
 
Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences 

 

ISSN 2347-8055    
Vol. 5 - 2017 

 
 
 

সয়দ ওয়ালীউ াহ্-র ‘লালসাল’ু উপন ােস নারীচির িলর আ কথন :  
এক  িব ািরত অনুস ান 

 
মহাে তা চ াটা জ 

 
অিতিথ অধ াপক 

কাজী নজ ল িব িবদ ালয়, আসানেসাল ও দগুাপুর উইেম  কেলজ 
 

Anuranan: An International Journal of Humanities and Social Sciences  
Vol.5 originally published online November, 2017 

 
The online version of this article can be found at: http://www.arunananjournal.org/ 

 
 

Published by 

 
www.anurananjournal.org 

 
Additional services and information for  

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences can be found at: 
 

About the Journal: http://www.anurananjournal.org/about-us/ 
Editorial Board: http://www.anurananjournal.org/editorial-board/ 

Submission Guidelines: http://www.anurananjournal.org/submission-guidelines/ 

Contact: http://www.anurananjournal.org/contact-us/ 
 
 

© 2017 Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences 
 
 
 
 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. 



     
2                                                                                                         Vol. 5: 2017 | ISSN 2347-8055    

 

সয়দ ওয়ালীউ াহ্-র ‘লালসাল’ু উপন ােস নারীচির িলর আ কথন : এক  িব ািরত 
অনুস ান 
 
মহাে তা চ াটা জ  
 
অিতিথ অধ াপক 
কাজী নজ ল িব িবদ ালয়, আসানেসাল ও দগুাপুর উইেম  কেলজ  
 
 
সংি সার 

সািহত েক িযিন কােনািদনই িনছক মেনার েনর মাধ ম িহসােব ব বহার কেরনিন, অ েরর আিতেত সাড়া 
িদেয়  সজীব ােণর উৎসমুখ থেক উপাদান সং হ কের িযিন সািহত চচা কেরেছন –িতিন অন  কউ নন, 
িতিনই হেলন িবিশ  কথািশ ী সয়দ  । ‘লালসালু’  তারঁ রিচত থম উপন াস। এই টই তােঁক িব দরবাের 
িবেশষ েপ পিরিচিত দান কেরেছ। ১৯৪৮ ি াে  ‘লালসালু’ উপন াস ট কাশ লাভ কের। িতিরশ-
চি েশর দশেকর জমাট বাধঁা অ কােরর বা িবক া জক াপেট উপন াস ট রিচত হেয়েছ।  
মহ তনগেরর ভূ-খে  েবশ কের ‘ম জদ’ নােমর এক ধম-ব বসায়ী। স িনেজর একটা সা াজ  িত ার 
লে ই  এই মহ তনগরীর মানুষজনেক বেল- “আপনারা জােহল, বএেলম,আনপাড়হ। মা াে র পীেরর 
মাজারেক আপনারা এমন কির ফিল রাখেছন?” ঝালরওয়ালা লাল সালু কাপড়  ারা আবৃত কবর- ক িঘের 

 হয় এক সাংঘািতক খলা। দখা যায়, এই খলায় ম জদ বশ পারদিশ। অ  িদেনর মেধ ই  স তার 
‘ক াির া’ দখােত  কের। এই উপন ােসর নারী চির িল থম থেকই বশ ল ীম , সাত চেড় তােদর 
‘রা’- টকু-ও কােন েবশ কের না। যন উপন ােস নারীচির  িলেক যন ‘ সানারকা ঠ’ ছঁইেয় ঘুম পািড়েয় 
রাখা হেয়িছল। তারা যন উপন ােসর ায় দীঘ পিরসর জেুড়ই  ‘Non-Entity’ অথাৎ তােদর কােনারকম 
অ ই চােখ পেড়িন। িক  এই পু ষতাি ক সমােজ নারী যিদ তার সম  াণশ  িনেয় অন ায়, অিবচােরর 
িব ে  েখ না দাড়ঁায় তাহেল একিদন সিত ই িবলু  হেব তােদর অ । ‘লালসালু’ উপন ােসর মিহলা 
চির িল তােদর িনজ  বলেয় িকভােব জীবনযাপন করেছন তা আমরা উপ ািপত করেবা । কমন ভােব 
অত াচার সহ  করেত করেত িনেজেদর মেতা কের লড়াই চালাে , কন জমীলা চির ট ‘িবেশষ চির ’ হেয় 
উঠেছ তার পু ানুপু  িবে ষণ কের দখােবা। এক অিত সাধারণ নারীর িতেরাধ গেড় তালা, অত াচােরর 
িব ে  গেজ ওঠার িচ টেক আমরা আমােদর বে  িব াের তেল ধরেবা। 
 
