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1 ఫాల్ ష్ బాయ్క్

 పాత నిమాలకు సంబంధించిన లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి, ంకేతిక 
నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి  అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం 

నేనేనెరిగిన మహమ్ద్ రఫీనెరిగిన మహమ్ద్ రఫీ  
-- ఎఎ..పుండరీకాపుండరీకాకష్యయ్కష్యయ్

((  నిమారంగంనిమారంగం  ––  11996699,,    మేమే    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
- 

మధుర గాయకుడు మహమమ్ద రఫీ కారణ జనుమ్డు. కళాతపసివ్. పర్తి 
రోజూ ఆకాశవాణి దావ్రానో, సినిమాల దావ్రానో, గార్మఫోన రికారడ్ ల దావ్రానో అసంఖాయ్క  
శోర్తలను ముగుద్లను గావించ గలుగ్తునాన్డంటే – ఆయనలో ఏదో దైవాంశ ఉందని చెపప్క 
తపప్దు. ఆయనకా సుశార్వయ్మైన కంఠం దైవదతత్మైనది. గాయకుడిగా ఆయనిన్ గురించి 
ఎరుగని ఆంధుర్లెవరూ ఉండరనడంలో అతిశయోకిత్ ఏమీ ఉండబోదు కాని, వయ్కిత్గా ఆయన 
ఎంతటి ఉతత్ముడో ఆయనతో మా అనుభవాలను వివరించడమే ఈ రచన యొకక్ 
పర్ధానోదేద్శం. 

ఆయన గాతర్ం కనాన్ ఆయన హృదయం మరింత ఉతత్మమైనది. 
పరమ సాధువు. సరళ హృదయుడు. ఉదార సవ్భావుడు. శాంతమూరిత్. సహన సంపనున్డు. 
చొరవా, యుకీత్, గడుసుతనమూ, వంచనశకీత్ – ఆయనలో కించితత్యునా కనిపించవు. ఆయన 
పెదవులపై సదా జిగేల మనే మందహాసంలో కృతిమతవ్ం ఏ కోశానా కనిపించదు. ఆయన 
నిరాడంబరతవ్ం మా అందరికీ ఎంతైనా ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది. కీరిత్ పర్తిషఠ్లు, సిరిసంపదలు 
ఆయనలో ఏ అతిశయమూ కలిగ్ంచక పోవడం ఎంతో విడూడ్రంగా కనిపిసుత్ంది. అశేష శోర్తల 
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హృదయాలలో, సినీ పారిశార్మికుల దృషిట్లో తన సాధ్నం ఎంతటి ఉనన్తమైనదో వయ్కత్ం చేయని నిగరివ్. తానొక పర్ఖాయ్త మధుర గాయకుడని జాఞ్పకం 
చేసేవారిని ఏ మాతర్ం భరించలేడు. పటుట్దల గల మనిషి. ఆ పటుట్దల ఎంత గటిట్దో – ఆయన మాట కూడా అంత గటిట్ది. గణనీయమైన పై గుణగణాలకు 
తారాక్ణంగా కొనిన్ సంఘటనలను వివరిసాత్ను … 

 మా తారకరామా పికచ్రస్ పతాకం కింద “భలే తముమ్డు” అనే చితార్నిన్ ఓ శుభ ముహూరాత్న మేము పార్రంభించిన 
విషయం ఆంధర్ పేర్క్షక మహాశయులకు తెలిసిందే. వాయ్పార రీతాయ్ ఆ చితార్నిన్ ఆదయ్ంతం అతి విశిషట్ంగా, వినూతన్ంగా తయారు చేయాలని మా సంకలప్ం. 
పర్తి అంశం లోనూ ఏదో నవయ్త చూపించాలని మా తాపతర్యం. అందుకే మూయ్జిక విషయం వచేచ్సరికి – మధుర గాయకుడు రఫీ చేత హీరోకు పాటలు 
పాడిసేత్, బావుంటుందనే నిరణ్యానికి వచాచ్ం. మళీళ్ “శీర్ కృషాణ్వతారం” లాంటి ఏ పౌరాణిక చితర్మో, అయి ఉంటే, మాకీ తలంపు కలిగి ఉండేది కాదేమో 
! 

