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ഇന്ത്യയിലെ നൃത്തരൂപങ്ങൾ
സമ്പന്നമായ സാാംസ്ാക രിക പൈതൃകത്തിന് പൈരുപകട്ടതാണ് ഇന്ത്യ. പൈൈിധ്യാം
എന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഐഡന്െിറ്റിയാണ്. നമ്മുറെ സാംസ്ാക രത്തിന്റെ ഏറ്റൈുാം ആദരണീയമായ
സവതവങ്ങളിറ ാന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നൃത്താം.
ഇന്ത്യയിൽ, നൃത്തരൂൈങ്ങറള ൈിശാ
നാപൊെി നൃത്തരൂൈങ്ങൾ.

മായി 2 ൈിഭാഗങ്ങളായി തരാംതിരിക്ാാം- ക്ലാസിക്ൽ,

ഈ നൃത്തരൂൈങ്ങൾ പ്ൈാപദശിക ൈാരമ്പരയമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുറെ ൈിൈിധ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ്
ഉത്ഭൈിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിറ

നൃത്തരൂൈങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിറ 2 പ്ൈധ്ാന നൃത്തരൂൈങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ & നാപൊെി നൃത്തമാണ്. ക്ലാസിക്ൽ
നൃത്തൈുാം നാപൊെി നൃത്തൈുാം തമ്മി ുള്ള പ്ൈധ്ാന ൈയതയാസാം ഉത്ഭൈ പ്ൈപദശമാണ്.
ക്ലാസിക്ൽ നൃത്തത്തിന് നാെയ ശാസ്പ്തൈുമായി ആഴത്തി ുള്ള ബന്ധമുണ്ട്, അൈിറെ ഓപരാ
ക്ലാസിക്ൽ നൃത്ത രൂൈങ്ങളുറെയുാം പ്ൈപതയക സൈിപശഷതകൾ ൈരാമർശിക്റെെുന്നു.
മെുൈശത്ത്, നാപൊെി നൃത്താം അതാത് സാംസ്ഥാന, ൈാംശീയ അറെങ്കിൽ ഭൂമിശാസ്പ്തൈരമായ
പ്ൈപദശങ്ങളുറെ പ്ൈാപദശിക ൈാരമ്പരയത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുൈന്നു.

ഇന്ത്യയിറ

ക്ലാസിക്ൽ നൃത്താം

നാെയശാസ്പ്തത്തിൽ നിന്നാണ് ശാസ്പ്തീയ നൃത്തരൂൈാം ഉെറ െുത്തത്. പപ്സാതസ്സുകൾ
അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ 8 ശാസ്പ്തീയ നൃത്തരൂൈങ്ങളുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുറെ സാാംസ്ാക രിക മപ്ന്ത്ാ യാം ചൗൈ് നൃത്തറത്ത കൂെി ഉൾറെെുത്തി 9
ക്ലാസിക്ൽ നൃത്തങ്ങളുറെ ൈട്ടിക തയ്യാൊക്ീട്ടുണ്ട്.
ശാസ്പ്തീയ നൃത്തത്തിൽ പ്ൈകെിെിക്ുന്ന 8 അെിസ്ഥാന സാപങ്കതികതകൾ ചുൈറെ
നൽകിയിരിക്ുന്നു:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ശൃാംഗാരാം
ഹാസയാം
കരുണാം
രൗപ്ദാം
ൈീരാം
ഭയാനകാം
ബീഭത്സാം
അദ്ഭുതാം
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ഇന്ത്യയിറ

ക്ലാസിക്ൽ നൃത്തങ്ങളുറെ ൈട്ടിക ചുൈറെ നൽകിയിരിക്ുന്നു:

ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തങ്ങളുലെ പട്ടിക

ഉത്ഭവ സംസ്ഥാനം

ഭരതനാെയാം

തമിഴ്ാന െ്

കഥക്

ഉത്തർപ്ൈപദശ്

കുച്ചിെുെി

ആപ്ന്ധാപ്ൈപദശ്

ഒഡീസി

ഒഡീഷ

കഥകളി

പകരളാം

സപ്തിയ

അസാം

മണിെൂരി

മണിെൂർ

പമാഹിനിയാട്ടാം

പകരളാം
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ഇന്ത്യയിറ

നാപൊെി നൃത്തങ്ങൾ

ക രറത്തയുാം
ഇന്ത്യയിറ നാപൊെി നൃത്തങ്ങൾ അത് ഉത്ഭൈിച്ച സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്ാ
ൈാരമ്പരയറത്തയുാം പ്ൈതിനിധ്ീകരിക്ുന്നു.
നാപൊെി നൃത്തങ്ങൾ സാധ്ാരണയായി അതാത് സമുദായത്തിന്റെ ആപ
ാഷപൈളകളിൽ
അൈതരിെിക്റെെുന്നു- കുട്ടിയുറെ ജ്നനാം, ഉത്സൈങ്ങൾ, ക യാണങ്ങൾ മുത ായൈ.
ഇന്ത്യയിൽ ൈ
ഇന്ത്യയിറ

തരത്തി ുള്ള നാപൊെി നൃത്തങ്ങളുണ്ട്.

