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‘പാട്ടബാക്കി’െയപ്പറ്റി
െകാല്ലം 1937. ഗുരുവായൂരിൽനിന്ന് അഞ്ചാറുനാഴിക
വടക്ക് ൈവലത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുെവച്ച് െപാന്നാനി
താലൂക്ക് കർഷകസേമ്മളനം നടക്കാൻ േപാവുകയാ
ണ്. പ്രാരംഭപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വന്നു േചർന്ന
േനതാക്കന്മാർ കടലായി മനയ്ക്കലിരുന്നുെകാണ്ട് സേമ്മ
ളനം വിജയിപ്പിേക്കണ്ടെതങ്ങിെനെയന്നതിെനപ്പറ്റി കൂ
ടിയാേലാചനകൾ നടത്തുകയാണ്. ഞാെനാരഭിപ്രായ
െമടുത്തിട്ടു: “ഒരു നാടകേമാ മെറ്റെന്തങ്കിലും കലാപരി
പാടികേളാ ഉെണ്ടങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃഷിക്കാെര ആകർ
ഷിക്കാൻ കഴിയും”.
ഇ.എം.എസ്സ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞു: “ശരിയാണ്.
നാടകമുെണ്ടന്നറിഞ്ഞാൽ സേമ്മളനത്തിൽ കൂടു
തൽ ആളുകൾ പെങ്കടുക്കും. എെന്തങ്കിലും നാടക
മായാൽേപ്പാര. കൃഷിക്കാരുെട ജീവിതം ചിത്രീക
രിക്കുന്ന നാടകമാവണം. പേക്ഷ, അത്തരെമാരു
നാടകം മലയാളത്തിലാരും ഇേതവെര എഴുതിയിട്ടി
ല്ല. പ്രാേയാഗികമായ വല്ല നിർേദ്ദശങ്ങളുമുേണ്ടാ?”
എന്നിട്ട് എെന്റ േനർക്ക് തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടു േചാദിച്ചു:
തനിെക്കാരു നാടകെമഴുതിക്കൂേട?”
നിശ്ശബ്ദത… എല്ലാവരും എെന്റ േനെര േനാക്കുന്നു.
ഞാൻ പറഞ്ഞു: “ശ്രമിച്ചുേനാക്കാം”.
ഇ.എം.എസ്സ്: േനാക്കുെമന്നു പറഞ്ഞാൽേപ്പാരാ.
ഇനി ഒരാഴ്ചേയയുള്ളു”.
ഞാൻ: “ശരി എഴുതാം”.
ആേരാ േചാദിച്ചു: “നാടകെമഴുതലും റിേഹഴ്സലും എല്ലാം
ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കഴിയുേമാ?”
െകാടമന നാരായണൻനായരാണ് മറുപടി പറഞ്ഞ
ത്: േവണെമങ്കിൽ കഴിയും. ദാേമാദരൻ ഏറ്റുകഴി
ഞ്ഞിേല്ല? ഇനി സേമ്മളനത്തിനു നാടകമുണ്ടാവുെമ
ന്ന് നല്ല പ്രചാരം െചയ്യുകയാണ് േവണ്ടത്.
എെന്റ മനസ്സു മന്ത്രിച്ചു: “കഴിയുേമാ ഏേല്ക്കണ്ടിയിരു
ന്നില്ല”.
പേക്ഷ, ഏറ്റുേപായി.
അതിനു മുെമ്പാരിക്കലും ഞാെനാരു നാടകെമഴുതിയിട്ടി
ല്ല. കവിതകെളഴുതിയിട്ടുണ്ട്. െചറുകഥകെളഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
1934–35 കാലത്ത് ‘മാതൃഭൂമി’ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും മറ്റുെമഴു
തിയ പല െചറുകഥകളുെട ഒരു സമാഹാരം ‘കണ്ണുനീർ’
എന്ന േപരിൽ 1936-ൽ പ്രസിദ്ധം െചയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പേക്ഷ, നാടകെമഴുതാൻ പറ്റുേമാ?
മലയാളനാടകത്തിെന്റ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വലി
െയാരു മാറ്റമുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു
അത്. സംഗീതനാടകങ്ങളുെട േവലിേയറ്റത്തിെനതി
രായി ഒരു പ്രേക്ഷാഭം തെന്ന നടന്നിരുന്നു. 1930-േലാ
1931-േലാ മഹാകവി വള്ളേത്താൾ െചയ്ത ഒരു പ്രസം
ഗം എനിയ്ക്കിേപ്പാഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. രംഗത്തിൽെവച്ച് നാ
യികാനായകന്മാർ കർണ്ണാടകസംഗീതത്തിൽ േപ്രമ
സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹാർേമ്മാ
ണിയക്കാരനുമായി മത്സരത്തിേലർെപ്പടുകയും െച
യ്യുന്ന സമ്പ്രാദയെത്ത കളിയാക്കിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു: “പാട്ടുേവണെമങ്കിൽ പാട്ടുകേച്ചരി നടത്താം.
