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গেবষণা অিভস�েভ�র সারসংে�প 

(Abstract) 

 

১৩৭৪ ব�াে�র শারদীয় ‘�দশ�তী’ সংখ�ায় চা� মজুমদার বেলিছেলন – ‘ভারতবেষ� 

আধা সাম�তাি�ক ও আধা ঔপিনেবিশক সমাজব�ব�া রেয়েছ। কােজই এেদেশর গণতাি�ক 

িব�ব মােন কৃিষ িব�ব। ভারতবেষ�র সম� সমস�া জিড়ত রেয়েছ এই কােজর ওপর।’ এই 

ব�ব�িট িনেয় তক� হেতই পাের, িক� এই কথািট অ�ীকার করা যােব না, �য এখনও �ামীণ 

জীবেনর স�র শতাংশ মানুষ তােদর জীবনধারেণর জন� কৃিষর উপর স�ূণ� িনভ�রশীল। 

অথচ পরাধীন ভারতবষ� �থেক আজ পয�� কৃিষ সমস�া একিট অমীমাংিসত সমস�া�েপই 

�িতভাত হেয় এেসেছ। ঔপিনেবিশক কাল �থেকই কৃষকেদর চরম �শাষণ করা হেয়েছ। 

ফেল িনেজেদর �াথ�েক র�া করার জন� তারা �িতেরাধ করেত সেচ� হেয়েছ। অ�াদশ 

শতা�ীর �শষভাগ �থেক �� কের ঊনিবংশ শতা�ী পয�� কৃষক সমাজ বােরবােরই িবিভ� 

আে�ালেন সািমল হেয়েছ। যিদও সেচতন রাজৈনিতক িচ�াভাবনার অভাব, পিরণত �নতৃে�র 

অনুপি�িত এই সমেয়র কৃষক আে�ালন�িলেক সংহত ও দৃঢ়ব� করেত সফল হয়িন।  

অন�িদেক িবংশ শতা�ীর কৃষক আে�ালেন জাতীয়তাবাদী আদশ� ও সংগিঠত 

রাজনীিত িবেশষ ���পূণ� ভূিমকা �হণ করেলও কৃষেকরা �ধানত তােদর সামািজক ও 

অথ�ৈনিতক অব�ােনর পিরবত�ন ঘটােনার লে��ই এই সম� িবে�ােহ অংশ�হণ কেরেছ। 

আমােদর গেবষণাে�ে�র সীমার মেধ� িনিহত ‘�তভাগা আে�ালন’ (১৯৪৬–৪৭ ি��া�)। 

এই �থম কৃষেকরা পূব�তন িবি�� আে�ালেনর ভাবনা �থেক সের এেস একিট রাজৈনিতক 

দলীয় ভাবনার ছ�ছায়ায় এেস িনেজেদর অিধকার স�ে� সেচতন হেলন। ফসেলর দুই 

তৃতীয়াংেশর অিধকােরর জন� �তভাগার দািব িছল অিবভ� বাংলার �শষ বড় কৃষক 

আে�ালন। এই আে�ালেনর সুদূর�সারী �কােনা ফল কৃষকরা �ভাগ না করেলও 
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সামিয়কভােব �কােনা �কােনা ��ে� িবক� �শাসন ব�ব�া ও সািলিশ আদালত �িত�া 

