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ఒకక్ నాటకం దావ్రా కటిక 
దారిదర్య్ం నుంచి కోటికి పడగెతిత్న వయ్కిత్ 
బబబ్న ఖాన. తన ఉరూద్ నాటక 'అదర్క - 
కే - పంజే'ని దేశ విదేశాలోల్ మొతత్ం 
5,000 సారుల్ పర్దరిశ్ంచి పర్పంచ రికారుడ్ 
సృషిట్ంచి 'గినిన్స బుక'కి ఎకాక్రు 
బబబ్న ఖాన. 

చదువుకునన్ది ఇంజనీరింగ అయినా నాటక కళకే అంకితమైన కుటుంబంలో పుటిట్న వై.జి.మహేందర్ కూడా 
నాటకాలే వృతిత్గా చేసుకుని నాటకాలలో కొనసాగుతూనే ఇవాళ తమిళ చితర్ రంగంలో మేటి హాసయ్ నటుడిగా 
వెలుగొందుతునాన్రు. 'కాళి', 'అమావాసయ్ చందుర్డు' మొదలైన చితార్ల దావ్రా మహేందర్ తెలుగు పేర్క్షకులకీ పరిచితులే. 

వీరివురినీ సమావేశపరచి 'విజయచితర్' వారి మధయ్ ఇషాట్గోషిట్ నిరవ్హించింది. 

గోషిట్: 
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 మహేందర్: మన రెండు కుటుంబాలలోనూ ఒక విచితర్మైన పోలిక వునన్ది గమనించారా మీరు, మీ భారయ్, పిలల్లు 
నాటకరంగానికి అంకితమైనటేల్, మా కుటుంబంలోనూ మా తండిర్ వై.జి.పారధ్ సారధి నటుడు. తలిల్ రాజయ్లకిష్ నాటక 
విమరశ్కురాలు. నా భారయ్ గాయని. రజనీకాంత, వైజయంతిమాల మాకు దగగ్ర బంధువులు. 

బబబ్న ఖాన: మన రెండు కుటుంబాలూ కళాకారుల కుటుంబాలు కావడం సంతోషించదగగ్ విషయం. అయితే 
నాటక కళ అనన్ది మా కుటుంబంలో నాతోనే పార్రంభమైంది. నా భారాయ్ పిలల్లు నా నాటకంలో నటించడమనన్ది 
ఆకసిమ్కంగా జరిగింది. 

మహేందర్: ఒకే నాటకానిన్ ఐదువేలసారల్కు పైగా పర్దరిశ్ంచి లక్షలాదిమందిని వినోదపరుసుత్నన్ మీ నాటకం వెనుక 
సూఫ్రిత్ని కలిగించిన సంఘటన ఏదో వుండి వుంటుందని నేననుకుంటునాన్ను. అదేమిటో చెబుతారా? 

బబబ్న ఖాన:అవును. వునన్ది. అది విషాద సంఘటన. నా జీవితంలో జరిగినదే. 
మహేందర్: అదేవిటిసార. అంతమందిని నవివ్సుత్నన్ ఆ నాటకం వెనుక విషాదమ్ వుందంటారు? 
బబబ్న ఖాన: అవును. 1966 సెపెట్ంబర లో మొదటిసారిగా నేనీ నాటకానిన్ పర్దరిశ్ంచాను. ఈ నాటకం 

రాయడానికి పేర్రణ కలిగించినవి అంతకు ముందు మా కుటుంబంలో జరిగిన సంఘటనలే. ఏడుగురు పిలల్లునన్ మా 
కుటుంబంలో నేనే చివరివాణిణ్. మా నానన్గారు హఠాతుత్గా మరణించారు. ఆయన మరణంతో నా చదువుకి సవ్సిత్ చెపాప్లిస్ 
వచిచ్ంది. మా అమమ్, నలుగురు అకక్యయ్లు ఇదద్రు అనన్లు. మేము కటిక దరిదర్ం అనుభవించాం. తిండి లేక, జబుబ్ చేసేత్ 
మందులు లేక వీటనిన్టికీ మూలమైన డబుబ్ లేక నా తోడపుటిట్న వాళుళ్ ఒకొక్కక్రే కాలగమనంలో కలిసిపోతూ వుంటే 
నిసస్హాయంగా చూసూత్, ఆ విషాదానిన్ మరచిపోవడానికి చుటుట్పకక్ల మితుర్లని నవివ్సూత్ నేను నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్ 
వుండేవాడిని. అపుప్డే మా నానన్గారు పాటించని 'కుటుంబ నియంతర్ణ' గురించి ఆలోచన వచిచ్ంది. మా కుటుంబ కథనే 
నాటకంగా ఎందుకు రాయకూడదు అనుకునాన్ను. మేమపుప్డు ఆఘాపురాలో వుండేవాళళ్ం. ఆ పార్ంతంలో ఒకే ఒక వీధి 
దీపం వుండేది. దాని కిర్ంద కూరుచ్ని రాయడం పార్రంభించాను. మూడు గంటలోల్ ఈ నాటకం తయారైంది. 

