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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.



CONTENTS

                                                                 Pages

 I. English Books                                        1  - 3

II. Malayalam Books   4  - 18



ENGLISH  BOOKS

LITERATURE-SHORT STORY/NOVEL

1.  Anita Desai

The Village by the Sea.

Pub: Penguin Group India Pvt. Ltd. ; Haryana, 2014.

O111,3ANI          Q4

(An award winning story about a family's survival in a small fishing  
village in India.  It is based on the poverty, hardships and sorrow faced by a 
small rural community.)

2. Barrie (J.M.)

Peter Pan.

Pub: Sterling Publishing Co., Inc ; Newyork, 2014.

O111,3BAR         Q4

(Peter  Pan  is  a  mischievous  boy  character  who can  fly  and  never
grows up.  The magic in this witty lyrical and exciting story can be found by
reading it again and again.)

3. Jack London

The Call of the Wild.

Pub: Rupa Publications India Pvt Ltd.; Newyork, 2012.

O111,3JAC         Q2

(This book tells the story of Buck, a dog stolen from his comfortable
California home and sold off to hunt for gold.  It is a classic tale of self
discovery that has enthralled readers over the ages.)

4. Narayan (R. K.)

Swami and Friends.

Pub: Indian Thought Publications; Chennai, 2014.

O111,3NAR         Q4

(A novel written by R.K. Narayan.)
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5. Anna Sewell

Black Beauty.

Pub: Penguin Group India Pvt. Ltd. ; Haryana, 2011.

O111,3SEW          Q1

(This story is about Sewell's black mare, Bessie.  Black Beauty is a  
profound exploration of what it means to be a horse and a human being.)

6. Siddhartha Sarma

The Grasshoppers Run.

Pub: Scholastic India Pvt.Ltd.; New Delhi, 2009.

O111,3SID         P9

(In this brilliantly written debut novel, Siddhartha Sarma brings to vivid 
life, a little known slice of history of Japanese invasion.)

PSYCHOLOGY

7. Ruchi Yadav

A Comprehensive Book of Group Discussions.

Pub: Rohan Book Company: New Delhi, 2015.

S       Q5

(The book is to upgrade the knowledge quotient (KG) to  the readers and 
help to appear in interview and group discussion with an ease.)

HISTORY

8. Lowe (Norman)

Mastering Modern World History.  5Th Ed.

Pub: Palgrave Macmillan: Newyork,  2013.

V1       Q3

(This book is a comprehensive study on modern world history and 
international relations.)
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9. Arun Dev & Indira Arjun Dev

History of the World: from the late nineteenth to the early twenty-first 
century.  

Pub: Orient Black Swan: New Delhi,  2013.

V1       Q3

(This book presents a comprehensive overview of world history from the
last decade of the 19th century to present time.)

10. Bipan Chandra and Others.

India since Independence.

Pub: Penguin Books: Gurgaon ,Haryana  2008.

V2       P8

(This book explains contemporary history, politics and economics of 
India.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ
ജീവചരിത്രം    /  ആത്മകഥ

1. സുധീര് പൂച്ചാലി    
ഭാരതതിലല   മഹാരഥനാര്   
പ്രസാ:സാഹിത്യ പ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം : കകാട്ടയ്രം, 2013.

zw2        32Q3

(ഭാരതതിലല മഹാരഥനാരായ മുപ്പതിരണ്ടു കപത്തിരണ്ടു പേരുലതിരണ്ടു പേരുടെ ജീവിത കരഖകള .)

2. ഇസ്മ   (തിരണ്ടു പേരുടെി. എസ്.)
ലമഹബൂബ .്: ജീവിത  നൗകയിലല  പത്തിരണ്ടു പോട്ടുകാരന്  
പ്രസാ: ഒലിവ് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2010.

NSwMEH    32Q0

(ആദ്യകാല മലയാള ചലച്ചിത പത്തിരണ്ടു പേിന്നണി ഗായകനാായകനായ ലമഹബൂബിലമെഹബൂബിന്റെ 
ജീവിതതിലമെഹബൂബിന്റെയും്രം സ്രംഗായകനാീതതിലമെഹബൂബിന്റെയും്രം ആത്മകരഖയാണ് ഈ പുസ്തക്രം.)

3. കജാണ് കപത്തിരണ്ടു പോള

മധ:ജീവിത്രം   ദര്്ശന്രം
പ്രസാ: ഒലിവ് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2009.

NWwN50MAD 32P9

(പ്രഗായകനാത്ഭ ചലച്ചിതകാരന് മധവിലമെഹബൂബിന്റെ കലാദര്്ശനങ്ങലളയും്രം നാതിരണ്ടു പേരുടെക-ചലച്ചിതാനു 
ഭവങ്ങലളയും്രം സര്ഗായകനാജീവിതലതയും്രം  അതിരണ്ടു പേരുടെയാളലപ്പടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.)�����������്രം.)

4. ലലലാ (റഷീദ്) & സകീര് ഹുലസന് (പത്തിരണ്ടു പേി.)
ഇതികല  കപത്തിരണ്ടു പോയത്  വസന്്രം
പ്രസാ: ലിറ്മസ് : കകാട്ടയ്രം, 2015.

