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Tara and Ravi are going to the
market.

Amma has given them a list of fruits
and vegetables to buy.

At the market, Tara spots juicy red
tomatoes. “I hope Amma makes
tomato chutney today,” she says.

இன்று தகாரகாவும் ரவியும் 
சநயதககுச் சசல்கின்்றனர். 

வகாங் வவண்டிை பழங்ள், 
்காய்்றி்ளின் பட்டிையை அம்்கா 
அவர்்ளிடம் ச்காடுத்துள்ளகார். 

சநயதைில, சகாறு நகிய்றநத சிவப்புத் 
தக்காளி்யள தகாரகா பகார்த்தகாள், 
“அம்்கா ந்ககுப் பிடித்த தக்காளிச் 
சட்டினி சசயைப் வபகா்கி்றகார் என்று 
நகியனக்கிவ்றன்” என்்றகாள் அவள்.



Monappa, the vegetable seller,
weighs everything.

Into the bag goes:
- 1 kg fresh red tomatoes
- ½ kg onions
- ½ kg potatoes
- 1 coconut
- 6 limes

்காய்்றி்ள் விறபவரகான 
வ்கானப்பகா எலைகாவறய்றயும் எயட 
வபகாட்டகார்.

யபைினுள் இயவசைலைகாம் 
சசன்்றன: 
- 1 ்கிவைகா புதகிை சிவப்புத் 
தக்காளி்ள்
- ½ ்கிவைகா சவங்காைம் 
- ½ ்கிவைகா உருயளக்கிழஙகு 
- 1 வதங்காய 
- 6 எலு்ிச்சம் பழங்ள் 



Tara and Ravi walk home singing:
“We want...
Tomato chutney, tomato chutney.
Amma’s tasty tomato chutney!”

தகாரகாவும் ரவியும் பகாடிகச்காண்வட 
வீடு தகிரும்பு்கின்்றனர்:
“எங்ளுககு வவண்டும்… 
தக்காளிச் சட்டினி, தக்காளிச் சட்டினி! 
அம்்கா சசயயும் சுயவைகான 
தக்காளிச் சட்டினி!”



Suddenly Ravi asks Tara,
“Is something dripping on your feet too?”

Their bag is wet. Oh no! The tomatoes are
all squashed at the bottom.

Tara whispers to Ravi,
“Our tomato chutney looks so horrible.

Not at all like Amma’s!”

தகிடீசரன்று, “உன் ்கால வ்லும் ஏதகாவது 
சிநது்கி்றதகா, என்ன?” என்று ரவி தகாரகாவிடம் 

வ்ட்டகான்.

யப ஈர்கா் இருநதது. அடடகா! கீவழ இருநத 
தக்காளி்ள் எலைகாம் நசுங்கிப் வபகாைிருநதன. 

தகாரகா ரவிைிடம் முணுமுணுத்தகாள், “நம்முயடை 
தக்காளிச் சட்டினியைப் பகார்க் நலைகாவவ இலயை. 

அம்்கா சசயவயதப் வபகாலிலயை!”



The next week, Tara and Ravi are careful.

“Heavy vegetables at the bottom; soft and light 
ones on top,” Ravi keeps repeating.

Into the bag goes:
- 1 watermelon
- ½ kg potatoes
- 1 coconut
- ½ kg grapes
- 6 raw bananas
- ½ kg tomatoes, right on top.

அடுத்த வகாரம், தகாரகாவும் ரவியும் ்வன்கா் 
இருநதனர். 

“்ன்கான ்காய்்றி்ள் கீவழ! வைசகான, 
ச்ன்ய்ைகான ்காய்்றி்ள் வ்வை!” என்று ரவி 
சசகாலலிகச்காண்வட இருநதகான். 

யபககுள் இயவசைலைகாம் சசன்்றன: 
- 1 தர்ப்பூசணி 
- ½ ்கிவைகா உருயளக்கிழஙகு 
- 1 வதங்காய 
- ½ ்கிவைகா தகிரகாட்யச 
- 6 வகாயழக்காய்ள் 
- ½ ்கிவைகா தக்காளி, எலைகாவற்றிறகும் வ்வை. 



But at home, they find the grapes
have become grape juice under the raw 
bananas!

“Last time we made the tomatoes
into chutney. This time we made the
grapes into juice. Wonder what we
will do next!” Tara says sadly.

ஆனகால, வீட்டிறகுச் சசன்்ற வபகாது, 
தகிரகாட்யச்ள் வகாயழக்காய்ளின் 
அடிைில நசுங்கி தகிரகாட்யசப்பழச் சகா்றகா் 
்கா்றிைிருப்பயத அவர்்ள் ்ண்டனர்!

