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Subject - 2nd Language Bengali  

Class –VI 

Chapter - 2 
 

গদ্য:- ‘রামতনু লাহিড়ী’ – হিবনাথ িাস্ত্রী  

 

গদ্দ্যর সারসংদ্েপ:- 

 

 লেখক শিবনাথ িাস্ত্রী মহািয় ‘রামতনু োশহডী’ গল্পটি রচনা করররেন। আরোচয 
গরল্প লেখক রামতনু োশহডী নারম এক অসামানয আদিশবাদী মানুরের কথা বেরত 
শগরয় ১৮০০ শিস্টারের পরর বঙ্গরদরি ইংররশি লিখার প্রশত লে আগ্রহ সৃশি হরয়শেে 
তার করয়কটি উদাহরণ শদরয়রেন। এই প্রসরঙ্গ শতশন রামতনু োশহডীর মরতা 
ইংররশি শিক্ষায় আগ্রহী এক বােরকর িীবন কাশহনী আমারদর িাশনরয়রেন।  

 

   আরোচয গরল্প লেখক বরেরেন একটা সমরয় লদরি ভারো ইংররশি সু্কে 
শেে না। কেকাতায় শিশরঙ্গী সারহবরা দুই-একিন দু-একটি সু্কে করর লেরেরদর 
একটু ইংররশি পডরত ও বেরত লিখারতন। তখনকার গভণশরমন্ট এরদরির লোকরক 
ইংররশি লিখারনা প্ররয়ািন লসটা মরন কররতন না। তারা সংসৃ্কত, আরশব ও পারশস 
লিখারনার িনয করেি ও মাদ্রাসা স্থাপন কররশেরেন।  

 

লসই সময় লেশভে লহয়ার  নারম একিন সারহব রািা রামরমাহরনর 
সরঙ্গ শমরে ১৮১৮ শক ১৮১৯ শিস্টারে সু্কে লসাসাইটি নারম একটি সভা স্থাপন 
কররন োর উরেিয কেকাতার শভন্ন শভন্ন স্থারন ইংররশি সু্কে স্থাপন করা। তখন 
লহয়ার সারহব পােশি করর োতায়াত করা করার সময় একটি ১৩/১৪ বেররর 
ব্রাহ্মরণর লেরে লহয়ার সারহরবর পােশি ধরর প্রায় একমাস েুরটশেে। লহয়ার সারহব 
লেখাপডার প্রশত বােরকর আগ্রহ লদরখ তারক সু্কে লসাসাইটির সু্করে ভশতশ  কররশেরেন। 
এই সু্করের নাম লহয়ার সু্কে  হরয়রে । 

লসই বােকটির নাম রামতনু োশহডী। শতশন নদীয়া লিোর কৃষ্ণনগরর 
১৮১৩ শিস্টারে িন্মগ্রহণ কররন। গুরুিনরদর প্রশত রামতনু োশহডী খুব শ্রদ্ধা 
কররতন। রামতনু োশহডী সরতররা বের বয়রস শহনু্দ করেরি চতুথশ লশ্রণীরত ভশতশ  
হরয়শেরেন। শেররাশিও নারম একিন শিশরশঙ্গ সারহব লসই লশ্রণীরত পডারতন।রামতনু 
বাবুও এই শেররাশিও সারহরবর শিেয শেরেন। 

রামতনু োশহডী সু্কে লথরক লবশররয় প্রথরম শহনু্দ সু্করে পরর বধশমান, 

উত্তরপাডা প্রভৃশত অরনক লদরির সু্করে শিক্ষকতা কররশেরেন।  েখন শতশন বধশমান 
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সু্করের লহেমাস্টার শেরেন তখন সু্করের একটা মযাপ হাশররয় লগরে শতশন সু্করের 
চাকররর ওপর চুশর করার সরন্দহ কররশেরেন। শকন্তু আেমাশরর পারি েখন মযাপটি  
খুুঁরি লপরয়শেরেন তখন চাকশরর প্রশত সরন্দহ করায় তাুঁর মরন খুব কি হরয়শেে। 
শতশন চাকররক লেরক তাুঁর ভুরের ক্ষমা লচরয়শেরেন। শতশন লেখারনই লেরতন লেরেরদর 
নীশত ও  চশররের উন্নশতর শদরক শবরিে দৃশি রাখরত।  

 

বৃদ্ধ অবস্থায় রামতনু োশহডী লপনিন শনরয় নানা িায়গায় বাস 
কররতন। লেখক বরেরেন তাুঁর কারে বসরে নানা সৎ শবেরয়র কথা শুনরত শুনরত 

মন উন্নত হয়। রামতনু োশহডীর শবেরয় একিন বাঙাশে কশব বরেরেন------– 

 

“োর সরঙ্গ একশদন কশররে োপন 

সাত শদন থারক ভারো পাপাসক্ত মন।” 

 

   লেখক শিবনাথ িাস্ত্রী  বরেরেন এই কথা সতয। লেখরকরা অরনরকই এই 
কথার সাক্ষয শদরত পাররন। রামতনু োশহডী ৮৫ বের বয়রস স্বগশাররাহণ  কররন। 


