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Abstract 

Sachindranathy Sengupta (known as Sachin Sengupta) was a very famous and 

prominent Bengali play writer and the producer and director of the contemporary 

theatrical plays in Calcutta of his period. Most of his play- ‘Raktakamal’, 

‘Rastrabirohi’, ‘Desher Dabi’, ‘Sirajdullah’ etc. made for stage. His patriotic and 

nationalist sense assimilated into his literary work. His ‘Gairik Pataka’ –is a very 

famous patriotic drama wrote in preindependent India and it offered to world known 

Partiot of India Netaji Subhash Chandra Bose. The drama ‘Gairik Pataka’ wrote in 

a historical situation in preindepent India against British Raj. Maratha Raj Sivaji 

significantly releating with Netaji for his patriotism and nationalism. Gairik pataka 

is a symobol of sacrifice and brevity of India soul. Here we seeking historical 

significance of the Gairikpataka and successfulness as historical drama. 
 

     ঘনগুসেয ‘গকরযও তাওা’ এওরি রফশুদ্ধ ঐরতারও নািও। নািওরি নািযওাসযয নযতভ ঘেষ্ঠ নািও। 

ভধযমুকী বাযসতয আরতাস ঘভাখর ম্রাি যঙ্গসচফ এফং ভাযাঠা ঘনানাও রফাচীয দ্বন্ধ নযতভ প্রধান 

খিনা। এআ দ্বসন্ধয খিনা ফরম্বন ওসযআ ২০ঘ অলাঢ় ১৩৩৭ ফঙ্গাসে (১৯৩০) ‘গকরযও তাওা’ নািওরি 

যরঘত  এফং রবনীত । ঘদফসযণ্য স্বাধীনতা ঘপ্ররভও ুবালঘন্ন ফুয ওাযাফাসয ঈয এরি যরঘত  

এফং এআ স্বসদসঘতনা ভৃদ্ধ নািওরি তাাঁসও ঈৎকগ ওসযন। নািসওয বূরভওা ংস রতরন ঘওথা ফসরসঙন 

‚১৩৩৯ াসর নািঔারন মঔন প্রথভ রবনীত  প্রওারত  ঘনতাচী তঔন ওাযারুদ্ধ রঙসরন। নািওঔারন 

তাাঁায চারত ংকঠসনয প্রাসয ওথা যারঔা তাাঁাযআ ঈসেসয ঈৎকগ ওরযা রঙরাভ‛। ুতযাং ঘনতাচীসও 

ঈৎকগ ওযায চনয এআ নািওরিসও তযন্ত কবীয ঐরতারও তথয ঔুাঁচসত সরঙর নািযওাযসও। ঘওননা 

রতরন এআ নািসওয ভধযরদস ঘনতাচীয সঙ্গ ভগ্র চারতসও চাতী ঘঘতনায ফাণ্ী ফন ওসয অনসত 

ঘঘসরঙসরন। যাধীন বাযতফসলগ তাআ যঙ্গসচফ  রফাচীয ঐরতারও ওাররনসও রূসওয অেস তুসর 

ধসয স্বসদ ঘঘতনায রদওরিসওআ অসরারওত ওসযসঙন। 
 

     যঙ্গসচসফয ান ওাসর (১৬৫৭-১৯০৭) ভাযাঠা রি ুনযা রিারী স সঠ এফং রফাচীয 

ঘনতৃসে ঘভাখর ফারনীয সঙ্গ দ্বন্ধ ফাাঁসধ। অশফ রফাচী রফশ্বা ওযসতন ভুরভান াওসদয তযাঘায 

ঘথসও ঘদসও ঈদ্ধায ওসয রনু্দাম্রাচয গতরয ওযায। এআ ঈসেয রনস ১৬৫৭ রিস্টাসে ঘভাখর রধওৃত 
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রফচাুয দূকগ অক্রভণ্ ওসযন এফং ঘঔানওায ঘনাপ্রধান অপচর ঔাাঁসও রফতারযত ওসয রফচাুয দূকগ দঔর 

ওসযন। পসর যঙ্গসচসফয সঙ্গ ভাযাঠা যাচ রফাচীয ম্পওগ অয ঔাযা স মা। ঘআ ভ যাচুত 

যাচা চরং ঈবসয ম্পওগসও রভত্রুরব ওযসত অগ্রী ন। রওন্তু অরফশ্বাী ঘক্রান্তসরাবী যঙ্গসচসফয 

