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জয় বাবা কূর্ম অবতার 

সকালববলা ব্রেকফাস্ট ব্রেচববল কাকাবাবু হঠাৎ ববল উঠবলন, এ কী! এগুবলা চকবসর 

চির্? 

  

সন্তুও ব্রবশ অবাক হবয়চিল। িাক বাাংবলার কুক তাবের দুজবনর জনয একো ব্রেবে িারবে 

চির্-বসদ্ধ চেবয় ব্রেবি। ওরকর্ চির্ সন্তু কক্ষবনা আবে ব্রেবেচন। র্ুচেমর চিবর্র ব্রিবয়ও 

একেু ব্রিাে, পুবরাপুচর ব্রোল। চঠক চপাং পাং ববলর র্তন। ব্রেবে সাজাবনা ব্রনন অচবকল 

িারচে বল, একু্ষচন ওগুবলা চনবয় ব্রেচবল ব্রেচনস ব্রেলা নায়। 

  

চবর্ান আবেই ব্রেকফাস্ট ব্রেবয় এবসবি। ব্রস শুধু এক কাপ িা চনবয় ববসবি োচনকো 

েূবর। 

  

চবর্ান হাসবত হাসবত বলল। কাকাবাবু, আপচন চিনবত পারবলন না? 

  

বাাংবলার কুকচে বাঙাচল। ব্রস একেু কাাঁিুর্ািু হবয় বলল, সযার, এোবন হাাঁবসর চির্ ব্রতা 

পাওয়াই নায় না। র্ুচেমর চির্ িালান আবস, তাও র্াবে র্াবে কর্ পবে নায়। চকন্তু 

কচ্ছবপর চির্ পাওয়া নায় নবেষ্ট। 

  

কাকাবাবু বলবলন, চি চি চি চি! 

  

চবর্ান বলল, ব্রেবত চকন্তু োরাপ নয়। আপনারা ব্রেবয় ব্রেেুন। আচর্ বলচি, ভাল লােবব। 

  

কাকাবাবু বলবলন,তুচর্ আর্াবক কচ্ছবপর চির্ ব্রিনাচ্ছ? এক সর্য় কত কচ্ছবপর চির্ 

ব্রেবয়চি। কচ্ছবপর র্াাংস ব্রেবয়চি। এক-একো কচ্ছপ র্ারবল তার ব্রপবের র্বধয ব্রিাদ্দ-

পবনবরাো চির্ও পাওয়া ব্রনত। এগুবলা সচরবয় চনবয় নাও। আর্রা োব না।  
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চবর্ান বলল, এক সর্য় ব্রেবতন, এেন োববন না ব্রকন? আপনার আর সহয হয় না? তা 

হবল সন্তু ব্রেবয় চনক। 

  

কাকাবাবু বলবলন, না, সন্তুও োবব না। ব্রতার্রা জাবনা না, কচ্ছপ র্ারা চনবধধ? সারা 

পৃচেবীবতই কচ্ছবপর সাংেযা েুব কবর্ নাবচ্ছ। আর চকিুচেন পর কচ্ছপ এবকবাবর চনচ্ন 

হবয় ব্রনবত পাবর। শুধু-শুধু এইভাবব কচ্ছবপর চির্ নষ্ট করার ব্রকানও র্াবন হয়? 

  

চবর্ান বলল, তা অবশয চঠক। চকন্তু এগুবলা ব্রতা ব্রসদ্ধই হবয় ব্রেবি। এগুবলা ব্রেবয় চনন। 

এগুবলা ব্রেবক ব্রতা আর বাচ্ছা ব্রবরুবব না। 

  

কাকাবাবু বলবলন, তবুও োওয়া উচিত নয়। তুচর্ নচে ভাববা, এই চির্গুবলা ব্রতা আচর্ 

চনবয় আচসচন, আচর্ ব্রসদ্ধও কচরচন; সুতরাাং আর্ার ব্রেবত ব্রোধ কী? তা হবল অনয ব্রলাক 

আরও ব্রবচশ কবর এই চির্ ধরবব, বাজাবর এবন চবচি করবব। ব্রসইজনয একের্ োওয়া 

বন্ধ কবর চেবত হবব। চির্ চনবয় নাও, আর্রা শুধু ব্রোস্ট আর িা োব।  

  

বাাংবলার কুকচে বলবলন, আপচন বলবলন, সযার, কচ্ছপ কবর্ নাবচ্ছ। এচেবক চকন্তু অবনক 

কচ্ছপ পাওয়া নায়। ওরা সর্ুবে োবক, চকন্তু চির্ পােবার সর্য় ওপবর উবঠ আবস। 

র্াচেবত সার্ানয একেু েতম েুাঁবে চির্ পাবে, তারপর আবার র্াচে িাপা চেবয় িবল নায়। 

ব্রলাবকরা ব্রসই র্াচে ব্রোাঁো ব্রেেবলই চিনবত পাবর।  

  

কাকাবাবু বলবলন, ব্রলাবকরা অর্চন ব্রসই চির্গুবলা িুচর কবর আবন, তাই ব্রতা। এেন 

নতই কচ্ছপ োক, এইভাবব চির্ নষ্ট হবল একচেন কচ্ছবপর বাংশ ধ্বাংস হবয় নাবব না? 

