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Abstract 
জলই জীবন। এই জল সিদক সৃষ্ট লবণ মনতয প্রদয়াজনীয় মজমনদসর িদযয জদলর পদরই তার স্থান। এই লবণ ছাড়া সব 
খাবারই স্বােহীন। আবার লবণ িানব িরীদর আদয়ামিদনর সজাগান সেয়। তাই লবণ আিাদের জীবন যারার সদঙ্গ সরাসমর 
সমৃ্পক্ত। অিচ অমতপ্রদয়াজনীয় এই লবণ উৎপােন প্রমিয়ার সদঙ্গ যারা যুক্ত তাদের সকান সখাোঁজ খবর আিরা সকানমেন 
রামখনা। সিাজসদচতন প্রিাসক, মনম্নবগব সশ্রমণর সিীক্ষক ও প্রখযাত কিাকার অমনতা অমিদহািী গুজরাট রাদজযর কদের 
রণ অঞ্চদলর লবণ শ্রমিকদের েুমববষহ জীবদনর কিা ঐমতহামসক পটভূমিদত তুদল যদরদছন ‘লবণাক্ত’ (২০২২) উপনযাদস। 
েুই কালপদববর ঘটনাবৃত্ত— এক মিমটি িাসনকাল, অপরমট বতবিান সিয়; এই েুই সিদয়র লবণ শ্রমিকদের জীবনযুদের 
নানান খুোঁমটনামট তিয উদে এদসদছ এই উপনযাদস। স্বাযীনতাপূবব কাদল মবষু্ণরাি, িালতী, উদিি, গদনিদের লবণ উৎপােদনর 
অদনক আদগ সিদকই সকামল, মিয়ানা, সামি সগাষ্ঠীর আগামরয়ারা রণ অঞ্চদল এ কাজ করদতা। রণ অঞ্চদল কূপ খনন কদর 
সয জল উদত্তালন করা হত তা সিুদের জদলর সচদয় প্রায় ছয় গুণ সবমি লবণাক্ত মছল। পূববপুরুষদের ও তাদের প্রমতদবিীদের 
সপিা অনুসরণ কদর মিভুবন আগামরয়ারা মিমটি ভারদত লবণ চাদষ মনযুক্ত মছল। এই চাষ কদর তারা খুব স্বেলভাদব না 
হদলও স্বােদন্দয জীবনযাপন করমছল। মকন্তু পরবতবীদত মিমটিদের ছলচাতুরতায় মনষ্কর লবণ উৎপােদনর উপর কর বযবস্থা 
চালু হদল শ্রমিকদের জীবদন সনদি এদসদছ সঘার অিকার। ফদল খারাদগাড়ার িত লবণ গ্রাদি িালতী-মবষু্ণরািদের পমরবার 
অনটদনর আবদতব ঢাকা পদড় যায়। গুজরাদটর সুদরন্দ্রনগর সজলার মবমভন্ন অঞ্চল লবণ চাদষর আেিব ভূমি। এই অঞ্চদল 
বাইদর সিদক বহু পমরযায়ী শ্রমিক লবণ চাষ করদত আসত। কালিদি তারা পুদরাপুমর এই সপিার সদঙ্গ যুক্ত হদয় যায় 
এবং স্থায়ীভাদব বসবাস করদত শুরু কদর। যখনই মিমটিরা বযবসাময়ক িদনাভাদবর সদঙ্গ িাসক িদনাভাব যুক্ত কদরদছ 
তখনই তারা অিব সলালুপতার সখলায় সিদত উদেদছ। লবণ আইদনর িত জঘনয একমট আইন কাযবকর কদর মিমটিরা লবণ 
চাদষর একেি অমযকার গ্রহণ কদর মনদয়দছ মনদজদের হাদত। এর পমরণাি হদয়দছ ভয়ানক; সাযারণ লবণ শ্রমিকরা লবণ 
চাষ কদর উপযুক্ত পামরশ্রমিক বা িূলয সকানটাই না সপদলও কর প্রোন করদত বাযয িাকত িাসদকর কাদছ। এিনমক এই 
আইন সিাতাদবক মিমটিরা ছাড়া অনয সকউ লবণ চাষ করদত পারদব না। গািীমজর সনতৃদে সতযাগ্রহ আদন্দালন হদল 
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মিভুবদনর িত বহু লবণ শ্রমিক মনদজদের অমযকার আোদয়র জনয সমিয় হদয় ওদে। বছদরর আট িাস মনিবিভাদব কাময়ক 
পমরশ্রি কদর আগামরয়ারা লবণ উৎপােন করদলও কালিদি তাদের অমযকার লুপ্ত হদয় যামেল। একমবংি িতদকর বতবিান 
সিদয় লবণ শ্রমিকদের েুেবিার কিা আজােরা উপলমি কদরদছ োকুরো মিভুবন, মপতা রাি মসং-এর েুমববষহ জীবদনর 
পুনরাবৃমত্তদত। বাস্তববােী ঔপনযামসক অমনতা অমিদহািী ‘লবণাক্ত’ (২০২২) উপনযাদস গুজরাদটর িামির সতযাগ্রহ 
আদন্দালদনর ঐমতহামসক ভাবনার অবতারণা করদলও এর পশ্চাদত তুদল যদরদছন বতবিান ও অতীদতর লবণ শ্রমিকদের 
জীবনযন্ত্রণার মনিবি কামহমন। 

______________________________________________________ 

Discussion   
বাংলা সামহদতযর প্রাচীনতি মনেিবন চযবাপে। এই চযবাপদে সবৌে সহমজয়াদের যিবকিা প্রাযানয সপদলও সাযারণ িানুদষর 
জীবনযন্ত্রণার কিাদক চযবাকাররা এড়াদত পাদরনমন। সামহদতযর উদেিয সািামজক ইমতহাস প্রণয়ন না হদলও সামহতয সযদহতু 
জীবন মনভবর তাই সামহদতযর িদযয জীবননেীর সরাত বদয় চদল মচরন্তন বাস্তবতায়। আর এ জনযই সামহদতযর িদযয 
ইমতহাদসর বহু অজানা তদিযর সিান পাওয়া যায়। িানুষ সািামজক জীব। ফদল সামহদতযর আমঙ্গনাদক িানবজীবদনর মবচরণ 
সক্ষি মহদসদবই গদড় সতাদলন সামহমতযকরা। সযদকান ভাষার সামহতয সৃমষ্টর প্রারম্ভকাল সিদকই এই যারা চদল আসদছ। 
িানুদষর সুখ-েুঃখ, হামস-কান্না, আনন্দ-সবেনার মচি সামহদতযর পাতাদক সিৃে কদরদছ। মবংি িতাব্দীর সিষ লদি আন্তমনও 
গ্রািমির প্রামন্তক িানুদষর যারণাদক সাববজনীন করদত বহু গদবষক ‘সাবলটানব’ িব্দমটর সািবক প্রদয়াগ সেমখদয়দছন। তাোঁদের 
িদযয রণমজৎ গুহ, সগৌতি ভে, পািব চদটাপাযযায়, জ্ঞাদনন্দ্র পাদি, গাদয়িী চিবতবী মিভাক প্রিুখ গদবষকগণ ‘সাবলটানব’ 
চচবার সক্ষিমটদক আরও বৃহত্তর পমরদবদি প্রসার ঘমটদয়দছন। েিি-দ্বােি িতদক চযবাকাররা সামহতয সাযনায় মনমবষ্ট না 
িাকদলও মনদজদের যিবীয় সাযনার কিা বলদত মগদয় মনরন্ন িানুদষর জীবনকিাদক অস্বীকার করদত পাদরনমন। রণমজৎ 
গুহ, সগৌতি ভেদের ভাবনার প্রায় হাজার বছর পূদবব চযবাকারদের পদে উদে এদসদছ প্রামন্তক িানুদষর জীবনচযবা। চযবাপদের 
৩৩ নং পদে সঢণ্ঢন পাদের কিায়—-  

