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Розділ І

НАРОДЖЕННЯ РАМИ

ТАЛОСЯ колись так, що великий
аскет Вальмікі зустрівся з
божественним мудрецем Нарадою і
запитав його: «Чи тепер є хто у
світі, що був би наділений всіма
найкращими якостями?» Нарада
відповів: «Є такий чоловік з роду

Ікшваку, звуть його Рама. Він стриманий духом; відвага
його надзвичайна; він сонцеликий, наділений терпінням,
господар своїх пристрастей, розумний, знавець усіх наук
та Вед, надзвичайно гарний, переможець над ворогами,
досвідчений воїн, твердий у виконанні обіцяного,
захисник усіх, обстоювач віри, наділений всім тим, що
прикрашає людину, багатий, як бог Кубера, володар скарбів;
перед лицем Істини він неначе сам Дхарма, Його інші добрі
якості надто численні, щоб їх тут перелічувати. Коротко
кажучи, він  сьоме втілення самого всемогутнього Вішну».

Мудрець розповів Вальмікі про життя Рами і закінчив:
«Поки Рама буде царем, всі житимуть щасливо, як у
Золотий вік; процарювавши десять тисяч років та ще
стільки ж, Рама відлетить на небо».

Сказавши так, мудрець Нарада піднісся в небесну
блакить.
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Вальмікі зосередив усі свої думки на Рамі і вирішив
описати його життя. Він благав божественної допомоги,
і от з явився перед ним Брахма, творець всесвіту, і звелів
аскетові розповісти у віршах усе те, що розказав
йому Нарада. Благословивши Вальмікі, могутній Брахма
Зник.

Коли Рама став царем, Вальмікі виклав у чудових
віршах всю історію його життя, повну високого змісту. «Ра-
маяна» Вальмікі складається з п ятисот розділів. Всього
в ній двадцять чотири тисячі шлок. Вона поділена на
шість частин, що звуться «кандами». Крім того, є ще
додаткова, заключна, канда, що носить назву «уттара»,
тобто «остання».

Склавши «Рамаяну», Вальмікі подбав про те, щоб
поема його стала відомою людям. Він вирішив розповісти
II двом синам Рами  Лаві та Куші,  що жили в його
пустині з своєю матір ю Сітою, після того як Рама
покинув її. Лава і Куша вивчили всю «Рамаяну» напам ять
і стали співати скрізь. Одного разу сам Рама побачив, як
вони виконували її. Тоді, сівши в своєму палаці на
золотому, оздобленому самоцвітами троні, серед братів та
радників, він звелів синам проспівати всю поему в його
присутності. Вони покірно виконали царський наказ.
Стислий виклад безсмертної поеми, відомої як «Рамаяна»
Вальмікі, ми і подаємо нижче.

Була колись в Індії велика та квітуча країна, що
звалася Косалою. Там правив цар Дашаратха, з давньої
династії Ікшваку. Він жив у своїй столиці Айодх ї на
берегах річки Сараю. Старе чудове місто Айодх'я мало
дванадцять йоджан (приблизно двісті кілометрів) завдовжки
та десять йоджан (сто сімдесят кілометрів) завширшки.
Воно пишалось розкішними палацами та іншими
будовами, широкими вулицями та чудовими шляхами, рівно
прокладеними, завжди политими водою та вкритими
пелюстками квітів, що їх наносив вітер. Були там великі

базари, театри для жінок, чудові парки та мангові гаї; все
місто захищав високий мур, вздовж якого тягнувся

глибокий рів. В Айодх ї можна було бачити найрізноманітніше
Знаряддя, всіляку зброю, слонів, коней, корів, верблюдів,
ослів та інших тварин, а також і птахів. Жили там вчені
та благочестиві брахмани, доблесні та мужні воїни, багаті,
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мов ті князі, купці, вправні ремісники, панегіристи, генео-
логи, найслухняніші служники, і всі вони, як один, були
відданими громадянами своєї країни і вірними своєму
володареві. Багато царів з сусідніх держав приїздили до
Айодх ї платити данину, а купці з різних країн вели там
торг. fylicTO прикрашали великі, мов гори, палаци, що
сяяли дорогоцінностями. Були там і окремі будинки для
жіночих розваг. Там можна було дістати все, що потрібно
для харчування, в тому числі  і хлібні злаки, і вода там
була свіжа та солодка, як сік цукрової тростини, і все
місто відзначалось чистотою, люди не хворіли.

Щороку своєчасно випадали дощі, і врожаї були багаті.
Не знала Айодх я ні злиднів, ні голоду.

Піддані царя Дашаратхи були надзвичайно щасливі,
вірні, покірні, справедливі, добре освічені, всім задоволені,
непожадливі, правдиві, письменні, сповнені свідомості
своїх обов язків, мудрі, релігійні і довго жили на світі. Рідко
можна було зустріти шахраїв, хвастунів, злодіїв, убивць
та негідників. Жінки були вірні своїм дружинам і ніколи
не плекали нечестивих думок, і жодні негідні мрії не
плямували їх чистих сердець.

Воїни Айодх ї були доблесні, вірні, сильні і ніколи не
тікали з поля бою. Його величність раджа Дашаратха,
монарх Косали, був зразком царя. Його добре знали в інших
країнах, він підкорив собі багатьох володарів. Доблесний,
сміливий, вчений, шляхетний, запальний, люб язний, не-
мстивий  ось яким був Дашаратха. Все це
приваблювало його підданих, і вони любили його, як батька, і він
вважав їх за своїх дітей. Вся країна Косала була справді
щасливою під мудрим та мирним правлінням Дашаратхи,
якому допомагала в державних справах рада з восьми
здібних, досвідчених та вчених міністрів. І сам цар
Дашаратха був дуже щасливим у всьому, хіба тільки за
винятком одного. Не було в нього сина, хоч він і мав багатьох
дружин, між ними  Каусалью, Сумітру та Кайкейї. Цар
дуже сумував з цього приводу, бо не було кому
продовжувати славетний рід. І надумав тоді Дашаратха
справити два обряди: ашвамедху, тобто жертвоприношення коня,
та путракамешті, тобто жертвоприношення, яке робилось,
щоб вимолити у богів сина. Він порадився з царським
жерцем Васіштхою, міністром Сумантрою та іншими, і ті
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схвалили його намір. Так само й три цариці були
надзвичайно задоволені з цього.

Тоді цар звелів розпочати, не жаліючи грошей,
підготовку до цих пишних обрядів. На північному березі Сараю
люди царя вибрали місце для жертвоприношення і
освятили його. Запросили численних ріші та брахманів взяти
участь у цій святій справі. Дуже багато грошей було
роздано бідним. З різних країн на церемонію прибули царі
та князі й тисячі людей різних каст. Після закінчення
жертвоприношення ашвамедхи розпочали

жертвоприношення путракамешті під наглядом мудрого Ріш яшрінги,
зятя Дашаратхи.

І коли в священний вогонь кинули останні жертви,
серед полум я з явилось божество з золотим келехом в
руках, повним нектару, і промовило: «0 царю Дашаратхо,
сам творець доручив мені сповістити тебе, що він
задоволений твоїми жертвоприношеннями. Візьми цей
божественний нектар, зготовлений богами, і дай випити твоїм
царицям. Покуштувавши його, вони народять тобі бого-
подібних синів».

Цар Дашаратха схилився перед божеством і з великим
благоговінням прийняв від нього келех. Божество зникло
в полум ї священного вогню.

Тоді цар Дашаратха з великою любов ю розподілив
напій між своїми царицями. Головній дружині Каусальї він
дав половину всієї кількості *. Цариці Сумітрі  половину
того, що залишилося, а третій цариці, Кайкейї,
половину того, що не допила Сумітра. Решту він знову підніс
головній цариці Каусальї.

Зробивши все, що, згідно з ритуалом, належало
зробити, цар Дашаратха простився з гостями, вручивши їм,
відповідно до їх стану, надзвичайно цінні подарунки і дуже
щедро почастувавши брахманів.

Покуштувавши божественного нектару, всі три цариці
завагітніли і в свій час розродилися. Цариця Каусалья
рівно опівдні на дев ятий день місяця чаїтри породила
володаря всесвіту Раму, сьоме втілення бога Вішну. На¬

* Половину, тобто більше ніж інші дружини, Каусалья
одержала тому, що вона перша й головна дружина царя Дашаратхи,
його патрані, цариця, що має право носити корону та сидіти на
престолі. Інші цариці цього права не мали.
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ступного дня у цариці Кайкейї народився Бхарата, а ще
через день Сумітра порадувала царя двійнятами  Лакш-
маною та Шатругхною. Отже, за часом народження Рама
був найстаршим з братів, Бхарата  другим, Лакшмана 
третім, а Шатругхна четвертим.

На ресть такої надзвичайної події з неба залунали
божественні литаври та зливою посипалися квіти. Всі в
країні раділи з приводу народження чотирьох царевичів, всі
брали участь у святкуванні  бідняки й князі, і в убогих
хатах, і в розкішних палацах. Не було меж радості царя
Дашаратхи, і він витратив величезні кошти, щоб як слід
відмітити своє щастя, наділив брахманів скарбами і дав
їм тисячі корів на благодійні діла; він випустив на волю
в язнів, нагодував та одягнув бідних і підніс відповідні
подарунки своїм помічникам та родичам.

На дванадцятий день відбулась церемонія «надання
імені» *, і сина цариці Каусальї назвали Рама, сина
цариці Кайкейї  Бхарата, а синів цариці Сумітри 
Лакшмана та Шатругхна. Царевичі зростали як місяць,
що збільшується щоночі в першу світлу половину свого
циклу.

Всі шанували старшого царевича Раму, як самого
творця. Виховувались царевичі за звичайними релігійними
правилами. Дуже велика увага приділялась військовій
науці. їх навчали їздити на конях та на слонах, стріляти
З лука і володіти іншою зброєю. Засвоювали вони і святі
Веди.

Наймолодший з царевичів дивився на старшого з
величезною повагою і завжди був готовий прислужитися
йому.

Так зростали чотири сини Дашаратхи, і незабаром на-
став час, коли вони могли вже давати відсіч ворогам. І цар
гадав, що немає в світі людини, щасливішої за нього,
і вважав небесне блаженство за ніщо в порівнянні з його
Земним щастям.

.НаДання імені (намакарана) належить до найважливіших
пят«й1В У ШДУС1В- Він виконується на одинадцятий чи
дванадцятий день після народження дитини. Мати сідає ліворуч віл
кп!гКа  КЛадЄ ДИТИНУ Й0МУ на коліна. Потім устає, обходить
круг нього 1 зупиняється просто перед ним. Батько читає належ-
ау мантру з Вед 1 віддає дитину матері. Після урочистого
жертвоприношення дитина одержує ім я. 
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Розділ 11

РАМУ І ЛАКШМАНУ ПОСИЛАЮТЬ НА ДОПОМОГУ
РІПІІ ВІШВАМІТРІ

 дного разу цар Дашаратха обговорював нацарській раді плани одруження своїх
царевичів. У той час склалося так, що туди
несподівано прибув великий мудрець Вішвамітра. Цар
прийняв мудреця надзвичайно привітно і

сказав: «Я дуже задоволений милостивим прибуттям твоєї
святості і вважаю це за високу честь для себе. Ти
ощасливив мене, ЩО ЗВОЛИВ прийти. Я до твоїх послуг, прошу
повідомити мене про твоє бажання,  я готовий виконати
його».

Ріші Вішвамітрі припала до серця милостива царська
обіцянка, і він сказав: «Я вдячний твоїй величності за те,
що ти хочеш допомогти мені. Мене весь час турбують два
великі ракшаси, на ймення Маріча та Субагу, бо
перешкоджають у моїх релігійних обрядах, і я хотів би, щоб
ти відпустив зо мною на десять днів свого царевича Раму.
Хай постоїть на варті, коли я виконуватиму
жертвоприношення, і покарає демонів. Я піклуватимусь про нього як
слід. Тобі нема чого непокоїтися про його безпеку, поки
він перебуватиме зі мною».

Почувши ці слова, цар Дашаратха дуже збентежився,
зажурився і навіть знепритомнів. Опритомнівши, він
сказав: «О великий ріші, мій улюблений син Рама ще не
має й шістнадцяти років, і я не вважаю його спроможним
подолати ракшас у бою. Він ще зовсім не досвідчений
і не обізнаний у військовій науці і аж ніяк не придатний
до справи, яку ти маєш намір доручити йому. Якщо
потребуєш воєнної допомоги взагалі, я готовий сам
виступити з великим військом і битися з ракшасами аж до
смерті. Не бери Рами з собою. Без Рами я не можу
прожити й одної хвилини. Якщо ти настоюєш на тому, щоб
він пішов з тобою, то дозволь мені супроводити його, щоб
я міг зробити все, що потрібно. Ракшаси дуже підступні
створіння, і перемогти їх  справа нелегка. Тому мені
б не хотілося, щоб Рама ішов з тобою один». Почувши
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такі слова від царя Дашаратхи, ріші Вішвамітра дуже
розсердився й відповів монархові так: «0 царю, ти дав
мені слово, а тепер не хочеш його дотримати? Це не ли-
чить такому цареві, як ти; порушена обіцянка принесе
загибель твоїй династії. Якщо ти не можеш послати Рами
на допомогу мені, я повертаюсь без нього».

Після цих гнівних слів великого ріші, земля
затремтіла і скрізь знялася тривога. Тимчасом царський жрець
Васіштха сказав Дашаратсі: «Не личить такому цареві,
як ти, що походить з славетного роду Ікшваку,
порушувати обіцянки. Чи спритний Рама в стрілянні з лука, чи
ні, ніхто не зможе вчинити йому щось погане, якщо, до
того ж, мудрий Вішвамітра охоронятиме його. Пустинник
дуже освічений і навчить Раму всього. Це великий аскет
і благородна душа. Рама напевно матиме велике благо
від нього, і жодне лихо його не спіткає. До того ж, твій
Рама не звичайний хлопець. Він  втілення
доброчесності, знається на всякій зброї, яка існує в трьох світах,
де перебуває те, що рухається, і те, що не знає руху *.
Ще нікому не відомо, хто він насправді. Він також
всемогутній, і ніхто не зможе подолати його або заподіяти
йому шкоди. Такий же великий і ріші Вішвамітра, що
знає все на світі і може робити навіть те, що неможливо
для інших. Тому не вагайся і відпусти з ним Раму. Ріші
запрошує твого сина йти з собою на благо Рами».

Після цього цар Дашаратха відрікся від своїх слів
і радо відпустив Раму та Лакшману з Вішвамітрою.
Царевичі вирушили до лісів у супроводі мудрого Вішвамітри.
Дорогою Вішвамітра знайомив їх з важливими й цікавими
місцями, розповідав про релігійні обряди та передавав
інші корисні знання.

Він навчав їх різних мантр, і це уберігало братів од
всіляких тілесних недугів, і жодний ворог не міг напасти
на них, коли вони спали і не були готові до бою. Вони
бачили священні річки Сараю та Гангу, небезпечні ліси,
Звірів та демонів. Рама змушений був убити ракшасі, на
ймення Татака, яка була великою загрозою та причиною
неспокою для ріші, що жили в лісі, а тому позбавитися її

* Те, що рухається і те, що не знає руху,  всі
живі істоти та рослини.
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не було гріхом. Мудрий Вішвамітра дав також царевичам
різну зброю божественного походження, що нею навіть
не всі небожителі могли оволодіти. Могутній мудрець
також навчав їх різних мантр про цю зброю й показував, як
нею користуватись.

Нарешті Вішвамітра, Рама й Лакшмана дістались
пустині великого мудреця, що звалася Сіддхашрама.
Вішвамітра пригостив царевичів, як і годилося в такому місці
й за таких обставин, потім почав готуватися до великого
жертвоприношення, а Рама та Лакшмана охороняли його.
На сьомий день жертвоприношення з авилися могутні рак-
шаси Субагу й Маріча з великим військом і напали на
Сіддхашраму. Рама й Лакшмана чинили опір війську
демонів і мужньо захищали місце жертвоприношення.
Перш за все гостра стріла Рами влучила в Марічу так
сильно, що той був відкинутий на сто йоджан у море;
потім, уміло використовуючи лук і стріли та вдаючись до
воєнних хитрощів, Рама спромігся вбити й вождя демонів
Субагу. Так Рама й Лакшмана успішно впоралися з
завданням, що було на них покладено, і Вішвамітра та інші
ріші були надзвичайно задоволені з їх мужньої та
благородної поведінки.

Розділ 111

ВЕСІЛЬНІ СВЯТА РАМИ ТА ЙОГО БРАТІВ

егка й цілковита перемога Рами над демонами
Ж І Марічею й Субагу та їх знищення переконали
І І мудреця Вішвамітру, що Рама наділений над-

g природною силою, і пустинник подумав,
що царевич легко зломить божественний лук

царя Джанаки.
Міцний і величезний лук Шіви був подарований цареві

небожителями, і Джанака оголосив, що його дочка Сіта
одружиться тільки з тим доблесним героєм, який зможе
зламати лук. Багато царів та царевичів, що бажали
випробувати свої сили, прибували в столицю царя Джанаки, але
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нікому з них не вдалося натягнути лук. Ріші Вішвамітра
хотів, щоб зламав лук і одружився з Джанаківною Рама.
Він розповів усе це обом царевичам і вирішив повести їх
до царя Джанаки ніби для того, щоб вони подивилися на
царське жертвоприношення.

От^е, всі троє, в супроводі інших ріші, вирушили до
столиці царя Джанаки. Вони були дуже задоволені цією
цікавою мандрівкою: побачили дорогою багато річок, гір
та інших привабливих місць. Вішвамітра розповідав про
події, пов язані з його життям та історією його роду, а
потім пояснив, як свята річка Ганга спустилася з неба
на землю. Переправившись на північний берег святої
Ганги, вони з явилися перед царем міста Вішала. Після
милостивого прийому мандрівники вирушили далі й
прибули до Мітхіли.

Продовжуючи просуватись на північний схід, вони до-
сягли, нарешті, столиці царя Джанаки. Дізнавшись про їх
прибуття, цар вийшов їм назустріч із царським жерцем
Шатанандою, сином ріші Гаутами, та іншими
високоповажними жерцями і прийняв їх дуже привітно. Він
здивувався з царського вигляду юнаків і, привітавши їх,
запитав, хто вони, звідки та з якою метою прийшли сюди.
Великий мудрець Вішвамітра представив цареві обох
царевичів і розповів йому все про їх рід, про їхні героїчні
та чудесні подвиги і про те, як Рама зацікавився
могутнім луком і забажав подивитись на нього.

Потім святий Шатананда став розпитувати Раму про
його батьків і про божественну милость, виявлену матері
Рами. Ріші Вішвамітра з ясував йому все, дуже
вихваляючи Раму. Святий Шатананда подякував Рамі й поздоровив
його з тим, що йому пощастило мати могутнього ріші
Вішвамітру за захисника, після чого почав розповідати
про чудесне минуле Вішвамітри.

Шатананда сказав: «Праведний ріші Вішвамітра
довгий час був царем; він підкоряв своїх ворогів і щиро
піклувався про добробут своїх підданців. Він праправнук
Брахми. У Брахми був син Куша, у Куші був син Куша-
набха, сином Кушанабхи був Гадхі, а сином Гадхі 
Вішвамітра. Через те, що він належить до сім ї Куші та Гадхі,
його часто називають Каушіка і Гадхіджа. Багато років
тому, ще бувши царем, він вирушив на полювання й
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натрапив на пустинь великого мудреця Васіштхи. Той
привітно зустрів його і розважав, як гостя царського роду.

Васіштха мав божественну корову Шабалу, що могла
в одну мить створити все, чого б не забажав Васіштха.
Маючи цю корову, Виконавицю-всіх-бажань, Васіштха мав
змогу влаштувати надзвичайно пишний прийом цареві
Вішвамітрі, і той дуже дивувався, як це вдалося зробити
в диких джунглях.

Дізнавшись про дивовижну здібність корови, Виконави-
ці-всіх-бажань, він попросив мудрого Васіштху віддати цю
тварину за певну кількість інших корів або скарбів, але
Васіштха нізащо не захотів розлучатися з нею. Цар Віш-
вамітра дуже розсердився за це й заходився виводити
корову силоміць. Корова не хотіла йти з Вішвамітрою й
почала благати Васіштху звільнити її. Але Васіштха, що сам
був брахманом, не міг протистояти царевій силі, а тому
відповів, що не може допомогти їй. Тоді божественна
корова негайно ж створила військо, і зав язався бій між
ратниками царя й корови. Кінець кінцем цар Вішвамітра
був переможений і, засоромившись цього, відрікся від
свого престолу на користь сина, а сам пішов у Гімалаї для
спокути, сподіваючись-таки помститися на мудрому Ва-
сіштсі. Він догодив богові Шанкарі своїми аскетичними
подвигами і навчився стріляти з лука та користуватися
зброєю богів. Тоді ж і напав на мудрого Васіштху й
зруйнував його пустинь. Цар Вішвамітра й мудрий Васіштха
почали битись врукопашну, і цар Вішвамітра знову зазнав
поразки; тому що його аскетична сила кшатрія не
перевищувала аскетичної сили брахмана  мудрого Васіштхи.
Після того він захотів стати брахманом і знову пішов
у ліс, щоб віддатися покуті. Побоюючись його
подвижництва, Індра, володар неба, послав небесну діву, на ймення
Менаку, щоб вона спокусила Вішвамітру, заманивши його
в свої чарівні обійми, і їй вдалося зробити це. Вішвамітру
привабили її чари, і він потрапив в її любовну пастку. Від
цього союзу народилася славнозвісна Шакунтала.
Вішвамітра усвідомив, що зробив помилку, покохавши Менаку,
і знов віддався найсуворішому аскетизму.

Індра послав другу небесну діву, надзвичайно чарівну,
що звалася Рамбхою; вона наблизилася до Вішвамітри
З гріховним наміром, але на цей раз Вішвамітра був дуже
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обережним; він прокляв діву. І діва обернулася на камінь,
щоб пробути в такому стані десять тисяч років, а Вішва-
мітра знов продовжував надмірні аскетичні подвиги. За
кілька років Брахма-творець був задоволений його
каяттям і вшанував його, рідкісною нагородою  правом
називатися брахмарші. Нарешті Брахма примусив двох
суперників  Вішвамітру й Васіштху  помиритися, і вони
стали друзями».

Вислухавши цю дивну розповідь про мудрого

Вішвамітру, цар Джанака повернувся до свого палацу, а гості
пішли відпочивати.

На другий день вранці цар Джанака сердечно прийняв
своїх гостей і віддав шану мудрому Вішвамітрі, Рамі та
Лакшмані. Він запитав: «Що я можу зробити для вас?»
Вішвамітра відповів, що Рама й Лакшмана бажають
бачити божественний лук. Цар Джанака пояснив, яким чином
потрапив до нього цей лук Шіви, і далі сказав: «Колись
я орав у долині, і з борозни піднялася дівчина; через те
що я здобув її, коли розчищав поле для
жертвоприношення, я назвав її Сітою. Я випестив її, мов свою рідну дочку,
і оголосив, що вона одружиться тільки з героєм, який
зігне міцний лук. Після того сюди з являлося багато царів
домагатися руки Сіти, але ніхто не міг зігнути той
страшний лук, і всі вони зазнали сорому через свою
неспроможність зробити це. Тоді всі царі, об єднавшись, почали
облогу моєї столиці Мітхіли, щоб ослабити мене. Та я розбив
їхні сили за допомогою милостивих богів і позбувся
нападників, примусивши їх тікати врозтіч.

Тепер я покажу Рамі та Лакшмані яскравопроменистий
лук, і якщо Рамі пощастить натягнути на ньому тятиву,
я віддам йому свою дочку Сіту, що мені дорожча за
власне життя».

І цар Джанака наказав своїм міністрам привезти лук.
Вони пішли в місто і, поставивши скриню, де лежав лук,
на ВОСЬМИКОЛІСНИЙ ПОВІЗ, що його з великим зусиллям тяг-
ли п ять тисяч дужих чоловіків, привезли лук до його
величності царя Джанаки, царських гостей і тисячі інших
глядачів.. Мудрий Вішвамітра наказав Рамі підняти лук
1 випробувати свою силу. В присутності кількох тисяч
глядачів Рама легко підняв його за середину і, укріпивши
тятиву, натягнув її. Тут лук* зламався з таким тріском, що
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аж земля задвигтіла, і всі присутні, крім Джанаки, Вішва-
мітри, Рами й Лакшмани, впали непритомні. За кілька
хвилин вони підвелися, і цар Джанака сказав: «О мудрий
Вішвамітро, я бачив завзяття Рами. Це справді чудово й
незбагненно. Я дуже радий бачити, що шлюб моєї любої
доньки Сіти прославить рід Джанаки. Моя обіцянка
віддати Сіту тільки за того, хто зігне лук, здійснюється.
Я віддам Сіту за Раму. А тепер, якщо ваша ласка, я
пошлю своїх радників до Айодх ї повідомити його величність
царя Дашаратху про все, що тут трапилось, і привезти
його сюди; ми відсвяткуємо весілля Рами з Сітою».

Царські посланці вирушили до царя Дашаратхи, щоб
передати йому запрошення, і незабаром дісталися до
Айодх ї.

Царська родина в столиці та всі підданці надзвичайно
зраділи, почувши про подвиги Рами та Лакшмани, і
весільний поїзд вирушив з Айодх ї до столиці царя Джанаки
Мітхіли, де він був привітно та з належною шаною
зустрінутий і пишно прийнятий.

Обидва царі були дуже щасливі, особливо тому, що
зустрілись як близькі родичі. Почались великі готування
до царського весілля. Вирішено було також, що друга
дочка царя Джанаки, на ймення Урміла, одружиться з
братом Рами  Лакшманою, а дві дочки брата царя
Джанаки Кушадхваджі вийдуть заміж за Бхарату й Шатругх-
ну, синів царя Дашаратхи, щоб родинні зв язки між двома
царями ще більше зміцніли.

Кількох князів, ріші та інших знатних людей було
запрошено свідками на це незвичайне торжество, і в їх
присутності царський жрець Васіштха, з боку молодого,
і царський жрець Шатананда, з боку молодої, урочисто,
як і годиться, справили шлюбний обряд над Рамою й Сітою.

Цар Джанака привів Сіту, прикрашену різними
дорогоцінностями, до священного вогню і, поставивши її перед
Рамою, звернувся до нього з - словами: «Прийми Сіту,
дочку мою,  хай буде благо тобі,  як помічницю у
виконанні всякого обов язку; візьми її руку. Хай буде Сіта
глибоко благочестивою та відданою своєму чоловікові,
завжди ходить за ним, мов тінь». З цими словами цар
окропив долоню молодого водою, освяченою мантрами.
А небожителі та святі вигукували: «Слава! Слава!»
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В цей же час царські жерці справили такі ж урочисті
шлюбні обряди над Урмілою з Лакшманою, Мандаві з
Бхаратою й Шрутакірті з Шатругхною. При цій радісній
події рясною зливою посипалися з небес блискучі квіти
та залунали божественні литаври, хори, дочулась музика.
Небесйі діви танцювали, а небожителі чарівно співали на
весіллі синів царя Дашаратхи.

Відбувши весільні свята, мудрий Вішвамітра
попрощався з монархами, а потім подався до північних гір
продовжувати свої аскетичні подвиги. Цар Джлнака дав
у посаг сотні тисяч корів, слонів, коней, колісниць,
служників, кілька сот дівчат-красунь у пишному вбранні, які мали
бути за служниць, не один сувій чудових шерстяних
тканин, багато зо юта, срібла, перлів та коралів. І цар Да-
шаратха вирушив з своїми синами, невістками та
весільним почтом до своєї столиці.

Дорогою вони зустріли сина Джамадагні Парашураму,
гнобителя кшатріїв, і цар Дашаратха, що сам був із касти
кшатріїв, дуже злякався, побачивши його, бо від нього
тільки й жди чогось поганого. Парашурама чув про те,
що Рама зламав у царя Джанаки лук Шіви, і, сповнений
заздрощів до цього подвигу, звернувся до Рами з
відкритим викликом, кажучи: «0 Рамо, сину Дашаратхи, хоч ги
і зміг добитись перемоги, зламавши лук Шіви у царя
Джанаки, це вдалося тобі тільки тому, що лук був дуже
старий і зламати його було легко Але тепер я прошу тебе
випробувати лук Вішну й показати мені свою справжню
силу».

Тоді Рама вклонився з пошаною своєму батькові та
наставникові і, сміливо піднявши страшний лук Вішну,
заклав стрілу в тятиву й сказав: «0 Парашурамо, дивись!
Не вважай мене за простого хлопця з касти кшатріїв,
я тобі покажу, хто я і яку силу маю. Ти з касти
брахманів, і я не хочу вбивати тебе цією стрілою, бо брахмани
поважають мене, але моя стріла завжди влучає в
Ціль. Чи я маю відрізати тобі шлях до неба, чи шлях
до святої прощі, пустивши цю стрілу з лука Вішну?
Я оберну на попіл все твоє благочестя цією простою
стрілою».

Парашурама злякався, почав просити пробачення в
Рами й сказав: «Слава тобі, Рамо, ти наш владика і спа-
2*
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ситель Вішну. Тепер я піду і усамітнюсь для аскетичних
подвигів у горах Махендри».

Парашурама пішов геть: всі були дуже раді позбутися
його. Потому цар Дашаратха щасливо досяг своєї столиці
З усіма своїми людьми, і всі вони були зустрінуті в Айодх ї
царевими міністрами й підданцями з належною шаною.
Все місто Айодх я було чудово прикрашене, і весь народ
торжествував.

Через деякий час царевич Юдхаджіт, син царя кайкей-
ців, отже, дядько царевича Бхарати з боку матері, прибув
до Айодх ї, щоб узяти з собою царевичів Бхарату та
Шатругхну на деякий час, і вони дістали дозвіл на це.
Рама і Лакшмана продовжували піклуватися про свого
батька, що був схожим на небожителя. Цар Дашаратха
жив щасливо з усіма членами своєї царської родини й
своїми підданцями. Сіта підкорила свого володаря Раму
не так своєю божественною красою, як лагідною вдачею;
подібна грацією й чарівною вродою до Лакшмі  богині
багатства,  вона розуміла кожне його почуття. Сіта
була для Рами дорожчою за його власне життя: він любив
її, і Сіта носила в своєму серці любов до нього. їх союз
був подібний до союзу бога Вішну з богинею Лакшмі.

Кінець бала-канди, або канди про дитячі роки Рами.
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Розділ IV

ЗВОРОТНИЙ РУХ КОЛЕСА ЖИТТЯ ЦАРЯ ДАШАРАТХИ

ЕПЕР щастя царя Дашаратхя
було повним: чотири сини, схожі
на небожителів, були дорогі
йому, неначе власні руки. Але
більш за всіх він любив Раму.
Рама займав перше місце в
усьому, йому не знали рівні на землі,

він був таким, як сам Дашаратха: розумний,
красномовний, доблесний та благородний, непихатий, правдолюби-
вий, освічений, шанобливий до старших і добрий до
підлеглих, які, з свого боку, надзвичайно його любили й
поважали. Дуже милосердний до бідних, обізнаний в
питаннях добра і зла, каратель пороку, чистий духом,
досконалий знавець Вед, він ніколи не робив того, що
заборонено. Рама був ще дуже молодим, а вже володів
усіма видами зброї і добре розбирався в військовій науці,
навіть краще за свого батька; любив товариство, був
винахідливим, талановитим, вдячним,  коротко кажучи, був
носієм усього доброго. Він не знав лінощів і ніколи не
товаришував з негідниками та підлабузниками; не
приймав подарунків, яких не годиться приймати, і розумів,
коли бути милостивим, а коли ні. Він справедливо збирав
податки і знав, як розподіляти державні прибутки; добре
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розумівся на святому письмі, та й світські книжки були
йому добре знайомі  як санскритські, так і написані на
діалекті. Він умів читати в серцях людей і шукав розваг,
які не шкодили ані його інтересам, ані чесноті, і розумів
мистецтво тих, хто розважає інших. Він добре гасав
верхи, умів об їжджати коні та дресирувати слонів, був
першим серед найкращих стрільців, так що його визнавали
за атіратху, тобто воїна, що б ється з десятьма тисячами
махаратх, або такого, що сам перемагає незліченне
вороже військо. Він був дуже відважним і добре умів
командувати військом; коли вів свої полки на ворога, завжди
здобував перемогу. Він не знав поразки, і його не могли
стримати в бою навіть розлючені боги та асури. Не любив
лихословити, умів приборкувати свій гнів та пристрасті і
ніколи не бував ані в надто піднесеному, ні в надто
поганому настрої. Він не зневажав жодної істоти. Мало хто
міг перевершити його у милосерді, кмітливості та відвазі.
Маючи всі ці чудові якості, що були приємні і батькові
його, і всім, лотосоокий Рама, з довгими могутніми
руками, з міцним тулубом, був прекрасний, як сліпуче сонце
у вінці променів.

Пройшло близько дванадцяти років після одруження
Рами. Дашаратха відчув, що він уже досить старий, і йому
слід відмовитися від виконання тяжких обов язків,
пов язаних з правлінням країною, і передати їх Рамі, що був
наслідником престолу, як старший з синів. Та й сам Рама
за своїми якостями був цілком гідним цієї честі.

Прийшовши до такої думки, цар Дашаратха висловив
її своїм міністрам; нагадав їм про свій похилий вік, а
також розповів про страшні майбутні лиха, що їх віщують
різні знамення в небі, повітрі та на землі. Він пояснив,
що введення Рами в сан ювараджи розвіє горе старого і
прийдеться до вподоби всім його підданим.

Тому цар скликав відкритий дарбар усіх міністрів,
пандитів-брахманів, князів, сусідніх царів та кращих
городян. Але ні цар Джанака, ні цар Кайкейя не змогли
приїхати  так спішно все робилось,  а тому й
царевичі Бхарата та Шатругхна теж не були присутні при цій
Знаменній події.

Цар Дашаратха так звернувся до зборів: «Довгий час
я був вашим царем, намагаючись виконувати свої обов яз-
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ки якнайкраще. Тепер я вже дуже старий, і мені хотілося 6
звільнитися від цього важкого тягаря, який я бажав би
перекласти на плечі мого старшого сина Рами, наслідника
престолу, і якщо ви схвалите моє бажання і дасте згоду,
то я пропоную завтра ж справити церемонію возведення
Рами н^ царський трон як ювараджу. Я певний, що Рама
правитиме вами краще, ніж був здатний це робити я, і
сподіваюся, що за його царювання ви будете більш
щасливими, ніж за мого. Він цілком гідний бути вашим царем.
Отже, якщо ви не заперечуєте, я віддам наказ негайно ж
розпочати підготовку до коронування Рами».

