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കേരളത്തിന്റെ േലാസംസ്േൃതിയിൽ അഭിമാനത്തിന്റെ തിളക്കം അടയാളറെടു
ത്തി, േലാഭവൻ സ്ഥാപേനായ ഫാ. ആകേൽ സിഎംഐ. മലയാളിയുറട അഭിമാന
മായ ചലച്ചിത്തതാരങ്ങൾ ഉൾറെറട ത്പശസ്തരായ നിരവധി േലാോരന്മാർക്ക് ത്പ
കചാദനവും വഴിോട്ടിയുമായി എന്നതാണ് േലാോരനായ ഈ വവദിേറന കേരള
ത്തിനു ത്പിയങ്കരനാക്കുന്നത്. ഇന്ന് അകേഹത്തിന്റെ നൂൊം ജന്മദിനം.  

 

ഇന്ന് ജനുവരി 19. ആകേലച്ചന്റെ നൂൊം ജന്മദിനം. വിശവസിക്കാനാവുന്നിലല. ോലം 

എത്തറപറട്ടന്നാണ് േടന്നുകപായത്. എലലാം ഇന്നലേളിറലന്നകപാറല എന്റെ മനസി
ലുണ്ട്. ആകേലച്ചൻ ഇന്ന് േലാകേരളത്തിന്റെ ഓർമേളിറല നക്ഷത്തമാണ്. പകക്ഷ 

എനിക്ക് അകേഹം റേടാത്ത നക്ഷത്ത ദീപമാണ്. എന്റെ എലലാ ഐശ്വരയത്തിന്റെ
യും തുടക്കക്കാരൻ. 

 

1984 റസപ്റ്റംേർ 24ന് ഞാൻ േലാഭവനിൽ ോലുേുത്തിയ അന്നു മുതൽ മരിക്കുന്ന
തു വറര എകന്നാടു ോണിച്ചത് ഒരു പിതാവിന്റെ സ്കനഹമായിരുന്നു. അനിർവചീ
നയമായ ഒരു പിതൃ-പുത്ത േന്ധമായിരുന്നു ഞങ്ങളുകടത്. ആകേലച്ചറന േണ്ടുമുട്ടി
യിരുന്നിറലലങ്കിൽ ഒരു പകക്ഷ ഇന്നു നിങ്ങൾ ോണുന്ന ജയൊം ഉണ്ടാേുമായിരുന്നിലല. 
ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, എന്റെ േലാഭവനിറല ആദയ നിമിഷങ്ങൾ. ഭയകത്താടും 

അതികലറെ േഹുമാനകത്താടും േൂടിയാണ് ആദയമായി അച്ചന്റെ അടുറത്തത്തിയ
ത്.  

തനിറക്കന്തെിയാം? സവൽപം ഗൗരവകത്താറട അച്ചൻ കചാദിച്ചു. മിമിത്േി ോണി
ക്കും. പരുങ്ങകലാറട ഞാൻ പെഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കത്പംനസീെിറന അനുേരിച്ചു ോണിിി



ച്ചു. താനാറരയാണ് അനുേരിച്ചത്? ’കത്പംനസീർ’ ഇതാകണാ കത്പംനസീർ. ഗൗരവത്തി
ൽ അച്ഛന്റെ കചാദയം. എനിക്ക് ആറേ വിഷമമായി. പകക്ഷ അന്നു തറന്ന അച്ചൻ എ
റന്ന റസലക്ട് റചയ്തു. പിന്നീറടാരിക്കൽ അച്ചൻ എകന്നാടു പെഞ്ഞു. “നിന്റെ ആദയ
റത്ത റപർകഫാമൻസ് വളറര നന്നായിരുന്നു. നിനക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ടാോതിരിക്കാ
നാണ് ഞാൻ അന്ന് ഒന്നും പെയാതിരുന്നത്.’’ 

 

1984 മുതൽ 88 വറരയായിരുന്നു എന്റെ സംഭവേഹുലമായ േലാഭവൻ ജീവിതം. 

ആകേലച്ചറന അടുത്തെിഞ്ഞ നാളുേൾ. ഓകരാ ദിവസം േഴിയും കതാെും അടുെ
ത്തിന് ആഴകമെുേയായിരുന്നു. മുൻകോപവും ശുണ്ഠിയുറമാറക്കയുറണ്ടങ്കിലും ഒ
രിക്കൽ കപാലും എകന്നാ് കദഷയറെട്ടിട്ടിലല. അത് ഒരു പകക്ഷ എനിക്കു മാത്തം ലഭിച്ച 

ഭാഗയമാറണന്ന് അഹങ്കാരകത്താറട തറന്ന ഓർക്കുേയാണ്. 

