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ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడూ గొప్ు సంసకృతికి ప్రసిదధి  చ ందధందధ. ఈ అద్భుతమ ైన రాష్్టరం నృతయం, నాటకం మరియు 
సంగీతంతో సహా అనేక రకాల ప్రద్రశన కళలనభ ప్రప్ంచానికి అందధంచందధ. భారతదేశంలో శతాబ్ాా ల నభండి 
ప్ర ర తసహ ంచబ్డిన ప్రద్రశన కళల యొకక అతయంత ఆసకిికరమ ైన రూప్ం నృతయం. కూచప్ూడి, ప్రసిది్ శాస్ియీ 
నృతయం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నభండి ఉద్ువంచందధ. ప్రప్ంచంలోని అతయయతిమ నృతాయలలో ఒకటి, కూచప్ూడి భరతనాటయం 
యొకక నృతయ రూప్ానిి ప్ర లి ఉంటుందధ. కూచప్ూడితో ప్ాటు, రాష్్టరంలో ప్పటి్న అనేక ఇతర నృతాయలు మరియు 
శ ైలులు ఉనాియి. పేరిణి అనేదధ ఒక అద్భుతమ ైన నృతయ రూప్ం, ఇదధ ఇకకడ కూడా అభివృదధి  చ ందధందధ. ఈ 
యోధ్భల నృతయం శివపని నృతయం. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వవధ్ జానప్ద్ నృతాయల గురించ సంక్షిపి్ సమాచారం ఇకకడ 
ఇవవబ్డిందధ. 

కూచిప్ూడి 

 

కూచప్ూడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఉద్ువంచన ఒక ప్రముఖ నృతయ రూప్ం. కూచప్ూడి నృతయం మాతరమే కాద్భ, నృతయం, 

హావభావాలు, ప్రసంగం మరియు ప్ాటల చకకటి సమేేళనం. కూచప్ూడి నరికికి నాటయం, నటన, సంగీతం, వవధ్ 
భాష్టలు మరియు గరంథాలలో మంచ ప్రా వీణయం ఉండాలి. 17వ శతాబా్ంలో 'భకిి' ఉద్యమంలో సిదేి ంద్ర యోగి ఈ 
నృతాయనిి ప్రా రంభించారు. 

భామాకలపం 

 



Folk Dances of Andhra Pradesh 

ఆంధ్రప్రదేశ్ జానప్ద నృత్యాలు 

  
                       Static-GK-National&International    |    Adda247 Telugu    | www.careerpower.in |  Adda247 App  

కూచప్ూడి నభండి ఉద్ువంచన భామాకలుం నాటయం మరియు నాటకం ర ండూ. సిదేి ంద్ర యోగి 17వ శతాబా్ంలో 
ఈ భకిి నృతయ రూప్కానిి రూప్ ందధంచారు. భామాకలుం అనేదధ కథాకళి మరియు యక్షగానప్ప ప్పరుష్ట 
కద్లికలకు (తాండవ) వరుది్ంగా నృతయం (లాసయ)లోని స్ి  ీకద్లికల యొకక చకకటి నమూనా. 

బుర్రకథ 

 

బ్ురరకథ రాష్్టరంలోని ప్రతేయక జానప్ద్ నృతయం. గతంలో జంగం కథ అని పిలిచేవారు, ఇదధ భారతీయ ప్పరాణాల 
నభండి కథలనభ గమనిసభి ందధ. ప్రద్రశనలో, ప్రధాన కళాకారుడు ఒక కథనభ వవరిస్ాి డు, టయయన లప ై సంగీతం 
మరియు నృతాయనిి పేే  చేస్ాి డు. సహ-కళాకారులు డరమ్సస కొటి్  అతనితో మాటాే డతారు, కథలోని కొనిి 
సంఘటనలనభ సభసంప్నిం చేస్ాి రు. 

వీర్నయట్ాం 
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వీరనాటయం అనేదధ సతీదేవ మరణం మరియు అవమానంతో భగవంతయడు కోప్ర దధరకుి డ ైనప్పుడు ప్రద్రిశంచన శివపని 
నృతాయనిి సూచసభి ందధ. వీరనాటాయనిి డాయనస ఆఫ్ డిస్రక్షన అని కూడా అంటారు. వీరభద్భర ని వారసభలమని 
చ ప్పుకునే వీరముస్ి  కమూయనిటీ ప్రజలు ఇప్ుటికీ ఈ నృతాయనిి అభయసిసభి నాిరు. 

