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For the very first time, Maaloo is collecting vegetables from the garden.
He has collected red tomatoes, long brinjals and green lady’s fingers.

முதன் முறையாக, மாலூ ததாட்டதததில் இருந்து காயகைிகறை 
தேகரிததுக் ககாண்டு இருந்தான்.

அவன் நன்கு பழுதது ேிவந்த தக்காைிகள், நீைமான கததரிக்காயகள், 
மற்றும் பிஞ்சு கவண்ற்டக்காயகறை தேகரிதது இருந்தான். 



Dadi says, “Well done, Maaloo! Go and get some potatoes too.”

பாடடி கோன்னாரகள், "ேபாஷ், மாலூ! ததாட்டதததிற்கு மீண்டும் 
கேன்று ககாஞ்ேம் உருறைக்கதிழங்குகறையும் ககாண்டு வா", 

என்ைால் அவன் பாடடி.



Maaloo looked at all the trees, creepers and plants. He could not see 
a single potato.

மாலூ எல்்ா மரம், கேடி, ககாடிகைிலும் ததடினான். ஒரு 
உருறைக்கதிழங்றகக் கூ்ட அவனாள் காண முடியவில்ற்.



“Dadi, the potatoes aren’t ready yet,” said Maaloo, putting                             
the empty basket down.

“No Maaloo, there are plenty of potatoes. Look carefully,” said Dadi.

"பாடடி, உருறைக்கதிழங்குகள் எதுவும் இன்னும் விறையவில்ற்", என்று 
கூைி காலி கூற்டறய மாலூ கீதழ தபாட்டான்.

"இல்ற் மாலூ, நதிறைய  உருறைக்கதிழங்குகள் உள்ைன. கவனமாக பார," 
என்ைால் பாடடி.



Maaloo went into the garden once more. Kaaloo the dog followed him.
Maaloo was looking for potatoes when he heard, “Woof! Woof!”

மாலூ மீண்டும் ததாட்டதததிற்கு கேன்ைான். காலூவும் அவறன 
கதா்டரந்து கேன்ைது.

மாலூ உருறைக்கதிழங்குகறைத ததடிக் ககான்டு இருந்த தபாது, 
"க்ால்! க்ால்!" என்று ேததம் தகட்டது.



“Kaaloo! Stop, Kaaloo!” yelled Maaloo, running after him. “Don’t ruin the garden.”
Kaaloo was digging away and what do you think was coming out of the mud?

"காலூ! நதில், காலூ!" என்று கதததிக் ககாண்த்ட மாலூ அதன் பின் ஓடினான். 
"கதாட்டறதப் பாழ் ஆக்காதத."

காலூ மண்றணத ததாண்டியது. அதன் உள் இருந்து என்ன வந்தது என்று 
நதிறனக்கதிறீரகள்?



Big fat potatoes!
“Well done, Kaaloo. You found the potatoes!” laughed Maaloo, filling his basket with 

potatoes.”

கபரிய குண்டு உருறைக்கதிழங்குகள்!

நல்் தவற் கேயதாய, காலூ! நீ உருறைக்கதிழங்குகறைக் கண்டுபிடிததுவிட்டாய!" 
என்று ேிைிததுக் ககாண்த்ட,  மாலூ உருறைக்கதிழங்குகறைக் கூற்டயில் நதிரப்பினான்.



Have you ever gone for a search adventure and found something unexpected? Describe.

நீ எப்தபாதாவது உன் ததடுதல் தவடற்டயில் எததிரபாராத கபாருடகறை 
கண்டுபிடிதததிருக்கதிைாயா? விவரிக்கவும்.

CREATIVE CORNER


