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Abstract: -ৈাাংলাদদদর্র মদম শর কমৈ, মরমম কমৈ চদওয়ান হাসন রাজা চেৌধু্রী। যা াঁর 

সৃষ্টি, সাধ্না ও জীৈন দর্ শদন ৈাাংলা গ্াদনর সমনৃ্দ্রি। তা াঁর আত্মজীৈন দর্ শদনর মদধ্য 

প্রমতফমলত হদয়দে সমগ্র মানৈ জীৈন দর্ শন।গ্াদনর েদে েদে মতমন মনদজর হৃদয় 

মদদয় সাধ্ারণ মানুদের মদনর কথাদক খুাঁদজদেন।তা াঁর মগ্নচেতদনয চযমন ন্দ্রিয়ার্ীল মেল 

মুসমলম পূৈ শপুরুেদদর ধ্ারণা চতমমন তার সাদথ এদদর্ীয় মহন্দ ুও চৈৌি ধ্দম শর ধ্ারণাও 

এদস যুক্ত হদয়মেল। তাই তা াঁর সৃষ্টির সৈ শেই পমরলমিত হয় এই ৈহুত্বৈাদী সমাজ 

সাংসৃ্কমতর ৈমলষ্ঠ রূপ।র্াস্ত্রীয় ধ্ম শমনরদপি জীৈনােরদণর এই গূ্ঢ় ধ্ারাই 

মরমময়াৈাদরূদপ মেমিত। মতমন মেদলন উদার অসাম্প্রদাময়ক কমৈ। মহন্দ ু মুসলমান 

চভদাদভদ ভুদল মতমন মানৈতাদকই সৈার উপদর স্থান মদদয়দেন। আমমত্ব নার্ কদর 

বৈরাদগ্যর েরম স্তদর চপ্রমমক হাসন রাজা পমরণত হদয়দেন দার্ শমনক হাসন রাজাদত। 

তা াঁর গ্াদন প্রমতফমলত হদয়দে নশ্বর পামথ শৈ জীৈদনর সারমম শ।মরমম কমৈ, হাসন 

রাজার চিদেও এই একই কথা প্রদযাজয কারণ তা াঁর সষৃ্টিরান্দ্রজদতও আমরা চদমখ 

পরদমশ্বদরর জনয মৈরহদৈাধ্, সাধ্দকর অনুতপ্ত হৃদদয়র ৈযাকুলতা এৈাং এক ও 

অমিতীয় ঈশ্বদরর সাদথ গ্ভীর একাত্মতার উপলমব্ধ। 

                                        

   মূল প্রৈন্ধ 

 

“োমিলাম হােদনর নাওদর 

হােন রাজার নাওদর 

ঢল ঢল চ ারা 

ওদর বৈঠা না ফালাইদত নাওদয় 

রূ্দনয কদর উিা চর…” 

(হাসন ৈাহার / প্রথম পৈ শ / ৭৬ সাংখযক গ্ান) 
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নদীর চরাতধ্ারা তা াঁর গ্ীমতমূে শনায় গ্মত চপত, মদনর েলােদলর সাদথ পাল্লা মদত সুরমা 

নদীর পানমস, স্বভাৈজাত বর্মিক দিতায় কথা, সুর, তাল, লদয়র সাদথ একাকার 

হদয় চযত অকৃন্দ্রেম প্রকৃমত তথা মানৈ প্রকৃমত – প্রাদণ প্রাদণ, গ্াদন গ্াদন তা াঁর চসই 

অনুভৈ মৈধ্তৃ হত মৈস্তৃত হত হৃদয় চথদক হৃদয়ান্তদর। মতমন ৈাাংলাদদদর্র মদম শর 

কমৈ, মরমম কমৈ চদওয়ান হাসন রাজা চেৌধু্রী। যা াঁর সষৃ্টি, সাধ্না ও জীৈন দর্ শদন 

ৈাাংলা গ্াদনর সমৃন্দ্রি। প্রােয মরমম মেন্তায় নতুন মাো চযাগ্ কদরদে তা াঁর এই মম শস্পর্ী 

