
 
 
 
 

�ాబ��� సర
��� ఉ�ా����, �ెల�గ� ల�త క�� స�  (Telugu Fine Arts Society, NJ, USA 

www.tfas.net) �ెల�గ�జ#$  ప &�ావర(ం ఒక +,-ష సం/క0 1 మ�ంద��� 4సుక� �ాబ��6ం��.  ఈ +,-ష 
సం/కల9 ప&చు�ంచ;�0�� �ేశ+�ే,ాల9>  వ?నA �ెల�గ� BCవ?క�లంద��D ఈ ఆF
నం.  

ఈ �ెల�గ�జ#$  ప&�ే$క సం/కల90 ప&�ే$కత ఏ�టంటI ఈ ప &క�� అంతటK�D అంత�ా
LM0లNగ ఒక 
అదుOతPQRన BCవం, ఒక రసమ�, ఒక theme వ?ంటSం��. ఆ BCవన మనంద� T+��ల9> ను U�లN మ�ఖ$Wాత& 
వLMంUే BCవన... XY&మ.  హృదయమ]̂ �_ àల తల�ప?ల� �ె�Uే ��ళం XY&మ అ��ే ఆ �_ àల గరO గ�;cల9 ఏ �dపe 
BCవన�� 1రf W&ా ణ ప& షh Uేiాj �k అ�� 1 వ$��jగతPQRన +షయం.  

XY&మంటI మనంద��D ఎ]mA BCవనల�... మ�దుn గ�మoల 1ద ప&ణయ BCవన, మ�దుn లp��q /]�Aరfల 1ద 
అను�ాగ BCవన, సమసj  చ�ాచరభsతసమ���యం 1ద హదుn ల�లt0 +శ
మNనవ సLMషuv త, అల9కంబwౖన 
XyంTకటK�ావల ఏ�ాకృ �6 àలzిన ఆ భగవంతu;c1ద ఆ��$ oక BCవన, ఒక అసమNన, అధు}త, అiా��రణ 
అనుభs , అను�ాగం, ఆ�ాం~, ����తo�త. అమNo]�నAల1ద, అనAయ$1ద, ఉనAవ�రf 1ద, �ేశం 1ద, 

BCష 1ద, కనA Xిల>ల 1ద,  Xy��Uేసుక�నA BCర$1ద, Xy�� Uేసు�_లtకW��న ప���ంటK బCప? బ�మo1ద .. 
అబ�} అసల�  1 హృదయP� ఒక రస�ా�ానుభsతuల iాగరం, ఒక XY&మ �ాగమN��ా �Dరjనం, సeంద]� నరjనం. 1 
గ�ం;ెల9తuల9>  W�ంగ�తuనA ఉతuj ంగ రసగం�ాతరం�ాల అడ�� కటhలను ��ల�ం/ క+��, క��, ̀ ా$సఝరfలను 
0�ాఘNటం�ా ప&వLMంప జqzి, గ�ం;ెల9>  ఉనA సరస
 0 BC`ాంబర �ధుల9>  +శృత+Fరం Uే�ంచం;c.  

ఇందుల9 ప&చు�ంచ;�0�� కధల�, క+తల�, ̀ ా$iాల�, Fస$/��& ల� (�ార�h ��), ప&హస]�ల� (జ#��), 1 
iా
నుభ`ాలను, T+తంల90 +,-షPQRన XY&మ ఘటCh లను మNక� పంప;�0�� ఈ ఆF
నం. 1ల9ఎంద�k 
రచ�తల�, BCవ?క�ల�, క���ారfల�, క���మNనుల� వ?]�Aరf. 1ల90 క���ారfల0 సత��ంచ;�0క0 
�ెల�గ�జ#$  రచ]� W�ట�ల� XyటKh  +జqతల�� ఉతjమ, ��
4య బహ�మతuల� ఈ ���ం�� +ధమ��ా ఇసుj ం��.   
 ప&ధమప&ధమప&ధమప&ధమ        ��
4య��
4య��
4య��
4య    XYTలXYTలXYTలXYTల    ప�� ప�� ప�� ప��  

కధల�కధల�కధల�కధల�, `ా$సమ�ల�`ా$సమ�ల�`ా$సమ�ల�`ా$సమ�ల�    $200 $150 3 XYTల� 

పద$పద$పద$పద$ / వచనవచనవచనవచన    క+తల�క+తల�క+తల�క+తల�    $150 $100 1 XYT 

Fస$Fస$Fస$Fస$    /��& ల�/��& ల�/��& ల�/��& ల� ( ( ( (�ార�h ���ార�h ���ార�h ���ార�h ��))))    $100 $75  

