2019 సంక్
ర ంతి సందర్భంగా తెలుగు పోటీలు
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)

Poem Recital
Poem 1 :

ఉ. ఎవ్వనిచే జనిించు జగమెవ్వని లోపలనిండు లీనమై
ఎవ్వని యిందుడిందు పరమేశ్వరు డెవ్వడు మూలకారణిం
బెవ్వడనాది మధ్యలయు డెవ్వడు సరవము దాన యైన వా
డెవ్వడు వాని నాత్మభవున్ ఈశ్వరునే శ్రణింబు వేడెదన్.
Poem 2:

శా. లా వొక్కింత్యు లేదు ధైరయము విలోలిం బయ్యయ ప్రాణింబులున్
ఠావుల దప్పెన మూరఛ వ్చ్చె త్నవున్ డస్సె శ్రమిం బయ్యయడన్
నీవే త్పె నిత్ః పరింబెరుగ మనినింపిం దగున్ దీననిన్
రావే యీశ్వరాకావ్వే ! వ్రద !సింరక్షింపు భద్రాత్మకా!
Poem 3:

చ. చదువ్ది య్యింత్ గల్గిన, రసజఞత్ యించుక చాలకునన యా
చదువు నిరరధకింబు, గుణసింయుతు లెవ్వరు మెచెరెచెటిం ,
పదునగ మించికూర నలపాకము చేసిన నైన, నిందు నిిం
పొదవెడు నపుె లేక, రుచి పుటటగ నేరుెనటయయ భాసకరా!

Poem 4 :

ఉ.

అమ్మల గన్న యమ్మ ముగురమ్మలమూలపుటమ్మ చాల పె
ద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి పుచ్చిన్యమ్మ తన్ననలో
న్మ్మమన్వేల్పుటమ్మలమ్న్ముమల న్నుండెడియమ్మ దురగ మా
యమ్మ కృపాబ్ధి ఇచ్చిత మ్హతవపటుతవకవితవసుంపద్న్.

Poem 5 :

మ.

సిరిక్ిం జెపెఁడు; శ్ింఖ చక్ర యుగముిం జేదోయ సింధింపఁ; డే
పరివారింబునఁ జీరఁ; డభ్రగపతిం బనినింపఁ; డాకరిికాిం
త్ర ధ్మ్మమలలముఁ జకక నొత్తఁడు; వివాదప్రోతిత్శ్రీకుచో
పరిచేలాించలమైన వీడఁడు గజప్రాణావ్నోత్సెహియై.

2019 సంక్
ర ంతి సందర్భంగా తెలుగు పోటీలు
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)

గుంట మ్రోగుంచేది ఎవరు?
ఒకానొక గ్రామ్ుంలో ఒక దుంగ గుడిలో గుంట దుంగలుంచ్చ అడవిలోకి పారిపోయాడు. ఊళ్ళో
వాళ్ళో వుంట పడ్డారు. పరిగెడుతుంటే గుంట చపుుడు అవుతుంది కదా? పటుుబడి పోతాడేమో అన్న
భయుంతో గుంట అడవిలో దాచేసి, తనూ దాక్కున్ననడు. దుంగ దరకకపోతే ఊళ్ళో వాళ్ళో తిరిగ వళ్లి
పోయారు.
మ్ళ్ళో గుంటతో పాటుి ఎవరు పడతారు అన్నక్కని దుంగ కూడ్డ గుంటని అడవిలో వదిలేసాడు.
కాల క్రమేణ ఈ సుంఘటన్ అుంద్రూ మ్రిిపోయారు.
ఒక రోజు సాయుంత్రుం పూట హటాతుగా గుంట మ్రోగడుం మొద్లెట్ుుంది. అడవిలోుంచ్చ గుంట
చపుుడు గ్రామ్ుంలో వినిపుంచ్చుంది. గ్రామ్సుుల్ప అుంతా భయ పడ్డారు. గుంట కొడుతన్నది ఎవరు? అని
ఒకరితో ఒకరు చరిిుంచ్చక్కన్ననరు.
చ్చవరికి సమాధాన్ము తోచక అడవిలో ప్రేతాల్ప ఉన్ననయని, అవే గుంట కొడుతన్ననయని ఒక
ఆధారుం లేని పుకారు మొద్లయ్యుంది. గ్రామ్ుంలో వాళ్ళో భయ పడి అడవి వైపు వళ్ోడుం మానేశారు.
కాని ఇది ఇబబుందికరమైన్ విషయుం. ఎుందుకుంటే పాత కాలుంలో ఇపుుడు దరికిన్ుంత సుల్పవుగా
అన్నన దరికేవు కాదు. పొయ్యలోకి కటుల్ప కావాలన్న, వేట ఆడ్డలన్నన, చాపల్ప పటాులన్నన, వేరే
గ్రామాలక్క వళ్ళోలన్నన అడవిలోుంచ్చ వళ్ిక తపుదు. ఇలా గుంట కొడుతన్న ప్రేతాలక్క భయపడి
అడవిలోకి వళ్ిక పొతే గ్రామ్సుులకి ఇవనిన ఉుండవు. అది ఇబబుందే కదా!
మాట్ మాట్కీ గుంట వినిపుంచడుం ఒక సాధారణ విషయుం అయ్పొయ్ుంది. గుంట
మ్రోగన్పుుడలాి ఊళ్ళో వాళ్ికి చెపుుకో లేన్ుంత భయుం. తటుుకో లేక కొుంత మ్ుంది గ్రామ్ుం వదిల
వళ్లోపోయారు.

