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Apen og krokodillen
- En fortelling fra Sri Lanka
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Det var en gang, langt inne i en jungel på 

Sri Lanka. 

I jungelen var det mange trær og mellom 

trærne rant det en bred elv.

Her bodde det en apeunge sammen med 

mammaen sin.

Han var søt, liten og brun med to svære 

ører og et stort hjerte. 

முன்னனொரு கொலத்தில், இலங்ககயில்

னெரிய கொடு ஒன்று இருந்தது. அந்தக்

கொட்டினுள் மரங்கள் அடரந்்த ெகுதியில்

னெரிய குளம் ஒன்று இருந்தது. அங்கக

ஒரு குரங்குக்குட்டி தனது அம்மொவுடன்

வசித்து வந்தது. அந்தச் சின்னக்

குரங்குக்குட்டிக்கு மண்ணிறத்தில்

இரண்டு னெரிய கொதுகளும் ஒரு னெரிய

இருதயமும் இருந்தது.
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Hver dag klatret apeungen oppover trestammene. 

Han slang seg fra tre til tre, helt til han kom til 

elven. 

Da sklei han ned trestammen og satte seg ved 

elvekanten, helt alene. Apeungen hadde ingen 

venner. 

De andre dyrene ville ikke leke med ham. 

De var mye eldre og løp raskere enn ham, så 

apeungen klarte ikke å ta dem igjen. 

அந்தக்குரங்குக் குட்டி மரங்களின் கமகல

ஒவ்னவொரு நொளும் ஏறும். அது மரங்களிற்கு மரம்

தொவித் தொவிெ் ெொய்ந்து குளக்ககரக்கு வந்து

கசரும். குளக்ககரயில் இறங்கி வந்து

தனிகமயொக இருக்கும். குரங்குக்குட்டிக்கு ஒரு

நண்ெருகம இல்கல. ஒருத்தருகம அதனுடன்

விகளயொடுவதுமில்கல. மற்றக்

குரங்குகனளல்லொம் விகரவொக ஓடிவிடும். இந்தக்

குட்டிக்கு அதுககளெ் பிடிக்க முடிவதில்கல.
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Om kveldene dro han hjem til mammaen sin og la 

seg i fanget hennes. «Jeg har ingen venner å leke 

med,» pleide han å si. «Ikke vær lei deg barnet mitt. 

Når du blir stor, kommer du til å få deg mange 

venner,» svarte mammaen. «Men jeg vil ha venner 

nå!» sa apeungen. «Jeg er din venn,» svarte 

mammaen. «Zzzz» … og apeungen sovnet.

மொகலயொனயதும் வீட்டிற்குெ் கெொய் அம்மொவின்

மடியில் ெடுத்திருந்து." எனக்கு நண்ெரக்கள

இல்கல" என வருத்தெ்ெடும்." கவகலெ்ெடொகத

மககன நீயும் வளரந்்து னெரியவனொகியதும் ெல

நண்ெரக்ள் கிகடெ்ெொரக்ள்" என அம்மொக் குரங்கு

கூறும். "எனக்கு இெ்ெகவ நண்ெரக்ள் கவணும்" 

என அடம்பிடித்துக் னகொண்கட தூங்கிவிடும். 

"நொன் உன்னுகடய நண்ெரொக இருக்கிகறன்" என

அம்மொ கூறும் கெொது குட்டிக்குரங்கு "கர் கர"் 

எனக் குறடக்ட விடட்ு தூங்கிவிடும்.
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En dag da apeungen var ved 

elven, så han plutselig to svære 

runde øyne som stakk opp fra 

vannet.

Øynene svømte nærmere og 

nærmere. 

ஒருநொள் குரங்குக்குட்டி

குளக்ககரயில் நிற்ககயில்

திடீனரன இரண்டு கண்கள்

நீருக்குள் இருந்து னவளிகய

னதரிவகதக் கண்டது. அந்தக்

கண்கள் கிட்ட னநருங்கி

வருவகதக் கண்டது.
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Plutselig var det et svært hode som stakk 

opp og sprutet masse vann på apeungen, 

slik at han ble klissvåt. 

