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COCO THE WONDER PUG 
CHAPTER-II 

(২) মৃত্য ু বিজয়ী ক'ক 

 

ডলফিনৰ পৰা আফি ক'কই ফিফৰয়াখানা পথৰ বনুিতৰ ফ্লেটলল আফি স্বস্তিৰ ফনশ্বাস ফ্লপলালল। 

জামলেদপুৰৰ পৰা ফ্লৰলললৰ আৰু কফলকতাৰ পৰা ফবমালনলৰ আফি ক'ক ভাগৰুৱা হি পফৰফেল। 

লগলত দুফদন ভালদলৰ খাবলল ফ্লনালপাৱা বালব ক'ক বৰ ভুকাতুৰ  হি আফেল। ক'কই খাবৰ বালব 

বনুৰ মালক এবাফত ৰলয়ল ফ্লকফনন ফতয়াই কুমফলবলল ফদলল। ইিালল ফ্লভাকত ক'ক অলৈৰ্যয্ হি 

পফৰল। উপায় নাপাই বনুলয় মাকক ক'ফ্লল "মা গৰম পানীত ফতয়াই ফ্লসানকালল ফ্লকামলাই ফদয়া"। 

বনুৰ কথা মলত মালক ৰলয়ল ফ্লকফনন (কুকুৰৰ এফবৈ খাদয ) ফখফন গৰমপানীত ফিৰা ফ্লকামললাৱাৰ 

দলৰ ফ্লকামলাই ক'কক খাবলল ফদলল। ফ্লভালক লল ালে থকা ক'কই ৰলয়ল ফ্লকফনন ফ্লগা গ্ৰালস 

ফগফললল আৰু ফ্লপট ভৰাৰ পািত  শান্ত হি টাইলিলত নাক ফ্ল াৰল াৰাই শুই পফৰল।ক'ক শুই 

পৰাৰ পািত মাক আৰু ফ্লদউতাকৰ লগত গুৱািাটীৰ ফবখযাত িাইফনজ ফ্লৰষু্টলৰণ্ট িুুংিাৰ পৰা 

অঅ্ডাৰ ফদ অনা ফনশাৰ আিাৰ খাই বনু আৰু ফ্লদউতাক ফ্লিািাত বফি পফৰল। ক'কক আফনবলল 

ফ্লৰ্যাৱাৰ সময়লত বনুৰ মালক ফ্ল াষো কফৰফেল ফ্লৰ্য মই  ূফৰ আফি ভাত বনাব ফ্লনাৱালৰা। ভাত খাই 

উঠি ললগ ললগ ফ্লশাৱা স্বাস্থ্যৰ বালব ফ্লবয়া বুফল বনুৰ মালক বনু আৰু ফ্লদউতাকক ফনশা আিাৰ 

ফ্লখাৱাৰ ৩০/৪০ ফমফনট মান পািতলি শুবলল ফদলয়। সাৈাৰেলত এই সময়ত বনু আৰু ফ্লদউতালক 

এলকললগ ঠটফভত ফনউজ িাই আৰু ফবফভন্ন ফবষয়ত কথা পালত। ক'ক অিাৰ পািত বনুলয় 

ফ্লদউতাকক ভাত খাই উঠি কলল " আস্তজ আফম ঠটফভ নািাও। মই আস্তজ ফ্লতামাক পাগৰ ফবষলয় 

জ্ঞান ফদম। তুফমলতা ফ্লমাক সদালয় কালমাৰ ফদলয় থাকা।" বনুৰ কথা শুফন ফ্লদউতালক িা াঁফি িা াঁফি 

ক'ফ্লল " মই ফকবা কুকুৰ ফ্লনফক কালমাৰ ফদবলল?" বনুলয়ও ফ্লদউতাকৰ কথাত িা াঁফি  উঠিল আৰু 

ক'ফ্লল "শুনা টাটা, পাগ কুকুৰফবৈ সৰু ি'ফ্ললও অফতশয় ৈুনীয়া, নম্ৰ আৰু ভদ্ৰ। ফ্ললঠটন ভাষাত 

পাগৰ বেন্া কফৰবলল ৰ্যাওলত 'মুলটাম ইন প্ৰাভ (multum in parvo)' অথ ্াত a lot of dog in a 

small place বুফল বেন্া কলৰ। অসমীয়াত ফ্লৰ্য এষাৰ কথা আলে বুফল এফদন হকফেলা 'বা  িাব 

খুস্তজলল ফবড়ালীলক িাবা, ভাল মানুি িাবলল ি'ফ্লল আফলবাটলল ৰ্যাবা' ঠিক ফ্লসই দলৰ কুকুৰ ফবষয়ৰ 

জাফনবলল ি'ফ্লল ফৰুংস কুকুৰ ফ্লপািাতলক পাগ ফ্লপািা উফিত। সৰু ি'ফ্ললও পাগলবাৰ শস্তিশালী 

