
ঙ. িবেদিশ কিবর সে  তুলনাtক আেলাচনা 

ৈবি ক িশlশালায় eমন ঘটনার িনদশর্ন খবু aিমল নয় েযখােন, সরsতীর di িবজাতীয় 
সnােনর জীবনযj o িচnনpণালী eক সিূচমখু আ য় কের। িবশ শতক (১৯৩৪ ি ঃ-২০০৬ 
ি ঃ )-জাত বাংলার িবনেয়র সে  আঠােরা শতেক (১৭৯৩ ি ঃ-১৮৬৪ ি ঃ) iংলয্ান্ড 
(England)-eর নদর্াmটনশায়ার (Northamptonshire)-e জn েনoয়া কিব জন েkয়ার 
(John Clare)-eর জীবনবীkার সাদশৃয্ েচােখ পড়ার মেতা। িবনয় েযমন তাঁর সিৃ র 
udীপনা ধারক pকৃিতর মধয্ েথেক সংgহ কেরিছেলন, জন েkয়ার-eর কিবতােতo বরাবর 
মাnেষর eiসব সহজ সmেnরi আনােগানা।  

িবনেয়র ‘েতজপাতা গাছ’, ‘শািলখ পািখর েঠাঁট’, ‘িতনিট খজুর্র বkৃ’, , ‘ৈজয্  মােস আম 
েপেক’, ‘আম জাম নািরেকল’, ‘কাক ডােক গােছ গােছ’, ‘হাঁসgিল’, ‘কাঁকড়া’, ‘eসব 
বাবলাতtt’, ‘েদিখ pজাপিত uেড়’ iতয্ািদ নােমর কিবতা o তার ভাববstর সে  েkয়ার-eর 
‘Autumn’, ‘Autumn Birds’, ‘Early Nightingale’, ‘Hen’s Nest’, ‘Insects’, 
‘Summer’, ‘Summer Evening’, ‘Summer Images’, ‘The Cuckoo’, ‘The Maple 

Tree’, ‘The Nightingale’s Nest, ‘The Thrush’s Nest’, ‘The Skylark’ iতয্ািদর 
আসন সমাnরাল। িবনয় o েkয়ার d’জেনi জীবেনর েবশ িকছুটা সময় রাজধানীর কিবমহেল 
(েকালকাতা, ‘কৃিtবাস’ েগা ী eবং London, Charles Lamb & Co.) ঈষর্নীয় 
জনিpয়তার সে  aবsান কের eকসময় েs ািনবর্াসন িনেয়েছন। বেুকর মেধয্ লিুকেয় রাখা 
আেপল o রবীndগান িনেয়i িবনয়-িবনয়রা, নীল o েলািহেতর সকল aেবল-েখলা rখেত 
েচেয়েছন, েযন— “aেনক ভাল নদীেত পা ধেুয় ঘের িফের যাoয়া,/ আিম পাির না/ আিম 
সীমানার মাnষ/ সীমানার নদী েফেল েযেত পাির না।”১ আবার, িবনেয়র গায়tীর মেতাi 
েkয়ার-eরo ‘সকল ছেnর মােঝ...গায়tী’ েমির জেয়স (Mary Joyce) আমরণ িব াn 
বাsবতার লg eেঁক যােব, মানিসক িচিকৎসালয় d’জেনরi বাধয্তার িঠকানা হেয় দাঁড়ােব 
aেনকটা সময়কাল। তাi িবনেয়র ‘গায়tীেক’-র পােশ েkয়ার-eর ‘To Mary’ িকংবা 
িবনেয়র ‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’-eর পােশ েkয়ার-eর ‘Written in Northampton 

County Asylum’ aবশয্i pিততুলনােযাগয্ বেল মেন হয়। ei aংশিটেত িবনয় মজমুদার 
o জন েkয়ার-েক তুলনামলূক মানদেN আেলাচনা করা েযেত পাের। 

জন েkয়ার-eর সংিkp জীবনী :    

১৭৯৩ ি sােbর ১৩ জলুাi যkুরাজয্ (United Kingdom)-eর নদর্াmটনশায়ার-eর  

২২১ 



িপটারবরা (Peterborough) শহেরর ৬ মাiল utের aবিsত েহlsন (Helpston) gােম 
কিব জন েkয়ােরর জn হয়। িপতা পাকর্ার (Parker) েkয়ার, মা aয্ান (Ann)। েপশায় 
পাকর্ার সামাn eক কৃিষ িমক িছেলন আর aয্ান— pথাগত-িশkাহীন o সহজসাধারণ eক 
gাময্ মিহলা। জন েkয়ােরর eকমাt েবান সিফ (Sophy, 1798 AD-1855 AD)। 
pািত ািনক িশkা সীিমত হেলo পাকর্ােরর সংsিৃতমনsতা িছেলা, গান িবেশষত বয্ালাড 
(Ballad) নেত িতিন ভােলাবাসেতন। ei ভােলালাগাgেলাi oi মkাn পিরেবেশর 
মেধয্o িশ -িকেশার জেনর rিচেত বেতর্ থাকেব হয়েতা। gােমর পিরেবশ, pিতেবশ o 
পািরবািরকতার িভতেরi জন েkয়ােরর pাথিমক িশkা, eরপর পড়িশ gাম িgনটন-eর চােচর্র 
sুল (Glinton Church School)-e িতিন পাঠgহণ কেরন— pাk -ৈকেশারকাল aথর্াৎ 
বােরা (১২) বছর বেয়স পযর্n। িকnু, দািরdয্ তাঁর আজীবন িতলককরণ কের আেছ েয! পেরi 
b ু েবল পাবিলক হাuস (Blue Bell Public House)-e জলবাহক (pot boy)-eর কাজ 
তাঁেক িনেত হয়। আরo পের িতিন বাগর্েল হাuস (Burghley House)-e মািলর কাজo 
িনেয়েছন। ১৮১২-য় নাম িলিখেয়েছন েসনাদেল, িজপিস (Gypsy)-েদর মেতা তাঁবরু জীবন 
(camp life) aেভয্স কেরেছন eকসময়। ১৮১৭-য় িল নশায়ার (Lincolnshire)-eর 
িপকoয়াথর্ (Pickworth) o ১৮১৮-য় িল নশায়ােররi sয্ামেফাডর্ (Stamford)-e 
চুনাপাথেরর কারখানায় পিুড়েয়েছন চুন।... aবশয্ তার িকছু আেগi, ৈকেশার- rেত, কীকের 
েযন হােত eেস পড়া eকিট কিবতা pথম তাঁেক anভূম-an আকােশর আsাদন িদেয়িছেলা 
: “...he himself worked as ploughboy, a reaper, a thresher, and a pot-scourer on 

