
M.A (TELUGU) - Program code: 15 

Program Structure 

 

Program 

code 

Program Internal* 

assessment 

External 

exams 

Max. 

Marks 

credits 

Semester - 1 

101TL21 Classical Literature  30 70 100 5 

102TL21 Introduction to General Linguistics 30 70 100 5 

103TL21 History of Telugu Literature-1 30 70 100 5 

104TL21 Balavyakaranam-1 30 70 100 5 

105TL21 Modern Trends in Telugu Poetry - 1 30 70 100 5 

Semester - 2 

201TL21 Classical Literature & Drama 30 70 100 5 

202TL21 Historical Linguistics 30 70 100 5 

203TL21 History of Telugu Literature -2 30 70 100 5 

204TL21 Balavyakaranam-2 30 70 100 5 

205TL21 Modern trends in Telugu Poetry-2 30 70 100 5 

Semester - 3 

301TL21 Modern Literature 30 70 100 5 

302TL21 Evolution of Telugu Language 30 70 100 5 

303TL21 Folk Literature 30 70 100 5 

304TL21 Prouda Vyakaranam - Chandolamkaralu 30 70 100 5 

305TL21 Women Studies in Telugu Literature 30 70 100 5 

Semester - 4 

401TL21 Modern Literature & Drama 30 70 100 5 

402TL21 Structure of Modern Telugu 30 70 100 5 

403TL21 Literary Criticism 30 70 100 5 

404TL21 Sanskrit 30 70 100 5 

405TL21 Writing for Media 30 70 100 5 

 



                            M.A Telugu- 1st semester -paper 1 

                 PRESCRIBED TEXTS ( నిర్ణయించిన  పాఠాయింశాలు )                                      

                                     సింప్రదాయ సాహిత్యిం 

 

 

1.నననయ   -               శీ్రమదాింధ్ర మహాభార్త్ిం - ఆదిప్ర్విం- చత్ుర్ాా శావసిం - శకుింత్లోపాఖ్యయనిం 

                                                        1 న ిండి 110 వర్కు  ప్దాయలు 

2. పాలుుర్ికి సో మన-      బసవప్ుర్ాణిం- త్ృతీయయశావసిం - బెజ్జమహాదేవి కథ – 151 న ిండి 166 వర్కు   

                                                                                                                                            ప్దాయలు 

                                                                           
3.తికునన-                     శీ్రమదాింధ్ర మహాభార్త్ిం-విర్ాట ప్ర్విం- దివతీయయశావసిం-కీచకవధ్   

                                                               22 న ిండి 361 వర్కు  ప్దాయలు 

4. ఎర్ీనన-                     శీ్రమదాింధ్ర మహాభార్త్ిం --ఆర్ణయప్ర్విం -సప్తమయశావసిం  - సావిత్ుర ుపాఖ్యయనిం  

                                                                 170 న ిండి 279 వర్కు  ప్దాయలు 

5. శీ్రనాథ డు-          హర్విలయసిం- దివతీయయశావసిం- సిర్ియయళుని కథ 

                                                                       1 న ించి 142 వ ప్ద్యిం వర్కు 

 

ఆధార్ గీ్ింథాలు  

1.శ్రీమదాింధ్ర మహాభార్త్ిం-ఆది, ఆర్ణయ, విర్ాట ప్ర్ావలు -కవిత్రయిం 

2. హర్విలయసిం-శ్రీనాధ్ డు  

3.బసవ ప్ుర్ాణిం-పాలుురి్కి సో మన 

101TL21-



                                           M.A.Telugu  -  1st semester - paper 2 

                       INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS 

                                        భాషా శాసత రిం- ప్ర్ిచయిం 

1. భాష-వృదిి ,నిర్వచనిం- భాషో త్పతిత  వాదాలు-భాషా లక్షణాలు-చర్ిత్రక -వర్ణనాత్మక-
త్ులనాత్మక భాషాశాసత ర విభాగాలు-భాషాశాసత ర చరి్త్ర-పరా చయ పాశాాత్య భాషా ప్ిండిత్ుల 
కృష ి

2.భాషల వర్గీకర్ణ-భౌగోళిక, ర్ూపాశ్రీత్, జ్నయజ్నక సింబింధ్ మూలక వర్గీకర్ణ 

3.ధ్వనిశాసత రిం-విభాగాలు-వాగ్వయవాలు-భాషాధ్వన ల ఉత్పతిత -వర్గీకర్ణ-ఉచ్ాార్ణ 
విధయే లిపి, వర్ణ విజ్ఞా నిం-ధ్వని- వర్ణిం-సవర్ణిం-నిర్వచనిం-వర్ణ నిర్ణయ విధానిం 

4. ప్దాింశిం విజ్ఞా నిం-ప్ద్ిం- ప్దాింశిం- నిర్వచనిం-ప్దాింశ ర్కాలు- ప్దాింశ విధానిం  

5. వాకయ విజ్ఞా నిం-వాకయిం-నిర్వచనిం-సనినహతి్ అవయవ విశలేషణిం-తలెుగ్ు వాకయిం  

 

ఆధార్ గీ్ింథాలు  

1.తెలుగ్ు వాకయిం-చ్ేకూరి్ ర్ామయర్ావు  

2.భాషా శాసత రిం నిర్వచనిం-పి.ఎస్. స బరహమణయిం 

3. Language – Bloom fileld Leonard 

4. Dialect Studies – Telugu Academic Publication 

5. An Introduction to description Linguistics – GK Pearson H.A. 

6. A Course in Modern Linguistics – Hockett C.P. 

7. Language – Edward Sapin 
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                           M.A.Telugu-I semester -paper 3 

