
ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ପଷୃ୍ଠଭୂମ଼ି 

ଡ. ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତ଼ି, ଭୁବନେଶ୍ୱର 

ଓଡ଼ିଆନର ନଛାଟ ବଡ ନହାଇ ଅନେକ ମହାଭାରତ ନେଖାଯାଇଛ଼ି। ନେ ମଧ୍ୟରୁ ଚାର଼ିନ ାଟ଼ି ମହାଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାେ 
ଅଧିକାର କର଼ିଅଛ଼ି। ୧. ୋରଳା ଦାେଙ୍କ ମହାଭାରତ, ୨. କୃଷ୍ଣେ଼ିିଂହ ମହାଭାରତ, ୩. ଫକୀରନମାହେଙ୍କ ମହାଭାରତ ଓ ୪. 
ନ ାବ଼ିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମହାଭାରତ। 

ଏ େମସ୍ତ ମହାଭାରତ ଅେୁବାଦ ବା ପୁେେିଖେ। ଭାରତବର୍ଷନର ଏହ଼ି ପ୍ରକାର ଅେୁବାଦ ବା ପୁେେିଖେ କାଯଷୟ ପ୍ରଥନମ 
ଦକ୍ଷ଼ିଣ ଭାରତନର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀନର କନ୍ନଡ ଭାର୍ାନର ଓ ତ୍ରନ ାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀନର ନତେ ୁ ଭାର୍ାନର ଆରମ୍ଭ ନହାଇଥିୋ। 
ଏ େବୁ ଅଧିକ ଭାବନର ମୂଳାେୁ ତ। 

୧. ୋରଳା ଦାେଙ୍କ ମହାଭାରତ 

ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭା ନର ୋରଳା ଦାେ ଏକ ମହାଭାରତ ପୁେେିଖେ ଆରମ୍ଭ କନେ। ୋରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତ, 

ବୟାେକୃତ ମହାଭାରତ, ହର଼ିବିଂଶ ଓ ଅେୟାେୟ ବହୁ ପୁରାଣ, ଉପପରୁାଣ, କାବୟ ଆଦ଼ିକୁ ଆଧାର କର଼ିବା େହ଼ିତ ନେଥିନର 
ସ୍ଥାେୀ  କାହାଣୀ କ଼ିିଂବଦନ୍ତୀକୁ ପ଼ିଣ୍ଡ଼ିତ (େ଼ିଯଷୟାେ) କର଼ି ମ଼ିଶାଇ ଏକ େୂତେ ମହାଭାରତର ପର଼ିକଳ୍ପୋ ଓ ରଚୋ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି। 

ବହୁଦୃଷ୍ଟ଼ିରୁ ଏହା ଥିୋ ଅେେୟ। େମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାନର ୋରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତ ପାଠ କରାଯାଉଥିୋ। ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରୋର 
ଉତ୍ତରନର ହୁ ୁଳୀଠାରୁ ଦକ୍ଷ଼ିଣନର ନ ାଦାବରୀ ପଯଷୟନ୍ତ ବ଼ିସୃ୍ତତ ଥିୋ। ଏଭଳ଼ିକ଼ି ପଶ୍ଚ଼ିମନର ଆଧୁେ଼ିକ ଛତ଼ିଶ ଡ ପଯଷୟନ୍ତ ବ଼ି 
ମହାଭାରତ ପଠେ ପାଠେ କାଯଷୟକ୍ରମ ଅେୁଷ୍ଠ଼ିତ ନହଉଥିୋ। କ଼ିନୁ୍ତ ନକନବ ବ଼ି ଏହା ଏକ ଧାମିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ମଯଷୟାଦା ପାଇ େ 
ଥିୋ। ଓଡ଼ିଶାର ବ଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭା ବତ ଭଳ଼ି ମଯଷୟାଦା ଓ ଗ୍ରହଣନଯା ୟତା ୋରଳା ମହାଭାରତକୁ ନକନବ ମ଼ିଳ଼ି େ 

