Thomas Stearns Eliot (1888-1965)
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। উনন তকেয ফাঙানর আয়ত্ত েকযনছর ভূ রত াশ্চাতয ানতয

ংরূগুনরয ফনযঙ্গ। প্রথভ নফশ্বমু কেয অনবঘাকতই ফাঙানর আন্তজজানতে নযনিনতয ভগ্রতা অথজনননতেযাজনননতে-াভানজে নযনিনতয ফাস্তফতা  তানিেতাকে অনু ধাফন েযকত চাইর। প্রথভ নফশ্বমু কেয কঙ্গ
প্রায় ভবাকফ গুরুত্বূ র্জ কয় উঠর রু নফপ্লকফয (১৯১৭) াপরয। নফশ্বমু কোত্তয োকর ফাঙানরয ানতয
ফজানধে প্রবানফত র োরজ ভােজ  নগভুন্ড ফ্রকয়ড-এয তি-দজন দ্বাযা।
নফ তকেয নতকনয দকেয ফাঙানর েনফকদয েনফতায় গুযত্ব পর নচন্তন-ভনকনয নদেগুনর। ফরা
পমকত াকয ফাংরা েনফতা কয় উঠর ফুনেফৃ নত্তভূ রে। এই ভকয়য েনফকদয নফুরবাকফ প্রবানফত েযকরন নি
এ এনরয়ি।
ফাঙানর েনফকদয ভকধয প্রথভ এনরয়ি-এয নাভ েকযনছকরন যফীন্দ্রনাথ। োফযাদকজয নদে পথকে মনদ
উবকয়য অনভর যকয়কছ। যফীন্দ্রনাকথয বাকরা-রাগায েনফযা করন পনর, নেি, ব্রাউননং, ফায়যন, পোরনযজ,
য়াডজয়াথজ, পিননন প্রভুখ। এঁযা উনন তেীয় পযাভযানিে েনফ। ‘আধু ননে োফয’ প্রফকে (‘নযচয়’
নিো, বফাখ ১৩৩৯) নতনন প্রথভ এনরয়ি-এয নাভ েযকরন এফং তাঁয ‘নপ্রনরউডস্’  ‘আি পকরন’
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েনফতাদু নিয আংনে অনু ফাদ েযকরন; নেন্তু এ দু নি পম তাঁয বাকরা রাকগনন তাঁ যফীন্দ্রনাকথয অনবভত পথকে
স্পষ্ট। কয নাভ না পজকনই যফীন্দ্রনাথ এনরয়ি-এয ‘জাননজ অপ দয পভজাই’-এয অনু ফাদ েকযন ‘তীথজমািী’
নাকভ (‘ুনশ্চ’, ১৩৩৯)। কয যফীন্দ্রনাথ এনরয়ি-এয ফহু পরখা কেকছন তা তাঁয নচনঠি পথকে জানা মায়।
এনরয়ি নফলকয় ু ধীন্দ্রনাথ দকত্তয পরখা গুরুত্বূ র্জ প্রফে ‘ঐনতয  নি এ এনরয়ি’ (‘নযচয়’, শ্রাফর্
১৩৪১)  ‘োকফযয ভুনি’ (১৯৩০) এফং অনভয় চক্রফতজীয ‘উত্তয াভনযে ানতয’ (‘বফাখী’ ংেরন, ১৯৪১৪২)। জীফনান্দ দাকয ‘েনফতায েথা’ ফইকত (১৯৬২) ফহুফায এনরয়ি-এয নাভ  তাঁয উেৃ নত ফযফহৃত
কয়কছ। জীফনানকন্দয ‘পঘাো’, ‘পগাধূ নর নেয নৃ তয’ প্রবৃনত েনফতায় এনরয়ি-এয প্রবাফ রক্ষ েকযনছকরন
‘ূ ফজাা’-ম্পাদে ঞ্জয় বট্টাচামজ। এনরয়িকে ফজানধে প্রীনত  শ্রোয কঙ্গ গ্রর্ েকযনছকরন নফষ্ণু পদ।
এনরয়ি-এয ফজানধে েনফতা ফাংরায় অনু ফাদ েকযকছন নতননই। তাঁয নফখযাত প্রফে ‘এনরঅি প্রকঙ্গ’ (১৯৬৫)।
এনরয়ি-এয েনফতা ম্পকেজ নফযাগ জাননকয়নছকরন পপ্রকভন্দ্র নভি  ফুেকদফ ফু ।

The Waste Land
