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మన పండగలు: శంకర జయంతి
is the birth anniversary of
Jagadguru Shankaracharya who is considered as the
greatest philosopher in Hinudism and al the religions in
the world. Shankara Jayanti is observed on Vaisakha
Shukla Panchami, fifth day in bright half of Vaisakha
masam.

Significance of Akshaya Tritiya

Adi Shankaracharya, also known as Sankara Bhagavatpadacharya, was born in the 8th century AD at Kaladi
in Kerala. Adi Shankara
is the greatest Hindu
saint and Indian philosopher who consolidated
the doctrine of Advaita
Vedanta. Adi Shankara’s teachings were
mainly
based
on
Advaita (Nondualism) –
or the unity of Brahman
and the soul. Adi Sankaracharya is also regarded as an incarnation of
Lord Shiva, who took
the avatar to teach and
guide the Hindu religion. Adi Shankara learned all of the scriptures and traveled through out India to help Hinduism regain strength
and restore the study of the Vedas and other ancient
scriptures.

On Akshya Tritiya, a friend of Lord Sri Krishna, visited
the Lord after a long time and offered rice flakes, which
were given to him by his wife. Kuchela is poor and
couldn’t offer more than that to Lord Krishna. In return,
Sri Krishna offered him the abundant wealth and prosperity. This is one incident that exemplifies the joy of
giving and donating.

Shankara Jayanti

Shankara was the first and foremost philosopher who
explained the concept of “Aatma” (soul), “Paramatma”
(divine soul), “Vairagya” (renunciation) and “ Moksha”
(salvation). He wrote Bhashyas or commentaries on all
vedas and ithihasas like Bhagavad Gita. He established
many maths or peethas all over India. He also wrote large
number of Stotras (hymns). These range from Bhaja Govindam to Dakhinamurthy Stotram, kaupeena panchakam to
Nirvana shatakam.

Akshaya Tritiya falls on the third day of the bright half
of Vaishakh month (April-May), when the Sun and
Moon are in exaltation; they are simultaneously at their
peak of brightness, which happens only once every year.

Lakshmi Puja or Kubera Lakshmi Puja is an auspicious
ritual to perform on Akshaya Tritiya day as is the day of
appointment of Kubera as the Dhanadhipati. In some regions in India Vishnua puja and Tulsi Puja are also performed on this day.
Akshaya Tritiya is also considered as Yugadi Thithi as
Tretha Yuga was started on this day. And also on this
day Ganges, the sacred river, descended to earth from
the heaven. It is also celebrated as the Parusurama Jayanthi, one of the Dasavatar of Vishnu.
Legend says, on this day Veda Vyasa and Lord Ganesha
began to write Mahabharata. And also Godess Annapurna born on this day.
Legend also says, during the time of the Mahabhrata,
when the Pandavas were in exile, Lord Krishna, on this
day, presented them an 'Akshaya Patra,' a bowl which
would never go empty and produce an unlimited supply
of food on demand.

The Day of Akshay Tritiya is worshipped and said to be
auspicious in Jainism because it is said to have established the very first "ahar charya" a methodology to preShankaracharya established four 'mutts' or monastic cen- pare and serve food to Jain Monks.
ters in four corners of India and put his four main disciAdi Shankara recited the Kanaka Dhara Stotra on this day
ples to head them and serve the spiritual needs of the
for the sake of the poor couple at whose house he
ascetic community within the Vedantic tradition. He
classified the wandering mendicants into 10 main groups stopped for Bhiksha on the day and was offered the only
available gooseberry in the house.
to consolidate their spiritual strength. Each mutt was
assigned one Veda. The mutts are Jyothir Mutt at Badrinath in northern India with Atharva Veda; Sarada Mutt The word Akshaya, a Sanskrit word, literally means one
that never diminishes, and the day is believed to bring
at Sringeri in southern India with Yajur Veda;
good luck and success. There is no need to select a
Govardhan Mutt at Jaganath Puri in eastern India with
‘muhurat’ on this day as the entire day is devoid of malefRig Veda and Kalika Mutt at Dwarka in western India
ic influences. Large number of marriages and several
with Sama Veda.
new beginnings take place on the day. The entire day is
good for performing auspicious occasions.
It is believed that Shankara attained heavenly abode in
Kedarnath and was only 32 years old when he died.
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ఆటవిడుపు--సోషల్ మీట్: వేసవి సెలవలు దానికి తోడు భారతీయ, ఆస్ర్టేలియా దేశాల రిపబ్లిక్
దినోత్సవాలు అందరూ కలసి, మెలసి జాతీయ పండుగ జరుపుకోవడానికి సరైన అవకాశం. ఈ
అవకాశానిి సదిినియోగ పరుస్త
ూ వాటా సోషల్ మీట్ ను నిరిహంచంది. జనవరి 26న జరిగిన
ఈ కారయకర మంలో మందుగా రలిజియస్ కోఆరిినేటర్ హరి శీలపపగారు సరసితి పూజను జరిపారు.
పిలిలకు, పెదదలకు ఆటవిడుపుగా అనేక ఆటలలో పోటీలు నిరిహంచారు. తెలుగు వనిత్లందరూ
నడుమలు బ్లగించ ఈ సందరభంగా రుచకరమెైన ఆంధ్ర
ట వంటకాలను త్యారు చేశారు. ఈ
సందరభంగా సంసథ అధ్యక్షలు శీర భవానీ సంబరగారు మాటా
ి డుతూ, తెలుగువారందరూ ఈ విధ్ంగా
కలుసుకుని జాతీయ పండుగను జరుపుకోవడం మదావహం అన్నిరు. చవరగా ఈ ఆటలలో
విజేత్లైన పినిలకు, పెదదలకు బహుమతులను అందచేశారు.
విజయవంతంగా దీపావళి వేడుకలు: ఫోరం ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అసోసియేషన్ తో కలిసి వాటా దీపావళి వేడుకలను విజయవంత్ంగా నిరిహంచంది. వేల
సంఖ్యలో