 

േലാോരന്മാറര ഇത്തയധിേം സ്കനഹിക്കുേയും കത്പാൽസാഹിെിക്കുേയും റച
യ്ത ഒരു വയക്തിറയ ഞാൻ കവറെ േണ്ടിട്ടിലല. എലലാം തിേഞ്ഞ ഒരു േലാോരനായി
രുന്നു അകേഹം. പകക്ഷ അറതാന്നും അച്ചൻ പുെകമ ോണിച്ചിരുന്നിലല. മിമിക്ടസ്പ
കരഡ് അവതരിെിക്കുന്ന കവദിേളിൽ അച്ചൻ ഞങ്ങൾ അെിയാറത സദസിൽ വന്നി
രിക്കും. ഞങ്ങളുറട റപർകഫാമൻസ് േണ്ട് വിലയിരുത്തും. പികറദിവസം തകലദിവ
സറത്ത കത്പാത്ഗാമിറന ക്കുെിച്ച് ഞങ്ങകളാ് അഭിത്പായങ്ങൾ പെയുന്കപാൾ ഞങ്ങ
ൾ കചാദിക്കും. “അകയാ അച്ചനവിറട ഉണ്ടായിരുകന്നാ’’ അകൊൾ അച്ചൻ ഒരു േള്ള
ച്ചിരി ചിരിക്കും. അച്ചന്റെ സവഭാവത്തിന്റെ ഏറവും വലിയ ത്പകതയേതയും ഇ
റതാറക്കത്തറന്നയായിരുന്നു. 
 

എന്റെ സിനിമാ ത്പകവശനത്തിനുള്ള എലലാ േടൊടും അച്ചകനാടാണ്. േലാഭവൻ 

ടീം ഗൾഫിൽ അവതരിെിച്ച മിമിക്ടസ് പകരഡിന്റെ വീഡികയാ ോസറ് പകെട്ടന്റെ( 

പദ്മരാജൻ) മേൻ ോണുേയും എറന്ന പകെട്ടനു ോണിച്ചുറോടുക്കുേയുമായിരു
ന്നു. അങ്ങറനയാണ് അപരൻ എന്ന ചിത്തത്തിലൂറട ഞാൻ സിനിമയിറലത്തുന്നത്. 

 

എനിക്ക് സിനിമയിൽ അവസരം േിട്ടി എന്നെിഞ്ഞകൊഴുള്ള അച്ചന്റെ സകന്താഷം 

വളറര വലുതായിരുന്നു. അതികലറെ വിഷമവും. സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിച്ച ോ
രയം അകേഹറത്ത കനരിട്ടു േണ്ടാണ് ഞാൻ പെഞ്ഞത്. സവൽപം വിഷമകത്താറട അച്ച
ൻ പെഞ്ഞു. “അകൊൾ എനിക്കു നിറന്ന നഷ്ടമായി’’ സവതസിദ്ധമായ വശലിയിൽ വീ
ണ്ടും പെഞ്ഞു. “നീ രക്ഷറപടുറമടാ.’’ 

 

സിനിമയിറലത്തിയകതാറട േലാഭവൻത്ടൂെിൽ നിന്നു മാെിറയങ്കിലും േലാഭവനും 

ആകേലച്ചനുമായുള്ള എന്റെ േന്ധം േൂടുതൽ ദൃഢമായി തുടർന്നു. സിനിമാതിര
ക്കിനിടയിലും ഇടയ്ക്കിറട കഫാണിൽ വിളിക്കുേയും എെണാേുളത്തു വരുന്കപാ
റഴാറക്ക അച്ചറന കനരിൽ റചന്ന് ോണുേയും റചയ്തിരുന്നു. എകന്നാടു മാത്തമലല എ
ന്റെ േുടുംേകത്താടും അകേഹം അതിയായ വാത്സലയം ോണിച്ചു. പാർവതിക്കും 

മക്കൾക്കുറമാറക്ക അച്ചറന ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സാധാരണ ആരുകടയും വീടുേ
ളിൽ അച്ചൻ കപാോെിലല. പകക്ഷ റചവന്നയിറല എന്റെ വീട്ടിറലത്തി ഏറെ കനരം 

റചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

സിനിമയിറലത്തി ഏറെ നാൾ േഴിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ േരിയെിറനക്കുെിച്ച് ഇത്തകയ
റെ ഉത്േണ്ഠ വച്ചുപുലർത്തിയ മററാരാളിലല. ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്തങ്ങൾ 

ോണാറനാന്നും അകേഹം കപാേുമായിരുന്നിലല. എങ്കിലും ഓകരാ സിനിമയും െിലീ
സ് റചയുന്കപാൾ അകേഹം ഏറെ താത്പരയകത്താറട മറുള്ളവകരാ് കചദിച്ച് ോ
രയങ്ങൾ മനസിലാക്കും. ആ സമയത്ത് എന്റെ ഒന്നുരണ്ടു സിനിമേൾ ത്പതീക്ഷിച്ച 



വിജയം കനടാറത വന്നകൊൾ അച്ചൻ കഫാണിൽ വിളിച്ചു. “എന്താടാ നിന്റെ പടങ്ങ
റളാന്നും ഓടുന്നിറലലന്നു കേൾക്കുന്നകലലാ. എന്താ അതിനു ോരണം.’’ ഞാൻ പെഞ്ഞു, 
“അകച്ചാ അത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങറനറയാറക്ക വരും.’’ അച്ചൻ വീണ്ടും കചാദിച്ചു, “അതി
നു ോരണറമന്താണ്?’’ എനിക്കു പെയാൻ മെുപടിയിലലായിരുന്നു. എറന്ന ഏറെ 

സ്പർശിച്ച മററാരു സംഭവമുണ്ട്.  
 

നൂതനമായ ആശയങ്ങകളാടും ോഴ്ചൊകടാടും േൂടി പണിത േലാഭവൻ ടാലന്റ് 

സ്േൂളിന് തെക്കലലിടാനുള്ള മഹാഭാഗയം എനിക്കുണ്ടായി. സ്േൂളിനു തെക്കലലിടാൻ 

ഇന്തയയിറല തറന്ന പല ഉന്നത·ിാരുകടയും കപരുേൾ പെഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങറനറയാ
രു തീരുമാനവും വന്നതാണ്. പകക്ഷ ആകേലച്ചൻ പെഞ്ഞു. എന്റെ മക്കളിൽ ആറര
ങ്കിലും മതി, അതു ജയൊമായാൽ നന്നായി. എലലാവരും അച്ചന്റെ അഭിത്പായകത്താ
് കയാജിക്കുേയായിരുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിറല മെക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളി
റലാന്നായിരുന്നു അത്. 

 

ആകേലച്ചൻ മരിച്ചത് 2001 ഒക്ടകടാേർ 27നായിരുന്നു. 2002 ജനുവരി 26ന് തിരുവനന്ത
പുരത്ത് അച്ചന് വലിയ സവീേരണം സംഘടിെിച്ചിരുന്നു. അതിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി 
എകന്നയും േുടുംേകത്തയുമാണ് ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. അച്ചറന അവസാനമായി കഫാ
ണ് റചയ്തകൊൾ ജനുവരി 26ന് ോണാം എന്നു പെഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ സംഭാഷണം 

അവസാനിെിച്ചത്. പകക്ഷ അതിനു മുന്പ്റ് സവർഗത്തിറല മാലാഖ്മാരുറട സവീേര
ണം ഏറുവാങ്ങാനായി അച്ചൻ കപായി. 
 

ോലം ഏറെ േടന്നുകപായി. ആകേലച്ചൻ മരിച്ചട്ട് 19 വർഷം േഴിയുന്നു. പകക്ഷ ഓർ
മേൾക്ക് മരണമിലലകലലാ. ജീവിതത്തിറല ഏറവും സുന്ദരമായ േുറെ വർഷങ്ങൾ. അ
തായിരുന്നു േലാഭവൻ നാളുേൾ. അന്നറത്ത സഹത്പവർത്തേറരലലാം വഴിപിരി
ഞ്ഞു. പകക്ഷ എലലാവരും അവരവരുറട േർമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇന്നും കശാഭിച്ചു നിൽ
ക്കുന്നു. എന്റെ േലാജീവിതത്തിന് അകേഹം പേർന്നുതന്ന കശാഭ, അതണയാറത 

ഞാറനന്നും സൂക്ഷിക്കും. അതു തറന്നയാണ് എനിക്ക് അകേഹത്തിനു നൽോനുള്ള ഗു
രുദക്ഷിണ. 
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