 
 
          ‘নারী, শ ট উ ারেণর সে  –সে ই যন  আমােদর চােখর- সামেন ভেস উেঠ  একটা ক না, ছিব, 
একটা আইিডয়া বা বলা যায় একটা ‘ িতমা’ । চতেন হাক অথবা অবেচতেন আমরা নারীর একটা 
‘আদল’ সযে  তরী কের রেখ িদেয়িছ। র -মাংেস গড়া নারী চির রা িক   কােনা ‘টাইপ’ নয় অথবা 
এক আকােরর কােনা ’ছাচঁ’ –ও নয়। িতিদেনর ঘাত- িতঘাত সং ােমর িভতর িদেয় ,অ া  পির েমর 
মধ  িদেয়ই নারী বঁেচ থােক। জেল িভেজ, রােদ পুেড় নারী  সংঘর্ষ কের টেক থাকার জন , তবুও  সমাজ 
বদলায় না তার মানিসকতা।  
         অ মুখী, বাক , খর বু -স  লখক সয়দ ওয়ালীউ াহ।্নাগিরক মধ িবে র কােনা সমস া নয়, 
িতিন ামীন মুসলীম সমােজর ক ের বাড়েত থাকা , জমাট অ কারেক আেলােক িনেয় এেসেছন। 
উপন ােসর এেকবাের েতই লখক এক দমব  , াসেরাধকারী পিরেবেশর বণনা  কেরেছন। শ  
চায়াল, কাটের ঢেক যাওয়া চাখ, রাগা, শীণ এক মানুষ নাম যার ম জদ । ধীের ধীের েবশ কের স (আেখের 

মহ তহীন) মহ তনগের। ধম-ব বসায়ী ম জদ  আে  ,আে  এই উপন ােসর সেবসবা হেয় ওেঠ । এই 
মহ তনগের নারীেদর অব ান ভয় র এবং ভয়াবহ ।  ব ক ম জদ তার িনজ  েয়াজেনই সব থেক 
দবুলতম অংশ িনেয়ই  কের দয় তার খলা। ম জদ বুেঝিছল – 
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“দিুনয়ায় স লভােব দ’ু বলা খেয় বাচঁবার জেন  য- খলা খলেত যাে  স- খলা সাংঘািতক।“[১]  
         মােছর িপেঠর মেতা সাল ুকাপেড় ঢাকা মাজার টেক িঘের চলেত থােক ম জেদর জীবন।  ব া  যৗবনা, 
িবধবা  নারী রহীমার েবশ কের ম জেদর িববািহত ী িহসােব। উপন ােসর থম নারীচির   িহেসেব আমরা 
পাই এই  রহীমােক। যন েতই লখক আমােদর বু ঝেয় দন কমন হেত চেলেছ এই উপন ােস নারীেদর 
অব ান।  ল া, চওড়া ,মাংসল দেহর অিধকারী শ শালী নারী  হাল রহীমা। স এতটাই িনিবেরাধী , গা- বচারী 
চির  য উপন ােস তার উপি িত সভােব চােখই পেড় না। রহীমার দহব রী আকৃ  কেরিছল ম জদেক,িক  
তার বুঝেত দির হয়িন রহীমা আসেল ভীত , ঠা া মানুষ।  
“ - য- দহ দরূ থেক আিল-ঝািল দেখ ম জেদর বুেক আ ন ধেরিছল- তা বাইেরর খালস মা ।“[২]  
রহীমার রে  রাগ িছল না। ম জদেক স স ান া যটকুই দশন করত তা সবটাই িছল হয়েতা মাজার টর 
ছায়া। নারীর িনজ  চলা- ফরা, কাজ-কম সম  িকছেতই িছল কড়া শাসেনর চাখ রাঙািন। ভাবেত ক  হয় , 
নারীেক ‘কেলর পুতেলর’ মতই পু েষর ই ানুসাের জীবন অিতবািহত করেত হাত। ম জদ রহীমােক 
কমনভােব স হাটঁেব তার-ও পরামশ দান কেরেছ। পুকুের ান সের িস  কাপড় পিরিহত রহীমােক দেখ  

