
 
 
 

2017 సంకర్ ంతి సందర్భంగ్ తెలుగు పో టీలు 
Senior Category – Telugu Poem Recitation 

 Pick, Practice and Recite any 1 poem 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 reciting) (5 pts) 

- Fluency in recitation (5 pts) 

 
Poem 1 

ఒకపరి జగములు వెలినిడి 

యొకపరి లోపలిక ిఁగోనుచు నుభయముిఁదానైె 

సకలార్థస్క్షియగు న 

యయకలంకుని నాత్మమూలునరిథిఁదలంత్ున్ 

 
Poem 3 

మ్రంగెడు వ్ిఁడు విభుండని 

మ్రంగెడిదియు గర్ళ మనియు మేలని పరజకున్  

మ్రంగు మనె సర్వమంగళ 

మంగళసూత్రంబు నెంత్ మది నమ్మనదో  

 
Poem 5 

చేత్ులార్ంగ శివునిిఁ బూజంపిఁడేని, 

నోర్ు నొవవంగ హరికీరిి నుడువిఁడేని  

దయము సత్యంబు లోనుగ్ిఁ దలిఁపిఁడేనిిఁ, 
గలుగ నేటిక ిఁ దలుు ల కడుపుిఁ జేటు.  
 

Poem 2 

అదుపు పొ దుపు గమనించీ అతి్లు మెలగ్లి  

క్పుర్లు దిదుు కొనే కోడళ్ళే ర్వ్లి  

ఇలవేలుపు కులసతి అని భరి్ గౌర్వించాలి  

అర్మరికలు లేని సవర్గము ఇంటింటా నిలవ్లి.  
 
Poem 4 

ఆపదల వెలనర్సి బంధులాచూడు  
భయము వేళచూడు బంటుత్నము  
పేద వేళజూడు ప ండాు ము గుణము  
విశ్వదాభిర్మ వినుర్వేమ  

 
Poem 6 

నీళులోన మీను నిగుడి దూర్ముప్ర్ు  
బ ైట మూరెడైెన బార్లేదు  
స్థ నబలిమ్గ్ని త్న బలిమ్క్దయా  
విశ్వదాభిర్మ వినుర్వేమ  
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ధర్మనిి మనం ర్క్షిసిే అది మనలిి ర్క్షిసుి ంది.  
 

ధరోమర్క్షతి ర్క్షితాాః ఇది మన భార్తీయ సంపరదాయానిి చెపేే సూక ి.  ధర్మం అంటే ఏమ్టి? 

ఈ పరశ్ికు అనేక సమాధానయాలు ఉనాియి. దీనిక  ఉతి్మమైెన సమాధానం గ్ దీనిని ప దులు 
చెప్ేర్ు.  "ఇహలోక, పర్లోక్లకు అనుకూలమైెన ఆచర్ణను ప్టించడమే ధర్మము.  
 

"మహాభార్త్ం పరక్ర్ం" దేని వలన పరతి మనిషి జీవనం స్గుత్ుందో , దేని వలన ధనమూ, కోరికలూ 
పొ ందగలమొ దానినే ధర్మము అంటార్ు.  
 

జాతి ధర్మమూ, కుల ధర్మమూ, దేశ్ ధర్మము అని ఒక జాతిక , ఒక కులానిక , ఒక దేశ్నిక  పరతేయక ధర్మలు 
ఉంటాయి.   
 

శరరయసుును కోరే వయక ి మనసుును ఎపుేడూ ధర్మం మీద నిలప్లి.  మర్ణ ంచిన త్ర్ువ్త్ ధర్మం ఒకకటి 
మాత్రమే జీవుడిని వెనింటి వసుి ంది.   ఎకకడ ధర్మం నిలిచి ఉంటుందో అకకడ జయం కలుగుత్ుంది.  
 

కలియుగంలో ధర్మం ఒక ప్దంతో మ్గిలివుంది.  క్బటిి మనుషుల సవభావ్లు కలుషిత్ం 
అవుత్ునాియి.  సర్వ పర్ ణులకూ హిత్ం కలిగించే పనిని చేసూి , ఆచర్ణలో ధర్మనిి ప్టిసూి  జీవించడమే 
మనిషి చేయవలసింది.  
 
 
 
 



వివేక్నందుని సందేశ్ం  

విదయ వలు నే సమసయలు తీరి సంపూర్ణ వయక ిత్వం లభిసుి ంది.  ఇటువంటి విదయను మన పుర్ణాలనుంచి 
నేర్ుుకోవచుు.  ఆధునిక యుగంలో మనం నేర్ుుకుంటుని విదయ వయక ితావనిి నిరిమంచలేదు.  మన 
పూరవవకులు త్కుకవవ్ర్నీ, మన శ్స్ి ా లనీి అర్ధం లేనివని అనుకునే మనసిత్వం నేటి విదయ వలు  
ఏర్ేడుతోంది.  
 

