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ഓല

ിെ

െവളി ം

ഭാഷക്ക് കു െക, അതിെന്റ സൗന്ദര്യ ശാ
നിബന്ധനകെളയും തച്ചുശാ ങ്ങെളയും കടപു ക്കി
ഏേങ്കാണിച്ചും, പലേപ്പാ ം തലകീഴായും സഞ്ചരിച്ച
എ ത്തുകാരനായിരുന്നു യു എ ഖാദർ. രാപ്പകലുക െട
സൗന്ദര്യവും, നാട്ടുപരമ്പര്യത്തിെന്റ ഉർവ്വരതയും, േക്ഷത്ര
സം തിയുെട അനന്തതയും ആ നടപ്പിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിരലിലിൽ തൂങ്ങി ഒപ്പം നടന്നു.
മലയാളസാഹിത്യം ആ നടപ്പു കണ്ടു വി യിച്ചു. കാരണം
ആധുനികത കത്തിനിന്ന, അൻപതുകളിലും
അ പതുകളിലും കഥ നാട്ടുമ്പുറെത്ത ഉേപക്ഷിച്ചു
നഗരങ്ങളിേലക്ക് േചേക്കറാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.
പട്ടണങ്ങളിെല മധ്യവർഗവും, കമ്പനി, െതാഴിലാളി,
മുതലാളിത്തവും കഥകളിേലക്ക് ആേവശേത്താെട കടന്നു
വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം െട്രൻഡുകൾക്കു
കു െകയാണ് അർദ്ധ വിേദശിയായ ഒരാൾ തെന്റ നാട്ടു
സ്വതവുമായി സഞ്ചരിച്ചത്.. മലയാളസാഹിത്യം

അത്ഭുതേത്താെട ആ സഞ്ചാരം കണ്ടു നിന്നു. താൻ
പരകായ പ്രേവശം െചെയ്തത്തിയ, അതുവെര അന്യമായ
മെ ാരു ഭാഷയുെടയും സം തിയുെടയും
അമ്പരപ്പുകളിലൂെട നടക്കുകയും, മിത്തും, ചരിത്രവും
െകാണ്ട് തിളയ്ക്കുന്ന അതിെന്റ വന്യ സൗന്ദര്യങ്ങെള
സാഹിത്യത്തിെന്റ ഭാവനയിേലക്ക്
ക്ഷ്മതേയാെടേചർത്തുവക്കുകയും െചയ്തു യു എ ഖാദർ.
എെന്താരു കാ യായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിേന്റത്. ഒന്ന്
കറങ്ങി ചരിത്രത്തിേലക്കു േനാക്കുേമ്പാൾ
കാണുന്നെതാെക്ക, വാെമാഴിയിൽ താളമിട്ടു നിന്ന
േക്ഷത്രാചാരങ്ങ െടയും കാവ് സം ാരത്തിെന്റയും,
പ്രാേദശിക ൈദവ സകൽപ്പങ്ങ െടയും അപൂർവമായ
കാ കൾ. ഒന്നിെനയും ത ാെത താൻ അഭ്യസിച്ച
ഭാഷയിെല വാക്കുകൾ െകാണ്ട് ആ കാ കെള ഒെക്ക
അേദ്ദഹം ഒപ്പിെയടുത്തു. നാട്ടുവഴക്കത്തിെന്റന പട്ടു
തലപ്പാവ് അണിയിച്ചു അവെയ അേദ്ദഹം തെന്റ
ഫിക്ഷനിൽ കുടിയിരുത്തി. അങ്ങെനയായിരുന്നു യു എ
ഖാദർ എന്ന മലയാളത്തിെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട ഖാദർക്ക
ചു പാടുകെളെയാെക്ക ആവാഹിച്ചുഎടുത്തത്.
ഒ വായനയുെട ലാളിത്യത്തിനു െവളിയിേലക്കു
ഗഹനതേയാെട സഞ്ചരിക്കാൻ പ ന്ന ഭാവുകത്വെത്ത
ഭാഷയിലും ഫിഷനിലും ഖാദർക്ക ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചു. അങ്ങെന
തുല്യതയില്ലാത്ത വാക്കുക െട തമ്പുരാനായി യു എ ഖാദർ
മലയാളത്തിൽ സ്വയം അവതരിച്ചു… യു എ ഖാദറിന്
മുൻപും പിൻപും ആ ഭാഷക്കും നാട്ടാചാരങ്ങ െട
ജ്ഞാനേബാധങ്ങൾക്കും തുലനം പറയാൻ മെ ാരു
എ ത്തുകാരനുമില്ല. അങ്ങെനവിജയൻ മാഷ് ബഷിറിെന

