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স াদেকর কথা 
সাধারণ া সমাজ াগােরর সূচনা ১৮৭৯ সােল। 

িনঃশে  ব কাল ধের এই াগার পাঠক পিরেষবা 

িদেয় চেলেছ অমূল  রািজ িনেয় ব  িবখ াত 

মানুেষর সং েশ এই াগােরর জয়যা া। এই 

মহাপু ষেদর ৃিতধন  এই াগার অেনক 

ইিতহােসর সা ী। বতমােন াগার কতৃপ  

িস া  িনেয়েছ একিট বুেলিটন কাশ করার। এই 

বুেলিটেন থাকেব শতবষ উি ণ াগােরর 

ইিতহাস, াগার িবষয়ক কােলা ীণ ব , 

সা িতক াগার জগেতর কথা, সদ  কািশত 

বইেয়র সংবাদ ও াগাের রি ত দু াপ  

রািজর কথা। ি মািসক বুেলিটনিটর মাধ েম 

পাঠক সমাজ যােত নতুন কের জগৎ ও 

াগার ভাবনায় উ ািসত হয় তারই েচ ায় 

এিটর কাশ। সাধারণ া সমাজ াগার 

নব েপ সি ত হবার েচ ার অন তম একিট অ  

এই বুেলিটন। আশা কির এই বুেলিটন  ও 

াগার িবমুখ পাঠকেক আবার নূতন কের 

মন  গেড় তুলেত সাহায  করেব। সকল  ও 

াগার িমেকর ভােলাবাসায় ও সহেযািগতায় 

এই বুেলিটন দীঘজীিব হাক আশা কির। 

সাধারণ া সমাজ লাইে ির 
গৗতম িনেয়াগী 

[ইিতহােসর অবসর া  অ াপক ও িবিশ  াবি ক ও 
ব া গৗতম  িনেয়াগীর সােথ সাধারণ া সমাজ 

াগােরর  িনিবড় যাগােযাগ। স িবষেয় তার 
িতচারণ িতফিলত হেয়েছ এই বে ।]    

 
সাধারণ া সমাজ িতি ত হয় ১৮৭৮ ি াে র 

১৫ই ম, কলকাতায়। বতমােন এই িত ােনর 

িঠকানা ২১১, িবধান সরিণ কলকাতা ৭০০০০৬। 

মূলত ধমীয় িত ান হেলও সাধারণ া সমােজর 

বিশ  হেলা এই য, িবগত একশ পঁিচশ বছেরর 

অিধক কাল ধের এিট যমন কলকাতার অন তম 

সং ৃ িতেক  িহসােব ভূিমকা পালন কের এেসেছ, 

তমনই এর সে  যু  ব ি েদর অেনেকই 

আমােদর জাতীয় জীবেনও উে খেযাগ  ভূিমকা 

পালন কের এেসেছন। সাধারণ া সমােজর 

অন তম িত াতা পি ত িশবনাথ শা ী সমােজর 

বাংলা মুখপ  ত েকৗমুদী-রও িত াতা-স াদক। 

ওই পি কােতই িতিন যখন লেখন 

“‘মনুষ সমাজেক’ িব ৃত হইয়া ‘ কবলমা  

ঈ রধ ােন ম  হইয়া থাকােকই া সমাজ ধম 

মেন কেরন না’”, তখনই তােদর দৃি ভি র াত  

চােখ পেড়। 



 

