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1  టాక్ షో కథలు 

గత పది సంవత రాలుగా, పంచ య్పత్ంగా ఉనన్ లకష్లాదిమంది తెలుగు రిని అలరి త్నన్ కిరణ్ భ టాక్ 
లు, యు టూయ్బ్ లో 500 గా ఉనన్ షయం కౌముది పాఠకులకు తెలుసనే అనుకుంటునాన్ము. 

కొంతమంది పాఠకులు ఆ టాక్ లకు అకష్రరూపం ఇ త్ బాగుంటుందని అడుగుతునాన్రు. రి 
చనలమేరకు ఆ టాక్ ల నుంచి ఎంపికచే న కొనిన్ంటిని నెలనెలా ఇలా అకష్రరూపంలో 

మీకంది త్నాన్ము. ఈ టాక్ లను ని, టిని అకష్రీకరించిన రు  బొడుడ్ 
సతయ్నారాయణ( దరాబాదు). రికి కృతజఞ్తలు తెలియచే త్, ఈ యోగం కౌముది పాఠకులకు 
నచుచ్తుందని ఆ త్నాన్ము. 

 
                                         

టంగుటూరి రయ్కుమారిటంగుటూరి రయ్కుమారి  
  రెండవరెండవ  భాగంభాగం  

   
నటి ,గాయని,  నృతయ్ కళాకారిణి తం య్ సమర గాయకురాలు అనిన్ంటికీ మించి మా 
తెలుగు తలిల్కి మలెల్పూదండ స రీగ్య టంగుటూరి రయ్కుమారి గారి గురించిన కారయ్ మం 
రెండవ భాగం- 
                 ముందుగా మొటట్మొదటి భాగంలో ఎంతవరకు మాటాల్డుకునాన్మో కుల్పత్ంగా 
గురుత్తెచుచ్కుని తరువాత ఈ రోజు విశేషాలోల్కి వెళదాం. టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి గురించిన 
బాలాయ్నిన్ పార్రంభించేటపుప్డు వాళళ్ పెదనానన్ గారు టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు గారి దగగ్ర 
మొదలుపెటాట్ం. పర్కాశం పంతులుగారి తముమ్డు శీర్రాములుగారు, శీర్రాములు గారి ఆరవ సంతానం 
టంగుటూరి సూరయ్పర్కాశమమ్, తరావ్తి రోజులోల్ టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు ఆతీమ్యులకు సూరయ్ 
గారు. టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు పాటతో పెటిట్పుటిట్న బాల గాయనిగా ఆమె పసితనంలోనే 
పాటలు పాడడం అలవోకగా ఎలా పార్రంభించారో తెలుసుకునాన్ము. చినన్పుప్డు ఆవిడ పాడిన 
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పాటలకు వచిచ్న గురిత్ంపు కూడా తెలుసుకునాన్ము.  మదార్సులో వాళళ్ అకక్యయ్ గారింటికి వచిచ్నపుప్డు అనుకోకుండా ఆవిడిన్ చూసినటువంటి తమిళ 
నిరామ్తలు ఆమెకు 12 సంవతస్రాల వయసులోనే విపర్నారాయణ అనే సినిమాలో ఒక బాలనటిగా పాతర్ ఇవవ్డంతో, టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి 
వెండితెర  జీవితం పార్రంభమైంది.  ఇది 1937లో జరిగింది. అపప్టోల్ నటించేవాళళ్ందరూ వారి పాటలు వాళేళ్ పాడుకోవాలి. సూరయ్కుమారిగారి  నట 
జీవితం కూడా ఒకేసారి పార్రంభమైంది. ఆమె నటించిన మూడవ తమిళ చితర్ం అదృషట్ం . ఆ సినిమాలో సూరయ్కుమారి గారు పాడిన పాటలకి విపరీతమైన 
పర్జాదరణ పొందడంతో ఆమెకి చాలా గురిత్ంపు వచిచ్ంది. తమిళ పర్జలోల్నూ.తెలుగు పర్జలోల్నూ కూడా. ఆ తరావ్త తెలుగులో ఆమె నటించిన రైతుబిడడ్ , 
దేవత, ఇలాంటి చితార్లు సూరయ్కుమారిగారికి గాయనిగానూ, నటిగానూ కూడా మంచి పేరు తెచిచ్పెటాట్యి. అకక్డి నుంచి పార్రంభించి 1942లో వచిచ్న 
దీనబంధు అనే సినిమా టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారి నట జీవితంలోనూ , గాయని గానూ కూడా ఒక చకక్టి మలుపు అని చెపుప్కోవాలి. ఎందుకంటే ఆ 
దీనబంధు చితర్ంలో పాటలు రాసిన శంకరంబాడి సుందరాచారయ్గారు రాసిన మా తెలుగు తలిల్కి మలెల్పూదండ అనే పాటని ఆవిడ పైరవేట రికారుడ్గా 
ఇచాచ్రు. ఇదంతా 1942 -43 పార్ంతాలోల్నే. ఇపప్టికూక్డా అదే పాటతో టంగుటూరి సూరయ్ కుమారిగారిని తెలుగు వాళళ్ందరూ   
గురుత్పెటుట్కుంటునాన్రు. ఇంతవరకూ కిందటి వారం మాటాల్డుకునాన్ం. ఇకక్డున్ంచి పార్రంభించి ఈ రోజు విశేషాలోల్కి వెళదాం. 
                        దీనబంధు సినిమా 1942 లో అయిపోయాక,  1943 లో భాగయ్లకిష్ అని చితూత్రు నాగయయ్గారి సొంత సినిమా కూడా ఒక ముఖయ్ 
పాతర్ ధరించారు టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు. దాని తరావ్త 1943 లోనే వచిచ్ంది చాలా పర్జాదరణ పొందిన చితర్ం కృషణ్ పేర్మ. ఈ చితర్ం చితీర్కరణ 
సందరభ్ంలోనే భానుమతి గారు, రామకృషణ్ గారు ఒకరినొకళుళ్ ఇషట్పడడం, వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ విశేషాలనీన్ మనం భానుమతిగారి 
గురించిన పర్తేయ్క కారయ్కర్మంలో తెలుసుకునాన్ం. ఆ కృషణ్పేర్మ సినిమాలో టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు నారదుడి పాతర్ ధరించారు. ఈ విధంగా ఒక 
మహిళ మగ పాతర్ని పూరిత్సాథ్యి వేషంగా ధరించటం బహుశా టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారి విషయంలో మాతర్మే జరిగిందేమో! చాలా సినిమాలోల్ 
ఆడవాళుల్ నారదుడి పాతర్ని ఏ అంతరాన్టకంలోని భాగంగానే నటించి ఉంటారు కానీ మొటట్మొదటగా పూరిత్ సాథ్యి నారద పాతర్ ధరించింది మాతర్ం 
టంగుటూరి  సూరయ్కుమారిగారు అని చెపుప్కోవచుచ్.  సూరయ్కుమారి గారు నారద పాతర్లో పాడిన పాటలు ఎంతగా పేర్క్షకులని అలరించాయంటే, ఆవిడ   
నారదుడిగా వెండితెరపై కనిపించగానే పేర్క్షకులు చపప్టుల్కొటేట్వారట. ఆ నారద పాతర్ భానుమతి గారిని కూడా ఎంతగా ఆకరిష్ంచిందంటే, ఆ తరావ్త 
భానుమతి గారు ఏదైనా సినిమాలో అవకాశం వసేత్ తపప్నిసరిగా నారదుడి పాతర్ను పోషించాలి అనే సూఫ్రిత్నిచిచ్ంది. అంతే కాకుండా భానుమతి గారు ఈ 
టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు నారద పాతర్ లో ఎలాంటి వేషధారణ ధరించారో అలాంటి వేషధారణతో ఆవిడ సిట్లస్ కూడా తీయించుకునాన్రు.   అయితే 
తరవాత ఎకక్డా  సినిమాలోల్ నారదపాతర్ ధరించలేదనుకోండి! అంత సూఫ్రిత్ని కలిగించారు టంగుటూరి  సూరయ్కుమారి గారు తన నారద పాతర్ తోటి. 