                              History of Telugu Literature  

                                  తెలుగ్ు సాహిత్య చర్ిత్ర-1 

1.వాఙ్మయిం-సార్సత్విం-సాహిత్యిం-సాహతి్య అధ్యయన ప్ది్త్ులు-తెలుగ్ు సాహిత్య చర్తి్రకు ఆధార్ాలు-సాహతి్య 
చర్తి్రలో యుగ్ిం-యుగ్కర్త-యుగ్ విభజ్న ప్ది్త్ులు 

 పరా ఙ్ననయ యుగ్ిం-కీీ.శ.1000 సింవత్సర్ాలకు ప్ూర్వప్ు తలెుగ్ు భాషా  సాహతి్య సిాతి-నననయకు ప్ూర్విం 
తెలుగ్ు కవిత్. 

2. నననయయ భార్తాింధరరకర్ణ విధానిం-కవిత్వ లక్షణాలు-ఇత్ర్ కృత్ులు-సమకాలికులు-నార్ాయణ భటటు -
పావులూర్ ిమలేనన-మలేియ ర్ేచన 

3. శ్రవకవులు ప్రతేయకత్-మయరీ్దశే్ర-వస త కవిత్- జ్ఞన  తలెుగ్ు-సవర్ూప్ సవభావాలు-ననననచ్ోడుడు-కుమయర్ 
సింభవిం,ప్రథమయింధ్ర ప్రబింధ్ిం-పాలుుర్ిక ిసో మన కృత్ులు-శ్రవకవుల యుగ్ింలో ఇత్ర్ కవులు ర్ింగ్నాథ 
ర్ామయయణ కర్తృత్విం -గ్ీింథ పరా శసత ుిం-అవాలిమకాలు-దివప్ద్ వాజ్మయ వికాసిం-దివప్ద్ లక్షణాలు 

4. తికునన హర్ిహర్నాథత్త్తవిం-వయకితత్విం- నాటకీయత్- సమకాలిక కవులు- ఎర్ీన ర్చనలు- ఎర్నీ 
సమకాలికులు -ప్రబింధ్ ప్ర్మశేవర్ుని సూకిత వనైచితిర -ఎర్ీన,  నాచనసో మనల కవితా తార్త్మయిం-భాసుర్ 
ర్ామయయణ కర్తృత్విం 

5. శ్రనీాధ్ ని కృత్ులు- ఆింధరరకర్ణ విధానిం-కవితాశ లైి -పో త్న భాగ్వత్ిం -భకిత త్త్తవిం - అననమయయ 

ఆధార్ గీ్ింథాలు   

1.ఆింధ్ర సాహతి్య చర్తి్ర -పిింగ్ళి లక్ష్మమకాింత్ిం 

2. ఆింధ్ర సార్సవత్ చర్ిత్ర- ఖ్ిండవలేి లక్ష్మమర్ింజ్నిం  

3.తలెుగ్ు సాహతి్య సమీక్ష -జి.నాగ్యయ  

4.ఆింధ్ర విజ్ఞా న సర్వసవిం- 3 సింప్ుట ి 

5.సమగ్ీ ఆింధ్ర సాహతి్యిం -ఆర్ుద్ర 
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             M.A. Telugu- I semester- paper 4 

                       Balavyakaranam  

                       బాలవాయకర్ణము -1  

 
 1. సింజ్ఞా  ప్ర్ిచ్ేేద్ిం- బాలవాయకర్ణిం 

2. సింధి ప్ర్ిచ్ేేద్ిం- బాల వాయకర్ణిం 

3. త్త్సమ ప్ర్ిచ్ేేద్ిం- బాల వాయకర్ణిం 

   అజ్ింత్ ప్రకర్ణిం-బాల వాయకర్ణిం  

4. త్త్సమ ప్ర్ిచ్ేేద్ిం -బాల వాయకర్ణిం 

    హలింత్ ప్రకర్ణిం – బాల వాయకర్ణిం 

5. ఆచిాక ప్ర్ిచ్ేేద్ిం- బాల వాయకర్ణిం 

 

ఆధార్ గీ్ింథాలు  

1.ప్ర్వస త  చిననయసూర్-ిబాల వాయకర్ణిం ఘింటాప్ద్ వాయఖ్య – వింత్ర్ాిం    

                                                              ర్ామకృషాణ ర్ావు   

   స ప్రభా వాయఖ్య- ఆచ్ార్య పి. నర్సిింహార్ెడిి  

   బాలవాయకర్ణ వికాస వాయఖ్య- ఆచ్ార్య బొ డుి ప్లేి ప్ుర్ుషో త్త ిం 

బాల వాయకర్ణ సార్సయ సర్వసవ పేటిక -ద్ూసి ర్ామమూరి్త శాసిత ర  

 బాలవాయకర్ణ వాయకర్ణోద్య ుత్ము -వజ్జల చినన సీతార్ామసావమి శాసిత ర 

2. ర్మణీయము-ద్ వూవర్ి వ ింకట ర్మణ శాసిత ర  

104TL21-



                            M.A.Telugu- I Semester- paper 5 

                             Modern Trends in Telugu Poetry  

                                   ఆధ్ నిక కవితా ధ్ర్ణులు 

1.భావ కవిత్విం-ప్రణయ కవిత్విం- ప్రకృతి కవిత్విం -దేశభకిత కవిత్విం-  

   సింఘసింసుర్ణ  కవిత్విం -సమృతి గగతాలు 

2. అభుయద్య కవిత్విం -లక్షణాలు -ప్ర్ణిామిం  

3. హేత్ువాద్ిం -నిర్వచనిం- ప్రి్ణామ వికాసాలు 

4. దిగ్ింబర్ కవిత్విం -లక్షణాలు- ప్ర్ిణామిం  

5.విపే్వ కవిత్విం-లక్షణాలు  

 

