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ശ്രീ പി സി അശ്രഹാമിന്റെ 
കഥാശ്പസംഗം 

ത ാമസ് ഫിലിപ്പ്, റാന്നി 

‘ഓർമ്മ യാശ്  ജീവി ം’ എന്ന പി സി അശ്രഹാമിന്റെ 
ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകന്റെപ്പറ്റി ശ്രീ തജാൺ മാ യു, ന്റജ പി എം 
ന്യൂസിൽ എഴു ിയ തലഖന്ം വിജ്ഞാന്ശ്പദമായിരുന്നു. 
ശ്പഗത്ഭന്ും ശ്പരസ് ന്ുമാന്റയാരു 
കഥാശ്പാസംഗികന്ായിട്ടാണ് ശ്രീ പി സി അശ്രഹാമിന്റന് 
ആദയമായി ഞാൻ കാണുന്ന ്. ത ാത്തിയും ജുബ്ബാ ഷർട്ടും 
 രിച്ച്, കയ്യിൽ ഒരു ചപെ്ാംകട്ടയും പിടിച്ചുന്റകാണ്ട്: 

‘ ാഴതത്തന്റക്കന്തിശ്  സൂക്ഷിച്ചുതന്ാക്കുന്നു 
 ാരകതെ, ന്ിങ്ങൾ ന്ിശ്ചലരായ് 
ന്ിങ്ങൾ ൻ കൂട്ടത്തിൽ ന്ിന്നിതപ്പാൊരാന്ും 
ഭംഗമാർന്നൂഴിയിൽ വീണുതപാതയാ? 
ദാരിശ്ദയരുഷ് കമാം പാഴ് ക്കുടിന്റലാന്നി- 
ലാണീ രുചിരാംഗി ജന്ിച്ച തശ്  
സവർഗകർത്താവിവൾക്കാതവാെതമകിന്ാൻ 
സവർഗതലാകത്തിന്റല സൗന്ദരയന്റത്ത 
ന്റകാററിന്ുഴക്കരി കാണാ ിരുന്നിവൾ 
ന്റകാററക്കുട ചൂടും റാണിയായി 
ഹന്ത സൗന്ദരയതമ! ന്ാരി ൻ ന്റമയ് തചർന്നാൽ 
എന്റന്തന്തു സൗഭാഗയം സാ ിക്കയായ’് 

എന്നു ശ്രു ിമ ുരമായി പാടിന്റക്കാണ്ടു കഥാശ്പസംഗം 
ന്ടത്തുന്ന പി സി അശ്രഹാം എന്ന ആ അ ുലയ 
ശ്പ ിഭാവിലാസന്റത്ത അഥവാ കാഥികന്റന് 
ആരാ ാന്ാദരവുകതൊടു കൂടി ഞാന്ിന്നും ഓർക്കുന്നു. 
എതെയും രാലയത്തിൽ, ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന റാന്നിയിന്റല ഒരു 
പ്ശ്പമറിസ്കൂെിന്റല ഒരു വലിയ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ന്റവച്ച ്
വള്ളതത്താെിന്റെ ശ്പരസ് മായ മഗ്ദലന്മറിയം എന്ന 
ഖണ്ഡകാവയന്റത്ത ആസ്പദമാക്കിന്റക്കാണ്ടുള്ള 
ഹൃദയാഹ്ൊദഹാരിയായ അതേഹത്തിന്റെ കഥാശ്പസംഗം 
തകൾക്കുവാന്ുള്ള ഭാഗയം എന്ിക്കും ഉണ്ടായി. എന്റെ 
ഹൃദയന്റത്ത ഏന്ററ സവാ ീന്ിച്ച ആസവാദയമ ുരമായ 
കഥാശ്പസംഗവും അ ായിരുന്നു. 

