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What a sweet smell! Where is it coming from?

என்ன ஒரு இ்னிய மணம்! இது எங்கிருந்து �ரு்கிறது?



Not from here! This is the 
lovely smell of flowers.

இங்கிருந்து இல்லை! 

இது பூக்ளில இருந்து 

�ரும் நலலை நறுமணம்!



Not from here! This is the bad smell of cow dung.

இங்கிருந்து இல்லை! இது சொணத்கின வ்ட்ட நொறறம்.



Eek! This is the yucky-mucky smell of my dirty socks.

சீச்சீ! இது என அழுககுக ்ொலு்றயிலிருந்து �ரும் மமொசமொ்ன �ியர்�யின வநடி!



Mmmm... This is the yummy smell of hot luchi-aalu!

ம்ம்ம்! இது லுச்சசிபூரி, ்கிழங்கிலிருந்து �ரும் சூ்டொ்ன மசொலைொ�ின மணம்!



Aha! That sweet smell is from here! From this new sweet stall. The sweet smell is coming 
from these fresh gulab jamoons!

ஆஹொ! இங்கிருந்து்ொன இ்னிய மணம் �ரு்கிறது! இந்்ப் பு்கிய பலை்ொரக ்்்டயிலிருந்து! 
இந்் இ்னிய மணம் இந்்ப் பு்கிய குமலைொப் ஜொமூன்ளில இருந்து �ரு்கிறது!



Dear friends, did you know that the 
inside of our noses are lined with millions 
of cells? These cells help us smell things. 
They help us tell if they are good smells 
or bad smells. Smell helps us guess the 
taste of things. The smell of something 
also tells us how far we are from it.

என இளம் நணபர்மள! நமது மூக்கின 

உளமள லைடசக்ணக்ொ்ன வசல்ள 

இருக்கினற்ன வ்ரியுமொ? அ்�்ொன 

நமககு வபொருட்ள மு்ர உ்வு்கினற்ன. 

அ்� நலலை �ொச்்னககும் வ்ட்ட 

�ொச்்னககும் உளள �ித்கியொசத்் 

உணர உ்வு்கினற்ன. �ொச்்ன, ஒரு 

வபொருளின சு்�்ய ஊ்கிக்வும் 

உ்வு்கிறது. ஒரு வபொருள எவ�ளவு 

தூரத்கிலிருந்துக்கிறது எனறும் 

�ொச்்ன்ய ்�தது அறசியலைொம்.



The sense of smell is much stronger in 
animals than it is in humans. Haven’t you 
noticed that mosquitoes smell us out, no 
matter where we are?

ம்னி்ர்்ளக ்ொடடிலும் 

பிரொணி்ளுககு மு்ரும் ்கிறன 

அ்கி்ம். நொம் எங்கிருந்்ொலும், 

வ்ொசுக்ள நம்்ம மு்ரந்து நம்்மக 

்ணடுபிடிததுக ்டிக்கிற்் 

்�்னித்கிரு்கிறீர்ளொ?



And who tells the ants about the crumbs 
that we drop on the floor while eating? 
Simple. It’s their sense of smell! Everyone 
knows that dogs have very sharp noses. 
That’s how they help us find robbers and 
bombs.

்கிணபண்டம் சசிறசிம் சசிந்்கி்னொலும், 

உ்டம்ன எறும்பு்ளுககு யொர 

வசொல�து? அது ஒனறும் வபரிய 

�ிசயமில்லை. அ�றறசின �ொச்்ன 

மு்ரும் ்கிறன்ொன! நொய்ளின 

சசிறந்் மமொப்பசக்கி அ்்ன�ரும் 

அறசிந்்ம். அ்்னொல்ொன, ்கிரு்டர்மளொ 

வ�டிகுணம்டொ இருககுமி்டத்்க 

்ணடுபிடிக் அ்� உ்வு்கினற்ன.



So do you know why we take a deep breath when we are passing by a beautiful garden? 
And why we cover our noses when we are near a garbage heap?

அழ்கிய ம்ொட்டத்்க ்்டககும்மபொது நனறொ் மூச்்ச இழுக்கிமறொமம ஏன? 
குப்்பதவ்ொடடியின அரும் �ரும் மபொது மூக்் அழுத்கி மூடிக வ்ொள்கிமறொமம, ஏன?



Because something is telling us to do so. 
And that something is our fantastic sense of smell!

நம்்ம அப்படி எதும�ொ வசயய வசொல்கிறது.
அது நம்மி்டம் உளள பிரமொ்மொ்ன மு்ரும் சக்கி்ொன!

Creative Corner
How to create a place which always smells good?

எப்மபொழுதும் நறுமணம் வீசும் இ்டத்் எவ�ொறு 

உரு�ொககு�து?


