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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

మూడవ భాగం

అతి చినన్వయ లోనే అదుభ్త న గాయనిగా పేరు తచుచ్కొని,

తం య్ సమర గాయనిగా తన

తిభను

భా నిన్ చూపించి నటిగా,గాయనిగా,నరత్కిగా , రంగసథ్ల నాటక రూపకరత్గా పేరు

తెచుచ్కొని

దే లోల్ భారతీయ సంగీతానిన్, కూచిపూడి నాటాయ్నిన్ , భరత నాటాయ్నిన్ కూడా

చురయ్ంలోకి తీ కురావడంలో
పంకిత్లో నిలచే స రీగ్య టంగుటూరి
ఈ రోజు.

ష న కృ

చే న తొలితరం తెలుగు కళాకారులోల్

థమ

రయ్కుమారి గారి గురించిన తేయ్క కారయ్ మం మూడవ భాగం

మొదటి రెండు భాగాలోల్ ఏం మాటాల్డుకునాన్మో అతి కుల్పత్ంగా గురుత్కు తెచుచ్కుని తరావ్త

ఈ నాటి విశేషాలోల్కి వెళదాం. మా తెలుగు తలిల్కి మలెల్పూదండ గాయనిగా తెలుగువారందరికీ చిరకాలం

గురుత్ండే సవ్రీగ్య టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు, టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు గారి తముమ్డు గారి

అమామ్యి. 1925 నవంబర లో జనిమ్ంచారు. ఆమె తన పనెన్ండవ ఏటనే అంటే 1937 లో సినీరంగ పర్వేశం

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã

2020

టాక్ షో కథలు

2

చేసి, అటు నటిగాను, ఇటు గాయనిగాను కూడా ఎదుగుతూ వచాచ్రు. సినిమాలోల్ పాతర్లకంటే 1940 -1960 ఆ ఇరవై ఏళళ్లోల్ లలితగీత గాయనిగా

అదుభ్తమైన పేరు తెచుచ్కునాన్రు. ఆ రోజులోల్ ఆమె పాటల గార్మఫోన రికారుడ్లు వేలాదిగా అముమ్డుపోతూ ఉండేవి. వాటి పర్చారం కోసం చేసిన
చితార్లు, పతిర్కా పర్కటనలు గమనిసేత్, అదేదో పెదద్ తారల సినిమా విడుదలకి ఎంత పర్చారం చేసేవాళోళ్ టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి గార్మఫోన

రికారుడ్ల విడుదలకు కూడా అంత విశేషంగా పర్చారం చేసుత్ండేవాళుల్ ఆ రోజులోల్. 1952 లో మిస మదార్స గా కూడా ఎంపికయాయ్రు.1952 లోనే
అమెరికా పరయ్టనకు వెళిల్నటువంటి తొలి తెలుగు నటీమణి, తొలి తెలుగు అమామ్యి కూడా అయాయ్రు. హాలీవుడ పరయ్టనకి వెళిల్ వచాచ్క హిందీ సినిమాలోల్

కూడా నటించారు. ఆమె నటించిన చివరి తెలుగు చితర్ం భకత్రామదాసు. దాదాపుగా 25 సినిమాలోల్ తెలుగు, తమిళం హిందీ కలుపుకొని నటించారు.

1956లో వాళళ్ అమమ్గారు మరణించారు. వాళళ్ నానన్గారైతే అంతకి ఏడెనిమిది సంవతస్రాల కిందటే మరణించారు. వాళళ్మమ్గారు మరణించాక

సినిమాలు, గార్మఫోన రికారుడ్ల కంటె కూడా భినన్మైన సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మ పర్యోగం చేయాలనన్ ఉదేద్శయ్ంతో 1956 ,57 పార్ంతాలోల్ కళాచైతనయ్ అనే
సంసథ్ను సాథ్పించారు. ఇంతవరకూ కిందటి రెండు వారాలోల్ మాటాల్డుకునాన్ం. మిగతా విశేషాలు ఇకక్డినుంచి కొనసాగిదాద్ం.

కళాచైతనయ్ అనే సంసథ్ తరఫున సూరయ్కుమారిగారు చేయదలుచుకునన్ పర్తేయ్క పర్యోగం ఏమిటంటే, ఒక నృతయ్ నాటికని రంగసథ్ల

పర్దరశ్నగా తీరిచ్దిదద్డం. ఆ నృతయ్ నాటికకి కథాంశానిన్ ఎంచుకునేటపుప్డు ఆమెకి చినన్తనం లో వాళళ్ నానన్గారు పరిచయం చేసిన రవీందర్నాథ ఠాగూర
పుసత్కాలు గురొత్చాచ్యి. వాళళ్ నానన్గారి పర్భావం వలేల్ చినన్పప్టినుంచి కూడా ఇంగీల్ష నవలలు, ఇంగీల్ష నాటకాలు ఎకుక్వగా చదువుతూ ఉండేవాళుళ్.
రవీందర్నాథ ఠాగూర రాసిన చితర్ అనే ఓ నాటకానిన్ ఆవిడ ఎంపిక చేసుకుని, దానిన్ తెలుగులోకి అనువాదం చేసి నృతయ్ నాటికగా తీరిచ్ దిదుద్దాము అనే
పర్యతాన్లు పార్రంభించారు. ఈ చితర్ నే తెలుగు లో చితార్రుజ్న అయియ్ంది. అంటే చితార్నగ్ద, అరుజ్నుడు వాళిళ్దద్రికీ సంబంధించిన కథ. దీనిన్ తెలుగులో
వార్యడానికి ఎవరు దొరుకుతారు అని ఆవిడ అనేవ్షించడం పార్రంభించారు 1957 మొదటోల్నే. ఆవిడకి ఎవరో సలహా ఇచాచ్రు “ఒక మంచి కురర్వాడు
కె.వి.రెడిడ్ గారి దగగ్ర సహాయకుడిగా పనిచేసుత్నాన్డు. అతనైతే బాగా వార్యగలడు” అని. ఆ కురర్వాణిణ్ పిలిపించారు. ఆ కురర్వాడి వయసు అపప్టోల్ 25
,26 సంవతస్రాలుంటుంది. ఆయన ఈ చితర్ అనే రవీందర్నాథ నాటకానిన్ తెలుగులో చితార్రుజ్న అనే పేరుతో నృతయ్ నాటకంగా వార్యడానికని

