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Ansa og Bansa

- En fortelling fra Pakistan

อนัซาและบนัซา
- นิทานจากประเทศปากสีถาน



Det var en gang. En stor mørk jungel i nærheten av en liten landsby i Pakistan. 
2

กาลครัง้หนึง่นานมาแลว้ มป่ีาใหญท่ีม่ดืมนแหง่หนึง่อยูใ่กลช้านเมอืงเล็กๆในประเทศปากสีถาน



Der bodde det en geitemamma med de to små geitekillingene sine. De het Ansa og Bansa. 3

ทีน่ั่นมแีมแ่พะตวัหนึง่อาศยัอยูก่บัลกูแพะตวันอ้ยสองตวั ลกูนอ้ยมชีือ่วา่อนัซาและบนัซา



En dag skulle geitemammaen ut på et ærend i byen og være borte en stund. Hun sa til de to barna sine at de måtte love å 

ikke åpne døren for noen andre enn henne, og det lovet de.
4

วันหนึง่แมแ่พะจะไปท าธรุะในเมอืงและจะไปนานสกัหน่อย นางจงึสัง่และบอกลกูนอ้ยทัง้สองของนางวา่ ลกูตอ้งสญัญาวา่จะ

ไมเ่ปิดประตใูหใ้ครอืน่นอกจากตวันาง และพวกเขาไดส้ญัญาตามนัน้



Geitemammaen gikk til byen mens Ansa og Bansa var alen igjen hjemme. 5

แมแ่พะจงึเดนิทางเขา้เมอืง ปลอ่ยใหอ้นัซาและบนัซาอยูบ่า้นตามล าพัง



Det var helt stille i huset og Ansa og Bansa ble litt redde. 6

ในบา้นนัน้มันเงยีบมากจนท าใหอ้นัซาและบนัซาเกดิความกลวั



«BANK, BANK, BANK!» Det banket på døren. «Hvem er det?» sa Ansa og Bansa. 7

“บงัค ์บงัค ์บงัค”์ เสยีงเคาะประตดูงัขึน้ “ใครมาหาจะ๊” อนัซาและบนัซาพดู



«Kremt. Det, det, det er meg, moren deres som har kommet hjem fra landsbyen!  Slipp meg inn!» 8

อะแฮม่!“ แมเ่องจา้ แมข่องพวกหนูไง แมเ่พิง่กลบัมาจากชานเมอืง” ปลอ่ยใหแ้มเ่ขา้ไปหน่อย



Ansa sa: «Det der høres ikke ut som mamma.» Bansa sa: “Ja, du har rett, det høres ikke ut som mamma. Men hvem kan det være 

da?  Vi åpner døren og ser.” De åpnet døren på gløtt og der så de: En stor farlig løve som begynte å presse seg inn gjennom døra.
9

อนัซาพดู “เสยีงไมเ่หมอืนคณุแมเ่ลย” บนัซาพดู “ใชแ่ลว้ เจา้พดูถกู เสยีงไมเ่หมอืนคณุแมข่องเรา แตจ่ะเป็นใครหละ่ เราเปิดประตดูู

กนัเถอะ” พวกเขาแงม้ประตดู ูและแลว้พวกเขาจงึไดเ้ห็น เจา้สงิโตตวัน่ากลวัตวัหนึง่ มันเริม่พลกัและดนัประตเูพือ่จะเขา้มาในบา้น



Løven klarte å komme seg gjennom og helt inn i huset. Den åpnet opp den store kjeften sin og slukte både Ansa og Bansa
10

เจา้สงิโตสามารถดนัประตแูละเขา้มาในบา้นจนได ้มันอา้ปากอนักวา้งใหญข่องมันและไดเ้ขมอืบอนัซาและบนัซาเขา้ไป



I magen til løven var det skummelt og helt 

bekmørkt. «Mamma, vi er i magen til løven, kom 

og hjelp oss! Mamma, vær så snill», ropte de. Men 

uansett hvor mye de ropte, så kunne ikke 

geitemammaen høre dem. Hun var langt, langt 

borte. Og løven vraltet tilbake til jungelen med den 

svære og tunge magen sin på slep. 
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ในทอ้งของเจา้สงิโตทัง้น่ากลวัและมดืมาก “แม่