কেরিছেলন।  

অেনক �ত�াশা িনেয় আমােদর �াধীনতা এেসিছল। যিদও �ায় িকছুই বা�বািয়ত হল 

না। �জাতদার ও মজুতদারেদর �িত �িতি�ত সরকােরর �তাষণনীিত ধীের ধীের জনগেণর 

মেধ� ��াভ পু�ীভূত করেত �� করল। তার ফল�িতেত ঘটল ১৯৬৬ সােলর খাদ� 

আে�ালন। শাসকে�িণর সে� জনগেণর দূর� �মশ �� হেয় উঠল। ২৫ �শ �ম, ১৯৬৭ 

সােল িশিল�িড়র অদূের নকশালবািড়েত ঘেট যায় কৃষক পুিলস সংঘষ�; যা িনি�তভােবই দুই 

��িণর মেধ� জেম থাকা পু�ীভূত ��াভ ও ব�নারই বিহঃ�কাশ। জিমর লড়াইেক �ক� কের 

কােয়িম �ােথ�র �িত িবেরািধতাই এই আে�ালেনর উে�শ� িছল। মূলত �� অথ�নীিতই এই 

িব�েবর পথ �শ� কের। যিদও �শষপয�� নকশালেদর এই কৃিষ িব�ব জিমর জন� লড়াইেক 

অ�ীকার কের, গণ আে�ালেনর দািয়� �থেক সের এেস ‘��িণশ� খতম’ করার �য়ােস 

উপি�ত হয়।  

�কৃতপে� �তভাগা �থেক নকশালবািড় অথ�াৎ চার দশক ব�াপী সময়কােলর মেধ� 

বাংলায় ঘেট যাওয়া এই কৃষক আে�ালনদুিটর সাধারণ ��প িনণ�য় করেত িগেয় �য কথাটা 

�� হেয় ওেঠ তা হল এই আে�ালন�িল সামিয়কতা ও হঠকািরতার �ারা িনয়ি�ত ও 

িনধ�ািরত। ফেল �কােনা ��ে�ই এই আে�ালন�িল কৃষকেদর িবেশষত ভাগচািষ ও 

��তমজুরেদর �কৃত অিধকারেক সুিনি�ত করেত পােরিন। �াভািবকভােবই �তভাগা �থেক 

�� কের নকশালবািড় কৃষক আে�ালন পয�� কৃষক আে�ালেনর িববত�ন তথা কৃষক 

জীবেনর চাওয়া–পাওয়া–��াভ–ব�না–য�ণা–আশা–আকা�ার সং�ােমর ইিতবৃে�র দৃ�া� 

বাংলা কথাসািহেত� িবরল নয়। �সই সুিনিদ�� পিরসরেক �রেণ �রেখই কৃষক িবে�াহ এবং 

কৃষক জীবন স�ৃ� উপন�াস ও �ছাটগ��িলর িবে�ষণ , সমােলাচনা ও মূল�ায়েনর �য়াস 

এই গেবষণাকম�িট। এই িবেশষ ভাবনার �কাশ বাংলা উপন�াস ও �ছাটগে� অ�তুল নয়। 
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মূলত িনব�ািচত কথাসািহেত�র ��ি�েতই এই গেবষণা কেম�র পিরিধিটেক সীিমত রাখা 

হেয়েছ।  

 

�থম অধ�ায় 

বাংলােদেশ কৃষক আে�ালেনর ��প 

 

 �য �কােনা কৃষক আে�ালেনর মূল উে�শ�েক িবে�ষণ করেল আমরা �শাষেণর ইিতহাসেকই 

খুঁেজ পাব। বাংলােদেশ কৃষক িবে�ােহর একিট ধারাবািহক ঐিতহ� থাকেলও অ�াদশ ও 

ঊনিবংশ শতা�ীর কৃষক িবে�ােহর সে� িবংশ শতা�ীর কৃষক িবে�ােহর কেয়কিট �মৗিলক 

পাথ�ক� িছল। এই সমেয়র কৃষক িবে�ােহর ��ে� কৃষক ��িণর িনজ� দািব পূরেণর 

পাশাপািশ িবেদশী শাসন �থেক মুি� এবং এই শাসেনর ফেল গেড় ওঠা সাম�তে�র িব�ে� 

লড়াই করার �বণতাই এই পেব�র কৃষক িবে�াহ�িলর মূল �বিশ���েপ িচি�ত করা �যেত 

পাের।  

িবংশ শতা�ীর কৃষক আে�ালন�িল সংগিঠত রাজনীিতর আ�েয় সংঘিটত হেয়িছল। 

ভারতীয় জাতীয় কংে�স এই সমেয়র কৃষক আে�ালন�িলেক সংগিঠত করার ��ে� 

���পূণ� ভূিমকা িনেয়িছল। ব�ভ� িবেরাধী �েদশী আে�ালন (১৯০৫ ি��া�), অিহংস 

অসহেযাগ আে�ালন (১৯২১–২২ ি��া�) এবং আইন অমান� আে�ালন (১৯৩০–৩৪ 

ি��া�)– এ কৃষেকরা সি�য়ভােব অংশ�হণ কেরিছল। তেব কংে�সী রাজনীিতর সীমাব�তা 

আর একিট সংগিঠত রাজনীিতর ���েক তাৎপয�পূণ� কের �তােল �সিট হল বামপ�ী 

রাজনীিত। ১৯২৫ ি��াে� ব�ড়ায় ‘িনিখল ব�ীয় �জা’ সে�লেনর �থম অিধেবশন �থেকই 

কৃষক আে�ালেনর সে� সাম�বাদী ভাবনা িমেশ �গল। ১৯২৬ ি��াে� কৃ�নগেরর ি�তীয় 
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অিধেবশেন �তির হল ‘ ব�ীয় কৃষক ও �িমক দল’। ১৯৩৬ ি��াে� জাতীয় কংে�েসর 