Після таких слів Дашаратхи всі присутні  і князі, і
прості люди  відчули надзвичайне задоволення, мов
павичі, що танцюють, побачивши нагромадження хмар, які
мають освіжити землю дощем; скрізь залунали схвальні
вигуки: «Так, дуже добре, воліємо, щоб Рама був царем
над нами!»  і таке інше.

Коли знов настала тиша, найвпливовіші з присутніх 
брахмани, вищі військові чини, жителі Айодх ї та
провінцій,  порадившись між собою, прийшли до однієї думки:
«Його високість Рама, наслідний царевич, вищий за всяку
похвалу. Його чесноти не описати словами. Ще не було
людини, яка могла б зрівнятися з ним відвагою. Його вуста
не знають неправди, він великодушний, вдячний,
миролюбний, працьовитий, непереможний. Знає всі шастри,
хоробрий, як Індра, володар неба. Не цурається людей і
спілкується з усіма нами, дивиться на нас як на членів
своєї власної родини. Він дуже досвідчений полководець.
Подібний до Вішну, чарівний, мов Кама. Він милосердий
до бідних і добре ставиться до всіх нас. Словом, гідний
того, щоб царювати над світом, не те що над одною
нашою країною. Ми будемо надзвичайно щасливі, якщо Рама
буде нашим царем».

Тоді збори були розпущені, і цар Дашаратха наказав
підготовляти на наступний ранок все потрібне до пишної
церемонії коронування Рами. Царський жрець Васіштха
заздалегідь подбав про все. В коронаційному залі сяяло
Золото, коштовності, лежали необхідні до релігійного
обряду речі, священні трави, гірлянди білих квітів; апетитно
пахли підсмажений рис, мед, розлите по окремих глеках
очищене масло; там можна було побачити різні тканини,
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тільки-но з верстату, колісницю, всіляку зброю, слона з
щасливими прикметами, два чоурі, скіпетр, світлий зонтик,
сто золотих жбанів з водою, бика з золоченими рогами,
тигрову шкуру та інше.

Цар Дашаратха послав тоді по Раму, і той, з'явившись,
З благоговінням схилився перед батьком. Цар обійняв
його з великою любов ю і, благословивши, промовив:
«Дорогий Рамо, ти старший серед моїх синів, бо твоя мати
старша з моїх дружин, і ти цілком гідний бути наслідни-
ком мого престолу. Завтра відбудеться церемонія
коронування, і я хочу дати тобі деякі поради з цього приводу.
Державцю личить бути дуже скромним. Він повинен
стримувати свої пристрасті і завжди терпляче вислуховувати
своїх підданих, мати їх за власних дітей і відповідно до
цього діяти. Хай будуть твої слуги завжди задоволені. Ніколи
не лютуй і ніколи не уникай виконання своїх обов язків.
Будь безстороннім і прав країною справедливою і доброю
рукою. Карай грішників. Будь добродійним та добрим,
умій прощати, коли треба, будь миролюбним, говори правду,
дотримуй свого слова; не будь на повідку у підлабузників».

Всі, хто належав до царського двору, були
надзвичайно раді, коли дізнались про коронування Рами. В Айодх'ї
скрізь тільки й мови було, що про церемонію, і народ
бурхливо проявляв свою радість та вірнопідданські
почуття. Столиця набрала святкового вигляду. Всі палаци,
храми та різні будинки були оздоблені полотнищами,
гірляндами квітів, прапорами та фестонами. Шляхи змочувались
пахучою сандаловою водою, скрізь був розкиданий лотос.
Окремі дерева теж було прикрашено, і вони вбирали очі.
Всі нетерпляче чекали тієї хвилини, коли Раму урочисто
буде визнано правителем країни. Сподіваючись побачити
його в новому сані, люди всіх станів, чоловіки, жінки, діти
позбирались на терасах та балконах своїх будинків і,
чекаючи, що Рама може вийти вночі помилуватись новими
прикрасами міста, зробили свою столицю ще красивішою.
Вони встановили вздовж шляхів чудові ліхтарні стовпи у
вигляді крислатих дерев. Прибуття численних гостей з
провінції збільшувало загальні радощі, і Айодх я стала
ніби небесною столицею бога Індри. Гомін всього цього
людського зборища нагадував гул океану, коли водяні
тварини розгойдають його поверхню.
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Розділ V

РАПТОВЕ Й ДРАМАТИЧНЕ ПРИПИНЕННЯ
КОРОНУВАЛЬНИХ СВЯТ

У* цариці Кайкейї, мачухи Рами, була вірнаслужниця, Мантхара на ім я, яку вона
привезла з дому своїх батьків. Мантхара дізналась
про коронування Рами, і злий дух увійшов їй
у серце. Хитра жінка, вважаючи, що це має

дуже пошкодити інтересам її господині та її сина,
царевича Бхарати, звернулась до цариці з такими словами:
«Про що думає твоя величність, перебуваючи в такому
гарному настрої? Тобі загрожує небезпека. Не пишайся
надто своїм саном цариці та любов ю свого чоловіка. Ти
незабаром опинишся в дуже прикрому становищі. Його
величність цар Дашаратха надумав призначити завтра
Раму ювараджею. Твій чоловік завжди говорить про
високу доброчесність, але сам такий хитрий. Він каже
приємні речі, а серце в нього погане. Справді, він робить те,
чого можна було б чекати лише від ворога. Твій чоловік
іде непрямим шляхом і нещиро промовляє заспокійливі
слова. Я щойно почула про коронування Рами і відразу
прибігла до тебе відкрити тобі очі, щоб ти попіклувалась
про власне майбутнє та про майбутнє свого сина».

Почувши такі слова від Мантхари, цариця Кайкейї
була охоплена великою радістю і дуже приємно
здивована. Вона навіть подарувала своїй служниці дорогоцінну
прикрасу. Нагородивши її так за добру звістку, Кайкейї
сказала: «0 Мантхаро, я сповнена радості, дізнавшись
про вінчання на царство мого улюбленого сина Рами. Мені
мій пасинок дорогий не менше мого власного сина
Бхарати. І до мене вони обидва ставляться однаково. Рама навіть
любить мене більше, ніж свою власну матір Каусалью.
Я щиро рада, що цар збирається передати йому свій трон,
бо Рама цілком гідний цього». Почувши таке, Мантхара
розсердилась, відкинула дорогоцінний подарунок і
засмучено мовила: «Ти нерозумна, царице, ти нічого не тямиш
У Державних справах, хоч і народилась у царській родині.
Для тебе лишаються тепер лише солодкі слова, а справжня
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мати Рами, цариця Каусалья, буде скрізь на першому
місці. Твій чоловік  підступна людина, він відіслав твого
сина Бхарату до твоїх батьків. Ми не знаємо, які таємні
міркування змусили його так раптово призначити
коронування Рами. Ти ще маєш час подумати про це як слід.
Хіба розумна жінка буде радіти щастю сина іншої
дружини свого чоловіка? Мені шкода тебе». Але цариця Кай-
кейї все ще була тверда в своїй матерній любові до Рами
і продовжувала вихваляти його високі якості. Вона була
певна, що Рама і після коронування буде ставитися до
неї з неменшою повагою. Мантхара знов заговорила: «Не
забувай, що, зробившись ювараджею, Рама буде вважати
тебе та твого сина за невільників. Жінка Рами та її
служниці радітимуть, а дружина Бхарати сумуватиме. Рама
може навіть повиганяти вас звідси. Тому я й кажу тобі:
спробуй перешкодити цьому коронуванню, хай цар відішле
Раму у вигнання до лісу і віддасть трон Бхараті».

Так Мантхара навівала цариці злі думки, і Кайкейї
підпала під її вплив. Цариця вирішила домогтися, щоб
Раму було вигнано в ліси на чотирнадцять років і щоб
усе підготовлене для коронування Рами було використано
для вінчання на царство її сина Бхарати. Розмірковуючи,
як би це краще зробити, вона звернулась до Мантхари за
порадою. Та мовила: «Я вкажу тобі шлях. Твій чоловік,
цар Дашаратха, ніколи не ламає свого слова. Я нагадаю
тобі про одну подію, про яку ти сама мені колись
розповіла. Це сталось кілька років тому, під час війни богів із
ракшасами. Твій чоловік вирушив, щоб допомогти царю
небожителів, і очолив похід на місто Вайджаянта, що
належало могутньому ракшасі. В лісі Дандака відбувся
жахливий бій. Вночі ракшасам пощастило повикрадати тих,
що спали, порізати та повбивати їх. Ти ні на мить не
відходила від свого чоловіка. Він був тяжко поранений, і тобі
пощастило винести його з поля бою та вилікувати його
рани. Так ти врятувала його. І тоді він обіцяв тобі
виконати двоє твоїх бажань, а ти сказала, що попросиш про це
Згодом, коли тобі буде зручно, і цар погодився. Ось і
нагадай тепер цареві про його обіцянку і попроси,
висловлюючи своє перше бажання, випровадити Раму на
чотирнадцять років у вигнання  в ліси; потім скажеш про своє
друге бажання  призначити наслідником престолу твого
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сина Бхарату. Хто знає, що може трапитись за
чотирнадцять років? Навіть якщо Рама й повернеться живий та
здоровий, Бхарата на той час міцно сидшше на троні і,
звичайно, не дозволить Рамі зайняти своє місце. Зроби
ось як: удай, що ти гніваєшся, скинь з себе цсі дорогоцінні
прикрасила царські шати, одягнись у брудну одежу, шди
в кімнату гніву * і плач там на підлозі, поки не прийде
цар. Він любить тебе більше, ніж інших своїх цариць,
ради тебе кинеться в огонь, віддасть своє життя. Цар
намагатиметься улестити тебе солодкими словами,
запропонує тобі все своє царство, щоб ти тільки змінила свої ви*
моги. Але ти не слухай його, будь непохитною в своєму
рішенні. Цар саме збирається до тебе, дивись же, час не
жде. А я піду».

Така порада припала цариці до серця, і вона
пообіцяла добре нагородити Мантхару за вірну службу.

І ось під поганим впливом цієї злої служниці цариця
Кайкейї зробила так, як та її підмовила: одяглася в
брудний одяг, поскидала з себе дорогоцінні прикраси та
гірлянди з квітів, лягла на підлозі в кімнаті гніву і почала
бідкатись: «Ой лихо моє, смерть моя!»

Щовечора в цей час цар Дашаратха навідував своїх
цариць. Серце його було повне радощів: адже скоро
відбудеться коронування Рами. Він був певний, що і цариця
Кайкейї радітиме, дізнавшись, що він, коли звіздарі
попередили про велику небезпеку, яка загрожувала йому,
прийняв раптове рішення наступного ж таки дня зробити
Раму ювараджею, навіть не чекаючи повернення Бхарати.
Цареві й на думку на спадало, що цариця може якось
інакше сприйняти таку звістку.

Проте коли Дашаратха увійшов до покоїв Кайкейї,
цариця не вийшла йому назустріч, як це було звичайно.
Він здивувався, але покоївка повідомила його, що її
величність дуже розлючена і пішла до кімнати гніву. Цар
був надзвичайно вражений і негайно попрямував туди,
передчуваючи біду.

Він підійшов до цариці і, ніжно погладивши її, сказав:
«Мила Кайкейї, що сталося? Чого ти гніваєшся на мене?

* Приміщення, куди йшла жінка, коли почувала себе
засмученою або розгніваною.
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Невже я образив тебе? Все моє царство і я сам завжди
готові служити тобі. Хто завдав тобі прикрощів? Скажи
відразу  чого тобі треба? Може, хочеш, щоб я комусь
дав високу посаду? Чи щоб когось було вбито? А може,
тобі забажалось, щоб когось звільнили з в язниці?
Наділили багатством чи, навпаки, з багатого зробили бідняком?
Я на все ради тебе готовий. І я, і моє царство  в
повному твоєму розпорядженні».

На це жорстока цариця відповіла так: «Ніхто
не заподіяв мені прикрощів, ніхто не образив мене.
Пообіцяй виконати моє бажання, і тоді я відкрию його
тобі».

Поклавши голову Кайкейї, що лежала на підлозі, собі
на коліна, могутній цар, ніжно посміхаючись, сказав:
«Слухай мене, зарозуміла Кайкейї. Немає нікого на світі,
хто був би мені дорожчий за мого Раму; я присягаюся
ним, що виконаю твоє бажання. Так скажи ж мені тепер,
чого чи хочеш».

З радісним серцем жорстока жінка заговорила: ч<Колл
я була з тобою під час війни між богами та ракшасами,
ти обіцяв виконати двоє моїх прохань. Ось перше: хай
уся пишнота, що підготовлена до коронування Рами на
ювараджу, буде використана для мого сина Бхарати;
а ось друге: хай Рама піде у вигнання на чотирнадцять
років у ліс Дандака, хай живе там, як жебрак, і одягається
в оленячу шкуру. Виконай ці мої двоє бажань, і я буду
щаслива».

Грізні слова цариці Кайкейї неначе громом ударили
Дашаратху. Хвилину він стояв приголомшений. Нарешті,
розлютившись та заскреготівши зубами, він вигукнув:
«Тьху!»  і зомлів. Опритомнівши через деякий час, цар
гнівно промовив: «Негіднице, що тобі зробив Рама, що ти
хочеш його приректи на такі муки? Він же тобі відданий,
як справжній син, а ти смієш замишляти таку кару для
нього. Ти просто смертоносна гадюка, і я одружився з
тобою на погибель своєї родини. Як я можу відправити Раму
у вигнання, коли його всі люблять? З якої причини? Рама
мені дорожчий за все, за все моє царство, навіть за мене
самого. Земля зможе існувати без сонця, а я й на хвилину
не зможу залишитися без Рами. Отже, пустунко, не треба
пручатися. Схиляю голову до твоїх ніг. Змилуйся надо
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мною. Я не тямлю, як тобі таке спало на думку. Люба
моя Кайкейї, зілянься над моїм віком. Послухай мене,
я дам тобі все. що можна дістати на цьому світі, тільки,
будь ласка, відмовся від своїх двох вимог».

Так Дашаратха благав Кайкейї, але лиха цариця й
слухати ^е хотіла. Нарешті вона сказала: «Якщо ти
зламаєш своє слово, то я буду знати, що ти просто облудник.
Весь світ ганьбитиме тебе. Святі ріші осудять та знеслав--
лять твоє ім я. Ти повинен виконати свою обіцянку. Я тобі
просто кажу, якщо ти зробиш Раму наслідником престолу,
я отруюся в твоїй присутності. Можете тоді радіти  і ти,
і твій Рама, і його мати! Присягаюся, мене тільки одне
задовольнить  вигнання Рами до лісу». Тут Кайкейї
замовкла.

Цар знов і знов благав її, пропонував їй і те й інше,
але вона була невблаганна. Вигнання любого серцю Рами
та коронування Бхарати стояли перед його очима, неначе
два привиди. Деякий час цар пильно вдивлявся в обличчя
злої Кайкейї, потім, згадавши про її непохитну волю та
свою жахливу присягу, промовив: «0 Рамо!»  і упав,
наче підрубане дерево.

Трохи згодом цар Дашаратха востаннє звернувся до
Кайкейї: «Жорстока Кайкейї, що думатимуть про мене
володарі, які мають приїхати з різних країн? Чи не назо-
вуть вони мене нерозумним та несміливим, коли я пошлю
Раму у вигнання, тільки-но проголосивши про
призначення його ювараджею та підготувавши все, щоб завтра
відправити церемонію коронування? Мої піддані
вказуватимуть на мене пальцями і обзиватимуть всіляко. Подумай
про це ще раз ти, лиха жінко! Якщо Рама піде у
вигнання, я, напевно, незабаром помру, і ти тоді будеш вдовою
й втішатимешся владою разом із своїм сином. Я
вклоняюся перед тобою, володарко, і благаю тебе: зглянься на моє
прохання, відмовся від своїх вимог!» Закінчивши, цар
Дашаратха зробив рух уперед, щоб доторкнутися до її ніг,
але знов знепритомнів. Так лежав він і плакав у покоях
Кайкейї. Час від часу він поновлював свої благання або
ганьбив її за жорстокість, але вона не слухала. Нарешті
Ця^ жахлива ніч, уквітчана місяцем та зірками, минула,
зайнявся світанок, а цар Дашаратха не знав і на хвилину
спокою.
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Ріші Васіштха у супроводі своїх учнів, що несли все
потрібне, раненько ВИЙШОВ ІЗ своєї пустині і вирушив до
царського палацу. Він побачив, як раділо все місто 
прегарні колісниці та повози мчали туди й сюди, крамниці з
розкішними товарами були повні народу, в повітрі стояв
святковий галас.

Прибувши до палацу, ріші Васіштха висловив
побажання, щоб церемонія коронації відбулась у точно
призначений час; зволікати з цим ні в якому разі не можна
було. Царський візниця Сумантра поспішив до покоїв
цариці Кайкейї, щоб розбудити царя, і несподівано знайшов
його в дуже сумному стані. Цар, убитий горем, був не
спроможний розмовляти. Тоді цариця Кайкейї сказала:
«Цар втомився, бо не спав цілу ніч, радіючи з приводу
наступної коронації. Іди і зараз же приведи сюди Раму».
Але Сумантра не хотів і кроку зробити без наказу царя.
Тоді й Дашаратха наказав йому негайно привести до
нього Раму. Сумантра подумав, що цариці дуже не
терпілося побачити коронування Рами, тому й був такий поспіх.
Візниця вирушив до палацу Рами. Царевич сидів на
золотому дивані, вкритому надзвичайно розкішним
покривалом. Поруч з ним була Сіта з чоурі в руці. «їх
величності цар та цариця Кайкейї,  сказав Сумантра, 
висловили бажання негайно побачити твою високість». Рама
відразу ж підвівся і звернувся до дружини: «Люба Сіто,
цар і мати Кайкейї, напевно, говорять про щось, пов язане
З моїм коронуванням, і я там потрібний. Я скоро
повернуся. Чекай мене тут». «Добре,  відповіла Сіта.  Хай
великий цар передасть тобі царство. Хай Індра буде тобі
Захисником на Сході, Яма  на Півдні, Варуна  на 3а
ході, Кубера  на Півночі». Вислухавши прощальні слова
Сіти, Рама вирушив із своїм почтом до покоїв цариці
Кайкейї. По дорозі його вітали вірні підданці, що
позбиралися навкруги, а вишукано прекрасні дівчата, одягнені у
святкове вбрання та прикрашені дорогоцінностями, стояли
у вікнах та на балконах своїх будинків і засипали його
квітами та вихваляли його словами.

Прибувши до батькової резиденції, він, на свій
великий подив і велике горе, побачив, що цар сидить збоку
в жалюгідному стані, а коло нього, навпочіпки, сидить
цариця Кайкейї, теж жахлива на вигляд з розпатланим во¬
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лоссям, з червоним від гніву обличчям, у брудному ОДЯЗІ.
Рама дивився на них, нічого не розуміючи, і відчував,
неначе щось йому стискає горло. Але він схилив голову
спочатку до ніг батька, потім до ніг Кайкейї, як завжди.
Бідний цар, "вражений <горем і обурений, тільки й міг
сказати: «Рамо»  і сльози полилися в ньогб з очей. Жах
охопив юнака, коли він побачив батька в такому поганому,
небезпечному стані, і, з сумом у серці, Рама звернувся до
Кайкейї, спитав журливим голосом: «Люба мати, може,
батько незадоволений якимось моїм вчинком? Якщо це
так, прошу тебе, заступись за мене, попроси, щоб він
вибачив мені. Може, одержано погану звістку від моїх
любих братів, Бхарати та Шатругхни? Може, сталось яке
нещастя? Ніхто в цьому світі не буває завжди щасливим.
Мати, мати, може, ти сказала йому недобре слово,
розсердившись на'нього. або через пиху, і це тепер^ого мучить.
Прошу тебе, спробуй розвіяти його горе, зроби його
щасливим». Безсоромна Кайкейї відповіла: «Цар на тебе не
гнівається, і жодна небезпека не загрожує йому, але він
не насмілюється сказати тобі, чого йому треба,, бо
побоюється тебе. У нього язик не повертається промовити
неприємне слово своєму улюбленому синові. Tomj я розповім
тобі, в чому справа, сподіваючись, що ти здійсниш його
бажання. Колись цар пообіцяв мені виконати два моїх
прохання, і тепер, коли прийшов час для цього, він
кається, неначе звичайна людина, що дав таку обіцянку.
Проте вже пізно, обіцянки назад не візьмеш. Доброчесні
люди  такі, як ти,  знають, що правда  це основа
всіх вірувань, і я певна: цар ніколи не зламає свого слова.
Якщо ти присягаєшся виконати батькову волю  чи
добра вона, чи погана,  то я тобі все розповім. Щождо царя,
то він нічого не скаже».

Рама дуже засмутився, почувши такі слова з уст своєї
мачухи Кайкейї, і сказав: «Шановна пані, був би великий
сором, коли б мені спало на думку не підкоритися цареві.
Хай це тебе не турбує. Якщо цар звелить, я готовий
кинутись у палаючий вогонь, випити найміцнішу отруту,
втопитися в океані. Скажи мені тільки цареву волю, і я її
виконаю. Рама ніколи не порушував свого слова».

Упевнившись, що Рама вирішив скоритися царській волі,
яка б вона не була, та й взагалі знаючи, що Рама завжди
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слухався батька, вона промовила такі пагубні слова:
«Рамо, багато років тому була війна між богами і
демонами. Твій батько вирушив на битву, щоб допомогти
богам, а я супроводила його. Сталося так, що він був
поранений в бою і впав непритомний на землю. За моїм
розпорядженням, його винесли з небезпечного місця, і я
доглядала його. Мій сміливий вчинок, що свідчив про мою
"вірність, припав йому дуже до серця, і він пообіцяв
виконати два моїх прохання. Тоді я нічого не просила, а тепер
вимагаю, щоб цар додержав слова і задовольнив обидва
мої бажання. Перше: хай не тебе, а мого сина Бхарату
визнають за наслідного царевича та правителя царства;
друге: хай цар пошле тебе у вигнання до лісу Дандака на
чотирнадцять років. Твій батько погодився на це. Якщо ти
маєш намір підкоритися батьковій волі, то й роби, як він
сказав,  вирушай у ліс, залишивши тут усе, зв язане
З саном царевича, ходи там у луб яному одязі *, з
волоссям, заплетеним у косу**. Тепер мій Бхарата буде царем
всесвіту. Звичайно, все це дуже схвилювало твого батька,
йому жаль тебе, і тому він не може звести на тебе очей
і звернутися до тебе. Ти, як найпокірніший син, маєш
розвіяти цю неприємність і виконати його наказ».

Слухаючи ці слова, жахливі, як сама смерть, Рама
стояв нерухомо, спокійний на вигляд, як завжди. Він
відповів терпляче: «Люба мати, коли це так, я не
заперечую. Хай будуть твої бажання виконані. Я готовий
скоритися батьковій волі і відразу ж вирушу в ліс, тільки
одягнуся в луб яний одяг та заплету волосся в косу. Не сумуй,
шановна мати, для мене просто неможливо пе підкоритися
наказу мого батька та царя, мого духовного наставника,
так само як і наказу моєї матері та доброзичливиці.
Володарко, одна річ крає мені серце: чому цар сам не
сказав мені, що Бхарата буде наслідним царевичем? Але
навіщо мені той наказ царя, мого батька; з мене досить і
твоєї волі, щоб віддати Бхараті царство  навіть своє
життя  і щоб цим задовольнити тебе і виконати його
слово. Спробуй втішити царя. Хай не вмивається він гір-

* Луб яний одяг (валькала) з давніх-давен носили
пустельники.

** Заплетене волосся (джата) споконвічна зачіска
пустельників та подвижників.
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ними сльозами. Пошли найшвидкіших посланців, щоб
негайно привезли Бхарату з дому його дядька для
коронування, а я готовий вирушити до лісу без будь-якого суму».

Цариця Кайкейї з великим задоволенням вислухала
Раму і сказала: «Добре, хай скачуть посланці на
швидких кон^х по Бхарату, і, о Рамо, тобі не треба відкладати
від їзду в ліс, якщо тобі цього так хочеться. Цар не
спроможний звернутися до тебе, бо йому соромно,  тільки
через це. Але я кажу тобі, коли ти негайно не залишиш
його і не вирушиш у ліс, то батько твій не буде ні
купатися, ні їсти».

Почувши таке від своєї найулюбленішої дружини, цар
Дашаратха, приголомшений горем, зміг тільки сказати:
«Тьху, ганьба!»  і впав непритомний на золотий диван.
Рама підійшов і пригорнув батька до себе; слова Кайкейї
були для нього неначе удар бича для доброго коня, і серце
підказало йому такі слова: «Царице Кайкейї, не вважай
мене за звичайну себелюбну людину. Я твердий, як ріші
в своїй вірі, і вважаю, що найважливіша релігійна
настанова і мій найперший обов язок  це слухатися батьків та
виконувати їх бажання. Ти, Кайкейї, здається, не
вважаєш мене за доброчесну людину, ти думала, що я не
підкорюся твоєму наказу. Тобі не слід було звертатися з цим
до царя: якби ти, не турбуючи царя, мені сама сказала
про своє бажання, я б, звичайно, виконав його, бо ти 
моя мати. Я з однаковою пошаною ставлюся і до твоїх
наказів, і до наказів царя. Пробач мені тепер  піду
проститися і дістати благословення від моїх матерів,
заспокою Сіту і після цього відразу ж вирушу до лісу. Хай
Бхарата буде наслідним царевичем та правителем, хай
мУДро царює і добре служить своїм батькам. І ти теж
дбай про царство. Ми всі повинні робити так, як того
хоче цар».

Ці Золоті слова з лотосоподібних вуст
найулюбленішого та наипрекраснішого з синів Дашаратхи Рами
примусили здригнутися від болю серце батька, і він,
неспроможний вимовити ані слова, голосно заплакав.

Згодившись виконати бажання цариці, Рама схилився
перед своїм достойним батьком та матір ю Кайкейї і
залишив їхні покої. Всі його друзі та доброзичливці
проливали сльози. Рама відкинув знаки царської достойності і
З*
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пішов разом з Лакшманою до покоїв своєї рідної матері
Каусальї. її величність чекала царевича, сподіваючись
побачити його готовим до церемонії коронування. Дбаючи
про благо свого сина, вона за цілу ніч і на хвилину не
задрімнула, весь час думала про нього, а зранку почала
молитись богу Вішну. Помітивши, що Рама іде до неї,
вона дуже зраділа і пішла йому назустріч. Рама схилився
перед нею. і цариця Каусалья обняла його і понюхала
йому маківку голови. Тоді, повна материнської любові,
Звернулась до нього з такою ласкавою мовою: «Моя люба
дитино, ти будеш тепер одним з наймогутніших та най-
справедливіших царів на світі. Хай буде твоє життя
довгим, хай буде твоя слава гідною нашого роду».

Рама, знаючи, що його мати не чула про останні
сумні події в палаці, сказав їй скромно: «Люба мамо, ти ще
не знаєш, в якому я важкому стані і як заплутані мої
справи. Отже, вислухай мене. Велика небезпека загрожує
тобі, Сіті та Лакшмані. Цар звелів призначити Бхарату
наслідним царевичем та правителем царства, а мене
відсилає у вигнання до лісу на чотирнадцять років».

Почувши такі страшні, приголомшливі слова, цариця
Каусалья впала непритомною на підлогу, наче дерево сал,
підрубане сокирою в лісі. Рама заспокоював її, умовляючи
бути мужньою та терплячою. На це цариця Каусалья
сказала: «0 сину, о Рамо, якби ти зовсім не родився  не
було б у мене сина, і не зазнала б я такого великого горя.
У бездітної жінки є тільки один привід сумувати. У неї
тільки одна біда: «Немає у мене сина!»  і більше нічого.
Все моє щастя тепер зруйноване. Я сподівалась, що, коли
ти станеш правителем, я буду дуже щасливою під твоєю
владою, а тепер  буду жертвою всіляких нападок та
недобрих слів від твоєї мачухи. Я тепер все одно, що
служниця Кайкейї. Напевно, серце моє твердіше заліза, бо
інакше воно розірвалось би від такого наказу царя. Якби
хто в цьому житті міг під тягарем великого горя зустріти
смерть з свого власного бажання, я б негайно пішла до
обителі смерті. Вислухай мене тепер. Виконувати волю
батька  твій обов язок. Але й слухатися матері  теж
твій обов язок. Я наказую тобі не йти у вигнання. Якщо
ти все-таки підеш, то візьми й мене з собою, бо я не можу
тут жити без тебе».
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Лакшмана, почувши про таку несподівану зміну в долі
Рами, надзвичайно розгнівався. Він теж радив, щоб Рама
не йшов у вигнання, а залишився в Айодх ї для
коронування; він готовий був чинити опір будь-яким перешкодам
та ворогам, хоч би й власному батькові. Рама на це
сказав Лакїпмані, щоб він не втрачав спокою, і пояснив йому,
що найголовніше в житті  це доброчесність, і тому він
зобов язаний виконати батькову волю, яка б вона не була.
«Це доля,  казав Рама,  примусила матір Кайкейї
настоювати жорстокими та недобрими словами на тому, щоб
відмінено було моє коронування, та на моєму вигнанні,
бо інакше чому б вона, царська дочка, жінка лагідної
вдачі, з гарними манерами, говорила мені такі гіркі слова
в присутності свого чоловіка? Те, чого не можна збагнути,
це доля, її людині не уникнути; і напевно через долю
стався цей душевний розлад у цариці Кайкейї, внаслідок
чого я втратив царство. Доля  це головне джерело всіх
незрозумілих причин, з яких виникають щастя,
милосердя, страх, гнів, користь і збитки, народження та
звільнення від життя. Тому не сумуй, Лакшмано, і не винувать мою
молодшу матір і мого батька в тому, що я втратив царство,
бо така моя доля».

Лакшмана замислився, насупивши брови, і став
схожим на сердитого лева. Він сказав: «Рамо, твоє
пристрасне прагнення не зрадити доброчесності  тут, звичайно,
недоречне, Кшатрію твого стану не слід говорити як сла-
бовольній людині. Чому ти звеличуєш долю  безсилу та
слабку? Хіба ж є доброчесність у себелюбних міркуваннях
матері Кайкейї та царя? Пробач, але я цього не можу
стерпіти. Я ненавиджу цю так звану доброчесність. Той,
хто тремтить, хто не має сили, хто немічний, той іде
шляхом долі. А могутні герої, чию відвагу шанує народ, не
звертають на неї уваги. Той, хто може перемогти долю
своєю мужністю, не відступає, навіть коли це шкодить
йому. Я сьогодні доведу свою відвагу, я покажу, що доля 

для МЄНЄ* Ці МОЇ руки створені не для того, щоб
обіймати моє гарне тіло, цей лук  не просто оздоба,
цей меч у мене не для того, щоб дрова колоти, і стріли
Ці не просто дрючки. Все це існує для того, щоб
убивати ворогів.^ Чи є такий воїн, що пишається своєю
сміливістю, який міг би протистояти мені, коли я з явлюсь на
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полі битви з своїми стрілами і пальці будуть у мене
захищені шкіряними наперсниками? О Рамо, я  твій
служник. Скажи мені тільки, кого з твоїх ворогів я маю
позбавити багатства, життя та родичів? Я підкорю собі всю
землю».

На це Рама, втираючи сльози з очей Лакшмани і
втішаючи його, повторював: «Любий Лакшмано, я знаю 
найкраще, що я можу зробити, це підкоритися батьковій
волі».

Так само Рама втішав і свою матір, доводячи їй, що
як його обов язком є слухатися царя та батька, так її
обов язком є підкорятися волі дружини, що доброчесній
жінці не личить залишати свого чоловіка.

«Якщо ти покинеш царя,  сказав Рама,  після того
як я вирушу в ліси, мій любий старий батько не виживе 
це безсумнівно. Тому тобі краще зоставатися тут і
доглядати його. Я вірю, що повернуся живий та здоровий через
чотирнадцять років і знову буду з тобою». Цариця Кау-
салья, побачивши, що Раму не переконаєш відмовитися
від свого рішення, відправила належні обряди і
благословила сина, кажучи: «Хай бог береже тебе. Хай твоє власне
почуття обов язку охороняє тебе в лісі. Хай божественна
зброя, що її дав тобі Вішвамітра, захищає тебе від усіх
напастей. Хай твоя відданість батькам та твоя
доброчесність будуть тобі захистом і приведуть тебе додому
живим та здоровим. Хай священні дрова, жертовна трава,
освячені вівтарі та двори, священна земля брахманів-жеб-
раків, гори, дерева, великі та малі, озера, птахи, змії та
леви охороняють тебе. Хай божественні подвижники та
небесні боги, сонце, місяць, зірки та планети, небо, земля,
повітря, все, що рухається і все, що нерухоме, океани,
день, ніч та вечір захищають тебе. Хай не шкодять тобі
ракшаси, демони, привиди, хижі звірі в лісах. Хай щастя
буде з тобою, і хай успіх в усьому супроводить тебе».

Благословивши Раму цими словами, цариця Каусалья
дала йому священних квітів і покропила його тіло
пахощами, прив язала йому до руки амулет, повторюючи при
цьому відповідні мантри. Потім, дивлячись на нього
повними сліз очима, вона обняла його і понюхала його
маківку з великою материнською любов ю. І, промовляючи
слова благословення і дивлячись на нього знову та знову,
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вона глибоко зітхала. Рама, торкаючись святих стіп своєї
матері лотосоподібними руками та шанобливо схиляючи
на них голову, дістав від неї дозвіл вирушати.