 ఈ మా నిరణ్యానిన్ మా శేర్యోభిలాషులు పలువురు ఆమోదించారు కూడా. రఫీ శార్వయ్మైన కంఠం నించి తెలుగు పాటలు 
వినిపించే సదవకాశం పొందాలని పర్యతిన్ంచాం. 

 కాని, బొంబాయిలో ఆయన పర్తి రోజూ రెండు మూడు రికారిడ్ంగ లకు హాజరవుతూ, సవయ్ంగా ఊపిరి సలుప్కోడానికి సైతం 
వయ్వధి లేనంత బిజీగా ఉంటాడు. మదార్సుకు వచిచ్ పాడేంత తీరుబడి ఆయనకు ఉంటుందా? ఆయనకు రాని తెలుగు భాషలో పాడడానికి అంగీకరిసాత్డా? 
అంగీకరించినా – ఎంత వరకు పాడగలడు? ఆయనకు అఖిల భారత సాధ్యిలో పెదద్ మారెక్ట గల హిందీ చితార్ల మూలంగా ముటిట్నంత పారితోషికం 
చినన్ మారెక్ట గల తెలుగు చితార్ల మూలంగా లభించదని నిరల్క్షయ్ం వహిసాత్డా? 

 ఇలాంటి సంశయాలెనోన్ పొడ సూపాయి. 
 అయినా, ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్శాం గనుక – ఇకక్డి నా మితుర్లు శీర్ దాసుగారి దావ్రా బొంబాయిలోని వారి మితుర్లు శీర్ 

ఎన. సి. మీనన గారి మూలంగా రఫీని కాంటాకట్ చేశాం. తన పై ఇంత అభిమానం ఉంచినందుకు రఫీ కృతజఞ్తలు తెలుపుతూ, తెలుగు పాటలు పాడడానికి 
తనకేం అభయ్ంతరం లేదు కాని, తన ఉచాఛ్రణ ఎంత వరకు నిరుద్షట్ంగా ఉంటుందోననన్ సందేహానిన్ వయ్కత్పరచాడు. 

 భాష అవధులు లేనిది సంగీతం. అందుకే, ఆయన తెలుగులో సైతం హిందీ పాటలకు ఏ మాతర్ం తీసిపోకుండా పాడగలరనే 
నమమ్కం మాకుందని ఉతత్రం రాసి ఆయనిన్ కలుసుకోడానికి ఒక ఎంగేజెమ్ంట ఫికస్ చేశాం. ఈ లోగా మా సంగీత దరశ్కులు టి.వి.రాజు గారి చేత డాకట్ర 
సి. నారాయణ రెడిడ్ గారు రాసిన నాలుగు గీతాలను టూయ్న చేయించాక, గత ఆగషుట్ 4న రాజుగారూ, నేనూ విమానంలో బొంబాయికి బయలుదేరాం. 

 బాందార్ పరిసరాలలో పర్శాంతంగా ఉండే పార్ంతమైన వాటర ఫీలడ్ రోడ లోని 44 వ నెంబర భవంతి ఆయన నివాసం. 
సపత్సవ్రాలకు చిహాన్లైన ఏడు సత్ంభాల పై అతాయ్ధునిక రీతులోల్ నిరిమ్ంపబడిన రెండంతసుత్ల భవనమది. ఆ సత్ంభాల మధయ్ కారుల్ ఆపడానికి పర్తేయ్కమైన 
సధ్లం ఉంది. మేడ పైకి వెళళ్డానికి లిఫట్ ఉంది. పై అంతసుత్ ఆయన కుటుంబానికి కేటాయించబడింది. కింది అంతసుత్లో ఆయన పర్తేయ్క గదులునాన్యి. 
ఆయన మామూలుగా అందరీన్ కలుసుకొని మాటాల్డేది అకక్డే. డార్యింగ రూమ నేతోర్తస్వమొనరేచ్లా ఎంతో కళాతమ్కంగా అలంకరించబడి ఉంది. పలు 
రాజకీయ పర్ముఖులతో, దేశ నాయకులతో రఫీ తీయించుకునన్ ఫోటోలు, ఆయన పొందిన రజత పతకాలు, కపుప్లు చకక్గా కొనిన్ అదాద్ల అలమారులలో 
అలంకరింపబడి ఉనాన్యి. ఎకక్డ అటట్హాసంగాని, ఆడంబరంగాని అగుపించవు. ఏ కోశం నించి చూసినా అది ముసిల్మ ల నివాస సధ్లమనిపించదు. రఫీ 
కూడా సామానయ్మైన గళళ్ లుంగీ, లాలీచ్ ధరించి ఉనన్ వాడలాల్ – తన నిరమ్లమైన సహజ మందహాసంతో మాకు సావ్గతమిచాచ్డు. కుశల పర్శన్లయాయ్క, 
“తెలుగు మహాజనులను తెలుగు పాటలతో నేను రంజింప జేయగలిగ్తే – ఇంత కనాన్ నేను కోరుకునే అదృషట్ం ఇంకేం ఉంటుంది ! అది కేవలం 
భగవంతుని అనుగర్హమనే చెపాప్లి.” అనాన్డాయన ఎంతో వినయంతో. అంతటి విదవ్తుత్ గల వయ్కిత్కి వినయ విధేయతలు పర్తేయ్క భూషణాలు. 

