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(    1953  ణ) 
రమారమి పదిహేనేళళ్ కిర్తం తిర్వేండర్ం 

(మలబారు)లో తిరువానూక్రు మహారాజాగారి 
పుటిట్నరోజు పండగ జరిగింది. ఆనాడు 
రాజకుటుంబం వారి సమక్షంలో ఒక ఏడేళళ్ 
బాలికా, ఆమె చెలెల్లు రాధాకృషణ్ నృతయ్ం 
చెయయ్డానికి ఏరాప్టు జరిగింది. అపప్టికే ఈ 
ఏడేళళ్ బాలిక తిరువాంకూరు ఆసాథ్న 
నాటాయ్చారుయ్డైన గోపీనాథ వదద్ నృతయ్ విదయ్ 
అభయ్సిసుత్నన్ది. అదీగాక ఆమె గొపప్ 
కుటుంబానికి చెందినది. ఆమె పెతత్లిల్కి 
మలయాలో రబబ్రు తోటలునాన్యి. ఆమెకు 
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వాటిపై నెలకు పదివేలు రాబడి ఉంది. 
ఈ బాలిక పకక్న కృషుణ్డుగా నటిసుత్నన్ అయిదేళళ్ బాలిక, ముదుద్పేరు "పపీప్"కి సరిగా నిలబడటం కూడా 

చేతకాదు. అయినా మురళి చేతబటిట్ నెమలి పింఛం ధరించి ఉతాస్హం కొదీద్ కృషుణ్డుగా నృతయ్ం చేసూత్ ఉండేది. 
ఈ రోజు "రాధ"కు పరవ్దినం. జనం కళకళలాడుతునాన్రు. తాను వాళళ్ ఎదుట నృతయ్ం చేసుత్ంది. ఉతాస్హమే 

తపప్ భయమూ, బాధయ్తా ఏమీలేదు. కానీ తీరా నృతయ్రంగానికి పోవలసి వచేచ్సరికి "పపీప్" బావురుమనన్ది. పెదద్వాళుళ్ 
ఎటాల్గో ఆ పిలల్ను సముదాయించి నాటయ్ం చేయించారు. 

ఆనాటి "రాధాకృషుణ్"లే నేడు మనమందరమూ ఎరిగిన లలితా, పదిమ్నీలు. వీరిదద్రూ 1946 నుంచి అనేక తమిళ 
చితార్లలోనూ, కొనిన్ తెలుగు చితార్లలోనూ జంటగా నృతాయ్లు చేసి అశేష జనానిన్ ఆకరిష్ంచారు. 1948 నుంచీ వీరు 
సినిమాలలో పాతర్లు కూడా ధరిసుత్నాన్రు. వీరి నాటయ్ంలాగే నటన కూడా సినిమా పేర్క్షకుల ఆదరానిన్ చూరగొనన్ది. 
గడచిన నెలలో తెలుగు సినిమా పేర్క్షకులు లలితను "పర్పంచం"లో నరత్కిగానూ, "ఒక తలిల్ పిలల్లు". దేవదాసు" చితార్లలో 
నటిగానూ చూశారు. నటిగా ఆమె "కినిమా" పాఠకుల ఆదరానిన్ చూరగొనన్టుట్ ఈ సంచికలోని జనవాకయ్ం రుజువు 
చేసోత్ంది. గడచిన కొదిద్ సంవతస్రాలలో లలిత "తిరుగుబాటు", "బీదలపాటుల్", "సింగారి", "అమమ్లకక్లు", 
"పెళిళ్కూతురు", "కాంచన" చితార్లలో తెలుగు సినిమా పేర్క్షకులకు కనబడింది. 

