
 

குமாரசாமி தமிழ்ப் பள்ளி 
சசய்தி மடல் 

ஏப்ரல் 2015. மலர் 1, இதழ் 1. 

 
அனைவருக்கும் இதயம் கைிந்த தமிழ் புத்தாண்டு 

நல்வாழ்த்துக்கள். ''ந ோயற்ற வோழ்நவ குனறவற்ற செல்வம்' என்ற  ம் 
முன்நைோர்களின் வோக்கிற்க்கு இணங்க , அனைவரும்  ல்ல 
ஆந ோக்கியத்துடனும், மிகுந்த மை மகிழ்வுடனும் வோழ வோழ்த்துகிநறோம்.  

ஒரு ெிறு செய்தி. இந்த  வருடம் ஆங்கில வருடக் கணக்கில் 2015-ஆக 
இருந்தோலும்,  மது தமிழ் வருடக் கணக்கு, திருவள்ளுவர் பிறந்த 
வருடத்தில் இருந்து ஆ ம்பிக்கிறது. ஆக, இது  மக்கு 2046  -ஆம் ஆண்டு 

(2015 + 31).   

  அநதோடு, இந்த வருடத்தின் சபயர், 'மன்மத' வருடமோம். இப்படி வருடங்களுக்கு சபயர் னவக்கும் பழக்கம், நவறு எங்கோவது 
இருக்கோன்னு Google பண்ணி போர்த்தப்நபோ (அது ெரி, Google - ல   எல்லோநம இருக்கோ என்ை?),  ம்னமத் தவி , China-விலும் 
இருக்கு,உள்ளே.. 

  

அழகிய தமிழ் மகன் - 'பட்டுக்ககாட்டட'  கல்யாண சுந்தரனார் 

 பாட்டுக்ககாட்டடயார் என்றும், பட்டுக்ககாட்டடயார் என்றும் தமிழர்களோல் 
அன்புடன்  ினைவுக் கூற ப்படும் பட்டுக்ககாட்டட கல்யாணசுந்தரனார்,  ஒரு 
ெிறந்த தமிழ் அறிஞ ோகவும், ெிந்தனையோள ோகவும், தின ப்பட 
போடலோெிரிய ோகவும் திகழ்ந்தவ ோவோர்.  
 

இவ து சபரும்போலோை போடல்கள் எளினமயோை தமிழில் ெமூக ெீர்திருத்தக் 
கருத்துகனள வலியுறுத்தி இயற்றப்பட்டனவயோகும். இவருனடய போடல்கள் 
அனைத்தும்  ோட்டுனடனம ஆக்கப்பட்டுள்ளை. 
 

 

 தமிழ்  ோட்டின் தஞ்ெோவூர் மோவட்டம் பட்டுக்நகோட்னட அருநக உள்ள ெங்கம் பனடத்தோன் கோடு என்னும் ெிற்றூரில் 
அருணோச்ெலைோர் - விெோலோட்ெி ஆகிநயோரின் இனளய மகைோக ஏப்ரல் 13, 1930-ல் எளிய விவெோய குடும்பத்தில் பிறந்த 
பட்டுக்நகோட்னட கல்யோணசுந்த ம், தி ோவிட இயக்கத்திலும், கம்யூைிெ ெித்தோந்தத்திலும் மிகுந்த ஈடுபோடு சகோண்டிருந்தோர். 
இவருனடய,உள்ளே.. 
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தமிழ்  ோட்டின் தஞ்ெோவூர் மோவட்டம் பட்டுக்நகோட்னட அருநக உள்ள ெங்கம் பனடத்தோன் கோடு என்னும் 
ெிற்றூரில் அருணோச்ெலைோர் - விெோலோட்ெி ஆகிநயோரின் இனளய மகைோக ஏப்ரல் 13, 1930-ல் எளிய 
விவெோய குடும்பத்தில் பிறந்த பட்டுக்நகோட்னட கல்யோணசுந்த ம், தி ோவிட இயக்கத்திலும், கம்யூைிெ 
ெித்தோந்தத்திலும் மிகுந்த ஈடுபோடு சகோண்டிருந்தோர். இவருனடய உள்நள.. 

நீங்கள்  >>> 

 கவினத எழுதுவதில்/வோெிப்பதில் விருப்பம் உள்ளவ ோ? 

 தமிழில் கட்டுன , மற்றும் துணுக்குகள் எழுதும் ஆர்வம் 

உள்ளவ ோ? 

 ஓவியம் வன வதில் ஆற்றல் சபற்றவ ோ? 

உங்க ள்… 

பனடப்புகள்  ம் செய்தி மடலில் இடம் சபற நவண்டுமோ?  

 ீங்கள் படித்த, நகட்ட, வோெித்த,  ெித்த தமிழ்ப் 
பனடப்புகனள,   ம் பள்ளி மின்ைஞ்ெல் முகவரிக்கு 

(contact@sbtamilschool.org) அனுப்பி னவக்கலோம். 

 முக்கிய நாட்கள்   

1. ஏப்ரல் 18, 2015:  ம் தமிழ்ப் பள்ளி வனலப் பக்கம் 

துவக்க விழோ.  

2. ஜூன் 6, 2015:  ம் பள்ளி ஆண்டு விழோ.  

 

 

 

 

குமோ ெோமி தமிழ்ப் பள்ளி 

Crossroads Middle School (North Campus) 

635, Georges Road, South Brunswick NJ 08852 

732-392-6224 

contact@sbtamilschool.org 

www.sbtamilschool.org 

 

 ன்றி!!! 

      சபோதுவோக சமோழிகளில், சபரும்போலும் ஒரு செோல் 
நவண்டுமோைோல் ஒன்றுக்கும் நமல் அர்த்தங்கனளக் 
சகோடுக்கும். உதோ ணமோக, Present என்ற ஆங்கிலச் செோல் ‘பரிசு’ 
மற்றும் ‘நிகழ்காலம்’ எை இ ண்டு அர்த்தங்கனள, அனதப் 
பயன்படுத்தும் இட த்திற்க்கு ஏற்ப, சகோடுக்கும்.  மது தமிழிலும், 

'மதி' என்ற செோல், 'நிலவு' மற்றும் 'அறிவு' என்று இ ண்டு 
சபோருள்கனளக் சகோடுக்கும். இப்படி, எவ்வளநவோ 
உதோ ணங்கனளச் செோல்லலோம்.  

ெரி விஷயத்துக்கு வருநவோம்... ெமீபத்தில், ஒரு தமிழ் போடனலப் 

படிக்க ந ர்ந்தது. முழுப்போடலுநம ஒன்றுக்கும் நமற்ப்பட்ட, 

முற்றிலும் நவறு நவறு சபோருள்கனளக் சகோண்டிருப்பனதக் 

கண்டு ஆச்ெரியப்பட்டுப், உள்நள.. 

தமிழுக்கு அமுசதன்று கபர்..!!!   - பாரதிதாசனார் 

பார்த்தது... படித்தது.. ககட்டது... 
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