মুী মেহা এবং স সময়কার পিরেিত
সয়দ আলী আহসান

উনিবংশ শতেকর ষ-সম দশেক আমােদর দেশ ইংেরজরা ফরােয়জী এবং ওয়াহাবী ধমীয়-রাজৈনিতক আোলন কেঠারভােব
দমন করেত থােক। ই ইিডয়া কাানীর আগমেনর সে সে িান যাজক ণীর লােকরা এেদেশ এেসিছল। তােদর
উে িছল ি ধেমর চার। িক ইংেরজ শাসকেগাী যাজক সদােয়র ধম চারেক িনেজর ােথ ববহার করেত থােক।
শাসেকর আমণ ধানত পেড়িছল মুসলমানেদর উপর। তার ফেল দীঘকাল পয বাংলােদেশর মুসলমানেদর রাজৈনিতক ও
সাংৃিতক আোলন িনাণ হেয় পেড়। বাংলােদেশ ইংেরজ রাজ  হবার পের উনিবংশ শতাীর শষভােগ মুসলমােনর
মেধও তা অিব হেত থােক। এ সমেয় বাংলােদেশর িবিভ জলার িকছু মুসলমান িান হেত থােক। অিশা, িনজ ধেমর
িত িশিথল িবাস এবং আিথক ও সাংসািরক মাহই ধম তাগ কের তদানীন রাজধম হেণ সিদন মুসলমানেদরও রণা
যুিগেয়িছল।
িহ সমাজেক শতাীর েত এ ধরেনর িান ধম-মুিখতা থেক বাঁিচেয়িছেলন রামেমাহন। শতাী শেষ মুসলমানেদর মেধ
আোলন আর কেরন যেশার িনবাসী বাীবর মুী মেহাহ এবং তারই হােত দীিত মুী মাহাদ জিমীন। এঁেদর
ধান অবলন িছল ওয়াজ। ােম ােম জলায় জলায় বৃতা কের মুী মেহাহ আশাতীত ফল লাভ কেরিছেলন।
বাালী মুসিলম সমাজেক রা করার বাপাের মুী মেহাহর দান অব অেশষ, িক িতিন এবং তার অগামী জিমীন
সংঘব হেয়ও সিদন মুসিলম সমােজর মেধ চতনা সৃি করেত পােরনিন। এঁেদর আদেশ অািণত হেয় এ যুেগর বাঙালী
মুসলমানেদরেক ইসলামমুখী কের তুেলিছল একিট িবেশষ দল। স দলিটেক ‘ধাকর দল’ আখা দওয়া যেত পাের।
এঁেদর মেধ ধান খুলনা জলার সাতীরার অগত বাঁশদেহর অিধবাসী এবং কলকাতা ডভটন ও সট জিভয়াস কেলেজর
আরবী ও ফারসীর অধাপক মৗলবী ময়রাজউীন আহমদ, ময়মনিসংেহর টাাইেলর অগত চাড়ােনর অিধবাসী এবং কলকাতা
আিলয়া মাাসার বাংলা ও সংৃেতর অধাপক পিত রয়াজুীন আহমদ মাশহাদী, বিশরহােটর মাহাদপুর িনবাসী মুী শখ
আবর রিহম এবং িপুরা জলার পসার অিধবাসী মুী মাহাদ রয়াজুীন আহমদ।
আিথক ও সাংসািরক েলাভেন পেড় কানও কানও  বাঙালী মুসলমােনরা য সিদন ি ধম হণ কেরিছল, তা থেক
তােদর বাঁচােনার একমা পথ িছল তােদরেক ইসলামী ঐিত এবং মুসলমানেদর জাতীয় ইিতহাস সে সেচতন কের তালা।
এেত িসি লাভ করার জ মাতৃভাষায় জাতীয় সািহত সৃি কের সবসাধারেনর মেধ পিরেবশন করা এবং সংবাদ-পািদর
