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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.

P. D. Sarangadharan,
Secretary.
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ENGLISH   BOOKS

AUTOBIOGRAPHY

1. Kesavamenon  (K. P.)

Bygone Days
Tr. by K. Kerala Varma                                

Pub: Mathrubhoomi Books, Kozhikode. 2013

O32wM89KES       111Q3

(This book is the translation of K.P. Kesava Menon's autobiography
'Kazhinja Kalam'. It won the Kerala Sahithya Academy award in 1959 for 
outstanding autobiographical literature in Malayalam.)

2. Malala Yousafzai

I am Malala: the Girl who stood up for Education and was shot by the 
Taliban

Pub: Weidenfeld and Nicolson, London. 2013

V44Q7:58(T)wN97MAL      Q3

(Autobiography of Malala, the champion of every girl's right to  
education. The riveting and moving real story of sheer bravery, through
the eyes of a young girl.)

SCIENCE

3. Rajagopalan (R.)

Environmental Studies from Crisis to Cure

Pub: Oxford University Press, New Delhi. 2014

G:55       Q4

(The book discusses the major environmental problems we face  
today.  It  illustrates  various  problems,  solutions,  successes  and  failures  
using more than 100 real-life case studies from India and elsewhere.)
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LITERATURE/STORY/NOVEL 

4. Faulkner (William)

The Sound and the Fury

Pub: Vintage Books, London.      1995

O111,3        N5

(A towering intense novel of family from the winner of the Nobel Prize
for Literature.)

5. Basu (Kunal)

The Japanese Wife

Pub: Harper Collins Publishers, Noida, U.P.      2008

O111,3        P8

(This  book  is  the  collection  of  twelve  stories  melding  together  to  
become a book of evocation.)

6. Naipaul (V. S.)

In a Free State

Pub: Picador, London.    2008

O111,3        P8

(This is a novel first published in 1971 which won that year's Booker 
Prize.)

7. Jaishree Misra

Secrets and Sins

Pub: Avon, London.       2010

O111,3        Q0

(This novel is a love story of a novelist and a Bollywood superstar.)

8. Jhumpa Lahiri
Interpreter of Maladies

5th Ed.
Pub: Harper Collins Publishers, Noida, U.P.     2014

O111,3        Q4

(This is a collection of stories which won the Pulitzer Prize for fiction  
in 2000.)
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9. Coelho (Paulo)

The Witch of Portobello

Tr. from  Portuguese by Margaret Jull Costa.

Pub: Harper Collins Publishers, Noida, U.P.    2007

O124,3        P7

(This book tells the story of a woman and her quest for love, passion, 
joy and sacrifice.)

10. Coelho (Paulo)

Brida

Tr. from Portuguese  by Margaret Jull Costa.  11th Ed.  

Pub: Harper Collins Publishers, Noida, U.P.    2014

O124,3       Q4

(This is the story of Brida, a beautiful young Irish girl and her quest for
knowledge.)

11. Coelho (Paulo)

Like the Flowing River 

Tr. from  Portuguese by Margaret Jull Costa. 15th Ed.  

Pub: Harper Collins Publishers, Noida, U.P.    2014

O124,3        Q4

(These  are  Paulo  Coelho's  thoughts  and reflections  which are  both  
funny and poignant, personal and universal, sorrowful and life affirming.)

12. Sara Joseph

Gift in Green

Tr.  by Valson Thampu. 
Pub: Harper Perennial, Uttar Pradesh.    2011

O32,3        111Q1

(Gift  in  green  is  an  unconventional  novel  about  the  relationship  
between a people and the land they inhabit.  English Translation of the  
Malayalam novel 'Othappu'.)
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LITERATURE/ ESSAYS

13. Gibran (Kahlil)

The Prophet
Pub: Prism Books Pvt. Ltd., Kochi.    2013

O28,6        Q3

(A partly autobiographical book of 26 poetic essays written in English 
by the famous philosopher and writer Kahlil Gibran.)

