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Abstract 
The literary value of the Mahabharata in Rabindranath Tagore's view is the main topic of this 

discussion. The Mahabharata is one of the greatest ancient literary texts, which spread their influence 

on the creations of a much later period, overcoming the boundaries of space and time. It also takes 

on new forms for various critics. Rabindranath Tagore is an important figure in the criticism of the 

Mahabharata in twentieth-century Bengali literature. He discussed this epic from many different 

angles. Rabindranath didn’t write a single essay on the Mahabharata, but scatteredly he delivered 

many remarks about this epic.  As literature it was criticised by him in his many essays and letters.  

       Rabindranath’s remarks on the Mahabharata’s literary value have some important points. These 

are like the Mahabharata’s genre, technique of creation, characters, inconsistencies, impolations etc. 

These points have been focused on in our discussion. Rabindranath, in his book ‘Adhunik Sahitya’, 

said that he had judged Mahabharata as historical poetry. And indirectly he judged it as an epic also. 

According to Rabindranath, the Mahabharata’s structure is very strong.  He appreciated the 

Mahabharata’s technique of creation. Rabindranath discussed the Mahabharata’s characters in his 

many essays and letters. He did a comparative analysis between the Mahabharata’s characters and 

modern Bengali novel characters. He thought that, the Mahabharata’s characters were not as perfect 

those in the modern Bengali novels. But in spite of that, Mahabharata’s characters must survive year 

after year. Rabindranath judged the Mahabharata’s inconsistencies from the perspective of literary 

criticism. His view about the Mahabharata’s later impolation was very scientific. According to him, 

it would be better if the original form of this epic could be discovered. He thought that the operation 

should be done by an objective researcher.   

       These points have been discussed in detail in our essay. Generally, Rabindranath’s philosophical 

view about the Mahabharata is too much discussed. But he looked over this text as literature, too. He 

is one of the most important literary critics of the Mahabharata. Rabindranath’s literary view of the 

Mahabharata is a very important topic to discuss. 
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Discussion  
হবিংশ শোব্দীতে বািংল্া ভাষায় মহাভারে সম্পতকে আতল্াচিা যাাঁরা কতরতেি, োাঁতের মতযয রবীন্দ্রিাথ ঠাকুতরর িামহি 
প্রথতমই উতঠ আতস। েীর্ে সাহহেয-জীবতি হেহি প্রযািে মহাভারতের উপর হভহি কতর হিহেেষ্ট হকেু মিিশীল্ রচিা 
কতরিহি। হকন্তু োাঁর হবহভন্ন ভাবিা-হচন্তার মতযয মহাভারতের প্রভাব আমরা ল্ক্ষ কহর। মহাভারতের প্রসঙ্গ োাঁর প্রবন্ধ 
ও হচহঠপতে বারবার এতসতে। সিংসৃ্কে ভাষার মহাভারে হেহি পত়েহেতল্ি হকিা ো হিহিে ভাতব জািা যায় িা। হকন্তু 
কাশীরাম োতসর ভারে-পাাঁচাল্ী এবিং কাল্ীপ্রসন্ন হসিংহ কেৃেক অিূহেে মহাভারে যয োাঁর পহঠে হেল্ এ-কথা অতিক 
জায়গায় হেহি উতেখ কতরতেি। রবীন্দ্রিাতথর হপো যেতবন্দ্রিাথ ঠাকুর এহশয়াহিক যসাসাইহি যথতক প্রকাহশে কাশীরাম 
োতসর মহাভারে পাঠ করতেি বতল্ শ্রীতেবীপে ভট্টাচাযে োাঁর ‘মহাভারে-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রিাথ’ িামক প্রবতন্ধ উতেখ 
কতরতেি।১ রবীন্দ্রিাথও অল্প বয়স যথতকই মহাভারে পাঠ করতেি বতল্ জািা যায় এবিং মহাভারে-হচন্তি  ও োাঁর 
সাহহেযজীবতির প্রথম যথতক যশষ পযোয় পযেন্ত ল্ক্ষ করা যায়। একহেতক হেহি ‘গান্ধারীর আতবেি’, ‘কেেকুন্তীসিংবাে’, 
‘িরকবাস’, ‘হচোঙ্গো’ ইেযাহে সৃজিশীল্ সাহহেয মহাভারে অবল্ম্বতি রচিা কতরতেি। আবার অিযহেতক মহাভারে 
োাঁর মিিশীল্ রচিার যক্ষতেও হচন্ততির রসে জুহগতয়তে বল্া যায়। হবহভন্ন প্রবন্ধ এবিং হচহঠপতে মহাভারে সম্পতকে যয-
সমস্ত আতল্াচিা হেহি কতরতেি, োর কতয়কহি হেক আমরা যেখতে পাই। যযমি- মহাভারতের সাহহেযমূল্য, 
ঐহেহাহসকো, নিহেকো, েশেি ইেযাহে। সাহহেযমূতল্যর প্রসঙ্গ এগুহল্র মতযয হবতশষভাতব উতেখতযাগয। 
       ইিংতরহজতে যাতক ‘epic’ বল্া হয়, রামায়ে ও মহাভারেতক সাযারেভাতব যসই যেহের মতযয অন্তভুেক্ত করা হতয় 
থাতক। মহাভারেকার এতক যমেশাস্ত্র, অথেশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ইেযাহে বতল্ অহভহহে কতরতেি। সিংসৃ্কে সাহহতেয রামায়েতক 
কাবয বতল্ উতেখ করা হতল্ও মহাভারেতক ইহেহাস িাম যেওয়া হতয়তে। হকন্তু বহিমচতন্দ্রর ‘কৃষ্ণচহরে’ গ্রতের 
সমাতল্াচিা করতে হগতয় রবীন্দ্রিাথ বতল্তেি,  

“...আমরা মহাভারেতক ঐহেহাহসক কাবয বহল্য়া গেয কহর।”২  
মহাভারতের কাবযমূল্য বা সাহহেযমূল্য সম্পতকে োাঁর মন্তবযগুহল্ হবহভন্ন রচিার মতযয েহ়েতয় আতে। এগুহল্ পযেতবক্ষে 
করতল্ মহাভারতের সিংরূপ-প্রসঙ্গ, হিমোে-তকৌশল্, চহরে-প্রসঙ্গ, অসিংগহে-প্রসঙ্গ, প্রহক্ষপ্ত সম্পহকেে মন্তবয ইেযাহে 
গুরুত্বপূেে হেকগুহল্ উতঠ আতস। এই সমস্ত হেক সম্পতকে আমরা এই প্রবতন্ধ আতল্াকপাে করব।  
       মহাভারতের সিংরূপ হবষতয় রবীন্দ্রিাথ ঠাকুতরর মতিাভাতবর প্রহে প্রথতম েৃহষ্টপাে করা যযতে পাতর। রবীন্দ্রিাথ 
মহাভারেতক ‘ঐহেহাহসক কাবয’ বতল্ মতি করতল্ও, অিযািয সাযারে কাতবযর সতঙ্গ এর পাথেকযহিতকও হিহেেষ্ট কতরতেি 
হবহভন্ন জায়গায়। মহাকাতবযর ল্ক্ষে হহতসতব সাযারেভাতব োর আয়েতির হবশাল্ো ও ভাতবর মহতের কথা বল্া হতয় 
থাতক। রবীন্দ্রিাথ মহাভারতের যসই হবশাল্ো ও মহতের হেকহিতক হবহভন্ন জায়গায় উতেখ কতরতেি। েীতিশচন্দ্র 
যসতির ‘রামায়েী কথা’ গ্রতের ভূহমকায় (যা ‘প্রাচীি সাহহেয’ গ্রতে ‘রামায়ে’ িাতম সিংকহল্ে) হেহি মহাকাবয সম্পতকে 
মন্তবয কতরতেি,  

