NOOL MONSTERS' TAMIL LANGUAGE FESTIVAL 2022
JOIN US AS WE CELEBRATE LANGUAGE, LAUGHTER... AND LOVE!

1 - 30 APRIL 2022

Dear Grownup,
Thank you for participating in Nool Monsters' 4th annual Tamil Language Festival.
This year we're going to bond with our kutties through love notes in Tamil!
If you flip through the pages that follow, you'll see 4 weeks worth of little notes you can share with
your kutties everyday - (Well, 6 days a week to be exact. We leave day 7 in your capable hands!)
Every week is based on a theme - we have affirmations, trivia, a story and games. All you need to
do is print & cut out the notes, add in their name, sign off and then give your little nool monster their
very own surprise love note! Don't have a printer? Why not copy them out in handwriting instead?
Not confident with your writing? Just reading them out is A-okay too! We can do this!
We hope you'll find a few minutes to cuddle and share each note together and by the end of the
festival find your bond feeling strengthened through these loving gestures in Tamil. We also hope
your kutties will now look forward to Tamil as a special moment they share with you and it will give
both of you lovely memories to cherish forever!
(We'll be celebrating extra if you decide to keep this going with them even after!)
Lots of love from the Nool Monsters,
Abhi Krish (Founder & Author)
P.s: If you need any help reading your notes, don't fret!
Just tune in to the Instagram channel for audio help. We've got your back. :D

அன் புள் ள

என் ஆசை

நீ சிரித் தால் அவ் வளவு
அழகாக இருப் பாய் !

உன் குரல் மிகவும்
இனிமையானது!

எனக் கு உன் னைப் பார்த் துக்
கொண் டே இருக் கத் தோன் றும் .

நீ என் னிடம் பேச என் மனம்
ஏங் கிக் கொண் டே இருக் கும் .

ஆசையுடன் ,

அன் புடன் ,

அன் புள் ள
நீ விளையாடுவதைப் பார்க் க
எனக் கு மிகவும் பிடிக் கும் !
நாம் இருவரும் சேர்ந் து
விளையாடலாமே?
அன் புடன் ,

என் ஆசை
உன் னால் எனக் குக்
கொள் ளைப் பெருமை!
உன் ஒவ் வொரு முயற் சிக் கும்
நான் என் றும் துணையாக
நிற் பேன் .
அன் புடன் ,

என் செல் ல

என் செல் ல

உன் னைப் பற் றி நினைக் கும்
போதெல் லாம் என் முகம்
மேலும் மேலும் மலரும் .

உன் கண் கள் வைரங் கைப்
போல மினுமினுக் கும் .

நீ யே என் சந் தோஷம் .

நீ யே எனக் குக் கிடைத் த
மிகப் பெரியப் பொக் கிஷம் .

அன் புடன் ,

அன் புடன் ,

எனக் கு நீ ளமான
காதுகள் உள் ளன.

எனக் கு எட் டுக்
கைகள் உள் ளன.

நான் துள் ளித் துள் ளிப்
போவேன் .

நான் கடலில்
வாழ் வேன் .

நான் யார்?

நான் யார்?

என் உடலில்
கோடுகள் உள் ளன.
நான் வெள் ளை
அல் லது ஆரஞ் சு
நிறமாக இருப் பேன் .
காட் டில் வாழ் வேன் .
நான் யார்?

என் சிறகுகள்
பல வண் ணங் கள்
கொண் டவை.

இலைகளை உண் ண
எனக் கு நீ ளமான
கழுத் து உண் டு.
என் உடலில் பெரிய
புள் ளிகள் உண் டு.
நான் யார்?

எனக் குக் கைகளோ
கால் களோ கிடையாது.

நான் அவற் றை அசைத் து
அசைத் து ஆடுவேன் .

என் உடல் வழுவழுப் பாக
இருக் கும் .

நான் யார்?

நான் யார்?

பன் றி தன் வாலைத் தேடி அலைந் தது.
வால் எங் கு சென் றிருக் கும் ?

பன் றி காட் டில் ஒரு குரங் கிடம் உதவி கேட் டது.
குரங் கு பன் றியின் வாலைப் பார்க் கவில் லை.
வாலுக் குப் பதிலாக அது… ஒரு காளானைப் பன் றிக் குக்
கொடுத் தது!
பன் றி அழுதுகொண் டே சென் று விட் டது.
அடுத் து அது எங் கு சென் றது?

பன் றி கடலில் ஒரு ஆமையிடம் உதவி கேட் டது.
ஆமை பன் றியின் வாலைப் பார்க் கவில் லை.
வாலுக் குப் பதிலாக அது… பாசியைப் பன் றிக் குக்
கொடுத் தது!
பன் றி அழுதுகொண் டே சென் று விட் டது.
அடுத் து அது எங் கு சென் றது?

Story adapted from the Pig With The Runaway Tail by Parinita
Shetty published by Pratham Books in 2019 on storyweaver.org.in

வால் இல் லாமல் பன் றி தவித் தது.
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Story adapted from the Pig With The Runaway Tail by Parinita
Shetty published by Pratham Books in 2019 on storyweaver.org.in

ஒரு நாள் திடீர் என் று பன் றியின் வால் ஓடி விட் டது.
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ஓர் ஊரில் ஒரு பன் றி இருந் தது.
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வாலுக் குப் பதிலாக அது… காலுறையைப் பன் றிக் குக்
கொடுத் தது!
பன் றி அழுதுகொண் டே சென் று விட் டது.
அடுத் து அது எங் கு சென் றது?

பன் றியின் வாலை எங் கேயும் காணவில் லை.
பன் றி மிகவும் சோகமாக இருந் தது.
அது வீடு திரும் பி விட் டது.
வாலை இல் லாமற் பன் றி என் ன செய் யும் ?
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எருமை பன் றியின் வாலைப் பார்க் கவில் லை.
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பன் றி பனியில் ஒரு எருமையிடம் உதவி கேட் டது.

வால் இல் லாத சோகத் தில் பன் றி அழுதுகொண் டே
தூங் கச் சென் றது. அப் பொழுது...
டன் -ட-டைங் !
பன் றியின் வால் சுற் றுலா சென் று திரும் பி விட் டது!
அமைதியாக பன் றியுடன் இணைந் து அதுவும் தூங் கியது!
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அன் புள் ள

அன் புள் ள

நீ எவ் வளவு ________ தெரியுமா?

நீ எவ் வளவு ________ தெரியுமா?
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அன் புள் ள

அன் புள் ள

உனக் கு எவ் வளவு அழகான __________!

உனக் கு எவ் வளவு அழகான ________!
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அன் புள் ள

உனக் கு எவ் வளவு இனிமையான ______!

உனக் கு ________ கொடுக் க எனக் குப் பிடிக் கும் !
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