Залишивши покої цариці Каусальї, він повернувся до
власного палацу і знайшов там свою улюблену дружину
Сіту, яка5 в той час благоговійно вшановувала родинних
богів, не маючи жодного уявлення про те, що сталося у
царському палаці. Побачивши свого володаря Раму, Сіта
підвелася і пішла йому назустріч. Тут вона помітила, що
обличчя його зовсім зів яло, і передчуття великої
небезпеки вразило її ніжне серце, вона вся затремтіла. Досі
Рама кріпився, але коли він побачив свою чарівну
подругу, що була йому дорояїча за все, обличчя його стало
сумним. Сіта, помітивши, в якому він стані, сказала
жалісним голосом: «0 мій володарю, що трапилося?
Сьогодні  сприятливий день для твого коронування. Де твої
ознаки царської гідності? Чому твоє обличчя таке
похмуре? Я ніколи не бачила тебе таким. Прошу тебе, скажи,
що з тобою?» Рама відповів: «Люба Сіто, слухай: в мене
несподівано змінилась доля. Сталося так, що мій
люблячий та шанований батько звелів мені йти у вигнання. Моя
мачуха, цариця Кайкейї, під час війни богів із демонами
добилася від мого батька обіцянки, що він виконає двоє
її прохань. Тепер вона й вимагає, щоб він це зробив.
Протягом чотирнадцяти років я маю жити в лісі Дандака,
а на правителя царства мій батько призначає Бхарату.
Тому я прийшов попрощатися з тобою, перед тим, як,
виконуючи батькову волю, я вирушу до лісу. Розстаючись,
я хотів би, моя люба дружино, дати тобі деякі поради.
Тепер Бхарата буде наслідним царевичем і матиме повну
владу. Слухайся його завжди і, особливо прошу тебе,
ніколи не вихваляй мене в його присутності, бо особи
царського роду не люблять, коли перед ними співають хвалу
іншим. Я сьогодні ж вирушаю до лісу, щоб здійснилась
обіцянка, дана моїм батьком його найулюбленішій
дружині, цариці Кайкейї. Живи тут без мене тихо та мирно.
З самого ранку, благоговійно вшанувавши богів, іди
вклонитися моєму улюбленому батькові, а потім втішай
мою матір Каусалью. Не забувай віддати шану і моїм
мачухам, будь завжди доброчесною, стався з пошаною до
харати, бо він буде царем над країною нашою та над
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нашою родиною. Я йду до лісу, моя люба, а ти житимеш
тут без мене».

Сіта, вислухавши ці золоті поради, заговорила так,
неначе була ображена в своєму коханні: «Невже ти мене
вважаєш за жінку низької душі? Я можу тільки сміятись
З того, що ти сказав. Як насмілився ти промовити такі
ганебні слова, що не личать ні справжньому
досвідченому воїну, ні могутньому царевичу. Навіть слухати це
непристойно. Володарю мій, батько, брати, сини, невістки
самі відповідають за свої вчинки, а жінка повинна
поділяти долю свого чоловіка. Тому і я піду у вигнання, бо
царський наказ стосується й мене. Ні батько, ні мати, ні
син, ні друзі, ні сама вона не можуть бути опорою для
жінки ні в цьому житті, ні в тому. Тільки чоловік є її опорою.
Якщо ти сьогодні вирушаєш у ліси, я піду попереду
і йтиму по тернах та колючій траві. 0 Рамо, не ревнуй
і не обурюйся  візьми мене з собою в ліс. Немає за мною
гріхів, які могли б виправдати твоє бажання кинути мене.
Я охоче піду з тобою в найнебезпечніші ліси, де водяться
хижі звірі, такі, як леви, тигри та інші. Я в лісі буду
так само щаслива, як і в домі моїх батьків. Буду гратися
З тобою та насолоджуватися чудовим лісовим життям,
буду відправляти благочестиві обряди й присвячу себе
служінню тобі. Ти спроможний захистити тисячі людей в
лісах, чого ж турбуватися про мене? Я ніколи не завдам
тобі прикрощів у вигнанні. Йтиму перед тобою, а їстиму
лише після того, як нагодую тебе. Мені так хотілося б
побачити чудові гори, ріки, озера з лебедями та іншими
птахами. Не зазнаю жодного болю, бо без тебе я і в
обителі небесних богів не хотіла 6 жити. Надзвичайно
задоволена, я буду жити з тобою в лісі, навіть хоч би й сто
або тисячу років. Тому прошу тебе, візьми мене, бо
справді ніщо цьому не перешкоджає».

Рама намагався відговорити Сіту від її наміру
супроводити його у вигнання і звернувся до неї так:
«Доброчесна Сіто, ти народилася в дуже святому домі царя Джанаки
і звикла жити невинним життям, як і личить царівні за
законами нашої віри. Тобі не важко буде додержуватися
Звичайних щоденних обрядів, залишившись тут, і я буду
дуже радий, якщо ти так зробиш. Тому зміни своє
рішення і не йди зі мною. Так буде краще для тебе. Немає там
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справжнього щастя, воно завжди закриватиметься
нещастям. Вухам не стерпіти лев ячого ревіння і навіть луни
від нього. А інші лиха та небезпеки? Навіть навіженим
слонам не перейти великих багнистих річок, повних
крокодилів, акул та інших тварюк. Чого ж мо^кна
сподіватися від людини? Стежки позаростали тернами, всюди чути
жахливе сичання гадюк та хамелеонів. Іноді не знайти
води, щоб напитись. Землю треба скопувати та
вирівнювати, лише тоді можна лягти відпочити на ложі з листя.
Голод доводиться задовольняти будь-якими дикими
плодами, а іноді й зовсім нічого не знайдеш. Є там і інші
труднощі. їх надто багато, про всі не розкажеш. Тому
я благаю тебе, відмовся від свого рішення супроводити
мене у вигнання, не проси мене взяти тебе з собою.
Я добре все обдумав і вважаю, що ти повинна залишитися
тут».

На ці слова Сіта, засмучена, з сльозами на очах,
лагідно відповіла: «Рамо, небезпека, про яку ти говорив,
ніщо для мене, коли ти будеш ЗО мною. Леви, тигри,
слони тікають від тебе, перелякавшись,  чого ж мені
боятися їх? Крім того, я зможу насолоджуватися життям в лісі
разом з тобою. Якщо ми житимем укупі, навіть Індра,
володар небесних богів, не в змозі буде перемогти мене.
Коли я ще дівчиною жила у своїх батьків, віщуни казали
мені, що піду за своїм чоловіком у вигнання, і я весь час
чекала, чи здійсняться їх слова. З тобою і лихо мені буде
за насолоду, з тобою колюча трава, реп яхи та все інше,
що траплятиметься на шляху, будуть для мене доріжкою
З полотна та оленячих шкур. Лісова курява здаватиметься
найтонкішим сандаловим порошком, і трав яне ложе в лісі
буде приємнішим, ніж заслане яскравою ковдрою ліжко.
Плоди, коріння та листя, що ти мені приноситимеш,
вважатиму за сік амброзії. Рамо, кажу тобі  я відчуваю
небесне блаженство, коли я разом з тобою, залишитися
без тебе  все одно, що жити в пеклі. Якщо ти підеш
без мене, я заподію собі смерть  вип ю отрути, спалю
себе або втоплюся. Я й хвилини не зможу прожити без
тебе, а ти хочеш залишити мене на цілих чотирнадцять
років! Зглянься на мою любов, візьми мене з собою».
Переможена горем, Сіта обхопила шию Рами руками
и залилася слізьми.
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Побачивши, що вона майже знепритомніла від горя,
Рама обійняв її. Він був надзвичайно зворушений її
любов ю і нарешті сказав: «Якщо тобі так хочеться, кохана,
то йди зі мною, бо мені і небесне блаженство не буде
блаженством, якщо я спричиню тобі будь-який біль. Я не
насмілювався сказати: «Іди зі мною» раніше, адже я не
Знав твоїх думок. Звичайно, я зможу захистити тебе. Отож
готуйся вирушати зі мною у вигнання. Віддай все своє
багатство і власні речі своїм подругам, брахманам та
служницям і готуйся в дорогу».

Радість Сіти була безмежною, в ній не лишилось ані
тіні суму. Вона пороздавала все, як велів Рама, і могла
вже супроводити чоловіка в ліси.

Лакшмана дуже уважно спостерігав усе це. Коли
побачив, що Сіта йде разом з Рамою, він теж схилився до
ніг брата і сказав: «Рамо, я також піду з вами. Без тебе
мені не потрібне і небесне царство, не кажучи вже про
земні. Я стану вам у пригоді, служитиму вам обом; йтиму
попереду, озброєний луком та стрілами, і, звичайно, буду
вам дуже корисним».

Рама намагався довести Лакшмані, що хтось має-таки
залишитися в Айодх ї, щоб доглядати цариць Каусалью
та Сумітру, бо кермо влади мало перейти до Бхарати та
Кайкейї, які не будуть піклуватися про інших цариць.
Ось тому Лакшмана і мусив би зостатися в столиці. Але
як не переконував його Рама, Лакшмана і слухати про це
не хотів. Він сказав: «Бхарата боятиметься твоєї
могутності, він боготворитиме Каусалью та Сумітру, а якщо
він зневажатиме їх, я уб ю його, хоч би сили всіх трьох
світів * захищали його. Крім того, шановна Каусалья має
досить всього, щоб утримувати не тільки себе і мою
матір, а й тисячі таких, як ми. Тому  дозволь мені
вирушити разом з вами».

Рама, почуваючи себе безпорадним, дозволив
Лакшмані йти разом з ними в ліси. «Іди попрощайся з усіма,
сказав він.  Дістань ту завітну зброю та мечі, що я
переховую у себе в кімнаті, і швидко повертайся. Тимча-

* Три світи небо (сварга), земля (бхумі) та
підземний світ (латала).
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сом я роздам усі свої гроші та майно мудрецям,
брахманам та іншим людям».

Отже, Рама і Сіта віддали все, що належало їм,

брахманам, друзям та іншим особам, в тому числі слугам та
бідним підлеглим.

Розділ VI

ПРОЩАННЯ РАМИ ПЕРЕД ВІДХОДОМ У ВИГНАННЯ

Роздавши отак своє багатство, Рама, Сіта йЛакшмана пішли до палацу царя Дашаратхи,
щоб попрощатись з ним і прийняти його
благословення перед тим, як залишити Айодх ю
та йти у вигнання.

Навколо трьох вигнанців зібрались тисячі людей, які
висловлювали великий жаль з приводу цієї сумної події.
Вулиці Айодх ї були забиті людьми, і ті, кому не
вдавалось пробитись на вулицю, спостерігали це незвичайне
видовище з терас своїх триповерхових і семиповерхових
будинків. Народ хвилювався й гомонів, виявляючи своє
обурення з приводу царського наказу. Дивлячись на Раму,
Сіту й Лакшману, що йшли пішки, люди в натовпі
промовляли в нестямі: «Хіба ж не сором? Царевичі, що звикли
їхати на чолі чотирьох родів війська *, тепер ідуть пішки!
Рама робить усе, щоб його батько дотримав свого слова.
А Сіту, на кого навіть небожителі не завжди могли
дивитись, тепер бачать усі прохожі. Напевно, царем Дашарат-
хою оволодів якийсь злий дух. Нумо, ходімо всі, з
жінками та друзями, слідом за Рамою, як Лакшмана, і
поділимо з ним його горе. Хай Кайкейї володіє нашими
порожніми хатами та скарбницями, хай наше місто
перетвориться в ліс. а ліс, куди прямує Рама, стане містом,
і ми будемо щасливо жити з Рамою, куди б він не пішов».
Рама чув усі ці вигуки, але зберігав душевний спокій
і нарешті дійшов до палацу цариці Кайкейї, де сидів Су-
мантра в пригніченому настрої. Рама наказав Сумантрі

* Тобто: 1) піхота, 2) кіннота, 3) колісниці, 4) слони.

43



повідомити батька про його прибуття. Сумантра ввійшов
у царську палату й звернувся до царя: «0 царю, твій син
Рама чекає за дверима. Він пороздавав бідним усе своє
майно, попрощався з усіма й тепер хоче востаннє
побачитись із тобою перед тим, як податись до лісів».

Цар Дашаратха мужньо і терпляче відповів Сумантрі:
«Впусти сюди мого любого сина з дружиною й поклич усіх
членів моєї сім ї для прощання з моїм доброчесним сином
Рамою».

Почувши царський наказ, усі члени царської
родини  серед них і цариці в супроводі трьохсот п ятдесяти
благочестивих жінок, і царський жрець Васіштха 
з явились у покої цариці Кайкейї. Рама, Лакшмана і Сіта
також увійшли слідом за ними. Рама наблизився із
згорнутими долонями * до свого улюбленого батька, а той
разом із своїми жінками швидко підвівся з місця й кинувся
йому назустріч, але, знесилений горем та плачем, упав
непритомний. Рама і Лакшмана з Сітою підняли царя,
поклали на ліжко й стояли перед ним, не в силах вимовити
й слова, з слізьми на очах. Під брязкіт дорогоцінностей
залунали крики численних жінок: «0 Рамо!»

Згодом, коли цар Дашаратха опритомнів, Рама
сказав йому: «Володарю, дозволь попрощатись. Ти наш
повелитель і захисник. Милостиво благослови нас і дозволь
вирушити в ліс Дандака. Лакшмана і Сіта супроводять
мене, незважаючи на мої заперечення. Прошу тебе, кинь
журитися і дай мені ласкавий дозвіл вирушати». Цар
Дашаратха почав повільно говорити: «0 Рамо, ця Кайкейї
спокусила мене, примусивши пообіцяти їй виконати все,
що вона хоче, і я не можу залишатись надалі вашим
царем. Краще кинь мене у в язницю і керуй моєю
державою». Рама спокійно відповів: «Я охоче йду в ліс, щоб ти
виконав свою обіцянку перед моєю матір ю, царицею
Кайкейї. Я не бажаю бути царем. Вірю, що повернуся живим
та здоровим після чотирнадцяти років вигнання і віддам
тобі шану,  твоя обіцянка буде виконана». Цар
Дашаратха сказав: «Якщо так, то йди, мій любий сину. Хай бог
береже тебе. Всюди будь переможцем, ніхто хай не зможе

* Індуси на знак привітання згортають долоні і підносять
їх до чола.
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Завдать тобі шкоди. Але, Рамо, не йди сьогодні ввечері.
Залишся на день, вдовольнися всім, чого твоя душа
забажає, і побудь з нами. Послухай, залишся ще на день.
Мене обманула хитра Кайкейї, підступна, як вогонь під
попелом, і, клянусь тобі, <я тепер нічому в світі не радий».
Але Рама} заявив своєму батькові, що мусить негайно
залишити столицю, щоб була точно виконана обіцянка, яку
цар Дашаратха дав цариці Кайкейї. Потім він сказав:
«Любий батьку, клянуся, що я виконаю свій обов'язок.
Прошу тебе, не бери цього близько до серця. Не лий сліз
і не журись за нас». Тоді Дашаратха замовк, обійняв
своїх синів і впав напівнепритомний від надто великого
горя. Слідом за ним усі жінки в палаці, крім цариці
Кайкейї, почали плакати. Взагалі весь палац був сповнений
суму й голосіння у зв язку з від їздом Рами. Нарешті
старий цар Дашаратха сказав Сумантрі: «Нехай все
військо буде напоготові: воно піде в похід разом з Рамою.
Нехай гетери, багаті купці, мисливці, борці, городяни з
колісницями, державною житницею й скарбницею
супроводять Раму в ліси. Хай Рама щасливо живе собі там
разом з святими, а Бхарата править в Айодх ї».

Почувши такі слова, цариця Кайкейї злякалась і,
знесилена страхом, вигукнула: «В такому разі Бхараті
нічого не залишиться».

Цар Дашаратха сказав, що в цій справі він не
зв язаний жодною обіцянкою. Почувши це, скромний Рама
смиренно звернувся до Дашаратхи з такими словами:
«Володарю, якщо я вже покинув усе і маю жити як подвижник,
що я робитиму з військом та всім іншим? Хай цим
володіє Бхарата. Мені потрібні у вигнанні лише мотика,
кошик, пара сандаль і луб яний одяг».

Почувши ці слова, безсоромна й зла Кайкейї сама
принесла луб яний одяг, поклала його прилюдно перед
Рамою, а Рама, скинувши своє царське вбрання,
одягнувся в аскетичне. Те ж саме зробив і Лакшмана. Сіта
розгубилась і не знала, як одягти вбрання з листя, бо
звикла завжди носити найдорогоцінніші тканини. Вона
взяла одяг у руки й сказала збентежено, з сльозами на
очах: «Я не знаю, як жінки ріші носять вбрання з листя».
Рама зараз же вийшов уперед і накинув одяг з листя на
шовкове сарі Сіти. Це викликало глибоке співчуття у всіх
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присутніх тут жінок, і вони почали радити Рамі
залишити Сіту в палаці, бо вона не звикла до аскетичного життя,
нічого про нього не знає, і несила їй буде зносити злидні
й переборювати труднощі у вигнанні. Але Рама не
звернув, уваги на їх поради й зав язав одяг на Сіті. Царський
жрець взяв це близько до серця й почав просити Сіту
скинути цей одяг, а потім звернувся до Кайкейї: «0 зла
й зарозуміла Кайкейї, тобі недосить навіть того, що ти
обдурила царя,  як ти насмілюєшся брати на себе те,
що перевищує твій сан! Ти, негіднице, стережися! Не піде
Сіта в ліси: навпаки, вона залишиться тут і керуватиме
державою у відсутності Рами, тому що для одруженої
людини жінка  це друга душа. Жінку, що її шанує чоловік,
шанують усі. Якщо Сіта піде в ліси з Рамою, ми разом з
усіма городянами підемо слідом за ним і не покинемо
його. Навіть царевичі Бхарата й Шатругхна підуть із
Рамою та Сітою, одягшись у луб яне вбрання. Що ти тоді
робитимеш у спустілому місті? Пам ятай: там, де Рама з
Сітою, там усе, а де немає цього божественного
подружжя, не буде нічого. Якщо Бхарата справжній син Даша-
ратхи, він ніколи не царюватиме в цій країні, бо одержав
її трон не з своєї волі. Він зречеться назавжди тебе, своєї
матері. Ніколи не слухатиме твоїх наказів, навіть коли б
ти зворушила небо й землю, і ніколи не заплямує своєї
святої родини. Ти задумала божевільну справу не на
користь своєму синові. Всі тут віддані Рамі  ми можемо
засвідчити це. Ціле місто Айодх я піде слідом за Рамою
та Сітою скрізь, куди б вони не пішли. Навіть звірі, змії
та птахи вирушать за ним, а дерева повертатимуть до

них свої верховіття. Нехай уже буде з Рамою так, як ти
схотіла; але навіщо виснажувати царівну Сіту? Краще
будь до неї лагідною, дай їй гарне розкішне вбрання з
дорогоцінностями й прикрасами й забери геть цей одяг
З листя».

Дашаратха був сильно зворушений і, показуючи на
Кайкейї, сказав їй такі осудливі слова: «Ти підла
негідниця! Коли 6 навіть Рама й образив тебе так чи інакше,
то що ж тобі зробила побожна Сіта? Я обіцяв виконати
двоє твоїх прохань, але навіщо ж ти мучиш Сіту? Ти
сама собі прокладаєш шлях до пекла».

Тоді Рама сказав батькові: «Володарю, моя стара мати
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сумуватиме, розлучившись зі мною,  тобі слід
піклуватися про неї. Вона ніколи не скаже недоброго слова про
тебе і боляче відчуватиме всіляку образу».

Цар Дашаратха з сльозами на очах наказав Сумантрі
запрягти колісницю Д9брими кіньми й відвезти трьох
вигнанців на південь царства. Візниця з явився з
колісницею, як було наказано.

Тоді цар звелів скарбникові: «Піди негайно й принеси
дорогоцінні вбрання та оздоби для Сіти». Скарбник
приніс їх і подав Сіті. Цариця Каусалья обняла невістку і,
понюхавши маківку її голови, сказала: «Сіто, ти
доброчесна й благородна. Хоч мій син і пішов у ліси, ти аж ніяк
не повинна нехтувати ним. Багатий чи бідний, для тебе
він однаково бог». Сіта відповіла: «Я, звичайно, зроблю
все, що ти сказала. Жінка без свого чоловіка не може
бути щасливою ні за яких умов. Чоловік  це божество
для своєї дружини». В Каусальї від зворушення полилися
сльози. Рама почав втішати її. Потім уважно подивився
на свої триста п ятдесят матерів * і промовив до них:
«Якщо я сказав вам що-небудь неприємне, звернувся не-
досить поштиво або несвідомо зробив щось не гаразд,
забудьте про це. Я вклоняюся вам усім». Жінки були
схвильовані цими зворушливими словами Рами, і
покої царя Дашаратхи сповнились криками відчаю та
голосінням.

Тоді Рама, Сіта і Лакшмана, вклонившись низенько
цареві, обійшли навколо нього**, потім віддали шану
цариці Каусальї. Коли Лакшмана привітав свою матір Су-
мітру, вона, напучуючи його, сказала на прощання: «Хай
тепер Рама замінить тобі Дашаратху, а Сіта  мене;
Айодх я ж віднині буде для тебе пустелею».

Потім у царську колісницю було дбайливо складено
кольчуги, зброю, мечі, шкури, шкіряний кошик, мотики
і те, що належало Сіті. Рама, Сіта і Лакшмана сіли в
колісницю, візниця Сумантра вдарив коней бичем, і тільки-
но колісниця рушила, як тисячі народу ринули за нею з
усіх сторін, немовби ціле місто Айодх я кинулося, щоб

* У царя Дашаратхи було триста п ятдесят дружин.
** Обходження зліва направо  один з найстаріших

способів виразу пошани в індусів.
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востаннє подивитись на Раму; так люди, що страждають
від спеки, поспішають до води. Охоплений горем народ із
тяжким зітханням благав візницю: «0 Сумантро, не жени
так швидко коней, дай нам востаннє подивитись на Раму
й Сіту, ми ж їх ніколи більше не побачимо!»

Поки народ гомонів, цар Дашаратха вибіг з палацу із
своїми жінками, волаючи: «Покажіть мені ще раз мого
Раму!» Горе в серці царя Дашаратхи дійшло до краю,
коли він побачив, як любить Раму народ, що тіснився до
його колісниці, і могутній цар лише вигукнув: «0 боже!» 
і впав непритомний.

Почувши великий гомін позад себе, Рама обернувся і
побачив своїх батька й матір, що в розпачі лементували.
Не в силах зносити це видовище, він сказав візниці:
«Сумантро, жени швидше!» Мати Рами кинулась за ним,
мов корова, що бачить своє теля зв язаним і рветься до
тину, щоб подивитись на нього. Каусалья бігла за
колісницею, проливаючи сльози і голосно гукаючи: «Рамо,
дитино моя дорога! 0 Сіто! 0 Лакшмано!» Здавалось,
начебто вона весь час танцює. Цар вигукнув: «Стій!» Але
Рама сказав: «Швидше!»  і колісниця мчала все далі
й швидше. Цар Дашаратха й цариця Каусалья дивились
на свого Раму, поки колісниця не зникла з очей; цар упав
непритомним на землю. Цариця Каусалья в горі й журбі
підняла його і, тримаючи його праву руку, пішла з ним,
а Кайкейї пішла ліворуч. Цар висловив бажання, щоб
його одвели в покої цариці Каусальї, бо він більше не
хотів навіть бачити обличчя цариці Кайкейї і тільки там
сподівався знайти спокій. Цар зовсім зрікся її і сказав,
що більше не вважає за свою дружину. Царя Дашаратху
одвели до покоїв цариці Каусальї й поклали на ліжко,
але він не міг заспокоїтись. В нього розум мішався, і він
голосно плакав, повторюючи: «0 Рамо, ти таки покинув
мене!»

Так минув цілий день і половина ночі. Опівночі
Дашаратха сказав: «Каусальє, я не бачу твого обличчя. Чи
ти тут, біля мене? Дай мені руку. Мій зір полинув за
Рамою й досі не повернувся назад». Цариця Каусалья
сіла біля свого чоловіка й почала лементувати. Цариця
Сумітра втішала його, і так минула друга половина цієї
знаменної ночі.
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Розділ Vll

ВІД ЇЗД РАМИ, СІТИ Й ЛАКШМАНИ В ЛІСИ

Хоч Рамі й вдалося з великим засиллям їхатидалі на колісниці, умовивши багатьох з юрби
повернутись додому, але все ж таки кілька
чоловік різних каст і вірувань продовжували йти
За ним. Рама, з любов ю вдивляючись у них,

начебто п ючи їх очима, звернувся до них із
зворушливими словами, як до своїх рідних: «Хай ваша любов та
повага до мене поширяться повною мірою й на Бхарату 
це буде мені приємно. Він дасть вам повне щастя й
добробут. Він уквітчаний усіма царськими чеснотами і
навіть набагато більше гідний хвали, ніж я. Він цілком
здатний бути вашим царем. Вам належить підкоритися
волі вашого володаря і, ради мого добра, відповідно діяти».
Але жителі Айодх ї стояли з сльозами на очах і не
хотіли повертатись назад. Рама був дуже зворушений їх
відданістю і, зійшовши з Сітою й Лакшманою з колісниці,
вирушив далі пішки разом із своїм народом.

Увечері вся юрба досягла берегів річки Тамаси і там
заночувала. Люди не їли нічого, тільки пили воду. Рама
3 дружиною й Лакшманою лягли на ложе з листя, а народ
розлігся тут і там під деревами. Коли Рама й Сіта
заснули, Лакшмана встав і стеріг їх до світанку. Поки всі
міцно спали, Рама, прокинувшись, запропонував Лакшма-
ні вирушити без відома людей, щоб ті не йшли за ними
далі, а повернулись до Айодх ї. Отже, всі троє, не гаючи
часу, виїхали в своїй колісниці, залишивши народ
сплячим. і коні швидко, галопом помчали їх на північ.

На світанку люди, не знайшовши Рами, були охоплені
горем; в нестямі, з сльозами на очах, вони дивились
навкруги, але ніде не бачили його. Вони гірко жалкували,
Що так довго спали вранці, і, не знаючи, куди поїхав
Рама, змушені були повернутись до Айодх ї.

Вони прийшли туди в пригніченому настрої, глибоко
Засмучені. Все місто поринуло в океан туги, і ніде не
було помітно жодного проблиску радощів. Ніхто ні про
Що інше не говорив, як про божевільний вчинок царя
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Дашаратхи і цариці Кайкейї, що вигнали Раму, і всі
городяни ганьбили їх за це.

До сходу сонця колісниця Рами була вже далеко, аж
на березі Ведашруті. Переправившись через води
священної річки, Рама попрямував на південь, туди, де
проживав великий святий Агастья. Продовжуючи путь, він
перейшов потік Томаті, а далі річку Сандіку, де були місця
чудової краси. Дорогою він чув, як його підданці вільно
розмовляли про божевілля його батька і цариці Кайкейі,
що прирекла Раму на вигнання, і щиро сумували з цього
приводу. Рама проїжджав широкими чарівними
просторами своєї країни Косали і бачив своїх підданців, що
були, очевидно, цілком задоволені та щасливі. Вони нічого
не боялись; на полях визрівали чудові врожаї, стада
вільно паслись. Люди скрізь стрічали його привітно, і так він
їхав, поки не досяг кордону свого царства близько Шрін-
гаверапурі  міста, що лежить на березі священної річки
Ганги.

Рама був щиро захоплений чудовою красою небесної
річки Ганги, що тече на небі, на землі й під землею,
повна святої прохолодної води; до неї часто приходять
мудреці та жінки небожителів. Її береги прикрашені гарними
оселями; туди збирались на ігри чарівні апсари з
небожителями  в розкішні сади й на принадні пагорби.
Юрми божеств купались у священних водах, хвилі плескали
й хлюпотіли; там цвіли прекрасні лотоси та лілеї; лунали
крики різних порід журавлів, як чакраваки, краунча та
багато інших; росли ряди та купи дерев, привабливих
своїми плодами й різнобарвними квітами, що блищали,
немов дорогоцінні каміння, й видихали солодкі пахощі;
в повітрі літали чарівні птахи; блукали велетенські слони
як дикі й несамовиті, так і приручені, уквітчані найдобір-
нішими оздобами, немов дівчата; на них сиділи
небожителі,  жили там різні водяні тварини: дельфіни,
крокодили, змії. Багато інших чудес було там, і від цього
береги Ганги здавались ще красивішими.

Царював у цій місцевості Гуха, особистий друг Рами;
почувши, що Рама проїздить через його землю, він вийшов
ІЗ своїми міністрами віддати шану царевичеві, який хотів
там заночувати. Гуха обійняв Раму і сказав: «0 Рамо,
ти тут як удома. Вважай моє царство за своє власне. Що
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зробити для тебе? Всі ми до твоїх послуг. Вудь ласка,
скористайся з моєї скромної гостинності і влаштовуйся як-
найзручніше». І Гуха звелів принести смачного рису
різних гатунків та іншої їжі, щоб почастувати Раму. Рама
відповів: «Я високо ціную твою прихильність та щиру
повагу. Цас тут добре вітають, і ми дуже задоволені.
Я скористаюсь з твоєї милостивої гостинності, але не
можу насолоджуватись тим, що ти так ласкаво мені про-
понуєш. Я мушу жити життям подвижника, носити тільки
луб яний та трав яний одяг і їсти тільки плоди та коріння.
Нічого я не потребую, крім корму для коней». Отже,
мандрівники напилися самої тільки води, не з ївши нічого,
і Рама ліг на землю поруч із своєю дружиною, а Лакшма-
на й Гуха цілу ніч стерегли табір, розмовляючи про сумні
події в царському домі Айодх ї.

Наступного ранку люди царя Гухи були напоготові
З човном для Рами, щоб він переплив священну річку. Тим-
часом Сумантра звернувся до Рами: «Царевичу, накажи,
що мені тепер робити». Рама звелів йому повернутись
в Айодх ю і повідомити царя, що ніхто з них не сумує
З того, що їм довелося йти у вигнання, і що вони
сподіваються повернутись у столицю живими та здоровими

після назначених чотирнадцяти років, і що їх батьки не

повинні турбуватися. Він порадив Сумантрі весь час
заспокоювати батьків. Бхараті ж Рама звелів передати: «Скажи
йому, щоб вій піклувався про царя й цариць, слухався їх
у всьому і правив країною невтомно та сумлінно».

Сумантра був охоплений горем, коли подумав, що
розлучається з Рамою, і почав плакати й благати: «Рамо,
я хочу супроводиш тебе. Прошу, не відсилай мене». Але
Рама пояснив: «Сумантро, моя мати Кайкейї буде
хвилюватися, якщо ти не повернешся. Щоб переконати її, що я
дійсно пішов у ліси і цар Дашаратха дотримав своєї
обіцянки, тобі необхідно повернутись в Айодх ю. Отже,
повертайся ради мене і роби так, як я тобі кажу».

Тоді Рама звернувся думками до своїх власних
обов язків і сказав цареві: «Любий друже, віднині починається
наше справжнє вигнання. Ми маємо жити у відлюдних
джунглях аскетичним життям, тому нам слід тепер
одягнутись у вбрання подвижників. Отже, прошу тебе, дай
нам трохи крохмалю з баньянового дерева, щоб намастити
4*
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волосся й заплести його, як роблять подвижники. Тоді я
вирушу далі, щоб була виконана обіцянка, яку мій батько
дав моїй мачусі».

Гуха дав Рамі крохмалю, і обидва брати, в одязі
жебраків і з заплетеним волоссям, мали вигляд святих.

Всі троє, попрощавшися з Гухою та Сумантрою,
перепливли Гангу човном, що їм дав Гуха, вийшли на другий
берег священної річки й попрямували через ліс. Рама
сказав: «Лакшмано, йди вперед, Сіта піде слідом за тобою,
а я захищатиму вас обох, ідучи позад неї. Сіті
доведеться тепер зазнати справжніх труднощів лісового життя.
Вона більше не побачить ні палаців, ні садів, ні будинків,
ні городян; навряд чи навіть стріне людей, приручених
тварин чи побачить оброблену землю. Ми навіть не
матимемо трапез в установлені години. Таким буде наше
життя в лісі». Так говорив Рама Сіті й Лакшмані. Вони
йшли все далі й незабаром почали страждати з голоду,
бо за останні два дні додержували суворого посту. Рама
й Лакшмана вполювали кількох звірів чотирьох порід і
поживились м ясом під тінню великого дерева.

Вже звечоріло; мандрівники заночували там на ложах
3 листя. Це була перша ніч їх справжнього лісового життя,
і вони не могли спокійно спати, побоюючись звірів та
демонів, а тому проводили час у розмовах про сумні події
в Айодх ї.

Другого ранку вони продовжували путь, милуючись
чудовими краєвидами, яких ніколи не бачили раніш, і
опинились на певній відстані від пустині ріші Бхарадва-
джі, що була поблизу того місця, де зливаються Джумна
3 Гангою біля Праяги. Почувши ревіння хвиль священних
річок, Рама сказав: «Лакшмано, прислухайся до цього
гомону хвиль. Подивись-но на дим, що виходить з тієї
гущавини. Ми, напевно, біля пустині шановного ріші Бха-
радваджі».

Незабаром вони наблизились до пустині і побачили
кілька маленьких хатинок інших ріші, в язки дров,
чарівних ланей та гарних птахів, що швидко порозлітались та
повтікали, злякавшись Раминого лука та стріл.

ДійшоЬши пустині ріші, Рама доручив його учневі
сповістити великого мудреця про їх прибуття. Бхарадва-
джа привітав їх, а Рама, Сіта й Лакшмана схилились пе¬

52



ред ним з великою повагою. Ріші прийняв гостей дуже
ласкаво і почастував їх дикими плодами та молоком. Він
сказав: «Рамо, минуло вже кілька років з того часу, як я
тебе востаннє бачив. Я вже знаю внутрішнім прозрінням,
чому тебе вигнано без Жодної вини. Якщо 706І тут
подобається, щиро прошу оселитися в цьому місці, або ж за
кілька йоджан звідси, де височіє гора Чітракута, тобто
Вершина Краси, на тому березі річки Джумни. Там ти
можеш мирно жити, бо місце те дуже сприяє суворому
життю та заглибленню в святі думки. Та місцевість
населена великими святими, і ніщо не може спокусити
людину, поки вона там, бо все там прекрасне й повне святості».
«Щиро дякую тобі за твою доброту й ласкаві слова, 
відповів Рама.  Але у тебе мені неможливо оселитись,
бо тут надто близько до Айодх ї  мене турбуватимуть
часті відвідування. Отже, ми підемо до Чітракути».

Вони почали бесідувати про різні святі речі, а потім
заночували тут.

