হাত্রযচ্কা- এক মহান কুকুর
সর্ল শমজা
[মৃত্ুয র মাত্ম থেমম যায় কময়কটি টিন অটত্বাটিত্ িমেই। জীবমনর রং-রূপ আসা শুরু িময় যায়। মৃত্ুয র পমর চটিশ টিনও থযমত্
পামর না, নত্যন জীবমনর থ াোঁমজ থনমম থযমত্ থি া যায়। অেচ একটি কুকুর, পােমকর মৃত্ুয র পর িীর্ঘ নয় বছর অমপক্ষা কমরটছে
ত্ার প্রত্ুাবত্ঘমনর। অবমশমে মিান এই কুকুরটিও িার মামন মৃত্ুয র কামছ। পৃটেবীর মিামানবমির কাটিনী শুটন আমরা, আমার কামছ
টবশ্বস্থ এই কুকুরটি মিাপযরুেমির থচময়ও থেষ্ঠ, কারণ মানুে মিান িমব এমত্ নত্যন টকছয থনই- থস টনমজমক থেষ্ঠ িাটব কমর। য ন
একটি ইত্র প্রাণী থেষ্ঠমে ত্ামক ছাটিময় যায় ত্ ন থসই প্রাণীটির প্রাপু সম্মানিযকু না থিওয়া মানবত্ারই অপমান। আমার কামছ
পৃটেবীর সকে যযমের সকে থেষ্ঠ মিাপযরুেমির থচময়ও থেষ্ঠ ঐ মিান কুকুর, থস থেষ্ঠ ত্ার আনুেত্ু ও টবশ্বস্থত্ায়।]
সাে ১৯২৪, থিাটকও টবশ্বটবিুােময়র কৃটে টবভামের প্রমেসর টিমিস্যাবযমরা উময়মনা(Hidesaburō Ueno) একটি কুকুর
থপামেটছমেন। কুকুরটির নাম টছে িাটচমকা (Hachikō)। জাপামনর টশবযয়া থেশমন (Shibuya Station) প্রটত্টিন সকামে পােক
প্রমেসরমক টবিায় জানাত্ িাটচমকা। টিন থশমের টনটিঘষ্ট সমময় থেশমনর একটি টনটিঘষ্ট জায়োয় বমস োকত্ পােমকর প্রত্ুাবত্ঘমনর
পে থচময়। ত্ামির এই স ুত্া ১৯২৫ সামের থম মাস পযঘন্ত চমে। ত্ারপর একটিন প্রমেসর থসই থয টেময়টছমেন আর টেমর
আমসনটন। কারণ টত্টন চমে টেময়টছমেন না থেরার থিমশ। cerebral hemorrhage প্রমেসরমক থকমি টনময় থেমেও িাটচমকার
টবশ্বস্থত্া থবোঁমচটছে ত্ার মৃত্ুয র আে পযঘন্ত। থস প্রটত্টিন বমস োকত্ প্রমেসমরর জন্য। টিন চমে টেময় সপ্তাি িময়মছ, সপ্তাি মামসর
টিমসব চযটকময় বছর িময়মছ। কত্ ঋত্য এমসমছ, কত্ চমে থেমছ। টকন্তু টবরাম িয়টন িাটচমকার পে থচময় োকা। ত্ামক সটরময় থনওয়া
িময়টছে, টকন্তু থস পাটেময় আসত্ থসই সময় িমেই।
থেশমন আসা যাওয়া করা যাত্রীরা যারা িাটচমকামক প্রমেসমরর সামে থিম মছ। িাটচমকার এমন আনুেত্ুত্া ত্ারা অবাক িময়
থিম মছ। টনমবটিত্প্রাণ এই কুকুমরর জন্য ত্ারা াবামরর বুবস্থা কমরমছ। িাটচমকামক টনময় বমরর কােমজ সংবাি প্রকাশ িময়মছ।
আমবমে আপ্লযত্ মানুে িাটচমকার থসবা-েশ্রুোর জন্য সািাযু পাটিময়মছ। ত্ামক থি মত্ এমসমছ। ১৯৩২ সামে এমন এক টনবন্ধ
িাটচমকামক জাপামনর জাত্ীয় পটরটচটত্ এমন থিয়। িাটচমকা িময় পমি জাপামনর ন্যাশনাে টসম্বে অব থোয়াটেটি। আি মাচঘ ১৯৩৫
