పో తన మహాకవి భాగవతము న ుండి
1. ఘన యమునా నదీ కల్లోల్ ఘోషంబు
సరస మృదంగ ఘోషంబు గాగ
సాధు బృందావన చరచంచరీక గా
నంబు గాయక సుగానంబు గాగ
గల్హంస సారస కమనీయ మంజు శ
బద ంబుల్ు తాళ శబద ముల్ు గాగ
దివినుండి వీక్ించు దివిజ గంధరాాది
జనుల్ు సభాసీన జనుల్ు గాగ
బదమరాగాది రత్న ప్రభాసమాన
మహిత్ కాళియ ఫణిఫణా మంటప్మున
నళినల్లచన విఖ్ాాత్ నరత కుండు
నిత్ా నైప్ుణామున బేరచి నృత్ామాడె.
శ్రీ శేషప్ప కవి – నరసంహ శత్కము
2. ప్సరంబు ప్ంజైన బసుల్ కాప్రచ త్ప్ుప
ప్రజల్ు దురజనుల్ ైన బరభుని త్ప్ుప
భారా గయాాళ ైన బారణ నాధుని త్ప్ుప
త్నయుడు దుడుకైన దండిర త్ప్ుప
సైనాంబు చెదిరచన సైనా నాధుని త్ప్ుప
కూత్ురు చెడుగైన మాత్ త్ప్ుప
అశాంబు దురుసైన నారోహకుని త్ప్ుప
దంతి మదించ మావంత్ు త్ప్ుప
ఇటటి త్ప్ుప ల్ రుంగక ఇచివచ్చి
నటుల్ మెల్గుదురచప్ుపడీ యవనిజనుల్ు
భూషణ వికాస ! శ్రీ ధరమప్ుర నివాస!
దుషి సంహార! నరసంహ! దురచత్ దూర!

3. త్ల్లో గరభమునుండి ధనముదేడెవాడు
వళిిపో యెడి నాడు వంట రాదు
ల్క్ాధికారైన ల్వణమననమె కాని
మెరుగు బంగారంబు మ్రంగబో డు
విత్త మారజన చేస విరీ వీగుటె కాని
కూడ బెటి న
ట సొ ముమ గుడువబో డు
పొ ందుగా మఱుగైన భూమ్ ల్లప్ల్ బెటి ట
దాన ధరమముల్ేక దాచ్చ దాచ్చ
త్ుదకు ద ంగల్కిత్త ురో ? ద రల్కవునొ ?
తేన జుంటీగ ల్లయావా తెరువరుల్కు
భూషణ వికాస! శ్రీ ధరమప్ుర నివాస!
దుషి సంహార! నరసంహ ! దురచత్ దూర !
శ్రీ కాస ల పురుషో తత మ కవి – ఆుంధ్ర నాయక శతకము
4. రాజ కారా ప్రుండు తేజోబల్ాధికు
డాంజనేయుడు భృత్ుాడగుట జేస
యమ్త్ శౌరుాడు ప్ో వంగమ కుల్ేశు డినజు
డఱల్ేని సననహిత్ుడగుట జేస
విమత్ మరమజుఞ ండు విశాాస భరచతాత్ుమ
డల్ విభీషణు డాప్ుతడగుట జేస
సుమనసుుల్ మనసుుల్మృత్ వాకాంబుల్
బొ సగ నాశ్రరాదించుటను జేస
ల్ంక సాధించ్చతివి గాని ల్ావు చేత్
నిరజరారుల్ గల్ువంగ నీ త్రంబె ?
చ్చత్ర చ్చత్ర ప్రభావ ! దాక్ిణా భావ!
హత్ విమత్ జీవ ! శ్రీ కాకుళ ందరదేవ!

