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A long time ago, in the village of Pakshipur, situated at the edge of a forest,
lived a young boy called Baku. He loved counting things.

முனபனாரு காலத்ததில், ஒரு காட்டின எல்்லயில் அ்மந்ததிருந்த �க்ஷிபூர எனனும 
கதிராமத்ததில் �ாகு என்ற சிறுவன வாழ்நதுவந்தான. அவனுக்குப் ப�ாருட்க்ை ‘எண்ணுவது’ 
மிகவும �ிடிக்கும.



After school, he helped his mother weigh vegetables and count money.

One evening, Baku saw a pair of colourful birds. They laughed
and took off. Baku followed them.

்ததினமும �ளைி முடிந்ததும அவன, ்தன அமமாவுக்கு காயக்றிக்ை 
எ்ைப�ாைவும, �்ணத்்த எண்்ணவும உ்தவி பசயவான. 

ஒரு நாள மா்ல, �ாகு, வண்்ணமயமான இரண்டு �்ற்வக்ைப் 
�ாரத்தான. அ்வ சிரிப்�து ப�ாலச் சத்தமிட்டு விட்டுப் �்றந்தன.
�ாகு அவற்்றப் �ினப்தாைரநது பசன்றான.





They flew through a cave and into the forest. Everything here was so different, 
just like the birds. Were those blue monkeys whistling? And the pink elephants? 
They seemed to be humming!

Baku didn’t see the sun go down. Soon, it got dark, and he was lost.

அ்வ கு்கபயான்றின வழியாக, ஒரு காட்டிறகுள �்றந்த பசன்றன. அந்தக் 
காட்டில், அந்தப் �்ற்வக்ைப் ப�ாலபவ எல்லாபம வித்ததியாசமாக இருந்தன. 
அந்த நீல நதி்றக் குரங்குகள விசில் அடிக்கதின்றனவா எனன? அந்த இைஞசிவப்பு 
யா்னகள எனன பசயகதின்றன? அ்வ ஏப்தா ஒரு �ாை்ல முணுமுணுப்�து 
ப�ாலிருந்தது! 

�ாகு, சூரியன சாயவ்்தக் கவனிக்கவில்்ல. வி்ரவில் இருட்டிவிட்ைது. �ாகுவிறகு 
்தான எங்பக இருக்கதிப்றாம எனப்ற ப்தரியவில்்ல.



A short distance away, he saw a roaring fire.
A woman was pacing up and down. Her name was Midu. Baku went up to her and asked softly,
“Wha...what is the matter?”

சி்றிது ப்தா்லவில், பகாழுநது விட்பைரியும பநருப்்�க் கவனித்தான. 

அ்தனருபக, ஒரு ப�ண்ம்ணி நதி்லபகாளைாமல் நைநது பகாண்டிருந்தார. அவர ப�யர மிடூ. 

�ாகு அவரருபக பசனறு, “எ...என... எனன ஆயிறறு?” எனறு பமல்லக் பகட்ைான.





“My ten-year-old daughter Koya came down with a rare illness six months ago. 
She hasn’t been able to sit up since then!”

“Is there no cure?” asked Baku.

“Only one—the nectar of the Neelumbera flower,” she said. “It blooms every sev-
en days. But only the nectar collected on a full moon night can cure her. In the 
past six months, the flower hasn’t bloomed even once on a full moon night. Koya 
is getting weaker every day!”

“என �தது வயது மகள பகாயாவுக்கு ஆறு மா்தங்களுக்கு முனனால் ஒரு 
அபூரவமான வியா்ததி வநதுவிட்ைது. அ்தன �ினனர அவைால் எழுநது உட்காரபவ 
முடிவ்ததில்்ல!’’ என்றார அவர. 

“இ்்தக் கு்ணமாக்க மருநது இல்்லயா?” எனறு �ாகு பகட்ைான. 

“ஒனப்ற ஒனறு இருக்கதி்றது. அது நீலம�ரா பூவின ப்தன. அந்தப் பூ ஏழு நாட்களுக்கு 
ஒரு மு்்ற்தான பூக்கும. ஆனால் ப�ௌர்ணமி இரவில் பசகரிக்கப்�ட்ை ப்தனால்்தான 
அவ்ைக் கு்ணப்�டுத்த முடியும. ஆறு மா்தமாக ஒரு ப�ௌர்ணமியனறு கூை அந்தப் 
பூ பூக்கவில்்ல. அது ப�ௌர்ணமியில் பூக்க இனனும எத்த்ன நாட்கள ஆகுபமா! 
நாளுக்கு நாள பகாயா நலிவ்ைநது பகாண்பை வருகதி்றாள!” என்றார.



Baku’s mind raced. “Please don’t cry! The flower will bloom on a full moon night...hmmm...in 
nine days,”he said confidently.

“How can you be sure?” asked Midu.