ചിത്രം 0.1: യു എ ഖാദറിെനാപ്പം േലഖകൻ.

കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുേപാെല ഭാഷയിെല സ്വയം കാടായി
മാറിയ ഒ മരമായി ഖാദർ നിലനിൽക്കും.
യു എ ഖാദർ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു
എേക്സാേഫാണിക് ൈറ ർ ആണ്. ഏഴ് വയ വെര
നിലനിന്ന ഭാഷാ അനുഭവങ്ങെള കാലികമായ
അനിവാര്യതയാൽ ഉേപഷിേക്കണ്ടി വന്ന ഒരു അച്ഛെന്റ
മകൻ.
ജനിച്ചു വളർന്ന ഭാഷയിൽ നിന്ന് വ്യത്യ മായ ഒരു
ഭാഷയിേലക്കു സംക്രമണമാണ് എക്സ്ഓേഫാണിക്
എ ത്തുകൾ. ചിന്നുവാ അച്ചെബ, സാമുേവൽ ബെക്ക ്,
ഖലീൽ ജിബ്രാൻ ഒെക്ക ഈ ഗണത്തിൽ െപട്ടവരാണ്.
പെക്ഷ അവരിൽ പലരും ജനിച്ച ഭാഷയിലും, പഠിച്ച

മെ ാരു ഭാഷയിലും എ തിേപ്പായേപ്പാൾ യു എ ഖാദർ
ജനിച്ച ഭാഷയുെട അനുഭവങ്ങെള കടം എടുത്തുെകാണ്ട്
വന്നു േചർന്ന ഭാഷെയ സമ്പന്നമാക്കി. ജനിച്ചു വളർന്ന
ഭാഷയിലാവെട്ട ഒന്നും എ തിയിട്ടുമില്ല. “ഐരാവതിയുെട
തീരങ്ങളിൽ” എന്ന കഥയിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ബർമീസ്
വാചകം അേദ്ദഹം എ തിയിട്ടു ത്. ബാക്കിെയല്ലാം
മലയാളമായിരുന്നു. നല്ല തിളയ്ക്കുന്ന മലയാളം. ബർമീസ്
ഭാഷയും അതിെന്റ ഭാവങ്ങ ം ഉ ിൽ നിന്ന് എേന്ന
മാഞ്ഞു േപായി എന്ന് അേദ്ദഹം പറയുമായിരുന്നു.
രണ്ടാം േലാക മഹായുദ്ധത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്
യു എ ഖാദറിെന്റ ബാപ്പ െമായിദീൻകുട്ടി ബർമയിൽ നിന്ന്
േകാഴിേക്കാേട്ടക്കു നടന്നത്. ജീവിതം എല്ലാ
അർത്ഥത്തിലും വഴിമുട്ടിയിരുന്നു. അെതാരു പലായനം
ആയിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന് മുൻേപ ഭാര്യ േപായിരുന്നു.
േബാംബുക െട മഴ െപയ്യുന്ന രംഗൂണിൽ നിന്നും
േവരുകൾ ആ ിറങ്ങി േപായ ബില്ലിനിൽ നിന്നും ജീവിതം
േതടി െമായിദീൻകുട്ടി എന്ന മലയാളി നടത്തിയ
പലായനം. ഓർമയുെട പേഗാഡയിൽ യു എ ഖാദർ ആ
നടത്തത്തിെന്റ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
ബുദ്ധിയുറയ്ച്ചുവരുന്ന കാലത്തു ആത്മാവിെന്റ കാ യായി
മാറിയ പേഗാഡകൾ, ഉത്സവങ്ങൾക്കു ബാപ്പേയാെടാപ്പം
കച്ചവടത്തിന് േപാകുേമ്പാൾ പേഗാഡക െട
പരിസരത്തു കറങ്ങി നടന്നു തീർത്ത പകലുകൾ. ബർമീസ്
െപണ്ണുങ്ങ െട നൃത്തം, ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളിൽ ഉയർന്നു
നിന്ന െകാടികൾ. പേഗാഡക െട മുൻപിൽ േതാലുരിച്ചു
കുന്തത്തിൽ േകാർത്തിട്ട മൃഗങ്ങൾ.
േദശകാലങ്ങെള ഉേപക്ഷിച്ചല്ല മനുഷ്യർ ഒരു നാട്ടിൽ