రోజు

సూరయ్కుమార గారి ఇంటికి వెళిల్ ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు అకక్డ కూరుచ్ని, ఆవిడతో చరిచ్ంచి వార్సూత్ ఉండేవాడు. దానికి మాటలు పాటలు
కూడా ఆయనే వార్శారు. ఆ కుఱఱ్వాడెవరో కాదు ఇపుప్డు 86 సంవతస్రాల వయసునన్ సింగీతం శీర్నివాసరావు గారు. అపప్టోల్ ఆయన మాయాబజార
చితార్నికి కె.వి.రెడిడ్ గారి దగగ్ర సహాయకుడిగా పనిచేశారు. అయిపోయిందనుకుంటాను. సుమారుగా ఆ రోజులోల్నే సూరయ్కుమారి గారితో కలిసి ఈ
నాటకం వార్యడానికి కూరుచ్నాన్రు సింగీతం శీర్నివాసరావు గారు. సింగీతం శీర్నివాసరావు గారికి మరొక సహాయకుడిగా ఇంకో కురార్ణిణ్ ఇచాచ్రు
టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు. “ఈ కురర్వాడు మీకు సహాయకుడిగా ఉంటాడు ఏమనాన్ కావాలంటే చేసిపెడతాడు” అని. ఆ కురర్వాడు తరావ్తి రోజులోల్
సినీ నటుడు అయినటువంటి విజయచందర గారు, సూరయ్కుమారి గారి అకక్యయ్గారి అబాబ్యి. ఇదంతా కొనిన్ వారాలపాటో, రెండు మూడు నెలలపాటో
జరిగింది.
ఆ విశేషాలనీన్ కూడా చెబుతూ సింగీతం శీర్నివాసరావు గారు ఒక చకక్టి వాయ్సానిన్ రాశారు, టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి గురించి నటువంటి
పర్తేయ్క పుసత్కంలో. రోజూ పొదుద్నేన్ వెళిల్ ఆ సంభాషణలు రాశాక ఆయన చెపుతూ ఉండేవాళళ్ట. “ఒక దృశయ్ం మొతత్ం అయిపోయాక చదవండమామ్
మీరు” అని. అపప్టికే టంగుటూరి సూరయ్కుమారిగారు చాలా పర్సిదిధ్ చెందినట గాయని, నటీమణి కూడాను. సింగీతం శీర్నివాసరావు చాలా కురర్వాడు.
అపుప్డే ఆయన సినిమాలోల్ సహాయ దరశ్కుడిగా వెళాల్రు. అయితే సూరయ్కుమారి గారు ఆగలేక ఈయన రెండు మూడు సంభాషణలు రాయగానే వెంటనే
చదివి మళాళ్ వాటిని అభాయ్సం చేసి వాటిని ఎలా ఉచచ్రిసేత్ బాగుంటుంది అనుకొని.. అలా చేసూత్ ఉండేవాళళ్ట. పాటలు వార్సినపుప్డు కూడా ఈయన
పాటలు ఒక చరణం వార్యగానే వెంటనే ఆవిడ లోపలికెళిళ్ సంగీత పరికరాల దగగ్ర కూరుచ్ని దానికి శృతి లయలు అనుకొని దానికి కూడా టూయ్న చేసి..
ఇలాంటివనీన్ వెంట వెంటనే చేసేసూత్ ఉండేవాళళ్ట.
దానిలో నటీనటుల ఎంపిక గురించి అనేవ్షణ పార్రంభమైంది. దాదాపుగా పాతిక మంది కావాలి. కొంచెం నృతయ్ం తెలిసిన వాళుళ్ కానీ , ఇలాగ
పాటలకి అభినయం చేసేవాళుళ్ కావాలి. వెతకడం పార్రంభించారు. ముఖయ్ంగా పర్ధాన పాతర్ అయినట అరుజ్నుడు. చితార్నగ్ద పాతేర్మో సూరయ్కుమారి గారు
వేసాత్రు. ఆవిడ పకక్న అరుజ్నుడి పాతర్ వేయాలంటే, ఈవిడ ఎతుత్ కి సరిపోయినటువంటి నటుడు కావాలి. చాలామందిని చూశారు. ఎవరూ కూడా ఆమె
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పకక్న నటించేటటువంటి సాథ్యికి కనిపించలేదు. అదే సినిమాలోల్ అయితే కెమెరా ఉంటుంది కాబటిట్ ఎలాగో లాగా వాళుళ్ సరుద్తారు ఎతుత్ పెదద్ సమసయ్గా
ఉండేది కాదు.ఇది రంగసథ్లమయేయ్సరికి , ఈ రంగసథ్లం మీద కెమెరా ఉండదు కదా! పేర్క్షకులు చూసూత్ ఉంటారు అందుకని సరిగాగ్ ఈవిడ ఎతుత్కు
సరిపోయినటువంటి కురర్వాడు కావాలి, అరుజ్నుడిగా నటించడానికి.

అనేవ్షణలో ఒకసారి మదార్స లో వుడ లాయ్నడ్

హోటల కి వెళాల్రు సింగీతం

శీర్నివాసరావు గారు, సూరయ్కుమారి గారు మరికొందరు. అకక్డ పారీట్లో ఒక కురర్వాణిణ్ చూశారు. ఆయన చాలా ఎతుత్నాన్డు సరిగాగ్ ఈ అరుజ్నుడి పాతర్కు
సరిపోతాడు అనుకొని ఆయనను సంపర్దించారు. ఆయన అపప్టోల్ డిటెకీట్వ అనేటటువంటి మాసపతిర్కకి సంపాదకుడిగా పనిచేసుత్నాన్రు. ఆయన పేరు
వై.వి.రావు. తరావ్త రోజులోల్ ఈ వై.వి.రావు గారే కృషణ్ గారి తో 'పగసాధిసాత్'.' టకక్రిదొంగ చకక్ని చుకక్' ఇలాంటి సినిమాలు తీసినటువంటి నిరామ్త
అయాయ్రు. ఆ వై.వి.రావు గారిని, ఆయన పరస్నాలిటీ అదీ చూసి ఆయనను అడిగారు నాటకంలో నటించడానికి ఆసకిత్ ఉందా? అని. “ సూరయ్కుమారిగారి
పకక్న నటించడమంటే అంతకంటే కావాలిస్నదేముంటుంది , పైగా నేను కూడా నటించేటటువంటి అవకాశం కొరకు చూసుత్నాన్ను” అని ఆయన వెంటనే
ఒపుప్కునాన్రు. ఆ విధంగా వై.వి.రావుగారు అరుజ్నుడి పాతర్ కి ఎంపికయాయ్రు. ఆయన ఒకసారి ఈ నాటక పర్దరశ్నలోకి వచాచ్క ఆ డిటెకీట్వ పతిర్కలోనే
బొమమ్లు వేసే పి.ఎన.మీనన అనే ఆయనిన్ ఈ నాటకానికి కళా దరశ్కుడిగా తీసుకునాన్రు. ఈ పి.ఎన.మీననే తరావ్తి రోజులలో పెదద్ మలయాళీ
దరశ్కుడయాయ్రు. ఇందులో రాసిన పాటలోల్ ఒక రాగమాలిక ఉంది. అంటే, ఋతువులనీన్ కూడా ఎలాగ మారుతుంటాయి ఏమిటి అంటూ వాటిని
వరిణ్ంచడానికి. దానిన్ అభినయయించడానికి పర్సిదధ్ నరత్కి యామినీ కృషణ్మూరిత్ గారిని ఎంపిక చేసుకునాన్రు. ఆ విధంగా ఏరాప్టల్నీన్ పూరత్యి నటీనటుల
ఎంపిక కూడా పూరత్యాయ్క , దానికి సంబంధించినటువంటి అభాయ్సము, రిహారిస్లస్ కొనిన్ వారాలపాటు జరిగింది.
25 మందితో నాటకానిన్ వేయించడమంటే,అంత సాధారణమైనటువంటి విషయమేమీ కాదు. పైగా అది నృతయ్ నాటకం. దానికి సంగీతము,
అలాగే వీళళ్ందరికీ కూడా నేరప్డము, పైగా తన పాతర్ను తను చూసుకోవడము ఇవనీన్ కూడా ఒక కొతత్ రకమైన అనుభవానిన్ ఇచాచ్యి సూరయ్కుమారి
గారికి. .ఆ రోజులోల్ సూరయ్కుమారి గారితో కలిసి పనిచేసిన సింగీతం శీర్నివాసరావుగారు ఆవిడ ఎలా వుండేవాళుళ్ అందానికి కొనిన్ విశేషాలు చెపాప్రు.
“ఎంత హడావుడి పనులునాన్ , ఎంత గందరగోళ పరిసిథ్తులైనా, ఎంత సంకిల్షట్ సమసయ్లైనా కానీ సూరయ్కుమారి గారు ఎపుప్డూ నవువ్తూ ఉండేవాళుళ్ ,
ఆవిడ ఎవరితోటి కూడా పరుషంగా మాటాల్డేవాళుళ్ కాదు.. అంత సునిన్తమైనటువంటి మనసత్తవ్ం ఆమె ఒకసారి నవవ్డం చూసేత్