“আযুহিক যকাতিা কাতবযর মতযযই এমি বযাপকো যেখা যায় িা।”৩  
হেহি আতরা বতল্ি,  

“ইাঁহারা প্রাচীিকাতল্র যেবদেতেযর িযায় মহাকায় হেতল্ি, ইাঁহাতের জাহে এখি লু্প্ত হইয়া যগতে।”৪  
রামায়ে ও মহাভারে সম্পতকে হেহি এ-কথা বতল্তেি। মহাভারতের উপর েহন্নষ্ঠ যকাতিা আতল্াচিা হেহি িা করতল্ও, 
হবহভন্ন জায়গায় প্রাপ্ত হবহভন্ন মন্তবয যথতক যবাঝা যায় মহাভারতের হবশাল্োতক রবীন্দ্রিাথ গভীরভাতব অিুভব 
কতরহেতল্ি।  
       একহি জাহের সমগ্র জীবতির কথা মহাকাতবযর আকরেশি গুরুত্বপূর্ণ ল্ক্ষে। মহাভারতে ভারেবকষণর জাতীয় জীবতির 
কথা প্রকাহশে হতয়তে বতল্ রবীন্দ্রিাথ মতি কতরতেি। রামায়ে-মহাভারেতক হেহি বকলযেি,  

“...যযি জাহ্নবী ও হহমাচতল্র িযায় োহারা ভারতেরই, বযাস-বাল্মীহক উপল্ক্ষ মাে।”৫  
োাঁর মতে,  

“...ভারেবষে রামায়ে-মহাভারতে আপিাতক আর হকেুই বাহক রাতখ িাই।”৬  
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যহমন্তবাল্া যেবীতক যল্খা একহি পতে তাাঁর েিবয, 
 “যথাথে ভারেবষে মহাভারেবষে।”৭  

মহাভারেতক রবীন্দ্রিাথ ইহেহাস বতল্ও মতি কতরি। মহাকাতবযর একহি ল্ক্ষে হল্ ো সমূ্পেে কহল্পে কাহহহি হতব িা, 
যপৌরাহেক অথবা ইহেহাস-প্রহসদ্ধ হতে হতব। েতব রবীন্দ্রিাথ মতি কতরি মহাভারে েথযমূল্ক িয়, ভাবমূল্ক ইহেহাস। 
োাঁর মতে এর ভাব হল্ নবরাতগযর ভাব—  

“মহাভারতে যয একিা হবপুল্ কতমের আতদাল্ি যেখা যায় োহার মতযয একহি বৃহৎ নবরাগয হির অহিতমষ 
ভাতব রহহয়াতে।”৮ 

ভারেীয় জীবিতবায ও েশেতির সতঙ্গ হেহি মহাভারতের একাত্মো ল্ক্ষ কতরতেি। মহাকাতবয এইভাতব যকাতিা একহি 
জাহের অখণ্ড জীবিতবাতযর প্রকাশ র্তি থাতক। রবীন্দ্রিাথ মহাভারতে ভারেীয় জাহের একান্ত হিজস্ব জীবিতবাতযর 
প্রকাশ যেখতে যপতয়তেি—  

“...ইহার সরল্ অিুষু্টপ েতদ ভারেবতষের সহস্র বৎসতরর হৃৎহপণ্ড স্পহদে হইয়া আহসতেতে।”৯  
ভবতোষ েি োাঁর ‘Rabindranath Tagore on the Ramayana & the Mahabharata’ িামক রচিায় এ-হবষতয় 
আতল্াচিা করতে হগতয় ইউতরাপীয় জীবিতবাতযর সতঙ্গ েুল্িা কতর বতল্তেি যয এই ভাব একান্তভাতবই ভারেবতষের।১০ 

রবীন্দ্রিাথ এই হবষয়হির উপতর বারবার গুরুত্ব আতরাপ কতরতেি।  
        সাহহতেযর রূপ-রীহেতে মহাকাতবযর ল্ক্ষে সম্পতকে এই নবহশষ্টযগুহল্র কথাই বল্া হতয় থাতক। অথোৎ 
মহাভারতের মহাকাবযতত্বর ল্ক্ষেগুহল্তক রবীন্দ্রিাথ পতরাক্ষভাতব আতল্াচিা কতরতেি বল্া যায়। ‘আতরাগয’ প্রবতন্ধ হেহি 
এক জায়গায় মহাভারে সম্পতকে ‘কাবয’ শব্দহি বযবহার কতরি। ভবতোষ েি োাঁর ‘Rabindranath Tagore on the 

Ramayana & the Mahabharata’ িামক গ্রতে এই জায়গাহি ইিংতরহজতে অিুবাে কতর উদৃ্ধে কতরতেি। যসখাতি 
হেহি ‘কাবয’-এর ইিংতরহজ প্রহেশব্দ হহতসতব ‘epic’ হল্তখতেি।১১ ভবতোষ েতির এই শব্দচয়তির হবষয়হিতক সূক্ষ্মভাতব 
যেখতল্ যবাঝা যায় মহাভারে যয রবীন্দ্রিাতথর কাতে মহাকাবয হহতসতবই পহরগহেে হে, ো হেহিও মতি করতেি। 
       মহাভারতের গঠি বা হিমোেতকৌশতল্র প্রশিংসাও রবীন্দ্রিাথ কতরতেি। ‘সাহহতেযর স্বরূপ’ গ্রতের ‘সাহহতেযর মাো’ 
িামক প্রবতন্ধ হেহি মন্তবয কতরতেি,  

“মহাভারতে িািা কাতল্ িািা যল্াতকর হাে পত়েতে সতদহ যিই। সাহহতেযর হেক যথতক োর উপতর অবান্তর 
আর্াতের অন্ত হেল্ িা, অসাযারে মজবুে গ়েি বতল্ই হিতক আতে।”১২ 

 হবহভন্ন সমতয় হবহভন্ন কহবর রচিা মহাভারতে অিুপ্রহবষ্ট হতয়তে, বুদ্ধতেব বসুর ভাষায় “যাাঁতের রচিাশহক্ত েুস্তরভাতব 
অসমাি”।১৩ মূল্ রচিার হভেতর বহু প্রহেভাবাি কহবর রচিা যযমি প্রহবষ্ট হতয়তে, যেমহি যসই অতথে প্রহেভাবাি িি 
এমি অতিক কহবর যল্খারও মহাভারতে অিুপ্রতবশ র্তিতে, বহিমচন্দ্র যযগুহল্তক ‘োইভস্ম মাথামুণ্ড’১৪ ও সমাতল্াচিার 
অতযাগয বতল্ উতেখ কতরতেি। এই জােীয় প্রহক্ষপ্ত যকাতিা রচিার মতযয প্রহবষ্ট হতল্ োর মতযয সিংগহে বজায় থাকা 
যো িয়ই, গঠতির হভহি বজায় থাকািাও েুুঃসাযয। হকন্তু তা সতেও মহাভারতের মতযয সমাতল্াচকেরা একহি অন্তহিেহহে 
সামঞ্জসয ল্ক্ষ কতরি এবিং োর হভহিমূল্ও অহবকৃে আতে বতল্ মতি কতরি। ‘অসাযারে মজবুে গ়েি’ বল্তে রবীন্দ্রিাথ 
এই হেকহির প্রহেই ইহঙ্গে কতরতেি।   
       মহাভারতের হবহভন্ন চহরে সম্পতকে রবীন্দ্রিাথ োাঁর হবহভন্ন রচিায় হকেু হকেু মন্তবয কতরতেি। সাহহেযমূল্য প্রসতঙ্গর 
আতল্াচিায় চহরে সম্পহকেে যসই মন্তবযগুহল্ অবশযই গুরুত্বপূেে। রবীন্দ্রিাথ মহাভারতের চহরেতের প্রহে কীভাতব 
েৃহষ্টপাে কতরতেি, মহাভারতের চহরে হহতসতব োাঁতের কী হবতশষত্ব হেহি যেখতে যপতয়তেি, চহরে আতল্াচিায় যকাি 
যকাি হেক োাঁর যচাতখ যরা পত়েতে এগুহল্ আমাতের দ্রষ্টবয। এক-একজি চহরে যতর হবষয়হির প্রহে আমরা আতল্াকপাে 
করব। 
       মহাভারতের চহরেতের প্রহে রবীন্দ্রিাতথর েৃহষ্টভহঙ্গ সম্পতকে আতল্াচিায় ভীষ্ম চহরেহিতক প্রথতম যবতে যিওয়া যযতে 
পাতর। রবীন্দ্রিাথ োাঁর হবহভন্ন যল্খায় ভীষ্ম চহরতের িাম উতেখ করতল্ও োাঁর প্রহে যসভাতব গুরুত্ব আতরাপ কতরিহি। 
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‘সাহহতেযর স্বরূপ’ গ্রতের অন্তগেে ‘সাহহতেযর মাো’ ও ‘সাহহতেয হচেহবভাগ’ প্রবন্ধ, ‘পঞ্চভূে’ গ্রতের ‘মিুষয’ িামক রচিা 
ইেযাহেতে ভীষ্ম চহরতের উতেখ ল্ক্ষ করা যায়। 
       ‘সাহহতেযর মাো’ প্রবতন্ধ মহাভারতের শাহন্তপবে ও অিুশাসিপবে জুত়ে ভীতষ্মর যয িীহেবাকয, ো ‘সামহয়ক 
প্রতয়াজতির প্রাবল্য’ যথতক জাে বতল্ রবীন্দ্রিাথ মতি কতরতেি।১৫ হেহি মতি কতরি—  

