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சுடரின் முழக்கம் 
  அர்ச்சுனா ஆறு பாய்ந்தாலும் முல்ரை திரிந்த பாரையாகிப் தபான கந்தகமண் 

சிவகாசியில், உரழப்பு எந்நாளும் பாரையாகிப் தபானதில்ரை. பாரை நிைத்திலும் கல்வி எனும் வற்றாத 
நதியின் மூைம் மீண்டும் முல்ரை நிைத்ரத மீட்டு வருகின்றது எம் அய்யநாடார் ஜானகி அம்மாள் 
கல்லூரி! பதாரைதநாக்குச் சிந்தரனதயாடு கல்லூரிரய நிறுவி எம் கல்லூரி மன்றுள் நாளும் புன்னரகப் 
பூக்களாய்க் காட்சி தரும் அண்ைல் திரு. ப.அய்யநாடார், அன்ரன திருமதி அ.ஜானகிஅம்மாள் இருவரின் 
மைர்ப்பாதம் பதாழுகின்தறாம். 

 
  திரு. ப.அய்யநாடார் அவாா்களின் புதல்வர் பபருமக்களாய்க் கனிந்த திரு. அ.கிைகதுரை, 

அரிமா திரு. அ.ரவைப்பிைகாசம், திரு. அ.சுபாஷ் சந்திைதபாஸ் (உறுப்பினாா், அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), 
திரு. அ.இைாமமூாா்த்தி, B.Com., (தரைவாா், அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), ஆகிதயாரின் ஆளுரமத் 
திறத்திரன என்பறன்றும் ஏற்று வைங்குகின்தறாம். அண்ைல் அய்யநாடார் அவர்களின் தரைமுரற 
உறவுகளாய்த் தரழத்து நின்று கல்லூரியின் ஆற்றல்சால் வளர்ச்சிக்கு வித்திடும்                      
திரு ரவ.அய்யன் தகாடீஸ்வைன், B.Tech., (பசயைாா், அஞ்சாக்கல்லுாரி ஆட்சிக்குழு), திரு. கி.அதிபதி, M.B.A., 
(உறுப்பினாா், அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), திரு. கி.அபிரூபன், M.B.A.,(தாளாளர், அஞ்சாக் கல்லூரி 
ஆட்சிக்குழு), ஆகிதயாரின் பைிச்பசம்ரம தபாற்றுகின்தறாம். நாளும் விரளக்கும் நற்பசயல்கதள 
நற்சாதரன என நல்விரன தநாக்கிக் கல்லூரிரய வழி நடத்தும் எம்கல்லூரி முதல்வர்          
முரனவாா் பச.அதசாக் அவாா்கள் மின்-ஆய்விதழின் நல்உயர்ச்சிக்குத் தரும் உதவிக்கு நன்றி! எம் 
தமிழ்த்துரறத் தரைவாா் முரனவாா் க.சிவதனசன் அவாா்கள் மின்-ஆய்விதழின் ஆக்கம் சார்ந்த பைி 
நகர்விற்குத் தரும் ஊக்கத்திற்கு நன்றி! 

 
  மின்-ஆய்விததழாடு கைம் தகார்த்துப் பன்னாட்டுத்தை எண் ( ISSN NO. ) பபற உதவிய 

ஆய்வுபநறிக்குழு உறுப்பினாா்களுக்கு அன்பு ததாய்ந்த நன்றி!. ஆய்வுக்கட்டுரைகளுக்கு அைிந்துரை 
வழங்கிச் சிறப்பித்த    முரனவாா் நா. சுதைாசனா (உதவிப்தபைாசிரியர், உைகத்தமிழாைாய்ச்சி நிறுவனம், 
பசன்ரன) அவாா்களுக்குப் புன்னரக நிரற நன்றி! 

 
 ஆய்வுக் கட்டுரைகரள ஆங்கிைத்தில் பமாழிபபயர்த்த எம்கல்லூரி ஆங்கிை இளநிரைத் 

துரறத்தரைவர் முரனவர் மு.மூதவந்தன், உதவிப்தபைாசிரியர் திருமதி. தமா.அகிைா, ஆகிதயாரின் 
அறிவார்ந்த உதவிக்கு நன்றி!. காட்சி பமாழியால் அட்ரடப்படத்ரத வடிவரமத்துக் பகாடுத்த 
காட்சித்பதாடாா்பியல்துரற உதவிப்தபைாசிரியாா் பா.பவங்கதடஷ் அவாா்களுக்கு நன்றி! பவளித்பதரியாது இவ் 
இதழ் பைிக்கு பல்ைாற்றானும் உரழத்திட்ட நல்உள்ளம் நிரறந்த தவாா்களுக்கு என்பறன்றும் நன்றி! 