നാപൊെിനൃത്തങ്ങളുറെ ൈട്ടിക താറഴ റകാെുത്തിരിക്ുന്നു:

ഉത്ഭവ
സംസ്ഥാനം

ഇന്ത്യയിലെ നാടൊെി നൃത്തങ്ങളുലെ പട്ടിക

ആപ്ന്ധാപ്ൈപദശ്

പ , ൈീരനാെയാം, ഡെു, തപെെ ഗുെു,
ൈി ാസിനി നാെയാം, ഭാമകല്ാം
ാംബാെി, ദിാംസ, പകാ ാട്ടാം.

അരുണാചൽ
പ്ൈപദശ്

ബുയ, ചപ

അസാം

ബിഹു, ബിച്ചുൈ, നെ്ൈൂജ്, മഹാെസ്, കാളിപഗാൈാൽ, ബാഗുാംബ, നാഗ
നൃത്താം, പേൽ പഗാൈാൽ.

ബീഹാർ

ജ്ത-ജ്തിൻ, ബപോ-ബപേൻ, ൈൻൈാരിയ

ഗ ്
ഛത്തീസ്ഡ

ഗൗർ മരിയ, ൈന്ത്ി, ൌട്ട് നാച്ച, ൈാണ്ഡ്വാനി, പൈദമതി, കൈാ ിക്

ഗുജ്ൊത്ത്

ഗർബ, ദണ്ഡ്ിയ ൊസ്, െിൊനി ജ്ൂെിയൻ, ഭാൈായി

പഗാൈ

തരാംഗപമൽ, പകാ ി, പദേ്നി, ഫുഗ്ിഡ , ഷിപമാ, പ
സമയി നൃതയ, ജ്ാഗർ, രൺമറ

ഹരിയാന

ജ്ുമർ, ഫാഗ്, ദാഫ്, ധ്മാൽ,

ാ, ൈാപചാ, ൈാസി പകാങ്കി, പൈാനുങ്, പൈാെിർ

ൂർ, ഗുഗ്ഗ, പോർ.

ഹിമാചൽ പ്ൈപദശ് പജ്ാെ, ഝ ി, ഛർഹി, ധ്മൻ, ഛപൈ ി, മഹാസു

ാറഡ, പമാഡ്നി,
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ജ്മ്മു & കാശ്ീമ ർ

ൌഫ്, ഹികത്, മന്ദ്ജ്ാസ്, കുഡ് ദണ്ടി നാച്ച്

ജ്ാർേണ്ഡ്്

അൽകാൈ്, കർമ്മ മുണ്ട, അഗ്നി, ജ്ുമർ, ജ്നനി ജ്ുമർ, മർദന ജ്ുമർ,
പൈക, ഫാഗ്ൈ

കർണാെക

യക്ഷഗാനാം, ഹുത്താരി, സുഗ്ഗി, കുനിത, കാർഗ

പകരളാം

ഓട്ടാം തുള്ളൽ, പകറകാട്ടികളി

മഹാരാഷ്ട്ര

ാൈാനി, നകത, പകാ ി, റ

സിാം, ഗഫ, ദഹികാ

ദശാൈതാർ

മധ്യപ്ൈപദശ്

ജ്ൈാര, മത്കി, ആദ, േദാ നാച്ച്, ഫുൽൈതി, പ്ഗിഡ ഡാൻസ്,
റസ ാ ാർക്ി, റസ ഭപദാണി

മണിെൂർ

പഡാൾ പചാ

പമ

കാ ഷാദ് സുക് പമൻസിാം, പനാങ്റപ്കാം,

ാ

യ

ാം, താങ് താ,

ായ് ഹപൊബ, ൈുങ് പചാപ
ാപഹാ

മിപസാൊാം

റചരാൈ് നൃത്താം, േുൊം, പച
സാങ്ത ാം

നാഗാ

രാംമ, റസ ിയാങ്, എൻസുപൊ ിയൻസ്, റഗതിാംഗ്ിാം

ാൻഡ്

ാം, പസാൈ് ാകിൻ, ചാങ്പ

ഒഡീഷ

സൈാരി,

ൈചാബ്

ഭാൻപ്ഗ, ഗിദ്ദ, ഡാഫ്, ധ്മൻ, ഭണ്ഡ്്

രാജ്സ്ഥാൻ

ാാം

സാൻ,

ുമാര, പൈങ്ക, മുനാരി

ുമർ, ചപ്കി, ഗാനപഗാർ, ജ്ു

ൻ

ീ , ജ്ുമാ, സൂസിനി,

സിക്ിാം

മ രി, സിാംഗി ചാാം അറെങ്കിൽ സ്പനാ
ചു ഫാത്ത്, സിക്ാ
ചാാം, റഡൻപസാങ് റഗ്നൻഹ, താഷി യാങ്കു

ന െ്
തമിഴ്ാ

കുമി, പകാ

പ്തിൈുര

പഹാജ്ാഗിരി

ാട്ടാം, കാൈെി

ൈാൽ
യൺ, യാക്
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ഉത്തർപ്ൈപദശ്

നൗതങ്കി, രസ്ലീ , കപ്ജ്ി, പജ്ാെ, ചാപെ ി

ഉത്തരാേണ്ഡ്്

ഗർൈാ ി, കുമയൂനി, കജ്ാരി, പജ്ാെ, രസ

ീ

