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थाइलैणडदशसय राजधानया बैङकाकनगर अिसमन् वषे (२०१५) अषािवशितजून- िदवसाद् िदजुलाईपयरनतं षोडशं िवश-संसकृत-सममलनं समपननम् । सममलनिमदम् अनतारािष्य-संससकृताधययन-समवायसय ततवावधान िशलपाकोनर-िवशिवदालयसय पाचयभाषा-िवभागाङगभूतन संसकृत-िशकाकनदेण समायोिजतम् । िरनाशाँहोटल अायोिजतसय असय सममलनसय उद्घाटनं थाइदश-राजकुमारीमहाचकी-िसिरनधौनरमहोदयया कृतम् । मुखयाितिथरपण िवराजमानाऽऽसीद् भारतराष्सय िवदशमिनतणी शीमती सुषमा-सवराज
महोदया, या सवकीयं समगं समभाषणं संसकृतभाषयैव पाददत् , सवेषा पशंसाभाजनञाभूत् । तया िवशषरपण उकतं यद् अद अत
सममलन ऽनतारािष्य-संससकृताधययन-समवायसय धययवाकयं ‘वसुधैव कुटुमबकम्’ इित चिरताथीभूतं दृशयत, यदिसमन् षिषदशभयः
षट्शतं पितिनधयः उपिसथताः । उद्घाटनसमारोह सकाटलैणडदशसय ऐिडनबरा- िवशिवदालयसय ऐमिरटसाचायेण ज. एल.
बोिकगटनमहाशयन बीजभाषणं ‘पूवािभमुखं रामसय याता’ इित िवषयमवलमबय पदतं , समगे दिकणपूवैिशयापखणडे रामायणसय
रामकथायाश पभावः पपिञतः । संससकृत- समवायसय अधयकवयेण पो. कुटुमबशािसमहोदयन अाई.ए.एस.एस इित संसथायाः,
पकृतसममलनसय, संससकृतमहतवसय च िवषय बह भािषतम् । अिसमननवसर संसकृतिशकाकनदसय पकतः एका समािरका, एकं शोधपतसाररपं पुसतकम्, महामिहमराजकुमायरिभननदनगनथश लोकािपतािन जातािन । उद्घाटनाननतरं सामूिहकसते चतुिभ-मरनीिषिभः
संससकृतसय िविवधपकानािशतय सविवचाराः पकटीकृताः । सायंकाल िवदशमिनतणयाः शीमतयाः सुषमाया उपिसथतौ भारत-सवरकारसय
िवदशमनतालयपकतः थाइलैणडसय भारतीयदतावासन बृहदोजसयायोजनं कृतम् , यत थाइदशीय-कलाकारैः नृतयािदकं सङगीतं च
पसतुतम् । अिसमननवसर सवेभयः भारतशासनपकतः पुसतक-िपटकोपायनमिप पदतम् । अपर च िदन सायंकाल भारत-सासकृितकसमबनध-पिरषदः सौजनयन वाराणसीतः अामिनततया संसथया भासकृतं ‘कणरभारं’ नाम नाटकं पायोिजतं, यन सवे दशीया वैदिशकाशािप िवदासः सहदयाः परमपसनना अभवन् ।
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संससकृतसय भारतीयिवदानाञ िविवधपकानािशतय एकिवशितवगेषु िवभजय िभनन-िभनन-ककेषु िविभननािन सतािण पचिलतािन, यथा
— वदः, भाषाशासं, वयाकरणं, रामायणं, महाभारतं च, पुराणािन, अागमासतनतं च, िवधयनुषानिवमशरः, कावयम् , अलङकाराश,
वैजािनकं वाङमयं, बौदिवदा, जैनिवदा, वैषणवमतं, शैवमतं च, धमरिवमशरः, दशरनािन, ततवशासम् , इितहासः, कला, सथापतयम् ,
अिभलखशासं च, संसकृतं पदशभाषाश, संसकृतिशकाशासम् , अाधुिनकं संसकृतसािहतयं, संसकृतं िवजानतािनतकी च, हसतलखिवजानं,
धमरशासम् , अथरशासं च । किचद् िवशषिवषयानवलमबय िविशषा वगा अिप पवितता यथा − नाट्शासम् , असय िविवधायामाः,
दिकण-पूवर-एिशयाया संसकृतं, वैिदकगिणतं, सूतं, समृितः शासं च, संसकृतम् एवं दरसथिशका इतयािद । इमान् िवषयानािशतय पसतुतषु
शोधपतेषु िवदषा भूयसी चचािप पचिलता ।
उद्घाटनिदवसात् पूवर सनधयायाम् अनतारािष्य-संसकृताधययन-समवायसय सवोचचपिरषदः, तृतीय िदवस असय समवायसय
परामशरदातयाः सिमतः उपवशनं जातम् । पञम िदन समवायसय सामानयसभाया उपवशनं जातम् , यत अनक वयवसथािवषका
िनणरया अङगीकृताः । एषु समवाय-महासिचवन डा. जयनदसोनी-महोदयन सकला वयवसथा सुषु िविहता । चतुथे िदवस सायंकाल
सथानीय-संसकृत-िशकाकनदपकतः सानधयभोजनमायोिजतम् , यिसमन् नैक मनोरञजका नृतय-गीत-कायरकमाः पसतुताः । सममलनसयािनतम
पञम िदन रािष्य-संसकृत-संसथानपकतः एका शासचचा समायोिजता, यत िवदषा मधय शासाथरः समपािदतः । समानानतररपण एकः
संसकृत-किव-समवायः समायोिजतः, यत कवीना मनोरमः कावयपाठैः समुपिसथताः सहदया अाननदमनवभवन् । अिनतम समापनसते
मदासिवशिवदालयतः पकािशताना नयू-कैटैलोगस-कैटैलोगरम् इित तयाणा नवगनथाना लोकापरणं जातम् । नैकैः पितभािगिभः
सव-सवगनथाः समायोजकाय संसकृत-िशका-कनदाय उपहाररपण पदताः । इतथम् िचरपत-पपणडिवदा-अमरजीव-लोचन-समनयङलयौरमसाई-कृतया सुवयवसथया अितभवयतया षोडशं िवश-संसकृत-सममलनं समपननम् ।
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