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யருக !

தநழமளபம்

மந 2011

புத்தளண்மே யருக !

நம் தழந்து சழ யளர்த்ததகள் ...
அன்புதேனீர்,
அதயருக்கும் து இதனம் கிந்த தநழழ் புத்தளண்டு யளழ்த்துக்கள். கப
யருேத்தத கபம் தட்டி யபமயற்மளம். புது யருேத்துேன், யசந்தபம் யந்து யிட்ேது.
யசந்தம் யந்தளல் அமதளடு யரும் உற்சளகபம், புத்துணர்ச்சழபம் உங்கள் அதயரிேபம்
ற்ட்டிருக்கும் ன்தழல் க்கு ந்த சந்மதகபம் இல்த. இப்புத்துணர்ச்சழபம்
உற்சளகபம் யரும் சங்க ழகழ்ச்சழனில் வயிப்டும்  ம்புகழமன்.
கேந்த பத ேந்த வளங்கல் யிமள ழகழ்ச்சழகள் சழப்ளக தேவ உதயின
அதயருக்கும் து ன்ழதன வதரியித்துக் வகளள்கழமன்.

நது சங்க

உறுப்ிருக்குள் புததந்து கழேக்கும் அமநளக தழதநதன ண்ணி யினக்கழமன். குழப்ளக
இதஞர் அணி ங்மகற் குறு ளேகம் அம்நளத ழகழ்ச்சழகின் பத்தளய்ப்பு.
தநழழ்ச்சங்கம், இயர்கின் ஆற்த வயிக்வகளணப மநதே அதநத்து வகளடுப்து
குழத்து நழகவும் வருதநப்டுகழமன்.

சழன்ஞ்சழளர் நற்றும் இதஞர்கள் நட்டுநன்ழ

அதயரும் தளநளகமய பன்யந்து ழகழ்ச்சழகில் ங்மகற்று தங்கள் தழதநகத
யர்த்துக் வகளள்யமதளடு அதயதபபம் கிப்ில் ஆழ்த்த பன்யருநளறு
அதமக்கழமன்.
குிர் மளய் யிட்ேது. துிரும் யிட்ேளனிற்று. யட்டில்
ீ
அதேந்தழருந்த களம் மளய்,
வயினில் வசன்று இனற்தகதன சுயளசழக்கும் மபம் யந்தளனிற்று. சூரினின் இ
வயப்த்தழல் தண்ண ீரில் ஆட்ேம் மளே களசள வகளடுக்க மயண்டும்?

வகளடுத்தளல்?

இதஞர் அணினின் ழதழ தழபட்டும் பனற்ச்சழனளக ற்ப்ளடு வசய்பம் CAR WASH தளன் அது.
இதற்கள மபபம் ளளும் நழக யிதபயில் அழயிக்கப்டும்.

அதயரும் அதழக

அயில் ங்மகற்று இனற்தகதன ஆந்தநளக அனுயிப்மதளடு ழதழ தழபட்டும்
பனற்ச்சழக்கு ஆதபவு அிக்குநளறு மயண்டுகழமன்.
ளன் ற்கமய குழப்ிட்ேது மள நது சங்கத்தழன் உறுப்ிர் ண்ணிக்தகதன
அதழகரிக்க உங்கள் அதயரின் எத்துதமப்தபம் ளடுகழமன். யப இருக்கும் தநழழ்
புத்தளண்டு ழகழ்ச்சழக்கு உங்க்கள் ண்ர்கத அதமத்து யளருங்கள். இதுயதப உறுப்ிர்
ஆகளதயர்கத

உறுப்ிபளகப் தழவு வசய்பங்கள்.

யளழ்த்துக்களுேன்,
ிபளகபன் மசரன்.
ததயர், லளரிஸ்ர்க் யட்ேளப தநழழ் சங்கம்.
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HATS TAMIL ACADEMY FIRST YEAR GRADUATION CELEBRATIONS !!!!
HATS TAMIL ACADEMY னிழருந்து மதர்ச்சழ வற்று இபண்ேளம் ஆண்டில்
அடிவனடுத்து தயக்கும் நளணய நணிகளுக்கு ங்கள் நம் கிந்த
ல்யளழ்த்துக்கள் !