మన చుటూట్

ఉనన్టువంటి సమసయ్లనీన్ కూడా మాయమై పోయాయేమో అనన్టుల్గా ఉండేది. అంత మంచితనం తోటి కాసత్ అమాయకతవ్ం కూడా ఉండేది ఎవరిన్
బడితే వాళళ్ను నమేమ్సూత్ఉండేవాళుళ్ . నేను చెపాప్ను అమామ్ ఇలాగ అందరీన్ నమిమ్తే గనక సమసయ్లొసాత్యేమో నని.దానికి కూడా ఆవిడ ఒక చిరునవువ్
నవేవ్సి ఊరుకుంనాన్రు” అని సూరయ్కుమారి గారి మనసత్తావ్నిన్ దగగ్రగా పరిశీలించిన సింగీతం శీర్నివాసరావు గారు చెపాప్రు.
ఆ విధంగా నాటక అంతా పూరత్యింది . తరావ్త దాని పర్దరశ్న 1957 సెపెట్ంబర లో. హైదరాబాద లో మొటట్మొదటిసారి గా జముర్ద మహల
లో పర్దరిశ్ంచడానికని ఏరాప్టల్నీన్ చేశారు. ఈ నాటకం గురించినటువంటి ఏరాప్టుల్, దీని గురించిన అభాయ్సం.. ఇవి జరుగుతునన్ రోజులోల్నే టంగుటూరి
పర్కాశం పంతులు గారు మరణించారు. అంటే సూరయ్కుమారి గారు ఈ నాటక పర్దరశ్నకి పార్రంభించి శీర్కారం చుటిట్ పార్రంభించి దీనిన్ పర్దరిశ్దాద్ము అని
అనుకునే సమయానికి వాళళ్మమ్గారు, నానన్గారు, పెదనానన్గారు కూడా ఈ లోకంలో లేరు. 1957 సెపెట్ంబర లో ఆ హైదరాబాద లో దీనిన్
పర్దరిశ్ంచినపుప్డు ముఖయ్ అతిధిగా ఆంధర్పర్దేశ ముఖయ్మంతిర్ నీలం సంజీవరెడిడ్ గారు వచాచ్రు. 25 మంది నటీనటుల బృందం. ఆ రోజు సూరయ్కుమారి
గారితో పాటుగా కలిసి , ఆ రంగసథ్ల అలంకరణ చేసి, తరావ్త వాటిననిన్ంటిని శుభర్ం చేసి నటువంటి వాళళ్లోల్ ఉనన వయ్కిత్ సూరయ్కుమారి గారి అకక్యయ్
గారి అబాబ్యి బాబు గారు. ఆయన శాన ఆంటోనియో లో ఉనాన్రు, 80 సంవతస్రాల వయసు. ఆయన కూడా చెపాప్రు ఆ రోజు నాటక మొదలౌతుంటే
ఎకుక్వమంది రాలేదట. “పెదద్కాక్.. ఎకుక్వ మంది రాలేదు, ఫరావ్లేదా నాటకం అవుతుందా?” “ఏం పరావ్లేదు లేరా ! వసాత్రు లేరా!” అని అనాన్రుట
ఆవిడ. నాటకమైతే వేయడం వరకు పర్దరశ్న అదుభ్తంగా జరిగింది కాకపోతే, పేర్క్షకులు మాతర్ం అటేట్ రాలేదు. అయితే సూరయ్కుమారి గారికి చకక్టి
అనుభవం వచిచ్ంది - పాతిక మంది తోటి ఈ నాటకం వేయించడము,. వారళ్ల్ందరిని సిదధ్ం చేయించడము , తెరలు కటట్డము, అలాగే రంగసథ్లము
ఇలాంటి వాటనిన్ంటిలోనూ. నీలం సంజీవరెడిడ్ గారు ఈ నాటకం అయిన మరునాడు సూరయ్కుమారి గారికి ఓ చకక్టి ఉతత్రం రాశారు. “చాలా బాగా
చేశావమామ్! చకక్టి నాటకం ఇది. అయితే దీనిన్ ఇంతటితో ఒకక్ పర్దరశ్నతోటె ఆపకుండా దీనిన్ వరుసగా పర్దరశ్నలు కొనసాగిసేత్ బావుంటుంది” అని. ఆ
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మరునాడు వచిచ్నటు దకక్న కార్నికల లో కూడా ఈ నాటక పర్దరశ్న , ఇది విజయవంత మవవ్డం(విజయవంతమవడం అంటే పర్దరశ్న పరంగా)
గురించి పర్ముఖంగా ఒక వారత్కూడా రాశారు.
ఆ విధంగా సూరయ్కుమారి గారి

నటన, గాయని, జీవితంలో ఓ కొతత్ పర్కరణం ఆరంభమైంది. అదే ఈ రంగసథ్ల నాటకానిన్ రూపొందించి

