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PREFACEPREFACE

Kerala Legislature Library Bulletin is a publication, containing information about

the  books  and  other  published  documents  newly  added  to  the  collection  of  Kerala

Legislature Library. English and Malayalam Books are categorized in this bulletin in

classified order.  This will be useful to the Members as a guideline for their reading and

selection of books.

V.K. Babu Prakash,
Secretary.
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ENGLISH  BOOKS

BIOGRAPHY/ AUTO BIOGRAPHY  

1. Karan Thapar 
Devil's advocate: The untold story.
Pub : Harper Collins, Noida,  2008.

4wN55THA Q8

(Memoirs of an Indian Journalist.) 

 

2. Paul Kalanithi
When Breath becomes air.
Pub : Penguin Random House, UK, 2016.

L7:45:7wKAL Q6

(This book details Dr. Kalanithi's life as a neuro surgeon and his fight 
against lung cancer.)
 

3. Bhattathiripad (VT)
My Tears, My Dreams.
Tr. Sindhu V. Nair
Pub : Oxford University Press, New Delhi,  2013.

O32wM96BHA 111Q3

(English translation of the autobiography of V.T. Bhattathiripad, 
“Kanneerum Kinaavum”.) 
 
 

4. Engineer (Asghar Ali)
Living Faith: My quest for peace, harmony and social change.
Pub : Orient Blackswan Pvt. Ltd., New Delhi,  2012.

Q7wN39 ASG Q2

(Autobiography of Asghar Ali Engineer.)
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5.  Abdul Kalam (A.P.J) &  Srijan Pal Singh
Reignited: Scientific Pathways to a Brighter Future.
Pub : Penguin books, Gurgaon, 2015.

V2,1y7N31 ABD Q5

(The authors explore about the development of science and technology and 
its  impact on our lives in the days to come)

6. Sandhya Ravi Sankar
Karunanidhi: A life in politics.
Pub : Harper Collins Publishers, Noida, 2018.

V211,21y7N23KAR Q8

(Biography of Karunanidhi) 
 

SCIENCE  

7. Yuval Noah Harari 
Sapiens : A brief history of humankind.
Pub :Vintage Books, London, 2014.

G:66 Q4

(An evolutionary history of human species on the earth from  one lakh 
years ago.) 

LITERATURE  

8. Sri M
Shunya 
Pub : Westland Publication, Chennai, 2018.

O111,3 Q8

(First novel of the author.) 

9. Coetzee (J.M)
The Master of Petersburg.
Pub : Vintage Books, London, 2004.

O111,3 COE P4

(Novel) 
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10. Shashi Tharoor
Bookless in Baghdad: and other writings about reading.
Pub :  Penguin books, Gurgaon, 2012.

O111,6 THA Q2

(This book is a collection of essays, book reviews and columns on writers, 
books and literary notes.) 

11. Kafka (Franz)
The Castle.
Tr. Willa and Edwin Muir.
Pub :Vintage Books, London, 2005.

O113,3 KAF 111P5

(English Translation of  German novel.)

12. Llosa (Mario Vargas)
The Neighborhood
Tr. Edith Grossman.
Pub : Faber & Faber, London, 2018.

O123,3LLO 111Q8

(English Translation of Spanish novel.) 

13. Taslima Nasrin
French Lover
Tr. Sreejata Guha.
Pub :Penguin Books, Gurgaon, 2002.

O157,3 TAS 111P2

(English Translation of Bengali novel.) 

 
14. Ramakrishnan (T D)

Sugandhi Alias Andal Devanayaki.
Tr. Priya K. Nair
Pub :Harper Perennial, Noida, 2018.

O32,3 RAM 111Q8

(English Translation of Malayalam novel.) 
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15. Sangeetha Sreenivasan
Acid
Pub : Penguin Books, Gurgaon, 2018.

O32,3 SAN 111Q8

(English Translation of Malayalam novel.)  

16. Han Kang
The Vegetarian
Tr. Deborah Smith
Pub : Portobello Books, London, 2015.

O495,3 HAN 111Q5

(English Translation of  Korean novel.) 

LINGUISTICS  
17. Pinker (Steven)

Language Instinct: How the mind creates language.
Pub : Penguin Books, UK, 2015.

P Q5

(This book is about human language. The author criticizes a number of 
common ideas about languages.)

RELIGION  

18. Engineer (Asghar Ali)
Rational approach to Islam.
Pub : Gyan Publishing House, New Delhi, 2001.

Q7 P1

(This  book  deals  with  issues  like  interfaith  approach  of  Islam  and  
gender justice,  Islamic ethics, meaning of prayer in Islam, core teaching of  
Islam, and concept of jihad etc, which are all highly relevant issues.) 

19. Engineer (Asghar Ali)
Islam: Challenging in 21st Century
Pub : Gyan Publishing House, New Delhi, 2014.

Q7 Q4

(This book is a collection of essays on various important aspects of Islam.) 
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HISTORY  

20. Manu  S. Pillai 
Rebel Sultans: The Deccan from Khilji to Shivaji
Pub : Juggernaut  books, New Delhi, 2018.

V2c'L      G Q8

(The author narrates the story of the Deccan from the close of the 13th 
century to the dawn of the 18th century)

21. Rajan Gurukkal & Raghava Varier (M.R)
History of Kerala : Prehistoric to the Present. 
Pub : Orient Black swan, Hyderabad, 2018.