மந 8 .... அன்தனர் தழம்
தநழழ்ச்சங்க ங்தகனருக்கு நது
நம் கிந்த அன்தனர் தழ
யளழ்த்துக்கள் !
ன் அம்நள
ன் அம்நள அனுசுனள
ன்றும் ன்மநல் அன்பு வகளண்ேயள்
ளேங்கள்  கற்றுத் தருயள்
நதழன மயதனில் ள்ிக்கு யந்து
ஆச்சரினப்டுத்துயளள்
ன் அன்ளே யிசனங்கத
கழர்ந்துவகளள்ளும் எமப ஜீயன்
ன் உனிர் அம்நள
கண்ேதழல்த அயதப்மளல்
கிவு நழக்க கேவுத !

- ஆரள

Being a full-time mother is one of the highest salaried jobs... since the payment is pure love.
Mildred B. Vermont
If the whole world were put into one scale, and my mother in the other, the whole world would kick the
beam.
Henry Bickersteth
Mother – that was the bank where we deposited all our hurts and worries.
T. DeWitt Talmage
A mother is a person who seeing there are only four pieces of pie for five people, promptly announces
she never did care for pie.
Tenneva Jordan
By and large, mothers and housewives are the only workers who do not have regular time off. They are
the great vacationless class.
Anne Morrow Lindbergh
A mother's arms are made of tenderness and children sleep soundly in them.
Victor Hugo
The mother's heart is the child's schoolroom.
Irish Proverb

A Mother's Dictionary
Bottle feeding: An opportunity for Daddy to get up at 2 am too.
Defense: What you'd better have around de yard if you're going to let the children play outside.
Drooling: How teething babies wash their chins.
Dumbwaiter: One who asks if the kids would care to order dessert.
Feedback: The inevitable result when the baby doesn't appreciate the strained carrots.
Full name: What you call your child when you're mad at him.
Grandparents: The people who think your children are wonderful even though they're sure you're not
raising them right.
Hearsay: What toddlers do when anyone mutters a dirty word.
Independent: How we want our children to be as long as they do everything we say.
Look out: What it's too late for your child to do by the time you scream it.
Puddle: A small body of water that draws other small bodies wearing dry shoes into it.
Show off: A child who is more talented than yours.
Storeroom: The distance required between the supermarket aisles so that children in shopping carts
can't quite reach anything.
Temper tantrums: What you should keep to a minimum so as to not upset the children.
Top bunk: Where you should never put a child wearing Superman jammies.
Two-minute warning: When the baby's face turns red and she begins to make those familiar grunting
noises.
Whodunit: None of the kids that live in your house.
Whoops: An exclamation that translates roughly into "get a sponge."

கயிதத மகளுங்கள்.....
ஆடும் மளதும் மதநழல்ள தநழழ் அதழப மயண்டும்
ஏடும் குருதழனளவும் வசந்தநழழ் உணப மயண்டும்
அேவும் ேவும் துவும் தநழழ் ேமய மயணும்

ளட்டும் கூத்துநழி தித்தநழழ் ேத்த மயணும்
அேேள மநம் டுேள தநழழ் அதன மயண்டும்

ட்டில் ழுத்தழல் நழன்னும் தநழழ் எிப களணும்
யட்டில்
ீ
மச்சழல் தநழழ் பச்சுயிே - யளடும்
உள்வநல்ளம் தநழழ் - தநழழ் வநளமழன –
ளளும்

தநழமழல் அழவு வ மயண்டும்

தநழமர் துணிவு வல் மயண்டும்

யளழும் ததபதக்கும் யமழமகளலும்
ளடும் - தி தநழழ்வநளமழக்கு ளடும்.
ளளும் அதற்கு உதமப்ீ மயணும்.

