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ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସାର: ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତୟର ଆଦ୍ୟ ଲ଼ିଖିତ ଆଖ୍ୟାେ । ସାରଳା ଦ୍ାସ ମହାଭାରତକର ସଂସ୍କତୃ ମହାଭାରତର କାହାଣୀର କକବଳ 
ପୁେଲିଖ୍େ କର଼ିୋହାନ୍ତ଼ି କସ େ଼ିକେ ମଧ୍ୟ ଅକେକ କାହାଣୀ ସଂକ ାେୋ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି । କତକବ ଉକେଖ୍େୀୟ କହଉଛ଼ି କ , ଆେ଼ି କଲାକଧାରା ତଥା ସାହ଼ିତୟର 
ବ଼ିଦ୍ୱାେମାକେ କାହାଣୀ ସଂକ ାେୋ ବା କାହାଣୀ କଥେର କ ଉଁ ପ୍ରକା ବୟଗୁଡ଼ିକ ବ଼ିଷୟକର ଆକଲାଚୋ କରୁଛନ୍ତ଼ି ସାରଳା ଦ୍ାସ କାହାଣୀ କଥେର କସହ଼ି 
ସମ୍ଭାବୟ ଦ଼୍ିଗଗୁଡ଼ିକ ବ଼ିଷୟକର କସକତକବକଳ ପକରାକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରତକ୍ଷକର ଅବଗତ କହାଇପାର଼ିଥିକଲ ଆଉ କସଇଥିପାଇଁ କସ ମହାଭାରତ ଭଳ଼ି ବ଼ିରାଟ 
ଆଖ୍ୟାେର େ଼ିମବାଣ କାଳକର କସଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସଂହତ ଭାକବ ସଂକ ାେ଼ିତ କର଼ିଥିକଲ । ଏହ଼ି ପ୍ରବନ୍ଧକର ସାରଳା ଦ୍ାସଙ୍କ କାହାଣୀ ସଂକ ାେୋର କସହ଼ି ସମ୍ଭାବୟ 
ଦ଼୍ିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପକର ଆକଲାଚୋ କର଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରା ାଇଛ଼ି । 

ମୂଳ ଶବ୍ଦ: ସାରଳା ମହାଭାରତ, ଆଖ୍ୟାେ, ଅଭ଼ିଧା, କଲାକ କାହାଣୀ, ଆଦ଼୍ି ପବବ, ବେ ପବବ  

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦ଼୍ିକବ଼ି ଭାବକର ସାରଳା ଦ୍ାସ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତୟର 
ଆଦ୍ୟ ଆଖ୍ୟାେକାର । ଆଧୁେ଼ିକ ସାହ଼ିତ଼ିୟକ ଅଭ଼ିଧା ଅେୁସାକର  ଦ଼୍ିଓ 
ସାରଳା ମହାଭାରତ ଏକ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକ ବା ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ େୁକହଁ, କତକବ 
େକଣ ସେବେଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟା କସ କବ଼ି, ୋଟୟକାର, ବା ଶ଼ିଳ୍ପୀ  ାହା ବ଼ି ହୁଅନୁ୍ତ 
କସ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ଼ିକର ଏକ କାହାଣୀ କହ଼ିବାକୁ ହିଁ କଚଷ୍ଟା କର଼ିଥାନ୍ତ଼ି କସଥିପାଇଁ 
ଆଖ୍ୟାେ ଅଧ୍ୟୟେକର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଚ଼ିକ, କେୈବବାଚ଼ିକ ପାଠକୁ 
ଆକଲାଚୋ କରା ାଇଥାଏ1 । ସାରଳା ଦ୍ାସ ସଂସ୍କତୃ ମହାଭାରତକୁ 
ଓଡ଼ିଆକର ଅେୁସୃେେ କକଲ ବା କାହାଣୀକୁ ପଣୁ଼ିଥକର ଓଡ଼ିଆକର ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କକଲ । କତକବ, ସାରଳା ସଂସ୍କତୃ ମହାଭାରତକୁ ସ଼ିଧାସଳଖ୍ ଓଡ଼ିଆକର 
ରୂପାନ୍ତର କର଼ିୋହାନ୍ତ଼ି କସଥିକର କ଼ିଛ଼ି କାହାଣୀକୁ ଉକପକ୍ଷା କର଼ିବା ସହ 
କ଼ିଛ଼ି ଘଟଣାକୁ ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ, କ଼ିଛ଼ି ଘଟଣାର ବ଼ିସ୍ତୀର୍ଣ୍ବ ବର୍ଣ୍ବୋ, ତଥା ଅକେକ 
ସ୍ଥାେକର େୂତେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଂକ ାେୋ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି । ଆଉ ଏହା କସହ଼ି 
ସମୟର କଥା କ କତକବକଳ ଓଡ଼ିଆକର ସୃେେଶୀଳତାର କସଭଳ଼ି କ଼ିଛ଼ି 
ସମଦୃ୍ଧ ଲ଼ିଖିତ ପରମ୍ପରା େଥିଲା । ସାରଳା ଦ୍ାସ ମୂଳ ମହାଭାରତର ଆଦ଼୍ି 
ପବବର ଧତୃରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ଧ କହାଇ େେମ କହବାର କାରଣ, ବେ ପବବକର ଥିବା 

ପାଣ୍ଡବମାେଙ୍କ ତୀଥବ ଭ୍ରମଣର ବୃତ୍ତାନ୍ତ; ଶାନ୍ତ଼ି ପବବ, ଭୀଷମ ପବବର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ 
ଗୀତା ଆଦ଼୍ିର ବର୍ଣ୍ବୋକୁ କକକତକ କକ୍ଷତ୍ରକର ଉକପକ୍ଷା ତଥା ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ 
କର଼ିବା ସହ ସଭା ପବବର େରାସନ୍ଧ ଚର଼ିତ, ପାଣ୍ଡବମାେଙ୍କ ଦ଼୍ିଗବ଼ିେୟ, 
ଶ଼ିଶୁପାଳ ବଧ, କରୌପଦ୍ୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ଭୀମଙ୍କ େେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦ଼୍ି 
କାହାଣୀର ବ଼ିସୃ୍ତତ ବର୍ଣ୍ବୋ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି । କସହ଼ିପର଼ି, ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ, 
ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ସହ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବ଼ିବାହ, ଲକ୍ଷଣା ଶସ୍ତ୍ର, ସତୟ ଆମବ, ବାବୋ 
ଭୂତ, କକାକୁଆ ଭୟ ଭଳ଼ି ଅକେକ େୂତେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଂକ ାେୋ 
କର଼ିଛନ୍ତ଼ି । 
ଆଦ଼୍ି ପବବକର ସାହାଡା ଗଛ ସହ଼ିତ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବ଼ିବାହ କାହାଣୀ 

