
 

సుమ�సుమ�సుమ�సుమ�    శతకమ�శతకమ�శతకమ�శతకమ� 
బ�ె � నబ�ె � నబ�ె � నబ�ె � న    భ��ాల�డ భ��ాల�డ భ��ాల�డ భ��ాల�డ  

 

 

	!  "ామ�# దయ&ే తను  

()ర+,ిగ  సకల జనుల� (/"ా యన0 ా
1)"ాళ345న  6త7ల� 

(8ర+రగఁ జవ:ల� ప:ట<  ను=ి >?ద  సుమ�       1 

 

 

అకAఱక� "ా# చుట< మ�, 
DE FGA న వరH# >I ల�J, Dహరమ�నఁ �) 
(?F GA న బKఱ# గ�ఱL మ� 

గక�Aన!  Mడవంగవలయ�ఁ గద"ా సుమ�       2 

 

  

 

అ=ి0 Nన  OతంPయQ#  

R=ి3 Sల ప: �ొరను 0UVW Rడ క�ట కంటX � 

వ=ిగ ల YZ దు� లఁ గట[< క 

మ=ి  దును\క బ]త 7క వచుW మ _̂ ల` సుమ�      3 

 

  

 

JOIN SCHOOLS5 to 9219592195 & 9223492234 www.schools5.tk

http://schools5.tk/
http://schools5.tk/
http://www.schools5.tk


 

అ=ి య�స Faల�వ:ఁ 0Uల�వక�, 
గ�=ి  మణc యమ� de యఁబfక�, క�జనుల ghడ� 

Mడ వక కi"NR de యక�, 
మడM# �ోడరFaంట�  నరkగక� సుమ�       4 

 

  

అధరమ� గదVయ�, గదలక 

మధురమ�లగ� mKష ల�డ 0N  మoన వ]త 7ఁ=ౌ 

అ1ిF ార "rగ పs"Nత 
బ1ి" ాంధక శవమ�ఁ tడ బKపమ� సుమ�      5 

 

  

 

అపu Fa# &ే య� Mభవమ�, 
మ�పuన బృఆయంప:టKల�, మ�రkx # తపమ��, 
దపJరయ# నృప: "ాజQమ� 
�ెప Jర345  Hఁదఁ 0yడ   �ెచ ుWర సుమ�       6 

 

  

 

అzిJ చుW>ాఁడ , >?ౖద ుQడ , 

(?ప uడ  (? డgెగ క �ాఱు (Iఱ ును, �ి} ~ఁడ � 
జ�పJ=ిన  య�ర నుండ మ� 
&ొపJడక�న\ట� <  య�రk ��ఱక�మ� సుమ�      7 

 

  

JOIN SCHOOLS5 to 9219592195 & 9223492234 www.schools5.tk

http://schools5.tk/
http://schools5.tk/
http://www.schools5.tk


 

 

 

అల�� # మం�తనంబ�, 
0Uల� # �ా _̂త Q MదQ, F�మV #జమ��, 

బ�ల�� న దం�న PయQమ�, 
�ెల � # Fాక�ల�ను ల�వ: gెV య�మ� సుమ�      8 

 

 

ఆఁFaన\ కi=ె  యమృతమ�, 
g)ఁFaంచక #చుW>ాఙ� �  �)త ధ"N� ]�, 

��ఁF�రkW>ాఁ=ె  మను~ఁడ , 
gేఁ క�వ గల>ాఁ=ె  వంశ �లక�ఁడ  సుమ�      9 

 

  

 

ఆఁకV య�డ గ# కడ ప:ను, 
>Iఁ కట� యగ� లంజ పడ ప: Mడ వ# బ] త7క��, 

బK] ఁFaన\ నూ� య�దకమ�, 
3Sఁ కల �ా=ి య�ను "rఁత 3S� ి#  సుమ�       10 

 

  

 

ఇచుWన�ే  MదQ, రణమ�న 

జ�చుWన�ే  మగతనంబ�, సుక�శ}రkల�� 

34చ ుWన�ే  (Iర kW, వదుక�  
వచుWన�ే  F�డ   సుమ�� వసుధను సుమ�      11 

 

