
Sl No Title Author Rate
1 ശബ്ദതതാരതാവലലി ശശ്രരീകണശ് ഠരരശശ്വരരം ജലി പത്മനതാഭപലിള
2 ഭതാഷതാസതാഹലിതശ്യചരലിതശ്രരം 
3 ഖസതാകലിനന്റെ ഇതലിഹതാസരം ഒ വലി വലിജയൻ 160
4 പതാണലിനരീയപശ്രദശ്രയതാതരം  
5 ആൽനകമലിസശ് റശ്  PAULO COELHO 170
6 നചമരീൻ തകഴലി ശലിവശങ്കരപലിള
7 കഴലിഞ്ഞകതാലരം 
8 കയർ തകഴലി ശലിവശങ്കരപലിള
9 സസുന്ദരലികളസുരം സസുന്ദരനതാരസുരം ഉററൂബശ്  ‐ പലി സലി കസുടലികകൃഷശ് ണൻ

10 വലിശശ്വദർശനരം 
11 നരീർമതാതളരം പറൂർത്തകതാലരം മതാധവലികസുടലി 260
12 പതാത്തസുമയസുനടെ ആടെശ്  വവകരം മസുഹമദശ്  ബഷരീർ 110
13 സസുഗനലി എന്ന ആണതാൾ രദവനതായകലി ടെലി ഡലി രതാമകകൃഷശ് ണൻ 280
14 അയൽകതാർ
15
16 ഒരസു സങ്കരീർത്തനരംരപതാനല നപരസുമ്പടെവരം ശശ്രരീധരൻ 250
17 ആരതാചതാർ നക ആർ മരീര 495
18 കല ജരീവലിതരംതനന്ന കസുടലികകൃഷ്ണമതാരതാർ
19 തതാമരരത്തതാണലി
20 കതാവലിനല പതാടശ് ഇടെരശ്ശേരലി രഗതാവലിന്ദൻ നതായർ
21 എനന്റെ കഥ മതാധവലികസുടലി 190
22 ENGLISH ENGLISH MALAYALAM DICTIONARY(DC) RAMALINAGAM PILLAI T 499
23 ഒരസു കസുടെയസുരം കസുഞ്ഞസുനപങ്ങളസുരം മസുടത്തസുവർകലി 120
24 കതാലരം 
25 രമതാരടതാർവസകലിൾ ഡയറലികസുറലിപസുകൾ CHEGUVERA 180
26 രണലിടെങ്ങഴലി തകഴലി ശലിവശങ്കരപലിള 100
27 ബതാലകതാലശ്യസഖലി വവകരം മസുഹമദശ്  ബഷരീർ 90
28 അഗലിചലിറകസുകൾ എപലിനജ അബ്ദസുൾകലതാരം 225
29 ആടെസുജരീവലിതരം നബനശ്യതാമൻ 210
30 വലിടെ വവരലതാപലിളലി ശശ്രരീധരരമരനതാൻ
31 ഒരസു രദശത്തലിനന്റെ കഥ 
32 ബലലിദർശനരം അകലിത്തരം അചശ്യസുതൻനമ്പറൂതലിരലി
33 കതാമസസുരഭലി നവണലികസുളരം രഗതാപതാലകസുറസുപശ് 
34 അക്ഷരരം
35 രണതാമറൂഴരം
36 ജരീവലിതപതാത നചറസുകതാടെശ്
37 മസുത്തശ്ശേലി നചറസുകതാടെശ്
38 എരം ടെലിയസുനടെ കഥകൾ 425
39 ലളലിതതാരംബലിക അന്തർജ്ജനരം 
40 മനസുഷശ്യനശ്  ഒരസു ആമസുഖരം സസുഭതാഷശ് ചന്ദശ്രൻ
41
42 സതാരകശലിലകൾ
43 അവകതാശലികൾ വലിലതാസലിനലി 
44 മയശ്യഴലിപസുഴയസുനടെ തരീരങ്ങളലിൽ എരം മസുകസുന്ദൻ 350
45
46 രകരള ചരലിതശ്രരം ശശ്രരീധരരമരനതാൻ 350
47 ഹലിപലി PAULO COELHO 399