পৃচেবীর কত প্রাণী এইভাবব ব্রশধ হবয় নাবচ্ছ। 

  

চবর্ান বলল, কচ্ছপ র্ারাও ব্রন েুব ব্রসাজা। একবার ধবর উবে চেবত পারবলই হল। ওরা 

চনবজ ব্রেবক ব্রসাজা হবত পাবর না। 
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কাকাবাবু বলবলন, চনরীহ প্রাণী ববলই এক সর্য় সাবহবরা হাজার-হাজার কচ্ছপ ব্রর্বর 

ব্রফবলবি। ভারত র্হাসােবর এর্ন অবনক দ্বীপ চিল, ব্রসোবন লক্ষলক্ষ কচ্ছবপর বাসা 

চিল। এক-একো দ্বীবপ নেন সাবহববের জাহাজ ব্রনবর্বি, তেন ব্রেলার িবল তারা নত 

ইবচ্ছ কচ্ছপ ব্রর্বরবি। 

  

চবর্ান বলল, সাবহবরা ব্রতা সবমভুক। কচ্ছবপর র্াাংসও চন্য়ই ওরা োয়। 

  

কাকাবাবু বলবলন, হযাাঁ, োরেল সুপ ব্রতা অবনবকর চপ্রয়। চকন্তু শুধু োবার জনয নয়। 

বললার্ না, ব্রেলার জনযও ব্রর্বরবি? একচেবন চক হাজার-হাজার কচ্ছপ োওয়া নায়? 

র্জা করার জনয জাহাবজর োলাসীরা কচ্ছপগুবলাবক ধবর ধবর উবে চেত। ব্রক কো 

পাবর, তার প্রচতবনাচেতা হত। তারপর ওরা জাহাজ চনবয় িবল ব্রনত। চেবনর পর চেন 

হাজার-হাজার কচ্ছপ অসহায়ভাবব চিৎ হবয় পবে োকত। েৃশযো ভাববা ব্রতা। তারপর 

তারা আবে আবে শুচকবয় র্বর ব্রনত। 

  

সন্তু বলল, ইস! 

  

চবর্ান বলল, িলুন কাকাবাবু, এবার আর্াবের ব্রবরুবত হবব। 

  

কাকাবাবু িাবয়র কাবপ ব্রশধ িুর্ুক চেবয় উবঠ োাঁোবলন। িাইচনাং রুর্ ব্রিবে সবাই িবল 

এল বাইবর। একো েকেবক নতুন চজপচস োচে অবপক্ষা করবি ওবের জবনয। উচেমপরা 

ড্রাইভার েরজা েুবল চেল।  

  

কাকাবাবু ব্রজাবর একবার শ্বাস ব্রেবন বলবলন, আঃ, এোনকার বাতাস কী পচর্ার! 

ির্ক্কার োেকা েন্ধ! এইেুকু রাো আর োচেবত চেবয় কী করব। িবলা ব্রহাঁবেই নাই। 

  

চবর্ান বলল, হাাঁেবত অসুচববধ হবব না আপনার? 

  

কাকাবাবু ব্রহবস বলবলন, না ব্রহ, এই িাি চনবয়ই আচর্ র্াইবলর পর র্াইল হাাঁেবত পাচর। 

িবলা, িবলা। 
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রাোো ঢালু হবয় ব্রনবর্ ব্রেবি সর্ুবের চেবক। এবকবাবর ব্রলোর কা চলর র্তন নন নীল 

জল। রয়াল রু। েুব কাবিই একো দ্বীপ। সবুজ োিপালায় এর্ন ভচতম ব্রন, এোন ব্রেবক 

র্বন হল, এক ইচিও জায়ো োচল ব্রনই। এর্ন চনচবে জঙ্গল সন্তু আর ব্রকাোও ব্রেবেচন। 

  

সন্তু এই চদ্বতীয়বার এবসবি আন্দার্াবন। ব্রপােম ব্রেয়ার শহরো তার ব্রবশ ব্রিনা লােবি। 

র্নো ব্রবশ েুচশ-েুচশ লােবি তার। এোনকার সর্ুে অনয রকর্, েীনা চকাংবা পুরীর সবঙ্গ 

ব্রকানও চর্ল ব্রনই। তীবরর কাবি জল একেুও ব্রনালা নয়, এবকবাবর স্বচ্ছ একেুক্ষণ 

তাচকবয় োকবলই র্াবির োাঁক ব্রেো নায়। 

  

ব্রর্াের লিোও ব্ররচি হবয় আবি। ওপবরর ব্রিবকর ব্ররচলাং-এ ব্রহলান চেবয় োাঁচেবয় আবিন 

এর র্াচলক রূবপন চর্ত্র। কাকাবাবুবের ব্রেবে দুহাত জুবে নর্স্কার কবর বলবলন, আসুন, 

আসুন চর্ঃ রায়বিৌধুরী। আর্রা চঠক নোর সর্য় স্টােম করব।  

  

লিো র্াোচর আকাবরর। নীবি িারোনা কযাচবন, অনায়াবস আেজন ব্রতাক। শুবত পাবর। 

রান্নাবান্নার বযবস্থাও আবি। একসবঙ্গ ব্রবশ কবয়কচেন সর্ুবের বুবক নুবর ব্রবোবনা নায়। 

রূবপনবাবুবের চেনুক আর র্াোর অফ পালম-এর বযবসা। আন্দার্ান দ্বীপপুবর কর কািাকাচি 

সর্ুবে চেনুবকর অন্ত ব্রনই। কত রকর্ চেনুক, র্াবে র্াবে শঙ্খও উবঠ আবস। র্াোর 

অফ পালম চেবয় ব্রর্বয়বের েয়নার লবকে হয়। 

  

এবার অবশয এই লবি চেনুক তুলবত নাওয়া হবচ্ছ না। 

  

