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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  
  నాలుగవ నాలుగవ / / చివరిచివరి  భాగంభాగం  

                    తెలుగు టాకీ నిమాలు రంభ న తొలి రోజులోల్నే బాలనటిగా నీరంగ 
శం చే , ధాన నటిగా ఎదిగి దాదాపు 25 నిమాలోల్ నటించి, నీ నటిగా కంటే గాయనిగా 

అదుభ్త న పేరు తెచుచ్కొని, 20 ఏళళ్ వయ లోనే గానకచేరీల దా రా అనేక మాజిక 
కారయ్ మాలకు రాళాలు కరించి, 35 సంవతరాల వయ లో భారతదే నిన్ వదిలి, ష 
జీ తానిన్ దే  గడడ్మీదనే గడిపిన నటి, గాయని, నృతయ్ కళాకారిణి,రంగసథ్ల నాటక రూపకరత్ 
స రీగ్య టంగుటూరి రయ్కుమారి గారి గురించిన తేయ్క కారయ్ మం నాలుగవ రం 
చివరిభాగం. 
                   కిర్ందటి మూడు భాగాలోల్ మనం తెలుసుకునన్ విశేషాలు అతి కుల్పత్ంగా 
గురుత్తెచుచ్కొనితరావ్త ఈ నాటి విశేషాలోల్కి పర్వేశిదాద్ం. 
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                     1925 లో జనిమ్ంచిన టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారు అలనాటి పర్ముఖ దేశభకుత్డు, రాజకీయ నాయకుడు ఆంధర్ కేసరి టంగుటూరి 
పర్కాశం పంతులు గారి  తముమ్డు గారి అమామ్యి.  ఆమె పుటుట్క, బాలయ్ం అంతా కూడా రాజమండిర్లో జరిగింది. ఆ తరావ్త సినీరంగ పర్వేశం, ఆ 
తరావ్త 35 సంవతస్రాల వయసు వచేచ్వరకు నివసించింది మదార్స లో. ఆ రోజులోల్ని మిగతా సినీ నటీమణులకంటే భినన్ంగా గాయనిగా ఎదగడంలోనే 
ఎకుక్వగా కృషి చేశారు  సూరయ్కుమారి గారు. సావ్తంతోర్దయ్మం రోజులోల్ ఆమె పాడిన దేశభకిత్ గీతాలు గొపప్ సంచలనం సృషిట్ంచాయి. మొటట్మొదటి 
మిస మదార్స గా ఎంపికైన తెలుగు అమామ్యి కూడా సూరయ్కుమారి గారే. ఆ తరావ్త రంగసథ్ల నృతయ్ నాటక పర్దరశ్నలు  కూడా పార్రంభించారు. 1959 
లో పర్ముఖ హాలీవుడ దరశ్కుడు హిచ కాక ఆహావ్నం మేరకు నూయ్యారక్ వెళాల్రు. నూయ్యారక్ లో ఉనన్ రోజులోల్నే కింగ అఫ ది డారక్ ఛాంబర అనే ఆంగల్ 
నాటకంలో పాలొగ్ని హాఫ బార్డ వే లో విశిషట్ నటీమణిగా పురసాక్రానిన్ కూడా అందుకునాన్రు. ఆ నాటక పర్దరశ్నలలో భాగంగానే దకిష్ణాఫిర్కాలోని అనేక 
పార్ంతాలను కూడా సందరిశ్ంచారు సూరయ్కుమారి గారు 1962, 63 పార్ంతాలోల్. ఇంతవరకు కిర్ందటి మూడు వారాలోల్ మాటాల్డుకునాన్ము. ఇకక్డ నుంచి 
పార్రంభించి మిగతా విశేషాలు ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. 
                       దకిష్ణాఫిర్కాలో నాటక పర్దరశ్నలు పర్దరిశ్సుత్నన్పుప్డు కూడా సూరయ్కుమారిగారి ఆలోచన, మళాళ్ వెనకిక్ అమెరికా వెళిళ్పోయి ఆమె 
నటించిన  హాఫ  బార్డ వే నాటకానిన్ బార్డ వే  సాథ్యికి తీసుకువెళాళ్లి అని. అందులో భాగంగా దకిష్ణాఫిర్కాలో పర్దరశ్నలు అయిపోయాక వెనకుక్ వెళాల్రు 
అమెరికాకు. ఆవిడ ఆ పర్యతాన్లోల్ ఉండగా మరొక ఇబబ్ంది ఏమైందంటే, ఆమెకి ఇచిచ్న వీసా గడువు పూరత్యిపోవచిచ్ంది. వీసా పొడగింపు కోసమని 
దరఖాసుత్ పెటుట్కునాన్రు. వీసా దరఖాసుత్ ఇంకా అనుమతించినటుట్గా ఆవిడకి వారత్ రాలేదు. అందువలల్ అమెరికా వదిలేసి తాతాక్లికంగా, మళాళ్ వీసా 
వచాచ్క వదాద్మనుకునాన్రు. అమెరికా నుంచి ఫార్నస్ వెళాల్రు. ఫాయ్నస్ లో ఒక నెల రోజులు ఉనాన్రు.  ఈ లోగా అమెరికాలోనేమో ఆవిడ వీసా 
గురించినటువంటి  పర్యతాన్లు జరుగుతునన్వి. ఆమెకి ఒక లాయరల్ యొకక్  బృందం కూడా ఆమె వీసాని  పొడగించడానికని పర్యతాన్లు చేశారు.  
అపప్టోల్ ఉనన్టువంటి సెనేటర హబరట్ హంఫీర్ అని ఆయన సూరయ్కుమారి గారికి పెదద్ అభిమాని, కింగ అఫ ది డారక్ ఛాంబర నాటకం చూశాక. ఆయన 
కూడా కలిప్ంచుకొని సూరయ్కుమారిగారి  అమెరికా వీసాని పొడగింపుకోసమని పర్యతాన్లు చేశారు. ఎనిన్ పర్యతాన్లు చేసినా గాని వీసా పొడగింపు 
రాలేదు. సూరయ్కుమారిగారు నిరాశ చెందకుండా ఫార్నస్ నుంచి లండన వెళల్డానికి నిశచ్యించుకొనాన్రు.  

ఇకక్డ చాలా విచితర్ మేమిటంటే - భారతదేశం నుంచి వెళాల్రు, భారతదేశంలో ఆవిడకనీన్ ఉనాన్యి, అందరూ ఉనాన్రు, మరి అమెరికాలో   
ఉండడానికి వీలుకానపుప్డు మళీళ్ భారతదేశం వచేచ్సి ఆవిడ కారయ్కర్మాలిన్ కొనసాగించొచుచ్ కదా అనే సందేహం  మనకు వసుత్ంది. కానీ, ఆమె మాతర్ం   
విదేశీగడడ్మీదనే  ఈ భారతీయ నృతయ్ ,సంగీతానిన్ పర్చారం చేదాద్మనుకునాన్రు కాబటిట్  ఆ పటుట్దల తోటే ఆవిడ మళీళ్ భారతదేశం అనే ఆలోచన లేకుండా 
ఫార్నస్ నుంచి లండన కి వెళాల్రు.  

