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On her first day of vacation, 
Divya woke up later than usu-
al. It was going to be a happy 
summer.

Her cousin Ravi was going to 
visit her in Gajapur. He lived in 
the faraway city of Cuttack.

விடுமுறை்ின் முதல் நயாள் 
கயாறல்ில், வழககததிற்கு 
மயாையாக சற்று தயாமதமயாகவவ 
எழுநதயாள் திவ்யா. இநதக 
வகயாறட விடுமுறை ஜயாலி்யாக 
இருககப வ்பயாகிைது.

அவளது சிததி்ின் மகன் ரவி 
கஜபூருககு வரப வ்பயாகிையான். 
அவன் வவகு வதயாறலவில் 
இருககும் கடடயாககில் 
வசிககிையான்.



‘We’ll play outdoors, ride cycles, swim in the pond, pluck mangoes... 
we’re going to have so much fun,’ she thought.

‘ரவிவ்யாடு வவளிவ் விறள்யாடலயாம், றசககிள் ஓடடலயாம், குளததில் 
நீசசலடிககலயாம், மயாஙகயாய் ்பைிககலயாம்… ஒவர வகயாணடயாடடம்தயான்!’

என்று மகிழநதயாள் திவ்யா.



But Ravi was going to travel on his own for the first time. She had 
given him directions over the phone.

“Walk straight from the bus stand, straight, straight, and then you’ll 
see the pond, keep walking straight, then take a right... no, no, take 

a left and keep walking for about... hmm... three minutes... when you 
reach the post-office, take a left there...”

ஆனயால், ரவி முதல் முறை்யாக தனி்யாக ்ப்ணம் வசய்்ப 
வ்பயாகிையான். திவ்யா, வதயாறலவ்பசி்ில் அவனுககு வழி 

வசயான்னயாள்:

“்பஸ் ஸ்டயாணடிலிருநது வநரயா, வநரயா, வநரயா நடநது வநதயா ஒரு குளம் 
இருககும். வநரயா அப்படிவ் நடநது வநது வலது ்பககம் திரும்பு… 

இல்ல, இல்ல, இடது ்பககம் திரும்்பி நடநதுடவட வயா… ம்ம்ம்.. மூணு 
நிமிஷததுககு… அப்படிவ் வ்பயானயா வ்பயாஸ்ட ஆபீஸ் வரும், அஙக 

இடது ்பககம் திரும்பு…”



Divya was sure Ravi was con-
fused. She was worried. How 
would he find her place?

கடடயா்ம் ரவி குழம்்பிப 
வ்பயா்ிருப்பயான் என்று திவ்யா 
நிறனததயாள். ’அவன் எப்படி 
வீடறடக கணடு்பிடிதது 
வருவயான்?’ என்று 
கவறலப்படடயாள்.



Then she had an idea.

‘I’ll make a map for Ravi,’ 
she thought. ‘That will help 
him find his way.’

அவளுககு ஒரு வ்யாசறன 
வநதது.

‘ரவிககு நயான் ஒரு வமப 
வறர்ப வ்பயாகிவைன். 
அது அவனுககு வழி 
கணடு்பிடிகக உதவும்‘ 
என்று நிறனததயாள்.



She took out a pencil and a large sheet of paper from the
cupboard. First, she drew her house, and herself next to it.

Then she went outside. One by one, she started drawing other 
buildings and streets.

அலமயாரி்ிலிருநது ஒரு வ்பன்சிலும், ஒரு வ்பரி் தயாளும் 
எடுததயாள். முதலில் தன் வீடறட வறரநதயாள்; அதன் ்பககததில் 

தன்றன வறரநதயாள்.

்பின்னர் வவளிவ் வசன்ையாள். ஒன்றை அடுதது ஒன்ையாக வவறு 
கடடடஙகறளயும், வதருககறளயும் வறர்த வதயாடஙகினயாள்.



At the market, Binoy uncle and Sarita aunty sat in their shop.

“What are you doing, Divya?” asked Binoy uncle.

“I’m drawing a map of our town,” said Divya.

“Ooh, how exciting,” cried Sarita aunty. “Are we in it?”

சநறத்ில் ்பிவனயாய் மயாமயாவும் சரிதயா மயாமியும் தஙகளது 
கறட்ில் அமர்நதிருநதனர்.

“என்ன வசய்்வை, திவ்யா?” என்று வகடடயார் ்பிவனயாய் மயாமயா. 

