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ড. িটেফ উদ্দীন 
সহকারী অধযাপক 
বাংিা ভাষা ও সাটহেয টবভাগ 
চাপড়া সরকাটর মহাটবদযািে, চাপড়া, নদীো, পটিমবঙ্গ 
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Keyword 
প্রকৃটে সাটিধয, অনুবাদক বাঙাটি, অনুবাতদর টবটশ্ষ্টো, টনবিাটচে অনুবাদক, ননসটগিক দৃশ্য, প্রকৃটের উদ্দীপন টবভাব, 
নবটচত্র্যমে প্রকৃটে সত্তা, েুিনামূিক আতিাচনা, প্রকৃটে সংহার। 
______________________________________________________ 
Abstract  
মহাভারতের প্রধান চারজন বাঙাটি অনুবাদক কাশ্ীরাম দাস, শ্ংকর কটবচন্দ্র, কািীপ্রসি টসংহ, রাজতশ্খর বসুর অনুবাতদ 
টনসগি মে স্বেন্ত্রো বজাে মরতখতে ো আমরা প্রধান প্রধান কতেকটি ননসটগিক দৃশ্যতক অবিম্বন কতর টনরীক্ষে করব এই 
প্রবতে। মধযেুগ মেতক আধুটনক েুতগ এতস সুপ্রাচীন কাতি রটচে বযাসতদবীে টনসগি কেিা রটক্ষে বা পটরবটেিে হতেতে 
ো মধযেুতগর দুই অনুবাদক কাশ্ীরাম ও কটবচন্দ্র এবং আধুটনক েুতগর দুই অনুবাদক কািীপ্রসি ও রাজতশ্খর বসুর 
অনুবাতদতক সামতন মরতখ েুিনামূিক আতিাচনা করব। মহাকাটবযক ধ্রুপদীোনার সতঙ্গ সঙ্গটে মরতখ মহাভারতের টনসগি 
মেমন কাটিনযো প্রকাশ্ কতরতে মেমটন মধুর শ্ান্ত মকামি প্রকৃটেরও অভাব এখাতন মনই। উদ্দীপন টবভাব রূতপ টনসতগির 
মে সাধারে ভূটমকা ো মেমন মদখব মেমটন বটহিঃপ্রকৃটে ও মতনাপ্রকৃটের সংতোগ ো টচরকািীন সাটহতেযর িক্ষে োও 
িটক্ষে হতব বযাস মেতক অনুবাদকতদর কিতম। টনসগি অতনক মক্ষতত্র্ই একিা স্বাধীন সত্তা স্বরূপ ঘিনা ধারার সতঙ্গ েুক্ত 
হতেতে। প্রকৃটে সংতোগ মেমন এখাতন আতে মেমটন রতেতে প্রকৃটে সংহার। সব টমটিতে টনসতগির টবটবধ নবটচত্র্যমে রূপ 
ও ভূটমকা আতিাটচে হতেতে এই প্রবতে। 

______________________________________________________ 

Discussion  
মহাভারতে পাওো োে না এমন মকান টকেুই মনই,েবুও টনসগিপ্রকৃটের অনুষঙ্গ অতেষতে অতনতক্ষতত্র্ই আমরা রামােতের 
দ্বারস্থ হই।হতে পাতর েুদ্ধতক্ষতত্র্র ভোি ভীষে প্রাঙ্গতে মধুর শ্ান্ত মকামি প্রকৃটের অবস্থান টবরি মজতনই আমাতদর এমন 
উপিটি। এইখাতনই মহাকাবয রূতপ মহাভারে টবটশ্ষ্টেম আর এর টনসিগ অদু্ভে নবটচত্র্যমে, কটিতন মকামতি গড়া। 
েুদ্ধতক্ষতত্র্র ভেংকর রূপ, দাবানি, অটিসংতোতগর পাশ্াপাটশ্ অরতেযর শ্ান্ত পটরতবশ্, সরস বসন্ত ঋেু, বৃক্ষশ্াখাে পুতের 
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মঞ্জরী, বসতন্তর মৃদু বাোস, আমগাতে মকাটকতির কুহুরব ইেযাটদর প্রসঙ্গ মহাভারতের প্রাকৃটেক মসৌন্দেিতক অননযো 
টদতেতে। একই সাতে ক্লাটসকাি ও মরামাটিক সাটহেয ধারার প্রটেভূ স্বরূপ অননয মসৌন্দেি সৃটষ্টতে সক্ষম হতেতে। মহাভারতে 
নাগটরক জীবতনর টচত্র্ অপ্রেুি নে, মকৌরব-পাণ্ডতবর রাজধানী হটিনাপুর; টকন্তু মহাভারেকার বযাসতদব আশ্রমবাসী। 
রাজধানী মেতক অদূতর অরতেযর শ্ান্ত টনসগি পটরতবতশ্ োাঁর অবস্থান। এতহন বযাসতদব মহাভারতের োৎপেি দুটি টবখযাে 
মলাতক বতিতেন -  

“েুটধটিতরা ধমিমতো মহাদ্রুমিঃ, 
স্কতোহজুিতনা ভীমতসতনাহসয শ্াখািঃ। 
মাদ্রী সুতেৌ পুেফতি সমৃতদ্ধ, 
মূিং কৃষ্ণ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মোি।।”  

(১। ১। ৭২, ৫। ২৯। ৫৩) (ঋে– মহাভারে কো, স্বামী েোগোনন্দ, মহাভারতের মমিবােী, পৃিা-ঞ) 
 
এই ধমিমতো েুটধটিতরর টবপরীতে অহংকারী দুতেিাধনতক বযাসতদব মেভাতব এাঁতকতেন- 

“দুতেিাধতন মনুযমতো মহাদ্রুমিঃ, 
স্কেিঃ কমিিঃ শ্কুটনিসয শ্াখািঃ।” 
দুিঃশ্াসনিঃ পুস্পফতি সমৃতদ্ধ 
মূিং রাজা ধৃেরাতরাহমনীষী।।”১ 

         স্পষ্টেই টপোমহ বযাসতদব দুতেিাধন এবং েুটধটিতরর েফাৎ করতে বতস বৃতক্ষর প্রসঙ্গ এতনতেন। একজন 
অহংকারী অনযজন ধমিমে সুেরাং এ দুতের টববাদ অটনবােি। টকন্তু টনরীক্ষে করার টবষে হি টেটন অরতেযর টনকিজন 
বতিই বৃক্ষতক মানুতষর উপমাে বযবহার করতে মপতরতেন সহতজই। বযাসতদতবরই সন্তান ধৃেরার,পাণু্ড এবং টবদুর। 
েুটধটিতরর টবপতদ বযাসতদব োতদর বনবাসস্থতি হাটজর হন ও অরতেযর উদারোে োতদর রক্ষা কতরন। োাঁর বাসস্থান 
বদটরকাশ্রম– নানা বৃতক্ষর োোর মঘরা, খাদয প্রকৃটেদত্ত ফি, শ্ান্ত টনসগি পটরতবতশ্ সবিদাই টেটন উতদ্বগহীন। মকবিমাত্র্ 
রচটেো বযাসতদব নে মহাভারতের অনযানয চটরত্র্গুটিরও বযাটি প্রকৃটে সাটিতধয প্রসাটরে হতেতে ো টনতে মকান সতন্দহ 
মনই। জন্মিি মেতক প্রকৃটের সংস্পতশ্ি মপতেতে পাণ্ডব ভ্রাোরা আবার োাঁতদর টদতেই মহাকাি ভারে সাম্রাজযতক নেুন 
কতর গড়তে চান বতিই মেন োতদর অরতেয প্রতবশ্। মে অরেযবাস োাঁতদর টদতেতে জীবন সম্পতকি সামটিক দৃটষ্টভঙ্গী। 
‘মহাভারে-কো’ িতে স্বামী েোগোনন্দ বতিতেন – 