 కృషణ్పేర్మ చితర్ం 1943లో అంటే అపప్టికి సూరయ్కుమారిగారికి 18 సంవతస్రాల వయసు. 18 సంవతస్రాల వయసు వచేచ్సరికే ఆవిడ 14 
సినిమాలోల్ నటించారు. కాకపోతే అవనీన్ కూడా విపరీతమైన పర్జాదరణ పొందినవి కాకపోవడం,  అలాగే టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు నటించినవి 
గాల్మరస పాతర్లు కాకపోవడంతో, నటిగా కంటే కూడా ఆవిడకి గాయనిగానే ఆ రోజులోల్ ఎకుక్వ పేరు తెచుచ్కునాన్రు. సంఖాయ్పరంగా చూసుకుంటే 
మాతర్ం 14 సినిమాలోల్ నటించారు. ఈ సినిమాలోల్ పాటలు పాడేటపుప్డు అకక్డకక్డా శాసతరీయ పరమైనటువంటి కీరత్నలు పాడాలిస్వచేచ్ది. అలాగే పర్ముఖ 
సంగీత దరశ్కుల దగగ్ర పనిచేసేటపుప్డు రాగాలు ఇలాంటివనీన్ తెలియాలి.  చినన్పప్టున్ంచి సూరయ్కుమారిగారు సూక్ల కీ వెళళ్లేదు, శాసతరీయ సంగీతమూ 
నేరుచ్కోలేదు. మరి ఇలాంటివనీన్ ఎలా చేశారు? అంటే, ఆవిడ సినిమాలోల్ నటిసూత్ పాడుతునన్ రోజులోల్నే శాసతరీయంగా సంగీతం నేరుచ్కోవడం కూడా 
పార్రంభించారు.ఒక వైపు నటిగా, గాయనిగా కొనసాగుతూ రెండవ వైపు సంగీతంలో కూడా శిక్షణ తీసుకోవడం పార్రంభించారు.  అయితే,1943 వచాచ్క 
ఆవిడ సిథ్రంగా నిరణ్యించుకునాన్రు “సంగీతంలోనూ, నాటయ్ంలోనూ పూరిత్ కాలం శిక్షణ తీసుకోవాలి” అని. అలాగే ఆవిడ ఎపుప్డూ సూక్ల కి వెళళ్లేదు 
కాబటిట్ కనీసం హై సూక్ల, మెటిర్కుయ్లేషన లాంటి డిగీర్ అయినా సరే ఒకటి తీసుకోవాలని అనేటటువంటి నిరణ్యంతో ఆవిడ 1943 తరావ్త సినీ జీవితానికి 
కొంత విరామం ఇచాచ్రు. ఇది కూడా చాలా మెచుచ్కోదగగ్ విషయం. ఎందుకంటే , ఆ సినీ గాల్మర లో పడి కొటుట్కొని పోకుండా ఆ సినిమా రంగం 
ఇచిచ్నటువంటి ఖాయ్తిని అంటిపెటుట్కొని ఉండిపోకుండా తాను కూడా జీవితంలో సశాసతరీయంగా నేరుచ్కోవాలి, చదువులో కూడా ఒక డిగీర్ ఉండాలి అనే 
నిరణ్యానిన్ తీసుకోవడం, 18 సంవతస్రాల అమామ్యి విషయంలో, చాలా మెచుచ్కోవాలి.   
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       అలా ఆవిడ విరామం తీసుకునాన్క అంతకు ముందు నుంచి కొనసాగుతునన్టువంటి సంగీత శిక్షణని ఆవిడ కొనసాగించారు. ఎలాగంటే  
అరైకూడి రామానుజ  ఐయయ్ంగార అనే అయన దగగ్ర, అలాగే పర్తాపన నటేశయయ్ర అనే ఆయన దగగ్ర ఆవిడ కరాణ్టక సంగీతానిన్ కొనసాగించారు. 
వీళిళ్దద్రే కాదు అకక్డకక్ మరికొంతమంది గురువుల దగగ్ర కూడా నేరుచ్కునాన్రని చెపుతూ ఉంటారు. అలాగే పండిట జోషి అని ఆయన దగగ్ర భరత 
నాటయ్ం నేరుచ్కునాన్రు. వేదాంతం జగనాన్ధ శరమ్గారు,  నాటయ్ కులపతి రామకోటిగారు వాళళ్ దగగ్ర కూచిపూడి నృతయ్ం నేరుచ్కునాన్రు. అయితే 
నాటయ్గతెత్గా ఆమె  కొదిద్ పర్దరశ్నలిచాచ్రు గాని ముఖయ్ంగా గాయనిగానే ఆవిడ తరావ్త కాలంలో కొనసాగారు.. ఇవి ఇలా నేరుచ్కుంటూనే ఆవిడా   పైరవేటు 
గీతాలు రికారుడ్లుగా కూడా ఇసూత్ ఉండేవాళుళ్. అది మాతర్ం మానలేదు.  ఇది కాకుండా చదువు విషయంలో -  ఆవిడ సీనియర  కేంబిర్డిజ్ పరీక్ష రాశారు. 
సీనియర  కేంబిర్డిజ్ పరీక్ష అంటే మెటిర్కుయ్లేషన లాంటిది. కాకపోతే,  ఆ పరీక్ష కొంతమంది లండన వెళిల్ రాసేవాళుళ్, భారతదేశంలో రాసినపప్టికీ ఆ పేపర 
లనీన్ లండన పంపించి అకక్డ కరెక్షన చేయించి తీసుకొచేచ్వాళుళ్. ఆ విధంగా చూసుకునన్టట్యితే విదేశాలనుంచి వచిచ్నటువంటి డిగీర్ అనుకోవచుచ్. 
అలాంటి   సీనియర  కేంబిర్డిజ్ పరీక్ష రాసిన మొటట్మొదటి తెలుగు నటీమణి టంగుటూరి సూరయ్కుమారి అని చెపుప్కోవాలి. అది 1946 కో, ఎపప్టికో 
అయియ్ంది. ఒక వైపు నేరుచ్కోవడం, మరో వైపు పాటలు రికారుడ్లివవ్డం, ఇంకో వైపు చదువుకోవడం ఇవి కాకుండా - అదే రోజులోల్  టంగుటూరి 
సూరయ్కుమారిగారు వాళళ్ పెదనానన్గారు  సావ్తంతర్య్ సమరంలో చాలా చురుకుగా పాలొగ్ంటునన్పుప్డు ఆయనతో పాటుగా ఈ రాజకీయ వేదికలమీదకు 
వెళుతుండేవాళుల్. ఆ రాజకీయ సభలు జరుగుతునన్పుప్డు ముందులో పార్రథ్నా గీతం గాని, చివరలో పేర్క్షకులను అలరించడం కోసం గాని ఆవిడ దేశభకిత్ 
గీతాలను పాడుతూ ఉండేవాళుళ్. కొనిన్సారుల్ పర్కాశం పంతులు గారే అనేవాళల్ట “ముందుగా నీవు పాడొదుద్. పాడితే అందరూ ఆ పాటలే  
కావాలంటారు.మా ఉపనాయ్సాలయాయ్క పాడుదువు గాని” అని. అంతగా పర్జలని ఆకరిష్ంచారు టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు ఆ దేశభకిత్ గీతాలతో 
కూడాను. ఆవిడ పాడిన లలితగీతాలకి ఆ రోజులోల్, చాలా పర్జాదరణ పొందబోయే చితార్నికి ఇచిచ్నంతటి పార్చురాయ్నిన్, పర్కటనలిన్ఇసూత్ ఉండేవాళుళ్. 
ఒకొక్కక్ రికారుడ్ విడుదలైనపుప్డు  దానికోసం  పేపరోల్ పర్తేయ్కంగా  పర్కటనలొచేచ్వి. టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు పాడిన రెండు పాటలు పలానా 
కొలంబియా వాళుళ్ విడుదల చేసుత్నాన్రు లేకపోతే సరసవ్తి సోట్ర వాళుళ్ విడుదల చేసుత్నాన్రు అని పెదద్ పెదద్ పేపర లో పర్కటన లిచేచ్వారు. అది ఆ రోజులోల్ 
గాయనిగా టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారికి ఉనన్టువంటి పర్జాదరణ!! కొనిన్కొనిన్  రెసాట్రెంటస్ లో టిఫినుల్ అవి చేసేటపుప్డు ఆ టిఫినైపోయాక 
టంగుటూరి  సూరయ్కుమారి గారి పాట ఉంది,  టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారి పాట వింటే గనక అదనంగా చారీజ్లు చెలిల్ంచాలి అని హోటలోల్ వసూలు 
చేసేవారట. అంతగా టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి పాటలిన్ పర్జలు ఇషట్పడుతుండే వాళుల్  1944 -45 పార్ంతాలోల్నే.   

