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Scene 1 | একট্া গ্রামেি জহেদাি বাহিি দালান । সকাল 

১৯৯০ সাল 

[গ্রামেি জহেদাি বাহিমত হবহিন্ন সম্পহিি হনলাে িমে । হনলােওয়ালা িাাঁ ক ছািমছ । গ্রামেি হবিন্ন 

সলাকজন সসই হনলাে সদখমত দাাঁ হিময় আমছ । একট্া প্রদীপ িামত হনময় হনলােওয়ালা ডাক ছামি ।] 

 

হনলােওয়ালা – িমল সগমলা িমল সগমলা ! জহেদাি ঠাকুরুমনি তুলহসতলায় ধিা হপহদে । এই হপহদমেি 

আমলায় প্রথে জহেদাি ঠাকুরুমেি েুখ সদমখহছমলন এই জহেদািবাবুি বাবা । কত হদময় শুরু কিমবন ? কাি 

 মি জ্বলমব এই হপহদে ? 

 

হনতাই – এগামিা । 

 

হনলােওয়ালা – বাাঃ ! এগামিা িাজাি ট্াকা দি িাাঁ কল আোমদি হনতাই । 

 

হনতাই – এগামিা িাজাি ? এগামিা ট্াকা বললুে ! 

 

হনলােওয়ালা – ইস ! হছ হছ ! আি সকউ আমছ সে িাাঁ ক ছািমব ? োত্র এগামিা ট্াকায় িমল োমে জহেদাি 

ঠাকুরুমনি সামধি হপহদে । এগামিা এক... এগাি দুই ... এগাি হতন ! জহেদাি বাবু ! 

 

[জহেদাি পামে সিালাইময়ি সবাতল িামত সনোয় গিাগহি খামে । তাি পামে দুজন িযালা ।] 

 

হনলােওয়ালা – ইস ! সে বংমেি জহেদািিা একট্া সেয় আনীস েদ হদময় কুলকুহি কিমতন, সসই বংমেি 

কুলপ্রদীপ সেমষ সধমনা খামে ! িায় সি কামলি কুটিল িক্র ! 
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জহেদাি – সিাপ োলা হনলােওয়ালা । এই হনতাই, এগামিা ট্াকা হদময় ো ! 

 

[হনতাই এগামিা ট্াকা জহেদামিি সােমন ধমি । জহেদাি সসই ট্াকা পামে দাাঁ হিময় থাকা একজন িােিামক 

হদময় বমল ] 

 

জহেদাি – এগামিা ট্াকাি সছালা লঙ্কা সতল হদময় সেমখ হনময় আয় ! 

 [হনতাই প্রদীপ হনময় হনমলা । সবাই িাততাহল হদময় উঠল । হনলাই সসই প্রদীপ সবাইমক সদখামত সদখামত 

হনময় িমল সগমলা ।] 

 

হনলােওয়ালা – এবামিি আইমট্ে – স্বয়ং জহেদাি সামিমবি ঠাকুিদাি তমলায়াি ! কত বা  হসহি হিহিিী 

জলদসুয এই তমলায়ামিি এক এক সকামপ  াময়ল িময়মছ । আজ সসই তমলায়াি োমব কাি  মি ? সক সসই 

বীিপুিব সে এই তমলায়ামিি িাি বিন কিমব ? 

 

[একট্া অধধনগ্ন বাচ্চা সছমল তাি বাবামক বমল ] 

 

সছমল – বাবা, এট্া হকমন দাও ! েুদু্ধ েুদু্ধ সখলব ! 

 

বাবা – িুপ কি ! িাষাি সছমলি েুমদ্ধি েখ িময়মছ !  

 

[সাইমকল কমি একজন েুবক সসােনাথ সসখামন উপহিত িয় । একজন োত্রাদমলি সপাোক পিা সলাক 

দাাঁ হিময় হনলাে সদখমছ । ] 
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হনলােওয়ালা – এই বদন ! সতামদি েুমদ্ধি পালায় তমিায়াল লামগ না ? 

 

বদন – সস সতা বাবু টিমনি তমিায়াল ! এ আদেহন তমিায়াল তুলমত তুলমতই সে পালাি সেয় সপহিময় োমব 

! 

 

হনলােওয়ালা – তমিায়ালট্াি হদমক তাহকময় সদখ ! এ হনময় োত্রায় নােমল সতািা জামত উমঠ োহব সি ! সন 

সন, একেট্া ট্াকা বাি কি, এট্া হনময় জহেদাি বাবুমক উদ্ধাি কি ! আমি সদ না ! 

 

[বদন হকছুমতই হনমত িায় না, হনলােওয়ালা ট্ানাট্াহন কিমত থামক ।] 

 

হনলােওয়ালা – আো হকমলা দমিই ো দাে িয়, তাই সদ …  

 

[হনলােওয়ালা তমিায়াল তুলমত হগময় তমিায়ামলি িামি প্রায় উমে পমি োয় । সকামনােমত সােমল হনময় 

সসট্া তুমল হনময় পামে িাখা একট্া বি দাাঁ হিপাল্লায় তুমল ওজন কিমত থামক । পমিি পি িাহি বাট্কািা 

িাপামত থামক]  

 

হনলােওয়ালা – সলািাি হকমলা কত কমি োমে ? 

 

[তমলায়ািট্া সলাজ সদখা োয়, তাি িাতমল হবহিন্ন েহনেুক্তাি কাজ কিা, হকন্তু সনাংিা ধমি তাি ঔজ্জ্বলয 

িাহিময় সগমছ । সসােনাথ সডমক ওমঠ । ] 
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সসােনাথ – এক িাজাি ! 

 

[এই ডামকি সমি সমি সবাই সসােনামথি হদমক তাকায় । জহেদাি তাি আিােমকদািা সথমক হছট্মক 

োটিমত পমি োয় । ] 

 

জহেদাি – কতহদন হুইহি খাইহন ! 

______________________________________________________________________    
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Scene 2 | আশুমতাষ হসংমিি বাহি । সকাল 

 

[কলকাতাি বমনদী বাহিমত এক েুবক আশুমতামষি  মি সিান বাজমছ । আশুমতাষ সিান ধমি । 

আশুমতামষি সলাজ সদখা োমে । আশুমতামষি েুমখি িাব একটু্ থেথমে ।] 

 

আশুমতাষ – িযামলা ! সক সসােনাথ ? আমি বল, সকেন আহছস ? িযাাঁ , আেিা সবাই িাল আহছ । কুসুে 

িাল আমছ সতা ? …আো, সাবধামন িাহখস ওমক, আি সোন, এই কময়কহদন সতাি ওই ইহতিামসি 

িূতট্ামক োথা সথমক নাহেময় িাখ, বুঝহল ? … িযাাঁ  বল … কী বলহছস (প্রিণ্ড অবাক)!  

______________________________________________________________________ 

Scene 3 | েুহেধদাবাদ ইমলহিহসটি সবামডধ ি অহিস । সকাল 

 

[অহিমস একজন কেধিািী নমিন সিান ধমি । ] 

 

নমিন – িযামলা েুহেধদাবাদ ইমলহিহসটি সবাডধ  বলহছ, আিও দুহদন এেনই সলাডমেহডং থাকমব ।... আমি বাবা 

!খবি হক ? ... সতাি হপহসো োব োব কিমছ । একবাি সদমখ ো । আি এবাি গামছ িাল কাাঁ ঠাল িময়মছ, 

কত খাহব এমস সখময় োস।... আজ কাল আি পিশু হকন্তু পুমিা েুহেধদাবাদ সলাডমেহডং থাকমব । ...আি 

বহলস না, এেন সেজি হকছু সকবল িে িময়মছ সে তা সািামত কেপমে হতনহদন লাগমবই । কেমেমন 

কেমেমন সজিবাি িময় সগলাে িাই । ... এি েমধযই আসহব ? আো আয় । ... কী ? আন্ডািগ্রাউন্ড িাই 

সট্নেন সকবমলি োন ? ... কী বযাপাি বল সতা ?  

______________________________________________________________________ 
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Scene 4 | গ্রাে – সসােনামথি বাহিি Exterior । সকাল 

 

[একট্া দাহে গাহি এমস সসােনামথি গ্রামেি বাহিি সােমন দাাঁ িায় । সসােনামথি বাহিি পামেি দাওয়ায় হকছু 

সলাকজন হেমল বমস েনসাি পালাগান গাইমছ । গাহি সথমক এক েুবক আহেিিাাঁ দ সনমে আমস । আহেিিাাঁ দ 

পামে দাাঁ হিময় থাকা একজন গ্রামেি সলাকমক হজমেস কমি ।] 

 

আহেিিাাঁ দ – এট্াই হক সসােনাথ দামসি বাহি ? 

 

[মলাকট্া  াি সনমি িযাাঁ  বমল । আহেিিাাঁ দ বাহিি হিতমি স ামক । ] 

______________________________________________________________________ 

Scene 5a | গ্রাে – সসােনামথি বাহিি Interior । সকাল 

 

[বাহিি হিতমি সসােনামথি  মি স ামক আহেিিাাঁ দ । বাহিমত বহু পুিমনা হবহিত্র ঐহতিাহসক হজহনসপত্র 

এহদক ওহদক হছটিময় পমি আমছ । সূ্তপীকৃত হবহিন্ন বই ।] 

[সসােনাথ  মিি হিতমি  ুমক দাাঁ িাল । তাি পামে সসােনামথি গিধ বতী স্ত্রী কুসুে । আহেিিাাঁ দ সসােনামথি 

হদমক  ুমি তাকায় । ] 

 

আহেিিাাঁ দ – নেমস্ত । িাোি নাে আহেিিাাঁ দ হেিল ।  

______________________________________________________________________ 
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Scene 4a | গ্রাে – সসােনামথি বাহিি Exterior । সকাল     

 

[েনসাি পালাগান িলমছ । একট্া ambassador গাহি সসই বাহি সথমক একটু্ দূমি এমস দাাঁ িাল । গাহিমত 

বমস আমছ একজন ছদ্মমবেী পুহলে সগাময়ন্দ প্রনমবে । প্রনমবি নজি থামক আহেিিাাঁ মদি গাহিি ওপি । ] 

______________________________________________________________________ 

Scene 5b | গ্রাে – সসােনামথি বাহিি Interior । সকাল 

 

[সসােনামথি সােমন আহেিিাাঁ দ বমস আমছ । আহেিিাাঁ দ একট্া কাাঁ সাি সেমট্ গুমিি সমন্দে খামে । সেষ 

সমন্দেট্া েুমখ পুমি হদময় িাত সঝমি সস সেট্ট্া নাহেময় সিমখ বমল ।] 

 

সসােনাথ – আোি পমে এট্া সম্ভব নয় আহেিিাাঁ দহজ । 

 

আহেিিাাঁ দ - িাোি last অিাি – 10 Lakhs. এক িপ্তা সেয় হদলাে । সিমব হলন । 

 

[আহেিিাাঁ দ সবহিময় োয়  ি সথমক ] 

______________________________________________________________________    

Scene 4b | গ্রাে – সসােনামথি বাহিি Exterior । সকাল 

 

[েনসাি পালাগান িলমছ । প্রনমবি গাহি সথমক আহেিিাাঁ মদি গাহি সদখা োমে । আহেিিাাঁ দ সসােনামথি 

বাহি সথমক সবহিময় হনমজি গাহিমত ওঠাি আমগ একবাি প্রেমবি হদমক তাকায়, তািপি গাহিমত ওমঠ । 

গাহি িমল োয় । প্রনমবি গাহি আহেিিাাঁ মদি গাহিমক িমলা কিমত থামক গ্রামেি িাস্তা হদময় ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 6 | েুহেধদাবাদ Post Office  | সকাল 

 

[একট্া এক্কা গাহি এমস থামে সপাস্ট অহিমসি সােমন । সসখান সথমক সসােনাথ নামে । ] 

 

[সিহজহি সপামস্টি কাউন্টামিি সােমন এমস সসােনাথ ৭-খানা সিহজহি হিঠি সদয় কাউন্টামি সপাস্ট কিাি 

জনয । ] 

______________________________________________________________________ 

Scene 7 | েুহেধদাবাদ – সগস্টিাউমসি  ি । িাত 

 

[সগাময়ন্দা প্রনব তাি  ি সথমক সিামন কথা বলমছ । ] 

 

প্রনব – সযাি, আোি ওপি িিসা িাখুন । আহেিিাাঁ দ হেিল েতই influential সলাক িক না সকন, ওমক 

আহে ধমি সিলব সব প্রোে সমেত । আোয় একটু্ সেয় হদন, আহে েুহেধদাবাদ এমসহছ ওমক িমলা কমি । 

আোি কামছ খবি আমছ সে ও এখামন একট্া Historical treausre-এি সন্ধামন এমসমছ । আহেিিাাঁ দ সসট্া 

হবমদমে স্মাগল কিাি সিষ্টায় আমছ ... 

______________________________________________________________________ 

Scene 8 | সগস্টিাউমসি বাইমি । িাত 

 

[আহেিিাাঁ মদি গাহি থামে । সসখান সথমক আহেিিাাঁ দ আি দুজন সলাক সগস্টিাউমস  ুমক োয় । ] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 7a | গ্রাে – সগস্টিাউমসি  ি । িাত 

 

প্রেব – সযাি আহে আপনাি পহজেন বুঝমত পািহছ, হকন্তু আহেিিাাঁ দ হেিমলি েত এমতা বি একজন 

স্মাগলািমক সছমি সদওয়াট্া ... 

 

[কথা বলমত বলমত প্রনব হপছন হদমক তাকামল সদখা োয় আহেিিাাঁ দ বমস আমছ তাি  মি । আহেিিাাঁ দ 

একট্া হসগাি ধিায় । প্রনমবি িাত সথমক সিান পমি োয় । আহেিিাাঁ মদি সামথ দুজন ষণ্ডাোকধ া গাডধ  দাাঁ হিময় 

িামত হপস্তল হনময় । প্রনব ওমদি হদমক একট্া সট্হবল সঠমল হদময় দিজা খুমল পালায় । ] 

______________________________________________________________________  
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Scene 9 | গ্রাে – িাইওময়ি ধামি িাস্তা । িাত   

 

[প্রনব পালামে জিমলি েমধয হদময় । আহেিিাাঁ মদি সলাকজন তামক তািা কিমছ । ] 

______________________________________________________________________ 

Scene 10 | গ্রাে – সসােনামথি বাহিি Interior । িাত  

 

[গ্রামেি হকছু েহিলা কুসুেমক সদখমত এমসহছল । তািা কুসুেমক হবদায় জাহনময় বাহি িমল োমে । ] 

 

েহিলা ১ – স্বােী কখন হিিমব ? 

 

কুসুে – আজ িামতই সিিাি কথা ।  

 

েহিলা ১ – সাবধামন থাহকস ো । দিকাি িমল খবি হদস । আহস । 

______________________________________________________________________ 
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Scene 11 | জিমলি িাস্তা । িাত 

 

[সসােনাথ জিমলি েমধয হদময় সেঁমট্ আসমছ । ] 

______________________________________________________________________ 

Scene 9a | গ্রাে – িাইওময়ি ধামি িাস্তা । িাত 

 

[প্রনব পালামত থামক, আহেিিাাঁ দ একট্া গুহল কমি প্রেমবি পাময়  । ] 

[প্রনব পমি আমছ োটিমত, আহেিিাাঁ দ এহগময় এমস প্রেবমক গুহল কমি । প্রনমবি সদি সনহতময় পমি 

পামেি একট্া পুকুমি । আহেিিাাঁ দ হপছন হিমি সদমখ সসােনাথমক ছায়াি েত সদখা োমে সে তামদি হদমক 

তাহকময় আমছ । সসােনাথ ট্িধ  হনময় সসইহদমক সদখমছ । আহেিিাাঁ মদি কপামল িাাঁ জ পমি ।] 

[মসােনাথ আতমঙ্ক কাাঁ পমছ, তাি িাত সথমক বযাগ পমি োয় ।] 

______________________________________________________________________ 

Scene 12 | গ্রাে – িাইওময়ি ধামি িাস্তা । িাত 

 

[মসােনাথ ছুমট্ পালামে, আহেিিাাঁ দ আি দুজন গুন্ডা তামক ধাওয়া কিমছ ।] 

 

আহেিিাাঁ দ (গুন্ডামদি) – Don’t Shoot !  

 

[মসােনাথ িাস্তা সপমিামত সগমল একট্া ট্রাক এমস তামক সেমি িমল োয় । ] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 12a | িাইওময় । সিাি 

 

[মসােনামথি িক্তাক্ত সদি পমি আমছ িাস্তায় । ] 

           FADE OUT 

______________________________________________________________________  

হিমন সলখা - ২৭ বছি পি 

______________________________________________________________________  
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Scene 13 | কলকাতাি িাস্তা । সকাল 

Title Card 

 

[একট্া হজমপ িমি একজন েুবক (মসািে) আি েুবতী (বৃহষ্ট) কলকাতা  ুমি সবিামে । বৃহষ্ট গাহি িালামে 

।] 

 

১ - [Second Hooghly Bridge হদময় কলকাতাি হদমক  ুকমছ গাহি ] 

 

বৃহষ্ট (েজা কমি) – তািমল গাইড সামিব ! আোমদি আজমকি ajenda হক ? 

 

সসািে – সুতানুটি, সগাহবন্দপুি আি কলকাতা – এই হতনমট্ গ্রাে হেহলময় সে েিি কলকাতা তামক 

আমিকটু্ িামলা কমি সিনা । ওউিংমজমবি েৃতুযি সেয় এি বাউন্ডাহি হছল পহিমে িাগীিথী, উিমি 

সুতানুটি, পূমবধ সনানা জলািূহে বা খাল, দহেমে সগাহবন্দপুি ।  

 

বৃহষ্ট – সুতানুটি সকাথায় হছল ? 

 

২ - [বাগবাজামিি খামলি সােমন গাহি দাাঁ হিময় । ওখামন সথমক গাহি িলল । ] 

 

সসািে – এই িমে বাগবাজাি খাল । এখান সথমক সুতানুটি শুরু িল ।  

 

[হিতপুি সিাড ধমি গাহি োমে । ] 
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সসািে – ইস্ট ইহন্ডয়া সকাম্পাহন েখন প্রথে  াাঁ টি গামি তখন কলকাতা হছল একট্া বাহনহজযক উপহনমবে । 

এই হিতপুি সিাড িমে কলকাতাি আহদ িাস্তা । সোনা োয় হিমি নামেি এক দসুয দমলি সদধ াি 

বাগবাজামিি হিমত্রশ্বিীি েহন্দি প্রহতষ্ঠা কমিন । এই সথমকই নাে িময়মছ হিতপুি । একট্া সেয় এখামন 

নিবহল িত । এখানট্া হছল স াি জিল । জিমলি হিতমিি এই িাস্তা ধমি কাপাহলক আি সন্নযাসীিা 

কালী াট্ সেমতন ।  

 

[বিবাজাি হদময় গাহি োমে ।] 

 

সসািে – এই বিবাজাি পেধন্ত হছল সুতানুটি । 

 

বৃহষ্ট – Question ! সুতানুটি নােট্া সকাথা সথমক এমলা ? সুমতা ততহি িত নাহক সি এখামন ? 

 

সসািে – িযাাঁ  । সুমতাি লুটি – এই কথাট্া সথমকই ক্রমে নাে িময়মছ সুতানুটি । এই সুতানুটি হছল তন্তুবায় 

োমন তাাঁ হতমদি বাসিান । এখান সথমক শুরু িল কলকাতা । 

 

[েয়দামনি পাে হদময় সিড সিাড ধমি গাহি োমে । ] 

 

সসািে – এই িমে সগাহবন্দপুি িত্বি । িাবমত পাহিস বৃহষ্ট ? এই জায়গাি প্রায় সেস্তট্া হছল  ন বন জিল, 

আি েমধয েমধয হকছু কুটীি । জলবায়ু খুব অস্বািযকি হছল, েিাোিী সলমগই থাকত ।  

 

বৃহষ্ট – আি তাি সথমকই নাে িময়মছ ধাপধািা বা ধযাদ্ধযামি সগাহবন্দপুি । তাই সতা ? 
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সসািে - কলকাতাি আহদ বাহসন্দামদি েমধয পমি সেঠ আি বসাক । সেঠমদি আহদপুরুষ েুকুন্দিাে সষািে 

েতাব্দীি সগািাি হদমক বাস কিমতন সপ্তগ্রামে । তখন সপ্তগ্রাে হদময় বইত সিস্বতী নদী । সিস্বতী শুহকময় 

সগমলা, বযবসাি জনয তাাঁ িা এমস উঠমলন সগাহবন্দপুমি ।  

 

[সিাট্ধ  উইহলয়ামেি পাে হদময় গাহি োমে ।] 

 

সসািে –এই সিাট্ধ  উইহলয়াে িত্ত্বি জুমি তখন হছল সগাহবন্দপুি গ্রাে । ১৭৫৬ খৃস্টামব্দ হসিাজমদৌল্লা েখন 

কলকাতা দখল কমি সনন তখন হতহন ইংমিজমদি পুমিামনা সকল্লা গুাঁহিময় হদময় োন । হসিামজি েৃতুযি পি 

লডধ  লাইি এই সগাহবন্দপুি িত্বমি তামদি হিতীয় সকল্লা বানান োি জনয এখানকাি বাহসন্দামদি এই জায়গা 

সছমি সুতানুটি িত্বমি সেমত িয় ... 

 

[সিাট্ধ  উইহলয়াে সপহিময় পমিি িাস্তা । ] 

 

বৃহষ্ট – বযাস ! আজমকি েত এখামনই ইহত সিাক, নািমল বদিজে িময় োমব ! 

 

সসািে – তধেধ সনই এমক্কবামি ... 

 

বৃহষ্ট – না সযাি, সহতযই সনই !  

 

সসািে – সোন না, আোয় একটু্ ... 

 

বৃহষ্ট – িযাাঁ  আোি “সেগাহিহনস” ! আপনামক লাইমেহিমত drop কমিই আহে বাহি োব ! 
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[দুজমন িামস এমক অপমিি হদমক তাহকময় । গাহি এহগময় োয় ।] 

______________________________________________________________________  
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Scene 14 | আশুমতামষি বাহি – Interior | সকাল 

 

[বৃদ্ধ এক িদ্রমলাক (মগাপাল) একজন িাকিমক হদময় বাহিি একট্া ঝািলণ্ঠন পহিষ্কাি কিামে আি গান 

গাইমছ “িাজাি ট্াকাি ঝািবাহতট্া” । ] 

 

সগাপাল – কিলা, এই ঝািবাহতি তলায় কত কত বাইহজি  ুঙুমিি সবাল উঠত জাহনস ?  

 

কিলা – এ বাহিি বাবুমদি খুব িুট্াহন হছল না সগা সগাপালদা ? 

 

সগাপাল – িুট্াহন বমল িুট্াহন । কুকুমিি হবময়মত লাখ লাখ ট্াকা িুাঁ মক হদল,  ুহি আি বুলবুহলি লিাইময় 

িাজাি িাজাি ট্াকা ...পালা পাবধে েেমব স্বয়ং গিনধি সজনািল সথমক িুমনাপুটি সামিব – সব িাহজি িত 

এখামন বাইহজি নাি সদখমত । বাবুিা হদমনি সবলায় পমি পমি  ুমোমতন, সমন্ধয িমতই হিট্ন সিমপ কামন 

আতি গুাঁমজ সগাাঁ মি তা হদমত হদমত িাহজি িমতন সবেযাবাহি ... 

 

[বৃহষ্টি গলা সোনা োয়, সস সবে হবিক্ত ] 

 

বৃহষ্ট – সােীমগাপাল ! 

 

[বৃহষ্টমক সদখমত সপময়ই সগাপাল িুপ কমি হগময় িাকিমক বলমত থামক ] 

 

সগাপাল – এই, তুই সথমে সগহছস সকন ? পহিষ্কাি কি ...(গান সগময়) িাজাি ট্াকাি ঝািবাহতট্া... 
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[বৃহষ্ট িমল োয় হবিক্ত িময় । ] 

 

[বৃহষ্ট এহগময় োহেল, এেন সেয় এক বয়ি িদ্রেহিলা (জবা)  ি সথমক ডামক । জবা সগাপামলি স্ত্রী । ] 

 

জবা – ও বৃহষ্ট । বৃহষ্ট !  

 

বৃহষ্ট – হক িময়মছ জবা হপহস ? 

 

জবা – সদখ ো, আহে হক সতামদি খুব দূি আত্মীয় ?  

 

বৃহষ্ট – না সতা ! তুহে সতা বাবাি আপন হপসতুমতা িাইময়ি আপন োসতুমতা সবামনি ... 

 

জবা – দূি েুখপুহি ! হকছুই েমন িাখমত পাহিস না ! সতাি বাবাি আপন োসতুমতা িাইময়ি আপন 

হপসতুমতা সবামনি সেজ-জা’ি সছাট্ সদওমিি সেজ হপসোশুহি ! খুব হক দূি সম্পকধ  িল ? 

 

বৃহষ্ট – না সতা ! এি সথমক আি কামছি আত্মীয় কী িমব ? 

 

জবা – তািমল ? সোন না ো, সতাি িাাঁ দুদাি জাহনস সতা একটু্ অম্বমলি সিাগ আমছ ? ওষুধ না সখমল 

হকছুমতই সামি না ! কাল িামত সবাধিয় ওষুধট্া একটু্ সবহেই সখময় সিমলহছল, তাই িাস্তায় সনমে একটু্ 

আসমত আসমত সিাঁ িাহেল, অেহন ...  

 

বৃহষ্ট (িতাে) – আবাি ধমি হনময় সগমছ ? 
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জবা ( াি সনমি িযাাঁ  বমল) - আশুমক একটু্ বল না ো, ওি জাহেনট্াি বযবিা কমি হদমত । 

 

বৃহষ্ট – এবাি হনময় কবাি িল জবা হপহস ? 

 

জবা – কী কহি বল সতা, আোি িাাঁ দুমক ওই কনমস্টবলট্া দুিমে সিয কিমত পামি না সে !  

 

বৃহষ্ট – তাই নাহক ? 