the kitchen of the inn next door to his family’s cottage. But he also became a 
reader, discovering James Thomson’s elegant landscape poem The Seasons  
around the age of thirteen. To read the seasons in a book was perhaps to begin 
to lose the ability to live at ease with the seasons of the working life of the 

farm.”২   

কিবতার পাঠক জন eরপরi কিবতািলিখেয়র ভূিমকায় sনীত হন। আর তাঁর কিবমনo সmn 
কৃষককnা েমির জেয়স (Mary Joyce)-eর pিত গভীর pণেয় িনবd ( বা আবd ) হয় b ু
েবল-পেবর্। সামািজক o aথর্ৈনিতক িদেকর িবsর বয্বধানi েহাক বা, তাঁেদর মেধয্র 
মেনাsরগত িকংবা an-anিকছু...—  সmকর্িট ৈশশব েপেরায়িন। েমিরর বাবার কােছ 
চূড়াn aসmািনত aবিধ তাঁেক হেত হেয়েছ। েমির জনেক সmকর্ িদেলন না, সnান িদেলন 
না, িদেলন aেনক-সংখয্ক মতুৃ য় কিবতাপঙিk। েkয়ােরর েলখা সােড় িতন হাজােরর মেতা 
কিবতার aিধকাংশi েহlsন o তাঁর (েমির-র) ছায়াপােত আ n হেয় রেয়েছ।  
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জন, তাঁর pথম জীবেন েলখা কিবতা o সেনটgিল pথেম sয্ামেফােডর্র পsুক-িবেkতা 
eডoয়াডর্ Dিুর (Edward Drury)-র কােছ িনেয় যান। Dিুর আবার তাঁর সmিকর্ত ভাi, 
‘েটলর aয্ান্ড েহিস’ (‘Taylor and Hessey’) pকাশনীর জন েটলর (John Taylor)-েক 
েস-েলখাgিল পাঠান পড়বার (বা সd গিত করবার) জn। pস ত, জন িকT স (John 

Keats)-eর ‘Endymion’ নােমর কািবয্ক েরামাn (Poetic Romance)-eর মেতা বi 
তাঁেদর পবূর্-pকাশনা eবং pস ত, eটাo মেন রাখেত হেব েয, তখনকার pকাশেকরা 
আজেকর pকাশকেদর মেতা eতটাo রমণীয় িমT -শপ খেুল বেসনিন।...           

১৮২০ ি sাbিট জন েkয়ােরর জীবেন d’িট কারেণ grtপণূর্। pথমত, pণেয় dঃসহ 
বয্থর্তার পের িতিন পিরণেয় সামািজক হেত চাiেছন, মাথর্া টানর্ার (Martha “Patty” 

Turner) তাঁর পিরণীতার নাম৩। িdতীয়ত, তাঁর pথম কাবয্gন্থ ‘Poems, Descriptive of 

Rural Life and Scenery’ pকািশত হয়, pকাশক ‘েটলর aয্ান্ড েহিস’-র জন েটলর। 
gন্থিটর নামপt (title page)-e েলখা— ‘John Clare, a Northampton Peasant’। 
সমােলাচক-মহেল বiিট pশংিসত হেলা। পেরর বছর েবরেলা ‘The Village Minstrel, and 

Other Poems’। তারপরi pকাশক জন তাঁর সমনামী কিবেক েদশীয় রাজধানীর কিবমহেল 
পিরিচত করাবার ভার েনন। জন েkয়ারেক লন্ডন (London)-e িনেয় eেলন িতিন। 
ততিদেন সািহিতয্ক o সািহতয্রিসকেদর মেুখ-মেুখ তাঁর নামi হেয় িগেয়িছেলা ‘the 

peasant poet’।  

েটলর-ঘিন  নাগিরক েলখকেদর মেধয্ সয্ামেুয়ল েটলর েকালিরজ (Samuel Taylor 

Coleridge) o uiিলয়াম hাj িলট (William Hazlitt)-eর সে  gামীণ কিব জন 
েkয়ােরর আলাপ হে । চাlর্ স লয্াm (Charles Lamb)-eর সে o তাঁর পিরচয় ei 
সময়পযর্ােয়i। জেনর কিবতার েবশ িকছু েবৗিdক পাঠক o s ল gাহকo ৈতির হেত েদখা 
যাে  তখন, তাঁর বািষর্ক uপাজর্ন দাঁড়াে  ৪৫ পাuন্ড, েয-a িট েস-িদেনর িহেসেব খবু কম 
নয়।  

িকnু, শহরবােসর iিতকথায় িতিন ass হেয় পড়েছন ১৮২০-র মাঝামািঝ। eমিনেতo, 
আৈশশব দািরdয্ আর aপিু  তাঁেক anকাের পয্াঁচার মেতা িশকার কের েগেছ। িতিন 
েহlsন িফের আসেছন, তীb হতাশা n িদন িদনরাত তাঁেক kের-kের খাে । pকাশেকর 
সে  কিবর সmকর্o িতkতার তলািনেত eেস েঠকেছ। েকননা, “His relationship with 

Taylor was strained by arguments over editorial intervention, royalty payments 
and the delays surrounding his third book, The Shepherd’s calendar; with  
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Village Stories, and Other Poems, which was eventually published in 1827.”৪  

েটলর েবাধহয় ভুেল িগেয়িছেলন েয, েkয়ার gািমক মনেনর কিব। তাঁর ভাষা, তাঁর বয়ন, তাঁর 
rপরং— সব আলাদা। তাঁর বদল সmব নয়। বাuল গানেক িক রবীndগান করা যায়? 
রবীndগানেক িক রক-েমটাল (Rock-Metal) করা যায় েকানoিদন?... 

