
  

øöeTT~ www.koumudi.net p˝…’    2018 

1 ఫాల్ ష్ బాయ్క్

 పాత నిమాలకు సంబంధించిన లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి, ంకేతిక 
నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి  అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం 

  కెకె..ఎఎ ..రెడిడ్రెడిడ్   
నృతయ్దరకుడునృతయ్దరకుడు  

((  జయచితర్జయచితర్   ––  11996688,,    జూలెజౖూలై     సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
 చలనచితర్ంలో గూర్ప డానుస్కు మంచి సాధ్నం వుంది. సాధారణంగా పర్తి చితర్ంలోనూ ఈ డానుస్ 

కనిపిసూత్ వుంటుంది. ‘గూర్ప డానస్’ అనన్ పదానికి తెలుగులో ‘సమూహ నృతయ్ం’ అని వాడుతునాన్రు. చితార్లోల్ 
నృతాయ్లు – ఒకక్రే చేసేవి – ఇదద్రు చేసేవి – ఎంతమందో కలిసి చేసేవి – ఇలా రకరకాలుగా వుంటాయి. 
అవసరానిన్బటిట్, సందరాభ్నిన్ బటిత్ – ఆ నృతాయ్లు వుంటాయి. సాధారణంగా గూర్ప డానోస్ల్ల్ – పర్ధానంగా ఒక 
డానస్ర ఉంటారు. పది, పదిహేను మంది కూడా నృతయ్ం చేసాత్రు. ఇలాంటి నృతాయ్లనే గూర్ప డానుస్లు అంటారు. 
ఈ నృతాయ్లు జానపద చితార్లోల్ విధిగా కనిపిసాత్యి. పురాణ చితార్లోల్ ఇందర్ దరాబ్రూ, అలాంటి వాటిలోల్ 
కనిపిసాత్యి. సాంఘికాలయితే, కల్బుబ్లోల్నూ దొంగల ముఠాలు గల గుహలోల్నూ, పుటిట్న రోజు పండగల 
సందరాభ్లోల్నూ నృతాయ్లు అవసరమవుతూ వుంటాయి. 

చలన చితర్ం విజాఞ్న, వినోదాల మిశర్మం. ఈ నృతాయ్లు వినోదం (ఎంటర టైనెమ్ంట) కోసం 
ఉదేద్శింపబడడ్వి. సాధారణంగా, చితార్లోల్ కూడా  కధలో వచేచ్ పాతర్లకు వినోదం కలిప్ంచడానికే గూర్ప డానుస్లు 
అవసరమవుతూ వుంటాయి. తదావ్రా పేర్క్షకులకు కూడా వినోదం కలుగుతుంది. 