“োতে ভীতষ্মর চহরে যগল্ েহল্তয় প্রভূে সেুপতেতশর েল্ায়।”১৬  
যকাতিা চহরতের যক্ষতে সামহয়ক প্রতয়াজি সাযতির োহগতে সাহহতেযর মাো ল্হিে হতল্ হেহি োতক “সাহহতেযর 
পহরমাে ল্িি” বতল্ েকন কতরি।১৭ মহাভারতে ভীষ্ম চহরতের যক্ষতে এই ত্রুহি রবীন্দ্রিাতথর যচাতখ পত়েতে। 
       ‘সাহহতেয হচেহবভাগ’ প্রবতন্ধ যকৌরবসভায় ভীতষ্মর চহরে যসভাতব উজ্জ্বল্ হতয় উঠতে পাতরহি বতল্ রবীন্দ্রিাথ মন্তবয 
কতরতেি। সাহহতেযর চহরে শাতস্ত্রর েতক বাাঁযা অথবা যকবল্ নিহেক গুোবহল্র সমাহার হওয়ার যচতয় ো “জীবিহশল্পীর 
স্বাক্ষহরে” হতল্ অথোৎ সাযারে যোতষগুতে মািহবক হতয় উঠতল্ যবহশ উজ্জ্বল্ হতয় ওতঠ বতল্ হেহি এই প্রবতন্ধ মন্তবয 
কতরতেি। ভীষ্ম চহরে সম্পতকে এখাতি রবীন্দ্রিাতথর মূল্যায়ি হল্—  

 “ও হেতক যেতখা ভীষ্মতক, োাঁর গুেগাতির অন্ত যিই, অথচ যকৌরবসভার হচেশাল্ায় োাঁর েহবর োপ প়েল্ 
িা। হেহি বতস আতেি একজি হিষ্কমো যমে-উপতেশ-প্রেীক মাে হতয়।”১৮  

পাশাপাহশ কেে যসখাতি ‘কু্ষদ্রাশয়োয় আত্মহবসৃ্মে’ হতল্ও োাঁর চহরে উজ্জ্বল্ বতল্ রবীন্দ্রিাথ মে প্রকাশ কতরতেি।১৯ 
       ‘পঞ্চভূে’ গ্রতের ‘মিুষয’ প্রবতন্ধ সাহহতেয মািবচহরে সম্পতকে আতল্াচিা করতে হগতয় ভীতষ্মর িাম উতেখ কতরতেি। 
োাঁর মতে প্রাচীি সাহহতেয প্রবল্োর আের হেল্। োই েখি ভীষ্ম-তদ্রাতের মতো চহরতের সৃহষ্ট হতয়হেল্। হকন্তু যীতর 
যীতর কাবয-উপিযাতস প্রবল্তক যেত়ে সাযারে মািুষতক চহরে হহতসতব যবতে যিওয়া হতয়তে।২০ যবাঝা যায়, এখাতিও 
রবীন্দ্রিাথ ভীষ্ম চহরতের মতযয যয প্রবল্োর হেক, োতকও সামহয়ক বল্তে যচতয়তেি।  
        মহাভারতের ভীষ্ম চহরে সম্পতকে রবীন্দ্রিাতথর মন্তবযগুহল্ পযোতল্াচিা কতর যেখা যায় একহেতক প্রভূে নিহেক 
গুোবহল্র আতরাপ, আর অিযহেতক মািুতষর সামহয়ক জীবিভাবিা ও সামহয়ক রুহচর প্রভাব যসখাতি বেেমাি। নিহেকো 
এবিং সামহয়কো এই েুহি হবষয়ই প্রকৃে এবিং হচরন্তি সাহহতেযর উপতযাগী িয় বতল্ রবীন্দ্রিাথ মতি কতরি।  
       রবীন্দ্রিাতথর ‘ভারেবতষে ইহেহাতসর যারা’ প্রবন্ধ, ‘জাভা যােীর পে’-এর সপ্তম পে, ‘পঞ্চভূে’ গ্রতের অন্তগেে 
‘মিুষয’ িামক রচিা ইেযাহেতে যদ্রাোচাযে চহরতের উতেখ যেখতে পাওয়া যায়। ‘ভারেবতষের ইহেহাতসর যারা’ প্রবতন্ধ 
রবীন্দ্রিাথ যবতের ব্রাহ্মেয যমে ও শ্রীকৃতষ্ণর প্রবহেেে মািবোবাতের যতমের হবতরাযই মহাভারতের মূল্ দ্বন্দ্ব বতল্ মন্তবয 
কতরতেি। যসখাতি শ্রীকৃতষ্ণর হবতরাযী পতক্ষ যসিাপহেতের মতযয অগ্রগেয হেতল্ি ব্রাহ্মে যদ্রাোচাযে।২১ অথোৎ রবীন্দ্রিাথ 
এখাতি যদ্রাোচাযেতক ব্রাহ্মেয-েতের একজি অিযেম প্রহেভূ হহতসতব যেতখতেি। ‘জাভা-যােীর পে’-এর সপ্তম পতে 
রবীন্দ্রিাথ জাভাতে প্রচহল্ে মহাভারতের একহি হবষয় উতেখ কতরতেি। যসখািকার পাঠ অিুযায়ী যদ্রাোচাযে ভীমতক 
যকৌশতল্ বয করবার জতিয একবার যকাতিা এক অসাযয কতমে পাহঠতয়হেতল্ি। এহি উতেখ করার পর রবীন্দ্রিাথ মন্তবয 
কতরি,  

“দ্রুপে-হবতদ্বষী যদ্রাে যয পাণ্ডবতের অিুকূল্ হেতল্ি িা, োর হয়তো প্রমাে এখািকার মহাভারতে আতে।”২২  
শ্রীকৃষ্ণ প্রবহেেে মািবোবােী যতমের পহরপাল্ক হেতল্ি পাণ্ডবরা। হবরুদ্ধপক্ষীয় যদ্রাোচাযে ভীতমর ক্ষহেসাযি করার যচষ্টা 
কতরতেি এরকম পাঠ রবীন্দ্রিাতথর মহাভারে-ভাবিার সতঙ্গ সামঞ্জসযপূেে। ‘পঞ্চভূে’ গ্রতের ‘মিুষয’ িামক প্রবতন্ধ হেহি 
প্রাচীি ভারেীয় সাহহতেয প্রবল্োর আের হেল্ বতল্ মতি কতরতেি। োাঁর যারো হল্ যসই কারতে েখিকার সাহহতেয 
প্রবল্ যেজস্বী চহরেতের সৃহষ্ট হতয়হেল্। এখাতি যসই-জােীয় চহরতের উোহরে হহতসতব ভীতষ্মর সতঙ্গ যদ্রাোচাতযের িামও 
হেহি উতেখ কতরতেি।২৩ সুেরািং, রবীন্দ্রিাতথর মূল্যায়তি যদ্রাোচাতযের চহরে হল্ প্রবল্ এবিং হেহি শ্রীকৃতষ্ণর প্রবহেেে 
মািবোবােী যতমের হবরুতদ্ধ ব্রাহ্মেযেতের অিযেম প্রযাি প্রহেভূ। 
       ‘কাহহিী’ কাতবযর ‘গান্ধারীর আতবেি’ িািযকাতবয রবীন্দ্রিাথ যৃেরাষ্ট্র চহরেহিতক রূপায়ে কতরহেতল্ি যমরুেণ্ডহীি 
যেহান্ধ হপো হহতসতব। োাঁর ‘সাহহতেযর স্বরূপ’ গ্রতের অন্তগেে ‘সাহহতেয হচেহবভাগ’ িামক প্রবতন্ধও যৃেরাতষ্ট্রর উতেখ 
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ল্ক্ষ করা যায়। যকৌরবসভায় নিহেক গুোবহল্র অহযকারী ভীষ্ম হকিংবা হবেুতরর েুল্িায় যৃেরাতষ্ট্রর হচেতক অতিক যবহশ 
উজ্জ্বল্ বতল্ হেহি মতি কতরতেি। োাঁর চহরে সম্পতকে রবীন্দ্রিাতথর মন্তবয হল্—   

