
 

 

�ాయల�ీమ జ
నపద క��ర��ాల��ాయల�ీమ జ
నపద క��ర��ాల��ాయల�ీమ జ
నపద క��ర��ాల��ాయల�ీమ జ
నపద క��ర��ాల�- జ
నపద జ
నపద జ
నపద జ
నపద 
నృత�ం నృత�ం నృత�ం నృత�ం - వ��ి�వ��ి�వ��ి�వ��ి�  నృ���ల� నృ���ల� నృ���ల� నృ���ల� 

 
 

�ెల�గ! "ా�# జ
నపద క��ర��ాలను గ!�#ం% మ&ట() డడం 
అంట, �ెల�గ! ప-జల సంస/ృ01 �ెల�సు23వడ45. జ
నపద కళల� 
ఒక జ
0 8వన 9:�;�1<, జ
0 ఎదుగ!దల ప�#ణ�మ&1< 
�ెల�ప?��@. అందువల)  జ
నపద కళలను ప�#ABంచడం అం�ే ఒక 
జ
01 గ!�#ం% ప�#ABంచడం అ1 అరEం. ఒకపFడG �ెల�గ! ;Hల డపF 
శబ(K ల�L, గంM#�NదుO ల మ!వPల సవPQR�L, బ!డబ!క/ల"ాండ)  డGబ!S 
డGబ!క�/ల�L, ప?ల2Tం% �U@VWX. ఆ "ా��వరణ45 "HరZ. 
�Lల�బ[మ\ల&ట, ]ెక/భజన, పండ�# భజన, క�ల�క� భజన, 23ల&టం, 

Q�. జ_గ:ేను సPర�ప కృషa  MారZ కడప bల)  �c- దుO టdరZ 
ప-భ!తP QRMe క��fాలలg �eడరZh . iరZ జ
నపద కళల 
గj�#k 9flష4mnన ప�#foధన ]ే�ి కనుమరZగ!వ?తqన< 
మన జన పr�లలg1 కళలను "sB2Tt�ి ప-పం]�12T 
�ెBయపరZసుu ;�<రZ. ఆ ప-య��<12T 2vనwాM#ంప?Mా 
సుజనరంజ1 W�P�ా ప-పంచ"ా�పu  �ెల�గ!"ా�#2T తమ 
అసలxౖన సంపదను గ!�#ం% �ెBయజNz{| ఊహ�L 

ప0;sల& తమ ప�#foధ;�త\క "ా�wాలను సుజనరంజ1 
దP�ా అంWXసుu ;�<రZ. అమjల�4mnన 9fl�ాల� ప-0;sల& 

�23సం... 

 
 



]ెంచు;�టకం, ఎడ)  పంW�ల� ఇల& ఆ ;�ట� పలx)  �ీమల� కళకళ 
ల&Qే9. ఇపFడG ఆ �ి�0 ల�దు. 2ారణం ట�.i., �ి1మ& కళలక� 
M�డ�Bz�ట�య&�@. 2v1< క��ర��ాల� కనుమరZగయ&�@. 2vందరZ 
క��2ారZల� ��క వృ0u  ]ేసూu  బతqక�B< �(రంగ ఈడGసుu ;�<రZ. 
అందువల);H జ
నపద కళలను మరZగ!నపడక�ండ , 
కనుమరZగవక�ండ 2ా�ాడG23వల�ిన �(ధ�త అంద�# �W� , �ెల�గ! 
"ారంద�# �W� వ?ంWX. ఈ దృ�ి��L;H �ాయల�ీమ జ
నపద 
క��ర��ాలను గ!�#ం% ప�#ABసుu న<పFడG �ాయల�ీమలg1 
అ�ార4mnన క��సంపద , W�1< సృ�ి�ం%న జ
నపదుల 8వన 
9:�నంలg1 ప-�ే�కతల� అ;Hకం బయటపడ��@.  

కళలక� 2ాణ�% �ాయల�ీమ. �ాయల�Bన ఈ �ీమలg 
ఒకపFడG మ!���ల జల�)  క��#�ింWX. 2ా"ా�ల జల�)  9�#�ింWX. ఇWX 
గ0ం%న కథ. ఇపFడG �ాయల�ీమ కరవ? 23రల�)  %క�/క�ంWX. ఆకB 
మంటలg)  ఇక/QR ప-జల� అల&) డGతq;�< ఇక/QR నల) �ా0 బండల� 
తz�|ట శబ(K లను,�Lల�బ[మ\ల Mా;�లను, ]ెక/ల శబ(K లను 
91zిసుu ;H వ?;�<@. ;�డG ర��<లక� 2vదువ ల�నట,)  ;HడG జ
నపద 
క�� ర��<లక� 2vదువ ల�దు.  