“টালত সিার ঘর নামহ পড়দবষী। 
হামড়ত ভাত নামহ মনমত আদবিী।।”১ 

চযবাপদে বমণবত মনম্নবগব বা প্রামন্তক িানুষগুমল বণবমভমত্তক সিাজ বযবস্থায় সিাদজর প্রান্তভূমিদত বসবাস করদলও এবং িত 
অনটদনও আত্মীয়-স্বজদনর আনাদগানা সলদগই িাকত। আপাতেৃমষ্টদত তাদের আত্মীয়তা ও আন্তমরকতার িদনাভাব অভাব-
অনটনদক জয় কদরদছ। আসদল বযায, চিাল, শুোঁমড়, সূিযার প্রভৃমত বৃমত্তমনভবর িানুষগুমলর েুমববষহ জীবদনর চালমচিই 
এখাদন উপজীবয। 
         ‘মনম্নবগব’ বা ‘প্রামন্তক’ এই যারণামট বতবিাদন একমট বৃহৎ সক্ষি প্রস্তুত কদরদছ। এই মনম্নবদগবর িদযয শ্রমিক, কৃষক, 
িজুর সশ্রমণর িানুষ অন্তভুবক্ত। এরা অনন্তকাল যদর অবদহমলত, বমঞ্চত ও লামিত হদয় আসদছ। মকন্তু এদেরই কিবপ্রমিয়ায় 
সিাজচি গমতিীল। অিচ এদের েুেবিাগ্রস্ত অবস্থার সিষ সনই। এদের পমরশ্রিই সিাদজর সকল িানুদষর চলার পিদক 
সুগি কদর। িযযযুদগর আিব-সািামজক পটভূমিদত দেবমনভবর সয সামহতয গদড় উদেদছ তার িদযয িঙ্গলকাবয উদেখদযাগয। 
চযবাপদের পর মবমভন্ন িঙ্গলকাদবয প্রামন্তক িানুদষর যারণামট প্রাঞ্জল হদয় ওদে। চিীিঙ্গদল কালদকতুর বযায জীবন, 
িনসািঙ্গদল জালু-িালুর সজদল জীবন মবমভন্ন প্রাকৃমতক েুদযবাগ দ্বারা প্রভামবত হদয়দছ। ফদল তারা সহদজই সকান না 
সেবদেবীর িরণাপন্ন হদয়দছ খুব স্বাভামবকভাদব। িঙ্গলকাবয যারায় সিাজ বযবস্থায় িাহ্মণ অদপক্ষা সওোগর বা বমণদকর 
সািামজক অবস্থান অদনক উন্নত মছল। তবুও কালদকতুদের িত মনম্নবদগবর িানুদষর দেনমন্দন অনটদনর মচি যিবীয় ভাবাপন্ন 
কমবদের সচাখ এড়ায়মন।  
িযযযুদগর প্রামন্তক িানুদষর সবদচদয় আেিব েৃষ্টান্ত হদত পাদরন ‘মিবায়ন’ কাদবযর মিব চমরি। মিদবর েুঃখ ও োমরদের 
কামহনী সকান সপৌরামণক চমরদির চামরমিক স্খলন নয়; প্রকৃতপদক্ষ মতমন কৃমষপ্রযান বাংলাদেদির িাতয সশ্রমণর প্রযান প্রমতভূ 
হদয়দছন। অদলৌমককতার আেল সভদঙ্গ মিব সনদি এদসদছন বাস্তদবর ভূমিদত; সযখাদন সিামষত, মনঃস্ব, ভূমিহীন কৃমষজীবী 
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িানুষ জীবনসংগ্রাদি অনবরত লড়াই চামলদয় যাদে। সববহারা মিব সংসাদরর অনটন সঘাচাদনার জনয চাদষর সরঞ্জাি 
সজাগাদড়র উদেদিয ইদন্দ্রর কাদছ সাহাযয প্রািবনা কদরদছন। চিীিঙ্গল, িনসািঙ্গল, মিবায়ন, অন্নোিঙ্গল প্রভৃমত কাদবযর 
কমবরা জীবনরূদপর রূপকার। তাোঁদের সৃমষ্টদত গণদচতনার যিািবতা পমরসু্ফট হদয়দছ েুঃখ-োমরেপূণব জীবন মনিবি ও কদোর 
বাস্তবতায়।  
         আযুমনক বাংলা সামহদতযর দবমচিপূণব রচনায় প্রামন্তক িানুদষর কিা অবলীলায় সামহতযরূপ সপদয়দছ। ‘নীলেপবণ’, 
‘জমিোরেপবণ’, ‘পমেগ্রািেপবণ’ প্রভৃমত নাটদক ঊনমবংি িতদকর ইংদরজ িাসন ও সিাষদণর যাোঁতাকদল মপষ্ট িানুদষর জলন্ত 
েপবদণর মচি উদ্ভামসত। বমিিচন্দ্র চদটাপাযযাদয়র ‘বঙ্গদেদির কৃষক’ প্রবদির মবষয় মিমটি ভারদত কৃষকদের মনিবি 
অতযাচামরদতর কামহমন। ভাববােী োিবমনকতায় পুষ্ট হদলও রবীন্দ্রনাদির বহু রচনাদতই মনম্নমবদত্তর পমরচয় পাওয়া যায়। 
দিিদবই এই িানুষগুমলর প্রমত সলখদকর সহানুভূমত ‘জীবনসৃ্মমত’ গ্রদের পৃষ্ঠায় স্থান সপদয়দছ। ‘চতুরঙ্গ’ উপনযাদস 
জগদিাহদনর সেহযনয মনম্নবগবীয় িুসমলি সিাদজর পমরচয় পাওয়া যায়। ‘ঘদর বাইদর’-সতও পঞু্চর িত মনরন্ন প্রজার পমরচয় 
সিদল। আবার ‘তযাগ’ ও ‘িামস্ত’ গদে রবীন্দ্রনাি োকুর মভন্ন যরদণর অনটদনর মচি অিন কদর গে েুমটর তাৎপযব অদনকটাই 
বৃমে কদরদছন। 
বমঞ্চত, সিামষত ও লামিত িানুদষর সিষ অস্ত্র প্রমতবাে ও প্রমতদরায। ঊনমবংি ও মবংি িতদক বাংলা তিা ভারতবদষবর 
মবমভন্ন অঞ্চদল সংঘমটত হদয়দছ কৃষক, িজুরদের সমিমলত গণআদন্দালন। সিাজসদচতন সামহমতযকদের সলখনীদত সামহদতযর 
আমঙ্গনায় ভীড় কদরদছ এই কৃষক, িজুররা। এরা কখদনা এদসদছ মনদজদের অমযকাদরর জনয লড়াই-এর বযাটন মনদয়; 
আবার কখদনা প্রমতবাে, প্রমতদরায গড়দত না সপদর মনদেমষত হদয়দছ িাসদকর িাসনযদন্ত্র। মবি িতদক মবভূমতভূষণ 
বদন্দযাপাযযায়, িামনক বদন্দযাপাযযায়, তারািির বদন্দযাপাযযায়, বনফুল, িনীি ঘটক, অদ্বদ্বত িেবিবণ, সুদবায সঘাষ, সসাহরাব 
সহাদসন, সতীনাি ভােুড়ী, িরৎচন্দ্র চদটাপাযযায়, রবীন্দ্রনাি োকুর, িহাদেতা সেবী, সপ্রদিন্দ্র মিি, দসয়ে ওয়ালীউোহ, 
অমিয়ভূষণ িজুিোর, গুণিয় িান্না, প্রফুে রায়, অমভমজৎ সসন, সিদরি বসু, দিলজানন্দ িুদখাপাযযায় প্রিুখ সলখদকর 
সামহদতয উদে এদসদছ প্রামন্তক িানুদষর জীবনযন্ত্রণার নানান সবেনাতব কামহমন। একমবংি িতদকর খযাতনািা 
কিাসামহমতযকগণ এই যারাদক আরও সিৃে ও িননিীল কদর চদলদছন মনরন্তর। এই যারার উদেখদযাগয সলখক হদলন 
ভগীরি মিশ্র, অির মিি, সাযন চদটাপাযযায়, ঝদড়ের চদটাপাযযায়, দসকত রমক্ষত, নমলনী সবরা, সেবষবী সাদরাগী, সাতযকী 
হালোর, সিদরি িজুিোর, স্বপ্নিয় চিবতবী, অমনতা অমিদহািী প্রিুখ। তাোঁরা প্রদতযদকই প্রামন্তক িানুদষর জীবনসংগ্রাদির 
যারা মনদয় সামহতয সম্ভারদক প্রমতমনয়ত সঢদল সাজাদেন। 
         বহুিুখী প্রমতভার অমযকামরণী বাঙামল সামহমতযক অমনতা অমিদহািী িাি ২৫ বছর বয়দস ভারত সরকাদরর উচ্চ 
পেস্থ আিলা পদে মনযুক্ত হদয়মছদলন। ১৯৫৬ সাদলর ২৪ সি সসদেম্বর পমশ্চিবদঙ্গর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করদলও দববামহক 
সূদি মপতৃ পেমব ‘চদটাপাযযায়’ িুদছ মেদয় িারােী স্বািীর ‘অমিদহািী’ পেমব গ্রহন কদরন। তাোঁর মিক্ষাজীবন কলকাতাদতই 
শুরু কলকাতাদতই সিষ। মতমন তৎকালীন কমলকাতা মবেমবেযালদয়র অন্তগবত সপ্রমসদিমি কদলজ সিদক অিবনীমতদত োতক 
হন। তারপর কমলকাতা মবেমবেযালয় সিদক অিবনীমতদত োতদকাত্তর মিমগ্র লাভ কদরন। ১৯৮০ সাদল প্রিাসমনক কাদজ 
ভারতীয় প্রিাসমনক সসবার জনয ওমড়িায় মনযুক্ত হন। এই সিদয়ই অমনতা তাোঁর সহপােী িহারাদের বামসন্দা সতীি 
অমিদহািীর সদঙ্গ মববাহ বিদন আবে হন। দিিবকাল সিদকই মতমন সলখাদলমখর সদঙ্গ যুক্ত মছদলন। প্রখযাত কিাসামহমতযক 
মবিল কদরর সলখা তাোঁদক অনুপ্রামণত করত। এিনমক মবিল কর অমনতাদক সামহতয চচবায় ভীষণভাদব উৎসামহত করদতন। 
অমনতা এক সিয় জনমপ্রয় মিশুপমিকা ‘সদন্দি’-এর মনয়মিত সলখক হদয় উদেমছদলন। দকদিার জীবদন এই মনয়মিত 
সামহতয চচবা তাোঁদক অফুরন্ত সাহস সজাগায় এবং সামহদতযর বৃহৎ সক্ষদি পোপবদণর জায়গা কদর সেয়। অমনতা অমিদহািী 
বাঙামল হদলও মতমন সামহতয চচবার উপাোন, চমরি এবং পটভূমি সবমিরভাগ সক্ষদি বাংলার বাইদরর সকান স্থানদক মনদয় 
গদড় তুদলদছন। কিবসূদি প্রিাসদনর কাদজ মগদয় সছাটনাগপুর, সম্বলপুর, সুন্দরগড়, কালাহামি, সকারাপুট, হাজামরবাগ, 
িারাোওয়াড়া, সচরদিা প্রভৃমত স্থাদনর িানুদষর েুমববষহ জীবনযন্ত্রণা স্বচদক্ষ সেদখদছন। তাোঁর সসই বাস্তব অমভজ্ঞতার প্রমতফলন 
ঘদটদছ সামহদতযর পাতায়। 
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আই.এ.এস পোমযকারী অমনতার মিক্ষাগত মবষয় অিবনীমত। তাই সখদট-খাওয়া সিহনমত িানুদষর অিবদ্বনমতক কাোদিামটদক 
তাোঁর মবষদয়র সদঙ্গ সম্ভবত একাত্ম কদর মেদয়দছন। িানুদষর জীবন ও জীমবকার টানাদপাদড়ন সেখাদত মগদয় তাোঁর মিেী 
সত্তার আসল পমরচয় মেদয়দছন মবমভন্ন গে ও উপনযাদস। অমনতার উদেখদযাগয গে সংকলনগুমল হল--- ‘চন্দনদরখা’ 
(১৯৯৩), ‘প্রমতক্ষণ’ (১৯৯৭), ‘তরণী’ (২০০০), ‘অতলিিব’ (২০০৬), ‘সসরা পঞ্চািমট গে’ (২০১৮) প্রভৃমত। মকদিার 
সামহমতযক মহদসদবও অমনতা জনমপ্রয় স্থান েখল কদর রদয়দছন। তাোঁর উদেখদযাগয মিশু-মকদিার সামহতযগুমল হল ‘আমকি 
ও পমরকদনয’ (১৯৯৩), ‘জয়রাদির মসনু্দক’ (১৯৯৩), ‘এবু সগাদগা’ (২০০৯), ‘সছাটদের গেসিগ্র’ (২০১২), ‘সছাটদের 
গেদিলা’ (২০২০) প্রভৃমত। মকছু উদেখদযাগয কমবতা সংকলন অমনতাদক কমব মহদসদবও অনযিািায় সপৌঁদছ মেদয়দছ। 
সসগুমলর িদযয উদলখদযাগয হল—‘চন্দন গাছ’ (১৯৮৭), ‘বৃমষ্ট আসদব’ (১৯৯২), ‘কৃতাঞ্জমল সিঘ’ (২০০৮), ‘কমবতা সিগ্র’ 
(২০০৯), ‘িামলি হাববার’ (২০১৫), ‘আয়না িাতৃসিা’ (২০১৬) প্রভৃমত। তদব সামহদতযর সয যারায় অমনতা অমিদহািী 
সশ্রষ্ঠদের আসন সপদয়দছন তা হল উপনযাস। তাোঁর রমচত বহু উপনযাদস শ্রমিক, কৃষক, িজুর সশ্রমণর িানুদষর জীবনযন্ত্রণার 
মচি অকপদট উদে এদসদছ। তাোঁর উদলখদযাগয উপনযাসগুমল হল--- ‘িহুল মিহার মেন’ (১৯৯৬), ‘যারা ভাদলাদবদসমছল’ 
(১৯৯৮), ‘অকালদবাযন’ (২০০৩), ‘অলীক জীবন’ (২০০৬), ‘সুখবাসী’ (২০০৯), ‘আয়নায় িানুষ সনই’ (২০১৩), ‘িহানেী’ 
(২০১৫), ‘কাদস্ত’ (২০১৯), ‘িহাকান্তার’ (২০২১), ‘লবণাক্ত’ (২০২২) প্রভৃমত।  
          সিাজ সদচতন মিেী িািই গণিুখী জীবন ও সচতনাদক তুদল যদরন। অমনতা অমিদহািী বতবিান সিদয়র একজন 
মনম্নবদগবর বাস্তববােী কিাকার; তাই তাোঁর রচনায় প্রযান চমরি মহদসদব প্রাযানয সপদয়দছ শ্রমিক, িজুর ও কৃষক সশ্রমণ। তাোঁর 
রমচত বহু উপনযাদসর িতই ‘লবণাক্ত’ (২০২২) উপনযাদস এই সখদট-খাওয়া চমরিগুমল সকন্দ্রীয় স্থান েখল কদর সরদখদছ। 
এই উপনযাসমট রচনা প্রসদঙ্গ অমনতা ‘ভূমিকা’ অংদি বদলদছন— 