നിന്ന് മെ ാന്നിേലക്കു യാത്ര െചയുന്നത്. േദശെത്ത
ദയേത്താെട േചർത്തുപിടിച്ചാണ്. അനുഭവത്തിലും
ഭാവനയിലും അവരതു േചർത്തുെവക്കുന്നു. ഏെതാരു
എ ത്തുകാരെന്റയും ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ അവരുെട
ഭാവുകത്വ ചിന്തയുെട അടിത്തറയായി മാ ന്നത്
അങ്ങെനയാണ്. നടത്തത്തിനിടയിൽ പിറകിലായി
േപാകുന്ന േദശെത്ത ഖാദർ എന്ന കുട്ടി തെന്റ കാ യുെട
അപാരതയിൽ ആവാഹിെച്ചടുക്കുകയും, ഉ ിൽ
ഒരഗ്നിയായി ക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു എന്ന് േവണം
കരുതാൻ. െകായിലാണ്ടിയിലും തിേക്കാടിയിലും ഖാദർ
കെണ്ടത്തിയതും ഇേത കാ കെള ആണ്, മെ ാരു
രൂപത്തിൽ…
ഒടുവിൽ യാത്രയുെട അന്ത്യത്തിൽ അയാൾ എത്തി
േചർന്ന ഭൂമികയിെല ഏകാന്തതയിൽ,
പന്തലായനിയിെലയും, തിേക്കാടിയിെലയും,
െതരുവുകളിൽ, അന്തിചന്തയിൽ, ഒ െപ്പട്ട തിേക്കാടി
െറയിൽേവ േ ഷനിൽ, ചാമി അയ്യരുെട ചായക്കടയിൽ,
ശിവേക്ഷത്രത്തിൽ, നാട്ടുത്സവങ്ങളിൽ, ബീഡി െത പ്പു
ശാലകളിൽ, നാടക സംഘങ്ങളിൽ ഇങ്ങെന ഖാദർ
തെന്റ ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ നടന്നു തീർത്ത
ഇടങ്ങളിെലല്ലാം അേദ്ദഹം തെന്റ ബില്ലിൻ കാ െയ
പറിച്ചുനട്ടു. അേന്നാളം ആരും കാണാത്ത
സാഹിത്യത്തിെല ബഡ്ഡിങ് ആയിരുന്നു അത്.
എത്തിേച്ചർന്ന നാട് ഒരത്ഭുതമായിരുന്നു എന്നേദ്ദഹം
പാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുവെരയും കാണാത്ത െപണ്ണുങ്ങ ം,
ആണുങ്ങ ം. വീട്ടിലും നാട്ടിലും ബർമൻ മുഖമു ആ കുട്ടി
ഒ െപട്ടു. എല്ലാവരുെടയും പരിഹാസ പാത്രമായി.