আৰু সািসী ফকন্তু খঙাল আৰু ফৰুংস নিয়। সৰি সুংখযক পালগই সৰু লৰা ফ্লোৱালীৰ লগত 

ফ্লখফল ভালপাই আৰু পালগ কাৎফিত ফ্লতফতয়াবালি কালমালৰ। পালগ মানুিৰ লগ খুউব ভাল পাই 

আৰু োৰ দলৰ গৃিস্থ্ৰ ললগ ললগ িুলৰ। পালগ গৃিস্থ্ বা মাফলকৰ মনৰ ভাৱ ভঙ্গী অফত সিলজ 

বুস্তজ পাই আৰু ফ্লসই মলত ফনজৰ ভাৱ আৰু বযৱিাৰ বযি কলৰ।গৃিস্থ্ বা মফলকৰ মলনালৰ্যাগ 

পালগ বৰ ভাল পাই আৰু ফ্লসলয় মলনালৰ্যাগ আকষ্ে কফৰবলল  ফ্লিষ্টা কফৰ থালক। 
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পাগৰ ফবষলয় প্ৰথম িীনলদশত উলেখ ফ্লপাৱা ৰ্যায় আৰু িঙ বুংশৰ (Song Dynasty) 

ৰাজত্ব কালত পাগক ৰজাৰ ৰাজসভাৰ ফ্লশাভাবৰ্দ্্ন কৰা ফ্লদখা হগফেল। ফ্লসইবালবই পাগক িীনৰ 

কুকুৰ বুফললয়ই কয়। পুৰফে কালত িীনত ৰাজপফৰয়ালৰ সদসযক সুংগ ফদবৰ বালবও ৰাজ 

প্ৰসাদত পাগ ৰখা হিফেল। িীনৰ ৰজা সকলল পাগক অফতশয় মৰম আদৰ কফৰফেল আৰু 

ফসিতক লািফবলািত ৰখাৰ লগলত ৰলয়ল গালড ্পাগক পিৰা ফদফেল। িীনলদশৰ পৰা ফ্লষাে 

শফতকাত পাগক িললণ্ড, ইুংললণ্ড আৰু পস্তিম ইউলৰাপলল অনা িয়।ইুংললণ্ডৰ ৰােী ফভলটাফৰয়াই 

(Queen Victoria) পাগ অফতশয় ভাল পাইফেল আৰু পাগক ৰাজকীয় মৰ্যয্াদা ফদ প্ৰফতপাল কফৰফেল। 

মিাৰােী ফভলটাফৰয়াৰ অলগা(Olga), পাড'্ (Perdo), ফমকা (Minka), িাঠটমা(Fatima) আৰু ফ্লভনাে 

(Venus) নামৰ বিু ফ্লকইটা পাগ আফেল। ফভলটাফৰয়াৰ পািত ফকুং জজ ্পঞ্চম আৰু ফকুং এডৱাড ্অষ্টম 

আফদলয়ও পাগ খুউব ভাল পাইফেল আৰু ৰাজকীয় কুকুৰ ফিিালব পালন কফৰফেল। ফবয়াৰ আগলত 

নাপললয় বনাপ ্াটৰ ( Napoleon Bonaparte) ফ্লপ্ৰয়সী জলেফিনৰ (Josephine)  িৰিুন(Fortune) নামৰ 

এটা পাগ আফেল।পৰবত্ী সময়ত পাগ আলমফৰকালল ৰ্যায় আৰু আলমফৰকালতা জনফপ্ৰয় হি পলৰ। 

সামাস্তজক তথা নম্ৰ-ভদ্ৰ ফ্লিাৱাৰ বালব পাগক আলমফৰকাত লগৰীয়া কুকুৰ বফুল আদৰ কৰা িয়। 

ভাৰতবষত্ ভডালিানৰ ফবজ্ঞাপনত পাগক মািকট ফিিালব ফ্লদখুৱাৰ পািত পাগ ভাৰতলতা জনফপ্ৰয় িয় 

আৰু ভাৰতত পাগৰ িাফিদা বঢ়াৰ ললগ ললগ মূলযও বাফঢ় ৰ্যায়। এফতয়া বুস্তজলা, আমাৰ ক'ক এটা ৰলয়ল 

কুকুৰৰ বুংশৈৰ িয়। তুফম ফৰ্যদলৰ ফ্লকাৱা 'িটা িওক ফেটা িওক পাটৰ টঙালী, কো িওক কুজা িওক 

ভূঞাৰ ফ্লপাৱালী' এলকদলৰ ফ্লিলিৰা হি আফিললও ক'ক ৰলয়ল ফ্লপাৱালী" বনুৰ কথা শুফন থালকালতই 

ফ্লদউতাকৰ ৰাফত প্ৰায় ১১-৩০ বাস্তজল আৰু ফ্লদউতালক বনুক ক'ফ্লল " িব আৰু ; পাগৰ ফবষলয় বিুলতা 

নজনা কথা জাফনললা। এফতয়া শুবলল ৰ্যাও। কাইলল ক'কক 'জীৱবনু্ধ'  ডা: শম ্াৰ িস্পিটাল ফ্লপট এণ্ড 

ফ্লভটলল ফনব লাফগব নিয়।" এই বুফল ফ্লদউতাক শুবলল গ'ল। বনুলয় ক'কক ফ্লকালাত তুফল ফন ফনজৰ 

ফ্লকািাত ক'কৰ বালব অনা নতুন ফবিনাখনত শুৱাই ফদলল। গুৱািাটীৰ ফ্লগৌৰৱ ফ্লবান্দা মিলবালৰ ৰ্যালত 