ম জদ বেল ওেঠ- 
“ খালা জায়গায় অমন ব-শরেমর মেতা দাড়ঁাইও না িবিব।“[৩] 
 সহধিমনী বা ী আসেল বাদঁীর মেতাই িখদমৎ খাটার জন  সংসাের রেয়েছ এই ছিব  ‘লালসালু’ উপন ােস 

ত-ই চােখ আঙল তেল দিখেয়েছন। হয়ত রহীমার চােখর ভয়টা দেখই স তােক ভয় পাইেয়েছ।  রহীমা 
সম  মানবজািতর জন  দায়া কের। সবার  ভােলার জন  রহীমা দরবার কের ম জেদর কােছ। তবুও রহীমােক 
িক  ম জেদর িবিব িহসােব নয়, তার আ াবহ দাসী িহসােবই আমরা দখেত পেয়িছ উপন ােস। কত 
অনায়ােস ম জদ  তার সতীন আনার কথাটা পােড় রহীমার কােছ। তখনও রহীমা বেল,- 
 ”আপেন যমুন বােঝন।“[৪]  
তার সতীন আনার কথা েনও স িনিবকার। 
 “সম  জীবেনর িন লতা ও অ ঃসারশূন তা এই মুহেূত তার কােছ হঠাৎ ম  বড় হেয় ওেঠ।“ [৫] 
 রহীমা চির টেক যত দিখ তত ভাবেত বাধ  হই আমরা, রহীমা কী র  মাংেসর মানুষ ? এতটা লাি ত হেয়ও 
স চপ থােক কমন কের? এতটা সহ  স কন কের? কন স িতবাদ কের না? যন রহীমার রে  েবশ 

কের গেছ স ; পু েষর ারা িতপািলত,আর ধেমর আ েয় আি ত । মুখ বুেজ মেন নওয়া যন তার অদৃ  
হেয় দািঁড়েয়েছ। 
        মহ তনগেরর আর এক িনস ান নারী –খােলক ব াপারীর থমা প ী আেমনা।এই উপন ােসর একজন 
সরাসির  িতবাদী  চির  নন আেমনা। খােলক ব াপারীর ি তীয় ী তানু িবিব, বছর- বছর সু  বা ার জ  
দয়;অথচ আেমনার কাল খা ঁখা ঁকের। স ােনর কামনায় স খােলক ব াপারীেক ম জেদর িনেষধা া শেত-ও 

পীর সােহেবর কাছ থেক স ানাকা ায় ‘পািনপড়া’ এেন িদেত বেল। এ-এক অদ্ভত বা ব সমােজর ছিব 
ঔপন ািসক তার উপন ােস তেল ধেরেছন। কুসং ােরর মূল এেকবাের গেড় বেস িগেয়েছ সমােজর অ ের 
সখােন তািবজ,কবজ,পািনপড়া খুব সাধারণ ব াপার। খােলক ব াপারীর থমা ীর মযাদা, স ান অেনকটাই 
ান হেয় িগেয়িছল তার সতীেনর িত বৎসর সু  স ান সব করার জন । মা হবার তী  বাসনা আেমনা িবিবর 