శ్రీ గోగులపాటి కూరమనాధ్ కవి – సుంహాద్రర నారసుంహ శతకము
5. కాంత్ల్ జరబటి గనుగొనుచుంటటవి
పాంచాల్ల వత్యెటో ు బాపనావొ
గోవధసనయ గనొొను చుంటటవిప్ుపడు
కరుణతో గరచనటు
ో కాచ్చనావొ
దిాజుల్ు బాధల్ు ప్డ తిల్కించు చుంటటవి
భువి గుచేల్ుని నటు
ో పో ర చ్చనావొ
‘సత్్రభు’ రాజా నాశన మందగంటటవి
ధురవుని కటటో చ్చితో ద డడ ప్దవి
దుషి శిక్షణ మొనరచంచ్చ శిషి రక్ష
చేయకుండిన ప్ూరా ప్రసధ్ిి చెడును
ఆరత రక్షణ బిరుదంబు హాని జందు
వైరచ హర రంహ ! సంహాదిర నారసంహ !
శ్రీ గుఱ్ఱ ుం జాషువా – పరద్ౌస
6. విత్త నంబున మహా వృక్షంబు నిమ్డించ్చ
సృషి ంచ్చ గారడీ సనయువాడ !
కడుప్ుల్ల శిశువును గల్లపంచ్చ ప్దినల్ల్
మోయంచ్చ యూపరచ వోయువాడ!
సదభకత వరుల్కు సాక్ాత్ురచంచ్చయు
నుననచోటెరచగచంప్కునన వాడ!
పొ టమరచంప్క ముందె ప్ుషప సంత్త్ుల్కు
వింత్గా రంగుల్ు వేయువాడ!
చెల్ువ మొప్ప బుడమ్ సృషి ంచ్చ మాకిచ్చి
అనుభవింప్ు డనుచు నానతిచ్చి
నిల్ువ నీడ ల్ేక నిల్లిన కల్వాడ!
కడుప్ు నిండ ననున గనన వాడ!

శ్రీ గుఱ్ఱ ుం జాషువా - ముుంతాజు మహలు
7. ఏ వననగల్ తీవ కే ప్చి సవరచంప్
జల్ు వారునో దాని చ్చల్లకి జేస
ఏ ప్ుషప దళమున కే ప్ుషా రాగంబు
సరచపో వునో దాని సంఘటటంచ్చ
ఏ కిసాల్ంబున కే కంప్ు జోడింప్
కొమరారునో దాని కూరుప జేస
ఏ గుల్ాబీ మొగొ కే రవా బొ దిగచంప్
నందగచంచునొ దాని నత్ుకు వటటి
ప్రకృతి సది మెైన వననతో వననకు
చెల్లమ్ గల్లప భావముల్ నిమ్డిి
చల్ువరాతి ఫల్కముల్ు దీరప సాగచరచ
చ్చత్ర చ్చత్ర గత్ుల్ శిల్లపవరుల్ు
శ్రీ గుఱ్ఱ ుం జాషువా - కాుంద్రశ్రకుడు
8. ఘన వివేకానంద ముని యమేరచక సీమ
సనునతింప్గ జయ సత ంభ మెతెత
అరుణాచల్ము మీద నరుణ తేజశాాల్ల
రమణరచి శత్ుర షటుమునణంచె
అరవిందముని నిరంత్ర సమాధినినల్లి
ల్లక త్రయంబు వశ్రకరచంచె
మూడు గాళుల్ ద డడ ముసల్ల కోమటట శెటి ట
సనాచాి వికుంఠంబు బేరమాడె
నాల్ు
ొ ఖ్ండముల్కు నవనవోజజ వల్ముల్ౌ
ధరమ మారొ ముల్కు దారచసూప
ఘనత్ నాచ్చకొనన ఖ్ండంబు మనదనన
పౌరుషంబు మనది ప్రజఞ మనది

కరుణ శ్రీ జుంధ్ాాల పాపయా శాసత ి
9. ఆ ప్రకు చూసనావా! మండుటెండల్ల
పొ ల్ము దుననడు కృషీవల్ుల్ు వారు
ఆ వైప్ు గాంచ్చనావా! పొ టి కూటటకై
మేనముమకొనన కారచమకుల్ు వీరు
ఆ దికుు కనుగొంటటవా! వటటి జోల్ తో
కుమ్ల్ల కృశించు బిక్షుకుల్ు వారు
ఆ మూల్ అరసనావా! గంజిల్ేక య
ల్ాోడు దరచదర బాల్కుల్ు వీరు
కషి నిషుిరమోయ ఈ సృషి యెల్ో
శోక విహాల్ మోయ ఈ ల్లకమెల్ో
వేదనా ప్ూరణమెైన ఈ విశామందు
శాంతి ఎచిట ? ఎచట విశాీంతి నీకు ?

శ్రీ ద వవూరి రామిరెడి – జలద్ాుంగన
10. గగన సరవంతికా కల్లోల్ డిండీర
ఖ్ండంబు ల్భరముమ గపపననగ
నందన కల్పదుర సందో హముల్ు ప్ూచ్చ
ఎల్ో డ బుపొ పడి చల్ో ననగ
పారగదిర శిఖ్ర ఘరిణమునంద ల్లవడి
యుడుభరత యమృత్ంబు నొల్లకననగ
దిఙ్మత్త కరచదంత్ దీప్త ుల్ాకాశ ద
రపణమున బింబించ్చ వఱల్ ననగ
శరారీ మందిరాంత్ సత ంబుల్ ైన
హీరమణి దీప్ముల్ కాంతి సారమనగ
మెత్తదనమును శెైత్ాముమ మ్ళిత్మెైన
ప్ండు వననల్ నల్ొ డ నిండు కొనియె