“প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞাদৃটষ্ট এতসটেি আরেযক জীবতনর স্বাধীনোে ও প্রকৃটের সতঙ্গ টনটবড় সম্পতকি। মসইজতনযই 
পাণ্ডবতদর জীবন এই অরেয-টবদযািতের টিগ্ধ পটরতবতশ্ মুটনগতের সাহচাতেি ও েপসযাে গতড় উতি।োতদর িাভ 
হে জীবন সম্বতে একিা সামটিক দৃটষ্টভঙ্গী।”২  

অেএব টনসগিপ্রকৃটেও মে মহাভারতের অনযেম সম্পদ ো আর বিার অতপক্ষা রাতখনা, নদ্বপােে বযাতসর কো মেতকই 
বিতে হে; “মহাভারতে ো মনই ো অনয মকাোও মনই” (আটদপবি,২/৩৯০, মলাক) 
           মহাভারতের অসীম ঐশ্বেি, এর মহত্ত্ব ও ভারবতত্ত্বর জতনয কুরুকুতির েো ভারেবংতশ্র মহনীে এই চটরে-
কো ববরাবই আপামর মানব সমাজতক আকষিে কতরতে প্রবিভাতব। ফিেিঃ বযাসকৃে িেটির অনুবাদ হতেতে টবটভি 
ভাষাে সারা টবশ্ব জুতড়। কটেে আতে একজন মুসিমান শ্াসতকর গল্প েৃষ্ণাতক শ্ান্ত করতে টগতেই মহাভারতের বাংিা 
অনুবাতদর সূচনা। এ টবষতে টবিাটরে আতিাচনাে না টগতে আমরা মদখব পঞ্চদশ্ শ্েক মেতক আধুটনক েুগ পেিন্ত সঞ্জে, 
কবীন্দ্র পরতমশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কাশ্ীরাম দাস, শ্ংকর কটবচন্দ্র, কািীপ্রসি টসংহ, রাজতশ্খর বসু, অতনতকই মহাভারতের 
আংটশ্ক টকংবা পূেিাঙ্গ অনুবাদ কতরতেন, োটিকা সমূ্পেি করা প্রাে অসম্ভব, বেিমান প্রবতে আমরা মসই মচষ্টা করবও না। 
টকন্তু এই টবিৃে অনুবাদ কতমি মহাভারতের মূি ঘিনাক্রম বজাে োকতিও অতনক ত্রুটি টবচুযটে, সংতোজন টবতোজন 
ঘতিতে। অধুনা পুতের ভাণ্ডারকর ওটরতেিাি টরসাচি ইনটিটিউি সংসৃ্কতে মহাভারতের মানয সংস্করে বা ‘টক্রটিকাি এটডসন’ 
প্রকাশ্ কতরতে। আনতন্দর টবষে টদল্লীবাসী বাঙাটি অেিনীটেটবদ টবতবক মদব রাে এই মানয সংস্করে ইংরাজীতে অনুবাদ 
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কতর আমজনোর কাতে মপৌঁতে টদতেন। মমাি কো পঞ্চদশ্ শ্েক মেতক মে মহাভারতের অনুবাতদর ধারার সূচনা হতেটেি 
বাঙাটি আজও ো বজাে মরতখতে। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাতদ এর আতগও অবশ্য বাঙাটি োর অবদান মরতখতে। 
টশ্কাতগা টবশ্বটবদযািতের অধযাপক ভন বুিাতনন এই কারতেই মহাভারে অনুবাদ করতে টগতে বতিটেতিন -  

“Bengali cosmopolitanism that likes to share its heritage with the rest of the world.”৩ 
          অনুবাতদর ধারার সুফি অতনক। সমে ও েুতগর পটরবেিতনর সাতে কটবতদর টনজস্ব জীবন দশ্িন মেমন িটক্ষে 
হে মেমটন সমকািীন সমাজ ও জীবতনর োোপাে ঘতি অনূটদে সাটহতেয ো অনুবাদতক অতনকিাই টভিো মদে।মূিে 
সিদশ্ শ্েতকর কটব কাশ্ীরাম দাস, অষ্টাদশ্ শ্েতকর কটব শ্ংকর কটবচন্দ্র, আধুটনক েুতগর কািীপ্রসি টসংহ ও রাজতশ্খর 
বসুর অনুবাদ টনতে আমাতদর েুিনামূিক আতিাচনা। উতল্লটখে অনুবাদু্গটিতে টবটভি ঘিনা অনুসারী টনসগি প্রসঙ্গগুটি েুগ, 
কটব,  মিখক মভতদ কেিা পটরবটেিে হতেতে ো আমরা মদখব। আমাতদর িক্ষয হি বযাসতদতবর অটিে কেকটি ঘিনাে 
টনসতগির মে রূপ টচটত্র্ে হতেতে ো টনরীক্ষে করা। টনসগি এখনাতন মকবি উদ্দীপন টবভাব হতে োতকটন ো ঘিনা প্রবাহতকও 
টনেন্ত্রে কতরতে, প্রকাটশ্ে হতেতে োর স্বধীন সত্তা। মধযেুতগর অনুবাদকতদর কিতমর প্রকৃটে বেিনাে এতসতে আধুটনকোর 
মোাঁো,  টবতশ্ষে উনটবংশ্ শ্েতকর অনবাতদ। প্রকৃটেতক টদতে কােি সাধন করার প্রোসও িক্ষয করা োে, েখন মদটখ 
ধৃেরার বারোবেতক মধুর প্রকৃটেমে স্থান রূতপ পাণ্ডবতদর কাতে বেিনা কতরন োতদর প্রিুি কতর ওখাতন পািাতনার জনয 
েটদও উতদ্দশ্য টেি োতদর পুটড়তে মারা। আবার জেদ্রে হেযাে েুদ্ধাস্ত্র হতেতে প্রকৃটে।পাশ্াপাটশ্ বহুকাি পতর অনূটদে 
বাংিা মহাভারেগুটিতে স্বাভাটবকভাতবই বাঙাটি স্বভাতবর প্রটেফিন ঘতিতে। বাঙাটি মভাজয, মবশ্-ভূষা, আচার-আচরে, 
রীটেনীটে, বাঙিার ঋেু, ফুি-ফি, বৃক্ষ-অরেয, পবিে-নদী োর মতধয প্রতবটশ্ে হতেতে। আমরা মূিে আতিাচনাে টনতে 
আসব কতেকটি প্রধান প্রধান ঘিনার সতঙ্গ েুক্ত ননসটগিক দৃশ্য মসই সতঙ্গ বযাস ও টবটভি অনুবাদকতদর েুিনামূিক 
অতিাচনাে উদ্ভাটসে হতব টনসতগির টবটবধ স্বেন্ত্র সত্তা, েো - 
শ্কুন্তিার উপাখযান (আটদ পবি) : প্রকৃটের মধুর রূপ, মপ্রতমর উদ্দীপকরূতপ প্রকৃটে, ঘিনা প্রবাতহর টনেন্ত্রক প্রকৃটে, 
অরতেযর ননসটগিক পােিকয, পিভূটম গিনকারী প্রকৃটে, সবিভারেীে বৃক্ষ এবং বঙ্গজ বৃক্ষ মশ্রটে।  
খাণ্ডববন দাহন (আটদ পবি) : টমে-পুরাে, অরেয সংহার, নগর টবিার, দহন টচত্র্, অনুবাদকতদর বেিনার টভিো। 
কুরুতক্ষত্র্ বেিনা (উতদযাগ পবি) : েুদ্ধতক্ষতত্র্র ভেির টনসগি, কৃটষকাতজর েটব, পাটখর জীবন কাি। 
জেদ্রে বধ (মদ্রাে পবি) : সূেি িহতের েটব, মহাজাগটেক টনসগি, েুদ্ধাস্ত্র রূতপ টনসতগির বযবহার।   
 