Det var et svært dyr med lang grønn 

snute, skarpe tenner og lang hale som 

kom opp av vannet. 

திடீனரன னெரிய தகல ஒன்று

நீருக்குள்ளிருந்து னவளிகய வந்ததொல்

குரங்குக் குட்டி னதொெ்கெயொக

நகனந்து விட்டது. அது ஒரு னெரிய

ெசக்ச மூக்ககயுகடய னெரிய

விலங்கு. அதற்கு கூரிய ெற்களும்

நீண்ட வொலும் இருந்தது. அது

நீருக்குள்ளிருந்து னவளிகய வந்தது.
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«Hvem er du?» spurte apeungen mens han rista av seg vannet. «Eh ... jeg … jeg er en krokodille,» svarte dyret. «Og jeg er en ape. Skal vi være 

venner? Bestevenner?» spurte apeungen.  «Venner, eh hva er det?» spurte krokodillen.

«Det betyr at vi skal leke sammen og ta vare på hverandre,» forklarte apen. 

«Ok da, vi kan være venner, ehhh … bestevenner,» svarte krokodillen. 

னவளிகய வந்த விலங்கு உடம்பிலிருந்த தண்ணீகர

உதறிக் னகொண்டிருக்கும் கெொது "நீ யொர"் என

குரங்குக்குட்டி ககட்டது.

"நொனொ? நொன் ஒரு முதகல" என்று ெதில் கூறியது.

"எனது னெயர் குரங்கு. நொங்கள் இரண்டு கெரும்

நண்ெரக்ளொக இருெ்கெொமொ?" என குரங்குக் குட்டி

ககட்டது.

"நண்ெரொ? அனதன்றொல் என்ன?" என்றது முதகல.

"அெ்ெடினயன்றொல் நொங்கள் இரண்டு கெரும்

ஒன்றொக விகளயொடலொம்> துகணயொக

;இருக்கலொம்"என விளக்கியது குரங்குக் குட்டி.

"சரி. நொம் இருவரும் நண்ெரொக நல்ல நண்ெரொக

இருக்கலொம்." என்றது முதகல.
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Og så lekte de sammen: 

Virre-virre- vapp, min venn har kommet

Virre-virre- vapp, hvor kom han fra

Virre-virre- vapp, han kom fra vannet

Virre-virre- vapp, det var da bra

இரண்டும் கசரந்்து ெொடிஆடி விகளயொடின.

கீசச்ு மொசச்ுத் தம்ெலம்

கீயொ மொயொ தம்;ெலம்

மொசச்ு மொசச்ுத் தம்ெலம் 

மொயொ மொயொ தம்ெலம்
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Om kvelden tok de farvel og 

lovte hverandre å møtes 

dagen etter. 

மொகலயொனதும் நொகள

சந்திெ்ெதொகக் கூறி இரண்டும்

தமது வீடு னசன்றன. அம்மொக்

குரங்கிடம் துள்ளிக் குதித்து

ஓடி; வந்து குரங்குக்குட்டி

கூறியது.
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Så løp apen hjem til mammaen sin og sa: «Jeg har fått en venn». «Oi, så koselig», svarte mammaen glad. 

«Han heter, han heter … ko ... ko …» «Kattepus?» spurte mammaen. «Nei,» svarte apeungen. 

«Kanin?» spurte mammaen ivrig. «Nei, svarte apeungen. «Ku?» fortsatte mammaen. «Nei, han heter ko, ko, kokodille!», sa apeungen.

«KROKODILLE!» skrek apemammaen.

«Krokodiller er farlige! De spiser andre dyr. De spiser aper! Du får ikke lov til å leke med krokodillen.»

எனக்னகொரு நண்ென் கிகடத்து விட்டொன்.

" நல்லது அதுக்கு என்ன னெயர"் என மகிழ்சச்ியொக

அம்மொக்குரங்கு ககட்டது.

"அதன் னெயர் மு மு"

"பூகனயொ?" என்றது அம்மொ.

