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En fortelling fra Polen

செருப்புத் ததப்பவரின்மகன்
இது ப ோலந்து நோட்டுக்கதை.

SKOMAKERSØNNEN

- En polsk fortelling
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ஒருஊரில் ஒருசிறுவன்தனது

தந்ததயுடன்வசிதத்ுவந்தான். அவன்

தந்ததசெருப்புத்ததப்பவர.் 

தந்ததய ாமிகவும்யகாபக்காரர.் 

மகதனஎப்சபாழுதும்கடிந்தபடிய 

இருப்பார.் ஒருநாள் தந்ததக்குமிகவும்

யகாபம்வந்ததால் மகதனவீடத்ட

விடட்ுதுரத்திவிட்டார.்

Det var en gang en gutt som bodde sammen med sin far 

som var skomaker. Faren var en sinnatagg og kjeftet på 

gutten hele tida. En dag ble faren så sint, at han kastet ut 

gutten sin hjemmefra.
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மகன்சிறிதளவுஉசராட்டித்துண்தடஎடுத்துக்

சகாண்டுவீடத்டவிடட்ுப்யபானான்.அவன்நடநடஎன

நடந்துஓர்காட்டிற்குள்வந்துயெரந்்தான். அந்தக்

காட்டின்பற்தறகள், புதரக்ளில் நடந்துகதளதத்ு

விட்டான். இறுதியில்ஓர்இடத்தில்இதளப்பாற

அமரந்்தான். 

Gutten fikk bare med seg litt brød, og dro sin vei. Han gikk og gikk, 

helt til han kom til en skog.

Han gikk gjennom busker og kratt, og til slutt ble han så sliten at han 

la seg ned for å hvile.
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திடீசரனஅவ்விடத்தில்எறும்புகள்குறுக்கும்சநடுக்குமாகஇடிபடட்ுஓடுவததக்கண்டான். “ 

என்னநடந்திருக்கும்? எனய ாசித்தான்.

Plutselig så han masse maur som løp rundt til alle kanter, de krasjet med hverandre og det var virkelig kaos. «Hva har skjedd?» tenkte 

gutten.
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ஆகா. அங்யகஒருஎறம்புப் புதர்ஒன்று

உதடந்திருப்பததக்கண்டான். 

“வீடத்டஇழந்தால் எப்படிஇருக்கும்என

எனக்குத் சதரியும்” எனக்

கூறிக்சகாண்டான். மீண்டும்எறும்புப் 

புததரெரிசெ ்துகட்டினான். தான்

சகாண்டுவந்தஉசராட்டித் துண்தட

தனதுெடத்டப்தபயிலிருந்துஎடுதத்ு

சிறிதுசிறிதாக்கிஎறும்புப் புததரெ்

சுற்றிப் யபாட்டான். 

«Aha!» Gutten så at det var en maurtue som var ødelagt. 

«Jeg vet hvordan det er å miste hjemmet sitt,» sa gutten, og 

feiet jorda tilbake på plass.

Deretter tok han en håndfull med brødsmuler ut av lomma 

og strødde det rundt til maurene.



6

6

எறும்புகள்உசராட்டித்துண்தடொப்பிடுவததஇரசித்தபடிய படுதத்ுஉறங்கினான்.

Mens maurene spiste brød, la gutten seg ned og sovnet. 
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மறுநாள்எழுந்ததப ன்சதாடரந்்துசெல்லய ாசிதத்ான். 

அப்யபாதுஎறும்புகள்அவதனெ்சுற்றிக்சகாண்டன.

”நீஎமக்குஉதவிசெ ்ததற்குமிக்கநன்றி. நாம்இததனமறக்க

மாட்யடாம். நாங்கள்உனக்குஎப்யபாதாவதுஉதவிசெ ்யவாம்

எனஉறுதிகூறுகியறாம்” என்றன. 

“உங்களால்எனக்குஎப்படிஉதவிசெ ் முடியும்”?  எனெ்

சிரித்தபடிய கூறி தப ன்அவ்விடத்ததவிடட்ுப்யபானான். 

