
গল্প 

 

  

হরিচিণ 

শিৎচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয় 



শিৎচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । হরিচিণ ।       গল্প 

 1 

www.bengaliebook.com 
 

 

হরিচিণ 

“—” সে আজ অনেকদিনের কথা। প্রায় িশ-বানরা বৎেনরর কথা। তখে 

দুর্গািােবাবু উদকল হে োই। দুর্গািাে বন্যাপাধ্যায়নক তুদি সবাধ্ হয় াাল সননো ো  

আদি সবশ দনদে। এনো তাাঁহানক আজ পদরদনত কদরয়া দিই।  

  

সেনলনবলায় সকাথা হইনত এক অোথ দপতৃিাতৃহীে কায়স্থ বালক রািিােবাবুর 

বাটীনত আশ্রয় গ্রহণ কদরয়াদেল। েকনলই বদলত  সেনলদট বড় াাল! সবশ েু্র বুদধিমিাে 

নাকর  দুর্গািােবাবুর দপতার বড় সেনহর াৃতয। 

  

েব কাজকিগই সে দেনজ টাদেয়া লয়। র্রুর জাব সিওয়া হইনত বাবুনক সতল িাখাে 

পর্গন্ত েিস্তই সে দেনজ কদরনত নানহ। েবগিা বযস্ত থাদকনত বড় াালবানে। 

  

সেনলদটর োি হদরনরণ। র্ৃদহণী প্রায়ই হদরনরনণর কাজকনিগ দবদিত হইনতে। িনধ্য 

িনধ্য দতরস্কারও কদরনতে  বদলনতে  হদর—অেয নাকর আনে; তুই সেনলিােুষ  এত 

খাদটে সকে? হদরর সিানষর িনধ্য দেল সে বড় হাদেনত াালবাদেত। হাদেয়া উত্তর কদরত  

িা  আিরা র্রীব সলাক  দনরকাল খাটনতই হনব  আর বনে সথনকই বা দক হনব? 

  

এইরূপ কাজকনিগ  েুনখ  সেনহর সরানড় হদরনরনণর প্রায় এক বৎের কাল কাদটয়া 

সর্ল। 

  

েুনরা রািিােবাবুর সোট সিনয়। েুনরার বয়ে এখে প্রায় পাাঁন-েয় বৎের। 

হদরনরনণর েদহত েুনরার বড় আত্মীয়াাব সিখা র্াইত! র্খে দুগ্ধ-পানের দেদিত্ত র্ৃদহণীর 

েদহত েুনরা দ্বন্দ্বরু্ধিম কদরত  র্খে িা অনেক অর্থা বনো কদরয়াও এই কু্ষদ্র কেযাদটনক 
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স্বিনত আদেনত পাদরনতে ো এবং দুগ্ধ-পানের দবনশষ আবশযকতা ও তাহার অাানব 

কেযারনের আশু প্রাণদবনয়ানর্র আশঙ্কায় শঙ্কাদিত হইয়া দবষি সরানধ্ েুরবালার 

র্ণ্ডদ্বয়দবনশষ দটদপয়া ধ্দরয়াও তাহানক দুধ্ খাওয়াইনত পাদরনতে ো  তখেও হদরনরনণর 

কথায় অনেক ফল লাা হইত। 

  

র্াক  অনেক বানজ কথা বদকয়া সফদললাি। আেল কথাটা এখে বদল  সশানো। ো 

হয় েুনরা হদরনরণনক াালবাদেত। 

  

দুর্গািােবাবুর র্খে কুদড় বৎের বয়ে  তখেকার কথাই বদলনতদে। দুর্গািাে এতদিে 

কদলকাতানতই পদড়ত। বাদড় আদেনত হইনল দিিানর িদক্ষণ দিনক র্াইনত হইত  তাহার 

পনরও প্রায় হাাঁটা-পনথ িশ-বানরা সরাশ আদেনত হইত; েুতরাং পথটা বড় েহজর্িয 

দেল ো। এইজেযই দুর্গািােবাবু বড় একটা বাদড় র্াইনতে ো। 

  