ఆవిడ  పెదనానన్తో రాజకీయ సభలకి వెళల్డం అలాంటి వాటికి కొనిన్ ఉదాహరణలు చెపుప్కోవాలంటే,గుడివాడలోనో  ఎకక్డో ఒకచోట 
రాజకీయ సభ జరుగుతునన్పుప్డు టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి పాటలు మధయ్లో పాడడం  పార్రంభించారట. కొనిన్ ఉపనాయ్సాలైన తరావ్త ఈవిడ 
పాటలు , మళీళ్ ఉపనాయ్సాలు రావాలి.  ఈవిడ పాడటం పార్రంభించాక మళీళ్ ఉపనాయ్సాలిన్ మొదలు పెటట్నివవ్లేదట. సూరయ్కుమారి గారే పాడాలి 
అనాన్రట. ఆ విధంగా మిగతా సగం సభ జరగకుండగానే సూరయ్కుమారి గారి పాటలతోటే ఆ రోజంతా ముగిసిపోయింది. ఇంకోసారి తెనాలిలో  
తాయ్గరాజ సావ్మి ఆరాధనోతస్వాలు  జరుగుతుంటే, అకక్డకి వెళిల్ నాలుగు రోడల్ కూడలి లోనూ ఆవిడ గొంతెతిత్ పాడడడం పార్రంభించారు. అలా 
తాయ్గరాజ కీరత్నలిన్ పాడుతుంటే వచిచ్న పేర్క్షకులందరూ  వాటిని విని ఆనందిసూత్నే, మాకు దేశభకిత్ గీతాలు కావాలి అని డిమాండ చేసేసరికి  “ముందు ఈ 
పాటలు వినండి తరావ్త అవి పాడతాను” అని తాయ్గరాజ కీరత్నలయాయ్క దాదాపుగా గంటనన్రసేపు దేశభకిత్ గీతాలు పాడితే గాని పేర్క్షకులు వదిలిపెటట్లేదు.   

 అంటే పాటల పర్సకిత్ వచిచ్ంది కాబటిట్,  ఇంకో విషయం ఇపుప్డే చెపేప్సుత్నాన్ను. అనంతపూర లో టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారి పాట కచేరీ   
గాన గాతర్ పర్దరశ్న అని ఏరాప్టు చేశారు. అది రెండు రోజులు జరిగింది. గానపర్దరశ్న అయాయ్క భారత నాటయ్ం కూడా చేశారకక్డ. ఒక బెనిఫిట షో 
లాగా  విరాళాల సేకరణ కోసమని. రెండు రోజులకి కలిపి అతయ్ధిక టికెట వసూలు చేసింది 116 రూపాయలు అతి తకుక్వ 10 రూపాయలు.1948 
పార్ంతాలోల్ 116 రూపాయల టికెక్టుట్ ని డిమాండు చేయగలిగినటువంటి గాయని టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు. అది ఆవిడకునన్ పార్చురాయ్నికి, 
ఆవిడకునన్ పర్తేయ్కతలకి ఒక నిదరశ్నం.ఆ రోజులోల్ 116 రూపాయలంటే, ఇపప్టోల్ కొనిన్ వేలకిసమానం. ఇవి కొనిన్ ఉదాహరణలు మాతర్మే!!  

 అపప్టికి ఆమె వయసు చూసుకుంటే, 20, 21 సంవతస్రాలు మాతర్మే! ఆ వయసులో ఆవిడ ఎనిన్ పనులు చేశారో చూడండి! ఒక వైపు 
నేరుచ్కోవడం, ఇంకో వైపు చదువుకోవడం, ఇంకో వైపు రికారుడ్లివవ్డం, ఇంకో వైపు పెదనానన్తో వెళిల్ ఆ సావ్తంతర్య్ గీతాలు అవి పాడడం. ఆ రోజులోల్ 
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సావ్తంతర్య్ సమరంలో పాలొగ్నన్ వాళల్ందరినీ కూడా సావ్తంతర్య్ సమర యోధులు అనేవారు కదా! ఒక విధంగా చూసేత్,టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారిని 
సావ్తంతర్య్ సమర గాయని అని కూడా చెపుప్కోవచుచ్. దానికొక ఉదాహరణేమిటంటే, 1947 ,ఆగషుట్ 15 న మనకు సావ్తంతర్య్ం వచిచ్న విషయం 
అందరికీ తెలుసు కదా. ఆ రోజు కారయ్కర్మమేమిటంటే, అరధ్రాతిర్ పూట జవహర లాల నెహుర్గారు పర్సంగిసాత్రు ఢిలీల్ నుంచి. పార్ంతీయ రేడియో 
కేందార్లనీన్ కూడా దానిన్ రిలే చేయాలి, నెహుర్గారి పర్సంగం  అయిపోయాక సాథ్నిక రేడియో కేందర్ం వాళుళ్. వాళళ్ వాళళ్ కారయ్కర్మాలు పర్సారం 
చేసుకోవాలి. అందులో భాగంగా మదార్సు ఆకాశవాణి వాళుళ్ ఆ ఆగషుట్ సావ్తంతర్య్ దినోతస్వం అరద్రాతిర్ నెహుర్గారి పర్సంగమయాయ్క సాథ్నిక 
కారయ్కర్మాలోల్ భాగంగా పటట్మామ్ళ గారి పాటని ముందు వినిపించారు. ఆ తరావ్త రెండు పాటలు టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారితో పాడించారు. ఆ 
పాడించింది, ఆ పాటలు రాసింది బాలాంతర్పు రజనీకాంతరావుగారు. ఆయన ఆ ముందు రోజు మధాయ్హన్ం సూరయ్కుమారి గారిని ఆకాశవాణి కేందార్నికి 
పిలిపించి, వాటిని నేరిప్ంచి, ఆ రాతిర్ వాటిని పాడించారు. అదికూడా టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారికి దకిక్న అరుదైన అవకాశం.   

