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একিদন খরেগাশ নদীর ধাের হঁাটিছল।
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জলহীও সখােন িছল, স ঘুের বড়ািল
এবং িকছ সুর কিচ ঘাস খািল।
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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?”
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খরেগাশ খুিশ হেয়িছল য জলহ ীর লাম
পুেড় িগেয়েছ। এবং এখনও পয  জলহ ী
আ েনর ভেয় পািনর থেক দেূর যায় না।

9



জলহী খরেগােশর কােছ মা চাইল,
“আিম খুবই দঃুিখত। আিম তামােক দিখিন।
অনুহ কের আমােক মা কের দাও!” িক
খরেগাশ নলনা এবং জলহীেক িচৎকার
কের বলল, “তিম এিট ইা কের কেরছ!
একিদন তিম দখেব! তামােক এর মাল
িদেত হেব!”
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জলহী কঁাদেত লাগল এবং পািনর জন
দৗেড় গল। তার সম লাম আন িদেয়

পুিড়েয় ফলা হেয়িছল। জলহী কঁাদেত
কঁাদেত বলল, “আমার লাম আেন পুেড়
গেছ! আমার সব লাম শষ হেয় গেছ!

আমার সুর লাম!”
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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।”
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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।
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