 

জবা – িযাাঁ  সি । আো আশুমক বল না, কহেেনািমক বমল ওই েুখমপািা কনমস্টবল-ট্ামক সুন্দিবমন বদহল 

কমি হদমত ?  

 

বৃহষ্ট – সদমখা জবা হপহস, বাবা হকন্তু এই হনময় খুব িাগািাহগ কমি । পহিবামিি সম্মান িাহন িয় এমত, তুহে 

িাাঁ দুদামক একটু্ বুহঝও । 

 

[বৃহষ্ট িমল োয় । সগাপাল পামে এমস দাাঁ িায়, তাি পামে িাকিট্াও দাাঁ হিময় শুনমছ ।] 

 

জবা – ওো ! এহক কথা সি ! সছমলট্ামক সে আোি সেমি িালা িালা কিমব ।  

 

সগাপাল – হক আি কিমব হগহন্ন ! কামলি অপাি েহিো । নািমল আজ সথমক সদিে বছি আমগ এই 

পহিবামিি পূবধপুরুষিা সািািাত েদ সখময়  িাস্তাি নদধ োয় গিাগহি সখত । পুহলমেি ঝুহল থাকত োমত কমি 

এসব সবমিড োতালমদি সকাল সবলা তুমল হনময় িাস্তা পহিষ্কাি কিা িত । তামদি আবাি সম্মানিাহন !  
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জবা – িযাাঁ  সগা, সছমলট্া আোি সকাল সথমক না সখময় লকামপ বমস ... িাজািট্া ট্াকা হদময় সছমলট্ামক 

ছাহিময় আমনা না সগা ?  

 

সগাপাল – িাজাি ট্াকা ! (গান সগময়) কা তব কান্তা কমস্ত পুত্র ... 

 

[গান গাইমত গাইমত ঝারুওয়ালামক হনময় সগাপাল িমল োয় ] 

 

জবা – েিে ... 

______________________________________________________________________    
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Scene 15 | আশুমতামষি  ি । সকাল 

 

[আশুমতাষ  মি গান শুনমছ । োন্না সদি “ওই েিাহসনু্ধি ওপাি সথমক” গান বাজমছ । আশুমতামষি বয়স 

এখন ষামট্ি ওপি । তাি  মি তাি েৃত স্ত্রীি ছহব আমছ । বৃহষ্ট এমস আশুমতামষি পামে বমস । ] 

 

আশুমতাষ – হকমি ? কখন হিিহল ? 

 

বৃহষ্ট – এই সতা !  

 

[বৃহষ্ট সট্হবমলি ওপি একট্া পমি থাকা ওষুধ সদখমত পায় । ] 

 

আশুমতাষ – বাবা, তুহে সপ্রসামিি ওষুধট্া খাওহন ? 

 

[আশুমতাষ হজব সকমট্ জানায় িুমল সগমছ । বৃহষ্ট  াি সনমি বাবাি িুমল োওয়াট্ামক োসন কমি, বৃহষ্ট 

ওষুধট্া বাবামক সদয় আি জল এহগময় সদয় । আশুমতাষ সসট্া খায় । ] 

 

 বৃহষ্ট – বাবা, একট্া কথা বলব ? 

 

আশুমতাষ – িযাাঁ  বল ।  

 

বৃহষ্ট – আোমদি ইউহনিাহসধটিমত দাদুি নামে সে িলািহেপ সপ্রাগ্রােট্া িমল তামত এ বছমিি নহেমনেন সতা 

এখমনা িয়হন ? 
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আশুমতাষ – কামক নহেমনট্ কিমত িমব ? 

 

বৃহষ্ট – আহে হনমজ সথমক সতা হকছু বলব না । তুহে হনমজ সদমখ decide কমিা candidate deserving 

হকনা । 

 

[বৃহষ্ট তাি বযাগ সথমক একট্া িাইল বাি কমি আশুমতাষমক সদয় । আশুমতাষ িাইল উমে সদমখ তামত 

সসািে দি নামে সু্টমডমন্টি হবহিন্ন োকধ হেট্ । ] 

 

আশুমতাষ – আো, এই িমে তািমল সসই সসািে ?  

 

বৃহষ্ট – জামনা সতা বাবা, হনমজি সিষ্টায় ও এমতাদূি অহব্দ এমসমছ । বাংলাি ইহতিাস হনময় একট্া হিসািধ  

কিমত িায় োি জনয িলািহেপ লাগমব । সতাোমক সতা বমলইহছ সে ওি আি সকউ সনই, হনমজ টিউোহন 

কমি হনমজি খিিা িালায় । হবশ্বাস কমিা বাবা, ও আোয় হনমজ সথমক এই হনময় হকছুই বমলহন, আহেই 

সতাোয় বলহছ... 

 

আশুমতাষ – সছমলট্ামক একহদন বাহি হনময় আয় । আলাপ কহি । 

 

[বৃহষ্ট খুব খুহে িময় ওমঠ, হকন্তু িঠাৎ তাি েুখট্া থেথমে িময় োয় । ] 

 

বৃহষ্ট – বাবা, ওি বযাপামি একট্া কথা সতাোয় আমগ সথমকই জাহনময় িাখহছ । 

______________________________________________________________________ 
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Scene 16 | Library | হবমকল 

 

[Library – Establishment shots] 

 

[সসািে লাইমেহিি সট্হবমল বমস হবহিন্ন বই হনময় পিামোনা কিমছ । লাইমেহিি সদওয়ামল একট্া িােপ্রসাদ 

সসমনি ছহব ঝুলমছ, পামে বহঙ্কে, িবীন্দ্রনাথ, হদনবনু্ধ হেমত্রি ছহব । তাি সােমন বমস আমছ আমিকজন সছমল 

। লাইমেহিয়ান অহবনাে তামদি সােমন এমস বমল । ] 

 

অহবনাে – time up 

 

সসািে – আি পাাঁ ি হেহনট্ । হেজ । 

 

অহবনাে – পাাঁ ি হেহনট্ কিমত কিমত হতহিে হেহনট্ িময় সগমছ । এবাি ওমঠা । (বাহকমদি) Time up. 

 

[সসািে িতাে িময় বই বন্ধ কমি সদয় । ] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 17 | আশুমতামষি তবঠকখানা । হবমকল 

 

[আশুমতাষ তাি সিয়ামি বমস । তাি সােমন এক েুবতী জাহ্নবী সে একট্া হিহডও কযামেিায় আশুমতামষি 

সামথ কথা বলমত বলমত হিহডও তুলমছ । জাহ্নবীি িামত আশুমতাষ হসংমিি সলখা “বাংলাি আয়না” বই 

।] 

 

জাহ্নবী – সযাি, আপনাি “বাংলাি আয়না”-মত আপহন কলকাতাি কময়কট্া বমনদী বংমেি অমনক 

sensitive information publish কমিমছন । এই হনময় সকামনািকে সংেয় আপনাি েমন কাজ কমিহন ? 

 

আশুমতাষ – না কমিহন । পলােী েুমদ্ধি পি হকছু হকছু সলাকজন োিা ইংমিজমদি বা নবাবমদি নাময়ব বা 

েুহি হছমলন, তাাঁ মদি নানান ধিমেি corruption-এি কথা, কীিামব ইংমিজমদি সতাষামোদ কিমত কিমত 

পুমিা সদেট্ামক তাাঁ িা হবহকময় হদমলন – আোি েমন িময়মছ সসসব কথা বাঙাহলি জানা দিকাি । 

  

জাহ্নবী - তা এসব publish কিমত হগময় আপনামক সকানও objections face কিমত িয়হন ? 

 

আশুমতাষ – িময়হছল সতা বমট্ই । তমব আহে সসসব পািা হদইহন । সলখাি সামথ সকানও compromise 

কহিহন বমলই িয়ত আজও “বাংলাি আয়না” সবস্টমসলাি ... 

 

[এেন সেয় আশুমতামষি সোবাইল সবমজ ওমঠ । জাহ্নবী কযামেিা বন্ধ কমি ।] 

 

আশুমতাষ – Excuse me 

 

[আশুমতাষ সিানট্া হনময়  ি সথমক সবহিময় পামেি  মি োয় ।] 
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______________________________________________________________________ 

Scene 17a | আশুমতামষি  ি । হবমকল 

 

[আশুমতাষ সিামন কথা বলমছ । ] 

[আশুমতাষ সিান সকমট্ সদয় । ]  

[আশুমতাষ বাথরুমে হগময় হনমজি েুমখ সিামখ জমলি ঝাপট্া সদয় । ] 

______________________________________________________________________  
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Scene 17b | আশুমতামষি তবঠকখানা । হবমকল 

 

[ববঠকখানা হদময় সগাপাল লুহি সখমত সখমত োমে । সগাপাল গান গাইমছ হনমজি েমন – “ওমগা লুহি 

সতাোি োনয হত্রিুবমন”,  জাহ্নবী সগাপামলি হদমক সকৌতূিমলি নজমি তাহকময় । ] 

 

সগাপাল – িসিাজ অেৃতলাল সবামসি গান – লুহিি োিাতয হনময় । সতাোি ছহবমত বযবিাি কিমত পামিা ।  

 

জাহ্নবী – একহদন শুহনও পুমিাট্া । সিকডধ  কিব ।  

 

[মগাপাল  াি সনমি গুনগুে কিমত কিমত িমল োয় । আশুমতাষ হনমজি  ি সথমক সবহিময় তবঠকখানায় 

সিমি । জাহ্নবীমক সদখা োয় তবঠকখানায় বমস আমছ, বৃহষ্টও সসইসেয় সসখামন আমস । আশুমতাষমক 

হডস্টাবধড লামগ সদখমত । জাহ্নবী আবাি কযামেিা অন কিমত োয় ।] 

 

জাহ্নবী – সযাি, তািমল আেিা continue কহি ? 

 

আশুমতাষ – Two lakhs 

 

জাহ্নবী – sorry sir ? 

 

আশুমতাষ – সতাোি ডকুমেন্টাহিি জনয আহে আোি valuable time dedicate কিহছ । আোি বহু বছি 

research কমি পাওয়া অমনক গুরুত্বপূেধ তথয সতাোয় আহে জানাহে । তাি একট্া দাে সনই ? 
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[জাহ্নবীমক খুব িতাে সদখায় । ] 

 

জাহ্নবী – OK sir, আহে সদখহছ কতট্া হক েযামনজ কিমত পাহি । আহস সযাি ।  

 

[জাহ্নবী  ি সথমক িমল োয়, োওয়াি সেয় একবাি তাি বৃহষ্টি সামথ সিাখািহখ িয় । বৃহষ্ট তাি হদমক 

অপ্রস্তুত নজমি তাকায় । জাহ্নবী বৃহষ্টমক ইোিা কমি বমল একটু্ েযামনজ কিমত ।] 

[আশুমতাষ উমঠ হগময় িি বানামত থামক । বৃহষ্ট তাি পামে হগময় দাাঁ িায় ।] 

 

বৃহষ্ট – বাবা ? তুহে সতা এেন বযবিাি কািও সামথ কি না ! একজন struggling docu film maker, সস 

এমতা ট্াকা হকিামব সদমব ? আি তাছািা তুহে ট্াকাি জনয এেন কিছ সকন ? সতাোি হকমসি অিাব ? 

 

আশুমতাষ – প্রমতযকট্া োনুমষি স্বািাহবক িামব সবাঁমি থাকাি জনয ট্াকাি দিকাি আমছ । কািও পাাঁ ি দে 

ট্াকা, কািও পাাঁ ি দে লাখ ট্াকা । 

 

[বৃহষ্টি নজমি পমি সট্হবমলি পামে থাকা একট্া হিিকুমট্ি ওপি । বৃহষ্ট সসট্া তুমল সনয়, তামত সলখা – 

হনমজি গলায় েুি িাহলময় লডধ  লাইমিি আত্মিতযা । ] 

 

বৃহষ্ট – আবাি একট্া এমসমছ ? সক পাঠামে সতাোয় এইসব হকছু বুঝমত পািছ ? 

 

[আশুমতাষ অহিি িময়  াি সনমি বমল “জাহন না”] 

 

বৃহষ্ট – কিলা দা ! 
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[বাহিি িাকি কিলা িাহজি িয় ] 

 

বৃহষ্ট – এট্া তুহে সকাথা সথমক সপময়ছ ? 

 

কিলা – আমগিগুমলা সেেনিামব সপময়হছমলে, লযাট্াি বামে । 

 

বৃহষ্ট – ঠিক আমছ, তুহে োও । 

 

[কিলা িমল োয় ।] 

 

বৃহষ্ট – আোি েমন িয় সকউ সতাোি সামথ েজা কিমছ । তুহে এগুমলা হনময় অেথা সট্নেন সকাি না বাবা ।  

তাছািা এই কথাগুমলাি সতা সকানও োমন সনই । 

______________________________________________________________________ 
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Scene 18 | Ganga - Boat । সকাল 

পমিি হদন 

[বৃহষ্ট সসািে একট্া সনৌমকামত বমস কথা বলমছ । সসািে কাগজ িািমট্ খুমল সদখমছ ।] 

 

সসািে – োমন আমছ । এগুমলা সবই পলােীি েুমদ্ধ হসিামজি সামথ োিা ষিেন্ত্র কমিহছমলন, তাাঁ মদি 

পহিনহতি কথা জাহনময় সলখা িময়মছ । ষিেন্ত্রকািীমদি সকমলিই অস্বািাহবক েৃতুয িময়হছল । ইহতিামসি 

এ এক অদু্ভত fallasy ।  

 

[প্রথে কাগমজ সলখা – হেিমনি েৃতুয বজ্রা ামত ।]  

 

সসািে – েীিজািমিি বি সছমল েীিমনি েৃতুয িময়মছ সোনা োয় বজ্রা ামত । এই েীিমনি হনমদধ মেই নাহক 

েিম্মহদ সবগ ছুহি সেমিহছমলন হসিাজমক । 

 

[হিতীয় কাগমজ সলখা –  মসটি সবগে জমল ডুমব েিমলন ।] 

সসািে – েীিমনি হনমদধ মে  মসটি সবগেমক ডুহবময় োিা িয় – হসিামজি হবরুমদ্ধ আমিকজন ষিেন্ত্রী । 

 

[তৃতীয় কাগমজ সলখা - হনমজি গলায় েুি িাহলময় লডধ  লাইমিি আত্মিতযা । ] 

 

সসািে – পলােীি েুমদ্ধ ইংমিজমদি দলপহত লডধ  লাইি ইংলযামন্ড হিমি োবাি পি হনমজি গলায় েুি 

িাহলময় আত্মিতযা কমিহছমলন । 

 

সসািে – হকন্তু এসব সলখা সতাি বাবামক পাঠামনাি অথধ কী িমত পামি ? 
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বৃহষ্ট – বাবাি কামছ শুমনহছ সে “বাংলাি আয়না” বাি কিাি আমগ অমনক objections এমসহছল, এেনহক 

threatও । বাবা সসসব পািা না হদময় বইট্া publish কমিহছল । তামদি েমধযই সকউ হক পাঠামে ? এই 

সোন, তুই হকন্তু বাবাি সােমন এই কথাট্া একদে তুলহব না । সকেন ? 

 

সসািে – বৃহষ্ট, তুই হকন্তু এইিামব আোি সুপাহিে কমি ঠিক কহিসহন । 

 

বৃহষ্ট (ধেমক) – সবে কমিহছ ! িল !  

 

[বৃহষ্ট সসািেমক সট্মন হনময় সবহিময় োয় । ওমদি সথমক একটু্ দূমি জাহ্নবীমক সদখা োয় ছহব তুলহছল, 

জাহ্নবী ওমদি হদমক সিমি সমন্দিজনক একট্া নজমি । ওিা সবহিময় সগমল জাহ্নবী ওি সোবাইল সখামল । 

তামত বৃহষ্ট আি সসািমেি সসখামন একসামথ বসাি হিহডও সতালা িময়মছ । সসট্া জাহ্নবী Whatsapp কমি 

আহেিিাাঁ মদি নাম্বামি ।] 

______________________________________________________________________     
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Scene 19 | Resort – swimming pool | সকাল 

 

[আহেিিাাঁ দ swimming pool-এি পামে বমস সিাদ সপায়ামে । আহেিিাাঁ মদি বয়স িময়মছ হকন্তু েিীি 

এখমনা সবে বহলষ্ঠ । এেন সেয় তাি সোবাইমল whatsaap আমস । আহেিিাাঁ দ সোবাইমল সদমখ জাহ্নবীি 

সেমসজ – বৃহষ্ট আি সসািমেি হিহডও । জাহ্নবীি সেমসজ স ামক – 

Anirban Dutta. Conducting Research on Bengal’s History.] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 20 | আশুতমষি তবঠকখানা । সকাল 

পমিি হদন 

[আশুমতাষ সোহিত িময় সসািমেি হদমক তাহকময় থামক । বৃহষ্ট তাি পামে বমস আমছ । সগাপাল  মি 

স ামক কময়কট্া িাইলপত্র হনময় । ] 

 

আশুমতাষ (সসািেমক) – হুমতাে পযাাঁ িাি কট্া টিহক হছল জান ? 

 

বৃহষ্ট – তাি োমন ? পযাাঁ িাি আবাি টিহক িয় নাহক ? 

 

আশুমতাষ – হক সসািে ? 

 

সসািে – ৫১ ট্া । 

 

[বৃহষ্ট সসািমেি হদমক অবাক িময় তাকায় ।] 

 

সসািে – হুমতাে পযাাঁ িা িমে কাহলপ্রসন্ন হসংমিি ছদ্মনাে ।  

 

বৃহষ্ট – োমন হেহন েিািািত হলমখহছমলন ?  

 

সসািে – িযাাঁ  । সেসব োহ্মেমদি েমধয হতহন অোহ্মেসুলি স্বিাব সদখমতন, সেেন হেষযমদি ঠকামনা, 

েহিলামদি সবধনাে কিা, হেমথয কথা বলা – সসই সব োহ্মেমদি টিহক হতহন হনমজ িামত সকমট্ হনময় 
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সোমকমস সাহজময় িাখমতন । এক একট্া টিহকি হনমি সসই োহ্মমনি নাে, উপাহধ আি তাি অপিাধ সলখা 

থাকত । কালীপ্রসমন্নি সংগ্রমি সোট্ একান্নট্া এেন টিহক হছল ।   

 

[বৃহষ্ট অহবশ্বামসি নজমি একবাি সসািে আি একবাি তাি বাবাি হদমক তাকায় । ] 

 

আশুমতাষ – োমিা ! সতাোি িলািহেপ এন্ট্রাি সট্মস্টি সিজাে সবহিময় সগমছ । সিকডধ  োেধ  সপময় তুহে 

পাে কিমল !  

 

[সসািে আশুমতাষমক একট্া প্রোে কমি । আশুমতাষ তামক আট্মক বুমক সট্মন সনয় । ] 

 

আশুমতাষ – তুহে থাক সকাথায় ? 

 

সসািে – ইউহনিাহসধটি সিামস্টমল । 

 

আশুমতাষ – ওখামন আি সতাোি থাকা িলমব না । তুহে এখন সথমক আোমদি বাহিমতই থাকমব ।   

 

 সসািে – না োমন, আোি সতা সকানও অসুহবমধ িমে না । 

 

আশুমতাষ – আশুমতাষ হসংমিি েুমখি ওপি কথা বলমত কলকাতাি বি বি সিােিািেিািাও সািস পায় 

না । আোি বাহিমত অমনক good for nothing-ও আহিত িময় থামক । তুহে থাকমল এ বাহিি সোিা 

বািমব । সগাপালদা ! ওপমিি  িট্া পহিষ্কাি কহিময় দাও । আজ সথমক সসািে ওই  মিই থাকমব । 
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[বৃহষ্ট একবাি সসািমেি হদমক তাহকময় আনমন্দ প্রায় নািমত নািমত  ি সথমক সবহিময় োহেল । সগাপালও 

ওমদি সামথ সামথ োয় ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 21 | আশুতমষি তবঠকখানাি বাইমি দালান । সকাল 

 

[সসািে বৃহষ্ট আি সগাপাল িাাঁ ট্মত িাাঁ ট্মত সদাতলায় উঠমছ । বৃহষ্টমক েজা কমি বমল সগাপাল বমল ।] 

 

সগাপাল – খুব িুহতধ  সদখহছ ! 

 

বৃহষ্ট – িুপ সােীমগাপাল ! 

 

সগাপাল – োক, িহি স ামষি সগায়ামল তািমল আিও একট্া নতুন গরু  ুকল । 

 

বৃহষ্ট – সােীমগাপাল ! কী ো তা বলছ ! 

 

সসািে – ো তা হকছু বমলনহন উহন । িহি স াষ িমে কলকাতাি আহদ বাহসন্দামদি েমধয একজন । ওনাি 

একট্া সিাজনালয় হছল, োি িান্না মি হদনিাত িাবমেি হিতাি েত উনুন জ্বলত । আি সে সেখান সথমক সে 

সকানও সেয় আসুক, তাি জনয সসখামন অন্ন বযঞ্জন প্রস্তুত । এই বাহিিও সতা েমন িমে একই অবিা । 

 

সগাপাল – বাবা ! এ সছাাঁ িা সদখহছ এক কাটি বািা ! 

 

[সসািে ইোিায় বৃহষ্টমক হজমেস কমি সগাপামলি পহিিয়, সগাপাল সসট্া আিমিামখ সদমখ কবাব সদয় ।] 

 

সগাপাল – আহে সােী । িািপামে  মট্ োওয়া েত িামজযি  ট্না এবং দু ধট্নাি একোত্র সােী । বাপ ো নাে 

সিমখহছল সগাপাল ।  
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বৃহষ্ট – তাই আেিা বহল সােীমগাপাল । ইহন আোমদি এক হপমসেোই িন ।  

 

সগাপাল – খুব  হনষ্ট সম্পকধ  । ওি বাবাি আপন হপসতুমতা িাইময়ি আপন োসতুমতা সবামনি ... ইময়, 

ওিকেই হকছু একট্া, ঠিক েুখস্ত সনই ।  

 

[তািা একট্া  মিি সােমন এমস দাাঁ হিময়মছ,  মি তালা োিা । সগাপাল সসই তালা খুমল সদয় । সগাপাল 

একজন িাকিমক বমল ] 

 

সগাপাল – এই কিলা ! এই  িট্া সাি ট্াি কমি সদ । আজ সথমক এই সসািে বাবু এখামন থাকমবন । 

...িাল কথা, (বৃহষ্টমক একটু্ আিাল কমি সডমক এমন) এি বংে পহিিয় ... সব ঠিক আমছ সতা ? বমনদী 

বমনদী না হেলমল সে প্রজাপহত উিমব না ো !   

 

বৃহষ্ট – আোমদি প্রজাপহত আেিা ঠিক উহিময় সনমবা সােীমগাপাল ! তুহে  িট্া তািাতাহি সিহড কহিময় 

দাও । 

 

[সসািেমক সট্মন হনময় বৃহষ্ট িমল োয়, সেমত সেমত ইোিা কমি সসািেমক বুহঝময় সদয় সে সগাপামলি 

োথায় হছট্ আমছ । ] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 22 | আশুমতামষি বাহি । সকাল 

 

[আশুমতামষি বাহিি হবহিন্ন জায়গা বৃহষ্ট  ুহিময় সদখামে সসািেমক । ] 

[জাহ্নবী বাহিি ঠাকুিদালামন লক্ষ্মীপ্রহতোি হিহডও তুলমছ । সসািে আি বৃহষ্টমক সদমখ সস সথমে োয় । ] 

 

বৃহষ্ট – জাহ্নবী সসন । হিল্মমেকাি । বাবাি “বাংলাি আয়না” বইট্া আি আোমদি পহিবাি হনময় একট্া 

ডকুমেন্টাহি কিমত িায় । (জাহ্নবীমক) আোি বনু্ধ সসািে দি । বাংলাি ইহতিাস হনময় হিসািধ  কিমছ । এখন 

সথমক আোমদি বাহিমতই থাকমব ।  

 

জাহ্নবী – Hi 

 

সসািে – Hi 

 

জাহ্নবী – আোি ডকুমেন্টহিট্ামত কলকাতা আি বাংলাি ইহতিামসি সবে হকছু elements-ও িাখব িাবহছ 

। আপনাি সিল্প সপমত পাহি ? 

 

সসািে – েতটু্কু জাহন হনিয়ই জানামবা আপনামক ।  

 

জাহ্নবী – Thanks 

______________________________________________________________________ 
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Scene 23 | আশুমতামষি  ি । সকাল 

 

[ মিি বাইমি হদময় সগাপাল িমল োহেল, এেন সেয়  মিি হিতি সথমক আশুমতাষ ডামক সবে হুকুমেি 

সুমি ।] 

 

আশুমতাষ – সগাপালদা, সিতমি এমসা । 

 

[মগাপাল থেমক দাাঁ হিময় পমি ।  মিি হিতমি স ামক সসািমেি েত িুল পাকামত পাকামত আশুমতামষি 

হদমক তাহকময় িাসমত িাসমত ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 24 | আশুমতামষি বাহিি বাইমি । সকাল 

 

[কনমস্টবমলি িাত সথমক িাাঁ দুমক হনময় সনয় জবা । ] 

 

কনমস্টবল – সােমল িাখুন এমক । শুধুোত্র আশুমতাষবাবুি জনয বািবাি পাি সপময় োয় । আি একবাি েহদ 

োল সখময় িাস্তায় হকিাময়ন কিমত সদমখহছ ... 

 

জবা – িুপ কি েুখমপািা ! (িাাঁ দুমক) সতামক োমিহন সতা সসানা ? 

 

িাাঁ দু – হসংি বংমেি সছমলি গাময় সে িাত তুলমব সস এখনও liquid state-এ ! 

 

কনমস্টবল – ইস ! হসংি বংমেি সছমল ! বযাট্া ইাঁদুি সকাথাকাি !  

 

জবা – তমব সি ! েুমিা ঝযাাঁ ট্াট্া হনময় আহস সতা ! সবমিা এখান সথমক ! 

 

[কনমস্টবল জবাি তািা সখময় পাহলময় োয় । সগাপাল বাজামিি থহল হনময় সবমিাহেল, িাাঁ দু তামক বমল] 

 

িাাঁ দু – িযামলা িাদাি ! One demand. থানাি ওহস has আইমিান, হসংি বংমেি সছমল – No I-phone ! 