“অপর পতক্ষ স্বয়িং যৃেরাষ্ট্র যমেবুহদ্ধর যবেিায় প্রহে মুহূতেে পীহ়েে অথচ যেতহ েুবেল্ হতয় এমি অন্ধভাতব যসই 
বুহদ্ধতক ভাহসতয় হেতয়তেি যয যহেচ যজতিতেি অযতমের এই পহরোম োাঁর যেহাস্পতের পতক্ষ োরুে যশাচিীয়, 
েবু হকেুতে আপিার যোল্াহয়ে হচিতক েৃঢ়ভাতব সিংযে করতে পাতরি হি। এই হল্ স্বয়িং জীবতির কহল্পে 
েহব— মিুসিংহহোর যলাতকর উপতর উপতেতশর োগা বুল্াতিা িয়। এই যৃেরাষ্ট্র রাজয হারাতল্ি, প্রাোহযক 
সন্তািতের হারাতল্ি, হকন্তু সাহহতেযর হসিংহাসতি এই হেক্ভ্রান্ত অন্ধ হেহি হচরকাতল্র জতিয হির রইতল্ি।”২৪   

অথোৎ এখাতি রবীন্দ্রিাথ একহেতক যমেবুহদ্ধ ও অিযহেতক পুেতেতহ যৃেরাতষ্ট্রর যয দ্বন্দ্ব, যসহির উপর গুরুত্ব আতরাপ 
কতরতেি। এই যোতষ-গুতে, অন্তদ্বেতন্দ্ব, েুবেল্োয় যৃেরাষ্ট্র চহরেহি অেযন্ত উজ্জ্বল্ এবিং সাহহেয গুোহিে হতয়তে বতল্ 
হেহি মতি কতরতেি। ল্ক্ষেীয় যয োাঁর ‘গান্ধারীর আতবেি’ কাবযিাতিয যমরুেণ্ডহীি যেহান্ধ যৃেরাতষ্ট্রর েুল্িায় 
িযায়বুহদ্ধপরায়ে গান্ধারী হেতল্ি যবহশ সমুজ্জ্বল্। সৃজিশীল্ রচিা ও মিিযমেী রচিায় রবীন্দ্রিাতথর এই চহরেহি সম্পহকেে 
ভাবিাতেও হকেু পাথেকয ল্ক্ষ করা যায়। 
       হবেুর চহরেহির িাম রবীন্দ্রিাতথর েু-একহি প্রবতন্ধ উহেহখে আতে। ‘সাহহতেযর স্বরূপ’ গ্রতের অন্তগেে ‘সাহহতেয 
হচেহবভাগ’ প্রবন্ধহি এর মতযয উতেখতযাগয। এখাতি হেহি মন্তবয কতরতেি,  

“এ হেতক যেতখা হবেুরতক, যস হিখুাঁে যাহমেক; এে হিখুাঁে যয, যস যকবল্ কথাই কয় হকন্তু যকউ োর কথা 
মািতেই চায় িা।”২৫  

অথোৎ হবেুরতকও রবীন্দ্রিাথ নিহেক গুোবহল্ ও পাহণ্ডতেযর সমাহার বতল্ই মতি কতরতেি। হকন্তু োাঁর মতে হবেুর আেশে 
সাহহহেযক চহরে হতয় উঠতে পাতরিহি। 
       ‘কাহহিী’ কাতবযর ‘কেেকুন্তীসিংবাে’ িামক রচিায় রবীন্দ্রিাথ কেে চহরতের আেশে ও কেেতবযর প্রহে হিষ্ঠার হেকহিতক 
রূপাহয়ে কতরহেতল্ি। প্রবতন্ধ মহাভারতের কেে সাহহহেযক চহরে হহতসতব কেখাহি সাথেক যস হবষতয় আতল্াচিা হেহি 
কতরতেি। ‘আযুহিক সাহহেয’ গ্রতের ‘কৃষ্ণচহরে’, ‘সাহহতেযর স্বরূপ’ গ্রতের ‘সাহহতেয হচেহবভাগ’ ইেযাহে প্রবতন্ধর িাম 
এ হবষতয় উতেখতযাগয। বহিমচন্দ্র চতট্টাপাযযাতয়র ‘কৃষ্ণচহরে’ গ্রেহির সমাতল্াচিা করতে হগতয় রবীন্দ্রিাথ প্রসঙ্গক্রতম 
মন্তবয কতরতেি,  

“মহাভারেকার কহব যয একহি বীরসমাজ সৃহষ্ট কহরয়াতেি োাঁহাতের মতযয একহি সুমহৎ সামঞ্জসয আতে, হকন্তু 
কু্ষদ্র সুসিংগহে িাই।”২৬  

কেে চহরতে “কু্ষদ্র সুসিংগহে” িা থাকতল্ও যসই “সুমহৎ সামঞ্জসয” হেহি যেখতে যপতয়তেি— মহাভারতের কেে সভাপতবে 
পাণ্ডবতের প্রহে যয-সকল্ হীিোচরে কহরয়াতেি আমাতের িািক-িতভতল্র েীতিশ রতমশ গতেশ যতিশ-বগে কখতিাই 
োহা কতরি িা, োাঁহারা সমতয়-অসমতয় িাতি-অিাতি অিায়াতসই আত্মহবসজেি কহরয়া থাতকি, েথাহপ মহাভারতের 
কহব হবিা যচষ্টায় কেেতক যয অমরতল্াতক প্রহেহষ্ঠে কহরয়া হেতয়তেি এই েীতিশ রতমশ গতিশ যতিশ -বগে 
সমাতল্াচকপ্রেি সমস্ত ফার্স্েক্লাস-হিহকি এবিং নিহেক পাতথয় ল্ইয়াও োহার হিম্নেম যসাপাি পযেন্ত যপৌঁহেতে পাতরি 
হক িা সতদহ।২৭ রবীন্দ্রিাথ বল্তে যচতয়তেি যয কেে শুযুমাে োিবীর এবিং যুদ্ধহবশারে হেতল্ি িা। োাঁর চহরতে হবহভন্ন 
হীি আচরেও হেল্। োই শুযুমাে ভাতল্া অথবা মদ চহরে হওয়ার পহরবতেে হেহি অতিক যবহশ উজ্জ্বল্ হতয় উতঠতেি। 
‘সাহহতেয হচেহবভাগ’ প্রবতন্ধও রবীন্দ্রিাথ অিুরূপ মন্তবয প্রকাশ কতরতেি—  

“ও হেতক যেতখা কেেতক, বীতরর মেি উোর, অথচ অহেসাযারে মািুতষর মেি বার বার কু্ষদ্রাশয়োয় 
আত্মহবসৃ্মে।”২৮  