 
 பன்னாட்டுத் தை எண் ( ISSN NO. ) பபற்றுப் புதுப்பபாைிதவாடு பூத்து நிற்கின்றது இம்மின்-

ஆய்விதழ்! நன்னிைத்தில் நல்விரத இட்டால் வித்து விரளந்து வளம் பபருக்குவது திண்ைம். தமிழ் 
எனும் நன்னிைத்தில் அறிவார்ந்த கருத்து எனும் வித்ரத விரதத்து ஆய்வுச் சிந்தரன எனும் வளம் 
பபருக்கியுள்ளார்கள் கட்டுரையாளர்கள்! 

 
  நிைரவ தநாக்கிப் பயைம் பசய்யத் தூண்டி ஆங்தக வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகரளப் 

பதிவு பசய்துள்ள திறம் – இத்தாைி மண்ைில் மைர்ந்த “சானட்“ எனும் இைக்கியப் பரடப்ரப அறிந்தும் 
உவந்தும் “சந்தபமட்டாறு“ எனத் தமிழ் இைக்கிய மண்ைில் பதியன் இட்டுள்ள திறம் – பதான்ரமத்தமிழ்ச் 
சமூகத்ரத மீட்படடுக்க வழிதகாலும் கல்பவட்டுக் கண்டுபிடிப்புகள் கூறும் நம் முன்தனாரின் நீர் 
தமைாண்ரமத் திறம் – பநாடிததாறும் பநாடிததாறும் ஆயிைம் தநாய் தீர்க்கும் மருந்துகள் ததான்றினும் 
உடரைக்கூறு தபாடாது இயற்ரகதயாடு இரைந்து தநாய் தீர்க்க அறிவுறுத்தி கி.ைா. வின் கரதகளுள் 
வாழும் தமிழ் மருத்துவத்திறம் – வாழும் மண்ரையும் இயற்ரகரயயும் மீட்படடுக்கப் பரடப்புகள் வழி 



ஓங்கிக் குைபைழுப்பும் சூழல் பபண்ைியக் குைைின் திறம் – புைம் பபய்ர்ந்து ஆண்ட மைாட்டிய 
மன்னர்களின் தமாடி பமாழி ஆவைம் குறிப்பிடும் வழக்குச் பசாற்களின் திறம் – சங்கத்தமிழரின் 
அைிகைன் பயன்பாட்டுள் மரறந்து வாழும் உடைநை அறிவியல் திறம் – அறிவியல் உண்ரமகதளாடு 
ஆய்ந்துள்ள வாய்தபசாத அஃறிரைகளுக்கான பதாடர்பு பமாழித்திறம் – தடனியல் தகால்பமனின் 
தகாட்பாட்டுச் சிந்தரன உைகப்பபாதுமரறயாம் திருக்குறளுள் ஆழ்ந்து கிடக்கும் சிந்தரனத் திறம் – 
தமிழர் தம் இனக்குழுச் சமூகத்தாைாம் ஏற்காடு மரையாளிகளின் பண்பாட்டு வாழ்வியரை கட்டுக்குள் 
நகர்த்தும் கைியான்களின் பநறித்திறம் – பதாழில் சார்ந்து உைகப் புகழ்பபற்ற சிவகாசி மண் உருவாக்கி 
ஈந்தளித்துள்ள டுவிட்டூ கவிகளின் திறம் – கரை வடிவங்களுள் ஒன்றான “சிக்காட்டம்“ குறித்த கரைப் 
பதிரவயும் கரைஞர்களின் வாழ்வியல் பதிரவயும் குறித்திடும் திறம் – சிைப்பதிகாைக் கரதப் புரனவில் 
கரத மாந்தர்களின் உயிரிழப்ரப இதயதநாதயாடு பபாருத்தி ஆய்ந்திடும் மருத்துவ அறிவியல் திறம் எனப் 
பல்வரகயான ஆய்வுச் சிந்தரனதயாடு மைம் பைப்பி நிற்கின்றது மின்-ஆய்விதழ் ஆய்வுச்சுடர்!   

 
  சுடரின் அறிவு முழக்கம் மரழயின் முழக்கம் தபால் முழங்கிப் பபாழிந்து ஆய்வு வளம் 

தசர்க்கட்டும்……… 
 

ந. அருள்சம ழி 
பதிப்பாசிரியாா் 
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