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কাক আর চড়াইপাখিতে িুব ভাব খিল। 

 

গৃহস্থতের উঠাতে চাটাই ফেতল ধাে আর লঙ্কা ফরাতে খেতেতি। চড়াই ো ফেতি 

কাকতক বলতল, ‘বনু্ধ, েুখি আতগ লঙ্কা ফিতে ফেষ করতে পারতব, ো আখি 

আতগ ধাে ফিতে ফেষ করতে পারব?’  

 

কাক বলতল, ‘ো, আখি লঙ্কা আতগ িাব।’  

 

চড়াই বলতল, ‘ো, আখি ধাে আতগ িাব।’  

 

কাক বলতল, ‘যখে ো ফিতে পার, েতব খক হতব?’  

 

চড়াই বলতল, ‘যখে ো ফিতে পাখর, েতব েুখি আিার বুক িুুঁতড় িাতব। আর 

যখে েুখি ো ফিতে পার, েতব খক হতব?’  

 

কাক বলতল, ‘েুখি আিার বুক িুুঁতড় িাতব।’  

 

এই বতল ফো দুজতে ধাে আর লঙ্কা ফিতে লাগল। চড়াই কুট-কুট কতর এক-

একখট ধাে িাে, আর কাক িপ-িপ কতর একখট-একখট লঙ্কা িাে। ফেিতে-

ফেিতে কাক সব লঙ্কা ফিতে ফেষ করতল, চড়াইতের েিে ধাতের খসখকও 

িাওো হেখে। 

 

েিে কাক বলতল, ‘খক বনু্ধ, এিে?’  

 

চড়াই বলতল, ‘এিে আর খক হতব। বনু্ধ হতে যখে আিার বুক ফিতে চাও, 

েতব িাতব। েতব ফঠাুঁট দুতটা ধুতে খেও, েুখি ফোোংরা খজখেস িাও।’  

 

কাক বলতল, ‘আখি ফঠাুঁট ধুতে আসখি।’ বতল ফস গঙ্গাে ফঠাুঁট ধুতে ফগল। 

 



 চড়োই আর িোশির িথো 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
 

েিে গঙ্গা োতক বলতলে, ‘ফোর ফোোংরা ফঠাুঁট আিার গাতে ফিাুঁোসতে। জল 

েুতল খেতে ফঠাুঁট ফধা।’  

 

োতে কাক বলতল, ‘আচ্ছা, আখি ঘখট খেতে আসখি।’ বতল ফস কতুিাতরর 

কাতি খগতে বলতল-  

 

কুতিার, কুতিার! ফে ফো ঘখট, 

েুলব জল, ফধাব ফঠাুঁট-  

 

কুতিার বলতল, ‘ঘখট ফো ফেই। িাখট আে, গতড় খে।’ শুতে কাক ফিাতষর কাতি 

োর খেোং চাইতে ফগল, ফসই খেোং খেতে িাখট িুুঁড়তব। কাক বলতল-  

 

ফিাষ, ফিাষ! ফে ফো খেোং, 

িুুঁড়ব িাখট, গড়তব ঘখট, 

েুলব জল, ফধাব ফঠাুঁট-  

েতব িাব চড়াইর বুক। 

 

শুতে ফিাষ ফরতগ োতক এিখে গুঁতোতে এল ফয ফস ফসিাে ফেতক ফে িুট! 

োরপর ফস কুকুতরর কাতি খগতে বলতল-  

 

কুত্তা, কুত্তা! িারখব ফিাষ, 

লব খেোং, কুুঁড়ব িাখট, গড়তব ঘখট, 

েুলব জল, ফধাব ফঠাুঁট-  

েতব িাব চড়াইর বুক। 

 

কুকুর বলতল, ‘আতগ দুধ আে, ফিতে গাতে ফজার কখর, েতব ফিাষ িারব 

এিে।’ শুতে কাক গাইতের কাতি খগতে বলতল-  
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গাই, গাই! ফে ফো দুধ, 

িাতব কুত্তা, হতব োজা, 

িারতব ফিাষ, লব খেোং, 

কুুঁড়ব িাখট, গড়তব ঘখট, 

েুলব জল, ফধাব ফঠাুঁট-  

েতব িাব চড়াইর বুক। 

 

গাই বলতর, ‘আতগ ঘাস আে িাই, োরপর দুধ ফেব।’  

 

শুতে কাক িাতঠর কাতি খগতে বলতল-  

 

িাঠ, িাঠ! ফে ফো ঘাস, 

িাতব গাই, ফেতব দুধ, 

িাতব কুত্তা, হতব োজা 

িারতব ফিাষ, লব খেোং, 

িুুঁড়ব িাখট, গড়তব ঘখট, 

েুলব জল, ফধাব ফঠাুঁট-  

েতব িাব চড়াইব বুক। 

 

িাঠ বলতল, ‘ঘাস ফো রতেতি, খেতে যা ো!’  

 

েিে কাক কািাতরর বাখড় খগতে বলতল-  

 

কািার, কািার! ফে ফো কাতে, 

কাটব ঘাস, িাতব গাই, 

ফেতব দুধ, িাতব কুত্তা, 

হতব োজা, িারতব ফিাষ, লব খেোং, 



 চড়োই আর িোশির িথো 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
 

িুুঁড়ব িাখট, গড়তব ঘখট, 

েুলব জল, ফধাব ফঠাুঁট-  

েতব িাব চড়াইর বুক। 

 

কািার বলতল, ‘আগে ফেই। আগে খেতে আে, কাতে গতড় খে।’ ো শুতে 

কাক গৃহস্থতের বাখড় খগতে বলতল-  

 

ফগরে ভাই, োও ফো আগে, 

গড়তব কাতে, কাটব ঘাস, 

িাতব গাই, ফেতব দুধ, িাতব কুত্তা, 

হতব োজা, িারতব ফিাষ, লব খেোং, 

িুুঁড়ব িাখট, গড়তব ঘখট, 

েুলব জল, ফধাব ফঠাুঁট-  

েতব িাব চড়াইব বুক। 

 

েিে গৃহস্থ এক হাুঁখড় আগে এতে বলতল, ‘খকতস কতর খেখব?’  

 

ফবাকা কাক োর পািা িখড়তে বলতল, ‘এই আিার পািার উপতর ফেতল 

োও।’  

 

গৃহস্থ ফসই হাুঁখড়সুদ্ধ আগে কাতকর পািার উপর ফেতল খেতল, আর ফস ফবটা 

েিুখে পুতড় িতর ফগল। োর আর চড়াইর বুক িাওো হল ো।  

 