মাধেম ধম ও কৃিমূলক িবষয়বর আেলাচনা কের মুসিলম জনসাধারেণর দৃি ফুিটেয় তালাই িছল শ পথ।
উিিখত মনীষীবৃ এ সে েণািদত হেয় কলকাতায় একটা দল বাঁধেলন এবং েয়াজনীয় অথসংহ ও ববাপনার
অভােব থমত মুসিলম কৃি এবং ইসলােমর তকথা সংা কতকেলা বই-এর অবাদ কের খ খ আকাের কাশ করেত
লাগেলন। ইসলাম ধম সে পিত এবং অিভ মনীষী জামালুীন আফগানী কতৃক ফারসী ভাষায় রিচত ‘নচার এবং
নচািরয়া’ নামক ের অবাদ কের ‘এসলাম ত’ নাম িদেয় থম খ কাশ করেলন। এর অিদন পেরই মওলানা আুল
হক হাানীকৃত ‘তফিসের হাানী’র উপমিণকা ভাগ থেক ইসলােমর  িতবাদক িবষয়সমূহ অবাদ কের এঁরাই
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‘এসলাম ত’ িতীয় খ কাশ করেলন। ‘এসলাম ত’ [বা মুসলমান ধেমর সার সংহ] এর থম খ ১২৯৪ সাল, আিন
মােস অথাৎ ১৮৮৭ িাে এবং িতীয় খ ১২৯৫ সাল- ১৮৮৮ িাে কািশত হয়।
‘এসলাম ত’ খাকাের ধারাবািহকভােব কািশত হেতা বেল অেনেকই এেক মািসক পিকা মেন করেতন। এসলাম ত খুব
বশী িদন চেলিন। তবু এর িবয়ল অেথ এবং ময়মনিসংহ করিটয়ার জিমদার হােফজ মাহমুদ আলী খান এবং বধমােনর ম
ােমর জিমদার মুী মাহাদ এািহেমর অথােল শখ আবর রিহম এবং মুী মাহদ রয়াজুীন আহমদ, ‘ধাকর’
নামক সাািহক পিকা কাশ কেরন। ১৯২৬ সােলর [১৮৮৯] আিন মােস থম সংখা ‘ধাকর’ কািশত হেলা।
‘ধাকর’ পিকা নানা িবপযেয়র ভতর িদেয় বশ িকছুিদন চেলিছল। এ পিকার মাধেমই বাংলা ভাষায় বাঙালী মুসলমােনরা
তােদর ধেমর মিহমা, ত, তথ, জাতীয় ঐিত ও গৗরব সে িকছুটা সেচতন হেয়িছল। সকােল বিম মুখ মুসিলম-িবেরাধী
লখক মুসলমানেদর িবে যসব লখা িলখেতন, ‘ধাকর’এ তার িতবাদ বর হেতা।
‘ধাকর’ দল সািহত ে অবতীণ হবার পূেব আধুিনক বাংলা সািহত সৃি পেথ বাঙালী মুসলমানেদর মেধ কউ য অসর
হয়িন, তা নয়। এ দেলর ব আেগ থেক ঊনিবংশ শতাীর িতীয়ােধর েত মীর মশাররফ হােসন বাংলা সািহত সবায়
আিনেয়াগ কেরিছেলন। তার আেগ শামীন মুহদ িসিকীেক দখা যায়। তার ‘ভাবনা’র এবং ‘উিচত বণ’ ১৮৬৫ সােলর
আেগই রিচত ও কািশত হয়। িক বাংলায় মুসিলম জাতীয় সািহত সৃির নশায় এঁরা যমন কের মেতিছেলন এবং াণঢালা
সাধনা কেরিছেলন, এঁেদর আেগ তমন আর কাউেক দখা যায় না। তাছাড়া এমন সেচতন জাতীয়তােবাধও তাঁেদর আেগর
কানও মুসলমান-রিচত সািহেত এমনভােব ফুেট ওেঠিন। এঁরা আরবী ফারসী সািহত থেক অবাদ কেরেছন, হযরত মুহদ