നൃത്തം േവണെമങ്കിൽ നൃത്തപരിപാടികൾ നടത്താം.
നാടകത്തിൽ പാട്ടും നൃത്തവും േവണ്ട. പാട്ടും നൃത്തവും
കുത്തിെച്ചലുത്തിയാൽ നാടകം നാടകമല്ലാതാവും”.
ഹിന്ദിയിലും ബങ്കാളിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള ചില നാ
ടകങ്ങൾ മലയാളത്തിേലക്ക് കടന്നുവരുന്നത് അക്കാ
ലത്താണ്. പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായർ ദ്വിേജന്ദ്രലാൽറാ
യിയുെട ചില നാടകങ്ങൾ തർജ്ജമ െചയ്തു. ഏ. ബാ
ലകൃഷ്ണപിള്ളയാണ് ഇബ്സെന്റ ചുവടുപിടിച്ചുെകാണ്ട്
എൻ കൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ നാടകങ്ങൾക്കും ൈകനി
ക്കര പത്മനാഭപിള്ള മുതലായ മറ്റു ചില സാഹിത്യകാ
രന്മാർ രചിച്ച ഗദ്യനാടകങ്ങൾക്കും ധാരാളം പ്രചാരം
ലഭിച്ചു. ആ നാടകങ്ങളിൽ മിക്കവയും ഇടത്തരക്കാരു
െട കുടുംബജീവിതത്തിെല ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളയും വിവാ
ഹജീവിതത്തിെല െപാരുത്തേക്കടുകേളയും വ്യക്തിക
ളുെട മാനസികസംഘട്ടനങ്ങെളയും ചിത്രീകരിക്കുന്നവ
യായിരുന്നു.
സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണപരിപാടികൾക്ക് നാടകസേങ്കത
മുപേയാഗിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് കാണിച്ചുതന്നത് വി.ടി
ഭട്ടതിരിപ്പാടും. എം.ആർ.ബി.യുമാണ്. അവരുെട നാ
ടകങ്ങൾ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിെന്റ േനർക്കുള്ള കന
ത്ത പ്രഹരങ്ങളായിരുന്നു. നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ
പ്രേത്യകിച്ചും അവ വലിെയാരു േകാളിളക്കം തെന്ന സൃ
ഷ്ടിച്ചു. വി.ടി യുെട ‘അടുക്കളയിൽനിന്നും അരങ്ങേത്ത
യ്ക്ക്’ എന്ന നാടകം ഞാനാദ്യമായി കണ്ടത് 1933-ലാണ്.
അതിെല ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന ചില രംഗങ്ങൾ 1937 ആയിട്ടും
എെന്റ മനസ്സിൽനിന്നു മാഞ്ഞുേപായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.
പേക്ഷ, കർഷകപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾക്കു പ്രേചാദനം നൽ
കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാടകെമഴുതാൻ എനിയ്ക്കു സാധിയ്ക്കുേമാ?
ആേലാചിച്ചിരിക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കടലാ
യിമനയ്ക്കെല ആതിേഥയൻ നമ്പൂതിരി, ഒരു െബൗണ്ടുബു
ക്കുമായി വന്നു: “എന്നാൽ തുടങ്ങാം. ആ മുറിയിൽ േപാ
യി ഇരിക്കാം. എെന്തങ്കിലും ആവശ്യമുെണ്ടങ്കിൽ പറ
ഞ്ഞാൽ മതി”.
രണ്ടു ദിവസംെകാണ്ടു നാടകെമഴുതിത്തീർത്തു. പിെന്ന
േവണ്ടത് റിേഹഴ്സലാണ്. സംവിധായകെന്റ േജാലിയും
ഞാൻ തെന്ന ഏെറ്റടുത്തു. െചറുപ്പക്കാരായ ചില പ്ര
വർത്തകെരയും പണിക്കാെരയും വിളിച്ചിരുത്തി േവഷം
െകേട്ടണ്ടവരാെരല്ലാെമന്നു തീരുമാനിച്ചു. േനാട്ടുപുസ്ത
കത്തിെലഴുതിെവച്ചത് ചീന്തിെയടുത്തു വിതരണം െച
യ്തു. ഒരു ഭാഗം ഞാനുെമടുത്തു. മൂന്നു ദിവസെത്ത റിേഹ
ഴ്സൽ. കർട്ടനും മറ്റു സാമഗ്രികളും സമ്പാദിച്ചു. സേമ്മള
നത്തിൽ ഞാനും ഒരു പ്രാസംഗികനായിരുന്നു. പ്രസം
ഗം കഴിഞ്ഞയുടെന അണിയറക്കുള്ളിൽെചന്നു േവഷം
െകട്ടി. മറ്റുള്ളവരുെട േവഷം പരിേശാധിച്ചു. പ്രസംഗ
ങ്ങെളല്ലാം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴയ്ക്കും ഞങ്ങൾ തയ്യാറായി.
അങ്ങിെന ‘പാട്ടബാക്കി’യുെട അരേങ്ങറ്റം കഴിഞ്ഞു.
