
முன்னொரு கொத்தில் ஒரு தொய் சியனொடிருந்த ஏழு ிள்ளகளுடன் 

யசித்து யந்தொள். ஒருொள் தொனொர் சுளயனொ உனபொட்டி சுட்டொள். 

ிள்ளகள் உனபொட்டி   சொப்ிடுயதற்கொக சுற்ி ின்ொர்கள். இதள 

தொத்தொ இருந்து ொர்த்துக் னகொண்டிருந்தொர்.    

“அம்நொ எக்கு உனபொட்டி தொருங்கள்” எ ஒரு ிள்ள யகட்டொர். 

ஓ அன்ொயயப என்ொர் இபண்டொயது ிள்ள 

ஓ அன்ொ இிளநனொயயப என்ொர் மூன்ொயது ிள்ள 

ஓ அன்ொ இிளநனொ யசநொயயப என்ொர் ொன்கொயது ிள்ள 

ஓ அன்ொ இிளநனொ யசநொ அமகொயயப  என்ொர் ஜந்தொயது  

ிள்ள 

ஓ அன்ொ இிளநனொ யசநொ அமகொ ல்யயப என்ொர் 

ஆொயது ிள்ள 

ஓ அன்ொ இிளநனொ யசநொய அமகொ ல் கியொயயப 

என்ொர் ஏமொயது ிள்ள. 

ிள்ளகள் ஒருயளப யிட ஒருயர் ல் னசொற்களக் கூிர். ஏனில் 

அயர்கள் நிகவும் சினொக இருந்ததுடன் நிகவும் கியொயர்கள். 

அம்நொ எங்களுக்குப் சிக்கிது  உனபொட்டிளனப் ிொித்துத் தொருங்கள் 

என்ொர்கள் 

ஆநொம்! “ிள்ளகய உனபொட்டிளனத் திருப்பும் யளப னொறுத்திருங்கள்”. 

அதுயளப உனபொட்டி எவ்யவு னநொத்தநொகவும் றுநணநொகவும் 

யருகிது எப் ொர்த்துக் னகொண்டிருங்கள். உனபொட்டி யயகினதும் 

ிொித்துச் சொப்ிடொம் என்ொர் அம்நொ. 

இயர்கள் களதப்ளதக் யகட்ட  உனபொட்டிக்குப் னம் ிடித்து யிட்டது. 

உடய உனபொட்டி தொொகயய சட்டினிலிருந்து நறு க்கநொகத் 

திரும்ினது. ின்பு கீயம துள்ி யிழுந்து உருண்டு உருண்டு வீதினொல் 

ஓடத் னதொடங்கினது. 



அம்நொ ஏய் ில்! எக் கத்திக் னகொண்டு ளகனில் தட்ளடயும் 

அகப்ளளனயும் ிடித்துக் னகொண்டு உனபொட்டிக்குப் ின்ொல் ஓடிொர். 

அயருக்குப் ின்ொல் ிள்ளகள் ஓடிர். களடசினொக தொத்தொ னொண்டி 

னொண்டி ஓடிொர்.   

உனபொட்டி உருண்டு யயகநொக ஓடினது. ஒருயபொலும்  ிடிக்க 

முடினயில்ள. உனபொட்டி னதொள தூபம் ஓடிக் னகொண்டிருக்கும் யொது 

ஒரு நிதளக் கண்டது. 

“யணக்கம் உனபொட்டி” என்ொன் அந்த நிதன். 

“யணக்கம் நிதய” என்து உனபொட்டி. 

“சுளயனொ உனபொட்டியன யயகநொக ஓடொயத, எக்குப் சிக்கிது. 

உன்ளச் சொப்ிடப் யொகியன்” என்ொன் நிதன்.  

“ொன் தொனிடநிருந்தும் சித்த ிள்ளகிடநிருந்தும் யனதொ 

தொத்தொயிடநிருந்தும் ஓடி யருகியன். இப்யொது உன்ிடநிருந்தும் 

ஓடுகியன் நிதய” எக் கூிக் னகொண்டு ஓடினது.  

உனபொட்டி உருண்டு உருண்டு ஓடிக் னகொண்டிருக்ளகனில் யமினில் ஒரு 

யகொமிளனக் கண்டது. 

“யணக்கம்  உனபொட்டி” என்து யகொமி. 

“யணக்கம் யகொமி “என்து உனபொட்டி. 

“சுளயனொ உனபொட்டியன யயகநொக ஓடொயத. எக்குப் சிக்கிது. 

உன்ளச் சொப்ிடப் யொகியன்” என்து யகொமி.  

ொன் தொனிடநிருந்தும் சித்த ிள்ளகிடநிருந்தும் யனதொ 

தொத்தொயிடநிருந்தும் நிதிடநிருந்தம் ஓடி யருகியன். இப்யொது 

உன்ிடநிருந்தும் ஓடுகியன் யகொமியன”எக் கூிக் னகொண்டு 

உனபொட்டி ஓடினது.  

உனபொட்டி உருண்டு உருண்டு ஓடிக் னகொண்டிருக்ளகனில் யமினில் ஒரு 

யசயளக் கண்டது. 

“யணக்கம் உனபொட்டி” என்து யசயல். 



“யணக்கம் யசயல்” என்து உனபொட்டி. 