ఆధార్ గీ్ింథాలు  

1.ఆధ్ నికాింధ్ర కవిత్వము- సింప్రదాయయలు -ప్రయోగాలు-ఆచ్ార్య సి.నార్ాయణరె్డిి  

2. ఆధ్ నికాింధ్ర సాహిత్య సమీక్ష- కె.వి.ఆర్ నర్సిింహిం  

3. మహోద్యిం- కె.వి.ర్మణారె్డిి  

4. నూర్ేిండే సాహిత్యిం కొనిన ద్ృకపథాలు-వడలి మిందేశవర్ర్ావు 

5.తిరప్ుర్న ని సాహిత్యిం-డా.కె. స రే్ింద్ర 

6. హేత్ువాద్ వనఖై్ర్ి -డాకుర్.టి. ప్రభాకర్ర్ావు. 
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                    M.A.Telugu-II Semester -paper 1 

Prescribed Texts and Drama (నిర్ణయించిన పాఠాయ౦శాలు) 

                      సింప్రదాయ సాహిత్యిం -నాటకిం 

 

1.పో త్న-మహాభాగ్వత్ిం – నవమసుింధ్ిం – అింబర్గషో పాఖ్యయనిం- 

                                                               81న ించి 153 ప్దాయల వర్కు  

2.శ్రీకృషణదేవర్ాయలు- ఆముకతమయలయద్ -మయల దాసరి్ కథ 

3. తెనాలి ర్ామకృషుణ డు- పాిండుర్ింగ్ మహాత్ముిం -అయత్నియతోపాఖ్యయనిం 

4. కింకింటి పాప్ర్ాజు -ఉత్తర్ ర్ామ చర్ిత్ర- సీతా ప్రి్తాయగ్ిం 

5. తిర్ుప్తి వ ింకట కవులు- పాిండవోద్ యగ్ిం నాటకిం 

ఆధార్ గ్ీింథాలు  

1.మహా భాగ్వత్ిం -పో త్న  

2.ఆముకతమయలయద్ -శ్రీ కృషణ  దేవర్ాయలు  

3.పాిండుర్ింగ్ మహాత్ముిం- తెనాలి ర్ామకృషణ   కవి 

4.ఉత్తర్ ర్ామ చర్ిత్ర-కింకింటి పాప్ర్ాజు 

5. పాిండవోద్ యగ్ిం- తిర్ుప్తి వ ింకట కవులు 
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                  M.A Telugu- II Semester- Paper 2 

                                 Historical Linguistics 

                                  చ్ార్ిత్రక భాషాశాసత రిం 

1. ధ్వని సూతరా లు -నిర్వచనిం- అప్వాదాలు- ధ్వని మయర్ుపలు- కార్ణాలు -ర్కాలు-
సామయిం – భాషా నిర్ామణిం 

2. అరా్ విప్ర్ిణామిం -కార్ణాలు- వర్గీకర్ణ -మయర్ుప -ఆదానిం -ర్కాలు- కార్ణాలు 

3. మయిండలిక ప్ర్ిశోధ్న- కార్ణాలు -నిర్వచనిం- వయవహార్ భేద్క  రే్ఖ్లు- మయిండలిక 
ప్టాలు- పరా మయణిక భాష 

4. భార్త్దేశిం -బహుభాషా కుటటింబిం- దరా విడ ఆర్య ఆసోు ో  ఏషియయటిక్-టిబెటో బర్మన్- 
భాషా కుటటింబాల వాయపిత  -దరా విడ భాషల ప్రి్గ్ణన-వాయపిత  

5. ఆర్య దరా విడ భాషల ప్ర్సపర్ ప్రభావిం-దరా విడ భాషలోే ని సమయన లక్షణాలు- దరా విడ 
భాషలోని తెలుగ్ు సాా నిం 

 

ఆధార్ గ్ీింథాలు 

1. తెలుగ్ు భాషా చర్ిత్ర- ఆచ్ార్య భదిరర్ాజు కృషణమూరి్త 

2. దరా విడ భాషలు -ఆధ్ నిక భాషా శాసత ర సదిాి ింతాలు- ఆచ్ార్య పి.ఎస్. స బరమణయిం 

3.తెలుగ్ు భాషా చిందిరక,తెలుగ్ు భాష కౌముది -ఆచ్ార్య వనలమల సిమమనన 

4. ఆింధ్రభాషా వికాసము -గ్ింటి జ్ోగి సో మయయజి 
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                     M.A Telugu -II semester- paper 3  

                          History of Telugu Literature 

                              తెలుగ్ు సాహిత్య చర్ిత్ర  

                (ప్రబింధ్ యుగ్ిం న ిండి ఆధ్ నిక యుగ్ిం వర్కు) 

1. ప్రబింధ్ యుగ్ిం- ప్రబింధ్ లక్షణాలు -సమనవయిం- అషుదిగీ్జ్ కవులు- ర్చనా వనైశ్రషుుిం- ప్రబింధ్ 
యుగ్ింలోని ఇత్ర్ కవులు 

