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పాత నిమాలకు సంబంధించిన

లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి,

ంకేతిక

నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం

రయ్ప
ర్ భ

( తెలుగు నిమా 195౦ డి ంబర్ నుంచి పునరుమ్ది
ర్ తం)
సినిమా పేర్క్షకులకు సూరయ్పర్భతో పరిచయం
‘మాలిని’

చితర్ం

తరావ్త

కలిగిందే

కాని

సినిమా

పరిశర్మతో ఎంతో కొంత సంబంధం వునన్ మాకందరికీ
సూరయ్పర్భ చిరపరిచితురాలు. ఆంధర్మహిళా సభలో
సూరయ్పర్భ బెనారిస మెటిర్కుయ్లేషన పరీక్షకి చదవటం
దగిగ్రిన్ంచి, ఆమె నాటకాలలో నటించడం వరకూ మేము
చూసూత్నే వునాన్ం.
అందాల తార అనే పేరు తెచుచ్కునన్ శీర్మతి
పుషప్వలిల్ చెలెల్లు సూరయ్పర్భ. అందువలేల్ సూరయ్పర్భతో
మాకందరికీ చాలా కాలం నించీ పరిచయం కలిగింది.
సూరయ్పర్భ కూడా పెంటపాడులోనే జనిమ్ంచింది.
ఆమె

తండిర్

పేరు

కందాళ

తాతాచారి.

1930వ

సంవతస్రంలో జననం. ఆమె అకక్ పుషప్వలిల్ సినిమా
నటన వృతిత్గా సీవ్కరించటం సూరయ్పర్భ జీవితంలో
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ముఖయ్పరిణామం తీసుకొచిచ్ంది. చినన్తనంలోనే అకక్తో బాటు మదార్సుకి వచేచ్సిందీమె.

