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হাসন রাজার িবখয্াত গান ‘েলােক বেল বেল ের ঘরবািড় ভালা না আমার’ শনেল কারও কারও তাঁর ঘরবািড় 
েদখার ই�া হেত পাের। এমন িকছু মানষু েগেলন হাসন রাজার ঘরবািড় েদখেত। হাসন রাজা িনেজই আ�হী হেয় 
তাঁেদর ঘরবািড় েদখােত িনেয় েগেলন। িনেজর কবেরর জায়গা েদিখেয় বলেলন, এই েদখুন আমার বািড়। 
 
ঘটনা কতটুকু সিতয্ জািন না। �ভাতকুমার শমর্ার েলখা মরমী কিব হাসন রাজায় এ রকম পেড়িছ। সুনামগে� 
িগেয় েসই িবখয্াত ‘ঘর’ েদেখও এেসিছ। একই সে� তাঁর তরবাির, কােঠর বউলাওয়ালা খড়ম এবং আচকানও 
েদখলাম। সব ঘুের ঘুের েদখাে�ন হাসন রাজার �েপৗ� কিব েদওয়ান মিমনুল মউজিদন। আমার েছেলমানুিষ 
আ�হ েদেখই হয়েতা িতিন বলেলন, সয্ার, হাসন রাজা সােহেবর আচকানটা িক একটু পের েদখেবন? আিম আচকান 
পের ওনার খড়ম পােয় িদেয় িকছু�ণ গ�ীর ভি�েত দাঁিড়েয় রইলাম, শধু তেলায়ারটা হােত িনলাম না। 
হাসন রাজার �িত আমার �বল আ�েহর শরটা কের েতেরা-েচৗ� বছেরর এক িকেশারী। আিম িগেয়িছ হিবগে�র 
কী একটা অন�ুােন। েশষ রাত পযর্� আ�া িদেয় ঘুমুেত েগিছ। িঠক কের েরেখিছ দপুুর পযর্� ঘুমবু। েভার 
ছয়টায় এই েমেয়টা এেস ঘুম ভাঙাল। েস একটা হারেমািনয়াম িনেয় এেসেছ। হারেমািনয়াম বািজেয় আমােক গান 
েশানােব। কাঁচা ঘুম ভাঙােনার জনয্ তােক ধমক িদেত িগেয়ও িদেত পারলাম না। েমেয়টার েচাখ করণ, েচহারায় 
গাঢ় িবষ�তা। আিম বললাম, েশানাও েতামার গান। একটা েশানােব, এর েবিশ না। 
েস গাইল, ‘িনশা লািগেলা ের বাঁকা দইু নয়েন িনশা লািগেলা ের।’ কী সু�র বাণী! কী সরল সুর। আিম বললাম, এই 
গানটা কার েলখা? 
হাসন রাজার। 
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উনার আর েকােনা গান তুিম জােনা? জানেল গাও। 
আর জািন না। 
আিম ঢাকায় িফরলাম। অিচনবৃ� নাটেক গানিট বয্বহার করলাম। 
তারপর েডেক পাঠালাম েসিলম েচৗধুরীেক। েস মহিসন হেলর ছা�। আিম তার হেলর হাউস িটউটর। েসিলমেক 
বললাম, েতামার দািয়� হে� হাসন রাজার গান সং�হ কের আমােক েশানােনা। 
স�ােহ দিুদন আমার বাসায় গােনর আসর বেস। েসিলম েচৗধুরী হাসন রাজার গান গায়। েস তখেনা িবখয্াত 
হয়িন। তােক ডাকেলই পাওয়া যায়। �িত েজাছনায় নুহাশপ�ীেত েজাছনা উৎসব কির। েসখােনও হাসন রাজার 
একিট িবেশষ গান িদেয় েজাছনা উৎসেবর শর হয়। গানিট হেলা, ‘বাউলা েক বানাইেলা ের?’ েজাছনা উৎসেবর 