నేను ‘డానుస్ మాసట్ర’ గా ఇవాళ అనేక చితార్లకు పని చేసుత్నాన్ను. అయితే, మొదట నేను గూర్ప డానస్ర 
గా చితార్లోల్ పర్వేశించాను. మాది రాజమండిర్. రాజమండిర్లో నేను చదువుకుంటూ వుండేవాడిని. చదువుతో పాటు 
నృతయ్ం కూడా నేరుచ్కోవాలనన్ శర్దద్ కలిగి, శీర్ వేదాంతం  జగనాన్ధశరమ్గారి (రాజమండిర్లోనే) రోజూ నృతయ్ం 
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నేరుచ్కుంటూ వుండేవాడిని. అపుప్డు డానుస్ హాబీ నాకు – ఇవాళ ‘వృతిత్’ ఐంది! 
 1950 పార్ంతాల, నాకు సినిమాలోల్ వేషాలు వెయాయ్లనన్ ఉతాస్హం కలిగింది. ఆ ఉతాస్హంతో మదార్సు వచాచ్ను. సంవతస్రం పాటు 
వేషాలకోసం కృషి చేశాను గాని – అవకాశాలు లభించలేదు. అకక్డా అకక్డా చినన్చినన్ వేషాలు లాంటివి వచాచ్యి గాని, అవి వేసేత్ పర్యోజనం లేదని 
వూరుకునాన్ను. సంవతస్రం పై చిలుకు కాలం అలా గడిచిపోయిన తరావ్త, అది వరలో నేను ‘హాబీ’ గా నేరుచ్కునన్ నృతయ్ం నాకు పనికొచిచ్ంది. అనేక 
మంది నృతయ్ దరశ్కులను కలుసుకుని, నా విదయ్ చూపించాను. నాటయ్ంలో నాకునన్ శర్దద్నూ, ఉతాస్హానీన్ చూసి, నృతయ్ దరశ్కులు ‘గూర్ప’ నృతాయ్లోల్ నాకు 
అవకాశాలు కలిగించసాగారు. నిజానికి, గూర్ప నృతాయ్లు చెయయ్డానికి నేను నేరుచ్కునన్ంత విదయ్ అనవసరమే; అయినా నా అంతట నేను ఆ విదయ్లో ఇంకా 
కృషి చేసి పార్వీణయ్త సంపాయించదలచుకునాన్ను. రెండేళుళ్ – గూర్ప డానుస్లోల్ పాలొగ్నన్ తరావ్త  - నాకు ‘సోలో’ (ఒకక్ణేణ్) డానుస్ చేసే అవకాశం 
కలిగింది. అది – ‘ఆతామ్రప్ణం’ అనే మలయాళ చితర్ంలో. అకక్డనుంచీ, అకక్డా అకక్డా సోలో అవకాశాలు రాసాగాయి. ఐనా, గూర్పస్ లో కూడా 
చేసేవాడిని. ఇంకో రెండు సంవతస్రాలపాటు గూర్ప డానుస్లో పాలొగ్నన్ తరావ్త, సోలో డానుస్లు మాతర్మే చెయయ్సాగాను. ఆంటే – నేను ఒకక్ణేణ్ 
కాకపోయినా జంటగా అనేక చితార్లోల్ పాలొగ్నాన్ను. ‘రోజులు మారాయి’ చితర్ంలో వహీదారెహమాన తో నేను నృతయ్ం చేసిన సంగతి పాఠకులకు జాఞ్పకం 
వుండొచుచ్నని భావిసుత్నాన్ను. అలాగే, రాగిణి, ఇ.వి. సరోజ, రీటా, యల. విజయలకిష్, గీతాంజలి, కుచల కుమారి – మొదలైన డానస్రస్ అందరితోనూ 
జంటగా అనేక చితార్లోల్ నృతాయ్లు చేశాను. రెండు సంవతస్రాల కాలంలో – నేను సుమారు 80 చితార్లోల్ సోలో, కాంబినేషన (జంట) నృతాయ్లు చేశాను. 
రెండు సంవతస్రాలోల్ ఇనిన్ నృతాయ్లు చెయయ్డం – మగవారికి – రికారుడ్గా భావించవచుచ్ను. 
 మొదటి రోజులోల్నే, నేను శీర్మతి వైజయంతిమాల బృందంలో చేరి, దేశమంతా టూర చేశాను. అది ‘చండాలిక’ – నృతయ్ నాటిక. అలా గూర్ప 
నృతాయ్లోల్ పాలొగ్ంటునాన్ – ‘అకక్డి కా విదయ్ చాలులే’ అనన్ దృషిట్తో నేను ఆ విదయ్ను నిరల్క్షయ్ం చెయయ్లేదు. అనేక పుసత్కాలు తెపిప్ంచి, పుసత్కాల దావ్రా 