Neste dag våknet gutten og gjorde seg klar til å dra videre.

Da samlet maurene seg rundt ham og sa: «Takk for at du var snill og grei, 

vi skal aldri glemme deg. 

Vi lover å komme og hjelpe deg». «Hvordan skal dere hjelpe meg?» sa 

gutten smilende og fortsatte på sin vei.
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அவன்சபரும்புல்சவளியின்ஊடாகநிதற தங்கநிறமீன்கள்இருக்கும் நதிக் கதரய ாரம்

வந்துயெரந்்தான். 
Han gikk gjennom skog og mark, helt til han kom til en elv - full av fisk - gullfisk!
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தப தனக்கண்டவுடன்தங்கநிறமீன்கள்

ப ந்தன. தங்கதளப்பிடிதத்ுஇப்தப ன்

ொப்பிடப்யபாகிறான்எனமீன்கள்

நிதனத்தன. அதனால்அவ்விடத்தத

விடட்ுப்யபாகஅவெரமாகநீந்தின.

“வீடத்டஇழந்தால்எப்படிஇருக்கும்என

எனக்குத்சதரியும்”  எனப்தப ன்

மீண்டும்கூறினான். 

தான்சகாண்டுவந்தஉசராட்டித் துண்தட

தனதுெடத்டப்தபயிலிருந்துஎடுதத்ு

சிறிதுசிறிதாக்கி நீரில் எறிந்தான். 

Da gullfiskene så gutten, ble de så redde. De trodde at gutten skulle fange dem og spise dem opp. 

Dermed begynte de å svømme fort av sted. «Jeg vet hvordan det er å måtte forlate sitt hjem,» sa gutten. 

Dermed tok han en håndfull med brødsmuler ut av lomma si og kastet det ned i vannet.
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மீன்கள்இடிபடட்ுக்சகாண்டு

மளமளசவனஉசராட்டித்

துண்டுகதளஉண்டன. 

Fiskene luktet brødet, snudde seg og svømte 

fort tilbake mens de krasjet i hverandre.

De begynte å sloss om maten og spiste grådig 

opp alt sammen.
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தப ன்அததனப்பாரத்த்ுஇரசித்தபடிய படுதத்ுஉறங்கினான்.

Gutten smilte, la seg ned og sovnet.
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மறுநாள் எழுந்ததப ன்சதாடரந்்துசெல்ல ய ாசித்தான். 

Neste dag våknet gutten og gjorde seg klar til å dra videre.
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அப்யபாதுமீன்கள்ததலத நீரின்யமல்உ ரத்்தி படிய கூறின: “ உதவிக்குமிக்கநன்றி. நீ

மிகவும்நல்லவன். நாம்இததனமறக்கமாட்யடாம். நாங்கள்உனக்குஎப்யபாதாவதுஉதவி

செ ்யவாம்எனஉறுதிகூறுகியறாம்” என்றன.  “ஹஹா “ உங்களால்எனக்குஎப்படிஉதவிசெ ் 

முடியும்”?  எனெ்சிரித்தபடிய கூறி தப ன்அவ்விடத்ததவிடட்ுப்யபானான். 

Da stakk fiskene hodene opp av vannet og sa: «Takk for at du var snill og grei, vi skal aldri glemme deg. Vi lover å komme og hjelpe deg». «He, 

he, hvordan skal dere hjelpe meg?” sa gutten og fortsatte på sin vei.
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அவன்நடநடஎன

நடந்துபற்தறகள்

புதரக்தளக்கடந்து

கதளதத்ுவிட்டான். 

இறுதியில்ஓர்சபரி 

மரத்தின்கீழப்;படுதத்ு

உறங்கினான். 

Skomakersønnen gikk gjennom 

mark og eng, helt til han kom til 

et stort tre. Da var han så sliten 

at han la seg under treet for å 

sove.
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“ஸ்ஸ்ஸ” என்றெத்தம்யகடட்ுஎழுந்துசுற்றுமுற்றும்

பாரத்்தான். அவனதுததலக்குயமல்யதனீக்கள்சுற்றி

வட்டமிட்டன. “ என்னநடந்திருக்கும்? எனய ாசிதத்ான்.

