
 

 

হাট 

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 

 

১.১ স ান্ োহহহতি  স াষ্ঠীর েঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুঙ্গপ্তর ঘহনষ্ঠ েম্প ক হিল? 

 উত্তর। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কল্লাল োবিতযল্ াষ্ঠীর েল্ে যুক্ত বিল্লন। 

 

১.২ তার রহিত দটুট  াব্িগ্রঙ্গের নাম সলঙ্গ া।  

উত্তর। ‘মরুমাযা’ এিং ‘মরুবিখা' তার সলখা দুটি কািযগ্রল্ের নাম। 

 

২. নীঙ্গির ব্া িগুহল সথঙ্গ  এমন শব্দ  ুুঁঙ্গে সব্র  ঙ্গরা যার প্রহতশব্দ  হব্তার মঙ্গযি আঙ্গি।  হব্তার সেই 

শব্দটট পাঙ্গশ সলঙ্গ া। 

উত্তর। 

২.১ আুঁ যার-োুঁঙ্গে ব্ঙ্গনর মাঙ্গে উল্লাঙ্গে প্রাণ সেঙ্গলঙ্গি। = ো াঁল্ে—েন্ধ্যায।  

২.২ আঙ্গলা আমার আঙ্গলা, ওঙ্গ া আঙ্গলা ভুব্ন ভরা। = আল্লা-আল্লাক ির্ ণ।  

২.৩ তুহম আমার ে ালঙ্গব্লার েুর। =েকালল্িলা—প্রভাতল্িলা। 

২.৪ আমার ব্রাত সপাহাঙ্গলা শারদপ্রাঙ্গত। =রাত--বনিা। 

২.৫ হদঙ্গনর সব্লা ব্াুঁহশ সতামার ব্াজেঙ্গ়েহিঙ্গল। = বদল্নর সিলা—বদিল্েল্ত। 

৩. েঙ্গমাচ্চাহরত ব্া প্রা়ে-েঙ্গমাচ্চাহরত হভন্নাথ ক  শব্দগুঙ্গলার অথ ক পাথ ক ি সদ াও :  

দীপ, দ্বীপ, ব্াযা, ব্াুঁযা, দর, দড়, হনতি, নৃতি, শা , শাুঁ ।

উত্তর। দীপ—প্রদীপ 

দ্বীপ—চাবরবদল্ক েলল্িটিত 

ভূখণ্ড 

 

ব্াযা–বিপবত্ত 

ব্াুঁযা—িন্দি করা 

 

দর-দাম 

দড়-দক্ষ 

 

হনতি-সরাে 

নৃতি-নাচ 

 

শা -ডাল/িাখা 

শাুঁ –িঙ্খ



 

 

৪. নীঙ্গির শব্দগুহল  ঙ্গদি ব্িব্হার  রঙ্গল স মন হঙ্গব্ সলঙ্গ া:  

েহহ়ো, সেথা, েহহ, েঙ্গব্, তঙ্গব্, মুহদল। 

উত্তর। 

শব্দ গদ্যরূপ 

সহিয়া সিন করে/ সিয করে 

সসথা সসখারন 

সহি সিয কহে 

সরে সোই/সকরে 

তরে তািরে 

মুহদ্ে েুজে/ েন্ধ কেে 

 

৫. নীঙ্গির প্রশ্নগুহলর এ টট ব্াঙ্গ ি উত্তর সলঙ্গ া : 

৫.১  ত গুহল গ্রাঙ্গমর পঙ্গর োযারণত এ টট হাট সিাঙ্গ  পঙ্গড়? 

উত্তর। োধারর্ত দি-িাল্রািা গ্রাল্মর পর একিা িাি সচাল্খ পল়্ে। 

 

৫.২ হাঙ্গট েন্ধ্িাপ্রদীপ জ্বঙ্গল না স ন?  

উত্তর। দি-িাল্রািা গ্রাল্মর ফাাঁকা মাল্ের মাঝখাল্ন িাি িল্ে। বদল্নর সিল্ে েন্ধ্যায েকল্ল বনে বনে ঘল্র 

বফল্র যায। তাই িাি বনেণল্ন একা পল়্ে থাল্ক, সেখাল্ন প্রদীপ জ্বল্ল না। 

 

৫.৩  ার ডাঙ্গ  রাজি সনঙ্গম আঙ্গে? 