ആർ. നതാരതായണപണലികർ 

ഐ.സലി. ചതാരകതാ

നക.പലി. രകശവരമരനതാൻ

ജലി. ശങ്കരകസുറസുപശ്

പലി. രകശവരദവശ് 
 മസുത്തശ്ശേലി എൻ. ബതാലതാമണലിയമ

പലി. കസുഞ്ഞലിരതാമൻ നതായർ

എരം.ടെലി. വതാസസുരദവൻ നതായർ

എസശ്.നക. നപതാനറകതാടശ് 

ഒ.എൻ.വലി. കസുറസുപശ് 
എരം.ടെലി. വതാസസുരദവൻ നതായർ

എരം.ടെലി. വതാസസുരദവൻ നതായർ
അഗലിസതാക്ഷലി 1977

വളരത്തതാളലിനന്റെ കതാവശ്യശലിലശ്പരം എൻ.വലി. കകൃഷ്ണവതാരലിയർ 
രഡതാ. പസുനത്തലിൽ കസുഞ്ഞബ്ദസുള

പയശ്യൻകഥകൾ വലി.നക.എൻ 



48 നതരനഞ്ഞടെസുത്ത പശ്രബനങ്ങൾ
49 അയശ്യപപണലികരസുനടെ കവലിതകൾ
50 തത്തശ്വമസലി സസുകസുമതാർ അഴരീരകതാടെശ്
51 അർദ്ധനതാരരീശശ്വരൻ നപരസുമതാൾ മസുരസുകൻ 190
52 എനന്റെ സതശ്വതാനശ്രവഷണ പരരീക്ഷണങ്ങൾ MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI 226
53 മതാധവലികസുടലി
54 കവലിതതാധശ്വനലി
55 പശ്രതലിപതാതശ്രരം ഭതാഷണരഭദരം 
56 സശ്പന്ദമതാപലിനലികനള നന്ദലി 
57 നലിഴലതാന ഒളപമണ 
58 നന്റെ ഉപസുപതാനകതാരതാനതാരണർന്നശ് വവകരം മസുഹമദശ്  ബഷരീർ 120
59 ഗസുരസുസതാഗരരം
60 ഛതശ്രവസുരം ചതാമരവസുരം
61 വദവത്തലിനന്റെ വലികകൃതലികൾ
62 വദവത്തലിനന്റെ കണശ്
63 ഉജ്ജയലിനലിയലിനല രതാപകലസുകൾ വലിഷ്ണസുനതാരതായണൻ നമ്പറൂതലിരലി 
64 അരങ്ങസു കതാണതാത്ത നടെൻ തലിരകതാടെലിയൻ

65 നഗഗൌരലി
66 നലിനന്റെ ഓർമകശ് എരം ടെലി വതാസസുരദവൻനതായർ 100
67 ഉമതാചസു ഉററൂബശ്  ‐ പലി സലി കസുടലികകൃഷശ് ണൻ 190
68 രഗതാവർധനന്റെ യതാതശ്രകൾ ആനന്ദശ്
69 തടകരം രകതാവലിലൻ
70 ശശ്രരീരതാമനന്റെ കഥകൾ
71 ആർ രതാമചന്ദശ്രനന്റെ കവലിതകൾ
72 മൺവലിളകശ് ഓരഷതാ
73 ആററൂർ രവലിവർമയസുനടെ കവലിതകൾ ആററൂർ രവലിവർമ 
74
75 ആലതാഹയസുനടെ നപൺമകൾ സതാറതാ രജതാസഫശ് 
76 സകറലിയയസുനടെ കഥകൾ സകറലിയ 
77  ജതാപതാണരം പസുകയലില കതാകനതാടെൻ
78 മതലിലസുകൾ വവകരം മസുഹമദശ്  ബഷരീർ 65
79 ചസുവന്ന ചലിഹ്നങ്ങൾ 
80 അടെയതാളങ്ങൾ 
81 ആത്മകഥനകതാരസു ആമസുഖരം ലളലിതതാരംബലിക അന്തർജ്ജനരം 130
82 മധസുരരം നലിനന്റെ ജരീവലിതരം 
83 തകൃരകതാടറൂർ നപരസുമ 
84 വഹമവതഭറൂവലിൽ 
85 അഷലിത 399
86
87  മറന്നസു വച വസസുകൾ സചലിദതാനന്ദൻ
88 ഐതശ്യഹതാസമതാല നകതാടതാരത്തലിൽ ശങ്കസുണശ്ണലി 550
89 കഥയലിലശ്ലതാത്തവനന്റെ കഥ 
90  ശശ്യതാമമതാധവരം പശ്രഭതാവർമ
91 പതാണ്ഡവപസുരരം രസതസു 140
92 വദവത്തലിനൻറ പസുസകരം 
93 ഗസുരസുപഗൌർണമലി
94 ആയസുസലിനന്റെ പസുസശ് തകരം പലി നക ബതാലകകൃഷശ് ണൻ
95 ഇനലി ഞതാനസുറങ്ങനട പലി നക ബതാലകകൃഷശ് ണൻ

