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এককােল, মুরগী এবং ঈগল ব ু  িছল। তারা অন ান
পািখেদর সােথ শাি েত বাস করত। তােদর কউই
উড়েত পারেতা না।

2

ঈগেলর ডানার ছায়া মা েত পড়েলই, মুরগী তার
ছানােদর সতক কের দয়। “খািল এবং কেনা জিমর
থেক বর হেয় যাও।” এবং তারা উ র দয়: “আমরা
বাকা নই। আমরা দৗেড় পালাব। “
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একিদন, দেশ দিুভ হল। খাদ খঁাজার জন
ঈগলেক খবু দেূর হঁেট যেত হেতা। স খবু া হেয়
িফের আসল। ঈগল বলল, “মেণর জন এক
সহজ উপায় অবশই আেছ!”

3

পরিদন যখন ঈগল আসল, স মুরগীেক বাল ুখু ঁড়েত
দখল, িক কানও সুঁই নই। তাই ঈগল খবু ত

িনেচ উেড় আসল এবং এক ছানা ধের িনেয় চেল
গল। তারপর থেক, যখনই ঈগেলর দখা িমেল, স

মুরগীেক বালেুত সুঁই খঁাজা অবায় পায়।
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এক রােত ভাল ঘমু িদেয় উঠার পের, মুরগীর মাথায়
এক  চমৎকার বিু  এল। স তার সব পািখ ব ু েদর
পেড় যাওয়া পালক সং হ করেত লাগল। “চল,
এই েলােক আমরা আমােদর িনেজেদর পালেকর
উপর সলাই কের লািগেয় দই,” স বলল। “স বত
এ  মণ করােক আরও সহজ কের তলেব।”

4

“আমােক ধ ুএক  িদন দাও,” মুরগী ঈগেলর কােছ
িমনিত করল। “তারপর তিম তামার ডানা ক কের
আবার খােদ র জন  উেড় যেত পারেব।” “ ধ ুএক
িদন,” ঈগল বলল। “তিম যিদ সুঁই খুঁেজ না পাও, তেব
তামােক তামার এক  ছানা আমােক মা ল িহেসেব

িদেত হেব।”
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ােম একমা ঈগেলর কােছই এক সুঁই িছল, তাই
সই থম সলাই করা  করল। স তার জন

সুর এক জাড়া ডানা বানাল এবং মুরগীর উপের
উেড় বড়াল। মুরগী সুঁই ধার করল িক স শীই
সলাই করেত করেত া হেয় পড়ল। স আলমািরর

উপর সুঁই রাখল এবং তার বাােদর জন খাবার
বানােত রাাঘের গল।

5

পের সই িবকােল, ঈগল িফের আসল। স তার সফের
িঢেল হেয় যাওয়া িকছ পালক ক করেত মুরগীর
কােছ সুঁই চাইল। মুরগী আলমািরর উপর দখল। স
রাাঘের দখল। স উেঠােন দখল। িক কাথাও সুঁই
পাওয়া গল না।
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িক  অন  পািখরা ঈগলেক উেড় যেত দেখেছ। তারা
তােদর জন  ডানা তির করেত মুরগীেক সুঁই  ধার
িদেত বলল। শী ই পুেরা আকােশ পািখরা উড়েত
লাগল।

6

শষ পািখ  যখন ধােরর সুঁই ফরত দয়, মুরগী
সখােন িছল না। তাই তার বা ারা সুঁই িনেয় নয় এবং

এর সােথ খলেত  কের। যখন তারা খলেত
খলেত া  হেয় পেড়, তখন তারা বালেুত সুঁই ফেল

আেস।
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