
 
 
 

2018 సంకర్ ంతి సందర్భంగ్ తెలుగు పో టీలు 
Senior Category – Telugu Poem Recitation 

 Practice and memorize any 1 poem from below 

 Bonus points for reciting 1 additional poem.   

 Judging will be based on following. 

- UchchAraNa (Pronunciation) (5 pts + 2 bonus pts) 

- Pada Vibhajana (Division of the text) (5 pts + 2 bonus pts) 

- Bhavam (Sense of understanding of the poem) (5 pts + 2 bonus pts) 

- Fluency in recitation (5 pts + 2 bonus pts) 

ఉ. ఎవ్వనిచే జనిించు జగమెవ్వని లోపలనుిండు లీనమెై  

ఎవ్వని యిందుడ ిందు పరమేశ్వరు డెవ్వడు మూలకారణిం  

బెవ్వడనాది మధ్యలయు డెవ్వడు సరవము దాన య ైన వా  

డెవ్వడు వాని నాత్మభవ్ున్ ఈశ్వరునే శ్రణింబు వేడెదన్. 
 

శా. లా వొక్కింత్యు లేదు ధైెరయము విలోలిం బయ య ప్ాాణింబులున్  

 ఠావ్ుల దప్పెను మూరఛ వ్చెె త్నువ్ున్ డస్పె శ్రమిం బయ యడ న్  

 నీవే త్పె నిత్ః పరింబెరుగ  మనినింపిం దగున్ దీనునిన్  

 రావే యీశ్వరా   !కావ్వే  వ్రద ! సింరక్ ింపు భదాా త్మకా! 
 

చ. చదువ్ది య ింత్ గలి్గన, రసజఞత్ యించుక చాలకునన యా  

 చదువ్ు నిరరధకింబు, గుణసింయుత్ు లెవ్వరు మెచెరెచెటిం ,  

 పదునుగ మించికూర నలప్ాకము చేసి్న న ైన, నిందు నిిం  

 ప్ొ దవ డు నుపుె లేక, రుచి పుటట గ నేరుెనుట యయ భాసకరా! 
 



 

 
 

2018 సంకర్ ంతి సందర్భంగ్ తెలుగు పో టీలు 
Senior Category – Telugu Prose Reading 

 Pick, Practice and Read any 1 prose below.   

 Judging will be based on following. 

- UchchAraNa (Pronunciation) (5 pts) 

- Pada Vibhajana (Division of the text) (5 pts) 

- Bhavam (Sense of understanding of what you are reading) (5 pts) 

- Fluency in reading (5 pts) 

ధర్మాన్ని మనం రకి్షసే్త అది మనల్ని రకి్షసే్ంది.  

 

ధర్మోర్క్షతి ర్క్షితాాః ఇది మన భార్తీయ సంప్రదాయాన్ని చపె్పే సూకతి.  ధర్ోం అంటే ఏమిట?ి 

ఈ ప్రశ్ికు అనేక సమాధానయాలు ఉనాియి. దీన్నకత ఉతి్మమ నై సమాధానం గ్ దీన్నన్న ప్ెదదలు 
చెప్ేర్ు.  "ఇహలోక, ప్ర్లోక్లకు అనుకూలమ ైన ఆచర్ణను ప్టంిచడమే ధర్ోము.  

"మహాభార్త్ం ప్రక్ర్ం" దేన్న వలన ప్రతి మన్నషి జీవనం స్గుత్ ందో , దేన్న వలన ధనమూ, 

కోరి్కలూ ప ందగలమొ దాన్ననే ధర్ోము అంటార్ు.  

జాతి ధర్ోమూ, కుల ధర్ోమూ, దేశ్ ధర్ోము అన్న ఒక జాతికత, ఒక కులాన్నకత, ఒక దశే్న్నకత ప్రతేేక 
ధర్్ోలు ఉంటాయి.   

