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আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮—১৯৭৯)-এর মেতা বহুমাি�ক বয্ি�� আজেকর বাংলােদেশ শুধু নয়, উভয়বে�ই 

িবরল। বাঙািলর রাজৈনিতক ইিতহাস ও বাঙািলর আ�পিরচেয়র সম�তােক বুঝেত হেল নতুন কের আবুল মনসুর 

আহমদেক পড়েত হেব। েয সমেয়র িনমর্াণ িতিন এবং েয সময়েক িতিন িনমর্াণ করেত েচেয়িছেলন তার সােপেক্ষ 

আবুল মনসুর আহমদেক িফের পড়া জরুির। আজেকর বাংলােদেশ দুনর্ীিত যখন সবর্�ের ছিড়েয় পেড়েছ, েমৗলবাদ 

ও ধমর্া�তায় বাংলােদশ যখন নতুন কের আ�া� তখন আবুল মনসুর আহমেদর রাজৈনিতক সততা ও মু� 

িচ�ােক আমােদর সবেচেয় বেড়া �েয়াজন। আবুল মনসুর আহমেদর জীবনদশর্ন নতুন কের বাংলােদশেক আবার 

পথ েদখােত পাের।  

আমােদর আেলাচনা যিদও তাঁর কথাসািহতয্েক িঘের তবুও েস আেলাচনায় �েবেশর আেগ মেন হয় 

আবুল মনসুর আহমেদর রাজৈনিতক দশর্ন, সাংবািদকতার জীবন, আইন িবেশষেজ্ঞর দৃি�ভি� বাদ িদেয় তাঁর 

সািহতয্চচর্া অস�ূণর্। তাঁর আমার েদখা রাজনীিতর প�াশ বছর (১৯৬৮) ও আ�কথা (১৯৭৮)-এর পাঠক মাে�ই 

জােনন েকবল বয্ি�জীবেনর প�াশ বছর নয়, এর মেধয্ বাংলােদেশর রা� িববতর্েনর অ�র্-শতা�ীকাল ধরা আেছ। 

রাজৈনিতক জীবেনর গুরু�পূণর্ দািয়� পালন কেরও িতিন েয িবপুল পিরমাণ সািহতয্ সৃি� কেরেছন তার 

ঐিতহািসক গুরু� অপিরসীম। তাঁর হাত ধেরই বাংলােদেশর েছােটাগে�র সূচনা। গ�কার িহেসেব িতিন রচনা 

কেরেছন— আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফাের� (১৯৪৪), আসমানী পদর্া (১৯৫৭) ও গািলভেরর সফরনামা (১৯৫৯)। 

সয্াটায়ািরে�র কলম িদেয় িতিন সমকালীন বাংলােদেশর সামািজক-রাজৈনিতক-সাং�ৃিতক জীবেনর সমােলাচনা 

কেরেছন। সািহতয্ সমােলাচকরা তাঁেক ‘পূবর্বে�র পরশুরাম’ িহেসেব িচি�ত কের থােকন। আমােদর ব�বয্ 

কালী�স� িসংহ, বি�মচ�, রবী�নাথ, পরশুরাম, �পা�, যাযাবর, মুজতবা আলীর হাত ধের নক্ শা গেদয্র েয 

ধারা ৈতির হেয়িছল আবুল মনসুর আহমদ েসই ধারারই উ�রসাধক। আয়না, ফুড কনফাের� বা গািলভেরর 
সফরনামা-য় তাঁর সময়েক আবুল মনসুর আহমদ েপা�মেটর্ম কেরিছেলন। এসমেয়র রাজৈনিতক বয্ি�� ও 

আমলােদর সংি�� গ���গুিল পড়া জরুির। তাহেল হয়েতা তাঁরা আ�-সমােলাচনার িদেক েযেত পারেবন। 

সতয্িমথয্া (১৯৫৩), জীবন-কু্ষধা (১৯৫৫) ও আেব হায়াত (১৯৬৪) উপনয্াসগুিলর মেধয্ও আমরা দক্ষ 

সমাজিবজ্ঞানীর পযর্েবক্ষণ শি�র পাশাপািশ সয্াটায়াির� আবুল মনসুর আহমেদর রাজৈনিতক বীক্ষােক পাই। 

জীবন মােন েবঁেচ থাকা, েবঁেচ থাকার েসই িখেদই জীবন-কু্ষধা। জীবন ও িখেদর স�কর্, িখেদর আখয্ান 

বা�বতােক আমরা পাব সংি�� উপনয্ােস। �াক্ -মুি�যু� পেবর্র বাংলােদেশর রাজৈনিতক, অথর্ৈনিতক, সামািজক 

ও সাং�ৃিতক পিরচয়েক জানার জনয্ আসুন আমরা আবুল মনসুর আহমদ ও তাঁর আখয্ানভুবেন �েবশ কির।         

 


