
 
 
 
 
 
 

2020 సంక్రంతి సంబరాలు: తెలుగు పోటీలు 
Senior Category – Telugu Poem Recitation 

• Practice and memorize all 5 poems from below 

• Need to recite any 2 poems of Judge’s choice 

• Judges will ask participants to explain the meaning of the poem 
• 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:   

సిరిగల వాని కెయ్యెడల చేసిన మేలది నిష్పలం బగున్ 
నెఱి గుఱిగాదు పేదలకు నేర్పపన చేసిన సత్పలంబగున్ 
వఱపున వచ్చి మేఘు డొక వర్షము వాడినచేలమీదటన్ 
కురిసిన గాక అంబుధుల కుర్వగ నేమి ఫలంబు భాసకరా! 
 
Poem 2: 

సిరికిం జెప్పఁడు; శింఖ చక్ర యుగమిం జేదోయి సింధింప్ఁ; డే 
ప్రివారింబునఁ జీరఁ; డభ్రగప్తిం బన్నింప్ఁ; డాకరిికిం 
తర ధమ్మిల్లమఁ జకక నొతతఁడు; వివాదప్రోతితశ్రీకుచో 
ప్రిచేలించల్మైన వీడఁడు గజప్రాణావనోత్సాహియై.: ! 
 
Poem 3:  

అల్ వైకుింఠపురింబులో నగరిలో నా మూల్ సౌధింబు దా 
ప్ల్ మిందారవనాింతరామృత సరః ప్రాింతిందు కింతోప్లో 
తపల్ ప్రయింక రమావినోది యగు నాప్ననప్రసననిండు వి 
హ్వల్ నాగింద్రమ "పాహిపాహి" యనఁ గుయ్యయలించి సింరింభియై. 



 
 
 
 
 
 

 
Poem 4:  

 

అమ్మలఁ గననయమ్మ, ముగుర్మ్మలమూలపుటమ్మ, చాలఁ బె 
దదమ్మ, సురార్పలమ్మ కడు పాఱడి పుచ్చిన యమ్మ, త్న్నన లో 
నమిమన వేల్పపటమ్మల మ్నముమల న్నండెడి యమ్మ, దుర్గ, మా 
యమ్మ, కృపాబ్ధి యిచ్చిత్ మ్హత్్వకవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ 
 
Poem 5:  

 
ఎవవన్ దేశమిం దున్క; యెవవన్చేఁ గుశల్ింబు గల్గు మీ 
కెవవన్ రాజయమిందుఁ బ్రజలెల్ల సుఖింతురు వాఁడు మత్ప్పియుిం 
డివవనరాశి దురుమన కెట్లరుదించిత రయయ! మీరు? లే 
నవ్వవల్గగావ్వ; నీ తల్ఁపునిం గల్ మే లొనరిింతు ధీమణీ!" 
 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

2020 సంక్రంతి సంబరాలు: 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)  

దేవుడే కాపాడతాడు 

అనగనగా ఒక నది గట్టున ఒక ఊరు వ్విండేది. ఊళ్ళో జనాల్ింత్స ప్రశింతింగా, కలసి కట్టుగా ఉిండేవారు. ఆ 
ఊళ్ళో ఒక గుడి వ్విండేది. రోజు గ్రామ ప్రజల్గ ఆ ఊళ్ళో పూజల్గ చేసేవారు. గుడిలో పూజారిన్ ఆదరిించి వారు. 
అలింటి ప్ిండింటి ఊళ్ళో ఒక సింవతారిం ఉదధృతింగా వరాాల్గ ప్డి, నది పింగి, వరదల్గ వచ్చాయి. ఊరింత్స నీళ్ళో 
న్ిండి పోవడిం మొదల్యియింది. 

ఊళ్ళో వ్వనన వారింత్స వరదనించి తప్పించుకోవటాన్క, తమ ఇళ్ోన వదిలేసి ప్యి ప్రాింత్సల్కు బయల్గ 
దేరారు. అిందులో ఒక పెదదమన్షి గుడి వైపు ప్రిగెతత అిందులోన్ పూజారి గారిన్ కూడా వారితో వచేాయమన్ 
ప్రాధేయ ప్డాాడు- “వరద నీళ్ళో ఊళ్ళోక వచేాసాయి, ఇింటి గడప్ల్ దాక నీళ్ళోనానయి, ప్రిసిిత ప్రమాదకరింగా 
వ్వింది. మేమ అిందరిం ఊరు వదిల వెళ్లల పోతునానమ, మీరు కూడా మాతో వచేాయిండి!” 