നാടകമവസാനിച്ചയുടെന പ്രവർത്തകർ എെന്റ ചു
റ്റുംകൂടി. ‘നാടകം അസ്സലായി.’ ‘ഗംഭീരമായി’ ‘കാ
ണിൾക്കിഷ്ടമായി’ ഇ.എം.എസ്സ്. അഭിപ്രായെപ്പട്ടു:
“നമുെക്കാരു കാര്യം െചയ്യണം. മറ്റു താലൂക്കുകളിലും
ഈ നാടകം കളിക്കണം”.
അേപ്പാളാണ് നാടകത്തിെന്റ േകാപ്പി എെന്റ കയ്യിലി
െല്ലേന്നാർമ്മ വന്നത്. േനാട്ടുപുസ്തകത്തിൽനിന്ന് പലർ
ക്കുമായി ചീന്തിെക്കാടുത്ത കടലാസ്സുകഷ്ണങ്ങൾ മടക്കി
വാങ്ങി. നാടകമാെക മാറ്റിെയഴുതി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി
പ്പിേലയ്ക്ക് അയച്ചുെകാടുത്തു. ആഴ്ചപതിപ്പിെന്റ മൂന്നു ലക്ക
ങ്ങളിലായി അത് പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ടു.
‘പാട്ടബാക്കി’ എഴുതിയേപ്പാളാകെട്ട, അഭിനയിച്ചേപ്പാ
ളാകെട്ട, ‘മാതൃഭൂമി’യിൽ പ്രസിദ്ധം െചയ്തേപ്പാളാകെട്ട,
അതു മലയാളനാടകസാഹിത്യത്തിെല ഒരു നാഴികക്ക
ല്ലായും പുതിെയാരു നാടകപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ തുടക്ക
മായും വാഴ്ത്തെപ്പടുെമന്ന് ഞാൻ തീെര പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നി
ല്ല. പേക്ഷ, െവറും പ്രചാരേവലയ്ക്കുേവണ്ടി െപെട്ടെന്ന
ഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ആ നാടകത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും
എത്രേയാ അധികം അനുേമാദനങ്ങളും പ്രശംസകളുമാ
ണ് ലഭിച്ചത്. ഏ. ബാലകൃഷ്ണപിളള ‘കടത്തുവഞ്ചി’യുെട
അവതാരികയിൽ പുേരാഗമനസാഹിത്യത്തിെന്റ ഒരു
ത്തമമാതൃകയായി ‘പാട്ടബാക്കി’െയ ഉയർത്തിക്കാട്ടി.
‘മലയാളസാഹിത്യചരിത്ര’ത്തിൽ ശ്രീ. പി.െക. പരേമ
ശ്വരൻനായർ വി.ടി യുേടയും എം.പി ഭട്ടതിരിപ്പാടിെന്റ
യും നാടകങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചതിന്നുേശഷം ‘പാട്ട
ബാക്കിെയ’പ്പറ്റി എഴുതിയതിങ്ങെനയാണ്:
“സാമൂഹ്യവിമർശപരങ്ങളായ നാടകങ്ങളിൽനിന്നു രാ
ഷ്ട്രീയനാടകങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള മാറ്റമാണ് അടുത്തഘട്ടം.

ഇന്ത്യൻ േദശീയസമരം അധികാരശക്തികെള െചറുക്കു
ന്നതിനും േചാദ്യം െചയ്യുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു പ്രവണത
െപാതുെവ പരത്തിയേതാടുകൂടിത്തെന്ന ജന്മികുടിയാൻ
സംഘട്ടനത്തിെന്റ തീവ്രതയും വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങിെനയു
ള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് െക. ദാേമാദരെന്റ ‘പാട്ടബാ
ക്കി’ െയന്ന നാടകത്തിെന്റ ആവിർഭാവം… ദാരിദ്ര്യവും
പരാധീനതയുമാണ് അസ്സന്മാർഗികതകൾക്കു േപ്രരണ
നല്കുന്നെതന്നും സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവ
സ്ഥിതിെകാണ്ടല്ലാെത സദാചാരവും സാമൂഹ്യേക്ഷമവും
പുലരുകയിെല്ലന്നും വർഗ്ഗസമരംെകാേണ്ട െമൗലിക
മായ സാമൂഹ്യപരിവർത്തനം ഉണ്ടാകൂ എന്നുമുള്ള ആശ
യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് നാടകത്തിെന്റ ഉേദ്ദശം.
കഥാഘടന വിശ്വസനീയവും കലാസുന്ദരവുമായരീതി
യിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരെന്റ ജീവി
തത്തിൽനിന്ന് അടർത്തിെയടുത്ത ഒേരടാണ് അത്.
അതിനാൽ അത് സാമാന്യജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി
മനസ്സിലാക്കിെയടുക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. അതിെല സം
ഘട്ടനം അവെര ആേവശം െകാള്ളിക്കുകയും െചയ്യും”.
