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একিদন খরেগাশ নদীর ধাের হঁাটিছল।

• • •

One day, Rabbit was walking by the riverside.
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জলহ ীও সখােন িছল, স ঘেুর বড়াি ল এবং িকছ
সু র কিচ ঘাস খাি ল।

• • •

Hippo was there too, going for a stroll and
eating some nice green grass.

3



জলহ ী খরেগাশেক সখােন দখেত পায়িন এবং ভল
কের স খরেগােশর পােয় পাড়া িদল। খরেগাশ
জলহ ীেক িচৎকার কের বলল, “এইেয জলহ ী! তিম
িক দখেত পা না য তিম আমার পােয় পাড়া িদেয়ছ?”

• • •

Hippo didn’t see that Rabbit was there and
she accidentally stepped on Rabbit’s foot.
Rabbit started screaming at Hippo, “You
Hippo! Can’t you see that you’re stepping on
my foot?”
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জলহ ী খরেগােশর কােছ মা চাইল, “আিম খুবই
দঃুিখত। আিম তামােক দিখিন। অনু হ কের আমােক

মা কের দাও!” িক  খরেগাশ নলনা এবং
জলহ ীেক িচৎকার কের বলল, “তিম এ  ই া কের
কেরছ! একিদন তিম দখেব! তামােক এর মা ল িদেত
হেব!”

• • •

Hippo apologised to Rabbit, “I’m so sorry. I
didn’t see you. Please forgive me!” But Rabbit
wouldn’t listen and he shouted at Hippo, “You
did that on purpose! Someday, you’ll see!
You’re going to pay!”
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খরেগাশ আ েনর খঁােজ গল এবং বলল, “যাও,
জলহ ীেক ািলেয় িদেব যখন স ঘাস খেত পািন
থেক বিরেয় আসেব। স আমােক পাড়া িদেয়েছ!”

আ ন বলল, “ কান সমস া নই, খরেগাশ, আমার ব ু ।
তিম যা বলেব আিম তাই করব।”

• • •

Rabbit went to find Fire and said, “Go, burn
Hippo when she comes out of the water to eat
grass. She stepped on me!” Fire answered,
“No problem, Rabbit, my friend. I’ll do just
what you ask.”
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পের যখন জলহ ী নদী থেক দেূর ঘাস খাি ল, তখন
আ ন দাউ দাউ কের েল উঠল। আ েনর িশখা
জলহ ীর লাম পাড়ান  করল।

• • •

Later, Hippo was eating grass far from the
river when, “Whoosh!” Fire burst into flame.
The flames began to burn Hippo’s hair.
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জলহ ী কঁাদেত লাগল এবং পািনর জন  দৗেড় গল।
তার সম  লাম আ ন িদেয় পিুড়েয় ফলা হেয়িছল।
জলহ ী কঁাদেত কঁাদেত বলল, “আমার লাম আ েন
পেুড় গেছ! আমার সব লাম শষ হেয় গেছ! আমার
সু র লাম!”

• • •

Hippo started to cry and ran for the water. All
her hair was burned off by the fire. Hippo kept
crying, “My hair has burned in the fire! My hair
is all gone! My beautiful hair!”
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খরেগাশ খুিশ হেয়িছল য জলহ ীর লাম পেুড় িগেয়েছ।
এবং এখনও পয  জলহ ী আ েনর ভেয় পািনর থেক
দেূর যায় না।

• • •

Rabbit was happy that Hippo’s hair was
burned. And to this day, for fear of fire, the
hippo never goes far from the water.
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