“পুদরাদনা গ্রাি খারাদগাড়া, যা এখন আগামরয়াদের বসত, ঘুমরদয় সেমখদয়মছদলন আগামরয়া সিাজকিবী অমু্বজ 
পযাদটল। তাোঁর কাদছ আিার অদিষ ঋণ। সভদবমছলাি, একমট প্রবি মলখব। মকন্তু সবরিতী আশ্রদি োোঁমড়দয় িদন 
আদস বতবিান ও অতীদতর সিলবিদন একমট উপনযাস সলখার ভাবনা।”২ 

বাস্তমবক এ ভাবনা ঔপনযামসদকর ‘লবণাক্ত’ উপনযাদস অতীদতর মিমটি ভারদতর লবণ শ্রমিক ও বতবিান সিদয়র লবণ 
শ্রমিকদের জীবদনর পট পমরবতবদনর যারা কতখামন পমরবমতবত হদয়দছ তার একমট সিযক যারণা সেওয়ার সচষ্টা কদরদছন। 
গািীমজ, কস্তুরবার জীবনী গ্রে, গািীমজর মনদজর পিাবলী ও আনুষমঙ্গক বহু তিয সংগ্রহ ও পাে কদর অমনতা লবণ 
শ্রমিকদের জীবন মনদয় একমট প্রবি সলখার পমরকেনা কদরমছদলন। মকন্তু ২০২০ সাদলর ২৬ সি জানুয়ামর সদরজমিদন 
গুজরাদটর রণ অঞ্চদলর লবণ শ্রমিকদের েুেবিার মচি সেখার পর প্রবি সলখার ভাবনা সিদক সদর এদস জীবনরদসর রমসক 
অমনতা ইমতহাস সচতনার সদঙ্গ মিভুবন-রাি মসং-আজােদের জীবসংগ্রাদির খুোঁমটনামট মববরণদক ‘লবণাক্ত’ উপনযাদস যিািব 
বাণীরূপ মেদয়দছন। সহানুভূমতিীল প্রিাসক ও ঔপনযামসক আগামরয়াদের জীবনযন্ত্রণার মচিদক খুব কাদছ সিদক সেদখদছন 
এবং তাদের  িিবদবেনাদক উপলমি কদরদছন। তাোঁর কিায়— 

