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Apen og krokodillen
- En fortelling fra Sri Lanka

ลงิน้อยกบัจระเข ้
- นิทานจากประเทศศรลีงักา
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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. 

กาลคร ัง้หน่ึงนานมาแลว้ ในป่าลกึแห่งหน่ึง

ในประเทศศรลีงักา 

ในป่านีม้ตีน้ไมม้ากมาย และท่ามกลาง

ตน้ไมม้ากมายเหลา่นี ้มแีม่น า้กวา้งใหญ่

สายหน่ึงไหลผ่าน ทีน่ี่มลีกูลงิอาศยัอยูก่บั

แม่ลงิ ลกูลงิตวัเล็ก น่ารกั และมสีนี า้ตาล มี

หใูหญส่องขา้งและมจีติใจดี



3

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. 

ทุกวนัลกูลงิจะปีนขึน้ไปตามล าตน้ของตน้ไม ้

และโหนกระโจนจากตน้ไมต้น้หน่ึงไปยงัอกีตน้หน่ึง ตอ่กนั

ไปเร ือ่ยๆ จนมาถงึแม่น า้

แลว้เจา้ลกูลงิก็ไถลตวัลงไปตามล าตน้ของตน้ไม ้กอ่นที่

จะน่ังลงที่รมิฝ่ังแม่น า้เพยีงล าพงั

เจา้ลงินอ้ยไม่มเีพือ่น และสตัวอ์ืน่ ๆ ก็ไม่ยอมเลน่กบัลงิ

นอ้ยเลย พวกสตัวเ์หลา่น้ันอายมุากกวา่และวิง่เรว็กวา่เจา้

ลงินอ้ยมาก เจา้ลงินอ้ยวิง่ตามพวกมนัไม่ทนั
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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.

ทุกๆเย็นเจา้ลงินอ้ยจะเดนิกลบับา้นไปหาแม่และ

นอนบนตกัแม่ลงิ “หนูไม่มเีพือ่นเลน่ดว้ยเลย” ลงิ

นอ้ยพูดตามปกต ิ“อยา่เสยีใจไปเลยลกูของแม่

เมือ่ลกูโตขึน้ลกูจะมเีพือ่นมากมาย” แม่ลงิตอบ 

“แตห่นูตอ้งการเพือ่นเดีย๋วนี!้” ลงินอ้ยพูด

"แม่เป็นเพือ่นของหนูนะจะ๊" แม่ลงิตอบ "ซซซซ" 

แลว้เจา้ลงิก็หลบัไป
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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. 

วนัหน่ึงขณะทีเ่จา้ลงินอ้ยอยู่รมิฝ่ัง

แม่น า้

ทนัใดน้ันลงินอ้ยก็เห็นดวงตากลม

โตสองดวงโผลข่ึน้มาจากน า้

ดวงตาทัง้สองน้ันแหวกวา่ยเขา้มา

ใกลแ้ละเขา้มาใกลม้ากขึน้เร ือ่ย ๆ
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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. 

ทนัใดน้ันศรีษะขนาดมหมึาก็โผลข่ึน้และ

สลดัน า้จ านวนมากใสล่กูลงิจนเปียกโชก

ไปทัง้ตวั

มนัเป็นสตัวใ์หญท่ีม่จีมูกยาวสเีขยีว ฟัน

แหลมคมและหางยาวโผลข่ึน้มาจากน า้
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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. 

"ท่านเป็นใคร?" ลงินอ้ยถามขณะสลดัน า้

ออก

“ เออ่ ... ขา้…ขา้เป็นจระเข”้ สตัวต์วัน้ัน

ตอบ

“และฉันก็เป็นลงิ เรามาเป็นเพือ่นกนัไหม? 

เพือ่นสนิท?" ลงินอ้ยถาม

"เพือ่น เอ...มนัคอือะไร" จระเขถ้าม

“ มนัหมายความวา่เราตอ้งเลน่ดว้ยกนั และ

ดแูลซึง่กนัและกนั” เจา้ลงินอ้ยอธบิาย

“ เอาหละ่ เราเป็นเพือ่นกนัก็ได…้อมื...