లలిత 1931 జనవరి 28న తిర్వేండర్ంలో పుటిట్ 1943 దాకా అకక్డే పెరిగింది. లలిత తరువాతది పదిమ్ని, ఆమె 
తరువాత పుటిట్నవాడు చందర్కుమార (సూక్లు ఫైనలు చదువుతునాన్డు) అందరికనాన్ ఆఖరుది రాగిణి. లలితగాని, 
పదిమ్నిగాని బడికిపోయి చదువుకోలేదు. పంతులు ఇంటికి వచిచ్ చదువు చెపేప్వాడు. లలిత మొదటినుంచీ చలాకీ పిలల్. 
నృతయ్ం మీద ఆసకిత్ జాసిత్. అందుచేత తలిల్ సరసవ్తీ అమామ్ళ గారు తన కూతుళిళ్దద్రికీ నృతయ్ం నేరిప్ంచింది. గోపీనాథ 
గారు ఈ అకక్చెలెల్ళళ్కు కథకళీ నృతయ్ం నేరాప్రు. లలితకు అనిన్ రకాల నృతయ్ం కనాన్ ఈ కథకళీ మీద పీర్తి హెచుచ్. 
కథకళీలోనే ఆరు ఏడూ రకాలునాన్యనీ, అనీన్ భయానకంగా ఉండవనీ, అందులో శృంగార పర్ధానమైన రకం చాలా 
లలితంగా ఉంటుందనీ ఆమె చెబుతుంది. 

లలితా పదిమ్నీలకు భరతనాటయ్ంలో శిక్షణ ఇచిచ్నవారు తంజావూరు నివాసి టి.కె మహాలింగం పెళైళ్గారు. 
ఉదయశంకర గారి వదద్కూడా వీరు శిక్షణ పొందారు. ఉదయ శంకర తయారు చేసిన "కలప్న" చితర్ంలో కూడా 
నటించారు. 

1943 - 44లో లలిత కుటుంబం తిర్వేండర్ం నుంచి మదార్సుకు వచిచ్ చేరుకునన్ది. ఈ రోజులలో మదార్సులో 
నృతాయ్నికి ఆదరం బాగా హెచుచ్తునన్ది.   
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పర్తి ఇంటా ఆడపిలల్లు సంగీతంలాగే నృతయ్ం కూడా పరిపాటిగా నేరుచ్కుంటునాన్రు. అందుచేత లలితా 
పదిమ్నీలకు తవ్రలోనే గొపప్ కీరిత్వచిచ్ంది. ఎకక్డ బడితే అకక్డ వీరి నృతయ్ పర్దరశ్నలు జరిగాయి. వీరు మన 
పార్ంతాలలోనేకాక సింహళంలో కూడా పర్దరశ్నలిచిచ్ చాలా పేరు సంపాదించుకునాన్రు. ఎనోన్ షీలుడ్లూ, పతకాలూ, 
కపుప్లూ బహుమతి పొందారు. పర్భుతవ్ వరాగ్లుకూడా వీరి నృతయ్పర్దరశ్నలను యుదద్నిది వసూళుళ్ వగైరాలకు 
ఉపయోగించుకునాన్రు. 

అనుక్షణమూ తమ చితార్లలో కొతత్ ఆకరష్ణలనూ, కొతత్ వినోదాలనూ పర్వేశపెటేట్ మారాగ్లను అనేవ్షిసూత్ ఉండే 
చితర్ నిరామ్తలు లలితా పదిమ్నీల విలువను సులువుగా కనిపెటాట్రు. వీరికి సినిమాలలో బుకింగులు దొరకసాగాయి. వీరు 
మొటట్మొదటిసారిగా సినిమాలలో నృతయ్ం చేసినది కోయంబతూత్రు పకిష్రాజావారి "కనిన్క" తమిళచితర్ంలో. ఆనాటినుండీ 
దాదాపు పర్తి తమిళచితర్ంలోనూ నృతయ్ం చేసూత్ వచాచ్రు. 