శరరయసుును కోరే్ వేకతి మనసుును ఎప్పేడూ ధర్ోం మీద న్నలప్లి.  మర్ణ ంచిన త్ర్ువ్త్ 
ధర్ోం ఒకకటి మాత్రమే జీవపడని్న వెనింట ివసుి ంది.   ఎకకడ ధర్ోం న్నలిచి ఉంట ందో  అకకడ 
జయం కలుగుత్ ంది.  

కలియుగంలో ధర్ోం ఒక ప్దంతో మిగిలివపంది.  క్బటిి  మనుష ల సవభావ్లు కలుషిత్ం 
అవపత్ నాియి.  సర్వ పర్ ణులకూ హిత్ం కలిగించే ప్న్నన్న చేసూి , ఆచర్ణలో ధర్్ోన్ని ప్టసిూి  
జీవంచడమే మన్నషి చేయవలసింద.ి  



 

ప్క్షుల ఐకేత్ 

ఒక అడవలో ఒక ప్క్షుల గుంప్ప వపండదే.ి గంత్ లు వేసూి , కతచ కతచ చప్పేడు చసేూి  అవ 
ఎప్పేడు కలిసి ఎగుర్ుత్ూ ఉండేవ. 

ఒక ర్మజు అలాగే కలిసి ఎగుర్ుత్ ంట,ే నేల మీద బో లెడన్ని ధానేప్ప గింజలు కన్నప్ంిచాయి. 

ప్క్షులంతా ధానేం తిందామన్న నలే దిగంగ్నే ఇదదర్ు మనుష లు ఆ ప్క్షులను వల వేసి 
ప్టేిశ్ర్ు. 

ప్క్షులన్ని ఎవరి్కత వ్ర్ు ఆందోళనగ్ త్గిన బలంతో రె్కకలు కొట ి కోవడం మొదలెటాి యి. క్న్న 
వలలోంచి బయట ప్డలేక పోయాయి. 

ప్క్షుల ర్్జు, “ఇలా క్దు! ఎవరి్కత వ్ర్ు రె్కకలు కొట ి కుంటే లాభం లేదు. అందర్ం కలిసి, 
వలను మన ప్క్షి ముకుకలతో ప్ట ి కున్న, ఒకటే స్రి్ రె్కకలు ఆడిదాద ము. అప్పేడు మనం 
వలతో సహా ఎగిరి్పో వచుు.” అన్న ఆదేశంచాడు. 

ప్క్షులంతా ఐకమత్ేం తో ర్్జు చపె్ిేనట ి  చేస్ర్ు. అనుకునిటేి  వలతో ప్ట  ఎగిరి్పో యార్ు. 

మనుష లు కతంద ఆశ్ుర్ేంతో చూసూి  ఉండి పో యార్ు. క్సపుప్టికత త్ర్వడం మొదలెటాి ర్ు క్న్న 
అప్ేటికీ ప్క్షులు చాలా ప్ెైకత ఎగిరి్పో యాయి. 

ప్క్షులకు మిత్ ర లెైన ఎలుకల దగిిరి్కత ఎగుర్ుకుంటూ వెళి్ల, ఎలుకలను సహాయం కోర్్యి. 
ఎలుకలు చక చక వలను ప్ళళతో కొరి్కత ముకకలు ముకకలు చసేపస్యి. 

ఇలా ప్క్షులు అన్ని పర్ ణాప్య సిితి లోంచి బయట ప్డి ప్ది క్లాల ప్ట  సంతోషంగ్ 
వపనాియి. 
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2018 సంకర్ ంతి సందర్భంగ్ తెలుగు పో టీలు 
Senior Category – Telugu Speaking 

 Pick, Practice and speak on any 1 topic from below.   

 Judging will be based on following. 