ক'কক খাব ফ্লনাৱালৰ তাৰ বালব ক'কক এখন  োঠটৰ আিুৱা লগাই ফদলল আৰু ফনলজও আিুৱা খুফি।শুই 

থাফকল। 

পািফদনা পুৱা ক'ক ফ্লসানকালল শুই উঠিল আৰু ক'কৰ লগলত  ৰৰ সকললা শুই উঠিল। 

বনুলয় ক'কক ফ্লকালাত তুফল ড্ৰফয়ুং ৰূমলল হল হগ ক'ফ্লল "ক'ক তই ভালদলৰ ফনজৰ  ৰলটা িাই 

ল।" ক'কলয়া আনন্দ মলনলৰ বনুৰ পালি পালি  ূফৰ ফ্লেটৰ আটাই ফ্লকইটা ৰূম িাই সকললা বস্তু 

বাফিনী শুঠঙ ললল। ইফতমলৈয মালক ৰাফতপুৱাৰ জলপান ফ্লৰ্যাগাৰ কফৰলল আৰু সকললা খাবলল 

বফিল। বনুলয় ক'কক আফন ফ্লখাৱা ফ্লটবুলৰ (ডাইফনুং ফ্লটবুলৰ) ওপৰত বিুৱাই ফদলল আৰু কলল 

"িা, এয়া ফ্লমাৰ টাটা; আস্তজৰ পৰা এয়া ফ্লতালৰা টাটা। এয়া ফ্লমাৰ মা; আস্তজৰ পৰা এয়া ফ্লতালৰা মা 

আৰু মই ফ্লতাৰ বনু বা, ফ্লতাৰ একমাত্ৰ বালয়ক। এফতয়াৰ পৰা তই আমাৰ  ৰৰ সদসয।" বনুলয় 
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 ৰৰ মাক, বালপক আৰু দুই িাফৰজন অন্তৰঙ্গ বনু্ধ-বান্ধবীক তই বুফল সলবাৈন কলৰ। বাকী 

সকললালক তুফম আৰু আপুফন বুফললি সলবাৈন কলৰ। তই শব্দলতা তাই ফনজৰ আলপানৰ ফ্লেত্ৰলি 

বযৱিাৰ িয় বুফল ভালব। ক'কক ফ্লটবুলৰ পৰা নমাই ফদ সকললালৱ গুৱািাটীৰ অফতলক পুৰফে আৰু 

ফবখযাত ফ্লশ্বখ ব্ৰাডা্িৰ পৰা অনা ফ্লকামল ফ্লকামল ফ্লব্ৰডত ভাৰতবষৰ্ স্বাদ (Taste of India) আমুল 

বাটাৰ লগাই পুৱাৰ জলপান ফ্লখাৱাত লাফগল। ইয়াণ্ডাবু সফন্ধ আৰু অসম বৃঠটেৰ অৈীনলল ফ্লৰ্যাৱাৰ 

প্ৰায় ৫০ বেৰ পািৰ কথা। ১৮৮০ িনত বুংগলদশৰ গুগলী স্তজলাৰ পৰা ফ্লশ্বখ ফ্লগালাম ইব্ৰাফিম( 

Shaikh Ghulam Ibrahim) নামৰ বযস্তি এগৰাকী বযৱসায় কফৰবৰ বালব ফ্লিফৰলৰ আফি গুৱািাটীৰ 

উজানবজাৰ  াটতত নাফমলফি। পৰবত্ী সময়ত ফ্লতওৰ আৰু দুজন ভালয়ক আফি ফ্লতওৰ লগ 

িয় আৰু ১৮৮৫ িনত ফ্লতওললালক গুৱািাটীত ফ্লশ্বখ ব্ৰাডা্ি স্থ্াপন কফৰ গুৱািাটী তথা অসমত 

ফ্লব্ৰডৰ প্ৰিলন তথা বযৱসায় আৰম্ভ কলৰ। ইয়াৰ আগলললক অসমৰ মানুলি ফ্লকৱল ফবফভন্ন ফপিা, 

লাৰু আফদলি বনাব জাফনফেল আৰু ফ্লব্ৰড ফ্লকলনদলৰ বনাই নাজাফনফেল। ইফতমলৈয বৃঠটলে 

অসমত িাি ফ্লখফত আৰম্ভ কফৰফেল আৰু ফ্লগালাম ফ্লশ্বলখ ভাফবলল ফ্লৰ্য অসমত বৃঠটেৰ িািলখফত 

প্ৰসাৰ ফ্লিাৱাৰ ললগ ললগ ফ্লব্ৰড, ফ্লকক আফদৰ িাফিদা বাফঢ়ৰ্যাব আৰু ফ্লবকাৰী বযৱসায়ৰ ভফবষযত 

উজ্বল িব। ১৯০০ িনৰ আগভাগৰ পৰা  ফ্লশ্বখ ব্ৰাডা্িৰ ফ্লব্ৰড অফতশয় জনফপ্ৰয় িয়  আৰু ১৯০৫ 

িনৰ পৰা ফ্ল াৰাবাগীত ফ্লশ্বখ ব্ৰাডা্িৰ পৰা ফ্লব্ৰড ফশ্বলঙৰ ৰাজভৱনলল ফ্লৰ্যাৱালটা এক হদনস্তন্দন 

