
1 
 

devajitbhuyan@gmail.com COCO THE WONDER PUG devajitbhuyan.com 

Coco The Wonder Pug 

Chapter-I 

 

                                                  ক'কৰ(Coco) আৰ্ব িভাব 

 

ভাৰতবৰ্ িৰ ২২ৰ্িগ্ৰী ৪৭ ৰ্িৰ্িট উত্তৰ অক্াাংশ আৰু ৮৬ ৰ্িগ্ৰী ১২ ৰ্িৰ্িট পূৱ 

দ্ৰাৰ্িিাাংশত অৱৰ্িত, জািছেদপুৰ ভাৰতৰ ঝাৰখাণ্ড ৰাজযৰ এখি গুৰুত্বপূৰ্ ি চহৰ। পূব িছত এই 

চহৰ অৰ্বভক্ত ৰ্বহাৰৰ অন্তভভ িক্ত আৰ্েল। চচাটিাগপুৰ িালভূৰ্িত অৱৰ্িথ ভাৰতৰ প্ৰথিখি 

পৰ্ৰকৰ্িত িগৰ। চহৰৰ উত্তছৰ সুব িিছৰখা িদী আৰু পশ্চিছি খাৰকাই িদী বব বগছে। ১৯ 

শৰ্তকাৰ চশৰ্ ভাগৰ কথা। ভাৰত চতৰ্তয়া বৃটটে সাম্ৰাজযৰ অধীি আৰ্েল। ভাৰতৰ ৰ্বখযাত 

উছদযাগপৰ্ত জািছেদজী টাটাই ৰ্পটেবাগ িত (Pittsburgh) তীক্া বতয়াৰ কৰা বযশ্চক্ত 

চকইজিিািক লগধৰ্ৰ ভাৰতত এক তীখা উছদযাগ গঢ়াৰ ইচ্ছাৰ কথা ক'চল। ইয়াৰ ৰ্কেভ ৰ্দি 

আগছত চতও িািছচষ্টাৰত থিাচ কাৰ্ল িছল (Thomas Carlyle) িািৰ চসই সিয়ৰ ৰ্বখযাত 

দাশ িৰ্িক, বুৰঞ্জীৰ্বদ, গৰ্ৰ্তজ্ঞ তথা সিাজ ৰ্বছেৰ্ক গৰাকীৰ এক ভাৰ্ৰ্ত শুৰ্িৰ্েল চে "ৰ্ে 

ৰাষ্ট্ৰই  তীখাৰ ওপৰত ৰ্িয়ন্ত্ৰৰ্ কৰ্ৰব, চসই ৰাষ্ট্ৰই চসািকাছলই চসাৰ্ৰ ওপৰছতা ৰ্িয়ন্ত্ৰৰ্ কৰ্ৰব 

(The nation which gains control of iron, soon acquires the control of gold)। চসই 

কথাৰ্খৰ্ি শুিাৰ পাচত জািছেদজীৰ িি ভাৰতবৰ্ িছতা এক তীখাৰ কাৰখািা খুৰ্লবৰ বাছব 

উদ্বাউল বহ উটিল। ১৯০৮ চিত সাক্ী (Sakchi) িািৰ গাৱত জািছেদজীছয় ভাৰতৰ প্ৰথি 

তীখা প্ৰকিৰ কাি আৰম্ভ কৰ্ৰছল আৰু ১৯১২ চিত উক্ত কাৰখািাত চলাহা আৰু তীখাৰ 

উৎপাদি আৰম্ভ হ'ল। ১৯১৯ চিত সাক্ী গাৱৰ িাি সলৰ্ি কৰ্ৰ  জািছেদজীৰ িাছিছৰ 

জািছেদপুৰ কৰা হ'ল আৰু ইছয়ই আশ্চজৰ ভাৰতবৰ্ িৰ ৰ্বখযাত তীখা িগৰী জািছেদপুৰ। 

         ২০১২ চিত জািছেদপুৰত তীখা উৎপাদছি এশ বেৰ সমূ্পৰ্ ি কৰ্ৰছল। চসই ২০১২ চিৰ 

২২ আগষ্ট। উত্তৰপূৱৰ দুৱাৰ িুখ গুৱাহাটী িহািগৰৰ ৰ্চৰ্ৰয়াখািা পথত থকা বিু িািৰ কুকুৰ 

ভালছপাৱা চোৱালীজিীছয়  এক সছপাি চদৰ্খছল। সছপািত আৰ্হ এটা সুন্দৰ পাগৰ চপাৱালীছয় 

(পাগ এৰ্বধ কুকুৰৰ প্ৰজাৰ্ত আৰু ভাৰতত বহভ ছত ইয়াক ভিাছ ািৰ কুকুৰ বুৰ্ল কয়) আৰ্হ 

কছলৰ্হ 'বিুবা িই চতািাৰ ক'ক হয়। িই আছকৌ জন্ম হছলা িহয়। এইবাৰ িই  ৰ্দল্লীৰ পৰ্ৰবছতি 

জািছেদপুৰত জন্ম বহছো। চসািকাছল চিাক বল চোৱাৰ্হ'। এই সছপাি চদখাৰ চকইিাহিাি 

আগছত বিুছয় ৰ্িজৰ িৰিৰ পাগ ক'কক ৰ্চৰৰ্দিৰ বাছব চহৰুৱাইৰ্েল। সছপািছটা চদৰ্খ 

িাজৰ্িশা হিাত বিুছয় টাটা  টাটা বুৰ্ল ৰ্চঞৰ্ৰ উটিল (সৰুছৰ পৰা চদউতাকক বিুছয় টাটা বুৰ্ল 

বকৰ্েল)।ছটাপৰ্িৰ পৰা খকিককক উটি চদউতাক বিুৰ কাৰ্ পাছলকগ। 'ৰ্ক হ'ল বিু?' 