[সঃ]-এর এবং অা পীর-পয়গেরর খিলফােদর এবং তাঁর সাহাবীরা এবং ওলী আােদর জীবনী লেখেছন, ইসলাম ধেমর
গৗরব গাঁথা রচনা কেরেছন, তারা মিহমা বাখা কেরেছন।
একিট জািতর আশা-আকাা তার মেনাজীবেনর ন এবং অর ও বিহজীবেনর কােশ য তার জাতীয় বিশের পিরচায়ক
এঁেদর এ বাধ িছল খর। বাঙালী মুসলমান জািতর ঘার িদেন এঁরাই স জািতেক ঘরমুেখা কেরিছেলন এবং িনেজেদর িচনেত
সহায়তা কেরিছেলন। এক কথায় এ ‘ধাকর’ দলই যভােব মুসলমানেদর জাতীয় সািহেতর িভি রচনা কেরিছেলন স পেথই
অধ শতাী বাপী সাধনায় বাঙালী মুসলমানেদর জাতীয় সািহত িবকিশত হেয়েছ। অ কথায় মুসিলম জািত এবং এ জািতর
সাংৃিতক জীবেনর ধারা এঁেদরই হােত লািলত ও বিধত হেয়েছ। মুসিলম বাংলা সািহেত ‘ধাকর’ দেলর ভূিমকা এ দৃিভী
থেকই িবচার করেত হেব। পরবতী মুসিলম সািহিতকেদর জ এঁরা পথ তরী কের িদেয় গেছন এবং স কারেণই আমােদর
জাতীয় জীবেনও নবীন অধায় এবং বাঙালী মুসলমােনর মেন আিবাস জাত কের নব গৗরেবর সূচনা কেরেছন। এঁেদর রিচত
সািহেতর মূল যমনই হাক না কন, ান-কাল-পা িবচাের বাংলা সািহেত এঁেদর ঐিতহািসক ভূিমকার  অপিরসীম।
মুী মাহাদ মেহাহর নাম আজকার িদেন তমন শানা যায় না, বাংলা সািহেতর মধারার মেধও তাঁর েলােক
তমন ান আমরা দই না। রীিত করেণর িদক থেক য সম রচনােক আমরা সািহত বিল স ধরেনর সািহত মুী মেহাহ
রচনা কেরন িন। িক িতিন যা কেরেছন মুসলমানেদর সামািজক ববাপনার ে এবং ধমীয় তার ে তা অনসাধারণ।
রাজা রামেমাহন রায় য অেথ বাঙালী িহ সমাজেক সংার থেক মু কের আধুিনক জীবন ববার ে িনেয় আসেত
চেয়িছেলন, ঈরচ িবদাসাগর য অেথ িহ সমাজেক তার িচার দদশা থেক রা করেত চেয়িছেলন, মুী মাহাদ
মেহাহও তমিন িান ধেমর আাসন থেক বাঙালী মুসলমানেক রা করেত এিগেয় এেসিছেলন। িতিন মাট দশিটর
মেতা  রচনা কেরিছেলন। মাটামুিট তাঁর সব কিট ই ইসলাম ধেমর যথাথ প উদঘাটন কে রিচত। স সময় িীয়
সদায় রআন শরীেফর সততা িনেয়  কেরিছল এবং মােষর মুির জ িান ধম য একমা ধম এ ধরেনর িবতক
উপিত কেরিছল। িানেদর সকল সমােলাচনা এককভােব খন কেরিছেলন মুী মেহাহ। এ সম খন িয়ার মেধ
মুী মাহাদ মেহাহেক আমরা অত যুিবাদী এবং অসাধারণ ানী িহেসেব আিবার কির। িতিন গভীরভােব