“வமப வறர்வைன், மயாமயா, நம்ம ஊர் வமப” என்ையாள் திவ்யா.

“அற்புதம்!, நயாஙக இருகவகயாமயா உன்வனயாட வமபல” என்று 
உற்சயாகமயாகக வகடடயார் சரிதயா மயாமி.



She and Binoy uncle cam 
out to look at the map. 
“You are right here,” said 
Divya.

She drew a bright yellow 
square with Binoy uncle 
and Sarita aunty beside it.

இருவரும் அநத 
நிலப்படதறதப ்பயார்கக 
வவளிவ் வநதனர். 
“இவதயா, நீஙக இஙவக 
இருககீஙக, ்பயாருஙக,” 
என்ையாள் திவ்யா.

்பளிசவசன்று ஒரு மஞசள் 
நிை சதுரதறத வறரநது, 
அதன் ்பககததில் ்பிவனயாய் 
மயாமயாறவயும் சரிதயா 
மயாமிற்யும் வசர்தது 
வறரநதயாள்.



Then Divya crossed the 
road and reached the big 
banyan tree next to the 
ISPAT hospital.

்பிைகு சயாறலற்க கடநது, 
அரசு மருததுவமறன 
்பககததில் இருககும் 
வ்பரி் ஆலமரததருகில் 
வசன்ையாள் திவ்யா.



Ramesh, who always sat there, called out, “Hello Divya. What 
are you up to?”

“I’m making a map.”
“Really? You should add me. Under the banyan tree.”

Divya laughed, but he was right - Ramesh under the banyan 
tree was a common sight. So she drew them too.

எபவ்பயாழுதும் அஙவகவ் இருககும் ரவமஷ் வகடடயார், 
“என்னம்மயா திவ்யா, என்ன வசய்்வை?”

“நயான் ஒரு வமப வறர்வைன்.”

“அட, நிஜமயாவயா? என்றனயும் வசர்ததுகக, திவ்யா. 
ஆலமரததடில.”

திவ்யா சிரிததயாள். அவர் வசயால்வதும் சரி தயான்! 
ஆலமரததடி ரவமஷ் ஒரு நிரநதர கயாடசிதயாவன! அதனயால் 

அறதயும் வறரநதயாள்.





Divya continued on her way.

By the post office, she saw 
Mohan uncle, the postman, 
getting off his bike.

“Hello Divya, what are you 
doing?” he asked.

“She is making a map! And 
we’re all in it!” said Ramesh who 
had followed Divya.

திவ்யா தனது வழி்ில் 
வதயாடர்நதயாள்.

த்பயால் நிறல்ததருகில் 
த்பயால்கயாரர் வமயாகன் அணணயா 
அவரது றசககிளிலிருநது 
இைஙகினயார்.

“என்னம்மயா திவ்யா, என்ன 
வசய்்வை?” என்ையார்.

திவ்யாறவத வதயாடர்நது வநத 
ரவமஷ் சததமயாக ்பதிலளிததயார், 
“வமப வறரஞசிடடு இருககயா 
நம்ம திவ்யா! நயாம எல்வலயாரும் 
அதுல இருகவகயாம்.”.



“Oh?” said Mohan uncle. 
“Don’t forget the post 
office.”

Divya drew a red rectangle 
for the post office.

“அப்படி்யா? வ்பயாஸ்ட 
ஆபீஸ மைநதுடயாவதம்மயா” 
என்ையார் வமயாகன் 
அணணயா.

த்பயால் நிறல்தறதக 
குைிகக ஒரு சிவபபுச 
சதுரதறத வறரநதயாள் 
திவ்யா.



Then Divya went southwards. After five minutes, she reached a pond 
where some women were washing clothes. By now, everyone had heard 

that Divya was drawing a map.
“Put us in too,” called Shabnam aunty.

்பிைகு திவ்யா வதற்குப ்பககமயாக நடநதயாள். ஐநது நிமிடஙகளுககுப ்பின் 
அவள் ஒரு குளததின் ்பககம் வநதயாள். அஙவக சில வ்பணகள் துணி 

துறவததுக வகயாணடிருநதனர்.

“எஙகறளயும் உன் வமப ்படததுல வ்பயாடடுககம்மயா திவ்யா” என்ையார் 
ஷபனம் அககயா.



Divya drew a large blue pond, with the women by it. Some children had 
gathered at Divya’s side.

