?ാശിവന്നായര്,എം.,ി. ചിരിക്കുടുക്ക ,ലവക

1908 നാഗവള്ളി പ്രകക്ഷ,ണകല ,ലവക

1909 കൃഷ്ണന്കുട്ടി പ,ാതുവാള് കമളപ്പ?ം ,ലവക

1910 സുകുമാരന്നായര്,ജി. രാഷ്ട്രീയ ?ര്ശനം ,ലവക

1911 കഗാവിന്ദന്,,ി. പ്രകാശകഗാപുരം ,ലവക

1912

1913 കഗാവി,പക.എം. കൈലബ്രറി സയന്സ് ,ലവക

1914 നാരായണന്,സി. ആസൂത്രണവും നമ്മുപട സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങളും ,ലവക

1915 കഗാവിന്ദന്നായര് കയാഗവി?്യ ,ലവക

1916 കകാഴികക്കാടന് ചലച്ചിത്ര സല്ലാ,ം ,ലവക

1917 പചറിയാന് ഫിലിപ്പ് വി?്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം ,ലവക

1918 ശകുന്തളാക?വി കണക്കിപ1 കളികള് ,ലവക

1919 മുരളികൃഷ്ണ കുറ്റാകന്വഷണത്തില് ശാസ്ത്രം ,ലവക

1920 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്,കൈവക്കം മാനസസരസ് ,ലവക

1921 പസബാസ്റ്റ്യന്,പുതുവീട് യവന?ര്ശനം ,ലവക

1922 സനല് ഇടമറുക് കവ?ങ്ങള് ഒരു വിമര്ശന,ഠനം ,ലവക

1923 ,വനന് (എ�ി.) യുക്തി?ര്ശനം ,ലവക

1924 പ്രഭാകരവാരിയര്,പക.എം. ഗകവഷണ,ദ്ധതി ,ലവക

1925 രവീന്ദ്രന് ?ിഗാരുവിപല ആനകള് ,ലവക

1926 വിശ്വനാഥ ശര്മ്മ,ജി. സംസ്കൃതാദ്ധ്യാ,നം ,ലവക

1927 കൃഷ്ണ,ിള്ള,നാലങ്കല് മഹാകക്ഷത്രങ്ങളുപട മുന്നില്- ഭാഗം 2 ,ലവക

1928 കൃഷ്ണ,ിള്ള,നാലങ്കല് മഹാകക്ഷത്രങ്ങളുപട മുന്നില്- ഭാഗം 2 ,ലവക

1929 കമകനാന്,സി.,ി. സൂര്യകുടുംബം ,ലവക

1930 രാകജന്ദ്രബാബു,പക. വിചിത്രസസ്യങ്ങള് ,ലവക

1931 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. ജി.യുപട കനാട്ട്ബുക്ക് ,ലവക

1932 സിദ്ധിനാഥാനന്ദസ്വാമി പകാടികയറ്റ് ,ലവക

1933 പ്രിയ?ര്ശനന്,ജി. മലയാള,ത്രപ്രവര്ത്തനം പ്രാരംഭസ്വരൂ,ം ,ലവക

1934 കമകനാന്,പക.വി. ഉറക്കുകത്തല്ക്കാത്ത ,നകയാലക്കീറുകള് ,ലവക

1935 ചന്ദ്രകശഖരന്,പക. കBസ് യാത്രയും ,ഠനവും ,ലവക



1936 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്,കൈവക്കം കൈബബിളികലക്ക് ഒരു സഞ്ചാരം ,ലവക

1937 ഉമ്മര്കുട്ടി,എ.എന്.,ി. മനുഷ്യന് ,ലവക

1938 കവലായുധന്നായര്,പക. തത്ത്വചിന്ത ,ലവക

1939 മാലതി,പക. ക,ാഷകാഹാര ശാസ്ത്രം ,ലവക

1940 ,ീതാംബരന്,പക. അമ്മമാര്ക്കുകവണ്ടി ,ലവക

1941 ബാലകൃഷ്ണന് നായര്,ടി.,ി. ഭാഷാ പ്ര?ീ,ം ,ലവക

1942 വികവകാനന്ദന്,ജി. ചായം പൂശിയ മുഖങ്ങള് ,ലവക

1943 ക�ാമിനിക് പചറിയാന് കകാഴി വളര്ത്തല് ,ലവക

1944 കരുണാകരന് നായര്,ഇ.എ. കൈലംഗിക ജീവിതം ,ലവക

1945 ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ,ലവക

1946 ബാലകൃഷ്ണന്,വി.; ലീലാക?വി, ആര്. Etc ഗരു�നാര? ബ്രഹ്മപുരാണങ്ങള് ,ലവക

1947 വാരിയര്,സി.ജി. ശ്രീ വാല്മീകി രാമായണം I ,ലവക

1948 വാരിയര്,സി.ജി. ശ്രീ വാല്മീകി രാമായണം II ,ലവക

1949 കട്ടയ്ക്കല്,പജ. കലാകമതങ്ങള് ,ലവക

1950 വിജയകൃഷ്ണന് കലാകസിനിമ ,ലവക

1951 കുഞ്ഞുണ്ണി നമ്പൂതിരി ഫലിതങ്ങള് ,ലവക

1952 കൃഷ്ണപനഴുത്തച്ഛന്,ഇ.പക. ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരു ഭാഷ്യം ,ലവക

1953 സുകുമാര് അഴികക്കാട് തത്ത്വമസി ,ലവക

1954 രാമചന്ദ്രന് ആറ്റിങ്ങല് ഭൂമി ,ലവക

1955 വിജയകൃഷ്ണന് ചലച്ചിത്രസമീക്ഷ ,ലവക

1956 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,അടൂര് സിനിമയുപട കലാകം ,ലവക

1957 കഗാവിന്ദന്നായര്,എം.എന്. തലക്കുത്ത് ,ലവക

1958 ഫിലിപ്പ് മണിമല സംസാരഭാഷ പതക്കുംവടക്കും ,ലവക

1959 കകശവന്,കലാമണ്ഡലം അരങ്ങിനു,ിന്നില് ,ലവക

1960 ഇടമറുക് മധ്യാഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങള് ,ലവക

1961 കല്ല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ,കലാമണ്ഡലം കമാഹനിയാട്ടം ചരിത്രവും ആട്ടപ്രകാരവും ,ലവക

1962 ക?വ്,ആര്.സി. (വിവ) ശാസ്ത്രവും സമൂഹവും ,ലവക

1963 വിളനിലം,പജ.വി. (ക�ാ.) ആല്ക്കകഹാളിസം ,ലവക

1964 കകരള പ്രസ് അക്കാ?മി, പകാച്ചിന് ,ത്രഭാഷ ,ലവക

1965 പസബാസ്റ്റ്യന് പുതുവീട് അറിവിപ1 കായ്കനികള് ,ലവക

1966 ഉമ്മര്കുട്ടി,എ.എന്.,ി. കൈജവ ശാസ്ത്രങ്ങള് ,ലവക

1967 വാത്സ്യായനന് കാമസൂത്രം ,ലവക

1968 ജനാര്öന്,കാവുമ്പായി ,തിനായിരം ക്വിസ് ,ലവക

1969 ,ത്മനാഭന് നായര്,പക. കറ�ികയാ തരംഗം ,ലവക

1970 പസബാസ്റ്റ്യന് ക,ാള് മനുഷ്യനും പതാഴിലും ,ലവക

1971 രാമചന്ദ്രന്,ആറ്റിങ്ങല് മാനവിക ശാസ്ത്രങ്ങള് ,ലവക

1972 ഹാരിസ്,വി.സി. സ്ത്രീ ,ലവക

1973 കവ?ബന്ധു മന്ത്രവും മനഃശാന്തിയും ,ലവക



1974 കകാഴികക്കാടന് ചലച്ചിത്രനിരൂ,ണം ,ലവക

1975 കഗാവിന്ദന്നായര്, കയാഗാചാര്യ ആകരാഗ്യവും ?ീര്ഘായുസ്സും ,ലവക

1976 ?ാകമാ?രന്,പക. ഭാരതീയ ചിന്ത ,ലവക

1977 കകാസാംബി,�ി.സി. & താര്ല,വി.ആര്.
ഭഗവ?്ഗീത സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവും 
തത്ത്വജ്ഞാനവും ,ലവക

1978 ശ്രീജന്,വി.സി. യാ ക?വി സര്വ്വഭൂകതഷൂ ,ലവക

1979 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്, കൈവക്കം വിശ്വസംസ്ക്കാരങ്ങള് ,ലവക

1980 ചന്ദ്രകശഖരന്,പക. വരുന്നു! ഹാലിയുപട വാല്നക്ഷത്രം ,ലവക

1981 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. ജനാധി,ത്യത്തിപ1 ഭാവി ,ലവക

1982 നാരായണഭട്ടത്തിരി,വി.പക. കവ?ാര്ത്ഥവിചാരം ,ലവക

1983 മധു എസ്. നായര് കമ്പ്യൂട്ടര് ,ലവക

1984 സകന്താഷ് മനസ്സിപ1 കള്ളറകളികലയ്ക്ക് ,ലവക

1985 സുകുമാരന് നായര്,ജി. (പപ്രാഫ.) സമകാലീന ഭാരതീയ ?ര്ശനങ്ങള് ,ലവക

1986 രാമവര്മ്മ,പക.ടി. (ക�ാ.) കാമപൂജ ,ലവക

1987 സുകുമാര് അഴീകക്കാട് തത്ത്വവും മനുഷ്യനും ,ലവക

1988 കസാമനാഥന്,ജി. ,ഴപഞ്ചാല്ലിപല ചിരി ,ലവക

1989 കതാമസ്,,ി.റ്റി. മധുരിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് ,ലവക

1990 അച്യുതപ,ാതുവാള്,പക. ന്യായ?ര്ശനം ,ലവക

1991 ചട്ടമ്പി സ്വാമികള് കവ?ാധികാര നിരൂ,ണം ,ലവക

1992 കജാണ് ഫ്രാന്സീസ് ,ള്ളത്ത് മിഷണറിമാരുപട സാഹിത്യ കസവനങ്ങള് ,ലവക

1993 ഭരത,ിഷാരടി,ഇ.,ി. കാമകധനു ,ലവക

1994 വിജയകൃഷ്ണന് മാറുന്ന പ്രതിച്ഛായകള് ,ലവക

1995 നാരായണ,ിഷാകരാടി,പക.,ി. കൂത്തമ്പലങ്ങളില് ,ലവക

1996 ഉ?യ് ലാല്,എല്. ,റക്കും തളിക ,ലവക

1997 കസാമ?ത്തന് വര്ണവും ജാതിയും ,ലവക

1998

1999 ആനന്ദ് പ്രജ്ഞയും കരുണയും ,ലവക

2000
സുകുമാര് ഷഷ്ഠിപൂര്ത്തി
ഉ,ഹാരഗ്രന്ഥസമിതി അഴീകക്കാടിപന അറിയുക ,ലവക

2001 സി.വി. വാസുക?വ ഭട്ടതിരി ഭാരതീയ?ര്ശനങ്ങള് ,ലവക

2002 പ്രകാശം,പക. വ്യാസമഹാഭാരതം Vol. I ,ലവക

2003 പ്രകാശം,പക. വ്യാസമഹാഭാരതം Vol. II ,ലവക

2004 കൃഷ്ണകൈകമള്, അയ്മനം കഥകളി വിജ്ഞാനകകാശം ,ലവക

2005 വര്മ്മജി,ആര്.എസ.് ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ,ലവക

2006 സിദ്ധാര്ത്ഥന് പ്രകാശകരണുക്കള് ,ലവക

2007 വാസു,ഇ. വികാസകരഖകള് ,ലവക

2008 കതാമസ്,എം.എഫ്. ഇന്ത്യന് സിനിമ ,ലവക

2009 ജയക?വക്കുറുപ്പ,്ജി. അത്ഭുതവൃക്ഷങ്ങള് ,ലവക

2010 പസലീന് മാത്യു, മിസ്സ് etc (വിവ.) ജര്മ്മന് സാഹിത്യ?ര്ശനം ,ലവക

2011 രാമന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ടി.ആര്. വിശ്വപുരാണങ്ങള് ,ലവക



2012 കൈവക്കം ചന്ദ്രകശഖരന്നായര് വിശ്വകലകള് ,ലവക

2013 പ്രകാശം,പക. വ്യാസമഹാഭാരതം Vol. III ,ലവക

2014 പ്രകാശം,പക. വ്യാസമഹാഭാരതം Vol. IV ,ലവക

2015 പ്രകാശം,പക. വ്യാസമഹാഭാരതം Vol. V ,ലവക

2016 പ്രകാശം,പക. വ്യാസമഹാഭാരതം Vol. VI ,ലവക

2017 രാഘവന്,ിള്ള,പക. അസ്തിത്വവാ?ികളും ഭഗവ?്ഗീതയും ,ലവക

2018 രാഘവന്,ിള്ള,പക. അസ്തിത്വവാ?ികളും ഭഗവ?്ഗീതയും ,ലവക

2019 മാധവന്കുട്ടി,പക. ലഹരി ,ലവക

2020 എയര് കമക�ാര് എസ്.നായര് കടല് വിഴുങ്ങിയ ഖുക്രി ,ലവക

2021 വാസുക?വന്മൂസ്സത്,പക. (,രി) വാസിഷ്ഠരാമായണം ,ലവക

2022 വിജയന്,എന്. രാഷ്ട്രതന്ത്രം ,ലവക

2023 പഹ1ി ക�വി�് കതാകറാ വാള്�ന് ,ലവക

2024 നാരായണഭട്ടതിരി,വി.പക. കവ?ം ധര്മ്മംമൂലം ,ലവക

2025 നാരായണകമകനാന്,നാലപ്പാട്ട് രതി സാമ്രാജ്യം ,ലവക

2026 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,പക. (സമ്പാ.) കകസരി നായനാരുപട കഥകള് ,ലവക

2027 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,പക. (സമ്പാ.) കകസരി നായനാരുപട കഥകള് ,ലവക

2028 ഫിലികപ്പാസ് കജാണ് ഫ്യൂമ്പകറാളജി ,ലവക

2029 കകരളവര്മ്മ,സി.ആര്. മന്ത്രവാ?വും മതവും ,ലവക

2030 വാലത്ത്,വി.വി.പക.
കകരളത്തിപല സ്ഥലചരിത്രങ്ങള്-,ാലക്കാട് 
ജില്ല ,ലവക

2031 ഇന്ദുചൂ�ന് കകരളത്തിപല ,ക്ഷികള് ,ലവക

2032 പുതുപ്പള്ളി രാഘവന് കകരളത്തിപല ,ത്രപ്രവര്ത്തനചരിത്രം ,ലവക

2033 ചന്ദ്രകശഖരന്,പക. കുടവും ശിക്ഷയും ,ലവക

2034 പ്രകാശം,പക. വ്യാസമഹാഭാരതം Vol.VII ,ലവക

2035 പ്രകാശം,പക. വ്യാസമഹാഭാരതം Vol.VIII ,ലവക

2036 പ്രകാശം,പക. വ്യാസമഹാഭാരതം Vol.IX ,ലവക

2037 പ്രകാശം,പക. വ്യാസമഹാഭാരതം Vol.X ,ലവക

2038 കജാണ്,എം.വി. മലയാളഭാഷയിപല കാലപ്രത്യയങ്ങള് ,ലവക

2039 നാണു,ിള്ള, ,ന്നിക¨രില് കഥകളിപ്രകാരം ,ലവക

2040 കരുണാകരന്നായര്, പവള്ളംകുളത്തു കകരളത്തിപല കക്ഷത്രങ്ങള് ,ലവക

2041 കൃഷ്ണവാരിയര്, എന്.വി.(സമ്പാ.) ഹൃ?യത്തിപ1 വാതായനങ്ങള് ,ലവക

2042 മാത്തുക്കുട്ടി പജ. കുന്നപ്പള്ളി കളികള് ,ലവക

2043 ഉമ്മര്കുട്ടി,എ.എന്.,ി. സമുദ്രങ്ങള് ,ലവക

2044 നര്മ്മകൈകരളി (സമ്പാ.) ഹാസ്യം 1986 ,ലവക

2045 പ്രകബാധചന്ദ്രന്,വി.ആര്. കലാകഭാഷകള് ,ലവക

2046 ശ്രീനിവാസന്,പക.എന്. ഭക്ഷണം,,ാര്പ്പിടം,വസ്ത്രം ,ലവക

2047 ആര്സു മഹാരഥന്മാരുമായി മുഖാമുഖം ,ലവക

2048 ?ാകമാ?രകമകനാന്,,ി. സൂക്തി ,ഞ്ചകം ,ലവക

2049 രാജരാജവര്മ്മ,എഴുമറ്റൂര് വിശ്വസാഹിത്യം ,ലവക



2050 കുട്ടികൃഷ്ണകമകനാന്,വി.എം. ക്രിയാകൗമു?ി ,ലവക

2051 പകാടുപ്പുന്ന ഇതിഹാസങ്ങളിലൂപട ,ലവക

2052 ,ീതാംബരന്, പക. ?ാമ്പത്യജീവിതം ,ലവക

2053 മുരളീകൃഷ്ണ കഥ,റയുന്ന കതാക്കുകള് ,ലവക

2054 കമലാ സുബ്രഹ്മണ്യം ഭാഗവതസംഗ്രഹം ,ലവക

2055 സ്വാമി ?യാനന്ദ തീരത്ഥ ഭാരതസംഗ്രഹം ,ലവക

2056 ചന്ദ്രബാബു,വി. Etc (സമ്പാ.) എന്.കൃഷ്ണ,ിള്ളയും സാംസ്ക്കാരികരംഗവും ,ലവക

2057 കടവനാട് കുട്ടികൃഷ്ണന് etc നമ്മുപട പ്രിയപപ്പട്ട അക്കിത്തം ,ലവക

2058 കഗാവിന്ദപ്പിള്ള,,ി. മാര്ക്സും മൂലധനവും ,ലവക

2059 മാത്തുക്കുട്ടി പജ. കുന്നപ്പള്ളി യുദ്ധം ,ലവക

2060 ശിവ?ാസന്,പക. കനതി കനതി ,ലവക

2061 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. മണി ?ീ,ിക ,ലവക

2062 നമ്പൂതിരി,സി.പക. ചാത്തിരാജ്യം ,ലവക

2063 വാലത്ത്,വി.വി.പക. കകരളത്തിപല സ്ഥലചരിത്രങ്ങള്-തൃശൂര് ജില്ല ,ലവക

2064 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,ചുനക്കര ഗതാഗതം ,ലവക

2065 കൃഷ്ണവാരിയര്,എന്.വി. കമല്പത്തൂരിപ1 വ്യാകരണപ്രതിഭ ,ലവക

2066 പചത്തല്ലൂര്,പക.ആര്. ചലച്ചിത്ര?ര്ശനം ,ലവക

2067 പചത്തല്ലൂര്,പക.ആര്. ചലച്ചിത്ര?ര്പ്പണം ,ലവക

2068 പചത്തല്ലൂര്,പക.ആര്.
ചലച്ചിത്രാര്ത്ഥം: നാട്യശാസ്ത്രം മുതല് 
ചിഹ്നശാസ്ത്രം വപര ,ലവക

2069 വര്ക്കി,എം.എം. സിനിമയുപട ഹരിശ്രീ ,ലവക

2070 സാബു ശങ്കര് സിനിമയുപട സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിന് ഒരാമുഖം ,ലവക

2071 പുരുകഷാത്തമന് കൂട്ടാല സകന്ദശവും സമീ,നവും ,ലവക

2072 കജാണി,ഒ.പക. നിഴലിപ1 സത്യം ,ലവക

2073 രാജകൃഷ്ണന്,വി. കാഴ്ചയുപട അശാന്തി ,ലവക

2074 വിജയകൃഷ്ണന് മലയാളസിനിമയുപട കഥ ,ലവക

2075 പ്രതാ,ന് ചലച്ചിത്രകല ,ലവക

2076 സകന്താഷ് ജീവിതം നിങ്ങള്ക്ക് പ്രശ്നമാവുകമ്പാള് ,ലവക

2077 ക?വ?ാസ്,പക.,ി. കലാകചരിത്രം ,ലവക

2078 കസാമന്,സി.വി. പടകക്നാളജി ,ലവക

2079 കൃഷ്ണകുമാര്,,ി. സമഗ്ര?ര്ശനവും മനുഷ്യപ1 നിലനില്പും ,ലവക

2080 പ്രിയ?ര്ശനന്, ജി. ആശാപ1 അറിയപപ്പടാത്ത മുഖങ്ങള് ,ലവക

2081 മാത്യൂസ,്പജ. കൈബബിള് ഭാഷകള് ,ലവക

2082 കുഞ്ഞുണ്ണി നമ്പൂതിരിഫലിതങ്ങള് ഭാഗം-2 ,ലവക

2083 ഗുപ്തന്നായര്,എസ്. രാമായണസംഗ്രഹം ,ലവക

2084 കവ?ബന്ധു ഋകഗ്വ? പ്രകവശിക ,ലവക

2085 നിത്യകൈചതന്യയതി തത്ത്വമസി തത്ത്വവും അനുഷ്ഠാനവും ,ലവക

2086 നിത്യകൈചതന്യയതി തത്ത്വമസി തത്ത്വവും അനുഷ്ഠാനവും ,ലവക

2087 നാരായണ,ിള്ള,,ി.പക. പ്രകയാഗ?ീ,ിക ,ലവക



2088 രാമവര്മ്മ അപ്പന്തമ്പുരാന് സംഘക്കളി ,ലവക

2089 വിജയന്,ഒ.വി. വര്ഗസമരം, സ്വത്വം ,ലവക

2090 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. അനുഭവങ്ങള്, അഭിമതങ്ങള് ,ലവക

2091
ഒരു സംഘം കലഖകര്,

സിദ്ധിനാഥാനന്ദസ്വാമികള് വിശ്വമഹാഗ്രന്ഥങ്ങള് ഭാഗം 1 ,ലവക

2092 ഒരു സംഘം കലഖകര്, നകരന്ദ്രപ്രസാ?് etc വിശ്വമഹാഗ്രന്ഥങ്ങള് ഭാഗം 2 ,ലവക

2093
ഒരു സംഘം കലഖകര്,  കൈഗപ?കമാ,്

സാങ്etc വിശ്വമഹാഗ്രന്ഥങ്ങള് ഭാഗം 3 ,ലവക

2094 വി.എസ്.അറയ്ക്കല് ബാര് അകറ്റച്ച്�് ,ലവക

2095
World Classics-ഒരു സംഘം കലഖകര്
നീലാക,രൂര് രാമകൃഷ്ണന് നായര് etc വിശ്വമഹാഗ്രന്ഥങ്ങള് ഭാഗം 4 ,ലവക

2096 കകരളവര്മ്മ അമ്മാവന് തമ്പുരാന് കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും ,ലവക

2097 ഭാസ്ക്കരനുണ്ണി,,ി. ,പത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിപല ,ലവക

2098 ബാലകൃഷ്ണന്നായര്,ടി.,ി. ആര്ഷപ്രകാശം ,ലവക

2099 ശങ്കരാചാര്യര് സ,ര്യാഹൃ?യം ,ലവക

2100 പ്രഭാകരന്,എ  ന്.ആര്. കൈ?വവും മനുഷ്യനും ,ലവക

2101 ,രകമശ്വരന്,,ി. വികവകാനന്ദനും മാര്ക്സും ,ലവക

2102 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. കതാന്ന്യാക്ഷരങ്ങള് ,ലവക

2103 നാരായണഭട്ടതിരി, വി.പക. യജ്ഞസംസ്ക്കാരം ,ലവക

2104 സനില് ,ി. കതാമസ് ക്രിക്കറ്റിപ1 ബാല,ാഠങ്ങള് ,ലവക

2105 കരുണാകരന് നായര്,ഇ.എ. കൈലംഗിക ജീവിതം ,ലവക

2106 മാധവന്നായര്,വി. കകരള സംഗീതാംശം ,ലവക

2107 സത്യവാന്നായര്,വി.പക. നിയമവിജ്ഞാനകകാശം ,ലവക

2108

2109 സാം,എന്.
കകരളത്തിപല സാമൂഹികനകവാത്ഥാനവും 
സാഹിത്യവും ,ലവക

2110 തിക്കുറി¨ി ഗംഗാധരന് കകരളവര്മ്മയും മലയാളഗ?്യവും ,ലവക

2111 കവണുകഗാ,ാല്,ടി. നാട്ടുവികശഷം ,ലവക

2112 ഭാസ്കരന് ടി. ക�ാ.പക.രാഘവന്,ിള്ള സ്മരണിക ,ലവക

2113 സിദ്ധനാഗാര്ജ്ജുന കക്ഷപുടം ,ലവക

2114 ,ത്മനാഭന്,ടി. എപ1 കഥ എപ1 ജീവിതം ,ലവക

2115 ,ാനൂര്,പക. ഹാനക്സല് ബാരി ,ലവക

2116 ലല്ക്കാര്,,ി.ബി. സൂഫിസം ,ലവക

2117 ശ്രീകുമാര് തമ്പി സിനിമ കണക്കും കവിതയും ,ലവക

2118 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് ഗജരാജന് ഗുരുവായൂര് കകശവന് ,ലവക

2119 ,രകമശ്വരന് ഏവൂര് ചിന്താപ്ര,ഞ്ചം ,ലവക

2120 കകശവ,ിള്ള, പക.സി. കജ്യാതിഷ ഗുരുഭൂതന് ,ലവക

2121 ബാലകൃഷ്ണന്,വി.; ലീലാക?വി,ആര്. ഊര്ജ്ജതന്ത്രത്തിപ1 കലാകം ,ലവക

2122 എം.ജി.പക.നായര്
കമാകട്ടാര് വാഹനനിയമം-ഒരു 
പ്രാക?ശിക,ഠനം ,ലവക

2123 കൃഷ്ണകൈകമള്, അയ്മനം ആട്ടക്കഥാസാഹിത്യം ,ലവക

2124 രാമചന്ദ്രന്നായര്,,ന്മന പതറ്റില്ലാത്ത മലയാളം ,ലവക

2125 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,ടി.എന്.എന്. ബ്രഹ്മാനന്ദം ഉ,നിഷത്തുകളില് ,ലവക



2126 ?ാകമാ?രകമകനാന്,,ി. സൂക്തി മഞ്ജരി ,ലവക

2127 സുകരന്ദ്രന് ആമച്ചല് വി?്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം-എന്തിന്? എങ്ങിപന? ,ലവക

2128 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി.
പസക്യുലര് പ�കമാക്രസിയും ഇന്ത്യയിപല 
മുസ്ലീംങ്ങളും ,ലവക

2129 മുഹമ്മ?ാലി,വി. അറബിസാഹിത്യം ,ലവക

2130 നാരായണന്നമ്പ്യാര്,,ി.പക. ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം-നങ്ങ്യാരമ്മക്കൂത്ത് ,ലവക

2131 നകരന്ദ്രഭൂഷണ് കൈവ?ികസാഹിത്യചരിത്രം ,ലവക

2132 ശ്യാമള സ്മാരകസമിതി ,ി.ആര്.ശ്യാമള-വ്യക്തിയും സാഹിത്യകാരിയും ,ലവക

2133 കൈമകത്രയന് രാമായണ,ഠനങ്ങള് ,ലവക

2134 കവ?ബന്ധു അര്ത്ഥവിജ്ഞാനം ,ലവക

2135 പക.എം.എബ്രഹാം കലാകായതം നമ്മുപട കൈ,തൃകം ,ലവക

2136 നകരന്ദ്രഭൂഷണ് ക?വതകളുപട കൈവ?ികസങ്കല്പ്പം ഭാഗം1 ,ലവക

2137 ബാലഗംഗാധര തിലകന് ഭഗവത് ഗീതാരഹസ്യം ,ലവക

2138 ഗുപ്തന്നായര്,എസ്. കാറ്റില് ,റക്കാത്ത കത്തുകള് ,ലവക

2139 ശങ്കരപ്പിള്ള,ജി. സംവിധായകസങ്കല്പം ,ലവക

2140 കുഞ്ഞുണ്ണി നമ്പൂതിരി ഫലിതങ്ങള് ,ലവക

2141 ഓഷധീനാം അധി,തി പക.ആര്.രാമന്നമ്പൂതിരി ,ലവക

2142 വാര്യര്,പക.വി.പക. സി.അച്യുതകമകനാപ1 33 കത്തുകള് ,ലവക

2143 ,?്മകുമാരി,പജ. ഭാഷാചരിത്രം ,ലവക

2144 കൃഷ്ണപനഴുത്തച്ഛന്,ഇ.പക. ഭരണഘടന കുട്ടികള്ക്ക് ,ലവക

2145 രാധാകൃഷ്ണന്,പക.എസ്. മാര്ക്സിസവും അകൈ?്വതകവ?ാന്തവും ,ലവക

2146 സുവര്ണ നാലപ്പാട്ട് ഇന്ത്യപയ കപണ്ടത്തല് ,ലവക

2147 പഹര്മന് ഗുണ്ടര്ട്ട് വജ്രസൂചി ,ലവക

2148 പഹര്മന് ഗുണ്ടര്ട്ട് കൈബബിള് ,ലവക

2149 നായ ര്,പ,രുന്ന പക.എന്. മലയാള,ത്രത്തിപ1 കഥ ,ലവക

2150 അച്യുതകമകനാന്,സി. സാമൂഹികരാഷ്ട്രീയ കലഖനങ്ങള് ,ലവക

2151 കരുണാകരന്നായര്,ഇ.എ. ഇടുക്കിയുപട കഥ ,ലവക

2152 കരുണാകരന്നായര്,ഇ.എ. കപ്രമവും ?ാമ്പത്യവും ,ലവക

2153 സി.ജി.എന്. തിറയാട്ടവും അഞ്ചടിയും ,ലവക

2154 കജാണി,ഒ.പക. എ�ി. അരവിന്ദപ1 കല ,ലവക

2155 ബാലകഗാ,ാലന്,ബി. അകന്വഷണത്തിപ1 ആരംഭം ,ലവക

2156 കഗാവിന്ദന്,,ി. ആനകന്ദാ,ഹാരം ,ലവക

2157 താരാശങ്കര് വകന്ദ്യാ,ാദ്ധ്യായ ആകരാഗ്യനികകതനം കനാവല്

2158 താരാശങ്കര് വകന്ദ്യാ,ാദ്ധ്യായ ആകരാഗ്യനികകതനം കനാവല്

2159 വാസുക?വന് നായര്,എം.ടി. അസുരവിത്ത് കനാവല്

2160 വാസുക?വന് നായര്,എം.ടി. അസുരവിത്ത് കനാവല്

2161 ക,ാള്സണ് ചാറല്സ് അടിയാരും ഉടകയാരും കനാവല്

2162 ,ാറപ്പുറത്ത് അകന്വഷിച്ചു കപണ്ടത്തിയില്ല കനാവല്

2163 ,ാറപ്പുറത്ത് അകന്വഷിച്ചു കപണ്ടത്തിയില്ല കനാവല്



2164 കകരളവര്മ്മ വലിയകകായിത്തമ്പുരാന് അക്ബര് കനാവല്

2165 ,ാറപ്പുറത്ത് ആ?്യകിരണങ്ങള് കനാവല്

2166 ,ാറപ്പുറത്ത് ആ?്യകിരണങ്ങള് കനാവല്

2167 ജാനകി രാമന് അമ്മ വന്നു കനാവല്

2168 വി.പക.എന്. അസുരവാണി കനാവല്

2169 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്, ഏറ്റുമാനൂര് ആലയം കനാവല്

2170 ശശിധരന് പക.,ി. അന്തസ്സുള്ള മനുഷ്യര് കനാവല്

2171 തുളസി ആര്ദ്ര കനാവല്

2172 മാരാര്,എസ്.പക. അഹം മിഥ്യ കനാവല്

2173 മാരാര്,എസ്.പക. അഹം മിഥ്യ കനാവല്

2174 മാരാര്,എസ്.പക. അഹം മിഥ്യ കനാവല്

2175 റാഫി, ക,ാഞ്ഞിക്കര ആനിയുപട കചച്ചി കനാവല്

2176 റാഫി, ക,ാഞ്ഞിക്കര ആനിയുപട കചച്ചി കനാവല്

2177 ,ാറപ്പുറത്ത് അരനാഴികകനരം കനാവല്

2178 ,ാറപ്പുറത്ത് അരനാഴികകനരം കനാവല്

2179 ,ാറപ്പുറത്ത് അരനാഴികകനരം കനാവല്

2180 ,ാറപ്പുറത്ത് അരനാഴികകനരം കനാവല്

2181 കഗാ,ാല,ിള്ള ,യ്യംപവള്ളില് അമൃതവും വിഷവും കനാവല്

2182 ബാലകൃഷ്ണന് അഹല്യ കനാവല്

2183 ശ്രീധരന്,പ,രുമ്പടവം അഭയം കനാവല്

2184 ശ്രീധരന്,പ,രുമ്പടവം അഭയം കനാവല്

2185 കതാമസ്,പക.സി. അവള് സുന്ദരിയല്ല കനാവല്

2186 പചല്ലപ്പന്നായര്,ഏ.,ി. അബില്ലം കനാവല്

2187 നായര്,പക.എസ.് ആത്മാഹുതി കനാവല്

2188 കതാമസ്,പക.പജ. ആഴങ്ങള് കനാവല്

2189 കകശവക?വ്,,ി. അയല്ക്കാര് കനാവല്

2190 കകശവക?വ്,,ി. അയല്ക്കാര് കനാവല്

2191 കകശവക?വ്,,ി. അയല്ക്കാര് കനാവല്

2192 മുകുന്ദന്,എം. ആകാശത്തിനു ചുവട്ടില് കനാവല്

2193 മാധവന്,ിള്ള,സി. ആനന്ദസാഗരം കനാവല്

2194 മാധവന്,ിള്ള,സി. ആനന്ദസാഗരം കനാവല്

2195 പചല്ലപ്പന്നായര്,ഏ.,ി. അഞ്ചരയുപട വണ്ടി കനാവല്

2196 വാസു,ഇ. അവള്, അയാ ള് കനാവല്

2197 വാസു,ഇ. അവള്, അയാ ള് കനാവല്

2198 കകശവക?വ്,,ി. ആ?്യപത്ത കഥ കനാവല്

2199 രാമകൃഷ്ണന് മലയാറ്റൂര് അഞ്ചു പസ1് കനാവല്

2200 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള തകഴി അവപ1 സ്മരണകള് കനാവല്

2201 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള തകഴി അവപ1 സ്മരണകള് കനാവല്



2202 കുറുപ്പ,്നാഗവള്ളി ആര്.എസ.് ആണും പ,ണ്ണും കനാവല്

2203 കകശവക?വ്,,ി. ആര്ക്കുകവണ്ടി കനാവല്

2204 കകശവക?വ്,,ി. ആര്ക്കുകവണ്ടി

2205 കകശവക?വ്,,ി. അധികാരം കനാവല്

2206 ,രകമശ്വരന്,ിള്ള, കമപക്കാല്ലം അ,രാധവും അനുരാഗവും കനാവല്

2207 വികവകാനന്ദന്, ജി. ആമ്പല്പൂക്കള് കനാവല്

2208 ജരാസന്ധന് ഇരുമ്പഴികള് കനാവല്

2209 ജരാസന്ധന് ഇരുമ്പഴികള്-ഭാഗം 2 കനാവല്

2210 ജരാസന്ധന് ഇരുമ്പഴികള്-ഭാഗം 2 കനാവല്

2211 ആകന്ദ്രജി?് ഇടുങ്ങിയ വാതില് കനാവല്

2212 ചന്തുകമകനാന്,ഒ. ഇന്ദുകലഖ കനാവല്

2213 ചന്തുകമകനാന്,ഒ. ഇന്ദുകലഖ കനാവല്

2214 ചന്തുകമകനാന്,ഒ. ഇന്ദുകലഖ കനാവല്

2215 ചന്തുകമകനാന്,ഒ. ഇന്ദുകലഖ കനാവല്

2216 ചന്തുകമകനാന്,ഒ. ഇന്ദുകലഖ കനാവല്

2217 ക�ാകസ്റ്റാപയവ്സ്കി ഇ�ിയറ്റ് കനാവല്

2218 ക�ാകസ്റ്റാപയവ്സ്കി ഇ�ിയറ്റ് കനാവല്

2219 ഉറൂബ് ഉമ്മാച്ചു കനാവല്

2220 ഉറൂബ് ഉമ്മാച്ചു കനാവല്

2221 ഉറൂബ് ഉമ്മാച്ചു കനാവല്

2222 കകശവക?വ്,,ി. ഉലക്ക കനാവല്

2223 ചന്ദ്രന്,പക.എസ്. ഉമിത്തീ കനാവല്

2224 ചന്ദ്രന്,പക.എസ്. ഉമിത്തീ കനാവല്

2225 നന്തനാര് ഉണ്ണിക്കുട്ടന് വളരുന്നു കനാവല്

2226 കാക്കനാടന് ഉഷ്ണകമഖല കനാവല്

2227 കാക്കനാടന് ഏഴാംമുദ്ര കനാവല്

2228 മാരാര്,എസ്.പക. എലത്താളവും നിലവിളക്കും കനാവല്

2229 മാരാര്,എസ്.പക. എലത്താളവും നിലവിളക്കും കനാവല്

2230 വില്യം സകരായല് എപ1 ക,ര് ആരം കനാവല്

2231 താരാശങ്കര് വകന്ദ്യാ,ാദ്ധ്യായ ഏഴുചുവട് കനാവല്

2232 താരാശങ്കര് വകന്ദ്യാ,ാദ്ധ്യായ ഏഴുചുവട് കനാവല്

2233 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള തകഴി ഏണിപ്പടികള് കനാവല്

2234 കകശവക?വ്,,ി. ഓടയില്നിന്ന് കനാവല്

2235 കകശവക?വ്,,ി. ഓടയില്നിന്ന് കനാവല്

2236 കകശവക?വ്,,ി. ഒരു രാത്രി കനാവല്

2237 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ഒരു പതരുവിപ1 കഥ കനാവല്

2238 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ഒരു പതരുവിപ1 കഥ കനാവല്

2239 കകശവക?വ്,,ി. ഒരു സുന്ദരിയുപട ആത്മകഥ കനാവല്



2240 കകശവക?വ്,,ി. ഒരു സുന്ദരിയുപട ആത്മകഥ കനാവല്

2241 കഹാമര് ഒ�ീസി കനാവല്

2242 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് കരകാണാക്കടല് കനാവല്

2243 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് കരകാണാക്കടല് കനാവല്

2244 കജാഷ്വാ കുന്നകത്തത്ത് കരുപ്പട്ടി കനാവല്

2245 വിശ്വംബരന്,,ി.പക. കാമുകി കനാവല്

2246 കകശവക?വ്,,ി. കണ്ണാടി കനാവല്

2247 കകശവക?വ്,,ി. കണ്ണാടി കനാവല്

2248 ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റര്ജി കൃഷ്ണകാന്തപ1 മരണ,ത്രം കനാവല്

2249 വികവകാനന്ദന്, ജി. കള്ളിപച്ചല്ലമ്മ കനാവല്

2250 വികവകാനന്ദന്, ജി. കള്ളിപച്ചല്ലമ്മ കനാവല്

2251 കകാവൂര്,ഇ.എം. കാട് കനാവല്

2252 കകാവൂര്,ഇ.എം. കാട് കനാവല്

2253 കകാവൂര്,ഇ.എം. കാട് കനാവല്

2254 റാഫി, ക,ാഞ്ഞിക്കര കാനായിപല കല്ല്യാണം കനാവല്

2255 സുകരന്ദ്രന്,പക. കാട്ടുകുരങ്ങ് കനാവല്

2256 സുകരന്ദ്രന്,പക. കാട്ടുകുരങ്ങ് കനാവല്

2257 കകാവൂര്,ഇ.എം. പകാടുമുടികള് കനാവല്

2258 ശ്രീനിവാസന്,ടി.ആര്. കുരിശു ചുമന്നവര് കനാവല്

2259 മുല്ക്ക് രാജ ്ആനന്ദ് കൂലി കനാവല്

2260 ബാലകൃഷ്ണന് പക. കാലയളവ് ഒരു വര്ഷം കനാവല്

2261 ബാലകൃഷ്ണന് പക. കാലയളവ് ഒരു വര്ഷം കനാവല്

2262 ,ണിക്കര്, ജി.എന്. കഥയിങ്ങപന കനാവല്

2263 ,ണിക്കര്, ജി.എന്. കഥയിങ്ങപന കനാവല്

2264 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. കാലം കനാവല്

2265 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. കാലം കനാവല്

2266 പഞക്കാട് ജി.,ി. കൈകതപ്പൂക്കള് കനാവല്

2267 ക�ാകസ്റ്റാപയവ്സ്കി കുറ്റവും ശിക്ഷയും കനാവല്

2268 വികവകാനന്ദന്, ജി. കള്ള് കനാവല്

2269 വികവകാനന്ദന്, ജി. കള്ള് കനാവല്

2270 വികവകാനന്ദന്, ജി. കള്ള് കനാവല്

2271 ,ത്മനാഭ,ിള്ള കൈകനിക്കര് കാടിപ1 മറവില് കനാവല്

2272 കകശവക?വ്,,ി. കുഞ്ചുക്കുറുപ്പിപ1 ആത്മകഥ കനാവല്

2273 രാധാകൃഷ്ണകമകനാന്, ,ാട്ടത്തില് കകാമരം ഉക്കപ്പന് കനാവല്

2274 രാധാകൃഷ്ണകമകനാന്, ,ാട്ടത്തില് കകാമരം ഉക്കപ്പന് കനാവല്

2275 അലിക്കുട്ടി എം.വി. കാര്കമഘങ്ങള് കനാവല്

2276 കമാപ്പസാങ് കാമുകന് കനാവല്

2277 കമാപ്പസാങ് കാമുകന് കനാവല്



2278 അയ്യകനത്ത് ,ി. കല്യാണപപ്പണ്ണ് കനാവല്

2279 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്, ഏറ്റുമാനൂര് കാമകധനു കനാവല്

2280 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്, ഏറ്റുമാനൂര് കാമകധനു കനാവല്

2281 നാരായണന്,ആര്.പക. കൈഗ�് കനാവല്

2282 നീലക�,ിള്ള, കാരൂര് പഗൗരി കനാവല്

2283 നീലക�,ിള്ള, കാരൂര് പഗൗരി കനാവല്

2284 രാജരാജവര്മ്മ, ,ി.പക. ഗുരുത്വകക്കട് കനാവല്

2285 വിജയന്,ഒ.വി. ഖസാക്കിപ1 ഇതിഹാസം കനാവല്

2286 വിജയന്,ഒ.വി. ഖസാക്കിപ1 ഇതിഹാസം കനാവല്

2287 സുമംഗല ചതുരംഗം കനാവല്

2288 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി ചുക്ക് കനാവല്

2289 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി ചുക്ക് കനാവല്

2290 ,ാറപ്പുറത്ത് ചന്ത കനാവല്

2291 വാസു,ഇ. ചുവപ്പുനാട കനാവല്

2292 വാസു,ഇ. ചുവപ്പുനാട കനാവല്

2293 വാസു,ഇ. ചുവപ്പുനാട കനാവല്

2294 വാസു,ഇ. ചുവപ്പുനാട കനാവല്

2295 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി പചമ്മീന് കനാവല്

2296 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി പചമ്മീന് കനാവല്

2297 ഖാ?ര്,യു.എ. ചങ്ങല കനാവല്

2298 ഖാ?ര്,യു.എ. ചങ്ങല കനാവല്

2299 മാലി ജന്തുസ്ഥാന് കനാവല്

2300 രാമന്നായര്, പവട്ടൂര് ജീവിക്കാന് മറന്നുക,ായ സ്ത്രീ കനാവല്

2301 രാമന്നായര്, പവട്ടൂര് ജീവിക്കാന് മറന്നുക,ായ സ്ത്രീ കനാവല്

2302 രാമന്നായര്, പവട്ടൂര് ജീവിക്കാന് മറന്നുക,ായ സ്ത്രീ കനാവല്

2303 രാമന്നായര്, പവട്ടൂര് ജീവിക്കാന് മറന്നുക,ായ സ്ത്രീ കനാവല്

2304 മുഹമ്മ?് ബഷീര്, കൈവക്കം ജീവിത നിഴല്പ്പാടുകള് കനാവല്

2305 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി ജീവിതം സുന്ദരമാണ;് ,കക്ഷ കനാവല്