NWwN27NAZ 32Q5

(ലവളിതിരയിലല നിത്യഹരിത നായകനായി നിലലകാള്ളുകയും്രം മലയാള്രം,  

തമിഴി്, ലതലുങ്,  കന്നതിരണ്ടു പേരുടെ ഭാഷകളിലായി അഞ്ഞൂറിലധിക്രം സിനിമകളില് 
അഭിനയിക്കുകയും്രം ലചയ്ത കപ്ര്രംനസീര് എന്ന നതിരണ്ടു പേരുടെലനക്കുറിച്ചുള ഓര്ക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് 
ഈ പുസ്തക്രം.)
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5. ബാബു കുഴിിമറ്രം

എഴുപത്തിരണ്ടു പേതുകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ  പുസ്തകതില്   നിന്നും
	പ്്രം
പ്രസാ: ഡി സി ബുക്  : കകാട്ടയ്രം, 2013.

O32,3wN55BAB      Q3

(അപൂര്ര്വ്വവും ്രം തീവ്രവും മായ സാഹിത്യ സൗഹൃദതിലമെഹബൂബിന്റെയും്രം അനവധി സാഹിത്യ-
രാഷീയ-സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളുലതിരണ്ടു പേരുടെയും്രം കടെയും സ്നേഹസ്മൃതികളാണ് ഈ കൃതി.)

6. സുലബദ
നഗ്ന്ശരീര്രം
പ്രസാ: ഡി സി ബുക്  : കകാട്ടയ്രം, 2013.

O32,3wN47SUB        Q4

(സുലബദ എന്ന തൂലികാ നാമതില് പ്ര്ശസ്തനായ എഴുത്തുകാരന്
അബൂബകറിലമെഹബൂബിന്റെ ആത്മകഥ.)

7. സാനു (എ്രം.ലക.)

കഡാ. പത്തിരണ്ടു പേി.പത്തിരണ്ടു പേല: ധര്ക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മകയാഗായകനാതില്    ജീവിച്ച കര്ക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മകയാഗായകനാി
പ്രസാ: ഗ്രീന് ബുക്  : തൃശ്ശൂര് , 2013.

Y:1:7y7 M63 PAL 32Q3

(അവര്്ണ്ണ വിഭാഗായകനാതിലമെഹബൂബിന്റെ അവകാ്ശ സ്രംരക്ഷണതിന് അകഹാരാത്രം
പത്തിരണ്ടു പേണിലയടുത ഒരു മനുഷ്യകടെയും സ്നേഹിയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ ജീവചരിത്രം.)

്ശാസ്രം
8. കജാകജാ (ബി. സി.)

മുല്ലലപ്പരിയാറികലക്    വീണ്ടു്രം
പ്രസാ: വിന്കസാഫ് ഡിജിറല് മീഡിയ : തിരുവനന്പുര്രം, 2014.

D8518.212      32Q4

(മുല്ലലപ്പരിയാര് കരാറിന് നിയമസാധത ഇലല്ലന്ന് ആദ്യമായി കലാകലത 
അറിയിച്ച പ്രമുഖ പത്തിരണ്ടു പേതകലഖകന് ബി.സി.  കജാകജാ ആ വാര്തയ് മുന്നിലലയും്രം 
പത്തിരണ്ടു പേിന്നികലയും്രം അനുഭവങ്ങള തുറലന്നഴുതുന്നും
	പ്.)

9. ഉ്ണ്ണി അക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മയമ്പല്രം
നമ്മുലതിരണ്ടു പേരുടെ കായലുകള   : പത്തിരണ്ടു പേരിസിതിയും്രം   ആവാസ വ്യവസയും്രം
പ്രസാ: ഗ്രാമെഹബൂബിന്റെ് ബുക് : കകാട്ടയ്രം, 2011.

H4228(G:5)       32Q1

(പത്തിരണ്ടു പേരിസിതി നാ്ശതികലക് മാറിലകാണ്ടിരികിരിക്കുന്ന കായലുകലള കുറിച്ചുള 
വിവരണ്രം.)
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കല

10. രവി കമകനാന്
എങ്ങലന നാ്രം  മറക്കു്രം  (മൂന്നാ്രം പത്തിരണ്ടു പേതിപ്പ്)
പ്രസാ: ഒലിവ് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2013.

NR      32Q3

(മലയാളതിലമെഹബൂബിന്റെ പ്രിയലപ്പട്ട ഗായകനാായകരുലതിരണ്ടു പേരുടെയും്രം ഗായകനാാനരചയിതാകളുലതിരണ്ടു പേരുടെയും്രം സ്രംഗായകനാീത 
സ്രംവിധായകരുലതിരണ്ടു പേരുടെയും്രം ജീവിതവും ്രം കലയും്രം ലതാട്ടറിയുംന്ന പുസ്തക്രം.)

11. മകനാജ് കുറൂര്
കകരളതിലല  താളങ്ങളു്രം  കലകളു്രം
പ്രസാ: സാഹിത്യപ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം : കകാട്ടയ്രം, 2014.

NR212,4      32Q4

(കകരളതിലല വാദ്യങ്ങള , താളവും ്രം അതിലമെഹബൂബിന്റെ സാകങതിക ഘം : കതിരണ്ടു പേരുടെകങ്ങളു്രം, വിവിധ 
താളപത്തിരണ്ടു പേദ്ധതികള ,  അവ ഉയര്ത്തുന്ന സാ്രംസ്കാരിാരിക പ്രശ്നങ്ങള എന്നിവലയക്കുറിച്ച് 
ആധികാരികമായി ചര്ച്ച ലചയ്യുന്ന പുസ്തക്രം.)

12. മുരളി കഗായകനാാപത്തിരണ്ടു പേി
ലലഫ് ലററ് ലലഫ്
പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

NW      32Q4

(മുരളി കഗായകനാാപത്തിരണ്ടു പേിയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ തിരകഥാ പുസ്തക്രം.)