ഉപ്പയുെട ഉമ്മയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് േ ഹം കിട്ടിയത്.
ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആവശ്യമു ത് േചാദിച്ചു
വാങ്ങുവാനു ഭാഷ അറിയാത്തതിനാൽ സങ്കടെപ്പട്ട്
കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിെലത്തി ഓത്തും അക്ഷരവും പഠിപ്പിച്ചു
െകാടുത്ത മമ്മദ് മുസ്ലിയാേരയും സാഹിത്യത്തിേലക്കു
വാതിൽ തുറന്നു െകാടുത്ത സി എച്ചിെനയും ജീവിത
കാലം മു വൻ യു എ ഖാദർ ഓർക്കുന്നുണ്ട്.
ഖാദർ എ തി തുടങ്ങുന്ന കാലം, പ്രേത്യകിച്ചും
അ പതുക െട അവസാനവും എ പതുക ം മലയാള
കഥാസാഹിത്യത്തിൽ ആധുനികതയുെട വസന്തങ്ങൾ
പൂത്ത കാലമാണ്. കാല്പനികതയിൽ നിന്ന്,
നേവാത്ഥാനത്തിലൂെട സഞ്ചരിച്ച സാഹിത്യം
ജനാധിപത്യവത്കരിക്കെപ്പടുകയും
വേരണ്യജീവിതത്തിെന്റ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് കഥ
െതരുവിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്ത കാലം…
ബഷീറിലും, ഉ ബിലും, തകഴിയിലും പൂവിട്ട
സാഹിത്യത്തിെന്റ യാഥാർഥ്യ േബാധങ്ങ ം,
പ്രാന്തവത്കരിക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യരും ഖാദറിെലത്തുേമ്പാൾ
പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ, നാട്ടു ൈദവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ, മിത്തുക ം
െതയ്യങ്ങ ം നിറഞ്ഞ, െവളിച്ചപ്പാടുക ം, തു ലും,
െതയ്യവും നിറഞ്ഞ മെ ാന്നായി പരിണമിച്ചു.
മനുഷ്യെരേപ്പാെല തെന്ന യക്ഷിക ം, േപ്രതങ്ങ ം,
ജിന്നുക ം, കരിനാഗങ്ങ ം, ആദിൈദവങ്ങ ം എല്ലാം
ഖാദറിെന്റ കഥകളിൽ കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞു. എങ്ങെനയാണ്
അേദ്ദഹത്തിന് ഇത്രേയെറ േക്ഷത്രാചാരങ്ങ ം മിത്തുക ം
കളഞ്ഞുകിട്ടിയത് എന്നും അവെയ എത്ര
മേനാഹരമായിട്ടാണ് എ ത്തിെന്റ മൂല

ബിംബങ്ങെളയായി േകാർത്തിട്ടെതന്നും വായനക്കാർ
അത്ഭുതെപ്പട്ടു. അത്തരം വഴക്കങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ചു
െകാണ്ട് തെന്ന, ഖാദർ ജന്മികുടിയാൻ ബന്ധത്തിെന്റയും,
തകർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റയും,
വ്യർത്ഥ ജാതിത്വത്തിെന്റ പാരമ്പര്യങ്ങെളയും കുറിക്കുന്ന
രാഷ്ട്രീയം പറയാനും കഥകെള ഉപേയാഗിച്ചു.
എ ത്തിെല ഈ കണിശത അേദ്ദഹം ജീവിതത്തിലും
പുലർത്തി. ഞങ്ങൾ േകാഴിേക്കാട്ടുകാരായ
എ ത്തുകാർക്ക് അേദ്ദഹം എന്നും േജ്യ
സേഹാദരനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ എെന്റ ഒരു പു ക
പ്രകാശനത്തിന് അേദ്ദഹേത്താട് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല.
പിന്നീട് കണ്ടേപ്പാൾ അതിെന്റ പരിഭവം അേദ്ദഹം മറച്ചു
വച്ചുമില്ല.
“ഞാെനാരു സീനിയർ എ ത്തുകാരനേല്ല. എെന്ന
വിളിക്കേണ്ട” എന്നേദ്ദഹം േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ
വല്ലാെത ആയി. പിന്നീട് േകാഴിേക്കാട്ടു വച്ച നടന്നിട്ടു