ସଂକ ାେ଼ିତ । ସାହାଡା ଗଛ ସହ଼ିତ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବ଼ିବାହ ପୂବବରୁ ସାହାଡା 
ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରତ଼ିପାଦ୍େ କର଼ିବା ପାଇଁ ଏକ କାହାଣୀର ଅବତାରଣା 
କର଼ିଛନ୍ତ଼ି ସାରଳା । ମହାକଦ୍ବ ବୃଷଭ ଆକରାହଣ କର଼ି  ାଉଥିବା 
ସମୟକର ବୃଷଭ ବାମ ଭାଗକର ଥିବା ଏକ ସାହାଡା ଗଛର ପତ୍ର ଆଣ଼ି 
ମଥାକର ଲଗାଇଛ଼ି । ମହାକଦ୍ବ ଏହାର କାରଣ ପଚାର଼ିବାରୁ ବୃଷଭ କହ଼ିଛ଼ି 
− 
ବୃଷଭ କବାଇଲା କଦ୍ବ ବାକମ କ କବ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ଥାଇ 
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ପତ୍ର କଗାଟ଼ିଏ ଶ଼ିକର କଘେ଼ିକଲ ଅମତୃ କ ାଗାଡ ପାଇ । 
ଡାହାଣ ଭାକଗ କ କବ ବୟର ବୃକ୍ଷ ଥାଇ 

ତହ଼ିଂରୁ ପତ୍ର କଗାଟ଼ିକୟ କଘେ଼ିକଲ ଶତୁ କ୍ଷକୟ  ାଇ ।(୧୧୩) 
ମହାକଦ୍ବ କସଦ଼୍ିେ ବୃଷଭକୁ ଦ଼୍ିେସାରା ଏକଣକତକଣ ବୁଲାଇବା ସହ 

ବ଼ିଳମବକର ଘରକୁ କେର଼ିଛନ୍ତ଼ି । ଏହା ଭ଼ିତକର ପାବବତୀ ଶ଼ିବଙ୍କ କେର଼ିବା 
ବ଼ିଳମବ କହବାରୁ ଶ଼ିବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଦ଼୍ିବୟ ଅନ୍ନ େ଼ିକେ ଖ୍ାଇବା ଆରମ୍ଭ 
କର଼ିଛନ୍ତ଼ି କହକଲ ଶ଼ିବଙ୍କ କେର଼ିବା ୋଣ଼ି ତାକୁ କଶଷ େକର଼ି ବୃଷଭ େ଼ିମ଼ିତ୍ତ 
ରଖ୍ା ାଇଥିବା କୁଣ୍ଡ଼ିକର ଅୋଡ଼ି କଦ୍ଇଛନ୍ତ଼ି । ବୃଷଭ ତାହାକୁ ଖ୍ାଇ 
ଆେନ୍ଦକର େ଼ିରା  ାଇଛ଼ି । ପକର ମହାକଦ୍ବ ଏକଥା ୋଣ଼ିପାର଼ି ସାହାଡା 
ବୃଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝ଼ିପାର଼ିଛନ୍ତ଼ି । ସାହାଡା ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା ତଥା 
ଗ୍ରହଣଶୀଳ କର଼ିବାକୁ ମହାକଦ୍ବ ଓ ବୃଷଭଙୁ୍କ କ ାଡ଼ିଛନ୍ତ଼ି ସାରଳା,  ାହା 
ଅେେୟ । କସକତକବକଳ କ  ବୃକ୍ଷ ସହ଼ିତ ଏଭଳ଼ି ଉଆସଁୀ ବା ଗ୍ରହକଦ୍ାଷ 
ଥିବା କେୟାମାେଙ୍କର ବ଼ିବାହ ପରମ୍ପରା େଥିବ କସକଥା କୁହା ାଇେପାକର 
। ଏକବ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକର ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ କଗାଷ୍ଠୀକର ବୃକ୍ଷ ସହ଼ିତ 
ବ଼ିବାହ କର଼ିବାର ତଥା ଦୁ୍ଇ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟକର ମଧ୍ୟ ବ଼ିବାହ କହବାର ପରମ୍ପରା 
ଅଛ଼ି (Nair 1960, 141-147; Sahay 1960, 58-75, 

Haberman, 2013)2। ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଉଆସଁୀ କଦ୍ାଷ ଖ୍ଣ୍ଡେ ପାଇଁ 
ବୟାସ ଗାନ୍ଧାରକସେଙୁ୍କ କସଇ ସାହାଡା ବୃଷ ସହ଼ିତ ବ଼ିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ 
କହ଼ିଛନ୍ତ଼ି − “ଚାଲ କହା ରାୋ କୟକବ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ କ  କଦ୍ଖିବା / 
ଗାନ୍ଧାରୀ କ଼ି ତାହା ପ୍ରଦ୍ାେ କର଼ିବା” (୧୧୭) । 
ଆଦ଼୍ି ପବବର ଅେୟ ଏକ କାହାଣୀ ‘ଖ୍େ଼ିକାର ଟସକର ବୃତ୍ତାନ୍ତ’କର 

ଲକ୍ଷଣା ଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସୁ୍ତତ଼ି କଥା ଏଠାକର ଉକେଖ୍େୀୟ। ପ୍ରଥକମ ଚଉର 
ୋତ଼ିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ଼ି ବ଼ିଷୟକର ଉକେଖ୍ କରା ାଇଛ଼ି − 

 “ଚଉର କବାଲ଼ି କର଼ି କୟକ ୋତ଼ିକୟ ଭ଼ିଆଇଲା / ଲକ୍ଷଣା ଦ୍ଣ୍ଡ କବାଲ଼ି 
ଶକସ୍ରକ ସ୍ର଼ିେ଼ିଲା” । ତା’ପକର କଦ୍ଖ୍ନୁ୍ତ ଲକ୍ଷଣା ଦ୍ଣ୍ଡର େ଼ିମବାଣ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା— 

“ତୁଳାମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାଇ ଚଣ୍ଡୀପୂୋ ଦ଼୍ିକେ । 
ବ଼ିଶାଖ୍ା େକ୍ଷତ୍ର କ  ଅଟଇ କସ ଦ଼୍ିେର 
କସ ଦ଼୍ିେ ଲକ୍ଷଣାକୁ କରନ୍ତ଼ି ବ଼ିଚାର । 
... 
କ ଉଣଁ ମହାରଣାର କୃତ୍ତ଼ିକା ବୃକ୍ଷ ରାଶ଼ି 
ତାହାକୁ ବରଣ କର଼ି ଅମାବାଇ େ଼ିଶ଼ି । 
ପ୍ରାକତ ସ୍ନାହାେ କର଼ି କଳା ବକସ୍ରକ ଥାଇ ପ଼ିନ୍ଧ଼ି 
ମଲା ମାଇପଙ୍କ ଶଙ୍ଖା ପଟ଼ିକୟ ବାମ ହକସ୍ତ ବାନ୍ଧ଼ି । 
ରାତ୍ର କହାଇକଲଣ ଶାଳ ନ୍ତ୍ର ପେୂାକର଼ି 
େବତେ ଅଗ୍ନ଼ି କଲାହ ପାଷାଣରୁ ଉତ୍ତାର଼ି । 
ରାତ୍ର ତ଼ିେ଼ି ପ୍ରହକର କୃଷ୍ଣ ଛାଗକଳକ କେଇ 

ଚଉରୁଣୀ କଦ୍ବୀଙ୍କ଼ି ରକତ ଭାତ ବଳ଼ି କଦ୍ଇ । 
କଭା କଦ୍ବ ଅବଳାମାେଙ୍କର କ  ପ୍ରଥମ ରାବ କ  କବାବାଳ଼ି 
ଅଗ୍ନ଼ିକର କେଇ ଲୁହା ସ଼ିଝାଇ ପର଼ିତାଳ଼ି । 
କ ାକଗଣ େ଼ିବବାଣ କସ କରଇ ମହାରଣା 
ତ୍ର଼ିଅଧାର କର଼ି ଦ୍ଣ୍ଡ କରାଇ ଲକ୍ଷଣା” । (୫୧୮-୫୧୯) 

େତୁଗୃହରୁ ପାଣ୍ଡବମାେଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷ଼ିତ ଭାକବ ପ୍ରସ୍ଥାେ କରାଇବା ପାଇଁ 
କ ଉଁ ବ଼ିବର କଖ୍ାଳ଼ିବାର ଆବଶୟକତା ଥିଲା ତାହାକୁ ଆହୁର଼ି ଗ୍ରହଣଶୀଳ 
ତଥା ପ୍ରାକୃତ଼ିକ କର଼ିବାକୁ ସୃଷ୍ଟ଼ି କର଼ିଛନ୍ତ଼ି ଏ କାହାଣୀ । ସାଧାରଣ 
କଲାକଙ୍କଦ୍ୱାରା ବ଼ିବର େକଖ୍ାକଳଇ ପ୍ରଶ଼ିକ୍ଷ଼ିତ ଖ୍େ଼ିକାର ଓ ବ଼ିକଶଷ ଶସ୍ତ୍ରର 
େ଼ିମବାଣ ବ଼ିଷୟକର ଉକେଖ୍ କକଲ ସାରଳା ଦ୍ାସ । େକଚତ େତୁଗହୃରୁ 
ଏକାଦ୍ଶ େୁଣ ଦୂ୍ର ସରୁେଦ୍ୀ କୂଳ  ାଏ ଆଠ ସହସ୍ର ଆଠ ଶତ ଅଠାଇଶ 
ହାଥ ଉଚ୍ଚ ଓ ବ଼ିସ୍ତାରର ବ଼ିବର କଖ୍ାଳ଼ିବା ସମ୍ଭବ େୁକହଁ । ବ଼ିବର କଖ୍ାଳ଼ିବା 
ଦ୍ଣ୍ଡ ବା ଶସ୍ତ୍ରଟ଼ିଏ େ଼ିମବାଣ କର଼ିବା ପାଇଁ ଏଭଳ଼ି ମହାରଣା, େକ୍ଷତ୍ର, 
ଅମାବାସୟା ରାତ୍ର଼ି, ମଲା ମାଇପଙ୍କ ଶଙ୍ଖା, କଳା ଛାଗଳ ବଳ଼ି ଭଳ଼ି ବ଼ିଚ଼ିତ୍ର 
େୀତ଼ିେ଼ିୟମ ବ଼ିଶ୍ୱାସ ହୁଏେ଼ି ତଥା ଅସମ୍ଭବ ମକେହୁଏ, କସହ଼ିପର଼ି ଅସମ୍ଭବ 
ମକେହୁଏ ଆଠ ସହସ୍ର ଆଠ ଶତ ଅଠାଇଶ ହାଥ ଉଚ୍ଚ ଓ ବ଼ିସ୍ତାରର ବ଼ିବର, 
ଛଅ େଣଙ୍କ େ଼ିଗବମେ ପାଇଁ ଏତ଼ିକ଼ି ଲମବ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ3 ଅୋବଶୟକ ବ଼ି; କ଼ିନୁ୍ତ 
କରାତାଙୁ୍କ ଚମତୃ୍କତ କର଼ିଦ଼୍ିଏ । କଗାଟ଼ିଏ  ାଦୁ୍କରୀ ଅେୁଭବ ଆକଣ 
ମେକର । ଏହା କ  ଅବାସ୍ତବ ଓଡ଼ିଆ କରାତା ପ୍ରଶନ କର଼ିୋହିଁ କକକବ । 
କତକବ, ଏଠାକର ଉକେଖ୍େୀୟ କ  ଖ୍େ଼ିକାର ଏକତ ବଡ ବ଼ିବର କଖ୍ାଳ଼ିବା 
ସମୟକର ବ଼ିବରରୁ କ ଉଁ ମାଟ଼ି ବାହାର଼ିବ ତାହାକୁ କେଇ କଣ କରା ଼ିବ 
କସକଥା ବ଼ି ସାରଳା ଭାବ଼ିଛନ୍ତ଼ି ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରକମ ୋରାୟଣ ବ଼ିଶ୍ୱମୂତ୍ତ ିଧାରଣ 
କର଼ିଛନ୍ତ଼ି ଓ କବେ଼ି ଭୁେରୁ ଛାୟା ଓ ମାୟା କବେ଼ି ବୀରଙୁ୍କ ଭ଼ିଆଇଛନ୍ତ଼ି ଓ 
ତାଙ୍କ ଗଭବକର ଅେଳ କଥାଇଛନ୍ତ଼ି ୋରାୟଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକର କସମାକେ 
ବ଼ିବରରୁ ବାହାର଼ିଥିବା ମତୂ୍ତକିା ଭକ୍ଷଣ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି − “ୋରାୟଣଙ୍କ ଆଗୟାଂକୟ 
କସ ମହାବୀର କବେ଼ି / ଖ୍ଲୟକାରକୁ ସପକ୍ଷ କହାଇକଲ ମତୃ୍ତ଼ିକା ଦ୍ହେ 
କକଲ ଭାଇ କବେ଼ି । / କଖ୍ାଳନ୍ତ଼ି ଟସ୍କର କ  ଭକ୍ଷନ୍ତ଼ି କବେ଼ି ଦ୍କ୍ଷ / ତ଼ିେ଼ିକହ ଁ
ବ଼ିମବର କ  ଭ଼ିଆଇକଲ ପ୍ରତକ୍ଷ” (୫୩୪)।  
ବେ ପବବକର ସ୍ଥାେ଼ିତ ସାରଳାଙ୍କ ଅେୟ ଏକ କମୌଳ଼ିକ କାହାଣୀ କହଉଛ଼ି 