আর তার সে  সাযুজ  রেখই এক বছেরর 

মেধ ই ১৮৭৯ ি াে  াপন করা হয় সাধারণ 

া সমাজ াগার। বতমােন াগােরর 

অব ান সমাজমি েরর পােশর বািড়েত (িঠকানা 

২১১/১ িবধান সরিণ) দাতলায়। যসব াগার 

শতািধক বছর ধের সরকাির সাহায পু  না 

হেয়ও িটেক আেছ, সাধারণ া সমাজ 

লাইে ির তােদর মেধ  অন তম পুরাতন 

িত ান। 

ধু একিট শতবষ-অিত া  িত ান বেলই 

নয়, দু াপ  এবং মূল বান ব   ও 

প পি কার সং হাগার বেলই সাধারণ 

া সমাজ লাইে ির িবেশষ পূণ। স 

তুলনায় এই াগার ব বহারকারীর সংখ া 

িব য়করভােব কম। তেব যাঁরা ঊনিবংশ 

শতা ীর বাংলা ও বাঙািলর সামািজক ও 

সাং ৃ িতক ইিতহাস িনেয়, িবশ শতেক সই 

ইিতহােসর উ রািধকার িনেয় গেবষণা করেত 

চান, তাঁেদর পে  এই পাঠাগার ব বহার 

অবশ ই সুফলদায়ক, এবং তা জাতীয় াগার 

ও ব ীয় সািহত  পিরষৎ ব বহােরর পিরপূরকও 

বেট। আিম দীঘকাল এই পাঠাগাের কাজ কের 

উপকৃত হেয়িছ এমন নয়, পাঠক-পািঠকােদর 

কােছ সিবনেয় মাজনা চেয় ব ি গত স  

উ াপেনর ঝুিঁক িনেয়ও বলিছ, আিম এই 

পাঠাগােরর াগািরকও িছলাম বশ কেয়ক 

বছর। যা বলার তা এক কথায় এই য, স ূণ 

িবনা পয়সায় এমন শা  িনিরিবিলেত বেস বেস 

েয়াজনীয় অথচ সচরাচর াপ  নয় এমন 

বইপ  পােঠর সুেযাগ কম বসরকাির 

িত ােনই আেছ। আর এই াগাের ধু ধম-

িবষয়ক পু ক সংগৃহীত রেয়েছ, এমন ধারণাও 

অ া  নয়। ব ত ইিতহাস-ধম-দশন-সািহত -

সংগীত-জীবনচির  ইত ািদ িবষয়ক বাংলা ও 

ইংেরিজ  এবং উিনশ-িবশ শতেকর ব  

বাংলা ও ইংেরিজ প পি কা এখােন রেয়েছ। 

সাধারণ া সমাজ াগাের ঢুকেল এখনও 

যন অেনকটা ঊনিবংশ শতা ীর গ  পাওয়া 

যায়।  

সাধারণ া সমাজ াগার থম যখন 

িতি ত হেলা ১৮৭৯ ি াে , সই থেক 

বছর বছর কীভােব এই াগার বেড়া হেয় 

উঠল; কীভােব এক ধম-সংগঠেনর পাঠাগার 

শষপয  পাবিলক লাইে ির না হেলও 

সবসাধারেণর উ ু  এবং অৈবতিনক পাঠাগাের 

পা িরত হল, তার ইিতহাস জানার ধানতম 

উপাদান িবিভ  বছেরর Annual Report যা 

ইংেরিজেত মুি ত আকাের বেরাত। ১৮৭৯ 

ি াে  াগার িতি ত হবার অথ 

উপাসনাগৃেহরই এক কােণ লাইে ির নাম ধারণ 

কের দুিট আলমািরেত িকছু ধম  সং হ। এর 

মেধ  আলাদাভােব জানেত পারিছ য কাযিনবাহী 

সিমিতর সদস  দুগােমাহন দাস এক সট িমস 

াি স পাওয়ার কব –স ািদত িথেয়ােডার 

পাকােরর রচনাবিল লাইে িরেক উপহার 

িদেয়িছেলন। থেম লাইে ির উ ু  িছল for 

the use of the members of the Samaj। 
ধীের ধীের পাঠাগার চলেত থােক তেব িটমিটম 

কের। তারপর ১৮৯৪- ত াগারেক নতুনভােব 

সািজেয় তালা হয়। এ-িবষেয় পি ত িশবনাথ 

শা ী তাঁর History of the Brahmo Samaj 

ে  য-ম ব  কেরেছন তা একটু দীঘ হেলও 
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উ ারেযাগ : The Sadharan Brahmo 