ఆ తరావ్త 1948లో మొటట్మొదటి సావ్తంతర్య్ దినోతస్వ వారిష్కోతస్వం జరిగినపుప్డు కూడా, ఆకాశవాణి కేందర్ం నుంచి, "మాదీ  సవ్తంతర్య్ 
దేశం " పాట పాడారు టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు. ఇలా కేవలం పాటలు పాడడమూ, నేరుచ్కోవడమే కాకుండా టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు ఆ 
1944-48 ఆ మధయ్లో ఆవిడ చేసినటువంటి మరొక గొపప్ కారయ్కర్మం ఒకటుంది. దీని గురించి చాల చోటల్ వార్యలేదు,  కేవలం గాయనిగానే చెబుతూ 
ఉంటారు గాని,ఆవిడ ఆ రోజులోల్నే గీత పర్కాష  అనే సంసథ్ని పార్రంభించి, ఆ సంసథ్ తరఫున  గాన కచేరీలు చేసూత్ ఆ గాన కచేరీల వలల్ వచిచ్న  
విరాళాలని, ధనానిన్ కూడా ఆవిడ సంఘ సేవా కారయ్కర్మాలకి వినియోగించారు. కేవలం గాయనిగా ఆవిడకి వసుత్నన్టువంటి పాపులారిటీని  ఏదో తాను 
డబుబ్ సంపాదించుకోవడం కాకుండా ఆ వచిచ్నటువంటి వాటిని రెడ కార్స సొసైటీ కి , రామకృషణ్ మిషన కి ఇలాంటి వాటికి ఇసూత్ ఉండేవాళుళ్. దానిన్ ఒక 
ఉదయ్మం లాగా కూడా కొనిన్సంవతస్రాలు కొనసాగించారు.   విశార్ంతిపురం  టూయ్బర కొల్సిస శానిటోరియం అని రాజమండిర్ లో ఉండేది ఆ రోజులోల్. 
వాళుళ్ ఒక కొతత్ భవనం కటాట్లిస్న పరిసిథ్తి వచిచ్నపుప్డు 1948 లో వాళళ్కోసమని పర్తేయ్కంగా  ఒక కారయ్కర్మానిన్ అంటే ఒక గాన కారయ్కర్మానిన్ 
టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు పర్దరశ్న ఇచిచ్ దాని దావ్రా వచిచ్న విరాళాలతోటి ఆ టూయ్బర కొల్సిస శానిటోరియం కి  ఒక పర్తేయ్కమైనటువంటి 
భవనానిన్కటిట్సేత్, దానికి ఆవిడ పేరే పెటాట్రు. ఇది ఒక ఉదాహరణ మాతర్మే! ఆ విధంగా, సంఘసేవా కారయ్కర్మాల కోసం విరాళాల కోసమని టంగుటూరి 
సూరయ్కుమారి గారు ఆంధర్దేశం నాలుగు చెరగులా తిరిగారు. కేవలం ఆంధర్ దేశమే కాకుండా  బయట రాషాట్ర్లోల్ని  పాటాన్, లకోన్ లాంటి పర్దేశాలకి 
కూడా వెళిల్ అకక్డ  గాన కచేరీలు చేసి ఆ విరాళాలని ఈ సంసథ్లకి ఇసూత్ ఉండేవాళుళ్. ఇలా 1943 నుంచి 1948 వరకూ కూడా టంగుటూరి 
సూరయ్కుమారి గారు సినీ రంగానికి దూరంగా ఇనిన్ కారయ్కర్మాలతో ఉనాన్రు.   
                  మళాళ్ 1948 పార్ంతాలోల్ సినిమాలోల్ పాతర్లు ధరించడం పార్రంభించారు. దానిన్ రెండో ఇనిన్ంగస్ అని చెపుప్కోవచుచ్. నటిగా టంగుటూరి  
సూరయ్కుమారి గారికి. ఆవిడ ఒక చాలా పర్తేయ్కమైన సినిమాలో నటించారు. ఆ సినిమా వచిచ్ వెళిల్నటుల్ చాలామందికి తెలియదు. ఆ సినిమా 
పర్తేయ్కతలేమిటంటే, ఆ సినిమాకు రచన చేసింది విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ గారు. విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ గారు మొటట్మొదటగా చితర్రచన చేసిన 
సినిమా 'గీతాంజలి' 1948 లో వచిచ్ంది. ఆ విషయానిన్ ఆయన డైరీలో కూడా రాసుకునాన్రు. ఆ సినిమాను నిరిమ్ంచింది, దరశ్కతవ్ం వహించింది జంధాయ్ల  
గౌరీనాథ శాసిత్గారు. విజయవాడ వాసి. ఆయనే ఎన,టి.రామారావు గారిని(ఆయన ఇంకా కాలేజీలో చదువుకునే రోజులోల్నే) మహారథి కరణ్ నాటకంలో 
వేషం వేదుద్వు గాని అని పిలిచారు.  ఈ గీతాంజలి సినిమా గురించి మిగతా విశేషాలు ఎకక్డా లభయ్ం కావడం లేదు. అదొక పర్తేయ్కతగా చెపుప్కోవచుచ్ 
మనం. టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి నట జీవితానిన్ పరిశీలిసుత్నన్పుప్డు. ఆ 1948 లో రెండవ విడత మళీళ్ నటిగా పార్రంభించాక ఆవిడ నటించిన 
సినిమాలోల్ చెపుప్కోదగిన సినిమా లేమిటంటే – అదృషట్దీపుడు.. అది గుమమ్డి గారు మొటట్మొదటిసారిగా ఒక చినన్ పాతర్ ధరించిన చితర్ం. ఈ సినిమా 
లనిన్టిలో  ఆవిడ నటిసుత్నన్పుప్డు, తన పాటలు ఆవిడే పాడుకుంటూ ఉండేవాళుళ్.  భారతి  అనే  ఒక కనన్డ సినిమాలో కూడా నటించారు, అదే 
సంవతస్రాలోల్.  టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు నటిగానూ, గాయని గానూ - చాలా ఆవిడ ముఖయ్ పాతర్ ధరించింది , ఎకుక్వ పాటలు పాడిన  చిటట్ 
చివరి చితర్ం -మరదలుపెళిల్ అనే ఆ సినిమా. అది  1952 లో వచిచ్ంది.  తరావ్తి రోజులోల్ కారకట్ర నటుడిగానూ, విలన గానూ పనిచేసిన ముకాక్మల 
గారు ఆ సినిమాకు నిరామ్త, దరశ్కుడు., హీరో కూడాను. దానిలో కథానాయికగా నటించారు. కేవలం ఆ సినిమాలో నటించడం, పాటలు పాడడమే 
కాకుండా సూరయ్కుమారి గారు నాగయయ్ గారితో కలిసి ఈ మరదలుపెళిల్ చితార్నికి సంగీత దరశ్కతవ్ం కూడా వహించారు. అదికూడా ఆ సినిమా యొకక్ 
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పర్తేయ్కత. ఈ సినిమాలో ఇంకో  ఆసకిత్కరమైన విశేషమేమిటంటే, సూరయ్కుమారి గారి అనన్యయ్ గారు టెనిన్స రామారావు గారని చెపుప్కునాన్ం కదా!  
టెనిన్స కోచింగ చేసుత్ండేవాళళ్ని, ఆయన కూడా ఈ మరదలుపెళిల్ సినిమాలో ఒక ముఖయ్మైన పాతర్ ధరించారు.   
                సుమారుగా అదే పార్ంతాలోల్ అంటే 1948 , 49 ,50 ఆ పార్ంతాలోల్ సూరయ్కుమారిగారి నానన్గారు శీర్రాములు గారు మరణించారు. ఆయన  
మరణించాక దాదాపుగా కుటుంబ భారమంతా కూడా సూరయ్కుమారి గారే చూసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. ఎందుకంటే అనన్యయ్లిదద్రూ సిథ్రమైన ఉదోయ్గం 
లేనివాళుల్. రామోమ్హన గారేమో పాటలు పాడుతుండేవాళుల్. అలాగే రామారావు గారు టెనిన్స కోచింగ లో ఉండేవాళుళ్. వాళుళ్ కూడా సూరయ్ కుమారిగారి 
తో పాటు ఉండేవాళుళ్. అలాగే వితంతువైన తలిల్ బాధయ్తలనీన్ కూడా భుజసక్ందాలమీద వేసుకుని ఏ మాతర్ం బెదరకుండా, చెదరకుండా చెకుక్చెదరని 
ధైరయ్ంతోటి సూరయ్కుమారి గారు ఒక వైపు తన కెరీర ను కొనసాగిసూత్ రెండో వైపు కుటుంబ బాధయ్తలను కూడా తీసుకునాన్రు. ఆవిడకి  సహాయకురాలిగా 
వాళళ్ అకక్యయ్గారి అమామ్యి అనసూయ  ఆవిడ చేదోడు వాదోడుగా  ఉంటూ ఉండేవాళుళ్.  సూరయ్కుమారి గారు అదే రోజులోల్ మదార్సు లో సవ్ంతంగా 
ఇలుల్ కూడా కటిట్ంచుకునాన్రు. కానీ గృహపర్వేశం చేసే సమయం వచేచ్ సరికి వాళళ్ నానన్గారు లేకుండా అయియ్ంది.  