పర్దరిశ్ంచడం అనేది. తరావ్త సూరయ్కుమారి గారి గురించి మాటాడుకోబోయే ముందు సింగీతం శీర్నివాసరావు గారు చెపిప్న విశేషాలు చెపుతాను. “ఆ
తరావ్త ఎకుక్వగా మళీళ్ సూరయ్కుమారి గారిని కలిసే అవసరం రాలేదు. ఒకక్ సారో, రెండు సారోల్ తపప్. ఆవిడ భారతదేశానిన్ వదిలి వెళాళ్క అయితే
అసలు కలుసుకోలేదు. మళాళ్ ఒకసారి మదార్స వచిచ్నపుప్డు నాగురించి అడిగారట. నేనేమో ఏదో సినిమాలోల్ బయటికి వెళాల్ను.అందువలల్ ఆవిడను మళీళ్
కలుసుకోలేకపోయాను”
అపుప్డు సూరయ్కుమారి గారు దానిన్ వెంటనే ఆపడం ఇషట్ం లేక ఢిలీల్ లో మూడు రోజుల పర్దరశ్నలిన్ ఏరాప్టు చేశారు. ఈ ఒకక్ నాటక కాకుండా
ఆవిడ నాటయ్ము, అలాగే ఆవిడ పాటలు వీటనిన్ంటి తోటి మూడు రోజుల పాటు కళా సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మ పరంపర లాగా ఏరాప్టు చేశారు. దానికి
అపప్టి పర్ధాన మంతిర్ జవహర లాల నెహుర్ , అలాగే రాషట్రపతి సరేవ్పలిల్ రాధాకృషణ్న, కమాండర ఇన చీఫ జనరల తిమమ్యయ్ గారు కూడా ఆహావ్నించారు
సూరయ్కుమారి గారు. సూరయ్కుమారి గారికునన్ పేరు, పర్తిషట్ , పరపతి తోటి ఆవిడ నిరవ్హించినటువంటి మూడు రోజుల నూయ్ ఢిలీల్ కారయ్కర్మానికి వాళుళ్
ముగుగ్రూ కూడా వచాచ్రు. .ఆ మూడు రోజుల కారయ్కర్మంలో ఒక రోజు ఈ చితార్రుజ్న నాటకానిన్ పర్దరిశ్ంచారు.25 మంది నటీ నటుల బృందానిన్,
సాంకేతిక నిపుణులిన్ తీసుకుని ఆవిడ ఢిలీల్ వెళిల్ వాళల్ందరికీ వసతులు కలిప్ంచడం ఇవనీన్ కూడా ఆవిడే చూసుకొని ఆ నాటకానిన్ విజయవంతంగా
పర్దరిశ్ంచారు.ఆ మూడు రోజుల పర్దరశ్నలో ఒక రోజు జరిగినటువంటి పర్దరశ్నకి వచిచ్నటువంటి ఆ ఆదాయానిన్ పర్ధానమంతిర్ విరాళ నిధి కి ఇచాచ్రు
సూరయ్కుమారి గారు. సంజీవరెడిడ్ గారు ఎలాగైతే ఈవిడ నాటకానిన్ హైదరాబాద లో చూసి చాలాబాగుందనిచెపిప్ ఆయన ఎలాగైతే కితాబిచాచ్రో,ఢిలీల్ లో
ఈ పర్దరశ్న జరిగాక పర్ధానమంతిర్ జవహర లాల నెహుర్ గారు కూడా సూరయ్కుమారి గారికి చకక్టి పర్సంశా పతర్ము ఇచాచ్రు. చాలా బాగా చేశావు ఈ
నాటకానిన్ నీ పర్తిభ గురించి వేరే పొగడాలిస్న పనిలేదు అని. చాలామంది అనుకునాన్రు పర్ధానమంతిర్ గారు

కూడా పర్తేయ్కంగా వెళాల్రు ఈ

కారయ్కర్మానికి.. బహుశా సూరయ్కుమారి గారికి రాజయ్సభ సభయ్తవ్ం ఇసాత్రేమో అని . ఎందుకంటే,

, రచయితల

కళాకారుల

గౌరవించి

రాజయ్సభ సభుయ్లుగా చేయడం ఆనవాయితీ గా ఉండేది. ఆ రోజులోల్నే అమితాబ బచచ్న గారి నానన్గారు హరివంశ రాయ బచచ్న గారు కూడా రాజయ్సభకి
సభుయ్డుగా ఎంపికయాయ్రు 1956 లోనే. సూరయ్కుమారిగారి విషయంలో అలాంటిదేమీ జరుగలేదు. సూరయ్కుమారి గారు కూడా పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు.
ఎందుకంటే ఆవిడ ఆశించలేదు పదవి కావాలని.
సూరయ్కుమారి గారు మామూలుగా వెనకొక్చేచ్సి మళాళ్ ఆవిడ కారయ్కర్మాలోల్ ఉనాన్రు. ఈ చితార్రుజ్న నాటకానిన్ ఆంధర్ దేశంలో మిగతా చోటలోల్
పర్దరిశ్ంచలేదు కానీ

ఢిలీల్ వెళిల్ వాళళ్తో పర్దరశ్న ఇపిప్ంచాక ఆవిడకి కొతత్ రకమైనటువంటి ఆలోచన వచిచ్ంది.

ఈ నాటకానిన్ తరువాతి సాథ్యికి

తీసుకువెళాళ్లి అంటే అపప్టోల్ కొతత్గా వసుత్నన్టువంటి టెలివిజన కి తీసికెళేత్ గనక చాలా బావుంటుంది. మరి అలా తీసికెళాల్లంటే భారతదేశంలో కంటే
కూడా విదేశాలోల్ కెళితే బావుంటుంది అనే ఆలోచన ఆవిడకొచిచ్ంది. ఆలోచన రావడం పరవాలేదు కానీ,

35 సంవతస్రాల

అమామ్యి ఆ

భారతదేశంలోనే ఎంతో పేరు తెచుచ్కొని, ఆవిడకి అపుప్డు పాటకచేరీలు చేయాలనన్ ఆవిడకి బోలెడు అవకాశాలుండేవి. అలాంటి రోజులోల్ కూడా ఈ కొతత్
పర్యోగం చేయాలి, విదేశాలోల్ దీనిన్ టెలివిజన కి అలాంటి దానికి తీసికెళిళ్,తరావ్తి సాథ్యికి తీసికెళాళ్లి అనే ఆలోచన రావడం చాలా పర్తేయ్కమైనటు
పరిసిథ్తి. వాళళ్మమ్గారు ఎపుడూ చెబుతూ ఉండేవాళళ్ట. ”నువువ్ గురుత్పెటుట్కో! నీ ఇషట్మైన పని ఉంటె గనక మనసు పెటిట్ చేసేత్,ఏ రంగం లో నైనా సరే నీవు
రాణించగలవు, మిగతావాళళ్ని అధిగమించగలవు” అని. అదే మాటను గురుత్బెటుట్కుని ఈ టెలివిజన తీసికెళాళ్లి అని అనుకునన్పుప్డు ఆమె భారతదేశం
దాటి విదేశాలకి వెళిల్ అకక్డ పర్యతాన్లు చేయాలి అనుకునాన్రు.
ఆలోచన వచిచ్ందే తడవుగా 1958 వ సంవతస్రం మొతత్ం ఆవిడ పూరిత్గా విదేశాలకి ఎలా వెళాళ్లి అనే అవకాశాల గురించి అనేవ్షించడం,
పరిశోధించడం అలాగే రకరకాల మనుషులిన్ సంపర్దించడం చేశారు. ఆమెకి అపప్టికే ఉనన్టువంటి పేరు పర్తిషట్లిన్ బటిట్ చాలామంది పరిచయాలు
ఉంటూఉండేవి. అపప్టికే ఒకసారి హాలీవుడ కి వెళిల్ వచాచ్రు. హాలీవుడ వెళిల్ వచాచ్క హిందీ సినిమాలోల్ వేషాలు వేసే రోజులోల్ హిచ కాక, ఆయన భారయ్
కూడా బొంబాయి వచిచ్నపుప్డు పర్తేయ్కంగా సూరయ్కుమారి గారి ఫాల్ట కి వచిచ్ కొదిద్ గంటలు కూరొచ్ని వెళాల్రు. ఆ సందరభ్ంలో హిచ కాక భారయ్ గారి
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తోటి సూరయ్కుమారి గారికి చకక్టి సేన్హం కూడా ఏరప్డింది. ఇంకా సూరయ్కుమారి గారికి పరిచయమునన్ వాళళ్ందరూ కూడా అపప్టికి నూయ్యారక్ లోని
,యునైటెడ నేషనస్ లోనూ వరలడ్ బాయ్ంకు లోనూ ఇలాంటి చోటల్ పనిచేసూత్ ఉనాన్రు. వాళల్ందరినీ కూడా సంపర్దించారు సూరయ్కుమారి గారు 1958 వ
సంవతస్రంలో.
మొతాత్నికి ఎలాగైతే 1959 వచేచ్సరికి ఆవిడ పర్యతాన్లనీన్ కూడా ఒక కొలికిక్ వచిచ్నాయి. హిచ కాక సూరయ్కుమారి గారికి ”మీరు రండి!
పరిశోధకురాలిగా నేనొక అవకాశం ఇవవ్గలను.నటిగా ఇవవ్లేను. నేను ఒక టి.వి. సీరీస చేసుత్నాన్ను. ఆ టి.వి.కథలకి కావాలిస్న పరిశోధన చేసి మీ
భారతదేశానికి సంబంధించి న ఇతిహాసాలు , పురాణాలు వాటిలోల్ ఉనన్ కథలు అలాంటి వేమైనాసరే . కానీ మీరు నూయ్యారక్ లో ఉండాలి మీకు నేను
పారితోషికమిసాత్ను” అని రాయడం తోటి సూరయ్కుమారి గారి పర్యతన్ంలనీన్ ఒక కొలికిక్ వచిచ్ ఆవిడ 1959 లో అమెరికా కి పర్యాణం కడదామని
అనుకునాన్రు.