തകരെത്തിന്റല ശ്പരസ് രായിരുന്ന 
രാഷ്ശ്ടീയതന് ാക്കന്മാരും മുഖയമശ്ന്തിമാരും 
മലയാെമതന്ാരമ പശ് ാ ിപരായിരുന്ന മാമ്മൻ മാപ്പിെ ന്റ ാട്ട ്
ശ്പരസ് ന്ായിരുന്ന തജാസഫ് മുണ്ടതേരി വന്റരയുള്ള 
മഹാന്ുഭാവന്മാരുന്റട മ ിപ്പും മമ യും പിടിച്ചുപറ്റുവാൻ പി 
സി അശ്രഹാമിന്ും അതേഹത്തിന്റെ കഥാശ്പസംഗത്തിന്ും 
കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ാണു സ യം. 
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പി സി അശ്രഹാമിന്റെ കഥാശ്പസംഗന്റത്ത ആകർഷകവും 
ആസവാദയമ ുരവുമാക്കിത്തീർത്ത മന്ററ്റാരു ഉൽകൃഷട് 
കലാകാരൻ ഫിഡിലിസ്റ്റ് അ ിരമ്പുഴ റ്റി സി 
മാ യുവായിരുന്നു. സംസാരിക്കുന്ന ഫിഡിലിസ്റ്റ് എന്നു 
പുകഴ് ത്തന്റപ്പട്ടിരുന്ന അതേഹത്തിന്റെ കലാപ്വഭവം 
ആക്ഷരികമായും യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ള ിന്ു 
ഞാൻ ഒരന്ുഭവസ്ഥൻ കൂടിയാണ്. തവദിയിലിരുന്ന് ഒരു 
പാട്ടുപാടി ന്ിർത്തിയ ഭാഗവ ന്റര തന്ാക്കി കാഥികൻ അന്നു 
പറഞ്ഞു, ‘അങ്ങന്റന് പാടണം’ എന്ന്. അ ു തകൾതക്കണ്ട 
 ാമസം, ശ്പരസ് ന്ായ ആ ഫിഡിലിസ്റ്റിന്റെ വീണയും 
അ ിവിദഗ്ദ ്മായി അത റ്റു പറഞ്ഞു, ‘അ-ങ്ങ-ന്റന് പാ-ട-
ണം’ എന്ന്. സദസ്സു മുഴുവൻ പ്കയടിച്ച് അതേഹത്തിന്റെ 
ആ അത്ഭു സിദ്ധിന്റയ അഭിന്ന്ദിച്ചു. പി സി അശ്രഹാമിന്റെ 
കഥാശ്പസംഗം ജാ ിമ തമദന്റമതന്യ സർവജന് 
മതന്ാന്ന്ദന്ീയമായിരുന്നു. 

കാലം അ ിതവഗം കടന്നുതപായിരിക്കുന്നു. മലയാെികെുന്റട 
കലാസവാദന് സാഹി യാഭിരുചികൾന്റക്കാന്റക്ക വലിയ 
മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. സദാചാര 
 ാർമ്മികമൂലയങ്ങൾക്കു യാന്റ ാരു സ്ഥാന്വുമില്ലാത്ത 
സിന്ിമകെും സീരിയലുകെും ചാന്ലുകെുന്റമാന്റക്ക അരങ്ങു 
 കർത്തുന്റകാണ്ടിരിക്കുന്നു. മലയാെി യുവ ലമുറകെും 
അന്ിയശ്ന്തി മായി വഴി ന്റ റ്റിന്റക്കാണ്ടുമിരിക്കുന്നു 
എന്നുള്ള ാണു സ യം. യഥാർത്ഥ്മായ കല 
ആ യന്തികമായും ന്ന്മയാണ്. മാന്ുഷികമൂലയങ്ങെുന്റട 
പരിതപാഷണമാണ് അ ിന്റെ പരമമായ ലക്ഷയവും. 
അങ്ങന്റന്യുള്ള കലകൾക്കിന്ന് ആസവാദകരുമില്ല. 

ഇന്നു കഥാശ്പസംഗകല മലയാെിസമൂഹത്തിൽ ന്ിന്ന ്
അശ്പ യക്ഷമായിന്റക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ 
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ‘ഓർമ്മ യാശ്  ജീവി ം’ എന്ന കാഥികൻ 
ശ്രീ പി സി അശ്രഹാമിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകന്റെപ്പറ്റിയുള്ള 
ശ്രീ തജാൺ മാ യുവിന്റെ തലഖന്ത്തിന്ു ശ്പസക്തിയും 
ശ്പാരസ് യവും ഏന്ററയുണ്ട.് തലഖകന്് എന്റെ 
അഭിന്ന്ദന്ങ്ങൾ. 

______________________________ 


