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विद्यापीठे नायोजितरक्तदानमहोत्सवे रक्तदातृभिस्सह विराराज्यन्ते मान्या: कु लपतय: अन्ये च आचर्या:

॥ कु लपतिवाणी ॥

	शिक्षणसं स्थानां परमं कर्तव्यं भवति सर्वाङ्गीणविकासोपेतशिक्षाप्रदानद्वारा सं घटितसमाजनिर्माणम् ।
अत: शिक्षणसं था: न के वलं सं स्थागतजनानां विकासपर्यन्तमेव सीमिता भवन्ति । अपि तु सं घटितसमाजचाल
कनेतृत्वयोग्यजनानां निर्मात्र्य: बोभूयन्ते । सम्प्रति समाजविघटकशिक्षणसं स्था अपि लोके दृश्यन्ते । किं तत्र
शिक्षणसं स्थास्थापनोद्देश्यं परिपाल्यते? किमुत शिक्षितम्मन्यमानानामेतदचु ितं समाजयोग्यं कार्यम्? इत्यादय:
प्रश्नविशेषा उद्यन्ति । अतो यदर्थं शिक्षणसं स्थानां समुद्घाटनं समभूत् तदद्ु देश्यं स्वकार्यात्मावलोकनं च ताभि:
सं स्थाभि: चेक्रीयेत । तेन राष्ट्रियैक्यं जागर्ति विश्वे प्रतिष्ठा वावर्धीति शिक्षाया वास्तविकार्थश्च सिद्ध्यति ।
राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठं शिक्षाद्वारा सामाजिकसद्भावनिर्माणैकलक्ष्यं दधत्शिक्षाया: समाजस्य च विविधक्षेत्रेषु
ऐषम: विविधानुपक्रमान् समयोज्य शिक्षाक्षेत्रे समाजक्षेत्रे च स्वनाम प्रत्यस्थापयत् । सं स्कृ तं जनमानसपर्यन्तं
नेतं ु तिरुपतितिरुमलदेवस्थानस्य श्रीवेङ्कटेशभक्तिमाध्यमद्वारा निरन्तरं सं स्कृ तसम्भाषणकौशलवर्धकं शिबिरं
समचालयत् । सं स्कृ तवाङ्मये प्रसिद्धानां पञ्चानां महाकाव्यानां सरलव्यख्यानं विधाय लोकाय समर्पणकार्यं
समकल्पि । बाल्यकाले एव सं स्काररूपं बीजं वप्तुकाममिदं विद्यापीठं तिरुपतिनगरस्थबालेभ्य: नैकानि
बालके न्द्राणि निरवहत् । सामाजिकानां स्वास्थ्यसं रक्षणनिमित्तं समेभ्य: योगशिबिराणि समायोजयत् । सम्प्रति
अधिजिगांसमानानां छात्राणां सं ख्यावर्धनेन तदावासनिमित्तम् आधुनिकतन्त्रज्ञानपद्धत्या उत्तमच्छात्रावासनिर्माणम्
आधुनिकसौविध्योपेतं शैक्षणिकसं कु लं च निर्माणाधीनं विद्यते । परिसरे जलसमस्यावारणाय
तत्सं रक्षणोपायकार्यं क्रियमाणं वर्तते । महत: प्रमोदस्य विषयोऽयं यत् अस्मिन् कालावधौ अनेकेषां कर्मकराणां
नवनियुक्ति: अनेकेषां कर्मकराणां च काले काले पदोन्नतिश्च व्यधायि । एवं शैक्षिकदृष्ट्या भौतिकदृष्ट्या
प्रशासनदृष्ट्या च एधमानमिदं विद्यापीठं सं स्कृ तजगति मूर्धन्यस्थानमावहतीति निगदितुं मोमुदीति नश्चेत: ।
									
										(आचार्य: वि. मुरलीधरशर्मा)
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स्वच्छभारताभियानकार्यक्रम:
राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्य राष्ट्रियसेवायोजनाया: सर्वे कार्यकर्तार: कार्यक्रमाधिकारिण: शारीरिकशिक्षाविभागीयाश्च
सम्मिल्य स्वच्छभारताभियानकार्यक्रमं यशस्वितया समायोजयन् ।

विद्यापीठस्य क्रीडाङ्गनपरिसरे डा. चन्द्रशेखरमहोदयानां मार्गदर्शने स्वच्छतां कु र्वन्त: राष्ट्रियसेवायोजनाया:
द्वितीयानुभागस्य बालककार्यकर्तार: ।

राज्यस्तरीयशास्त्रीयस्पर्धा:
प्रतिवर्षमिव ऐषमोऽपि राष्ट्रियसं स्कृ तसं स्थानेन
समायोजयिष्यमाणायाः
अष्टपञ्चाशत्तम्या:
अखिलभारतीयशास्त्रीयस्पर्धायाः
कृ ते
भागं
जिघृक्षूणाम् आन्ध्र-तेलेङ्गाणराज्ययोः विविधानुष्ठानेषु
अधीयानानां सं स्कृ तच्छात्राणां प्रतिभापरीक्षणपूर्वकं
चयनार्थं राज्यस्तरीयशास्त्रीयस्पर्धायाः अस्या आयोजनं
राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्य वाग्वर्धिनीपरिषत्पक्षतः
विद्यापीठप्राङ्गणे 05.11.2019 तथा 06.11.2019
दिनाङ्कयोः कृ तमासीत्। विद्यापीठे न स्पर्धायामस्याम्
राज्यस्तरीयशास्त्रीयस्पर्धाया: समुद्घाटनं कु र्वन्त: मान्यवरा: उभयराज्ययो: प्राय: सप्तभ्यस्सं स्कृ तानुष्ठानेभ्य
ं तौ राज्यस्तरीयस्पर्धासु भागं गृहीत्वा स्वप्रतिभां प्रादर्शयन् ।
आमन्त्रिता: छात्राः समुदायतया आयोजितासु षड्विश
नानृतात्पातकं परम् ।

There is no worse sin than untruth
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स्पर्धायाः समुद्घाटनसमारोहः 05.11.2019 तमे दिनाङ्के प्रातः 10.00 वादने शैक्षिकभवनस्य
आचार्यरमारञ्जनमुखर्जीसभाङ्गणे समायोजि। सन्दर्भेऽस्मिन् राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्य प्राक्तनशैक्षिकसङ्कायप्रमुखाः
सम्प्राप्तराष्ट्रपतिपुरस्काराः आचार्याः कोम्पेल्लरामसूर्यनारायणमहाभागाः सारस्वतातिथित्वेन, राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्य
कु लसचिवाः आचार्याः जि.यस्.आर्.कृ ष्णमूर्तिमहोदयाः समुद्घाटकत्वेन तथा च विद्यापीठस्य शैक्षिकसङ्कायप्रमुखाः
आचार्याः राणिसदाशिवमूर्तिमहाभागाः अध्यक्षत्वेन समुपस्थाय सभाशोभां व्यवर्धयन्। सभेयं प्रदीपप्रज्वलनेन सह
वैदिकमङ्गलाचरणेन प्रारब्धा ।
सारस्वतातिथयः
आचार्या:
कोम्पेल्लसूर्यनारायणमहोदया: तेषां भाषणे अवोचन् - यदि
सं स्कृ तमयपरिवेशेन वयं तिष्ठामः, सं स्कृ भाषायाः सं रक्षणं कु र्मः
तथा शास्त्राणां चिन्तने दत्तावधानाः भवामः तेन अस्माकं नैजं
जीवनं गौरवपरिपूर्णं भविष्यति तथा सामाजिकजीवनमपि
नितरां समृद्धियुक्तं भवति ।
शास्त्राणामध्ययनेन
ईश्वारानुग्रहः स्वतः सम्प्राप्यते येन मानवानां जीवनं मधुमयं
सुधामयं च भविष्यतीति । सभासमुद्घाटकाः मान्यमान्याः
कु लसचिवाः आचार्याः जि.यस्.आर्.कृ ष्णमूर्तिमहोदयाः तेषां
सभाजनं कु र्वन्तः कु लसचिवमहोदया:
समुद्घाटनभाषणे समुद्घोषितवन्तः यत् भारतसर्वकारस्य एतादृशाः
कार्यक्रमाः छात्राणां सर्वतोभावेन शास्त्रपटुत्वसम्पादनायैव भवन्ति । शास्त्राणां निरन्तरमध्ययनेन च्छात्राणां सर्वविधसमुन्नतिः
सुतरां सम्भवविष्यतीति। शैक्षिकसङ्कायप्रमुखाः आचार्याः राणिसदाशिवमूर्तिमहाभागाः स्वीयाध्यक्षभाषणे प्राबोधयन् यत्
पठद्दशायां छात्रैः विविधासु स्पर्धासु अवश्यं भागः ग्रहीतव्यः यथा दध्नः मन्थनेन नवनीतस्योद्भवः तथैव स्पर्धासु भागमूढ्वा
शास्त्रालोडनेन स्वीयान्तर्निहितगुणानामपि विकासः भवति । एवमेव स्पर्धालूनां मार्गदर्शनं कृ त्वा “स्पर्धया वर्धते विद्या”
इति वाक्यस्य तत्त्वांशं प्राबोधयन् ।

भाषमाणाः आचार्या: आर्. सदाशिवमूर्तिमहाभागाः आचार्या: जि.यस्.आर्.कृ ष्णमूर्तिमहाभागाः अतिथयः आचार्याः
कोम्पेल्लरामसूर्यनारायणमहाभागाश्च (वामतः)
अरुच्यमपि रोगघ्नं निसर्गादेव भेषजम् By its very nature medicine, if distasteful, is curative of aliment.
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समुद्घाटनसत्रसमनन्तरमेव विद्यापीठस्य आचार्यरमारञ्जनमुखर्जीसभाङ्गणे तथा च वृत्तिपरामर्शके न्द्रप्रकोष्ठे
विविधाः स्पर्धाः सञ्चालिता आसन् । स्पर्धानां न्यायनिर्णायकत्वेन बेङ्गळुरुनगरात् निवृत्तप्राध्यापकाः आचार्याः हेच.्
सूर्यनारायणभट्टाः,राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्य वेदान्ताचार्याः आचार्याः एम्.एल्. एन्. मूर्त्तयः, ज्यौतिषाचार्याः आचार्याः
श्रीपादभट्टाः, निवृत्तसाहित्याचार्याः आचार्याः के .रामसूर्यनारायणाः, वैदिकविश्वविद्यालयस्य अनुसन्धानप्रकाशनविभागस्य
निदेशकाः डॉ.राधेश्याममहोदयाः, व्याकरणाचार्याः आचार्याः आर्.यल्.यन्. शास्त्रिणः, ज्योतिषाचार्याः आचार्याः
राधाकान्तठाकु रमहाभागाः, न्यायाचार्याः आचार्याः ओ. रामलालशर्माणः, न्यायाचार्याः आचार्याः के . विश्वनाथशर्माणः,
वैदिकविश्वविद्यालयस्य वेदभाष्याचार्याः डाँ. तारकरामकु मारशर्माणः, व्याकरणाचार्यः डाँ. पङ्कजव्यासः, मन्त्रालयस्थस्य
यस्.जि.यस्. विद्यापीठस्य साहित्याचार्या: डाँ. यन्. वादिराजाचार्याः समुपस्थाय न्यायनिर्णयमद:ु ।

समुद्घाटनसमारोहस्यास्य सञ्चालकाः परिषत्सं योजकाः डॉ.यस्. मुरलीधररावमहोदया आसन् । वाग्वर्धिनीपरिषदः
सहसं योजकाः डा. पिटिजि. रङ्गरामानुजाचार्युलुमहोदयाः अतिथीनां स्वागतं व्याहरन् । वाग्वर्धिनीपरिषदः सहसञ्चालके न
डा. निरञ्जनमिश्रमहोदयेन धन्यवादसमर्पणं च कृ तम्।

विविधस्पर्धासु भाषमाणाश्छात्रा:

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृ तं कर्म शुभाशुभम् । People have got to reap the fruit of their actions.
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स्पर्धानां स्वस्तिवाचनिकमहोत्सवः
कार्यक्रमस्य स्वस्तिवाचनिकमहोत्सवः 06.11.2019 तमे दिनाङ्के सायं पञ्चवादने (4.00 P.M.)
आचार्यरमारञ्जनमुखर्जीमभाङ्गणे मान्यकु लसचिवानाम् आचार्याणां जि.एस्.आर्.कृ ष्णमूर्त्तीनामाध्यक्ष्ये समन्वष्ठीयत।
कार्यक्रमेऽस्मिन् विद्यापीठस्य मान्याः कु लपतयः आचार्या: वि.मुरलीधरशर्ममहोदयाः मुख्यातिथिपदं व्यभूषयन्। उद्बोधनं
कु र्वन्त: कु लपतय: अस्माकं जीवनस्य सर्वाङ्गीणविकासः सं स्कृ तेनैव नान्येन लौकिकसम्भारेणेति उक्त्वा अन्याभ्यः भाषाभ्यः
सं स्कृ तभाषायाः सर्वोत्कृष्टत्वं प्रतिपादयन्त: भारतस्य प्रगतये सं स्कृ तमेव प्रधानावलम्बनं भवति, अतः न के वलम् अस्माकम्
अपि तु समग्रस्य देशस्य सर्वविधविकासाय अस्माभिः सर्वैः सं स्कृ तवातावरणैः भाव्यं, येन अस्माकम् आध्यात्मिकोन्नतिः
सम्भविष्यतीति अवादिषु:। तथा च श्रीमन्तः हित्लळ्ळि सूर्यनारायणभट्टमहाभागाः सारस्वतातिथिपदमलङ्कृत्य तस्मिन्
प्रसङ्गे प्राबोधयन् यत् छात्राणां वाग्व्यवहारेण मोमुद्यते मे मनः। सं स्कृ तच्छात्राणां सं स्कृ तस्योपरि उत्तरदायित्वमधिकमेव।
समाजस्य अभिवृद्धिः तदा सम्भवति यदा समाजे नीतेः विचारस्य सं स्थापनं भवति । अतः तदाधारेण सं स्कृ तच्छात्राः एव
समाजे नैतिकाभिवृद्ध्यर्थं प्रभवन्ति नान्ये इति । सम्मानातिथिरूपेण विद्यापीठस्य प्राक्तनकु लपतयः तथा दर्शनसङ्कायप्रमुखा:
आचार्याः यम्.यल्.यन्.मूर्तिमहाभागाः समागत्य वक्तुः लक्षणं कीदृशं भवेत् इति प्रतिपाद्य स्पर्धायां कथं भाषणीयम्
इत्यस्मिन् विषये अत्यन्तं सारगर्भितं तथा प्रचोदनपरिपूर्णं व्याख्यानं समुपास्थापयन्। विद्यापीठस्य कु लसचिवाः आचार्याः
जि.यस्.आर् कृ ष्णमूर्तिमहाभागाः स्वीयाध्यक्षभाषणे उक्तवन्तः यत् राष्ट्रियसं स्कृ तसं स्थानस्य एतादृशकार्यक्रमद्वारा छात्राणां
जीवनशैली सं स्कृ तमयी भवतु येन अग्रे गत्वा छात्राः स्वस्वक्षेत्रे अत्यन्तं व्युत्पन्नाः भवेयःु ।
सभारम्भे वाग्वर्धिनीपरिषदः सहसं योजकाः डॉ.पिटिजि.रङ्गरामानुजाचार्युलुमहोदयाः अतिथीनां स्वागतं व्याहरन्,
सं योजकाः डॉ.यस्.मुरलीधररावमहोदयाश्च कार्यक्रमविवरणं प्रास्तुवन् । कु लपतिसमेताः अतिथयः विजेतण
ॄ ां कृ ते
न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीरा: । The brave on making a resolve do not backtrack from it.
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पारितोषिकधनराशिना सह प्रमाणपत्राणि प्रायच्छन् । अन्ते च सभामर्यादापुरस्सरं कु लपतय: अतिथीनां, न्यायनिर्णायकानां,
विविधानुष्ठानेभ्यः समागतानां स्पर्धालुमार्गदर्शकानां च राङ्कववस्त्रफलादिप्रदानपूर्वकं सम्माननं व्यदधुः । परिषदः
सहसं योजकाः डॉ. निरञ्जनमिश्रमहोदयाः सम्पूर्णकार्यक्रमं समचालयन् ।
भाषमाणाः अतिथयः