మంచి సవభావ్నిి ఏర్ేరిచేదీ, మనోబలానిి ప ంచేదీ, విశ్లమైెన బుదిధని కలిగించేదీ, మనిషి త్న శ్క ివలనే 
ర్ణ ంచగలగడానిక  సహాయపడేదీ అయిన విదయ ఈనాడు క్వ్లి.   మన వ్ర్సత్వం లో, దాని గొపేదనం లో 
మనకు నమమకం ఉండాలి. మన పూరవవకులు అందించిన వ్ర్సత్వమే మన వేదాలు, ఉపనిషత్ుి లు, 
పుర్ణాలూ.  ఇవనీి సతాయలను మనుషులకు బో ధిస్ి యి.  ఆదర్ాలను మనముందు 
వుంచుత్ునాియి.  ఆదర్ాం చేపటిిన త్ర్ువ్త్ దానిని మనసుులో ఉంచి మనసుుక  వ్యయామానిి 
ఇవ్వలి.  కృషి చెయాయలి. దీని పేరే అభాయసం మనిషి మాత్రమే పొ ర్ప్టుు  చేస్ి డు.  వెయియ స్ర్ుు  అపజయం 
పొ ందినా, మరొకస్రి పరయతిించాలి.  
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Prepare and Present a short speech on any of the following topics in తెలుగు: 
1) నేను చూసిన భార్త్దేశ్ం  

2) అమెరిక్లోని ఆటలు 
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Poem Recital 
 
Poem 1 

నీవే త్లిువి త్ండిరవి  

నీవే నా తోడు నీడ నీవే సఖుడౌ  
నీవే గుర్ుడవు దైెవము  
నీవే నా పతియు గతియు నిజముగ కృష్్ణ ! 
 
Poem 3 

శ్రర ర్ముని దయచేత్ను  
నార్ూఢిగ సకల జనులు నౌర్యనగ్ిఁ  
ధార్ళమెైన నీత్ులు  
నోర్ూర్గిఁ జవులుబుటి నుడివెద సుమతీ! 
 
Poem 5 

అనిిదానములకని అనిదానమె గొపే  
కనిత్లిుకంటె ఘనములేదు  
ఎనిగుర్ుని కనాి నెకుకడులేదయా  
విశ్వదాభిర్మ వినుర్వేమ!  
 
 

Poem 2 

ధనవంత్ుడె కులవంత్ుడు  
ధనవంత్ుడె సుందర్ుండు ధనవంత్ుండె  

ఘనవంత్ుడు బలవంత్ుడు  
ధనవంత్ుడె ధీర్ుడనుచు దలచె కుమార్! 
 
Poem 4 

అపిేచుువ్డు, వైెదుయడు,  
నెపుేడు నెడతెగక బార్ు నేఱును, దివజిఁడున్  

జొపేడిన యూర్ నుండుము, 
చొపేడకునిటిి యూర్ు జొర్కుము సుమతీ! 
 
Poem 6 

ఉపుేకపుేర్ంబు ఒకకపో లికనుండుిఁ  
జూడ జూడ ర్ుచుల జాడవేర్ు  
పుర్ుషులందుిఁ బుణయపుర్ుషులు వేర్యా  
విశ్వదాభిర్మ వినుర్వేమ!  
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చీమ తెలివి 

ఒక అడవిలో చీమ, ఏనుగు సేిహంగ్ ఉండేవి.   ఒక కోతిక  ఇది నచులేదు.  వ్టి సేిహం చెడగొటిడానిక  
పరయత్ిం చేసింది.  ఏనుగు దగగరిక  వెళ్ళే, చీమప ై లేనిపో ని అబదాధ లు చెపిేంది.  
 

ఏనుగు చీమ దగగరిక  వచిు, "నా గురించి నువువ చాలా చెడడగ్ మాడాు డావని  తెలిసింది. ఇలా చేయవచాు?", 

అని అడిగింది.   
 

అపేడు చీమ ఏనుగుతో ఇలా అంది - "మీర్ు బలమైెన వ్రే క్వచుు.  క్నీ మేము చేయగల పనులు 
కొనిి మీర్ు చేయలేర్ు".  ఆ మాటక  ఏనుగుకు కోపం వచిుంది.  ఇదుర్ూ పో టీ పడాడ ర్ు.  ముందు ఏనుగు 
చెటు కొమమలిి విరిచి తినివేసింది.   
 

చీమ "నేను ఒక పని చేస్ి ను, అది నువువ చేయలేవు", అనిది.  "సరే చూదాు ం", అనిది ఏనుగు.   చీమ 
ఏనుగు క్ళే మీదుగ్ ప్క , ప ైక  వచిుంది.  ఏనుగు బుగగ మీదక  వచిు, దానిప ై ముదుు  ప టిింది. "నీవు 
గెలవ్లంటే, నా బుగగ మీద ముదుు  ప టాి లి" అంది.  "అంత్ వర్కూ మనం సేిహంగ్ ఉండాలి" అంది.   
 

చీమ తెలివిక  ఏనుగు తెలు బో యింది. ఎనిి పరయతాిలు చేసినా ముదుు  ప టిలేక పో యింది, వ్టి సేిహం 
ఇంక్ కొనస్గుత్ూనే ఉంది.  
 