আেশে সাহহহেযক চহরে যযমি হবহভন্ন সদু্গতের সমাহার িি, যেমহি সমূ্পেে ভাতল্া অথবা সমূ্পেে মদ একহি ভাব 
হিতয়ও আেশে চহরে গত়ে ওতঠ িা। এই জিয মহাভারতের কহব কেে চহরেহিতক মহতে ও কু্ষদ্রোয় হমহল্তয় “অমরতল্াতক 
প্রহেহষ্ঠে” কতরতেি বতল্ রবীন্দ্রিাথ েকন কতরতেি। যসই সতঙ্গ আযুহিক উপিযাস-সাহহতেযর প্রভূে সদু্গতের অহযকারী 
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পুরুষ চহরেতের সতঙ্গ মহাভারতের একইসতঙ্গ োিবীর এবিং কূ্ররকমো কতেের পাথেতকযর জায়গাহিও হেহি হিতেেশ 
কতরতেি। 

       রবীন্দ্রিাথ োাঁর ‘েদ’ গ্রতে গেযেদ সম্পতকে আতল্াচিার েৃেীয়  পযোতয় ‘পুিি’ কাতবযর গেযরীহে সম্পতকে বল্তে 
হগতয় প্রসঙ্গক্রতম মহাভারতের যুহযহষ্ঠর ও কেে  চহরতের েুল্িা কতরতেি। যযমি—  

“...কতেের চাহরেশহক্ত যুহযহষ্ঠতরর যচতয় অতিক বত়ো। অথচ একরকম হশশুমহে আতে যারা যমেরাতজর কাহহিী 
শুতি অশ্রুহবগহল্ে হয়।”২৯  

সুেরািং, যুহযহষ্ঠর চহরে সম্পতকে রবীন্দ্রিাতথর খুব যবহশ উচ্চ যারো হেল্ িা এ-কথা এই মন্তবয যথতক হিুঃসতদতহ বল্া 
যায়। পরবেেী সমতয় বুদ্ধতেব বসুর ‘মহাভারতের কথা’, যীতরশচন্দ্র ভট্টাচাতযের ‘িায়ক যুহযহষ্ঠর’ ইেযাহে গ্রতে মহাভারতের 
যুহযহষ্ঠর চহরেহিতক যযভাতব যোতষ-গুতে, েৃঢ়ো ও েুবেল্োয় বযাখযা করা হতয়তে, োর সতঙ্গ রবীন্দ্রিাতথর যারোর পাথেকয 
আমরা ল্ক্ষ করতে পাহর। 
       বহিমচতন্দ্রর ‘কৃষ্ণচহরে’ গ্রতের সমাতল্াচিা করতে হগতয় মহাভারতের কৃষ্ণ চহরেহি সম্পতকে রবীন্দ্রিাথ যবশ হকেু 
মন্তবয কতরতেি। এো়ো োাঁর ‘ভারেবতষে ইহেহাতসর যারা’ িামক প্রবন্ধ, ‘জাভা-যােীর পে’-এর সপ্তম পে ইেযাহেতে 
কৃষ্ণ সম্পতকে আতল্াচিা ল্ক্ষ করা যায়। ‘আযুহিক সাহহেয’ গ্রতের অন্তগেে ‘কৃষ্ণচহরে’ শীষেক প্রবতন্ধ রবীন্দ্রিাথ 
মহাভারতের কৃষ্ণ সম্পতকে বহিমচতন্দ্রর হবরুতদ্ধ মে প্রকাশ কতরতেি—  

“...বহিম যেবো-কৃষ্ণতক িতহ, মািুষ-কৃষ্ণতকই মহাভারে হইতে আহবষ্কার কহরতে উেযে হইয়াহেতল্ি। হকন্তু 
যয মািুষতক বহিম খুাঁহজতেহেতল্ি, োহার যকাথাও যকাতিা অসমূ্পেেো িাই, োহার সমস্ত হচিবৃহি সমূ্পেে 
সামঞ্জসযপ্রাপ্ত। অথোৎ যস একহি মূহেেমাি হথওহর। হকন্তু সম্ভবে মহাভারেকাতরর কৃষ্ণ যেবো িতহি, 
অিুশীল্িপ্রাপ্ত হচিবৃহি িতহি, হেহি কৃষ্ণ।”৩০  

রবীন্দ্রিাথ আতরা বতল্ি,  
“মহাভারেকার এমি একহি মািুতষর সৃহষ্ট কতরি িাই হযহি মিুষয-আকার-যারী েেকথা বা িীহেসূে মাে।”৩১  

হেহি মতি কতরতেি একজি হবখযাে বযহক্ত সম্পতকে যযমি ভাতল্া-মদ িািা-রকম জিশ্রুহে প্রচহল্ে থাতক, যেমহি কৃষ্ণ 
সম্পতকেও প্রচহল্ে হেল্। যযতহেু যকাতিা বযহক্ত অহবহমে ভাতল্া হকিংবা মদ হতে পাতর িা, োই এই উভয় হচেতকই 
হেহি আিংহশক সেয বতল্ মতি কতরতেি।৩২ বাস্তব মািুষ এবিং সাহহতেযর চহরে হুবহু এক রকম হতে পাতর িা। বাস্তব 
কৃতষ্ণর অতিক গ্রহে-বজেি এবিং মহাভারেকাতরর কল্পিার সিংতযাতগ মহাভারতের কৃষ্ণ চহরেহি গত়ে উতঠতে বতল্ হেহি 
মন্তবয কতরতেি। োাঁর মতে, মহাভারতের কৃষ্ণ বাস্তব কৃতষ্ণর যচতয় যবহশ সেয—  

“...কহব বাস্তহবক-কৃষ্ণ অতপক্ষা োাঁহার কৃষ্ণতক অহযকের সেয কহরয়া েুহল্য়াতেি।”৩৩  
রবীন্দ্রিাথ পরবেেীকাতল্ োাঁর ‘েথয ও সেয’ প্রবতন্ধ বতল্হেতল্ি,  

“যযতহেু সাহহেয ও ল্হল্েকল্ার প্রযাি কাজই হতে প্রকাশ, এইজতিয েতথযর পােতক আেয় কতর আমাতের 
মিতক সতেযর স্বাে যেওয়াই োর প্রযাি কাজ।”৩৪  