উত্তর। িাল্ির মল্ধয একা কাল্কর ডাল্ক রাত সনল্ম আল্ে। 

৫.৪ ওপাঙ্গরর সলা  স ন এপাঙ্গরঙ্গত আঙ্গে? 

উত্তর। বিল্েতারা তাল্দর পর্যোমগ্রী বনল্য এপাল্র পেরা নামায। সেই োমগ্রী সকনার েনয ওপাল্রর 

সলাক এপাল্র আল্ে। 

 

৫.৫ ‘হহোব্ নাহহঙ্গর—এল আর স ল  ত সেতা হব্ঙ্গেতা'—স াঙ্গনা হহোব্ সনই স ন? 

উত্তর। বদল্নরল্িলা িাি চলাকালীন অেংখয মানুে তাল্দর ন্দেবনেপত্র বনল্য পেরা োন্দেল্য িল্ে, আর 

তাল্দর কাি সথল্ক সকনার েনয গ্রাল্মর নানা মানুল্েরা এল্ে ে়ে িয। সেখাল্ন মানুল্ের আনাল্ ানার 

বিোি রাখার মল্তা সলাক সকউ থাল্ক না। সেেনযই কবি িল্লল্িন িাল্ি মানুল্ের আনাল্ ানার সকাল্না 

বিোি সনই।  

 

৬.  হব্তা়ে ব্হণ কত হাঙ্গটর সিহারাটট স মন সলঙ্গ া : 

উত্তর। কবিতাল্ত আমরা িাল্ির বতনটি রূপ সদখল্ত সপল্যবি। িাি িোর আল্  তা থাল্ক  েনিূনয এিং 

ফাাঁকা।তার মাথার উপল্র থাল্ক উদার আকাি এিং মকু্ত িাতাে সেখাল্ন সখলা চল্ল। 

 

তল্ি সিলা িা়েল্তই িাল্ি সচনা-অল্চনা মানুল্ের বভ়ে েল্ম ওল্ে। নানা মানুল্ের সকালািল, মাল সকনা ও 

দর কোকবে করা, সকনাল্িচার িাকযালাপ, মাল পরখ করা ইতযাবদর আওযাল্ে িাি  ম ম োল্ক। 

েন্ধ্যা নামার েময িাি সথল্ক েিাই সয যার িাব়ে চল্ল যায। একা িাি অন্ধ্কাল্র পল়্ে থাল্ক। 

সদাচালা িন্ধ্ িল্য যায। িাি অন্ধ্কাল্র সেল্ক যায, সেখাল্ন বনেণনতা বিরাে কল্র।  

 

৭. নীঙ্গির প্রশ্নগুহলর হনঙ্গের ভাষা়ে উত্তর সলঙ্গ া : 



 

 

 

৭.১ হাঙ্গটর স্থান িাহড়ঙ্গ়ে দঙূ্গরর গ্রাঙ্গমর িহব্  ীভাঙ্গব্  হব্তা়ে ফুঙ্গট উঙ্গেঙ্গি? 

উত্তর। ‘িাি’ কবিতায কবি একটি িাল্ির েুির বিিরর্ বলবপিদ্ধ কল্রল্িন। দি-িাল্রাখাবন গ্রাল্মর 

মাঝখাল্ন একটি িাি সদখা যায। গ্রাল্মর সলাকেন িাল্ির বদল্ন প্রল্যােনীয োমগ্রী সকনাল্িচা কল্র এিং 

সয যার ঘল্র বফল্র যায। গ্রাল্মর প্রবতটি  ৃিল্কাল্র্ েন্ধ্যাল্িলায প্রদীপ জ্বল্ল ওল্ে। গ্রাল্মর সলাকেন 

বনল্ের বনল্ের কাল্ে িযস্ত থাকল্লও িাি বনেণল্ন একা পল়্ে থাল্ক সচনা-অল্চনা মানুল্ের আ মল্নর 

প্রতীক্ষায। 

 