ସତୟ ଆମବର ବ଼ିବରଣ । ପାଣ୍ଡବମାକେ ବେବାସ କରୁଥିବା ସମୟକର 
କସମାେଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କର଼ିବା ପାଇଁ ଦୁ୍କ ବୟାଧେ ପୁରଞ୍ଜେ ପଣ୍ଡାର ପୁତ୍ର 
ଗଉରମଖୁ୍କୁ ପଠାଇଛ଼ି, କହ଼ିଛ଼ି, “ଆଶ୍ୱ଼ିେ ମାସକର ତୁ ମାଗ଼ିବୁ ପକ୍ୱଚୁତ 
େଳ” (୫୬୯)। ପାଣ୍ଡବମାକେ ଏ ବ଼ିପଦ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରୀକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ 
ସ୍ମରଣ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି । ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସ଼ି ପାଣ୍ଡବମାେଙୁ୍କ ଆକଦ୍ଶ କଦ୍ଇଛନ୍ତ଼ି ଏକ 
ଆମବ ଟାକୁଆ ମାଟ଼ିକର କପାତ଼ିବା ପାଇଁ । ଆମବ ଟାକୁଆ କପାତା  ାଇଛ଼ି, 
ଆଉ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉଠ଼ିଛ଼ି । କତକବ, ରୀକୃଷ୍ଣ କହ଼ିଛନ୍ତ଼ି ପାଞ୍ଚଭାଇ ଓ କରୌପଦ୍ୀ 
କସ ଗଛ ଆଗକର େ଼ିେର ଦୁ୍ବବଳତା, କଗାପେ କଥା ଅକୁଣ୍ଠ ଚ଼ିତ୍ତକର ପ୍ରକାଶ 
କକଲ ହିଁ କସମାେଙ୍କ ସତୟର ଶକ୍ତ଼ି ବଳକର ବୃକ୍ଷକର େଳ େଳ଼ିବ । ସମକସ୍ତ 
େ଼ିେର ଦୁ୍ବବଳତା, କଗାପେ କଥା, ଅେୟ ପ୍ରତ଼ି ଥିବା ଧାରଣା ଆଦ଼୍ି ପ୍ରକାଶ 
କର଼ିଛନ୍ତ଼ି । ଆମବ େଳ଼ିଛ଼ି । ରୀକୃଷ୍ଣ େ଼ିକେ ଆମବ କେବା ସହ଼ିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ 
ପାଣ୍ଡବମାେଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କଦ୍ଇଛନ୍ତ଼ି । ଏଠାକର ଉକେଖ୍େୀୟ କ  ଏହ଼ି 
ଗଉରମଖୁ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ଼ିତା ହିଁ େତୁଗହୃ େ଼ିମବାଣ କର଼ିଥିଲା; 

ସହକଦ୍ବ କବାଇଲା କସ କ  ପୁରଞ୍ଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 
େଉ ସେଲସ ଘର କ  କପକଟ କଲା େ଼ିର଼ିବାଣ । 
େଉପ ଘକର କପକଟ ଆମ୍ଭନ୍ତ କଲାକ ଦ୍ହେ 
କଉରବ ବଂଶକୁ କସ ଅଟଇ ଧାରଣ । 
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ତାହାର ପୁତ୍ର କୟ ଗଉରମୁଖ୍ ପଣ୍ଡା  
କୟହାକୁ ରାଇଣ କପଷ଼ିଲା କୁରୁଷଣ୍ଢା (୫୮୧) ।  
ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଭାରତୀୟ ସମାେକର େ଼ିେର ଦୁ୍ବବଳତା, କଗାପେ କଥା, 