কথা আফেল। আস্তজও অসমৰ মূখযমন্ত্ৰী আৰু ৰাজযপালৰ বাসভৱনলল ফ্লশ্বখ ব্ৰাডা্িৰ ফ্লব্ৰড ৰ্যায়। 

গুৱািাটীৰ মাজ মস্তজয়া পানবজাৰত, বনুলয় পঢ়া কটন কললজৰ কাষত ফ্লশ্বখ ব্ৰাডা্ি আস্তজও 

সলগৌৰলব উজফল আলে। 

আমুল ভাৰতৰ সকললাতলক জনফপ্ৰয় এক খাদয সামগ্ৰীৰ নাম আৰু ফ্লব্ৰণ্ড। বনুিতৰ 

 ৰলতা আমুল বাটাৰ সকললালৰ অফতশয় ফপ্ৰয়। বনুৰ ফ্লদউতালক ফ্লিলনা সৰুলত মলন মলন আমুল 

ফ্লে ফ্লটমাৰ পৰা িাতত আমুল ফ্লে হল খাইফেল আৰু তাৰবালব মাকৰ পৰা গাফলও খাইফেল। 

ভাৰতত গাখীৰৰ িাফিদা পূৰে কফৰবৰ বালব আৰু পলিন নামৰ ফ্লকাম্পানীৰ ভাৰতত মনপফল 

নাইফকয়া কফৰ গাখীৰ উৎপাদক সকলক উফিত মূলয ফদবৰ বালব ১৯৪৬ িনত স্তত্ৰভূবনদাস 

ফ্লপলটলৰ ফ্লনতৃত্বত আৰু িদ্াৰ বেভভাই ফ্লপলটলৰ পৰামশ ্ আৰু আশীবাদত গুজৰাটৰ আনন্দ 

নামৰ িাইত "কায়ৰা স্তজলা দুগ্ধ ইউফনয়ে পফৰসীফমত (Kaira District Milk Union Limited) 

নামৰ ফ্লকাম্পানী বা প্ৰফতস্থ্ানৰ জন্ম িয়। পৰবতী সময়ত ইয়াৰ নাম আমুললল (AMUL: Anand 

Milkers Union Limited) সলফন কৰা িয় আৰু  আমুল ফ্লব্ৰণ্ডৰ জন্ম িয়। 

স্তত্ৰভূবনদাস ফ্লপলটল আমুলৰ প্ৰফতস্থ্াপক ফ্লিয়াৰলমন আফেল আৰু ১৯৭০ িনত অৱসৰ 

ফ্লনাললাৱালললক ফ্লতও এই পদত কাৰ্যযফনব্াি কফৰফেল। ১৯৪৯ িনত ফ্লপলটল ডাঙৰীয়াই ড: 
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ভাফগজ্ কুফৰলয়নক আমুলত ফ্লৰ্যাগদান কফৰবলল আমন্ত্ৰে জনায় আৰু কুফৰলয়লন আমুলত 

ফ্লৰ্যাগদান কলৰ। প্ৰথম অৱস্থ্াত কুফৰলয়ন আমলুৰ মিাপ্ৰৱন্ধক(General Manager) আফেল 

আৰু স্তত্ৰভূবনদাস আৰু কুফৰলয়নৰ প্ৰলিষ্টাত আমুল দ্ৰতুগফতত প্ৰসাৰ িয় আৰু আমুললই 

ভাৰতত দুগ্ধ ফবপ্লব বা ফ্লশ্বত ফবপ্লব  আৰম্ভ কলৰ। ভাফগজ্ কুফৰলয়নক ভাৰতৰ ফ্লশ্বত ফবপ্লবৰ 

জনক তথা Milk Man of India বুফলও জনাৰ্যায়। ফ্লশ্বত ফবপ্লব বা ফ্লিাৱাইট ফৰভফলউিনৰ বালবই 

বতম্ান ভাৰত ফবশ্বৰ এক নবৰ দুগ্ধ আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা ফ্লদশ। ভাফগজ্ 

কুফৰলয়ন পািত ফ্লনিলনল ডালয়ৰী ফ্লডভললপলমণ্ট বডৰ্ ফ্লিয়াৰলমন ফনৰ্যুি িয়। কুফৰলয়নক 

ফ্লতওৰ কামৰ বালব পদ্মশ্ৰী, পদ্মভূষে আৰু পদ্মফবভূষে সন্মালনলৰ সন্মাফনত কৰা িয়। বতম্ান 

সময়ত আমুল ফ্লব্ৰণ্ডলটা গুজৰাট ক'পালৰঠটভ ফমল্ক মালকঠ্টুং ফ্লিডালৰিন ফলফমলটড 

(GCMMFL) নামৰ সুংস্থ্াৰ িাতত আলে আৰু এই ক'পালৰঠটভ িিাইঠটত প্ৰায় ৩৬ লাখ সদষয 

আলে। ১৯৬৬ িনত আমুলল ফিললভষ্টাৰ দা িুনিা (Sylvester da Cunha) নামৰ বযস্তি গৰাকীক 

আমুলৰ ফবজ্ঞাপন বনাবৰ বালব দাফয়ত্ব ফদলয় আৰু ফ্লতও আমুল গাল ্ িফৰত্ৰলটাৰ সৃঠষ্ট কফৰ 