(മലയാളസാഹിത്യചരിത്രം, േപജ്, 165–166)
‘ഉയരുന്ന യവനിക’യിൽ സി.െജ. േതാമസ് ‘പാട്ട
ബാക്കി’ യിെല കഥ ചുരുക്കി വിവരിച്ചതിനു േശഷം
ഇങ്ങിെന എഴുതി:
“ഈ നാടകത്തിെല കഥാവസ്തുവിന് ചില വിശിഷ്ടഗു
ണങ്ങൾ ഉണ്ട്. കഥയ്ക്ക് ഒട്ടും തെന്ന അസംഭവ്യതയില്ല.

അതിെല സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം സാധാരണജീവിത
ത്തിൽ നിെന്നടുത്തതാണ്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ആ
സംഘട്ടനങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന് എളുപ്പം മനസ്സി
ലാവുന്നതുമാണ്… ആദർശസുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതം
സാദ്ധ്യമാകണെമങ്കിൽ സാമുദായികവ്യവസ്ഥിതി
ക്കുതെന്ന െമൗലികമായ ഒരു പരിവർത്തനമുണ്ടാക
ണം. ഈ ആശയം വ്യക്തമായും വിശ്വസനീയമായും
ശ്രീ. ദാേമാദരൻ ‘പാട്ടബാക്കി’യിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു
ണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയമായി േനാക്കിയാൽ ‘പാട്ടബാക്കി’ യുെട െമ
ച്ചം അതിെല ചിന്താഗതിയുെട സത്യസ്ഥിതിയാണ്…
കഥാഘടനയുെട ലാളിത്യവും ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ സത്യാ
വസ്ഥയും ‘പാട്ടബാക്കി’ െയ മലയാളത്തിെല ഏറ്റ
വും വിജയകരമായ രാഷ്ട്രീയനാടകമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.
ഈ നാടകത്തിെന്റ നീണ്ട ചരിത്രവും ഈ അനുമാ
നെത്ത പിൻതാങ്ങുന്നുണ്ട്. മലബാറിെല കർഷകപ്ര
സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ഉടെലടുത്ത കലാസൃഷ്ടിയാണ്.
‘പാട്ടബാക്കി’. അതിെല കഥയും രംഗങ്ങളും പാത്ര
ങ്ങളുെമല്ലാം കർഷകജീവിതത്തിെന്റ പ്രതിഫലനം
മാത്രമാണ്. കർഷകസമരത്തിെല പങ്കാളിത്തമാണ്
നാടകകൃത്തിനുണ്ടായ പ്രേചാദനം. കിട്ടുണ്ണി എത്തി
േച്ചരുന്ന തത്വം ശ്രീ. ദാേമാദരെന്റ തലയിൽ മുളച്ചു
ണ്ടായതല്ല; കർഷകജനത അവരുെട ൈദനംദിനജീ
വിതംെകാണ്ടു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ്. ഒരു ദിവസം
‘ഇൻസ്പിേരഷൻ വന്നു ശല്യമുണ്ടാക്കിയതുെകാെണ്ടഴു
തിയതല്ല ‘പാട്ടബാക്കി’. ഇന്ത്യൻ േദശീയപ്രസ്ഥാനം
സാമാന്യജനതയുെട ഇടയിേലയ്ക്കു പ്രചരിപ്പിക്കാൻ
ഒരുങ്ങിയിറങ്ങിയ കുേറ യുവാക്കന്മാർക്ക് ഒരു പ്രതിബ
ന്ധെത്ത േനരിേടണ്ടിവന്നു. യുഗങ്ങളായി അജ്ഞത
യിലും അന്ധവിശ്വാസത്തിലും ആണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു
ജനതയുെട നിസ്സഹായതാേബാധമായിരുന്നു അത്.
അവെര ഉണർത്തിചിന്തിപ്പിക്കുക എന്നത് ഭഗീരഥ
പ്രയത്നമായിരുന്നു. സ്വന്തം വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളുെട ഭാ
ഷയിൽമാത്രേമ അവർക്കു േദശീയേബാധം ഗ്രഹിക്കു
വാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. അതും സാധാരണ പ്രസംഗ
ങ്ങളും ലഘുേലഖകളുംെകാണ്ടു നടത്തുക സാദ്ധ്യമായി
രുന്നില്ല. ഇത്തരുണത്തിൽ കല ആ േജാലി ഏെറ്റടു
ത്തു. മലബാറിെല എണ്ണമറ്റ ഗ്രമങ്ങളിൽ പാട്ടബാക്കി
അഭിനയിക്കെപ്പട്ടു. നാടകകൃത്തും ശ്രീ. എം.െക. േഗാ
പാലൻ, സർദാർ ചേന്ത്രാത്ത് മുതലായവരും നടന്മാ
രായിരുന്നുെവന്നു പറയുേമ്പാൾത്തെന്ന ‘പാട്ടബാക്കി’
യുെട രാഷ്ട്രീയകടമ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. പത്തും
പന്ത്രണ്ടും ൈമലകെലനിന്നും പാട്ടബാക്കി കാണാൻ
കൃഷിക്കാർ നടെന്നത്തുകെയന്നത് ഒരു സാധാരണ
സംഭവമായിരുന്നു. അഭിനയത്തിനിടയിൽ സദസ്യർ
എഴുേന്നറ്റുനിന്ന് നീചപാത്രങ്ങളുെട സംഭാഷണങ്ങൾ
ക്കു ചുട്ട മറുപടി െകാടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നുെവന്നതിൽ
കവിഞ്ഞ് ഒരു നാടകത്തിന് എന്തു വിജയമാണ് േവ
ണ്ടത്? അഭിനയത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്ര
സംഗങ്ങളും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കാ
റുമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള പ്രേചാദനമാണ് സദ
സ്യർക്കു നാടകത്തിൽനിന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്. കരഞ്ഞു
നശിക്കുന്ന ഒരു ജനതയല്ലാ േപാരാടിജീവിക്കുന്ന ഒരു
ജനതെയയാണ് ‘പാട്ടബാക്കി’ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. പ്ര
ചരണെമന്നനിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും വിജയകരമായ മലയാള
രാഷ്ട്രീയനാടകേമെതന്നു േചാദിച്ചാൽ ‘പാട്ടബാക്കി’
എന്നു ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും”.