চদউতাছক শুৰ্ধছল। 'টাটা ক'ক আছকৌ জন্ম বহছে। এইবাৰ ৰ্দল্লীৰ পৰ্ৰবছতি জািছেদপুৰত জন্ম 
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বহছে। চিাক ক'কক লাছগ। তভ ৰ্ি চিাক ক'কক আৰ্ি ৰ্দব লাৰ্গ।'  " তভ ৰ্ি ক'কৰ কথা ভাৰ্ব থকা 

বাছব এইছটা সছপাি চদৰ্খো। এৰ্তয়া শুই থাকা। ৰাৰ্তপুৱা চদখা োব। ৰ্ক কৰ্ৰব পৰা োয়।" এই 

বুৰ্ল বক চদউতাক পুিৰ চশাৱাপাটীকল গ'ল আৰু বিুও শুই থাৰ্কল। 

ৰাৰ্তপুৱা শুই উটিছয়ই বিুছয় হাতত চলপটপ বল গুগুলত ৰ্বচৰাত লাৰ্গ গ'ল। ২২ 

আগষ্টত জািছচদপুৰত জন্মছহাৱা পাগৰ ৰ্বৰ্ছয় ৰ্বৰ্ছয় ৰ্কবা খবৰ চপাৱা োয় চিৰ্ক। গুগুল 

হ'ল ৰ্বশ্বৰ সব িছেষ্ঠ আৰু সকছলাতকক জিৰ্প্ৰয় চাচি ইশ্চঞ্জি। গুগুলৰ কাৰ্হিী আৰম্ভ বহৰ্েল 

১৯৯৫ চিত চষ্টি িি ৰ্বশ্বৰ্বদযালয়ত। চলৰী চপজ (Larry Page) িািৰ এজি োত্ৰই চষ্টি িিত 

পঢ়াৰ কথা ভাৰ্বছল আৰু ৰ্বশ্বৰ্বদযালয়খি চাবকল োওছত, ৰ্বশ্বৰ্বদযালয় চদখুওৱাৰ দাৰ্য়ত্ব পৰ্ৰল 

চাৰছগই ৰ্িি (Sergey Brin) িািৰ তাত পৰ্ঢ় থকা  এজি োত্ৰৰ ওপৰত। পৰবতী সিয়ত োত্ৰ 

দুজছি এক পাটিিাৰৰ্চপ আৰম্ভ কৰ্ৰছল আৰু চতওছলাকৰ চকািাৰ পৰাই ইণ্টাৰছিটৰ বাছব এক 

চাচি ইশ্চঞ্জি বতয়াৰ কৰ্ৰছল। চসই সিয়ত লাছহ লাছহ  ইণ্টাৰছিট  আৰু চৱব চাইট সিূহ  জিৰ্প্ৰয় 

হবকল আৰম্ভ কৰ্ৰৰ্েল আৰু বযশ্চক্তগত চৱব চাইট সিূহক ৱৰ্ল্িৱাইি চৱবৰ ( www) লগত 

সাংছোগ কৰ্ৰ প্ৰছয়াজিীয় তথয ৰ্বচাৰ্ৰ উৰ্লওৱা এক চাচি ইশ্চঞ্জি বা চ টছৱৰ অৰ্তশয় 

প্ৰছয়াজিীয় বহ পৰ্ৰৰ্েল। দুই বনু্ধছয় সাশ্চজ উৰ্লওৱা চাচি ইশ্চঞ্জি চসছয় অৰ্তছসািকাছল জিৰ্প্ৰয় 

বহ পৰ্ৰল। প্ৰথি অৱিাত চতওছলাছক এই চাচি ইশ্চঞ্জিৰ িাি ৰাৰ্খৰ্েল চবকৰাব (Backrub)। 

ৰ্কেভ ৰ্দিৰ পাচত চবকৰাবৰ িাি সলৰ্ি কৰ্ৰ গুগুল (Google) কৰা হ'ল। চলৰী আৰু চাছগ িইৰ 

লক্য বা ৰ্িচি হ'লকগ ৰ্বশ্বৰ সকছলাকলছক তথয আৰু জ্ঞাি সহছজ উপলৰ্ি কছৰাৱা। পৰবতী 

সিয়ত গুগুছল সকছলাছৰ দৃটষ্ট আকিৰ্ৰ্ কৰ্ৰছল আৰু ১৯৯৮ চিৰ আগষ্ট িাহত অথ িাৎ 

ক'কৰ  জন্ম িাহত, চািৰ সহ-প্ৰৰ্তিাপক এশ্চণ্ডছয় (Sun co-founder Andy Bechtolsheim) 

চলৰী আৰু চাছগ িইক ৰ্িজৰ ৰ্বৰ্িছয়াগ ৰ্হচাছব এখি এক লাখ আছিৰ্ৰকাি িলাৰৰ চচক ৰ্দছল 

আৰু এই ৰ্বৰ্িছয়াছগছৰ আৰম্ভ হ'ল গুগুল িািৰ চকাম্পািী। িৰৰ চকািাৰ পৰা চতওছলাছক 

ৰ্িজৰ অৰ্ চ ভাৰাত চলাৱা এটা চগছৰজকল িািান্তৰ কৰ্ৰছল। এখি িাঙৰ ৰ্পাংপাং চটবুলট 

িাঙৰ িাঙৰ চিস্কটপ কম্পম্পউটাছৰছৰ গুগুলৰ োত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। গুগুলকল আৰ্হল িতভি 

অৰ্ভেন্তা, ৰ্বৰ্িছয়াগকাৰী আৰু চকৰ্ল ৰ্ৰ্ িয়াৰ িাউছণ্টি ৰ্ভউত িাপি হ'ল গুগুলৰ িূখয 