শ্কুন্তিার উপাখযান :  
বাঙাটির কাতে দুষ্মন্ত – কণ্ব - শ্কুন্তিা – অনুসূো – টপ্রেংবদা - ভরতের কাটহটন বযাসতদতবর মহাভারতের মচতে কািীদাতসর 
‘অটভজ্ঞানম শ্কুন্তিম’ নািতকর সাহাতেয মবটশ্ পটরটচে। এখাতন েতপাবন, অরেয, মাটিনী নদী ইেযাদী গুরুত্বপূেি ননসটগিক 
পিভূটমকা। কাশ্ীরাম দাস এই অংতশ্ মতনারম প্রকৃটের সতঙ্গ পটরচে কটরতে টদতেতেন। কণ্ব মুটনর আশ্রতমর িো ফুি 
ফতির সমাতরাহ, নদীর শ্ান্তগটে, মকবি মানুষ নে টহংস্র পশুরাও োর প্রভাতব মকামি স্বভাব প্রাি হতেতে –  

“নানা জাটে বৃক্ষ েো ফুি ফি ধতর। 
নানা জাটে পক্ষী েো সদা মকিী কতর।। 
মধুচক্র ডাতি ডাতি আতে েরুগতে। 
বােু মেতজ পুে বৃটষ্ট হে অনুক্ষতে।।”৪ 

প্রকৃটে এখাতন পরম েতে সাটজতে মরতখতে মপ্রতমর সম্পদ, দুষ্মন্ত শ্কুন্তিার মপ্রতমর সূচনা এমন পটরতবতশ্ হতব না মো 
মকাোে হতব? প্রকৃটে এখাতন মকবি উদ্দীপন টবভাব হতে োতকটন মস ঘিনা ধারাতক টনেন্ত্রেও কতরতে। আমরা মদটখ 
শ্কুন্তিার জন্মপ্রসতঙ্গ েখন ইন্দ্র টবশ্বাটমত্র্ মুটনর ধযান ভাঙাতনার জতনয মমনকাতক পািান েখন অসীম শ্টক্তধর ঋটষতক 
টনেন্ত্রতে আনতে প্রকৃটে সাধযমে সাহােয কতরতে – 

“মহমন্ত পবিতে বতস মসই মুটনবর। 
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মুটন মদটখ মমনকার কাাঁটপি অন্তর।। 
অটেশ্ে সুতবশ্া হইো টবদযাধরী। 
মুটনর টনকি ক্রীড়া কতর মাো কটর। 
মহনকাতি বােুবতহ অটে ঘরের। 
উড়াইো বস্ত্র োর মফটিি অন্তর।।”৫ 

         পূেিাঙ্গ মহাভারতের আধুটনক ও গদয অনুবাদক কািীপ্রসি টসংহ োাঁর অনুবাতদ আর একিু অিসর হতে প্রকৃটেতক 
এখাতন ঘিনার পিপটরবেিতনর সতঙ্গ একাত্ম কতরতেন। এই অংতশ্ টবশ্বাটমত্র্ মেন টনসতগির অটধপটে। টেটন টনতজই একিা 
নক্ষত্র্তিাক ও নক্ষত্র্ সমুদাে সৃটষ্ট কতরতেন। টনতজর সুটবধাতেি এক আধিঃসটিিা মহানদীতক আশ্রতমর টনকতি এতনতেন। 
োাঁর পদভাতর মমটদনী কটম্পে হে। টেটন সমি সুতমরু পবিেতক উৎতক্ষপে এবং দশ্টদতক মঘারাতে পাতরন।এমন 
ক্ষমোশ্ািী ঋটষতক প্রকৃটে েিনা কতরতে! প্রকৃটে মে আপন মখোতি চতি ো মবাঝতেই মেন উপাখযান – 

“অনন্তর টপো মসই ঋটষতক কটহতিন, ইন্দ্র মমনকার প্রােিনাসুতর বােুতক আতদশ্ করাতে বােু মমনকার সটহে 
মহটষি টবশ্বাটমতত্র্র আশ্রতম গমন কটরতিন। …বােু অবসর বুটঝো োহার পটরতধে বস্ত্র হরে কটরতে দূতর টনতক্ষপ 
কটরি। মমনকা সাটেশ্ে হইো বসন আনেনাতেি দ্রুেপতদ গমন কটরতেতে। এমন সমে অটিসম মেজস্বী মহটষি 
টবশ্বাটমত্র্ োহাতক েদবস্থাটেো মদটখতিন এবং োহার রূপিাবেয দশ্িতন কন্দপিশ্তর জজিটরে হৃদে হইো টনকতি 
আহ্বান কটরতিন।”৬ 

         এই উপখযাতনর পরবেিী পেিাতে কািীপ্রসি দুষ্মতন্তর মৃগোকািীন অরতেযর মে টববরে টদতেতেন মসই অরেয এবং 
কণ্বমুটনর আশ্রমটস্থে অরেয সমূ্পেি পৃেক। প্রকৃটের পিপটরবেিনতক অনুবাদক আধুটনক নািতকর মঞ্চটনমিাতের মতোই 
ঘিনা প্রবাতহর পূবি ইটঙ্গেকারী টহসাতব বযবহার কতরতেন। কািীপ্রসতির অনুবাতদ টববটরে দুষ্মতন্তর মৃগোকািীন এই অরেয 
অতনক গহন, টবল্ব, অকি, কটপত্থ, ধব, খটদর প্রভৃটে বৃতক্ষ মঘরা। এখাতন মকাোও মকান স্থাতনই জি মনই, মানুষ মনই, 
টসংহ, শ্াদূিি, বরাহ প্রভৃটে টহংস্র পশুর অবাধ টবচরে মক্ষত্র্। এ অরতেয মৃগো করতে করতে দুষ্মন্ত অনয এক বতন প্রতবশ্ 
করতিন, মস বন সমু্পেি অনয এক জগৎ পুটেে বৃতক্ষর সমাতরাতহ মকাটকতির কুহুোতন মধুর মতনারম পটরতবশ্ নেটর 
হতেতে এখাতন। মবাঝাই োতে এ অরেয দুষ্মতন্তর মতনাজগতে প্রভাব মফিতব ও দুষ্মন্ত-শ্কুন্তিার মপ্রতমর পিভূটম টনমিাে 
করতব- 

“ঐ বন সুপুটেে পাদপ সমূতহ সমাকীেি, সুতকাি বািেৃে দ্বারা আোটদে ও বৃক্ষগতের শ্াখাোোে আবৃে। উহার 
মকান স্থাতন মেূর, পুংতস্কাটকি প্রভৃটে নানাটবধ পটক্ষগে সুমুধুরস্বতর কিরব কটরতেতে; মকাোও বা ভ্রমরগে ঝিার 
কটরতে কটরতে এক পুে হইতে পুোন্ততর বটসতেতে। ঐ বতন মকান বৃক্ষই ফিপুেহীন বা কণ্টকাবৃে টেি না 
এবং মে পুতে ভ্রমর নাই এমন পুেও টেি না।”৭ 