“সকভামরয়া সিদক সবমি েূর নয় কদের সছাট রণ; রদণর িানুষদের সেখদত যাই পদরর মেন। রণ এখন অভয়ারণয। 
জংমল গাযাদের বংি বৃমে ও সংরক্ষদণর প্রিংসনীয় উেযদির পািাপামি বহু প্রজদন্মর লবণ চামষ আগামরয়াদের 
জীবনযাপদনর সািানযতি সুমবযাও রাখা হয়মন রদণর বুদক। মনদজদের গ্রাি সিদক এখাদন এদস তারা সপমরবাদর 
বসত কদর বছদর আট িাস।”৩ 

অমনতার প্রতযক্ষ অমভজ্ঞতায় যরা পদড়দছ লবণ শ্রমিকদের বতবিান জীবদনর বাস্তব ছমব। 
          সিাজ কাোদিায় ক্ষিতা ও আমযপদতযর সকন্দ্র সিদক মবমেন্ন িানুষদের আিরা প্রামন্তক অযাখযা মেদয় িামক। 
এদের িদযয কৃষক-িজুরদের কিাই সববাদগ্র উদে আদস। এ িানুষগুমল সিাদজর তিাকমিত উচ্চবদগবর িানুদষর সুদখর 
আোেন দতমর কদর অিচ তারাই মনরন্তর অবদহমলত, লামিত। এই লামিত িানুদষর কিাকার হদয় একমবংি িতদকর 
সামহদতযর যািাপিদক িসৃণ কদর চদলদছন অমনতা অমিদহািী।মতমন বাঙামল হদয়ও বাংলার বাইদরর সিহনমত িানুদষর 
জীবন-জীমবকার বাস্তব রূপ অিন কদরদছন তীক্ষ্ণ সলখনী দ্বারা। ভারদতর অনযতি রাজয গুজরাদটর কদের রণ অঞ্চল লবণ 
উৎপােদনর জনয মবখযাত। এখানকার লবণ মিমটি ভারদত মবমভন্ন রাদজয ও মবমভন্ন সেদি রপ্তামন হত। রণ অঞ্চদলর িানুষজন 
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কৃমষকাদজর িতই লবণ চাদষর জায়গাগুমলদক লবণ সক্ষত মহদসদবই িদন করত। আদিোবাে িহদরর সবি মকছু েূদর 
খারাদগাড়া গ্রািদকই িানুষজন লবণ ভূমির প্রদবিদ্বার িদন করত। পােববতবী অঞ্চল সিদক িরসুদি লবণ চামষরা এ অঞ্চদল 
কাজ করদত আসত। মবষু্ণরাি, িালতী, গদণি, উদিিরা আট িাদসর জনয লবণ ভূমিদত চদল আদস প্রমত বছর। এরা 
অনাহারমিষ্ট জীবন তযাগ কদর সকানরকদি িািা সগাোঁজার িত কদর ঝুপমড়দত পমরযায়ী শ্রমিক মহদসদব িাদক। তাদের 
পমরচয় তারা লবণ শ্রমিক। বষবার িরসুদির উপর মনভবর কদর কাদজর গমত ও যারা। কারণ বষবার পদরই চামষরা লবণ 
চাদষ সমূ্পণবভাদব সোঁদপ সেয় মনদজদের। ঔপনযামসদকর ভাষায়— 

“ঘর তুদল সংসাদরর মজমনস গুমছদয় মনদয় তারপর লবণ জদলর কূপ সখাোঁড়া। িরুভূমির কালদচ মপঙ্গল বামলর মনদচ 
ঘুমিদয় আদছ লবণভরা জল। আদগ খুোঁদজ সবর করদত হয় সসই জায়গাটা সযখাদন জদলর স্তর খুব মনদচ নয়। িক্ত 
িামটর গাইমত, িাবল— এসব মেদয় খুোঁড়দত খুোঁড়দত একসিয় জদলর সেখা পাওয়া যায়।”৪ 

প্রকৃতপদক্ষ রদণর ভূমিদত সেখা সগদছ সিুদের জদলর তুলনায় সিুে সিদক মকছু েূদর বামলয়ামড়র তলায় সয জল তা সঢর 
সবমি লবণাক্ত। এই জলই লবণ দতমরর সবদচদয় উপযুক্ত। তাই পুরুষ, নারী, মিশু, বৃে সকদলই প্রাণপদণ আট িাস যাবৎ 
গাইমত, িাবল তুদল সনয় লবণ চাদষর জনয। এর ফদল শ্রমিকদের জীবদন অভাব-অনটদনর মকছুটা লাঘব হয়দতা হয়; মকন্তু 
এদের প্রকৃত োমরদের অবসান ঘদটনা সকানমেন। কামতবক িাদস এদের ঘিবাক্ত িরীর সেখদল আতমিত হদত হয়। অমতমরক্ত 
কাময়ক শ্রদি িান্ত শ্রমিকরা লবণ উৎপােদনর প্রমতদযামগতায় সিদত উেদলও রদণর ফাোঁকা গাছপালাহীন যূ যূ বামলয়ামড়দত 
কামতবক-অগ্রহায়ণ িাদস গ্রীদের োবোহ অনুভব কদর। এ প্রসদঙ্গ ‘আগুন পামখ’ উপনযাদসর এ িন্তবয উদেখদযাগয— 

“কী ভয়ানক মেন এল! এিন খরামন বাদপর জদন্ম সেদখমছ বদল িন হয় না। আকাদির মেদক চাইদল সচাখ পুদড় 
সযদচ, আসিাদনর নীল রঙ লাল হদয় সগদয়দছ। এক-একদটা মেন সযন পাহাদড়র নতুন বুদক সচদপ িাকদছ— 
মকছুদতই সপরুদত পারা সযদচ না। সাদি যুে আর আকাল।”৫ 

মবষু্ণরাি-িালতীদের শ্রমিক জীবদন যুদের প্রভাব না িাকদলও আকাদলর ছিছায়া সিদক তারা সবদরাদত পাদরমন। তীি 
োবোহিয় পমরদবি অিচ জীবন ও জীমবকা বাোঁমচদয় রাখার তামগদে শ্রমিকদের মনরন্তর লড়াই চামলদয় সযদত হয়। গাছ, 
লতাপাতাহীন িমরমচকািয় বামলয়ামড় এই রণ অঞ্চল সরকামর খাতা-কলদি অভয়ারণয; এ সযন অি সছদলর নাি পদ্মদলাচন। 
এর সতযতা অনুযাবন করদল সাযারণ সবাযিমক্ত সম্পন্ন িানুদষরও গাদয় ছযাোঁকা লাগদব।  
          মিমটিরা এ সেদি আসার অদনক আদগ সিদকই মহনু্দ চুনভামলয়া সকামল সম্প্রোদয়র, মিয়ানা, সামি সগাষ্ঠীর 
আগামরয়া িুসলিানরা কদয়কদিা বছর যদর রণ অঞ্চদল লবণ চাষ করত। ‘আগর’ িদব্দর অিব লবদণর সক্ষত। হয়দতা এ 
কারদণই তাদের নাি আগামরয়া। কমিত আদছ রণ অঞ্চদল সিুে মছল একমেন। সসই কারদণ সসখানকার িামটর মনদচর জল 
সিুদের জদলর সচদয় প্রায় ছয় গুণ সবমি লবণাক্ত। প্রাকৃমতক সকান কারদণ সিুে সদর সগদলও লবণ ভূমির লবণাক্ত উপাোন 
মনদয় সযদত পাদরমন সিুদের বামরযারা। তাই রদণর মবসৃ্তত ভূমির উপমরতল বামলর আোেদন ঢাকা িাকদলও িামটর মনদচর 
জল পূণব পমরিাদণ লবণাক্ত। জলাভাব িাকদলও বছদরর মনমেবষ্ট সিদয় অন্তববামহনী নেী লুমন ও তার সদঙ্গ বনস, রুদপন 
নেীর জলযারা রণভূমির বামসন্দাদের মকছুটা হদলও স্বমস্ত সেয়।  
          মিমটি আিদল মকদিার বয়দসই মিভুবন আগামরয়া সংসাদরর দেনযেিা সঘাচাদনার উদেদিয লবণ সক্ষদত কাজ 
করা শুরু কদরদছ। মকন্তু মিমটিদের মনিবি লবণ কর বযবস্থা শ্রমিকদের দেনযেিা সিদক িুক্ত হদত সেয়মন। এ প্রসদঙ্গ উদলখয 
সয— 