आचार्याः वि.मुरलीधरशर्माणः, आचार्यः एम्.एल्.एन्.मूर्त्तिमहाभागः,आचार्यः सूर्यनारायणभट्टमहाभाग:,
आचार्यः जि.एस्.आर्.कृ ष्णमूर्तिमहोदयः (वामतः)

अतिथीन्सत्कुर्वन्त: मान्या: कु लपतय:

नास्ति कीर्तिसमं धनम् । There is no wealth like fame.
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स्पर्धासु विजेतार: छात्रा:
राज्यस्तरीयस्पर्धायां विजेतार: छात्रा: इमे राष्ट्रस्तरीयस्पर्धासु भागं ग्रहीष्यन्ति ।
विषयः
व्याकरणभाषणम्
साहित्यभाषणम्
न्यायभाषणण्
सांख्ययोगभाषणम्
मीमांसाभाषणम्
धर्मशास्त्रभाषणम्
ज्योतिषभाषणम्
वेदभाष्यभाषणम्

छात्राणां नामानि

Raghupraveeramangali
Bhavesh Mishra
Brahmananda Pradhan
Rajat Tripathy
SidharthaSanskara Panda
P.Shivaram Sharma
Anima Krishna L.G
Ankur Vats
Sanjay Kumar Rath

साहित्यशलाका
व्याकरणशलाका
न्यायशलाका
ज्योतिषशलाका
वेदान्तशलाका
पुराणेतिहासशलाका
मीमांसाशलाका
शास्त्रार्थविचारः

Trivendrakumar Sharma

काव्यकण्ठपाठः

Irayya Hiremath

अमरकोषकण्ठपाठः

Shivani Sharma

R. Priyamvada
P.S.Angada
Mahati. S
Prakasha Acharya
Jayaprakash Acharya
Sukhanta Kumar Barik
Jamal Khan

कीर्तिर्यस्य स जीवति । He who has fame is (actualy) alive.
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अष्टाध्यायिकण्ठपाठः
धातुरूपकण्ठपाठः

Maitriyiarya

अक्षरश्लोकी
शास्त्रीयस्पूर्तिस्पर्धा

Umamaheswara Rao

SEMUSHI

Haindavi Arya

Pavitra Kumar Nanda
TVK. Bala Hanuman

एवं कार्यक्रमस्यास्य सफलतायै विश्वविद्यालयस्य सर्वेऽपि कर्मचारिणः, अध्यापकाः, अधिकारिणः, यथाकालं
सहाकु र्वन् ।

वृत्तपत्रिकासु परिस्पन्द:

तासु तासु स्पर्धासु विषयाः सं स्थानस्य नियमावल्यां प्रदत्तपाठ्यांशेभ्य एव निर्धारिता आसन् । यथा –
Sl.No.
Competitions Name
1.
व्याकरणभाषणम्- भूषणसारे समासशक्तिः।
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Topic
समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्
साहित्यभाषणम् – रसगङ्गाधरे रसनिरूपणात् परं प्रथमाननम्। तन्नियमे हेतरु ौचित्यम् वक्तृ वाच्ययोः
पक्षता ।
न्यायभाषणम् (दिनकरीये अनुमानखण्डः )
वृत्तिनिरोधः।
सांख्ययोगभाषणम् (योगभाष्यस्य प्रथमपादः)
अपच्छेदन्यायः।
मीमांसाभाषणम् (भाट्टदीपिकायाः अधिकाराध्यायः)
वेदान्तभाषणम् (ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये तृतीयाध्यस्य प्रथमद्वि- सन्ध्याधिकरणम।्
तीयपादौ)
अष्टादश विवादपदानि ।
धर्मशास्त्रभाषणम् (याज्ञवल्क्यस्मृतेः व्यवहाराध्यायः)
आजीविकानिरूपणम्
ज्योतिषभाषणम्(बृहज्जातकम्. सम्पूर्णम्)
क्लेश: फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते । The effort with the fruition refreshes.
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9.
10.
11.
12.

जैनबौद्धदर्शनभाषणम् (न्यायदीपिका, प्रथमपरिच्छेदः)
वेदभाष्यभाषणम् (निरुक्तस्य द्वितीयाध्यायः)
साहित्यशलाका व्याकरणशलाका

13.
14.

न्यायशलाका
ज्योतिषशलाका

15.
16.
17.

वेदान्तशलाका
पुराणेतिहासशलाका
मीमांसाशलाका
शास्त्रार्थविचारः
काव्यकण्ठपाठः
अमरकोषकण्ठपाठः
अष्टाध्यायिकण्ठपाठः
धातुरूपकण्ठपाठः
भगवद्गीताकण्ठपाठः
समस्यापूर्तिः
अक्षरश्लोकी
शास्त्रीयस्फूर्तिस्पर्धा (Quiz)

प्रमाणलक्षणपरीक्षा।
निर्वचनप्रकाराः।
साहित्यदर्पणेआदितःत्रयःपरिच्छेदाः।
परिभाषेन्दुशख
े रे आदितःअसिद्धपरिभाषायाः
प्राक्तनपरिभाषाः।
न्यायभाष्ये प्रथमाध्यायः।
सूरसिद्धान्ते
्य
चन्द्रग्रहणाधिकारतःसमाप्तिं
यावत्।
गीताभाष्ये द्वतीयषट्कम् ।
भागवते प्रथमस्तकन्धः ।
शाबरभाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथमपादः ।
शाब्दबोधस्य मुख्यविशेष्याः।
माघकाव्ये आदितः चत्वारःसर्गाः ।
सम्पूर्णः अमरकोषः ।
सम्पूर्णा अष्टाध्यायी ।
निर्दिष्टाः 100 धातवः ।
सम्पूर्णा भगवद्गीता ।

राष्ट्रियैकतादिवस:
राष्ट्रियैकतादिवसमभिलक्ष्य ३१.१०.२०१९ दिनाङ्के “राष्ट्रियैकतासम्पादने सरदारवल्लभबाईपटेलमहोदयस्य
योगदानम्” इति विषयमवलम्ब्य छात्रेभ्य: निबन्धस्पर्धा आयोजिता । एवमेव शिक्षाशास्त्रविभागस्य अध्यापका: छात्राश्च
शोभायात्रामकु र्वन् । ततश्च एकतासन्देशकं शपथमपि अगृह्णन् ।

पदं हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते । Virtues set foot everywhere.

12

शेमुषी

SEMUSHI

National Education Day
राष्ट्रियशिक्षादिवस:
दिनाङ्क: - ११.११.२०१९
विद्यापीठस्य शिक्षणविभागेन राष्ट्रियशिक्षादिवसमभिलक्ष्य ११.११.२०१९ दिनाङ्के प्रथमके न्द्रीयशिक्षामन्त्रिण:
भारतरत्नस्य श्रीमत: मौलानाअबुल्कलाम आजादमहोदयस्य एकनवत्युत्तरैकशततमजयन्त्युत्सवं (१९१) पुरस्कृ त्य
कार्यक्रम: समायोज्यत । कार्यक्रमस्याध्यक्ष्यं विद्यापीठस्य मान्या: कु लपतय: आचार्या: वि. मुरलीधरशर्ममहोदया:
व्यभूषयन् । मुख्यातिथिपदं श्रीवेङ्कटेश्वरविश्वविद्यालयस्य
आचार्यचरा: प्रो. एम्. भास्करमहोदया: अलमकार्षु:
। सम्मान्यातिथिपदं शैक्षिकसं कायप्रमुखा: आचार्या:
राणिसदाशिवमूर्तिमहोदया: समलन् । मान्यानां
करकमलाभ्यां दीपप्रज्वलनेन सं गीतविभास्य सहाचार्याणां
व्याजर्सुसुब्रह्मण्यमहोदयानां सं गीतमयप्रार्थनया च
सहकार्यक्रमस्योद्घाटनं समभूत् । शिक्षणविभागप्रमुखा:
आचार्या:
एन्.
लतामहोदया:
कार्यक्रमस्य
प्रास्ताविकमकथयन् । सारस्वतभाषणं कु र्वन्त:
मुख्यातिथय: जीवनस्याधारभूताया: शिक्षाया: मूल्यानि
वर्तमानप्रसङ्गेशिक्षाया महत्त्वं च प्रत्यपीपदन् । अध्यक्षभाषणं विदधाना: मान्या: कु लपतय: सं स्कृ तभाषाया: कौशलानि
शिक्षाया अभिवृद्धिं च न्यरूपयन् । शिक्षाशास्त्रविभागस्य सहाचार्या एस्. वैष्णवीमहोदया कृ तज्ञताज्ञापनमाविरकरोत् ।
शिक्षाविभागस्य सहाचार्य: डा. एम्. दत्तात्रयशर्ममहोदय: सम्पूर्णकार्यक्रमं समचालयत् ।

न वसन्त्येकत्र सर्वे गुणा: । All qualities do not exist at one place.
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SWAMY SIVANANDA MEMORIAL
SCHOLARSHIPS-2018-19
दिनाङ्क: - १७.११.२०१९
विद्यापीठस्य वाग्वर्धिनीपक्षत: २०१८-१९ शैक्षणिकसत्रस्य स्वामिशिवानन्दस्मरणार्थच्छात्रवृत्तिपुरस्कारकार्यक्रम:
१७.११.२०१९ दिनाङ्के आचार्यरमारञ्जनमुखर्जिसभागृहसे मायोज्यत । हरिद्वारस्थयास्वामिशिवानन्दमहोदयानां
Divine Life Society इति सं स्थया व्याकरणम्, साहित्यम्,
धर्मशास्त्रम्, अद्वैतवेदान्त:,विशिष्टाद्वैतवेदान्त:, द्वैतवेदान्त:,
न्याय:, पुराणेतिहास:, मीमांसा, वेदभाष्यम् इति दशसु शास्त्रेषु
अधीयानानाम् आचार्यप्रथमद्वितीयवर्षच्छात्राणां कृ ते प्रोत्साहनरूपेण
प्रदातुं रू. १०.७० लक्षरूप्यकाणि विद्यापीठाय समर्पितानि ।
तद्वृद्धिप्राप्तधनराशौ प्रतिवर्षमयं कार्यक्रम: क्रियते । ऐषम:
१७.११.२०१९ दिनाङ्के अयं कार्यक्रम: वाग्वर्धिन्या अकारि । तत्र
दशभ्य: छात्रेभ्य: सप्रमाणपत्रं रू. ५०००/-(प्रत्येकम्) धनराशि:
प्रादायि । कार्यक्रमेऽस्मिन्विद्यापीठस्य कु लसचिवा: आचार्या:
जी.एस्.आर्. कृ ष्णमूर्तिमहोदया: मुख्यातिथित्वेन समुपस्थिता:
। वाग्वर्धिनीपरिषद: सं योजका: सहसं योजकाश्च उपस्थिता
आसन् । मुख्यातिथय: छात्रानुद्बोधयन्त: “सं स्कृ तसाहित्यस्य उद्देश्यं के वलं समाजहितमेव । ये स्वशास्त्रे उत्कृ ष्टपरिश्रमं
झटिति पराशयवेदिनो हि विज्ञा: । What is in the mind of others, clever people find out within no time.
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कु र्वन्तस्सन्ति तेषां प्रोत्साहनाय Divine Life Society इति सं स्था
छात्रवृत्तिं ददाति” इति अवोचन् । सम्पूर्णोऽयं कार्यक्रम: मान्यानां
कु लपतीनाम् आचार्याणां वि. मुरलीधरशर्ममहोदयानां मार्गदर्शने
समवर्ति । अस्मिन्कार्यक्रमे विद्यापीठस्य अध्यापका: छात्रा: वार्ताहराश्च
समुपस्थिता आसन् । एतं कार्यक्रमं वाग्वर्धिनीपरिषद: सं योजका: डा.
मुरलीधररावमहोदया: सहसं योजका: डा. निरञ्जनमिश्रमहोदया: डा.
पी.टी.जी.रङ्गरामानुजाचार्यमहोदयाश्च समायोजयन् ।

वृत्तपरिस्पन्द:

चिन्तासमं नास्ति शरीरशोषणम् । There is no worse emaciation of the body than worry.
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National Constitution Day
राष्ट्रियसं विधानदिवस:
दिनाङ्क: - २६.११.२०१९
राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्य राष्ट्रियसेवायोजनायाश्च समन्वयेन २६.११.२०१९ दिनाङ्के प्रात: ११.०० वादने
शैक्षिकभवनस्य आचार्यरमारञ्जनमुखर्जीसभागृहे राष्ट्रियसं विधानदिवस: समाचर्यत । विद्यापीठस्य मान्या: कु लपतय:
आचार्या: वि. मुरलीधरशर्ममहाभागा: अस्य कार्यक्रमस्य आध्यक्ष्यं निरवहन् । Tirupati bar Association इत्यस्य
अध्यक्षा: श्रीमन्त: बी. नरहरिरेड्डीमहोदया: मुख्यातिथिपदं विभूषयन्त: अस्माकं भारतीयसं विधानस्य महत्त्वं प्रारूपं च
प्रत्यपादयन् ।

शैक्षिकसं कायप्रमुखा आचार्या: राणिसदाशिवमूर्तिमहोदया: अध्यक्षमुख्यातिथिसमेतानां समेषां स्वागतं व्याहरन्
। अस्मिन्कार्यक्रमे विद्यापीठस्याध्यापका: शोधच्छात्रा: इतरे च समवेता आसन् । मुख्यातिथ्यध्यक्षभाषणसमनन्तरम्
आचार्या: राणिसदाशिवमूर्तिमहोदया: समेभ्य: सं विधानस्य प्रतिज्ञामुदबोधयन् । राष्ट्रियसेवायोजनाया: समन्वयका:
आचार्या: सत्यनारायणाचार्यमहोदया: धन्यवादान्व्यतरन् । कार्यक्रमस्य सहसं योजिका कु मारी एस्. वैष्णवीमहोदया
सम्पूर्णकार्यक्रमस्य सं चालनमकरोत् । इत्थं सं विधानदिवसकार्यक्रम: सम्पन्नतामैत् ।
वृत्तपरिस्पन्द:

पलालमपि परद्रव्यं नहर्तव्यम् । One should not steal another's money to the extent of even a straw.
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उत्कलपीठे न समायोजिता द्विदिवसीया राष्ट्रियसङ्गोष्ठी
विषयः- भगवतः श्रीजगन्नाथस्य सांस्कृतिकं महत्वम्
दिनाङ्क: - २६-२७.१२.२०१९
तिरुपतिस्थराष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्योत्कलपीठे न "भगवतः श्रीजगन्नाथस्य सांस्कृतिकं महत्वम्" इति
विषयमवलम्ब्य 26.12.2019 तः 27.12.2019 दिनाङ्कं
यावद् दिनद्वयात्मिका राष्ट्रियसङ्गोष्ठी समायोजिता। सङ्गोष्ठ्या
अस्या: समुद्घाटनसमारोहे विद्यापीठस्य मान्याः कु लपतयः
प्रो.वि.मुरलीधरमशर्महोदया: आध्यक्ष्यं निरुह्य स्वीयभाषणे
श्रीजगन्नाथमहाप्रभोः महत्त्वमाधारीकृत्य पौराणिकतथ्यानां
समालोचनमकु र्वन्।
श्रीजगन्नाथसम्बद्धानि
सांस्कृतिकसामाजिकतत्त्वान्याधारीकृत्य
सर्वतोभावेन
समाजस्य उपकारो भविष्यतीति उदघोषयन्। कालडिस्थस्य
श्रीशङ्कराचार्यसंस्कृ तविश्वविद्यालयस्य
प्रमुखाचार्या:
प्रो. पि.सि. मुरलीमाधवन्महोदया: मुख्यातिथिरूपेण
समागत्य भगवतः श्रीजगन्नाथस्य यात्रा, परम्परा, एवं
भगवत्पादश्रीशङ्कराचार्यस्य श्रीजगन्नाथसं स्कृ तिं प्रति
किमवदानमिति तद्विषये आलेचितवन्तः। अवसरेऽस्मिन्
विगतवर्षे जायमानयाः श्रीजयदेवसाहित्यमाधारीकृत्य
द्विदिवसीयासङ्गोष्ठ्याः इतिवृत्तम् उत्कलश्रीमञ्जूषा-4
उन्मोचितम्। विद्यापीठस्य कु लसचिवाः तथा उत्कलपीठस्य
मार्गदर्शका: प्रो.जि.एस्.आर्. कृ ष्णमूर्तिमहाभागाः
स्वागतभाषणं प्रदत्तवन्तः। उत्कलपीठस्य मार्गदर्शका:
डॉ.राधागोविन्दत्रिपाठिमहोदया:
धन्यवादं
समर्पितवन्तः।
सङ्गोष्ठ्यामस्यां ओडिशा-कर्णाटक-तेलेङ्गाणा-के रलतामिलनाडु-महाराष्ट्र- आन्ध्रप्रदेशादिविभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः
वरिष्ठाः आचार्याः समागत्य श्रीजगन्नाथसं स्कृ तिविषये स्वीयं
बहुमूल्यं पत्रं प्रास्तुवन्। दिनद्वयात्मिकायां सङ्गोष्ठ्यामस्यां षट्
सत्राणि समायेजितानि । तेषु पञ्च सत्राणि आचार्याणां कृ ते,
एकं सत्रं च शोधच्छात्राणां कृ ते आसीत्। विद्यापीठस्यास्य नैके
प्राचार्याः अध्यापकाश्च पत्राणि समार्पयन्।
प्रायो धनवतामेव धने तृष्णा गरीयसी । Generally it is the rich who have a strong desire for riches.
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स्वस्तिवाचनिकमहोत्सव: 27.12.19 दिनाङ्के सायं पञ्चवादने विद्यापीठस्य रमारञ्जनमुखर्जिसभाङ्गणे
कु लसचिवानामाध्यक्ष्ये समनुष्ठितः । अत्र मुख्यातिथिरूपेण विद्यापीठस्यास्य वेदवेदाङ्गसङ्कायप्रमुखाः तथा
ज्यौतिषादिनानाशास्त्रपारङ्गता आचार्या: ए. श्रीपादभट्टमहाभागा:
समागताः । तै: स्वीयभाषणे भगवतः श्रीजगन्नाथस्य मन्दिरे प्रचाल्यमानेषु
विविधेषु कार्यक्रमेषु ज्यौतिषपरकादिविषये बह्वालोचितम् । विद्यापीठस्य
शैखिकसङ्कायप्रमुखाः
प्रो.
राणिसदाशिवमूर्तिमहाभागाः
स म्मानि त ातिथि रू पे ण
समागत्य जगन्नाथसं स्कृ तिम्
अधिकृत्य
स्वीयानुभूतिं
श्रीजगन्नाथस्तोत्रकाव्यानामुपरि
भक्तिरसस्य
प्राधान्यं
च
आलोचितवन्तः।
उत्कलपीठस्य सं योजका: डॉ.निरञ्जनमिश्रमहोदया: प्रतिवेदनपत्रम् अपठन् ।
तथा च सम्पूर्णकार्यक्रमं समचालयन् ।
साररूपेण
सङ्गोष्ठ्यां
समालोचितेषु
विषयेषु
‘दक्षिणभारतदेशे जगन्नाथसं स्कृ तिः,
श्रीक्षेत्रे
अष्टौचण्डिकाः,
पुराणविश्लेषणे
श्रीजगन्नाथः,
रहस्यमयः श्रीसुदर्शनः, महाप्रसादस्य
माहात्म्यम्,
अद्वैतमतपरतया
जगन्नाथस्वरूपम्, श्रीजगन्नाथसं स्कृ तिः
उत्कलीयभाषासाहित्यञ्च, श्रीजगन्नाथस्य महोत्सवाः, उत्कलीयसं स्कृ ति:
श्रीजगन्नाथसं स्कृ तिश्च, विश्वमान्या श्रीजगन्नाथसं स्कृ तिः, ‘नवधा भक्तिः, श्रीमन्दिरे देवदासीपरम्परा, श्रीक्षेत्रे मठानाम्
ऐतिह्यम्, श्रीजगन्नाथस्य आनन्त्यम्, श्रीजगन्नाथस्य नवकलेवरः, शवरसं स्कृ तिश्रीजगन्नाथः’ इत्यादयः प्राधान्येन आसन्।
तप:सार इन्द्रियग्रह: । One protected by the armour of endurance conquers everything.
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वृत्तपरिस्पन्द:

क्रीडाप्रतिभा
राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठे शास्त्रिपाठ्यक्रमस्य अन्तिमवर्षे
अधीयान: श्रीमान् अक्षयभूषण: एर्टेल्हैदराबादमाराथान् -२०१९ इति
धावनकीडायां भागमूढ्वा क्रीडाया: विविधस्तरे त्रीणि पदकानि प्राप्नोत् ।
तथैव १५.१२.२०१९ दिनाङ्के हरियाणाराज्ये जातायां धावनक्रीडायामपि
अयं पदकं प्रापत् । स्पर्धासिद्धतायां शारीरिकशिक्षणक्रीडाविभागस्य
सहायकनिदेशकानां श्रीसेतुराममहोदयानाम् ्अमूल्यमार्गदर्शनेन
क्रीडाक्षेत्रे विद्यापीठस्य कीर्तिपताकामुत्तोलितवन्तं तं सत्कुर्वन्त:
विद्यापीठस्य मान्या: कु लपतय: आचार्या: वि. मुरलीधरशर्ममहोदया:।
अक्षयभूषणं प्रोत्साहयन्त: मान्या: कु लपतय:
तेजसां हि न वय: समीक्ष्यते । Age no consideration for the powerful.
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क्रीडालोक:
राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्य शारीरिकशिक्षणक्रीडाविभागेन १७-१८.०१.२०२० दिनाङ्कयो: विद्यापीठस्य
शिक्षकतत्सहयोगिकर्मकरेभ्य:
विविधक्रीडास्पर्धा:
आयोज्यन्त । कर्मकराणां मानसिकविकासेन सह
शारीरिकविकासार्थं समेभ्य: कर्मकरेभ्य: कन्दुकक्रीडादय:
अनेका: स्पर्धा आयोजिता: । मान्या: कु लपतय: आचार्या:
वि. मुरलीधरशर्ममहोदया: क्रीडनपूर्वकं क्रीडास्पर्धानाम्
उद्घाटनमकार्षु: ।
क्रीडास्पर्धाया: उद्घाटनं कु र्वन्त: मान्या: कु लपतय:

कन्दुकक्रीडास्पर्धायां सं स्कृ ते हिन्द्यां तेलुगुभाषायां च आचार्यै: च. राघवन्महोदयै: डा. पङ्कजकु मारव्यासमहोदयै:
श्रीमता किरणभट्टमहोदयेन च सद्यस्कं क्रीडाविवरणं प्रादायि । शिक्षका: शिक्षके तरकर्मकराश्च क्रीडास्पर्धासु सहभागं
विधाय आनन्दमन्वभवन् ।

----------------दर्ल
ु भं भारते जन्म । It is rare to have birth in Bharatavarsha.
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14th ALL INDIA SANSKRIT STUDENTS TALENT
FESTIVAL - 2020

चतुर्दश: अखिलभारतीयसं स्कृ तच्छात्रप्रातिभसमारोह: - २०२०
दिनाङ्क: - २८.०१.२०२० - ३१.०१.२०२०

भारतस्य विविधसं स्कृ तानुष्ठानेष्वधीयानानां छात्राणां नवनवोन्मेषशालिप्रज्ञाप्रतिभाया: प्रदर्शनायविकासाय च
ऐषम: चतुर्दश: अखिलभारतीयसं स्कृ तच्छात्रप्रातिभसमारोह: राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्य वाग्वर्धिनीपरिषदा २८.०१.२०२०
दिनाङ्कादारभ्य ३१.०१.२०२० दिनाङ्कपर्यन्तं महता उत्साहेन विद्यापीठस्य परिसरे समाचर्यत । प्रथमदिने विद्यापीठस्य
प्रकाशनभवनादारभ्य आचार्य-एस्.बी.आर्. मुक्ताकाशसभागृहपर्यन्तं मान्या: कु लाधिपतय:, कु लपतय:, मुख्यातिथय:,
कु लसचिवा:, सं कायप्रमुखा:, विभागाध्यक्षा:, प्राध्यापका:, सर्वे कर्मकरा:, स्पर्धालव: छात्रा: इतरे च शोभायात्रामकार्षु: ।

सन्दर्भेऽस्मिन्मान्या: विद्यापीठस्य पुस्तकप्रदर्शिनीम् उदघाटयन्यत्र विद्यापीठस्य सम्पूर्णप्रकाशनानि प्रदर्शनार्थं
विक्रयणार्थं च स्थापितान्यासन् ।
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समारम्भेऽस्मिन्भारतदेशस्य विविधराज्येषु विद्यमानेभ्य: सं स्कृ तस्य त्रयस्त्रिंशत: (३३) अनुष्ठानेभ्य: आहत्य
चतुश्शतं (४००) छात्रा: विविधासु स्पर्धासु सहभागिनो भूत्वा स्वकीयप्रतिभां प्राकाशयन् ।

वेदपण्डितानां
वेदमन्त्रोच्चारणेन
विद्यापीठच्छात्राणां
सरस्वतीवन्दनेन
अखिलभारतीयसं स्कृ तच्छात्रप्रातिभसमारोहस्य उद्घाटनसमारम्भस्समारब्ध: ।

च

चतुर्दशस्य

समारोहोऽयं
मान्यानां
राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्य
कु लाधिपतीनां
भारतदेशस्य
मुख्यनिर्वाचनायुक्तचराणां
पद्मभूषणभूषितानां श्रीमतां नी. गोपालस्वामिमहाभागानां
नवदेहलीस्थस्य इन्दिरागान्धीराष्ट्रियकलाके न्द्रस्य सदस्यसचिवानाम्
उद्घाटनकार्यक्रमस्य मुख्यातिथीनां डा. सच्चिदानन्दजोशिमहोदयानां
मान्यानां राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्य कु लपतीनाम् आचार्याणां वि.
मुरलीधरशर्ममहोदयानां च करकमलाभ्यां समुदघाटि ।

समारोहस्यास्योद्घाटनं विधाय मुख्यातिथिभाषणं विदधाना:
डा. सच्चिदानन्दजोशिमहोदया:, सं स्कृ तं सदा भारतीयपरम्पराया:
सं स्कृ ते: च महान् आधिकारिकप्रतिनिधि: वर्तते । भवन्तश्छात्रा
निवेद्यन्ते यत् शिक्षणम् उद्योगपर्यन्तमेव सीमितं मा विदधतु अपि
तु शोधकार्यार्थमपि विचारं कु र्वन्तु । यत: प्राच्यशास्त्रं भविष्ये
लोकोपकारकं भवति । आधुनिकशिक्षणं प्रमाणपत्रेषु निहितं
भवतीत्यवोचन् ।