  

JOIN SCHOOLS5 to 9219592195 & 9223492234 www.schools5.tk

http://schools5.tk/
http://schools5.tk/
http://www.schools5.tk


 

 

ఇమ��గ జదువ# (8రkను, 
నమ�� య# PV� యన\ మడ గ# (8రk�, 

దమ��ల Pల�వ# (8రkను 
గ�మ�"N  మను ద] M}నట� <  గ�ంటర సుమ�       12 

 

  

 

ఉడ మ�ండ�ె  నూ"�ం డ � ను, 

బ=ి య�ండ�ె  ze" N� ఁ బKమ� ప�ిన ూ"�ం డ � �, 

మడ వ:నఁ 0UF�A ర య�ండ�ె, 

కడ  #లఁ బ�రk�ార�  పరkఁడ  0ావల� సుమ�      13 

 

  

 

ఉత� మగ�ణమ�ల� 6చున 
F�g ె � ఱగ�న గల�గ (Iర kW; (?Y Z Qడలం �) 

(?� � �W కరఁ0N  ��dిన 

#త� =ి  బం0ారమగ�(?  Yలల` సుమ�       14 

 

  

 

ఉదకమ� �)] >? డ  హయమ�ను, 

మదమ�న ను��Jంగ�చుండ  మgే � భంబ��, 
Dదవ: కడ నున\ వృషభమ�, 
జదువ# య�6చుఁ గడక� జనక�ర సుమ�      15 

 

  

JOIN SCHOOLS5 to 9219592195 & 9223492234 www.schools5.tk

http://schools5.tk/
http://schools5.tk/
http://www.schools5.tk


 

 

 

ఉపFా"NF G  నుపFారమ� 

Mప"yత మ� 0ాదు deయ Mవ"Nం పం0;ా 
నపFా"NF G  నుపFారమ�  

(?ప 34న \క deయ �>ాఁడ  (Iర J"N  సుమ�       16 

 

  

 

ఉపRంప Dదల� �యQన 

కపటం బ� డ(? డను జ�ఱ క� F��  వ=ి (I  �� 

(?ప మ�ల� >? దక�ను గడపట 
గపటప: దు"ా� � ��ందు గద"ా సుమ�       17 

 

  

 

ఎపJట�  F� యQ�ి  ప] సు� త 

మపJట�F ా మ�టల�=ి, యనుQల మనమ�� 

(�zిJ ంచక, g) (�వ}క, 

తzిJ ంచుక �రkగ�>ాఁడ  ధనుQడ  సుమ�      18 

 

  

 

ఎపuడ  దపuల� >?ద F� డ   

నపuరkష7# 0Uల}ఁగ�డ ద�ి  YZ ట� న\� 

సరJంబ� పడగ 6డను  
గపJ వdిం �న Mధంబ� గద"ా సుమ�       19 

 

JOIN SCHOOLS5 to 9219592195 & 9223492234 www.schools5.tk

http://schools5.tk/
http://schools5.tk/
http://www.schools5.tk


 

 ఎపuడ  సంపద కV0Nన 

నపuడ  బంధువ:ల� వత7�  ర�ి  YZట � న\� 

gెప Jల�ఁగ జ�ఱ ువ: #ం=ిన 
గపJల� ప�ి> I ల� &ేర kఁ గద"ా సుమ�       20 

 

  

 

ఏఱక�H కసు0ాయల�, 
దూఱక�H బంధుజనుల �ోషమ� సుH�, 

�ాఱక�H రణమందున, 

Hఱక�H గ�రkవ: ()జ   3S� ి#  సుమ�       21 

 

  

 

ఒక య�"NF G  (�క కరణమ�, 

(�క �రJ"NY Z5 నఁ 0ాక, (�0Nఁ  దఱు&ై న�, 
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తన కVR Yంద]  mfగమ�, 
తన ల�RYZ  స}ర½ ల`క �)"Nద ]¿ ంబ��, 