“ইস্ট ইমিয়া সকাম্পামন রাজস্ব আোদয়র সয পো অবলম্বন কমরয়ামছল তাহার ফদলই কৃষকদের িদযয বযাপক 
মবদোহ যূিাময়ত হইয়া উদে। অতযমযক হাদর জমির উপর কর যাযব কমরবার ফদল কৃষদকরা জমি সিদক উমেন্ন 
হইয়া জীমবকার একিাি উপায় মহদসদব লুন্ঠন কমরদত বাযয হইয়ামছল।”৬ 

বাংল ও মবহাদরর কৃষক মবদোদহর সুেূর প্রসারী প্রভাব সম্পদকব ঐমতহামসক সলস্টার হামচনসদনর উমেমখত িন্তদবযর সপ্রমক্ষদত 
বলা যায়, মিমটি ভারদত মিমটি মবদরাযী িমক্তর আত্মপ্রকাি ঘদটদছ অিব লুন্ঠদনর িত মনকৃষ্ট কিব পেমতর দ্বারাই। কৃষকদের 
িত জীবন-জীমবকার জনয লুন্ঠন পেমত অবলম্বন না করদলও কর বযবস্থা বা রাজস্ব বযবস্থার অপপ্রদয়াদগ েুেবিাগ্রস্ত কৃষকদের 
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িতই লবণ শ্রমিকদের জীবদন অনটদনর মবভীমষকা গ্রাস কদরদছ। তাই মিভুবনরা কৃষকদের িতই অমযকার আোদয়র জনয 
গািীমজর সতযাগ্রহ আদন্দালদন সামিল হদয়দছ। 
         ‘নিক সতযাগ্রহ’-এর স্বপ্ন কেনা কদরমছদলন গািীমজ। স্ত্রী কস্তুরবাও এই মবষয়মট মনদয় সিানুভূমত সেমখদয়দছন। 
আমিকায় িাকাকালীন শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণার মবষয়মট উপলমি কদরমছদলন বাপুমজ। মতমন মনদজদক লবদণর স্বাে সিদক 
বমঞ্চত করদলও সাযারণ সিহনমত িানুষ এ কাজদক অনাবিযক িদন কদর। মিমটিরা রাজস্ব বৃমের িতলদব লবণ আিোমন 
করদলও েমরে শ্রমিকদের লবণ ছাড়া এক িুহূতবও চদলনা। তাদের খােযাভযাদসর িদযয লবণ অপমরহাযব। এই বাস্তব সতয 
আযুমনক সিাজিনস্ক কমব জয় সগাস্বািীর িানসপটদকও নাড়া মেদয়দছ। কমবর ভাষায়— 

“আিরা সতা সািানয সলাক/ আিাদের শুকদনা ভাদত লবদণর বযবস্থা সহাক।”৭  
এই অবদহমলত িানুষগুমলর প্রতযািা খুব নগণয। তাই তারা সাযারণ ভাত কাপদড়র িতই োিা ভাদত একটুখামন লবণ 
সপদলই খুমি। তারা উচ্চ িাদনর খাবার কখদনাই সভাগ করদত পায়না। ফদল মিমটিরা মনমববচাদর লবণ কর বযবস্থা চালু 
করদলও সিামষত এই িানুষগুমলর মকছুই করার িাদক না। অিচ তাদের পমরশ্রদিই শুযুিাি মিমটি সরকার নয়; সিস্ত 
যুদগই িাসককুল আমিবক মেক মেদয় পমরপুষ্টতা লাভ কদর। অমনতার সলখনীদত— 

“আগামরয়ারা সেদির জনয লবণ বানায়। েরকাদরর আমি ভাগ। সসই লবদণ টযাক্স বসায় মিমটি। গমরদবর খােয 
সারা ভারদত লবণ-সরামট, নুন-ভাত। পানীয় জদলর িতনই অপমরহাযব লবণ। তাদতও টযাক্স।”৮ 

এক কিায় বলা যায়, গািীমজ লবণ আইন প্রতযাহাদরর জনয সতযাগ্রহ আদন্দালদন সনতৃে মেদলও েমরে না সখদত-পাওয়া 
িানুষগুমলর জীবনযন্ত্রণার প্রকৃত সুরাহা করদত পাদরনমন। মিমটি রাজদে েি ভাদগর এক ভাগ লবণ সজাগান মেত খারাদগাড়া 
গ্রাি। মিভুদনর এই গ্রাি এখন নামত আজাদের গ্রাি। বছদরর আট িাস লবণ উৎপােন হদলও বষবাকাদল রণ অঞ্চদলর মস্থর 
জলরামি ভয়ানক আকার যারণ কদর খারাদগাড়ার িত গ্রািগুমলদক সিুদের সদঙ্গ সংযুক্ত কদর সেয়। একমেদক োমরেতা; 
অপরমেদক জদলর মনকদট বসবাস কদরও পানীয় জদলর হাহাকার েমরে শ্রমিকদের েুেবিার চরি সীিায় সপৌঁদছ সেয়।  
          গািীমজর সনতৃদে সতযাগ্রহ আদন্দালন বা িামি অমভযান আঞ্চমলক আদন্দালন হদলও এর বযামপ্ত সারা ভারতবদষবও 
ছমড়দয় পদড়মছল। বাপুমজ এই আদন্দালদনর যারাদক গমতোন মেদলও এর পশ্চাদত এক রাজদ্বনমতক উদেিয প্রেন্ন মছল। 
কারণ মতমন িামি অমভযান করদলও খারাদগাড়া গ্রাি, িুসলিানদের এলাকা, রাজাদের রাজদের এলাকায় আদন্দালদনর 
প্রভাব সসরকরিভাদব পাওয়া যায়মন। এই রাজদ্বনমতক ছলচাতুরতা মকদিার মিভুবন আগামরয়াদের সবাঝবার বাইদর। যমেও 
আদন্দালদনর সদঙ্গ জমড়দয় রদয়দছ শ্রমিকদের জীবন ও জীমবকা। তারা মিমটিদের আনুগদতয সকান কাজ করদত চায়না। 
অদনদকই বাপুমজর পরািিব িত সবরিতী আশ্রদি চরকার সাহাদযয সুদতা কাটার কাজ মনদয় স্বমনভবর হদত সচদয়দছ। তাই 
তারা গািীমজর অনুগািী হদয় আদন্দালদনর যারাদক এমগদয় মনদয় সগদছ ও অতযাচামরত হদয়দছ। মকদিার মিভুবদনর উপর 
পুমলমি মনযবাতন প্রসদঙ্গ উপনযাদস অমনতা বদলদছন— 

“আহাদর বাছা, এইটুকু সছদলদক অিন কদর িাদর পুমলি! তাদের কী ঘদর সছদলপুদল সনই! মিভুবদনর িুদখ সিানা, 
িি মবমেন্ন, সতযাগ্রদহর নানা বৃত্তান্ত, পমরবমতবত হদয় ওদে গািীরই িত, স্বাযীনতা সংগ্রাদির িত এক তরুণ 
প্রতীক পমশ্চি প্রাদন্তর সছাট এক লবণ গ্রাদি।”৯ 