จา๋ พวกเราอยูใ่นทอ้งของเจา้สงิโต มาชว่ยพวก

เราดว้ย แมจ่า๋ ไดโ้ปรดเถดิ” พวกเขาตะโกน

รอ้งเรยีก แมว้า่พวกเขาจะรอ้งดงัแคไ่หน แม่

แพะก็ไมส่ามารถไดย้นิพวกเขาได ้นางอยูไ่กล

มาก และเจา้สงิโตจงึเดนิตุต๊ะ๊กลบัเขา้ป่าไป

พรอ้มกบัลากพงุโตของมันไปดว้ย



Om kvelden kom geitemammaen tilbake. Hun så 

seg rundt i det tomme huset sitt. Det var så stille 

der. Hun ropte på barna sine. Ingen svarte. Hun 

tenkte «Hva kan ha hendt?». Geitemammaen ble 

redd og hun bestemte seg for å gå inn til 

landsbyen. Hun gikk og gikk og gikk, og hun 

stanset ikke før hun kjente varmen fra ilden til 

smeden. 12

ตอนเย็นวันนัน้แมแ่พะกลบัมาบา้น นางมองไปรอบๆ

ในบา้นทีว่า่งเปลา่ มันชา่งเงยีบเหลอืเกนิ นางตะโกน

รอ้งเรยีกลกูนอ้ยของนาง ไมม่ใีครตอบ นางกงัวล “มี

อะไรเกดิขึน้” แมแ่พะเกดิความกลวัและตดัสนิใจ

เดนิทางไปทีช่านเมอืง นางเดนิและเดนิ และเดนิ จน

ในทีส่ดุนางไดห้ยดุเมือ่ไดส้มัผัสกับความรอ้นจาก

กองไฟของชา่งหลอมเหล็กคนหนึง่



Smeden sto og slo på glødende jern med den 

store slegge si. Geitemammaen spurte ham: 

«Smed, smed, hvis du får melk av meg, kan du 

da lage to spisse horn av jern til meg?” Det 

gikk smeden med på, og snart hadde hun to 

spisse horn av jern som hun satte oppå sine 

egne horn. 13

ชา่งเหล็กยนืทบุเหล็กหลอมดว้ยคอ้นตเีหล็กอนั

ใหญข่องเขา แมแ่พะจงึเอย่ถาม “ชา่งหลอ่ม

เหล็ก ชา่งหลอ่มเหล็ก ถา้ฉันใหน้มแกท่า่น ทา่น

จะชว่ยหลอมเขาเหล็กทีแ่หลมคมสองเขาใหฉั้น

ไดไ้หม” ชา่งเหล็กตกลงตามนัน้ และในไมช่า้

นางก็ไดเ้ขาเหล็กสองเขาส าหรับเสยีบครอบเขา

ของนาง



Geitemammaen gikk inn i jungelen med de nye spisse hornene sine. Hun gikk og hun gikk og hun gikk.
14

แมแ่พะจงึเดนิทางเขาป่าลกึพรอ้มกบัเขาคูใ่หมท่ีแ่หลมคมของนาง นางเดนิ และเดนิ และเดนิ



Helt til hun så: En stor og farlig ulv! 

Geitemammaen spurte ulven: «Har du min 

Ansa spist, og har du min Bansa spist? Om 

så, la oss slåss!» Ulven svarte: «Å nei, jeg har 

ikke din Ansa spist, og jeg har ikke din Bansa 

spist, så vi skal nok ikke slåss.» «Nei vel,» sa 

mammaen og gikk videre. Og hun gikk og 

hun gikk og hun gikk. 15

จนในทีส่ดุนางก็ไดพ้บหมาป่าตวัโตทีอ่นัตรายตวั

หน่ึง แม่แพะรอ้งถามหมาป่า “ท่านไดก้นิอนัซาและ

บนัซาลกูของฉันหรอืไม่” ถา้ท่านท า เราตอ้งมาสู ้

กนั! เจา้หมาป่าตอบ “ไม่จา้ ฉันไม่ไดก้นิ อนัซา

และบนัซาลกูของท่าน  แลว้เราก็จะไม่ทะเลาะ

ววิาทกนั” “ไม่ล่ะจา้”แม่แพะพูด จากน้ันก็เดนิ

ตอ่ไป นางเดนิ และเดนิ และเดนิ



Helt til hun så: En stor farlig bjørn! 