На другий день уранці мудрий Бхарадваджа зробив
розпорядження щодо їх відходу, розповів їм, яким шляхом
дістатися гори Чітракути, і дуже чемно попрощався з
ними. Троє мандрівників дійшли до берега річки Калінді;
тут треба було переправитись. Рама й Лакшмана швидко
заходились збирати хмиз і траву; міцно їх зв язавши,
вони зробили надійний пліт. Для тендітної Сіти було
влаштоване м яке сидіння з зеленого листя, і Рама
власноручно посадовив на нього свою дорогу дружину, потім
поклав на пліт зброю та всі інші речі.

Пліт спустили на воду; Рама й Лакшмана
тримали обидва кінці його; потім попливли через річку і
щасливо довели пліт до другого берега. Сіта молилась про
безпечну подорож і повернення з вигнання, даючи обіт
поклонитися святій річці. Звідси вони пішли далі пішки,
в напрямку, що вказував мудрий Бхарадваджа, і прийшли
в прекрасні ліси, де лунали крики численних павичів
і жили мавпи та слони. Мандрівники назбирали диких
плодів і наполювали ланей; потім зупинились на
перепочинок і наготували собі їжі.

Другого ранку вони знову вирушили; побачивши
віддалік гору Чітракуту, Вершину Краси, Рама сказав Сіті:
«Лотосоока красуне, подивись-но на цей чудовий краєвид!
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Всі плодові дерева обтяжені стиглими плодами різних
барв. А ось  дерева, вкриті червоним цвітом! Медові
стільники повні солодкого меду і чекають, щоб його
покуштували; глянь на ці чарівні запашні квіти. Лебеді
й журавлі, мавпи й павичі, дикі півні та качки  всі
розмовляють своєю власною мовою. Он велике стадо
слонів. А гам ти бачиш гору  це найвища вершина Чіт-
ракути. Тепер ми швидко дійдемо туди, збудуємо собі
хорошу пустинь на зручній галявині, оточеній
густолистими деревами, і житимемо собі щасливо».

Так розмовляючи, вони дійшли до пустині святого
мудреця Вальмікі, вклонились йому, а ріші благословив
їх і прийняв з великою любов ю і радістю. Тоді Рама
попросив Лакшману збудувати міцну хатину з листя для
житла, бо йому сподобалось це місце.

Лакшмана швидко впорався з завданням. Час був
сприятливий; вони вклонились своїй новій хатині і
справили обряд, як і належить, перед тим як оселитись в
новозбудованому домі, благаючи богів благословити їх
і зробити їхню оселю затишною й щасливою в усьому.

Так почали всі троє жити у вигнанні в цій хатині, біля
гори Чітракути, на березі річки Мальяваті. Вони були
дуже щасливі й забули свої минулі злигодні.

Розділ VIII

СМЕРТЬ ЦАРЯ ДАШАРАТХИ

П опрощавшися з Рамою, візниця Сумантра і царГуха деякий час стояли та дивились плачуча
на Раму, Сіту й Лакшману, що перепливали
річку човном, аж поки вони не досягли другого
берега і не зникли з очей. Тоді Сумантра

попрощався з Гухою, бо мав повернутися в Айодх ю, куди й
дістався під вечір третього дня, з важким серцем,
умиваючись сльозами. Він побачив столицю в жалобі. Як
тільки увійшов у місто, тисячі людей почали розпитувати
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його про Раму й інших,  де вони оселились, як себе
почувають. Приголомшений горем, Сумантра ледве
добрався до царського палацу і відразу ж попрямував до
царевих покоїв. Всі жінки та чоловіки, які були там,
засмутилися й заплакали, побачивши, що Сумантра
повернувся сам. Нарешті він, закривши обличчя, підійшов до
царя, привітав його і передав те, що Рама звелів передати
батькові. Бідний старий цар нічого не міг вимовити з
горя, тільки вигукнув: «Ой Рамо! »  і впав непритомний.
Тут усі присутні підняли руки вгору й залементували.
Сумантра та Каусалья насилу підняли царя. Каусалья
сказала: «Вірний посланець привіз нам вісті від Рами. Скажи
йому кілька слів. Оплакувати минуле  безплідно. Не
бійся Кайкейї. її тут немає. Зберися 3 духом. Бог
великий». Каусалья замовкла і, переможена горем, упала на
долівку.

Сумантра ледве заспокоїв обох і, розказавши їм все
про подорож Рами, додав. «Володарю, Рама почуває себе
цілком добре, він веселий і зовсім не страждає,
перебуваючи в засланні відповідно до обіцянки, що ти дав його
мачусі. ї Сіта теж щаслива, вона насолоджується лісовим
життям і навіть левів і тигрів не боїться. Не журися так.
Рама, Сіта та Лакшмана повернуться до Айодх ї живі та
здорові через чотирнадцять років, у цьому немає жодного
сумніву. Рама всемогутній, ніхто не зможе заподіяти йому
шкоди, де б він не був».

Сказавши такі заспокійливі слова цареві, Сумантра
пішов з палацу. Але старі батьки Рами все сумували й
лементували і не могли спати.

Близько півночі цар Дашаратха отямився. Думаючи
про своє життя, він пригадав гріховний вчинок,
зроблений ним колись через незнання. У повному відчаї він
склав руки, схилив голову і, тремтячи, звернувся до Кау-
сальї, бажаючи умилостивити її: «0 благородна пані, той,
хто робить добро, пожинає добро, а хто робить зло 
пожинає зло. Робити щось, не думаючи про наслідки, дуже
легковажно. Я  нерозумний, що сумую тепер, зрікгаиса
Рами. 0 шляхетна Каусальє, пригадую один необережний
вчинок, що я зробив, коли був юнаком. Я сам накликав
на себе цю біду, неначе дитина, що випила отруту, не
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розуміючи нічого. Ось послухай. Коли я був молодим
царевичем, ще до нашого одруження, я вже добре вмів
володіти луком та стрілами, і мені відоме було мистецтво
цілитися по звуку. Одної прохолодної хмарної ночі в
дощову пору року *, коли піашки весело літають і жаби
плигають і все повне води, мені захотілося виїхати на
полювання. Я вирушив у своїй колісниці на берег Сараю,
сподіваючись зустріти буйвола, слона чи якусь іншу
тварину, що прийде до водопою. Я чекав у темряві і через
деякий час почув, неначе хтось наповнює глечик водою.
Я подумав, що звуки ці видавав слон, невидимий для
мене. Я націлив стрілу по звуку і спустив її. Пролунало:
«Ой леле!» Це скрикнув якийсь лісовий мешканець на
тому місці, куди я цілив. Я зрозумів тоді, що моя стріла
влучила в людину. Сповнений жаху та суму, я пішов на
голос і побачив, що стрілив у хлопчика-подвижника, і він
конав у муках. Прислухаючись до його жалісних слів
і дивлячись, як він вмирає, я, що завжди прагнув іти
чесним шляхом, відчув нестерпний біль, і лук та стріли
випали з моїх рук. Він звернувся до мене: «0 царю, чим я
тебе скривдив, що ти так уразив мене, коли я прийшов
сюди по воду для моїх батьків. Прострілявши мене
стрілою, ти убив не тільки мене, але й моїх батька та матір,
стареньких та сліпих. Ой горенько, що ж буде з ними,
коли не стане мене? Вони ще нічого не знають. Певно,
чекають, що я принесу води, їм же пити хочеться. Зроби
принаймні хоч те, що я попрошу тебе. Ця стежка веде
до пустині моїх батьків. Віднеси їм цей глечик з водою,
дай напитися. Але витягни раніш стрілу з мого тіла, бо
мені дуже боляче». Я витяг згубну стрілу з його тіла,
і хлопчик одразу ж помер. Не можу передати, який
жахливий удар пережив я тоді. Я взяв глечик і пішов до
пустельників. Почувши мої кроки, старий мудрець, гадаючи,
що то йде його син, заговорив: «Любий хлопчику, чого ти
так забарився? Твоя мати і я дуже хочемо пити. Підійди
і дай нам води. Ти  єдина опора твоїх безпорадних
батьків. Наше життя переплетене з твоїм. Ми дуже щасливі,
що у нас такий добрий син».

 Пора дощів у Індії тягнеться з середини липня до
середини вересня.
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Ці слова подвижника вразили мене в саме серце.
Безпомічний, я ступив уперед і сказав: «Я кшатрій, цар Да-
шаратха, а не твій син. На нещастя, бажаючи вбити
якогось великого звіра  скалимо, слона  я націлив стрілу
в темряві і помилково влучив у вашого сина, і тепер він
лежить мертвий. Я поранив хлопчика че|)ез незнання.
О подвижнику, що зроблено  те зроблено. Скажи мені,
що маю робити тепер?» Мої слова були неначе ударом
грому, і старий упав непритомний, вигукуючи: «Ой
синку!» Отямившись через деякий час, він сказав: «0 царю,
якби ти сам не сказав мені правди, ти б підлягав
найстрашнішій карі. Одведи нас обох туди, де лежить наш
син. Сьогодні ми востаннє обіймемо нашого сина і самі
перейдемо під владу володаря справедливості». Тоді я
привів старих до тіла хлопчика, щоб вони могли
доторкнутися до нього. їх жахливий плач неможливо описати.
Вони згадували, який чудовий був у них син,
благословляли його душу в таких словах: «0 синку, ти підеш на
небо і врятуєшся. Ти невинно загинув. На небі тебе чекає
та сама доля, що й героїв, які полягли на полі битви. Ми
ж не сподіваємось довго жити». Потім згадавши про
мене, вони сказали: «0 царю, хоч ти й убив мого сина
мимоволі, не бажаючи цього, ми все ж не можемо не
проклясти тебе. Ось наше прокляття: «Як ми вмираємо,
оплакуючи нашого сина, так і ти помреш, сумуючи за своїм
сином». Вони разом зійшли на вогнище і відправились на
небо. 0 високоповажна пані, лише тепер я пригадав
прокляття того подвижника. Благородна пані, мені нездужає-
ться. Тримай мене міцно. 0 Каусальє, те, що я зробив з
Рамою, не властиве мені, те, як він поставився до мене,
цілком гідне його. Яка розумна людина зречеться свого
сина, навіть поганого? Який син, вигнаний батьком, не
таїть злих почуттів до нього в своєму серці? 0 шляхетна
пані, мої очі вже не бачать тебе, і пам ять мене зраджує.
0 Каусальє, ці посланці Ями, володаря смерті, говорять,
що мені треба поспішати. 0 Рамо, будь переможцем,
куди б ти не потрапив. Коли я побачу знову твоє лотоса-
подібне обличчя? Які щасливі ті, що побачать мого Раму,
коли він повернеться з свого чотирнадцятирічного
вигнання! Нема нікого нещасливішого за мене. Каусальє, серце
моє обважніло від горя, я вже не розрізняю звуків, я втра¬
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чаю почуття смаку. Всі мої почуття невірні, бо розум мій
тьмариться, як полум я лампи переходить у кіпоть, коли
вигорає олива. Я не можу жити без Рами. 0 мій рідний
Рамо, о могутній Рамо, о сину, де ти? Повернись,
подивися на мене! 0 Каусальє, о Сумітро! Гей ти, люта Кай-
кейї, куди ти заслала мого Раму?» Страждання царя Да-
шаратхи зробилися ще гострішими, як повернуло запівніч.
Тисячі разів повторюючи ім я свого сина Рами, цар Да-
шаратха помер.

Розділ IX

УСПАДКУВАННЯ ПРЕСТОЛУ ПІСЛЯ СМЕРТІ
ЦАРЯ ДАШАРАТХИ

Всі розгубилися, коли цар Дашаратха помер.Царські співці прийшли вранці, щоб розбудити
царя і приготувати все для його щоденної
ванни. Царицині служниці теж ввійшли в палату
і попросили царицю Каусалью порушити сон

царя. Але  на горе  царя знайшли мертвим. Залунало
жалісне голосіння, і в одну мить прикра звістка про його
смерть розійшлась по всій столиці. Цариця Каусалья
поклала голову небіжчика собі на коліна й заголосила: «Ой
лиха Кайкейї, тепер твоє бажання здійснилося. Хай
царює твій син Бхарата, і ти, позбавившись усяких
перешкод, управляй собі країною через нього. Чому тобі
сумувати, що цар помер? Це я втратила чоловіка, і мій син
у вигнанні. Чоловік  володар над жінкою. З смертю мого
володаря я позбавилась усього. Себелюбство веде до
сліпоти. І ти, осліпши через себелюбство, призвела до
загибелі всю нашу родину. Я завжди була вірною
дружиною і помру сьогодні, згорю разом з ним у погребному
вогні».

Жінки, що були присутні при цьому, відтягли
Каусалью від тіла царя і намагалися заспокоїти її. Вся
столиця сумувала, і народ натовпом повалив до палацу.
Позбирались міністри і стали міркувати, як зберегти тіло

58



царя, поки не повернуться царевичі. Вирішили занурити
тіло в олію. Лементування й голосіння тривали весь день
і всю ніч.

Наступпого ранку в палаці зібралися численні ріші, з
Васіштхою на чолі, провідні городяни  представники всіх
каст  і {всі міністри. Вони висловили свій Глибокий жаль
З приводу смерті царя та відсутності всіх його синів.
Становище було дуже складне, бо не знали, кого вважати на-
слідником престолу. Мудрий Маркандея та інші радили
відшукати одного з царевичів з роду Ікшваку або якогось
іншого роду і поставити його на царство, тому що не
можна, щоб трон залишався вільним, адже без володаря-
царя над країною нависне небезпека, почнуться
заворушення, повстання, грабунки та інше беззаконня, що
призведе людей до розорення. Тоді мудрий Васіштха сказав:
«Покійний цар Дашаратха обіцяв віддати свій трон
царевичу Бхараті, який зараз гостює в свого дядька. Треба
негайно послати за його високістю». Всі погодилися
З цим і відразу ж відправили посланців на бистрих конях
З наказом привезти царевича Бхарагу, не розказуючи йому
ні про вигнання Рами, ні про смерть старого царя. Вони
мали просто сповістити царевича, що в Айодх ї його
чекають невідкладні справи. Посланці привезли коштовні
подарунки родичам Бхарати. Через три дні вони прибули
в Гірівраджу, столицю царя кайкейців.

Тої самої ночі, коли гінці з Айодх ї досягли Гірівраджі,
царевич Бхарата побачив поганий сон: йому привидівся
батько, блідий, з розпатланим волоссям. Цар кинувся з
верховини юри у багнистий ставок, повний гною. Бхара-
та бачив, як батько плаває у цій гноївці і в той же час
п є олію з пригорщі. Потім цар почав їсти рис з
кунжутом, час від часу занурюючись з головою в олію.
Ввижалося також Бхараті, що океан пересох, місяць упав на
землю, земля огорнулася темрявою, ікло царського слона
розбилося вдрізки, полум я раптом згасло, з усіх гір
повалив дим, а цар, сидячи на чорному залізному сидінні, в
чорному вбранні, з гірляндою червоних квітів на
натертому червоним сандалом тілі, швидко їхав на південь у
колісниці, запряженій ослами. Одягнені в жовте та чорне
жінки били його, сміялися з нього, а ракшаса з похмурим
обличчям тягну в його кудись. Такий поганий сон перед¬
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віщав нещастя, і Бхарата дуже злякався. Він був певний,
що смерть загрожує його батькові або одному з братів-
царевичів. Бхарата розповів свій сон друзям, коли вони
запитали, чому він засумував, і вони даремно намагалися
розважити його.

Посланці з Айодх'ї просили Бхарату поспішити додому,
бо він там дуже потрібний. Вони передали Бхараті
коштовні шати й оздоби для царя кайкейців та його сина 
царевича Юдхаджіта,  а також золота на двадцять кро-
рів для царя і на десять крорів для царевича. Бхарата
запитав: «Які новини у нас в Айодх ї? Як почуває себе
мій батько? Чи все гаразд 3 Рамою й Лакшманою? А Кау-
салья та Сумітра здорові? Як ся має моя гнівлива та
мудра мати Кайкейї, що завжди дбає про своє благо?»
«Всі здорові,  відповіли гінці,  але твоя високість має
відразу ж вирушити до Айодх ї, бо на тебе чекає Лакшмі,
богиня багатства». Тоді царевич Бхарата передав
подарунки своїм родичам і, пояснивши, чому він повинен їхати
негайно, дістав на це дозвіл від свого діда.

Цар кайкейців, у свою чергу, обдарував Бхарату
різними коштовними речами, також дав йому коней, слонів
і, крім того, собак, яких держали у внутрішніх покоях
палацу і які були сильні та лихі, мов тигри. Але,
поспішаючи, Бхарата, здавалось, не дуже був радий цим
подарункам. Він попрощався з своїм дідом та дядьком і разом
З Шатругхною вирушив до Айодх ї.

Дорогою вони милувались чудовою місцевістю  їм
доводилось переправлятись через річки, пробиватись крізь
густі ліси. На сьомий день вони наблизилися до Айодх ї
і отаборилися на деякій відстані від міста, де й залишили
весь свій почет. Взявши з собою тільки кількох
супутників, брати-царевичі попрямували до Айодх ї і досягли
столиці ввечері. Вони помітили, що місто було в жалобі,
і серця їх сповнилися жахом. Бхарата запитав візницю:
«Чому в Айодх ї не чути звуків радості? Не видно, щоб
люди йшли на прогулянку в сади? Не видно заможних
городян на слонах, конях або в колісницях? Що це означає?
Серце моє стискається». Але візниця нічого не відповів;
нарешті вони наблизились. до воріт Вайджаянти. Воротар
вклонився їм, колісниця в їхала в місто, і, на своє велике
розчарування. Бхарата побачив, що столиця безлюдна. Не
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було народу ні на вулицях, ні на базарі, ні коло воріт,
і сумні думки охопили його, спричиняючи йому великий
біль. З важким серцем та похнюпленою головою увійшов
він у царський палац.

Не знайшовши там< батька, Бхарата пішов до покоїв
матері, сродіваючись знайти його в неї. Побачивши сина,
цариця Кайкейї підвелася з свого золотого крісла.
Бхарата схилився перед матір ю, а вона понюхала йому
маківку голови з великою любов ю, пригорнула його,
посадила собі на коліна й сказала: «Люба моя дитино Бхарато,
сподіваюся, що мій батько та брат здорові? Чи не
втомився ти дорогою? Чи добре тобі гостювалося? Розкажи
мені про все».

Бхарата відповів на всі її запитання, але, побачивши,
що золоте ліжко цариці порожне, він нетерпляче запитав
її: «Мати, де мій дорогий батько? Він звичайно перебуває
в цих покоях. Скажи йому, що я прибув. Чи, може, він у
покоях цариці Каусальї?» Почувши ці запитання, Кайкейї
відповіла: «Любий мій сину, твій батько  о, яка велика
була в нього душа, він не знав неправди, чудово вмів
виконувати різні обряди і був оплотом для всіх  твій
батько пішов тим шляхом, яким кінець кінцем усім смертним
доведеться пройти».

Почувши такі жахливі слова, Бхарата скрикнув: «Ой,
горе, горе, смерть моя!»  і впав додолу, розкинувши
руки. Знемагаючи від нещастя, він почав голосити. Мати
підняла його й намагалась заспокоїти. Але він сказав:
«Мати, що я чую? Я гадав, що мій шановний батько
передає трон Рамі або збирається відправити якесь
жертвоприношення, і тому ріші Васіштха послав по мене. Але
насправді все не так  мій люблячий батько залишив нас
усіх. Чим він хворів? Які щасливі мої брати Рама та
Лакшмана, що вони були при ньому в його останні
хвилини! Хто тепер приголубить мене? Хто понюхає мені
голову з батьківською любов ю? Мамо, Рама, мій
улюблений старший браї, буде мені за батька. Я підлеглий
його. Скажи йому, що я приїхав і схилюся до його
священних ніг. Які останні слова сказав мій батько,
вмираючи? Чи не просив він передати мені щось?» Кайкейї
відповіла: «Любий сину, останні слова твого батька були:
«О Рамо, О Сіто, О Лакшмано»,  бо царевич Рама, а з
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ним Сіта і Лакшмана вирушили в одязі подвижників до
лісу Дандака у вигнання». Тут Кайкей! розповіла йому
жахливі новини, які спричинили Бхараті ще більший біль.
«Але чому відіслали Раму у вигнання? звернувся він
до матері.  Невже ж він відібрав багатство від якогось
брахмана? Чи скривдив невинного  багатого чи бідного?
Чи, може, серце царевича привабила дружина іншого?
Що сталося? Розкажи мені про все». Самовпевнена Кай-
кейї відповіла царевичу: «Ні, нічого такого. Рама не
зробив! І, звичайно, він ніколи не заглядався на чужих
жінок. Любий мій сину, все це я зробила ради тебе.
Дізнавшись, що цар збирається передати престол Рамі, я
попросила його призначити на царство тебе, а Раму
відіслати у вигнання, і справедливий цар так і зробив. Рама
відразу ж послухався батька і відправився у вигнання, а з
ним пішли Сіта і Лакшмана. Все царство тепер належить
тобі. Ти скоро станеш царем. Не сумуй!»

Бхараті було дуже прикро чути, що все трапилось
через його матір; здавалось, наче йому на відкриту рану
хто лугу насипав. Повний туги та гніву, він сказав:
«Мамо, ти народилася, щоб призвести всю нашу родину до
загибелі. Сам цього не знаючи, мій батько обіймав
жевріюче вугілля. Це ти вбила батька. А Рама любив тебе,
як свою рідну матір Каусалью, і та ставилась до тебе,
мов до рідно! сестри. Чому Рама змушений був піти у
вигнання в одязі подвижника? Яка тобі користь від цього?
Як можу я тепер правити державою без підтримки
мужнього Рами й Лакшмани? Навіть якби я і був здатний
правити країною, я тепер нізащо не очолю царства, щоб
Зруйнувати твої задуми. Я поверну Раму, мого улюбленого
старшого брата, з лісів і передам царство йому і дуже
охоче залишуся при ньому як його служник. О безсердечна,
лиха Кайкейї, мій батько вмер через тебе! Ти відіслала
Раму в ліси і заплямувала моє життя. Ти мені не мати,
ти грішниця, що, жадаючи влади, убила свого чоловіка,
ти справжній ворог мені. Я не хочу поділяти твоїх гріхів.
Мені соромно дивитись на моїх підданих. Що я скажу їм,
коли вони зведуть на мене очі, повні сліз? Ніколи я не
Зійду на престол у цьому царстві».

Переможений горем, з червоними очима, Бхарата по
скидав з себе дорогоцінні прикраси і впав додолу. Але
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через деякий час отямився і знову почав дорікати своїй
матері перед усіма придворними.

Потім Бхарага та Шатругхна пішли до покоїв Каусальї
і знайшли її там у дуже великій тузі. Вони обняли її.
Побачивши, що царевичі доділяють її горе, вона теж
пригорнула їх, а потім гнівно й скорботно звернулась до Bxaj
рати: «Тобі хочеться царювати, Бхарато, правда? То й
царюй собі. Твоя мати здобула тобі царство своїми лихими
вчинками. Якого блага досягла ця Кайкейї, що не вміє
відрізняти правди від неправди, відіславши мого сина в
луб яному одязі в ліси? Хай і мене вижене в ліс. Та я й
сама піду туди шукати Раму. Або, ще краще, ти одведи
мене до нього, а тоді  розкошуй, прав собі царством,
багатим на все».

Такі слова дуже вразили невинного Бхарату, неначе
хтось встромив йому голку в рану, і він упав
непритомний до ніг Каусальї. Прийшовши до пам яті, він сказав,
склавши руки, повний гніву: «Мати Каусальє, немає на
мені вини. Я нічого не знав. Ти дорікаєш даремно, бо
добре знаєш, як я любив Раму. Найбільший грішник 
це той, за чиєю згодою Раму відіслано у вигнання. Хай
той, хто дав згоду на вигнання Рами, загине від своїх
гріхів, як той господар, що не платить своїм служникам;
як той, хто шкодить володареві, зайнятому державними
справами; як той, хто, взявши одну шосту прибутків своїх
підданих, не захищає їх; як той, хто ніколи не виконує
свого обов язку на полі битви; як той, хто не виправдує
чужого довір я; як той, хто невдячний, хто не має своєї
родини, хто втрачає передчасно дружину та дітей; як той,
хто убив царя або жінку, хлопчика або стару людину, хто
залишає напризволяще тих, що мають право на його
допомогу; як гой, хто отруює свою родину, хто годує її
різною гидотою; як той, кого вбивають вороги, хто,
одягнений у лахміття, з черепком у руці, старцює, блукаючи,
неначе божевільний, по світу; як той, хто є рабом вина,
жінок та гри в кості, ким володіють хтивість та гнів, хто
втратив чесність і йде несправедливим шляхом, хто роздає
своє багатство невартим цього, у кого грабіжники
покрали придбане ним майно; як той, хто спить, коли світає
і коли западає присмерк, хто винний у підпалюванні,
перелюбстві з дружиною свого наставника; той, хто шкодить
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своєму другові; той, хто не знає, що таке добро; той, хто
нехтує своєю доброчесною дружиною і шукає насолод з
чужими жінками; той, хто обманює довірливого; той, хто
ображає свого духовного наставника; той, хто штовхає
ногою корову або насміхається над вищими й кращими за
себе». Втішивши Каусалью такими словами. Бхарата,
переможений горем, упав додолу. Каусалья, зглянувшись на
нього, посадила його собі на коліна й сказала: «Любий мій
Бхарато, своїм уболіванням ти тільки збільшуєш моє горе.
Як добре, що ти не цураєшся чесноти. Тому ти кінець
кінцем потрапиш на небо». І вона пригорнула його з
великою любов ю. Тут вони обоє заплакали і не
заспокоювались цілу ніч.

Наступного ранку прийшов мудрий Васіштха і,
побачивши Бхарату, сказав йому кілька втішних слів; він
порадив царевичу відправити погребні церемонії над
покійним царем.

Тіло Дашаратхи вийняли з олії і поклали на
прикрашене дорогоцінностями ложе. Бхарата став оплакувати
його такими словами: «0 царю, які задуми були в тебе
під час моєї відсутності, що ти відправив у вигнання
справедливого Раму та могутнього Лакшману? 0 батьку,
тепер, коли ти на небі, а Рама  в лісах, хто тут
залишиться, щоб захищати людське майно і добувати людям те,
чого у них немає? Земля без тебе  неначе вдова.
Місто  немов безмісячна ніч». Після цього тіло царя
перенесли на колісницю, і погребна процесія рушила з місця.
Дорогою розкидали золото і срібло, встилали шлях
коштовними тканинами, і народ, і члени царської родини йшли
За тілом з великим благоговінням. Так погребна процесія
дісталася до місця спалювання. Останки поклали на
землю, відправили за шастрами відповідні обряди, потім
надлили на тіло сандалових дров та запашних смолистих
рослин, і всі присутні обійшли навколо погребного стосу,
як того вимагав релігійний звичай. Царські співці на честь
покійного співали пісень, а жінки царського двору
голосили. Потім було піднесено священний вогонь до стосу, і,
коли погребне вогнище перегоріло, всі пішли на берег
Сараю зробити узливання води для душі покійного, після
чого повернулися в місто.

На дванадцятий день Бхарата відправив потрібну
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шраддху та дав брахманам корів, слонів, дорогоцінностей,
грошей, їжі, одягу, кіз, колісниць та коней, невільників та
невільниць і подарував їм просторі хороми. На
тринадцятий день Бхарата й Шатругхна відправилися на місце
спалювання, щоб зібрали кістки покійного. Дивлячися на
попіл, вони знову впали у відчай і оплакували кончину
батька, вйхваляючи благородні якості покійного царя.

В цей час горбата Мантхара, увішана
дорогоцінностями, одягнена в царицине плаття, саме проходила повз

Бхарату. Він затримав її і передав Шатругхні, кажучи:
«Через цю Мантхару наш батько та брати зазнали
страшного нещастя. Хай же тепер вона пожне плоди своїх
злодіянь». Той на неї накинувся, став бити й штовхати її.
Друзі Бхарати, побачивши це, порозбігалися, щоб не
потрапити в біду, а вона зняла галас. Кайкейї страшенно
перелякалася Шатругхни і почала просити власного сина,
щоб він захистив її. Бхарата сказав братові: «Не годиться
вбивати жінку, відпусти її. Я б і сам убив Кайкейї, але
брат наш Рама розгнівався б на нас і перестав би роз*
мовляти з нами. Так само, якби він дізнався, що ми
вбили Мантхару, він би дуже розсердився на нас. Тому, Ша-
тругхно, відпусти її».

Вранці на чотирнадцятий день царські міністри та
видатні городяни всіх каст зібралися в палаці і стали
просити Бхарату: «Володарю, цар Дашаратха залишив нас,
він тепер на небі, а його старший син Рама пішов у ліси
З Лакшманою. Тому ти маєш право стати нашим царем
і правити нами, як і належить». Бхарата відповів: «Рама 
старший серед нас, він по праву наслідник престолу. Він
і буде вашим царем. Я не хочу цього царства, здобутого
гріховними діяннями моєї матері. Піду жити в ліси на
чотирнадцять років. Піду туди, де Рама, приведу його
і подбаю, щоб він зійшов на царський трон!» І він дав
наказ війську готуватися в похід і звелів розчищати шлях
У джунглях, щоб війську можна було пройти.

Всі присутні вихваляли любов Бхарати до старшого
брата і те, що він відмовився від запропонованого йому
царства.

Тут досвідчені майстри, ремісники, землекопи та інші
люди відправилися вперед. Вони викопали канали,
проклали шляхи через хащі, збудували колісниці, насадили
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дерев там, де їх не було, позасипали ями, навели мости, 
і все це за дуже короткий строк. Вони створили штучні
водоймища, щоб забезпечити безводні місцевості водою.
Водоймища ці були обкладені плитами й оздоблені. У
найкрасивіших місцях розкинулись намети, які в свою чергу
прикрашали дорогу. Тут і там з явилися прегарні
тимчасові будівлі, і весь шлях, що йшов берегом річки Джанхо-
ві, став чарівним, неначе безхмарне небо, усіяне безліччю
Зір.

По закінченні підготовчих робіт царевичі могли вже
вирушати в путь. Жерці, брахмани, кшатрії, воїни,
радники та інші люди прийшли до палацу. І коли царевич Бха-
рата з явився до них, то двір став подібним до спокійного
океану з китами, зміями, коштовним камінням,
черепашками та золотими жилами і був такий же розкішний, як
і за часів Дашаратхи. Його високість царевич Бхарата
зайняв своє місце у великому залі, і знову царський жрець
Звернувся до нього з проханням прийняти царство, але
Бхарата знову відмовився. Він повторив, що законним
наслідником престолу є Рама, якого треба покликати до
столиці. Тому Бхарата вирушає в ліс за своїми братами.
Тут він наказав війську бути готовим до походу, а Су-
мантра подбав про все інше.

Розділ X

ВІД ЇЗД БХАРАТИ З АЙОДХ Ї ДО ЛІСУ ДАНДАКА
ЗА РАМОЮ

т  аступного ранку Бхарата сів у колісницю і
вирушив у дорогу. Його супроводила тисяча
слонів, шість тисяч колісниць з воїнами,

 Ц озброєними луками та різною зброєю, сто тисяч
^

вершників, три цариці-матері, тисячі городян,

в тому числі найвидатніші купці, ювеліри, гончарі, ткачі,
зброярі, танцюристи, пильщики, свердлувальники
дорогоцінного каміння, склодуви, різьбярі слонової кістки,
кухарі, ремісники, продавці ладану та інших запашних
речовин, золотарі, деревообробники, банщики, масажисти, лі'
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карі, виноторговці, пралі, кравці, актори з акторками,
знавці Вед, святі брахмани й доброчесні особи, добре
одягнені, у чудових повозах.

Так уся ця величезна процесія, поволі посуваючись,
прибула до Шрінгаверапурі, де мирно царював друг Рами
Гуха. Досягти берега Ганги, Бхарата наказав
зупинитися. Побачивши це величезне військо, Гуха подумав, що
нерозумний Бхарата йде походом проти Рами, з наміром
убити його. Рама був йому другом і надійною опорою,
тому Гуха відразу дав таємне розпорядження, щоб його
підданці, озброївшись, сховалися на берегах Ганги і були
готові захищать Раму, якщо буде потрібно. А сам цар,
узявши з собою м яса, риби та меду в подарунок, пішов
до Бхарати розпитати його про все. Коли вони зустрілись,
Гуха сказав: «Те місто  твій дім. Я щиро вітаю тебе
і радий тобі служити. Прошу, будь моїм гостем, зупинись
тут на день, відпочинь, а завтра вирушиш далі». Бхарата
подякував йому і пояснив, з якою метою він шукає Раму.
Гуха надзвичайно похвалив самовідданість Бхарати і
розповів йому, як Рама гостював у нього. З великим сумом
слухав Бхарата про злигодні Рами, Сіти й Лакшмани.
«Гухо,  звернувся він до царя,  покажи мені, де саме
спали Рама, Сіта й Лакшмана? Скажи мені, що вони їли?
Як вони проводили час? Що говорили?» Гуха показав
Бхарагі все й сказав: «Рама відмовився від усього, що я
йому пропонував, і підкріплявся тільки водою з Ганги.
Рама й Сіта спали на трав яному ложі, а Лакшмана,
узявши свій великий лук, всю ніч був на варті. Я теж узяв
свій добрий лук і став на варту разом з Лакшманою.
Вранці вони обидва, з заплетеним волоссям, у луб яному одязі,
відправилися далі разом з Сітою». Відчуваючи великий
сум, Бхарата сказав: «Горе мені! Це через мене Рама,
володар всесвіту, та царівна Сіта примушені були спати
на землі, замість золотого ложа. Я вражений. Наче якесь
видіння постає передо мною. Нічия доля не міцніша за
час. Віднині я залишаю царське яшття і теж одягнусь
в одежу подвижника, буду спати на землі або на траві і
живитимусь плодами або корінням. Я сам піду у вигнання
на чотирнадцять років, а Раму поверну назад в Айодх ю,
Де він царюватиме за допомогою Лакшмани». У таких
розмовах Бхарата провів ніч.
5*
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Наступного ранку Гуха подбав про те, щоб було чим
Бхараті переправитися на другий берег Ганги. Слони
перепливли через річку самі, а коні, колісниці, військо
були перевезені поромами. Дехто перебрався на плотах,
дехто переплив з допомогою перекинутих глеків, а хто
й просто так. Бхарата продовжував похід не кваплячись.
Коли вони досягли Праяги, він скинув з себе свої царські
шати, вбрався в луб яний одяг і заплів волосся.
Залишивши військовий табір, Бхарата взяв з собою Васіштху і
направився пішки вклонитися святому Бхарадваджі.

