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గత పది సంవత రాలుగా,

పంచ య్పత్ంగా ఉనన్ లకష్లాదిమంది తెలుగు రిని అలరి త్నన్ కిరణ్

లు, యు టూయ్బ్ లో 500

గా ఉనన్

కొంతమంది పాఠకులు ఆ టాక్
చనలమేరకు ఆ టాక్
మీకంది త్నాన్ము.

ఈ

భ టాక్

షయం కౌముది పాఠకులకు తెలుసనే అనుకుంటునాన్ము.

లకు అకష్రరూపం ఇ త్ బాగుంటుందని అడుగుతునాన్రు.

రి

ల నుంచి ఎంపికచే న కొనిన్ంటిని నెలనెలా ఇలా అకష్రరూపంలో
టాక్

సతయ్నారాయణ(

దరాబాదు).

నచుచ్తుందని ఆ

త్నాన్ము.

లను

ని,

టిని

రికి కృతజఞ్తలు తెలియచే

టంగుటూరి

అకష్రీకరించిన
త్, ఈ

రు

బొడుడ్

యోగం కౌముది పాఠకులకు

రయ్కుమారి

మొదటి భాగం

ఈ రోజు ఒక విశిషట్మైన తెలుగు మహిళను మీకు పరిచయం చేసాత్ను.ఈ విశిషట్
తెలుగు మహిళ తెలుగు సినిమా పార్రంభమైన తొలిరోజులోల్ బాలనటిగా సినీరంగ పర్వేశం చేసి ఆ
తరావ్త చాలా సినిమాలోల్ ముఖయ్ పాతర్లోల్నూ కథానాయికగానూ నటించారు. 1938 -1955 ఆ
మధయ్లో ఈమె దాదాపుగా 25 చితార్లోల్ నటించారు. అయితే, నటిగా కంటే గాయనిగానే ఆమె
ఎకుక్వ పేరు తెచుచ్కునాన్రు. ఇపప్టికి కూడా ఆవిడ పేరు చెపప్గానే గాయనిగానే చాలామంది
గురుత్పెటుట్కునాన్రు. ఈ రోజుకు కూడా ఒక పాట చేబితే, ఆవిడ పేరు వెంటనే గురొత్సుత్ంది. ఆ పాట
ఉమమ్డి ఆంధర్పర్దేశ రాషట్ర గీతం కూడా. ఈ పాటతో పాటుగా ఆ రోజులోల్ ఆమె అనేక లలిత
గీతాలను,

దేశభకిత్

గీతాలను

గార్మఫోన

రికారుడ్లుగా

ఇచాచ్రు.

ఆంధర్పర్దేశ

రూపుదిదుద్కొనకముందు మదార్సు రాషట్రంలో భాగంగా ఉనన్పుప్డు ఆంధర్రాషాట్ర్నికి మొటట్మొదటి
ముఖయ్మంతిర్గా సేవలందించిన, తెలుగు వాడి పౌరుషానికి పర్తిరూపంగా నిలిచిన ఓ పర్ముఖ
రాజకీయ నాయకుడికి తముమ్డిగారమామ్యి.
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ఆ విశిషట్ తెలుగు మహిళ టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు. ఈమె అసలు పేరు టంగుటూరి సూరయ్పర్కాశమమ్.అందరికి తెలిసిన పేరు
టంగుటూరి సూరయ్కుమారి. సనిన్హితులు ఆతీమ్యంగా పిలుచుకునన్ పేరు సూరయ్. ఈ సూరయ్ తెలుగు తలిల్కి మలెల్పూదండ. పార్చయ్ పాశాచ్తయ్ సాంసక్ృతిక
వారధి. మా తెలుగు తలిల్కి మలెల్పూదండ అనగానే గురొత్చేచ్ పేరు టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు. ఆమెను తలుచుకోగానే గురొత్చేచ్ పాట మా తెలుగు
తలిల్కి మలెల్పూదండ. టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు చలన చితర్ నటి, గాయని, రంగసథ్లనటి, నృతయ్ కళాకారిణి. మొటట్మొదటగా మిస మదార్స
గౌరవానిన్ అందుకొనన్ అదుభ్త సౌందరయ్రాశి. సంపనన్ కుటుంబంలో పుటిట్న అలనాటి అమామ్యి ఇనిన్ రంగాలోల్ పార్వీణయ్త సంపాదించడం తన
పార్వీణయ్తని విదేశీ గడడ్మీద పార్చురయ్ంలోకి తీసుకురావడం ఇవనీన్ కూడా ఆ రోజులోల్నే టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు సాధించిన పర్తేయ్కతలకి,
విశిషట్తలకి ఉదాహరణలు.
టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి జీవితానిన్ విహంగవీక్షణంలా చూసినటల్యితే, ఆవిడ తెలుగు సినిమా రంగంలో దాదాపుగా 15 సంవతస్రాలు
ఉనాన్రు.అమెరికాలో సుమారుగా 5 సంవతస్రాలు ఉనాన్రు. కొంచెం ఒకటి రెండు సంవతస్రాలు అటూ ఇటూ అవొవ్చుచ్..అందుకనే దాదాపుగా,
సుమారుగా అంటునాన్ను. తన జీవితంలోని రెండవ అరధ్భాగం అంటే దాదాపుగా నలభై సంవతస్రాలు ఇంగాల్ండులోనే గడిపిన టంగుటూరి సూరయ్కుమారి
గారి జీవితం అడుగడుగునా ఆసకిత్ దాయకం, అంతకు మించిన సూఫ్రిత్దాయకం