లలితకు (పదిమ్నితోబాటు) మొటట్మొదటిగా నటించే పాతర్ ఇచిచ్నది తెలుగు చితర్ నిరామ్త అయిన పి.పులల్యయ్ 
గారు, రాగిణీవారి "తిరుగుబాటు"లో. ఇందులో లలిత ధరించిన పాతర్ చాలా చినన్దే అయినా సినిమా నటిగా ఆమె 
జీవితానికిది నాంది అయింది. దీని అనంతరం "పర్సనన్" అనే మళయాళీ చితర్ంలో లలితకు నాయిక పాతర్ లభించింది. 
"బీదలపాటుల్" చితర్ంలో ఈమె నటించిన పాతర్ చాలా చలాకీ అయినదీ, విషాదాంతమైనదీనూ. ఈ పాతర్ను లలిత చాలా 
విజయవంతంగా నిరవ్హించింది. "సింగారి" చితర్ంలో తాను పర్ధానపాతర్ నిరవ్హించినపప్టికీ ఆ పాతర్కనాన్ "కాంచన" 
చితర్ంలో తాను ధరించిన పాతర్ చాలా కషట్మైనదని లలిత అభిపార్యం. "అమమ్లకక్లు"లో ఈమె దురామ్రగ్పు పాతర్ను 
ధరించి బాగా ఒపిప్ంచింది. "ఒక తలిల్ పిలల్లు"లో కూడా ఈమె పాతర్ను పేర్క్షకులు చాలా మెచుచ్కునాన్రు. 

వినోదావారి "దేవదాసు"లో లలిత ధరించిన చందర్ముఖి పాతర్ చాలా కషట్మైనది. చందర్ముఖి పురుషులను 
ఆకరిష్ంచడం వృతిత్గా గలది అయి ఉండి కూడా తన ఆకరష్ణకు ఏ మాతర్మూ లొంగని దేవదాసుచేత బలంగా 
ఆకరిష్ంచబడుతుంది. అతనిచేత పడవలసిన మాటలనీన్ పడి చివరకు తన వృతిత్నికూడా విసరిజ్ంచి దేవదాసు కోసం 
నిరీకిష్సూత్, జనమ్కు శివరాతిర్గా ఒకక్మారు అతనిన్ కలుసుకుని అతనికి తన హృదయం విపిప్చెపప్గలుగుతుంది. ఈ 
నిరాడంబరమైన, లోతయిన, విషాదకరమైన పాతర్కు వినోదావారు చాలాకాలం ఎవరినీ నిరణ్యించక ఆఖరుకు లలితను 
ఎనున్కునాన్రు. కొంతవరకు ఆమె నృతాయ్నిన్ వినియోగించుకునేటందుకే వారామెను ఎనున్కుని ఉండవచుచ్. కాని 
"దేవదాసు" చితర్ం చూసినవారు ఈమె నృతాయ్లను మరిచిపోయిన తరవాత ఎంతోకాలం ఈమె నటనను పర్తేయ్కించి 
దేవదాసుకు చందర్ముఖి తన హృదయం విపిప్చెపేప్ ఘటట్ంలో లలిత చూపిన భావాలను మరువలేకపోతారు. 
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"దేవదాసు" షూటింగు నడిచే రోజులలో ఒక సంఘటన జరిగింది. దేవదాసు పాతర్ ధరిసుత్నన్ నాగేశవ్రరావు 
ఒంటరిగా కూరుచ్ని ఉండగా లలిత వచిచ్ అతని సమీపంలో కూరుచ్నన్ది. ఇదద్రూ, ఏదో బాతాఖానీ పార్రంభించారు. 
నాగేశవ్రరావు అకసామ్తుత్గా లలితతో "నువువ్ ధరించే పాతర్ను గురించి నీ అభిపార్యమేమిటి?" అని అడిగాడు. 

లలిత కొంచెం ఆలోచించి. "ఆమె చాలామంచిది" అనన్ది. 
నాగేశవ్రరావు అంతటితో వదలక, "ఆ పాతర్ నటించేటపుప్డు ఆమె మనసత్తావ్నిన్ ఏ విధంగా భావిసాత్వు?" అని 

అడిగాడు. 
వెంటనే లలిత ఆ పర్శన్ను దులిపేసుకుని, "నేనేమీ ఆలోచించను. మాసట్ర (అంటే డైరెకట్రు వేదాంతం రాఘవయయ్) 

