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அணிந்துனர
தமிழ் இலக்கியங்களில் ஆய்வு மமற்ககொள்ம ொர் “ஓர் ஆய்வு“ என ஆரொயும் கொலம் கடந்து
பல்ம று துறைகமளொடு ஒப்பிட்டு ஆய்வு மமற்ககொள்ளும் முறைறமத் தமிழொய்வு உலகில்
ளர்ந்து
ரு றதப் பொர்க்க முடிகின்ைது. மூத்த குடியொன தமிழினம் உலககலொம் பர ி இருக்கின்ைனர். பர ி
ொழும் தமிழர்களுக்குத் தமிழொய்வுத் திைத்றத உலக அைி ரங்கில் எடுத்துறரக்க, சி கொசி, அய்யநொடொர்
ஜொனகிஅம்மொள் கல்லூரியின் முதுகறலத் தமிழ்த்துறை மற்றும் தமிழாய்வு லமயம், தமிழர் தம்
அைி ின்
ிறளச்சறல ஆய்வுலகில்
ிறதத்து
ிருட்சமொக்கும் பணிறய “ஆய்வுச்சுடர்” எனும்
மின்னிதழ்
ொயிலொகச் கசய்து
ருகிைது.
பல்துறைகள் தமிழொய்வுக்குக் களம் அறமக்கும் மநொக்கத்மத ஆண்டுக்கு இருமுறை, தமிழ்,
ஆங்கிலம் என இருகமொழிகளில் சுடர் ிட்டு ஆய்வு உலகிற்கு ஒளியூட்டும் ”ஆய்வுச்சுடர்” மின்னிதழ்
திசம்பர்,
2018க்குக் கட்டுறர அளித்து சிைப்பு மசர்த்த மபரொசிரியர்களுக்கும் ஆய் ொளர்களுக்கும்
ொழ்த்துக்களும் பொரொட்டுக்களும். இவ் இதழில் இடம்கபற்றுள்ள பதின்மூன்று ஆய்வுக்கட்டுறரகளும்
பன்முக மநொக்மகொடு ஆரொயப்பட்டுள்ளன.
மடனியல்
மகொல்கமனின்
உணர்வுசொர்
நுண்ணைிவுக்
மகொட்பொடு
திருக்குைளில்
தொக்கம்
கபற்ைிருப்பது, கிரொமப்புைத்தில் நொட்டு ற த்திய சிகிச்றசமுறை மருந்துப்கபொருள், சிலப்பதிகொரத்தில்
மகொ லன் ககொறல கசய்யப்பட்ட கசய்தி மகட்டுப் பிறழ கசய்து
ிட்மடொமமொ என மனசொட்சிக்கு அஞ்சிப்
பொண்டிய மன்னனும், அரசி பொண்டிமொமத ியும் உயிரிழந்தறத இலக்கியப் புறன ொகக் ககொண்டறத
இன்றைய இருதய மநொயொன மொரறடப்பு என்பதின் அடிப்பறட மூலம் என்பறத ஆரொய்ந்த சிைப்ேதிகாரக்
கட்டுறர,
ட்டொரம் சொர்ந்த கறலப்பொறத துடும்பு, துடும்பொட்டம், உருட்டு, தொசொ எனப் பல கசொற்களில்
ழங்கப்படும் ஆட்டம், ஆட்டத்தின் கபொழுது எழும் ஒலியின் அடிப்பறடயில் “ஜிக் ஜிக்“ என்பது
“சிக்கொட்டம்” என மரு ிய கசொல்
ழக்கு, சி கொசியில் மதொற்ைம் கபற்ை புது
டி மொன க ிறத
“டு ிட்டூ“, பழங்குடியின
ொழ் ியல், அஃறிலணகளின் தக ல் கதொடர்புப் பரிமொற்ைங்கள், இத்தொலி
நொட்டில் மதொன்ைிய க ிறத
டி மொன “சொனட்” (சந்தகமட்டொறு), உடல்நலத்திற்கு அணிமசர்க்கும்
அணிகலன்கள், 14ஆம் நூற்ைொண்டுச் சம்பூ ரொயர்கள் கொலத்திய நீர்நிறலக் கல்க ட்டு ஆதொரம், பல்ம று
பறடகயடுப்புகளொல் பல்ம று கமொழிகள் மபசும் மொநிலமொன தமிழகத்தில் மரொட்டிய மன்னர்களின்
ருறகயால் மமொடி கமொழி ஊடுரு ி
ழக்குச்கசொற்களாக நிலைபேற்றலம, நிலற
அள ிடும்
கட்டுறர எனப் பல்துறைப்பட்ட அைிற
ிரிவு கசய்து பொர்ற றய அகண்டமொக்கி க ளி ந்துள்ள
ஆய்வுச்சுடர் மின்னிதழ் தமிழியல் ஆய்வு மமற்ககொள்ம ொர்க்கு ஒரு கரு ி இதழொக, றக
ிளக்கொக
அறமயும் என்பது உறுதி.
ஆய்

ஆறு திங்களுக்ககொருமுறை கமருமகற்ைி தன்றனப் புதுப்பித்துக் ககொண்டு புதுப்புதுப் கபொலியுடன்
ிதழ் தமிழொய்வு உலகில் உலொ ர
ொழ்த்துகள்.
(நா. சுல

ாசனா)