�ాయల�ీమలg1 జ
నపద క��ర��ాలను 2ThంWX 9ధంగ 
9భbంచవచుk.  

1. జ
నపద సంMeతం Mాత-, , "ాద� సంMeతం  
2. జ
నపద ;�ట�ం వ��ి�  (ఒక/రZ), సమ�ి�  (సమjహం)  
3. జ
నపద ప-దర�న కళల� i:X ;�ట2ాల�, 

బ!ట�బ[మ\ల�, �Lల�బ[మ\ల&ట, య�Mానం, గంM#�NదుO ల&ట , 
పగట�"H�ాల� వంట�9. 

జ
నపద నృ���ల� �NండG 9:�ల�Mా 
9భbం]�మ!. వ��ి�  అంట, ఒక/�� ]ే�{9. iట�లg)  
ప?B"Hషం, ;�మ&ల�ింగ1 నృత�ం, జ_�0 నృత�ం 
ప-�ిదO4mnన9.  

ప?B"Hషం ప?B"Hషం ప?B"Hషం ప?B"Hషం  

జ
నపదుQR ప-కృ0 అనుకరణక� ప?B"Hషం 
1దర�నం. జ
నపదుడG ప-కృ0 లg1 అ;Hక అంfాలను 
అనుక�#ం]�డG. ఈ అనుకరణలg �(గంMా ప?B"Hషం 



"Hసు2v1 ప?Bల& ;�ట�ం ]ేసూu  0�#MాడG. డపF 
శ�(O 12T అనుగ!ణంMా అడGగ!ల� "Hసూu  
లయ&త\కంMా ;�ట�ం ]ెయ�డం ఇందులg 
చూడవచుk. �ాయల�ీమలg ]�ల& �-ా ం��ల�)  
ప?B"Hషం ప-ద�#�ంపబడGతqంWX. దస�ా, �హరhం 
పండGగ WX;�లg)  ప?B"Hషం ప-దర�నల�L పలx)  
ప?ల2Tం% �UతqంWX. జగ�గ�M#�నక/, జM#�నక� జM#�నక� 
జM#�నక� అ;H డపF శ�Oం 91zించ1 పలx)  ఉండదంట, 
అ0శ�2Tu 2ాదు. ఒకడG ప?Bల& "Hషం "Hసు2v1 
2Thంద ఉన< 1మ\2ాయ;� ల�W� బ�ల) ం మ!క/;� 
0ంట(12T ప-య0<wాu డG. చుటd�  ]ే�#న గ!ంప? 2�కల� 
z�డGతqండగ �తuం ఆట రసవతuరంMా ఉంట�ంWX.  

�ాయల�ీమలg అనతప?రం bల&) లg 
ఉరవ2vండ, ధర\వరం, కWX�# �-ా ం��ల�) , %త�u   
bల&) లgను ప?B"Hషం ప-దర�నల� క1zిwాu @.  

వ��ి�  నృత�ం ;�మ&ల�ింగడGవ��ి�  నృత�ం ;�మ&ల�ింగడGవ��ి�  నృత�ం ;�మ&ల�ింగడGవ��ి�  నృత�ం ;�మ&ల�ింగడG 

జ
నపద నృ���లలg 2ాలగర¡ంలg 
కB�ి�U@నWX ;�మ&ల�ింగ1 నృత�ం. ఆధు1క 
wామ&bక ;Hపధ�ంలg జ
నపదుడG సృ�ి�ంచుక�న< 
;�మ&ల�ింగ1 నృత�ంలg1 �ింగడG ఆధు1క �ా¢� 
హ£¤ అ1 ]ెప|వచుk. �ింగడG వ�2Tu . అత1 ఇంట� 
z{రZ ;�మ&ల. ఇతడG W��# WోzిQ¦ Wొంగ. ��ను 
Wోచుక�న< wcమ!\ లgనుం% z{దలక� ఇ]ేk"ాడ1, 

కరవ? 2ాలంలg z{దలక� స¨యం ]ేయడం ]ేత 
అంద�#2© అప?u డయ�డ1 ]ెప?��రZ.  