সঙ্গীতসম্ভার। উদার মানৈতাৈাদী দার্ শমনক কমৈ হাসন রাজার গ্াদনর মৈেয় বৈমর্িয, 

আমঙ্গক বৈমেেয ও গ্ভীর মরমম মেন্তা গ্ানগুমলদক মেরকালীন সম্পদদ পমরণত 

কদরদে। 

আৈহমান কাদলর মৈেয় বৈমেদেয সমৃি তা াঁর সষৃ্টিসম্ভার। ৈাাংলার চলাকায়ত জীৈদনর 

সাদথ অঙ্গাঙ্গী জমিত যার মূল সুর। এক চলৌমকক সহন্দ্রজয়া দর্ শনতদের আদলাদক 

উজ্জ্বল হদয় উদঠদে এর অঙ্গদসৌষ্ঠৈ। আর তা াঁর আত্মজীৈন দর্ শদনর মদধ্য প্রমতফমলত 

হদয়দে সমগ্র মানৈ জীৈন দর্ শন। রূপসাগ্দর ডুৈ মদদয়দেন মতমন অরূপ রতন কামনা 

কদর – এই কামনা তথা সাধ্নার মাধ্যম হদয় উদঠদে তা াঁর গ্ান। চয গ্াদনর জন্ম 

মানৈদপ্রম আর ভগ্ৈৎ চপ্রম উপলমব্ধর ৈাসনা চথদক পরমাত্মার সাদথ জীৈাত্মার 

মমলদনর তীব্র আকাঙ্খা চথদক। অন্তদরর অন্তঃস্থদল চয মনখাদ চপ্রম, চসই চপ্রমদক 

সম্বল কদর হাসন রাজা অধ্রাদক ধ্রদত চেদয়দেন – এখাদনই তা াঁর অসামানযতা। 

ৈাাংলাদদদর্র ৈৃহত্তর মসদলট মৈভাদগ্র অধ্ীন সুনামগ্ঞ্জ চজলার সুনামগ্ঞ্জ র্হদরর 

উপকদে লিণশ্রী গ্রাদমই ১৮৫৪ খ্রীিাদের ২৪চর্ জানুয়ামর, জন্মগ্রহণ কদরন এই 

মরমময়া কমৈ চদওয়ান হাসন রাজা চেৌধু্রী। মপতা চদওয়া আলী রাজা চেৌধু্রী, মা 

হুরমত জাহান মৈমৈ। সুরমা নদীর তীরৈতী এই লিণশ্রী গ্রাদমর মদনামুগ্ধকর 

প্রাকৃমতক পমরদৈদর্ই হাসন রাজার চৈদি ওঠা। একমদদক প্রাণৈন্ত সুরমা নদী আর 

অনযমদদক চসই জলরামর্ স্পর্ শ কদর, উত্তর পন্দ্রিম মদগ্ন্ত ৈরাৈর মাথা তুদল দা াঁমিদয় 

আদে খামসয়া পাহাি, প্রকৃমতর এই অপরূপ চমলৈন্ধন, তার অপার চসৌন্দয শ হাসন 

রাজার মদনাভূমমদত কমৈদত্বর ৈীজ ৈপদন সহায়ক হদয়মেল।  

মপতা চদওয়ান আলী রাজা চেৌধু্রী পুদের নামকরণ কদরন বৈমাদেয় ৈি ভাই 

উৈায়দুর রাজার নাদমর সাদথ মমল চরদখ – আমহদুর রাজা। মকন্তু মা হুরমত জাহান 

মৈমৈর চেদলর নাম পেন্দ না হওয়ায় তা পমরৈতশন কদর ষ্টঠক হয় হাসন রাজা। 

ৈাাংলাদদদর্র জাতীয় অধ্যাপক চদওয়ান চমাহাম্মদ আজরদফর মন্তৈযষ্টট এখাদন 

প্রাসমঙ্গক - “মসদলদটর তৎকালীন চেষ্ঠ ফাসী ভাোমৈজ্ঞ নান্দ্রজর আৈদুল্লা ৈদল আলী 

রাজা সাদহদৈর এক ৈনু্ধ তার নামকরণ কদরন হাসন রাজা। তদৈ্মধ্ মতমন আমহদুর 

রাজা ও হাসন রাজা এই উভয় নাদমই আত্মীয় স্বজন ও ৈনু্ধৈান্ধৈ মহদল পমরমেত 

মেদলন। বকদর্ার পয শন্ত নানামৈধ্ দমলল দস্তাদৈদজ তা াঁদক অমহদুর রাজা ৈদল উদল্লখ 
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করা হদয়দে। তদৈ পমরণত ৈয়দস মতমন হাসন রাজা নাদম পমরমেত হদতই পেন্দ 

করদতন ৈদল এ নাদমই মতমন সৈ শসাধ্ারদণর কাদে খযামত লাভ কদরন।”1 

তা াঁর সম্পূণ শ নাম, চদওয়ান হাসন রাজা চেৌধু্রী, ‘রাজা’ তা াঁদদর ৈাংর্জাত উপামধ্। 

নৈামৈ আমদল হাসন রাজার মপতামহ আদনায়ার খা াঁ চকৌমিয়া পরগ্নার রাজস্ব 

আদায়কারী ৈা চেৌধু্রী উপামধ্ প্রাপ্ত হন। পরৈতী সময় ইাংদরজ সরকাদরর পি চথদক 

হাসন রাজার মপতা আলী রাজা চেৌধু্রীদক মসদলদটর তৎকালীন কাদলক্টর ‘চদওয়ান’ 

এই উপামধ্ ৈযৈহাদরর জনয মলমখত অনুদরাধ্ করা হয়। এই কারদণই ৈাংর্পরম্পরায় 

তারা ‘চদওয়ান’ পদৈী ৈযৈহার কদর আসদেন।  

উত্তরামধ্কারসূদে হাসন রাজা মৈর্াল জমমদামরর অধ্ীশ্বর মেদলন। মপতৃ ও মাতৃসূদে 

দুই জায়গ্ায় জমমদামর মেল তা াঁর। মপতৃসূদে ৈতশমান মসদলট মৈভাদগ্র মৈশ্বনাথ 

উপদজলার রামপার্াদত মেল তা াঁর মৈর্াল জমমদামর আর মাতৃসূদে সুনামগ্দঞ্জর 

জমমদার মেদলন মতমন। প্রথম চযৌৈদন হাসন রাজা মেদলন চভাগ্মৈলাসী এৈাং চসৌমখন 

এক মানুে। জমমদার মহসাদৈ কখদনা কদঠার, কখদনা মনম শম হদলও মদন প্রাদণ এক 

উদার মানুে মেদলন মতমন। তা াঁর সম্পদকশ গ্দৈেক ডঃ আৈদুল ওয়াহাদৈর মন্তৈয 

এখাদন প্রাসমঙ্গক – “হাসন রাজা মেদলন একজন জমমদার, মকন্তু জমমদাদরর 

ৈাহাদমুর, আহামমর ভাৈ তা তা াঁর চমাদটই মেল না। তা াঁর জীৈদনর আদর্ শ মেল 

গ্রামৈাসীর সদঙ্গ, সাধ্ারণ মানুদের সদঙ্গ স্বতঃস্ফূতশভাদৈ চমলাদমর্া। তা াঁর মদনর মদধ্য 

