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తెలుగు, తమిళ, కనన్డ భాషలలో నూటయాభైకి 
పైగా చితార్లలో నటించిన పండరీబాయి ఆ 
భాషలనిన్టిలోనూ అనిన్ తరహాల పాతర్లనూ ధరించింది. 
నాయిక పాతర్ల నుండి తలిల్ పాతర్ల వరకూ తను నటించిన 
పాతర్లనిన్ంటిలోనూ వైవిధయ్ం చూపించింది. ఒకనాడు ఆమె 
నటించిన ‘పరాశకిత్’, ‘తిరుంబిపాప్ర’ మొదలైన చితార్లు 
ఆనాడు తమిళ చితర్ రంగంలో ‘విపల్వం’ తీసుకు వచాచ్యి.  

పండరీబాయి సవ్సథ్లం మంగళూరు. అయినా ఆమె 
చదువుకునన్ది బాలయ్ం ఎకుక్వగా గడిపినది భటక్ల లోనే. 
సూక్లోల్ చదువుకుంటునన్పుప్డు ఆమె రెండు మూడు 
నాటకాలలో నటించింది. అయితే అవి సరదాకే గాని, ‘ఏదో 
పెదద్ నటినై పోవాలని’ ఆశించి నటించినవి కావు. 
సమయానికి ఫలానా పాతర్ ధారి నాటకంలో 
పాలొగ్నలేకపోవడం వలల్ మిగిలిన వారు మొహమాట పెటిట్ 
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నటింపచేసినవి. అపప్టోల్ తనకు నాటకాలలో నటించడం ఇషట్మో కాదో తేలుచ్కోగలిగే వయసు కాదు. ఆమె 
తలిదండుర్లకు మాతర్ం ఆమె నటించడం అంటే అంత ఇషట్ం వుండేది కాదు.  

పండరీ బాయి తండిర్గారైన రంగారావుగారు, అనన్యయ్ విమలానంద దాసు, ఆమె మేనమామ హరికథలు చెపుతూ 
వుండేవారు. హరికథా కాలకేష్పం ఇంటి విదయ్ కావడంతో ఆమె మొదట కాలకేష్పానికి వారివదద్ హరికథ చెపప్డం 
నేరుచ్కుంది. ఆ తరావ్త  హరికథా కాలకేష్ప కారయ్కర్మాలు ఆరంభించింది. అది ఆమె ఏడవ ఏట. పదవ ఏటనుంచి ఆమె 
చాలా చోటల్ హరికథలు చెపిప్ంది. 

ఆమెకు పదకొండు ఏళుళ్ వచేచ్సరికి వారి కుటుంబం మైసూరుకు మకాం మారిచ్ అకక్డ సిథ్రపడిపోయింది. 
మైసూరులో ఆమె అనన్యయ్ ‘ఆదరశ్ నాటక సంఘం’ అనే నాటక సంసథ్ను నడుపుతూ వుండేవాడు. ఒకసారి అతను 
పర్దరిశ్ంచబోయే ‘ముదుకన ముదువె’ అనే కనన్డ నాటకంలో నాయిక పాతర్ ధారిణి ఏదో కారణంగా పర్దరశ్నకి రావడం 
మానుకుంది. అతయ్వసరంగా ఆనాటకానికి ఓ నాయిక కావలసి వచిచ్ంది. ఊరంతా వెదికిన తరవాత వారికి నాయికా 
పాతర్కు అమామ్యి ఇంటోల్నే దొరికింది. అంతకు ముందే ఒకటి రెండు నాటకాలలో నటించడం వలాల్, హరికథా 
కాలకేష్పాలు చేయయ్డంలో రంగసథ్లం బెదురు లేకపోవటం వలాల్ ఆమె నటిసేత్ బాగానె వుంటుంది అని అభిపార్యపడాడ్రు. 
కానీ ఆమె సేట్జెకిక్ నటించడం ఎంతమాతర్ం బాగుండదు అని ఆమె తలిల్దండుర్లు అభిపార్యపడాడ్రు. గతయ్ంతరం 
లేకపోవడం వలల్ చివరికి ఆమె నటించవలసి వచిచ్ంది. ఇలాగే మరొక అతయ్వసర పరిసిథ్తిలో గౌతమ బుదధ్ అనే మరో 
నాటకంలోనూ వేషం వెయయ్వలసి వచిచ్ంది.  

అయితే మొహమాటానికి నటించినా, ఆ రెండు నాటకాలూ నటనను ఆమెకు వృతిత్గా చేశాయి. ఆ రెండు 
నాటకాలనూ కె.హిరణయ్ అయయ్ర, కీ.శే.మైసూర టి.చౌడయయ్ (పర్ఖాయ్త వొయిలెన విదావ్ంసులు) గారలు చూడడం 
సంభవించింది. వారు అపుప్డు నిరిమ్ంచబోయే ‘వాణి’ అనే కనన్డ చితర్ంలో ఆమెను నటించమని కోరారు. 
శేర్యోభిలాషులు నచచ్చెపప్డంతో ఆమె తలిల్దండుర్లు ఆమె నటించడానికి ఒపుప్కునాన్రు. అలా ఆమె వెండి తెరమీద 
కూడా నటి అయింది.  

