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രാ ിയിെല റഫി ം
സർദാർജി െട ഭ ണ ം
യാത്രകൾ പു ക വായന േപാെലയാണ്. അത്
എല്ലായ്േപ്പാ ം മനുഷ്യെനയും പ്രപഞ്ചെത്തയും കുറിച്ചു
പുതിയ അവേബാധത്തിേലക്ക് നെമ്മ നയിക്കുന്നു. എെന്റ
േവരുക ം ജീവിതവും േതടി ഞാൻ നടത്തിയ
വിശാലമായ യാത്രക െട ആേഘാഷകരമായ
ഓർമ്മകൾ ഇേപ്പാ ം എന്നിൽ പടർന്നു കിടപ്പുണ്ട്,
വിഷാദവും ആ ാദവുമായി.
ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിന് േശഷം െതാഴിൽ േതടി പല
സം ാനങ്ങളിലും അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ചിലയിടങ്ങളിെലങ്കിലും തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുമുണ്ട്.
പെക്ഷ ഒരിടത്തും ഉറച്ചു നില്ക്കാൻ അെന്നനിക്ക്
കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
ആയിടക്കാണ് എനിക്ക് ഒേര സമയം രണ്ടു
ഇന്റർവ്യൂവിനു ക്ഷണം എത്തിയത്. ഒന്ന്

യൂപിഎസ്സി നടത്തുന്ന ഇൻഫർേമഷൻ
സർവീസിേലക്കു ഇന്റർവ്യൂ, മെ ാന്ന് മധ്യപ്രേദശിെല
ഒരു ളിൽ നിന്നു ഒരു കത്തായിരുന്നു. അവിെട
അധ്യാപകനാകാനു ഒരു ക്ഷണപത്രം. അവിടുെത്ത
ചില മലയാളികൾ േചർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്
മീഡിയം ൾ. അവിെട ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നുമില്ല. േതാമസ്
ചാേക്കാ എന്ന ഒരധ്യാപകൻ അവിടുണ്ട്. അേദ്ദഹെത്ത
കാണണം. അെത്രേയ കത്തിൽ എ തിയിരുന്നു .
ഡൽഹിയിെല ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം അവിെട
തങ്ങിയതിനു േശഷമാണ് ഞാൻ ളിേലക്ക് പുറെപ്പട്ടത്.
ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് േനരിട്ട് അവിേടക്കു െട്രയിൻ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യം രാജ ാനിെല േകാട്ടൺ
നഗരമായ േകാട്ടായിൽ എത്തണം. അവിെടനിന്ന്
പാസഞ്ചർ വണ്ടി ആണു ത്. യാത്രയുെട
ആേലാചനകൾ പൂർത്തിയാക്കി, ഡിസംബറിെന്റ മഞ്ഞു
പുതച്ചുറങ്ങുന്ന പഴയ ഡൽഹിയിെല അപരി തമായ
േ ഷനിൽ നിന്ന് േകാട്ടായിേലക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു.
ആകാശവും ഭൂമിയും പര രം തിരിച്ചറിയാെത മഞ്ഞിെന്റ
ആലസ്യത്തിൽ ൈകേകാർത്തു പിടിച്ചു കിടന്നു. ഉച്ചക്ക്
മൂന്നു മണിക്ക് േകാട്ടായിൽ എേത്തണ്ട തീവണ്ടി
എത്തിയേപ്പാൾ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
േകാട്ടാ േ ഷൻ വലിെയാരു േ ഷൻ ഒന്നുമല്ല.
അങ്ങിങ്ങു കുറച്ചു ആ കൾ, പ്ലാ േഫാമിലൂെട യേഥ ം
അലസമായി നടക്കുന്ന പശുക്കൾ, േജാലിയില്ലാെത
െവ െത ഇരിക്കുന്ന കൂലികൾ. അതിനിടയിലൂെട െപട്ടിയും
തൂക്കി ഞാൻ കൗണ്ടറിൽ എത്തി അേന്വഷിച്ചു. എനിക്ക്
ഇനിയും േപാേകണ്ട വണ്ടി ഒരു പാസഞ്ചറാണ്. ഉടെന