িানেদর বাইেবল পাঠ কেরিছেলন, িহেদর ধমেলা পাঠ কেরিছেলন এবং ইসলাম রআন-হাদীস তাঁর আয়ে িছল।
িক সবেচেয় বড় কথা হে িতিন যুির সাহােয যভােব িানেদর ধম িবষয়ক নানািবধ িসােক খন কেরিছেলন তা
আজেকর িদেনর আেলােকও অন সাধারণ। স সময় বশ িকছু মুসলমান িান যাজকেদর চারণায় পেড় যীিেক ভজনা
আর কেরন। এরা ধু িান হেয়ই া হনিন, িীয় সমােজর পে এবং মুসলমানেদর িবপে কলমও ধেরিছেলন।
মুসলমান নামধারী কান বি ি ধম হণ কের যিদ ইসলােমর িবে িকছু বেল তাহেল সাধারণ মাষ তার উপর সহেজই
িবাস াপন কের, অত অিশিত মােষরা তা করেবই।
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মুী মাহাদ জিমীন একজন িশিত মুসলমান িছেলন। ইিন সকােলর িান িমশনারীেদর সংেশ আেসন। ১৮৮৭
িাের ২৫ িডেসর িতিন ি ধম হণ কেরন। স সময় িান পাীরা িীয় ‘বাব’ নােম একিট পিকা কাশ
করত। উ পিকার মূল উে িছল ইসলােমর িবে চারণা চালােনা এবং মাণ করা য িধম হণ করার মেধই
মুসলমানেদর একমা মুি রেয়েছ। ১৮৯২ িাে িীয় ‘বাব’ পিকার কেয়কিট সংখায় ধারাবািহকভােব মাহাদ
জিমীন ‘আসল রআন কাথায়?’ – এই িশেরানােম কেয়কিট ব লেখন। উ বেলার মেধ রআন শরীেফর
সততা িনেয় ছয়িট  উাপন কেরন। খর যুির সাহােয এবং কােনাপ আেবগ বা াধ কাশ না কের মুী মাহাদ
মেহাহ ‘ধাকর’ পিকার কেয়কিট সংখায় জিমীেনর উািপত ের জবাব দন এবং মাণ কেরন য রআন শরীফ
য ভাষায় ও বাকভীেত থেম নােজল হেয়িছল অিবকল সই ভাষা ও ভীেত এখন পয িবদমান আেছ। িক িানেদর
‘বাইেবল’ এবং ইদীেদর ‘তাওরাত’ ববার পিরবিতত হেয়েছ এবং বতমােন আসল ‘তৗরাত’ এবং ‘ইনিজল’ য কাথায় তা
কউ বলেত পাের না। মুী মেহাহর বিটর নাম িছল ‘ঈসাঈ বা িানী ধাঁকা ভন’।
মুী জিমীন মুী মেহাহর ব পাঠ কের িনেজর িট সেক সেচতন হন। ধম সংা বাদাবােদ পরািজত হেয় িতিন
িান ধম তাগ কেরন, ইসলােম িফের আেসন এবং ইসলাম চার ও রায় মুী মেহাহর িব অচর িহেসেব জীবেনর
শষ িদন পয িনেজেক িনেয়ািজত কেরন। ইসলােম তাবতেনর পর তাঁর থম দািয় হয় ইসলােমর িবে যখােন যা িকছু
লখা আেছ সেলােক খন করা এবং সে সে য সম িহ এবং মুসলমান িান যাজকেদর ধাঁকায় িধম হণ
কেরিছল ইসলােমর িত তােদর আকৃ কের তালা। তাঁর এই িটর নাম ‘ইসলােমর সততা সে বড় ধমাবলীেদর মব’।
এই িট থম কািশত হয় ১৯০০ িাে। মুী জিমীন িধম হণ কের জন জিমীন নােম পিরিচত হেয়িছেলন,