1952 లో ఈ మరదలుపెళిల్ చితర్ం పూరిత్ అయినటువంటి కొదీద్ రోజులకో లేకపోతే సుమారుగా ఆ సందరాభ్లోల్నే మదార్స లో మిస మదార్స 
పోటీలు జరిగాయి. .ఆ అందాల పోటీలోల్ పాలొగ్నాన్రు సూరయ్కుమారి గారు. చాలామంది గొపప్ విశేషంగా చెపుప్కునాన్రు.  అలాంటి పోటీలోల్ అగర్వరాణ్లకి 
సంబంధించిన వాళుళ్ పాలొగ్నడం కూడా ఎవరూ ఏ మాతర్ం కూడా ఊహించనటువంటి విషయం. పైగా టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు గారి తముమ్డు 
గారి అమామ్యి.ధైరయ్ంగా ఆవిడ అందాల పోటీలోల్ పాలొగ్నడమే కాకుండా మొటట్మొదటి సారిగా మిస మదార్స టైటిల ని గెలుచుకునన్  తెలుగు అమామ్యిగా 
చరితర్లో. ఆ రోజులోల్ ఈ అందాల పోటీలు పర్తి రాషట్రంలోనూ నిరవ్హించి, ఈ రాషాట్ర్లోల్ గెలిచిన వాళల్ందరినీ తీసుకొనివెళిళ్ బొంబాయిలో ఆ మిస 
ఇండియా పోటీలు నిరవ్హించారు. వాటిలోల్ మొటట్మొదటి సాథ్నానిన్ పొందినావిడ పేరు ఇందార్ణి రెహమాన. దివ్తీయ సాథ్నం మన సూరయ్కుమారి గారిది. 
ఇలా మిస ఇండియా పోటీలోల్ మొటట్ మొదటి దివ్తీయ సాథ్నానిన్ తెచుచ్కునన్ తెలుగు అమామ్యి కూడా సూరయ్కుమారి గారే. ఆవిడకు రెండవ సాథ్నం రావడం 
కూడా ఒక విధంగా ఉపయోగమైంది. మొదటి సాథ్నం వచిచ్ ఉంటె గనక ఆవిడకు అవకాశాలు వేరేవిధంగా వెళిల్ ఉండేవేమో.  

సుమారుగా అదే రోజులోల్ ఇంకొక సంఘటన ఏమి జరిగిందంటే, మదార్స లో జరిగిన అంతరాజ్తీయ చలన చితోర్తస్వాలకి హాలీవుడ నుంచి 
ఫార్ంక కాపార్ అని హాలీవుడ దరశ్కుడు ( ఆయన  ఆ రోజులోల్నే మూడుసారుల్ ఆసాక్ర అవారుడ్ తెచుచ్కునాన్రు) వచాచ్రు.  అకక్డ సూరయ్కుమారి గారు 
పరిచయమయాయ్రు. సూరయ్కుమారి గారికి మరొక ఉపయోగమేమిటంటే, ధారాళంగా ఇంగీల్ష మాటాల్డగలగడం, ఎవరితోనైనా ధైరయ్ంగా 
సంభాషించగలగడం.  ఈ ఫార్ంక కాపార్ పరిచయానికి ఆమె చొరవ, ఆంగల్ భాషా పార్వీణయ్ం ఉపయోగపడాడ్యి సూరయ్కుమారి గారికి.  మనిషి జీవితంలో 
ఒకొక్కక్సారి కొనిన్ కొనిన్ పరిచయాలు ఆసకిత్కరమైన మలుపులు తిపుప్తుంటాయి. కొనిన్ కొనిన్ మలుపులోల్ ముఖయ్మైన వయ్కుత్లు పరిచయమౌతూ ఉంటారు. 
సూరయ్కుమారి గారి జీవితంలో ఒక ముఖయ్మైన మలుపుకి ఈ ఫార్ంక కాపార్ పరిచయం కారణమైందని  చెపుప్కోవచుచ్. చాలా మామూలుగా కనిపిసుత్ంది 
కానీ,తరావ్త ఆవిడ జీవితం తిరిగినటువంటి మలుపులని గమనిసేత్ గనక ఆ ఫార్ంక కాపార్ పరిచయం కాక పోతే ఎలా ఉండేదో అనిపిసూత్ ఉంటుంది.  