“Come with me,” she said, leading them home. “I’ll show you something.”

ஒரு வ்பரி் நீல குளததருகில் வ்பணகள் இருககும் கயாடசிற் வறரநதயாள் 
திவ்யா அஙவக திவ்யாறவச சுற்ைி சிறுவர்கள் கூடினர்.

“வயாஙக என் கூட,” என்ை்படி தன் வீடறட வநயாககி அவர்கறள அறழததுச 
வசன்ையாள் திவ்யா. “உஙகளுககு ஒணணு கயாடடவைன் ்பயாருஙக…”



Divya led them to the terrace. They looked down at the town.

The sun was setting and they could see its reflection in the pond.

They looked at the map. Then they looked at the town again.

திவ்யா அவர்கறள வமயாடறட மயாடிககு அறழததுச வசன்ையாள். அவர்கள் 
எல்வலயாரும் கீவழ ்பரநதிருககும் தஙகளது ஊறரப ்பயார்ததயார்கள்.

அநத மயாறல்ில், மறையும் சூரி்னின் ்பிரதி்பலிபபு அஙகிருநத 
குளததில் வதரிநதது.

அவர்கள் திவ்யாவின் நிலப்படதறதப ்பயார்ததயார்கள். ்பின் அவர்கள் 
எதிரில் ்பரவி்ிருககும் ஊறரப ்பயார்ததயார்கள்.



“Gajapur is so big, but we can show its landmarks in a small map like 
this,” said Divya. She was rather happy with her work.

“But how will Ravi know the exact directions from your map?” asked 
her friend Kala.

Divya looked at the map. “Ooh!” she exclaimed. “I’ll draw a trail.”

“கஜபூர் எவவவளயா வ்பரிசு! ஆனயா அவதயாட அறட்யாள 
இடஙகறளயும் ்பயாறதகறளயும் இநத சின்ன வமபல கயாடட முடியும்,” 

என்ையாள் திவ்யா.

“இநத வமப்பிலிருநது வீடடுககு வரும் வழிற் ரவி எப்படித 
வதரிநது வகயாள்வயான்?” என்று வகடடயாள் கலயா.

திவ்யா தனது நிலப்படதறத உற்றுப ்பயார்ததயாள்.
“ஆஹயா! ஒரு ஊர்ததடம் வறரநதயால் வ்பயாதுவம!”



“What’s a trail?” Charu wanted to know.
“A trail shows you which route to follow.

She coloured the route yellow and added red arrows.
It was a cheerful-looking map.

“ஊர்ததடமயா? அப்படின்னயா என்ன?” என்று சயாரு வகடடயாள்.

“ஊர்ததடம் என்்பது நடநது வசல்ல வவணடி் ்பயாறதற்க குைிப்பிடடுக கயாடடும்” என்று.

திவ்யா, மஞசள் நிைப ்பயாறதற் வறரநது சிவபபு அம்புககுைிகறளயும் வ்பயாடடயாள்.

வணணம்மயான நிலப்படம் இபவ்பயாது ்பயார்ககப ்பிரமயாதமயாக இருநதது. 



Divya folded it, put it in 
an envelope, stuck some 
stamps on it and posted it 
to Ravi in Cuttack.

அநத வறர்படதறத 
மடிதது ஒரு த்பயால் 
உறை்ில் வ்பயாடடு, 
த்பயால்தறலற் ஒடடி, 
ரவி்ின் முகவரிற் 
எழுதி, த்பயால் வ்படடி்ில் 
வ்பயாடடு கடடயாககில் 
இருககும் ரவிககு 
அனுப்பினயாள் திவ்யா.



One week later, the 
doorbell rang. When 
Divya opened the door, 
she found Ravi standing 
outside, holding her map. 

“Here I am!” he grinned. 

Divya’s map had worked.

ஒரு வயாரததுககுப 
்பின் அவள் வீடடின் 
அறழபபுமணி அடிததது. 
கதறவத திைநதயால் 
வவளிவ் ரவி அவளது 
வமபற்ப றக்ில் 
்பிடிததுகவகயாணடு 
நின்ைிருநதயான்.

“இவதயா வநதுடவடன்!” 
என்று வயாவ்ல்லயாம் 
்பல்லயாகச சிரிததயான் ரவி.

திவ்யாவின் வமப 
சரி்யாகத தயான் 
வழிகயாடடியுள்ளது!