தழன்னும் சளப்ளடு நக்கு ஆங்கழத்தழல் மயகும்
கித்தநழமளம் திதநழமழல் ல்ளபம் ஆகும்

வநளமழனடிதந ீங்க - ீங்க தநழழ் பமங்க மயண்டும்.
மதளண்ே மதளண்ே ஊறும் தநழழ் ட்டு தழதச மசரும்
பமயந்தர் ஆண்ே தநழழ் ஆ யப மயண்டும்

நளந்தம் இல்த இதழல் வதிவு வ கூடும்.

- தழரு. ன் ீர்வசல்யம்

தநழழ் ன்வழ ேப்மளம் யளரீர் !
தளய் வநளமழ தநழழ் நக்கு

ஆட்டுக்கல் உபலுநழல்த

அகம் பும் யளழ்க்தகனி

அதளல் தளன் அயள் அம்நள

பதளயள்

இபண்ேளயள்

அதபக்கும் தக அம்நழனில்த
இல்த நம்நழ?

பப்ளல் தந்த தநழழ் தளனளயள் இதழுக்கு ழப்ஸ்டிக் - பூசளந்து
ன்வழ ேக்குங்களல்

ததலுக்கு ஸ்டிக்கர் - எட்டு வளட்டு

ளடினளயள்

மளது ிகர் - வண்ணில்த

அணினளயள்

தக வசல்ழல் மசும் களல்

ளன்நணிக்கடிதக தநழழ்
ம்வரும் களப்ினம்
யிததப்ளல் தநழழ்

ஆளம்தழதண அம் அிப்ளள்
தநழழ்
மழதச னளழ் தநழழ்
இிப்ளயள்- ண்

நச்சழ அது ேக்கர் - அமகழல்த.
தநழமள!
இமந்தளய் தத

பத இல்த !
ிள்தக்கு தநழழ்
வசளல்ளநல்
ததபத

தழதச வதளதக ட்ேளல்

இமந்தளய்

வயன்ளல் தநழழ்

மபன் வரும்

தநழழ்

இல்த உக்கு

யநணி இருவருக்கு அணிபம்
———–—————————————————————

குடிக்க ளட்டில் யளட்ேர்
தண்ணரில்த
ீ
குிக்க யளட்ேர் லீட்ேர்
வயந்ீரில்த
யிசழல் அடிக்க ிபரர் குக்கர்
அடுப்ில்த
ஞ்சர் ஆது களர்
ழுதள யண்டினில்த

தந்த ேளடி சுத்த மயஸ்ட்
வற்ளன் அப்ன் சரினில்த !

மர் அபண்

அந்ழனன் ஆளய் –
ீ
தநழழ் வசளல்ளநல்
தயத்தளய்
உவுக்கு
உன்
வகளள்ி!
- தழரு. ன் ீர்வசல்யம்

யந்தமத ! யந்தமத! யசந்தம் யந்தமத!

ஆரள சுப்ிபநணினன்

மநதள சுந்தர்

ிஞ்சுக் கபங்கில் யசந்தத்தழன் யண்ணங்கள்

Koala Bears
Written and Illustrated by: Neha Swaminathan

Koalas have wooly dark fur with brown and
white patches and a cream belly. It also has a
broad head, small eyes, large furry ears, an
oval shaped black nose, and they have sharp
claws. They are mammals and marsupials. The
female Koala has a pouch just like a Kangaroo. A female Koala’s average size is 72 cm
and a male Koalas average size is78 cm.

Continues ... . . .

Koala bears live in Australia. They are picky eaters
and eat 2.5 pounds of Eucalyptus leaves every
day. They also drink liquids from the leaves. One
meal gives Koala bears all the food and liquids it
need for the day. Koalas are good climbers and
can also move very quickly on both legs and
hands.
Do you know Koalas aren’t bears? Well, they
aren’t and they are only called koala bears because they resemble teddy bears. Koalas sleep at
least 19 hours a day. Their predators are the European Fox. Koala’s used to be a food source for the
Native Americans, but now no human eats them.
Koalas are also endangered because they are dying from a disease. In Australia, Koalas are protected because whenever someone gets caught
for killing them, they get severely punished. They
are in the Phascolarctidae family. Joeys are baby
koalas that weigh less than a gram. Joeys are
about an inch when they are just born. Koalas
have 2 thumbs and 3 fingers on each hand and
foot. The average life of a Koala bear is 18 years.
I hope you had fun time learning about Koala
Bears!