2. ద్క్ష్ిణాింధ్ర యుగ్ిం- నాయకర్ాజులు -సాహిత్య సేవ- చ్ేమకూర్ వ ింకట కవి -ద్క్ష్ిణాింధ్ర యుగ్ిం లోని 
ఇత్ర్ కవుల సాహిత్య ప్రకిీయలు- యక్షగాన ప్రకిీయ- ద్క్ష్ిణాింధ్ర యుగ్ వనైశ్రషుుిం 

3. తెలుగ్ు కవయత్ుర లు- శత్క ప్రకిీయ  

4.క్ష్మణ యుగ్ిం -సాహిత్య ప్ునర్ుజ్జజవనిం 

5.ఆధ్ నిక సాహిత్య ప్రకిీయలు-నాటకిం-నవల-కథానిక-ఖ్ిండకావయిం-వాయసిం-జ్జవిత్ చర్ిత్ర -సీవయ చరి్త్ర 

 

 ఆధార్ గీ్ింథాలు 

1.ఆింధ్ర సాహిత్య చర్ిత్ర -పిింగ్లి లక్ష్మమకాింత్ిం  

2.తెలుగ్ు సాహిత్య సమీక్ష- ఆచ్ార్య జి.నాగ్యయ రె్ిండవ సింప్ుటిం  

3.ఆధ్ నికాింధ్ర కవితా సమీక్ష- ఆచ్ార్య కె.వి.ఆర్ నర్సిింహిం  

4.సమగీ్ ఆింధ్ర సాహిత్యిం -ఆర్ుద్ర  

5.ఆధ్ నికాింధ్ర కవిత్విం సింప్రదాయయలు -ప్రయోగాలు- ఆచ్ార్య సి.నా.రె్.  

6.తెలుగ్ు కథ -ఆింధ్ర సార్సవత్ సమితి ప్రచ ర్ణ  

7.సాహిత్య శ్రలప సమీక్ష -పిింగ్ళి లక్ష్మమకాింత్ిం 
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                      M.A. Telugu- II semester- paper 4 

                                  Balavyakaranam 

                                   బాల వాయకర్ణిం 

 

1. కార్క -ప్ర్ిచ్ేేద్ిం 

2. సమయస -ప్ర్ిచ్ేేద్ిం 

3. త్త్సమ- ప్ర్ిచ్ేేద్ిం 

4. కృద్ింత్- ప్ర్ిచ్ేాద్ిం 

5.ప్రకీర్ణక -ప్ర్ిచ్ేాద్ిం 

 

ఆధార్ గ్ీింథాలు 
1.బాల వాయకర్ణిం -ప్ర్వస త  చిననయ సూర్ి  

            అ.ఘింటాప్థ వాయఖ్య -వింత్ర్ాిం ర్ామకృషణ  ర్ావు  

         ఆ.స ప్రభవాయఖ్య -ఆచ్ార్య పి. నర్సిింహార్ెడిి   

         ఇ. బాలవాయకర్ణ వికాస వాయఖ్య- ఆచ్ార్య బొ డుి ప్లేి ప్ుర్ుషో త్త ిం  

         ఈ.బాల వాయకర్ణద్య ుత్ము- వజ్ఝల చిన సీతార్ామశాసిత ర  

6.ర్మణీయము -ద్ వూవర్ి వ ింకట ర్మణ శాసిత ర 
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                 M.A. Telugu -II semester- paper 5 

                     Modern trends in Telugu poetry 

                           ఆధ్ నిక కవితా ధ్ర్ణులు-2 

1. సీత ర వాద్ిం 

2.ద్ళిత్వాద్ిం 

 3.మ ైనారి్టీ వాద్ిం  

4.పాశాాత్య కవిత్వ ధ్ర్ణులు  

a.ప్రతీకవాద్ిం b.అభివయకిత వాద్ిం c.అధవిాసతవికత్ d.భవిషయ వాద్ిం e.అర్ాచక వాద్ిం     
f.డాడాయజ్ిం g.ఇమేజిజ్ిం 

5. ప్రసిదిి  ర్చయత్లు-ర్చయత్ుర లు 

1.దేవులప్లేి కృషణశాసిత ర 2.నిండూర్ ిస బాార్ావు 3.ద్ వూవరి్ ర్ామిరె్డిి  4.త్ుమమల 
సీతార్ామమూర్ిత 5.విశవనాథ సత్యనార్ాయణ 6. తిరప్ుర్న ని ర్ామసావమి 7.జ్ఞషువా 
8.గ్ుింటూర్ు శలషేింద్ర శర్మ 9.దాశర్థి 10.కుింద్ రి్త 11.శ్రవసాగ్ర్ 12.చ్ెర్బిండర్ాజు 
13.బింగార్మమ గేయయలు14.ఓలయీ   

ఆధార్ గీ్ింథాలు  

1.కనిసేన మేనిఫెసోు -శలషిేంద్ర 

2. సాహిత్య విమర్శ -వడలి మిందేశవర్ర్ావు 

3. సీత ర వాద్ిం -వాదాలు -ఏసీవ. సత్యనార్ాయణ 

4. ద్ళిత్వాద్ వివాదాలు -ఏసీవ.సత్యనార్ాయణ 
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      Prescribed Texts(నిర్ణయించిన పాఠాయ౦శాలు)  