িবশ-eর দশেক কিবর aথর্ৈনিতক aনটন েবেড়েছ kমশ। ১৮২৩ ি sােb eেস িতিন 
েমাটামিুট েপিনহীন িদন কাটাে ন। ‘েশফাডর্’স কয্ােলন্ডার’-o আশাpদ সাফলয্ েপেলা না। 
১৮৩৩-eর মেধয্ তাঁর ছয় (৬) সnােনর জn হে । uেlখয্, eক পেুtর নাম িতিন তাঁর 
িনেজর নােম েরেখিছেলন— জন (জ. ১৮২৬ ি ঃ) o eক কnার নাম েরেখিছেলন িনেজর 
েবােনর নােম— সিফ (জ. ১৮৩০ ি ঃ) ১৮৩০-৩২-e িতিন িকছুিদেনর জn sানীয়ভােব 
রাজৈনিতক সাংবািদকতা কেরেছন। ১৮৩২-e eেস তাঁর কিবতার পাঠকিpয়তা (বা বাজার)-
য় রীিতমেতা মnা। ‘েশফাডর্’স’-পরবতর্ী e-সব aধয্ােয় তাঁেক akর েবানা েছেড় পনুবর্ার 
মােঠ শসয্ েবানায় িফের েযেত হেলা। িশlী আiিডয়া (idea)-র জn েদন, জn িদেলo, 
িশlী িনেজ েতা আiিডয়া হেয় েবঁেচ থাকেত পােরন না। তাঁর শরীরo েতা kুধা-তৃ া-
iিndেয়র জাgত কkdার। কিবর sাsয্ uেdগজনকভােব ভাঙেছ আেs-আেs। আলর্ 
িফT জuiিলয়াম (Earl FitzWilliam) eক টুকেরা uেঠানসহ নতুন eকিট বািড় e-সময়i 
েkয়ারেক uপহার িদেয়িছেলন। aথচ েkয়ার েসখােন িকছুেতi িথতু হেত পারেলন না।... 

িবষাদ, িবমষর্তা o হনেন ার হা-ঁেয় ডুবেত লাগেলন িতিন। িকছু বnু o লন্ডেনর ক’জন 
প ৃ েপাষেকর সিmিলত aথর্করী pয়ােস জেনর সপিরবার থাকবার জn নথর্বরা 
(Northborough)-র eক gােম ফুেলর বািগচা o ফেলর বাগান-সmিলত eকিট বাগানবািড়র 
বেnাবs করা হয়; েহlsন েথেক যার দূরt সােড় িতন মাiল। েযন eকািকt o 
িবি nতার েবাধ তাঁেক pিত পেদ aবেরাধ করেত থােক।৫ কিবর দূরtেচতনা েতা আসেলi 
ৈবেদহী।... 

িকেশারকাল, pাk -েযৗবেনর nন-ফুরেনা িদনgিলেত চুন-কারখানায় কাজ করেত িগেয় িতিন 
pবােসর anভূিত েপেয়িছেলন। eিদেক, েহlsন িফের আসবার পরo েযন েফেল যাoয়া 
আবালয্ gামিটেক তাঁর aেচনা মেন হেব। িশকড়সmেnর pিত সংেবদন eবং িশকড়চুয্িত 
িঘের তাঁর টানােপােড়েনর e-i pথম ধাপ। েkয়ার-গেবষক েজানাথন েবট যথাথর্i 
বেলেছন— “...He grew intimate with the flora and fauna of his village and 
itssurrounding parishes. His sense of his own identity was bounded by the  
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horazon of his locality. To leave his home parish was to go out of his 
knowledge. To return was unsettling: the known and loved place seemed 
different. In reality, the village was the same. It was Clare who was different. 

Once a native has gone away, he can never fully return.”৬  

লন্ডনজীবেন তাঁর মেনর ei দিড়েখলািট আরo ভয়াবহ হেয় oেঠ। eকিদেক িবদg o 
িনিমর্ত নগর, নগেরর যািntক চা লয্; anিদেক সহজrপ o sভাবসিjত gাম, gােমর 
pাণsূতর্ মতূর্তা— eর িdপািkক dেnd পেড় কিব পেুড় যান। জীবনানn দাশেক িঠক 
eiভােবi আমরা বিরশাল-েকালকাতার েদালাচেল dেল-dমেড় েশষ হেত েদেখিছ।  

১৮৩৫-e তাঁর চতুথর্ o েশষ কাবয্gন্থ ‘Rural Muse’ pকািশত হেল েসিট িkেsাফার নথর্ 
(Christopher North)-eর মেতা সমােলােকর েচােখ aিভনnন kেড়ায়। iিতমেধয্, 
েkয়ােরর আরo eক সnান হেয়েছ। ছয় সnান o stী-েক িনেয় জেনর আট (৮) জেনর 
নািতkুd সংসার আর ধ ুশংসার িচঁেড়য় িভজেছ না! aিsেtর pবল সংকটাপn aবsায় তাঁর 
sরাসিk মাtািধকতায় েপৗঁছে । pকট হেয় uঠেছ মিs -িবকােরর িবিভn লkণ। েযমন : 
েশkপীয়র (Shakespeare)-pণীত ‘দয্ মােচর্ন্ট aব েভিনস’ (‘The Merchant of 

Venice’)-eর aিভনয় েদখেত িগেয় শাiলক (Shylock) চিরtিটেক aশালীন ভাষায় 
আkমণ করেছন। তাঁর দাmেতয্র ফাটল গhেরর আকার ধরেছ। বnু-pকাশক জন েটলেরর 
sপািরেশ eরপর েkয়ার িনেজi ডাঃ ময্ািথu aয্ােলন (Dr. Mattew Allen)-eর বয্িkগত 
মািলকানাধীন মিs -িচিকৎসালেয় হািজর হে ন। utর-পবূর্ লন্ডেনর eেসk (Essex)-eর 
eিপং aরণয্া ল (Epping Forest)-e লাuটন (Loughton)-eর কােছ হাi িবচ (High 

Beach)-e তা aবিsত।... 

১৮৩৭ ি ঃ েথেক ১৮৪১ ি ঃ aবিধ চার বছর িতিন eখােন িছেলন। কখনo, বায়রন 
(Byron) pমেুখর িবখয্াত-িবখয্াত কিবতাgিলেক িছঁেড়kেট িনেজর মেতা কের িলখেতন; 
কখনo বা, েশkপীয়েরর নাটকgিলেক িনেজর কৃিতt বেল দািব করেতন। নবজাগরণ 
(Renaissance)-eর পেুরাধাপrুষ বেলo ভাবেতন িনেজেক। বলেতন— “I was Byron 

and Shakespeare formerly.” তাঁর আচরেণ িহংsতাo pকাশ েপেতা কখনo-কখনo। ei 
সমেয় েলখা eকিট কিবতায় কিবর তুমলু আিমt, নারীিবেdষ o aেরাধয্ েযৗনতা ফুেট uঠেত 
েদখেবা। আবার eটাo সিতয্ েয, জীবেনর aেনক ে  কিবতাo িতিন িকnু eখােন েথেকi 
িলখেত েপেরেছন।  

১৮৪১-e, েমির জেয়েসর সে  িমিলত হেত চেলেছন— eমন eক েঘােরর মেধয্ িতিন 
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eেসেkর মিs -সংেশাধনাগার েথেক পালােলন। েgট iয়কর্ েরাড (Great York Road) 
ধের চার (৪) িদেন আিশ (৮০) মাiেলর েবিশ পথ েহঁেট িফরেছন নথর্বরায়। মাথর্ার পাশাপািশ 
েমিরo তাঁর িববািহত stী— e-ধরেনর িব াস তখন তাঁর aিনয়িntত মনেক ছুিটেয় িনেয় 
চলেছ। eিদেক ঘটনাচেk, বছর িতেনক আেগর eক aিg-dঘর্টনায় িনজগেৃহi মতুৃয্ হেয়েছ 
aিববািহত েমিরর। িকnু েমির েনi— কিব মােনন না।... 