পের ইসলােম তাবতন কের িতিন আবার মুী জিমীন িহেসেব িফের এেলন।
মুী মাহাদ মেহাহ ‘রে ীীয়ান ও দিললুল এসলাম’ নােম একিট রচনা কেরিছেলন। একসময় মুসলমান সমােজর
উপর এর ভাব িছল অপিরসীম। িট িান পাীেদর আমেণর পাা জবাবপ িলিখত হেয়িছল। িটেত মুী
মাহাদ মেহাহর গাঢ় ধমান ও বাব বুির পিরচয় পাওয়া যায়। িট কািশত হয় ১৮৯৫ িাে। িান ধেমর
িবে তাঁর অ একিট ের নাম ‘িীয় ধেমর অসারতা’। এ িট কািশত হেয়িছল ১৮৮৬ িাে। সসময় অথাৎ
ইংেরজ শাসনামেল কােনা ধেমর িবে আমণ করা বৃিটশ আইন িবেরাধী িছল। স কারেণ মুী মাহাদ মেহাহেক
নানািবধ পরীা-নীিরার মাধেম সতেক িতিত করেত হেয়িছল। তাঁর যুি এত অকাট িছল স সময়কার িীয় সমাজ এ
িট বােজয়া করবার জ বৃিটশ সরকােরর িনকট কােনাপ আেবদন জানায়িন। আেরকিট কথা এেে মেন রাখা ভাল য,
তৎকালীন িীয় সমাজ িনেজেদর বল অহিমকায় মুসলমান এবং িহেদর সে তকযুে নেম পড়েত িধা করত না। িান
পাীরা রআন শরীফ এবং হাদীস শরীফ থেক নানািবদ উৃিত িদেয় সেলার অবাবতা মাণ করবার চা করেতন। িক
তারা যখন মুী মেহাহর সুখীন হল তখন তারা বুঝেত পারল য এর সে লড়াই করা সব নয়।
একিদন রাজা রামেমাহন রায় যভােব পাীেদর যুি খন কের বেদা িহধেমর মযাদা িতিত কেরিছেলন, তমিন মুী
মেহাহ এবং তাঁর সহচর মুী জিমীন িীয় ধেমর অসারতা মাণ কেরিছেলন এবং ইসলােমর মযাদা িতিত
কেরিছেলন। মুী মাহাদ মেহাহ রিচত েলার নামঃ ১. িীয় ধেমর অসারতা [১৮৮৬]; ২. মেহল ইসলাম
[১৮৯৭]; ৩. িবধবা গনা ও িবষাদ ভাার [৩য় সং ১৯০০]; ৪. পােনামা [২য় সং ১৯০৮]; ৫. িহ ধম রহ ও দবলীলা
[১৮৯৬]; ৬. ীান মুসলমান তকযু; ৭. রে ীিয়ান ও দিললুল এসলাম [১৮৯৫]; ৮. বাবু ঈশানচ মল এবং চালস
ের ‘এসলাম হণ’; ৯. াকমালা।
মুসলমান সমােজর সংােরর উে িনেয় ১৮৯৭ িাে মুী মাহাদ মেহাহ ‘মহল ইসলাম’ নামক একিট দাভাষী
পুঁিথ কাব রচনা কেরন। এই পুঁিথর েত রসূেল কিরেমর উেে একিট দীঘ শি বা না’ত আেছ। যিদও আজকালকার িদেন
অেনেক জােনন না য, এ না’তিট ক রচনা কেরিছেলন। িক যখােন িমলাদ মাহিফেল ামাােল এই না’তিট গাওয়া হেয়
থােক। এ না’তর এক জয়গায় আেছ:
গাওের মছেলমগণ, নবীণ গাওের।।
পরাণ ভিরয়া সেব ছে 'আলা গাওের।
তেব যটা বতমােন হেয়েছ তাহল মুী মেহাহ রচনা মীর মশাররফ হােসেনর না’তর মেধ িমেশ গেছ এবং এেকবাের