ఏమైందంటే ఫార్ంక కాపార్ అంతరాజ్తీయ చితోర్తస్వాలు ముగిసి,  హాలీవుడ కి వెళిళ్పోయాక అమెరికా మోషన పికచ్రస్ అసోసియేషన అనే సంసథ్ 
వాళుళ్ భారతదేశం నుంచి కొంతమంది కళాకారులిన్ ముఖయ్ంగా సినిమా కళాకారులిన్ అమెరికాకు ఆహావ్నించదలుచుకునాన్రు. వాళళ్లోల్ రాజ కపూర, 
నరీగ్స,సోహారా మోడీ అపప్టోల్ చాలా పేరునన నటీనటులు ఉనాన్రు.  వాళళ్తో పాటుగా ఆ బృందంలో సూరయ్కుమారి గారి పేరు చేరచ్డానికి కారణం ఈ 
ఫార్ంక కాపార్ అనాన్యన.  ఆ విధంగా అందాల పోటీలోల్ మొటట్మొదటి బహుమతి రాకపోవడం తోటి , వేరే అవకాశాలకు వెళల్కపోవడము , అలాగే ఈ 
పర్తినిధివరగ్ంలో చేరడానికి కూడా అవకాశం దొరికింది సూరయ్కుమారి గారికి 1952 లో. ఆ విధంగా, మొటట్మొదటి సారిగా 1952 సెపెట్ంబరోల్ , మిగతా 
పర్తినిధి బృందం తోటి కలిసి సూరయ్కుమారి గారు అమెరికా పర్యాణమయాయ్రు. తరావ్త ఏడు సంవతస్రాలకి మళాళ్ తాను వంటరిగా అమెరికా వసాత్నని 
కానీ అమెరికా నుంచి తన జీవితం లోని దివ్తీయ భాగానిన్ పార్రంభిసాత్నని గాని సూరయ్కుమారి గారికి అపుప్డు ఏమాతర్ం ఆలోచన  లేదు, అలాంటి 
ఆలోచన వచేచ్ అవకాశం కూడా లేదు.  

సూరయ్కుమారిగారు 1952 లో ఈ అమెరికన మోషన పికచ్రస్ అసోసియేషనస్ వాళళ్ ఆహావ్నం మీద మిగతా బృందంతో కలిసి చేసినటువంటి 
అమెరికా పరయ్టన అనుభవాలని ఆ తరావ్త నాలుగైదు నెలలకు వచిచ్నటువంటి 1953 లో వచిచ్న  కినిమా అనే  పతిర్కలో చాలా వివరంగా రాశారు. ఆ 
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వాయ్సం చదువుతుంటే, అలనాటి అమెరికా పరిసిథ్తులు కూడా బాగా అరథ్మౌతుంటాయి. అపప్టోల్ అమెరికాలో రవాణా సాధనాలు ఎలా ఉండేవి, అపప్టోల్ 
పర్జల అలవాటుల్ ఎలా ఉండేవి, ఆచార వయ్వహారాలూ ఎలా ఉండేవి, అపప్టోల్ సూట్డియోలు ఎలా ఉండేవి ఇలాంటి వనిన్ కూడా ఆవిడ చాల వివరంగా 
రాశారు ఆ వాయ్సంలో.   ఈ పర్తినిధి బృందం , అంటే , ,రాజ కపూర, నరీగ్స వీళళ్ందరూ కలిసి ముందుగా నూయ్యారక్ అలాగే ఆ తూరుప్ పార్ంతమంతా 
కూడా చూసుకొని నూయ్యారక్ , చికాగో,డెనవ్ర ఇలాంటివనిన్టిమీద పర్యాణం చేసుకుంటూ చిటట్చివరికి లాస ఏంజిలస్ చేరుకునాన్రు. లాస ఏంజిలస్ లో 
ఈ పర్తినిధి బృందమంతో   నాలుగైదు రోజులు సమావేశాలూ, వాళళ్ పారీట్లూ ఇలాంటివనీన్ జరిగాయి.  ఆ సమావేశాలోల్ జనగణమణ,  ఓ మహాతమ్, ఓ 
మహరిష్ అనే శీర్ శీర్ గారి గేయం - ఇవనీన్ అనీన్కూడా పాడారు టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు.  ఆ విధంగా హాలీవుడ లో మొటట్మొదటిసారిగా తెలుగు 
పాటలు పాడిన తెలుగు అమామ్యి కూడా  సూరయ్కుమారి గారే అయాయ్రు. అపప్టికామె వయసు కేవలం 27 సంవతస్రాలు మాతర్మే. ఇంకా, ఆ హాలీవుడోల్ 
జరిగినటువంటి సమావేశాలోల్ కొనిన్ ఆసకిత్కరమైనటువంటి విశేషాలేమిటంటే - వారన్ర బర్దరస్ సూట్డియోలో సమావేశం జరుగుతోంది. ఆ సమావేశానికి 
పర్తినిధి బృందానిన్ తీసికెళేళ్టటువంటి వాళళ్లోల్ హిచ కాక కూడా ఉనాన్రు. పర్సిదధ్ హాలీవుడ దరశ్కుడు. సూరయ్కుమారి గారిని హోటల నుంచి సమావేశానికి 
తీసుకెళల్డం మళీళ్ వెనకిక్ పంపించడం అనే బాధయ్త ఆయనది. అకక్డ హిచ కాక పరిచయమయాయ్రు. మళాళ్ జీవితంలో ఒకొక్కక్ మలుపు ఎలా 
తిరుగుతుంది,ఒకొక్కక్ పరిచయం ఎలా జరుగుతుంది అనడానికి హిచ కాక గారితో పరిచయం కూడా తరావ్తి రోజులోల్ ముఖయ్మైన మలుపుకు దారి 
తీసింది. ఆయన సూరయ్కుమారి గారిని చూసి “మీలో అమెరికన లక్షణాలు కూడా కనబడుతునాన్యి, కొంచెం మేకప చేసేత్ గనక మిమమ్లిన్ అమెరికన 
యువతిగా కూడా చూపించవచుచ్. మీతో,  పేర్మ నాథ తో( ఆయన కూడా ఆ బృందంలో ఉనాన్రు) నేనొక చితర్ం నిరిమ్సాత్ను” అనికూడా హిచ కాక 
చెపాప్రట. ఆ తరావ్త ఆయనే కాకుండా మరొక ఇదద్రు ముగుగ్రు కూడా వీళళ్ తో సినిమా నిరిమ్ంచటానికి ముందుకొచాచ్రు. అకక్డునన్టువంటి 
అసోసియేషన  నియమ నిబంధనల వలల్ వీళుళ్ అమెరికాలోనే ఉండిపోయి సినిమాలోల్ నటించే అవకాశం లేదు. అందువలల్ కేవలం వారి పర్తిపాదనలు 
పర్తిపాదనలుగానే ఉండిపోయాయి. ఇంకా హాలీవుడ సమావేశాలలో అపప్టి మరొక పర్సిదధ్ దరశ్కుడు సిసిల బి డెమిల అనే  ఆయన  
సూరయ్కుమారి గారిని చూసి “నేను టెన కామండెమ్ంటస్ సినిమా తీయబోతునాన్ను అయితే చాలా సంవతస్రాలు పడుతుంది. ఇపుప్డే అయిపోదు ఆ 
సినిమాలో తపప్నిసరిగా మీకొక అవకాశమిసాత్ను మీరు ఈ పర్తినిధి బృందం తో వచాచ్రు కాబటిట్ మళాళ్ భారతదేశం వెళిళ్పోయాక తపప్నిసరిగా మిమమ్లిన్ 
ఆహావ్నించి హాలీవుడ చితర్ంలో మీకు అవకాశాలిసాత్న”ని అనాన్రు.  ఈ పరయ్టన .విజయవంతంగా ముగించుకుని సూరయ్కుమారి గారు మళీళ్ మదార్సు 
చేరుకునాన్రు. 

