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சுடரின் முழக்கம் 

  ததாழில் சார்ந்து இயங்கி உைகப்புகழ்தேற்ை கந்தகமண் சிவகாசி, அைிவுசார்ந்த 
இயக்கப்ேணிகளிலும் தன்னை ஈடுேடுத்திக் தகாண்டனதப் ேனைசாற்ைிட 1963 ஆம் ஆண்டு பதான்ைிய 
கல்வி நிறுவைபம “அய்யநாடார் ஜாைகிஅம்மாள் கல்லூரி”. எட்டிப் ோர்த்தாலும் எட்ட நின்று ோர்த்தாலும் 
சுற்ைிப் ோர்த்தாலும் சுற்ைிச்சுற்ைிப் ோர்த்தாலும் கிராமப்புைம் சார்ந்த சுவடன்ைி பவதைாரு பூச்சு அைியாத 
ேின்புைத்தில் உதித்த ‘அஞ்சாக் கல்லூரி’ எனும் கல்விச்சூரியன் தைது ஐம்ேத்னதந்தாவது அகனவயிலும் 
தன்பைரில்ைாத் தமிழ்போை புதுப்புதுச் சாதனைகபளாடு ேயணிக்கின்ைது. இக்கல்லுாரியினை நிறுவிப் 
தேருனம ேனடத்த அண்ணல் திரு. ே.அய்யநாடார், அன்னை திருமதி அ.ஜாைகிஅம்மாள் இருவரும் 
என்தைன்றும் நினைத்தற்குரியவாா்கள்; வணங்குதற்குரியவாா்கள். 

 
  திரு. ே.அய்யநாடார் அவாா்கள் நிறுவிய அைிவுக் பகாயினைத் தனைமுனை உைவுகளாய்த் 

தனழத்து நின்று காத்துவரும் திரு. அ.கிரகதுனர, அரிமா திரு. அ.னவரப்ேிரகாசம், திரு. அ.சுோஷ் 
சந்திரபோஸ் (உறுப்ேிைாா், அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), திரு. அ.இராமமாா்த்தி, B.Com., (தனைவாா், 
அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), ஆகிய மத்பதார்கனள நன்ைிபயாடு நினைந்து நிற்கின்பைாம். 
ஆக்கச்சிந்தனைகளுக்கு வழிபகாலும் திரு னவ.அய்யன் பகாடீஸ்வரன், B.Tech., (தசயைாா், அஞ்சாக்கல்லுாரி 
ஆட்சிக்குழு), திரு. கி.அதிேதி, M.B.A., (உறுப்ேிைாா், அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), திரு. கி.அேிரூேன், 
M.B.A.,(தாளாளர், அஞ்சாக் கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), ஆகிய ஆன்பைார் தேருந்தனககளின் தசம்னமச் 
தசயல்கனளப் போற்ைி நிற்கின்பைாம். வளம்நினை தமிழாய்வுச் தசய்திகனள தவளிக்தகாணரத் 
துனணநிற்கும் கல்லூரி முதல்வாா் முனைவாா் வ.ோண்டியராஜன் அவாா்களுக்கு மைம் நினைந்த நன்ைி! 
தமிழ்ப் ேணிக்கு உயிரூட்டும் தமிழ்த்துனைத் தனைவாா் முனைவாா் க.சிவபைசன் அவாா்களுக்கு 
உவனகபயாடு நன்ைி! 

 
  மின்-ஆய்விதபழாடு கரம் பகார்த்துள்ள ஆய்வுதநைிக்குழு உறுப்ேிைாா்களுக்கு அன்பு 

பதாய்ந்த நன்ைி!. ஆய்வுக்கட்டுனரகளுக்கு அணிந்துனர வாயிைாகப் புதியததாரு தவளிச்சத்னதப் ோய்ச்சி 
ஊக்க வினதகனள வினதத்துள்ள முனைவாா் வாசு அரங்கநாதன் (பேராசிரியாா், ததற்காசியத்துனை, 
தேன்சில்பவைியா ேல்கனைக்கழகம், ேிைடல்ேியா, அதமரிக்கா) அவாா்களுக்குப் தேருமகிழ்பவாடு நன்ைி!. 
கன்ைல்தமாழித் தமிழால் களிப்பு நினைந்த வாழ்த்துனரயினை வழங்கியுள்ள தேருந்தனகயார் முனைவாா் 
பகா.விசயராகவன் (இயக்குநாா், உைகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், தசன்னை) அவாா்களுக்குக் கைிவு நினை 
நன்ைி!. 