ఆ పూజారి ప్రశింతింగా, “నా గురిించి దిగుల్గ ప్డకిండి, నేన న్తయిం సేవిించే నా సావమే ననన కపాడుత్సడు. 
మీరు వెళ్ోిండి.” అనానరు.  ఈ మాట్ విన్ ఆ పెదదమన్షి వెళ్లోపోయ్యడు. 

కింత సేప్టిక నీళ్ళో నడుమ దాక వచేాసాయి. పూజరిగారు గుడి గట్టున నించొన్ జప్ిం చేసుకుింట్టింటే ఒక 
గుర్రపు బిండిలో పోతునన వారు కింత మింది ఆగి, పూజారిగారిన్ కూడా బిండి యెకక మనానరు. కనీ పూజారిగారు 
మట్టుకు, “ననన దేవ్వడే కపాడత్సడు!” అన్ గుడిలోనే వ్విండిపోయ్యరు. 

ఇింకించిం సేప్టిక నీళ్ళో మెడ దాక వచేాసాయి. ప్డవలో ప్రయ్యణిం చేసుతనన కిందరు చూసి వారితో 
వచేాయమన్ బ్రతమాల్గకునానరు. “మీరు ఇింక ఇకకడే వ్వనానరా! ఇకకడ వ్విండడిం చ్చల ప్రమాదిం, నీళ్ళో చ్చల 
వేగింగా వచేాసుతనానయి, మీరు మాతో రిండి!” అనానరు. 

కన్ వారితో కూడా పూజరిగారు, “మీరు వెళ్ోిండి, ననన దేవ్వడే కపాడత్సడు” అనానరు. 
చలతో వణుకుతూ ఆ పూజారి మకుక దాక నీళ్ళో వచేాసరిక ఇింక ఖింగారు ప్డాాడు. అత తవరలో గుడి మొతతిం 

నీళ్ళో న్ిండిపోయ్యయి. పూజరిగారు దేవ్వడి ధ్యయనిం చేసుకుింటూనే గుడి గోపురిం ఎకక కూరుానానరు. కింత 



 
 
 
 
 
 
సేప్టిక దిగుల్గ మొదల్యియింది. ఎప్పటికీ వాన ఆగట్ింలేదు, చలగా వ్వింది, నీళ్ో ప్రవాహ్ిం ఎకకడా ఆగల 
కన్ప్ించట్ింలేదు. 

“దేవ్వడా! నేన నీకు ఏమ్మ తకుకవ చేసాన? రోజు శ్రదధగా పూజల్గ చేసాన. న్నేన నమికునానన! అయినా ననన 
కపాడడాన్క రావేింటి!” అన్ దేవ్వడితో ఫిరియ్యదు చేసుకోవడిం మొదలెటాుడు. 

దేవ్వడు ప్రతయక్షిం అయ్యయడు. “మూరుుడా! నీకు మన్షిన్ ప్ింప్ించ్చన, బిండిన్ ప్ింప్ించ్చన, ప్డవన 
ప్ింప్ించ్చన! నవేవ రాకుిండా ఇకకడ తష్ు వేసావ్వ. నవ్వవ ననన గురుత ప్ట్ుకపోత అది నా తపాప?” అన్ మిందలించి 
మాయమయిపోయ్యడు. 

పూజారిక వెింట్నే జాానోదయిం అయియింది. చేసిన పరపాట్ట గ్రహిించి, క్షమాప్ణ కోరాడు. 
కింత సేప్టిక మరో ప్డవలో కింత మింది కన్ప్ించ్చరు. “పూజారి గారు! మీరు ఇింక ఇకడే వ్వనానరన్ 

తెలసిింది, మాతో రిండి, ఇకకడ వ్విండడిం మించిది కదు!” అనానరు. 
పూజారి గారు మరో మాట్ మాటాలడకుిండా ప్డవ ఎకక ప్రాణాల్న కపాడుకునానరు. 
 

