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Det var en gang en stor og fin skog i Somalia. Midt i skogen, mellom 

de høyreiste trærne, lå det en grønn, vid slette, med en elv som rant 

igjennom.  Der bodde det tre okser; en hvit okse, en svart okse og en 

brun okse. De var bestevenner og levde fint sammen.

முன்னனொரு கொலத்தில் ச ொமொலியொவில் ஒருஅழகொனனெரியகொடு இருந்தது. 

அந்தக் கொட்டின் நடுவிசலஉயரந்்த மரங்களின் மத்தியில் ெ ச் ெ் ெச னலன

ஓரிடம் இருந்தது. அதன்அருசக ஓர் நதி  ல லத்து ஓடிக் னகொண்டிருந்தது. அங்சக

மூன்று எருதுகள் வசிதத்ு வந்தன. அசவனவள்சள, கறுெ்பு, மண்ணிறம் ஆகும். 

அசவமூன்றும் னநருங்கிய நண்ெரக்ளொகவும்  ந்சதொ மொகவும் வசிதத்ு வந்தன.

2



3



En dag fikk de besøk av en løve. De tre oksene ble så redde at de 

samlet seg sammen og gjorde seg klar til å sloss med løven. For selv 

om løven var sterk, var de sammen, sterkere enn ham! 

ஒரு நொள் சிங்கனமொன்று எருதுகளிடம் வந்தது. அதனொல்மூன்று எருதுகளும் மிகவும்

ெயந்துவிட்டன. ஆயினும்அசவஒன்றொக ் ச ரந்்து சிங்கத்சத எதிரக்்கத்

துணிந்தன. சிங்கம் ெல ொலி என்றொலும்மூன்று எருதுகளும் இசணந்து நின்றதொல்

அசவசிங்கத்சதவிடெ் ெலமொகிவிட்டன.
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«slapp av, jeg er ikke farlig», sa løven og la seg ned på alle fire. «dere 

skjønner, jeg bor på den andre siden av skogen, og der er det så ensomt og 

øde. Kan vi ikke bo her sammen, være venner og passe på hverandre.» 

Oksene syntes det var en god idé å ha en løve som venn, en som kunne 

beskytte dem mot de farlige dyrene der ute.

“அசமதியொக இருங்கள். நொன்ஆெத்தொனவன் இல்சல” என்றது சிங்கம்.  எருதுகளும் அசமதி

அசடந்தன.  

நொன் அருகிலுள்ள கொட்டில் தனிசமயொக வசிக்கின்சறன். அதனொல் நொன் உங்களுடன் வசிக்க

முடியுமொ? நொனும் உங்களின் நண்ெரொக இருெ்சென். நொங்கள் ஒருவசர ஒருவர் கவனிதத்ும்

னகொள்ளலொம், என்றதுசிங்கம். எருதுகளும் இது நல்ல சயொ சன எனநிசனத்தன. சிங்கத்சத

நண்ெனொகசவத்திருந்தொல் தமக்கும் ெொதுகொெ்ெொக இருக்கும் என எண்ணின
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En dag var den hvite oksen ute på beite, mens de to andre tok seg en 

ettermiddagslur. Da gikk løven bort til de to oksene og forsiktig hvisket i 

ørene deres: «Vet dere hva? Den hvite oksen er så lys at han skinner 

skarpt om kvelden. De farlige dyrene der ute vil lett legge merke til ham 

også komme hit og spise oss alle sammen, la oss jage den hvite oksen 

vekk».

ஒரு நொள் னவள்சள எருது னவளிசய புல் சமய ் ன ன்றது. சிங்கம் இசளெ்ெொறிக்

னகொண்டிருந்த மற்சறய எருதுகளின் கொதருசக ன ன்றுஇரகசியமொக”உங்களிற்கு ஒரு

விடயம் னதரியுமொ? என்றது.  இந்த னவள்சள எருதுமிகவும் னவண்சமயொக இருக்கிறது. 

