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িট.এস.এিলয়ট  

িট.এস.এিলয়ট
 পূণ� নাম টমাস �ান�স এিলয়ট
 মূলত কিব িহেসেবই সারা িবে� এক নােম 

পিরিচত
 তেব �াবি�ক, �কাশক, নাট কার, সািহত  ও সমাজ-সমােলাচক িহেসেব খ ািত 

কুিড়েয়েছন
 �থম িব�যুে*া+র পচনশীল, ফাটল-ধরা সমােজর �িত/িব উেঠ আেস িট এস 

এিলয়ট নােমর সে3
 িনজ4 সািহত কম�, িবেশষত কিবতায় ত6কালীন মানুষ ও সমােজর 

বা7ব িচ8 পূণ�া39েপ তুেল ধরেত েপেরিছেলন বেলই তার নাম একিট যুেগর সমাথ�ক হেয় 

দাঁিড়েয়েছ
 

িবংশ শতা?ীর অন ান  েলখকেদর মেতাই এিলয়ট েচেয়েছন, তার কিবতায় সমসামিয়ক 

মানিবকতার ভ3ুর মন7ািBক অবCা ফুেট উঠুক
 িভেDািরয়ান যুেগর আদেশ�র যবিনকা এবং 

�থম িব�যুে*র Eায়ুৈবকল  এিলয়টেক েরামািGক সািহিত ক আদশ� পিরহার কের কিবতার 

মাধ েম পৃিথবীেক চ ােলI ছুেড় িদেত উ6সাহ জুিগেয়িছল
 

১৯১৪ সােলর ২৮ জুলাই OP হওয়া �থম িব�যু* েশষ হেয় িগেয়িছল ১৯১৮ সােলর ১১ 

নেভQর
 তেব েরেখ িগেয়িছল এক িবভীিষকাময় সমাজ
 িব�যুে* ব বRত েবামা ও অS 

েকবল �িতপেTর দুগ�েকই চূণ�িবচূণ� কেরিন, ধূিলসা6 কের িদেয়িছল মানুেষর �িত মানুেষর 
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িব�াস, আCা, ভােলাবাসা ও ব�নেকও
 মানুষ আUাV হেয়িছল এক ভয়াবহ েরােগ- 

িবি/Wতােবাধ, যা মহামাির আকাের ছিড়েয় পেড়িছল েদশাVের
 

একিট নবজাতেকর মােয়র সে3 তার নািড় অিবি/W অবCায় থােক
 জেXর পরই েসই নািড় 

েকেট িবি/W কের েদওয়া হয়
 িবংশ শতা?ীর OPেত িবেশষত �থম িব�যুে*র পর এক 

9পাVিরত পৃিথবীেত মানুেষর মােঝ এক েবােধর জX হেলা
 েস বুঝেত িশখল, জেXর পর 

সৃZ এই িবি/Wতাই পরম সত  ও অকাট 
 চারিদেক Oধু [ংস, স\েক�র টানােপােড়ন, 

িবি/Wতা আর ব বে/দ
 িব�যুে* যারা েবঁেচ িগেয়িছেলন, তারাও হঠা6 পিরবিত�ত পৃিথবীেত 

4গ�চু ত অ াডােমর মেতা িনঃস3তায় হতভQ হেয় পেড়িছেলন, সমােজ িনেজেদর খাপ খাইেয় 

েনওয়ার তী_ অVদ�হন-সংকেট পেড়িছেলন
 

পিরবিত�ত সমােজর এসব িচ8 এিলয়ট তুেল ‘এেনেছন দ  লাভ সং অব েজ আলেaড 

baক’, দ  ওেয়� ল াd, দ  হেলৗ েমন-সহ তার িবিভW কােব 
 

িবংশ শতা?ীর OPেতও যখন জিজ�য়ান কিবতার েরামািGকতার পদ[িন েশানা যাি/ল, িঠক 

েসই মুহূেত�ই ১৯১৫ সােল �কািশত হয় এিলয়েটর অমর কিবতা ‘দ  লাভ সং অেব েজ 
আলেaড baক’। এ কিবতায় েরামািGকতার অনুষ3 স� ােক ‘হাসপাতােলর েটিবেল শািয়ত 

অেচতন েরাগীর’ সে3 তুলনা িছল পুেরাপুির আঁতেক ওঠার মেতা, অেনেকর জন  

আপি+করও
 কিবতায় একজন মানুেষর (baক) িবরামহীন ৈচতন �সূ অিভjতা (িkম অব 

কনশাসেনস), শারীিরক ও বুি*বৃি+ক জড়তা, জীবেন সুেযাগ হাতছাড়া করার মম�েবদনা, 

আধ ািlক অmগিতর অসারতা, ঐিoিয়ক ভােলাবাসা অনজ�ন, এক কথায় একজন আধুিনক 

আধাখানা মানুেষর পিরপূণ� িচ8 ফুেট উেঠেছ ‘দ  লাভ সং অেব েজ আলেaড baক’ 

কিবতায়
 

দ  ওেয়ই� ল াd-এর িpতীয় অংশ এ েগম অব েচজ এবং দ  হেলৗ েমন কাব mেq সামিmক 

Tিয়rু মানিসকতার িবকৃত মানুষ কীভােব এেক অেন র সে3 েযাগােযােগ ব থ� হে/, তােদর 

স\ক� কীভােব ‘লdন ি_জ’ ছড়ার মেতা েভেঙ পড়েছ, তা উেঠ এেসেছ
 

দ  ওেয়ই� ল াd কিবতার পtম অংশ েহায়াট দ  থানডার েসড-এ ত6কালীন সমােজর �কৃত 

িচ8 ধরা পেড়
 েসখােন এিলয়ট িলেখেছন- 

“Here is no water but only rock 
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Rock and no water and the sandy road 