চবর্ান একজন চবর্ান-িালক। তার নাবর্র সবঙ্গ কাবজর েুব চর্ল। ব্রস ইচিয়ান এয়ার 

লাইনবসর পাইলে, র্াবে র্াবেই তাবক আন্দার্াবন আসবত হয়। রূবপন চর্চররবের সবঙ্গ 

তার েুব ভাব। চবর্ানই কাকাবাবুবের এোবন ব্রবোবত আসার বযবস্থা কবর চেবয়বি। 
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ওপবরর ব্রিবক কবয়কো ব্রিয়ার পাতা আবি, সবাই বসল ব্রসোবন। লিো বন্দর ব্রিবে 

িুবে িলল েভীর সর্ুবে। পাশ চেবয় র্াবে র্াবেই অনয লি নাবচ্ছ, ব্রসগুবলাবত নাত্রী 

ভচতম। এোবন এক দ্বীপ ব্রেবক অনয দ্বীবপ ব্রনবত হবল লি িাো উপায় ব্রনই। 

  

কাকাবাবু চজবেস করবলন, আর্রা ব্রকান্ চেবক নাব? 

  

রূবপনবাবু বলবলন, আর্রা নাব রঙ্গত আয়লযাবির চেবক। পবে অবশয আরও অবনক 

দ্বীপ পেবব। 

  

চবর্ান বলল, এোবন কত ব্রন দ্বীপ। অবনক দ্বীবপর ব্রকানও নার্ই ব্রনই। কাকাবাবু, আপচন 

ব্রতা জাবনন, আপচন এচেকো ভাল কবর নুবরবিন। 

  

কাকাবাবু দুচেবক র্াো নােবলন। 

  

চবর্ান আবার বলল, জাবনন, রূবপনবাবু, একবার কাকাবাবু আর সন্তু এবকবাবর চহাংস্র 

জাবরায়াবের র্বধয চেবয় পবেচিবলন। 

  

রূবপনবাবু বলবলন, তাই নাচক? ব্রন দ্বীপোয় জাবরায়া উপজাচত োবক, আর্রা ব্রতা ব্রসো 

এচেবয় িচল। কাবিই নাই না। আপচন ব্রেবলন কী কবর? ওরা আপনাবের ব্রর্বর ব্রফলার 

ব্রিষ্টা কবরচন? 

  

কাকাবাবু র্ৃদু ব্রহবস বলবলন, ব্রস এক লম্বা েল্প। এেন ব্রস কো োক। আচ্ছা রূবপনবাবু, 

আপচন চক চনবজর ব্রিাবে র্ারবর্ি ব্রেবেবিন? 

  

রূবপনবাবু বলবলন, না, আচর্ ব্রেচেচন। আচর্ লবি কবর এোনকার সর্ুবে অবনক নুবরচি। 

বে বে চতচর্ ব্রেবেচি। হাঙবরর োাঁক ব্রতা নেন-তেন ব্রেেবত পাওয়া নায়। ফ্লাইাং চফস 

ব্রেবেচি। িলচফনও ব্রেবেচি। চকন্তু র্ারবর্ি জাতীয় চকিু কেনও আর্ার ব্রিাবে পবেচন। 
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কাকাবাবু র্ুে চফচরবয় বলবলন, চবর্ান ব্রন বলল, আপচন ব্রেবেবিন? র্ারবর্ি ব্রেোবার 

প্রচতশ্রুচত চেবয়ই ব্রতা চবর্ান আর্াবের এোবন ব্রেবন আনল। 

  

চবর্ান বলল, রূবপনবাবু চনবজর ব্রিাবে ব্রেবেবিন ব্রস কো আচর্ বচলচন। আচর্ ববলচি 

ব্রন, রূবপনবাবুর ব্রলাজবনরা ব্রেবেবি। 

  

রূবপনবাবু বলবলন, হযাাঁ, আর্ার লবির দুজন োলাসী নাচক ব্রেবেবি। র্াসোবনক ধবর 

এোবন একো গুজব রবেবি ব্রন, একো র্ারবর্ি বা জলকনযাবক নাচক র্াবে র্াবে ব্রেো 

নাবচ্ছ। ব্রকানও চনজমন দ্বীবপর ধাবর বাচলর ওপর ব্রস ববস োবক। র্ানুবধর সার্ানয 

সাোশব্দ ব্রপবলই ব্রিাবের চনবর্বধ জবল োাঁপ ব্রেয় তারপর েভীর সর্ুবে চর্চলবয় নায়। 

রঙ্গত আর র্ায়াবন্দবরর ব্রবশ কবয়কজন ব্রতাকই নাচক ব্রেেবত ব্রপবয়বি তাবক। 

  

কাকাবাবু চজবেস করবলন, আপচন এো চবশ্বাস কবরন? 

  

রূবপনবাবু বলবলন, আর্ার চবশ্বাস-অচবশ্বাবসর চকিু ব্রনই। চনবজর ব্রিাবে ব্রতা ব্রেচেচন। 

  

কাকাবাবু আবার চজবেস করবলন, নারা ব্রেবেবি, তারা র্ারবর্িচেবক ব্রকর্ন ব্রেেবত 

ববলবি? 