ఆ చితర్ం తరవాత రెండేళళ్ పాటు ఆమె మరే చితర్ంలోనూ నటించలేదు. ఆ రెండేళూళ్ హరికథా కాలకేష్పాలు చెసూత్ 
కాలకేష్పం చేసింది.  

బెంగళూరులోని వరదాచారి మెమోరియల ఆరట్ అసోషియేషన లో పని చెయయ్డానికి ఆమెకు అవకాశం వచిచ్ంది. 
అందువలల్ వారంతా తిరిగి బెంగళూరు వచాచ్రు. అపుప్డే ఆమెకు హొనన్పప్ భాగవతార గారి ‘గోరా కుంభార’ చితర్ంలో 
అవకాశం వచిచ్ంది.  
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సంగీత దరశ్కులు సుదరశ్నం, పండరీబాయి అనన్యయ్కు బాగా పరిచితులు. ఆయన ఆమెను ఏవి.యం. 
సంసథ్వారికి పరిచయం చేశారు. ఏవి.యం. వారు ఆమెను తమ సంసథ్లోనికి తీసుకునాన్రు. ఆమెకు తమిళం రాకపోవడం 
వలల్ ఆమెకు తమిళ భాషలో శిక్షణ ఇపిప్ంచసాగారు. ఇలా ఆమె ఒకటినన్ర సంవతస్రాలు శిక్షణ పొందింది. అయితే 
ఆమెకు తమిళం బాగా వచిచ్ంది గాని, ఏవి.యం. వారు ఇసాత్రనుకునన్ అవకాశం మాతర్ం రాలేదు.  

ఆమెకు ఆ పాటికి సినిమాలలో నటించడంలో ఆసకిత్ ఏరప్డింది. అలా అనుకునన్ అవకాశం రాకపోయే సరికి ఆమె 
నిసప్ృహ చెందింది. ధరమ్సథ్లం వెళిళ్ తన ఇషట్దైవమైన మంజునాధసావ్మి సనిన్దానంలో తనకు అవకాశం లభిసుత్ందా అని 
పర్శిన్ంచింది. ధరమ్సథ్లం చాలా పర్సిదిధ్ చెందిన సథ్లం. పరిషాక్రం కాని నేరాలకు ఇకక్డ సరిఅయిన తీరుప్ లభిసుత్ంది అని 
పర్తీతి. అకక్డ ఆమెకు తపప్కుండా అవకాశం లభిసుత్ందని, అయితే కొంత ఆలశయ్ం జరుగుతుందని సమాధానం 
లభించింది. అలాగే ఆమెకు తరవాత కొంతకాలానికి ఏవి.యం. సంసథ్నుండే పిలుపు వచిచ్ంది. అది ఆమె ఆశించిన 
దానికనాన్ పెదద్ అవకాశం. ‘బహార’ హిందీ చితర్ంలో నటించడానికి ఆమెకు వచిచ్న ఆహావ్నం అది.  

బహార చితర్ం తరవాత ఆమెకు గుణసాగరి అనె కనన్డ చితర్ంలోనూ సతయ్శోధనై అనే తమిళ చితర్ంలోనూ కూడా 
ఆమెకు వారే మంచి అవకాశాలు ఇచాచ్రు. ఆ తరవాత ‘పరాశకిత్’ చితర్ంలో నాయిక పాతర్ను ఆమెకిచాచ్రు. ‘పరాశకిత్’ 
చితర్ంతో పండరీబాయి తార అయిపోయింది. ఆ తరవాత ఆమె అనేక చితార్లలో నటించింది. నటిగా ఎంతో పేరు 
తెచుచ్కుంది.  

‘గుమసాత్’ చితర్ంతో తెలుగు చితర్సీమలో పరిచయం అయింది పండరీబాయి. ఆ తరవాత వదిన, శబరి మొదలైన 
చితార్లలో నటించింది. ఆమె మాతృభాష కనన్డం కావడంతో ఆమెకు తెలుగు సులభంగా వచేచ్సింది. మాటాల్డడమే 
కాకుండా చదవడమూ, వార్యడమూ కూడా తవ్రలోనే చేతనయింది. గుమసాత్ చితర్ం తరవాత ఆమెకు తెలుగు చితార్ల 
లోనూ మంచి అవకాశాలు రాసాగాయి. పండరీబాయి పర్సుత్తం సురేష వారి చితర్ంలోనూ, జగపతి వారి చితర్ంలోనూ 
నటిసోత్ంది. 
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