Коли вони прийшли до пустині, сам святий привітав
їх, запросив до себе і тільки тоді запитав: «0 Бхарато,
скажи, чого ти завітав до мене, ти ж тепер цар Айодх ї?
Твій брат Рама, а з ним Лакшмана й Сіта пішли в ліси
на чотирнадцять років, бо так захотіла твоя мати. Чи не
думаєш ти якось скривдити свого брата?» «Володарю,
відповів Бхарата, і очі його наповнилися сльозами, а
голос переривався від горя,  якщо ти сумніваєшся в моїй
щирості  смерть мені. Прошу, не засуджуй мене. Я
ніколи б не погодився з намірами моєї матері, вони не
подобаються мені, і я не скорився їй. Тому я й шукаю Раму,
щоб переконати його повернутися до Айодх ї і взяти
владу в свої руки. 0 шановний ріші, скажи мені, де
тепер Рама?» Мудрий Васіштха з свого боку запевнив ріші
Бхарадваджу в щирості Бхарати, і ріші сказав йому: «Ти
обрав вірний шлях, ти гідний родини Рагхавів, до якої
належиш. Твоя відданість батькам, твоє чудове
самозречення і прагнення робити все як слід  понад похвалу.
Я хочу, щоб ти, твоє військо і твій народ залишилися
моїми гістьуи хоч на день, щоб я міг належно прийняти
вас. А завтра ти вирушиш до Чітракути, де живе тепер
Рама. Чому ти не прийшов до мене з усім своїм військом?»
Бхарата відповів: «0 шановний, я прийшов без війська,
бо боявся тебе. Царі й царевичі повинні старанно
обминати пустині подвижників, бо почет може завдати шкоди
деревам та струмкам». «Приведи сюди своє військо», звелів
мудрець, і Бхарата одразу ж віддав наказ, щоб військо
підтягнулося до пустині і отаборилося тут на ніч.

Тоді великий мудрець Бхаоадваджа силою свого
подвижництва створив золоті палаци, сади, водоймища,
кухні, повні пайвитонченіших, найсмачніших страв і належно
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почастував усіх  Бхарату, цариць-матерів, військо,
придворних, жреців та інших людей, відповідно до стану
кожного. За обідом їжу подавали в золотому посуді,
потім усі зібрались у великому залі, де для Бхарати стояв
царський трон. Але царевич не сів на нього, тільки схй-
лився п£ред ним. Так вони провели ніч, насолоджуючись
усім  їли й пили, танцювали й співали в товаристві
кількох тисяч чарівних апсар та гандхарвів. Всім
здавалося, що вони на небі.
' Наступного ранку Бхарата з явився до. мудрого Бха-

радваджі і подякував йому від щирого серця за люб язну
та пишн\ гостинність. Він запитав мудреця, чи далеко
оселився Рама, і той сказав: «За дві з половиною йоджа-
ни від цього місця височить серед безлюдного простору
гора Чітракута. прикрашена скелями й лісами. Річка
Мандатні обмиває підніжжя цієї гори з півночі, береги її
вкриті квітучими деревами. На Чітракуті ти й знайдеш
хатину Рами. Тримайся південної дороги, звернеш вліво
і дійдеш до місця». Тут Бхарата й цариці-матері
схилилися перед мудрецем. Царевич представив Бхарадваджі
Каусалью, Сумітру та Кайкейї, причому дуже ганив свою
матір, царицю Кайкейї, кажучи, що це через неї таке
страшне нещастя спіткало Раму, Лакшману та Сіту, що й
цар Дашаратха помер через неї. Але Бхарадваджа
пояснив йому: «Не осуджуй свою матір. Вона зробила велику
послугу світові, відправивши Раму у вигнання, бо всім
буде від цього велика користь». Попрощавшися з
мудрецем, Бхарата з військом та всіма людьми вирушив на
південь, до місця, де оселився Рама. Подорожуючи через ліси
та бездорожні джунглі, вони досягли нарешті берегів
Мандакіні. Тут Бхарата наказав своєму війську
отаборитися, а сам пішов далі разом з Шатругхною, і незабаром
вони були вже поблизу пустині Рами.

Рама безтурботно проводив час з Сітою, милуючись
красою всього, що оточувало їх. «Люба Сіто,  казав він,
оселившись у цих мирних джунглях, я не шкодую, що
потрапив у вигнання. Подивись на ці верховини: які там
Зграї пташок, скільки різної руди, дерева всі у квітах та
плодах  і манго, і трояндове яблуко *, й інші. Бачиш,

* Дерево джамбу, див. алфавітний покажчик в кінці книги.
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які чарівні водоспади? Послухай, як дзюрчить вода у
струмках; он там глибокі печери, а в них живуть різні
звірі; подивись на священну річку Мандакіні, на лебедів
та журавлів, на стада ланей, на вчених ріші, що роблять
священні омивання; деякі щодня догоджають богу,
стоячи лицем до сонця. Глянь, он рухаються гілки дерев,
неначе танцюють павичі. Природа звеселяє мені серце,
життя серед природи мені більше подобається, ніж життя
в Айодх ї». Показавши Сіті чарівний краєвид, що
відкривався з гори, Рама влаштувався на плоскогір ї і став
частувати Сіту смаженим м ясом.

Поки Рама та Сіта так приємно проводили час,
поблизу з явилась велика кількість народу. Почувши шум,
Зчинений військом, та гомін і здивувавшись з
несподіваного видовища, Рама звернувся до брата: «Лакшмано, чуєш,
який гамір стоїть? Піди подивись, може, там, у лісі,
полює якийсь цар чи царевич, а може, ці люди
наближаються до нас з іншої причини?» «Та це ж Бхарата,
сказав Лакшмана, дуже схвильований,  зжер наше Айод-
хійське царство, а тепер іде з усім своїм військом, щоб
повбивати нас. Звичайно, він ставиться до нас вороже.
Тому треба його вбити. В цьому не буде гріха, бо він
перший заподіяв нам лихо. Коли ми відішлемо його на небо,
ти правитимеш усією землею. Хай тоді жорстока Кайкейї
поплаче. Я й Кайкейї вб ю, і її кривобоку служницю Мант-
хару, і всіх її друзів. Очистимо землю від цих грішників».
Рама подивився на сердите обличчя Лакшмани і сказав
йому: «Лакшмано, ми пообіцяли виконати батькову волю,
віддали наше царство Бхараті. Чого ж ми досягнем,
убивши його? Навіть якби ми й заволоділи царством,
покінчивши з Бхаратою, я ніколи не міг би бути щасливим без
тебе та його. Присягаюся своєю зброєю, я ніколи не буду
щасливим, якщо ви обидва не будете щасливі. Я певний,
Бхарата ні в чому не винний, він відданий своїм братам,
справедливий; він мені дорожчий за життя. Напевно,
Бхарата йде сюди, щоб переконати мене повернутися назад
в Айодх ю. Справді, він, вражений горем, іде сюди
побачитися зі мною. Не треба перешкоджати йому в цьому.
Не край йому серця жорстокими словами. Якщо ти
зробиш боляче йому, ти зробиш боляче мені». Лакшмані
стало соромно свого наміру. Так Рама розмовляв з Лакшма-
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ною і Сітою, а Бхарата, залишивши військо на певній
віддалі від гори, йшов пішки разом з Шатругхною та Гу-
хою. Незабаром вони побачили чарівну священну оселю
в лісі, зроблену з листя. Бхарата зрозумів, що перед ним
була хатина Рами. 4

Підійшовши зовсім близько до неї, Бхарата побачив
Раму  з плечима, як у лева, могутніми руками, але з
лагідними лотосами-очима. Подібний до вічного Брахми,
Рама сидів на оленячій шкурі, а поруч з ним були лото-
соока Сіта та вірний Лакшмана. Бхарата заговорив, і
голос його уривався від горя. «0 благородна душе!»
скрикнув він, кинувся вперед і упав непритомний до Раминих
ніг. Шатругхна заплакав і теж припав до ніг Рами. Той,
схвильований братньою любов ю, відразу залився
сльозами і пригорнув їх обох до себе. Гуха теж шанобливо
привітав Раму й Лакшману. Рама посадовив Бхарату собі
на коліна, понюхав йому маківку голови й сказав: «Мій
вірний Бхарато, мій люблячий брате, говори. Як ти
добрався до цього лісу? Де батько? Чому він послав тебе і
залишився сам, зоставивши і трон, і велику країну Косалу
без ювараджі? Чи добре ги доглядаєш батька? Чи
слухаєшся його? Чи шануєш царського жерця Васіштху? Як
почуває себе моя мати, цариця Каусалья? Як почуває
себе Сумітра. мати Лакшмани? Чи згадують вони нас?
Чи дійсно щаслива тепер твоя мати, благородна Кайкейї?
Чи не народились у тебе діти? Як живе наш народ в
Айодх ї? Який хам урожай, як худоба? Чи виконуєш ти
свої обов язки щодо підданих та держави? Чи повна
скарбниця? Чи немає зради серед твого народу? Кого ти обрав
собі за радників? Чи це люди мужні, вчені, з
самовладанням, доброго роду, подібні до тебе? Не забувай, що
поради, дані розумними га вченими радниками,  це
корінь перемоги. У важкі часи від мудрої людини  велика
користь. І хоч цар може оточити себе тисячами й
десятками тисяч дурнів, від них він не може сподіватися
допомоги, а єдиний здібний радник  розумний, мужній,
проникливий  приведе царство до процвітання. Чи ж
використовуєш ти кращих на кращих посадах, середніх  на
середніх, гірших  на гірших? Чи призначаєш ти на най-
достойніші посади радників непідкупних, що служили ще
твоєму батькові та дідові, чистих душею? Чи шануєш ти
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своїх найславніших, най доблесніших воїнів, що вже
довели свою мужність на ділі? Чи піклуєшся ти про те, щоб
твоє військо бу ло добре нагодоване, щоб солдати
одержували вчасно платню? Бо, якщо запізнитися з цим, слуги
гніватимуться на свого господаря та ганьбитимуть його.
А це може призвести до великого лиха. Чи ж мудрі, чесні
та правдиві твої шпигуни? Чи щасливі й задоволені твої
землероби? Чи добре забезпечені твої фортеці грішми,
збіжжям, зброєю, водою, військовими машинами,
ремісниками та лучниками? Чи ж великі у тебе прибутки? Чи малі
витрати? Чи ти караєш злочинців по закону? 0 Бхарато,
не забувай, що нещастя тих, кого несправедливо
обвинуватили і хто не домігся правди, призведе до гибелі не
тільки синів, але навіть і тварин правителя, що дбає
тільки про втіхи. Чи належно ти шануєш духовних
наставників, старих людей, подвижників, богів, гостей та
брахманів? Чи ласкаві до тебе жінки і чи знаходять вони в тебе
захист? Чи йдеш ти шляхом, яким ішли наші предки?
Освічений цар, що править справедливо, потрапляє кінець
кінцем у небесне царство. Чого ж ти одягнувся в убрання
З листя та заплів коси, наче відлюдник? Розкажи мені
все, любий Бхарато, не плач, тримайся мужньо».

Бхараіа сказав: «Наш рідний батько, відіславши
За настоянням моєї матері Кайкейї тебе у вигнання, сам
умер, і моя грішна мати, замість того, щоб
насолоджуватися царюванням, стала вдовою, а мені приготувала шлях
у пекло. Зглянься на мене, Рамо, очоль царство. Всі паші
міністри й наші матері прийшли зі мною сюди. Не будь
жорстоким до них, згодься бути нашим царем. Ти
найстарший з синів нашого батька, ти єдиний маєш право на
трон Айодх ї». Кажучи так і заливаючись сльозами, Бха-
рата припав головою до ніг Рами. Той підняв його й
почав заспокоювати такими словами: «Бхарато, ти ні в чому
не винний. Не ганьби свою матір, бо батьки мають повну
владу над дітьми. Тобі слід також знати, що жінки, сини
та учні повинні бути покірливими. Я мушу виконати
батькову волю  піти у вигнання на чотирнадцять років.
Так само і ти маєш коритися батькам і бути царем
в Айодх ї. Батько помер, це його остання воля, як можу я
порушити її? Що тепер для мене Айодх я? Мій цар та
батько вмер, оплакуючи мою відсутність. Горе мені, що я
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не зміг бути коло його смертного ложа! Слана вам обом,
Бхарато та Шатругхно, що ви справили погребні обряди
і виконали свій обов язок! Хто звернеться до мене з
словами батьківської поради, коли я повернуся до Айодх ї
після чотирнадцятирічного вигпання?» Тут Рама,
сповнений суму, повернувся до Сіти й сказав ридаючи: «О Сіто,
твій свекор помер. 0 Лакшмано, ти втратив батька. Бха-
рата розповів нам про велике горе  володар землі тепер
на небі».

Почувши ці гіркі слова, всі присутні заплакали.
Заспокоївши їх, Рама, Сіта й Лакшмана пішли до річки

Маидакіні, зробили узливання і принесли в жертву

покійному царю різні страви, як і годиться за шастрами, кажучи

при цьому з сльозами: «0 могутній володарю, вкушай те,
що вкушавмо ми, і будь задоволений. Те, що править за
їжу людині, є їжею і для богів».

Закінчивши обряд, вони піднялися на гору. На порозі
своєї оселі Рама взяв братів за руки і, згадавши минуле,
Заплакав уголос разом з Сітою; здавалось, що це леви
ревуть. Як залунало в горах голосне лементування, військо,
придворні та інші люди, почувши його, вирушили туди,
звідки доносилися звуки. Побачивши, що Рама плаче на
порозі своєї хатини, вони теж почали лити сльози, і звуки
їх спільного голосіння сповнили землю та небо, відбилися
луною в печерах. Рама втішав усіх, обіймаючи та вітаючи їх.

Тимчасом мудрий Васіштха разом з царицями-матеря-
ми теж підійшли до пустині Рами. Помітивши його,
подібного до бога, що спустився з неба і був позбавлений усіх
вигод життя, вони теж не могли утриматися від плачу.
Рама обняв лотосоподібні ноги своїх матерів, а матері
пестили його, ніжно гладячи руками його тіло та змітаючи
пил джунглів з його спини. Тоді Лакшмана сумно
подивився на своїх матерів і привітав їх, а після нього і Сіта в
розпачі доторкнулася до ніг своїх свекрух, стоячи перед
ними з сльозами на очах. Цариця Каусалья, подивившись
на змарніле тіло Сіти, пригорнула її до себе з любов ю
і висловила їй своє співчуття. Тоді Рама обняв ноги
великого мудреця Васіпихи, і Бхарата разом з радниками,
городянами та благочесними особами сіли коло них.

Зібравшись докупи, вони стали згадувати покійного царя,
і так уся ніч пройшла в скорботі, і ніхто не лягав спати.
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Наступного ранку, покінчивши з купанням та
молитвами, всі знов зібралися коло оселі Рами і деякий час
сиділи мовчки. Нарешті Бхарата промовив: «Рамо,
покійний цар віддав мені царство Косалу, тільки щоб заспокоїти
мою матір, і царство тепер моє. Я з власної охоти віддаю
його тобі. Прошу, прийми трон і прав собі мирно. Я не
можу царювати». Тут усі почали вихваляти Бхарату. Рама
терпляче пояснив йому: «Хоч людина і може робити, як
воліє, а проте не завжди, бо доля  справжній володар 
часто веде її проти волі. Ніщо не вічне. Після створення
починається руйнування. За підйомом іде падіння. За
єднанням  розлучення. 3а народженням  смерть.
Спілому плоду нема чого боятися, крім падіння, людині, що
народилася, нема чого боятися, окрім смерті. Втраченого
часу не повернеш. Тому треба бути задоволеним тим
станом, в якому знаходишся. Кожний прагне щастя. Отже,
не сумуй за минулим. Забудь тугу й заспокойся.
Повертайся до Айодх ї і прав країною, скорившись батьковій
волі. І мені належить робити, як він наказав. Ми обидва
повинні діяти згідно з його велінням, бо слухатися
вищих  це обов язок кожного».

Але Бхарата знову звернувся до брата: «Рамо, ти
любиш істину, і сам ти  істина. Я не згоден на те, що без
мого дозволу зробила моя мати, коли мене не було. Я в
цій справі безпорадний, бо Кайкейї  мати моя. Якби
вона не була моєю матір ю, я б суворо покарав грішницю.
Я не можу ганити царя Дашаратху, бо він вищий за нас,
батько і, до того ж, цар. Він для нас немов божество.
Часто буває, що перед смертю людина втрачає розум. Так
було і з Дашаратхою. Якщо батько зробив помилку,
обов язком сина є виправити її, і тільки того, хто так
робить, можна назвати справжнім сином. Тому, благаю тебе,
виконай моє прохання, виправ несправедливість, візьми
кермо правління. Не годиться кшатрію блукати по лісах
у луб яному одязі, із заплетеними косами. Не роби цього.
Я нижчий за тебе знанням, станом і за народженням. Як
можу я правити землею, коли існуєш ти? Хай всі присутні
тут піддані та святі мудреці з Васіштхою на чолі
обвінчають тебе на царство, і тоді повертайся до Айодх ї.
О Рамо, зніми ганьбу з моєї матері, звільни батька від
гріха. Я благаю тебе, схиливши голову,  зглянься на
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мене і на всіх нас. Коли ж ти, незважаючи на мої
благання, підеш зовсім у ліс, я піду слідом за тобою». Сказавши
так, Бхарата заплакав і кинувся до ніг Рами.

Рама, милостивий ртарший брат благородного Бхара-
ти, знов почав заспокоювати його, кажучи: Ч<Бхарато, коли
наш батько одружився з твоєю матір ю Кайкейї, він обіцяв
її батькові, цареві Ашвапаті, все своє царство як викуп.
Ще й до того, під час війни між богами та демонами, цар
Дашаратха дав обіцянку виконати двоє бажань твоєї
матері  за те, що вона врятувала йому життя. Виконуючи
їх, батько і передав царство тобі, а мене відіслав у
вигнання до лісів на чотирнадцять років. Зважаючи на це,
нема чого ганити нашого батька, бо він віддав життя,
щоб додержати свого слова. Тому, якщо ти думаєш
виконувати батькову волю,  вінчайся на царство. Я оселився
тут, у лісі, теж виконуючи батькове слово. Слухатися
батька  це священний обов язок кожного сина. Тому 
царюй над людьми, а я царюватиму над оленями. Хай
царська парасолька, перегороджуючи шлях сонячному
промінню, створює приємний холодок над твоєю
головою; а я буду щасливий, шукаючи прохолоди під цими
деревами, Шатругхна  твій помічник. 0 Бхарато, не
занапащай мене».

Почувши це, один ріші, Джабалі на ім я, підступно
сказав: «Хто тут кому друг? Хто тут батько, а хто тут
син? Все це скороминуще. Людина народжується сама
і вмирає сама, отже, того, хто з любов ю ставиться до
батьків, можна Еважати за божевільного. Чому, власне, син
повинен слухатися батька? Всі ці релігійні церемонії та
шана до богів  дурниці. Як можуть наші вчинки тут бути
корисними для душі покійного? Якщо жертви, що ми
приносимо мертвому, досягають його в небі, чому
ВІДПОВІДНІ жертви не досягають живого, що знаходиться в іншому
місці? Коротко кажучи, від батьків та синів, братів
та рідні  немає користі. Насолоджуйся ж гим, що перед
тобою і що тобі доступне. Якщо Бхарата сам хоче
віддати тобі трон  бери його, хоч як би там не розпорядився
твій батько».

Але Рама не піддався під вплив підступної промови
Джабалі. «Істина мені дорожча за все,  сказав він, 
нема нічого вищого за істину. І особливо цар повинен
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дотримуватися істини. Бо царство тримається на правді,
як і весь світ стоїть на правді. Святі та небесні боги
знають тільки правду. Піддані наслідують своїх царів, і вони
не житимуть по правді, якщо цар відступиться від неї.
Я ніколи не зраджу правди. Ті, що зреклися істини, такі
ж шкідливі, як змії. В цьому світі правда є володарем, а
на ній основана справедливість. Все засноване на правді.
Що може зрівнятися з правдою? Правда забезпечує
людину всім  землею, славою, багатством. Тому я спочатку
проведу чотирнадцять років у вигнанні, як я пообіцяв
покійному цареві у присутності Кайкейї, а потім,
повернувшись, зійду на трон. Бхарата  слухняний син і зробить
так, як батько звелів».

Коли великодушний Рама закінчив свою гнівну
відповідь, знову заговорив Джабалі: «0 Рамо, ти сказав
святу правду, я сам думаю так. Я взагалі не проповідую
невіри, і сам я не безвірник. Я говорив так, щоб переконати
тебе повернутися». Помітивши, що Рама все ще
гнівається, мудрий Васіштха звернувся до нього: «Джабалі
розуміє все, що ти говорив. Він навмисно удав із себе
безвірника, щоб ти повернувся до Айодх ї». І, розказавши про
першотворіння живих істот, він продовжив: «В роді Ікш-
ваку, до якого належиш ти, володарем має бути старший
За народженням, тому не личить тобі порушувати
встановлений для твоєї династії порядок. Отже, ти маєш бути
наслідником престолу. Наставника, батька та матір  ось
кого чоловік вважає за старших. Я був наставником твого
батька, я і твій наставник, ти маєш слухатися мене так
само, як і свою матір. Коли ти зробиш так, як ми тобі
кажемо, це буде справедливий вчинок». Рама відповів: «Ні
в якому разі я не можу вважати неправдивими слова свого
батька». Тут Бхарата сказав, що він не зрушить з місця,
поки Рама не погодиться повернутися в Айодх ю. Рама
знов і знов пояснював йому, що не може не послухатися
батька та матері і що візьме на себе правління царством
тільки тоді, коли закінчаться чотирнадцять років його
вигнання. Невидимі в небі боги, божественні святі та
подвижники захоплено стежили за боротьбою благородних
почуттів. Вони були надзвичайно задоволені і, маючи на
меті остаточну загибель Равани, звернулись до
могутнього володаря Бхарати: «Муже з славетного роду, наділе¬
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ний найкращими якостями, слухай поради Рами, дозволь
йому діяти по правді». Сказавши так, вони повернулися
до своїх осель.

Висловивши ще раз своє благання, Бхарата знову
припав до ніг старшого брата, і той, узявши його собі на
коліна, лебединим голосом сказав: «Можна уявити собі, що
місяць втратить свою красу, сніг зійде з Гімалайських
верховин або океан вийде з берегів, але не може того бути,
щоб я зламав обіцянку, дану моєму батькові».

Почуваючи себе зовсім безпорадним, Бхарата сказав:
«Я згоден правити царством, але від твого імені. Прошу
тебе, скинь з ніг позолочені сандалі і дай їх мені. Вони
царюватимуть над усім світом». Знявши сандалі, Рама
віддав їх великодушному Бхараті. Той вклонився сандалям
і сказав: «Герою, протягом чотирьох та ще десяти років
я, в луб яному одязі та з заплетеним волоссям, живлячись
лише плодами та корінням, перебуватиму поза стінами
Айодх ї, передавши справи правління твоїм сандалям.
Якщо через чотирнадцять років тебе не побачу, я ввійду
в огонь». Рама, обійнявши його та Шатругхну, сказав на
це: «Бхарато, звичайно, я повернуся в Айодх ю через
чотирнадцять років. Не турбуйся. Разом з Шатругхною
повертайтеся до Айодх ї. Бхарато, піклуйся про свою матір,
Згідно з нашою вірою. Не дозволяй собі сердитись па неї,
ми удвох з Сітою просимо тебе». Тут Рама, ридаючи,
попрощався з ними. Він вклонився перед мудрим Васіштхою,
припавши головою до його святих ніг, і, привітавши
придворних та інших, дозволив їм іти. Бхарата, поклавши
сандалі собі на голову, обійшов навкруг Рами і вклонився
йому. І, нагадуючи знов і знов про його обіцянку
повернутися, попрощався з ним. Рама був надто схвильований,
щоб попрощатися з матерями; він розплакався, коли вони
вирушили, і мовчки схвильовано припав головою до ніг
кожної з них.

Тоді Бхарата сів у колісницю і вирушив з військом та
почтом в Айодх ю. По дорозі він зупинився у мудрого
Бхарадваджі, щоб розказати йому про все. Перепливши
Гангу коло чарівної Шрінгави, він розпрощався з Гухою.
Коли ж нарешті прибув в Айодх ю, все місто, здавалось,
сумувало за Рамою. Бхарата залишив цариць-матерів у
палаці, а сам виїхав із столиці, щоб оселитись у Нанді-
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грамі. Там він зійшов з колісниці і звернувся до
наставників: «Ця країна передана під моє піклування, а правити
будуть ці золоті сандалі, вони захищатимуть народ та
здобуватимуть йому те, чого у нього немає».

Схилившись перед сандалями, Бхарата, відчуваючи
пекучий біль у серці, звернувся до своїх підданих: «Ці
сандалі представлятимуть святі ноги Рами, нашого царя.
Вони будуть репрезентувати його владу». І з того часу в
луб яному одязі та з заплетеним волоссям, неначе
подвижник, мужній брат Рами оселився з своїм військом у
Нандіграмі і правив країною від імені сандаль Рами,
покірний їм у всьому.

Через деякий час після від їзду Бхарати в Айодх ю
Рама помітив, що подвижники, які жили в пустині,
охоплені жахом і висловлюють бажання оселитися десь в
іншому місці. Вони звернулись до Рами через свого
старшого і вказали йому на те, що ракшаси, серед яких був
Кхара, двоюрідний брат Равани, спустошують все
навкруги. Незабаром всі подвижники залишили пустинь.

І самому Рамі, з різних міркувань, не хотілось далі
залишатись у цьому лісі на горі Чітракуті, і він сказав:
«Послухай, Лакшмано, наш любий Бхарата, матері та
інші люди приходили сюди на побачення з нами. Згадуючи їх,
я відчуваю великий сум. Крім того, слони, коні, колісниці
та люди, що слідують за військом, спустошили тут ліс.
Краще і нам залишити ці джунглі та перейти в інше місце».

І Рама з Сітою та Лакшманою вирушили з гори Чіт-
ракута в південному напрямку. Дорогою вони зупинилися
в пустині святого Атрі, який дуже радо привітав їх і
познайомив Сіту з своєю шановною дружиною Анусуєю.
Сіта схилилась перед благочестивою та цнотливою
подвижницею, яка була вже стара, у зморшках, сивоволоса
і тремтіла, неначе лист пізанга на вітрі. Стара Анусуя
сказала Сіті: «Це справді прекрасно, що ти кинула царські
палати і пішла за своїм чоловіком у вигнання. Ти добре
знаєш свій обов язок. Доброчесна й цнотлива жінка
завжди там, де її чоловік,  куди б він не йшов, в якому б
становищі не опинився. Хай він буде лихий, розпусний чи
бідний, чоловік  це вище божество для жінки
благородної вдачі. Благочестива та чесна жінка, подібна до тебе,
заслуговує на небесне блаженство, а погана жінка, що
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прагне плотських втіх, верховодить своїм чоловіком і
взагалі робить, що хоче, покриває себе ганьбою і
потрапляє у пекло». Сіта відповіла їй так: «Твої золоті слова
роблять мене щасливою. Такі самі поради давала мені й
моя мати, коли я виходила заміж, і моя свекруха, коли
я йшла за чоловіком у вигнання: я ніколи цих порад не
забуваю.* Зн^ю, чоловік  це єдина опора для жінки, все
одно: багатий він чи бідний, хороший чи поганий».

Анусуї прийшлися до вподоби слова Сіти, і стара
подвижниця подарувала їй найпрекраснішу гірлянду квітів,
багато різних оздоб, дорогоцінностей і чудову мазь. Вона
благословила Сіту і, висловивши свою повагу до неї,
додала: «Я чула, що славнозвісний Рама здобув тебе на
твоїй сваямварі. Мені хотілося б знати, як це було». І Сіта
розповіла їй про все: як вона з явилась з борозни, як цар
Джанака взяв її собі за дочку, які наміри мав цар щодо її
сваямвари, як Рама зламав лук і потім одружився з нею
З загальної згоди всіх старших.

Вислухавши Сітину розповідь, Анусуя сказала: «Мені
дуже сподобалось те, що ти мені розповіла. А тепер
одягнись у ці шати, прикрась себе оздобами, що я тобі
подарувала, хай мої очі побачать тебе в усій красі, подібною
до апсари. Вже ніч, іди до свого чоловіка».

Рамі дуже приємно було побачити дружину, що вся
блискотіла коштовностями, подарованими їй святою Ану-
суєю. В цій пустині вони й провели ніч.

Наступного ранку, кінчивши з обрядами, які
виконувались щодня, вони були готові в дальшу путь. Подвиж
ники, що жили в цій пустині, напучували Раму: «В цьому
величезному лісі багато ракшас га різних звірів, що
живляться людською кров ю. Тобі треба бути дуже обережним.
Тримайся цієї стежки. Щасливої дороги!»

Попрощавпійся з ними, Рама, Сіта й Лакшмана
вирушили вказаним шляхом і незабаром ввійшли в
непрохідний ліс, як сонце ховається в хмари.

Кінець Айодх я-канди, або канди про життя в Айодх ї.
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Розділ XI

БЛУКАННЯ РАМИ, СІТИ Й ЛАКШМАНИ В ЛІСІ

АГЛИБИВШИСЬ у ліси, Рама
йшов усе далі й.далі,
користуючись З гостинності подвижників
у різних місцях. Краса Рами,
його граціозне, як у лева, тіло,
його юність і благородна вдача
приваблювали всіх.

Одного разу, проходячи густим лісом, вигнанці
зустріли жахливого людожера. Він був величезний, немов гора,
і ревів страшним голосом. Очі в нього запали, обличчя
було велетенське й жахливе, і весь він мав потворний
вигляд. Одягшись у тигрову шкуру, він міг перелякати
будь-кого. З великим тризубцем у руці, з роззявленим
ротом, він підійшов до них, схопив Сіту й закричав,
страшенно зареготавши: «Гей ви, нерозумні, як ви сміли
вдертися до моїх володінь з луком, стрілами й мечами?
Хто ви такі? Ця красуня годиться бути мені жінкою.
Якщо вам дороге життя, краще залиште її тут і тікайте
звідси». Почувши ці жахливі слова і побачивши
небезпеку, в якій опинилась Сіта, Рама вигукнув сумно:
«0 Кайкейї, ти досягла своєї мети, відіславши мене в ліси!
Ця нещасна й смиренна дочка царя Джанаки зазнає
великого лиха, пішовши зі мною у вигнання». Потім він го¬
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лосно крикнув, сповнений гніву й сили: «Ти, негіднику,
залиш її! Я  Рама, син могутнього Дашаратхи; я пішов
у ліси з наказу батька. Я не боюсь тебе! Зараз же звільни
мою дружину!»

Почувши це, демон сказав: «Гей ви, дурні, я ракшаса
Вірадха. Я користуюся милостю Брахми, мене не бере
жодна зброя. Твоя пиха марна. Я спершу висмокчу з тебе
кров, а потім зроблю цю красуню своєю жінкою». З цими
словами він поклав Сіту осторонь, кинувся на Раму й
Лакшману з жахливим тризубцем у руці. Рама й Лакиг
мана розбили його тризубець стрілами, але не могли
поранити його самого. Демон Вірадха схопив обох братів
у свої страшні руки і побіг. Ніжносерда Сіта голосно
скрикнула, піднявши руки вгору: «0 ракшасо, благаю
тебе, з їж мене, тільки залиш їх!»  і побігла за ним.
Рама й Лакшмана швидко відсікли мечами руки демону
і поранили йому ноги; тоді він упав додолу непритомний.
Звільнившись від нього, брати прокололи його тіло своїми
гострими мечами, але демон не вмер. Рама сказав: «Лакш-
мано, він вихвалявся, що його не може вбити жодна
зброя. Отже, нам треба щось вигадати. Ми закопаємо
його тіло в рові. Я міцно триматиму його, а ти вирий
глибоку яму в землі, і ми поховаємо його там».
Лакшмана вирив глибоку яму, і вони негайно закопали туди
демона, який кричав так голосно, наче грім гуркотів у лісі.
Покінчивши з жахливим демоном Вірадхою, вони
заспокоїли Сіту; Рама сказав: «У цьому дрімучому лісі важко
жити, і ми не знаємо в ньому доріг. Тому нам краще як-
найхутчіш повернутись до подвижника Шарабханги».
Вони пішли звідси й незабаром опинились у святій
пустині благочестивого Шарабханги. Тут вони побачили чудо:
в небі стояла блискуча колісниця, опромінюючи все
навкруги своїм сяйвом. Коні, впряжені в неї, були зелені,
сидів у ній Індра, володар неба, а чарівні діви
обмахували його золотими чоурі. Кілька ріші та інших святих осіб,
що теж сиділи в повітряних колісницях, щиросердо
вихваляли Індру, співаючи чудові гімни. Навкруги Індри
стояли юнаки надзвичайної вроди, одягнені в чорне
вбрання і прикрашені блискучими гірляндами, з іскристими
мечами в руках. Побачивши таке диво, Рама сказав: «Ці коні
подібні до коней Індри. А юнаки схожі на богів. Ці коліс¬
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ниці, здається, небесні. .Почекай-но, Лакшмано, я зараз
піду дізнаюсь про все, тоді повернусь сюди». Але тимча-
сом Індра, цар неба, саме прощався з мудрим Шарабхан-
гою, і видіння раптом зникло. Всі троє ввійшли в пустинь
Шарабханги й вклонились йому з великою* пошаною. Ша-
рабханга з любов ю привітав їх і сказав: «Рамо, ти,
напевно, помітив, що могутній Індра, задоволений моїм
подвижництвом, сам спустився сюди, щоб узяти мене
на небо, але я знав, що ти прийдеш сюди, а тому сказав,
що піду з ним після того, як привітаю тебе. Рамо, ти
справді всемогутній Вішну. Я дуже щасливий, що маю
нагоду привітати тебе. Прошу тебе, прийми мою гостинність,
і тоді я буду цілком задоволений, бо знатиму, що виконав
у ЖИТТІ велику справу. 3ВІДСИ ти підеш до пустині
мудрого Сутікшни. Але перед тим як вирушити, прошу тебе,
милостиво подивись, як я зійду на вогнище  воно вже
розкладене». Сказавши це, святий мудрець Шарабханга
кинувся в палаючий вогонь, що спопелив його
смертне тіло, а його безсмертна душа в новій променистій
оболонці піднеслась на небо. Рама, Сіта й Лакшмана
вирушили після цього далі, прямуючи до оселі ріші
Сутікшни.