PSYCHOLOGY

14. Fleming (Carol  A.)

It's the Way You Say It    
2nd Ed.
Pub: Harper Collins Publishers, Noida, U.P.   2013

S:7         Q3

(An entire section of the book focuses on communication issues in the 
workplaces-interviews, presentations, voice mail and more.)

GEOGRAPHY

15. Lal (D. S.)

Climatology
Pub: Sharda Pustak Bhavan,  Allahabad.      2013

U281     Q3

(The book describes all the elements of weather and climate and is  
useful  for  students of the subject  at  university level  and also for those  
appearing in various competitive examinations.)

HISTORY

16. Bipan Chandra, et al.

India Since Independence

Pub: Penguin Books, India Pvt Ltd, Gurgaon.      2008

V2        P8

(The book describes how the constitution was framed, and also how the
Nehruvian political and economic agenda and basis of foreign policy were 
evolved and developed.)
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17. Chandler (Clay) and Zainulbhai (Adil)

Re  imagining India:  unlocking  the  potential  of  Asia's  next  
superpower
Pub: Simon Schuster, New York.       2013
     V2       Q3

(This book is a critical resource seeking to understand how this vast  
and vital  nation is  changing and how it  promises to change the world  
around us.)

ECONOMICS

18. Sachs (Jeffrey)

The Price of Civilization
Pub: Vintage, London.      2012

X.7 Q2

(This book is about the American Financial crisis, which is relevant  
for every part of the world.)

SOCIOLOGY

19. Ram Ahuja

Social Problems in India.   3rd Ed.

Pub: Rawat Publications, Jaipur.      2014

Y:4 Q4

(The book describes, explains, evaluates and even theorizes, wherever 
necessary, on the important social problems in our country.)

20. Forbes (Geraldine)

The new Cambridge History of India: Women in Modern India.  

Pub: Cambridge University Press, New York.      2012

Y15.2v Q2

(This book shows the history of Indian women from the nineteenth 
century under colonial rule to the twentieth century after independence.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ
ആത്മകഥ  / ജീവചരിത്രം  

1. ഹരികുമാര് (ബി.)

അടൂര്രാസിി
പ്രസിാ: കകരള രാഷാ ഇന്ി്്റ്റിസ്റ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, തിരുവനന്തപുര്രം.    2014

           NWwADO 32Q4

(മലയാള സിിനിമയുടടെ ടപാട്ട്, തിരുവിച്ിരിയായിരുന്ന അടൂര് രാസിിയുടടെ ജീവചരിത്രം.)

2. ഇന്നടസിന് 

ചിരിക്കു  പിന്നില്     (അഞാ്രം പതിപ്)
പ്രസിാ: മാതൃഭൂമി ബുക്്, കകാഴിികകാടെ്.       2014

NWwN48INN 32Q4

(മൂന്ന് ദശാാബ്ദത്തിിലധികമായികമായി മലയാളിടയ ചിരിപിച്ചുടകാണ്ടിരിക്കുനിരിക്കുന്ന 
ഇന്നടസിനിടന അസിാധികമായാരണമായ ആത്മകഥ.)

3. ജയചന്ദ്രന (ഇ)

ഒടുവില് : മായാത്തി  രാവങ്ങള
പ്രസിാ: ചിന്ത പബികഷഴ്സ്, തിരുവനന്തപുര്രം.        2014

NWwN44UNN 32Q4

(മലയാളിയുടടെ മനസിില് രാവവൈവരവ്രം ടകാണ്ടിരിക്കുന് മായാടത നില്ക്കുന്ന 
ചലചിത പ്രതിര ഒടുവില് ഉണ്ണികൃികൃഷ്ണടന ജീവിതവും അഭിനയ മുഹ്രം അരിനയ മുഹൂര്ത്തിങ്ങളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്്രം 
അടെയാളടപടുത്തുന്ന പുസ്തക്രം.)