లండన కి వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ ఒక భారతీయ కుటుంబం ఆవిడకి ఆతిధయ్మిచిచ్ంది. ఆ భారతీయ కుటుంబంతో ఉండగా సూరయ్కుమారిగారి,   
అపప్టికొక ఐదారు సంవతస్రాల కిర్ందటి మితుర్రాలు. లూడిమిలాల్ పిర్మకోఫ అని ఆవిడ కూడా లండన లోనే ఉనన్  విషయం  అంతకు ముందే తెలుసు 
ఆవిడకి. ఈ  లూడిమిలాల్ పిర్మకోఫ ఎవరంటే, సూరయ్కుమారిగారు  హిందీ సినిమాలోల్ వేసేటపుప్డు , హిందీ సినిమాలోల్ కళాదరశ్కురాలిగా పనిచేసూత్ 
ఉండేవాళుళ్. ఆవిడ వివాహం చేసుకుని లండన లో ఉనాన్రు. ఆవిడే లండన కి  కొంచెం శివారు పార్ంతాలోల్ ఉంటూ  ఉండేవాళుళ్. సూరయ్కుమారి గారు 
లండన  లో మళీళ్ ఏం పర్యతాన్లు చేదాద్ము, ఏం చేదాద్ము అని ఆలోచిసూత్ ఉండగా ఆవిడకి తెలిసిందలాల్ నృతయ్ము, సంగీతము. వాటిలోల్నే తరావ్తి 
కారయ్కర్మాలు ఎలా చెయాలి, ఎలాగ సిథ్రపడాలి అని ఆలోచిసుత్నన్ రోజులోల్ సమయమునన్పుప్డలాల్ లూడిమిలాల్  గారింటికి వెళుతూ ఉండేవాళుళ్. ఆవిడ 
కూడా సేన్హితురాలిన్ చాలా ఆతీమ్యంగా ఆదరిసూత్ తనకి తెలిసినటువంటి మితుర్రాళల్ను కూడా పరిచయం చేశారు. ఇలా ఆ లూడిమిలాల్ దగగ్రికివెళిళ్ 
మిగతా సేన్హితురాళల్ందరూ పరిచయమైన సమయంలోనే, మళీళ్ వెనకుక్ వెళళ్డానికి అవకాశం లేదు అని తెలిశాక, లండన లోనే సిథ్రపడాలి 
అనుకునన్పుప్డు ఆ మితుర్రాళల్ సహాయం తోటి ఒక అపారెట్మ్ంట ని అదెద్కు తీసుకునాన్రు. అది 54 కెనిస్ంగ టన కోరట్ , లండన, ఫాల్ట నెం.1  లోకి 
సూరయ్కుమారి గారు 1964 పార్ంతాలోల్ వెళాల్రు. జీవితం ఎంత విచితర్ంగా ఉంటుందంటే - ఆవిడ 35 సంవతస్రాలు భారతదేశంలో ఉండి,  మదార్స లో 
కటుట్కునన్ సవ్ంత ఇంటోల్ పది పనెన్ండు సంవతస్రాలు మాతర్మే ఉనాన్రు .కానీ ఈ  54 ,కెలిస్ంగ టన కోరట్ లోకి ఆవిడ ఏమనుకొని వెళాల్రో కానీ ఆ తరావ్త 
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జీవితాంతం మరణించేవరకూ కూడా ఆవిడ 31 సంవతస్రాల పాటు అదే ఫాల్ట లో ఆ   54 ,కెలిస్ంగ టన కోరట్ , లండన, ఫాల్ట నెం.1  లోనే ఉనాన్రావిడ. 
తరావ్త వివాహమయాయ్క కూడా భరత్ కూడా ఆమె దగగ్రికొచాచ్రు కానీ ఆమె మాతర్ం ఆ ఫాల్ట నుంచి బయటకు వెళళ్లేదు. 

 సుమారుగా అదే   62 ,63 పార్ంతాలోల్ U .K , పర్భుతవ్ంవాళుళ్ కామన వెలత్ ఇమిమ్గేర్షన ఆకట్    తీసుకొచాచ్రు. ఆ ఆకట్ ముందు వరకూ కూడా 
కామన వెలత్ దేశాలకు సంబంధించిన వాళెళ్వరైనా   లండన లో  సిథ్రపడడానికి పెదద్ ఇబబ్ందులు లేవు. సరిగాగ్ సూరయ్కుమారిగారు వునన్ది ఆ ఆకట్ 
రావడానికి ముందు. అందువలల్ ఆవిడ లండన లో సిథ్రపడడానికి ఏమి ఇబబ్ందులు కలుగలేదు.  ఆవిడ ఇక తదుపరి కారయ్కర్మాలకోసం పర్ణాళికలు 
వేసుకుంటూ ఉండగా అమెరికాలో ఈవిడ నటించినటువంటి కింగ అఫ ది డారక్ ఛాంబర నాటకానిన్ పర్దరిశ్ంపచేసిన దరశ్కుడైన కృషణ్ షా అనాన్యన 
లండన వచాచ్రు. ఎందుకు? ఆయన మరొక నాటకానిన్ తయారుచేశారు ఆ రోజులోల్. కైండీల్ మంకీస అని ఆ నాటకం. అమెరికాలో ఉనన్ ధనవంతుడైన 
రచయిత మిలట్న హుడ వారడ్  అని ఆయన రాసిన నాటకానిన్ ఆయనే కృషణ్ షా ని అడిగారు. ‘మీరు దీనిన్ రంగసథ్లం మీద పర్దరిశ్ంచి పెటట్ండి’ అని. 
అందులో భాగంగా లండన వచిచ్నపుప్డు కృషణ్ షా మళీళ్ సూరయ్కుమారి గారిని కలుసుకునాన్రు లండన లో. ఆ కైండీల్ మంకీస  అనే నాటకంలో కూడా 
భారతీయ పాతర్లుంటాయి. పారవ్తీదేవి, బర్హమ్, శివుడు ఇలాంటి పాతర్లుంటాయి దాంటోల్. దానిలో పారవ్తీదేవి పాతర్కి సూరయ్కుమారి గారిని అడిగారు. 
ఆవిడ ఏమాతర్ం అభయ్ంతరం లేకుండా ఒపుప్కునాన్రు. ఎందుకంటే ఆవిడ కూడా సిథ్రపడడానికి చూసుత్నాన్రు. ఇంకా వేరే కారయ్కర్మాలు పార్రంభించలేదు.   
తన పాత దరశ్కుడే కాబటిట్ ఆ నాటకంలో వేయడానికి ఒపుప్కునాన్రు.   ఈ కైండీల్ మంకీస అనేది 1965 మారచ్ 15 వ తేదీన నూయ్ ఆరట్స్ థియేటర, గేర్ట 
నూయ్ పోరట్ సీట్ర్ట లో ఉంటుంది, అకక్డ వేశారు. నాటకానికైతే అదుభ్తమైన పేరైతే రాలేదు కానీ సూరయ్కుమారి గారికి చాలా పేరొచిచ్ంది. కొనిన్వారాల పాటు 
, కొనిన్ నెలల పాటు.అలా కొనసాగిన ఆ కైండీల్ మంకీస దావ్రా సూరయ్కుమారి అనే ఒక భారతదేశపు నటీమణి ఆంగల్  నాటకంలో కూడా వేసుత్నాన్రు అని 
లండన లో ఉనన్ వాళల్ందరికీ తెలిసింది. అది తరావ్త సూరయ్కుమారి గారు సిథ్రపడడానికి బాగా ఉపయోగపడింది.  

