
 

 

The lion and the mouse 
স িংহ ও ইঁদুর 

Once a lion was sleeping in a forest. Suddenly a mouse came there. It was running about and playing 

happily. It did not notice the sleeping lion. By chance, it ran over the face of the lion and awoke him 

up. At this the lion grew very angry. "You tiny thing, how dare you disturb me," it said after catching 

the mouse. I'll murder you. The mouse started to panic badly."Your Majesty, killing a small creature 

like me will not make you seem good. Please forgive me this time. I will help you in future.” Hearing 

this, the lion laughed and let the mouse go. After a few days, the lion was caught in a hunter's net. He 

tried hard to be free but failed. So, he started roaring helplessly. The mouse arrived after hearing the 

lion's roar. It cut the net and set the lion free. He became very happy and thanked the little mouse for 

saving his life. 

একবার একটি স িংহ একটি বনে ঘুমাসিল। হঠাৎ স খানে একটি ইঁদুর এন  পন়ে। স  স ৌ়োন ৌস়ে করসিল এবিং আেনের  ানে সখলসিল। ঘুমন্ত 

স িংহনক স  সখযাল কনরসে। ঘটোচনে, এটি স িংনহর মুনখর উপর স নয চনল যায এবিং তানক জাসিনয সতানল। এনত স িংহটি খুব সরনি সিল। এটি 

ইঁদুরটিনক ধনর বলল, "সহ সিাট্ট প্রাণী, তুসম আমানক সবরক্ত করার  াহ  পানিা সকভানব। আসম সতামানক সমনর সেলনবা"। ইঁদুরটি খুব ভয 

সপনয সিল। "মহারাজ, আপসে যস  আমার মনতা একটি সিাট প্রাণীনক হতযা কনরে তনব এটি আপোর জেয সকােও কৃসতত্ব বনয আেনব ো। এ বার 

আমানক ক্ষমা কনর  াও। আসম ভসবষ্যনত আপোনক  াহাযয করব"। এই কো শুনে স িংহ সহন  ইঁদুরটিনক সিন়ে স ল। সকিু স ে পর সিকাসরর 

জানল ধরা পন়ে স িংহটি। সতসে মুক্ত হওযার জেয অনেক সচষ্টা কনরসিনলে সকন্তু বযেথ হনযসিনলে।  ুতরািং, সতসে অ হাযভানব িজথ ে করনত শুরু 

করনলে। স িংনহর িজথ ে শুনে ইঁদুরটা এন  হাসজর হল। এটি জাল সকনট স িংহনক মুক্ত কনর স য। সতসে খুব খুসি হনযসিনলে এবিং তার জীবে 

বাঁচানোর জেয সিাট্ট ইঁদুরটিনক ধেযবা  জাসেনযসিনলে। 

 


