ஆய் வுச்சுட ்
(பன்ன ட்டு பன்முகத்தமிழ் அரைய ண்டு மின்-ஆய் விதழ் )

அய் யந ட ை் ஜ னகிஅம் ம ள் கல் லூைி
(தன் னாட்சி, மதுரை காமைாசா் பல் கரலக்கழக இரைவு பபற் றது, ததசியத்த ை
மூன் றாம் மறுமதிப்பீட்டில் ‘A’ தகுதி (4க்கு 3.67 தைப் புள் ளிகள் ), திறன் மிகு கல் லூைி,
புதுதில் லி இந்திய அைசு உயிைித் பதாழில் நுட்பத்துரறயின் நட்சத்திைத் தகுதி
மற் றும் ததசியத்த ை வைிரசப் பட்டியலில் (NIRF 2019) 51ஆம் இடம் பபற் றது)

சிவக சி – 626124, தமிழ் ந டு, இந்திய .

==================================================================================
புைவல ்
திரு. கி. அபிரூபன், M.B.A.,
தாளாளா்

தரலவ ்
முரனவ ் சச. அசச
, B.Sc.,M.P.Ed.,M.Phil.,D.Y.Ed.,Ph.D.
jpU.க்fp.
mgp&gd;>
முதல் வா்

துரணத்தரலவ ்
முரனவ ் க. சிவசனசன்
தமிழ் த்துரறத்தரலவா்

பதிப் ப சிைிய ்
முரனவ ் ந. அருள் சம ழி
உதவிப்தபைாசிைியா், தமிழ் த்துரற

==================================================================================
சுடைின் முழக்கம்
உரழப் பின்
வல் லரமதயாடு வாழும்
கந்தக மை்ைில்
கல் வி வளரமதயாடு
திகழ் கின் றது எம் அய் யநாடாை் ஜானகி அம் மாள் கல் லூைி! கல் விச் பசல் வம் பபற் றிடப் தபருவரகதயாடு
வருரக தரும் இரளதயாரை இன் முகத்துடன் கல் லூைி மன் றுள் இருந்தத நாளும் கை்டு களிப் புறும்
அை்ைல் திரு. ப.அய் யநாடாை், அன் ரன திருமதி அ.ஜானகிஅம் மாள் இருவைின்
மலை்ப்பாதம்
பைிகின் தறாம் .
திரு. ப.அய் யநாடாை் அவா்களின் புதல் வை் பபருமக்களாம் திரு. அ.கிைகதுரை, அைிமா திரு.
அ.ரவைப்பிைகாசம் , திரு. அ.சுபாஷ் சந்திைதபாஸ் (உறுப்பினா், அஞ் ச ாக்கல் லூைி ஆட்சிக்குழு), திரு.
அ.இைாமமூா்த்தி, B.Com., (தரலவா், அஞ் ச ாக்கல் லூைி ஆட்சிக்குழு), ஆகிதயாைின் ஆளுரமத் திறனால்
கல் லூைி கை் ட ஆக்கச் பசயல் பாடுகளுக்குக் கைம் கூப் புகின் தறாம் . எம் கல் லூைியின் வளை்ச்சியில்
நாள் ததாறும் விரனயாற் றும் திரு ரவ.அய் யன் தகாடீஸ்வைன் , B.Tech., (பசயலா், அஞ் ச ாக்கல் லாைி
ஆட்சிக்குழு), திரு. கி.அதிபதி, M.B.A., (உறுப்பினா், அஞ் ச ாக்கல் லூைி ஆட்சிக்கு ழு), திரு. சு.அதிபன் தபாஸ்,
M.B.A., (உறுப்பினா், அஞ் சாக்கல் லூைி ஆட்சிக்குழு), திரு. கி.அபிரூபன் , M.B.A.,(தாளாளை், அஞ் சாக் கல் லூைி
ஆட்சிக்குழு), ஆகிதயாரை நிரனந்து தபாற் றுகின் தறாம் .
