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த ொப்பிவியொபொரி

Hatteselgeren
- En fortelling fra Sri-Lanka 1
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Det var en gang en fattig hatteselger fra Sri Lanka. Han lagde hatter. Alle slags hatter. 

Kapser, cowboyhatter, solhatter, nisseluer.

Alle hattene samlet han i en diger kurv som han løftet opp på hodet.

3

முன்தனொரு கொல ்தில் ஒரு ஏழைவியொபொரி ஒருவர் இலங்ழகயில் வசி த்ு

வந் ொர.் அவர் பலவி மொன த ொப்பிகள்  யொரிப்பொர.் அழவஓழல ்த ொப்பி, 

துணி த் ொப்பி, ந ் ொரப்ொப்பொ த ொப்பி, சின்ன ்த ொப்பி, தபரிய த ொப்பி

எனப் பலவொகும். இ ் த ொப்பிகழள ஒரு தபரியகூழையில் பபொைட்ு  ழலயில்

தூக்கிச் தசன்றுவிற்பொர.்
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Hver dag gikk mannen gjennom skogen. Han gikk fra by til by, landsby til landsby, torg til torg og 

solgte de fine hattene. En dag hadde mannen gått langt og solgt masse hatter. Han var sliten i 

beina, sulten i magen og varm under solen.

5

அவர் கொைட்ு வழியினொல் நைந்து தசன்று த ொப்பிவிற்பதுவைக்கம். அவர்

நகரம் நகரமொக, கிரொமம் கிரொமமொக, சந்ழ சந்ழ யொகச் தசன்று

த ொப்பிகழளவிற்பொர.் ஒருநொள் நீண்ைதூரம் நைந்து தசன்று

த ொப்பிகழளவிற்றொர.் அ னொல் கொல்கள் மிகவும் வலி ் து. பசியும்

வயிற்ழறக் கிள்ளியது. தவயிலும்  ொங்கமுடியவில்ழல. 
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Han kom til et stort tre med deilig skygge. 

Han satte seg med ryggen inntil stammen og spiste maten sin.
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அங்பக ஒரு தபரிய மர ்ழ க் கண்ைொர.் அ ற்குக்

கீபை நல்ல நிைைொகஇருந் து. அந் மர ்தில்

சொய்ந் படி  ொன் தகொண்டு வந் உணழவஉண்ைொர.்
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Og med hånden på kurven sovnet han.

9

த ொப்பிவியொபொரி மிகவும் கழள ்துவிை்ை ொல்

கூழைழயப் பிடி ் படிபப உறங்கிவிை்ைொர.்
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Lysbilde 10



Men mannen var ikke alene. Oppe i treet, der satt det apekatter. Mange apekatter og de kikket 

nysgjerrige ned på den snorkende mannen med hatt. Forsiktig slapp de seg ned fra treet. De 

listet seg bort til mannen. «Oh-oh-oh ….»
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ஆனொல் அவ்விை ்தில் அவர் மைட்ுமில்ழல. அந் மர ்தில் பல குரங்குகளும்

இருந் ன. அழவத ொப்பியுைன் குறைழ்ைவிைட்ு உறங்கும்வியொபொரிழய

அதிசயமொகப் பொர ்் ன. தமல்ல தமல்ல மர ்திலிருந்து ஒன்றன்பின் ஒன்றொக

இறங்கி த ொப்பிவியொபொரிக்கு அருபக தசன்றன. ...»ஊகுஊகுஊகு».
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De snek seg forbi han, og forsiktig, uten at mannen merket det, fisket de hattene ut av kurven og 

tok dem på. «Oh-oh-oh …» De byttet hatter og kastet dem til hverandre og hadde det veldig 

morsomt. «Oh- oh- oh, æ-æ-æ.»
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குரங்குகபளொகூழையிலிருந் த ொப்பிகழள தமதுவொக எடு ்து  மது  ழலயில் பபொைட்ுக்

தகொண்ைன. மர ்தில் மீண்டும் ஏறிய குரங்குகள் த ொப்பிகழள ஒன்றிற்தகொன்று எறிந்து

மகிை்சச்ியொகவிழளயொடின...»ஊகுஊகுஊகு».
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Mannen bråvåknet av levenet og reiste seg opp. «Hæ! Kurven var tom!»
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ச ் ம் பகை்ை த ொப்பிவியொபொரி திடுக்கிைட்ு கண்விழி ்துப் பொர ்் ொர.் 

என்னஅதிசயம்! கூழையில் த ொப்பி ஒன்ழறயும் கொணவில்ழல.
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Plutselig så han apekatter hoppe rundt med babyluer, damehatter og skinnluer. Hans 

hatter! «Hei, gi meg hattene mine!» ropte han. Men apekattene bare forsvant opp i treet.
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மர ்திலிருந் குரங்குகள் த ொப்பிகழள எறிந்துவிழளயொடுவழ க் கண்ைொர.் 

«ஏய் ஏய்» எனதுத ொப்பிகழள ்  ொ! எனஉரக்கக் க ்தினொர.் குரங்குகபளொ

மரக்கிழளயிழைபய மழறந்து தகொண்ைன.
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«Elendige apekatter, dumminger, tyver!» 