V212 Q8

(This book provides a concise and lucid outline of the history of Kerala,  
formation of agrarian settlements,   the formation of states,   overseas trade,   
Mysorean invasions, British dominance,  peasant reform movement etc.)

POLITICAL SCIENCE  

22. Ullekh (N.P)
Kannur: Inside India's bloodiest revenge politics.
Pub : Penguin books, Gurgaon, 2018.

W(Y:458).212 Q8

(The  political violence  in Kannur from 1991 to 2016 is explained.)

23. Thomas (K.V)
Kerala Insurgency for Politics
Pub : Manas Publications, New Delhi, 2018.

W,4MAO.212 Q8

(This book is an empirical study which explores the  frontiers of political 
extremism and  insurgency  with  particular  reference  to  the  genesis,  growth,  
decline and the present phase of Maoist insurgency in Kerala.) 
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24. Devesh Kapur & Milan Vaishnav, Ed. 
Costs of Democracy: Political Finance in India.
Pub : Oxford University Press, New Delhi, 2018.

W6:91OgX61.2 Q8

(This is a collection of 5 essays on democracy and explains the role of 
money in Indian politics & election.) 

25. Musto (Marcello), Ed. 
Marx for  Today
Pub : Aakar Books, New Delhi, 2018.

W691M Q8

(This book  brings together varied reflections on the Marxian theory.)
 

ECONOMICS  

26. Tarangini Sriraman
In Pursuit of Proof: A History of Identification Documents in India.
Pub : Oxford University Press, New Delhi, 2018.

X:958.2 Q8

(It explains the history of making and verifying identification  documents,  
ration  cards,  refugee  registration  certificates,  permits,  licences,  affidavits.  
Aadhaar etc. ) 

SOCIOLOGY  

27. James Crabtree
Billionnaire Raj :A journey through India's new gilded age
Pub :  Harper Collins, Noida, 2018.

Y(X:16).2  Q8

(This book is on our culture and society. The author focusses on billionaires
and explains the epic account  of the  new India enlightening and engaged the 
story of wealth and poverty in India.) 

28. Engineer (Asghar Ali)
Communal riots after independence: A comprehensive account.
Pub : Shipra Publications, New Delhi, 2004.

Y:4582.2 P4
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(This book gives a comprehensive account of communal riots for a period 
of more than half a century with analatical tables, graphs and commentary etc.) 

29. Engineer (Asghar Ali)
Rights of women in Islam.
Pub : Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 2008.

Y15(Q7:26) P8

(This book covers various aspects relating to the status of women in the 
pre-Islamic period and post-Islamic period.) 

30. Engineer (Asghar Ali)
Qur'an: women and modern society.
Pub : New Daun Press Group, UK, 2005.

Y15(Q7:26) P5

(This book deals with the customs and traditions of  women in pre and 
post-Islamic period.) 

31. Engineer (Asghar Ali)
Islam: Gender justice: Muslim gender discriminations.
Pub : Gyan Publishing house, New Delhi, 2013.

Y15(Q7:26) Q3

(This book is a collection of essays on common theme of gender justice in 
Islam.) 

32. Engineer (Asghar Ali)
Islam Women and Gender Justice.
Pub : Gyan Publishing house, New Delhi, 2013.

Y15(Q7:26) Q3

(This book helps to capture the real spirit of Islam and its teachings. It also 
helps dispel misconceptions about Islam.) 

33. Engineer (Asghar Ali)
Muslim minority: continuity and change.
Pub : Gyan Publishing house, New Delhi, 2009.

Y73(Q7) Q3
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(This book is a collection of essays on various aspects of Indian life 
including politics, Society, Culture, Islamic terrorism, human rights etc.) 

34. Engineer (Asghar Ali)
Islam in India: The impact of civilizations.
Pub : Shipra Publications, New Delhi, 2002.

Y73(Q7):1.2 P2

(The articles in this book cover a wide canvas and trace the impact of Islam
in India from medieval to the modern period.)

35. Engineer (Asghar Ali)
Muslim and India. 
Pub : Gyan Publishing house, New Delhi, 2006.

Y73(Q7).2 P6

(Socio-Political context of muslims in India.) 

36. Andersen (Walter K) & Damle (Shridhar D)
The RSS :  A view to the Inside.
Pub : Penguin books, Gurgaon, 2018.

Y8 Q8

(This  book  explores  the  evolution  of  RSS  into  its  present  form,  its  
relationship with the ruling party,  the BJP, their overseas affiliates and so much 
more.) 

LAW  
37. Harish Narasappa

Rule of Law in India: A Quest for Reason.
Pub : Oxford University Press, New Delhi,  2018.

Z2 Q8

(The book discussed  the contours of the rule of law in India, the values and
aspiration  in  its  evolution  and  its  meaning  as  understood  by  the  various  
institutions.) 

38. Markandey Katju
Whither Indian Judiciary
Pub : Bloomsbury, New Delhi, 2018.

Z2 Q8
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(This book is a comprehensive and analytical inside view of the Indian
judiciary. The author analyses the appointment of judges, contempt of court, delay
in justice and challenges facing Indian Judiciary.)