కూడా. ఆ రోజులోల్ కేవలం పర్జాఞ్ పాటవాలు ఉండడమే కాకుండా

వివిధ రంగాలోల్కి చొచుచ్కెళిల్న ఆమె ధైరయ్సాహసాలకు కూడా సూరయ్కుమారి గారిని మనం ఈ రోజుకు కూడా గురుత్పెటుట్కోవాలి,గురుత్ తెచుచ్కోవాలి.
భారతదేశ సావ్తంతర్య్ పోరాటం చివరిదశలో ఉనన్పుప్డు వాళళ్ పెదనానన్గారు టంగుటూరి పర్కాశం గారితో కలిసి రాజకీయ వేదికలమీద నిలొచ్ని ఆమె
పాడిన దేశభకిత్గీతాలు, ఆ రోజులోల్ విపరీతమైన సంచలనాలు సృషిట్ంచాయి.
టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి పర్తేయ్కతలు కొనిన్ చెపుప్కోవాలంటే
సినీ రంగంలోనూ నటిసూత్ కూడా లలితగేయ రంగంలో సెలెబెర్టీగా పేరు తెచుచ్కొనన్ తెలుగు యువతి టంగుటూరి సూరయ్కుమారి.
మిస మదార్సుగా ఎంపికైన మొటట్మొదటి తెలుగు యువతి టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు.
మిస ఇండియా పోటీలోల్ దివ్తీయ సాథ్నంలో నిలిచిన మొటట్మొదటి తెలుగు యువతి టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు.
హాలీవుడ పర్ముఖులతో పర్తయ్క్షంగా పర్సంశలు పొందిన మొటట్మొదటి తెలుగు యువతి టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు.
హాలీవుడ పర్ముఖులకు తెలుగు పాట రుచి చూపించిన మొటట్మొదటి తెలుగు యువతి టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు.
పర్ముఖ హాలీవుడ దరశ్కుడు హిచ కాక కి కథా విభాగంలో పనిచేసిన మొటట్మొదటి తెలుగు యువతి టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు.
నూయ్యారక్ ఆఫ బార్డ వే లో వారానికి ఎనిమిది పర్దరశ్నల చొపుప్న పదినెలలపాటు కొనసాగిన ఒక ఆంగల్నాటకంలో పర్ధాన పాతర్ ధరించి
ఉతత్మ నటిగా బహుమతి పొంచిన మొటట్మొదటి తెలుగు యువతి టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు.
లైఫ మాయ్గజైన లో పూరిత్ పేజీ రంగుల చితర్ం ముదిర్ంచబడిన మొటట్మొదటి తెలుగు యువతి టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు.
కొలంబియా యూనివరిస్టీలో భారతీయ సంగీతానిన్, నృతాయ్నిన్ బోధించిన మొటట్మొదటి తెలుగు యువతి టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు.
లండన లో ఈ భారతీయ నృతయ్, సంగీత శిక్షణా కేందార్నిన్ పార్రంభించి 40 సంవతస్రాలు నడిపిన మొటట్మొదటి తెలుగు యువతి టంగుటూరి
సూరయ్కుమారి గారు.
ఇలా టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారి పర్తేయ్కతలు చెపుప్కోవాలంటే చాలా ఉనాన్యి.ఇపప్టివరకు మీకు చెపిప్ంది కేవలం విహంగ వీక్షణం లాంటి
సూరయ్కుమారి గారి జీవితం మీద ఒక చినన్ ఫోకస లైట అంతే. నిజానికి ఇనిన్ సాధించినటువంటి టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు ఎకక్డ బయలుదేరారు,
ఎలా పర్యాణించారు, ఇనిన్ దేశాలు ఎలా తిరిగారు ఇంతమందితో ఎలా పరిచయాలునాన్యి, అంత చొరవ, ధైరయ్సాహసాలు, పటుట్దల ఆమెకు
ఎకక్డినుంచి వచాచ్యి - ఇవనీన్ తెలుసుకుంటే ఆమె జీవితం అడుగడుగునా సూఫ్రిత్దాయకం అనడంలో ఏమాతర్ం అతిశయోకిత్ లేదు.
టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి జీవిత విశేషాలు చాలా అరుదుగా లభయ్మౌతునాన్యి. ఆమె చనిపోయాక ఇంగాల్ండ లోని తెలుగు
పర్ముఖులు గూటాల కృషణ్మూరిత్ గారు, టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గురించి నటువంటి వివిధ వయ్కుత్లు రాసిన వాయ్సాలని, అలాగే అరుదైన సమాచారానిన్,
ఆయనకునన్ పరిచయంలో ఆయనకు తెలిసిన విశేషాలను ఇవనీన్ కలిపి ఒక చకక్ని పుసత్కంగా ముదిర్ంచారు 2006 పార్ంతంలోల్. కాకపోతే,దాని వెల
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చాలా అధికంగా ఉండడము, చాలా తకుక్వ పర్తులు మాతర్మే ముదిర్ంచడము వలల్ అది ఎకుక్వ మందికి చేరలేదు. టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి
గురించిన కారాయ్కర్మం చేదాద్మనుకునన్పుప్డు 1940 ,45 ,50 ఆ పార్ంతాలోల్ ఉనన్టువంటి కొనిన్ పతిర్కలోల్ వాయ్సాలూ లభించాయి.ఈ పుసత్కం ఉంటె
గనక ఇంకా సమగర్మైన విశేషాలు దొరుకుతాయనన్ ఉదేద్శయ్ం తో దానికోసం పర్యతిన్ంచాను గాని నా దగగ్ర

