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రాము 
"పాపం పసివాడు" ఫేం మాసట్ర రాము పేర్క్షక కోటికి సుపరిచితుడు. రాము 

నటించిన మొదటి చితర్ం అదేనేమోనని కొందరు అపోహ చెందడం కూడా కదుద్. కాని 
అపప్టికి మూడేళళ్కు ముందే రాము నటనారంగంలో పర్వేశించాడు. తెలుగులో 
అతని తొలి చితర్ం నిండు హృదయాలు (చినన్ శోభన గా). దానికనాన్ ముందే 
'ఎంగమామ' తమిళ చితర్ంలో నటించాడతను. అపప్టోల్ ఎ.వి.ఎం వారు తెలుగులో 
'మూగనోము' తలపెడుతూ, ఆ చితర్ంలోని పర్ధాన బాలపాతర్కు రాము మరీ 
చినన్వాడు కావడంతో తామే తమిళంలో నిరిమ్సుత్నన్ 'ఎంగమామ' చితర్ంలో తొలి 
అవకాశానిన్ కలిప్ంచారు. అపప్టికి రాము వయసు కేవలం మూడేళేళ్. ఆ చితర్ంలో 
హీరో శివాజీకి వచీచ్రాని మాటలతో ముదొద్చేచ్ ముచచ్టైన రాము నటన నచచ్డంతో, 
తానే సవ్యంగా అనేక చితార్లోల్ నటనావకాశాలిపిప్ంచడం జరిగింది. రాము అక్షరాలా రూపాయికి నాలుగు పావలాల 
తెలుగువారబాబ్యి. అయినా ఇంతవరకూ నటించిన దాదాపు వంద చితార్లోల్ హిందీ, గుజరాతీ, కనన్డ, మలయాళ 
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భాషాచితార్లు కూడా ఉనాన్యి. విధివిలాసం తెలుగులో రాము నటించిన రెండవ చితర్ం. విశేషమేమిటంటే ఆ చితర్ంలో 
రాముకు అకక్గా నటించిన బేబీ శీర్దేవికి కూడా తెలుగులో అది రెండవ చితర్మే. పగసాధిసాత్ చితర్ంతో రాము పరిశర్మలో 
బాలనటునిగా నిలబడగలిగాడు. పాపం పసివాడులో హీరో పాతర్ దావ్రా ఆంధర్దేశంలో ఊరూరా పరయ్టించి, పర్జలోల్ 
గొపప్ పాపులారిటీని సంపాదించుకునాన్డతను. ఆ చితర్ం తరావ్త మాయదారి మలిల్గాడులో కూడా ఎనన్దగిన మంచి 
పాతర్ లభయ్మయిందతనికి. నటుడు కీ.శే జయకృషణ్ నిరామ్తగా సగంలో ఆగిపోయిన బాలనాగమమ్లో బాలవరధ్రాజుగా 
రాము నటించిన విషయం పాఠకులకు విదితమే. రాము నటించిన చితార్లోల్ పసి హృదయాలు, సంసారం, చిరంజీవి 
రాంబాబు, జీవనతీరాలు, చరితర్హీనులు బంగారు తలిల్, రామయయ్ తండిర్ చెపుప్కోదగగ్వి. ఇటీవల రాము నటించిన 
రామదండు, సీతాకోక చిలుక, ఊరికొకక్డు (డబిబ్ంగ) చితార్లు విడుదలయాయ్యి. ఆ మధయ్ దరశ్కులు తాతినేని 
పర్కాశరావు అందరూ బాలతారలోత్ నిరిమ్ంచిన గంగాభవాని హర్సవ్ చితర్ంలో నటించిన రాము, పర్సుత్తం ఆయనే 
నిరిమ్సుత్నన్ 'ఎంగళాలుం ముడియుం' తమిళ చితర్ంలోనూ, మనిషికో చరితర్ చితర్ంలోనూ నటిసుత్నాన్డు. సవ్రీగ్య శీర్ దేవర 
రాము ముఖయ్ పాతర్ధారిగా తలపెటిట్న "సింహంతో బాలుడు" దివ్భాషా చితర్ నిరామ్ణం ఆయన ఆకిసిమ్క మరణంతో 
ఆదిలోనే ఆగిపోయింది. భవిషయ్తుత్లో వరధ్మాన హీరోగా శీర్ తాతినేని పర్కాశరావు తనను పరిచయం చేసాత్ననాన్రనన్ 
ఆశాభావానిన్ రాము వయ్కత్ం చేశాడు.  