రాజులు మారెనో, గుర్రాలు ఎగిరెనో 

అనగనగా ఒక రాజుగారు తన రాజయ ప్రయట్న చేస్తత ఒక గుర్రాల్ బజారులోక వెళ్ళోరు. బజారులోన్ గుర్రాల్ 
వాయపారసుతల్ిందరూ రాజుగారిక గుర్రాల్గ అమాిల్న్ ప్రయత్సనల్గ మొదలెటాురు. ఒకరిన్ మ్మించి ఒకరు వారి వారి 
గుర్రాల్న పగడడిం మొదలెటాురు. 

“నా గుర్రిం మీరు చెప్పనట్టు చేసుతింది” అన్ ఒకరింటే, “నా గుర్రిం చ్చల వేగింగా ప్రిగెడుతుింది” అన్ ఒకరు, 
“అసల్గ నా గుర్రాన్క భయమే తెలీదు” అన్ మరిింకకరు గొప్పగా చెపుపకునానరు. ఒక వాయపారసుతడు మరీ అతక 
పోయి, “నా గుర్రిం ఎగరగల్దు” అనానడు. 

వెింట్నే రాజు గారు ఆ గుర్రాన్న కన్, తనతో రాజు మహాల్గక తీసుకున్ వెళ్ళోరు.  మరానడుసేనాధప్తన్ 
ప్లచి, “ఈ గుర్రిం ఎగురుతుింది” అన్ చెపాపరు. సేనాధప్త ఆశారయపోయి, గుర్రాన్న ఎగిరిించే ప్రయతనిం చేసారు. 
కన్ గుర్రిం ఎల ఎగురుతుింది? ఎగర లేదు. 

రాజు గారు, “అదేింటి, న్నన మరి నాతో వాయపారసుతడు అల చెపాపడు, అతన్న ప్ల్విండి” అన్ ఆదేశిించ్చరు. 
వాయపారసుతడిన్ రాజుగారి మిందరు న్ల్పెటాురు. రాజుగారు, “న్నన నీ గుర్రిం ఎగురుతుింది అనానవ్వ కదా, 

ఏది ఒక సారి ఎగిరిించి చూప్ించు” అనానరు. 
“మహారాజా! గుర్రిం ఎగురుతుింది, అింటే నా ఉదేదశయిం అింత వేగింగా ప్రిగడుతుిందన్” అన్ వాయపారసుతడు 

చెపాపడు. 
రాజుగారిక చ్చల కోప్ిం వచిాింది. “ఇతన్ తల్ నరికేయిండి!” అన్ ఆదేశిించ్చరు. 
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ఆ తరావత మఖయ మింత్ప్న్ ప్లచ్చరు. “మఖయ మింత్ప్! నాకు ఈ గుర్రిం ఎగిరిత చూడాల్న్ ఉింది! ఈ ప్న్ 
మీరే చేయ్యల!” అనానరు. 

మఖయ మింత్ప్ దింగ్ అయిపోయి, “మహారాజా! గుర్రిం ఎల ఎగురుతుింది, ఆ వాయపారసుతడు అబదధిం 
చెపాపనన్ ఒపుపకునానడు కదా!” అనానరు. 

మహారాజు వెింట్నే, “ఇతన్ తల్ నరికేయిండి!” అన్ ఆదేశిించ్చరు. 
ఇల ఒకకకకరినీ ప్ల్వడిం, వాళ్ోన గుర్రిం ఎగిరిించి చూప్ించ మానడిం; వారు అదల సాధయిం అన్ 

అడిగిత వారి తల్ తీసేయడిం, కన్న రోజుల్గ ఇల గడిచ్చయి. 
మొత్సతన్క ఒక రోజు ఒక సభికుడిన్ ప్లచే, రాజు గారు గుర్రాన్న ఎగిరిించమన్ ఆజాాప్ించ్చరు. 
సభికుడు తల్ వించి, “అలగ మహారాజా! నాకు ఒక సింవతారిం గడువ్వ ఉవవిండి, నేన ప్రయతనిం చేసాతన!” 

అన్ ఒపుపకునానడు. 
రాజు గారు సింతోషిించి, ఒక సింవతారిం గడువ్వ ఇవవడాన్క ఒపుపకునానరు. 
సభికుల్గ, రాజయింలో వ్వనన వారిందరూ ఆశారయపోయ్యరు. “ఎల ఒపుపకునానవ్వ? అసల్గ గుర్రిం ఎల 

ఎగురుతుింది? నీ దగిుర ఏమైనా ఉపాయమిందా?” అన్ రక రకల్ ప్రశనల్గ అడిగారు. సభికుడు చిరునవ్వవతో 
తప్పించుకున్ ఇింటిక చేరుకునానడు. 