2306 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി ജീവിതം സുന്ദരമാണ;് ,കക്ഷ കനാവല്

2307 ഉറൂബ് ചുഴിക്കു ,ികമ്പ ചുഴി കനാവല്

2308 ഭരതന്, ആവികലരി ജരാസന്ധന് കനാവല്

2309 നഓമി മിച്ചിസന് ജൂ�ിയും ലക്ഷ്മിയും കനാവല്

2310 സുകരന്ദ്രന്,പക. ജ്വാല കനാവല്

2311 സുകരന്ദ്രന്,പക. ജ്വാല കനാവല്

2312 സുകരന്ദ്രന്,പക. ജ്വാല കനാവല്

2313 കഷാളകഖാവ് മിഖാകയല് ക�ാണ് സമുദ്രത്തികലക്ക് തപന്ന ഒഴുകുന്നു കനാവല്

2314 കഷാളകഖാവ് മിഖാകയല് ക�ാണ് ശാന്തമാപയാഴുകുന്നു കനാവല്

2315 രാമകൃഷ്ണന് മലയാറ്റൂര് ക�ാക്ടര് കവഴാമ്പല് കനാവല്



2316 സുകരന്ദ്രന് പക. താളം കനാവല്

2317 സുകരന്ദ്രന് പക. താളം കനാവല്

2318 സുകരന്ദ്രന് പക. താളം കനാവല്

2319 രാജകശഖരന് കതാട്ടം തൃഷ്ണ കനാവല്

2320 കകശവക?വ്,,ി. ത്യാഗിയായ കദ്രാഹി കനാവല്

2321 കകശവക?വ്,,ി. ത്യാഗിയായ കദ്രാഹി കനാവല്

2322 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള,തകഴി പതണ്ടിവര്ഗ്ഗം കനാവല്

2323 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള,തകഴി പതണ്ടിവര്ഗ്ഗം കനാവല്

2324 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള,തകഴി പതണ്ടിവര്ഗ്ഗം കനാവല്

2325 കുറുപ്പ,്നാഗവള്ളി ആര്.എസ.് കതാട്ടി കനാവല്

2326 കകാവിലന് താഴ്വരകള് കനാവല്

2327 കതാമസ് പക.പജ. ത,സ്സ് കനാവല്

2328 അയ്യകനത്ത് ,ി. തിരുകശഷിപ്പ് കനാവല്

2329 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. കതവിടി¨ി കനാവല്

2330 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. കതവിടി¨ി കനാവല്

2331 മുഹമ്മ?് ,ള്ളിക്കര വി.,ി. കതന്തുള്ളി കനാവല്

2332 മുഹമ്മ?് ,ള്ളിക്കര വി.,ി. കതന്തുള്ളി കനാവല്

2333 മുഹമ്മ?് ,ള്ളിക്കര വി.,ി. കതന്തുള്ളി കനാവല്

2334 മുകുന്ദന്,എം. ?ല്ഹി കനാവല്

2335 കുമാര,ിള്ള,കൈകനിക്കര ദുരന്തദു¨ങ്ക കനാവല്

2336 സുകരന്ദ്രന്,പക. ക?വി കനാവല്

2337 അയ്യകനത്ത് ,ി. ദുര്ഭഗ കനാവല്

2338 അയ്യകനത്ത് ,ി. ദുര്ഭഗ കനാവല്

2339 അച്ചുതനുണ്ണി ചാത്തനാത്ത് ക?വാനാം പ്രിയ കനാവല്

2340 തുളസി ?്വീ,് കനാവല്

2341 തുളസി ?്വീ,് കനാവല്

2342 നന്ദകുമാര്,വി.ടി. കൈ?വത്തിപ1 മരണം കനാവല്

2343 നന്ദകുമാര്,വി.ടി. കൈ?വത്തിപ1 മരണം കനാവല്

2344 പജ.പക.വി. ധ്യാനത്തിപ1 അരു വിയില് കനാവല്

2345 പജ.പക.വി. ധ്യാനത്തിപ1 അരു വിയില് കനാവല്

2346 വിലാസിനി നിറമുള്ള നിഴലുകള് കനാവല്

2347 കകശവക?വ്,,ി. നടി കനാവല്

2348 കകശവക?വ്,,ി. നടി കനാവല്

2349 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് നാത്തൂന് കനാവല്

2350 വിക്രമന് പനയ്യുണ്ണീ മുപ്പീന്ന് കനാവല്

2351 വികവകാനന്ദന്,ജി. നിദ്ര കനാവല്

2352 വികവകാനന്ദന്,ജി. നിദ്ര കനാവല്

2353 വികവകാനന്ദന്,ജി. നിദ്ര കനാവല്



2354 ,ാറപ്പുറത്ത് തിണമണിഞ്ഞ കാല്പാടുകള് കനാവല്

2355 ,ാറപ്പുറത്ത് തിണമണിഞ്ഞ കാല്പാടുകള് കനാവല്

2356 വിക്ടര് യുകഗാ കനാത്ര് ?ാമിപല കൂതല് കനാവല്

2357 അസീസ്,വി.എ.എ. നഗരം കനാവല്

2358 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള,തകഴി പനല്ലും കതങ്ങയും കനാവല്

2359 ,ാറപ്പുറത്ത് ,ണി തീരാത്ത വീട് കനാവല്

2360 ,ാറപ്പുറത്ത് ,ണി തീരാത്ത വീട് കനാവല്

2361 ടര്ജ്ജനീവ് ,ിതാക്കന്മാരും പുത്രന്മാരും കനാവല്

2362 വിഭൂതി ഭൂഷണ് ബത്ക?്യാ,ാധ്യായ ,കഥര് ,ാഞ്ചാലി (വിവ.വി.ബാലകൃഷ്ണന്) കനാവല്

2363 വിഭൂതി ഭൂഷണ് ബത്ക?്യാ,ാധ്യായ ,കഥര് ,ാഞ്ചാലി (വിവ.രവിവര്മ്മ) കനാവല്

2364 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന് നായര്, കുഴിതടത്തില് ,ാ,ത്തിപ1 വിത്തുകള് കനാവല്

2365 വികവകാനന്ദന്,ജി. പ,ാട്ടന് നീലാണ്ടന് കനാവല്

2366 അഖിലന് പ,ാന് മലര് കനാവല്

2367 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. പ്ലൂകട്ടാ! പ്രിയപപ്പട്ട പ്ലൂകട്ടാ! കനാവല്

2368 രാമകൃഷ്ണന്,മലയാറ്റൂര് പ,ാത്തി കനാവല്

2369 രാമകൃഷ്ണന്,മലയാറ്റൂര് പ,ാത്തി കനാവല്

2370 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് ,ഞ്ചായത്ത് വിളക്ക് കനാവല്

2371 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് ,ഞ്ചായത്ത് വിളക്ക് കനാവല്

2372 മറ്റകത്താളി പക.പജ. പുതിയ ,ാത കനാവല്

2373 മാധവ് കപ്രാസിക്യൂട്ടര് കനാവല്

2374 ശരച്ചന്ദ്ര ചാറ്റര്ജി കപ്രമസാഗരം കനാവല്

2375 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ,ാത്തുമ്മയുപട ആട് കനാവല്

2376 വാസുക?വനുണ്ണിത്താന് കപ്രമബന്ധങ്ങള് കനാവല്

2377 ,രകമശ്വരന്,ിള്ള, എരുകമലി പ,ണ്ണ് കനാവല്

2378 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള തകഴി പ,ണ്ണ് കനാവല്

2379 റാഫി, ക,ാഞ്ഞിക്കര ഫുട്ട് റൂള് കനാവല്

2380 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് ബലിക്കല്ല് കനാവല്

2381 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് ബലിക്കല്ല് കനാവല്

2382 നാരായണക്കുറുപ്പ്,,ി. ബ്ലാക്ക് മണി കനാവല്

2383 രാമവര്മ്മ അപ്പന്തമ്പുരാന് ഭൂതരായര് കനാവല്

2384 ക,ാള്, ചിറക്കകരാട് ഭീരുക്കള് കനാവല്

2385 കകശവക?വ്,,ി. ഭ്രാത്താലയം കനാവല്

2386 കകശവക?വ്,,ി. ഭ്രാത്താലയം കനാവല്

2387 കമരി കകാപറല്ലി ബറ ബാസ് കനാവല്

2388 കമരി കകാപറല്ലി ബറ ബാസ് കനാവല്

2389 കമരി കകാപറല്ലി ബറ ബാസ് കനാവല്

2390 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ബാല്യകാല സഖി കനാവല്

2391 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ബാല്യകാല സഖി കനാവല്



2392 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ബാല്യകാല സഖി കനാവല്

2393 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ബാല്യകാല സഖി കനാവല്

2394 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ബാല്യകാല സഖി കനാവല്

2395 വി.പക.എന്. മഞ്ചല് കനാവല്

2396 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം മാന്ത്രികപ്പൂച്ച കനാവല്

2397 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം മാന്ത്രികപ്പൂച്ച കനാവല്

2398 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം മാന്ത്രികപ്പൂച്ച കനാവല്

2399 മുഹമ്മ?് എന്.,ി. മരം കനാവല്

2400 മുഹമ്മ?് എന്.,ി. മരം കനാവല്

2401 ?ാകമാ?രന് പ,ാന്കുന്നം മണിയറ കനാവല്

2402 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് മനകസ്സ ശാന്തമാകു കനാവല്

2403 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് മനകസ്സ ശാന്തമാകു കനാവല്

2404 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് മനകസ്സ ശാന്തമാകു കനാവല്

2405 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് മനകസ്സ ശാന്തമാകു കനാവല്

2406 ചന്ദ്രകശഖരന് നായര്,ഏറ്റുമാനൂര് മാടന് തറ കനാവല്

2407 ചന്ദ്രകശഖരന് നായര്,ഏറ്റുമാനൂര് മാടന് തറ കനാവല്

2408 വാസുക?വന് നായര്,എം.ടി. മഞ്ഞ് കനാവല്

2409 വാസുക?വന് നായര്,എം.ടി. മഞ്ഞ് കനാവല്

2410 വാസുക?വന് നായര്,എം.ടി. മഞ്ഞ് കനാവല്

2411 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. മൂടു,ടം കനാവല്

2412 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. മൂടു,ടം കനാവല്

2413 ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്,പക. മുഖങ്ങള് കനാവല്

2414 നായര്,എസ്.പക. കമയര് നായര് കനാവല്

2415 നായര്,എസ്.പക. കമയര് നായര് കനാവല്

2416 എമിലി കസാളാ മില്ലറുപട മകള് കനാവല്

2417 ശങ്കരന് ,ാപണക്കാട്ടു മഴക്കാറ് കനാവല്

2418 പചറുകാട് മരുമകള് കനാവല്

2419 കൈതക്കാട് ജി.,ി. മണല്ച്ചിറകള് കനാവല്

2420 കൈതക്കാട് ജി.,ി. മണല്ച്ചിറകള് കനാവല്

2421 വനഫൂല് മാന?ണധ്ം കനാവല്

2422 ക�ാകസ്റ്റാപയവ്സ്കി മരിച്ചവീട് കനാവല്

2423 ക�ാകസ്റ്റാപയവ്സ്കി മരിച്ചവീട് കനാവല്

2424 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരപ1 മകള് കനാവല്

2425 വനഫൂല് മത്സരം കനാവല്

2426 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. മാന്യയായ ഭാര്യ കനാവല്

2427 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. മാന്യയായ ഭാര്യ കനാവല്

2428 ,ാറപ്പുറത്ത് മകകന നിനക്കുകവണ്ടി കനാവല്

2429 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം മരണത്തിപ1 നിഴലില് കനാവല്



2430 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം മരണത്തിപ1 നിഴലില് കനാവല്

2431 വര്മ്മജി,ആര്.എസ്. മുഖച്ഛായകള് കനാവല്

2432 കൈതക്കാട് ജി.,ി. മരുപ്പച്ചകള് കനാവല്

2433 ശിവരാമ കാറത്ത് മണ്ണികലക്കു മടങ്ങി കനാവല്

2434 ഏണസ്റ്റ് പഹമിങ് പവ മണ്ണി മുഴങ്ങുന്നതാര്ക്കുകവണ്ടി കനാവല്

2435 കരവതി യതി ഭംഗം കനാവല്

2436 രാമകൃഷ്ണന് മലയാറ്റൂര് യക്ഷി കനാവല്

2437 രാമകൃഷ്ണന് മലയാറ്റൂര് യക്ഷി കനാവല്

2438 കരവതി യാതനാ,ര്വ്വം കനാവല്

2439 കരവതി യാതനാ,ര്വ്വം കനാവല്

2440 തുളസി യുവതി കനാവല്

2441 തുളസി യുവതി കനാവല്

2442 മാധവന്,ിള്ള,സി. കാചക കമാഹിനി കനാവല്

2443 മാധവന്,ിള്ള,സി. കാചക കമാഹിനി കനാവല്

2444 യശ്,ാല് രാജ്യകദ്രാഹി കനാവല്

2445 വികവകാനന്ദന്,ജി. രാഗപൂജ കനാവല്

2446 ?ാകമാ?രന് പ,ാന്കുന്നം രാക്കിളികള് കനാവല്

2447

2448 കുറുപ്പ,്നാഗവള്ളി ആര്.എസ.് രണ്ടുകലാകം കനാവല്

2449 കകശവക?വ്,,ി. റൗ�ി കനാവല്

2450 കകശവക?വ്,,ി. റൗ�ി കനാവല്

2451 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള ഉമയനല്ലൂര് പറ�് കഫാര്ട്ടിപല രഹസ്യങ്ങള് കനാവല്

2452 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള ഉമയനല്ലൂര് പറ�് കഫാര്ട്ടിപല രഹസ്യങ്ങള് കനാവല്

2453 കവലായുധന്,വി.ടി. ലാടം കനാവല്

2454 വര്ക്കി, മുട്ടത്ത് കൈലന് ബസ് കനാവല്

2455 വര്ക്കി, മുട്ടത്ത് കൈലന് ബസ് കനാവല്

2456 പറയികനാള്�്സ് കൈലലാ കനാവല്

2457 രവീന്ദ്രനാഥ ടാകഗാര് വീട്ടിലും പുറത്തും കനാവല്

2458 കുറുപ്പ,്നാഗവള്ളി ആര്.എസ.് വിഷബീജം കനാവല്

2459 കുറുപ്പ,്നാഗവള്ളി ആര്.എസ.് വിഷബീജം കനാവല്

2460 ശ്രീധരന്,ഇയ്യകങ്കാട് വനക?വത കനാവല്

2461 രാമകൃഷ്ണന്,മലയാറ്റൂര് കവരുകള് കനാവല്

2462 രാമകൃഷ്ണന്,മലയാറ്റൂര് കവരുകള് കനാവല്

2463 രാമകൃഷ്ണന്,മലയാറ്റൂര് കവരുകള് കനാവല്

2464 കൈശലജാനന്ദ മുക്കര്ജ്ജി വസുന്ധര കനാവല്

2465 കൈശലജാനന്ദ മുക്കര്ജ്ജി വസുന്ധര കനാവല്

2466 ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റര്ജി വിഷവൃക്ഷം കനാവല്

2467 ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റര്ജി വിഷവൃക്ഷം കനാവല്



2468 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് പവളുത്ത കത്രിന കനാവല്

2469 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. വിഷകന്യക കനാവല്

2470 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. വിഷകന്യക കനാവല്

2471 വികവകാനന്ദന്,ജി. വാര്�് നമ്പര് 7 കനാവല്

2472 വികവകാനന്ദന്,ജി. വാര്�് നമ്പര് 7 കനാവല്

2473 വികവകാനന്ദന്,ജി. വാര്�് നമ്പര് 7 കനാവല്

2474 അയ്യകനത്ത് ,ി. വളര്ത്തുനായ് കനാവല്

2475 അയ്യകനത്ത് ,ി. വളര്ത്തുനായ് കനാവല്

2476 ഉക,ന്ദ്രനാഥ അശ്ക് വലിപ്പകമറിയ കണ്ണുകള് കനാവല്

2477 മാരാര്,എസ്.പക. ശരപപ്പാളിമാല കനാവല്

2478 മാരാര്,എസ്.പക. ശരപപ്പാളിമാല കനാവല്

2479 മുഹമ്മ?് ബഷീര്, കൈവക്കം ശബ്ദങ്ങള് കനാവല്

2480 ചന്തുകമകനാന്,ഒ. ശാര? കനാവല്

2481 ചന്തുകമകനാന്,ഒ. ശാര? കനാവല്

2482 ചന്തുകമകനാന്,ഒ. ശാര? കനാവല്

2483 ചന്തുകമകനാന്,ഒ. ശാര? കനാവല്

2484 ശ്യാമള ,ി.ആര്. ശില കനാവല്

2485 റാഫി,ക,ാഞ്ഞിക്കര സ്വര്ഗ്ഗദൂതന് കനാവല്

2486 റാഫി,ക,ാഞ്ഞിക്കര സ്വര്ഗ്ഗദൂതന് കനാവല്

2487 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം സ്ഥലപത്ത പ്രധാന ?ിവ്യന് കനാവല്

2488 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം സ്ഥലപത്ത പ്രധാന ?ിവ്യന് കനാവല്

2489 കകശവക?വ്,,ി. സ്ഥലപത്ത പ്രധാന ?ിവ്യന് കനാവല്

2490 കകശവക?വ്,,ി. സ്ഥലപത്ത പ്രധാന ?ിവ്യന് കനാവല്

2491 കകശവക?വ്,,ി. സ്ഥലപത്ത പ്രധാന ?ിവ്യന് കനാവല്

2492 കജാണ് സ്റ്റിന് ബക്ക് സന്ദീഗ്ദ്ധ സമരത്തില് കനാവല്

2493 രാമക്കുറുപ്പ്,പക. സൗ?ാമിനി കനാവല്

2494 സുകരന്ദ്രന്,പക. സീമ കനാവല്

2495 സുകരന്ദ്രന്,പക. സീമ കനാവല്

2496 സുകരന്ദ്രന്,പക. സീമ കനാവല്

2497 കകശവക?വ്,,ി. സുഖിക്കാന് കവണ്ടി കനാവല്

2498 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. സുധ കനാവല്

2499 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. സുധ കനാവല്

2500 കപ്രമച്ന്ദ് കസവാസ?നം കനാവല്

2501 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് ഹരി കനാവല്

2502 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് ഹരി കനാവല്

2503 കഗാ,ാല,ിള്ള ,യ്യംപ,ള്ളില് ഹരിണി കനാവല്

2504 മാര്ക്ക് കൈട്വന് ഹക്ക്ള്ബറിഫിന്നിപ1 വിക്രമങ്ങള് കനാവല്

2505 മുഹമ്മ?് എന്.,ി. ഹിരണ്യകശിപു കനാവല്



2506 മുഹമ്മ?് എന്.,ി. ഹിരണ്യകശിപു കനാവല്

2507 മുഹമ്മ?് എന്.,ി. ഹിരണ്യകശിപു കനാവല്

2508 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്,പുതൂര് ആട്ടുകട്ടില് കനാവല്

2509 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്,പുതൂര് ആട്ടുകട്ടില് കനാവല്

2510 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്,പുതൂര് ആട്ടുകട്ടില് കനാവല്

2511
വാസുക?വന് നായര്,എം.ടി., എന്.,ി.

മുഹമ്മ?് അറബിപപ്പാന്ന് കനാവല്

2512 ആനന്ദ് ആള്ക്കൂട്ടം കനാവല്

2513 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. കവഷങ്ങള് കനാവല്

2514 മുകുന്ദന്,എം. ആവിലായിപല സൂകര്യാ?യം കനാവല്

2515 ഏകലവ്യന് എന്തുകനടി കനാവല്

2516 ശ്രീകുമാരന് തമ്പി, ഹരിപ്പാട്ട് കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി കനാവല്

2517 ?ാകമാ?രന് പ,ാന്കുന്നം ആ?ര്ശം തീച്ചൂളയാണ് കനാവല്

2518 ശ്രീനിവാസ്,ടി.ആര്. ഇടവഴികള് കനാവല്

2519 ശിവരാമ,ിള്ള കുറിച്ചിത്താനം ചാംബല്തടത്തിപല പകാള്ളക്കാരി കനാവല്

2520 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,പചാവ്വല്ലൂര് നിര്മ്മാല്യം കനാവല്

2521 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,പചാവ്വല്ലൂര് നിര്മ്മാല്യം കനാവല്

2522 കൂരിയാട് പ,ാന്പവയിലും പവള്ളിമഴയും കനാവല്

2523 ചന്ദ്രകശഖരന് നായര്,കൈവക്കം ,ഞ്ചവന്കാട് കനാവല്

2524 കഗാ,ിനാഥന് നായര്,ടി.എന്. കൈവതരണി കനാവല്

2525 കമാക്താര്, ലൂബിസ് അന്തിമിനുക്കം കനാവല്

2526 വാസു,ഇ. കടന്നല് കൂട് കനാവല്

2527 വാസു,ഇ. കടന്നല് കൂട് കനാവല്

2528 ഇയാന് ഫ്പളമിങ്ങ് കഗാള്�് ഫിംഗര് കനാവല്

2529 താരാശങ്കര് ബാനര്ജി ജ�് ജി കനാവല്

2530 ,ാറപ്പുറത്ത് പ്രയാണം കനാവല്

2531 മാരാര്,എസ്.പക. ,ഞ്ചാരി കനാവല്

2532 മാരാര്,എസ്.പക. ,ഞ്ചാരി കനാവല്

2533 കകാവൂര് ഇ.എം. മലകള് കനാവല്

2534 കകാവൂര് ഇ.എം. മലകള് കനാവല്

2535 കിഷന് ചന്ദര് ലണ്ടനിപല ഏഴു രാത്രികള് കനാവല്

2536 വര്ക്കി മുട്ടത്ത് കവലി കനാവല്

2537 ?ിവാകരന് കാട്ടാക്കട്ട എങ്കിലും എപ1 നാകട കനാവല്

2538 സത്യവ്രതന് പകണി കനാവല്

2539 സത്യവ്രതന് പകണി കനാവല്

2540 രാമകൃഷ്ണന് മലയാറ്റൂര് ?്വന്ദ്വയുദ്ധം കനാവല്

2541 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി നുരയും ,തയും കനാവല്

2542 വിക്രമന് വയ്യാകവലി കനാവല്

2543 രാധാകൃഷ്ണകമകനാന്, ,ാട്ടത്തില് ശാര?-ഭാഗം-2 കനാവല്



2544 ക,ാള്, ചിറക്കകരാട് സത്യത്തിപ1 മുഖം കനാവല്

2545 വി.പക.എന്. സിന്�ികക്കറ്റ് കനാവല്

2546 നന്ദകുമാര്,വി.ടി. ഇരട്ട മുഖങ്ങള് കനാവല്

2547 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. ഉ ള്പ്പിരിവുകള് കനാവല്

2548 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. ഉ ള്പ്പിരിവുകള് കനാവല്

2549 അഖിലന് കൂട്ടുകാരി കനാവല്

2550 മാധവന്,ിള്ള,സി. ജ്ഞാനംബിക കനാവല്

2551 സുകരന്ദ്രന്,പക. ശക്തി കനാവല്

2552 സുകരന്ദ്രന്,പക. അഴിമുഖം കനാവല്

2553 കാര്ത്തികകയന് ആലപ്പുഴ അഹല്യ കനാവല്

2554 കാര്ത്തികകയന് ആലപ്പുഴ അഹല്യ കനാവല്

2555 അസീസ്,വി.എ.എ. അങ്കം കനാവല്

2556 കാനം ഇ.പജ. ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു കനാവല്

2557 വത്സല തൃഷ്ണയുപട പൂക്കള് കനാവല്

2558 രാഘവന് അമ്പാടത്ത് കൈതര്ക്കൂട്ടം കനാവല്

2559 വാസു,ഇ. മാന്യമഹാജനങ്ങപള കനാവല്

2560 ഉറൂബ് അണിയറ കനാവല്

2561 ഉറൂബ് അണിയറ കനാവല്

2562 ഉറൂബ് അണിയറ കനാവല്

2563 ഉറൂബ് അണിയറ കനാവല്

2564 വിജയന്, കരാകടാട് അഗ്നിപ്പുരം കനാവല്

2565 ഭസ്യാ മറയ്നി അസ്വസ്ഥതയുപട യുഗം കനാവല്

2566 വികവകാനന്ദന്, ജി. അമ്മു കനാവല്

2567 മാരാര്,എസ്.പക. കുങ്കുമകരഖ കനാവല്

2568 ശങ്കര് ചൗരംഗി കനാവല്

2569 കജാര്ജ്ജ് പനല്ലായി പൂജാപുഷ്പം കനാവല്

2570 കജാസഫ് മറ്റം മകള് കനാവല്

2571 ബാലകൃഷ്ണന്,പക. മധുവിധു കപ്രമം കനാവല്

2572 പ്രതാ,് നാരായന് ശ്രീവാസ്തവ് വിടവാങ്ങല് കനാവല്

2573 അബ്ബാസ് പക.എ. സാത് ഹിന്ദുസ്താനി കനാവല്

2574 കൈതക്കാട് വൃത്ത ഭംഗം കനാവല്

2575 കൈതക്കാട് വൃത്ത ഭംഗം കനാവല്

2576 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം ആയില്യം കനാവല്

2577 വാസുക?വന്, കല്ലട ഉടവാള് കനാവല്

2578 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം കാല്വരിയികലയ്ക്ക് വീണ്ടും കനാവല്

2579 വിലാസിനി ചുപണ്ടലി കനാവല്

2580 ,ത്മരാജന്,,ി. നക്ഷത്രങ്ങകള, കാവല്! കനാവല്

2581 രാമകൃഷ്ണന് മള്ളൂര് ,ാക്കരന് ആ1് ,ാര്ട്ടി കനാവല്



2582 ,ത്മനാഭന്, ,ാറന്നൂര് യാത്ര കനാവല്

2583 കാര്ത്തികകയന് ആലപ്പുഴ രതീ കനാവല്

2584 കജാസഫ,് ,ടിഞ്ഞാകറക്കര ,ാന,ാത്രം കനാവല്

2585 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. നാടന് കപ്രമം കനാവല്

2586 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം കപ്രമകലഖനം കനാവല്

2587 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം കപ്രമകലഖനം കനാവല്

2588 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം മതിലുകള് കനാവല്

2589 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം മതിലുകള് കനാവല്

2590 കാക്കനാടന് ,റങ്കിമല കനാവല്

2591 കാക്കനാടന് ,റങ്കിമല കനാവല്

2592 രാമന് ,ള്ളത്ത് അമൃത പുളിനം കനാവല്

2593 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ഒരു ക?ശത്തിപ1 കഥ കനാവല്

2594 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ഒരു ക?ശത്തിപ1 കഥ കനാവല്

2595 തകഴി കകാടികപ്പായ മുഖങ്ങള് കനാവല്

2596 വി.പക.എന്. ചാത്തന്സ് കനാവല്

2597 മണിയൂര് ഇ. ബാലന് ചുടല കനാവല്

2598 ഏകലവ്യന് ചുഴികള് കനാവല്

2599 ഏകലവ്യന് ചുഴികള്

2600 ,ാറപ്പുറത്ത് നന്മയുപട പൂക്കള് കനാവല്

2601 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ന്റുപ്പുപ്പാപക്കാരാകനണ്ടാര്ന്ന് കനാവല്

2602 സാറാ കതാമസ് ,വിഴമുത്ത് കനാവല്

2603 സാറാ കതാമസ് ,വിഴമുത്ത് കനാവല്

2604 പചല്ലപ്പന്നായര്,ഏ.,ി. വൃശ്ചികത്തില് കര്ക്കിടകം കനാവല്

2605 കൃഷ്ണകമകനാന് കപ്പന വള്ളിയം ബറാണി കനാവല്

2606 മുകുന്ദന്,എം. ഹരി?്വാരിന് മണികള് മുഴങ്ങുന്നു കനാവല്

2607 വികവകാനന്ദന്, ജി. കണ്ണാടി മാളിക കനാവല്

2608 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പുനത്തില് അലിഗ�ിപല തടവുകാരന് കനാവല്

2609 വര്ക്കി, മുട്ടത്ത് ഈന്തത്തണല് കനാവല്

2610 വര്ക്കി, മുട്ടത്ത് ഈന്തത്തണല് കനാവല്

2611 രാധാകൃഷ്ണന്, സി. എല്ലാം മായ്ക്കുന്ന കടല് കനാവല്

2612 രാധാകൃഷ്ണന്, സി. എല്ലാം മായ്ക്കുന്ന കടല് കനാവല്

2613 കജാണ് സ്റ്റിന് ബക്ക് കക്രാധത്തിപ1 മുന്തിരിപ്പഴങ്ങള് കനാവല്

2614 നന്ദകുമാര്,വി.ടി. ഞാന്-ഞാന് മാത്രം കനാവല്

2615 വത്സല പനല്ല് കനാവല്

2616 ഏകലവ്യന് പ്രതിബിംബങ്ങള് കനാവല്

2617 ശങ്കരന്, ,ാപണക്കാട്ടു ,ിന് നിലാവ് കനാവല്

2618 ഖാ?ര്,യു.എ. മിസ്സിസ് കമകനാന് കനാവല്

2619 തുളസി ലത മൃദുമൃദുല കനാവല്



2620 കാര്ത്തികകയന്, ആലപ്പുഴ ശാ,ശീല കനാവല്

2621 ജാനകി രാമന്,ടി. കമാഹമുള്ള് കനാവല്

2622 ഉറൂബ് അമ്മിണി കനാവല്

2623 കാക്കനാടന് അജ്ഞതയുപട തായ് വര കനാവല്

2624 മുകുന്ദന്,എം. ഈ കലാകം അതിപലാരു മനുഷ്യന് കനാവല്

2625 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്, ഏറ്റുമാനൂര് അനന്തം അജ്ഞാനം കനാവല്

2626 കജാസഫ് കൈവറ്റില ആശ്രമം കനാവല്

2627 ?ിവാകരന് കാട്ടാക്കട്ട ഇവപര സൂക്ഷിക്കകണ കനാവല്

2628 ജരാസന്ധന് നീതി,ീഠം കനാവല്

2629 കതാമസ് റ്റി.എസ.് പ്രണാമം കനാവല്

2630 സുകരന്ദ്രന്,പക. മരണം ദുര്ബ്ബലം കനാവല്

2631 സുകരന്ദ്രന്,പക. മരണം ദുര്ബ്ബലം കനാവല്

2632 മുഹമ്മ?് വി.,ി. വ്യക്തിയിപല വ്യക്തി കനാവല്

2633 ജയക?വന് വൃശ്ചികക്കാറ്റില് കനാവല്

2634 കരവതി നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് കനാവല്

2635 കസതു അറിയാത്ത വഴികള് കനാവല്

2636 ഗകണശ് എ.എന്. ഇരുട്ട് കനാവല്

2637 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. ഇനി ഞാന് ഉറങ്ങപട്ട കനാവല്

2638 ബാലകൃഷ്ണന്,,ി.പക. ഇനി ഞാന് ഉറങ്ങപട്ട കനാവല്

2639 ഗുല്സന്നന്ദ എയര് കഹാസ്റ്റസ് കനാവല്

2640 പ്രകബാധ്കുമാര് സന്യാല് ഓ ര്ക്കുക എല്ലായക്പ്പാഴും കനാവല്

2641 കൈറ�ര് പഹഗാര്�് ക്ലികയാപ്പാµ കനാവല്

2642 ഇയാന് ഫ്പളമിങ്ങ് തണ്ടര് കബാള് കനാവല്

2643 രാമന്,ിള്ള സി.വി. ധര്മ്മ രാജാ കനാവല്

2644 രാമന്,ിള്ള സി.വി. ധര്മ്മ രാജാ കനാവല്

2645 റാഫി, ക,ാഞ്ഞിക്കര ,ാ,ികള് കനാവല്

2646 രാമന്,ിള്ള സി.വി. കപ്രമാമൃതം കനാവല്

2647 കുഞ്ഞുകുട്ടന്, മാടമ്പ് ഭ്രഷ്ട് കനാവല്

2648 വര?രാജന്,എം. മണ്പചരാത് കനാവല്

2649 രാമന്,ിള്ള സി.വി. മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ കനാവല്

2650 രാമന്,ിള്ള സി.വി. മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ കനാവല്

2651 രാമന്,ിള്ള സി.വി. മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ കനാവല്

2652 �ാനിയല് �ികഫാ കറാബിന്സണ് ക്രുകസാ കനാവല്

2653 രാമന്,ിള്ള സി.വി. രാമരാജാബഹദൂര് കനാവല്

2654 രാമന്,ിള്ള സി.വി. രാമരാജാബഹദൂര് കനാവല്

2655 രാമന്,ിള്ള സി.വി. രാമരാജാബഹദൂര് കനാവല്

2656 ജയകാന്തന് നിപന്നകപ്പാപലാരുവന് കനാവല്

2657 ശശിധരന് പക.,ി. ഈ പവളിച്ചം ഈ ദുഃഖം കനാവല്



2658 പുരുകഷാത്തമന് ,ി.പജ. ?യ കനാവല്

2659 കസാമന് ആലപ്പുഴ ,തനം കനാവല്

2660 ക?വ് പക.വി. അഷ്ടബന്ധം കനാവല്

2661 വള്ളംകുളം ,ി.ജി.,ിള്ള ഉന്മാ?രാത്രി കനാവല്

2662 ഗകജന്ദ്രകുമാര് മിത്ര ഞാന് പചവികയാര്ത്തിരിക്കും കനാവല്

2663 ശാന്താമാധവ് ടാജ് മഹല് കനാവല്

2664 ജയകാന്തന്,�ി. ,ാരീസികലക്ക് ക,ാകൂ കനാവല്

2665 അയ്യകനത്ത് ,ി. മനുഷ്യാ നീ മണ്ണാകുന്നു കനാവല്

2666 ചന്ദ്രകശഖരന്നായ ര്, സി.പക. കൈവക്കം കായല് കനാവല്

2667 അയ്യകനത്ത് ,ി. ഇവിപടപയല്ലാം പ,ായ്മുഖം കനാവല്

2668 അയ്യകനത്ത് ,ി. ഇവിപടപയല്ലാം പ,ായ്മുഖം കനാവല്

2669 വര്ക്കി മുട്ടത്ത് ഞാന് നിപന്ന കപ്രമിക്കുന്നു കനാവല്

2670 സുകരന്ദ്രന്,പക. മായ കനാവല്

2671 സുകരന്ദ്രന്,പക. മായ കനാവല്

2672 നന്തനാര് ഉണ്ണിക്കുട്ടപ1 കലാകം കനാവല്

2673 കൈതക്കാട് ത,സ്സ് കനാവല്

2674 അയ്യകനത്ത് ,ി. പതറ്റ് കനാവല്

2675 ഏകലവ്യന് ?ര്പ്പണം കനാവല്

2676 സാവിത്രി കറായ് പനല്ലിപ1 ഗീതം കനാവല്

2677 കകാവൂര് ഇ.എം. മുള്ള് കനാവല്

2678 നാണുക്കുട്ടന് കവനാലയം സംഗമം കനാവല്

2679 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി അകത്തളം കനാവല്

2680 രാജന് (എ�ി.) വികാരം

2681 മുഹമ്മ?് ബഷീര്, കൈവക്കം

2682 വി.പക.എന്. ആകരാഹണം കനാവല്

2683 വി.പക.എന്. ആകരാഹണം കനാവല്

2684 കഹാമര് ഇലിയ�് കനാവല്

2685 നീലക�,ിള്ള, കാരൂര് ,ഞ്ഞിയും തുണിയും കനാവല്

2686 മുകുന്ദന്,എം. മയ്യഴിപ്പുഴയുപട തീരങ്ങളില് കനാവല്

2687 മുകുന്ദന്,എം. മയ്യഴിപ്പുഴയുപട തീരങ്ങളില് കനാവല്

2688 ഉറൂബ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും കനാവല്

2689 ഉറൂബ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും കനാവല്

2690 ആനന്ദ് മരണസര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കനാവല്

2691 വത്സല ആഗ് കനയം കനാവല്

2692 മിര്സാ ഒരു കവശ്യയുപട ആത്മകഥ കനാവല്

2693 സുമംഗല കടമകള് കനാവല്

2694 ബാലകൃഷ്ണന്,മങ്ങാട് നുകങ്ങള് കനാവല്

2695 തകഴി രണ്ടിടങ്ങഴി കനാവല്



2696 ടിംഗ് ലിംഗ് സാംഗ്കാന് ന?ിക്കു കമല് സൂര്യന് കനാവല്

2697 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം അഷ്ട,?ി കനാവല്

2698 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം അഷ്ട,?ി കനാവല്

2699 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം അഷ്ട,?ി കനാവല്

2700 ധര്മ്മവീര് ഭാരതി അ,രാധിയായ ക?വന് കനാവല്

2701 വനഫൂല് ചിരിക്കുന്ന ചിറ്റാറ് കനാവല്

2702 വര്ക്കി മുട്ടത്ത് പൂകന്തനരുവി കനാവല്

2703 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്, കൈവക്കം മാധവിക്കുട്ടി കനാവല്

2704 അബ്ബാസ് പക.എ. രണ്ടു തുള്ളി പവള്ളം കനാവല്

2705 രാമകൃഷ്ണന്,എസ്. അഗ്നിപ്രകവശം കനാവല്

2706 നിരഞ്ജന ചിരസ്മരണ കനാവല്

2707 കകശവക?വ്,,ി. പഞാണ്ടിയുപട കഥ കനാവല്

2708 ?ിവാകരന് ,ാറ¨ാല മുക്തി കനാവല്

2709 കൈതക്കാട് അഗ്നി,ര്വ്വതം കനാവല്

2710 കൈതക്കാട് അഗ്നി,ര്വ്വതം കനാവല്

2711 നന്തനാര് അനുഭവങ്ങള് കനാവല്

2712 ഗകജന്ദ്രകുമാര് മിത്ര കല്ക്കട്ടക്കടുത്ത് കനാവല്

2713 മറ്റകത്താളി പക.പജ. തലമുറകളുപട താളംതപന്ന കനാവല്

2714 ചന്ദ്രന്,പക.എസ്. ത്രിസന്ധ്യ കനാവല്

2715 സാറാ കതാമസ് പ്രികയ, മാപ്പു തരൂ കനാവല്

2716 സാറാ കതാമസ് പ്രികയ, മാപ്പു തരൂ കനാവല്

2717 രാധാകൃഷ്ണന്, സി. പുഴ മുതല് പുഴ വപര കനാവല്

2718 ആല്ബര്കട്ടാ കമാകറവിയ കറാമാക്കാരി കനാവല്

2719 വര്ക്കി,ടി.വി. വഴിയും നിഴലും കനാവല്

2720 പചല്ലപ്പന്നായര്,ഏ.,ി. അന്യപ1 ഭാര്യ കനാവല്

2721 കകാവിലന് കതാറ്റങ്ങള് കനാവല്

2722 ,ണിക്കര്, ജി.എന്. മനകസ്സ നീ സാക്ഷി കനാവല്

2723 വത്സല നിഴലുറങ്ങുന്ന വഴികള് കനാവല്

2724 ,ത്മരാജന്,,ി. വാടകയ്്ക്ക ഒരു ഹൃ?യം കനാവല്

2725 ,ത്മരാജന്,,ി. വാടകയ്്ക്ക ഒരു ഹൃ?യം കനാവല്

2726 മാധവന് ബ്രഹ്മമംഗലം അക്ഷതം കനാവല്

2727 ,ാറപ്പുറത്ത് ധര്മ്മ സങ്കടം കനാവല്

2728 ,ാറപ്പുറത്ത് ധര്മ്മ സങ്കടം കനാവല്

2729 രാജി എസ്. സിന്ധു നിഴലില്ലാത്ത സ്ത്രീ കനാവല്

2730 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം ആയിരം കാതം ദൂപര കനാവല്

2731 ബാബു?ാസ്,പക.,ി. അരങ്ങ് കനാവല്

2732 കാക്കനാടന് അടിയറവ് കനാവല്

2733 കാക്കനാടന് അടിയറവ് കനാവല്



2734 കാക്കനാടന് അടിയറവ് കനാവല്

2735 കജാര്ജ്ജ് ഓണക്കൂര് ഉള്ക്കടല് കനാവല്

2736 കകാവൂര്,ഇ.എം. ഗുഹാ ജീവികള് കനാവല്

2737 പറാമയില് കറാലണ്ട് ജീന് ക്രികസ്റ്റാഫ് കനാവല്

2738 ഏകലവ്യന് ,ാ,ത്തിപ1 ശബളം കനാവല്

2739 ,ത്മരാജന്,,ി. ശവവാഹനങ്ങളും കതടി കനാവല്

2740 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പുനത്തില് സൂര്യന് കനാവല്

2741 കൈശലജാനന്ദ മുകഖ്യാ,ാദ്ധ്യായ നികവ?നമിതം കനാവല്

2742 രാമന്കമകനാന്,പുകത്തഴത്ത് ചതുരദ്ധ്യായി കനാവല്

2743 മഹാക?വന് തമ്പി,എസ്. എപ1 നീലസമുദ്രം കനാവല്

2744 നകരന്ദ്രനാഥ് കകാന്നിയൂര്,ആര്. ഒറ്റപപ്പട്ട മനുഷ്യന് കനാവല്

2745 കസതു കിരാതം കനാവല്

2746 വര്ക്കി മുട്ടത്ത് ഒരു ചുംബനം മാത്രം കനാവല്

2747 മാരാര്,എസ്.പക. പ,രും തൃകക്കാവില് കനാവല്

2748 കപ്രംചന്ദ് രംഗഭൂമി കനാവല്

2749 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി കതാട്ടിയുപട മകന് കനാവല്