ఆ పుసత్కం లేదు. ఆ కర్మంలో ఆ

పుసత్కంలోని విశేషాలు, ఇంకా పర్తేయ్కమైనటువంటి విశేషాలు సేకరించేటటువంటి కర్మంలో నాకు చాలామంది సహాయం చేశారు. కారయ్కర్మం
పార్రంభించబోయే ముందు వాళల్కు కృతజఞ్తలు తెలియ చేయడం నా బాధయ్తగా భావిసుత్నాన్ను.
ముందుగా ఈ టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి గురించినటువంటి పర్తేయ్కపుసత్కం లండన లో పర్చురితమైనపప్టికీ దానికి అమెరికా
నుంచి చాలా సమాచారానిన్ అందించినటువంటి వంగూరి చిటెట్న రాజు గారు, ఆ పుసత్కంలో చాలా పేజీలు నేను అడగాగ్నే నాకు కాపీ తీసి పంపించారు.
అలాగే శాన ఆంటోనియోలో ఉంటునాన్రు, దేవా గుపత్పు బాబు గారు అని, ఆయన టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి అకక్యయ్గారి అబాబ్యి.,ఈ
దేవాగుపత్పు బాబు గారి అమమ్గారి ఇంటోల్నే టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు చినన్పప్టోల్ చాలా రోజులు ఉండి, సినిమాలోల్ నటించినపుప్డు కూడా
వాళిల్ంటోల్నే ఉనాన్రు. చినన్పప్టినుంచి సూరయ్కుమారిగారిని పెదద్కక్యయ్ అని పిలిచే దేవాగుపత్పు బాబు గారు పర్సుత్తం 80 సంవతస్రాల వయసు. ఆయన
చాలా ఓపికగా నాకు గంటల తరబడి సూరయ్కుమారి గారి గురించి విశేషాలు పర్తేయ్కంగా తెలియచేసారు. ఆయనకు కూడా కృతజఞ్తలు తెలియచేయాలి.
అలాగే లండన లో ఉంటునన్టువంటి మరొక ఇదద్రు తెలుగు పర్ముఖులు డా.వివేకానంద మూరిత్ గారు, అలాగే పరుచూరి శీర్నివాస. వీళిళ్దద్రూ కూడా
లండన నుంచి చాలాసేపు మాటాల్డి, టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గురించినటువంటి పర్తేయ్కమైన విషయాలు అందించారు. వీళళ్ందించిన విశేషాలూ,ఆ
పుసత్కంలోని కొనిన్ పేజీలూ,పాత పతిర్కలోల్ని కొనిన్ విశేషాలూ ఇవనీన్ కలిసి వీలయినంత సాధికారికమైన సమాచారానిన్ టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి
గురించి మీకు తెలియజేసే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్ను.
టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి గురించి మాటాల్డుకోవాలంటే మనం బయలేద్రాలిస్ంది టంగుటూరి పర్కాశం గారి దగగ్ర. ఆయన గురించి
ఇంకా పర్తేయ్కంగా పరిచయం చేయాలిస్న అవసరం లేదు కదా! నిజంగా ఆయన జీవితమే అతయ్ంత సూఫ్రిత్దాయకం. టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు గారి
గురించి కూడా అతి తవ్రలో మాటాల్డుకుందాం చాలా విశేషాలు. ఆయనకి ఇదద్రు అకక్యయ్లు, ఇదద్రు తముమ్ళుల్, ఒక చెలిల్. టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు
గారి చినన్ తముమ్డు పేరు జానకి రామయయ్. ఆయన లండన లో డాకట్ర చదువుకునాన్రు. కాకపోతే, భారతదేశం వచాచ్క అలోపతి వైదయ్ం కంటే కూడా
హోమియోపతి వైదయ్ం వైపు ఆయన ఎకుక్వ ఆకరిష్తుడై, ఆ రంగంలో ఎకుక్వ పేరు తెచుచ్కునాన్రు. ఆ పార్కీట్స చేసేటటువంటి కర్మంలో టంగుటూరి
పర్కాశం పంతులు గారి చినన్ తముమ్డు జానకి రామయయ్ గారు మదార్సులో సిథ్రపడాడ్రు. టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు గారు కూడా లండన వెళిల్ బారిసట్ర
చదువుకోవడం తోటి ఆయన వెనకుక్ వచాచ్క సంఘ బహిషక్రణ చేశారు, ఆ చుటుట్పకక్ల వునన్వాళళ్ందరూ. ఆ కారణం వలల్ ఆయన కూడా మదార్సు
వెళిళ్పోయి అకక్డ వకీలుగా ఆయన పార్కీట్స పార్రంభించారు.
ఈ విధంగా టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు గారు, చినన్ తముమ్డు జానకి రామయయ్గారు గారు మదార్సులో సిథ్రపడగా, టంగుటూరి పర్కాశం
పంతులు గారి పెదద్ తముమ్డు అంటే మధయ్లో ఉనాన్యన ఆయన పేరు శీర్రాములు గారు. ఆయన రాజమండిర్లోనే వకీలు వృతిర్లో సిథ్రపడాడ్రు. ఆయన
భారయ్ రాజేశవ్రి గారు శీర్రాములు గారి గురించి పర్తేయ్కంగా చెపుప్కోవాలంటే , ఆయనకి చాలా పేరుండేది ఆ రోజులోల్ వకీలుగా. ఎందుకంటే ఏ కేసు బడితే
ఆ కేసు తీసుకొని వాదించడం కాకుండా నిజంగా వచిచ్నటువంటి పారీట్ నిజాయితీగా ఉనన్వాళుల్ దాంటోల్ నేరపర్వృతిత్ లేనివాళుల్ అయితేనే అలాంటి కేసులు
మాతర్మే తీసుకొని వాదిసూత్ ఉండేవాళుళ్ టంగుటూరి శీర్రాములు గారు. అలాగే ఆ రోజులోల్నే చాలా అభుయ్దయ భావాలునన్టువంటి వయ్కిత్, ఆంగల్భాషలో
విపరీతమైన పార్వీణయ్ముండేది. ఆయన ఆ రోజులోల్ బర్హమ్సమాజ సూతార్లిన్ ఎకుక్వగా పాటిసూత్, బర్హమ్సమాజం ఆ సిదాధ్ంతలిన్ ఎకుక్వగా పర్చారం చేసూత్
ఉండేవాళుళ్. ఆయన కారీల్లీన అనేటటువంటి ఒక ఆంగల్ పతిర్కను కూడా నడిపారు. కందుకూరి వీరేశలింగం గారి పతిర్క వివేకవరిధ్నికి కూడా కొంతకాలం
సంపాదకులుగా

ఉనాన్రు. అలాగే వాళళ్ అనన్యయ్ టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు గారు నడిపినటువంటి ఒక పతిర్క కు కూడా కొంతకాలం

సంపాదకులుగా ఉనాన్రు. ఇవనీన్ కూడా టంగుటూరి శీర్రాములు గారి యొకక్ పర్తేయ్కతలు. ఇదంతా కూడా 1915 -20 పార్ంతాలోల్.
ఆ టంగుటూరి శీర్రాములు గారికి ఆరుగురు సంతానం. ఆ ఆరుగురు సంతానంలో చిటట్చివరి అమామ్యి పేరు సూరయ్పర్కాశమమ్. బహుశా ఆ
పెదనానన్ గారి పేరు టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు గారి పేరు కలిసి వచేచ్టటుల్ గా ఆ చినన్ పాప కి సూరయ్పర్కాశమమ్ అని పేరు పెటాట్రేమో. ఆవిడ
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జనిమ్ంచింది 1925 నవంబర. కొనిన్ చోటల్ 1926 అని రాసాత్రు. కానీ వాళళ్ అకక్యయ్గారి అబాబ్యి చెపిప్న దాని పర్కారం 1925 నవంబరోల్ జనిమ్ంచారు
సూరయ్పర్కాశమమ్ గారు. ఆ సూరయ్పర్కాశమమ్ గారే ఈనాటి మన కథానాయిక టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు. టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారికి
ముగుగ్రు అనన్యయ్లు, ఇదద్రు అకక్యయ్లు ఉనాన్రు. ఈ ముగుగ్రు అనన్యయ్లోల్ అందరికంటే పెదాద్యన పేరు గోపాలకృషాణ్ రావు. ఆయన ఆ రోజులోల్నే
మదార్సు లో ఫైర సరీవ్స లో పోలీస ఆఫీసర గా పనిచేసేవాళుళ్. చాలాకాలం దాంటోల్ పనిచేసాక చిటట్చివరోల్ ఆయన పబిల్క సరీవ్స కమీషన చైరమ్న గా కూడా
పనిచేశారు. మిగతా ఇదద్రనన్యయ్లోల్ ఒక అనన్యయ్ పేరు అచుయ్త రామారావు. ఆయనున్ టెనిన్స రామారావు అనికూడా అంటూ ఉండేవాళుళ్. ఆయన ఆ
రోజులోల్నే టెనిన్స కోచ గా పనిచేసూత్ ఉండేవాళుళ్. ఈ అశోక అమృత రాజ, విజయ అమృత రాజ సోదరులకు, అలాగే రామనాథ కృషణ్న ఇలాంటి
వాళల్ందరికీ కూడా కోచింగ ఇచిచ్నటువంటి పర్ముఖుడు ఈ టెనిన్స రామారావు గారు. టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి ఇంకొక అనన్యయ్ రాజా
రామోమ్హన రావు . రాజా రామోమ్హన రాయ గారి పేరు మీద రాజా రామోమ్హన రావు పేరు పెటుట్కునాన్రు. రామోమ్హన అని చాలా చోటల్ టంగుటూరి
సూరయ్ కుమారి గారు రాసుకునాన్రు. ఆయనకి చినన్పప్టున్ంచి కూడా సంగీతమంటే చాలా ఆసకిత్. ముఖయ్ంగా ఈ హారోమ్నియం బాగా అభాయ్సం చేసూత్
ఉండేవాడాయన. మౌత ఆరాగ్న కూడా. ఆయన చినన్పప్టినుంచి సంగీతానిన్ అభయ్సించడమే కాకుండా తరావ్త రోజులోల్ కూడా సంగీత శిక్షణని
కొనసాగించి ఒక సినిమాకి సంగీత దరశ్కతవ్ం కూడా వహించారు. కానీ ఆ సినిమా రిలీజ కాలేదు. వీళుళ్ ముగుగ్రూ టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి
ముగుగ్రు అనన్యయ్లు. అయితే, ఈ టెనిన్స రామారావు గారు, అలాగే గాయకుడైనటువంటి రామోమ్హన రావు గారు, ఇదద్రూ కూడా వివాహం చేసుకోలేదు
జీవితాంతం. టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు

సినీ నటిగానూ, గాయనిగానూ చాలా ఉచచ్సిథ్తిలో ఉనన్పుప్డు అకక్డే ఉండేవాళుళ్ ఈ అనన్దముమ్లు

కూడాను.
టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి పెదద్కక్యయ్ పేరు సావితిర్ గారు. వాళళ్ అబాబ్యే సాన ఆంటానియాలో ఉనన్టువండి దేవాగుపత్పు బాబు గారు.
సావితిర్ గారి భరత్ పేరు సూరయ్పర్కాశరావు గారు. ఆ రోజులోల్ అంటే 1925 -30 పార్ంతాలోల్ ఈ సూరయ్పర్కాశరావు గారు మదార్సు లో లాయర గా
పనిచేసూత్ ఉండేవాళుళ్. ఆయన లాయర గా కాపీ రైట ఆకట్ లాంటి దాంటోల్ చాలా ఆయనకు అనుభవముండేది. అందుకని సూరయ్పర్కాశరావు గారికి
సినిమా వాళళ్ందరూ , సినిమా నిరామ్ణసంసథ్లు ఇవనీన్ కూడా ఆయన కైల్ంటస్. అపప్టోల్నే ఉనన్ జెమినీ సంసథ, తరావ్త పార్రంభమైనటువంటి విజయా
సంసథ్ అలాగే బొంబాయిలో ఉనన్టువంటి రాజశీర్ సంసథ్ - వీళళ్ందరూ కూడా సూరయ్పర్కాశరావు గారి దగగ్రికి వసూత్ ఉండేవాళుళ్. అలాగే తమిళ పరిశర్మ
నుంచి కూడా చాలామంది పర్ముఖులు సూరయ్పర్కాశరావు గారికి కైల్ంటస్ గా ఉండేవాళుళ్.

టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి ఇంకొక అకక్యయ్ అంటే

చినన్కక్యయ్ పేరు పుషాప్వతి.ఈ చినన్కక్యయ్గారి అబాబ్యే కరుణామయుడుగా పేరు తెచుచ్కునన్ విజయ చందర గారు. ఇది సూరయ్కుమారి గారి యొకక్
ఇదద్రు అకక్యయ్లు, ముగుగ్రు అనన్యయ్ల గురించిన సమాచారం.
చిటట్ చివరి అమామ్యి, శీర్రాములుగారి ఆరవ సంతానం టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు. ఇంకోవిధంగా చూసుకుంటే, టంగుటూరి
సూరయ్కుమారిగారి అమమ్గారి తరఫు నుంచి అంటే, రాజేశవ్రి గారి తరఫు నుంచి డా.ఎలాల్పర్గడ సుబాబ్రావుగారి అనన్యయ్గారికి బంధుతవ్ం ఉంది.
కాకపోతే సూరయ్కుమారి గారు, ఎలాల్పర్గడ సుబాబ్రావు గారు కలుసుకునేటటువంటి అవకాశం ఏమాతర్ం లేదు. సూరయ్కుమారి గారు పుటిట్ంది 1925 లో,
ఎలాల్పర్గడ సుబాబ్రావు గారు అపప్టికే భారతదేశ వదిలేసి అమెరికా వచేచ్శారు. ఆ తరావ్త ఆయన అమెరికాలోనే మరణించారు. అపప్టికి సూరయ్కుమారి
గారు ఇంకా భారతదేశంలోనే ఉనాన్రు. అందుకని చాలా చోటల్ సూరయ్కుమారి గారి పర్సకిత్ వచిచ్నపుప్డు ఆమెకు మేనమామ అవుతాడు అని రాశారు.కానీ
వాళిల్దద్రూ కలుసుకునన్టువంటి సందరాభ్లు మాతర్ం లేదు. ఇదండీ! ఇదంతా టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి యొకక్ అనన్యయ్ల గురించి, అకక్యయ్ల
గురించిన సమాచారం.
ఎందుకు