Geitemammaen spurte bjørnen: «Har du 

min Ansa spist, og har du min Bansa spist? 

Om så, la oss slåss!» Og bjørnen svarte: «Å 

nei, jeg har ikke din Ansa spist, og jeg har 

ikke din Bansa spist, så vi skal nok ikke 

slåss.» «Nei vel,» sa mammaen og gikk 

videre. Og hun gikk og hun gikk og hun gikk.16

และแลว้นางไดเ้ห็น เจา้หมตีวัใหญแ่สนรา้ยน่า

กลวัตวัหนึง่ แมแ่พะจงึรอ้งถามเจา้หม ี“ทา่น

ไดก้นิลกูของฉันไหม อนัซาและบนัซา” และ

เจา้หมตีอบ “ไมน่ะ ฉันไมไ่ดก้นิอนัซาและบนั

ซา ลกูของทา่น เราจะไมท่ะเลาะววิาทกนั” 

“ไมห่ละ่” แมแ่พะพดูและนางก็เดนิตอ่ไป นาง

เดนิและเดนิ และเดนิ



Helt til hun så: En stor farlig løve! Med en kjempestor mage! Geitemammaen spurte løven: «Har du min Ansa spist, og har du 

min Bansa spist? Om så, la oss slåss!»
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จนนางไดพ้บเจา้สงิโตตวัอนัตราย ทอ้งของมันใหญโ่ตมาก นางจงึรอ้งถามเจา้สงิโตตวันัน้ “ทา่นไดก้นิลกูของฉัน อันซาและบนั

ซาไหม” ถา้เป็นเชน่นัน้เราจะมาตอ่สูก้นั



Løven svarte: «Grrrr.… Ja, jeg har 

nok din Ansa spist, og jeg har 

nok din Bansa spist, så kom igjen, 

la oss slåss!»
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เจา้สงิโตตอบ “กรรรร....ใช ่ฉัน

ไดก้นิลกูของทา่นทัง้อนัซาและ

บนัซา มาเลย มาตอ่สูก้นั”



Løven og geitemammaen føk på hverandre. Geitemammaen stanget de to jernhornene sine inn i magen på løven så magen 

ble flerret opp. 19

เจา้สงิโตและแมแ่พะกระโจนเขา้ตอ่สูก้นั แมแ่พะจงึทิม่แทงทอ้งของเจา้สงิโตดว้ยเขาเหล็กทัง้สองเขาของนาง จนท าใหท้อ้งของ

สงิโตแตก



Ut av magen kom Ansa og 

Bansa, og de var helt friske. 

20

ทัง้อนัซาและบนัซาจงึ

รอด ออกมาจากทอ้ง 

อยา่งปลอดภัย



Geitemammaen omfavnet dem begge to, og tok dem med seg hjem. 
21

แมแ่พะไดโ้อบกอดลกูนอ้ยทัง้สองและพาพวกเขากลับบา้น



Geitemammaen ba Ansa og Bansa love at de aldri, aldri mer skulle åpne døren for noen andre henne.

Snipp snapp snute, så er eventyret ute.
22

แม่แพะไดข้อให ้อนัซาและบนัซากล่าวค าสญัญาว่าจะไม่ ไม่เปิดประตใูหใ้ครอืน่อกีเลย นอกจากแม่ของพวกเขา

ในทีส่ดุนิทานก็จบลง



Animatør: Mats Grorud

Se flere fortellinger på morsmal.no
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