വരുമായിരിക്കും ലക്ഷ്യത്തിെലേത്തണ്ട സമയം രാത്രി
ഒൻപതിനാണ്. കുെറ േനരം കാത്തിരുന്നേപ്പാൾ, ആ
പഴയ തീവണ്ടി എത്തി.
പാസഞ്ചർ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ, അപരിചിതമായ
ഒരു
ലത്തു രാത്രി ഒൻപതിന് െചന്നിറങ്ങിയാൽ
ഉണ്ടാവുന്ന െപാല്ലാപ്പുകെള കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ
അസ്വ നാവാൻ തുടങ്ങി… െചറിയ പട്ടണമായതു
െകാണ്ട് േലാഡ്ജ് ഒന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല…
ഭീതിെപ്പട്ടിട്ടു കാര്യമിെല്ലന്നു അറിയാമായിരുെന്നങ്കിലും
എന്നിൽ പതിെയ ഭയം വന്നു നിറയാൻ തുടങ്ങി… രാത്രി,
ഇരുട്ട്, അപരിചിതമായ േദശവും, ഭാഷയും. ഞാൻ
ഭയത്തിെന്റ േതരിേലറി യാത്ര തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം.
ഉത്തരഭാരതത്തിെന്റ തനതു ഗന്ധമായിരുന്നു ആ
തീവണ്ടി മുറിക്ക്… ഗ്രാമീണരായ ആൾക്കാർ
പച്ചക്കറികൾ െകാണ്ടുേപാകാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന വണ്ടി
കൂടി ആയിരുന്നു അത്. എെന്റ സഹയാത്രികർ മു വൻ
പച്ചമുളകിെന്റയും, വ തനയുെടയും തീ മായ മണെത്ത
അവരുെട ചിരിയിലുെടയും സംസാരത്തിലുെടയും
വിതറിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ഒന്നും മനസിലായിെല്ലങ്കിലും
അവരുെട ഭാഷയും, ശബ്ദങ്ങ ം, ഞാൻ ഒ ക്കല്ലേല്ലാ ഈ
യാത്രയിൽ എന്ന ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. പെക്ഷ
ഓേരാ േ ഷൻ എത്തുേമ്പാ ം സഹയാത്രികരുെട
എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നു… ക്രേമണ തീവണ്ടി മുറി ഒരു
യുദ്ധക്കളം േപാെല ആയി. നിറെയ കപ്പലണ്ടി േതാലും
അനാഥത്വവും. ഇെതാരു അനാഥത്വത്തിെന്റ
േദശാടനമാെണന്നു എനിക്ക് േതാന്നി.
യാത്ര തുടർന്നു. പെക്ഷ പ്രതീക്ഷിച്ചതുേപാെല അഞ്ചു