Why? 

 

সগাপাল (িাাঁ দুি গাল টিমপ)  – সহতয, খুব অনযায় ! আোি বৃে অজ-ি িামত I-phone সনই ? 
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িাাঁ দু – বৃে অজ ? What is that father? 

 

সগাপাল – বৃে অজ ? োমন গাছ পাাঁ ঠা ! (ধেমক) সবমিা, সবমিা এখান সথমক !  

 

[সগাপাল তািা কমি, িাাঁ দু পাহলময় োয়, হপছন হপছন জবা সছামট্ িময় িময় ।] 

 

সগাপাল – আইমিান ! কঙ্কামলিও আবাি বগমল িুল !  

 

[হবিক্ত িময় সগাপাল বাজাি কিমত িমল োয় ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 25 | আশুমতামষি বাহিি দালান । দুপুি 

 

[আশুমতাষ বমস আমছ আিােমকদািায় । তাি সামথ কথা বলমছ জাহ্নবী ।] 

 

আশুমতাষ – আোি সসহদমনি বযবিামি তুহে সেন হকছু েমন কি না । আোমক সকানও ট্াকা হদমত িমব না । 

তুহে সতাোি কাজ িাহলময় োও ।  আি িযাাঁ , কামজি সুহবধাি জনয তুহে েহদ েমন কি আোি এই বাহিমতই 

থাকমত পাি । 

 

জাহ্নবী – Thank you Sir ! 

 

[জাহ্নবী িমল োয় । ] 

[সসািে জাোকাপি পামে বৃহষ্টি সামথ আমস । আশুমতাষ ওমদি হদমক তাহকময় সিমস উমঠ পমি ।] 

 

আশুমতাষ – এমসা ।  

______________________________________________________________________ 
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Scene 25a | আশুমতামষি  ি । দুপুি 

 

[আশুমতাষ সসািে আি বৃহষ্টি সামথ  মি  ুকমত  ুকমত কথা বলমছ ।] 

 

আশুমতাষ – জামনা সতা সসািে, আোি এই “বাংলাি আয়না” বইট্াি বযাপামি আহে আোি এক বনু্ধি 

কামছ ঋেী ।  

 

[আশুমতাষ বইট্া খুমল সদখায় বইট্া উৎসগধ কিা িময়মছ সসােনাথ দাসমক । ] 

 

আশুমতাষ – আোি প্রামেি বনু্ধ এই সসােনাথ । আোমদি এই বাহিমতই থাকত । বাবাি িলািহেপ সপ্রাগ্রামে 

কযালকাট্া ইউহনিাহসধটিমত হিসািধ  কিত বাংলাি ইহতিাস হনময় । হবহিন্নিামব আোয় ও সািােয কমিহছল 

তথয হদময় । বাংলা এবং কলকাতা সম্পমকধ  এত িাল নমলজ ইদাহনং কামিাি আি সদহখহন । হবহিন্ন জায়গায় 

 ুমি সবিামতা তথয সজাগাি কিমত । 

 

সসািে – ওনাি সামথ সদখা কিা োয় সকামনািামব ? োমন আোি অমনক হকছু জানাি আমছ । 

 

আশুমতাষ – সাতাে বছি িময় সগমলা, সসােনাথ একট্া সিাড আহেমডমন্ট োিা সগমছ । সতাোয় সে 

হুমতাে পযাাঁ িাি টিহকি কথা হজমেস কমিহছলাে, তাি একট্া হবমেষ কািে আমছ । সসােনামথি েৃতুযি 

কময়কহদন আমগ ও আোয় একবাি সিান কমিহছল । আোি জন্মহদন উপলমে ও আোয় একট্া হগিট্ 

সদমব বমলহছল । হগিট্ট্া হকন্তু এেহনমত পাওয়া োমব না । ও েুহেধদাবাদ সথমক আোয় একট্া হিঠি 

পাঠিময়হছল োমত সলখা আমছ একট্া ধাাঁ ধা । সসই ধাাঁ ধাি সোধামন নাহক বাংলাি এক ঐহতিাহসক সম্পমদি 

িহদস পাওয়া োমব । কী সে সসই সম্পদ, আহে হকছুই জাহন না ।  
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[সসািে উদগ্রীব িময় তাকায়, আশুমতাষ তামক অমপো কিমত বমল উমঠ হগময় তাি সদিাজ সথমক একট্া 

কাগজ বাি কমি সদখায় । সসািে সলখাট্া সদমখ ] 

 

সসািে (পিমছ) - সসই পমথি ঠিকানা স্ত্রী সেথায় সামজ 

হুমতাে পযাাঁ িাি টিহক েত সোমকমস হবিামজ  

পামব িহদস সসইখামনমতই সখাাঁ জ হনিন্তি 

সিহস্টংমসি প্রতযা াত পাাঁ ি আট্ পাঁিািি 

 

আশুমতাষ (ঈোিায় জানায় সে এই ধাাঁ ধাি োথােুনু্ড সস বুঝমত পািমছ না) - হুমতাে পযাাঁ িাি টিহকি সংখযা 

েখন তুহে জামনা তাই সদমখা েহদ এি বাহক লাইনগুমলাি হকছু োমন বাি কিমত পামিা । তািমল অন্তত 

বনু্ধি সেষ উপিািটু্কু আোি িামগয সজামট্ । 

 

 [সসািে সলখাট্াি হদমক তাহকময় থামক । ] 

 

সসািে – স্ত্রী োমন হক আপনাি স্ত্রীি কথা বলা িময়মছ বমল আপনাি েমন িমে ? 

 

আশুমতাষ – সদমখা, আোি স্ত্রী োিা সগমছন প্রায় সাত বছি িল । ওনাি সাজাি জায়গা বলমত সে সব 

সদাকান সথমক ওনাি োহি বা গয়না আসত সসখামন আহে সখাাঁ জ কমিহছ । তািা সকউই এই ধাাঁ ধাি োথােুনু্ড 

হকছু বুমঝ উঠমত পামিহন ।  

 

[মসািে সলখাট্াি হদমক তাহকময় থামক । ] 
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সসািে – ইন্টামিহস্টং ! 

______________________________________________________________________ 
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Scene 26 | সগাপামলি  ি । িাত 

 

[িাাঁ দুি সপট্ বযাথায় ছট্িট্ কিাি অহিনয় কিমছ, জবা তামক সােলামছ । অনয খামট্ সগাপাল নাক সডমক 

িাদি েুহি হদময়  ুমোমে ।] 

 

িাাঁ দু – সপট্ বযাথায় েমি সগলাে Mom সগা ! Give medicine mom !  

 

জবা – িযাাঁ  বাবা, একটু্ দাাঁ িা, আহে সদহখ কী বযবিা কিা োয় । 

 

[সগাপাল  ুমোমে িাদি েুহি হদময় নাক সডমক । জবা এমস সগাপালমক ডামক । ] 

 

জবা – িযাাঁ  সগা শুনছ । হক সগা, আমি ওঠ না ! সছমলট্া আোি কষ্ট পামে, বাপ নাক ডাকমছ । আমি ওঠ ! 

 

সগাপাল (ধিেি কমি উমঠ )– সক ? সক তুহে তন্দ্রা িিহন ? ...ও হগহন্ন !  

 

জবা – তা নয়ত কী ? সকান সুহিত্রা সসমনি স্বপ্ন সদখহছমল শুহন ? 

 

সগাপাল - (হবিক্ত) কী িলট্া কী ?  

 

জবা – িাাঁ দুি অম্বমলি বযাথাট্া বড্ড িাহগময়মছ সগা !  
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সগাপাল (হনহিন্ত িময় এবাি শুমত োয়) – ও আো । 

 

জবা (মট্মন তুমল) – আমি ! ওষুধ না সখমল আোি িাাঁ দুট্া বুহঝ আি বাাঁ মি না  । 

 

িাাঁ দু - medicine mom ! medicine ! 

 

[মগাপাল িাাঁ দুমক হবিক্ত িময় সদমখ, তািপি িাই তুমল শুমত শুমত বমল ] 

 

সগাপাল – অম্বমলি বযাথা নয়, েদ হগমল হগমল সতাোি িাাঁ দু হলিাি পিামে । তাি বযাথা ।  

 

[জবা সগাপালমক আবাি নাহিময় সতামল । ] 

 

জবা – ওো ! আোি িাাঁ দু েদ খামব সকন ? ও সতা হুইিহক ! োও না একটু্ আশুি কামছ, ওি  ি সথমক 

এক সবাতল এমন দাও না সগা, সছমলট্াি আোি আিাে িক ।  

 

িাাঁ দু – Yeah ! Its paining father ! 

 

[সগাপাল পামেি সট্হবল সথমক একট্া হস্টমলি গ্লাস তুমল ছুাঁ মি োমি িাাঁ দুমক, িাাঁ দু সকামনািকমে আত্মিো 

কমি । ]  

 

সগাপাল – সিাপ গাছ পাাঁ ঠা ! বমনদী বাহিমত আিয় সপময়ই িমক্তি েমধয বমনদী িাল  ুমক সগমছ ! হুইিহক 

না সখমল অম্বল িয় ?  
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জবা – িযাাঁ  সগা, সন্তামনি জনয হক এইটু্কুও কিমত পািব না ? আহে সে ো ! 

 

সগাপাল – (“িন্দ্রগুপ্ত” নাট্মক িােকযি ডায়লগ বযি কমি বলা) “সিামগ সোমক দুাঃমখ তদমন দুদধ োয় সে 

শুধু হনমজমক হবহলময় সদয়, এ সসই (মিঙহিময়) “ো” ! (িাাঁ দুি হদমক তাহকময়) গাছ পাাঁ ঠা আোি, এ সসই ো 

!” তা হক হুইিহক আনব বল সদহখ “ো” ?  

 

জবা – একটু্ কি সদমখ এমনা ।  

 

সগাপাল – কি ? 

 

জবা – িযাাঁ , ওই জযাক ডান্ডা না কী সেন বলহছল িাাঁ দু ? 

 

িাাঁ দু – Its Jack Daniels ! 

 

সগাপাল (প্রিণ্ড িেমক) – অযাাঁ  ! জযাক ডযাহনময়লস ? (জবামক) দাে জামনা তাি ? সতাোি গাছ পাাঁ ঠামক 

সকমট্ োংমসি সদাকামন ট্াহঙময় হদমলও তাি দাে উঠমব না সগা ! 

 

জবা – বালাই ষাট্ ! 

 

িাাঁ দু – হসংি বংমেি সছমলিা don’t look at দাে ! We only want আিাে ! 
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জবা – োও না, একটু্ বযবিা কমি দাও না সগা ।  

 

সগাপাল – পািব না সগা ! হনমজি সছমলি জযাক ডান্ডা হনমজ সজাগাি কি ।  

 

[মগাপাল িাদি িাপা হদময় শুময় পমি, জবা িতাে িময় হনমজই  ি সথমক সবমিামে । ] 

 

িাাঁ দু – Mom, সামথ একটু্ ice cubes and soda ! 

 

[মগাপাল সসই শুমন আবাি উমঠ িাাঁ দুি হদমক আমিকট্া বই ছুাঁ মি োমি । িাাঁ দু িুপ কমি শুময় পমি । জবামক 

প্রিণ্ড ধেমক সগাপাল থাোয় ।] 

 

সগাপাল – এক পা েহদ  মিি বাইমি সবি কমিছ তািমল সতাোি সছমলি সপমট্ পা তুমল সেমি সিলব !  

 

জবা – বালাই ষাট্ ! 

 

সগাপাল (ধেমক) – োও শুময় পি ! োও ! 

 

[জবা প্রিণ্ড িয় সপময় সছমলি পামে এমস শুময় পমি । সগাপাল হবিক্ত িময় িাদি েুহি হদময় আবাি শুময় 

পমি ।]  

           FADE OUT 

______________________________________________________________________ 

  



Alinagarer Golokdhadha         Story, Screenplay & Dialogues – Sougata Basu version7 

 

50 
Copyrighted to Sougata Basu. All rights reserved. 

Scene 27 | আশুমতামষি বাহিি ছাদ । সকাল 

FADE IN 

[ছামদ দাাঁ হিময় সসািে । এেন সেয় জাহ্নবী ছামদ আমস । হকছু বাহিি সপাষা পায়িা উমি সগমলা । সসািে 

সসহদমক তাহকময় ।] 

 

জাহ্নবী – Hi 

 

সসািে – Hi 

 

জাহ্নবী – আো একট্া প্রশ্ন কিমত পাহি ?  

 

সসািে – িযাাঁ  হনিয়ই !  

 

জাহ্নবী - আপহন িঠাৎ কমি বাংলা আি কলকাতাি ইহতিাস হনময় এমতা উৎসািী িময় পিমলন সকন ? 

 

সসািে – এই েিিট্ামক আোি বড্ড িিসযেয় েমন িয় । কত বছমিি ইহতিাস ধমি আমছ েিিট্া িাবুন 

সতা ! এি প্রহতট্া অহলমত গহলমত সেন এক একট্া গল্প জহিময় আমছ ো আোয় িীষেিামব ট্ামন । িয়ত 

সসই কািমনই... 

 

[এেন সেয় ছামদ বৃহষ্ট এমস সপৌাঁছয় । বৃহষ্টি body language-এ সসািমেি বযাপামি একট্া 

possessiveness খুব স্পষ্ট এখন, সেন সসট্া জাহ্নবীমক সবাঝামনাি জনয । বৃহষ্টমক সদমখ জাহ্নবী ওখান 

সথমক িমল োয় । ] 
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জাহ্নবী – সতােিা গল্প কি । 

 

[বৃহষ্ট জাহ্নবীি িমল োওয়াি হদমক তাহকময় থামক । সসািমেি িাত জহিময় ধমি । ] 

 

সসািে – পাাঁ ি আট্ পাঁিািি – এি োমন একট্া সবি কিমত সপমিহছ বমল েমন িমে । 

 

বৃহষ্ট – সিহস্টংমসি প্রতযা াত পাাঁ ি আট্ পাঁিািি ? 

 

সসািে – িযাাঁ  । 

 

বৃহষ্ট – এ সতা েিা ঝামেলা িল সতামক এ বাহিমত এমন ! সািােে এখন তুই এই হনময় োথা  াোহব ?  

 

সসািে – বযাপািট্া সবে ইন্টামিহস্টং েমন িমে সি বৃহষ্ট ! েীিজািমিি েৃতুযি পি সদওয়ান নন্দকুোি 

ওয়ামিন সিহস্টংমসি দুনীহতি কথা জাহনময় ইস্ট ইহন্ডয়া সকাম্পাহনি কামছ নাহলে কমিন । এি সোধ তুলমত 

সিহস্টংস দহলল জাল কিাি নাহলে কমিন নন্দকুোমিি হবরুমদ্ধ । হবিামি নন্দকুোমিি িাাঁ হস িয় ৫.৮.১৭৭৫ 

সামল । আোি েমন িয় এখামন নন্দকুোমিি কথাই বলা িমে । 

 

বৃহষ্ট – হকন্তু তাি সামথ আোি ো-ি সামজি কী সম্পকধ  ? 

 

সসািে – সম্পকধ  সতা হনিয়ই একট্া আমছ । আি সসট্াই খুাঁমজ বাি কিমত িমব । 
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[হনমি একট্া গাহি থােল । ] 

 

বৃহষ্ট – দাদা এমলা সবাধিয় । আসহছ দাাঁ িা ! 

______________________________________________________________________ 

  



Alinagarer Golokdhadha         Story, Screenplay & Dialogues – Sougata Basu version7 

 

53 
Copyrighted to Sougata Basu. All rights reserved. 

Scene 28 | আশুমতামষি বাহি  । সকাল 

 

[আশুতমষি সছমল অহিিাজ  মি  ুকমছ লামগজ হনময় । বৃহষ্ট তাি সােমন আমস ।] 

 

বৃহষ্ট – হকমি দাদা ! ফ্লাইট্ সলট্ হছল ?  

 

অহিিাজ – িযাাঁ , দু  ন্টা । 

 

[বৃহষ্ট একট্া বযামঙ্কি হিঠি সদয় অহিিাজমক । হিঠিি খােট্া সখালা সদমখ অহিিাজ হবিক্ত িময় তাকায় । ] 

 

বৃহষ্ট – আহে খুহলহন, বাবা খুমলমছ ।  

 

অহিিাজ – এই বাহিমত হক আোি পামসধানাল বমল হকছুই সনই ?  

 

বৃহষ্ট – দাদা বযামঙ্কি Recovery agency-ি সলাক এমসহছল দুবাি । বাবা অমনক কমষ্ট তামদি ... 

 

অহিিাজ – দয়া কমিমছন !  

 

[মগাপাল  মিি বাইমি দাাঁ হিময় কথা শুনমছ । ] 

 

বৃহষ্ট – হনমজি বামজ খিিগুমলা একটু্ কো দাদা । 
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অহিিাজ – বামজ খিি সকানট্া সদখহল তুই ? 

 

বৃহষ্ট – িাি পাাঁ ি োষ অন্তি গাহি পালট্ামনা, োমষ োমষ সোবাইল পালট্ামনা, হবহিন্ন লামব সেম্বািহেপ, েখন 

তখন িমিন টু্যি, হবজমনস লাস ছািা ট্রযামিল না কিা ... 

 

অহিিাজ – সতাি কামছ এগুমলা বামজ খিি, আোি কামছ সনমসহসটি ।  

 

[ মিি ঠিক বাইমি হদময় সগাপাল োহেল । কথাট্া শুমন সবে েজা সপময় গুনগুে কমি গান গাইমত গাইমত 

িমল োয় – “পমিায়া সতা সনই দু-দে লাখ িয় েহদ সিাক সদনা” ] 

______________________________________________________________________ 

Scene 29 | আশুমতামষি হডনাি সট্হবল । দুপুি 

 

[আশুমতাষ, সসািে, অহিিাজ সখমত বমসমছ । বৃহষ্ট খাবাি সবমি হদমে িাকিমদি সামথ ।] 

 

অহিিাজ (মসািেমক) – ইহতিাস হনময় হিসািধ  ? ওসব কমি কী িমব ? প্রমিসাহি ছািা সতা হকছুই কিাি 

থাকমব না ।  

 

বৃহষ্ট – দাদা, ওট্াই সসািমেি সবমথমক পছমন্দি profession.  

 

অহিিাজ – ও । সতাোি বাহি সকাথায় ? বাবা কী কমিন ?  
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[মসািে লজ্জায় খাওয়া থাহেময় হদময়মছ, বৃহষ্ট সসট্া লেয কিমছ । ] 

 

অহিিাজ – কী িল ? 

 

বৃহষ্ট - সসািে একট্া অনাথআিমে োনুষ িময়মছ । ওি বাবা-োি পহিিয় ওি জানা সনই । আি তামত আোি 

বা বাবাি হকছু এমস োয় না । 

 

[অহিিাজ বযামিি নজমি আশুমতামষি হদমক তাকায় । ] 

[আশুমতাষ তাি খাওয়া বন্ধ কমি সদয় । ] 

           FADE OUT 

______________________________________________________________________ 
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Scene 30 | আশুমতামষি বাহি । িাত 

 

েন্তাজাঃ 

30 - [মসািে ছামদ বমস আমছ েন খািাপ কমি । বৃহষ্ট সসখামন এমস সসািমেি পামে বমস তাি গাল ধমি 

নমজি হদমক সিিামত িায় । সসািে েুখ  ুহিময় িামখ । বৃহষ্ট সসািেমক জহিময় ধমি কাাঁ মধ োথা িামখ, সসািে 

েুখ  ুহিময় িামখ । বৃহষ্ট এবাি অহিোন কমি উমঠ োবাি উমদযাগ কিমল সসািে তাি িাত ধমি সিমল । 

সসািে বৃহষ্টি হদমক তাহকময় েৃদু িামস, বৃহষ্ট খুব খুহে িময় অহনবধামেি কাাঁ মধ োথা সিমখ বমস পমি ।] 

30a - [আশুমতাষ আিােমকদািায় বমস আমছ খুব হডস্টাবধড অবিায় । সামথ সামথ িি খামে । িাকি 

কিলা এমস তামক আমিকট্া হিঠি হদময় োয় । আশুমতাষ হিঠিট্া খুমল সলখাট্া সদখমছ, তামত সলখা - 

উহেিাাঁ দ িল উন্মাদ । । আশুমতাষ হবিক্ত িময় কাগজট্া সিমল হদময় উমঠ  ি সথমক িমল োয় ।] 

           FADE OUT 

______________________________________________________________________ 
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Scene 31 | কাহেপুমিি গিাি  াট্ । সিাি 

FADE IN 

[ ামট্ি ধামি সিািমবলা সসািে বমস িাাঁ মি কমি িা খামে । গিায় হকছু সলাকজন স্নান কিমছ । গিাস্নান 

কমি একজন পুমিাহিত উঠমছ  াট্ সথমক । একট্া সছমল গিাি  ামট্ েয়লা সিলমত আমস, পুমিাহিত 

তামক বাধা সদয় ।] 

 

পুমিাহিত – এই ! সবয়াহিস  াট্ সপময় ো তা সিমল োহব ? ো এখান সথমক ।  

 

[মলাকট্া েয়লা হনময় দাাঁ হিময় থামক । একজন সলাক পহল োটি জি কমি একট্া ঝুহিমত পুিমছ । পুমিাহিত 

তাি হদমক এহগময় োয় ।] 

 

পুমিাহিত – এই োটিি কত গুে বল হনতাই ? এি সথমকই োি হিন্ময়ী রূপ গমি উঠমব । তািপি ো 

সজািাসাাঁ মকামত সসমজ, কুমোিটু্হলমত সিাগ সখময়, সোিাবাজামি িাত সজমগ নাি সদমখ আবাি এই গিাি 

জমলই োটি িময় হেহলময় োমবন এক বছমিি জমনয ! আবাি পহলোটি িময় পমিি বছি ধিা সদমবন তাাঁ িই 

প্রহতোমত ! ো’ি লীলা সবাঝা িাি ... 

 

[েয়লা সিলাি সলাকট্া আবাি েয়লা সিলমত োহেল িুহপিুহপ, সসই সদমখ সতমি োয় পুমিাহিত ] 

 

পুমিাহিত – তমব সি আাঁট্কুিীি বযাট্া ! সুন্দি জায়গামক িাগাি না বানামল েকুমনি োহন্ত িমব সকন ? োহব 

এখান সথমক !  

 

[সলাকট্া বালহত হনময় এবাি হপহছময় োয় । পুমিাহিত িমল োহেল গজগজ কিমত কিমত, সসািে িঠাৎ 

হকছু একট্া েমন কমি পুমিাহিতমক ডামক, পুমিাহিত দাাঁ হিময় পমি ।] 
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সসািে – ঠাকুিেোই । ো সাজমবন, সিাজন কিমবন ... োমন আপহন সকান ো’ি কথা বলহছমলন ?  

 

পুমিাহিত – সকন ? আোমদি সবাি ো ! জগজ্জননী সদবী দুগধা ! সবই সতােিা িুমল সেমিছ সদখহছ । 

 

সলাক – এ সব গুলগপ্প হদময় আি কতহদন হনমজমদি বযবসা িালামব িট্িাে সজঠু ? 

 

[সসািমেি সেন হকছু একট্া েমন িয় । ] 

 

পুমিাহিত – িযাাঁ  সি, সবই সতা সতামদি কামছ গুলগপ্প সি েকুমনি বযাট্া ! আোি বৃদ্ধ প্রহপতােি ... ও 

বলমল সতা আবাি বুঝহব না - োমন আোি বাবাি বাবাি বাবাি বাবা – বুঝহল সি সগােুখুয ? সসই ঈশ্বি িোনাথ 

িট্িাে কুমোিটু্হলি অিয়িিে হেহিমিি বাহিি কুলপুমিাহিত হছমলন । ওই বাহিি তনমবদযমত কত েে িাল 

সদওয়া িত শুনমল সতা হিহেধ খাহব ! 

 

সসািে – আো ঠাকুিেোই, ো দুগধা সখমতন কুমোিটু্হলি অিয়িিন হেমত্রি বাহিমত, আি সাজমতন 

সকাথায় বলমলন ? 

 

পুমিাহিত – পুিমনা কলকাতাি একট্া প্রবাদ - ো দুগধা এমস গয়না পমিন সজািাসাাঁ মকায় হেবকৃষ্ণ দাাঁ ি 

বাহিমত, সিাজন কমিন কুমোিটু্লীি অিয়িিন হেমত্রি বাহিমত আি িাহত্র সজমগ নাি সদমখন সোিাবাজাি 

িাজবািীমত । এসব হকছুই সতােিা জামনা না, জানমলও োমনা না । 

 

[সসািে ছুমট্ িমল োয় সসখান সথমক ] 
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পুমিাহিত – আমি হক িল ? হবশ্বাস িল না বুহঝ ?  

 

[সসািে কুমোিটু্হলি িাস্তা হদময় ছুমট্ োমে । ] 

______________________________________________________________________ 

  



Alinagarer Golokdhadha         Story, Screenplay & Dialogues – Sougata Basu version7 

 

60 
Copyrighted to Sougata Basu. All rights reserved. 

Scene 32 | সজািাসাাঁ মকাি িাস্তা । সকাল 

 

[সসািে আি বৃহষ্ট খুব উমিহজত িময় সেঁমট্ িমলমছ সজািাসাাঁ মকাি িাস্তা হদময় । সসািে িাস্তাি একজনমক 

হজমেস কমি ।] 

 

সসািে – দাদা, সজািাসাাঁ মকাি হেবকৃষ্ণ দাাঁ -ি বাহি সকানট্া ? 

 

[মলাকট্া িাস্তা সদহখময় সদয়, সসািে বৃহষ্টমক সট্মন হনময় সসইহদমক োয় । ] 

 

বৃহষ্ট – আমি কী বযাপািট্া সসট্া বুহঝময় বলহব সতা ! হেবকৃষ্ণ দাাঁ -ি বাহি আেিা সকন োহে ? 

 

সসািে – কািে আশুমতামষি স্ত্রী সসখামন সামজন । 

 

বৃহষ্ট – তাি োমন ? আি তুই বাবাি নাে ধমি ডাকহছস সে ! 

