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(1972,

ణ)
తెలల్ని పైజమా, పైన తెలల్ని పొడుగు
చేతుల జుబాబ్, కళళ్జోడు, చినన్ బటట్తలతో
కనిపించే సూరిగారిని చూసేత్ బెంగాలి మనిషి
అనుకోడం

ఖాయం.

సూరిగారిని

చూడని

వాళుళ్ంటే

బెంగాలి

మనిషిలా

వుండి,

సవ్చచ్మైన

మంచి

తెలుగు

మాటాల్డే

మనిషెవరైనా కనిపిసేత్ ఆయనే సూరిగారని
నిరాధ్రణగా తేలేచ్సుకోవచుచ్ను. కలకతాత్లాంటి
రదీద్ పటన్ంలో సూరిగారు వెళూత్ వుంటే, ఆ
జనంలో

'ఆయన

ఎకక్డునాన్రు

'

అని

కనుకోక్వడం మరీ కషట్ం.
అయితే, సూరిగారి కటూట్ బొటూట్ వంగదేశాచారపు పదద్తిలో ఉండడానికి కారణం ఏదైనా కొంతవరకూ ఆయన
వంగ వయ్కేత్. ఎనోన్ బెంగాలి నవలలు, కథలూ ఆయన తెలుగు భాషలోకి అనువదించి, బెంగాలి రచనలనూ, రచయితలనూ
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పరిచయం చేశారు. ఆయన తెలుగు చేసిన వంగ పుసత్కాలు 50కి పైగా వుంటాయి. అలా 'మదిద్పటల్ సూరి'
సాహితాయ్భిమానులకు ఎపప్టున్ంచో తెలిసినవారు.
శరత చందర్ ఛటరీజ్, తారాశంకర, బెనరీజ్ వంటి రచయితల దగగ్రున్ంచి చాలామంది వంగ రచయితల రచనలను
తెలుగు పాఠకులకు సూరి పరిచయం చేశారు. 'సవ్యంసిదద్', 'పథేరపాంచాలి' 'గణదేవర' (పతిర్కలలో సీరియలగా
వచాచ్యి) జీవనలీల వంటి ఉతత్మ రచనలను చదివే అవకాశానిన్ తెలుగు వారికి కలగజేసిన సూరిగారు బెంగాలి భాష
సవ్యంగా నేరుచ్కుని సాధించిన విదయ్ అని వినన్పుప్డు ఎవరికైనా ఆశచ్రయ్ంగానే వుంటుంది.
సూరిగారు చినన్పుప్డు సంసక్ృతం బాగా చదువుకునాన్రు. హిందీ సవ్యంగా అభయ్సించారు. ఆకురాజు
చలమయయ్గారనే సూరిగారి శేర్యోభిలాషి - "సంసక్ృతం, హిందీ వసేత్ బెంగాలి రావడం అటేట్ కషట్ంకాదు" అనాన్రు.
ఆయన బెంగాలి బాగా అభయ్సించిన వయ్కిత్. ఆయన మాటను ఊతగా తీసుకుని, సూరి ఉతాస్హంగా వంగ అభాయ్సం కూడా
మొదలుపెటాట్రు. ఒక భాష నేరుచ్కోవడం వేరు, దాంటోల్ పార్వీణయ్ం సంపాయించడం వేరు. ఎంతమందికో ఎనిన్ భాషలో
తెలిసి వుండొచుచ్. కానీ ఆ తెలిసిన భాషలో వునన్ పుసత్కాలను సొంత భాషలో రాయగల పర్జఞ్ మాతర్ం కొందరికే
వుంటుంది. తాను నేరుచ్కునన్ భాష ఇంతదూరం ఉపయోగపడుతుందనన్ విషయం బహుశా, సూరిగారికే అపటోల్ తెలిసి
వుండకపోవచుచ్.
సూరిగారి బాలయ్ం, చదువూ బందరోల్ జరిగాయి. వారి సొంత వూరు అమృతలూరు. బందరోల్ ఉండగా
అడవిబాపిరాజు, మలాల్ది రామకృషణ్శాసిత్ మొదలైన కవులతో పరిచయం ఏరప్డింది. వారి సాంగతయ్ంలో తానూ చినన్ చినన్
రచనలు చెయయ్డం ఆరంభించారు. రచనా వాయ్సంగం అలా అలవాటయింది ఆయనకి.
1944లో మదార్సు వచేచ్వరకూ సూరిగారు ఎకక్డా ఉదోయ్గం చెయయ్లేదు. ఒక పిర్ంటింగ పెర్సలో ఉదోయ్గం వసేత్
మదార్సు వచాచ్రు. అది 'సవ్రగ్సీమ' నిరామ్ణానికి ముందు సమయం. చకర్పాణిగారు 'సవ్రగ్సీమ 'కు కథకుడు. ఆయనతో,
సూరిగారికి అంతకుముందే కొంత పరిచయం వుంది. తరావ్త ఇదద్రూ సేన్హితులుగా మారారు. ఇదద్రూ వంగభాష
తెలిసినవారూ, వంగ రచనలను తెనిగించినవారూ. సూరిగారు మదార్సులో రెండు సంవతస్రాలు వుండి, సొంతంగా
పబిల్కేషనస్ పార్రంభించాలని వెళిళ్ పోయారు. మదార్సులో వునన్ ఆ రెండేళళ్ 'పెర్స జీవితం'లోనూ, ఆయన కొంతకాలం
'రూపవాణి' పతిర్కలో 'పారట్టైం' పనికూడా చేశారు.
1950లో చకర్పాణిగారి దగగ్రున్ంచి ఒక ఉతత్రం వచిచ్ంది. అందులో మదార్సు రమమ్ని వుంది. ఎందుకో, ఏమిటో
అనన్ విషయం అవగాహనకాకపోయినా, సూరిగారు వెంటనే మదార్సు చేరుకునాన్రు.