         বাংিা সাটহতেয পরশুরাম েদ্মনাতম পটরটচে হাসযরতসর গল্পকার রাজতশ্খর বসুও োাঁর গতদয অনূটদে মহাভারতে 
কণ্বমুটনর আশ্রমসমৃটদ্ধর কো বতিতেন েতব ো সংতক্ষতপ, টকন্তু দুষ্মতন্তর মৃগোকািীন অরতেযর মকান বেিনা টেটন মদনটন-  

“ঐ বন অটে রমনীে, নানাটবধ কুসুটমে বৃতক্ষ সমাকীেি এবং টঝল্লী ভ্রমর ও মকাটকতির রতব মুখটরে। রাজা 
মাটিনী নদীর েীতর কণ্ব মুটনর আশ্রম মদখতে মপতিন, মসখাতন টহংস্র জন্তুরা শ্ান্তভাতব টবচরে করতে।”৮ 

স্মরেীে রাজতশ্খর বসু এবং কািীপ্রসতির অনুবাতদ শ্কুন্তিার রূপ বেিনা মনই ো আমরা মদতখটে কাশ্ীরাতমর অনুবাতদ। 
         প্রসঙ্গে বিতে হে কািীপ্রসি বযাস মহাভারতের অনুসরতে সবিভারেীে প্রকৃটের সতঙ্গ সাজুজয মরতখ টবল্ব, অকি, 
কটপথ্ব, ধব, খটদর, অতশ্াক, চম্পক, চূে, বকুি, পািি, অজুিন, চন্দন, প্রভৃটের সতঙ্গ পুিাগ, িকুচ, প্রাচীনামূিক, মিাধ্র, 
অতিাি, কজ্বক, অটেমুক্তক প্রভৃটে বৃতক্ষর নাম এতনতেন। কাশ্ীরাম একই সতঙ্গ বঙ্গ প্রকৃটেরও বেিনা টদতেতেন োই োাঁর 
অরেয আম, জাম, কািাাঁি, পিাশ্, োি, েমাি, টপপি, মবি, কদিী, নাটরতকি, সুপাটর গাতে পটরপূেি। 
 
খাণ্ডব দাহন : 
রবীন্দ্রনাে বতিতেন, সীো ও রাম কৃটষজ সৃটষ্ট, োই েবদ্বীতপ রাম ও সীো ভাই-মবান। মহাভারতে মদটখ এই সভযোর 
টবকাতশ্ কৃতষ্ণর ভূটমকাও েতেষ্ট গুরুত্বপূেি। খাণ্ডবপ্রতস্থ ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপন কতর কৃষ্ণাজুিন েমুনাে জি টবহার করে। একটদন 
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ব্রাহ্মে মবতশ্ অটি, টনতজর অটিমান্দয দূর করার জনয ব্রহ্মার টনতদতশ্ি খাণ্ডববন দগ্ধ কতর মসখানকার প্রােীতদর মমদ ভক্ষে 
কতর অজীেি মরাগ দূর করতে চাইি। এটদতক খাণ্ডববন টেি মদবরাজ ইতন্দ্রর টপ্রে জােগা। টনসগি সন্তান হাজার হাজার 
হটি এবং সপিকূি জি েটড়তে সাে সােবার অটির অরেয ধ্বংস বে কতর মদে। পুতরা খাণ্ডববন হতে ওতি টনসগি রক্ষা 
এবং টনসগি ধ্বংতসর পিভূটম। মশ্তষ পতনর টদন ধতর অটি, কৃষ্ণাজুিতনর সাহাতেয, এই খাণ্ডববন দহন কতরন। অরেয ধ্বংতসর 
এই টনমিম ঘিনা মেতক মকবি রক্ষা পাে মেদানব, েক্ষকনাতগর পুত্র্ অশ্বতসন ও চারটিমাত্র্ শ্াঙ্গিক পাটখ। মহাভারতের 
টনসগি ধ্বংসিীিার বািব টচত্র্ এাঁতক বযাস ও োাঁর অনুবাদকরা প্রকারন্ততর টনসগি রক্ষার বযেিোর প্রটে ইটঙ্গে টদতেতেন।  
        কাশ্ীরাম দাস োাঁর অনুবাতদ মদটখতেতেন মশ্বেকী রাজার েতজ্ঞ বাতরা বের ধতর হটব পান কতর অটিতদতবর 
কু্ষধামান্দয হতি খাণ্ডব দহন কতর োর মেতক মুটক্ত মপতে চান। টকন্তু খাণ্ডববনস্থ পশুতদর টবতরাটধোে অটির প্রতচষ্টা টনষ্ফি 
হে। শ্ে শ্ে হটি-হটিনী, নাগ প্রভৃটে জি টেটিতে অটির প্রতচষ্টা বযেি করতে সমেি হন। কৃষ্ণ ও অজুিতনর সাহাতেয অটি 
খাণ্ডব দহন করতে সমেি হন। সমি বন জুতড় পবিতের সমান আগুতনর টশ্খা ওতি, প্রিতের মমঘ মেমন কতর ডাতক মেমন 
কতর গােপািা পুড়তে োতক। প্রাে বাাঁচাতে মে মেখাতন পাতর পািাে। মানুতষর মতোই োরা মৃেুযর আতগ মশ্ষবাতরর জনয 
পরস্পতক আটিঙ্গন কতর ভেির মৃেুযর মুতখামুটখ দাাঁড়াে। মানবস্বভাব আতরাটপে অসহাে প্রােীকুতির টনদারুে দহন টচত্র্ 
টনটমিে হে,রক্ষা পােনা বনবাসীগেও - 

“শ্েক মোজন বি খাণ্ডব টবিার। 
িাটগি অনি, উতি পর্ব্িে আকার।। 
…         …          … 
নানা জাটে পশু মপাতড়, নানা পটক্ষগে। 
নানা জাটে পুটড়তে মড়তে নাগগে।। 
…         …          … 
ভােিযা পুত্র্ সহ মকহ কতর আটিঙ্গন। 
বযাকুি হইো মকহ করতে মরাদন।। 
শ্রীঘ্রগটে টগো মকহ পতড় জিমাতঝ। 
জিজন্তু সহ ভস্ম হে অটিতেতজ।। 
জতিতে পুটড়তে মতর শ্ফরী কেপ। 
বতনতে পুটড়তে মতর বনবাসী সব।।”৯ 

প্রজ্জ্বটিে খাণ্ডববতনর বেিনা মেভাতব এখাতন কাশ্ীরাম টদতেতেন মধযেুতগর মশ্ষ পতবির অনুবাদক মল্লভূতমর কটব শ্ংকর 
কটবচতন্দ্রর অনুবাতদ ো মনই। আবার পিােনপর পশুপাটখর টচত্র্ আাঁকতে টগতে কাশ্ীরাম মেভাতব মকৌেুক রস টমটশ্তে 
টদতেতেন, কািীপ্রসি মেভাতব পশুপাটখর মতধয মানবস্বভাব আতরাপ কতরতেন োও কটবচতন্দ্রর অনুবাতদ মনই।কটবচতন্দ্র 
অতনকতবটশ্ আতে খাণ্ডব দহন টনতে অজুিতনর সতঙ্গ মদবোতদর েুতদ্ধর কো। দহনকাতি পিােনপর পশুপাটখর টচত্র্ কটবচন্দ্র 
মেমন এাঁতকতেন- 

“নরনারােে মদাাঁতহ হিযা দুই রেী। 
মপাড়াে খাণ্ডববন অটির টপটরেী।। 
ভতে ভােিযা সহ সুে রাটখ েক্ষক পািািয। 
টশ্শুপুতত্র্ মিতহ সপিী ভাটবতে িাটগি।। 
পক্ষী রূতপ পুতত্র্ মাো মুতখ কটর োে।”১০ 

