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এক রাজার সাত রানী, ককন্ত ছেলেকিলে এককিও নাই। রাজার তালত বড়ই 

দুঃখ; কতকন সভায় কিলয় মাথা গুঁলজ বলস থালকন, ছকউ এলে ভাে কলর কথা 

কন না। 

 

এককিন হলয়লে কক-এক মুকন রাজার সলে ছিখা করলত এলসলেন। মুকন রাজার 

মুখ ভার ছিলখ কজজ্ঞাসা করলেন, ‘ রাজা ছতামার মুখ ছে ভার ছিখকে; 

ছতামার ককলসর দুঃখ?’  

 

রাজা বেলেন, ‘ছস কথা আর কক বেব, মুকন-ঠাকুর! আমার রাজয, ধন, 

ছোকজন সবই আলে, ককন্ত আমার ছে ছেলেকিলে ছনই, আকম মরলে এ-সব 

ছক ছিখলব?’  

 

মুকন বেলেন, ‘ঐ কথা? আচ্ছা, ছতামার ছকান কিন্তা ছনই। কাে ছভালর উলঠই 

তুকম ছসাজাসুকজ উত্তর কিলক িলে োলব। অলনক িূর কিলয় একিা বলনর ধালর 

ছিখলব একিা আমিাে রলয়লে। ছসই আমিাে ছথলক সাতকি আম এলন 

ছতামার সাত রাণীলক ছবলি খাইলয় কিলেই, ছতামার সাতকি ছেলে হলব। ককন্ত 

খবরিার, আম কনলয় আসবার সময় কিেলনর কিলক তাককলয়া না ছেন!’  

 

এই কথা বলে মুকন িলে ছিলেন। তারির কিন ছিে, রাত হে, ক্রলম রাত 

ছভার হে। তখন রাজামশাই তাড়াতাকড় কবোনা ছথলক উলঠ ছসাজাসুকজ উত্তর 

কিলক িেলত োিলেন। ছেলত ছেলত অলনক িূর কিলয় কতকন ছিখলেন, সকতয 

সকতয বলনর ধালর একিা আম িাে আলে, তালত িাকা সাতকি আমও ছিখলত 

িাওয়া োলচ্ছ। ছসই বলন কতকন কতবার কশকার করলত এলসলেন, ককন্ত 

আমিাে কখলনা ছিখলত িানকন। ো ছহাক, কতকন তাড়াতাকড় ছসই িালে উলঠ 

আম সাতকি ছিলড় কনলয় বাকড়লত কিলর িেলেন। 

 

খাকনক িূর ছেলত না ছেলতই শুনলেন, ছক ছেন কিেন ছথলক তাুঁলক কাকলে, 
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ওলিা রাজা কিলর িাও, 

আলরা আম কনলয় োও। 

 

মুকন ছে সাবধান কলর কিলয়কেলেন, ছস কথা রাজার মলন কেে না। কতকন কিেন 

কিক ছথলক কাক শুলনই কিলর তাককলয়লেন, আর অমকন আমগলো তাুঁর হাত 

ছথলক েুলি কিলয় আবার িালে ঝুেলত ছেলিলে। কালজই রাজামশাই-এর 

আবার কিলয় িালে উলঠ আমগকে ছিলড় আনলত হে। এবার আর কতকন 

ককেুলতই মুকনর কথা ভুেলেন না। কতকন িলে আসবার সময় কিেন  ছথলক 

তাুঁলক কতরকম কলর কাকলত োিে, ‘ছিার ‘ছিার’ বলে কত িােও কিে। 

রাজামশাই তালত কান না কিলয় ছবাুঁ ছবাুঁ কলর বাকড় িালন েুিলেন। 

 

বাকড় এলস রাণীলির হালত সাতকি আম কিলয় রাজামশাই বেলেন, ‘ছতামরা 

সাতজলন এই সাতকি আম ছবলি খাও।’  

 