தினள தன்ந்தினள...
நீ ள பயி
ங்களுக்கு கல்னளணநள புதழது. ளனும் இயரும் வசன்தனிமமன

மயத ளர்த்து யந்ததளல் த்து ளிமமன திக்குடித்தம் தயத்து யிட்டு
நளநளரும் நளநழனளரும் ஊதபப்ளர்க்கக் கழம்ினளனிற்று. அம்நள யட்டில்
ீ

சதநனல் கற்ழருந்த வருதநனில் ளன் தழருநணப் ரிசளக யந்தழருந்த லளட்

மக்கழல் ததமனள சதநத்து அதேத்துக் வகளடுக்க இயரும் ளள் தயளது அதத
யண்டினில் நளட்டிக் வகளண்டு மளக, ல்ளம் எரு நளதம் யதப
ன்ளகத்தளிருந்தது.
அன்று வயள்ிக் கழமதந. களத ரழப்டில் அலுயகத்தழழருந்த க்கு

ன் சழத்தப்ளயிேநழருந்து மளன். வசன்தனிமமன இருக்கும் அயருக்கு

தழடீவபன்று ளங்கள் குடித்தம் ேத்தும் அமதகப் ளர்க்க எரு யிரீத ஆதச!
யிதழ னளதப யிட்ேது? எரு ஆறுநணி யளக்கழல் யருயதளக வசளன் அயர்

யளக்தக மயதயளக்களக ண்ணி அபக்கப் பக்க ன் மநளரிேம் ஏடிமன்.
மநல் பச்சும் கவ ழ் பச்சும் யளங்க தக களல்கத ஆட்டி த்த
அினங்களுேன் ளன் யிரனத்தத வசளல் அயமபள என்றுமந ேயளதது
மளல் “அவ்யவு தளம? மசளந எரு வயண்வளங்கல் வகளத்சு வசஞ்சு,
வகளஞ்சம் மகசரி ண்ணிடு. வபளம் சுளுயள மயத ஆய்டும்” ன்று மநம
ேந்தளர்.

அயருக்வகன் பப்தளண்டுகள சதநனல் அனுயம். க்குத்தளன்
சர்யளங்கபம் டுங்கழப் மளனிற்று. நறுடிபம் வதளதமசழனின் மநல்
ளய்ந்மதன்.
“ன்ங்க, ங்க சழத்தப்ள சளனங்களம் ம்ந யட்டுக்கு
ீ
யர்ளபளம்!” ன்துதளன்
தளநதம், ன் சூபப்புழ ன்தயிே எருடி மநம மளய், “அப்டினள? ளன்
அதப ளள் லீவ் மளட்டுட்டு யந்தர்மன். தளயது சளநளன் மயணும்ள ழஸ்ட்
மளட்டு தய” ன்ளர்.
நிதக சளநளன் ேப்ளக்கத யற்ளத அபத சுபிகளக ண்ணி யந்த
ன் நேத்தம் புரிே, ரழப்ட் படிந்ததும் பண்டினடித்து பதல்
பனிதப்ிடித்து யட்டுக்கு
ீ
ஏடிமன். ன்யர் யளனில் கழமளக்கணக்கழல்
சர்க்கதபதனத்தளன் வகளட்ே மயண்டும் (ஆளல் ேப்ளயில் எரு ஸ்பூன்
சர்க்கதபதளன் நழச்சம்!!). ல்ள சளநளன்களுமந அத ளதளத்தழல்
களட்சழனித்த!