เพือ่นสนิท” จระเขต้อบ
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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

แลว้ทัง้สองก็เลน่ดว้ยกนั:

ลลั-ลัน้-ลา เพือ่นของฉันมาแลว้

ลลั-ลัน้-ลา เขามาจากไหน

ลลั-ลัน้-ลา เขามาจากน า้ 

ลลั-ลัน้-ลา น่ันเป็นสิง่ดี
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Om kvelden tok de 

farvel og lovte 

hverandre å møtes 

dagen etter. 

ตกเย็นพวกเขาก็ร า่ลากนั 

และสญัญากนัวา่จะพบกนั

อกีในวนัรุง่ขึน้
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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.»

จากน้ันลงินอ้ยก็วิง่กลบับา้นไปหาแม่ และพูดวา่ "หนูมไีดเ้พือ่นแลว้" "โอ ้ดจีงั" แม่ลงิตอบอยา่งดใีจ “ เขาชือ่…เขาชือ่... จอ … จอ …” “ ลกูแมวเหรอ?” แม่ลงิถาม "ไม่" ลกูลงิตอบ

"กระตา่ยใชไ่หม?" แม่ลงิถามดว้ยใจจดจอ่ "ไม่" ลงินอ้ยตอบ "แม่ววั?" แม่ลงิถามตอ่ "ไม่ใช ่เขาชือ่ จอ จอ จระเข!้" ลงินอ้ยพูด "จระเข!้" แม่ลงิตะโกนเสยีงดงั “ พวกจระเขเ้ป็นสตัว ์

อนัตราย! พวกมนักนิสตัวอ์ืน่เป็นอาหาร  พวกมนักนิลงิ! แม่ไม่อนุญาตใหล้กูเลน่กบัจระเขนี้น้ะ”
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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: 

ลงินอ้ยรูส้กึเสยีใจมาก เขาพึง่จะ

ไดเ้พือ่น ตกกลางคนืเมือ่ลงินอ้ย

ไดเ้ขา้นอน แตก็่นอนไม่หลบั 

ทนัใดน้ันเจา้ลงินอ้ยก็ไดค้วามคดิ

ขึน้มา



12Dagen etter, plukka han bananer og tok med seg til krokodillen.

วนัรุง่ขึน้ลงินอ้ยก็หยบิเอากลว้ยหลายลกูเพือ่เอาไปใหเ้จา้จระเข ้
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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. 

เจา้ลงินอ้ยใหก้ลว้ยแกจ่ระเขแ้ละพูดวา่ “ดน่ีูส ิน่ีผลไมนิ้ดหน่อยใหท่้าน รสชาตดิมีาก” เจา้จระเขก้นิกลว้ยแลว้พูดวา่ "เออ้ ...จรงิ... อรอ่ยมาก"

“ เราจะเก็บผลไมม้าใหท้่านทุกวนั” ลงินอ้ยกลา่ว “แตท่่านตอ้งสญัญานะวา่จะไม่กนิสตัวอ์ืน่อกี”

“ เออ่…ตกลงตามน้ัน” จระเขใ้หส้ญัญา
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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.

ในทุกๆวนั เจา้ลงินอ้ยก็มาหาเจา้จระเขพ้รอ้ม

กบัถาดผลไม ้ทีเ่ต็มไปดว้ยผลไมแ้สนอรอ่ย

หลายชนิดทีห่าได:้ กลว้ย สบัปะรด กวี ีสม้ 

มะม่วง จากน้ันพวกเขาก็เลน่กนัอยา่ง

สนุกสนาน พอตกเย็นลงินอ้ยก็กลบับา้นไปหา

แม่ลงิ ในขณะเดยีวกนัเจา้จระเขก็้วางถาด

ผลไมไ้วบ้นหลงัตวัเอง แลว้ก็วา่ยน า้กลบับา้น

ไปหาภรรยา และแบ่งปันผลไมก้บัเธอ



15

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. 

วนัหน่ึงภรรยาจระเขพู้ดวา่: “ผลไมนี้ร้สชาตดิ ีแตข่าดอะไรบางอยา่งไป หวัใจลงิ! มนัคงจะดมีากทีไ่ดก้นิหวัใจนอ้ยๆของลงิกบัผลไม”้ ภรรยาจระเขก้ลา่วและขอใหส้ามขีองเธอชวนลกูลงิ

มาทีบ่า้นของพวกเขา เพือ่ทีพ่วกเขาจะไดก้นิหวัใจของลงินอ้ยน้ัน “เอ… แตเ่ขาเป็นเพือ่นของฉันนะ” จระเขผู้เ้ป็นสามพีูด

"เพือ่น? มนัคอือะไร? ไม่เคยไดย้นิมากอ่นเลย” ภรรยาจระเขต้อบ "ท่านลมืไปแลว้หรอืวา่พวกเราเป็นจระเขก้นิสตัวอ์ืน่เป็นอาหาร" แลว้เธอขอรอ้งสามใีหร้บีไปเพราะวา่เธอหวิมาก



16

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?»