Samaj Library, which has been in a 
moribund condition, was revived. 
From a corner in the gallery of the 
Mandir, it was removed to a rented 
house of its own, which also 
formed the official quarter of the 
minister of the Congregation. Nearly 
a thousand volumes of new religious 
books were added to the Library, 
Maharshi Devendranath Tagore 
coming forward with a large 
donation for that purpose.  A 
reading room for the use of the 
members of the Congregation was 
also opened in the Library, which 
also served as the meeting ground 
for the members of Congregation, 
especially for new inquirers. On 
Monday evenings conversational 
meetings were held in the Library 
Hall, when the minister would be 
present to preside at the meetings 
for the discussion of important 
questions. These Monday meetings 
sometimes attracted upwards of 
seventy young men, many of whom 
became regular attendants and took 
an earnest part of the discussions. 
The Library also formed a general 
meeting ground for several other 
institutions. On the whole, the 
experiment of the reorganised 
congregation was in every way a 
marked success.  

এই ‘পুনগিঠত’ াগার য ‘সাফেল র া র’ 

রেখিছল স-িবষেয় কােনা সে হ নই। এ 

ব াপাের িযিন সামেন থােক নতৃ  িদেয়েছন, 

িতিন িনেজ এক উ িশি ত মানুষ, িসেডি  

কেলেজর গিণেতর কৃিত ছা , কােনা ভারতীয় 

িহসােব িযিন কি জ িব িবদ ালেয়র থম 

র াংলার, সই আন েমাহন বসু। দুভাগ বশত, 

১৯০৬ ি াে র ২০ আগ  তাঁর অকালমৃতু  

লাইে ির সেমত সাধারণ া সমাজেকই 

অেনকটাই দুবল কের িদেয়িছল। ধু া  
আে ালেনর নতা ভাবেল তােঁক খােটা 

করা হেব, লড কাজেনর ব ভে র িব ে  

েদিশ আে ালন যখন তুে  সই অব ায়  

িতিন মৃতু শয ায়। তবু তাঁর ঐকাি ক ই ায় 

তাঁেক কলকাতায় সাকুলার রােড খােট কেরই 

িনেয় যাওয়া হল রা ার অপরপাের িমলনমি র 

বা ‘ ফডােরশন হল’-এর িভি র াপেনর 

জন , সখােন সংি  এক মম শী 

জাতীয়তাবােদ উ ী  রাজৈনিতক ভাষণও িতিন 

িদেয়িছেলন।.  

সাধারণ া সমাজ াগার যাঁরা গেড় 

তুেলিছেলন তাঁেদর মেধ  দুই অংশ। থম পেব 

(১৮৭৯ – ১৮৯৩) এিট িছল মূলত ধমীয় 

াগার, কলকাতা উপাসাকম লীর বা 

ক ালকাটা কংি েগশেনর ব বহােরর জন । যারঁা 

অথসাহায  কেরিছেলন তােঁদর মেধ  উে খ  

আন েমাহন বসু ছাড়াও িশবচ  দব, 

মািহনীেমাহন বসু, উেমশচ  দ , কালীশ র 

সুকুল, দুকিড় ঘাষ, ারকানাথ গে াপাধ ায় 

এবং িশবনাথ শা ীর নাম করেতই হেব। 
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ি তীয় পেব (১৮৯৪ – ১৯২৪) এই াগার 