 అనవసర కాలయాపన జరగకుండా ఆయన వెంటనే రెండు పాటలను ఉరూద్ లిపిలో రాసుకుని వెళిళ్, హారీమ్నియమ ముందు 
కూరుచ్నాన్డు. పర్తి పదం అరధ్ం, భావం తెలుసుకునాన్క – హారోమ్నియమ వాయిసూత్, ఎంతో ఓపికతో ఓ గంట పాటు సాధన చేశాడు. ఆయన ఏకాగర్తకు, 
దీక్షకు, కృషికి ఎంతైనా అభినందించక తపప్దు. ఆ తరావ్త ఆయన “ముచచ్టైన మీ భాషను నేనెకక్డా ఖూనీ చేయలేదు కదా?” అనాన్డు. 

 “ఎంత మాట!” అనాన్ను. నిజానికి ఆ తెలుగు పదాలు ఆ శార్వయ్మైన కంఠంలో కొతత్ సొంపును సంతరించుకునన్టుల్నాన్యి. 
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 ఇక, కాలీష్టల్ విషయాలు ఏరాప్టు చేసుకోడానికి మరాన్డు కలుసుకునేందుకు నిశచ్యించి, అలాగే మళీళ్ కలుసుకునాన్ం. 
వెంటనే ఆయన వెళిళ్ హారోమ్నియమ ముందు కూరుచ్నాన్డు. మాకు పాడి వినిపించాడు. పరభాషోచాఛ్రణలో సప్షట్త సాధించడానికి ఆయన కిర్తం 
రాతర్ంతా ఎంత నిరివ్రామమైన కృషి సలిప్ ఉంటాడో ఊహించుకొని, మేము చకితులమయాయ్ం. 

 మిసట్ర జహీర, రఫీ బావమరిది; ఆయన కారయ్దరిశ్ కూడాను. ఆయనతో రఫీ సంపర్దించాక, డైరీ తిరగేశాడు. శంకర – 
జైకిషన, లకీష్కాంత – పాయ్రేలాల మునన్గు సంగీత దరశ్కులతో తన పాటల రికారిడ్ంగ లను వాయిదా వేయడానికి వీలవుతుందేమో కోరమని జహీర తో 
చెపాప్డు. 

 బొంబాయిలో ఒక రోజుకు రెండు పాటలు, ఒకోక్సారి మూడు నాలుగు పాటల రికారిడ్ంగస్ లో కూడా పాలొగ్నడం ఆయానకు 
పరిపాటి. కాని, మా చితర్ంలో మాతర్ం తను పాడవలసిన ఆరు పాటలకు ఆరు రోజుల కాలీష్టుల్ ఇచాచ్డు. “నాకు రాని భాష కదా – అందుకనే ఎకుక్వ 
రోజులు కాలీష్టుల్ ఇచాచ్ను” అనాన్డాయన. 