39. Srinivas (S.K.P)
Child Sexual Abuse laws: An exclusive commentary on the protection of 
children from sexual offences Act, 2012 & Rules.
Pub: Premier Publishing Company, Allahabad, 2018

Z2(Y11:45:5) Q8

(This book deals with “the protection of children from sexual offences 
Act,  2012”,  “the  sexual  harassment  of  women  at  workplace  (prevention,  
prohibition and redresal act, 2013”, etc.)

40. Bansal (B.L)
Cruelty Against Husband. 
Pub: Vinod Publishing House, Delhi., 2017.

Z2(Y211:45) Q7

(Law relating to cruelty against husband.)

41. Narayana (P S)
Law of Precedents. 
Pub: Thomson Reuters, New Delhi, 2015.

Z2,98:12 Q5

(Brief commentary on law of precedents.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
ആത്മകഥ  /   ജ ജീവചരചരിതി

1. ജചരിി കകാർബെറ്
ക്ഷേതക്കടുവയും കുി കുമകയാണിലെ നരഭചരിബല നരകാാജചരികളും.  ��ി.  
വചരിവ  . എി.എസ്. നായർ. 

പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

MY6wM75COR 32Q8

 (ജചരിി കകാർബെറചരിബിന്റെ 'ദ ബറെചരിൾ ടൈഗിൾ ടൈഗർ ആിന്റെ് കമാർ മാൻ ഈകറഴ്സ് ഓഫ് ഓഫ്  	കുമയ്  
കുമകയാൺ'  എന്ന കൃതചരിയും കുബിൾ ടൈ മലയാള പരചരിാാഷ.  ഈ കൃതചരിയചരിൽ  കലഖകൻ തബിന്റെ  
നായാട്ട് അനുാവങ്ങളും.  ��ി പ്രകൃതചരിക പ്രകൃതിസ്നേഹവും വിവരികി വചരിവരചരിക്കുന.)

2. മാത്തുക്കുട്ടചരി ബജ. കുന്നപ്പളളചരി 
പാട്ടചരിബിന്റെ  പാലാഴി ചരി : ബക.ബജ. കയശുദാസചരിബിന്റെ ജ ജീവചരിതകഥ
പ്രസാ: ടൈഗസകതി ബുക്്, എറ ണിലെ നരഭാകുളി, 2017

NR212wN40YES 32Q7
(പത്മവചരിഭുഷചരിതനായ മലയാളത്ചരിബിന്റെ സിന്റെ സ്വന്തം യേി കയശുദാസചരിബിന്റെ സമഗ്രവും വിവരികി 

സമ്പൂർണ്ണവും വിവരികമായ ജ ജീവചരിത കഥ.) 

3. കവണു വചരി കദശി
പ്രണിലെ നരഭയ ജ ജീവചരിതി
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018
 O142,3w DES 32Q8
 

 (ദസ്തയവയചരിയും കുബിൾ ടൈ പ്രണിലെ നരഭയാനുാവങ്ങളും.  ��ി ജ ജീവചരിതവും വിവരികി വചരിവരചരിക്കുന്ന ജ ജീവചരചരിത 
ഗ്രനി.)

4. െ ജീന (ബക.എ.)
അതചരിർത്ചരിയും കുബിൾ ടൈ അതചരിര്
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

O32wBEE Q8

 (ഓര്മ്മക്കുറചരിപ്പുകൾ.)
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5. ദ ജീപാനചരിശാന്തം യേ്
നനഞ്ഞുത ജീർത് മഴി കൾ
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018 

O32wDEE Q8

 (ഓർ്മ്മക്കുറചരിപ്പുകൾ.)

6. മാനകവന്ദ്രനാഥൻ
അകത്ചരിബലാതുങ്ങാത് അനുാവങ്ങൾ
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2017

O32wN56MAN Q7
 

 (അനുാവക്കുറചരിപ്പുകൾ.)

7. ഒ.എൻ.വചരി
അരചരികചരിൽ ന ജീ ഉണായചരിരുബന്നങ്കിചരിൽ
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2017
 O32,1 wN31KUR Q7
 

 (ഒ.എൻ.വചരി. കുറുപ്പചരിബിന്റെ ഓർ്മ്മക്കുറചരിപ്പുകൾ.)

8. ഫ്  	കുമയചരിലചരികപ്പാസ് മാർ കചരികസാസി
കാൻസർ എന്ന അനുഗ്രഹി. 
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2017

Q6wN18CRI 32Q7
 

 (കാൻസറചരിബന അതചരിജ ജീവചരിച്ച ഫ്  	കുമയചരിലചരികപ്പാസ് മാർ കചരികസാസി തചരിരുകമനചരിയും കുബിൾ ടൈ 
ഓർമക്കുറചരിപ്പുകൾ.)

9. അരുൺ ഷൂരചരി
രണ് ആത്മജ്ഞാനചരികൾ: ശ ജീരാമകൃഷ്ണ പരമഹിസബിന്റെയും കുി രമണിലെ നരഭ മഹർഷചരിയും കുബിൾ ടൈയും കുി 
കലാകി.
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2017

R6w2  32Q7
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 (ശ ജീരാമകൃഷ്ണ പരമഹിസബിന്റെയും കുി രമണിലെ നരഭ മഹർഷചരിയും കുബിൾ ടൈയും കുി അസാധാരണ 	യോഗാരണിലെ നരഭ 
കയാഗാനുഭൂതചരികബളകുറചരിച്ച് വചരിവചരിധാരണ 	യോഗ ശാസ്ത ജീയ പര ജീ്ഷേണിലെ നരഭങ്ങളും.  ��ബിൾ ടൈ ഫ്  	കുമയലങ്ങൾ
ബവച്ചുബകാണ് ഈ ഗ്രനത്ചരിൽ പരചരികശാധാരണ 	യോഗചരിക്കുന.)