ఊరింత్స న్పుపల పాకపోయిన ఈ వారత ఇింట్లల వ్వనన అతన్ భారయక కూడా తెలసిింది. ఆిందోళ్నగా ఆట్న 
ఇింటిక వచేా దాక గుమిిం మీద కపు కసిింది. ఇింటిక భరత రాగానే విననది న్జమేనా అన్ అడిగిింది. 

సభికుడు న్జమే కనీ ఖింగారు ప్డదుద అన్ భారయన ఇల ఓదారాాడు – “మూరుుల్ మనసులో ఒకటి ప్డిత 
అది సాధించ్చల్నన ప్ట్టుదల్ బల్ింగా మొదల్వ్వతుింది. వారితో వాదిించడిం కష్ుిం. మహారాజు గారి మనసులో ఈ 
విష్యిం అలగ బల్ింగా ప్డిపోయిింది. వారిన్ కదనన వారి తల్ల్గ నరికించేసారూ. ననన అడిగిన వెింట్నే నేన 
కూడా కుదరదు అింటే నా తల్ కూడా వెింట్నే తెగది. 

ఒక సింవతారిం గడువ్వ అడిగిత వెింట్నే మిందరునన ప్రమాదిం తొలగిింది కదా! ఆ ప్యిన చూదాదిం! 
య్యడాదిలో ఏమైనా కవచుా. రాజు గారు ఈ విష్యిం మరిచిపోవచుా! లేదా ప్ట్టుదల్ తగువచుా! భవిష్యతుత ఎవరు 
చూసారు? రాజుల్గ మారెనో, గుర్రాల్గ ఎగిరెనో!” 

 

      

  



 
 
 
 
 
 

2020 సంక్రంతి సంబరాలు: 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 తెల్పగు: 
 

1. సింక్రింత ప్ిండగ ఏ తెల్గగు మాసమలో వసుతింది? ఎిందుకు మనమ సింక్రింత ప్ిండగ 
జరుపుకుింటామ? 

2. మన తెల్గగు సింసకృతన్ మీరు ఎల పాటిసుతనానరు? మీ పాఠశల్లో మన సింసకృతన్ 
గురిించి అడిగిత ఎల   వివరిసాతరు? 

 
 
  



 
 
 
 
 
 

2020 సంక్రంతి సంబరాలు: తెలుగు పోటీలు 
 

Junior Category – Telugu Poem Recitation 

• Practice and memorize all 5 poems from below 

• Judges will pick 2 poems and ask them to recite 
• Judges will ask participants to explain the meaning of the poem 
• 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 

వేర్ప పుర్పగు జేరి వృక్షంబు చెర్చ్చన్న  
చీడ పుర్పగు జేరి చెటుు చెర్పచ్చ  
కుత్సి తండు జేరి గుణవంత జెర్చ్చరా  
విశ్వదాభిరామ్ విన్నర్ వేమ్  

చేతలార్ంగ శివునిఁ బూజంపఁడేని, 
నోర్ప నొవవంగ హరికీరి్ న్నడువఁడేని, 
దయయు సత్ెంబు లోన్నగాఁ దలఁపఁడేనిఁ, 
గల్పగ నేటికఁ దల్పుల కడుపుఁ జేటు. 

Poem 3 Poem 4 

త్పుపలెన్నన వార్ప త్ండోపత్ండంబు  
ఉరివ జన్నల కెలు న్నండు త్పుప  
త్పుపలెన్నన వార్ప త్మ్ త్పుప లెర్పగర్ప  
విశ్వదాభిరామ్ విన్నర్ వేమ్  

వినదగు నెవవర్పచెప్పపన 
వినినంత్నె వేగపడక వివరింపదగున్ 
కనికలు నిజము దెలిసిన 
మ్న్నజుడే పో నీత్సపర్పడు మ్హిలో సుమ్తీ! 

Poem 5  

 
 

 



 
 
 
 
 
 

2020 సంక్రంతి సంబరాలు: 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) 

                         కాకి హంస కాగలదా? 