৭.২ প্র ৃহতর িহব্  ীরুপ অেীম মমতা়ে  হব্তা়ে আুঁ  া হঙ্গ়েঙ্গি তা আঙ্গলািনা  ঙ্গরা। 

উত্তর। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তার ‘িাি’ কবিতায এক অনযরকম প্রকৃবতর ির্ ণনা কল্রল্িন যা আমাল্দর 

মুগ্ধ কল্র। েন্ধ্যার অন্ধ্কাল্র িাি যখন বনেণন িল্য আল্ে তখন িল্কর পাখার আ়োল্ল েুয ণ লুবকল্য পল়্ে। 

দলূ্রর গ্রাম গুবলল্ত েন্ধ্যা প্রদীপ জ্বল্ল ওোর েল্ে েল্ে িাল্ির অন্ধ্কার আরও বনবি়ে িল্য ওল্ে। একা 

কাক তার কাল্লা ডানায কল্র িল্য আল্ন রাল্তর কাবলমা। নদীর িীতল িাতাল্ে পাল্ির পাকু়ে  াল্ির 

িাখা দুল্ল ওল্ে। 

৭.৩ 'ব্াঙ্গে ব্া়ে ুআহম হব্দ্রূপ ব্াুঁহশ'— হব্র এমন মঙ্গন হও়োর  ারণ  ী ব্ঙ্গল সতামার মঙ্গন হ়ে? 

 উত্তর। বদল্নর সিল্ে েন্ধ্যায িাি সভল্ে যায। েিাই সয যার মল্তা বনে বনে  ৃল্ি বফল্র যায। িাি বনেণল্ন 

একাই থাল্ক। রাল্তর অন্ধ্কাল্র িাল্ির সদাচালা একলা পল়্ে রয। সেই সদাচালার েীর্ ণ িা াঁল্ির মল্ধয বদল্য 

িায ুিল্য যািার েময সযন সকান করুর্ িা াঁবির ধ্ববন সিল্ে ওল্ে।  ম ল্ম িাল্ির একাকীত্বল্কই সযন িযে 

কল্র ওল্ে সেই িা াঁবির েুর। সেই িা াঁবি কাউল্কই আর আহ্বান কল্র না। 

 

৭.৪ উদার আ াঙ্গশ মকু্ত ব্াতাঙ্গে হির াল এ ই স লা—স ান প্রেঙ্গে  হব্ আঙ্গলািি পঙ্ ্হতটট 

হলঙ্গ ঙ্গিন? হতহন এ াঙ্গন স ান্ 'স লা'র  থা ব্ঙ্গলঙ্গিন? 'হির াল' িঙ্গল ব্লঙ্গত  হব্  ী 

ব্ুজেঙ্গ়েঙ্গিন? 

উত্তর। িাি কবিতায কবি এই পৃবথিীল্ক একটি নািযমঞ্চ িল্ল কল্পনা কল্রল্িন। িাল্ি অল্নক মানুল্ের 

আনাল্ ানা, েিাই বনল্ের দরকার সমিাল্ত বভ়ে েমায। কাল্রা ইচ্ছা পূরর্ িয, সকউ আিার িযথ ণ িয। 

বকন্তু বচরবদন এই একই ঘিনার পূনরািৃত িয। এভাল্িই পৃবথিীল্ত আমরা েন্মাই আিার মৃতয যিরর্ কবর। 

কবি এখাল্ন সখলা িলল্ত মানুল্ের েন্ম ও মৃতয যর কথা উল্লখ কল্রল্িন, মানুল্ের েন্মল্ক আো এিং 

মৃতয যল্ক যাওযার েল্ে তযলনা কল্র একথা িলা িল্যল্ি। 

          বচরকাল চলার অথ ণ িল েীিল্নর  বতমযতা যা বনরিন্দচ্ছন্নভাল্ি েি ণদা চলল্ত থাল্ক। পৃবথিী যখন 

েৃটি িয তখন সথল্কই মানুল্ের েন্ম এিং মতৃয য ঘল্ি চল্লল্ি। এটি একিা চলমান ধারা যা েনাতন, 

বিরামিীন। কবি এই েন্মমতৃয যর বনরিন্দচ্ছন্ন প্রিিমানতাল্ক বচরকাল চলার কথা িল্লল্িন। 

 