অহমমকাভাৈ কখদনা প্রেয় পায়মন।”2 

চকাদনা প্রমতষ্ঠামনক মর্িালাভ কদরনমন মতমন মকন্তু ৈদনর ফুল চযমন মামলর হাদতর 

যদির অদপিা না কদরই মনদজর রূপ-ৈণ শ-গ্ন্ধ মনদয় আত্মপ্রকার্ কদর চতমমন এই 

মরমময়া কমৈ আপন বৈমেেযময় জীৈন মনদয় ৈাাংলাদদদর্র পল্লীৈাসীর হৃদয় আকে শণ 

কদরমেদলন। হাসন রাজার জীৈন-তদথযর আমদ গ্দৈেক তথা চলখক প্রভাত কুমার 

র্ম শার কথায় – “ৈাঙলার চসই মধ্যযুদগ্ এদদদর্ মর্িার ৈহুল প্রোর না হওয়ায় 

তা াঁহার মর্িার প্রমত তখন চকাদনা মদনাদযাগ্ই চদওয়া হয় নাই। মকন্তু ৈদনর ফুল 

চযমন মালীর হাদতর চসৈার অদপিা না রামখয়াই আপনার মত ৈদণ শ গ্দন্ধ ভমরয়া 

ওদঠ, মর্িার অভাদৈর মদধ্যও চতমমন এই ৈাউল কমৈর মেত্ত বৈরাগ্যও চপ্রদমর 

আদলাদক এক রমনীয় ৈনয চসৌন্দদয শ মৈকমর্ত হইয়া উষ্টঠয়ামেল।”3 ৈাাংলাদদদর্র  

ঊমনর্ র্তদকর চর্ে ভাদগ্র আর একজন স্বনামধ্নয চলখক তথা ঐমতহামসক বসয়দ 

মুত শজা আলীর মন্তৈযষ্টটও এখাদন মৈদর্েভাদৈ স্মরণদযাগ্য – “হাসন রাজা মেদলন 

স্বভাৈ কমৈ। নশ্বর জগ্দতর চভাগ্মৈলাদসর ঊদব শ মেল তা াঁর দৃষ্টি। মৈেয় বৈভদৈর মদধ্য 

চথদকও মতমন অদনকটা মনমল শপ্ত জীৈন যাপন কদর চগ্দেন। আল্লাহর চপ্রদমর ৈসন্ত 

                                       
১ েিৈতী ৬, মদুৃলকামন্ত, হাসন রাজা, তাাঁর গ্াদনর তরী, পষৃ্ঠা-২৭। 
২ আৈদুল ওয়াহাৈ, লালন-হাসন জীৈন-কম শ-সমাজ, ৈাাংলা একাদডমম, জনু ২০০৯, ঢাকা, প:ৃ ২৮৮। 
3 চদওয়ান চমাহাম্মদ তাোওয়ার রাজা সম্পামদত, উদ্ধ্মৃত, হাসন রাজা সমগ্র, পাঠক সমাদৈর্, জানুয়ামর, ২০০৯, 

ঢাকা, প:ৃ ১৫ 
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মহদল্লাদল তা াঁর হৃদয়মুকুল মৈকমর্ত হদয়মেল। ভাদৈ আদৈদগ্ সহজ সরল ভাোয় রমেত 

তা াঁর গ্ান ৈাাংলাদদদর্র পল্লীৈাসীর হৃদয় আকে শণ কদর।”4 

অসাংখয গ্াদনর রিা মতমন। যার কথা সুর, েন্দ আজও চভদস চৈিায় মসদলট ও 

সুনামগ্দঞ্জর আকাদর্ ৈাতাদস। প্রমতমনয়ত ৈহমান মানৈ জীৈদন মতমন তা াঁর গ্াদনর 

আটদপৌদর ভাোদক গ্রহণদযাগ্য কদর তুলদত সমথ শ হদয়মেদলন। চসই কারদণ অতযন্ত 

সহদজই তা াঁর গ্ান মানৈ হৃদয়দক স্পর্ শ কদরমেল। তা াঁর গ্াদনর সদঙ্গ ৈাাংলার চলাকায়ত 

জীৈদনর এই অমৈদেদয সম্পকশ ৈতশমান। গ্াদনর েদে েদে মতমন মনদজর হৃদয় মদদয় 

সাধ্ারণ মানুদের মদনর কথাদক খুাঁদজদেন। আৈহমান কাদলর মৈেয় তা াঁর গ্াদনর 

উপজীৈয যা সকল মানুদের চিদেই সমানভাদৈ প্রদযাজয। বকদর্ার চথদকই তা াঁর গ্ান 

রেনার সূেপাত। একমদদক সুনামগ্দঞ্জর প্রাকৃমতক চসৌন্দয শ, আর একমদদক সুরমা 

নদীর অসামানয রূপচৈমেেয হাসন রাজার মদন গ্ভীর প্রভাৈ মৈস্তার কদরমেল। তা াঁর 

এই উপলমব্ধ ধ্রা আদে গ্াদনর েদে েদে – 

“অমেনপুদরর অমেন মানুে চতামাদর না আমম মেমন  

ভদৈদত আমসয়া তুমম চখলে চকন মেমনমমমন। 

সুরমা নদীর চরাদত ভাইসযা অমেনপুদরর ৈা াঁদক … 

হাসন রাজা চৈৈুঝ হইয়া চতামায় চকৈল ডাদক” 

(হাসন ৈাহার /মিতীয় পৈ শ /১ সাংখযক গ্ান) 

মকাংৈা 

“মকৈা িদণ চদমখয়া চতামায় হাসন রাজার আাঁমখ 

সুরমা নদীর ঢল নামমদে তার নাই আর ৈামক”। 

(হাসন ৈাহার / মিতীয় পৈ শ / ২৯ সাংখযক গ্ান) 