- UchchAraNa (Pronunciation) (5 pts) 

- Pada Vibhajana (Division of the text) (5 pts) 

- Bhavam (Sense of understanding of what you are speaking) (5 pts) 

- Fluency in articulation (5 pts) 

 
 

Prepare and Present a short speech on any of the following topics in తెలుగు: 
1) నేను చూసిన అమ రి్క్  
2) భార్త్దేశ్ంలోన్న ఆటలు 
 
 
  



 
 
 
 

2018 సంకర్ ంతి సందర్భంగ్ తెలుగు పో టీలు 
Junior Category – Telugu Poem Recitation 

 Practice and memorize any 1 poem from below 

 Bonus points for reciting 1 additional poem.   

 Judging will be based on following. 

- UchchAraNa (Pronunciation) (5 pts + 2 bonus pts) 

- Pada Vibhajana (Division of the text) (5 pts + 2 bonus pts) 

- Bhavam (Sense of understanding of the poem) (5 pts + 2 bonus pts) 

- Fluency in recitation (5 pts + 2 bonus pts) 

 
Poem Recital 
 
Poem 1 

కోపమునను ఘనత్ క ించమైె పో్ వ్ును  
కోపమునను మిగుల గోడు గలుగు  
కోపమడచె నేని కోరెకలు నీడేరు  
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ 

 
Poem 3 

కులములో నొకడు గుణవ్ింత్ుడుిండ న  
కులము వ లయు వాని గుణము చేత్  
వ లయు వ్నములోన మలయజిం బుననటలు   
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poem 2 

బలవ్ింత్ుడ నాకేమని  
పలువ్ురతో నిగరహ ించి పలుకుట మేలా  
బలవ్ింత్మైెన సరెము  
చల్గచీమల చేత్ జిక్క చావ్దె సుమతీ 

 
Poem 4 

ఏరకుమీ కసుకాయలు  
దూరకుమీ బింధ్ుజనుల దో షము సుమీమ  
ప్ారకుమీ రణమిందున  
మీరకుమీ గురువ్ులాజఞ మేదిని సుమతీ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2018 సంకర్ ంతి సందర్భంగ్ తెలుగు పో టీలు 
Junior Category – Telugu Prose Reading 

 Pick, Practice and Read any 1 prose from below.   

 Judging will be based on following. 

- UchchAraNa (Pronunciation) (5 pts) 

- Pada Vibhajana (Division of the text) (5 pts) 

- Bhavam (Sense of understanding of what you are reading) (5 pts) 

- Fluency in reading (5 pts) 

 

చీమ తెల్గవి 

ఒక అడవలో చీమ, ఏనుగు సపిహంగ్ ఉండేవ.   ఒక కోతికత ఇది నచులేదు.  వ్టి సపిహం చెడగొటిడాన్నకత 
ప్రయత్ిం చేసింది.  ఏనుగు దగిర్ికత వెళ్లళ, చీమపైె్ లేన్నపో న్న అబదాా లు చెపి్ేంది.  
 

ఏనుగు చీమ దగిర్ికత వచిు, "నా గురి్ంచి నువపవ చాలా చెడడగ్ మాడాి డావన్న  తెలిసింది. ఇలా చేయవచాు?", 

అన్న అడిగింది.   
 

అప్ేడు చీమ ఏనుగుతో ఇలా అంది - "మీర్ు బలమ ైన వ్రే్ క్వచుు.  క్న్న మేము చేయగల ప్నులు 
కొన్ని మీర్ు చేయలేర్ు".  ఆ మాటకత ఏనుగుకు కోప్ం వచిుంది.  ఇదదర్ూ పో టీ ప్డాడ ర్ు.  ముందు ఏనుగు 
చెటికొమోలిి వర్ిచి తిన్నవేసింది.   
 