ఒక రోజు గుంట చపుుడు వినిపసుుుంటే ఒక అవవ “అసల్ప గుంట ఎవరు కొడుతన్ననరు?
ప్రేతాల్పన్ననయుంటే నేన్న న్మ్మన్న!” అన్నక్కుంది. అడవిలోకి వళ్లి చూదాదమ్న్నక్కుంది.
మ్రానడు అలాగే వళ్లి చూసిుంది. గుంట చపుుడు ఎటు వైపు వస్ుుందో పరిశీలుంచ్చ అటువైపు
వతికిుంది. కొుంత సేపట్కి చూసిన్ ద్ృశాయనికి పడీ న్వవడుం మొద్లెట్ుుంది.
గుంట ఒక చెటుు మీద్ వేలాిడుతోుంది. ఆ చెటుు మీద్ బోలానిన కోతల్ప వున్ననయ్. గాల తగలన్న,
కోతి తగలన్న, గుంట ఊగ కొటుుక్కుంటుంది.
అవవ న్వువక్కుంటూ తిరిగ గ్రామ్ుంలోకి వళ్లోుంది. వళ్లి ఊరి పెద్దన్న కలసి, “న్నక్క ఈ గుంట బాధ
న్నుంచ్చ విముకిు ఎలా చెుందాలో, ఒక ఉపాయుం తట్ుుంది. దానికి న్నక్క కొుంత సామ్గ్రి కావాల. మీరు
కొుంత డబ్బబ ఇపుసేు, నేన్న ఈ సమ్సయని పరిషురిసాున్న. ఇుంక ఎవవరు మ్న్ గ్రామ్ుం వదిల పోన్వసరుం
లేదు” అని చెపుుంది.
ఊరి పెద్ద ఆ అవవకి యజ్ఞమో, నోమో, పూజో అలాతిదేదో తెల్పసేమో అన్నక్కని కొుంత డబ్బబ
ఇచ్చి పుంపుంచాడు. ఆవిడ ప్రయతనుం ఫలుంచాలని, ఊరికి మ్ుంచ్చ జ్రగాలని దేవుడికి
మొక్కుక్కన్ననడు.
మ్రానడు అవవ తన్ పెద్ద కొడుక్కని వుంట పెటుుక్కని, బజారులోకి వళ్లి అరిట్ పళ్ళో, మామ్మడి
పళ్ళో, వేరుసెన్గ పల్లిల్ప కొన్నక్కుుంది. విషయుం చూసిన్ వాళ్ోుంతా అవవ యే పూజ్ చేసుుుందో
అన్నక్కన్ననరు.
అవవ, తన్ కొడుక్క, ఇద్దరు సామాన్న తీసుక్కని అడవిలోకి వళ్ళోరు. ఊళ్ళో వాళ్ళో ఊపరి
బ్ధగుంచ్చక్కని అడివి అుంచ్చన్ ఎదురు చూసారు.
అడవిలో అవవ కోతలక్క పళ్ళో, పల్లిల్ప చూపుంచ్చుంది. అవి చూసిన్ కోతల్ప చెటుు దిగ పళ్ళో
తిన్డుం మొద్లెటాుయ్. చటుక్కున్ క్కర్రాడు చెటుు ఎకిు గుంట తీసుక్కని దిగ పోయాడు.
అవవ, క్కర్రాడు గుంటతో సహా తిరిగ ఊళ్ళికి వచాిరు.
యేమ్వుతుందో అని ఆత్రుంగా ఎదురు చూసుున్న గ్రామ్సుుల్ప న్వువక్కుంటూ తిరిగ వచ్చిన్
వాళ్లోద్దరిని చూసి ఆశ్ిరయ పోయారు. అవవ జ్రిగన్ద్ుంతా చెపుుంది. ఊళ్ళివాళ్ళో ఆమె ధైరయ
సాహసాలని, తెలవి తేటలని మెచ్చిక్కన్ననరు. “అన్వసరుంగా ఇుంత కాలుం మూఢ న్మ్మకాలతో,
అపోహలతో అన్వసరుంగా ఇబబుంది పడ్డామే!” అని అన్నక్కన్ననరు. అపుట్ న్నుంచ్చ గ్రామ్ుంలో
అుంద్రు ప్రశాుంతుంగా వున్ననరు.

