अिषककोट् महोदयः
सं स कृ तकु लपितः।
अशोकन् पुरनाटुकरा।
िवशवेs िसमन्

राजकीय-सांसकृितक-सामूहीक-धैषिणकािद-

मणडलेषु सवकीयं पभावं पसारयतः अनेकान् महापुरषान् दषवनतः
सिनत साकराः अत एव अराकसाशच मानवाः। परनतु सवकीयेन ,
पभावेण समसतानयिप मणडलािन उदत
ृ वान् यः कोिप आसीचचेत्
तनाम, एकिसमनेव यज
ु यते सुमुकार् अिषककोट् इतयिसमन्।
बालय एव िपतोः िनदेशात् संसकृतं पिठतुं लबधावसरः अयं
िवशवपिसदसय

कोिषककोट्

िवशविवदालयसय

कुलपितपयर नतं

पावतर त। पभाषणपटु तवेन लबधाङीकारसयासय िविवधिवषयसंबनधीनी
पभाषणािन

केरलीयवैजािनकमणडलम्

इदानीमिप

पुलकयिनत।

संसकृतमेव भारतसय पृषाटािसथः इित समिथर तेनानेन संसकृतसय
पितषापनाय कृताः पयतनाः

असंखयाकाः

सिनत।

न

केवलं

सवकीयावासे उपिवशय लेखनदारा उत वा महासदतसु पभाषणदारा
परनतु मधयाहे ककरशं सूयारतपं सोढवा संसकृतपणियिभः सह षेध-

पितषेध-पकटनानां

नेतृतवं

पदाय

संसकृतभकान्

अनुगहशतैः

समपुषीकृतवन्। असय िवयोगः न केवलं संसकृतपेिमणः अिप तु
समेषामिप रािषरयाणां िनतयनषमेव।
'ततवमिस' इित महोतमः गनथः उपिनषदां सवर सवभूतं सवारसयं
केरलीयान् बोधियतुं पाभवत्। अनेन तु 'ततवमिस सुकुमारः' इतयिप
सुवणर पतं तनमकुटमलङरोित।
राषरिपतुः

महातमागािनधनः

भकवतसलोs यं

राषरसय

समगिवकासाय सवकीयाः बहवः पदतयः आसूिततवान्।
यदिप संसकृताधयापकः नासीतथािप केरलीयसंसकृताधयापकानां
कुलपितरपेण

आतीतदशकेषु

असय

िनतयसािनधयं

समरनतयेव

पमाणपूवरकं संसकृताधयापकाः। यत यत संसकृतसंघोषठः पचलिनत
केवलं दरू वाणीजापनेनव
ै ततागतय संसकृतं जनकीयवतकतुर अनेन कृताः
पिरशमाः वािगभः वणर नागोचराः। अनेन समपादकेन सह ततसंबनधः
दशकािन यावत् रढः। यत यत उपदेशािदकमावशयकं तत तत
संसकृतसय उनयने

तसमालबधाः उपदेशाः इदानीमिप िसरासु

जागिनत।
एकदा

केरलीयसंसकृताधयापकसंघसय

राजयसतरीयमेलायां

पोदाटकरपेण आमिनततः आसीदयम्। तिसमन् वषे 'अणोस्पाितिर'महोदयसय शवकुटीरात् जवािलता दीपिशखा किसमनिप
अशवरथदारा नगरसथं नीराञलीमणडपं आनेतुमेव कृतिनशचयाः समः।

अिसमन् सथाने तृिशशवपुरे अशवाः नैव िसदाः इित जानिनत खलु।
तदथर बहु दरू ात् िकमिप अशवशकटम् आनीतम्। पषुिवल् इित सथानात्
दीपिशखां पजवालय ततशकटसथे संसकृतबानधवे िनिकपय ततपुरः
"संसकृतसय कृते िकयमाणमशवमेधम्" इित उचचभािषणीदारा उदषु य
पुरसथे कार् याने आगचछनासम्। बुभुकया यातया च अतयनतं शानतः
अशवः शकटं वोढु ं असमथर ः तदा तदा िवदामानेषु ऊधवर मागेषु अपतत्
।
यथाकथिञत् तनीतवा चेपर ् पयर नतम् आगतवान्। मागे तत तत
िवदमानाः
साधर दशवादने

िवदालयाः

दीपिशखायाः

नगरसथसभाङणे

सवीकरणमिप

दीपिशखातः

भददीपं

अकुवर न्।
पजवालय

उदाटनं कतुरमेवासीत् कायर कमः।
अयमसमाकं गुरवरः िनमनतणमनुसृतय दशवादन एव मणडपं
पापवान्। साधैकदशवादनपयर नतं पितपालय दीपं वा िशखां वा िनमनतारं
वा अदषटा पकुिपतोs भवत्। यथाकथिञत् दीपिशखां तयकतवा
यानानतरेण मणडपं पापोs हं समारोहसय उदाटनाथर तम् अभयाथर यम्।
यावत् दीपिशखा आगचछित तावत् पयर नतं उदाटनभाषणं
दीघीकायर िमतयिप शोतयोः नयमनतयम्।
उदाटनपभाषणारंभात्

पञचतवािरंशत्

िनमेषाननतरम्

अशवं

शकटमिप अंसयोः वहनतः संसकृतसय सनदसेवकाः तत संपापाः।
एतदशृ यं दषटा सः पाभाषत। "एतादशे अशवशकटे एव दीपिशखा

आगिमषयतीित पूवरमेव उकः आसीचचेत् अहं शवः परशवः वा आगनतुं
सनदः अभिवषयम्" इित।
तनमहागुरोः पादयोः पणमय मया पूवरशुतं शलोकांशमुचचिरतम्।
“यत् यत् कमर करोिम
तत् तदिखलं शंभो तवाराधनम्।" इित।