10. ജയറാി രകമശ്
പരചരിസചരിതചരി പ്രസാനത്ചരിന് ഇന്ദിരാഗചരിരാഗാന്ധിയുടെ ചരിയും കുബിൾ ടൈ സിാാവനകൾ. 

വചരിവ  . സചരിറചരിൾ ഡചരി.വചരി. 
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുക്്, കകാട്ടയി, 2017

V2,21y7N17IND  32Q7

 ('ഇന്ദിരാഗചരിരാഗാന്ധിയുടെ ചരി എ ടൈഗലഫ്  	കുമയ് ഇൻ കനച്ചർ'  എന്ന പുസ്തകത്ചരിബിന്റെ  മലയാള 
പരചരിാാഷ.  ജ ജീവചരിതത്ചരിലുിൾ ടൈന ജീളി പ്രകൃതചരിയും കുമായചരി ഇന്ദിരാഗചരിരാഗാന്ധിയുടെ ചരി പുലരത്ചരിയ
െന്ധിയുടെ ത്ചരിബിന്റെ ടൈഗനരന്തം യേര നൈരന്തര്യവും വിവരികി പ്രകൃതചരികയാടുള്ള ഐക നൈരന്തര്യവും വിവരികി ഈ കൃതചരിയചരിൽ
അനാവരണിലെ നരഭി ബചയ്യുന.)

11. കുറുപ്പ് (ബക.ബക.എൻ)

നവാെ് ിൾ ടൈചരിപ്പു സുൽത്ാൻ ഒരു പഠനി
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2017 

V213y7TIP  32Q7

 (ിൾ ടൈചരിപ്പു സുൽത്ാബിന്റെ ജ ജീവചരിതവും വിവരികി കാലവും വിവരികി വചരിശകലനി ബചയ്യുന്ന കൃതചരി)

ശാസ്തി

12. രമ. (ബക)/ കുഞചരിക്കണ്ണൻ (ിൾ ടൈചരി.പചരി.)
മായും കുന മഞ്ഞുി മഴി യും കുി : കാലാവസാമാറത്ചരിബിന്റെ  കാണിലെ നരഭാപ്പുറങ്ങൾ.

പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2017 

G:55 32Q7

 (കാലാവസാമാറത്ചരിബിന്റെ ശാസ്തവും വിവരികി രാഷ്ട്രീയവും പ ജീയവും വിവരികി പരചരിചയബപ്പടുത്തുന്ന പുസ്തകി.)

13. രമ ബവങ്കിിൾ ടൈരാമൻ
അക്യുപങചർ, അക്യുപ്രഷർ ചചരികചരിൽസാവചരിധാരണ 	യോഗചരികൾ. 

വചരിവ  .ബപ്രാഫ്  	കുമയ. ഗ ജീതാലയി ഗ ജീതാകൃഷ്ണൻ
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

 L:4:69 32Q8

12



 
 ('ദ എനർജചരി പാത് ബവയസ് ഇൻ അവർ കൊഡചരി'  എന്ന പുസ്തകത്ചരിബിന്റെ 

മലയാള പരചരിാാഷ .  അക്യുപങചർ,  അക്യുപ്രഷർ ചചരികചരിൽസാ ശാസ്തബത്ക്കുറചരിച്ച് 
വചരിവരചരിക്കുന.)

14. അരുൺ െചരി.നായർ
മാനസചരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അറചരിയാി അകറാി
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി, 2017

L:4.691 32Q7
 

 (മാനസചരികടൈഗവകല നൈരന്തര്യങ്ങളും.  ��ി അവയും കുബിൾ ടൈ ചചരികചരിത്സാാര ജീതചരികളും.  ��ി ആധാരണ 	യോഗചരികാരചരികമായചരി 
പ്രതചരിപാദചരിക്കുന്ന കൃതചരി.)

സാഹചരിത നൈരന്തര്യി

15. മാരചരികയാ പൂകസാ
കഗാഡ്ഫ്  	കുമയാദർ. 
വചരിവ: കജാർജ് പുലാട്ട്
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി, 2018.

O111,3 PUZ 32Q8
 

 (മാഫ്  	കുമയചരിയ കുടുിെങ്ങളും.  ��ബിൾ ടൈ പ്രതചരികാരത്ചരിബിന്റെയും കുി കുിൾ ടൈചരിപ്പകയും കുബിൾ ടൈയും കുി കഥ  പറയും കുന്ന 
ഇിഗ ജീഷ് കനാവലചരിബിന്റെ പരചരിാാഷ.)