"இல்கல" என்றது குரங்குக்குட்டி

"முயலொ?" என்றது அம்மொ

"இல்கல" என்றது குரங்குக்குட்டி

மொடொ? என்றது அம்மொ.

இல்கல. அதன் னெயர் மு.. மு.. முதகல என்றது குரங்குக் குட்டி.

முதகலயொ!! எனெ் ெயந்து கத்தியது அம்மொக் குரங்கு.

முதகலகள் ஆெத்தொனகவ. அகவ எல்லொவற்கறயும் பிடித்துத்

தின்றுவிடும். நீ அதனுடன் விகளயொடக் கூடொது. என

கண்டிெ்ெொகக் கூறியது அம்மொக்குரங்கு.



11

Apeungen ble kjempe lei 

seg. Han hadde nettopp fått 

seg en venn. 

Om kvelden, da han hadde 

lagt seg, klarte han ikke å 

sove. Plutselig kom han på 

en idé: 

குரங்குக்குட்டிக்கு மிகவும்

கவகலயொக இருந்தது. 

இெ்கெொது தொன் ஒரு நட்புக்

கிகடத்தது. ெடுக்ககக்குச்

னசன்ற குரங்குக் குட்டிக்கு

நித்திகரகய வரவில்கல.

திடீனரன அதற்கு நல்ல

கயொசகன ஒன்று

கதொன்றியது.
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Dagen etter, plukka han bananer og tok med seg 

til krokodillen.

மறுநொள் நிகறய வொகழெ்ெழங்கள் பிடுங்கி முதகலக்குக் னகொண்டு
கெொனது.
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Apeungen ga bananene til krokodillen og sa: «Se, her har du litt frukt. Det smaker kjempegodt.» Krokodillen spiste litt av banan og sa «Eh … ja, 

kjempegodt». «Jeg skal hente frukt til deg hver dag,» sa apeungen.  «Men da må du love at du aldri mer spiser andre dyr.» «Eh … ok da,» lovet 

krokodillen. 

இதில் னகொஞ்செ் ெழங்கள் இருக்கிறது இது மிகவும்; இனிகமயொனது என முதகலயிடம் வொகழெ்ெழங்ககளக் குரங்குக்குட்டி னகொடுத்தது. 

முதகல வொகழெ்ெழத்கத சொெ்பிடட்ுக் னகொண்கட "ம் ம் நன்றொக இருக்கிறது" என்றது.

"நொன் உனக்கு ஒவ்னவொருநொளும் சுகவயொன ெழங்கள் னகொண்டு வருகிகறன். ஆனொல் நீ விலங்குககளெ் பிடித்து உண்ணக் கூடொது என

சத்தியம் னசய்ய கவண்டும்"; என்றது குரங்குக்குட்டி.

"ம்.. ம்.. சரி சத்தியம் னசய்கிகறன்" என்றது முதகல.
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Hver dag, kom apeungen med et fruktfat til 

krokodillen, med alle mulig frukter, deilige 

frukter: bananer, ananas, kiwi, klementiner, 

mango.

Så lekte de og hadde det kjempemoro 

sammen.

Når det ble kveld dro apen hjem til mammaen 

sin, mens krokodillen satte fruktfatet på 

ryggen, svømte hjem til kona og delte frukten 

med henne.

ஒவ்னவொரு நொளும் குரங்குக்குட்டி

வொகழெ்ெழங்கள்>; அன்னொசிெ்ெழங்கள்>

கதொடம்ெழங்கள்;> மொம்ெழங்கள் எனெ்

ெல சுகவயொன ெழங்ககள

ெழக்கூகடயில் னகொண்டு வந்து

முதகலக்குக் னகொடுத்தது. அத்துடன்

இரண்டும் கசரந்்து விகளயொடி

மகிழ்ந்தன.
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En dag sa krokodillekona: «Frukten smaker godt, men det er noe som mangler.

Et apehjerte! Det hadde vært så godt å spise et lite apehjerte til frukten,» sa krokodillekona og ba mannen sin om å invitere apeungen hjem til dem, 

så de kunne spise hjertet hans. «Eh … Men han er min venn,» sa krokodillemannen. 

