भारतमुदा
(भारतमुदायाः िविशषः दैिनकसमपुटः।)

राजयसतरीयः सकूल्-कलोतसवः।
नववाणयाः संसकृतभारतयाः
संसकृतवैखयारः च सहयोगेन
भारतमुदासमपादकेन अशोकन्
पुरनाटुकरामहोदयेन समपािदतः
पकािशतशच ।
(सवर म् उतरदाियतवं समपादके िनिकपम्।)
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अषिवं श तमः सं स कृ तोतसवः समारबधः
५२ तम सकू ल् कलोतसवे न सह ।
एिषया
केरलराजयसय

भूखणडसय

उचचतमयव
ु जनोतसवरपेण

सकूल्-लोतसवसय

समुदाटनं

समभवदद

अङीकृतसय
शीिशवपुरसय

राजकीयाङणे ततपौढा िनिमर ते मणडपे, न केवलं केरलीयानां परनतु
समसतसयािप

भारतीयानां

हदयावजर क-

सवरसािनधयरपेण

पदभूषणोपािधयत
ु ा डो. के.जे. येशुदास् महोदयेन ।
“अङुिरतः

पलिवतः

कोरिकतः

पुिषपतशच

सहकारः"

इितवत्

अङुिरताभयः पितभाभयः पितभेभयो वा उिचततमम् उनेतुं कृ तपिरशमसयासय
महानुभावसय वैभवं वणर नातीतम्।
यदिप मुखयमिनतणा समारोहसयासय उदाटनं पोदषु मासीत् तथािप
तसयाभाव एव सवैः कािङतं समुदाटनं

सवर देन सुपुतण
े येशुदासमहोदयेन

समपनम्।
तयोदशसहसािधकैः छातैः कृता शोभायाता अथर त एव सांसकृितकीम् अमुं नगरं
रोमाञयित सम। समसतसयािप भारतसय िविवधकलारपािण दैनिनदनजीवनसमसयाशच
दशय-शवयादयः

कलािवभवाः

आचारािधिषताः

अपूवरदशयाः

एनडोसलफान्

दिु रतबािधतानां कलेशाः, भोपालदरु नतं इतयादीिन; न केवलं तत् - अतयनताधुिनकं
िभित-वीिथसमसयाशच चलिनशचलरपैः छातैः पदिशर तं सवर मिप न केवलं जननीनाम्
अिप तु सवेषामिप इिनदयवतां शदाम् आचकषर ।

परीवादाः ।
सामानयतः राजयसतरीयकलोतसवेषु दरू देशादागचछदभयः अधयापकसंघनेतृभयः
आवासवयवसथां समायोजयिनत सम ततसंघाटकाः। अिसमन् वषे तन आयोिजतमिसत।
यदायं पशनः उनीतः तदा उतरम् अितलघु आसीत् - "अतीतवषे नासीत् तादशी
योजना" इित।
आसीदा न वा! नगरे िवदमानािन सवारिण आवाससथानािन कलोतसवाथर
सवर कारीयमिप

सममदरमुपयुजय

"आवासवयवसथासिमितः"(Accomodation

Committee) सवकीयानयकुवर न्। अतः शेतुं िकमिप आसथानं अलबधवा रेलिनसथानेषु

बिसनसथानेषु बानधवगृहेषु िकं बहु ना सपधारवेिदकासविप कालराितं नेतुम् अिभशपाः
अभवन्

राजयसतरीयाः

संसकृताधयापकनेतारः।

एते

तु

समारोहसयासय

संघाटकसिमतयङाशच।
“िवनषसवावासाः अधयापकलोकः।"

िवना भकणं कथं वा िशकणम्।
"पथमं भकणमाजर य ततः परं िवजानम्।" इतीदं वाकयं नैव असमाकं
साधारणानाम्। " बुभुिकते उदरे न िवदा चकासती"ित भारतीययुवतवसय पितिनिधना
िववेकाननदसवािमना उदषु म्।
िविभनिजलाभयः अदैव पापानां छाताणां भोजनाय वयवसथा अपयारपा सञाता।
भोजनिचिटका सवेषां छाताणां कृते न दता। अद कायर कमः येषां वतर ते तेषां कृते एव
भोजनवयवसथा असतीित अिधकृतैः उकम्। अतः बहू नां सपधारलूनां मतसरािथर नां
बिहसथाः भोजनशालाः एव आशयाः अभवन्। एषा अवसथा पथमं तृशूर् िजलायामेव
अभविदित आितथेयानां लजजाकरम्।

हनत! कायरदकता।
मधयाहे िदवादने िसदाः शोभायाितकाः तैः कुत सथातवया इित अजातवा
कलेशमनुभूतवनतः। घोषयातायाः उतरदाियनः अिधकािरणः समयक् गृहपाठं न कृतवनतः
इित सपषम्। िदवादने आरबधुमुदषु ा घोषयाता साधर ितवादने एव समारबधा। हनत!
कायर दकता अिधकािरणाम्।