“அன்று தக்காளி்யளச் சட்டினிைகா்ச் 
சசயவதகாம். இன்று தகிரகாட்யச்யளப் 
பழச்சகா்றகா் ஆக்கி விட்வடகாம். 
அடுத்த தடயவ என்ன சசயைப் 
வபகா்கிவ்றகாவ்கா!” என்று தகாரகா வருத்தத்வதகாடு 
சசகான்னகாள்.



Next time, Amma’s list also has oranges.

They are soft and light. So they go on top, next to the tomatoes.

அடுத்த முய்ற, அம்்காவின் பட்டிைலில ஆரஞ்சு்ள் இருநதன.

அயவ ச்ன்ய்ைகா்வும் வைசகா்வும் இருநதன.
எனவவ அயவ தக்காளி்யள அடுத்து வ்வை யவக்ப்பட்டன.



Just as Tara and Ravi are walking 
home singing their chutney song, 
their friends see them.

They are thirsty, so they eat up all 
the oranges!

தகாரகாவும் ரவியும் சட்டினிப் 
பகாடயைப் பகாடிகச்காண்வட வீடு 
தகிரும்புய்ைில, நண்பர்்ள் 
அவர்்யளக ்ண்டனர்.

நண்பர்்ளுககுத் தகா்்கா் 
இருநததகால, எலைகா ஆரஞ்சுப் 
பழங்யளயும் தகின்று விட்டனர்!



At home, Amma hugs them when 
she hears about the missing 
oranges.

She tells them not to
feel sad.

்காணகா்ல வபகான ஆரஞ்சுப் 
பழங்யளப் பற்றிக வ்ள்விப்பட்ட 
அம்்கா அவர்்யள அயணத்துக 
ச்காண்டகார்.

அயதப் பற்றி வருத்தப்பட 
வவண்டகாம் என்்றகார்.



Next week, Tara and Ravi are clever.

They hide the oranges under the lightest thing - a bunch of pudina 
leaves. Now their thirsty friends will not spot the oranges!

அடுத்த வகாரம், தகாரகாவும் ரவியும் புத்தகிசகாலித்தன்கா் 
நடநது ச்காண்டனர். 

ஆரஞ்சு்யள, எலைகாவறய்றயும் விட வைசகான புதகினகா 
இயை்ளுககுக கீவழ ்ய்றத்து யவத்தனர். இப்வபகாது அவர்்ளின் 
தகா்ம் ச்காண்ட நண்பர்்ளகால ஆரஞ்சு்யளக ்ண்டுபிடிக் 
முடிைகாது!



That night, Amma makes her tasty tomato 
chutney and lemon rice. Tara and Ravi 
gobble up their dinner.

And what do they get later? Sweet, juicy 
oranges, of course!

அன்று இரவு, அம்்கா சுயவைகான 
தக்காளிச் சட்டினியும், எலு்ிச்யச சகாதமும் 
சசயதகார். தகாரகாவும் ரவியும் 
சப்புக ச்காட்டிக ச்காண்டு வியரவகா்ச் 
சகாப்பிட்டனர். 

அதன் பின் அவர்்ளுககு என்ன 
்கியடத்தது, சதரியு்கா? ஆம்! இனிப்பகான, 
சகாறு நகிய்றநத ஆரஞ்சு்ள்!



1. If your mother sent you to the shop to buy apples, watermelon 
and bananas, which fruit would you NEVER put at the bottom?

1. உங்ளுயடை அம்்கா, ஆப்பிள்்ள், தர்ப்பூசணி, வகாயழப் 
பழங்ள் ஆ்கிைவறய்ற வகாங்கி வர ்யடககு உங்யள 
அனுப்பினகால, எநதப் பழத்யத அடிைில யவக்வவ ்காட்டீர்்ள்?



2. Your shopping bag has ½ kg sugar, ½ kg tea, and two packets of 
biscuits. Which one goes on top?

2. உங்ளுயடை யபைில ½ ்கிவைகா சர்க்யர, 
½ ்கிவைகா வதைியை, இரண்டு பிஸ்ட் சபகாட்டைங்ள் யவக்ப்பட 
வவண்டும். எநதப் சபகாருயள வ்வை யவப்பீர்்ள்?



3. Ravi is going to the shop one morning to get half a dozen eggs, ½ 
kg onions, 1 loaf of bread and ¼ kg potatoes.

“Be careful of the eggs!” Amma calls out.

Which other items should Ravi NOT pack at the
bottom of the bag?

3. ஒரு நகாள் ்காயை ரவி, அயர டஜன் முட்யட்ள், ½ ்கிவைகா 
சவங்காைம், 1 சரகாட்டிப் சபகாட்டைம், ¼ ்கிவைகா உருயளக 
்கிழஙகு்ள் வகாஙகுவதற்கா்க ்யடககுச் சசன்்றகான். 

“முட்யட்யளக ்வன்கா்ப் பகார்த்துக ச்காள்!” 
என்று அம்்கா சசகான்னகார். 

எநதப் சபகாருயள ரவி யபைின் அடிைில யவக்வவ கூடகாது?