చెపాప్నంటే,టంగుటూరి

సూరయ్కుమారి గారి జీవితంలో

వీళళ్ందరూ

కూడా మనకు

అకక్డకక్డా కనిపిసూత్

ఉంటారు.ముఖయ్ంగా టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి అకక్యయ్ సావితిర్ గారు. వాళళ్ విశేషాలు.. ఇంకా ఈమె సినిమాలోల్కి చేరబోయే విశేషాలోల్కి రాబోయే
ముందు.. ఆవిడ బాలయ్ం గురించి తెలుసుకుందాం. టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు ఒక విధంగా మాటలతోటే పాటలు నేరుచ్కునాన్రని చెపుప్కోవచుచ్.
అంటే, ఆవిడకు మాటాల్డడ్ం వయసు వచేచ్టపప్టికేపాటలు పాడేసేశారు. దాదాపుగా మాటలే పాటలుగా వచేచ్శాయి. నాలుగైదు సంవతస్రాలకే ఆవిడ
అలవోకగా పాటలు పాడుతుండేవాళుల్, ఎకక్డా నేరుచ్కునన్ది కాదు.
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రామోమ్హన గారు, మాతర్ం పాటలు పాడుతూ ఉండే వాళుళ్. ఆ రోజులోల్ సినిమా పాటలు లేవు.ఎందుకంటే ఈవిడ 1925 లో జనిమ్సేత్, 1930 కి ఇంకా
సినిమా పాటలు రాలేదు. కాకపోతే, పైరవేట రికారుడ్లుండేవి. గార్మఫోన రికారుడ్లు. సాథ్నం నరసింహారావు గారు, కపిలవాయి రామనాధ శాసిత్ గారు,
ఇలాంటి వాళుళ్ పాడినవి. ఆ గార్మఫోన రికారుడ్లు విని టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి అనన్యయ్ గారు రామోమ్హన గారు బాగా పాడుతూ ఉండేవాళుళ్
ఇంటోల్. బహుశా ఆ వాతావరణంలో జనిమ్ంచడంవలల్ ఏమో గాని టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారికి చాలా చినన్తనం నుంచే తనంతట తానుగా పాటలు
పాడేటటువంటి ఆ అలవాటు మొదలైంది.
ఎటాల్ ఉండేదంటే, కొనిన్ ఉదాహరణలు. వాళళ్మమ్గారు ఈ పాప చినన్పుప్డే పాటలు పాడుతుంటే, నాలుగైదు సంవతస్రాల వయసులో “ఏమిటే
నువువ్ కోయిలలా పాటలు పాడుతునాన్వు!” అనాన్రట. అపుప్డు సూరయ్కుమారి గారు “కోయిల అంటే ఏమిటమామ్?” అని అడిగితే, వాళళ్మమ్ “ఆ
కొమమ్లోల్ ఉంటుంది. అకక్డే కూరుచ్ని పాడుతుంది” అనగానే అంత చినన్ పిలల్ కూడా చెటెట్కిక్ కొమమ్లమీద కూచుని అకక్డినుంచే పాడటం
పార్రంభించిందట కాళూళ్పుకుంటూ. దోవలో వెళేళ్వాళళ్ందరూ “పడిపోతావు దిగు..” అంటే “లేదు లేదు నేను కోయిలని అందుకే ఇకక్డ కూచుని
పాడుతునాన్ను” అంటూ ఉండేవాళళ్ట. ఇంకొక ఉదాహరణ - ఆవిడకు ఐదారు సంవతస్రాల వయసునన్పుప్డు రాజమండిర్ లో డా.శివరాజు రామారావు
గారని వాళళ్మామ్యి వివాహమవుతోంది. ఆ రోజులోల్ వివాహమంటే ఐదురోజులు వివాహముండేది .మధయ్ మధయ్లో ఊరేగుతూ ఉండేవాళుళ్. .ఆ శివరాజు
రామారావు గారి అమామ్యి వివాహమైనపుప్డు టార్కట్ర లో అందరూ ఊరేగుతునాన్రు. ఒక ఇరవై ఏళళ్ అబాబ్యి ఇదద్రు చినన్ పిలల్లిన్ అటూ ఇటూ
కూరోచ్బెటుట్కుని వాళల్కు పాటల పోటీ పెటాట్డు. ఆ ఇదద్రు చినన్పిలల్లోల్ ఒక అమామ్యికి తొమిమ్దేళల్ వయసు, ఇంకో అమామ్యికి ఆరేళళ్ వయసు.
వాళిల్దద్రూ కూడా బాలమేధావులే. వాళళ్ంతట వాళుళ్ నేరుచ్కునన్వాళేళ్. ఒకళుళ్ ఒక పాట పాడుతుంటే , రెండోళుళ్ రెండో పాట ఆ మధయ్లో కూరుచ్నన్ ఇరవై
ఏళళ్ కురర్వాడు ఇదద్రీన్ కూడా పాటలు పాడమని పోర్తస్హిసుత్నాన్డు. ఆ పాటలు కూడా మరి సినిమా పాటలు కాదు కదా అపప్టోల్ ఉనన్వి కీరత్నలు ,
ఇలాంటి పాటలే. ఆ ఇదద్రూ పిలల్లోల్ ఆ పదేళల్ అమామ్యేమో వింజమూరి అనసూయాదేవి గారు, ఆరేళళ్ పాపేమో మన టంగుటూరి సూరయ్కుమారి
గారు.వాళిళ్దద్రికీ పాటల పోటీ పెటిట్న కురర్వాడు పర్ముఖ రచయిత “చివరకు మిగిలేది” అనే నవల రాసినటువంటి బుచిచ్బాబు గారు. ఇంతగా అంత చినన్
వయసు నుంచే పాటలు పాడడం అలవాటైంది టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారికి. పాడడం అంటే మామూలుగా పాడడం కాదు ఏమాతర్ం భయం లేకుండా
ఎవరైనా “పాడు..” అంటే వెంటనే పాడేసేవాళుళ్ ఆవిడ.
చినన్పప్టున్ంచి కూడా వాళళ్ పెదనానన్ గారు అంటే టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు గారు బయటికెకక్డికైనా మీటింగులకి వెళుతుంటే ఈ
పాపను తీసుకెళుతుండేవారు. బహుశా ఈవిడకి చినన్పప్టున్ంచీ ఆ చొరవ, తెగింపు ధైరయ్సాహసాలు, పటుట్దల ఇవనీన్ కూడా వాళళ్ పెదనానన్ గారి
దగగ్రినుంచి వచిచ్నవని చెపుప్కోవచుచ్. అంత చినన్ వయసులో ఏమాతర్ం భయం లేకుండా పాటలు పాడడం వచిచ్నటువంటి టంగుటూరి సూరయ్కుమారి
గారు చినన్తనంలో సూక్ల కి వెళిల్న దాఖలాలు ఎకక్డా లేవు. ఆవిడ అందరి లాగా సూక్ల కి వెళిల్పోయి ఒకటవ తరగతి, రెండో తరగతి చదువుకునన్టుల్
ఎకక్డా కనిపించదు. కాకపోతే, వాళళ్ నానన్గారికి ఆంగల్ భాషా పార్వీణయ్ం,అలాగే వాళళ్ ఇంటోల్ వాళళ్ అకక్యయ్లు,అనన్యయ్లు చదువుకోవడం
వీటనిన్ంటితోటి ఆవిడ బహుశా ఇంటివదద్నే చదువుకోవడం పార్రంభించి ఉంటారని అనుకోవచుచ్.
ఆమెకి పెదద్కక్యయ్ సావితిర్ గారికి చాలా అనుబంధం ఉంటూ ఉండేది చినన్పప్టున్ంచే. అయితే టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారికి ఆరేడు
సంవతస్రాల

వయసునన్పుప్డు సావితిర్ గారికి వివాహమైంది సూరయ్పర్కాశరావు గారితో. వివాహమయాయ్క వాళుళ్ మదార్సు వెళాల్రు.చినన్పప్టోల్నే అంత