                          ఆధ్ నిక సాహిత్యిం 

1. విశవనాథ సత్యనార్ాయణ -ఆింధ్ర ప్రశసిత  

2. దేవులప్లేి కృషణశాసిత ర -కృషణ  ప్క్షిం  

3.ర్ాయపోర లు స బాార్ావు- త్ృణకింకణిం 

4.జ్ఞషువా -ముింటాజ్ మహలు  

5.సి.నా ర్-ెకర్ూపర్వసింత్ర్ాయలు 

ఆధార్ గీ్ింథాలు 

1.ఆింధ్రప్రశసిత  -విశవనాథ సత్యనార్ాయణ  

2.కృషణప్క్షిం -దేవులప్లేి కృషణశాసిత ర  

3.త్ృణకింకణిం -ర్ాయపోర లు స బాార్ావు  

4.ముింటాజ్ మహలు-జ్ఞషువా  

5.కర్ూపర్ వసింత్ర్ాయలు- సి.నా.రె్. 
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                         Evolution of Telugu Language 

                               తెలుగ్ు భాషా వికాసిం  

1 . తెలుగ్ు - తెన గ్ు - ఆింధ్ర ప్దాల చర్ిత్ర - పరా చీన తెలుగ్ు వర్ాణ ల వాయపిత  - పరా జా్ననయ 
యుగ్ భాషా సవర్ూప్ిం . 

2 . సింధి - చ్ార్ిత్రక ప్ర్ణిామిం - సింధలిో వచ్ేా ఆదేశాలు -ఆగ్మయలు- పరా చీన,ఆధ్ నిక 
తెలుగ్ు భాషలో సింధి - త్ులనాత్మక ప్ర్ిశ్రలన. 

3 . తెలుగ్ులో నామవాచకాలు – పరా తిప్దికలు – సామయనయ, సింశే్రషు నామయలు – 
తెలుగ్ులో  సమయస నిర్ామణిం - లిింగ్ నిర్ామణిం - వచన నిర్ామణిం - దివతీయయద ివిభకతుింగ్ 
నిర్ామణిం - నామ విభకిత ప్రత్యయయలు - సర్వ నామయలు - సింఖ్యయ వాచకాలు  

4 . కీియలు - తెలుగ్ులో కీియయ పరా తిప్దికల నిర్ామణిం - సామయనయ, సింశే్రషు , సింయుకత  
కీియలు - తలెుగ్ులో సమయప్క , అసమయప్క కీియయ నిర్ామణిం – కాల,అరి్, ప్ుర్ుష బో ధ్న 
ప్రత్యయయలు  

5 . ప్ద్జ్ఞలిం - దేశయిం – దశేలయత్ర్ిం - యూర్ోపయిన్ భాషా ప్దాల నిర్ామణిం  

ఆధార్ గీ్ింథాలు 

1 . తెలుగ్ు భాషా చర్ిత్ర - భదిరర్ాజు కృషణమూరి్త (సిం) త్ూమయటి ద్ణప్ప  

2 . దరా విడ భాషలు – పి.ఎస్.స బరహమణయిం  

3 . ఆింధ్ర భాషా వికాసిం - గ్ింటిజ్ోగి సో మయయజి  

4 . భాషా చ్ార్ిత్రక వాయసావళి - త్ూమయటి ద్ణప్ప  

5 . సింధి - కోర్ాడ ర్ామకృషణయయ 
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                                     Folk Literature                         
                                   జ్ఞనప్ద్ సాహిత్యిం 

1.జ్ఞనప్ద్ విజ్ఞా న వర్గీకర్ణ – ప్రయోజ్నాలు- పరా చయ పాశాాత్ుయల కృషి  

2.జ్ఞనప్ద్ ,శ్రషు సాహతిాయలు – త్ులనాత్మకత్  

3.జ్ఞనప్ద్ గేయ లక్షణాలు - వర్గీకర్ణ - శాీమిక , బాింధ్వయ , బాలగయేయలు - వ డుక పాటలు - సీత రల పాటలు , 
శృింగార్ , కర్ుణ , హాసయ గేయయలు- భకిత గగతాలు  

4.జ్ఞనప్ద్ కథాగయేయలు - లక్షణాలు - వర్గీకర్ణ , పౌర్ాణిక – అద్ ుత్-కర్ుణ ర్స కథాగయేయలు - ఊర్ిమళాదవేి 
నిద్ర - లక్షమణ దవేర్ నవువ -ధ్ర్మర్ాజు జూద్ిం - శ్రకీృషణ  జ్ననిం - బాల నాగ్మమ – లక్షమమమ, వీర్గాథలు - 
సవర్ూప్ సవభావాలు - ప్లయనటి వీర్చర్తి్ర - కాటమర్ాజు కథ - బొ బ్బాలి యుది్ిం - సర్ావయ పాప్ని కథ  

5.జ్ఞనప్ద్ గ్దాయఖ్యయనాలు - వర్గీకర్ణ - ప్ుర్ాగాథాలు - ఐతిహాయలు - జ్ఞనప్ద్ కథలు ( అద్ ుత్ కథలు - 
వినోదాత్మక కథలు - నీతి కథలు -సమసాయత్మక కథలు ) - సామ త్లు - పొ డుప్ుకథలు - వర్గీకర్ణ లక్షణాలు   