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বতমােন এেস গালাম মাফা রিচত দেদর মেধ িমেশ গেছ। এেতই বাঝা যায় য, মুী মেহাহর ভাব কতটা িছল
এবং এখেনা কতটা আেছ। এ ের ভাষা অত সহজ এবং িশিত অিশিত সকল ণীর মাষই উপেভাগ করেত পারেব।
ের ভাষায় লািলত এবং মাধুয আেছ।
মুী মাহাদ মেহাহ িবখাত হেয় থাকেবন িান ধেমর কবল থেক বাঙালী মুসলমানেক রা করবার আাণ চার
জ। ইউেরােপ দীঘিদন ধের িান পাীগণ ইউেরাপীয় জনসাধারেণর কােছ ইসলােমর অপবাখা কের আসিছল। ইসলােমর
িবে তারা অেনক কািহনী িনমাণ কেরিছল। এ সম কািহনী িান সদােয়র লােকরা এত গভীরভােব িবাস করেতা য
তােদর ধারণা জেিছল য রআন শরীফ হে শয়তােনর রচনা [নাউযুিবাহ]। যসব িান পাী িধম চার করেত
ভারতবষ তথা বভূিমেত এেসিছল তারা পাােতর নিতবাচক দৃিেকাণ থেক ইসলামেক আমণ আর কেরিছল। তােদর
আমেণর থম যথাযথ তুর মুী মাহাদ মেহাহ িদেয়িছেলন। তার সে যাগ িদেয়িছেলন মুী জমীীন।
ইসলামেক যথাথেপ এেদেশর মােষর সামেন উপিত কের তাঁরা য আদশ াপন কের িগেয়েছন তার তুলনা হয় না। এঁেদর
উভেয়র কীিত কােনােম খব কের দখা উিচৎ নয়। এঁেদর িব িছল না, জনবল িছল না, িক ইসলােমর িত িনা এবং অগাধ
িবাস িছল। ধু এই িবাসেক অবলন কের তাঁরা স যুেগ একিট অসাধ সাধন কেরিছল। এ ইিতহাস বতমান জের
মাষেক নতুন কের জানেত হেব।

সূঃ ণ, মুী মেহা রণ সংখা
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সয়দ আলী আহসান

www.shoncharon.com

আজািতক খািতস কিব, সািহিতক, বুিজীবী, সািহিতক ইিতহাসেবা ও িশ সেচতন বি সয়দ আলী
আহসান ১৯২২ ীাের ২২ মাচ যেশার জলার মারার (বতমান জলা) আেলাকিদয়া ােম জহণ কেরন।
বেরণ তাপস হযরত শাহ আলী বাগদাদীর বংশধর। সয়দ আলী আহসােনর পূব পুেষরা অেনেকই ধমাণ ও
ানবান মনীষী িছেলন।
সয়দ আলী আহসােনর িশা জীবেনর  ঢাকার ধামরাই াথিমক িবদালেয়। িক কৃত পাঠচচা চলেত থােক
গৃহােন। গৃহ িশেকর কাছ থেক িতিন ফারসী, ইংেরজী, বাংলা ও গিণত শাে পাঠ হণ করেত থােকন। ১৯৪০
সােল সয়দ আলী আহসােনর িবিবদালয় জীবন  হয়। ১৯৪৪ সােল িতিন ঢাকা িবিবদালয় থেক ইংেরজী ভাষা ও সািহেত এম. এ িডী লাভ কেরন।
তাঁর কমজীবন গলী ইসলািময়া ইটারিমিডেয়ট কেলেজ ইংেরজী িবভােগর অধাপক (১৯৪৫) িহেসেব তাঁর