സാഹിത്യ്രം   -   കവിത

13. ജിബാന് (ഖലീല് )
കപ്രമജീവിത്രം
വിവ.  ആര് . രാമചന്ദ്രന് നായര്
പ്രസാ: സി.എസ്.ഐ.എസ് : തിരുവനന്പുര്രം, 2013.

O28,1            32Q3

(ഖലീല് ജിബാലമെഹബൂബിന്റെ തിരലെ തിരഞ്ഞെടുത  ഇരുപത്തിരണ്ടു പേലതട്ട് കയാഗായകനാാത്മക ഗായകനാദ്യ 
കവിതകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ മലയാള പത്തിരണ്ടു പേരിഭാഷ.)
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14. ശീകുമാര് (മുഖതല)

കാമ്യ്രം
പ്രസാ: സാഹിത്യപ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം : കകാട്ടയ്രം, 2009.

O32,1            P9
(ഇരുപത്തിരണ്ടു പേതിലയാന്നും
	പ് കവിതകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമാഹാര്രം)

15. സുജാ സൂസന്
എലമെഹബൂബിന്റെ കപത്തിരണ്ടു പേര്
പ്രസാ: സാഹിത്യ പ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം : കകാട്ടയ്രം, 2012.

O32,1            Q2
(കവിതാസമാഹാര്രം.)

16. ബാലാമണി അക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മ
ബാലാമണി   അക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ   കവിതകള .     (മൂന്നാ്രം പത്തിരണ്ടു പേതിപ്പ്)
എഡി. നാലപ്പാട്ട് സുകലാചന
പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2012.

O32,1                Q2
(ബാലാമണി അക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ കവിതകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമ്പൂര്്ണ്ണ സമാഹാര്രം.)

17. കാവില്പ്പാതിരണ്ടു പേരുടെ് (എ. ബി .വി.)
101 കവികള   101 കവിതകള
പ്രസാ: എച്ച് & സി പത്തിരണ്ടു പേബിഷിങ് ഹൗസ് : തൃശ്ശൂര് , 2012.

O32,1            Q2

(കവികളു്രം കവിതകളു്രം എന്ന ക്ന ഫേസ്ബബുക് ഗ്രൂപ്പിലൂലതിരണ്ടു പേരുടെ കാവ്യസാന്നിദ്ധ്യമറിയിച്ച് 
ശദ്ധ കനതിരണ്ടു പേരുടെിയ 101  കവികളുലതിരണ്ടു പേരുടെ മികച്ച ഓകരാ രചന വീത്രം സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന 
പുസ്തക്രം.)

18. ലചക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മന്രം ചാകകാ
തിരുകവാണകവിതകള
പ്രസാ: സാഹിത്യപ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം : കകാട്ടയ്രം, 2013.

O32,1            Q3

(ഇരുപത്തിരണ്ടു പേതിനാല് തിരുകവാണകവിതകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമാഹാര്രം.)
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19. നീലിമ
ഒറയലകാരു  കതിരണ്ടു പേരുടെല്
പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ഗ്രന്ഥം.)�����������കവദി : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

O32,1            Q4

(കവിതാ സമാഹാര്രം.)

20. ഷാജി നായരമ്പല്രം
പത്തിരണ്ടു പോപത്തിരണ്ടു പേനാ്ശിനി
പ്രസാ: സ്രംഘം : കമിത ബുക് : എറണാകുള്രം, 2014.

O32,1            Q4

(കാവ്യസമാഹാര്രം.)

21. അരുണ്കുമാര് അന്നൂര്
എലമെഹബൂബിന്റെ ലവളിപത്തിരണ്ടു പോടു   പുസ്തകതില് നിന്ന്
പ്രസാ: സാഹിത്യപ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം : കകാട്ടയ്രം, 2014.

O32,1            Q4
(കാവ്യ സമാഹാര്രം.)

22. മാധവന് പുറകച്ചരി
ഈ ഞായറാഴ്ചകലള   കനാക
പ്രസാ : ഇന്ലസറ് പത്തിരണ്ടു പേബികാ : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2015.

O32,1MAD        Q5

(ലചറുകവിതകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമാഹാര്രം.)

23. വിഷ്ണു നാരായണന് നമ്പൂതിരി
ലവഷ്ണവ്രം
പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2012.

O32,1VIS        Q2  

(ആര്ഷ സ്രംസ്കൃതിയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ മഹിത മൂല്യങ്ങലള സലാ്രം്ശീകരിക്കുകയും്രം വര്തമാന 
കാലകതാടു സ്രംകവദിക്കുകയും്രം ലചയ്യുന്ന കവികചതനയായ വിഷ്ണുനാരായണന് 
നമ്പൂതിരിയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ സമ്പൂര്ണ കൃതികള )
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സാഹിത്യ്രം    -  നാതിരണ്ടു പേരുടെക്രം

24. കഗായകനാാപത്തിരണ്ടു പേിനാഥ് കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്
വി.തിരണ്ടു പേരുടെി. അരങ്ങകതയ്
പ്രസാ: സാഹിത്യ പ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം : കകാട്ടയ്രം, 2013.