কািীপ্রসি টসংহ োাঁর অনুবাতদ দহনকািীন খান্ডববতনর অবস্থা বেিনা করতে টগতে সূেিটকরতে বযাি মমরু প্রতদতশ্র েুিনা 
টদতেতেন, বরতফর উপর সূেিটকরে পতড় মে স্বেিবেি ধারে কতর এখাতন ো বিা হতেতে –   

“ঘনঘিার গভীর টনতঘিাতষর নযাে প্রজ্জ্বটিে অনতির শ্ব্দ শ্রবতে সমি জীবজন্তু কম্পাটেে কতিবর হইি।খাণ্ডবারেয 
হুোশ্ন কেৃিক দাহযমান হইো সূেিটকরতে বযাি পবিতেন্দ্র মমরুর নযাে মশ্াভা পাইতে িাটগি।’’১১  
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দহন কাতি পিােনপর জন্তুতদর টচত্র্ আাঁকতে টগতে কাশ্ীরাম দাস স্বভাবসুিভ মকৌেুক পটরহার করতে পাতরনটন, টকন্তু 
কািীপ্রসতির ভাষার দৃঢ়োবশ্ে বেিনা ভেির হতেতে - 

“মকহ মকহ টপোপুত্র্ ও ভােৃগেতক আটিঙ্গন কটরো মিহবশ্েিঃ োহাটদগতক পটরেযাগ কটরতে না পারাে েোে 
প্রােেযাগ কটরি। মকহ মকহ দশ্তন দশ্ন টনেীড়ন পূবিক ইেিেিঃ ধাবমান হইতে িাটগি এবং টবঘূটেিে কতিবর 
হইো প্রােেযাগ কটরি। পক্ষীগে দগ্ধপক্ষ, দগ্ধচকু্ষ ও দগ্ধচরে হইো মহীেতি টবিুণ্ঠন পূবিক প্রােেযাগ কটরতে 
িাটগি। জিাশ্ে সকি েীব্রোতপ ক্কােযমান হওোতে েত্র্স্থ কূমি ও মৎসয সমুদাে টবনষ্ট হইো মগি।। ...োহাতদর 
মঘারের টননাদ মধযমান সমুতদ্রর গভীর শ্তব্দর নযাে শ্রুে হইতে িাটগি।”১২ 

খাণ্ডব দহনকািীন পিােনপর পশুপাটখর এই মে টচত্র্ ো পরবেিী অনুবাদক রাজতশ্খর বসুর অনুবাতদ মনই।অজুিন ও 
কৃতষ্ণর সহােোে অটি কীভাতব খাণ্ডববন দহন সমূ্পনি করতিন োর কো আতে –  

“কৃষ্ণাজুিন দুই রতে আতরাহে করতি অটি খান্ডববন দগ্ধ করতে িাগতিন। পশুপক্ষী টচৎকার কতর পািাতে মগি, 
টকন্তু অজুিতনর বাতে টবদ্ধ হতে অটিতে পড়ি, মকান প্রােী টনিার মপি না। অটির আকাশ্স্পশ্িী টশ্খা মদতখ 
মদবোরা উদটবি হতিন। ইন্দ্র আতদতশ্ মমঘ মেতক সহস্রধারাে জিবষিন হতে িাগি; টকন্তু অটির মেতজ ো 
আকাতশ্ই শুটকতে মগি। …অবতশ্তষ ইন্দ্র পবিতের একটি টবশ্াি শৃ্ঙ্গ উৎপাটিে কতর অজুিতনর প্রটে টনতক্ষপ 
করতিন। অজুিতনর বাতে পবিেশৃ্ঙ্গ শ্হস্র খণ্ড হতে খাণ্ডববতন পড়ি, অসংখয প্রােী টনহে হি।”১৩ 

        আমরা িক্ষয কটর মানব সভযোর অিগটের পেতক টবিার টদতেই অরেয ও আরেযক জীবতনর ক্রম হ্রাসমান টচত্র্ 
এবং কৃটষ ও নাগটরক সভযোর টবিার। এিাই আমাতদর টনেটে। টকন্তু মহাভারতে একিা অনয েটবও আতে মেখাতন মদখা 
োে ধৃেরার কেৃিক অধিরাজয প্রাটির পর পাণ্ডবরা খাণ্ডবপ্রস্থতক ইন্দ্রপ্রতস্থ পটরেে কতরন ো কম টবস্মেকর নে। অরেয 
ধ্বংতসর পর মে নগর গটিে হি ো টনসগি সটিে হতে অরেয ধ্বংতসর পটরপূরক হতে উতিতে। গাে-গাোটি, ফুি-ফি, 
পাটখতে মুখটরে হতে উিি নগর। কাশ্ীরাম দাতসর অনুবাতদর ২২০ পৃিাে মদটখ এই টববরে - 

“স্থাতন স্থাতন নগতর মরাটপি বৃক্ষগে। 
টপপ্পিী কদম্ব আম্র পনস কানন।। 
 …         …          … 
কদিী গুবাক নাটরতকি সুখিুির। 
নানাবতেি বৃক্ষ মশ্াতভ মেন সুরপুর।। 
স্থাতন স্থাতন মখাদাইতিা দীটঘ পুষ্কটরেী। 
জিচর পটক্ষগে সদা কতর ধ্বটন।।” 

আরও একিা টদক িক্ষযেীে মে অনুবাদক বাঙাটি বতিই মরাটপে বৃতক্ষর মবটশ্রভাগই এই বতঙ্গর পটরটচে বৃক্ষমািা। 
 
কুরুতক্ষত্র্ বেিনা : 
োতনশ্বতরর দটক্ষে-পূতবি অবটস্থে কুরুতক্ষত্র্ টেি মদবোতদর েজ্ঞস্থান। রাজটষি কুরু পুরাকাতি এই স্থানটি সবিদা কষিে 
করতেন এই মভতব মে, এখাতন োরা মারা োতব োরা পাপটবমুক্ত হতে পুেযতিাতক োতব। টকন্তু ইন্দ্র কুরুতক এই কাতজ 
টনবৃত্ত কতরন মকননা এখাতন মতর সকতিই োহতি স্বতগি োতব। োইতহাক মসই কুরুতক্ষত্র্ই হতে উিি ১৮ টদতনর কুরুপাণ্ডতবর 
েুতদ্ধর রক্তাক্ত মক্ষত্র্। মহাভারতে কুরুতক্ষতত্র্র মে টববরে মমতি ো টদন-রাে, ঝড়-বৃটষ্ট, মগাধূটি, গভীর টনশ্ীতের এক 
ভেির িীিাতক্ষত্র্।  
কাশ্ীরাম দাস উতদযাগ পতবি কুরুতক্ষতত্র্র উৎপটত্তর কাটহটন মেভাতব বেিনা কতরতেন োতে প্রকৃটে প্রসঙ্গ টবির আতে, 
কুরুরাতজর মৃগো প্রসতঙ্গ দন্ডক কানতনর বেিনা আতে –   

“দণ্ডক কানতন রাজা নহি উপনীে।। 
মুটনর আশ্রতম মসই অপূবি কানন। 
মনুষয-অগময স্থি, অটে সুতশ্াভন।। 
টদবয সতরাবর আতে বতনর টভের। 
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মদবকনযাগে োতহ টনেয ক্রীড়া কতর।।”১৪ 
এই আশ্রতমই রাজা মদব নেিকী বহুরূপার মদখা পাে, োতক পাবার জতনয টেটন বযকুি অেচ শ্েিভঙ্গ কতর মপতেও হারাতিন। 
মশ্ষ পেিন্ত ইতন্দ্রর আরাধনা কতর টফতর মপতিন োতক, সতঙ্গ কুরুতক্ষতত্র্র ধাটমিক মটহমা িাতভর বর। বহুরূপার রূপ মেভাতব 
কাশ্ীরাম দাস এাঁতকতেন োর সবিাই টনসগিাশ্রেী – 