ஆகா. அங்யகஒருமரப்சபாந்திலிருந்துயதனியின்கூடு

ஒன்றுஉதடந்துசதாங்குவததக்கண்டான்.  “வீடத்ட

இழந்தால்எப்படிஇருக்கும்எனஎனக்குத்சதரியும்” 

எனக்கூறிக்சகாண்டான். மீண்டும் யதனியின்கூடத்ட

ெரி செ ்துகட்டிவிட்டான். இனித் யதனீக்கள் யததனெ்

யெகரிதத்ு தனதுகூட்டில்வாழமுடியும், 
«Bzzzzzzz,» hørte han plutselig. Han reiste seg og så seg rundt. Over hodet hans virvlet det 

mange bier til alle kanter.

«Hva har skjedd?» tenkte han.

«Aha!» Han la merke til noen bikuber som var dratt ut av trehuler, og bivoks som hadde 

blitt kastet rundt omkring.

«Jeg vet hvordan det er å miste et hjem,» sa gutten og satte kubene sammen igjen. Nå 

kunne biene samle honning og legge egg igjen.
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தன்னிடமிருந்தமிகுதி

உசராட்டித் துண்தட

தனதுெடத்டப்

தபயிலிருந்துஎடுதத்ு

யதன்கூட்டில்

யபாட்டான். 

Så tok han frem de siste 

brødsmulene som han fant 

nedi lomma, og matet biene.
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பின்புபடுதத்ு

நன்றாக

உறங்கினான்.
Deretter sovnet han.
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மறுநாள்காதலஎழுந்ததப னுக்குமிகவும்பசிஎடுத்தது. 

அவனிடமிருந்தஉசராட்டித்துண்டுகள்முடிந்துவிட்டன. தான்

எங்காவதுயபா ்உணவுயதடயவண்டும்எனநிதனத்தான். 

அப்யபாதுயதனீக்கள்அவனதுததலயின்யமல்வட்டமிட்டபடி

ய கூறின: ” உதவிக்குமிக்கநன்றி. நீமிகவும்நல்லவன். நாம்இததன

ஒருயபாதும்மறக்கமாட்யடாம். நாங்கள்உனக்குஎப்யபாதாவதுஉதவி

செ ்யவாம்எனஉறுதிகூறுகியறாம்” என்றன. ஹஹா “உங்களால்

எனக்குஎப்படிஉதவிசெ ் முடியும்”?  எனெ்சிரித்தபடிய கூறி 

தப ன்அவ்விடத்ததவிடட்ுப்யபானான். 

Neste dag sto gutten opp og merket at han var kjempesulten.

Han hadde ikke flere brødsmuler igjen. «Jeg må dra og finne noe mat,» sa han.

Da slo biene en sirkel rundt hodet hans og sa: «Takk for at du var snill og grei, vi skal aldri glemme 

deg. Vi lover å komme og hjelpe deg». «Hvordan skal dere hjelpe meg?» sa gutten og fortsatte på 

sin vei.
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அவன்புல்சவளியின்

ஊடாகநடந்துஒரு

நகரத்ததஅதடந்தான். 
அந்தநகரத்தில் பல

வீடுகள்இருந்தன. அவ் 

வீடுகளிற்குமத்தியில்

ஒருசபரி 

அரண்மதனஒன்று

இருந்தது. அரண்மதன

நடுவினில் சபரி 

யகாபுரம்ஒன்று

இருந்தது. 

Han gikk gjennom mark og 

eng, helt til han kom til en 

by. I byen var det mange 

hus.

Midt mellom husene var 

det et slott. I midten av 

slottet var det et tårn.
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அந்தப்சபரி யகாபுரத்தின்உெச்ியில்ஓர்அதறஇருந்தது. 