ঙর ফুছসত ঘসয অগ্রা দূকগ ঘথসও ঘযাভলগও ন্থা রতরন াররস অসন। ১৬৭৪ রিস্টাসে তায 

যাচযরবসলও । এয ভাত্র ঙ’ ফঙয সয রফাচীয ১৬৮০ রিস্টাসে রফাচীয ভৃতুয । 
 

     ঘদ  চারতয ওরযাসণ্ রনসফরদত প্রাণ্ রফাচীয এআ ওভগভ চীফনআ নািওরিয প্রধান ওাররন। রফাচীয 

সঙ্গ ুবালঘন্ন ফুয ওভগচীফনসও ঘওাথা ঘওাথা রভররস রদসসঙন নািযওায। আরতাসয প্ররত অনুকতয 

ঘদরঔস  নািযওায আরতাসয তথযসও এওওবাসফ রযসফন ওসযনরন, ঐরতারও নািসও আরতা 

নািসওয ঘম াফস্থান থাসও তাসওআ রতরন প্রধানয রদসসঙন নািসও। রনসফদন ংস ঘ ওথাআ চারনসসঙন 

াঠওসও ‚ভাযাসেয প্ররতষ্ঠাতা ঙত্ররত রফাচীয সৃ্মরত অচ তরুণ্ ফাগাররয প্রাসণ্ ঘম ঘপ্রযণ্া এসন ঘদ, 

তাআ ফরম্বন ওসয অরভ ‘গকরযও তাওা’ যঘনা ওযরুভ। আরতা ঘথসও এয ঈাদান রনসরঙ, ঐরতারও 

খিনা ংস্থান ওসযরঙ রওন্তু ফাধয স ঐরতারও াত্র াত্রীসদয ওর নাভ গ্রণ্ ওযসত ারযরন,- 

ওরিত ঘরযসত্রয ফতাযণ্া ওসযরঙ।‛ ঘভািওথা রতরন আরতাসয নীয ওাররনসওআ ভূরতঃ নািও রূদান 

ওসযসঙন। ঘওফর ওরিত ঘরযসত্রয ফতাযণ্া ওসযসঙন। রওন্তু নািওরি কবীয বাসফ াঠ ওযসত ঘদঔসত াআ 

ঐরতারও ঘরযসত্রয াাার ঐরতারও ঘরযত্র ভূরতঃ আরতাসযআ নুকাভীতা ওসযসঙ। পসর 

আরতাআ স ঈসঠসঙ এ নািসওয ভূর ঈাদান। ঘম নািসও আরতা  ভানফয তুরযভূরয ফস্থান ওসয 

এফং  ভানফধসভগয রফচফাতগা ঘখারলত  তাসওআ াধাযণ্বাসফ ঐরতারও নািও ফরা ঘমসত াসয। ঘ 

ওাযসণ্ ঐরতারও নািসওয স্পষ্ট দুরি রদও যসসঙ। এও আরতা  ঐরতারও তথয ঘরযত্র ফযরিে এফং 

ঐরতারও ঘপ্রক্ষাি। দুআ নািও ঘমসতু ভানফচীফসনয নুওযণ্ তাআ ভানফচীফসন ুঔ দুঃঔ, ফযথা ঘফদনা 

আতযারদ ভানরও রফলগুরর প্রাধানয াসফ। ঐরতারও নািসওয স্থান ওার াসত্রয ঐওয থাওায এওান্ত 

প্রসাচনীতা না সর ওারাসনৌরবতয ঘদাল Anachronism খিসত াসয। আংসযচী নািসও ঘক্সীায 

এফং ভাসরগায নািযওসভগয ঔযারত ঔযারত ভূরতঃ ঐরতারও নািসও ফরম্বন ওসযআ। ফাংরা ভধুূদন দত্ত 

ঘথসওআ মথাথগ ঐরতারও নািও  যরঘত সত থাসও। ভাআসওর ভধুূদন দসত্তয ‘ওৃষ্ণওুভাযী’ (১৯৬১) 

ঘভাখর যাচুত  দ্বসন্ধয এও শ্রুচর ওাররন রযসফরত সসঙ। ঠাওুয রযফাসয ঐরতারও নািও 

এওদা ঔুফ চনরপ্র সরঙর। ঘচযারতরযন্ননাথ ঠাওুসযয ‘ুরুরফক্রভ’ আতযারদ নািও ঐরতারও তথয ফযফায 