உேம எரு மப்தபபம் மளதயபம் யளதப்மள உருயி,
ட்டினழேத் தனளபளமன்...
ஹ்ம்..மயகநழருந்து ன்?... யிமயகம் இல்தமன? உளுந்து ன்று

ழுதழனளனிற்று... ஆளல் வ்யவு மததய ன்று வதரினயில்த!

(வயண்வளங்கல் வசய்ன உளுந்து தற்கு ன்று ீங்கள் மகட்து வதரிகழது.

ஆளல் க்குத் வதரிந்தளல் தளம?) கண்கத இடுக்கழ மனளசழத்மதன். “.ஹ்ம்..
தற்கும் வகளஞ்சம் கூேமய யளங்கழ தயப்மளம். நறுடி இந்த நளதழரி

அயஸ்ததப் ே மயண்ேளம்” –ன்று படிவு வசய்து 5 கழமள ன்று ழுதழமன்!!
இப்மளது யளசகர்களகழன உங்களுக்மக புரிந்தழருக்கும் இந்த நிதக ழஸ்டின்
ட்சணம்!

ன் ேளமேளநள ட்டினல் படினவும், யளசழல் ேே வயன்
சத்தத்துேன் இயர் யண்டி யந்து ழற்கவும் சரினளக இருந்தது. சநமனளசழதநளக

தளன் யளங்கழ யந்த “சதநத்துப் ளர்” புத்தகத்தத ன் தகனில் தழணித்துயிட்டு,
ழஸ்தேப் ழத்துக் வகளண்டு க்கத்தழழருந்த நிதகக் கதேக்கு ளய்ந்தளர்.
அதப நணினளனிற்று... எரு நணினளனிற்று.. நனுரதபக்களமணளம்.

நீ ளட்சழனம்நளின்** புண்ணினத்தழல் கூட்டுநழல்ளநல் சளம்ளருநழல்ளநல்
தநய்னநளக ததமனள வகளதழக்க தயத்துயிட்டு ன் இஷ்ே
வதய்யங்கதவனல்ளம் அதத வகளத்சளக நளற்றும்டி நசுக்குள் நன்ளடிக்
வகளண்மே வயி சன்ழல் ளர்தயதனப் தழத்தழருந்மதன் ளன்.

தழடீவப வதருயில் மளமயளர் யருமயளவபல்ளம் எமப தழதசனில் ளர்ப்தத
உணர்ந்து கூர்ந்து ளர்த்தளல்.. இயர்!! இேது தகனில் ஆளுனபக் கூம்பு யடியக்
களகழதப் வளட்ேத்துேன், யது தகனிழருந்த ததனச் சற்று தள்ிப் ிடித்தடி,
ளட்டினப் மவபளிகள் யினந்து மளக்கும் ளகயத்துேன் யட்தே
ீ
மளக்கழ யந்து
வகளண்டிருந்தளர். அபண்டுமளய், நளடிப்டிகத ளன்கு ளன்களகத் தளண்டி
ஏடிமன். ளன் னந்த டிமன ஆனிற்று! யட்டு
ீ
யளசழல் ங்கள் யளேதக யட்டின்
ீ
வசளந்தக்களபம்நளள்! ன் நளநழனளதபயிே அந்தம்நளிேம் க்கு னம் அதழகம்!
இயர் யட்டு
ீ
யளசத யந்து அதேந்தளமபள இல்தமனள “ன்தழது?”
ன்று ஆளுனபப் வளட்ேத்ததக் களட்டி கர்ஜழத்தளர் அந்த அம்நளள்.
இயர் “இது யப நழகளய்..” ன்று வருதநனளக உதபத்தளர். “ன்? உன்
வண்ேளட்டி கல்னளணத்துக்கு சதநக்க களண்ட்பக்ட் டுத்தழருக்களள?”

இயரும் சதக்களநல், “அே அதளன் கதேக்களபர் இவ்யவும் யட்டுக்கள
ீ
சளர்?னு மகட்டுகழட்மே இருந்தளள?. ீங்க மளங்க சளர். இவ்யவு சளநளனும்
கட்ே மபநளவும்ளன். ளந்தளன் இருந்து தகமனளே யளங்கழட்டு யந்மதன்”
ன்ளர் வருதந வளங்க!