Tårnet var kjempehøyt og oppe i tårnet var det et rom.
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அந்தஅதறயில்அழகானஇளவரசி

ஒருவர்இருந்தார.்  இளவரசிஅவ்

அதறயில்அதடக்கப்பட்டிருந்தார.் 

அதறயின்திறப்புசதாதலந்துவிட்டது. 

திறப்தபகண்டுபிடிப்பவருக்கு

இளவரசித மணம்முடிதத்ுதவப்பதாக

இளரவசியின்தா ார்கூறினார.் 

Inni rommet var det en vakker prinsesse. Hun 

var låst inne og nøkkelen var borte. Den som 

klarer å finne nøkkelen til rommet hennes, 

skulle få gifte seg med henne, hadde moren 

hennes sagt.
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தப ன்மு ற்சிசெ ் எண்ணினான். அவன்அரண்மதனக்கததவத் தடட்ினான். 

Skomakergutten ville ta sjansen. Derfor dro han til slottet og banket på.
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இளவரசியின்தா ார்கததவத்திறந்தார.் 

அவரிற்குசபரி காதுகள், ெப்தபமூக்கு, 

ததலயில்சபரி கறுப்புதச்தாப்பி, கால்களின்

நடுயவஒருகூடட்ுமாறுதவத்திருந்தார.் 

உண்தமயில்அதுஒருசூனி க்காரி ாகும்! 

Moren til prinsessa åpnet døra.

Hun hadde store ører, krokete nese, svart stor hatt på hodet og en 

feiekost mellom bena.

Hun var rett og slett en heks!
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“எனதுமகதளதிருமணம்செ ் ப்யபாகிறா ா”?  

எனசூனி க்காரியகட்டாள். தப னும்

நடுங்கி படிய ஆம்என்றுகூறினான். “அப்யபாதுநீ

மூன்றுயபாட்டியில்சவற்றிசபறயவண்டும். ஏதாவது

ஒன்றில்யதாற்றாலும்உனதுததலத திருகிஎறிந்து

விடுயவன்”  எனெ்சூனி க்காரிகூறினாள். தப னும்

“என்னசெ ் யவண்டும்” எனப்ப தத்ுடன்

யகட்டான்.

«Er du her for å gifte deg med prinsessa?» spurte heksa.

«Ja,» svarte Skomakergutten skjelvende.

«Da må du greie å gjøre tre oppgaver,” sa heksa.

«Hvis du ikke klarer en av dem, vil jeg vri om halsen på 

deg!»

«Gi meg oppgavene,» sa Skomakergutten redd.
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மணலுடன்கடுகு விததகள்கலந்தசபரும்

குவி தலதப ன்முன்சகாட்டினாள்

சூனி க்காரி.  “நீஇந்தகடுதகமணலிலிருந்து

சூரி ன்மதறயும்முன்பிரிதச்தடுக்கயவண்டும். 

இல்தலச னில்உனதுகழுத்ததத்திருகிஎறிந்து

விடுயவன்”. எனக்கூறினாள். 

Da tømte heksa en haug med sand og masse bittesmå 

valmuefrø foran ham.

«Du skal skille sanden fra valmuefrøene,» sa heksa.

«Rekker du det ikke til solnedgang, vrir jeg om halsen på 

deg!»
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தப னும்ஒவ்சவான்றாககடுகிதனமணலிலிருந்துசபாறுக்கத்சதாடங்கினான். 

சபாறுக்யகாசபாறுக்சகன்றுசபாறுக்கிக்சகாண்யடஇருந்தான். சூரி ன்மதற த்

சதாடங்கி து. “இன்னமும்அப்படிய சபரி குவி ல்இருக்கிறயத. எனக்குஇதற்குயமல்

முடி ாது. சூனி க்காரிஎனதுகழுத்தததிருகப்யபாகிறாள்” எனக்கதளப்புடன்தப ன்

கூறினான்.திடீசரனஅவனதுவிரல்கதள ாயராதடவுவதுயபால்உணரந்்தான். 

அங்யகஎறும்புகள்அவனிற்குஉதவிசெ ்வதற்காகவந்திருந்தன. 

Gutten satte i gang. Han tok ett og ett av valmuefrøene ut fra sanda.