Ще коли Рама був у пустині мудрого Шарабханги,
кілька мудреців та аскетів зустріли його й почали
просити: «В цьому лісі Дандака живуть декілька ріші, і їх дуже
турбують ракшаси. Ти  наш володар, і ми шукаємо
твого захисту. Ходімо з нами, ми покажемо тобі останки
кількох подвижників, що їх з їли ракшаси-людожери. Ці
демони лютують від озера Пампа до гори Чітракута.
Рамо, ми здаємось на твою милость. Просимо захистити
нас від ракшас!» Рама відповів на це: «Ви  вчені
брахмани, віддані подвижництву, і вам не личить казати «ми
здаємось...» Я зобов язаний захистити вас. Я прийшов
у цей дрімучий ліс не тільки ради себе. Якщо я виконаю
обіцянку мого батька, а також допоможу вам, тоді моє
вигнання принесе мені велике благо». Заспокоєні
словами Рами, вони пішли за ним і досяглії пустині ріші
Сутікшни. Рама схилився перед великим святим і сказав,
що його направив святий Шарабханга. Мудрий Сутікшна
прийняв Раму, Сіту й Лакшману дуже сердечно і
попрохав їх залишитись. Рама подякував йому за ласкаву го¬
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стинність, але пояснив, що не має можливості зостатись
тут, і додав: «Я пообіцяв ріші, що захищу їх від ракшас,
а вони просять мене поспішити, отож, мені треба обійти з
ними всю місцевість, де стоять їхні оселі, і вже час
вирушати», Тоді мудрий Сутікшна погодився відпустити Раму
і попросив його повернутися, коли той виконає свій
обов язок. Рама попрощався з мудрецем і пішов далі,
в супроводі Сіти, Лакшмани та ріші.

Коли Рама з дозволу Сутікшни вирушив, Сіта сказала:
«Любий, я боюсь, що ти замишляєш щось несправедливе.
Я б не хотіла, щоб ти робив подорож по лісу Дандака.
І скажу, чому. Ти тепер озброєний луком і стрілами
і збираєшся вбивати ракшас. Ця думка дуже мене
непокоїть, і я прошу тебе бути надзвичайно обережним, не
проливати, якщо можна, крові, а тільки загрожувати
своїм ворогам. Ти знаєш, що не можна карати того, хто
не зробив злочину. Ти ж сам дуже мудрий, і мені не слід
тебе вчити, але моя любов до тебе не ДОЗВОЛЯЄ мені
мовчати». На це Рама відповів: «Моя благородна
дружино, ти не помиляєшся в тому, що не можна карати того,
хто не зробив злочину. Ми, кшатрії, зобов язані захищати
слабих і бідних. Ракшаси були великою небезпекою для
бідних і праведних ріші і багатьох з них поїли. Я обіцяв
захистити ці благочестиві душі і мушу виконати свій
обов язок. Я добре розумію, що ти цілком права, і
запевняю тебе, що не зроблю нічого негідного».

Мандрівники відвідали ще кілька пустинь; в різних
місцях вони залишалися де на шість місяців, де на чотири,
де на рік і більше. Рама приборкав ракшас своєю
могутністю і розвіяв небезпеку, на яку скаржились ріші. Так
провів Рама десять років свого вигнання в лісах і потім
повернувся до пустині мудрого Сутікшни, де залишився
на кілька днів. Потім Рама попросив у нього дозволу йти
далі, бо хотів зустрітися з великим ріші Агастьєю.
Діставши дозвіл, він вирушив до оселі братерства мудрого
Агастьї, яка лежала за чотири йоджани, щоб звідти
вибратись до пустині самого ріші Агастьї.
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Розділ XI1

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ РОКІВ ПІСЛЯ ВИГНАННЯ РАМИ

Рама, Сіта й Лакшмана попрямували далідорогою, яку їм показав ріші Сутікшна, і йшли
аж до вечора. Рама сказав: «Лакшмано, бачиш,
це місце виглядає саме так, як описував
Сутікшна. Подивись на ці убогі оселі мудреців,

на птахів, що так чарівно співають, на диких ланей, на
дерева з гілками, що звисають долі під тягарем стиглих
плодів, на дзюркотливі струмочки, на лотоси й лілеї, що
витанцьовують у воді, на золоте сонячне сяйво, що
виблискує на зеленому листі, на в язки хмизу й трави, що
лежать тут і там, на мудрих брахманів, що купаються
в тихій воді, роблячи узливання та смакуючи плоди. Ці
лані й пташки не бояться нас. Я гадаю, ми досягли пустині
великого аскета Агастьї». Так говорив Рама дорогою;
тимчасом вони помітили здалека пустинь Агастьї на
березі річки Годаварі. Вони зустріли кількох ріші, вклонились
їм, а ті теж привітали їх. Мандрівники зупинились на
один день, а потім знову вирушили з ласкавого дозволу
брата ріші Агастьї. Дорогою Рама розповідав Лакшмані
про святість мудрого Агастьї: «Агастья звільнив південну
країну від смерті, що витала над нею. Колись тут жили
два жахливі ракшаси, на ім я Ільвала й Ватапі, що
живилися людським м ясом; вони заманювали людей, удаючи
З себе брахманів і розмовляючи санскритською мовою.
Агастья знищив їх обох своєю таємничою силою й
заспокоїв народ на півдні. З того часу, як Агастья збудував
тут свою пустинь, ракшаси дуже бояться його, і його ім я
вславилося на півдні. Гора Віндх я раз і назавжди
схилилася перед ним з повагою. Розповідають, що колись ця
гора почала рости від гордощів усе вище й вище, так що
могла закрити шлях сонцю. Щоб запобігти цьому, ріші
пішов на південь, і гора схилилась перед ним. Тоді
мудрий Агастья сказав горі Віндх я: «0 горо Віндх я,
залишайся нахиленою, аж поки я не повернуся». З того часу
гора Віндх я так і лежить, а Агастья оселився на півдні.
Одного разу він своєю силою осушив південний океан. Ми
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наближаємося тепер до пустині цього великого ріші.
Святий завжди робить добро всім добрим. Ми проживемо
останні роки нашого вигнання коло нього, будем
бесідувати з ним. Всі боги та великі святі завжди приходять сюди
подивитися на нього. Ні грішники, ні лихі, немилосерді
люди та злі шахраї не можуть тут жити, бо Агастья дуже
великий святий. Подивись он туди. Ми зараз дуже близько
від його пустині. Відвідаємо благочестивого святого».
З цими словами Рама підійшов до порога оселі Агастьї
і наказав учневі передати мудрецю таке: «Я, Рама,
син Дашаратхи, Лакшмана і Сіта блукаємо у вигнанні
по цьому лісу Дандака і бажаємо побачити твою
святість».

Учень передав слова Рами ріші Агастьї, і той дозволив
ввести гостей у пустинь, і вони милувались та
насолоджувались спокоєм і тишею, що там царювали. Вони
відвідали храми різних богів, а саме: Агні  бога вогню, Індри 
царя неба, Вішну  всемогутнього бога, Кубери 
володаря багатств, Брахми  творця всесвіту, Вайю  бога
вітру, Варуни  бога води, Гайятрі богині ранкової
молитви, Наги  бога змій, Гаруди  бога грифів, Дхар-
ми  бога людського обов язку, та багатьох інших.
Подивившись на них, мандрівники пішли далі й побачили
самого святого ріші Агастью в оточенні інших мудреців, які
щойно відправили жертвоприношення. Рама відразу ж
схилив голову до святих ніг ріші й стояв перед ним із
складеними долонями разом із Сітою та Лакшманою. Ріші
Агастья сів і запросив їх також сісти. Потім його святість
вшанував Раму і звелів принести диких плодів, квітів і
води. Він сказав: «Рамо, обов язок господаря  прийняти
гостя як годиться. Якщо господар не виконує свого
обов язку, він чинить такий самий гріх, як і той, хто дає
облудну клятву; за це порушник мусить їсти власну плоть
у домі Ями, володаря смерті. Ти  найулюбленіший гість,
бо ти наш цар, справедливий і мужній, як і личить
цареві».

Прийнявши отак Раму, святий Агастья сказав: «Я
дарую тобі цей великий лук всемогутнього Вішну; його
зробив із золота й дорогоцінного каміння Вішвакарма,
божественний зодчий; цю блискучу стрілу подарував мені
Індра, цар неба. Ще я тобі дарую два сагайдаки, повні
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невичерпних стріл, і цей великий ЗОЛОТИЙ меч у ЗОЛОТИХ
піхвах, оздоблений самоцвітами. Всемогутній Вішну
приборкав демонів з допомогою цього великого лука і,
віднявши у них багатство, розподілив його між богами.
Бережи цей лук із стрілами, ці сагайдаки та^ меч, щоб
здобути перемогу». З такими словами святий віддав зброю Рамі,
а той прийняв її з великою повагою та вдячністю. Після
цього ріші Агастья сказав:

«Рамо, я дуже радий, що ти прийшов здалека
побачитися зі мною. Це рідкісний і похвальний вчинок з боку
твоєї ланки, що вона супроводить тебе в ліси. Від самого
сотворіння світу вже так ведеться, що жінки шанують своїх
чоловіків за сприятливих обставин і відрікаються від них,
коли тих спіткає якесь лихо. Жінки такі ж мінливі, як
вітер або блискавка. Але твоя дружина не заслуговує на
такий докір: вона чиста й благочестива, як Арундхаті,
дружина ріші Васіштхи. Вона, очевидно, зазнала багато
злигоднів, тому краще осели її в такому місці, де б вона
була щасливою».

Рама запитав святого, де знайти гідне місце для оселі,
і той наказав йому збудувати пустинь в чарівній лісовій
місцевості Панчаваті, що лежить на берегах річки Года-
варі, за дві йоджани від пустині Агастьї. Потім,
схилившись перед великим святим і віддавши йому шану, Рама,
Сіта й Лакшмана попрощалися з ним і вирушили до
Панчаваті.

По дорозі Рама зустрів грифа величезних розмірів
і жахливого завзяття. Рама прийняв його за ракшасу, що
обернувся на птаха, й запитав: «Хто ти?» Гриф розповів
Рамі історію своїх предків і сказав: «Мене звуть Джатаю,
я щирий друг твого батька. Оселившись в твоїй пустині,
я допомагатиму тобі, охоронятиму Сіту, коли тебе з
Лакшманою не буде дома». Дізнавшись, що це Джатаю,
друг царя Дашаратхи, Рама віддав йому шану і, радісно
обійнявши його, низько схилився й дозволив йому
супроводити їх.

Коли вони дійшли до Панчаваті, Рама був надзвичайно
захоплений чарівною красою місцевості й сказав: «Лакш-
мано, подивись-но на це чудове місце! Яка гарна прозора
вода в Годаварі; там, у темних зарослях джунглів,
ховаються невидимі істоти; подивись, як усміхається озеро,
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вкрите лотосами, що виблискують мерехтливим сяйвом,
видихаючи свіжий і ніжний аромат; подивись, як запашні
кущі та ліани нахиляються над ясними хвилями Годава-
рі; подивись на голосистих качок, лебедів та інших
птахів, що весело граються там, на молодих ланей, що
задовольняють спрагу водою; по долинах лунають крики

павичів, немов звуки сурм; на високих горах ростуть

дерева, вкриті блискучими квітами, що розпускаються.

Скелі стоять у яскравих смугах, подібних до білих і червоних
смуг, якими розмальовують наших слонів; гірські

провалля повні золота, срібла, міді та інших металів. Подивись

на ці великі дерева сал, на перисті пальми, що стережуть

цю темну лісову місцевість; он височать фінікові пальми

та квітучі манго. Чудові сандалові дерева, дерева ашока,

кіншука та інші наповнюють повітря солодкими

пахощами і ще більше прикрашують краєвид. Взагалі, якщо ми

оселимось у цьому чарівному місці, де багато прекрасних

птахів та звірів, ми, напевно, будемо щасливі. Отже,

збудуй нам тут житло».

Лакшмана негайно заходився ставити велику й
простору хатину. Він вирівняв землю, звів стовпи, збудував
стіни з вологої землі, покрив їх дахом із бамбука й гілок
дерев, а зверху ще наклав трави та листя з джунглів.
Вся будівля виглядала дуже гарно. Рама був надзвичайно
Задоволений роботою Лакшмани, а Сіта вихваляла його
майстерність і щиро дякувала йому своїм ніжним
голосом. Рама гаряче стиснув вірного Лакшману в братніх
обіймах і сказав йому з любов ю і вдячністю: «Лакш-
мано, як мені віддячити тобі за твою безмежну
любов? Я тільки можу зберігати твою відданість в своєму
серці».

Після цього Лакшмана пішов скупатися в Годаварі.
Він назбирав смачних плодів та прекрасних квітів, і всі
дуже зраділи з цього.

Так усі троє почали щасливо жити в своїй хатині
в Панчаваті, неначе безсмертні в небесах, а вірний гриф
Джатаю стеріг їх.
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Розділ XI11

БИТВА В ПАНЧЛВАТІ

Поки Рама 'безтурботно проживав у Панчаваті,минула осінь, настала жадана зима. Одного
ранку він пішов на річку Годаварі, як завжди,
щоб скупатись. Його супроводжував Лакшма-
иа, несучи в руці глечик для води. Сіта теж

пішла слідом за ними. Подивившись навкруїи, Лакшмана
сказав: «Любий брате, почалася зима, яку ти так любиш.
Стало холодно. Зимовий врожай уже дозрів. Свіжий
вітер та морозне повітря несуть життя горам та рівнинам,
і поля в іскристій росі  наче море з зеленими хвилями.
Селянські жінки уникають берегів замерзлих річок і
тягнуться до вогню. Сонце повернуло на південь, і холодна
північ  бліда, як вдовиця-індуска, в якої вже нема на
чолі червоного знака молодої. День набагато кращий від
холоднечі нічних годин; пішоходу приємніше, коли сонце
в зеніті; мирні люди люблять посидіти й побалакати на
сонечку. Вода і тінява вже не приваблюють. Ночі стали
довгими і здаються жахливими через надмірну стужу;
вже не вийдеш надвір неодягнений. Чарівна краса місяця
залишила його і перейшла до сонця, і місяць, повитий
туманом, нагадує дзеркало, запотіле від подиху людини.
Ранкове сонце, млисте й бліде, як місяць, згодом стає все
яскравішим, і його золотисте сяйво виблискує на росяних
луках, вкритих рослинністю горах, полях і лісах, воно
забарвило золотом листя кущів та дерев. Спраглі слони
не хочуть пити студеної води з річок та ставків. Крячки,
лебеді та інші водяні птахи не йдуть у воду, а
тримаються осторонь, неначе солдати-боягузи, що ховаються в
задніх лавах на полі битви. Журавлі  невидимі на вкритих
туманами росяних берегах, можна лише чути їх крики.
В скупому промінпі сонця вода навіть на гірських
верховинах зробилась прохолодною і смачною. Пониклий від
холоду лотос схилив голівку і губить ніжні пелюстки, свою
свіжу запашну красу. Напевне, і наш Бхарата пішов до
Сараю на ранкове купання. Його самовідданість
заслуговує найвищої похвали. Він розуміє, що таке
справедливість; він правдивий, він зумів приборкати свої при¬
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страсті. Залишивши царство і зробившись аскетом, Бха-
рата здобув собі небесне блаженство. Але все ж таки він
дозволив своїй матері обкрутити себе і цим зрадив
батька; вони обоє спричинили велике нещастя нашому
царському дому». «Ні,  сказав на це Рама,  не треба
ганити ні Кайкейї, ні Бхарати, треба шанувати їх. Сталося
те, що мало статися, не може людина змінити вироку
долі. Я завжди поважав та любив їх і з ніжністю згадую
кожне слово Бхарати. Якщо боги захочуть, ми ще
зустрінемося з нашим братом після того, як виконаємо свій
подвиг». Вони викупались у Годаварі, виконали належні
обряди і повернулися до своєї хатини; потім довго сиділи,
розмовляючи про різні домашні справи.

Тимчасом одна ракшасі, на ім я Шурпанакха, забрела
в ці місця і втупилася жадібними очима в чудову красу
Рами, милуючись його плечима, як у лева, лотосами-очи-
ма, красивим вузлом його волосся, всією його міцною та
стрункою постаттю. Він був гарний, як Кама, бог кохання.
Це спокусило її й розпалило в ній пристрасне кохання до
Рами. Але які несхожі були Рама та Шурпанакха! Його
обличчя було прекрасне, її ж  потворне. Його стан був
стрункий, як у лева, а в неї випинався живіт, неначе
здоровий круглий горщок. У нього були великі та чарівні
очі, у неї  маленькі, огидні. У нього волосся було чорне
й м яке, у неї  жорстке та грубе. Його голос звучав
ніжно, її голос  різав вуха. Він був молодий, вона 
стара. Він був праведний та благочестивий, вона 
неправедна й розпусна. Шурпанакха, збуджена пристрастю,
Звернулась до Рами: «Хто ви, одягнені, мов подвижники?
Як потрапили ви сюди, в країну ракшас?» Рама
відповів: «Я старший син царя Айодх ї Дашаратхи, це  моя
дружина Сіта, а то  мій брат Лакшмана. Я тут у
вигнанні за наказом мого батька, а вони живуть зі мною. Скажи
мені тепер, хто ти така і чого прийшла сюди?» Вона
відповіла: «Я ракшасі, звуть мене Шурпанакхою. Якщо ти
чув ім'я Равани, царя Ланки, то знай, я його сестра. Крім
нього, в мене є ще два брати  Кумбхакарна, що весь
час спить, і праведний Бібхішана. І ще двоє братів 
Кхара та Душана, які живуть у цьому лісі. Я, як хочу,
набираю будь-якого зовнішнього вигляду і блукаю собі
тут. Мене спокусила твоя врода, ти збудив у мені при¬
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страсть. Жінка, що стоїть коло тебе, дуже потворна, вона
не гідна бути тобі за дружину. Я зжеру її та твого брата
і стану то(к за жінку, а ти зробишся моїм чоловіком, і ми
собі вільно будемо насолоджуватися подружнім життям
у цих прекрасних місцях».

Рама був надзвичайно здивований, побувши таке від
ракшасі) і вирішив трохи поглузувати з неї. Він сказав
посміхаючись: «Шурпаиакхо, я вже одружений, жінка моя
жива і дуже любить мене. Дати їй таку суперницю, як
ти,  значить накликати нещастя. Зроби ось як: брат мій
Лакшмана ще неодружений, і ти могла б вийти за нього
заміж, і в тебе не було б суперниці». Тоді Шурпанакхл
Звернула увагу на Лакшману, що був не менш вродливий,
ніж старший брат. Вона сказала йому: «Я гідна стати тобі
за дружину. Ми будемо з тобою щасливими, живучи в
цьому лісі Дандака». Лакшмана теж почав жартувати: «Я 
молодший брат Рами, отже, його служник. Невже ти
хочеш зробитися невільницею, одружившись зі мною? Далеко
краще буде, коли Рама залишить свою потворну жінку
і візьме тебе замість неї». Шурпанакха вважала, що вони
говорять серйозно, і знов звернулась до Рами: «Ти
справді ображаєш мене, ходячи за цією огидною жінкою. Я не
стерплю другої дружини, і тому Я з їм її. І ми будемо
щасливі з тобою».

І з цими словами Шурпанакха кинулась до Сіти, але
Рама стримав її і сказав брату: «Лакшмано, ці дурні не
розуміють жартів, тому нема чого жартувати з ними;
звернутися з жартівливим словом до такої дикунки  все
одно, що викликати небезпеку. Ланеока Сіта налякана,
і ракшасі треба покарати. Спотвор їй обличчя і залиш її».
Лакшмана, підкоряючись словам старшого брата, схопив
Шурпанакху і одрізав їй ніс і вуха.

Стікаючи кров ю і голосно ридаючи, ракшасі побігла
до свого брата Кхари в Джанастхану. Він сидів у
товаристві своїх друзів, коли вона з явилась перед ним у
такому жахливому вигляді. Брат запитав, хто її спотворив,
і вона розповіла йому про Раму й Лакшману. Багровий від
гніву, Кхара звернувся до чотирнадцяти воїнів-ракшас з
таким наказом: «Мужні воїни, ідіть з Шурпанакхою
і вбийте тих, на кого вона вкаже, і дайте їй напитись їх
крові». Відразу ж чотирнадцять воїнів-ракшас побігло з
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Шурпанакхою до пустині Рами в Панчаваті. Помітивши їх,
Рама зрозумів грізну небезпеку і попросив Лакшману
забрати Сіту в хатину й чекати там, а сам взяв лук та
стріли і перебив усіх чотирнадцяти ракшас, так що вони
навіть не встигли й напасти на нього. Побачивши це, Шур-
панакха знов побігла до Кхари зі скаргою: «Кхаро, Рама
й Лакшмана дуже відважні. А ти тільки вихваляєшся
своєю мужністю, Ти нічого незугарний зробити.
Вирушай краще проти них сам на чолі всього свого вояцтва».
Роздратований такими словами, Кхара вибрав найхоробрі-
ших воїнів  всього чотирнадцять тисяч,  і пішов на
Раму, поставивши Душану на чолі війська. Рама
заздалегідь відіслав Сіту з Лакшманою в юри і наготував свою
смертоносну зброю, щоб зустріти ворога. Коли військо
Кхари наблизилося, розпочався страшний бій, в якому
брали участь з одного боку Рама, а з другого 
чотирнадцять тисяч війська під командуванням Душани. Рама сам
здобув перемогу, повбивавши всіх, в тому числі Кхару,
Душану та Трішіру. Милуючись цим подвигом, що
перевищував людські можливості, боги та інші небожителі
почали сипати на землю квіти, а святий Агастья з
відлюдниками спустилися з гори, щоб поздоровити Раму з блискучою
перемогою; він сказав: «Рамо, ти виконав завдання, ради
якого доля привела тебе в ліс Дандака». Сіта й Лакшмана
теж повернулись, і, дивлячись на чудесний подвиг очима,
сповненими захоплення та любові, радісна Сіта обняла
Раму і подякувала богу за те, що він захистив її чоловіка
від небезпеки і дав йому перемогу над тисячами демонів.

Розділ XIV

ЗАМІРИ РАВАНИ

Шурпанакха дуже налякалась, коли Рама самодин перебив чотирнадцять тисяч ракшас.
що вславилися жахливими вчинками, і З
ними Кхару, Душану й Трішіру. Вона
голосно заплакала й побігла в Ланку до свого

брата Равани. Його величність цар Равана сидів на
золотому, оздобленому дорогоцінностями троні, що сяяв, наче
сонце; навколо царя стояли його міністри, склавши долоні
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й чекаючи наказів. У царя Гавани було десять голів
і двадцять рук на єдиному тулубі; цар був дивний,
поважний, в блискучому вбранні. На грудях у нього
красувалися знаки царської гідності. Він колись одібрав
божественну повітряну колісницю, що звалася Пушпака Вімана,
від Кубери, володаря багатства, поборовійи його на горі
Кайласі. А одного разу, розгнівавшись, зруйнував сад
царя неба Індри. Іншим разом він став на горі й зупинив
рух сонця та місяця, коли вони сходили. Гавана
віддавався суворому подвижництву протягом десяти тисяч
років, присвятив свою голову Брахмі-творцю і одержав від
нього чудовий дар, що захищав його від смерті, від
привидів, змій, птахів, звірів, ракшас, демонів, богів, а також
від усіх інших істот, за винятком людини. Він був
непереможний і майже безсмертний. Шурпанакха, розгнівана й
розгублена від жаху, стояла перед могутнім царем ракшас
і казала: «О Гавано, ти втратив розум, віддавшись

плотським втіхам. Як це так не знати, що тобі загрожує
велика небезпека? Царя називають далекоглядним, бо він
завжди все бачить через своїх шпигунів та інформаторів,
а ти, здається, нічого не знаєш, наче спиш. Хіба не відомо
тобі, що Гама сам, без будь-чиєї допомоги, вбив
чотирнадцять тисяч відважних ракшас, а разом з ними
відправив до обителі Ями, володаря смерті, Кхару, Душану
і Трішіру? Він спустошив Джанастхану і очистив ліс Дан-
дака від ракшас, забезпечивши всім ріші вільне та мирне
життя. А ти віддаєшся грубим насолодам, зробився
невільником. Ти не знаєш, яка небезпека нависла над твоїм
народом. У неспокійні часи народ не йде за володарем,
зарозумілим, брехливим, завжди п яним, скупим та
гнівливим. Непотрібного царя вбивають його ж таки близькі.
А царя, який виконує свої обов язки, шанують усі».
Гавана надзвичайно розлютився й запитав: «О Шурпанакхо,
хто тебе так порізав? Хто такий цей Гама? Чого від нього
можна чекати? Який він на вигляд? Якою зброєю він
користується? Гозкажи мені про нього все». Бажаючи
догодити братові, вона відповіла, змішуючи правду з
брехнею: «Гуки у Гами довгі, сам він гарний, як бог кохання,
надзвичайно чарівний. Він дуже відважний, у битві
користується луком та стрілами, носить луб яний одяг, темну
ленячу шкуру та заплітає волосся в коси. Брат його
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Лакшмаиа такий же могутній, а Рамина дружина Сіта 
молода жінка, незрівнянної, захоплюючої краси. Очі в неї
великі й чарівні, обличчям же вона нагадує місяць. Я
ніколи не бачила такої красуні в твоєму царстві, навіть і в
оселях небожителів. Той, кому Сіта буде за дружину,
може вважати себе справді щасливим і житиме довше,
ніж сам володар неба. Тому я й пішла, щоб викрасти Сіту
для тебе. Коли я намагалась зробити це, Лакшмаиа й
спотворив мені обличчя. Добре пам ятай, що ти
залишишся без царства, якщо не вб єш Рами та Лакшмани і не
забереш собі Сіти».

Равана терпляче вислухав сестру і заспокоїв її. Потім
обміркував її розповідь і, вирішивши, що робити, пішов
до царської стайні. Там він дав таємний наказ візниці,
щоб той запрягав повітряну колісницю. Царський візничий
запріг ослів, прикрашених золотом, у небесну колісницю,
що виблискувала самоцвітами, і, коли цар Равана сів,
колісниця полетіла в повітрі з надзвичайною швидкістю.
Подорож була дуже приємною. Равана милувався з
чудових краєвидів  на землі, воді та в небі. Він дивився
на інші колісниці, що літали в небі, вдихав чудові пахощі
сандала та інших ароматних дерев, що росли по обидва
береги моря, над яким він пролітав. Його повітряна
колісниця знизилася на другому березі, в священному та
чарівному місці, де жив ракшаса, Маріча на ім я, якийі
в одязі та зачісці аскета віддавався релігійним подвигам.

Прийнявши привітання Марічі, Равана сказав: «Марі-
чо, ти знаєш, що мій брат Кхара проживав у Джанастхапі
під моєю зверхністю, з Душано*© та Шурпанакхою,
і що при них було чотирнадцять тисяч ракшас, які
охороняли їх. Всіх їх повбивав Рама своїми гострими стрілами.
Хіба ж не жаль, що звичайнісінький собі царевич,
вигнаний батьком, якийсь бродяга, молодий хлопчина, знищив
таку велику кількість воїнів, що вийшли в бій на
колісницях, на конях, на слонах і т. д.? Цей смертний відрізав
моїй сестрі ніс та вуха, хоча вона й зовсім невинна. Тому
я вирішив викрасти Сіту, чарівну дружину Рами, і хочу,
щоб ти допоміг мені в цьому. Ось як ми зробимо. Ти
обернешся на золоту лань з срібними плямами і звернеш
на себе її увагу. Побачивши лань, Сіта напевно схоче
заволодіти нею. Рама з Лакшманою побіжать, щоб спій¬
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мати тебе, залишивши Сіту в пустині; а я й викраду
красуню. Тоді мені і вбити Раму неважко буде, бо він
зачахне, сумуючи за Сітою».

Маріча аж затремтів від жаху, почувши ім я Рами.
Все ж він спокійно відповів: «Царю, не важко знайти того,
хто промовляє солодкі слова: але рідко зустрічаються такі,
що вміютЬ говорити й вислухувати гірку, хоч і
благотворну, правду. Вибач мені, що я казатиму неприємні речі.
Ти ще не знаєш Рами. Здається, ти зовсім не збираєш
відомостей від своїх інформаторів та шпигунів. Рама
доблесний і могутній, як Індра. Хай перемога буде завжди з
ракшасами! Якщо Рама розгнівається на них, він
винищить їх на всій землі. Боюся, що ця Сіта народилася на
світ, щоб привести тебе до загибелі. Сіта  велика
небезпека для ракшас. Царі, що не стримують своїх
пристрастей, розбещені та грішні, як ти, занапащають і самі себе,
і свій народ. Я не раджу тобі викрадати доброчесної жінки
в праведного чоловіка, бо вона обпалить тобі руки, як
полум я світильника. Послухай мене. Рама  царевич-
кшатрій, справжній воїн, відданий істині, він ненавидить
неправду. У нього є релігійні заслуги, вдача в нього не
жорсюка, він не прагне чинити зло іншим. Рама 
втілення чесноти, правдивості, він  володар усього
людства. Нерозумно тобі навіть думати викрасти у нього
дружину. Тільки-но ти зіткнешся з ним у бійці, як
позбавишся життя. Подумай про все це і послухай мене».

І Маріча продовжував: «Колись, дуже давно, я нічого
не знав про доблесть Рами, він здавався мені звичайним
хлопчиськом, і я пішов, щоб перешкодити священному
жертвоприношенню мудрого Вішвамітри. Рама випустив
лише одну стрілу, і вона відкинула мене за сотню йоджан
у море. Якщо, не послухавши моєї поради, ти почнеш
ворогувати з Рамою, ти накличеш загибель на самого себе,
па всіх близьких і на своє царство. Пам ятай: немає
більшого гріха від прагнення плотських насолод з дружиною
іншого. У тебе й так вже є тисяча жінок у гаремі. Тому
краще приборкай свої пристрасті та бажання, обмежся
своїми жінками і живи собі щасливо.

І ще один раз довелось мені мати сутичку з Рамою.
Я прийшов у ліс Дандака з двома ракшасами; вони
обернулися на ланей, а сам я набув вигляду страхіття 
7 Рамаяна 07



З палаючим язиком, величезними зубами та гострими
рогами. Ми пожирали подвижників, руйнували священні місця,
відведені для богослужіння. І от зустріли Раму з Сітою
та Лакшманою, і, пам'ятаючи про минуле, я кинувся на
нього, щоб убити його. Але мої товариші загинули від
його руки, а я врятував собі життя втечею. З того дня я
Зробився аскетом і віддаюсь подвигам, заглибившись в
йогу. З цього дня я бачу Раму скрізь, повсякчасно. Бачу
тисячі Рам навколо себе. Навіть уві сні бачу його. Тому
я й раджу тобі відмовитися від свого наміру. В усякому
разі, я не піду з тобою. Ти мені друг, тому я сміливо
кажу правду  тобі на благо. Якщо не послухаєшся моєї
поради  загинеш від руки Рами рано чи пізно!»

Але ці золоті слова зовсім не вплинули на Равану; так
ліки не впливають на хворобу людини, що вже ось-ось
має вмерти. Равана страшенно розлютився. «Це
обов язок мудрого міністра,  сказав він,  давати з смиренно
складеними долонями поради своєму цареві, коли той
Звертається по них, так велить царський етикет.
Поважний цар не ставиться милостиво до дружніх слів, навіть
коли вони сказані шанобливо. Доблесні володарі схожі на
богів. їх треба боготворити й шанувати. Тобі невідома вища
мораль, і ти цілком заглиблений в ілюзію. Не тобі вчити
мене. Слухай. Я неодмінно маю викрасти Сіту, дружину
Рами, який убив Кхару, Душану та інших. 1 якщо ти не
хочеш допомогти мені в цій справі, я спочатку покараю
тебе, а потім виконаю своє бажання». Почуваючи себе
безпорадним, Маріча сказав: «Володарю, я готовий
зробити те, що ти мені звелиш».

Тут вони сіли в колісницю і вирушили в дорогу.
Летіли над селами і містами, над лісами, горами, річками і,
нарешті, досягли лісу Дандака, і спустилися на землю
поблизу пустині Рами. Тоді Маріча обернувся на золоту
лань і став пастися коло Раминої оселі. Сіта саме вийшла
З хатини, щоб назбирати квітів, і побачила цю дивну лань,
незрівнянної краси. На ногах у неї була золотава шерсть,
на рогах сяяли сапфіри, шия була золота, боки  срібні,
а голова вся в білих та чорних смугах, губи  як червоні
лотоси, черево та вуха  сині, неначе сапфіри, копита 
у дорогоцінностях. Лань граціозно переходила з місця на
місце, тут і там ніжне листя скубла.
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Ця чудова тварина надзвичайно сподобалась Сіті.
Царівна гукнула Раму й Лакшману: «Володарю мій, іди сюди
З своїм відважним братом. Подивись, як чудово сяє ця
лань!»  І коли вони підійшли, Сіта продовжувала з
нетерпінням: «Чи не зловите ви її для мене? Ах, яка вона
чудова! Ця різнобарвна лань, що сяє як Дорогоцінне
каміння. заполонила моє серце. Якби вам пощастило
спіймати її живою, я б узяла її з собою до Айодх ї, коли
закінчиться наше вигнання, і там би тримала у себе в
кімнаті і показала б її своїм свекрухам і Бхараті. Вони б
милувались цією рідкісною твариною такої надзвичайної
краси. Якщо ж цю лань не можна спіймати живою, то
вбий її, шкура буде нам правити за килим, дуже потріб-
ний тут у вигнанні, а коли повернемось, вона залишиться
приємною пам яткою про наше лісове життя. Вибач за
моє нетерпіння, але якби не її незрівнянна краса, мені б
не хотілося, щоб ця лань була моєю».