22

शेमुषी

SEMUSHI

समारोहस्य अध्यक्षभाषणं कु र्वन्त: श्रीमन्त: सम्मान्या:
नी. गोपालस्वामिमहाभागा: राष्ट्रियपाण्डुलिपिसं स्थाया: उद्घाटनं
कृ तवतां
भारतस्य
प्रधानमन्त्रिचराणां
श्रीमताम्
अटलबिहारिवाजपेयिमहोदयानां स्मरणं विदधत: पाण्डुलिपिषु
भारतीयविज्ञानतत्त्वं निहितं प्रत्यपादयन् ।

विद्यापीठस्य मान्या: कु लपतय: आचार्या: वि.
मुरलीधरशर्ममहोदया:
सम्पूर्णसमारोहस्यास्योद्देश्यं
कथयन्त: अयं समारोह: समागतानां समेषां छात्राणाम्
एकताया: प्रतिमानमिति प्रतिपादयन्त: सांस्कृतिकस्पर्धासु
छात्रा: स्वकीयां विभिन्नां प्रतिभां प्रादर्शयन्निति न्यगदन् ।

मान्यानां करकमलाभ्यां रामानुजप्रकल्पान्तर्गतपुस्तकानां विमोचनम्

शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् । Good physique is the prerequisite of Dharma.
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विविधस्पर्धानां कानिचन भावचित्राणि
रसप्रश्नस्पर्धा

नृत्यस्पर्धा:

बहूनपि गुणानेको दोषो ग्रसते । Even one fault eclipses many qualities.
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सांस्कृतिककार्यक्रमं पश्यन् जनसमूह:

सांस्कृतिकस्पर्धानां निर्णायकान् सभाजयन्त:
मान्या: कु लपतय:

न न्याय्यं परदोषमभिधातुम् । It is not proper to speak of the fault of others.
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समापनमहोत्सव: (दिनाङ्क: - ३१.०१.२०२०)
चतुर्दशस्य अखिलभारतीयसं स्कृ तच्छात्रप्रातिभसमारोहस्य समापनमहोत्सव: ३१.०१.२०२० दिनाङ्के समजायत।
अमुष्मिन्समारोपसमारम्भे नवदेहलीस्थसं स्कृ तसं वर्धनप्रतिष्ठानस्य न्यासिसचिवा: पद्मश्रीविभूषिता: मान्या: श्रीमन्त:
चमूकृष्णशास्त्रिमहोदया: मुख्यातिथिपदमलमकु र्वन् । समापनकार्यक्रमस्याध्यक्ष्यं माननीया: विद्यापीठस्य कु लपतय:
आचार्या: वि. मुरलीधरशर्ममहाभागा: निरवहन् । वेदमन्त्रोद्घोषेण विद्यापीठप्रार्थनया च समारब्धेऽस्मिन् कार्यक्रमे
विद्यापीठस्य शैक्षिकसं कायप्रमुखा: आचार्या: राणिसदाशिवमूर्तिमहोदया: समागतानां समेषां स्वागतं व्याहार्षु: ।

मान्यानां करकमलभ्यां विविधग्रन्थानां विमोचनम्

ग्रन्थ: - अद्वैतवेदान्तप्रवेशिनी

ग्रन्थ: - उत्कलश्रीमञ्जूषा
मुख्यातिथिभाषणं विदधत: श्रीचमूकृष्णशास्त्रिमहोदया:,
सं स्कृ तभाषा अनेकास्समस्या: पर्यहरत् । यदि कोऽपि छात्र:
श्रवणभाषणपठनलेखनकौशलेषु परिपूर्ण: तर्हि स नवौन्नत्यं मापयितुं
शक्नोति । एवं तस्य पात्रता क्षमता मानसिकता विचारस्य अनुप्रयोगश्च
भविष्ये अन्येषामपेक्षया तं प्रभावशालिनं सम्पादयन्ति । अत:
सं स्कृ तच्छात्रा: उच्चशिक्षां प्राप्नुय:ु । तथा च सं स्कृ तच्छात्रा: यदि सर्वेषु
क्षेत्रेषु उत्कृ ष्टं प्रदर्शनं कु र्वन्ति तर्हि तेषां महद् भविष्यमस्तीत्यवोचन् ।

अध्यक्षभाषणं कु र्वन्त: मान्या: कु लपतय: आचार्या: वि.
मुरलीधरशर्ममहोदया: सं स्कृ तस्य प्रचारे श्रीमतां शास्त्रिमहोदयानां
योगदानं सं स्मरन्त: बहुभ्य: वर्षेभ्य: ते अस्माकं मार्गदर्शनं कु र्वन्त: सन्तीति
प्रतिपादयन्त: त्रयस्त्रिंशत: अनुष्ठानेभ्य: समागतान् चतुश्शतं स्पर्धालून्
छात्रान् उद्बोधयन्त: दिनचतुष्टयात् विविधशैक्षिकसांस्कृतिकस्पर्धासु
भागं गृहीतवन्त: छात्रा: अत्रत्यम् अनुभवस्मृतिं नयन्तीति न्यगादिषु: ।
धीरा: स्वकार्यैकपरा भवन्ति । The strong minded devote themselves wholeheartedly to their work.
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समारोपकार्यक्रमे समवेत: जनस्तोम:

मुख्यतिथीन् सम्मानयन्त: मान्या: कु लपतय:

पारितोषिककार्यक्रमस्य कानिचन भावचित्राणि

धर्मान्न प्रमदितव्यम् । Let there be no neglect of virtue.
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विजेतॄणां छात्राणां प्रथमपुरस्कारभाग्भ्य: स्वर्णपदके न सह एकसहस्ररूप्यकाणाम् (रू. १०००/-),
द्वितीयपुरस्कारभाग्भ्य: रजतपदके न सह सार्धसप्तशतरूप्यकाणाम् (रू. ७५०/-), तृतीयपुरस्कारभाग्भ्य: कांस्यपदके न सह
पञ्चशतरूप्यकाणाम् (रू. ५००/-) च धनराशि: समारोहस्य समापनसमारम्भे मान्यानां मुख्यातिथिमहोदयानां करकमलाभ्यां
प्रादीयत ।
सकलासु स्पर्धासु भागमूढ्वा अधिकाङ्कान् प्राप्तवत् तिरुपतिस्थराष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठं विजयवैजयन्त्या व्यभूष्यत।

विजयवैजयन्तीपुरस्कारेण सह मान्या: मुख्यातिथय: कु लपतय: कु लसचिवा: सं कायप्रमुखा: सं योजका:
मार्गदर्शका: विजेतार: छात्राश्च
वाग्वर्धिनीपरिषद: सं योजका: आचर्या: एस्. मुरलीधररावमहोदया: विजेतण
ॄ ां नामान्युदघोषयन् । सहसं योजका:
डा. निरञ्जनमिश्रमहोदया: समेभ्य: धन्यवादं समार्पयन् । आचार्या: चक्रवर्तिरङ्गनाथन्महोदया: सम्पूर्णकार्यक्रमस्य
सं चालनमकार्षु: ।

आचार्या: एस्. मुरलीधररावमहोदया:, डा. निरञ्जनमिश्रमहोदया: , डा. पी.टी.जी.रङ्गरामानुजाचार्यमहोदया:,
आचार्या: च. रङ्गनाथन्महोदया:
इत्थं चतुर्दश: अखिलभारतीयसं स्कृ तच्छात्रप्रातिभसमारोह: ऐषम: कु लाधिपतीनां कु लपतीनां कु लसचिवानां
सं कायप्रमुखाद्याचार्याणां शिक्षकसहकर्मचारिणां विविधसमितिसदस्यानां छात्राणां च सहयोगेन परमकारुणिकस्य
सप्ताचलाधीशस्य भगवत: श्रीवेङ्कटेशस्य परमानुकम्पया महता उत्साहने समपद्यत ।
निश्चयात् किं न लभ्यते । What does one not attain through determination?
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ं : दीक्षान्तसमारोह:
त्रयोविश
दिनाङ्क: - ०२.०२.२०२०

शैक्षिकभवनात् मान्यानां शोभायात्रा
ं :
राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्य
त्रयोविश
दीक्षान्तसमारोह:
श्रीविकारिनामसं वत्सरस्य
माघशुक्लाष्टम्यां
रविवासरे
पूर्वाह्णे
०२.०२.२०२०
दिनाङ्के
विद्यापीठान्तेवास्यध्यापकसहितानां
कु लाधिपतिकु लपतिकु लसचिवविशिष्टातिथिप्रबन्धपरिषद्विद्वत्परिषत्सदस्यानां समुपस्थितौ महोत्साहने समायोज्यत।

दीक्षान्तसमरोहसभागृहे वैदिकप्रार्थनारता: कु लाधिपतिसहिता: मान्यवरा:
महोत्सावस्यास्य शुभारम्भ: विद्यापीठमुक्ताकाशसभागृहे शैक्षिकभवनात्शोभायात्रया प्रारभ्यत ।
सभामञ्चे वेदपण्डितानां वैदिकप्रार्थना, विद्यापीठीयच्छात्राभि: विद्यापीठप्रार्थना सरस्वतीवन्दनं
च, मान्यानां कु लाधिपतीनां श्रीमतां नी. गोपालस्वामिमहोदयानां समारोहस्यारम्भोद्घोषणम्, मान्यानां
कु लपतीनाम् आचार्याणां वि. मुरलीधरशर्मवर्याणां स्वागतभाषणम्, विविधसं कायप्रमुखै: चतुर्णां
धर्मान्न प्रमदितव्यम् । Let there be no neglect of virtue.
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महामहोपाध्यायसम्मानोपाधिभाजां चतुर्णां वाचस्पतिसम्मानोपाधिभाजां च विदषा
ु ं परिचयपूर्वकं नाम्नाम् उपस्थापनम्,
शास्त्रिशिक्षाशास्त्र्याचार्यशिक्षाचार्यविद्यावारिधिविशिष्टाचार्योपाधियोग्यानां छात्राणामुपस्थापनमनुमोदनं च, कु लसचिवै:
स्वर्णपदकप्राप्तच्छात्राणामुपस्थापनमनुमोदनं च, सर्वेभ्य: छात्रेभ्य: मान्यानां कु लपतीनाम् अनुशासनबोधनम्, मुख्यातिथीनां
दीक्षान्तसन्देशभाषणम्, कु लाधिपतीनामाध्यक्षभाषणम् इत्येवं नैके कार्यक्रमा: क्रमश: समायोजिषत । ऐषम: समारोहे
चतुष्पञ्चाशत्सं ख्याका: (५४) विद्यावारिधिस्नातका:, त्रिंशत्सं ख्याका: (३०) विशिष्टाचार्यस्नातका:, षष्ट्युत्तरशतसं ख्याका:
(१६०) आचार्यशिक्षाचार्यस्नातका:, सार्द्धद्विशतसं ख्याका: (२५०) बि.ए.-बि.एस्.सि.-शास्त्रिशिक्षाशास्त्रिस्नतका:
ं तिसं ख्याका: (१९) स्वर्णपदकपुरस्कारभाजश्च स्नातका: वैदिकानुशासनबोधनपुरस्सरं दीक्षिता: सम्मानिताश्च
एकोनविश
समभूवन् ।