লে�ৗ অিধেবশেনর সময় কিমউিন�, কংে�স �সাশািল� ও অন�ান� বামপ�ীরা িমেল 

‘সব�ভারতীয় কৃষক সভা’ গঠন করেলন। ি�শ চি�েশর দশেকর সি��েণ কেয়কিট �ানীয় 

কৃষক আে�ালেনর �নতৃ�ও �দয় কৃষক সভা।  

কৃষক �াথ�েক র�া করার জন� সামি�ক �হণেযাগ� একিট কম�সূিচ গঠেনর 

�েয়াজনীয়তা অনুভূত হয়। ফেল ১৯৩৮ ি��াে� স�ার �াি�স �াউেডর সভাপিতে� একিট 

ভূিম রাজ� কিমশন িনেয়াগ করা হয়। এই কিমশনই �থম ‘�তভাগা’-র দািব সুপািরশ কের। 

এরপর ‘ব�ীয় �ােদিশক কৃষক সভা’-র যেশার �জলার পাঁিজয়ােত ১৯৪০ ি��াে� �াউড 

কিমশেনর সুপািরশ অনুযায়ী ‘�তভাগা’–র দািব �তালা হয়। এরপর ১৯৪৬–৪৭ ি��াে�  

‘�তভাগা’ আে�ালন �� হয়। ‘আিধ নয় �তভাগা চাই’ অথ�াৎ ফসেলর দুই তৃতীয়াংেশর 

অিধকােরর জন� ‘�তভাগা’–র দািব অিবভ� বাংলার �শষ বড় কৃষক আে�ালন। �মতা 

হ�া�র ও �দশ িবভাজেনর পরও িবিভ� এলাকায় ‘�তভাগা’ – র দািবেত লড়াই চলেত 

থােক। �ক�ীয় �নতৃে�র িপছু হঠা এবং আে�ালেনর সামি�ক ���াপট পিরবিত�ত হওয়ায় 

১৯৪৭–৪৮ ি��া� ও তার পরবত�ী বছর�িলেত ‘�তভাগা’–র লড়াই পরা� হেত থােক। 

‘�তভাগা’ –আে�ালনেক �কােনাভােবই �ব�িবক বলা যায় না। কৃষকেদর জন� জিমর দািব 

একিট দূেরর ল��ব��েপই �থেক যায়। 

‘�তভাগা’–র পর িকছু সং�ােরর কাজ �� হয়। ১৯৫০ ি��াে� ‘বগ�াদার আইন’ 

পাশ হয়, ‘জিমদাির অিধ�হণ’ আইন হয় ১৯৫৪ ি��াে� এবং ১৯৫৫ ি��াে� হয় ‘ভূিম 

সং�ার’ আইন। ষােটর দশেকর �শষ �থেক পি�মবে� সবেথেক বড় সমস�া হেয় �দখা িদল 

খাদ� সংকট। ১৯৬৬ ি��াে� ‘খাদ� আে�ালন’, ১৯৬৭ ি��াে�–এর িনব�াচেন কংে�সেক 

পরা� করার ��ে� একিট বড় ভূিমকা পালন কেরিছল। যু��� �মতায় এেলা। িক� এই 

সরকােরর দুব�লতা �মশ �� হেয় উঠল। সাম�তাি�ক �শাষণ ব�ব�ার �কােনা পিরবত�ন 
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ঘটল না। এই অসহায় অব�ার মেধ� নকশালবািড় কৃষক সং�ােমর সূ�পাত ঘেট। কােয়িম 

�ােথ�র িবনাশ ঘটােনাই নকশালবািড়র উে�শ� িছল। যিদও �সই উে�শ� ব�থ� হল। গণ 

আে�ালন ও গণ সংগঠেনর মাধ�েম �চিলত সামািজক কাঠােমার পুনিব�ন�াস কায�ত 

অপিরবিত�তই �থেক �গল। এক �শাষণহীন সমাজব�ব�ার �� �ংস হেয় �গল।  

নকশালবািড়র প�াশ বছর পেরও ভারতীয় তথা বাংলার কৃষক ফসেলর ন�ায� দাম, 

�সচ ও ঋেণর সুিবধার �� �দেখ চেলেছ। নতুন �কােনা আে�ালেনর পথ ধের হয়েতা এই 

�� একিদন সাথ�ক হেব। ভিবষ�তই এর উ�র �দেব।   

                                            