16. ആൽകെർ കമ്യു
ക്ലേഗ്. 
വചരിവ  . ഗ ജീതാഞ്ജലചരി.
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018 

O122,3 CAM 32Q8

 (അൽജ ജീരചരിയൻ നഗരമായ ഒറാനചരിൽ 1940-കളചരിൽ പിൾ ടൈർന പചരിിൾ ടൈചരിച്ച ക്ലേഗ് 
എന്ന മാരകകരാഗബത് ആസ്പദമാക്കചരി എഴുതചരിയ ഫ്രഞ്ചു കനാവലചരിബിന്റെ പരചരിാാഷ.)
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17. നചരികക്കാസ് കാസാൻദ് സാക ജീസ്
കചരിസ്തുവചരിബിന്റെ അന്തം യേ നൈരന്തര്യപ്രകലാാനി. 
വചരിവ  . ബക.സചരി. വചരിൽസൺ.

പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018 

O13,3 KAZ 32Q8

 (ഗ്ര ജീക്ക് സാഹചരിത നൈരന്തര്യകാരനായ കാസാൻദ് സാക ജീബിന്റെ"The Last  Temptation”  

എന്ന ഗ്ര ജീക്ക് കനാവലചരിബിന്റെ പരചരിാാഷ.)

18. ൊലചന്ദ്രൻ ചുളളചരിക്കാിൾ ടൈ്
രക്തകചരിന്നരി : 60 ചുളളചരിക്കാിൾ ടൈ് കവചരിതകൾ.

പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

 O32,1 BAL Q8
 

 (സുഗതകുമാരചരി ബതരബഞടുത് ചുളളചരിക്കാിൾ ടൈചരിബിന്റെ 60 കവചരിതകളും.  ��ബിൾ ടൈ 
സമാഹാരി.)

19. കലാപ
ടൈഗവകക്കാൽപ്പാവ
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2015

 O32,1 LOP Q5 
 

 (സ്ത ജീ ജ ജീവചരിതത്ചരിബിന്റെ നചരിറപ്പകർച്ചകളും.  ��ി വചരിഹിന്റെ സ്വലതകളും.  ��ി പ്രത ജീ്ഷോ നചരിർായമായ 
കാമനകളും.  ��ി പ്രകമയമാക്കചരി എഴുതചരിയ കവചരിതകൾ.)

20. മധുസൂദനൻ നായർ (വചരി.)
മധുസൂദനൻ നായരുബിൾ ടൈ കവചരിതകൾ.

പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2016

 O32,1MAD Q6
 

 (കവചരിതാസമാഹാരി)

21. പവചരിതൻ ത ജീക്കുനചരി
സ ജീതയും കുി പർദ്ദയും കുി ശ ജീർഷകമചരിലാത് കവചരിതകളും.  ��ി.
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

 O32,1 PAV Q8
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 (കവചരിതാസമാഹാരി)

22. സച്ചചരിദാനന്ദിരാഗൻ (ബക)

തഥാഗതി
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2014

O32,1 SAC  Q4

 (കവചരിതാ സമാഹാരി.)

23. ബസൊസ നൈരന്തര്യൻ.

ബസൊസ നൈരന്തര്യബിന്റെ കവചരിതകൾ
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2016

O32,1 SEB Q6

 (കവചരിതാസമാഹാരി.)

24. രവചരികുമാർ (പചരി.)
നചചരികകതസ്
പ്രസാ: കറിന്റെ് ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2015

O32,1 RAV Q5
 

 (രൂപത്ചരിലുി പ്രകമയത്ചരിലുി എബറ വ നൈരന്തര്യത നൈരന്തര്യസ്തത പുലർത്തുന്ന ദ ജീർഘ കവചരിത.)

25. മധുസൂദനൻ നായർ (വചരി)
എബിന്റെ ര്ഷേകൻ
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2017

O32,2 MAD Q7
 

 (കചരിസ്തുവചരിബിന്റെ ചരചരിതബത് ആസ്പദമാക്കചരി എഴുതചരിയ കാവ നൈരന്തര്യനാിൾ ടൈകി) 

26. മുരളചരി (പചരിരപ്പൻകകാിൾ ടൈ്)
വചരി്ലേവത്ചരിബിന്റെ വ ജീരപുതൻമാർ    
പ്രസാ: ചചരിന്തം യേ പബ്ലചരികഷഴ്സ് ഓഫ്, തചരിരുവനന്തം യേപുരി, 2017.

O32,2 MUR  Q7

(പചരിരപ്പൻകകാിൾ ടൈ് മുരളചരിയും കുബിൾ ടൈ രാഷ്ട്രീയവും പ ജീയ നാിൾ ടൈകങ്ങളും.  ��ബിൾ ടൈ സമാഹാരി.)
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27. ശരതചന്ദ്രൻ (ബക.വചരി.)
വചരിതയ്ക്കുന്നവബിന്റെ ഉപമ
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

 O32,2 SAR Q8
 

 (നാിൾ ടൈകങ്ങൾ.)

28. എബ്രഹാി മാതാ
ഓകരാ പുഴി യചരിലുി.
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2016

 O32,3 ABR  Q6
 

 (പതചരിമൂന്ന് കഥകളും.  ��ബിൾ ടൈ സമാഹാരി.)

