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সাতটি ভাই টিল, তাদের সকদলর ছিািটির নাম টিল রুরু। ছেদের মদযে 

তারা সাতটি ভাই ছেখদত আর সকল ছিদলর ছেদে সুন্দর টিল। তাদের 

মদযে আবার রুরু টিল সকদলর ছেদে সুন্দর। রুরুদক সকদলই ছকন এত 

সুন্দর বদল আর তাদের ব’ছল না, এই জনে রুরুর বড় ভাইদেরা তাদক 

বড্ড ট িংসা করত। ভাল ভাল কাপড়গুদলা সব তারা ি’জনাে পদর ছবড়াত, 

রুরুদক পরদত টেত শুযু ছিেঁড়া নোকড়া। যত টবটিটর ছনািংরা কাজ, সব তারা 

রুরুদক টেদে করাত, আর টনদজরা বাবুটিটর কদর ছবড়াত। তবু সকল ছলাদক 

রুরুদকই ছবটে ভালবাসত, বড় কটিদক ছকউ ছেখদত পারত না। তাদত তারা 

আদরা েদি রুরুদক যখন তখন যদর ঠ্োঙাত। ছবোরাদক এক েণ্ডও সুদখ 

থাকদত টেত না। 

 

রুরুদের গ্রাম ছথদক ছের েূদর ররঙ্গা বদল একটি ছমদে থাকত। এমন সুন্দর 

ছমদে এই পৃটথবীদত আর ছকাথাও টিল না। তার কথা শুদনই রুরুর োোরা 

বলল, ‘েল , আমরা ছসই ছমদেদক ছেখদত যাব। আমাদের মত সুন্দর ছিদল 

আর ছকাথাে আদি? আমাদের ছেখদলই টনশ্চে ছসই ছমদে আমাদের 

একজনদক টবদে কদর ছেলদব।’ 

 

তখন ত তাদের খুবই আনন্দ আর উৎসা   ল। ি‘জদনর প্রদতেদক ভাবল, 

‘ররঙ্গা টনশ্চেই আমাদক টবদে করদব।’ কত ি না এদন ছয তারা তাদের 

ি’টি পুেঁিটলর টভতদর পুরল, তার ছলখাদজাখা ছনই। মস্ত বড় পানটস তাদের 

জনে তদের  ল। ি’ভাই টমদল আজ কতরকম কদরই ছপাোক পদরদি আর 

েুল আেঁেদড়দি, একিু পদর পানটসদত েদড় বউ আনদত যাদব। 

 

তাদের মা টজজ্ঞাসা করদলন, ‘ োেঁদর, ছতারা রুরুদক সদঙ্গ টনটব না?’ অমটন 

তারা ি’জন একসদঙ্গ বলল, ‘ছনব বইটক। নইদল আমাদের রান্না ছক করদব? 
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ররঙ্গাদক ছেখদত যাবার সমে আমরা তাদক আমাদের বাসাে ছরদখ যাব। 

ও ছয ছিেঁড়া কাপড় পদর, ও আমাদের ভাই, এ কথা জানদল ছলাদক টক 

বলদব?’ 

 

রুরু সবই শুনল, টকন্তু টকিু বলল না। ছসও তার োোদের সদঙ্গ ছসই 

পানটস েদড় ররঙ্গাদের ছেদে টিদে উপটিত  ল। ছসখানকার ছলাদকরা এর 

আদিই শুনদত ছপদেটিল ছয, কদেকটি খুব সুন্দর ছিদল তাদের ছেদে বউ 

খুেঁজদত যাদি। তারা ছসই পানটস ছপৌটিবামাত্রই এদস রুরুর োোদের 

আের কদর তাদের গ্রাদম টনদে ছিল। ছসখাদন তারা বাটড় ঘর সাটজদে মস্ত 

ছভাদজর আদোজন আদিই কদর ছরদখটিল। 

 

ি’ভাই  াসদত  াসদত দুলদত দুলদত তাদের সদঙ্গ েদল ছিল। রুরুদক বদল 

ছিল, ‘আমাদের জনে একটি বাসা টঠ্ক কদর টজটনসপত্র সব তাদত টনদে 

রাখটব।’ 

 

তারপর তাদের খাওো-োওো আদমাে-আহ্লাে খুবই  ল। ছসখাদন অদনক 

ছমদে টিল, টকন্তু তাদের ছকানটি ছয ররঙ্গা, ি’ভাইদের ছকউ তা বুঝদত 

পারল না। তাদের প্রদতেদকই তার পাদের ছমদেটিদক েুটপ েুটপ টজজ্ঞাসা 

করল, ‘ছকানটি ররঙ্গা?’ ছসই ছমদেদের প্রদতেদকই বলল, ‘আটমই ররঙ্গা, 

কাউদক ছবাদলা না।’ 

 

এ কথা শুদন ত ভাইদের আনদন্দর সীমাই রইল না। অত স দজ ররঙ্গাদক 

ছপদে যাদব, তা তারা ছমাদিই ভাদব ছন। তারা তখনই ছসই ছমদেগুদলার 

সদঙ্গ টবদের কথা টঠ্ক কদর ছেলল। তারপর কদেক টেদনর মদযেই তাদের 
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টবদে  দে ছিল। সকদলই ভাবল, ররঙ্গাদক টবদে কদরটি। ঠ্দকদি ছয, ছস 

কথা কারুরই মদন  ল না। 

 

