
కవికోకిల శ్రీ దువ్వూరి రామిరెడ్డి  
 

1. సమయమమూల్యమొక్క నిమిషంబు వృథాచన గ్రమమర ంపనే 
రము, మనయాయువా త్రు టి పరంపరయౌట నెర ంగ , నిద్ు మాం  
ద్యమును దొల్ంగ , మీ పనుల్నారయుడో  జనుల్ారయంచు డం 

బముగ్ మడెనిిగ డచి క్ృక్వాక్ము గ్ూసెడచ నింటి కొపపునన్. 
 

2. అంత్ముల్ేని ఈ భువన మంత్ పపరాత్న పాంథ శాల్, వి 

శరా ంతి గ్ృహంబు, నంద్ు నిరుసంజల్ు రంగ్ుల్ వాకిళుల్, ధరా 
కరా ంత్రల్ు పాద్ుషాల్ు బహరామ్ జమిషీడుల్ు వేనవేల్ుగా 
కొంత్ సుఖంచి పో యి రెటకో పెరవార కి చోటొసంగ్ుచున్. 

 

3. తెల్ుగ్ుంగైెత్ యొయార  పో క్డల్ల్ో తీపపల్ పిసాళంప, ని 

శ్ిల్ భకిిన్ రచియించె పో త్న భవచాిర త్ుముల్, త్త్కథా  
క్లితానేక్ విశేషముల్ మనసు చక్కన్ రేప నా పూరవజ  
నమల్ చరయల్ పొ డక్టటు  భావమున బంబం బద్ద  మంద్ుం బల్ెన్  

 

శ్రీ దేవ్రక ొండ బాల గొంగాధర తిలక్ (గోరు వ్ొంకలు) 

 

4. చూరున మంచి ముతెిముల్ సొ ంపగ్ు తోరణమటటు  వరషపపం  
ధారల్ు జార, జాల్రుల్ దాల్ుి గ్వాక్షము వెనక నిలిి తీ 

పారు త్మిన్ భుమించు ఎల్ పుా యపప జవవని చూపపల్ా త్టి 
తాి రక్ పాళతో విసరు దాటటల్ పంత్ముల్ాడు వింత్గ్న్ 

 

5. నాయిెద్ల్ోన వరష రచనానివత్ చిత్ురవముమల్టలు  నే 
వాు యని గీత్పపం గ్త్రల్ భాతిగ్ నిల్ెిను నీల్ మేఘ కౌ 
శేయము దాలిి చంద్న పటీర సుగ్ంధిల్ యౌవనాంగ్రే 

ఖాయత్ కోషణతాంక్మయి కౌగ లి చేరెను వారష ల్ోక్మున్. 
 

  



కరుణ శ్రీ జొంధ్యాల పాపయ్ా శాస్త్ర ి గారు 

 

6. సావరధ జావల్ల్ దేశ్ భద్ుత్ల్ు సావహాయయిెయ, విదోుహముల్ 

వర ధల్ెు న్, క్ుటిల్ పుచారముల్ు ద్ురావరంబుల్యిెయన్, మన 

సురాధ  సంక్ుల్మెైన యిీ జగ్తికిన్ శాంతింబుసాదింప సి 
దాధ రధ సావమి! మరొక్కమారు దిగ  రావయాయ! పపరోగామివెై. 
 

7. హ ంసా శ్క్ుి ల్ు రకి్ దాహమున ద్ండెతెిన్ ద్ర ద్ు పుజా 
సంసారముమల్పెై, పపరోగ్మనముల్ సింభంచె, సావత్ంత్ుయమే  
ధవంసంబయిెయ, కిరాత్ శాత్ శ్ర విద్ధంబ ైన యిదాధ రుణీ  
హంసన్ గాయము మానిు కావవల్ెనయాయ! రముమ వేగ్ముమనన్. 