�ாகு பவகமாக மனக்க்ணக்கு ப�ாட்ைான. �ினனர, “அழாதீரகள! அந்தப் பூ வரும 
ப�ௌர்ணமியில் பூக்கும. மம... சீக்கதிரபம!  இனனும ஒன�ப்த நாட்கைில்!” எனறு 
நம�ிக்்கபயாடு பசானனான. 

“எப்�டி அவவைவு உறு்ததியாகச் பசால்கதி்றாய?’’ எனறு மிடூ சநப்தகததுைன பகட்ைார.



Baku had worked it out. The full moon shone every thirty days and the flower bloomed every 
seven days. This meant it would bloom on a full moon night once every 210 days -
roughly seven months.

�ாகு இவவாறு க்ணக்கு ப�ாட்டிருக்கதி்றான: ப�ௌர்ணமி முப்�து நாட்களுக்கு ஒருமு்்ற 
வரும. அந்தப் பூ ஏழு நாட்களுக்கு ஒருமு்்ற பூக்கும. அப்�டிபயன்றால், அந்தப் பூ 210 
நாட்களுக்கு – அ்தாவது ஏ்றக்கு்்றய ஏழு மா்தங்களுக்கு ஒருமு்்ற ப�ௌர்ணமியில் பூக்கும.



Six months had gone by.
The Neelumbera would bloom on the next full moon night.

That was only nine days away.

Midu thanked Baku and led him back to his village.

ஆறு மா்தங்கள முடிநது விட்டிருந்தன. 
எனபவ நீலம�ரா அடுத்த ப�ௌர்ணமி இரவில் பூக்கும.

அ்தறகு இனனும ஒன�து நாட்கபை இருந்தன. 

மிடூ �ாகுவுக்கு நன்றி பசானனார. �ினனர, �ாகு்வ 
அவனது கதிராமத்ததில் பகாண்டுப�ாயச் பசரத்தார.



Three weeks later, when
Baku was picking jamuns, 
he saw Midu again.

She came running and 
hugged him.

மூனறு வாரங்கள கழிதது, 

�ாகு நாவற�ழங்கள 

பசகரிததுக் பகாண்டிருந்த 

ப�ாது மிடூ்வ மீண்டும 

சந்ததித்தான. 

அவர ஓடிவநது அவ்ன 

அ்்ணததுக்பகாண்ைார.



“Baku! Look, that’s my Koya!” 
she said. “The flower bloomed 
on the night you said it would. 
The nectar worked its magic!”
Koya was cured. Baku was 
very pleased. All was well in 
Midu’s world.

“�ாகு! �ார இவள்தான 
என பகாயா. அந்தப் பூ நீ 
பசானனது ப�ாலபவ அந்தப் 
ப�ௌர்ணமியில் பூத்தது. 
அ்தன ப்தன இவ்ைக் 
கு்ணப்�டுத்ததி விட்ைது!” 
என்றார. 

பகாயா கு்ணமாகதியிருந்தாள. 
�ாகுவுக்கு மிக்க மகதிழ்ச்சி. 
மிடூவின உலகதில் 
அ்னததும நலமாக 
இருந்தன.





How did Baku work it out?
Baku knew the Neelumbera flower bloomed once every 7 days and that the full moon 
appeared every 30 days*. How did he know that the blooming of the flower would 
coincide with the full moon?

Mathematics! Actually, something called Lowest Common Multiple (LCM).

What is LCM?
The LCM of two numbers—let’s call them a and b—is the smallest number which is a 
common multiple of both a and b.

�ாகு எவவாறு க்ணக்கு ப�ாட்ான்?

நீலம�ரா 7 நாட்களுக்கு ஒருமு்்ற பூக்கும; ப�ௌர்ணமி 30* நாட்களுக்கு ஒருமு்்ற 

வரும என�து �ாகுவுக்குத ப்தரியும. ஆனால் பூ அந்தப் ப�ௌர்ணமியில் பூக்கும என 

அவனுக்கு எப்�டித ப்தரியும?

எல்லாம க்ணக்கு்தான! அ்ததிலும, மீச்சிறு ப�ாது மைங்கு என�்்த ்வததுத்தான! 

மீச்சிறு ப�ாது ம்ங்கு என்்ால் என்்ன?

இரு எண்கைின மீ.ப�ா.ம என�து அவவிரு எண்கைாலும �ினனமின்றி வகு�ைக் 

கூடிய எண்கைில் மிகச்சி்றிய எண்்ணாகும 

*The lunar cycle—that is one full moon to the next—can last anywhere between 28 and 31 days. The average full moon 
cycle is 29.53 days, which is rounded off to 30 days.

*நதிலவின வைரச்சி மறறும ப்தயமானச் சுறறு - அ்தாவது ஒரு ப�ௌர்ணமியில் இருநது அடுத்தது வ்ர-  
28லிருநது 31வ்ர எத்த்ன நாட்கைாக பவண்டுமானாலும இருக்கலாம. இது சராசரியாக 29.53 நாட்கள ஆகும 
அதுபவ 30 நாட்கைாக முழு எண்்ணாக்கப்�ட்டுளைது.