मुख्यातिथीनां भारतसर्वोच्चन्यायालयस्य वरिष्ठाधिवक्तॄणां श्रीमतां
पि.यस्.नरसिहं महोदयानां दीक्षान्तसन्देशभाषणसार:
एतस्य पारम्परिकविश्वविद्यालयस्य महत: दीक्षान्तसमारोहस्य मुख्यातिथित्वेन आहूत इति आत्मन: सौभाग्यं
भावयामि । एषा सं स्था भारते विद्यमानेषु सं स्कृ ताध्ययनके न्द्रेषु अभिमानस्य प्रतिष्ठितं स्थानमावहति । योऽयं
मानितविश्वविद्यालय: सद्य एव राष्ट्रियसं स्कृ तविश्वविद्यालय: भविष्यति । भगवत: वेङ्कटेश्वरस्य परमानुग्रहेण एतस्य
विश्वविद्यालयस्य सं स्थापकानां दूरदृष्टिकारणेन च एष विश्वविद्यालय: स्वीयेन रूपेण पाठ्यक्रमेण चरित्रेण च विशिष्ट: अस्ति
। अत्रत्या: प्राध्यापका: छात्राश्च सर्वे भारतस्य सर्वेभ्य: प्रदेशेभ्य: समागतास्सन्ति । अत एतस्य स्वरूपं वास्तविकतया
राष्ट्रियम् । विविधपाठ्यक्रमेषु प्राचीनार्वाचीनयो: पूर्वपश्चिमयो:
ज्ञानकौशलयोश्च समन्वय: अस्ति य: अद्य विरलतया दृश्यते ।
अत्र प्रतिध्वन्यमानं सं स्कृ तमाध्यमं न के वलं कक्ष्याप्रकोष्ठेषु
अपि तु विश्वविद्यालयस्य भवनमार्गेषु क्रीडाङ्गणेषु राजते इति
एतस्य विश्वविद्यालयस्य चरित्रम् ्अनुपममिति द्योतयति ।
देव्या: सरस्वत्या: वास्तविकं मन्दिरमस्ति एष
विश्वविद्यालय: । गीर्वाण्यवाण्या क्रियमाणेन सम्भाषणेन
गीर्वाणवाण्या एव दीयमानेन शास्त्रशिक्षणेन च अत्रत्यै:
प्राध्यापकै : छात्रैश्च वाग्देव्या: अविरतोपासना एव क्रियमाणास्ति
। प्राप्तपद्मभूषणोपाधिभि: श्रीरामानुजताताचार्यै: अन्यै:
महद्भि: पण्डितै: अविश्रान्ततया कृ तनां प्रयत्नानां फलरूपेण
एतेन विश्वविद्यालयेन शतश: विख्यातविदषा
ु ं सर्जनं कृ तं ये
च विद्वांस: समग्रभारतदेशस्य सं स्कृ तशिक्षणक्षेत्रेषु अग्रेसरा:
सन्ति । एतदेव अनेन विश्वविद्यालयेन सं स्कृ तभाषाया:
साहित्यस्यशास्त्राणां च सं रक्षणायप्रचाराय च कृ तस्य योगदानस्य प्रमाणमस्ति। विधिक्षेत्रस्य प्रशासनस्य च भविष्यत्काले
सं स्कृ तभाषाया: महत्त्वम् इति विषये स्वविचारमुपस्थापयन्त: अवोचन्यत्कस्मिंश्चिदपि लोकतन्त्रराज्ये सुशासनं
न्यायविधानव्यवस्था च इति द्वे सं कल्पने महत्त्वपूर्णे भवत: । अत एव भारतस्य सं विधानं त्रिविधन्यायस्य अर्थात्सामाजिकस्य
आर्थिकस्य राजनैतिकस्य च न्यायस्य व्यवस्थां दृढतया प्रतिपादयति । भारते द्विशतवर्षात्मकं सुदीर्घं ब्रिटिशशासनम् आसीत्।
निश्चयात् किं न लभ्यते? What does one not attain through determination?
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एतस्मिन्काले सं सद: सर्वकारस्य न्यायालयानां च सं स्थापनेन ब्रिटिशदेशीयै: तेषां शासनव्यवस्था अत्रारब्धा । स्वातन्त्र्यप्राप्ते:
अनन्तरं १९५० तमे क्रिस्तवर्षे अस्माभि: सं विधानं प्राप्तम्। सं विधानस्य रचनासमये अस्माकं पूर्वजानां मनसि एषा आशा
आसीद्यत् वयं तादृशी ं नूतनां शासनव्यवस्थाम् आनयन्त: स्म:, या: अस्माकं सं स्कृ ते: अभिज्ञानस्य च अनुकूला स्यात्यां च
आधृत्य न्याय:, समता, बन्धुत्वम्, इति तत्त्वानि अस्माभि: ज्ञातानि । किन्तु वस्तुस्थितौ अस्माभि: ब्रिटिशदेशीयानाम् आदर्शान्
आधृत्यैव सं स्था व्यवस्थाश्च सृष्टा: । तस्मात् अद्यापि वयं ब्रिटिशशासनपद्धत्या एव शास्यमाना: स्म: । पाश्चात्त्यपद्धत्या जनितं
सर्वमपि अस्माकम् उपयोगाय न स्यादिति तात्पर्यं नास्ति । भ्रष्टाचारस्य नियन्त्रणाय एवअधिकाराणां विभजनस्य सिद्धान्त:
पाश्चात्त्यै: प्रवर्तित: । एतदनुसारमेव सं सद्, शासनव्यवस्था, न्यायव्यवस्था इति राज्यस्य अङ्गत्रयं तै: सृष्टम् । भवान्यावानपि
श्रेष्ठ: अस्ति चेदपि विधि: भवदपेक्षया श्रेष्ठतर: अस्तीति तेषां विधौअत्यन्तं विश्वास: आसीत् । एतस्य तत्त्वस्यानुसरणं
कु र्वद्भि: अस्माभि: सं विधाने काश्चन व्यवस्था: उपकल्पिता: सन्ति या: समतया तत्त्वस्य विधे: गौरवस्य च मनुष्येभ्य: श्रेष्ठत्वम्
उद्घोषयन्ति ।
विधि: सर्वोपरि इत्येषा सं कल्पना तु अस्माकं भारतीयानां न्यायव्यवस्थाया: अङ्गरूपेण सदैव आसीत् । यत: भारते
धर्मस्य उल्लङ्घने राजा अपि दण्ड्य: आसीदेव । मूलभूताधिकारविषयकम् अस्माकं चिन्तनम् ्अतीव भिन्नमासीत् । अधुना
स्वातन्त्र्यप्राप्ते: सप्तते: वर्षेभ्य: परं वयं तस्यां स्थितौ स्म: यया सविश्वासम् आत्मानं परीक्ष्य कृ तान्दोषान्परिष्कृ त्य अग्रेगन्तुं
शक्नु म: । वेदेषु वेदाङ्गेषु शास्त्रेषु उपनिषत्सु च विद्यमानाया: ज्ञानसम्पद: वैपुल्यं समग्रं जगत् अङ्गीकरोति । अस्माकं सविधे
जनशासनसम्बद्धा: दण्डविधिसम्बद्धा: उत्तराधिकारसम्बद्धा: न्यायव्यवस्थासम्बद्धा: तर्क शास्त्रसम्बद्धाश्च इत्यनेके सुप्रसिद्धा:
ग्रन्था: सन्ति । अनेन ज्ञानेन वयं लोकतान्त्रिकोद्देश्यानां पूर्णतां कर्तुं शक्नु म: ।
दीक्षान्तस्य अमुष्मिन्दिने यदा स्नातका: वैदष्यं
ु प्राप्य विश्वविद्यालयात्सुप्रस्थानाय सिद्धा: भवतां पक्षत: प्रतिबद्धताद्वयम्
आवश्यकम् । प्रथमन्तु यदश
् ास्त्रीयं ज्ञानं भवन्त: समपादयन् तदधुना विश्वाय अत्यन्तं प्रासङ्गिकं वर्तते। द्वितीयं तावत्
अभियन्त्रणन्यायवैद्यप्रबन्धनपत्रकारितादिक्षेत्रेषु अस्य ज्ञानस्य व्यावहारिकप्रासङ्गिकताया: विनियोगं कु र्यु: । तदा इदं ज्ञानम्
आधुनिकधारायामेकीकृ तं भविष्यति ।
डा. विवेकदेबरायमहोदयेन एकस्मिन्सार्वजनिकव्याख्याने चिन्ता व्यक्तीकृ ता आसीत्यत्प्राय: चत्वारिंशत्कोटिपरिमिता:
पाण्डुलिपय: एतावता अनुवादरहिता अप्रकाशिताश्च वर्तन्ते । अत: कर्तव्यं बहु वर्तते । सं विधानेन नागरिकाणां कृ ते
तेषां पक्षे अधिकारा: कल्पिता:। तत्समकालमेव सं विधानम् एतादृशाधिकारान्नियमयितुं प्रबन्धयितुं वा सर्वकारस्य शक्तिं
समर्थयते । यथा सर्वस्यापि नागरिकस्य वाक्स्वातन्त्र्याधिकार: वर्तते । सं विधानानुसारेण अयमेक: अवश्यं विश्वसनीय:
मौलिक: अधिकार:। तथापि देशसुरक्षासार्वजनिकव्यवस्थानैतिकतामानहान्यपराधादिपरिप्रेक्ष्ये वाक्स्वातन्त्र्यस्य नियमने
सर्वकार: स्वशक्तिम् उपयोक्तुम् अधिकृ त: ।
भारतीयदण्डसं हितानुसारेण वाक्पारुष्यं नाम एक: गम्भीर: अपराध: । यस्तु एनम् अपराधमाचरति स तु कारागारे
सं स्थापनेन दण्डनीय:। एषु दिनेषु वाक्पारुष्यम् उपद्रवभूतं सं जातम् । यत: जना: भाषणसमये जिह्वां न रोधयन्ति । तेन
कारणेन इतरे जना: द:ु खितास्सन्त: वाक्पारुष्यविरुद्धतया न्यायं प्राप्तुम् आवेदयन्ति । प्राचीनभारतीये न्यायशास्त्रे
वाक्पारुष्यसम्बद्ध: विधि: विकसित: आसीत् । तस्य लक्षणमेवमस्ति – यदा कश्चन पुरुष: ध्वनिपूर्वकं सं ज्ञापूर्वकम्
अनुकरणपूर्वकं वाअन्यं पुरुषम् अवाच्यै: परिष्करणयोग्यै: शब्दै: भाषते तदा स वाक्पारुष्यं दोषमाचरति इति ।
प्राचीनभारतीयन्यायव्यवस्थायां वाक्पारुष्यविषये क्षमाया: पश्चात्तापस्य वा प्रावधानमस्ति।
पाश्चात्त्यापराधिकन्यायव्यवस्थायामस्य अंशस्य चिन्तनमेव नास्ति । कात्यायन एवं व्याख्याति – अहमन्यस्य विषये
यदक्त
ु वान्तदज्ञानवशात् अदक्षतया शत्रुत्वभावनया अतिपरिचयाद्वा उक्तवान्, पुनस्तथा न वदिष्यामि इति यदि कश्चन वदति
न चक्षुष: समं ज्योतिरस्ति । There is no light like an eye.
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तर्हि राजा अथवा न्यायाधीश: तन्निमित्तं विहितं दण्डम् अर्धांशेन न्यूनीकु र्यात् । भारतीयन्यायव्यवस्थायां क्षमातत्त्वमतीव
प्राधान्यं वहति । अत एवमहर्षि: वाल्मीकि: श्रीमद्रामायणे क्षमाया: प्राधान्यविषये कथयति –
क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिका: । क्षमा यश: क्षमा धर्म: क्षमायां विष्ठितं जगत् ॥ इति
चर्चा वादश्च इति उभावपि लोकतन्त्रस्य सारभूतौ अंशौ । वादपरम्पराया: कारणादेव ज्ञानस्य विविधा: शाखा:
विकसिता: । अयं वादविधि: विज्ञानस्य अतिविकसिता अतिविशिष्टा च शाखाया च भारतीयविद्वत्सु सुलभतया उपलभ्यते।
भारतीयप्राचीनपण्डिता: वादविधौ अत्यन्तं प्रवीणा निपुणाश्च सन्ति । तेषामवबोध: अनुपम: । इदमवश्यं ज्ञातव्यमस्माभि:
यत्यदिसाम्प्रतिका विद्वांस: स्वीयं वैदष्यं
ु युवपण्डितेषु न सं क्रामयन्ति तर्हि एतस्य महत: ज्ञाननिधे: शाश्वतिकविनाश एव
स्यात्। अत: युवविदषा
ु मिदं कर्तव्यं यत्विश्वविद्यालयात् उत्तीर्णा: भूत्वा आधुनिकसमाजाय एतादृशं विलक्षणं विज्ञानं सुलभं
कु र्यु: । एतदतिरिच्य भवताम् अन्यत्कर्तव्यं किमपि नास्तीति स्वदीक्षान्तसन्देशभाषणेमुख्यातिथय उदबोधयन् ।

महामहोपाध्यायोपाधिभाजो विद्वांस:

आचार्या: आर्. सुन्दररामवाजपेयिमहाभागा:

आचार्या: समुद्रालवेङ्कटरङ्गरामानुजाचार्युलुमहोदया:
न्यायाधारा हि साधव: । Justice is the support for the good.
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आचार्या: अद्यपाडिहरिदासभट्टमहोदया:

आचार्या: श्रीपादसुब्रह्मण्यम्महोदया:

परमादरणीयानां कु लाधिपतीनां श्रीमतां नी. गोपालस्वामिवर्याणाम् आध्यक्षभाषणसार:
प्रथमं प्रज्ञाशालिन: भारतसर्वोच्चन्यायालयस्य वरिष्ठान् अधिवक्तॄन्प्रशासनपटू न्भारतीयज्ञानपरम्परायां
निहितगूढज्ञानवत: मुख्यातिथीन्श्रीमत: पी.यस्.नरसिहं महोदयान्मुख्यातिथिपदं विभूष्य दीक्षान्तसन्देशप्रदानाय
सधन्यवादं अभिनन्दयन्त: विद्यापीठस्य मान्या: कु लाधिपतय: महामहोपध्यायवाचस्पतिसम्मानोपाधीन्
स्वीकर्तुं
समागतान्विद्वत्तल्लजान्स्वक्षेत्रेकृतभूरिपरिश्रमान्कृ तज्ञतया
तदनुग्रहवचांसि
व्याहरन्त:
स्नातकोपाधीन्स्नातकोत्तरोपाधीन्शोधोपाधीन्विभिन्नशैक्षणिकप्रणालीषुप्राप्तपुरस्कारभाज:
उपाधिभाजश्च
समान्
स्वर्णपदकभाज: छात्रान्दहृ येन अभ्यनन्दन् ।
अचिरादेव अस्माकं मानितविश्वविद्यालय: राष्ट्रियसं स्कृ तविश्वविद्यालयत्वेन परिणमत इति महान्मोद: । एतेन
अस्माकम् उत्तरदायित्वं वर्धतेतराम् । बहुषु मानितविश्वविद्यालयेषु राष्ट्रियविश्वविद्यालयत्वेन परिगणितेषु विरलेषु अयम्
न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा: । Who does not work hard, the gods not cultivate friendship with him.
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अन्यतम ति प्रमोद: । विश्वविद्यालयस्य कार्येषु गुणवत्तासम्पादनेन राष्ट्रियविश्वविद्यालयस्य लक्ष्यं सिद्ध्यति । तेषु लक्ष्येषु
अस्माभि: अनवरतशोधकार्येषु अवधानं प्रदेयम् । सं स्कृ तेशास्त्रेषु च शिक्षाविनिमयाय अनुसन्धानकार्येषु सं स्कृ तवाङ्मये
विद्यमानस्य ज्ञानभण्डारस्य प्रवेशद्वारम् उद्घाटयितुं महान् अवकाश: लब्ध इति आनन्द: । French School of Asian
Studies इति सं स्था बहुभ्य: वर्षेभ्य: बहून्सं स्कृ तज्ञान्नियोज्य फलजनके अनुसन्धानकर्मणि निरता विद्यते । तया सं स्थया
अयं विश्वविद्यालय: कार्यं कर्तुं परस्परबोधानुबोधिकया प्रक्रियया (MOU) अनुसन्धानकर्मणि गुणवत्तामानयतीति ज्ञात्वा
महान्सन्तोष: । एवमेव विभिन्न सं स्थाभि: सह शैक्षणिकसामञ्जस्यप्रक्रिया (MOU) करणीया ।
आगामिषु वर्षेषु अस्य परिसरस्य विस्ताराय
पञ्चाशदेकरपरिमित: भूखण्ड: सम्पादनीय: ,तदर्थं प्रयास:
विधीयते। तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानस्य अधिकारिभि:
राज्यसर्वकारेण च भूखण्डं प्रदातुम् अस्माकम् अभ्यर्थना
सानुकम्पं परिशील्यमाना वर्तत इति आनन्दस्य विषय: ।
जनसामान्येषु
सं स्कृ तप्रचाराय
अनेन
विश्वविद्यालयेन अनेके कार्यक्रमा: विविधा: परियोजनाश्च
प्रकल्पिता: । अस्यां दिशि अस्माभि: पञ्चानां महाकाव्यानां
सरलव्याख्यानानि शास्त्रप्रवेशिनी इत्याख्या: ग्रन्थाश्च
सद्य एव प्रकाशयिष्यन्ते । तेषु रघुवंशस्य सर्गदशकस्य
प्रकाशनं लोकाय अर्पितमेव । इतरे अपि ग्रन्था: सद्य
एव प्रकाशयिष्यन्ते । शास्त्रप्रवेशिनीग्रन्था: विभिन्नशस्त्रेषु प्रवेशमिच्छतां छात्राणाम् उपयोगाय भवन्त्येव । तथैव
सामान्यजनानामपि उपयोगाय कल्पयिष्यन्ते ।
विद्यापीठे न श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्याणां सहस्राब्दसन्दर्भे भारतसर्वकारस्य सांस्कृतिकमन्त्रालयस्य अनुदानेन
प्रकल्पितायां परियोजनायाम् उत्कृ ष्टानां पञ्चदशग्रन्थानां प्रकाशनं क्रियते । अस्यां योजनायां दर्ल
ु भताडपत्राग्रन्थानां
सङ्गणकानुगुणाङ्कीकरणं सम्पादनं च प्रचलति । विद्यापीठस्य सामन्यशैक्षिककार्यै: सह पञ्चाशत: मातृकाणां सम्पादनं
प्रकाशनं च विहितम् । इदमेव न पर्याप्तम् । इतोऽपि करणीयं बहु अस्ति । यावता अनुसन्धानपद्धतय: नानुस्रियन्ते तावता
कस्यापि विश्वविद्यालयस्य प्रगति: नैव सम्भवति इति अस्मिन्कर्मणि सर्वान्सं कायान्प्रबोधयामि ।
ं ति:
मम परामर्शानुसारं प्राशासनिकसेवासु छात्राणां साहाय्यं कार्यमिति विद्यापीठे न सं कल्प: कृ त: यत्र पञ्चविश
छात्रा: पञ्जीकृ ता: । परमत्र इतोऽपि महान्प्रयास: करणीय: । अस्माकं छात्रा: राज्यसर्वकारस्य के न्द्रसर्वकारस्य च
विभिन्नस्तरेषु सं स्कृ तस्य उन्नतये पुरोगामिनो भवितुं कटिबद्धा भवेय:ु । अहं सं स्कृ तच्छात्रान्भवतस्सर्वानपि उद्बोधयामि
यत्प्राशासनिकसेवासु तत्परा: भवन्तु इति । यद्यपि बहुभ्यो वर्षेभ्यो नैकानि कार्याणि साधितानि तथापि गुणवत्तासम्पादनाय
उपलब्धये च अस्माकं श्रेणीमानाङ्क: सर्वेषु भारतीयविश्वविद्यलयेषु सर्वोच्च: भवतु इति आशासे ।
वर्धतामभिवर्धताम् । भवतां भावि उज्ज्वलं समृद्धं च भवतु ॥
सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरमया: । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्:दु खभाग्भवेत् ॥

