திங்கள் அமர்வு—26 அழைப்பு
நிலம்: தவத்திரு.சாந்தலிங்க அடிகளார் தமிழ்க்கல்லூரி வளாகம், பேரூர். கோவை10.
பொழுது: தி.பி.2050 கன்னி(புரட்டாசி) ௧௯ ஞாயிறு (06-10-2019)
காலை 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 1.3 ௦ மணி வரை

நிகழ்முறை

தமிழ்த்தாய்வாழ்த்து: தமிழ்த்திரு சு.இராசேசு க.இ.ச.இ,(வழக்கறிஞர்,கோவை) அவர்கள்.
வரவேற்புரை: புலவர் ப.வேலவன் (செயலர் தொல்காப்பியர் தமிழ்ச்சங்கமம்) அவர்கள்
அருளுரை: தவப்பெருந்திரு சாந்தலிங்க மருதாசலஅடிகளார், பேரூராதீனம் அவர்கள்
தலைமைஉரை:
முனைவர்.வே குழந்தைசாமி அவர்கள்
(தாளாளர் விவேகானந்த மேலாண்மைக்கல்லூரி கோவில்பாளையம்)
முன்னிலை தமிழ்த்திரு காட்டூர் சம்பத் (தலைவர் காட்டூர் சங்கத்தமிழ் மன்றம்) அவர்கள்
சிறப்புரை:

: தமிழ்த்திரு முனைவர் கா. திருநாவுக்கரசு.,பி.எச்டி., அவர்கள்
(இணைப்பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை,த.சா.க.அ.தமிழ்க்கல்லூரி பேரூர்)
தலைப்பு:
தொல்காப்பியத்தில் மெய்யியல் (தொடர்ச்சி)

தொல்காப்பியப்பயிலரங்கம்: தொல்காப்பியச் செம்மல் புலவர் ஆ.காளியப்பன் அவர்கள்
(தலைவர் தொல்காப்பியர் தமிழ்ச்சங்கமம்)
தலைப்பு:
வாகைத்திணை
செப்பிடுவித்தை & இலக்கியப்புதிர்: கலைமாமணி தமிழ்ச்செம்மல் மு.பெ.இராமலிங்கம் அவர்கள்
பாராட்டு: தமிழ்நாட்டரசு நல்லாசிரியர் விருதுபெற்ற கோவை மாவட்ட ஆசிரியப் பெருமக்களுக்கு
வந்தோர்க்கு வாய்ப்பு:அனைவரும் பங்கு பெறலாம்(பொழிவு,கவிதை,பாடல்,உரிய நேரத்தில் வந்தால்
இணைப்புரை: திருமதி கா.இந்துமதி க.மு.ச.இ,(வழக்கறிஞர்,கோவை) அவர்கள்.
நன்றியுரை: கவிச்சுடர் கா.உமாபதி,எம்.ஏ.,பி.எட்.,எம்.ஃபில்.,(பொருளாளர் தொல்காப்பியர்
தமிழ்ச்சங்கமம்)அவர்கள்
நிறைவுப்பண்:

இன்றமிழ்த்தேன் பருக. . . !

வேண்டுந்தங்களன்புடன

எல்லோரும் வருக. . . !

தொல்காப்பியர் தமிழ்ச்சங்கமம் குழுவினர்

தொடர்புக்கு 8610684232/ 6380259784/ 9942411498

தொல்காப்பியரே துணை!

தொல்காப்பியமே வழிகாட்டி!