ଅେୟ ପ୍ରତ଼ି ଥିବା ଧାରଣା ଆଦ଼୍ି ଆେୁଷ୍ଠାେ଼ିକ ଭାକବ ସ୍ୱୀକାର କର଼ିବାର 
ପରମ୍ପରା ଭ଼ିନ୍ନ,  ାହା ସାଧାରଣତଃ କକବଳ ବ଼ିପଦ୍ ପଡ଼ିକଲ କ଼ିମବା ରାଣ 
ଖ୍ାଇକଲ ହିଁ ଏପର଼ି କର଼ିବା କଦ୍ଖ୍ା ାଇଥାଏ । ଏହ଼ି ପରମ୍ପରାର ଚ଼ିତ୍ର ଆକମ 
କଦ୍ଖିବାକୁ ପାଇଥାଉଁ ଏହ଼ି ସତୟ ଆମବ କାହାଣୀକର । ବ଼ିପଦ୍କର ପଡ଼ି ତଥା 
ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆସନ୍ନ ଅଭ଼ିଶାପରୁ ବତ୍ତବିା ପାଇଁ ସତୟ ଆମବ ଭଳ଼ି ଏକ ‘ରାଣ’ 
ପ୍ରସଙ୍ଗକର ପାଣ୍ଡବ ଓ କରୌପଦ୍ୀ େ଼ିେର ଦୁ୍ବବଳତା, କଗାପେ କଥା, ଅେୟ 
ପ୍ରତ଼ି ଥିବା ଧାରଣା ଆଦ଼୍ି ପ୍ରକାଶ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି ଆେୁଷ୍ଠାେ଼ିକ ଭାକବ  ାହା ଓଡ଼ିଆ 
ତଥା ସ୍ଥାେୀୟ େୀବେଧାରାର ପାରମ୍ପର଼ିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କକର । 
କକାକୁଆ କାହାଣୀଟ଼ି ଉଦ୍କ ାଗ ପବବକର ସ୍ଥାେ଼ିତ । ରୀକୃଷ୍ଣ 

ର଼ିକ ାଧେଙ୍କଠାରୁ ପାଣ୍ଡବମାେଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟ଼ି ପଡା ମାଗ଼ିବାକୁ ଆସ଼ିଛନ୍ତ଼ି 
ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରକମ କହ଼ିଛନ୍ତ଼ି, “କଗାବ଼ିନ୍ଦ କବାଇକଲ ର଼ିକ ାଧେ ଆଗର / କୟ 
କତାର ସଭାକଗାଟ଼ି ବାବରପରୁୀ ବ଼ିଚାର” (୧୩୭) । କସଇଠୁ ଭୀଷମ 
କଗାବ଼ିନ୍ଦଙୁ୍କ ପଚାର଼ିଛନ୍ତ଼ି ବାବରପରୁୀ କକବଣ ପ୍ରକାର କବାଲ଼ି । କଗାବ଼ିନ୍ଦ 
ପ୍ରଥକମ ବାବରପରୁୀର େୀତ଼ି ଭ୍ରଷ୍ଟତା, ଭଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ରାଭୟାସ, ଶଙୃ୍ଖଳାହୀେ  
େୀବେଧାରା ସମ୍ପକବକର କହ଼ିବା ସହ କକମ଼ିତ଼ି କସ େଗ୍ରକୁ ଦ଼୍ିକେ କକାକୁଆ 
ଭୟ ପଶ଼ିଛ଼ି କସକଥା କହ଼ିଛନ୍ତ଼ି । ସନ୍ଧୟା ପବୂବରୁ ଘରଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କହାଇ ାଏ 
− “ପ୍ରହକର କବଳ ଥାଉଂ କସ ଦ୍ାକଣ୍ଡ େୁଆରନ୍ତ଼ି ଚାଲ଼ି” (୧୩୯) । 
ଚାର଼ିଆକଡ କକାକୁଆ ଭୟ, କ଼ିନୁ୍ତ କକାକୁଆ କ଼ି ପ୍ରକାର େୀବ ତାକୁ କକହ଼ି 
କଦ୍ଖିୋହାନ୍ତ଼ି− 

କବାଲୁଥାନ୍ତ଼ି କକାକୁଆ କକହ଼ି ତାକୁ େକଦ୍ଖି 
କକ କବାଲଇ କକାକୁଆର ସାତକଗାଟା ଆଖି । 
ଧର଼ିବା ମାକତ୍ର ଗ଼ିଳଇ ଖ୍ଣ୍ଡ଼ିକୟ େ ପକାଇ  
କ ମକନ୍ତ କସ େକଗ୍ର ବଡ ଭୟ ପାଇ । 
କକ କବାଲଇ କୟହ଼ିକ୍ଷଣ଼ି ମୁଂ କଦ୍ଖିଲଇଂ କବେ଼ିକଗାଟା 
ଆକାକଶ ପରୂ଼ିଅଛ଼ି ସରୂପ ତାର କମାଟା । 
କପାକୟମାକେ କାନ୍ଦ଼ିକଲ ଡରାନ୍ତ଼ି ବାପ ମାକୟ  
କକାକୁଆ କଥା ଶୁଣ଼ି ପାନ୍ତ଼ି ବଡ ଭକୟ । 
କୟମକନ୍ତ ଦ଼୍ିକେ ତହ଼ିଂ କଗାକଳକ ଉପୁେ଼ିଲା 
ମରାମର଼ି କହାଇ ତହ଼ିଂ ଅକେକ କଲାକ ମଲା । (୧୩୯) 
କଶଷକର କଗାବ଼ିନ୍ଦ କହ଼ିଛନ୍ତ଼ି − “...କସହ଼ିମତ଼ି ପ୍ରାକୟକ କୟହ଼ି ଆସ୍ତାେ 

କହାଇଅଛ଼ି । / ଆେମ଼ିକତ କୟ ଆସ୍ତାେ ଅଟଇ ଅବ଼ିଧି / ହତକାକଳ 
ପ୍ରାଣୀଙ୍କ଼ି ଦ଼୍ିଶଇ ବ଼ିପରୀତ ବୁଦ୍ଧ଼ି” (୧୪୦)। େୀତ଼ିଭ୍ରଷ୍ଟତା, ଶଙୃ୍ଖଳାହୀେତା ଓ 
ଅେୟାୟ କମବର ପର଼ିଣତ଼ି କ଼ିପର଼ି ଆତ୍ମ୍ଘାତ଼ି କହାଇ ାଏ ଦ଼୍ିକେ ଏହା 
ବୁଝାଇବାକୁ  ାଇ ଏ କାହାଣୀର ଅବତାରଣା ।  
କକାକୁଆ କାହାଣୀଟ଼ି ଏକ ଗୁେବକୁ ଆଧାର କର଼ିଛ଼ି । ଉଭୟ 