దక్షణాది రాష్ట్
ే ాల వారు పాలో
ో ని ఈ

కారయకర మానికి శీర వికాస్ రాంబాల్ మఖ్య అతిధిగా
విచేేశారు. దక్షణాది సంఘాలు కలిసి అనేక సంసకృతిక
కారయకర మాలను ఏరాపటు చేయటంతోపాటు రుచకరమెైన
వంటకాలను

కూడా

వడిించ,

భారతీయులనే

కాక

సథనికులను కూడా రంజింపచేశారు. వాటా ఏరపడి ఒకక
సంవత్సరమే అయినపపటికీ, ఇత్ర సంఘాలను కూడా
గటు
ే కొని దీపావళి మేళాను విజయవంత్ంగా నిరిహంచటం మదావహమని అతిధులు అభిపా
ట యపడా
ి రు.
వాటా త్రుపున ఈ కారయకర మానిి నిరిహంచన వారిలో పటశాంత్ రడిి, పటసద్ వనింరడిి, లక్షమణ్ గాదిరాజు, నగేష్ స్ర్శెటిే, పటశాంత్ న్
ి న్ మరియు హరిబాు
ఉత్ూలూరి ఉన్నిరు.
ఉగాది సంబరాలు: శీర నందనన్నమ ఉగాదికి తెలుగువారందరూ కలిస సంపటదాయరీతిలో సిగత్ం పలికారు. సంపటదాయ నృత్యయలతోపాటు, ఉగాది
పా
ట శసూయనిి తెలిపే పాటలు, బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ డానుసలు, పాటలు, హాసయ గుళికలు, ఈ కారయకర మానికి విచేేసిన తెలుగు కుటంబాలనిింటిని
అలరించాయి. కానసలేటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా శీర సుబాారాయుడుగారు ఈ కారయకర మానికి మఖ్య అతిధిగా విచేేశారు. స్ం నమస్ర్ూ వారు ఈ
సందరభంగా పిలిలందరికీ ఉచత్ంగా ఫేస్ పెయింటింగ్ చేశారు. కాగా, హరి శీలపపగారి పంచాగ శర వణం, కవి సమేమళనం పటత్యయక ఆకరషణలుగా నిలిచాయి. విదాయ,
కీరడారాంగాలలో పటతిభ కనపరిేన బాల, బాలికలకు ఈ సందరభంగా ఉగాది పురాసకరాలను అందచేశారు. పురసకరాలను అందుకునివారిలో, పటమోద్
వసంత్రావు, ఆయుష్ సంభర, అమూలయ న్
ి న్, శీర కృషణ ధ్రమపూరి ఉన్నిరు.
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మెదడకు మేత సమాధానాలు: 1. కళ్లు 2. చీమల బారు 3. ఉల్లు గడ్డ 4. పిడ్క 5. సవరం 6. జలలుడ్ 7. ఆకాశం 8 ఉరుము 9 నిచ్చెన 10 దో శెలు
11. నీడ్ 12. పీత 13. మిరప చ్చట్ు ట 14. చ్ాకల్ల, రోకల్ల, ఆకల్ల 15. కుమమరి ఆవం 16. బొ మమరిలు ు 17. మొగల్ల పువుు 18. ఈత కాయ,
పత్తి కాయ, ఆముదం కాయ, ఎండ్రకాయ 19. చదది మూట్ 20. చందమామ
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Story time: Ekalavya
Eklavya is the story of young tribal boy. This story is a
very important part of the Mahabharatha. It depicts the
eagerness of a student to learn from his chosen Guru,
without caring for what the consequences may be. It
shows the students loyalty to his chosen Guru, who had
refused to accept him. This story also shows how a person, however low he may be by birth can aspire for
things seemingly beyond his reach.
Eklavya was a young tribal boy. He loved to accompany
his father who was a tribal chief on hunting expeditions.
One day he came across the gurukula (school) of
Dronacharya. Drona was instructing the Pandavas and
Kauravas in the art of warfare. Eklavya stood transfixed
as he saw the wonders that a bow could do. He thought
of the many times that he and his father had missed their
aim, while hunting deer. These boys, he thought, never
seemed to miss anything. Their teacher was teaching
them all the tricks.
Eklavya asked his father about this grand looking man
who was teaching the young boys. His father explained
that the man he was seeing was none other than the great
Dronacharya, who was famed for his prowess in warfare.
He had been able to lift a ring, which had fallen into a
well using thin blades of grass - such was his skill!