దన &)వ: జల ప]ళ యమ�, 
తను వల�న య�ి YZ  రంభ తథQమ� సుమ�!      52 

 

  

 

తన >ారk ల�# &ోటను, 
జనRంచుక ల�# &ోట, జగడమ� &ోట�, 

అనుమ�న345న  &ోటను, 

మను~నక�ను #ల�వఁ దగదు మ _̂ల ` సుమ�      53 

 

  

 

తమలమ� >I య# (8రkను, 
Mమత7లgh &ెV R &ేd ి  >?త బడ  gెV M�, 

గమలమ�ల� ల�# Faలక�ను, 
_̂మ 1)మ�ఁడ  ల�# "ా�]  Â̂న మ� సుమ�      54 

 

  

 

తలనుండ  Mషమ� ఫణc FG#, 
>?ల యం0ాఁ �ోఁక నుండ  వృªWకమ�నక��,  
తల ghఁక యనక య�ండ ను 
ఖల�నక� #ల�>?ల �  Mషమ� గద"ా సుమ�      55 
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తల��డ గ� ధనమ� ��dిన 

>?ల య�VFGఁ  #జమ� ల�దు Mవ"Nం పం0ా 

దలఁ ద=ిM  బKసఁ జ�d ిన 
>?ల య�V# నమ�"ాదు Mన"ా సుమ�       56 

 

  

 

తల మ�dి న, (�ల� మ�dిన, 

వల�వల� మ�dిన ను బK] ణ వల� భ�(?ౖన � 

గ�లFాంతల�ౖన  "rఁత7రk 
�లFGం పగ భ�Rల`నఁ �ిర మ�గ సుమ�!      57 

 

  

 

g)ను భ�Äంప# యర� మ� 
మ�నవ ప�ఁ జ�ర kఁ 0Uంత మఱ¦  భ�గతమoఁ 

0ానల 6గల� గ�"NW న 
gే# య ¬రkఁ జ�ర kనట[�  �రమ�గ సుమ�!      58 

 

  

 

దగ½ ఱ Faం=ెమ � d¢ z¢J డ   

z¢]గ ½ డ పల�క�లక� "ా~ zి] య�ఁ=ై  మఱ¦ఁ  �) 

(?గ �½  బ] జ Fాచ"Nం చుట 

బ�గ�½ లF��  కలJతరkవ:ఁ బ�డ చుట సుమ�!      59 
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ధనప� సఖు=ై  య�ం=ి న 

(?న యం0ా ªవ:ఁడ  Å»34త � ఁగ వలd¢ �; 

దన >ా"N  F�ం త గV0Nన ఁ 

దన mKగQ34  తనక�ఁ 0ాక తథQమ� సుమ�!      60 

 

  

 

1ీర kలక�ఁ జ� య� 3S ల�ి 

�ారంబగ� ()"NF �ళ  సVలమ� భం0N� 
0ౌరవమ�ను మఱ¦  Hఁదట 
భ�"N  సుఖ�వహమ� నగ�ను భ�Mల` సుమ�!      61 

 

  

 

నడ వక�H gెర k>ÇకAట, 
గ�డ వక�H శత7]  #ంట గ�"NR ghడ�, 

మ�డ వక�H పరధనమ�ల, 

నుడ వక�H ¬రkల మనసు (�వ}గ సుమ�      62 

 

  

 

నమ�క� సుంక"N, tద"N, 
నమ�క� Dగ�ాల >ా#, నట[ >?ల య�V�, 
నమ�క� మంగ=ి  >ా##, 
నమ�క� H >ామ హసు�  నవ## సుమ�!      63 
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నయమ�నఁ బKల�ం �)] వరk, 
భయమ�నను Mషమ��(?ౖన  భÈిం త7రk0ా;  

నయ34ం త �ోషFా"N¬, 

భయ3S  tపంగ వలయ� బKగ�గ సుమ�!      64 

 

  

 