മണിക്ക് വണ്ടി എത്തിയില്ല. അപരിചിതമായ ആ
ലെത്തത്തുേമ്പാൾ രാത്രി പതിെനാന്നു മണി
ആയിരുന്നു. ആർതർ െകാനാൻ േഡായലിെന്റ
കഥയിെല കു ാേന്വക്ഷകെനേപാെല, ഒരു െസ്വ റിൽ
തണുപ്പക ി പ്ലാ ്േഫാമിെന്റ ഇരുട്ടിേലക്ക് ഞാൻ
േപടിേയാെട ഇറങ്ങി… ഒപ്പം ജീവിതം േപാെല വിലെപ്പട്ട
ഒരു ക ത്ത ബ്രീഫ് േക ം. അതിലായിരുന്നു എെന്റ
സർട്ടിഫിക്ക കൾ മു വൻ…
ഞാൻ െവളിയിൽ ഇറങ്ങി. െതരുവുവിളക്കുകൾ
ഒന്നുമില്ല… െതരുവിെന്റ ഇരുവശത്തുമായി അടഞ്ഞു
കിടക്കുന്ന െചറിയ പീടികകൾ. അടച്ച പീടികയുെട
വരാന്തകളിൽ ക ത്ത കമ്പളം മൂടി ചുരുണ്ടുറങ്ങുന്ന
മനുഷ്യർ.
െതരുവിെന്റ ഓരത്തായി ഒരു ൈസക്കിൾ റിക്ഷയിൽ
ചാരിയിരുന്നു ഒരാൾ ബീഡി വലിക്കുന്നു. ഇരുട്ടിൽ
അയാ െട ബീഡി ഒരു തീപ്പന്തം േപാെല കത്തി…
പതുെക്ക ഞാൻ അയാ െട അടുേത്തക്ക് െചന്നു. ഒരു
വൃദ്ധനായിരുന്നു അത്. അയാൾ ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല.
എെന്ന കണ്ടതും ഒരു സവാരി കിട്ടിയ സേന്താഷേത്താെട
എവിടാ േപാേകണ്ടെതന്നു േചാദിച്ചു. ഞാൻ സ്കൂളിെന്റ
േപര് പറഞ്ഞു.
“ഇസ്കൂൾ ഇതർ െസ ബ ത് ദൂർ ൈഹ… പൗെന
ഖേണ്ഡ ലേഗഗ… ബീസ് പ്പായ ചാഹിെയ.”

ഇരുപതല്ല എത്ര േവേണലും െകാടുക്കാൻ ആ സമയത്ത്
ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു.
പെക്ഷ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാണ് അസമയത് ഭാഷ േപാലും

ശരിക്കു വശമില്ലാെത ഒരാേളാെടാപ്പം യാത്ര
െചേയ്യണ്ടത്. എെന്റ ആശങ്ക മനസിലാക്കിയ അയാൾ
പറഞ്ഞു:
“ഇവിെട നിന്ന് ഇനി േവെറ വണ്ടി ഒന്നും അവിേടക്കു
കിട്ടില്ല, താങ്കൾ കയറി ഇരിക്ക്…”

ആേലാചിച്ചു നിന്നാൽ ഈ വൃദ്ധനും ന െപ്പടും.
അതുെകാണ്ടു ഉ ിെല ൈദവസങ്കല്പേത്താട് പ്രാർത്ഥിച്ചു
ഞാൻ ആ റിക്ഷയിൽ കയറി. ബ്രീഫ് േകസ് ഒരു
ജന്മത്തിെല ഏ വും വലിയ നിധിയായി മാേറാടു േചർത്ത്
പിടിച്ചിരുന്നു.
കുടമണി തൂക്കിയ റിക്ഷ, അയാൾ ആ പട്ടണത്തിെന്റ
ഇരുട്ടു മൂടിയ വികൃതമായ ഗലികളിലൂെട അതിേവഗം
ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങി. മഞ്ഞും, ഭയവും എന്നിൽ പതുെക്ക
പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇയാൾ ഏതു
തരക്കാരനാെണന്നു ആർക്കറിയാം… മധ്യപ്രേദശിൽ
ഫൂലാൻ േദവി ഒെക്ക അരങ്ങു വാ ന്ന കാലമാണ്. േപടി
എെന്ന വല്ലാെത പിടികൂടിയിരുന്നു. എന്നിൽ ശബ്ദം
നിലച്ചതുേപാെല. ഒപ്പം അ ി േകാച്ചുന്ന മഞ്ഞും,
അതിനു അകമ്പടി േസവിക്കുന്ന നിരത്തിെല കാ ം.
െപട്ടന്നയാൾ മുഹമ്മദ് റഫിയുെട പ്രസിദ്ധമായ “ഓ,
ദുനിയ േഖ െരഖ് വാെല…” എന്ന ഗാനം പതുെക്ക മൂളാൻ
തുടങ്ങി.
െപട്ടെന്നന്നിെല ഭയത്തിെന്റ പൂക്കൾ വാടാൻ തുടങ്ങി.
മന ിൽ ഒരൽപം സ ദയഭാവമു വർേക്ക
ഏകാന്തതയിൽ പാടാൻ പ . അയാൾക്ക് എെന്ന
അക്രമിക്കാേനാ െകാ യടിക്കാേനാ ചിന്ത ഉെണ്ടങ്കിൽ