ఏం చెయయ్మంటే అది చేసాత్ను. నాకలాల్ నృతయ్ం చెయయ్టమే ఇషట్ం" అనేసింది. 
అపుప్డే తొమిమ్ది, పది చితార్లలో పాతర్లు ధరించి, ఆ పాతర్లను విజయవంతంగా నిరవ్హించి, నృతయ్ం 

చెయయ్డానికి కనాన్ పాతర్ధారణలే ఎకుక్వగా డిమాండులో ఉనన్ లలిత ఈ మాట అనన్దంటే ఎవరికనాన్ తపప్క ఆశచ్రయ్ం 
కలిగిసుత్ంది. తనకు నటించటమే చాలా ఇషట్మనీ, పర్తి పాతర్నూ చందర్ముఖి పాతర్లాగా లోతుగా అరధ్ం చేసుకుని ఆ 
పాతర్లో లీనమై సెటుట్మీదికి వసాత్ననీ లలిత అనన్టట్యితే విశవ్సించలేనివారుండరు. కానీ అది వాసత్వం కాదు. లలిత 
అబదాద్లూ, కపోటపు మాటలూ చెపప్లేదు. 

"అవును. మా నృతాయ్లకు వెనక ఉనన్ గిరాకీ సినిమాలలో ఇపుప్డు లేదు. అయినా నాకు నృతయ్ం చెయయ్డంలో 
ఉనన్ ఆనందం నటించటంలో లేదు. డబుబ్కోసం పాతర్ధారణ చేసుత్నాన్నేగాని నృతయ్ం చెయయ్టమే నాకానందం. 
నటించేటపుడు పాతర్ను గురించి చాలా దీరఘ్ంగా ఆలోచించాలి. పాతర్ను అరధ్ం చేసుకోవాలి. పాతర్లో లీనమై నటించాలి. 
దీనికి నేను అరుహ్రాలిని కాను. అంత  ఓపికా సిథ్రతవ్మూ నాకు లేవు" అంటుంది లలిత. లలితలో వైరుధయ్ంలాగా ఉనన్టుట్ 
కనిపించేది నిజంగా వైరుధయ్ం కాదని పైమాటలే రుజువు చేసాత్యి. పాతర్ను నటించటంలోగల బాధయ్త ఆమెకు 
తెలిసినటుట్గా కొందరు పర్సిదద్ నటులకు కూడా తెలియకపోవచుచ్ను. పాతర్ధారణ పటల్ ఆమెకు గల భావం 
విముఖతవ్ంకాదు. భయం. ఉనన్టుట్ండి ఒకనాడు లలిత ఈ భయానిన్ జయిసుత్ంది. గొపప్నటి అవుతుంది. సందేహం లేదు. 
నటనపటల్ ఆమెకు విముఖతవ్మే ఉంటే ఆమె తన పాతర్లను, డైరెకట్రు పోర్దభ్లం వలల్కూడా, ఇంతబాగా నటించి ఉండదు. 

సినిమా నటనపటల్ ఆమెకు గల గౌరవం ఇంకొక విధంగా కూడా ఆమె బయట పెటుట్కుంటుంది. ఆమె అభిమాన 
నటులు తెరమీద ఆకరష్వంతమగా మెదిలి  సులభంగా పేరు తెచుచ్కునేవారు కానేకారు. లోతైన భావాలను వయ్కత్ం 
చేయగలవారు. తనకిషట్మైన నటుల పేరుల్ అడిగితే ఆమె నాగేశవ్రరావునూ, నాగయయ్నూ తడువుకోకుండా పేరొక్నన్ది. 
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సినిమా చితార్ల విషయంలో కూడా ఆమె అభిరుచులు ఉనన్తంగానూ, విసప్షట్ంగానూ ఉంటాయి. తెలుగు చితార్ల 
మీద ఆమెకు అపారమైన గౌరవం ఉంది. "తెలుగు చితార్లు దకిష్ణదేశంలోనే కాదు భారతత దేశంలోకలాల్ ఉతత్మమైనవని 
నా దృఢ విశావ్సం" అంటుంది లలిత. 