నరపత7ల� 3Sఱ ఁ దzిJ నఁ, 

�ిర DపJఁగ Mధవ Yంటఁ �ీర J"N  YZ5 న�, 

గరణమ� >?ౖ� ిక �ఁ=ైన ను, 

మరణ)ంతక మoను0ా# మ�నదు సుమ�!       65 

 

  

 

నవరస mK>ాలంకృత 

కMg) 0rÉి < య�ను, మధుర 0ానంబ�ను �) 
నM>IF G  F�ం తఁ జ�z ి Jన 

జ�M ట�F G  శంఖూ�ి నట[�  dిద ² మ� సుమ�!       66 

 

  

 

నవ}క�H సభ ల`పల; 

నవ}క�H తV�, దం=ి], ()థుల ghడ�; 

నవ}క�H పరస�gh; 
నవ}క�H Mప]వ రkల నయR�ి  సుమ�       67 

 

  

JOIN SCHOOLS5 to 9219592195 & 9223492234 www.schools5.tk

http://schools5.tk/
http://schools5.tk/
http://www.schools5.tk


 

6"�  �]ా ణ)1)రమ� 

(8"�  రసభ"Nత 345 న నుడ వ:ల F� ల� � 

()"NY Z  నరkలక� రత\మ� 

±రYZ  శృం0ారమండ ]  dిద ² మ� సుమ�!       68 

 

  

 

పగవల �ెవ }"N  ghడను, 

వగవం0ా వలదు ల�R వ�Wన zి దప�, 
�ెగ  ()డ వలదు సభలను 
మగ�వక� మనdి యQ వలదు మ _̂ల ` సుమ�      69 

 

  

 

ప�కడక�ఁ, దను\ఁ గ�"Nన   
స�కడక�ను, >Iల �J కడక�, సదు½ రk కడక��, 
సుత7కడక� "N త� &ేత 7ల 

మ�మంత7ల� చనరk 6� మ�ర½ మ� సుమ�!      70 

 

  

 

ప#&ే య�(?డ ల �)dి య�, 

ననుభవమ�న రంభ, మం�]  య�ల`చనల�, 
దనభ�FG �  YZ డలఁ దV� య�, 

న�◌ఁ దన క�లFాంత య�ండ  నగ�"ా సుమ�!      71 
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పర()"y  ��దరkఁ=ై, 

పరధనమ�ల Fాసపడక, పరkలక� _̂త 7ఁ=ై, 

పరkల� దనుఁ బ�గడ (? గడక, 
పరk లV0Nన  నల�గ నతఁడ  పరమ�ఁడ  సుమ�!      72 

 

  

 

పరస� కiటR 0rరక�, 
పరధనమ�ల Fాసపడక�ఁ, బరk(?ం చక�H, 

స"N0 ా# 0rÉి <  deయ క�, 

dి" N& ె= ి  చుట< ంబ� కడక� జ�ర క� సుమ�       73 

 

  

 

పరసత7ల 0rÉి Ë  నుం=ి న 

ప:రkష7ఁడ  0ాం0�య �ఁ=ైన  భ�M #ంద పడ �, 

బరస� సు	లYZ5 నను 

బరkసంగ� నున\ #ంద �ాలగ� సుమ�!       74 

 

  

 

పరkలక� #ష< మ� d¢ప Jక�, 

��రk0Nం డ� క�ఁ బనుల� ల�క ��వక� 34ప :డ �, 

బరkఁ గ�ిd ిన  స�ఁ గవయక�, 

34ఱ ¦ఁ 0Nయ �ఁ Pరkd¢ౖ న హయమ� ల�కAక� సుమ�     75 
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పర}మ�ల సత7లఁ గవయక�, 
మ�"y} శ}రk కరkణ నR� య�బÌక� మ�ి ల`, 

గ"N} ంప ()Vఁ బ�ం పక�, 

#ర}హణమ� ల�# &ోట #ల�వక� సుమ�       76 

 

  

 

పల� �ోR de య� M=ి యమ�, 

తలగ=ి0 Nన  ()ట�  #ద], తరkణ�లYZడ ల� 
బ�ల యల�క ()ఁట�  కiటR 

>?ల  Yంత# &ె పJ"ాదు Mన"ా సుమ�!       77 

 

