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njhlf;f tpoh 
Neuk;: fhiy 10.00 kzp

 

 வரகவற்புரர   :  முரைவர் ந. விஜயசுந்தரி 

          கருத்தரங்க அரமப்புச் செயலர் 

தரலரமயுரர 

முரைவர் இ.ஆர். இரவிச்ெந்திரன் 

முதல்வர் 

உருமு தைலட்சுமி கல்லூரி 

ரமயக் கருத்துரர 

முரைவர் ெ. ஈஸ்வரன் 

இரைப்கபராெிரியர் & 

தமிழ்த்துரைத் தரலவர் 

கதெியக் கல்லூரி,  திருச்ெி 

 நன்ைியுரர    :  முரைவர் சர. கேமலதா 

          உதவிப் கபராெிரியர்,  தமிழாய்வுத்துரை 

 நிகழ்ச்ெித் சதாகுப்பாளர்  :   சபா. கிருஷ்ைன்  I M.A., 

           

mkh;T - 1 
Kw;gfy; 11.00 kzp – 11.30 kzp 

 

     முரைவர் ப. சவங்ககடென், 

     இரைப்கபராெிரியர், தமிழாய்வுத்துரை 

                                                                          தந்ரத சபரியார் அரசு கரல  & அைிவியல்  

     கல்லூரி (தன்ைாட்ெி),  திருச்ெி - 23. 
 

      

பஞ்ெபூதத் தலங்களின் தத்துவங்கள் 

Philosophy of Panchabhuta Kshetras 

நிகழ்ச்ெித் சதாகுப்பாளர் :    சம. கபபி நிஷாந்திைி    (Ph.D.,) 

           



 

  

mkh;T - 2 
Kw;gfy; 11.45 kzp – 12.15 kzp 

 

     திரு.  ஸ்ரீநிவாெ ராகவ பட்டர், 

     தரலரம அர்ச்ெகர் (சுந்தர் பட்டர்) 

     அ/மி. அரங்கநாதர் திருக்ககாயில் ஸ்ரீரங்கம் 

     திருச்ெி. 

 

விெிஷ்டாத்ரவதமும் திருவரங்கம் அரங்கநாதர் 
திருக்ககாவில் நரடமுரைகளும் 

Visishtadvaitam and Srirangam Renganathar Temple Proceedings  

நிகழ்ச்ெித் சதாகுப்பாளர் :    செ. காவியா    (Ph.D.,) 
           

mkh;T - 3 
Kw;gfy; 12.15 kzp – 12.45 kzp 

 

     முரைவர் மு. நளிைி ராமொமி 
     வரலாற்றுத் துரைத்தரலவர் 

     ெதீாலட்சுமி இராமொமி கல்லூரி (தன்ைாட்ெி)    

     திருச்ெி. 

  

“வழிபாடும் சமய்யியலும்” 

Worship and philosophy 

நிகழ்ச்ெித் சதாகுப்பாளர் :    சப. பத்மஸ்ரீ    II M.A., 
           

mkh;T - 4 
Kw;gfy; 12.45 kzp – 01.15 kzp 

 

     முரைவர் த. செல்வராசு, 

     இரைப்கபராெிரியர்   

     முதுகரலத் தமிழாய்வுத்துரை  

     ஜமால் முகமது கல்லூரி  (தன்ைாட்ெி) திருச்ெி. 
 

உண்ரம விளக்கம் உைர்த்தும்  

நடராெர் திருவுருவ தத்துவ விளக்கம் 

The Philosophical Depiction of the Idol of Lord Nataraja in the Unmai Villakkam 

நிகழ்ச்ெித் சதாகுப்பாளர் :   கஜ.  ககத்தரின் ஷீபா    I M.A., 
           



  

 

mkh;T - 5 
gpw;gfy; 02.15 kzp – 02.45 kzp 

 

     முரைவர் ககா.ப. நல்லெிவம் 

     சமய்யியல் துரைத்தரலவர் 

     தமிழ்ப் பல்கரலக்கழகம், தஞ்ொவூர். 

 

 

கதவாரப்பதிகத் திருத்தலங்களின்  சமய்யியல் மரபுகள் 

Philosophical Traditions of Temples Depicted in Devaram Pathigam 

epiwT tpoh  
gpw;gfy; 02.15 kzp – 02.45 kzp 

 

நிகழ்ச்ெித் சதாகுப்பாளர் :    அ. சுபாஷிைி    II M.A., 
           

  வரகவற்புரர   :  முரைவர் கத. இந்திரகுமாரி  

                உதவிப் கபராெிரியர்,   தமிழாய்வுத்துரை 

 கருத்தரங்க அைிக்ரக  :  முரைவர் ரெ. ஆெிக்ேமீது  

          உதவிப் கபராெிரியர்,  தமிழாய்வுத்துரை 

தரலரமயுரர 

    முரைவர் இ.ஆர். இரவிச்ெந்திரன்    

                                முதல்வர்,  உருமு தைலட்சுமி கல்லூரி 

 

கருத்தரங்க மதிப்புரர 

முரைவர். அ. ரெயத் ஜாகீர் ேென் 

கதர்வு சநைியாளர்  

இரைப்கபராெிரியர் & தரலவர் 

முதுகரலத் தமிழாய்வுத்துரை 

ஜமால் முகமது கல்லூரி (தன்ைாட்ெி)   

திருச்ெி. 

நிரைவுப் கபருரர 

முரைவர் கு. சவ. பாலசுப்ரமைியன்  

தரகொல் கபராெிரியர்  

சதால்காப்பியர் ஆய்வு இருக்ரக 

தமிழ்ப் பல்கரலக்கழகம் 

தஞ்ொவூர். 