എസശ്. ഗസുപ്തൻ നതായർ 
നക. അയശ്യപപണലികർ 

നതരനഞ്ഞടെസുത്ത കവലിതകൾ (ഇരംഗശ്ലരീഷശ്) 
എരം. ലരീലതാവതലി 
എൻ. കകൃഷ്ണപലിള 
സലി. രതാധതാകകൃഷ്ണൻ 

ഒ.വലി. വലിജയൻ 
എരം.പലി. ശങ്കസുണലി നതായർ
എരം. മസുകസുന്ദൻ
എൻ.പലി. മസുഹമദശ്

ടെലി. പത്മനതാഭൻ 

സലി.വലി. ശശ്രരീരതാമൻ
ആർ. രതാമചന്ദശ്രൻ 

 നക.ജലി. ശങ്കരപലിളയസുനടെ കവലിതകൾ നക.ജലി. ശങ്കരപലിള

എരം. സസുകസുമതാരൻ
എ. രസതസുമതാധവൻ

നക.പലി. അപൻ
യസു.എ. ഖതാദർ 
എരം.പലി. വരീരരന്ദശ്രകസുമതാർ 

36നശ്കസുഞ്ഞസുകഥകൾ
ബഷരീർ: ഏകതാന്തവരീഥലിയലിനല അവധറൂതൻ എരം.നക. സതാനസു 

എരം.എൻ. പതാലറൂർ 

നക.പലി. രതാമനസുണലി 
എസശ്. രരമശൻ നതായർ 



96 യന്തശ്രരം മലയതാററൂർ രതാമകകൃഷശ് ണൻ
97 മകരനകതായശ് ത്തശ് വവരലതാപലിളലി ശശ്രരീധരരമരനതാൻ
98 അമ്പലമണലി സസുഗതകസുമതാരലി
99 സഫലമരീയതാതശ്ര എൻ എൻ കകതാടെശ് 

100 തലിരസുനനലശ്ലറൂർ കരസുണതാകരനന്റെ കവലിതകൾ
101 മസുരമ്പ പറകസുന്നപക്ഷലികൾ സലി രതാധതാകകൃഷശ് ണൻ
102 എരം നക സതാനസു
103 മരസുഭറൂമലികൾ ഉണതാകസുന്നശ് ആനനന്ദശ് 
104 ഒരസു നതരസുവലിനന്റെ കഥ എസശ്  നക നപതാറകതാടെശ് 280
105 സകൃഷലിയസുരം സശ്രഷശ് ടെതാവസുരം എസശ്  ഗസുപശ് തൻനതായർ
106 തടകരം രകതാവലിലൻ
107 നതാസശ് തലികനതായ വദവരം സലി രവലിചന്ദശ്രൻ
108 ചലിദരംബരസശ് മരണ ബതാലചന്ദശ്രൻ ചസുളലികതാടെശ്  
109 രദവസശ് പന്ദനരം എരം വലി രദവൻ
110 രകശവനന്റെ വലിലതാപങ്ങൾ എരം മസുകസുന്ദൻ
111 സതാക്ഷശ്യങ്ങൾ നക സചലിദതാനന്ദൻ
112 ലതാവണശ്യതാനസുഭവത്തലിനന്റെ യസുകശ്തലിശലിൽപരം
113 ചതാരസുലത വലിഷശ് ണസുനതാരതായണൻനമ്പറൂതലിരലി
114 ജരീവലിതത്തലിനന്റെ പസുസശ് തകരം നക പലി രതാമനസുണലി
115 അന്തലിമഹതാകതാലരം അകലിത്തരം അചശ്യസുതൻനമ്പറൂതലിരലി
116 ശശ്യതാമമതാധവരം പശ്രഭതാവർമ
117 തക്ഷൻകസുന്നശ്  സശ്വരറൂപരം യസു നക കസുമതാരൻ
118 കളലിയഛൻ പലി കസുഞ്ഞലിരതാമൻ
119 മലനതാടലിൽ നക നക രതാജ
120 വലിശശ്വദർശനരം ജലി ശങ്കരകസുറസുപശ് 
121 സർഗസരംഗരീതരം വയലതാർ രതാമവർമ
122 മസുത്തശ്ശേലി ബതാലമണലിയമ 
123 കയശ് പവലശ്ലരലി വവരലതാപലിളലി ശശ്രരീധരരമരനതാൻ
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