O32,2         Q3  

(സാ്രംസ്കാരിാരിക നകവാതാനതിനു്രം നമ്പൂതിരി സമുദായതിലമെഹബൂബിന്റെ 
ഉന്നമനതിനു്രം കവണ്ടിരികി പത്തിരണ്ടു പേതിരണ്ടു പേരുടെലപത്തിരണ്ടു പോരുതിയ വി.തിരണ്ടു പേരുടെി.ഭട്ടതിരിപ്പാതിരണ്ടു പേരുടെിലമെഹബൂബിന്റെ ജീവിതലത 
അതിരണ്ടു പേരുടെയാളലപ്പടുത്തുന്ന നാതിരണ്ടു പേരുടെക്രം.)

സാഹിത്യ്രം  -കഥ /കനാവല്

25. അജന് ബ്രം
ആനന്ദതികലലകാരു      കവാതിരണ്ടു പേരുടെ്രം
വിവ. എസ്. ജയചന്ദ്രന് നായര്
പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

O111,3             32Q4  

(മുപ്പതുവര്ഷലത ബുദ്ധഭിക്ഷുവായുംള ജീവിതാനുഭവങ്ങളില് നിന്ന് ഉളകാഴ്ച 
ഉണര്ത്തുന്ന രസകരമായ കഥകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമാഹാര്രം.)

26. അമീഷ് തിപത്തിരണ്ടു പോഠി
നാഗായകനാന്മാരുലതിരണ്ടു പേരുടെ   രഹസ്യ്രം
വിവ. രാജന്  തുര്വ്വാര
പ്രസാ: പൂര്ണ : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

O111,3             32Q4  

(അമീഷ് തിപത്തിരണ്ടു പോഠിയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ വിഖ്യാതമായ ചരിത കനാവലിലമെഹബൂബിന്റെ മലയാള പത്തിരണ്ടു പേരിഭാഷ.)

27. അമീഷ് തിപത്തിരണ്ടു പോഠി
ലമലൂഹയിലല   ചിരഞീവികള
വിവ. രാജന് തുര്വ്വാര
പ്രസാ: പൂര്ണ : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

O111,3             32Q4  

(അമീഷ് തിപത്തിരണ്ടു പോഠിയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ വിഖ്യാതമായ ചരിത കനാവലിലമെഹബൂബിന്റെ മലയാള പത്തിരണ്ടു പേരിഭാഷ.)
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28. അമീഷ് തിപത്തിരണ്ടു പോഠി
വായുംപുതനാരുലതിരണ്ടു പേരുടെ     ്ശപത്തിരണ്ടു പേഥ്രം
വിവ. രാജന് തുര്വ്വാര
പ്രസാ: പൂര്ണ : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

O111,3             32Q4  

(അമീഷ് തിപത്തിരണ്ടു പോഠിയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ പ്ര്ശസ്തമായ  ചരിത കനാവലിലമെഹബൂബിന്റെ മലയാള പത്തിരണ്ടു പേരിഭാഷ.)

29. കഗ്രസിയ ദലലദ
അക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മയും്രം  ലവദികനു്രം      (രണ്ടിരികാ്രംപത്തിരണ്ടു പേതിപ്പ്)
വിവ. രാമചന്ദ്രന് ലകാതിരണ്ടു പേരുടൊപ്പളി
പ്രസാ: പത്തിരണ്ടു പോപ്പിറസ് ബുക്: കകാട്ടയ്രം, 2011.

O121,3             32Q1  

(ദാരിദ്യതിനു്രം കടുത അവഗായകനാണനയ്ക്കുമിതിരണ്ടു പേരുടെയില് ഒരു പുതന് ജന്രം നല്കിയ 
വിധവയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ ധര്ക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മ സങതിരണ്ടു പേരുടെങ്ങളലകാടുവിലല ആത്മത്യാഗായകനാമാണ് ഈ കൃതിയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ 
ഇതിവൃത്രം.)

30. എമിലി കസാള
മില്ലറുലതിരണ്ടു പേരുടെ   മകള
വിവ.  ഡി.എന് . നമ്പൂതിരി.
പ്രസാ: സാഹിത്യ പ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം: കകാട്ടയ്രം, 2010.

O122, 3             32Q0  

(എമിലി കസാളയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ പ്ര്ശസ്തമായ കൃതി.)

31. വിക്ടര് ഹ് ഹ്യൂകഗായകനാാ
ലതാണ്ണൂറി    മൂന്ന്
വിവ. ഇതിരണ്ടു പേരുടെപ്പളി കരുണാകര കമകനാന്
പ്രസാ: സാഹിത്യ പ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം: കകാട്ടയ്രം, 2013.

O122,3             32Q3  

(വിക്ടര് ഹ് ഹ്യൂകഗായകനാായുംലതിരണ്ടു പേരുടെ വിഖ്യാതമായ കനാവലിലമെഹബൂബിന്റെ മലയാള പത്തിരണ്ടു പേരിഭാഷ.)

32. ലികയാ കതിരണ്ടു പേരുടൊളക്ായ്
അന്ന  കകരനിന     (രണ്ടിരികാ്രംപത്തിരണ്ടു പേതിപ്പ്)
വിവ. ബികനായ്.പത്തിരണ്ടു പേി.കജകബ്
പ്രസാ: ലിപത്തിരണ്ടു പേി പത്തിരണ്ടു പേബികകഷന്സ്: കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2013.

O142,3 TOL                32Q3  

(റഷ്യന് കനാവലിലമെഹബൂബിന്റെ മലയാള പത്തിരണ്ടു പേരിഭാഷ.)
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33. പ്രകാ്ശ് (പത്തിരണ്ടു പേി.),  വിവ. 
കതിരണ്ടു പേരുടൊളക്ായ്    കഥകള     
പ്രസാ: സാഹിത്യ പ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം: കകാട്ടയ്രം, 2013.