How do you find the LCM?
To find the LCM of 3 and 5:
Write the multiples of 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33...
Write the multiples of 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35...
The common multiples are 15, 30…
The least or smallest common multiple is 15!
LCM of 3 and 5 is 15.

மீ.ப�ா.ம.வவக் கண்டு�ிடிப�து எப�டி?

3 மறறும 5 என்ற இரு எண்கைின மீ.ப�ா.ம.்வக் கண்டு�ிடி. 

3-ன மைங்குக்ை எழு்தவும: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33… 

5-ன மைங்குக்ை எழு்தவும: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35…

இரண்டு எண்களுக்கும ப�ாதுவாக இருக்கும மைங்குகள 

15 மறறும 30. 

அவற்றில் மிகச்சி்றிய ப�ாது மைங்கு 15. 

எனபவ 3 மறறும 5–ன மீ.ப�ா.ம 15 ஆகும.



Prime factorization method
We usually use this method to find the LCM of larger numbers. This means that we list 
out each number as a product of prime factors.
Let’s find the LCM of 20 and 30.
First, we write each of the numbers as a product of its prime factors.
20 = 2 x 2 x 5
30 = 2 x 3 x 5
Now we multiply all the factors**.
2 x 2 x 3 x 5 = 60

�காக் கார்ணியாக்கும முவ் 

ப�ரிய எண்கைின மீச்சிறு ப�ாதுமைங்்க வழக்கமாக இந்த மு்்ற்ய ்வதப்த 
கண்டு�ிடிப்ப�ாம. இ்தறகு மு்தலில் ஒவபவாரு எண்்்ணயும �கா எண்கைின 
ப�ருக்குதப்தா்கயாக �ட்டியலிைபவண்டும. 

20 மறறும 30–ன மீச்சிறு ப�ாதுமைங்்கக் கண்டு�ிடிக்க, மு்தலில், ஒவபவாரு 
எண்்்ணயும �கா எண்கைின ப�ருக்குதப்தா்கயாக எழு்தலாம. 

20 = 2 x 2 x 5 

30 = 2 x 3 x 5 

இப்ப�ாது �கா எண்கள அ்னத்்தயும ப�ருக்கலாம.** 

2 x 2 x 3 x 5 = 60



How often does the Neelumbera bloom on a full moon night?
The answer to this is the LCM of 7 and 30.
7 = 7
30 = 2 x 3 x 5
LCM = 2 x 3 x 5 x 7 = 210
So, the Neelumbera blooms on a full moon night once in 210 days.

நீலம�ரா எத்தவ்ன நாடகளுக்கு ஒருமுவ் ப�ௌர்ணமியில் பூக்கும? 

இ்தறகான வி்ை 7 மறறும 30-ன மீ.ப�ா.ம ஆகும. 

7 = 7 x 1 

30 = 2 x 3 x 5 

மீ.ப�ா.ம = 2 x 3 x 5 x 7 x 1 = 210 

எனபவ நீலம�ரா ப�ௌர்ணமியில் 210 நாட்களுக்கு ஒருமு்்ற பூக்கும. 

**If a factor is common to both lists, we need to take it only once for each pair, unless it occurs more than once in the 
same list.
**ஒரு �கா எண் இரண்டு �ட்டியல்கைிலும வந்ததிருந்தால், அது ஒபர �ட்டியலில் ஒருமு்்றக்கு பமல் வந்ததிருந்தால் ்தவிர 

அ்்த ஒரு ப�ாடிக்கு ஒரு மு்்ற எனறு எடுததுக்பகாண்ைால் ப�ாதும. இங்பக 2 என�து இரு �ட்டியல்களுக்கும ப�ாதுவாக 

ஒரு ப�ாடி வந்ததிருக்கதி்றது, ஆனால் 20க்கான �ட்டியலில் அது இரண்டு மு்்ற வந்ததிருக்கதி்றது.



Imagine you have planned to serve spicy vada-pav from the neighbourhood snack 
shop. You go to the shop and realise that vadas come in packets of 3 each and 
pavs come in packets of 4 each. What is the minimum number of packets you 
have to buy of each so that you can pair vadas and pavs without either remaining 
extra?
(Hint: LCM will help you here.)

Have a great party!

வீட்டுக்குப் �க்கத்ததிலிருக்கும பநாறுக்குத தீனிக் க்ையில் ‘வைா–�ாவ’ வாங்கதி 
சாப்�ிை முடிவு பசயகதிறீரகள. வைாக்கள ஒரு �ாக்பகட்டில் மூனறும, �ாவகள ஒரு 
�ாக்பகட்டில் நானகும இருப்�து க்ைக்குப் ப�ான �ினனர ப்தரிகதி்றது. ஆகபவ 
ஒவபவான்றிலும எத்த்ன �ாக்பகட் வாங்கதினால் உங்கைிைம சமமான அைவு 
’வைா‘க்களும ’�ாவகளும’ இருக்கும? 

மகிழ்ச்சியாகக் பகாண்்ாடுங்கள்!