এখাতি বাস্তব কৃতষ্ণর চহরে হল্ েথয। যসই েথয অবল্ম্বতি সৃষ্ট হতয়তে মহাভারতের কৃষ্ণ চহরেহি, যা রবীন্দ্রিাতথর 
মতে বাস্ততবর যচতয় যবহশ সেয। যসখাি যথতক ঐহেহাহসক কৃষ্ণ সম্পতকে প্রকৃে যারো খুাঁতজ পাওয়া সম্ভব িয়। 
       ‘ভারেবতষে ইহেহাতসর যারা’ প্রবতন্ধ রবীন্দ্রিাথ শ্রীকৃষ্ণতক যবেহিভের ব্রাহ্মেযেতের হবরুতদ্ধ উহিে ভহক্তর যতমের 
প্রােপুরুষ বতল্ মতি কতরতেি। নবহেক যতমের অিুসারী জরাসন্ধ িরবহল্র আতয়াজি করতল্ কৃষ্ণ যয োাঁতক যকৌশতল্ 
হেযা কহরতয় ো হিবারে কতরি, রবীন্দ্রিাথ যসই হবষয়হির প্রহে পাঠতকর েৃহষ্ট আকষেে কতরতেি। আবার যুহযহষ্ঠতরর 
রাজসূয় যতে কৃষ্ণতক অর্েয োি করা হতল্ জরাসতন্ধর অিুগামী হশশুপাল্ োাঁতক অপমাি কতরি। হেহি যসখাতি 
কৃষ্ণহবতরাযী শহক্তর মুখপাে বতল্ রবীন্দ্রিাথ মন্তবয কতরতেি। যুহযহষ্ঠতরর এই যতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মতের পােপ্রক্ষাল্তির 
কাজ কতরতেি এমি বেেিাতক রবীন্দ্রিাথ ‘অেুযহক্তর প্রয়াস’ বতল্ মতি কতরতেি। োাঁর মতে, এখাতি ব্রাহ্মে-ক্ষহেয় 
হবতরাতযর ইহেহাস যেখা যায়। আর কৃষ্ণ এখাতি যবেহিভের ব্রাহ্মেযেতের হবপতক্ষ ভহক্তর যতমের প্রচারক।৩৫ ‘জাভা-
যােীর পে’- এর সপ্তম পতেও রবীন্দ্রিাথ অিুরূপ মোমে প্রকাশ কতরতেি।৩৬  
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       মহাভারতের কৃষ্ণ চহরেহি সম্পতকে রবীন্দ্রিাতথর মন্তবযগুহল্ পযোতল্াচিা কতর বল্া যায়, হেহি কৃষ্ণতক যেবো অথবা 
সমস্ত নিহেক গুোবহল্র প্রহেমূহেে বতল্ মতি কতরিহি। আেশে সাহহহেযক চহরে হহতসতব মহাভারতের কৃষ্ণ োাঁর েৃহষ্টতে 
যরা পত়েতেন।  
       মহাভারতের যদ্রৌপেী চহরে সম্পতকেও রবীন্দ্রিাতথর হকেু হকেু মন্তবয হবহভন্ন জায়গায় ল্ক্ষ করা যায়। ‘কৃষ্ণচহরে’, 
‘ভারেবতষে ইহেহাতসর যারা’ ইেযাহে প্রবন্ধ; ‘জাভা-যােীর পে’ গ্রে ইেযাহের কথা এ-প্রসতঙ্গ বল্া যযতে পাতর। 
‘কৃষ্ণচহরে’ প্রবতন্ধ যদ্রৌপেীর সতঙ্গ রবীন্দ্রিাথ আযুহিক উপিযাস-সাহহতেযর িাহয়কাতের েুল্িা কতর মন্তবয কতরতেি—  
খুব সম্ভব আযুহিক খযাে অখযাে অতিক ‘আযে’ বাঙাহল্ যল্খকই সরল্া হবমল্া োহমিী যাহমিী -িামতযয়া এমি-সকল্ 
সহেয চহরতের সৃহষ্ট কহরতে পাতরি যাাঁহারা আতেযাপান্তসুসিংগে অপূবে নিহেক গুতে যদ্রৌপেীতক পতে পতে পরাভূে কহরতে 
পাতরি, হকন্তু েথাহপ মহাভারতের যদ্রৌপেী োাঁহার সমস্ত অপূেেো অসিংতকাতচ বতক্ষ বহি কহরয়া এই-সমস্ত িবয-বল্মীক-
রহচে কু্ষদ্র িীহেসূ্তপগুহল্র বহু ঊতবে উোর আহেম অপযোপ্ত প্রবল্ মাহাতত্ময হিেযকাল্ হবরাজ কহরতে থাহকতবি।৩৭  
সুসিংগহে, বাস্তবহিষ্ঠা, নিহেক গুে ইেযাহের অভাব সতেও মহাভারেকাতরর কল্পিায় “সুমহৎ সামঞ্জসয” থাকার কারতেই 
যদ্রৌপেী চহরেহি অমর হতে যপতরতে বতল্ োাঁর যারো। আযুহিক সাহহতেযর িাহয়কাতের সতঙ্গ মহাভারতের িাহয়কা 
যদ্রৌপেীর পাথেতকযর হেকহিও রবীন্দ্রিাথ হিতেেশ কতরতেি।  
       ‘ভারেবতষে ইহেহাতসর যারা’ প্রবতন্ধ যদ্রৌপেী সম্পতকে রবীন্দ্রিাতথর অিযরকম ভাবিার পহরচয় পাওয়া যায়। 
কুরুতক্ষতের যুদ্ধতক হেহি যবতের যমে ও কৃতষ্ণর যতমের দ্বন্দ্ব বতল্ মতি কতরতেি। োাঁর ভাবিা অিুযায়ী যদ্রৌপেী বা কৃষ্ণা 
হতল্ি কৃষ্ণ-প্রবহেেে েে বা োি। ‘জাভা-যােীর পতে’ হেহি হবষয়হিতক আতরা স্পষ্টের কতর প্রকাশ কতরতেি—  

“মহাভারতেরও অথে পাওয়া যায়, ল্ক্ষযতবতযর মতযয। এই শূিযহিে ল্ক্ষযতবতযর মতযয এমি একহি সাযিার 
সিংতকে আতে যয, একাগ্রসাযিার দ্বারা কৃষ্ণাতক পাওয়া যায়; আর এই যেসম্ভবা কৃষ্ণা এমি একহি েে 
যাতক হিতয় একহেি ভারেবতষে ভীষে দ্বন্দ্ব যবতয হগতয়হেল্। এতক একেল্ স্বীকার কতরহেল্, একেল্ স্বীকার 
কতর হি। কৃষ্ণতক পঞ্চ পাণ্ডব গ্রহে কতরহেতল্ি, হকন্তু যকৌরতবরা োাঁতক অপমাি করতে ত্রুহি কতরি হি।”৩৮  