ওযা সসঙ। রকরযঘন্ন ঘখাল স্বসদী মুসক ঘফ ওসওরি ঐরতারও নািও ররসঔরঙসরন। রযাচসদৌল্লা, 

সাও, প্রবৃরত নািসও আরতাসয ওাররনয সঙ্গ স্বসদী মুসকয ঈচ্জা রভরস ঐরতারও নািসওয 

নািযওায রদ্বসচন্নরার যা। তাাঁয ‘প্রতারং’ (১৯০৫) দুকগাদা (১৯০৫)  নূযচাান (১৯০৮) ঘভফায তন 

(১৯০৮) াাচাান (১৯০৯) ঘন্নগুে (১৯১১) রিওভগ  চনরপ্রতায ুঈচ্চ ককন স্পগ ওসযসঙ। 
 

     রদ্বতী এওদর নািযওাসযয ঈদ্ভফ সরঙর রত্রসয দসও মাযা ভূরতঃ আরতাসয ওাররনসও রনস 

নািও যঘনা প্রফৃত্ত সরঙসরন তাসদয ভসধয নািযওায ঘীন্ন নাথ ঘনগুে প্রধান। মরদ ভন্মথ যা এয 

‘সাও’ এওরি রফঔযাত ঐরতারও নািও রাসফ ঘওাসর এওাসর রযরঘত স অসঙন ভসন্ন গুে 

ঐরতারও যঘনা াধাযণ্ াযদগীতা ঘদরঔসসঙন। তাাঁয ‘রিু ুরতান’ ৯৪৪ ‘যানীবফানী’, ‘যাণ্ী 

দূকগাফতী’, ‘ভাযাচা নন্দওুভায’, ‘াঞ্জাফ ঘওযী যরঞ্জত রং’ প্রবৃরত ুরফঔযাত ঐরতারও নািসওয ভমগাদা 

রাব ওসযসঙ। ঘীন্ননাথ ঘনগুে এআ ভসয ফগারধও চনরপ্র ঐরতারও নািযওায। তাাঁয ‘গকরযও 
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তাওা’ (১৯৩০) ঙাড়া  ‘রযাচসেৌরা’, ‘ধাত্রীান্না’, ‘অেুর াান’, ‘ওাভার অতাতুওগ’, ‘ফাংরায 

প্রতা’, ‘যাে রফপ্লফ’ প্রবৃরত নািও আরতা  নািসওয এও ূফগ াফস্থান খসিসঙ। ফয ঘীন ঘনগুে 

রদ্বসচন্নরার যাসয ঐরতারও নািওগুররয  দ্বাযা দারুণ্বাসফ প্রবারফত সরঙসরন। তাাঁয ‘যাে রফপ্লফ’ 

নািওরি রদ্বসচন্নরার যাসয ুরফঔযাত ঐরতারও নািও ‘াচাান’ নািসওয রযভারচগত  ইলৎ রযফরতগত 

রূ। রওন্তু তা সে ঘীন্ননাথ ঘনগুসেয প্ররতবা যীরতভসতা রফস্মওয। তাাঁয ঘআ রফস্মওয প্ররতবায 

রযঘ অসঙ ‘গকরযও তাওা’। এওরদসও ঈজ্জ্বর ঘদসপ্রভ নযরদসও তন্ন আরতা রনষ্ঠা ঘঘতনা, ভানফ 

চীফন ভূরযাসণ্- এরি ঐরতারও নািসওয ীলগস্থাসন ফায ঘমাকযতা রাব ওসযসঙ। ‘গকরযও তাওা’ এওরি 

ূণ্গাঙ্গ ঞ্চাঙ্ক নািও। এআ নাট্ও ঘক্সীযী নািয যীরতসও গ্রণ্ ওসযসঙ। াাঁঘরি সঙ্ক সনওগুরর দৃসয 

ওাররন রফধৃত ওসযসঙন। ভাযাঠা যাচ রফাচী এফং তানাচীয ওসথাওথসনয ভধয রদসআ শুরু সসঙ 

নািওরি। রফাচীয প্রধান ঘয তানাচীয ওথা ভধয রদসআ নািসওয ভূর ওথারি তুসর রদসসঙন 

নািযওায- ‚রফাচীসও মাযা চাসন না, ঘঘসন না, ভানয চাকীযদায ফসর তাযা তাাঁসও ঈসক্ষা ওযসত 