మహేందర్: మీ జీవితంలో ఇంతటి విషాదం దాగి వునన్దా? అయినా ఆ విషాదానిన్ కపిప్ పెడుతూ అంత హాసయ్ 
రసభరితంగా పర్దరిశ్సుత్నన్ మిమమ్లిన్ అభినందించక తపప్దు. మీ నాటకంలో మొతత్ం ఎనిన్ పాతర్లు? 

బబబ్న ఖాన: మొతత్ం పదిహేడు పాతర్లు. అయితే మేము కాక ఆరుగురు మాతర్మే. బయటి వారిలో కొందరు 
రెండు మూడు పాతర్లు కూడా పోషిసాత్రు. అయితే వీరెవరూ పరమ్నెంట ఆరిట్సుట్లు కాదు. ఆరెన్లల్కొకసారి మారుసూత్ 
వుంటాను. అందుకు తగగ్టుట్గా నాటకాలలో వేషాలు వేయాలనే ఉతాస్హం వునన్ కొతత్వారికి ఎపప్టికపుప్డు తరీఫ్దు ఇసూత్ 
తయారు చేసూత్ వుంటాను. సాధారణంగా మనం ఎదురొక్నే కర్మశిక్షణారాహితయ్ం వలల్నే ఇలా చేయడం. ఇందువలల్ వారు 
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ఒక కటుట్బాటుకులోనై పర్వరిత్ంచడమే కాక కర్మశిక్షణతో కూడా వుంటారు. అసలు ఈ కారణంగానే నా భారయ్ కూడా 
నాతోపాటు నటించాలిస్ వచిచ్ంది. లేకపోతే అంతకుముందు ఆమెకు నాటకానుభవమే లేదు. 

మహేందర్: మీది పేర్మ వివాహమా? 
బబబ్న ఖాన: కాదు. పెదద్లు కుదిరిచ్న వివాహమే. 1977లో నాకు శైలతో వివాహమయింది. మాకు 

ఇదద్రమామ్యిలు టీనా, నాజూ. 
మహేందర్: నాటకమైతే రాశాననాన్రు కానీ మీ మొదటి పర్దరశ్న ఏ విధంగా ఇచాచ్రో చెపప్నే లేదు? 
బబబ్న ఖాన: ఇవాళయితే ఇంత ఖాయ్తి, హైదార్బాదులో పెదద్ బంగళా, పూనాలో సథ్లం, బెంజ కారు వునాన్యిగానీ 