4. ഹരിദാസി് (ജി. പന്മന)

എ.ടക. ആനണി  ഇന്തഇന്ത്യ ന രാഷ്ട്രീീയത്തിിടല   നിരുപമ  വഇന്ത്യക്തിത്വം
	പ്രസിത ്രം
പ്രസിാ: ഇ്രംപ്രിന് ബുക്്, ടകാല്രം.        2013

V212,21y7ANT 32Q3

(കകരള രാഷ്ട്രീീയത്തിിലും, ്രം,  ഇന്തഇന്ത്യന രാഷ്ട്രീീയത്തിിലും, ്രം വഇന്ത്യക്തിത്വം
	പ്രസിമുദ്ര പതിപിച് 
എ.ടക. ആനണിയുടടെ ജീവചരിത്രം.)
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5. രാധികമായ  (ഇ. എ്രം.)

ഇ.എ്രം.എസി്: മകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെ  ഓര്ര്മ്മകള
പ്രസിാ: മകനാരമ ബുക്്, കകാട്ട്, തിരുവയ്രം.        2012

V212,21y7NO9EMS      32Q2

(ഇ.എ്രം.എസിിടനക്കുറിിച്ചുള്ള മകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെ ഓര്ര്മ്മക്കുറിിപ്പുകള .)

6. കുഞ്ഞനന്തന നായര്   (ബര്ലിന )

ടപാളിടച്ഴുത്തി്    (മൂന്നാ്രം പതിപ്)
പ്രസിാ:  മാതൃഭൂമി ബുക്്, കകാഴിികകാടെ്.       2012

W691wKUN      32Q2

(കകരളത്തിിടല ഇടെതുപക്ഷ പ്രവര്ത്തികരില് പ്രമുഖനായ കുഞ്ഞനന്തന 
നായരുടടെ ആത്മകഥ.)

ശാാസ്രം

7. നമ്പൂതിരി (വി.പി.എന .)

പ്രപഞസൃഷ്ടിിയുടടെ   പടെിപ്പുരയില്   - വൈദവകണത്തിിടന  സി്രംക്ഷിപ്ത  ചരിത്രം 
(മൂന്നാ്രം പതിപ്)
പ്രസിാ:  പ്രിസി്രം ബുക്്, ടകാച്ി.       2013

C     32Q3

(വൈദവകണ്രം എന്ന് വികശാഷിപിക്കുന്ന ഹിഗ്സ് ബോസസി് കബാകസിാണിടന 
കടണ്ടിരിക്കുനത്തിിയതിടന ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന പുസ്തക്രം.)

സിാഹിതഇന്ത്യ്രം  /കവിത

8. കദശാ്രം (എന .ടക. )

മുദ്ര
പ്രസിാ:  കറിന് ബുക്്, കകാട്ട്, തിരുവയ്രം.     2011

O32,1      Q1

(ഓടെക്കുഴില് സിര്മ്മാനവും അഭിനയ മുഹ്രം കകരള സിാഹിതഇന്ത്യ അകാഡമി അവാര്്്രം കനടെിയ
ശീ. എന .ടക. കദശാത്തിിടന കവിതാ സിമാഹാര്രം. )
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9. ഗിരീഷ് പുലിയൂര്  

ഒരികടലടന്ന   നീ വിളിച്ചുണര്ത്തിണ്രം   
പ്രസിാ:  സിാഹിതഇന്ത്യപ്രവര്ത്തിക സിഹകരണ സി്രംഘം, കോ്രം, കകാട്ട്, തിരുവയ്രം.     2011

O32,1      Q1

(പ്രണയ്രം വിഷയമാകുന്ന അറുപത്തിിനാല് കവിതകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെ സിമാഹാര്രം. )

10. ശാങ്കരപിള്ള (ടക.ജി.)

ടക.ജി.എസി്. കവിതകള    (1997-2007)

പ്രസിാ:  ഡി.സിി.  ബുക്്, കകാട്ട്, തിരുവയ്രം.    2011

O32,1     Q1

(ടക.ജി. ശാങ്കരപിള്ളയുടടെ  കവിതാ സിമാഹാര്രം.)