অ রেক িবদীণ কের তেলিছল। 
           পীর সােহেবর  কাছ থেক ‘পািনপড়া’আনেত যাওয়ার ঘটনা ােম রেট যায়। ম জেদর চ াে র 
িশকার হয় আেমনা। ম জদ জািনেয় দয় আেমনার পেট বিড় আেছ।সারািদন উেপাস থেক কারাণ পাঠ 
কের সাতবার মাজােরর চািরিদেক ঘুের যিদ আেমনা মূছা যান তেবই তার স ান হেব। এ- যন খাদার উপর 
খা াির করার িনদান।িনেজেক সবস েখ শ মান মাণ করার সুবণ সুেযাগ খুেঁজ পায় ম জদ। িনিদ  িদেন 

স ায় মাজাের আেস আেমনা। পাি র পদা ফাকঁ ক র নামার সময় তার সাদা মসণৃ পা িল দেখই ম জেদর 
শরীের কাম উে জনা জেগ ওেঠ। আর অন িদেক তী  িতিহংসা চাগাড় িদেয় ওেঠ। আেমনার সারািদেনর 
উেপাস, উৎক ায় িবচিলত মন ও শরীর পাের িন এতটা ধকল সইেত ।মাজােরর চািরিদেক িতন পাক দওয়ার 
পরই মূছা যাই আেমনা। তখনই িনদান দয় ম জদ খােলক ব াপারীেক –  
“তানাের তালাক দন ।“[৬] 
তেরা বৎসর বয়েস িবেয় কের আেমনা েবশ কের খােলক ব াপারীর ঘের। পবতী, িনহংকারী ভােব ঠা া, 
ামীভী  আেমনােক তালাক দওয়ার কথা েন  খােলক ব াপারীর বুক-ও কঁেপ ওেঠ । বাবার বািড়েত  
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িনবাসেন পাঠােনা হয়। গাঢ়তর অ কাের িনি  হয় আেমনার ইহকাল,পরকাল। 
          মহ তনগেরর একছ  অিধপিত হেয় ওেঠ ম জদ। খােলক ব াপারীর মেতা রাঘব বায়ালেক –ও টেন 
তােল িনেজর জােল। ােমর ব া বধূেদর জন  আেমনার এই ঘটনা ট সুদরূ সারী ফল দান কের। 
“যােদর ঘের বাজঁা মেয় তােদর আর শাি  নই।অবশ  ধেমর ঘের িগেয় ক পাথের ঘষেল জানা যায় আসল 
কথা ,িক  স তা সব সমেয় করা স ব নয়। তাই একটা িহিড়ক এেসেছ সংসার থেক বাজঁা বউেদর দরূ করার, 
আর গ ায় গ ায় তারা চালান যাে  বােপর বািড়।“[৭]  
চােখর িনেমেষ সম  সামা জক িনরাপ া ভে  নস াৎ হেয় যায় , ােমর স ানহীন বধূেদর। 

