
 

 

 

The dove and the ant 
কবুতর এবং পপিঁপড়া 

Once upon a time there lived a dove in a forest. One day he sat on a tree 

beside a river. Suddenly he saw an ant. The ant was very thirsty. So, he 

went to the river to drink water. When he began to drink water, a wave 

swept him away. He could not reach the shore. He was about to die. The 

dove saw it. He wanted to save the ant. So, he plucked a leaf and dropped 

it in front of the ant. Then the ant got on the leaf and the dove took it on 

the bank. Thus, the done saved the life of the ant. He thanked the dove for 

saving his life. He promised to help the dove. One day the dove was sitting 

on the same tree. The ant was seeking food under the tree. He noticed that 

a hunter aimed at the dove. The dove did not notice it. The ant wanted to 

save him. So, he bit the right leg of the hunter. The hunter's hand trembled 

and the bullet missed its aim. Then the dove flew away. Thus, the ant 

saved the life of the dove.      

একসময় একটি বনে একটি কবুতর বাস করনতা। একদিে দতদে একটি েিীর পানে একটি গানে বসনেে। হঠাৎ 

দতদে একটি দপিঁপন়েনক দিখনত দপনেে। দপিঁপ়োটি খুব তৃষ্ণাতত  দেে। তাই দতদে েিীনত পাদে পাে করনত 

যাে। দতদে যখে পাদে পাে করনত শুরু করনেে, তখে একটি দেউ তানক ভাদসনয় দেনয় দগে। তীনর 

দপ িঁোনত পানরেদে দতদে। দতদে মারা যাবার কথা দেে। কবুতরটি তা দিনখনে। দতদে দপিঁপ়োটিনক বািঁ চানত 

দচনয়দেনেে। সুতরাাং, দতদে একটি পাতা দেিঁ ন়ে দেনেে এবাং দপিঁপন়ের সামনে দেনে দিে। তারপনর 

দপিঁপ়োটি পাতার উপর উনঠ যায় এবাং কবুতরটি এটি তীনর দেনয় যায়। সুতরাাং, সম্পন্ন দপিঁপ়োর জীবে 

বািঁ দচনয়নে। দতদে তার জীবে বািঁ চানোর জেয কবুতরনক ধেযবাি জাোে। দতদে কবুতরনক সাহাযয করার 

প্রদতশ্রুদত দিনয়দেনেে। একদিে কবুতরটি একই গানে বনস দেে। দপিঁপন়েটি গানের েীনচ খাবার খুিঁজদেে। দতদে 

েক্ষ্য করনেে দয একটি দেকারী কবুতরনক েক্ষ্য কনর। কবুতরটি তা দখয়াে কনরদে। দপিঁপন়েরা তানক 

বািঁ চানত দচনয়দেে। সুতরাাং, দস দেকারীর ডাে পা কামন়ে দিয়। দেকারীর হাত কািঁ পদেে এবাং বুনেটটি তার 

েক্ষ্যটি দমস কনরদেে। তারপর কবুতরটি উন়ে দগে। এইভানব, দপিঁপ়ো কবুতনরর জীবে বািঁ দচনয়দেে। 

 