াসয; রওন্তু তানাচী চাসন রতত এআ চারতয প্রাণ্ প্ররতষ্ঠা ওযসফ ঘম রি, তা ঘফসড় ঈসঠসঙ রফাচীসও 

অে ওসয‛। (প্রথভ ঙ্ক  প্রথভ দৃয)। ুতযাং রতত প্রা ভাযাঠাসদয প্রাণ্ প্ররতষ্ঠা ওযায ঘম রি মায 

ভসধয অসঙ, ঘআ রফাচীয চীফনমুদ্ধআ এআ নািসওয ঈাদয। রফাচী তাআ ফসরসঙন- ‚াাঁ ফনু্ অরভ 

যাচয ঘাআ, রনসচয ঘবাসকয চনয ন, ফং প্ররতষ্ঠায চনয ন, রনু্দ চারতসও, ভানফ বযতায রফরষ্ট এওরি 

ধাযাসও ঞ্জীরফত ফযাত যাঔায চনয অরভ ঘাআ ম্পদ, অরভ ঘাআ রি, অরভ ঘাআ য প্রবুে‛। ুতযাং 

রফাচীয ওারিত আচ্ছাআ নািওরিয ভসধয প্রওারত। এওরি নািযওাসযয ঈসেয ফা Aim। রফাচী যাচা 

সর কফগীন ভারও। চনতায ভাসছ রভস ওসরয ভসধয রনসচয রিেসও নুবফ ওসয এরকস ঘরাআ 

তায ঈসেয। রফাচীয রতা াাচীসও অরদরও াসফ ঘক্রাসন্ত ঘভাখর ম্রাসিয ওাসঙ ফন্দী সত । 

এওথা আরতা স্বীওৃত তয। নািযওায ঘআ ঐরতারও খিনায প্ররত এওরনষ্ঠ ঘথসও নািসও তায প্রসাক 

ওসযসঙন। 
 

‚ঘসাা। ........প্রবু াচী অচ ফন্দী। 

রফাচী। ফন্দী! রতা ফন্দী! 

ঘসাা। াাঁ ভাযাচ,  যখুনাথ ঘআ দুঃংফাদআ রনস এসসঙ। 

রফাচী। ঘও তাাঁসও ফন্দী ওযসর? 

যখুনাথ। রফচাুয দযফায। ভম্মদ অরদর াসয প্রসযাঘনা, 

ফাচী ঘখাড়ুসয রফশ্বাখাতওতা ওসযআ প্রবুসও ধরযস রদসসঙ। 

রফাচী। ফাচী ঘখাড়ুসয। রতা মাসও বাআসয ভতন বাসরাফাসতন 

যখুনাথ। াাঁ ভাযাচ, রফশ্বাখাতও ঘআ ঘখাড়ুসয।‛ 
 

     আরতাসয সঙ্গ এআ ওাররন রবন্নবাসফ রভসর মা অভাসদয ভসন  নািও ঘরঔায ূসফগ নািযওায 

দীখগ ভ ঘভাখর ভাযাঠা আরতা রনচবাসফ নুীরন ওসযরঙসরন। ঘআ নুীরসনয প্রতযক্ষ ঘমাকাসমাক 

যসসঙ এআ ঐরতারও ঈাদাসনয রযসফসনয ভসধয। এযযআ রফাচী রফচাুয অক্রভসণ্য রদ্ধান্ত গ্রণ্ 

ওসযন। রফচাুয রতায ফন্দীসও ঘওানরদনআ ভানসত াসযরন ভাযাক্রভী স্বাধীনসঘতা রফাচী। রফাচীয 

এআ আচ্ছাসও অয আন্ন ঘদ তাাঁয রফদূলী ভাতা রচচাফাই।  ফীযুসত্রয ওাসঙ এ ওী ফড় দুঃংফাদ, ঘম ঘ 

তায ওতগফয রস্থয ওযসত ভথগ। 
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     ওথায এওিু ভাযযাাঁঘ থাওসর রচচাফাই ঘম ফীযুত্রসও রফচাুয অক্রভসণ্য থ ঘনফায ংওি 

গ্রণ্ ওযায নুভরত রদসসঙন তা ফরা ফাহুরয। রওন্তু যক্ষসনআ রচচাফাই ুত্রসও অক্রভণ্ ওযসত রনসলধ 