େକରାତ୍ମ୍କ ଓ ସକାରାତ୍ମ୍କ ଗୁେବ ଆକମ କଦ୍ଖିବାକୁ ପାଇଥାଉଁ  ାହା 

ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଉକେଶୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସଷୃ୍ଟ଼ି ତଥା ପ୍ରସୁ୍ତତ କହାଇଥାଏ । ଗେୁବ 
କ଼ିଭଳ଼ି କଗାଟ଼ିଏ ସାମାେ଼ିକ କଗାଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଭାବ଼ିତ କର଼ିଥାଏ ତଥା ଏହାର 
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦ଼୍ିଗଟ଼ିକୁ କବାଧହୁଏ କସକତକବକଳ ବୁଝ଼ିଥିକଲ ସାରଳା ଦ୍ାସ 
କ ଉଁଥିପାଇଁ କ଼ି କସ ଏଭଳ଼ି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉକେଖ୍ କର଼ିବାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ କଦ୍କଲ 
କଗାବ଼ିନ୍ଦଙ୍କ ମହୁଁକର  ଦ଼୍ିଓ ସାରଳା ଏହାକୁ ଏକ କାହାଣୀ ଭାବକର ହିଁ 
ଉପସ୍ଥାପ଼ିତ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି ।  
ଉଦ୍କ ାଗ ପବବକର କସହ଼ିଭଳ଼ି ସାରଳା ସଂକ ାେୋ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି ବାବୋ 

ଭୂତ କାହାଣୀ । ର଼ିକ ାଧେ ଭାବ଼ିଛ଼ି “ରୀକୃଷ୍ଣର ବଚକେ କଦ୍ବା ପଡା 
ଦୁ୍ଇକଗାଟ଼ି” (୧୬୪) ଭୀଷମ, କରାଣ ଆଦ଼୍ି ମଧ୍ୟ କହ଼ିଛନ୍ତ଼ି, କହକଲ ଶକୁେ଼ିର 
ପ୍ରକରାଚୋକର ତାହା କହାଇପାର଼ିୋହିଁ, ଭାେୁବତୀକୁ କହ଼ିଛ଼ି, “ମୁହ଼ିଂ 
ହୃଦ୍ଗକତ କଗା ବ଼ିଚାରୁଥିଲ଼ି କ ହା / ଶକୁେ଼ି ବ଼ିଚାରକଇଁ କ  େ 
କ ାଗାଇଲାକ ତାହା /କବାଇଲା ପାଣ୍ଡବଙୁ୍କ ଗ୍ରାମ ଦ଼୍ିକଲ କହାଇବଟ଼ି 
ପ୍ରମାଦ୍ଇ/ ସଂଗ୍ରାମ କହଉ ପକଛ ସୂଚ଼ିମୁକେ େ କଦ୍ ଭୂଇଁ” (୧୬୭) । 
କସଇଠୁ ଭାେୁବତୀ ହଠକମବ ପରୁାଣର ବାବୋ ଭୂତ କଥା କହ଼ିଛ଼ି । ପଶ୍ଚ଼ିମ 
କସାମରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଉଳ କବାଲ଼ି େକଣ ଶୂର ତୁଙ୍ଗଭରା େଦ୍ୀକୂଳର ଗୟାେପୁର 
କବାଲ଼ି ଏକ େଗ୍ରକର ଆରମ କର଼ି ରହ଼ିଲା । କସଇଠ଼ି କସ ଚାଷ କର଼ିବାକୁ 
ଇଚ୍ଛା କର଼ିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାକେ ତାକୁ ଭୂତଙ୍କ ଉତ୍ପାତ କଥା କହ଼ିକଲ− 
“ଗ୍ରାମକଲାକ କବାଇକଲ ତହିଁ ସମସ୍ତ ଭୂତଙ୍କର କମଳ଼ି / ଦୃ୍ଭାର କପ୍ରତଂକର 
ସକଙ୍ଗ କକ କହାଇବ ବାରୁଆଳ଼ି” (୧୭୦) । କହକଲ ରାଉଳ ‘ମହାୋଲ 
ପାତ଼ି’ କସ ସମସ୍ତ ଭୂତଙୁ୍କ ଧର଼ିବାକର ସକ୍ଷମ କହଲା ଓ କସମାେଙୁ୍କ 
ଲୁହକଣ୍ଟା କ଼ିଳ଼ିଲା କବଳକୁ ବାବୋ ଭୂତ ତ଼ିେ଼ିଷାଠ଼ି ପଉଟ଼ି ତ଼ିଳ କଦ୍ଇ େ଼ିେକୁ 
ରାଉଳ କବଳରୁ ରକ୍ଷାକଲା− “ଗ୍ରାକମ ଗ୍ରାକମ ପଶ଼ି ଭୂତ ଖ୍ସାନ୍ତ ଝାଡ଼ିକଲ / 
ଷାଠ଼ିକୟ ପଉଟ଼ି ତ଼ିଳ କେଇ ଶୂକରକ ରାଉଳକୁ ଦ଼୍ିକଲ” (୧୭୧)। ଆଉ 
କହ଼ିଛ଼ି କ  ଅକେକ କଲାକଙ୍କ କଥା େମାେ଼ି ଶକୁେ଼ି କଥା ମାେ଼ିକଲ କାକଳ 
କସହ଼ି ଶକୁେ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୋ ଭୂତ ଭଳ଼ି କହାଇପାକର, “ବହୁତର କବାଲ 
କମଣ୍ଟ଼ି କ  କୟକର କବାଲ କଘେ଼ି / କାକଳ ବାବୋ ଭୂତ ପ୍ରାକୟ 
କହାଇବଟ଼ି ଶକୁେ଼ି” (୧୭୧)। କ଼ିନୁ୍ତ ର଼ିକ ାଧେର ଏ ଉପକଦ୍ଶକୁ କକୌଣସ଼ି 
ଗୁରୁତ୍ୱ କଦ୍ଇୋହିଁ ।  
ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକର ଅକେକ େୂତେ କାହାଣୀ ସଂକ ାେୋ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି 