কাে িযালয়। লগছত গুগুলকল আৰ্হল চকাম্পািীৰ অৰ্তছক িৰিৰ কুকুৰ য়চকা (Yoshka)। 

চচৰ্লৰ্িটট কুকুৰ য়চকাৰ  জন্ম বহৰ্েল ১৯৯৭ চিৰ ২৩ অছটাবৰ তাৰ্ৰছখ। ২০১১চিৰ িাচি িাহৰ 

২৩ তাৰ্ৰছখ বচধয বেৰ বয়সত য়াচকাৰ িৃতভ য হয়। গুগুলত কুকুৰ বৰ িৰিৰ, বৰ আদৰৰ। 

কুকুৰক গুগুলত লাকী িাচটত বুৰ্ল ভবা হয়। গুগুলৰ কি িচাৰী সকলক ৰ্িজৰ ৰ্িজৰ িৰিৰ 

কুকুৰ অৰ্ চকল ৰ্িবকল ৰ্দয়া হয় োছত কি িচাৰীছয় কািত অৰ্ধক িছিাছোগ ৰ্দব পাছৰ। গুগুলৰ 
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িাউছণ্টিৰ্ভউ িূখয কাে িযালয়ত থকা য়চকা কাছ ত কৰ্  বা চাহ খাওছত আশ্চজও সকছলাছৱ 

য়াচকাক িিত চপলায়। ক'কৰ জন্মৰ এবেৰ পাচ িাহ আগছতই য়চকাৰ িৃতভ য বহৰ্েল আৰু 

বিুৰ িছত ক'কৰ ৰ'ল িছিল হ'ল য়চকা। বিুছয় িিছত ভাছব ক'কই ৰ্কজাৰ্িবা স্বগ িত য়চকাক 

লগ পাই আৰ্হছে আৰু বহভ  কথা ৰ্শৰ্ক আৰ্হছে। গুগুলত ২২ আগষ্টত  জািছেদপুৰত 

জন্মছহাৱা পাগ ৰ্বচাৰ্ৰ িাপাই, বিু হতাশ হ'ল আৰু চপপাৰ পৰ্ঢ় থকা চদউতাককল চাই ক'চল 

"টাটা আশ্চজ চপপাৰত ৰ্দয়া চপটচৰ ৰ্বজ্ঞাপিছবাৰ চচাৱাছচাি। চকাছিাবাই পাগৰ ৰ্বজ্ঞাপি 

ৰ্দছে চিৰ্ক?"  চদউটাছক উত্তৰ ৰ্দছল "আশ্চজ িাত্ৰ িলৰ্ ি চপট চছপছহ ৰ্বজ্ঞাপি ৰ্দছে। 

চতওছলাছক পাছগা চোগাি ৰ্দছয়। ৰ্কন্তু চতওছলাকছটা গুৱাহাটীৰ চহ"। 'আৰ্ি আছবৰ্লকল 

িলৰ্ িকল োি'। এই বুৰ্ল বক বিুছয় কছলজকল ৰাওিা কৰ্ৰছল। 

উত্তৰপূৱ ভাৰতৰ দুৱাৰিুখ ঐৰ্তেযিশ্চন্দত গুৱাহাটী চহৰ। গুৱাহাটী হ'ল উত্তৰপূৱ 

ভাৰতৰ একিাত্ৰ িহািগৰ বা ৰ্চটট। ভাৰতৰ একিাত্ৰ িদ (male river) তথা সৃটষ্টকতিা িহ্মাৰ 

িািসপুত্ৰ িহ্মপুত্ৰ িদৰ দৰ্ক্ৰ্ পাৰত অৱৰ্িত গুৱাহাটীৰ পুৰৰ্ৰ্ িাি আৰ্েল 

প্ৰাগছজযাৰ্তৰ্পুৰ। এই প্ৰাগছজযাৰ্তৰ্পুছৰই আৰ্েল তাহাৰ্িৰ িহাভাৰতৰ প্ৰৰ্সদ্ধ কািৰূপ চদশৰ 

ৰাজধািী। ৰ্চৰছসউজীয়া িীলাচল, ভূৱছিশ্বৰী, শৰৰ্ীয়া, িৰকাচল আৰ্দ পাহাছৰছৰ আবৃত এই 

গুৱাহাটী িহািগৰ। গুৱাহাটীৰ িাছজছৰ বব বগছে িহ্মপুত্ৰৰ উপিদী ভৰলু আৰু 

গুৱাহাটীৰ  দৰ্ক্ৰ্ -পশ্চিি চকাৰ্ত আছে িছিাছিাহা সছৰাবৰ দীপৰ ৰ্বল। সিয়ৰ চহচাত আৰু 

প্ৰদুৰ্ িৰ্ৰ প্ৰছকাপত েৰ্দও ভৰলু িদী আৰু দীপৰ ৰ্বলৰ এৰ্তয়া ককাল চবকা হ'ল তথাৰ্প ভৰলু 

আৰু দীপৰ ৰ্বলক বাদ ৰ্দ গুৱাহাটীৰ চভৌগৰ্লক ৰ্িৰ্তৰ কথা ভাৰ্বব চিাৱাৰ্ৰ। িহাভাৰত আৰু 

পুৰাৰ্ আৰ্দ পুৰৰ্ৰ্ গ্ৰন্থছতা প্ৰাগছজযাৰ্তৰ্পুৰ আৰু কািৰূপৰ উছল্লখ আছে। কািৰূপৰ ৰজা 

ভগদত্তই িহাভাৰতৰ েুদ্ধত চকৌৰৱৰ পক্ৰ বহ েুজ কৰ্ৰৰ্েল। িহ্মপুত্ৰৰ পাৰত কািাখযা 

পাহাৰৰ ওপৰত অৱৰ্িত শশ্চক্তপীিৰ এক িূখয পীি হ'ল কািাখযা পীি। কািাখযা িশ্চন্দৰৰ লগত 

জৰ্ৰত বহ আছে েীকৃষ্ণ আৰু িৰকাসুৰৰ ইৰ্তহাস। কািাখযা, বৰ্শষ্ঠ, উিািন্দ, উগ্ৰতৰা আৰু 