శ్రీ అలల సాని పెదదన
11. చ్చనిన వననల్కందు వనునదనిన సుధాబిద
బొ డమ్న చెల్ువ తోబుటుి మాకు
రహివుటి జంత్ర గాత్రముల్ రాల్ొ రగచంచు
విమల్ గాంధరాంబు విదా మాకు
ననవిల్ుత శాసత ంర ప్ు మ్నుకుల్ావరచతంచు
ప్ని వననతోడ బెటి న
ట ది మాకు
హయమేధ రాజసూయముల్న బేరపడడ
సవన త్ంత్రంబుల్ుంకువల్ు మాకు
గనక నగసీమ, గల్ప వృక్షముల్ నీడ
బచిరాచటుిగమ్ రచిప్టుి మాకు
బదమ సంభవ వైకుంఠ భరొ సభల్ు
సాము గరచడీల్ు మాకు గోతారమరేందర !

శ్రీ తుమమల సీతా రామ మూరిత చౌదరి
12. కొసరచ నూరచన ప్చ్చిప్సప్ుబూత్ మొగాన
గుమమడి ప్ూ దుమారముమనదిద
కండరేగడ నారబండి కనపండువై
పొ ల్ుచు మ్రాప్ు బండు బొ టుి వటటి
వల్లపముమనకు నొకువాస హెచియనటటి
నునుమంచు తెరచీర నూల్ుకొల్లప
బంతి ప్ూవుల్కు, జేమంతి నయాము గూరచి
కబరీభరముమ చకున కుదిరచి
ప్ంట కళ ిల్ు మును బరాబరుల్ు సనయ
గూడు కటటిన తెల్లమబుు గొడుగునీడ
కదల్ల వచెిను భాగాాల్ కడల్ల వోల్
మకర సంకాీంతి ల్క్ిమ హేమంత్ వీధి

13. ల్ేగటట పాల్ల్లగాీగచ మాగచన తీయ
తీయ కప్ుపర భోగచ పాయసంబు
చవుల్ూరు కరచవేప్ చ్చవురాకుతో గమ
గమల్ాడు పైర వంకాయ కూర
త్రుణ కుసుతంబరీ దళమెైతిరమెై నాల్ు
త్ురప్ుప డుల్ ిడు నకు దో స బజిజ
కొీత్త బెల్ోప్ు దో డికోడల్ ై మరచగచన
మదురు గుమమడి ప్ండు ముదురు ప్ుల్ుసు
జిడుడ దేరచన వననల్ గడడ పరుగు
గరగరచక జాటు ముంగారు జఱకు రసము
సంత్రచంచ్చతి విందు భోజనము సనయ
రండు రండని పల్లచె సంకాీంతి ల్క్ిమ
శ్రీ ద్ేవులపల్లల కృషణ శాసత ి
14. ఎల్దేటట చ్చరుపాట సల్యేటట కరటాల్
బడిపో వు విరచకనన వల్ప్ు వోల్
తీయని మల్ో ప్ూదేన సో నల్ పైని
త్ూగాడు త్ల్లరాకుదో న వోల్
తొల్లపొ ర దుద తెమెమర తోరవల్ల ప్యనమెై
ప్రువత్ు
త కోయల్ పాట వోల్
వల్ుోవల్ ై పారు వల్ది వననల్ల్లన
మునిగచ పో యన మబుు త్ునుక వోల్
చ్చరుత్ తొల్కరచ వానగా, చ్చనిన సొ నగ
పొ ంగచ పొ రల్ డు కాల్ాగా, నింగచకగయు
కడల్లగా పల్ో గోీవిని వడల్ు వింత్
తీయదనముల్ లీనమెైపో యె నడద.

15. జిల్లబిల్ల ప్టుి రేకుల్ వను తొటటల్
ర ు
మల్లో య యెద దాగు మదుప్ రవము
కనుచూప్ు దాటు నామని బాయు కోయల్
గొంత్ుల్ల చ్చకుు వసంత్ గీతి
విభు వీడి శుషుంచు విరహిణి సల్యేటట
కడుప్ుల్ల నడగచన కడల్ల మోరత్
రేనికై వదకడు రచకుచూప్ుల్ల్లన
చెరవడడ నిండు చందురుని పాట
యటుి లీ దీన గోపకా హృదయమంది
రాంత్రాళము ల్లన త్ురళిో ంత్ల్ాడు
వేణు నాదంబు వినిపంచు విశామోహ
నాకృతి కిశోర గాయకు నరయుచుంటట