  

 

�ాటXఱ ుఁగ# ప� Faల�వ:ను, 
గ�టంబ�న F�ఱ ుకపడ# F�మV ర�య��, 
బ°ట Xత � ఁ జ�య � &ెV Rయ�, 

(Iట �F G  (?ద ు"yఁ �ి నట[<  ల�న\ఁగ సుమ�       78 

 

  

 

�ాలను గలdి న జలమ�ను 
�ాల Mధంబ�న(?  య�ండ ఁ బ"NF Gం పం0ా  

�ాల చM జ�ఱ చుఁ 0ావ:న 
�ాలసుఁడగ� >ా# ��ందు వలదుర సుమ�      79 
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�ాలసునF�� న య�పద  

జÍVంబ=ి  �రJఁ దగదు సర}~  నక�� 
gేల 0N\ ఁ బడఁగఁ బట� < న 

3Sల �ఱుఁగ�(?  Hట[ఁ 0ాక 3S� ి#  సుమ�       80 

 

  

 

zిల �వ# పనులక�ఁ బfవ:టఁ, 
గలయ# స� గ�య�, "ా~ 0ాన# Faల�వ:ం, 

Pల�వ# zeర ంటంబ�ను,  
వల�వ# &ెV Rయ�ను జ� య వలదుర సుమ�      81 

 

  

 

ప:gh] g)®హమ� తం=ి]F G   

ప:త7] ఁడ  జ#�ం�నప:=ె  ప:ట< దు, జనుల�  
ప:త7] # కనుఁ0U#ఁ బ�గడఁగ 
ప:gh] g)®హంబ� ()డ  ��ందుర సుమ�!       82 

 

  

 

ప:"NF G#  �]ా ణమ� 0rమట�, 

వ"NF G#  �]ా ణంబ� 6రk వసుమ� ల`న�, 

గ"NF G#  �]ా ణమ� g¹ండమ�, 

dి" NF G#  �]ా ణంబ� మగ�వ dి ద² మ� సుమ�!      83 
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ప:V �ాల� �ె� W Y�Wన, 
నలవడఁ0ా గ�ం=ె  0rdి  యఱ&ే  #=ిన �, 

దల��డ గ� ధనమ� బfdిన, 

>?ల య�VFG  గ�"N�  ల�దు Mన"ా సుమ�!       84 

 

 

 

z¢ట � < న �ి నమ�ల ల`పల 

నట< డవ:ల(?ౖన  వచుW ()()ర� మ�ల��, 

బ�ట < # �ిన మ�ల గనకప: 

గటX < FGA న (IR ల�దు గద"ా సుమ�!       85 

 

  

 

��రkగ�న బగ>ాఁడ ం=ి న, 
#ర>Çందక >]ా తFాఁ=ె  YÎV క YZ5న �, 

ధర 0ాఁప: Faం=ెమ �=ిన, 
గరణ)లక� బ]ద ుక� ల�దు గద"ా సుమ�!       86 

 

  

 

బం0ారk క�దువఁ బ�ట < క�, 

సంగరమ�నఁ బKఱ¦ ��క� సరసుడ>?ౖg ే, 

నంగ=ి  >? చWమ� >ాడక�, 

>?ం గVghఁ జ�V R వలదు Mన"ా సుమ�       87 
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బలవంత7ఁడ ()F�మ # 
పల�వ:రgh #గ _̂ం �!  పల�క�ట 3S ల�; 
బలవంత 345 న సరJమ�  

చV ±మల &ేత ఁ ÄFGA  &)వ�ె  సుమ�!       88 

 

  

మ�ి( �క# వల� య�ండఁగ 
మ�ి& ె= ి  ¬క కi! ర Mట[ఁడ  మ�నక �రkగ�� 

బ�ి  �ల�క zిV �  పట� < న 

జదువ:(?  య�పంజరమ�న జగ�# సుమ�      89 

 

