भारतमुद ा।
(५२तमराजयसतरीयसकू ल्- कलोतसवसय िविशषसमपुट ः - २०-०१-२०१२)

संसकृतपिणडतसमादरणं चचारगोषी च

सु
स
मप
ना
केरलसािहतयाककादमयाः मुखयसभाङणे संसकृतजनमहासमुदसािनधये राजयसतरीयसंसकृतोतसवसयाङतवेन

चचारगोषी

पिणडतसमादरणञ समपनम्।
पिणडतसमादरणसमारोहं
समुदाटयन्
सामािजकः
”अद

िनयमसभािनरवदद ्

यद ्

मानिवकतामूलयसय

चयत
ु ेः मुखयो हेतुः संसकृतिवदाभयाससय अपचय एव। यदिप
भूिरणामिप िवशवसतरीयिवजानशाखानां भणडाकारोs िसत संसकृतं,
तथािप केरलेषु भाषेयं यथाहर नैव पिरगणयत इित खेदासपदं कायर म्।
समारोहसय मुखयपभाषकः वेदानतिबरदधारी ओणमपली मुहममद ्
फैस् महोदयः िनरकवान् यत् - भारतिमदं महाराजयं समेषां धमारणां
तथा

िविवधानां

दशर नानां

परोहणे

फलभूियषं मृदभवत्।
तत केवलम् एक एव
हेतुः संसकृतभाषायाः
पभावः।
राषरेs िसमिनदानी

पवधर मानानां

िमथयाधारणानां

पिरहाराय

संसकृतसथदशर नानां सवांशीकरणमेव एकमातोपायः- इित।
समारोहे शीयत
ु ाः चनदशेखरवािरयरः, अवणपपरमप् महेशवरन्
नमपूितिरः, डो. इ. पी अरिवनदिपषारोिट महोदयाः भूतपूवरिवदाभयासिनदेशकेन

िचतन्

नमपूितिरपपट्

महोदयेन

िविशषफलकेन

अङवसापर णेन च समािदयनत।
“आनुकािलककेरलिवजानशाखाभयः संसकृतसय योगदानं" इतीदं
िवषयं चचारथरमवातारयत् शीयत
ु ः सी. कृषणन् नमपूितिरः। चचारयां

सजीवं भागं गृहीतवा डो. एम्. िव. नटेशः, अशोकन् पुरनाटुकरा, वेणु
कककिटल्,

इतयादयः

शािसयिवजानपसारणेन

सह

मानवीयतािवकासायािप शमः कायर ः, यदथर संसकृतिवदाभयासः मुखयः
उपािधः असतीित सवैः ऐकमतयेन उदषु म्।

हा हनत! एषयाजालम् !।

एषयाजालः

एषयाजालः (Asianet) इित नामना पिथतं दशयमाधयमं संसकृतोतसवं
अवागणयत्। संसकृतोतसवे गानालापसपधारयां पथमशेणयां पथमसथानं
लबधवती छाती,

समायोजकानां

िवजापनमनुसृतय छायागहणाथर

माधयमकायारलयान् पापवती। तत एषयानेट् माधयमसय पवतर कः तां
िनिशतमेवमुकवान् - “संसकृतं न केनािप पिरगणयते। अतः िचतािदकं
नैव गृहते" इित।
उतरशवणेन िखना िसवना च सा रिदतवा सवकीयं खेदमसमान्
अभयवदत्। दरू वाणया समपकरः कृतोs िप एषयाजालचालकानां मनः
तथैवािसत।

दशयकुलयायाः

(Visual

Channel)

असयाः

िनरीककाः इतः परं तां तयजनतु इतयेव संसकृतभकानां पाथर ना। एवं
कृते

सित

पेककाणां

संखयादािरदरयात्

पकटनदातारः(Advertisors) तां पित िवमुखाः भिवषयिनत।

एकिसमनेव समये २००० जनेभयः भकणं िवतिरतुं वयवसथािपते भोजनालये मधयाहसमयसय
बुभुिकतानां शेणी।

िशकामिनतणा पोदािटता अरिबक् चचार।
अरबी सािहतयोतसवाङतवेन समायोिजतां चचारगोषी समुदाटयन्
िवदाभयासमनती अवदत् यद ् योगयतावनतः सवे अधयापकाः भाषाभाषेतरवयवसथां

िवना

पाधयापकाः

भिवतुमहर नतयेव।

तदथर म्

आवशयकिनयमाः झिटतयेव पसािरताः भिवषयिनत।
िस.एम्.एस्. उचचतरिवदालयपाङणे पवतर माने अरबी-उतसवे
जनबाहु लयेन समायोजकानां सामथयारत् आननदतुिनदला समभवन्
पेककाः। आरबीयाधयापकसङसय नेतुः शी इमामुदीन् महोदयसय

तादशािनतरेषां

पूिवर काणािमदानीनतनानाञ

सािनधयम्

उतसवममुं

महोतसवमकारयत्।

"केरलसांसकृतीयवाङमयसय अिदतीया सपधार
अकरशलोकसपधारदशयम्।"
(पूवरसपधारलुना उचचिरतशलोकसय िदतीयपादसय
आदाकरा-दारभमाणः शलोकः
अनूचचारकेण शलोकयम्।)