2750 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. കുരുമുളക് കനാവല്

2751 വി.പക.എന്. ,ിതാമഹന് കനാവല്

2752 ,ാറപ്പുറത്ത് മനസ്സുപകാണ്ട് ഒരു മടക്കയാത്ര കനാവല്

2753 ,ാറപ്പുറത്ത് മനസ്സുപകാണ്ട് ഒരു മടക്കയാത്ര കനാവല്

2754 ശ്രീക?വി പക.ബി. യജ്ഞം കനാവല്

2755 ശങ്കര് സീമാബദ്ധ കനാവല്

2756 കുഞ്ഞുക്കട്ടന്,മാടമ്പ് അശ്വത്ഥാമാവ് കനാവല്

2757 കുഞ്ഞുക്കട്ടന്,മാടമ്പ് അശ്വത്ഥാമാവ് കനാവല്

2758 ഖാ?ര്,യു.എ. അരിപ്രാവിപ1 കപ്രമം കനാവല്

2759 ജൂകല പവര്കന ആഴിക്കടിയില് കനാവല്

2760 രാധാകൃഷ്ണ ന്,സി. ആശ ഏക സ്വപ്ന,രമ്പര കനാവല്

2761 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി അഴിയാക്കുരുക്്ക കനാവല്

2762 വിനയന് അന്യയം കനാവല്

2763 ,ാറപ്പുറത്ത് അവസ്ഥാന്തരം കനാവല്

2764 ,ാറപ്പുറത്ത് അവസ്ഥാന്തരം കനാവല്

2765 നകരന്ദ്രപ്രസാ?് അലഞ്ഞവര് അകന്വഷിച്ചവര് കനാവല്

2766 അബ്ദുള് ഖാ?ര് ഖാരി അമീര്ഹംസ (1 മുതല് 5 വപര) കനാവല്

2767 അബ്ദുള് ഖാ?ര് ഖാരി അമീര്ഹംസ (6 ഭാഗം) കനാവല്

2768 നാരായണപ്പിള്ള,എം.ആ ര്. (വിവ.) അമീര്ഹംസ (8 ഭാഗം) കനാവല്

2769 നാരായണപ്പിള്ള,എം.ആ ര്. (വിവ.) അമീര്ഹംസ (9 ഭാഗം) കനാവല്

2770 കജായി, പജ. കൈകമാ,റമ്പന് ഉറയൂരുന്ന ,കലുകള് കനാവല്

2771 വിജയന്,എ. ഉത്സവം കനാവല്



2772 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. കറികവപ്പില കനാവല്

2773 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. കറികവപ്പില കനാവല്

2774 കകാളിന്സ് മ?ാമ്മ ഘാതകവധം കനാവല്

2775 കാക്കനാടന് തീരങ്ങളില് ഉ?യം കനാവല്

2776 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പുനത്തില് ദുഃഖിതര്ക്ക് ഒരു പൂമരം കനാവല്

2777 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്,പുതൂര് ,ാവക്കിനാവ് കനാവല്

2778 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്,പുതൂര് ,ാവക്കിനാവ് കനാവല്

2779 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി പുന്നപ്ര വയലാറിന് കശഷം കനാവല്

2780 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്,കൈവക്കം ,ാമ്പുകളുപട മാളം കനാവല്

2781 അബ്ബാസ്,പക.എ. കബാബി കനാവല്

2782 കകാവിലന് ഭരതന് കനാവല്

2783 കൃഷ്ണന് എമ്പ്രാന്തിരി,,ി. ഭാരതീ വിലാസം കനാവല്

2784 ജരാസന്ധന് മഹാകശ്വതയുപട �യറി കനാവല്

2785 രത്മ, എം.�ി. വധു കനാവല്

2786 അച്യുതകമകനാന്, കാരാട്ട് വിരുതന് ശങ്കു കനാവല്

2787 അയ്യകനത്ത് ,ി. കവഗത ക,ാരാ, ക,ാരാ! കനാവല്

2788 ആനന്ദമൂര്ത്തി,യു.ആര്. സംസ്കാരം കനാവല്

2789 അബ്ബാസ് പക.എ. സ്വപ്നം വിടരുന്ന പ്രഭാതം കനാവല്

2790 വര്ക്കി,ടി.വി. സൂര്യപ1 മരണം കനാവല്

2791 വാരിയര്,,ി.വി.എസ.് ആനപ്പാറു കനാവല്

2792 കജാര്ജ്ജ് വല്ലാട്ട് അരച്ചാണ് മനുഷ്യര് കനാവല്

2793 ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം അഗ്നിസാക്ഷി കനാവല്

2794 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, പുതൂര് ആനപ്പക കനാവല്

2795 കമാപ്പസാങ് ഒരു സ്ത്രീയുപട ജീവിതം കനാവല്

2796 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പുനത്തില് പതറ്റുകള് കനാവല്

2797 സുകരന്ദ്ര ഭിക്ഷാംക?ഹി കനാവല്

2798 ശശി കരൂര് പമതിയടിക്കുന്ന് കനാവല്

2799 കറായ്,പക.എം. കമാഹം എന്ന ,ക്ഷി കനാവല്

2800 ശാന്താനായര് മനസ്സ് ഒരു കക്ഷത്രം കനാവല്

2801 വര്ക്കി,ടി.വി. മുള്മരം കനാവല്

2802 നന്ദകുമാര്,വി.ടി. രക്തമില്ലാത്ത മനുഷ്യര് കനാവല്

2803 കസതു വനവാസം കനാവല്

2804 കൃഷ്ണന്നായര്, എന്. വിലങ്ങുകകള വിട കനാവല്

2805 സാ?ിക് ഹി?ായത്ത് കുരുടന് മൂങ്ങ കനാവല്

2806 ചന്ദ്രകശഖരന് നായര്, കൈവക്കം ?ാഹിക്കുന്നവരുപട വഴി കനാവല്

2807 കൈതക്കാട് വഴിയറിയാപത യാത്ര കനാവല്

2808 കതാമസ് കതാമസ് വിഷഭൂമികളില് മയങ്ങുന്നവര് കനാവല്

2809 വത്സല അരക്കില്ലം കനാവല്



2810 വാസു,ഇ. അതീന്ദ്രിയം കനാവല്

2811 കജാസഫ് മറ്റം അന്തഃപുരം കനാവല്

2812 ഹനീഫ് നൂറനാട് അതിരാത്രം കനാവല്

2813 ക,ാള് ചിറക്കകരാട് ആവരണം കനാവല്

2814 ക,ാള് ചിറക്കകരാട് ആവരണം കനാവല്

2815 മാരാര്,എസ്.പക. ഇനി? കനാവല്

2816 രാജാമണി ഈറ്റ കനാവല്

2817 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്, ഏറ്റുമാനൂര് എപ1 ക?വാലയം കനാവല്

2818 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. ഒരു ?ിവസം ഒരുയുഗം കനാവല്

2819 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. ഒരു ?ിവസം ഒരുയുഗം കനാവല്

2820 കതാമസ് കവളൂര്,പക.സി. കള്ളപ്പണം കനാവല്

2821 നാഥന്,,ി.ആര്. കരിമരുന്ന് കനാവല്

2822 ഫയക?ാര് ക�ാകസ്റ്റാപയവസ്്കി കാരമകസാവ് സകഹാ?രന്മാര് കനാവല്

2823 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം ഗ്രീഷ്മ ജ്വാലകള് കനാവല്

2824 ജമാല് പകാച്ചങ്ങാടി ചായം കതയ്ക്കാത്ത മുഖങ്ങള് കനാവല്

2825 ശ്രീധരന് ഇയ്യകങ്കാട് ചുവന്ന പതരുവ് കനാവല്

2826 കസതു ഞങ്ങള് അടിമകള് കനാവല്

2827 രാധാകൃഷ്ണ ന്,സി. താരനിശ കനാവല്

2828 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി തകഴിയുപട ആ?്യകാല കനാവലുകള് കനാവല്

2829 പജ.പക.വി. ഭക്ഷ്യക്ഷാമം കനാവല്

2830 സുകുമാരന് പ്ലഗ് ഗുകള് കനാവല്

2831 ശങ്കരനാരായണന് പുളിമൂട്ടില് ,ാശു,താസ്ത്രം കനാവല്

2832 കജായി, പജ. കൈകമാ,റമ്പന് വഴിയറിയാത്തവര് കനാവല്

2833 മുകുന്ദന്,എം. സീത കനാവല്

2834 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് സ്മാരകശിലകള് കനാവല്

2835 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് സ്മാരകശിലകള് കനാവല്

2836 അയ്യകനത്ത് ,ി. കഹാമം കനാവല്

2837 പക.നാരായണകുരുക്കള് ,ാറപ്പുറം (1,2 ഭാഗങ്ങള്) കനാവല്

2838 പക.നാരായണകുരുക്കള് ,ാറപ്പുറം ( 3 ഭാഗം) കനാവല്

2839 നാരായണനമ്പി, കതലപ്പുറത്ത് (വിവ.) മാധവീകങ്കണം കനാവല്

2840 വിലാസിനി തുടക്കം കനാവല്

2841 പവങ്കകടശ് മാട് ഗുഴ് ക്കര് ബന്ഗര് വാടി കനാവല്

2842 ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് തിരുവാഴികയാട് മരണത്തിപ1 നിറം കനാവല്

2843 ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് തിരുവാഴികയാട് മരണത്തിപ1 നിറം കനാവല്

2844 രാമകൃഷ്ണന് മലയാറ്റൂര് യന്ത്രം കനാവല്

2845 തരകന്,പക.എം. എന്നില് അലിയുന്ന ദുഃഖം കനാവല്

2846 ക.നാ. സുബ്രഹ്മണ്യം അസുരഗണം കനാവല്

2847 ക.നാ. സുബ്രഹ്മണ്യം അസുരഗണം കനാവല്



2848 മാരാര്,എസ്.പക. ഭൂതത്താന് പകട്ട് കനാവല്

2849 കതാമസ,് പക.പജ. അനാഥരുപട കൂടാരം കനാവല്

2850 അസീസ്,വി.എ.എ. വിമാനാ,കടം കനാവല്

2851 കജാസഫ്,പക.എം. ധ്രുവങ്ങള് അകനകം കനാവല്

2852 സാറാ കതാമസ് അര്ച്ചന കനാവല്

2853 കുഴി തടത്തില് അകന്നുമാറുന്ന പ്രഭാതം കനാവല്

2854 ഹനീഫ് നൂറനാട് അഗ്നികമഘം കനാവല്

2855 വികവകാനന്ദന്, ജി. ജ്വാലാമുഖികള് കനാവല്

2856 കസതു താളികയാല കനാവല്

2857 കകശവക?വ്,,ി. ക?വിപ1 മൂന്ന് കനാവലുകള് കനാവല്

2858 വര്ക്കി,ടി.വി. നാം ചിതലുകള് കനാവല്

2859 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്,പുതൂര് ,ല്ലക്കിപ1 ശാ,ം കനാവല്

2860 അയ്യകനത്ത് ,ി. ഭ്രമണം കനാവല്

2861 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്,പുതൂര് വിധിചക്രം കനാവല്

2862 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്,പുതൂര് വിധിചക്രം കനാവല്

2863 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്,പുതൂര് വിധിചക്രം കനാവല്

2864 നന്ദകുമാര്,വി.ടി. സമാധി കനാവല്

2865 മാധവന്,ിള്ള,സി. ക?ശകസവിനി കനാവല്

2866 സത്യവ്രതന്, ആറന്മുള ഇരുണ്ട ഭുഖണധ്ം കനാവല്

2867 വടുതല ടി.പക.സി കറ്റയും പകായ്ത്തും കനാവല്

2868 ഏകലവ്യന് കചാര ചിന്തിയവര് കനാവല്

2869 ഹനീഫ് നൂറനാട് താഴ്വരയുപട സ്വപ്നം കനാവല്

2870 കര്ത്താര് സിംഗ് ദുഗ്ഗല് നഖവും മാംസവും കനാവല്

2871 മാധവന്,ിള്ള,സി. ഭടപ1 ഭാര്യ കനാവല്

2872 കമാഹനന്,,ി.പക. താറാവ് കനാവല്

2873 വാസു,ഇ. അപൂര്ണം കനാവല്

2874 വിജയന് കകരാട്ട് ആട്ടക്കളം കനാവല്

2875 ശ്രീധരന്,പ,രുമ്പടവം അന്തിപവയിലിപല പ,ാന്ന് കനാവല്

2876 ശ്രീധരന്,പ,രുമ്പടവം അന്തിപവയിലിപല പ,ാന്ന് കനാവല്

2877 രാമന്കുട്ടികമകനാന് കിഴകക്കപ്പാട് ,റകങ്ങാടീ ,രിണയം കനാവല്

2878 കൈതക്കാട് ആവര്ത്തനം കനാവല്

2879 കവായ് നിച്ച് എഥല് ലീലിയന് കാട്ടുകടന്നല് കനാവല്

2880 രാഘവന് പുന്നക¨രി ചാരം കനാവല്

2881 കജാര്ജ്ജ് ഓണക്കൂര് കല്ത്താമര കനാവല്

2882 കജാര്ജ്ജ് ഓണക്കൂര് കല്ത്താമര കനാവല്

2883 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് അവപള സൂക്ഷിക്കണം കനാവല്

2884 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് അവപള സൂക്ഷിക്കണം കനാവല്

2885 കമകനാന് എം.എം. എണ്ണ കനാവല്



2886 കൃഷ്ണന്നായര്, എന്. അമാവാസി കനാവല്

2887 ജമാല് ഇടവ എനിക്കു നിരാശയില്ല കനാവല്

2888 അസീസ്,വി.എ.എ. ജിന്നു താമസിക്കുന്ന വീട് കനാവല്

2889 ചന്ദ്രന് ,ി.എസ്. ഞാന് എപ1 വഴി കനാവല്

2890 കുഞ്ഞുക്കട്ടന്, മാടമ്പ് നിഷാ?ം കനാവല്

2891 ക,ാള് ചിറക്കകരാട് പ്രവാസം കനാവല്

2892 ആ1ണി പുളിങ്കുന്ന് ലഹരി കനാവല്

2893 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. വിലാ,യാത്ര കനാവല്

2894 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. വിലാ,യാത്ര കനാവല്

2895 ഖാ?ര്,യു.എ. പചമ്പവിഴം കനാവല്

2896 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി കയര് കനാവല്

2897 റഹിം മുഖത്തല അഹല്യം കനാവല്

2898 പചല്ലപ്പന്നായര്,ഏ.,ി. അത്തരം നൂറുനൂറുകാര്യങ്ങള് കനാവല്

2899 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് എഴുവന്തല ഉ?യം അകപല കനാവല്

2900 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. കാറ്റടിച്ചു; പവള്ളം നിലച്ചു കനാവല്

2901 അമൃതാപ്രീതം ക,ാക്കറ്റടിക്കാന് കനാവല്

2902 താഹാ ഹുകൈസന് ,ാതിരാകുയിലിപ1 രാഗം കനാവല്

2903 മാരാര്,എസ്.പക. ശ്രീ വാഴും കകാവില് കനാവല്

2904 കജാസ് ഏബ്രഹാം ഉടഞ്ഞ മുഖങ്ങള് കനാവല്

2905 ശ്രീനിവാസ്,ടി.ആര്. കുളപ്പടവുകള് കനാവല്

2906 ശിവരാമ കാറത്ത്,പക. കചാമപ1 തുടി കനാവല്

2907 നാരായണകുരുക്കുള്,പക. ഉ?യഭാനും ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങള് കനാവല്

2908 നാരായണകുരുക്കുള്,പക. ഉ?യഭാനും മൂന്നുംനാലും ഭാഗങ്ങള് കനാവല്

2909 അലിം മസ്തൂര് വളപര താമസിച്ചുക,ായി കനാവല്

2910 സുകരന്ദ്രന്,പക. ?ീ,സ്തംഭം കനാവല്

2911 മകനാഹര് മല് കഗാംകര് ഷാലിമാര് കനാവല്

2912 വിമല് മിത്ര കൈഭരവി രാഗം കനാവല്

2913 നന്തനാര് ആത്മാവിപ1 കനാവുകള് കനാവല്

2914 ,ണിക്കര്, ജി.എന്. അകലാന് എത്ര എളുപ്പം കനാവല്

2915 ജരാസന്ധന് അലകടല് കനാവല്

2916 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി തകഴിയുപട ലഘുകനാവലുകള്.76 കനാവല്

2917 കജായി പജ. കൈകമാ,റമ്പന് ദുഃഖം കതടുന്നവര് കനാവല്

2918 സാറാ കതാമസ് നാരമടി പുടവ കനാവല്

2919 വിനയന് യാത്ര കനാവല്

2920 ഖാകണ്ഡക്കര്,വി.എസ്. പവറുംകകാവില് കനാവല്

2921 നാഥന്,,ി.ആര്. നനഞ്ഞ ,ക്ഷി കനാവല്

2922 രാമവര്മ്മ,പക.ടി. തങ്കം തമ്പുരാട്ടി കനാവല്

2923 നീല ,ത്മനാഭന് ബന്ധങ്ങള് കനാവല്



2924 കജാസഫ് പുത്തന്തറ ആഴങ്ങളില് മധുവിധു കനാവല്

2925

2926 താരാശങ്കര് ബാനര്ജി കാളരാത്രി കനാവല്

2927 വിനയന് മൃത്യുഞ്ജയം കനാവല്

2928 കുമാര്,പക.എസ.് രാജസൂയം കനാവല്

2929 ഹഫ്സ മാ കനാവല്

2930 കവലായുധന്,വി.ടി. അനുയാത്ര കനാവല്

2931 മുല്ക്ക് രാജ ്ആനന്ദ് ഗൗരി കനാവല്

2932 ശങ്കര് ആശ ആകാംക്ഷ കനാവല്

2933 ,ത്മരാജന്,,ി. ഉ?കകപ്പാള കനാവല്

2934 ശ്രീകൃഷ്ണ?ാസ്,പക.എന്. കകാകളജ് കനാവല്

2935 വടുതല ടി.പക.സി ചങ്ങലകള് നുറുങ്ങുന്നു കനാവല്

2936 മധു മഞ്ജുളാലയം ഞങ്ങള് സ്തുതി,ാഠകള് കനാവല്

2937 അയ്യകനത്ത് ,ി. താളം ,ിഴച്ച നൃത്തം കനാവല്

2938 രാകജന്ദ്രന്,എം.�ി. നന്ദി, വീണ്ടും വരൂ കനാവല്

2939 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് നിലാവുള്ള രാത്രി കനാവല്

2940 അനു,മ,നിരഞ്ജന കടപ്പാട് കനാവല്

2941 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, പുതൂര് റസ്ക്യൂ പഷല്ട്ടര് കനാവല്

2942 ചന്ദ്രന്,പക.എസ്. വഴി പതറ്റിയവരുപട ഭൂമി കനാവല്

2943 ,ടിയത്ത് ,ാടാന് പകാതിച്ച പൂങ്കുയില് കനാവല്

2944 അനന്തമൂര്ത്തി,യു.ആര്. ഭാരതീപുരം കനാവല്

2945 രമാ,? ചൗധുരി മണല് പകാപണ്ടാരു പകാട്ടാരം കനാവല്

2946 അബ്ബാസ് പക.എ. നക്സകൈലറ്റുകള് കനാവല്

2947 കാക്കനാടന് എപ1 നഗരം ഒരു സമരകഥ മപറ്റാരുമുഖം കനാവല്

2948

2949

2950

2951

2952 രാമകൃഷ്ണന് മലയാറ്റൂര് മൃദുല പ്രഭു കനാവല്

2953 ബുദ്ധക?വ ഗുഹ രണ്ടാം നംബര് കനാവല്

2954 പജ.പക.വി. ഹംസഗാനം കനാവല്

2955 വര്ക്കി,ടി.വി. ആരവങ്ങള് കനാവല്

2956 ഹനീഫ് നൂറനാട് ആകാശങ്ങളില് അഭയം കനാവല്

2957 ,ാറപ്പുറത്ത് ആകാശത്തിപല ,റവകള് കനാവല്

2958 ,ാറപ്പുറത്ത് ആകാശത്തിപല ,റവകള് കനാവല്

2959 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. ഇരുട്ടിപ1 താഴ് വരകള് കനാവല്

2960 ,ത്മരാജന്,,ി. കള്ളന് ,വിത്രന് കനാവല്

2961 രാധാകൃഷ്ണന്, സി. കങ്കാളികള് കനാവല്



2962 രാധാകൃഷ്ണന് ,ാമ്പാടി ചന്ദ്രഗ്രഹനം കനാവല്

2963 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് പൂ ചൂടിയവര് കനാവല്

2964 കമകലശ്വര് പകാടുങ്കാറ്റ് കനാവല്

2965 വത്സല കവനല് കനാവല്

2966 മകനാഹരവര്മ്മ,എം.ആര്. സാക്ഷിക,ടകം കനാവല്

2967 സുകുമാരന്,എം. കശഷക്രിയ കനാവല്

2968 ബാലകൃഷ്ണന് കല്പറ്റ അകം പ,ാരുള്പുറം പ,ാരുള് കനാവല്

2969 കജാര്ജ്ജ് ഓണക്കൂര് ഇല്ലം കനാവല്

2970 കജാര്ജ്ജ് ഓണക്കൂര് ഇല്ലം കനാവല്

2971 കജാര്ജ്ജ് ഓണക്കൂര് ഇല്ലം കനാവല്

2972 മാരാര്,എസ്.പക. ഇവിപട ഇപതാപക്ക കനാവല്

2973 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, എഴുവന്തല കുമിളകള് കനാവല്

2974 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം കര്പ്പൂരം കനാവല്

2975 ശ്രീധരന് ചമ്പാട് കകാമാളി കനാവല്

2976 ബ്രാംകസ്റ്റാക്കര് കനകാഭരണം കനാവല്

2977 ബ്രാംകസ്റ്റാക്കര് കനകാഭരണം കനാവല്

2978 ശ്യാമള ,ി.ആര്. കാവടിയാട്ടം കനാവല്

2979 ഏകലവ്യന് കാമിനി പ്രിയ കാമിനി കനാവല്

2980 അയ്യകനത്ത് ,ി. ചൂതാട്ടം കനാവല്

2981 മുഹമ്മ?,്വി.,ി. വിട കനാവല്

2982 കസതു ,ാണ്ഡവപുരം കനാവല്

2983 ,്യാര്,പക. മനസ്സിപ1 ,ടലങ്ങള് കനാവല്

2984 കണ്ണ?ാസന് കവിഞ്ഞര് വിളക്കിനു മാത്രകമാ ചുവപ്പ് കനാവല്

2985 കാര്ത്തികകയന്, ആലപ്പുഴ അമ്മാള് കനാവല്

2986 ,ാറപ്പുറത്ത് ഇവപന ഞാന് അറിയുന്നില്ല കനാവല്

2987 കഗാ,ിനാഥന്നായര്, എം. ഉയരങ്ങളില് ,റക്കുന്നവര് കനാവല്

2988 ക�ാകസ്റ്റാപയവ്സ്കി കുടുംബസുഹൃത്ത് കനാവല്

2989 കമാഹനവര്മ്മ,പക.എല്. ജലകരഖകള് കനാവല്

2990 ,ത്മരാജന്,,ി. പ,രുവഴിയമ്പലം കനാവല്

2991 മറ്റകത്താളി,പക.പജ. മുഖമുദ്ര കനാവല്

2992 കസതുമാധവന് മുണ്ടൂര് മരണഗാഥ കനാവല്

2993 വാസു,ഇ. സഹാറ കനാവല്

2994 കമാഹനവര്മ്മ,പക.എല്. ചംബല് കനാവല്

2995 പചറുകാട് മുത്ത¨ി കനാവല്

2996 രവീന്രനാഥ ടാകഗാര് രണ്ടു സകഹാ?രിമാര് കനാവല്

2997 ബാലരാമന്,എന്.ആര്. അജിത കനാവല്

2998 നാഥന്,,ി.ആര്. ചാട്ട കനാവല്

2999 മുരളീ കമാഹനന്,,ി. അക്ഷയ,ാത്രം കനാവല്



3000 ഖാകണ്ഡക്കര്,വി.എസ്. യയാതി കനാവല്

3001 ഖാകണ്ഡക്കര്,വി.എസ്. യയാതി കനാവല്

3002 മാരാര്,എസ്.പക. അഞ്ജനശില കനാവല്

3003 വാസു,ഇ. ?ന്തകഗാപുരം കനാവല്

3004 രാജാറാവു പൂച്ചയും കഷക്സ്,ിയറും കനാവല്

3005 നന്ദകുമാര്,വി.ടി. വണ്ടിപ്പറമ്പന്മാര് കനാവല്

3006 സുകുമാരന്,എം. ശുദ്ധവായു കനാവല്

3007 കജാസഫ് കൈവറ്റില സ്വപ്നചക്രവര്ത്തി കനാവല്

3008 ജയക?വന് ആവരണങ്ങള് കനാവല്

3009 അമ്പാടത്ത് രാഘവന് മാറുന്ന മുഖച്ഛായ കനാവല്

3010 വിനയചന്ദ്രന്,�ി. പ,ാടിച്ചി കനാവല്

3011 കരുണാനിധി, എം. ചുരുളിമല കനാവല്

3012 സുകുമാരന്,എം. അസുര സങ്കീര്ത്തനം കനാവല്

3013 കാക്കനാടന് കവരുകള് ഇല്ലാത്തവന് കനാവല്

3014 നാരായണ്,ആര്.പക. ഇരുട്ടറ കനാവല്

3015 സുകരന്ദ്ര മഹാന്തി നീലകൈശലം കനാവല്

3016 അയ്യകനത്ത് ,ി. പകാടുംക്കാറ്റും പകാച്ചുവള്ളവും കനാവല്

3017 ബാലകൃഷ്ണന് കലവകങ്കായ അകലുന്ന ബന്ധങ്ങള് കനാവല്

3018 ശ്യാമള, ,ി.ആര്. നിറയും പുത്തരിയും കനാവല്

3019 ശ്യാമള, ,ി.ആര്. നിറയും പുത്തരിയും കനാവല്

3020 ഹനീഫ് നൂറനാട് മുനമ്പ് കനാവല്

3021 കജക്കബ് ചാലില് സുവര്ണ്ണ ഫാള്ക്കന് കനാവല്

3022 കുഴി തടത്തില് ഈ ദുഃഖതീരങ്ങളില് കനാവല്

3023 മധു മഞ്ജുളാലയം കഘാഷയാത്ര കനാവല്

3024 മാരാര്,എസ്.പക. മുഖങ്ങള് മനസ്സുകള് കനാവല്

3025 സുബ്ബയാ,ിള്ള,,ി. രണ്ടുകാലുകള് കനാവല്

3026 അസീസ്, വി.എ.എ. ആശ്രമം അകപല കനാവല്

3027 കജാര്ജ്ജ് ഓണക്കൂര് അകപല ആകാശം കനാവല്

3028 വത്സല നമ്പരുകള് കനാവല്

3029 ആ1ണി ,നങ്കാട് രണ്ടു പുഴകളും ഒരു കടലും കനാവല്

3030 ,ാറപ്പുറത്ത് വിലക്കുകള് വിലങ്ങുകള് കനാവല്

3031 പഹപ്സിബ, കജശു?ാസന് പുത്തന്വീട് കനാവല്

3032 കഗാവിന്ദന്,എം സര്പ്പം കനാവല്

3033 വിമല് മിത്ര ,ഴയതും പുതിയതും കനാവല്

3034 സനല്കുമാര്,എം. യന്ത്രച്ചക്ക് കനാവല്

3035 ആര്യന് കണ്ണനൂര്,ടി സുര,ഥം കനാവല്

3036 ,ണിക്കര്,വി.എം.ജി. സഞ്ജീവനം കനാവല്

3037 അനു,മാ നിരഞ്ജന മാധവി കനാവല്



3038 റാഫി, ക,ാഞ്ഞിക്കര ഓരാപപ്രാപനാബിസ് കനാവല്

3039 സുകുമാരന്,ടാറ്റാപുരം ചുറ്റിക കനാവല്

3040 രാജന് ചിനങ്ങത്ത് പനരികപ്പാട് കനാവല്

3041 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,കവളൂര് ,ാലം അ,കടത്തില് കനാവല്

3042 കുഴി തടത്തില് മൃത സൂര്യന്മാരുപട സാമ്രാജ്യം കനാവല്

3043 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് അമൃതമഥനം കനാവല്

3044 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് എഴുവന്തല അവര് അ ഞ്ജാതര് കനാവല്

3045 പചല്ലപ്പന്നായര്,ഏ.,ി. അസ്വസ്ഥ (ഭാര്യ) ഭര്ത്താവ് കനാവല്

3046 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് ഇതു മറക്കരുത് കനാവല്

3047 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം ഇരുട്ടില് ,റക്കുന്ന ,ക്ഷി കനാവല്

3048 ആ1ണി പുളിങ്കുന്ന് ചിതാകവ?ം കനാവല്

3049 ശ്രീധരന് ,ാലാ കനഴ്സസ് & ക്വാര്കട്ടഴ്സ ് കനാവല്

3050 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. നിഴല്പ്പാടുകള് കനാവല്

3051 വത്സല ,ാളയം കനാവല്

3052 വത്സല ,ാളയം കനാവല്

3053 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. എണ്ണപ്പാടം കനാവല്

3054 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. എണ്ണപ്പാടം കനാവല്

3055 കസതു വിളയാടം കനാവല്

3056 സുകുമാര് അ കനാവല്

3057 സത്യജിത് കറ ഗാംഗ്കടാക്കിപല കുഴപ്പം കനാവല്

3058 നകുലന് ഗ്രാമം കനാവല്

3059 രത്നമ്മ,എം.�ി. ആ?ിമധ്യാന്തങ്ങള് കനാവല്

3060 നകുലന് ഗ്രാമം കനാവല്

3061 വര്ക്കി,ടി.വി. അറകള് കനാവല്

3062 വിശ്വംഭരന് കിളിമാനൂര് അമരി കനാവല്

3063 ഏകലവ്യന് അണലി കനാവല്

3064 തുളസി കിനാവുകളില് കാട്ടു തീ കനാവല്

3065 ബാലകൃഷ്ണ ന് കല്പറ്റ ഗില്ഗകമഷ് കനാവല്

3066 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം ,ടയണി കനാവല്

3067 സുകുമാര് കൂര്ക്കകഞ്ചരി നൂല് കനാവല്

3068 കവിത,പക. പവളുത്ത സൂര്യന്മാരുപട കറുത്ത നക്ഷത്രങ്ങള് കനാവല്

3069 കമാഹനന്,,ി.പക. ശതപുരം കനാവല്

3070 കൈറ�ര് പഹഗാര്�് എച്ച് കസാളമപ1 നിധി കനാവല്

3071 കാക്കനാടന് etc നാലു ലഘുകനാവലുകള് കനാവല്

3072 സുകരന്ദ്രന്,പക. ,താക കനാവല്

3073 സുകരന്ദ്രന്,പക. ,താക കനാവല്

3074 കൃഷ്ണന് പക.എസ.് പസക്രകട്ടറിയറ്റ് കനാവല്

3075 രമാ,? ചൗധുരി മഴ കനാവല്



3076 സുമംഗല ത്രയ്യംബകം കനാവല്

3077 ബാലകൃഷ്ണന് കളവകങ്കാടം ഈ�ിപ്പസ് രാജാവ് കനാവല്

3078 ബാലകൃഷ്ണന് കളവകങ്കാടം ഈ�ിപ്പസ് രാജാവ് കനാവല്

3079 ശ്രീധരന് ,ാലാ ഒരു കനഴ്സിപ1 കഥ കനാവല്

3080 സത്യവ്രതന്, ആറന്മുള ഓര്മ്മയില് ഒരാള് മാത്രം കനാവല്

3081 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് കിനാവിപ1 കലാകത്തില് കനാവല്

3082 കജാര്ജ്ജ് ഓണക്കൂര് കാമന കനാവല്

3083 ഹനീഫ് നൂറനാട് കഗാ? കനാവല്

3084 ശ്രീക?വി പക.ബി. ചാണക്കല്ല് കനാവല്

3085 ബാലകൃഷ്ണന് മാങ്ങാട് ദുഃഖിതര് ഞങ്ങള് കനാവല്

3086 കൃഷ്ണന്നായര്,എന്. പ്രകലാഭനങ്ങകള പ്രണാമം കനാവല്

3087 മാരാര്,എസ്.പക. പ്രശ്നം ജീവിതം കനാവല്

3088 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി ബലൂണുകള് കനാവല്

3089 ഏകലവ്യന് ശിവാജിക്കുന്നുകള് കനാവല്

3090

3091 വിമ ല് മിത്ര അഹം കനാവല്

3092 ക,ാള് ചിറക്കകരാട് ഉ?ാത്തം കനാവല്

3093 കൃഷ്ണന്നായര്,ബി. ഒടുവില് ഒരു വഴി കനാവല്

3094 ആ1ണി പുളിങ്കുന്ന് സംക്രമണം കനാവല്

3095 നന്തനാര് മഞ്ഞപക്കട്ടിടം കനാവല്

3096 വാസു,ഇ. വീട് കനാവല്

3097 ആനന്ദ് ഉത്തരായനം കനാവല്

3098 കാക്കനാടന് ഒകറാത കനാവല്

3099 ചാള്സ് �ിക്കന്സ് പകാച്ചു ക�ാറിറ്റ് കനാവല്

3100 വിശ്വനാഥക്കുറുപ്പ്,കാവാലം പചന്നായ് കനാവല്

3101 ഹനീഫ് നൂറനാട് ?ാഹം വല്ലാത്ത ?ാഹം കനാവല്

3102 ഏകലവ്യന് നീതിപയ തിരക്കിയ സത്യം കനാവല്

3103 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് ലിസ്സി എപ1 ലിസ്സി കനാവല്

3104 കജാസഫ് മറ്റം പവയിലില് മഴയില് കനാവല്

3105 ഇസാക്ക് അസികമാവ് അനശ്വരതയുപട അന്ത്യം കനാവല്

3106 മുല്ക്ക് രാജ ്ആനന്ദ് അയിത്തക്കാരന് കനാവല്

3107 രാജാമണി ആയുധം കനാവല്

3108 മധു മഞ്ജുളാലയം അ,കടകമഖല കനാവല്

3109 ഖലീല് ജിബ്രാന് ഒടിഞ്ഞ ചിറകുകള് കനാവല്

3110 രാഘവന്നായര്, ആര്ട്ടിസ്റ്റ് കുതിച്ചുകയറ്റം കനാവല്

3111 സുകുമാര് കൂത്തമ്പലം കനാവല്

3112 കഗാ,ിനാഥന്നായര്, എം. ചുഴികള് കനാവല്

3113 ആ1ണി പുളിങ്കുന്ന് ജന്മാന്തരങ്ങള് കനാവല്



3114 വികവകാനന്ദന്, ജി. ?ത്തുപുത്രി ?ാഹം റപ്പായി കനാവല്

3115 മകനാഹരവര്മ്മ,എം.ആര്. സ്വര്ഗ്ഗത്തികലയ്ക്ക എത്ര ദൂരം കനാവല്

3116 രാജന് ചിനങ്ങത്ത് സ്വര്ണ്ണഹൃ?യം കനാവല്

3117 ശംഭുക?വന് പക.എസ.് അവര് അവരവര് കനാവല്

3118 പജ.പക.വി. ഇവിപട അവിപട അപ്പുറവും കനാവല്

3119 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. ,ിന്നിലാവ് കനാവല്

3120 രാമകൃഷ്ണന് മലയാറ്റൂര് രക്തചന്ദനം കനാവല്

3121 വിനയന് ദുഃഖങ്ങള്ക്കപ്പുറം കനാവല്

3122 കാസുനാരി കുവാബാത്ത തടാകം കനാവല്

3123

3124 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് ഇന്ദ്രകല്പന കനാവല്

3125 മുരളീ കൃഷ്ണ വലയം കനാവല്

3126 ,്യാര്,പക. ഒറ്റപപ്പട്ടവര് കനാവല്

3127 സുകരന്ദ്രന്,പക. നാ?ം കനാവല്

3128 ബാലകൃഷ്ണന്,വി. നീലമുല്ല കനാവല്

3129 ശങ്കരനാരായണന് പുളിമൂട്ടില് വാസനപച്ചപ്പ് കനാവല്

3130 കുഞ്ഞുകുട്ടന്,മാടമ്പ് മഹാപ്രസ്ഥാനം കനാവല്

3131 വാസുക?വന്,ിള്ള,എ.എം. അക്കാനി കനാവല്

3132 നകുലന് മധുരക്കള്ള് കനാവല്

3133 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് ,ാടത്തിനക്കപര കനാവല്

3134 ശശി കടവില് ശവ?ാഹം കനാവല്

3135 ശ്യാം കമാഹന് മൃത്യുവിപ1 അതിഥി കനാവല്

3136 റഹിം മുഖത്തല ഇര കനാവല്

3137 ,ാറപ്പുറത്ത് കാണാപപ്പാന്ന് കനാവല്

3138 വിശ്വനാഥക്കുറുപ്പ്,കാവാലം ,?,ല്ലവമു?ാരം കനാവല്

3139 മാരാര്,എസ്.പക. സന്ധ്യയും മഴവില്ലും കനാവല്

3140 കൃഷ്ണകുമാരി ഛായ-പ്രതിച്ഛായ കനാവല്

3141 വിശ്വംഭരന് കിളിമാനൂര്,എന്.. അലയാഴി കനാവല്

3142 കഗാ,ാലകൃഷ്ണ ന്നായന് കുഴിതടത്തില് കÉഹം ഉറങ്ങുന്ന മനസ്സുകള് കനാവല്

3143 കകാവിലന് ജന്മാന്തരങ്ങള് കനാവല്

3144 വിഭൂതി ഭൂഷണവകന്ദ്യാ,ാദ്ധ്യായ ആരണ്യക് കനാവല്

3145 മനു ഇരുളില് ഒരുതിരി നാളം കനാവല്

3146 കൃഷ്ണവാദ്ധ്യാര്,വി. അറിയപപ്പടാത്തവര് കനാവല്

3147 കാളി?ാസന് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം കനാവല്

3148 സുകുമാര് കൂര്ക്കകഞ്ചരി ഉച്ചകമയുന്ന കുന്നുകള് കനാവല്

3149 ഗ്യുന്തര് ഗ്രസ്സ് പൂച്ചയും എലിയും കനാവല്

3150 ബാലചന്ദ്രന്,എന്.ടി. ചിലമ്പ് കനാവല്

3151 മുഹമ്മ?് ബഷീര്, കൈവക്കം അനുരാഗത്തിപ1 ?ിനങ്ങള് കനാവല്



3152 ഗഫൂര്, പചാവ്വല്ലൂര് കചാരയും പചാങ്കും കനാവല്

3153 ഖാ?ര്,യു.എ. തൃകക്കാട്ടൂര്പ,രുമ കനാവല്

3154 ഖാ?ര്,യു.എ. തൃകക്കാട്ടൂര്പ,രുമ കനാവല്

3155 വര്മ്മ,പക.പക. ബലി,ീഠം കനാവല്

3156 വര്മ്മ,പക.പക. സ്ഥാനാര്ത്ഥി കനാവല്

3157 ബാലരാമന്,എന്.ആര്. അനുരാഗധാര കനാവല്

3158 അമൃതാപ്രീതം ആ മനുഷ്യന് കനാവല്

3159 വര്ക്കി,ടി.വി. ഒരു ദുരന്തത്തിപ1 തിരക്കഥ കനാവല്

3160 ആനന്ദ് അഭയാര്ത്ഥികള് കനാവല്

3161 ?ാമുനായര് അപ്പുക്ക കനാവല്

3162 ഇന്ദിര എം.പക. ഫണിയമ്മ കനാവല്

3163 പബ്രഹ്റ്റ് പസത് സ്വാനിപല നല്ല സ്ത്രീ കനാവല്

3164 ?സ്തകയവ്സ്കി അകധാതലകുറിപ്പുകള് കനാവല്

3165 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് എഴുവന്തല ഒരു രാഗം ,ലതാളം കനാവല്

3166 രാജന് ചിനങ്ങത്ത് അഴുക്കുചാല് കനാവല്

3167 മുകുന്ദന്,എം. രാവും ,കലും കനാവല്

3168 കാര്ത്തികകയന്, ആലപ്പുഴ ശിക്ഷ കനാവല്

3169 വിജയന് കകരാട്ട് കകസ്സുകള് കനാവല്

3170 കുഴി തടത്തില് ജന്മനാട്ടിപലാരു സ്വീകരണം കനാവല്

3171 ഏകലവ്യന് എപ1 വഴി കനാവല്

3172 ബാലകൃഷ്ണന് മാങ്ങാട് മറക്കാനാവാത്ത നമ്മള് കനാവല്

3173 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് നമുക്കു ജീവിക്കാം കനാവല്

3174 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം അര്ക്കവും ഇളപവയിലും കനാവല്

3175 ശ്രീക?വി പക.ബി. മുഖകത്താടു മുകം കനാവല്

3176 വാസു,ഇ. ചക്രം കനാവല്

3177 കൈവറ്റില കജാസഫ് ,ാവങ്ങളുപട ,ാഞ്ചാലി കനാവല്

3178 ഹനീഫ് നൂറനാട് എരിയുന്ന ശിലകള് കനാവല്

3179 നാഥന്,,ി.ആര്. സൗന്ദര്യലഹരി കനാവല്

3180 ശ്യാമള ,ി.ആര്. ലാസ്യ സന്ധികള് കനാവല്

3181 കമകനാന് എം.എം. ജീവ,ര്യന്തം കനാവല്

3182 തുളസി ആരാച്ചാര് കനാവല്

3183 രാജകശഖരന് എന്.,ി. അവസാനപത്ത കൈശത്യം കനാവല്

3184 കുഴി തടത്തില് എന്നിലലിയുന്ന ഞാന് കനാവല്

3185 നകരന്ദ്രനാഥ് ,ി. രാപ്പകലുകള് കനാവല്

3186 അയ്യകനത്ത് ,ി. ഇരുകാലികളുപട പതാഴുത്ത് കനാവല്

3187 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര് ഏറ്റുമാനൂര് അമ്പലക്കാള കനാവല്

3188 ബാലകൃഷ്ണന് സി.വി. ആയുസ്സിപ1 പുസ്തകം കനാവല്

3189 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം ആരണ്യ ഗീതം കനാവല്



3190 ശ്യാമള ,ി.ആര്. സന്ധ്യക്കു വിരിഞ്ഞ പൂവ് കനാവല്

3191 ശ്രീധരന് ,ാലാ ആശു,ത്രി കനാവല്

3192 ശശി കടവില് ദുര കനാവല്

3193 പുന്തല എന്.വി. വിട കനാവല്

3194 മുകുന്ദന്,എം. കിളി വന്നു വിളിച്ചകപ്പാള് കനാവല്

3195 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം സുര്യ?ാഹം കനാവല്

3196 നന്ദകുമാര്,വി.ടി. എപ1 കര്ണ്ണന് കനാവല്

3197 കൃഷ്ണപനഴുത്തച്ഛന്,ഇ.പക. ശാക്യസിംഹം കനാവല്

3198 രാധാകൃഷ്ണന് തയ്യില് ഷീന് കനാവല്

3199 രാധാകൃഷ്ണന് തയ്യില് ഷീന് കനാവല്

3200 പ,രുന്ന,,ി.ആര്. ചുരുക്കം ചിലര് കനാവല്

3201 പ,രുന്ന,,ി.ആര്. ചുരുക്കം ചിലര് കനാവല്

3202 കുഞ്ഞുകുട്ടന്,മാടമ്പ് അവിഘ്നമസ്തു കനാവല്

3203 താരാശങ്കര് ബാനര്ജി ഗണക?വത അഥവാ ഒരു കഥ കനാവല്

3204 പ്രസന്ന വൃത്തം കനാവല്

3205 പ്രസന്ന വൃത്തം കനാവല്

3206 ,ാര്ത്ഥസാരഥി, നാ. തുളസി മാടം കനാവല്

3207 വില്യം കഗാള്�ിങ് ഈച്ചകളുപട തമ്പുരാന് കനാവല്

3208 അപ്പു പനടുങ്ങാടി കുന്ദലത കനാവല്

3209 കൃഷ്ണകമാഹന്,വി. തണല് നഷ്ടപപ്പട്ടവര് കനാവല്

3210 ?ിവാകരന് കാട്ടാക്കട്ട പ,ണ്ണര ശാങ്കം കനാവല്

3211 അയ്യകനത്ത് ,ി. കവട്ട കനാവല്

3212 കനാവല്

3213 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് കÉഹിച്ച പ,ണ്ണ് കനാവല്