అపప్టికి ఇంకా ఆమెకి వివాహం కాలేదు. అంతవరకూ ఆవిడతో పాటుగా చేదోడు వాదోడు గా ఉండి, ఆవిడ ఎకక్డకు వెళిల్నా

సహాయకురాలిగానూ చాలా ఆతీమ్యురాలిగానూ ఉనన్టువంటి వాళళ్ అకక్యయ్గారి అమామ్యి అనసూయ గారని ఆవిడ వివాహం కూడా సూరయ్కుమారి
గారు పూరిత్ చేశారు సూరయ్కుమారి గారి ఇంటోల్నే. వాళళ్ అనన్యయ్లిదద్రూ వాళిళ్దద్రికీ వివాహం కాలేదు. వాళల్కు కూడా

ఏమాతర్ం ఇబబ్ంది లేకుండా

సౌకరయ్వంతంగా ఉండేటటువంటి ఏరాప్టుల్ చేశారు. సూరయ్కుమారి గారు ఇలాగా అమెరికా వెళదామనుకుంటునన్ రోజులోల్ కొంచెం అటు - ఇటుగా
వాళళ్కక్యయ్గారు మిగతా అనన్యయ్లు కూడా హైదరాబాద కి మకాం మారాచ్రు.
1959 మారచ్ న సూరయ్కుమారి గారు అమెరికా కి పర్యాణం కటాట్రు. ఒకక్సారి ఆ పరిసిథ్తిని ఊహించుకుంటే - రంగసథ్ల నాటకానిన్
టేర్లివిజన కి తరావ్తి సాథ్యి కి తీసికెళళ్డానికని అమెరికా వెళాల్లనుకునాన్రు. మరి నిజంగా ఇంకేమైనా అసంతృపిత్ వెంటాడిందా?లేకపోతే,ఈ కారయ్దీక్ష
ముందుకెళిల్ నడిపించిందో కానీ సూరయ్కుమారి గారు తన 35 సంవతస్రాల వయసులో బంధువరాగ్నికి , మితర్ బృందానికి అంతవరకూ సంపాదించుకునన్
పేరు పర్ఖాయ్తులకు అతిదూరంగా వెళిల్పోయి జీవితానిన్ పునరిన్రవ్చించుకోవడానికి ,సరికొతత్ భవిషయ్తుత్ను నిరిమ్ంచుకోవడానికి వేలాది మైళళ్దూరం అయినా
సరే పర్యాణించడానికి నిశచ్యించుకునాన్రు. మదార్స నుంచి నూయ్యారక్ కి పర్యాణం కటాట్రు. నిజానికి ఈ నిరణ్యం తీసుకునన్పుప్డు సూరయ్కుమారి
గారు విదేశాలోల్నే ఉండిపోదాం ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. మళీళ్ వెనకుక్ వచేచ్దాద్ం అనుకునాన్రు. ఈ విశేషాలనీన్ తరావ్తి రోజులోల్ ఆవిడ ఇచిచ్న ఇంటరూవ్య్
ల దావ్రా తెలిసినవి. కాకపోతే, వాసత్వంలో జరిగిందేమిటంటే, మధయ్మధయ్లో తెలుగు నేలకి అతిధిగా వచిచ్ వెళల్డమే తపప్ ఆ తరావ్త 45 సంవతస్రాలూ
మరణించేవరకు విదేశీ గడడ్మీదే ఉండిపోయారు సూరయ్కుమారి గారు..ఇదొక విచితర్మైన పరిణామం.
సూరయ్కుమారి గారు అమెరికా వెళదాము అనుకోవడానికి ముందు మరొక రెండు సనిన్వేశాలు కూడా జరిగినవి. అదేమిటంటే,ఆవిడ నటించిన
చిటట్ చివరి చితర్ం రామదాసు దాని షూటింగు కూడా పూరిత్ చేసేశారు. అది చాలా రోజులు షూటింగు జరిగింది కాబటిట్ ఆవిడ పాతర్ మాతర్ం పూరిత్
చేసుకునాన్రు ఒపప్ందం పర్కారం. అలాగే అమెరికా బయలుదేరబోయే కొదీద్ నెలల ముందు '12 th

నైట 'అని ఒక నాటకంలో కూడా ఆవిడ

నటించారు.ఆ నాటకం ఏమిటంటే, అమెరికా కి భారతదేశానికి మధయ్న ఉనన్ సాంసక్ృతిక ఒడంబడిక

రూపొందించినటువంటి నాటిక. దాంటోల్

కథానాయిక వయోలా పాతర్ వేశారు సూరయ్కుమారి గారు. బహుశా సూరయ్కుమారి గారు నటించినటువంటి పర్థమ ఆంగల్ నాటిక ,నాటకం ఆ '12 th
నైట' అయియ్వుంటుంది. ఆ రెండూ పూరిత్ చేశాక 1959 మారచ్ లో ఆవిడ అమెరికా కి పర్యాణం కటాట్రు.
అమెరికా వెళల్బోయే ముందు రెండు వారాల పాటు లండన లో ఉందామని ముందుగానే అనుకునన్ కారయ్కర్మం. లండన రావడానికి ముందే
బి.బి.సి వారితోటి ఆవిడ సంపర్దింపులు జరిపారు.ఆ సంపర్దింపుల ఫలితంగా లండన లో ఆగినపుప్డు బి.బి.సి లో కూడా రెండు మూడు శార్వయ్ నాటికలో
నటించారు ఆవిడ.