На ці слова коханої Сіти Рама відповів: «Лакшмано,
принеси мені лук та стріли. Ця золота тварина хоч кого
спокусить. Я 6 сказав, що шкура в цієї лані краща, ніж у
інших. Ти залишайся тут з кольчугою та панцером,
охороняй Сіту. А я піду й здобуду цю тварину, живу чи
мертву». Давши такі розпорядження, Рама пішов за ланню,
озброївшись шаблею, луком та стрілами. Побачивши, що
він наближається, лань стала зманювати його за собою, то
з являючись, то зникаючи. Забігши далеко від пустині,
лань почала стрибати в небо, і Рама, боячись, що вона
зовсім зникне, націлився і влучив їй стрілою просто в
серце. Лань відразу ж упала на землю і набрала свого
справжнього вигляду  демона Марічі. Демон
підстрибнув і впав мертвий, але встиг викрикнути Раминим
голосом, як вони й домовились з Раваною: «Ох, Сіто! Ох,
Лакшмано, біжіть до мене, я вмираю, безпорадний».
Дивлячись на це чудо  як лань, вмираючи, обернулась на
ракіпасу, і як той вигукнув його голосом,  Рама
сповнився жаху і подумав, що це, напевно, гра майї цього ракша-
си, або ілюзія, омана. Від такої думки волосся в нього
піднялося на тілі *. «Що буде з Сітою та Лакшманою, коли
вони почують ці слова, промовлені моїм голосом?» Але

ь шдшськш поезії це  неодмінна зовнішня ознака силь-
іх емоцій, особливо радості, захоплення, кохання.
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Рама зібрався з мужністю і, вполювавши іншу лань, узяв
її й поспішив до своєї пустині в Джанастхані.

А Сіта, почувши голос Рами, захвилювалась і сказала
Лакшмані з нетерпінням: «Лакшмано, біжи швидше. Чуєш,
Рама кличе, він у небезпеці. Поспішай хутчій йому на
допомогу!» Але, пам ятаючи точний наказ Рами, Лакш-
мана не зрушив з місця і спокійно сказав їй: «Не бійся,
Сіто, ні небожителі, ні ракшаси, ні навіть самі боги не
можуть пошкодити Рамі. Я маю коритися його наказу,
мені не дозволено залишати тебе саму в хатині. Відкинь
страх. Рамі ніщо не загрожує, він незабаром буде тут з
підстреленою ланню. Він ніколи 6 не заволав, як боягуз.
Це якісь витівки підступних ракшас, що живуть у цьому
темному лісі. Вони дуже хитрі, вміють наслідувати будь-
які звуки, щоб обдурити когось, вбити і зжерти. Не вір
їм». Тут Сіта почервоніла від страшного гніву і сказала
Лакшмані такі жорстокі слова: «Негіднику, ти хочеш, щоб
Рама загинув, тому й говориш мені таке. Нема чому
дивуватися. Зведені брати  такі, як ти  завжди говорять
солодкі слова, а самі намагаються один одному перерізати
горлянку. Я певна, що ти або хочеш согрішити зо мною,
коли я стану вдовою, або змовився з Бхаратою, і ви
чекаєте смерті Рами. Але я не дам здійснитися твоїм
бажанням. Я покінчу з собою тут, перед твоїми очима, і
хвилиночки не житиму без Рами». Почувши такі суворі
й жорстокі слова, Лакшмана, з сльозами на очах,
звернувся до Сіти, склавши долоні: «Богине, я нічого не можу
відповісти тобі на це. Ти мені як мати. Я не можу
вслухатися тебе. Пробач, якщо я спричинив тобі щось зле. Те,
що ти сказала, природно для жінки, але твої слова ранять
мої вуха, як розпечені стріли. 0 невидимі мешканці цього
лісу, будьте свідками того, що сказала Сіта на мою
братню пораду. Я, всупереч наказу Рами, залишаю її тут саму
й доручаю вашому піклуванню та захисту. Сіто, якщо ти
обвинувачуєш мене, невинного, коли я просто виконую
наказ брата,  це властиво всім жінкам взагалі. Але тобі
загрожує небезпека. Духи-захисники цього лісу захистять
тебе від неї. Я ж іду на допомогу Рамі». І з цими словами
Лакшмана взяв лук та стріли й пішов.
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Розділ XV

ВИКРАДЕННЯ СІТИ

Равана, сповнений мстивої люті, чекав зручноїхвилини, щоб застати Сіту саму, і, дізнавшись,
що Лакшмана пішов, він обернувсь на аскета-
жебрака, одягся в рудуватий одяг, перев язав
волосся в жмуток, озувся в сандалі и повісив

через ліве плече звичайну жебрацьку палицю та чашку.
В руці у нього була парасолька, і ось, виглядаючи як
справжній відлюдник, він підійшов до Раминої оселі, щоо
викрасти Сіту, поки її чоловік та дівер відсутні, як
темрява викрадає світло ввечері, коли немає ні сонця, ні місяця.
Побачивши Равану, лісові дерева заніміли від жаху,
схвильовані води Годаварі затремтіли, і всі птахи та звірі
замовкли, затамувавши подих. Коли Равана підійшов до
порога хатини, він побачив Сіту в сльозах. Подивившись
на її місяцеподібне обличчя, на її чарівну красу, він
сказав, здивований: «Володарко, я не можу намилуватися
твоєю вродою. Хто ти? Богиня? Славнозвісна жінка? Ап-
сара? Ти справді небесна красуня! Очі в тебе великі, вони
сяють, як лотоси. Стегна в тебе повні, ноги  як у
слонихи, округлі, дебелі, міцні. Твої прекрасні груди
випинаються; вони прикрашені різними дорогоцінностями. Твої
коралові зуби виблискують, волосся в тебе надзвичайно
м яке, стан стрункий. Ніколи не бачив я дівчини, що
могла б зрівнятися з тобою. Як сталося, що ти опинилася
тут, у безлюдному лісі? Хто ти?».Сіта подумала, що перед
нею справді жебруючий подвижник, і підвелася привітати
його з належною пошаною. Відповідаючи цьому страшному
демону в одязі аскета, демону, подібному до глибокого
колодязя, схованого під травою та листям, вона сказала:
«Я дочка Джанаки, невістка Дашаратхи, царя Айодх ї.
Звуть мене Сітою, я вірна дружина Рами, що
змушений був піти у вигнання на чотирнадцять років через
підступи своєї мачухи Кайкейї; я з своєї волі пішла слідом
за чоловіком. Мій дівер Лакшмана теж пішов з нами; bohji
тепер на полюванні, але мають незабаром повернутися із
здооиччю, і тоді належно почастують тебе. А як твоє ім я,
З якої ти родини? >
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Равана відповів: «Я цар Ланки, володар над усіма
ракшасами, звуть мене Равана, і передо мною тремтить
все  земні тварини, боги, демони, люди. Я жадаю тебе,
коли дивлюсь на твоє золоте тіло, одягнене в руде плаття
подвижниці. Божественний блиск твоєї краси підкорив
моє серце. Я хочу, щоб ти була моєю царицею, головною
царицею над тисячею моїх прекрасних жінок, яких я
силоміць узяв собі за дружин. Ти будеш царицею цариць.
Моя столиця Ланка, оточена безмежним морем, стоїть на
верховині гори. У мене є п ять тисяч служниць, що ходять
у яскравих, оздоблених самоцвітами платтях. Вони
виконуватимуть твої накази. Ти будеш насолоджуватися моїм
товариством по різних чудових парках і навіть не згадаєш
ні про Айодх ю, ні про цей дрімучий ліс».

Почувши таке, Сіта розсердилась і заговорила з
ненавистю: «Я доброчесна законна дружина Рами. Він стійкий,
як гора, доблесний, як Індра, могутній, як океан. Він
гордий, безгрішний, сильний, як лев, гнівний, як лев,
чудово озброєний, і слава його подібна до місяця без плям.
Він додержує свого слова, він  непереможний. Чого
охопило тебе тигрове жадання здобути дружину лева?
Добиватися моєї руки не менш небезпечно, ніж видирати
здобич із пащі голодного лева або виривати з коренем гору
чи торкатися зуба смертоносної кобри, коли її жертва
вмирає, стікаючи кров ю, і так само непевно, як
сподіватися прожити сто років, випивши смертельної отрути. Не
тобі, нерозумний, викрасти мене; це все одно, що
переплисти океан з важким каменем на шиї. Рама і ти 
це лев і шакал, слон і кішка, орел і гава, сандалова мазь
і багно, золото і залізо, море і струмок, качка і гриф.
Краще тобі виколоти собі очі голкою, притиснути червоний
язик до гострого й блискучого леза бритви, кинутися в
море з стрімкої скелі, ніж плекати бажання здобути мене».

Розгніваний суворою мовою Сіти, Равана сказав
насупившись: «Сіто, ти не знаєш моєї доблесті. Я силою
відібрав собі божественну повітряну колісницю від мою
Зведеного брата Кубери, володаря багатства; я переміг
усіх богів; усі планети  в тому числі Сонце й Місяць 
коряться моїм наказам. Слухай, Сіто, коли я розгніваний,
навіть Індра та інші небожителі, побачивши мене,
тремтять від жаху і кидаються врозтіч. Де б я не жив, вітер
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там затихає і сонце світить не так яскраво, неначе
місяць. Що ж мені ще сказати? Де б я не жив, навіть листя
дерев не шелестить і річки не течуть. Далеко за океаном
розкинулася моя чудова столиця Ланка, вся у золоті
дорогоцінному камінні, з чудовими парками, палацами^,
садами. Твій Рама  просто собі мізерна людина, та ще и
батько його вигнав. У битві його не можна порівняти
навіть з моїм пальцем. Не зрікайся цієї сприятливої
можливості. Стань мені за дружину й царюй над усім світом».

Почувши ці слова, Сіта ще більше розгнівалась. Вона
Затремтіла, і очі в неї зробились червоними. З надзви-
чайним хвилюванням сказала: «Ти злии і нерозумний,
називаєш себе братом Кубери, володаря багатства, і звер¬
таєш свої погані очі на чужу дружину; через твою

гріховну поведінку загинуть усі ракшаси. Сіта для тебе так
само недосяжна, як і дружина Індри, царя неба».

Почувши таку пристрасну й сповнену ненависті мову,
Равана сплеснув руками і, скинувши з себе жебрацький
одяг, з явився у своєму природному вигляді десятиголо-
вого та двадцятирукого демона. Він стояв перед Сітою,
наче величезна гора. «Ти, напевно, втратила розум,
звернувся він до неї,  що не бачиш моєї доблесті й сили.
Я можу випити океан, убити Яму, бога смерті, на полі
битви, пронизати сонце гострими стрілами й розсікти
землю. Ти схибнулася на своїй вроді. Зухвала Сіто, подивись
на мою чудодійну доблесть». Тут він ступив уперед,
схопив її лівою рукою за волосся, правою за стан і, піднявши,
вийшов з хатини. Побачивши цю страхітливу постать, всі
лісові божества перелякалися й повтікали. Тимчасом перед
Раваною з гуркотом знизилася його небесна колісниця,
запряжена ослами, він поклав туди Сіту і сам сів.
Повітряна колісниця помчала в небі з величезною швидкістю.
В цю хвилину безпорадна Сіта, неначе змія в пазурах
орла, голосно заволала: «Володарю мій, Рамо, біжи сюди!
Братіку Лакшмано, пробач своїй сестрі, хутчій біжи до
мене! Цей клятий демон везе мене проти моєї волі! 0
Рамо, ти ж цар, ти каратель усіх грішних, безславних
вчинків, чом же пе бачиш цього злого діла? Біжи, володарю,
врятуй мене скоріше! Тепер лихі наміри Кайкейї та її
родичів здійснилися: непорочну дружину праведного Рами
викрав Равана. О дерева й ліани цього лісу, прошу вас,
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розкажіть Рамі про мою тяжку долю! Мати Годазарі,
скажи Рамі, що Равана оманою та насильством захопив
Сіту і забрав її. О ви. високі гори й дерева, скажіть, що
Сіту вкрав Равана! Ви, птахи й тварипи цього лісу,
розкажіть Рамі, як мене, нещасну, викрав Равана! Коли побачу
я знов цей прекрасний край Панчаваїі? Прощайте,
невидимі лісові мешканці! Розкажіть про мою гірку долю Рамі!»

Лементуючи так, Сіта помітила старого Джатаю, царя
грифів, що сидів на високому дереві. Сподіваючись, що
він принаймні повідомить Раму про те, що з нею
трапилося, вона голосно гукнула його й сказала: «0 царствений
Джатаю, бачиш, ракшаса везе безпорадну Сіту. Я знаю,
ти дуже старий, тобі не подолати цього демона» але
прошу, скажи Рамі, що Равана силоміць схопив мене».
Почувши знайомий голос Сіти, Джатаю прокинувся від
сну, подивився в небо і голосно скрикнув: «Зупинись, Ра-
вано! Як це ти смів схопити чужу дружину? Ти ж цар,
твій обов язок захищати інших! Цар  це втілення
доброчесності. Цар  це предмет бажання, цар  найкращий
скарб всіх підданих. Як смів ти схопити Сіту, дружину
Рами, царя Айодх ї? Він покарає тебе за такий страшний
злочин. Знай, що ти накинув собі на шию петлю смерті.
Краще відпусти її відразу. Хоч я старий, а ти молодий,
хоч ти сидиш у колісниці і добре озброєний, я все ж не
дозволю тобі так легко викрасти її».

Очі Равани почервоніли від гніву, він кинувся на
Джатаю, і в небі почався страшний бій. Равана жбурляв у
Джатаю жахливі гострі списи та пускав у нього залізні
стріли, а Джатаю все ж нападав на Равану й поранив
його пазурами, а лапою поламав йому лук, що посилав
прикрашені перлами та діамантами стріли; ударами крил
він розтрощив щит Равани, що палав, як полум я. Потім
Джатаю вбив візничого та ослів і знищив колісницю,
розтрощивши її вдрізки. Равана впав на землю, тримаючи Сіту
в себе на колінах. Залишившись без лука, колісниці,
ослів та візничого, але помітивши, що старий Джатаю вже
безсилий, Равана полетів у небо, не випускаючи Сіти.
Вся його зброя загинула під час бою, за винятком
кинджала. Побачивши, що ракшаса полетів, Джатаю кинувся за
ним, намагаючись затримати його. «Не тікай, як боягуз,
кричав він.  Все одно скоро загинеш! Ти не можеш пе¬
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пемогти Раму. Якщо ти справді герой, почекай хвилину 
і лежатимеш мертвий на землі». І Джатаю дзьобом
поранив Равані десять лівих рук. Тоді Равана витяг свій
кинджал і відрізав Джатаю обоє крил, ноги і вирізав боки;
відважний Джатаю, тяжко поранений, уп&в безпорадно
на землю, чекаючи смерті. Сіта кинулася до грифа,
сповнена жалості, й залементувала, охопивши його руками:
«О Рамо, навіть птахи допомагають мені! Невже ж ти не
знаєш, що сталося зо мною? Цей бідний старий гриф
Джатаю бився за мене і загинув у бою. 0 Рамо, о братіку
Лакшмано, хутчій допоможіїь мені, я зовсім безпорадна».

І Сіта з плачем бігала туди й сюди, обіймаючи могут¬
ні дерева, неначе це були ліани. «Залиш мене, негіднику»,
закричала вона Равані, який знову схопив її за волосся,
відтягуючи від дерева. Коли Сіті була заподіяна така
образа, навкруги запала густа темрява. Сонце
затьмарилось, повітря завмерло. І знов Равана. тримаючи Сіту за
волосся одною рукою та підхопивши її другою, злетів
високо в небо. Квіти на голові в Сіти переплелися,
коштовні браслети зсковзнули з ніг і разом з блискучим
намистом із дорогоцінного каміння вімли на землю. Леви
та тигри в лісах, розлючені злочином Равани, побігли за
його тінню, коли він летів. Навіть юри, вмиваючись
водоспадами замість сліз, піднесли до неба свої руки-верховини
і неначе оплакували Сіту. Сонце здавалось засмученим,
бо потемніло і потьмарилося. Лані голосно закричали; все
навколо віддалося тузі.

Помітивши, що Равана здіймається вгору, Сіта дуже
захвилювалася й загорювала. Вона жалісно плакала й
кляла Равану: «Ах ти, негіднику, тобі слід би соромитися
свого боягузливого вчинку  ти викрав мене, коли я була
сама. Так он який ти відважний та правдивий, хоч і
вихваляєшся. Ганьба тобі й твоїй царській гідності! Почекай
хвилинку, і мій володар не відпустить тебе живим. Коли
хочеш собі добра, залиш мене. Інакше смерть від руки
мого чоловіка та його брата чекає тебе неодмінно». Але
1 авана не звертав уваги на її слова і летів собі далі.

Сіта не бачила нікого, хто міг би врятувати її. Але,
пролітаючи над однією горою, вона помітила п ять
могутніх мавп, що сиділи на її верховині, і, сподіваючись,
Що вони принаймні розкажуть Рамі про неї, вона скинула
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свою золотисту шовкову шаль і деякі прикраси, так що
вони впали саме там, де були мавпи. Равана летів дуже
швидко, заглибившись у думки, і нічого не щ>мітив. Він мчав
усе швидше й швидше, понад славнозвісним озером Пампа,
понад горами та річками і, нарешті, перелетівши через
великий океан із швидкістю стріли, досяг своєї столиці Ланки.

Перш за все Равана віддав наказ, щоб вісім могутніх
ракшас вирушили до Джанастхани стежити за Рамою,
а тоді вже показав Сіті свої внутрішні царські покої, що
були далеко красивішими та чарівнішими, ніж у
небожителів. Равана мав багато палаців та величних будов, де
жили тисячі жінок; навкруги літали різноманітні птахи;
покої були прикрашені дорогоцінностями; в них височіли
колони з слонової кості, золота, кришталю, срібла,
інкрустовані діамантами й бірюзою. Самі будинки зведено із
золота та слонової кості, підлоги оздоблено самоцвітами.
Були там і великі басейни та ставки, в яких росли чарівні
квіти. Равана звернувся до неї: «Сіто, я цар над
трьомастами двадцятьма мільйонами ракшас, мені підкоряються
всі три світи, мені належать всі коштовності. Стань моєю
дружиною, і до твоїх послуг буде всесвіт. Ця моя столиця
Ланка укріплена з усіх боків мурами золотої фортеці,
вона на острові, оточеному морем. Рама  самотній, він
ходить пішки, він лише людина, не йому визволити тебе
звідси. Не думай про нього, переходь під мій захист. Я
схиляюся перед тобою. Пам ятай, що могутній Равана
ще ніколи ні перед ким не схиляв голови». На це Сіта,
закривши обличчя, сказала: «Равано, я все ж таки
думаю, що твоя смерть не за горами. Хоч боги й не можуть
убити тебе, все ж Рама силою своїх стріл пошле тебе до
обителі Ями, володаря смерті. І твої сотні мільйонів
ракшас теж загинуть у бою. Негіднику, якби ти схопив
мене в присутності Рами, він перебив би тобі всі твої руки
своїми золотими стрілами». Почувши таку рішучу мову,
Равана розпалився гнівом і сказав: «Сіто, я даю тобі рік,
щоб ти подумала. Коли ти після цього не підкоришся мені,
мої кухарі поріжуть тебе на шматочки і зварять твоє
м ясо мені на сніданок». І, звернувшись до своїх
служниць, Равана віддав такий наказ: «Слухайте, дівчата-рак-
шасі, відведіть її до ашокового парку і добре стережіть
її там. Не дозволяйте нікому підходити до неї і розмов¬



ляти з нею». Почувши цей наказ, сотні молодих ракшасі
взяли Сіту до ашокового парку.

Цей жахливий випадок навіяв страх навіть на Брахму,
творця всесвіту, і він боявся, що Сіта помре з голоду,
відмовляючись від їжі, d6o загине від тугичта відчаю, що
було 6 «великим нещастям для всього світу. Тому сам
Брахма передав божественну їжу Індрі з тим, щоб той
тайно відніс її Сіті. Отже, Індра побачився з Сітою і
передав їй цю божественну страву. Вкусивши її, вона не
буде відчувати голоду і зможе животіти в такому
жалюгідному стані, плекаючи надію, що настане день, коли
Рама прибуде і врятує її.

Розділ X VI

РОЗШУКИ СІТИ І СМЕРТЬ ДЖАТАЮ

Вбивши демона Марічу, Рама був стурбованиййого облудним криком і поспішив до своєї
пустині; дорогою його злякала лиха прикмета 
крик шакала позаду. Він ішов так швидко, як
тільки міг, і зустрів Лакшману, блідого та

розгубленого. Рама нетерпляче запитав його: «Де Сіта?
З нею все гаразд? Як це ти покинув її саму в хатині
всупереч моїм наказам? Я боюсь, щоб її не вбили або не
пожерли ракшаси, що блукають у лісі. Лакшмано, ти
зробив велику помилку, залишивши її. Ця прекрасна лань
була не хто інший, як демон Маріча, який набрав такого
чарівного вигляду, щоб нас обдурити. Я переслідував його
деякий час, і він загинув від моїх стріл; це Маріча,
наслідуючи мій голос, кликав тебе на поміч мені!» Лакш-
мана розповів про обставини, які примусили його покинути
Сіту. Тоді тривога Рами ще збільшилася; він швидко побіг
і незабаром досяг своєї хатини. Не знайшовши там Сіти,
Рама почав лементувати: «Ой леле, де ж це моя Сіта, що
супроводила мене навіть у темний ліс Дапдака? Де моя
голубка, що не покинула мене й у злиднях? 0 Лакшмано,
я не можу жити без Сіти ані хвилини! Чи жива ще вона?»
Голосячи так, він марно шукав її у пустині й поза пу-
стинню, там, де Сіта часто сиділа. «Горе!  вигукував



Рама.  Може, бідна Сіта вмерла, або її з їли демони?
А може, вона пішла кудись назбирати квітів або до озера
по воду?» Сказавши це. він почав бігати туди й сюди в
нестямі; очі його почервоніли від сліз, і він був подібний
до п яного. Горе зовсім пригнітило його. Обнявши дерево
кадамба, він вигукнув: «Кадамбо, ти улюблене дерево
Сіти. Скажи мені, де моя Сіта? 0 дерево більва, де моя
Сіта, чи не бачило ти її  вона в рудуватому вбранні?
0 дерево арджуна, Сіта щодня поливала тебе водою, 
чи жива вона? 0 дерева какубха й пріяка, скажіть мені,
де дочка царя Джанаки? 0 дерево ашока, що вгамовує
тугу, будь милостиве,  покажи мені, де моя кохана Сіта?
О карнікаро, вона завжди прикрашала свої вуха твоїми
квітами. Скажи мені, чи не бачило ти моєї любої дружи-
ни?» Так повторював Рама, немов божевільний, підходячи
до різних дерев: Панаси, джамбу, бакули. паннаги,
сандалового та інших. Звичайно, жодне з них не відповідало
йому. Тоді він почав бігати, немов п яний, за тваринами,
Звертаючись до них так: «0 любі лані, чи не підходила до
вас моя ланеока красуня? 0 леве, де моя Сіта з тонким,
як у тебе, станом? 0 слоне, чи не бачив моєї дружини
З такими, як твій хобот, стегнами? 0 тигре, не бійся, скажи
мені, чи не бачив ти моєї Сіти з лицем, наче місяць?»
Лементуючи так, Рама бігав туди й сюди і говорив, наче
божевільний: «Годі жартувати, підійди до мене й дай
мені подивитися на тебе. Ти сховалась он там за деревом!
Зглянься на мене, не смійся! Я бачу, ось ти, моя люба
Джанаківно! 0 Сіто, куди ти пішла? Може, тебе з їли
демони? 0 моя дорога Сіто!» Так він вигукував у розпачі.
Очі його почервоніли від безперервних сліз. Лакшмана
всіляко намагався заспокоїти його, благав, склавши долоні,
але Рама не зважав на його вмовляння, а все кликав та
кликав: «0 Сіто, о Джанаківно, моя люба, де ти зникла?
0 Кайкейї, тепер твоє бажання здійснилося. Я пішов із
Айодх ї з Сітою, як же можу я тепер повернутися без
Сіти? Навіщо мені тепер повертатися до Айодх ї? Без Сіти
я не хочу навіть неба! Лакшмано, повертайся назад, вітай
Бхарату і скажи, що я даю йому дозвіл правити державою.
Доглядай наших матерів Каусалью Кайкейї і Сумітру.
Йди! Йди, Лакшмано, а я помру тут».
*08



Деякий час Лакшмана обіймав ноги Рами й благав:
«Якщо ти втрачаєш мужність і так лементуєш, що ж тоді
робити звичайним людям? Заспокойся! Кого не
пригнічують нещастя? Доля нікому не дає спокою. Мудрі
уникають горя завдяки своєму розуму. Ти часто навчав мене
мудрості, якої ж мудрості я маю навчити vre6e? Зберися
З мужністю й терпінням, заспокойся і обміркуй усе».
Нарешті Рама сказав: «Лакшмано, мій розум зраджує мене.
Що я маю робити? Куди йти? Де шукати? Скажи мені».
На це Лакшмана відповів: «Перш за все ретельно
пошукаємо тут, у Джанастхані». Вирішивши так, вони почали
ходити з місця на місце і натрапили на колісницю,
розбиту на кілька частин, і залите кров ю, безкриле тіло
грифа Джатаю. Рама сказав у ту ж мить: «Немає
сумніву, що цей ракшаса, який обернувся на грифа, з їв Сіту.
Зараз я вб ю його!» Побачивши їх, відважний Джатаю
почав говорити, обливаючись кров ю, що йшла з його
рота: «0 Рамо, твою любу дружину Сіту, яку ти оце
розшукуєш, силоміць викрав Равана і разом з цим позбавив
мене життя. Побачивши, що ви обидва пішли з своєї
хатини, Равана, цар Ланки, вдерся в твою пустинь,
силоміць схопив Сіту, посадовив її в свою повітряну
колісницю й помчав. Тоді я кинувся на нього, щоб визволити
Сіту. Равана впав на землю, скинутий в сутичці, його
колісниця й парасоль розбились ущент. Ось леясать його
поламаний лук, стріли і бойова колісниця. А он його
візниця лежить на землі, вбитий моїми крилами; осли,
впряжені в його колісницю, також загинули під час сутички. Але
коли Равана своїм кинджалом відсік мені крила, я став
безпомічним. Нарешті він знову схопив Сіту, піднісся
високо в небо і зник з нею. Тому не слід тобі вбивати мене».

Почувши про лиху долю Сіти, Рама зомлів і впав
додолу. Опритомнівши згодом, він сказав: «Лакшмано, доки
буду я говорити про свої нещастя? Мене позбавлено
царства. Сіта, що була мені втіхою в лісі, зникла. Цей птах
Джатаю, мій друг в біді, вбитий. Якщо я схочу
переплисти море, мабуть, воно висохне через мою безталанність.
Горе мені: вірний друг мого батька бився за мене і от
уже вмирає». Звернувшись знову до Джатаю, Рама
спитав: «0 друже мого батька, якщо ги можеш говорити,
скажи, як було викрадено Сіту, а тебе поранено? В чому
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провинився я, що Равана викрав у мене дружину? Хто цей
Равана і де він живе?» Джатаю відповів, ледве
промовляючи слова: «Равана помчав Сіту на південь. Він
володар над ракшасами. Але цей демон украв Сіту в таку
хвилину, коли людина знаходить загублене, а той хто
краде  типе. Не втрачай мужності. Сіта повернеться до
тебе, коли ти знищиш Равану» Кров знову полилася з
рота Джатаю, і його смертна хвилина наблизилась. Гриф
прошепотів. умираючи: «Равана  син Вішрави і брат Вайіп-
равани, що відомий під ім ям Кубери, бога багатства».

Рама любовно погладив спину Джатаю; гриф підніс
голову, витягнув ноги і сконав на святих Раминих стопах.
Рама сказав: «Лакшмано, цей старий Джатаю, володар
птахів, щасливо жив тут, у лісі Дандака, тисячі років і
кінець кінцем пожертвував своїм життям заради мене. Навіть
За Сітою я сумую менше, ніж за цим грифом. Нам треба
справити останні обряди і вшанувати друга нашого батька.
Іди принеси хмизу. Ми дамо йому спасіння через вогонь».

Виконуючи цей Рамин наказ, Лакшмана назбирав
хмизу, вони розклали вогнище, і, поклавши на нього тіло
Джатаю, праведний Рама спалив його, сумуючи, ніби за
близьким родичем. Потім обидва брати пішли на річку
Годаварі, скупались в її воді й зробили узливання
покійному володареві грифів.

Розділ XV 11

САМОСПАЛЕННЯ КАБАНДХИ Й ШАБАРІ

Справивши похоронні обряди над Джатаю,Рама й Лакшмана рушили далі на захід, а потім
повернули на південь. Вони прийшли в ліс
Краунча, приблизно за шість миль від Джа-
настхани, потім попростували на схід і

заглибилися в гущавину. Пройшовши трохи далі, вони помітили
в горі темну печеру. Тут зустрілась їм жахлива на вигляд
ракшасі, Айомукхі на ім я, з сердитим обличчям та
страшною поставою, що навівала жах на всіх, хто її бачив;
у потвори був величезний живіт, гострі зуби, груба шкура
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й скуйовджене волосся. Живилась вона дикими звірами.
Вона запросила Раму й Лакшману побавитися з нею, але
Лакшмана розсердився на такі дурні слова й відрубав їй
ніс, вуха й груди і перелякана ракшасі втекла.

Рама й Лакшмана пішли далі через небезпечну
долину в дуже небезпечний ліс і там почулц жахливий
голос. Це Фув голос страшного демона, Кабандха на ім я, що
лежав на звхмлі, перегороджуючи їм шлях. Тіло демона
було завбільшки з високу гору, він був без голови, але на
грудях у нього світилось жахливе око, а на животі
випинались великі роззявлені щелепи, повні довжелезних зубів.
Ноги йому було зламано, а тому він не міг рухатись і
залишався весь час на одному місці. Зате руки його були
завдовжки з йоджану. Живився цей ракшаса всілякими
тваринами без розбору  ланями, тиграми, слонами та
усім іншим, що потрапляло в його довжелезні руки.

Побачивши таку жахливу й дивовижну потвору,
Лакшмана злякався й вигукнув: «Рамо, стережись!» Тимчасом
довгі руки демона схопили Раму й Лакшману, і він потяг
обох їх до рота. Рама зібрався з усією своєю мужністю
і крикнув Лакшмані: «Не бійся! Нам тільки треба
відрубати йому руки». Вони відсікли демону обидві руки своїми
гострими мечами. Тоді ракшаса Кабандха з жахливим
криком обернувся і запитав їх: «Хто ви?» Лакшмана
розповів йому, що це Рама, син царя Дашаратхи, і що він
блукає у вигнанні, підкорившись волі батька. Вислухавши
це, Кабандха надзвичайно зрадів і сказав: «Гаразд, тепер,
коли я тебе побачив, я звільнився від прокляття. Я  син
Дану. Колись я мав звичку лякати брахманів, набираючи
страшного вигляду. Одного разу великий мудрець Штху-
лашира прокляв мене в гніві: «Ти залишишся таким, яким
є зараз», і ось через це я й зостався потворою. Довгим
каяттям я догодив Брахмі і дістав од нього дар довголіття.
Але загордився, утратив розум і напав на Індру, володаря
небес; тоді він ударив мене громом з такою силою, що
моя голова ввійшла в тіло і стегна мої були роздроблені.
Я почав просити Індру простити мене, і той зволив
схвалити слоьа Брахми, що обіцяв мені довголіття; а щоб я міг
підтримувати свою плоть, він дав мені такі довгі руки
и сказав, що коли Рама відрубає їх і спалить моє тіло,
я досягну неба. Тепер я звільнений від усіх гріхів, бо
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й справді побачив Раму. Прошу тебе, закопай мене в рові
й спали, щоб я дістав спасіння з твоїх божественних рук».
Лакшмана спитав його, чи він бачив, як Равана ніс Сіту,
і ракшаса відповів: «Я не маю дару божественного
передбачення і тому не знаю, де Сіта. А втім, коли до мене
повернеться мій природний вигляд, після того як ти мене
спалиш, я назву тобі того, хто зможе все про неї
розказати. Внаслідок прокляття я втратив дар передбачення».
Після того Рама й Лакшмана віднесли Кабандху в печеру,
поклали його там. обклали його тіло дровами, запалили
вогнище і, о диво! Смертне тіло Кабандхи згоріло, але
3 вогню вилетіло інше, сяюче, і піднеслося високо в небо.

Це небесне тіло Кабандхи. підіймаючись у променистій
колісниці, запряженій лебедями, промовило: «Рамо,
подорожуючи на захід, ти побачиш кілька трояндових яблунь,
синіх ашок, фігових, мангових, червоних, сандалових,
коралових та інших дерев, обтяжених плодами та квітами.
Іди далі, насолоджуючись чудовими плодами, перейди
одну за одною гори і ти досягнеш озера Пампа. Нап'єшся
чистої й прозорої води з листя лотосу, мов із келехів,
і побачиш співочих та інших чарівних птахів: лебедів,
журавлів, куликів тощо; тебе розважатимуть великі жовті
мавпи, що приходять до озера Пампа вечорами. Йдучи
цією дорогою, ти зустрінеш слонів із слоненятами, що
граються там, і побачиш різні ароматні квіти га листя.
Лотоси та лілеї, що ніколи не в януть, порадують тебе й
полегшать твоє горе. Колись тут віддавався покуті мудрий
Матанга; його учні носили важкі коші з лісовими плодами
і втомлювались; краплі їх поту падали на землю, і на тих
місцях тепер ростуть дерева, вкриті блискучими квітами.
Тут живе також ІЇІабарі, учениця мудрого Матанги; вона
чекає на вас. Пустинь Матанги лежить на західному березі
озера Пампа. Вона неприступна для диких звірів і подібна
до парку. На схід від озера Пампа стоїть гора Ріш ямука,
вона така висока, що неможливо досягти її вершини, де
ростуть квітучі дерева. Якщо хто засне на її вершині й
побачить уві сні скарби, той наступного ранку стане
багатим. В тій горі є простора печера, а в ній живе Сугріва.
Він був вигнаний своїм братом Валі, царем Кішкіндхи,
що захопив його трон. Він завжди ховається в печері,
затуливши вхід великим каменем. Біля печери є неве¬
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личкий ставок з холодною водою. Іноді Сугріва сидить на
вершині гори. Іди до нього. Сугріва  колишній цар Кіш-
кіндхи. Він уміє набирати різного вигляду і дуже
могутній. Подружись із ним, і він стане тобі потім у великій
пригоді, однаково, чи матиме користь від тебе, чи ні. Він
блукає по березі озера'Пампа, побоюючись, увесь час, що
Валі почне ворожі дії проти нього».