3214 രാമകൃഷ്ണന് മലയാറ്റൂര് തുടക്കം ഒടുക്കം കനാവല്

3215 നളിനി കബക്കല് കൃഷ്ണ കനാവല്

3216 രത്നമ്മ,എം.�ി. ധന്യ കനാവല്

3217 വര്ക്കി ടി.വി. ഞാന് ശിവന്,ിള്ള കനാവല്

3218 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി ക,രില്ലാക്കഥ കനാവല്

3219 ഏകലവ്യന് നീരാളി കനാവല്

3220 ഖാ?ര്,യു.എ. വാകയ ,ാതാളം കനാവല്

3221 പജയിംസ് ഹാ�് ലി കചസ് ഭീതിയുപട തടവട കനാവല്

3222 താരാശങ്കര് ബാനര്ജി ,രാതി കനാവല്

3223 സത്യവ്രതന്, ആറന്മുള അക്ഷരകഗാപുരം കനാവല്

3224 ബാലകൃഷ്ണന്, സി.വി. എപ1 ,ിഴ എപ1 ,ിഴ എപ1 വലിയ ,ിഴ കനാവല്

3225 കുമാര്, എം.എസ്. ഉടുക്ക് കനാവല്

3226

3227 ബാലകൃഷ്ണന് മാങ്ങാട് നിഴല്രൂ,ങ്ങള് കനാവല്



3228 ഹമീ?് ,റയാത്ത കഥ കനാവല്

3229 ഹ്യൂകഗാ വിക്ടര് ,ാവങ്ങള് കനാവല്

3230 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. പുള്ളിപ്പുലികളും പവള്ളിനക്ഷത്രങ്ങളും കനാവല്

3231 കുമാരന്,യു.പക. മലര്ന്നു,റക്കുന്ന കാക്ക കനാവല്

3232 നാരായണന്,എ.വി.എം. യാത്രക്കാര് കനാവല്

3233 ജയിംസ് എസ.്ഇ. സംവത്സരങ്ങള് കനാവല്

3234 അകശാകമിത്രന് അലിഞ്ഞുക,ായ നിഴലുകള് കനാവല്

3235 വിമ ല് മിത്ര നാലു കണ്ണുകള് കനാവല്

3236 കുമാര് പക.എസ്. കമാക്ഷം കതടുന്ന വിഗ്രഹങ്ങള് കനാവല്

3237 ഭവത്രാതന് നമ്പൂതിരിപ്പാട് അപ്ഫപ1 മകളും മറ്റു കൃതികളും കനാവല്

3238 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. രണ്ടാംമൂഴം കനാവല്

3239 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. രണ്ടാംമൂഴം കനാവല്

3240 ബിമല് മിത്ര പ്രതി ഹാജറുണ്ട് കനാവല്

3241 കജായി പജ. കൈകമാ,റമ്പന് പുറംകതാടുകള് കനാവല്

3242 കജക്കബ് ചാലില് തകരുന്ന തലമുറ കനാവല്

3243 അസീസ്, വി.എ.എ. ഒരു മഹാനഗരത്തിപ1 കഥ കനാവല്

3244 വിശ്വംഭരന് കിളിമാനൂര് കാഞ്ചനവല്ലി കനാവല്

3245 കജായിക്കുട്ടി ,ാലത്തുങ്കല് അവകശഷം കനാവല്

3246 ഹനീഫ് നൂറനാട് നഗരനന്ദിനി കനാവല്

3247 കാക്കനാടന് പകാച്ചാപ്പു: ചില ഓ ര്മ്മക്കുറിപ്പുകള് കനാവല്

3248 ആശാപൂര്ണ്ണാക?വി പ്രഥമ പ്രതിശ്രുതി കനാവല്

3249 ഉണ്ണികൃഷ്ണ ന് പുതൂര് വാടിയ പചമ്പകപ്പൂക്കള് കനാവല്

3250 ഉണ്ണികൃഷ്ണ ന് പുതൂര് കുതിരകവല കനാവല്

3251 വാസു,ഇ. മുഴക്കങ്ങള് കനാവല്

3252 ശ്രീകാന്ത് വര്മ്മ ഒരിക്കല് കൂടി കനാവല്

3253 കമകലശ്വര് ഋതുകഭ?ങ്ങള് കനാവല്

3254 ഗാര്സ്യ മാര്ക്വസ് ഗബ്രികയല് ആരും കകണലിന് എഴുതുന്നില്ല കനാവല്

3255 ബാലചന്ദ്രന്,എന്.ടി. ഞാറ്റുകവല കനാവല്

3256 ,രകമശ്വരന് എടത്വാ രാജശില്പി കനാവല്

3257 ആനിയമ്മ കജാസഫ് ഈ തുരുത്തില് ഞാന് തനിപയ കനാവല്

3258 ഗംഗാധരന് ടി.പക. ഇന്ക്വിലാബിപ1 ഗീതം കനാവല്

3259 വിജയന് ഒ.വി. ധര്മ്മപുരാണം കനാവല്

3260 ആശാപൂര്ണ്ണാക?വി പ്രകാശം ഇല്ലാത്തകപ്പാള് കനാവല്

3261 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് തിരുവാഴികയാട് നഖക്ഷതങ്ങള് കനാവല്

3262 ബിമല്ക്കര് അസമയം ഭാഗം-1 കനാവല്

3263 ബിമല്ക്കര് അസമയം ഭാഗം-2 കനാവല്

3264 കജാസഫ് കതക്കിന്കാട് മഴകമഘങ്ങള് പവയില്നാളങ്ങള് കനാവല്

3265 കുഴി തടത്തില് വൃശ്ചികത്തില് കരിങ്കാറ്റ് കനാവല്



3266 ശ്യാമള,,ി.ആര്. സമാന്തരം കനാവല്

3267 കപ്രംചന്ദ് കഗാ?ാനം കനാവല്

3268 ബാലകൃഷ്ണന് മാങ്ങാട് നിങ്ങള് അറിയുന്നതിന് കനാവല്

3269 കബാണി ലുകബഗ ഭ്രഷ്ടര് കനാവല്

3270 കജാസ് ,നച്ചിപ്പുറം ആര്ദ്രം കനാവല്

3271 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് എപ1 സുന്ദരി കനാവല്

3272 ,ത്മനാഭന്നായര്,പക. കടത്തനാട്ടമ്മ കനാവല്

3273 ആ1ണി പുളിങ്കുന്ന് തപ്ത സന്ധ്യകള് കനാവല്

3274 വികവകാനന്ദന്, ജി. നാട്ടുപവളിച്ചം കനാവല്

3275 വത്സല ഉണികക്കാരന് ചകതാ,ാദ്ധ്യാ കനാവല്

3276 ഗംഗാധരന് ടി.പക. ഉ,വാസം കനാവല്

3277 നാഥ ന് ,ി.ആര്. വനവാണിഭം കനാവല്

3278 കജാര്ജ്ജ് ഉഴവുചാലുകള് കനാവല്

3279 ഹനീഫ് നൂറനാട് തീരം കാണാത്ത തിരമാലകള് കനാവല്

3280 തികക്കാടിയന് ചുവന്ന കടല് കനാവല്

3281 കജായിക്കുട്ടി ,ാലത്തുങ്കല് ശത്രുവിപനകത്തടി കനാവല്

3282 പജ.പക.വി. പചന്നു, കണ്ടു, കീഴടക്കി കനാവല്

3283 രാധാകൃഷ്ണ ന്,പക. പനഹ്റുപുരാണം കനാവല്

3284 കിഷന്ചന്ദ്രന് ഒരായിരം കാമുകന്മാര് കനാവല്

3285 രാഘവന്,എം. നങ്കീസ്്സ കനാവല്

3286 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് കന്യാവനങ്ങള് കനാവല്

3287 ,വിത്രന്,ഇ.,ി. ചില്ലുപകാട്ടാരങ്ങളിപല കാവല്ക്കാര് കനാവല്

3288 കതാമസ് ,ി.വി. വഴിത്താരകള് ഭാഗം-1 കനാവല്

3289 മാധവിക്കുട്ടി മാധവിക്കുട്ടിയുപട മൂന്ന് കനാവലുകള് കനാവല്

3290 വത്സല ഗൗതമന് കനാവല്

3291 ബാലകൃഷ്ണ ന്,വി. ; ലീലാക?വി,ആര്. ,ിതാകവ നീ ഒരുക്കുന്ന വഴികള് കനാവല്

3292 ആ1ണി പുളിങ്കുന്ന് ബലി മുഹൂര്ത്തം കനാവല്

3293 രാമന് നമ്പീശന്,ടി. കകരകളശ്വരന് കനാവല്

3294 അശുകതാഷ് മുഖര്ജി ,രാജയം കനാവല്

3295 കതാമസ് ,ി.വി. വഴിത്താരകള് ഭാഗം-2 കനാവല്

3296 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. നാലുപകട്ട് കനാവല്

3297 രാജമയ്യര് ,ി.ആര്. കമലാംബാള് കനാവല്

3298 യശ്,ാല് ജയില് കനാവല്

3299 ,രകമശ്വരന് സി.ആര്. പ്രകൃതി നിയമം കനാവല്

3300 പ്രഭാകരന്,എന്. ഏഴിനും മീപത കനാവല്

3301 വിജയ് പടന്ഡുല്ക്കര് നിശാന്തം കനാവല്

3302 മുകുന്ദന്,എം. അവള് ,റഞ്ഞു വരൂ കനാവല്

3303 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. മരണശിക്ഷ കനാവല്



3304 പസാപസക്കിനാട് സുപമ പകാകക്കാകറാ കനാവല്

3305 കജായി മുട്ടാര് കുതിരപ്പവന് കനാവല്

3306 ശശിധരന്,പക.,ി. ഉപ്പ് കനാവല്

3307 ചാമികസ്സാ അ�ല്പബര്�് ക,ാന് ,ീറ്റര് ഷപ്ളമിലിപ1 അത്ഭുതകഥ കനാവല്

3308 കാക്കനാടന് ഒരു വിഡ്ഢിയുപട ചരിത്രം കനാവല്

3309 ശ്രീധര ന്, പ,രുമ്പടവം ഗന്ധര്വ്വന് കകാട്ട കനാവല്

3310 വിശ്വനാഥക്കുറുപ്പ്,കാവാലം കായല് കനാവല്

3311 നായര്,എം.ജി.പക. നരകത്തില് ഒരു രാത്രി കനാവല്

3312 രാധാകൃഷ്ണ ന്,സി. ബൃഹ?ാരണ്യകം കനാവല്

3313 വു.ചിങ്-സു ,ണ്ഡിതന്മാര് കനാവല്

3314 സാമുവല് ബട് ലര് സര്വ്വം നശ്വരം കനാവല്

3315 രാധാകൃഷ്ണ ന്,സി. Bന്ദമാ,ിനികകള നന്ദി കനാവല്

3316 വികവകാനന്ദന്, ജി. ശ്രുതിഭംഗം കനാവല്

3317 വിമ ല് മിത്ര പ്രഭാതത്തില് മറഞ്ഞത് കനാവല്

3318

3319 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് മരുന്ന് കനാവല്

3320 അമൃതാപ്രീതം കപ്രതബാധയുള്ള വീട് കനാവല്

3321 വിജയന്,ഒ.വി. ഗുരുസാഗരം കനാവല്

3322 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് കലീഫ കനാവല്

3323 ബാലരാമന്,എന്.ആര്. അഗ്നിമാല്യം കനാവല്

3324 ശ്രീധരന്,പ,രുമ്പടവം കമഘച്ഛായ കനാവല്

3325 യശ്,ാല് നിറം,ിടിപ്പിച്ച നുണകള് കനാവല്

3326 വാസന്തി പുനര്ജന്മം കനാവല്

3327 ബാലകൃഷ്ണന് കവിടി കനാവല്

3328 വത്സല ആരും മരിക്കുന്നില്ല കനാവല്

3329 കൃഷ്ണന് പനല്ലിക്കാട് ആത്മാര്പ്പണം കനാവല്

3330 സത്യവ്രതന്, ആറന്മുള ആറന്മുള കണ്ണാടി കനാവല്

3331 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് തിരുവാഴികയാട് ,ണം കനാവല്

3332 രാമകൃഷ്ണന് മലയാറ്റൂര് അമൃതം കതടി കനാവല്

3333 ആശാപൂര്ണ്ണാക?വി സുവര്ണ്ണ ലത കനാവല്

3334 രാമകൃഷ്ണന് മലയാറ്റൂര് മനസ്സിപല മാണിക്യം കനാവല്

3335 ?ാകമാ?രന്നായര്,എന്.പക. പുന. സി.വി.യുപട രാമരാജബഹദൂര് കനാവല്

3336 ബാലകൃഷ്ണ ന്,സി.വി. ജീവിതകമ, നീ എന്ത് കനാവല്

3337 വിജയന് മണര്കാട് രാജകയാഗം കനാവല്

3338 നാരായണന് അകശാകപുരം യന്ത്രശാല കനാവല്

3339 നിരഞ്ജന മൃത്യുഞ്ജയന് കനാവല്

3340 സത്യജിത് കറ പസാനാര്പകാല്ല കനാവല്

3341 ജയക?വ,്വി. ഭൂമികയാളം പചറുതായ കാര്യങ്ങള് കനാവല്



3342 കാക്കനാടന് ചുമര്ചിത്രങ്ങള് കനാവല്

3343 അഷ്ടമൂര്ത്തി റികഹഴ്സല് ക്യാമ്പ് കനാവല്

3344 ശശി കടവില് വര്ഷം മുഴുവന് വസന്തം കനാവല്

3345 സതീഷ് ബാബു ,യ്യന്നൂര് മഞ്ഞസൂര്യപ1 നാളുകള് കനാവല്

3346 വസുമതി ഉഷ:സന്ധ്യ കനാവല്

3347 വര്മ്മജി,ആര്.എസ.് ചരിത്രത്തിപ1 ബാക്കി കനാവല്

3348 കുഴി തടത്തില് മൂന്നു ലഘുകനാവലുകള് കനാവല്

3349 വികവകാനന്ദന്, ജി. ക�ാക്ടര് കനാവല്

3350 ക,ാള് ചിറക്കകരാട് ഏകാന്തതയുപട ?്വീ,് കനാവല്

3351 കജാസഫ് മറ്റം പ്രണയ ,രവകര ശുഭം കനാവല്

3352 ഹനീഫ് നൂറനാട് ചമ്പലിപ1 പുത്രി കനാവല്

3353 ബ്രാം കസ്റ്റാക്കര് ഡ്രാക്കുള കനാവല്

3354 മാരാര്,എസ്.പക. അനുയാത്ര കനാവല്

3355 കാക്കനാടന് ബര്സാത്തി കനാവല്

3356 പ്രഭാകര ന് ചങ്ങമ്പുഴ തമ്പുരാക്കന്മാരും പ്രജകളും കനാവല്

3357 ഖാ?ര്,യു.എ. ഖുകൈറശികൂട്ടം കനാവല്

3358 വാസന്തി ഇല്ലിക്കാടുകള് പൂക്കുകമ്പാള് കനാവല്

3359 ശ്രീക?വി പക.ബി. തിരിയുഴിച്ചില് കനാവല്

3360 ഗംഗാധരന് ടി.പക. ചുവന്ന നക്ഷത്രങ്ങള് കനാവല്

3361 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് എഴുവന്തല വിടരാന് മറന്ന വസന്തം കനാവല്

3362 രാഘവന് തലക¨രി ഇളനീര് കനാവല്

3363 ഹാംസൂണ് നുട്ട് വികക്ടാറിയ കനാവല്

3364 രാമകൃഷ്ണന് മലയാറ്റൂര് സ്വരം കനാവല്

3365 കമരി കജാണ് കൂത്താട്ടുകുളം കാറ്റു ,റഞ്ഞ കഥ കനാവല്

3366 ആ1ണി പുളിങ്കുന്ന് ആത്മബിംബം കനാവല്

3367 രാമന്നായര്, പവട്ടൂര് ഒരും പവറും കപ്രമകഥ കനാവല്

3368 കജായി പജ. കൈകമാ,റമ്പന് വനാന്തരങ്ങള് കനാവല്

3369 ഏകലവ്യന് ഒരിറ്റു കÉഹത്തിനായ് കനാവല്

3370 അസീസ്, വി.എ.എ. ചന്ദ്രകലാകം കനാവല്

3371 വികവകാനന്ദന്, ജി. കരണുക കനാവല്

3372 കജാസഫ് കതക്കിന്കാട് കÉഹിച്ചു തീരാത്ത സ്ത്രീ കനാവല്

3373 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര് ഏറ്റുമാനൂര് ഉ?യം കനാവല്

3374 ജാനമ്മ കുഞ്ഞുണ്ണി കറുത്ത ചില്ലുള്ള ജാലകം കനാവല്

3375 രാജാമണി നഞ്ച് കനാവല്

3376 കുഴി തടത്തില് ക,ാക്കുപവയിലിപ1 മന്ദഹാസം കനാവല്

3377 പചറുകാട് ക?വകലാകം കനാവല്

3378 കുഞ്ഞുകുട്ടന്,മാടമ്പ് മാരാരാശ്രീ കനാവല്

3379 രാകജന്ദ്രകുമാര്,പക. ഒറ്റപക്കാമ്പുള്ള ,ട്ടി കനാവല്



3380 കസതു നികയാഗം കനാവല്

3381 ഭാസ്ക്കരകമകനാന്, പുകത്തഴ്ത്ത് കുങ്കുമപച്ചപ്പ് കനാവല്

3382 ശ്യാമള ,ി.ആര്. നക്ഷത്രങ്ങളുപട ,ാട്ട് കനാവല്

3383 കമാഹനചന്ദ്രന് കാക്കകളുപട രാത്രി കനാവല്

3384 രാജന്,സി.ആര്. കനല് കാത്തു താഴ്വരകള് കനാവല്

3385 ലളിതാ നന്ദകുമാര് അകത്തില്ലം കനാവല്

3386 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര് ഏറ്റുമാനൂര് അഭിജാത കനാവല്

3387 സത്യവ്രതന്, ആറന്മുള അവതാളം കനാവല്

3388 ജയകുമാര് വിജയാലയം ആത്മദുഃഖം എപ1 സുഖം കനാവല്

3389 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം ഒറ്റച്ചിലമ്പ് കനാവല്

3390 പജ.പക.വി. ജയന്തി (ജനത) കനാവല്

3391 വിശ്വംഭരന് കിളിമാനൂര് മത്സ്യപുത്രി കനാവല്

3392 ആശാപൂര്ണ്ണാക?വി ബകുളിപ1 കഥ കനാവല്

3393 ?ാകമാ?രന് പുന്നപ്ര വര്ണ്ണചിറകുള്ള ,ക്ഷി കനാവല്

3394 മുഹമ്മ?് എന്.,ി. തങ്കവാതില് കനാവല്

3395 ശ്രീക?വി,സി. ഇനി ഉറങ്ങരുതാത്ത രാവുകള് കനാവല്

3396 മാധവിക്കുട്ടി കടല് മയൂരം കനാവല്

3397 ജാനകിരാമന്,റ്റി മരപ്പശു കനാവല്

3398 ബാലനാരായണന് പുഴങ്കര അര്ദ്ധനഗ്നന് കനാവല്

3399 വിഭൂതിഭൂഷണ് വകന്ദാ,ാധ്യായ അ,രാജിതന് കനാവല്

3400 പചല്ലമ്മ കജാസഫ് പ,യ്യാത്ത കമഘങ്ങള് കനാവല്

3401 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് എഴുവന്തല ഓര്മ്മയില് ഒരു കഗാപുരം കനാവല്

3402 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് എഴുവന്തല ഓര്മ്മയില് ഒരു കഗാപുരം കനാവല്

3403 നളിനി കബക്കല് മുച്ചികലാട്ടമ്മ കനാവല്

3404 എറിക്കാട് ,ി.സി. ഊരാക്കുടുക്ക് കനാവല്

3405 ,ാചീന് വീട് കനാവല്

3406 കുഴി തടത്തില് എ1് കഥ നിപ1 കഥ കനാവല്

3407 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് മറക്കാനും പ,ാറുക്കാനും കനാവല്

3408 രാമകൃഷ്ണന് മലയാറ്റൂര് പനട്ടൂര് മഠം കനാവല്

3409 സാറാ കതാമസ് അഗ്നിശുദ്ധി കനാവല്

3410 വര്ക്കി,ടി.വി. ഛായ കനാവല്

3411 രാമകൃഷ്ണന്,ടി.പക. കല്ലിപല തീപപ്പാരികള് കനാവല്

3412 വിശ്വനാഥക്കുറുപ്പ്,കാവാലം കായല് രാജാവ് കനാവല്

3413 സാറാ കതാമസ് കൈ?വമക്കള് കനാവല്

3414 പകാച്ചുബാവ,ടി.വി. ജാതകം കനാവല്

3415 ഹനീഫ് നൂറനാട് പ,യ്തു തീരാത്ത മഴ കനാവല്

3416 കജായി മുട്ടാര് നിഴലുകള് കതടുന്ന മനുഷ്യന് കനാവല്

3417 രാജീവ്കുമാര്,എം. കാവടിക്കടവ് കനാവല്



3418 ഭീഷ്മ സാഹ് നി തമസ്സ് കനാവല്

3419 ശ്യാം കമാഹന് ക്രൂകസ�്-99 കനാവല്

3420 വികവകാനന്ദന്, ജി. കകണ്ണ മടങ്ങുക കനാവല്

3421 കനാവല്

3422 ക�ാകസ്റ്റാപയവ്സ്കി കുറ്റവും ശിക്ഷയും കനാവല്

3423 നാരായണ,ിള്ള,എം.,ി. ,രിണാമം കനാവല്

3424 മുകുന്ദന്,എം. കൈ?വത്തിപ1 വികൃതികള് കനാവല്

3425 അക്ബര് കക്കട്ടില് മൃത്യുകയാഗം കനാവല്

3426 ആനന്ദ് മരുഭൂമികള് ഉണ്ടാകുന്നത് കനാവല്

3427 ജയനാരായണന് ഉത്തരായന സമസ്യകള് കനാവല്

3428 നവകാന്ത ബറുവ ,ിതൃക്കളുപട അസ്ഥി കനാവല്

3429 കനാവല്

3430 കസതു ഏഴാം,ക്കം കനാവല്

3431 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. അതിരുകള് കടക്കുന്നവര് കനാവല്

3432 നളിനാക്ഷന് അയ്മനം ആനക്കാരപ1 മകള് കനാവല്

3433 ചന്ദ്രക്കല എസ്.കമ്മത്ത് രുഗ്മ കനാവല്

3434 സുധീശന്,എസ.് കാളീപുരപത്ത കവഷങ്ങള് കനാവല്

3435 കാകനഷ് പൂനൂര് പൂക്കുറിഞ്ഞിപ്പക്ഷി കനാവല്

3436 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. മുന്ക, ,റക്കുന്ന ,ക്ഷികള് കനാവല്

3437 ശങ്കുണ്ണി,ടി.ആര്. കവ?സാക്ഷി കനാവല്

3438 അരവിന്ദന്,പക. വഴികയാരപത്ത മുക്കുറ്റിപ്പൂക്കള് കനാവല്

3439 കുഴി തടത്തില് അനന്ത ശൂന്യത കനാവല്

3440 കനാവല്

3441 സുബഹി മണലാരണ്യം കനാവല്

3442 സുബഹി മണലാരണ്യം കനാവല്

3443 പുന്തല,എന്.,ി. ശമം കനാവല്

3444 കാക്കനാടന് ഇവിപട ഈ തീരത്ത് കനാവല്

3445 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, തകഴി ഒരു എരിഞ്ഞടങ്ങല് കനാവല്

3446 സുകരന്ദ്രന്,പക. സീതായനം കനാവല്

3447 മുഹമ്മ?,്വി.,ി. അ ര്ത്ഥകഭ?ം കനാവല്

3448 ക�ാകസ്റ്റാപയവ്സ്കി ഭൂതാവിഷ്ടന് കനാവല്

3449 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, പുതൂര് നാഴികമണി കനാവല്

3450 ,ത്മരാജന്,,ി. മഞ്ഞുകാലം കനാറ്റ കുതിര കനാവല്

3451 ശ്രീധരന് പ,രുമ്പടവം പ്ര?ക്ഷിണ വഴി കനാവല്

3452 ഭാസ്ക്കരകമകനാന്, പുകത്തഴത്ത് കടലും തിരകളും കനാവല്

3453 വത്സല,,ി. ചാകവര് കനാവല്

3454 രാജലക്ഷ്മി ഒരു വഴിയും കുകറ നിഴലുകളും കനാവല്

3455 ബാബു ,ച്ചമല ഒരിക്കലും തിരിപഞ്ഞാഴുകാത്ത പുഴ കനാവല്



3456 കവണു ക,രൂര് വര്ണ്ണരാജിയുപട വാതായനം കനാവല്

3457 വാസുക?വന്,ിള്ള,എ.എം. പൂര്വ്വാശ്രമം കനാവല്

3458 വാസു,ഇ. അനന്തപുരി കനാവല്

3459 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, പുതൂര് മൃത്യുയാത്ര കനാവല്

3460 സുഹറ,ബി.എം. കിനാവ് കനാവല്

3461 വികവകാനന്ദന്, ജി. ഉയരങ്ങളില് അസ്തമയം കനാവല്

3462 ,ത്മരാജന്,,ി. പ്രതിമയും രാജകുമാരിയും കനാവല്

3463 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,വി.,ി. ത,സ്സ് കനാവല്

3464 മുഹമ്മ?് എന്.,ി. കൈ?വത്തിപ1 കണ്ണ് കനാവല്

3465 കജായിക്കുട്ടി ,ാലത്തുങ്കല് ഋതുമര്മ്മരം കനാവല്

3466 ബാലചന്ദ്രന്,ജി. കമാചനം കനാവല്

3467 ശ്യാമള,,ി.ആര്. ചന്ദ്രായനം കനാവല്

3468 സുകരന്ദ്രന്,,ി. സാമൂഹ്യ,ാഠം കനാവല്

3469 ശരത്ചന്ദ്ര ചാറ്റര്ജി ,രിണിത കനാവല്

3470 ജമാല് ഇടവാ പകാത്തനുക,ക്ഷിച്ച കല്ല് കനാവല്

3471 നമ്പൂതിരി,പക.വി. ഓമനമുത്തം കനാവല്

3472

3473 കബബി, പക.പജ. മാകവലി മന്റം കനാവല്

3474

3475 നളിനി കബക്കല് അമ്മ കൈ?വങ്ങള് കനാവല്

3476 കമല്?ാസ് അമൃതപുത്രി കനാവല്

3477 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, പുതൂര് എല്ലാം കൈ?വത്തിപ1 കൈകയില് കനാവല്

3478 ശ്രീധരന്,ഇ.വി. കുഞ്ഞാനു കനാവല്

3479 ബാലകൃഷ്ണന്,സി.വി. ഉ,കരാധം കനാവല്

3480 സുഹറ,ബി.എം. പമാഴി കനാവല്

3481 ബിമല് മിത്ര ബീഗം കമരി ബിശ്വാസ് ഭാഗം-1 കനാവല്

3482 ബിമല് മിത്ര ബീഗം കമരി ബിശ്വാസ് ഭാഗം-2 കനാവല്

3483 സാറാ കജാസഫ് നന്മ തിന്മകളുപട വൃക്ഷം കനാവല്

3484 ശങ്കരകമകനാന്, സി.ആര്. സുബര്ക്കം കനാവല്

3485 ശശി കടവില് ഒരിക്കലും പുലരാത്ത രാത്രി കനാവല്

3486 മുന്ഷി,പക.എം. (കുല,തി) സത്യഭാമ കനാവല്

3487 കജാര്ജ്ജ് ഇരുമ്പയം
അന്തപ്പായിയുപട കനാവലുകള്, ചന്തുകമകനാപ1
ശാരയും കനാവല്

3488 മുകുന്ദന്,എം. സാവിത്രിയുപട അരഞ്ഞാണം കനാവല്

3489 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. ,ിപന്നയും എണ്ണപ്പാടം കനാവല്

3490 ബാലകൃഷ്ണന്,സി.വി. ഒറ്റപയ്ക്കാരു പ,ണ്കുട്ടി കനാവല്

3491 വിശ്വം തൃക്കാവ് ജന്മാന്തരം കനാവല്

3492 പചറുകാട് പ്രമാണി കനാവല്

3493 ഖാലി?് ബനാറസി ബാബു കനാവല്



3494 രഘുനാഥന്,പക. ഭൂമിയുപട പ,ാക്കിള് കനാവല്

3495 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം രണ്ടു മുത്തുമണികള് കനാവല്

3496 കമാഹന്?ാസ് വള്ളിക്കാവ് ചാരുലതയുപട ?ിവാസ്വപ്നം കനാവല്

3497 കജായി മുട്ടാര് ,ാ,ഭാരം കനാവല്

3498 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,പക.ജി. പുരുഷാന്തരം കനാവല്

3499 വിശ്വംഭരന് കിളിമാനൂര് മൃഗയ കനാവല്

3500 പകാച്ചുബാവ,ടി.വി. വൃദ്ധസ?നം കനാവല്

3501 കുഞ്ഞുകുട്ടന്,മാടമ്പ് ക?വഭൂമി കനാവല്

3502 കുഴി തടത്തില് അമ്പിളിക്കീറ് കനാവല്

3503 വര്ക്കി,ടി.വി. മാഞ്ഞുക,ാകുന്ന തലമുറകള് കനാവല്

3504 ശീര്കഷന്ദു മുകഖാ,ാദ്ധ്യായ ദൂര?ര്ശിനി കനാവല്

3505 ,നയാല്,,ി.വി.പക. തലമുറകളുപട ഭാരം കനാവല്

3506 കജാര്ജ്ജ് ഇരുമ്പയം (സമ്പാ. നാലു കനാവലുകള് കനാവല്

3507 മുകുന്ദന്,എം. ആ?ിത്യനും രാധയും മറ്റു ചിലരും കനാവല്

3508 കമാഹനവര്മ്മ,പക.എല്. ഓഹരി കനാവല്

3509 വള്ളകത്താള് വിവ. ഋകഗ്വ?സംഹിത Vol.1 കവിത

3510 വള്ളകത്താള് വിവ. ഋകഗ്വ?സംഹിത Vol.2 കവിത

3511 വള്ളകത്താള് വിവ. ഋകഗ്വ?സംഹിത Vol.3 കവിത

3512 വള്ളകത്താള് വിവ. ഋകഗ്വ?സംഹിത Vol.4 കവിത

3513 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് വിവ. ശ്രീ മഹാഭാരതം Vol.1 കവിത

3514 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് വിവ. ശ്രീ മഹാഭാരതം Vol.2 കവിത

3515 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് വിവ. ശ്രീ മഹാഭാരതം Vol.3 കവിത

3516 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് വിവ. ശ്രീ മഹാഭാരതം Vol.4 കവിത

3517 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് വിവ. ശ്രീ മഹാഭാരതം Vol.5 കവിത

3518 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് വിവ. ശ്രീ മഹാഭാരതം Vol.6 കവിത

3519 കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് വിവ. ശ്രീ മഹാഭാരതം Vol.7 കവിത

3520 തുഞ്ചത്ത്, എഴുത്തച്ഛന് ശ്രീ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് കവിത

3521 തുഞ്ചത്ത്, എഴുത്തച്ഛന് ശ്രീ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് കവിത

3522 തുഞ്ചത്ത്, എഴുത്തച്ഛന് ശ്രീ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് കവിത

3523 കഗാ,ാലക്കുറുപ്പ് പവണ്ണിങ്കുളം വിവ. തുളസീ?ാസ രാമായണം കവിത

3524 കഗാ,ാലക്കുറുപ്പ് പവണ്ണിങ്കുളം വിവ. തുളസീ?ാസ രാമായണം കവിത

3525 തുഞ്ചത്ത്, എഴുത്തച്ഛന് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് കവിത

3526 തുഞ്ചത്ത്, എഴുത്തച്ഛന് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് കവിത

3527 തുഞ്ചത്ത്, എഴുത്തച്ഛന് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് കവിത

3528 കഗാ സ്വാമി തുളസീ?ാസ് രാമചരിതമാനസ കവിത

3529 വള്ളകത്താള് വിവ. ശ്രീ വാല്മീകി രാമായണം-ബാലകാണ്ഡം കവിത

3530 വള്ളകത്താള് വിവ. ശ്രീ വാല്മീകി രാമായണം-അകയാധ്യാകാണ്ഡം കവിത

3531 വള്ളകത്താള് വിവ. ശ്രീ വാല്മീകി രാമായണം-ആരണ്യകാണ്ഡം കവിത



3532 വള്ളകത്താള് വിവ. ശ്രീ വാല്മീകി രാമായണം-കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം കവിത

3533 വള്ളകത്താള് വിവ. ശ്രീ വാല്മീകി രാമായണം-സുന്ദരകാണ്ഡം കവിത

3534 വള്ളകത്താള് വിവ. ശ്രീ വാല്മീകി രാമായണം-യുദ്ധകാണ്ഡം കവിത

3535 വള്ളകത്താള് വിവ. ശ്രീ വാല്മീകി രാമായണം-ഉത്തരകാണ്ഡം കവിത

3536 വള്ളകത്താള് സാഹിത്യമഞ്ജരി കവിത

3537 കുമാരനാശാന് കുമാരനാശാപ1 ,?്യകൃതികള് Vol.1 കവിത

3538 കുമാരനാശാന് കുമാരനാശാപ1 ,?്യകൃതികള് Vol.2 കവിത

3539 കുമാരനാശാന് കുമാരനാശാപ1 ,?്യകൃതികള് Vol.3 കവിത

3540 അനുജന് ഒ.എം. അഗാധ നീലിമകള് കവിത

3541 രാമവര്മ്മ വയലാര് ആയിഷ കവിത

3542 രാമവര്മ്മ വയലാര് ആയിഷ കവിത

3543 രാമവര്മ്മ വയലാര് ആയിഷ കവിത

3544 രാമവര്മ്മ വയലാര് ആയിഷ കവിത

3545 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. ആഗസ്റ്റ-്15 കവിത

3546 തിരുകൈനനാര് കുറിച്ചി അകന്നുക,ായ ചിലപമ്പാലി കവിത

3547 ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം ആയിരത്തിരി കവിത

3548 അപ്പ ന്,എം..,ി. അമൃത ബിന്ദുക്കള് കവിത

3549 കമരി കജാണ് കൂത്താട്ടുകുളം അന്തിനക്ഷത്രം കവിത

3550 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. അന്തര്?ാഹം കവിത

3551 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. അന്തര്?ാഹം കവിത

3552 കഗാവിന്ദന്നായര് ഇടക¨രി അളകാവലി കവിത

3553 അച്യുതന് നമ്പൂതിരി, അക്കിത്തം ഇരു,താംനൂറ്റാണ്ടിപ1 ഇതിഹാസം കവിത

3554 രാഘവ ന്,ിള്ള, ഇടപ്പള്ളി ഇടപ്പള്ളി രാഘവന്,ിള്ളയുപട കൃതികള് കവിത

3555 രാഘവ ന്,ിള്ള, ഇടപ്പള്ളി ഇടപ്പള്ളി രാഘവന്,ിള്ളയുപട കൃതികള് കവിത

3556 ഇരയിമ്മന് തമ്പി ഉത്തരാ സ്വയംവരം കവിത

3557 ഇരയിമ്മന് തമ്പി ഉത്തരാ സ്വയംവരം കവിത

3558 ഇരയിമ്മന് തമ്പി ഉത്തരാ സ്വയംവരം കവിത

3559 ഇരയിമ്മന് തമ്പി ഉത്തരാ സ്വയംവരം കവിത

3560 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം ഉണ്ണുനീലി സകന്ദശം കവിത

3561 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം ഉണ്ണുനീലി സകന്ദശം കവിത

3562 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം ഉണ്ണുനീലി സകന്ദശം കവിത

3563 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം ഉണ്ണുനീലി സകന്ദശം കവിത

3564 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം ഉണ്ണിച്ചിരുകതയീ ചരിതം കവിത

3565 ശ്രീരാമവര്മ്മ ഗ്രന്ഥാവലി എഴുത്തച്ഛപ1 രത്നങ്ങള് കവിത

3566 രാമവര്മ്മ വയലാര് എനിക്കു മരണമില്ല കവിത

3567 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി ഓണപ്പാട്ടുകള് കവിത

3568 ഭാസ്ക്കരന്,,ി. ഓര്ക്കുക വല്ലകപ്പാഴും കവിത

3569 ഭാസ്ക്കരന്,,ി. ഓര്ക്കുക വല്ലകപ്പാഴും കവിത



3570 ഒളപ്പമണ്ണ ഒലിച്ചുക,ാകുന്ന ഞാന് കവിത

3571 കഗാവിന്ദന്നായര് ഇടക¨രി ഒരു ,ിടി പനല്ലിക്ക കവിത

3572 കഗാവിന്ദന്നായര് ഇടക¨രി ഒരു ,ിടി പനല്ലിക്ക കവിത

3573 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. ഒരു തുള്ളി പവളിച്ചം കവിത

3574 ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം ഒരു പ,ാട്ടിച്ചിരി കവിത

3575 അച്യുതന് നമ്പൂതിരി, അക്കിത്തം ഒരു കുടന്ന നിലാവ് കവിത

3576 കഗാ,ാലക്കുറുപ്പ് പവണ്ണിങ്കുളം ക?ളീവനം കവിത

3577 നായര്,എസ്.പക. വിവ. കമ്പരാമായണം-ബാലകാണ്ഡം കവിത

3578 പചറുക¨രി കൃഷ്ണഗാഥ കവിത

3579 കൃഷ്ണവാരിയര്,എ ന്.വി. കുപറകൂടി നീണ്ടകവിതകള് കവിത

3580 രാമവര്മ്മ, വയലാര് പകാന്തയും പൂണുലും കവിത

3581 രാമവര്മ്മ, വയലാര് പകാന്തയും പൂണുലും കവിത

3582 രാമകൃഷ്ണ,ിള്ള മലകയഷ്യ പകായ്ത്തുകാരന് കവിത

3583 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കന്നിപക്കായ്ത്ത് കവിത

3584 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കന്നിപക്കായ്ത്ത് കവിത

3585 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കന്നിപക്കായ്ത്ത് കവിത

3586 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കന്നിപക്കായ്ത്ത് കവിത

3587 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കന്നിപക്കായ്ത്ത് കവിത

3588 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കന്നിപക്കായ്ത്ത് കവിത

3589 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം കകാകസകന്ദശം കവിത

3590 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ കകരളം വളരുന്നു Vol. 1 കവിത

3591 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ കകരളം വളരുന്നു Vol. 1 കവിത

3592 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ കകരളം വളരുന്നു Vol. 1 കവിത

3593 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ കകരളം വളരുന്നു Vol. 2 കവിത

3594 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ കകരളം വളരുന്നു Vol. 3 കവിത

3595 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ കകരളം വളരുന്നു Vol. 4 കവിത

3596 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ കകരളം വളരുന്നു Vol. 8 കവിത

3597 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ കകരളം വളരുന്നു Vol. 8 കവിത

3598 ,പ്പുക്കുട്ടി പകടാമംഗലം കടത്തുവഞ്ചി കവിത

3599 കവിതാസമിതി, തിരുവനന്തപുരം കവിത 1137 കവിത

3600 കവിതാസമിതി, തിരുവനന്തപുരം കവിത 1138 കവിത

3601 കവിതാസമിതി, തിരുവനന്തപുരം കവിത 1140 കവിത

3602 കവിതാസമിതി, തിരുവനന്തപുരം കവിത 1143 കവിത

3603 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കുടിപയാഴിയ്ക്കല് കവിത

3604 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കുടിപയാഴിയ്ക്കല് കവിത

3605 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കുടിപയാഴിയ്ക്കല് കവിത

3606 കകാട്ടയത്തു തമ്പുരാന് കിര്മ്മീര വധം കവിത

3607 കഗാവിന്ദന്നായര് ഇടക¨രി കാവിപല ,ാട്ട് കവിത



3608 കഗാവിന്ദന്നായര് ഇടക¨രി കാവിപല ,ാട്ട് കവിത

3609 കഗാവിന്ദന്നായര് ഇടക¨രി കറുത്തപച്ചട്ടിച്ചികള് കവിത

3610 കഗാവിന്ദന്നായര് ഇടക¨രി കറുത്തപച്ചട്ടിച്ചികള് കവിത

3611 കഗാവിന്ദന്നായര് ഇടക¨രി കറുത്തപച്ചട്ടിച്ചികള് കവിത

3612 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കുന്നിമണികള് കവിത

3613 കൃഷ്ണവാരിയര്,എ ന്.വി. പകാച്ചുപതാമ്മന് കവിത

3614 കൃഷ്ണവാരിയര്,എ ന്.വി. പകാച്ചുപതാമ്മന് കവിത

3615 കൃഷ്ണവാരിയര്,എ ന്.വി. പകാച്ചുപതാമ്മന് കവിത

3616 കൃഷ്ണവാരിയര്,എ ന്.വി. പകാച്ചുപതാമ്മന് കവിത

3617 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കയ്പവല്ലരി കവിത

3618 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കയ്പവല്ലരി കവിത

3619 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കയ്പവല്ലരി കവിത

3620 കൃഷ്ണ,ിള്ള,പക.ആര്. കുകചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് കവിത

3621 കൃഷ്ണ,ിള്ള,പക.ആര്. കുകചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് കവിത

3622 കമരി കജാണ് കതാട്ടം കവിതാരാമം കവിത

3623 വിശ്വംഭരന് കിളിമാനൂര് കകരളത്തിപല നാടന്,ാട്ടുകള് കവിത

3624 കജാസഫ്,സി.എ. കാകവരി കവിത

3625 കഗാ,ിനാഥന്നായര്, ടി.എന്. കളികത്താണി കവിത

3626 മാധവിഅമ്മ,പക. കണിപക്കാന്ന കവിത

3627 കൃഷ്ണവാരിയര്,എ ന്.വി. ഗാന്ധിയും കഗാ�്പസയും കവിത

3628 രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂര് ഗീതാഞ്ജലി കവിത

3629 രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂര് ഗീതാഞ്ജലി കവിത

3630 ആനന്ദക്കുട്ടന് ചീത കവിത

3631 ആനന്ദക്കുട്ടന് ചീത കവിത

3632 ആനന്ദക്കുട്ടന് ചീത കവിത

3633 അനുജന് ഒ.എം. ചില്ലുവാതില് കവിത

3634 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. പചങ്കതിരുകള് കവിത

3635 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം (വ്യാഖ്യാ.) ചകന്ദ്രാത്സവം കവിത