ি�তীয় অধ�ায় 

�তভাগার সং�াম : বাংলা উপন�াস 

 

িবংশ শতা�ীর চি�েশর দশক কালপব�িট নানা কারেণ �রণীয়। এই দশেক আমরা 

�দেখিছ ি�তীয় িব�যু�, জাতীয়তাবাদী আে�ালেনর তী�তা, �াকৃিতক দুেয�াগ, ম��র, 

�াতৃঘাতী দা�া, �াধীনতাপূব� ভারতবেষ�র সবেথেক বড় কৃষক আে�ালন �তভাগা আে�ালন, 

�দশভাগ ও �াধীনতা। 

আমােদর গেবষণা কেম�র এই অধ�ােয় আমরা আেলাচনা কেরিছ �তভাগা – �কি�ক 

আটিট উপন�াস। �ণময় মা�ার ‘লখী�র িদগার’, নারায়ণ গে�াপাধ�ােয়র ‘লালমািট’, সািব�ী 

রােয়র ‘পাকাধােনর গান’, মহাে�তা �দবীর ‘বে�াবি�’, ঝেড়�র চে�াপাধ�ােয়র ‘�জনভূিম’, 

�সিলনা �হােসেনর ‘কাঁটাতাের �জাপিত’ ও ‘গায়�ী স��া’ এবং আখতা��ামান ইিলয়ােসর 

‘�খায়াবনামা’। সমেয়র িহসােব প�ােশর দশক �থেক �� কের ন�ইেয়র দশক পয�� িব�ৃত 

এই উপন�াস�িলর রচনাকাল। ‘�তভাগা’ আে�ালেনর ��� িবচাের উপন�ােসর সংখ�া খুবই 
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অ�তুল। বাংলােদেশর অিধকাংশ মধ�িব� �লখক �গা�ী ‘�তভাগা’ আে�ালেনর সে� 

মানিসকভােব স�ৃ� হেত পােরনিন বেলই মেন হয়। �ত�� কৃষক �নতৃে�র ভূিমকা বা 

তােদর দৃি�েকাণ �থেক উপন�াস�িলেক িনম�াণ করার �য়াসও সবে�ে� ল� করা যায় না। 

কিমউিন� ভাবনায় িব�াসী যুবক ��িণর অনুভেবই এই উপন�াস�িল মূলত রিচত হেয়েছ। 

তেব ব�িত�ম আেছ। �ণময় মা�ার ‘লখী�র িদগার’ এবং আখতা��ামান ইিলয়ােসর 

‘�খায়াবনামা’ উপন�াসদুিটেত  কৃষেকর �চাখ িদেয় আে�ালনেক অনুভব করার �য়াস ল�� 

করা যায়। িবেশষত ‘�খায়াবনামা’ উপন�ােস �াি�ক মানুেষর িনর�র জীবনসং�ােমর মধ� 

িদেয় �বঁেচ থাকার �খায়াব িনম�ােণ ঔপন�ািসক অসামান� কৃিতে�র অিধকারী।   

‘�তভাগা’ আে�ালেনর পরবত�ীকােল রিচত এই উপন�াস�িল আে�ালেনর গিতপথ 

িনণ�য় না করেলও পরবত�ীকােলর সািহত� িনম�ােণর ��ে� নতুন অিভমুখ �তির করেত সাহায� 

কেরেছ।   

 

তৃতীয় অধ�ায় 

�তভাগার সং�াম : বাংলা �ছাটগ� 

 

‘�তভাগা’ আে�ালন �ধুমা� একিট কৃষক আে�ালন �েপ নয়, জীবনেক নতুন কের 

�দখার দৃি�ভি� গেড় �তালার জন�ও িবেশষ তাৎপয�পূণ�। এই অধ�ােয় আমরা চি�শিট গ� 

িনেয় আেলাচনা কেরিছ। গ��িলর �কােশর কালসীমা ১৯৪৭ ি��া� �থেক ১৯৯০  ি��া� 

পয��। এই কােলর ব�বধােনর ফেল আে�ালেনর �ায় সমসামিয়ক কােল রিচত গ��িলেত 

�য �ত��তা ল� করা যায়, পরবত�ীকােলর গে� �সই আে�ালেনর �ত�� ��প 
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�াভািবকভােবই অনুপি�ত। অিভ�তার আেলােক অিত�া� সমেয়র দপ�েণ অতীতেক �ধু 