বস্তুত, শুযু মিভুবন নয়; অনযানয শ্রমিকদের স্বদেিদপ্রি ও জীবনসংগ্রাদির কামহমনদক ‘লবণাক্ত’ (২০২২) উপনযাদস অমনতা 
অমিদহািী চরি বাস্তবতায় ভাষারূপ মেদয়দছন। 
         সতযাগ্রহ আদন্দালদনর গমতপদির িািা অনুযাবন কদর তা প্রমতদরায করা মিমটি সরকাদরর কাদছ একটা বড় 
চযাদলঞ্জ হদয় োোঁমড়দয়মছল। মবমভন্ন অঞ্চদল গািীমজর সেওয়া সরকার মবদরাযী ভাষদণ সজরবার হদয় মিমটি সরকার গািীমজদক 
সগ্রপ্তার কদর। আদখদর গািীমজর রাজদ্বনমতক সুমবযা কদর সেয় মিমটি িাসক। মিমটি কিবচারী উইলসন অবিয গািীমজর 
মবদরামযতা করদলও শ্রমিকদের যন্ত্রণােগ্ধ জীবদনর ছন্নছাড়া েিাদক মকছুটা হদলও সাজাদত সচদয়মছদলন। রদণর মবমভন্ন 
অঞ্চদলর ইমতহাস আজ হয়দতা সৃ্মমতর অতল অিকাদর মনিমিত। মকন্তু খারাদগাড়ার িত মকছু গ্রাদি আজােদের জীবন 
মচি ঔপনযামসদকর িানসপটদক নাড়া মেদয়দছ। খাতা-কলদি অভয়ারণয এই অঞ্চদলর বহু সৃ্মমত মবজমড়ত গ্রাি খারাদগাড়া। 
এ সম্পদকব অমনতার বযমক্তগত সৃ্মমতচারণা—  
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“সসখানকার ওইসব ঔপমনদবমিক কািকারখানা, ভাঙা লাইদিমর, চটা ওো িাবঘর— উইলসন সাদহদবর সৃ্মমতসহ 
শ্রী ও শ্রীিমত দজনদক সতা সেমখদয়মছল আজাে।”১০ 

উইলসন সাদহব লবণ চামষদের সন্তান ও আগ্রহী পুরুষ-িমহলাদের মিক্ষার আদলায় আদলামকত করদত সচদয়মছদলন। িানুদষর 
প্রবৃমত্তর তাড়না কু্ষযা মনবারণ করা। মকন্তু সমেক সিদয় উপযুক্ত খােযসািগ্রী না সপদল িানুদষর িানমসকতা সভদঙ চূণবমবচূণব 
হদয় যায়। মিভুবদনর নামত আজাে একমবংি িতদকর মবদির েিদকও মনদজদের েুেবিার মচি উপলমি কদরদছ এবং 
স্বীকার কদরদছ অকপদট। আজাে বতবিাদন লবণ শ্রমিক নয়, সস একটা সরকামর ট্রাস্ট চালায়। এ কাদজ অমতমরক্ত 
অন্তভুবমক্তর জনয সস মনদজর গড়া সু্কদল পড়াদনার পাে প্রায় চুমকদয় মেদয়দছ। মকন্তু তার জ্ঞামত-গুমষ্টদের শ্রমিক জীবদনর 
মনিবিতার মচি তার োকুরো মিভুবদনর সিয়কার সৃ্মমতদক উদস্ক মেদয়দছ। এ প্রসদঙ্গ ঝদড়ের চদটাপাযযাদয়র ‘স্বজনভূমি’ 
উপনযাদসর অনযতি চমরি সেদবন িামলর মপতা গদজন িামলর বীরেগািা সৃ্মমত আিাদের সচাদখ ভাদস। ঝদড়ের 
চদটাপাযযাদয়র কিায় প্রাণবেদভর জবামনদত— 

“বাপ এককাদল সজাতোর লাটোর খতি করদছয, ফসদলর মতন ভাগা মলদয় আদন্দালন করমছদলা। জমি সজাতোদরর 
হউক আর লাটোদরর হউক, ফসদলর েুভাগ চামষর। এই মলদয় কি সলাক খতি হইদছয? কত কাছামর পুড়াইদছ 
অর বাপটা। তবুও বাদপর কিা উেদল কী গবব… সেিাক!”১১ 

প্রকৃতপদক্ষ আজাদের সৃ্মমতচারণার িতই গদজন িামলর সংগ্রাদির কামহমন যরা পদড়দছ িাস্টারিিাই প্রাণবেদভর সৃ্মমত 
সরািেদন। ‘লবণাক্ত’ (২০২২) উপনযাদস সেদবন িামলর ভাবনারই প্রমতফলন ঘদটদছ আজাে চমরি সৃমষ্টর সেযাতনায়।          
         অমনতা অমিদহািী বতবিান ও অতীত— এই েুই কালপদববর বা প্রজদন্মর প্রমতমনময মহদসদব আজাে ও মিভুবন 
চমরি সৃমষ্ট কদরদছন। নামত ও োকুরোদক সবমি গুরুে মেদলও সলখক আজাদের মপতা রাি মসংদক সবমি প্রাযানয সেনমন। 
কদের রদণর মবখযাত লবণ গ্রাি খারাদগাড়া। এই গ্রাদিই আজাদের মতন পুরুদষর বাস। খারাদগাড়া গ্রািদক মিমটিরা খুব 
সিান ও সিাের করত। কারণ অিব উপাজবদনর একটা বড় উৎস খুোঁদজ সপদয়মছল এখাদন। মিমটিরা েুদযল গাভীর িত যত্ন 
করত এই লবণ গ্রািদক। এখাদনই মিমটিরা লবণ কারখানা গদড় তুদল যীদর যীদর শ্রমিকদের িুদখর গ্রাস সকদড় মনদত শুরু 
করল। ইংদরজরা ঊমনি িতদকর িাঝািামঝদত িিদগজ লাইন দতমর কদর বড় িহদরর সদঙ্গ খারাদগাড়ার কারখানার 
সযাগাদযাগ সংযুক্ত কদরদছ। িানুষদক কীভাদব মনদজর সুমবযািত বযবহার করা যায় সসই কূটবুমে সারাক্ষণ িািায় ঘুরঘুর 
করত বযবসাময়ক জামতদের। শ্রমিকদসবার নাি কদর মিমটিরা সছাট সট্রদনর একমট কািরায় িাক্তাদরর বযবস্থা করদলও 
প্রকৃতপদক্ষ এর পশ্চাদত শ্রমিকদের দ্বারা মনমববচাদর লবণ উৎপােদনর ফমন্দ লুমকদয় িাদক। এ প্রসদঙ্গ অমনতা অমিদহািী 
বদলদছন— 

“সঢালবােকরাও সট্রদন সচদপ িরুভূমির সলামিং পদয়দে সযত। সঢাল বাজত, বাজনা শুদন গ্রীদের তাপ যমে একটু 
কি িদন হয়, তাদপ পুড়দত পুড়দত বষবা আসার মেক আদগই যারা িুদখ রক্ত তুদল লবণ উমেদয় যাদে সবলচার 
িগায়, তাদের জনয।”১২ 

মিমটি আিদলর শ্রমিকদের েুেবিাগ্রস্ত অবস্থার মক আজ পমরবতবন হদয়দছ? এই প্রশ্ন রাজনীমতমবেদের কাদছ মবতকব সৃমষ্ট 
কদর। স্বাযীনতার পর প্রায় েি বছর পযবন্ত মিমটিদের পাতা লাইন যদর ওয়াগন ভমতব হদয় সেদরর মেদক লবণ আসত। 
সিদয়র সাদি সাদি পমরমস্থমতও পমরবমতবত হদয়দছ। স্বাযীদনাত্তর ভারদত মিমটিদের সল্ট ফযাক্টমর বি হদয় কালিদি দতমর 
হদয়দছ মহনু্দস্থান সল্ট ফযাক্টমর, সছাট-বড় মলজ পাওয়া লবণ কামরগর ও তাদের সিবায় সমিমত। বতবিাদন সেদির প্রদয়াজদনর 
প্রায় চমেি িতাংি লবণ কদের রণ সিদক উৎপন্ন হয়। আযুমনক মিোয়দনর গমতিীলতায় মকদিার মিভুবদনর বয়দস 
অদনকদকই আর লবণ সক্ষদত কাজ করদত হয়না। যুগ পাদল্টদছ, এিনমক কি বয়মস সিদয়রা সু্কদল যাদে, সখলাযূলায় 
সাফদলযর সদঙ্গ অংিগ্রহণ করদছ। মকন্তু আগামরয়াদের একটা সশ্রমণর সছদলদিদয়দের এখনও লবণ চাদষ মনযুক্ত িাকদত 
হয়। মিমটি আিদলর পানীয় জল সরবরাহ পাইপ লাইদনর অবস্থা খুব সিাচনীয়। সনানা ভূমিদত তাই পানীয় জদলর 
হাহাকার। স্বাযীন সেদির সরকাদরর বহু রাজদ্বনমতক প্রমতমনমযর প্রমতশ্রুমতদতও শ্রমিকদের েুরবস্থার সকান পমরবতবন হয়মন। 
এিনমক মিমটিদের সেওয়া বতবিাদন মবকল মচনািামটর পাইপ ও সচৌবাচ্চা সারাদত এখনকার সরকার গমড়িমস করদছ নতুন 
জল সরবরাহ লাইন সেওয়ার প্রমতশ্রুমত মেদয়। উপনযাদস বমণবত— 
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“জদলর কষ্ট; সতষ্টার জল না পাওয়ার, ভাল কদর োন করদত না পারার কষ্ট আট িাস তাড়া কদর সফদর 
আগামরয়াদের। জল পাওয়ার সযটুকু আিা মছল, সছাট রদণর পুদরা এলাকাটা অভয়ারণয সঘাষণা হওয়ার পর তা 
মগদয়দছ। জঙ্গল মবভাদগর োপদট সুখ-িামন্ত নষ্ট হদত বদসদছ।”১৩ 