ఆ నాటకం వేయడం అయిపోయాక ఆవిడ బి.బి.సి వాళల్ని కలుసుకునాన్రు. బి.బి.సి.వాళల్కు టెలివిజన కూడా ఉంది. ఆ రోజులోల్ 1965 లో ఆ 
టెలివిజన కోసమని బి.బి.సి. వాళుళ్ సూరయ్కుమారి గారిని “భారతీయ నృతయ్ , సంగీత రీతుల గురించి ఏదైనా కారయ్కర్మం చేయండి అది పేర్క్షకులకి 
వివరించే లాగా, ఉండేలాగా  మీరు చూపించండి” అని ఆవిడకొక అవకాశం ఇపిప్ంచారు.  వెంటనే గేర్టర లండన కౌనిస్ల  వాళేల్మడిగారంటే, “మీ 
కారయ్కర్మాలు చూశాము చాలా బాగుంది. మీరో పని చేయండి..  భారతీయ నృతయ్, సంగీత రీతుల గురించి ఒక వీడియొ చేయండి ఈ లండన లో 
ఉనన్టువంటి సూక్ళల్వాళల్ందరికి కూడా సూక్లోల్ ఉండేటటువంటి విదాయ్రిథ్నీ విదాయ్రుథ్లకి భారతీయ సంగీతానిన్ పరిచయం చేయడానికి , భారతీయ నృతయ్ 
రీతులిన్ పరిచయం చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడేలాగా వీడియో రూపొందించండి” అనే ఆ పర్ణాళికని సూరయ్కుమారి గారికి ఇచాచ్రు. ఆవిడ  తనకి 
తెలిసిన కళాకారులిన్, వాదయ్కళాకారులిన్ కొంతమందిని సమకూరుచ్కొని వీడియొ తయారు చేశారు. వీడియొ అంటే అపప్టోల్ కాసెస్ట. ఆ కాసెస్ట నే తరావ్త 
దాదాపుగా ముపైప్ , నలభై సంవతస్రాల పాటు లండన లో ఉనన్టువంటి పాఠశాలలనిన్ంటిలో కూడా ఈ భారతీయ నృతయ్ రీతులని పరిచయం చేయడానికి   
ఉపయోగించారు. ఈ విధంగా ఒక దాని తరావ్త ఒకటి, చినన్ చినన్ పర్ణాళికలే గాని, రావడంతో సూరయ్కుమారి గారు లండన లో నిలదొకుక్కోడానికి 
మంచి అవకాశాలు దొరికినవి.  

ఈ పర్ణాళికలనీన్ చేసుత్నన్ కర్మంలో ఆవిడకి చకక్టి సేన్హాలు ఏరప్డినవి.   మైకేల ఫెర్ండ అనే ఆయన సేట్జి మేనేజర గా ఉండేవాడు. అలాగే కేశవ 
సాఠే అనే ఆయన తబలా వాయించేవాడు. ఇలాంటి కళాకారులందరూ కూడా సూరయ్కుమారి గారికి ఒక బృందంలాగా తయారైంది. దాంతోటి ఆవిడ 
అనుకునన్ కారయ్కర్మాలిన్ ముందుకు తీసికెళళ్టానికి వీలైంది. ఎలాగంటే, ఆవిడ ఇచిచ్న  కాసెస్ట చూసిన పాఠశాలల వాళళ్ందరూ కూడా సూరయ్కుమారి 
గారిని “మీరు పర్తయ్క్షంగా వచిచ్ మా పాఠశాలలో మీరు పర్దరశ్నలివవ్ండి. మా పిలల్లకి డెమోనేస్ట్షన లాంటివి చెయయ్ండి” అని  పిలవడం పార్రంభించారు. 
దాంతోటి ఆవిడ దాదాపుగా లండన లో ఉనన్ అనిన్ సూక్ళళ్ని కూడా వెళిల్ తనకి తెలిసిన భారతీయ సంగీత, నృతయ్ రీతులిన్ పరిచయం చేయడం, పర్తయ్క్షంగా 
అకక్డునన్టువంటి విదాయ్రుథ్లకి ఆ పార్థమిక పాఠాయ్ంశాలిన్ బోధించడం ఇలాంటివనీన్ కూడా చేశారు.  అకక్డ లండన లోనే కాకుండా ఆ చుటుట్పకక్ల 
ఉనన్టువంటి  యూరోపియన దేశాలైనటువంటి ఫార్నస్,నారేవ్, నెదరాల్ండస్, సెప్యిన , ఇజార్యెల జిబార్లట్ర , జెరమ్నీ ఇలాంటి చోటల్నిన్ంటికీ వెళిల్ ఆవిడ ఈ 
పర్దరశ్నలిచాచ్రు సవ్ంతంగా. దాంతోటి ఆవిడ అకక్డ ఒక అంతరాజ్తీయ తార అయిపోయారు.  
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4  టాక్ షో కథలు 

చూడండి ఎంత విచితర్ంగా ఉంటుందో జీవితం!! ఆవిడ భారతదేశంలో ఉండగానే పెదద్ సెలెబిర్టీ, ఒక తార. అకక్డినుంచి అమెరికా వెళిల్న రెండు 
సంవతస్రాలోల్నే మళాళ్ హాఫ బార్డ వే లో ఒక తారగా పేరు తెచుచ్కునాన్రు.   లండనోల్ కొతత్గా జీవితానిన్ పార్రంభించి అపుప్డు కూడా  రెండు మూడు  
సంవతస్రాలోల్నే ఆ చుటూట్ పకక్లునన్టువంటి దేశాలనిన్టిలో కూడా పరయ్టించి   అకక్డ కూడా అంతరాజ్తీయ తారగా పేరు తెచుచ్కునాన్రు. ఒక మహిళ 
వంటరిగా ఉనన్పప్టికీ కూడా పర్తిభ, పటుట్దల ఉంటె ఎనిన్ సాధించవచుచ్ అనడానికి ఉదాహరణ సూరయ్కుమారి గారి జీవితమే!!  

1965 లో ఇవనీన్ పార్రంభించాక అకక్డినుంచి దాదాపుగా తరావ్త పాతిక సంవతస్రాల పాటు తన కారయ్కర్మాలిన్ వివిధ రూపాలోల్ లండన 
లోనూ , ఆ చుటుట్పకక్ల దేశాలోల్నూ ఆవిడ కొనసాగిసూత్ వచాచ్రు. ఆవిడకి ఓపిక ఉనన్ంతవరకు, దాదాపుగా డెబైబ్ సంవతస్రాల వయసు వచేచ్వరకు 
కూడా, ఈ కారయ్కర్మాలను కొనసాగించారు. 

ఆ తరావ్త ఎలా జరిగిందంటే..  
ఆవిడ కారయ్కర్మాలను పర్దరిశ్ంచడంలో భాగంగా ఆ లండన  లో ఉనన్ రాణీ గారి వాసంలో కూడా రెండు సారుల్ 1968 లో ఒకసారి, 1972 లో 

ఒకసారి ఆవిడ బకింగ హాం పాలస కి వెళిల్ అందులో కూడా పర్దరశ్నలిన్ ఇచాచ్రు. ఆ తరావ్త ఆ పరిచయం   కొనసాగింది.  బకింగ హాం పాలస కి ఆ 
బిర్టిష రాణి గారి దగగ్రికెళల్డానికి సూరయ్కుమారి గారికి ఎపుప్డూ కూడా అనుమతుండేది.ఎపుప్డైనా ఆవిడ వెళల్గలిగేవాళుళ్.   