‘The Waste Land’ েনফতায যচনাোর ১৯২১ নিস্টাব্দ। ু ইজাযরযাকন্ডয রু জান কয জরফায়ু নযফতজন
েযকত নগকয় েনফতানি যচনা েকযন এনরয়ি। ১৯২২-এয অকটাফয ভাক এনরয়ি-ম্পানদত ‘The Criterion’
নিোয় েনফতানি প্রোনত য়। কযয ভাক আকভনযোয ‘The Dial’ নিোয় েনফতানি ুনভুজনিত য়।
ুনস্তোোকয প্রোনত য় ১৯২২-এয নডকম্বয ভাক। পজভ জকয়-এয পচতনাপ্রফাযীনতয উনযা
‘ইউনরন’ (১৯২২) ছাো নফ তকেয ফজানধে আকরােন ৃ নষ্টোযী গ্রন্থ ম্ভফত এনিই। নানা ুযার্,
উেথা, ধভজেথা, নভথ  ানতযগ্রন্থ পথকে এয নচিেল্পগুনর গৃীত। প্রথকভ যচনানিয বদঘজয নছর ফতজভান
আোকযয প্রায় নদ্বগুর্। ইকভনজস্ট আকন্দারকনয ুকযাধা েনফ এজযা াউন্ড (Ezra Pound)-এয যাভকজ নতনন
েনফতায ফহু অং ফাদ নদকয় নযভাজজনা েকযন এফং এজযা াউন্ডকেই গ্রন্থনি উৎগজ েকযন। ফনজজত ছিগুনর
পথকে গকে কঠ ‘পজযকনন’ েনফতা।
পজ ন কয়স্টন-এয ‘From Ritual to Romance’ এফং পজভ পফ্রজায-এয ‘The Golden
Bough’ গ্রন্থ দু নি পথকে এনরয়ি ফহু নচিেল্প গ্রর্ েকযকছন এই েনফতায়। াশ্চাতয ুযার্েথায় আকছ যাজা
আথজাকযয পানর পগ্রর-এয োননন। পানর পগ্রর র পল পবাজকন নমশুয ফযফহৃত ানাি। ানযকয় মায়া এই
ানািকে উোয েযকত যাজা আথজাকযয নাইিযা পফনযকয় কে। এেভাি নফি চনযকিয নাইি যায গযারাড
তা উোয েকযন। পনি এে ধীফযযাকজয অধীকন নছর। নেন্তু যাজায াক যাজযয অজন্মা পদখা পদয় এফং
পগািা যাজয কয় কঠ এে পাকো জনভ ফা ‘Waste Land’।
‘The Golden Bough’-পত নভয  নগ্রকয কযয পদফতা আনত্ত, অননয  অযাকডানন-এয
ভৃতুয  ুনজজীফকনয নভথ ফনর্জত কয়কছ। ীত  ফন্ত প্রেৃনতকত ভৃতুয  ুনরুত্থাকনয প্রতীে। কয নিস্টধকভজ
প্রাচীন এই পদফতাকদয ুনজজীফন নমশুয ুনরুত্থাকনয কঙ্গ এেীেৃত কয় মায়। ‘The Waste Land’ েনফতায়
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ীত  ফন্ত তথা ভৃতুয  জীফকনয নচিেল্প এযই প্রবাকফ গকে উকঠকছ। এই েনফতায় যানয ‘ভানফুি’
নমশুয উকেখ আকছ।
৪৩৪ ংনিয দীঘজ এই েনফতানি াঁচনি অভান অংক নফবি—
1. The Burial of the Dead (‘অকন্তযনষ্ট’)
2. A Game of Chess (‘দাফায ফানজ’)
3. The Fire Sermon (‘অনি-ফার্ী’)
4. Death by Water (‘নরর-ভানধ’)
5. What the Thunder Said (‘ফজ্রফার্ী’)
েনফতায প্রথভাং The Burial of the Dead শুরু কে পই অনফস্মযর্ীয় ংনিভারা নদকয়—
‘April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and Desire, stirring
Dull roots with spring rain.’