চিরে  পা র ঘিটেয় ফেল। ততিদেন ব  

সদস  বেড়েছ। া সমােজর বাইেরও ব  

সদস  হেয়েছ, পাঠাগাের ‘িরিডং ম’ হেয়েছ, 

সংগৃহীত হেয়েছ অজ  বই ও প পি কা, 

বাংলা ও ইংেরিজেত। আেরা বড় কথা লাইে ির 

উেঠ গেছ নতুন বািড়েত, সমাজমি েরর 

পােশই তার অব ান, পাঠাগার-কে  বেস 

ায়শই নানা আেলাচনাসভা। সসব আেলাচনা 

আেদৗ া সমােজর ধম-সং া  িবষেয় 

সীমাব  নয়, বরং সামািজক-রাজৈনিতক-

িশ ামূলক-সািহত  ও সং ৃ িত-িবষয়ক। দেশর 

অভ ের নানা সমসামিয়ক ঘটনাবিল ও 

আ জািতক পিরি িত িনেয় সদস রা উে িলত। 

ি িটশ ঔপিনেবিশক সরকার তথা সা াজ বাদ-

িবেরাধী সং াম থেকও সদস রা দূের নয়। উেঠ 

এেসেছ নতুন জ । ব  কিব-সািহিত ক-

ঔপন ািসক- লখক তাঁেদর বইেয়র থম 

সং রণ উপহার িদে ন। এমনিক, ব  

খ াতনামা ব ি  তাঁেদর িতলিতল কের সংগৃহীত 

ব ি গত সং হ এখােন দান করেছন। ফেল 

১৮৯৪ থেক িতিরশ বছেরর মেধ ই সাধারণ 

া সমাজ াগার কলকাতার এক সাং ৃ িতক 

ক  িহসােব দখা িদে । তার পেরর 

লাইে িরর ইিতহাসেক দুই পেব ভাগ করা যায়, 

অথাৎ তৃতীয় পব ১৯২৪ থেক ১৯৪৭ ি া  

পয  এবং াধীনতার পরবতীকাল অথাৎ 

১৯৪৭ থেক বতমান সময় পয  শষপব। 

( মশঃ) 

 

 

 

সভা-সমােবশ 

২৪ শ ম, ২০১৪, শিনবার স া সােড় ছয়টায় 

সাধারাণ বা সমাজ লাইে িরর িশবনাথ 

মেমািরয়াল হেল এক আেলাচনা সভার 

আেয়াজন করা হেয়ছ। ল েনর ু ল অফ 

ওিরেয় াল ািডজ – এর অধ াপক ডঃ জন 

ি েভ , া ন াগািরক  অ ণ ঘাষ ও 

অধ াপক গৗতম িনেয়াগী উপি ত থাকেবন। 
সাধারাণ বা সমাজ লাইে ির হেল রি ত রাজা 

রামেমাহন রােয়র আব  মূিতর ইিতহাস িনেয় 

এই সভায় ল ন থেক ই ারেনেটর মাধ েম 

বলেবন ডঃ ডিভড উইলসন। এই সভায়    

‘সাধারাণ বা সমাজ গার বাতা’-র উে াধন 

করেবন  অ ণ ঘাষ। অনু ােনর সভাপিত 

থাকেবন সাধারাণ বা সমাজ লাইে িরর 

সভাপিত  মময় দাস।  

াগার সংবাদ  

গত মােঘাৎসেবর (১৮৪তম) সময় সাধারণ 

া সমাজ াগাের ায় দশ িদনব াপী এক 

দশনীর আেয়াজন করা হেয়িছল। দশনীর 

িবষয়ব  িছল েফসর শা  চ  মহালনবীশ 

ও া সমাজ। এই দশনী করা হেয়িছল 

ইি য়ান ািটি ক াল ইনি িটউট এর শা  

চ  মহালনবীশ মেমািরয়াল িমউিজয়ােমর 

সহেযাগীতায়। দশনীর উে াধন কেরন 

ইি য়ান ািটি ক াল ইনি িটউট-এর 

অধ াপক ডঃ বাল চৗধুরী।  
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াম  ালয় 
রােজ লাল িম   

[মননশীল সব সাচী লখক ও িবখ াত 
পুরাতাি ক রােজ লাল িমে র “ াম  
ালয়” ব  ‘িবিবধাথ সং হ’-এ 

(সিচ  মািসক পি কা) ১৮৫১ 
সােলর অে াবর মােস কািশত 
হেয়িছল।] 