“அது சரி! அந்தக் தகதன ன் அப்ிடி தள்ி ிடிச்சுகழட்டு ழக்கம?” ன்று

ன் நதழழருந்த மகள்யிதனமன மகட்ேளர் அந்த அம்தநனளர்.

“ஏ! இதுயள? இயதளன் ழஸ்ட் தினள - ன்னு ழுதழ அதுக்கு கவ ம சழ
சளநளவல்ளம் ழுதழனிருந்தளள். அதுதளன் துக்மகளன்னு தினள ிடிச்சுகழட்டு
யந்மதன்.” ன்ளமப ளர்க்கமயண்டும்!

இமததேள யம்பு ன்று ழஸ்தேப் ிடுங்கழப் ளர்த்த க்கு சழரிப்தள
அழுயதள ன்று வதரினயில்த! தினள ன்று ளன் குழப்ிட்டிருந்தது உர்ந்த
வகளத்துநல்ழ யிததகத..... இயர் அததப் புரிந்து வகளண்ே யிதமநள......

எரு யமழனளக இருயரும் நளழ நளழ யிரனத்ததச் வசளல்ழ படிக்க,
பதன் பதனளக அந்த அம்நளள் க க வய சழரிக்க ஆபம்ித்தளர். அந்த

சந்தர்ப்த்தத ழுயயிேளநல் ளங்கள் இருயரும் தசளக நளடிக்கு ழுயிமளம்.
இருயரும் தினளகத்தளிருக்கழமளம் ன்று உறுதழப்டுத்தழக் வகளண்டு
இயர் வநதுயளக, “நிதக சளநளனுக்கு நளசம் வ்யவு ஆகும்னு உக்கு

தளயது டினள இருக்கள?” ன்ளர். “வதரினழமன. ங்க யட்டு
ீ
அஞ்சு மர்.
சுநளர் ந்தறு ரூள ஆகும்” ன்மன். இயரும், “ங்க யட்பம்
ீ
கழட்ேத்தட்ே
அமததளன் ஆகும். ஆள இன்ிக்கு ில் வபண்ேளனிபத்து பந்தறு யந்தழருக்மக?”
ன்ளர் குமப்நளக.
க்கு தததனச் சுற்ழனது. அது ன் எருநளத சம்ம்!!!
“ளன் இன்னும் நீ தழ சளநளவல்ளம் வகளண்டு யபணும். தகனி ணம்
த்தளது மள இருந்தது. அதளன் யட்டு
ீ
இததவனல்ளம் வயச்சழட்டு
யர்மன்னு வசளல்ழட்டு யந்மதன்” ன்ளர் கயதனளக.
கவ மம யட்டுக்களபம்நளள்
ீ
னளரிேமநள உபத்த குபழல் ளங்கள் நளதளந்தழப
நிதக யளங்கழன புபளணத்ததப் தசற்ழக்வகளண்டிருக்க, ளங்கள் இருயரும்
வசய்யது அழனளநல் உட்களர்ந்தழருந்மதளம்! வயட்ே வயிச்சநளகத் வதரிந்தது
ளன் மளட்ே ழஸ்ட் கண்டிப்ளக எரு யட்டுக்மகள
ீ
அல்து எரு நளதத்தழற்மகள
மததயனளது அல் ன்று!
அந்த ளட்கில் இப்மளதுமள க்வபடிட் களர்டுகமள, மயண்ேளவநன்ளல்

தழருப்ிக் வகளடுத்தளல் யளங்கழக்வகளள்ளும் “ரிட்ேர்ன் ளழசழ”-மனள
கழதேனளது. இபண்ேளனிபம் ரூளய் நிதக சளநளன்கத தயத்துக்வகளண்டு
ன் வசய்யது? நிதக ில் ப்டி கட்டுயது? இருயரும்

அமநளட்ேளக்குதனளக அநர்ந்தழருக்க, யட்டுக்களப
ீ
அம்நளள் தன் கணயருேன்
நளடிப்டிமனழ யந்தளர்.