ସାରଳା । ସାରଳା ଦ୍ାସ େକଣ ଅେେୟ ଆଖ୍ୟାେକାର। ପାରସ୍ପର଼ିକ 
ଆଦ୍ାେପ୍ରଦ୍ାେ, ମକୋରଞ୍ଜେ, ଓ ସମୟର ଅପକୋଦ୍େ ବୟତୀତ ଆକମ 
ଆଖ୍ୟାେ ପର଼ିକବଷଣର ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ‘ପ୍ରକା ବୟ (function)’ କଦ୍ଖିବାକୁ 
ପାଇଥାଉ । କାହାଣୀ କଥେର ପରମ୍ପରା ଆଦ଼୍ିମ । ଆଦ଼୍ିମକାଳରୁ ମାେବ 
ସମାେକର େକଣ ଆଉ େଣକୁ େ଼ିେର, ପର଼ିପାଶ୍ୱବର, େ଼ିେର, ଅେୟ କଗାଷ୍ଠୀର 
କାହାଣୀ କହ଼ି ଆସୁଛ଼ି । ଓ, ଆଦ଼୍ିମକାଳରୁ କାହାଣୀ କଥେ ବ଼ିଷୟ 
ପର଼ିଚଚ୍ଚବାର, ଜ୍ଞାେ-ପ୍ରସାରର ଏକ ମାଧ୍ୟମ କହାଇ ଆସ଼ିଛ଼ି । କଲାକ କାହାଣୀ 
ବା କାହାଣୀ କଥେ ସମ୍ପକତି କଗାଷ୍ଠୀକୁ  ଥାଥବ କର଼ିପାକର, ସାମାେ଼ିକ 

କରଣୀର ଦ୍ାବ଼ିକୁ କବୈଧ କର଼ିବାକୁ, ସାମାେ଼ିକ େ଼ିରନ୍ତରତା କ଼ିମବା ପର଼ିବତ୍ତବେ 

ପାଇଁ  ୁକ୍ତ଼ି ୁକ୍ତତାକୁ  ଥାଥବ ପ୍ରଦ୍ାେ କର଼ିଥାଏ4। ମେୁଷୟର ମାଗବଦ୍ଶବେ ପାଇଁ 
ବୟବହାର଼ିକ େ଼ିୟମ ତଥା ସତୟାପବଣକର ସହାୟକ କହାଇଥାଏ5 । ଅକେକ 
ସମୟକର ଅଣକଦ୍ଖ୍ା କହାଇଥିବା କା ବୟକୁ ଆଚରଣର ଗ୍ରହଣୀୟ 
ଢାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ସହ଼ିତ ଅେୁକୂଳତା ବୋୟ ରଖିବାକର ସହାୟକ ମଧ୍ୟ 
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କହାଇଥାଏ6 । କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆମ େୀବେକୁ ଅଥବପୂର୍ଣ୍ବ ଭାବକର ଆମ 
ସମାେର ପ୍ରତ଼ିେଳେ କର଼ିବା ସହ଼ିତ ଆମ ଚାର଼ିପାଖ୍କର ଥିବା େଗତର ଏକ 

ବୟାପକ ଚ଼ିତ୍ର ସୃଷ୍ଟ଼ି କର଼ିବାକର ସାହା ୟ କକର7।  ଆେ଼ି ମଧ୍ୟ ଆକମ 
ବ଼ିଷୟର ଅବକବାଧ ପାଇଁ ଅକେକ ସମୟକର କାହାଣୀ କହୁ, ଦୃ୍ଷ୍ଟାନ୍ତ 
କଦ୍ଇଥାଉଁ । ଅତଏବ, କକବଳ ବ଼ିଷୟବସୁ୍ତକୁ ପର଼ିବଦ୍ଧତି କର଼ିବା ପାଇଁ 
ସାରଳା ଏସବୁ କାହାଣୀ ସଂକ ାେୋ କର଼ିୋହାନ୍ତ଼ି ବରଂ−   
୧. ବ଼ିଷୟସବୁକୁ ସ୍ଥାେୀୟ କର଼ିବା ସାକଙ୍ଗସାକଙ୍ଗ ପରମ୍ପରାର ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ 
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସତୟାପିତ କର଼ିବା ତଥା ବ଼ିଶ୍ୱାସଗମୟ କର଼ିବାକୁ ଉଦ୍ାହରଣ 
ପାଇଁ,  
୨. ଘଟଣା ବା ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାର ସମାଧାେ ତଥା କସ ବ଼ିଷୟକର କରାତାଙ୍କ 
କବାଧଗମୟତା ପାଇଁ, 
୩. ଅେୁରୂପ ସମାଧାେ ବା ସମସୟାର େ଼ିରାକରଣ ପାଇଁ,  
୪. ସାମାେ଼ିକ-ସାଂସ୍କତୃ଼ିକ ରୀତ଼ିେୀତ଼ିକୁ ପେୁଃସ୍ଥାପ଼ିତ କର଼ିବା ପାଇଁ, ଓ  
୫. ଘଟଣାବଳୀର  ଥାଥବତା େ଼ିମବାଣ ପାଇଁ ଏହ଼ି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସୁଚ଼ିନ୍ତ଼ିତ 
ଭାକବ ସଂକ ାେ଼ିତ ।  
ପ୍ରସଙ୍ଗର ସତୟାପବଣ ତଥା ବ଼ିଶ୍ୱାସଗମୟ ପାଇଁ ଏଠାକର କକାକୁଆ ଭୟ, 

ବାବୋ ଭୂତ, ସାହାଡା ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇପାକର । 
କସହ଼ିପର଼ି, ସତୟ ଆମବ ବ଼ିବରଣ, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ସହ଼ିତ ବ଼ିବାହ 
କାହାଣୀ ଅେୁରୂପ ସମାଧାେ ବା ସମସୟା େ଼ିବାରଣ ପାଇଁ ସଂକ ାେ଼ିତ । 
ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ସହ଼ିତ ବ଼ିବାହ କାହାଣୀଟ଼ିକୁ ସାମାେ଼ିକ-ସାଂସ୍କତୃ଼ିକ 
ରୀତ଼ିେୀତ଼ିର ପୁେଃସ୍ଥାପେ ଭାବକର ମଧ୍ୟ ଆକମ କଦ୍ଖିପାର଼ିବା । ଅେୁରୂପ 
ଭାବକର, ସମସ୍ତ କାହାଣୀ କ  ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ବର୍ଣ୍ିତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଏକ 
େୂତେ  ଥାଥବତା ପ୍ରଦ୍ାେ କରୁଛ଼ି ଏହା େ଼ିଃସକନ୍ଦହ । କଶଷକର ଏହା 
ଉକେଖ୍େୀୟ କ ’ ଆେ଼ି କାହାଣୀ କଥେର ଏହ଼ି କ ଉଁ ଆୟାମଗଡୁ଼ିକ 
ବ଼ିଷୟକର ଆକମ ଆକଲାଚୋ କରୁକଛ ସାରଳା ଦ୍ାସ କସହ଼ି ସମୟକର 
ଏହ଼ି ବ଼ିକଶଷ ଦ଼୍ିଗଗୁଡ଼ିକ ବ଼ିଷୟକର ଅବଗତ ଥିକଲ େକଚତ୍ ସଂସ୍କତୃ 
ମହାଭାରତର ଆଖ୍ୟାେକୁ ଓଡ଼ିଆକର ପ୍ରସୁ୍ତତ କଲାକବକଳ ଏସବୁର 
ସଂକ ାେୋ କସ କର଼ିେଥାକନ୍ତ, ଓ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ସେବେଶୀଳତାର 
ବ଼ିସ୍ମୟକର ଦ଼୍ିଗ । 
ଏହା ସାରଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ସଂକ ାେୋର ଏକ ଦ଼୍ିଗ ମାତ୍ର, ଏହା 