ছোিরানী তখন ছসখালন কেলেন না। বড় রাণীরা েজলন কমলে তাুঁলক ককেু না 

বলেই সব ককি আম ছখলয় ছিেলেন। ছোিরানী এর ককেুই জানলত িারলেন 

না, ককন্তু তাুঁর কঝ সব ছিখে। বড় রাণীলির খাওয়া ছশষ হলয় ছিলে ছস আলমর 

োেগকে িুকিিুকি কুকড়লয় কনলয় ছিে। ছসই োেগলো ধুলয় ছবলি ছোিরাণীর 

হালত কিলয় বেে, ‘মা, এই ওষুধিা খাও, ছতামার ভাে হলব।’ ওষুধ ছখলত 

হয়, তাই ছোিরাণী আর ছকান কথা না বলেই ছসিা ছখলয় ছিেলেন। 

 

তারির বড় রাণীলির সকলেরই এক-এককি সুন্দর ছখাকা হে, রাজা তালত 

খুকশ হলয় খুব ধুমধাম আর িানবাজনা করালেন। ছোিরানীরও এককি ছখাকা 

হে, ককন্ত ছসকি হে বানর। বানর ছিলখ রাজা িলি কিলয় ছোিরাণীলক বাকড় 

ছথলক তাকড়লয় কিলেন। ছিলশর ছোলকর তালত বড়ই দুঃখ হে। তারা এককি 

কুুঁলড় ছবুঁলধ ছোিরাণীলক বেে, ‘মা তুকম এইখালন থালক।’  
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ছসইখালন ছোিরাণী থালকন। বানরকি ছসখালন ছথলক কিন কিন বড় হলচ্ছ। ছস 

মানুলষর মত কথা কয়। আর তার এমকন বুকি ছে, ছকান কথা তালক কশকখলয় 

কিলত হয় না। েখন ছে কালজর িরকার, অমকন ছস তা কলর। সারাকিন ছস 

িালে িালে ঘুলর ছবড়ায়, ছেখালন ছে িে ছিলখ তা খায়; খুব ভাে োিলে 

মার জনয কনলয় আলস। তালক ছকউ ককেু বলে না, কারুর িালের িে ছখলত 

ছিলে ছস ভাকর খুকশ হয় ভাে ভাে িে ছিকখলয় ছিয়। তার বুকি ছিলখ সকলে 

আশ্চেয হলয় োয়। 

 

এমকন কলর কিন োলচ্ছ। বড় রাণীলির েকি ছেলেও এখন বড় হলয়লে। তারা 

বানরকিলক োরির নাই কহিংসা কলর, ছস তালির সলে ছখো করলত ছিলে 

তালক ছমলর তাকড়লয় ছিয়। 

 

তারির এককিন বানরকি ছিখে ছে, বড় রাণীলির ছেলেলির জনয মা্ার 

এলসলে, তারা িুুঁকথ কনলয় তার কালে বলস িলড়। তা ছিলখ বানর কিলয় তার 

মালক বেে, ‘মা, আমালক িুুঁকথ এলন িাও, আকম িড়ব।’  

 

মা কাুঁিলত কাুঁিলত বেলেন , ‘হায় বাো, কক কলর িড়লব? তুকম ছে বানর।’  

 

বানর বেে, ‘সকতয মা, আকম িড়ব; তুকম বই এলনই কিলয়ই ছিলখা। তুকম 

আমালক িড়ালব।’  

 

বানলরর এমকন বুকি, ছে বই িায় ছস দকিলন িলড় ছশষ কলর ছিলে। ছস দ 

বেলর মস্ত িকিত হলয় উঠে। বড় রাণীলির ছেলেরা তখলনা দ-কতনখাকন বই-

িুুঁকথ ছশষ করলত িালরকনুঃ ছরাজ খাকে মা্ালরর বকুকন খায়। 

 

এ-সব বকুকন শুলন রাজা এককিন বেলেন, ‘বলি? বানলরর এমকন বুকি? কনলয় 

এলসা ছতা তালক, আকম ছিখব।’  
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বানলরর ককেুলতই ভয় ছনই। রাজা ছকলকলেন শুলন ছস অমকন তাুঁর কালে 

উিকিত হে। তালক ছিলখ আর তার কথাবাতযা শুলন রাজার এমকন ভাে োিে 

ছে, কতকন আর ককেুলতই ছোিরানীলক কুুঁলড়ঘলর ছিলে রাখলত িারলেন না। 

বাকড়লত আনলতও ভরসা ছিলেন না, িালে বড় রাণীরা ককেু বলেন। তাই 

কতকন ছোিরাণীলক রাজবাকড়র িালশই এককি খুব সুন্দর বাকড় কলর কিলেন। 

ছসই বাকড়লত তখন ছথলক ছোিরাণী তাুঁর বানর কনলয় থালকন। িাকাককড় েত 

োলি রাজার ছোক এলস কিলয় োয়। ছোলক তাুঁর বাকড়িালক বলে বানলরর 

বাকড়। এ সব ছিলখ বড় রাণীলির ছেলেরা বানরলক আলরা ছবশী কহিংসা করলত 

োিে। 

 