O142,3                  32Q3  

(ലികയാ കതിരണ്ടു പേരുടൊളക്ായിയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ ശകദ്ധയമായ മൂന്നും
	പ് കഥകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമാഹാര്രം.)

34. ബിഭൂതി ഭൂഷന് ബകന്ദ്യാപത്തിരണ്ടു പോദ്ധ്യായ
ആരണ്യക്രം
വിവ.  ലീലാ സര്കാര്
പ്രസാ: ഗ്രീന് ബുക്: തൃശ്ശൂര് , 2013.

O157,3                  32Q3  

(സലാതന്യപൂര്ര്വ്വ ബ്രംഗായകനാാളിലല നിരവധി പ്രകദ്ശങ്ങളു്രം ബ്രംഗായകനാാള ജീവിതതിലമെഹബൂബിന്റെ 
വ്യത്യസ്ത ഭ്രംഗായകനാികളു്രം ഇതള വിതിരണ്ടു പേരുടെര്ത്തുന്ന കനാവല് .)

35. പത്തിരണ്ടു പോറകതിരണ്ടു പേരുടെവ് (പത്തിരണ്ടു പേി.ലക.), വിവ. 
കലാക  കഥകളു്രം   ജിബാന്   കഥകളു്രം
പ്രസാ: സാഹിത്യ പ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം: കകാട്ടയ്രം, 2013.

O28,3                 32Q3  

(കലാക കഥകളില് നിന്നും
	പ്്രം തിരലെ തിരഞ്ഞെടുത ഭാവസാന്ദ്രമായ ഒരു കൂട്ട്രം കഥകള .)

36. ചാരുനികവദിത
എകി്ന്ഷ്യലിസവും ്രം     ്ന ഫോന്സി   ബനിയനു്രം

വിവ. എസ്. ജകയഷ്
പ്രസാ: സാഹിത്യ പ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം: കകാട്ടയ്രം, 2013.

O31,3                32Q3  

(ജീവിതലതയും്രം ബന്ധങ്ങലളയും്രം സലപ്നങ്ങലളയും്രം വ്ശ്യതകയാലതിരണ്ടു പേരുടെ 
സമീപത്തിരണ്ടു പേിക്കുകയും്രം സദാചാരതിലമെഹബൂബിന്റെ വിശുദ്ധിലയ നിരന്ര്രം കചാദ്യ്രം ലചയ്യുകയും്രം 
അലങാരങ്ങലള ലകാടുങാറികലക് വലിലച്ചറിയുംകയും്രം ലചയ്യുന്ന തീഷ്ണ ഗായകനാന്ധിയായ 
കനാവല് .)

11



37. സുന്ദര രാമസലാമി

ഒരു പുളിമരതിലമെഹബൂബിന്റെ   കഥ

വിവ.  ആറ്റൂര് രവിവര്ക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മ
പ്രസാ: സാഹിത്യ പ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം: കകാട്ടയ്രം, 2014.

O31,3                32Q4  

(സലതന ഭാരതതിലമെഹബൂബിന്റെ ചരിതാനുഭവങ്ങളിലൂലതിരണ്ടു പേരുടെ പ്രാക്തനമായ 
കാലഘം : കട്ടലതയും്രം പുതിയ കാലഘം : കട്ടതിലമെഹബൂബിന്റെ ലനടുവീര്പ്പുകലളയും്രം ഒരു കപത്തിരണ്ടു പോലല 
അര്തവതാക്കുന്ന കനാവല് .)

38. ്ശ്ശി (കചരാവളി)

മൂന്നും
	പ് കദ്ശലത   പത്തിരണ്ടു പോട്ടുകഥകള

പ്രസാ: സാഹിത്യ പ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം: കകാട്ടയ്രം, 2011.

O31,3(Y11)               32Q1  

(പത്തിരണ്ടു പോലാട്ടു കകാമന് ,  കളിയങാട്ടു നീലി,  ഇതിരണ്ടു പേരുടെനാതിരണ്ടു പേരുടെന് കഥകള എന്നിവ ലളിത 
ഭാഷയില് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ബാലസാഹിത്യ കൃതി.)

39. പത്തിരണ്ടു പേികമെഹബൂബിന്റൊ (സി.)

അല്ക്ന ഫോന്സാക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ   ചിതമുള   കമാതിര്രം

പ്രസാ: സാഹിത്യപ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം: കകാട്ടയ്രം, 2009.

O32,3             P9 

(ആറുകഥകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമാഹാര്രം.)

40. അ്രംബികാസുതന് മാങ്ങാതിരണ്ടു പേരുടെ്

ഘം : കതിരണ്ടു പേരുടെികാരങ്ങളുലതിരണ്ടു പേരുടെ    സൂക്ഷിപ്പുകാരന്

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്: കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2013.

O32,3                Q3  

(അ്രംബികാസുതന് മാങ്ങാതിരണ്ടു പേരുടെിലമെഹബൂബിന്റെ അഞ്ചു ലഘു കനാവലുകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമാഹാര്രം.)

41. രാധാകൃഷ്ണന് (കവലായുംധന് )

ലദവതിലമെഹബൂബിന്റെ    ക്ണ്ണീര്

പ്രസാ: ഇന്ലസറ് പത്തിരണ്ടു പേബികാ: കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2013.