यो मितं भुङ्क्ते स बहु भुङ्क्ते । He who eats a little (actually) eats much.
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वाचस्पत्युपाधिभाजो विद्वांस:

आचार्या: बेतवोलुरामब्रह्मं महोदया:

विद्वांस: जनार्दनहेगडेमहोदया:

डा. एच्. आर्. विश्वासमहोदया:
स्वार्थे पाकक्रिया हता । Cooking just for one's own self is a simple waste.
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आचार्या: पेन्नामधुसूदनमहोदया:

समादरणीयानां कु लपतीनाम् आचार्याणां वि. मुरलीधरशर्मवर्याणां स्वागतभाषणसार:
प्रियसुहृद:,भौतिकसम्पदा एधमानमिदं विद्यापीठम् ऐषम एव एकस्य बालकच्छात्रावासस्य कक्ष्याप्रकोष्ठसं कु लस्य
च निर्माणाय एच्.ई.एफ् .ए. (H.E.F.A) इत्यस्मात् ५८ कोटिपरिमितम् आर्थिकसाहाय्यं प्राप्नोत् । एतत्कार्यार्थं सी.पी.
डब्ल्यु.डि.सं स्थाया: कृ ते कार्यभार: समर्पितोऽस्ति । पुनश्च सी.पी.डब्ल्यु.डि. द्वारा सार्धैकलक्षलीटरपरिमितमलिनजलराशे:
शुद्धीकरणाय १५० के .एल्.डी. सीवेज्ट्रीटम् ेण्प्
ट् लाण्ट् (Sewage Treatment Plant) इत्यस्य निर्माणकार्यं प्रगतौ वर्तते
। सं गणकप्रधानेऽस्मि युगे तदपु योगस्य तच्छिक्षणस्य
च अनिवार्यतया ऐषम:, विद्यापीठे न बहूनां सङ्गणकानां
क्रयणेन विविधसौविध्यप्रदानेन च सं गणककार्यशाला
विस्तृता नवीना च अकारि । तेनैकस्मिन्समये बहूनां
छात्राणां सं गणकाध्ययनसौकर्यं समजायत ।
शैक्षणिकदृष्ट्या
विद्यापीठस्य
उन्नतिम् आलोकयामश्चेत् विद्यापीठमिदं हि
भारतवर्षस्य
विशिष्टसं स्कृ तविश्वविद्यालयरूपेण
पातकात् पतनं ध्रुवम् । With sin degradation is inevitable.
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प्राचीनभारतीयसं स्कृ तिज्ञानविज्ञानपरम्परासं रक्षणसं वर्धनविषये अनवरतं प्रयतमानं सत् अध्ययनाध्यापानप्रशिक्षणगवेषणादिकार्यं सुचारुरूपेण सम्पादयत् राराज्यते । सामान्यजनमानसपर्यन्तमपि भारतीयसनातनसं स्कृ ते:
सं स्कृ तवाङ्मयस्य च प्रचारे प्रसारे च दृढसं कल्पानां सदा अस्मान् प्रेरयतां परमादरणीयानाम् अस्मत्प्रियतमकु लाधिपतीनां
मानससं कल्पं साकारं कु र्वता अस्माकं विद्यापीठे न
ऐदम्प्राथम्येन पञ्चानां महाकाव्यानां सर्वजनोपयोगितया सर्वजनावगम्यया सरलया शैल्या व्याख्यां विधाय
२८.०१.२०२० दिनाङ्के जातस्य अखिलभारतीयसं स्कृ तच्छात्रप्रातिभसमारोहस्य उद्घाटने कर्यक्रमे दशानां सर्गाणां
व्याख्योपेतस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य प्राकाश्यमकृ त। पुनश्चेदं विद्यापीठं रामानुजप्रकल्पान्तर्गतत्वेन श्रीरामानुजदर्शनसम्बद्धान्
अतिविरलान् अप्रकाशितांश्च पञ्चमातृकाग्रन्थान्सम्पाद्य प्राकाश्यमानयत् ।
तथैव छात्राणां शास्त्रवाङ्मयप्रवेशसन्दर्भे कठिनान्यपि शास्त्राणि सरलतया अवगन्तुं विद्यापीठे न शास्त्रपरिचयात्मका:
व्याकरणशास्त्रप्रवेशिनी (भागद्वयम्), साहित्यशास्त्रप्रवेशिनी (भागद्वयम्), मीमांसाशास्त्रप्रवेशिनी (भागद्वयम्),
अद्वैतवेदान्तशास्त्रप्रवेशिनी (एक: भाग:) इत्येते ग्रन्था: लोकाय समार्पिषत । प्रचारप्रधानसाधनेभूतऽे स्मिन्युगे
सरलसं स्कृ तपाठनाय विद्यापीठे न तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानस्य श्रीवेङ्कटेश्वरभक्तिचानल्द्वारा “सं स्कृ तं नेर्चुकु न्दाम्” इति
कश्चन कार्यक्रम: बहुभि: प्रशस्त: सन् एतावता वारत्रयं धारावाहित्वेन प्रासार्यत ।
बालके षु बाल्यकाले एव सं स्काररूपं बीजं वप्तुकाममिदं विद्यापीठं तिरुपतिक्षेत्रे यशस्वितया त्रिषष्टि:
बालके न्द्राणि चालयति । यत्र २५०० सं ख्याका: बालका: बालिकाश्च सहभागिनस्सन्ति । के न्द्रीयनागरिकसेवायाम्
(Central Civil services) प्रवेष्टु म् एस्.सी., एस्.टी. छात्राणां कृ ते मार्गदर्शनके न्द्रं विद्यापीठे न समारभ्यत, यत्र
२५ छात्रा: प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्तस्सन्ति । French Institute, Pondichery इत्यनेन सह विद्यापीठं शोधच्छात्राणां
शिक्षकाणां च विद्यासम्बद्धादानप्रदानाय पाण्डुलिपीनां प्रकाशनय च शैक्षणिकं सामञ्जस्यं व्यधात् । सामाजिकानां कृ ते
योगचिकित्साप्रशिक्षणकार्यक्रम: अस्मद्विद्यापीठे न प्रचाल्यते यत्र बहव: प्रतिष्ठिता: नागरिका: वैद्या: सामान्यजनाश्च भागं
गृह्णन्त: आत्मनो नीरोगतां प्राप्नुवन्ति ।
विद्यापीठे विहितां नियुक्तिप्रक्रियामवलोकयामश्चेत् विशिष्य ऐषम: देशस्य विविधेभ्य: राज्येभ्य: तत्तद्विषयनिष्णातानां
चतुस्त्रिंशत: अध्यापकानां नियुक्तिरक्रियत । अवशिष्टानां सप्तानां पदानां नियुक्ति: अचिरादेव करिष्यते । तथैव
पञ्चदशशिक्षकसहचारिकर्मकरा अपि न्ययोज्यन्त । तत्रापि अवशिष्टानां सप्तानां पदानां नियुक्तिरचिरादेव करिष्यते ।
ऐषम: अनुवादसं गीतविभागौ उद्घाटितौ, यत्र द्वौ, त्रय इति क्रमेण अध्यापका नियुक्ता: । द्वाभ्यामपि विभागाभ्यां
प्रमाणपत्रपाठ्यक्रम: (Certificate Program) प्रारब्ध: । अन्यादृशानि शैक्षणिकसामाजिकानि भौतिकविकासात्मकानि
इमानि कार्याणि वीक्ष्यैव के न्द्रसर्वकारेण इदं विद्यापीठं राष्ट्रियसं स्कृ तविश्वविद्यालयत्वेन (National Sanskrit
University) उद्घुष्टमिति महत: प्रमोदस्य विषय: ।
अस्माकमागामिशैक्षिकलक्ष्यमस्ति यत् विज्ञानेन आधुनिकलोकोपयोगितया च सम्बद्धानां पञ्चाशत: पाण्डुलिपीनां
सम्पादनं विधाय विद्यापीठस्य अन्तर्जले अध्यारोपणेन अप्रकाशितस्य भारतीयविज्ञानस्य बहि: प्रकाशनं लोकोपकारकत्वं
च। तदर्थम् French Institute, Pondichery इत्यनेन सह विद्यापीठं शैक्षणिकसहयोगमप्यकरोत् । विद्यापीठे न
प्रायोगिकरूपेण “औषधकल्प:, चिकित्सारससं ग्रह:” इति आयुर्वेदसम्बद्धस्य हस्तलिखितग्रन्थद्वयस्य सम्पादनकार्यमारब्धम्।
किञ्च ऐषम: विद्यापीठत: विभिन्नविभागतश्च बहुविधा: शैक्षिककार्यक्रमा: समायोज्यन्त । तथा अन्यत्र देशेविदेशेषु
पुण्यैर्विना न हि भवन्ति समीहितार्था: । The fulfilment of one's hopes and wishes is not possible without piety.
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च समायोजितेषु कार्यक्रमेषु भागग्रहणमस्माकमध्यापकै र्व्यधायि । तथैव छात्रैरपि बहुषु स्थानेषु अनुष्ठितेषु विभिन्नकार्यक्रमेषु
भागग्रहणं विधाय विद्यापीठस्य गौरवं समवर्धि । एतत्कारणेन समग्रदेशे विद्यापीठस्य यशोध्वज उत्तोलित: । अस्यै सुमहत्यै
यशस्वितायै योगदानं कृ तवतां प्राक्तनकु लपतीनाम्, इदानीन्तनकु लाधिपतीनाम्, प्रबन्धपरिषद:, विद्वत्परिषदस्तथा
आभ्यन्तरगुणवत्ताप्रत्यायनके न्द्रस्यनिदेशकानाम्, माननीयसदस्यानां मार्गदर्शनम्, अध्यापकानां पदाधिकारिणां
कर्मचारिणां छात्राणां च सामूहिक उद्यम:, शुभेच्छू नां शुभकामनास्तथा च भारतसर्वकारमानवसं साधनविकासमन्त्रालयस्य
विश्विविद्यालयानुदानायोगस्य च साहाय्यं च समष्टिरूपेण कारणम्। अस्मिन्नवसरे एतेभ्य: सर्वेभ्य: अहं भूयो भूयो धन्यभावं
प्रकटयामि । तथा च विद्यापीठस्यास्य पुनरपि उत्तरोत्तरप्रगतये अद्य वयं पुन: प्रतिबद्धा भवाम इति सविनयं प्रतिशृणोमि ।
सम्भावनार्हान्सम्भाव्य स्वयं सम्भावनार्हताम् ।
सम्प्राप्तं राष्ट्रियं विद्यापीठं धन्यं भवेदिदम् ॥
प्रियस्नातका:!भवद्भि: विशिष्टसं स्कृ तरत्नै: भाव्यम् । समाज: भवदीयामप्रतिमां प्रतिभामवलोक्य सम्मानयेत् ।
एतदर्थं भवद्भि: निरन्तरपरिश्रमरूपं तप: सोढव्यम् । सततपरिश्रमेण नवीनानुसन्धानेन च स्वस्वक्षेत्रे प्रतिष्ठिता भवन्तु भवन्त:
। भवतां यशोमार्ग: मङ्गलमयो भवतात् । भवतां प्रकृष्टया प्रतिभया सुसंस्कृ तव्यवहारेण प्रतिबद्धतया च मातृस्थानीयस्य
विद्यापीठस्यास्य यश: दिशि दिशि प्रसरीसरीतु ।
दीक्षयाऽकु ण्ठया नित्यमुद्यमैरुत्कटेच्छया ।
जीवने जयिनस्सन्तु प्राप्नुयस्स
ु र्वमङ्गलम् ॥
सर्वेषां कु शलमातनोतु भगवान्श्रीवेङ्कटेश: प्रभु: ।
जयतु सं स्कृ तम् । जयतु भारतम् ।

