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ব কাল আেগ, িতন মেয় লাকিড় সং হ করেত িগেয়িছল।

• • •

A long time ago, three girls went out to collect wood.
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িদন খুব গরম িছল, তাই তারা নদীেত সঁাতার কাটেত িগেয়িছল। তারা
পািনেত খেলিছল, জল িছেয়িছল এবং সঁাতার কেটিছল।

• • •

It was a hot day so they went down to the river to swim.
They played and splashed and swam in the water.
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তারপর কুকুর বঝুেত পারল য নািযেবেল তােক তারণা কেরেছ। তাই
স সারাপথ দৗেড় দৗেড় ােম গল। িক নািযেবেলর ভাইরা সখােন

বড় লা িনেয় অেপা করিছেলন। কুকুর উো ঘেুর দৗেড় পািলেয়
গল এবং তারপর থেক আর কখেনা তােক দখা যায় িন।

• • •

Then the dog knew that Nozibele had tricked him. So he
ran and ran all the way to the village. But Nozibele’s
brothers were waiting there with big sticks. The dog
turned and ran away and has never been seen since.
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হঠাৎ তারা উপলি  কের য অেনক দরী হেয় গেছ। তারা ত ােম
িফের গল।

• • •

Suddenly, they realised that it was late. They hurried back
to the village.
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কুকুর িফের আসার পর, স নািজেবেলেক খুঁজল। “ নািজেবেল, তিম
কাথায়?” স িচৎকার কের বলল। “আিম এখােন, িবছানার িনেচ,” থম

চল  বলল। “আিম এখােন, দরজার িপছেন,” ি তীয় চল  বলল।
“আিম এখােন, বড়ার মেধ ,” তৃতীয় চল  বলল।

• • •

When the dog came back, he looked for Nozibele.
“Nozibele, where are you?” he shouted. “I’m here, under
the bed,” said the first hair. “I’m here, behind the door,”
said the second hair. “I’m here, in the kraal,” said the third
hair.
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ঘের ায় পেছ যােব এমন সময় নািযেবেল তার গলায় হাত িদল। স
তার হার ভেল রেখ এেসেছ! “অনুহ কের আমার সােথ িফের চল!” স
তার বাবীেদর অনুনয় িবনয় করল। িক তার বাবীরা বলল অেনক
দরী হেয় গেছ।

• • •

When they were nearly home, Nozibele put her hand to
her neck. She had forgotten her necklace! “Please come
back with me!” she begged her friends. But her friends
said it was too late.
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কুকুর চেল যাওয়ার সােথ সােথই নািজবেল তার মাথা থেক িতন চল
িনল। স এক চল িবছানার িনেচ, এক দরজার িপছেন এবং এক
বড়ার মােঝ রাখল। তারপর স যত ত সব তত ত ঘের দৗেড়
গল।

• • •

As soon as the dog had gone, Nozibele took three hairs
from her head. She put one hair under the bed, one
behind the door, and one in the kraal. Then she ran home
as fast as she could.
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তাই নািযেবেল একাই নদীেত িফের গল। স তার হার খুঁ েজ পল এবং
ত ঘের িফরেত গল। িক  স অ কাের হািরেয় গল।

• • •

So Nozibele went back to the river alone. She found her
necklace and hurried home. But she got lost in the dark.
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িতিদন তােক কুকুেরর জন  রা া আর ধায়ােমাছা করেত হত। তারপর
একিদন কুকুর বলল, “ নািযেবেল, আমােক আজ আমার কেয়কজন
ব ু র সােথ দখা করেত যেত হেব। আিম িফের আসার আেগ ঘর মুেছ,
খাবার রা া কের আর আমার িজিনসপ  ধেুয় রাখেব।”

• • •

Every day she had to cook and sweep and wash for the
dog. Then one day the dog said, “Nozibele, today I have to
visit some friends. Sweep the house, cook the food and
wash my things before I come back.”
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দেূর স এক কুর থেক আেলা আসেত দখল। স তিড়ঘিড় কের
সখােন গল আর দরজা ঠক ঠক করল।

• • •

In the distance she saw light coming from a hut. She
hurried towards it and knocked at the door.
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তারপর কুকুর বলল,”আমার জন িবছানা কর!” “িক আিম কখেনা
এর আেগ কুকুেরর জন িবছানা কিরিন,” স উর িদল। “িবছানা কর,
নাহেল আিম তামােক কামেড় িদব!” কুকুর বলল। তাই নািযেবেল
কুকুরর জন িবছানা করল।

• • •

Then the dog said, “Make the bed for me!” Nozibele
answered, “I’ve never made a bed for a dog.” “Make the
bed, or I’ll bite you!” the dog said. So Nozibele made the
bed.
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তােক অবাক কের িদেয় এক  কুকুর দরজা খুলল আর বলল,”তিম িক
চাও?” “আিম হািরেয় িগেয়িছ এবং আমার ঘেুমাবার জন  এক  ান

েয়াজন,” নািযেবেল বলল। “িভতের আস, নাহেল আিম তামােক
কামেড় িদব!” কুকুর বলল। তাই নািযেবেল িভতের আসল।

• • •

To her surprise, a dog opened the door and said, “What do
you want?” “I’m lost and I need a place to sleep,” said
Nozibele. “Come in, or I’ll bite you!” said the dog. So
Nozibele went in.
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তারপর কুকুর বলল,”আমার জন  রা া কর!” “িক  আিম কখেনা এর
আেগ কুকুেরর জন  রা া কিরিন,” স উ র িদল। “রা া কর, নাহেল
আিম তামােক কামেড় িদব!” কুকুর বলল। তাই নািযেবেল কুকুর র
জন  িকছ খাবার রা া করল।

• • •

Then the dog said, “Cook for me!” “But I’ve never cooked
for a dog before,” she answered. “Cook, or I’ll bite you!”
said the dog. So Nozibele cooked some food for the dog.
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