“சரி, சரி இந்த நிதகக் கதேதன ன் வசய்னதள உத்மதசம்?”
“வதரினத ஆன் டி...” ன்று மகளபறளக இழுத்மதளம் ளங்கள்.

“இமதள அங்கழமளே மளய், அந்த நிதகக் கதே பதளிதனப்
ளருங்க.....ம் ..சவக்கழபம்” ன்று யிபட்டிளர்.

“ன் இந்த சழத்தப்ளதய இன்பம் களமணளமந” ன்று ண்ணினயளம

இயருேன் வசன்மன்.
கதேக்களபர் ங்கள் யட்டின்
ீ
வசளந்தக்களபர் வசளன்தத மகட்ேின், அயர்

ின்ளல் எிந்தழருந்த ங்கத ட்டிப் ளர்த்தளர். ின் மதள மகளநளிகதக்
கண்டுயிட்ேயர் மள உபக்கச் சழரித்து “ஏ உங்க யட்டு
ீ
நளடி குடித்தம் யந்த
புதுசள கழனளணநள மசளடிங்கள? ன்ம்நள மள யளபம் ங்க

நருநகளுக்கு புதுக்மகளட்தேக்கு ரிசர்மயரன் ண்ணிக் குடுத்தீங்கம,
வயிருக்குதள?” ன்ளர்.
“ஏ அயங்க உங்க நருநகள? க்கு அது வதரினளது” ன்மன்
அசடுயமழன. இயமபள இது ததபமந வளருட்டுத்தளது, அங்மக கதேப்தனன்
கட்டிதயத்தழருந்த வநகள தசஸ் வளட்ேங்கதமன நந்தழரித்து யிட்ேதுமளல்
ளர்த்துக் வகளண்டு ழன்ளர்.
கதே பதளி நீ ண்டும் சழரித்து “தம்ி, னப்ேளதீங்க! சளநளவல்ளம்
ளங்க தழருப்ி டுத்துக்கம். இிமநக்வகளண்டு வரினயங்கக் மகட்டு ழஸ்டு
ளுதழக்கழட்டு யளங்க” ன்று தன் ங்குக்கு அழவுதப கூழ அனுப்ிளர்.

தப்ித்மதளம் ிதமத்மதளம் ன்று யட்டுக்கு
ீ
யந்த ிகுதளன் சழத்தப்ளதய
சுத்தநளக நந்துமளது ழதயிற்கு யந்தது! “அேக்கேவும! வயறும்
வகளத்சுதய தயத்துக்வகளண்டு ன் வசய்யது  தகதனப் ிதசந்து
வகளண்டு ழற்கவும் அயர் உள்ம யபவும் சரினளக இருந்தது.
“ன்? நிதக ிபச்சழதவனல்ளம் தீர்ந்ததள?” ன்று வளங்கழ யந்த
சழரிப்த அேக்கழனடிமன அயர் உள்ம யப, இது ின்மளடு யந்த
யட்டுக்களபம்நளின்
ீ
தகங்கர்னம் ன்று வசளல்ளநம புரிந்தது.
“இந்தள, இந்தப் ததன உள்ம தய ன்று” சழத்தப்ள வகளடுத்த தக்குள்

யசந்த யிழருந்து சுேச்சுே களபங்களும், பூவும், மங்களும் ன்த
ழம்நதழப் வருபச்சு யிே தயத்த.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**சதநத்துப் ளர் புத்தகத்தழன் ஆசழரிதன

சுதய அரும்புகள்..
Mango Pachadi Recipe
Ingredients needed
Raw mango -1 1/4 cup (1 cup heaped and another
1/4 cup). Use tangy mango.
Jaggery -1 cup
Neem flowers -1 1/2 tsp

Method

For the seasoning

Cook the mango pieces in a little water till
soft. It should not be mushy, so do not over
cook it.