ଥିୋ। ଏହା େମକାଳନର ଥିୋ ଏକ କାବୟ, ନୋକ ାଥା େିଂଗ୍ରହ ଓ ନୋକପୁରାଣ। 

ଏହା ଥିୋ ୋରଳା ଦାେଙ୍କର ଏକକ େଷୃ୍ଟ଼ି। େ଼ିଜର ୋମଥଷୟ ଅେୁୋନର ମହାଭାରତର ନକନତକ ଅିଂଶ ନବନଳ ନବନଳ 
ବୟାପକ ଓ ନକନତନବନଳ େିଂନକ୍ଷପ ରୂପ ନେଇଥିୋ। କ଼ିନୁ୍ତ େମଗ୍ର େଷୃ୍ଟ଼ି, ଭାରତବର୍ଷର ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଭାର୍ାନର ଅେୁଦ଼ିତ 
ନହାଇଥିବା ମହାଭାରତନର ଏହାର ସ୍ଥାେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। 

୨. କୃଷ୍ଣେ଼ିିଂହ ମହାଭାରତ 

କୃଷ୍ଣ େ଼ିିଂହ  ଞ୍ଜାମ ଜ଼ିଲ୍ଲା ଅନ୍ତ ଷତ ଧରାନକାଟ ରାଜୟର ରାଜା ଥିନେ। ଧରାନକାଟର ପ୍ରଖୟାତୋମା ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର େ଼ିିଂହଙ୍କ 
କେ଼ିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର େୀଳାଦ୍ର଼ି େ଼ିିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ଥିନେ କୃଷ୍ଣ େ଼ିିଂହ। ନେ େମ ନର ଦକ୍ଷ଼ିଣ ଓଡ଼ିଶାନର ବୟାେଙ୍କ ମହାଭାରତର ନଯଉଁ 
ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପେବ୍ଧ ଥିୋ ନେହ଼ି ପାଠକୁ ଆଧାର କର଼ି କୃଷ୍ଣେ଼ିିଂହ ଓଡ଼ିଆ ଅେୁବାଦ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି। କୃଷ୍ଣ େ଼ିିଂହ େ଼ିନଜ ଜନଣ ୋହ଼ିତୟ 
ନପ୍ରମୀ ଥିନେ ଓ େିଂକତୃ ପଣ୍ଡ଼ିତମାେଙ୍କ େହନଯା ନର ମୂଳଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯଥାୋଧ୍ୟ ଅେୁେରଣ କର଼ି ଚଉଦ ଅକ୍ଷର଼ି ବୃତ୍ତନର ଗ୍ରନ୍ଥ 
ରଚୋ କନେ। ଏହ଼ି ମହାଭାରତ ଊେବ଼ିିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପଯଷୟନ୍ତ ବ଼ିନଶର୍ତଃ ଦକ୍ଷ଼ିଣ ଓଡ଼ିଶାନର ହିଁ ପର଼ିଚ଼ିତ ଥିୋ। କୃଷ୍ଣେ଼ିିଂହଙ୍କ 
ମହାଭାରତର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରୋର ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚ଼ିମ ଓଡ଼ିଶାନର ପ୍ରା ତଃ େ ଥିୋ ନବାେ଼ି କହ଼ିନେ ଚନଳ। 

ମୂଳଗ୍ରନ୍ଥର ଅେୁବାଦ ନହାଇଥିନେ ମଧ୍ୟ କବ଼ି ନକନତକ ନକ୍ଷତ୍ରନର ସ୍ଥାେର ବର୍ଣ୍ଷୋ ଓ ୋରୀ ବର୍ଣ୍ଷୋ େମ ନର ଉତ୍କଳର 
ପର଼ିନବଶକୁ ଆପନଣଇ ନେଇଛନ୍ତ଼ି। ଓଡ଼ିଆ ଭାର୍ାର ଶକ୍ତ଼ି ଓ ନମୌଳ଼ିକତା କୃଷ୍ଣେ଼ିିଂହଙ୍କ ମହାଭାରତନର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ଼ିତ 
ନହାଇଛ଼ି। 



୩. ଫକୀରନମାହେଙ୍କ ମହାଭାରତ ଓ ୪. ନ ାବ଼ିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମହାଭାରତ 