Han veivet med armene og hyttet med neven, og apekattene veivet og hyttet tilbake.
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«மைக் குரங்குகபள, முை்ைொள் குரங்குகள், கள்ளக் குரங்குகள்» என

முணுமுணு ் ொர.் குரங்குகழள  னதுழககளொல் கு த்ுவது பபொல் தவருை்டிக்

கொை்டினொர.் குரங்குகளும் த ொப்பிவியொபொரிழய  மதுழககளொல் கு ்துவது

பபொல் தவருை்டின. 
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Irritert tok mannen en håndfull løv og kastet opp mot apekattene.

Apekattene plukket blader fra trærne som de kastet ned på mannen.

21

பகொபமழைந் த ொப்பிவியொபொரி கீபைகிைந் இழலகழளவொரி

அள்ளிக் குரங்குகளுக்குவீசினொர.் குரங்ககளும் மர ்திலிருந் 

இழலகழளப் பிடுங்கி த ொப்பிவியொபொரிக்கு எறிந் ன.
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Mannen knakk av en kvist fra treet og siktet opp på apekattene.
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எரிசச்லழைந் வியொபொரி மர ்திலிருந்து ஒரு  டிழயமுறி ்து குரங்குகளுக்கு எறிந் ொர.்
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Alle apekattene brakk av en kvist hver og siktet på mannen.

25

குரங்குகளும் மர ்திலிருந்  டிகழளமுறி ்து த ொப்பிவியொபொரிக்கு எறிந் ன.
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«Dere gjør jo bare det jeg gjør. Hm! Dere aper, hermer.» Mannen fikk en ide. Forsiktig tok han av 

seg hatten, og alle apekattene tok av seg hattene sine. Mannen viftet med hatten sin, og 

apekattene vinket ned til mannen med hattene sine.
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"நொன் தசய்வழ பய நீங்களும் திருப்பிச் தசய்கிறீரக்ளொ? ம்ம்ம்! என பயொசி ் ொர.் 

உைபனஅவருக்கு ஓர் நல்ல பயொசழன ப ொன்றியது.  னது  ழலயிலிருந் த ொப்பிழய

தமதுவொகக் கைை்டினொர.் குரங்குகளும்  மது  ழலயிலிருந் த ொப்பிகழளக் கைை்டின. 

 னதுத ொப்பிழயக் குரங்குகளுக்குவிசிறிக் கொை்டினொர.் குரங்குகளும் த ொப்பிகழள

விசிறிக் கொை்டின.



28



Mannen slapp hatten ned på bakken, og som han trodde; Apekattene slapp hattene sine, og 

det regnet stråhatter, toppluer og herrehatter.
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த ொப்பிவியொபொரி  னதுழகயிலிருந் த ொப்பிழயக் கீபை எறிந் ொர.்  குரங்குகளும்; 

 ொம் ழவ ்திருந் சின்ன ்த ொப்பி, தபரியத ொப்பி, ஓழல ்த ொப்பி, துணி ்த ொப்பி

எல்லொவற்ழறயும் கீபை எறிந் ன.
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Raskt plukket mannen opp alle hattene, puttet dem i kurven, satte den på hodet og 

gikk videre.
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கீபைவிழுந் த ொப்பிகழளப் தபொறுக்கிகூழையில் பபொை்ைொர.் பின்பு

கூழைழய ் தூக்கி  ழலயில்ழவ ்துக் தகொண்டு நைக்க ் த ொைங்கினொர.்



32



Mannen solgte resten av hattene og gikk hjem til familien sin, 

og han hadde en morsom historie å fortelle.
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பபொகும் வழியில் மீதி ் த ொப்பிகழளயும் விற்றுமுடி ் ொர.் 

 னதுவீை்டிற்குச் தசன்று  னதுகுடும்ப த்ுைன் மகிை்சச்ியொக

வொை்ந்து வந் ொர.்;
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Snipp snapp snute, så var eventyret ute.
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கழ யும்முடிந் து, விடிதவள்ளியும் வந் து.
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