రెండు,మూడు వారాలు కూడా లండన లో ఉనన్పుప్డు ఆవిడకి సహాయం చేసినటువంటి వయ్కిత్ పేరు లూడి మిలాల్ పేర్మకోఫ.

అనేటటువంటి రషయ్న యువతీ. ఈ లూడి మిలాల్ పేర్మకోఫ సూరయ్కుమారి గారికి ఎకక్డ పరిచయం అంటే - సూరయ్కుమారి గారు బొంబాయి లో 'ఉరన
కటోలా' హిందీ సినిమాలో వేసినపుప్డు లూడి మిలాల్ దానికి కళా దరశ్కురాలిగా పనిచేసింది. అకక్డ సూరయ్కుమారి గారికి మంచి పరిచయమయాయ్రావిడ..
సూరయ్కుమారి గారు లండన లో ఆగినపుప్డు సహాయం చేశారు. అపుప్డే కాకుండా తరావ్త రోజులోల్ కూడా ఈ లూడి మిలాల్ పేర్మకోఫ అనన్ ఆవిడే
సూరయ్కుమారి గారు లండన లో సిథ్రపడ టానికి పెదద్ సహాయం చేశారు. జీవితం ఎలా ఉంటుందో చూడండి! సూరయ్కుమారి గారు 1950 పార్ంతాలోల్
అంతరాజ్తీయ చలన చితోర్తస్వాలోల్ పరిచయమైనటువంటి ఆ ఫార్ంక కాపార్ అనే ఆయన పరిచయం వలల్ ఆవిడకు హాలీవుడ వెళేళ్టటువంటి ఆహావ్నం
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లభించింది.మరి హాలీవుడ వెళాళ్క అకక్డ హిచ కాక పరిచయం తోటి మళాళ్ హిచ కాక నేను పారితోషికమిసాత్ను రమమ్నడంతో మళీళ్ అమెరికా వెళేల్
అవకాశం దొరికింది.మధయ్లో ఈ లూడి మిలాల్ అనేటటువంటి సేన్హితురాలి యొకక్ సహాయం తోటి లండన లో ఉండగలిగారు. ఒకొక్కక్ సారి ఒకొక్కక్రి
పరిచయాలు జీవితంలో కొనిన్ కొనిన్ మలుపులు తిపుప్తుంటాయి. అందుకే సంబంధాలనిన్ంటినీ కూడా జాగర్తత్గా కాపాడుకోవాలని పెదద్వాళుళ్ చెబుతూ
ఉంటారు.సూరయ్కుమారి ఈ సనిన్వేశాలనిన్టిని గమనిసేత్ దాంటోల్ ఎంత నిజముందో తేలుసుత్ంది.
లండన లో ఆ రెండు మూడు వారాలు బి.బి.సి. లో అయిపోయాక ఆవిడ నూయ్యారక్

చేరుకునాన్రు. మళీళ్ కొతత్ జీవితం. ఎందుకంటే,

భారతదేశంలో ఆవిడ కి అనీన్ సౌకరయ్ములునాన్యి.నౌకరూల్, చాకరూల్ ఉనాన్రు. పెదద్ ఇలుల్, బంధుమితుర్లూ అనిన్ంటినీ వదులుకొని మళాళ్ ఇపుప్డు
నూయ్యారక్ వచాచ్క కొతత్ జీవితానిన్ మళీళ్ పునాదుల దగగ్రినుంచి పార్రంభించుకోవాలిస్న పరిసిథ్తి.నూయ్యారక్ లో ఆవిడ మానాహ్టన లో ఒక చినన్ రూమ
లో ఉండేవాళుళ్. ఆ రూమ లో మరొక ఇదద్రు మహిళలతోటి కలిసి ఉనాన్రు. ఒకావిడ పేరు అమందా వెబస్ట్ర అని ఆవిడపుప్డే నూయ్యారక్ లో నాటకాలోల్
వీటిలోల్ నటించడానికని పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్రు. ఇంకొకావిడ పేరు రోజారియా సంతోష అని ఆవిడ యునైటెడ నేషనస్ లో ఒక ఉదోయ్గినిగా బొలీవియా
నుంచి వచాచ్రు. వాళిళ్దద్రితో కలిసి గదిని పంచుకుంటూ మాన హాటన లో సూరయ్కుమారి గారు మళీళ్ కొతత్ జీవితానిన్ పార్రంభించారు 35 సంవతస్రాల
వయసులో.
ఆవిడ అమెరికాలో మొటట్మొదటగా చేయాలిస్న పని హిచ కాక కి సంబంధించిన పరిశోధనలు చేయటానికి గర్ంథాలయాలకు వెళల్డం , అవి
చదవడం, ఆయనకి కావాలిస్నటువంటి సమాచారానిన్ పంపించడం. ఇది జరుగుతూ ఉండగా ఆవిడ మొటట్మొదటోల్ చాలా ఆరిధ్క ఇబబ్ందులిన్
ఎదురుక్నాన్రట. ఈ విశేషాలనీన్ కూడా గూటాల కృషణ్మూరిత్ గారు తన వాయ్సం లో రాశారు. ఆవిడకి హిచ కాక గారు పంపించే పారితోషికం కాకుండా
మళాళ్ అదనంగా కూడా అవసరమైంది. అలాంటపుప్డు కొలంబియా యూనివరిస్టీ కి వెళిల్ అకక్డ భారతీయ సంగీతానిన్ , నృతాయ్నిన్ నేరప్డానికని ఒక
ఉదోయ్గం లాంటిది తెచుచ్కునాన్రు. ఇటు గర్ంధాలయానికివెళిళ్ హిచ కాక సహాయం చేయడం, కొలంబియా యూనివరిస్టీ వాళల్కు బోధించడంతో పాటుగా
అకక్డ పాశాచ్తయ్ నృతాయ్నిన్, పాశాచ్తయ్ సంగీతానిన్ కూడా పరిశీలించడం, అభయ్సించడం పార్రంభించారు సూరయ్కుమారిగారు. మరి వీటనిన్ంటికి కూడా
ఆవిడ మాన హాటన నుంచి వెళాళ్లి , చెయాయ్లి అంటే అంతా కాలినడకనే వెళుతూ ఉండేవాళళ్ట. కాలినడకనే ఆవిడ సెంటర్ల పారక్ కు కూడా వెళుతూ
ఉండేవాళళ్ట. ఆవిడ చీరకటుట్కోవడం మానలేదు. అందరూ వింతగా చూసూత్ ఉండేవాళళ్ట. అపప్టోల్ ఆవిడ ఇచిచ్న ఇంటరూవ్య్లోల్ ఒక పతిర్క కి చెపాప్రు
“భారతదేశంలో ఉంటె నేనొక సెలెబిర్టీని. నా చుటూట్తా అందరు వసుత్ండేవాళుల్. ఇకక్డ చాలా హాయిగా ఉంది. ననెన్వవ్రూ గురుత్పటట్డం లేదు నా ఇషట్ం
వచిచ్నటుల్ ఎకక్డికైనా నడిచి వెళిల్పోవచుచ్”.,
అమెరికా వచాచ్క విదేశీయులతో కలిసి పనిచేసుత్నన్పప్టికీ ఆవిడ భారతీయ సంసక్ృతిని , భారతీయ వేదాంతానిన్ , ఆ సంపర్దాయానిన్ , ఆ
కటుట్బాటల్ని ఆచార వయ్వహారాలను ఏమాతర్ము మరిచ్పోలేదు. ఉదాహరణ ఏమిటంటే, ఆవిడ రూమ లో ఉనన్పుప్డు సరసవ్తి, కృషుణ్డు , లకిష్ ఈ
విగర్హాలనీన్ పెటిట్ రోజూ అగరవతుత్లు వెలిగించడం, పూజ చేయడం ఇలాంటివనీన్ కొనసాగించారట, మిగతా ఇదద్రు మహిళలతో కూడా ఉనన్పుప్డు.
ఖరుచ్లు ఎకుక్వగా ఉంటాయి కాబటిట్ ఉనన్దానితో సరిపోక, ఆవిడ ఒకటి రెండు సారుల్ నైట కల్బ లో పాటలు పాడటానికికూడా పర్యతాన్లు చేశారు అని
కృషణ్మూరిత్ గారు రాశారు. అయితే ఇండియా లో చేసిన గానకచేరీలు వేరు, నూయ్యారుక్లో నైట కల్బులోల్ పాటలు పాడడమంటే ఆ పరిసిథ్తి వేరు.
అందుకని ఒకసారి తరావ్తే ఆవిడ మళీళ్ అటు వైపు కూడా వెళల్దలుచుకోలేదు, ఆ పర్యతాన్లు కూడా మానేశారట.
ఇవనీన్ గమనిసుత్ంటే, బహుశా
ఆవిడ