          ‘লালসালু’ উপন ােসর আরও এক ট মিহলা চির  হাসুিনর মা। গাটা উপন ােস তার িনজ  কােনা নাম 
পিরিচিত নই। সিত ই সংসােরর জাতঁাকেল িপষেত িপষেত হািরেয় যায় নারীর িনজ  নাম ট-ও। ামী মারা 
যাওয়ার পর বােপর বািড়েতই থােক স। তার এক ট পু  স ান আেছ ;তার নাম হাসুিন। হাসুিনর মা লােকর 
বািড়েত ধান ভানার কাজ কের। ছেলেক িনেয় বাবার বািড়েত থাকেত তার মন চাই না ,িক  তার রবািড় 
যাবার রা াও ব । সারািদন হাড়ভা া পির েমর পর তার বাবা –মােয়র ঝগড়া মটােতই সময় শষ হেয় যাই। 
ি তীয় িবেয়ও স করেত চাই না। তার চিরে  কউ অপবাদ িদেলও স ক  পাই না । মােঠ মােঠ সানািল ধান 
যখন ঘের ওেঠ তখন তার মেনও রঙ লােগ।অদ্ভত আনে  ভের ওেঠ তার অ র। 
 “জীবেন তার আর সখ নই। তেব গােঁয়র আর মানুেষর র  তারও দেহ বয় বেল মাঠ ভের ধান ফলেল অ ের 
তার রঙ ধের… ধানে েতর তাজা রেঙ হাসুিনর মােয়র মেন পুলক জােগ।আপন মনেকই ঠা া কেরকের 
বারবার ধায় : িনকা করিব মািগ, িনকা করিব ?” [৮] 
           ম জেদর মেতা মহী হেক আকেড় পরগাছা হেয়ই বাচঁেত চেয়েছ হাসুিনর মা। হাসুিনর মা তার বাবা-
মােয়র কা েলর খবরও এেন দয়। বাবােক আঘাত করার জন  স ানেদর জ  স েক িমথ া অিভেযাগ 
কেরেছ তার মা এই কথা স ম জদেক জানায়। ােমর সকল মানুেষর সামেন সামান   করেণ ম জদ তার 
বাবােক অপমান কের । বৃ  এই অিভেযাগ সহ  করেত নয়া পের দশা িরত হয়। হাসুিনর  মা তার বাবা 
হারােনার শাকেক ভেল িগেয়ও আবার ম জেদর বািড় যাতায়াত করেত  কের। ম জদ তািরেয় তািরেয় 
উপেভাগ কের হাসুিনর মােয়র যৗবন। উপহার প ম জদ মােঝ মােঝ তােক শািড়ও এেন দয়। মতাদপ  
ম জদ ব বহার কের হাসুিনর মােক। অন িদেক অসহায় হাসুিনর মা অনায়ােস ব ব ত হেত দয় িনেজেক।  
           সম  ‘লালসাল’ু উপন ােস এক ট িতবাদী মিহলা চির  হাল জিমলা। ম জেদর ি তীয় িববািহত ী 
জিমলা। াথিমক ভােব অনুমান করা যায়; রহীমার স ানহীনতা, িন াপ,িনে জ দা েত র শূন তাই ম জদেক 
ি তীয় িববাহ করার জন  েরািচত কেরিছল । অ  গভীের তিলেয় দখেল আমরা দখেত পােবা ধম ব বসায়ী 
ম জদ িক  িছল একা ।একাকীে র ঘন অ কার তােক,  স ূণ াস কের ফেলিছল। ম জদেক সম  
উপন ােস  িব  এক ট ীেপর মেতা মেন হয়। স চাইেলও তার িমথ া মাড়েকর আবরণ খিসেয় ফলেত 
পাের িন। তার থম ী রহীমা পােরিন তার একাকী েক ঘুিচেয় িদেত। ম জদ ি তীয়বার িববাহ করেত উদ ত 
হয় তী  স ানাকা া থেক।  স িনেজর অজাে ই বেল ফেলেছ-  
“জীবনেক স উপেভাগ কেরিন। জীবন উপেভাগ  করেত  না পারেল িকেসর ছাই মান- যশ-স ি ? কার 
জেন  শরীেরর র  পািন করা ,আেয়শ-আরাম থেক িনেজেক ব ত রাখা?”[৯] 
             ম জদ ায় মেয়র বয়সী জিমলােক িববাহ কের। মেয় টেক থেম দেখ মেন হেয়িছল বড়ালছানার 
মত ভীত ও নরম কৃিতর। ম জদ  চেয়িছল যােক স িববাহ করেব স যন খাদা- ক ভয় পায়। িক  অিচেরই 
ম জদ বুঝেত পাের জীবেনর অ  কষেত িগেয় স ভল কের ফেলেছ। 
 “ থেম স ঘামটা খােল ,তারপর মুখ আড়াল কের হাসেত  কের। অবেশেষ ধীের ধীের তার মুেখ কথা 
ফুটেত থােক। এবং একবার যখন ফােট তখন দখা যায় য, অেনক কথাই স জােন ও বলেত পাের-এতিদন 
কবল তা ঘামটার তেল ঢেক রেখিছল।“[১০] 