എെന്റ എല്ലാ പു കപ്രകാശനങ്ങളിലും ഞാൻ
ഖാദർക്കേയാെട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിയുേമ്പാെഴാെക്ക
അേദ്ദഹം പെങ്കടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. എ ത്തുേപാെലത്തെന്ന
ഏതു കാര്യെത്തക്കുറിച്ചും ദീർഘമായി
സംസാരിക്കുന്നതായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ രീതി.
പ്രസംഗേവദിയിൽ എത്തിയാൽ പലേപ്പാ ം അേദ്ദഹം
സ്വയം മറന്നു സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. എ ത്തിലും,
പ്രസംഗത്തിലും നീട്ടിപ്പരത്തുക എന്നതായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ രീതി. അതിലൂെട ചു മു
എല്ലാത്തിെനയും അേദ്ദഹം തെന്റ വിവരണത്തിെന്റ
അവരണത്തിനു ിൽ േചർത്ത് വച്ചു. അസാമാന്യമായ

അന്തരീക്ഷ വിവരണമായിരുന്നു യു എ ഖാദറിേന്റത് എന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനാവലുകൾ വായിച്ചാൽ മനസിലാവും.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘തൃേക്കാട്ടൂർ േനാെവല്ലകൾ’ക്കു േകന്ദ്ര
സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് കിട്ടിയ സമയത്തും,
പിന്നീട് പലേപ്പാ മായും ‘അേഘാരശിവം’
ഉൾപ്പെടയുൾപ്പെടയു കൃതികെള കുറിച്ച് നിരവധി
പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓേരാ
പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കു മുൻപും ആ കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു
പറയുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിന് വലിയ
സേന്താഷമായിരുന്നു. “ഐസക്കിെന്റ പ്രഭാഷണം
എനിക്കി മാെണന്നു” പറഞ്ഞു േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു.
നല്ല എ ത്തുകാർ വാക്കുകെള
ിക്കുന്നവർ കൂടിയാണ്.
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷക്ക് 1700 പുതിയ വാക്കുകൾ േഷക് ിയർ
നൽകിയതായി പറയാ ണ്ട്. യു എ ഖാദ ം ആ
ഗണത്തിൽ പരിഗണിക്കാവുന്ന എ ത്തുകാരനാണ്.
വടക്കൻ മലബാറിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്നതും, പ്രേയാഗ
േശാഷണത്താൽ മാഞ്ഞുേപായതുമായ എത്രേയാ
വാക്കുകളാണ് യു എ ഖാദർ തെന്റ കൃതിക െട
ആത്മാവിൽ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ എന്നേപാെല ക്ഷിച്ചു
വച്ചിരിക്കുന്നത്. കുത്തികുന്തം ചാടുക, നട്ടപ്പിരാന്ത്,
െപാറാട്ടു നാടകം, എരിെപാരി സഞ്ചാരം,
ചിക്കിച്ചിനക്കുക, പുക്കാർ എന്നിങ്ങെന അപൂർവ
പ്രേയാഗങ്ങ െട ഒരു പുരാവ ശാലയാണ് യു എ
ഖാദറിെന്റ കൃതികൾ. അതിെനക്കുറിച്ചു ഒരു
േചാദ്യത്തിന് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം അതിൽ പലതും