இதனொல் இரவு சவசளகளில் னவளி  ்மொக இருக்கிறது. ெயங்கரமொனமிருகங்கள் இங்சக

வந்துஉங்கசளெ் பிடித்துத் தின்னெ்செொகிறது, என்றது. இதசனக் சகட்டதும் மற்சறய

எருதுகளிற்கு ெயம் பிடித்துவிட்டது. நொன் னவள்சள எருசதஇங்சக இருந்துவிரட்டி

விடுகிசறன். என்றது சிங்கம்.
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Da de to oksene hørte dette, ble e veldig redde. «Løven har rett» sa 

de og jaget vekk den hvite oksen». 

இதசனக் சகட்டதும் எருதுகள்மிகவும் ெயந்துவிட்டன. சிங்கம்

கூறியதுஉண்சமஎனநம்பிய எருதுகள் னவள்சளஎருசதவிரட்டி

விட்டன. 
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Det tok ikke lang tid før løven fant den hvite oksen 

alene ved elvebredden og spiste han opp. 

தனியொகஆற்றங்கசரயில் நின்ற னவள்சள எருசதமிகவும் இலகுவொக

பிடித்துத் தின்றது. சிங்கம்.
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Etter en stund gikk løven bort til den brune oksen og hvisket i øret hans: 

‹‹Du vet du hva, den svarte oksen er så mørk at han synes så godt i 

dagslyset. Alle de farlige dyrene der ute kommer til å legge merke til ham. 

Også kommer de hit og spiser oss opp alle sammen. La oss jage han 

bort››.

சில நொடக்ளின் பின் மண்ணிற எருதின் கொதருசக ன ன்றுஇரகசியமொகக் சிங்கம் கூறியது. 

“இந்த கறுெ்பு எருதுமிகவும் கருசமயொக இருக்கிறது. இதனொல் ெகல் சவசளகளில்

நன்றொகத் னதரிகிறது.   ெயங்கரமொனமிருகங்கள் இங்சக வந்துஉங்கசளெ் பிடித்துத்

தின்னெ் செொகிறது,என்றது. நொம் இதசனஇங்கிருந்துவிரட்டி விடுசவொம் என்றது சிங்கம்.
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இதசனக் சகட்டதும் மண்ணிற எருதுக்குமிகவும் ெயமொக இருந்தது.     

மண்ணிற எருதும் சிங்கத்துடன் ச ரந்்து கறுெ்பு எருசதவிரட்டிவிட்டது

Da den brune oksen hørte dette, ble han kjempe redd. «La oss 

jage ham bort sa løven». Dette gikk den brune oksen med på.
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Det tok ikke lang tid før løven fant den sorte oksen alene, fanget 

ham og spiste ham. Også dro han tilbake og latet som ingenting. 

தனிசமயில் நின்ற கறுெ்பு எருதிசனஇலகுவொக பிடித்துத் தின்றதுசிங்கம். 

பின்பு எதுவுசம நடக்கொதது செொல் திரும்பி மண்ணிற எருதிடம் வந்தது.
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இெ்செொது மண்ணிற எருதுமடட்ுசம தனியொக நின்றது. 

சிங்கம் அதசனயும் பிடித்துதின்னஆயத்தமொனது.

Nå var den brune oksen alene igjen med løven. 

Og det var hans tur bli spist opp. 

20



21



Løven jaget og fanget den brune oksen, og oksen sloss tilbake alt han 

kunne. Men uten sine venner var han ikke sterk nok til å kunne sloss med 

løven. Løven tok frem de skarpe klørne og tennene og bet oksen i hjel.

சிங்கம் ெொய்ந்து மண்ணிற எருசதெ் பிடித்தது. எருது தன்னொல் முடிந்த வசர

சிங்கத்சத எதிரத்்தது. தனது நண்ெரக்ள் இல்லொமல் தனியொக சிங்கதத்ுடன்

 ண்சடபிடிக்கமுடியவில்சல எனஉணரந்்தது. சிங்கம் தனதுகூரச்மயொன

நகங்களொலும் ெற்களொலும் எருதிசனெ் பிடித்துக் னகொண்டது.
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I det den brune oksen tok sitt aller siste åndedrag, sa han: 

‹‹Det er ikke i dag jeg døde, men den dagen jeg jagde bort min venn.›› 

“நொன் இன்று  ொகவில்சல. எனது நண்ெரக்சளத் துரத்தியஅன்சற இறந்துவிட்சடன்” 

எனக்கூறியவொறு இறந்து செொனதுமண்ணிற எருது.
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