নাদিই অভয়ারণয; মকন্তু এ অঞ্চদলর গুমটকতক বাবলা, কাোঁটা গাদছর সামর, কালদচ সবুজ গাদছর ছড়াদনা-সছটাদনা িরু 
প্রান্তদরর পাি মেদয় নিবো নেী বদয় সগদছ। অিচ জঙ্গল আইদনর সঘরাদটাদপ প্রিাসদনর আড়াদল বঞ্চনার এক প্রতযক্ষ 
ইমতহাস লুমকদয় রদয়দছ এ অঞ্চদল। এ মবষয়গুমল সম্পদকব আজাে এখন সবি ভালই জানদলও তার মকছুই করার িাদকনা।  
          িামির সতযাগ্রহ আদন্দালদনর প্রভাব শ্রমিকদের জীবদন ভীষণভাদব গুরুেপূণব। কারণ লবণ আইন প্রতযাহাদরর 
োমবদতই মছল এই আদন্দালন। সযদকান আদন্দালদনর িূল উদেিয িাদক সকান মনমেবষ্ট োমবোওয়া। সতযাগ্রহীদের সাববজনীন 
উদেিয মছল লবণ আইন রে ও লবণ কর বযবস্থার মবলুমপ্ত। বাপুমজর নীমত মছল অমহংস। তাই পুমলদির অকিয মনযবাতন 
মিভুবদনর িত বাপুমজর অনুগািীরা মনমদ্ববযায় সহয কদরদছ এবং অদনক সতযাগ্রহী প্রাণ মবসজবন মেদতও মপছপা হয়মন। 
পতদঙ্গর অমিকুদি ঝাোঁপ সেওয়ার িত পুমলমি মনযবাতদনর আগুদন তারা ঝাোঁপ মেদয়দছ অবলীলায়। এ প্রসদঙ্গ ঔপনযামসক 
বদলদছন--- 

“রাইদফলযারী পুমলি বলদছ— আর এদগাদল আিরা গুমল করব। তরুণরা জািা খুদল বুক সপদত মেদয় বলদছ— 
কর, কর, এখাদন গুমল কর; আিার সেদির জনয আমি দতমর! সবদচদয় রক্তাক্ত ওই ২১ সি সি, িার সখদয় পদড় 
মগদয়মছল মিভুবনও। রদক্ত না, সযন জদল সভদস যাদে িরীর।”১৪  

তরুণ আদন্দালনকারী শ্রমিকদের ঔেতয ও প্রমতবাদে মিমটি পুমলি বামহনী মেদিহারা হদয় এদলাপািামড় গুমল চালাদত শুরু 
কদরমছল। মিভুবদনর িত আদন্দালনকারীরা রদক্ত রাঙা হদয় যুদলায় লুমটদয় পদড়দছ। তবুও তারা একমটবাদরর জনয মিমটি 
িমক্তর কাদছ িািা সনায়ায়মন। এও এক স্বাযীনতা আদন্দালদন আত্মতযাদগর অনযতি সসাপান; যা ভারতবষবদক স্বাযীন হওয়ার 
পদি এক যাপ এমগদয় মেদয়দছ। 
          সভৌদগামলকতার মেক মেদয় িামি এিনই এক সিুে উপকূল সযখাদন সিুদের সঢউ লবণ বদয় আদন। শ্রমিকদের 
গতব করা স্থাদন জিা হয় প্রাকৃমতকভাদব সৃষ্ট লবণ। এরকিই সিুে উপকূদলর সববি ছমড়দয় মছমটদয় রদয়দছ প্রাকৃমতক 
লবদণর স্তুপ। এই স্তুদপর অমযকার একটা সিয় আগামরয়াদের েখদল িাকদলও মিমটি ভারদত এ সম্পে মিমটিরা করায়ত্ত 
কদর সফদল। শ্রমিকদের সম্পমত্তর অমযকার হামরদয় সগদলও কাদজর অমযকার সিদক বমঞ্চত হয়মন তারা। আদগ শ্রমিকরা 
লবণ উৎপােন কদর মনদজরাই মবমি করত। মকন্তু মিমটিদের অিবদলালুপতার মিকার হদয় মিমটিদের োদস পমরণত হদয়দছ 
তারা। এ প্রসদঙ্গ অমিতাভ রাদয়র ‘সজায়াই’ (২০২২) আখযাদন উদেখয— 

“সকান মিশুর গমরব িা-বাবাদক ভুজুং-ভাজুং মেদয়, প্রদয়াজদন তাদের হাদত মকছু টাকা গুোঁদজ মেদয় মনদয় আসা 
হদয়দছ। কখদনা বা অনাি আশ্রি বা এমতিখানার সদঙ্গ িলা কদর এক লদপ্ত তুদল আনা হদয়দছ এক ঝাোঁক মিশু। 
অদনদক আবার পামরবামরক োমরে মনরসদন বামড়র বাোদের সিঘালদয় পামেদয়দছ। চুড়ান্ত মবচাদর হাজাদর হাজাদর 
মিশু-মকদিার এখাদন মবমভন্নভাদব চদল আদস, যাদের শ্রদির মবমনিদয় জয়মন্তয়া পাহাদড়র র যাট-সহাল িাইন সিদক 
সবমরদয় আদস কাদলা সসানা।”১৫ 

সিঘালদয়র এই মিশু-মকদিার কয়লা শ্রমিকদের েুমববষহ জীবদনর িতই স্বাযীনতাপূবব মিভুবনদের জীবদন সনদি এদসদছ 
মবপযবদয়র বনযা। কাদলর েীঘব বযবযাদনও ‘লবণাক্ত’ উপনযাদস বতবিাদনর সিাষক-সিামষদতর রূপ প্রকট হদয়দছ মনষু্ঠর 
বাস্তবতায়। 
         আজাদের বাবা রাি মসং-এর মচন্তাযারা মপতা মিভুবদনর সচদয় অদনকাংদি ফারাক মছল। রাি মসং মপতার মেক 
মবপরীত িত সপাষণ কদর। মিভুবন মিমটিদের মবরুদে আদন্দালন কদর রক্তাক্ত হদয়দছ। অিচ পুি রাি মসং লবণ কামরগদরর 
জীবদন বীতশ্রে। োমরদের ছিছায়ায় সিদক হয়দতা এ উপলমি। তাই সস মপতার অমযকাদরর লড়াইদক তামেলয কদর, ভুল 
ভাদব। তার িদন হদয়দছ স্বাযীন ভারদতর সরকাদরর তুলনায় মিমটি ভারতই ভাল মছল। সনানা ভূমিদত মিমটিদের সেওয়া 
পানীয় জদলর সরবরাদহর বযবস্থাদত সস আস্থা মফদর সপদয়মছল। মকন্তু তার পরবতবীদত োমরদের পুনরাবৃমত্ত রাি মসং সিদন 
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মনদত পাদরমন। মপতার জীবেিাদত ঘদট যাওয়া অমভজ্ঞতা রাি মসং-এর িানমসকতাদক মতক্ত কদর মেদয়দছ। মপতার আত্মতযাগ 
তার কাদছ নগণয এক প্রামপ্ত। অমনতা অমিদহািীর কিায়— 