ବୟତୀତ ଆହୁର଼ି ଅକେକ ଦ଼୍ିଗରୁ ତାଙ୍କ ଆଖ୍ୟାେକଳାକୁ ଅେୁଶୀଳେ 
କରା ାଇପାକର । ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ‘ମହାପାଠ 
(grand narrative)’8। ଲ଼ିଖ୍େ ପରମ୍ପରାର ଏଭଳ଼ି ଆଦ୍ୟକାଳକର 
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କତୃ଼ିର ବହୁବ଼ିଧ ଚ଼ିତ୍ର କ ଭଳ଼ି ସାରଳା ଉପସ୍ଥାପୋ 
କର଼ିଛନ୍ତ଼ି ମହାଭାରତକର କସସବୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ଼ିସ୍ମୟ । 

ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତର ଅେୁଶୀଳେ ଓ ଆକଳେକର କକବଳ 
ସାରଳାଙ୍କ ପର଼ି ହିଁ କୁହା ାଇପାକର— 

“ମୁହ଼ିଂ ଶୂର ମଖୂ୍ବ ଅଗୟାେ ଅପଣ୍ଡ଼ିତ  
ମୁଂ କାହ଼ିଂ କହ଼ିବ଼ି ପୁରାଣ ଅକଳ଼ିତ ରୀ ମହାଭାରତ” । (ଉଦ୍କ ାଗ 

ପବବ ପ-ୃ୨୭) 
ଅତଏବ, ବୁଧେକେ ଏହାକୁ ଶୁଣ଼ି ଆେ ଚ଼ିତ୍ତ େଧର଼ିବ । 

_____________________________________ 
1. Narrative is all around us, not just in the novel or in 

historical writing. Narrative is associated above all with 

the act of narration and is to be found wherever 

someone tells us about something: a newsreader on the 

radio, a teacher at school, a school friend in the 

playground, a fellow passenger on a train, a newsagent, 

one’s partner over the evening meal, a television 

reporter, a newspaper columnist or the narrator in the 

novel that we enjoy reading before going to bed. We 

are all narrators in our daily lives, in our conversations 

with others, and sometimes we are even professional 

narrators (should we happen to be, say, teachers, press 

officers or comedians (Fludernik 2009, 1). 

2. ଏଠାକର ଉକେଖ୍େୀୟ କ , ସାନ୍ତାଳ କଗାଷ୍ଠୀକର ମଧ୍ୟ ବ଼ିକଶଷ 
କକ୍ଷତ୍ରକର (‘କସତାଡାଟା’ କକୌଣସ଼ି ପୁଅ ବା ଝ଼ିଅର ଉପର ଦ୍ାନ୍ତ ପ୍ରଥକମ 
ଉଠ଼ିଥାଏ,  ାହା ଅଶୁଭ ମକେକରା ାଏ) ତାଙୁ୍କ ଆଠ ଦ୍ଶ ବଷବ ବୟସକର 
ସାହାଡା ଗଛ ସହ଼ିତ ବ଼ିବାହ କରା ଼ିବାର ପରମ୍ପରା ଅଛ଼ି ।   

3. ଏକ ଅଧ୍ୟୟେ ଅେୁସାକର କଗାଟ଼ିଏ ହାଥ ୪୮ କସ.ମ଼ି. ତଥା 
୧୮.୮୯୭୬ ଇଞ୍ଚ (Shrivastava 2017, 41) । ଆଠ ସହସ୍ର ଆଠ 
ଶତ ଅଠାଇଶ ହାଥ ଅଥବାତ୍ ପାଖ୍ାପାଖି ୪୨୩୭ ମ଼ିଟର ।  

4. “Storytelling may justify or reinforce kinship 

grouping, to perpetuate social class distinctions, to 

validate claims of competitive social factions, to justify 

or provide rationalizations for social continuities or 

changes” (Georges 1969, 319). 

5. “To the extent to which it is  regarded as historically 

true, its teaching is regarded as important; and to the 

extent to which it mirrors culture, it "contains practical 

rules for the guidance of man (Malinowski, I926, 

19)”(Bascom 1954, 345). 

6. “…folklore fulfills the important but often 

overlooked function of maintaining conformity to the 

accepted patterns of behavior… More than simply 

serving to validate or justify institutions, beliefs and 

attitudes, some forms of folklore are important as 

means of applying  social pressure and exercising social 

control” (Bascom 1954, 346). 

7. “…our stories are a representation of our reflection 

on what we experience as meaningful in our lives, the 

repeating patterns and themes are represented in it that 

helps us form a broader picture of the world around us”. 

(Breuer nd, np) 

8. Grand narrative or “master narrative” is a term 

introduced by Jean-François Lyotard in his classic 1979 

work The Postmodern Condition: A Report on 

Knowledge, in which Lyotard summed up a range of 

views which were being developed at the time, as a 

https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/lyotard.htm
https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/lyotard.htm
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critique of the institutional and ideological forms of 

knowledge. In other words, is able in some way to make 

sense of history. It is all those conceptions which try to 

make sense of history, rather than just isolated events in 

history, concepts like “class struggle”, socialism and 

capitalism, productive forces and so on. 
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