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2022

ȣͶ͎ Ȥͳ̮

3

"మేము విజయా పొర్డక్షనస్ పార్రంభించాము. ఇందులో 'సోట్రీ డిపారట్మెంటు'వుంది. నువువ్ ఈ డిపారట్మెంటులో
పనిచెయియ్" అనాన్రు చకర్పాణి. సూరి, అలా సినిమా పర్పంచంలో పర్వేశించారు. అపుప్డే 'పాతాళభైరవి' నిరామ్ణం
ఆరంభమైంది. కె.వి.రెడిడ్, పర్సాద, కె.కామేశవ్రరావు మొదలైన దరశ్కులతో పరిచయాలు ఏరప్డాడ్యి. సినిమా రచన,
సినిమా పరిజాఞ్నం మొదలైన విషయాలు ఒకక్టొకక్టే సూరికి తెలియసాగాయి.
విజయా సోట్రీ డిపారుట్మెంటులో సూరి ఐదేళుళ్ పనిచేశారు. కేవలం కథా చరచ్లు, కథలకు సంబంధించిన
విషయాలే కాకుండా, సీర్క్నపేల్లు రాయడం అంటే ఏమిటి? దృశాయ్ల విభజన ఎలా వుంటుంది? సంభాషణలు ఎలా
రాసాత్రు? మొదలైన విషయాలు కూడా బాగా నేరుచ్కునాన్రు. 'మిసస్మమ్ ' చితర్ం విడుదలైన తరావ్త, సూరికి రచయితగా
ఒక అవకాశం వచిచ్ంది. ఆర.ఆర.పికచ్రస్ వారు 'కారత్వరాయని కథ' ఆరంభిసూత్, మాటల రచయితగా సూరిగారికి
అవకాశం కలిప్ంచారు. అదే, ఆయన తొలి చితర్ం. అకక్డినుంచి ఆయన రచయితగానే సిథ్రపడి, వరకటన్ం, మాతృదేవత,
పచచ్ని సంసారం, భలే తముమ్డు, మా వదిన, పండంటి కాపురం మొదలైన ఇరవై చితార్లకు ఇంతవరకూ రచన చేశారు.
కొనిన్ డబిబ్ంగ చితార్లకు కూడా మాటలు రాశారు. ఇటీవల వచిచ్న 'కనన్తలిల్' చితార్నికి కథ కూడా రాశారు.
సూరిగారు సొంతంగా రాసిన 'పాపికొండలు' అనన్ కథల సంపుటి అచచ్యింది. మొదటోల్నే హిందీ నుంచి కూడా
ఒకటి రెండు అనువాదాలు చేశారు. బెంగాలి రచనల అనువాదాలు ఆరంభించిన తరావ్త, హిందీ అనువాదాలు
చెయయ్లేదు. చాలా రేడియో నాటకాలు కూడా రాశారు.
ఒక భాషలో వునన్ నవల, ఇంకో భాషలో బహుళ పర్చారం పొందడానికి అనువాదం చాలా సరళంగా వుండాలి.
దానికి అనువాదం రాకుండా, 'మాతృకేనేమో ' అనన్ంత సహజంగా వునన్పుప్డే ఆ పుసత్కం రాణిసుత్ంది.
'మాతృక ఎంత గొపప్ రచయినా, అనువాదం సవయ్ంగా లేకపోతే, ఆ రచనలో వునన్ ఘనత తపప్కుండా