 

శ్రీ మధునయపొంతుల సతానయరాయ్ణ శాస్త్ర ి – ఆొంధర పురాణము 

 

8. తెల్ుగ్ుల్ నిగ్ుు , క్నిడపప దీరుల్ు, వేల్ుపప బాస క్బబపపం 

బల్ుక్ుల్ తీయమున్, ద్మిళ వాజమయి తోయము ల్ాక్ళంచి, వె 
నెిల్ వెల్ుగ్ుల్ వెల్ార ి, క్మనీయత్, బేరుి తెల్ుంగ్ు భారతిన్ 

వల్ గొనియెిం జళుక్య నరపాల్క్ బాల్ుడుదార శీల్ుడెై 
 

9. కాల్ంబ ంత్ గ్తించి పో యినను నాక్ల్ాుంత్ సంసాా యిగా  
నేల్నిిల్వగ్ జాల్ు వాయస క్వితా నిరామణమున్ బాసల్ో 
నాల్ాపింపగ్ బంచమశ్రర తి గ్రీయసాాధు సనామధురీ  
శీరల్న్ ననియ కోకిల్ంబు సవర ంచెన్ గ్ంటపపం గ్ంఠమున్  

 

నయరాయ్ణ శతకము – శ్రీ బమ్మెర పో తన 

 

10. ధర సింహాసనమెై, నభంబు గొడుగైె, త్దేదవత్ల్ భృత్రయల్ెై,   
పరమామాియముల్ెల్ు  వందిగ్ణమెై, బుహామండ మాగారమెై, 
సిర  భారాయమణియిెై, విర ంచి కొడుకైె, శీరగ్ంగ్ సత్రుతిుయిెై, 
వరుస నీి ఘన రాజసంబు నిజమెై వర ధల్ుు  నారాయణా! 

 

11. నల్ుని వాడు, పద్మ నయనంబుల్ వాడు, క్ృపారసంబుపె ై



జల్ెు డు వాడు, మౌళ పర సర ుత్ పింఛమువాడు, నవపవ రా 
జిల్ెు డు మోము వాడొక్డు చెల్వల్ మాన ధనంబు దచెెినో 
మలిుయల్ార! మీ పొ ద్ల్ మాటటన ల్ేడుగ్ద్మమ ! చెపురే ! 

 

భాసకర శతకము – శ్రీ మారద  వ ొంకయ్ా 
 

12. సార వివేక్ వరినల్ సనుితికెకికన వార ల్ోపల్ం 

జేర న యంత్ మూఢుల్క్ు జేవడ దానడ, మెటటు ల్ని గా  
సారముల్ోన హంసముల్ సంగ్తి నుండెడచ కొంగ్ పిటు కే  
తీరున గ్ల్ు  నేరుిను ద్దీయగ్త్రల్ ద్ల్పో య భాసకరా! 

 

13. పల్ుచని హీన మానవపడు పాటి ద్ల్ంపక్ నిషరు రోక్ుి ల్ం  
బల్ుక్ుచు నుండుగాని మతి భాసురుడెైన గ్ుణ పుపూరుణ డ 

పుల్ుక్ుల్ బల్క బో వడు నిబదిధ గ్, నెటు న వెలిిక్ుండ దా  
దొల్ుక్ుచునుండు గాని మర  తొల్ుకనె నిండు ఘటంబు భాసకరా ! 

 

దయశరథీ శతకము – శ్రీ కొంచరల గోపనన 

 

14. సిరులిడ సీత్, పీడ ల్ెగా జిముమటక్ున్ హనుమంత్ర, డార ి సో  
ద్రుడు సుమిత్ు సూతి, ద్ుర త్ంబుల్ు మానుప రామ నామమున్ 

క్రుణ ద్లిరు, మానవపల్ గావగ్ పనిిన వజు పంజరో 
త్కరము గ్దా! భవనమహ మ దాశ్రథీ! క్రుణా పయోనిధీ! 

 

భరరృహరి నీతి శతకము – శ్రీ ఏనుగు లక్ష్ెణ కవి  
15. తెలివి యొకింత్ ల్ేనియెిడ ద్ృపపి డనెై క్ర భంగ  సరవమున్ 

తెలిసితి నంచు గ్ర వత్ మతిన్ విహర ంచితి దొలిు  యిపపుడు  
జ్వల్ మత్రల్ెైన పండచత్రల్ సనిిధి నించుక్ బో ధ శాలినెై  
తెలియని వాడనెై మెల్గ తిం గ్త్మయిెయ నితాంత్ గ్రవమున్ 

 