విష్ణు మ్హిమ్
ఒక రోజు అకబర్ బీరబల్ ని సరదాగా ఆట పట్ుుంచాలని అన్నక్కన్ననరు.
“బీరబల్, న్నకొక సుందేహముుంది, తీరుసాువా? అలన్నడు విష్ణుమూరిు ఒక ఏన్నగు ఆరున్నదాల్ప
విని వుంటనే దానిన రక్షుంచడ్డనికి పరిగెటాుడని నేన్న వేద్ పురాణాలలో వుుంద్ని విన్ననన్న.
యుందుకలా? అకుడ సేవక్కలెవరూ లేరా?” అని అకబర్ బీరబల్ ని అడిగారు.
బీరబల్ ఇలా జ్వాబ్బ చెపాుడు, “సమ్రాట్, మీ సుందేహుం నేన్న సమ్యమొచ్చిన్పుుడు
తీరుసాున్న!”
కొనిన రోజుల్ప గడిచాయ్. బీరబల్ ఒక పనిమ్నిషిని పలచ్చ ఆమె చేతికొక మైన్పు బొమ్మన్న
ఇచాిడు. బొమ్మ అచ్చి ఒక శిశువు రూపుంలో ఉుంది. “ఈ రోజు నేన్న మ్హారాజుతో తోటలో
ఉన్నపుుడు,

ఈ

బొమ్మని

తీసుక్కని

న్నటి

పడిపోయ్న్టుు

న్ట్ుంచ్చ,

న్నక్క

మ్ుంచ్చ

బహుమాన్మ్మపుసాున్న,” అని ఆ పనిమ్నిషికి చెపాుడు.
అలాగే పనిమ్నిషి సాయుంత్రుం అకబర్, బీరబల్ తోటలో విహరిసుుుంటే తోట న్డిమ్ధయ ఉన్న
మ్డుగులో కాల్ప జారి పడిపోయ్న్టుు న్ట్ుంచ్చుంది. తన్తో పాటు ఆ శిశువు బొమ్మకూడ న్నళ్ోలోి
పడిపోయ్ుంది.
అకబర్ ఈ ద్ృశ్యుం చూడగానే వుంటనే నిుండు బటులతోనే న్నళ్ోలోికి దూకి ఆ శిశువు బొమ్మని
కాపాడ సాగాడు.
బీరబల్ మ్డుగు గటుున్ నిల్పచ్చని, “మ్హారాజా, యుందుక్క మీరు న్నళ్ోలోి దూకరు? సేవక్కలని
పురమాయ్సేు సరిపోయేది కదా?” అన్ననడు.
“ఒక శిశువు ప్రాణాపాయ సిిథిలో కనిపసేు మీరు యలా ముుందూ వన్కా చూడక్కుండ్డ
ఆదుకోవాలన్నక్కన్ననరో, విష్ణుమూరిు కూడ్డ అలాగే తన్ భక్కుడైన్ ఆ ఏన్నగుని కాపాడడ్డనికి
వన్కాడలేదు” అని చాలా తెలవిగా అకబర్ సుందేహుం తీరాిడు.