29. എബ്രഹാി മാതാ
ഋതുക്കൾ ഞാാനാകുന
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2018

O32,3 ABR  Q8

 (ചങ്ങമ്പുഴി യും കുബിൾ ടൈ പ്രണിലെ നരഭയാർദ്രമായ സിന്റെ സ്വകാര നൈരന്തര്യ ജ ജീവചരിതവും വിവരികി കാവ നൈരന്തര്യജ ജീവചരിതവും വിവരികി 
സമനിന്റെ സ്വയചരിക്കബപ്പട്ട കാവ നൈരന്തര്യ കനാവൽ .)

30. അജയകുമാർ (ബക.സചരി.)
മൃത്യുഞാ് ജയി
പ്രസാ: കറിന്റെ് ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2011 

O32,3 AJA Q1

 (പുരാണിലെ നരഭപ്രസചരിദ്ധമായ കഥയും കുബിൾ ടൈ പശ്ചാതാത്ലത്ചരിൽ മരണിലെ നരഭവും വിവരികി മരണിലെ നരഭത്ചരിൽ 
നചരിനള്ള തചരിരചരിച്ചുവരവും വിവരികി  ആസ് പദമാക്കചരി രചചരിച്ച കനാവൽ.)

31. അജയകഘാഷ് (എി.ഡചരി.)
ആകാശകത്യ് കനാക്കൂ ന്ഷേതങ്ങൾ.

പ്രസാ: ടൈഗസന്ധിയുടെ വ ബുക്്, ബകാലി, 2018

O32,3 AJA  Q8

(ലഘു കനാവലുകൾ)
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32. കജാർജ് ഓണിലെ നരഭക്കൂർ
പർവ്വതങ്ങളചരിബല കാറ്.
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2017

O32,3 GEO Q7
 

 (ഇന്ദിരാഗചരിരാഗാന്ധിയുടെ ചരിബയ പ്രകമയമാക്കചരി എഴുതചരിയ കനാവൽ)

33. കഗാപാലകൃഷ്ണൻ& വചരിജയലക്ചരി
കുഞ് രാമ്പളളി
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2017

 O32,3 GOP Q7
 

(കുഞ് രാൻ എന്ന കാട്ടുപന്നചരിയും കുബിൾ ടൈയും കുി അവൻ സിര്ഷേചരിച്ച 
കുഞ് രാമ്പള്ളത്ചരിബിന്റെയും കുി കഥ പറയും കുന്ന പരചരിസചരിതചരി കനാവൽ.)

34. എസ് ഹര ജീഷ്
അപ്പൻ.  

പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

 O32,3 HAR Q8
 

 (മൗലചരികവും വിവരികി നവ ജീനവും വിവരികമായ ാാവും വിവരികകതിന്റെ സ്വി പുലർത്തുന്ന ആറ് കഥകൾ.)

35. ഹര ജീഷ് (എസ്)
മ ജീശ
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

O32,3 HAR Q8
 

 (കനാവൽ.)

36. ബജയചരിിസ് (വചരി.ബജ.)

ആിന്റെചരി ക ാക്ക് 
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

 O32,3 JAM Q8
 

 (കനാവൽ.)
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37. കണ്ണൻകുട്ടചരി (പചരി)
ഒിൾ ടൈചരിയൻ.   

പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

O32,3 KAN Q8
 

 (അിൾ ടൈചരിസാന വർഗ്ഗത്ചരിബിന്റെ വചരിഹിന്റെ സ്വലതകൾ പ്രകമയമാക്കചരി എഴുതചരിയ കനാവൽ.)

38. നചരികക്കാസ് കാസാൻദ് സാക ജീസ്
ഭാതൃഹത നൈരന്തര്യകൾ 
വചരിവ  . ബസൊസ നൈരന്തര്യൻ പള്ളചരികത്ാിൾ ടൈ്.
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018 

O13,3 KAZ 32Q8

 (1940  കളചരിൽ ഗ്ര ജീസചരിബല ഹചരിപ്പചരിറസ് ഗ്രാമത്ചരിൽ നിൾ ടൈന്ന ആാ നൈരന്തര്യന്തം യേര 
കലാപത്ചരിബിന്റെ പശ്ചാതാത്ലത്ചരിൽ എഴുതചരിയ “The  Fatricides”  എന്ന ഗ്ര ജീക്ക് 
കനാവലചരിബിന്റെ പരചരിാാഷ.)

39. നാഥൻ (പചരി.ആർ.)

ചാട്ട
പ്രസാ: കറിന്റെ് ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2013

 O32,3 NAD Q3
 

 (കനാവൽ.)

40. നന്ദിരാഗകുമാർ (എി)
കാളചരിദാസബിന്റെ മരണിലെ നരഭി
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

O32,3 NAN Q8
 

 (കനാവൽ)

41. നാരായണിലെ നരഭപചരിളള (എി.പചരി.)
മുരുകൻ എന്ന പാമ്പാട്ടചരിയും കുി മറ്റു കഥകളും.  ��ി.
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

O32,3 NAR Q8
 

 (കഥാസമാഹാരി)
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42. പത്മനാാൻ (ിൾ ടൈചരി)
മരയ
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018
 O32,3 PAD Q8
 

 (കഥകൾ.)

43. സജചരിൽ ശ ജീധാരണ 	യോഗർ
വാസവദത്  
പ്രസാ: ടൈഗസകതി ബുക്്, എറണിലെ നരഭാകുളി, 2017

O32,3 SAJ  Q7

(കുമാരനാശാബിന്റെ കരുണിലെ നരഭ എന്ന ഖണ്ഡകാവ നൈരന്തര്യബത് അവലിെമാക്കചരി രചചരിച്ച 
കനാവൽ.)