একিু একিু কলর ছেলেরা বড় হলয় উঠে। সকলে রাজালক বেে, 

‘রাজিুলেরা বড় হলয়লেন, এখন এলির কবলয় কিন।’  

 

রাজা বেলেন, ‘তালির ছিশ কবলিশ ঘুরলত িাও। তারা নানান জায়িা ছিলখ, 

নানারকম কশলখ, িুকিুলক েয়কি রাজকনযা কবলয় কলর আনুক।’  

 

সকলে বেে, ‘ছবশ ছবশ! তাই ছহাক।’  

 

তারির েয় রাজিুে ছসলজগলজ, িাকাককড় সলে কনলয় ছঘাড়ায় িলড় নানান 

ছিশ ছিখলত ছবরুে। তা ছিলখ বানর তার মালক কিলয় বেে, ‘মা, আকমও 

োব।’  

 

তার মা বেলেন, ‘তুকম কক করলত োলব, জাদ? ছতামালক ছকান িুকিুলক 

রাজকনযা কবলয় করলব?’  

 

বানর বেে, ‘মা, আকম অলনক ছিশ ছিখলত িাব।’  
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মা বেলেন, ‘তুকম ছে ছিশ ছিখলত োলব, আকম ছতামালক ছেলড় কক কলর 

থাকব?’  

 

বানর বেে, ‘আকম ছিখলত ছিখলত কিলর আসব। ছতামার িালয় িকড় মা, 

আমালক ছেলত িাও।’  

 

কালজই ছোিরানী আর কক কলরন? বানরলক ছেলত কিলতই হে।  

 

েয় রাজিুে ছঘাড়ায় িলড় োলচ্ছ; রাজবাকড় ছথলক অলনক িূর িলে এলসলে। 

একিা বলনর কভতর কিলয় তালির িথ, ছসই িথ িেলত িেলত তালির 

নানারকম কথাবাতযা হলচ্ছ, এমন সময় বলনর কভতর ছথলক বানর ছবকরলয় 

এলস বেে, ‘িািা, আকমও এলসকে, আমালক সলে কনলয় িলো।’  

 

তালত রাজিুলেরা োর ির নাই ছরলি বেে, ‘বলি ছর, ছতার এতবড় 

আস্পধযা! আমরা রাজকনযা কবলয় কলর আনলত োকচ্ছ বলে তুইও তাই করলত 

োকব! িাুঁড়া, ছতালক ছিখাকচ্ছ!’ এই বলে তারা বানরলক মারলত মারলত 

আধমরা কলর একিা িালে ছবুঁলধ ছরলখ িলে ছিে। 

 

ছসইবলন কেে একিে কাকাত। তারা ছিখে ছে েয়জন রাজিুে ভাকর সাজ 

কলর িাকাককড় কনলয় ছঘাড়ায় িলড় োলচ্ছ। ছিলখই ত তারা মার-মার কলর 

িারকিলক ছথলক তালির কঘলর ছিেে। রাজিুলেরা ভলয়ই জড়সড়, তলোয়ার 

খুেবার কথা আর তালির মলনই ছনই। তালির িাকাককড়, ছঘাড়া, ছিাশাক-

সবসুি তালির হাত-িা ছবুঁলধ কনলয় ছেলত তালির দ কমকনিও সময় োিে 

না। 

 

রাজিুেলির ধলর কনলয় খাকনক িূলর এলসই কাকালতরা ছিখে, িলথর ধালর 

একিা বানর বাুঁধা রলয়লে। তালকও তারা সলে কনলয় িেে। বানর ছেন তালত 
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ছবশ খুকশ হলয় োকিলয় োকিলয় তালির সলে ছেলত োিে। তা ছিলখ 

কাকালতরা ভাবে, বুকঝ কারু ছিাষা বানর, কালজই তালক আর তারা ছতমন 

কলর বাুঁধে না। 

 