ওসযসঙন। ঘওননা তাাঁয ওাসঙ ঈরদত সসঙ স্বসদসফাধ  চাতী ঘঘতনায ঙ্গীওায। তাআ তাাঁয ওাসঙ 

ঘওফর রফাচীয রতাআ ফন্দী ন। ফন্দী ভগ্র বাযতফসলগয নয নাযী রনরফগসসল ওসরআ ফন্দী। তাআ ঘওফর 

রতাসও ন, ভগ্র ফন্দী চারতসওআ ভুি ওযসত সফ রফাচীসও। অয ঘআ ওসভগয ঘপ্রযণ্াদাত্রী তাাঁয 

ফীযভাতা রচচাফাই— 
 

         রচচাফাই ফন্দী! ঘও ন রফফা? দুবগাকয এআ ঘদসয ওাযাকাসযয 

         রবতসয ফা ফাআসয ঘম ঘমঔাসনআ যসসঙ ঘ-আ রাঞ্চনা আসঙ, 
 

     রনমগাতন ঘবাক ওযসঙ। ন্তান তুরভ রতায ভুরিয চনয স্বতঃআ ফযওুর স ঈঠসফ ‘রওন্তু বুসরা না, তুরভ 

শুধু ন্তান ন,-  তুরভ যাচা। প্রচাাধাযসণ্য ভুরিয ফযফস্থা ঘতাভাসওআ ওযসত সফ। 
 

     ভাসয অসদ রসযাধামগ ওসয চারতয ঈদ্ধাসয এরকস ঘকসঙন রফাচী ঘওৌসর ঘভাকর ম্রাসিয সঙ্গ 

রভত্রতা স্থান ওসয রতাসও অরদর াসয াত ঘথসও যক্ষা ওসযসঙন। রফাচীয প্রতুযন্নভরতে এফং 

ঘওৌসরয াধাযণ্ ূক্ষ্মতা ধযা সড়সঙ। রফাচীয এআ রভত্রতা স্থান আরতাকত বাসফ তয। ঘভাখর 

মুসকয ঐরতারওযা এ তথয স্বীওায ওসযসঙন। এআ নািও রফাচী ঘসাাসও ঘআ ঐরতারও ঘুরি ফা 

ফনু্সেয ওথা ফসরসঙন- রতাসও অরদর াসফ ওফর ঘথসও যক্ষা ওযসত সর তাাঁয প্রথভ ওতগফয ভুখরসদয 

সঙ্গ রভত্রতা স্থান, ঘওননা রফচাুয ভুখর  রফাচী ঈবসয ওাসঙ এওআ ক্ষত। তাআ রফাচী ফসরসঙন- 

‚অরভ, ভুখসরয সঙ্গআ ফনু্ে ওযফ। অরন অচআ অগ্রা ম্রাি াচাাসনয ওাসঙ ঘরাও াঠান। ফনু্সেয 

রফরনভস অরভ ঘাআ ঘওফর রতায ভুরি নয ঘওান তগ অভায ঘনআ। রফচাুয অভাসদয ঘমভন ত্রু, ভুখর 

 ঘতভরন। রওন্তু রফচাুয দুফগর, তাআ তায রি অসক যণ্ ওযসত সফ। তায য ঘদঔা মাসফ, যাচুতানায 

ঘকৌযফাযী, ভগ্র বাযত রফচী ভুখর ওত রি ধসয।‛ এআ রন্ মঔন  তঔন ভুখর ম্রাি রঙসরন 

যঙ্গসচফ ১৬৬৪ রিষ্টাসে ঘম ঘুরি সরঙর ঘআ রন্য ওথাআ ম্ভফত এসনসঙন নািযওায। ঘওননা এআ ফঙয 

রফাচী  রফচাুয ুরতাসনয ভসধয রন্ সরঙর এফং ভুখর ম্রাি যঙ্গসচফ ১৬৫৯ রিষ্টাসে রতা  

ভ্রাতাসদয তযা ওসয রংান দঔর ওসযন। এয ূসফগ ১৬৩৬ রিষ্টাসে াচাাসনয ফযতা স্বীওায ওসয 

রফচাুয  ঘকারওুন্ডা। অয রফাচী ঘতাযনদূকগ চ ওসয ১৬৮৭ রিষ্টাসে। নািসওয প্রথভ সঙ্কয ৪থগ দৃসয 