          ঔপন ািসক সয়দ ওয়ালীউ াহ ্ জিমলা চির টেক অত  যে র সে  গেড় তেলেছন। ঠক একজন 
িকেশারীর মেতাই  চ লতা, াধ, ধা, িবষাদ-এ পিরপণূ জিমলা।িক  ম জেদর; জিমলার  িকেশারী সুলভ 
আচরণ িল প  হয় িন। ম জেদর বাধ  ী িহেসেব জিমলা কােনািদনই পাশ ন র পাওয়ার-ই চ ায় কের 
িন। ম জেদর মুেখর অভ ের লুিকেয় থাকা মুেখাশ টেক আলাদা কের িনেত পেরিছল জিমলা। নানারকম িবিধ 
–িনেষেধর জােল আটেক রাখার চ া করা হেয়িছল জিমলােক। িক  জিমলােক আটক কের রাখা যায়িন। 
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জিমলা যন িবেয় এবং তার পরবত  জীবনবৃ েক মলােত পাের িন কােনাভােবই। িবেয়- ামী- রবািড় িনেয় 
মেন- মেন একটা সু র কি ত জগৎ িন য় জিমলার –ও িছল। িক  ম জদ সখােন  কােনাভােবই  খাপ খায় 
না ।িবেয়র ঠক আেগর মুহেূত যখন সবাই বরেক  আসেত দেখ জিমলার ম জদেক দেখ মেন হেয়েছ তার 

র। 
“আিম ভাবলাম, তািন বু ঝ দুলার বাপ।“[১১]  
 ব ক ম জদেক িচনেত খুব বিশ সময় লােগিন জিমলার।  
         জিমলার চােখ কােনািদনও  খাদার উে েশ  ভয় দখেত পায়িন ম জদ। জিমলােক  কানভােবই বােগ 
আনেত পারিছল না ম জদ।  স যন িনেজই অ  সংকেট ভগিছল। িমথ ার উপের বসািত গেড়িছল ম জদ 
,তাই তার ভয় িছল ষালয়ানা। জিমলা অকারেণ হােস, িহজাব ছাড়াই কারেণ-অকারেণ বাইেরর মানুেষর সামেন 
বিরেয় পেড়। জিমলা য অ ঃপুিরকা, স পরপু েষর সামেন বেরােব ম জদ এতটা ধা মেন িনেত পাের 

না। পাচঁ-ও  নামাজ-ও ঠকমেতা পেড় না । একিদন অত াচােরর  সম  সীমা অিত ম কের ফলেলা ম জদ, 
ঠক  তখনই জিমলা তার তী  ঘৃণা উগের দয় ম জেদর গােয় থুত ছেড় িদেয়। য় ূ , ঈ েরর িতিনিধ –তার 
এেতা বড় অপমান িকছেতই মেন িনেত পাের িন। ায়  প জিমলােক বািড়র বাইের   সারারাত নামাজ 
পড়ার জন  মাজােরর কােছ দিড় িদেয় বঁেধ রেখ দওয়া হয়।  িক  এই ঘটনার পিরণাম হয় মারা ক। 
 “ম জদ দখল লাল কাপেড় আবৃত কবেরর পােশ হাত পা ছিড়েয় িচৎ হেয় েয় আেছ জিমলা, চাখ বাজা, 
বুেক কাপড় নই। িচৎ হেয় েয় আেছ বেল স বুকটা বালেকর বুেকর মেতা সমান মেন হয়। আর মেহিদ 
দওয়া তার একটা পা কবেরর  গােয়র সে  লেগ আেছ।“ [১২] 