 ఇక పారితోషికం గురించి – తెలుగు మారెక్ట చినన్దనన్ విషయానిన్ మేం పర్సాత్వించ నవసరం లేకుండా ఆయనే 
సముచితంగా నిరణ్యించాడు. మా ముకూక్ ముఖం ఆయన ఎరుగడు. అయినా, మా మీద సంపూరణ్ విశావ్సం ఉంచి, మమమ్లిన్ కనీసం అడావ్నస్ అయినా 
అడకక్పోవడం లోనే ఆయన సంసాక్రం వెలల్డయింది. ఆయనకు ధనం కనాన్ సంగీతారాధానే ముఖయ్మవడానికి ఇదొక నిదరశ్నం. 

 ఆగసట్ 22 ఉదయం ఎనిమిదినన్రకు రఫీ జహీర తో విమానంలో మదార్సు చేరుకునాన్డు. విమానాశర్యం బయట కారులో 
నా పకక్న కూరోచ్గానే జేబులోంచి కొనిన్ కాగితాలను తీశాడు. ఆ కాగితాలు ఆయన ఉరూద్లో రాసుకునన్ మా పాటలే ! కారు సాట్రట్ వగానే ఆ పాటలను 
మృదువుగా గానం చేయసాగాడు. అపుప్డపుప్డు నా ముఖ కవళికలను కీర్గంట పరిశీలిసూత్, “ఉచాఛ్రణ కరెకట్ గా ఉందా?” అని అడగసాగాడు. నాకు 
నవొవ్చిచ్ంది. ఆయన కారయ్దీక్షను పర్శంసించకుండా ఉండలేకపోయాను. 

 రఫీ కోసం ఉడ లాండస్ లో ఒక ఫాల్ట ను బుక చేశాం. అకక్డ తన పెటేట్ బేడా పడెయయ్గానే, టీ పుచుచ్కొని, కాసేస్పయినా 
విశర్మించకుండా “ఇక రిహారస్లస్ కు పోదామా?” అనాన్డు వెంటనే. 

 ఆ నాడు ఉదయం పదినన్ర నించి పనెన్ండువరకు మా చినబావగారు శీర్ తిర్వికర్మరావుగారి ఆధవ్రయ్ంలో రిహారస్లస్ 
జరిగాయి. సాయంతర్ం నాలుగు నించి ఏడునన్రవరకు శీర్మతి సుశీలతో జంట పాటల రిహారస్లస్ జరిగాయి. అసలంతవరకు శీర్మతి సుశీలకు తెలీదు 
తాను రఫీతో కలిసి పాడబోతునాన్నని. ఆ విషయం తెలియడంతో ఆమె ఎంతో ఆనందించింది. “రఫీ గారితో కలిసి పాడాలనన్ నా చిరకాల వాంఛ ఇంత 
తవ్రగా నెరవేరుతుందని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు సుమండీ !” అంది. ఇక తోటి పేల్బాక ఆరిట్సట్ ల పటల్ రఫీ చూపే సహకారం, ఇచేచ్ గౌరవం ఇంతా 
అంతా కాదు. “నేను మీ భాషలో పాడబోతునాన్ను. అలాగే మీరు కూడా లతా మంగేషక్ర లా మా భాషా చితార్లలో కొనిన్ పాటల పాడాలి,” అనాన్డు రఫీ 
ఆమెతో. 

 రిహారస్లస్ లో మా సంగీత దరశ్కులు టి. వి. రాజు గారు, అయన సహాయకులు విజయా కృషణ్మూరిత్గారు హారోమ్నియమ పై 
ఏవైనా కొతత్ సంగతులు వినిపిసేత్, “ఆ హా ! భేష !” అంటూ అపప్టికపుప్డు మెచుచ్కొని, ఎంతో పోర్తాస్హమిచేచ్వాడు రఫీ. 

 ఆ మరాన్డు రికారిడ్ంగ కు ఏరాప్టు చేశాం. 
 రికారిడ్ంగ కు వెళళ్డానికి ముందు శీర్ ఎన. టి. ఆర. ను దరిశ్ంచాలని రఫీ కోరాడు. హిందీ హీరోల గాతర్ పరిధులకు తగగ్టుట్ 