বহভ ছতা সৰুবৰ িশ্চন্দৰৰ অৱৰ্িৰ্তৰ কাৰছৰ্ বহভ ছলাছক গুৱাহাটীক িশ্চন্দৰৰ চহৰ ( city of temple) 

বুৰ্লও উছল্লখ কছৰ। গুৱাহাটী িহািগৰৰ দৰ্ক্ৰ্-পূৱ চকাৰ্ত আৰু গুৱাহাটী ৰ্চলাং পথৰ দাৰ্তত 

অৱৰ্িত অসিৰ ৰাজধািী ৰ্দচপুৰ। এই ৰ্দচপুৰৰ পৰা ঐৰ্তহাৰ্সক বৰ্শষ্ঠ আেিকল চোৱা পথৰ 

কাৰ্ছত অবৰ্িত গুৱাহাটীৰ ৰ্বখযাত চপাহিীয়া জীৱজন্তুৰ চদাকাি তথা ৰ্চৰ্কৎসালয় 'িলৰ্ ি'। 

আছবৰ্ল সিয়ত বি ু চদউতাকৰ লগত বগ িলৰ্ িত উপৰ্িত হ'লকগ। িলৰ্ িৰ গৰাকীছয় 

আছথছবছথ দুছয়াছক বৰ্হবকল ৰ্দছল আৰু শুৰ্ধছল "আছপািাছলাকক ৰ্ক লাছগ?" বিুছয় উত্তৰ 

ৰ্দছল 'আছপািাছলাকৰ তাত পাগৰ চপাৱাৰ্ল চপাৱা োয় চিৰ্ক?' "হয় চপাৱা োয়। ৰ্কন্তু বতিিাি 
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আিাৰ লগত িাই। অিিাৰ ৰ্দছল আৰ্ি ৰ্দি।" 'ক'ৰ পৰা আৰ্ি ৰ্দব?' বিুছয় শুৰ্ধছল। চদাকািীৰ 

উত্তৰ "জািছেদপুৰৰ পৰা আৰ্ি ৰ্দি। উত্তৰ শুৰ্ি বিু ৰ্চঞৰ্ৰ উটিল 'ৰ্ক? সচাককছয় 

জছেদপুৰৰ পৰা আৰ্ি ৰ্দব?' "হয় বতিিাি কৰ্লকতাৰ চাপ্লাই িাই। চসছয় জািছেদপুৰৰ পৰা 

আৰ্ি আছো। জািছেদপুৰৰ পৰা চৰছলছৰ কৰ্লকতা আছহ আৰু কৰ্লকতাৰ পৰা ৰ্বিাছিছৰ 

গুৱাহাটীকল আৰ্হব। চসছয় দাি অলপ চবৰ্চ পৰ্ৰ আছে।" আিন্দত উদ্বাউল বিুছয় িলৰ্ িৰ 

িাৰ্লকক ক'চল" দািৰ ৰ্চন্তা িকৰ্ৰব। চিাক জািছেদপুৰৰ পৰা এটা পাগৰ চপাৱালী আৰ্ি ৰ্দব 

লাছগ োৰ জন্ম ২২ আগষ্টত বহছে, অথ িাৎ োৰ জন্মৰ্দি এই বেৰৰ ২২ আগষ্ট।' "িই খবৰ কৰ্ৰ 

জিাি আৰু েৰ্দ ২২ আগষ্ট তাৰ্ৰছখ জন্ম চহাৱা চপাৱাৰ্ল আছে চতন্ত ৰ্িিয়কক আৰ্ি ৰ্দি"। 

বিুছয় শুৰ্ধছল 'ৰ্কিাি দাি লাৰ্গব?' িলৰ্ িৰ গৰাকীছয় উত্তৰ ৰ্দছল " ৰ্বশ হাজাৰ। দহ হাজাৰ 

অৰ্গ্ৰি ধি আৰু দহ হাজাৰ ৰ্িয়াৰ সিয়ত।" চদউতাককল চাই বিুছয় আছদশ ৰ্দল "টাটা দহ 

হাজাৰ টকা ৰ্দ ৰ্দয়া" আিন্দত আত্ম হাৰা চহাৱা বিুৰ িুখকল চাই  চদউতাছক িলৰ্ িৰ 

িাৰ্লকক টকা দহ হাজাৰ ৰ্দ ৰ্ৰৰ্চপ্ট খি বল পছকটত ভৰাছল। টকা হাতত পাই িলৰ্ িৰ 

গৰাকীৰ িুখখি পূৰ্ীিাৰ চজািৰ দছৰ উজ্বল বহ উটিল। বিুকল চাই ক'চল "িই এসপ্তাহৰ 

ৰ্ভতৰত খবৰ ৰ্দ আছো। চতািাৰ িাি আৰু চ াি িম্বৰ এই িাছয়ৰী খিত ৰ্লৰ্খকথ  চোৱা"। 

বিু:৯৮৫৯৯-২৮৬০৪, জছুৰাি বুৰ্ল িাছয়ৰ্ৰত ৰ্িজৰ িাি আৰু চ াি িম্বৰ ৰ্লৰ্খ চদউতাকৰ 

বসছত আিন্দিিছৰ বিু িৰকল উভৰ্তল। গাড়ীত গছৰ্শগুৰ্ৰৰ োিজটত আবদ্ধ বহ কথা পাৰ্ত 

থাছকাছত বিুছয় চদউতাকক ক'চল "টাটা চচাৱা িই বকৰ্েছলা িহয় ক'ক আছকৌ িূৰ্ৰ আৰ্হব 

আৰু প্ৰথি প্ৰিাৰ্  ৰ্হচাছব চদৰ্খলা, সছপািত চদখাৰ দছৰ িলৰ্ ছি জািছেদপুৰৰ পৰাই 

ক'কক আৰ্ি ৰ্দব। আৰ্িছতা চতওছলাকক সছপািৰ কথা, জািছেদপুৰৰ কথা চকাৱাই িাৰ্েছলা। 

প্ৰথি অাংকছটা ৰ্িৰ্লল চেৰ্তয়া ২২ তাৰ্ৰখৰ  জন্মৰ্দিৰ অাংকছটাও ৰ্িৰ্লব।" বিুকল চাই 