ােলাচনার ইিত ক ব তা িবষেয় 

িহেতােপােদশকতা িব ু শমা পি ত 

িলিখয়ােছনঃ 

অ নস  য়ং দৃ া বি কস  চ স য়ং। 

অব ং িদবসং কুযাৎ দানাধ য়ন ক সু।। 

অথাৎ “অ েনর য়ং এবং উইেপাকার স য় 

দিখয়া (িবেবচক ব ি ) দান, সৎক  ও 

পাঠ ারা িদবসেক সফল কিরেবক।“ পর  

এিবষেয় মাণ েয়াগ কিরবার েয়াজন রােখ 

না। শা  সকলই ইহার অখ নীয় মাণ। 

পাঠ, জগৎ স ীয় সম  ম ল াি র 

ধান উপায়। ইহা ারা ঋিষগণ ান সাধেনর 

িনয়ম া  হেয়ন। পি তগণ আপন পাি ত  

লাভ কেরন। এবং িবষিয় ব ি    ই  

সাধেনর উ েমাপায় া  হেয়ন। ে েত 

িষে  কষেণর িবিধসকল জািনেত পােরন; 

বিণক বািনজ  ব াপােরর সি য়ম াত হেয়ন। 

এবং িশ কােররা আপন আপন ব বসােয়র 

উপেদশ া  হইেত পােরন। আ ােদর সময় 

আ াদ, দুঃেখর সময় দুঃখ মাচেনর উপায়, 

এবং শােকর সময় ে াধক বাক   হইেত 

উ ব হয়।  কিমজেনর সহচর, ধিমেকর ব ু  

এবং সকেলর উপেদশক। ফলতঃ পু ক সকল 

ম েলর কামেধণু, এবং সকল সদুপেদেশর 

আধার, অতএব িক ভাগ বােনর অ ািলকা িক 

দির র পণ কুটীর স ই ইহার ফল তুল েপ 

িব ািরত হয়। উপেদশ ে ার এবং 

উপাসনায় সােপ পর, উপেদশাকাংি র 

মানসাধীন নেহ। িক  পু ক স দা আপন 

কাযসাধেন ত এবং িজ াসামা  আপন 

ব ব  সকল কাশ কের, কদািপ িবরি  িক 

আলস  িক অিন া ব  কের না। এতদেথ 

এমত উপেবিশক যাহােত সকেলর গৃেহ স দা 

ব মান থােক এমত চ া অবশ  ক ব  এবং 

স চ াও ক সাধ  নেহ। িত মােস এক টাকা 

মা  ব য় কিরেল পাচঁ বৎসেরর মেধ  অনায়ােস 

একশত  সং হ হইেত পাের। এবং সামান  

িবষিয় ব ি র তদেপ ায় অিধক  েয়াজন 

হইেবক না। িবেশষতঃ একবার  সং হ 

কিরেল পু  পৗ ািদ েম অেনেক তাহা ভাগ 

কিরেত পাের, এবং এত প ব কাল ব াপক 

ম ল দ ব র স েয় যৎিকি ৎ য কহ 

কুি ত হইেবন ইহাও বাধ হয় না।  

যিদচ যাঁহারা একবার মা   পাঠ প সুধা 

পাঠ কিরয়ােছন, তাহািদেগর পে  একশত  

িকছু অিধক নেহ িক  ঐ  সং হ হইেল 

তাহার পিরবেত অন  ব য় ব তীত অনায়ােস 

অেনক পু ক-পােঠর উপায় হইেত পাের। 

পরেম র আমািদগেক পেরাপকারােথ িনযু  

কিরয়ােছন। এবং আমািদেগর কতব  য আপন 

আপন ব  পেরাপকারােথ দান কির। 

িবেশষতঃ  ব বহার-িবষেয় কাহারও হািন হয় 

না। এক াম  ব ি  যিদ স াৎ িবেবচনা 
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পূ ক  য় কেরন, তেব একশত ে র 

