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ব কাল আেগ, িতন মেয় লাকিড় সং হ করেত িগেয়িছল।
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িদন  খুব গরম িছল, তাই তারা নদীেত সঁাতার কাটেত িগেয়িছল।
তারা পািনেত খেলিছল, জল িছ েয়িছল এবং সঁাতার
কেটিছল।
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হঠাৎ তারা উপলি  কের য অেনক দরী হেয় গেছ। তারা ত
ােম িফের গল।
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ঘের ায় প েছ যােব এমন সময় নািযেবেল তার গলায় হাত
িদল। স তার হার ভেল রেখ এেসেছ! “অনু হ কের আমার
সােথ িফের চল!” স তার বা বীেদর অনুনয় িবনয় করল। িক
তার বা বীরা বলল অেনক দরী হেয় গেছ।
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তাই নািযেবেল একাই নদীেত িফের গল। স তার হার খুঁ েজ
পল এবং ত ঘের িফরেত গল। িক  স অ কাের হািরেয়
গল।
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দেূর স এক  কু র থেক আেলা আসেত দখল। স তিড়ঘিড়
কের সখােন গল আর দরজা ঠক ঠক করল।
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তােক অবাক কের িদেয় এক  কুকুর দরজা খুলল আর
বলল,”তিম িক চাও?” “আিম হািরেয় িগেয়িছ এবং আমার
ঘেুমাবার জন  এক  ান েয়াজন,” নািযেবেল বলল।
“িভতের আস, নাহেল আিম তামােক কামেড় িদব!” কুকুর
বলল। তাই নািযেবেল িভতের আসল।
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তারপর কুকুর বলল,”আমার জন  রা া কর!” “িক  আিম
কখেনা এর আেগ কুকুেরর জন  রা া কিরিন,” স উ র িদল।
“রা া কর, নাহেল আিম তামােক কামেড় িদব!” কুকুর বলল।
তাই নািযেবেল কুকুর র জন  িকছ খাবার রা া করল।
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তারপর কুকুর বলল,”আমার জন  িবছানা কর!” “িক  আিম
কখেনা এর আেগ কুকুেরর জন  িবছানা কিরিন,” স উ র িদল।
“িবছানা কর, নাহেল আিম তামােক কামেড় িদব!” কুকুর বলল।
তাই নািযেবেল কুকুর র জন  িবছানা করল।
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িতিদন তােক কুকুেরর জন  রা া আর ধায়ােমাছা করেত হত।
তারপর একিদন কুকুর বলল, “ নািযেবেল, আমােক আজ
আমার কেয়কজন ব ু র সােথ দখা করেত যেত হেব। আিম
িফের আসার আেগ ঘর মুেছ, খাবার রা া কের আর আমার
িজিনসপ  ধেুয় রাখেব।”
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কুকুর চেল যাওয়ার সােথ সােথই নািজবেল তার মাথা থেক
িতন  চল িনল। স এক  চল িবছানার িনেচ, এক  দরজার
িপছেন এবং এক  বড়ার মােঝ রাখল। তারপর স যত ত
স ব তত ত ঘের দৗেড় গল।
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কুকুর িফের আসার পর, স নািজেবেলেক খুঁজল। “ নািজেবেল,
তিম কাথায়?” স িচৎকার কের বলল। “আিম এখােন, িবছানার
িনেচ,” থম চল  বলল। “আিম এখােন, দরজার িপছেন,”
ি তীয় চল  বলল। “আিম এখােন, বড়ার মেধ ,” তৃতীয় চল
বলল।
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তারপর কুকুর বঝুেত পারল য নািযেবেল তােক তারণা
কেরেছ। তাই স সারাপথ দৗেড় দৗেড় ােম গল। িক
নািযেবেলর ভাইরা সখােন বড় লা  িনেয় অেপ া করিছেলন।

কুকুর উে া ঘেুর দৗেড় পািলেয় গল এবং তারপর থেক আর
কখেনা তােক দখা যায় িন।
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