ఆ రోజులోల్నే, 1969 లో, మహాతామ్గాంధీ శత జయంతి వచిచ్ంది. అపుప్డు లండన లో సేంట పాలస్ కాథెడర్ల లో ఒక పర్తేయ్క కారయ్కర్మానిన్ 
ఇచాచ్రు.  ఆవిడ  మహాతామ్గాంధీ గురించి చాలా పాటలు పాడారు.  కొనిన్ నృతాయ్లను కూడా సమకూరుచ్కొని ఒక పర్తేయ్క కారయ్కర్మానిన్ ఇచాచ్రు. దానికి 
ముఖయ్ అతిధిగా వచిచ్ంది భారతదేశానికి చిటట్చివరి వైస రాయ అయిన లారడ్ మౌంట బాటెన. ఆయన సమక్షంలో ఈవిడ ఆ మహాతామ్గాంధీ శత జయంతి  
సందరభ్ంగా పర్తేయ్క కారయ్కర్మానిన్ చేసేత్, దానిన్ తరావ్త ఎల.పి. రికారుడ్గా, గార్మఫోన రికారుడ్గా విడుదల చేశారు. మధయ్మధయ్లో మహాతామ్గాంధీ 
మాటాల్డినటువంటి మాటలిన్ కూడా పెటాట్రు. ఆ విధంగా మహాతామ్గాంధీ మాటలతో పాటుగా తన కారయ్కర్మానిన్ కూడా కలిపిఒక ఎల.పి.గా విడుదల 
చేసేటటువంటి అరుదైన అవకాశం, అరుదైన గౌరవం, అరుదైన గురిత్ంపు టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారికి దకిక్ంది.  

 1960 చివరోల్ అంటే 68 ,69 పార్ంతాలోల్ సూరయ్కుమారి గారికి మరోకరి నుంచి కూడా ఆహావ్నం వచిచ్ంది. వాళెల్వరు అంటే,జారజ్ హారిసన అని 
అపప్టోల్ ఉనన్టువంటి పర్ముఖ సంగీత బృందం బీటిలస్  నుంచి   ఆహావ్నం వచిచ్ంది. తమతో కలిసి సంగీత పర్దరశ్నలో పాలొగ్నమని. అదెలా 
వచిచ్ందంటే, జారజ్ హారిసన అనే ఆయన అపప్టోల్నే ఈయన భారతీయ తతవ్ం వైపు, భారతీయ వేదాంతం వైవు , ఈ భారతీయ మెడిటేషన వైపు ఆకరిష్ంప 
బడుతూ వచాచ్రు. అందులో భాగంగా ఆయన భారతదేశానిన్ కూడా సందరిశ్ంచి , ఋషులిన్ వాళళ్ని సందరిశ్ంచి చాలా చేశారు ఈ జారజ్ హారిసన.  
పండిట రవిశంకర (సితార) ని కూడా తమ బీటిలస్ తో కలిపి పర్దరశ్నలో ఉండేలాగా చేశారు. ఈ బీటిలస్ లో ఉనన్పుప్డు ఆయన ఈ భారతీయ తతావ్నికి 
ఆయన ఆకరిష్ంపబడాడ్రు కాబటిట్ ఆయనకీ తెలుసు సూరయ్కుమారి గారు ఏమిటి సూరయ్కుమారి గారి యొకక్ పర్తిభ ఏమిటి అని.  

ఇవనీన్ గమనిసేత్ చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది!! ఒకసారి వెనకెక్ళిళ్ అలా జరిగుంటే ఎలావుండేది,  ఇలా జరిగివుంటే ఎలా ఉండేది అని 
ఊహించుకుంటుంటే చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే, సూరయ్కుమారి గారు ఒక వేళ బీటిలస్ లోకి వెళిళ్వుంటే, మరొక విధమైనటువంటి 
గురిత్ంపు వచిచ్వుండేది ఆవిడకి. అలాగే ఆవిడ అమెరికాలోనే ఉండి, వీసా పొడిగింపు జరిగి ఉంటే అంతరాజ్తీయ రంగసథ్లం మీద అదుభ్తమైన పేరు 
తెచుచ్కునన్ తొలి తెలుగు అమామ్యిగా చరితర్లో నిలిచిపోయి ఉండేవారు. ఇపప్టికి కూడా ఆ పేరుంది అనుకోండి. అలా జరుగలేదు కాబటిట్ సూరయ్కుమారి 
గారు తరావ్త కారయ్కర్మాలిన్ కొనసాగించారు. 

ఈ బీటిలస్ నుంచి ఆహావ్నం వచిచ్నపుప్డు ఆవిడ చెపాప్రు “నాకు సేవ్చఛ్, సావ్తంతర్య్ం ముఖయ్ం. డబుబ్లు ముఖయ్ం కాదు. పేరు ముఖయ్ం కాదు. 
నేను అనుకునన్ పనిని నేను అనుకునన్టువంటి పంథాలో, నేను ఆనందించేటటువంటి కర్మంలో చెయాయ్లి” అని ఆవిడ బీటిలస్ నుంచి వచిచ్నటువంటి 
ఆహావ్నానిన్ సునిన్తంగా తిరసక్రించారు. ఇది 1969, 70 పార్ంతాలోల్. 

1973  అకోట్బర 22 సూరయ్కుమారి గారి జీవితంలో మరొక గొపప్ మలుపు. అదేమిటంటే, ఆవిడ వివాహం.  1973కి సుమారుగా సూరయ్కుమారి 
గారికి 46 సంవతస్రాలు. తనకంటే 18 సంవతస్రాలు పెదద్వాడైన ఆంగేల్యుడు, 64 సంవతస్రాల హెరాలడ్ ఎలివ్న ని వివాహం చేసుకునాన్రు.  అది ఎలా 
జరిగింది అంటే - సూరయ్కుమారి గారు పర్దరశ్నలు ఇచేచ్ కర్మంలో తన బృందంతోట, కేవలం పాఠశాలలకే కాకుండా, ఒకసారి పేరొచాచ్క లండన లో 
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5  టాక్ షో కథలు 

ఉనన్టు ఈ రంగసథ్ల పర్దరశ్నలిచేచ్ ఆడిటోరియంస లోల్, ఆవిడ తన శిషయ్బృందం తో తన  కారయ్కర్మాలిన్ ఇసూత్ ఉండేవాళుళ్. అలా ఒక కారయ్కర్మానిన్    
ఆడిటోరియం పకక్న ఇంకొక హాల లో ఒక కళా పర్దరశ్న జరుగుతోంది. ఆ కళా పర్దరశ్న చాలా విచితర్ మైనది. పింగాణీ వసుత్వుల మీద, లోహాల 
వసుత్వుల మీద విచితర్మైన కొతత్ రకమైన డిజైన లు చేసిన ఒకాయన  పర్దరశ్నలిచాచ్రు. అకక్డ ఇదద్రికీ పరిచయమైంది. ఆ విచితర్మైన  సరికొతత్ 
కళాతమ్కమైనటువంటి ఆ ఆరట్ ని పార్రంభించినాయన పేరే హెరాలడ్ ఎలివ్న. ఆయనకీ, సూరయ్కుమారి గారికి పరిచమైంది 65, 66 పార్ంతాలోల్నే..  ఒక 
ఆరేడు సంవతస్రాల సుదీరఘ్మైనటువంటి సేన్హం అనంతరం 73 అకోట్బర, 22 న వివాహం చేసుకునాన్రు. హెరాలడ్ ఎలివ్న, సూరయ్కుమారి గారు 
ఉంటునన్టువంటి ఆ 54 ,కెలిస్ంగ టన కోరట్ , లండన, ఫాల్ట నెం.1  ఇంటోల్కే,   వచాచ్రు.  