সেনল দব. এ. পাে হইয়া বাদড় আদেয়ানে। িাতাঠাকুরােী অদতশয় বযস্ত। সেনলনক 

াাল কদরয়া খাওয়াইনত  িাওয়াইনত  র্ে-আত্মীয়তা কদরনত  সর্ে বাটীেুধিম েকনলই 

একেনে উৎকদিত হইয়া পদড়য়ানে। 

  

দুর্গািাে দজজ্ঞাো কদরল  িা  এ সেনলদট সক র্া? িা বদলনলে  এদট একজে 

কানয়নতর সেনল; বাপ-িা সেই  তাই কতগা ওনক দেনজ সরনখনেে। নাকনরর কাজকিগ 

েিস্তই কনর  আর বড় শান্ত; সকাে কথানতই রার্ কনর ো। আহা! বাপ-িা সেই—তানত 

সেনলিােুষ—আদি বড় াালবাদে। 

  

বাদড় আদেয়া দুর্গািােবাবু হদরনরনণর এই পদরনয় পাইনলে।  

  

র্াহা সহাক  আজকাল হদরনরনণর অনেক কাজ বাদড়য়া দর্য়ানে। সে তাহানত েন্তুষ্ট 

দান্ন অেন্তুষ্ট েনহ। সোটবাবুনক (দুর্গািােনক) োে করাে  িরকার-িত জনলর র্াড়ু  দঠক 

েিনয় পানের দিনব  উপরু্ক্ত অবেনর হাঁকা ইতযাদি সর্ার্াড় কদরয়া রাদখনত হদরনরণ 
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সবশ পটু। দুর্গািােবাবুও প্রায় াানবে  সেনলদট সবশ intelligent. েুতরাং  কাপড় সকাাঁনাে  

তািাক োজা প্রাৃদত কিগ হদরনরণ ো কদরনল দুর্গািােবাবুর পে্ হয় ো। 

  

দকেু বুদি ো  সকাথাকার জল সকাথায় িাাঁড়ায়। িনে আনে দক? একবার দুজনে 

কাাঁদিনত কাাঁদিনত পদড় বড়ই দুরূহ তত্ত্ব। আিার সবাধ্ হয় েব কথানতই এটা খানট। সিনখে 

দক—াাল সথনক সকবল াালই িাাঁড়ায়  ি্ দক কখেও আদেয়া িাাঁড়ায় ো? র্দি ো সিদখয়া 

থাক তনব এনো  আজ সতািানক সিখাই—বড়ই দুরূহ তত্ত্ব। 

  

উপদর-উক্ত কথা-কয়দট েকনলর বুদিনত পারা েম্ভবও েয়  প্রনয়াজেও োই  আর 

আিারও philosophy নিয়ে deal করা উনেশয েনহ; তবুও আপনে দুনটা কথা বদলয়া 

রাখায় ক্ষদত দক? 

  

আজ দুর্গািােবাবুর একটা জাাঁকাল সাানজর দেিন্ত্রণ আনে। বাদড়নত খাইনবে ো  

েম্ভবতঃ অনেক রানে দফদরনবে। এইেব কারনণ হদরনরণনক প্রাতযদহক কিগ োদরয়া 

রাদখয়া শয়ে কদরনত বদলয়া সর্নেে। 

  

এখে হদরনরনণর কথা বদল। দুর্গািােবাবু বাদহনর বদেবার ঘনরই রানে শয়ে 

কদরনতে। তাহার কারণ অনেনকই অবর্ত েনহ। আিার সবাধ্ হয় র্ৃদহণী বানপর বাদড়নত 

থাকায়  বাদহনরর ঘনর শয়ে করাই তাাঁহার অদধ্ক িনোেীত দেল।  

  

