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മംൈബ:         േബാംെബ രവി എന േപരില മലയാള സിനിമാ സംഗീതതില സരഗവിസ്മയം തീരത 

  രവിശങര ശരമ (86) അനരിച. 

     ദീരഘനാളായി ചികിതയിലിരന അേദഹം ഇനെല ൈവകേനരം ഹദയാഘാതെതതടരനാണ് 
അനരിചത്.

      ഇരനറമേതാളം ഹിനി സിനിമകളക േശഷമായിരന മലയാള സിനിമയിേലക് അേദഹതിെന 
കടനവരവ്.     പഞാഗിയിെല മധരമായ ഈണങളിലെട തടങി നഖകതങള, സരഗം, ൈവശാലി, ഒര 

 വടകന വീരഗാഥ, പാേഥയം,   ൈഫവ് സ്റാര േഹാസ്പിറല, പരിണയം, ഗസല,  മനസില ഒര 
മഞതളി, സകതം,        കളിവാക് തടങി മലയാളതില അേദഹം വിസ്മയം തീരത സിനിമകളെട പടിക 
നീളന. 

2005        ല ഇറങിയ മയഖതിെല ഗാനങളാണ് മലയാളതിന് അേദഹതിെന ഏറവം ഒടവിലെത 
സംഭാവന.

   ആ മന് ഈണങള ബാകിയാകി
        േബാളിവഡിെല ശദ െമലഡികളെട ഏറവം ഒടവിലെത ഉപാസകനാണ് േബാം െബ രവി. 
       ഇനപസതില ജനിച് മലയാളിക് ഇമമാരനഈണങള നലകിയ െമലഡി കിങ്. ഭാവഗാനങളെട 

  ആതസൗനരയം ഈണങളിലാകിയ സംവിധായകന. 

      പിനണി ഗായകനാകണെമന േമാഹേതാെട അമതകളില േബാംെബയിെലതിയ െചറപകാരന രവി 
      ശങര ശരമെയ മലയാളി അറിഞത േബാംെബ രവി എന്.  ഭാഷയതീതമാണ സംഗീതെമനതിനെറ 
  ഏറവം മേനാഹരമായ ഉദാഹരണം. 1957     ല ഏക് സാല എന ഹിനിചിതതിലെട 

സംഗീതസംവിധായകനായി. 1986     ല പഞാഗി എന ചിതതിലെട മലയാളതില. പിനീട് 
നഖകതങള, ൈവശാലി,   ഒര വടകന വീരഗാഥ, സരഗം, ഗസല, പാേഥയം...  ഇമമാരനഈണങള. 

  ഒഎനവിേയാട അേദഹം പറഞത്,  താങള കവിയേല, കവിതെയഴത,   ആ കവിതയ് ഈണം 
  പകരാനാണ് എനിക് ഇഷം.    അങെന ഒഎനവിെയഴതിയ ആെരയം ഭാവഗായകനാകം... എന 

      ഗാനതിന് േബാംെബ രവി നലകിയഈണം ആരക മറകാനാകം.   ഈഗാനതിനായി ഒമത് 
  ഈണങളാണ് അേദഹം നലകിയത്.   എലാം ഒനിെനാന് മികചത്. ഹരിഹരന, എം.ടി. ഒ.എനവി 

     എനിവരമാെയലാം ഒരമിച് േജാലിെചയാന േബാംെബ രവിക് കഴിഞ.  ഹാരേമാണിയം വായിചിട് 
    അേദഹം സാഹിതയം പാടേമാഴള ഫീല പേതയകതയളതായിരന.  അതവലിെയാര ശതി 

  അലിഞേചരന രീതിയായിരന രവിയേടത്.   അേദഹതിനെറ സവഭാവംേപാെല സൗമയമായിരന 
സംഗീതവം.



െക.എസ്.       ചിതയ് രണ തവണ േദശീയ പരസാരങള േനടിെകാടതത് നഖകതങള, ൈവശാലി, ഒര 
       വടകന വീരഗാഥ എന സിനിമകളിെല പാടകളക് അേദഹം നലകിയ സംഗീതമായിരന.