মাথর্া আর েকানo ঝঁুিক (নািক দায়?) িনেত চান িন, জন েফরার পাঁচ (৫) মােসর মাথায় িতিন 
(মাথর্া) িচিকৎসেকর dারs হেলন। িkশমাস o িনu iয়ােরর মধয্বতর্ী সমেয়, ১৮৪১-e তাঁেক 
‘নদর্াmটনশায়ার েজনােরল লনুািটক aয্াসাiলাম’ (Northampton General Lunatic 

Asylum)-e ভিতর্ করােনা হেলা। e-তাঁর িdতীয় o েশষ হাসপাতাল-জীবন। ১৮২০ ি sাb 
েথেক েয িচিকৎসক জনেক েদেখ eেসেছন, েসi েফনuiক িskমশায়ার (Fenwick 

Skrimshire) পােকচেk, েkয়ােরর ভিতর্র িনদশর্িট পরূণ করেলন। েkয়ােরর সmবত 
সবেচেয় জনিpয় কিবতা ‘I am’ eখােন বাসকােলi েলখা। েkয়ার-গেবিষকা aিনিnতা 
চয্াটাজর্ী জানাে ন— “Poetry became therapeutic for Clare. He lamented about his 

loss of childhood and innocence and craved for his long-lost childhood love, 
Mary Joyce. Clare’s insanity, according to Dr. Nesbitt, the superintendent who 
was in charge of the asylum from 1845 to 1858 was also characterized by 

obsessional ideas and hallucinations.”৭ sানীয় সংবাদপt ‘েবডেফাডর্ টাim স’ 
(‘Bedford Times’)-e কিবতািট pকািশত হেয়িছেলা।... েসখােন েkয়ােরর েদখভালকারী 
‘aয্াসাiলাম sুয়াডর্’ (‘Asylum Steward’) িছেলন uiিলয়াম নাiট (William 

Knight)। িতিন না থাকেল ১৮৪২ ি ঃ েথেক ১৮৫০ ি ঃ-র মেধয্ িলিখত েkয়ােরর aগণন 
কিবতার udার সmবপর হেতা না। েkয়ােরর সে  িতিন বnুt কেরিছেলন, unাদ কিবর বেল 
যাoয়া aথবা আঁচড়-কাটা কিবতা বা কিবতাpয়াসgিলেক যথাসmব খাতার পাতায় টুেক েরেখ 
িদেতন কিব o কিবতােক হারােত েদেবন না বেল। aবশয্, নাiট কােজ isফা িদেয় চেল 
যাoয়ার পর ১৮৫০ ি ঃ েথেক ১৮৫৯ ি ঃ-র মধয্বতর্ী সমেয়র কিবর aতয্n al কিবতারi 
সংরkণ করা েগেছ।...       

২০ েম ১৮৬৪ eকাtর (৭১) বছর বেয়েস কিব pয়াত হন। aশীিতপর িপতা পাকর্ােরর 
জীবনাবসান ঘেটেছ ১৮৪৬ ি sােb। জীবdশায় eেক eেক di পtু-di কnার মতুৃয্ হেত 
েদখেছন, যkায়, যথাkেম— ে ডািরক (Frederick) ১৮৪৩, aয্ানা মািরয়া (Anna 

Maria) ১৮৪৪, চাlর্ স (Charles) ১৮৫২ o সিফ (Sophy) ১৮৬৩-e। মতুৃয্র eক বছর 
আেগ সমনামী-পtুেক uেdশ কের িলিখত eকিট সেনট (Sonnet)-e তাঁর েফরার আিতর্ 
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আহত আকেnর dেধর মেতা ঝের পড়েত েদিখ। আর eকিট কিবতায় পািখর নীড় তাঁর 
িpয়তম pতীকী আ য়rেপ িফের আসেছ।  

জnsান েহlsেনর ‘েসন্ট বটl ফ্ স সমািধেkt’ (‘St. Botolph’s Churchyard’)-e 
eখন িনভর্ার িতিন শািয়ত-সমািহত রেয়েছন। মাথর্া, eরপর, আর সাত (৭) বছর e-েলােক 
িছেলন। 

জন েkয়ােরর সে  িবনয় মজমুদােরর pিতআেলাচনায় তাঁেদর জীবনধারা o সািহতয্কীিতর্ 
uভয়i বা জীবনময় সািহতয্ িকংবা সািহিতয্ক জীবন— e-সমsi আসেব। েকননা, জীবেনর 
িকছু sিনিদর্  সিূচমেুখ তাঁেদর মেধয্ adুত সব সাদশৃয্ রেয়েছ eবং d’জেনর সািহতয্rিচo 
pায় সমধমর্ী— েpম o pকৃিত iিতসtা যার। 