44. സെ ജീന എി. സാലചരി
രാതചരി കവര് 
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

O32,3 SAL Q8

 (കഥാസമാഹാരി.)

45. വചരിനു എബ്രഹാി
കാവൽ മാലാഖ
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2017

O32,3 VIN Q7
 

 (കഥാസമാഹാരി.)

46. യമ
ഒരു വായനശാല വചരി്ലേവി
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018

O32,3 YAM Q8

 (കഥാസമാഹാരി.)

19



തതിന്റെ സ്വചചരിന്തം യേ
47. സദ്ഗുരു

ഇന്നർ എഞചരിന ജീയറചരിിഗ്
വചരിവ. ജയകുമാർ ബക 
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2017

R6 32Q7

 (ആനന്ദിരാഗബത് സന്തം യേതസഹചാരചരിയാക്കാൻ സഹായചരിക്കുന്ന പുസ്തകി.)

48. സിന്റെ സ്വാമചരി അകാദാനന്ദിരാഗൻ
ടൈഗദവവും വിവരികി മനുഷ നൈരന്തര്യനുി  
വചരിവ. സചരി.വചരി. സുധാരണ 	യോഗ ജീന്ദ്രൻ
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2017

R6 32Q7

 (സിന്റെ സ്വാമചരി അകാദാനന്ദിരാഗബിന്റെ Divine Heritage of man എന്ന കൃതചരിയും കുബിൾ ടൈ പരചരിാാഷ.)

49. സദ്ഗുരു
ശര ജീരി കശഷ്ഠമായ ഉപകരണിലെ നരഭി.
വചരിവ. ശ ജീകുമാരചരി രാമചന്ദ്രൻ
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2017  

R6 32Q7

(കയാഗസാധാരണ 	യോഗനയചരിലൂബിൾ ടൈ കരാഗത്ചരിബിന്റെ മൂലകാരണിലെ നരഭി എങ്ങബന
കബണത്ാബമനി കരാഗങ്ങളചരിൽ നചരിന്ന് പൂർണ്ണമായചരി വചരിമുക്തമാകാൻ പാകത്ചരിൽ
ശര ജീരബത് എപ്രകാരി സിര്ഷേചരിക്കാബമനി വചരിശദ ജീകരചരിക്കുന്ന ഗ്രനി.)

50. സിന്റെ സ്വാമചരി ്ഗുരുരത്ി ജ്ഞാനതപസിന്റെ സ്വചരി
ആനന്ദിരാഗത്ചരിബിന്റെ ഇതളും.  ��കൾ.

പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്,  2018

R6 32Q8

 (ടൈഗദനിദചരിന ജ ജീവചരിതത്ചരിൽ ഓകരാരുത്രുി അാചരിമുഖ ജീകരചരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും �������ക്കുി 
പ്രതചരിസന്ധിയുടെ ചരികൾക്കുി സമാശിന്റെ സ്വാസി കതിൾ ടൈാൻ സഹായചരിക്കുന്ന കലഖനങ്ങൾ.)
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51. സിന്റെ സ്വാമചരി രാമ
ശിന്റെ സ്വസനവും വിവരികി പ്രാണിലെ നരഭായാമവും വിവരികി. 
വചരിവ : ജചരി. അമൃതരാജ്
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി.

R635 32Q8

  (ശിന്റെ സ്വസന കമ ജീകരണിലെ നരഭത്ചരിലൂബിൾ ടൈ നമ്മുബിൾ ടൈ ശാര ജീരചരിക മാനസചരിക പ്രവർത്ചരികളചരിൽ
നചരിനി കൂടുതൽ ്ഗുണിലെ നരഭകരമായ ഫ്  	കുമയലങ്ങൾ എങ്ങബന ഉളവാക്കാബമന്ന് ഈ പുസ്തകി 
ചർച്ച ബചയ്യുന.)

സഞാര സാഹചരിത നൈരന്തര്യി

52. രവ ജീന്ദ്രൻ
രവ ജീന്ദ്രബിന്റെ യാതകൾ
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2017

U8 32Q7

 (യാതാനുാവങ്ങൾ)

53. കവണു
കസാകളാ കസാറ ജീസ്
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2018

U8  32Q8

(യാതാവചരിവരണിലെ നരഭി)

54. ശ ജീ സിന്റെ സ്വാമചരി തകപാവനി
ഹചരിമഗചരിരചരിവചരിഹാരി
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2018.

U8.297  32Q8
 

 (ഹചരിമാലയ യാതാവചരിവരണിലെ നരഭി.)

55. കജാകമാൻ കജാസഫ്  	കുമയ്
അഫഗാനചരിസാൻ: ഒരു അപകിൾ ടൈകരമായ യാത.

പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2018

U8.491  32Q8

(യാതാവചരിവരണിലെ നരഭി)
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ചരചരിതി
56. രാജൻ (ഇ)

്ഗുരുവായൂർ സത നൈരന്തര്യഗ്രഹി
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2017

V212  32Q7

(കകരളത്ചരിബല സാമൂഹചരിക രാഷ്ട്രീയവും പ ജീയ പ്രക്ഷോാണിലെ നരഭങ്ങളചരിലുി കദശ ജീയ സിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ��� � നൈരന്തര്യ 
സമരത്ചരിലുി ഉജ്ിന്റെ സ്വലമായ പങ്കുവഹചരിച്ച ്ഗുരുവായൂർ സത നൈരന്തര്യഗ്രഹി എന്ന കപാരാട്ടത്ചരിബിന്റെ 
ചരചരിതി.)