সুনামগ্দঞ্জর এই সুরমা নদী ও রামপার্ার কাপনা নদীদত চনৌকা ৈাইে চদদখ হাসন 

রাজার মদন েন্দ জাগ্ত আর চনৌকার গ্মতর তাদল তাদল আদন্দামলত চসই কমৈহৃদয় 

চথদক উৎসামরত হত সামরগ্ান। কখদনা মনজ কদে, কখদনা ৈা গ্াদয়নদদর কদে 

মাদকতা সৃষ্টি করত তা াঁর গ্ান – 

“ওদর আমার পাগ্লা মান্দ্রঝ 

পাগ্লা চন চতার বৈঠা চন। 

ঈর্ান চকাদন সাজ কইরাদে 

চম  ডাইকাদে ৈায়ু চকাদণ চর 

আমম চঠকলাম পাগ্লা মান্দ্রঝ লইয়া 

নাও মভিাইদত উল্টা টাদন। 

হােন রাজার ভাঙ্গা তরী 

নাই চয কমি নাই কান্ডারী 

আমম মমধ্যখাদন ডুইৈা রইলাম 

কার কাদে কই চকৈা শুদন।” 

(হাসন ৈাহার / প্রথম পৈ শ / ৫৩ সাংখযক গ্ান) 

                                       
4 বসয়দ মুত শজা আমল, প্রসঙ্গ হাসন রাজা (আৈুল আরসান চেৌধু্রী সম্পামদত) ১৯৯৮, ৈাাংলা একাদডমম, ঢাকা, প:ৃ 
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নদীর সাদথ চযমন চতমন ভাদৈই হাসন রাজার সাদথ পমরেয়  দট সুনামগ্দঞ্জর 

অনামৈল প্রকৃমতর। উনু্মক্ত আকাদর্র নীদে গ্রাময চখলার সাথীদদর সাদথ চখলা, নদীর 

ৈুদক সা াঁতার কাটা,  ুমি ওিাদনা, মােধ্রা, চদাদয়ল-ময়না-সারস-মুমনয়া-কুিা সহ 

অসাংখয নাম জানা ও নাম না জানা পামখ পয শদৈিণ – ইতযামদর মধ্য মদদয়ই তা াঁর 

সহজ জীৈদনর সূেপাত। বকদর্াদরই মতমন পশু, পামখ চযমন হামত, চ ািা, কুিা, 

চদাদয়ল, ময়না ইতযামদ মনদয় গ্ান রেনা কদরমেদলন, চযখাদন মনদজর অমভজ্ঞতালব্ধ 

অনুভূমতই প্রধ্ান হদয় চদখা মদদয়মেল – 

“ধ্লা হামত, লাল হামত, সকল হইদত আলা 

মেয়া হামতর মদধ্য চযটা, হয় অমধ্ক কালা 

এই হামত খুৈ ভাদলা, জামনৈা মনিয়। 

অি কালা রদঙ্গর হামত খুৈ মজৈদু নামহ হয়।” 

(চসৌমখন ৈাহার / ১০ সাংখযক গ্ান) 

অথৈা 

“ৈি ডাদকর চকািা ভাল, হয় চনকৈক্ত 

লিাই কমরদত চসই, হয় ৈি র্ক্ত। 

দলানী ডাদকর চকািা, অমত উত্তম হয় 

লিাইদত চগ্দল চস, কদর মদমিজয়।” 

(চসৌমখন ৈাহার / ৪ সাংখযক গ্ান) 

মকাংৈা 

“ৈি দইয়াল হইদত, মধ্যম দইয়াল ভালা। 

চোট দইয়াল পামলদল, হইদৈক জ্বালা॥ 

ৈি দইয়াল ৈদদমজাজ, জামনৈায় ভাই। 

কাল পাইয়া পামখর মত, পান্দ্রজ দইয়াল নাই।।” 

(চসৌমখন ৈাহার / ৯ সাংখযক গ্ান) 

গ্াদনর প্রমতষ্টট েেই ৈাস্তৈ অমভজ্ঞতা প্রসূত। 

ৈালযকাল চথদকই পয শটদনর প্রমত মেল হাসন রাজার প্রৈল আগ্রহ। পরৈতী সময় 

খরোর হাওর, টাঙু্গয়ার হাওর, কাঙলার হাওর, চদখার হাওর, গুজামরয়া মৈল, মিরা 

মৈল, েন্দার মৈল, রন্দ্রক্ত নদী সৈ শেই মতমন চভদস চৈমিদয়দেন। এমন কী সুরমা 

কুমর্য়ারা মৈভন্দ্রক্তদত করীমগ্ঞ্জ এলাকার আজমমমরগ্ঞ্জ পার হদয় চম নার উপতযকায় 

মকাংৈা চগ্ায়ালন্দ পয শন্তও চনৌপদথ মতমন চপৌৌঁদে মগ্দয়মেদলন। প্রসঙ্গত প্রভাতেি 

গুদপ্তর মন্তৈয উদ্ধ্তৃ করা যায় – “চয সমাদজ চয পমরদৈদর্ ও চয বনসমগ্ শক 

ভূখদন্ডর বৈমেেলীলার রাদজয মতমন জদন্মমেদলন, তাদদর প্রমত তা াঁর নামির টান মেল। 

মসদলদটর নদী নালায়, খাল মৈদল, হাওদর, পাহাদি, গ্রামাঞ্চদল মদদনর পর মদন  ুদর 

চৈমিদয় মন প্রাণদক চযন সজীৈ সদতজ কদর আনার জনয মতমন মনয়মমত পয শটদন 

চৈরুদতন।”5 তা াঁর জীৈদনর সাদথ অঙ্গাঙ্গীভাদৈ জমিদয় মগ্দয়মেল সুরমানদী। বসয়দ 

মুজতৈা আলীর কথায় – “আসদল হাসন রাজা ডাঙ্গায় ৈি একটা থাকদতন না। 

মতমন ৈাস করদতন তা াঁর মৈরাট ভাওয়ামল চনৌকায়। আমার ৈাসার সামদন মদদয় চস 
                                       
5 প্রভাতেি গুপ্ত, গ্াদনর রাজা হাসন রাজা, মুক্তধ্ারা, ১৯৮৫, ঢাকা, প:ৃ ৩৭ 
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চনৌকা উজান ভাষ্টট করত। চস চনৌদকা আদলাদকাজ্জ্বল এৈাং তার পাি পয শন্ত চভদস 