 
 



స్నేహ ధర్మం  

ఒక అడవిలో ఒక చిటిెలుక, కుందేలు సేిహంగ్ ఉండేవి.  కుందేలు ఆహార్ం తెచిు మ్త్ుర డిక  ఇసూి  
ఉండేది.  ఒక స్రి కర్ువు వచిుంది.  ఆహార్ం దొర్కడం కషిమైెపో యింది.  కుందేలు మూడు ఎండిపోయిన 
సొ ర్క్యలు తెచిు, చిటిెలుకకు ఇచిుంది.  "రంెడింటిలో గింజలునాియి, మూడోదాంటలు  కొదిుగ్ 
త్కుకవునాియి.  నాకు ఆహార్ం దొర్కడం కషింగ్ ఉంది.  నేను వెళ్ళేపో త్ునాిను", అని 
వెళ్ళేపోయింది.  "అని మూడో క్యలో ధానయం నింపితే వర్ా క్లం గడుసుి ంది కదా అం అలోచించి దానిని 
నింపడమే పనిగ్ ప టుి కుంది.  త్న ఆహార్ం తినడం  మానేసింది. కొంత్క్లానిక  కుందేలు తిరిగి 
వచేుసింది.  మ్త్ుర ణ ణ  చూసి బాధపడింది.  ఎంతో త్పుే చేస్వు అని అనిది.  "మ్త్రమా సేిహధర్మంగ్ 
చెబుత్ునాిను.  ఆహార్ం తింటేనే మనం ఏదయినా స్ధించగలం, పరతి జీవికీ ఆశ్తో ప్టు త్ృపిి 
ఉండాలి.  భవిషయత్ుి  గురించి ఆలోచన ఉండవచుు క్నీ, అది వరి్మానానిి ప్డిచేయకూడదు." అని 
హిత్బో ధ చేసింది. సేిహిత్ులు ఎపుేడూ మ్త్ుర ని మంచి కోర్లి.  
 
 

  



 

2017 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) అమెరిక్లోని ఒక గుడి.  
  



 
 
 
 
 

2017 సంకర్ ంతి సందర్భంగ్ తెలుగు పో టీలు 
Sub-Junior Category – Telugu Poem Recitation 

 Pick, Practice and Recite any 1 poem 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 reciting) (5 pts) 

- Fluency in recitation (5 pts) 

Sub-Juniors 
 
Poem 1 

ఉపక్రిక  నుపక్ర్ము  
విపరవత్ము గ్దు సేయ, వివరింపంగ్  
నపక్రిక  నుపక్ర్ము  
నెపమెనిక చేయువ్డు నేర్ేరి సుమతీ!  

 
Poem 3 

చదివి చదివి కొంత్ చదువంగ చదువంగ 

చదువు చదివి యింక జదువు చదివి  

చదువు మర్మములను చదువలేడయయను  
విశ్వదాభిర్మ వినుర్వేమ!  
 

 
Poem 2 

ప్లను గలిసిన జలములు  
బాల విధంబుననె యుండు బరిక ంపంగ్  
బాల చవి జెఱచు గ్వున  

బాలసుడగువ్ని పొ ందు వలదుర్ సుమతీ! 
 
Poem 4 

సరి వ్రి లోన నేర్ుేన  

దిరిగెడి వ్ర్లకు గ్క తెర్వ్టులలో  
నర్యుచు మెలగెడి వ్రిక   
పర్ు వేటిక  గవడె యనుభవంబు కుమార్! 

  



 
 
 

2017 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) 

సంక్ర ంతి పండుగ  

 

సంక్ర ంతి మూడు రోజల పండుగ.  మొదటి రోజ భోగి, రెండవ రోజ సంక్ర ంతి, మూడవ రోజ 
కనుమ.  చలిక్లంలో, హేమంత్ ఋత్ువులో, పుషయ మాసంలో ఈ పండుగ వసుి ంది.  భోగి 
పండుగ రోజ తెలువ్ర్ుజామున లేచి భోగి మంటలు వేస్ి ర్ు.  ఆ భోగి మంటలలో కొతి్ 
బియయంతో ఓ కుండలో ప్యస్నిం వండుతార్ు. చిని పిలులక  రేగు పళళే, చిలు ర్ 
నాణాలతో భోగి పళళే పో స్ి ర్ు. ఆవు పేడతో గొబ ెమమలు చేస్ి ర్ు. కొంత్మంది బొ మమల 
కొలువు ప డతార్ు.  ఈ పండుగక  ముగుగ లు, ర్ంగవలుు లు చేయడం పరతేయకత్.  అలాగే 
హరిదాసులు, గంగిరెదుు లూ ఈ పండుగ సమయంలో సందడి చేస్ి ర్ు.  

 
 
 
 
 
 
 



 

2017 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) 

తాత్యయ గురించి  

అమెరిక్లో జూల ై 4th గురించి  

 