জন o িবনয় d’জেনi যেুdর সে  জিড়ত (তািড়ত?) িছেলন জীবেনর েকানo eক সময়। 
rিট o rিজর সnান pথমজনেক pিতরkাদেল েটেনেছ আর িবনেয়র জni েতা di 
মহাযেুdর মধয্বতর্ী িk  সমেয়। খােদয্র জn লড়াi জনেক সমরসjার পরখিkয়ায় িনেয় 
িগেয়েছ; an িদেক, aিধকার aিধকত aনিধকােরর লড়াi মাnষেক কীভােব সমরা নমখুী 
কের eবং িদেক-েকােণ-পাের সমরােstর হাkচ সoদাগির বসায়—  িবনয় েজেনেছন। জন o 
িবনেয়র মেধয্র eকটা িমল হেলা ei— কিবতার িবষয় িহেসেব eঁরা যdুবয্াপার, যdুফসল o 
যdুফলাফলgিলেক eকpকার তাি লয্i কেরেছন (িবনেয়র গেl o িদনিলিপেত যিদo 
যেুdর িবrেd pিতবাদী বয্ িচt আেছ িকছু)। তাঁেদর মলূ pিতপাদয্ জনযdু নয়, জীবনযdু। 
েpমi েসখােন sব, কখনo তা িবpেবর ভূিমকা িনেয়েছ। সারলয্ o হাদর্-সততার দশর্ন 
েকবলবয্িkক িনেবদনেক িদেয়েছ সবর্জনীন আেবদন। িpয়া o জায়ােক িনেয় ৈতির হoয়া 
ৈবরী-আেবেশ জন jলেছন, আর িpয়া েমির দgােলন eকা। িবনয় েসখােন মানসী গায়tীর 
eককালীন কায়া o aপসয়ৃমান ছায়ার িভতের sিৃত, pীিত বা মায়াsেতার বাঁধিুন িদেত েচেয় 
eকািকেtর সাধনায় বিুড়েয় ফুিরেয় েগেলন; গায়tীর পরবতর্ীর িব পিরচয় হেলা গায়tী 
চkবতর্ী িsভাক (Gayatri Chakravorty Spivak) নােম।...আ যর্ ei, েমির o গায়tী 
যথাkেম আিদমাতা o আিদমnt— di-i সাধারণ িবেশষয্ : মানবমেনর আ nকর 
sাভািবকী। di কিবরi anকl েযন eমন— “েতামার েভতের আিম রিঙন েকৗপীন পের 
হািসখিুশ েনেম েযেত/ চাi আেজা পযর্টক শেখর সাঁতাr/ েতামার েভতের আিম েনেম েযেত 
চাi drত পলায়নপর/ েনংিট idঁেরর মত/ েতামার েভতের েনেম েযেত চাi শয্াoলাধরা শতায় ু
ক প/ মেন বড় সাধ জােগ েতামার েভতের িগেয় ৈনশতkেকর মত/ ভূতকেN ডািক/ েতামার 
রিচত ঊণর্াজােল ধরা িদেত চাi আিম eক নবীন বখােট/ েতামার ধমনী েবেয় ছুেট েযেত চাi  

২২৭ 



aজুর্েনর/ িশকড়ঝণর্ায়, েখেত/ চােলর পানীয় ব’েস েরােরার পাথের/ েতামার েভতের েনেম 
েদখেত চাi ghিচt gহা িশলািলিপ// eকিদন সিতয্কায় েতামার aনn নীল aভয্nের/ েনেম 
েদখেত পাi/ েকাথায় utাল েঢu, e েয শাn লতাgেl/ রংেবরঙ মােছর সংসার/ গতর্ 
খানাখn ফুেটা তnুজাল ধমণী aরণয্ gহা/ িকছু নয়,/ e েয/ েতামার আমার মেধয্ সমs 
dপরু ধ ুমাdর িবিছেয় পাশােখলা”৮।      

aিমতাভ দাশgp গােনর গহন েথেক রমণীর মখু uেঠ আসেছ মেন কেরিছেলন৯, িবনেয়র 
কিবতার sলীন সংলাপgিলেত ‘িব d মেntা ারণ’ রেয়েছ, িকnু কিবতার েচৗকােঠর বাiের 
eেস দাঁড়ােল an ঘের তাঁরi an sর েশানা যায়— “আিম যখনi ভািব — ‘েকহ েমাের 
িদেয়ছ sখ িদেয়ছ তারi পিরচয় েতামাের আিম নিম। ... েকহ েমাের েবেসছ ভােলা েjেলছ 
pােণ তারi আেলা ...’  

“কােরা মখু েভেস oেঠ না, েকu আমােক sখo েদয়িন, েকu আমােক ভালoবািসিন 
[ভালoবােসিন]। যখনi ei গানিট গাiেত গাiেত ভািব েক আমায় ভালেবেসেছ, েক আমায় 
sখ িদেয়েছ — কােরা মখু েভেস oেঠ না, দশ-বােরাটা p েবাধক িচh েভেস oেঠ।”১০ aথচ 
তাঁর গায়tী-তৃ ার সময়িটর েপৗবর্াপযর্ e’রকমi িছেলা েয— “রাকা ভTাচাযর্েক েদেখi আিম 
eকিট কিবতা িলেখ েফললাম রাসিবহারী eেভিনuেয়র ‘লা কােফ’ নামক চােয়র েদাকােন 
বেস। আমার কােছ কাগজo িছল না, কলমo িছল না। eক ভdেলাক ‘লা কােফ’েত ঢুকেলন, 
হােত বয্াগ। তােক বললাম, ‘মশায় আপনার কােছ কাগজ আেছ, কলম আেছ? িতিন বলেলন, 
‘আেছ’। আিম বললাম, ‘তাহেল আমােক eকখান কাগজ o কলম িদন েতা।’ বয্াস কাগজ 
আর কলম িনেয় রাকা-েক িনেয় eকিট কিবতা িলেখ তৎkনাৎ ডাকেযােগ পািঠেয় িদলাম 
‘েদশ’ পিtকায়।”১১  

ei িবনয় নারীর স -সংসগর্-সাহচযর্ বয্তীত ‘sিনভর্র’ আপনাঘের anরাল েচেয় মরেলন। 
পয্ািট o জেনর মেধয্ চাল-ডােলর গেlর তলায় ফুল-ফেলর গlgেলা মরেলা চাপা পেড়। 
আর asখী, ass দাmতয্ েযন তাঁর বেুকগলায় আরo েজার ঝুিলেয় িদেলা েমিরেশািভত 
aদশৃয্ লেকট। ...aতঃপর জন o িবনয় েয-যাঁর মেতা ssায়ী েদবীপেk পড়েলন!  