തെന്റ മാത്രം കണ്ടുപിടിത്തമാെണന്നാണ്. അതായിരുന്നു
ആ എ ത്തുകാരെന്റ ആത്മവിശ്വാസം.
വീട്ടുമു െത്ത കാവും, കാഞ്ഞിരമരവും, അതി േദവതാ
സകൽപ്പനക ം നിറഞ്ഞ മലയാളിയുെട
ഗൃഹാതുരത്വെത്തയാണ് യു എ ഖാദർ ആവി രിച്ചത്.
നാട് മു വൻ പടിയടച്ചു പിണ്ണ൦വച്ച്, പുലയാട്ടുേമാതിയ
െപണ്ണായ മുച്ചിേലാട്ട് ഭഗവതി തിരിെച്ചത്തി നാടിെന്റ
വിധി നിർണയിക്കുന്നു. ‘വാെയ പാതാളത്തി’െല കാളി
ശൂദ്രെന്റ വീട്ടിൽ േപായി െവ ം കുടിച്ചതിന്
പുറത്താക്കെപട്ടവളാണ്. ‘അേഘാരശിവ’ത്തിെല
െപാങ്കീരി മുത്തപ്പൻ പുലയൻ കുങ്കറിെന്റ വളർത്തു
മകനാണ്. പുളിയർ മലയിെല അടിയാത്തി െപണ്ണാണ്
നാട്ടിെല െപണ്ണ്പിടിയനായ വാഴയിൽ െപരിേയാെര
ഇല്ലാതാക്കാനായി ശപഥം െചയുന്നത്. മകൻ
വളർന്നേപ്പാൾ ഒടിവിദ്യ ആഭ്യസിക്കുകയും െചന്നായുെട
േവഷം െകട്ടി അയാള െകാല്ലുകയും െചയ്തു. ഇങ്ങെന യു
എ ഖാദറിെന്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ നാട്ടുനീതിയുെട
നടത്തിപ്പിനായി, മനുഷ്യരുെട സങ്കടങ്ങൾ തീർക്കാനായി
ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മലയിറങ്ങി വന്നു.
യു എ ഖാദറിെന്റ കഥകൾ മലയാളത്തിൽ അേന്നവെര
ആരും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ഭാഷെയയും,
കാലെത്തയും കെണ്ടടുത്തു അവതരിപ്പിച്ചു. മാർക്യുസിെന്റ
മാർെക്കാണ്ട േപാെല ഖാദറിെന്റ ഭൂമിയിൽ തൃേക്കാട്ടൂർ
എ ന്നു നിന്നു. അവിെട അേദ്ദഹം ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും,
മിത്തുകളിൽ നിന്നും കെണ്ടടുത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക്
ജീവൻ െകാടുത്തു െകാണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട്, അതിനു ചു മു
എല്ലാത്തിെനയും അതിേലക്കു ആവാഹിച്ചു കുടിയിരുത്തി…