 

সসািে – আহে সযামিি কথা বলহছ না । হেমবি আমিক নাে আশুমতাষ । আি হেমবি স্ত্রী সক ? 

 

বৃহষ্ট – হেমবি স্ত্রী ? ো দুগধা । সতা ? 

 

[মজািাসাাঁ মকায় হেবকৃষ্ণ দাাঁ ি বাহিি সােমন দাাঁ হিময় সসািে আি বৃহষ্ট । ] 
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সসািে – স্ত্রী সেথায় সামজ, তাি োমন সসােনাথ বাবু এই বাহিি কথা বমলমছন । কািে পুিমনা কলকাতাি 

প্রবাদ অনুোয়ী ো দুগধা এমস গয়না পমিন সজািাসাাঁ মকায় হেবকৃষ্ণ দাাঁ ি বাহিমত । 

 

বৃহষ্ট – কাাঁ হপময় হদময়ছ আোি “সেগাহিহনস” ! 

 

[বৃহষ্ট বাহিমত  ুকমত োয়, সসািে তামক আট্কায় । ] 

 

সসািে – আমি দাাঁ িা । ধাাঁ ধাট্া কী ?  

সসই পমথি ঠিকানা স্ত্রী সেথায় সামজ 

হুমতাে পযাাঁ িাি টিহক েত সোমকমস হবিামজ  

হুমতাে পযাাঁ িাি টিহকি সংখযা একান্নট্া ! কী বুঝহল ?  

 

বৃহষ্ট – সতাি োথা আি আোি েুনু্ড ! 

 

সসািে – ো দুগধামক রুপং সদহি রূপং সদহি কমি হডস্টাবধ না কমি একটু্ বুহদ্ধং সদহি বুহদ্ধং সদহি কমি প্রাথধনা 

জানাস এবাি সথমক । 

 

বৃহষ্ট -  বুহদ্ধং সদহি সকন বলব ? তুই বলমত িাস আোি োথায় বুহদ্ধ সনই ?...(বযাপািট্া বুঝমত সপমি খুব 

উমিহজত িময়) এই, আেিা হক এখন এই িাস্তাি একান্ন নম্বি বাহিমত োব ? 

 

সসািে – সদমখহছস ! একবাি “বুহদ্ধং সদহি” বমলহছস, সমি সমি ো দুগধা োথায় 1 GB বুহদ্ধ transfer কমি 

হদময়মছন ।  
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[হেবকৃষ্ণ দাাঁ -ি বাহি সথমক এহগময় খুাঁজমত খুাঁজমত একট্া বাহিি সােমন এমস দাাঁ িায় সসািে আি বৃহষ্ট । 

বাহিি বাইমি নম্বি সলখা “৫১” ] 

 

সসািে – এবাি,  

পামব িহদস সসইখামনমতই সখাাঁ জ হনিন্তি 

সিহস্টংমসি প্রতযা াত পাাঁ ি আট্ পাঁিািি 

...আয় ! 

 

[সসখামন িমক বমস থাকা একজন সলাকমক সসািে হজমেস কমি ] 

 

সসািে – আো, নন্দকুোি নামে এখামন সকউ থামকন ? 

 

সলাক – নন্দকুোি স াষ ? িযাাঁ , এই বাহিমতই সতা থামকন । 

 

[সসািে আি বৃহষ্ট এমক অপমিি হদমক তাহকময় িামস ।] 

 

[সসািে আি বৃহষ্ট বাহিি হিতমি  ুমক োয় । সদখা োয় জাহ্নবী সসই বাহিি হকছুট্া হপছমন দাাঁ হিময় িাস্তাি 

ছহব তুলহছল । বৃহষ্ট একবাি সসহদমক তাকায়, তািপি বযাপািট্ামক গুরুত্ব না হদময়  ুমক োয় । ওিা িমল 

সগমল জাহ্নবী ওমদি হদমক একবাি তাকায় ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 33 | নন্দকুোমিি বাহি । সকাল 

 

[নন্দকুোি নামে এক বৃদ্ধ অন্ধ িদ্রমলামকি বাহিমত বমস আমছ সসািে আি বৃহষ্ট । নন্দকুোি লাঠি হনময় 

 মিি েমধয িাাঁ ট্মত িাাঁ ট্মত কথা বলমছ । নন্দকুোমিি িামত একট্া হিঠি, সসট্া সসািেমক হদময় বলমছ ।] 

 

নন্দকুোি – আপহন সসােনামথি সক িন ? 

 

সসািে – আমে আহে সকউ নই । আোি বনু্ধ বৃহষ্টি বাবা আশুমতাষ হসংি ... 

 

নন্দকুোি – হসংি বাহিি আশুমতাষ হসংি ?  

 

সসািে – িযাাঁ  । সসােনাথ বাবু আশুমতাষ বাবুি বনু্ধ হছমলন । হতহন অমনক বছি িল োিা সগমছন । 

 

নন্দকুোি (প্রিণ্ড অবাক আি সোকািত) – সসােনাথ োিা সগমছ ? 

 

সসািে – িযাাঁ  । োিা োওয়াি আমগ উহন আশুমতাষবাবুমক একখানা হিঠি পাঠিময়হছমলন, োমত এই ধাাঁ ধাট্া 

সলখা হছল । এি সোধামন নাহক একট্া ঐহতিাহসক সম্পদ পাওয়া োমব । এই ধাাঁ ধা সতা আপনাি বাহিমতই 

আোমদি হনময় এমলা ।  

 

নন্দকুোি – বি অদু্ভত সছমল এই সসােনাথ । এেন িাল ছাত্র আহে বহুহদন সদহখহন । আোয় খুব িদ্ধা কিত 

। আহেও ... হুে, বছি পাঁহিমেক িল সবাধিয় ...  
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সসািে – সাতাে বছি । 

 

নন্দকুোি – তা িমব িয়ত - একট্া হিঠি পাই সসােনামথি । তামত সলখা হছল সে আোি কামছ েহদ সকউ 

এই সতাোমদি ধাাঁ ধাট্া হনময় আমস তািমল আহে সেন তামক এইমট্ হদই । 

 

[নন্দকুোি উমঠ হগময় িাতিামত িাতিামত তাি আলোহি সথমক একট্া পুমিামনা কাগজ বাি কমি 

সসািেমক সদয় । ] 

 

নন্দকুোি – এমতা বছি ধমি অমপো কমি সগহছ কমব সকউ আসমব । সিামখি দৃহষ্টও িমল সগমলা । এই 

এমতাহদমন সতােিা এমল । 

 

[সসািে সলখাট্া খুমল পিমছ] 

 

সসািে – আকােী আয়না ইংমিহজমত সামিমবি কািাবাস 

স্মিমে স্রষ্টা অনুবাদমকি জন্মহদমন বাস 

৯  

[সসািে অবাক িময় একবাি বৃহষ্টি হদমক তাকায় ।] 

 

সসািে – আি হকছু বমলনহন আপনামক ? 

 

নন্দকুোি – আি হকছু ? কই, না সতা ! 

______________________________________________________________________ 
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Scene 34 | Outtrum Ghat । হবমকল 

 

[আকামেি হদমক তাহকময় আমছ সসািে, তাি পামে বমস আমছ বৃহষ্ট । ] 

 

সসািে – আকােী আয়না ইংমিহজমত ? 

 

বৃহষ্ট – সোন সসািে ! তুই ইহতিাস হনময় হিসািধ  ছাি ! 

 

সসািে – তাি োমন ? 

 

বৃহষ্ট – আহে একজন পাগলমক হনময় সািাজীবন কাট্ামত পািব না । সবহে হিহি পিমল সতাি দো এই 

সসােনাথ দামসি েত িমব ।  

 

সসািে – সি ো দুগধা ! বুহদ্ধং সদহি বুহদ্ধং সদহি ! 

 

বৃহষ্ট – I am sure সে ওই সসােনাথ দাস সলাকট্া বদ্ধ পাগল । উহন সবাঁমি আমছন, আি উহনই লুহকময় 

লুহকময় বাবামক ওইসব পলােীি েুমদ্ধি সলখা পাঠামেন আি গযাজাখুহি হদময় এইসব ছিা হলমখ েজা 

সদখমছন । এসব ছাি, িল সদহি িময় োমে । 

 

সসািে – সকাথায় ? 

 

বৃহষ্ট – ো বাবা ! িুমল সগহল ! িঞ্জনাি বাহিমত পাটিধ  সতা আজ ! সকামলই সতা বললাে !  
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সসািে – ও বাবা ! প্রিণ্ড জযাে িয় সবিালায় । আোয় হেজ েো কি । 

 

বৃহষ্ট – আমি দূি বাবা, সজেস লং সিেী ধমি সবহিময় োব । ওট্া িাাঁ কা থামক । িল । বাহি হগময় সিহড িমত 

িমব, সতামক সে টি োট্ধ ট্া কাল হদলাে ওট্া পিহব, আি িযাাঁ , আমগ সেি কিহব । ওঠ ! 

 

[সসািেমক সট্মন হনময় বৃহষ্ট িমল োয় । ] 

 

সসািে – োওয়াি সেয় একবাি লাইমেহি  ুমি োব । 

 

[বৃহষ্ট হবিক্ত িময় তাকায় ।] 

______________________________________________________________________  
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Scene 35 | লাইমেহি । হবমকল 

 

[সসািে লাইমেহিি তামক হবহিন্ন বইময়ি েমধয “নীলদপধে” বইট্া তুমল সনয় । বৃহষ্ট সসখামন অবধেধ িময় 

অমপো কিমছ ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 36 | িাস্তা । সমন্ধয 

 

[গাহিি হিতমি সসািে আি বৃহষ্ট বমস । বৃহষ্ট গাহি িালামে । সসািে হনমজি সোবাইল সদখমছ । ] 

 

সসািে – আো বৃহষ্ট আকােী বলমত সতাি প্রথমেই কী েমন িয় ? 

 

বৃহষ্ট – তুই এখমনা সসই পাগমলি প্রলাপ হনময় পমি আহছস  ? 

 

সসািে – আমি বল না ! 

 

বৃহষ্ট – হক আবাি েমন িমব ? আকােী – িাই ব্লু - নীল । 

 

সসািে – নীল । সবে । আি আয়নাি একট্া প্রহতেব্দ বল সদহখ । 

 

বৃহষ্ট – আয়না ... দপধে  

 

সসািে – সবে । নীল দপধে ।  

 

বৃহষ্ট – নীলদপধে ! এই, এই নাট্কট্াই সতা নীল হবমদ্রাি হনময় হদনবনু্ধ হেত্র হলমখহছমলন ! তাই না ? 
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সসািে – হুে । এই নাট্কটিমক বৃটিে সিকাি সসইসেয় হনহষদ্ধ কমিহছল । হকন্তু একজন সামিব ... সজেস 

লং সিহেট্া ধি । 

 

[গাহি সজেস লং সিনীমত স ামক । ] 

 

বৃহষ্ট – একজন সামিব ? 

 

সসািে – সগাপমন এই বইট্াি ইংমিহজ অনুবাদ কহিময় ইংলযামন্ড পাঠান । োি জনয সসই সামিমবি সজল 

িয় । আকােী আয়না ইংমিহজমত সামিমবি কািাবাস...  

 

বৃহষ্ট – সকান সামিব  ? 

   

সসািে – সিিামিন্ড সজেস লং, আেিা হক সজেস লং সিহেমত  ুমক সগহছ ? 

 

বৃহষ্ট – িযাাঁ  । 

 

সসািে – একটু্ আমস্ত িালা ।  

 

বৃহষ্ট – আি স্মিমে স্রষ্টা অনুবাদমকি জন্মহদমন বাস – সজেস লং স্মিমে সজেস লং সিহে । তাই সতা ? 

 

সসািে (একজন বাইমিি সলাকমক) - আো দাদা, ২৫ নম্বি সকান বাহিট্া ? 
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সলাক – আিও আমগ । 

 

বৃহষ্ট – স্রষ্টা অনুবাদমকি জন্মহদমন বাস বযাপািট্া কী  ? 

 

সসািে – সোনা োয় এই “নীলদপধমেি” ইংমিহজ অনুবাদ কমিহছমলন োইমকল েসুধূষন দি ।  

 

বৃহষ্ট (সসািমেি িুল সোধিামত োয়) – আবাি এি েমধয “টিমনি তমিায়াল” স াকাহেস সকন ? 

 

সসািে – েধুসূদন-উৎপল – দি-দি হেমল সগল তাই বললাে আি হক ।  

 

বৃহষ্ট – বহলস না এেন দুেদাে আি ! খুব স াঁমট্ আহছ । আহেমডন্ট িময় োমব । 

 

সসািে – আমি দূি, খুব সসাজা । ২৫/০১/ ১৮২৪ িমে োইমকল েধুসূদমনি জন্মহদন । দাাঁ িা । 

 

[গাহি সথমক সনমে দুজমন িাাঁ ট্মত থামক । তািা একট্া হেহষ্টি সদাকামনি সােমন দাাঁ িায় । সদাকামনি নাে 

“হদনবনু্ধ হেষ্টান্ন িান্ডাি – ২৫/০১ সজেস লং সিেী ।“] 

 

সসািে - স্মিমে স্রষ্টা অনুবাদমকি জন্মহদমন বাস । ২৫/০১ সজেস লং সিেীমত হদনবনু্ধ হেষ্টান্ন িান্ডাি । 

সসােনাথ বাবুি েত পাগল িমত পািমল বমতধ  সেতাে সি বৃহষ্ট । 

______________________________________________________________________ 
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Scene 36a | হেহষ্টি সদাকামনি হিতমি । িাত 

 

[মদাকামনি োহলক বৃহষ্ট আি সসািমেি সামথ কথা বলমছ ।] 

 

োহলক – সসােনাথ দাস ? ও িযাাঁ  িযাাঁ  , বাবাি কামছ শুমনহছলাে বমট্ ওি কথা । হকন্তু সস সতা কমবকাি 

বযাপাি !  

 

সসািে – আপনাি বাবাি সামথ একবাি সদখা কিা োয় ? 

 

োহলক – িযাাঁ , ওই সতা ... 

 

[সদওয়ামলি হদমক ইোিা কমি, সসখামন োহলমকি বাবাি ছহবমত োলা সদওয়া । সসািে বৃহষ্টি হদমক িতাে 

িময় তাকায় । ] 

 

োহলক – বাবাি কামছ শুমনহছ, অদু্ভত সগজুমি সলাক হছল নাহক ওই সসােনাথ বাবু । কী োইমকল হেি, 

হদনবনু্ধ দি আি সজেস লং সিহে – এসব হেমল কী একট্া সলািা িময় আমছ নাহক আোমদি সদাকামন । 

তাই হনমজ সথমক এমস আলাপ কমিহছল বাবাি সামথ । কলকাতাি েত িামজযি িাাঁ হিি খবি হনময় িযাজাত 

বাবাি সামথ । আোি বাপট্াও িযাজামনা পাবহলক হছল, তাই এমকবামি খামপ খাপ েনু্টি বাপ িময় হগময়হছল, 

বুঝমলন না ! 

 

[সসািে আি বৃহষ্ট হবিক্ত আি িতাে িময় এমক অপমিি েুখ িাওয়ািাওহয় কমি উমঠ পমি । োহলক ডামক । 

] 
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োহলক – এহক, িলমলন নাহক ? আমি দাাঁ িান । ...(কেধিািীমক) এই একট্া সলহডমকহন হনময় আয় সতা । 

 

বৃহষ্ট – আেিা এখামন হেহষ্ট সখমত আহসহন ।  

 

োহলক – আহে সতা আপনামদি হেহষ্ট সখমত বহলহন ! 

______________________________________________________________________ 
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Scene 36b | হেহষ্টি সদাকামনি বাইমি । িাত 

 

[মদাকামনি বাইমি একট্া সছাট্ট গতধ  কিল োহলক । পামে কেধিািী এক সেট্ সলহডমকহন হনময় দাাঁ হিময় । তাি 

পামে সসািে আি বৃহষ্ট । ] 

 

োহলক (কেধিািীমক) –এই গমতধ ি েমধয সিল । 

 

[কেধিািী সলহডমকহনট্া গমতধ ি েমধয সিমল হদল । তািপি োহলক োটি হদময় গতধ ট্া বুহজময় হদময় িাত সঝমি 

উমঠ পিল ।] 

 

সসািে – এি োমন হক ? 

 

োহলক – তা সতা বলমত পাহি না । বাবাি কামছ অমনক বছি আমগ ওই সসােনাথ বাবুি একট্া হিঠি এমসহছল 

। বাবা সগ মগ োওয়াি আমগ আোয় বমল হগময়হছল । সসই হিঠিমত নাহক এেনই ইিট্াকসান হছল । আি 

তামত বলা হছল – (মলহডমকহনি োটিি হদমক হনমদধ ে কমি) এি বাপ োি জনয হবখযাত, সসই হজহনস সাত 

হপস এি পামে সিমখ হদমত ।  

 

বৃহষ্ট – সলহডমকহনি বাবা সক ? 

 

োহলক – সস আহে কী জাহন ! পান্তুয়াও িমত পামি, দিমবেও িমত পামি, লযাংিাও িমত পামি । সস হেহষ্টি 

হেহস্টহি আপনািা সােলান, আহে কোহেধয়াল োনুষ (ওমদি হদমক িাত বাহিময় ) দে ট্াকা – সলহডমকহনি 

দাে । 
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[সসািে আি বৃহষ্ট অবাক িময় এমক অপমিি হদমক তাহকময় থামক । এেন সেয় পাপু্পমক সদখা োয় 

বযাকগ্রাউমন্ড সসই সদাকামন হেহষ্ট হকনমছ আি সসািমেি হদমক তাকামে । ] 

______________________________________________________________________ 

Scene 36c | িাস্তা । িাত 

 

[সসািে আি বৃহষ্ট গাহি কমি োমে । সসািে খুব গম্ভীি । ] 

           FADE OUT 

______________________________________________________________________ 
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Scene 37 | আহেিিাাঁ মদি হিমসাট্ধ  । সকাল 

পমিি হদন 

[আহেিিাাঁ দ তাি হিমসামট্ধ  বমস আমছ । তাি সামথ সদখা কিমত এমসমছ অহিিাজ ।] 

 

অহিিাজ – সদখুন আহেিিাাঁ দহজ, বাবাি সম্পহিি এক কানাকহিও আহে পামবা না । সেস্ত সম্পহি বৃহষ্ট পামব 

। ট্াকাট্া না সজাগাি কিমত পািমল আোি সদাকানট্া বযাঙ্ক হনময় সনমব । সকানও financial institute 

সথমক আহে সলান পাহে না ।   

 

আহেিিাাঁ দ – তুেিাি ো সক্রহডট্ হিহি তামত কমি আহেই বা তুোমক এমতাগুমলা ট্াকা হবেয়াস কমি সদমবা 

হক কমি ? 

 

অহিিাজ – সদাকানট্া হনলাে িময় সগমল আোমদি পহিবামিি োন সম্মান ধুমলায় হেমে োমব । 

 

আহেিিাাঁ দ – এই বাঙাহলমদি আি হকছু থাক য়া না থাক, োন সন্মান - এসব খুব আমছ । সদমখা, িাহে 

হবজমনসেযান, আহে তুেিামক open deal হদহে । তুহে িাোয় একিামত হজহনসট্া সডহলিাি কমিা, অউি 

এক িামত ট্াকাট্া হলময় োও । তুেিাি ইনকাে, সনা সলান । 

 

অহিিাজ – আোমদি পহিবামিি খুব সসহন্টমেন্টাল হজহনস এট্া ।  

 

আহেিিাাঁ দ – তািমল ওই সসহন্টমেন্ট হলময়ই তবমঠ তবমঠ িবীন্দিসংগীত শুনমত থামকা ।  

 

[আহেিিাাঁ দ তাি েিীিী িাষায় অহিিাজমক বুহঝময় সদয় িমল সেমত । আহেিিাাঁ দ গুনগুে কমি গান গাইমত 

থামক “পুিানা সস হদমনি সকাথা িুলহব হক সি িায় ও সস...” 
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 অহিিাজ একবাি তাহকময় আসমত আসমত উমঠ োয়, ওি েমন িন্দ্ব িলমছ । ] 

______________________________________________________________________  
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Scene 38 | আশুমতামষি বাহি – Drawing room । সকাল 

 

[আশুমতামষি সামথ বৃহষ্ট বমস কথা বলমছ । ] 

 

আশুমতাষ – সলহডমকহন োটিমত পুাঁমত হদল ? বহলস কী ?  

 

বৃহষ্ট – তািমলই সবামঝা ! সতাোি ওই বনু্ধটি, হকছু েমন সকাি না, একদে আস্ত পাগল হছমলন ।  

 

আশুমতাষ – হকন্তু সসট্াই বা োহন কী কমি ? দুমট্া ধাাঁ ধা সতা বলা োয় সিলহক সদখাল । … (হনমজি েমন) 

সলহডমকহন ... 

 

[সসািে খুব উমিহজত িময়  মি  ুমক হিৎকাি কমি ওমঠ । ] 

 

সসািে – সলহড কযাহনং ! আহে কী কমি িুমল সগলাে ! 

 

[সসািে উমিহজত িময়  মি পায়িািী কিমত থামক । বৃহষ্ট অবাক িময় তাকায় । ] 

 

বৃহষ্ট – হক িল সি ?  

 

আশুমতাষ – সলহড কযাহনং োমন ? 
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সসািে – সলহড কযাহনং । লডধ  কযাহনং-এি স্ত্রী । ওনাি িািমত আসবাি অনামি হেহষ্ট ততহি িময়হছল – সলহড 

কযাহনং সথমক সসই হেহষ্টি নাে িল সলহডমকহন !  

 

বৃহষ্ট – হকন্তু সলহডমকহনি বাবাি হবখযাত হজহনস কী ?   

 

সসািে – সলহডমকহন হেহষ্টট্া প্রথে ততহি কমিন িীেনাগ । তাই িীেনাগই সলহডমকহনি বাবা । আি 

িীেনামগি হবখযাত হজহনস ? 

 

বৃহষ্ট – সমন্দে !!! 

______________________________________________________________________ 
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Scene 39 | হিেনামগি সদাকান । সকাল 

 

[গাহি হিেনামগি সােমন থামে । ] 

[হিেনামগি সদাকামন সসািে আি বৃহষ্ট সমন্দে হকনমছ ।] 

 

সসািে – দাদা, সাতট্া সমন্দে সদমবন । 

 

[হিেনামগি সলাকজন হিেনাগ সলখা বামে সাতট্া সমন্দে িমি সসািেমক হদল । বৃহষ্ট ট্াকা সদয় সদাকামন । 

] 

 

বৃহষ্ট – হকন্তু সলহডমকহন োটি িাপা সদওয়াি কী োমন ? 

 

সসািে – সলহড কযাহনং-এি কবি - বযািাকপুি ।  

 

[দুজমন গাহিমত উমঠ পমি । গাহি সছমি সদয় । তামদি হপছমন জাহ্নবীমক সদখা োয় ওমদি ওপি নজি 

িাখমত ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 40 | বযািাকপুি কযান্টনমেন্ট | সকাল  

 

[মসািে আি বৃহষ্ট কযান্টনমেমন্ট  ুকমছ, একজন সলাক (কাঞ্চন) বমস আিও হতনজমনি সামথ তাস সখলমছ 

। সসািে কাঞ্চনমক হজমেস কমি ।] 

 

সসািে – আো দাদা, এখামন সলহড কযাহনং-এি কবিট্া সকাথায় ? 

 

কাঞ্চন – কাি কবি ? 

 

সসািে – সলহড কযাহনং ।  

 

[কাঞ্চন একটু্ সিমব ] 

 

কাঞ্চন – না না, এখামন ওসব হকছু সনই । 

 

[মসািে আি বৃহষ্ট এমক অপিি হদমক তাহকময় তািপি এহগময় োয় । ] 

[আিও দুজনমক সসািে আি বৃহষ্ট কবমিি কথা হজমেস কিমছ । হিতীয় জন কবমিি হদক হনমদধ ে কমি 

সদখায় । সসািে আি বৃহষ্ট সসহদমক োয় ।] 

[কবমিি সােমন তািা দাাঁ হিময় । কাঞ্চন সসখান হদময় তাি এক বনু্ধি সামথ োমে । সসািেমক সদমখ কাঞ্চন 

বমল ] 

 

কাঞ্চন – আমি বললুে সতা, এখামন সকানও কবি ট্বি সনই । 
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সসািে (কবি সদহখময়) – এই সতা । 

 

কাঞ্চন (কবি সদমখ প্রিণ্ড অবাক িময়) – এট্া ? … এ হবখযাত সকউ নাহক ? 

 

বৃহষ্ট (িাগ সিমপ আহ্লামদ গদগদ) – িযাাঁ  দাদা । িািমতি প্রথে Vicerine হছমলন ইহন. 

 

কাঞ্চন (Confused) – িাইস... (তাি বনু্ধমক) – সদমখহছস িাই ? কমব সথমক এলাকায় হবখযাত একজন 

শুময় আমছ, আি আেিা োলা জাহনই না !  

 

[দুজমন িাসমত িাসমত হখহল্ল কিমত কিমত িমল োয় । সসািে হবিক্ত িময় তাহকময় থামক তামদি হদমক, 

বৃহষ্ট সসািেমক কবমিি হদমক সেমত বমল । ] 

 

[সসািে আি বৃহষ্ট সলহড কযাহনং-এি কবিিামনি পামে আমস । সসািে সসই কবমিি পামে হেহষ্টি বােট্া 

খুমল সিমখ সদয় ।] 

 

বৃহষ্ট – পমিি হিঠিট্া আেিা definitely সকানও লাল হপাঁপমিি সথমক সপমত িমলহছ । এখামন সতা 

লালহপাঁপমি ছািা আি সকউ সমন্দে সখমত আসমব বমল েমন িয় না ! 

 

[ওিা দুজমন উমঠ িািপাে  ুিমত থামক ।] 
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সসািে – সলহড কযাহনং বা Charlotte Canning খুব বি আটিধ স্ট হছমলন । িািতবমষধি হবহিন্ন জায়গায় 

 ুমি  ুমি উহন সবে কময়কট্া হবখযাত এাঁমকহছমলন । লডধ  কযাহনং-এি সকামল োথা সিমখ এখানকাি 

Government House-এ উহন োিা োন । ওনাি সোমক কময়কোমসি েমধযই লডধ  কযাহনং-ও োিা োন ।  

 

বৃহষ্ট - (ইয়াহকধ  সেমি) সসই তমব সথমক সামিব স ািায় িমি তাি স্ত্রীি কবি পািািা হদময় োমেন ? 

