
 - অসুর - 

ভিড়ের মড়যে প্রথড়ম দেখলাম ভিেোসাগর, তারপর পাগভে পরা উভি রামড়মাহিই দিাযহয়, ভপছড়ি দগরুয়া পরা স্বামীভিড়েও ভিিড়ত অসুভিযা হলিা । তড়ি 

লাস্ট িাট িট েো ভলস্ট আলখাল্লা পরা রিীন্দ্রিাথ । দিাড়টর ভমভছড়ল হাটড়ছি মিীষীরা । স্বামীভি দথড়ে রিীন্দ্রিাথ সিার এে দরট হাফ দে - ৩০০ ফুলড়ে 

- ৫০০। সাড়থ ফাউ টিভফড়ির পোড়েট। দসর েড়র মিীষী ভেড়িড়ছি দিতারা। 

রঙীি পতাো, প্রমাণ আেৃভতর োট আউট,দফসু্টি,িোিাড়র,মাইড়ে ছয়লাপ িারভেে। স্থাি িঙ্গলমহড়লর অখোত এে গ্রাম। দিাট এড়সড়ছ, সাড়থ এসড়ছ 

দিাড়টর েল,দিাট প্রাথী, প্রভতশ্রুভত ইতোভে ইতোভে । গণতন্ত্র, ভিিবািিী দেন্দ্র,স্পর্বোতর িুথ,দেন্দ্রীয় িাভহিী, ভিিবািি েভমর্ি র্ব্দ গুভল ঘুরড়ছ িাড়য়র 

দেে দথে দথড়ে পাোর রে, দেড়ির োমরা দথড়ে িুড়লর দসলুি সি িায়াগায় দপাস্ট এভেড়টাভরয়াড়ল ।  

দিাট গম্ভীর, দিাট মিার, দিাট তামার্ার । 

আি িাড়ে োল দোল । ভেন্তু মািুড়ষর দোড়লর দিড়য় েড়লর রড়ঙই দমড়তড়ছ দির্ী ।  

সাোমাটা অি পাোগাড়য়র তড়তাভযে সাোমাটা িীিিযাত্রায়, দিতা আসার মড়তা দরামাঞ্চের ঘটিা সিরাির ঘড়টিা । তাই মহািারড়তর েথার মড়তা 

'অমৃত সমাি' দিতাড়ের েথা শুিড়ত দ েঁ টিড়য় হাভির গ্রাম । রাড়িের িাইড়র দের্ উত্তাল েৃভষ ভিড়লর প্রভতিাড়ে, েৃষে আড়দালড়ি দতালপাে রািযািী, 

ভেন্তু ভমভেয়ার প্রিার পোড়েড়ি তাড়ত ভিদুমাত্র উৎসাহ দিই, োরণ এখি দিতা-দিত্রীর েলিেল ও ভমভেয়ার দিালিেল সমািুপাভতে, সুভিযামত 'ফুল' 

িেল েড়র ভিড়ত হয় গণতড়ন্ত্রর িহুভিজ্ঞাভপত িতুথব স্তম্ভড়েও । তাই উপরওয়ালার ইচ্ছাড়ত আভম এই খির েিার েরড়ত এড়সভছ ।  

মিীষীড়ের র্যাভল িলড়ছ, ভপছড়ি িািড়ছ দের্াত্মড়িাযে গাি । মড়ঞ্চ উেড়লি হাত দিাে েরা, সাো পাঞ্জাভি পভরভহত িোন্ত মিীষী। 

ইভি 'ফুল' িেল দিতা, আড়গ ভছড়লি দ্বৈতফুড়ল এখি র্তেড়ল। উন্নয়ড়ির র্ভরে দথড়ে দসািার িাাংলা গোর ভিশ্বস্ত োভরগর । পভলটিড়ের আসমাি িভমি 

এিাড়েরই েখড়ল। মিীষীর পেতড়ল িসা ভিে হাততাভল ভেড়য় উেল। দিতাড়ের িকৃ্ততা দযমি দেভসড়িড়ল মাপা যায়িা, দতমি প্রিাড়রর ভিে ভেড়য় েড়রািা 

মাপা যায়িা। েড়রািা এখাড়ি অিাহূত। ‘েড়রািা িুপ! গণতন্ত্র িলড়ছ’। 

মড়ঞ্চ ভিড়র্ষ অভতভথ ভেল্লীর মন্ত্রী, দোসর রাড়িের রাঘিড়িায়াল মন্ত্রী দথড়ে িুড়িাপুেঁটি দিতা, এছাোও সাাংিাভেে দথড়ে ভিড়রাযী দিতা দপটাড়িা োউভিলর , 