2019 సంక్
ర ంతి సందర్భంగా తెలుగు పోటీలు
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) సుంక్రుంతి పుండగ ఎనిన రోజుల్ప? ఈ పుండగ జ్రుపుటక్క వన్క శాస్త్రీయ (సుంట్ఫిక్)
కారణముల్ప ఏమ్మట్?
2) మ్న్ తెల్పగు పుండగల్ప ఏమ్మట్? మీరు ఇకుడ ఎలా జ్రుపుక్కుంటున్ననరు? (ఏవైనా రెిండు
పిండగలు)

2019 సంక్
ర ంతి సందర్భంగా తెలుగు పోటీలు
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

Poem 2

తలన్నుండు విషము ఫణికిని
వలయుంగా దోకన్నుండు వృశిికమున్క్కన్
ద్లతోోఁక యన్క యుండున్న
ఖల్పన్క్క నిల్పవలి విషము గద్రా సుమ్తీ!

అనవు గాని చోట అధకుల మన రాదు
కించ్చముిండు టెలల కదువ్గాదు
కిండ అదదమిందు కించమై యుిండదా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ

Poem 3

Poem 4

ఏరకుమీ కసుకాయలు
దూరకుమీ బింధుజనల దోషము సుమీమ
పారకుమీ రణమిందున
మీరకుమీ గురువు లాజఞ మేదిని సుమతీ!

సిరి దా వచ్చిన్ వచ్చిన్న
సలలతముగ న్నరికేళ్ సలలము భుంగన్
సిరి దాోఁ బోయ్న్ బోవున్న
కరిమ్ముంగన్ వలగపుండు కరణిని సుమ్తీ!

Poem 5

కలఁ డిందురు దీనల య్యడఁ,
గలఁ డిందురు పరమయోగి గణముల పాలిం,
గలఁ డిందు రనినదిశ్లన,
గలఁడు కలిం డనెడ వాఁడు గలఁడో లేఁడో?

2019 సంక్
ర ంతి సందర్భంగా తెలుగు పోటీలు
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)

పచ్చక గుణుం
ఒకానొకపుుడు ఒక ఊరిలో ఒక అమాయకపు పచ్చక వుుండేది. మ్న్సులో ఏ కలమషుంలేని ఆ
పచ్చకకో ఒక రోజు ఒక కాక్కల గుుంపు పరిచయుం అయ్యుంది. ఆ కాక్కలతో పచ్చకకి సేనహుం
అయ్యుంది.
పచ్చకకి అుంద్రూ చెపాురు – ఆ కాక్కలతో సేనహుం చేయదుద, అవి మ్ుంచ్చవి కావు, అని. కాని
ఆ పచ్చక మాట విన్లేదు.
ఒక రోజు కాక్కల గుుంపు ఎట వళ్తు పచ్చకన్న కూడ్డ తోడు రమ్మన్ననయ్. అమాయక పచ్చక
ఎకుడకి, ఎుందుక్క అని అడగక్కుండ్డ, ఆ కాక్కలన్న గుడిాగా న్మ్మమ వాట్తో వళ్లోుంది.
కాక్కల్ప ఒక పొలానికి వళ్లి అకుడ మొకులనినట్ని ధవుంసుం చేయ సాగాయ్. పచ్చక
నిససహాయుంగా ఏమ్మ చేయాలో తెల్లకా అటూ ఇటూ గెుంతతూ వుుంది. ఇుంతలో ఆ పొలుం రైతల్ప
పరిగెతుక్కుంటూ వచ్చి ఒక పెద్ద కర్రతో ఆ కాక్కలన్న కొటుడుం మొద్లెటాురు. కాక్కల గుుంపుక్క ఇది
అలవాటే, అవి తర్రున్ ఎగరిపోయాయ్. పచ్చక రైతలక్క దరికిపోయ్ుంది.
“బాబోయ్! బాబోయ్! న్న తప్పుమీ లేదు, నేన్న అమాయక్కరాలని, నేనేమీ చేయలేదు, న్న్నన
వదిలేయుండి!” అని పచ్చక ప్రాధేయ పడిుంది. కాని పుంట న్నశ్న్ుం అయ్న్ రైతల్ప కోపుం మీద్
ఉన్ననరు. పచ్చక మాట న్మ్మలేదు కదా, దాని వైపు అసహయుంగా చూసి మ్రో రుండు దెబబల్ప వేసారు.
ఇతరుల్ప మ్న్ మ్మత్రులన్న చూసి మ్న్ గుణుం ఏమ్మట నిరాదరిుంచ్చక్కుంటారు. అుందుకే మ్న్ుం మ్ుంచ్చ
గా వున్న, మ్న్ సేనహితల్ప చేడువారైతే మ్న్ుం కూడ్డ చెడా వాళ్మ్నే అన్నక్కుంటారు.