చీమ "నేను ఒక ప్న్న చేస్ి ను, అది నువపవ చేయలేవప", అనిది.  "సర్ే చూదాద ం", అనిది ఏనుగు.   చీమ 
ఏనుగు క్ళళ మీదుగ్ ప్కత, పైె్కత వచిుంది.  ఏనుగు బుగి మీదకత వచిు, దాన్నపైె్ ముదుద  పె్టిింది. "న్నవప 
గెలవ్లంటే, నా బుగి మీద ముదుద  పె్టాి లి" అంది.  "అంత్ వర్కూ మనం సపిహంగ్ ఉండాలి" అంది.   
 

చీమ తెలివకత ఏనుగు తెలిబో యింది. ఎన్ని ప్రయతాిలు చేసినా ముదుద  పె్టిలేక పో యింది, వ్టి సపిహం 
ఇంక్ కొనస్గుత్ూనే ఉంది.  
 
 
 



 

 

నూతిలోని నీళ్ళు 

అనగనగ్ ఒక జమిందార్ు, రైె్త్ కత ఒక నుయిే అమాోడు. 

ఆ రైె్త్  మర్ునాడు నూతిలోంచి న్నళళళ తీసుకోవడాన్నకత వళె్తి  జమిందార్ు ఆప్పస్డు. “నేను న్నకు 
నుయిే అమాోను క్న్న, అందులోన్న న్నళళళ అమోలేదు, అవ నావ. ఆ న్నళళళ క్వ్లంటే త్గిన 
ర్ొకకం ఇచిు న్నళళళ తోడుకో!” అనాిడు. 

రైె్త్ కత జమిందార్ు వసేిన ఎత్ ి ప్ెై కోప్ం వచిుంద.ి జమిందార్ుకత, రైె్త్ కత గొడవ మొదలెైంది. 

మధేవరిి్గ్ బీర్్ాల్ న్న సమాధానం చెప్ేమనాిర్ు. 

బీర్ాల్ కొంచం సపప్ప ఆలోచించి, జమిందార్ు తో ఇలా అనాిడు, “సరే్, నువపవ నుయిే ఒకకటే 
అమాోవప, న్నళళళ అమోలేదన్న ఒప్పేకుందాము. క్న్న అలా అయితే న్నకు నూతిలో న్నళళళ 
ప్ెట ి కునే అర్హత్ లేదు. న్న న్నళిన్ని వెంటనే ఇంకెకకడికైెనా మార్ముకో. లేదా, రైె్త్ కత నువేవ 
నూతిలో న్నళళళ ప్టె ి కుంట నిందుకు అదెద  ఇవ్వలి.” ఇలా బీర్ాల్ తీర్్ోనం ఇచాుడు. 

బీర్ాల్ తెలివ తేటల మూలంగ్ త్న దగ్ వఫలం అయిేందన్న జమీందార్ు కత అరా్ం అయిేంది. 
గొడవ మానేసి నూతిలోన్న న్నళళళ కూడా రైె్త్ వే అన్న ఒప్పేకునాిడు. 

 
 

  

https://kathalu.wordpress.com/2017/04/24/%e0%b0%a8%e0%b1%82%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%b3%e0%b1%8d%e0%b0%b3%e0%b1%81/


 

2018 సంకర్ ంతి సందర్భంగ్ తెలుగు పో టీలు 
Junior Category – Telugu Speaking 

 Pick, Practice and speak on any 1 topic from below.   

 Judging will be based on following. 

- UchchAraNa (Pronunciation) (5 pts) 

- Pada Vibhajana (Division of the text) (5 pts) 

- Bhavam (Sense of understanding of what you are speaking) (5 pts) 

- Fluency in articulation (5 pts) 

Prepare and Present a short speech on any of the following topics in తెలుగు: 
1) మా ప్ఠశ్ల (సూకల్) 
2) అమ రి్క్లోన్న ఒక గుడి.  
  



 
 
 

2018 సంకర్ ంతి సందర్భంగ్ తెలుగు పో టీలు 
Sub-Junior Category – Telugu Poem Recitation 

 Practice and memorize any 1 poem from below 

 Bonus points for reciting 1 additional poem.   

 Judging will be based on following. 