O32,3             Q3

(കനാവല് .)
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42. സുകസ്മഷ് ചകനാത്

ഡി   (രണ്ടിരികാ്രംപത്തിരണ്ടു പേതിപ്പ്)

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്: കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2013.

O32,3             Q3

(എല്ലാ തിന്മകളു്രം ഉളിലലാളിപ്പിച്ച് കപത്തിരണ്ടു പേതിരണ്ടു പേരുടെ നിഷ്കളങതയും്രം പത്തിരണ്ടു പേകിട്ടിലമെഹബൂബിന്റെ 
പ്രസന്നതയുംമായി വിജയ സുഖ വാഗാനങ്ങളുലതിരണ്ടു പേരുടെ പത്തിരണ്ടു പേരസ്യപ്പലകകയന്ി നില്ക്കുന്ന 
വാണിജ്യ നാഗായകനാരികതയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ  വര്തമാന ചരിതമാകുന്ന കനാവല് .)

43. രാജൂ കെ തിരഞ്ഞെിപ്പാതിരണ്ടു പേരുടെ്രം

വസന്നു്രം  വയലാറു്രം

പ്രസാ: സാഹിത്യപ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം: കകാട്ടയ്രം, 2014.

O32,3             Q4

(ജീവിതലത അതിലമെഹബൂബിന്റെ ഊഷ്മളതകയാലതിരണ്ടു പേരുടെ തലന്ന ആസലദിക്കുകയും്രം 
അനുഭവങ്ങലള തീക്ഷ്ണ വികാരങ്ങകളാലതിരണ്ടു പേരുടെ തലന്ന അതിരണ്ടു പേരുടെയാളലപ്പടുത്തുകയും്രം ലചയ്യുന്ന 
പത്തിരണ്ടു പേതിനാലു കഥകള .)

44. ്ശാന്ാ തുളസീധരന്

തീര്ത്തു്രം  അപത്തിരണ്ടു പേരിചിതമായ   ഒരാള

പ്രസാ: സാഹിത്യപ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം: കകാട്ടയ്രം, 2014.

O32,3             Q4
(പത്തിരണ്ടു പേതിനഞ്ചു കഥകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമാഹാര്രം.)

45. പ്രവീണ് ചന്ദ്രന്

അപൂര്ണതയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ    ഒരു പുസ്തക്രം

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്: കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

O32,3            Q4 
(ലസബര് കലാകതിലമെഹബൂബിന്റെ സലപ്ന ജാഗായകനാരങ്ങളിലൂലതിരണ്ടു പേരുടെ നലക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മ കൂട്ടിലകാണ്ടു 

കപത്തിരണ്ടു പോകുന്ന വ്യത്യസ്തമായ  കനാവല് )

46. അനുരാധ

നിശ്ശബ്ദ  കലാപത്തിരണ്ടു പേങ്ങള

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്: കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

O32,3                Q4  
(മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുലതിരണ്ടു പേരുടെ തീവ്രതയും്രം ആര്ദതയും്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന മകനാഹരമായ

കനാവല് .)

13



47. ബാബു കുഴിിമറ്രം

അവര് മഹതിയാ്രം   ബാബികലാണ്

പ്രസാ: ഡി സി ബുക്: കകാട്ടയ്രം, 2012.

O32,3BAB               Q2  

(ഒന്പത്തിരണ്ടു പേത് കഥകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമാഹാര്രം.)

48. ബാബു കുഴിിമറ്രം

കുഴിിമറ്രം   കഥകള

പ്രസാ: സാഹിത്യ പ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം: കകാട്ടയ്രം, 2012.

O32,3BAB               Q2  

(കകരള കഥാപത്തിരണ്ടു പോരമ്പര്യതില് ഉജ്ജ്വലലല വിളലവടുപ്പുകള നല്കിയ ബാബു 	കുഴിയ ബാബു 
കുഴിിമറതിലമെഹബൂബിന്റെ ലതരെ തിരഞ്ഞെടുകലപ്പട്ട കഥകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമാഹാര്രം.)

49. ബാബു കുഴിിമറ്രം

ഒരു ല്ശത്യകാല    വിചാരണ

പ്രസാ: ഡി സി ബുക്: കകാട്ടയ്രം, 2013.

O32,3BAB               Q3  

(ബാബു കുഴിിമറതിലമെഹബൂബിന്റെ പത്തിരണ്ടു പേതിലനട്ടു കഥകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമാഹാര്രം.)

50. ചന്തുകമകനാന് (ഒ)

ഇന്ദുകലഖ      (21- ാംാപ പത്തിരണ്ടു പേതിപ്പ്)

പ്രസാ: ഡി സി ബുക്: കകാട്ടയ്രം, 2015.

O32,3CHA               Q5  

(മലയാളതിലല ആദ്യലത ലക്ഷണലമാത കനാവല് .)

51. കമാഹനവര്ക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മ (ലക. എല് .)

ലപ്രാ്ന ഫേസ്സര്   ഇന് അകമരിക

പ്രസാ: സാഹിത്യപ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം: കകാട്ടയ്രം, 2012.

O32,3 MOH               Q2  

(അകമരികന് യാത നതിരണ്ടു പേരുടെതി തിരിലച്ചതിയ ഒരു ലപ്രാ്ന ഫേസ്സറുലതിരണ്ടു പേരുടെ അനുഭവങ്ങള
നര്ക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മ മധരമായ ഭാഷയില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കനാവല് .)
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സാഹിത്യ്രം    -  കലഖന്രം

52. ഷിബൂഷ് ശീനാരായണ് , എഡി  .