Divya can be a cartographer

A person who makes maps is called a cartographer.
Cartography is a study that combines science, 

geography, art, and mathematics.

திவ்யா நிலப்படம் வரையும் கரலஞர் ஆகலயாம்

நிலப்படம் வறரவது ஒரு தனிக கறலதயான். அப்படி 
வறர்பவறர நிலப்பட வறர்யாளர் (cartographer) 

என்்பயார்கள். நிலப்பட வறரவி்ல் என்்பது அைிவி்ல், 
புவி்ி்ல், கணிதம் மற்றும் கறலததிைன் ஆகி் 

அறனததும் வசர்நத ்படிப்பயாகும்.



Maps help you

- See where a town or a city is located

- Understand how far places are from each other, maybe even how to reach them

- Tell what is special about a place

- Give us information about mountains, rivers, deserts, and also the population and 
natural resources of a place; these are usually shown using symbols and colours

நிலப்படஙகள் கீழ்்ககணடவயாறு உஙகளு்ககு உதவும்

- ஒரு சிற்றூர் அல்லது நகரம் இருககும் இடதறத அைி்

- ஓரிடததிலிருநது மற்வையாரு இடம் எவவளவு தூரததில் உள்ளது, அஙகு வசன்று 
வசர சிைநத வழி எது வ்பயான்ைறவ அைி்

- இடஙகளின் சிைபற்ப அைி்

- நிலப்பரப்பில் இருககும் மறலகள், ஆறுகள், ்பயாறலவனஙகள், மற்றும் மககள் 
வதயாறக, இ்ற்றக வளஙகள் வ்பயான்ைவற்றை அைி்

இறவ அறனததும் இடுகுைிகள், சின்னஙகள், மற்றும் வணணஙகறளக 
வகயாணடு சுடடிககயாடடப ்படடிருககும்.



Scale

When you draw a map, how do you show that a mountain is very tall, or that a 
house is half the height of a coconut tree?

You use a scale. This is the relationship between the size of something on the map 
and its actual size. A map scale might say that one centimetre corresponds to one 
kilometre. That means, if you draw a pond that is 2 cm across, you are saying it is 

really 2 km across.

அளவுககயால்

நீஙகள் நிலப்படம் வறரயும்வ்பயாழுது, ஒரு மறல எவவளவு உ்ரமயாக உள்ளது 
என்று எப்படிக கயாடடுவீர்கள்? அல்லது ஒரு வீடடின் உ்ரம் வதன்றன மரததின் 

அளவில் ்பயாதிதயான் என்று எப்படிக குைிப்பிடுவீர்கள்?

இதற்கு நீஙகள் அளவுவகயாறலப ்ப்ன்்படுததலயாம். உஙகள் நிலப்படததில் 
இருககும் ஒவவவயான்றையும் அதன் உணறம்யான அளவுடன் இறணததுக கயாடட 

உதவுவதுதயான் அளவுவகயால். ஒரு நிலப்படததில் ஒரு வசன்டிமீடடர் என்்பது ஒரு 
கிவலயாமீடடறரக குைிப்பிடுகிைது என்ை அளவுவகயாறல றவததுக வகயாள்வவயாம். 
அப்படிவ்ன்ையால், 2 வசன்டிமீடடர் அகலமுள்ள ஒரு குளதறத வறரநதயால் அது 

உணறம்ில் 2 கிவலயாமீடடர் அகலதறதக குைிப்பதயாகும்.



The scale can also tell you how far one place is from another. If the distance 
between two points is 5 centimetres and the scale is 1 centimetre = 1 kilometre, 

then the actual distance between the two places is 5 km.

ஓரிடததிலிருநது மற்வையாரு இடம் எவவளவு தூரம் என்்பறத அைி்வும் 
அளவுவகயால் உதவுகிைது. ஒரு நிலப்படததில், இரு இடஙகளுககு இறடவ் உள்ள 

தூரம் 5 வச.மீ என்றும்,

அளவுவகயால் 1 வச.மீ = 1 கி.மீ என்றும் இருநதயால் அவவிரு இடஙகளுககு இறடவ் 
உள்ள உணறம்யான தூரம் 5 கிவலயாமீடடர் ஆகும்.

Make your own map to your house
உஙகள் வீடடிற்கு வசல்ல ஒரு நிலப்படம் உருவயாககவும்

CREATIVE CORNER