సినిమారంగంతో ఎటువంటి సంబంధం లేని, సినిమా నిరామ్ణం గురించి ఏమీ తెలియని వుతాస్హవంతులయిన యువతీ
యువకులకు సినిమా పరిశర్మ గురించి కొనిన్ అభిపార్యాలు వుంటాయి. కావలసినంత డబుబ్, మోటారుకారుల్; సోఫాలతో, తివాసీలతో,
వెండివసుత్వులతో నిండిన వైభవంగా వుండే భవనాలు; పతిర్కలోల్ తమ ఫోటోలు; పర్జలు తండోపతండాలుగా అభిమానంతో తమ దరశ్నం
కోసం నిరీకిష్ంచటం, సినిమా నిరామ్తలు, నటీనటులతో తమతో సనిన్హితంగా వుండటం, ఎలకిట్ర్క దీపాలతో, కళాకాంతులతో వెలిగే, సినిమా
సూట్డియోలు; సినిమా పరిశర్మ గురించి చాలా మందికి యిటువంటి అభిపార్యాలుంటాయి.
సినిమా పరిశర్మతో పరిచయం వుండి; సినిమా మనుషుయ్లతో నితయ్ సంబంధం వునన్ సినిమా నిరామ్ణం గురించి తెలుసునన్
సూరయ్పర్భకి ఎనన్డూ యిటువంటి అభిపార్యాలు లేవనే చెపాప్లి.
బుకింగస్ లేని ఆరిట్సుట్లు పడే తిపప్లూ; డబుబ్ ఇవవ్ని నిరామ్తలతో నటీనటులు పడే అషట్కషాట్లు; వయ్కిత్గత దూషణలతో నిండే సినిమా
పతిర్కలు; మేకప వేసుకుని ఎండలో, ఎండకనాన్ తీవర్మైన ఎలకిట్ర్క దీపాలోల్ గంటల తరబడి నిలబడడం; యివనీన్ సూరయ్పర్భకి తెలిసిన
విషయాలే.
నటీమణిగా ఖాయ్తి సంపాదించుకొనటం వలల్ కలిగే భౌతిక, ఆరిథ్క లాభాలూ, మానసిక ఆనందమూ ఆమెకి తెలుసు. నటీమణిగా
విజయానిన్ సంపాదించలేకపోతే కలిగే చికుక్లు, అసంతృపిత్తో కలిగే సంకోష్భమూ; దురభిమానంతో కలిగే బాధ ఆమెకి పూరిత్గా తెలుసు.
ఇందువలేల్ పదిహేనో ఏడువరకూ సినిమాలోల్ నటించటానికి సూరయ్పర్భ ఎటువంటి పర్యతన్మూ చేయలేదు. చినన్తనంలోనే సినిమాలోల్
చేరాలని సూరయ్పర్భ వుతాస్హపడి వుంటే, పరిశర్మలో పరపతి వునన్ శీర్మతి పుషప్వలిల్ ఆ అవకాశం అపుప్డే లభింపచేసి వుండేది.
‘నటన’లో సూరయ్పర్భ మొదటి అనుభవం రంగసథ్లం మీదే. 1944 వ సంవతస్రంలో ఆంధర్మహిళా సభ వారు ‘అనారక్లి’ అనే
నాటకానిన్ పర్దరిశ్ంచారు. ఆ నాటకంలో సూరయ్ం (మేమంతా చనువుగా యిలా పిలుసాత్ం) రాణి పాతర్ నటించింది.
నిజం అంగీకరించ వలసి వొసేత్ ఆనాడు మేము ఎవరం కూడా సూరయ్పర్భ సినిమా తారగా తయారవుతుందని అనుకోలేదు.
ఆమె విగర్హం ఆకరష్ణీయంగా వుంటుంది. పొడుగు పొడుకిక్ తగగ్ లావు; యీ రెంటికీ తగగ్ అంగ సౌషట్వమూ; సనన్ని నడుము;
వెడలాప్టి కళుళ్; తీరిచ్ దిదిద్న ముఖరేఖలూ, కళకళలాడే మొహమూ; యీమెలో ఆకరష్ణలు. కలుపుగోరుతనంగా వుండి, అపరచితులను కూడా
సనిన్హితులుగా చేసుకోవడం యీమెకి బాగా చాతనవును. అయినపప్టికీ యీమెకి ఆతామ్భిమానం కొంచెం ఎకుక్వే. ఎవరయినా ఆమెని
పలెల్తుత్ మాట అంటే సంహించదు. సూక్లోల్ చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ టీచర ఒక రోజున సూరయ్పర్భ ఆలసయ్ంగా వొచిచ్నందుకు కొంచెం
గటిట్గా కోపప్డేటపప్టికి చరచర నడుచుకుంటూ సూక్లోల్ంచి వెళిల్పోయింది.
ఆంధర్మహిళ సభలోనే శీర్మతి సామార్జయ్ం వదద్ నాటయ్ం నేరుచ్కోవటం పార్రంభించింది. తరావ్త శీర్ వేదాంతం రాఘవయయ్ గారి వదద్
నేరుచ్కునన్ది.
సూరయ్పర్భ పార్రంభంలో తమిళ సినిమాలో నటించింది. ‘మిస మాలిని’ ఆమె మొదటి చితర్ం. అకక్ చెలెల్ళుళ్ యిదద్రూ యీ చితర్ంలో
నటించారు. తరావ్త చితర్ం ‘చకర్ధారి’. తెలుగు సినిమాలో మొదటి సారి సవ్తంతార్ వారి ‘దోర్హి’లో కనిపించింది. ఆ చితర్ంలో ఈమె
నటించలేదు. కంపెనీ ఎంబల్ంగా నిలబడడ్ది. ఈమె మొదటి చితర్ం పర్తిభావారి ‘లక్షమ్మమ్’. తిలోతత్మలోను, వినోదా పొర్డక్షనస్ వారి
చితర్ంలోనూ, ‘మంగళ’ లోనూ ఈమె నటిసుత్నన్ది.
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శీర్మతి అంజలీదేవి సినిమాలోల్ పర్వేశించినపుడు, డానుస్చేసే నరత్కి పాతర్లు ఆమెకి పర్తేయ్కించబడాడ్యి. కేవలమూ డానుస్ చేయటమే
కాక, నటించడం కూడా ఆమెకి చాతనవును అని గర్హించిన తరావ్త అంజలీ దేవిని ముఖయ్పాతర్లకి తీసుకోవడం పార్రంభించారు. అంజలీ
దేవి ఖాళీ చేసిన సాథ్నానిన్ సూరయ్పర్భ ఈనాడు ఆకర్మించింది.
డానుస్ చేయవలసిన పాతర్లు సూరయ్పర్భకి పర్తేయ్కిసుత్నాన్రు ఈనాడు. అయినపప్టికీ అంజలీదేవిలాగే సూరయ్పర్భకూడా పర్ధమ శేర్ణి
నటీమణుల జాబితాలోకి తవ్రలో చేరవచుచ్నని ఆశించవచుచ్.
ఈమె చాలా తమిళ చితార్లోల్ కూడా నటిసుత్నన్దీనాడు. తెలుగు మనిషి అయిన సూరయ్పర్భకి ముందు తమిళులు తారాపధానిన్
అందిసుత్నాన్రు. కనీసం అదే సమయానికి తెలుగు సినిమాలోల్నూ ఈమెకి యింకా పార్ముఖయ్ం వొసుత్ందని ఆశపడుతునాన్ము.
***

¬ÍFLGHl GSMLkÔcOq¸:

¯ McõGS¸Py −Ç¸¼FL^j÷ CLO~øÀ Oy¾Py÷ GSkOqõöGHAKL rHÍí$c O~Bh¸ÔLPoÍj. CLO~øCL ¥xÂï GS¸MLCLûO~Ó¥h GSkOqõöGHAKL $c¿Â
MoEc¸CL¸ O~IGHjMLNqjõ$cOqj ÄMcÿ¸ ÔoGSjŠFcïOqj. Mc¿ GS¸CcFLMoj μ¥qFc=h ÍXhBcÁ ¼öCcÓ gUOytjF| QLjAKL. ¥qßGRê gUOy$c FL=h¸¼FL
$qk<jGHl>OcBh Pe¸=h CnÓj$qj ¼öCcPy÷ ‚@~ gUOytjF|$c FL=h¸ÔcOqj ¯ QLjAKL. öGHMLjj[ fU¸Á¤ CcOq Oo[¥h GSkOqõöGHAKL fHÂï ÖCcOqj.
***
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