ছসই বলনর কভতরই কাকাতলির ঘর। ছসকিন তালির বড্ড িকরশ্রম হলয়কেে, 

তাই রাজিুেলির কনলয় সযার সময় ঘলর কিলর এলস বাুঁধনসুিই েকি ভাইলক 

একিা জায়িায় ছিলে ছরলখ তারা খাওয়া-িাওয়া কলর ঘুকমলয় িড়ে। েখন 

খুব কলর তালির নাক কাকলত ছেলিলে,তখন বানর িুকিিুকি তার কনলজর 

বাুঁধন িাুঁত কিলয় ছকলি তাড়াতাকড় কিলয় রাজিুেলির বাুঁধন খুলে কিলয়লে। 

তখন আর তারা বানরলক ছিলে োলব ছকান োলজ? কালজই তালকও সলে 

কলর, কজকনসিে কনলয়, ছঘাড়ায় িলড় অমকন তারা প্রাণিলণ েুি কিে, 

কাকালতরা ককেু ছির ছিে না। 

 

কাকাতলির ওখান ছথলক িাকেলয় রাজিুলেরা প্রাণিলণ ছঘাড়া েুকিলয় ছেলত 

োিে, ছভালরর আলি আর তারা ছকাথাও থামে না। সকালে তারা ছিখে 

ছে, তারা ভাকর িমৎকার একিা শহলর এলস উিকিত হলয়লে। ছস খুব বড় 

এক রাজার ছিশ; তাুঁর বাকড় িূর ছথলক ছিখা োলচ্ছ, ছেন একিা ঝকঝলক 

সািা িাহাড়। 

 

েয় রাজিুে ছসই বাকড়র কালে কিলয়ই িকিক কলর ছঘাড়া হাুঁককলয় তার 

কভতলর ঢুলক িড়ে। িালরায়ালনরা তালির ছিাষাক আর ছঘাড়ার সাজ ছিলখ 

জড়সড় হলয় িাুঁকড়লয় তালির ছসোম করে, আর ককেু বেে না। বানর ককন্ত 

জালন ছে, ছস ছসখালন ছিলেই তালক ধলর ছিেলব, তাই ছস রাজবাকড়র 

কিেলনর কিলক কিলয়, কখড়ককর িুকুলরর ধালর শুলয় রইে। 

 

ছসই ছিলশর রাজারও কেে সাত রাণী। তালির বড় েজন কেে ভাকর কহিংসুক 

আর ছিখলত কবশ্রী, আর ছোিকি কেলেন িরীর মত সুন্দর আর বড় েক্ষী। 
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বড়রা রাজালক কমেকমকে নানান কথা বলে, ছোিরাণীলক ঘর ছথলক তাকড়লয় 

কিলয়কেে; কতকন কখড়ককর িুকুলরর ধালর এককি কুুঁলড়র কভতলর থাকলতন, রাজা 

তাুঁর ছকান খবরও কনলতন না। বড় েয় রাণীর েকি ছমলয় কেে, তারা ছিখলত 

কেে কঠক তালির মালয়র মতন, আর তালির মনও কেে ছতমকন। আর 

ছোিরাণীর ছে ছমলয়কি কেে, ছসও কেে কঠক তার মার মত-লতমকন সুন্দর, 

ছতমকন েক্ষী। তা হলে কক হয়, বড় রাণীরা রাজালক বুকঝলয় বুকঝলয় কিলয়কেে 

ছে, ছোিরাণীর ছমলয়িা িািে, কালো, কুুঁলজা, কানা, ছখাুঁড়া, কাো আর 

ছবাবা। 

 

ছসই কখড়ককর িুকুলরর ধালর, ছসই ছোিরানীর কুুঁলড়রঘলরর কালে বানর কিলয় 

শুলয় রলয়লে। খাকনক বালি বড় রাণীলির েয় ছমলয় েকি ঘকি কনলয় ছসখালন 

স্নান করলত এে, ছোিরাণীর ছমলয়কিও তার ছোি ঘকিকি কনলয় এে। তারা 

স্নান কলর িলে আসবার সময় ছসই ছমলয়কির ঘকি ছথলক ছকমন কলর খাকনকিা 

জে বানলরর িালয় িলড় ছিে, অমকন বড়রাণীলির েয় ছমলয় হাততাকে কিলয় 

ছিুঁকিলয় বেলত োিে, ‘ওম! ছতামরা ছিলখা এলসা-লোিরাণীর ছমলয় 

বািরকিলক কবলয় কলরলে।’  

