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থেম এক  ছাট মেয় দেূর এক  রহস ময়
আকােরর িকছ দখেত পায়।
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আকার কােছ আসেত থাকেল, স দেখ য ইহা
একজন গভবতী মিহলা।
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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।”

4

গাধা পী বা া আর তার মা একে  বেড় উেঠেছ
এবং পাশাপািশ জীবনযাপেনর অেনক উপায় খুঁেজ
পেয়েছ। ধীের ধীের, তােদর চারপােশ, অন ান

পিরবার বসিত াপন  কেরেছ।
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বাার শীই জ হেব। “চাপ দাও!” “কল
আন!” “পািন” “চাপ দাআআআওওও!!!”
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গাধা তার মােক খু ঁেজ পল, িতিন একা একা তঁার
হািরেয় যাওয়া সােনর জন শাক করিছেলন। তারা
এেক অপেরর িদেক অেনকণ তািকেয় থাকল। এবং
তারপর এেক অপরেক শ কের জিড়েয় ধরল।
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িক  যখন তারা বা া েক দখল, সবাই শি ত হেয়
িপছেন লািফেয় পড়ল। “গাধা?!”
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গাধা শষ পয  বঝুেত পারল িক করেত হেব।
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সবাই তক  করল। “আমরা বেলিছলাম আমরা মা
ও তঁার বাােক িনরাপেদ রাখব, এবং আমরা তাই
করব,” িকছ লাক বলল। “িক তঁারা আমােদর জন
অিভশাপ বেয় আনেব!” অনরা বলল।

7

… মঘপু তার বু, বৃ লাক সহ অদশৃ হেয়
গেছ।
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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।
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উচেত মঘপুে র মােঝ তারা ঘিুমেয় পড়ল। গাধা 
দখল য তার মা অসু  এবং তােক ডাকেছ। এবং

যখন স জেগ উঠল…
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িক শষ পয তঁােক মেন িনেত হল য স তঁার
বাা এবং িতিন তার মা।
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এক সকােল, বৃ লাক গাধােক তঁােক বহন কের
এক পাহােড়র চেড়ায় িনেত বলেলন।
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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 মানেুষর মত ব বহার
করেত পারত না। তার মা ায়ই া  এবং হতাশ হেয়
পড়েতন। কখেনা কখেনা িতিন তােক প েদর মত
কাজ করেত িদেতন।
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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।

15



গাধার িভতর িবাি এবং াধ জমেত থাকল। স
এটা করেত পারত না এবং স ওটা করেত পারত না।
স এতটাই রাগািত হল য একিদন তার মােক লািথ
মের মােত ফেল িদল।
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গাধা ঘমু থেক উেঠ একজন অত বয় লাকেক
তার িদেক তািকেয় থাকেত দখল। স বৃ লাকর
চােখর িদেক তাকাল এবং এক ঝলক আশা অনভুব

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