সদমখহছস ? এমকই বমল true love ! আি তুই ? আহে েমি সগমল আোি লামেি পামে বমসই “হুমতাে 

পযাাঁ িাি নো” পিমত শুরু কমি হদহব । 

 

সসািে (একটু্ িমট্ হগময়) – িালতু বকহছস সকন ? 

 

[মসািে সিমগ হগময় েুখ  ুহিময় সনয়, বৃহষ্ট সসািমেি গাল ধমি আদি কমি বমল ] 

 

বৃহষ্ট – আিা ! আোি “সেগাহিহনস”-এি িাগ িময়মছ সগা !   

 

[এক বৃদ্ধ োহল সলহড কযাহনং-এি কবমিি অঞ্চল পহিষ্কাি কিমত আমস । সস সদখমত পায় হেহষ্টি পযামকট্ট্া 

। সসট্া সদমখ োহল প্রিণ্ড অবাক িময় োয় । ] 

 

[মসািে সিমগ িমল োমে, বৃহষ্ট সসািমেি হপছমন লাগমছ তাি হপছন হপছন এমস । ] 

 

বৃহষ্ট – আোি Herodotus ! আোি Thucydides !  

 

[সসািে দাাঁ হিময় পমি, সসািমেি িাগ সিমঙ িাহস সবহিময় পমি ] 
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সসািে – িাজলাহেি একট্া হলহেট্ আমছ বৃহষ্ট ! 

 

[বৃহষ্ট আি সসািে দুজমন খুব িাসমত থামক । িঠাৎ োহলমক সদমখ দুজমনই সথমে োয় । সসািে িুমল িাত 

বুমলাহেল । োহল সসািমেি িালিলমনি হদমক অবাক িময় তাহকময় আমছ । সসািমেি সামথ োহলি 

সিাখামিাহখ িয় । ] 

 

োহল – সসােনাথ বাবু সকেন আমছন ? 

 

সসািে – হতহন োিা সগমছন, প্রায় সাতাে বছি িল । 

 

োহল – সসহক ! উহন আোয় খুব িামলাবাসমতন, এখামন োমঝ োমঝ আসমতন । অমনক বছি আমগ ওনাি 

একট্া হিঠি পাই । আপহন সক িন ওনাি ?  

 

সসািে – আহে সকউ িই না । 

 

োহল (একটু্ অবাক) – িন না ? হকন্তু আপনামদি দুজমনি েমধয এেন অদু্ভত হেল ... 

 

[এেন সেয় োহল লুটিময় পমি োটিমত । ওি হপমঠ একট্া গুহল সেমিমছ সকউ (বনু্দমক সাইমলিি লাগামনা) 

। সসািে আি বৃহষ্ট ওমক সােলামত োয়, োহল োিা োয়, োহলি িামত একট্া হিঠি পাওয়া োয় । ওিা হপছন 

হদমক তাকায় কাউমক সদখা োয় না । োহল পমি োওয়াি সেয়  সসািে িতাে িময় সসখামন দাাঁ হিময় 

িািপাে সদখমত থামক । ]  

[বৃহষ্ট প্রিণ্ড িয় সপময় সগমছ । সসািে বৃহষ্টমক হনময় সসখান সথমক পাহলময় োয় । ] 
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______________________________________________________________________ 

INTERVAL 

______________________________________________________________________ 
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Scene 41 | গাহি - িাস্তা । িাত 

 

[সসািে আি বৃহষ্ট গাহি কমি হিিমছ । ] 

 

বৃহষ্ট – আোমদি সকউ িমলা কিমছ সসািে ।  

 

সসািে - হনছক একট্া জন্মহদমনি উপিাি হনময় আি কাি এেন সকৌতূিল থাকমত পামি ?  

 

বৃহষ্ট – আো, ওই িদ্রমলাক কী বলমত িাইহছমলন বল সতা ? সসােনাথ বাবুি সামথ সতাি কী হেল থাকমত 

পামি ? 

 

সসািে – সসট্া জানাি আমগই সতা সলাকট্ামক সেমি সিলল । 

 

বৃহষ্ট (িয় সপময়) – সোন, তুই এসমবি হপছমন আি পমি থাকহব না । 

 

সসািে – এি আমগ েহদ তুই এই কথাট্া বলহতস তািমল আহে িয়ত সতাি কথা শুনতাে । হকন্তু এখন সতা 

আহে এি সেষ সদমখই ছািব । (হিঠিট্া সখামল)   

 

সসািে  - 

সখাকা  ুেল পািা জুিমলা বিহগ এমলা সদমে 

সুতানুটি সগাহবন্দপুি পিল কাট্া সেমষ 

খামদি পমথ উহেিাাঁ দ আি সনটিি জহেদাি 
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পথ হনল বাাঁ ক একটু্খাহন বাগানবাহি পাি  

খুাঁজমত থামকা এহদক ওহদক বাগানবাহিি পামে   

বাগবাজামিি নবিত্ন িূহেকমম্পি গ্রামস 

৫ 

 

[গাহি এহগময় সেমত থামক । গাহিি জানলা সথমক বৃহষ্টি বাইমি সিাখ পমি । সদখা োয় জাহ্নবীি গাহি 

িাস্তায় খািাপ িময় সগমছ, জাহ্নবীমক সদমখ বৃহষ্ট অবাক িময় । তািপি সসািমেি হদমক তাহকময় সদমখ 

সসািে আনেনা িময় বাইমিি হদমক তাহকময় আমছ । ] 

           FADE OUT 

______________________________________________________________________ 
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Scene 42 | লাইমেহি । হবমকল 

FADE IN 

[সসািে লাইমেহিমত বমস হবহিন্ন বই স াঁমট্ পিামোনা কিমছ । ] 

[মসািে অহবনােমক হকছু বলমছ] 

[অহবনাে তামক লাইমেহিি আমিক জায়গায় হনময় হগময় আিও হকছু বই সদখায় । সসািে সসই বই এমকি 

পি এক নাোমত থামক । অহবনাে একবাি সসািেমক সডমক িামতি  হি সদহখময় েুিহক সিমস িমল োয় ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 43 | আশুমতামষি বাহি – Drawing room । সমন্ধয 

 

[আশুমতামষি সামথ একজন পুহলে অহিসাি কথা বলমছ, আশুমতাষ তামক হকছু একট্া বুহঝময় হবদায় 

জানামে । ] 

[পুহলে অহিসাি িমল সগমল কিলা এমস আমিকট্া কাগজ হদময় সগমলা । আশুমতাষ কাগজট্া খুমল সদমখ 

সলখা – সোিনলামলি িতযা । সসািে দিজায় দাাঁ হিময়, আশুমতাষ কাগজট্া সিমল হদময় তামক  মি 

আসমত ইোিা কমি । সসািে এমস বসল ।] 

 

আশুমতাষ – হিন্তা কি না, আহে কহেেনামিি সামথ কথা বমল হনময়হছ । সতাোমদি সকানও harassment 

face কিমত িমব না । 

 

সসািে – আো সযাি, উপিািট্া কী এেন বলমত পামিন ? োি জনয একজনমক খুন িমত িল ? সলাকট্া 

কী এেন কথা বলমত িাইহছল ?  

 

আশুমতাষ – খুনট্া সে এই বযাপািট্াি সামথই জহিত সসট্াই বা আেিা ধমি হনহে সকন ? আিও 

সলাকজমনি সামথ সতা তুহে সোগামোগ কিমল, তামদি সতা হকছু  ... 

 

সসািে – সযাি, আোয় একট্া কথা বলমবন ? আপনাি সকন েমন িল সে আহেই এই সগালকধাাঁ ধাি সোধান 

কিমত পািব ? আপহন হনমজ “বাংলাি আয়না”ি েত একট্া বই হলমখমছন, আপহন হনমজ সতা সিষ্টা কিমলই 

... তাছািা আসল হজহনসট্া েহদ সতেন েূলযবান িয় আি আহে েহদ সসট্া আপনাি িামত তুমল না হদই ?  

 

[মগাপাল  মি স ামক । ] 
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সগাপাল – বলহছ হক, তািমল সনেন্তমন্নি হলহস্টট্া একটু্ পাকা কমি হনমল ... (ওমদি দুজনমক সদমখ) জরুহি 

হকছু আমলািনা িমে বুহঝ ? আহে তািমল এখন ... 

 

[আশুমতাষ সগাপালমক ইোিায় দাাঁ িামত বমল । ]   

 

আশুমতাষ – আহে োনুষ হিহন সসািে ।  

 

সসািে – বাহিমত হক সকানও অনুষ্ঠান ? 

 

সগাপাল – িযাাঁ  । হসংি বংমেি লক্ষ্মী পুমজা । খুব ধুেধাে কমি এট্া পালন কিা িয় ।  

 

আশুমতাষ – এবাি আি অতট্া ধুেধাে িমব না । 

______________________________________________________________________ 
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Scene 44 | আশুমতামষি বাহিি ছাদ । িাত 

 

[জাহ্নবী ছামদ দাাঁ হিময়হছল, একট্া আলবাে সথমক সস তাি কযামেিায় ছহব তুলমছ । বৃহষ্ট এমস তাি পামে 

দাাঁ িায় । ] 

 

বৃহষ্ট – সতাোি কাজ কতদূি িল ? 

 

জাহ্নবী – অমনকট্াই । এট্া আোি একট্া হিে সপ্রামজক্ট । 

 

বৃহষ্ট – নানান জায়গায় এি জনয সতাোয়  ুমি  ুমি িুমট্জ সজাগাি কিমত িয় । তাই না ? খুব সিকটিক 

কাজ । 

 

জাহ্নবী – িযাাঁ , হকন্তু আহে এনজয় কহি । 

 

বৃহষ্ট – বযািাকপুমি হগময়হছমল আজ, তাই না ? 

 

[জাহ্নবী একটু্ অবাক িময় তাকায় ।] 

 

বৃহষ্ট – এি আমগ সজেস লং সিেী ।  

 

জাহ্নবী – িযাাঁ , হবহিন্ন জায়গায় আোয় সেমত িয়, তাি হসহডউল কিা আমছ । 

 



Alinagarer Golokdhadha         Story, Screenplay & Dialogues – Sougata Basu version7 

 

91 
Copyrighted to Sougata Basu. All rights reserved. 

বৃহষ্ট – হক আিেধ বযাপাি । সেখামনই আহে আি সসািে োই, ঠিক সসইখামন সসইহদনই সতাোি হসহডউল 

পমি োয় । এি আমগ হনিয়ই সজািাসাাঁ মকামতও হগময়হছমল ? তাই না ? Coincidenseগুমলা হক বড্ড 

frequent িময় োমে না ? (জাহ্নবীি হদমক কিা নজমি তাহকময় থামক বৃহষ্ট) গুড নাইট্ ! 

 

[বৃহষ্ট িমল োয়, জাহ্নবী িুপ কমি দাাঁ হিময় থামক, তাি েুমখ েৃদু একট্া িাহস । ] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 45 | আশুমতামষি বাহি েন্তাজ । িাত 

েন্তাজাঃ 

[সগাপাল ঠাকুিদালামনি আসবাবপত্র পহিষ্কাি কিামে । লক্ষ্মীপ্রহতোি একট্া খুব দাহে হিমিি নাকছাহব 

আমছ । অহিিাজ সসখামন এমস সসহদমক সদখমত থামক । ] 

[সসািে  মি হবহিন্ন বইময়ি েমধয ডুমব, পামে ধাাঁ ধাট্া সখালা । বৃহষ্ট পামে বমস আমছ । ] 

[মিাি িময় এমসমছ, বৃহষ্ট সসািমেি হবছানায়  ুহেময় পমিমছ । ]  

[বৃহষ্ট  ুে সথমক উমঠ সদমখ সসািে বই পিমত পিমত  ুহেময় পমিমছ সট্হবমল বমসই । ] 

[বৃহষ্ট  ুে সথমক উমঠ পমি সসািমেি জাোকাপি হনময় কািমত washing machine-এি হদমক োমে 

Champion Detergent-এি পযামকট্ হনময় । এেন সেয় সসািমেি  ুে সিমঙ সগমছ, সসািে বই সথমক 

েুখ সতামল, ওি সিাখেুখ উজ্জ্বল । বৃহষ্ট সসট্া সদমখ দাাঁ হিময় পমি ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 46 | Pub । সকাল 

 

[আহেিিাাঁ দ একট্া PUB-এ  ুমক হিংে অডধ াি সদয় । তাি পামে আমিা একজন Chinese সলাক  Mr. 

Tung দাাঁ হিময় েদ খামে ।]  

______________________________________________________________________  
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Scene 47 | িাস্তা - গাহিি েমধয । সকাল 

 

[গ্রাহিমে বহগধি আক্রেে, বাঙাহলমদি সসই িময় গ্রাে সছমি পালামনা, কলকাতায় ইংমিজমদি দুগধ, োিাঠা 

হডি খুাঁিমছ সলাকজন - এসব সদখা োমে ।] 

 

সসািে (VO) – সখাকা  ুেল পািা জুিমলা বিহগ এমলা সদমে - ১৭৪২ সাল । হবে িাজাি োিাঠি বহগধ সসনা 

িানা হদল বাংলায় । গ্রামেি পি গ্রাে জ্বলমত লাগল, লুঠ িমত লাগল । বাংলাি োনুষ সব পালামে হিমট্োটি 

সছমি কলকাতাি হদমক ইংমিজমদি আিময় । ইংমিজিা তখন বহগধি িাত সথমক বাাঁ িমত কলকাতাি 

িািপামে একট্া গিীি পহিখা বা ditch সখাাঁ িা শুরু কমি ।  

 

[আিােধ প্রিুল্লিন্দ্র িায় সিাড ধমি গাহি োমে । হিতমি সসািে আি বৃহষ্ট ।] 

 

বৃহষ্ট – োিাঠা হডি ? 

 

সসািে - সুতানুটি সগাহবন্দপুি পিল কাট্া সেমষ 

সাত োইল লম্বা, একুে িাত িওিা সসই পহিখা িওয়াি কথা হছল । এই িাস্তা ধমিই সসট্া সেত, এি নাে িয় 

প্রথমে আপাি সাকুধ লাি সিাড আি তাি পি আিােধ প্রিুল্লিন্দ্র িায় সিাড । প্রথমে ঠিক হছল এই খাদ এমগামব 

এমকবামি সিট্ । হকন্তু  

খামদি পমথ উহেিাাঁ দ আি সনটিি জহেদাি । 

উহেিাাঁ দ আি সনটিি জহেদাি, োমন সকাম্পাহন আেমলি প্রথে িািতীয় জহেদাি, োমক বলা িত সনটিি বা 

ব্ল্যাক জহেদাি, সসই সগাহবন্দিাে হেমত্রি বাগানবাহি এই োিাঠা হডমিি সমি ditch কিল । সসই বাগানবাহিি 

সােমন পেধন্ত সসাজাসুহজ এমস োিাঠা হডিমক বাাঁ ক হনমত িল । 

খাদ হনল বাাঁ ক একটু্খাহন বাগানবাহি পাি 
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বৃহষ্ট – েমন পমিমছ ! বাবাি বাংলাি আয়নামতই এট্া আমছ । 

 

সসািে – হুে ! উহেিাাঁ দ আি সগাহবন্দিাে হেত্র হছমলন ইংমিজমদি খাস সলাক (বযিযামথধ), তাই ওাঁমদি 

বাগানবাহি বাাঁ হিময় খাদ এমগামব । এই সসই বাগানবাহিি একট্া অংে ।  

 [সসািে আি বৃহষ্ট বিীয় সাহিতয পহিষমদি সােমন দাাঁ হিময় ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 46a | PUB । Neutral 

 

[হিমন বযবসায়ীি (Mr.Tung) সামথ আহেিিাাঁ দ কথা বলমছ ।] 

 

Tung – Look Mr. Mittal, you have been promising this to me for the last 25 years. But 

you are yet to trace it. It looks like you are completely out of it. 

 

আহেিিাাঁ দ – I am very much in Mr. Tung. But the price is non negotiable. 5 Crores. 

 

Tung – Five crores is too much. 

 

Amirchand – The grip is of pure gold. It has 5 of the world’s most precious stones – 

Spinel, diamond, ruby, sapphire and emerald. (একট্া িমত্নি বই বাি কমি এই প্রমতযকট্া 

সস্টামনি ছহব সদখায় আহেিিাাঁ দ) Plus the historical valuation. Five crores is a fair deal. Plus, I 

have one more offering. A nosering with a large diamond. I shall give it to you at a 

discounted rate. 

______________________________________________________________________ 
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Scene 47a | বিীয় সাহিতয পহিষমদি সােমন িাস্তা । সকাল 

 

বৃহষ্ট (কাগজ সদমখ) – হকন্তু, খুাঁজমত থামকা এহদক ওহদক বাগানবাহিি পামে   

বাগবাজামিি নবিত্ন িূহেকমম্পি গ্রামস ? 

 

[সসািে পামেি িাস্তা ধমি এমগামত থামক । ] 

 

[নবিত্ন েহন্দমিি ছহব আি তাি ঝমি সিমঙ পমি োওয়াি ছহব সদখা োয় গ্রাহিমে ] 

 

সসািে (VO)– এই সগাহবন্দিাে হেত্র আনুোহনক ১৭৩০ সামল বাগবাজামি নবিত্ন েহন্দি প্রহতষ্ঠা কমিন । 

সোনা োয় অকট্র মলানী েনুমেমন্টি সিময় উঁিু হছল সসই েহন্দমিি িুমিা । ১৮৪০-এি িূহেকমম্প এট্া সিমঙ 

পমি ।  

 

সসািে - (একট্া সদাকামন হজমেস কিমছ) আো দাদা, এখামন “নবিত্ন” নামে সকানও সদাকান বা বাহি 

আমছ ? 

 

সলাক – নবিত্ন ? সস এখামন সকাথায় ? (িহসকতা কমি) সস সতা হবক্রোহদমতযি সিা মি হছল । 

 

বৃহষ্ট (হবিক্ত) – সস আেিা জাহন ! এখামন সতেন সকানও “নবিত্ন সিা” আমছ হকনা বলুন । 

 

সলাক – না । 
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সসািে – ঠিক জামনন ? 

 

সলাক – েোই, হতন পুরুমষ বাস আোমদি এই পািায় । প্রহতট্া বাহিি প্রহতট্া সদাকামনি প্রহতট্া িমত্নি 

খবি িাহখ আহে । নবিত্ন সকউ সনই এখামন ।  

 

[সসািে আি বৃহষ্ট সসই িাস্তায় খুাঁমজ সবিামে । তািপি িতাে িময় তািা বমস পমি একট্া সিায়ামক । ] 

 

বৃহষ্ট – কী কিহব এবাি ? 

 

[সসািে িতাে িময় পাে সিমি । একট্া সঠলাগাহি তামদি সােমন হদময় সলািাি সিঞ্জাে হনময় সসই 

কািখানাি সােমন দাাঁ িায় । সঠলাওয়ালা বলমছ ] 

 

ঠযালাওয়ালা – সয়া বযালাক পামগাডামক সােমন । 

 

[সসািে সসই ঠযালামক িমলা কমি হকছু একট্া সদমখ । তাি সিাখ উজ্জ্বল িময় ওমঠ ।] 

 

সসািে – বৃটিেিা এই নবিত্ন েহন্দিমক কী নামে ডাকত জাহনস বৃহষ্ট ? ব্ল্যাক জহেদামিি ততহি বমল ওিা 

বলত Black Pagoda 

______________________________________________________________________ 
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Scene 48 | সলািাি কািখানা । সকাল 

 

[কািখানাি সােমন সসািে আি বৃহষ্ট দাাঁ হিময় । কািখানাি বাইমি সবাডধ  ট্াঙামনা – Black Pagoda । 

কািখানায় অমনক িকমেি তালা আি লক ততহি িমে । সসখামন সিাজপুহি গান বাজমছ । একজন সদিাহত 

সলাক সসই তালাি সােমন দাাঁ হিময় সিামন কথা বলমছ, তাি েুখ িহতধ  গুট্কা । ]  

 

োহলক – িাাঁ , বাপু পিনাে ! সপৌাঁছ গাময় গাাঁ ও ? সব কায়সান বা ? োইহজমকা পিনাে হদহজময় ! ঠিক বা ! 

লছহে হদহদহক অউি এক বাছুয়া হুয়া ? পিনাে হদহজময় ।... আমি বাছুয়ামকা সনহি, লছহে হদহদমকা ...  বহুত 

আো বা ! শুহনময় না, বাছুয়াকা হপকিাি whatsapp কি হদহজময় না বাপু, িাোিা বযলাক পামগাডামে 

ট্ািওয়ানা বা ... 

 

বৃহষ্ট – আমি বাছুয়া সছাহিময়, হিঠঠিমক বামিমে পুহছময় না বা ! 

 

[োহলক থুতু সিলমত োয়, সসািে আি বৃহষ্ট সসই থুতুি সথমক আত্মিো কিমত দুজন দুহদমক হছট্মক সমি 

োি । থুতুট্াি হদমক বৃহষ্ট প্রিণ্ড হবিক্ত িময় তাহকময় আবাি োহলকি হদমক তাকায় । ] 

 

োহলক – আো বাপু, সসােনাথ দাস নােকা কই বাঙাহল বাবুমকা আপ জানমত সথ কা ? ... (একটু্ 

উমিহজত) আপকা সদাস্ত বা ? ... (খুহেমত গদগদ) আো বা, সগাহবন্্দিাে কা লক সতা কলকািামে সিোস 

সিা গয়া বা !  

 

সসািে – সগাহবন্দিাে ? সকৌন সগাহবন্দিাে ? 

 

োহলক – আমি িাোিা বাপু –ইস বযালাক পামগাডাকা োহলক !  
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[সসািে বৃহষ্টি হদমক অবাক িময় তাকায় নাে “সগাহবন্দিাে” শুমন ] 

 

সসািে – ব্ল্যাক পযামগাডাি োহলক সগাহবন্দিাে হেত্র ! 

 

োহলক – আমি হেিি সনহি, সাহু । সগাহবন্্দ িাে সাহু - িাোিা বাপু কা নাে ... (সসািমেি হদমক তাহকময় 

সোবাইল কপামল সঠহকময়) পিোে ... 

 

[সসািেও িাত জি কমি প্রোে জানায় । সসই সদমখ োহলক িমট্ হগময় বমল ] 

 

োহলক – আমি আপমকা সনহি, সয় লক বানামন সক হলময় বাপু সকা পিোে বা । 

 

বৃহষ্ট – সয় সকৌনসা লক বা ? 

 

োহলক – বাপু, সিাল্ড অন ! (মিানট্া ধমি বৃহষ্টমক বমল) িাোিা বাপু এক ইহস্পোল ট্াইপ কা নাম্বাি ওয়ালা 

লক বানা সাকমত িযায় । বাপু কােীপুি গান সেল িযাকট্হি সে কাে কিমত সথ োিা সপিহলবাি উনমিামন 

সয় লক বানায়া থা । বহুত সাল সপমিমল আপকা সসােনাথ দাস বাপুমস ওয়সাই এক লক খহিদা থা ।  

 

[বৃহষ্ট সসািমেি হদমক একবাি উমিহজত িময় তাকায়, তািপি োহলকমক হজমেস কমি ] 

 

বৃহষ্ট – খাহসয়ত কযা িযায় উস লককা ? 

 



Alinagarer Golokdhadha         Story, Screenplay & Dialogues – Sougata Basu version7 

 

101 
Copyrighted to Sougata Basu. All rights reserved. 

োহলক - বারুদ কা এক পিত সস সয়া লক বানামত িযায়, হসর ি নাম্বাি হেলামন সসই সয়া লক খুমলগা ।  

 

বৃহষ্ট – নাম্বাি না সিামন সস আগি কই উমস সতািমক সখালমন োয়গা সতা ? 

 

োহলক – সতা উস বারুদকা হবমফাট্ সস সয়া েিােয়  াময়ল সিা সাকমত িযায়, লমগ িাত উনকা সদিান্ত 

হি সিা সকতা িযায় ।  

 

[বৃহষ্ট অবাক িময় সসািমেি হদমক তাকায় । ] 

 

বৃহষ্ট – হিঠঠি সক বামি সে পুহছময় । 

 

োহলক (মিামন) – িাাঁ  বাপু, উস সসােনাথ দাসকা কই হিঠঠি বা কা আপমক পাে ? ...িাাঁ  িাাঁ , বহুত পুিানা 

হিঠঠি !... িাাঁ  িাাঁ  ! হিঠঠি বা ? 

 

বৃহষ্ট (খুহে িময় সসািেমক) – হিঠঠি বা ! 

 

োহলক - বাপু, হিঠঠি সলমন সকহলময় এক েযাডােহজ আহয় বা ... 

 

বৃহষ্ট – সয়া কব লউট্ িািা বা ? 

 

োহলক – এক েহিনা বাদ । তব আমক হিঠঠি সলমক োনা । 
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সসািে – এক োহিনা !  

 

বৃহষ্ট – আমি কা এক োহিনা ! (হেহষ্ট কমি োহলকমক অনুমিাধ কমি) কুছ বন্দবস্ত কমিানা বা ! 

 

োহলক – হিঠঠি জরুহি বা ? 

 

বৃহষ্ট (কাতি স্বমি) – বহুত জরুহি বা । 

 

োহলক – (বৃহষ্টমক) Okk, hold on. (মিামন) আমি আপ সকা সনহি, েযাডােহজ সকা !... আমি শুহনময় না 

বাপু, এক কাে হকহজময় ! েযায় উস েযাডােহজকা নাম্বাি সিজ িািা হু আপমকা । সোবাইলমস উস হিঠঠিকা 

এক িটু্য়া হনকালমক whatsapp কি হদহজময় না উস নম্বি সে !   