তাঁেদর জীবেনর বh দীঘর্ ায় িদন, gpবীজ হতয্ার বসn েকেটেছ মানিসক হাসপাতােল। 
যিুধি েরর রথচkেক বারবার মািট ছঁুেত েদেখ িবনেয়র িব াসয্ aিভেলাক pকিmত হয়, 
েকননা, (হয়েতা!)— “িবjানসmতভােব aনাচার কেরিছল pিশিkত ডাkারবাবরুা।/ 
কাrেকi িব াস কির না আর—িব াস কির না কাuেকi—/ aিব াস-করাgিল কী ক’ের েয 
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কােজ লাগেব িশেখ িনি  কামারশালােত।”১২ েসানািল ফুেলর িsg েজানািকরা, a েtর 
শাখািট pিতবােদ আছেড় পেড় কিবর পথেরাধ কেরিন? আgেনর eেকবাের মাঝখােন eেস 
দাঁড়ােল েয আর আgন লােগ না১৩, তা বেুঝ জন িনেজi িনেজর েবখাপ বিnেt সায় 
িদেয়েছন। 

d’জেনর েবলায়i হাসপাতাল-পবর্িট িকছু কালজয়ী কিবতার জn িদেয়িছেলা। হাসপাতােল 
ভিতর্ িবনয়েক েদেখ eেস জয় েগাsামী িলেখিছেলন—   

“sেp sেp মntমgু — মতুৃয্ পােশ েফেল 

ঘিুমেয় পড়ছ, েজেগ uঠছ, ঘিুমেয় পড়ছ আজ 

আমরা েতামায় েদখেত eলাম, আমরা েতামার েছেল 

পণুয্ হেলা, যবুরাজ 

িকnু তুিম যবুক েনi আর 

বাiের ধ ুযবুক সহ যবুতী িদেক িদেক 

সnয্ােবলায় বিৃ  আেস, বিৃ  পারাবার 

েকu েনi েয ভালবাসেব ass কিবেক 

ass? না মntমgু? sp মgু েস। 

sেp sেp পেুরা eকটা মাnষ পেুড় থাক 

আমরা তব ুsেp পড়িছ, মnt পড়িছ বেস : 

বালাi বালাi, asখ তাড়াi, asখ েছেড় যাক ... 

বিৃ  েথেম আসেছ — eবার তrণ সব েছেল  

আসেব, eেস েদখেব েসi aবাক চমৎকার : 

সদয্ েলখা আর কিবতা আর সেnেশর 

                                                                       বাk পােশ েফেল 
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ঘেুমাে ন, েছেল মাnষ, িবনয় মজমুদার।”১৪   

মতুৃয্র আেগ aপবূর্ eকা o aিgগভর্ িবনয় েসi হাসপাতােল বেসi তাঁর utরকালেক আর 
eকবার লাভাsান করােলন ‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’১৫-e। েমিডেকল কেলেজর eজরা 
oয়ােডর্র েবেড েথেক িবনয় আেগo aবশয্ কিবতা িলেখেছন— ‘eক পঙিkর কিবতা’১৬। 
তব ুegিলেক কিবতা না বেল বর  pবচন বলাi ভােলা হেব। েসিদক েথেক ‘হাসপাতােল 
েলখা কিবতাg ’-eর কিবতাgিল পণূর্া  o পণূর্ৈদেঘর্য্র। ‘হাসপাতােলর কিবতা’১৭-gিলেত 
তুষার রায় জলামাঠ েছেড় নkেtর আhােন চেল েযেত-েযেতo eকবার জীবেনর িদেক িফের 
তািকেয়িছেলন, মতুৃয্র েচােখ জল মিুছেয় িদেয় জীবনেক পােট পােট সাজােত েচেয়, আরপাঠ 
িনেত েচেয়িছেলন জীবেনর। িবনেয়র হাসপাতালখয্াত কিবতায়১৮ েকানo আtিবেরাধ, 
anেশাচনা েনi; আেছ মরমজীিবেতর িজেত েনoয়া মতুৃয্— মতুৃয্tীণর্ েpেমর pশািnটুk।...  

আর ‘Written in Northampton County Asylum’ নােমর কিবতায় জন েkয়ার 
িলখেলন— 

“I am! Yet what I am into cares, or knows? 

My friends forsake me like a memory lost. 

I am the self-consumer of my woes; 

They rise and vanish, an oblivious host, 

Shadows of life, whose very soul is lost. 

And yet I am—I live—though I am toss’d 

 

Into the nothingness of scorn and noise, 

Into the living sea of walking dream, 

Where there is neither sense of life, nor joys, 

But the huge shipwreck of my own esteem 

And all that’s dear. Even those I loved the best 

And strange—nay, they are stranger than the rest. 
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I long for scenes where man has never trod— 

For scenes where woman never smiled or wept— 

There to abide with my Creator, God, 

And sleep as I in childhood sweetly slept, 

Full of high thoughts, unborn. So let me lie,—  

The grass below; above, the vaulted sky.”১৯   

pস ত, ei কিবতািটi ‘I am’২০। ei নামিটi েবিশ িবখয্াত। e-কিবতা o চাlর্ স লয্ােmর 
‘The Old Familiar Faces’২১ কিবতািটর sরিলিপ aেনকটা eকi েsল (Scale)-eর কডর্-
েpােgশন (Chord Progression) েযন। oলটােনা বািটর মেতা আকােশর িনেচ, ঘােসর 
uপর েচাখ বেুজ েয় eমনi েত েচেয়িছেলন জীবনানno : 

“ঘিুমেয় পিড়ব আিম eকিদন েতামােদর নkেtর রােত; 

তখেনা েযৗবন pােণ েলেগ আেছ হয়েতা বা—আমার তrণ িদন 

তখেনা হয় িন েশষ—েসi ভােলা —ঘমু আেস—বাংলার তণৃ 

আমার বেুকর িনেচ েচাখ বেুজ—বাংলার আেমর পাতােত 

কাঁচেপাকা ঘমুােয়েছ—আিমo ঘমুােয় র’ব তাহােদর সােথ, 

ঘমুাব pােণর সােধ ei মােঠ—ei ঘােস—...”২২ 

িবনয় o জন েkয়ােরর কিবতাpিতমার aিধকাংশi ৈনসিগর্ক ছায়া o মায়ার েপাটর্েফািলo। 
িকnু, e-কথা eকেশাবার বলার েয, তাঁেদর িনসিগর্ত জলহাoয়া adুতরকম পরsরজীবী। 
eভােবi িদেন গেড় eকিট কের aথর্াৎ চিlশ বছর ধের pায় েচাd হাজার কিবতার২৩  
েবিশরভাগটাi িলেখ েফলিছেলন িবনয়। তাঁর eকিট কিবতার eকটুকেরা— “ei সীমাহীন 
জায়গায়/ pায়/ aনn সময়বয্াপী uেড়/ আজ আিছ পিৃথবীেত জেুড়।/ েযi/ েদখলাম ei/ 
শরীর েপেয়িছ/ হাত েপেয় েগিছ/ aমিন আমার মেন হেলা/ আর সব কাজi ফুেরােলা/ েলখা 
ধ ুেলখা pেয়াজন।/ আমার জীবন/ eiভােব r হেয় েগেলা পিৃথবীেত,/ r করলাম আিম 

