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হাট 

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত  

 

১. "দূরে দূরে গ্রারে জ্বরে ওরে দীপ---/ আঁধারেরত থারে হাট। "--- হাট সেন আঁধারে থারে?  

উত্তে : হাট বহু োনুরেে মেেনস্থে হরেও তাে চমেত্র আেরে ননব্যমিে, তাে েরে োেও সোনও বযমিগত  সযাগারযাগ 

সনই। তা সযেন েেরেে, সতেনই তা োেও নয়ও বরট। োনুে সযভারব তাে মনরেে বামিরত প্রমতমদন েোরে ঝাঁট সদয়, 

েন্ধ্যায় জ্বারে েেেপ্রদীপ, হারট সেউ তা েরে না। হারটে সদাচাো সদাোনগুমে বন্ধ্ হরয় যাওয়াে পে সোনও প্ররয়ােন বা 

আেে্ণ না থাোয় আে সেখারন োনুরেে পা পরি না। এইোেরণই োরত দূরেে গ্রােগুমেরত আরো জ্বরে উেরেও হারট 

োোোত অন্ধ্োে থারে। 

 

২. "হানাহামন েরে সেউ মনে ভ'রে,/ সেউ সগে খামে মিরে।"--- উদৃ্ধমতটিে অথ্ বুমঝরয় দাও।  

উত্তে : োোমদন অেংখয সেতা-মবরেতা ও সচনা-অরচনাে মভরি হাট থারে সোোহেেুখে আে বযস্ত। মবমচত্র োেগ্রীে েরে 

সচনামচমন, দোদমে,  এেনেী অচে োনা েমিটিরে মনরয়ও টানাটামন এখারন চেরতই থারে। ওপারেে সোে নতুন পণয 

মনরয় পেো োোরে এপারেে োনুে দাঁও িস্কাবাে ভরয় আরগভারগ ছুরট যায়। েত োেগ্রী পিরত না পিরত মবমে হরয় 

যায়, তাে েরধয অরনে িােতুও থারে। আবাে েত যথাথ্ ভারো মেমনেও অরনে েেয় পরি থারে অমবেীত। েীবরনে 

েরতাই এখারনও সযন েব্ক্ষণ এে সখো চেরছ। সয মেতে সে সপে মবেয়ীে েম্মান, অথ্, প্রমতপমত্ত। আে যারে সহরে 

সযরত হরো সে মিেে খামে হারত। 

৩. "ওপারেে সোে নাোরে পেো / ছুরট এপারেে সেতা।"--- বযাখযা েরো। 

উত্তে : হাট োনুরে-োনুরে মেেরনে সক্ষত্র নতমে েরে। তা এপাে ও ওপারে সেতুবন্ধ্রনে োে েরে। মেন্তু এই মেেরনে 

েরধয সোনও বযমিগত উষ্ণতা থারে না, মনছে বযবোময়ে োেরণই এই সেোরেশা।  এখারন দু'পরক্ষে পমেচয় সেবে 

সেতা ও মবরেতাে। 

 

৪. ”...মবোেরবোয় মবোয় সহোয়/ েমহয়া নীেব বযথা।"--- প্রেে উরেখ েরে বযাখযা েরো। 

উত্তে : হারটে োরঝ েত খাোপ মেমনেও েহরে মবমে হরয় যায়, আবাে েত ভারো মেমনেও অরনে েেয় পরি থারে  

সেতাে অভারব। মশমশে-রধায়া তাো সয িেটিে েোরেই মবমেরয় যাওয়াে েথা, তা হয়রতা োোমদন বহু োনুরেে হারত 



যাচাই হরত হরত সশরে  মবরেেরবোয় মনতান্ত োেুমে দারে মবমে হয়। োনুরেে েীবনও এেনই। শুধুোত্র যথাযথ 

সযাগারযারগে অভারব েত োনুরেে আেীবরনে োধনা তাে েূেয পায় না। অদৃষ্ট বুমঝ এেনই মনষু্ঠে। 

 

৫. "উদাে আোরশ েুি বাতারে/ মচেোে এেই সখো। "--- েমবে এেন বিরবযে োেণ েী? 

উত্তে : েমব এই েমবতায় হারটে েরধয েীবননারটযেই মনতয অমভনয় েক্ষ েরেরছন। েহােেরয়ে সপ্রক্ষাপরট সযভারব এেই 

োনবেীো যুরগ যুরগ নতুন নতুন নটনটীে েমিরবরশ মিরে মিরে অমভনীত হয়, হারটও সযন সতেনই। অন্তহীন োনুরেে ধাো 

েীবরনে হারট এরে প্রমত যুরগ মনরেে দাে যাচাই েরে। সেউ সেতা পায়,রেউ পায় না। েেস্ত আন্তমেে েম্পরে্ে 

গভীরেও এই বযবহামেে ও োগমতে েূেযরবাধ োে েরে। এই মনমেরখই আেো চােপারশে োনুরেেও েূেযায়ন েরে থামে। 