ഈ സമയം അയാൾ അതിെന കുറിച്ച് മാത്രേമ
ആേലാചിക്കൂ. അങ്ങെന ഉ േപ്പാൾ പാട്ടു വരില്ല എന്ന്
എനിക്കുറപ്പായിരുന്നു. അേതാെട അയാെളക്കുറിച്ചു
എെന്റ േപടി മാറി.
വിജനമായ വീഥിക ം, കടുകുപാടങ്ങ ം, ഒ െപ്പട്ട
കുടിലുക ം താണ്ടി ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിെലത്തി.
അയാൾ പറഞ്ഞു “ഇതാണ് സാബ് സ്കൂൾ.”
ഇരുട്ടിെന്റ മഹാ വലയത്തിനു ിൽ ഒരു വലിയ െകട്ടിടം.
ചു ിനും ഭീതിെപടുത്തുന്ന വലുപ്പമു കന്മതിൽ.
അയാൾക്ക് പണം െകാടുത്തേതാെട ആ
ഏകാന്തവഴിയിൽ ഞാൻ വീണ്ടു തനിച്ചാവുേമാ എന്ന
ഭയത്തിൽ ഞാൻ അകെപ്പട്ടു. അേതാെട ഞാൻ േചാദിച്ചു:
“ഒരു മനുഷ്യജീവിെയ എങ്കിലും കെണ്ടത്താൻ നിങ്ങൾ
സഹായിക്കുേമാ. എനിക്ക് ഇവിെട ഒരു പരിചയവുമില്ല.”

അയാൾ ഇതിനകം എെന്റ ചങ്ങാതി
ആയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. േദശാടനത്തിനിടയിെല
അഭയത്തിെന്റ െചറിയ തുരുത്തുകൾ.
വൃദ്ധൻ കുറച്ചു മുേന്നാട്ട് നടന്നു അടുത്ത് കണ്ട ഒരു വീടിെന്റ
വാതിലിൽ തട്ടി. ഇറങ്ങി വന്ന ആേളാട് കാര്യങ്ങൾ
പറഞ്ഞേതാെട ളിെല മാഷ്
താമസിക്കുന്നെതവിെടയാെണന്നു അയാൾ കാണിച്ചു
തന്നു… അെത നിരത്തിെല അഞ്ചാമെത്ത വീടായിരുന്നു
അത്. വീെടന്നു വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. െചമ്മണ്ണ് െകാണ്ട്
ചുവർ േതച്ച ഒരു കുടിൽ. െചറിയ വാതിൽ. അതിൽ തൂങ്ങി
നിന്ന ചങ്ങലയിെല മണി.