চদউটাছক ক'চল "েৰ্দ  ২২ তাৰ্ৰছখ জন্ম চহাৱা পাগ ৰ্দব চিাৱাছৰ চতছন্ত ৰ্সহতৰ পৰা পাগ িাছিা 

আৰু দহ হাজাৰ  টকাছটা িূৰাই লি"। সৰুছত কুকুছৰ কাছিাৰাৰ পাচত িাৰীত চলাৱা ১৪টা 

চবজীৰ কথা ভাৰ্বছলই বিুৰ চদউতাছক কুকুৰ চপাহাৰ ৰ্চন্তা িিৰ পৰা বাদ ৰ্দছয়। ৰ্কন্তু একিাত্ৰ 

জীছয়কৰ বাছবই সকছলা কথাছত হয়ভৰ ৰ্দ োয়। বিুছয়ও চদউতাকক আশ্বাস ৰ্দ ক'চল " ২২ 

তাৰ্ৰছখ জছেদপুৰত জন্ম চহাৱা পাগৰ বাৰ্হছৰ আি পাগ চকৰ্তয়াও ৰ্িৰ্িও"। 

              এসপ্তাহ পাচত িলৰ্ িৰ গৰাকীৰ পৰা বিুকল চ াি আৰ্হল। ২২ আগষ্টত জন্মছহাৱা 

পাগৰ চপাৱালীৰ খবৰ জািছেদপুৰৰ পৰা অহা বুৰ্ল গি পাই বিু আিন্দত আত্মহাৰা হ'ল। 

িলৰ্ িৰ গৰাকীছয় লগছত জিাছল চে চপাৱালীছটা চহছিা চোৱালীছহ, ল'ৰা িহয়। 

বিুছয়  িলৰ্ িৰ গৰাকীক জিাছল চে এইছটা আৰু ভাল কথা, কাৰৰ্ চিাৰ আগৰ কুকুৰছটাও 
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িাইকীছয়ই আৰ্েল। িলৰ্ িৰ গৰাকীছয় লগছত বিুক জিাছল চে বতিিাি চপাৱালীছটাৰ বয়স 

িাত্ৰ ৮ ৰ্দিহৰ বহছে। তাইৰ বয়স ৪০/৪৫ ৰ্দি িাি হছলই জািছেদপুৰৰ পৰা অিাৰ বযৱিা 

কৰ্ৰব পৰা োব। পৰ্ৰস্কাৰ িগৰ জািছেদপুৰক টাটা িগৰ বুৰ্লও  জিা োয়। তীখাৰ কাৰখািা 

থকা বাছব জািছেদপুৰ তীখা িগৰী (Steel city) বুৰ্লও জিাজাত। জািছেদপুৰ িগৰৰ 

পৰ্ৰকিিা কৰাৰ সিয়ছত িগৰ খিৰ চল-আউট প্ৰস্তুত কৰা ৰ্পটিােবাগৰ জৰু্লি চকছিিী 

চাহৰ্লি( Julin Kennedy Sahlin) িািৰ আৰ্কিছটক গৰাকীক জািছেদজীছয় িগৰ খিত 

পে িযাপ্ত খালী িাই, পাকি,  ুটবল-হকী আৰ্দৰ চখল পথাৰ, িশ্চন্দৰ-িেশ্চজদ-গীজিা আৰ্দৰ বাছব 

সুকীয়া িাই ৰাৰ্খবৰ বাছব ৰ্িছদিশ ৰ্দৰ্েল। জািছেদজীৰ দৰূদৰ্শ িতাৰ বাছবই জািছেদপুৰ চকাছিা 

ৰ্িউৰ্িৰ্চপালটট িথকা চহৰ বহছয়া ভাৰতত পৰ্ৰস্কাৰ পৰ্ৰচ্ছিতাৰ চক্ত্ৰত শ্চজৰ্লৰ্ক আছে। ১৭ 

চচছপ্তম্বৰ, ২০১২; গুৱাহাটী চহৰত ধুিধাছিছৰ ৰ্বশ্বকি িাপূজাৰ আছয়াজি হ'ল।পূজাৰ ৰ্দিা 

বিুও চদউতাকৰ লগত আছবৰ্ল সিয়ত পূজা চাবকল বুৰ্ল ওলাই গ'ল আৰু কািাখযা িশ্চন্দৰৰ 

পাদতৰ্লত থকা উত্তৰপূৱ ভাৰতৰ একিাত্ৰ ৰ্বশ্বকি িা িশ্চন্দৰত চসৱা জিাই কুকুৰৰ চপাৱালীজিী 

োছত ভাছল কুশছল আৰ্হ গুৱাহাটী পায়ৰ্হ তাছৰই প্ৰাথ িিা কৰ্ৰছল। িূৰ্ৰ আছহাছত বিুছয় 

চদউতাকক ক'চল, বলা আৰ্ি িলৰ্ িত চসািাই োও। বিুৰ কথািছতই চদউতাছক গাড়ী 

ৰ্দচপুৰৰ  াছল চপািাছল আৰু িলৰ্ িৰ সনু্মখত গাড়ী ৰখাছলকগ। 

িলৰ্ িৰ গৰাকীছয় বিুক চদৰ্খ কথা আৰম্ভ কৰ্ৰছল। "ৰ্চন্তা িকৰ্ৰব। ৬ অছটাবৰত 

জািছেদপুৰৰ পৰা দুৰন্ত এক্সছপ্ৰচত আৰ্হ হাওৰা পাবৰ্হ আৰু ৭ অছটাবৰত চজট এয়াৰছৱজৰ 

ৰ্বিািছোছগ কৰ্লকতাৰ চিতাজী সুভাৰ্ চন্দ্ৰ বসু  ৰ্বিাি বন্দৰৰ পৰা আৰ্হ গুৱাহাটীৰ 

চলাকৰ্প্ৰয় চগাপীিাথ বৰদকল ৰ্বিািবন্দৰ পাবৰ্হ। ৰ্বিাি বন্দৰৰ পৰা আিাৰ চদাকািকল আৰ্হ 