িাটচমকাও চমে যায় না থেরার থিমশ। টপমছ থরম যায় ত্ার কীটত্ঘ, মানুমের থচময়ও থেষ্ঠমের।
এটপ্রে ১৯৩৪, টশবযয়া থেশমন িাটচমকার আিমে একটি থরাঞ্জ মূটত্ঘ স্থাপন করা িয় িাটচমকার সম্মামন। এ মূটত্ঘর উমবাধমন িাটচমকা
টনমজও উপটস্থত্ টছে। পরবটত্ঘমত্ টবত্ীয় টবশ্বযযমের সময় মূটত্ঘটি টরসাইকল্ড িয়। ১৯৪৮ সামে মূে টশল্পীর থছমের উপর আবার
িাটয়ে থিওয়া িয় িাটচমকার মূটত্ঘ টনমঘামনর। একই বছমরর আেে মামস মূটত্ঘটির উমবাধন করা িয়, যা আজও বত্ঘমান। জাপামনর
বুস্তত্ম এই থেশমন িাটচমকার মূটত্ঘর কাছাকাটছ অংমশর নাম "Hachikō-guchi" বা "The Hachikō Entrance/Exit"। এই
অংশটি সবার কামছ টব ুাত্ এক টমেন-স্থান। িাটচমকার জন্মশিমরর Ōdate Station-এও ২০০৪ সামে িাটচমকার মূটত্ঘ স্থাপন করা
িয়।
প্রটত্ বছর আি এটপ্রে জাপামনর টশবযয়া থেশমন টিনটিমক িাটচমকার স্মরমণ সম্মাটনত্ করা িয়। শত্ শত্ মানুে এই সমেম
টসটরমটনমত্ ত্ামির অন্তমরর অন্তস্থে থেমক েো জ্ঞাপন কমর িাটচমকার স্মৃটত্র প্রটত্, ত্ার থোয়াটেটির প্রটত্।
িাটচমকা টকভামব মৃত্ুয বরণ কমরটছে- এটবেময় টবজ্ঞানীরা অমনক বাক-টবত্ণ্ডার পমর ২০১১ সামে এমস একমত্ িময়মছন। িাটচমকার
কুান্সার িময়টছে এবং োইমেটরয়া ইনমেকশন টছে। ত্ার থপমি চারটি yakitori টেক পাওয়া যায়, ত্মব এগুমো ত্ার মৃত্ুয র কারণ
টছে না। িাটচমকার থিিাবমশে জাপামনর ন্যাশনাে সাইন্স টমউটজয়ামম সরক্ষণ কমর রা া িময়মছ।
িাটচমকামক টনময় অমনক অমনক বই থে া িময়মছ। ছায়াছটব টনটমঘত্ িময়মছ। ১৯৮৭ সামে িাটচমকার কাটিনী টনময় টনটমঘত্ ছায়াছটবটি
টছে একটি ব্লকবাোর। ২০০৯ সামেও িাটচমকার কাটিনীমত্ একটি ছায়াছটব মযটি থপময়টছে। িাটচমকার মৃত্ুয র ৫৯ বছর পমর
১৯৯৪ সামের ২৮ থম, িাটচমকার থরকমডঘড ‘থর্উ থর্উ’ শুনার জন্য কময়ক টমটেয়ন থরটডও থোত্া ত্ামির থরটডও অন কমরটছে।
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২০০৯ সামে মযটিপ্রাপ্ত Hachiko- A Dog’s Story থি মত্ পামরন এই টেংক থেমক। ছায়াছটবটি আমার কামছ একটি মাোরটপস
মমন িময়মছ অটভনয়কারী কুকুরটির দুিঘান্ত অটভনময়। ছায়াছটবটির কাটিনীমত্ একিয রিবিে িময়মছ, ত্মব িাটচমকার কাটিনী একই
রময় থেমছ। আটম টনমজমক অমনক শি একজন মানুে টিমসমবই জানত্াম, টকছয ছায়াছটবটি আমার থচাম বারবার পাটন এমন
টিময়টছে।
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