 

[সসািে আি বৃহষ্ট অবাক িময় তাকায় আি স্বহস্তি হনশ্বাস সিমল । ] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 49 | িাস্তা – গাহিি সােমন । সকাল 

 

[বৃহষ্ট আি সসািে গাহিমত । সসািে বৃহষ্টি সোবাইমলি whatsapp সথমক পিমছ । ] 

 

সসািে - লক্ষ্মীপুমজাি প্রসাদ সেথায় িলল প্রথমে 

হদহ ি জমল পিল ছায়া নাে িল সসই িমঙ 

সসই ছায়াটিি কায়াি েমধয েধুসূদমনি দীো 

েমেি সসই ঋহত্বক আজ সসই িবমনি হপতা 

 “৬” 

 

সসািে – প্রমতযকট্া হিঠিমত একট্া কমি সংখযা সকন সদওয়া ?  

 

বৃহষ্ট - এগুমলা সবাধিয় ওই অদু্ভত লকাি সখালাি নাম্বাি কহম্বমনেন, োি েমধয বাবাি হগিট্ট্া িাখা আমছ ।  

 

সসািে – হুে, হকন্তু সসই লকািট্া আমছ সকাথায় ?  

______________________________________________________________________ 
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Scene 50 | আশুমতামষি বাহি । সমন্ধয 

 

[সসািে হসাঁহি হদময় উঠহছল, এেন সেয় িাাঁ দু ইোিা কমি সসািেমক ডামক । ] 

 

িাাঁ দু – Excuse me, Two Thousand plz ? 

 

সসািে – সকন বলুন সতা ? 

 

িাাঁ দু – Bengali সখময় সখময় হলিািট্াি 12 Noon িময় োমে, তাই ডাক্তাি বমলমছ িি সখমত । আোি 

fatherট্ামক সতা সিমনন, একটু্ গাাঁ ইয়া cutting, এসব aristrocasy সবামঝ না । আপহন সতা হনিয়ই োল 

ট্াল খান !  

 

সসািে – না, আহে ওসব খাই না । 

 

িাাঁ দু – OMG ! োল খান না ? তািমল কী খান ? লযামক্টামজন ?  

 

সসািে – ওসব বামজ সনো আপহন সছমি হদন িাাঁ দু বাবু । হনমজি হলিাি খািাপ কিাি সকানও োমন আমছ ? 

 

িাাঁ দু – সস সতা োল না সখমলও একহদন না একহদন সবহকছু পিমব । 

এমত কািও িাত সনই হবহধি হবধান   

অতেত না সিমব োলট্া সখময় োন ! 

...Two Thousand please !  
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[িাাঁ দুি গামল একট্া িটি এমস পমি । সগাপামলি হিৎকাি সোনা োয় । সগাপাল আমিক পাটি িটি িামত হনময় 

দাাঁ হিময় ।] 

 

সগাপাল – ওই গাছ পাাঁ ঠা ! সবমিা এখান সথমক ।  

 

[মগাপামলি তািা সখময় িাাঁ দু পালায় । োওয়াি আমগ সে পাটি তাি গামল পমিহছল সসট্া সগাপামলি পাময়ি 

কামছ িময় িময় নাহেময় হদময় োয় । সগাপাল আমিকপাটি িাত সথমক নাহেময় দুপাময় িটিমজািা পমি সনয় 

। সগাপাল সসািমেি কামছ আমস । ] 

 

সগাপাল – ট্াকা িাইহছল হনিয়ই ? খবিদাি ওই বাাঁ দমিি বাচ্চামক একট্া ট্াকাও সদমব না । আোি 

কুলপ্রদীপ – এমকবামি সগাল্লায় সগমছ ।   

 

[সসািে সগাপামলি কাাঁ মধ িাত িামখ । সগাপাল সসািমেি হদমক তাহকময় বমল ।] 

 

সগাপাল – সবাই সতা আি সসােনাথ দামসি েত িাগযবান িয় না ।  

 

[মগাপাল িমল োয়, সসািে কথাট্াি হকছু োমন বুঝমত না সপমি িমল োয় । ] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 51 | Library | সকাল 

পমিি হদন 

[সসািে লাইমেহিমত বই হনময় পিমছ । লাইমেহিয়ান অহবনাে বমল োয় । বৃহষ্ট পামে বমস সোবাইল হনময় 

বযস্ত । ] 

 

অহবনাে – ট্াইে আপ । 

 

সসািে (অহবনামেি সথমক ইোিায় আমিকটু্ সেয় সিময়) - লক্ষ্মীপুমজাি প্রসাদ সেথায় িলল প্রথমে । 

সকান প্রসাদ ?  

 

বৃহষ্ট – লক্ষ্মীপুমজাি প্রসাদ সতা িলেূল !  

 

সসািে – সকান িল ? আি সসট্া প্রথে সকাথায় িলল ? সসট্া স্বয়ং ো লক্ষ্মীই িয়ত বলমত পািমবন ।  

______________________________________________________________________ 
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Scene 52 | আশুমতামষি বাহিি ঠাকুিদালান । সকাল 

েন্তাজ 

[বাহিি লক্ষ্মীপুমজা িমে । হবহিন্ন সলাকজন উপহিত । ] 

[বৃহষ্ট জবা আি বাহিি সলাকজন হেমল নািু পাকামে, িলেূল কাট্মছ ।] 

[জাহ্নবী হিহডও কিমছ । ] 

 

[সবাই একসামথ বমস প্রসাদ খামে । বৃহষ্ট প্রসাদ হদমে । ] 

 

[সবাই বমস হখিুহি খামে । জবা হখিুহি বািমত বািমত বমল ।] 

 

জবা – সগাহবন্দমিাগ িামলি গন্ধট্া কী সুন্দি সছমিমছ ! তাই না ? 

 

[সসািেমক হখিুহি হদময়মছ, সসািে হখিুহিি হদমক একদৃমষ্ট তাহকময়, িঠাৎ কমি উমঠ পমি । বৃহষ্ট এমস 

কিা নজমি সসািমেি সােমন দাাঁ িায় । িুহপিুহপ হকন্তু খুব কিা গলায় হুকুে জাহি কমি বৃহষ্ট ।] 

 

বৃহষ্ট – আহে জাহন লক্ষ্মীপুমজাি প্রসাদ প্রথে সকাথায় িমলমছ সস তুই বাি কমি সিমলহছস । হকন্তু ঠাকুমিি 

সিাগ সিমল সেন সকাত্থাও না োওয়া িয় । িুপিাপ খাওয়া সেষ কমি তািপি ো কিাি কিহব ।  

 

[সসািে আবাি সখমত বমস োয় । ] 

[মগাগ্রামস সকামনািকমে হখিুহি সখময় সসািে সবহিময় পমি । হপছন হপছন বৃহষ্ট । ] 

______________________________________________________________________  
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Scene 53 | Old Mission Church-এি সােমনি িাস্তা । সকাল 

 

[সসািে আি বৃহষ্ট িাস্তা হদময় সেঁমট্ োমে । ] 

 

সসািে – লালবাজামিি লালমোিন সেঠ হছমলন পুিমনা কলকাতাি এক নােকিা আহদ বাহসন্দা । এই বংমেি 

কুলমদবতা সগাহবন্দহজউি েহন্দি হছল োি সিামগি জনয এক ধিমনি িাল এই এলাকায় িলামনা িত । সসই 

িামলি নাে  

 

বৃহষ্ট – সগাহবন্দমিাগ ! আি “হদহ ি জমল পিল ছায়া” ? 

 

[লালহদহ ি ওপি িামিধ ি হিমফ্লেন পিাি ছহব সদখা োমে গ্রাহিমে । সসখান সথমক এখনকামিি িামিধ ি ছহব 

সদখা োমে ] 

 

সসািে  – এই লালবাজামিি হদহ মত এই ওল্ড হেেন িামিধ ি ছায়া পিত । িামিধ ি িং হছল লাল । সসই লাল 

িমঙি ছায়াি জনয সসই হদহ ি নাে িল লালহদহ  । তাই সসই ছায়াি কায়া িমে এই ওল্ড হেেন িািধ  ।  

 

বৃহষ্ট – িাটিময় হদময়ছ “সেগাহিহনস” ! আি “সসই ছায়াটিি কায়াি েমধয েধুসূদমনি দীো” ? 

 

সসািে – এই ওল্ড হেেন িামিধ  েসুধূষন দিমক খৃষ্টধমেধ হদহেত কমিহছমলন সিিামিন্ড কৃষ্ণমোিন 

বমন্দযাপাধযায় । েমেি ঋহত্বক বলমত তাাঁ মকই সবাঝামনা িময়মছ আোি হবশ্বাস । 

 

বৃহষ্ট - েমেি সসই ঋহত্বক আজ সসই িবমনি হপতা, োমন িাদাি !  
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______________________________________________________________________ 

Scene 54 | Old Mission Church । সকাল 

 

[িামিধ ি েমধয বৃহষ্ট আি সসািে বমস আমছ । বৃদ্ধ িাদাি একট্া হিঠি হনময় তামদি কামছ এমস সসােনাথমক 

সদয় । আমেপামে আিও কময়কজন বমস প্রাথধনা কিমছ । একজন সলাক (পাপু্প) োথা হনিু কমি বমস আমছ 

সসািেমদি সথমক একটু্ দূমি । সসািে উমিহজত িময় হনমজি িুমল পাক হদমে ।] 

 

িাদাি – This is a strange coincidence my son সে আোি নােও Krishnamohon 

Bandyopadhyay. সসােনাথ প্রায়ই আোি কামছ আসত, পুিমনা কলকাতাি িািধ  সম্পমকধ  আোয় নানান 

প্রশ্ন কিত । (সসািেমক হিঠিট্া হদময়) তুহে বলছ, তুহে সসােনামথি সকউ িও না ?  

 

সসািে – না । আহে সকউ িই না । 

 

িাদাি – Strange ! সতাোি সিিািা, িাাঁ ট্ািলা, একদে সেন ... 

 

[এেন সেয় পামে োথা হনিু কমি বমস থাকা পাপু্প িঠাৎ উমঠ কৃষ্ণমক গুহল সেমি িমল োয় । িামিধ ি সবাই 

আাঁতমক ওমঠ । পাপু্প ছুমট্ সবহিময় িমল োয় । সসািে ছুমট্ আমস িামিধ ি বাইমি । পাপু্প একট্া বাইমকি 

হপছমন উমঠ িমল োয় । সসািে িতাে িময় দাাঁ হিময় থামক ।] 

          FADE OUT 

______________________________________________________________________  
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Scene 55 | আশুমতামষি বাহি – Corridoor । িাত 

 

[গাহিমত কমি সসািে আি বৃহষ্ট হিিমছ । সসািে এমকবামি িুপ সেমি সগমছ ।] 

 

বৃহষ্ট – একট্া বযাপাি সখয়াল কিহল সসািে ? োিা োিা সসােনাথবাবুমক সদমখমছন – সেেন ওই সলহড 

কযাহনং-এি কবমিি োহল, তািপি এই িাদাি কৃষ্ণমোিন বমন্দযাপাধযায় – তািাই সতামক হকছু একট্া 

বলমত িাইহছল, আি তািাই খুন িল । হকন্তু, ওই সজািাসাাঁ মকাি নন্দকুোি বাবুও সতা সসােনাথ বাবুমক 

সদমখহছমলন ... 

 

সসািে – নন্দকুোিবাবু আোয় সদমখ হকছু বলমত োহেমলন না, কািে হতহন অন্ধ িময় সগমছন ।  

[সসািে বাইমিি হদমক তাহকময় থাকমত থাকমত বমল ।]    

 

সসািে - তাই অসিয লামগ এ আত্মিহত 

অন্ধ িমল হক প্রলয় বন্ধ থামক ? 

আোমক এহিময় বািাও হনমজিই েহত 

ভ্রাহন্ত হবলাস সামজ না দুহবধপামক 

          FADE OUT 

______________________________________________________________________ 
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Scene 55a | আশুমতামষি বাহি – তবঠকখানা । িাত 

FADE IN 

[আশুতমষি কামছ পুহলে এমসমছ, আশুমতাষ ওমদি সবাঝামে সে কৃষ্ণি খুমনি বযাপািট্ামত বৃহষ্ট আি 

সসািে সকামনািামব জহিত নয় । সসািে অনযেনি িামব সসই  মি দাাঁ হিময় আমছ । বৃহষ্ট খুব িয় সপময় 

আমছ । পুহলে সবমিাবাি সেয় সসািেমক একট্া look হদময়  ি সথমক সবহিময় োয় ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 56 | সগাপামলি  ি । িাত 

 

[মগাপাল  মি বমস, সসািে িঠাৎ আকুল িময় সসই  মি  ুমক পমি । সগাপাল িেমক ওমঠ ।] 

 

সসািে – সােীমগাপাল ! তুহে সব জামনা ! তাই না ? 

 

[মগাপাল অপ্রস্তুত িময় পমিমছ ।] 

 

সগাপাল – কী জাহন ? 

 

সসািে – বল সােীমগাপাল ! তুহে সসহদন সকন বমলহছমল ওই কথাট্া ? 

 

সগাপাল – সকান কথা ? 

 

সসািে – ওই সে ! িাাঁ দু সেহদন আোি সথমক ট্াকা িাইমত এমসহছল সসহদন সকন তুহে বমলহছমল সে 

সসােনাথ দামসি েত িাগযবান তুহে নও ? 

 

[মগাপাল েুখ  ুহিময় কথাট্া এহিময় সেমত িায় । ] 

 

সসািে –তাছািা প্রথেহদন সেহদন আহে এই বাহিমত আহস “িহি স ামষি সগায়াল” হনময় কথাি সেয় তুহে 

আোয় বমলহছমল – আহে নাহক আমিককাটি বািা । কাি সথমক আহে আমিককাটি বািা ?  
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সগাপাল – কী বলছ তুহে ? আহে হকছু বুঝমত পাহে না ! 

  

সসািে – তুহে সব বুঝমত পািছ ! বল সােীমগাপাল ! লুহকময় সিমখা না আি হকছু ! আোি িলন বলন, 

আোি সিিািা - সতাোি খুব সিনা । তাই না ?  

 

[সসািে প্রিণ্ড তীে নজমি তাকায় সগাপামলি হদমক । সগাপাল  মিি দিজা সন্তপধমে বন্ধ কমি হদময় বমল] 

 

সগাপাল – কথাট্া আি কাউমক জাহনও না । নািমল এই বাহিমত আহে আি ঠাই পাব না ।  

           FADE OUT 

______________________________________________________________________ 
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Scene 57 | েন্তাজ । িাত 

FADE IN 

গানাঃ 

[সসািে হবধ্বস্ত অবিায় ছামদ বমস আমছ । সসািে হিঠিি সলখাট্া সদখমছ, তামত সলখা - 

বমন্দাবস্ত িায়ী িল সামিমবি কামজ 

েঙ্কি হৃদয় োমঝ কালী হবিামজ  

কত িক্ত হনতয সসথা কমি োথা সেঁট্ 

তাাঁ মদি পদতমল পামব অহন্তে সংমকত 

“৪”] 

[বৃহষ্ট তাি পামে এমস দাাঁ িায়, সসািে হবিক্ত িময় সসখান সথমক িমল োয়, বৃহষ্ট প্রিণ্ড অবাক িয় সসািমেি 

বযবিামি । ] 

57A - [আহেিিাদ তাি হিমসামট্ধ  সিামন কথা বলমছ কামিাি সামথ । ]  

57B - [জাহ্নবীমক সদখা োয় বাহিি এক প্রামন্ত লুহকময় সিামন কথা বলমছ । ]  

57C - [মগাপাল  মিি বাইমি দালামন বমস । সস ছট্িট্ কিমছ । ] 

57D - [লক্ষ্মীি প্রহতোি সােমন অহিিাজ একা  ুিমছ ।] 

57E - [িাাঁ দু সনো কমি  ুিমছ, িঠাৎ প্রহতো হদমক তাহকময় সস দাাঁ হিময় পমি ।]  

           FADE OUT 

______________________________________________________________________ 
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Scene 58 | আশুমতামষি বাহি – ঠাকুিদালান । সকাল 

FADE IN 

পমিি হদন সকাল 

[মগাপাল লক্ষ্মীপ্রহতোি সােমন আমস, সদমখ ঠাকুমিি নাকছাহব সনই । সগাপাল প্রিণ্ড িয় সপময় সিাঁ িামত 

থামক । ] 

 

সগাপাল – কিলা ! িতন !  

______________________________________________________________________ 
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Scene 59 | ঠনঠহনয়া কাহলবাহিি সােমনি হবধান সিহেি িাস্তা । সকাল 

 

[সসািে আি বৃহষ্ট সেঁমট্ োমে । সসািমেি িাাঁ ট্ািলা সকেন োহন্ত্রক িময় সগমছ । ] 

 

বৃহষ্ট – কী িময়মছ বল সতা সতাি ? কাল িাত সথমক আোি সামথ ঠিক কমি কথা বলহছস না সকন ?  

 

[সসািমেি েমন প্রিণ্ড িাগ আি বঞ্চনাি হেি প্রহতহক্রয়া িলমছ । বৃহষ্টি কথায় সস সেন সজাি কমি েুমখ িাহস 

এমন বলল ]  

 

সসািে – এই সতা কথা বলহছ । সেেনট্া সতািা িাস, সতেন বুহঝময় বুহঝময় বহল ? সকেন ? 

 

বৃহষ্ট (সসািেমক একট্া ধাক্কা সেমি) – তুই এইিামব কথা বলহছস সকন আোি সামথ ? 

 

[সসািে প্রিণ্ড উমিহজত িমত হগময় হনমজমক সােমল সনয় । ] 

 

সসািে – না, আহে খুব োন্ত িময় কথা বলহছ । আোমদি ছিাট্া কী ?   

বমন্দাবস্ত িায়ী িল সামিমবি কামজ 

েঙ্কি হৃদয় োমঝ কালী হবিামজ 

তাই সতা ? লডধ  কনধওয়াহলমসি হিিিায়ী বমন্দাবস্ত বা Permanent Settlement পমিহছলাে আেিা 

সছাট্মবলায় ? োি জনয জহেদািী প্রথায় আেলা সিেীি সৃহষ্ট িয় ? আেিা এখন হবধান সিেীমত, োি নাে 

আমগ হছল কেধওয়াহলস হিট্ ।  

______________________________________________________________________ 
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Scene 60 | আশুমতামষি  ি । সকাল 

 

[আশুমতাষ  মি বমস আমছ, সগাপাল িন্তদন্ত িময়  মি স ামক । ] 

 

সগাপাল – আশুমতাষ ! সবধনাে িময়মছ ! ো লক্ষ্মীি নাকছাহব িুহি িময় সগমছ । 

______________________________________________________________________ 
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Scene 61 | ঠনঠহনয়া কালীেহন্দমিি হিতমি । সকাল 

 

[েহন্দমিি হিতমি সলখা সদখা োমে – েঙ্কি হৃদয় োমঝ কালী হবিামজ । সসািে আি বৃহষ্ট সলখাট্াি সােমন 

দাাঁ হিময় । সসািে েমন্ত্রি েত সব তথয আউমি োমে ।] 

 

সসািে – ১১১০ বিামব্দ েঙ্কি স াষ এই ঠনঠহনয়াি েহন্দিট্া এবং বতধ োন েূহতধ ট্া ততহি কমি সদন । তাই 

“েঙ্কি হৃদয় োমঝ কালী হবিামজ” । একই কথাি কত িকে োমন িয় তাই না ? এই েঙ্কি “স াষও” িমত 

পামিন আবাি “েিামদব হেবও” িমত পামিন । সতেহন, এই আহে সে কাজট্া কিহছ, এিও সতা অমনক 

োমন িমত পামি ? তাই না সি বৃহষ্ট ? 

 

বৃহষ্ট – সতাি কী িময়মছ সসািে ? আহে কী কমিহছ ? 

 

সসািে - কত িক্ত হনতয সসথা কমি োথা সেঁট্ 

তাাঁ মদি পদতমল পামব অহন্তে সংমকত 

    

[েহন্দমিি সেমঝমত হবহিন্ন িক্তমদি গুরুজনমদি উমেেয কমি এক একট্া শ্ল্যামব হকছু সলখা আমছ । হবহিন্ন 

স্ল্যাব খুাঁজমত খুাঁজমত একট্া স্ল্যামবি সােমন দাাঁ হিময় পমি সসািে । সসই স্ল্যামব সলখা সদখা োয় । ] 

 

সসািে (পিমছ) - 

তহবলদাহি িাইমলন ইহন হিমসব সলখাি খাতায় 

কহবিঞ্জন িমলন ইহন হবদযাসুন্দি গাথায়  

জয়কৃমষ্ণি গ্রন্থাগামি তাকাও ঈোন সকাে  
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অহজধ ত েত সংখযা কমি নাও সংমোজন 

১ 

- সসােনাথ দাস 

______________________________________________________________________ 
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Scene 62 | আশুমতামষি বাহি – ঠাকুিদালান । সকাল 

 

[মগাপাল আশুমতাষমক হনময় লক্ষ্মীপ্রহতোি সােমন আমস, সদমখ ঠাকুমিি নাকছাহব সনই ।] 

______________________________________________________________________ 

Scene 61a | ঠনঠহনয়া কালীেহন্দমিি হিতমি । সকাল 

 

[সসািে আি বৃহষ্ট সসখান সথমক সবমিামে । ]  

 

সসািে – তহবলদাহি িাইমলন ইহন হিমসব সলখাি খাতায় 

বাগবাজামিি হেহিি বাহিি দপ্তমি হিমসব িাখাি কামজ বিাল িময়হছমলন িক্ত কহব িােপ্রসাদ সসন । সসই 

হিমসমবি খাতায় িােপ্রসাদ গান হলখমলন – আোয় সদ ো তহবলদাহি, আহে সনেকিািাে নই েঙ্কিী । 

______________________________________________________________________ 
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Scene 63 | ঠনঠহনয়া কালীেহন্দমিি বাইমিি িাস্তা । সকাল 

 

সসািে - কহবিঞ্জন িমলন ইহন হবদযাসুন্দি গাথায়  

নহদয়াি িাজা কৃষ্ণিমন্দ্রি অনুমিামধ িােপ্রসাদ সসন “হবদযাসুন্দি” কাবয সলমখন, িাজা ওনামক উপাহধ 

হদময়হছমলন “কহবিঞ্জন’ । সতাি বাবামক জাহনময় সদ সে এখামন িােপ্রসাদ সসমনি কথা বলা িময়মছ ।   

 

[িাস্তায় হনমজমদি গাহিি সােমন আমস সসািে আি বৃহষ্ট । বৃহষ্ট গাহিমত উঠমত োয়, সসািে গাহি সছমি 

এহগময় োয় । ] 

 

বৃহষ্ট – সকাথায় োহেস  ? 

 

সসািে – জয়কৃমষ্ণি গ্রন্থাগামি । সসখামনই সতা হজহনসট্া আমছ ।  

 

বৃহষ্ট – গাহিট্া আমছ কী কিমত ? 

 

সসািে – এট্া আোি একাি লিাই বৃহষ্ট । তুই বাহি ো ।  

 

[সসািে বৃহষ্টমক সিমল সিমখ িমল োয় । বৃহষ্ট তাহকময় থামক, সসািে হপছমন হিমি তাকায় না । ] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 64 | িাস্তা । সকাল 

 

[সসািে িাাঁ ট্মত থামক । িাস্তায় একট্া গাহিমত দুজন গুন্ডা বমস । তামদি েমধয একজন পাপু্প । তািা 

সসািমেি ওপি নজি িাখমছ ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 65 | আহেিিাাঁ মদি হিমসাট্ধ  । সকাল 

 

[অহিিাজ আহেিিাাঁ মদি সােমন বমস । আহেিিাাঁ দ নাকছাহব িামত হনময় প্রিণ্ড সিাট্পাট্ কিমছ । ] 

 

আহেিিাাঁ দ – আসহল হিজ হকসমকা সবিা তুেমন ?  

 

অহিিাজ – আহে জাহন না ! হবশ্বাস করুন ! এট্াই সতা আসল – তাই আহে জানতাে !  

 

আহেিিাাঁ দ – সিাপিাও ! আগি সয়া হিজ েুমঝ সনহি হেলা সতা সতাোি সতযানাে আহে কমি ছািব । আোি 

একট্া সিামন সতাোি দুকান বযাঙ্ক পমজেন হলময় সলমব । সতাোমদি িুল িযাহেহলমক নািা কিমক সিাড 

সে লা সামক্ত িযায় ইময় আহেিিাাঁ দ হেিল । 

 

অহিিাজ – আোয় হেজ একটু্ সেয় হদন ! আহে জাহন এট্া সক কমিমছ ! আোমক একটু্ সেয় হদন । আহে 

এট্াি িহদস বাি কিবই ! 

 

[অহিিাজ িন্তদন্ত িময় সবহিময় োয় । আহেিিাাঁ মদি সোবাইমল একট্া সিান আমস । আহেিিাাঁ দ সিান ধমি ।] 

 

আহেিিাাঁ দ – িযমলা । ... হপমছ হপমছ িমলা, েযায় সপৌাঁছ িািা হু । 

______________________________________________________________________ 
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Scene 66 | আশুমতামষি বাহিি ঠাকুিদালান । িাত 

 

[অহিিাজ প্রিণ্ড োিমধাি কিমছ িাাঁ দুমক । আশুমতাষ িুপ কমি বমস আমছ, ওি েুখমিাখ থেথমে । বাহিি 

আিও হকছু অহতহথ, ঠাকুি িাকি সসখামন উপহিত । জবা খুব কাাঁ দমছ, সগাপালও কাাঁ দমত কাাঁ দমত বািবাি 

অনুমিাধ কিমছ আশুমতাষমক । ] 

 

অহিিাজ – বল শুময়ামিি বাচ্চা ! ঠাকুমিি নাকছাহব সকাথায় িুহি কমি সবমি এমসহছস ? বল ! 