  

রূবপনবাবু বলবলন, ওপবরর চেকো একো সুন্দরী ব্রর্বয়, লম্বা িুল, ফসমা রাং, োনা-োনা 

ব্রিাে। তার তলার চেকো র্াবির র্তন। দুবো পা ব্রনই, তার বেবল ব্রলজ ব্রনর্ন হয়। 

  

কাকাবাবু বলবলন, সবাই এই রকর্ই ববল। ব্রকাবপনহযাবেন শহবর এই রকর্ একচে 

র্ারবর্বির র্ূচতমও আবি। 

  

চবর্ান বলল, ব্রসো ব্রতা চবেযাত। আচর্ ব্রেবেচি।  

  

কাকাবাবু বলবলন, হযাাঁ, র্ূচতমো তুচর্ ব্রেবেি। চকন্তু আসল র্ারবর্ি এ-পনমন্ত ব্রকানও 

র্ানুধ ব্রিাবে ব্রেবেচন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীে গলগাপাধ্যায় । মহাকালের লেখন । কাকাবাবু সমগ্র 

 7 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চবর্ান বলল, অযাাঁ? ব্রকউ ব্রেবেচন? তবব ব্রন বহুকাল ধবর এত েল্প।  

  

কাকাবাবু বলবলন, সবই েল্প। র্ানুবধর কল্পনা। ব্রকানও প্রর্াণ ব্রনই।  

  

র্াবে র্াবে গুজব ওবঠ। চকন্তু আজ পনমন্ত ব্রকউ িচব তুলবত পাবরচন। 

  

সন্তু বলল, আচর্ কযাবর্রা এবনচি। সচতয নচে একো র্ারবর্ি ব্রেেবত পাই, তা হবল 

পোপে িচব তুলব। তা হবল ব্রসো একো চবরাে আচব্ার হবব, তাই না? 

  

কাকাবাবু বলবলন, তা হবব। চকন্তু ব্রবচশ আশা কচরস না। ব্রবচশ আশা করবল ব্রবচশ চনরাশ 

হবত হয়। সর্ুবে ওরকর্ ব্রকানও প্রাণী োকবত পাবর না। 

  

চবর্ান অচবশ্বাবসর সুবর বলল, োকবত পাবর না? এ কো কী কবর বলবলন? সর্ুবে 

এেনও কত রকর্ রহসযর্য় প্রাণী আবি, র্ানুধ চক সব জাবন? 

  

কাকাবাবু বলবলন, রহসযর্য় প্রাণী োকবত পাবর। চকন্তু ব্রন প্রাণীর ওপবরর চেকো 

র্ানুবধর র্তন, তার হােম আর লাাংসও ব্রতা র্ানুবধর র্তন হবব। ব্রস ব্রবচশক্ষণ জবল েুবব 

োকবব কী কবর? তবব অনয দুচে প্রাণীর সন্ধান পাওয়া ব্রেবি, তাবের ব্রেবে অবনবক র্ানুধ 

ববল ভুল কবর। 

  

সন্তু চজবেস করল, র্ানুবধর র্তন প্রাণী? 

  

কাকাবাবু বলবলন, ব্রর্াবেই র্ানুবধর র্তন নয়। এবকবাবর জলজন্তু, একচের নার্ র্ানাচে 

আর একচের নার্ েুোং। এরা চবরাে চবরাে প্রাণী। এক-একচের ওজন প্রায় এক েন। 

চতচর্ র্াি ব্রনর্ন জবলর ওপর র্ুে ভাচসবয় চনঃশ্বাস ব্রনয়, ব্রতর্চন র্ানাচে আর েুোংরাও 

প্রায়ই জবলর ওপর র্ুেোনা ভাচসবয় োবক। বহুকাল ধবরই েভীর সর্ুবে নাচবকরা এবের 

ব্রেবেবি। এবের র্ুবের সবঙ্গ র্ানুবধর চকিুো চর্ল আবি।  
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একেু ব্রেবর্ অবনকোচন িওো কবর ব্রহবস কাকাবাবু আবার বলবলন, ব্রর্বয়রা ব্রতা 

জাহাবজর নাচবক হয় না। নাচবকরা সবাই পুরুধ। ব্রসই জনয র্ানুবধর র্ুবের সবঙ্গ চকিুো 

চর্ল আবি এর্ন প্রাণী ব্রেবেই নাচবকরা তাবক ব্রকানও ব্রর্বয় ববল র্বন কবর। ব্রসই ব্রেবকই 

জলকনযার কাচহনী িালু হবয়বি। 

  

সন্তু চজবেস করল, ঐ র্ানাচে আর েুোংবের ব্রকর্ন ব্রেেবত? 

  

কাকাবাবু বলবলন, আচর্ চনবজর ব্রিাবে ব্রেচেচন, িচব ব্রেবেচি। কবয়কজন ববোচনক ব্রেবে 

চলবেবিন ব্রন, ওবের র্ুে চবচচ্ছচর রােী বুবোর র্তন। সাধারণ র্ানুবধর র্ুবের ব্রিবয় 

অবনকো বে। এবের তলার চেকো র্াবির র্তন। চকন্তু এরা র্াি নয়। র্যার্াল। অেমাৎ 

েনযপায়ী প্রাণী, চশরোাঁো আবি। 

  

চবর্ান বলল, দুর িাই। 

  

কাকাবাবু বলবলন, আচর্ র্ারবর্ি ব্রেোর আশা কচরচন। তবব একো র্ানাচে চকাংবা েুোং 

নচে ব্রেেবত পাই, ব্রসোই নবেষ্ট। এচেককার সর্ুবে সাধারণত ওবের ব্রেো পাওয়া নায় 

না। 

  

রূবপনবাবু, বলবলন, আর্ার োলাসী দুজন চকন্তু ব্রজার চেবয় ববলবি, ওরা একো ব্রর্বয়র 

র্তন প্রাণীবকই ব্রেবেবি। আর্াবের আজ চঠক ব্রেোবব।  

  