मान्यानां सम्माननक्षणा:
मनोरथानामगतिर्न विद्यते । Nothing is beyond the reach of the desires.
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विविधोपाधिधारिणां स्वर्णपदकभाजां च छात्राणां चित्रावलि:

माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या: । The earth is my mother. I am her son.
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ं े दीक्षान्तसमारोहे मन्यानां करकमलाभ्यां गृहीतविद्यावरिधिपदवीके भ्य:
राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्य त्रयोविश
शोधच्छात्रेभ्य: शास्त्र्याचार्याद्युपाधिधारके भ्यश्च समेभ्यश्छात्रेभ्य: विद्यापीठस्य परीक्षाविभाग: साभिनन्दनं
भवच्छैक्षणिकप्रोन्नतिसहितशुभकामना: व्याहरति ।
						

आचर्या: गणपतिभट्टमहोदया:
परीक्षानियन्त्रका:

डा. नारायणमहोदया:
सहायकपरीक्षानियन्त्रका:

										

विद्यापीठस्य वार्षिकमहोत्सव:
दिनाङ्क: ०३.०२.२०२०
प्रतिवर्षमिव ऐषम: विद्यापीठस्य वार्षिकमहोत्सव: ०३.०२.२०२० दिनाङ्के आचार्य-एस्. बी.
रघुनाथाचार्यमुक्तसभागृहे समपद्यत । उज्जयिनीस्थस्य महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानस्य मान्या: सचिवा:
आचार्या: विरूपाक्षजड्डीपालमहोदया: महोत्सवस्यास्य मुख्यातिथिपदं व्यभूषयन् । विद्यापीठस्य मान्या: कु लपतय:
आचार्या: वि. मुरलीधरशर्ममहोदया: आध्यक्षं निरवाक्षु: । मान्या: कु लसचिवा: आचार्या: जि. श्रीरामकृ ष्णमूर्तिमहोदया:
शैक्षिकसं कायप्रमुखा: आचार्या: राणिसदाशिवमूर्तिमहोदयाश्च सभायामुपातिष्ठन्त । अस्मिन् समारोहे विविधशास्त्रेषु
कृ तभूरिपरिश्रमिभ्यो विद्वद्भ्य: प्रशस्तिपत्रप्रदानपुरस्सरं सन्माननमक्रियत । तत्र श्रीनारायणं वेङ्कटशेषाचार्युलुमहोदया:
श्रीपेद्दिण्टि अलह सिङ्गराचार्युलुमहोदया: श्री किडाम्बि वेणगु ोपालाचार्युलुमहोदया: श्रीशरवण मणिवास गुरुकु लमहोदया:
महीयांस: प्रकृ त्या मितभाषिण: । The great people are of few words by their very nature.
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श्रीविष्णुभट्ल शिवप्रसादशर्ममहोदयाश्च “आगमद्युमणि:” इति सम्मानेन श्रीकाण्डू रि श्रीनिवासाचार्युलुमहाभागा:
"आगमविद्वन्मणि:" इति सम्मानेन श्रीवेङ्कटेशकु लकर्णिमहोदया: “वेदान्तविपश्चित्” इति सम्मानेन आचार्या:
नवीनहोळ्ळमहोदया: “न्यायरत्नाकर:” इति सम्मानेन च सम्मानिता: ।

आगमद्मयु णि:, आगमविद्वन्मणि: इति बिरुदेन विदषु ां सम्माननम्

श्रीकाण्डूरि श्रीनिवासाचार्युलुमहाभागा:

श्रीनारायणं वेङ्कटशेषाचार्युलुमहोदया:

श्रीपेद्दिण्टि अलह सिङ्गराचार्युलुमहोदया:

श्रीकिडाम्बि वेणगु ोपालाचार्युलुमहोदया:

श्रीविष्णुभट्ल शिवप्रसादशर्ममहोदया:

श्रीशरवण मणिवास गुरुकु लमहोदया:

सख्यं सतां साप्तपदीनमाहु: । It is said that good people make friends by walking seven steps together.
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श्रीवेङ्कटेशकु लकर्णिमहोदया: - वेदान्तविपश्चित्
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आचार्या: नवीनहोळ्ळमहोदया:- न्यायरत्नाकर:

मान्यै: अतिथिभि: कु लपतिभिश्च सम्मानिता: विविधशास्त्रविद्वांस:

वार्षिकमहोत्सवेऽस्मिन् विद्यापीठस्य साहित्यविभागे सहाचार्यया डा. श्वेतपद्माशतपथीमहोदयया लिखितस्य
“कथाकल्पलता” इति पुस्तकस्य प्रकाशनं कु र्वन्त: मान्या: कु लपतय:, अतिथय: इत्यादय: ।
निष्प्रज्ञस्य बलेन किम्? What has a fool to do with strength?
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वार्षिकमहोत्सवे सर्वान् उद्बोधयन्त: मान्या:
मुख्यातिथय:
आचार्या: विरूपाक्षजड्डीपालमहोदया:

SEMUSHI

वार्षिकमहोत्सवे अध्यक्षभाषणं कु र्वन्त: सम्मान्या:
आचार्या: वि. मुरलीधरशर्ममहोदया:

मुख्यातिथीन् सम्मानयन्त: मान्या: कु लपतय:
वि. मुरलीधरशर्ममहोदया:

पुरस्कारभाज: छात्रान् प्रोत्साहयन्त: मान्या: मुख्यातिथय: कु लपतयश्च

जातस्य हि ध्रुवो मृत्:यु । Death of beings is inevitable.
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विद्यापीठस्य शारीरिकविभागेन छात्राणामध्यापकानां च निमित्तं विविधा: क्रीडास्पर्धा: आयोजिता: । छात्राणां
निमित्तम् अध्यापकानां च निमित्तं पृथक्तया स्पर्धा आयोजिता आसन् । शारीरिकविभागस्य सहायकनिर्देशकानां
सेतरु ाममहोदयानां निर्वहणे विविधा: स्पर्धा: सोत्साहं समायोज्यन्त । पुरस्कारभाजां सम्माननं विद्यापीठस्य वार्षिकमहोत्सवे
मान्यानां करकमलाभ्यां समजायत । तत्र बालकानां स्पर्धासु अधिकाङ्कान् प्राप्रवान् आचार्यद्वितीयवर्षे अधीयान: बदल्ला
ु ।
बालिकानां स्पर्धासु अधिकाङ्कान् प्राप्तवती आचार्यद्वितीयवर्षे अधीयाना कु मारी अभिख्या । कर्मकराणां स्पर्धासु श्रीपार्थिबन्
अधिकाङ्कान् प्राप्तवान् । कर्मकरीणां स्पर्धासु सांख्यविभागस्य अध्यापिका डा. ज्योतिमहोदया अधिकाङ्कान् प्राप्तवती ।

वार्षिकोत्सवसमारोहे सम्मिलित: जनस्तोम:
इत्थं विविधकार्यक्रमोपेत: विद्यापीठस्य वार्षिकोत्सवसमारोह: महता वैभवेन छात्राणाम् अध्यापकानां
शिक्षकसहकर्मचारिणां सम्मानितविदषा
ु ं च उपस्थितौ विद्यापीठस्य शैक्षिकसं कायप्रमुखाणां स्वागतभाषणेन आरब्धस्सन्
कु लसचिवानां धन्यवादसमर्पणेन समाप्तिं गत: डा. निरञ्जनमिश्रमहोदयानां सं चालने समपद्यत ।
-----------------------

मौनं सर्वार्थसाधनम् । Silence serves all the purposes.
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विद्यापीठस्य छात्रावासदिवसमहोत्सव:
दिनाङ्क: - ०४.०२.२०२०
विद्यापीठस्य ऐषम: छात्रावासदिवससमारोह: ०४.०२.२०२० दिनाङ्के आचार्य-एस्.बि.रघुनाथाचार्यमुक्तसभागृहे
सर्वेषां महोत्साहने समाचर्यत । अस्मिन् समारोहे तिरुपतिस्थश्रीवेङ्कटेश्वरवैद्यविज्ञानविश्वविद्यालयस्य निदेशिका:
कु लपतयश्च डा. बि. वेङ्गम्म्ममहाभागा: मुख्यातिथिपदं व्यभूषयन् । विद्यापीठस्य मान्या: कु लपतय: आचार्या: वि.
मुरलीधरशर्ममहोदया: समारोहस्य आध्यक्ष्यं निरवहन् । अधिमञ्चं मान्या: कु लसचिवा: छात्रावासस्य मुख्यसं रक्षकाश्च
आचार्या: गु. श्रीरामकृ ष्णमूर्तिमहोदया: छात्रावासस्य अतिरिक्तसं रक्षका: डा. राधागोविन्दत्रिपाठिमहाभागाश्च व्यराजन् ।

वैदिकप्रार्थनावसरे अधिमञ्चं स्थिता: मान्या: मुख्यातिथय: कु लपतय: इत्यादय:

समागतानां स्वागतं कु र्वन्त: कु लसचिवा:
आचार्या: गु. श्रीरामकृ ष्णमूर्तिमहोदया:

इतिवृत्तं कथयन्त: छात्रावासस्य अतिरिक्तसं रक्षका:
डा. राधागोविन्दत्रिपाठिमहोदया:

कार्यक्रमे समवेत: छात्रसमूह:
अव्यवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ । Victory or defeat is uncertain in combat.
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मुख्यातिथिभाषणं कु र्वत्य:
डा. बि. वेङ्गम्ममहोदया:

अध्यक्षभाषणं कु र्वन्त: कु लपतय:
आचार्या: वि. मुरलीधरशर्ममहोदया:

विविधस्पर्धासु पारितोषिकभाज: छात्रान् प्रोत्साहयन्त: मान्या: अतिथय: अध्यक्षाश्च
इत्थं छात्राणाम् अध्यापकानां शिक्षकसहकर्मचारिणां च सहयोगेन अयं छात्रावासमहोत्सव: महता उत्साहने

क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया: । To appear new every moment is what charm is.
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मुख्यातिथी: डा. बि. वेङ्गम्ममहाभागा: सम्मानयन्त: कु लपतय: आचार्या: वि. मुरलीधरशर्ममहोदया:
सायं काले विविधसांस्कृतिककार्यक्रमै: सह समपद्यत ।

Soft skills and Communication skills
दिनाङ्क: - ०७.०२.२०२०
विद्यापीठस्य आङ्ग ्लभाषाविभागेन Soft skills and Communication skills इति विषयमाधृत्य
छात्राणाम् आङ्ग ्लभाषाकौशलवर्धनाय ०७.०२.२०२० दिनाङ्के एकदिवसात्मककार्यशाला समायोज्यत । कार्यक्रमेऽस्मिन्
मुख्यातिथित्वेन Future icons इत्यस्य सं स्थापकनिदेशिका: मान्या: अक्षिताबहुगुणामहोदया: समायासिषु: । विद्यापीठस्य
शास्त्रिकक्ष्यादिच्छात्रै: शोधच्छात्रैश्च सह आङ्ग ्लभाषासम्बद्धान्विविधविषयानाधृत्य ता: सं वादमकार्षु: । सरस्वतीवन्दनया
कार्यक्रमोऽयमारब्ध: । आङ्ग ्लभाषाविभागाध्यक्षा: आचार्या:
दीप्तामहाभागा: मुख्यातिथिसहितानांसमेषास्वा
ं गतं व्यधु:। आचार्या:
वि. सुजातामहोदया: कार्यशालाया: उद्देश्यं प्रतिपाद्य सक्रियं भागं वोढुं
छात्रान्प्रोत्साहितवत्य: । कार्यशालाया: समापनमहे सुजातामहोदया:
मुख्यातिथिमहोदयानां सम्मानम् अकृषत । शिक्षणविभागस्य
सहाचार्या एस्.वैष्णवीमहोदया सर्वेभ्य: धन्यवादान्व्यतरत् । एवम्
एकदिनात्मककार्यशाला यशस्वितया समपद्यत ।
वृत्तपरिस्पन्द:

सा लक्ष्मीरुपकु रुते ययाऽपरेषाम् । Wealth is that which one helps others.

NEWS LETTER

शेमुषी

47

Counselling session on Stress management, Coping
skills and exam fear
दिनाङ्क: - २४.०२.२०२०
राष्टियसं स्कृ तविद्यापीठे न २४.०२.२०२० दिनाङ्के समेषां छात्राणां कृ ते सुदृढभारताभियानान्तर्गतं Stress
management, Coping skills and exam fear इति विषयमाधृत्य एकदिनात्मकं परामर्शसत्रमायोज्यत ।
श्रीमन्त: रमाकान्तशर्ममहोदया: मुख्यातिथित्वेन
समागमन् । मुख्यातिथय: उद्बोधनं कु र्वन्त: सर्वेषां
शिक्षाशास्त्रिशिक्षाचार्य व िद्यावारिधिच्छात्राणां
कृ ते विविधसमयेषु मानसिकसन्तापनिवारणाय
परीक्षाभयनिवारणाय च क्रियायोगाद्यनेकान्
उपायान् उदबोधयन् । विद्यापीठस्य मान्या:
कु लपतय: कार्यक्रमस्यास्य आध्यक्ष्यं निरवहन् ।
आचार्या: च. राघवन्महोदया: इतरे च विद्यापीठस्य
मान्या: अध्यापका: शिक्षकसहकर्मकराश्च कार्यक्रमे
समुपस्थिता आसन् । आहत्य २५० अधिका: छात्रा:
कार्यक्रमेऽमुष्मिन् सहभागं स्व्यकु र्वन् । इत्थं परामर्शसत्रमिदं सफलं समपद्यत ।

भाषमाणा: श्रीमन्त: रमाकान्तशर्ममहोदया:

परामर्शसत्रेऽस्मिन् समवेता: छात्रा: अध्यापकाश्च

भाषमाणा: आचार्या: वि. मुरलीधरशर्ममहोदया:

भाषमाणा: आचार्या: च. राघवन्महोदया:

जनानने क: करमर्पयिष्यति? Who can stop people from talking?
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कार्यक्रमस्य वृत्तपरिस्पन्द:

3k Run
दिनाङ्क: - २९.०२.२०२०
राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठे न
२९.०२.२०२०
दिनाङ्के
सुदृढभारताभियानान्तर्गतत्वेन
सर्वेषां
शारीरिकमानसिकस्वास्थ्यसुदृढतायै 3k Run इति कश्चन विनूतन:३ किलोमिटर्परिमितं धावनकार्यक्रम: समायोज्यत।
प्रात:काले विद्यापीठात् आरभ्य ३ किलोमिटर्परिमितं तिरुपतिनगरं यावत् सर्वे अधावन् । मान्या: कु लपतय:
हरितध्वजचालनेन कार्यक्रममुं समुदघाटयन् । शरीरमाद्यं खलु
धर्मसाधनम् इति धर्मकार्यसाधने शरीरमेव मुख्यं भवति । स्वस्थे
शरीरे स्वस्थं मन: । अत: सर्वै: शारीरिकस्वास्थ्याय एतादृशोपक्रम
आचर्येतेति अस्मिन् सन्दर्भे मान्या: कु लपतय: समान् उदबोधयन् ।
आहत्य ३०० अधिका: जना: अस्मिन् कार्यक्रमे भागम् अगृह्णन् ।

धावनकार्यक्रमम् उद्घाटयन्त: मान्या: कु लपतय:

सर्वै: सह धावन्त: मान्या: कु लपतय:

लोभाच्च नान्योऽस्ति रिपु: पृथिव्याम् । There is no worse enemy on this earth than greed.
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विद्यापीठे नवनियुक्तय:
विद्यापीठस्य विविधशिक्षणेतरक्षेत्रेषु डिसेम्बर् - २०१९ मासे नवनियुक्तय: अकारिषत । नियुक्तानां सचित्रं
विवरणम् अध: प्रस्तूयते स्वास्थ्यके न्द्रम्

Sri. V. Sethuram(UR)

Assistant Director of
Physical
Education and sports

Sr. P. Victor Kumar
(SC)

Pharmacist

Sri K. Prudhvi Raj
(UR)

Technical Assistant

Dr. P.Swetha

Dr. B. Bala Dathatreya
(OBC)
Medical Officer

Sri.B.Saichand (OBC)

Laboratory Technician

(UR)

Medical Officer

Dr.C.Vanitha (UR)
Health Inspector

J. Venkata Sai Adithya Sri. E. Vinay Kmar
(SC)
(UR)
LDC
LDC

Mr.Shaik Javid

Smt. E. Prasanthi

Semi-professional
Assistant (UR)

(SC)

Dresser

Sri T. Raja Kumar
(SC)

Library Attendant

अस्मिन् शिक्षकसहयोगिकर्मचारिणां नियुक्तिसन्दर्भे समस्तविद्यापीठच्छात्रकर्मचारिणां स्वास्थ्यसम्बन्धि
चिकित्साकर्म विधातुम् ऐषम: वैद्यादीनां स्वास्थ्यकर्मकराणां नियुक्तिरभूत् ।
शेमषु ीपक्षत: नियुक्तानां समेषां नवकर्मचारिणां शुभाभिनन्दनानि ।

हितं मनोहारि च दर्ल
ु भं वच: । The words which along with being salutory and sweet are rare.

शेमुषी

50

SEMUSHI

Career Advancement Scheme (CAS), 12th December, 2019

अध्यापकानाम् पदोन्नति:

Associate Professor to Professor

Prof.

Radhagovinda
Tripathy
Dept. of Education

Prof.
S.Dakshinamurthy Sarma
Dept. of Education

Prof. S.Muralidhara
Rao
Dept. of Education

Prof. V. Ramesh
Babu
Dept. of Education

Assistant Professor (Level-11) to Assistant Professor (Level-12)

Dr. Y.Vijayalakshmi
Dept. of Telugu

Career Advancement Scheme (CAS), 01st February, 2020

Assistant Professor (Level-11) to Assistant Professor (Level-12)

Dr. A.Sachidananda
Murthy
Dept. of Education

Dr. J.B. Chakravarthi
Dept. of Sahitya

Dr. Bharath Bhushan
Rath
Dept. of Sahitya

Dr. Pradeep Bag
Dept. of Sahitya

वाग्वै समुद्र: । न वाक् क्षीयते । Speech undoubtedly is an ocean. It does not wane.
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Dr. Somanath Das
Dept. Research &
Publications
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Dr. T.S.R. Narayanan
Department of Mimamsa

Dr. N.R. Ranganatha
Tatacharya
Dept. of Vyakarana

Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS), November 2019

शिक्षकसहयोगिकर्मकराणां पदोन्नति:

Smt. M. Swaroopa
Personal Secretary

Sri A. Ramu
LDC		

Dr. R. Srinivasulu
Professional Assistant

T. Satyanarayana
Library Attendant

Dr. P. Madhusudan
Professional Assistant

Sri R. Venkatramaiah
Technical Assistant

माननीयानां कु लपतीनां कु शलप्रशासने काले
काले शिक्षणशिक्षणेतरक्षेत्रेषु पदोन्नतिं प्राप्तवताम्
आचार्याणां सहाचार्याणां शिक्षकसहयोगिकर्मकराणां
च शेमुषीपक्षत: हार्दिकान्यभिन्दनानि व्याह्रियन्ते ।
☘

Dr. Bharat Bhushan Rath has
Received Sahitya Sanman from
Nayagada Kala Sahitya Parishad,
Odisha- January 2020

वाचा निरतीतानागतवप्रकृष्टं ज्ञायते । By speech are known the fast, the future and distant things.
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RURAL YOGA PROGRAM
Date - 23-01-2019 TO 23-02-2020

One month Rural Yoga Program was organized in six villages of Tirupati rural from 23-01-2019 to 23-02-2020. The objective of the camp is to inculcate a sense
of Well- Being and promote good health through Yoga Training in rural people.
People of the villages, secretaries and panchayat sarpanch
extended a warm welcome to the Honbl’e Vice Chancellor, Faculty of Yoga Department and Yoga students.
The camp was inaugurated by Honbl’e Vice Chancellor Prof.V. Muralidhara sharma garu has flagged off
the Yoga awareness
rally. The event is
attended by Prof.
Ranisadashiva
Murthy Dean Academic affairs, Prof. Dakshina Murthy,PRO, Dr. Jyothi, all the Yoga faculty and students
enthusiastically took a march on the roads carrying placards with messages of “Yoga for Health and Harmony”.
Honbl’e Vice Chancellor described the need of maintaining health to excel in all walks of life particularly
in rural people. He shared
his personal experience, as yoga practitioner
with the participants and urged them to learn
the yoga techniques during the camp period.
Dr. R. Lakshmi Narayana, Co-ordinator, Department of Yoga Vijnana, said that determination, dedication and regular practice are the
three key elements to attain good health. He
brought out the importance of maintaining harmony among physical, mental and spiritual components of the body for success in life. He said that mere 30 minutes of regular yoga practice would energize the body and keep the mind alert throughout the day.
From six villages around 240 participants took part in the program. Practice of certain asanas,
breathing techniques, Relaxation methods, Meditation and Recitation of Sanskrit slokas from
B.G constitute the training module.The training was imparted in the morning 6-7am and evening
5-6 pm with the assistance of 25 senior yoga students (M.Sc in Yoga Therapy) and yoga faculty.

अनभ्यासे विषं विद्या । Learning is poison if not backed by practice.
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Dr. D. Jyothi Dept. of Sankhya Yoga R.S. Vidyapeetha was attended on Valedictory session. In
her speech she appraised different academic and
extension activities of the vidyapeetha and said
that the institution is marching towards excellence under the able administration of Prof. V.
Muralidharasharma garu. Village secretaries and
Sarpanches on behalf of the participants they presented a memento to Honbl’e Vice Chancellor.
The participants shared their experience and the

program came to an end with vote of thanks by
Dr. R. Lakshmi Narayana, he thanked the Village secretaries, Sarpanches and Vice-chancellor for considering the request to organize Rural Yoga Camp in the village premises.

Yoga Therapy for general public
Date - March-2019 to February -2020
As per the instructions of the Hon’ble Vice-Chancellor, Prof. V. Muralidhara sharma guru,

Yoga Vijnana Department has conducted Free Yoga Training and Yoga Therapy classes to
the General Public. The aim of the program is to bring awareness about causative factors
of psycho somatic disorders and equip the participants to prevent and heal the stress and
stress related health problems.
Yoga Therapy Program was conducted between 6 am
to 8 am for six days a week at Yoga Mandiram during
March 2019 to February 2020. In this Yoga Therapy Program the services of Dr. R. Lakshminarayana
and Smt E.P. Nagalakshmi, were engaged as resource
persons. Separate training given for men and women.
During this program the participants were trained in
Yogic practices like Asana, Pranayama, Kriya, Mudra
and Bandha, Dhyana and Sanskrit sloka recitations
from the Bhagavad Gita text.
विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा । For those eager for knowledge there is no rest nor sleep.
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Around 200 patients were treated who were suffering from many chronic diseases such as Diabetics,
Hypertension, Insomnia, Migraine, Cervical Spondylosis, Backache, Sinusitis etc., and helped in alleviating their suffering. The following clinical tests were
conducted periodically on free of cost to observe the
effects of various Yogic practices.

All the participants had appreciated the efforts
of the authorities of Vidyapeetha for arranging
Yoga Therapy Program and requested to continue such programmes throughout the year.
Dr. Lakshminarayana was the coordinator of
the program.

शास्त्रकलानिधिपुरस्कार:

डा. कृ ष्णकु मारभार्गव:
अल्पं तुल्यशीलानि द्वन्द्वानि सृज्यन्ते । Rare are couples of the same temperament.
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विभिन्नपदेषु विराजमाना: अस्माकं विश्वविद्यालयस्य आचार्या:

Prof. G.S.R.Krishna Murty

Registrar in-charge, NSU, Tirupati
Finance Officer in-charge,NSU, Tirupati
Director in-Charge, DDE,NSU, Tirupati

Prof. s. Dakshinamurthy Sarma

Appointed as Director of Annamayya Project,
TTD,Tirupati

सेवानिवृत्ता: आचार्या:

Prof. K. Rajagopalan

Appointed as secretary of Hindu Dharma Prachara Parishad, TTD, Tirupati

Prof. V.S. Vishnubhattacharyulu

Nominated as member in the academic council
of SV Vedic University, Tirupati

आचार्या:
सी.एच्.पी.सत्यनारायणमहोदया:
राष्ट्रियसं स्कृ तविद्यापीठस्य अनुसन्धानप्रकाशनविभागे
आचार्या भूत्वा विद्यापीठस्य विभागप्रमुखसं कायप्रमुखकु लसचिवनिदेशकादिपदानि
विभूष्य
२०१९
अक्टोबरमासे सेवानिवृत्ता: ।
तान् सम्मानयन्त: मान्या: कु लपतय: कु लसचिवाश्च ।

सुदर्ल
ु भा: सर्वमनोरमा गिर: । Words which are appealing in every way are absolutely rare.
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राष्ट्रियार्हतापरीक्षोत्तीर्णा: छात्रा:

SEMUSHI

NET/ JRF Qualified Students

Sangram Sarkar
NET

Abhijit Saha
NET

Shewli
Chakraborty-NET

Gurupad Roy
NET

Kalpana Murmu
NET

Lalita Gamango
NET

Geetanjali
Maharna- NET

Uppara
Krishnaveni-NET

राष्ट्रियार्हतापरीक्षायाम् उत्तीर्णानां विविधशास्त्रच्छात्राणां शेमुषीपक्षत: विश्वविद्यालयपक्षतश्च हार्दानि अभिनन्दनानि ।
उत्तरोत्तरं भवतां शैक्षिकप्रगतये शुभकामना: ।

विश्वमधुमेहदिने सर्वान् उद्बोधयन्त: मान्या: कु लपतय: एकदिनराष्ट्रियसं गोष्ठ्यां सहभागिभ्य: प्रमाणपत्रवितरणं
कु वन्त: मान्या:

शत्रोरपि विशिष्यते व्याधि: । Disease is worse than even an enemy.
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श्रीकृष्णजन्माष्टम्याम् इस्कान्द्वारा आयोजितासु विविधस्पर्धासु भागमूढ्वा अस्माकं छात्राणां विजयपताकाया:
चित्राणि

विभूषणं शीलसमं न चान्यत् । There is no ornament like good conduct.
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मान्यानां कु लाधिपतीनां कु लपतीनां च सं कल्पमनुसृत्य विद्यापीठस्य आचार्यै: विविधशास्त्रेषु लोकोपकारका: ग्रन्था:
सरलया भाषया व्यलेखिषत । तेषां प्रकाशनं विद्यापीठस्य अखिलभारतीयसं स्कृ तच्छात्रप्रातिभसमारोहे समभवत् ।
पाणिनीयधातुपर्यायकोश:

प्रथमद्वितीयभागौ
प्रधानसम्पादक: - आचार्य: वि.मुरलीधरशर्मा
ग्रन्थकर्ता - आचार्य: जानमद्दि रामकृ ष्ण:
अयं ग्रन्थ: धातूनामर्थानाधृत्य अकारादिना क्रमेण
कञ्चिदपूर्वं पन्थानमाश्रित्य व्यरचि ।
Architectural Engineering and
Iconography in Vaishnava and Shaiva
Agamas
General Editor- Prof. V. Muralidhara
Sharma
Authors - Dr. R.P.Kulkarni
Dr. Prabhakar P. Apte
Editors - Prof. K.Suryanarayana
Smt. Sanjeevani Apte
Er. Arvind Phadnis

रघुवंशम्

प्रधानसम्पादक: - आचार्य: वि.मुरलीधरशर्मा
व्याख्याता - डा. शिवरामभट्ट:
अयं ग्रन्थ: पदच्छेद:, अन्वय:, प्रतिपदार्थ:, भावार्थ:,
विशेषव्याख्या इति पञ्चभि: सोपानै: व्याख्यात: वर्तते।

सं स्कृ तसाहित्यशास्त्रप्रवेशिनी

शेमषु ीपरिवार:

सं रक्षक:
आचार्य: वि.मुरलीधरशर्मा
कु लपति:

प्रकाशक:
आचार्य: जि.एस्.आर्. कृ ष्णमूर्ति:
कु लसचिव:

प्रधानसम्पादक: - आचार्य: वि.मुरलीधरशर्मा
सम्पादक: - आचार्य: जी.एस्.आर्. कृ ष्णमूर्ति:
रचयिता - सीहेच.् नागराजु:
अयं ग्रन्थ: साहित्यशास्त्रे प्रवेष्टु कामानां छात्राणां कृ ते
सरलशैल्या व्यरचि ।

सम्पादक:
डा. शिवरामभट्ट:

Dear Readers, Your suggestions are solicited to improve the quality of Semushi. Please send your
views or feedback to this mail- nsushemushi@gmail.com