బ్ుటా్  బ్ొ మేలు 

 

బ్ుటా్  బొ్ మేలు అనేదధ APలోని ప్శిిమ గోదావరి జిలాే లోని తణుకు ప్రా ంతంలో ప్రసిదధి  చ ందధన ఒక వలక్షణమ ైన 
జానప్ద్ నృతయం. ఈ ప్రతేయక నృతయంలో, నృతయకారులు వభిని ప్ాతరల ముసభగులు ధ్రిస్ాి రు మరియు వారి 
సభనిితమ ైన కద్లికలతో ప్రజలనభ అలరిస్ాి రు, అశాబా్దక సంగీతంతో ప్ాటు. 

డప్పప 

 

డప్పు నిజామాబ్ాద్ జిలాే లో ప్రా రంభమ ైన సజీవ నృతయ రూప్ం. నృతయకారులు రంగురంగుల ద్భసభి లు ధ్రించ, 

తాళాలు, తబ్లా మరియు హారోేనియం సంగీత రాగాలకు నృతయం చేస్ాి రు. డప్పులో ఇతివృతాి లు స్ాధారణంగా 
ప్ౌరాణిక కథల ఆధారంగా ఉంటాయి. 
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తప్పపట్ గుళ్లు  

 

ఇదధ భకిి నృతయం, ఇదధ శ్రరకాకుళం మరియు వజయనగరం జిలాే లలో ప్రసిదధి  చ ందధందధ. తప ుట గులుే  అనేదధ 
ఓజసభస, లయ మరియు ట ంప్ర తో కూడిన నృతయం మరియు వాన దేవపడిని పిలిచేంద్భకు ప్రద్రిశంచబ్డుతయందధ. 
ఈ నృతయ రూప్ంలో, కళాకారులు వారి మ డలో డరమ్సస వేలాడదీయడం మరియు కద్లికలతో ద్రువపలనభ ఉతుతిి 
చేస్ాి రు. 

లంబాడీ 

 

లంబ్ాడీ త గకు సంబ్ంధధంచనదధ, లంబ్ాడీ నృతయం లోడ్ చేయబ్డిన ప్ంట లేదా మంచ వతినాలు స్జన 
జరుప్పకోవడానికి ప్రద్రిశంచబ్డుతయందధ. ద్ంతప్ప గాజులు, ఇతిడి చీలమండలు, అలంకరించబ్డిన నగలు 
మరియు గాజు ప్ూసలతో ఎంబ్రా యిడరీ చేసిన ద్భసభి లు వంటి భారీ నగలతో నృతయకారులు తమనభ తాము 
అలంకరించభకుంటారు. 
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బో నయలు 

 

బ్ో నాలు అనేదధ ఒక ప్రతేయక నృతయం, దీనిలో మహ ళా నృతయకారులు లయబ్ది్మ ైన ద్రువపలకు అనభగుణంగా 
అడుగులు వేస్ాి రు మరియు వారి తలప ై కుండలనభ సమతయలయం చేస్ాి రు. గార మ దేవత మహంకాళిని 
సభి తించేంద్భకు ఈ నృతయం చేస్ాి రు. ప్ర తరాజులు, మగ నృతయకారులు, స్ి  ీనృతయకారుల కంటే ముంద్భగా 
ఆలయానికి చేరుకుంటారు. 

ధ ంసా 

 

వశాఖప్టిం జిలాే లోని కొండ ప్రా ంతాలలో, ప్రతి వయసభస గల వారు ధధమాస నృతయం చేస్ాి రు. ఇదధ చ ైతర మాస్ాలోే  
(మారిి/ఏపిరల్) ప్రద్రిశంచబ్డే గిరిజన నృతయం. ఈ నృతాయనిి ప్రద్రిశంచడానికి, కళాకారులు స్ాధారణ గిరిజన 
ద్భసభి లు మరియు ఆభరణాలనభ ధ్రిస్ాి రు. 
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కోలాట్టం 

 

కోలాట్ం కరర నృతయం, ఇదధ గుజరాత లోని దాండియా నృతాయనిి ప్ర లి ఉంటుందధ. కొలనిలు లేదా కొలోకలనిలు 
అని కూడా పిలుస్ాి రు, ఈ నృతయం స్ాధారణంగా గార మంలోని ప్ండుగల సమయంలో ప్రద్రిశంచబ్డుతయందధ. 
కోలాట్ం రిథమిక్ కద్లికలు, ప్ాటలు మరియు సంగీతం యొకక గొప్ు కలయికనభ గమనిసభి ందధ. 
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