থাছকাছত আৰ্ি আছপািাক চ াি কৰ্ৰ জিাই ৰ্দি। আপুৰ্ি আৰ্হ বল োবৰ্হ। গুৱাহাটী ৰ্বিাি 

বন্দৰৰ িািাকৰৰ্ অসিৰ প্ৰথি িূখযিন্ত্ৰী তথা স্বাধীিতা সাংগ্ৰািী ৺ চগাপীিাথ বৰদকলৰ স্মৃৰ্তত 

কৰা বহছে। চগাপীিাথ বৰদকলৰ জন্ম ১৮৯০ চিৰ ৬ জিু তাৰ্ৰছখ িগাও শ্চজলাৰ ৰহাত বহৰ্েল। 

সু্কলীয়া ৰ্শক্া চশৰ্ কৰাৰ পাচত চতও কটি কছলজত িাি ভৰ্তি কছৰ আৰু তাৰ পৰা আইএ 

পাচ কৰ্ৰ পৰব িতী সিয়ত কৰ্লকতাৰ ৰ্বখযাত স্কটটচ চাচি কছলজৰ পৰা ৰ্বএ পাচ কছৰ। তাৰ 

পাচত কৰ্লকতা ৰ্বশ্বৰ্বদযালয়ৰ পৰা এিএ পাচকৰ্ৰ চতও ওকালৰ্ত পঢ়া আৰম্ভ কছৰ। ৰ্কন্তু ল 

পৰীক্াৰ  াইছিল পৰীক্া ৰ্িৰ্দয়াকক চতও গুৱাহাটীকল িূৰ্ৰ আছহ আৰু তৰুৰ্ ৰাি  ুকিৰ 

অিুৰুধ িছি ি ভৰলিুুখৰ ৰ্বখযাত চসাৰ্াৰাি হাইসু্কলৰ প্ৰধাি ৰ্শক্কৰ দাৰ্য়ত্ব গ্ৰহৰ্ কছৰ। 

চসাৰ্াৰাি সু্কলৰ দাৰ্য়ত্বত থকাৰ সিয়ছত চতও ল পাচ কছৰ আৰু তাৰ পাচত গুৱাহাটীত 

ওকালৰ্ত আৰম্ভ কছৰ। ভাৰতৰ স্বাধীিতা আছন্দালিত চতও অগ্ৰৰ্ী ভূৰ্িকা গ্ৰহৰ্ কছৰ আৰু 
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চজলকল োয়। চজলত থকা সিয়ছত চতও েীৰািচন্দ্ৰ, বুদ্ধছদৱ, হজৰত িহম্মদ আৰ্দ 

চকইবাখছিা গ্ৰন্থ ৰচিা কছৰ। ভাৰতৰ ৰাজয সিহূৰ গৰুৰ্পাংৰ সিয়ত আৰু ভাৰত ৰ্বজািৰ 

সিয়ত চতওৰ প্ৰছচষ্টাছত অসি পাৰ্কিািৰ অন্তিভভক্ত চিাছহাৱাকক থাছক আৰু ভাৰতবৰ্ িত 

চাৰ্িল হয়। স্বাধীিতাৰ পাচত চতও অসিৰ প্ৰথি িূখযিন্ত্ৰী হয় আৰু ১৯৫০ চিৰ ৫ আগষ্টত 

চতওৰ িহাপ্ৰয়াৰ্ হয়। িলৰ্ িৰ িাৰ্লকৰ লগত কথাপাৰ্ত সন্তুষ্ট বহ বিুছয় চদউতাকক ক'চল 

"টাটা ব'লা িৰকল োও। গধুৰ্ল আছকৌ অসি টিৰ্বউিৰ ৰ্বশ্বকি িা পূজা চাবকল োব লাৰ্গব িহয়। 

চসইখি পূজা দশ িি িকৰ্ৰছল গুৱাহাটীত ৰ্বশ্বকি িা পূজা সমূ্পৰ্ িকক চচাৱাছেি িালাছগ।" 

৭ অছটাবৰ, ২০১২। ৰাৰ্তপুৱাছৰ পৰা বিুৰ িি উচৰ্পচ। আশ্চজ কুুুকুৰৰ চপাৱালীছটা আৰ্হ 

চপাৱাৰ কথা। চদউতাকক ক'চল আশ্চজ কছলজ িাোও চিৰ্ক? েৰ্দ চপাৱালী জিী চসািকাছল 

আছহ চতছন্ত আৰ্িবকল োওছত চদৰী হব। িাছক বিুৰ কথা শুৰ্ি চজকছককাই উটিল। কুকুৰৰ 

কাৰছৰ্ কছলজৰ ক্লাচ ক্ৰ্ত কৰ্ৰব িালাছগ। আৰ্িবকল োওছত চদৰী হ'চল এছকা বদৱসখি তল 

িাোয়। ৰ্থক চতছিছত িলৰ্ িৰ  িাৰ্লছক চ াি কৰ্ৰছল। চপাৱালীছটা আৰ্হ কৰ্লকতা পাছলৰ্হ। 