কমজীবন  হয়। এরপর াাম এািসাট িহসােব অল-ইিডয়া রিডও, ঢাকা রিডও (১৯৪৭)। ১৯৪৯ সােল
সািহত কেমর খািতর জে ঢাকা িবিবদালয় কতৃপ তাঁেক বাংলা িবভােগর অধাপক পেদ িনেয়াগ কেরন।
১৯৫৫ সােল িতিন আজািতক িপ. ই. এন. পািকান শাখার সেটারী জনােরল িনযু হন। ১৯৬০ সােল িতিন
বাংলা একােডমীর পিরচালেকর দািয়ভার হণ কেরন। ১৯৬৭ সােল সয়দ আলী আহসান চাম িবিবদালেয়র
বাংলা িবভােগর ধান অধাপক িহেসেব যাগ দন।
১৯৫২ সােল ভাষা আোলেন অংশ নন এবং ১৯৭১ ীাে সয়দ আলী আহসান বাংলােদেশর মুিযুে
সিয়ভােব অংশ হণ কেরিছেলন। িতিন াধীন বাংলা বতার কের শৈসিনক িহেসেব বিল ভূিমকা পালন
কেরন। এ সময় িতিন "চনাক" ছনােম পিরিচত িছেলন।
াধীনতার পর ১৯৭৭-৭৮ িাে বাংলােদশ সরকােরর িশা, সংৃিত, ীড়া ও ধম সিকত মণালেয়র
দািয়ে িসেডেটর উপেদা পেদ িনযু িছেলন। ১৯৭৫ সােল িতিন রাজশাহী িবিবদালেয়র উপাচায িহসােব
িনেয়গ পান। ইেডেনর নােবল কিমিটর সািহত শাখার উপেদা িহেসেব কাজ কেরন ১৯৭৬ িা থেক ১৯৮২
িা পয। ১৯৮৯ িাে িতিন জাতীয় অধাপক িহসােব অিভিষ হন এবং স বছরই িবিবদালয় মুির
কিমশেনর চয়ারমান িনযু হন। শষ বয়েস দাল ইহসান ইউিনভািসিটর উপাচায িহেসেব দািয় পালন
কেরেছন। ১৯৭৮ সােলর জুলাই মােস িতিন জাহাীরনগর িবিবদালেয় বাংলা িবভােগ েফসর িহেসেব যাগ দন।
১৯৫৪ সােল িতিন করাচী িবিবদালেয় বাংলা িবভােগর ধান অধাপক িহেসেব িনেয়াগ পান। ১৯৮৯ িাে
বাংলােদশ সরকার তাঁেক জাতীয় অধাপক িহেসেব ীকৃিত দান কের।
আমািনেটালা িবদালেয় দশম ণীেত পড়ার সময় ১৯৩৭ সােল ুল মাগািজেন তাঁর থম একিট ইংেরজী কিবতা
"The rose" থম মুিত হয়। কিব মিতউল ইসলাম এ কিবতািট বাঙলায় অবাদ কের ‘চাবুক’ পিকায় কাশ
কেরন। মািক পড়ার সময় ‘আজাদ’ পিকায় তাঁর ’িট লখা কািশত হয়। একিটর িশেরানাম ‘িহ-মুসিলম
সমা’ এবং অিট ‘গণত ও িডকেটটরশীপ।’
এই তণ বয়েসই সািহত কেমর জে তৎকালীন বাংলা ভাষার খািতমান কিব সািহিতকেদর সে তাঁর সখতা
গেড় উেঠ। এ সকল কিব সািহিতেকর মেধ কিব ফরখ আহমদ, িসকাার আবুজাফর, শওকত ওসমান, বগম
িফয়া কামাল, মায়ুন কবীর মুখ উেখেযাগ।
ঢাকা িবিবদালেয়র ইংেরজী িবভােগ পড়ার সময় সািহত ও সংৃিত চচায় এবং কথা বলার অসাধারণ
কলােকৗশেলর জে সম িবিবদালেয় তাঁর খািত ছিড়েয় পেড়। এ সময় িতিন ‘গিত সািহত সংসদ’ ও