3636 നാരായണന്നായര്, ,രിഭാ, ചിലപ്പതികാരം കവിത

3637 വിശ്വനാഥക്കുറുപ്പ്,കാവാലം ജീവന കവിത

3638 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. ജീവനസംഗീതം കവിത

3639 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. ജീവനസംഗീതം കവിത

3640 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. ഞാന് നിപന്ന കÉഹിക്കുന്നു കവിത

3641 തിരുവള്ളുവര് തിരുക്കുറള് കവിത

3642 തിരുവള്ളുവര് തിരുക്കുറള് കവിത

3643 മധുസൂ?നന്നായര് നീലംക,രൂര് തമ്പുരാന്,ണം കവിത

3644 മധുസൂ?നന്നായര് നീലംക,രൂര് തമ്പുരാന്,ണം കവിത

3645 കമരികജാണ് കൂത്താട്ടുകുളം തിരപഞ്ഞടുത്ത കവിതകള് കവിത



3646 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. താമരകത്താണി കവിത

3647 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. താമരകത്താണി കവിത

3648 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. താമരകത്തന് കവിത

3649 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. താമരകത്തന് കവിത

3650 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. താമരകത്തന് കവിത

3651 രാമന്കമകനാന്,ടി.പക. ധര്മ്മശാസ്താ ആട്ടക്കഥ കവിത

3652 നാരായണന്നമ്പ്യാര്,പക.സി. പക.സി.നാരായണന്നമ്പ്യാരുപട കൃതികള് കവിത

3653 ശ്രീരാമവര്മ്മ ഗ്രന്ഥാവലി നമ്പ്യാരുപട രത്നങ്ങള് കവിത

3654 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. നിമിഷം കവിത

3655 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. നിമിഷം കവിത

3656 ഉണ്ണായി വാരിയര് നളചരിതം കവിത

3657 ഉണ്ണായി വാരിയര് നളചരിതം കവിത

3658 കൃഷ്ണവാരിയര്,എ ന്.വി. നീണ്ട കവിതകള് കവിത

3659 കൃഷ്ണവാരിയര്,എ ന്.വി. നീണ്ട കവിതകള് കവിത

3660 കൃഷ്ണ,ിള്ള,ചങ്ങമ്പുഴ നീറുന്ന തീച്ചൂള കവിത

3661 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. പ1 പുന്നാര അരിവാള് കവിത

3662 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. പൂക്കളം കവിത

3663 ഹരിശര്മ്മ,എ.�ി. ,ഴയ ,ാട്ടുകള് കവിത

3664 കൃഷ്ണ,ിള്ള,ചങ്ങമ്പുഴ ,ാടുന്ന ,ിശാച് കവിത

3665 വാസുക?വന് മൂസ്സത്,പക. പൂന്താനം കൃതികള് കവിത

3666 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. ,ഥികപ1 ,ാട്ട് കവിത

3667 ഒളപ്പമണ്ണ ,ാഞ്ചാലി കവിത

3668 ഭാസ്ക്കരന്,,ി. ,ാടുന്ന മണ്തരികള് കവിത

3669 പവണ്ണിയൂര് ഈ.എം.പജ. ,ാട്ടുകളുപട ,ാട്ട് കവിത

3670 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ ,ാലാഴി കവിത

3671 കപ്രംജി കപ്രംജി ,ാടുന്നു കവിത

3672 മാധവവാരിയര്, മാടക¨രി നമ്മുപട ,ാട്ടുകള് കവിത

3673 മാധവവാരിയര്, മാടക¨രി നമ്മുപട ,ാട്ടുകള് കവിത

3674 ഒളപ്പമണ്ണ നകങ്ങമക്കുട്ടി കവിത

3675 അക്കിത്തം ബലി?ര്ശനം കവിത

3676 മഴമംഗലം ഭാഷാകൈനഷധ ചമ്പൂ കവിത

3677 മഴമംഗലം ഭാഷാകൈനഷധ ചമ്പൂ കവിത

3678 മഴമംഗലം ഭാഷാകൈനഷധ ചമ്പൂ കവിത

3679 മാധവ,ണിക്കര് നിരണത്ത് ഭാഷാ ഭഗവ?്ഗീത കവിത

3680 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ശൂരനാട് മലയാള കാവ്യ രത്നാകരം കവിത

3681 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. മുത്തുകള് കവിത

3682 രാമവര്മ്മ വയലാര് മുളങ്കാട് കവിത

3683 രാമവര്മ്മ വയലാര് മുളങ്കാട് കവിത



3684 രാമവര്മ്മ വയലാര് മുളങ്കാട് കവിത

3685 രാമവര്മ്മ വയലാര് മുളങ്കാട് കവിത

3686 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. കമഘച്ഛായ കവിത

3687 ഭാസ്ക്കരന്,,ി. മുള്ക്കിരീടം കവിത

3688 അനുജന് ഒ.എം. മധുവും രമയും രാജാവും കവിത

3689 അനുജന് ഒ.എം. മലയാളിച്ചി കവിത

3690 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. മാറ്റുവിന് ചട്ടങ്ങപള കവിത

3691 മച്ചാട്ടിളയത് ,ാര്വ്വതി ,ാണിഗ്രഹണം കവിത

3692 കഗാ,ാലക്കുറുപ്പ് പവണ്ണിക്കുളം മാണിക്യവീണ കവിത

3693 കഗാ,ാലക്കുറുപ്പ് പവണ്ണിക്കുളം മാണിക്യവീണ കവിത

3694 കഗാ,ാലക്കുറുപ്പ് പവണ്ണിക്കുളം മാണിക്യവീണ കവിത

3695 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. മൂന്നരുവിയും ഒരുപുഴയും കവിത

3696 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. മയില്പ്പീലി കവിത

3697 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. മയില്പ്പീലി കവിത

3698 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. മയില്പ്പീലി കവിത

3699 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. മധുരം സൗമ്യം ?ീപ്തം കവിത

3700 ഭാസി,എം.പക. മഴവില്ലുകള് കവിത

3701 ?ാകമാ?രന്നായര്, എന്.പക. (സമ്പാ.) മൂലൂര് കവിതകള് കവിത

3702 കകട്ടല്,എല്.സി. ഉമര് ക�ക്കാ കവിത

3703 രാഘവന്,ിള്ള,പക. രാമചരിതം ഭാഗം-1 കവിത

3704 കുഞ്ഞന്,ിള്ള, ഇളംകുളം രാമചരിതം ഭാഗം-1 കവിത

3705 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്നായര്,വി. രവികിരണങ്ങള് കവിത

3706 നായര്,ടി.ആര്. രാമാഞ്ജലി കവിത

3707 രാജാരാജവര്മ്മ വടക്കുംകൂര് രാമാര്ജ്ജുനീയം ചമ്പു കവിത

3708 രാജാരാജവര്മ്മ വടക്കുംകൂര് രാമാര്ജ്ജുനീയം ചമ്പു കവിത

3709 ശ്രീരാമവര്മ്മ ഗ്രന്ഥാവലി ഭാഷാരാമായണം ചമ്പു അംഗുലിയാങ്കം കവിത

3710 ശ്രീരാമവര്മ്മ ഗ്രന്ഥാവലി ഭാഷാരാമായണം ചമ്പു വിച്ഛിന്നാഭികഷകം കവിത

3711 ശ്രീരാമവര്മ്മ ഗ്രന്ഥാവലി രാമായണഭാഷാചമ്പു പ്രബന്ധം സുഗ്രീവസഖ്യം കവിത

3712 ,ണിക്കര്,പക.എം. രസിക രസായനം കവിത

3713 ബാലാമണിയമ്മ കലാകാന്തരങ്ങളില് കവിത

3714 കസാമ?ാസന് ഏറ്റുമാനൂര് ശാശ്വതപമാകന്ന ദുഃഖം കവിത

3715 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി ശ്രീകരഖ കവിത

3716 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി ശ്രീകരഖ കവിത

3717 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി ശ്രീകരഖ കവിത

3718 രാമചന്ദ്രന്നായര് ശ്യാമസുന്ദരി കവിത

3719 ബാലകൃഷ്ണ,ണിക്കര്,വി.സി. വി.സി.കൃതികള് കവിത

3720 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. വിലാസ ലഹരി കവിത

3721 ഭാസ്ക്കരന്,,ി. വയലാര് ഗര്ജ്ജിക്കുന്നു കവിത



3722 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി വിത്തും കൈകകക്കാട്ടും കവിത

3723 കൃഷ്ണവാരിയര്,എ ന്.വി. വി?്യാ,തി കവിത

3724 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. വിശ്വ?ര്ശനം കവിത

3725 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. വിശ്വ?ര്ശനം കവിത

3726 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. വിശ്വ?ര്ശനം കവിത

3727 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. വിശ്വ?ര്ശനം കവിത

3728 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. വിശ്വ?ര്ശനം കവിത

3729 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. വിശ്വ?ര്ശനം കവിത

3730 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. വിശ്വ?ര്ശനം കവിത

3731 രാമചന്ദ്രന്നായര്,പക. (സമ്പാ.) കൈവശികതന്ത്രം കവിത

3732 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. സാഹിത്യകൗതുകം കവിത

3733 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. സാഹിത്യകൗതുകം കവിത

3734 ബാലാമണിയമ്മ കസാ,ാനം കവിത

3735 വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി സ്വാതന്ത്ര്യപത്തക്കുറിച്ച് ഒരുഗീതം കവിത

3736 വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി സ്വാതന്ത്ര്യപത്തക്കുറിച്ച് ഒരുഗീതം കവിത

3737 പ,ാപറ്റക്കാട്ട്,എസ.്പക. സഞ്ചാരിയുപട ഗീതങ്ങള് കവിത

3738 കഗാ,ാലക്കുറുപ്പ് പവണ്ണിക്കുളം സൗന്ദര്യപൂജ കവിത

3739 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. സൂര്യകാന്തി കവിത

3740 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. സൂര്യകാന്തി കവിത

3741 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. സൂര്യകാന്തി കവിത

3742 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. സൂര്യകാന്തി കവിത

3743 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. സൂര്യകാന്തി കവിത

3744 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. സൂര്യകാന്തി കവിത

3745 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. സൂര്യകാന്തി കവിത

3746 കബാകധശ്വരന് സ്വതന്ത്രകകരളം കവിത

3747 കൃഷ്ണ,ിള്ള നാലങ്കല് സൗഗന്ധികം കവിത

3748 സുഗതകുമാരി സ്വപ്നഭൂമി കവിത

3749 സുഗതകുമാരി സ്വപ്നഭൂമി കവിത

3750 അനുജന് ഒ.എം. സൃഷ്ടി കവിത

3751 മാധവജി സലാം സലാം കവിത

3752 സഞ്ജയന് ഹാസ്യാഞ്ജലി കവിത

3753 രാമന്കമകനാന് കുന്നകത്തരി കൈനകവ?്യം കവിത

3754 രാമന്കമകനാന്,ടി.പക. കവനകൗതുകം കവിത

3755 ഉണ്ണായി വാരിയര് നളചരിതം മൂന്നാം,തിപ്പ് കവിത

3756 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. വസകന്താത്സവം കവിത

3757 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, ,ി.പക. കുഞ്ചന്നമ്പ്യാരുപട തുള്ളല്കഥകള് കവിത

3758 സുഗതകുമാരി etc പുതുമുദ്രകള് കവിത

3759 കുമാരന്,വി.ടി. കവാള്ഗയിപല താമരപ്പൂക്കള് കവിത



3760 നായര്,എസ്.പക. ഗിരിഗാഥ കവിത

3761 അയ്യിപ്പിള്ള ആശാന് രാമകഥാപ്പാട്ട് Vol.1 കവിത

3762 അയ്യിപ്പിള്ള ആശാന് രാമകഥാപ്പാട്ട് Vol.2 കവിത

3763 കവിതാസമിതി, തിരുവനന്തപുരം കവിത 1145 കവിത

3764 കൃഷ്ണ,ിള്ള, ചങ്ങമ്പുഴ യവനിക കവിത

3765 കൃഷ്ണ,ിള്ള, ചങ്ങമ്പുഴ യവനിക കവിത

3766 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി വിട കവിത

3767 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി വിട കവിത

3768 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി വിട കവിത

3769 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി വിട കവിത

3770 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. വയല്ക്കരയില് കവിത

3771 കമരി ബനീഞ്ഞ മാര്കത്താമാ വിജയം കവിത

3772 കൃഷ്ണ,ിള്ള, നാലാങ്കല് സിന്ദൂരകരഖ കവിത

3773 കഗാ,ാലക്കുറുപ്പ് പവണ്ണിക്കുളം കാമസുരഭി കവിത

3774 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. കളിയച്ഛന് കവിത

3775 കഗാവിന്ദന്നായര് ഇടക¨രി ത്രിവിക്രമനുമുമ്പില് കവിത

3776 രാമചന്ദ്രന് കരിമ്പുഴ തായമ്പക കവിത

3777 കക്കാട്,എന്.എന്. ,ാതാളത്തിപ1 മുഴക്കം കവിത

3778 കൃഷ്ണകുമാര് ഗാനഗന്ധര്വ്വന് കവിത

3779 നായര്,എസ്.പക. ചാ,ഭഞ്ജനം കവിത

3780 രാമചന്ദ്രന് പുതുക¨രി അകലും കതാറും കവിത

3781 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. ഓണസ്സ?്യ കവിത

3782 നാരായണന്, ശീപവാള്ളി (വ്യാഖ്യാ.) ശീപവാള്ളിയുപട ഒരു കഥ കവിത

3783 നാരായണന്, ശീപവാള്ളി (വ്യാഖ്യാ.) ശീപവാള്ളിയുപട ഒരു കഥ കവിത

3784 വിലാസിനി കൈകത്തിരി കവിത

3785 സുഗതകുമാരി ,ാവം മാനവഹൃ?യം കവിത

3786 സുഗതകുമാരി ,ാവം മാനവഹൃ?യം കവിത

3787 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. അഗ്നിശലഭങ്ങള് കവിത

3788 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. അഗ്നിശലഭങ്ങള് കവിത

3789 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. അഗ്നിശലഭങ്ങള് കവിത

3790 രാമചന്ദ്രന്, പുതുക¨രി കണ്ണ¨ രാമായണം-യുദ്ധകാണ്ഡം കവിത

3791 വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി പ്രണയഗീതങ്ങള് കവിത

3792 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കുരുവികള് കവിത

3793 കുമാരന്നായര്,എം.എസ്്സ. കകരകളാത്സവം കവിത

3794 അച്യുതവാര്യര്, കചപ്പാട് (വ്യാഖ്യാ.) ,തിന്നാലുവൃത്തം കവിത

3795 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ ,ൗര്ണ്ണമി കവിത

3796 കൃഷ്ണ,ിള്ള,ചങ്ങമ്പുഴ യവനിക കവിത

3797 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. സാന്ധ്യരാഗം കവിത



3798 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. ജി.യുപട പതരപഞ്ഞടുത്ത കവിതകള് കവിത

3799 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. ജി.യുപട പതരപഞ്ഞടുത്ത കവിതകള് കവിത

3800 കവിതാസമിതി, തിരുവനന്തപുരം കവിത 1146 കവിത

3801 ,ാലൂര്,എം.എല്. ക,ടിപത്താണ്ടന് കവിത

3802 ജനാര്öനന്,ിള്ള,,ി. മണികമഖല കവിത

3803 സച്ചി?ാനന്ദന് അഞ്ചുസൂര്യന് കവിത

3804 കക്കാട്,എന്.എന്. ആയിരത്തിപതാള്ളായിരത്തി അറു,ത്തിമൂന്ന് കവിത

3805 കക്കാട്,എന്.എന്. ആയിരത്തിപതാള്ളായിരത്തി അറു,ത്തിമൂന്ന് കവിത

3806 ?ാകമാ?രന്,ിള്ള,,ി. (വ്യാഖ്യാ.) ഉണ്ണുനീലി സകന്ദശം കവിത

3807 അപ്പ ന്,എം..,ി. ഉ?്യാനസൂനം കവിത

3808 ഇരയിമ്മന് തമ്പി ?ക്ഷയാഗം കവിത

3809 അക്കിത്തം നിമിഷകക്ഷത്രം കവിത

3810 കുഞ്ഞന്,ിള്ള, ഇളംകുളം രാമചരിതം ഭാഗം-2 കവിത

3811 കുഞ്ഞന്,ിള്ള, ഇളംകുളം രാമചരിതം ഭാഗം-1 കവിത

3812 ക?ശം,എന്.പക. അന്തിമലരി കവിത

3813 ക?ശം,എന്.പക. അന്തിമലരി കവിത

3814 ഒളപ്പമണ്ണ ആനമുത്ത് കവിത

3815 കുമാരനാശാന് കുമാരനാശാപ1 സമ്പൂര്ണ്ണകൃതികള് ഭാഗം1 കവിത

3816 കുമാരനാശാന് കുമാരനാശാപ1 സമ്പൂര്ണ്ണകൃതികള് ഭാഗം2 കവിത

3817 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. ചന്ദ്ര?ര്ശനം കവിത

3818 പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാന കവിത

3819 പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാന കവിത

3820 അപ്പ ന്,എം..,ി. പ്രസാ?ം കവിത

3821 രാമകൃഷ്ണന്,പക.വി. വരണ്ടഗംഗ കവിത

3822 കൃഷ്ണ,ിള്ള മുഴകങ്ങാട്ടുവിള (വിവ.) ശ്രീമ?് ഭാഗവതം കകരളഭാഷാഗാനം കവിത

3823 കൃഷ്ണ,ിള്ള മുഴകങ്ങാട്ടുവിള (വിവ.) ശ്രീമ?് ഭാഗവതം കകരളഭാഷാഗാനം കവിത

3824 കുമാരന്നായര്,എം.എസ്്സ. സിന്ദൂരചിത്രകം കവിത

3825 നാരായണന് ക,ാറ്റി കരുണ ആട്ടക്കഥ കവിത

3826 രകമശന്നായര്,എസ്. കസ്തൂരി ഗന്ധി കവിത

3827 കകശവന്നമ്പൂതിരി,വി.എ. ,ാടുന്ന തൂണുകള് കവിത

3828 കുഞ്ഞന്,ിള്ള, ഇളംകുളം രാമചരിതം ഭാഗം-3 കവിത

3829 മാത്തന്തരകന് പുത്തന്കാവ് വിശ്വ?ീ,ം കവിത

3830 കൃഷ്ണന്,എ. സിംഹാവകലാകനം കവിത

3831 ?ാകമാ?രകമകനാന്,പക.എ. അലസകവളകള് കവിത

3832 ഇഖ്ബാല് ആവലാതിയും മറു,ടിയും കവിത

3833 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. ഓണസ?്യ കവിത

3834 കകാട്ടയത്തു തമ്പുരാന് കിര്മ്മീര വധം കവിത

3835 കകാട്ടയത്തു തമ്പുരാന് കല്യാണസൗഗന്ധികം കവിത



3836 കകാട്ടയത്തു തമ്പുരാന് ബകവധം കവിത

3837 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ കമഘസഞ്ചാരം കവിത

3838 ബാലന് പുനലൂര് കകാട്ടയിപല ,ാട്ട് കവിത

3839 ബാലന് പുനലൂര് കകാട്ടയിപല ,ാട്ട് കവിത

3840 കകാട്ടയത്തു തമ്പുരാന് നിവാത കവചകാലകകയവധം കവിത

3841 കകാട്ടയത്തു തമ്പുരാന് നിവാത കവചകാലകകയവധം കവിത

3842 രവീന്ദ്രന് പുലാക്കാട് പ്രവാസം കവിത

3843 കകരള സാഹിത്യ അക്കാ?മി പുറനാനൂറ് കവിത

3844 കഗാവിന്ദന്നായര്, വി.പക. വി.പക.കഗാവിന്ദന്നായരുപട കവിതകള് കവിത

3845 കകരള സാഹിത്യ അക്കാ?മി പതകൈങ്കലനാകഥാ?യം കവിത

3846 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. അക്ഷരം കവിത

3847 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. അക്ഷരം കവിത

3848 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. അക്ഷരം കവിത

3849 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. അക്ഷരം കവിത

3850 രാധാകൃഷ്ണന് കമതില് പ,ന്ഗ്വിന് കവിത

3851 കൃഷ്ണ,ിള്ള,ചങ്ങമ്പുഴ ചങ്ങമ്പുഴ കൃതികള് ഭാഗം-1 കവിത

3852 കൃഷ്ണ,ിള്ള,ചങ്ങമ്പുഴ ചങ്ങമ്പുഴ കൃതികള് ഭാഗം-2 കവിത

3853 കൈവ?്യനാഥയ്യര്,ജി. ,തിറ്റു,ത്ത് കവിത

3854 സഹൃ?യകവ?ി തൃശൂര് നവധാര കവിത

3855 നാലാങ്കല് കൃഷ്ണ,ിള്ള ഉ?യഗിരി ചുവന്നു കവിത

3856 കകരള സാഹിത്യ അക്കാ?മി ഗിരിജാകല്യാണം കവിത

3857 രാജാരാജവര്മ്മ, ഏ.ആര്. ഭാഷാകുമാരസംഭവം കവിത

3858 വാരിയര്,സി.പക. രാമായണം ഇരു,ത്തിനാലുവൃത്തം കവിത

3859 ഒളപ്പമണ്ണ സുഫല കവിത

3860 അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്,പക. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുപട കൃതികള് കവിത

3861 ബാലന് പുനലൂര്, (സമ്പാ.) ഒരു കാലഘട്ടത്തിപ1 കവിത കവിത

3862 പചറുക¨രി പചറുക¨രി ഭാരതം കവിത

3863 കകരളവര്മ്മ വലിയകകായിത്തമ്പുരാന് മയൂരസകന്ദശം കകരളഹൃ?യം കവിത

3864 സച്ചി?ാനന്ദന് ആത്മഗീത കവിത

3865 ശ്രീനിവാസ്,ടി.ആര്. ഇടവപ്പാതി കവിത

3866 കവിതാസമിതി, തിരുവനന്തപുരം കവിത 1148 കവിത

3867 കവിതാസമിതി, തിരുവനന്തപുരം കവിത 1148 കവിത

3868 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. ചിലപമ്പാലി കവിത

3869 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. സൗന്ദര്യക?വത കവിത

3870 ശ്രീധര ന്,ിള്ള,,ി. എട്ടു മുഖ്യ ഉ,നിഷത്തുക്കള് കവിത

3871 ഇടക¨രി കുങ്കുമ പ്രഭാതം കവിത

3872 കുട്ടികൃഷ്ണന് കടവനാട്ട് കാഴ്ച കവിത

3873 കഗാ,ാലക്കുറുപ്പ് മണി വിളക്ക് കവിത



3874 കൃഷ്ണന്നായര്,സി. കവിസാന്നിധ്യം കവിത

3875 നാരായണകമകനാന് വള്ളകത്താള് വള്ളകത്താളിപ1 ,?്യകൃതികള് ഭാഗം -1 കവിത

3876 വള്ളകത്താള് വള്ളകത്താളിപ1 ,?്യകൃതികള് ഭാഗം -2 കവിത

3877 കുഞ്ഞികൃഷ്ണകമകനാന് ഒടുവില് ഒടുവില് കുഞ്ഞികൃഷ്ണകമകനാപ1 കൃതികള് കവിത

3878 നാരായണക്കുറുപ്പ്,ടി.പക. ആത്മഗീത കവിത

3879 രമാകാന്തന് കിളിമാനൂര് ഇല്ല കവിത

3880 ക?ശം,എന്.പക. കന്യാഹൃ?യം കവിത

3881 കുമാരനാശാന് ദുരവസ്ഥ കവിത

3882 കുമാരനാശാന് ലീല കവിത

3883 കുമാരനാശാന് ലീല കവിത

3884 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ വിളക്കു പകാളുത്തു കവിത

3885 ബാലകൃഷ്ണന്നായര്,ജി. ഹരിനാമ കീര്ത്തനം കവിത

3886 ബാലകൃഷ്ണന്,വി.; ലീലാക?വി,ആര്. യജ്ജുര്കവ?ം കവിത

3887 ബാലകൃഷ്ണന്,വി.; ലീലാക?വി,ആര്. സാമകവ?ം കവിത

3888 രാഘവക്കുറു,്,എം.,ി. മലയാള രഘുവംശം കവിത

3889 രാമകൃഷ്ണന് മളളൂര് അകന്നുക,ായവള് കവിത

3890 ഭാര്ഗവന്,ിള്ള,ജി. ,ാണപ്പാട്ടുകള് കവിത

3891 രാമകൃഷ്ണന്,പക.വി. പുതിയ സാരഥി കവിത

3892 മീശാന് അയ്യപ്പചരിതം കവിത

3893 നാരായണന്,ഇ. ഇടയപ1 നികക്ഷ,ം കവിത

3894 കൃഷ്ണവാരിയര്,എ ന്.വി. എന്.വി.യുപട കൃതികള് കവിത

3895 രാമുണ്ണികമകനാന് കല്ലന്മാര്പതാടി കല്ലന്മാര്പതാടിയുപട കവിതകള് കവിത

3896 ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിപ്പാട്,ഓട്ടൂര് വകന്ദമാതരം കവിത

3897 രാമവര്മ്മ, വയലാര് സ ര്ഗ്ഗസംഗീതം കവിത

3898 രാമവര്മ്മ, വയലാര് സ ര്ഗ്ഗസംഗീതം കവിത

3899 രാമവര്മ്മ, വയലാര് സ ര്ഗ്ഗസംഗീതം കവിത

3900 രാമവര്മ്മ, വയലാര് സ ര്ഗ്ഗസംഗീതം കവിത

3901 കുമാരനാശാന് വീണപൂവ് കവിത

3902 ബാലന്,പുനലൂര് മൃതസഞ്ജീവനി കവിത

3903 ബാലന്,പുനലൂര് മൃതസഞ്ജീവനി കവിത

3904 രാമവര്മ്മ, വയലാര് വയലാര് കൃതികള് കവിത

3905 രാമകൃഷ്ണന് കടമ്മനിട്ട കവിത കവിത

3906 കഗാവിന്ദന്,എം കവിത കവിത

3907 ?ാകമാ?രചാക്യാര് (,ി.വി.കൃഷ്ണ ന് , വ്യാഖ്യാ.) ഉണ്ണിയാടീ ചരിതം കവിത

3908 ഉഷ,ഒ.വി. ധ്യാനം കവിത

3909 നാരായണക്കുറുപ്പ്,,ി. അപൂര്ണ്ണതയുപട സൗന്ദര്യം കവിത

3910 അക്കിത്തം അക്കിത്തത്തിപ1 കുട്ടിക്കവിതകള് കവിത

3911 കഗാവിന്ദന്നായര് ഇടക¨രി അന്തിത്തിരി കവിത



3912 ,രകമശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് ഉള്ളൂരിപ1 ,?്യകൃതികള് ഭാഗം-1 കവിത

3913 ,രകമശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. ഉള്ളൂരിപ1 ,?്യകൃതികള് ഭാഗം-2 കവിത

3914 സുന്ദരം ധനുവച്ചപുരം ഗ്രീഷ്മം കവിത

3915 കക്കാട്,എന്.എന്. വജ്രകുണ്ഡലം കവിത

3916 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ സുന്ദരകാണ്ഡം കവിത

3917 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ സുന്ദരകാണ്ഡം കവിത

3918 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ സുന്ദരകാണ്ഡം കവിത

3919 കൃഷ്ണന് നമ്പീശന് അഷ്ട,?ി കവിത

3920 കുഞ്ഞിരാമന് നായര്,,ി. ഭദ്ര?ീ,ം കവിത

3921 ,ണിക്കര്,പക.എം. ഭൂ,സകന്ദശം കവിത

3922 രാഘവ,ിഷാകരാടി കവതാളചരിതം കവിത

3923 പവണ് മണി
പവണ് മണി നമ്പൂതിരിപ്പാടന്മാരുപട കൃതികള് 
ഭാഗം-3 കവിത

3924 സുഗതകുമാരി ,ാതിരാപ്പൂക്കള് കവിത

3925 ഭാസ്ക്കരന്,,ി. മുഖകത്താടുമുഖം കവിത

3926 സുഗതകുമാരി ,ാതിരാപ്പൂക്കള് കവിത

3927 ഭാസ്ക്കരന്,,ി. മുഖകത്താടുമുഖം കവിത

3928 ഭാസ്ക്കരന്,,ി. മുഖകത്താടുമുഖം കവിത

3929 നാരായണഗുരു ആകത്മാ,ക?ശ ശതകം കവിത

3930 കവിതാസമിതി കവിത 1150 കവിത

3931 നിത്യകൈചതന്യയതി ഭഗവ?് ഗീതാ സ്വാധ്യായം കവിത

3932 രവീന്ദ്രനാഥ ടാകഗാര് (പക.സി. ,ിള്ള വിവ.) ഗീതാഞ്ജലി കവിത

3933 രവീന്ദ്രനാഥ ടാകഗാര് (ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വിവ.) ഗീതാഞ്ജലി കവിത

3934 വിശ്വംഭരന് കിളിമാനൂര് ഒരു നൂറുനാടന് ,ാട്ടുകള് കവിത

3935 കൃഷ്ണ,ിള്ള, ചങ്ങമ്പുഴ രമണന് കവിത

3936 കൃഷ്ണ,ിള്ള, ചങ്ങമ്പുഴ രമണന് കവിത

3937 കൃഷ്ണ,ിള്ള, ചങ്ങമ്പുഴ രമണന് കവിത

3938 കൃഷ്ണ,ിള്ള, ചങ്ങമ്പുഴ രമണന് കവിത

3939 കുട്ടികൃഷ്ണന് കടവനാട്ട് സുപ്രഭാതം കവിത

3940 കുട്ടികൃഷ്ണന് കടവനാട്ട് സുപ്രഭാതം കവിത

3941 കൃഷ്ണ,ിള്ള,ചങ്ങമ്പുഴ സ്വരരാഗസുധ കവിത

3942 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. കറുത്ത,ക്ഷിയുപട ,ാട്ട് കവിത

3943 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. കറുത്ത,ക്ഷിയുപട ,ാട്ട് കവിത

3944 നിത്യകൈചതന്യയതി ഭഗവ?് ഗീതാ സ്വാധ്യായം-ഭാഗം 2 കവിത

3945 ശ്രീനിവാസ്,ടി.ആര്. ഒന്ന് കവിത

3946 കഗാ,ാലക്കുറുപ്പ്,പവണ്ണിക്കുളം സ്വര്ണ്ണസന്ധ്യ കവിത

3947 തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛന് ശ്രീ മഹാഭാഗവതം കവിത

3948 ഇളംകകാവടികള് ചിലപ്പതികാരം കവിത

3949 രമാകാന്തന് എ. മനുഷ്യമരങ്ങള് കവിത



3950 അപ്പ ന്,എം..,ി. ഭൂമിയും സ്വര്ഗ്ഗവും കവിത

3951 സുഗതകുമാരി ഇരുള്ച്ചിറകുകള് കവിത

3952 സുഗതകുമാരി ഇരുള്ച്ചിറകുകള് കവിത

3953 ,രകമശ്വരയ്യര്, ഉള്ളൂര് എസ്. സുജാകതാ ?്വാഹം കവിത

3954 നാരായണകമകനാന്,കുണ്ടൂര് നാലു ഭാഷാ കാവ്യങ്ങള് കവിത

3955 ഇളംകകാവടികള് ചിലപ്പതികാരം കവിത

3956 കഗാവിന്ദന്,എം അരകങ്ങറ്റം കവിത

3957 കഗാവിന്ദന്,എം കനാക്കുകുത്തി കവിത

3958 കഗാവിന്ദന്,എം നാട്ടുപവളിച്ചം കവിത

3959 കഗാവിന്ദന്,എം ഒരു പ,ാന്നാനിക്കാരപ1 മകനാരാജ്യം കവിത

3960 ചാകക്കാ,പചമ്മനം പചമ്മനം കവിതകള് കവിത

3961 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം കണ്ണ¨ രാമായണം കവിത

3962 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ ശ്രാവണഗീതം കവിത

3963 കകരളവര്മ്മ,,ന്തളം
,ന്തളത്തിപ1 പതരപഞ്ഞടുത്ത കൃതികള് 
ഭാഗം-1 കവിത

3964 കകരളവര്മ്മ,,ന്തളം
,ന്തളത്തിപ1 പതരപഞ്ഞടുത്ത കൃതികള് 
ഭാഗം-2 കവിത

3965 പവണ് മണി അച്ഛന് നമ്പൂതിരിപ്പാട് പവണ്മണി കൃതികള് കവിത

3966 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം
വരികക്കാലില് കകശവനുണ്ണിത്താപ1 
കവിതകള് കവിത

3967 കജാസഫ്,എം.പജ. മരുഭൂമിയില് കവിത

3968 കവിത

3969 കുഞ്ഞിരാമന് നമ്പ്യാര്,ടി.എച്ച്.(സമ്പാ.) മതികലരിക്കണി കവിത

3970 വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി,എം.വി. പുള്ളുവപ്പാട്ടും നാഗാരാധനയും കവിത

3971 കൃഷ്ണന്നായര്,,ി.വി. (വ്യാഖ്യാ.) രാമചരിതം കവിത

3972 കുമാരപ്പിള്ള,ജി. ഓര്മ്മയുപട സുഗന്ധം കവിത

3973 ബാലകൃഷ്ണ,ണിക്കര്,വി.സി. ഒരു വിലാ,ം കവിത

3974
നായര്,എസ്.പക. ആനന്ദക്കുട്ടന് നായര്,

അക്കിത്തം നൂറ്റിപയാന്ന് ആട്ടക്കഥകള് ഭാഗം-1 കവിത

3975
നായര്,എസ്.പക.; ആനന്ദക്കുട്ടന് നായര്,

അക്കിത്തം നൂറ്റിപയാന്ന് ആട്ടക്കഥകള് ഭാഗം-2 കവിത

3976 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്,കൈതക്കാട് പൂക്കടമ്പ് കവിത

3977 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,ഓമല്ലൂര് മൃതി?ര്ശനം കവിത

3978 ബാലകൃഷ്ണന്നായര്,ടി. ചിറയ്ക്കല് കകരള ഭാഷാഗാനങ്ങള് Vo. 1 കവിത

3979 കവിതാസമിതി കവിത 1152 കവിത

3980 കൃഷ്ണവാരിയര്,എ ന്.വി. കാളി?ാസപ1 സിംഹാസനം കവിത

3981 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,ശൂരനാട്ടു ഹൃ?യാര്പ്പണം കവിത

3982 കൃഷ്ണ,ിള്ള,നാലാങ്കല് �ിസംബറിപല മഞ്ഞുതുള്ളികള് കവിത

3983 കുഞ്ഞിരാമന്നായര്,,ി. പ്ര,ഞ്ചം കവിത

3984 ഗംഗാധര,ിള്ള,മുതുകുളം അഗ്നിരഥം കവിത

3985 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം ഉ?്യാനപ്രകവശം (ഭാഷാരാമായണം ചമ്പു) കവിത

3986 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം ഉ?്യാനപ്രകവശം (ഭാഷാരാമായണം ചമ്പു) കവിത

3987 രാമകൃഷ്ണന്,പക.വി. നാഴികവട്ട കവിത



3988 രകമശന്നായര്,എസ്. അകഗ്ര,ശ്യാമി കവിത

3989 വാരിയര്,പക.പക. ധൂര്ജടി കവിത

3990 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. പവളിച്ചത്തിപ1 ദൂതന് കവിത

3991 പ്രസിദ്ധീകരണം,സംക്രമണം ആധുനികകാത്തര കവിത കവിത

3992 കപ്രംനാഥ്,പവട്ടിയാര് നാടന്,ാട്ടുകള് കവിത

3993 സത്യവ്രതന്, ആറന്മുള അഷ്ടഗന്ധം കവിത

3994 നാരായണന്നായര്, ,ാലാ കലാപൂജ കവിത

3995 കജാസഫ്,സി.എ. കതന്കനി കവിത

3996 കമരികജാണ്, കൂത്താട്ടുകുളം പൂജാപുഷ്പം കവിത

3997 വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി ഭൂമി ഗീതങ്ങള് കവിത

3998 വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി ഭൂമി ഗീതങ്ങള് കവിത

3999 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി കടല്കാക്കകള് കവിത

4000 ബാലകൃഷ്ണന്നായര്,ജി. ശ്രീനാരായണഗുരുക?വകൃതികള്, വാല്യം 1 കവിത

4001 ബാലചന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കാട് ,തിപനട്ടുകവിതകള് കവിത

4002 നഫീസാ ഉകൈബ?്, (സമ്പാ.) ഉകൈബ?ിപ1 പതരപഞ്ഞടുത്ത കവിതകള് കവിത

4003 കജാസഫ്,സി.എ. അന്തരംഗം കവിത

4004 ഒളപ്പമണ്ണ ദുഃഖമാവുക സുഖം കവിത

4005 കൃഷ്ണന്നായര്,സി. അമൃതഗീതം കവിത

4006 കജാര്ജ്ജ് കതാമസ് അമര്ഷഗാഥ കവിത

4007 മണ്ണമ്മൂട്,സി.പജ. കാലവൃക്ഷം കവിത

4008 മണ്ണമ്മൂട്,സി.പജ. കാലവൃക്ഷം കവിത

4009 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം നളചരിതം (നാലാം ?ിവസം) കവിത

4010 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം ശ്രീകൈകരളി ഭഗവ?് ഗീത കവിത

4011 കകശവന്നമ്പൂതിരി,വി.എ. ഭീമപ്രകവശം കവിത

4012 അക്കിത്തം മാനസപൂജ കവിത

4013 നാരായണ,ിള്ള,പക.എസ്. (സമ്പാ.) 1980-പല പതരപഞ്ഞടുത്ത കവിതകള് കവിത

4014 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം കുകചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് കവിത

4015 ഭാസ്ക്കരന്,,ി. കായല്ക്കാറ്റ് കവിത

4016 കൃഷ്ണവാരിയര്,എ ന്.വി. (,രി.) കാളി?ാസകൃതികള് കവിത

4017 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. ഉപ്പ് കവിത

4018 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. ഉപ്പ് കവിത

4019 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. ഉപ്പ് കവിത

4020 ഭാസ്ക്കരന്,,ി. ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള തംബുരു കവിത

4021 ഭാസ്ക്കരന്,,ി. ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള തംബുരു കവിത

4022 ഇടക¨രി പുത്തന്കലവും അരിവാളും പൂതപ്പാട്ടും കവിത

4023 ഇടക¨രി പുത്തന്കലവും അരിവാളും പൂതപ്പാട്ടും കവിത

4024 ഇടക¨രി പുത്തന്കലവും അരിവാളും പൂതപ്പാട്ടും കവിത

4025 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി മകരപക്കായ്ത്ത് കവിത



4026 ശ്രീധരകമകനാന് കൈവകലാപ്പിള്ളി മകരപക്കായ്ത്ത് കവിത

4027 വിശ്വനാഥന്നായര്,,ി. പനന്മാറ (വിവ.) അകനാനൂറ് വാല്യം 1. കവിത

4028 കകശവന്നായര്,കുറ്റിപ്പുറത്തു കാകവ്യാ,ഹാരം കവിത

4029 പുതുവാള്,എ.ആര്. ഭവഭൂതി കവിത

4030 ക?ശാഭിമാനി സ്റ്റ�ി സര്ക്കിള് കനലുകള് ജ്വാലകള് കവിത

4031 ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,ജി. ഓടക്കുഴല് കവിത

4032 കുമാരനാശാന് കുമാരനാശാപ1 സമ്പൂര്ണ്ണ,?്യകൃതികള് കവിത

4033 അപ്പുണ്ണി,മലയത്ത് പുഴക്കരയില് കവിത

4034 സച്ചി?ാനന്ദന് ,ീ�നകാലം കവിത

4035 ഭാര്ഗവന്,ിള്ള,ജി. മലബാറിപല ,ാണപ്പാട്ടുകള് കവിത

4036 ക?ശം,എന്.പക. ,വിഴമല്ലി കവിത

4037 കുട്ടികൃഷ്ണന് കടവനാട്ട് കവ?നയുപട കതാറ്റം കവിത

4038 കുട്ടികൃഷ്ണന് കടവനാട്ട് കവ?നയുപട കതാറ്റം കവിത

4039 ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കര്,വി.സി. വി.സി.കൃതികള് കവിത

4040 കഗാ,ിനാഥ,ിള്ള,വട്ടപ്പറമ്പില് വ്യാഖ്യാ. രുഗ് മിണി സ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ കവിത

4041 കസാമ?ാസന് ഏറ്റുമാനൂര് അടിമകള്ക്്ക ഒരു സംഘഗാനം കവിത

4042 കസാമ?ാസന് ഏറ്റുമാനൂര് അടിമകള്ക്്ക ഒരു സംഘഗാനം കവിത

4043 കസാമ?ാസന് ഏറ്റുമാനൂര് അടിമകള്ക്്ക ഒരു സംഘഗാനം കവിത

4044 കുഞ്ഞിരാമന്നായര്,,ി. കളിയച്ഛന് കവിത

4045 നാരായണ ന്നായര്, ,ാലാ പുലരി കവിത

4046 നാരായണ ന്നായര്,,ാലാ പുലരി കവിത

4047 നാരായണ ന്നായര്,,ാലാ പുലരി കവിത

4048 നാരായണന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ഒ.എം.സി. ഋകഗ്വ?ം (1) കവിത

4049 കഗാവിന്ദന്,പക.പക. അറുപകാലക്കണ്ടം കവിത

4050 നാരായണ,ിള്ള,പക.എസ്. 1981-പല പതരപഞ്ഞടുത്ത കവിതകള് കവിത

4051 സുഗതകുമാരി അമ്പലമണി കവിത

4052 ശ്രീക�പപ്പാതുവാള്,എ.വി. കൃഷ്ണപുഷ്പങ്ങള് കവിത

4053 കൃഷ്ണന്നായര്,സി. പതരപഞ്ഞടുത്ത കവിതള് കവിത

4054 കൃഷ്ണന് ,റപ്പള്ളി കൃഷ്ണ ലീല കവിത

4055 നാരായണന്നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ഒ.എം.സി. ഋകഗ്വ?ം (2) കവിത

4056 ചാകക്കാ,പചമ്മനം ?ാഹജലം കവിത

4057 നാരായണന്നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ഒ.എം.സി. ഋകഗ്വ?ം (3) കവിത

4058 അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്,പക. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുപട കൃതികള് കവിത

4059 കൈവഖരി സാഹിത്യസമിതി കകരളവര്മ്മയിപല കൃതികള് കവിത

4060 ചാകക്കാ,പചമ്മനം ഭൂമി കുലുക്കം കവിത

4061 രാവുണ്ണി ,തിനഞ്ചു മുറിവുകള് കവിത

4062 രാമചന്ദ്രന്,ആര്. ,ിപന്ന കവിത

4063 നാരായണന്നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ഒ.എം.സി. ഋകഗ്വ?ം (4) കവിത