রবীন্দ্রিাথ এখাতি যদ্রৌপেীতক মহাভারতের প্রযাি িারী চহরে হহতসতব মতি করা ো়োও একহি হবতশষ সেযতক োাঁর 
চহরতের মতযয যেখতে যপতয়তেি। যাগযে, পশুবহল্, িরবহল্, হশশুবহল্ ইেযাহের উপতর হভহি কতর গত়ে ওঠা নবহেক 
যতমের হবরুতদ্ধ কৃষ্ণ যয মািবোবােী েে বা যমেমতের কথা বতল্তেি, যদ্রৌপেীর মতযয ো প্রেীকাহয়ে হতয়তে বতল্ হেহি 
মন্তবয কতরতেি। বিপতবে ব্রাহ্মে ঋহষতের বতি কৃষ্ণার অক্ষয় অন্নপাে যথতক অন্নোতির মতযয রবীন্দ্রিাথ কৃষ্ণ প্রবহেেে 
যসই েতের প্রচাতরর ইহঙ্গেও হেতয়তেি।৩৯ 
       সুেরািং, যদ্রৌপেী চহরেহিতক রবীন্দ্রিাথ েুহেক যথতক পযেতবক্ষে কতরতেি বল্া যায়। একহেতক োাঁর কাতে যদ্রৌপেী 
সমস্ত অসিংগহে সতেও একাহযক কহবর হস্ততক্ষতপর ফতল্ হবহভন্ন আপাে সিংগহেহীি পরস্পরহবতরাযী হবষয় যযমি 
মহাভারতে অিুপ্রহবষ্ট হতয়তে, যেমিই হবহভন্ন চহরতের মতযযও এই অসিংগহে, পরস্পরহবতরাহযো ইেযাহে ল্ক্ষ করা 
যায়।  
       মহাভারতের চহরোবহল্ সম্পতকে রবীন্দ্রিাতথর মতিাভাব হবষয়ক আতল্াচিা যথতক বল্া যায় কে, চহরেগুহল্তক হেহি 
সাহহহেযক চহরে হহতসতবই যেখতে যচতয়তেি। সাহহেয হবচাতরর মাপকাহঠতেই যসই সমস্ত চহরতের সাথেকো অথবা 
বযথেো হেহি হিযোরে করার যচষ্টা কতরতেি। মহাভারতে যকাতিা যকাতিা যক্ষতে একই চহরতের মতযয হবহভন্ন হবপরীেযমেী 
আচরে যযখাতি যেখা যায়, যসখাতি সুসিংগহের অভাব রবীন্দ্রিাতথর যচাতখ যসভাতব গুরুত্বপূেে বতল্ মতি হয়হি। বরং 
হিেক ভাতল্া অথবা হিেক খারাপ চহরে হবার পহরবতেে ভাতল্া ও মতদর সিংতযাতগ হিহমেে এই চহরেগুহল্তে একহি 
‘সুমহৎ সামঞ্জসয’ হেহি যেখতে যপতয়তেি। শ্রীতেবীপে ভট্টাচাযে োাঁর ‘মহাভারে-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রিাথ ’ িামক প্রবতন্ধ 
মহাভারতের চহরে সম্পতকে রবীন্দ্রিাতথর এই মতিাভাতবর ইহেবাচক সমাতল্াচিা কতরতেি। মহাভারতের কেে ও যদ্রৌপেী 
চহরতে রবীন্দ্রিাথ “আহেম বহল্ষ্ঠো” যেখতে যপতয়তেি বতল্ হেহি উতেখ কতরি।৪১ আযুহিক গল্প-উপিযাতসর চহরতের 
সতঙ্গ মহাভারতের চহরেগুহল্র পাথেতকযর হবষয়হিও রবীন্দ্রিাথ এই প্রসতঙ্গ উতেখ কতরতেি। মহাভারে অবল্ম্বতি রহচে 
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কহবো, িািযকাবয, কাবযিািয, িৃেযিািয ইতযাশদকত শবশভন্ন চশরত্রগুশলকে নতুনভাকব রূপাশয়ত েরকলও প্রবকের কেকত্র 
কেগুশলকে েথােথ করকে আকলাচনা েকরকেন। েহাভারতোকরর েৃষ্ট চশরত্রগুশলর েোকলাচনাই শতশন েকরকেন। 
       রবীন্দ্রিাতথর মহাভারে-হচন্ততির প্রসতঙ্গ আতল্াচিা করতে হগতয় মহাভারতের হবহভন্ন অসিংগহে সম্পতকে োাঁর 
মন্তবযগুহল্ হবতশষভাতব আমাতের িজতর আতস। মহাভারেতক হেহি সিংকহল্ে গ্রে বতল্ মতি কতরি। যবৌদ্ধযতমের প্রভাতব 
ভারেবতষের জাহে-দবহচতেযর ঐকয িষ্ট হতয় হগতয়হেল্ বতল্ রবীন্দ্রিাথ মে প্রকাশ কতরতেি।৪২ েখিই প্রাচীি আযে-
সমাতজর হবহভন্ন হবহক্ষপ্ত কাহহহি ও জীবিেশেতির সারবস্তু-সমূহতক সিংকল্ি করা হয়— আসল্ কথা, যয জাহে হবহেন্ন 
হইয়া হগয়াহেল্ যকাতিা একহি েৃঢ়হিিল্ যকন্দ্রতক স্বীকার িা কহরতল্ োহার পহরহয হিেেয় কহঠি হয়। োহার পতর 
আযেসমাতজ যে হকেু জিশ্রুহে খণ্ড খণ্ড আকাতর চাহর হেতক ে়োইয়া পহ়েয়াহেল্ োহাহেগতকও একে কহরয়া মহাভারে 
িাতম সিংকহল্ে করা হইল্।৪৩  
যকাতিা একহি কাহহহির মতযয হবহভন্ন হবরুদ্ধ হবষয়তক সিংকহল্ে করা হতল্ যসখাতি সিংগহে রক্ষা করা েহজোধ্য নয়। 
মহাভারতের মতযযও োই হবহভন্ন অসিংগহে, পরস্পরহবতরাহযো ইেযাহে থাকা স্বাভাহবক। কেগুশল েম্পকেণ রবীন্দ্রিাথ 
ঠাকুতরর েকনাভাব কেেন শেল তা শনকয় এখি আমরা আতল্াচিা করব।  
       মহাভারতে মূল্-কাহহহি, অসিংখয উপকাহহহি ইেযাহের সতঙ্গ হবহভন্ন েে-েশেি এবিং উপতেশাবহল্ বহেেে হতয়তে। 
কাহহহির গহেতক থাহমতয় হেতয় সুেীর্ে উপতেশবাকয মহাভারতের বহু জায়গায় ল্ক্ষ করা যায়। উোহরে হহতসতব আমরা 
যৃেরাতষ্ট্রর প্রহে কহেতকর মেো, হবেুর-িীহে, িারতের উপতেশ ইেযাহে জায়গাগুহল্র কথা বলকত পাহর। ‘সাহহতেযর 
স্বরূপ’ গ্রতের অন্তগেে ‘সাহহতেযর মাো’ িামক প্রবতন্ধ মহাভারতের এই হেকহির প্রহে হেহি পাঠতকর েৃহষ্ট আকষেে 
কতরতেি।৪৪ রবীন্দ্রিাতথর পহরভাষায় এহি হল্ ‘সাহহতেযর আেশে অিুসাতর হিুঃসতদতহই অপরায’। মহাভারতের হবহভন্ন 
অসিংগহের মতযয শরশযযাশায়ী ভীতষ্মর িীহেকথা এবিং কুরুতক্ষতের যুতদ্ধর পূতবে কৃতষ্ণর গীো কথতির েৃষ্টান্ত হেহি 
উতেখ কতরতেি। ভীতষ্মর িীহেকথার মতযয হেল্ “সামহয়ক প্রতয়াজতির প্রাবল্য”।৪৫ আর “ভগবদ্গীো আজও পুরােি 
হয় হি, হয়তো যকাতিাকাতল্ই পুরােি হতব িা। হকন্তু কুরুতক্ষতের যুদ্ধতক থমহকতয় যরতখ সমস্ত গীোতক আবৃহি করা 
সাহহতেযর আেশে অিুসাতর হিুঃসতদতহই অপরায। শ্রীকৃতষ্ণর চহরেতক গীোর ভাতবর দ্বারা ভাহবে করার সাহহহেযক 
প্রোল্ী আতে, হকন্তু সৎ কথার প্রতল্াভতি োর বযহেক্রম হতয়তে বল্তল্ গীোতক খবে করা হয় িা।”৪৬ সুেরািং, মহাভারে 
সিংকল্তির হবষয়হির প্রহে রবীন্দ্রিাতথর েদ্ধাতবায থাকতল্ও সাহহহেযক হবচাতরর সমতয় হেহি হিরতপক্ষ েৃহষ্টভহঙ্গই 
অবল্ম্বি কতরতেি। ভীতষ্মর িীহেকথা, কৃতষ্ণর গীো ইেযাহে জায়গাগুহল্তক সাহহহেযক হেক যথতক হেহি অসিংগহে বতল্ই 
মতি কতরতেি।  
       মহাভারতের হবহভন্ন চহরে সম্পতকে অসিংগহের যয অহভতযাগ সমাতল্াচতকরা েুতল্ থাতকি, যস-হবষতয় রবীন্দ্রিাতথর 
মোমে আমরা আকেই আকলাচনা কতরহে। মহাভারেকাতরর হিহমেে একই চহরতে হবহভন্ন পরস্পরহবতরাযী আচরে এই 
অহভতযাতগর কারে। রবীন্দ্রিাথ এখাতি চহরে হিমোতে মহাভারেকাতরর ‘কু্ষদ্র সুসিংগহে’-র অভাতবর েুল্িায় ‘সুমহৎ 
সামঞ্জতসয’র হেকহির প্রহে যবহশ গুরুত্ব হেতয়তেি। অেএব সাহহহেযক হবচাতরর যক্ষতে মহাভারতে সিংকহল্ে হবহভন্ন 
িীহেকথাগে এবিং চহরেগে অসিংগহেগুহল্তক হেহি েু'রকমভাতব যেতখতেি। িীহেকথা সিংযুহক্তর হবষয়হিতক ‘অপরায’ 
বল্তল্ও একই চহরতের পরস্পরহবতরাযী আচরতের শবষয়শিকত শতশন োেঞ্জকেযর অভাব আকে বকল েকন েকরনশন। 
        মহাভারতের প্রহক্ষপ্ত একহি বহু-চহচেে এবিং বহু-হবেহকেে হবষয়। এ-হবষতয় রবীন্দ্রিাতথর মতিাভাব যকমি হেল্ ো 
হিতয় এখি আমরা আতল্াচিা করব। ‘আযুহিক সাহহেয’ গ্রতের অন্তগেে ‘কৃষ্ণচহরে’ প্রবতন্ধ হেহি বতল্তেি,  

“মহাভারতের আহেকহবর মূল্ রচিাহি উদ্ধার করা হইতল্ মািবজাহের একহি পরমেম ল্াভ হইতব।”৪৭  
অথোৎ মহাভারতে হবহভন্ন সমতয় হবহভন্ন কহবর রচিার যয অিুপ্রতবশ র্তিতে, োতে আহে কাবযহির মাি অবিহমে হতয়তে 
বতল্ হেহি মতি কতরি। ‘সাহহতেযর মাো’ প্রবতন্ধ হেহি বতল্তেি,  