িনেম�াহ দৃি�েত অনুভব করা যায়।  

গ��িল �েত�কিট �য িশ�গত তাৎপেয� সাথ�ক হেয় উেঠেছ তা নয়। একটা ব�ব� 

উপ�াপন করেত িগেয় গে�র িশ�রস অেনক সময়ই �ু� হেয়েছ। তবুও গ��িল 

�িতবােদর, �িতেরােধর।  

 

চতুথ� অধ�ায় 

নকশালবািড় কৃষক অভু��ান : বাংলা উপন�াস 

 

জনমানেস �াধীনতা �য িবশাল �ত�াশার দািব জািনেয়িছল বা�েব তা পূণ�তা �পল 

না। অস�� অসহায় মানুেষর কােছ তখন �� অথ�নীিত আর �� রাজনীিত। এই অধ�ােয় 

আমােদর আেলাচ� নকশালবািড় কৃষক অভু��ানেক �ক� কের রিচত উপন�াস। আমরা �মাট 

দশিট উপন�াস িনেয় আেলাচনা কেরিছ। স�েরর দশক �থেক �� কের ন�ইেয়র দশক 

পয�� উপন�াস�িলর রচনাকাল িব�ৃত। স�েরর দশকেক মুি�র দশেক �পা�িরত করার 

জন� �য গভীর িব�াস আর �� িছল তা িনেয়ই উপন�াস�িল রিচত হেয়েছ। যিদও একথা 

বলেল খুব ভুল বলা হেব না �য িশি�ত মধ�িব� �লখক �গা�ী খুব কমে�ে�ই নকশাল 

আে�ালেনর পটভূিমকায় কৃষক আে�ালন তথা কৃষেকর ভূিমকােক যথাথ��েপ ব�� 

কেরেছন। তাঁরা �বিশরভাগ ��ে�ই ��� �থেকেছন নকশাল আে�ালেন িব�াসী যুবক 

যুবতীেদর উপর রা�ীয় স�ােসর িচ� অ�েন।  



viii 
 

এই অধ�ােয় আেলািচত উপন�াস�িলর ��ে� আমরা আমােদর গেবষণার মূল ভাবনার 

সে� স�িত �রেখ সীিমত পিরসের মূলত কৃিষ িব�েবর সে� সরাসিরভােব যু� 

উপন�াস�িলেক �বেছ �নওয়ার �চ�া কেরিছ। তেব পাশাপািশ এই আে�ালন িকভােব যুবক 

��িণেক �শষপয�� একিট হতাশা এবং িবি��তার িদেক �ঠেল িদেয়িছল, �সই ধরেনর 

ইি�তবাহী উপন�ােসর ��পেকও �কাশ করার �য়াস �নওয়া হেয়েছ।  

আমােদর আেলািচত উপন�াস�িল হল –  

১. ��ােতর সে� – নারায়ণ গে�াপাধ�ায়। 

২. �ােম চেলা – �ণ� িম�। 

৩. অসংল� কাব� – অসীম রায়। 

৪. মহাকােলর রেথর �ঘাড়া – সমেরশ বসু। 

৫. শ�াওলা – শীেষ��ু মুেখাপাধ�ায়। 

৬. অপােরশন বসাই টুডু – মহাে�তা �দবী। 

৭. এভােবই এেগায় – জয়� �জায়ারদার। 

৮. কালেবলা – সমেরশ মজুমদার। 

৯. একিট আ�হত�া ও কেয়কজন নকশাল – �বণু দাশ��। 

১০. ��াহজ – সুি�য় �চৗধুরী। 

 

প�ম অধ�ায় 

নকশালবািড় কৃষক অভু��ান : বাংলা �ছাটগ� 

 

নকশাল আে�ালনেক �ক� কের গেড় ওঠা �ছাটগ��িল এক িবপ�তার কথা বেল। 

আে�ালেনর কম�ীেদর উপর সুপিরকি�ত রা�ীয় স�ােসর �য িবভীিষকা তা ব� গে�ই িফের 
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িফের এেসেছ। �য ছা� ও যুবকে�িণ িব�েবর উ�াদনায় �ভেস িগেয় �ােম িগেয়িছল িকংবা 