আসত সুমধু্র সাংগ্ীত।”6 

পয শটদনর চনর্ায় চযমন হাসন রাজা  ুদর চৈমিদয়দেন এক নদী চথদক অনয নদী পদথ 

চতমমন মপ্রয়সঙ্গ কামনা কদরও মতমন েুদট েদলদেন জীৈনভর। কান্দ্রঙ্খত প্রাদণর চদখা 

পাওয়ার আর্ায় তা াঁর চসই পয শটন মেল অন্তহীন। কখদনা মৈদশ্বর চসৌন্দয শরান্দ্রজর মদধ্য, 

কখদনা ৈা আপন অন্তদরর মাদঝ, আৈার কখদনা ৈা মানুদের মাদঝ মতমন সন্ধান কদর 

মফদরদেন পরমসত্তাদক। তা াঁর েমরদে মেল মধ্যযুগ্ীয় ভাৈধ্ারার োপ। মতমন মেদলন 

সদতযর অদেেদণ মনদৈমদত প্রাণ। এক অসাধ্ারণ মানুে। তা াঁর মগ্নচেতদনয চযমন 

ন্দ্রিয়ার্ীল মেল মুসমলম পূৈ শপুরুেদদর ধ্ারণা চতমমন তার সাদথ এদদর্ীয় মহন্দ ুও চৈৌি 

ধ্দম শর ধ্ারণাও এদস যকু্ত হদয়মেল। তাই তা াঁর সৃষ্টির সৈ শেই পমরলমিত হয় এই 

ৈহুত্বৈাদী সমাজ সাংসৃ্কমতর ৈমলষ্ঠ রূপ। মখ্রিীয় অিম চথদক েদয়াদর্, েতু শদর্ র্তদকর 

মদধ্য ৈাাংলার সাংসৃ্কমত চৈৌি-মহন্দ-ুমুসমলম রাজর্ন্দ্রক্ত, িাের্ন্দ্রক্তর যুি মৈগ্রহ, 

রাজযজয় ও মৈপয শদয়র মুদখামুমখ হৈার ফদল মৈমভন্ন পদরাি পথ অনুসরণ কদর গ্দি 

উঠদত থাদক। র্াস্ত্রীয় ধ্ম শমনরদপি জীৈনােরদণর এই গূ্ঢ় ধ্ারাই মরমময়াৈাদরূদপ 

মেমিত।  

ৈাাংলা সামহতয তথা ৈাাংলা মরমম গ্াদনর ইমতহাদস হাসন রাজার সৃষ্টি মেরমদদনর 

সম্পদ। মৈশ্বকমৈ তা াঁদক ৈদলদেন ‘গ্রামযকমৈ’ ও ‘সাধ্ক কমৈ’, অধ্যাপক মুহম্মদ 

মনসুর উদ্দীন আখযা মদদয়দেন ‘চলাক কমৈ’, প্রভাত কুমার র্ম শা ও চদওয়ান 

চমাহাম্মদ আজরফ তা াঁদক ‘মরমম কমৈ’ রূদপ মেমিত কদরদেন। প্রকৃত অদথ শই মতমন 

মরমম কমৈ। তা াঁর সিৃ সরু, েন্দ, ভাো, ভাৈ মরমম সাংগ্ীদতর একষ্টট স্বতন্ত্র আদৈদন 

সৃষ্টিদত সফল হদয়দে। ৈাস্তৈ জীৈদনর অমভজ্ঞতা তেজ্ঞাদনর সদঙ্গ মমমলত হদয় সহজ 

সাৈলীল ভাোয় মাষ্টটর সুদর অনুরনন চতাদল হৃদয়তন্ত্রীদত। গ্দৈেক আেলু হাইদয়র 

ভাোয় – “হাসন রাজার গ্াদনর মর্িরূপ, মৈশুি ভাৈাদৈগ্ এক অকৃন্দ্রেম 

আত্মপ্রতযয়জাত।”7 তা াঁর এই স্বতঃস্ফূতশ অনুভূমতর ন্দ্রেমৈধ্ প্রকার্। তা াঁর রমেত মতনষ্টট 

গ্রদে পমরলমিত হয়। জীৈদনর প্রথম অনুভূমতর অকৃন্দ্রেম প্রমাণ লিয করা যায় 

‘চসৌমখন ৈাহার’ গ্রদে, মধ্যৈতী পয শাদয়র অনুভৈ মৈধ্তৃ হদয়দে ‘হাসন ৈাহাদর’ 

এৈাং অমন্তম পয শাদয়র হৃদয়ানুভূমতর স্বাির রদয় চগ্দে ‘হাসন উদাস’ গ্রেষ্টটদত। 

এই গ্রেষ্টট মরমময়া ভাৈুক পাঠদকর পরম সম্পদ। হাসন রাজার জীৈদ্দর্ায় গ্রেষ্টট 

প্রকার্ পায়। 

হাসন রাজা মেদলন মনখাদ ঈশ্বরদপ্রমমক। জীৈন রসদক আকে পান কদর মতমন 

হদয়মেদলন কীতকাম। সাংসাদরর চভাগ্মৈলাদসর মদধ্য চথদকও জীৈদনর কামনা ৈাসনা 

চথদক আপনাদক মুক্ত করদত সমথ শ হদয়মেদলন। যমদও চস সাধ্না মেল কষ্টঠন 

                                       
6 বসয়দ মুজতৈা আলী, রমসক হাসন রাজা, হাসন রাজা, মরমম মমৃত্তকার ফসল (ড. আৈুল আহসান চেৌধু্রী সম্পামদত) 