 వెనకిక్ వచేచ్శాక మదార్స లో ఆవిడకి బర్హమ్రథం పటాట్రు.  మామూలు పేర్క్షకులకు ఈ విషయాలు అంతగా తెలీకపోయినా,  చితర్పరిశర్మలోని 
పర్ముఖులు  సూరయ్కుమారిగారి గురించి గొపప్గా చెపుప్కునాన్రు. ఒక సోప్రట్స్ పతిర్క రాసిన ఇంటరూవ్య్ లో మదార్స గోస వెసట్ అని ఒక వాయ్సం రాసూత్ 
సూరయ్కుమారి గారు ఇలాగా హాలీవుడ వెళొల్చాచ్రు. బహుశా మళీళ్ హాలీవుడ వెళిళ్పోతారు అకక్డి సినిమాలోల్నే  ఆవిడ సిథ్రపడి పోతారు అనన్టుల్గా 
రాశారు. ఇంకోసంఘటన-   బొంబాయి సినీ నటులకూ, మదార్స సినీ నటుకూ మధయ్ కిర్కెట పోటీలు జరుగుతుంటే, సూరయ్కుమారి గారిని పర్తేయ్కంగా 
దానికి ఆహావ్నించి  అందులో పాలొగ్నే లాగా చేశారు. ఆ కిర్కెట పోటీలోల్ జరిగిన పర్దరశ్నలో పాలొగ్నన్ వాళల్లో ఎస.వి.రంగారావు గారు, శివరావు గారు 
లాంటివారు కూడా ఉనాన్రు. దీనిన్  పెదద్ విశేషంగా ఎందుకు చెబుతునాన్నంటే, ఆవిడకునన్టువంటి గురిత్ంపు ఎంతగా పెరిగింది విదేశాలు వెళొల్చాచ్క అని 
తెలియడానికి.  

 హిందీ చితర్ం వాళళ్తోటి పరిచయాలు కూడా పెరగడంతో ఆ పరయ్టన తరావ్త హిందీ చితర్సీమ నుంచి ఎకుక్వగా అవకాశాలొచాచ్యి. ఆ  
అవకాశాలిన్  అందిపుచుచ్కుంటూ ఆవిడ మొటట్మొదటిసారిగా నటించిన హిందీ చితర్ం’వతన' . ఆవిడ అమెరికా నుంచి  వచిచ్న  రెండు వారాలోల్నే ఈ 
వతన అనే సినిమాలో వేషం వేయడం కోసమని బొంబాయి వెళాల్రు. అపప్టికి   నానన్గారు లేరు. ఈ డబుబ్ల వయ్వహారం గాని. కాంటార్కుట్ లు గాని ఇవనీన్  
గూడా ఆవిడే చూసుకుంటూ ఉండేవాళుళ్. అపప్టికి సవ్ంతంగా చూసుకోగలిగేటటువంటి ధైరయ్ము, పరిణితీ వచిచ్ంది సూరయ్కుమారిగారికి. ఆవిడ 
బొంబాయిలోనే ఒక ఫాల్ట తీసుకొని అకక్డే ఉనాన్రు.  వతన 1953 ఆ పార్ంతాలోల్ విడుదలయింది. ఆ సినిమా తరావ్త అకక్డే హిందీ లోనే మరొక చితర్ం 
మధుర మిలన లో  కూడా అవకాశం వచిచ్ంది. అయితే ఈ మధుర మిలన అనే సినిమా ఎందుకో గాని మధయ్లో మానేసేసారు సూరయ్కుమారి గారు. హిందీ 
సినిమాలోల్ వేషాలైతే వచాచ్యి గాని పాటలు మాతర్ం ఆవిడ పాడలేదు.  ఆ తరావ్త వచిచ్ంది దిలీప కుమార తోటి కలిసి నటించిన చితర్ం “వురన కటోలా” . 
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7  టాక్ షో కథలు 

అది 1955 లో విడుదలైంది. అది ఒక జానపద ఫాంటసీ సినిమా. అలాంటిది ఆ సినిమాలో హీరోయిన పాతర్ కాకపోయినపప్టికీ సూరయ్కుమారి గారికి  
చాలా ముఖయ్మైన పాతర్ దొరికింది అందుకే ఇపప్టికి కూడా సూరయ్కుమారి గారి హిందీ సినిమాలు అనగానే వురన కటోలా చితార్నేన్  చాలామంది 
ఉదహరిసూత్ ఉంటారు.  

ఈ వురన కటోలా సినిమా జరుగుతూ ఉండగా సూరయ్కుమారి గారికి మరొక అమామ్యి తో పరిచయమయియ్ంది. ఆమె పేరు లూడ మిలాల్ 
పేర్మకోఫ. లూడ మిలాల్ పేర్మకోఫ ఒక రషయ్న చితర్ కళాకారిణి. ఆవిడ ఈ సినిమాలోల్ కాసూట్య్మస్. పబిల్సిటీ ఇలాంటివి చూసూత్ఉండేవాళుల్.  వురన కటోలా 
సినిమాలో సూరయ్కుమారి గారు వేసినట పాతర్ రాజసం వుటిట్పడేటటువంటి పాతర్. ఆ పాతర్ని పర్ముఖంగా కనపడేలా చేసూత్ వాల పోసట్రస్ డిజైన 
చేయడంలో ముఖయ్ పాతర్ వహించింది లూడ మిలాల్ పేర్మకోఫ అనే ఆవిడ. తరావ్తి రోజులోల్ కూడా మళాళ్ సూరయ్కుమారి  గారు విదేశాలోల్ సిథ్రపడడానికి 
కూడా చాల సహాయం చేసారావిడ. ఇలాగ ఆమె జీవిత పర్యాణంలో ఒకొక మలుపులో పరిచయమైనటువంటి ఒకొకక్ళుళ్ ఆ తరావ్త భవిషయ్తుత్లో ఆమె 
యొకక్ జీవితం సిథ్రపడటానికి , వేరే మారాగ్లోల్కి మళిళ్ంచడానికి కూడా సహాయపడాడ్రు.  