పక్షుల ఐకయత
ఒక అడవిలో ఒక పక్షుల గుుంపు వుుండేది. గుంతల్ప వేస్తు, కిచ చపుుడు చేస్తు అవి ఎపుుడు
కలసి ఎగురుతూ ఉుండేవి.
ఒక రోజు అలాగే కలసి ఎగురుతుంటే, నేల మీద్ బోలెడనిన ధాన్యపు గుంజ్ల్ప కనిపుంచాయ్.
పక్షులుంతా ధాన్యుం తిుందామ్ని నేల దిగుంగానే ఇద్దరు మ్న్నష్ణల్ప ఆ పక్షులన్న వల వేసి
పటేుశారు.
పక్షులన్నన ఎవరికి వారు ఆుందోళ్న్గా తగన్ బలుంతో రకుల్ప కొటుుకోవడుం మొద్లెటాుయ్.
కాన్న వలలోుంచ్చ బయట పడలేక పోయాయ్.
పక్షుల రాజు, “ఇలా కాదు! ఎవరికి వారు రకుల్ప కొటుుక్కుంటే లాభుం లేదు. అుంద్రుం కలసి,
వలన్న మ్న్ పక్ష ముక్కులతో పటుుక్కని, ఒకటే సారి రకుల్ప ఆడిదాదము. అపుుడు మ్న్ుం వలతో సహా
ఎగరిపోవచ్చి.” అని ఆదేశిుంచాడు.
పక్షులుంతా ఐకమ్తయుం తో రాజు చెపున్టుు చేసారు. అన్నక్కన్నటేు వలతో పాటు
ఎగరిపోయారు.
మ్న్నష్ణల్ప కిుంద్ ఆశ్ిరయుంతో చూస్తు ఉుండి పోయారు. కాసేసపట్కి తరవడుం మొద్లెటాురు
కాన్న అపుట్కీ పక్షుల్ప చాలా పైకి ఎగరిపోయాయ్.
పక్షులక్క మ్మత్రులైన్ ఎల్పకల ద్గగరికి ఎగురుక్కుంటూ వళ్లి, ఎల్పకలన్న సహాయుం కోరాయ్.
ఎల్పకల్ప చక వలన్న పళ్ోతో కొరికి ముకుల్ప చేసేసాయ్.
ఇలా పక్షుల్ప అన్నన ప్రాణాపాయ సిితి లోుంచ్చ బయట పడి పది కాలాల పాటు సుంతోషుంగా
వున్ననయ్.

2019 సంక్
ర ంతి సందర్భంగా తెలుగు పోటీలు
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) మీక్క ఇషుమైన్ పాఠుంశ్యము (Subject) ఏమ్మట్? ఎుందుక్క?
2) మీరు భారత దేశ్ుం వళ్లోన్పుుడు మీక్క న్చ్చిన్ ప్రదేశ్ుం ఏది? ఎుందుక్క?

2019 సంక్
ర ంతి సందర్భంగా తెలుగు పోటీలు
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 Recital
Poem 1

Poem 2

అలుెడెపుడు పలుక నాడింబరముగాన
సజజనిండుఁబలుకఁజలలగాన
కించుమ్రోగునట్లల కనకింబు మ్రోగునా
విశ్వదాభిరామ వినరవేమ.!

ఉపకారిక్ ఉపకారము
విపరీత్ము కాదు సేయ వివ్రిింపింగా
అపకారిక్ ఉపకారము
నెపమెననక సేయువాడు నేరెరి సుమతీ!

Poem 3

Poem 4

త్న కోపమె త్న శ్త్రువు
త్న శాింత్మె త్నకు రక్ష దయ చుటటింబౌ
త్న సింతోషమె సవరిము
త్న దుఃఖమె నరకమిండ్రు త్థ్యము సుమతీ!

శ్రీరాముని దయచేత్న
నారూఢిగ సకలజనలు నౌరాఁయనగా
ధారాళమైన నీతులు
నోరూరఁగఁ జవులుపుటట నడవెద సుమతీ!