মূেল  তাঁহারা েত েক এক সহ   পাঠ 

কিরেত পােরন অথচ েত েকর এক এক শত 

 স য় থােক। 

পর  এতে শীয় মহাশয় জন-সকল যিদ এক  

হওত ঈষদনু হাবেলাকন কিরয়া েদশীয় ম ল 

বৃি র উৎসাহ জ াইবার ই া কেরন, তাহা 

হইেল নানা উপায় ারা অিভ  সাধন হইেত 

পাের। ভ  ভ  ােন অথবা ােম ােম 

স সাধারেণর সা কািলক বংশপর েরর 

উপকারােথ ামেভিট ও বােরায়ািরর অথবা 

ত তা েত ক ব ি  িক ৎ িক ৎ মািসক দান 

ারা এক এক ালয় াপন কিরেল কান 

ব ি র শ হইেব না, অথচ অতুল উপকার। 

ে র অভাব যু  অেনেক নানা শা ােলাচনার 

যাগ  হইয়াও য়ং  সং েহ অপারক বােধ 

আলেস র হােত পিতত হন। অেনেকর ইিতহাস 

ও ভূেগাল বৃ া  বেণ ও পঠেন তই ই া 

জে , িক  তাদৃশ ািদর অভাব যু  

িনরথক ভৗিতক ও মাি ক গ  জ নােত কাল 

যাপন কেরন। এ সকেলর দুঃখ মাচেনর সুলভ 

উপায় সে ও িন পায় হওয়া ভ েলােকর 

কতব  নেহ। যিদ সাধারণ উপকারােথ িত 

ােম িত গৃহ  এক আনা কিরয়া দান 

কেরন তদানুকুেল ও ত দ ােম ালয় াপন 

হইেত পাের। তাহা অেপ া ু িবষয় ামেভিট 

ও বােরায়ািরর ধন, যেহতু তদু পা েন কাহার 

শ জে  না। অনায়ােস অিভসি েত কৃপেণও 

দান কিরেত পাের। 

  

( পরবতী অংশ পেরর সংখ ায় ) 

পু ক পিরচয়  

ডাঃ শ র কুমার নােথর “তেথ র আেলায় 

রাধানাথ িশকদার” সা িতক কােলর একিট 

অসাধারাণ  বেল আখ া দওয়া যেত পাের। 

এিট অত  সমেয়াপেযাগী – কারণ এবছেরই 

রাধানাথ িশকদােরর ি শতবষ। ডাঃ নাথ 

অনলস পির ম কের এই িব ৃত্- ায় বাঙালী 

ব ািনেকর জীবন ও কমকাে র তথ  

আমােদর সামেন উপ ািপত কেরেছন। দীঘ 

গেবষণা চািলেয় িতিন রাধানােথর জীবেনর 

অেনক অজানা তথ  সং হ কেরেছন ও িতিন 

রাধানােথর চািরি ক বিশ িল নানা ঘটনার 

সূ  ধের অত  িনপুনভােব িবে ষণ কেরেছন। 

এভােরে র উ তা পিরমাপ করার কােজ 

রাধানােথর অসামান  অবদােনর কথা এই ে  

িলিপব  করা হেয়েছ িক  পরাধীন ভারেত এই 

বাঙালী ব ািনেকর অবদান ীকৃিত পায়িন। 

তথািপ রাধানাথেক আধুিনক ভারেতর থম 

িব ানী িহসােব অেনেক স ান দশন কেরন।  

এই বইিটর দ ডাঃ নাথ িনেজই এঁেকেছন। 

আশা করা যায় তাঁর এই গেবষণা-ধমী বইিট 

আজেকর পাঠক-সমােজর কােছ খুবই সমাদৃত 

হেব এবং রাধানাথ িশকদােরর জীবন ও কেমর 

িবষেয় আমরা নতুন কের ভাববার সুেযাগ 

পােবা। ি শতবেষ রাধানাথ িশকদােরর িত 

া িল এই িট।  

- ভাত কুমার চে াপাধ ায় 
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সাধারণ া সমাজ াগাের রি ত পু ক 