আছবৰ্ল ৪ বজাৰ চজট এয়াৰছৱজৰ ৰ্বিাি চোগৰ গুৱাহাটীকল আৰ্হব। গৰ্তছক চবলতলাৰ 

িলৰ্ ি পাওছত ৭টা িাি বাশ্চজব। িলৰ্ িৰ িাৰ্লকৰ চ াি চপাৱাৰ পাচত সাশ্চজ কাৰ্চ বিু 

কটি কছলজকল বুৰ্ল ওলাই গ'ল। ১৮৯৯ চিত চেৰ্তয়া অসি বৃটটেৰ অধীি আৰ্েল, ৰাইজৰ 

দাবী জিাই ৺িাৰ্িক চন্দ্ৰ বৰুৱাছদছৱ চতৰ্তয়াৰ অসিৰ িূখয কৰ্িচিাৰ চাৰ চহিৰী চেিছিি 

কটি (Sir Henry Stedman Cotton) িাঙৰীয়াকল ৰ্লৰ্খছল চে অসছিই এছি এখি ৰাজয ে'ত 

চকাছিা কছলজ িাই। গৰ্তছক অসিত এখি কছলজ িাপি কৰ্ৰব লাছগ আৰু ইয়াৰ বাছব 

গুৱাহাটীছয়ই সকছলাছৰ কাৰছৰ্ সুৰ্বধাজিক িাই। ১৮৯৯ চিৰ ৩ িছবম্বৰৰ ৰ্দিা কটি চাহাছব 

চিাৰ্ৰ্া কৰ্ৰছল চে গুৱাহাটীত এখি কছলজ িাপি কৰা হব। ৰাইছজ ৰ্সদ্ধান্ত গ্ৰহৰ্ কৰ্ৰছল চে 

কছলজ খিৰ িাি কটি কছলজ হব আৰু ১৯০১ চিৰ ২৭ চি তাৰ্ৰছখ ৰ্িজৰ িািত িাপি 

চহাৱা কটি কছলজ চাৰ চহিৰী চেিছিি কটি িাঙৰীয়াই উছদ্বাধি কৰ্ৰছল। এই কছলজছতই 

অসিৰ প্ৰথি িূখযিন্ত্ৰী চগাপীিাথ বৰদকল চদছৱও অধযয়ৰ্ কৰ্ৰৰ্েল। কছলজৰ পৰা আৰ্হ িৰত 

বিুৰ আছকৌ উচৰ্পচ লাৰ্গল। প্ৰায় ৭ িাি বজাত িলৰ্ িৰ িাৰ্লছক বিুকল চ াি কৰ্ৰছল। গাড়ী 

আৰ্হ  াাঁচী বজাৰৰ ওপৰ পাছলৰ্হ আছপািাছলাক আৰ্হব পাছৰ। আশ্চজকাৰ্ল পাছচ বহভ ছত  াাঁচী 

বজাৰক চ শ্চিবজাৰ বুৰ্লছহ কয়।  াাঁচীবজাৰৰ লগছত থকা চজলত িািুহক  াাঁচী ৰ্দয়াৰ পৰাই 

এসিয়ত িাই ৰ্খৰ্িৰ আৰু বজাৰ খিত িাি  াাঁচী বজাৰ বহৰ্েল। এৰ্তয়া অবছশয তাৰপৰা 

চজলখি উটি গ'ল আৰু অসিৰ বাৰ্হৰৰ পৰা অহা চবপাৰী সকছল  াাঁচী বজাৰক চ শ্চিবজাৰ 

কৰ্ৰ চপলাছল। অৱছশয বহভ ছতা পুৰৰ্ৰ্ অসিীয়া িািুছহ এৰ্তয়াও বজাৰ খিক  াাঁচী বজাৰ 
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বুৰ্লছয়ই কয়।  াাঁচীবজাৰ অসি তথা উত্তৰপূৱৰ বযৱসায়ৰ প্ৰাৰ্ছকন্দ্ৰ। ৰ্কন্তু এই বজাৰ বাৰ্হৰৰ 

পৰা অহা অিাঅসিীয়া বযৱসায়ীৰ সমূ্প িৰ্ দখলত। তাত অসিীয়া বযৱসায়ীৰ িাি তাহাৰ্িও 

িাৰ্েল আশ্চজও িাই। 

 ৰ্স শ্চজৰ্ক িহওক, িলৰ্ িৰ পৰা চ াি পাই িাক আৰু চদউতাক দুছয়াছক লগত বল 

বিুছয় কুকুৰ আৰ্িবকল বুৰ্ল িলৰ্ িকল ৰাওিা কৰ্ৰছল িাক আৰু চদউতাকক লগতকল বিু বগ 

িলৰ্ ি পাছলকগ। িলৰ্ িৰ িাৰ্লছক হা াঁৰ্হ িাৰ্ৰ আহক বুৰ্ল সকছলাছক আদৰৰ্ৰ্ জিাছল। 

আছপািাৰ কুকুৰ আৰ্হ গ'ল এই বুৰ্ল চদাকািৰ চভকত থকা এটা সৰু বাকচকল (cage) আঙভ ৰ্লয়াই 

চদখুৱাছল। তাৰ পাচত বাকচছটা চদাকািৰ িশ্চজয়াৰ িাজকল আৰ্ি বাকচৰ দুৱাৰ খি খুৰ্ল ৰ্দছল। 

দুৱাৰখি খুৰ্ল ৰ্দয়াৰ লছগ লছগ তাৰ পৰা এটা িুগা বৰৰ্ৰ পাগৰ চপাৱালী আৰু এটা বগা ৰঙৰ 

ৰ্িৰ্ি পছিৰ্ৰয়ািৰ চপাৱালী ওলাই আৰ্হল। িলৰ্ িৰ গৰাকীছয় দুটা সৰু বাটটত পািী আৰ্ি 

দুছয়াটাছক খাবকল ৰ্দছল। কুকুৰ চপাৱালী দুটাই িুকৰ্ল হবকল পাই আিন্দত জৰ্পয়াবকল ধৰ্ৰছল 