ఎవరు ఈ హెరాలడ్ ఎలివ్న? ఆయన నేపధయ్ం ఏమిటి?  ఏ దేశం ఆయన? అలాంటి విశేషాలనీన్ కూడా  చాలా ఆసకిత్ కరంగా ఉంటాయి. 
ఈ హెరాలడ్ ఎలివ్న కూడా ఆంగేల్యుడే. లండన కి చెందినాయనే. చినన్పప్టున్ంచి  ఆయనకూక్డా చాలా సేవ్చాఛ్పిర్యతవ్ం ఎకుక్వ.  కళాతమ్క 

భావాలెకుక్వ గా ఉండేవి. వాళళ్ సోదరుడు ఈ హెరాలడ్ ఎలివ్న చనిపోయాక అంటే తరావ్త 15 సంవతస్రాలకి ఆయనొక వాయ్సం రాశారు.ఆ వాయ్సంలో   
ఆయన గురించినటువంటి వివరాలిచాచ్రు.అదేమిటంటే హెరాలడ్ ఎలివ్న చినన్పప్టున్ంచి  కూడా బర్హామ్ండంగా ఏమి చదువుకోలేదు. ఎకుక్వగా ఆయనకీ 
కళలంటే ఆసకిత్ ఉండడంతోటి అలెగాజ్ండర కోరాడ్ అనే ఒక సినీ నిరామ్త. సినీ దరశ్కుడు దగగ్ర సహాయకుడిగా చేరారు. ఆయన దగగ్ర పనిచేసూత్ ఉండగా 
కొనిన్ రోజులకి ఆయనకు ఉండబుదిధ్కాలేదు. అకక్డినుంచి వేరేచోటుకి వెళదామనుకునాన్రు.  అలెగాజ్ండర కోరాడ్ అనాన్రు “నువువ్  అలా వెళితే ఎలా? 
నువువ్ చాలా బాగా పని చేసుత్నాన్వు. నా దగగ్ర  తరావ్తి సినిమాలకి నీకు ఇపుప్డిసుత్నన్ జీతం కంటే రెటిట్ంపు జీతమిసాత్ను ఉండు” అని.   .ఆయన చెపిప్న 
సమాధానమేమిటంటే “నువువ్ రెటిట్ంపు జీతమిసేత్ గనక నేను రెటిట్ంపు బానిసనవుతాను నీ దగగ్ర.  నాకీ పనిచెయాయ్లని లేదు నాకింకేదో చెయాయ్లని  ఉంది” 
అని. ఇంటోల్ వాళళ్ందరూ పోనీ ఇపుప్డైనా ఇంకో వేరే ఉదోయ్గం వెతుకుక్ంటాడులే అనుకునాన్రు  వాళల్ందరికీ ఆశచ్రయ్పడేటుట్గా ఆయనేమి చెపాప్డంటే 
“నేనా సినిమాలోల్ పనిచేసేటపుప్డు కొంచెం డబుబ్లు మిగిలుచ్కునాన్ను.ఈ డబుబ్ల తోటి ఒక రాలీ సైకిల కొనుకుక్ంటాను. సైకిల కొనుకొక్ని యూరప 
అంతా నేను తిరుగుతాను” అని. ఇంటోల్ వాళుళ్ ఆశచ్రయ్పోయారు. ఎలాగూ చెపిప్న మాట వినడు తన ఇషట్మొచిచ్నటువంటి  పనే చేసాత్డు అని ఆ హెరాలడ్ 
ని వదిలేశారు. ఆ విధంగా ఆయన కొనుకుక్నన్టువంటి రాలీ సైకిల తో యూరప లోని దేశాలనీన్ కూడా తిరిగి ఒక పుసత్క రాశాడాయన. Guide  to  the  
26  languages  of  Europe  అని . ఆయన రాసిన పుసత్కాలనీన్ ఇపప్టికి కూడా అమెజాన లో దొరుకుతాయి,  తిరిగి వచాచ్క .ఇంటోల్ వాళుళ్ మళీళ్ 
ఉదోయ్గం చూసుకుంటాడేమో అనుకుంటే ఆయన అనాన్డు “నాకు చరిచ్ లో మౌత ఆరాగ్న వాయించాలని ఉంది. అకక్డికి వెళతాను” అని. ఆ పని కొనిన్ 
రోజులు చేశాడు. దాని తరావ్త కొతత్రకమైన  గృహోపకరణాలు, ఫరిన్చర ఇలాంటి వనీన్ కూడా డిజైన కొనిన్ రోజులు చేశాడు. ఇలా ఆయనకీ 
నచిచ్నటువంటి పని, నచిచ్నటువంటి విధానంలో జీవిసూత్ చివరికి ఆయన మరో కళాతమ్కమైనటువంటి పనినెనున్కునాన్రు. అదేమిటంటే పింగాణీ పేల్టులిన్ 
బాగా వేగంగా తిపుప్తూ దానిమీద కుంచెతో గాని లేకపోతే లోహంతో చేసినటువంటి వాటితో గాని ఒక ఆరట్ లాంటిది చెకక్డమనన్మాట. దాంటోల్ ఒక 
పర్తేయ్కతని సంతరించుకొని   యూరప దేశాలకి వెళాల్రు. ఇదంతా కూడా 1940 పార్ంతాలోల్. అలా ఆయన పర్యాణంలో నారేవ్కి వెళిళ్నపుప్డు 
రెండోపర్పంచ యుదధ్మొచిచ్ంది. ఆయన నారేవ్లో చికుక్బడిపోయారు. నారేవ్ని హిటల్ర కబళించిన రోజులోల్, అకక్డి నుంచి తపిప్చుకోడానికని,  ఆయనకునన్ 
పరిచయాలతోటి అకక్డునన్ రషయ్న అంబాజిడర ఒకాయనిన్ కలుసుకొని ఆయన దావ్రా ఎలాగైతే నారేవ్ నుంచి లండన రాలేకపోయారు కానీ మాసోక్ 
వెళాల్రు.  ఆయనకునన్ పరిచయం దావ్రా అకక్డునన్ అంబాసిడర నడిగారు “మరి నేనికక్డ చికుక్కుపోయాను. ఏదైనా ఉదోయ్గముంటే ఇవవ్ండి” అని.    
ఆయన “నీకు సరిపోయేటటువంటి ఉదోయ్గం ఏమీలేదు ఒకే ఒక ఉదోయ్గముంది అదేమిటంటే నైట వాచ మాన ఉదోయ్గం. చేసాత్వా?“ అని చెపాప్రు. 
అంతకంటే కావాలిస్ందేముంది? “నాకు నైట వాచ మనే కావాలి” అనాన్రు ఎలివ్న.  ఆయన ఎందుకు నైట వాచ మాన  గా ఉండడానికి ఒపుప్కునాన్రంటే 
రాతిర్పూట గనక ఉంటే పగలంతా  రషయ్న వీధులలో తిరిగి వాళళ్ జీవన విధానాలిన్ గమనించవచుచ్. దాంతో పుసత్కం రాయొచుచ్ అని. అకక్డి 
అనుభవాలోత్టి కాకినీన మాసోక్  అనే పుసత్కం కూడా రాశారు. అకక్డ ఉండగానే ఆయనకీ వాయోలెటాట్ పోర్కోరోవా అనేటటువంటి ఒక బోలాశ్యి 
బాయ్లెటస్ నటీమణి పరిచయమయాయ్రు. ఆవిడిన్ వివాహం చేసుకొని అకక్డున్ంచి లండన  రావడం అంత తేలిక కాదు. ఎలాగైతే మొతాత్నికి ఆయన 
ఉనన్టువంటి రాజకీయ ఈ పరిచయాలిన్,వాటిని ఉపయోగించుకొని లండన వచాచ్రు వాయోలెటాట్ తో కలిసి. ఆమె వాయోలెటాట్ ఎలివ్న అనే పేరుతోటి 
లండనోల్ చాలా నాటకాలు వేశారు. ఈవిడ గురించి కూడా మీకు అంతరాజ్లంలో చకక్టి సమాచారం దొరుకుతుంది. అయితే వాళళ్ వివాహం ఎకుక్వ 
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రోజులు కొనసాగలేదు. ఒక ఐదు సంవతస్రాలో, ఆరు సంవతస్రాలో మాతర్ం కలిసిఉనాన్రు ఆ తరావ్త విడిపోయారు. ఆ తరావ్త మళాళ్  హెరాలడ్ ఎలివ్న 
మామూలే. ఆయన ఇషట్మొచిచ్నటుల్ పనులు చేయడం, అలాగే ఈ కళాతమ్కమైనటువంటి పింగాణీ దానిమీద బొమమ్లు వేయడం ఇలాంటివాటితోటి ఆయన 
కొనసాగుతునన్ రోజులోల్నే మన సూరయ్కుమారి గారికి పరిచయమవవ్డం , 1973  లో వాళళ్ వివాహం జరగడం జరిగింది.  