— (ഉയരുന്ന യവനിക, േപജ്, 85–89)

എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ ഇയ്യിെട എഴുതിയ ‘മലയാളസാ
ഹിത്യവും വിപ്ലവചിന്തകളും’ എന്ന േലഖനത്തിൽ ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ യ്ക്ക് ഒരു ചരിത്രേരഖയുെട വിലമാത്രം കല്പി
ച്ചാൽ േപാരാ എന്ന് അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അേദ്ദഹം
എഴുതി: മലബാറിൽ അേനകം നാടകരംഗങ്ങളിൽ
അത് അഭിനയിക്കെപ്പട്ടു. സാഹിത്യത്തിെലന്നേപാെല
സമൂഹത്തിലും ആ നാടകം േകാളിളക്കമുണ്ടാക്കി. ജന്മി
യും കുടിയാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത ക്രൂരവും മനുഷ്യ
ത്വഹീനവുമായ വശങ്ങെളപ്പറ്റി ആ നാടകം ഉൽേബാ
ധിപ്പിച്ചു”. (അർപ്പണം, ൈത്രമാസികം)
ഈ നിരൂപണങ്ങളിൽ നിെന്നല്ലാം മനസ്സിലാേക്കണ്ട
ത് കലാപരമായി കുറ്റമറ്റ ഒരു കൃതിയാണ് ‘പാട്ടബാ
ക്കി’ എന്നാേണാ? കലാമൂല്യങ്ങൾ െകാണ്ടളന്നുേനാക്കു
േമ്പാൾ ‘പാട്ടബാക്കി’ ഒരു പരിപൂർണ്ണ വിജയമാെണ
ന്ന് പറയാേമാ? ഇതിെനപ്പറ്റി വ്യത്യസ്തഭിപ്രായങ്ങളു
ണ്ട്. ‘പാട്ടബാക്കി’ യിെല കഥാഘടന വിശ്വസനീയവും
കലാസുന്ദരവുമാെണന്ന് മലയാളസാഹിത്യചരിത്രകാ
രന്മാർ പറയുേമ്പാൾ “കലാപരമായി ഒെരാന്നാംതരം
നാടകെമന്നു ‘പാട്ടബാക്കി’ െയപ്പറ്റി പറയാൻവയ്യ.
കഥാപാത്രങ്ങൾ വ്യക്തികെളക്കാൾ ൈടപ്പുകളാണ്.
ജന്മി അസ്സൽ വില്ലൻതെന്ന. എങ്കിലും ഉള്ളിൽ തറയ്ക്കു
ന്ന ചില രംഗങ്ങളുണ്ട് ‘പാട്ടബാക്കി’യിൽ എന്നാണ്
ഗുപ്തൻനായർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നത്.
‘പാട്ടബാക്കി’യുെട േമന്മെയപ്പറ്റി സവിസ്തരം പ്രതി
പാദിച്ച സി.െജ. േതാമ്മസ് തെന്ന അതിെല കലാ

പരമായ െദൗർബ്ബല്യങ്ങളുെട േനർക്കും വിരൽചൂണ്ടു
കയുണ്ടായി.
“ഉത്തമമായ നാടകങ്ങളുെട വിജയം അന്തർഭവിച്ചിരി

ക്കുന്നത് പാത്രങ്ങളുെട മനസ്സിെല സംഘട്ടനങ്ങെള
നാടകീയമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലാണ്. ആ നാട
കത്തിൽ അത്തരം ഘട്ടങ്ങൾ മൂന്നാണ്. അവയിെലാ
ന്നിലും തെന്ന സദസ്യെര ശ്വാസംമുട്ടിയ്ക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ
ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല… ‘പാട്ടബാക്കി’ യിെല പാത്ര
ങ്ങൾക്ക് ആെകക്കൂടി ഒരു പന്തിേകടുണ്ട്. അവേയാട്
നമുക്ക് അനുഭാവേമാ, െവറുേപ്പാ േതാന്നിെയന്നുവരാം.