ఒక కక ఎపుపడు హ్ింసల్న చూసి కుళ్ళో కునేది. వాటి తెల్లటి రెకకల్న్, అిందమైన రూపాన్న చూసి కక 
బాధ పాడేది. ఎపుపడు “నేనూ అల వ్వింటే బాగుిండేది! ఇల నల్లగా వ్వనానన” అనకుింటూ వ్విండేది. 

ఒక రోజు కకక ఒక మూరుమైన ఆలోచన కలగిింది. హ్ింసల్ లగానే తనూ నీళ్ోలోల ఉింటూ, వాటిల కల్గపు 
మొకకల్గ తింటూ, చెరువ్వలో ఈత కడుతూ వ్వింటే అదీ చ్చల అిందింగా అయిపోతునదనకుింది ఆ ప్చిా కక. 

ఆనాటి నించి నానా ప్రయత్సనల్గ చేసిింది. గాలలో ఎగరడిం మానేసి నీళ్ోలోల ఈత కట్ుడాన్క తెగ 
ప్రయతనిం చేసిింది. కన్ కకక ఈత రాదు కదా! 

అల్వాట్ట లేన్ కల్గకు మొకకల్గ తింటే అవి ప్డక, తనలేక, పాప్ిం కక చికక సల్యమయిపోయిింది. 

అయినా పాప్ిం చ్చల రోజుల్గ అలగ ప్రయతనిం చేసిింది. 

కన్ అిందింగా తయ్యరవడమ కదు కదా, ఉనన బల్ిం కూడా కోల పోయిింది. 

ఇింక ఇది లభిం లేదన్, అల్వాట్టల మారిానింత మాత్రాన రూప్ిం మారిపోదన్ తెల్గసుకున్ కక ఆ పైన 
హ్ింసల్న చూసి అస్తయ పాడడిం మానేసిింది. 

  



 
 
 
 
 
 

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయుల కల 

500 సింవతారాల్ క్రితిం విజయనగరమనే సామ్రాజాయన్న శ్రీ కృష్ిదేవరాయుల్గ ప్రిపాలించేవారు. ఆయిన 
ఒక రోజు న్ద్రలొ ఒక కల్ కనానరు. ఆ కల్లో ఆయినకక అిందమైన భవనమ కన్ప్ించిింది. ఆ భవనిం ఆకశింలో 
తల్గతూ, ల్క్ష దీపాల్తో చ్చల అదుుతింగా వ్వింది. తల్గచుకుింటే చ్చల్గ, మాయమైపోయే ఆ భవనాన్న కల్లో 
చూసిన రాయల్గ ఆ కల్న మరువలేకపోయ్యరు. మొనానడు సభలో ఆయిన ఆ కల్న వివరిించి దాన్న న్జిం 
చేయ్యల్నన ఆయిన గటిు న్రియ్యన్న అిందరికీ తెలపేరు. అది వినన వారింత అలింటి భవనమన ఎల కట్ుగల్మ 
– అసల్గ గాలలో తలే భవనాన్న కట్ుడిం అసాధయమ కదా అన్ నచాచెప్పడాన్క ప్రయతనించ్చరు. రాయుల్గ 
కోప్గిించుకున్ – “అదింత్స నాకు అనవసరిం. మీరేించేసాతరో నాకు తెలీదు కన్ నా కల్ న్జమవావల. అలింటి 
భవనాన్న కటిున వారిక నేన ల్క్ష వరహాల్ బహుమానమ ఇసాతన – లేదా మీరిందరు నాకు కన్ప్ించకిండి” అన్ 
ఆఙాప్ించ్చరు. విననవారింత న్రాఘింతపోయ్యరు. ఎన్న రోజుల్గ గడిచినా రాయుల్గ ఆ కల్న మరువలేదు. 

ఒక రోజు సభకక వృదుధడు వచ్చాడు. నెరిసిపోయిన గెడాిం, జుతుత, మీసాల్తో పాప్ిం అత కష్ుిం మీద కర్ర 
తో నడుసుతనానడు. నాకు అనాయయిం జరిగిింది, నాయయిం చేయిండి అన్ రాయుల్వారిన్ ప్రారిిించ్చడు. 
“నీకేమనాయయిం జరిగిిందో న్రుయింగా చెపుప, నేన నాయయిం చేసాతన” అన్ రాయుల్గ హామ్మ ఇచ్చారు. 