షమీమ్కపూర, ధరేమ్ందర్ మునన్గు వారికి – ఒకొక్కక్రికి ఒకోక్ శృతిలో పాడడం రఫీకి అలవాటు. అందుకోసం ఆ ఆరిట్సట్ ల టెర్నడ్ ను పరిశీలించాలిస్న 
అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మా బావ గారు శీర్ ఎన. టి. ఆర తో రఫీ తేనీరు సేవించి, పిచాచ్పాటి కబురల్తో సరదాగా కాలకేష్పం చేసినంత సేపూ ఆ 
పరిశీలనలు జరిపాడు. అందు నిమితత్మే “శీర్ కృషాణ్వతారం” చితార్నిన్ కూడా తాను ఒకసారి చూడాలని కోరి, చూసి ఎంతో ఆనందించారు కూడా. 
రికారిడ్ంగ లో రఫీ పాడవలసిన మెదటి పాట – 

 “ఎంతవారుగాని, వేదాంతులైనగాని 
 వాలుచూపు సోకగానే – తేలిపోదురోయ !” 
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4  ఫాల్ ష్ బాయ్క్ 

 పది గంటలకు పార్రంభమైన రికారిడ్ంగ గంటనన్రలో ముగిసింది. మైక ముందు రఫీ నిలుచునాన్డంటే పాట’ ఓకే. అయింది’ 
– అనే వరకు అకక్డిన్ంచి కదలడనన్ మాట. పది టేక లయినా సరే – ఎంతసేపైనా అలాగే నిలుచుండిపోతాడు. ఎపుప్డో ఏ ఐస వాటరో తపప్ మధయ్ మధయ్ 
టీ కూడా పుచుచ్కోడు. ఎపుప్డూ ఏర కండిషనడ్ రూమ లో ఉంటూ, సదా ఐస వాటర పుచుచ్కుంటునాన్ – ఎనన్డూ ఆయన కంఠం ఆయన సావ్ధీనం 
తపప్దు. ఇది కూడా భగవంతుడు ఆయనకు ఇచిచ్న వరమేమో ! అసలు మధయ్ మధయ్ గొంతు కూడా సవరించుకోడు ! రికారిడ్ంగ ఓ.కే – అయిందనన్ 
తరావ్త “ఏక కప గరమ ఛా!” అని మనం అడిగితే అపుప్డు “హ( హ( ! అభి పీయేంగే!” అని ఎంతో వినమర్ంగా అంటాడు. 

 ఇలా ఆయన ఆరు రోజుల కాల షీటుల్ ఇచిచ్న ఆరు పాటలూ నాలుగు రోజులోల్నే రికారడ్యి పోయాయి. “ఏ పాటైనా రీటేక 
చేయాలంటే, మీరు సంకోచించకుండా చెపొప్చుచ్” అనాన్డు రఫీ ఒకసారి. “మాకు సంపూరణ్ సంతృపిత్ కలగనిదే ఓ-కే చేసాత్మా?” అనాన్ను నేను. 

 తన గీతాలలోని భావాలను రఫీకి ఉరూద్లో తరుజ్మా చేసి చెపప్డానికి పర్తేయ్కంగా విచేచ్సిన డాకట్ర సి. నారాయణ రెడిడ్ గారు 
సైతం రికారిడ్ంగ లు ముగిశాక ఆ పాటలనీన్ విని రఫీ సప్షట్మైన తెలుగు ఉచాఛ్రణకు అచెచ్రువొందారు.  

 రఫీ పాటల రికారిడ్ంగ జరిగిన విజయా గారెడ్నస్ లోనే ఒక హిందీ చితర్ం తాలూకు ఔట డోర షూటింగ జరగసాగింది. 
అందులో పాలొగ్నడానికి విచేచ్సిన పర్ముఖ హిందీ నటులు ధరేమ్ందర్, తివారీ – విరామ సమయంలో రఫీ పాడిన ఆ తెలుగు పాటలు విని, తమ చెవులను 
తామే నమమ్లేకపోయారు. “నేటి నుంచి నీ పేరు రఫీరావ” అని చమతాక్రంగా పర్శంసించారు. శీర్మతి సుశీల గాతార్నిన్ కూడా “సుశీలా మంగేష” అని 
మెచుచ్కునాన్రు. 

