
 

 

తెలంగాణ సాహిత్య చరిత్ర 1 
–––––––––––––– 

 
తెలంగాణా మొదటి లిఖిత్కవిగా ఎవరిి పేర్కొనవచ్చు? 

గుణాడ్యయడ్య  

 

గుణాడ్యయని బృహత్ కథను మూలకథ తీసుకొని వచ్చున రచనలు? 

బృహత్ కథామంజరి (క్షేమంద్రుడ్య), కథాసరిత్సాగరం (సోమదేవసూరి)  

 

700 గ్రామీణ శృంగార పద్యయల ప్రాకృత్ గ్రంథం 'గాథాసపతశతి' ని రచ్చంచ్చనది? 

హాలుడ్య (శాత్వాహన 17వ రాజు)  

 

తెలంగాణాలోని 350 మంది కవుల గురించ్చ వివరాలందించ్చన గ్రంథం? 

గాథాసపతశతి  

 

'సంసృత్ం'లో శాసనాలు ముద్రంచ్చన తొలి దక్షిణ భారత్ రాజులు? 

 ఇక్ష్వాకులు 

 

కవి అయిన శాత్వాహన రాజు హాలుడ్య బిరుదు?  

కవివత్ాలుడ్య  

 

సపతగోద్యవరి (ద్రాక్షరామంలో) హాలుని వివిహ జరిగందని తెలిపే గ్రంథం? 

లీలావతి పరిణయం (పాకృత్ భాష) 



 

 

 

శాత్వాహన రాజు కుంత్ల శాత్కరిికి సంసృత్ం నేరిపంచందుకు శరావరమ రచ్చంచ్చన 
గ్రంథం?  

జకాత్ంత్రయ వాయకరణం 

కాళిద్యసు 'మఘదూత్ం' లేద్య ' మఘసందేశం' నాటకానిి వాకాటక రాజయంలో ఎకొడ 
ఉండి రచ్చంచెను?  

రాంటెక్ (కరంనగర్ జిలాా రామగరి)  

 

శ్రీరాముడ్య లంకానగరంపై చసిన ద్యడిని ఇతివృత్తంగా చసుకొని రచ్చంచ్చన గ్రంథం?  
2వ ప్రవరసేనుడి 'సేతుబంధం' (సంసృత్ం) 

 

2వ ప్రవరసేనుడి రాజధాని అయినా గొపప సాంసృతిక కంద్రం?  

వత్ాగులమ 

 

దిాపద, త్రిపద పద్యయలు కలిగన 'జనశ్రయ చందోవిచ్చుతిత ' గ్రంథానిి రచ్చంచ్చంది?  
మాధవ వరమ 

 

సంసృత్ంలో 'మాలతీ మాధవం'గ్రంథానిి రచ్చంచ్చనది? 

భవభూతి  

 

భవభూతిని త్న ఆసాానకవిగా నియమంచ్చకుంది? 

యశోవరమ 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

భవభూతి రచ్చంచ్చన నాటకాలు?  

ఉత్తర రామచరిత్ర, మహవీర చరిత్ర 

 

బాద్యమ చాళుకుయల యుగంలో తెలంగాణ నుండి విలసిలాిన ప్రసిదధ  కవి?  

భవభూతి 

 

రాషరకూటుల కాలంలో ఆమోఘవరుు డ్య రచ్చంచ్చన గ్రంథాలు? 

కవిరాజమారగం (కనిడ భాష), రత్ి మాలిక చందోవిచ్చితిత  

 

‘వినేత్ జనాశ్రయుడ్య’ అని బిరుదు కలిగన ముదిగొండ చాళుకయ రాజు?  

3వ కుసుమాయుధుడ్య 

 

తొలి తెలుగు గదయశాసనం?  

3వ కుసుమాయుధుని 'కొరివిశాసనం' 

 

వేములవాడ శాసనం నిరామత్? 

మొదటి హరి కసరి  

 

కరాిటక భాషను పోషంచ్చన వేములవాడ చాళుకయరాజు?  

రండవ హరికసరి  



 

 

 

రండవ హరికసరి ఆసాానంలోని పంపకవి రచ్చంచ్చన గ్రంథం?  

విక్రమారుు న విజయం  

పంపకవి ఇత్ర రచనలు?  

ఆదిపురాణం, జినేంద్రపురాణం (తెలుగు) 

 

3వ హరికసరి ఆసాానంలోని సోమదేవసూరికి బిరుదు?  

శద్యాదచల సింహా అందంగా ఆకుల అంచ్చలు కందగడంలో ముందుగా 

 

 

సోమదేవసూరి ,రచ్చంచ్చన సంసృత్ కథా కావయం?  