୧୮୫୦ ମେ଼ିହା ପନର ବଙ୍ଗଳାର ଜନଣ ବ଼ିଖୟାତ ଜମ଼ିଦାର କାଳ଼ିପ୍ରେନ୍ନ େ଼ିିଂହ ବହୁ ପଣ୍ଡ଼ିତଙୁ୍କ ଏକଜୁଟ କର଼ି ମହାଭାରତର 
ଉପେବ୍ଧ ପାଠ ୁଡ଼ିକର ବ଼ିଚାର ବ଼ିନେର୍ଣ କର଼ି ଓ େ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ମହାଭାରତର ଏକ  ଦୟାେୁବାଦ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର଼ିଥିନେ। ଏହ଼ି 
କାଳ଼ିପ୍ରେନ୍ନ େ଼ିିଂହଙ୍କ ମହାଭାରତକୁ ଆଶ୍ର  କର଼ି ପ୍ରଥନମ ଫକୀରନମାହେ ପଦୟନର ଓ ନ ାବ଼ିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର  ଦୟନର 
ମହାଭାରତ ରଚୋ କନେ। ପ୍ରକୃତନର ନ ାବ଼ିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଫକୀରନମାହେଙ୍କ ମହାଭାରତ ପ୍ରା ତଃ େମାେ କାରଣ ଏ ଦୁଇ 
ପୁସ୍ତକର ଉତ୍ସ େମାେ। 

ନ ାବ଼ିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ୧୮୯୦ ମେ଼ିହା ପନର କାମ ଆରମ୍ଭ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି। ୧୮୯୭ ମେ଼ିହା ଅନକଟାବର ମାେନର 
ମହାଭାରତର ଆଦ଼ିପବଷ ମ ୂରଭଞ୍ଜ ରାଜୟର ଛାପାଖାୋରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିୋ, ପନର ଏହା ଓଡ଼ିଶା ୋହ଼ିତୟ ଏକାନ  ଡମୀରୁ 
ପ୍ରକାଶ ପାଇୋ। େିଂକତୃ ମହାଭାରତର ୧୮ ଖଣ୍ଡରୁ ନ ାବ଼ିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ – ଆଦ଼ିପବଷ, େଭାପବଷ, ବେପବଷ, ବ଼ିରାଟପବଷ, 
ଅେୁବାଦ କର଼ିୋର଼ି ଭୀର୍ମ ପବଷର ଆିଂଶ଼ିକ ଅେୁବାଦ କର଼ିଥିନେ। ହଠାତ ତାଙ୍କର ହୃଦକ୍ର଼ି ା ବନ୍ଦନହାଇ ମତୁୃୟ ଘଟ଼ିବାରୁ କାମଟ଼ି 
ଅେମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ରହ଼ିଥିୋ। ପନର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମେନମାହେ ମହାପାତ୍ର, ଭାତୃଷ୍ପୁତ୍ର ରାନଜଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ପାନରଶ୍ୱର ନେୋପତ଼ି ଓ 
ତାଙ୍କ ଜାମାତା କପ଼ିନଳଶ୍ୱର ମ଼ିଶ୍ର ଅବଶ଼ିଷ୍ଟ ପବଷକୁ ଅେୁବାଦ କର଼ିଥିନେ। 

େିଂକତୃ ମହାଭାରତର ଅେୁବାଦ କର଼ିବା େିଂପକଷନର େୂଚୋ ନଦଇ ନ ାବ଼ିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ନେିଥଥିନେ – “ମହାଭାରତର 
ପ୍ରକୃତ ଅେୁବାଦ ଉତ୍କଳ ଭାର୍ାନର େ ଥିୋ ନବାଇନେ ଅତୁୟକ୍ତ଼ି ନହବୋହିଁ।  ଦୟନର ୋହିଁ ପଦୟନର ଅଛ଼ି। ଏହା ଅେୁବାଦ 

କର଼ିବା ପୂବଷରୁ ଆନମ୍ଭ ସ୍ୱ ଷୀ  କାଳୀପ୍ରେନ୍ନ େ଼ିିଂହଙ୍କର ଓ ଶ୍ରୀ େତୟବ୍ରତ ଭଟ୍ଟାଚାଯଷୟଙ୍କ କୃତ ଅେୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱ କୁ ଆନୋଚୋ 
କର଼ିଅଛୁ।“ ନ ାବ଼ିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମ ୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ  ୃହଶ଼ିକ୍ଷକ ଥିନେ। ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓ 
ପ୍ରକାଶ କର଼ିବା ପାଇଁ କ଼ିଛ଼ି େହନଯା ୀଙ୍କ ୋହାଯୟ ନେଇଥିନେ। 

ଫକୀରନମାହେ ୧୮୮୫ ପନର ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କର଼ିଛନ୍ତ଼ି। ୧୮୮୫-୮୬ ମେ଼ିହାନର ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ ବହ଼ି 
ଆକାରନର ବାହାର଼ିୋ ନବଳକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭ ବତ  ୀତାକୁ ନେ ଅେ ା କର଼ି ପ୍ରକାଶ କର଼ିଥିନେ। 

 