వరకూ చాలా పేర్మగా ఉనన్టువంటి అకక్యయ్ మదార్సు వెళిల్పోయేసరికి ఈ టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు అంటే సూరయ్ పర్కాశమమ్ అపప్టోల్.చాలా
దిగులుగా ఉంటూఉండేది. వాళ నానన్గారందుకని తరచూ ఆమెను మదార్సు పంపిసూత్ఉండేవాళుల్ అకక్యయ్గారి దగగ్రికి. అలాగ ఈ సూరయ్ పర్కాశమమ్కి
12 సంవతస్రాల వయసునన్పుప్డు ఒకసారి మదార్సు వాళళ్కక్యయ్గారి ఇంటికెళాళ్రు. అపప్టికే సూరయ్పర్కాశ రావు గారికి లాయర గా చాలా పేరుంది.
చాలామంది సినిమావాళుల్ ఆయన దగగ్రికి కైల్ంటస్ గా వసూత్ ఉండేవాళుళ్. ఒకరోజు అకక్యయ్గారి ఇంటిదగగ్రునన్ ఈ సూరయ్ పర్కాశమమ్ (12 సంవతస్రాల
వయసు) బిగగ్రగా పాడుతోంది ఇంటోల్. బయట వాళళ్ బావ గారు ఎవరో కైల్ంటస్ తో కూరుచ్ని ఉనాన్రు. ఆయన హఠాతుత్గా ఉనన్టుట్ండి “ఒకసారి
ఇటురా” అని పిలిచారు.చాలా భయపడింది. బహుశా అందరితోటి మాటాల్డుతునాన్రు నేను లోపలుండి పాడడం వలల్ ఆయనకి బాగా విసుగొచిచ్ందేమో
ఆయన పనిచెడిపోతుందేమో అనే కోపం తో పిలిచారని భయం భయంగా అకక్డికి వెళిళ్ంది సూరయ్పర్కాశమమ్. ఎదురుగుండా కూరుచ్ని ఉనాన్యన “ ఏది!
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ఇందాక పాడుతునన్ పాట మళాళ్ఒకసారి పాడు” అని అనాన్రు. పాట పాడమంటే పాడేయటమే కానీ ఏమాతర్ం భయం ఉండేది కాదుకదా.. అందుకని
వెంటనే ఆవిడ ఏ పాట పాడుతుందో ఆ పాట పాడేశారు. “ సరేల్ వెనకెక్ళుళ్..” అనాన్రు. అరథ్ంకాలేదు 12 ఏళళ్ పాపకి.
ఆ తరావ్త రెండు మూడు రోజులకి తెలిసింది వాళళ్ బావ గారి దగగ్ర ఉనన్టువంటి కైల్ంటస్ ఒక తమిళ సినిమా నిరామ్ణ సంసథ్కు సంబంధించిన
వాళుళ్. వాళళ్ సినిమాలో ఒక చినన్ పాప కోసం చూసుత్నాన్రు వేషం కోసమని. ఈ పాప సరిపోతుందని వాళుళ్ నిరాధ్రించుకొని సూరయ్పర్కాశరావు గారితో
చెపిప్ వెళాళ్రనన్మాట. ఆ విధంగా టంగుటూరి సూరయ్పర్కాశమమ్ అనే పాపకి మొటట్మొదటి సారిగా ఒక తమిళ చితర్ంలో నటించే అవకాశం వచిచ్ంది
1937 లో. ఆ సినిమా పేరు విపర్నారాయణ. ఆ రోజులోల్ సినిమాలోల్ నటించాలంటే పాటలు పాడగలిగి ఉండాలి. అందుకని ముందుగా పాటలు పాడటం
వచాచ్ లేదా అని చూసాక మాతర్మే వాళుళ్ తీసుకుంటూ ఉండేవాళుళ్.

విపర్నారాయణ షూటింగేమో కొలాహ్పూర లో. అమామ్ నానన్, చినన్నన్యయ్

రామోమ్హన ముగుగ్రూ ఈ పాపను తీసుకుని కొలాహ్పూర వెళాల్రు. అదేమో తమిళ సినిమా. పాపకి ఇంకా తమిళం సరిగాగ్ రాదు. వాళుళ్ తెలుగులో రాసిసేత్ ,
తమిళ సంభాషణలు చెపుతూ ఉండేవాళుళ్. అపప్టోల్ ముందుగా రికారిడ్ంగ చేయడమనేది ఉండేది కాదు. షూటింగ జరుగుతునన్పుప్డే పకక్న ఆరెక్సాట్ర్
ఉండేది. వీళుళ్ నటిసూత్నే పాడుతూ ఉండాలి. అలాగా పాడడంలో కూడా,

ఏమాతర్ం తడబాటు లేకుండా షూటింగోల్ నటిసూత్, పాట పాడుతూ

తనకిచిచ్నటువంటి పాతర్కి నాయ్యం చేకూరిచ్ంది సూరయ్పర్కాశమమ్. ఆ సినిమా షూటింగులో ఉండగానే సూరయ్పర్కాశమమ్ అనన్ పేరుని సూరయ్కుమారి అని
మారాచ్రు. ఎవవ్రు మారాచ్రో ఇతమిదద్ంగా తెలియదు. దగగ్రవాళళ్ందరూ సూరయ్ అని పిలుసూత్ ఉండేవాళుళ్. అందులో ఆ పాప పాతర్ ఏమిటంటే - ఒక
పూజారిగారుంటారు, పూజారిగారి కూతురు తలిల్ చనిపోతుంది, సవతి తలిల్ వసుత్ంది , సవతి తలిల్ బాగా ఇబబ్ందులు పెడుతూ ఉంటుంది ఆ బాధలు
భరించలేక ఈ భజనలు చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఈ చినన్ పాప. ఆ పాతర్ సూరయ్కుమారి గారు వేసింది. ఆ సవతి తలిల్ బాధలు పెటేట్టటువంటి కర్మంలో
నిజంగానే

ఒకోక్సారి చెవులు మెలిపేయడం, వీపుమీద కొటట్డం ఇలాంటి పనులు చేసేది.ఈ పాపకేమో కళెళ్ంబట నీళొళ్చేచ్సేవి గిల్జరీన అవసరం

లేకుండానే. షూటింగ అయిపోయాక “అమామ్.. ఏం అనుకోవదుద్ పొరపాటు చేసాను” అని ఆవిడ ఓదారుసూత్ ఉండేది. ఈ విధంగా విపర్నారాయణ
తమిళ సినిమా షూటింగ జరిగింది.అది మొటట్మొదటి సినిమా టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారికి.బాలనటిగానూ,గాయనిగానూ కూడా!
1937లో ఆ సినిమా అవవ్గానే ఆ మరుసటి సంవతస్రమే అంబికాపతి అని ఇంకొక తమిళ సినిమాలో వేషం వేసే అవకాశం వచిచ్ంది. ఆ
సినిమా ఒకమాదిరిగా ఆడింది. విపర్నారాయణ తోనే

“ఈ చినన్ పిలెల్వరో బాగుంది, బాగా పాడుతుంది” అని పేరు తెచుచ్కుంది.

సూక్లుకెళళ్లేదు, అందుకని మదార్సులోనే ఉండిపోయింది.