యశసితలక చంపువు 

 

బదె్దన రచనలు?  

నీతి శాసరముకాత వళి (గ్రంథకరత), దశదిశాభరణాంక (పదయకరత)  

 

రేచన రచనలు? 

కవిజనాశ్రయం  

 

కందూరి చోళుల రాజులలో 'గోకరి ఛందసుా' అనే లక్షణ గ్రంథం రచ్చంచ్చనది?  

1వ గోకరిుడ్య  

 

ఉదయాదితుయడ్య రచ్చంచ్చన లక్షణ గ్రంథం? 

ఉదయాదిత్యలంకారం 



 

 

 

 

 

 

ననియయకు ముందే వృత్త  పద్యయలు వాడబడిన తొలి శాసనం? 

 విరియాల కామసాని గూడూరి శాసనం  

 

ప్రసిదధ  లక్ష్వణకుడ్య మమమటుడ్య రచ్చంచ్చన 'కావయప్రకాశిక' కు బాలచ్చత్సత నురంజన' 
పేరుతో వాయఖ్యయనం చసింది? 

నరహరి (నలాగొండ భువనగరి నివాసి)  

 

నరహరి 'బాల చ్చత్సత ను రంజన గ్రంథం ఏ గ్రంథాలయంలో ఉంది?  

మద్రాసు ప్రాచయ లిఖిత్ గ్రంథాలయం 

 

నరహరి ఇత్ర రచనలు?  

సమృతి దరపణం', 'త్రొరత్ిం'  

 

కాకతీయుల మొదటి తెలుగు గదయపద్యయత్మక 'మాటేడ్య' శాసనం ఎవరి కాలంలోనిది? 

2వ ప్రోలరాజు  

 

'నీతిసారం' తెలుగులో రచ్చంచ్చన కాకతీయ రాజు? 

రుద్రదేవుడ్య (లేద్య) మొదటి ప్రత్సపరుద్రుడ్య  

 

నీతి సారంలోని 111 పద్యయలను 'సకల నీతి సమమత్ం”లో ఉదహరించ్చనవాడ్య? 



 

 

మడికి సింగన  

 

నీతిసారంపై ఉని గ్రంథాలు?  

ప్రత్సపరుద్రుని 'నీతిసారం' (తెలుగు), మడికి సింగన 'సకల నీతి సమమత్ం', మానవలాి 
రామకృషి్ణని నీతిసారం(సంసృత్ం). బదె్దన “నీతి శాసర ముకాత వలి”  

 

వేయిసతంభాల గుడిలోని శాసనం (లేద్య) హనమకొండ శాసన నిరామత్? 

అచ్చంతేద్రయతి  

 

బ్రహమశివకవి రచ్చంచ్చన గ్రంథాలు?  

త్రైలోకయ చూడామణి, సమయపరక్ష, చతీతస్ రత్ిమాల 

 

తెలుగు సాహిత్యంలో తెలంగాణాకు చెందిన ఆదికవి?  

పాలుొరిొ సోమనాథుడ్య 

 

పాలుొరి తెలుగులో తొలి దిాపద కావయం ?  

బసవపురాణం 

 

ఉనివ లక్ష్మీ నారాయణ 'మాలపలాి' కంటే ముందే త్న సాహిత్యంలో దళితుల గురించ్చ 
వివరించ్చంది?  

తెలంగాణా ఆదికవి 

 

 నృత్సయనికి సంబంధంచ్చ లక్షణ గ్రంథం రాసిన తెలుగువారిలో మొదటివాడ్య? 

జాయపసేనాని  



 

 

 

జాయపసేనాని రచనలు?  

నృత్యరత్సివళి', గీత్రత్సివళి', 'నాటయరత్సివళి' 

జాయపసేనాని శాసనాలు?  

పాకాల చెరువు శాసనం, కలువ కొలను శాసనం  

 

కవి చక్రవరితగా ప్రసిదిధ చెందిన కవి? 

జాయపసేనాని  

 

కాకతీయ గణపతి దేవుని 'దీక్ష్వగురువు', శివత్త్ా రసాయనం' గ్రంథ రచయిత్? 
విశ్వాశార దేశికుడ్య (లేద్య) విశ్వాశార శంబు (లేద్య) శివదేవుడ్య  

 

విశ్వాశార శంబు నిరిమంచ్చన 'ప్రసూతి వైదయశాల' ప్రదేశం ?  

గోళగ, (మందరం గ్రామం + వెలగపూడి గ్రామం)  

 

సంసృత్సంధ్ర కవిత్సపిత్సమహుడ్య, పురుషారధసారం రచయిత్?  

అదిజ శివదేవయయ 

 


