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ఆంధ� �ాఙ�య చ��త� - య�గ �భజన

ఆంధ� �ా��త� చ��త�ను �ామ�న� ప�జలక� ప��చయం
�ేయ����� అ��క �భజనల� �ేయబ��� �. �����సం
అ��క గ�ం��లను ప����ంచడం జ����ం��. ��వలం
గ�ం��లను బట��  �ాక�ం�� కవ�లను బట�� , క��� షక�లను
బట��  య�గ �భజన �ేయడం జ����ం��.
య�గమ�- అర�మ�:

����త���న �ాలప����ల� ��ష����న �ామ��క
�ల�వల�, ధ�ా�ల�� క���న �ా��త�ం ప��ే�క���న
గ����ంప� �� ందుత�ం��. ఆ �ాల�లను �ా��త� య��ాల��ా
గ�����ా� ర�.

య�గ �భజన ర�ాల�:
1.కవ�ల �ాల��� బట��   య�గ �భజన
2.�ావ� ప����యను బట��  య�గ �భజన
3.క�త� త����� బట��  య�గ �భజన
4.క��� �� షక�లను బట��  య�గ �భజన
5.య�గకర� లను బట��  య�గ �భజన
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1.కవ�ల �ాల��� బట��  య�గ�భజన:
�ెల�గ�ల� �ా�ా�ల�, గ�ం��ల�, క�త�ం �ా�ిన

కవ�ల ఆ��రం�ా ఈ య�గ �భజన �ేయడం జ����ం��.
���� మ�డ� ర�ాల��ా �భ�ంచవచు�.
1.��ా �న కవ�ల� ���.శ.1100-1500
2.మధ�య�గ కవ�ల� ���.శ.1500-1650
3.ఆధు�క కవ�ల� ���.శ.1650-1950
ఈ �భజనల� కవ�ల ��త ����ాల గ���ం�, �ా�� క���
����ాల గ���ం� �ె�యజ�యడం జ����ం��. �ా� క� ఆత�
గ���ం� ,క��� స�ర��ా�� గ���ం� �ె�యజ�యల�దు.
అందువల�  ఇ�� ��వలం �ెల�గ� కవ�ల చ��త� మ�త���
అవ�త�ం��.
2. �ావ� ప����యను బట��  య�గ�భజన:

కవ�ల� �ా�� �ా�ా�లను బట��  �ావ� ప����య� బట��  ఈ
�భజన �ేయడం జ����ం�� ���ాడ �ామకృష�య� �ార�
���� ఆర� ర�ాల��ా �భ�ం��ర�.
1.��ా ఙ�న�య య�గం ���.శ.1000 వరక�
2. క�త�య య�గం ���.శ1000-1350
3. ����థ య�గం ���. శ.1350-1500
4. ప�బంధ య�గం ���. శ.1500-1700
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5. ద��ణ�ేశ �ాఙ�య య�గం ���. శ. 1700-1800
6. ఆధు�క య�గం ���. శ.1800-1900
3.క��� త�����బట��  య�గ�భజన:

కవ�ల� అనుస��ం�న క�త త����� బట��  �� �
���ాయణ �ార� ఆంధ� �ా��త� చ��త�ను ఐదు య��ాల��ా
�భ�ం��ర�.
1.��ా �న క�త�ం ���.ప�.28- ���.శ.1000 2.ప��ాణ
క�త�ం ���.శ.1000-1380
3. �ావ� ప�బంధ య�గం ���.శ1380-1650
4. ఆ�ా��న క�త�ం ���.శ.1651-1875
5.నవ� క�త�ం ���.శ 1875- ��ట� వరక�

4. క��� �� షక�లను బట��  య�గ �భజన:
క������ �� �ిం�ే �� షక�ల ఉండడం వల��  కవ�ల

రచనల� ��ల�గ�ల��� వ����. �� తన, ��మన వంట�
�ార� తప� ����న �ారందర� క� �� షక�ల ����ా
ఆద��ంచబ��న�ా��.  ���� ఆర�ద� �ార� 14 య��ాల��ా
�భ�ం��ర�.
1.ఆ��మ ��ళ�క� య�గం ���.శ1200 వరక�
2.�ాక�య య�గం  ���.శ.1200-1300
3.పద���యక య�గం ���.శ1300-1375
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4. ����� �ా�ల య�గం ���.శ.1375-1450
5. గజపత�ల య�గం ���.శ.1450-1475
6.��� �ాయల య�గం ���.శ.1475-1500
7. మ� �ాయల య�గం ���.శ.1500-1600
8.న�ాబ�ల య�గం ���.శ 1600-1675
9. అర�ట� �ా�ల య�గం ���.శ16వ శ��బ�ప� 4వ �ాదం
10.��యక �ాజ య�గం ���.శ.1600-1670
11.కడపట� �ా�ల య�గం ���.శ.1670-1750
12. క�ం�ిణ� య�గం ���.శ.1750-1850
13. జ�ం���� య�గం ���.శ.1850-1900
14. ఆధు�క య�గం ���.శ1900- ��ట� వరక�

5. య�గకర�లను బట��  య�గ�భజన:
ఇప��ట� వరక� �ేయబ��న య�గ �భజన

పద�త�లల� ఏ�� సమగ����న�� �ాదు. ల��ా���
మ�ర�దర�క�ల�ౖన మ�కవ�లను బట��  �భజన �ేయడం
య�క�మ�� ��వన��, �ింగ� �ార� ఆంధ� �ా��త� చ��త�ను
య�గ కర�ల య�గమ�ల��ా �భ�ం��ర�. ఈ �భజన
స���న���ా గ����ంచబ��ం��.
1.��ా ఙ�న�య య�గం ���.ప�200-���.శ1000
2.నన�య య�గం ���. శ1000-1100
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3.�వక� య�గం ��� శ 1100-1125
4.�క�న య�గం ��� శ 1125-1320
5.ఎఱ�న య�గం ��� శ 1320-1400
6.����ధ య�గం ��� శ 1400-1500
7.��కృష� �ేవ�ాయల య�గం ల��� ప�బంధ య�గం

��� .శ 1500-1600
8.ద��ణ�ంధ� ల��� ��యక�ా�ల య�గం
.                        ��� శ  1600-1775
9.��ణ య�గం ��� శ 1775-1875
10.ఆధు�క య�గం ��� శ 1875- ��ట� వరక�

�వరక� �ింగ� ల����ాంతం �ార� �ే�ిన ఈ య�గ
�భజన ఆదర���ా య��� , ఆంధ��ా��త� చ��త��ార�లక�
ఉప�గకరం�ా ఉం�� . ఈ �భజన ఉత�మ���నద�
అనుసరణ�య���నద� �ా�����త�ల� ���ం��ర�.