ఆ రోజులోల్ ఈ ఆరిధ్క వనరులేవీ? ఆ నాటకానిన్ మితుర్లకి చూపించాను. పర్దరిశ్ంచమనీ, తామూ పాలొగ్ంటామనీ 
పోర్తస్హించారు. మా అమమ్గారినడిగాను. ఆమె తన మంగళసూతర్ం నాకిచిచ్ంది. అది అమిమ్తే 275 రూపాయలు 
వచిచ్ంది. అందులో రెండు వందలతో హైదరాబాదులోని రవీందర్భారతి ఆడిటోరియం బుక చేశాను. తకిక్న డబుబ్తో 
టికెక్టుల్ అచుచ్ వేయించాను. ఇంటింటికీ వెళిళ్ అమామ్ను. కొందరు ఎగతాళి చేశారు. కొందరు నా మీద  జాలిపడి 
కొనాన్రు. అయితే వారిలో చాలామంది పర్దరశ్నకు రానేలేదు. ఆ పర్దరశ్నలో నషట్మే వచిచ్ంది. అయినా ఒక మితుర్డి 
ఆరిధ్క పోర్తాస్హంతో రెండవ పర్దరశ్న వారం తిరకుక్ండానే ఇచాచ్ను. అందులో 150 రూపాయలు పొదుపు 
చేయగలిగాను. సెపెట్ంబర 66లోనే మూడవ పర్దరశ్న ఇచాచ్ను. 500 ఆదాయం లభించింది. ఆ తరావ్త బొంబాయిలో 
వరుసగా మూడు పర్దరశ్నలు ఇచాచ్ను. ఇపప్టిదాకా ఒకక్ బొంబాయిలోనే 900 పర్దరశ్నలదాకా ఇచాచ్ను. అఫ కోరస్.. 
హైదార్బాదులో వెయియ్కి పైగా ఇచాచ్ను. మొతత్ం భాతతదేశంలోని ముపైప్ మూడు నగరాలలో నాలుగు వేల ఏడువందలకి 
పైగా పర్దరశ్నలు ఇచాచ్ను. 

మహేందర్: తకిక్న పర్దరశ్నలు విదేశాలోల్ ఇచాచ్రనన్మాట. 
బబబ్న ఖాన: అమెరికా, కెనడా, ఫార్నస్, ఇటలీ, ఇంగల్ండ, మలేసియా, సింగపూర, జపాన దేశాలలో 375 

పర్దరశ్నలు ఇచాచ్ను. అమెరికాలో నటుడు రెకస్ హారిసన, దరశ్కుడు ఫార్నిస్స కొపొప్లా మొదలైన వారు నా నాటకానిన్ 
చూసి మెచుచ్కునాన్రు. ఆశచ్రయ్పోయారు కూడా. ఎంచేతంటే అంతకుముందే పర్పంచంలోకలాల్ పెదద్ పర్దరశ్నశాల అయిన 
మాడిసన గారెడ్న లో రెకస్ హారిసన పర్దరిశ్ంచిన 'మై ఫెయిర లేడీ'లో 75 మంది వాదయ్ గోషిట్, అంతమంది కళాకారులూ, 
భారీ సెటిట్ంగులూ వునాన్యి. నా నాటకంలో సంగీతం లేదు, పాటలు లేవు. ఒకే ఒక సెటుట్, దాని ఖరీదు 650 
రూపాయలకి మించలేదు. అంతేకాదు. నా నాటకానికి నేనే మేకప మాన ని. 

మహేందర్: ఇది నిజంగా గొపప్ విశేషమే. నాటకం ఆకటుట్కోవడానికి భారీ హంగులు అవసరం లేదని 
నిరూపించారు. 
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బబబ్న ఖాన: అంతేకాదు. లండన రాయల ఆల బరట్ హాల లో ఒకక్ పర్దరశ్నతో మన దేశానికి దాదాపు ఇరవై లక్షలు 
విదేశీ మారకదర్వయ్ం అరిజ్ంచి పెటాట్ను. 

మహేందర్: హిందీ, ఉరూద్ భాషా నాటకాలు విదేశాలలో అధికంగా పర్దరిశ్ంచడానికి అవకాశాలు లేవు. 
బబబ్న ఖాన: అలాంటిదేమీ లేదు. అమెరికాలోగానీ యూరోప లోగానీ నేను నాటకం వేసిన పర్తి 

ఆడిటోరియంలోనూ కంపూయ్టర విధానం దావ్రా వారి భాషలలోకి అనువదించే సౌకరాయ్లు వునాన్యి. అందువలల్ మీరు 
అకక్డ నాటకాలు వేయవచుచ్. భాషాభేదం అనన్ది రానేరాదు. 

మహేందర్: అలాగా. అయితే తపప్కుండా పర్యతిన్ంచాలిస్ందే. అయితే మరొకక్ విషయ నాకు నచచ్లేదు. మీరేమీ 
అనుకోనంటే చెబుతాను. 