െക.  ജയകമാറിെന ഓരമകളില
        േബാംെബ രവിയെട മലയാളതിെല ഏറവം മികച സിനിമകളിെലാനാണ് ഹരിഹരന സംവിധാനം െചയ 
 ഒരവടകന വീരഗാഥ.       ഈചിതതിനായി രവി ഈണം നലകിയ പാടകെളലാം വനഹിറകളായി. 

െക.    ജയകമാര രചിച ചനനേലപ സഗനം...      എന ഗാനതിന് രവി നലകിയഈണം ഇനം 
  മലയാളികളെട ചണില തതികളികം.     െവറം രണ സിനിമകളില മാതമാണ് ജയകമാര-  േബാംെബ രവി 

 ടീം ഒനിചത്. എനാല,    അതിനമപറേതക് ആ സൗഹദം നീണ.  രവിയമായള ആതബനെതകറിച് 
   അഡീഷനല ചീഫ് െസകടറി െക.  ജയകമാര ഓരമികന: 

     േബാംെബ രവിേയാെടാത് നടകാെതേപായ ഒര േപാജകിനെറ േവദനയിലാണ്.  വാസവദത എന 
      സിനിമയായി മന പാടകള ജയകമാര േബാംെബ രവിക് എഴതിെകാടതിരന.  മന പാടകളകം 

    ഈണമിെടനം ഇനി വരേമാള േകളപികാെമനം പറഞിരന. എനാല,   താന ഒരകിയ പാടകള 
    ഗാനരചയിതാവിെന േകളപികാെത േബാംെബ രവി യാതയായി. 

     എനെറ മനപാടകള ബാകിയാകിയാണ് േബാംെബ രവി േപായത്.    െവറം രണ സിനിമകളില മാതെമ 
  ഞങള ഒരമിച് േജാലിെചയിടള. വടകനവീരഗാഥ,   ൈഫവ് സാര േഹാസിറല. എനാല, ബനം 

സദഢമായിരന. 

    നാല ദിവസം മനപായിരന അേദഹതിനെറ പിറനാള.    േറഡിെയായിലെട ഈ വിവരം അറിഞയടന 
 േഫാണില വിളിച. പേക, കിടിയില.   ആശപതിയിലാെണന വിവരമാണ് ലഭിചത്.  ഏറവം ഒടവില 

   അേദഹെത കണത് നാലമാസം മനപായിരന.    തിരവനനപരത് ഒര പരിപാടിക വനേപാള. അന് 
 കേറേനരം സംസാരിച.    മലയാളതില കറചപാടകെള അേദഹം െചയിടള. പേക,  എലാം മികചവയായി. 

     എേപാള േകരളതില വനാലം കണ സംസാരിചിേട േപാക.  ഞാന േബാംെബയിെലതേമാെഴാെക 
  അേദഹതിനെറ വീടില േപാകം.      േബാംെബ രവി തിരവനനപരത് വനാല വീടില വരം. പാടം 

    കവിതയമായി സംഗീതതിനെറ മെറാര േലാകമായിരികം അേപാള.   അേദഹം എന പറഞാലം 
        അതില സംഗീതമണായിരികം െവറെത മളിയാല അതിലം സംഗീതം നതം വയനത് കാണാം. 

       അേദഹെതേപാെല വാകകളെട അരഥവം സതയം മനസിലാകി ടയണ െചയാന മലയാളി 
   സംഗീതസംവിധായകരക േപാലം കഴിഞിടേണാെയന സംശയമാണ്.  ചനനേലപ സഗനം.... എന 

    ഗാനതിനെറ പലവി മാതം എഴതിെകാടതിട പറേതകേപായി.  തിരിചവനേപാള പനണ് 
ടയണകള.       നല ഭാഷയെണങിെല നല സംഗീതമണാക എന തിരിചറിഞ സംഗീതജനായിരന 
അേദഹം.     രചയിതാകേളാട ബഹമാനം പലരതി ഈണമിടന സംഗീതജന- ജയകമാര 
പറഞനിരതി. എം.ടി.       വാസേദവന നായരെട തിരകഥയില താന സംവിധാനം െചയന ചിതതിന് 

    സംഗീതം നലകാനായി ഹരിഹരനം അേദഹെതകണിചിരന. എനാല, ആേരാഗയപശങെളതടരന് 
 അേദഹം പിനമാറകയായിരന. 