থ ঘররত াধাযণ্ ঘরাসওয ওথসাওথসনয ভধযরদস রফাচী রঙসরন ঙদ্মসফী। ঙদ্মসফ ধাযসণ্য চনয 

ঘভাখর ম্রাি যঙ্গসচফ ফযথগ সরঙসরন রফাচীয প্ররত ওূিনীরত ওযসত। অগ্রা দূকগ ঘথসও যঙ্গসচসফয 

ঘঘাসঔ ধূসরারদস াররস রঙসরন। এআ ওূিশনরতও ঙদ্মসফী রফাচী। থ ...থঘাযীয ওথা ঘ তয 

ঈদখারিত সসঙ। 
 

‚২। ঘরাওিা শুসনরঙ ফহুরূী। 

৩। ফহুরূী রও যওভ 

২। এওরিফায ঘদসঔ স্বরূ ঘফাছা মা না। ওঔসনা ওাসরা, ওঔসনা পগা, 

অফায ওঔসনা ফা এওফাসয নফচরধযযাভা! 

১ভ। অফায দূসকগয য দূকগচ ওযসঙ, তাআ আ ফহুরূী ঘসচআ।‛ 
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     ুতযাং নািযওাসযয ভসভগ রযচ্ছন্ন আরতা ঘঘতনা  ঘফাধ রক্রাীর রঙর, ঘআ সঙ্গ আরতাসয রনরফড় 

াঠ এআ ফ চনশ্রুরতভ থঘ ঐরতারও স্বীওৃত আরতাসয তথযসও নািও এসন নািসওয ঐরতারও 

রযরধ ফৃরদ্ধ ওসযসঙ। অপচর ঔাাঁ অয এওরি ঐরতারও ঘরযত্র নািযওায অপচর ঔাাঁয সঙ্গ রফাচীয 

দ্বসন্ধয আরতা ফগচনরফরদত। রফাচী অপচর ঔাাঁসও তযা ওসয রফশ্বাখাতওসও ারি রদসরঙসরন। 

এআ ঐরতারও তথযরি নািযওায রনষ্ঠাূণ্গবাসফ অসরাঘনা ওসযসঙন। রফাচী ঘম ‘ফাখনাখ’ ‘রফচ্ছুা’ নাভও 

স্ত্রদ্বাযা অপচার ঔাাঁসও তযা ওসযরঙর। ঘআ দুআ সস্ত্রয  ঈসল্লঔ ওসযসঙন নািযওায। 
 

     াসিা ঔাাঁয সঙ্গ রফাচীয অসযওরি মুদ্ধ সরঙর ুনা দঔরসও ঘওন্ন ওসয। নািযওায ঘ ঐরতারও 

তথযরি তযন্ত  তওগতায সঙ্গ গ্রন্থন ওসযসঙন এআ নািসও। রফাচীয তরওগত অক্রভসণ্ াসতয এওরি 

অগুর ারযস অম্মদনকসযয সথ াররস ঘমসত ফাধয সরঙসরন াসিা ঔাাঁ। ুনা চসয ঘআ ঘভওপ্রদ 

আরতা প্রা রফওৃরতরূস তুসর ধসযসঙন নািযওায। 
 

     এওরদসও রফাচীয রি ফৃরদ্ধসত বীত যঙ্গসচফ রনু্দ চরং  রদরীয ঔাাঁসও রফাচীয রফরুসদ্ধ মুদ্ধ 

ওযায চনয দারক্ষণ্াসতয াঠান। ঘওৌসর রন্য নাসভ রফাচীসও ফন্দী ওযায প্রা ওসযন ম্রাি 

অরভকীয। রওন্তু প্রফর ফুরদ্ধ  ঘাতুসমগ যঙ্গসচফসও পাাঁরও রদস রফাচী াররস অসন এফং ভাযাঠা 

রিসও রিারী ওসয ভুখরসদয প্ররতসাধ ঘনফায ংওি গ্রণ্ ওসযন। ঘীন্ননাথ ঘনগুে ‘গকরযও 

তাওা’ নািসও প্রা ওর তথযআ আরতা ঘথসও অযণ্ ওসযসঙন। ওিনা  আরতাসয তুরযভূরয প্রসাক 

ওসযসঙন এআ বাসফ ঘদঔা মা নািযওায ঐরতারও নািসওয াভরগ্রও তগ তাাঁয এআ নািওরিসত রক্ষয 

ওসযসঙন এফং াপসরযয সঙ্গ তা ঈত্তীণ্গ সসঙন।   

 