 రపీది పసిపాప మనసత్తవ్మనే చెపాప్లి, సౌజనయ్మూరిత్, సౌముయ్డు, నొపిప్ంచక  తానొవవ్క పర్వరిత్ంచే మనసత్తవ్ం. 
 ఇంకోసారి రికారిడ్ంగ జరుగుతూనన్ తరుణంలో మా అమమ్గారు వచాచ్రనన్ విషయం రఫీకి తెలిసింది. రికారిడ్ంగ ముగిసిన 

వెంటనే “మీ అమమ్ గారు ఏరీ ?” అంటూ మా అమమ్ గారి దగగ్రికి వెళిళ్ నమసక్రించి, “మీకు కొడుకులు ఇదద్రు కాదు; ముగుగ్రు. నేనూ మీ కుమారుడేన్.” 
అంటూ ఆమెకు నమసక్రించాడు. ఆమె ఆనందాతిరేకంతో ఆనంద భాషాప్లు రాలుసూత్, “నీ కంఠంతో ఎందరికో వీనుల విందు ఒనరేచ్ నువువ్ ధనుయ్డివి, 
నాయనా!” అని మనసారా ఆశీరవ్దించింది. 

 రఫీ శాఖాహారి. ఇడీల్లంటే చాలా ఇషట్ం. మితంగా భోంచేసాత్డు. ఉదయం ఐదు గంటలకు మేలొక్నగానే నూయ్ ఉడ లాండస్ 
హోటల కు దాదాపు మైలునన్ర దూరంలో ఉనన్ ఎడవ్రట్ ఇలియటస్ రోడ బీచ కి కాలినడకనే వెళిళ్ వచేచ్వాడు. తెర ముందు కాక తెర వెనుక ఉండే వయ్కిత్ 
శారీరం గురించే కాక శరీరం గురించి కూడా ఇంత శర్దధ్ తీసుకొనడం ఎవరికైనా విచితర్ంగానే ఉంటుంది. బొంబాయిలో ఉనన్పుప్డైతే పర్తి రోజూ టెనిన్స 
ఆడుతాడట. 

 రఫీకి పెదాద్ పినాన్ అనే తారతమయ్ం లేదు. ఆఖరికి మా ఆఫీస బాయ లు ఏ టీయో, ఐస వాటరో తెచిచ్ ఇసేత్, “షుకిర్యా,” అని 
ఎంతో వినయంగా కృతజఞ్తలు తెలిపేవాడు.  తన గాతార్నిన్ ఎవరు మెచుచ్కునాన్, “అంతా భగవంతుని కృప” అంటూ ఆ ఘనతను భగవంతునికే 
ఆపాదించేవాడు.  బొంబాయికి తిరిగి వెళేళ్ ముందు “మీ అమమ్ గారికి మరో సారి పర్ణమిలేల్ అదృషాట్నిన్ నాకు కలిగించరూ?” అని కోరాడు రఫీ. 
పెదద్లంటే ఆయన కంత భకిత్ గౌరవాలు. మా చితార్నికి పాటలు పాడి రఫీ మమమ్లిన్ వదలి బొంబాయికి వెళిళ్పోయినా – మా అందరి హృదయాలలో 
పర్తేయ్కమైన సాధ్నానిన్ ఆకర్మించుకునాన్డు. ఆ మంచి మనిషి గుణగణాలను, మాతో ఆయన గడిపిన దినాలను ఎనన్టికీ మరువలేము. 

 మా చితర్ం కోసం ఆయన పాడిన గార్మఫోన రికారుడ్లు ఈ నెలలోనే వికర్యానికి విడుదలవుతునాన్యి. తనను అభిమానించే 
అశేష తెలుగు కళాభిమానులను వారి భాషను తన కంఠంతో వినిపించే అవకాశం కలగడం తన అదృషట్ంగా భావించిన రఫీకి – ఆ రికారుడ్లు 
విడుదలయాయ్క  శోర్తలు ఆనందానిన్ పొందగలిగితే ఆయన నిరివ్రామ కృషి, తపసుస్ ఫలించినటేల్. ఇనిన్ గుణ విశేషాలను ఒకే వయ్కిత్లో చూడగలిగిన నేను – 
ఈ విషయాలీన్, నా అనుభూతులనూ చలన చితర్ కళాభిమానులైన మీ అందరికీ తెలియజేయడం నా ధరమ్ంగా భావించాను. తతఫ్లితమే ఈ వాయ్సం. 
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