 

িাাঁ দু – আহে জাহন না অহি দাদা, হবশ্বাস কি আহে জাহন না ! (আশুমতাষমক) োো, আহে জাহন না ! হবশ্বাস 

কমিা । 

 

সগাপাল – আশুমতাষ, আোি িাাঁ দু োতাল িমত পামি, অকেধেয িমত পামি, হকন্তু সিাি নয় ।  

______________________________________________________________________ 

Scene 67 | লাইমেহিি বাইমি । িাত 

 

[জয়কৃষ্ণ লাইমেহিমত সসািে স ামক অহবনােমক হনময় খুব তািাহুমিা কমি ।] 

[লাইমেিীি বাইমি আহেিিাাঁ মদি গাহি এমস থামে ] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 66a | আশুমতামষি বাহিি ঠাকুিদালান । িাত 

 

[অহিিাজ প্রিণ্ড োিমধাি কিমছ িাাঁ দুমক । আশুমতাষ িুপ কমি বমস আমছ, ওি েুখমিাখ থেথমে । সগাপাল 

অহিিাজমক আট্কামত োয়, অহিিাজ সগাপালমক  ুমি োিমত িাত ওঠায়] 

 

আশুমতাষ – তমব সি সালা ! 

 

[সসই সদমখ িাাঁ দু বমল ওমঠ, কথা বলমত বলমত কান্নায় সিমঙ পমি ] 

 

িাাঁ দু – বাবা হকছু কমিহন ! বাবামক সেমিা না ! আহে িুহি কমিহছ ! িুহি কমি আহে সবমি হদময়হছ !  

 

[সবাই স্তহম্ভত । জবা ধীমি ধীমি এহগময় োয় িাাঁ দুি হদমক । ঠাাঁ টিময় এক িি োমি িাাঁ দুমক । সগাপাল অবাক 

িময় জবাি হদমক তাকায় । অহিিাজ স্বহস্তি হনশ্বাস সিমল । আশুমতাষ সসখান সথমক িমল োয় ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 67a | লাইমেহি । িাত 

 

[িাাঁ কা লাইমেহিমত লাইমেহিয়ান অহবনােমক ট্ানমত ট্ানমত হনময় োমে সসািে । ] 

 

সসািে – জয়কৃমষ্ণি গ্রন্থাগামি তাকাও ঈোন সকাে । ঈোন সকাে োমন উিি-পূবধ হদক ।  

 

[সসািে লাইমেহিি সদওয়ামল ট্াঙামনা িােপ্রসাদ সসমনি ছহবি সােমন এমস দাাঁ িায় অহবনােমক হনময় । ]  

 

সসািে – জয়কৃমষ্ণি গ্রন্থাগামিি ঈোন সকামে িােপ্রসাদ সসন । 

 

[সসািে সসই ছহবট্া সদওয়াল সথমক নাোয় ।] 

 

অহবনাে – তুহে কী কিছ সসািে ? 

 

[ছহবট্া নাোমল সদখা োয় তাি হপছমন একট্া গুপ্ত লকাি আমছ । সসই লকামিি নাম্বাি হসমস্টে লক । ] 

 

অহবনাে – My Goodness ! আহে শুমনহছলাে িহিনাথদাি কামছ – োমন হেহন আোি আমগ এখানকাি 

লাইমেহিয়ান হছমলন । এই লাইমেহিমত এেন একট্া হসমক্রট্ লকাি আমছ । এি লকট্া নাহক একট্া সস্পোল 

বারুমদি সকাটিং হদময় ততহি, সকউ েহদ এই লক িাঙমত োয় ... 

 

সসািে - তািমল এট্া burst কিমব ।  
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অহবনাে – িযাাঁ  । হকন্তু তুহে এি কথা জানমল কী কমি ? 

 

সসািে – আোি হবশ্বাস, আপনাি আমগি লাইমেহিয়ান িহিনাথবাবু আি সসােনাথ দাস হেমল এই লকািট্া 

ততহি কমিন ।  

 

অহবনাে – সসােনাথ দাসট্া সক ? 

 

[সসািে একট্া strange look সদয় । ] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 68 | আশুমতামষি  ি । িাত 

 

[আশুমতাষ  মি বমস হবধ্বস্ত অবিায়, সসখামন অহি বমস আমছ । বৃহষ্ট এমস আশুমতাষমক বমল ] 

 

বৃহষ্ট – িাাঁ দুদা একাজ কিমতই পামি না ! িাাঁ দুদা আি োই করুক, িুহি কিমত পামি না ! আি দাদা 

সােীমগাপামলি গাময় িাত তুলমত োহেল আি তুহে িুপ কমি বমসহছমল ? 

 

আশুমতাষ – কী কিব ? সবাি সােমন সতা আি হনমজি িক্তমক সিাি বলমত পাহিনা । 

 

[বৃহষ্ট অবাক িময় আশুমতামষি হদমক তাকায় ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 69 | আশুমতামষি  ি । সকাল 

Flashcut: 

 

[আশুমতাষ  মি বমস আমছ । জাহ্নবী তাি  মি আমস । জাহ্নবী তাি হিহডও কযামেিায় সদখায় সে আমগি 

হদন িামত অহিিাজ লক্ষ্মীি েূহতধ  সথমক নাকছাহব িুহি কিমছ । স্তহম্ভত িময় আশুমতাষ সদখমছ । জাহ্নবী তাি 

পমকট্ সথমক একট্া বাে বাি কমি আশুমতাষমক সদয় । তামত একট্া একই িকে সদখমত নাকছাহব । ] 

 

জাহ্নবী – এট্া original. আহে জানতাে সে অহিিাজ বাবু এই কাজটি কিমত িমলমছন । তাই আহে এি 

একট্া exact সিহেকা বাহনময় সিমখহছলাে । এট্া আহে হদন দুময়ক আমগই হিমেস কমি হদময়হছলাে । 

______________________________________________________________________ 

Scene 68a | আশুমতামষি  ি । িাত 

 

[মগাপাল এমস সিমট্ পমি িামগ । ] 

 

সগাপাল – সদাষট্া অনয কািও  ামি িাপামত িমব ! তাই সতা ? হনমজি িমক্তি হবপদ সদখমলই সব সকেন 

সগালোল িময় োয় । হবমেষ কমি তা েহদ বমনদী িক্ত িয় ! তাই না ? লাহথ ঝযাাঁ ট্া সখময় এই বাহিমত আি 

আেিা পমি থাকব না । তমব োওয়াি আমগ, িামট্ িাাঁ হি সিমঙ তমব আহে োব ।  

 

[আশুমতাষ খুব িয় সপময় সগাপামলি হদমক তাকায় ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 67b | লাইমেহি । িাত 

 

অহবনাে – বল কী ! এ সে পুমিা রূপকথাি গল্প । 

 

সসািে – অহজধ ত েত সংখযা কমি নাও সংমোজন 

 

[হবহিন্ন হিঠিি নাম্বািগুমলা সদখা োমে । সসািে সসই নম্বিগুমলা জুমি (95641) সসই লমক লাগায় । লকাি 

খুমল োয় । দুজমন অবাক িময় এমক অপমিি হদমক তাকায় । সসািে লক খুমল একট্া কাগজ বাি কমি । 

সসই কাগমজ একট্া কহবতা আি একট্া েযাপ আাঁকা আমছ । েযাপট্ায় েুহেধদাবামদি সখােবাগ িত্বি সথমক 

গিা সপহিময় কাট্িা েসহজদ োকধ  কিা আমছ । কাট্িা েসহজমদি েমধয েুহেধদ কুহল খাাঁ ি কবি োকধ  কিা 

আমছ ।  তাি পহিমে একট্া হনহদধ ষ্ট জায়গায় সুিি সবাঝামনা আমছ । েুহেধদ কুহল খাাঁ ি কবি সথমক সসই 

সুিিি জায়গাট্াি েমধয লাইন ট্ানা । সসই লাইন জুমি পমিি পি এক একট্া সছাট্ সছাট্ প্রমকাষ্ঠ (মছাট্ 

 ি) আাঁকা । সসই সুিিি ওপামি একট্া সোট্া সগাল দাগ সদওয়া আমছ । সসািে কহবতাট্া পিমছ ।] 

 

সসািে – আহলনগমিি প্রহতষ্ঠাতা  ুোয় সেখামন 

কবি েত আমছ সসথা একমত্র নাও গুমন 

সসখান সথমক এবাি িল নদী হডহঙময় 

সপৌাঁমছ োমব নগমিিই সুদূি ঈোন সকামে 

ধুমলা সেমখ নগিজনক  ুোয় হসাঁহিি তমল 

অহিতীয় িামিি নো পামব সস িাতামল 

পহিমে  ি গুমন পাওয়া সংখযা েত সছমি 

নো আাঁকা গুপ্ত পমথ সপৌাঁছমব ওপামি 
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অহবনাে – এি োমন হক ? 

______________________________________________________________________ 
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Scene 68b | আশুমতামষি  ি । িাত  

 

সগাপাল –  অমনকহদন েুখ বুমজ কাটিময় সগহছ ! অমনক অনযায় অহবিাি  ট্মত সদমখ সিাখ বুমজ সথমকহছ । 

শুধু গ্রাসাোদমনি দাময় ! হকন্তু আজ সে সােীমগাপামলি সােী সদবাি হদন আশুমতাষ ! 

______________________________________________________________________ 
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Scene 67c | লাইমেহি । িাত 

 

[মসািে কাগজট্া অহবনামেি িামত সদয় । সসািে খুব উমিহজত িময় কথা বলমছ । ] 

 

অহবনাে – বল কী ? এ সে আিবয উপনযাস সিল সেমি োমব ! তািপি ? 

 

সসািে – তািপি ওই সুিি সপহিময় ওপামি সেমত িমব, আি আোি দৃঢ় হবশ্বাস সে ওখামনই হজহনসট্া িাখা 

আমছ !  

 

অহবনাে – কই সদহখ ! 

 

[অহবনাে সসািমেি সথমক কাজগট্া হনময় সদখমছ, এেন সেয় একট্া গুহল লামগ অহবনামেি োথায় । 

অহবনাে েমি পমি োয় । আহেিিাাঁ দ, পাপু্প আি আমিকজন গুণ্ডা স ামক লাইমেহিমত ।] 

[সসািেমকও গুহল কিাি সিষ্টা িয়, হকন্তু সসািে বইময়ি তামকি েমধয হদময় সকানও েমত পাহলময় োমে । 

আহেিিাাঁ দ সসহদমক গুহল কিমত থামক, তাি সামথ পাপু্প আি আমিক গুণ্ডা । সসািে একট্া বইময়ি তামকি 

আিামল লুহকময় পমি ।] 

[আহেিিাাঁ দ এমস অহবনামেি িাত সথমক েযাপট্া হনময় সনয় । সসািেমক উমেেয কমি পাপু্পমক বমল ।] 

 

অহবনাে – সাপ সকা খতে কমিা । সছাি সদমনমস কহি হি ডস সাকতা িয় । 

 

[প্পাপু সসািেমক তািা কমি । আহেিিাাঁ দ েযাপট্া হনময় আমিকজন গুন্ডামক হনময় সবহিময় োয় ।] 

______________________________________________________________________  
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Scene 68c | আশুমতামষি  ি । সকাল 

 

সগাপাল (বৃহষ্টমক) – সোন ো ! সতাি বাবাি গুেপনাি হিহিস্ত । এই আশুমতাষ হসংি বহুবছি ধমি হনমজি 

বমনহদয়ানা সেট্ামত ধাি কমি কমি হনমজি সবহকছু বন্ধক সিমখমছ আহেিিাাঁ দ হেিমলি কামছ । এেনহক 

হনমজি তপহত্রক বসতবাহি পেধন্ত ! তাি আবাি লপিপাহন ! তাি সখসািদ হদমত হনমজি বনু্ধি হপমঠ ছুহি 

োিমতও হপছপা িল না এই হবশ্বাস াতক ।  

______________________________________________________________________  
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Scene 70 | আশুমতামষি  ি । সকাল 

 

25 years back . ফ্লযােবযাক 

 

[েুবক আশুমতাষ আি েুবক আহেিিাাঁ দ কথা বলমছ । ] 

 

আহেিিাাঁ দ – সদমখা আশুমতাষ, সদাহস্ত সদাহস্তি জায়গায়, হবজমনস হবজমনমসি জায়গায় । িাোি রুহপয়া 

সোধ কি ।  

 

আশুমতাষ – আহেিিাাঁ দ, আহে সতাোয় ট্াকাট্া এেুহন হক কমি সদমবা ? আোয় একটু্ সেয় দাও । 

 

আহেি (গুট্কা সখমত সখমত) – আি কত সেয় সদমবা বল সতা সতাোয় ? রূপয়া েহদ না হদমত পাি সতা 

অউি হকছু েট্ধ মগজ িামখা । সতাোমদি ওই ো lakhsmi-ি নাকছাহব - ওট্া দাও আোয় । 

 

আশুমতাষ – আহেিিাাঁ দ, ওট্া আোমদি পহিবামিি সম্মামনি হজহনস । 

 

আহেি – আমি িামখা সতাোি সম্মান । কজধ  হলময় আবাি সম্মান ! 

 

[আশুমতামষি সিান আমস । আশুমতাষ সিান ধমি । ]  

 

আশুমতাষ – িযামলা ! সক সসােনাথ ? আমি বল, সকেন আহছস ?  

           JUMP CUT 
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[আশুমতাষ সিামন কথা কথা বলমছ সসােনামথি সামথ । ] 

 

আশুমতাষ – সদখ সসােনাথ, হজহনসট্াি কদি সতা আি সবাই কিমত পািমব না । তাই কথাট্া তুই আি 

কাউমক বহলস না হকন্তু । তা এট্া সকাথায় িাখহছস ? ... “হিঠি” পাঠিময়হছস ? … সস আবাি কী ? আো তুই 

হক এখন েুহেধদাবামদই আহছস ? গ্রামেি বাহিমতই । আো ঠিক আমছ ।  

 

[আশুমতাষ সিানট্া কামট্ । তাি পামে আহেিিাাঁ দ বমস । ] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 71 | েুহেধদাবামদি সিান বুথ | সকাল 

 

[সসােনাথ সিামন কথা বলমছ ।] 

 

সসােনাথ – িযামলা ... সক িহিনাথদা ? আো সসই লকট্া লাহগময় হদময় সগমছ সতা সগাহবন্্দিাে ?... িযাাঁ  িযাাঁ  

িােপ্রসাদ সসমনি ছহব একট্া ... োক, হনহিন্ত িওয়া সগমলা । আো দাদা, আহে আপনামক একট্া সিহজহি 

হিঠি পাঠিময়হছ । ওমত েযাপট্া কিা আমছ । েযাপট্া ওই লকামি সিমখ সদমবন, সকেন ? ... আনলক কিাি 

নম্বিট্াও ওই হিঠিগুমলামত ছহিময় হছটিময় আমছ । আি দাদা ওই হিঠিমত ঠনঠহনয়া কাহলবাহিি স্ল্যামবি 

সলখাট্াও আমছ, ওট্া একটু্ সলখাবাি বমন্দাবস্ত কমি সদমবন ... থযাঙ্ক ইউ দাদা ।... িযাাঁ  দাদা, বাংলাি সম্পদ 

িো কিমতই ো হকছু কিা আি হক । অমনক কমষ্ট ওমদি নজি বাাঁ হিময় বযাপািট্া  টিময়হছ । শুনুন দাদা, 

আহে আোি হবহিন্ন হবশ্বস্ত বনু্ধ এবং হসহনয়িমদি হবহিন্ন ধাাঁ ধা হলমখ এক একট্া হিঠি পাঠিময়হছ । েহদ সতেন 

সকানও সোগয সলাক সকামনাহদন এি ঠিকঠাক োমন সবি কিমত পামি তািমলই সস আপনাি লাইমেহি অহব্দ 

সপৌাঁছমব । সসই সলামকি িামত এি সোগয সম্মান জুট্মব । 

______________________________________________________________________ 

Scene 70a | আশুমতামষি  ি । সকাল 

Flashback 

[আশুমতাষ ছট্িট্ কিমছ । আহেিিাাঁ দ সসট্া বুঝমত সপমি বমল ।] 

 

আহেি – িাহে সতাোি সলানট্া ওময়ি অি কমি সদমবা । ইসমক বদমল সে েুমঝ ... 

 

[আশুমতাষ অবাক িময় তাকায় আহেিিাাঁ মদি হদমক, তাি সিাখ জ্বলমত থামক । ] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 72 | গ্রাে – িাইওময়ি ধামি িাস্তা । িাত 

Flashback 

[আহেিিাাঁ দ সগাময়ন্দা প্রনবমক গুহল িাহলময় খুন কিল । িাস্তাি পামে দাাঁ হিময় সসােনাথ সদখমছ । 

সসােনামথি িাত সথমক বযাগ পমি োয় । আহেিিাাঁ মদি নজি পমি সসােনামথি হদমক । আহেিিাাঁ মদি হপছন 

সথমক আশুমতাষ সবহিময় আমস । সসােনাথ অবাক িময় তাহকময় ।] 

 

সসােনাথ – আশুমতাষ হেিজািি হসংি ! 

 

[িাইওময়ি িাস্তা হদময় সসােনাথ পালামে, আহেিিাাঁ দ আি আশুমতাষ আি দুজন গুন্ডা তািা কমিমছ । ] 

 

আশুমতাষ – সসােনাথ, পাগলামো কহিস না ! সকাথায় সিমখহছস হজহনসট্া বমল সদ । এি সথমক ো ট্াকা 

পাহব সতাি সািাজীবন সকানও অিাব থাকমব না ।  

 

সসােনাথ (িামগ উন্মি) – হিঠি পাঠিময়হছ সি ! বুহদ্ধ থাকমল খুাঁমজ সন !  

 

[এেন সেয় একট্া ট্রাক িাইওময় হদময় োহেল, সসােনাথ কথা বলমত বলমত িাইওময় সপমিাহেল । ট্রাকট্া 

সসােনাথমক সেমি হদময় িমল োয় । সসােনামথি িক্তাক্ত সদি পমি থামক িাস্তায় । আহেিিাাঁ দ আি 

আশুমতাষ এমস তাি পামে সদমখ সসােনাথ েৃত । আহেিিাাঁ দ িতাোয় হনমজি িামতি সিমট্ায়  ুহষ োমি । 

আশুমতাষ িময়ি সিামট্  ােমত থামক ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 68d | আশুমতামষি  ি । িাত 

Present Time 

 

[আশুমতাষ োথায় িাত হদময় বমস ।] 

 

আশুমতাষ – সেৌবমনি ঊেৃংখল জীবমনি জনয সদনায় আোি িুল পেধন্ত হবহকময় োওয়াি েত অবিা 

িময়হছল  । সসই অবিা সথমক আোমক ট্াকা ধাি হদময় বাাঁ হিময়হছল আহেিিাাঁ দ । আি তাি সখসািদ আোয় 

সািাজীবন গুমে সেমত িমে । সসােনাথ আোি প্রামেি বনু্ধ হছল, আোি এই বাহিমতই থাকত । আোমদি 

পহিবামিি সম্মান বাাঁ িামত আোয় এই কাজ কিমত িয় ।  

 

সগাপাল – এবাি সসািমেি আসল পহিিয়ট্া বৃহষ্ট ো সক জানাও ।  

 

[বৃহষ্ট প্রিণ্ড অবাক িময় তাকায় ।] 

____________________________________________________________________ 

Scene 67d | Library | িাত 

Present Time 

[মসািে পালামে লাইমেহি জুমি । পাপু্প তামক িমলা কিমত কিমত োমে, গুহল িালামে এক একবাি । 

সসািে সকামনািকমে আত্মিো কমি পালামে ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 68e | আশুমতামষি  ি । িাত 

 

বৃহষ্ট – সসািমেি আসল পহিিয় োমন কী সােীমগাপাল ? 

 

সগাপাল – জাহনস সতা ো, সসািেমক সেহদন প্রথে তুই আোমদি এখামন হনময় আহসস, ওি িালিলন 

সদমখই আহে একট্া সমন্দি কমিহছলাে । 

 

আশুমতাষ – সসােনামথি হিঠিি কথা আহেিিাাঁ দ জানত । এ হনময় হবহিন্ন সলাকজমনি সামথ আেিা 

সোগামোগ কমিহছলাে, হকন্তু তাি সকানও োমন বাি কিমত পাহিহন । তািপি িঠাৎ একহদন আহেিিাাঁ দ 

আোমক সতাি আি সসািমেি একট্া হিহডও/ছহব পাঠায় ।  

______________________________________________________________________ 
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Scene 73 | আশুমতামষি  ি । িাত 

Flashback – Current time 

[জাহ্নবীি পাঠামনা বৃহষ্ট-সসািমেি Outrum Ghat-এ বসা হিহডওট্া আহেিিাাঁ দ আশুমতাষমক পাঠিময়মছ, 

আশুমতাষ সসট্া সদখমছ । এেন সেয় আহেিিাাঁ দ হিহডও কল কমি । ] 

 

আহেিিাাঁ দ – History, বাল সসিলানা – সদামনাই হেমল সগমলা সে !  সসােনাথ দামসি হবহব কউন সা 

িাসপাতামল হছল সখাাঁ জ নাও । ইময় সসািমেি বযাকগ্রাউন্ড সিক কমিা । 

______________________________________________________________________ 

Scene 68f | আশুমতামষি  ি । িাত 

 

আশুমতাষ - সসােনাথ োিা োওয়াি সেয় ওি স্ত্রী অন্তসত্বা হছল । তামদি একট্া সছমল িয়, হকন্তু প্রসমবি 

সেয় কুসুে োিা োয় । সন্তানটিমক একটি অনাথ আিমে সদওয়া িময়হছল শুমনহছলাে । সেহদন তুই বলহল 

সে সসািে অনাথ, আি সেহদন ওমক সদখলাে আোিও সকেন সেন সমন্দি িল । আহে সখাাঁ জ হনলাে ওি 

অনাথ আিমে আি জানমত পািলাে সে এই সসই সছমল । তাি ওপি ইহতিামস এেন দেতা, হজমনি 

োিাতয এমতাহদমন বুঝলাে !  

 

সগাপাল - তাই হজনমক সবাতলবন্দী কমি সিমল শুরু িল আিবয িজনী । 

_____________________________________________________________________ 

Scene 67e | লাইমেহি | সিাি 

 

[মসািেমক তািা কিমত কিমত পাপু্প বািান্দা হদময় োমে, এেন সেয় সসািে সলাকামনা অবিা সথমক তাি 

 ামিি ওপি পমি । ধ্বস্তাধহস্ত িয় দুজমনি েমধয ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 68f.1 | আশুমতামষি  ি । সিাি 

 

বৃহষ্ট – হকন্তু এতসব কান্ড হকমসি জনয সােীমগাপাল ? 

______________________________________________________________________ 

Scene 74.1 | Highway | সিাি 

 

[আহেিিাাঁ দ গাহি কমি িাইওময় হদময় োমে । আহেিিাাঁ মদি সামথ আিও দুজন গুন্ডা বমস ।] 

 

আহেিিাাঁ দ – আমি, it is the sword of Nawab Sirajuddaulla.  

____________________________________________________________________ 

Scene 68f.2 | আশুমতামষি  ি । সিাি 

 

আশুমতাষ – পলােীি েুমদ্ধি আমগ নবামবি সামথ িিাসীমদি সহন্ধিাপন িয় । তাি memento হিমসমব 

িিাসীিা এই উপিাি হদময়হছল হসিাজমক ।   

______________________________________________________________________ 

Scene 74.2 | Highway | সিাি 

 

আহেিিাাঁ দ – So you understand the historical impotence? The price is 5 Crores 

(corresponding in USD) non negotiable. ... Let’s meet tomorrow and close the deal. Ok 

? 

______________________________________________________________________ 
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Scene 80h | আশুমতামষি  ি । সিাি 

 

[বৃহষ্ট প্রিণ্ড অহবশ্বাস আি অিদ্ধাি নজমি তাহকময় আশুমতামষি হদমক ] 

 

আশুমতাষ – হবশ্বাস কি ো ! আহে এই অনুতামপ হদমনি পি হদন িুমগহছ । এ না কিমল আোমদি িাস্তায় 

এমস দাাঁ িামত িত ! পািহতস সসট্া সেমন হনমত ? 

 

বৃহষ্ট – কষ্ট িত ঠিকই, হকন্তু সিষ্টা কিমল সবাধিয় পািতাে । সসট্া অমনক সবহে respectfull িত বাবা ।  

 

[আশুমতাষ বুঝমত পামি তাি প্রহত সেময়ি িদ্ধা িমল োমে । ] 

 

আশুমতাষ – ো, আোি কথা সোন । তুই েহদ আোয় িুল বুহঝস তািমল আহে সকাথায় হগময় দাাঁ িাই ো ! 

আোি সব হকছু সতা সতাি জমনয । 

 

বৃহষ্ট – এি সকানও excuse িয় না বাবা । 

 

[বৃহষ্ট ছুমট্ িমল োয় । আশুমতাষ প্রবল িতাোয় একট্া সিয়ামি বমস পমি ] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 67f | লাইমেহি | সিাি 

 

[গুহল িালামত োয় পাপু্প ো সসািে সকামনােমত হদকভ্রষ্ট কমি সদয় । সসই গুহল বািান্দায় িাখা একট্া 

ঝািলন্ঠমন লামগ, ঝািলন্ঠনট্া পমি পাপু্পি গাময় । পাপু্প োিা োয় । সসািে আতহঙ্কত িময় সসই জায়গা 

সছমি পালায় ।]  

OR  

Any Other scenario based on location. Pappu finally dying out of accident. Soham 

escapes. 

______________________________________________________________________ 

Scene 68i | আশুমতামষি  ি । সিাি 

 

[সগাপাল একট্া কাগজ ছুাঁ মি সদয় আশুতমষি হদমক । আশুমতাষ কাগজট্া খুমল সদমখ তামত সলখা – 

েীিজািমিি কুষ্ঠমিাগ  । ] 

 

সগাপাল – েীিজািি সেষবয়মস কুষ্ঠমিামগ সবাি কামছ অসৃ্পেয িময় েমিহছল । তুহেও সে এবাি অসৃ্পেয 

িময় থাকমব আশুমতাষ !  

 

[আশুমতাষ প্রিণ্ড অবাক িময় সগাপামলি হদমক তাকায় ।] 

 

সগাপাল – সকানও সবইোন পাি পামব না ! সবাি োহস্ত িমব !  