రాజా 
సుడిగుండాలు ఫేం మాసట్ర రాజా పేరు ఈనాటికీ పేర్క్షకులకు తపప్కు గురుత్ంటుంది. ఆ 

చితర్ంలో నాగేశవ్రరావు కుమారునిగా ఒక కీలక పాతర్ ధరించాడతను. రాజా పర్ముఖ నటులు 
కాంతారావుగారబాబ్యి. ఒకసారి కాంతారావుగారింటికి ఏదో పనిమీద వచిచ్న సవ్రీగ్య శీర్ 
ఆదురిత్ సుబాబ్రావు, అదే సమయంలో తండిర్ ఫకీక్లో కతిత్ యుదద్ం చేసుత్నన్ రాజాను చూసి 
ముచచ్టపడి, వెంటనే సుడిగుండాలులో బుక చేయడం జరిగింది. దరిమిలా సపత్సవ్రాలు, ఎవరు 
మొనగాడు, ఉకుక్పిడుగు, రాజయోగం ఇతాయ్ది చితార్లోల్ నటించాడతను. మూడేళళ్ వయసులోనే 
మైరావణ చితర్ంలో చినన్ కృషుణ్నిగా అతను కొనిన్ నిమిషాలపాటు అభినయించడం జరిగింది. సుడిగుండాలు తరావ్త అదే 
చకర్వరిత్ చితర్ బేనర లో మరో మంచి ముఖయ్పాతర్ మరో పర్పంచంలో రాజాకు లభయ్మయింది. రాజా నటించిన ముఖయ్ 
పాతర్లోల్ అతను చివరగా నటించిన చితర్ం 'మనుషులు మటిట్బొమమ్లు'. ఆ చితర్ంలో అవిటి బాలునిగా కరుణరస 
పర్ధానమైన పాతర్లో మంచి పేరు తెచుచ్కునాన్డతను. పర్సుత్తం బి.కాం చదువుతునన్ రాజా భవిషయ్తుత్లో సినీ 
నేపథయ్గాయకునిగా సిథ్రపడాలనుకుంటునాన్డు. 
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నాగేశవ్ర రావు, శేషగిరి, బాలు 
అలనాటి సాధనావారి సంతానం చితర్ం చూసిన వారికి ఆ చితర్ంలో చినన్ 

నాగేశవ్రరావుగా నటించిన మాసట్ర నాగేశవ్రరావు తపప్క గురుత్ంటాడు.  
ఆ చితర్ంలో జూనియర హీరోగా అతను చేసే చిలిపి చేషట్లూ,కొంటెపనులూ 

ఈనాటికీ సుఫ్రణకు రాక మానవు. అలాగే రేచుకక్లో చినన్ ఎన.టి.ఆర.గా కూడా 
అపప్టోల్ పరిశర్మనుండీ, పేర్క్షకుల నుండీ మంచి మారుక్లు సంపాదించుకునాన్డతను. 
జనతావారి పరివరత్నలో కూడా హీరోయిన సావితిర్కి తముమ్డిపాతర్లో హృదయ్మైన 
నటన పర్దరిశ్ంచి అందరి అభినందనలూ అందుకునాన్డు. ఆ చితర్ంలో అతని మీదనే’ 
ఔనంటారా కాదంటారా’ అనన్ పాట కూడా చితీర్కరించబడింది. అపప్టోల్ సినిమా 
టైటిలుస్లోనూ, పతిర్కలోల్నూ అతని పేరు నాగేశవ్రరావు (జూ) అని పర్కటించబడేది. 

అపప్టోల్నే బీదల ఆసిథ్, పెంకిపెళాళ్ం, బండరాముడు, అకక్చెలెల్ళుళ్ వంటి పెకుక్ చితార్లోల్ నటించాడతను. చివరిగా అతను 
నటించిన చితార్లు శభాష రాజా, తండుర్లు కొడుకులు. అలనాటి మాసట్ర నాగేశవ్రరావు పర్సుత్తం మదార్సులోనే పొర్డక్షన 
ఎగిజ్కూయ్టివ కపిల నాగేశవ్రరావుగా మనుగడను కొనసాగిసుత్నాన్రు. విఠలాచారయ్గారి సవ్ంత చితార్లకూ, విశవ్ చితర్ 
సంసథ్కూ ముఖయ్ంగా ఇపుప్డాయన పని చేసుత్నాన్రు. ఆ మధయ్ జయమాలిని నటించిన ఒక తమిళ చితార్నిన్ కరాటే కమల 
పేరుతో ఆయన సవ్ంతంగా తెలుగులో డబ చేశారు. నాగేశవ్రరావు సోదరులైన శేషగిరి, బాలు కూడా ఒకనాటి 
బాలనటులే. శేషగిరి అమరసందేశం, వదినగారి గాజులు, దైవబలం వగైరా చితార్లోల్ నటించినా, రాజయ్ం పికచ్రస్ 
హరిశచ్ందర్లో లోహితాసుయ్ని పాతర్ అతనికి మంచిపేరు తెచిచ్ పెటిట్ంది. మూడవవాడైన బాలు శాంతినివాసం, టైగర 
రాముడు, కులదైవం, చదువుకునన్ భారయ్ ఇతాయ్ది చితార్లోల్ నటించినా ‘నాదీ ఆడజనేమ్’ చితర్ంలో ధరించిన రమణారెడిడ్ 
కొడుకు పాతర్ హాసయ్రసభరితంగా రూపొంది అతనికి పేరు తెచిచ్పెటిట్ంది. ముగుగ్రనన్దముమ్లూ పరివరత్న, తోడుదొంగలు, 
సంతానం, ఉమాసుందరి మునన్గు చితార్లోల్ కలిసి నటించారు. పర్సుత్తం బాలు మదార్సులోనూ, శేషగిరి 
విజయవాడలోనూ బాయ్ంక ఉదోయ్గాలోల్ సిథ్రపడాడ్రు. నాగేశవ్రరావు వచేచ్ యేడాది సవ్ంత చితర్ 
నిరామ్ణానికి సనాన్హాలు చేసుత్నాన్రు. 