പേക്ഷ, ഒരിയ്ക്കൽക്കൂടി അവെര കാണണെമന്നാഗ്രഹ
മുണ്ടാവില്ല. പ്രചരണഭ്രമം മറ്റു ചില െതറ്റുകൾക്ക് കാര
ണമാകുന്നുണ്ട്. ചായപ്പീടികയിെല സംഭാഷണത്തിൽ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ മാത്രേമ മനുഷ്യനു മനു
ഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു മുഹമ്മ
ദ് പറയുന്നു. പേക്ഷ, പറയുന്നത് മുഹമ്മദല്ല: നാടകകൃ
ത്തു തെന്ന രംഗത്തുവന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. കഥയു
െട ആ ഘട്ടത്തിൽ അത്രെയ്ക്കാന്നു പ്രസംഗിക്കാൻ മുഹ
മ്മദ് വളർന്നിട്ടില്ല. അഞ്ചാം രംഗത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം രം
ഗത്തിലും കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ആത്മഗതങ്ങൾ ഇങ്ങെന
തെന്ന വന്നതാെണന്നു േതാന്നുന്നു. അവ സംഭാഷണ
ങ്ങളായി മാറ്റുവാൻ വിഷമെമാന്നുമില്ല”.
— (ഉയരുന്ന യവനിക, േപജ്, 85–89)

പരേമശ്വരൻനായരുെട അഭിപ്രായേത്താടല്ല, ഗുപ്തൻ
നായരുേടയും സി. െജ യുേടയും വിമർശനങ്ങേളാടാണ്
എനിയ്ക്ക് േയാജിപ്പ്. പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം ഇവിെട ചൂണ്ടി
ക്കാണിേയ്ക്കണ്ടതുണ്ട്: ആദ്യം മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധം
െചയ്തു. പിന്നീട് പുസ്തകരൂപത്തിൽ അച്ചടിച്ചിറക്കിയ
തുമായ നാടകം വായിക്കുേമ്പാളുണ്ടാവുന്ന വിമർശന
ങ്ങളാണിവ: അഭിനയിക്കെപ്പട്ട നാടകെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
വിമർശനങ്ങളല്ല. അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം െചയ്ത നാടകവും
അഭിനയിക്കെപ്പട്ട നാടകവും രണ്ടും ഒന്നല്ല. ആ ൈവരു
ദ്ധ്യം എങ്ങിെന സംഭവിച്ചു എന്ന് ചുരുക്കിപ്പറയാം.
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ‘പാട്ടബാക്കി’ അച്ചടിച്ചു കണ്ട
േപ്പാൾ േകാഴിേക്കാെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർക്കു രസം പി
ടിച്ചു. കൂടുതൽ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങേളാടുകൂടി അതു
േകാഴിേക്കാട്ടുെവച്ചു വീണ്ടു അഭിനയിക്കണെമന്ന ആവ
ശ്യം െപാന്തിവന്നു. െതാഴിലാളികളുെട ഇടയിൽ നിന്നു
തെന്ന അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ മുേന്നാട്ടുവന്നു.
പ്രസ്സുെതാഴിലാളിയായ െപരച്ചുട്ടി കിട്ടുണ്ണിയാവും. െന
യ്ത്തുെതാഴിലാളി യൂണിയൻ േജായിന്റ് െസക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ
നായർ രാമൻനായരുെട കാര്യെമടുക്കാം. േശഖരൻ
അവറാൻ. ഏ.െക. േഗാപാലൻ ഇൻെസ്പക്ടറാവെട്ട. കു
ഞ്ഞിമാളുവിെന്റ പാർെട്ടടുക്കാൻ ആരാണ്? സ്ത്രീകളുെട
ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ തെന്നയായാൽ കൂടു
തൽ നന്നായിരിക്കുെമന്ന് ഞാനഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ബാല
െന്റ ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്ന കുട്ടിയുെട സേഹാദരിയുണ്ട്.
ൈഹസ്ക്കൂൾ പഠിത്തം പൂർത്തിയാവാറായി. ഞാൻ േന
രിട്ടു േപായി ആ കുട്ടിയുെട അമ്മേയാടു സംസാരിച്ചാൽ
കാര്യം ശരിെപ്പടുെമന്നു േശഖരൻ പറഞ്ഞു. ഞാനും േശ
ഖരനുംകൂടി േപായി കാര്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ അമ്മയ്ക്കു ശു
ണ്ഠിയും വ്യസനവും വന്നു. തെന്റ മകെള നാടകക്കാരി
യാക്കണെമന്ന്! ഹും! ഞാനും േശഖരനും നിരാശരായി
മടങ്ങി. ഇനിെയന്ത്? ഒരു കുഴപ്പവുമുണ്ടായില്ല. മാതൃഭൂ
മിയിെല കേമ്പാസിറ്റർ നാരായണൻ കുഞ്ഞിമാളുവായി
അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറായി. കുഞ്ഞിമാളുവിെന്റ അമ്മ
േയാ അതിനുപറ്റിയ ആളില്ല. ഒടുവിൽ ഞാൻ തെന്ന
ആ ഭാഗം ഏെറ്റടുേക്കണ്ടിവന്നു.