িলেখ িলেখ িদেত।/.../ ei িব েলাক/ িটেক আেছ পরsর আকষর্ণ ক’ের/ ei আকষর্ণ 
আেছ তারার িভতের/ ei আকষর্ণ আেছ পিৃথবীর প’ের।[’পের।]/ নারীেত o নের/ eirপ  
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আকষর্ণ থাকা pেয়াজন/ ei হেলা আমার বাচন।/ eেক বিল েpম ভােলাবাসা।/...”২৪ আর 
pকৃিত o pাকৃেত eমন িবজিড়ত হেয় থাকাটাi িতিন।                         

জন েkয়ার েলেখন— “All nature has a feeling : woods, fields, brooks/ Are life 

eternal : and in silence they/ Speak happiness beyond the reach of books;/ 
There’s nothing mortal in them; their decay/ Is the green life or change; to pass 
away/ And come again in blooms revivified./ Its birth was heaven, eternal it its 
stay,/ And with the sun and moon shall still abide/ Beneath their day and night 

and heaven wide.”২৫ জীবেনর শা ত pবাহময়তািটi তাঁর কিবতার anশীলনী। িবনেয়র 
মেতাi তাঁর কিবতার anেদর্েশ সকল পািথর্বতার pিত সরল আnগতয্, sীকােরািk রেয়েছ। 
বসn, বসnিবহ , িkসমাস uৎসব, নাiিটে ল, নাiিটে েলর বাসা, শীত, শীেতর সnয্া, 
হাঁেসর িনরালা, পাহাড়ী গাছ, পত , সবজু uপতয্কা, েদবদাr, রােতর বাতাস, েকািকল, 
gীে র সnয্া, বnা, ময্াp ল গাছ, েমষপালক, শকূর-শকূেরর েখাঁয়াড়, ভরতপkী, পািখর 
গান— aথর্াৎ সামাn-aসামাn েকানo pতয্kকরণi তাঁর েচতনার েচৗmকেkt েথেক বাদ 
পেড়িন। েkয়ার sয়ং তাঁর আিsকয্বাদী কিবsভাব o কিবতাpবণতািটর বয্াখয্াতা-বণর্নাকার :  

“Poets love nature and themselves are love 

The scorn of fools and mock of idle pride 

The vile of nature worthless deeds approve, 

They court the vile and spurn all good beside. 

Poets love nature like the calm of heaven, 

Her gifs like heaven’s love spread far and wide, 

In all her works there are no signs of leaven, 

Sorrow abashes from her simple pride, 

 

Her flowers like pleasures have their season’s birth 

And bloom through region here below, 

They are her very scriptures upon earth 
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And teach us simple mirth where’er we go. 

Even in prison they can solace me 

For where they bloom God is, and I am free.”২৬   

কিবতায় eকািধকবার pযkু ‘simple’ শbিটi তাঁর জীবন o সািহেতয্র মধয্কার 
uপেযাজয্তা, বলা চেল।   

িবনেয়র ঈ রী গায়tী, জেনর েমির। কখনo uেdশ কখনo বা uেdশয্ ক’ের— d’জেনi 
কিবমানসীেক িনেয় কিবতা িলেখেছন। কিবতািবষয় িহেসেব েতা বেটi, কিবতা-কিবতাgেন্থর 
নাম o uৎসগর্পেto িবনয় গায়tীs ৃ ; আবার জেনর জনার (Genre)-িটo েরাময্ািন্টক। তাঁর 
কিবতার বi েসভােব uৎসিগর্ত না হেলo aেনক কিবতারi িশেরানাম, শরীর o িবষয়বstেত, 
েমিরর pতয্k বা p n uপিsিত রেয়েছ। নামেদেহ েমির সরাসির রেয়েছন— eমন d’িট 
কিবতা হেলা ‘Dedication to Mary’ eবং ‘To Mary’। udতৃাংশ : 

A.                                  Dedication to Mary 

“O Mary, thou that once made all 

What youthful dreams could pleasure call, 

That once did love to walk with me 

And own thy taste for scenery, 

That sat for hours by wood and brook 

And stopped thy curious flowers to look 

Where all that met thy artless gaze 

Enjoyed thy smiles and won thy praise, 

...............................”২৭ 

B.                                  To Mary 

“I think and speak of other things 

To keep my mind at rest; 
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But still to thee my memory clings 

Like love in woman’s breast. 

I hide it from the world’s wide eye 

And think and speak contrary; 

But soft the wind comes from the sky 

And whispers tales of Mary.”২৮  

‘I’ (আিম)-কতর্ায় ‘Hide’ (লকুেনা) িkয়াপদিট িবিভn rেপ তাঁর কিবতা েথেক েমেল। 
ভােলাবাসা eক আদেরর েনৗেকা, যা anঃসিলল ধেরi মলূত পারাপার কের। তাi ৈনকটয্ o 
িবে দ েযন তুলটকাগেজ েঢেক রােখন কিব। uেঠ আেস “I loved but woman fell away/ 

I hid me from her faded fame,/ I snatched the sun’s eternal ray/ And wrote till 

earth was but a name”২৯ িকংবা ‘I hid my love when young till I/ Couldn’t bear 

the buzzing of a fly;/ I hid my love to my despite/ Till I could not bear to look at 
light;/ I dare not gaze upon her face/ But left her memory in each place;/ 
Where’er I saw a wild flower lie/ I kissed and bade my love goodbye./…/ I hid 
my love in field and town/ Till e’en the breeze would knock me down;/ The 
bees seemed singing ballads o’er,/ The fly’s bass turned to lion’s roar;/ And 
even the silence found a tongue,/ To haunt me all the summer long;/ The riddle 

nature could not prove/ Was nothing else but secret love.”৩০-eর মেতা পঙিk।            

aিনিnতা চয্াটাজর্ী যথাথর্ বেলেছন— “Clare wrote poems in love, despair, anger, 

agony, anguish, frustration, hope and joy. In some of his lyrics he praised and 

pined for Mary, whereas in some others he complained in despair about how 
love had cheated him…”৩১  

di aয্াসাiলাম-যাপেনর মধয্বতর্ী সমেয় নথর্বরায় থাকাকালীন জন pথম-েpম িনেয় গান 
বাঁধেছন; নাh , নীলা না নয়— ‘Two songs for Child Harold’। িবেশষত, pথম গানিটেত 
িতিন েpেমর শীষর্ িনমর্াণ করেত পারেছন— 

“I’ve wandered many a weary mile 

Love in my heart was burning 

To seek a home in Mary’s smile 
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But cold is love’s returning  

The cold ground was a feather bed 

Truth never acts contrary 

I had no home above my head 

My home was love and Mary”৩২    

িdতীয় গানিট aতীত িব। তেব, d’িট িজিনস eখােন েরখা ন করবার মেতা, েমিরেক— 
চুmন o পির-সেmাধন : 

“Here’s where Mary loved to be 

And here are flowers she planted 

Here are books she loved to see 

And here—the kiss she granted 

…………………………………….. 

