


சாகித் அகாதமி 
ற்றும் 

மிழ்த்துறந, இனயானா கல்லூரி,  தசன்றண 
இணந்து ங்கும் 

ழுத்ாபர் அகினன் நூற்நாண்டு விாக் கருத்ங்கம் 
 

ாட்கள் : 3 – 4 ம்தர் 2022,  (விாக்கிண & வள்ளிக்கிண) 

இடம்: இனான்ஸ் சுந்ம் அங்கம், இனயானா கல்லூரி 

தாடக்க விா 

 

ம்தர் 3, 2022 விாக்கிண - முற்தகல் 10:00 ணி 

யற்புண             : திருமிகு தத. சந்தியசக ாஜு 

                                          வதாறுப்பு அலுனர், சாகித் அகாவமி 

றனறயுற            : திருமிகு சிற்பி தானசுப்பிணின் 

                                         ஒருங்கிணப்தாபர்மிழ் ஆயனாசணணக் குழு, சாகித் அகாவமி 

தாடக்கவுற          : திருமிகு யகா. தினகதி 

                                                               மிழ் எழுத்ாபர் 

அறிமுகவுற             : திருமிகு தாதிதானன் 

                                         வதாதுக்குழு உறுப்பிணர், சாகித் அகாவமி 

சிநப்புற                    : அருள் முணணர் யதானிதஸ் தஜாஜ், யச.ச., 

                                         வசனாபர் & ாபாபர், இனயானா கல்லூரி. 

ாழ்த்துற                : திருமிகு அகினன் கண்ன்  

                                         (எழுத்ாபர் அகினன் கன்) 

ன்றியுண                 : முணணர் சூ. அல்ாஜ் 

                                        மிழ்த்துணநத் ணனர், இனயானா கல்லூரி 

இணப்புண  : அருட்ந்ண  வி. சகாாஜ், யச.ச., மிழ்த்துணந, இனயானா கல்லூரி 

 

யநீர் 

முல் அர்வு - அகினனின் தறடப்புனகம்  

ம்தர் 3, 2022 விாக்கிண - முற்தகல் 11:30 ணி 

அர்வு ஒருங்கிணப்பு   : முணணர் இ. அல்ாஜ், மிழ்த்துணந, இனயானா கல்லூரி 

றனற  :  திருமிகு க்குணஞர் யக. ஸ். இாாகிருஷ்ன் – அகினன் காட்டும் சமூகம். 

தங்யகற்யதார்  : திருமிகு உா யாகன் – அகினன் தணடப்புகளில் வதண்கள் 

ன்றியுண : முணணர் ல். சூறச சகாாஜா, மிழ்த்துணந, இனயானா கல்லூரி 

தி உவு 

இண்டாம் அர்வு - அகினனின் தன்முகப் தறடப்புகள் 

ம்தர் 3, 2022 விாக்கிண - பிற்தகல் 02:30 ணி 

அர்வு ஒருங்கிணப்பு: முணணர் ஜா. அமிர் தனனின், மிழ்த்துணந, இனயானா கல்லூரி 

றனற : திருமிகு கிாம்பூர் சங்க சுப்பிணின் – அகினனின் ‘எழுத்தும் ாழ்க்ணகயும்’ 

தங்யகற்யதார்   திருமிகு தா. விக்குார் –  அகினனின் கட்டுணகள் 

திருமிகு  தஜ. ஆர். னட்சுமி –  அகினனின் சிறுகணகள் 

திருமிகு தன்நல் சிகுார்    –  அகினனின் த இனக்கிம் 

ன்றியுண  :  முணணர் . தானன், மிழ்த்துணந, இனயானா கல்லூரி 

 

 

 



 

இண்டாம் ாள்  

 

மூன்நாம் அர்வு - அகினன் ால்கள் 

 ம்தர் 4, 2022, வள்ளிக்கிண - முற்தகல் 10.00 ணி 

 

அர்வு ஒருங்கிணப்பு: முணணர் . தஜப்பிகாஸ் த்திண திாகு மிழ்த்துணந, இனயானா கல்லூரி 

றனற :   திருமிகு இா. காாசு   –   தால்க் காட்டினியன 

தங்யகற்யதார் : திருமிகு க்குணஞர் அருள்தாழி – சித்திப்தாண 

அருள்ந்ண வி. சகாாஜ்,யச.ச.,  –   ‚புதுவள்பம்” 

