‘తెలుగు బిడ్డ ’ శతకము న ుండి – కవి శ్రీ పి. శివనాగ రాజు
1. తెలుగు చుంతచగురు పులుపు నుందుంచ న
తెలుగు మలలెపూల వెలుగు పుంచ
తెలుగు సననజాజి న లివాసనన తెచ ు
తెలుగు పలుక తృపిి తెలుగు బిడ్డ !
తెలుగు పూలు – శ్రీ నార్ల చిర్ంజీవి
2. పుసి కముల నీవు పూవు వోలలన చూడ్ు
చుంపబో కు మురికి చేయబో కు
పరుల పుసి కములు ఎరువు తెచుతివేని
తిరిగి యిముు వేగ తెలుగు బిడ్డ !
3. నిలిపి కుద రైన దసూ
ి రి నేరుుకొముు
వాాయవలలన ముతాాల సరాల రీతి
చద వు వారలు విసిగి వేసారు నటుల
గొలుస వాాతలు వాాయకు తెలుగు బిడ్డ !
4. శీదధ లేని యిెడ్ల చద వు సాములు రావు
శీదధ యునన రాని చద వు లేద
శీదధ కలిగనేని చుందా ముండ్ల యాతా
స లభ సాధ్ామెయగు తెలుగు బిడ్డ !
5. చద వు రాని వాని జన లు మెచురు స ముు
చద వు నేరుువాని జగము మెచ ు
దేశ కాలగతులు తెలియగావచ ున
తెలియు ముంచ చెడ్డ తెలుగు బిడ్డ !

బద్ెె న కవి ‘సుమతీ’ శతకము నుండి
6. ఏఱకుమీ కస గాయలు
దూఱకుమీ బుంధ్ జన ల దో షము స మీు !
పాఱకుమీ రణముంద న
మీఱకుమీ గురువులాజఞ మేదని స మతీ !
7. నడ్ువకుమీ తెరువొకకట
గుడ్ువకుమీ శతుానిుంట గూరిమి తోడ్న్
ముడ్ువకుమీ పరధ్నముల
న డ్ువకుమీ యొరుల మనస నొవవగ స మతీ !
8. వినదగునెవవరు సెపిిన
వినినుంతనె వేగపడ్క వివరిుంప దగున్
గని కలె నిజము లలరిగిన
మన జుడె పో నీతిపరుడ్ు మహిలో స మతీ !
‘నీతి శతకము’ నుండి – శ్రీ కొమమరాజు లక్ష్మమ నర్సంహారావు
9. ఎటటి పనియిెైన నాలసామేమిలేక
తలచనుంతనె శీదధతో తక్షణుంబు
చేయబూన ట మికికలి క్షేమకరము
ఆలసిుంచన విషమౌన అమృతుంబు
10. తపుి చేసినపుడ్ు తగని వుంకలు చూపి
కపిి పుచ ుకొనగ కలు
ు చేటు
తపుి చేసి నీవు తపిిుంచ కొనవదు
దాని దదు కొన ట ధ్రుమౌన
వేమన పద్ాాలు

11. అనిన దానములన అనన దానమె గొపి
కనన తలిె కుంటె ఘనము లేద
ఎనన గురుని కనన నెకుకడ్ు లేదయా !
విశవదాభిరామ విన ర ! వేమ !
12. అనగననగ రాగ మతిశయిలుెచ న ుండ్ు
దనగ దనగ వేము తియాన ుండ్ు
సాధ్నమున పన లు సమకూరు ధ్రలోన
విశవదాభిరామ విన ర ! వేమ !
వేంకట పార్వతీశవర్ కవులు
13. తాన దనపుండ్ు తినబో ద తేనె యరటట
తాన తనపాల గరీలద ధ్నా స రభి
తాన దన తావి గరీలద తమిుపువువ
జగతిలో నరుడొ కకడే సావరధపరుడ్ు.
‘గువవల చెనన’ శతకము
14. గుడి కూలున న యి పూడ్ున
వడి నీళ్ళన చెరువు తెగున వనమున ఖిలమౌ
చెడ్నిద పదాుంబొ కటటయిే
కుడి యిెడ్మల కీరి గనన గువవల చెనాన!

శ్రీ నార్ల వంకటేశవర్రావు
15. వేయి పాశనలుుండ్ు విజాఞన వేతికు
పాశనలుుండ్బో వు పామరునకు
విజుఞడౌన నరుడ్ు జిజాఞస చేతనే
నవయుగాలబాట నారె మాట.