11. അകിത്തി്രം

അന്തിമഹാകാല്രം      (മൂന്നാ്രം പതിപ്)
പ്രസിാ:  മാതൃഭൂമി ബുക്്, കകാഴിികകാടെ്.      2013

O32,1      Q3

(2012-ടല വയലാര് അവാര്ഡ് ലരിച് കൃതി.)

12. കജാസിഫ്് (എസി്.)

ചന്ദ്രകനാടടൊപ്രം
പ്രസിാ:  ഡി.സിി.  ബുക്്, കകാട്ട്, തിരുവയ്രം.    2013

O32,1     Q3

(ശീ. എസി്. കജാസിഫ്ിടന കവിതാ സിമാഹാര്രം.)

13. ശാങ്കരപിള്ള (ടക.ജി.)

വൈസിനികടന   കപ്രമകലഖന്രം
പ്രസിാ:  ഡി.സിി.  ബുക്്, കകാട്ട്, തിരുവയ്രം.    2013

O32,1     Q3

(രാഷടയയു്രം രാവും അഭിനയ മുഹകത ടത്തിയു്രം പുതുക്കുന്ന ടക.ജി.ശാങ്കരപിള്ളയുടടെ 
കവിതാസിമാഹാര്രം.)
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14. സുധികമായാകരന (ജി.)

ജീവന പിടെയുന്നു    
പ്രസിാ:  സിാഹിതഇന്ത്യപ്രവര്ത്തിക സിഹകരണ സി്രംഘം, കോ്രം, കകാട്ട്, തിരുവയ്രം.       2013

O32,1        Q3

(മുന മന്ിയു്രം,  നിലവിടല എ്രം.എല് .എ.യുമായ ജി.സുധികമായാകരടന കാവഇന്ത്യ 
സിമാഹാര്രം.)

15. വിജയരാഘം, കോവന കളിപാനകുള്രം

അറിിയാത്തി  ദ ദുഃഖങ്ങള 
പ്രസിാ:  പ്രരാത് ബുക് ഹ്ക് ഹൗസി്, തിരുവനന്തപുര്രം.       2013

O32,1        Q3

(വിജയരാഘം, കോവന കളിപാനകുളത്തിിടന 32 കവിതകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെ സിമാഹാര്രം.)

16. അനഘം, കോ (ടജ. കകാലത്തി്)

ഞാനറിിഞ്ഞ  കടെല്
പ്രസിാ:  മാതൃഭൂമി ഗ്രന്ഥകവദി, കകാഴിികകാടെ്.       2014

O32,1      Q4

(മലയാള കാവഇന്ത്യ പാരമ്പരഇന്ത്യവും അഭിനയ മുഹമായുള്ള ടപാകിളടകാടെി ബന്ധം 	നിലനിര്്രം 
നിലനിര്ത്തുകയു്രം അകതസിമയ്രം തടന്ന ഒരു കാവഇന്ത്യപ്രസ്ഥാനത്തിലുാനത്തിിലും, മകടപടൊടത  
പതിവും അഭിനയ മുഹ രീതികളില് നിന്ന് മാറിി സിഞരിക്കുകയു്രം ടചയ്യുന്ന കവിതകള .)

17. അനസിാര് വര്ണന

സി പ്നകുഞ്ഞ്
പ്രസിാ:  അനിയാവ ബുക്്, വര്കല.      2014

O32,1      Q4

(സിമകാലീന സിമൂഹത്തിിടല കാപടെഇന്ത്യങ്ങടളയു്രം,  ആര്ത്തിികടളയു്രം  
അസിതഇന്ത്യടത്തിയു്രം പ്രതിഫ്ലിപിക്കുന്ന കവിതാസിമാഹാര്രം.)
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18. കജായ് വാഴിയില്

നിലാ  നിര് ഝരി
പ്രസിാ:  മാതൃഭൂമി  ബുക്്, കകാഴിികകാടെ്.     2014

O32,1     Q4

(മലയാള കവിതയുടടെ വൈപതൃക സി്രംസാര്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന കവിതകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെ 
സിമാഹാര്രം.)

