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দীঘিদন আেগ মানুষ িকছই জানত না। তারা জানত না য ফসল িকভােব
রাপণ করেত হয়, বা কাপড় িকভােব বনুেত হয়, িকংবা লাহার সর াম

িকভােব তির করেত হয়। আকােশ িনয়াম দব এর কােছ সম  িবে র
ান িছল। িতিন এক  কাদামা র পাে  এ  িনরাপেদ রেখিছেলন।

• • •

Long long ago people didn’t know anything. They didn’t
know how to plant crops, or how to weave cloth, or how to
make iron tools. The god Nyame up in the sky had all the
wisdom of the world. He kept it safe in a clay pot.
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এ  মা েত পেড় টকেরা টকেরা হেয় গল। ান সবার মােঝ উ  হেয়
গল ভাগ কের নওয়ার জন । এবং এভােবই মানুষ কৃিষকাজ করেত,

ব  বনুন করেত, লাহার সর াম বানােত এবং অন  যা িকছ মানুষ পাের
তা করেত িশখল।

• • •

It smashed into pieces on the ground. The wisdom was
free for everyone to share. And that is how people learned
to farm, to weave cloth, to make iron tools, and all the
other things that people know how to do.
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একিদন িনয়াম িসা িনেলন য িতিন আনািেক ােনর পা
িদেবন। েতক সময় আনাি কাদামার পাে তাকােল িতিন নতন
িকছ িশখেতন। এ অেনক উেজনাপণূ িছল।

• • •

One day, Nyame decided that he would give the pot of
wisdom to Anansi. Every time Anansi looked in the clay
pot, he learned something new. It was so exciting!
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তৎণাৎ িতিন গােছর উপর পছােলন। িক তারপর িতিন থামেলন
এবং ভাবেলন, “আমার কােছইেতা সব ান থাকার কথা, আর সখােন
িকনা আমার ছেল আমার থেক বিশ বিুমান!” আনাি এতটাই রেগ
গেলন য িতিন গাছ থেক মার পা িনেচ ছঁেড় ফেল িদেলন।

• • •

In no time he reached the top of the tree. But then he
stopped and thought, “I’m supposed to be the one with all
the wisdom, and here my son was cleverer than me!”
Anansi was so angry about this that he threw the clay pot
down out of the tree.

6



লাভী আনাি  ভাবল, “আিম এক  ল া বেৃ র উপেড় পা  িনরাপেদ
রাখব। তাহেল এ  স ূণ আমার হেব!” িতিন এক  দীঘ সতুা িদেয়
মা র পা র চারপােশ ঘিুরেয় িনেজর পেটর সােথ বঁাধেলন। িতিন গাছ
চড়েত  করেলন। িক  পা  সবসময় তার হঁাটেত আঘাত করার
কারেণ গােছ চড়েত অেনক অসিুবধা হি ল।

• • •

Greedy Anansi thought, “I’ll keep the pot safe at the top of
a tall tree. Then I can have it all to myself!” He spun a long
thread, wound it round the clay pot, and tied it to his
stomach. He began to climb the tree. But it was hard
climbing the tree with the pot bumping him in the knees
all the time.
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আনাি র ছাট ছেল গােছর িনেচ দঁািড়েয় সব দখিছল। স বলল,
“পা  তামার িপেঠ বঁাধেল িক তামার চড়েত সিুবধা হেতা না? আনাি

ােন ভরা মা র পা  তার িপেঠ বঁেধ চ া কের দখেলন, এবং এ
সিত ই অেনক সহজ হল।

• • •

All the time Anansi’s young son had been standing at the
bottom of the tree watching. He said, “Wouldn’t it be
easier to climb if you tied the pot to your back instead?”
Anansi tried tying the clay pot full of wisdom to his back,
and it really was a lot easier.
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