బాబీజ్ 
చెంచులకిష్ సినిమాలో సుశీల పాడిన 'పాలకడలిలో శేషతలప్మున ' అనన్ పాట వినగానే ఆ 

చితర్ం గురుత్నన్ వారికి మాసట్ర బాబీజ్ జఞ్పిత్కి రావడం సహజం. ఆ పాటలాగే ఆ చితర్ంలోని అతని 
పర్హాల్ద పాతర్ కూడా అపప్టోల్ బాగా పాపులర అయింది. బాబీజ్ పుషప్వలిల్ కుమారుడు. పర్ముఖ 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                »qe]  2023
    

4    

హిందీనటి రేఖ అతని చెలెల్లు. అనాన్చెలెల్ళిళ్దద్రూ తలిల్తో కలసి, 'ఇంటిగుటుట్' చితర్ంలో నటించారు. బాబీజ్ తొలిసారిగా 
నటించిన చితర్ం వళిళ్యిన సెలవ్న (తమిళం). చిరంజీవులలో చినన్ ఎన.టి.ఆర గానూ, మాంగలయ్బలంలో చినన్ 
ఏ.యన.ఆర గానూ, సువరణ్ సుందరిలో అకిక్నేని కుమారుని గానూ, సంకలప్ంలో నందమూరి తనయునిగానూ, 
భకత్మారక్ండేయునిగానూ, మాయాబజార లో  అంతరాన్టక సనిన్వేశంలో బాలకృషుణ్నిగానూ నటించి పేర్క్షకులనుండి 
గురిత్ంపు సంపాదించుకునాన్డతను. తెలుగులో అతని చివరి చితర్ం మామకు తగగ్ అలుల్డు. ఆ తరావ్త తమిళంలో చాలా 
చితార్లోల్ నటించాడు. వరధ్మాన యువనటుడుగా జాఞ్నఒళి, పటిట్గాడా పటట్ణమా, కులవిళకుక్, వియతాన్ం వీడు తమిళ 
చితార్లోల్ నటీంచాడతను. సోదరి రేఖతోపాటు తాను కూడా బొంబాయికి మకాం మారచ్డంతో సంగీతం పటల్ తనకునన్ 
అభిరుచి కొదీద్ సంగీతం పటల్ తనకునన్ అభిరుచి కొదీద్ సంగీత శాఖలో విశేషంగా కృషి చేయడం జరిగింది. సంగీత 
దరశ్కుడుగా పరమాతమ్ చోర సావ్మీ, జాయేతో జాయే కహో, యాదోంకీ జంజీర చితార్లకు వయ్వహరించారు. 1979లో 
తానే దరశ్క నిరామ్తగా, సంగీత దరశ్కుడుగా కథ, సీర్క్న పేల్ మాటలు సవ్యంగా సమకూరిచ్ ‘నయాబకరా’ హిందీ చితార్నిన్ 
రూపొందించారు. ఆ చితర్ంలో లేతమనసులు ఫేం (బేబీ) పదిమ్ని, వినోద మెహరా ముఖయ్ జంటగా నటించారు. 1970లో 
బాబీజ్కి వివాహమయింది. ఇటీవలనే బొంబాయి నుండి మదార్సుకు మకాం మారిచ్న మిసట్ర బాబీజ్ పర్సుత్తం ఒక తమిళ 
చితర్ నిరామ్ణానికి సనాన్హాలు చేసుత్నాన్రు. వేరే నిరామ్తకు తన రచన దరశ్కతవ్ంలో రూపకలప్న చేయనునన్ ఆ చితర్ం ఈ 
సంవతస్రాంతంలోగా పార్రంభమవుతుంది. వీలును బటీట్ తవ్రలోనే తెలుగులో కూడా ఒక చితార్నిన్ చేపటట్గలననన్ 
ఆశాభావానిన్ బాబీజ్ వయ్కత్ం చేశారు. లోగడ తను పని చేసిన పర్తి చితర్ంలోనూ ఏదో ఒక సనిన్వేశంలో సరదాగా 
కనిపించిన తనకు దరశ్కతవ్ం పటల్ అభిరుచి ఎంతగా వునాన్ నటన పటల్ అభిలాష  కూడా లేకపోలేదనీ, తన ఆకృతికీ, 
విగర్హానికీ సరిపడగల పాతర్ లభయ్మైతే తపప్క తన నటనా జీవితానిన్ కొనసాగించగలననీ అనాన్రు బాబీజ్. 

