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একদা সখােন এক  সুখী পিরবার বাস করত।
• • •

Once upon a time, there lived a happy family.

2



তারা কখেনা এেক অপেরর সােথ লড়াই করত না। তারা
তােদর বাবা-মােক ঘের এবং েত সাহায করত।

• • •

They never fought with each other. They helped
their parents at home and in the fields.
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িক  তােদর আ েনর কাছাকািছ যাওয়ার অনুমিত িছল
না।

• • •

But they were not allowed to go near a fire.
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তােদর সব কাজ রােত করেত হত। কারণ তারা মােমর
তির িছল!

• • •

They had to do all their work during the night.
Because they were made of wax!
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এবং সূেযাদেয়র সােথ সােথ স ভােরর আেলােত গান
গেয় উেড় গল।

• • •

And as the sun rose, he flew away singing into
the morning light.
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িক  ছেলেদর মেধ  একজেনর সূযােলােক বািহের যাওয়ার
আকা া িছল।

• • •

But one of the boys longed to go out in the
sunlight.

6

তারা তােদর পািখ ভাইেক এক  উচ পাহােড়র উপের িনেয়
গল।

• • •

They took their bird brother up to a high
mountain.
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একিদন আকাা অেনক তী হল। তার ভাইেয়রা তােক
সতক কেরিছল…

• • •

One day the longing was too strong. His
brothers warned him…
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িক তারা এক পিরকনা করল। তারা গিলত মােমর
িপেক এক পািখর আকৃিত িদল।

• • •

But they made a plan. They shaped the lump of
melted wax into a bird.
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িক  অেনক দরী হেয় গল! স সূেযর তােপ গেল গল।
• • •

But it was too late! He melted in the hot sun.
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মােমর িশ রা তােদর ভাইেয়র গেল যাওয়া দেখ খবু ক
পল।

• • •

The wax children were so sad to see their
brother melting away.
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