ఆధార్ గ్ీింథాలు 

1.తలెుగ్ు జ్ఞనప్ద్గేయ సాహతి్యిం – బ్బర్ుద్ ర్ాజు ర్ామర్ాజు  

2.జ్ఞనప్ద్ గేయ వాజా్య ప్ర్చియము - హర్ి ఆదశిలషు  

3. జ్ఞనప్ద్ వాజా్య వాయసావళి - న ద్ నూర్ ిగ్ింగాధ్ర్ిం  

4.ఆింధ్ ర ల జ్ఞనప్ద్ విజ్ఞా నిం - ఆర్గవ.యస్. స ింద్ర్ిం  

5.జ్ఞనప్ద్ విజ్ఞా న వాయసావళి – జి.యస్.మోహన్  

6.తలెుగ్ు వీర్గాధా కవిత్విం - టి.వి. స బాార్ావు  

7.తలెుగ్ు జ్ఞనప్ద్ గయే కథలు - నాయని కృషణ  కుమయర్ి  

8.తలెుగ్ు సామ త్లు - జ్న జ్జవనిం - పి.నర్సిింహా ర్డెిి   

9.చిత్ూత ర్ు జిలయే  జ్ఞనప్ద్ గయేయలు - కె.మునిర్త్నిం  

10.జ్ఞనప్ద్ శృింగార్ గేయయలు - పటే శ్రీనివాస లు ర్డెిి  
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                   Prouda Vyakaranam-chandolamkaralu 

                         పరౌ ఢ వాయకర్ణిం-ఛింద్లింకార్ాలు  

1. సింజ్ఞా  ప్ర్ిచ్ేేద్ిం 

2.సింధ ిప్ర్ిచ్ేేద్ిం 

3.పరా స భదేాలు-18 

4.యతి భేదాలు-24 

5.అలింకార్ాలు  

  

ఆధార్ గ్ీింథాలు 

1.పరౌ ఢ వాయకర్ణిం- బహుజ్న ప్లేి సతీార్ామయచ్ార్ుయలు  

         A.ఘింటాప్థ వాయఖ్య -వింత్ర్ాిం ర్ామకృషణ  ర్ావు 

         B.స బో ధినీ వాయఖ్య-బులుస  వ ింకట ర్మణయయ  

         C.త్త్తవబో ధిని వాయఖ్య -శ్ర ీభాషయిం వ ింకట నృసిింహాచ్ార్ుయలు  

2. ఛింద్ద్ర్పణము- అనింతామయత్ుయడు 

           1.త్త్తవబో ధరని వాయఖ్య-శ్రీ భాషయిం వనింకట నృసిింహ, భాషయకార్ా చ్ార్ుయలు 

          2. డా. చిర్ాీవూరి్ శ్రీర్ామశర్మ వాయఖ్య 

          3. ఆింధ్ర చిందరా లోకము- అకిుర్ాజు ఉమయకానత  విద్యశలఖ్ర్ులు  
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                               M.A.Telugu-III semester-paper 5 

                                   Women Studies in Telugu Literature 

                                   తెలుగ్ు సాహిత్యిం - మహిళాభుయద్యిం  

1 .  సాహతిాయవిర్ాువానిక ిప్ూర్విం సీత ర - మయత్ృ సావమిక యుగ్ింలో సీత ర - గ్ుింప్ు పళేెిళుే  - దాింప్త్య బింధ్ిం - పతి్ృ        
సావమిక యుగార్ింభిం. 

2 . వనైదకి యుగ్ిం - ఋగేవద్ిం - వివాహ వయవసా - కుటటింబిం - సీత ర ప్ర్సిిాతి - విద్య - బహు భార్యత్విం – సాింఘకి  
నియమయలు . 

3 . శాసత రకాలిం - మన  సమృతి -  సీత ర, ప్ుర్ుషులు - నాయయ వివక్ష - సీత రల ప్రతేయక ధ్ర్ామలు – ద్వింద్వ నీతి 
ప్రమయణాలు. 

4 . పరా చీన తలెుగ్ు సాహతి్యిం - భార్త్ , ర్ామయయణాలు - సీత ర సమసయలు - బాలయ వివాహాలు , సీత రవిద్య , వనధై్వయిం , 
సహగ్మనిం - బహు భార్యత్విం - పాతివరత్యిం - వ శాయ సమసయ – కనాయశులుిం - వర్శులుిం - అసితత్త వ ర్ాహిత్యిం. 

5 . ఆధ్ నికాింధ్ర సాహిత్యిం - ప్రవ శ్రక - సామయజిక న ప్థయ౦ -హిత్సూచని  

    నాటకాలు : కనాయశులుిం , వర్వికయీిం  

   నవలలు : వ యప్డగ్లు , శశ్రర్ఖే్  , జ్ఞనక ివిముకిత , సేవచే 

ఆధార్ గీ్ింధాలు  

1 . ఆింధ్ర నాటక వికాసిం - అపాపర్ావు పి. ఎస్ . ఆర్  

2 . చలిం నవలలు – ఈదార్డెిి  

3 . కుటటింబిం , వయకిత గ్త్ ఆసిత  , ర్ాజ్ఞయింగాల ప్ుటటు క – ఏింగలె్సస  

4 . విశాలయింధ్ర ప్రచ ర్ణ – కొడవటగి్ింట ిసాహతి్యిం  

5 . ప్రత్యరి్ ప్రకాశ్రక - ద్యయనింద్ సర్సవతి  

6 . మహో ద్యిం - ర్మణార్డెిి  కె. వి. 