“মিভুবদনর জীবেিাদতই আগামরয়াদের মনদজদের পয়সায় টযািাদরর জল মকদন সখদত সেখল সস। তবুও মিভুবদনর 
গভীর আস্থা সেদির স্বাযীনতার উপর, স্বাযীন সেদির মনববামচত সরকাদরর উপর। মনদজর রক্ত মেদয় অজবন কদরদছ 
এই স্বাযীনতার খুব সছাট একটা অংি, হয়দতা নুদনর একটা োনার িদতা সছাট, তবুও সতা।”১৬ 

স্বাযীন সরকাদরর ওপর মিভুবদনর আস্থা িাকদলও তার আত্মতযাদগর পমরণািদক সরকার গুরুে সেয়মন। োমরদের সবড়াজাল 
মছন্ন কদর সবমরদয় আসদত পাদরমন সছদল রাি মসং। সকািাও সযন সিাষক-সিামষদতর মনিবি সম্পদকবর ছযাোঁকা অনুভব কদরদছ 
রাি মসং। তাই সস মপতার ভাবনা সিদক সদর এদস মনদজর যারণা প্রমতষ্ঠা কদরদছ। 
        এদতা লড়াই, এদতা আদন্দালন সদেও মিভুবনরা পদরর প্রজন্মদক প্রকৃত স্বাযীনতা মেদত পাদরমন। গািীমজ সতযাগ্রহ 
আদন্দালদনর অগ্রেূত হদলও আগামরয়াদের দেনযেিা মনিূবদলর বযাপাদর অদনকটাই মনমিয় মছদলন। মিভুনদের উৎপামেত 
লবণ বযবসায়ীরা কি োদি মকদন অমযক িুনাফা লাদভর ফদল োমরে আগামরয়াদের জীবদন মনতয মেদনর সঙ্গী হদয় সিদকদছ। 
গািীমজর সদঙ্গ আরউইদনর ঐমতহামসক চুমক্তও এ সিসযার সিাযান করদত পাদরমন। এিনমক শ্রমিকদের উপর পুমলমি 
মনযবাতদনর প্রসঙ্গও গািীমজ এ চুমক্তদত উত্থাপন কদরনমন। এই িিবিিবী মবষয়মট গমরব, সেিদপ্রমিক, লবণ শ্রমিক মিভুবদনর 
হৃেয়দকােদর আঘাত কদরদছ। সস বাপুমজর এই অপ্রতযামিত আচরদণ হতাি হদয়দছ এবং সূক্ষ্ম অমভিাদন মনদজদক মবে 
কদরদছ। উইলসনদক আিরা যতই বইদপাকা অযাখযা মেই না সকন, উইলসদনর িত বহু মিমটি কিবচারীদক মিমটিরা 
ভারতীয়দের িগজ সযালাই করার কাদজ বযবহার কদরদছ। অমনতার কিায়— 

“মিভুবন সবোঁদচ িাকদতই সেদখ মগদয়দছ খারাদগাড়া গ্রাদির বেল ও ক্ষয়। সেদখদছ কীভাদব একদিা বছর আদগ 
দতমর আগামরয়াদের সুমবযার জনয দতমর সম্পমত্তগুমলদক আর সংস্কার করদত রামজ হল না স্বাযীন সেদির সরকার। 
পাোঁদচর েিদকর মভতদরই চদল সগল কাদের ওয়াগন, ইমঞ্জন। তারপর ভাঙদত আরম্ভ হল মিমটদির দতমর মচনািামটর 
জল বামহত নামলকাগুমল। সসগুমলও সিরািত হলনা।”১৭ 

প্রচমলত কিায় যাদক বদল ‘আই ওয়াি’, সসই রীমতদক সুন্দরভাদব কাদজ লামগদয়দছ মিমটি সরকার। খারাদগাড়ার সুসমিত 
লাইদিমর, িাবঘর, হাসপাতাল সবমকছুই গড়ার িূল উদেিয মছল শ্রমিকদসবার নাদি প্রভূত অিব উপাজবন। আযুমনকতার 
নাদি এই সস্তা রাজদ্বনমতক কূটদকৌিদল মিমটিদের ঐেযব ও স্থায়ীে বাড়দলও লবণ কর প্রতযাহাদরর সকান ভ্রূদক্ষপ তাদের 
মছলনা। একমেদক শ্রমিকদের উৎপামেত লবদণর োি কিদছ; অপরমেদক মনতয প্রদয়াজনীয় মজমনদসর োি আকািদছাোঁয়া; 
এই অবস্থায় শ্রমিকরা চরি মবপযবদয়র সিুখীন হদয়দছ। তৎকালীন মবে পুোঁমজবাদের সববগ্রাসী আগ্রাসন সযিন লবণ শ্রমিকদের 
সিাদজর িূল সরাত সিদক মবচূযত কদরদছ; সতিমন আবার একমবংি িতাব্দীর মদ্বতীয় েিদকও মবোয়দনর মভমত্তিূল প্রমতমষ্ঠত 
হওয়ার সদঙ্গ সদঙ্গ রণ অঞ্চদলর শ্রমিকরা অজাদন্তই সিাষণযদন্ত্র মপষ্ট হদয় মনযবামতত, মনপীমড়ত সশ্রমণদত পমরণত হদয়দছ।                 
          সদববাপমর বলা যায়, পৃমিবীর সযদকান িানুদষর কাদছ তাদের জীবদনর গুরুেপূণব মেক হল তাদের বৃমত্ত বা সপিা। 
কারণ এই বৃমত্তই অদনকাংদি মনযবারণ কদর সেয় তাদের বতবিান ও ভমবষযৎ সকিনভাদব অমতবামহত হদব। তাই বৃমত্তগত 
সুমস্থমত প্রমতমট িানব সত্তারই প্রযান প্রতযািা। এই প্রতযািা মনদয় িানুষ বাোঁদচ ও বাোঁচার স্বপ্ন সেদখ। মকন্তু মিভুবন-রাি মসং- 
আজােদের বংি পরম্পরায় আিব-সািামজক পমরমস্থমতর খুব একটা পমরবতবন হয়মন। অদনকদক্ষদিই এই সশ্রমণর িানুষরা 
যুদগ যুদগ মনদজদের অমযকার োমব ও রক্ষার উদেদিয প্রমতবাে ও প্রমতদরায গদড় সতালার সচষ্টা কদরদছ। মকন্তু ছদ্মদবিী 
পুোঁমজবােীর মনষু্ঠর েিননীমতর কাদছ িািা নত কদর িাকদত বাযয হদয়দছ অনন্তকাল যদর। এই েিননীমত আসদল কতৃবে, 
আমযপতয ও ক্ষিতার বমহঃপ্রকাি। সিদয়র েীঘব বযবযাদনও রাজনীমতর ছদ্মদবিটা সোসববো আগ্রাসদনর পদি সহোঁদট চদলদছ। 
রাজনীমতর ছিছায়ায় রােক্ষিতা প্রামন্তক িানুদষর স্বামযকারদক সকান কাদলই সস্বোয় সিদন মনদত চায়না। মবোয়ন ও 
মিোয়দনর আগ্রাসদন লবণ ভূমির শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণার সনানা অশ্রুযারা আজও ঝদর চদলদছ। অিচ মবোয়ন ও 
মিোয়দনর চাকাদক গমতিীল কদর সরদখদছ আগামরয়াদের িত বহু মনরন্ন িানুষ। অদনক কষ্ট, অদনক যন্ত্রণার িদযয সিদকও 
এই েমরে িানুষগুমল স্বপ্ন সেদখদছ সুন্দরভাদব বাোঁচার। মকন্তু সিাজকাোদিার িূল কামরগরদের স্বপ্ন চূণব হদয় সগদছ মবোয়দনর 
প্রস্তরাঘাদত। বাস্তববােী, সিাজসদচতন, প্রামন্তক িানুদষর যন্ত্রণােগ্ধ জীবদনর রূপকার অমনতা অমিদহািী ‘লবণাক্ত’ (২০২২) 
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উপনযাদস িাসদকর যাোঁতাকদল মনদেমষত এই প্রামন্তক লবণ শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণার মচিদক মনিবি বাস্তবতায় সামহতযরূপ 
মেদয়দছন। 
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