നാടകം നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ കയ്യടിച്ചവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ പി. കൃഷ്ണപിള്ളയുമുണ്ടായിരുന്നു. കളികഴി
ഞ്ഞ് കാണികൾ പിരിഞ്ഞുേപായതിനുേശഷം അേദ്ദ
ഹം എെന്ന വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “ആകപ്പാെട നന്നായിട്ടു
ണ്ട്. പേക്ഷ, ചില രംഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാണം.
ഉദാഹരണത്തിന് ചായപ്പീടിക. മുഹമ്മദിെനേപ്പാെല
സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും െതാഴി
ലാളിെയ എവിെടെയങ്കിലും കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ? താൻ പ്ലാറ്റ്
ഫാറത്തിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കുന്നതുേപാെലയുണ്ട്.
ഒരു കാര്യം െചയ്താെലന്താണ്? ചായപ്പീടിക അതാത്
സന്ദർഭത്തിെല രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിയും അതാ
ത് സ്ഥലെത്ത മർദ്ദനങ്ങെളപ്പറ്റിയുെമല്ലാം സാധാരണ
ജനങ്ങളുെട ഭാഷയിൽ വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്ന ഒരു
രംഗമാക്കിക്കൂേട? അതുേപാെല…’
അരമണിക്കൂറിലധികം കൃഷ്ണപിള്ള നാടകത്തിെന്റ െദ
ൗർബല്യങ്ങെളപ്പറ്റി ഗുണേദാഷിച്ചു.
എം.പി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്, പരിയാനംപറ്റ, കുത്തുള്ളി നമ്പൂ
തിരി, എം.എസ്. നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയ പല നടന്മാരും
അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയേതാെട നാടകത്തിെന്റ െക
ട്ടും മട്ടും മാറാൻ തുടങ്ങി. ഓേരാ പ്രവശ്യം അഭിനയിക്കു
േമ്പാഴും പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടായി. അങ്ങി
െന കളിച്ച് കളിച്ച് നാടകം എെന്റ സ്വന്തമല്ലാതായി.
അെതാരു കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിെന്റ ഫലമായിത്തീർ
ന്നു. അേതാെട കലാപരമായും അത് വളെര െമച്ചെപ്പട്ടു.
അതുെകാണ്ടാണ് അതു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങെള
ആകർഷിച്ചത്.
ഇങ്ങിെന ഒട്ടനവധി ആളുകളുെട കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തി
െന്റ ഫലമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച നാടകം പുതുക്കി
െയഴുതി പുസ്തകരൂപത്തിൽ അച്ചടിക്കാനുള്ള ആേലാച
നകൾ തുടങ്ങി. പേക്ഷ, അേപ്പാേഴക്കും രണ്ടാം േലാകമ
ഹായുദ്ധം പുറെപ്പട്ടു. ഞാൻ അറസ്റ്റിലായി. അഞ്ചുെകാ
ല്ലം നീണ്ടുനിന്ന തടവുശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് 1945-െന്റ അവ
സാനത്തിൽ പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ രാജ്യമാെക മാറിക്ക
ഴിഞ്ഞിരുന്നു. ‘പാട്ടബാക്കി’ തിരുത്തിെയഴുതുന്നകാര്യം
ഞാൻ ഏെറക്കുെറ വിസ്മരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങി
െനയിരിക്കുേമ്പാഴാണ് 1946-ൽ തൃശ്ശൂരിെല വി.എസ്
പ്രസ്സിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ േകാഴിേക്കാട്ടുവന്നു ‘മാതൃഭൂമി
യിൽ’ പണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാടകം പുസ്തകരൂപത്തി
ലാക്കാൻ അനുവാദം േചാദിച്ചത്. പണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടു
ണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഞാനുടെന സമ്മതം മൂളി.
പുസ്തകം വായിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാളാണ് അബദ്ധം മന
സ്സിലായത്. ഇതു നൂറുകണക്കിനുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലു
ള്ള, ആയിരക്കണക്കിനുള്ള കൃഷിക്കാർ കണ്ടാസ്വാ
ദിച്ച നാടകമല്ല. കടലായി മനക്കൽ െവെച്ചഴുതിയ
പഴയ നാടകമാണ്. എനിക്കല്പം ലജ്ജ േതാന്നി.
നാടകമാെക മാറ്റിെയഴുതി ഒരു പുതിയ പതിപ്പ്
അച്ചടിയ്ക്കാൻ പ്ലാനിട്ടു. അേപ്പാേഴയ്ക്കും ഞാൻ വീണ്ടും
അറസ്റ്റിലായി.