কাকাবাবু বলবলন, ভাল কো। 

  

এরপর কচফ এল। কচফ ব্রেবত ব্রেবত ওরা তাচকবয় রইল সর্ুবের চেবক। চনজমন, সুন্দর 

সুন্দর দ্বীবপর পাশ চেবয় নাবচ্ছ লিো। র্াবে র্াবে বে বে ব্রঢউবত লাচফবয় লাচফবয়ও 

উঠবি। জল চিেবক আসবি ওপবরর ব্রিক। পনমন্ত। কাকাবাবু, সন্তু, চবর্ান চতনজনই 

পযান্ট শােম-পরা। চকন্তু রূবপনবাবু ববনেী বাঙাচলবের র্তন পবর আবি কুবিাবনা ধুচত। 

আর ধপধবপ সাো পার কাচব। একবার জবলর চিবেয় তার পার কাচব অবনকো চভবজ ব্রেল। 
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কাকাবাবু একো বায়বনাকুলার এবনবিন। ব্রসো নুচরবয় নুচরবয় অনযরাও ব্রেেবি। 

  

এক সর্য় সন্তু ব্রিাঁচিবয় উঠল, ঐ ব্রন—ঐ ব্রন। 

  

সবাই ির্বক নুবর তাকাল। 

  

না, জলকনযাও নয়, র্ানাচে চকাংবা েুোংও নয়, এক োাঁক উি ুক্কু র্াি। ফ্লাইাং চফস। পাবশমর 

র্তন সাইজ দুপাবশ িানা, র্ািগুবলা জল ব্রেবক লাচফবয় উবঠ ফর ফর ফর ফর কবর 

ব্রবশ োচনকো উবে আবার জবল েুব চেল। 

  

কাকাবাবু বলবলন, এও ব্রতা একো ব্রবশ ভাল চজচনস ব্রেেচল ব্রর সন্তু।  

  

এর পর আরও চতন নণ্টার র্বধয আর চকিু ব্রেো ব্রেল না। 

  

সর্ুে নতই সুন্দর ব্রহাক, ব্রবচশক্ষণ ব্রিবয় োকবত একবনবয় লাবে। লবির ভে ভে ভে 

ভে শব্দোও চবরচিক। নচেও ব্রবশ হাওয়া চেবচ্ছ। চকন্তু র্াোর ওপর েনেন করবি সূনম। 

েরর্ না লােবলও ব্রিাে েলবস নাবচ্ছ ব্রনন। 

  

এক সর্য় লিো হঠাৎ ব্রেবর্ ব্রেল। 

  

রূবপনবাবু নীবির একো কযাচববন চেবয়চিবলন পার কাচবো পাোবত। ওপবর এবস বলবলন, 

আর্ার োলাসীরা একো প্রোব পাচঠবয়বি। কাবিই ওই ব্রন দ্বীপো ব্রেেবিন, ওর ধাবরই 

নাচক দুবার ব্রেো ব্রেবি র্ারবর্িবক। এোবন অবপক্ষা করবল তার ব্রেো চর্লবতও পাবর। 

চকন্তু লবির শব্দ শুনবলই ব্রস পালাবব। একো ব্রনৌবকা কবর আর্রা ওই দ্বীপোয় চেবয় 

অবপক্ষা করবত পাচর। দুপুবরর োবাবররও ব্রতা সর্য় হবয়বি। ওোবন চেবয়ই আর্রা ব্রেবয় 

ব্রনব। 

  

কাকাবাবু বলবলন, ির্ৎকার আইচিয়া। জলকনযা চকাংবা চে ব্রকানও জলজন্তু ব্রেো নাক 

বা না নাক নতুন একো দ্বীবপ চপকচনক ব্রতা হবব। ব্রসোই ব্রহাক।  
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চবর্ান সভবয় বলল, এই দ্বীবপ আবার জাবরায়ারা োবক না ব্রতা? 

  

রূবপনবাবু বলবলন, না না। ব্রেেি না। ব্রিাট্ট দ্বীপ। িার পাশোই ব্রতা ব্রেো নাবচ্ছ। 

আন্দার্াবনর জঙ্গবল বান ভালু্লক োবক না। চনভমবয় ব্রনারা নায়।  

  

সন্তু চজবেস করল, এই দ্বীপোর নার্ কী? 

  

রূবপনবাবু বলবলন, তা ব্রতা জাচন না। ব্রবাধ হয় ব্রকানও নার্ ব্রনই। 

  

এোনকার অবনক দ্বীপ শুধু নম্বর চেবয় ব্রিনাবনা হয়।  

  

সন্তু বলল, আচর্ এই দ্বীপোর নার্ চেলার্ র্ারবর্ি আয়লযাি। 

  

লবির োবয়ই বাাঁধা রবয়বি একো চিচঙ্গ ব্রনৌবকা। ব্রসো ভাসাবনা হল জবল। চর্চনে 

েবশবকর র্বধযই ওরা ব্রপৌাঁবি ব্রেল ব্রিাে দ্বীপোয়।  

  

দ্বীপো এবকবাবর সুন্দর—আাঁকা একো িচবর র্তন। তীবরর কাবি চর্চহ, সাো বাচল 

িোবনা। তারপর নানান রবঙর নুচে পাের। তারপর োিপালা। তবব এোনকার জঙ্গল 

েুব নন। ব্রবাধ হয় কেনও কেনও সর্ুে ফুবল উবঠ পুবরা দ্বীপোই েুচববয় ব্রেয়। নাস 

চকাংবা ব্রোপোে চকিু ব্রনই। বে বে োি আর র্াবে র্াবে ফাাঁকা জায়ো।  

  