উচ্চমাযেভমে দফল দথড়ে দতালিাভিড়ত মাস্টাসব দিতা,অমুে দথড়ে অমুেিািুড়ত উন্নীত হওয়া দপ্রাড়মাটার, হািতিাস েরা পাোর স্বড়ঘাভষত অভিিািে - 

িািাি দযাগেতার তারোরা।  

িােভত িমে, ভহট ভসড়িমার ফ্লপ িাভয়ো। প্রথা দমড়ি দিাড়টর সময় অভিড়িতারা দিতার িূভমোয়, আর দিতারা অভিড়িতার িূভমোয় দরাল িেল েড়র । 

মাইড়ে গাড়ির িায়গায় এিার দিতার িাষণ । 

দযিাড়ি ভর্ল্প স্থাপড়ির অিেতম স্ট্রে্াড়টভি হল িায়গা িাছাই- েয়লা এিাং দলাহার খভি োছাোভছ থােড়ল ইস্পাত ভর্ল্প হয়,  ুপভে থােড়ল িুিভে ও িুলু্ল 

ভর্ল্প, আিার িুলু্লর োড়ছ িাট ভর্ল্প হয়, দসই সড়ঙ্গ েমবহীিতা থােড়ল িপ ভর্ল্প । দতমিই দযখাড়ি িভঞ্চত মািুষ, দ্বেিে পভরভস্থভত , দসসি অঞ্চড়ল দিাট িোঙ্ক 

গেড়ত সুভিযা হয়। রািিীভত টাও দতা ভর্ল্প িাভে? 

িাইড়র সূড়যবর আর মড়ঞ্চ িাষড়ণর তীব্রতায় িারভেে পুেড়ছ । এেমাত্র দিাড়টর মরশুড়মই মূলেিৃভির সাড়থ পাল্লা ভেড়য় মািুড়ষর োম িাড়ে । 



এিার আসড়র িামড়লি ভেল্লীর মন্ত্রী, িাঙালী অভিতাড়ে মূলযি েড়র ভতভি শুরু েরড়লি... " রিীন্দ্রিাড়থর দসািার িাাংলা িিরুড়লর িাাংলাড়ের্/িীিিািড়দর 

দসািার িাাংলা/ অমুে ভেভে েরল দর্ষ " 

ভেল্লীর রাঘিড়িায়াড়লর মুড়খ িাঙা িাঙা িাাংলায় দলাগাি শুড়ি, ভিড়ের আড়মাে িাড়গ, আিার তুমুল হাততাভল, এিার আড়গর দিড়য় েীঘবস্থায়ী।  

দিতার মুড়খ রূপেথা গল্প ভগলড়ছ ভিে...ভর্ক্ষা,স্বাড়স্থের,খাড়েের রুপেথা । দিাড়টর সমীেরড়ণ এই ভিেই এখি দিতাড়ের ‘িাই সি’ , মাতব্বরড়ের 

‘িিতা িিােব ি’, আমিিতাই দতা তােঁ ড়ের ‘েমড়রে'। 

অমর আেির অোন্টভি সিার হাড়তই দেড়র্র রািেণ্ড থাড়ে দিাট মরশুড়ম। ভিড়ের মড়ি হয়, এেটা দিাটও েত মহাঘবে ! দির্ দেউড়েটা দিায আড়স 

।দিতার মুড়খ দু আিার প্রভতশ্রুভতর সড়ঙ্গ িার আিার মযু দমর্াড়িা। 

 

ভিরায়ত এই দৃর্ে দগলার দিড়য় আমার আগ্রহ অসুর দেখায়। উত্তরিড়ঙ্গর িাগরাোটার েোরি, গুরিাংড় ারা , মাড় রোিভর, ভিমাভতড় ারা, িের্ালিাভে িা-

িাগাড়ি অসুরড়ের িসভত থােড়লও, এই অঞ্চড়ল অসুর ভিরল । দুগবা পুড়িা অড়িে দেরী, ভেন্তু দিাটপূড়িার দেৌলড়ত অসুর এখি লাইমলাইড়ট । আি 

দিতারা অসুড়রর িাভেড়ত মযোহ্নড়িাি সারড়িি। িিসাংড়যাগ । মািুষ দথড়ে অসুর দেিতা সিাই দিাট-ভসড়লিাড়স প্রাসভঙ্গে । 

ক্ষয়াড়ট গেি, সরু দিাখ ! িয়স আিুমাভিে দুই কুভে দপভরড়য়ড়ছ- আমার দেখা মহালয়ার আর কুড়মারটুভলর অসুরড়ের সাড়থ এড়েিাড়রই দিমািাি এই 

অসুর!  

