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এই গ  হল এনেগেড নামক হািনগাইড পািখ, এবং িগংিগেল
নামক একজন লাভী ত েণর। একিদন িগংিগেল যখন বািহের
িশকার করিছল, স এনেগেডর ডাক নেত পল। মধরু কথা
ভেবই িগংিগেলর মুেখ পািন চেল আসল। স থামল এবং মন

িদেয় নল। স খুঁজেত থাকল যত ণ না পয  স তার মাথার
উপের ডােলর মােঝ পািখ  দখেত পল। “িচ-িচ-িচ,” ছাট
পািখ  এক গাছ থেক অন  গােছ উেড় বিড়েয় ডাকিছল। “িচ-
িচ-িচ,” স ডাকল আর মােঝ মােঝ থেম দখল য িগংিগেল
তােক অনসুরণ করেছ িকনা।
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আধ ঘা পের, তারা এক কা বেুনা ডমুর গােছর কােছ
পেছ। এনেগেড ডােল ডােল লািফেয় বড়ািল। তারপর স

এক ডােল শা হেয় বসল আর িগংিগেলর িদেক এমনভােব
মাথা উচাল যন স বলেব, “এই য এখােন! এখনই আস! এত
সময় লাগেছ িকেসর জন?” িগংিগেল গােছর িনেচ কান
মৗমািছ দখেত পায়িন িক স এনেগেডেক িবাস করল।
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তাই িগংিগেল গােছর িনেচ তার িশকােরর বশা  নািমেয় রাখল,
িকছ কেনা ডাল জেড়া করল এবং ছাট কের আ ন ধরাল।
যখন আ ন ভােলা কের লেত লাগল, তখন স এক  কেনা
ল া লা  আ েনর মাঝখােন রাখল। এই কাঠ পাড়ার সময়
অেনক ধঁায়া সৃ  করার জন  িবেশষভােব পিরিচত। স দঁাত
িদেয় ধঁায়া ধরা লা র ঠা া া  কামেড় ধের গাছ বঁেয় উঠা

 করল।
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শীই স বা মৗমািছর জারােলা ন নেত পল। তারা
গাছর কাটর তথা তােদর মৗচাক থেক িভতের ও বািহের
আসা যাওয়া করিছল। যখন িগংিগেল মৗচাক পয পঁাছাল,
তখন স লার ধঁায়া ধরা া কাটেরর িভতের ঢিকেয় িদল।
মৗমািছরা ু ও  হেয় তী বেগ বিরেয় আসল। তারা

উেড় গল কারণ তারা ধঁায়া পছ কেরনা, িক তার আেগ
তারা িগংিগেলেক বশ িকছ যনাদায়ক ল ফুেয় গল।
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আর তাই, যখন িগংিগেলর সানরা এনেগেডর গ েন, তখন
তারা ছাট পািখর সান কের। যখনই তারা মধ ুসংহ কের,
তারা খয়াল রােখ যন তারা মৗচােকর সবেচেয় বড় অংশ
হািনগাইড পািখর জন রেখ যায়!
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যখন মৗমািছরা বিরেয় গল, তখন িগংিগেল তার হাত মৗচােক
ঢিকেয় িদল। স হাত ভিত কের ভারী চাক িনল, যার থেক
টপটপ কের ঘন মধ ুআর চিবযু  সাদা মৗকীট পড়িছল। স
সাবধােন চাক েলা তার কঁােধ বহন করা থিলেত রাখল, এবং
গাছ বঁেয় িনেচ নামেত  করল।
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িচতা িগংিগেলেক শ করার পেূবই, স তিড়ঘিড় কের গােছর
িনেচ নামেত থাকল। তাড়া েড়ার মােঝ স এক  ডােল পা
রাখেত ভেল গল আর মা েত ধড়াস ্কের পড়ল। তার গাড়ািল
মচেক গল। স যথাস ব ত লংিচেয় লংিচেয় দৗেড় গল।
সৗভাগ বশত িচতা তখনও িন ালু থাকার কারেণ তােক ধাওয়া

করেত পােরিন। হািনগাইড পািখ এনেগেড তার িতেশাধ িনল।
আর িগংিগেল িশ া পল।

11



এনেগেড উৎসকুভােব িগংিগেল িক করিছল তা পযেবণ
করিছল। স অেপায় িছল য িগংিগেল এক বড় চােকর
টকেরা হািনগাইেডর িত ধনবাদপ রেখ যােব। এনেগেড
এক ডাল থেক অন ডােল ফুরফুর কের উেড় বিড়েয় জিমর
কাছাকািছ আসিছল। অবেশেষ িগংিগেল গােছর িনেচ পছাল।
এনেগেড ছেলর কােছ এক পাথেরর উপর উেড় এেস বসল
এবং তার পরুােরর জন অেপা করল।
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িগংিগেল গােছ চড়িছল আর অবাক হেয় ভাবিছল য কন স
সবসমেয়র মত ন নেত পােনা। “হয়ত মৗচাক গােছর
অেনক িভতের,” স মেন মেন ভাবল। স আরও এক শাখায়
চড়ল। িক মৗচােকর বদেল স এক িচতাবােঘর মুেখামুিখ
হল! িচতা তার ঘমু এত ঢ়ভােব িবিত হওয়ার কারেণ অেনক
রেগ গল। িচতা তার চাখ সংকুিচত কের মুখ খুেল তার বড়

বড় তী দঁাত দখাল।
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িক  িগংিগেল আ ন নভাল, িনেজর বশা  তলল এবং
পািখেক না দখার ভান কের বািড়র িদেক হঁাটা  করল।
এনেগেড রেগ ডাক িদল, “আমার মধ ুদাও! আমার মধ ুদাও!”
িগংিগেল থামল, ছাট পািখর িদেক তাকাল আর অ হািস িদল।
“তিম িকছ মধ ুচাও, চাও িক, আমার ব ু ? হঁা! িক  আিম সব
কাজ কেরিছ আর সব েলর কামড় খেয়িছ। আিম কন
তামােক এই মজাদার মধরু ভাগ িদব?” তারপর স হঁেট চেল
গল। এনেগেড ু  হল! এ  তার সােথ করার মত কান

আচরণ হল না! িক  স এর িতেশাধ িনেব।
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একিদন বশ কেয়ক স াহ পের িগংিগেল আবার এনেগেডর
ডাক নেত পায়। স সু াদ ুমধরু কথা রণ কের এবং
উৎসকুভােব পািখেক আবারও অনসুরণ কের। বন র া
বরাবর িগংিগেলেক িনেয় যাওয়ার পর, এনেগেড এক  বড়
আে া থেণর (এক কার বাবলা গাছ) উপর িব াম িনেত
বসল। “আহ,” িগংিগেল ভাবল। “ মৗচাক িন য়ই এই গােছই
আেছ।” স ত আ ন ধরাল আর ধঁায়া ধরা লা  দঁােত ধের
গাছ বঁেয় উঠেত  করল। এনেগেড বেস বেস দখল।
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