7 .సాింఘకి సింసుర్ణోద్యమయలు ( హచె్.బ్బ.బ్బ.) -ర్ామకృషణ   

8 .యుగ్యుగాలోే  భార్తీయ మహిళ - జ్ ె. వర్లక్ష్మి 
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                     M.A. Telugu-IV semester-paper 1 

 Precribed Texts& Drama(నిర్ణయించిన పాఠాయింశాలు,నాటకిం) 

                          ఆధ్ నిక సాహిత్యిం- నాటకిం 

1. శింకర్ింబాడి స ింద్ర్ాచ్ార్-ిగగతాింజ్లి  

2. కర్ుణశ్రీ -విజ్యశ్ర ీ

3. విదాయన్ విశవిం-పెన నటి పాట 

4. ఆవింత్స సో మస ింద్ర్-వజ్ఞర యుధ్ిం  

5.గ్ుర్జ్ఞడ-కనాయశులుిం నాటకిం 

ఆధార్ గ్ీింథాలు  

 1. గగతాింజ్లి-శింకర్ింబాడి స ింద్ర్ాచ్ార్ి 

 2.విజ్యశ్ర ీ-కర్ుణశ్ర ీ

 3.పెన నటి పాట -విదావన్ విశవిం 

 4.వజ్ఞర యుధ్ిం -ఆవింత్స సో మస ింద్ర్ 

 5. కనాయశులుిం -గ్ుర్జ్ఞడ 
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                                         M.A Telugu-IV Semester-Paper 2   

                                Structure of Modern Telugu                             

                                 ఆధ్ నిక భాషా నిర్ామణిం 

 

1 . ఆధ్ నిక తెలుగ్ు భాషా వర్ాణ లు- వాటి వాయపిత  - ఆధ్ నిక తెలుగ్ు భాష - సింధి సవర్ూప్ిం  

2 . ఆధ్ నిక తెలుగ్ు భాష - నామ నిర్ామణిం - సమయస నిర్ామణిం. 

3 . వాకయ నిర్ామణిం - వాకయ భేదాలు , కర్మణి ,కర్తర్ి ప్రయోగాలు  

4 . తెలుగ్ు భాష ఆధ్ నికీకర్ణ ఆవశయకత్ - ప్ది్త్ులు - సమసయలు 

5 . తెలుగ్ు భాషలో మయిండలిక భేదాలు - సామయజికిం - పరా ింతీయిం  

 

ఆధార్ గీ్ింథాలు 

1 .ఆధ్ నిక పరా మయణికాింధ్ర వాయకర్ణిం - వజ్ఝలవనింకటేశవర్ుే   

2 .ఈనాడు భాషా సవర్ూప్ిం – బూద్ర్ాజు  ర్ాధాకృషణ   

3 .తెలుగ్ు భాషా చర్ిత్ర - భదిరర్ాజు కృషణమూర్ిత . 

4 .తెలుగ్ులో వనలుగ్ులు – చ్ేకూర్ ిర్ామయర్ావు . 

5 .తెలుగ్ు వాకయిం – చ్ేకూర్ి ర్ామయర్ావు. 

6 .భాషాన వర్తనిం – చ్ేకూర్ి ర్ామయర్ావు. 

7 .తెలుగ్ు భాషా త్త్విం - కొమఱ్యా జు వనింకట లక్షమణర్ావు . 

8 . A grammar of modern telugu – Bh. Krishnamurthy  

9. Sandhi in Balavyakaranam – J. Pratap Reddy. 
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                    M.A Telugu-IV semester-paper3 

                               Literary Criticism 

                        సింప్రదాయ సాహిత్య విమర్శ 
1. విమర్శ సవర్ూప్ సవభావాలు- విమర్శనా ర్గత్ులు -విమర్శప్రయోజ్నిం  -విమర్శకుని లక్షణాలు -
కావయ సవర్ూప్ిం -పరా చయ పాశాాత్య ద్ృకపథాలు -కావయ ప్రయోజ్నిం -కావయ హేత్ువులు- కావాయత్మ- 
వాదాలు 

2. కళలు -లలిత్ కళలు- ద్ృశయ, శీవయకళలు- లలిత్ కళలోే  కవిత్వ సాా నిం 

3. ర్స సిదాి ింత్ిం-లయక్షణికుల భినన ద్ృకపథాలు,  - భర్త్ుని ర్ససిదాి ింత్ిం-ర్సర్ాజ్ిం-ధ్వని సిదాి ింత్ిం-
ధ్వని భేదాలు 

4. పరా చీన సాహిత్య ప్రకిీయలు-ప్ుర్ాణిం- ఇతిహాసిం- శత్కిం- ప్రబింధ్ిం -యక్షగానిం -లక్షణాలు 

5. ద్శర్ూప్కాలు- నాటక లక్షణాలు-పాశాాత్య నాటకాలు-టరా జ్ెడి – కామ డి -ఆవిర్ాువ వికాసిం - 
భార్తీయ నాటకాలు-ర్ూప్క ప్రయోజ్నిం 

ఆధార్ గీ్ింథాలు 

1. సాహిత్య శ్రలప సమీక్ష -పిింగ్ళి లక్ష్మమకాింత్ిం  

2.సాహిత్య ద్ర్శనిం- కె.వి.ఆర్ నర్సిింహిం 

3. సాహిత్య సో పానాలు -దివాకరే్ వ ింకటావధాని 

4. కావాయలింకార్ సింగీ్హ వాయఖ్య- సనినధానిం సూర్యనార్ాయణ శాసిత ర 

5. తెలుగ్ు సాహిత్య విమర్శ సిదాి ింతాలు- వనలమల సిమమనన 

6. An Information to the Study of Literature-Hudson 

7.Principles of Literary Criticism-Richard 
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                       M.A. Telugu-IV semester- paper 4 