that the dog was distracting him, he took
up his bow and shot
five arrows into its
mouth. He shot the
arrows in such a way
that the dog, though
unhurt, could no
longer
close
its
mouth. It ran whimpering to Dronacharya's gurukula.
The
princes
and
Drona saw the Dog
and wondered who had shot the arrows in such a wonderful. After finding out that it was Eklavya, who said
that he was Dronacharya's student, Arjuna was upset. He
reminded Dronacharya of his promise that he would be
the world's best archer. How could Dronacharya have
taken up a tribal boy as his student and made him a better archer too, wondered Arjuna.
Drona went to Eklavya with all his students, where he
saw the boy practicing in front of his clay image, which
had fresh flowers around it. Eklavya ran to him and fell
at his feet saying, "Guruji, thanks for coming here, after
so many years of learning from your image, I have the
good fortune of seeing you."

"Oh! How I wish I could learn from him," said Eklavya.
With his heart full of admiration for the young boy,
"Son, he has been engaged by Bhishma to teach the princ- Dronacharya said, "My boy, you have successfully completed your education. Now it is time for my Guru
es of the Kuru dynasty." Replied his father.
Dakshina. Will you give me whatever I ask of you?"
Eklavya happily replied in the affirmative. Drona then
"I shall try," replied a stubborn Eklavya.
said, "Eklavya, you made me your Guru even though I
He went to Dronacharya, and asked him to accept him as rejected you. For my Dakshina, give me your right
a student. Drona refused, telling him that he taught only thumb."
kshatriya, and Brahmin youth. A dejected Eklavya then
took a decision. He would become the best archer, and Eklavya looked at him amidst stunned silence, and then
his teacher would be Dronacharya. He went deep into slowly but surely walked up in front of his guru's clay
the forest, which was his home and fashioned a statue of imaged, and taking out his knife, he cut of his right
Drona out of clay. He worshipped this clay image and thumb. He knew he would never be the best archer now,
took it to be his Guru. He practiced with bow and arrows as without the right thumb it is not possible to let go
relentlessly and gradually became very good in the art of one's arrows.
archery. All this time he never forgot to tend to his clay
Guru.
One day, Eklavya heard a dog barking loudly. Seeing
8

నీతి పద్యము

భక్తి పద్యము
గంగిగోవు పాలు గరిటడైనను చాలు

శీర రఘురామ చారు తులసీదళధ్రమ, శమక్షమాది శృం

కడివడైననేమి ఖ్రమ పాలు

గార గుణాభిరామ, తిిజగనుిత్ శౌరయ రమాలయాయ, దు

భకిి కలుగుకూడు పటేడైనను చాలు

రాిర కబంధ్రాక్షస విరామ, జగజజన కలమష్ట్రణవో

విశిదాభిరామ వినురవేమ.

త్య
ూ రకన్నమ, భదటగిరి దాశరధీ కరుణాపయోనిధి

Gangi govu palu garitadainanu chaalu
Kadivedainanemi kharam palu
Bhakti kalugu koodu pattadainanu chalu
Viswadhaabhiraama vinuravema

Sri raghuraama charu tulasi daladhaama
Samakshamaadi Srumgaara guNAbhiraama,
trijagannuta Saurya ramaalalAma,
durvara kabamdharaakshasa virama,
jagajjana kalmashaarNavo ttarakanaama,
bhadragiri daaSaradhI karuna payonidhi

Meaning: A ladleful of a sacred cow’s milk is enough.
Of what worth is even a potful of donkey’s milk. Even a Meaning: O rama, that wears garlands of tulasi leaves,
little food given with respect is sumptuous. Beloved of one that has attributes like kshama and srungara, one
the bounteous, Vemana, listen.
whose might is praised in the three worlds, one who is
beloved of rama (lakshmi), one who killed rakshasas
like Kabandha, one who protects everyone, mangalam
to you.
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స్వాగతం ఉగాది — పర శంత్ నల్లాన్