బబబ్న ఖాన: చెపప్ండి. 
మహేదర్: మీరికక్డికి వచాచ్రు. మీ అంతట మీరు పర్దరశ్నలు ఇసుత్నాన్రు. మీ పర్తిభని గురిత్ంచి ఇకక్డి 

పతిర్కలవారు మిమమ్లిన్ కలుసుకుని మీ గురించి వివరాలు తెలుసుకుని పర్చురిసుత్నాన్రు. అంతెందుకు మీరు ఉరూద్ నాటక 
కళాకారులు. నేను తమిళ నాటక నటుడిని. నాలుగైదు తెలుగు సినిమాలలో నటించినా తెలుగులో ఇంకా అంత పాపులర 
కాలేదు. అయినా 'విజయచితర్' వారు భాషాభేదం లేకుండా మనిదద్రీన్ సమావేశపరచి గోషిట్ నిరవ్హిసుత్నాన్రు. నేనూ 
బొంబాయి, ఢిలీల్, కలకతాత్, హైదార్బాదు మొదలైన పార్ంతాలలో నా నాటకాలు వేశాను. కాని అకక్డి పతిర్కలు మా 
గురించి రాయకపోయినా కనీసం మా నాటకాల రివూయ్లు కూడా పర్చురించలేదు. ఇది ననున్ చాలా బాధించింది. 

బబబ్న ఖాన: ఇది చాలా గరిహ్ంచదగగ్ విషయం. ఈసారి ఆ నగరాలలో నా పర్దరశ్న అపుప్డు అకక్డి పతిర్కలవారితో 
ఈ విషయం పర్సాత్విసాత్ను. 

మహేందర్: థాంకస్. అనన్టుట్ మీరు నటులుగా ఇంతటి పర్జాదరణ పొందారు కదా. సినిమాలలో అవకాశాలు వచేచ్ 
వుంటాయే. మరెందుకు నటించలేదు? 

బబబ్న ఖాన: అవకాశాలు అనేకం వచాచ్యి. ఒక విషయం చాలామందికి తెలియదు. నేను ఒక చితర్ంలో 
నటించాను కూడా. 'ఏక ముటిట్ ఆసామ్న' హిందీ చితర్ంలో మూడు దృశాయ్లలో కనిపిసాత్ను. అయితే సినిమాలలో 
కొనసాగడం ఇషట్ంలేక ఆ తరువాత వచిచ్న అవకాశాలు అంగీకరించలేదు. కారణం ఏకాగర్త కొరవడుతుందని కూడా. 
అంతెందుకు నా నాటకం 'అదర్క కే పంజే'ని చితర్ంగా తీసాత్మంటూ చాలామంది ముందుకు వచాచ్రు. అయితే నేనందుకు 
అంగీకరించలేదు. నా నాటకానిన్ తెర మీదనో, టీ.వీకో వీడియోకో మారచ్డం నాకిషట్ం లేదు. అలా చేసేత్ అందులోని 
సావ్రసయ్ం పోతుంది. నా నాటకానిన్ చూడాలనుకునన్ వారు రంగసథ్లం పైన చూడవలసిందే. 
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మహేందర్: అదనన్మాట మీ నాటక విజయంలోని రహసయ్ం. మీరు చెపిప్న మాట కొంతవరకు నిజమే అయినా 
మీతో పూరిత్గా నేను అంగీకరించలేను. నా విషయమే తీసుకుందాం. దాదాపు పర్తి శని, ఆదివారాలు, పండుగనాడు 
సాయంతర్ం పూట నేను నాటకాలు వేసూత్నే వునాన్ను. సినిమాలలోనూ నటిసుత్నాన్ను. ఒక పర్ణాళిక పర్కారం 
నడుచుకుంటే ఈ రెండూ కూడా కొనసాగించవచుచ్ను. మా నాటకాలు కొనిన్ చలనచితార్లుగా రూపొందించబడాడ్యి. 
విజయవంతమూ అయాయ్యి. అయితే మీలాగా మేము ఒకక్ నాటకమే పర్దరిశ్ంచము. ఒకసారి సినిమాగా వచిచ్న తరావ్త 
ఆ నాటకానిన్ అటేట్ పర్దరిశ్ంచము. ఎపప్టికపుప్డు కొతత్ నాటకాలని తయారు చేసూత్ వుంటాము. కాబటిట్ మాకు ఏ ఇబబ్ందీ 
ఏరప్డదు. అవును.. మీరెందుకు రెండో నాటకానిన్ తయారు చేయలేదు? 