এখাকন ফরা কয়কছ পই এনপ্রর ভাকয েথা মখন ফেযা ভৃত বূ নভকত রাইরাে পুকরয গাছ ভাথা তুকর
দাঁোকত শুরু েকয স্মৃ নত  ফানা নভনকয়, শুষ্ক নেকে প্রার্ ঞ্চানযত য়। নেন্তু প্রশ্ন, ফকন্তয আগভকনয
এনপ্রর ভাকে ‘ননষ্ঠুয’ ফরা কয়কছ পেন? এই ভা ননষ্ঠুয পাকো জনভয ফানন্দাকদয োকছ, মাকদয োকছ ীত
নছর আযাকভয ঋতু, মখন তাযা নফস্মৃনতয ু কখ ননভজ্জভান নছর। তাই তাকদয ভকন য়— ‘আভযা নছরাভ ীকত
উষ্ণ ফযাফয।’ আকর এই জনির আধু ননে েনফতায় এেনধে েথকেয স্বয নভক আকছ। এ োকফযয পোকনা
পেন্দ্রীয় ঐেয পনই। এেই ফযনিয ফহু বিাং অথফা ফহু ফযনিয আংনকেয ভফাকয় এই োফয গনঠত।
প্রথভ স্তফকেয যফতজী অংকয েথকেয নাভ ‘ভাযী’। এই অংকয প্রায় দনি ংনি জুকে োউকি
ভানয রানয যনচত ‘ভাই াস্ট’ (১৯১৩) নাভে স্মৃনতেথা পথকে নফনবন্ন িুেকযা ঘিনায উকেখ েকযকছন
এনরয়ি। এখাকন ফরা কয়কছ ভানয ফফা েযকতন জাভজাননয স্টানজকফগজানকত, ীতোকর দনক্ষকর্ পফোকত
পমকতন এফং স্বাধীন ভুি জীফন তাঁয নপ্রয় নছর।
নদ্বতীয় স্তফকে ‘ভানফ ন্তান’ নমশুকে উকে েকয ফরা কয়কছ—
‘বি প্রনতভায স্তূ, মায উয ূ মজ াকন েয,
ভযা গাছ পদয় না পোকনা আশ্রয়, নেংফা উভ নঝঁনঝ পাো,
না জকরয ব্দ পোকনা শুষ্ক নরা।’
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এই নচিেকল্পয ভকধয আধু ননে ৃনথফীয আশ্রয়ীনতা পদযানতত কয়কছ। এই স্তফকেয পকল এনরয়ি এেনি
আইনয পছকরবুরাকনা ছো উেৃ ত েকযকছন। তৃতীয় স্তফকে ায়াননথ ফারায েথকন নযিতা ূ নযতায প্রঙ্গ
এককছ।
চতুথজ স্তফকে েনফ উকেখ েকযকছন ইউকযাকয এেোকরয নাভজাদা গর্ৎোয শ্রীভতী পাকানি-এয
েথা, নমনন জাদু তাকয াাকময বনফলযৎ ফরকতন। নেন্তু আধু ননে জীফন এতিাই জনির আয অনননশ্চত পম
অকভাঘ বনফলযদ্বার্ী আয েযা মায় না। ভানু কলয বনফলযৎ াদা তাকয ভকতাই অনননশ্চত।
পল স্তফকে েনফয রন্ডন যকে ভকন কয়কছ ‘Unreal city’। রন্ডন নব্রকজয কয নঙ্গরাব ফকর্জয
েুয়াায ননকচ পঁকি মায় ‘এোর’ ভানু ল, তাকদয ঘাে ননচু, ভাথা ননচু। তাকদয দৃ নষ্ট াকয়য াতায নদকে
নিয। এই োকফযয প্রথভ কফজয পকল আকছ—
‘পতাভায ফাগাকন এে রা ুঁকত পযকখনছকর নফগত ফৎকয,
পই রা অঙ্কুনযত কত শুরু এতনদকন?’
স্পষ্টতই এখাকন ফাইকফকরয ভৃতুয  ুনরুত্থাকনয োননননি ভকন কে।
েনফতায এই অংক নফনষ্ট বযতায যীয। চানযনদকে পেফরই ধ্বংকয ছনফ। মু েনফধ্বস্ত ইউকযা
আয ঙ্গু অথজনীনতয াক ভানু কলয অনু বূনতগুনর ভৃত। ভাজ  ভানু ল আয নতুন েকয ৃ জনক্ষভ নয়।
ইনতাকয ভৃতুয কর জীফন নে আয নতুন েকয পজকগ উঠকত াকয?
েনফতায নদ্বতীয় অং ‘দাফা-পখরা’পত ফযফহৃত কয়কছ এোনধে পমৌনপ্রতীে এফং ফেযা ৃনথফীয েথা
পদযানতত কয়কছ এখাকন। তৃতীয় অং ‘অনি-ফার্ী’ ফুকেয উকদকে স্মযর্ েকয পরখা। চতুথজ অংক জকভ
ভৃতুযয ভকধয এোধাকয নিস্টধকভজয বালয এফং নন্দুধকভজয প্রনতভা নফজজকনয ধাযর্া নননত আকছ। ঞ্চভ অং
‘ফজ্রফার্ী’-পত নতনন ফৃ দাযর্যে উননলকদয ‘দত্ত’, ‘দয়েভ’, ‘দাভযম্’ অথজাৎ দান, দয়া, দভন ব্দ নতননিয
উকেখ েকযকছন এফং উননলকদয ানন্তভকেয উকেকখ োকফযয নযভানি ঘনিকয়কছন—
‘Datta. Dayadhvam. Damyata.
Shantih shantih shantih.’
এই েনফতায় আকর নফনবন্ন ধকভজয নভকথয ভাধযকভ েনফ আধু ননে বযতায াণ্ডুয পচাযািাই ফযাখযা
েযকত পচকয়কছন। নতনন ফরকত পচকয়কছন বফনানেতা শুধু এোকরয ফযাায নয়, এ এে অনাদযন্ত প্রফা।
াশ্চাকতযয পাকো জনভয য প্রাকচযয ানন্তভকেয উচ্চাযর্ েকয মু েংক্ষুব্ধ ৃনথফীকত ানন্তয আফান েযা
কয়কছ।
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