57. പുറത്തൂർ ശ ജീധാരണ 	യോഗരൻ
കകരളചരചരിതി
പ്രസാ: എച്ച് & സചരി ബുക്ക്സ്, തൃശ്ശൂർ. 2017

V212 32Q7
 

 (കകരളപ്പചരിറവചരിയും കുബിൾ ടൈ അറുപതാണ് പൂർത്ചരിയായ കവളയചരിൽ പ്രസചരിദ്ധ ജീകരചരിച്ച 
പഠനഗ്രനി.)

58. കഡാൺ കൊകയാ
മുസചരിരചരിസചരിബിന്റെ കാൽപ്പാടുകളചരിലൂബിൾ ടൈ
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2017

V212(X428) 32Q7

 (മുസചരിരചരിസചരിബിന്റെ പുരാതനകാലബത്ക്കുറചരിച്ചുി, പുരാതന കപ്പൽച്ചാലുകബളക്കുറചരിച്ചുി 
വചരിശകലനി ബചയ്യുന്ന കൃതചരി.)

സാമ്പത്ചരികശാസ്തി

59. െചരിപചരിൻ ചന്ദ്ര
ഇന്തം യേ നൈരന്തര്യയും കുബിൾ ടൈ സാമ്പത്ചരിക കദശ ജീയത: ഉയർച്ചയും കുി വളർച്ചയും കുി. 
വചരിവ  . എ.പചരി. കുഞാമു. 

പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018 

X.2 32Q8

22



 (1880  മുതല് 1905  വബരയും കുള്ള ബ്രചരിട്ട ജീഷ് ഇന്തം യേ നൈരന്തര്യയും കുബിൾ ടൈ 
സാമ്പത്ചരികാിൾ ടൈചരിത്റബയക്കുറചരിച്ചു വചരിവരചരിക്കുന്ന പഠന ഗ്രനി.)

ജനസമൂഹ ശാസ്തി

60. അശിന്റെ സ്വതചരി തചരിരുനാൾ ഗൗരചരി ലക്ചരിാായചരി
കകരള സിസാരി ഒരു തചരിരകനാട്ടി.
വചരിവ. ശ ജീകുമാരചരി രാമചന്ദ്രൻ
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2016

Y:1.212 32Q6

(ഏബറ സമ്പന്നവും വിവരികി പ്രാച ജീനവും വിവരികമായ നമ്മുബിൾ ടൈ കലാരൂപങ്ങബളപ്പറചരി അശിന്റെ സ്വതചരി 
തചരിരുനാൾ ഗൗരചരി ലക്ചരിാായചരി  ഇിഗ ജീഷചരിൽ എ  ഴുതചരിയ പുസ്തകത്ചരിബിന്റെ മലയാള പരചരിാാഷ.)

61.  അയ്യപ്പൻ (എ)

ആയും കുധാരണ 	യോഗപ്പഴി മയും കുി നകരാതപത്ചരിയും കുി
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി പബ്ലചരികക്കഷൻസ്, കകാഴി ചരികക്കാിൾ ടൈ്, 2018.

Y7  32Q8

 (ഇന്തം യേ നൈരന്തര്യയചരിബല പ്രശസ്തനായ നരവിശ ശാസ്തജ്ഞബിന്റെ കലഖനങ്ങൾ.)

62. കജ നൈരന്തര്യാതചരിഷ് (വചരി. ആർ.)

കലടുപ്പുകൾ: മലയാളചരിയും കുബിൾ ടൈ മാറുന്ന അടുക്കള.
പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2017
 Y74212:823 32Q7
 

 (മലയാളചരിയും കുബിൾ ടൈ അടുക്കളയചരിൽ കഴി ചരിഞ 60 വർഷത്ചരിനുളളചരിൽ വന്ന 
മാറങ്ങളും.  ��ബിൾ ടൈ വചരിപുലമായ ചരചരിതി വചരിവരചരിക്കുന.)

63. രവചരിചന്ദ്രൻ (സചരി.)
ബവളചരിച്ചപ്പാിൾ ടൈചരിബിന്റെ ാാര നൈരന്തര്യ: അന്ധിയുടെ വചരിശിന്റെ സ്വാസത്ചരിബിന്റെ അറുപത് മലയാളവർഷങ്ങൾ.

പ്രസാ: ഡചരിസചരി ബുക് സ്, കകാട്ടയി. 2018
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 (കകരള സമൂഹത്ചരിലുി മലയാളചരി മനസചരിലുി ആഴി ത്ചരിൽ കവകരാിൾ ടൈചരിയചരിരചരിക്കുന്ന 
അന്ധിയുടെ വചരിശിന്റെ സ്വാസങ്ങബളയും കുി അെദ്ധധാരണ 	യോഗാരണിലെ നരഭകബളയും കുി അനാവരണിലെ നരഭി ബചയ്യുന്ന കൃതചരി.)
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