ఎలాగూ

ఈ వేషాలు కొనసాగుతునాన్యి. రెండవ సంవతస్రంలోనే మూడవ సినిమాలో వేషం

దొరికింది “అదృషట్ం” అనే తమిళ సినిమాలో. అందులో పాతర్ ఈమెకు చాలా గొపప్ పేరు తీసుకొచిచ్ంది. అందులో ఏమిటంటే - చినన్ పిలల్, చాలా
ధనవంతురాలైన పిలల్.. కాలకర్మేణా, కథాకర్మంలో అనీన్ పోగొటుట్కొని , వీధినపడి అడుకుక్నేటటువంటి సిథ్తి వసుత్ంది.ఆ పాతర్లో నటిసూత్ వీధిలో
అడుకుక్ంటూ ఓ పాట పాడుతుంది ఆ పాతర్. అది సూరయ్కుమారి గారికి విపరీతమైన పేరు తెచిచ్ పెటిట్ంది.ఆ రోజులోల్ పాట “అయాయ్ సిరిపెన…”
మారోమ్గిపోయింది మదార్సులో. ఈ పాప రోడ ల మీద అడుకుక్ంటునన్ దృశాయ్నిన్ పెదద్ వాల పోసట్రస్ లో వేసి అపప్టోల్ బసుస్లమీద కూడా అతికించారట.
దాంతో తమిళ పర్జలకే కాకుండా తెలుగు వాళల్కు కూడా “మన తెలుగు పాప తమిళంలో బాగా నటిసోత్ంది, పేరుతెచుచ్కుంటోంది” అనన్విషయం తెలిసి
పోయింది.
అదృషట్ం అనే సినిమాల 1938లో వచిచ్ంది. దాని తరావ్త అదే సంవతస్రమో లేకపోతే ఒక సంవతస్రం తరావ్తో, జయపర్ద అనే ఒక తెలుగు
సినిమాలో ఒక చినన్ పాతర్ ధరించేటటువంటి అవకాశం వచిచ్ంది. టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారికి అపప్టికి 14 సంవతస్రాల వయసు. ఆ సినిమా
పెదద్గా ఆడలేదు, ఆమెకు కూడా పేరు పెదద్గా రాలేదు. దాని పర్తేయ్కత ఏమిటంటే, అది సాలూరి రాజేశవ్రరావు గారు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన
మొటట్మొదటి సినిమా.
దాని తరావ్త వచిచ్ంది టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారిని ఈ రోజుకి కూడా సినీ అభిమానులు, అలాగే గాయని అభిమానులు కూడా
గురుత్బెటుట్కునేటటువంటి చితర్ం “రైతుబిడడ్”. ఆ సినిమా అపప్టోల్ రకరకాల కోణాలోల్ సంచలనాలను సృషిట్ంచింది. ఆ సినిమా నిరామ్ణంలో ఉండగా,
అందులో ఒక బాలిక పాతర్కి ఎంపిక చేసుకునాన్రు సూరయ్కుమారి గారిని. రైతుబిడడ్ సినిమా తీసింది గూడవలిల్ రామబర్హమ్ం గారు. ఆ సినిమా గురించి
కూడా మనం లోగడ సమగర్మైన
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పర్సిదధ్మైనటువంటి రంగసథ్ల నటుడు.అలాగే ఆ బళాళ్రి రాఘవ గారి భారయ్ పాతర్ ధరించినావిడ పేరు కొమూమ్రి పదామ్వతీ దేవి గారు. ఆ రోజులోల్
సినిమాలు అంటే చాల చినన్ చూపుండేది. అగర్వరాణ్లకు సంబంధించిన వాళెళ్వవ్రూ కూడా ముఖయ్ంగా మహిళలు ఎవవ్రూ సినిమా రంగం వైపు వెళళ్డానికి
ఏమాతర్ం ఆసకిత్ చూపించేవాళుళ్ కాదు. వెళేళ్వాళుళ్ కూడా కాదు. అలాంటి రోజులోల్ ఒక అగర్ సామాజిక వరగ్ం నుంచి సినీరంగ పర్వేశం చేసినటువంటి
నటీమణి కొమూమ్రి పదామ్వతి దేవి గారు. ఈ కొమూమ్రి పదామ్వతి దేవి గారి అబాబ్యే ఆ తరావ్త రోజులోల్ పర్ముఖ డిటెకిట్వ రచయిత కొమూమ్రి
సాంబశివరావు గారు. సూరయ్కుమారిగారిని ఈ సినిమాలో

కాంటార్కుట్ రాయించుకునన్పుప్డు వాళుళ్ రాసినటువంటి ఒక ఉతత్రం నాకు దొరికింది.ఆ

ఉతత్రం 1938 డిసెంబర 21 న రాశారు.దాంటోల్ ఏం రాశారంటే, “Miss,Suryakumari alias T.Prakashamma,Triplicane , Madras .
Madam , We acknowledge with thanks the receipt of your letter of even date and we hereby agree all the points
mentioned there in ." అంటే ఈ రైతుబిడడ్ సినిమాలో చినన్పాప పాతర్ అయినపప్టికీ ఈ పర్కాశమమ్ గారి బావ గారు కానీ అకక్యయ్ గారు కానీ వాళళ్
అమామ్నానన్లు గాని ఎలాంటి కండీషనస్ పెటాట్రో చూడండి.ఈ ఉతత్రంలో రాసిందేమిటంటే, “but , as regards item number 2 of your letter
we can assure you there are no indecent talks or love portions. The story ends with a marriage in which the
character is supposed to bride you may not actually take part in the marriage but it will be left suggestive .
Thank you for Sarathi Films Business Director G.Ramabrahmam.”
.ఆ విధంగా రైతుబిడడ్ సినిమాలో బాలనటిగా తెలుగు పేర్క్షకులకి విసత్ృతంగా పరిచయమయాయ్రు టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు.

ఇంకా

ఆ సినిమాలో ఈవిడ నటించిన ధైరాయ్నికి ఉదాహరణాలేమిటంటే, ఆ సినిమాలో నటించిన వాళళ్ందరూ హేమాహేమీలు.కోమూమ్రి పదామ్వతీదేవి గారు ,
బళాళ్రి రాఘవ గారు ,అలాగే సూరిబాబు గారు,

గిడుగు సీతాపతి గారు.. వీళళ్ందరూ కూడా కాకలుతీరినటువంటి నటీనటులు. వాళళ్ందరి మధయ్న ఏ

మాతర్ం భయం లేకుండాగా నటించారు టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు.