“నా దగిుర నూరు నాణాయల్గనానయి సావమ్మ, అవి ఒకరు దింగలించుకుపోయ్యరు. నాకు వారెవరో తెల్గసు, 
నా నాణాయల్గ అడిగి ఇప్పించిండి” అన్ ఆ వృదుధడు విననప్ించ్చడు. శ్రదధగా వినన రాయుల్గ ఈ దింగతనిం యెవరు 
చేసారు, యెకకడ చేసారు అన్ ప్రశినించ్చరు. వృదుధడు తడప్డడిం చూసి “నీకేమ్మ భయిం లేదు, చెపుప” అన్ రాయుల్గ 
ప్రోతాహిించ్చరు. 

“నా నూరు నాణాయల్గ దింగలించిింది మీరే సావమ్మ” అనానడు వృదుధడు. “న్నన రాత్ప్ నా కల్లో వచిా మీరే అవి 
దోచ్చరు.” 

రాయుల్కు చ్చల కోప్ిం వచిాింది. “యేమ్మటీ వెట్కరిం! కల్లో జరిగినది న్జమనకుింటే ఎల?” అన్ 
కోప్ింగా అడిగారు. ఈ మాట్ వినన వృదుధడు తన గెడాిం, మీసిం తీసేసి, కర్రన ప్కకకు ప్డేసి, ప్గటి వేశన్న 
విపేపసాడు. చూసేత అతన తెనాల రామకృష్.ి “క్షమ్మించిండి సావమ్మ – మీ కల్న న్జిం చేయడిం ఎింత కష్ుమో 
న్రూప్ించడాన్కే ఇల చేసాన” అనానడు తెనాల. 

రాయుల్కు చ్చల నవ్వవచిాింది. ఇింత చకకగా ఆయినకు అరధమయేయల చెప్పన తెనాల రామకృష్ిన ఆయిన 
చ్చల అభినిందిించ్చరు.  
 

 



 
 
 
 
 
 

2020 సంక్రంతి సంబరాలు: 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 తెల్పగు: 
1) మీరు భారత దేశిం వెళ్లోనపుపడు మీకు నచిాన ప్రదేశిం ఏది? ఎిందుకు?      
2) మాతృభాష్ మాటాలడడిం ఎిందుకు అవసరిం? 

 
  



 
 
 
 
 
 

2020 సంక్రంతి సంబరాలు: తెలుగు పోటీలు 
Sub-Junior Category – Telugu Poem Recitation 

• Practice and memorize all 5 poems from below 

• Judges will pick 2 random poems and ask them to recite 

• 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 

 

ఉపకారిక ఉపకార్ము  
విపరీత్ము కాదు సేయ వివరింపంగా  
అపకారిక ఉపకార్ము  
నెపమెననక సేయువాడు నేర్పరి సుమ్తీ! 

Poem 3 Poem 4 

 

మేడిప్ిండు చూడ మేలమైయిండు 
పట్ువిప్ప చూడ పురుగుల్ిండు 
ప్రికవాన్ మదిన్ బింకమీలగురా 
విశవదాభిరామ వినర వేమ 

Poem 5  

అకకర్కు రాని చ్చటుము 
మ్రొకకన వర్మీని వేల్పప మోహర్మునఁదా 
నెకకనఁ బార్ని గుర్రము 
గ్రకుకన విడువంగ వలయుఁ గదరా సుమ్తీ! 

 

 



 
 
 
 
 
 

2020 సంక్రంతి సంబరాలు: తెలుగు పోటీలు 
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) 

కోతి, అద్దం 

ఒక అడివిలో ఒక కోతక ఓ అదదిం దరికింది. అది ఆ అదాదన్న అడవిలో జింతువ్వల్న్నటికీ చూప్ించిింది. 

భల్లలకిం అిందులో తన ప్రతబింబిం చూసుకున్, “అయ్యయ, నేన ఇింత కురూప్నా” అనకునానడు. 

తోడేల్గ చూసి నేన కూడ జింకలగా వ్వింటే బాగుిండేది, అనకుింది. 

ఇల ఒకటి తరవాతోకటి అన్న జింతువ్వల్గ వాటి ప్రతమల్న చూసుకున్ ఇల వ్వింటే బాగుిండేది, అల 
వ్వింటే బాగుిండేది అనకునానయి. 