ఇం2vక కథ ప-కరం ;�మ&లగ!ండG అన<WX z�దO  
�ా0గ!ండG. W�1 2Thంద ఒక wాధువ? ªవ ప«జ 
]ే�{"ాడ1 , wాధువ? అనుమ0�L �ింగడG ఒ23/ 
Mామ&1<h  2vల) M�ట,�"ాడ1, 0�#M# వ%k గ!ండG �ద 
ఒక ;�మం z�ట,�"ాడ1, అత1 ఆగQ�ల� భ�#ంచల�క 
ప-జల� అత11 �U¬సులక� పట��ం]�ర1 ]ెప?��రZ. 
పలx) లg)  �ా0 గ!ండG)  ఎ�ేu  పంWెం ఉంట�ంWX. W�1 23సం 



వ%kన �ింగడG �U¬సులక� Wొ�#2T�Uయ&డG. 
అత12T సం2Nళ® "H�ి Mామంలg ఊ��M#ం% తరZ"ాత h
ఊ�# tfార1 ఇక/QR ప-జల� ]ెపFక�ంట(రZ. ఇప|ట�2T 
ప?B"sందుల - కWX�# రహW��#లg ;�మ&లగ!ండG 
ఉంWX. W�1z�ౖ ;�మ&ల� ఉన<@. ప-0 సంవత�రం 
ఇక/డ �హరం �¯°న ;�మ&ల�ింగ1 "Hషం 
"Hwాu రZ.  

"Hషం"Hషం"Hషం"Hషం: మ!ఖం �ద @²రhట� , �ెల)1 బ[ట�� ల� 
z�ట�� క�1, తలక� రZమ&ల చుట�� క�1 , "Hపమండల� 
]ెక�/క�1 �NండG ]ేతqలg)  �NండG zిQRబ(క�ల� పట�� 2v1 
ఉంట(డG. zిQR బ(క�ల %వర 1మ\2ాయల� 
ఉంట(@. �NండG ]ేతqలక� ఇనుప M�ల�సుల�L ��ళం 
"Hwాu రZ. నడGమ!క� @²రhట� గ!డ�  కట�� 2v1, 2ాళ®క� 
గజN�ల�ంట@. ఇదOరZ వ�క�u ల� ��ల)�L కట��  పట�� 2v1 
ఉంట, డపFక� అనుగ!ణంగ %ందుల� "Hwాu డG.  

"ాద�ం"ాద�ం"ాద�ం"ాద�ం: ఈ నృత�ంలg తz�|ట "ాడ��రZ. 
తz�|ట గ!ండ-1 చర\ "ాద�ం. మ&WXగల� W³11 
"ా@wాu రZ. జగ<క�, జ´ జ´ జగ<క� అ;H శ�(K లక� 
అనుకµలంగ అడGగ!ల� "sయ�డం గమ1ంచవచుk.  

�ాయల�ీమలg ప-�ే�కంగ కడప , అనంతప?రం 
bల&) లg)  �హరం పండGగ, zీర) పండGల WX;�లలg ఈ 
"Hషం "Hయడం గమ1ంచవచుk.  

జ_�0 నృత�ం జ_�0 నృత�ం జ_�0 నృత�ం జ_�0 నృత�ం  

జ
నపద నృ���లg)  ఇWX కµడ వ��ి�  నృత�45. 
2ా¶ ఇWX క�లపర4mnనWX. 2�వలం �·గట iర 
�0-య!ల� జ_�0 నృత�ం ]ేwాu రZ. ]ే;Hత �ెగక� 
సంబం:Xం%న �·గటiర �0-య!ల� ]ౌQెశP�eWే91 
ఆ�ా:Xసూu  ఈ నృత�ం ]ేwాu రZ. �ాయల�ీమలg1 
కర�<ల� bల&)  నందవరంలg "sల�ిన ]ౌQెశP�eWే9 
i�# ఆ�ాధ� Wైవం.  

]ౌడమ\ను గ!�#ం% అ;Hక కథల�;�<@. 