റിക്ഷാക്കാരൻ േപായി. േലാകത്തിെല ഏ വും
വിശ്വസിക്കാൻ െകാ ാവുന്നവർ ൈസക്കിൾ
റിക്ഷാക്കാർ ആെണന്ന് അന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഈ
പാഠം പിന്നീടും പലേപ്പാ ം എെന്ന സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്…
ഞാൻ ചങ്ങലയിൽ തട്ടി വിളിച്ചു. പല തവണ
തട്ടിയേപ്പാൾ ഉറക്കം വിട്ടുമാറാത്ത കണ്ണുക മായി ഒരാൾ
വന്നു വാതിൽ തുറന്നു.
ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങെന ഒരാൾ എത്തുെമന്ന്
പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പെക്ഷ ഈ
അർദ്ധരാത്രിയിൽ എത്തുെമന്ന് കരുതിയില്ല എന്ന
മുഖവരേയാെട അയാൾ എെന്ന അകേത്തക്ക് ക്ഷണിച്ചു.
ഒരു ഒ മുറി വീടായിരുന്നു അത്. ചാണകം െമ കിയ തറ
ആതിേഥയൻ െമല്ലിച്ച ഒരുവൻ. ഒ ത്തടി. നല്ല മലയാളം
പറയുന്ന തിരുവല്ലക്കാരൻ, േതാമസ് ചാേക്കാ.
കുശലാേന്വഷണങ്ങൾ െപട്ടന്ന് അയാൾ
അവസാനിപ്പിച്ചു. കിടക്കാനായി മുറിയുെട ഒരു മൂല
ഔദാര്യപൂർവം എനിക്ക് വിട്ടു തന്നിട്ട്, അയാൾ ഒരു
കരിമ്പടത്തിനകേത്തക്കു കയ കയും െചയ്തു.
കിടന്നു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതുവെര മറഞ്ഞു നിന്ന
വിശപ്പിെന്റ മു കൾ എെന്ന കുത്താൻ തുടങ്ങി.
അതുെകാണ്ടു കിടന്നിട്ടും എനിക്കുറക്കം വന്നില്ല. ഒടുവിൽ
മര്യാദയുെട എല്ലാ സീമകെളയും ലംഘിച്ചു െകാണ്ട്
കഴിക്കാൻ എെന്തങ്കിലും കിട്ടണെമന്ന് ഞാൻ ചാേക്കാ
സാറിേനാട് അേപക്ഷിച്ചു.
അയാൾ ഈർഷ്യേയാെട പറഞ്ഞു: “ഒരു രക്ഷയുമില്ല.

ഇവിെട കഴിക്കാൻ പ ിയ ഒന്നുമില്ല. അതുെകാണ്ടു േവഗം
ഉറങ്ങാൻ േനാക്കിേക്കാ.”
അയാൾ വീണ്ടും കരിമ്പടം െകാണ്ട് തല ഉൾപ്പെട മറച്ചു
േലാകത്തിെന്റ ഇരുട്ടിേലക്ക് മറഞ്ഞു… എെന്റ
വയറാവെട്ട അേപ്പാേഴക്കും ഒരു കടലായി മാറിയിരുന്നു.
വിശപ്പിെന്റ വൻകടൽ. അെതന്നിൽ തിളച്ചു മറിയുകയും,
അസ്വ നാക്കുകയും െചയ്തു. തിരിഞ്ഞും, മറിഞ്ഞും
കിടന്നിട്ടും ഉറക്കം വന്നില്ല.
ഞാൻ വീണ്ടും േചാദിച്ചു: “നമുക്ക് െവളിയിൽ
എവിെടെയങ്കിലും േപായി കഴിച്ചാേലാ. അത്രയ്ക്ക്
വിശപ്പുണ്ട്.”
ചാേക്കാ സർ ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല. െപട്ടന്ന് അയാൾ
കമ്പളം മാ ി എ േന്ന . എെന്ന േനാക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു.
ഞാനും ചിരിച്ചു. മനുഷ്യ േ ഹത്തിെന്റ അപൂർവ സംഗമം.
“ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു െമസ് ഉണ്ട്. ഒരു
സർദാർജിയുെടതാ. സമയം ഇത്രയും ആയ
ിതിക്ക്
വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇല്ല. എന്നാലും േപായി േനാക്കാം, വാ…”

രാത്രി ഒരു മണിേയാെട അടുക്കുന്നു. അയാൾ വീടിെന്റ
പിറകിൽ നിന്ന് ഒരു പഴയ ൈസക്കിൾ െകാണ്ടുവന്നു
എെന്ന പിറകിലിരുത്തി ഇരുട്ടിലൂെട ൈസക്കിൾ പായിച്ചു.
െപാട്ടിെപാളിഞ്ഞ വീഥികൾ, കടുകുപാടങ്ങ െട
ഊ ളമായ വന്യത. ഒരു േട്രാജൻ കുതിരെയ േപാെല
പാഞ്ഞ ൈസക്കിൾ ഒടുവിൽ അടഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു
കടയുെട മുൻപിൽ നിന്നു. പൂട്ടി കിടന്ന അതിെന്റ
വാതിലിൽ അയാൾ ശക്തിയായി തട്ടി,

“േസാഹൻ ഭയ്യാ, തുറക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യമാണ്.”