আৰু চদৌৰ্ৰ বগ চপক চপক বক পািী চখাৱাত লাৰ্গল। পাগৰ চপাৱালীছটা অৰ্তশয় চট টীয়া 

আৰু স্মাটি আৰ্েল। ৰ্িজৰ পািীৰ্খৰ্ি খাই তাই ৰ্িৰ্ি পছিৰ্ৰয়ািছটাক আতৰাই তাক ৰ্দয়া 

পািীৰ্খৰ্িও চখাৱাত লাৰ্গল। তাৰ পাচত তাই আৰ্হ ৰ্িৰ্ি পছিৰ্ৰয়ািৰ চিগুৰত ধৰ্ৰ টাৰ্ি ৰ্দছল। 

িলৰ্ িৰ গৰাকীছয় বিকুল চাই ক'চল "চাওক আছপািাৰ চপাৱালীছটা ৰ্কিাি স্মাটি আৰু 

সৰ ূটটিবাজ। আৰ্হছয়ই চখলাত লাৰ্গল। এসিয়ত ই সাাংিাটটক চচাকা আৰু খুউব ভাল কুকুৰ 

হবকগ।" কুকুৰ চপাৱালীছটাকল চাই বিুৰ চদউতাছক িলৰ্ িৰ গৰাকীক উত্তৰ ৰ্দছল "ৰ্কন্ত ই 

চতছিই চচছ ৰা চপাৱালী। অৱছশয চদখাত গঢ়ছটা বৰ ধুিীয়া। ৰ্কেভ িাি চপাৱালী ইিাি চহৰ্ল্ী 

আৰু চথাছলাকা থাছক"। িলৰ্ িৰ গৰাকীছয় উত্তৰ ৰ্দছল "কুকুৰ ৰ্কছিাছত চচছহৰাতকক স্মাটি 

আৰু সৰ ূটটিবাজ হয়ছি িহয় চাব লাছগ, চচছহৰা িহয়। তাছত দুৰ্দি ধৰ্ৰ দািা পািী চপাৱা িাই 

বাছব আৰু ক্ীৰ্াই বগছে। পায়খািা, চপচাব কৰ্ৰব বুৰ্ল আছিাছত ইহতক খুউব কি খাবকল 

ৰ্দছয়"। বিুছয় ইৰ্তিধয পাগৰ চপাৱালীছটা আৰু ৰ্িৰ্ি পছিৰ্ৰয়ািছটাৰ লগত চখলাত লাৰ্গল। 

বিুকল চাই িলৰ্ িৰ গৰাকীছয় কাগজ এখি আগবঢ়াই ৰ্দছল। কাগজ খি আৰ্েল পাগ 

চপাৱালীছটাৰ জন্মৰ প্ৰিাৰ্ পত্ৰ বা বাথ ি চাটটিৰ্ ছকট। 

Breed: Pug 

Name of puppy: Laila  

Colour: Brown  

Father's name: Allen  

Mother's name: Queen  

Date of birth: 22.08.2012 
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Place of birth: Jamshedpur  

 

চাটটিৰ্ ছকটখি হাতত বল বিুছয় হা াঁৰ্হছল আৰু িলৰ্ িৰ গৰাকীক ক'চল " এছলি আৰু কুইিৰ 

জীছয়কৰ িাি লায়লাছহ ৰ্দবকল পাছল। চবছলগ ভাল িাি িাপাছল।" ইয়াছক বক বিুছয় জন্মৰ 

প্ৰিাৰ্ পত্ৰ খি  াৰ্ল চকইবাটভ কুৰা কৰ্ৰছল আৰু ক'চল আশ্চজৰ পৰা এইৰ িাি হ'ল ক'ক (Coco)। 

ক'ক বুৰ্ল কুকুৰ চপাৱালীছটাক চকালাত তভ ৰ্লকল বিুছয় চভিাছখাৱাত লাৰ্গল। কুকুৰক চভিা চখাৱা 

চদৰ্খ িাক আৰু চদউতাছক বিুকল িুখ চিাপাকৰ্ৰ চাছল। িলৰ্ িৰ গৰাকীৰ হাতত টকা দহ 

হাজাৰ তভ ৰ্ল ৰ্দ চদউতাছক বিুক ক'চল "এৰ্তয়া আৰু ইয়াত বৰ থকাৰ কাি িাই,ৰাৰ্ত চাছৰ আি 

বাশ্চজল। িৰকল োও। " ক'কক চকালাত বল ৰ্তৰ্িও িলৰ্ িৰ পৰা ওলাল। ৰ্িৰ্ি পছিৰ্ৰয়ািছটাছৱ 

িৰকহ বিুৰ িুখকল চাই থাৰ্কল। বিুছয় বাছপককল চাই ক'চল "টাটা লগ চহৰুৱাই ৰ্িৰ্ি 

পছিৰ্ৰয়ািছটাছৱ ইিাি দুখ কৰ্ৰছে তাছকা বল োও চিৰ্ক?" িলৰ্ িৰ গৰাকীছয় বিুকল চাই কছল 

"এইছটা ৰ্দব চিাৱাছৰা। অিিাৰ আছে। কাইকল পুৱাই ৰ্চলঙৰ পৰা আৰ্হ বল োবৰ্হ। িই গুৱাহাটী 

চপাৱাৰ খবৰ ৰ্দছলাছয়ই। পুৰ্লচৰ িািুহ, গুৱাহাটী পাই কুকুৰ চপাৱালী িাপাছল ৰ্িআইশ্চজছয় 

চিাক লক আপত ভৰাব"। ক'কক লগত বল বিু, চদউতাক আৰু িাছক িৰকল বুৰ্ল ৰাওিা 

কৰ্ৰছল। এছিককছয় বিুহতৰ িৰত আৰ্ব িভাব হ'লৰ্হ Wonder Pug Coco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