“বহুরূপা নাতম কনযা মদতবর নত্তিকী। 
রূতপতে কনকিো খঞ্জন-নেনী।। 
মুখরুটচ শ্ে শ্শ্ী কটরোতে মশ্াভা। 
ওিস্থি অেুি বেুক পুে-আভা। 
শুকচঞু্চ টজটন নাসা, টজটন টেিফুি। 
বটিম েুগি ভুরু, টকবা টদব েুি।।”১৫ 

অসামানয রূপসী এই মদব কনযাতক মদতখ মুগ্ধ রাজা কুরু পটরচে টজজ্ঞাসা করতি বহুরূপা মেভাতব পূর্ব্িতন্মর কো বতিতেন 
োতে টববটরে হতেতে একটি পাটখর জীবনকাি। ইতন্দ্রর নেিকী বহুরূপা গেজতন্ম টেি পক্ষী- সারটঙ্গনী। প্রভাস নদীেীতর 
প্রমাটেক নামক বিগাতে টেি োর বাসা। টনসগিতক টবটশ্ষ্টো টদতেই নদী, পাটখ, বিগাতের টনটদ্দিষ্ট নাম মদওো হতেতে। 
নদীেি, বিবৃক্ষ, পাটখর বাসা টনসতগির মকতন্দ্র অবস্থান কতরতে - 

“েো অবটস্থটে আটম কটর বহুকাি। 
কেটদতন বৃদ্ধকাি হইি জঞ্জাি।। 
জড়াতে আেুর েনু, বযাটধতে পীটড়ি।  
মসই বৃক্ষ উপতরতে মম মৃেুয নহি।। 
মটরো শুকাতে টেনু বাসার টভেতর। 
বহুকাি টেি বাসা বৃতক্ষর উপতর।। 
নদতবর টনর্ব্িে কর্ম্ি না হে খণ্ডন। 
কেটদতন মঘারের বটহি পবন।। 
বাসার সটহে মম শুষ্ক কতিবতর। 
উড়াইো মফটিতিক প্রভাতসর নীতর।। 
পরশ্ কটরতে অঙ্গ প্রভাতসর পাটে। 
সর্ব্িপাতপ মুক্ত হইিাম নৃপমটে।।”১৬ 

এই বহুরূপাতক মপতে রাজা পরবেিীতে েখন হারাতিন েখন মে স্থাতন েপসযা কতর ইতন্দ্রর বরিাভ করতিন োই 
কুরুতক্ষত্র্ - 

“হটিনার উত্ততরতে সরস্বেী েীতর। 
উপবন আতে েো োহার উত্ততর।। 
টনেয আটস সুরতধনু চতর মসই বতন। 
ইন্দ্র আরাধনা কতর সুরটভ মসবতন।।১৭ 

         কাশ্ীরাম দাস োাঁর অনুবাতদ মেভাতব কুরুতক্ষতত্র্র উৎপটত্তর কো এবং প্রসঙ্গক্রতম দণ্ডকারতেযর বেিনা টদতেতেন 
শ্ংকর কটবচতন্দ্রর অনুবাতদ ো অনুপটস্থে। টকন্তু কাশ্ীরাম দাস েুতদ্ধর পর ভোি প্রকৃটের মেমন কতর উপস্থাপনা কতরতেন 
কটবচতন্দ্রর অনুবাতদ ো হাটজর – 

“কার হাে কািা মগতে কার পা। 
অগময ধরেীেি গাতের উপর গা।। 
শৃ্গাি কুকু্কতর কাতর িানািাটন কতর। 
 …         …          ... 
 …         …          … 
শৃ্গাি কুকুর েে কতর িাফািাটফ।”১৮ 
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          েুদ্ধ মশ্ষ হতেতে, সমি কুরুতক্ষতত্র্র প্রান্ততর মানুতষর কািাহাে পা েটড়তে আতে, মশ্োি কুকুতর মসসব িানািাটন 
করতে, কাশ্ীরাম দাতসর অনুবাতদর ‘স্ত্রী’ পতবিও এমন ভেির প্রকৃটের সরু্ম্খীন হই আমরা – 

“মহাভে উপটজি মদটখ রেস্থি। 
 …         …          … 
হাতে মুণু্ড কতর নাতচ েে ভুেগে। 
 …         …          … 
রতক্তর কদ্দিতম শ্ীঘ্র চটিতে না পাতর। 
মশ্াকাকুিা নারীগে োে ধীতর ধীতর।।”১৯ 

েুদ্ধ মশ্তষ এই ভোি পটরতবশ্ মে অবশ্যম্ভাবী টেি ো কটবচন্দ্র োাঁর অনুবাতদর প্রেম অংতশ্ই আভাস টদতেটেতিন- 
“পােি বাে পতড় মসনা নাটহক অবটধ। 
মাংতসতে কদ্দিম হিয রতক্ত বতহ নদী।। 
 …         …          … 
 …         …          … 
শৃ্গাি কুকু্কর কে রতক্ত সাাঁেটরি। 
অজুিতনর বাতে কে মসনা ভঙ্গ টদি।।”২০ 

এই ভীষন ভোি কুরুতক্ষত্র্তকই কাশ্ীরাম কুরুরাতজর চাতষর জটম টহসাতব মদটখেটেতিন, রাজা হাি চাটিতে ভূটমতক েতজ্ঞর 
স্থান টহসাতব পটরেে করতে চান - 

“বৃহৎ িাঙু্গি এক স্কতে িতে রাজা। 
টনি দুই বৃষ টনজ েুটড়তে িাঙ্গতি। 
প্রহর পেিন্ত চতষ মহা কেূহতি।”২১ 

কািীপ্রসি োাঁর অনুবাতদ হাি-বিদ চাষবাতসর কো মিতখনটন েতব কুরুরাতজর ভূটমকষিতের কো আতে - 
“অসাধারে ধীশ্টক্ত সম্পি অটমেতেজা কুরুরাজ ঐ স্থানকষিে কটরোটেতিন উহা কুরুতক্ষত্র্ নাতম প্রটসদ্ধ 
হইোতে।”২২  

টকন্তু কাশ্ীরাম মেখাতন কুরুতক্ষতত্র্র উৎপটত্ত প্রসতঙ্গ অপ্সরা বহুরূপার কো বতিতেন, কািীপ্রসতির অনুবাতদ মসরকম মকান 
ননসটগিক মোগাতোগা িটক্ষে হে না। েুদ্ধাতন্ত কুরুক্ষতত্র্র ভোি পটরতবশ্ রচনাে অবশ্য কািীপ্রসি পূবিসুরী অনুবাদকতদর 
পতেই চতিতেন, ‘স্ত্রী’ পতবি কািীপ্রসি টিতখতেন –  

“অনাো মকৌরব বটেোগে কুরুতক্ষতত্র্ সমুপটস্থে হইো মদটখতিন োাঁহাতদর কাহারও ভ্রাো, কাহারও পুত্র্, কাহারও 
টপো, কাহারও ভেিা, প্রাে পটরেযাগপূবিক ভূেতি শ্েন রটহোতেন। মগামােু, বক, বােস, ভূে, টপশ্াচ ও রাক্ষসগে 
পরমানতন্দ মসই সমি বযটক্তটদতগর ভক্ষে কটরতেতে। …ভেির জমু্বকগে বারংবার ভীষে টচৎকাতর, উহাটদগতক 
আকষিে কটরতেতে… সখড়গ বাহু, কুণ্ডিািিৃে মিক ও মাংসতশ্াটেেসঞ্জাে কদ্দিতম রেভূটম টনোন্ত দুগিম হইো 
উটিোতে।”২৩ 