রানে দুর্গািােবাবুর শর্যা রনো করা  দতদে শয়ে কদরনল তাাঁহার পিনেবা ইতযাদি 

কাজ হদরনরনণর দেল। পনর বাবুর রীদতিত দেদ্রাকষগণ হইনল হদরনরণ পানশর একদট ঘনর 

শুইনত র্াইত। 

  

েন্ধ্যার প্রাক্কানলই হদরনরনণর িাথা দটপদটপ কদরনত লাদর্ল। হদরনরণ বুদিল  জ্বর 

আদেনত আর অদধ্ক দবলম্ব োই। িনধ্য িনধ্য তাহার প্রায়ই জ্বর হইত; েুতরাং এ-েব 

লক্ষণ তাহার দবনশষ জাো দেল। হদরনরণ আর বদেনত পাদরল ো  ঘনর র্াইয়া শুইয়া 

পদড়ল। সোটবাবুর সর্ দবোো প্রস্তুতত হইল ো  এ কথা আর িনে রদহল ো। রানে েকনলই 
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আহারাদি কদরল  দকন্তু হদরনরণ আদেল ো। র্ৃদহণী সিদখনত আদেনলে। হদরনরণ ঘুিাইয়া 

আনে; র্ানয় হাত দিয়া সিদখনলে র্া বড় র্রি। বুদিনলে  জ্বর হইয়ানে; েুতরাং আর 

দবরক্ত ো কদরয়া নদলয়া সর্নলে। 

  

রাদে প্রায় দদ্বপ্রহর হইয়ানে। সাাজ সশষ কদরয়া দুর্গািােবাবু বাদড় আদেয়া সিদখনলে  

শর্যা প্রস্তুতত হয় োই। এনক ঘুনির সঘার  তাহানত আবার েিস্ত পথ দক কদরয়া বাদড় 

র্াইয়া দনৎ হইয়া শুইয়া পদড়নবে  আর হদরনরণ শ্রান্ত পিরু্র্লনক দবোিা হইনত দবিুক্ত 

কদরয়া অল্প অল্প দটদপয়া দিনত থাদকনব এবং সেই েুনখ অল্প তন্দ্রার সিাাঁনক গুড়গুদড়র 

েল িুনখ লইয়া এনকবানর প্রাাত হইয়ানে সিদখনত পাইনবে  ইতযাদি াাদবনত াাদবনত 

আদেনতদেনলে। 

  

একবানর হতাশ হইয়া দবষি জ্বদলয়া উদঠনলে  িহা রুধিম হইয়া দুই-নাদরবার 

হদরনরণ  হদর  হনর—ইতযাদি রনব দনৎকার কদরনলে। দকন্তু সকাথায় হদর? সে জ্বনরর 

প্রনকানপ েংজ্ঞাহীে হইয়া পদড়য়া আনে। তখে দুর্গািােবাবু াাদবনলে  সবটা ঘুিাইয়ানে; 

ঘনর দর্য়া সিদখনলে  সবশ িুদড় দিয়া শুইয়া আনে।  

  

আর েহয হইল ো। ায়ােক সজানর হদরর নুল ধ্দরয়া টাদেয়া তাহানক বোইবার সনষ্টা 

কদরনলে  দকন্তু হদর ঢদলয়া দবোোর উপর পুেবগার শুইয়া পদড়ল। তখে দবষি রুধিম হইয়া 

দুর্গািােবাবু দহতাদহত দবিৃত হইনলে। হদরর দপনঠ েবুট পিাঘাত কদরনলে। সে াীি 

প্রহানর চনতেযলাা কদরয়া উদঠয়া বদেল। দুর্গািােবাবু বদলনলে  কদন সখাকা ঘুদিনয় 

পনড়নে  দবোোটা দক আদি করব? কথায় কথায় রার্ আরও বাদড়য়া সর্ল; হনস্তর সবে-

র্দষ্ট আবার হদরনরনণর পৃনে বার দুই-দতে পদড়য়া সর্ল। 

  