The road winding above among the mountains 

Which are mountains of rock without water…”      

এখােন পাথর মানুেষর পারuিরক স\েক�, িব�ােস, িচVােচতনায় অসারতার 9পক
 পািন 

হেলা জীবেনর অপর নাম
 এিট এখােন নতুন জীবন, িবO*তা, �িতvিত ও আশার �তীক; 
যার �কট অভাব ওেয়ই� ল ােd পিরণত হওয়া এিলয়েটর ‘আধুিনক িবে�’। 

এিলয়ট ১৮৮৮ সােলর ২৬ েসেyQর যুzরাে{র িমেসৗিরর েসG লুইেস জXmহণ করেলও 

১৯১৪ সােল ২৫ বছর বয়েস ইংল াd পািড় জমান এবং ১৯২৭ সােল েসখানকার নাগিরক} 

পান
 

 ১৯১৫ সােল রিচত ‘দ  লাভ সং অব েজ আলেaড baক’ কিবতার মাধ েম তার নাম 

সািহত জগেত ছিড়েয় পেড়
 কিবতািট আধুিনকতা আে~ালেন মা�ারিপস িহেসেব 4ীকৃিত 

পায়
 পরবত�ী সমেয় এেক এেক রচনা কেরন দ ওেয়ই� ল াd (১৯২২), দ  হেলৗ 
েমন (১৯২৫), অ াশ ওেয়ডেনসেড (১৯৩০), েফার েকায়ােট�টস (১৯৪৫), মাড�ার ইন দ  
ক ােথ�ল-এর মেতা কালজয়ী সব কাব 
 

ত6কালীন কাব ধারায় অসামান  অবদােনর 4ীকৃিত49প ১৯৪৮ সােল সািহেত  েনােবল 

পুর�াের ভূিষত হন এই িকংবদিV
 ১৯৬৫ সােলর ৫ জানুয়াির এই মহান কিবর মহা�য়াণ 

ঘেট
 

আমােদর ব� কিব আেছন, যারা শত শত কিবতা িলেখেছন
 তেব সািহেত র মানদে� তােদর 

Cান হেয়েছ ভাগােড়
 অিধকাংশই অপা� েzয়
 তেব কিবতা েলখার েTে8 িট এস এিলয়ট 

এসব কিবর মেতা িছেলন না
 সংখ ার েচেয় িবO*তােকই েবিশ �াধান  িদেতন িতিন
 বলা 
েযেত পাের, কিবতার েTে8 িতিন িছেলন ‘িম�ার পারেফকশিন�’। িতিন বলেতন, ‘লdেন 

আমার সুনাম গেড় উেঠেছ েছাট আয়তেনর কিবতার লাইেনর ওপর িভি+ কের এবং বছের 

দুই েথেক িতনিট কিবতা ছাপােনার মধ  িদেয়
 আমার কােছ মূল ব াপার হেলা এ�েলা হেত 

হেব পারেফD (িনখুঁত), েযন �িতিট এক-একিট ঘটনা হেয় ওেঠ
’ 
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এিলয়েটর ওপর যতটা না ইংেরজ কিবেদর �ভাব িছল, তার েচেয় অেনক েবিশ �ভাব িছল 

েat কিবেদর
 েবাদেলয়ার েথেক OP কের পল ভােলির- সবার েলখাই িছল তার 

ে�রণাশিz
 সমসামিয়ক ইংেরজ কিব ডি�উ িব ইেয়টেসর ওপর িলখেত িগেয় ‘অন পেয়ি� 

অ াd পেয়টস’ �বে� িতিন িনেজই 4ীকার কেরিছেলন, ‘আপন ক�4র ব বহাের িনেজর 

িশTার জন  েয ধরেনর কিবতা আমার �েয়াজন, েস�েলা ইংেরিজেত েকােনাভােবই িবদ মান 

নয়; ফরািস সািহেতই েস�েলার স�ান েমেল
’ 

এিলয়টেক বলা হয় কিবেদর কিব
 ইংেরিজ সািহেত র সমােলাচকগণ 4ীকার কেরন েয, জন 

িম�ন ও ইেয়টস ছাড়া এিলয়েটর মেতা এমন িশিTত কিবর আগমন আর ঘেটিন
 এিলয়েটর 

কিবতার �কৃত 4াদ েপেত হেল jােনর িজ�ােক অচল রাখেল চেল না
 তােক সtালন 

করেত হয় পুরাণ, ধম�, অন ান  সািহত  কম�, রাজৈনিতক-অথ�ৈনিতক-ঐিতহািসক চির8 ও 

ঘটনায়
 কারণ এিলয়েটর কিবতা এসব িবষেয়র েরফাের� আর অ ালুজেন টইটুQর
 Oধু 

ইংেরিজ সািহত  নয়- েগাটা িব�সািহেত র অ3েনও িতিন িছেলন 4কীয় ৈবিশেZ  উ�ল
 

তেব িট এস এিলয়েটর নাম উ�ারণ করেলই আমােদর েচােখর সামেন �থেমই েভেস ওেঠ 

একিট পিতত ভূিম (ওেয়� ল াd) িকংবা অVঃসারশূন  মানুষেদর (দ  হেলৗ েমন) সম�েয় 

গিঠত সমােজর িচ8, �থম িব�যুে*া+র যুেগর কথা
 তাই িনিp�ধায় বলা যায়, িট এস এিলয়ট 

Oধু একজন কিব নয়, একিট যুেগরও নাম
 

 