4064 ബാലാമണിയമ്മ സന്ധ്യ കവിത

4065 ബാലചന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കാട് അമാവാസി കവിത

4066 കൃഷ്ണകുമാര്,,ി. മനുഷ്യ,രിണാമം കവിത

4067 കൃഷ്ണകുമാര്,,ി. ശ്രീകൃഷ്ണകബാകധാ?യം കവിത

4068 കമകനാന്,പക.ജി. ഉത്രാടവിഷാ?ം കവിത

4069 കുമാര,ിള്ള,ജി. സപ്തസ്വരം കവിത

4070

4071 വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി ഇന്ത്യ എന്ന വികാരം കവിത

4072 കുമാര,ിള്ള,ജി. കവിത കവിത

4073 കുമാര,ിള്ള,ജി. കവിത കവിത

4074 യൂസഫലി കകകച്ചരി ആയിരം നാവുള്ള മൗനം കവിത

4075 നമ്പൂതിരി,പുനം ഭാഷാ രാമായണചമ്പു കവിത

4076 തങ്കം ,ണിക്കര് ഹിമ ബിന്ദു കവിത

4077 കൃഷ്ണനുണ്ണി,എന്.�ി. അവര് കവിത

4078 അതുലന് മൂഷിക വംശം കവിത

4079 കഗാവിന്ദപ്പിള്ളയാശാന് യമരാവണ വിജയം ആട്ടക്കഥ കവിത

4080 പചറിയാന് പക. പചറിയാന് കുശനും ലവനും കുകചലനും കവിത

4081 അശ്വകഘാഷന് ശ്രീബുദ്ധചരിതം കവിത

4082 അശ്വകഘാഷന് സൗന്ദരനന്ദം കവിത

4083 കൃഷ്ണനുണ്ണി,എന്.�ി. സാക്ഷാത്കാരം കവിത

4084 കൃഷ്ണനുണ്ണി,എന്.�ി. നാട്ടുപവളിച്ചം കവിത

4085 പചറുവള്ളൂര് തിരനീക്കല് കവിത

4086 പചറുവള്ളൂര് കൈകത്തിരി കവിത

4087 കുഞ്ഞുണ്ണി രാഷ്ട്രീയം കവിത

4088 മധുസൂ?നന്നായര്,നീലംക,രൂര് ഇതികല വരുക ഉഷകസ്സ കവിത

4089 മധുസൂ?നന്നായര്,നീലംക,രൂര് ഇതികല വരുക ഉഷകസ്സ കവിത

4090 രമാകാന്തന്,എ. മര്മ്മരം കവിത

4091 ഗംഗാധര,ിള്ള,മുതുകുളം അകമ്മ, ,ാടപട്ട ഞാന് കവിത

4092 രകമഷ്ചന്ദ്രന്,വി. (,രി.) നളചരിതം (മൂന്നാം ?ിവസം) കവിത

4093 കകശവ,ിള്ള,പക.സി. കകശവീയം (ഒന്നും രണ്ടും സര്ഗ്ഗങ്ങള്) കവിത

4094 കകശവ,ിള്ള,പക.സി. കകശവീയം (ഒന്നും രണ്ടും സര്ഗ്ഗങ്ങള്) കവിത

4095 കകശവ,ിള്ള,പക.സി. കകശവീയം (എട്ടും ഒന്,തും സര്ഗ്ഗങ്ങള്) കവിത

4096 കരൂര് ശശി അവസാനപത്ത വാതില് കവിത

4097 കുമാരനാശാന് ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി കവിത

4098 മാത്തന്തരകന്,പുത്തന്കാവ് ഭക്തമീര ,ാടുന്നു കവിത

4099 ശങ്കരന്നായര്,ഗൗരീശ,ട്ടം അ  ഞ്ചു സുന്ദരികള് കവിത

4100 കകശവന്നമ്പൂതിരി,വി.എ. പുലരിപ്പാട്ട് കവിത

4101 കസാമ?ാസന്,ഏറ്റുമാനൂര് പുറകമ്പാക്കിപല സന്ധ്യ കവിത



4102 അപ്പുണ്ണിനമ്പ്യാര്,എം.സി. (സമ്പാ.) വടക്കന്,ാട്ടുകള് കവിത

4103 ശരത്ചന്ദ്രലാല് വഴിയില് കുടകള് പ,ാട്ടി മുളയ്ക്കുന്നു കവിത

4104 നാരായണന്,,ി.എം. ഫുട്ബാ ള് കവിത

4105 കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് കിരാതം (ഓട്ടന്തുള്ളല്) കവിത

4106 പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാന കവിത

4107 കൃഷ്ണനുണ്ണി,എന്.�ി. ?്വാ?ശി കവിത

4108 കമകനാന്,എ.എസ്. അഞ്ജലി കവിത

4109 മങ്ങാട്,ബി.എന്. ബന്ധനത്തില് കവിത

4110 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. ഭൂമിക്ക് ഒരു ചരമഗീതം കവിത

4111 വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി അ,രാജിത കവിത

4112 കാര്ത്തികകയന്,പഷാര്ണ്ണൂര് അക്ഷരപൂജ കവിത

4113 രാമവര്മ്മ, വയലാര് വയലാര് കവിതകള് കവിത

4114 ശ്രീധരകമകനാന്,കൈവകലാപ്പിള്ളി കൈവകലാപ്പിള്ളി കവിതകള് കവിത

4115 കവനാലയം സപ്തസ്വരങ്ങള് കവിത

4116 കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് സ്യമന്തകം ഓട്ടന്തുള്ളല് കവിത

4117 കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് കല്യാണസൗഗന്ധികം കവിത

4118 മാധവപ്പണിക്കര് ഭാഷാഭഗവ?്ഗീത കവിത

4119 രകമഷ്ചന്ദ്രന്,വി. (,രി.) നളചരിതം രണ്ടാം?ിവസം കവിത

4120 വയസ്കര മൂസ് ദുകര്യാധനവധം (ആട്ടക്കഥ) കവിത

4121 ഇരയിമ്മന് തമ്പി കീചകവധം കവിത

4122 പചറുക¨രി കൃഷ്ണഗാഥ-കഗാ,ികാദുഃഖം കവിത

4123 പചറുക¨രി കൃഷ്ണഗാഥ-രുഗ്മിണി സ്വയംവരം കവിത

4124 കുമാരനാശാന് വീണപൂവ് കവിത

4125 കുമാരനാശാന് നളിനി കവിത

4126 വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി അതിര്ത്തിയികലക്ക് ഒരു യാത്ര കവിത

4127 കുമാരനാശാന് കരുണ കവിത

4128 തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛന് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം -ബാലകാണ്ഡം കവിത

4129 തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛന് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം -ആര്യകാണ്ഡം കവിത

4130 തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛന് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം -സുന്ദരകാണ്ഡം കവിത

4131 തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛന് ശ്രീമഹാഭാരതം-കര്ണ്ണ,ര്വ്വം കവിത

4132 തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛന് ശ്രീമഹാഭാരതം-സ്ത്രീ,ര്വ്വം കവിത

4133 നാരായണ,ിള്ള,പക.എസ്. 1983-പല തിരപഞ്ഞടുത്ത കവിത കവിത

4134 വാസുക?വഭട്ടതിരി,സി.വി. രാമവിചാരധാര കവിത

4135

4136 നാരായണന്നമ്പൂതിരിപ്പാ്,ഒ.എം.സി. ഋകഗ്വ?ം (5) കവിത

4137 രാമചന്ദ്രന്,പുതുക¨രി (വ്യാഖ്യാ.) കണ്ണ¨ രാമായണം-ബാലകാണ്ഡം കവിത

4138 കൃഷ്ണവാരിയര്,എന്.വി. (വിവ.) അകം കവിതകള് കവിത

4139 അബ്ദുറഹിമാന്,,ി.ടി. നീല ?ര്പ്പണം കവിത



4140 ശങ്കരപ്പിള്ള,പക.ജി. കവിത കവിത

4141 കസാമ?ാസന്,ഏറ്റുമാനൂര് ഏഴരപപ്പാന്നാന കവിത

4142 ബാലകൃഷ്ണന്,എസ്.പക. ,ാടുന്ന പൂങ്കുയില് കവിത

4143 കൃഷ്ണ,ിള്ള,നാലാങ്കല് അകന്നുക,ായ നിലാവുകള് കവിത

4144 ?ാകമാ?രന്,മൂടാടി കചമന്തിപ്പൂക്കള് കവിത

4145 ബാലകൃഷ്ണ,ണിക്കര്,വി.സി. ഒരു വിലാ,വും വിശ്വരൂ,വും കവിത

4146 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. നളചരിതം (ഒന്നാം?ിവസം) കാന്താരതാരകം കവിത

4147 കകരളവര്മ്മ,,ന്തളം വിജകയാ?യം കാവ്യം കവിത

4148 മഴമംഗലം ഭാഷാകൈനഷധ ചമ്പൂ കവിത

4149 പചറുക¨രി കൃഷ്ണഗാഥ-വത്സകസ്തയം കവിത

4150 രകമശന്നായര്,എസ്. സൂര്യഹൃ?യം കവിത

4151 പചറിയാന് പക. പചറിയാന് ഐരാവതം കവിത

4152 നായര്,എം.ആര്. ആക?്യാ,ഹാരം കവിത

4153 നാരായണകമകനാന്,നാലപ്പാട്ട് കണ്ണുനീര്ത്തുള്ളി കവിത

4154 നാരായണന്നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ഒ.എം.സി. ഋകഗ്വ?ം (6) കവിത

4155 കജാസഫ്,സി.എ. അവസാനപുലരി കവിത

4156 കജാസഫ്,സി.എ. ?ര്ശനം കവിത

4157 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്,പുതൂര് കല്പകപ്പുമഴ കവിത

4158 തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛന് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം-കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം കവിത

4159 രാഘവന് അമ്പാടത്ത് ഓണക്കാഴ്ച കവിത

4160 ശരവണ് മകഹശ്വര് അപ്പു ഏട്ടകനാട് കവിത

4161 വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി മുഖം എവിപട കവിത

4162 ചന്ദ്രകശഖരന്നായര്,കൈതക്കാട് ആത്മഗന്ധി കവിത

4163 ,ണിക്കര്,സി.ആര്.,ി. ഏകമവ്യയം കവിത

4164 നാരായണന്നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ഒ.എം.സി. ഋകഗ്വ?ം (7) കവിത

4165 ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ഓട്ടൂര് മഹാസൗന്ദര്യം കവിത

4166 നാരായണന്നായര്,,ാലാ ഗാന്ധിഭാരതം കവിത

4167 ശരത് ചന്ദ്രലാല് കണ്ണാടി മുറികള് കവിത

4168 കക്കാട്,എന്.എന്. സഫലമീ യാത്ര കവിത

4169 നാരായണ,ിള്ള,പക.എസ്. (സമാ.) 1984-പല പതരപഞ്ഞടുത്ത കവിതകള് കവിത

4170 ,രകമശ്വരന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്,പുറയന്നൂര്
ശ്രീ മഹാഭാഗവതം-?ശമം (കകരള 
ഭാഷാഗാനം) കവിത

4171
കജാസഫ്,പക.വി.; വര്മ്മ,,ി.ആര്.എസ്.,

കജാസ,്,ി.സി. അമൂല്യകശ്ലാകങ്ങള്-ഭാഗം 1 കവിത

4172
കജാസഫ്,പക.വി.; വര്മ്മ,,ി.ആര്.എസ്.,

കജാസ,്,ി.സി. അമൂല്യകശ്ലാകങ്ങള്-ഭാഗം 2 കവിത

4173 രാമകാന്തന്,കിളിമാനൂര് കണ്ണീരിനക്കപര കവിത

4174 മുരളീധരന്,പനല്ലിക്കല് ആത്മപുരാണം കവിത

4175 മധുസൂ?നന്നായര്,നിലകമ്പരൂര് ചിത കവിത

4176 കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര് ശിവപുരാണം കവിത

4177 കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര് ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം കവിത



4178 ശര്മ്മ,വി.എസ്. ശ്രീ സ്വാതിതിരുനാള്, ജീവിതവും കൃതികളും കവിത

4179 ,ി.ടി.എല്. കാട്ടരുവി കവിത

4180 ,ി.ടി.എല്. ഓണം വന്നാലും ഉണ്ണി,ിറന്നാലും കവിത

4181 കവിതാസമിതി, തിരുവനന്തപുരം കവിത 1161 കവിത

4182 ചന്ദ്രബാബു, മൃത്യുഞ്ജയന് ഓര്മ്മയുപട പുസ്തകം തുറക്കരുത് കവിത

4183 നാരായണ,ിള്ള,പക.എസ്. 1985-പല പതരപഞ്ഞടുത്ത കവിതകള് കവിത

4184 ശരവണ് മകഹശ്വര് ഞാന് കള്ളനല്ല, എന്നാല് കള്ളനാണ് കവിത

4185 കൈവകലാപ്പിള്ളി കൃഷ്ണമൃഗങ്ങള് കവിത

4186 നാരായണന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ഒ.എം.സി. ഋകഗ്വ?ം (8) കവിത

4187 കൃഷ്ണവാരിയര്,എന്.വി. എന്.വി.യുപട കവിതകള് കവിത

4188 മാധവന് അയ്യപ്പത്ത് കിളിപമാഴികള് കവിത

4189 കൃഷ്ണന്നായര്,സി. ഉണ്മയുപട സ്വരം കവിത

4190 അപ്പന്,എം.,ി. ജീവിത സായാഹ്നത്തില് കവിത

4191 മധു,കിളിമാനൂര് സമയതീരങ്ങളില് കവിത

4192 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. ഒ.എന്.വി.യുപട നാലു കാവ്യസമാഹാരങ്ങള് കവിത

4193 ചാകക്കാ, പചമ്മനം അമ്പും വില്ലും കവിത

4194 കമകനാന്,പക.ജി. ,?യാത്ര കവിത

4195 നായര്,ടി.ആര്. (,രി.) സൗന്ദര്യലഹരി കവിത

4196 സീതാകാന്ത് മഹാ,ാത്ര തക്ഷകന് മുതല് നിര്വ്വാണംവപര കവിത

4197 ജയക?വന് ഗീതകഗാവിന്ദം കവിത

4198 രകമശന്നായര്,എസ്. ജന്മപുരാണം കവിത

4199 വിനയചന്ദ്രന്,�ി. വിനയചന്ദ്രപ1 കവിതകള് കവിത

4200 ഉള്ളൂര് എം. ,രകമശ്വരന് (വിവ.) ആണ്ടാള് ,ാടിയ തിരുപ്പാകൈവ കവിത

4201 കഗാ,ാലന്നായര്,,ി. (വ്യാഖ്യാ.) ശ്രീമ?് ഭഗവ?്ഗീത കവിത

4202 സച്ചി?ാനനന്ദന് ഇവപനക്കൂടി കവിത

4203 കരൂര് ശശി മണക്കും കല്ലുകള് കവിത

4204 നാരായണന്നായര്,,ാലാ അമര കജ്യാതി കവിത

4205 നാരായണന്നായര്,,ാലാ അമര കജ്യാതി കവിത

4206 കൃഷ്ണന്നായര്,സി. ശംപഖാലി കവിത

4207 ,ാലൂര,്എം.എന്. ഭംഗിയും അഭംഗിയും കവിത

4208 ശ്രീകുമാരന് തമ്പി എന്മകന് കരയുകമ്പാള് കവിത

4209 കരൂര് ശശി അറിയാപമാഴികള് കവിത

4210 ഒളപ്പമണ്ണ നിഴലാന കവിത

4211 നാരായണ,ിള്ള,പക.എസ്. 1986 പതരപഞ്ഞടുത്ത കവിതകള് കവിത

4212 രവീന്ദ്രന്,പുലാക്കാട്ട് പുലാക്കാട്ട് രവീന്ദ്രപ1 കവിതകള് കവിത

4213 യൂസഫലി കകകച്ചരി കകകച്ചരിപ്പുഴ കവിത

4214 ബാലാമണിയമ്മ നികവ?്യം കവിത

4215 രാമന് നമ്പൂതിരി രഥകവഗം കവിത



4216 ബാലചന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കാട് ഗസല് കവിത

4217 കുറുപ്പ്,ഒ.എന്.വി. ശാരങഗ്ക,ക്ഷികള് കവിത

4218 സുഗതകുമാരി കുറുഞ്ഞിപ്പൂക്കള് കവിത

4219 സച്ചി?ാനനന്ദന്, എ�ി. കനര്വഴികള് കവിത

4220 അക്കിത്തം അക്കിത്തത്തിപ1 പതരപഞ്ഞടുത്ത കവിതകള് കവിത

4221 പകാച്ചി ഭാഷാ ,രിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റി ചാണക്യസൂത്രം കവിത

4222 കജാസഫ് കബ്രാ�്സ്കി കബ്രാ�്സിയുപട ജീവിതവും രചനകളും കവിത

4223 വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി ആരണ്യകം കവിത

4224 ശ്രീക�ന്നായര്, കാര്യവട്ടം ഉടുക്ക് കവിത

4225 ശ്രീക�ന്,ആര്. യാത്ര കവിത

4226 ശ്രീക�ന്,ആര്. മുറപപ്പണ്ണ് കവിത

4227 ശ്രീക�ന്,ആര്. മണ്ണ് കവിത

4228 വാങമ്യി ഒന്നാം,ാഠം കവിത

4229 ശ്രീകുമാര്, കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിപ1 ദുഃഖങ്ങള് കവിത

4230 ?ാകമാ?രന് നമ്പീശന്,,ി.വി. നിറമാല കവിത

4231 കൃഷ്ണകുമാര്,,ി. രാമഹൃ?യം കവിത

4232 കൃഷ്ണ,ിള്ള,ചങ്ങമ്പുഴ ലീലാങ്കണം കവിത

4233 പ്ലാ�ിമര് മയകക്കാവ്സ്ക്കി മയകക്കാവ്സ്കിയുപട കവിതകള് കവിത

4234 ഒ.എന്.വി. കുറുപ്പ് ഒ.എന്.വി.യുപട രണ്ടു കാവ്യസമാഹാരം കവിത

4235 രാമകൃഷ്ണ,ിള്ള,മകലഷ്യ മകലഷ്യയുപട കവിതകള് കവിത

4236 മാത്തന് തരകന്,പുത്തന്കാവ്
പുത്തന്കാവ് മാത്ത ന് തരകപ1 
പതരപഞ്ഞടുത്ത കവിതകള് കവിത

4237 പക.,ി.പക.കമകനാന് പ,രിയ പുരാണം കവിത

4238 ശരത് ചന്ദ്രലാല് ,ഞ്ചതന്ത്രം കവിത

4239 ശരത് ചന്ദ്രലാല് ,ഞ്ചതന്ത്രം-ഭാഗം-2 കവിത

4240 നിത്യകൈചതന്യയതി ഭഗവ?് ഗീതാസ്വാധ്യായം കവിത

4241 നിത്യകൈചതന്യയതി ഭഗവ?് ഗീതാസ്വാധ്യായം കവിത

4242 സച്ചി?ാനന്ദന് വീടുമാറ്റം കവിത

4243 കൈകസ്,പക.എസ്. ഐഷീകം കവിത

4244 കരുണാകരന്,തിരുനല്ലൂര് തിരുനല്ലൂര് കരുണാകരപ1 കൃതികള് കവിത

4245 ശ്രീധരകമകനാന്,കൈവകലാപ്പിള്ളി ചരിത്രത്തിപല ചാരുദൃശ്യം കവിത

4246 ശരത് ചന്ദ്രലാല് ,ഞ്ചതന്ത്രം ഭാഗം-3 ശത്രുസംഹാരം കവിത

4247 ചാകക്കാ, പചമ്മനം
പചമ്മനത്തിപ1 അഞ്ചു 
കവിതാസമാഹാരങ്ങള് കവിത

4248 കകശവന് നമ്പൂതിരി,വി.എ. കൃഷ്ണകഥ കവിത

4249 അപ്പന്,എം.,ി. തിരുമധുരം കവിത

4250 രാമചന്ദ്രന്,പുതുക¨രി പുതുക¨രി രാമചന്ദ്രപ1 കവിതകള് കവിത

4251 കുട്ടികൃഷ്ണന്,കടവനാട്ട് വഴിമുത്ത് കവിത

4252 നാരായണക്കുറുപ്പ്,,ി. ഹംസധ്വനി കവിത

4253 എ�്വിന് ആര് കനാള്�് ,ൗരസ്ത്യ?ീ,ം അഥവാ മഹാനിഷ്ക്രമണം കവിത



4254 കാവാലം വിശ്വനാഥകുറുപ്പ് കുട്ടനാടിപ1 തനിമയും ,ാട്ടുകളും കവിത

4255 കൃഷ്ണനുണ്ണി,എന്.�ി. പൂക്കളം കവിത

4256 കുഞ്ഞപ്പ ,ട്ടാനൂര് നാലാം യാമത്തിപല യാത്രക്കാരായ നമ്മള് കവിത

4257 നാരായണന്നായര്,,ാലാ അനന്തപുരി കവിത

4258 കസാമ?ാസന്,ഏറ്റുമാനൂര് ഇലപ,ാഴിയും കാലം കവിത

4259 കമരി കജാണ്,കൂത്താട്ടുകുളം തരംഗിണി കവിത

4260 കുലകശഖര ആള്വാര് മുകുന്ദമാല കവിത

4261 രാമചന്ദ്രന്,പുതുക¨രി അഗ്നകയ സ്വാഹഃ കവിത

4262 രാമചന്ദ്രന്,പുതുക¨രി ശക്തിപൂജ കവിത

4263 അപ്പന്,എം.,ി. സത്യ?ര്ശനം കവിത

4264 നമ്പൂതിരി,പുനം ഭാഷാരാമായണം ചമ്പു (സീത സ്വയംവരം) കവിത

4265 കകശവ,ിള്ള,പക.സി. കകശവീയം (നാലും അഞ്ചും സര്ഗ്ഗങ്ങള്) കവിത

4266 അശ്വതിതിരുനാള് തമ്പുരാന് അംബരീക്ഷ ചരിതം കവിത

4267 പവണ്മണി മഹന് കവി പുഷ്പമാല കവിത

4268 ,?മ്നാഭകുറുപ്പ്,അഴകത്ത് രാമചന്ദ്രവിലാസം നാലാംസര്ഗ്ഗം കവിത

4269 അര്കണാസ് ,ാതിരി പുത്തന്,ാന കവിത

4270 കൃഷ്ണ,ിള്ള,നാലാങ്കല് നാലാങ്കല് കൃഷ്ണ,ിള്ള കവിത

4271 കജാസാ1ണി ?ര്ശനഗീതങ്ങള് കവിത

4272 ,ത്മനാഭന്,നാലാ,ാടം ,രക?വത കവിത

4273 ബിച്ചു തിരുമാല അനുസരണയില്ലാത്ത മനസ്്സ കവിത

4274 അയ്യപ്പന്,എ. പ്രവാസിയുപട ഗീതം കവിത

4275 മുല്ലകനഴി രാപ്പാട്ട് കവിത

4276 അയ്യപ്പപ്പണിക്കര് അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുപട കൃതികള് ഭാഗം-3 കവിത

4277 അബ്ദു റഹിമാന്, ,ി.ടി. രാഗമാലിക കവിത

4278 യൂസഫലി കകകച്ചരി രാഘവീയം കവിത

4279 ,ത്മനാഭപ്പണിക്കര്, എസ്. മൂലൂര് പുല വൃത്തം കവിത

4280 രമാകാന്തന്,എ. കല്പാന്തം കവിത

4281 കൃഷ്ണ ന്കുട്ടി,പചാവല്ലൂര് ,ീലിക്കിരീടം കവിത

4282 ചാകക്കാ, പചമ്മനം പചമ്മനത്തിപ1 ആറു കവിതാസമാഹാരങ്ങള് കവിത

4283 മുകുന്ദന്,എന്. വ്യാഖ്യാ. കണ്ണ¨രാമായണം കവിത

4284 ശശി,കാരൂര് മഹാന?ി കവിത

4285 പക.ജി.കമകനാന് പക.ജി.യുപട കവിതകള് കവിത

4286 അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്,പക.
അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുപട പതരപഞ്ഞടുത്ത 
കൃതികള് കവിത

4287 തിക്കുറി¨ി,പക.വി. പ,ായ്മുഖങ്ങള് കവിത

4288 ഷംസുöീന്,ആര്.ഐ. (എ�ി.). അങ്കണം കവിതകള് കവിത

4289 സത്യവ്യതന്,ആറന്മുള പനല്ക്കൂനകള് കവിത

4290 പക.ജി.കമകനാന് അ കവിത കവിത

4291 കപ്രമ്ജി നാല്ക്കാലികള് കവിത



4292 തിക്കുറി¨ി ഗംഗാധരന് പുത്തരിയങ്കം കവിത

4293 അരവിന്ദന് (സമ്പാ.) ആമൂല്യകശ്ലാകമാല കവിത

4294 തുളസീവനം മുക്തകമാല കവിത

4295 രഘു,എസ്.പക. ദ്രാവി� കൈ?വങ്ങള് കവിത

4296 കകശവന് കണ്ണനാകുഴി കമാചനവീഥിയില് കവിത

4297 അക്കിത്തം ആളഞ്ഞാട്ടമ്മ കവിത

4298 അയ്മനം കൃഷ്ണകൈകമള ക�ാക്ടര് ഫൗസ്്റ്റ കവിത

4299 ,ാലാ നാരായണന്നായര് സൂര്യഗായത്രി കവിത

4300 ശരത് ചന്ദ്രലാല് രാധാമാധവം കവിത

4301 ശരത് ചന്ദ്രലാല് ,ഞ്ചതന്ത്രം ഭാഗം-5 സ്വപ്നസാഫല്യം കവിത

4302 കുഞ്ഞുണ്ണിരാജ,പക. (സമ്പാ.) പക.പക.രാജാവിന്പറ കവിതകള് കവിത

4303 യൂസഫലി കകകച്ചരി ഓര്മ്മയ്ക്ക് താകലാലിക്കാന് കവിത

4304 കവിത

4305 അക്കിത്തം Bര്ശമണികള് കവിത

4306 ഒ.എന്.വി. കുറുപ്പ് അ,രാഹ് നം കവിത

4307 വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി ഉജ്ജയിനിയിപല രാപ്പകലുകള് കവിത

4308 ഭാസ്കരന്നായര്,വി.(സമ്പാ.) കുട്ടികുഞ്ഞു തങ്കച്ചിയുപട കൃതികള് കവിത

4309 വിനയചന്ദ്രന്,�ി. നരകം ഒരു കപ്രമകവിത എഴുതുന്നു കവിത

4310 കൃഷ്ണന്നായര്,സി. പ്രിയ പുരാണം കവിത

4311 ഉമര് ഖയ്യാം ജീവികതാത്സവം കവിത

4312 ഭാസ്കരന്,,ി. നാഴിയുരിപ്പാല് കവിത

4313 ഒ.എന്.വി. കുറുപ്പ് ഒ.എന്.വി.യുപട പതരപഞ്ഞടുത്ത ഗാനങ്ങള് കവിത

4314 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,,റവൂര് തുളസീ?ളങ്ങള് കവിത

4315 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,,റവൂര് കബന്ധഗീതം കവിത

4316 ,രകമശ്വരന്,ഏവൂര് ഏവൂരിപ1 മുക്തകങ്ങള് കവിത

4317 കര്ത്താവ്,പക.എസ.്,ി. അറു,ത് കവിതകള് കവിത

4318 രകമശന്നായര്,എസ്. അളകനന്ദ കവിത

4319 കഗാ,ാലകൃഷ്ണന്,,റവൂര് കൈകകശാരം കവിത

4320 ചാകക്കാ, പചമ്മനം ആളില്ലാക്കകസരകള് കവിത

4321 സുകുമാരന്നായര്,തിക്കുറി¨ി തിക്കുറി¨ി കവിതകള് കവിത

4322 കറുപ്പന്,പക.,ി. ,ണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പപ1 സമ്പൂര്ണ്ണകൃതികള് കവിത

4323 സച്ചി?ാനനന്ദന് കവി ബുദ്ധന് കവിത

4324 നാരായണന്,,ി.എം. തടാകം കവിത

4325 ബഷീര്,എം.എം. കകരള കവിത 1992 കവിത

4326 ബഷീര്,എം.എം. കകരള കവിത 1993 കവിത

4327 പഷല്വി (എ�ി.) ഭൂമിയുപട മനസ്സില് കവിത

4328 വിജയലക്ഷ്മി മൃഗശിക്ഷകന് കവിത

4329 പ്രഭാകരന് ,ാപ്പനംകകാട് സിമന്റുകാട്ടിപല പൂക്കള് കവിത



4330 രാമകൃഷ്ണന്,കടമ്മനിട്ട മഴ പ,യ്യുന്നു മöളം പകാട്ടുന്നു കവിത

4331 പ്രഭാവര്മ്മ സൗ,ര്ണ്ണിക കവിത

4332 പ,ാന്നകങ്കാട് കഗാ,ാലകൃഷ്ണന് പ്രണവം കവിത

4333 ലീലാവതി,എം. (,ഠനം) 1988-പല പതരപഞ്ഞടുത്ത കവിതകള് കവിത

4334 ഒ.എന്.വി. കുറുപ്പ് നാറാണത്തു ഭ്രാന്തന് കവിത

4335 മധുസൂ?നന്നായര്,നിലകമ്പരൂര് നാറാണത്തു ഭ്രാന്തന് കവിത

4336 ക?വസി,എം.പക.IAS ഭാരതമാഹാത്മ്യം കവിത

4337

4338 ശ്രീകക�ശ്വരം ജി.,ത്മനാഭ,ിള്ള ശബ്ദതാരാവലി റഫറന്സ്

4339 ശ്രീകക�ശ്വരം ജി.,ത്മനാഭ,ിള്ള ശബ്ദതാരാവലി റഫറന്സ്

4340 ശ്രീകക�ശ്വരം ജി.,ത്മനാഭ,ിള്ള ശബ്ദതാരാവലി റഫറന്സ്

4341 ശ്രീകക�ശ്വരം ജി.,ത്മനാഭ,ിള്ള ശബ്ദതാരാവലി റഫറന്സ്

4342 പഹര്മ്മന് ഗുണ്ടര്ട്ട് മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് താരാവലി റഫറന്സ്

4343 പഹര്മ്മന് ഗുണ്ടര്ട്ട് മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു റഫറന്സ്

4344 കകരള സര്വകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരണം മലയാള മഹാനിഘണ്ടു വാല്യം-1 റഫറന്സ്

4345 കകരള സര്വകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരണം മലയാള മഹാനിഘണ്ടു വാല്യം-1 റഫറന്സ്

4346 ,രകമശ്വരന്മൂസ്സത്,ടി.സി. അമരകകാശം റഫറന്സ്

4347 മാധവന്,ിള്ള,സി.
ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടു എന്.ബി.എസ്. 
കണ്കൈബസ് റഫറന്സ്

4348 മാധവന്,ിള്ള,സി.
ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടു എന്.ബി.എസ്. 
കണ്കൈബസ് റഫറന്സ്

4349 മാധവന്,ിള്ള,സി.
ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടു എന്.ബി.എസ്. 
കണ്കൈബസ് റഫറന്സ്

4350 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. കകരള,ാണിനീയം റഫറന്സ്

4351 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. കകരള,ാണിനീയം റഫറന്സ്

4352 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. കകരള,ാണിനീയം റഫറന്സ്

4353 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. കകരള,ാണിനീയം റഫറന്സ്

4354 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. ഭാഷാ ഭൂഷണം റഫറന്സ്

4355 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. ഭാഷാ ഭൂഷണം റഫറന്സ്

4356 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. ഭാഷാ ഭൂഷണം റഫറന്സ്

4357 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. ഭാഷാ ഭൂഷണം റഫറന്സ്

4358 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. ഭാഷാ ഭൂഷണം റഫറന്സ്

4359 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. ഭാഷാ ഭൂഷണം റഫറന്സ്

4360 പഹര്മ്മന് ഗുണ്ടര്ട്ട് മലയാളഭാഷാവ്യാകരണം റഫറന്സ്

4361 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. വൃത്തമഞ്ജരി റഫറന്സ്

4362 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. വൃത്തമഞ്ജരി റഫറന്സ്

4363 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. വൃത്തമഞ്ജരി റഫറന്സ്

4364 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. വൃത്തമഞ്ജരി റഫറന്സ്

4365 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. വൃത്തമഞ്ജരി റഫറന്സ്

4366 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. വൃത്തമഞ്ജരി റഫറന്സ്

4367 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. വൃത്തമഞ്ജരി റഫറന്സ്



4368 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. സാഹിത്യസാഹ്യം റഫറന്സ്

4369 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. സാഹിത്യസാഹ്യം റഫറന്സ്

4370 കജാര്ജ് മാത്തന് (റവ.) മലയാഴ്മയുപട വ്യാകരണം റഫറന്സ്

4371 കഗാ,ാല,ിള്ള,പക.എന്. അ,ശബ്ദകശധിതി റഫറന്സ്

4372
ഇളയപ,രുമാള്,എം.;

സുബ്രഹ്മണ്യ,ിള്ള,എസ.്ജി. (വ്യാഖ്യാ.) പതാല്കാപ്പിയം റഫറന്സ്

4373 ഉള്ളൂര്, എസ്. ,രകമശ്വരയ്യര് കകരള സാഹിത്യ ചരിത്രം വാല്യം-1 റഫറന്സ്

4374 ഉള്ളൂര്, എസ്. ,രകമശ്വരയ്യര് കകരള സാഹിത്യ ചരിത്രം വാല്യം-2 റഫറന്സ്

4375 ഉള്ളൂര്, എസ്. ,രകമശ്വരയ്യര് കകരള സാഹിത്യ ചരിത്രം വാല്യം-3 റഫറന്സ്

4376 ഉള്ളൂര്, എസ്. ,രകമശ്വരയ്യര് കകരള സാഹിത്യ ചരിത്രം വാല്യം-5 റഫറന്സ്

4377 ഉള്ളൂര്, എസ്. ,രകമശ്വരയ്യര് കകരള സാഹിത്യ ചരിത്രം വാല്യം-6 റഫറന്സ്

4378 കജാര്ജ്ജ്,പക.എം. സാഹിത്യചരിത്രം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂപട റഫറന്സ്

4379 കജാര്ജ്ജ്,പക.എം. സാഹിത്യചരിത്രം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂപട റഫറന്സ്

4380 കഗാവിന്ദ,ിള്ള,,ി. മലയാളഭാഷാചരിത്രം റഫറന്സ്

4381 കഗാവിന്ദ,ിള്ള,,ി. മലയാളഭാഷാചരിത്രം റഫറന്സ്

4382 ചുമ്മാര്,ടി.എം. ഭാഷാഗ?്യസാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4383 ചുമ്മാര്,ടി.എം. ഭാഷാഗ?്യസാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4384 സുകുമാര് പസന് ബംഗാളി സാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4385 കജാര്ജ്ജ്,പക.എം. ജീവചരിത്രസാഹിത്യം റഫറന്സ്

4386 മാര്ക്കസ് കണ്ലീഫ് അകമരിക്കന് സാഹിത്യം റഫറന്സ്

4387 രാജരാജവര്മ്മ,വടക്കുംകൂര്
കകരളസാഹിത്യചരിത്രം-ചര്ച്ചയും പുരാണവും 
ഭാഗം-1 റഫറന്സ്

4388 കതാമസ,്,ി.പജ. മലയാളസാഹിത്യവും ക്രിസ്ത്യാനികളും റഫറന്സ്

4389 വര്ഗീസ്,പക.എം. ഇടയാറന്മുള സമകാലീന ഭാരതീയസാഹിത്യം റഫറന്സ്

4390 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,ഇളംകുളം ലീലാതിലകം റഫറന്സ്

4391 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,ഇളംകുളം ലീലാതിലകം റഫറന്സ്

4392 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,ഇളംകുളം ലീലാതിലകം റഫറന്സ്

4393 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,,ി.എന്. ഇളംകുളം ലീലാതിലകം റഫറന്സ്

4394 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,,ി.എന്. ഇളംകുളം ഭാഷാവിജ്ഞാനം റഫറന്സ്

4395 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,,ി.എന്. ഇളംകുളം ഭാഷയും സാഹിത്യവും നൂറ്റാണ്ടുകളില് റഫറന്സ്

4396 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,,ി.എന്. ഇളംകുളം ഭാഷയും സാഹിത്യവും നൂറ്റാണ്ടുകളില് റഫറന്സ്

4397 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,,ി.എന്. ഇളംകുളം കകരളഭാഷയുപട വികാസ,രിണാമങ്ങള് റഫറന്സ്

4398 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,,ി.എന്. ഇളംകുളം കകരളഭാഷയുപട വികാസ,രിണാമങ്ങള് റഫറന്സ്

4399 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,,ി.എന്. ഇളംകുളം കകരളഭാഷയുപട വികാസ,രിണാമങ്ങള് റഫറന്സ്

4400 ചന്ദ്രകശഖരവാരിയര്,എം.എസ്. ഭാഷയും സാഹിത്യവും മലയാളപ്പിറവിക്ക് മുന്,് റഫറന്സ്

4401 രാഘവന്,ിള്ള,പക. മലയാളപ്പിറവി റഫറന്സ്

4402 കൃഷ്ണകൈചതന്യ പമപസാപപ്പാകട്ടമിയന് സാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4403 കൃഷ്ണകൈചതന്യ ഈജി,്ഷ്യന് സാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4404 കൃഷ്ണകൈചതന്യ യവനസാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4405 കൃഷ്ണകൈചതന്യ കറാമന് സാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്



4406 കൃഷ്ണകൈചതന്യ യഹൂ? സാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4407 കൃഷ്ണകൈചതന്യ ,ില്ക്കാലത്തിന് സാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4408
അച്യുതനുണ്ണി ചാത്തനാത്ത് & സാമുവല്

ചന്ദനപ്പള്ളി വര്ത്തമാനപ്പുസ്തകത്തിന് ഒരവതാരിക റഫറന്സ്

4409 കഗാവി,പക.എം. കാറ്റകലാഗും ഗ്രന്ഥസൂചിയും റഫറന്സ്

4410 കജാര്ജ്ജ്,പക.എം. വളരുന്ന കൈകരളി റഫറന്സ്

4411 ശങ്കരന്നമ്പ്യാര്,,ി. മലയാളസാഹിത്യചരിത്രസംഗ്രഹം റഫറന്സ്

4412 ആ1ണി,സി.എല്. ഭാഷാ,ഠനങ്ങള് റഫറന്സ്

4413 പസബാസ്റ്റ്യന്,വി.എടമരത്ത് ഭാഷാശാസ്ത്രം റഫറന്സ്

4414 ,രകമശ്വരന്,ിള്ള, കമപക്കാല്ല മലയാള ഹാസ്യസാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4415 കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് സാഹിത്യഭൂഷണം റഫറന്സ്

4416 രാമവര്മ്മ അപ്പന്തമ്പുരാന്
ദ്രാവി�വൃത്തങ്ങളും അവയുപട 
ദൃശ്യ,രിണാമങ്ങളും റഫറന്സ്

4417 വാദ്ധ്യാര്,പക.പക. വൃത്തവിചാരം റഫറന്സ്

4418 വാദ്ധ്യാര്,പക.പക. വൃത്തവിചാരം റഫറന്സ്

4419 കൃഷ്ണകൈചതന്യ സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4420 ശ്രീധരന്,സി.,ി. ഇന്നപത്ത സാഹിത്യകാരന്മാര് റഫറന്സ്

4421 അഭയക?വ് എന്.ബി.എസ്. ഹിന്ദി-മലയാളം നിഘണ്ടു റഫറന്സ്

4422 അഭയക?വ് എന്.ബി.എസ്. ഹിന്ദി-മലയാളം നിഘണ്ടു റഫറന്സ്

4423 ?ിവാകരന്ക,ാറ്റി,ഇ.പക. ഹിന്ദി-മലയാളം നിഘണ്ടു റഫറന്സ്

4424 എന്.ബി.എസ്. വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-1 റഫറന്സ്

4425 കഗാ,ാല,ിള്ള,,യ്യം,ള്ളില് കുട്ടികളുപട നിഘണ്ടു റഫറന്സ്

4426 എന്.ബി.എസ്. വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-2 റഫറന്സ്

4427 അബു,ഒ. അറബി-മലയാളസാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4428 കഗാ,ിനാഥ,ിള്ള,എന്.ആര്. ഭാഷാനിരീക്ഷണം റഫറന്സ്

4429 രവിവര്മ്മ,എല്.എ. ആര്യ-ദ്രാവി�ഭാഷകളുപട ,രBരബന്ധം റഫറന്സ്

4430 എന്.ബി.എസ്.
എന്.ബി.എസ്. കണ്കൈസസ് ഇംഗ്ലീഷ് 
മലയാളം നിഘണ്ടു റഫറന്സ്

4431 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-3 റഫറന്സ്

4432 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-4 റഫറന്സ്

4433 കൃഷ്ണകൈചതന്യ അറബി സാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4434 അച്യുതനുണ്ണി ചാത്തനാത്ത് ഭാഷ ഒരു ,ഠനം റഫറന്സ്

4435 മാണി,പവട്ടം പുരാണിക് എന്കൈസകക്ലാ,ീ�ിയ റഫറന്സ്

4436 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-7 റഫറന്സ്

4437 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-8 റഫറന്സ്

4438 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-5 റഫറന്സ്

4439 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-6 റഫറന്സ്

4440 പുരുകഷാത്തമന്,ഇ.പക.(വിവ.) അസ്സാമിയ സാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4441 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-9 റഫറന്സ്

4442 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-10 റഫറന്സ്

4443
ശങ്കരന്നമ്പൂതിരിപ്പാട്, കാണിപ്പയ്യൂര്

(സമ്പാ.) സംസ്കൃത മലയാളനിഘണ്ടു റഫറന്സ്



4444
ശങ്കരന്നമ്പൂതിരിപ്പാട്, കാണിപ്പയ്യൂര്

(സമ്പാ.) സംസ്കൃത മലയാളനിഘണ്ടു റഫറന്സ്

4445 കജാണ് കുന്നപ്പള്ളി (ഫാ.) പ്രക്രിയാഭാഷ്യാം റഫറന്സ്

4446 ,്യാര്,പക. ശബ്ദശാഖി റഫറന്സ്

4447 രാമന് നമ്പൂതിരിപ്പാട്,ടി.ആര്. ഉ,ന്യാസങ്ങളിലൂപട റഫറന്സ്

4448 മാടക¨രി കുഞ്ചപ1 കശഷം റഫറന്സ്

4449 കകരള സാഹിത്യ അക്കാ?മി മലയാള ഗ്രന്ഥസൂചി വാല്യം 1 റഫറന്സ്

4450 കവലായുധന്,ിള്ള ,ി.വി. നിരൂ,ണസാഹ്യം റഫറന്സ്

4451 കവലായുധന്,ിള്ള ,ി.വി. നിരൂ,ണസാഹ്യം റഫറന്സ്

4452 കകരള സാഹിത്യ അക്കാ?മി മലയാള ഗ്രന്ഥസൂചി വാല്യം 2 റഫറന്സ്

4453 രാമലിംഗം,ിള്ള,ടി. മലയാളകൈശലീ നിഘണ്ടു റഫറന്സ്

4454 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. കൈകരളിയുപട കഥ റഫറന്സ്

4455 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. കൈകരളിയുപട കഥ റഫറന്സ്

