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FEATURES
নয়নে আঁধার রবে, ধেয়ানে আলোকরেখা
দেবাশিস চক্রবর্তী
নির্বাচনে হার হয়েছে যখন, কারণ নিশ্চয়ই আছে। একটি নয়, অনেক কারণ। কোনওটি হয়তো অনিবার্য; সময়ের গতিতে,
সমাজের বিকাশের গতিতে তৈরি হওয়া। কোনওটি সতর্ক সচেতন চেষ্টা করেও সামলানো যায়নি। কোথাও ফাঁকফোকর।
আর আছে, যার কাছে হার তার শক্তি - রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা, কর্পোরেটের পূর্ণ মদত পাওয়া, পাহাড়প্রমাণ
টাকার মালিক, সমাজকে কীভাবে দ্রুত ভাগ করতে হয় তার প্রশিক্ষণ পাওয়া। হার হয়েছে যখন, তখন তার কারণ
খুঁজতেই হবে।
কিন্তু তার মানে এই নয় যে, দুর্গম প্রান্তিক দারিদ্রপীড়িত সম্বলহীন ত্রিপুরা দেশের মানচিত্রে
উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠেনি। যে ত্রিপুরার গ্রাম ছিল যুগযুগান্ত আঁধার-লাঞ্ছিত, তা আলোর রেখা দেখেছে।
এই আলো জীবনের আলো। সড়কে জুড়েছে প্রত্যন্ত প্রান্ত - পরিসংখ্যান বলছে প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায়
রাস্তার বিচারে ত্রিপুরা দেশের গড়ের দ্বিগুণ, ক্রমতালিকায় দেশে চতুর্থ। ‘আলো’ বলতে যদি বিদ্যুৎ
বোঝায় সেখানেও গত দশ বছরে উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে ৪৬৩ শতাংশ - দেশের গড়ের প্রায় চার গুণ।
হার হয়েছে মানে এই নয় যে, গভীর দারিদ্র থেকে উঠে আসেনি
ত্রিপুরা। এ রাজ্যের কিছু ছিল না - না কেন্দ্রের সাহায্য, না পরিকাঠামো। উপজাতি মানুষের বিপুল অংশই
জুমিয়া জীবন কাটাতেন, সামান্য পাহাড়ি খেতের গায়ে টংঘরের জীবন; সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল কিন্তু
ক্ষুধা তাড়ানোর পথ ছিল না। সেই ত্রিপুরায় দারিদ্র হ্রাসের হার দেশে একেবারে ওপরের দিকে। উপজাতি
জীবন এমনই বদলেছে যে, এখন অর্থনীতিবিদদের ভাষায় ‘আকাঙ্ক্ষাপ্রবণ শ্রেণি’ - অ্যাস্পিরেশনাল ক্লাস
গড়ে উঠেছে। অনাহারে মৃত্যু ছিল যে জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম সেখানে এখন দুনিয়া এসে স্পর্শ করেছে। যে
উদ্বাস্তু মানুষ একদিন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে এসেছিলেন, বেড়ার ঘরে কয়েক প্রজন্ম কাটিয়ে
দিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের হাতে গড়ে তুলেছেন একের পর এক উন্নত জনপদ।
হার হয়েছে মানে এই নয় যে, প্রত্যেক সকালে স্কুল ড্রেস পরা শিশুদের হই হই করে রাস্তাজুড়ে থাকার দৃশ্য
মুছে যাবে। আগরতলায় নয়, যে কোনও প্রান্তে। মাটির চালা ত্রিপুরায় বিরল - অন্তত টিন-ছাওয়া বাড়ি আর
জমির নিরাপদ স্বত্বে সুস্থিত জীবন।
হার হয়েছে; তার মানে এই নয় যে, শিশুমৃত্যুর হারে তামিলনাডুর পাশে ত্রিপুরার নাম নেই। প্রসূতির সময়ে
মায়েদের মৃত্যু তলানিতে ঠেকেছে এই রাজ্যে। সাক্ষরতা ৯৭ শতাংশের বেশি। কাকে কাকে লজ্জা দিতে পারে,
সে তালিকা থাক।
ত্রিপুরায় বেসরকারি বিনিয়োগ কম, তাই কাজের সুযোগ তুলনায় কম। ঠিক যে সরকারকেই নানা পরিষেবা-প্রকল্প করে সামলাতে হয়।
স্বনিযুক্তি, ছোট উদ্যোগে ভরে উঠেছে। ত্রিপুরার চায়ের দোকানে বেকারের ক্ষোভ রয়েছে, রাস্তায় কোনও ভিক্ষুক নেই।

হার হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসে লেখা থাকবে বিচ্ছিন্নতাকে বারেবারে হারিয়েই ত্রিপুরা এগিয়েছে।
সন্ত্রাসবাদকে হারিয়েছে, দাঙ্গার আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষত মুছে দিয়েছে অবিশ্বাস্য সংক্ষিপ্ত সময়ে।
একদিন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আফস্পা তুলে নিন, আমাদের আর লাগবে না। আ
 ইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন নয়,
মন জয়ের এক তুমুল অভিযান।
ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ উপজাতি-আদিবাসী মানুষের অধিকার রক্ষার মডেল হয়েছে সারা দেশে।
ত্রিপুরার যুবকরা কে কাকে ভোট দিয়েছেন, কে কাকে ভোট দেননি, তার নিশ্চয়ই আলোচনা হবে। কিন্তু এই
যুবকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ এখন দেশের নানা প্রান্তে পড়াশুনা করেন, গবেষণা করেন, চাকরি করেন, তথ্য
প্রযুক্তির দক্ষ কারিগর। তাঁরা মাথা উঁচু করে বলেন, আমরা ত্রিপুরার ছেলেমেয়ে।
এ দুদিনের ‘চলো পালটাই’ ভোট-স্লোগান না, যা বাষ্পের মতো উড়ে যায়, বুদবুদের মতো শূন্যে মিলিয়ে যায় ঋতু
পরিবর্তনের আগেই। ত্রিপুরার এই অসামান্য বদল - প্রায় তিন
দশকের একটু একটু করে পরিশ্রমে লেখা রূপকথা শত আঁধারের মধ্যেও নক্ষত্রের মতো জেগে থাকবে। হার হয়েছে,
তার মানে এই নয় যে, এই রূপান্তরে কমিউনিস্টদের ঐতিহাসিক ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে। দশরথ দেব-নৃপেন
চক্রবর্তী- বীরেন দত্তদের প্রজন্মই শুধু নয়, ত্রিপুরার নতুন প্রজন্মের কমিউনিস্টরাও এই কাহিনী
রচনায় হাত লাগিয়েছেন।
এখন অন্ধকারের কাল, এখন শুধু ‘লাল-মুক্ত’ ভারত গঠনের ধ্বনিই নয়, অন্ধ এক মতাদর্শ সমস্ত প্রগতি-চিন্তা
মুক্ত ভারত গঠনের হুংকার দিচ্ছে। চোখের সামনে, হ্যাঁ, আঁধার। হয়তো রক্তও ঝরবে। কিন্তু ধেয়ানে জেগে
থাকবে সেই আলোকরেখা, যা ট্র্যাজেডি ঘেরা
ইতিহাসের মুখচ্ছবিকে আরও সৌন্দর্য দেয়। জোয়ার-ভাটায়, তর্কে-বিতর্কে, মানুষেরই মধ্যে শিকড় সন্ধানী
মেহনতির প্রতি দায়বদ্ধতার মতাদর্শের আলোর রেখা।
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