 

বড়রাণীরাও তা শুলন েুলি এলস বেলত োিে,‘তাই ত,তাই ত। ছোিরানীর 

ছমলয় বানরিালক কবলয় কলরলে।’ ছসই খবর তখুকন তারা রাজার কালে িাকঠলয় 

কিে। ছিলশর সকে ছোক রাজার সভায় বলস শুনে ছে, ছোিরানীর ছমলয়র 

একিা বানলরর সলে কবলয় হলয়লে। 

 

ছোিরানীর মলন কক কষ্ট হে, তা আর কক বেব? কতকন খাওয়া িাওয়া ছেলড় 

কিলয় ছমলয়কিলক বুলক কনলয় মাকিলত িলড় কাুঁিলত োিলেন। তা ছিলখ বানর 

তাুঁলির ঘলরর িরজায় এলস বাইলর ছথলক হাত ছজাুঁর কলর বেে, ‘মা, আিকন 

কাুঁিলবন না। ভিবান ো কলরন ভােই কলরন। এ ছথলকও আিনালির ভাে 

হলত িালর।’ বানরলক মানুলষর মত কথা কইলত ছিলখ রানী উলঠ বসলেন। 
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তাুঁর মলনর দুঃখ ছেন ছকাথায় িলে ছিে। ছসই ছথলক বানর তাুঁর ঘলরর কালে 

িালের উির থালক আর প্রাণিলণ তাুঁর ছসবা কলর। রানী েখন শুনলেন ছে, 

ছস রাজিুে, তখন ছস ছে বানর, ছস কথা কতকন ভুলে ছিলেন। তাুঁর মলন হে 

ছে এমকন ভাে আর বুকিমান ছোক আর মানুলষর কভতলর নাই। ।  

 

একিলক হলয়লে কক, ছসই েয় রাজিুেও রাজার বাকড়লত ঢুলক এলকবালর তার 

সভায় এলস হাকজর হলয়লে। রাজা ছিলখই বুঝলত ছিলরলেন, এরা রাজিুে। 

কতকন কজজ্ঞাসা করলেন, ‘বািু, ছতামরা ছক? কক করলত এলসে?’ তারির 

েখন তালির বালির নাম শুনলেন ছে তারা কবলয় করবার জনয রাজকনযা 

খুুঁজলত ছবকরলয়লে, তখন তাুঁর আর খুকশর সীমাই রইে না। কতকন বেলেন, 

‘বাুঃ! ছতামরা ছে আমার বনু্ধর ছেলে। ছবশ হে; আমার ে ছমলয়লক ছতামরা 

েজলন কবলয় করলব।’  

 

কঠক এমকন সময় বাকড়র কভতর ছথলক খবর এে ছে, ছোিরানীর ছমলয়র একিা 

বাুঁিলরর সলে কবলয় হলয়লে। রাজিুেরাও তখকন বুলঝ কনে ছে এ আর ছকউ 

নয়, তালিরই বাুঁির। তালির মলন কহিংলসিা ছে হে। বাুঁির এলস তাুঁলির 

আলিই রাজার ছমলয় কবলয় কলর ছিেে। ছোলক আবার কানাকাকন কলর বলে 

ছে ছস ছমলয় নাকক রাজার আর েয় ছমলয়র ছিলয় ছঢর ছবকশ সুন্দর আর ভাে-

এ সব কথা তারা েত ভালব, ততই খাকে কহিংসায় জ্বলে মলর। 

 