ఈ4m ఓం2ార ¢ందు సPర�zిణº. �ా�స సం 
¨�ా12T ప?ష|ండ°డG అ;H �ా°క� ]ౌQెశP�#గ 
జ1\ం% 360 మంWX iర �0-య!లను »మం 
నుంQR సృ�ి�ం%ంWX. i�� �·గట iర �0-య!ల�. iరZ 
ఈ4mను గ!�#ం% పద�, గద�, ఖడ�  ర�పంలg 
సుu 0wాu రZ. జ_�0 తయ&రZ ]ేయడం  

జ_�0 ]ేయQ�12T మ!ందు ర0 "Hwాu రZ. ర0 
అంట, మ!గ!�  "Hయడం. తరZ"ాత M¯ధుమ zింQR, బ�ల) ం 
కBzి మ!దO  ]ే�ి 2 �టర) పం]ె జ_�0గ ]ేwాu రZ. ఆ 
జ_�01 ;s@�లg తడGప?��రZ. మ!దOలg జ_�01 
ఉం% చుట��  అలంకరణ ]ేwాu రZ. జ_�0 ;s0u  �ద 
ఉంచు2v1 ]ౌQెశP�#1 గ!�#ం% భ2Tu ప«రPకంగ �ాటల� 
�ాడGతq �ా0- అం�� ఉ��గ!��రZ.  

"Hష:�రణ"Hష:�రణ"Hష:�రణ"Hష:�రణ జ_�01 ఎతqu 2v;H"ాళ® నడGమ!క� 
@²రhట� గ!డ�  చుట�� 2v1 ఉంట(రZ. పం]ె చుట�� 2v1 
ఉంట(రZ. z�ౖన అంMe ఉండదు. 4mడలg ¨�ాల� 
"Hసు2vంట(రZ. ����ల�, డపF, కం8ర "ాW��ల� 
"ా@wాu రZ.  

జ_�0 థ�ంజ_�0 థ�ంజ_�0 థ�ంజ_�0 థ�ం మ!ందుMా 9¼½<శPరZ1 �-ా ర�న 
ఉంట�ంWX. తరZ"ాత అమ\"ా�#1 గ!�#ం% �ాటల� 
�ాడ��రZ. �-ా ర�న �ాట 
 

�ారP0 ప?తq- డG పర45శPరZ1 చూడ  
ఎల�క "ాహన4m2T/ "sలx)  తన "Hడ/ 
అమరంగ బ�నకయ� ఆత\లg తల]ేరZ 
సం�Lషమ!న కల��  సకల జనులక�ను 
హర హర ¾మ!\దలక� "ారZ1 ప?తq- ండG  
సకల 9ద�ల గ!రZవ? wాP¾ గన;�త  
;HB 9ద�ల గ!రZవ? గన;�త 
 
జ_�తqలను సుమ&రZ �ా0- 2 గంటల �-ా ంతంలg 
@²తqu ��రZ. �ాత-ం�� 0�#M# అమ\"ా�#1 ఊ��M#ం% 
%వరక� అమ\"ా�#2T బల�ల� ఇwాu రZ.అమ\"ా�#1 
ఊ��M#ంచట(1< 4mరవణº అంట(రZ. ఖQ�� ల� ఖQ�� ల� ఖQ�� ల� ఖQ�� ల� : ]ౌQేశP�# 
Wే9 ష2Tu1 2©�#uం]ె పW��ల;H ఖQ�� ల� అంట(రZ. ఖQ�� ల� 



]ెప|డం ]�ల& బ(గ!ంట�ంWX. మధ�లg పW�ల� 
ఆM#నపFడల)  పక/నున<"ారZ భ¿, భ¿ అంట�ంట(రZ.  

�ాయల�ీమలg కర�<ల� bల&)  నందవరంలg 
సుమ&రZగ 400 జ_�తqల� ఆడ��@. ఆనంతప?రం 
bల&)  లg1 ఉరవ2vండ, ధర\వరం �-ా ం��లg)  ]ే;Hతల� 
ఎక�/వMా ఉండడం ]ేత ఇక/డ జ_�తqల� ఎక�/వ. 

కడప bల)లg �c- దOట� , జమ\లమడGగ!, Wొమ\ర 
నంద�ల, "Hప�ాల, Àరగ!QR �-ా ం��లg)  
జ_�తqలxతqu ��రZ.  

 

 
 

Copyright © 2008 SiliconAndhra. All Rights Reserved. 

సరP హక�/లµ �ిB2ా;�ంధ- సంస�క� మ�#య! ఆయ& రచ@తలక� 
మ&త-45. 

ఇంతవరక� �ాఠక�ల tరZ|: �మ&ట ఒక/ మ&టలg....