  

 

మండల ప� సమ�ఖంబ�న  
34ం =ైన  ప]1 )# ల�క 34 లఁగ�ట YZ ల� � 

0Uండంత మదప: టÏన ుగ� 
g¹ండమ� ల�క�ం=ి నట[�  �ోఁచుర సుమ�       90 

 

  

 

మం�]గ ల>ా# "ాజQమ�  
తంత]మ � d¢డ క�ండ #ల�చుఁ దఱచుగ ధరల` 

మం�]  M Â̂ ను# "ాజQమ� 

జంత]ప :ఁ 0yల i=ిన ట[�  జరkగదు సుమ�!       91 
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మ�టక�ఁ బK] ణమ� సతQమ�, 
F�టక�ఁ బK] ణంబ� సుభట F�ట�, ధ"N� ]� 
బfట�F Gఁ  బK] ణమ� మ�నమ�, 

±ట�F Gఁ  బK] ణంబ� >]ా ల� dిద ² మ� సుమ�       92 

 

  

 

మ�నధనుఁ =)త�ధృ� &ె= ి   

Â̂న ుండగ� >ా# ()శ! Yంచుట YZల � � 

మ�(?డ   జలమ�ల ల`పల 
(Iన ుఁగ� 34 Y �)ఁ�నట[<  ల�ఱుఁగ�మ� సుమ�      93 

 

  

 

3Sల �ంచ# మ�VనుQ#, 
మ�లను, Dగ�ాల�>ా#, మంగV _̂త 70 ా
(IV న నరప� "ాజQమ�  
(Iల ఁ గలdి  ��వ:ఁ0ా# (?గ డదు సుమ�       94 

 

  

 

"ా��మ�# zిల �వ# య� 
భ��ాల�#ఁ 0Uల} భ�FG �  మ�క�� ల� గల>I 

�ీప ంబ� ల�# Yంటను 
జ�ప :న F�Ð ÑÒ=ి నట[�  dి ద² మ� సుమ�       95 
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ర+zిం � పVFG  బ�ంకక�, 

�]ా పగ� చుట< ంబ� (?గ �½  పల�కక� మ�ిల `ఁ, 

0rzిం చు "ా~ఁ 0Uల}క�, 
�ాపప: �ేశ ంబ� ��ఱక� ప�ి లమ� సుమ�      96 

 

  

 

ల�Mగల>ా# కంటXన ు  
mKMంపఁగ 6�పరkఁడ  బలవంత7ం=ౌ 
0ానంబంత!  గజంబ�ను 
మ�వట� >ాఁ=ెF GA నట[�  మ _̂ల ` సుమ�!       97 

 

  

 

వఱ�ైన  &ే ను దున\క�, 

కఱ>?ౖన ను బంధుజనుల కడ F�గ క�H, 

పరkలక� మర�మ� &ెప Jక�, 
zి" NF GF G  దళ>ాY తనమ� z¢ ట< క� సుమ�       98 

 

  

 

వ"Nప ంట ల�# య�రkను, 
�ొర య�ండ# య�రk, ghడ  �ొరక# gెర kవ:�, 
ధరను ప� ల�# గృహమ�ను 
నరయం0ా రkద] భ�R యనఁదగ� సుమ�      99 
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Mనఁదగ� (? వ}రkఁ జ� zిJ న  

M#నంత(?  >Iగ  పడక Mవ"Nం పఁ దగ�� 

క# కల�  #జమ� �ెV dి న  

మను~ఁ=ె  �� 6� పరkఁడ  మ _̂ల ` సుమ�      100 

 

  

 

�=ెమ � de య# (8రkను, 

జ�= ెల  యధ"ామృతంబ�ఁ de య# (8రk�, 

�ాడంగ"ా# (8రkను 
బ�=ి ద FGర >?ౖ న �ాడ  బ�ందర సుమ�       101 

 

  

 

>?ల య�V వలనఁ గ�"NR 

గలగదు, మఱ¦  గV0�( I#  కడgేఱ దు0ా; 
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