ফবজ্ঞাপন আৰম্ভ কলৰ। আমুল গালৰ্ িফৰত্ৰ অফত জনফপ্ৰয় িয় আৰু ফ্লসলয়  আস্তজও আমুলৰ 

ফবজ্ঞাপনত ফ্লকালনা ফ্লিফলফব্ৰঠট বযৱিাৰ কৰা নিয়। অফবস্তিন্ন ভালব প্ৰিলন ফ্লিাৱা ফবজ্ঞাপন 

ফিিালব আমুলৰ এই ফবজ্ঞাপলন গ্ৰীেউইি বুক অব ৱৰ্ল্ ্ফ্লৰকড্িলৰা স্বীকৃফত লাভ কলৰ। ফ্লশ্বত 

ফবপ্লব আৰু আমুলৰ কাফিনীৰ পৰা অনুলপ্ৰফেত হি ফবখযাত কথােফব ফনম ্াতা শযামলবলনগালল 

১৯৭৬ িনত মন্থন নালমলৰ এখন কথােফব ফনম ্াে কলৰ আৰু েফবখনৰ পূস্তজৰ বালব পাি লাখ 

গাখীৰ উৎপাদনকাৰী কৃষলক দুটকালক বৰঙফন আগবঢ়াই। ১৯৭৭ িনত মন্থলন ফ্লশ্ৰষ্ঠ ফিন্দী 

েফবৰ পুৰস্কাৰ লাভ কলৰ। 

পুৱাৰ জলপান খাই বনুৰ মালক ক'কৰ বালব ফতয়াই ৰখা ৰলয়ল ফ্লকফনন অলপমান 

ক'কক খাবলল ফদলল আৰু ক'কই আনন্দ মলন ফ্লনগুৰ ফ্লজাকাফৰ ফ্লখাৱাত লাফগল। বনুিত ফৰ্যলিতু 

ফ্লেটত থালক গফতলক বনুৰ মালক বনুলল িাই ক'ফ্লল "মই এফতয়া ক'কক ফ্লপোব, পায়খানা 

কফৰবলল ফশকাম।" এইবুফল বনুৰ মালক ক'কক গালৈাৱা ফ্লকািালল হল গ'ল আৰু িাফৰও কাষ 

ভাজকফৰ মস্তজয়াত এখন বাতফৰ কাকত পাফৰ ফদ ক'কক ক'ফ্লল "তই সদায় এইদলৰ কাগজত িুিু 

কফৰব লাফগব।  ৰৰ ফভতৰৰ ক'ফ্লতা িুিু নকফৰফব। িুিু লাফগলল, িাগু লাফগলল আমাৰ ওিৰলল 

আফি ফ্লভৌ ফ্লভৌ কফৰফব। নিলল এইদাল ফ্লস্কল ফ্লদফখে, ফপতন খাফব।" এই বুফল হক বনুৰ মালক 

ক'কক ফ্লস্কল এডাল ফ্লজাকাফৰ ফ্লদখুৱালল আৰু ক'কলয়া কথালবাৰ বুজাৰ দলৰ মূৰলজাকাফৰ 

বাথৰূমত পাফৰ ফদয়া কাগজ খনত ফ্লপোব কফৰলল। এবাৰলত সকললা কথা বুজা ফ্লদফখ  ৰৰ 

সকললা।আেফৰত ি'ল। 
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পুৱা দি বজাত ক'কক লগতলল বনু আৰু ফ্লদউতাক গুৱািাটীৰ মাদাৰ ফ্লটলৰো পথৰ 

িাতীগড়ত থকা জীৱবনু্ধ ডা: শম ্াৰ জীৱ-জন্তুৰ ফিফকৎসালয় ফ্লপট এণ্ড ফ্লভটলল বুফল ওলাল। 

ফ্লপট এণ্ড ফ্লভটত ক'কৰ স্বাস্থ্য পৰীো কলৰাৱাৰ লগলত ক'কক ফ্লৰফবজৰ বালব ফ্লবজী ফদয়াব 

লাফগব। ফ্লৰফবজ ি'ল ভাইৰােৰ পৰা ফ্লিাৱা িনপায়ী জীৱৰ এক মাৰাত্মক ফ্লবমাৰ। অসমীয়াত 

এই ফ্লবমাৰক জলাতুংক ফ্লৰাগ বুফল ফ্লকাৱা িয়। ফ্লৰফবজৰ ফ্লকালনা ফিফকৎসা নাই আৰু ফ্লসলয় ইয়াক 

বলীয়া মৰে বুফলও ফ্লকাৱা িয়। ফ্লৰফবজৰ বালবই বিু মানুলি কুকুৰলল ভয় কলৰ। ফ্লৰফবজ ভাল 

কফৰবৰ বালব ৰ্যফদও ফ্লকালনা ফিফকৎসা নাই , ফ্লৰফবজৰ ফকন্তু প্ৰফতলষৈক তীকা বা ফ্লবস্তজ আলে। 

ফ্লৰফবজ ফ্লৰাগৰ লেে সমিূ ি'ল: পো াত( paralysis), ফ্লটনিন, পাগলাফম, ফ্লিলুফিলনিন, মূৰৰ 