 

[সগাপাল একট্া প্রহতহিংসাি িাহস সিমস  ি সথমক িমল োয় ।] 
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______________________________________________________________________ 

Scene 75 | লাইমেিী । সিাি  

 

[সসািে লাইমেহিি সিতমি একট্া সকাোয় হবধ্বস্ত অবিায় বমস । সসােনাথমক সদখা োয় ঠিক সসািমেি 

উলমট্াহদমক বমস । সসািে একট্া trance-এি েমধয িমল সগমছ । ] 

[বৃহষ্ট স ামক লাইমেহিমত । বৃহষ্টমক সদমখ সসািমেি সসই trance সিমঙ োয় । সসািে পাথমিি েত বমসহছল 

এতেে । সস বৃহষ্টি হদমক তাকায় অসিায় নজমি ।]  

 

সসািে – খুব বি দাহয়ত্ব িাহপময় সগমছন বাবা আোি ওপি সি বৃহষ্ট ! হকন্তু সেষিো আি কিমত পািলাে না 

। 

 

বৃহষ্ট (সসািমেি িামতি ওপি িাত সিমখ) – সেষিো কিমতই িমব আোি “সেগাহিহনস” । িল ! 

______________________________________________________________________ 

Scene 74a | িাস্তা । দুপুি 

 

[আহেিিাদ েযাপ সদখমছ । েযাপট্ায় েুহেধদাবামদি সখােবাগ িত্বি সথমক গিা সপহিময় কাট্িা েসহজদ োকধ  

কিা আমছ । কাট্িা েসহজমদি েমধয েুহেধদ কুহল খাাঁ ি কবি োকধ  কিা আমছ ।  তাি পহিমে একট্া হনহদধ ষ্ট 

জায়গায় সুিি সবাঝামনা আমছ । েুহেধদ কুহল খাাঁ ি কবি সথমক সসই সুিিি জায়গাট্াি েমধয লাইন ট্ানা 

আমছ । সসই লাইন জুমি পমিি পি এক একট্া সছাট্ সছাট্ প্রমকাষ্ঠ (মছাট্  ি) আাঁকা । সসই সুিিি ওপামি 

একট্া সোট্া সগাল দাগ সদওয়া আমছ ।] 

[আহেিিাাঁ মদি গাহি েুহেধদাবামদি সসই িাস্তা হদময় োমে । Highway-ি সবামডধ  েুহেধদাবাদ সলখা সদখা 

োমে ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 75a | িাস্তা । দুপুি 

[বৃহষ্ট সসািেমক হনময় গাহিমত কমি োমে, সসািে আনেনা িময় বাইমিি হদমক তাহকময় ] 

 

সসািে – আহে জাহন এই ধ্বংমসি দায়িামগ 

আেিা দুজমন সোন অংেীদাি 

অপমি পাওনা আদায় কমিমছ আমগ 

আোমদি ‘পমি সদনা সোধবাি িাি 

 

[মসািে আি বৃহষ্ট এমক অপমিি হদমক তাকায় । বৃহষ্ট তাি িাতট্া সসািমেি িামতি ওপি সিমখ িিসা সদয় 

।] 

 

বৃহষ্ট – আো, আহলনগি বযাপািট্া কী ? 

 

সসািে - ১৭৫৬ সামল েখন হসিাজ কলকাতা দখল কমিন তখন ওনাি দাদু আহলবহদধ  খাাঁ ি নামে কলকাতাি 

নাে পামে কমি সদন আহলনগি । কাহলকট্ বন্দমিি সামথ কযালকাট্াি নামেি হেমলি সুমোগ হনময় বৃটিেিা 

সে এখান সথমক তাাঁ ত আি সিেমেি বমস্ত্রি িিতাহনি বযবসা সিাঁ মদহছল, সসট্া িাঙমতই হসিাজ এই কাজ 

কমিন । পলােীি েুমদ্ধি সেয় লডধ  লাইি েীিজািমিি সামথ agreement-এ একট্া clause সিমখহছমলন 

সে হেিজািিমক েিমিি নাে আহলনগি সথমক আবাি কলকাতা কমি হদমত িমব ।   

 

[জাহ্নবী একট্া গাহিমত কমি োমে িাইওময় হদময় । জাহ্নবী সিামন কামিাি সামথ কথা বলমছ । জাহ্নবীি 

সােমন বৃহষ্টি গাহি ।] 
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বৃহষ্ট – আহলনগমিি প্রহতষ্ঠাতা তািমল হসিামজামেৌলা । িযাাঁ  সি, সতাি ছিাট্া ঠিক েমন আমছ সতা ? 

ছিাট্াই আোমদি িিসা । 

 

সসািে – সৃ্মহতেহক্তটু্কুই আোি িিসা ! 

 

বৃহষ্ট (একবাি সসািমেি হদমক তাহকময় েৃদু সিমস) - “আহলনগমিি প্রহতষ্ঠাতা  ুোয় সেখামন” ...োমন  

হসিাজমদৌল্লাি কবি । 

 

সসািে –েুহেধদাবামদি সখােবাগ ।  

______________________________________________________________________ 

Scene 76 | সখােবাগ । দপুি 

 

[সখােবামগি হিতমি  ুকমছ সসািে আি বৃহষ্ট । ] 

 

বৃহষ্ট – তাি পমিি লাইন কী হছল ? 

 

সসািে (েমন কমি) - আহলনগমিি প্রহতষ্ঠাতা  ুোয় সেখামন  

কবি েত আমছ সসথা একমত্র নাও গুমন   

 

বৃহষ্ট - তাি োমন এখামন total কতগুমলা কবি আমছ সসট্া গুনমত িমব । তাই সতা ? 

 

[মসািে আি বৃহষ্ট হসিামজি কবমিি সােমন দাাঁ হিময় । সসািে একটু্ emotional] 
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সসািে – বাংলাি সেষ স্বাধীন নবাব !  

 

বৃহষ্ট (তািা হদময়) – িল ! সদহি কহিস না ! 

 

[মসািে আি বৃহষ্ট ছুমট্ িমল োয় ] 

[তািা দুজমন সখােবামগি সবকট্া কবি গুনমত থামক । ] 

 

বৃহষ্ট – Total বহত্রেট্া ! 

 

সসািে – িল । 

 

বৃহষ্ট – এি পমি হক হছল ? 

 

সসািে (েমন কমি) - সসখান সথমক এবাি িল নদী হডহঙময় 

সপৌাঁমছ োমব নগমিিই সুদূি ঈোন সকামে 

______________________________________________________________________ 
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Scene 77 | েসহজমদি পামে সিহি াট্ । দুপুি 

[বৃহষ্ট আি সসািে একট্া লঞ্চ বা সনৌমকামত ওমঠ । ] 

 

সসািে – গিাি ওপামি েুহেধদাবামদি ঈোন সকামে োমন উিি পূবধ সকামে আমছ কাট্িা েসহজদ ।  

 

বৃহষ্ট – বুঝলাে । তািপি ? 

 

সসািে (েমন কমি) - ধুমলা সেমখ নগিজনক  ুোয় হসাঁহিি তমল   

 

[বৃহষ্ট এি োমন না বুমঝ প্রিণ্ড অবাক িময় তাকায় ] 

 

সসািে - েুহেধদাবামদি নাে আমগ হছল েুকসুদাবাদ, েুহেধদ কুহল খাাঁ ি নামে এি নাে িয় েুহেধদাবাদ ।  

______________________________________________________________________ 

Scene 78 | েুহেধদাবাদ - েসহজদ । দুপুি 

 

[আহেিিাাঁ দ কাতিা েসহজমদি হসাঁহি সবময় উঠমছ, ওি সমি দুজন সলাক । হসাঁহিি হনমি েুহেধদ কুহল খাাঁ ি কবি 

।] 

 

সসািে (VO) -  সসই কাট্িা েসহজমদি হসাঁহিি তলায় েুহেধদ কুহল খাাঁ ি কবি । ওনাি সেষ ইমে হছল সে 

সসই েসহজমদ েত তীথধোত্রী আসমব ওই হসাঁহি সবময়, তামদি সবাি পাময়ি ধুমলা সেন তাাঁ ি কবমিি ওপমি 

পমি । 

______________________________________________________________________ 
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Scene 79 | েসহজদ । হবমকল 

েন্তাজাঃ 

79a - [সসািে আি বৃহষ্ট সনৌমকা সথমক নামে ।] 

79b - [সসািে আি বৃহষ্ট কাতিা েসহজমদি সােমন ট্ািা সথমক নামে ।] 

[তািা হসাঁহি সবময় উঠমছ ।] 

 

সসািে – এি পমি হছল ... 

ধুমলা সেমখ নগিজনক  ুোয় হসাঁহিি তমল 

অহিতীয় িামিি নো পামব সস িাতামল...  

 

বৃহষ্ট - এখামন িাতাল সকাথায় ? 

 

[একট্া বি িাতামলি সােমন সসািে আি বৃহষ্ট সপৌাঁছয় । ] 

 

বৃহষ্ট – অহিতীয় িামিি নোট্া কী ? 

 

[তািা িাতাল জুমি নানান নো সদখমত থামক । ]  

 

সসািে – এই িাতামল হনিয়ই এেন সকানও দিজাি নো আমছ সেট্া একট্াই আমছ । সতেন আি সকানও 

নো এখামন সনই । খুাঁজমত িমব ! 
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[বৃহষ্ট আি সসািে খুাঁজমত থামক পমিি পি নো ] 

______________________________________________________________________ 

Scene 78a - 

[েসহজমদি বাইমিি একট্া এলাকায় আহেিিাাঁ মদি দুই সলাক একট্া গতধ  খুাঁিমছ । আহেিিাাঁ দ খুব উমিহজত 

িময় তাি পামে দাাঁ হিময় । ] 

 

আহেিিাাঁ দ – জলহদ কমিা ! 

______________________________________________________________________ 

  



Alinagarer Golokdhadha         Story, Screenplay & Dialogues – Sougata Basu version7 

 

152 
Copyrighted to Sougata Basu. All rights reserved. 

79c - [বৃহষ্ট আি সসািে খুাঁজমত থামক পমিি পি নো ] 

 

[বৃহষ্ট একট্া দিজাি নোি সােমন দাাঁ হিময় হিৎকাি কমি ডামক ] 

 

বৃহষ্ট – সসািে !  

 

[সসািে ছুমট্ এমস বৃহষ্টি পামে দাাঁ িায় ।] 

বৃহষ্ট – এই নকো এই িাতামল আি একট্াও সনই । 

[দুজন দুজমনি হদমক তাহকময় িামস ।] 

 

[বৃহষ্ট নোট্াি একট্া ছহব সতামল সোবাইমল ।] 

সসািে – িল ! পহিে হদক ... (একট্া হদক সদহখময়) এহদকট্া । 

 

[দুজমন ছুমট্ িমল োয় ।] 

 

[মসািে আি বৃহষ্ট পমিি পি সছাট্ সছাট্  ি সপহিময় োমে । ] 

সসািে – এি পমি হছল - পহিমে  ি গুমন পাওয়া সংখযা েত সছমি 

নো আাঁকা গুপ্ত পমথ সপৌাঁছমব ওপামি  ... 

 

বৃহষ্ট – সখােবামগি কবমিি count বহত্রে । তাি োমন বহত্রেট্া  ি সপমিামত িমব । 
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সসািে – িল । 

[তািা এহগময় সেমত থামক তািাহুমিা কমি । ] 

______________________________________________________________________ 

78b - [আহেিিাাঁ দ দাাঁ হিময় আমছ খুব উমিহজত িময় । দুজন সলাক গতধ  খুাঁিমছ । ] 

______________________________________________________________________ 

79d - [বৃহষ্ট আি সসািে এমকি পি এক সছাট্ সছাট্  ি সপমিামত থামক । ] 

সসািে – এক, দুই, হতন ...  

______________________________________________________________________ 

78c - [আহেিিাাঁ মদি দুই সলাক একট্া গতধ  খুাঁিমছ । আহেিিাাঁ দ খুব উমিহজত িময় তাি পামে দাাঁ হিময় । ] 

আহেিিাাঁ দ – আমি জলহদ কমিা ! 

______________________________________________________________________ 

79e - [বৃহষ্ট আি সসািে এমকি পি এক সছাট্ সছাট্  ি সপমিামত থামক । ] 

সসািে – ৯,১০,১১ ...১৬,১৭, ১৮, ... ২২,২৩,২৪... ৩০,৩১,৩২ ... বযাস ! 

 

[বৃহষ্ট আি সসািে সথমে োয় । ] 

 

সসািে – “পহিমে  ি গুমন পাওয়া সংখযা েত সছমি” – ৩২ট্া  ি সপমিালাে । এবাি “নো আাঁকা গুপ্ত 

পমথ সপৌাঁছমব ওপামি” 

  

বৃহষ্ট - নো আাঁকা ... সকাথায় ? 
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[সসািে আি বৃহষ্ট িািপাে খুাঁজমত থামক । িঠাৎ একট্া সকাোয় সসািে একট্া সুিি সদখমত পায় োি পামে 

সসই িাতামলি দিজাি নো সদখমত পায় সস । সস অবাক িময় বৃহষ্টমক বমল ।] 

 

সসািে – ছহবট্া সদখা । 

 

[বৃহষ্ট তািাতাহি তাি সোবাইল খুমল সসই িাতামলি নোট্া সদখায় । সদখা োয় দুমট্া নোই এক । তািা সসই 

সুিমিি হদমক এহগময় োয় ।] 

 

সসািে – Quick ! 

 

[সসািে আি বৃহষ্ট সসই সুিিি েমধয স ামক । ] 

______________________________________________________________________ 
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78d - [আহেিিাাঁ মদি সলাক কবি খুাঁমি সিমলমছ । সদখা োয় একট্া বাে । বাে খুলমল হিতমি একট্া 

তমলায়াি োি দুহদক গমতধ ি গাময় পাাঁ হিমলি দুহদমক গাাঁ থা । ] 

 

[সসািে আি বৃহষ্ট সুিি সথমক সবমিামে । তািা েসহজমদি বাইমিি িত্বমি সবমিায় ।] 

 

[আহেিিাাঁ দ সলািী নজমি তাহকময় তমিায়ামলি হদমক িাত বািায় । এেন সেয় সসািে আি বৃহষ্ট সসখামন 

িাহজি িয় । সসািে সিাঁ হিময় আহেিিাাঁ দমক থাোয় ।] 

 

সসািে – আহেিিাাঁ দহজ ! ওমত িাত সদমবন না ! 

 

[আহেিিাাঁ দ হবিক্ত িময়  ুমি তাকায় । ] 

 

আহেি – আমি ? ইময় কাাঁ িা সস আ গয়া ? িমলা আোই হুয়া ! Thank you very much for your 

help.  

 

সসািে – আহেিিাাঁ দহজ, হজহনসট্া আোি বাবা অমনক পহিিে কমি সজাগাি কমিহছমলন । সসট্া আপহন 

এেহন এেহন হনময় হনমত পামিন না ! 

 

[সসািে এমগামত োয়, গুন্ডা দুজন সসািে আি বৃহষ্টি হদমক দুমট্া হপস্তল তাক কমি । ] 

 

আহেি – ও, বামপি পহিিয় হেল গয়া ? তব সতা বাপমক পােই তুেমকা সিজনা সিাগা ! ইস, লামগ িাত 

আশুমতামষি সেময়ট্াও খতে িময় োমব ? তা, িােহজি ো েহিো ! 
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[আহেিিাাঁ দ তমিায়ালট্া তুলমত এহগময় োয় ।]  

 

সসািে – লাইমেহিমত আপহন আোি পুমিা কথাট্াই েখন লুহকময় শুমনহছমলন, সেষ দু লাইমনি োমনট্া 

সবাধিয় সখয়াল কমিনহন । 

সসইখামনমতই োটিি হনমি আহলনগমিি ধন 

সাবধান তামত িাত বািামলই সবধনাে িীষে 

 

আহেিিাাঁ দ – ওসব কহবতা হলময় সতােিা বািাহল বাবুিা পমি থামকা । িাোি আসহল হিজমস েতলব ।  

 

[আহেিিাাঁ দ আিও এমগামত োয় ] 

 

সসািে - বাবাি সকানও কথা হেমথয িয়হন, এট্াও িমব না ! আহে এখমনা বলহছ আহেিিাাঁ দহজ, হজহনসট্ায় 

িাত সদমবন না ! 

 

[আহেিিাাঁ মদি সিাখ জ্বলমছ তমলায়ািট্া সদমখ । সস একবাি সসািমেি হদমক তাহকময় িামস । ] 

 

সসািে - বহুত ট্যামলমন্টড বাপ থা তুেিািা । বহুত পমিোন হকয়া েুমঝ ! 

 

[গুন্ডা দুজন দুমট্া হপস্তমলি ট্রিগাি সট্মপ । বৃহষ্ট িেমক ওমঠ িময়, সসািে হনহবধকাি ।] 
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আহেিিাাঁ দ – েিমন সস সপমিমল লাইি সট্হলকাস্ট সদখ সলা । সতাোি বামপি পহিিমে কযায়মস িাহে পাহন 

সিি হদহে !  

 

[আহেিিাাঁ দ সতালবাি জনয িাত সদয় তমিায়ামল । খুব সজামি ইমলহিক েক সখময় সস কাাঁ পমত থামক । 

কাাঁ পমত কাাঁ পমত সস েমি োয় । ] 

[বৃহষ্ট আি সসািে অবাক িময় সদখমছ । গুন্ডা দুজনও িযাবািযাকা সখময় সগমছ । এেন সেয় দুমট্া িায়াি 

িয়, গুন্ডা দুজন েমি পমি োয় । জাহ্নবীমক সদখা োয়  ুকমত ।] 

[সসািে প্রিণ্ড আমবগপ্রবন িময় িাাঁ টু্ সগমি সসই তমিায়ামলি কবমিি পামে বমস পমি । আহেিিাাঁ দ হনথি 

িময় েমি পমি োয় । বৃহষ্ট অবাক িময় সসািমেি হদমক তাকায় । সসািেও প্রিণ্ড অবাক, বাবাি বুহদ্ধি সট্ি 

সপময় তাি সিামখ একট্া প্রিণ্ড গবধ িুমট্ উমঠমছ । পুহলে স ামক ।] 

 

বৃহষ্ট – তমিায়ামল ইমলহিহসটি ? 

______________________________________________________________________ 
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Scene 80 | েুহেধদাবাদ - সসােনামথি হপহসি বাহি । সকাল 

Flashcut- 25 years back 

[মসােনাথ তাি হপহসি বাহি সপৌাঁছল । সসাোনামথি হপসতুমতা দাদা নমিন সসােনাথমক েুহেধদাবামদি 

িাইমট্নেন সকবল েযান সদখামে । িাতপাখা হদময় বাতাস কিমত কিমত দুজমন কথা বলমছ । সসােনাথ 

েযানট্ায় সদখমছ । েুহি আি নািমকাল সখমত সখমত তািা কথা বলমছ ।] 

 

নমিন – এই এখান হদময় আন্ডািগ্রাউন্ড ইমলহিক সকবল সগমছ বহু পুিমনা । এই সদখ, এই কাতিা 

েসহজমদি পাে হদময় একট্া লাইন ট্ানা, সসট্া সট্স্ট কিমত হগময় পুমিা েুহেধদাবাদ সলাডমেহডং িময় সগমছ 

। কী গালাগাল সে সিাজ খাহে গ্রািকমদি কামছ ! এখমনা দুহদন ট্ানা িলমব সলাডমেহডং । 

 

[মসােনামথি সিাখ জ্বমল ওমঠ ।]  

______________________________________________________________________ 

Scene 81 | েুহেধদাবাদ - েসহজদ । সকাল 

Flashcut- 25 years back 

[দাদা আি সসােনাথ েসহজমদি হপছমন আমস । সসােনাথ সলবামিি সিস পিা, সামথ বস্তা ।] 

[দাদা আি সসােনাথ হেমল গতধ  খুাঁিমছ । সসােনাথ তমলায়ামিি বােট্া সসখামন  ুহকময় িামখ electric 

cable-এি গাময় তমলায়ামিি একহদক সঠহকময় ।  

কবমি োটি িাপা হদময় সদওয়া িয় ।] 

______________________________________________________________________ 
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Scene 78e | েুহেধদাবাদ - েসহজদ । সকাল 

Present time 

[সসািে আি বৃহষ্ট তমিায়ামলি কবমিি পামে দাাঁ হিময় । জাহ্নবী তামদি পামে এমস বৃহষ্টি সােমন দাাঁ িায় । 

জাহ্নবী তাি পমকট্ সথমক কাডধ  বাি কমি – বেধাহল সসন – CID.] 

 

জাহ্নবী – বেধাহল সসন – CID ।  

 

[সসািে আি বৃহষ্ট অবাক িময় তাহকময় ।] 

 

জাহ্নবী – 1990-এি একট্া Murder Case-এি Investigating অহিসাি ।  

______________________________________________________________________ 
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Scene 82 | আশুমতামষি  ি । সকাল 

Flashcut: 

 

[আশুমতাষ প্রিণ্ড ধাক্কা সখময়মছ জাহ্নবীি সদখামনা হিহডওট্া সদমখ সেখামন অহিিাজ িুহি কিমছ । ] 

 

জাহ্নবী – সযাি, আোি এখানকাি কাজ আপাতত সেষ । তাই োওয়াি আমগ, একট্া ছহব আপনামক 

সদখামনাি হছল সযাি । 

 

[জাহ্নবী হনমজি কযামেিায় পমিি ছহবমত োওয়াি button press কমি । একট্া ছহবমত সদখা োয় একজন 

বাচ্চা সেময় তাি বাবাি (সগাময়ন্দা প্রেমবি) সকামল । আশুমতাষ অবাক িময় সদখমছ ।] 

 

জাহ্নবী – সলাকট্ামক হিনমত পািমছন সযাি ?  

 

Flashcut - [আহেিিাাঁ দ সগাময়ন্দা প্রেমবি গলায় খুি িাহলময় খুন কিমছ ।] 

 

জাহ্নবী (ছহব সদহখময়) – আোি বাবা আি আহে ।  

 

[আশুমতাষ হনথি িময় বমস থামক, জাহ্নবী  ি সথমক িমল োয় ।] 

           FADE OUT 

______________________________________________________________________  
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Scene 83 | হসংিবাহিি বাইমি | Neutral 

FADE IN 

[সসািে দাাঁ হিময় আমছ িাস্তায় । ওি কাাঁ মধ বযাগ, ও ওই বাহি সছমি িমল োমে । সসােনামথি িামত একট্া 

খবমিি কাগজ । তামত খবি সদখা োমে – ইহতিাস গমবষমকি উমদযামগ হসিাজউদমদৌল্লাি বহুেূলয 

তমিায়াল উদ্ধাি কাতিা েসহজমদি পামে । খবমিি কাগমজ সসােনাথ দামসি ছহব সি নাে সদখা োমে । ] 

[একট্া পুহলমেি গাহি দাাঁ হিময় আমছ । তাি সােমন জাহ্নবী দাাঁ হিময় । সমি আি হকছু পুহলমেি সলাকজন ।] 

[আশুমতাষ বাহি সথমক সবহিময় পুহলমেি গাহিমত উঠমত োমে arrest িময়, তাি িামত একট্া বই । বৃহষ্ট 

থেথমে েুমখ দাাঁ হিময় আমছ । সসািেমক সদমখ আশুমতাষ তাি হদমক এহগময় আমস ।]  

 

আশুমতাষ – একট্া গুরুত্বপূেধ স্বীকামিাহক্ত সসমি োই ।  

 

[অহনবধাে একটু্ হবিক্ত িময় তাকায় ।] 

 

আশুমতাষ – আোি স্বীকাি কিমত আজ একটু্ও কুন্ঠা সনই, সে সসােনামথি েৃতুযি পি ওি একট্া 

েযানুহিপ্ট আোি হনমজি কামছ থাকাি সুমোগ হনই আহে । সসােনামথি বহু বছমিি অোনহসক পহিিমেি 

িল সসই সলখা । “বাংলাি আয়না”-ি পিবিতী এহডেমন সলখমকি নামেি ভ্রে সংমোধন িময় োমব ।  

 

[আশুমতাষ তাি িামতি বইট্া সসািেমক সদয় । সদখা োয় সসট্া বাংলাি আয়না – তামত সলখমকি নাে 

আশুমতাষ হসংি সকমট্ হদময় সসােনাথ দাস সলখা আমছ । সসািে িতবাক িময় বইট্াি হদমক সিময় থামক । 

আশুমতাষ ছলছমল সিামখ বৃহষ্টি হদমক তাকায় । ]  

 

আশুমতাষ – স্বীকাি কিমল নাহক সদাষ খাহনকট্া কমে । আোিট্া কেল হক ? 

 



Alinagarer Golokdhadha         Story, Screenplay & Dialogues – Sougata Basu version7 

 

162 
Copyrighted to Sougata Basu. All rights reserved. 

[বৃহষ্টি সিামখ জল, আশুমতাষ সসািেমক বমল ] 

 

আশুমতাষ – সেখামনই োও ওমক হনময় সগমল আহে হনহিন্ত িই ।  

 

[আশুমতাষমক পুহলমেি গাহিমত তুলমছ জাহ্নবী । সসািে আি বৃহষ্ট দাাঁ হিময় আমছ িাস্তায় । গাহি িমল 

সগমলা, আশুমতাষ গাহিি েমধয সথমক সসািে আি বৃহষ্টি হদমক িাহসেুমখ তাহকময় ।] 

[বৃহষ্ট সসািমেি িাত ধমি । সসািে “বাংলাি আয়না” বইট্া খুমল সদখমছ । িঠাৎ সসািে িাস্তাি হদমক তাকায় 

অবাক িময় । ] 

Illusion: 

[িাস্তাি েুমখ সদখা োমে সসােনাথ দাাঁ হিময় সসািমেি হদমক তাহকময় িাসমছ । সসািে বইট্া িামত হনময় 

বাবাি হদমক েন্ত্রেুমেি েত তাহকময় থামক সসহদমক । বৃহষ্ট তাি িাত ধমি দাাঁ হিময় থামক । ] 

[Drone operation – কযামেিা উঠমত থামক, পুমিা কলকাতা সদখা োয় । কযামেিা েত উঠমত থামক 

“বাংলাি আয়না” বইময়ি হবহিন্ন পাতা পুমিা আকােট্া স মক হদমে । ]  

______________________________________________________________________ 

END TITILE – With a song 