তীর ব্রেবক োচনকো ব্রভতবর িবল এবস সন্তু ব্রেেবত ব্রপল একো ব্রোল র্তন পােবরর 

চঢচব। জুবতা েুবল সন্তু তর তর কবর ব্রসোর ওপবর উবঠ ব্রেল। 

  

তারপর আনবন্দ ব্রিাঁচিবয় বলল, এই জায়োোয় সবাই চর্বল বসবল েুব ভাল হয়। এোন 

ব্রেবক সব চেবক সর্ুে ব্রেো নাবচ্ছ। 

  

কাকাবাবু পােরোর োবয় হাত চেবয় বলবলন, ব্রবশ ব্রপিল! আচর্ আর ব্রোাঁো পা চনবয় 

ওপবর উঠব না। 
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চবর্ানও জুবতা েুবল উবঠ ব্রেল ওপবর। চঢচবো একতলা সর্ান উাঁিু। এোবন েুব বে োি 

ব্রনই ববল অবনক েূর পনমন্ত ব্রেো নায়। চবর্ান বলল, বাঃ, এরকর্ জায়োয় একো বাচে 

বানাবত পারবল গ্র্যাি হত। ব্রবশ চনজস্ব একো দ্বীপ। তাবত একোই বাচে োকবব। 

  

কাকাবাবু বলবলন, আচর্ সর্ুবের ধার চেবয় দ্বীবপর িারপাশো এবার নুবর আচস। 

  

কাকাবাবু আোবল িবল ব্রনবতই চবর্ান একো চসোবরে ধরাল। কাকাবাবুর সার্বন ব্রস 

চসোবরে োয় না কক্ষবনা। 

  

ব্রিাে ব্রনৌবকাো লবির চেবক চফবর নাবচ্ছ োবার-োবার আনবত। লিো স্টােম বন্ধ কবর 

চেবয়বি, এেন ভাসবত ভাসবত এচেবকই ব্রনন সবর আসবি। 

  

সন্তু আর চবর্ান েল্প করবি, হঠাৎ ির্বক উঠল দুজবনই। 

  

পােরো একবার ব্রকাঁবপ উঠল না? র্াচে কাাঁপবি? 

  

ওরা পরস্পবরর ব্রিাবের চেবক তাচকবয় আবি, ব্রকানও কো বলবার আবেই আবার 

পােরো ব্রকাঁবপ উঠল ব্রবশ ব্রজাবর। 

  

এবার চবর্ান চিৎকার কবর উঠল ভূচর্কম্প! ভূচর্কম্প! 

  

সন্তুও সোৎ কবর পােরো ব্রেবক েচেবয় ব্রনবর্ ব্রিাঁচিবয় বলল, কাকাবাবু, সাবধান! 

ভূচর্কম্প হবচ্ছ। 

  

সন্তুর ধারণা হল ভূচর্কবম্প দ্বীপোর র্ােোনো ব্রফবে দুভাে হবয় নাবব, তারপর সব সু্ু 

েুবব নাবব সর্ুবে। 

  

কাকাবাবু জবলর ধাবর চেবয় োাঁচেবয়চিবলন। চপচিবয় এবলন োচনকো। সন্তু আর চবর্ান 

দুজবনই িযাাঁিাবচ্ছ। চতচন ওবের কাবি এবস বলবলন, কী হবয়বি? ব্রকাোয় ভূচর্কম্প? 

আচর্ ব্রতা চকিু ব্রের ব্রপলার্ না। 
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রূবপনবাবু এবস বলবলন, আচর্ও ব্রতা বুেবত পাচরচন। 

  

চবর্ান বলল, পােরো দুবার ব্রজাবর ব্রজাবর ব্রকাঁবপ উঠল।  

  

সবঙ্গ সবঙ্গ সন্তু ব্রিাে বে বে কবর সাঘাতাচতক চবময়েবয় বলল, একী! একী! 

  

ওবের ব্রিাবের সার্বন পােবরর চঢচবো দুলবত শুরু কবরবি। আর একেু একেু এবোবচ্ছ। 

চঠক জীবন্ত ব্রকানও প্রাণীর র্তন। 

  

ভয় ব্রপবয় সবাই চিেবক েূবর সবর ব্রেল। 

  

চবর্ান বলল, ওবর বাপ ব্রর, এো ব্রকান চবরাে জন্তু? 

  

রূবপনবাবু এক ব্রেৌে ব্রর্বর জবলর ধাবর চেবয় তার োলাসীবের ব্রিবক বলবত লােবলন, 

ওবর রনু, ওবহ রতন, র্ানচসাং, চশেচের লিো চনবয় এবসা। প্রকাণ্ড জাবনায়ার। ব্রর্বর 

ব্রফলবব। ব্রর্বর ব্রফলবব। 

  

পােবরর চঢচবর র্তন প্রাণীো চকন্তু একেু-একেু নেবত লােল শুধু। ওবের চেবক ব্রতবে 

এল না। 

  

কাকাবাবু সাহস কবর একেু এচেবয় এবস একো িাি চেবয় পােরোর োবয় একেু নবধ 

চেবলন। ব্রসোর ওপবর শযাওলা জবর্ আবি। একেুোচন েবস ব্রেল।  

  

কাকাবাবু বলবলন, এো ব্রতা র্বন হবচ্ছ একো কচ্ছপ। 

  

চবর্ান বলল, অযাাঁ? এত বে কচ্ছপ? তা কেনও হবত পাবর? 