ప&హస]�ల�ప&హస]�ల�ప&హస]�ల�ప&హస]�ల� ( ( ( (జ#��జ#��జ#��జ#��))))    $75 $50  

iా
నుభ`ాలiా
నుభ`ాలiా
నుభ`ాలiా
నుభ`ాల    ���క���క���క���క    $150 $100 1 XYT 

 
 
 



 
 
 
Xyౖన సూ/ం/న అ0A వ�ా( ల రచనలల9నూ క�Xి 10 W�& ���LMక బహ�మతuల� వ?ంటC�. ఈ W�ట��� వ/�న 
రచనలల9 ప&చురణ�ర�PQRన `ాటK0 �ెల�గ�జ#$  iా��రణ ప &కలల9 ప&చు�ంUే హక�� మNక� వ?ంటSం��. రచనల� 
1 స
ంతం అ� వ?ం;��. �ే0�D, అను`ాదమs అనుకరణ� �ాక�డదు. రచనల� ఇం�q ప &కల9నూ (web or 

printed) ప&చు�ంచబ;c వ?ండక�డదు. 
 
1 iా
నుభవంల9 జ��న �dపe +,-షPQRన సంఘటన `&ా య;�0�� ఈ ���ం�� ���కల XYరf>  �ోహదం�ా 

వ?ంటC��  చూడం;c.  
గ�ం;ెగ�ం;ెగ�ం;ెగ�ం;ె    �dంతuకల9న�dంతuకల9న�dంతuకల9న�dంతuకల9న    �_టC> డ������_టC> డ������_టC> డ������_టC> డ����� –  1రf ¡దటKiా� 1 XY&మమs�j0 0 కలzినప¢డ� జ��న సంఘటన. 

పయనమ��పయనమ��పయనమ��పయనమ��    Xి&యతమXి&యతమXి&యతమXి&యతమ –  1రf XY&�ం/న వ$��j �మo�0 వద�  దూర4�ాలక� ప&̀ ాసPQR à��W�తuనAప¢డ� 
జ��న సంఘటన.  

అమృఅమృఅమృఅమృతంతంతంతం    క��zనిక��zనిక��zనిక��zని    `^ళ`^ళ`^ళ`^ళ -  ఒక Xి&యవద]�0A చూzిన `̂ళల9 గ�ం;ె ఒక �పjWాటS లయతXిeన సంఘటన. 

మనసునమనసునమనసునమనసున    మనzyౖమనzyౖమనzyౖమనzyౖ -  1�6 /ర�ాలం T+తం పంచుక�నA వ$��j �6 జ��న XY&మ సంఘటన. 

అమNoఅమNoఅమNoఅమNo, ]�నA]�నA]�నA]�నA, అమృతంఅమృతంఅమృతంఅమృతం -  అమNo]�నAల 1ద XY&మ�� సంబం��ం/న సంఘటన. 

ఈఈఈఈ    ]^ల]^ల]^ల]^ల    ఈఈఈఈ    �ా£�ా£�ా£�ా£    ఈఈఈఈ    వ�ర�వ�ర�వ�ర�వ�ర� -  1 స
�ామం�  1ద 1క�నA అ�మNనం. 
 

1 రచనలను email ��
�ా �ా0, Uే `&ా త�6 postల9 �ా0 పంXించవచు�ను.  
 
రచనల� email ��
�ా ఈ ���ం�� మsడ� పద¤ ల9>  ఎలN�¥¦]� పంXించవచు�ను: RTS file (most preferred) 

or pdf File or scanned jpeg picture file.  RTS ల9ల9ల9ల9    �ాయ;�0���ాయ;�0���ాయ;�0���ాయ;�0��    సూచనల�సూచనల�సూచనల�సూచనల�:::: www.lekhini.org అనA web site �� 
à��, అందుల9 RTS formల9 type Uేzి, Xyౖన window ల9 వ?నA English RTS text 0 ఒక Microsoft Word file 

ల9�� copy Uేzి మNక�    tj@tfas.net క� email ��
�ా పంXించం;c. 
 
Uే `&ా త�6 పంXింUే`ారf ఈ postal /రf]�మNక� పంXించం;c:  Murthy Bhavaraju, 231 Marcia Way, 

Bridgewater,  NJ, 08807   (bhavaraju@optonline.net  908-252-9434) 
 

రచనల�రచనల�రచనల�రచనల�    మNక�మNక�మNక�మNక�    అంద;�0��అంద;�0��అంద;�0��అంద;�0��    గడ�వ?గడ�వ?గడ�వ?గడ�వ?: : : : ¨బి&వ�¨బి&వ�¨బి&వ�¨బి&వ� 15 15 15 15, 2008.  

 
త��తర +వ�ాలక� సంప&��ంచం;c: `̂ణ��kWాల కృషv  ఓరfగంటK, 732-617-1290. oruganti@yahoo.com 

 
 