అందులో దాదాపుగా ఒక అరడజన పాటలు పాడారు. వాటిలోల్ బాగా పేరు

తెచిచ్ పెటిట్ంది “హృదయము పొంగెనుగా, రావోయీ వనమాలీ బిర బిర రావోయి, రాబోకురా రాబోకురా చందమామ” ఇలాంటి పాటలనీన్ కూడా ఆవిడ
13 ,14 సంవతస్రాల వయసులో పాడినవి. ఆ రోజులోల్ ఆంధర్దేశానిన్ ఒక ఊపు ఊపేశాయి అని చెపప్డంలో ఏమాతర్ం అతిశయోకిత్ లేదు. అది 1939 లో
విడుదలయింది.అంటే అపప్టికే ఆవిడ సినీ రంగ పర్వేశం చేసి రెండు సంవతస్రాలయియ్ంది, ఐదు సినిమాలోల్ నటించింది, చినన్వి గాని, పెదద్వి గాన.
ఇంకా అకక్డినుంచి వరుసనే ఆమెకు సినిమాలోల్ అవకాశాలు వచాచ్యి. అపప్టికి ఆవిడ మామూలు చదువూ చదువుకోలేదు, అలాగే సంగీతం
కూడా తనంతట తనే నేరుచ్కునన్ది కానీ ఎవవ్రిదగగ్ర కూడా సశాసతరీయంగా నేరుచ్కోలేదు. ఇకక్డి నుంచి పార్రంభించి.. ఆవిడ ఒక వైపు సినిమాలోల్ నటిసూత్,
సంగీత శిక్షణ కూడా తీసుకుంటూ కొనసాగారు.ఇది 1939,40 అంటే ఆవిడకు 14, 15 సంవతస్రాల వయసు.ఈ ఒకక్ సినిమా తోటే ఆవిడ ఎంత
సెలెబిర్టీ హోదా తెచుచ్కునాన్రంటే,1940 లో వచిచ్నటువంటి గృహలకిష్ అనే పర్తిషాట్తమ్కమైన పతిర్కలోఒక వాయ్సం రాసూత్ ఆవిడని ఇలా
వరిణ్ంచారు."ఉతత్మ కుల కనయ్,నృతయ్ గాన కళా పిపాస ,ఆదరశ్ భావ పూరిత" అని ఇలా వరిణ్సూత్ 15 సంవతస్రాల పాప గురించి ఆ రోజు ఆ పతిర్కలో ఒక
విసత్ృతమైనటువంటి వాయ్సానిన్ ఘనంగా పొగడుతూ రాశారు. అపప్టికే ఆవిడ “కాంగెర్స జెండా.. పావన హిందూ మాత” అనే దేశభకిత్ గీతాలు కూడా
పాడుతూ ఉండేవాళుళ్. రైతుబిడడ్ సినిమా పూరత్యాయ్క వెంటనే వచిచ్నటువంటి చితర్ం సుమంగళి. దాంటోల్ పెదద్ పాతర్మీ కాదు, పెదద్ పేరూ తెచిచ్ పెటట్లేదు.
రైతుబిడడ్తో పోటీగా పేరు తెచిచ్పెటిట్నటువంటి తరావ్తి చితర్ం “దేవత”,

నాగయయ్ గారు నటించినటువంటి చితర్ం. ఆ సినిమాలో టంగుటూరి

సూరయ్కుమారి గారు కాసత పెదద్ పాతర్ ధరించారు. అందులో కూడా దాదాపు గా 10 పాటలు పాడారు. ఏడెనిమిది పాటలు విపరీతమైన పర్జాదరణ
పొందాయి. ఆ దేవత సినిమా తో టంగుటూరి సూరయ్కుమారి అనేటటువంటి బాలనటి, అనిన్ రకాల పాతర్లు ధరించగలిగే నటి ఉనాన్రని సినిమా
రంగానికి తెలిసింది. అకక్డినుంచి దాదాపుగా ఆ తరావ్త మూడు సంవతస్రాలోల్నే అంటే మొతత్ం ఆవిడ సినీ రంగ పర్వేశం చేసిన ఆరు సంవతస్రాలోల్నే 14
సినిమాలోల్ నటించారు. నటిసూత్, పాటలు పాడుతూ మళాళ్ బయట పాటలను నేరుచ్కుంటూ సావ్తంతర్య్ గీతాలు పాడుతూ ఇలా కొనసాగింది ఆరు
సంవతస్రాలు. ఆవిడ అతి చినన్ వయసులోనే సెలెబిర్టీ హోదాని తెచుచ్కునాన్రు.
దేవత సినిమా తరావ్త మళీళ్ ఒక తమిళ సినిమా పేర్మబంధ అనే దాంటోల్ అవకాశం వచిచ్ంది. ఆ రోజులోల్నే మహాతామ్గాంధీ గారి మీద ఒక
చినన్ డాకుయ్మెంటరీ , బయోగర్ఫీ లాంటి సినిమా తీశారు.దాని పేరు మహాతామ్గాంధీనే తెలుగులో. అది ఒక డాకుయ్మెంటరీ లాగా ఉంటుంది సినిమా
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లాగానూ ఉంటుంది. అంటే అపప్టోల్ ఉనన్ మహాతామ్గాంధీ గారికి సంబంధించిన కిల్పిప్ంగస్ అవనీన్ కలిపి తీశారు. దాంటోల్ కూడా పాటలు పాడారు
టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు. ఆ తరావ్త భకత్పోతన అనే సినిమాలో, పాటలూ పాతర్ ఏమీ లేదు గాని, కేవలం ఒకే ఒక షాట ఉంటుంది.సరసవ్తి దేవి
పాతర్లో, భకత్పోతన లో బహుశా నాగయయ్ గారి కోసం నటించి ఉంటారు.
తరావ్తి సంవతస్రమే 1942 లో వచిచ్ంది “దీనబంధు” అనే సినిమా. ఈ సినిమాకి చాల పర్తేయ్కత ఉంది. ఏంటంటే,ఈ దీనబంధు చితర్ం
కోసమనే మా తెలుగు తలిల్కి మలెల్పూదండ అనే పాట వార్యించారు అని కొంతమంది చెబుతూ ఉంటారు. ఆ సినిమాలో అయితే ఆ పాట లేదుకానీ ఆ
సినిమాలో పాటలు రాసినాయన శంకరంబాడి సుందరాచారి గారు. దీనబంధు సినిమాలో పాటలనీన్ ఆయనే రాశారు. అందులో దాదాపుగా పర్తి పాట
కూడా టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు పాడారు, అందులో నటించారు కూడాను. బహుశా అపప్టోల్ శంకరంబాడి సుందరాచారి గారు రాసినటువంటి ఈ
మా తెలుగు తలిల్కి మలెల్ పూదండ సినిమాలో వాడకపోవడం మూలాన, ఈవిడ బయట రికారుడ్ ఇచిచ్ ఉండాలి. అపప్టున్ంచి ఆ పాట విపరీతంగా
పార్చురయ్ంలోకి వచిచ్ంది. ఆ తరావ్త రెండు సంవతస్రాలు వచిచ్న రెండు మంచి సినిమాలు , ఆ తరావ్త టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి జీవితం ఎలాంటి
మలుపులు తీసుకుంది, ఆవిడ ఎనిన్ ఘనమైన కారయ్కర్మాలు, గురుత్పెటుట్కోదగగ్ కారయ్కర్మాలు, మనమందరం కూడా ఆవిడని పర్శంసించవలసినటిట్
కారయ్కర్మాలు, సాంఘీక సేవా విషయాలు ఇలాంటివనీన్ ఆవిడ గాయనిగానే ఉంటూ,ఎలా కొనసాగించారు ఈ విశేషాలనీన్కూడా

టంగుటూరి

సూరయ్కుమారి గారి గురించిన పర్తేయ్క కారయ్కర్మం రెండవ భాగంలో మాటాల్డుకుందాం.
(ఆడియో టాక షో కి అక్షరరూపం ఇచిచ్నవారు - శీర్ బొడుడ్ సతయ్నారాయణ)

(స షం)
★★★
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