  

কাকাবাবু বলবলন, োাঁোও ব্রেচে, কচ্ছপ হবল চন্য়ই একো র্ুে োকবব। র্ুেো 

ব্রেেবলই ব্রবাো নাবব। 
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কাকাবাবু প্রাণীোর িারপাবশ নুরবত লােবলন। ব্রবচশ েুাঁজবত হল না। একো োবির 

আোল ব্রেবক েোাং কবর ব্রবচরবয় এল তার েলা আর র্ুে। হাচতর গুাঁবের র্তন ব্রর্াো। 

চিবকে ববলর সাইবজর দুবো ব্রিাে ব্রনন ব্রবচরবয় আসবত িাইবি। ব্রেেবলই বুক ব্রকাঁবপ 

ওবঠ। 

  

কাকাবাবু তবু ভয় ব্রপবলন না। চতচন বলবলন, র্ুেো ব্রেবে পচর্ার ব্রবাো নাবচ্ছ—এো 

কচ্ছপ। সর্ুবে অবনক বে বে কচ্ছপ োবক ববে, চকন্তু এত বে কচ্ছপ ব্রন হবত পাবর। 

তা কেনও শুচনচন। 

  

সন্তু বলল, কাকাবাবু আর এচেবয়া না। 

  

কাকাবাবু বলবলন, কচ্ছপ নেন, তেন ভবয়র চকিু ব্রনই। এরা চনরীহ প্রাণী, র্ানুধবক 

ব্রতবে এবস কার্োয় না। 

  

এর র্বধয রূবপনবাবুর িযাাঁিাবর্চি শুবন লিো হুইশল চেবত চেবত িবল এল এচেবক। 

লাচঠ, ব্রলাহার রি চনবয় ব্রনবর্ এল িসাত জন োলাসী। বহ-হহ কবর কাবি এবস বলল, 

ব্রকান্ জাবনায়ার? ব্রকাোয়? ব্রকাোয়? 

  

এত বে একো কচ্ছপ ব্রেবে তাবেরও িকু্ষ িানাবো। একজন বলল, একো পাহাবের 

র্তন কচ্ছপ? স্বপ্ন ব্রেেচি না ব্রতা? 

  

আর একজন বলল, এোবক ধবর চনবয় ব্রনবত হবব। 

  

রূবপনবাবুও এেন োচনকো ধাতস্থ হবয়বিন। চতচন এবার েুব উৎসাবহর সবঙ্গ বলবলন, 

হযাাঁ, হযাাঁ, এোবক ব্রপােমবেয়ার চনবয় নাব। তারপর কলকাতায় চনবয় না এরকর্ কচ্ছপ 

ব্রকউ কেনও ব্রেবেচন। তারপর চববলত আবর্চরকায় পাঠাব। এোবক উবে োও। উবে 

পাগুবলা বাাঁবধা। 
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চকন্তু এত চবরাে কচ্ছপবক উবে ব্রেওয়া সহজ নাচক? কচ্ছপো তার র্ুণু্ডো এচেক ওচেক 

ব্রনারাবচ্ছ। 

  

একজন বলল, সাবধান! কচ্ছবপর র্ুবের কাবি ব্রেবল কার্বে ব্রেবব। হাত চকাংবা পা 

কার্বে ধরবল ব্রর্ন না িাকবল িাবে না। ওর র্ুেোবক আবে আেকাবত হবব। 

  

একজন একো ব্রলাহার রি বাচেবয় চেল কচ্ছপোর র্ুবের কাবি। কচ্ছপো ব্রসো সবঙ্গ 

সবঙ্গ কার্বে ধবর দুবো েেকা র্ারবতই রিো ব্রভবঙ দুেুকবরা হবয় ব্রেল।  

  

রূবপনবাবু েূর ব্রেবকই এক লাফ চেবয় বলবলন, বাপবর! োাঁবতর কী ব্রজার! 
  

রনু নাবর্র একজন োলাসী বলল, সযার, আচর্ কচ্ছপ ধরার কায়ো জাচন। একো শি 

নাইলবনর েচে িাই। 

  

একজন েচে আনবত িুবে ব্রেল। অনয সবাই ব্রোল হবয় চনবর োাঁচেবয়বি। এত বে ব্রিহারা 

চনবয়ও কচ্ছপো ব্রবাধ হয় ব্রবশ ভীতু প্রাণী। ব্রস ব্রেৌবে পালাবারও ব্রিষ্টা করল না, কারুবক 

ব্রতবে কার্োবতও এল না। 

  

রনু নাইলবনর েচেো ব্রপবয় একো ফাাঁস বতচর করল। তারপর ব্রসো িুবে চেল কচ্ছপোর 

র্ুবের চেবক। দুচতনবাবরর ব্রিষ্টায় ফাাঁসো জচেবয় ব্রেল তার েলায়। দুজন োলাসী দুচেক 

ব্রেবক োন র্ারবতই ব্রসো আাঁে হবয় ব্রেল। কবয়ক ব্রফাাঁো জল েচেবয় পেল তার ব্রিাে 

দুবো চেবয়। 

  

সন্তু বলল, কচ্ছপো ব্রবাধ হয় েুব বুবো। 

  

কাকাবাবু বলবলন, শুবনচি, ওরা বহু চেন বাাঁবি। এর ববয়স কবয়ক ব্রশা বির হবলও 

আ্নম চকিু ব্রনই। 

  