খতেমর রাজনীিতেত নাম িলিখেয়িছল �শষপয�� এক চরম হতাশায় তােদর ��ভ� হেয়েছ। 

িব�েবর তাি�ক ভাবনা আর তার বা�ব �েয়ােগর মেধ� �থেক �গেছ সুদূর পাথ�ক�। এর 

�কাশ ঘেটেছ এই পেব�র গ��িলেত। এই অধ�ােয় আমরা �মাট িতিরশিট গ� িনেয় 

আেলাচনা কেরিছ। গে�র িশ��প িনম�ােণ সব �লখেকরাই �য সফল তা বলা যােব না। তেব 

অেনেকই তাঁেদর ব�ব� িবষয় স�েক� দৃঢ় ও প�পাতদু� হেলও গে�র িনম�াণ ও 

রস�কােশর ��ে� �কােনা সমেঝাতা কেরনিন।  

  আসেল সবটাই �মতা দখেলর লড়াই। সাধারণ মানুষ �াণ �দয়, �শাসন ঝাঁিপেয় 

পেড় িবে�াহদমেন। কৃষেকর অিধকার লি�ত হেতই থােক। তবুও ��টা �থেক যায়। একটা 

পাে� �দওয়ার ��। এটাই বাঁিচেয় রােখ অন� �কােনা নতুন আে�ালেনর জন�।   

 

উপসংহার 

 

িবংশ শতা�ী �থেক সাম�বাদী �চতনার িব�ার, কিমউিন� আে�ালেনর সে� 

পিরিচিত কৃষক আে�ালনেক সংগিঠত আে�ালেন �পা�িরত করেত সাহায� কের। িনিদ�� 

রাজৈনিতক িব�ােসর পাশাপািশ সামািজক দায়ব�তা ব�লাংেশ মধ�িব� িশি�ত �লখক 

��িণেক কৃষকেদর ন�ায� অিধকার স�ে� সেচতন কের তুেলিছল। এর িপছেন সি�য় িছল 

সামািজক, অথ�ৈনিতক, রাজৈনিতক পালাবদেলর বা�ব ��প। ি�তীয় িব�যুে�া�র কাল 

�থেকই সাম�বােদ িব�াসী, সমাজতাি�ক �চতনার �ারা আেলািড়ত একদল সািহিত�ক এই 

�ত�েয় ঋ� হেলন �য, �গিতশীল পিরবত�েনর মধ� িদেয় অথ�ৈনিতক সামািজক উ�য়ন স�ব। 

এর জন� �েয়াজন �িমক কৃষক ��িণর নবজাগরণ। ফলত এই সময় �থেকই কৃষক–�িমক 
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তথা িন�বগ�ীয় মানুেষর �িতবােদর ভাষা কথাসািহেত�র ভাষা িহেসেব একিট উে�খেযাগ� �ান 

দখল কেরেছ। মধ�িব� �লখক �গা�ী এই অথ�ৈনিতক–রাজৈনিতক সংকেট িজইেয় রাখা কৃিষ 

সমস�া ও দির� কৃিষজীবীেদর �িত সহমিম�তা �াপন করেলন তাঁেদর িশ�কেম�র মধ� িদেয়।  

একটা কথা �ীকার করেতই হেব �য শহরা�েলর মধ�িব� মানুেষর �তভাগােক �ক� 

কের গেড় ওঠা আে�ালন স�েক� অ�তা ও িব�প মেনাভাবেক কাটােত �তভাগা �ভািবত 

সািহেত�র একটা বড় ভূিমকা িছল। আর নকশাল আে�ালনেক �ক� কের �লখার মেধ� 

একটা �চতনা আমরা বাের বােরই ল�� কেরিছ, যা আমরা �তভাগা �কি�ক �লখায় পাই না, 

তা হল আ�সমােলাচনা এবং আ�িবে�ষেণর ভাবনা।  

উ�াল স�েরর পর �কেট �গল আেরা পাঁচিট দশক। কৃষেকর উ�িতর গিত আেজা 

�িবর। �ায় �েত�কিট রাজৈনিতক দলই গণতে�র কাঠােমার মেধ� ��রত�েক িজইেয় 

�রেখেছন। তেব ভারতবষ� নতুন কের আর একিট শাি�পূণ� কৃষক আে�ালেনর সা�ী হেয়েছ। 

মহারাে�র কৃষকেদর শাি�পূণ� িমিছেলর পথই হয়েতা একিদন সািব�ক উ�য়নেক �িতি�ত 

করেব। নতুন কের �� �দখা �যেতই পাের।     