 
 ஆங்கிைப் ேகுதிகனளச் தசம்னம தசய்து உதவிய எம்கல்லூரி ஆங்கிைத்துனைப் 

பேராசிரியாா்கள் திருமதி. பூ.ராதிகா, திருமதி இரா.பசாேியாராணி ஆகிபயாரின் உதவி உள்ளுந்பதாறும் 
உவப்பூட்டுகின்ைது. காைமைிந்து அட்னடப்ேடத்னத வடிவனமத்துக் தகாடுத்த காட்சித்ததாடாா்ேியல்துனை 



உதவிப்பேராசிரியாா் ோ.தவங்கபடஷ் அவாா்களுக்கு நன்ைி! உனழப்புத்துளிகளால் உவனக ஊட்டிய 
ததாழில்நுட்ேக்குழு மாணவாா்களுக்கு உள்ளம் நினை நன்ைி! தவளித்ததரியாது இவ் இதழ் ேணிக்கு 
ேல்ைாற்ைானும் உனழத்திட்ட நல்உள்ளம் நினைந்த பவாா்களுக்கு என்தைன்றும் நன்ைி! 

 
  தமிழ் எனும் தமாழிப் பேனழக்குள் தோதிந்து கிடக்கும் ஆய்வுமுத்துக்கனள தவளிச்சமிட 

பவண்டுதமன்ை தேருவிருப்போடு மைரும் தமிழ்த்துனையின் மின்-ஆய்விதழ் ஆய்வுச்சுடாா், 
நவகண்டச்சிற்ேம் புைப்ேடுத்தும் ததால்தமிழாா் வரீம் – சங்கப்ோக்களின் ஒற்னை எழுத்துக்குள் 
ஒளிந்திருக்கும் ேல்பவறு தோருண்னமகள் - சங்க காை ஔனவ முதைாக இன்னைய ஔனவ ஈைாக 
உள்ள தேண்மை ஓட்டத்தின் மீட்தடடுப்பு- தமிழ், மனையாள தமாழி உைவு சுட்டும் அகராதி ஆக்கம் – 
இயல்ோக வாழத்துாண்டும் கருத்துக்கனளப் போதிக்கும் தஜன்மதக் கருத்தாடல்கள் – தநசவாளாா்களின் 
ததாழில்சார்ந்த வாழ்வியைிலும் ேரிணமித்து நின்று வாழும் கனைச்தசால் ேயன்ோடு – தமிழ்க்குடிக்கு நுால் 
ேை ேனடத்து ஈந்திட்ட தமிழைிஞரின் அைிவுப் ேனடயல் – தமிழ், இந்தி தமாழி இைக்கியங்களில் ேதிவு 
தேற்றுள்ள தேண்ணியத்தளம் – கடவுளாா்களிா்ன் உறுப்பு உருவ அனமப்புகள் மருத்துவத் துனைக்கு 
உயிரூட்டிய அைிவு மைாா்ச்சி – எண்ணும் எண்ணத்தில் மட்டுமின்ைி உண்ணும் உணவிலும் அைிவியல் 
கைந்து உண்ட சங்கத்தமிழரின் அைிவுப்புைப்ோடு – அக்காைம் இக்காைம் எனும் பேதமின்ைி எக்காைமும் 
உைகுவாழ் உயிர்களுக்குத் பதனவப்ேடும் ோதுகாப்பு – உற்றுபநாக்பகாடும் அைிவியல் பநாக்பகாடும் 
ோர்க்கத் துாண்டும் சங்கத்தமிழரின் விைங்கிைப் ேதிவுகள் – காைம் கடந்தும் வாழும் தி. ஜாைகிராமைின் 
எழுத்துக்களுள் மனைந்து வாழும் உளவியல் – காைக்கணிைினய தமாழி சார்ந்தும் ேயன்ேடுத்தத்துாண்டும் 
கணிைியக்களம் – பேருருவப் ேனடப்ோம் யானையின் புரிதலுக்குப் ேயன்ேடும் தமாழிக்களம் – 
ஓனைச்சுவடிகளில் தவழும் சமக வரைாற்றுச் சுவடுகள் எைப் ேல்பவறு தோருண்னமகனளத் தாங்கி 
முதல் இதழாக உைா வருகின்ைது.  

 
  சங்கின் முழக்கம் போை ஆய்வுச்சுடரின் அைிவு முழக்கம், ஆய்வுப்ோனதயின் புதிய புதிய 

தடங்கனளக் கண்டைிந்து தேருமுழக்கமாக ஒைி எழுப்ேட்டும்……… 
 

ந. அருள்மம ழி 
ேதிப்ோசிரியாா் 
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