ఉగాది పర త్యేక కవితలు
ఒక చుకక- ఆకెళ్ళ వంకట్

గత్ ఖ్ర న్నమ సంవత్సరం తెచేంది న్నలో కవిత్ిం

ఆకాశంలో పొడిచంది తోకచుకక

గత్ ఖ్ర న్నమ సంవత్సరం తెచేంది న్నలో కవిత్ిం

అడివిలో మూలిగింది గుంటనకక

విలవి్డింది ఒరిజిన్నలిటి

పొదలో
ి పొంచ ఉనిది పోలీసు కుకక

పలచబడింది పరసన్నలిటి

వీధిలో వయాయరంగా నడిచ వెళుతోంది

నలిగిపొయింది నెచురాలిటి

ఒక పోటిే్గుల తెలిచుకక

ఐన్న వదలటంలేదు కొత్ూ పోకడల కూయరియాసిటి

నిలిపాను ఆ చుకక పెై కళుు తిపుపకోక

పెలు
ి బీకి వస్ూంది న్నలోని కవి కాిలిటి

నిలిపాను ఆ చుకక పెై కళుు తిపుపకోక

వినండి మరి జాగరత్ూ గా..…

వచేంది ఒక టికెట్ మకక

ఓం కారం ఒదిగి ఉని ఒడి లోంచ .. ఓం కారం ఒదిగి ఉని ఒడి లోంచ

దానితో పడింది కెరడిట్ కారు
ి కి

సీస శారూ
ద ల మత్యూభాల భాష వదిలి …సీస శారూ
ద ల మత్యూభాల భాష

ఒక పెదద బొకక

వదిలి

అనిన్ని ఎంత్ పని చేసింది

వలస వచాేను ఆంగి భాష తోటి

పోటిే్గుల చుకక........

ఆ దేశం నేరిపంది మధ్యయ మధ్యయ పానీయం సమరపయామి
దానరదం ఈ దేశం నేరిపంది మదయమ్ మదయమ్ మదయలో పానీయం
సమరపయామి (స్ర్పస్ యువర్ డిటంక్)

స్వాగతం - సౌమేశ్రీ రాళ్ాభండ్డ

న్న ఈ చనిి పటయత్ిం

కోయిల కూజిత్యలు వసంత్యనికి సిగత్మన్నియి

సీస మదయం లోంచ సీస పదయం పుటిేంచాలని

లేలేత్ మామిడి పలివులు న్నమదిలో ఆశలు నింపాయి

ఓ కారం (ఆస్ర్ేాలియా) లోంచ ఓం కారం ధ్ినింపజేయాలని

న్న జీవిత్ గమనంలో మరో వసంత్ం మగిసిందని హెచేరించాయి

ఈ నందనం మనందరికి ఆనందం త్యవాలని
మీ వాటా కవి - పటశాంత్ న్
ి న్

నినిటి గురించన త్లపెందుకు
రేపటి గురించన భయమెందుకు

విజయం —మాధవి మెరెడ్డి
తీయని జా
ా పకాల గత్మెైన నిని,
షడు
ట చుల కలయికతో నేడు,
ఊహకు అందని రేపు...మోసుకువచ్చేను మరో ఉగాదిని.............
చ్చంత్కొచే చంత్లనిి తీరే శుభమలనిి
సుమకురేే నందన యుగాది
దీపపు కాంతులతో, బోసినవుిల వెలుగులతో
తెచేంది తెచేంది చకకని ఈ సయంత్య
ి నిి

చ్చరగని చరిత్ి న్నందికి
నేడోకకటే చాలన్నియి
కోయిల కూజిత్యలు వసంత్యనికి సిగత్మన్నియి
గడిచనకాలంలో గడించందంత్న్నియి
గ్
ి పెటేకాదు, గుండలోతులు చూడమన్నియి
నీవెనింటి నడిచే నీవారిని చూపమన్నియి
ఆ తోడే లేనిన్నడు నీవు గరీబన్నియి
కోయిల కూజిత్యలు వసంత్యనికి సిగత్మన్నియి

నచేంది నచేంది ఈ కవిత్ల “గాది”
చ్చరిగిపోని చరునవుితో,

నువుి, నేను కాదు మనం అనమన్నియి

ఆతీమయత్ను అలంకరించుకుని,

పదిమందికి పనికోచేే పని ఒకకటి చేయమన్నియి

అసమానత్లను తొలగించుకుని,

ఆన్నడే .... ఆన్నడే

స్ర్ిహానిి నింపుకుని.....‘వాటా’ ఉగాది సంభరాల సకిషగా

నవవసంత్యనికి నిజమెైన సిగత్మన్నియి

మన ఈ ఉగాదిని కలిసి ఆహాినిదా
ద ం నందన!...........ఉగాదిని
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