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থেম এক  ছাট মেয় দেূর এক  রহস ময় আকােরর িকছ
দখেত পায়।

• • •

It was a little girl who first saw the mysterious
shape in the distance.
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আকার  কােছ আসেত থাকেল, স দেখ য ইহা একজন
গভবতী মিহলা।

• • •

As the shape moved closer, she saw that it was a
heavily pregnant woman.
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ল াবিত িক  সাহসী ছাট মেয়  মিহলার কােছ আসল।
“আমােদর উিচত তঁােক আমােদর কােছই রাখা,” ছাট মেয় র
স দায় িস া  িনল। “আমরা তঁােক এবং তঁার বা ােক
িনরাপেদ রাখব।”

• • •

Shy but brave, the little girl moved nearer to the
woman. “We must keep her with us,” the little girl’s
people decided. “We’ll keep her and her child safe.”
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বা া র শী ই জ  হেব। “চাপ দাও!” “ক ল আন!” “পািন”
“চাপ দাআআআওওও!!!”

• • •

The child was soon on its way. “Push!” “Bring
blankets!” “Water!” “Puuuuussssshhh!!!”
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িক  যখন তারা বা া েক দখল, সবাই শি ত হেয় িপছেন
লািফেয় পড়ল। “গাধা?!”

• • •

But when they saw the baby, everyone jumped back
in shock. “A donkey?!”
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সবাই তক  করল। “আমরা বেলিছলাম আমরা মা ও তঁার
বা ােক িনরাপেদ রাখব, এবং আমরা তাই করব,” িকছ লাক
বলল। “িক  তঁারা আমােদর জন  অিভশাপ বেয় আনেব!”
অন রা বলল।

• • •

Everyone began to argue. “We said we would keep
mother and child safe, and that’s what we’ll do,”
said some. “But they will bring us bad luck!” said
others.
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আর তাই মিহলা  আবার একা হেয় পড়েলন। িতিন ভাবেলন
িতিন এই অ ত বা ােক িনেয় িক করেবন। িতিন ভাবেলন িতিন
িনেজেক িনেয় িক করেবন।

• • •

And so the woman found herself alone again. She
wondered what to do with this awkward child. She
wondered what to do with herself.
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িক  শষ পয  তঁােক মেন িনেত হল য স তঁার বা া এবং
িতিন তার মা।

• • •

But finally she had to accept that he was her child
and she was his mother.
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এখন, বা া  যিদ সই একই রকম, ছাট আকােরর থাকত, তেব
সবিকছ আলাদা হেত পারত। িক  গাধা পী বা া  বড় হেত
থাকল যত ণ পয  না তার আর মােয়র িপেঠ জায়গা হল না।
এবং স যত কেঠার চ াই ক ক না কন, স মানুেষর মত
ব বহার করেত পারত না। তার মা ায়ই া  এবং হতাশ হেয়
পড়েতন। কখেনা কখেনা িতিন তােক প েদর মত কাজ করেত
িদেতন।

• • •

Now, if the child had stayed that same, small size,
everything might have been different. But the
donkey child grew and grew until he could no
longer fit on his mother’s back. And no matter how
hard he tried, he could not behave like a human
being. His mother was often tired and frustrated.
Sometimes she made him do work meant for
animals.
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গাধার িভতর িব াি  এবং াধ জমেত থাকল। স এটা করেত
পারত না এবং স ওটা করেত পারত না। স এতটাই রাগাি ত
হল য একিদন তার মােক লািথ মের মা েত ফেল িদল।

• • •

Confusion and anger built up inside Donkey. He
couldn’t do this and he couldn’t do that. He couldn’t
be like this and he couldn’t be like that. He became
so angry that, one day, he kicked his mother to the
ground.

11



গাধা ল ায় কঁুকেড় গল। স যথাস ব ত দৗেড় পালােত
থাকল।

• • •

Donkey was filled with shame. He started to run
away as far and fast as he could.
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যখন স দৗড় থামাল, তখন রাত হেয় গল, এবং গাধা হািরেয়
গল। “রাসভ?” স অ কাের িফসিফস করল। “রাসভ?” এ
িত িনত হেয় িফের আসল। স একা িছল। িনেজেক এক

আঁটসঁাট িপে র মত কের কঁুকেড় িনেয়, স এক গভীর ও অি র
ঘেুম িনমি ত হল।

• • •

By the time he stopped running, it was night, and
Donkey was lost. “Hee haw?” he whispered to the
darkness. “Hee Haw?” it echoed back. He was alone.
Curling himself into a tight ball, he fell into a deep
and troubled sleep.
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গাধা ঘমু থেক উেঠ একজন অ ত বয়  লাকেক তার িদেক
তািকেয় থাকেত দখল। স বৃ  লাক র চােখর িদেক তাকাল
এবং এক ঝলক আশা অনুভব করেত  করল।

• • •

Donkey woke up to find a strange old man staring
down at him. He looked into the old man’s eyes and
started to feel a twinkle of hope.

14



গাধা বৃ  লাক র সােথ থাকেত চেল গল, িযিন তােক বঁেচ
থাকার িবিভ  উপায় শখােলন। গাধা নত ও িশখত, এবং বৃ
লাক ও তাই করত। তারা এেক অপরেক সাহায  করত এবং

একসােথ হাসত।

• • •

Donkey went to stay with the old man, who taught
him many different ways to survive. Donkey listened
and learned, and so did the old man. They helped
each other, and they laughed together.
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এক সকােল, বৃ  লাক  গাধােক তঁােক বহন কের এক
পাহােড়র চেড়ায় িনেত বলেলন।

• • •

One morning, the old man asked Donkey to carry
him to the top of a mountain.
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উচেত মঘপেু র মােঝ তারা ঘিুমেয় পড়ল। গাধা  দখল য
তার মা অসু  এবং তােক ডাকেছ। এবং যখন স জেগ উঠল…

• • •

High up amongst the clouds they fell asleep.
Donkey dreamed that his mother was sick and
calling to him. And when he woke up…
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… মঘপু  তার ব ু , বৃ  লাক  সহ অদশৃ  হেয় গেছ।

• • •

… the clouds had disappeared along with his friend,
the old man.
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গাধা শষ পয  বঝুেত পারল িক করেত হেব।

• • •

Donkey finally knew what to do.
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গাধা তার মােক খুঁ েজ পল, িতিন একা একা তঁার হািরেয় যাওয়া
স ােনর জন  শাক করিছেলন। তারা এেক অপেরর িদেক
অেনক ণ তািকেয় থাকল। এবং তারপর এেক অপরেক শ
কের জিড়েয় ধরল।

• • •

Donkey found his mother, alone and mourning her
lost child. They stared at each other for a long time.
And then hugged each other very hard.
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গাধা পী বা া আর তার মা একে  বেড় উেঠেছ এবং
পাশাপািশ জীবনযাপেনর অেনক উপায় খুঁ েজ পেয়েছ। ধীের
ধীের, তােদর চারপােশ, অন ান  পিরবার বসিত াপন 
কেরেছ।

• • •

The donkey child and his mother have grown
together and found many ways of living side by
side. Slowly, all around them, other families have
started to settle.
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