২০০৯, উৎস প্রকার্ন, ঢাকা, প:ৃ ৫১ 

7 হােন পেন্দ, হাসন রাজার গ্ান : শুিাশুন্দ্রি প্রসদঙ্গ: ড. আৈুল আহসান চেৌধু্রী সম্পামদত, প্রসঙ্গ হাসন রাজা, ৈাাংলা 

একাদডমম, ঢাকা, জানুয়ামর, ১৯৯৮, প:ৃ ১১১। 
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মনরাসন্দ্রক্তর। এই সাধ্নাদক মতমন অন্তদরর মাদঝ সদাজাগ্রত চরদখমেদলন। প্রথম জীৈদন 

স্থূল চপ্রমদকই জীৈদনর সারাৎসার মদন কদর চপ্রদমর সরুমা গ্াদঙ্গ ডুৈ মদদত 

চেদয়মেদলন – 

“মকৈা িদণ মগ্দয়মেলাম সুরমা নদীর গ্াদঙ্গ 

ৈদন্ধ চমাদর ভুলাইল রদঙ্গ আর ঢদঙ্গদর। 

হাসন রাজা নােন কদর চপ্রদমমর তরদঙ্গ চর 

পাইদল কখন োমিদৈ না, এই মদন পাদঙ্গ চর।” 

(হাসন উদাস / ১৬০ সাংখযক গ্ান) 

মকন্তু এই চপ্রম চয হৃদদয় মেরস্থায়ী প্রর্ামন্ত এদন মদদত পাদর না তা উপলমব্ধ কদর 

মতমন একান্ত মদন পরম রিাদক আেয় করদত োন। তা াঁর সািাৎলাভই তখন হাসন 

রাজার একমাে আকাঙ্খা হদয় চদখা চদয় – 

“হাসন রাজার এ ৈাসনা পূণ শ কর আমস 

তুমম মৈদন অনয কাউদর ভাদলা নামহ ৈামস। 

কাকুমত মমনমত কমর ডামকদর চতামায় 

না আমসদল মরৈ হাসন চতামারও ৈযথায়।” 

(হাসন ৈাহার / মিতীয় পৈ শ / ২১ সাংখযক গ্ান) 

সুমফ মতৈাদদর মূল কথা ঈশ্বদরর সাদথ পমরপূণ শ মমলন। মানৈ ও ঈশ্বদরর এই অৈাধ্ 

মমলদনর চসতু হল চপ্রম। এই অদথ শ হাসন রাজা প্রকৃত চপ্রমমক। তাই চতা মতমন 

মনদজর ‘সম্পদকশ’ ৈদলন –  

“আমম চতা মপরীদতর মানুে, চপ্রম মৈদন চতা জামননা।” 

(হাসন ৈাহার / প্রথম পৈ শ / ২৭ সাংখযক গ্ান) 

ঈশ্বরদক চপদত চগ্দল চপ্রমমক হদত হয়। চপ্রমহীন ৈামহযক আিম্বদরর িারা তা াঁদক লাভ 

করা অসম্ভৈ। মনদনাক্ত গ্ানষ্টটদত হাসন-রাজার এই ভাৈনাই প্রমতফমলত – 

“চখাদা মমদল চপ্রমমক হইদল 

পাদৈ না, পাদৈ না চখাদা নামাজ চরাজা কইদল।” 

(হাসন উদাস / ৭১০ সাংখযক গ্ান) 

চপ্রমমক হদল তদৈই তা াঁদক পাওয়া যায়। প্রকৃত অদথ শ চপ্রমমক ও চপ্রমাস্পদদর মদধ্য 

চকাদনা প্রদভদ চনই – 

“নাই আমার  রৈামি, নাইদর আমার ঠা াঁই 

চযখাচন চপ্রমমক থাদক, তার কাদে দা াঁিাই চর॥ 

চযখাদনদত চপ্রমমকরা চপ্রদমর আলাপ কদর 

আমম চয ৈসমত কমর তাদদর অন্তদর॥” 

(হাসন উদাস / ১৯৮ সাংখযক গ্ান) 

সতয লাদভর একমাে মাধ্যম হল চপ্রম। এই চপ্রমই দমুন শৈার আকে শদণ আকমে শত কদর 

চপ্রমমক ও চপ্রমাস্পদদক-ৈনু্দ্রির মনরীদখ তার মহসাৈ চমদল না – 

“মপরীদতর মানুে যারা, আউলা ৈাউলা হয় চয তারা 

হাসন রাজা মপরীমত কমরয়া, হইয়াদে, ৈনু্দ্রিহারা।” 
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(হাসন উদাস / ১১৮ সাংখযক গ্ান) 

হাসন রাজা তা াঁর মদনর মানুেদক ‘অন্তমরয়া’ নাদম চডদকদেন। অন্তদর যার 

অমধ্ষ্ঠান– 

“ও ৈনু্ধ অন্তমরয়া চর, আমম চতাদর ডামকদর 

চদখা মদয়া প্রাণ ৈা াঁোও চর।” 

(হাসন উদাস / ৪৭ সাংখযক গ্ান) 