വി.ലക.എന്  വായനകള 

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്: കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ് , 2014.

O32,6:g              Q4

(മലയാള സാഹിത്യതിലല അസാധാരണനായ എഴുത്തുകാരന് വി.ലക.  

എന്നിലമെഹബൂബിന്റെ കൃതികലള സമഗ്രമായി പത്തിരണ്ടു പേഠനവികധയമാക്കുന്ന പുസ്തക്രം. )

53. ജയചന്ദ്രന് നായര് (എസ്.)

കതലരാലികള

പ്രസാ: ഒലിവ്: കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2011.

O32,6               Q1

(കക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മ് ഹ്യൂണി്് രാജ്യങ്ങളില് കസലച്ഛാധിപതികളായാധിപത്തിരണ്ടു പേതികളായ കനതാകള നതിരണ്ടു പേരുടെതിയ 
ഭരണകൂതിരണ്ടു പേരുടെ ഭീകരതകള കലാകതിനു തുറന്നും
	പ് കാട്ടിയ വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥം.)�����������ങ്ങലള 
അവകലാകന്രം ലചയ്യുന്ന കൃതി.)

54. ജയചന്ദ്രന് നായര് (എസ്.)

കറാസാദലങ്ങള        (രണ്ടിരികാ്രംപത്തിരണ്ടു പേതിപ്പ്)

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്: കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2012.

O32,6               Q2

(കലഖന സമാഹാര്രം.)

55. ഭട്ടതിരിപ്പാതിരണ്ടു പേരുടെ് (വി. തിരണ്ടു പേരുടെി.)

സത്യലമന്നത്  ഇവിലതിരണ്ടു പേരുടെ   മനുഷ്യനാകുന്നും
	പ്      (രണ്ടിരികാ്രംപത്തിരണ്ടു പേതിപ്പ്)

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്: കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2012.

O32,6               Q2

(വി.തിരണ്ടു പേരുടെി. ഭട്ടതിരിപ്പാതിരണ്ടു പേരുടെിലമെഹബൂബിന്റെ കലഖനങ്ങളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമാഹാര്രം.)

56. കാര്തികകയന് (ജി.)

സമൂഹ്രം സ്രംസ്കാരിാര്രം   വ്യക്തികള

പ്രസാ: ഹരിത്രം ബുക്: തിരുവനന്പുര്രം, 2014.

O32,6               Q4

(കല, സ്രംസ്കാരിാര്രം, രാഷീയ്രം, മത്രം, ഭാഷ, വിദ്യാഭ്യാസ്രം, മനുഷ്യാവകാ്ശ്രം തുതിരണ്ടു പേരുടെങ്ങി
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മനുഷ്യ സ്പര്്ശിയായ നാനാവിഷയങ്ങലളക്കുറിച്ചുള കലഖനങ്ങളുലതിരണ്ടു പേരുടെയും്രം 
പ്രഭാഷണങ്ങളുലതിരണ്ടു പേരുടെയും്രം സമാഹാര്രം.)

57. ശീധരന്പത്തിരണ്ടു പേിള (പത്തിരണ്ടു പേി. എസ്.)

വിളക്കു  കാലുകള  എവിലതിരണ്ടു പേരുടെ ?

പ്രസാ: ലിപത്തിരണ്ടു പേി പത്തിരണ്ടു പേബികകഷന്സ്: കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

O32,6               Q4

(രാഷീയ്രം,  സാഹിത്യ്രം,  പത്തിരണ്ടു പേരിസിതി തുതിരണ്ടു പേരുടെങ്ങിയ വിഷയങ്ങലളപ്പറി എഴുതിയ 
ഇരുപത്തിരണ്ടു പേതിനാല് ഉപത്തിരണ്ടു പേന്യാസങ്ങള .)

മത്രം

58. രാകജഷ് (എ്രം. ആര് .)

ഹിന്ദുധര്ക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മ   രഹസ്യ്രം

പ്രസാ: ലക വി ആര് എ്ന ഫേ് പത്തിരണ്ടു പേബികകഷന് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2012.

           Q2            32Q2    

(ഹിന്ദു ധര്മലതക്കുറിച്ച് ഏലതാരു വ്യക്തിയും്രം അറിയാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന
കാര്യങ്ങള വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.)�����������്രം.)

തതല്ശാസ്രം

59. മുരളീധരന് മുല്ലമറ്രം

ജീവിത  വിജയ  ധ്യാനങ്ങള

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

           R4            32Q4    

(ജീവിതലത മാറിതീര്ക്കുന്ന മൗലികമായ ആകലാചനകളുലതിരണ്ടു പേരുടെ സമാഹാര്രം.)

60. നായര് (എസ്. ആര് .)

ശുഭയാത

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

           R4941            32Q4    

(ജീവിത വിജയ്രം എങ്ങലന ലകവരികാ്രം എന്ന ജീവല് പ്രശ്നമാണ് 
ശുഭയാതയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ പ്രധാന വിഷയ്രം.)
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61. കാമാക്ഷിക്കുട്ടി അക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മ (അരികാട്ട്)

ചാണക്യ നീതിസാര്രം

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

           R625           32Q4    

(മനുഷ്യ ജന്മതിനു തലന്ന കശഷ്ഠമാലയാരു നീതി ്ശാസ്രം രചിച്ച ചാണക്യ 
ഗുരുവിലമെഹബൂബിന്റെ നീതിസാരലത സരളമായ ഭാഷയില് വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.)�����������്രം.)