«En venn? Hva er det? Har aldri hørt om det,» svarte krokodillekona. «Har du glemt at vi krokodiller spiser dyr?» Hun ba mannen skynde seg, for hun 

var kjempesulten. 

மொகலயொனதும் குரங்குக்குட்டி அம்மொவிடம் னசல்லும். முதகல தனது

முதகில் ெழங்ககளச் சுமந்து னகொண்டு னசன்று தனது மகனவியுடன்

ெகிரந்்து உண்ணும்.

ஒருநொள் மகனவி முதகல "இந்தெ் ெழங்கள் நன்றொகத்தொன்

இருக்கின்றது. ஆனொல் ஏகதொ குகறகிறது. ஒரு குரங்கின் இருதயம்! 

ஒரு குரங்கின் இருதயத்கதயும் கசரத்்து இந்தெ் ெழங்களுடன்

சொெ்பிட்டொல் எவ்வளவு சுகவயொக இருக்கும்" எனக் கூறியது. அந்தக்

குரங்குக் குட்டிகய எங்கள் வீட்டிற்கு விருந்திற்னகனக் கூறி அகழத்து

வொருங்கள். அெ்கெொது அதனது இருதயத்கத சுகவத்திடலொம் என

தனது கணவன் முதகலயிடம் கூறியது.

"என்ன> அது எனது நண்ென்" என்றது கணவன்முதகல.

"நண்ெனொ? அது என்ன? நொன் ஒருநொளும் ககட்டதில்கலகய" என்றது

மகனவிமுதகல.

" முதகலகள் நொங்கள்; விலங்குககளச் சொெ்பிடுவகத மறந்து

விட்டீரக்ளொ?" ம் ம் விகரவில் கெொய் குரங்குக்குட்டிகய அகழத்து

வொருங்கள். எனக்கு மிகவும் ெசிக்கிறது என்றது.
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Krokodillen svømte til apen og inviterte 

ham hjem til middag. 

Apen ble kjempeglad, men så kom han på 

en ting: 

«Jeg kan jo ikke svømme», sa apeungen. 

«Hvordan skal jeg bli med deg hjem?»

கணவன்முதகல நீந்திக் னகொண்டு

குரங்குக்குட்டியிடம் வந்தது. அதகனத்

தனது வீட்டிற்கு விருந்திற்கு அகழத்தது. 

குரங்குக் குட்டிக்கு மகிழ்சச்ியொக

இருந்தது. ஆனொல் "எனக்கு நீந்தத்

னதரியொகத>

நொன் எெ்ெடி உன் வீட்டிற்கு வருவது?" 

என்றது.
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«Eh … Du kan sette deg på 

ryggen min,» sa krokodillen.

Det syntes apen var en god ide. 

Så han hoppa opp på ryggen til 

krokodillen, og sammen dro de 

hjem til krokodillekona. 

எனது முதுகில் ஏற்றிச்

னசல்கிகறன் என்றது

முதகல. அது நல்ல

கயொசகன என நிகனத்த

குரங்குக்குட்டி

முதகலயின் முதுகில் ஏறிக்

னகொண்டது. இருவரும் ம

கனவிமுதகலயிடம் னசன்று

னகொண்டிருந்தனர.்
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Da de nærmet seg huset til krokodillen, stod 

krokodillekona ved elvekanten, hun hadde på 

seg et kjøkkenforkle og holdt en stor gaffel i 

hånda, klar for å spise opp apeungen.

«Eh … Du skjønner, kona mi hadde lyst på et 

apehjerte. Så jeg tok deg med hit slik at hun 

kunne spise deg opp,» sa krokodillen.

வீட்டிற்கு அருகில் வருவகதக்கண்ட

மகனவிமுதகல சகமயல் அங்கிகயெ்

அணிந்து னகொண்டது. ககயில் னெரிய

முள்ளுக்கரண்டிகயெ் பிடித்துக் னகொண்டு

சொெ்பிடுவதற்கு ஆயத்தமொக இருந்தது.

