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Malini lives on a farm.
She is nine.

மோலினி ஒரு �ண்ணை வீட்டில் வசிககேதிறோள்.
அவளுககு வயது ஒன�து.



Her brother Shankar is two years older than her. Their cousins Ganesh and
Nandini also live there. Ganesh is three years younger than Malini. At four, Nandini is
the youngest.

அவளு்ைய அணணைன் சஙகேர், அவ்ைவிை இரண்டு வயது மூத்வன. அவர்கேைது 
ஒன்றுவிட்ை ச்கேோ்ரன் கே்ணைஷும் அத்் மகேள் நந்தினியும் அவர்கேளுைன் �ண்ணையில் 
வசிககேதின்றோர்கேள். கே்ணைஷ், மோலினி்ய விை மூனறு வயது இளையவன. நோன்கு வயது 
நந்தினி ்ோன் எல்லோளரயும் விட  இளையவள்.



One day, Amma tells Malini to take the cows to the field.
Malini trots off to the cowshed, feeling very important.

ஒரு நோள் அம்மோ, மோலினியிைம் மோடுகே்ை ்மய்சசலுககு 

அ்ைதது்ச சசல்்லப் �ணைிககேதிறோர்.

மோலினி ச�ரு்ம்யோடு மோட்டுக சகேோட்ைோ்ய ்நோககேதித

துள்ைி ஓடுகேதிறோள்.



Lakshmi is a big cow.
Ganga is smaller.
Padma is the biggest cow,
and Kaveri, her calf, is the smallest.

்லக்மி ப�ரிய �சு.

கேஙகேோ சற்று சிறியவள்.

�தமோ ்ோன் அங்கே மிகேப் ப�ரிய �சு.

�தமோவின் கேன்று கேோ்வரி ்ோன் மிகேச் சிறியவள்.

Which cow has the biggest horns?

எந்ப் �சுவிற்கு மிகே நீைமோன சகேோம்புகேள் உள்ைன?



At the merry-go-round, each horse has three seats. “Malu, we’re coming too!” Ganesh and 
Nandini call.
“Follow me and don’t go running here and there! I’m in charge today.” Malini says sternly.

“மோலு, நோஙகேளும் வருகேதி்றோம்!” என்று கே்ணைஷும் நந்தினியும் குரல் சகேோடுககேதிறோர்கேள்.

“என் �ின்னோ்்ல்ய வரணும். அங்கே இங்கே ஓைக கூைோது! இன்னிககு எல்்லோம் என் 

ச�ோறுப்பு” என்று மோலினி கேணடிப்�ோகே கூறுகேதிறோள்.



Malini leads the cows to the field and
doesn’t take her eyes off them.

“Oh look, such pretty flowers!” says Nandini.
“I am going to make a garland.”

மோலினி �சுககே்ை வயல்சவைிககு கூட்டி்ச சசன்று, 
கேவனமோகேப் �ோர்ததுக சகேோள்கேதிறோள்.

“இங்கே �ோ்ரன், எத்்ன அைகேோனப் பூககேள்! நோன் பூமோ்்ல 
ச்ோடுககேப் ்�ோகேதி்றன்” என்கேதிறோள் நந்தினி.



“I want to make garlands too!” says Ganesh. The two children run off.
Meanwhile, the cows graze peacefully. A cool breeze is blowing.

“நோனும் மோ்்ல ச்ோடுககேப் ்�ோகேதி்றன்!” என்கேதிறோன் கே்ணைஷ். இரணடு 
குைந்்கேளும் ஓடிப் ்�ோகேதிறோர்கேள்.

�சுககேள் எல்்லோம் அ்ம்தியோகேப் புல் ்மயநது சகேோணடிருககேதின்றன. 
குைிந் கேோற்று வீசுகேதிறது.



After some time, Shankar 
comes looking for Ganesh and
Nandini. Malini calls out and 
Ganesh comes running.

But where is Nandini? They 
cannot spot her anywhere!

சிறிது ்நரத்திற்குப் 

�ிறகு கே்ணை்ஷயும் 

நந்தினி்யயும் ்்டிக 

சகேோணடு சஙகேர் வருகேதிறோன். 

மோலினி கூப்�ிட்ைதும் 

கே்ணைஷ் ஓடி வருகேதின்றோன்.

ஆனோல் நந்தினி 

எங்கே? அவ்ை எஙகும் 

கேோணைவில்்்ல!



“Look, footsteps!” Malini 
points to the wet mud.
“Let’s follow them,” says 
Shankar.
“But there are so many!” says 
Ganesh.

“இங்கே �ோருஙகேள், கேோ்லடித 
்ைஙகேள்!” என்று மோலினி ஈர 
மண்ணைக கேோட்டுகேதிறோள்.

“நோம் இந்த ்ைஙகே்ைப் 
�ற்றிக சகேோணடு ்்ை்லோம்” 
என்றோன் சஙகேர்.

“ஆனோல் இவவைவு ்ைஙகேள் 
இருககேதின்றன்வ!” என்று 
கே்ணைஷ் சசோல்கேதிறோன். 

Which coconut tree at the back is 
the tallest?
�ின்னோல் உள்ை ச்ன்்ன மரஙகேைில் 

எது மிகேவும் உயரமோனது?



After showing the footprints, “Mine is small,” says Ganesh.

“My footprint is this big.” Malini puts her foot forward.

கேோ்லடித ்ைஙகே்ைக கேோட்டி, “என்னு்ையது சகேோஞசம் 
சினனது,"என்றோன் கே்ணைஷ்.

“என் கேோ்லடித ்ைம் இவவைவு  ப�ரியது!” என்று கூறிய�டி 
மோலினி அவள் கேோ்்ல முன்்ன ்வககேதிறோள்.



“Mine is bigger than Malini’s,” says Shankar. “And Nandini’s is even smaller
than yours, right Ganesh?” says Malini. They follow the smallest set of footprints.

“என்னு்ையது மோலினியின் கேோ்லடி்ய விைப் ப�ரியது,"என்றோன் சஙகேர். “நந்தினியின் 
கேோ்லடித ்ைம் உன்னு்ைய்் விை்ச சிறியது, சரியோ கே்ணைஷ்?” என்று மோலினி ்கேட்கேதிறோள். 

அவர்கேள் இருப்�்தி்்ல்ய சிறிய கேோ்லடித்ைத்் ச்ோைர்நது சசல்கேதிறோர்கேள்.



There she is, lying on the grass, fast asleep!

Ganesh starts tickling her awake.
Nandini wakes up with a start.

அ்்ோ! புல்லில் �டுதது நன்றோகே தூஙகேதிக 

சகேோணடிருககேதிறோள் நந்தினி.

கே்ணைஷ் அவ்ைக கேதி்சசு-கேதி்சசு மூட்டி எழுப்�ி விடுகேதிறோன்.

நந்தினி சட்சைன்று விைிததுக சகேோள்கேதிறோள்.



Shankar smiles at this.
Malini is grinning.
Ganesh starts laughing. And Nandini laughs the loudest.

இ்்க கேணடு சஙகேர் புனனளகேககேதினறோன.
மோலினி நளகேககேதினறோள்.
கே்ணைஷ் சிரிககேதினறோன. சத்மோகே சிரிககேதினறோள் நந்தினி.



Creative Corner
What will you do if you ever get lost?

நீஙகேள் ச்ோ்்லநது விட்ைோல் என்ன்லோம் சசயவீர்கேள்?