                                         Sanskrit 

                                        సింసుృత్ిం 

1. కాళిదాస - ర్ఘువింశిం-దివతీయసరీ్ 75-శోే కాలు 

2. భాస డు  -ఊర్ుభింగ్ిం నాటకిం 

3. సింసుృత్ సాహిత్య చర్ిత్ర- వాల్మమకి,వాయస డు,భార్వి, ద్ిండి 

4. సింసుృత్ సాహిత్య చర్ిత్ర-మయఘుడు ,శీ్రహర్ుు డు , భవభూతి,భాస డు  

5. వాయకర్ణిం 

1. శబాయ లు; ర్ామ, హర్ి, శముు , పిత్ృ, ర్మయ, గౌరి్,వధ్ూ,మయత్ృ , జ్ఞా న, వార్ి 

2. ధాత్ువులు: భూ, జి,నీ, లృట్, ప్ఠ్,ద్ృశ్,పా[పిబ ]హృ ,,సిచ్ ,వర్ణ  

  ప్ర్సెైమప్ద్ర్ూపాలు:లట్,లజ్,లోట్,విధిలిజ్, లుర ట్ 

3. సింధ్ లు :సవర్ణదరర్ఘ ,గ్ుణ, వృదిి  ,యణాదేశ ,అన నాసిక, జ్సతవ, శుాత్వ,విసరీ్ 

ఆధార్ గీ్ింథాలు  

1.ర్ఘువింశిం -కాళిదాస   

2.ఊర్ుభింగ్ిం -భాస మహాకవి 

 3.సింసుృత్ సాహిత్య చర్ిత్ర- డా. ముదిగ్ింటి గోపాలర్ెడిి   

                                  డా. ముదిగ్ింటి స జ్ఞతారె్డిి   

4.శబయ  మింజ్ర్ి  

5.ర్ూప్చిందిరక  

6.ర్ఘువింశిం -తెలుగ్ు వాయఖ్య - కేశవప్ింత్ుల నర్సిింహశాసిత ర  

7.భాస నాటక చకీిం -ఆింధరా న వాద్ిం- గ్టిు  లక్ష్మమనర్సిింహ శాసిత ర 
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                         M.A. Telugu  4th Semester Paper 5 

                                     Writing for middle 

                              మయధ్యమయలు - ర్చనా విధానిం 

 

1 . అన వాద్ిం - అన వాద్ సమసయలు - ప్ర్ిషాుర్ాలు - అన వాద్ విధానాలు  

2 . తెలుగ్ు ప్తిరక - ప్తిరక వికాసిం - సర్ళత్ - స ప్రసది్య   తలెుగ్ు ప్తిరకలు - 
స జ్నర్ింజ్ని , ఆముదిరత్ చిింతామణ ి, ఆింధ్ర భాషా సింజ్జవని , ప్ుర్ుషారా్ ప్రదాయని , 
భార్తి , సృజ్న , సరవింతి , ఆింధ్ర పరా కాలిక , ఆింధ్ర ప్తిరక , గోల్ుిండ ప్తిరక , ఆింధ్రభూమి , 
ఆింధ్ర జ్ోయతి ,మీజ్ఞన్ , వార్త , ఈనాడు , ప్రజ్ఞశకిత , విశాలయింధ్ర , సాక్ష్ి , విజ్ేత్ . ప్తిరకలకు 
ర్ాయడిం - వార్త ర్ాయడిం - ఫీచర్ ర్ాయడిం - ఇింటర్ూవులు  నిర్వహిించడిం - ర్ాయడిం 
- గీ్ింథ సమీక్షలు - కాలమ్సస ర్ాయడిం - సింపాద్కీయ నిర్వచనిం -ర్కాలు - ర్చన  

3 . రి్పో రి్ుింగ్ - రి్పో ర్ుర్ అర్హత్లు , లక్షణాలు , విధ్ లు - సింపాద్కుడు - అర్హత్లు , 
లక్షణాలు, విధ్ లు - ప్రముఖ్ తెలుగ్ు పాతిరకయేులు - కింద్ కూరి్ వీరే్శలిింగ్ిం , 
కాశ్రనాధ్ ని నాగేశవర్ర్ావు - ముటూనర్ి కృషాణ ర్ావు - స ర్వర్ిం ప్రతాప్రె్డిి  , నారే్ 
వనింకటేశవర్ర్ావు - విదావన్ విశవిం - నాయప్వి స బాార్ావు , ఖ్యసా స బాార్ావు - ఎ.వి.కె. 
ప్రసాద్  

4 . శవీణ మయధ్యమయలు - రే్డియోకి ర్ాయడిం - ప్రవచన విభాగ్ిం -ఉప్నాయసిం - 
ప్ర్ిచయిం - చర్ాలు - గోషుు లు - సింభాషణలు - సృజ్నాత్మక ర్చనలు - కథ - కవిత్ - 
నాటిక - ర్ూప్కిం - సింగగత్ ర్ూప్కిం  

5 . ద్ృశయ శవీణ మయధ్యమయలకి ర్ాయడిం - సృజ్నాత్మక ర్చనలు -నాటికలు - నాటకాలు - 
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