19. ഷാജികുമാര്  (ടക.എന .)

എടനയുള്ളില് 
പ്രസിാ:  പ്രരാത് ബുക് ഹ്ക് ഹൗസി്, തിരുവനന്തപുര്രം    2014

O32,1SHA     Q4

(ടക.എന . ഷാജികുമാറിിടന ജീവിത കത സ്നേഹിയായ കവിതാ സിമാഹാര്രം.)

സിാഹിതഇന്ത്യ്രം  /കഥ / കനാവല്

20. ജിബാന (ഖലീല് )

പ്രതികഷധികമായിക്കുന്ന   ആത്മാവും അഭിനയ മുഹകള        (രണ്ടിരിക്കുനാ്രംപതിപ്)
പ്രസിാ:  മാതൃഭൂമി ബുക്്, കകാഴിികകാടെ്.       2011

O28,3KHA        32Q1

(ഖലീല് ജിബാടന കലാപവും അഭിനയ മുഹ്രം കരുണയു്രം നിറിഞ്ഞ കഥകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെ 
സിമാഹാര്രം.)

21. ഖാദര് (യു. എ.)

കലശാ്രം     
പ്രസിാ:  മാതൃഭൂമി ബുക്്, കകാഴിികകാടെ്.       2011

O32,3          Q1

(വടെകന മലബാറിിടല ഒരു ഉളനാടെന ഗ്രാമത്തിില് അരകങ്ങറിിയ വര്ിീയ 
കലാപ്രം ജനജീവിതടത്തി താറുമാറിാക്കുന്നതിടന പ്രകമയമാകി എഴുതിയ 
കനാവല് )
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22. രാമനുണ്ണികൃി (ടക. പി.)

പുരുഷ വിലാപ്രം
പ്രസിാ: മാതൃഭൂമി ബുക്്, കകാഴിികകാടെ്.      2012

O32,3          Q2

(ടക.പി. രാമനുണ്ണികൃിയുടടെ ശകെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെ സിമാഹാര്രം.)

23. സുധികമായാകരന (ടക. ടക.)

മായാജാല്രം
പ്രസിാ: മാതൃഭൂമി ബുക്്, കകാഴിികകാടെ്         2012

O32,3          Q2

(വൈ്്രം കനാവല് )

24. ജയകമാഹന 

നൂറു സിി്രംഹാസിനങ്ങള       (രണ്ടിരിക്കുനാ്രം പതിപ്)
പ്രസിാ:  മാതൃഭൂമി  ബുക്്, കകാഴിികകാടെ്.     2013

O32,3       Q3

(ജീവിതത്തിിടല കഠിനമായ പരിക്ഷകള കഠിനമായിത്തിടന്ന മറിികടെന്ന,  
ജാതി ടകാണ്ടിരിക്കുന് നായാടെിയായിരുന്ന ഒരു ഐ.എ.എസി് ഓഫ്ീസിറുടടെ 
ജീവിതമാണ് ഈ കനാവലിടല ഇതിവൃത്തി്രം.)

25. കുഞ്ഞുരാമന (സിി. വി.)

പഞവടെി 
പ്രസിാ: ക്ക് ഹൗമുദി പബിക് റിികലഷനസി്, തിരുവനന്തപുര്രം.       2013

O32,3          Q3

(സിി.വി. കുഞ്ഞുരാമടന പ്രശാസ്തമായ കനാവല് .)

26. സികന്താഷ് കുമാര് (ഇ.)