బబబ్న ఖాన: 'గుంబత కా కబూతర' పేరిట లంచగొండితనం పైన ఒక నాటకం రాసాను. కాని 'అదర్క కే పంజే' 
విశేషమైన ఆదరణ పొందడంతో ఆ నాటకానిన్ పర్దరిశ్ంచడానికి అవకాశం లభించలేదు. వచేచ్ సంవతస్రం తపప్కుండా 
ఈ నాటకానిన్ పర్దరిశ్సాత్ను. అలాగే 'అదర్క కే పంజే' రెండవ భాగం కూడా పర్దరిశ్ంచబోతునాన్ము. 

మహేందర్: మా నాటకాల గురించి మీ అభిపార్యం ఏమిటి? 
బబబ్న ఖాన: మీ నాటకాలలో నాకు నచిచ్న అంశం, వెంట వెంటనే సీనుల్ మారడం. నేనూ ఈ విధానానేన్ అమలు 

పరుసుత్నాన్ను. సీనుకి సీనుకి మధయ్ ఎకుక్వ విరామం వుంటే పేర్క్షకులకి విసుగాగ్ వుంటుంది. 
మహేందర్: నిజమే. పేర్క్షకులు నాటకాలు చూడాడ్నికి వచేచ్ది కాసేస్పు నితయ్జీవితం మరచి సరదాగా గడపడానికి 

కదా. 
బబబ్న ఖాన: నాటకాలు వినోదానిన్ కలిగించాలనన్ సతాయ్నిన్ నేను నముమ్తాను. నా నాటకాలు పేర్క్షకులని 

ఆకరిష్ంచడానికి పర్ధాన కారణం అందులోని హాసయ్ రసమే. కాని నాటకాలోల్ని కథాంశం సామాజిక దృషిట్తో కూడుకుని 
కూడా వుండాలనన్ది నా అభిపార్యం. అంటే నితయ్జీవితంలోని వరకటన్ దురాచారం, కుటుంబ నియంతర్ణ, 
లంచగొండితనం వగైరా సమసయ్లను చరిచ్ంచాలని. 

మహేందర్: మీ నాటకంలో ఇమిడీనటుల్గా కుటుంబ నియంతర్ణ అనే సామాజిక సమసయ్ చుటూట్ హాసయ్ం ఇమిడితే 
ఫరావ్లేదు. కానీ ఒక కామెడీ నాటకంలో సామాజిక సప్ృహ, ఒక సాంఘిక సమసయ్ ఇతివృతత్ంగా వునన్ కథాంశంలో 
హాసయ్ంగానీ బలవంతంగా రుదిద్తే ఆ హాసయ్ం అపహాసయ్ం పాలయి జనం మధయ్లోనే థియేటర విడిచివెళళ్డమే కాదు. 
తిరగబడతారేమో కూడా.  

బబబ్న ఖాన: మీరు చమతాక్రంగా మాటాల్డతారు.. 
మహేందర్: అందుకే కదా హాసయ్నటుణణ్యాయ్ను. సీరియస గా మాటాల్డగలిగితే ఒకేసారి కథానాయకుణేణ్ అయిపోయి 

వుండేవాడిని కదా. 
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బబబ్న ఖాన: ఇవాళ సాయంతర్ం 'కలై వాణర అరంగం'లో నా నాటకం వుంది. మీరు తపప్కుండా రావాలి. 
మహేందర్: అరె... ఇకక్డా కాల్ష తపప్డం లేదనన్మాట. 
బబబ్న ఖాన: అదేమిటి? 
మహేందర్: ఇవాళ సాయంతర్మే 'రాణి సీతై హాల'లో నా నాటకం 'రూబాయికుక్ మూణుర్ కొలై ' (రూపాయికి 

మూడు హతయ్లు) పర్దరశ్న వుంటే మిమమ్లిన్ ఆహావ్నిదాద్మనుకునాన్ను. కాని నా నాటకానికి మీరు రాలేరు. ఒకవేళ 
నాటకం మానుకుని మీ నాటకానికి నేనొచాచ్నంటే రూపాయికి మూడు కాదు కదా ఉచితంగానే మూడు ముకక్లు చేసాత్రు 
పేర్క్షకులు ననున్. సో బెటర లక నెకస్ట్ టైమ.  

Post your comments 
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