தொல்காப்பிய முத்து
வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின்
முனைவன் கண்டது முதல்நூலாகும் (தொல்.பொருள். மரபியல் 95)
இதன் விளக்கம்: நல்வினை தீவினை எனும் இன்ப துன்பங்களை உண்டாக்கும். இருவகை வினையும்
சேராது நீங்கி உள்ள, தூய அறிவினை உடையவன்; அறிவு விளக்கம் பெற்றவன் முனைவன் ஆவான்.
அவன் ஆள்வினை, ஊழ்வினை, சூழ்வினை எனப்பட்ட வினைகளில் சூழ்வினை இல்லாதவன்.
இப்படிப்பட்ட முனைவன் தன் அறிவுக் கண்ணால் கண்ட உண்மைகளை வெளிப்படுத்தும் நூல்
முதல்நூலாகும்.
தமிழில் தோன்றிய நூல்களை அதன் உருவாக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு இரண்டு வகையாகப்
பார்த்தனர். நூலாசிரியர் தாமே ஆய்ந்து கண்ட உண்மைகளைக் கூறும் நூல் முதல்நூல். முதல்நூலைப்
பின்பற்றித் தன் கருத்துகளையும் இணைத்து எழுதப்படும் நூல் வழிநூல். தொல்காப்பியம் நமக்குக்
கிடைத்துள்ள நூல்களில் காலத்தால் முற்பட்டதேயன்றி அதுதான் தமிழின் முதல்நூல் என்று
கருதிவிடுதல் கூடாது.
குறிப்பு: டாக்டர் பட்டம் பெற்றவர்களை அழைக்கும் 'முனைவர்' என்ற சொல் இந்தத் தொல்காப்பிய
நூற்பாவிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். 'முனைவன்' என்ற சொல்லுக்கு உடல் உயிரைத்தவிர
அனைத்தையும் துறத்தல், ஐம்புலன் அடக்கம், உடல்மனத் தூய்மை, நாட்டுநலனை உறுதியோடு
தியானித்து அதை அடைதல், கொலை முதலான அறத்திற்கு ஒவ்வாத செயலைச் செய்யாதிருத்தல்,
போர் முதலிய வன்மையைச் செயற்படுத்தாது இருத்தல், ஆகிய ஒழுக்கங்களைக் கடைப்பிடிப்பவனே
முனைவன் என்று சான்றோர் பொருள் உரைத்துள்ளனர். முனைவர் (அ) பண்டாரகர் (அ ) டாக்டர்
(DOCTORATE) என்பதற்குத் தமிழில் பண்டாரகர் என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தியவர் தேவநேயப்
பாவாணர் ஆவார். டாக்டர் (PhD, பிஎச்.டி) என்ற சொல்லுக்குப் பாவாணர் முன்மொழிந்த பண்டாரகர்
என்ற சொல் வழக்கொழிந்தாலும் சரவணத்தமிழனார் உருவாக்கிய முனைவர் எனும் சொல் இன்று
நிலைபெற்றுள்ளது. முதலில் தத்துவத்தில் ஆய்வு செய்து அதில் முதன்மை பெற்றவர்களையே
Doctor of Philosophy (PhD, Ph.D., or DPhil) என்றனர். அவர்கள் டாக்டர் என்று முன்னால்
போட்டுக் கொண்டனர். பின்னர் பிறதுறைகளில் முதன்மை பெற்றவர்களை (ஆய்வு செய்தவர்களை)
Doctor of இன்னதுறை எனப்போடாமல் Ph.D., என்ற பட்டத்தையே தந்தனர். மருத்துவர்களும்
Doctor எனப்போட்டுக் கொண்டனர். தாய்தந்தையர் பெயர் முன்னாலும் கற்றுப் பெற்ற படிப்புத்
தகுதியைப் பின்னாலும் போடுவதே மரபாக இருந்து வருகிறது. அப்படிப்பார்க்கும் போது
பெயருக்குப் பின்பே பிஎச்.டி, போட்டால் போதும் முன்னால் Doctor வேண்டியதில்லை. அப்படிப்
போடும் போது மருத்துவர்களாகிய Doctor க்கும் ஆய்வு செய்த Doctor க்கும் வேறுபடுத்துவதில்
சிக்கல் உருவாகிறது. எனவே ஆய்வால் பட்டம் பெற்றவர் தமிழில் முனைவர் (எத்துறையாக
இருப்பினும்) என்று பெயருக்குமுன்னாலும் ஆங்கிலத்தில்போடவேண்டும் எனில் பிஎச்.டி., என்று
பெயருக்கு பின்னாலும் போடுவதேசிறப்பு. பதிவு:தொல்காப்பியச்செம்மல் புலவர் ஆ.
காளியப்பன்,தலைவர் தொல்காப்பியர்தமிழ்ச்சங்கமம்,
தொல்காப்பிய மலர்

திங்கள்தோறும் மணக்கும்