చెడుతుంది ' అంటారు. సూరిగారి అనువాదాలు ఎకక్డా అనువాదాలు అనిపించవు. భాష, నుడికారం అంతా పచిచ్
పదహారణాల తెలుగుదనంతో కనిపిసుత్ంది.
"సినిమా రచన ఒక పరిధిలో వుండి చెయయ్వలసిన రచనే అయినా, దానికీ సావ్తంతర్య్ం వుండాలి. రచయితకు
సేవ్చఛ్ బాగా అవసరం. పరిపూరణ్మైన సవ్తంతర్ం - పర్తి రచయితకూ వుండవలసినటేట్, సినిమా రచయితకూ వుండాలి.
వునన్పుప్డే తన భావాలు, ఊహలూ రాగలుగుతాయి. సేవ్చఛ్ లేకపోతే, రచన రాణించదు. రచయిత నాయ్యమూ
చేకూరచ్లేడు" అంటారు సూరిగారు. పచచ్ని సంసారం, పండంటి కాపురం చితార్ల కథా చరచ్లలో తనకు మంచి సేవ్చఛ్
లభించిందని కూడా అనాన్రాయన.
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ఇటీవల జరిగిన 'పండంటి కాపురం' శతదినోతస్వంలో ఆ చితర్ కథా రచయిత, నిరామ్ణ భాగసావ్మి అయిన,
పర్భాకరరెడిడ్ మాటాల్డుతూ "పండంటి కాపురం కథకుడిని నేనే కావచుచ్. కానీ, నేను తయారుచేసినది మూలకథ మాతర్మే.
ఆ కథకు పరిపూరణ్మైన రూపానిన్ కలిప్ంచడంలో, తెరకు చెపప్డానికి కావలసిన సనిన్వేశాల కలప్న, పాతర్ల పర్వరత్నలూ
మొదలైనవనీన్ రూపొందించడంలో దరశ్కుడు లకీష్దీపక, రచయిత సూరిగారల్ కృషి చాలా వునన్ది. కొనిన్ కొనిన్ కొనిన్
సనిన్వేశాల కలప్నకు సూరిగారు చాలా దోహదం చేశారు" అనాన్రు. కథను నడిపించడంలో మాటల రచయితకు కూడా
ఎలాటి బాధయ్త వునన్దీ, అతనికి ఎలాంటి పర్జఞ్ అవసరం అనన్ విషయం పై విషయం వలల్ అవగాహన అవుతుంది.
చితార్లలో పాటలు రాయగల సామరధ్య్ం సూరిగారికి వునన్పప్టికీ ఆయన తెలుగు పాట ఏదీ రాయలేదు గాని,
'కలిసొచిచ్న అదృషట్ం'లో ఒక బెంగాలీ పాట రాశారు. అదొక చినన్ విశేషం.
పర్సుత్తం సూరిగారు అరచ్నా ఫిలింస అనే సంసథ్ నిరిమ్ంచనునన్ చితార్నికి, పర్భాకరరెడిడ్, యన. భావనారాయణ
తియయ్బోతునన్ చితార్లకూ రచన చేసుత్నాన్రు. ఆయన మాటలు రాసుత్నన్ 'నిండు కుటుంబం' చితర్ం షూటింగ
కారయ్కర్మాలోల్ వునన్ది.
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