পভরিয় িািড়ত িাওয়ায় দছাট্ট উত্তর এল - 'অসুর' আভমও ওর িাম ভেলাম অসুর । ভিড়িড়ের মভহষাসুড়রর উত্তরপুরুষ োভি েড়র এই অসুর সম্প্রোয়, 

আমাড়ের ভিড়লি মভহষাসুর ওড়ের মভহষ রািা । অসুরড়ের মূল িাষা সােভর হড়লও িাঙা িাাংলা আর ভহদী ভমভলড়য় টুেড়রা টুেড়রা েথা িলভছল অসুর- িন্ধ 

হওয়া িোইট খাোড়ির দিোর শ্রভমে দথড়ে অসুর এখি মাড়ে মিুর খাড়ট। দুগবা পুড়িায় ও সিার দথড়ে ভিভচ্ছন্ন হড়য় হাভেয়ার দির্ায় িুেঁে থাড়ে, দসটা 

আিড়দ িয় দর্াড়ে ! তড়ি মণ্ডড়প িা দগড়লও পুড়িার িিে তােঁ ড়ে িােঁ ো ভেড়ত হয় ভিয়ম েড়র । তড়ি এখি অড়িড়েই পেিী পাড়ে দটাড়পা িা 

কুিুর...িতুি দছাো ছুভে গুড়লা ভিস্টাি হড়চ্ছ দিাট দিড়য, অসুড়রর গলায় আফড়সাড়সর সুর । যভেও এখড়িা দস আড়পাষ েড়রভি , এখিও ভিয়ম েড়র 

পাহাি(পুড়রাভহত) দেড়ে ভসাংড়িাঙা আর মারাাংড়িাঙার িিে দমারগ িভল দেয়, খুেঁড়ি খুেঁড়ি েরঞ্জী ফুড়লর দতল দযাগাে েড়র দসাহরাই পরড়ি মাড়খ িাড়ে, 

িুড়ে ও িাভিড়ত । দগল িার র্হুড়র পুভলর্ এড়স 'মভহষাসুর ভেিস' পালি আটড়ে দেয়, ভিড়ির দলাে মারা দগড়ল আিোল পুভলড়র্র দথড়ে অড়র্ৌড়িরও 

অিুমভত ভিড়ত হয় িািা ভছল িা তােঁ র !  

ওভেড়ে মড়ঞ্চ সমািড়সিার অপুভি দঘািাড়ত দৃঢ় প্রভতজ্ঞ দিতা ।' দিার েড়র িয়, ের দিাড়ে িীভতড়তই আভম ভিশ্বাসী ' - আশ্বস্ত েড়রি ভতভি । এরপর 

ভতভি অিতারণা েরড়লি সাাংসৃ্কভতে দলিু  'রিীন্দ্রিাড়থর ' যা িটোড়লও দতড়তা হয়িা । েভিগুরু হড়লি সিবঘড়ট িোিহৃত েলা । লক্ষে দিাটিোঙ্ক , তাই 

শুযু ভিড়রাযী েড়লর দহভিওড়য়ট দিতাই িয় মিীষীড়েরও হাতছাো েরা িড়ল িা ! সিাইড়ে েড়ল টািাই সি েড়লর িীভত । তাই এখি দিগুি িািা দথড়ে 

িাউল সিই দিতার দমিুড়ত আিভর্েে । 

'িরড়ম-গরড়ম',  'েলতন্ত্র িিাম গণতন্ত্র', 'িেলা দথড়ে িেভল',  'আমরা ওরার',  'িাড়লা-োড়লার' ভিখুেঁত ভিত্রিাটে িলড়ত থােল মড়ঞ্চ । ভিড়ের 

হাততাভলড়ত আিদ দেউ । 

সিা িাঙার পর ভিড়ের িিে মুভে ঘুগভি িাযা, িুটড়ত পাড়র ভমভিও । তাছাো খাভল দপড়ট রিীন্দ্রিাথ হয়িা । ওরা অল্পড়তই খুর্ী ।  



পভরড়ষিা দেওয়ার প্রভতশ্রুভতর ভিভিমড়য়, দিাট দিওয়ার আশ্বাস দপড়য়, এিার দিতা দঘাষণা েরড়লি িাভে িাভে ভগড়য় েড়লর মুভিভিক্ষার েমবসূভি- উড়ের্ে 

দসই িিসাংড়যাগ । 

আমার মড়ি পড়ে দগল োোোকুড়রর 'দিাটরড়ঙ্গর' লাইি- " আভম দিাড়টর লাভগয়া ভিখারী সাভিিু / ভফভর দগা ৈাড়র ৈাড়র / আভম ভিখারী িা ভর্োরী দগা " 

 

িািবাল িাড়য়াড়লড়ি দথড়ে েোড়মরা দলড়ির দফাোস এিার অসুর িাভেড়ত। আয দপটা খাওয়া অসুড়রর িাভেড়ত পাত পেড়ছ হাফ েিি দিতাড়ের । 

িিসাংড়যাগ ! 