കുന്നുകള , നക്ഷതങ്ങള
പ്രസിാ: മാതൃഭൂമി ബുക്്, കകാഴിികകാടെ്.         2014

O32,3          Q4

(ഇ. സികന്താഷ് കുമാറിിടന പുതിയ കനാവല് .)
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27. സുമ്രംഗല

കകട്ട്, തിരുവ കഥകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്്രം  കകളകാത്തി കഥകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്്രം
പ്രസിാ: മാതൃഭൂമി ബുക്്, കകാഴിികകാടെ്.         2012

O32,3(Y11)        Q4

(കഥകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെ മുത്തിശ്ശി സുമ്രംഗല പുരാകണതിഹാസിങ്ങളിടല 
ചിരസ്മരണീയരായ കഥാപാതങ്ങടള ലളിതമായി അവതരിപിക്കുന്ന 
കഥാസിമാഹാര്രം.)

28. തനൂജ രട്ട്, തിരുവതിരി

ടസില്ിയല്    ട    പ്ലെയിന
പ്രസിാ: മാതൃഭൂമി ബുക്്, കകാഴിികകാടെ്.         2014

O32,3              Q4

(സീസി ത ത്തിിടന ശാക്തിത്വം
	പ്രസമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളടങാരങ്ങളടെങ്ങിയ കഥകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെ 
സിമാഹാര്രം.)

29. ഉദയകുമാര്

അസ്തമയത്തിിനു   കനടര
പ്രസിാ: പ്രരാത് ബുക് ഹ്ക് ഹൗസി്, തിരുവനന്തപുര്രം.        2014

O32,3              Q4

(കകരള നിയമസിരാ ടസി്കട്ട്, തിരുവറിിയറ്റിടല മുന കജായിന് 
ടസി്ട്ട്, തിരുവറിിയായിരുന്ന  ഉദയകുമാറിിടന കനാവല് .)

സിാഹിതഇന്ത്യ്രം  /കലഖന്രം

30. മുരളീധികമായരന തഴികര

സ്മൃതിഗന്ധം 	നിലനിര്ികള    പൂക്കുകമ്പാള 
പ്രസിാ: പ്രരാത് ബുക് ഹ്ക് ഹൗസി്, തിരുവനന്തപുര്രം.      2014

O32,6              Q3

(അസ്തമിച്ചുകപായ സുകൃതങ്ങടള സിമൂഹത്തിിടന കബാധികമായമണ്ഡലത്തിികലക് 
പുനരാനയിക്കുന്ന കൃതി.)
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31. മുനീര് (എ്രം. ടക.)

രീകരത  പരസ്പര്രം  പാലൂട്ടുന്ന ശാത്രുകള
പ്രസിാ: ഒലിവ്, കകാഴിികകാടെ്.        2014

O32,6              Q4

(കലഖനങ്ങളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെ സിമാഹാര്രം.)

32. നായര് (സിി. പി.)

ജയ് കഹാ
പ്രസിാ: ചിന്ത പബികഷഴ്സ്, തിരുവനന്തപുര്രം.      2014

O32,6              Q4

(സിി.പി. നായരുടടെ നര്മ കലഖനങ്ങളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെ സിമാഹാര്രം.)

33. കറിായ് (ടക. എ്രം.)

തുറിന്ന  മനകമാടടെ
പ്രസിാ: ഒലിവ്, കകാഴിികകാടെ്.     2014

O32,6              Q4

(പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനായ ശീ. ടക.എ്രം. കറിായിയുടടെ കലഖന സിമാഹാര്രം.)

രാഷാശാാസ്രം

34. ഹനീഫ്ാ റിാവും അഭിനയ മുഹത്തിര് (എസി്.)