అనేక నృతాయ్ల పదద్తులు తెలుసుకునాన్ను; అనేక నృతయ్ పర్దరశ్నాలకు వెళిళ్ ఆయా పదద్తులు తెలుసుకునాన్ను. పాశాచ్తయ్ పోకడలూ, భారతదేశంలో వునన్ 
వివిధ నృతాయ్లూ తెలుసుకునాన్ను. అలాంటి కృషి నేను చెయయ్బటేట్ – నాకు ‘డానుస్ మాసట్ర’ అవకాశం కలిగింది. అది – ‘దేశ దోర్హులు’ చితర్ంలో శీర్ 
బోళళ్ సుబాబ్రావు గారు కలిప్ంచారు. ‘మాసట్ర’ వృతిత్ని చేబటట్డానికి నేను మొదట అంగీకరించలేదు – ఆ విదయ్లో ఇంకా నేను సాధించవలసింది చాలా 
వునన్దనే ఉదేద్శంతో. కాని, బోళళ్ సుబాబ్రావుగారు ననున్ బాగా పోర్తస్హించి, నృతయ్ దరశ్కుని చేశారు. నా అదృషట్ం వలల్ – తరావ్త తరావ్త అనేక 
చితార్లొచాచ్యి. గత నాలుగు సంవతస్రాలలోనూ, నేను 52 చితార్లకు నృతయ్ దరశ్కుడిగా పనిచేశాను; అయితే, ‘మాసట్ర’ ను అయిన తరావ్త కూడా నేను 
ముఖయ్ నరత్కుడిగా చితార్లోల్ కనిపిసుత్నాన్ను. ఇటీవల ‘రామ అవుర శాయ్మ’ లో నృతయ్ం  చేశాను. తెలుగు, తమిళం, కనన్డం, హిందీ , మలయాళం మునన్గు 
అనేక భాషా చితార్లోల్ నేను నృతాయ్లు చేశాను; తెలుగు, తమిళ, కనన్డ చితార్లకు నృతయ్ దరశ్కునిగా పనిచేశాను; చేసుత్నాన్ను. 
 ఇదంతా – ఎందుకు చెపాప్నంటే – గూర్ప డానస్ర గా వుంటూ, మాసట్ర ను కావడానికి వెనక వునన్ కధ ఎలాంటిదో చెపప్డానికి. 
 ఇవాళ పరిశర్మలో వుంటూ, గూర్ప నృతాయ్లోల్ పాలొగ్ంటునన్ వారిలో పాతిక మంది సతరీలు, ఇరవై మంది పురుషులూ వునాన్రు. వీళళ్లో పది, 
పదిహేను మంది మంచి అనుభవం గలవారు వునాన్రు. ఆ రోజులోల్ గూర్ప నృతాయ్లోల్ పాలొగ్నేవారికి కూడా అరహ్తలు కావలసి వుండేవి. ఇవాళ అకక్రేల్దు. 
కాసత్ అడుగులు వెయయ్డం, మూవెమ్ంటూ వచిచ్, అందంగా వుంటే చాలు. 
 షూటింగ కి వెళేళ్ ముందు గూర్ప నృతాయ్లకు ఆరు, ఏడు రోజులపాటు రిహారస్లుస్ వుంటాయి. దానికి ముందు నృతయ్ దరశ్కుడు – ఎలాంటి 
నాటయ్ం, ఎలాంటి మూవ మెంటుతో వుంటే బావుంటుంది అని ఆలోచించి కంపోజ చేసాత్డు. శాసతరీయమైన నృతయ్ం అయితే సంగీత దరశ్కునితో కూచుని, 
జతులు చూసుకుని, సంగీత దరశ్కుని తోడాప్టుతో – అపుప్డే నృతయ్ం ‘సెటప’ అవుతుంది. మామూలుగా వుండే నృతాయ్లయితే, సంగీతానికి అనుకూలంగా 
నేను నృతాయ్నిన్ కంపోజ చేసాత్ను. కంపోజ చెయయ్డానికి సోలో అయితే రెండు, మూడు రోజులు పడుతుంది. గూర్ప డానుస్ అయితే ఐదారు రోజులు 
పడుతుంది. నృతయ్దరశ్కుడు, పాట వింటూ మూవ మెంట సెట చేసాత్డు. తన మూవ మెంటు తాను చూడలేడు కాబటిట్ – అసిసెట్ంటుకు చెపిప్ చేయిసాత్డు. 
అసిసెట్ంటును ‘కంపోజర’ అంటారు. పర్తి నృతయ్దరశ్కుడికి ‘కంపోజరస్’ వుంటారు. అనుకునన్ అభినయం కంపోజర చేసి చూసినపుప్డు, బాగులేకపోతే, 
ఇంకోటి సెట చేసాత్ము. ఆ విధంగా నిరణ్యం అయిపోయిన తరావ్త, ఆ నృతాయ్నిన్ నృతయ్ం చేసే ఆరిట్సుట్లకు చెబుతాము. 
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3  ఫాల్ ష్ బాయ్క్ 