ফবষ, পানীলল ভয় ইতযাফদ। এই ফ্লৰাগত মগজৰু ইনলেলমিন িয় আৰু ফ্লৰাগী ক'মা অৱস্থ্াললও 

ৰ্যাব পালৰ। ফ্লৰফবজ থকা কুকুৰ, ফ্লমকুৰী, ফশয়াল, বাদুফল আফদলয় মানুিক কামুফৰলল এমািৰ পৰা 

ফতফন মািৰ ফভতৰত ফ্লৰফবজৰ লেে সমূলি ফ্লদখা ফদলয়। লেে সমূি ফ্লদখা ফদয়াৰ দি ফদন মানৰ 

ফভতৰলত ফ্লৰাগীৰ মৃতুয িয়। এবাৰ লেে সমূলি ফ্লদখা ফদয়াৰ পািত এই ফ্লৰাগ ভাল ফ্লিাৱাৰ ফ্লকালনা 

ফ্লমফডলকল ফ্লৰকড্ বা তথয নাই। ফ্লগালটই ফবশ্বত কুকুলৰই ি'ল মানুিৰ বালব ফ্লৰফবজৰ মূখয বা 

প্ৰৈান বািক(carrier)। মানুিৰ শৰীৰত ফ্লিাৱা ৯৯ শতাুংশ ফ্লৰফবলজই কুকুৰৰ কালমাৰৰ পৰা িয়। 

আলমফৰকাত পালি ৫ শতাুংশ ফ্লৰফবজ বাদুলীৰ কালমাৰত িয়। ফ্লৰফবজৰ সৰি সুংখযক  টনা 

আফিকা আৰু এফিয়া মিালদশলত ফ্লদখা ফ্লপাৱা ৰ্যায়। অলেফলয়া, জাপান আৰু পস্তিম ইউলৰাপৰ 

কুকুৰ সমূি ফ্লৰফবজৰ পৰা মুি। ফ্লৰফবজ অফত পুৰফে ফ্লৰাগ আৰু ফ্লমলিাপলটফময়ান সভযতাত 

খৃষ্টপূব ্ ২০০০ িনত ফ্লৰফবজৰ উপফস্থ্ফত ফ্লদখুওৱা বিু ফশলাফলফপ ফ্লপাৱা হগলে। ফকন্তু আস্তজও ফবশ্ব 

ফ্লৰফবজৰ পৰা মুি ফ্লিাৱা নাই। ফপ্ৰলভনিলনই ফ্লৰফবজক বাৈা ফদয়াৰ একমাত উপায়।  ফ্লসলয়লি 

কুকুৰ,  ফ্লমকুৰী আফদলয় কামুফৰলল, কালমাৰাৰ ললগ ললগ কালমাৰা িাইফখফন কালপাৰলৈাৱা 

িালবান, ফ্লডটল িালবান বা িাি ্আফদলৰ ভালদলৰ ৈুই আয়ফডন লগাই ফদব লালগ। কালমাৰাৰ দি 

ফদনৰ ফভতৰলত  ডাটৰৰ ওিৰলল হগ ফ্লৰফবজৰ ফ্লবজী লব লালগ। অবলশয ৰ্যফদ কালমাৰা 

কুকুৰলটাক ফ্লৰফবজৰ ফ্লবজী ফদ ফ্লথাৱা থালক ফ্লতন্ত ডাটৰৰ পৰামশ ্ হল কালমাৰা কুকুৰলটাৰ ৰ্যফদ 

১০/১৫ ফদনত মৃতুয নিয় ফ্লতলন্ত ফ্লবজী নলললও িয়।  

ফ্লপট এণ্ড ফ্লভটত ডা: শম ্াই বনু আৰু বনুৰ ফ্লদউতাকক আলথলবলথ বফিবলল ফদলল। বনুক 

ডা: শম ্াই আগলৰ পৰা ফিফন পাই আৰু ফ্লসলয় বনৰু খবৰ বাতফৰ হল ফ্লতও ক'কৰ স্বাস্থ্য পৰীো 

কৰাত লাফগল। ক'ক অফতশয় তজবজীয়া, ৈুনীয়া আৰু স্মাট্ আফেল। ডা: শম ্াই ক'ফ্লল "এই বৰ 

ভাল কুকুৰ িব। ফৰ্য মূলা বালঢ় দুপাতলত ফিন। ফ্লৰফবজৰ ফ্লবজী ৬০ৰ পৰা ৯০ ফদনৰ ফভতৰত ফদম। 

আস্তজ তাইক ফ্লকৱল ফ্লপলুৰ ঔষৈলি ফদম। কুকুৰৰ নতুনলক জন্মলিাৱা ফ্লপাৱালীলবালৰ মাকৰ 
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পৰা ফ্লৰফবজৰ এফণ্টবফড পাই আৰু ই প্ৰায় ফতফন মাি মানলল সস্তিয় বা একঠটভ হি থালক।" এই 

বুফল ডা: শম ্াই ফ্লপ্ৰিফকপিন ফলফখ ফদলল। ফ্লপট এণ্ড ফ্লভটৰ িাম ্ািীৰ পৰা ফ্লপলুৰ ঔষৈ আৰু 