“சுளயனொ உனபொட்டியன யயகநொக ஓடொயத. எக்குப் சிக்கிது. 

உன்ளச் சொப்ிடப் யொகியன்” என்து யசயல்.  

“ொன் தொனிடநிருந்தும் சித்த ிள்ளகிடநிருந்தும் யனதொ 

தொத்தொயிடநிருந்தும் நிதிடநிருந்தும் யகொமினிடநிருந்தும் ஓடி 

யருகியன். இப்யொது உன்ிடநிருந்தும் ஓடுகியன் யசயய” எக் 

கூிக் னகொண்டு உனபொட்டி உருண்டு உருண்டு ஓடிக் னகொண்டிருக்ளகனில் 

யமினில் ஒரு தொபொளயக் கண்டது. 

“யணக்கம் உனபொட்டி “என்து தொபொ. 

“யணக்கம் தொபொ” என்து உனபொட்டி. 

“சுளயனொ உனபொட்டியன யயகநொக ஓடொயத. எக்குப் சிக்கிது. 

உன்ளச் சொப்ிடப் யொகியன்” என்து தொபொ.  

“ொன் தொனிடநிருந்தும் சித்த ிள்ளகிடநிருந்தும் யனதொ 

தொத்தொயிடநிருந்தும் நிதிடநிருந்தும் யகொமினிடநிருந்தும் ஓடி 

யருகியன்.  இப்யொது உன்ிடநிருந்தும் ஓடுகியன் தொபொ” எக் கூிக் 

னகொண்டு உனபொட்டி உருண்டு உருண்டு ஓடிக் னகொண்டிருக்ளகனில் 

யமினில் ஒரு யொத்ளதக் கண்டது. 

“யணக்கம் உனபொட்டி” என்து யொத்து. 

“யணக்கம் தொபொ” என்து  உனபொட்டி. 

“சுளயனொ உனபொட்டியன யயகநொக ஓடொயத. எக்குப் சிக்கிது. 

உன்ளச் சொப்ிடப் யொகியன்” என்து யொத்து.  

“ொன் தொனிடநிருந்தும் சித்த ிள்ளகிடநிருந்தும் யனதொ 

தொத்தொயிடநிருந்தும் நிதிடநிருந்தும் யகொமினிடநிருந்தும் 

தொபொயிடநிருந்தும் ஓடி யருகியன். இப்யொது உன்ிடநிருந்தும் 

ஓடுகியன் யொத்து” எக் கூிக் னகொண்டு உனபொட்டி உருண்டு உருண்டு 

ஓடிக் னகொண்டிருக்ளகனில் யமினில் ஒரு  அன்த்ளதக் கண்டது. 

“யணக்கம்  உனபொட்டி” என்து அன்ம். 



“யணக்கம் அன்ம்” என்து உனபொட்டி. 

“சுளயனொ உனபொட்டியன யயகநொக ஓடொயத. எக்குப் சிக்கிது. 

உன்ளச் சொப்ிடப் யொகியன்” என்து அன்ம்.   

“ொன் தொனிடநிருந்தும் சித்த ிள்ளகிடநிருந்தும் யனதொ 

தொத்தொயிடநிருந்தும் நிதிடநிருந்தும் யகொமினிடநிருந்தும் 

தொபொயிடநிருந்தும் ஓடி யருகியன்.   இப்யொது உன்ிடநிருந்தும் 

ஓடுகியன் அன்ம்” எக் கூிக் னகொண்டு  உனபொட்டி உருண்டு 

உருண்டு ஓடிக் னகொண்டிருக்ளகனில் யமினில் ஒரு ன்ிளனக் கண்டது. 

“யணக்கம் உனபொட்டி” என்து ன்ி. 

“யணக்கம் ன்ி” எக் கூிக்னகொண்டு உனபொட்டி உருண்டு ஓடத் 

னதொடங்கினது. 

“உனபொட்டியன இப்டி யயகநொக ஓடொயத . ொங்கள் அருகிலிருக்கும் 

ஓளடளனக் கடந்து கொட்டுக்குள் யொகொம். அங்யக ொதுகொப்ொக 

இருக்கொம் “ என்து ன்ி.  

உனபொட்டிக்கும் இது ல் யனொசளனொகத் யதொன்ினது. 

 “ஆொல் எக்கு ீச்சல் னதொினொது” என்து உனபொட்டி. 

“என்ில் ஏிக் னகொள். ொன் நறுகளபக்குக் னகொண்டு யொய் யிடுகியன்” 

என்து ன்ி.  

உனபொட்டியும் ன்ினின் யநல் ஏிக் னகொண்டது.  

சிிது தூபம் ீந்தினதும் “உனபொட்டியன எது மூக்குக்கு அருயக யொ. 

தண்ணீொில் ளனொநல் இருக்கொம்” என்து ன்ி.  

உனபொட்டியும் மூக்கருயக யந்தது. ன்ி “னகொர் னகொர்” என்று யொளனத் 

திந்து இழுத்தது. உனபொட்டி ன்ினின் யொய்க்குள் யொது. ன்ி 

உனபொட்டிளன சொப்ிட்டு யிட்டது. 

உனபொட்டியும் யொச்சுது. களதயும் முடிந்தது.   

 



 

  

 