പല തവണ വാതിലിൽ മുട്ടിയേപ്പാൾ മുടിയും താടിയും
നീട്ടി വളർത്തിയ ഒരു വൃദ്ധനായ സർദാർജി വന്ന് കതകു
തുറന്നു. സർദാർജിേയാട് അയാൾ കാര്യങ്ങൾ
വിശദീകരിച്ചു. എങ്ങെനയും രണ്ടു െറാട്ടി ഉണ്ടാക്കണം,
അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു നനഞ്ഞ പൂച്ചെയ േപാെല ഞാൻ
പിറകിൽ നിന്നു,
“ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തു വച്ചു. അടുപ്പും െകടുത്തി…
എന്നാലും സാബിെന്റ േദാ ് അെല്ല… വാ േനാക്കാം.”

അയാൾ െപട്ടന്ന് റാന്തൽ െതളിയിച്ചു. ഭാര്യെയ
വിളിച്ചുണർത്തി. എന്നിട്ടു ആട്ട എടുത്തു കുഴച്ചു തുടങ്ങി.
ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു. ഏകേദശം അരമണിക്കൂറിനു ിൽ
വ തനയും ആലുവും േചർത്ത കറിയും മൂന്നു തടിച്ച
െറാട്ടിയും സർദാർജി എെന്റ മുൻപിൽ വച്ചു.
ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കഴിച്ച ഏ വും രുചികരമായ
ഭക്ഷണം ആയിരുന്നു അത്.
അനാദിയായ മനുഷ്യസ്േനഹത്തിെന്റ എരിവും, പുളിയും,
മസാലയും േചർെന്നാരു േല ് ൈന ് ഡിന്നർ.
ജീവിതത്തിെല േ ഹവിരുന്നായി അതിേപ്പാ ം എെന്റ
ഉ ിലുണ്ട്. ജാതിയുെടയും, മതത്തിെന്റയും കളത്തിൽ
െപടുത്തി മനുഷ്യെര െകാെന്നാടുക്കാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ
േപാലും മിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത്, ഈ േലാകം ഇങ്ങെന
നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത്തരം മനുഷ്യരുെട
േ ഹത്തിലാെണന്നു നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം.
⋆

⋆

⋆

ഐസക് ഈപ്പൻ

മലയാളത്തിെല അറിയെപ്പടുന്ന
കഥാകൃത്തും പ്രഭാഷകനും. ജനനം
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിെല െചങ്ങന്നൂരിൽ.
എം.എ എം.ഫിൽ പഠനത്തിനു േശഷം
േകാേളജ് അദ്ധ്യാപകനായി തുടക്കം.
1991ൽ ഇൻഡ്യൻ ഇൻഫർേമഷൻ
സർവീസിേലക്ക് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു.
21 പു കങ്ങൾ. അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ്,
എസ്.െക. െപാെ ക്കാട് പുര ാരം, തകഴി അവാർഡ്,
യുവസാഹിത്യ പുര ാരം, െകാച്ചുബാവാ പുര ാരം,
ബഷീർ പുര ാരം തുടങ്ങി വിവിധ പുര ാരങ്ങൾ
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനെപ്പട്ട കൃതികൾ

• സൗ ദത്തിെന്റ െവളിപ്പാട്ടുകൾ
• െനഹ് വിെന്റ തീവണ്ടി
• അെതല്ലാം മറേന്നക്കൂ
• നഗരത്തിെല േകാമാളികൾ
• അഗ്നിയിൽ ഒരു നഗരം
• വാേ ാഡ ഗാമ അഥവാ മൂസ അബ്ദു
• പരേദശി േമാക്ഷയാത്ര
• േകാളനി വാഴ്ച്ച
• നഗരം റേബക്കേയാട് പറഞ്ഞത്
• ഏഴാമെത്ത നില