         জিমলার দুঃসাহস দেখ ম জদ হতবাক হেয় যায়। তী  ালা বাধ কের স । ধেমর ধ াধারী ম জদ 
স পেন ােমর সবার িভতের ধম সং া  ভাবনা েলা েবশ কিরেয় িদ ল। এ হন ভাবশালী ম জেদর 
িনেজর উপর িব ােসই চূড়া  আঘাত নেম এেলা । নীরেবই ম জেদর অ র ভেঙ খান –খান হেয় গল।  
           উপন ােস দুই সতীন রহীমা এবং জিমলা য তােদর সামা জক স েকর উে  উঠেত স ম হেয়িছল। 
তারা যন মা এবং মেয়। বাংলা সািহেত  দুই সতীেনর এত মধুর স ক িবরল বলেলই চেল। জিমলা বাসায় পা 
দবার সে  -সে ই রহীমা  মন থেক ভয় র সতীেনর ছিবটা ান হেয় যেত থােক। জিমলার থম িদন 
থেকই রহীমােক শা িড় মা মেন হেয়িছল। রহীমা; জিমলার সমেয় খাওয়া,নাওয়া সম  িদেকই িবেশষ দৃ  
দান করেতা। স ান না হবার অপূণ াদ  রহীমা মটােত পারেতা জিমলার মাধ েম। আর সদ  মা’ ক ছেড় 

এেস রহীমার কােছ -আর এক মােয়র আচঁল পেয়িছল জিমলা। হয়ত অ ঃপুেরর িনদা ণ দঃুখ ,য নায় 
িমিলেয় িদেত পেরিছল এই দুই নারীেক।   
             ‘লালসালু’ উপন ােসর য নারীেদর আমরা দিখ,তারা বিশরভাগ ে ই অসহায়, পু েষর তালুেত 
ব ী। জিমলা চির ট ত । জিমলা চির ট লখেকর ক না ারা িস ত,বা েবর থেক খািনকটা দেূর 
আবাস তার। িক  এই জিমলা িতবাদ করেত িশিখেয়েছ। অন ােয়র িব ে  গেজ ওঠার সবুজ পতাকা যন 
নাড়ােত স ম হেয়েছ। কবেরর উপর জিমলার পা চািপেয় রাখাটা যন,  সমােজর  গাড়ঁা  ধমানুগেত র িব ে  
ঔপন ািসেকর নীরব িতবাদ। 
 
 

তথ স ূ  : 
 ১। লালসালু , সয়দ ওয়ালীউ াহ ্ ,িচরায়ত কাশন,কলকাতা,পৃ া ১৭ 

২।তেদব, পৃ া ১৮ 

৩। তেদব, পৃ া ২০ 

৪। তেদব, পৃ া ১০১ 

৫। তেদব, পৃ া ১০১ 

৬। তেদব, পৃ া৮৬ 

৭।  তেদব, পৃ া ৯৭ 

৮।  তেদব, পৃ া ৩১-৩২ 
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৯।  তেদব, পৃ া ১০০ 

১০।তেদব, পৃ া ১০৩ 

১১। তেদব, পৃ া ১০৫ 

১২।  তেদব, পৃ া ১৩৫ 

 
প ীঃ  

 
১। ওয়ালীউ াহ ্ সয়দ ,লালসাল,ুিচরায়ত কাশন াইেভট িলিমেটড ,১২ ব ম চ াটা জ ি ট, কলকাতা-
৭০০০৭৩,চতথ মু ণ :িডেস র ২০০২ 

২। ঘাষাল ড.িলিপকা, িব ােসর পাথের খাদাই স চাখ ওয়ালীউ াহ-্র কথাসািহত , া িবকাশ,কলকাতা-
৭০০০০৭, থম কাশ :বইেমলা,২০০৭ 

৩।পাল রিবন ,স ািদত লালসালু : নানা স , এবং মুশােয়রা,কলকাতা-৭০০০৭৩, থম কাশ : বশাখ 

১৪১৭।এি ল ২০১০ 

৪।মকসুদ সয়দ আবুল,’ সয়দ ওয়ালীউ াহ-্র জীবন ও সািহত ,িমনাভা বুকস, ঢাকা, থম কাশ:িডেস র 

১৯৮১ 

৫।বড়ুয়া সুপণা লািহড়ী, নারীর পৃিথবী নারীর সং াম, যািডক াল কলকাতা, থম কাশ:জানুয়াির ২০১১ 

৬।রায় াবণী, লালসালু িচ ায় চতনায়, ব ীয় সািহত  সংসদ, কলকাতা, থম কাশ: ২৫ বশাখ, ১৪২০     
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