వరలకిష్ - రాణి – సరసవ్తి 
జీవనజోయ్తి, పంతులమమ్, పాలు - నీళుళ్ చితార్లతో బాలతారలుగా 

అవారుడ్లందుకునన్ బేబీ వరలకిష్, రాణి, సరసవ్తి ముగుగ్రూ అకక్చెలెల్ళుళ్. సరిగాగ్ 
ఊహకూడా తెలియని వయసులో బాలతారలుగా అంత మంచి పేరు 
తెచుచ్కోగలిగారంటే ఆ ఘనత వారి తండిర్ ఆనంద గారికే దకక్వలసి ఉంటుంది. 
నటునిగా సిథ్రపడాలనన్ అభిలాషతో మదార్సు వచిచ్న ఆనంద తన విషయంలో 
కృతకృతుయ్డు కాలేకపోయినా తనలోని కళాపిపాసను ఒకవిధంగా తన బిడడ్ల 
రూపేణా తీరుచ్కోవడం జరిగింది. 1973లో సేన్హబంధం, 
పలెల్టూరిబావ,అందాలరాముడు చితార్లతో బాలతారగా అడుగుపెటిట్న వరలకిష్ 
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నిపుప్లాంటి మనిషి చితర్ంతో పరిశర్మలో బాలనటిగా గురిత్ంపు పొందింది. తదుపరి జీవనజోయ్తిలో దరశ్కుడు కె.విశవ్నాథ 
ఒక చకక్ని  కరుణరసాతమ్క పాతర్లో వరలకిష్ని పోర్తస్హించడం జరిగింది. అలాగే దరశ్కుడు బాపు కూడా 'సేన్హం' 
చితర్ంలో గలగలా నవేవ్ ఒక విషాద బాలపాతర్ను ఆమె చేత మినన్గా చేయించగలిగారు. వరలకిష్ నటించిన ఇతర 
చితార్లోల్ భకత్ కనన్పప్, సోగాగ్డు, మాంగలాయ్నికి మరోముడి, శంకరాభరణం, పలెల్సీమ, సవ్రగ్సీమ మరికొనిన్. వరలకిష్ 
చెలెల్లు రాణి, దాసరి దరశ్కతవ్ంలో యవవ్నం కాటేసింది, ముదద్బంతి పువువ్, పాడవోయి భారతీయుడా చితార్లోల్ 
బాలనటిగా మంచి పేరు తెచుచ్కుంది. పంతులమమ్ చితర్ంలో రాణి నటించిన అబాబ్యిపాతర్ ఎనోన్ అవారుడ్లనూ, 
పర్శంసలనూ ఆరిజ్ంచిపెటిట్ంది. రాణి చెలెల్లు సరసవ్తి తొలిసారిగా కారీత్క దీపంలో నటించింది. తరావ్త దేవుడు 
మామయయ్, సనాన్యి అపప్నన్ చితార్లోల్ నటించింది. గత యేడాది విడుదలైన పాలు నీళళ్లో, బాలపాతర్లో సరసవ్తి 
రాణించి ఉతత్మ బాలనటి అవారుడ్ అందుకుంది. రాణి నటించిన బంగారు కానుక, సరసవ్తి నటించిన గృహపర్వేశం ఆ 
మధయ్ విడుదలయాయ్యి. బాలతారలుగానే కాక గాతర్ధారణలో కూడా వీరిదద్రూ కృషి చేసూత్ ఇతర బాలతారలు కొందరికి 
డబిబ్ంగ చెబుతూండడం ఒక విశేషం. సరసవ్తి పర్సుత్తం దేవుని రూపాలు, పేర్మ దీపాలు, సుమన కిర్యేషనస్ చితార్లలో 
నటిసూత్ంది. ఇటీవలనే కుమారిగా ఎదిగిన వరలకిష్ మరో ఏడాదిలోగా వరధ్మాన యువకథానాయికగా తెలుగు తెరను 
అలంకరించాలనుకుంటునన్ది. 
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