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శ్రీవేఙ్కటేశ్వరవేదవిశ్వవిద్యాలయంలో జాతీయాగమసదస్సు
శ్రీవేఙ్కటేశ్వరవేదవిశ్వవిద్యాలయంలో జనవరి 7,8,9 తేదీలలో ఆగమవిభాగపక్షమున మూడురోజులపాటు
జాతీయ ఆగమసదస్సు జరిగంది. దీనిలో స్సమారు 250 మంది ఆగమ పండితులు పాల్గొన్నారు. మొదటిరోజు
ప్రారంభసమావేశానికి విశ్వవిద్యాలయ కులపతులు శ్రీ కా.ఇ. దేవనాథన్ గారి అధ్ాక్షతన జరిగన
సమావేశ్మునకు, పోలభాస్కర్ ఐ.ఏ.యస్ సంయుక్త కారానిరవహణాధికారి తిరుపతి వారు ముఖ్యాతిథులుగా
పాల్గొన్నారు.

తిరుమల

ప్రధాన్నరచకులు

శ్రీ

ఏ.వి.రమణదీక్షుతులు

గారు

కీలకోపన్నాసం

శాశారు.

విశ్వవిద్యాలయ సంకాయప్రముఖులు శ్రీ ఏ.శ్రీనివాసాచార్యులుగార్య ప్రసంగంచారు. అనంతరం సదస్సుయొక్క
సవరూపానిా

సదస్సు

క్నివనర్,

ఆగమవిభాగాధ్ాక్షులు

తూమాటి

బ్రహ్మాచార్యులుగార్య

వివరించారు.

ఆగమకుస్సమాంజలి అను పుసతక్మును సదస్సుయందు పాల్గొను పత్రసమరపణలయొక్క సారంశ్ పుసతక్మును
ఆవిష్కరించిన్నరు. అనంతరం ఆగమవిభాగముశా ఏర్పపటుశాసిన ప్రదరశనశాలను ప్రారంభంచిన్నరు.
మొతతం తెలుగు సంసకృత భాష్లలో 20 (సెష్న్సు) సత్రాలుగా జరిగన ఈసదస్సునందు పది ముఖ్ామైన ఆగమ
విష్యములపై వైఖ్యనస, పాంచర్పత్ర, శైవ ఆగమములకు సంబంధించిన పండితులు పత్రసమరపణ శాశారు.
స్దస్సుయందు చర్చంచిన అంశములు
1. త్రిష్వాగమేషు దారశనికవిచారః
2. త్రిష్వాగమేషు యోగవిచారః
3. త్రిష్వాగమేషు ఆలయనిర్మాణ విచారః
4. త్రిష్వాగమేషు ప్రతిష్వావిశేష్వః
5. ఆగమోకత స్ంసాకర్మణం, శారీరస్ంసాకర్మణంచ ధరావిచారః
6. త్రిష్వాగమేషు నిత్ుపూజావిచారః
7. త్రిష్వాగమేషు జీర్ణోదాారవిచారః
8. త్రిష్వాగమేషు మనర విచారః
9. త్రిష్వాగమేషు ఉత్ువవిచారః
10. ఆగమానాం స్మాజశ్శ్శేయసాుధనతా

ది- 08-01-2015 వతేదిన తి.తి.దే ఆధ్వరాంలో వేదవిశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో శ్రీనివాసక్ల్యాణం
అంగరంగ వైభవంగా జరిగనది. ది – 09-01-2015 వ తేదిన జరిగన అంతిమ సమావేశ్మునకు
విశ్వవిద్యాలయ కులపతులు ఆచారా కా.ఇ. దేవనాథన్ గార్య అధ్ాక్షత వహంచిన్నరు. ముఖ్యాతిథులుగా శ్రీ
యల్.వి.స్సబ్రహ్ాణుం ఐ.ఏ.యస్ గార్య పాల్గొని ఆగమసదస్సు, దేవాలయ వావసథపై ప్రసంగంచిరి.
అనంతరం సదస్సుసంయోజకులు టి.బ్రహ్మాచార్యులుగార్య మూడురోజుల ఆగమసదస్సు నివేదిక్ను
సమరిపంచిరి. విశ్వవిద్యాలయ సంకాయప్రముఖులు శ్రీ ఏ.శ్రీనివాసాచార్యులు గారు ఆగమసదస్సుయందు
తీస్సకొనా

నిరణయాలను

ప్రసాతవించిరి.

సమాపన

సమావేశ్మునందు

వైఖ్యనస,

పాంచర్పత్ర,

శైవాగమములయందు ముగుొరు నిష్ణణతులైన పండితులకు ఆగమకలపద్రుమ అను బిరుదును ప్రధానంశాసి
10,116 రూపాయలు సంభావన ఇచిచన్నరు.
శ్రీ వేదానతం గోపాలకృష్ోమాచారులు

– ముస్సనూర్య

– వైఖానసాగమమ్

శ్రీ అనాాదూర్ ర్మజగోపాలాచార్యులు – మదుర్మనతకం
శ్రీ యస్. ర్మజప్పశివాచారు -

– పాంచర్మత్రాగమమ్

కాంచీపురం -

శైవాగమమ్

వీరికి బిరుదు ప్రధానంశాశిరి. అనంతరం శ్రీ పారమాతిాకోప్నిష్త్ సి.డి. ని ఆవిష్కరించడం జరిగనది.
 ఈ స్దస్సు యందు తీస్సకొనా నిరోయములు
1.

నేడు ఆలయములలో అరచన్నదులు నిరవహంచుచునా అరచకులు సంప్రద్యయబదదముగ అధ్ాయనము
శాయక్ వారికి తోచిన విధ్ముగ శాయుచునా వారలకు స్థథలముగ క్నీస పరిజాానము అందించుటకు
పునశ్చరణ తరగతులను నిరవహంచుటకు విశ్వవిద్యాలయ అధికారులను కోరుతూ తీర్పానించడమైనది.

2.

ఒకేసంవతురములో క్నీసము న్నలుగు పర్పాయములు ఆగమ పాఠశాలలు నడుపుచునా ప్రదేశ్ములలో
ఆగమ సదస్సులను ఏర్పపటు శాయుటకు వేదవిశ్వవిద్యాలయము వారిని కోరుచూ తీర్పానించడమైనది.

3.

ఆగమాంతరొతములన

వాస్సత

శిలపజ్యాతిష్విజాానములపై

ప్రాథమిక్పరిజాానము

క్లిపంచుటకు

శిక్షణాతరగతులు నిరవహంచుటకై విశ్వవిద్యాలయఅధికారులను కోరుతూ తీర్పానించడమైనది.
4.

ఆగమవిజాాన్ననిా

విశ్వమంతటికి

అందించుటకై

డాకుామంటరిని

రూపందించుటకు

తగన

ప్రయతాములను శాయుటకు వేదవిశ్వవిద్యాలయము వారిని కోరుతూ తీర్పానించడమైనది.
5.

ఆగమములలోని నిత్యారచన – ఉతువ – ప్రతిష్ఠ – ప్రాయశిచతతములు మొదలగు విష్యములపై
ప్రతేాక్మైన వరకష్ణప్ లను నిరవహంచుటకు వేదవిశ్వవిద్యాలయము వారిని కోరుతూ తీర్పానించుటమైనది.