নানা নাদম তা াঁর উপমস্থমত – কখদনা আল্লাহ, চমৌলা, চখাদা আৈার কখদনা ৈা হমর, 

র্যাম, চগ্ৌরহমর, ঠাকুর মকাংৈা প্রাণৈনু্ধ।  

সকল সম্প্রদাদয়র জনয অন্দ্রজশত অতীন্দ্রিয়ানুভূমত মূত শ হদয় উদঠদে তা াঁর সাংগ্ীত 

মূে শনায়। মানৈদদহ নশ্বর। িণস্থায়ী এই চদহ মপঞ্জদরর মভতর প্রাণষ্টট মেরসজীৈ হদয় 

থাকার জনয সজীৈ অপর এক হৃদদয়র প্রদয়াজন। যা জামত-ধ্ম শ-ৈণ শ মনমৈ শদর্দে এক। 

হাসন রাজার গ্াদনর বৈমর্িয এই চয, তা মরমম মমলন মন্ত্র হদয় অদভদৈাণী প্রোদরই 

সীমাৈি থাদকমন ৈরাং আপামর মানৈজামতদক অসাম্প্রদাময়ক মানৈতার এক সুদতায় 

ৈা াঁধ্দত সমথ শ হদয়দে – 

“না হই আমম মুসলমান, না হই মহন্দদুর। 

আমম  দর, আমম ৈাইদর, আমম চয সৈ ঠা াঁই 

আমম মৈদন আর মকেু চদমখদত না পাই।” 

(হাসন উদাস / ৩৩ সাংখযক গ্ান) 

এই অসাম্প্রদাময়ক দৃষ্টিভমঙ্গ তা াঁদক মরমম আরাধ্নার লদিয চপৌৌঁোদত সাহাযয কদরমেল 

- 

“তুমম আমার, আমম চতামার, এক মৈদন না জামন 

আমম চতা শ্রী রামধ্কা, চতামার কাঙামলনী। 

তুমম মৈদন অদনযর কাদে, নাইদর আমার মন 

চতামার কাদে প্রাণ সাঁমপয়ামে শ্রীরাধ্ারমন॥” 

(হাসন ৈাহার / প্রথম পৈ শ / ১০১ সাংখযক গ্ান) 

র্াশ্বত চপ্রমমক হদয় এক মহাসাধ্দকর দৃষ্টিদত মতমন রিা ও সৃষ্টির মদধ্য এক গ্ভীর 

চপ্রম সম্পদকশর সন্ধান কদর চগ্দেন আমৃতুয। মহাংসা মৈদিেহীন এক সুন্দর র্ামন্তময় 

মানৈসমাজ মতমন কামনা কদরদেন অহরহ। তাই চতা সকল সম্প্রদাদয়র উদিশ উদঠ 

সকল ধ্দম শর সারাৎসার আত্মস্থ কদর মতমন চগ্দয় ওদঠন – 
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“বেতদনযর চদদর্ নাইদর মৈদিে 

হাসন রাজায় ৈদল ভাইদর 

রামখও মৈদশ্বস। 

এক মৈদন নাইদর জন 

আমরা দইু হীনজন, 

চহমর কৃষ্ণ – দরর্ন।” 

(হাসন ৈাহার / মিতীয় পৈ শ / ৩৩ সাংখযক গ্ান) 

এমমন ৈহু গ্াদন প্রকামর্ত তা াঁর রাধ্া কৃষ্ণ মৈেয়ক চপ্রমভাৈনা। জামতত্ব তার কাদে 

মূলযহীন। মানৈধ্ম শই ৈি হদয় উদঠদে তার গ্াদন। এককথায় মতমন মেদলন উদার 

অসাম্প্রদাময়ক কমৈ। মহন্দ ুমুসলমান চভদাদভদ ভুদল মতমন মানৈতাদকই সৈার উপদর 

স্থান মদদয়দেন। আপন হৃদদয়র িার সকল সম্প্রদাদয়র মানুদের জনয মতমন উনু্মক্ত 

চরদখমেদলন। এই মানমসকতার মপেদন তার ৈাংর্ পরম্পরার ঐমতহয ৈহমান। হাসন 

রাজার প্রমপতামহ মহন্দ ু ৈাংদর্াদ্ভূত মেদলন, মযমন  টনােদি ইসলাম ধ্দম শ দীমিত 

হন। চসই চথদকই মহন্দ ু মুসলমান জামত ধ্ম শ মনমৈ শদর্দে এক উদার মদনাভাৈ 

পামরৈামরক ঐমতহয রূদপই েদল আসমেল। তা াঁর প্রজাপ্রীমতর মাদঝও এই একই 

অসাম্প্রদাময়ক উদারতা লিণীয়। আর এই অসাম্প্রদাময়ক দৃষ্টিভঙ্গীই তা াঁদক মরমম 

আরাধ্নার লদিয চপৌৌঁোদত সাহাযয কদরমেল। 

জন্ম-মৃতুয ঈশ্বর মনধ্ শামরত – সৈই িণস্থায়ী। ভৈমাঝাদর ৈান্দ্রজকদরর মত পরদমশ্বর 

মনুেযকূলদক পুতুদলর নযায় নাোন – এই দার্ শমনকতা সাধ্ক কমৈর ভাৈনায় অদ্ভুত 

রূপ পমরগ্রহ কদরদে। সকল অহঙ্কার চথদক মুক্ত হদয় আমমত্ব মৈসজশন মদদয় তাই চতা 

হাসন রাজার কদে বমনত হয় – 

“চলাদক ৈদল চলাদক ৈদল  র ৈামি ভালা নয় আমার 

মক  র ৈানাইৈ আমম রূ্দনযর মাঝার।” 

(হাসন উদাস / ১৬৩ সাংখযক গ্ান) 

মকাংৈা  

“মনদজ আল্লাহর মমমর্দয় যাও, না রামখও ভয় 

আমমত্বদক নার্ কমরয়া হাসন রাজা কয়।” 