จระเขผู้เ้ป็นสามวีา่ยน า้ไปหาลงินอ้ย

และชวนเจา้ลงินอ้ยไปทีบ่า้นเพือ่ทาน

อาหารเย็น เจา้ลงินอ้ยรูส้กึดใีจอยา่ง

มาก แตแ่ลว้ลงินอ้ยก็ไดค้วามคดิ

อยา่งหน่ึง

"ฉันวา่ยน า้ไม่เป็น" ลงินอ้ยพูด “ 

แลว้ฉันจะไปบา้นกบัท่านได ้

อยา่งไร?”
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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. 

“ เอ…งัน้...เจา้ขึน้มาน่ังบนหลงั

ขา้ส”ิ จระเขพู้ด ลงินอ้ยคดิวา่มนั

เป็นความคดิทีด่ ีจงึกระโดดขึน้

บนหลงัจระเข ้และทัง้คูก็่พากนัไป

บา้นหาภรรยาของเจา้จระเข ้
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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.

ขณะทีพ่วกเขาใกลถ้งึบา้นของจระเข ้

ภรรยาของจระเขก็้ยนืรออยู่รมิฝ่ัง

แม่น า้ เธอสวมผา้กนัเป้ือนและถอื

สอ้มขนาดใหญใ่นมอืพรอ้มทีจ่ะกนิ

ลกูลงินอ้ย

“เออ้…เจา้รูไ้หม เมยีขา้อยากกนิ

หวัใจลงิ ดงัน้ันขา้จงึพาเจา้มาทีน่ี่ 

เพือ่ทีเ่ธอจะไดก้นิเจา้” จระเขพู้ด
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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. 

“ฉันไดล้มืหวัใจของฉันอกีแลว้” 

ลงินอ้ยพูด “เอ… เจา้หมายความ

วา่อยา่งไง?” "ท่านรูไ้หม..." ลงิ

ตอบ “หวัใจของฉันมนัเปียกโชก 

ดงัน้ันฉันจงึเอามนัออกมาและ

ตากไวใ้หแ้หง้
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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

“มนัแขวนอยูบ่นตน้ไมใ้หญต่น้หน่ึงรมิฝ่ังแม่น า้” เจา้จระเขไ้ม่เขา้ใจอะไรเลย «เอะ๊…แลว้เราจะ

ท าอยา่งไร? ภรรยาของขา้ตอ้งดดุา่ขา้แน่นอน!” จระเขพู้ด
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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. 

"เราตอ้งวา่ยน า้กลบัไปเอา

หวัใจของฉัน" ลกูลงิตอบ

"เป็นความคดิทีด่"ี จระเข ้

กลา่วแลว้ก็วา่ยน า้กลบัไปโดย

มลีกูลงิน่ังอยูบ่นหลงัของมนั
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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.

เมือ่พวกเขามาถงึตน้ไมใ้หญ ่จระเขก็้

บอกลงินอ้ยใหร้บีไปเอาหวัใจ เจา้ลงิ

นอ้ยกระโดดลงจากหลงัจระเขแ้ลว้รบี

ปีนขึน้ตน้ไมอ้ยา่งรวดเรว็

ดงัน้ันจระเขจ้งึไม่สามารถจบัเจา้ลงินอ้ย

ไดอ้กีตอ่ไป

"ท่านไม่ใชเ่พือ่นของฉันอกีตอ่ไป" ลกู

ลงิพูดแลว้วิง่กลบับา้นไป



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.

Snipp snapp snute, så er eventyret ute. 
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ลงินอ้ยกระโดดตรงขึน้ไปบนตกัของแม่ลงิทนัท ีและไดใ้หส้ญัญาวา่นับจากนี้

ไปลงินอ้ยจะเช ือ่ฟังแม่ลงิและจะไม่เป็นเพือ่นกบัจระเขอ้กีเลย

และแลว้นิทานเร ือ่งนีก็้จบลงอยา่งมคีวามสขุ
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