হদর রানে র্খে পিনেবা কদরনতদেল  তখে এক সফাাঁটা র্রি জল সবাধ্ হয় 

দুর্গািােবাবুর পানয়র উপর পদড়য়াদেল। 

  

েিস্ত রাদে দুর্গািােবাবুর দেদ্রা হয় োই। এক সফাাঁটা জল বড়ই র্রি সবাধ্ 

হইয়াদেল। দুর্গািােবাবু হদরনরণনক বড়ই াালবাদেনতে। তাহার েম্রতার জেয সে 



শিৎচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । হরিচিণ ।       গল্প 

 5 

www.bengaliebook.com 
 

 

দুর্গািােবাবুর সকে  েকনলরই দপ্রয়পাে দেল। দবনশষ এই িাে-খানেনকর ঘদেেতায় সে 

আরও দপ্রয় হইয়া িাাঁড়াইয়াদেল। 

  

রানে কতবার দুর্গািােবাবুর িনে হইল সর্  একবার সিদখয়া আনেে  কত 

লাদর্য়ানে  কত ফুদলয়ানে। দকন্তু সে সর্ নাকর  তা ত াাল সিখায় ো! কতবার িনে 

হইল  একবার দজজ্ঞাো কদরয়া আনেে  জ্বরটা কদিয়ানে দক ো! দকন্তু তাহানত সর্ লা া 

সবাধ্ হয়! েকালনবলায় হদরনরণ িুখ ধু্ইবার জল আদেয়া দিল  তািাক ো দজয়া দিল। 

দুর্গািােবাবু তখেও র্দি বদলনতে  আহা! সে ত বালক িাে  তখেও ত তাহার েনয়ািশ 

বষগ উত্তীণগ হইয়া র্ায় োই। বালক বদলয়াও র্দি একবার কানে টাদেয়া লইয়া সিদখনতে  

সতািার সবনতর আঘানত দকরূপ রক্ত জদিয়া আনে  সতািার জুতার কাদঠনত দকরূপ 

ফুদলয়া উদঠয়ানে। বালকনক আর লা া দক? 

  

সবলা েয়টার েিয় সকাথা হইনত একখাো সটদলগ্রাি আদেল। তানরর েংবানি 

দুর্গািােবাবুর িেটা সকিে দবনদলত হইয়া উদঠল। খুদলয়া সিদখনলে  স্ত্রীর বড় পীড়া। 

ধ্ড়াে কদরয়া বুকখাো এক হাত বদেয়া সর্ল। সেইদিেই তাাঁহানক কদলকাতায় নদলয়া 

আদেনত হইল। র্াদড়নত উদঠয়া াাদবনলে  ার্বাে! বুদি-বা প্রায়দিত্ত হয়। 

  

প্রায় িাে-খানেক হইয়া দর্য়ানে। দুর্গািােবাবুর িুখখাদে আজ বড় প্রফুল্ল  তাাঁহার স্ত্রী 

এ র্াো বাাঁদনয়া দর্য়ানেে। অিয পথয পাইয়ানেে। 

  

বাদড় হইনত আজ একখাো পে আদেয়ানে। পেখাদে দুর্গািােবাবুর কদেে ভ্রাতার 

দলদখত। তলায় একস্থানে ‘পুেি’  বদলয়া দলদখত রদহয়ানে—বড় দুঃনখর কথা  কাল 

েকালনবলা িশ দিনের জ্বরদবকানর আিানির হদরনরণ িদরয়া দর্য়ানে। িদরবার আনর্ সে 

অনেকবার আপোনক সিদখনত নাদহয়াদেল। 

  

আহা! িাতৃ-দপতৃহীে অোথ! 

  

ধ্ীনর ধ্ীনর দুর্গািােবাবু পেখাো শতধ্া দেন্ন কদরয়া সফদলয়া দিনলে। 