ৰলয়ল ফ্লকফনন ফকফন ফ্লদউতাক আৰু বনু ক'কক হল  ৰ পাললফি।  

ক'কক ফ্লপট এণ্ড ফ্লভটৰ পৰা আফন  ৰত হথ বনু কললজত ক্লাি এটা কফৰবৰ বালব ওলাই 

গ'ল আৰু ফ্লদউতাক ফনজৰ কামত ওলাই গ'ল। পািফদনা পুৱা শুই উঠি বনুলয় ফ্লদউতাকক 

ফিঞফৰ ক'ফ্লল "টাটা ক'কক ফ্লপলুৰ ঔষৈলটা খুৱাই ফদয়াফি।" ফ্লদউতালক উত্তৰ ফদলল "মই ফ্লনাৱালৰা 

ফ্লদই, সৰুলত ফ্লতাক সকললা ঔষৈ মালৰ ফ্লি খুৱাইফেল। গফতলক মাৰক ক। মইলতা ফ্লতাক ঔষৈ 

খুৱাওলত পফখলা মাৰা, ফ্লজিী মাৰা, ফ্লপপা বলজাৱা , বা াঁিী বলজাৱা, বল দফলওৱা আফদলি 

কফৰফেললা। গফতলক ফ্লমাৰ ঔষৈ খুওৱাৰ অফভজ্ঞতা নাই। মই বাৰু বটলৰ পৰা ঔষৈ ফখফন ফিিাব 

মলত ক'কৰ বাঠটত ফদ ফদম।" ফ্লদউতাকৰ কথা শুফন বনুলয় মাকক ফিঞফৰলল "মা ক'কক ফ্লপলুৰ 

ঔষৈলটা খুৱাই ফদয়া না। টাটাই ফ্লবালল ফ্লনাৱালৰ।" ললগ ললগ মাকৰ উত্তৰ আফিল "ঔষৈ খুৱাব 

ফ্লনাৱাফৰলল কুকুৰ আফনব নালালগ। মই আগলতই জালনা, সকললা ফ্ললিাৰ কাম, ফ্লভজাল কাম 

ফ্লমাৰ ওপৰলত পফৰব। দুফদন পািত বাফিৰত পফঢ়বলল গুফি ৰ্যাফব আৰু মই ক'কৰ সকললা কাম 

কফৰ মফৰব লাফগব, ক'কৰ দাফয়ত্ব লব লাফগব। কুকুৰ আনা সিজ ফকন্তু কুকুৰৰ দাঙৰ দী ল কৰা, 

প্ৰফতপাল কৰা সিজ নিয়।" ফ্লভাৰ ফ্লভাৰাই মাক বনু আৰু ফ্লদউতাকৰ ওিৰলল আফিল আৰু 

ক'ফ্লল "িাও ঔষৈ আৰু িামুি খন ফদয়া। ফ্লপলুৰ ঔষৈ নুখুৱালল আমাৰ গালতা ফ্লপল ুলাফগব।" বনৰু 

ফ্লদউতালক ক'কৰ সৰু বাঠটলটাত খুৱাবৰ বালব বটলৰ পৰা ঔষৈ বাকী ফদলল। বনুৰ মালক বনুৰ 

ফ্লদউতাকলল িাই শুফৈলল "ফ্লপ্ৰিফকপিন িাই ঠিকমলত ঔষৈ জফুখ ফদো নিয়।"  ফ্লদউতালক ফ্লমাৰ 

ফ্লজাকাফৰলল। বনুলয় ক'কক ৈফৰলল আৰু মালক অফত কষ্টলৰ ক'ক ঔষৈ ফখফন খুৱাই ফদলল। পুৱাৰ 

ফ্লব্ৰকিাষ্ট খাই ফবলশষ কামৰ বালব বনুক  ৰত এফৰ মাক আৰু ফ্লদউতাক ফমজা্লল বুফল ওলাই 

গ'ল। বনুলয়ও ক'কৰ লগত ফ্লখলাত লাফগল। ২/৩  ণ্টামান পািত ফমজা্ত বনুৰ ফ্লদউতালক বনুৰ 

পৰা ফ্লিান কল এটা পালল। "টাটা ক'কই ফ্লতজৰ িাগু কফৰলে। অলপ অলপ হক ফতফনবাৰ 

ি'ফ্ললই। তুফম ডা: শম ্া আুংকললল তৎেোত ফ্লিান কৰা।" বনুৰ কথা শুফন ফ্লদউতালক ডা: শম ্ালল 

ফ্লিান কফৰলল। ডা: শম ্াই শুফৈলল আপুফন ঔষৈ ফকমান এমএল খুৱাইফেল। ফ্লদউতালক উত্তৰ 

ফদলল দি এম এল। ফসিালৰ পৰা ফক? বুফল ডা: শম ্া উিপ খাই উঠিল। এক এমএল খুৱাব লগা 

ঔষৈলটা আপুফন সৰু ফ্লপাৱাফললটাক ১০ এমএল খৱুাই ফদলল। আলপানাক ডাটলৰ ফদলন এটালক 

ফিফপুং ফ্লটবললট খাবলল ফদফেল আৰু আপুফন পুৱা ১০টা খাই ফদলল আলপানাৰ ফৰ্য অৱস্থ্া ি'ল িয় 

