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� బ�ల�ంల� ���� �త�ం మ
 ఊర� (��నూ ర�, గ"ంట$ర� %ల
& ) �ే�ా �ి�మ
 '( 
(Cinema theatre made of tent, which is temporary in nature and is called as a 

touring talkies) ల� చూ�ిన జ+, పకం.ఇందుల� 23ౖజయం6 మ
ల, ప�789 క:మ
; �<=ా 

�యక:ల:. =ాన<>ే అసల: ఈ �ి�మ
ల� �జBCDన EF�G, EHమంI క:మ
; సం�JతBK. 

లత �ాట మ� �ొలM BC�ా త� �ొలM �ాట అపNటO=P, ఇపNటO=Q ERS Tాం�U. అందుల� 

�ామ"ల�డW (snake charmer) 2ా�ే సం�Jత 2ాద�ం been ను 2ా<ం�ం7ి ఎవ�G >ెల:Tా? 

సం�Jత దర\క ద]యం కల
�ణ_`  ఆనం78`  ల ల�� కల
�ణ_` . ���� సం�J>��=P ఒక �Gc, ఒక 

�ామ", �ే�ా 'ల: ల�=P వ�d కలకలం సృfిgం�ందట. అందుల�� �ామ" సం�Jతం, ఎంత 

��ా చుర�ం hెం7ిందంటi, ఈ�టO=Q �ామ"ల2ాళkl, �ామ"లను వశం hేసు=nవట��=P, అ7ే 
సం�J>��  2ా<Tాo ర�.  

అపNటp&  ఎక:qవమం7ి=P ERం78 r�ష >ెt�u7ి =ాదు. డvwంx (ఒక r�ష నుం� మ�yక r�ష 

ల�=P అను2ాదం hే�u ప�=Pzయ) ఇం=ా {|}శవ దశల�~ ఉం7ి. మ�� కథ మన >ెల:గ" 

�u��క:లక: ఎల
 అర�మ2ా]t? ఇందు=nసం ఒక అను2ాదక:డW BCD� డబ�w� (a 

combination of microphone, amplifier and speaker) పట�g క:�, సంr�షణలను 

>ెల:గ"ల� తర�` మ
 hే�ి hెప�తుంటi, అ� ��, కథ , మ
టల: �u��క:ల: follow 

అ<��2ార�.  

�ే�ా 'ల:ల� ERం78<� =ాక >ెల:గ", త�ళ �>�� ల: క��� ప�ద��\ంhే2ార�. ఆ �ి�మ
ల: 

చూ��ల~ ఉబల
ట��=P, ఇంటp&  2ార�, క��lం 2~�u 2ార�. మ
 ప=PqంటO �� బ�<, �ీ>��ాం 

ల క: ~నంటi ఎం>� ఇషgం. 2ా��>� బ�ట��ా,ననూ ,=��  �ి�మ
లక:, �సుక:� 23��l 

2ార�. ట$��ంx ట�=Q� ల�,T��ా, క:��d, బ�ం� ఇం=ా ~ల =ా& సు ల:ం�ే�. �ీo �, ప�ర�షులక:, 



 
 

 
 
 

  

2~ర� 2~ర��ా, �uట�&  ఉం�ే�. చకz�ాణ� మ��య" ������ి�  కt�ి ����ం�న చంద� 'రం, 

ఎ.�.ఎం. 2ా�� ��తం �ే�ా 'ల: ల�~ చూ{ాను. డడ�� డడ�� డ��ండడం �ాట ��తం 

�త�ం ల��7ే. చంద� 'రం ల� ��ద�  ��ద�  drums ��ౖ పల: క� =ార�ల: మ¡హరం�ా �ట�ం 

hేయడం ఇం=ా గ"ర�o ం7ి.  

అపNటO డvwంx =P ఇపNటO=P, హ�ిo  మ�ి=ాంతరమంత >ే�� ఉం7ి. �ాం£8 �ి�మ
 

అను2ా7��  ERం78 ల� ఎంత చకq�ా �Tారంటi, �ాత�ల:, �జం�ా ERం78 ల�~ 

మ
ట�& డWతు� య
, అ��ింhేంత�ా. ఇప¤డW �ి�మ
, Tాం=U6కం�ా, ఎ¥  ��ట�&  ������ం7.ి 

అ6 ��ద�  23ం�ి >ెర��ౖ, Imax theatre ల� �ి�మ
 చూసుo � , ట$��ంx ట�=Q� జ+, ప=ాల:, 

ఈ�టO=Q >�జ+�ా~ ఉ3ౖ . అ� బ�ల�ప�,మధుర స�ృతుల: క7� మ��.  
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