భారతదేశం నుంచి ఆవిడ ఏమీ

తనతోటి ధనానిన్ తీసికెళళ్లేదు అని తెలుసుత్ంది. చినన్పప్టినుంచి కూడా

చాలా ఉనన్తమయినటువంటి కుటుంబం. దేనికీ ఇబబ్ంది లేదు. పైగా ఆవిడకి కూడా చాలా ఆదాయం వసూత్ ఉండేది భారతదేశంలో

ఉండగాను. అయినా కానీ తాను అనుకునన్ది సాధించడం కోసమని, కొతత్ జీవితానిన్ పార్రంభించే పర్కిర్యలో ఈ ఇబబ్ందులననిన్ంటిని ఎదురొక్ంటూ
ఆవిడ నూయ్యారక్ జీవితానిన్ కొనసాగించారు.
అలా ఒక సంవతస్రమయియ్ంది. ఈ సంవతస్రంలో భారతదేశం నుంచి ఎంబాసిడరు లాంటివాళుళ్ వసేత్, వాళళ్ సమక్షంలో ఈవిడ

దేశభకిత్

గీతాలు పాడారు. అలాగే సండే టైమస్ అనే పతిర్కలో ఆవిడ ఇండియన రాయ్ప టిర్క అని చీర కటుట్కోవడం ఎలాగ అనేటటువంటి ఒక వాయ్సానిన్ కూడా
రాశారు. ఆవిడ అనుకునన్టువంటి ఉదేద్శం ఏమిటంటే, ఈ నాటకానిన్ టి.వి.లోకి తీసికెళాళ్లి , ముందు సాథ్యికి తీసికెళాళ్లి అని కదా! ఆ పర్యతన్ంలో
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భాగంగా ఆవిడ సి.బి.ఎస వాళళ్ని సంపర్దించారు.

వాళళ్ రేడియో లో వేయడానికి శార్వయ్ నాటకంగా అయితే వేసాత్ము ఈ చితార్రుజ్న నాటకానిన్ అని

వాళుళ్ సూరయ్కుమారి గారికి అంగీకారం తెలియచేసారు. తెలుగులో ఉనన్దానిన్ ఇంగీల్ష లో రాయాలి కదా ! భారతదేశంలో ఉండగానే ఆవిడ ఓ సాక్టిష
రైటర తోటి దీనిన్ ఇంగీల్ష అనువాదం తరుజ్మా చేయిదాద్మనుకునాన్రు కానీ వీలుకాలేదు. అందుకని ఆవిడ అమెరికా వచిచ్ సి.బి.ఎస వాళుళ్ ఒపుప్కునాన్క
ఆవిడే సవ్ంతంగా దానిన్ ఇంగీల్ష లో రాసి సి.బి.ఎస లో దానిన్ చితార్రుజ్న నాటకానిన్

అంటే శర్వయ్ నాటకంగా, ఆడియో నాటకంగా దానిన్ పర్సారం

చేశారు. అది బాగా జరిగింది. దాంతోటి ఎవరో ఇండియా నుంచి ఒకావిడ వచిచ్ంది. సూరయ్కుమారట. ఆవిడ చకక్గా నాటకం వేసుత్నాన్రు ఈ ఆంగల్
ఉచాచ్రణ అనే దానిలో కూడా ఏమాతర్ం తేడా తెలియటం లేదు అనే విషయం కళాకారులందరికి కూడా తెలిసింది.
1961 ఫిబర్వరి లో ఒక పర్దరశ్నకని ఏరాప్టల్నీన్ జరిగినవి. ఆ రవీందర్నాథ ఠాగూర గారి శత జయంతి పర్పంచ వాయ్పత్ంగా ఉనన్టువంటి
భారతీయులందరూ కూడా దానిన్ నిరవ్హించుకుంటునాన్రు.ఆ సందరభ్ంలో కృషణ్ షా అనేvఆయన నూయ్యారక్ లో రవీందర్నాథ ఠాగూర రాసిన కింగ ఆఫ
ది డారక్ చాంబర అనే నాటకానిన్ నృతయ్ నాటకంగా పర్దరిశ్ంచాలి అని ఏరాప్టుల్ చేసుత్నాన్రు. ఆ ఏరాప్టుల్ చేసుత్నన్ రోజులోల్నే సూరయ్కుమారి గారు సి.బి.ఎస
లో వేసినటువంటి చితార్రుజ్న నాటకానిన్ వినాన్క ఆయన సూరయ్కుమారి గారిని సంపర్దించి “ కింగ ఆఫ ది డారక్ చాంబర అనే నాటకంలో మీరు ఎటిట్
పరిసిథ్తులోల్నూ నటించాలి” అని అడిగారు. ఆవిడ కూడా అవకాశాలకోసం చూసుత్నాన్రు కాబటిట్ ఆవిడ వెంటనే ఒపుప్కునాన్రు. ఆ నాటకంలో ఆవిడ
వేసిన పాతర్ సుదరశ్న రాణి. కింగ ఆఫ ది డారక్ చాంబర అనేది కొంచెం పర్తీకాతమ్కంగా ఉంటుంది. అంటే,మంచి, చెడు సమాజంలో ఉండేవి, మధయ్లో
నలిగిపోయే వాళుళ్ ఇలా ఉంటుందనన్మాట. ఆ నాటకానిన్ మొటట్మొదటి సారిగా 1961 ఫిబర్వరి లో జాన హస థియేటర లో పర్దరిశ్ంచారు.అది బార్డ వే
కాదు ఆఫ బార్డ వే అంటారు. అకక్డ మొటట్మొదటి సారి పర్దరిశ్ంచినపుప్డే సూరయ్కుమారి గారి నటన కానీ , ఆవిడ సవ్రం కానీ , ముఖకవళికలు కానీ
పేర్క్షకులిన్ కటిట్పడేసినవట. అలా పార్రంభించిన కింగ ఆఫ ది డారక్ చాంబర నాటకం, అది మొదటి పర్దరశ్న మాతర్మే కాదు అకక్డి నుంచి పార్రంభించి
వారానికి ఎనిమిది పర్దరశ్నల చొపుప్న దాదాపుగా పది నెలలపాటేమో పర్దరిశ్ంచారు. అంటే 250 పర్దరశ్నలు పైగా పర్దరిశ్ంచారు. అంటే