ఆ తరావ్త 1956 లో బాంబే ఫెల్ౖట నంబర 417  అనే సినిమాలో నటించే అవకాశం వచిచ్ంది. ఇది  ఇండో అమెరికన ఆ ఇదద్రియొకక్ కలయిక 
తోటి చితీర్కరించినటువంటి సినిమా. కానీ దురదృషట్వశాతుత్ ఆ సినిమా పూరిత్కావడం కానీ, విడుదల కావడం కానీ జరగలేదు. ఆవిడ ఈ బొంబాయిలో 
ఉండి హిందీ సినిమాలోల్ పాతర్లు ధరిసుత్నన్ రోజులోల్నే  ఆమె గాయని అని తెలుసుకొని శాంతారాం గారు అపాన్ దేశ అనే  సినిమాని తెలుగులోకి 
అనువాదం చేసూత్ పాటలు పాడడానికని సూరయ్కుమారి గారిని పిలిచారు. ఆ సినిమాలో నటించకపోయినా ఆ అనువాద చితార్నికి అందులో ఆరు పాటలో, 
ఎనిమిది పాటలో సూరయ్కుమారి గారే పాడారు. ఆ రోజులోల్ అపాన్దేశ లో సూరయ్కుమారి గారు పాడిన పాటలు కూడా విపరీతంగా పర్జాదరణ పొందినవి.  

ఇది 1948 నుంచి మధయ్లో ఆవిడ విదేశాలు వెళొల్చాచ్క మళీళ్ ఈ హిందీ సినిమాలోల్ ఆవిడ నటించినటువంటి వైనం!  1956 లో తలిల్ గారు 
గారు కూడా మరణించారు సూరయ్కుమారి గారికి. ఇంకా దాదాపుగా ఒంటరి అయాయ్రు అని చెపుప్కోవచుచ్. నానన్గారు లేరు, అమమ్గారు లేరు కేవలం 
అనన్యయ్లు, తనకి సహాయం చేసుత్నన్టువంటి అకక్యయ్ గారి అమామ్యి అనసూయ వీళళ్తోటే ఉండేవాళుళ్ సూరయ్కుమారి గారు.   హిందీ సినిమాల 
రోజులోల్ కూడా ఆవిడ మదార్స వచిచ్నపుప్డలాల్  గాయనిగా పర్దరశ్నలిసూత్ ఉండేవాళుళ్.  ఆ వచిచ్న విరాళాలాలిన్ వినియోగిసూత్ ఉండేవాళుళ్.  

1957 తరావ్త ఇంకా దాదాపుగా ఆమె చితర్ జీవితం చివరిదశ అని చెపుప్కోవచుచ్. “చితర్ జీవితం”  అంటునాన్నండి ! జాగర్తత్గా గమనించాలి! 
ఆవిడ చిటట్చివరగా నటించిన చితర్ం చితూత్రు నాగయయ్గారి భకత్ రామదాసు. ఆ సినిమా మొదలు పెటాట్క దాదాపు ఐదారు సంవతస్రాలు నిరామ్ణం 
జరిగింది. మొదటోల్ ఉనన్ చాలామంది నటులు, నిరామ్ణం మధయ్లో మరణించారు. నాగయయ్ గారి మీదునన్ గౌరవంతోనే , 1959 పార్ంతాలోల్ భకత్రామదాసు 
లో తానీషా గారి భారయ్గా నటించారు టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు.  

 భకత్రామదాసు తరావ్త మళాల్విడ సినిమాలోల్ వేయలేదు.  వాళళ్మమ్గారు మరణించాక   పార్ంతాలోల్ సూరయ్కుమారిగారు జీవితంలో ఒక కొతత్ 
అధాయ్యానిన్ పార్రంభించ దలుచుకునాన్రు. ఆ కొతత్ అధాయ్యమేమిటంటే, సవ్ంతంగా రంగసథ్ల నాటకాలని రూపొందించడం, పర్దరిశ్ంపజేయడం - 
ఎందుకు ఆ నిరణ్యం తీసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది? సినిమాలోల్ నటిసుత్ంటే అవకాశాలు రాలేదా అంటే, అవకాశాలు వచాచ్యి, .కాకపోతే మనం జాగర్తత్గా 
గమనించాలిస్ంది  1958- 59  వచేచ్సరికి సినిమాలోల్ కొంచెం  గాల్మర  పాళుళ్ కూడా ఎకుక్వైనవి.  అందులో కథానాయిక అనగానే అందంగా ఉండాలి 
అందచందాలు చూపించాలి అనే కథలు రావడం, అలాగే ఎవరి పాటలు వాళేళ్ పాడుకోవడం కంటే   నేపథయ్గీతాలు ఎకుక్వగా రావడం ఇది జరిగింది. 
సూరయ్కుమారిగారు నటించిన సినిమాలనిన్ంటిని చూసుకునన్టెల్ౖతే, ఎకక్డా  ఆవిడ గాల్మర పాతర్లు చేయలేదు. నటనకి అవకాశమునన్ పాతర్లు, గాయనిగా 
అవకాశమునన్ పాతర్లు మాతర్మే చేశారు. మరి గాల్మర పాతర్లు అనేవి  ఆమెకు నపేప్ పాతర్లు  కావు కాబటిట్ ఒక విధంగానూ, మరి పాటలనీన్ 
నేపధయ్గానాలవవ్డం తో ఒక విధంగానూ బహుశా ఆ కారణాలవలల్ సూరయ్కుమారి గారు సినీ రంగం నుంచి విరమించుకుందామని అనుకుని ఉండొచుచ్.  
ఆ నిరణ్యం తీసుకునాన్క  1956-.57 పార్ంతాలోల్నే కళాచైతనయ్ అనే సంసథ్ని సాథ్పించారు.  ఆ సంసథ్ దావ్రా రంగసథ్ల నాటకాలు, ముఖయ్ంగా,  నృతయ్ 
పర్ధానమైన రంగసథ్ల నాటకాలు పర్దరిశ్ంచాలి అనుకొనాన్రు. అందులో భాగంగా ఆవిడ చేసిన మొటట్మొదటి పర్యోగం ఏమిటి?ఆ పర్యోగం ఎలా 
జరిగింది? దాని తరావ్త ఆ పర్యోగానిన్ కొనసాగిసుత్నన్రోజులోల్నే ఆవిడ భారత దేశానిన్ వదిలి వెళదామని ఎందుకు అనుకునాన్రు? ఎకక్డికి వెళాల్రు ? 
ఎలా సిథ్రపడాడ్రు?ఈ విశేషాలనీన్ కూడా వచేచ్వారం టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారిని  గురించిన పర్తేయ్క కారయ్కర్మం మూడవ భాగంలో తెలుసుకుందాం . 
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(ఆడియో టాక షో కి అక్షరరూపం ఇచిచ్నవారు -  శీర్ బొడుడ్ సతయ్నారాయణ) 

(స షం) 
★★★

2018 ఏపిర్ ల్  10 న పర్ రమై న  ఈ టా॓ ని ఇకక్డ నవచుచ్   

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2020/jan20_Talkshow_Kathalu_comments.htm
https://www.youtube.com/watch?v=MV41dMndwTc