But where is angel Mary now 

Love’s secrets none disclose’em 

Her rosy cheeks and broken vow 

Live in my aching bosom”৩৩   

আেগo, হাi িবচ aয্াসাiলােম থাকবার সময়িটেত িতিন গান িলেখিছেলন— সংলkয্ েমির। 
িলেখিছেলন েবশ িকছু aিশেরানাmী sবকo। কিবর মানিসক aিsরতার ছাপ পেড়েছ 
েলখাgিলেত; ভূত, ভিবষয্ৎ েকমন সব েগালমাল হেয় যাে । জীয়েn েথেকi কিব মতুৃয্ 
eঁেকেছন, eভােব— “I’ll be free in a prison and cling to the soil,/ I’ll cling to the 

spot where my first love was cherished,/ Where my heart, nay my soul, unto 
Mary I gave,/ And when my last hope and existence is perished/ Her memory 

will shine like a sun on my grave.”৩৪  

আর, নামহীন কিবতািট হেয় uেঠেছ pণয়ভােষয্র ভাsর-ৈশলী— “Love is the main 

spring of existence—it/ Becomes a soul whereby I live to love;/ On all I see that  
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dearest name is writ./ Falsehood is here—but truth has life above,/ Where every 
star that shines exists in love./ Skies vary in their clouds, the seasons vary/ From 
heat to cold, change cannot constant prove,/ The south is bright, but smiles can 

act contrary :/ My guide star gilds the north—and shines with Mary.”৩৫   

‘First Love’ o ‘First Love’s Recollections’ নােমর d’িট কিবতাi আসেল কিবর 
sরিচত আtিবেমাচন। “She seemed to hear my silent voice,/ Not love’s appeals to 

know./ I never saw so sweet a face/ As that I stood before./ My heart has left its 

dwelling-place/ And can return no more”৩৬ aথবা, “Mary, I dare not call thee 

dear,/ I’ve lost that right so long,/ Yet once again I vex thine ear/ With 
memory’s idle song./ Had time and change not blotted out/ The love of former 

days,/ Thou wert the last that I should doubt/ Of pleasing with my praise.”৩৭ 
iতয্ািদ পঙিkবngিলেত তাঁর pকাশজিনত pিতবেnর কথা আেছ, েয-কারেণ মলূমে র 
লড়াi তাঁেক হারেত হয়। আর বাsিবকi, েpেমর দেৃশয্র aিভনেয় কখনo pmটার থােক 
না!... 

তব,ু িবষাদপাথর kঁেদ-kঁেদ কিব আখরsারক েরেখ যান। পিরণাম ভাবােলা তাঁেক, পিরণিত 
ভাসাত হয়েতা বা। বদেল, িবndর aভয্nের েপেলন a াn িব িট : “My being is gone;/ 

Words know not my grief/ Thus without thee to dwell,/ Yet in one I felt all/ 

When life bade thee farewell.”৩৮  

ass aবsায় কিব জন েkয়ার eকরকম দঢ়ৃিচt িছেলন েয, েমির তাঁর pথম িববািহতা, পয্ািট 
িdতীয়। িকnু, ‘Patty’-নামক কিবতািট িতিন যখন িলখেছন, তাঁর মানসেরখা তখনo তাঁর 
িনয়ntেণর বাiের চেল যায়িন। e-কিবতা ‘Poems, Descriptive of Rural Life and 

Scenery’-gেন্থর anভুর্k। িবেয়র pথম বছের েলখা কিবতািটেত পয্ািটর pিত pগাঢ় 
anরk কিব জনেক পাoয়া যােব— “I’ve trod ye oft and love you dear/ And kind 

was fate to let me,/ On you I found my all, for here/ ’Twas first my Patty met 
me./…/ Thou wilderness so rudely gay,/ Oft as I seek thy plain,/ Oft as I wend 
my steps away/ And meet my joys again,/ And brush the weaving branches by/ 
Of briars and thorns so matty,/ So oft reflection warms a sigh,/ ‘Here first I met 

my Patty.’”৩৯ আ যর্ ei েয, েমির o পয্ািট— d’জেনর মেধয্ eকiভােব িতিন সবর্েsর 
সnােন িগেয়িছেলন।... 

জন েkয়ােরর েলখা ‘To John Clare’৪০-নামেধয় কিবতা eক sিনণর্ীত spবাsব। পtু জন  
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eখােন লkয্ হেলo uপলkয্ িপতা জন। কিবর মানিসক aবsািটo eেkেt anধাবনেযাগয্। 
িবনয় মজমুদারo তাঁর utরপেবর্র aেনক গেl-কিবতায় িনেজর নামেক িঠকানা কেরেছন। 
িবনেয়র েলখাপেt েযমন gাম ঠাkরনগর-িশমলুপেুরর েগৗরবময় ভূিম, জন েkয়ােরর 
মেনােলাক o কাবয্েলাক িনমর্ােণ েহlsন gােমর ভূিমকা িঠক েতমনটাi— 

“Hail, humble Helpstone, where thy valleys spread 

And thy mean village lifts its lowly head, 

Unknown to grandeur and unknown to fame, 

No minstrel boasting to advance thy name: 

Unlettered spot, unheard in poets’ song, 

Where bustling labour drives the hours along, 

Where dawning genius never met the day, 

Where useless ignorance slumbers life away 

Unknown nor heeded, where low genius tries 

Above the vulgar and the vain to rise. 

…………………………………………….”৪১  

di কিবর েবলায়i েpম aৈনকেটয্, ৈনঃsেbয্ আরo-রং েপেয়েছ। যাঁর-যাঁর pথম দশর্নিটi 
তাঁর িদেকর aিনিমখ জীবন-দশর্ন হেয় িগেয়িছেলা। আর তারপর, হাত ফs েক পেড় যাoয়া 
িলিপখািন খুঁেজ আনেত িগেয়i আমরণ কিবর ডুেব মরা o েভেস যাoয়ার গl— 

“True love lives in absence, 

Like angles we meet her 

Dear as dreams of our childhood, 

Ay, dearer and sweeter. 

…………………………… 

There’s a charm in the eye, 
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There’s a smile on the face 

Time, distance or trouble 

Can never deface. 

……………………………. 

Friends meet and are happy, 

So are hopes fixed above; 

But there’s nothing so dear 

As first meetings of love.”৪২  
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