పర్తి రోజు

కూడా ఒక నాటకం , అలాగే వారాంతంలో రెండు సారుల్ వెయాయ్లి. నాటకం పర్తి పర్దరశ్నకు వెళళ్బోయేముందు పావుగంట ధాయ్నం చేసి అపుప్డు వేదిక
మీదకు వెళేళ్వాళళ్ట.

ఈ నాటకం గురించి “ఈ సూరయ్కుమారి అనే నటీమణి

మహారాణి వేషంలో వేదిక మీదకు రాగానే పేర్క్షకులందరూ కూడా

ఒకరకమైనటువంటి విభార్ంతికి , విసమ్యానికి లోనవుతూ ఉండేవాళుళ్ , ఎందుకంటే ఆవిడ మొహంలో ఉనన్టువంటి
ఉనన్టువంటి గంభీరత కానీ పేర్క్షకులందరినీ కూడా ఇంకోలోకంలోకి తీసికెళిల్ంద”ని

కళకానీ , ఆవిడ మాటలోల్

లైఫ మాగజైన లో రాశారు అపప్టోల్. ఈ నాటకం సూరయ్కుమారి

గారిని అమెరికాలో మళీళ్ పర్సిదధ్మై నటీమణి గా చేశాయి. అంటే ఆవిడ ఇండియా లో ఎలాగైతే సెలెబెర్టీగా ఉనాన్ను అందరూ గురుత్బటేట్వాళుళ్ అనాన్రో ఆ
సెలెబిర్టీ హోదా అమెరికా వచాచ్క రెండు సంవతస్రాలోల్నే ఆవిడకి మళీళ్ వచేచ్సింది. ఎకక్డికి తీసికెళిళ్ందంటే - బార్డ వే నాటకాలు,హాఫ బార్డ వే
నాటకాలు అని ఉంటాయి. హాఫ బార్డ వే లో ఈ నాటకం పది నెలల పాటు కొనసాగాక 1960 - 61
బహుమతులు అని ఉంటాయి. O .B .I .E

ఆ సంవతస్రాలకు కాను O .B .I .E .

అవారుడ్లోల్ ఉతత్మ నటీమణులుగా ముగుగ్రిన్ ఎంపిక చేసేత్ ఆ సంవతస్రంలో పర్దరిశ్ంచినటువంటి

నాటకాలనిన్ంటిలోను అందులో సూరయ్కుమారి గారు ఒకరు. ఇపప్టికికూడా అంతరాజ్లంలో కి వెళిల్ O .B .I .E . అవారుడ్లు వెతికితే గనక 1960 -61
లో ఈ కింగ అఫ ది డారక్ ఛాంబర సూరయ్కుమారి అని ఉంటుంది.అది ఆవిడ అతి సవ్లప్ కాలంలోనే అమెరికాలోకూడా రంగసథ్లం మీద కూడా
తెచుచ్కునన్టువంటి అతయ్దుభ్తమైనటువంటి పేరు.ద ఈ నాటకం గురించి రాసూత్ లైఫ మాగజైన లో పూరిత్ సాథ్యి వరణ్చితార్నిన్ వేశారు సూరయ్కుమారి గారు
అలాగే పకక్న వేర పాతర్లో ఉనన్టువంటి నటులతోటి. సూరయ్కుమారి గారి మొహం మాతర్మే అందులో పర్ముఖంగా కనిపిసూత్ ఉంటుంది. లైఫ మాగజైన
1961 జూన 9 వ సంచికలో పూరిత్ సాథ్యి వరణ్చితార్నిన్ పర్చురించారు. ఆ విధంగా లైఫ మాగజైన లో పర్తిషాట్తమ్కమైన టువంటి ఆ పతిర్కలో పూరిత్ సాథ్యి
వరణ్చితర్ం పర్చురించబడిన మొటట్మొదటి, బహుశా చిటట్ చివరి కూడా అయిఉంటుందేమో కాని తెలియదు, మొటట్మొదటి తెలుగు వనిత టంగుటూరి
సూరయ్కుమారిగారు.
కృషణ్ షా అనే ఆయన ఈ నాటకానిన్ విజయవంతంగా పర్దరిశ్ంచాక దానిన్ సౌత ఆఫిర్కాలో కూడా పర్దరిశ్ంచాలి అనే ఉదేద్శం తో, ఇంతమంది
నటీనటులిన్ తీసికెళళ్కుండా భాసక్ర అనే ఒక నటుణిన్ , సూరయ్కుమారి గారిన్ మాతర్మే తీసికొని వెళిల్ అకక్డ ఆఫిర్కా లో ఉనన్ సాథ్నిక కళాకారులిన్ ,
అకక్డునన్ భారతీయ కళాకారులిన్ కూడా తీసికొని నాలుగు నెలల పాటు పర్దరిశ్ంచారు.ఆ విధంగా సూరయ్కుమారి గారు నాటకరంగంలోకి వెళాళ్క కూడా
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మొటట్ మొదటి రెండు సంవతస్రాలోల్నే ఆంత పేరు తెచుచ్కొని అమెరికా లో హాఫ బార్డ వే లోను , అలాగే సౌత ఆఫిర్కా లోనూ కూడా పర్దరిశ్ంచారు.సౌత
ఆఫిర్కా లో కేప టౌన ,మాయనారడ్ విలే ఇలాంటి ఉళళ్ంటిలో కూడా ఈ నాటకానిన్ పర్దరిశ్ంచి అకక్డ కూడా అతయ్దుభ్తం అనే పేరు తెచుచ్కునాన్రు.
ఆ తరావ్త సూరయ్కుమారి గారి జీవితం మరొక మలుపు తిరిగింది. ఆ మలుపు తిరగడానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది, బలీయమైన కారణం!!
ఆ కారణం ఏమిటి? ఆ మలుపు ఏమిటి? ఆ తరావ్త లండన లో ఆవిడ జీవితం ఎలా కొనసాగింది? ఈ విశేషాలు వచేచ్భాగం, టంగుటూరి సూరయ్కుమారి
గారి గురించిన పర్తేయ్క కారయ్కర్మం నాలుగవ భాగం చివరి వారంలో తెలుసుకుందాం.

(ఆడియో టాక షో కి అక్షరరూపం ఇచిచ్నవారు - శీర్ బొడుడ్ సతయ్నారాయణ)
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