చివరిక కోత ఆ అదదిం ఒక వివేకవింతమైన గుడలగూబ దగిురకు తీసుకున్ వెళ్లోింది. ఆ గుడలగూబ, “వదుద నాకు 
చూప్ించదుద. ఆ అదదిం చూసుకునన వాళ్ోింత్స అసింతృప్త ప్డడిం తప్ప దాన్ వల్ల వాళ్ోకు వచిాన ఙానమ లేదు, 
విచక్షణ లేదు. అలింటి దాన్న చూసి బాధ ప్డడిం అనవసరిం” అన్ అింది. 

 కోత ఒపుపకున్ ఆ అదాదన్న నదిలోక విసిరేసిింది. 

                                               
 
       

 



 
 
 
 
 
 

వల వేసిన కోతి 

అనగనగా ఒక రోజు ఒక కోత అడవిలో చెట్టు మీద కూరుాన్ బాగా బోర్ అయిపయిింది. చేయడాన్క ఏమ్మ 
ప్న్ లేదు. 

కించిం సేపు కమిల్గ ప్ట్టుకున్ ఊగిింది, చెట్టుమీద వెళ్ళోడిింది; అరిటి ప్ిండు తననది; చెట్టు పైక కిందక 
ఎకక దిగిింది, ఇల రక రకల్గా కల్క్షేప్ిం చేసుకోవడాన్క ప్రయతనిం చేసిింది. కన్ అలగ రెస్టు లెస్ట గా వ్వింది. 

ఇింతట్లల ఇదదరు చేప్ల్గ ప్టేు వాళ్ళో కన్ప్ించ్చరు. కోత వాళ్లోదదరిన్ ఫాలో చేసిింది. 

వారిదదరూ ఒక చెరువ్వ గట్టు క వెళ్లో, చేప్ల్గ ప్ట్ుడాన్క వల్ వేసారు. కన్న న్మ్మషాల్లోనే చ్చల చేప్ల్గ 
ప్టాురు. చేప్ల్న వల్లోించి తీసి, కడిగి, శుభ్రిం చేసుకున్ ఒక బుట్ులో వేసుకునానరు. ఇింతలో భోజనిం 
సమయమైింది. ఇదదరు ల్ించ్ తనడాన్క వెళ్ళోరు. మళ్ళో వదాదమనన ఉదేదశింతో వల్ అకకడే వదిలేసారు. 

ఇదింత్స చ్చల కుతూహ్ల్ింగా చూసుతనన కోత, “ఓస్ట! చేప్ల్గ ప్ట్ుడిం ఇింత సుల్గవా?” అనకుింది. 

నేల్మీద ప్డునన వల్ తీసి నీళ్ోలోలక వేయ బోయిింది. కన్ అది కన్ప్ించినింత సుల్గవ్వ కదు. చేప్ల్గ ప్టేు 
వాళ్ళో సమతారాల్ తరప్డి కృషి చేసేత వచేా విదయ. ఇల చూసి, అల చేసేసేది కదు కదా! 

వల్ వచిా కోత తల్పై వాలింది. కోత తన వల్లో త్సనే చికుకకుింది. అిందులోించి బయట్ ప్డాల్న్ 
చిిందులేసుతింటే డుబుకుక మన్ చెరువ్వలో ప్డిపోయిింది! 

కళ్ళో చేతుల్ల వల్లో చికుకకు పోయ్యయి, ఈదడిం రాదు, కోత గోల్ గోల్ పెటేుసిింది. ఇది వినన చేప్ల్ 
వాళ్ళో ఏమ్మ జరుగుతోిందా అన్ చూడడాన్క వచ్చారు. 

కోత చేసిన ప్న్ చూసి తట్టుకుింటూ కోతన్ నీళ్ోలోించి లగి వల్లోించి విడిప్ించ్చరు. 

ఎవవరి ప్న్ వారే చేసేత మించిదన్ తెల్గసుకున్, కోత తల్ వించుకున్ అకకడ నించి వెళ్లోపోయిింది. 

ఆ రోజు తరువాత యెింత బోర్ కటిున చేప్ల్గ ప్టాుల్న్ మట్టుకుక అనకోలేదు!  



 
 
 
 
 
 

2020 సంక్రంతి సంబరాలు: 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 తెల్పగు: 
1. మీకు ఇష్ుమైన ప్ిండగ ఏది, ఎిందుకు?  

 
2. మీరు ఇింట్లల తెల్గగు మాటాలడుత్సరా? ఎవరు మీకు తెల్గగు నేరాపరు? 
 

 

 

 