േക്ഷത്രവും, കാവും, കുളവും, ഓത്തുപ ിയും,
ആൽമരങ്ങ ം, പുരാതനമായ നിഴലുറങ്ങുന്ന
നടപ്പാതക ം, േപ്രത സകൽപ്പങ്ങ ം എല്ലാം
അതിൽെപ്പട്ടു. യു എ ഖാദറിൽ നിന്ന് തൃേക്കാട്ടൂരിെല ഒരു
ചരിത്രാംശത്തിനും, വീരഗാഥകൾക്കും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. അതുമല്ലങ്കിൽ യു എ ഖാദറിെന്റ
വാക്കുകളായി ജന്മം െകാ ാൻ തൃേക്കാട്ടൂരിെല പുരാതന
മനുഷ്യരുെട ആത്മാക്കൾ കാത്തുനിന്നു.
േകാവിലനു േശഷം നാട്ടുഭാഷെയ ഇത്രേയെറ
ഉപേയാഗിച്ച േവെറ എ ത്തുകാരില്ല.. ആഫ്രിക്കൻ
േനാവലി ായ ചിന്നുവാ അച്ചെബ പറഞ്ഞതുേപാെല,
ഒരു നാടിെന്റ പ്രാഗ്ചരിത്രം േതടി നാളെത്ത
ചരിത്രേനഷികൾ എേത്തണ്ടത്
ചരിത്രപു കത്തിേലക്കല്ല, ആ നാടിെന്റ
സാഹിത്യരൂപങ്ങളിേലക്കാവണം. അത്രമാത്രം
ചരിത്രവും, ഭൂമിശാ വും, സാമൂഹ്യജീവിതവും ആ
സാഹിത്യരൂപങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇത് യു എ
ഖാദറിലാണ് പൂർണമായത്. യു എ ഖാദറിെല
എ ത്തുകാരൻ ഒേരസമയം ചരിത്രകാരനും,
സാമൂഹ്യശാ ജ്ഞനും, മനഃശാ ജ്ഞനും ഒെക്ക ആയി
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ
കാണാം.
െപാതുെവ കഥകളിൽ നിന്ന് സ്വയം മറഞ്ഞിരുന്നു കഥ
പറയുന്ന രീതിയാണ് യു എ ഖാദറിേന്റെതങ്കിലും,
പലേപ്പാ ം അേദ്ദഹം എ ത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നുണ്ട്.
‘അേഘാരശിവ’ത്തിൽ കുട്ടിയായി ചാമിഅയ്യരുെട
ചായക്കടയിേലെക്കത്തുന്ന എ ത്തുകാരൻ, പിന്നീട്

മറഞ്ഞുനിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. േനാവലിെന്റ
അവസാനം േപരക്കുട്ടിയുെട ൈകപിടിച്ച് അേത
ഭൂമികയിലൂെട അേദ്ദഹം നടക്കുന്നുണ്ട്.
മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ ഇരുണ്ട നടുമു ത്ത്
കത്തിച്ചുവച്ച ഓലച്ചൂട്ടായിരുന്നു ഖാദർ കൃതികൾ…
അതിെന്റ നാട്ടുെവളിച്ചം കാല്പനികതയുെട ലാവണ്യവും,
നേവാത്ഥാന സാഹിത്യത്തിെല ജീവിതാവേബാധവും,
ആധുനികതയുെട വിഷാദങ്ങ ം മറികടന്നു
മലയാളത്തിെന്റ എ ത്തുമനസിന് അതുവെര ആരും
കാണിച്ചു തരാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ
േദശേബാധത്തിേലക്ക് വായനക്കാെര എത്തിച്ചു.
സത്യവും മിഥ്യയും, സ്വപ്നങ്ങ ം പാരമ്പര്യങ്ങ ം,
ആചാരവും േക്ഷത്രവും പ ിയുെമല്ലാം അതിലൂെട
കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞു വായനക്കാെര വിഭ്രമിപ്പിച്ചു. ആർക്കും
അനുകരിക്കാനാവാത്ത അതുല്യെമാെയാരു െമാഴിയായി,
യു എ ഖാദർ എന്ന മനുഷ്യനും, എ ത്തുകാരനും മലയാള
സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒ െപ്പട്ടു നിൽക്കുന്നു. വടക്കൻ
മലബാറിെന്റ പുരാവൃത്തങ്ങെള േതടുന്നവർക്ക് ആ
ഒ യാെന്റ അരികിെലത്താെത ഇനി തരമില്ല.
വായിക്കുംേതാ ം തെന്റ ഗതകാലജ്ഞാനത്തിെന്റ
സമൃദ്ധിയാൽ വായനക്കാെര വി യിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് യു എ
ഖാദർ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ എേപ്പാ ം
ഒ െപ്പട്ടുതെന്ന നിലനിൽക്കും.
⋆

⋆

⋆

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