திருமிகு மிழ்கன்  –   “யங்ணகயின் ணந்ன்” 

திருமிகு ம்.ஸ். ததருாள்  –  “ாணா? பூமிா?‛ 

ன்றியுண: யதா. தஜ. சந்திாகப்தர், மிழ்த்துணந, இனயானா கல்லூரி 

யநீர் 

 

ான்காம் அர்வு - திறயில் அகினனின் ால்கள் 

ம்தர் 4, 2022, வள்ளிக்கிண - முற்தகல் 11.30 

 

அர்வு ஒருங்கிணப்பு: முணணர்   யதி இாதர்ட், மிழ்த்துணந, இனயானா கல்லூரி 

றனற :  திருமிகு கனாப்ரிா – கல்விழி 

தங்யகற்யதார் : திருமிகு தநி தாதி – தாண விபக்கு 

திருமிகு பிருந்ாசாதி – ாழ்வு எங்யக? 

ன்றியுண: முணணர் பி. தனனின், மிழ்த்துணந, இனயானா கல்லூரி 

தி உவு 

நிறநவு விா  

ம்தர் 4, 2022, வள்ளிக்கிண - பிற்தகல் 2.30 ணி 

 

      யற்புண    :         முணணர் யடா. யடவிட் ஸ்டான்லி 

                         ார்ப்புனத் ணனர், இனயானா கல்லூரி     

     ததிவுண             :         முணணர் சூ. அல்ாஜ் 

                         மிழ்த்துணநத் ணனர், இனயானா கல்லூரி 

றனறயுற   :         திருமிகு ானன் 

                        வதாதுக்குழு உறுப்பிணர், சாகித் அகாவமி 

ாழ்த்துற       :          அருள் முணணர் ாஸ் அமிர்ம், யச.ச., 

     முல்ர், இனயானா கல்லூரி 

நிறநவுற         :       திருமிகு சுத. வீதாண்டின் 

     ன்றியுண         :         முணணர்  . டான் ஸ்யடானி, மிழ்த்துணந, இனயானா கல்லூரி 

 

    இணப்புண    :         யதா. ஞா. ஞாணயுாசு, மிழ்த்துணந, இனயானா கல்லூரி 

 

 

 



 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

கருத்ங்க தசல்தாட்டுக் குழுக்கள் 

முணணர் சூ. அல்ாஜ், கருத்ங்க வசல்தாட்டுக் குழுத்ணனர் 

யற்புக்குழு 

முணணர் யடா. யடவிட் ஸ்டான்லி 

முணணர் இ. அல்ாஜ் 

முணணர்   யதி இாதர்ட் 

யதா. தஜக்தகாடி 

 

ஊடகத் தாடர்பு   

முணணர் ஜா. அமிர் தனனின் 

முணணர்  யதி இாதர்ட் 

 

உவுக் குழு 

முணணர் . தஜப்பிகாஸ் த்திண திாகு 

முணணர் பி. தனனின் 

யதா. இ. றக்யகல்ாஜ் 

 

நிறணவுப் தரிசு ததாறுப்பு 

யதா. தஜ. சந்திாகப்தர் 

யதா. கு. ன் 

 

ருறகச் சான்றிழ், ார் – சான்றிழ் & சிநப்பு விருந்திணர்கள் – ததிவுதசய்ல் 

முணணர்  . டான் ஸ்யடானி  

யதா.. ஞா. ஞாணயுாசு 

முணணர் . தானன் 

 

ஒலி-ஒளி அறப்பு -  முணணர்  யதி இாதர்ட் 

 

ார் – ருறகப்ததிவு 

3ஆம் ஆண்டு - முணணர் பி. தனனின் 

2ஆம் ஆண்டு - யதா. இ. றக்யகல்ாஜ் 

1ஆம் ஆண்டு - யதா. கு. ன் 

 

அறிக்றக ாரித்ல் 

அருட்ந்ண  வி. சகாாஜ், யச.ச., 

யதா. இ. றக்யகல்ாஜ் 

யதா. கு. ன் 

 

பின்னூட்டம்   

முணணர் ல். சூறச சகாாஜா 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 