లలిత ఇంగీల్షు, తమిళ భాషలు ధారాళంగా మాటాల్డుతుంది. మళయాళం ఆమె మాతృభాష తెలుగు సరిగా 
మాటాల్డలేదుగాని మాటాల్డుతుంటే అరధ్ం చేసు కుంటుంది. తనకు సంగీతం వినటం సరదా అనీ, పాడటం చాతకాదనీ, 
పాటపాడే గొంతు లేదనీ అంటుంది. కానీ ఆమెకు పాట వచుచ్ను. ఆ మాతర్ం పాట వచిచ్నవాళుళ్ సాధారణంగా తాము 
పాడటానికి అరుహ్లుకారని చెపుప్కోరు. మిగిలిన విషయాలలోలాగే పాట విషయంలో కూడా ఈమె తకుక్వ పర్మాణాలను 
పరిగణించదు. ఆమెలో కృతిర్మతవ్ం ఏమీ లేదు. తనలో తానేమీ ఆకరష్ణ చూసుకోదు. తానొక సినిమా తార అని జాఞ్పకం 
చేసేవారిని ఆమె భరించలేదు. సినిమా నటిగా ఆమె కోయంబతూత్రు. సేలం, తిర్వేండర్ంపోతూ ఉంటుంది. ఒకక్ 
తిర్వేండర్ంలో తపప్ మిగతా చోటల్ ఆమె చుటూట్ జనం మూగుతారు, సినిమా సంభాషణలు వలిల్సాత్రు, సినిమా పాటలు 
పాడతారు. ఇది ఆమెకు రుచించదు. తిర్వేండర్ంలో  ఆమెనెవరూ నరత్కిగా, సినిమా తారగా చూడరు. మనిషిగా చూసి 
మాములు కుశలపర్శన్లూ, పర్సంగాలూ చేసాత్రు. అందుచేత ఆమెకు తిర్వేండర్ం వెళిళ్నపుప్డలాల్ తిరిగి మదార్సు రావడం  
కషట్మనిపిసుత్ంది. 

పర్సుత్తం లలిత నటిసుత్నన్ చితార్లలో తెలుగు చితార్లేమీ లేవు. కాని తెలుగు పేర్క్షకులు లలిత నటనను ముందు 
ముందు తపప్క చూసాత్రు. గొపప్నటి కావడం ఆమెకు  తపప్నిసరి. లలితా పదిమ్నీలు నరత్కులుగా ఇకముందు సినిమాలలో 
బుక అయే అవకాశాలు తకుక్వ. లలితలాగే పదిమ్నికూడా పాతర్లు ధరిసుత్నన్ది. డబుబ్ కొరకే అయినపప్టికీ లలిత పాతర్లు 
ధరించి తీరాలి. జనవరి 28 లగాయతు ఫిబర్వరి 26 మధయ్ పుటిట్నవారు పరిసిథ్తుల పోర్దభ్లం ఉంటేనేగాని తమ 
సమగర్శకుత్లను దీపింపజేయరని షీరో పర్వచనం. పరిసిథ్తుల పోర్దబ్లంతో లలిత గొపప్ నటి అయితీరుతుంది. చితర్ 
నిరామ్తలు సామానుయ్లు కారు. 

లలితా పదిమ్నీల నృతాయ్లు చితార్లకు ఆకరష్ణ అవుతాయని ఒకపుప్డు నిరామ్తలు పసికటిట్నటేట్ లలిత ఉతత్మ తార 
అవుతుందని కూడా పసికటిట్ ఆమెచేత అదుభ్తమైన పాతర్లు నటింపజేసాత్రు. జగతర్ప్సిదిద్గనన్ ఆనటోల ఫార్నస్ కు 
రాయడమంటే ఏ మాతర్మూ ఇషట్ం ఉండేది కాదనీ, ఒకానొక సతరీ పోర్దబ్లం మీద కలం పటేట్ వాడనీ, కలం పటిట్నపుప్డలాల్ 
అదుభ్త రచన చేసేవాడనీ చెబుతారు. లలితకూడా ఆ విధంగానే గొపప్నటి అయితీరుతుంది. 
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