- UchchAraNa (Pronunciation) (5 pts + 2 bonus pts) 

- Pada Vibhajana (Division of the text) (5 pts + 2 bonus pts) 

- Bhavam (Sense of understanding of the poem) (5 pts + 2 bonus pts) 

- Fluency in recitation (5 pts + 2 bonus pts) 

Poem 1 

ఉపకారిక్ నుపకారము  
విపరీత్ము గాదు సే్య, వివ్రిింపింగా  
నపకారిక్ నుపకారము  
న పమెననక చేయువాడు నేరెర ిసుమతీ!  

 
Poem 3 

ఎపుెడు సింపద గల్గగిన  
అపుెడు బింధ్ువ్ులు వ్త్ుు రది ఎటు ననన్  
తెపెలుగ చెరువ్ు నిిండ న  
కపెలు పదివేలు చేరు గదరా సుమతీ! 
 

Poem 2 

చేత్ులారింగ శివ్ుని పూజిింపబడేని 

నోరు నొవ్వింగ హర ికీరిు  నుడువ్డేని  
దయయు సత్యింబు లోనుగా త్లపడేని  
కలుగ నేటిక్ త్లుు ల కడుపు చేటల. 
 
Poem 4 

గింగిగోవ్ు ప్ాలు గరిటడైెనను చాలు  
కడ వ డైెన నేమి ఖరము ప్ాలు  
భక్ుగలుగు కూడుపటటట డైెనను చాలు  
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ

  



 
 
 

2018 సంకర్ ంతి సందర్భంగ్ తెలుగు పో టీలు 
Sub-Junior Category – Telugu Prose Reading 

  Practice and Read the prose below.   

 Judging will be based on following. 

- UchchAraNa (Pronunciation) (5 pts) 

- Pada Vibhajana (Division of the text) (5 pts) 

- Bhavam (Sense of understanding of what you are reading) (5 pts) 

- Fluency in reading (5 pts) 

సింకరా ింతి పిండుగ  

 

సంక్ర ంతి మూడు ర్మజుల ప్ండుగ.  మొదటి ర్మజు భోగి, ర్ెండవ ర్మజు సంక్ర ంతి, మూడవ ర్మజు 
కనుమ.  చలిక్లంలో, హేమంత్ ఋత్ వపలో, ప్పషే మాసంలో ఈ ప్ండుగ వసుి ంది.  భోగి 
ప్ండుగ ర్మజు తెలివ్ర్ుజామున లేచి భోగి మంటలు వేస్ి ర్ు.  ఆ భోగి మంటలలో కొతి్ 
బియేంతో ఓ కుండలో ప్యస్నిం వండుతార్ు. చిని పి్లిలకత ర్ేగు ప్ళళళ, చిలిర్ 
నాణాలతో భోగి ప్ళళళ పో స్ి ర్ు. ఆవప ప్పడతో గొబబామోలు చేస్ి ర్ు. కొంత్మంది బొ మోల 
కొలువప పె్డతార్ు.  ఈ ప్ండుగకత ముగుి లు, ర్ంగవలుి లు చేయడం ప్రతేేకత్.  అలాగే 
హర్ిదాసులు, గంగిర్ెదుద లూ ఈ ప్ండుగ సమయంలో సందడి చేస్ి ర్ు.  

 
 
 
 
 
 



 
 

2018 సంకర్ ంతి సందర్భంగ్ తెలుగు పో టీలు 
Sub-Junior Category – Telugu Speaking 

 Pick, Practice and speak on any 1 topic from below.   

 Judging will be based on following. 

- UchchAraNa (Pronunciation) (5 pts) 

- Pada Vibhajana (Division of the text) (5 pts) 

- Bhavam (Sense of understanding of what you are speaking) (5 pts) 

- Fluency in articulation (5 pts) 

తాత్యే గుర్ించి  

అమ ర్ిక్లో జూలెై 4th గుర్ించి  

 

 

 