అకక్డున్ంచి ఆయన సూరయ్కుమారి గారి కారయ్కర్మాలకి సంబంధించిన ఈ పరిపాలనా విభాగం ఇలాంటి వనీన్ కూడా  చూసూత్ ఉండేవాళుళ్. వ, 
అందరీన్ సమీకరించడం,  ఈ పర్దరశ్నశాలలకు కావాలిస్న ఏరాప్టుల్ చేయడం, మిగతా వాళళ్తో మాటాల్డటం ఇలాంటివనీన్ కూడా ఈ హెరాలడ్ ఎలివ్న 
చూసుకుంటూ ఉండేవాళుళ్. 1973 లో వివాహమయాయ్క సూరయ్కుమారి గారు 1975 లో ఆంధర్దేశానికి వచాచ్రు. ఆవిడ జీవిత చరితర్ంతా చదువుతుంటే 
59 లో భారతదేశం వదిలి, అమెరికావెళిల్ అకక్డున్ంచి ఫార్నస్, అకక్డున్ంచి లండన, వివాహం , అకక్డి పర్దరశ్నలు ఇవనీన్ జరుగుతునన్ రోజులోల్ ఎపుప్డూ 
మళీళ్ భారతదేశానికి వచిచ్నటువంటి దాఖలాలు కనపడలేదు. మరి నేను చదవని దాంటోల్ ఎకక్డైనా ఉందేమో కానీ,నాకు తెలిసిన సమాచారం పర్కారం 
అయితే 59 తరావ్త భారతదేశానికి సూరయ్కుమారి గారు వచిచ్ంది 1975 లోనే అయిఉంటుంది. అదికూడా దేనికి వచాచ్రంటే,హైదరాబాద లో పర్థమ 
పర్పంచ తెలుగు మహాసభలు జరిగినవి. మండలి వెంకట కృషాణ్రావు గారు అపప్టోల్ ఉనన్ విదాయ్శాఖ మంతిర్. ఆయన ఆధవ్రయ్ంలో జరిగిన పర్పంచ తెలుగు 
మహాసభలకు పర్తేయ్కంగా లండన నుంచి సూరయ్కుమారి గారిని పిలిచారు,  మా తెలుగు తలిల్కి మలెల్పూదండ పాట పాడడానికి.   అంతకు ముందు ఆవిడ 
భారతదేశంలో ఉండగా ఈ మాతెలుగు తలిల్కి మలెల్పూదండ పాటకి పార్చురయ్ం తెచిచ్ంది సూరయ్కుమారి గారే. అందుకని మండలి వెంకట కృషాణ్రావు గారు 
గురుత్ పెటుట్కుని ఈవిడని పర్తేయ్కంగా లండన నుంచి పిలిపించారు.   

ఇంకొక చినన్ సంఘటన ఏంజరిగిందంటే - ఈవిడ లోపల వేదిక మీద పాడుతునాన్రు. విపరీతంగా ఉనాన్రు పేర్క్షకులందరూను.  బయట గేట  
దగగ్రున్ంచి వెళళ్డానికి ఒక పెదాద్యన కసాట్లు పడుతునాన్రు.  ఎవరూ లోపలికి రానివవ్టం లేదు ఆయన వేషధారణ చూసి. ఆయనే ఈ మా తెలుగు తలిల్కి 
మలెల్పూదండ పాటని రాసినటువంటి శంకరంబాడి సుందరాచారి గారు. ఆరుదర్ గారు తన పుసత్కంలో రాసుకునాన్రు, అకక్డే ఉనాన్రట ఆరుదర్గారు, 
ఆయన కూడా గేట లోంచి లోపలికి వెళళ్బోతునాన్రు. ఇలా ఈయనిన్ ఆపేయడం చూసి చెపాప్రట “అదిగో లోపల పాట పాడుతునాన్రు చూడండి మా 
తెలుగు తలిల్కి మలెల్పూదండ.. ఆ  పాట రాసింది ఈయనే. ఈయనను లోపలికి పంపించండి” అని ఆరుదర్ గారు చెపిప్ ఆయనిన్ కూడా తీసికెళాళ్రట. 
తరావ్త ఆయనిన్ వేదికమీద కెకిక్ంచారు.  విచితర్ం చూడండి..  ఒకొక్కక్రి జీవితం ఏయే మారాగ్లోల్ వెళుతుంది అనడానికి. ఇది 1975 లో జరిగింది.   
సరిగా అపప్టికి 30 సంవతస్రాల కిందట దీనబంధు అనే సినిమాలో సూరయ్కుమారి గారు హీరోయిన గా వేసేత్,దానికి మాటలు  పాటలు  రాసింది 
శంకరంబాడి సుందరాచారి గారు.   అపప్టినుంచి పరిచయం వాళిళ్దద్రికీ. కానీ ఆ 30 సంవతస్రాల కాలకర్మంలో సూరయ్కుమారి గారు ఒక అంతరాజ్తీయ 
తారగా భారఃతదేశానికి వచాచ్రు. శంకరంబాడి సుందరాచారి గారు చాలా అనామకుడుగా హాల లోకి పర్వేశించారు. అదంతా శంకరంబాడి సుందరాచారి 
గారి గురించిన పర్తేయ్క కారయ్కర్మం యూటూయ్బ లో చేశానండి. మీరు వినొచుచ్ తరావ్త.  