ক'কলৰা এফতয়া অৱস্থ্া ফ্লতলনই িব। মই এফতয়া গুৱািাটীৰ বাফিৰত। এফতয়া একমাত্ৰ ফিফকৎসা 

ি'ল ক'কক ফৰ্যমান পালৰ ফসমান পানী, ফ্লিফন-ফনমখ পানী খুৱাওক। ক'কৰ িাৰভাইলভলৰ িাঞ্চ 
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এফতয়া মাত্ৰ ৫ ৰ পৰা ১০%। ডাটৰৰ কথা শুফন বনুৰ ফ্লদউতাক ফশলপৰা কলপৌৰ দলৰ ি'ল। 

বনুৰ মালক কথালবাৰ শুফন আফেল আৰু ইফতমলৈয ফগফৰলয়কক গাফল পাৰা আৰম্ভ কফৰলল। বনুৰ 

ফ্লদউতালক বনুক ফ্লিান কফৰ ক'কক ফৰ্যমান পালৰ পানী খুৱাবলল ক'ফ্লল আৰু কাম আৈালত এফৰ 

বনুৰ মাক ফ্লদউতাক দুলয়া  ৰলল বুফল ৈাপফল ফ্লমফললল।  

 ৰ আফি ফ্লপাৱাৰ পািত মালক বনুক ডা:শম ্াই ফ্লদউতাকক ফ্লকাৱা কথাফখফন ফববফৰ 

ক'ফ্লল। ললগ ললগ বনুৰ কালন্দান আৰম্ভ ি'ল আৰু কাস্তন্দ কাস্তন্দ ফ্লদউতাকক ক'ফ্লল "ফ্লতামাৰ 

কাৰলে ৰ্যফদ ক'ক মলৰ ফ্লতলন্ত মই জীৱনত আৰু ফ্লকালনা ফদলন ফ্লতামাক নামালতা। ফ্লতামাৰ বালবই 

ফদেীৰ পৰা অনা আগৰ পাগলটা ফ্লিৰুৱাব লগা ি'ল। এইবালৰা ফকজাফন তুফম ইিা কফৰ ক'কক 

মাফৰবৰ বালব ফ্লবফিলক ফ্লপলুৰ ঔষৈ খুৱাই ফদো। নিলল মাই ফ্লসাৈাৰ পািলতা  ফ্লকলনলক ভুল ি'ল।" 

ফ্লদউতালক বনুক িিমা ফনফপন্ধালক ফ্লপ্ৰিফকপিন  খন পঢ়া বালব অফনিাকৃত ভালব ভুল ফ্লিাৱালটা 

বুস্তজবলল অনুৰুৈ কফৰলল। বনুৰ মালক ক'ফ্লল "এফতয়া বালপলক জীলয়লক কাস্তজয়া কফৰ থকাতলক 

ক'কক ফ্লকলনলক বিাব পাফৰ তাৰ ফিন্তা কৰালটালি দৰকাৰ।" মাকৰ কথা শুফন বনুৰ ফ্লদউতাক 

িাম ্ািীলল ওলাই গ'ল আৰু তাৰপৰা এটা দুদদাফন আৰু অআৰ এি ফকফন আফনলল। বনুৰ মালক 

দুদদাফনত অআৰএি ক'কক ফ্লকালাত হল ফ্লখাৱাবলল ফ্লিষ্টা কফৰলল ৰ্যফদও ক'কই ফ্লনালখাৱা বালব 

ফ্লিফে পানী দুদদাফনত ফদয়াত কপকপলক িুফপলল। ইিালল ক'কৰ ফ্লতজৰ পায়খানাও িফল 

থাফকল। ৰাফত প্ৰায় ১২ এক বজালললক ক'কক পানী খুওৱা পব ্ িফল থাফকল। অৱলশষত ক'ক 

শুই পফৰল আৰু লগলত  ৰৰ সকললা শুই পফৰল। ৰাফতপুৱাই ক'ক শুই উঠি বাথৰূমৰ মুখলল 

হগ ভুক ভুক কফৰলল। বনৰু মালক আফি ক'কক বাথৰুমত কাগজ পাফৰ ফদলল আৰু ক'কই তালত 

ফ্লপোব কফৰলল। ক'কৰ ফ্লতজৰ পায়খানা বন্ধ ি'ল।  ৰৰ সকললালৰ মুখলল িা াঁফি ফবফৰঠঙ আফিল। 

দি বজাত ক'কক হল ফ্লদউতাক আৰু বনু ডা: শম ্াৰ ফক্লফনক পালললগ। ডা: শম ্াই ক'কক পৰীো 

কফৰ ক'ফ্লল এফতয়া আৰু ফিন্তাৰ কাৰে নাই। ফভটাফমন, ফ্লকলফিয়াম, প্ৰঠটন আফদ ঔষৈ ফকেুমান 

ফলফখ ফদ ডা: শম ্াই ক'কলল িাই ক'ফ্লল " ক'ক তই মৃতুয জয় কফৰ আফিে। ঔষৈলবাৰ খাফব আৰু 

এফদন তই wonderful কুকুৰ িব লাফগব।" বন ু আৰু ফ্লদউতালক ক'ককলল িাম ্ািীৰ পৰা 

ঔষৈফখফন ফকফন  ৰ পাললফি। 
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