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சுடைின் முழக்கம் 

  உலகம் புகழும் பட்டாசுகரளத் ததாற்றுவிக்கும் கந்நதகபூமி கல்வி பசறிந்த பூமியாகவும் 

திகழ்கின்றது என்பதற்குச ் சான்றாகத் இருக்கின்றது எம் அய்யநாடாை ் ஜானகி அம்மாள் கல்லூைி! 

பதாரலதநாக்குச ் சிந்தரனதயாடு கல்லூைிரய நிறுவி எம் கல்லூைி மன்றுள் நாளும் புன்னரகப் 

பூக்களாய்க் காட்சி தரும் அை்ைல் திரு. ப.அய்யநாடாை,் அன்ரன திருமதி அ.ஜானகிஅம்மாள் இருவைின் 

மலைப்்பாதம் பதாழுகின்தறாம். 

 

  திரு. ப.அய்யநாடாை ்அவாக்ளின் புதல்வை ்பபருமக்களாய்க் கனிந்த திரு. அ.கிைகதுரை, 

அைிமா திரு. அ.ரவைப்பிைகாசம், திரு. அ.சுபாஷ் சந்திைதபாஸ் (உறுப்பினா,் அஞ்சாக்கல்லூைி ஆட்சிக்குழு), 

திரு. அ.இைாமமூாத்்தி, B.Com., (தரலவா,் அஞ்சாக்கல்லூைி ஆட்சிக்குழு), ஆகிதயாைின் ஆளுரமத் 

திறத்திரன என்பறன்றும் ஏற்று வைங்குகின்தறாம். அை்ைல் அய்யநாடாை ்அவைக்ளின் தரலமுரற 

உறவுகளாய்த் தரழத்து நின்று கல்லூைியின் ஆற்றல்சால் வளைச்ச்ிக்கு வித்திடும்                      திரு 

ரவ.அய்யன் தகாடீஸ்வைன், B.Tech., (பசயலா,் அஞ்சாக்கல்லாைி ஆட்சிக்குழு), திரு. கி.அதிபதி, M.B.A., 

(உறுப்பினா,் அஞ்சாக்கல்லூைி ஆட்சிக்குழு), திரு. கி.அபிரூபன், M.B.A.,(தாளாளை,் அஞ்சாக் கல்லூைி 

ஆட்சிக்குழு), ஆகிதயாைின் பைிசப்சம்ரம தபாற்றுகின்தறாம். நாளும் விரளக்கும் நற்பசயல்கதள 

நற்சாதரன என நல்விரன தநாக்கிக் கல்லூைிரய வழி நடத்தும் எம்கல்லூைி முதல்வை ்          முரனவா ்

பச.அதசாக் அவாக்ள் மின்-ஆய்விதழின் நல்உயைச்ச்ிக்குத் தரும் உதவிக்கு நன்றி! எம் தமிழ்த்துரறத் 

தரலவா ்முரனவா ்க.சிவதனசன் அவாக்ள் மின்-ஆய்விதழின் ஆக்கம் சாைந்்த பைி நகைவ்ிற்குத் தரும் 

ஊக்கத்திற்கு நன்றி! 

 

  ஆய்வுக் கடட்ுரைகரள ஆங்கிலத்தில் பமாழிபபயைத்்த எம்கல்லூைி ஆங்கில இளநிரலத் 

துரறத்தரலவை ் முரனவை ் மு.மூதவந்தன், உதவிப்தபைாசிைியை ் திருமதி. இைா. தசாபியாைாைி, 

உதவிப்தபைாசிைியை ்திருமதி. தமா.அகிலா, ஆகிதயாைின் அறிவாைந்்த உதவிக்கு நன்றி!. காட்சி பமாழியால் 

அடர்டப்படத்ரத வடிவரமத்துக் பகாடுத்த காட்சித்பதாடாப்ியல்துரற உதவிப்தபைாசிைியா ்

பா.பவங்கதடஷ் அவாக்ளுக்கு நன்றி! பவளிதப்தைியாது இவ் இதழ் பைிக்கு பல்லாற்றானும் உரழத்திட்ட 

நல்உள்ளம் நிரறந்த தவாக்ளுக்கு என்பறன்றும் நன்றி! 

 

 மைபுவழி பநல்லிரன மீடப்டடுத்த பநல் பஜயைாமனின் அரும்பைிகரளச ் சுடட்ும் 

கடட்ுரை – பை்ரடத்தமிழ் தவளாளைில் தவளிை ் என்தபாை ் குறுநில மன்னை ் என்றும் கிழாை ் என்தபாை ்

உழவை ்வாழும் சிறுகுடிகளின் தரலவை ் என்றும் பல்தவறு சான்றுகதளாடு நிறுவும் நுட்பமான ஆய்வுக் 

கடட்ுரை – திரைப்படங்களுக்கான பிறபமாழி பமாழிபபயைப்்பு ஆக்கத்ரத பவளிப்படுத்தும் 

காலத்திற்தகற்ற கடட்ுரை – ஆவைங்களில் பதிவுபபற்றுள்ள இைாமை ் பாலம் குறித்த பசய்திகரள 

மீடப்டடுத்துத் தரும் கடட்ுரை – கல்பவடட்ுகளில் புலம்பபயைந்்த இனத்தாரைக் குறித்த சமூகப் 

பின்புலங்கரளத் தாங்கி நிற்கும் கடட்ுரை – சங்க இலக்கியம் முதல் இன்று வரை தமிழைக்ளின் 

பை்பாடட்ு எசச்மாய்த் பதாடரும் குழந்ரதக்குச  ்தசாறூடட்ும் பழக்கத்ரதச ்சுட்டிச ்பசல்லம் கடட்ுரை – 

கல்பவடட்ுகளில் பதிவுபபற்று வாழ்ந்து பகாை்டிருக்கும் தவளாை்ரமச  ் பசய்திகரளப் 

புலப்படுத்தியுள்ள கடட்ுரை – வீடுகளில் உறவுகளாய் வாழ்ந்த சிடட்ுக்குருவிகளின் எை்ைிக்ரகச  ்

சுருக்கத்திற்கான காைைத்ரத விளக்கும் கடட்ுரை – ஆன்மீகம் தாை்டி மீைாபாரயயும் கபீைத்ாரஸயும் 

கவிஞைக்ளாய்க் காைக் களம் அரமத்துத் தந்திருக்கும் கடட்ுரை – தகாயில் கடட்ுமானங்களுக்குள் 

ஒளிந்திருக்கும் அறிவியல் தன்ரமகரளச  ் சுடட்ும் கட்டுரை – சமூகக் கரளகரள தன் பரடப்பால் 

கரளய முற்பட்ட “பிைபஞ்சன்“ குறித்த அஞ்சலிக் கட்டுரை என ஆய்வுசச்ுடை ் பல்தவறு தளங்களில் 

பைிைமித்துள்ளது.  

 

  கடல், பல்லயிை ்வாழ இடமளிப்பதுதபால் ஆய்வுசச்ுடரும் பல ஆய்வாளைக்ளின் ஆய்வுச  ்

சிந்தரனகளுக்கு ஒளிபகாடுத்து நிற்கின்றது.  சுடைின் ஆய்வு ஒளி பகலவனின் ஒளியாய் அகிலபமங்கும் 

பைவிப் படைந்்து பவளிசச்ம் பைப்படட்ும்……… 

 

ந. அருள்சம ழி 

பதிப்பாசிைியா ்
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