கல் லூைிரயக் கைினியுகத்திற் தகற் ற
இரையப் பயன் பாட்தடாடு அரழத்துச் பசல் லம் கல் லூைி முதல் வை் முரனவா் பச.அதசாக் அவா்களுக்கு
பநஞ் சம் நிரற நன் றி! தமிழ் த்து ரறயின் பைிச்பசம் ரமக்கு ஊக்கம் தந்து வழிநடத்தும் தமிழ் த்துரற
மற் றும் தமிழாய் வு ரமயத் தரலவா் முரனவா் க.சிவதனசன் அவா்களுக்கு மகிழ் ச்சி நிரற நன் றி!
ஆய் வுக் கட்டு ரைகரள ஆங் கிலத்தில் பமாழிபபயை்த்து உதவிய கல் லூைி முதுநிரல
ஆங் கிலத் துரற மாைவி கு. கலாதமைிக்கு நன் றி! கட்டு ரைப் பபாருை்ரமக்தகற் றவாறு அஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅ
அஅஅஅஅஅஅஅஅஅ
தீட்டித்தரும்
காட்சித்பதாடா்பியல் துரற
உதவிப்தபைாசிைியா்
பா.பவங் கதடஷ்
அவா்களுக்கு புன் னரக நிரற நன் றி! பவளித்பதைியாது இவ் இதழ் பைிக்கு பல் லாற் றானும் உரழத்திட்ட
நல் உள் ளம் நிரறந்த தவா்களுக்கு என் பறன் றும் நன் றி!
சங் கப் பாடல் களில்
பதிவுபபறும்
கிழாரை அரடயாளம்
கை்டு அரடயாளப்
படுத்தியுள் ள திறம் – அறிவியல் வளை்ச்சியரடயாத காலத்தி ல் சங் கமாந்த ை் உைரவப் பதப்படுத்தி
உை்ட அறிவியல் தன் ரம – ஊடகச் பசயல் பாட்டின் தன் ரமரயக் தகாட்பாட்டு அடிப் பரடயில் விளக்கும்
இதழியல் பநறி - QSL அட்ரட வாசகை்களுக்கு மட்டுமல் லாது சமூக ஆவைமாதல் – மனித மனங் களுக்குள்
ஆழ் ந்து கிடக்கும் உளவியரல பவளிப்படுத்தும் ஒப் பாைிப் பாடல் களின் ஓலம் – ஈழத்துச் சிறுவை்
கரதகளில் ஊடாடிக் கிடக்கும் விழுமியப் பை்புகள் – தமிழகத்துக் கை்ைகி, ஈழப் பின் புலத்தில்
பதய் வமாக்கிக் பகாை் டாடப்படும் மைபிரனயும் சடங் கிரனயும் சுட்டும் மானிடவியல் பாை்ரவகள் –
உலகப்
பபாதுமரறயாம்
திருக்குறள் ,
பமாழி,
சமூகக்
கூறுகளுக்தகற் றவாறு
இந்தியில்
பமாழிபபயை்க்கப் பட்ட திறன் என ஆய் வுக் கட்டு ரைகள் பல் தவறு துரறகரளச் சாை்ந்து மலை்ந்து
நிற் கின் றன.
‘சுடை்’ ஏற் றப் படும் இடபமங் கும் ஒளிை்ந்து பவளிச்சம் நிரறக்கும் . ஆய் வுச்சுடை்,
பன் னாட்டு ஆய் வாளை்களின் பல் துரற அறிரவத் ததடிக் பகாைை்ந்து அறிவு பவளிச்சம் நிரறக்கும் .
முைசின் முழக்கம் தபால் ஆய் வுச் சுடைின் முழக்கமும் நல் ஆய் வாளைின் பசவிமலைில் முழங் கி அறிவாை்ந்த
ஆய் வுப் பூக்கரளக் பகாைை்ந்து தசை்க்கும் என் பது திை்ைம் !
ந. அருள் சம ழி
பதிப்பாசிைியா்
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