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অষ্টাদশ সর্গ ে রচিত   চিরাতার্জেনীয়ম   মহািার্য়ের চয়ষয়য়স্তুটি 

হল - িপি পাশা খেলায় হৃতসয় েস্ব যজচিটির দ্বৈতয়র্ন য়সয়াস 

িার্ল দজর্য োির্নর প্রর্াপালন পদ্ধচত র্ানার র্নে এি 

য়র্নিরর্ি চনযজক্ত ির্রচির্লন | খসই য়র্নির ব্রহ্মিারীর খয়শ 

িারণ ির্র শত্রুরার্া দজর্য োির্নর রার্ে প্রর্য়শ ির্র অতেন্ত 

দ্বনপজর্ণের সর্ে িজ টিল দজর্য োির্নর িূিননচতি সমস্ত খিৌশল সহ 

তা াঁর রার্েপ্রচতিার মূল প্রর্াশাসনপদ্ধচত সমেিরূর্প অয়গত 

হর্য় দ্বৈতয়র্ন যজচিটিরর্ি সয়-ই চনর্য়দন ির্র | যজচিটির 

অতঃপর য়র্নির িতত েি দজর্য োির্নর সমূহ য়তত্তান্ত খরৌপদীর 

সমর্ে ভ্রাতার্দর অয়চহত িরান | দজর্য োির্নর িথা খশানা মাত্র 

য়ীরর্ায়া খতর্চস্বনী খরৌপদী শত্রুিত ত অপমার্নর খয়দনায় শত্রুর 

চয়রুর্দ্ধ প্রচতর্শাি গ্রহর্ণর র্নে যজচিটিরর্ি উর্ত্তজর্ত ির্র চিিু 

িথা য়র্লন এয়ং ভীমর্সন খরৌপদীর িথার্ি সম্পূণ ে সমথ েন 

ির্রন | যজচিটির পত্নীসহ ভ্রাতার্দর আশ্বস্ত ির্রন | এমন সময় 

মহচষ ে খয়দয়োস খসোর্ন উপচিত হন | য়োসর্দয় অর্জেনর্ি 

মহাচয়দো দান ির্র- চয়র্শষশজক্ত অর্ের্নর র্নে ইন্দ্রচিলপয় ের্ত 

ইর্ন্দ্রর তপসোয় খযর্ত উপর্দশ খদন | এরপর িচয় ইন্দ্রচিল 

পয় ের্তর উর্ের্শে অর্জের্নর যাত্রাপর্থর মর্নারম শরত খশাভা 

য়ণ েনা ির্রর্িন | অর্জেন ইন্দ্রচিল পয় ের্ত আগমন ির্র 

গুহেির্দর উপর্দশ প্রাপ্ত হন | অর্জের্নর ির্ ার তপসোয় ভীত 

হর্য় গুহেির্দর অনজর্রার্ি ইন্দ্র অর্জের্নর তপসোয় চয়ঘ্ন ঘিার্ত 

অপ্সরার্দর খপ্ররণ ির্রন | অপ্সরাগণ ইন্দ্রচিল পয় ের্ত এর্স 

য়নচয়হার ও র্লর্িচল িরর্ত থার্িন | রাজত্রিার্ল অপ্সরার্দর 

মচদরাপান ও িামক্রীড়াচদ চনপজণহর্স্ত িচয় য়ণ েনা ির্রর্িন | 

খশষ পয েন্ত অপ্সরাগণ অর্জেনর্ি প্রলজব্ধ িরর্ত না খপর্র পলায়ন 



িরর্ল ইন্দ্র মজচনর্য়শ িারণ ির্র তপসোরত অর্জের্নর চনিি 

আর্সন এয়ং আশীয় োদ ির্র মহার্দর্য়র তপসো িরার উপর্দশ 

খদন | এরপর অর্জের্নর ির্ ার তপসোয় ভীত ঋচষর্দর প্রাথ েনায় 

চশয় আশ্বাস খদন খয চতচন চিরাতর্য়র্শ অর্জের্নর সর্ে যজর্দ্ধ 

প্রয়তত্ত হর্য়ন | অর্জেন চশর্য়র তপসোয় রত থাির্ল এি য়নে য়রাহ 

তা াঁর প্রচত িাচয়ত হয় | য়রাহটি চিরার্তর িদ্মর্য়শী চশয় ও 

অর্জের্নর য়ার্ণ এিই সর্ে চয়দ্ধ হর্য় মাটির্ত লজটির্য় পর্ড় | 

শরটি আনর্ত খগর্ল চিরাতরূপী চশয়দরূ্তর সর্ে অর্জের্নর য়িসা 

হয় | চিরাতনসর্নের সার্থ অর্জের্নর তুমজল যজদ্ধ হয় | 

চিরাতনসর্নেরা চয়িস্ত হর্য় চির্র খগর্ল পর চিরাতরূপী চশয় সহ 

চিরাত দ্বসনে ও অর্জের্নর ভয়ঙ্কর যজদ্ধ শুরু হয় | এই যজর্দ্ধ চশয় ও 

অর্জেন পরস্পর চদয়োস্ত্র প্রর্য়াগ িরর্ত শুরু ির্র | খশষ পয েন্ত 

অর্জেন পরাস্ত হন | অর্জেন গার্ির গুচড়, পাথর ইতোচদ ৈারা যজদ্ধ 

ির্র য়েথ ে হর্ল চশয় ও অর্জের্নর মর্িে মল্লযজদ্ধ শুরু হয় | যজদ্ধরত 

চশর্য়র উপর লাচির্য় তা াঁর পা িরর্ল অর্জের্নর প্রচত চশয় প্রসন্ন 

হন এয়ং স্বরূপ প্রিাশ ির্রন | তারপর চশয় সন্তুষ্ট হর্য় 

অর্জেনর্ি পাশুপত অস্ত্র এয়ং িনজচয় েদো দান ির্রন | অনোনে 

খদয়তারাও অর্জেনর্ি নানাচয়ি অস্ত্র দান ির্রন | ইষ্টচসজদ্ধর পর 

অর্জেন যজচিটির্রর িার্ি চির্র আর্সন | 
 


