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আমােক সব জায়গােতই দখা যায়। অেনেক বেল আমােক দখেত নািক খুব সু র। িক  আিম ল 
ফুিটেয় িদেল আর র া নই। স খুব কে র কারণ হেয় দাড়ঁায়। পাখনা থাকার জেন  আমােক সবাই এক 
ধরেণর পত  বেল। মধু সং হ করা আমার কাজ। এখন িন য়ই বঝুেত পারছ আিম ক? আিম এক 
মৗমািছ। আমােদর িতনিট ণী হয় – ী মৗমািছ, পু ষ মৗমািছ আর কমী মৗমািছ। ী মৗমািছর 

কাজ িডম পাড়া। পু ষ মৗমািছ কান কাজ কের না। আর ফুেল ফুেল মধ ুসং হ কের মৗচাক তির করা 
কমী মৗমািছর কাজ। আিম এক কমী মৗমািছ। আমার আকার বশ ছাট। আমার ছ’টা পা আর মেুখ 
ছ’টা ড়ঁ আেছ। আর শরীেরর শষ ভােগ সূেচর মত একটা ল আেছ। আ র ার জন  আিম এই ল 
ব বহার কির। আর িপেঠ আেছ চারেট ডানা। ওড়ার সময় এই ডানায় ন ন শ  হয়। এটােকই বেল 
মৗমািছর ন। 

 
আিম খুব পির মী পত । ফুেল ফুেল মধ ুআহরণ করা আমার কাজ। মধু আহরেণর পর তা মৗচােক 
স য় কের রািখ। আমার পেটর নীেচ একটা থিলেত থােক মাম। এই মাম িদেয় আিম মৗচাক বানাই। 
মৗচাক সাধারণত শ  ডােল িক া বড় বািড়র কািনেশ বানাই। মেন রেখা মৗচােক কউ আঘাত করেল 

আমরা দল বঁেধ আ মণ কির। মৗচাক থেক বিরেয় সামেন যােক পাই ল ফুিটেয় িদই। সই িবেষ 
মানুেষর মৃতু ও হেত পাের। মানুেষরও বিু  কম নয়। তারা আেগ মৗচােকর িনেচ ধায়ঁা িদেয় আমােদর 
ঘরছাড়া কের। তারপর মধুর জেন  মৗচাক ভেঙ িনেয় চেল যায়। আমরা িক ু করেত পাির না। বঝুেতও 
পাির না িক হে । িফের এেস আর িনেজর ঘর খুেঁজ পাই না। আবার  হয় মধু আহরণ, মৗচাক 
বানােনা... আমরা সবাই খুব পির মী তাই আবার নতুন উদ েম ঘর বানাই।  
 
আমার তির মধ ু মানুেষর অেনক উপকাের লােগ। মধু খেত খুব সু া  ও িমি  হয়। এটা মানুেষর 
শরীেরর পে  খুব উপকাির। সিদ-কািশেত তুলিষ পাতা িদেয় মধ ু খেল তা কেম যায়। মাম িদেয় বািত, 
খলনা আর ওষধু তির হয়। আিম এক ছা  াণী হেলও আমার কাছ থেক মানুষ পির ম করেত 

িশখেত পাের। আিম সারািদন এ ফুল থেক ও ফুল ঘুের ঘুের মধ ুসং হ কির। একটুও বসার সময় পাই 
না। আমােক খুব পির ম করেত হয়। াি  শ টা আমার অিভধােন নই। আমার েমর ফসল আিম 
পাবার আেগই মানুষ িনেয় নয়। তাই লাকালয় থেক অেনক দেূর মৗচাক বানােত চ া কির।  
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