রিডকাল ডেমােিটক পািট’র সে সংি িছেলন।
১৯৪০ থেক ৪৪ এর মেধ িতিন গ িলখেত  কেরন। ‘মািসক মাহাদী’ এবং ‘সওগাত’ পিকায় তাঁর বশ
কেয়কিট গ কািশত হয়। ‘বুুদ’, ‘তারা িতনজন’, ‘রিহমা’, ‘জিদেন’ গিল তাঁর অতম। এ সময় িতিন
‘ইহাই াভািবক নােম একিট উপাসও িলেখিছেলন। িক পরবতীকােল গচচা ছেড়  কেরন কিবতা চচা।
সমােলাচক িহেসেব তাঁর পদাপণ ঘেট ধীনাথ দের ‘পিরচয়’ পিকায়, কিব সেতনাথ শীষক দীঘ বিট
মুিত হবার পর। এ সমেয় লখা ‘রািহনী’, ‘কিবতার িবষয়ব’ ও ‘কািল কলেমর থম বষ’ ব িতনিট
সওগাত পিকায় কািশত হয়।
সয়দ আলী আহসােনর সাদনায় ১৯৫০ সােল শাহাদৎ হােসেনর কাব সংকলন ‘পছা’ কািশত হয়। ১৯৫২
সােল ভাষা আোলেন অংশ নন- এ সময় িতিন ‘ইকবােলর কিবতা’ সাদনা কেরন। ১৯৫৩ সােল ডর মুহদ
শহীলাহর সহেযােগ ‘গসয়ন’ নােম একিট গ সংকলন সাদনা কেরন। ১৯৫৪ সােল ‘নজল ইসলাম’
নামক একিট সমােলাচনা  কাশ কেরন। ১৯৫৬ সােল মুহদ আবল হাই এর সহেযািগতায় ‘বাংলা সািহেতর
ইিতবৃ’ িট রচনা কেরন। করাচী থাকাকালীন ‘কিব মধুসূদন’ নােম একিট  রচনা কেরন।
সয়দ আলী আহসােনর িতভা িবিভমুখী। বেলখা ও সমােলাচনায় তাঁর কৃিত তুলনাহীন। ‘কিবতার কথা ও
অা িবেবচনা’ ে অসাধারণ দতায় ব ও সমােলাচনােক িতিন সৃিশীল কের তুেলেছন।
তাঁর ‘অেনক আকাশ’, ‘একক সায় বস’, ‘সহসা সচিকত’ এবং ‘আমার িতিদেনর শ’ কাবেলা
ঐিতারাগী সৗযেবাধ ও দশীিতর অপম িনদশন।
সয়দ আলী আহসােনর িচকলা, সীত এবং অা চাকলার িত আহ অপিরসীম। িচকলার ইিতহাস ও
িচিশের রসাাদেন িতিন একজন িনেবিদত াণ। িচকলার অধাপনায় তাঁর সাফল িবেশষ রণীয়। ১৯৭০
সােল তাঁর ‘আধুিনক বাংলা কিবতাঃ শের অষে’ কািশত হয়।
১৯৭৩ সােল তাঁর সািদত মধযুেগর কাব ‘মধুমালিত’ কািশত হয়। এই কাবেও তাঁর পািডেতর পিরচয়
রেয়েছ। ১৯৪৭ সােল ‘রবীনাথঃ কাব িবচাের ভূিমকা’ িট কািশত হয়। ১৯৭৬ সােল ‘জামান সািহত;
একিট িনদশন’ কািশত হয়।
১৯৮২ সােল "Approach" নােম একিট ইংেরজী ষাািসক পিকা সাদনা কেরন। ১৯৮৬ সােল তাঁর ‘আধুিনক
কাব চত এবং মাহাদ মািনামােনর কিবতা’ শীষক খািন কািশত হয়।
এই ানতাপস সয়দ আলী আহসান ২০০২ সােলর ২৫ জুলাই বৃহিতবার ঢাকার ধানমিডর কলাবাগান িনজ
বাসভবেন পরেলাক গমন কেরন।
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