  సూరయ్కుమారిగారు   ఆ కారయ్కర్మం అయిపోయాక వెనకొచేచ్శారు. లండన లోనే ఆవిడ కారయ్కర్మాలు కొనసాగిసుత్నాన్రు .  ఆవిడ తాను 
సవ్ంతగా ఇంటోల్నే కొంతమందికి పాఠాలు చెపూత్ ఉండేవాళుళ్. ఆ తరావ్త సుమారుగా ఈ 72 , 73 పార్ంతాలోల్ వివాహమయాయ్క ఆవిడ Indian 
performing  arts అనే సంసథ్ను కూడా సాథ్పించారు.  దాని తరఫున పర్దరశ్నలివవ్డం పార్రంభించారు. ఆ సంసథ్ను సాథ్పించినపుప్డు వాళళ్ అనన్యయ్ 
రామారావుగారు (ఆయనిన్ టెనిన్ స రామారావు అంటుండేవాళుల్. ఆయన ఈ అమృత రాజ సోదరులిన్ వింబులడ్న ఆడడానికి లండన తీసుకొచాచ్రు) తో 
కలిసి  ఆవిడ  ఆసంసథ్ సాథ్పించడానికి అవసరమైన  పతార్లనీన్ కూడా తయారు చేసి, ఆ సంసథ్లో ఓ డైరెకట్ర గా వాళళ్ అనన్యయ్ గారి పేరుని, ఇంకో డైరెకట్ర 
గా హెరాలడ్ ఎలివ్న గారి పేరుని ఉంచి ఆ సంసథ్ని రిజిసట్ర చేశారు.   భారతదేశం లో ఉండగా కూడా ఆవిడ కళాచైతనయ్ అనే సంసథ్ను పార్రంభించి 
నాటకానిన్ వేశారు చితార్రుజ్న అనేది .అలాగే Indian performing arts  1973 పార్ంతాలోల్ పార్రంభించి దాని తరఫున ఆవిడ పర్దరశ్నలివవ్డం 
పార్రంభించారు. ఆ పర్దరశ్నలు దాదాపుగా ఆవిడకు 70 సంవతస్రాల వయసు వచేచ్వరకు కూడా నిరాటంకంగా జరిగినవి.  

1985 లో అంటే వివాహమైన 12 సంవతస్రాలకి హెరాలడ్ ఎలివ్న మరణించారు. ఆయన మరణించినపుప్డు కూడా ఆవిడ ఏమాతర్ం ధైరాయ్నిన్ 
కోలోప్కుండా ఆయన శవ పేటిక దగగ్రికి ఆయన పర్యాణం చేసిన రాలీ సైకిల ని తీసికెళిళ్ అకక్డ ఉంచి , అలాగే ఆవిడ భగవదీగ్త , ఈ భజగోవింద 
శోల్కాలు అవనీన్ పాడి భరత్ని పంపించేశారు. ఇది జరిగాక 94 , 95  వరకూ కూడా ఆవిడ ఆవిడ చురుకుగానే కారయ్కర్మాలిన్ ఇసూత్ ఉనాన్రు.  
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1985 తరావ్త సూరయ్కుమారి గారు అమెరికాకు కూడా చాలా సారుల్ వచాచ్రు.  ముఖయ్ంగా ఆవిడ కెనడా లోనూ, అమెరికా లోనూ ఉనన్టువంటి 
శివానంద ఆశర్మాలకి వెళుతూ ఉండేవాళుళ్.  ఆ సమయంలో వాళళ్ అకక్యయ్ గారి అబాబ్యి (టెకాస్స లో ఉనాన్రు) దగగ్రికి కూడా వసూత్ ఉండేవాళుళ్. 
ఆయన కెనడా లో ఉనన్పుప్డు కూడా ఆయన దగగ్రికి వెళేళ్వాళుళ్. సూరయ్కుమారి గారు అంతకు ముందు మూడు సంవతస్రాలు అమెరికాలో ఉండి వెళాల్రు 
కదా. అపుప్డు ఆవిడ ఉపయోగించిన సంగీత పరికరాలు, గార్మఫోన రికారుడ్లు అవనీన్ కూడా ఆమె అకక్యయ్ గారి అబాబ్యి దగగ్ర ఉంచేసి వెళాల్రు. మొనన్ 
ఆయనతో మాటాల్డినపుప్డు చెపాప్రు. ఆవిడకి చాలా భకిత్ భావం, భారతీయ తతవ్ం పటల్ , భారతీయ వేదాంతం పటల్ చాలా గౌరవము ఉండేది. అందుకనే 
ఆవిడ అనిన్ సంవతస్రాలు లండన లో ఉనన్పప్టికీ కూడా ఉచాఛ్రణలో ఏమీ వయ్తాయ్సం కనబడదు. చిటట్ చివరలో పాడిన పాటలు వింటే కూడాను. ఇంకో 
వైపు అదుభ్తమైన ఆంగల్ భాషా పాటవంతో ఆంగేల్యులోల్  కూడా కలిసిపోయారు. అది ఆమె పర్తేయ్కత.  

ఇంకా భారతదేశం గురించి మాటాల్డుకునన్టెల్ౖతే సూరయ్కుమారి గారు, 1975 లో ఈ పర్పంచ తెలుగు మహాసభలకు వచాచ్క, 1984 లోనో 85 
లోనో మదార్స వచాచ్రు. ఆవిడకు రాజయ్లకీష్ ఫౌండేషన పురసాక్ర మిచాచ్రు. అని అది తీసుకోవడానికొచాచ్రు. మరొకసారి శివోహం అనే  గార్మఫోన 
రికారుడ్ని ఇవవ్డానికి. అలా వచిచ్నపుప్డు ఆమెతో ఇంటరూవ్య్ అపప్టోల్ వచిచ్న సినిమా పతిర్కలు విజయచితర్ లో వచిచ్ంది. 

ఇలా 1959 లో ఆవిడ భారతదేశం వదిలేశాక మరణించేవరకు చూసుకుంటే కేవలం చేతివేళల్ మీద లెకక్ బెటట్గలిగిననిన్ సారుల్ మాతర్మే ఆవిడ 
భారతదేశానికి వచాచ్రు. చిటట్ చివరి వరకు కూడా చాలా చురుకుగా ఉనాన్రు. 70 సంవతస్రాల వయసు దాటాక ఈ కారయ్కర్మాలకి కాసత్ విరామం 
ఇచాచ్రు. 2004 నుంచి ఆవిడ యొకక్ ఆరోగయ్ం కొంచెం దిగజారడం పార్రంభమైంది. ఆవిడకు దగగ్రోల్ ఉనన్ చెలిస్యా వెసట్ మినిసట్రస్ హాసిప్టలిక్ తరచుగా 
వెళూత్ఉండేవాళుళ్. ఆవిడకి అనారోగయ్ం కలగకముందు కూడా ఆ ఆసుపతిర్కి పర్తి సంవతస్రం వెళిల్ వాళళ్ వారిష్కోతస్వాలోల్ పాలొగ్ని వాళల్ందరికీ   పర్దరశ్నలు 
ఇసుత్ండేవాళుల్. అంటే ఏ ఆసుపతిర్కైతే ఆవిడ కళాకారిణిగా వెళాల్రో, అదే ఆసుపతిర్లో పేషంట గా కూడా చేరారు.   

