
TAGB Ugadi 2023 - తెలుగు పద్యాలు 

 

1. ఏరకుమీ కసుగాయలు 

దూరకుమీ బంధుజనుల దోషము సుమీీ 

పారకుమీ రణమందున 

మీరకుమీ గురువులాజఞ  మేదిని సుమతీ 

 

2. తన కోపమె తన శత్రు వు 

తన శంతమె తనకు రక్ష, దయచుట్ట ంబౌ 

తన సంతోషమె సవరగ ము 

తన దు:ఖము నరకమండ్రు  తథ్ాము సుమతీ 

 

3. తలనుండ్ర విషము ఫణికిని 

వెలయంగా తోకనుండ్ర వృశ్చికమునకున్ 

తలతోక యనక యండ్రను 

ఖలునకు నిలువెలల  విషము గదరా సుమతీ 

 

4. అడిగిన జీతం బియాని 

మిడిమేలుపు దొరను గొల్చి మిడ్రకుట్కంటెన్ 

వడిగల యెదుు ల గట్టట క 

మడిదునుుక బు త్రకవచుి మహిలో సుమతీ 

 

5. వినదగు నెవవరు సెప్పిన 

వినినంతనె వేగపడక వివరంపదగున్ 

కనికలల  నిజము లెరగిన 



మనుజుడెపో నీతిపరుడ్ర మహిలో సుమతీ 

 

6. అప్పిచుివాడ్ర వైెదుాడ్ర 

నెపుిడ్ర నెడతెగక బారు నేఱును, దివజుడ్రన్ 

జొపిడిన యూర నుండ్రము 

చొపిడకునుట్టట  యూరు జొరకుము సుమతీ! 

 

7. ఉపకారకి నుపకారము 

విపరీతముగాదు సేయ వివరంపంగా 

నపకారకి నుపకారము 

నెపమెనుక సేయవాడ్ర నేరిర సుమతీ! 

 

8. ఎపిట్ట కెయాది పు సుు త 

మపిట్ట కామాట్లాడి యనుాల మనముల్ 

నొప్పింపక తానొవవక 

తప్పించుక తిరుుఁవాుఁడె ధనుాుఁడ్ర సుమతీ! 

 
9. కనకపు సంహాసనమున 

శునకము కూరుిండబెట్టట  శుభలగుమునం 

దొనరగ బట్ట ము కట్టట న 

వెనకట్ట గుణ మేల మాను వినరా సుమతీ! 

 
10. అకకరకు రాని చుట్ట ము, 

మొ్రకికన వరమీని వేలుి,మోహరమునుఁద్య 

నెకికన బాఱని గుఱఱ ము, 

గర కుకన విడ్రవంగవలయుఁ గదరా సుమతీ! 

 



11. మేడి పండ్ర జూడ మేల్చమైె యండ్ర 

పొట్ట విచ్చి జూడ పురుగులుండ్ర 

     ప్పరకివాని మదిని బింకమీలాగురా 

విశవద్యభిరామ వినురవేమ! 

 

12. పట్టట పట్ట రాదు పట్టట  విడ్రవరాదు 

పటెట నేని బిగియ పట్ట వలయ  

పట్టట  విడ్రవట్ కను పడిచచుిటే మేలు 

విశవద్యభిరామ వినురవేమ! 

 

13. ఎలుక తోలుదెచ్చి యేడాది వుతికిన 

నలుపు నలుపేగాని తెలుపురాదు 

కొయాబొమీను తెచ్చి కొట్టట నబలుకునా 

విశవద్యభిరామ వినురవేమ! 

 

14. చెపుిలోని రాయి చెవిలోని జోరీగ 

కంట్టలోని నలుసు కాల్చములుల  

ఇంట్టలోని పోరు నింతింత గాదయా 

విశవద్యభిరామ వినురవేమ! 

 

15. నీళ్ళలోన మ్రసల్చ నిగిడి యేనుుఁగు బట్టట  

బయట్ గుకకచేత భంగపడ్రను 

సా్థనబలముగాని తన బల్చమికాదయా 

విశవద్యభిరామ వినురవేమ! 

 



16. ఉపుి కపుిరంబు ఒకక పోల్చకనుండ్ర 

చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు 

పురుషులందు పుణా పురుషులు వేరయ 

విశవద్యభిరామ వినుర వేమ! 

 

17. చ్చతు  శుదిు  కల్చగి చేసన పుణాంబు 

కొంచమైెననదియుఁకొదువకాదు 

వితు నంబు మఱ్ఱఱ వృక్షంబునకు నెంత 

విశవద్యభిరామ వినురవేమ! 

 

18. గంగిగోవు పాలు గరటెడైెనను చాలు 

కడివెడైెననేమి ఖరము పాలు 

భకిి కలుగు కూడ్ర పటెట డైెననుచాలు, 

విశవద్యభిరామ వినురవేమ! 

 

19. అలుిడెపుడ్ర పలుక నాడంబరముగాను 

సజజ నుండ్రుఁబలుకుఁజలల గాను 

కంచుమొోగునట్టల  కనకంబు మొోగునా 

విశవద్యభిరామ వినురవేమ! 

 

20. ఆనిు ద్యనములను అనుద్యనమె గొపి 

కనుతల్చల  కంటె ఘనము లేదు 

ఎను గురుని కను నెకుకడ్ర లేదయా 

విశవద్యభిరామ వినురవేమ! 

 

 

 



21. కషట బెట్ట బోకు కను తల్చల  మనసుు 

నషట బెట్ట బోకు నాను పనులు 

తల్చల దండ్రు లను దైెవసనిుభులురా 

లల్చత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 

 

22. బు తికిననిు నాళ్ళళ ఫలము ల్చచుిటె గాదు  

చచ్చికూడ చీల్చి యిచుి తనువు  

తాాగభావమునకు తరువులే గురువులు  

లల్చత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 

 

23. చదువది యెంత గల్చగ న రసజఞ త యించుక చాలకును నా 

చదువు నిరరాకంబు గుణసంయ త్ర లెవవరు మెచి రెచిట్ం 

బదునుగ మంచ్చకూర నలపాకము చేసననైెన నందు నిం 

పొందవెడ్ర నుపుి లేక రుచ్చపుట్ట గ నేరుినట్యా భాసకరా! 

 

24. ఇందు గలడందు లేడని 

     సందేహము వలదు చకిర  సర్వవపగత్రం 

డెందెందు వెదకి చూచ్చన 

నందందే కలడ్ర ద్యనవాగర ణి వింటే 

 

25. ఇంతింతైె వట్టుఁడింతయైె మరయుఁ ద్యనింతైె నభోవీధిపై 

నంతైె తోయద మండలాగర మున కలల ంతైె పు భారాశ్చపై 

నంతైె చందుు ని కంతయైె ధుు వుని పైనంతైె మహరావట్టపై 

నంతైె సతా పదోనుత్రండగుచు బు హాీండాంత సంవరియైె 

 

 

 