“মহাভারতে িািা কাতল্ িািা যল্াতকর হাে পত়েতে সতদহ যিই। সাহহতেযর হেক যথতক োর উপতর অবান্তর 
আর্াতের অন্ত হেল্ িা, অসাযারে মজবুে গ়েি বতল্ই হিতক আতে।”৪৮ 
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       রবীন্দ্রিাতথর মতে মহাভারতের এই সমস্ত প্রহক্ষতপ্তর হবষতয় করেীয় কী, যস-সম্পতকে অিুযাবি করা যযতে পাতর। 
বহিমচন্দ্র প্রহক্ষপ্ত বজেতির মাযযতম মহাভারতের আহে রূপহি যকমি হেল্, ো হিেেয় করার যচষ্টা কতরহেতল্ি। আযুহিক 
গতবষকতের অকনকের মতযযও এই প্রবেো ল্ক্ষ করা যায়। হকন্তু োাঁতের মতযয মে-পাথেকয অেযন্ত যবহশ হওয়ায় হিহেেষ্ট 
যকাতিা হসদ্ধাতন্ত উপিীে হওয়া সম্ভব হয়হি। ‘কৃষ্ণচহরে’ গ্রেহির সমাতল্াচিা করতে হগতয় রবীন্দ্রিাথ বহিমচতন্দ্রর 
অিুসন্ধাতির পদ্ধহের সমাতল্াচিা কতরতেি। োাঁর মতে বহিমচন্দ্র “হিতজর আেশে অিুসাতর” এই কাতজ অগ্রসর 
হতয়তেি।৪৯ অথোৎ, হিজস্ব মোমেতক প্রহেষ্ঠা যেবার জিয যকাতিা সিংগে যুহক্ত ো়োই স্বমতের হবতরাযী অিংশগুহল্তক 
প্রহক্ষপ্ত বতল্ বজেতির হবষয়হিতক হেহি গ্রহে করতে চািহি। রবীন্দ্রিাথ এ-হবষতয় পক্ষপােশূিয মতিাভাব রক্ষা করার 
হবষতয় সতচেি থাকার কথা বল্তে যচতয়তেি। মহাভারতের আহেরূপ হিেেতয়র প্রতচষ্টাতক হেহি কাযেকরী মতি করতল্ও 
োাঁর মতে ো সহজসাযয িয়। এতক্ষতে প্রকৃে পদ্ধহে কীরকম হতব যস হবষতয় হেহি মন্তবয কতরিহি। সমস্ত প্রহক্ষপ্ত বাে 
হেতয় মহাভারতের মূল্রূপ যকাতিা সমতয় আহবষৃ্কে হওয়া সম্ভব হকিা যস হবষতয়ও হেহি যকাতিা শেদ্ধাি গ্রহর্ কতরিহি। 
হবষয়হিতক রবীন্দ্রিাথ একহি েথয এবিং যুহক্তহিষ্ঠ গতবষোতক্ষতের অন্তগেে বতল্ মতি কতরতেি। োাঁর মতে, বহিমচতন্দ্রর 
অতিষে যতথষ্ট েথযহিষ্ঠ হেল্ িা।৫০ 
        সুেরািং, মহাভারতের প্রহক্ষপ্ত সম্পতকে রবীন্দ্রিাতথর েৃহষ্টভহঙ্গ অেযন্ত যুহক্তহিভের এবিং নবোহিক বল্া যায়। 
যবহশরভাগ গতবষক এবিং সমাতল্াচক হিজস্ব মতের প্রহেষ্ঠার উতেতশয একহি হিহেেষ্ট পক্ষ অবল্ম্বি করতল্ও রবীন্দ্রিাথ 
হবতলষেী েৃহষ্টভহঙ্গ যথতক হবষয়হিতক যেখতে যচতয়তেি। হিহেেষ্ট যকাতিা গতবষো-পদ্ধহের কথা এবিং গতবষোর সফল্ো 
সম্পতকে হেহি অিুমািহিভের যকাতিা মন্তবয কতরিহি। 
       মহাভারতের সাহহেযমূল্য সম্পতকে রবীন্দ্রিাতথর মোমতের পযোতল্াচিায় কেকগুহল্ হেক আমাতের িজতর আতস। 
মহাভারেতক হেহি যয একহি মহাকাবয হহতসতব যেখতে যচতয়তেি, ো োাঁর হবহভন্ন মন্তবয যথতক আমরা বুঝতে পাহর। 
হবহভন্ন জায়গায় মহাভারে সম্পতকে আতল্াচিা করতে হগতয় পতরাক্ষভাতব মহাকাতবযর ল্ক্ষেগুহল্র সাতপতক্ষ হেহি এর 
হবচার কতরতেি। মহাভারতের অতিক চহরে সম্পতকে রবীন্দ্রিাথ যয উচ্চ যারো যপাষে করতেি এ-কথা বল্া যায়। 
আবার হবতলষেী েৃহষ্টভহঙ্গ হেতয় হবহভন্ন চহরতের সমাতল্াচিাও হেহি কতরতেি।  মহাভারতের হবহভন্ন অসিংগহেগুহল্তক 
হেহি হিরতপক্ষভাতব সাহহেয-হবচাতরর পদ্ধহেতে হবতলষে কতরতেি। মহাভারতের প্রহক্ষপ্ত সম্পতকে রবীন্দ্রিাতথর মোমে 
হিহেেষ্ট যকাতিা পক্ষ অবল্ম্বি কতরহি। বরিং হেহি যুহক্তবােী ও হিরতপক্ষ গতবষোর কথা এ-প্রসতঙ্গ বতল্তেি। ভবতোষ 
েতির মতে, রবীন্দ্রিাথ মহাভারেতক সাহহেয হহতসতবই যেখতেি। হেহি োাঁর আতল্াচিায় আতরা মতি কতরতেি যয 
রবীন্দ্রিাথ  মহাভারতের ‘poetic character’ একান্তভাতব প্রাচীি ভারেীয় সিংসৃ্কে সাহহতেযর অিুসারী বতল্ যারো 
যপাষে করতেি।৫১  
       রবীন্দ্রিাথ মহাভারেতক যয সাহহেয হহতসতব যতথষ্ট গুরুত্ব সহকাতর হবতবচিা করতেি, এই আতল্াচিা যথতক 
আমাতের কাতে ো সুস্পষ্টরূতপ প্রেীয়মাি হয়। মহাভারেতক অবল্ম্বি কতর োাঁর হিহেেষ্ট যকাতিা েহন্নষ্ঠ রচিা িা 
থাকতল্ও হবহভন্ন জায়গায় সাহহেয হহতসতব এর মূল্যায়ি হেহি কতরতেি। েিবযগুশল শবশভন্ন রচনার েকধ্য েশিকয়-শেশিকয় 
থােকলও তার েকধ্য োেঞ্জকেযর কোকনা অভাব কনই, ো তাাঁর আকলাচনার পশরশেশতকবাধ্ ও েভীর শবকেষর্ী েেতার 
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১২.  ‘সাহহতেযর মাো’, ‘সাহহতেযর স্বরূপ’, হবশ্বভারেী গ্রেিহবভাগ, ৬ আচাযে জগেীশচন্দ্র বসু যরাড, কল্কাো 
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     ঊিহবিংশহে মুদ্রে, োবে ১৪২৫, পৃ. ৮২৭ 
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     পুিমুেদ্রে মার্ ১৪২৭, পৃ. ২০৫ 
৪১.  ‘মহাভারে-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রিাথ’, শ্রীতেবীপে ভট্টাচাযে, পৃ. ২৬৪ 
৪২.  ‘ভারেবতষে ইহেহাতসর যারা’, পৃ. ৪৩৮ 
৪৩.  ঐ, পৃ. ৪৪০ 
৪৪.  ‘সাহহতেযর মাো’, পৃ. ১৪ 
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