পিরচয়   

: আ -জীবন 

লখক : ভাই িগিরশচ  সন 

মু ক : , মুখাজী এ া  কাং, কিলকাতা  

কাশকাল : ১৩১৩ সাল, ২২ শ পৗষ   

মূল  : এক টাকা মা  

পৃ া : ১৪৬  

সূিচ : আ জীবনী, বাল জীবন, ছা ীয় জীবন, 

বষিয়ক জীবন ও পুন ার লখাপড়ার চ া, 

ীিশ ায় অনুরাগ, ধ জীবন ও নানা পরী া, 

জীবেনর িভ  িভ  অব া ও পরী া, বষিয়ক 

জীবেনর চরমাব া, পি মা েল মণ, জীবেনর 

অন তর পরী া ও ময়মনিসংহ ত াগ, 

আিমষভ ণ ত াগ ও জািতি য়তা, ব ব ু  

পি কা স াদনা, িবষয় স ি  ও 

উপজীিবকার ব ব া, চার, জ ভূিম পাঁচেদানা, 

ােম কাজ, আরব ভাষার চ া ও কারােণর 

অনুবাদ, রাগ-শয া, ময়মনিসংেহ নবিবধােনর 

কায , কুচিবহার িববােহর িতবাদ ও 

আে ালন-িবষেয় ম ব , িবেশষ অব া, 

রাজৈনিতক আে ালন িবষেয় ম ব ।  

“িনেজর জীবেনর বৃ া  েত েক িনেজ স প 

জােনন, এবং যথাযথ বিলেত পােরন, অপর 

লােক কখনও স প জািনেত পােরন না, 

সুতরাং িঠক বিলেত ও িলিখেত পােরন না। 

তাহােত সেত র অপলাপ হওয়ারই িবেশষ 

স াবনা।“ – লখেকর এই ম েব র সত  ও 

তেথ র সাথক, াণব  কাশ ঘেটেছ শতািধক 

বৎসর াচীন এই ে । 

িব. . বাংলায় থম কারাণ অনুবাদ কেরন 

এই আ জীবনীকার। 

 

 : সাধুচিরত (রামতনু লািহড়ী-র জীবনী) 

লখক : অতুল চ  ঘটক  িব. এ. 

কাশক : এস ক লািহিড় এ া  কাং, 

কিলকাতা 

কাশকাল : ১৯১১ 

মূল  : আট আনা 

পৃ া : ৯০ 

ভূিমকা : রােম সু র ি েবদী,    িনেবদন : 

অতুল চ  ঘটক উপ মিণকা, বাল জীবন ও 

িশ াব ব া, মধ জীবন-িশ কতা ও 

সমাজসং ার, শষজীবন – পািরবািরক দুঘটনা 

ও গােরাহণ।  
ভূিমকায় ি েবদী মশায় বেলেছন – ‘সত ি য়তা 

এবং সরলতা তাঁহার ভূষণ িছল। এই ভূষেণ 

িযিন মি ত, পািথব ঐ েযর ক েম তাঁহােক 

িল  করেত পাের না’। - এই ম েব রই যথাথ 

িতফলন ঘেটেছ অতুল চ  ঘটক ণীত ‘সাধু 

চিরত’ িটেত – যা রামতনু লািহড়ীর িব  

জীবনী। ‘িনেবদন’ অংেশ লখেকর ীকােরাি  

– ‘বলা বা ল  এই পু ক ণয়েন পি ত 

িশবনাথ শা ী ণীত “রামতনু লািহড়ী ও 

তৎকালীন ব সমাজ” নামক  হইেত ােন 

ােন কথিক ৎ সাহায  া  হইয়ািছ।‘ সত  ও 

তেথ র এরকম আকর  সিত ই িবরল।  

িব. .  এ বছেরই  রামতনু লািহড়ীর জে র 

ি শতবৎসর ।  

আেলাচক: তপন ঘাষ ও শা  হালদার     



বশাখ, জ  ১৪২১                           সাধারণ া  সমাজ াগার বাতা                      
  

 

