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சுடரின் முழக்கம்
முல்லை திரிந்த பாலை நிைமெனினும் உலைப்புத் திரியாத சிவகாசி ெண்லைக் கல்விச்
சுடரால் ஒளிெிகு நிைொக ொற்றிக் மகாண்டுள்ளது எம் அய்யநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி! கல்வி
கற்க வரும் கைினிக் காை இலளயயாலரக் கண்டு நாள்யதாறும் கல்லூரி ென்றுள் இருந்து புன்னலக
பூத்து நிற்கும் அண்ணல் திரு. ே.அய்யநாடார், அன்றன திருமதி அ.ஜானகிஅம்மாள் இருவரின் மைர்த்தாள்
பைிகின்பைாம்.
திரு. ே.அய்யநாடார் அவாா்களின் புதல்வர் பேருமக்களாம் திரு. அ.கிரகதுறர, அரிமா திரு.
அ.றவரப்ேிரகாசம், திரு. அ.சுோஷ் சந்திரபோஸ் (உறுப்ேினாா், அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), திரு.
அ.இராமமாா்த்தி, B.Com., (தறைவாா், அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), ஆகிபயாரின் ஆளுறமத் திைனால்
கல்லூரி கண்ட ஆக்கச் மசயல்பாடுகளுக்குக் கரம் கூப்புகின்யறாம். எம் கல்லூரியின் வளர்ச்சியில்
நாள்யதாறும் விலனயாற்றும் திரு றவ.அய்யன் பகாடீஸ்வரன், B.Tech., (பசயைாா், அஞ்சாக்கல்லாரி
ஆட்சிக்குழு), திரு. கி.அதிேதி, M.B.A., (உறுப்ேினாா், அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), திரு. கி.அேிரூேன்,
M.B.A.,(தாளாளர், அஞ்சாக் கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), ஆகிபயாலர நிலனந்து போற்றுகின்பைாம். கல்லூரிலயக்
கைினியுகத்திற்யகற்ற
இலையப்
பயன்பாட்யடாடு
அலைத்துச்
மசல்லும்
கல்லூரி
முதல்வர்
முறனவாா் பச.அபசாக் அவாா்களுக்கு மநஞ்சம்நிலற நன்ைி! தெிழ்த்துலறயின் பைிச்மசம்லெக்கு ஊக்கம்
தந்து வைிநடத்தும் தமிழ்த்துறை ெற்றும் தெிைாய்வு லெயத் தறைவாா் முறனவாா் க.சிவபனசன்
அவாா்களுக்கு ெகிழ்ச்சி நிலற நன்றி!
ஆய்வுக் கட்டுறரகறள ஆங்கிைத்தில் பமாழிபேயர்த்து உதவிய கல்லூரி முதுநிறை
ஆங்கிைத் துறை உதவிப் யபராசிரியர் எம். அகிைா அவர்களுக்கும் கல்லூரி முதுநிறை ஆங்கிைத் துறை
ொைவி எம். சண்முக ராயேஸ்வரி அவர்களுக்கும் நன்றி! கட்டுலரக் கருத்திலனச் சித்திரிக்கும் வண்ை
அட்லடகலள கைினி உதவியயாடு உருவாக்கித் தரும் காட்சித்பதாடாா்ேியல்துறை உதவிப்பேராசிரியாா்
ோ.பவங்கபடஷ்
அவாா்களுக்கு
புன்னலக
நிலற
நன்ைி!
பவளித்பதரியாது
இவ்
இதழ்
ேணிக்கு
ேல்ைாற்ைானும் உறழத்திட்ட நல்உள்ளம் நிறைந்த பவாா்களுக்கு என்பைன்றும் நன்ைி!
வசந்தகாைக் கடவுளர்கமளனப் புராைங்கள் சுட்டும் ென்ெதன்-ரதி இலையருள் ரதி
இைக்கியத்திலும் சிற்பத்திலும் பதிவு மபற்றுள்ள திறத்லத விளக்கி ஆய்ந்துள்ள கட்டுலர – சங்க
இைக்கியச் மசழுலெ, யசரநாட்டு ெலையாள மொைியிலும் மொைிமபயர்ப்பாகப் படர்ந்து விரிந்திருக்கும்
திறத்லதச் சுட்டும் கட்டுலர – லசவ, லவைவ செய யென்லெலயச் சுட்டுவதற்காக எழுந்த கலதகள் இரு
செயங்களுக்குள்ளும் பரவி நிற்கும் தன்லெலய ஆய்ந்து கூறியுள்ள கட்டுலர - பைங்காைக் கல்வி
நிறுவனொன கடிலக, கல்விலய ெட்டுெின்றிப் பல்யவறு கலை, வரம்,
ீ
ெருத்துவம் வளர்த்த இடொகக்
காட்சியளித்தலதத் மதாகுத்தாய்ந்துள்ள கட்டுலர –
பக்தி இைக்கியங்களில் பதிவு மபற்றுள்ள தெிைர்
இலசக் கருவிகலளப் பகுத்து விளக்கி ஆய்ந்துள்ள கட்டுலர
என ஆய்வுக் கட்டுலரகள் பல்யவறு
மபாருண்லெகலளச் சார்ந்து பல்துலற விளக்கக் கட்டுலரகளாகப் பூத்து நிற்கின்றன.
இருள் நிலற இடத்தில் ‘சுடர்’ மபரும் ஒளி நிலறத்துப் மபரும் பயன் நல்கும். ஆய்வுச்சுடர்,
பல்துலற அறிவு சார்ந்த ஆய்வாளர்களின் ஆய்வுச் சிந்தலனயால் ஆய்வு ஒளி பரப்பிப் மபரும்பயன்
விலளக்கும். ஒளியின் ஒப்புயர்வற்ற தன்லெயபால் ஆய்வுச்சுடரின் ஒளியும் ஆய்வாளர்களின் ஆய்வுப்
பாலதக்கும் சிந்தலனக்கும் புது மவளிச்சம் காட்டும் என்பது உறுதி!
ந. அருள்சம ழி
ேதிப்ோசிரியாா்
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