রুরু টবোরা এত কথার টকিু জাদন না, আর তার জানবার েরকারই বা 

টক? প্রথম টেন বাসা টঠ্কঠ্াক কদর ছস কলসী  াদত জল আনদত 

ছবটরদেটিল। জল ছকাথাে আদি, তা ত ছস আর জাদন না, তাই ছস একটি 

ছিাট্র ছমদেদক টজজ্ঞাসা করল, ‘ োেঁ িা, ছকাথাে জল পাব?’ ছমদেটি বলল, 

‘ঐ ছয ররঙ্গার বাটড়, তার পাদে ঝরনা আদি।’ 

 

রুরু ছসই টেদক জল আনদত েলল। ছযদত ছযদত ছস ভাবল, ‘ররঙ্গা ত 

ছভাদজ টিদেদি। এর মদযে আটম একটি উেঁটক ছমদর ছেদখ টনই না, তার 

বাটড়টি ছকমন।’ এই ছভদব ছস আদস্ত আদস্ত ছসই ঘরটির েরজার কাদি 

টিদে উেঁটক মারল। উেঁটক ছমদর আর তার ছসখান ছথদক েদল আসবার কথা 

মদন রইল না। ছস ছেখল, ঘদরর টভতদর ররঙ্গা বদস আদি! টনশ্চে ছস 

ররঙ্গা, নইদল এত সুন্দর আর ছক  দব? 

 

ররঙ্গা তাদক ছেদখই ভাটর খুটে  দে অমটন তাদক ডাকল, ‘এদসা, এদসা, 

ঘদর এদসা।’ রুরু জড়সড়  দে ছিল। তখন ররঙ্গার টজজ্ঞাসা করল, ‘তুটম 

ছক?’ রুরু বলল, ‘ছসই ছয ি’জন ছলাক বউ খুেঁজদত এদসদি, যাদের জনে 

ছভাজ  দি, আটম তাদের ছিাি ভাই।’ ররঙ্গা বলর, ‘তুটম ছকন তদব ছভাদজ 

যাও টন?’ রুরু বলল, ‘আমাদক তারা টনদে যাে টন, কাজ করবার জনে 

বাসাে ছরদখ ছিদি। আমার এর ছেদে ভাল কাপড় ছনই। এগুদলা কাজ করদত 

করদত মেলা  দে টিেঁদড় ছিদি।’ 
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রুরুদক ছেদখই ররঙ্গার যার পর নাই ভাল ছলদিটিল, তার কথা শুদন তার 

বড়ই দুুঃখ  ল। ছস বুঝদত পারল ছয রুরুর োোরা বড় দুষ্টু, তাদক কষ্ট 

ছেে। তখন রুরুদক তার আদরা ভাল লািল। দুটেন পদর তাদে টবদে  দে 

ছিল। 

 

তার পরটেন রুরুর োোরা বউ টনদে ঘদর যাদব। রুরুদয তার আদিই 

ররঙ্গাদক টনদে ছনৌদকার তলাে লুটকদে ছরদখদি, ছস কথা তাদের ছকউ ছির 

পাে টন। তারা ভাটর যুমযাম কদর ছেদে এল। তারপর বউ টনদে বাটড়দত পা 

টেদেই সকদলর বড় ভাই তাদের মাদক বলল, ‘এই ছেদখা মা, ররঙ্গাদক 

টবদে কদর এদনটি!’ অমটন তার ছিাি ভাই তার ছেদে ছবটে কদর ছেেঁটেদয 

বলল, ‘না মা, ও টমদি কথা বলদি, আটম ররঙ্গাদক এদনটি।’ 

 

তখন ত ভাটর মজা  ল। সবাই বলদি, ‘ওদের কথা টমদথে, আটম ররঙ্গাদক 

এদনটি।’ 

 

ভোনক েিােটি, মারামাটর  ে  ে। বউ কটি থতমত ছখদে মুখ োওো- 

োওটে করদি, তারা ভাদব টন ছয অত স দজ যরা পদড় যাদব। 

 

তখন মা বলদলন, ‘বাবা, ররঙ্গা ত িটি নে, আর এদের একটিও ছতমন 

সুন্দরীও নে। ছতামরা ঠ্দক এদসি।’ রুরু এতক্ষণ েুপ কদর োেঁটড়দেটিল, 

মার কথা শুদন ছস বলল, ‘টঠ্ক বদলি মা, ঠ্দক এদসদি। আমার সদঙ্গ এদসা, 

আটম ররঙ্গাদক ছেটখদে টেটি।’ 

 

এ কথাে রুরুর োোরা ত ছ দসই িড়ািটড় টেদত লািল। টকন্তু মা বলদলন, 

‘আিা টিদেই ছেটখ না।’ বদলই টতটন রুরুর সদঙ্গ ছনৌকাে এদলন, আর 
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একটিবার ররঙ্গার মুদখর টেদক ছেদেই তাদক ছকাদল টনদে আনদন্দ নােদত 

লািদলন। ছস খরব ছেখদত ছেখদত গ্রামমে ছিদে ছেলল। তখন পাড়ার 

ছিদল বুদড়া, টিটন্ন বউ সকদল িুদি এদস ররঙ্গাদক টঘদর নােদত লািল। 

 

এ সব ছেদখ োোরা ছোখ লাল কদর, োেঁত টখেঁটেদে তাদের স্ত্রীদের বলল, 

‘োেঁটক টেদেটিস?’ শুদন সকদল ছ া ছ া কদর  াসল। তাদের মা বলদলন, 

‘আর ছকন বািা? েুপ কদরা! ছতামরা ছযমন, ছতামাদের ছতমটন জুদিদি।’ 

 