Han jobbet og jobbet, helt til sola begynte å gå ned. «Det er fortsatt masse 

igjen,» sa gutten sliten.

«Jeg klarer ikke mer. Nå kommer heksa til å vri om halsen på meg!”

Plutselig følte han noe som rørte på seg. Det var maurene som hadde kommet 

for å hjelpe ham!
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எறும்புகள்கடுகிதனமணலிலிருந்துசபாறுக்கத் சதாடங்கின. ஒன்று இரண்டுமூன்றுஎன

எண்ணுவதற்குள் யவதலமுடிந்துவிட்டது. 

Maurene satte i gang og skilte valmuefrøene fra sanda. Og på én, to, og tre var jobben gjort!
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தப ன்வாளித த்தூக்கிக்

சகாண்டுசூனி க்காரியிடம்

ஓடினான். “உனக்குஇப்யபாது

அதிஸ்டம்இருந்திருக்கிறது” 

எனஎரிெெ்லுடன்கூறினாள்

சூனி க்காரி.

Gutten tok med seg bøtta med valmuefrø, 

fri for sand, og løp til heksa. «Nå hadde du 

flaks!» sa heksa irritert.
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சூனி க்காரிமறுநாள்தப னிற்குஇன்னும்

கடினமானயவதலசகாடுத்தாள்.

“இளவரசியின்அதறத்திறப்புநதியில்

விழுந்துவி;ட்டது.”அததனக்கண்டுபிடிதத்ுக்

சகாண்டுவராவிட்டால்உனதுகழுத்தத

திருகிவிடுயவன்;.”எனக்கூறி படிபலமாகெ்

சிரித்தாள். 

Dagen etter ga heksa Skomakergutten en 

enda vanskeligere oppgave:

«Nøkkelen til rommet til prinsessa har falt ned i elven.

Finn den! Rekker du det ikke til i kveld, vrir jeg 

om halsen på deg!” sa heksa mens hun lo høyt.
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தப ன்விதரவாகநதிக்குப்யபா ்

திறப்தபத் யதடத்

சதாடங்கினான்.ஆனால்அவனுக்கு

நீந்தத் சதரி ாது. “இப்யபாஎன்ன

செ ்வது. சூனி க்காரிஎனதுகழுத்தத

திருகப்யபாகிறாள்” எனக்கூறினான்

தப ன். சூரி னும்மதற த்

சதாடங்கி து. 

Skomakergutten gikk til elven og begynte å lete etter 

nøkkelen. Men så kom han på at han ikke 

kunne svømme! «Hva skal jeg gjøre nå, heksa kommer 

til å vri om halsen på meg», sa gutten i det sola begynte 

å gå ned.
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திடீசரன ாயராஅவனுதட முகத்தில் நீதரத் சதளித்தனர.் அவன்நதிக்குள்பாரத்்தான்.

Plutselig sprutet det noen vanndråper i ansiktet hans. Han så ned i elven.
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அங்யகதங்கநிறமீன்கள்உதவிசெ ்வதற்காகவந்திருந்தன.  

Der var alle gullfiskene! De hadde kommet for å hjelpe ham.
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மீன்கள் நதியின்அடியில் நீந்திமணலில்புததந்திருந்ததிறப்தபக்கண்டன. 

Fiskene svømte til bunnen og fant nøkkelen som var gravd ned i sandbunnen.
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திறப்பிதனதப னிடம் சகாடுத்தன. 

De ga nøkkelen til gutten.



35

35

தப ன்திறப்தபவாங்கிக்

சகாண்டுசூனி க்காரியிடம்

ஓடினான்.  “இப்யபாஉனக்கு

அதிஸ்டம்இருந்திருக்கிறது” என

மிகவும்எரிெெ்லுடன்கூறினாள் 

சூனி க்காரி.