ো ছহাক রাজার েয় ছমলয়র সলে তা তালির কবলয় হলয় ছিে, তারির 

ঝকঝলক ময়ূরিঙ্খী সাকজলয় ঢাক ছঢাে বাকজলয় তারা বউ কনলয় ছিলশ িেে। 

বানরও এককি ছোি ছনৌকায় কলর তার স্ত্রীলক কনলয় তালির কিেু কিেু িলেলে। 

তালক ছিলখই েয় রাজিুে ছরলি ভূত হলয় ছিলে আর ছভলবলে ছে, এলক বউ 

কনলয় ছিলশ কিরলত ছিওয়া হলব না। মুলখ ককন্তু ‘ভাই, ভাই’ বলে ভাকর আির 

ছিখালত োিে, ছেন তালক কতই ভােবালস। ছশলষ েখন বাকড়র কালে 

এলসলে, তখন রালে ঘুলমর কভতলর ছবিারার হাত-িা ছবুঁলধ তালক জলে ছিলে 
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কিে। ভাকিযস ছোি বউ ছির ছিলয় তাড়াতাকড় একিা বাকেশ ছিলে কিলয়কেে, 

আর তাই ধলর অলনক কলষ্ট ছস ছকানমলত কাঙায় উঠে, নইলে ছস োো আর 

উিায়ই কেে না। 

 

তারির সকােলবোয় ছনৌকা এলস ঘালি োিে, রাজা খবর ছিলয় ছেলে 

বউলির আির কলর ঘলর কনলত এলেন। েয় ছেলে এলস তাুঁলক প্রণাম করে, 

রাজা তালির কজলজ্ঞস করলেন, ‘আমার বানর কই?’ তারা বেে, ‘ছস জলে 

কুলব মারা কিলয়লে।’  

 

বানর ত মলর কন, ছস নিীর ধালর ধালর তালির আলিই ঘালি এলস িালের 

আড়ালে েুককলয় কেে। ওরা ‘ছস জলে কুলব মারা ছিলে’ বেলতই বানর আড়াে 

ছথলক ছবকরলয় এলস রাজালক প্রণাম কলর বেে, ‘আকম মকরকন বাবা, ওরা 

আমার হাত-িা ছবুঁলধ আমালক জলে ছিলে কিলয়কেে, আকম অলনক কলষ্ট 

ছবুঁলি এলসকে।’  

 

তখন ত রাজিুেলির মুখ িুন। রাজা ভয়ানক ছরলি তালির বেলেন, ‘বলি। 

ছতালির এই কাজ? িূর ত ছতারা আমার ছিশ ছথলক। আর ছতালির মুখ ছিখব 

না।’  

 

এই বলে দষু্ট ছেলেগকেলক তাকড়লয় কিলয় রাজার োর ির নাই আিলরর সকহত 

বানর আর ছোি বউলক ঘলর কনলয় এলেন। বানলরর মা ছেলেলক কিলর ছিলয় 

আর এমন সুন্দর েক্ষী বউ ঘলর এলন ছে কত সুখী হলেন তা বুঝলতই িার। 

 

তারির খুব সুলখই তাুঁলির কিন কািলত োিে। এর মলধয হলয়লে কক, বউমা 

ছিখলেন ছে বানর শুধু কিলনর ছবোয়ই বানর ছসলজ ছবড়ায়; রালে ছস 

বানলরর োে খুলে ছিলে ছিবতার মত সুন্দর মানুষ হয়। এ কথা কতকন 

ছোিরানীলক বেলেন, ছোিরানী আবার রাজালক জানালেন। রাজা ত শুলন 
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ভাকর আশ্চেয হলয় এলস বেলেন, ‘বউমা, তুকম এক কাজ কলরা। আজ রালে 

েখন ছস বানলরর োে খুলে ঘুলমালব, তখন তুকম ছসই োেিালক িুকড়লয় 

ছিেলব। 

 

ছসকিন বানলরর ছশাবার ঘলরর িালশর ঘলর মস্ত আগন ছজ্বলে রাখা হে, বানর 

তা জানলত ছিে না। তারির রালে ছেই োে খুলে ছরলখ ছস ঘুকমলয়লে, অমকন 

রাজকনযা িুকিিুকি কনলয় ছসিালক ছসই আগলন ছিলে কিলয়লেন। সকালে 

বানর উলঠ ছিলখ, তার োে ছনই। তখন ছস ত ধরা িলড় কিলয় খুবই বযস্ত 

হে, ককন্তু বযস্ত হলয় কক হলব, আর বানর হবার ছজা ছনই। ছিখলত ছিখলত 

ছসই খবর ছিশময় েকড়লয় িড়ে, আর ছেলেবুলড়া সকলে েুলি এলস, সব 

শুলন ছধই ছধই কলর নািলত োিে। 

 