 

সাধারণ া সমাজ-এর কািশত কেয়কিট পু ক  
স ীত রিলিপ – ১ থেক ৯  ৬৫ 

কাকিল – ১ থেক ৬ (অতুল সাদ সেনর গােনর রিলিপ)    ৪০ 

আ চিরত িশবনাথ শা ী   ১৬০ 

গীিত    অতুল সাদ সন ১০০ 

স ীত (ষ দশ সং রণ)  ২০০ 

া ধ ঃ (বাংলা ও ইংেরিজ)   ১০০ 

History of The Brahmo Samaj Sivanath Sastri ২০০ 

English Works of Rammohun Roy Raja Rammohun Roy ৩৫০ 

উ  পু ক িল ও সাধারণ া সমাজ ারা কািশত আেরা অন ান  পু ক সাধারণ া সমাজ  

াগাের ও  সাধারণ া সমাজ অিফেস (২১১, িবধান সরণী) য় করেত পারা যােব।  

স াদক: ডঃ অিসতাভ দাশ, সহেযাগী স াদক: তপন ঘাষ, অিমত দাস ও রিবর ন সন 

সাধারণ া সমাজ লাইে িরর পে  িব িজৎ রায় কতৃক কািশত। 

সাধারণ া সমাজ লাইে ির, ২১১/১ িবধান সরণী, কলকাতা – ৭০০০০৬ ফান: ৯০০৭৬৮৮৭৬০ 
ই- মল:  library.sbsamaj@gmail.com ● ওেয়বসাইট:http://library.thesadharanbrahmosamaj.org 

-বাতা 
বাংলা রচনা - েজ নাথ শীল । স াদনা - তপন ঘাষ , দাম ১৫০ , প েলখা    

ঊনিবংশ শতা ীর তম া  মানুষ েজ নাথ শীলেক ‘ব ু ’ বেল মেনিছেলন রবী নাথ। সুধী নাথ দ  

তাঁেক বেলেছন ‘ সাে েতস বংেশর শষ কুল দীপ’। এ হন া  মানুষিট তাঁর সৃি কম বাংলায় তমন িকছু 

রেখ যানিন। নানা জায়গায় ছিড়েয় থাকা তারঁ দু াপ  লখা িল - সংকিলত কেরেছন  তপন ঘাষ ‘বাংলা 

রচনা - েজ নাথ শীল’ িশেরানােম। রবী নাথেক লখা কেয়কিট িচিঠপ  ছাড়াও ব , আলাপচািরতা, 

অিভবাষণ সংকিলত হেয়েছ এই ে । দীঘ িব ৃিতর আড়ােল থাকা মানুষিটর রচনা সংকলন স াদনা কের  

তপন ঘাষ আমােদর কৃত তাপাশ আব  করেলন।  

রাসিবহারী বসুর জীবনকথা ও রচনাসং হ । রচনা ও ভাষা র - অিসতাভ দাশ   দাম ২২০ , প েলখা 

ভারতবেষর াধীনতা সং ােমর ইিতহােস রাসিবহারী বসু এক উ ল নাম। তাঁর জীবেনর অেনকটা সময় 

কেটেছ জাপােন। ভারেত তাঁর সং ামী জীবেনর কথা িনেয় দু-একিট  থাকেলও – জাপােন থাকাকালীন তাঁর 

রামা কর জীবেনর কথা ায় অজানা থেক গেছ। অিসতাভ দাস রাসিবহারীর সম  জীবেনর কথা তুেল 

ধেরেছন ‘রাসিবহারী বসুর জীবনকথা ও রচনাসং হ’ ে । ি তীয় পেব সংেযািজত হেয়েছ রাসিবহারী বসুর 

আ কথা, ব , িচিঠপ , ভাষণ।  
 

প েলখা,  ১০িব কেলজ রা কলকাতা ৭০০০০৯,  চলভাষ: ৯৮৩১১১০৯৬৩ 