1950-ൽ ഞാൻ പേരാളിൽനിന്നു ചാടിരക്ഷെപ്പട്ടു െകാ

ടുങ്ങല്ലൂരിെല ഒരു വീട്ടിൽ ഒളിവിൽ താമസിയ്ക്കുകയായി
രുന്നു. അതിനിടയ്ക്കാണ് ടി.എൻ. നമ്പൂതിരിയുേടയും, പി.
ഭാസ്ക്കരേന്റയും മറ്റും പരിശ്രമഫലമായി ഇരിങ്ങാലക്കു
ടയിെല ശ്രീകണ്ഠവാരിയാർ തെന്റ വിജയാ പ്രസ്സിൽ
അച്ചടിച്ച ‘പാട്ടബാക്കി’ യുെട പുതിയ പതിപ്പിെന്റ രണ്ടു
േകാപ്പികൾ എനിയ്ക്ക് അയച്ചുതന്നത്. ഉള്ളടക്കം പഴ
യതുതെന്ന. പേക്ഷ, മേനാഹരമായ അച്ചടി. കമനീയ
മായ പുറംചട്ട. ഒരു േകാപ്പി ഞാനാർേക്കാ ദാനം െച
യ്തു. മേറ്റ േകാപ്പി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചുെവയ്ക്കാൻ പാർട്ടിഭാര
വാഹികെള എല്പിച്ചു. (മൂന്നും നാലും െകാല്ലങ്ങൾക്കുേശ
ഷം അതിെനപ്പറ്റി അേന്വഷണം നടത്തിയേപ്പാൾ ഒരു
തുമ്പും കിട്ടിയില്ല).
െകാച്ചി ഗേവേണ്മണ്ടിെന്റ േപാലീസ് ഇരിങ്ങാലക്കുട
യിെല വിജയപ്രസ്സ് കേയ്യറി. ‘പാട്ടബാക്കി’ യുെട അച്ച
ടിച്ചുെവച്ച േകാപ്പികൾ മുഴുവൻ എടുേത്താണ്ടുേപായി.
ഗേവേണ്മണ്ട് എെന്റ നാടകം നിേരാധിച്ചു. വിപ്ലവസാ
ഹിത്യങ്ങൾ അച്ചടിച്ചുെവന്ന കുറ്റം ചുമത്തി പ്രസ്സ് കണ്ടു
െകട്ടി.
ഏെറക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് െചയ്യ
െപ്പട്ടു. 1951-െന്റ അവസാനത്തിൽ ജയിലിൽനിന്നു തി
രിച്ചുവന്നേപ്പാൾ പുതിെയാരു േകരളെത്തയാണ് കണ്ട
ത്. രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയിൽ വമ്പിച്ച മാറ്റം വന്നുകഴിഞ്ഞി
രുന്നു. പത്തുപതിനഞ്ചുെകാല്ലെത്ത വിടവിനുേശഷം പു
തിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ‘പാട്ടബാക്കി’ മാറ്റിെയഴുതുക
അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. അഭിലഷണീയവുമായിരു
ന്നില്ല. ആ പരിശ്രമം ഞാനുേപക്ഷിച്ചു. അതുെകാണ്ടു പി
ന്നീട് വന്ന പതിപ്പുകളും 1937-ൽ ആദ്യമായി പുറത്തുവ
ന്ന നാടകത്തിെന്റ തനിപകർപ്പായിരുന്നു.
‘പാട്ടബാക്കി’ െയ നിേരാധിച്ച െകാച്ചി ഗവൺെമന്റ്
ഇന്നു നിലനിൽക്കുന്നില്ല. യാെതാരു ജന്മിസമ്പ്രദായ

ത്തിെനതിരായി കുട്ടുണ്ണിയും കുഞ്ഞിമാളുവും ലക്ഷക്ക
ണക്കിനുള്ള മർദ്ദിതരുെട ൈകേകാർത്തുപിടിച്ചുെകാ
ണ്ടു സമരം െചയ്തുേവാ ആ ജന്മിസമ്പ്രദായവും ഇന്നില്ല.
‘പാട്ടബാക്കി’ മാത്രം ഒരു ചരിത്ര സംഭവെമന്ന നില
യ്ക്കു കുറച്ചുകാലംകൂടി ജീവിച്ചിരിയ്ക്കെട്ട. (പാട്ടബാക്കിയുെട
ഏഴാംപതിപ്പിൽ എഴുതിയ മുഖവുര)

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 7
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. എന്താണ് സാഹിത്യം
2. സാഹിത്യ നിരൂപണം
3. സാഹിത്യത്തിെല മാർക്സിയൻ വീക്ഷണം
4. പുേരാഗമന സാഹിത്യം എന്ത്? എന്തിന്?
5. ജീവത്സാഹിത്യവും പുേരാഗമന സാഹിത്യവും ചരിത്രപര

മാെയാരവേലാകനം

6. പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുെട തകർച്ച: കാരണ

ങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽക്കൂടി

7. അസ്വസ്ഥതയുെട സാഹിത്യം
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