Poem 5

పల్గకెడది భాగవ్త్ మఁట,
పల్గక్ించ్చడవాడు రామభద్రిం డఁట, నేఁ
బల్గక్న భవ్హర మగునఁట,
పల్గకెద, వేఱిండు గాథ్ బలుకఁగ నేలా?

2019 సంక్
ర ంతి సందర్భంగా తెలుగు పోటీలు
Sub-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)

గుడికి వళ్ిుందుక్క నియమ్ముల్ప
గుడికి వళ్ోుందుక్క, సానన్ము చేసి, శుభ్రమైన్ బటుల్ప ధరిుంచ్చ వళ్ళోల..గుడికి వళ్లోన్పుుడు
మొద్ట్గా, చెపుుల్ప విడిచ్చ, చేతల్ప కడుక్కుని...గుడిలోకి ప్రవేశిుంచాల. దేవుళ్ో చ్చటూు ప్రద్క్షణల్ప
చేయాల.. మ్న్ గోత్ర న్నమ్ముల్పతో అరిక్కల్ప పూజ్ చేసిన్ తరావత.. దేవుని ప్రారిిుంచ్చన్ తరావత,
పూజారి గారు శ్ఠగోపుం పెట్ు ఆశీరవదిసాురు. హారతి ఇచ్చి, తీరి ప్రసాదాల్ప ఇసాురు. కొదిద సేపు దేవుని
సనినధిలో కూరుిని ప్రసాద్ము తిన్నల. ఇవన్నన, నిరమలమైన్ మ్న్సుతో చేయాల.. అపుుడే గుడికి వళ్లోన్
ఫలము సిధిిసుుం
ు ది.

ఒక కోతీ, రెిండు పిలులలు
అనగనగా రెిండు పిలులలు ఒక రొటెట ముకక కోసిం దెబబలాడుకుింట్లనానయ. నాదింటే నాదని
హోరా హోరీ గా గొడవ్పడుతునన ఆ పిలులలన ఒక కోత చూసిింది.
ఎింత్ సేపటిక్ వాటి గొడవ్ తీరటేలదు, ఈ సమసయకు పరిష్కకరిం వాటిక్ తోచలేదు.
మొత్సతనిక్ కోత వాటిని విడతీసి, “ఇింతోటి దానిక్ ఎిందుకు దేబబలాడుతునానరు? మీ
సమసయక్ ఒకటే పరిష్కకరిం. ఈ రొటెట ముకకని మీరు చ్చరి సగిం పించుకోిండ. కావాలింటే మీ ఇదదరికీ
సమానింగా నేన పించి ప్పడత్సన” అని చ్చపిెింది.
కోత మాట ఆ పిలులలకు నచిెింది. ఆ రొటిట ముకక న కోతక్ అింద చేసారు.
కోత ఆ ముకకన రెిండు గా చేసిింది. “అయోయ! ఒక ముకక ప్పదదగా వుిందే!” అని కోత ఆ ముకక
న కించిం కరిక్ తనేసిింది.
“అరెరే! ఇపుెడు ఈ ముకక ప్పదదగా అయపొయింది!” అని రెిండో ముకకలో కించిం తనేసిింది.
“ఛ! ఇపుెడు ఇది ప్పదదగా అయపొయింది!” అని మళ్ళి మొదటి ముకకలో కించిం తనేసిింది.
ఇలా కించిం కించిం చేసి మొత్తిం రొటెట ముకక కోత తని, తుర్రున చ్చటెటక్క పడుకుకింది.
పిలులలు రెిండూ నోరు వెలేసి చూస్తత వుిండ పోయాయ. నిరాశ్గా వాటి దారిన అవి వెళ్ళల
పోయాయ. అిందుకే, ప్పదదలు మనక్ ఎపుెడు చ్చపుతూ వుింటారు – ఇదదరి మధ్య గోడవ్యనపుెడు
లాభిం ఎపుెడు మూడో వారిక్ చిండుతుిందని.

2019 సంక్
ర ంతి సందర్భంగా తెలుగు పోటీలు
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)

Prepare and Present a short speech on any of the following topics in తెలుగు:

1. త్సత్యయ మ్రియ అమ్మమ్మతో మీరు ఆడే ఆటల్ప?
2. అమ్మ వుండే వుంటలలో మీక్క ఇషుమైన్ వుంట ఏది?