Gutten sprang bort til heksa og sa: «Jeg 

har nøkkelen!» «Nå hadde du flaks,» sa 

heksa enda mer irritert.
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மறுநாள்சூனி க்காரியின் கூடட்ுமாறில்

தப னும்ஏறிஅமரந்்தான்.யகாபுரத்தின்
நுனிக்குப் பறந்துயபானாரக்ள். திறப்பினால்

கததவத்திறந்துஇளவரசியின்அதறக்குள்

சென்றனர.் 

Så satte Skomakergutten og heksa seg 

på feiekosten til heksa og fløy opp trappa 

til slottstårnet.

De satte inn nøkkelen og åpnet døra 

til prinsessens kammer.
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அங்யகமூன்றுசபண்கள் நீண்டசவள்தளத்துணி ால்ததலத மூடியிருந்தனர.் மூவரும்ஒயர

மாதிரிஇருந்தனர.் “இவரக்ளில் நீஇளவரசித கண்டு பிடித்தால்அவதரஉனக்குத்திருமணம்

செ ்துதவப்யபன். பிதழ ாகக்கண்டுபிடித்தால்உனதுகழுத்ததத்திருகிவிடுயவன்” என்றால்

சூனி க்காரி. “இவரக்ள்ஒயரமாதிரி ாகஇருக்கிறாரக்யள. இப்யபாசூனி க்காரிஎனது

கழுத்தததிருகப்யபாகிறாள்” எனநிதனத்தான்தப ன். 

Der satt det tre kvinner dekket med lange, hvite slør. Alle så like ut! «Hvis du gjetter hvem som er prinsessa, kan du gifte deg med henne.

Gjetter du feil, vrir jeg om halsen på deg!» sa heksa «De ser jo helt like ut!» sa gutten. Nå kommer heksa til å vri om halsen på meg!»
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திடீசரன “ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்”எனெ்ெத்தம் யகட்டது. 

அவன்யமயலயும்ஜன்னல்வழி ாகவும்

பாரத்்தான். யதனீக்கள்ஒன்றன்பின்ஒன்றாக

அதறக்குள்வந்தன. 

«Bzzzzzzzzzzz», hørte han plutselig.

Han så opp, og inn gjennom vinduet fløy det inn bier, den 

ene etter den andre. Plutselig var alle biene der!
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அதவஅந்தமதறப்புக்கள்இருந்தமூன்று

சபண்களின்ததலத ெ்சுற்றி பின்ஒரு

சபண்ணின்ததலயில்அழகானதங்கக்கிரீடம்

ஒன்றிதனசெ ்தன.” இவர்தான்இளவரசி” 

“தங்கக்கீரிடம்யபாட்டிருப்பவயரஇளவரசி” 

எனெ்சுட்டிக்காட்டினான்.

Biene svermet rundt en av de tre tilslørte kvinnene, og sammen 

formet de en vakker gullkrone over hodet hennes. «Det er 

prinsessa! Hun med gullkronen på!» sa gutten og pekte på hun som 

var omsvermet av biene.



40

40

அந்தப்சபண்கள்முகத்தத

மூடியிருந்ததிதரெச்ீதலத 

எடுத்தனர.் தப ன்ெரி ான

சபண்தணய காட்டினான். 

”இப்யபாதுஉனக்குநல்லஅதிஸ்டம்

தான்” எனசூனி க்காரி

எரிெெ்லுடன்கூறினாள். 

Kvinnene fjernet ansiktsslørene sine, og det viste 

seg at gutten hadde gjettet riktig.

«Nå hadde du jammen meg flaks!» sa heksa sint 

og irritert.
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செருப்புத்ததப்பவரின்மகன்

இளவரசித திருமணம்செ ்தான். 

அந்தநாட்டின்அரெனும்ஆனான்.

அன்றிலிருந்துதந்ததய ா, 

சூனி க்காரிய ாஅவனிடம்யகாபம்

சகாள்வதில்தல, கததயும்முடிந்தது

விடிசவள்ளியும்வந்தது.

Heksa holdt ord og Skomakergutten fikk gifte seg 

med prinsessa og ble konge i landet.

Etter den dagen var det ingen sinte skomakere eller 

onde hekser som plaget dem lenger.

Snipp snapp snute, så var eventyret ute.
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