হাট সযন তাে মবমচত্র অথচ ননব্মিে চমেরত্রে োেরণ সেই শাশ্বত েরতযেই প্রতীে হরয় উরেরছ। 

 

৬. 'হাট'-েমবতায় মদন ও োরতে সয মবপেীতধেী দু'টি ছমব িুরট উরেরছ তাে তাৎপয্ বুমঝরয় দাও। 

আরোচনা : 'হাট'-েমবতায় েোে ও োমত্রে মবপেীত সয দুইটি ছমব িুরট উরেরছ তাে োধযরে হারটে মবমশষ্ট চমেত্রটিই 

প্রোমশত হরয়রছ। মদরনে সবোয় অগমণত  সেতা-মবরেতাে মভরি, সবচারেনা ও  দোদমেে  হট্টরগারে  এবং োনুরেে 

মনেবমিি ও মনয়মেত  যাতায়ারত হাট থারে েেগেে।  মবোরে েেরে বামি মিরে সগরে মনে্ন হারট সযন দেছািা মনিঃেে 

োরেে পাখনায় েরে আঁধাে  সনরে আরে। দূরেে গ্রােগুমেরত আরো জ্বরে উেরেও  হারটে শূনয সদাচাোগুমেরত সেউ 

আরো জ্বাোয় না। োোোত সদাোরনে েীণ্ বাঁরশে িাঁে মদরয় প্রবামহত বাতাে বংশীধ্বমন উৎপি েেরেও তা সশানাে েরতা 

সেউ থারে না। হাট েেরেে হরয়ও তা প্রেৃতপরক্ষ সয োরোেই নয়, মদন ও োরতে ছমবে এই নবপেীতয সথরে হারটে 

সেই মবমশষ্ট ননব্যমিে রূপটিই প্রোশ পায়। 

৭.  হারটে স্থান ছামিরয় দূরেে গ্রারেে ছমব  েীভারব েমবতায় িুরট উরেরছ? 

আরোচনা : েমবতায় েোেমে গ্রারেে েথা খুব না থােরেও এেন মেছু ইমেত আরছ যা সথরে এেটি ছমব এঁরে সনওয়া 

েম্ভব। তাছািা হারটে সক্ষরত্র বো হরয়রছ এেন েথাে েমূ্পণ্ মবপেীত মববেণ অনুোন েরে মনরয়ও বযমতরেেী পদ্ধমতরত 

গ্রারেে ছমব আঁো সযরত পারে। হাটরে সেন্দ্র  েরে  দূরে দূরে ছমিরয় আরছ দশবারোখামন গ্রাে। সবচারেনা োে েরে 

েেরে সেখারনই মিরে যায়। প্রমতমদন  েোরে ঝাঁট সদওয়া মেংবা েরন্ধ্যরবো েেেদীপ জ্বাোরনাে েধয মদরয় োনুরেে  

সেৌন্দয্রবাধ, পমেিিতাে প্রমত আেমি আে েেেরচতনাে সেখারন মনতয প্রোশ ঘরট। হারট সযেন োরত োনুরেে পদাপ্ণ 

ঘরট না, গ্রারে সতেন নয়।  বেং তা ক্লান্ত োনুরেে  মিরে আেবাে মনমিন্ত ও মনোপদ আশ্রয়স্থে। হারট সযেন োনুরে-

োনুরে  েম্পে্ শুধুই বযবোময়ে, গ্রারে তা নয়। এখারন তা বযমিগত উষ্ণতায় েীবন্ত ও েধুে। 

 

৮.  এই  েমবতায় প্রেৃমতে ছমব েীভারব অেীে েেতায় আঁো হরয়রছ তা আরোচনা েরো। 



 আরোচনা :  'হাট' েমবতায় প্রেৃমতে নানা প্রেীণ্ দৃশয ইতস্তত ছিারনা েরয়রছ। দশবারোখামন গ্রারেে োরঝ মবস্তীণ ্োরে 

বরে হাট। পূব্মদরেে োরে েরিা হওয়া বেগুমে সগাধূমে েরে পমিেপারন উরি যায়। েরন হয়,  মদরনে আরো তারদে 

পাখায় পাখায় েুরছ সগে। এেনেী োেগুমেও বাোয় সিরে।  নদীে বাতাে পাকুি গারছে শাখায় এরে শ্বাে ছারি। দেছািা 

এেে এেটি োরেে েরুণ ডারে চোচরে েেশ োত সনরে আরে। োোোত সদাোরনে েীণ্ বাঁশগুমেে িাঁে মদরয় উদাে 

বাতাে হু-হু েরে বরয় যায়।  পরেেমদন েোরে এই হারটে সচহাোই যারব বদরে। সোরেে মভরি আে হই-হট্টরগারে তারে 

আে আরগে োরতে েরে সেোরনাই যারব না। উদাে আোরশে নীরচ সখাো হাওয়ায় হাটরে সেন্দ্র েরে োনুরেে এই 

েীবননারটযে অমভনয় মনতয ঘরট চরেরছ। 

৯. "নূতন েমেয়া বো আে ভাঙা/ পুরোরনা হারটে সেো;/  মদবেোমত্র নূতন যাত্রী/  মনতয নারটে সখো।"---  এখারন মে 

সেবে বাস্তব হারটে েথাই বো হরয়রছ? 