 చితార్ర్లోల్ నాయికానాయకులు యుగళగీతాలు పాడే సనిన్వేశాలోల్ కూడా నృతయ్దరశ్కుడికి పని వుంటుంది. నృతయ్దరశ్కుడు – ఇదద్రి చేత (మగ, 
ఆడ) ఆ మూవ మెంట ను చేయించి చూపుతాడు; ఆరిట్సుట్లు చేసాత్రు. నృతయ్దరశ్కుడికి చితర్ నిరామ్ణంలో ఎకుక్వ బాధయ్తే వునన్ది. నృతయ్ం కంపోజ 
చెయయ్డం దగగ్రున్ంచీ, షూట చెయయ్బడిన దృశాయ్లను ‘ఎడిట’ చేసుత్నన్ సమయం వరకూ నృతయ్దరశ్కుడి పనీ, బాధయ్తా వునాన్యి.  
 మన చితార్లోల్ గూర్ప డానుస్లకు పార్ముఖయ్త ఎపుప్డూ వుంటుంది. గూర్ప డానుస్లలో పాలొగ్నన్ వారిలో చాలామంది పేరు తెచుచ్కునన్ 
నరత్కులయాయ్రు. నా ఉదేద్శంలో నటిగా సిధ్రపడడానికి – నరత్కికి మంచి అవకాశం వుంది. ఆందుకనే, మన చితార్ర్లోల్ డానస్రస్ గా వచిచ్న చాలా మంది, 
నటీమణులుగా రూపొంది, సిధ్రపడాడ్రు. వైజయంతిమాల, పదిమ్ని, వహీదారెహమాన, ఇ.వి.సరోజ, రాగిణి, భారతి మొదలైన డానస్రస్ నటీమణులుగా 
సిద్రపడి, తారాపధానికి వెళాళ్రు. నాటయ్ంలో అభినయం, భావం పర్ముఖసాధ్నం వహిసాత్యి. నరత్కులకు అవి బాగా అలవాటు అవుతాయి. వారు పాతర్ధారణ 
చేసేత్ – భావపర్కటన, అభినయం, టైమింగ – లాంటివనీన్ సులభమవుతాయి. చకక్ని నటీమణులుగా రూపొందడానికి అవకాశాలు వునాన్యి. 
 ఇవాళ మన చితార్ర్లోల్ నృతాయ్లు చేసుత్నన్ అమామ్యిలలో కొంతమంది పాతర్లు ధరించిన వాళుళ్నాన్రు. అయితే అవకాశాలు ఎకుక్వగా 
రాకపోవడంతో, నాటయ్ంలోనే వుండిపోయారు. 
 నటనలో మంచిసాధ్నం సంపాయించాలంటే, నాటయ్ం బాగా దోహదం చేసుత్ంది. నాటయ్ంలో ఆ గొపప్దనం వుంది. ఆ విషయానిన్ మన చలన చితర్ 
చరితర్ గటిట్గానే రుజువు చేసుత్ంది. ముకుక్, మొఖం, అందంగా వుండి, నాటయ్ంలో పర్వేశంగలవారు ఎందరో వునాన్రు; అందులో కొందరు సినిమా 
రంగంలో వునాన్రు. అటువంటి వారికి తగిన పోర్తాస్హం లభిసేత్, తారలు కాగలరనన్ది నిసస్ందేహం ! 
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