യാതാവിവരണ്രം

62. ഡാര്വിന് (ചാളസ്)

ബീഗായകനാിള  യാത

വിവ. പത്തിരണ്ടു പേി.പത്തിരണ്ടു പേി.ലക ലപത്തിരണ്ടു പോതുവാള

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2013.

           U8           32Q3    

(പത്തിരണ്ടു പേരിണാമ സിദ്ധാന്തിലമെഹബൂബിന്റെ ഉപത്തിരണ്ടു പേജ്ഞാതാവാതാവായ ചാളസ് ഡാര്വിലമെഹബൂബിന്റെ 
കര്ക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മ ര്രംഗായകനാ്രം നിര്ണയിച്ച സമുദ പത്തിരണ്ടു പേര്യതിരണ്ടു പേരുടെന്രം.)

63. രാജീവന് (തിരണ്ടു പേരുടെി. പത്തിരണ്ടു പേി.)

പുറലപ്പട്ടു  കപത്തിരണ്ടു പോകുന്ന  വാക്

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

           U8           32Q4    

(യാതാവിവരണ്രം.)

64. കമാപത്തിരണ്ടു പേസാങ്  (ഗായകനാീ ദ്)

അലഞ്ഞുതിരിലെ തിരഞ്ഞൊരു    ജീവിത്രം

വിവ  . ലക. സതീഷ്

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക് : കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

           U8.52           32Q4    

(കമാപത്തിരണ്ടു പേസാങ്ങിലമെഹബൂബിന്റെ യാതാവിവരണതിലമെഹബൂബിന്റെ ഫ്രഞ്ചില് നിില് നിന്നും
	പ്്രം കനരിട്ടുള 
വിവര്തന്രം.)
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65. മധ (എസ് നായര് )

മാര്കകസിലമെഹബൂബിന്റെ  നാട്ടിലു്രം  വീട്ടിലു്രം

പ്രസാ:  മാതൃഭൂമി ബുക്  :   കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2014.

           U8.79164           32Q4    
(മലയാളതിലമെഹബൂബിന്റെ പ്രിയലപ്പട്ട കലാകസാഹിത്യകാരന് ഗായകനാബികയല് ഗായകനാാര്സ്യാ 

മാര്കകസിലമെഹബൂബിന്റെ ജനകദ്ശമായ അരകതാകയുംളലപ്പലതിരണ്ടു പേരുടെ അകകയുള്പ്പെടെ അദ്ദേഹതിലമെഹബൂബിന്റെ നിരവധി 
കൃതികളക് പത്തിരണ്ടു പേശ്ചാാതലമായ ലകാള്രംബിയന് നഗായകനാരങ്ങളിലൂലതിരണ്ടു പേരുടെയും്രം ഗ്രാമങ്ങളിലൂലതിരണ്ടു പേരുടെയും്രം 
നതിരണ്ടു പേരുടെതിയ യാതയുംലതിരണ്ടു പേരുടെ വിവരണ്രം.)

ചരിത്രം

66. സകന്ാഷ് കുമാര് കചപ്പാതിരണ്ടു പേരുടെ്

ഇന്്യന്  സലാതന്യ  സമര  കലിസ്     (രണ്ടിരികാ്രംപത്തിരണ്ടു പേതിപ്പ്)

പ്രസാ:  സാഹിത്യ പ്രവര്തക സഹകരണ സ്രംഘം : ക്രം  :   കകാട്ടയ്രം, 2013.

          V2:51           32Q3    
(ഇന്്യന് സലാതന്യസമരലത അതിരണ്ടു പേരുടെിസാനമാകി തയ്യാറാക്കിയ ഈടുറാറാകിയ ഈടുറ 

റ്ന ഫേറന്സ് ഗ്രന്ഥം.)�����������്രം.)
രാഷതന ്ശാസ്രം

67. കുെ തിരഞ്ഞെമ്പു (വി. വി.)

കയ്യൂര് സമര   ചരിത്രം

പ്രസാ:  കപ്രാഗ്രസ് പത്തിരണ്ടു പേബികകഷന്  :   കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2013.

          W691.212KAY         32Q3    
(കയ്യൂര് സമരവും മായി ബന്ധലപ്പട്ട കകസിലല രണ്ടിരികാ്രംപ്രതി വി വി.  കുെ തിരഞ്ഞെമ്പു 

എഴുതിയ കൃതി.)
സാമ്പതിക  ്ശാസ്രം

67. ദികന്ശന്  (ഇ. ലക.)

ഗായകനാള്ന ഫേ് കുതിരണ്ടു പേരുടെികയറതിലമെഹബൂബിന്റെ   സാമൂഹ്യപത്തിരണ്ടു പോഠങ്ങള   .   (രണ്ടിരികാ്രംപത്തിരണ്ടു പേതിപ്പ്)

പ്രസാ:  ഒലിവ്  :   കകാഴിികകാതിരണ്ടു പേരുടെ്, 2013.

          X:9J5.212         32Q3    
(പ്രവാസ ജീവിതതിലല നിരവധി മനുഷ്യ ജനങ്ങളുലതിരണ്ടു പേരുടെ പത്തിരണ്ടു പേരിസരങ്ങളികലക് 

നമ്മുലതിരണ്ടു പേരുടെ ചിന്ലയ സൂക്ഷ്മമായി എതിക്കുന്ന കലഖനങ്ങളുലതിരണ്ടു പേരുടെ  സമാഹാര്രം.)
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