      রাজতশ্খর বসুর অনুবাতদ পূবিসুরী অনুবাদকতদর নযাে কুরুতক্ষতত্র্র পটরতবশ্ েেিা শৃ্গাি-কুকুর, টপশ্াতচর টবচরতে 
ভোবহ হেটন। শ্রী বসু বরঞ্চ মশ্াতকর গভীরো প্রকাতশ্ অতনকতবটশ্ মতনাটনতবশ্ কতরতেন– ‘স্ত্রী’ পতবি গাোরী কুরুতক্ষত্র্ 
দশ্িতনর মে টববরে টদতেতেন মসখাতন গাোরীর মতনাজগে উদ্ভাটসে হতেতে-  

“ঔ মদখ আমার পুত্র্ দুমুিতখর মুখমণ্ডতির অধিভাগ ভক্ষে কতরতে। মকশ্ব, মিাতক োতক অজুিন বা মোমার মচতে 
অটধক মশ্ৌেিশ্ািী বিে মসই অটভমনুয ও টনহে হতেতেন, টবরাি দুটহো বাটিকা উত্তরা মশ্াতক আকুি হতে পটের 
গাতে হাে বুটিতে টদতেন। উত্তরা টবিাপ কতর বতিতেন, বীর েুটম আমাতদর টমিতনর েমাস পতরই টনহে হতি। 
ওই মদখ মৎসযরাতজর কুিস্ত্রীগে অভাটগনী উত্তরাতক সটরতে টনতে োতেন। হাে, কতেির পেী জ্ঞানশূ্েয হতে ভূেতি 
পতড় মগতেন, আমার কনযা দুিঃশ্িা োর পটের মিক না মপতে চাটরটদতক েুতি মবড়াতে।”২৪ 
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         আধুটনক সাটহতেযর শ্েি মমতন রাজতশ্খর বসুর রচনাে মশ্াকােি মানুতষর মতনাপ্রকৃটের প্রকাশ্ ঘতিতে। টকন্তু বযাস 
মদব ও অনযানয অনুবাদকগে মেভাতব রক্তমাংতস টভতজ ওিা কুরুতক্ষতত্র্র ভোি পটরতবশ্তক রূপ দান কতরতে ো 
মহাভারতের টনসগিতক কাটিনয প্রদান কতরতে মেমটন এর ধ্রুপদীোনাতক টভি মাত্র্া টদতেতে।  
 
জেদ্রে বধ :  
জেদ্রে বধ মহাভারতের টবতশ্ষ একিা ঘিনা, মকননা কৃষ্ণ ননসটগিক পটরবেিন ঘটিতে জেদ্রেতক বধ কতরন। অজুিন 
প্রটেজ্ঞা কতরটেি অটভমনুযবতধর পরটদন সূেিাতির পূতবিই টসেুরাজ, দুিঃশ্িার স্বামী জেদ্রেতক বধ করতব আর বযেি হতি 
অটিকুতণ্ড প্রতবশ্ কতর প্রােেযাগ করতব। পরটদন েুদ্ধতক্ষতত্র্ জেদ্রে গুিভাতব অবস্থান করতি মেতহেু সূেিাি আসি োই 
কৃষ্ণ মোগবতি সূেিতক আোটদে কতর টদবতস সেযার সৃটষ্ট কতর। জেদ্রে বার হতে এতি আবার টদতন আতিা ফুতি ওতি 
এবং অজুিন মসই সুতোতগ োতক হেযা কতর। টকন্তু নদববােী টেি মে রেস্থতি জেদ্রতের মুণু্ডতেদ করার পর ো ভূটমতে 
পড়তি শ্েধা টবদীেি হতব। কাতজই পেতনানু্মখ মুণ্ডটিতক আবার কতেকটি বাে মমতর ো জেদ্রতের টপো, সেযা বন্দনারে 
রাজা বৃদ্ধতক্ষতত্র্র মক্রাতড় মফিা হে। রাজা উতি দাাঁড়াতে মসটি মাটিতে ফাতি এবং পুতত্র্র টেিমুণ্ড শ্েধা টবদীেি হতে 
টপোরও মৃেুয ঘিাে। বযাস এবং অনুবাদকতদর কিতম এই সেযার নবটচত্র্মে পটরতবশ্ মদখাতনাই আমাতদর িক্ষয।  
         কাশ্ীরাম দাতসর অনুবাতদ আতে, জেদ্রেতক বধ করার জনয কৃষ্ণ সূেিতক সুদশ্িন চক্র দ্বারা আোটদে কতরন, 
সতঙ্গ সতঙ্গ টদবসকাতি রাটত্র্র আগমন হি, কুরুসসনযরা জেধ্বটন টদতে উিতিা, এবার অজুিন কী করতব? সূেি অি টগতেতে 
মজতন জেদ্রে মবটরতে এতি বূযহ মেতক। টিক মসই সমতে সূতেির আোদন সটরতে টদতিন কৃষ্ণ, মদখা মগি মবিা েখন 
দুদণ্ড বাটক আতে। টকন্তু জেদ্রে মো এখন বূযতহর বাইতর, হেযা করতিন অজুিন জেদ্রেতক। পুতরা ঘিনা মেতক পূেিিাস 
সূেিিহতনর কো মতন হে। ো এক মহাজাগটেক টবস্মে, প্রকৃটের মখিা – 

“এে বটি সদুপাে টচটন্ত নারােে। 
সুদশ্িন কটরতিন সূেিয আোদন।। 
আচটম্বতে মদতখ সতব হইি রজনী। 
কুরুসসনযগতে নহি জে জে ধ্বটন। 
জেদ্রে মদটখ কৃষ্ণ আনটন্দে মন। 
মসই ক্ষতে োটড়তিন সূেিয আোদন।। 
দুই দণ্ড মবিা আতে গগন-মণ্ডতি। 
 …         …          … 
শ্রীকৃষ্ণ বতিন, সতখ সাবধাতন শুন। 
জেদ্রে বটধবাতর মদরী আর মকন।”২৫ 

কটবচতন্দ্রর এই অংতশ্র বেিনা কাশ্ীরাম দাতসর অনুরূপ। অজুিন জেদ্রেতক সূেিাতির আতগ োতে বধ করতে পাতর মসজনয 
কৃষ্ণ সূেিতক আোটদে করতিন। এটদতক সূেিাি হতেতে মভতব জেদ্রে বূযহ মেতক মবটরতে আসতি কৃষ্ণ পুনরাে সূেিতক মুক্ত 
কতর টদতিন– 

“অজুিন ডাটকতে বতি টক হিয মগৌসাটঞ। 
মকাো মগি জেদ্রে মদখা নাই পাই।। 
মঘার অেকার সৃটষ্ট নকি নারােে। 
দীটি নাটঞ কটরতিন সূেি আবরে।। 
 …         …          … 
বূযহ ভাঙা মগি জেদ্রে বাটহরাে।। 
অেকার ঘুচাইো টদি নারােে।। 
ঝিমি কতর ওতি রটবর টকরে। 
এেগুটন, টদবয অতস্ত্র পুটরি সেন। 
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মাো কািা রক্ষ অতস্ত্র গগতন উড়ান।”২৬ 
কািীপ্রসি টসংহ মদটখতেতেন অজুিন েখন মকৌরব নসনযটদর বূযহ মভদ কতর জেদ্রেতক হেযা করার মচষ্টা চাটিতে োতেন 
েখন কৃষ্ণ বতিন একমাত্র্ অেকার কতর টদতিই সবাই ভাবতব েুদ্ধ মশ্ষ, জেদ্রেতক মকউ রক্ষা করতব না। মসই সমে 
সহতজই জেদ্রেতক বধ করা সম্ভব হতব। কৃষ্ণ মোগমাো সৃটষ্ট কতর সূেিতক মেতক টদতিন। অজুিন অেকার কািতে না 
কািতেই জেদ্রেতক হেযা করতিন, োরপর আবার আকাতশ্ সূেিতদব মদখা টদতিন –  

“অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ মোগমাো প্রভাতব সৃটষ্ট করতিন। টদবাকর টেতরাটহে হইি। মকৌরব পক্ষীে বীরগে অিুিন 
টবনাশ্াে সাটেশ্ে হষি প্রকাশ্ কটরতে িাটগতিন। েখন বাসুতদব পুনরাে অিুিনতক কটহতিন ‘মহ অিুিন! ঐ মদখ 
জেদ্রে টনিঃশ্িটচতত্ত টদবাকতরর প্রটে দৃটষ্ট টনিঃতক্ষপ কটরতেতে, উহাতক সংহার কটরবার এই উপেুক্ত অবসর। …মহ 
মহারাজ! এইরূতপ অিুিনশ্তর টসেুরাজ জেদ্রে টনহে হইতি মহাত্মা কৃষ্ণ অেকার প্রটেসংহার করতিন। েখন 
আপনার পুত্র্গে মসই বাসুতদবকৃে মাোজাি টবিাতরর টবষতে সমযক অবগে হইতিন।”২৭ 

রাজতশ্খর বসুর অনুবাতদ এই অংতশ্র মে ননসটগিক পটরবেিন আতে ো কািীপ্রসতির অনুবাতদর সদৃশ্ অেিাৎ এখাতনও 
জেদ্রে বতধর পর কৃষ্ণ অেকার অপসাটরে কতরন – 

“মোগীশ্বর হটর মোগমুক্ত হতে সূেিতক েমসােি করতিন। সূেিাি হতেতে, এখন অজুিন অটিপ্রতবশ্ করতবন এই 
মভতব মকৌরবরা হৃষ্ট হতিন। জেদ্রে উদ্ধিমুতখ সূেি মদখতে মপতিন না। কৃষ্ণ বিতিন, অজুিন জেদ্রে ভে মুক্ত হতে 
সূেি মদখতেন; দুরাত্মাতক বধ করবার এই সমে। …ধূটি ও অেকার চেুিটদতক আেি হওোে মকউ কাউতক মদখতে 
মপতিন না, অশ্বাতরাহী গজাতরাহী ও পদাটে নসনয অজুিতনর বাতে টবদাটরে হতে পািাতে িাগতিন। কৃষ্ণ পুনবিার 
বিতিন, অজুিন জেদ্রতের টশ্রতেদ কতরা, সূেি অি োতেন। …োরপর কৃষ্ণ অেকার অপসাটরে করতিন।”২৮ 

মহাভারতে টনসতগির এই মে মহাজাগটেক টবিার ো এর ধ্রুপদীোনাতক ধতর মরতখতে টনিঃসতন্দতহ। আবার মদ্রাে পতবি 
েুদ্ধক্লান্ত কুরুতক্ষতত্র্ চন্দ্র উদতের কো প্রসঙ্গে উতল্লখ করতে ো এর টনসগিতক টভি মরামাটিকো দান কতরতে। এ এক 
অদু্ভে ননসটগিক দৃশ্য। চাাঁদ ওিার সাতে সাতেই ফুিফুতি চাাঁতদর আতিাে সমি কুরুতক্ষতত্র্ মেন টদতনর আতিা েটড়তে পড়ি 
চাটরটদতক। পদ্মফুতির মেমন ঘুম ভাতঙ্গ সূতেির প্রেম টকরতে মেমটন েুদ্ধক্লান্ত নসনযরা মজতগ উতিতে চাাঁতদর আতিাে-  

“হরবৃতষাত্তম গাত্র্ সমদুযটেিঃ স্মরশ্াসনপূেি সমপ্রভািঃ। 
নববধূটস্মে চারু মতনাহরিঃ প্রটবসৃেিঃ কুমুদকরবােবিঃ।।”২৯ (মদ্রাে, ১৫৭, ৮৭)  

          বাংিাে অনূটদে মহাভারেগুটিতে টনসগিপ্রকৃটের োরেতমযর স্বেন্ত্রো টবতলষতে অনযানয মে ননসটগিক দৃশ্যগুটি 
অনুতল্লটখে রতে মগি মসগুটি েো- সমুদ্রমেন, গজকেতপর টববরে, মৎসযগোর উৎপটত্ত ও বযাসতদতবর জন্ম, পাণ্ডবতদর 
বারোবে গমন, জেুগৃহ দাহ, পাণ্ডবতদর টনকি টহটড়ম্বার আগমন, অজুিন কেৃিক সুভ্রদা হরে, রাজসূে েজ্ঞ, বাসুকী টনমন্ত্রতে 
অজুিতনর পাোি প্রতবশ্, েুটধটষ্টতরর বনগমন, সাটবত্র্ী সেযবান অংশ্, শ্াম্ব প্রসঙ্গ ইেযাটদ।  
          উতল্লটখে অংশ্গুটির আতিাচনাে আমরা মদখিাম মধযেুগ মেতক আধুটনক েুগ পেিন্ত টবটভি অনুবাদ গুটির 
অনুবাতদর োৎপেিমে স্বেন্ত্রো। মধযেুগীে সাটহতেয টনসগি মে উদ্দীপন টবভাতবর ভূটমকা টনতে োতক ো অনূটদে িেগুটিতে 
টবদযমান। আধুটনক েুতগর পািােযপ্রভাব মেতকই হেে আধুটনক গদয অনুবাতদ টনসতগির মানবস্বভাব আতরাপ, অটেপ্রাকৃেধমিী 
ননসটগিক বেিনার প্রসার ঘতিতে। শ্াম্ব প্রসঙ্গ, মুষি পতবি আমরা এই অটেপ্রাকৃেধমিী টনসগি বেিনা িক্ষয কটর। এোড়াও 
টনসতগির টভিের উপটস্থটেও রতেতে মেমন কখতনা টনসগি ঘিনাপ্রবাহতক টনেন্ত্রে কতরতে, কখতনা টনসগি বযবহৃে হতেতে 
েুদ্ধাস্ত্র টহসাতব, কখতনা বা প্রকৃটে ধ্বংতসর টবরুতদ্ধ প্রশ্নটচহ্ন মরতখতে, কখতনা নািকীে পি পটরবেিতন ভুটমকা িহে কতরতে। 
মেমটন নগর টনমিাে ও অরেয ধ্বংতসর মে চািটচত্র্ আধুটনক সভযোর টনেটে োর সূচনাও মবাধহে এখান মেতকই। মানুষ 
ও প্রকৃটের টচরকািীন ও টচরনবীন মে সম্পকি ক্লাটসকযাি সাটহতেয বা মরামাটণ্টক সাটহতেয টবিারিাভ িাভ কতর সাটহেযতক 
সমৃদ্ধ কতরতে ো মেমন অনূটদে মহাভারেগুটিতে পাওো োতব মেমটন মকামি এবং কটিতনর সমেতে গড়া মে মহভারেীে 
টনসগি োও এখাতন িক্ষযমান। মহাভারতে ো মনই ো মনই অনয মকাোও স্বভাবেই এ কোর সঙ্গটে মরতখ টনসতগির 
পূেিস্বরূতপর সোতন আমাতদর মহাভারতের দ্বরস্থ হতেই হে।  
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