4456

4457 ബഷീര്,എം.എം. ആശാന് ഗ്രന്ഥസൂചിക റഫറന്സ്

4458 കുഞ്ഞുകൃഷ്ണന് ,ള്ളിപ്പാട്ടു മഹച്ചരിത സംഗ്രഹസാഗരം റഫറന്സ്

4459 മാധവന്,ിള്ള,സി. മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു റഫറന്സ്

4460 ?ാകമാ?രന്നായര് ,ി. അ,ശബ്ദനിഘണ്ടു റഫറന്സ്

4461 കകരള സാഹിത്യ അക്കാ?മി സാഹിത്യകാര �യറക്ടറി റഫറന്സ്

4462 മാധവന്,ിള്ള,സി. അഭിനവമലയാളനിഘണ്ടു വാല്യം 1 റഫറന്സ്

4463 മാധവന്,ിള്ള,സി. അഭിനവമലയാളനിഘണ്ടു വാല്യം 2 റഫറന്സ്

4464 രാജരാജവര്മ്മ വടക്കുംകൂര് കൈശലീപ്ര?ീ,ം റഫറന്സ്

4465 കര്ത്താ ,ി.സി. ,ഴപഞ്ചാല് പ്ര,ഞ്ചം റഫറന്സ്

4466 നമ്പൂതിരി,പക.വി. മലയാളമഹാനിഘണ്ടു 3 റഫറന്സ്

4467 ,ീതാംബരന് പക. ഓളജി നിഘണ്ടു റഫറന്സ്

4468 കകരള സാഹിത്യ അക്കാ?മി മലയാള ഗ്രന്ഥസൂചി വാല്യം -3 റഫറന്സ്

4469 ?ാകമാ?രന്നായര് ,ി. അ,ശബ്ദകബാധിനി റഫറന്സ്

4470 കകരള സാഹിത്യ അക്കാ?മി ഭാരതീയ സാഹിത്യ ചരിത്രം വാല്യം 1 റഫറന്സ്

4471 കകരള സാഹിത്യ അക്കാ?മി ഭാരതീയ സാഹിത്യ ചരിത്രം വാല്യം 2 റഫറന്സ്

4472

4473 മാണി,പവട്ടം ലഘുപുരാണനിഘണ്ടു റഫറന്സ്

4474 ചുമ്മാര്,ടി.എം. ,?്യസാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4475

4476 കശഷഗിരിപ്രഭു,എം. വ്യാകരണമിത്രം റഫറന്സ്

4477 മൂസ്സത് എന്.എന്. വ്യാകരണവികവകം റഫറന്സ്

4478 രാജരാജവര്മ്മ,ഏ.ആര്. ശബ്ദകശാധിനി റഫറന്സ്

4479 നാരായണന്നമ്പ്യാര്,പക.സി. ഉ?യാലങ്കാരം റഫറന്സ്

4480 കജാസഫ് ,ി.എം. മലയാളത്തിപല ,രകീയ,?ങ്ങ ള് റഫറന്സ്

4481 കൃഷ്ണന്കുട്ടി, കവളൂര് അഭിനവഹാസ്യനിഘണ്ടു റഫറന്സ്



4482 ബാലകൃഷ്ണ ന്,ബി.സി. (എ�ി.) മലയാള മഹാനിഘണ്ടു (iv)-കു-ഗ്ഗൗ റഫറന്സ്

4483 ബാലകൃഷ്ണ ന്,ബി.സി. (എ�ി.) മലയാള മഹാനിഘണ്ടു (v)-ഘ-ണ്ടു റഫറന്സ്

4484 നാരായണന്ക,ാറ്റി,പചങ്ങാര മലയാളസാഹിത്യസര്വ്വസ്വം റഫറന്സ്

4485 കൈ,കലാ ക,ാള് പുരാണകഥാനിഘണ്ടു റഫറന്സ്

4486 സരസ്വതി,എം. (എ�ി.) മലയാളസിനിമ അരനൂറ്റാണ്ട് റഫറന്സ്

4487 കജാണ് കുന്നപ്പള്ളി (ഫാ.) സംസ്കൃതധാതു രൂ,ാവലി റഫറന്സ്

4488 കജാണ് കുന്നപ്പള്ളി (ഫാ.) ശബ്ദസുഭഗം റഫറന്സ്

4489 കകരള സാഹിത്യ അക്കാ?മി മലയാളഗ്രന്ഥസൂചി വാല്യം.4 റഫറന്സ്

4490 കവലായുധന്,ിള്ള ,ി.വി. മലയാളസാഹിത്യചരിത്രം കൃഷ്ണഗാഥ വപര റഫറന്സ്

4491 ,ിള്ള,പക.സി. സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4492 കുഞ്ഞിണ്ണിരാജ, പക. സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രം-ഭാഗം 1 റഫറന്സ്

4493 രഘുനാഥന്, ആര്.
മലയാള 
ഭാകഷാത്,ത്തിവിവരണാത്മകസൂചിക റഫറന്സ്

4494 മൂസത്.സി.പക. രാമകഥ മലയാളത്തില് റഫറന്സ്

4495 കകരള സാഹിത്യ അക്കാ?മി മലയാളഗ്രന്ഥസൂചി വാല്യം.5 റഫറന്സ്

4496 ബാലകൃഷ്ണ ന്,ബി.സി. (എ�ി.) മലയാള മഹാനിഘണ്ടു VI, ത-?ീ റഫറന്സ്

4497 ഭാസി, മടവൂര് മലയാള നാടകസര്വ്വസ്വം റഫറന്സ്

4498 കുഞ്ഞുണ്ണിരാജ,പക. സംസ്കൃത സാഹിത്യചരിത്രം റഫറന്സ്

4499 വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി,എം.വി. നമ്പൂതിരി ഭാഷാശബ്ദകകാശം റഫറന്സ്

4500 �ി.സി.ബുക്സ്, കകാട്ടയം ശബ്ദസാഗരം Vol.1 റഫറന്സ്

4501 �ി.സി.ബുക്സ്, കകാട്ടയം ശബ്ദസാഗരം Vol.2 റഫറന്സ്

4502 �ി.സി.ബുക്സ്, കകാട്ടയം ശബ്ദസാഗരം Vol.3 റഫറന്സ്

4503 കമലമ്മ,ജി. ഉള്ളൂര് സാഹിത്യ പ്രകവശിക റഫറന്സ്

4504 കുഞ്ഞന്,ിള്ള,ശൂരനാട് (എ�ി.) മലയാള മഹാനിഘണ്ടു വാല്യം-2 റഫറന്സ്

4505 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-1 റഫറന്സ്

4506 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-2 റഫറന്സ്

4507 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-3 റഫറന്സ്

4508 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-4 റഫറന്സ്

4509 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-5 റഫറന്സ്

4510 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-6 റഫറന്സ്

4511 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-7 റഫറന്സ്

4512 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-8 റഫറന്സ്

4513 എസ്.,ി.സി.എസ്.കകാട്ടയം വിശ്വവിജ്ഞാനകകാശം വാല്യം-9 റഫറന്സ്

4514 വടുതല,ടി.പക.സി. അകöഹം പചറുകഥ

4515 രാമന്നായര്,പവട്ടൂര് അശാസ്ത്രീയമായ ഒരു കÉഹം പചറുകഥ

4516 മാരാര്,എസ്.പക. ആത്മാവുകള് ശരീരങ്ങ ള് പചറുകഥ

4517 കിട്ടുണ്ണി,സി.ഏ. അനാഥബാലിക പചറുകഥ

4518 കഗാവിന്ദന്നായര്,എം.എന്. അവള് കാത്തിരുന്നു പചറുകഥ

4519 കകാവൂര്,ഇ.എം. അയ്യര് ആ1് അയ്യര് പചറുകഥ



4520 ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം ആ?്യപത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4521 കകാവൂര്,ഇ.എം. അകശാകത്തണലില് പചറുകഥ

4522 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ആനവാരിയും പ,ാന്കുരിശും പചറുകഥ

4523 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ആനവാരിയും പ,ാന്കുരിശും പചറുകഥ

4524 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ആനവാരിയും പ,ാന്കുരിശും പചറുകഥ

4525 കകാവൂര്,ഇ.എം. അച്ചിങ്ങയും പകാച്ചുരാമനും പചറുകഥ

4526 കകാവൂര്,ഇ.എം. അച്ചിങ്ങയും പകാച്ചുരാമനും പചറുകഥ

4527 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം ഇടിവണ്ടി പചറുകഥ

4528 കൃഷ്ണന്കുട്ടി, കവളൂര് ഇടവഴില് കിട്ട്യാശാന് പചറുകഥ

4529 മണി,പക.എസ്. ഇരുളില് പചറുകഥ

4530 കൈജകനന്ദ്രകുമാര് (സമ്പാ.) 23 ഹിന്ദികഥകള് പചറുകഥ

4531 കാലടി രാമകൃഷ്ണന് ഏ?്യന്മാരുപട കളരി പചറുകഥ

4532 ആനന്ദക്കുട്ടന് എതികരലപ്പ് പചറുകഥ

4533 പവണ്ണിയൂര്,ഇ.എം.പജ. ഏ?ന് മുതല് ഈജിപ്ത് വപര പചറുകഥ

4534 മാധവിക്കുട്ടി എപ1 കÉഹിത അരുണ പചറുകഥ

4535 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് എച്ചുകമാകപ്പാള് പചറുകഥ

4536 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് എച്ചുകമാകപ്പാള് പചറുകഥ

4537 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. ഏപറ കനരും കുപറ നുണയും പചറുകഥ

4538 ,ത്മനാഭന്,ടി. എപ1 ആ?്യപത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4539 ,ത്മനാഭന്,ടി. എപ1 ആ?്യപത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4540 എം.ആര്.പക.സി. എം.ആര്.പക.സി. കഥകള് പചറുകഥ

4541 രാമന്നായര്,പവട്ടൂര് എലിയും പൂച്ചയും ഞാനും പചറുകഥ

4542 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം ഏഴകള് പചറുകഥ

4543 കജാസഫ്,ഒ.,ി. ഓര്മ്മകളുപട രാജ,ഥവും ജന,ഥവും പചറുകഥ

4544 കൈവക്കം മുഹമ്മ?് ബഷീര് ഒരു ഭഗവ?്ഗീതയും കുപറ മുലകളും പചറുകഥ

4545 നിര്മ്മല് കജക്കബ് ഒരു മണിക്കൂര് അപല്ലങ്കില് രണ്ട് പചറുകഥ

4546 നിര്മ്മല് കജക്കബ് ഒരു മണിക്കൂര് അപല്ലങ്കില് രണ്ട് പചറുകഥ

4547 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് ഒരു ,ിടി മണ്ണ് പചറുകഥ

4548 ,ത്മനാഭന്,ടി. ഒരു കഥാകൃത്ത് കുരിശില് പചറുകഥ

4549 ,ത്മനാഭന്,ടി. ഒരു കഥാകൃത്ത് കുരിശില് പചറുകഥ

4550 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. കാക്കകളും കാക്കത്തമ്പുരാട്ടികളും പചറുകഥ

4551 റാഫി,ക,ാഞ്ഞിക്കര കറുത്ത ബ്ലൗസ് പചറുകഥ

4552 ,ാറപ്പുറത്ത് കുരുക്കന് കീവറീത് മരിച്ചു പചറുകഥ

4553 ആനന്ദക്കുട്ടന് കകരളകാണ്ഡം പചറുകഥ

4554 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് കാരൂര് കഥകള് പചറുകഥ

4555 കമാപ്പസാങ്ങ് ക്രിസ്തുമസ് കഥ പചറുകഥ

4556 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. കാട്ടുപൂച്ചകള് പചറുകഥ

4557 ഉറൂബ് കൂപമ്പടുക്കുന്ന മണ്ണ് പചറുകഥ



4558 ഉറൂബ് കൂപമ്പടുക്കുന്ന മണ്ണ് പചറുകഥ

4559 വി.പക.എന്. കാലഘട്ടത്തിപല ,യ്യന് പചറുകഥ

4560 കമാപ്പസാങ്ങ് കുറ്റസമ്മതം പചറുകഥ

4561 കാക്കനാടന് കണ്ണാടിവീട് പചറുകഥ

4562 കകാവൂര്,ഇ.എം. കാല്ചിലമ്പ് പചറുകഥ

4563 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് കഗാപുരപവളിച്ചം പചറുകഥ

4564 കഗാവിന്ദന്കുട്ടി,എന്. ഗൂര്ഖ പചറുകഥ

4565 കുമാര്,സി.ബി. ചിതറിയ ചിത്രങ്ങള് പചറുകഥ

4566 മറ്റകത്താളി,പക.പജ. ചൂരല് മത്തായി പചറുകഥ

4567 നാഗവള്ളി ആര്.എസ്.കുറുപ്പ് ചുമടുതാങ്ങി പചറുകഥ

4568 സരസ്വതിയമ്മ ചുവന്ന പൂക്കള് പചറുകഥ

4569 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് ചതുപ്പുനിലം പചറുകഥ

4570 ജാക്ക് ലണ്ടന് ജാക്ക ്ലണ്ടന് കഥകള് പചറുകഥ

4571 കഗാവിന്ദന്നായര്,എം.എന്. ജന്മി മുതലാളി പചറുകഥ

4572 പജ.പക.വി. പജ.പക.വി.കഥകള് പചറുകഥ

4573 കിഷ ന് ചന്ദര് ജ്വാലയും പൂവും പചറുകഥ

4574 വിശ്വംഭരന്,കിളിമാനൂര് ഞാലിപ്പഴം പചറുകഥ

4575 കഗാവിന്ദന്നായര്,എം.എന്. µാന്കBാര്ട്ട് പ്രണയം പചറുകഥ

4576 രവീന്ദ്രനാഥടാകഗാര് ടാഗൂര്കഥകള് പചറുകഥ

4577 വത്സല തിരക്കില് അല്പം പചറുകഥ

4578 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് തൂപ്പുകാരന് പചറുകഥ

4579 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് തൂപ്പുകാരന് പചറുകഥ

4580 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള,തകഴി തകഴിയുപട കഥകള് പചറുകഥ

4581 ചി?ംബരനാഥ് പചട്ടിയാല്,എ. (എ�ി.) പതരപഞ്ഞടുത്ത തമിഴ ്കഥകള് പചറുകഥ

4582 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. തവിടു മുണ്ടികള് പചറുകഥ

4583 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. പതാപ്പിയും തട്ടകവും പചറുകഥ

4584 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. ?ശപുഷ്പങ്ങള് പചറുകഥ

4585 മുഹമ്മദുകകായ,,ി.എ. ?്വീപുകാരന് പചറുകഥ

4586 കഗാവിന്ദന്നായര്,എം.എന്. നായരുപട മൂക്ക് പചറുകഥ

4587 കുട്ടികൃഷ്ണന്,,ി.സി. നീല മല പചറുകഥ

4588 ശ്രീരാമന് നമ്പൂതിരി,�ി. തിരപഞ്ഞടുത്ത നാകടാടിക്കഥകള് പചറുകഥ

4589 കമ്മത്ത്,എസ.്പക.ആര്. നീണ്ട രാത്രികള് പചറുകഥ

4590 ,ാറപ്പുറത്ത് നാലാള് നാലുവഴി പചറുകഥ

4591 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള,തകഴി നിത്യ കന്യക പചറുകഥ

4592 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് നക്ഷത്രകുഞ്ഞ് പചറുകഥ

4593 രാഘവന് കവങ്ങാട് (വിവ.) നാലു ബക്കാളി കഥകള് പചറുകഥ

4594 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. നിശാഗന്ധി പചറുകഥ

4595 കഗാവിന്ദന്കുട്ടി,എന്. നീലകണ്ണും കപ്രതകഥകളും പചറുകഥ



4596 മാധവിക്കുട്ടി ,ത്തുകഥകള് പചറുകഥ

4597 ,ത്മനാഭന്,ടി. പ്രകാശം ,രത്തുന്ന പ,ണ്കുട്ടി പചറുകഥ

4598 ,ത്മനാഭന്,ടി. പ്രകാശം ,രത്തുന്ന പ,ണ്കുട്ടി പചറുകഥ

4599 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. കപ്രതങ്ങള് ,ിശാശുകള് ക?വതകള് പചറുകഥ

4600 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. പുള്ളിമാന് പചറുകഥ

4601 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. കപ്രതഭൂമി പചറുകഥ

4602 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. പ്രസി�ണ്ടിപ1 ആ?്യപത്തമരണം പചറുകഥ

4603 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് ,ത്തുകഥകള് പചറുകഥ

4604 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് ,ത്തുകഥകള് പചറുകഥ

4605 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് ,ത്തുകഥകള് പചറുകഥ

4606 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് ,ത്തുകഥകള് പചറുകഥ

4607 കകാവൂര്,ഇ.എം. പ്രിയപപ്പട്ടവള്ക്ക് ഉറക്കത്തിലും പചറുകഥ

4608 കകാവൂര്,ഇ.എം. പ്രിയപപ്പട്ടവള്ക്ക് ഉറക്കത്തിലും പചറുകഥ

4609 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് പൂവമ്പഴം പചറുകഥ

4610 വികവകാനന്ദന്,ജി. ,ിറന്നാള് സമ്മാനം പചറുകഥ

4611 രാമകൃഷ്ണന്,മള്ളൂര് പ്രിയപപ്പട്ടവള് പചറുകഥ

4612 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ,ാവപപ്പട്ടവരുപട കവശ്യ പചറുകഥ

4613 സരസ്വതിയമ്മ,പക. പ,ണ്ബുദ്ധി പചറുകഥ

4614 വി.പക.എന്. ,യ്യന് പചറുകഥ

4615 രാജരാജവര്മ്മ,,ി.പക. ,ഞ്ചുകമനവനും കുഞ്ചിയമ്മയും ഭാഗം 2 പചറുകഥ

4616 രാജരാജവര്മ്മ,,ി.പക. ,ഞ്ചുകമനവനും കുഞ്ചിയമ്മയും ഭാഗം 3 പചറുകഥ

4617 രാജരാജവര്മ്മ,,ി.പക. ,ഞ്ചുകമനവനും കുഞ്ചിയമ്മയും ഭാഗം 5 പചറുകഥ

4618 കമാഹനവര്മ്മ,പക.എന്. ഫ്രം ബസ്തര് വിത്ത് ലൗ പചറുകഥ

4619 വികവകാനന്ദന്,ജി. കബാംപബയില് ഒരു മധുവിധു പചറുകഥ

4620 കുമാരപ്പിള്ള,എം.കൈകനിക്കര ബാലഹൃ?യം പചറുകഥ

4621 മാധവകമകനാന്,ബി. ഭര്ത്താവിപ1 വില പചറുകഥ

4622 കൃഷ്ണ,ിള്ള,ടി.എന്. ഭര്ത്താവില്ലാത്ത ഒരു രാത്രി പചറുകഥ

4623 കഗാവിന്ദന്,എം. മണികയാര്�റും മറ്റു കഥകളും പചറുകഥ

4624 ,ത്മനാഭന്,ടി. മഖന്സിങ്ങിപ1 മരണം പചറുകഥ

4625 ,ത്മനാഭന്,ടി. മഖന്സിങ്ങിപ1 മരണം പചറുകഥ

4626 സുകുമാരന്,ടാറ്റാപുരം മഴ പചറുകഥ

4627 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. മുള്പ്പടര്പ്പും പൂക്കുലയും പചറുകഥ

4628 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് കമാതിരം പചറുകഥ

4629 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് കമാതിരം പചറുകഥ

4630 ക?കവശ് ?ാസ് കമാകസ്ക്കാ മുതല് കകരളംവപര പചറുകഥ

4631 ഭാസ്കരന്,പക.ആര്. മുത്തുമാല പചറുകഥ

4632 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. മരണം താരാട്ടു,ാടി പചറുകഥ

4633 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് മീന്കാരി പചറുകഥ



4634

4635 പ,പറ്റക്കാട്,എസ്.പക. യവനികക്ക് ,ിന്നില് പചറുകഥ

4636 ഉറൂബ് രാച്ചിയമ്മ പചറുകഥ

4637 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. രാജമല്ലി പചറുകഥ

4638 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക് പചറുകഥ

4639 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം വിഡ്ഢീകളുപട സ്വര്ഗ്ഗം പചറുകഥ

4640 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. പവള്ളപ്പിറാവുകള് പചറുകഥ

4641 രാജരാജവര്മ്മ,,ി.പക. വികനാ?കഥകള് പചറുകഥ

4642 ?ാകമാ?രന്,പ,ാന്കുന്നം വിശക്കുന്ന കൈ?വങ്ങള് പചറുകഥ

4643 ,രകമശ്വരന്നായര്,എം. വിത്ത് പചറുകഥ

4644 രാജരാജവര്മ്മ,,ി.പക., ശൂപ്പു ശൂപ്പു പചറുകഥ

4645 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് സുന്ദരി പചകറ്യമ്മ പചറുകഥ

4646 കബാധിസത്യ കൈമത്രിയ Äാവ് പചറുകഥ

4647 കകശവക?വ്,,ി. സ്വര്ഗ്ഗത്തില് ഒരു പചകുത്താന് പചറുകഥ

4648 രാമകൃഷ്ണന്,മലയാറ്റൂര് സൂചിമുഖി പചറുകഥ

4649 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. സിഗരറ്റു കുറ്റികള് പചറുകഥ

4650 രാമകൃഷ്ണന്,മലയാറ്റൂര് സ്പുട്ട്തിക്കും കഗാട്ടീ കതാമസ്സും പചറുകഥ

4651 ,ാറപ്പുറത്ത് സൂസന്ന പചറുകഥ

4652 ,ത്മനാഭന്,ടി.
സഹൃ?യനായ ഒരു പചറുപ്പക്കാരപ1 
ജീവിതത്തില്നിന്ന് പചറുകഥ

4653 ,ത്മനാഭന്,ടി.
സഹൃ?യനായ ഒരു പചറുപ്പക്കാരപ1 
ജീവിതത്തില്നിന്ന് പചറുകഥ

4654 ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം സത്യത്തിപ1 സ്വരം പചറുകഥ

4655 കകാവൂര്,ഇ.എം. ഹണിപുരാണം ഭാഗം-1 പചറുകഥ

4656 കകാവൂര്,ഇ.എം. ഹണിപുരാണം ഭാഗം-2 പചറുകഥ

4657 രാജരാജവര്മ്മ,,ി.പക. ഹണി ലഹരി പചറുകഥ

4658 നന്തനാര് ഒരു വര്ഷക്കാല രാത്രി പചറുകഥ

4659 ക,ാഞ്ഞിക്കര റാഫി പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4660 ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4661 നാഗവള്ളി ആര്.എസ്.കുറുപ്പ് പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4662 കകശവക?വ്,,ി. പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള്-ഭാഗം 1 പചറുകഥ

4663 കകശവക?വ്,,ി. പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള്-ഭാഗം 1 പചറുകഥ

4664 കകശവക?വ്,,ി. പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള്-ഭാഗം 2 പചറുകഥ

4665 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4666 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4667 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള്-ഭാഗം 2 പചറുകഥ

4668 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള്-ഭാഗം 1 പചറുകഥ

4669 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള്-ഭാഗം 1 പചറുകഥ

4670 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള്-ഭാഗം 2 പചറുകഥ

4671 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള,തകഴി പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ



4672 രാമന്നായര്,പവട്ടൂര് പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4673 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4674 ,ാറപ്പുറത്ത് പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4675 വികവകാനന്ദന്,ജി. പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4676 വിശ്വലക്ഷ്മി,,ി. ,ടച്ചവ ന ,റ്റിച്ച ,ണി പചറുകഥ

4677 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. കമാഹങ്ങള് കമാഹഭംഗങ്ങള് പചറുകഥ

4678 ജയകാന്തന്,�ി. യുഗസംഗമം പചറുകഥ

4679 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് ഈ സഹായത്തില് ചരടുണ്ട് പചറുകഥ

4680 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് കാലാള്,ടയുപട വരവ് പചറുകഥ

4681 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് കുറ്റസമ്മതം പചറുകഥ

4682 റു�്യാ�് കിപ്ലിംഗ് കാട്ടിപല കഥകള് പചറുകഥ

4683 തുളസി ചുവപ്പു ജ്വാലയായ സ്ത്രീ പചറുകഥ

4684 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. വാരിക്കുഴി പചറുകഥ

4685 ശശിധരന്,പക.,ി. �ാര്ലിംഗ് പചറുകഥ

4686 ജയക?വ ന് അഹംഭാവങ്ങള് പചറുകഥ

4687 വാസു,ഇ. താസില്?ാരും കമഘങ്ങളും പചറുകഥ

4688 കസതു ,ാമ്പും കകാണിയും പചറുകഥ

4689 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4690 അയ്യകനത്ത്,,ി. ,ത്മവ്യൂഹം പചറുകഥ

4691 വികവകാനന്ദന്,ജി. സര്പ്പഗന്ധി പചറുകഥ

4692 വി.പക.എന്. അതികായന് പചറുകഥ

4693 മുഹമ്മ?,്വി.,ി. ,ള്ളിക്കര അസീത പചറുകഥ

4694 പകാടുപ്പുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുപട പ്രതികാരം പചറുകഥ

4695 പകാടുപ്പുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുപട പ്രതികാരം പചറുകഥ

4696 കിട്ടുണ്ണി,സി.ഏ. പനടുവീര്പ്പ് പചറുകഥ

4697 രാജരാജവര്മ്മ,,ി.പക. ,ഞ്ചുകമനവനും കുഞ്ചിയമ്മയും-ഭാഗം 6 പചറുകഥ

4698 സുകുമാരന്,ടാറ്റാപുരം ,ായസം പചറുകഥ

4699 മുകുന്ദന്,എം. കവശ്യകകള നിങ്ങള്പക്കാരമ്പലം പചറുകഥ

4700 കകാവൂര്,ഇ.എം. പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4701 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് ഭാഗം-2 പചറുകഥ

4702 കകാവൂര്,ഇ.എം. പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് ഭാഗം-2 പചറുകഥ

4703 കുഞ്ഞപ്പ, മൂര്കക്കാത്ത് ഉരുളയ്ക്കുകപ്പരി പചറുകഥ

4704 ചന്ദ്രന്,പക.എസ്. നഗരത്തിപ1 മാറിലും മറവിലും പചറുകഥ

4705 കുഞ്ഞപ്പ, മൂര്കക്കാത്ത് ബാലകഥാതരംഗിണി പചറുകഥ

4706 ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം വിശ്വരൂ,ം പചറുകഥ

4707 കൃഷ്ണന്നമ്പ്യാര്,വി.�ി. (വിവ.) കഥാഭാരതി പചറുകഥ

4708 ശ്യാമളാലയം സുസ്മിത പചറുകഥ

4709 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. ഹിപ്പിയും മിന്നിയും പചറുകഥ



4710 കമാഹനന്,എന്. നിപ1 കഥ എപ1യും പചറുകഥ

4711 ബാലകൃഷ്ണന്,വി. ബാലകഥാസാഗരം പചറുകഥ

4712 ബാലകൃഷ്ണന്,വി. ബാലകഥാസാഗരം പചറുകഥ

4713 തര്യന്,പക.ടി. കുങ്കുമപപ്പാട്ട് പചറുകഥ

4714 ഹരികുമാര് കൂറകള് പചറുകഥ

4715 വികവകാനന്ദന്,ജി. കാമരൂ,ിണീ ക?വി പചറുകഥ

4716 കകാവൂര്,ഇ.എം. ,ാഴിലാക്കാത്ത രാത്രി പചറുകഥ

4717 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് മകപ1 ഭാഗ്യം പചറുകഥ

4718 കരുണാകരന്,,ട്ടത്തുവിള മുനി പചറുകഥ

4719 കരുണാകരന്,,ട്ടത്തുവിള മുനി പചറുകഥ

4720 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം വിശപ്പ് പചറുകഥ

4721 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. വഴിവിളക്കുകള് പചറുകഥ

4722 നന്തനാര് ഇര പചറുകഥ

4723 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ഓ ര്മ്മക്കുറിപ്പ് പചറുകഥ

4724 മാരാര്,പക.സി. കുറ്റങ്ങള് കുറ്റവാളികള് പചറുകഥ

4725 വാസു,ഇ. ധര്മ്മകക്ഷകത്ര പചറുകഥ

4726 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതം പചറുകഥ

4727 ജയചന്ദ്രന്,ടി.എന്. കന്യാകുമാരി പചറുകഥ

4728 ജയചന്ദ്രന്,ടി.എന്. കന്യാകുമാരി പചറുകഥ

4729 അയ്യകനത്ത്,,ി. ഒരു അത്യാധുനികപ1 മരണം പചറുകഥ

4730 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. നീര്ക്കുമിളികള് പചറുകഥ

4731 ആനന്ദക്കുട്ടന് മനസ്സിപ1 മറിമായങ്ങള് പചറുകഥ

4732 നന്തനാര് കതാക്കുകള്ക്കിടയിപല ജീവിതം പചറുകഥ

4733 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. പ്രത്യാശയുപട തിളക്കം പചറുകഥ

4734 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. പ്രത്യാശയുപട തിളക്കം പചറുകഥ

4735 സുബ്ബയ്യാ,ിള്ള,,ി. അത്യുന്നതങ്ങളില് പചറുകഥ

4736 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് ആകാശത്തിപ1 മറുപുറം പചറുകഥ

4737 സത്യവ്രതന്,ആറന്മുള ഓണഭ്രാന്ത് പചറുകഥ

4738 ഭീമന്നായര്,പക. കുട്ടപ1 കഥ പചറുകഥ

4739 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് രഹസ്യം പചറുകഥ

4740 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. അജ്ഞാതപ1 ഉയരാത്ത സ്മാരകം പചറുകഥ

4741 സരസ്വതി,ബി. മരണംക,ാപല അനിവാര്യം പചറുകഥ

4742 ,ത്മനാഭന്,ടി. സാക്ഷി പചറുകഥ

4743 ,ത്മനാഭന്,ടി. സാക്ഷി പചറുകഥ

4744 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ജന്മ?ിനം പചറുകഥ

4745 ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം ധീകരന്ദുമജും?ാരുപട അമ്മ പചറുകഥ

4746 ടി.ആര്. (രാമചന്ദ്രന്,ടി) നാം നാപളയുപട നാണകക്കട് പചറുകഥ

4747 കകശവക?വ്,,ി. മുതലപ്പാറു പചറുകഥ



4748 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് അസ്വസ്ഥതയുപട ചിറകടി പചറുകഥ

4749 കകാവിലന് ശകുനം പചറുകഥ

4750 കകാവിലന് ശകുനം പചറുകഥ

4751 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,പചാവ്വല്ലൂര് അത്യാധുനികന് പചറുകഥ

4752 ബാലന്,കണ്ടമ്പുള്ളി ആനക്കണ്ണുകള് പചറുകഥ

4753 നന്തനാര് ഒരു സൗഹൃ?സന്ദര്ശനം പചറുകഥ

4754 കസാമക?വ കവി കഥാസരിത് സാഗരം ഭാഗം-1 പചറുകഥ

4755 കസാമക?വ കവി കഥാസരിത് സാഗരം ഭാഗം-2 പചറുകഥ

4756 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. മുഹമ്മ?ിപ1 ജനനം പചറുകഥ

4757 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. കരടി പചറുകഥ

4758 ഭാസ്ക്കരകമകനാന്,പുകത്തഴത്ത് വിക?ശി പചറുകഥ

4759 ഭാസ്ക്കരകമകനാന്,പുകത്തഴത്ത് വിക?ശി പചറുകഥ

4760 മാരാര്,എസ്.പക. കൈകപ്പൂക്കള് പചറുകഥ

4761 കമ്മത്ത്,എസ.്പക.ആര്. സ്വപ്നങ്ങകള അനുഗ്രഹിച്ചാലും പചറുകഥ

4762 ശങ്കുണ്ണി,പകാട്ടാരത്തില് ഐതിഹ്യമാല വാല്യം 1 പചറുകഥ

4763 ശങ്കുണ്ണി,പകാട്ടാരത്തില് ഐതിഹ്യമാല വാല്യം 2 പചറുകഥ

4764

4765 വാസു,ഇ. അവസ്ഥ പചറുകഥ

4766 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4767 മറ്റകത്താളി,പക.പജ. ,റങ്കിപപ്പാന്ന് പചറുകഥ

4768 സുകുമാരന്,എം. മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുപട സ്മാരകങ്ങള് പചറുകഥ

4769 സുകുമാരന്,എം. മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുപട സ്മാരകങ്ങള് പചറുകഥ

4770 സുകുമാരന്,എം. മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുപട സ്മാരകങ്ങള് പചറുകഥ

4771 സുകുമാരന്,എം. മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുപട സ്മാരകങ്ങള് പചറുകഥ

4772 ചന്ദ്രകശഖരന്,സി. വരാത്തവരും കാത്തുനില്ക്കാത്തവരും പചറുകഥ

4773 വി.പക.എന്. വി.പക.എന്. കഥകള് ഭാഗം-1 പചറുകഥ

4774 വി.പക.എന്. വി.പക.എന്. കഥകള് ഭാഗം-1 പചറുകഥ

4775 ആനന്ദക്കുട്ടന് എതികരലപ്പ് പചറുകഥ

4776 അച്യുതന്,എം. (പുനരഖാ.) ആയിരപത്താന്നു രാവുകള് പചറുകഥ

4777 വത്സല ഉച്ചയുപട നിഴല് പചറുകഥ

4778 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,കവളൂര് ക്യാ കബാല്ത്താ കഹ? പചറുകഥ

4779 കവണുകഗാ,ാന്നായര്,എസ്.വി. ഗര്ഭശ്രീമാന് പചറുകഥ

4780 രാമകൃഷ്ണന്,മലയാറ്റൂര് പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4781 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് മലമുകളിപല അബ്ദുള്ള പചറുകഥ

4782 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് മലമുകളിപല അബ്ദുള്ള പചറുകഥ

4783 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് മലമുകളിപല അബ്ദുള്ള പചറുകഥ

4784 ഉറൂബ് മഞ്ഞിന്മറയിപല സൂര്യന് പചറുകഥ

4785 കകശവക?വ്,,ി. വില്പ്പനക്കാരന് പചറുകഥ



4786 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ഏഴിലം,ാല പചറുകഥ

4787 ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം ഗ്രാമബാലിക പചറുകഥ

4788 വാണക്കുറ്റി വാണക്കുറ്റിയുപട വികനാ?കഥകള് പചറുകഥ

4789 നാരായണ,ിള്ള,എം.,ി. അന്തിക്കൂട്ട് പചറുകഥ

4790 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,പചാവ്വല്ലൂര് അങ്കം ഒന്ന് രംഗം ഒന്ന് അംഗവും ഒന്ന് പചറുകഥ

4791 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,കവളൂര് ഏപ്രില് ഫൂള് പചറുകഥ

4792 നന്ദിനി സത,്ഥി ജന്,ഥ് പചറുകഥ

4793 കജാണ് സാമുവല് (സമാ.( ,തിപനാന്നു കഥകള് പചറുകഥ

4794 നാരായണ,ിള്ള,എം.,ി. മുരുകന് എന്ന ,ാമ്പാട്ടി പചറുകഥ

4795 സുബ്ബയ്യാ,ിള്ള,,ി. വാര്ത്തകള് ചുരുക്കത്തില് പചറുകഥ

4796 ഉറൂബ് വസന്തയുപട അമ്മ പചറുകഥ

4797 കകാവൂര്,ഇ.എം. തുറക്കാത്ത മുറി പചറുകഥ

4798 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ഭൂമിയുപട അവകാശികള് പചറുകഥ

4799 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. എന്.,ി.യുപട ,ത്രാസ് പചറുകഥ

4800 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. കുന്നുകളില് മഴ വീഴുകമ്പാള് പചറുകഥ

4801 വടുതല,ടി.പക.സി. ജീവിതത്തിപ1 താളം പചറുകഥ

4802 നാരായണ,ിള്ള,എം.,ി. ഞങ്ങള് അസുരന്മാര് പചറുകഥ

4803 സാറാ കജാസഫ് മനസ്സിപല നീ മാത്രം പചറുകഥ

4804 ഹമീ?് രണ്ടു പകാല,ാതകങ്ങള് പചറുകഥ

4805 രാമകൃഷ്ണന്,കാലടി കൈ?വത്തിപ1 ഗന്ധം പചറുകഥ

4806 നിത്യ കൈചതന്യയതി മൗന മന്ദഹാസം പചറുകഥ

4807 പ്രതിഭാബസു മത്സു കമാകതാ പചറുകഥ

4808 കൈതക്കാട് ലഹരി പചറുകഥ

4809 സുമംഗല (പുനരാ.) ,ഞ്ചതന്ത്രം പചറുകഥ

4810 കാക്കനാടന്, എം.മുകുന്ദന് etc ,തിപനാന്നു കഥകള് പചറുകഥ

4811 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് കൃഷ്ണപ1 രാധ പചറുകഥ

4812 വര്ക്കി,മുട്ടത്ത് പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4813 കസതു ക,ടി സ്വപ്നങ്ങള് പചറുകഥ

4814 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,കവളൂര് ബ്രാ ബ്രാ ബ്രീ ബ്രീ പചറുകഥ

4815 മാലി ബാല കഥാമാലിക പചറുകഥ

4816 വികവകാനന്ദന്,ജി. പമ�ല് പചറുകഥ

4817 ഉറൂബ് പവളുത്ത കുട്ടി പചറുകഥ

4818 രാജാമണി കവഷങ്ങള് പചറുകഥ

4819 സുകുമാരന്,ടാറ്റാപുരം പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4820 കൃഷ്ണ,ിള്ള,ഈ.വി. ഈ.വി.കൃതികള് പചറുകഥ

4821 ജനര്öനകമകനാന്,കുന്നത്ത് കഥാനന്ദിനി പചറുകഥ

4822 തുളസി ആല്പ്രതിമ പചറുകഥ

4823 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. അഭയം കതടി വീണ്ടും പചറുകഥ



4824 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് ,ത്തുകഥകള് പചറുകഥ

4825 കറാബര്ട്ട്, ഏ.എസ്. ,തിപനട്ടു ,ടിഞ്ഞാറന് കഥകള് പചറുകഥ

4826 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് അഴകനും പൂവാലിയും പചറുകഥ

4827 രാധാകൃഷ്ണന്,,ായിപ്ര കാത്തുവച്ച മൗനം പചറുകഥ

4828 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് മരപ്പാവകള് പചറുകഥ

4829 മാത്തന് തരകന്,പുത്തന്കാവ് കൈബബിള് കഥകള് പചറുകഥ

4830 പജ.പക.വി. വലിച്ചാല് നീളുന്ന പ്രതിഭാസം പചറുകഥ

4831 രാജമ്മ കജാണ് (സമാ.) ,തിപനാന്നു കഥകള് തപന്ന പചറുകഥ

4832 കകാവിലന് ആ?്യപത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4833 സക്കറിയ ഒരിടത്ത് സക്കറിയയുപട കഥകള് പചറുകഥ

4834 സക്കറിയ ഒരിടത്ത് സക്കറിയയുപട കഥകള് പചറുകഥ

4835 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. എം.ടി.യുപട തിരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4836 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. എം.ടി.യുപട തിരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4837 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് കത്തി പചറുകഥ

4838 സുബ്ബയ്യാ,ിള്ള,,ി. കാലം വരച്ച ചിത്രങ്ങള് പചറുകഥ

4839 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് കാരൂരിപ1 കഥകള് ഭാഗം-1 പചറുകഥ

4840 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് കാരൂരിപ1 കഥകള് ഭാഗം-2 പചറുകഥ

4841 വിജയന്,ഒ.വി. വിജയപ1 കഥകള് പചറുകഥ

4842 വിജയന്,ഒ.വി. വിജയപ1 കഥകള് പചറുകഥ

4843 ചന്ദ്രകശഖരന്,എം. സ്വച്ഛനീലമായ ആകാശം പചറുകഥ

4844 സാറാ കജാസഫ് കാടിപ1 സംഗീതം ആകാശം പചറുകഥ

4845 ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം ,വിത്രകമാതിരം പചറുകഥ

4846 വി.പക.എന്. ,യ്യന് കഥകള് പചറുകഥ

4847 വി.പക.എന്. ,യ്യന് കഥകള് പചറുകഥ

4848 ഉറൂബ് റിസര്വ്വു പചയ്യാത്ത ബര്ത്ത് പചറുകഥ

4849 കജാണ് സാമുവല് (സമാ.) അഞ്ചാം തലമുറകഥകള് പചറുകഥ

4850 ഹരികുമാര് കുങ്കുമം വിതറിയ വഴികള് പചറുകഥ

4851 നന്ദിനിക്കുട്ടി ചാരിതാര്ത്ഥ്യം പചറുകഥ

4852 ആനന്ദക്കുട്ടന് ചിരിയും പുഞ്ചിരിയും പചറുകഥ

4853 ശിവകുമാര്,വി.,ി. തിരുവിതാംകൂര് കഥകള് പചറുകഥ

4854 രാമന്നായര്,പവട്ടൂര് വ്യാകുലമാതാവ് പചറുകഥ

4855 കാക്കനാടന് അശ്വത്ഥാമാവിപ1 ചിരി പചറുകഥ

4856 വത്സല അനു,മയുപട കാവല്ക്കാരന് പചറുകഥ

4857 ശ്രീക?വി പക.ബി. കുട്ടിത്തിരുകമനി പചറുകഥ

4858 മാധവകമകനാന്,ബി. തലമുറകള് പചറുകഥ

4859 ആനന്ദ് വീടും തടവും പചറുകഥ

4860 ആനന്ദ് വീടും തടവും പചറുകഥ

4861 ശ്രീധരന്,പ,രുമ്പടവം കവനലില് പൂക്കുന്ന മരം പചറുകഥ



4862 സുകുമാരന്,ടാറ്റാപുരം ഇടകവള പചറുകഥ

4863 നാഗവള്ളി ആര്.എസ്.കുറുപ്പ് മരിക്കാത്ത മിഥ്യ പചറുകഥ

4864 ,ത്മനാഭന്,ടി. ഹാരിസണ് സായ് വിപ1 നായ പചറുകഥ

4865 വിജയന്,ഒ.വി. ഒരു നീണ്ടയാത്രയുപട ഓര്മ്മയ്ക്കായി പചറുകഥ

4866 ,ത്മനാഭന്,ടി. ടി.,ത്മനാഭപ1 തിരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4867 ആനന്ദ് ഇര പചറുകഥ

4868 കുഞ്ഞുക്കുട്ടന്,മാടമ്പ് പുതിയ ,ഞ്ചതന്ത്രം പചറുകഥ

4869 വാസു,കകല്ലറ്റുംകര പുലകപ്പടി പചറുകഥ

4870 പ്രഭാകമകനാന് വന്ധ്യകമഘങ്ങള് പചറുകഥ

4871 പ്രഭാകമകനാന് സ്വര്ണ്ണസാഗരം പചറുകഥ

4872 സീമാ ബുക്സ് തളിരുകള് പചറുകഥ

4873 കകാവിലന് പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4874 കകാനന് ക�ായല്
കകാനന് ക�ായലിപ1 പതരപഞ്ഞടുത്ത 
പഷര്ലക് കഹാംസ് കഥകള് പചറുകഥ