িাভের োওয়ায় িাটাইড়ত িড়স দহভিওড়য়ট দিতাড়ের দহভি মযোহ্নড়িািি, পাড়ত পঞ্চ িেঞ্জি।  

স্পির? দসটা িা হয় উহে থাে ।  

িোইট খাোড়ির শ্রভমেও শ্রভমে আিার সরোর গোর োভরগরও শ্রভমে। দুই শ্রভমড়ের গাড়য়র গন্ধ আলাো । এেিড়ির থাড়েি খিড়রর ভর্ড়রািাড়ম, 

আড়রেিি থাড়েি আোড়লই , ভেন্তু এখাড়ি দুিড়িই শ্রভমে।  

এে ফাড়ে িাইট ভিড়ত িাই অসুড়রর, মতামত িাই দিাট ভিড়য় ।  

'সিটাই আড়পভক্ষে' , এেটু িুপ দথড়ে অসুর িািায়। স্থাি োল সি । 

 আড়গর দিতা মন্ত্রীরা িলড়তি-  অিে রাড়িের তুলিায় আমরা ভর্ক্ষা স্বাড়স্থে অড়িে এভগড়য় । এখিোর মন্ত্রীরা িড়লি  অমুে দুিীভত ভিড়য় হইিই দেি ? 

ওড়ের দেড়লঙ্কাভরর তাভলো দতা আরও িে । ওড়ের সময় আমাড়ের ের্টা লার্ পড়েভছল, আমাড়ের দেৌে দতা িেিাপে অিভযই। তার মাড়ি 'ওড়ের' 

দুষ্কড়মবর দিড়য় 'এড়ের' দেড়লঙ্কাভরর দতা পভরস্কার। সিই দতা আড়পভক্ষে তাইিা?  

অস্বভস্ত এোড়ত দরােির্মায় দিাখ োভে আভম। 

 

আিারও দসই ভিে,দিতার িাষণ,প্রভতশ্রুভতর মভরিীো। সিই এে, তফাত সামািেই - তফাত পতাোর রড়ঙ।  

' িাই েে ভপপল, অফ েে ভপপল, ফর েে ভপপল ' , এই র্পথ ভিড়য় আভমও িেস্ত ভিিবািিী প্রিার েিাড়র । মা খাড়ি িড়য় দগড়ছ েড়য়েটা ভেি। অসুর আিার 

স্পটলাইড়ট, তড়ি অিে োরড়ণ । গণতড়ন্ত্রর পভিত্র উৎসড়ি সাভমড়লর মাশুল... দুষৃ্কভতড়ের গুভল পাঞ্জাভি পরা মিীষীড়ের িাগাড়ল পায়ভি, অসুরড়ে দপড়য়ভছল 

। মভহষ রািার আর্ীিবাে িােঁ িাড়ত পাড়রভি অসুরড়ে,দস মারা দগড়ছ, রািিীভতর িাষায় 'দিাট-র্হীে' । 

দুভেি পর সিাই অসুরড়ে িুড়ল যাড়ি,োরণ এটা দিাড়টর অঙ্ক, যার সূত্র সমড়য়র সড়ঙ্গ পাোয় ।’’ 

তাছাো িািাড়রর ভিয়ম হল, সাপ্লাই িােড়ল োম েড়ম যায়, আর িারতিড়ষব িিগড়ণর সাপ্লাই অফুরন্ত । 

আভম িাভি সু্টভেওর োন্ডা ঘড়র িলা আড়লািিা সিার 'দসকুলার ইভন্ডয়া' , 'যমবভিরড়পক্ষ িারত' , 'সাম্প্রোভয়ে সম্প্রীভত' , 'সুষু্ঠ ভিিবািি' - এসড়ির আওতা 

দথড়ে ঠিে েতদূর এই িাস্তি ? 

 



অসুর িড়লভছল, " মািুষ সহড়ি অসুর হয়িা,তড়ি অসুর মািুষ হড়ত িায়। তড়ি ভেছু মািুড়ষর মড়তাই দেখড়ত মািুষ আড়ছ, যারা অসুর দ্বতভর েড়র । " 

অসুর দিই ওর েথাটা দিেঁড়ি আড়ছ । দযমি- এখি শুিভছ মািুষরুপী ভেছু েেযব িীি মঞ্চ দথড়ে ভিোি ভেড়চ্ছ- দঘরাও েরার, দিাম মারার, ঘর জ্বাভলড়য় 

দেওয়ার, রগরাভি দেওয়ার ।  

ওরাই আসল অসুর। 