" உனக்னகொன்று னதரியுமொ?குரங்குக்குட்டி!

எனது மகனவிக்கு குரங்கின் இருதயம்

சொெ்பிட ஆகசயொக இருக்கறதொம். அதனொல்

தொன் நொன் உன்கன இங்கக னகொண்டு

வந்கதன்" என்றது கணவன்முதகல.
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«Jeg har glemt igjen hjertet 

mitt,» sa apen.

«Eh … Hva mener du?»

«Du skjønner …» svarte apen. 

«Hjertet mitt hadde blitt vått, så 

jeg tok det ut og la det til tørk. 

"ெட ெட" ; ெடனவன ெயத்தில்

குரங்குக் குட்டியின் இருதயம்

அடிக்கத் னதொடங்கியது. 

நீந்தவும் னதரியொகத! என்ன

தொன் னசய்ய முடியும்! என

கயொசித்தது. திடீனரன அதற்கு

ஒரு கயொசகன கதொன்றியது.
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Det henger i det store treet ved elva.» Krokodillen skjønte ingenting «Eh … 

Hva skal vi gjøre nå? Kona mi kommer til å kjefte på meg!» sa krokodillen

நொன் எனது இருதயத்கத மறந்து விட்கடன்" என்றது குரங்குக்குட்டி.. 

"ஹொ. என்ன னசொல்கிறொய்" எனக் ககட்டது முதகல. அதற்கு ஒன்றுகம

விளங்கவில்கல. "எனது இருதயம் நகனந்து விட்டது. கொய்வதற்கொக

மரத்தில் னதொங்கவிடட்ுள்களன். அது அந்தக் குளக்ககரயில்

னதொங்குகிறது. என்றது.
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«Vi må svømme tilbake og hente 

hjerte mitt,»

svarte apeungen.

«God ide,» sa krokodillen og svømte 

tilbake med apeungen på ryggen. 

"ம் ..ம்.. இெ்கெொது என்ன னசய்வது? 

மகனவி என்கனெ் கெசெ்

கெொகிறொகள!" என்றது முதகல.

"நொங்கள் மீண்டும் திரும்பிெ்

கெொனொல் எடுத்து வரலொம் என்றது

குரங்குக்குட்டி.

"நல்ல கயொசகன" எனக் கூறிக்

னகொண்கட மீண்டும் குளக்ககரகய

கநொக்கி நீந்தத் னதொடங்கியது

முதகல.
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Da de kom fram til det store treet, sa 

krokodillen til apen om at han måtte 

skynde seg.

Apeungen hoppet ned fra krokodillens 

rygg og klatret raskt opp i treet.

Dermed kunne ikke krokodillen få tak i 

ham lenger.

«Du er ikke min venn lenger,» sa 

apeungen og sprang hjem.

முதகல னெரிய மரத்திற்கு கிட்ட

வந்தது, விகரந்து கெொய்

இருதயத்கத எடுத்து வருமொறு

குரங்குக்குட்டியிடம் கூறியது. 

குரங்குக்குட்டி முதகலயின்

முதுகிலிருந்து ெொய்ந்து னசன்றது. 

முதகல பிடிக்க முடியொத

உயரத்திற்கு மரத்தில் ெொய்ந்து

ஏறியது. "நீ எனது நண்ெகன

இல்கல" எனக் கூறிக் னகொண்கட

வீடு னசன்றது.



Han hoppet rett opp i fanget til mammaen sin og lovte at han, fra 

da av, skulle høre på mammaen sin og aldri mer bli venn med en 

krokodille.
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வீட்டிற்கு வந்ததும் ெொய்ந்து அம்மொவின் மடியில் ஏறியது. 

இன்றிலிருந்து அம்மொவின் னசொல்கலத் தட்டகவ

மொட்கடன். முதகலகளிடம் நண்ெனொக இருக்கவும்

மொட்கடன் எனக் கூறிக் னகொண்கட அம்மொகவ

அகணத்துக் னகொண்டது.



Illustratør: Svetlana Voronkova

Se flere fortellinger på morsmal.no

24