2005  ఏపిర్ల 24 రాతిర్ 8 గంటలనుంచి దాదాపు 11 గంటల వరకు సూరయ్కుమారి గారు ఉతాస్హం తోటే అందరి బెడ ల దగగ్రికి వెళిల్ 
రోగులనందరిని కూడా పలకరిసూత్ వాళల్కు పాటలు పాడి ఆనందింపచేసూత్ చాలా చురుకుగా. చెలాకీగా ఉనాన్రు.11 గంటలకి పడుకునాన్రు. నిదర్లోనే 12 
గంటల 25 నిమిషాలకి చనిపోయారు అంటే 25 ఏపిర్ల 2005 అవుతుంది. ఆవిడిన్ చాలా కంటికి రెపప్లా చూసుకునన్ వాళుళ్ -  నరేష కుమార సేథీ, 
రోహిణీ పటేల. ఏపిర్ల 28 తారీఖున ఆవిడకి పటీన్వేల కెర్మటోరియం అందు అంతిమ కిర్యలు నిరవ్హించారు. అంతిమ కారయ్కర్మాల విశేషాలనీన్   
అపప్టోల్ వచిచ్న నవయ్  అనే  వారపతిర్కలో చాలా వివరంగా రాశారు. ఆ అంతిమ కారయ్కర్మాలు నిరవ్హించడానికి  లండనోల్ ఉనన్టువంటి తెలుగు 
పర్ముఖులు నాగభైరవ అపాప్రావు గారు, ఆయన భారయ్ గారు, అలాగే డాకట్ర కాదంబరీ శాయ్మలరావు గారు, టంగుటూరిసూరయ్కుమారి గారి గురించి 
పర్తేయ్కమైనటువంటి పుసత్కం పర్చురించిన డాకట్ర గూటాల కృషణ్మూరిత్ గారు, సూరయ్ కుమారి గారి దగగ్ర బంధువులు, వాళళ్ పెదద్కక్యయ్ దేవాగుపత్ సావితిర్ 
గారి అమామ్యి  ఇవటూరిఅనసూయమమ్ గారు (ఆవిడే సూరయ్కుమారిగారు భారతదేశానిన్ వదలడానికి ముందు వరకు కూడా   సేన్హితురాలు గానే 
కాకుండా ఆవిడ కారయ్కర్మాలనిన్ంటికీ కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ఉండేవాళుల్) , టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు గారి మునిమనవరాలు మేడూరి 
అవంతి.. ఇంకా చాలామంది వచాచ్రు. ఆవిడకోరిక పర్కారం అకక్డ ఉనన్వారందరూ పుషప్గుచాచ్లేమీ ఆవిడ మృతదేహం మీద ఉంచలేదు. కేవలం ఒక 
పూవు మాతర్ం ఉంచారు.  చిటట్ చివరి రెండు మూడు నిముషాలు ఎలా జరిగిందో యథాతథంగా చదువుతాను, ఈ పతిర్క నుంచి. 

"యజఞ్ నారాయణ శరమ్ బంధుతవ్ జాఞ్పకాలిన్ వివరిసూత్ రెండు నిమిషాలు మాటాల్డారు. తరావ్త మా తెలుగు తలిల్కి కాసెస్ట  ఆరంభమైంది 
సూరయ్కుమారి గారి గొంతులో. వెంటనే రాటన్ం మీద తను వడికిన నూలు చిలప నొకదాని మలెల్పూదండకు పర్తాయ్మాన్యంగా పేటిక మీద పొందుపరచి 
సూరయ్కుమారి గారి దేశ భకిత్ గీతాల పర్భావం గురించి గూటాల కృషణ్మూరిత్ గారు వివరించారు. ఆ తరావ్త సూరయ్కుమారి గారి పొర్డక్షన తరఫున మైకేల  
ఫెర్ండ ఆమె శిషుయ్డు, నటుడు ఇరవై ఏళుల్గా సోదరుడు, సనిన్హితుడు గా వయ్వహరించిన నరేష కుమార సేథీ, సావ్మి యగిన్కుక్లు పర్సంగించారు. 
సూరయ్కుమారి గారు పాడిన “చిదానంద రూప శివోహం శివోహం” అనే గానం మొదలవవ్గానే దహనసంసాక్రానికి గూటాల కృషణ్మూరిత్ గారు 
మీటనొకాక్రు. పేటిక వెనకిక్ జరుగుతూ ఉండగా రెండుపకక్ల నుంచి వచిచ్న తెరలు వేదికను కమేమ్శాయి. ఎలకాట్ర్నిక కనేవ్యర బెలుట్ దావ్రా పేటిక కింది 
గదిలోకి చేరింది. పకాక్న ఉనన్ మెటుల్ దిగి శరమ్ గారు, కృషణ్మూరిత్ గారు ఆ గదికి చేరేసరికి పేటిక దహనకిర్యకు సిదధ్ంగా ఉంది. పేటిక మీద ఉంచిన 
పుషప్ గుచచ్ం ఇపుప్డకక్డ లేదు. నూలు చిలప మాతర్మే ఉంది. చిదానంద రూప గాన నేపధయ్ంలో అకక్డ మరొకక్ మీట గూటాల కృషణ్మూరిత్ గారు 
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నొకక్గానే నలువైపుల నుంచి ఇంతెతుత్ లేచిన మంటలోల్ పేటిక అదృశయ్మైపోయింది. చిదానంద గానం ఆగిపోయింది. చూసూత్ ఉండగానే సూరయ్కుమారి 
గారి భౌతిక కాయం చితాభసమ్ంగా మారిపోయింది. చివరకు మిగిలింది కాసెటల్ రూపంలో ఆమె అమృత వాణి మాతర్మే. భావితరాలవారిని తన 
మధురగానం తో పరవశింపచేయడానికి అవి చాలు." 

ఆవిధంగా సూరయ్కుమారి గారు సుమారుగా తన 80 సంవతస్రాల వయసులో మరణించారు. ఏ పంచభూతాలనైతే తన నాటాయ్నికి , అలాగే తన 
గానానికి ఆధారంగా చేసుకునాన్రో ఆ పంచభూతాలోల్  కలిసిపోయారు చివరికి. చాలా సూఫ్రిత్దాయకంగా ఉంటుంది మొటట్మొదటిన్ంచి చూసుకుంటే గనక 
సూరయ్కుమారి గారి జీవితం.  ,ఆవిడ ఆనందించినటువంటి పనులు చేయడం, అలాగే అతి చినన్ వయసులోనే   గాన కచేరీల దావ్రా సేకరించిన  
విరాళాలదావ్రా సామాజిక సేవ చేయడం, సూక్ల కి వెళల్కుండా ఇంటి దగగ్రనే ఇంగీల్ష నేరుచ్కొని అదుభ్తమైన పటుట్ సాధించి విదేశాలోల్ కూడా ఏమాతర్ం 
ఇబబ్ంది లేకుండా జీవించగలిగేటటువంటి సాథ్యికి చేరుకోవడం, ఎకక్డికెళితే అకక్డ సెలెబిర్టీ సాథ్యిని పునాదులనుంచి తెచుచ్కోవడం ఇవనీన్ కూడా 
టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి జీవితంలో అతయ్ంత సూఫ్రిత్దాయకమైన అంశాలు. చిటట్చివరోల్ ఆవిడ కబీర దోహాలిన్ కూడా గానంగా చేయాలనుకునాన్రు. 
ఆవిడకి మత విదేవ్షాలు  ఇలాంటివంటే కూడా ఎకుక్వ ఇషట్ముండేది కాదు. అందుకని కబీరు దోహాలిన్ చేయాలనుకునాన్రు, కానీ ఆకారయ్కర్మం 
పూరత్వవ్కుండానే ఆవిడ ఈ లోకానిన్ వదిలి వెళిల్పోయారు. అదండీ! టంగుటూరి సూరయ్కుమారి గారి గురించినటువంటి పర్తేయ్క కారయ్కర్మం నాలుగు 
వారాలుగా కొనసాగింది.     

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

(స షం) 
★★★
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