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తెరమీద అతని విలనిజం చూసి ప్రేక్షకులు తిట్టా రు.. శాపనార్ాా లు ప్ెట్టా రు. సతిిగాడు వచ్చేశాడు బటబో య్ 

అనాారు. అదచ వయక్తి క్ామెడీ చ్చసరి  పొ టా్ చ్ెకకలయ్యయలా నవ్ాారు. కరుణరసం పండిసరి  ర్ెపప వ్ేయకుండా 
చూశారు... విషాదం పండిసరి , అదొ క సినిమా అని మర్చేపో య్ అయ్యయ... సతయనాార్ాయణ! అంట్ూ కన్నాళ్లు  

ప్ెట్టా కునాారు... నాలుగు దశాబటా లు... మూడు తర్ాలు... వందల చితాేలు... విభినామైెన పాతలేు. 
తెలుగుతెరప్ె ైనవరసనట్సారాభౌముడు క్ెైక్ాల సతయనాార్ాయణ. 

 

మొదట్ ిసినిమాయ్య బటక్ాాఫీసు దగగ ర బో లాి  క్ొట్ిా ంది. క్ాన్న... ఆ తర్ాాత దశాబటా ల పాట్ట సినిమా విజయానిా 

శాసించ్ారు క్ెైక్ాల. నవరసాలతో తనలో నట్నకు సానబెట్టా కుని తెర సారాభౌముడిగా క్ీర్చి గడించ్ారు. 
గంభీరమైెన కంఠం, నిపపపలు కుర్చప్ించ్చ కళ్లు , పాత ేఔచితాయనిా ప్ెంచ్చ ఆహారయం ఆయనకు సహజమైెన 

ఆభరణాలు. హీర్ో... విలన్ ... కమెడియన్ ... క్ాయరె్కార్  ఆర్చాసా్ట... పాత ేఏదెైనా సర్ే... ఆయన ధర్చసరి  పండాల్ాందచ. 
సాంఘికం, చ్ార్చతకేం, జానపదం, పౌర్ాణికం... జానర్  ఏదెైనా ఆయన కనిప్ిసరి  చపపట్టు  క్ొట్టా ల్ాందచ. అది క్ెైక్ాల 

నట్నా క్ౌశలానిక్త తార్ాకణం. 

 

సతయనాార్ాయణ కృషాా జిలాు  క్ౌతవరం గాామంలో 1935 జుల ై 25 న జనిమంచ్ారు. గుడివ్ాడ కళాశాల నుంచి 

డిగర ాపట్టా  అందుకునాారు. నాట్క్ాలోు  పవే్ేశం.. నట్నప్ెై ఉనా ఆసక్తి ఆయనుా సినిమాల వ్ ైపప నడిప్ించ్ాయ్. 

చ్ాలామంద ిలాగా ఆయన కూడా తన అదృషాా నిా పర్రక్ించుక్ోడానిక్త చ్ెన ైా వ్ ళాు రు. ఆ తర్ాాత ఆయన 

దొ రకడమే ఇండసీా  ీచ్చసుకునా అదృషా్ం అనిప్ించ్ారు.  

 

ఎనా్నఆర్ ... ఎసీాఆర్ , ఎఎన్ ఆర్  లాంట్ి మహామహులు తెరప్ెై విజయవిహారం చ్చసుి నా ర్ోజులోు .... సిపాయ్ 

కూతురు సినిమాతో తెరకు పర్చచయమయాయరు క్ెైక్ాల. అదుుతమెైన నట్నా పతేిభతో అనతిక్ాలంలోనే 
సినిమా పపేంచమంతా తనను ఎసీాఆర్  నట్వ్ారసుడిగా చ్ెపపపకునే సాా య్క్త ఎదిగారు. ఎనిా మరపపర్ాని 

పాతలేు వ్ేసినా సర్.ే.. ఇపపట్ిక్ీ సతయనాార్ాయణ ప్రరు చ్ెబితచ పతేినాయకుడిగానే గుర్తి సాి రు. ఆయన 

పండించిన విలనిజం అలాంట్ిది. ఒకపపపడు నట్దిగగ జాలతో చితాేలు నిర్చమంచిన వ్ారంతా సతయనార్ాయణ 

క్ాలీ్షట్సా  క్ోసం పడిగాపపలు క్ాచ్చవ్ారు. పతేినాయకుడి పాతలేో ఆయన తెరమీద కనిప్సిరి  చ్ాలు... క్ాసుల వరీం 

ఖాయమనేంత ఇమేజ్  తెచుేకునాార్ాయన. దాదాపప 800 చితాేలోు  నట్ించిన క్ెైక్ాల సతయనాార్ాయణ 

నిర్ామణ రంగంలోనూ అడుగుప్ెట్టా రు. యముడిగా గర్చజంచి, ఘట్ ోతకచుడిగా మెప్ిపంచి ఆ  పాతలేు 
పో షించడంలో తనకు సాట్ెవారూ లేరని చ్ాట్ిచ్ెపాపరు.  
 



1960 ఏప్ిేల్  10 నాగేశారమమతో సతయనాార్ాయణ వివ్ాహం జర్చగచంది. వ్ార్చక్త ఇదారు కుమారులు, ఇదారు 
కుమార్ెి లు. సినిమా రంగంలో విజయవంతంగా దూసుకుపో తూనే... ర్ాజక్ీయాలోు  అడుగుప్ెట్ిా న క్ెైక్ాల 

సతయనాార్ాయణ... 1996లో మచిల్షపట్ాం పారు మెంట్స  నియ్యజకవరగ ం నుంచి పో ట్ీచ్చసి 11వ లోక్ సభకు 
ఎనిాకయాయరు. నట్శేఖర, కళాపపేూరా, నవరసనట్సారాభౌమ లాంట్ి ఎననా బిరుదులతో పాట్ట రఘుపతి 

వ్ ంకయయ అవ్ారుు  అందుకునా నవరసాల క్ెైక్ాలకు సాక్ి ఎక్ా ల న్ా  అవ్ార్ు్  2016 ల ైఫ్  ట్ెైం అచీవ్ మెంట్స  

అవ్ార్ు తో సతకర్చంచడం కళ్కు చ్చసుి నా సతాకరంలాగే భటవిసిో ంది సాక్ి. 