 আরোচনা :  সয েমবতায় এেেরে এোমধে অথ্ থারে, অথ্াৎ এেটি বাইরেে োরন এবং এে বা এোমধে গভীেতে অথ্ 

সয েমবতায় থারে, তারে বো হয় রূপে েমবতা। 'হাট' েমবতাটি সেই অরথ্ রূপে েমবতা।  এ েমবতা বমহেরে এেটি হারটে 

মববেণ হরেও গভীেতে অরথ্  োনবেীবরনে েথাই এখারন আরোমচত হরয়রছ। হারটে েরতাই েীবরনও আেো েত 

োনুরেে েরে মেমেত হই, েত মবমচত্র সেনরদরনে েূরত্র নতমে হয় সযাগারযাগ, আবাে সেই সযাগ সভরেও যায় েত 

েহরেই। েখনও েখনও আন্তমেে েম্পে্ গরি উেরেও হারটে েরতাই অমধোংশ েম্পরে্ে েূরে থারে বযবহামেে 

প্ররয়ােন ও বযবোময়েতা। এই আদান-প্রদারনে সক্ষরত্র সেউ সেউ সেরত, সহরেও যায় অরনরে। েোরেে েেেোট 

হারটে েরতা োনুরেেও সযৌবনোে োরট প্রবে েে্বযস্ততায়, োমত্রোেীন হারটে েরতা েরে োনুরেে েীবরন সনরে আরে 

বাধ্েয ও েৃতুযে মনে্ন অন্ধ্োে। হাট সযেন মচেপুোতন হরয়ও প্রমতমদনই মনতযনতুন, বযমিোনুরেে েৃতুয হরেও 

োনবধাোও সতেনই এেই ছরন্দ মনতয প্রবহোন। েুতোং 'হাট' েমবতায় সেবে হারটে বণ্নাই নয়, বস্তুত োনব েীবরনে 

বযাখযাই েো হরয়রছ এবং েমবতাটিও রূপে েমবতা মহরেরব োথ্েতা সপরয়রছ। 

 

১০. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তরে দুিঃখবাদী েমব সেন বো হরয়রছ? 

 আরোচনা :  আধুমনে েেরয়ে েটিেতা এবং যুগযন্ত্রণা সথরে োনুরেে েরধয নতমে হয় গভীে হতাশাে সবাধ। আনন্দ বা 

আশা নয়, োনুরেে েীবরনে েরে্ েরয়রছ দুিঃখ ও মনোশা, এই  মবমশষ্ট েরনাভমেরেই 'দুিঃখবাদ' আখযা সদওয়া সযরত পারে। 

েমব যতীন্দ্রনাথ এই অরথ্ই দুিঃখবাদী। তাঁে োবযগ্ররেে 'েরুোয়া', 'েেীমচো', 'েরুমশখা', 'োয়ম্', 'মত্রযাো' প্রভৃমত নােেেণ 

সথরেও এ েথাে োক্ষয মেেরব। এই েমবতারতও তাে প্রোশ ঘরটরছ। েীবন ননব্মিে ও মনষু্ঠে, নযায়নীমত বা দয়া, সপ্রে, 

েরুণাে স্থান সেখারন সনই। হারট সযেন সেতা ও মবরেতাে েরধয েম্পে্ সেবেই বযবোময়ে, সেবেই োভ-রোেোরনে, 

আোরদে বযমিগত েীবরনও োরভে প্রতযাশা ও স্বাথ্রবাধ সেভারবই যাবতীয় েম্পে্রে আমবে েরে সতারে। মদরনে 

েে্বযস্ত হাট এবং োরতে েনোনবহীন হারটে দুটি ছমবে নবপেীরতযে েরতা োনুরেে েীবরনও দৃপ্ত ও উিে সযৌবরনে পে 

সনরে আরে মনোো ও েৃতুয-েোিি অন্ধ্োে। "বারে বায়ু আমে'  মবদ্রুপ-বাঁমশ/ েীণ্ বাঁরশে িাঁরে", " মশমশে-মবেে 

প্রভারতে িে,/ শত হারত েমহ পেরখে ছে---/ মবোেরবোয় মবোয় সহোয়/ েমহয়া নীেব বযথা।" মেংবা "োনােমি মনরয় 



েত টানাটামন" বা "রেহ োঁরদ, সেহ গরট েমি বাঁরধ"- োতীয় উদৃ্ধমতগুমে েমবে সেই ননোশযপীমিত, দুিঃখবাদী এবং 

মবদ্রুপাত্মে েরনাভারবে পমেচয়ই বহন েরে। 