4875

4876 ,ാറപ്പുറത്ത് വഴിയറിയാപത പചറുകഥ

4877 പ്രഭാകമകനാന് മൃത്യുപൂജ പചറുകഥ

4878 കവണു മരുതായി (സമ്പാ.) ,തിനഞ്ചു ഭാരതീയ കഥക ള് പചറുകഥ

4879 കജാണ് സാമുവല് (സമ്പാ.) 1980-പല പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4880 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് പുനത്തില് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മിനികഥകള് പചറുകഥ

4881 കറാബര്ട്ട്, ഏ.എസ്. ഒരച്ഛന് ,റഞ്ഞ കഥകള് പചറുകഥ

4882 ഓമനക്കുട്ടന്,സി.ആര്. കകാട്ടയം പചറുകഥ

4883 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. 42-ാാംവീട്ടില് പചകുത്താന് പചറുകഥ

4884 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. 42-ാാംവീട്ടില് പചകുത്താന് പചറുകഥ

4885 കരുണാകരന്,,ട്ടത്തുവിള നപട്ടല്ലികളുപട ജീവിതം പചറുകഥ

4886 കാക്കനാടന് ശ്രീചക്രം പചറുകഥ

4887 വാസുക?വന്,ിള്ള,എ.എം. കുട്ടങ്കാണി എന്ന ആ?ിവാസി പചറുകഥ

4888 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. ചിത കനടിപയത്തുന്ന ,ക്ഷികള് പചറുകഥ

4889 നന്തനാര് പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4890 ജനാര്öനന്,കാവുമ്പായി തന്ത്രശാലിയായ ചിത്തന് പചറുകഥ

4891 കഗാവിന്ദന് നമ്പൂതിരി, കുട്ടംക,രൂര് കഫാണ് പമകസ്സജ് പചറുകഥ

4892 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് ഭാഗ,ത്രം പചറുകഥ

4893 മാതൃഭൂമി സ്റ്റ�ി സര്ക്കിള് കബാധാകബാധക്കുറിപ്പുകള് പചറുകഥ

4894 കുഞ്ഞുക്കുട്ടന്,മാടമ്പ് ആത്മകഥ പചറുകഥ

4895 കൃഷ്ണകുമാരി ഓര്മ്മകള്ക്ക് ഒരു ഓലക്കുടി പചറുകഥ

4896 വടുതല,ടി.പക.സി. പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4897 ശ്രീകൃഷ്ണ ആലനഹള്ളി സന്തപ്തന് പചറുകഥ

4898 കുഞ്ഞുണ്ണി കുറ്റിപ,ന്സില് പചറുകഥ

4899 മാലി ബാലസമ്മാനം പചറുകഥ



4900 വികവകാനന്ദന്,ജി. എനിപക്കപ1 വഴി പചറുകഥ

4901 രാമകൃഷ്ണന്,കാലടി ഉത്തമം മ?്യ,ാനം പചറുകഥ

4902 തുളസി �ിസംബറിപല കിഴവന് പചറുകഥ

4903 മുകുന്ദന്,എം. മുകുന്ദപ1 കഥകള് പചറുകഥ

4904 കജാണ് സാമുവല് (സമ്പാ.) 1981-പല പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4905 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,പചാവ്വല്ലൂര് ആട്ടക്കഥയും മറ്റു കഥകളും പചറുകഥ

4906 ആനന്ദ് ഒടിയുന്ന കുരിശ് പചറുകഥ

4907 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് ഗുരുവായൂരപ്പപ1 കുന്നിക്കുരുമാല പചറുകഥ

4908 ഉറൂബ് ഉറൂബിപ1 പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4909 സുബ്ബയ്യാ,ിള്ള,,ി. പൂജ്യം പചറുകഥ

4910 ഹമീ?് രക്തകസാക്ഷികള് കമാഷണവും പചറുകഥ

4911

4912 ഭട്ടതിരിപ്പാട്,വി.ടി. വി.ടി.യുപട കഥകള് പചറുകഥ

4913 കഗാവിന്ദന്നായര്,എം.എന്. എം.എന്.കഥകള് പചറുകഥ

4914 മുഹമ്മ?,്വി.,ി. കരിങ്കണ്ണ് പചറുകഥ

4915 അയ്യകനത്ത്,,ി. ,ിച്ചിപ്പൂവിപ1 ഗന്ധം പചറുകഥ

4916 കവണുകഗാ,ാലന്നായര്,എസ്.വി. മൃതിതാളം പചറുകഥ

4917 വി.പക.എന്. വി.പക.എന്. കഥകള് പചറുകഥ

4918 കുഴിതടത്തില് മനസ്സില് തങ്ങിയ മുഖങ്ങള് പചറുകഥ

4919 പകാച്ചുബാവ,ടി.വി. ഒന്നങ്ങപന ഒന്നിങ്ങപന പചറുകഥ

4920 കൈവഖരി സാഹിത്യസമിതി കകരളവര്മ്മയിപല കഥകള് പചറുകഥ

4921 ക�വി�് കരിപ്പായി (സമ്പാ.) നകവാ?യം പചറുകഥ

4922 ?ാകമാ?രന്നായര്,പക.എല്. കണ്ണപ1 കഥ പചറുകഥ

4923 ശിവകുമാര്,വി.,ി. കരകയാഗം പചറുകഥ

4924 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4925 പജ.പക.വി. പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4926 രാമന്നായര്,പവട്ടൂര് പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് ഭാഗം-2 പചറുകഥ

4927 വത്സല ആനകവട്ടക്കാരന് പചറുകഥ

4928 സക്കറിയ ഒരു നÄാണിയുവാവും ഗൗളിശാസ്ത്രവും പചറുകഥ

4929 കുഞ്ഞുക്കുട്ടന്,മാടമ്പ് പുതിയ ,ഞ്ചതന്ത്രം ഭാഗം-2 പചറുകഥ

4930 ശ്രീരാമന്,സി.വി. വാസ്തുഹാര പചറുകഥ

4931 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് ജൂതന്മാരുപട ശ്മശാനം പചറുകഥ

4932 മഹാക?വന്തമ്പി,എസ്. ശിശിരത്തിപല സൂര്യന് പചറുകഥ

4933 ,ത്മനാഭന്,ടി. വീടുനഷ്ടപപ്പട്ട ഒരു കുട്ടി പചറുകഥ

4934 ഹബീബ് വലപ്പാട് സ്വകാര്യദുഃഖങ്ങള് പചറുകഥ

4935 ,രകമശ്വരന്,ഏവൂര് ഏവൂരിപ1 ബാലസാഹിത്യകൃതികള് പചറുകഥ

4936 നീലക�,ിള്ള,കാരൂര് കാരൂരിപ1 ബാലകഥകള് പചറുകഥ

4937 സുമംഗലി രാക്ഷസകക്കാട്ട പചറുകഥ



4938 സുകുമാരന്,എം. ചരിത്രഗാഥ പചറുകഥ

4939 കരുണാകരന്,,ട്ടത്തുവിള കഥ ,ട്ടത്തുവിള പചറുകഥ

4940 ശ്രീരാമന്,സി.വി. ക്ഷുരസ്യധാരാ പചറുകഥ

4941 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. കാട്ടുപചമ്പകം പചറുകഥ

4942 വികവകാനന്ദന്,ജി. അന്യ പചറുകഥ

4943 സിനിക് അധികപ്പറ്റ് പചറുകഥ

4944 വിജയന്,മണര്ക്കാട് ആത്മരക്ഷാര്ത്ഥം പചറുകഥ

4945 കൃഷ്ണന്നായര്,എന്. ആ മനുഷ്യന് നീ തപന്ന പചറുകഥ

4946 മുരളികൃഷ്ണ ഇതിഹാസം രചിച്ച നരകവട്ടകള് പചറുകഥ

4947 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. എന്.വി.യുപട ചരിത്രകഥകള് പചറുകഥ

4948 ,രകമശ്വരന്,ഏവൂര് ഏവൂരിപ1 ബാലസാഹിത്യകൃതികള് ഭാഗം-3 പചറുകഥ

4949 രാമകൃഷ്ണന്,പക.വി. നിര്മ്മാല്യ?ര്ശനം പചറുകഥ

4950 സുകുമാര് ഹാസ്യം സുകുമാരം പചറുകഥ

4951 ശ്രീക?വി പക.ബി. കകാമണ്പവല്ത്ത് പചറുകഥ

4952 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,പചാവ്വല്ലൂര് പവറുപത നടക്കാന് ഇറങ്ങിയവര് പചറുകഥ

4953 കുഴിതടത്തില് ഒരഖികലന്ത്യപ1 ,ിറവി പചറുകഥ

4954 വ ര്ക്കി,ടി.വി. അവിശ്വാസി പചറുകഥ

4955 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. ഇലത്തുമ്പിപല നീര്ത്തുള്ളികള് പചറുകഥ

4956 അയ്്പ ,ാറകമല് കചറപ്പായി കഥകള് പചറുകഥ

4957 ഹരി?ാസ്,സി.എച്ച്. (എ�ി.) മുപ്പത്തിമൂന്നു തിരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4958 ശ്രീധരന്,ഇ.വി. ഓര്മ്മയിലും ഒരു വിഷ്ണു പചറുകഥ

4959 വിജയന്,ഒ.വി. അശാന്തി പചറുകഥ

4960 കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്,പക. (വിവ.) ഏഷ്യന്കഥകള് പചറുകഥ

4961 വിജയന്,ഒ.വി. ബാലകബാധിനി പചറുകഥ

4962 രാമകൃഷ്ണന്,മലയാറ്റൂര് ബ്രികഗ�ിയര് കഥകള് പചറുകഥ

4963 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള,തകഴി തകഴിയുപട കഥകള് പചറുകഥ

4964 രാമകൃഷ്ണന്,മലയാറ്റൂര് കവരുകള്ക്ക് ഒരനുബന്ധം പചറുകഥ

4965 വാസു,ഇ. എപ1 ചാരുകസാല ദുഃഖങ്ങ ള് പചറുകഥ

4966 ആന്ക�ഴ്സണ്,പകന്നത്ത് ആന്ക�ഴ്സ്ണ് കഥകള് പചറുകഥ

4967 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് പുനത്തിലിപ1 കഥകള് പചറുകഥ

4968 കുഞ്ഞുകുട്ടന്,മാടമ്പ് പുതിയ ,ഞ്ചതന്ത്രം ഭാഗം-3 പചറുകഥ

4969 ബുക്ക് ക്ലബ്ബ് പ്രസിദ്ധീകരണം 1934 തിരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4970 കജാണ് ഏബ്രഹാം കനര്ച്ചകക്കാഴി പചറുകഥ

4971 രാമന്നായര്,പവട്ടൂര് പുഴ പചറുകഥ

4972 ശ്രീധര ന്,ഇ.വി. ജാനകിയുപട സ്മാരകം പചറുകഥ

4973 ശങ്കരനാരായണന്,പുളിമൂട്ടില് കÉഹിക്കുക മരിക്കുക പചറുകഥ

4974 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. സ്വര്ഗം തുറക്കുന്ന സമയം പചറുകഥ

4975 കവണുകഗാ,ാന്നായര്,എസ്.വി. ആ?ികശഷന് പചറുകഥ



4976 ശത്രുഘ്നന് ഈശ്വരനും ഇന്ത്യയും മറ്റും പചറുകഥ

4977 പകാച്ചുബാവ,ടി.വി. വീടികപ്പാള് നി¨ബ്ദമാണ് പചറുകഥ

4978 ബാലകൃഷ്ണന്,സി.വി. ഭൂമിപയപ്പറ്റി അധികം ,റകയണ്ട പചറുകഥ

4979 കമാഹനവര്മ്മ,പക.എന്. അകപലയുള്ള കൂടാരങ്ങള് പചറുകഥ

4980
ഭാസകരന്നായര്, ,വിത്രന് എം.പക.

(വിവ.) ആധുനിക ജര്മ്മന് പചറുകഥകള് പചറുകഥ

4981 കതാമസ് കജാര്ജ്ജ് അന്നന്നപത്ത അപ്പം പചറുകഥ

4982 കസാമനാഥന്നായര്,,ി.ജി. 1985-പല തിരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4983 പകാച്ചുബാവ,ടി.വി. സൂചിക്കുഴയില് ഒരു യാകക്കാബ് പചറുകഥ

4984 അക്ബര് കക്കട്ടില് ശമീല ഫഹ് മി പചറുകഥ

4985 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് നഷ്ടപപ്പട്ട പ,ാകന്നാണം പചറുകഥ

4986 കുഴിതടത്തില് മുഖങ്ങള് മുഖച്ഛായകള് പചറുകഥ

4987 അയ്യപ്പന്,സി. ഉച്ചയുറക്കത്തിപല സ്വപ്നങ്ങള് പചറുകഥ

4988 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,പചാവ്വല്ലൂര് പചാവ്വല്ലൂര് കഥകള് പചറുകഥ

4989 കസതു ദൂത് പചറുകഥ

4990 രാമകൃഷ്ണന്,മലയാറ്റൂര് ബ്രികഗ�ിയറും പ,ണ്മറുകും പചറുകഥ

4991 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് പുതൂര് കഥകള് പചറുകഥ

4992 വര്ക്കി,ടി.വി. എപ1 ജാതകഫലിതങ്ങള് പചറുകഥ

4993 ,ത്മനാഭന്,ടി. കാലകൈഭരവന് പചറുകഥ

4994 കുമാരന്,യു.പക. പുതിയ ഇരിപ്പിടങ്ങള് പചറുകഥ

4995 സുബ്ബയ്യാ,ിള്ള,,ി. വീണ്ടും ഒരു കപ്രമകഥ പചറുകഥ

4996 സ്ക്കറിയ സ്കറിയ (സമാ.) 1986 തിരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

4997 ശങ്കരകമകനാന്,,ാമ്പാടി ഞാപനാരു ,ാവം മനുഷ്യന് പചറുകഥ

4998 അകശാകന് ചരുവില് സൂര്യകാന്തികളുപട നഗരം പചറുകഥ

4999 ശ്രീരാമന്,സി.വി. സൂനി മാ പചറുകഥ

5000 ശിവകുമാര്,വി.,ി. ഒറ്റ പചറുകഥ

5001 നീല,?്മനാഭന് എറുമ്പുകള് പചറുകഥ

5002 മുഹമ്മ?,്വി.,ി. 786 പചറുകഥ

5003 സുബ്ബയ്യാ,ിള്ള,,ി. സുബ്ബയ്യാ,ിള്ളയുപട കഥകള് പചറുകഥ

5004 കുമാരന്,മൂര്കക്കാത്ത് മൂര്കക്കാത്ത് കുമാരപ1 കഥകള് പചറുകഥ

5005 അഷിത വിസ്മചിഹ്നങ്ങള് പചറുകഥ

5006 ജയചന്ദ്രന്,പക. കൈവകി എത്തിയവര് പചറുകഥ

5007 സുകുമാര് ഊളനും കകാഴിയും പചറുകഥ

5008 മകനാഹരവര്മ്മ എം.ആര്. പ,ാതുമരാമത്ത് പചറുകഥ

5009 കജായിക്കുട്ടി ,ാലത്തുങ്കല് ഒട്ടകം കഴുത മാന്യന്മാര് പചറുകഥ

5010 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. നിപ1 ഈ കറുത്ത കണ്ണുകള് പചറുകഥ

5011 വത്സല അന്നാകമരിപയ കനരിടാന് പചറുകഥ

5012 ഹബീബ് വലപ്പാട് ഗര്ഭിണിയായ ഒരു കൂറയും ഞാനും പചറുകഥ

5013 ആനന്ദ് സംവാ?ം പചറുകഥ



5014 വിജയന്,ഒ.വി. കടല്ത്തീരത്ത് പചറുകഥ

5015 വി.പക.എന്. ഹാജ്വാര് പചറുകഥ

5016 ജയനാരായണന് (എ�ി.) വിശ്വകവികളുപട കഥകള് പചറുകഥ

5017 കസതു നൂകലണി പചറുകഥ

5018 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. പമഴുകുതിരികള് പചറുകഥ

5019 നാഗവള്ളി ആര്.എസ്.കുറുപ്പ് ഗുരുര് ക?കവാ ഭവഃ പചറുകഥ

5020 വിജയന്,മണര്ക്കാട് ,പണ്ടാരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു പചറുകഥ

5021 കുഴിതടത്തില് സ്ത്രീധനം എനിക്കു കവണ്ട പചറുകഥ

5022 സ്കറിയാ സ്ക്കറിയ (സമാ.) 1987 പല പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

5023 വിജയന് കകരാട്ട് ആയുധം അണിഞ്ഞവര് പചറുകഥ

5024 കസതു ഏകതാ ഒരു വഴിക,ാക്കന് പചറുകഥ

5025 ,ത്മനാഭന്,ടി. നളിനകാന്തി പചറുകഥ

5026 കമാഹ നന്,എന്. എന്.കമാഹനപ1 കഥകള് പചറുകഥ

5027 കൈമക്കിള് പക.ടി. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുപട കലാകത്തില് പചറുകഥ

5028 അക്ബര് കക്കട്ടില് അദ്ധ്യാ,കകഥകള് പചറുകഥ

5029 കജാണ്സ് ടി.എല്. എപ1 ,ാവം ഗാന്ധി പചറുകഥ

5030 ബാബു കുഴിമറ്റം യൂഹാകനാന് ജൂവിസിപ1 പ്രാവുകള് പചറുകഥ

5031 സതീഷബ്ാബു ,യ്യന്നൂര് ഒരു തൂവലിപ1 Bര്ശം പചറുകഥ

5032 അഷ്ടമൂര്ത്തി വീടുവിട്ടുക,ാവുന്നു. പചറുകഥ

5033 ഷംസുöീന്,ആര്.ഐ. അങ്കണം കഥകള് പചറുകഥ

5034 രാജന്,എന്. പുതൂര്ക്കരയുപട പുരാവൃത്തങ്ങള് പചറുകഥ

5035 ക?വസ്സി ചിറമ്മല് ജൂഹുവിപല ക്രിസ്തു പചറുകഥ

5036 കൃഷ്ണന്നായര്,ബി. ജാരപ1 മുഖം പചറുകഥ

5037 സുകുമാരന്,ടാറ്റാപുരം മിഥുനചൂട് പചറുകഥ

5038 ഹാഫിസ് മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. പൂവും പുഴയും പചറുകഥ

5039 കാക്കനാടന് ആള്വാര് തിരുനഗറിപല ,ണികള് പചറുകഥ

5040 സരസ്വതി,ബി. കരിഞ്ഞ പൂക്കള് പചറുകഥ

5041 ജയനാരായണന് കുളപമ്പാച്ച പചറുകഥ

5042 കാക്കനാടന് മഴയുപട ജ്വാലകള് പചറുകഥ

5043 പകാച്ചുബാവ,ടി.വി. കിളികള്ക്കും പൂക്കള്ക്കും പചറുകഥ

5044 അഭയക?വ് നൂറുങ്ങുകഥകള് പചറുകഥ

5045 ഹമീ?് ആയിരം കുറ്റവാളികള് രക്ഷപപ്പട്ടാലും പചറുകഥ

5046 രാമകൃഷ്ണന്,എസ്. പതകക്കാട്ടു ,ായുന്ന കുതിരകള് പചറുകഥ

5047 രാമന്,പക.സി. ഒരു മിഥ്യയുപട പ,ാരുള്കതടി പചറുകഥ

5048 യു.ഏ.ഖാ?ര് നാണിക്കുട്ടിയുപട നാട് പചറുകഥ

5049 അയ്യപ്പ,ണിക്കര്,പക. (എ�ി.) കലാകകഥ പചറുകഥ

5050 ഭാസ്കരകമകനാന്,പുകത്തഴത്ത് പുഞ്ചിരിക്കാത്തവരുപട കലാകം പചറുകഥ

5051 ബാലകൃഷ്ണന്,,യ്യന്നൂര് വടക്കന്,ാട്ടിപല വീരാംഗനകള് പചറുകഥ



5052 സ്കറിയ സ്കറിയ 1989 പല തിരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

5053 എം.ടി.എന്.നായര് (,രി.) കലാകകഥ പചറുകഥ

5054 കസാമക?വഭട്ടന് കഥാസരിത് സാഗരം പചറുകഥ

5055 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം പൂപ്പാലിക പചറുകഥ

5056 സുകുമാരന്,എം. തൂക്കുമരങ്ങള് ഞങ്ങള്ക്ക് പചറുകഥ

5057 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് അന്ന?ാന പ്രഭു പചറുകഥ

5058 വിജയന്,മണര്ക്കാട് ഇന്നും പുലര്ച്ചക്ക് പചറുകഥ

5059 വിജയന്,മണര്ക്കാട് അ,ര്ണ പചറുകഥ

5060 ബാബു കുഴിമറ്റം ഒരു കൈശത്യകാല വിചാരണ പചറുകഥ

5061 ശ്രീധരന്,ഇ.വി. ഈ നിലാവലയില് പചറുകഥ

5062 ,ത്മനാഭന്,ടി. ഗൗരി പചറുകഥ

5063 ശ്രീരാമന്,സി.വി. പുതുമയില്ലാത്തവരുപട നഗരം പചറുകഥ

5064

അയ്യപ്പ,ണിക്കാര്,പക., സാനു,എം.പക.;
അപ്പന് പക.,ി; നകരന്ദ്രപ്രസാ?് ആര്.

(എ�ി.) 100 വര്ഷം നൂറ് കഥ പചറുകഥ

5065 ?ണ്ഡി ?ശകുമാരചരിത്രം പചറുകഥ

5066 ശിഹാബുöീന് പ,ായ്ത്തുംകടവ് ആര്ക്കും കവണ്ടാത്ത ഒരു കണ്ണ് പചറുകഥ

5067 രാധാകൃഷ്ണന്,സി. തച്ചനാര് പചറുകഥ

5068 വത്സല,,ി. കകാണികച്ചാട്ടിപല മുറിയില് പവളിച്ചം പചറുകഥ

5069 പകാടുങ്ങല്ലൂര്,പക.എന്. (വിവ.) അത്ഭുതങ്ങള് വില്പനക്ക് പചറുകഥ

5070 പകാച്ചുബാവ,ടി.വി. ഇറച്ചിയും കുന്തിരിക്കവും പചറുകഥ

5071 മാധവിക്കുട്ടി ,ലായനം പചറുകഥ

5072 ശത്രുഘ്നന് സമാന്തരങ്ങള് പചറുകഥ

5073 കൃഷ്ണന്കുട്ടി,ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഒരു പവറകുസാക്ഷി മാത്രം പചറുകഥ

5074 ഗകണശ് ,ന്നിയത്ത് മൃതിയുപട കഗാപുരവാതിക്കല് പചറുകഥ

5075 ശ്രീരാമന്,സി.വി. തീര്ത്ഥക്കാവടി പചറുകഥ

5076 ഈപ്പന് ബകഥല് കുഞ്ഞുകൈനനാ എന്ന സാക്ഷി പചറുകഥ

5077 വാസു,ഇ. പതരപഞ്ഞടുത്ത കഥകള് പചറുകഥ

5078 വാസുക?വന്നായര്,എം.ടി. വാനപ്രസ്ഥം പചറുകഥ

5079 വര്ക്കി,പ,ാന്കുന്നം വിട്ടുക,ായ ഒരു കാര്യം പചറുകഥ

5080 ബാലകൃഷ്ണന്,സി.വി. കÉഹവിരുന്ന് പചറുകഥ

5081 ശിവശങ്കരപ്പിള്ള,തകഴി ഒരു കുട്ടനാടന് കഥ പചറുകഥ

5082 പകാച്ചുബാവ,ടി.വി. പ്രച്ഛന്നം പചറുകഥ

5083 അക്ബര് കക്കട്ടില് ആറാംകാലം പചറുകഥ

5084 ഭാസ്കരകമകനാന് പുകഞ്ഞപകാള്ളി പചറുകഥ

5085 കമാഹനന്,എന്. കശഷ,ത്രം പചറുകഥ

5086 പ്രഭാകരന്,എന്. മറു,ിറവി പചറുകഥ

5087 ,ണിക്കര്,ജി.എന്. പവറുപത ഒരു കമാഹം പചറുകഥ

5088 അകശാകന് ചരുവില് ,രിചിതഗന്ധങ്ങള് പചറുകഥ

5089 കുഞ്ഞബ്ദുള്ള,പുനത്തില് കമഘക്കുടകള് പചറുകഥ



5090 കാക്കനാടന് ഇടവപ്പാതി പചറുകഥ

5091 സാറാ കജാസഫ് സാറാകതാമസിപ1 കഥക്ള് പചറുകഥ

5092 കൃഷ്ണവാരിയര്,എന്.വി. അകമരിക്കയിലൂപട യാത്രാവിവരണം

5093 കജാര്ജ്ജ്,പക.എം. അകമരിക്കയില് ക,ായ കഥ യാത്രാവിവരണം

5094 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ഇകന്താകനഷ്യന് �യറി (ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗം) യാത്രാവിവരണം

5095 കൃഷ്ണവാരിയര്,എന്.വി. ഉണരുന്ന ഉത്തകരന്ത്യ യാത്രാവിവരണം

5096 രാഘവന്,ിള്ള,പക. എപ1 ലണ്ടന് ജീവിതം യാത്രാവിവരണം

5097 കൃഷ്ണയ്യര്,വി.ആര്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൂപട യാത്രാവിവരണം

5098 കൃഷ്ണയ്യര്,വി.ആര്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൂപട യാത്രാവിവരണം

5099 കൃഷ്ണയ്യര്,വി.ആര്. ക്യൂബ യാത്രാവിവരണം

5100 പക.എസ.്പക.കുഴിമ്പ്രം തലകവട്ടക്കാരുപട നാട്ടില് യാത്രാവിവരണം

5101 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ,ാതിരാസൂര്യപ1 നാട്ടില് യാത്രാവിവരണം

5102 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ,ാതിരാസൂര്യപ1 നാട്ടില് യാത്രാവിവരണം

5103 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ,ാതിരാസൂര്യപ1 നാട്ടില് യാത്രാവിവരണം

5104 രാമന്നായര്,പവട്ടൂര് പുരി മുതല് നാസിക് വപര യാത്രാവിവരണം

5105 രാമന്നായര്,പവട്ടൂര് പുരി മുതല് നാസിക് വപര യാത്രാവിവരണം

5106 രാമന്നായര്,പവട്ടൂര് പുരി മുതല് നാസിക് വപര യാത്രാവിവരണം

5107 രാമന്നായര്,പവട്ടൂര് പുരി മുതല് നാസിക് വപര യാത്രാവിവരണം

5108 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ബാലി?്വീ,് യാത്രാവിവരണം

5109 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ബാലി?്വീ,് യാത്രാവിവരണം

5110 കമകനാന്,പക.,ി.എസ്. മൂന്നുവന്കരകളിലൂപട ഭാഗം-1 യാത്രാവിവരണം

5111 കമകനാന്,പക.,ി.എസ്. മൂന്നുവന്കരകളിലൂപട ഭാഗം-2 യാത്രാവിവരണം

5112 കുഞ്ഞുണ്ണി രാജ,പക. ലണ്ടനില് യാത്രാവിവരണം

5113 കജാര്ജ്ജ്,പക.എം. കസാവിയറ്റന്ാട്ടില് മൂന്നാഴ്ച യാത്രാവിവരണം

5114 ,വനന് കസാവിയറ്റന്ാട്ടില് ക്രൂഷ്കചവിനുകശഷം യാത്രാവിവരണം

5115 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. സിംഹഭൂമി യാത്രാവിവരണം

5116 കുമാര്,സി.ബി. ആകന്ദാളനങ്ങള് യാത്രാവിവരണം

5117 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. കനപ്പാള്യാത്ര യാത്രാവിവരണം

5118 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. കനപ്പാള്യാത്ര യാത്രാവിവരണം

5119 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ലണ്ടന് കനാട്ട് ബുക്ക് യാത്രാവിവരണം

5120 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ലണ്ടന് കനാട്ട് ബുക്ക് യാത്രാവിവരണം

5121 കമകനാന്,പക.,ി.എസ്. റഷ്യന് ,കനാരമ യാത്രാവിവരണം

5122 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ഹിമാലയ സാമ്രാജ്യത്തില് യാത്രാവിവരണം

5123 മുഹമ്മ?് കകായ,സി.എച്ച്. എപ1 ഹജ്ജ ്യാത്ര യാത്രാവിവരണം

5124 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. ഹിമാലയ സാമ്രാജ്യത്തില് യാത്രാവിവരണം

5125 കൈകമള്,എസ്.എസ്. �ച്ചുകാരുപട നാട്ടില് യാത്രാവിവരണം

5126 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. പബാഹീമ്യന് ചിത്രങ്ങള് യാത്രാവിവരണം

5127 ബാബുക,ാള് ഉത്തരസ്യാം ?ിശി യാത്രാവിവരണം



5128 മുഹമ്മ?ക്കായ,സി.എച്ച്. ഞാന് കണ്ട മകലഷ്യ യാത്രാവിവരണം

5129 നമ്പ്യാര്,പക.,ി.,ി. നികപ്പാണ് പതക്കി യാത്രാവിവരണം

5130 കൃഷ്ണയ്യര്,വി.ആര്. കസാവിയറ്റ് യൂണിയനിലൂപട യാത്രാവിവരണം

5131 മുഹമ്മ?് കകായ,സി.എച്ച്. കകാ-ലണ്ടന്-കയ്കറാ യാത്രാവിവരണം

5132 മുഹമ്മ?് കകായ,സി.എച്ച്. കലാകം ചുറ്റിക്കണ്ടു യാത്രാവിവരണം

5133 മാധവ ന്കുട്ടി,വി.പക. ഒരു യാത്ര കിഴക്കന് ജര്മ്മനിയിലും യൂകറാപ്പിലും യാത്രാവിവരണം

5134 ?ാകമാ?രന്,,ി.പനട്ടൂര് നര്മ്മ?യുപട നാട്ടില് യാത്രാവിവരണം

5135 മുഹമ്മ?് കകായ,സി.എച്ച്. ശ്രീലങ്കയില് അഞ്ചു?ിവസം യാത്രാവിവരണം

5136 ?ാമു,പക. അറബിക്കടലിനുമപ്പുറത്ത് യാത്രാവിവരണം

5137 കഗാ,ാലന്,ഏ.പക. എപ1 വിക?ശയാത്രകള് യാത്രാവിവരണം

5138 ?ാകമാ?രന്,,ി.പനട്ടൂര് നര്മ്മ?യുപട നാട്ടില് യാത്രാവിവരണം

5139 പ,ാപറ്റക്കാട്,എസ.്പക. കയ്കറാ കത്തുകള് യാത്രാവിവരണം

5140 മുഹമ്മ?ക്കായ,സി.എച്ച്. കസാവിയറ്റ് യൂണിയനില് യാത്രാവിവരണം

5141 കകാവൂര്,ഇ.എം. അകമരിക്കയില് ആറാഴ്ചകള് യാത്രാവിവരണം

5142 കമല,വി.എസ്. ഒരിന്ത്യന് പ,ണ്കിടാവ് യാത്രാവിവരണം

5143 ,രകമശ്വരന്,ിള്ള, കമപക്കാല്ല അകമരിക്കന് ,ര്യടന�യറി യാത്രാവിവരണം

5144 കജാര്ജ്ജ്,ടി.പജ.എസ്. കഹാചിമിപ1 നാട്ടില് യാത്രാവിവരണം

5145 രാഘവന്,ിള്ള,പക. എപ1 ലണ്ടന് ജീവിതം യാത്രാവിവരണം

5146 ശിവറാം,എം. കിഴക്കകനഷ്യന് ഹൃ?യത്തിലൂപട യാത്രാവിവരണം

5147 സുകുമാരന്,ടാറ്റാപുരം ,തിപനാന്നു യൂകറാ,്യന് നാടുകളില് യാത്രാവിവരണം

5148 സുകുമാരന്,ടാറ്റാപുരം ,തിപനാന്നു യൂകറാ,്യന് നാടുകളില് യാത്രാവിവരണം

5149 മുഹമ്മ?ക്കായ,സി.എച്ച്. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളില് യാത്രാവിവരണം

5150 കജാര്ജ്ജ് ഇരുമ്പയം
ഉത്തകരന്ത്യന് നഗരങ്ങള് ,ശ്ചികമന്ത്യന് 
ദൃശ്യങ്ങള് യാത്രാവിവരണം

5151 ?യാനന്ദതീര്ത്ഥം,സ്വാമി ഹിമഗിരിയിലൂപട യാത്രാവിവരണം

5152 ഇന്ദുചൂ�ന്,വി.ടി. രാജ്യസഞ്ചാരം യാത്രാവിവരണം

5153 മാധവന്കുട്ടി,വി.പക. മാറുന്ന കൈചന യാത്രാവിവരണം

5154 രാജന് കാക്കനാടന് ഹിമവാപ1 മുകള്ത്തട്ടില് യാത്രാവിവരണം

5155 വിജയന്,,ി.എന്. അരുണാചല്ക്കാടുകളില് യാത്രാവിവരണം

5156 മുഹമ്മ?്,എന്.,ി. അബു?ാബി,ദുബായ് യാത്രാവിവരണം

5157 അഹമ്മ?്,ഇ. ഒരു വിക?ശയാത്രയും കുപറ ഓര്മ്മകളും യാത്രാവിവരണം

5158 രാമവര്മ്മ,പക.ടി. ബ്രിട്ടനില് ഒരു ഇന്ത്യന് വി?്യാര്ത്ഥി യാത്രാവിവരണം

5159 വിജയന്,പക.,ി. ,ടിഞ്ഞാറന് മുഖച്ഛായകള് യാത്രാവിവരണം

5160 കൃഷ്ണയ്യര്,വി.ആര്. അകമരിക്കന്യാത്ര ചിത്രങ്ങളും ചിന്തകളും യാത്രാവിവരണം

5161 ബീന,പക.എ. ബീന കണ്ട റഷ്യ യാത്രാവിവരണം

5162 ഭാസ്ക്കരന്നായര്,വി.പക. തായ് ല1ിലൂപട യാത്രാവിവരണം

5163 ,ിള്ള,ജി.,ി. ലണ്ടനും ,ാരിസ്സും യാത്രാവിവരണം

5164 നാരായണക്കുറുപ്പ്,,ി. ഈശ്വരപ1 സ്വന്തം നാട് യാത്രാവിവരണം

5165 മുഹമ്മ?ക്കായ,സി.എച്ച്. ലിബിയന് ജമാഹിരിയയില് യാത്രാവിവരണം



5166 കട്ടയ്ക്കല്,പജ. അകമരിക്കന് ,ര്യടനം യാത്രാവിവരണം

5167 മിസ്സിസ് എം.,ി.ക,ാള് അകമരിക്കയില് ഒരു മുത്ത¨ി യാത്രാവിവരണം

5168 ഭാസ്കരന്നായര്,വി.പക. നീല �ാന്യൂബ് യാത്രാവിവരണം

5169 കജാണ് കുന്നപ്പള്ളി കടലിപല കടുകുമണികള് യാത്രാവിവരണം

5170 ?ിവാകരന് കാട്ടാക്കട
എത്രപയത്ര സ്ഥലങ്ങള്: 
എപന്തന്തുസംഭവങ്ങള് യാത്രാവിവരണം

5171 ശിവ?ാസന്,ിള്ള,പക. യൂ�ിപകാകളാണിപ1 നാട്ടില് യാത്രാവിവരണം

5172 മാധവന്കുട്ടി,വി.പക. ആകസ്ത്രലിയ: കവരുകള് യാത്രാവിവരണം

5173 കജക്കബ്,ടി.എം. എപ1 കൈചനാ,ര്യടനം യാത്രാവിവരണം

5174 രാജന് കാക്കനാടന് അമര്നാഥ് ഗുഹയികലക്ക് യാത്രാവിവരണം

5175 മാത്യു പക.പജ. അ1ാര്ട്ടിക്കയികലക്ക് ഒരു സാഹസികയാത്ര യാത്രാവിവരണം

5176 മുരളികൃഷ്ണ പൂര്വ്വാബ്ധിയിപല കണ്ണീര്പ്പാടങ്ങള് യാത്രാവിവരണം

5177 ഏകലവ്യന് ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ,ീഠഭൂമി യാത്രാവിവരണം

5178 കമകനാന്,പക.എസ്.ആര്. മഗ്വാറുകളുപട നാട്ടില് യാത്രാവിവരണം

5179 മധു എസ്.നായര് മരിയാച്ചികളുപട നാട്ടില് യാത്രാവിവരണം

5180 അറയ്ക്കല്,വി.എസ്. ജൂബിലിയാത്ര-,ാലസ്തീനയും ,ശ്ചിമയൂകറാപ്പും യാത്രാവിവരണം

5181 ,വനന് ഉത്തകരന്ത്യയില് ചികലടങ്ങളില് യാത്രാവിവരണം

5182 ബാബുക,ാള്,�ി. നികപ്പാണ് പനാഒകമായ്പ? യാത്രാവിവരണം

5183 കജാര്ജ്ജ്,ടി.പജ.എസ്. നാകടാടിക്കപ്പലില് നാലുമാസം യാത്രാവിവരണം

5184 ബീരാന്,യു.എ. അറബ് രാജ്യങ്ങള്-റഷ്യ-മാലി യാത്രാവിവരണം

5185 നിത്യകൈചതന്യയതി യാത്ര യാത്രാവിവരണം

5186 കതാമസ്സ് വര്ഗീസ് ബ്രസീലികലക്കു സ്വാഗതം യാത്രാവിവരണം

5187 ബാലകൃഷ്ണ,ിള്ള,മടവന ആഴികള്ക്കപ്പുറം യാത്രാവിവരണം

5188 സാമുവല് ചന്ദനപ്പള്ളി വര്ത്തമാന പുസ്തകം യാത്രാവിവരണം

5189 കരുണാകരന്നായര്,ഇ.എ. ,ഴ¨ിയുപട പ്രിയ ഭൂമി യാത്രാവിവരണം

5190 കരുണാകരന്നായര്,ഇ.എ. കഥ,റയുന്ന രാജധാനികള് യാത്രാവിവരണം

5191 കരുണാകരന്നായര്,ഇ.എ. ഖജുരാകഹാ യാത്രാവിവരണം

5192 പക.എസ.്പക.കുഴിമ്പ്രം മകലഷ്യയിപല ചിലപ്രുമുഖ മലയാളികള് മറ്റുകൃതികള്

5193 കരുണാകരന്നായര്,ഇ.പക. അനിയത്തിയുപട പുഞ്ചിരി മറ്റുകൃതികള്

5194 കരുണാകരന്നായര്,ഇ.പക. ഞാന് എങ്ങപന ഉണ്ടായി മറ്റുകൃതികള്

5195 കരുണാകരന്നായര്,ഇ.പക. ശക്തിയുപട ഇതിഹാസം മറ്റുകൃതികള്

5196 വാരിയര്,വി.എസ്. രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി മറ്റുകൃതികള്

5197 കഗാ,ാലന്നായര്,,ാലാ രാഹുകാലം മറ്റുകൃതികള്

5198 നാണു,റ്റി.പക. ,രിവര്ത്തനം മറ്റുകൃതികള്

5199 പ്രകാശം,പക. വ്യാസമഹാഭാരതം മറ്റുകൃതികള്

5200 കജാര്ജ്ജ് പനകറ്റാ കാഷ്മീര് മറ്റുകൃതികള്

5201 പചല്ലപ്പന്നായര്,എന്.,ി. കുലകദ്രാഹി മറ്റുകൃതികള്

5202 ശ്രീമന്ദിരം
കകരളത്തിപല സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുപട 
കസവനവ്യവസ്ഥകള് മറ്റുകൃതികള്

5203 കഴിമ്പ്രം ഒരു സിംഗപ്പൂര് മലയാളിയുപട മരണം മറ്റുകൃതികള്



5204 കാറല്മാര്ക്സ് മൂലധനം മറ്റുകൃതികള്

5205 റ്റി.വി.ആര്.,റവൂര് മധുര പ്രതീക്ഷകള് മറ്റുകൃതികള്

5206 കഗാ,ാലന്നായര് മണ്ടിപപ്പണ്ണ് മറ്റുകൃതികള്

5207 കജാര്ജ്ജ് പനകറ്റാ ജമാല് അബ്ദുള് നാസ്സാര് മറ്റുകൃതികള്

5208 പ്രകാശം,പക. വ്യാസമഹാഭാരതം വാല്യം 1 മറ്റുകൃതികള്

5209 നാരായണന് നമ്പൂതിരി,എം. ഗര്ഗ്ഗ ഭാഗവതം മറ്റുകൃതികള്

5210 കജാര്ജ്ജ് പനകറ്റാ വി.പക.കൃഷ്ണന്കമകനാന് മറ്റുകൃതികള്

5211 റഫീക്ക് ഖാന്,എം. കൈചനയിപല മുസ്ലീമിങ്ങള് മറ്റുകൃതികള്

5212 �ി.സി.ബുക്സ് ?ര്ശനം സ്മരണിക മറ്റുകൃതികള്

5213

5214 Brian May The Third world calamity

5215 General Frantisek moravec Master of spies

5216 അച്യുതന്,എം. ,ാശ്ചാത്യസാഹിത്യ?ര്ശനം

5217 അച്യുതന്,എം. ,ാശ്ചാത്യസാഹിത്യ?ര്ശനം

5218 കൃഷ്ണ,ിള്ള,എന്. തിരപഞ്ഞടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള്

5219 പവഝ് എച്ച്.ജി. കലാകചരിത്ര സംഗ്രഹം

5220 കരുണാകരന്നായര്,ഇ.എ. എന്ജീനീയറാകാന്

5221 വാസു,ഇ. കല്ക്കത്താ ഓ! കല്ക്കത്ത

5222 ?ാകമാ?രന്നായര്,,ി. കജ്യാതിഷ?ീ,ം

5223 സുകുമാര് അഴീകക്കാട് തത്ത്വമസി

5224 ജാനകീ രാമന് അമ്മ വന്നു

5225 ശ്രീധരന്,പ,രുമ്പടവം അഭയം

5226 കുറുപ്പ് നാഗവള്ളി ആര്.എസ്. ആണും പ,ണ്ണും

5227 വികവകാനന്ദന്,ജി. പ,ാട്ടന് നീലാണ്ടന്

5228 അഖിലന് പ,ാന്മലര്

5229 മുഹമ്മ?് ബഷീര്,കൈവക്കം ശബ്ദങ്ങള്

5230 വി.പക.എന്. ചാത്തന്സ്

5231 നന്തനാര് അനുഭവങ്ങള്

5232 ഏകലവ്യന് ,ാ,ത്തിപ1 ശബളം

5233 ശ്രീക?വി പക.ബി. യജ്ഞം

5234 ഇരയിമ്മന് തമ്പി ഉത്തരാസ്വയംവരം

5235 കുഞ്ഞന്,ിള്ള ഇളംകുളം രാമചരിത്രം ഭാഗം-1

5236 ഒ.എന്.വി.കുറുപ്പ് അഗ്നിശലഭങ്ങള്

5237 ഒ.എന്.വി.കുറുപ്പ് അഗ്നിശലഭങ്ങള്

5238
എന്.ബി.എസ്. കണ്കൈസസ് ഇംഗ്ലീഷ-്

മലയാളം നിഘണ്ടു
എന്.ബി.എസ്. കണ്കൈസസ് ഇംഗ്ലീഷ് 
മലയാളം നിഘണ്ടു