Oil -1 tsp
Mustard -1/2 tsp
Red chilli -1
Green chilli -1 (cut it into 2 and slit it)

Boil the filtered jaggery for a few minutes,
then add the cooked mango and boil till it becomes a little thick.

Preparation

Heat a tsp of oil, add mustard seeds, when
Scrap the skin of the mangoes slightly. No need to mustard splutters, add red chilli, green chilli
take the skin fully. Chop it into medium size pieces. and add it to the pachadi.
(Or you can leave a little skin on it for texture)
Heat jaggery in 1/4 cup of water and filter it to re- Delicious mango pachadi can be served like
this.
move any impurities.

லளரிஸ்ர்க் யட்ேளப
உணயகங்கள்.... ஏர் அழபகம்

Looking for a special place to take her for mothers day lunch or
dinner? Look no further !
BOMBAY JUNCTION WELCOMES YOU !

Restaurant Hours
Monday

Closed

Tuesday

11:30 AM - 10:00 PM

Wednesday

11:30 AM - 10:00 PM

Thursday

11:30 AM - 10:00 PM

Friday

11:30 AM - 10:30 PM

Saturday

11:30 AM - 10:30 PM

Sunday

11:30 AM - 10:00 PM

Situated in the heart of Mechanicsburg (Carlisle Pike), you will

find BombayJunction (formerly called Pizza Buffet). A
combination of American dish and Indian dishes. Enjoy authentic South Indian, Hyderabad, North Indian and the best American fast food (Pizza).

Bombay Junction * 6499 Carlisle Pike * Mechanicsburg, PA * USA * 17055 *
Phone: (717) 697-4282 * Fax: (717) 697-4741
© 2011 Bombay Junction. All rights reserved.

ரூம் மளட்டு மனளசழப்ளய்ங்கமள…!
தத்துயம்


இட்ழ நளதய வயச்சழ இட்ழ மளேளம்—
சப்ளத்தழ நளதய வயச்சழ சப்ளத்தழ மளேளம் – ஆள
கேத நளதய வயச்சழ கேத மளே படிபநள?



ஸ் ஸ்ேளப் கழட்ே ழன்ள ஸ் யரும்.
புல் ஸ்ேளப் கழட்ே ழன்ள புல் யருநள?



ஸ் ஸ்ேளண்டிம ஸ் ழக்கும்
ஆட்மேள ஸ்ேளண்டிம ஆட்மேள ழக்கும்
தசக்கழள் ஸ்ேளண்டிம தசக்கழள் ழக்கும்
வகளசுயத்தழ ஸ்ேளண்டிம வகளசு ழக்குநள?



இஞ்சழ ீரிங் களமஜ் டிச்சள இஞ்சழ ீனர் ஆகளம்—
ிவபசழவேன்றழ களமஜ் டிச்சள ப்வபசழவேண்ட் ஆக படிபநள?



தூக்க நளத்தழதப சளப்ிட்ேள தூக்கம் யரும்.
இருநல் நளத்தழதப சளப்ிட்ேள இருநல் யபளது
( ன் வகளடுதந சளர் இது?)



ல்யழ யந்தளல் ல்தப் புடுங்களம் – ஆள

ததயழ யந்தளல்

தததனப் புடுங்க படிபநள?
(மனள ! மனள ! களப்ளத்துங்க!)


டி . கர் மளள டீ யளங்களம் – யிருதுகர் மளள யிருது யளங்க படிபநள?



ன்தளன் வரின யபள
ீ
இருந்தளலும், வயய்னில் அடிச்சள தழருப்ி அடிக்க
படினளது



வகளலுசு மளட்ேள சத்தம் யரும். சத்தம் மளட்ேள வகளலுசு யருநள?



ில் மகட்மறளே தனள இருந்தளலும், கமழத்தல் கணக்கு மளடும்மளது கேன்
யளங்கழத்தளன் ஆகணும்…



(இதுகுன்ம வகம்ி யளபளய்ங்கள??)