েশষ হয় একিট মৃতুয্সংগীত িদেয়। ‘মিরেল কাি�স না আমার দায়’।  
মৃতুয্সংগীেতর রচিয়তা িসেলেটর মরিম কিব িগয়াস উি�ন। 
একিদন হঠাৎ েঝাঁেকর মাথায় হাসন রাজার গােনর িসিড েবর করার িস�া� িনই। তাঁর চমৎকার সব গান 
এেকবােরই গীত হয় না। আমােদর েবর করা িসিডর কারেণ গানগেলা সবাই শনেব এ রকম আশা। েসই গান 
েরকডর্  করা, িসিড েবর করা মােনই �চুর অথর্ বয্য়। আমােক অথর্ িদেয় সাহাযয্ করেলন আমার দইু ব�ু—
�কাশক আলমগীর রহমান, আিকর্ েট� ফজলুল কিরম। েসিলম েচৗধুরীর গলায় গান েরকডর্  করা হেলা। িসিড 
করা হেলা ইংলয্াে�। দঃুেখর বয্াপার, িসিড খুব কম মানুষই িকনল। আমার তখন েরাখ েচেপ েগেছ েদেশর 
মানষুেক হাসন রাজার গান শনেতই হেব। হািসর ধারাবািহক নাটক িলখলাম, নাম আজ রিববার। �িতিট পবর্ 
েশষ হেলা হাসন রাজার িবিভ� গান িদেয়। েযিদন এই নাটক �চার েশষ হেলা, আমার কােছ মেন হেলা, এই দরিদ 
মরিম কিবর �িত আমার েয ঋণ, তা খািনকটা েশাধ হেয়েছ। 
আিম হাসন রাজার জীবনী িলখেত বিসিন। তাঁর �িত আমার বয্ি�গত ��া ও ভােলাবাসার গ� বলেত বেসিছ। 
এই অিত িবিচ� মানুেষর একিট ঘটনা েকােনা জীবনী�ে� পাওয়া যােব না, েসিট বলা েযেত পাের। 
লেখনৗর এক বাইিজর রপ এবং গােনর কে� মু� হেয় িতিন তােক সুনামগ� িনেয় আেসন। এরপর িতিন এই 
বাইিজেক মু� করার জনয্ গান িলখেত শর কেরন িহি�েত। 
‘িপয়ািরের বালা ময্াঁয় েতা উদাস হঁ...’ 
নুহাশ চলি�ে�র বানােনা ‘জলসাঘর’ অনু�ােন আমরা হাসন রাজার েলখা এই িহি� গান বয্বহার কেরিছ। 
রবী�নাথ ঠাকুর ১৯৩০ সােল অ�েফাডর্  িব�িবদয্ালেয় The Religion of Man নােম েয ব�ৃতা েদন, তােত 
হাসন রাজার গােনর দশর্ন বয্াখয্া কেরন। 
‘It is a village poet of East Bengal who in his song preaches the philosophical doctrine that 
the universe has its reality in its relation to the person. He sings, 
The sky and the earth are born of my own eyes 
The hardness and softness, the cold and the heat 
Are the product of my own body; 
The sweet smell and the bad are of my own nose. 
রবী��স� থাক। সুনীল গে�াপাধয্ােয়র েয হাসন রাজােক িনেয় অ�ুত সু�র একটা কিবতা আেছ, এটা িক 

পাঠেকরা জােনন? কিবতার নাম ‘হাসন রাজার বািড়’।  
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কিবতার কেয়কটা লাইন তুেল এই রচনা েশষ করিছ— 
এখােন এখন শধু মুেখামুিখ বেস রব আিম আর হাসন রাজা 
কও েতা হাসন রাজা িক বৃত্তাে� বানাইেল েহ মেনাহর বািড়? 
িশওের সমন, তুিম ছয় ঘের বসাইেল জানালা 
েচৗখুি� বাগােন এক বা�াক�তরর েকয়াির 
দিুনয়া আ�ার তব ুেতামার িনবােস কত িপি�েমর মালা। 
(হাসান রাজার বািড়) 
সুনীল গে�াপাধয্ায় 
 
পাদটীকা-১ 
হাসন রাজার একিট গােনর �থম িতনিট চরণ— 
‘হাসন রাজায় কয় 
নামাজ েরাজা ছাইড়া িদি� 
েভে� যাইবার ভয়।’ 
েবেহশেত েযেত তারঁ ভয়টা েকাথায় তা িতিন গােন বয্াখয্া কেরেছন। েকৗতূহলী পাঠক গানিট সং�হ করন। 
 
পাদিটকা-২ 
েযসব পাঠক হাসন রাজােক ভােলাভােব জানেত চান, তাঁেদর জনয্ ��পি�— 
১. মরমী কিব হাসন রাজা; আবু সাঈদ জেুবরী (িদ ইউিনভােসর্ল একােডমী) 
২. �স� হাসন রাজা; ড. আবুল আহসান েচৗধুরী (বাংলা একােডমী) 
৩. মরমী কিব হাসন রাজা; মিতন রায়হান (হােতখিড়) 
৪. হাসন রাজা শ� ৈনঃশ�; নেৃপ�লাল দাশ (অনুপম �কাশনী) 
৫. হাসন রাজা, তাঁর গােনর তরী; ড. মৃদলু কাি� চ�বত� (েমিরট েফয়ার �কাশন) 
৬. হাসন রাজা সম�; েদওয়ান েমাহ�দ তাছাওয়ার রাজা (পাঠক সমােবশ) 
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