রনু বলল, এবার সবাই চর্বল হাত লাচেবয় ওবক উবে চেবত হবব।  
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সবাই কাবি এবস হাত লাোবার আবেই কচ্ছপোর চপঠো ব্রকাঁবপ উঠল কবয়কবার। ওর 

চপবঠ চকিু চকিু র্াচের িাপো চিল তা েবস ব্রেল। তেন ব্রেো ব্রেল তার চপবঠ অবনক 

চহচজচবচজ োে। 

  

সন্তু বলল, কাকাবাবু, ব্রেেুন, ব্রেেুন এই োেগুবলা। র্বন হবচ্ছ, এক জায়োয় বাাংলা অ 

ব্রলো আবি। 

  

কাকাবাবু বলবলন, নবরর ব্রেয়াবল জল পবে ব্রনানা ধরবলও অবনক সর্য় এরকর্ র্বন 

হয়। অ নয় ব্রর আ, পাবশর োেো চঠক আকাবরর র্তন।  

  

চবর্ান রূবপনবাবুরাও েুাঁবক এবসবিন ব্রেেবত। চবর্ান বলল, তার পাবশই ব্রতা র। ব্রকউ 

ব্রনন চলবেবি আর। 

  

কাকাবাবু িাি চেবয় কচ্ছপোর চপঠো েুব ভাল কবর নধবলন। অবনক র্য়লা সবর ব্রেল। 

এবার ফুবে উঠল আরও অক্ষর। আর, এর একেু পবরই র্া। 

  

সন্তু বলল, তারপর এো কী? এ? র্া এ? 

  

কাকাবাবু বলবলন, এ নয় তবয় র-ফলা। র্াত্র—তা হবল হল আর র্াত্র। রূবপনবাবু 

বলবলন, আ্নম! আ্নম! কচ্ছবপর চপবঠ এরকর্ চলেল ব্রক? 

  

কাকাবাবু েভীর চবময়েবয় কচ্ছবপর চপবঠর চেবক তাচকবয় রইবলন কবয়ক র্ুহূতম। তারপর 

অচভভূতভাবব বলবলন, প্রকৃচত চলবে চেবয়বি। চকাংবা র্হাকালও বলবত পাবরন। প্রবাে 

আবি, র্হাকুর্ম অেমাৎ বে ব্রকানও কচ্ছবপর চপবঠ র্হাকাল তার ইচতহাস চলবে রাবে। 

  

সন্তু বলল, আরও চকিু ব্রলো আবি। 

  

কাকাবাবু বলবলন, আচর্ সবো পেবত পারচি। এই েযাে ভাল কবর। আর র্াত্র দুচে। 

ব্রর্বরা না, ব্রর্বরা না, ব্রর্বরা না। 
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সন্তু বলবলন, হযাাঁ, স্পষ্ট পো নাবচ্ছ। প্রকৃচত চলবে চেবয়বি ব্রন, পৃচেবীবত এরকর্ কচ্ছপ 

র্াত্র দুবো ব্রবাঁবি আবি। 

  

চবর্ান বলল, কী বলচিস প্রকৃচত চকাংবা র্হাকাল বাাংলায় চলেবব নাচক? 

  

কাকাবাবু বলবলন, র্হাকাল কেন ব্রকান্ ভাধায় ব্রলবেন, তার তুচর্ আচর্ কী জাচন। 

কোগুবলা ব্রন ব্রলো রবয়বি, তা ব্রতা সচতয। কচ্ছপো চনবজই চপঠ োাঁচকবয় তা আর্াবের 

ব্রেোল। 

  

তারপর হঠাৎ কাকাবাবু হাত ব্রজাে কবর আবববের সবঙ্গ োলাসীবের বলবলন, আপনাবের 

কাবি অনুবরাধ করচি, ওবক ব্রিবে চেন। বন্দী অবস্থায় নচে ও র্বর নায়, তা হবল পৃচেবী 

ব্রেবক এই কচ্ছপ এবকবাবর চনচ্ন হবয় নাবব। এবের ধ্বাংস করার ব্রকানও অচধকার 

আর্াবের ব্রনই। 

  

োলাসীরা িুপ কবর োাঁচেবয় রইল। 

  

রূবপনবাবু বলবলন, ওবর বাপ ব্রর, বাপ। জবে কেনও এর্ন ব্রেচেচন। ভেবান চনবজ 

চলবে চেবয়বিন, ওবক ব্রর্বরা না। ওবক বন্দী করবল আর্াবের র্হাপাপ হবব। ইচন সাক্ষাৎ 

কুর্ম অবতার। ওবর ব্রিবে ব্রে ব্রিবে ব্রে, চশেচের ব্রিবে ব্রে।  

  

োলাসীরা এবার ফাাঁস েুবল চনল ওর েলা ব্রেবক। কাকাবাবু সবাইবক েূবর সবর ব্রনবত 

বলবলন। সকবল সার ব্রবাঁবধ কচ্ছপোর ব্রপিন চেবক চেবয় োাঁোল।  

  

কচ্ছপ এবার েপ েপ কবর এবোবত লােল জবলর চেবক। 

  

রূবপনবাবু হাত ব্রজাে কবর বলবলন, জয় বাবা কূর্ম অবতার। আর্াবের ব্রোধ চনও না। 

  

তাাঁর ব্রেোবেচে অনয োলাসীরাও নর্স্কার করবলন। 
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কচ্ছপো জবলর কািাকাচি চেবয় একবার র্ুেো চফচরবয় ওবের ব্রেেল। তারপর প্রবল 

আবলােন তুবল চর্চলবয় ব্রেল নীল সর্ুবের জলরাচশর র্বধয। 
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