വാക്കുകള , വൈശാലികള , പഴിടഞാല്ലുകള .      (രണ്ടിരിക്കുനാ്രം പതിപ്)
പ്രസിാ: പ്രരാത് ബുക് ഹ്ക് ഹൗസി്, തിരുവനന്തപുര്രം    2013

P32             Q3

(വാക്കുകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെയു്രം, വൈശാലികളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെയു്രം, പഴിടഞാല്ലുകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്ടടെയു്രം അര്െ്രം, കഥ,

തുടെങ്ങിയവ വിശാദമാക്കുന്ന കൃതി. )
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മത്രം

35. ചന്ദ്രകശാഖരന നായര്

ഹിന്ദുമത്രം  ഹിന്ദുത ്രം    (മൂന്നാ്രം പതിപ്)
പ്രസിാ: പ്രരാത് ബുക് ഹ്ക് ഹൗസി്, തിരുവനന്തപുര്രം.    2014

Q2              32Q4

(ഹിന്ദുമതവും അഭിനയ മുഹ്രം, ഹിന്ദുത വും അഭിനയ മുഹ്രം എന്താടണന്ന് വിശാകലന്രം ടചയ്യുന്ന കൃതി.)

തത ശാാസ്രം

36. ലാകവാത

താഴവരയുടടെ    സി്രംഗീത്രം 
പ്രസിാ: മാതൃഭൂമി ബുക്്, കകാഴിികകാടെ്.  2014

R8.41               32Q4

(വൈചനീസി് ഗുരുവായ ലാകവാതവിടന 'താകവാ കത ചിങ്' എന്ന 	ആത്മീയ പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഭാഷ.)����¸്'  എന്ന 
ആത്മീയ പുസ്തകത്തിിടന പരിരാഷ.)

ചരിത്രം
37. ബാലറിാ്രം (എന . ഇ.)

ഇന്തഇന്ത്യയുടടെ  പിറിവി    (പ്രാചീനദശാമുതല് അടെിമത്തിത്തിിടന ആദഇന്ത്യ്രം വടരയുള്ള 
ചരിത പഠന്രം.)    രണ്ടിരിക്കുനാ്രം പതിപ്
പ്രസിാ: പ്രരാത് ബുക് ഹ്ക് ഹൗസി്, തിരുവനന്തപുര്രം.  2013

 V2            32Q3;1

(രാരതത്തിിടന പ്രാചീനദശാമുതല് അടെിമത്തിത്തിിടന ആദഇന്ത്യ്രം വടരയുള്ള 
ചരിത പഠന്രം ഉളടകാള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥ്രം.)

38. സുകരഷ് (പി. എസി്.)

ശൂരനാടെ് ചുവന്നകപാള        രണ്ടിരിക്കുനാ്രം പതിപ്. 
പ്രസിാ: പ്രരാത് ബുക് ഹ്ക് ഹൗസി്, തിരുവനന്തപുര്രം.  2007

 V212             32P7

(കകരളത്തിിടല വി    പ്ലെവ സിമരങ്ങളില് ഒന്നായ ശൂരനാടെ് സിമരടത്തി 
വിശാകലന്രം ടചയ്യുന്ന കൃതി.)
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39. രാമചന്ദ്രന (ടവള്ളനാടെ്)

കവണാട്ട്, തിരുവിടല   നാടുവാഴിികള
പ്രസിാ: ടമലിന ബുക്്, തിരുവനന്തപുര്രം.  2013

 V212             Q3

(കവണാടെ് നാടുവാഴിികളായ 53 രാജാകന്മാരുടടെ സിമ്പൂര്ണ്ണികൃ ചരിത്രം.)

നിയമ്രം

40. കപാള സിി. വര്ിീസി്

അെ ശ്രദ്ധേഇന്ത്യാപകര്   അറിികയണ്ടിരിക്കുനടതലാ്രം
പ്രസിാ: ഡി.സിി.വൈലഫ്്, ഡി.സിി.ബുക്്, കകാട്ട്, തിരുവയ്രം.    2014

 Z212(T)             32Q4

(കകരളത്തിിടല വിദഇന്ത്യാരഇന്ത്യാസി ര്രംഗടത്തി ജീവനകാരുടടെ നിയമങ്ങളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്്രം 
വഇന്ത്യവസ്ഥാനത്തിലുകളും 	അടയാളപ്പെടുത്തുന്്രം വിശാദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥ്രം.)
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