(হাসন ৈাহার / প্রথম পৈ শ / ২০০ সাংখযক গ্ান) 

আমমত্ব নার্ কদর বৈরাদগ্যর েরম স্তদর চপ্রমমক হাসন রাজা পমরণত হদয়দেন 

দার্ শমনক হাসন রাজাদত। তা াঁর গ্াদন প্রমতফমলত হদয়দে নশ্বর পামথ শৈ জীৈদনর 

সারমম শ। চদওয়ান চমাহাম্মদ আজরদফর কথায় – “পঞ্চাদর্াদধ্ শ মতমন অদর্াদকর মত 

েন্ড – হাসন চথদক ধ্ম শ-হাসদন রূপান্তমরত হদয়মেদলন। তা াঁর আদদরর কুিা পামখগুদলা 

মতমন চসৌমখনদদর মদধ্য মৈমলদয় মদদয়মেদলন। তা াঁর সাদধ্র ভাওয়ামল চনৌকা তা াঁর চমদজা 

চেদল চদওয়ান হামসনুর চরজাদক মদদয় চফদলন। তখন চথদক মৃতুয পয শন্ত মতমন চকৈল 

মানৈদসৈা কদরনমন, জীৈ চসৈাও কদরদেন। … মহামমত মলও টলস্টদয়র মত জীৈন 
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রসদক আকে পান কদরই তার প্রমত মৈরূপ হদয়মেদলন।” ঈশ্বরই হদয় উদঠমেদলন 

তখন তা াঁর একমাে আেয় –  

“আল্লা ভৈ সমুদু্দদর তরাইয়া লও চমাদর। 

পমিয়া দমরয়ার পাদক ডামক চহ চতামাদর। 

কৃপা কর দয়াল ৈনু্ধ অনাথ জামনয়া, 

রিা কর তৈ দাদস মনজ তরী মদয়া।” 

(হাসন উদাস / ৩০ সাংখযক গ্ান) 

হাসন রাজার গ্াদন একমদদক সুমফ দর্ শন, অনযমদদক বৈষ্ণৈীয় তে ও ৈাউল 

চদহতদের সাংমমেণ  দটদে। এ পমৃথৈীর সৈ মকেু সৃষ্টি আমা হদতই – আমমই 

মূলর্ন্দ্রক্ত – এই ভাৈনা হাসন রাজার সৃষ্টিদক প্রভামৈত কদরমেল। তাই চতা তা াঁর পদি 

ৈলা সম্ভৈ হদয়মেল – 

“আমম হইদত হইয়াদে এই সাংসার 

আমম হইদত ন্দ্রেজগ্ৎ ৈামক নাই আর॥ 

আমা হইদত আল্লাহ রসুল চকউ জদুা নয় 

আমম আল্লাহর, আল্লাহ আমার, হাসন রাজায় কয়” 

(হাসন ৈাহার / প্রথম পৈ শ / ২৭৯ সাংখযক গ্ান) 

মৈশ্বকমৈ রৈীিনাদথর কদেও আমরা এই একই সুর শুনদত পাই। 

“আমম এদলম, ভাঙল চতামার  মু – 

রূ্দনয রূ্দনয ফুটল আদলার আনন্দ কুসুম। 

আমার তুমম ফুদল ফুদল 

ফুষ্টটদয় তুদল 

দুমলদয় মদদল নানা রূদপর চদাদল … 

… ওদগ্া আমার প্রভু 

জামন আমম, তৈ ু

আমায় চদখদৈ ৈদল চতামার অসীম চকৌতূহল – 

নইদল চতা এই সূয শতারা সকলই মনষ্ফল …” 

(২৯ সাংখযক কমৈতা, ৈলাকা) 

মরমময়া সাধ্নার বৈমর্িয এই চয, সকল জাতধ্ম শ ও সকল চভদৈুন্দ্রির উদিশ ওঠা। সৈ 

ধ্দম শর মূল মনয শাস, সৈ সম্প্রদাদয়র মমমলত ঐমতহয অধ্যাত্ম উপলমব্ধর মধ্য মদদয় 

মনদজর কদর চনওয়া। তখন সাধ্দকর চেতনায় জন্ম চনয় ধ্দম শর এক অমনৈ শেনীয় 

অমভন্ন রূপ। সকল সাম্প্রদাময়ক গ্ন্দ্রন্ড চপমরদয় সৈ শমানমৈক ধ্ম শদেতনাদক আেয় কদর 

সাধ্ক কমৈ তখন স্বসৃি সাংগ্ীদতর সুর মূে শনায় এক অমনন্দয সুন্দর জগ্ৎ রেনায় ব্রতী 

হন। মরমম কমৈ, হাসন রাজার চিদেও এই একই কথা প্রদযাজয কারণ তা াঁর 

সৃষ্টিরান্দ্রজদতও আমরা চদমখ পরদমশ্বদরর জনয মৈরহদৈাধ্, সাধ্দকর অনুতপ্ত হৃদদয়র 

ৈযাকুলতা এৈাং এক ও অমিতীয় ঈশ্বদরর সাদথ গ্ভীর একাত্মতার উপলমব্ধ। সৈ চর্দে 

এদস তাই ৈলা যায় ৈাউল, সুমফ, বৈষ্ণৈ, তামন্ত্রক একক চকাদনা মত নয় – সমস্ত 

আত্মস্থ কদর হাসন রাজার চেতনায় জন্ম মনদয়দে এক মনজস্ব ভাৈধ্ারা, আত্মগ্ত 

মননলব্ধ উপলমব্ধ – সৃষ্টি তথা রিার প্রমত সুগ্ভীর অনুরাগ্ চথদক যার জন্ম; আর 

এখাদনই মরমম কমৈ হাসন রাজা হদয় উদঠদেন অননযসাধ্ারণ। 
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