Давши такі поради Рамі, небесне тіло Кабандхи
піднеслося вгору. Рама й Лакшмана пішли далі, в напрямку
озера Пампа. Хатина Шабарі стояла на західному березі.
Почувши про прихід Рами, подвижниця вибігла йому
назустріч і впала до ніг обох братів. Вона віддала їм шану,
принесла найкращих плодів, що тільки були на той час,
і почала просити: «Володарі, я почула про вас, коли ви
прийшли до Чітракути, і з того часу чекаю вашого
приходу. Я побачила вас і дістану спасіння. Це пустинь мого
наставника, мудрого Матанги. Він пішов на небо після
довгої покути».

Вона показала їм пустинь і квіти, що ніколи не
в януть. Після цього Шабарі розклала собі вогнище, запалила
його й кинулась у полум я, а її небесне тіло піднеслося
вгору. Рама ж і Лакшмана пішли далі, на східний берег
озера Пампа.

Кінець аранья-канди, або панди про життя в лісах.





34;ии>й*кЬах- Укьлідхь.,
оЛо

УхХаНЗЬСа.
ТфиО тш€Ьиь
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Розділ XV111

ОЧАРУВАННЯ ВЕСНИ І УКЛАДЕННЯ СОЮЗУ
МІЖ РАМОЮ ТА СУГРІВОЮ

ОРЕ РАМИ було ще болючішим
від того, що навкруги все
розцвітало. Озеро Пампа, повне риби,
вкрилося червоними й білими
лотосами. Милуючись озером, Рама
разом із сумом відчував і певну
радість. Весна тільки-тільки

починалася. Легкий вітрець скрізь розносив ніжний аромат
квітів. І це прохолодне та запашне повітря роз ятрювало
в його серці біль від розлуки з Сітою. Він звернувся до
брата: «Чи бачив ти коли, Лакшмано, такі прекрасні
дерева? Вони стоять, щедро розцвівши, і пелюстки злітають
З них, наче дощ сипле з хмари, і на землі  справжнє
ложе з квітів. Вітрець пролітає по квітах, неначе грається
З ними. Деякі квіти вже опали, деякі саме відцвітають,
деякі ще залишаються на гілках. Вітер пролітає гірськими
печерами, його стогін здається співом. До того ж, він
далеко-далеко несе солодкий голос зозулі. Гілки дерев
гойдаються, неначе танцюють під його пісні. Незліченні жовті
квіти вкрили це дерево, і воно здається людиною в рудому,
оздобленому ЗОЛОТОМ одязі. Квіти-китиці на тому дереві
ашока подібні до жевріючого вугілля, а молоді пагони на
деревах, наче полум я. Ніжне дзижчання ос звучить мело¬
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дійно. Весна палить мене вогнем. Павичі танцюють тут і
там, розгорнувши свої чарівні крила. І пави танцюють.
Божевільні від кохання, павичі бігають за ними. У цього
павича Равана не викрадав дружини, вона весело танцює
З своїм улюбленим. 0 Лакшмано, дивись, бджоли й оси
сідають на квіти дерева тілака, а вітер колише його. Квіти
на манговому дереві схожі на людину, якою оволоділа
пристрасть і яка намастилася сандаловою маззю. Ось
запашні червоні лотоси, розкішні, як сонце, що тільки-но
Зійшло. На деревах кіншука на схилі тої гори немає листя,
але вони вкриті чарівними жовтими квітами, і здається, що
гора вся в огні. Приємний весняний вітрець перелітає від
дерева до дерева, від гори до гори, неначе він сп янів від
різноманітних пахощів. Так само й ця оса не залишається
на одному місці, перелітає з квітки на квітку, куштує й
оцінює якісгь соку. Подивись  ці лані-самці з своїми
самицями весело стрибають і пасуться. Бачиш, скільки
там, на березі Пампи, прекрасних квітучих дерев,
обвитих ліанами. Квіти у ліан  наче вуста, і ліани
нагадують палких коханців, що стискають в обіймах своїх
коханок. Лакшмано, де моя Сіта? Де моя дружина, що не
зреклася мене навіть у вигнанні? Серце моє стискається,
що я не бачу моєї лотосоокої. Чи ж почую я колись ніжні
слова, що злітають з її усміхнених уст? 0 Лакшмано, я за
себе не ручуся. Я не можу зробити й кроку далі. Не вірю
я, що побачуся із нею колись. Як можу я жити?»
Лементуючи так, Рама опустився на землю. Знов Лакшмана
почав його смиренно вмовляти: «Рамо, потерпи. Не
піддавайся горю. Навіть і безгрішні втрачають розум у великій
біді. Нам треба дізнатися, де живе Равана, і він не
зостанеться живим, якщо навіть і сховається під землею. Треба
діяти. У діяльності  сила. Діяльна людипа всього досягне
в цьому світі. Діяльна людина не зазнає розчарування».
Під впливом цих полум яних слів Лакшмани Рама
подолав сум, і мандрівники пішли далі до гори Ріш ямука, щоб
Зустрітися з Сугрівою.

Поки вони йшли берегом озера Пампа, Сугріва,
колишній мавпячий цар, випадково кинув погляд на цих
двох прекрасних молодих царевичів, озброєних луками,
стрілами та мечами, і злякався. У нього промайнула
жахлива думка, що їх послав сюди його брат Валі, який віді¬
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брав трон і відправив Сугріву у вигнання. Сугріва
розповів про свої побоювання одному з своїх вірних друзів, Ха-
нуману. Той сказав: «Ця частина країни належить до
гори Малая, і тут нема чого боятися Валі». Але Сугріва
настоював: «У царів багато друзів. Чи ж е у нас доказ,
що ці двоє не з числа прихильників Валі? Чого ж тоді ці
могутні, богоподібні юнаки, озброєні луками, стрілами та
мечами, прийшли до нас на гору Ріш ямука? Краще вийди
їм назустріч і дізнайся, що в них на серці, з їх слів,
жестів, виразу облич».

Діставши такий наказ від Сугріви, Хануман зіскочив
3 гори і, не доходячи до Рами й Лакшмани, скинув з
себе мавпячий образ і обернувся на жебрака. Тоді,
наблизившись до царевичів, він вклонився їм і сказав: «Ви
прекрасні, як небожителі, але одягнені, мов відлюдники.
Що привело вас у наші краї? Дикі лані та інші тварини
налякані вашим приходом. Тут живе великий, доблесний
і доброчесний вожак мавп, Сугріва на ймення. Його вигнав
З батьківщини рідний брат, і тепер він проводить дні в
чужій країні, терплячи великі злигодні. Я вийшов сюди, вам
назустріч, за наказом Сугріви, який хотів би укласти з
вами союз. Я син Вітра, звуть мене Хануман, я міністр
Сугріви».

Вислухавши ці слова, Рама звернувся до Лакшмани:
«Лакшмано, обличчя в Ханумана радісне, його направив
до нас Сугріва, якого ми так хотіли бачити. Він бідний
на вигляд, і серце в нього чисте». Тоді Лакшмана
відповів Хануману: «Ми чули про славетного Сугріву й
прийшли сюди тільки для того, щоб побачитися з ним. Ми
готові укласти з ним союз». Хануман знов запитав їх:
«Все це добре, але мені все ж незрозуміло, з якою метою
ви приишли до цього лісу?» Лакшмана пояснив: «Це 
Рама, старший син праведного царя Айодх ї, покійного
Дашаратхи. Батько-цар відправив його у вигнання, і ми
приишли з ним до цього лісу. Його чесна й непорочна
дружина Сіта пішла з ним, як світло йде слідом за сон-

м. його молодший брат Лакшмана. Ми жили в
**анчаваті. Одного дня пішли на полювання, а тимчасом
 я аса  на и*ення Равана, скористався з того, що нас

по Г В ^стин^ * викрав нашу Сіту. Відтоді й блукаємо
ісах. Ми прийшли сюди, щоб натрапити на слід
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Равани. От і все. Нам сказали, що Сугріва може
допомогти, тому саме й хочемо його бачити. Ми просимо захисту
в Сугріви й прагнемо милості. Син царя Дашаратхи Рама,
якому кориться все на світі, шукає ласки в Сугріви. Він
убитий горем, бо втратив дружину. Тому я прошу, щоб
Сугріва був добрий до нього». І очі Лакшмани
наповнилися сльозами. Хануман відповів з великою щирістю:
«Таких мудрих мужів можна допустити до Сугріви,
колишнього царя над мавпами. Я влаштую вам це
побачення. У нього брат теж відібрав трон і дружину, і з того
часу Сугріва живе в цьому лісі у великій тузі. Його горе
схоже на горе Рами. Я певний, що він допоможе вам
Знайти Сіту».

Тут Хануман обернувся на мавпу і, посадовивши Раму
й Лакшману собі на спину, плигнув і, перелетівши через
гору Ріш ямука, опинився на горі Малая. Він доповів Су-
гріві, що вони вже з явились, і розказав йому про мету
їх мандрів. Сугріва прибрав дуже приємного вигляду й
прийняв у себе Раму. Він звернувся до нього з великою
щирістю: «Рамо, ти шукаєш моєї дружби? Я теж втратив
дружину й царство, горе в нас однакове. Тому я
простягаю тобі руку». Рама теж простягнув руку й стиснув Су-
грівину. Вони обидва були дуже задоволені, навіть
обнялися. А Хануман тимчасом назбирав хмизу й розпалив огонь.
Сугріва й Рама обійшли навкруг священного вогню і
поклялися у вічній дружбі: «У щасті й горі ми друзі, і в думках,
і в діях; ми будемо разом боротися з труднощами».

Вони з любов ю подивилися один на одного. «0
Рамо,  сказав Сугріва приємним і лагідним голосом, 
мене позбавлено дружини й трону; сповнений страху, я
блукаю тут, шукаючи притулку в цій лісовій фортеці. Мій
міністр і перший радник сказав, що твою улюблену
дружину Сіту забрав Равана, убивши Джатаю. Але не горюй.
Я шукатиму і знайду Сіту, де б вона не була, і поверну її
тобі, що 6 там не було. Мені здається, я бачив, як Равана
ніс її. Вона кричала захриплим голосом: «Ох, Рамо, ох,
Лакшмано», а Равана мчав з нею в небі. Побачивши, що
ми, п ятеро, сидимо тут, на горі, вона скинула свою шаль
та деякі прикраси, і вони впали якраз перед нами, а ми їх
підібрали й зберегли. Я покажу тобі, може впізнаєш їх».

Так промовивши, Сугріва пішов у печеру і, повернув¬
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шись з покривалом та прикрасами, поклав їх перед Рамою.
Узявши їх в руки, Рама почав дуже уважно розглядати і,
впізнавши речі Сіти, заплакав, і його обличчя зробилося
схожим на зажурений місяць. Він знов занепав духом
і, вигукнувши «ой лелЬ», звалився непритомний на землю.
Потім, гіритиснувши речі Сіти до грудей і глибоко
зітхнувши, Рама промовив: «0 Лакшмано, подивись! Бідна Сіта
скинула цю шаль і ці прикраси на землю. Вони, мабуть,
упали на траву, бо зовсім не зіпсувалися». Тут Лакшмана
сказав: «Я не впізнаю її браслетів і цих сережок. Добре
знаю я тільки ці браслети для ніг, бо їх я часто бачив,
вітаючи Сіту, тому що завжди схилявся до її ніг і ніколи
не дивився їй в обличчя».

Тоді Рама запитав Сугріву: «В якому напрямі летів
ракшаса? Де він живе?» Сугріва сказав: «Я не знаю, ні з
якої країни цей злий та грішний демон, ні з якої він
родини,  нічого не знаю про його відвагу та героїчні
подвиги. Але, Рамо, не турбуйся. Я ж кажу, що знайду
твою дружину й поверну її тобі. Повбиваю всіх ракшас,
у тому числі й Равану, віддам усі свої сили, всю свою
мужність і доведу цю справу до успішного кінця. Але ти
мусиш бути сміливим, як це властиво тобі, і відмовитися
від шкідливих лінощів. Такі, як ти, ніколи не
позбавляються розуму. Я теж сумую через розлуку з дружиною, але
я не втратив мужності. Упавши духом, можна не тільки
втратити щастя, але й владу над собою, можна потонути
в тузі, як тоне перевантажений човен. Тому не треба
тривожитися. Я кажу це тобі по-дружньому, бо ж не маю
права повчати тебе. Будь завжди бадьорим!» Почувши ці
лагідні й мирні слова Сугріви, Рама втер сльози краєм
свого одягу, і радість життя знов повернулася до нього.
Обнявши Сугріву, він сказав: «Ти поставився до мене, як
дорогий, доброзичливий друг. Я знову спокійний і
врівноважений, як і раніш. Не легко знайти в біді такого
друга, як ти. Моє останнє прохання до тебе  зроби все, що
можеш, щоб знайти Сіту. А тепер скажи мені, що зробити
для тебе?»

Тоді Сугріва знайшов дерево сал і, відломивши від
нього гілку, вкриту чудовими квітами й листям, поклав її
на землю, і вони з Рамою сіли на ній. Побачивши це, Ха-
иуман теж зламав гілку з дерева сал і смиренно запросив
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Лакшману сісти. Коли всі зручно влаштувалися, Сугріва
сказав: «Вам відоме моє горе. Валі, мій старший брат,
відібрав у мене дружину* а мене вигнав. З того часу я й
ховаюсь тут, на горі Раш ямука, і завжди боюся якоїсь
біди. Прошу, звільни мене від цього страху й недолі.
Я цілком покладаюсь на тебе». Рама відповів: «Сугріво,
зобов язання веде до дружби, а ворожнеча є наслідком
невдячності. Я вб ю Валі, що забрав у тебе дружину,
сьогодні ж ! Ці мої блискучі золоті стріли принесуть Валі
смерть, і він упаде на землю, як падає камінь з гори у
провалля». Сугріві дуже сподобалися ці слова. Він сказав:
«Вислухай спочатку про велику доблесть Валі, а тоді вже
роби, що вважаєш за потрібне».

Сугріва продовжував: «Якось сталося так, що між
Валі та Майяві, сином Дундубхі, почалась ворожнеча через
любовні справи. Майяві пішов на Валі й почав жахливо
горлати перед міською брамою. Розгніваний Валі вийшов
проти нього, а з ним і я на допомогу. На той час батько
наш уже помер, Валі царював у себе в країні, і я, його
смиренний слуга, спокійно жив при ньому. Побачивши нас,
Майяві перелякався й кинувся навтіки, а ми за ним.
Майяві сховався в печері, і Валі звелів мені чекати коло входу,
а сам пішов усередину, щоб убити Майяві. Я стояв на
своєму місці, пильнуючи, щоб той не вислизнув. Так я
црочекав цілий рік, але ні той, ні другий не з являлися,
і звісток про них не було. Мені набридло чекати, я
порадився з міністрами брата і, з їх схвалення, завалив вхід до
печери каменем, великим, як гора. Тоді, пригнічений
горем, я відправив водяні обряди й повернувся до Кіш-
кіндхи. Там міністри брата поставили мене царем. Тим-
часом, поки я справедливо правив країною, Валі, вбивши
ворогау повернувся до Кішкіндхи. Я підвівся назустріч
йому і схилився перед ним з великою пошаною. Я
розповів йому, як все сталося, пояснив, за яких обставин
міністри зробили мене царем. Але Валі почав мене лаяти й
ображати; він сказав: «Я довго шукав Майяві в тій печері
і, нарешті, через рік, з великими труднощами знайшов
його і вбив. Коли ж я повернувся до виходу, то побачив
там величезну скелю, якою ти завалив отвір. Я кілька
разів гукнув: «Сугріво, Сугріво!», але ніхто не обізвався,
тому я надзвичайно розсердився. З великим зусиллям від¬
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штовхнув я ту скелю і вийшов із печери. Повернувшись
додому, я застав тебе на моєму троні. Ти вкрив себе
ганьбою!» Я почав умовляти його, знов і знов пояснював усе,
але він, не звергаючи уваги на мої слова, відправив мене
у вигнання, не дозволивши навіть прикритися якимсь
одягом, а сам спокусив мою дружину Руму і залишив її собі
за полюбовницю».

Сугріва вів далі: «Валі  син Індри, він і я від одної
матері. Він такий могутній, що, виходячи удосвіта, іде
на схід і захід, південь і північ, обходить океан у всіх
напрямках і повертається додому до схід сонця. Один
демон, Дундубхі на ім я, здобув собі в дар від Брахми,
творця всесвіту, силу ста слонів. Він дуже пишався своєю
могутністю і викликав океан на двобій. Океан смиренно
схилився перед ним, сказав, що не приймає бою, і
порадив йому піти до гори Гімалаї. Тоді Дундубхі пішов до
цієї гори і почав скидати з неї великі білі скелі, подібні
до слонів, і горлати. Біла Гімалая заговорила до нього:
«Я  притулок для всіх подвижників, а вони не дуже
розуміються у військовій справі. Я не можу битися з тобою
і визнаю твою зверхність. Ти краще поміряйся силами з
Валі». Тоді цей пихатий демон, обернувшись на
страхітливого буйвола, з явився перед брамою Кішкіндхи і,
голосно ревучи, став пробивати в брамі дірки своїми
величезними рогами. Почувши про це, Валі кинувся на нього
у великому гніві, і розпочався великий двобій між
буйволом і мавпою. Кілька демонів та богів з явилися, щоб
стежити за цим боєм; нарешті Валі переміг Дундубхі. Той
упав на землю, вивергаючи кров, і помер. Тоді Валі підняв
його тіло одною рукою і шпурнув з такою силою, що воно
впало на відстань йоджани в лісі, коло озера Пампа.
Бачиш он величезну купу кісток? Краплі крові з його рота
та ніздрів упали в пустинь мудрого Матанги. Мудрець
страшенно розлютився через це й прокляв Валі,
сказавши: «Якщо ти колись опинишся в лісі Пампа на відстані
иоджани від пустині, ти помреш. Те ж буде з твоїми
родичами й радниками, коли вони прийдуть сюди». Тому-то
Валі не може ступити на гору Ріш ямука. Якби він міг
З явитися сюди, він би мене вбив.

ї Су^гріва розповідав далі: «Ось який доблесний цей
Валі, в його доблесті  корінь ненависті до мене. Ця міс¬

123



цевість на горі Ріш ямука  єдина безпечна для мене,
завдяки прокляттю мудрого Матанги. Тому я й живу тут.
Знищити могутнього Валі дуже важко. Ти теж могутній,
але я ще не знаю твоєї доблесті. Он та велика купа 
кістки Дундубхі. Якщо ти зможеш підняти цю купу й
скинути її, я буду мати уявлення про твою міць». Рама
Засміявся й сказав: «Я дам тобі змогу впевнитись,
виконавши твоє завдання». І праведний Рама легенько підняв
сухі останки демона одним пальцем і закинув їх аж за
десять йоджан. Але навіть це не задовольнило Сугріву.
Він подумав, що кістки зробилися легкими, бо лежали
тут уже довгий час, а мертве тіло Дундубхі було дуже
важким, коли Валі шпурнув його. І тому, все ще
вагаючись і не криючи цього від Рами, він знову сказав: «Бачиш
ці сім величезних дерев сал? Коли Валі брався за ці
дерева й гойдав їх, все листя з них опадало. Якщо зволиш 
Звали ці дерева, пославши в них лише одну стрілу. І тоді
я впевнюся в твоїй силі». «Хай буде так, як ти бажаєш»,
сказав Рама, поклав стрілу на тятиву і пустив її з такою
силою, що вона пронизала всі сім дерев, вирвала їх з
корінням і повернулась знову у Рамин сагайдак. Побачивши
це диво, Сугріва сповнився страху й поваги, припав до
святих ніг Рами і, склавши долоні, став просити його:
«Рамо, своїми стрілами ти здатний перемогти в бою
навіть богів, навіть самого Індру, що ж казати про Валі?
Хто зможе встояти перед тобою на полі бою? Смиренно
прошу тебе, убий мого ворога Валі  тільки сьогодні,
звільни мене від страху». Рама погодився виконати
прохання Сугріви, і вони відразу ж вирушили до Кішкіндхи.

Розділ XIX

ПАДІННЯ ВАЛІ Й КОРОНУВАННЯ СУГРІВИ

Прибувши до Кішкіндхи, де царював Валі, Рамата інші сховалися за густими деревами. Сугріва
жахливо загорлав, викликаючи Валі на бій.
Почувши це, Валі вийшов розлючений, і брати
почали битись врукопашну, неначе планети

Меркурій та Марс на небі. Рама спостерігав це здалека, на¬
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міряючись убити Валі. Валі почав брати верх, і Сугріва
потребував Раминої допомоги, але брати були такі
подібні один до одного, що Рама не міг розпізнати, хто Валі,
а хто Сугріва. Отже, якби Рамина стріла влучила
помилково в Сугріву, все пропало б, і тому Рама не міг
вистрелити у В^лі. Нарешті Сугріва був переможений і, не
побачивши поблизу Рами, втік до гори Ріш ямука і
сховався там.

Рама, Хануман та інші міністри Сугріви також
повернулись до гори Ріш ямука. Сугріва став перед Рамою
З сумним виглядом і сказав: «Рамо, якщо їй хотів так
осоромити мене, чом ти не сказав мені цього заздалегідь?»

Рама відповів, бажаючи заспокоїти його: «Ви, обидва
брати, такі схожі між собою  і голосом, і обличчям,
і мужністю,  що я не міг розпізнати, де ти, а де Валі,
і тому, якби я помилково вбив своєю стрілою тебе, все
пропало 6, і я був би винний у тяжкому гріху, загубивши
того, хто дав мені захисток. До того ж, з твоєю смертю я
б утратив надію досягти своєї мети. Лакшмана, Сіта і я 
до твоїх послуг, а ти наша єдина надія в цьому лісі. Отже,
прошу тебе, вибач мені. Почни тепер знову битись із Валі,
але познач себе чимось, щоб я міг розпізнати тебе під
час твого двобою з братом. Лакшмано, зірви он ту
розквітлу ліану». Рама надів на шию Сугріві гірлянду квітів
і додав: «Тепер будь певен, ти знищиш свого ворога».

Заспокоєний цими словами, Сугріва знов
приготувався до бою, і всі вони  Рама, мавпи-міністри Сугріви та
інші  знову вирушили в похід. Ідучи повз чарівні озера
та гори, вони досягли Кішкіндхи. Рама, Лакшмана і
чотири мавпи  в тому числі Хануман  сховались за
деревами, Сугріва наблизився і почав викликати Валі,
жахливо горлаючи. На той час Валі весело розмовляв з своєю
дружиною Тарою у себе в покоях. Почувши крик Сугріви,
він у ту ж мить підвівся з ложа. Але Тара вхопилась за
його ноги і почала благати: «Я боюсь. Якщо переможений
ворог знову підніс голову проти тебе і його крик лунає
ще жахливіше, ніж раніш,  значить, тут якась хитрість.
Краще не йди битись  благаю тебе. Наш любий син Ан-
гада вже дізнався від шпигунів, що сини царя Дашаратхи,
ама и Лакшмана, прийшли в ліс Дандака і Сугріва,

напевно, заручився їх допомогою. Рама дуже могутній,
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він  джерело святості, перший захисник нещасних,
він  оборонець тих, кого пригнічують вороги, найславет-
ніший на землі. Тому, прошу, вислухай мене і не виступай
на цей раз проти нього. Сугріва  твій молодший брат, не
сварись із ним. Даруй йому його провину і тримай його при
собі, як свого наслідника. У мене недобре передчуття».

Так благала Тара, всіляко вмовляючи Валі, але він
запевнив її, що переможе, і просив заспокоїтись і не
тривожитись за нього. Потім, незважаючи на її благання, Валі
З голосним загрозливим зойком вийшов з міської брами.
Між двома братами зав язався жахливий бій. Вони били
один одного кулаками, ногами й гілками з дерев, але
жоден не втомлювався і не здавався. Через деякий час
Рама, переконавшись, що справа Сугріви програна,
пустив у Валі стрілу, як було умовлено й вирішено
заздалегідь. Рамина стріла простромила груди Валі, і він у ту ж
мить звалився додолу, стікаючи кров ю.

Так упав цар Валі від згубної Раминої стріли, як у ніч
повного місяця падає прапор Індри в ашвіні *. Але на
шиї Валі було золоте намисто, подароване Індрою, який
обіцяв йому, що, поки носить це намисто, він 
безсмертний. Тому Валі не вмирав, і жодна ознака смерті не
з являлась на його обличчі. Дивуючись його мужності та
завзяттю, Рама й Лакшмана наблизились до нього і
віддали шану героєві. Тоді Валі почав докоряти Рамі,
кажучи: «0 Рамо, ти славетний царевич, сяючий, гарний на
вигляд, благородний, обдарований силою, праведний. Чи
ж личило тобі вбивати мене стрілою, коли я бився з
іншим? Люди вихваляють тебе як мудрого та
доброзичливого до своїх підданців, як же ти зробив такий
несправедливий вчинок? Справедливість у вчинках,
самовладання, побожність, стійкість і непримиренність ДО ЗЛИХ 
ось царські чесноти. Мені здається, що зовнішньо ти
шляхетна людина, але маєш грішне серце, подібно до
грішників, що одягнені в убрання благочестивих
наставників, або до тих злих людей, що говорять солодкі слова.
Я не заподіяв тобі жодного лиха, не захопив ні твоєї
землі, ні міста. Поясни ж мені, будь ласка, за що ж ти
поранив мене, коли я невинний? Всі, хто справедливий,

* Назва місяця, відповідає приблизно жовтню.
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кажуть, що тільки боягуз вбиває із засідки і вбиває того,
хто не б ється з НИМ. Чи ж тобі не сором дивитись в
обличчя благочестивим людям, коли ти дієш так? Якби ти став
лередо мною віч-на-віч або принаймні дав мені побачити
себе, я 6 показав тобі шлях на небо. 0 Рамо, як змія, що
жалить сплячого, ти вбив мене, скорившись велінням
пороку, ховаючись від мене. Ти вбив мене тільки ради блага
Сугріви. Якби ти сповістив мене раніш про свої наміри,
я б повернув тобі твою дружину Сіту в один день і
притягнув би силоміць того грішника Равану, її викрадача,
навіть з глибин океану чи з-під землі. Щождо моєї смерті,
то мені байдуже: все одно колись треба вмиратш Хай
буде так. Що зроблено, того не повернеш. Віддай моє
царство після мене Сугріві. Хоч ти и нечесно вбив мене,
але Сугріва має право бути моїм наступником.

Рама вислухав докори Валі й спокійно відповів: «Валі,
ти ганиш мене, не обміркувавши як слід, що правда, що
ні, як годиться діяти, а як не годиться. Слухай мене. Вся
ця країна належить родині Ікшваку. В Айодх ї зараз
царює Бхарата, і він повинен вершити правий суд. Інші
начальники, і я серед них, мандрують по різних місцях його
царства, щоб встановити мир та порядок. Ти був зовсім
засліплений пристрастю і діяв проти правил релігії
і справедливості, всупереч правосуддю й сумлінню.
Старший брат і наставник для людини  все одно що батько:
так само молодший брат і учень  все одно що син. Ти
ж, зійшовши з путі праведних, маєш за полюбовницю
дружину свого молодшого брата, свою невістку, що мала
6 тобі бути за дочку. Це непростимий гріх, і ти заслужив
смертної кари. Піастри ухвалюють знищення того, хто під
впливом пристрасті гвалтує свою власну дочку, сестру
або дружину молодшого брата. Такий заповіт Бхарати,
володаря землі, і ми підкоряємось його наказам.
Наш законодавець Ману встановив двоє правил, щоб
сприяти добрим звичаям, і всі релігійні пастирі визнають
їх, і я теж їх додержуюсь. Якщо грішники покарані своїм
царем, як належить, гріхи їх даровані, і вони йдуть на
небо, наче праведні. Також і злочинці  звільняться від
гріхів після того, як цар покарає чи простить. Але
той цар, що не виконує свого обов язку карати злочинця,
має сам терпіти наслідки гріха, що той вчинив. Згідно

127



З цим, деякі царі дістали спасіння після того, як
потерпіли кару за свої грішні вчинки. Тебе покарано, як
і належить за твій гріх; тому ти тепер вільний від його
наслідків».

Рама вів далі: «Тепер я хочу пояснити тобі, чому
я вбив тебе з засідки, коли ти звинувачуєш мене в цьому.
Багато людей живляться м ясом диких звірів, ловлячи їх
у тенета, душачи або вбиваючи їх різними засобами; вони
вбивають відкрито або з засідки. Це звичайний, визнаний
всіма засіб  полювати лань і коли вона біжить, і тоді,
коли стоїть нерухомо. Навіть побожні царствені ріші
полюють так. Отже, оскільки ти  мавпа, з мого боку не
є гріхом убити тебе, зустрівшись з тобою віч-на-віч, із
Засідки чи коли ти б єшся з кимсь іншим».

Почувши пояснення Рами, Валі визнав свою помилку
і перестав обвинувачувати його. Він сказав, склавши
долоні: «Рамо, ти справедливий і доблесний. Ти сказав
правду. Тепер я не шкодую, що мене вбито. Прошу,
вислухай моє єдине прохання. Мій юний син Ангада, що
його я випестив із великою любов ю, загине без мене.
Я доручаю його твоєму піклуванню. Це мій єдиний син,
народжений моєю любою дружиною Тарою; він ще зовсім
молодий. Твій обов язок  підтримати його. Ти вмієш
відрізняти правду від неправди, ти цар всієї країни.
Прошу тебе, будь до нього таким же добрим, яким обіцяв
бути до Сугріви, хай він і Сугріва будуть тобі такими ж
рідними, як Бхарата й Лакшмана».

Рама заспокоїв Валі і пояснив, що нікого не слід
винуватити в тому, що сталося. Покарання звільнило Валі
від його гріхів. Нарешті Рама запевнив його, що піклува-
тиметься і за Ангаду, і за Сугріву.

Після цього Валі втратив свідомість. Цариця Тара,
почувши страшну звістку про загибель чоловіка, прибігла й
побачила, що він лежить мертвий на землі, а Рама,
Лакшмана й Сугріва стоять поруч. Вона обняла Валі й почала
голосити: «0 мій володарю, ти покинув нас, безпомічних.
Ти знехтував моїми порадами, і ось які жахливі з цього
наслідки! Хто тепер піклуватиметься про мого любого
сина Ангаду і мене? Ой леле, загинула я тепер зовсім!»
Хануман заспокоїв Тару добрими словами й порадив їй
покласти всі надії на Ангаду і не оплакувати смерті Валі
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в тих обставинах, що призвели його до загибелі. Він
також порадив їй готуватись до похоронних обрядів.

Валі, що був уже на краю смерті, глянув навкруги,
стиха зітхнув, підкликав Сугріву ближче до себе й сказав:
«Брате, судилося так, що наша колишня взаємна любов
обернулась у взаємну ворожнечу, що я став царем, а ти
змушений був жити в лісі. Нехай так. Тепер прийми
царство і піклуйся про Апгаду, як про свого власного сина.
Я не можу вмерти, поки на моїй шиї це золоте намисто,
подароване мені Індрою. Я віддаю його тобі, ти гідний
цього». З такими словами Валі зняв із шиї намисто і
одягнув його па Сугріву. Потім промовив останнє повчальне
слово Ангаді: «Ти повинен завжди слухатись свого
дядька Сугріву. Він захищатиме тебе, як власного сина.
Слухай його порад; завжди роби згідно з його бажанням
і ти будеш щасливий».

Відразу ж після цього на обличчі Валі з явились ознаки
смерті, і життя відлетіло від нього, залишивши мертвим
його смертне тіло. Тоді всі мавпи  Сугріва й інші 
почали плакати. Цариця Тара поринула в безодню відчаю,
глянувши на обличчя свого мертвого володаря. Вона
впала додолу і, обіймаючи його, заголосила, оплакуючи
трагічну загибель чоловіка. Сугріва був також схвильований
важким становищем Тари та її сина і почав гірко
плакати. Переможений горем, він був готовий померти разом із
братом і попросив у Рами дозволу зійти на братове
погребне вогнище.

Рама й сам був глибоко зворушений і почав лити
сльози. Тоді Тара, звернувшись до нього, сказала: «Ти
володар всесвіту і рятівник безпомічних. Пошли й мене
па небо, вбивши тою ж стрілою, що нею ти вбив Валі.
Він, напевно, чекає мене на небі й сумує, розлучившись
Зі мною, не звертає уваги на небесних апсар. Боже Рамо,
ти ж сам знаєш, як важко розлучатись, зглянься ж на
мене й пошли на небо, щоб я зустрілась там із Валі».

Зворушений скорботними словами Тари, Рама почав
утішати Сугріву й Апгаду: «Померлий не має спасіння й
супокою, коли тужать його родичі, нема йому блага від
того, коли за ним плачуть. Кала * переслідує кожну істо¬

* Смерть.

9 Рамаяна
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ту, і тільки він один допомагає завершити будь-яку справу.
Це доля спонукає людину діяти. Ніхто нічого не робить
сам від себе. Кожний діє, як звелить доля, і дістає те,
що кому призначено. Кала нікого не залишає. Навіть
Яма, володар Кали, не може уникнути долі. Ніхто нічого
не може зробити, нехтуючи смертю. У Кали немає братів.
Смерть не зважає на доблесть і не зупиняється ради
будь-чиїх друзів та родичів. Взагалі мудрий повинен
розуміти могутність і значення Кали. Навіть релігія,
багатство та пристрасть підлеглі Кала Чакрі. Цар мавп Валі
Знайшов славну смерть; пам ятай про це і готуйся
зробити те, що тобі призначено».

Поки Рама втішав так царицю, Лакшмана порадив
Сугріві вжити заходів разом із Тарою та Ангадою щодо
похоронних обрядів над Валі й сказав Тару, мавпі
шляхетного роду: «0 Tape, йди зараз же в місто і влаштуй
усе, щоб перевезти тіло Валі. Наш обов язок тепер 
приготувати все потрібне».

Тар швидко вирушив до міста й привіз колісницю, на
якій стояв небесний трон. На ній були гарно
намальовані солдати-піхотинці, дерева й птахи. Це була бойова
колісниця, оздоблена різними прикрасами й гірляндами,
обсипана червоним сандаловим порошком, облямована
міцними перекладинами і вкрита дорогими тканинами.
Сотні мавп зібрались, щоб узяти участь в похоронній
процесії царя Валі. Тіло Валі поклали на трон у
колісниці й прикрасили різними оздобами, гірляндами й
тканинами. Колісницю везли кілька високопоставлених мавп,
що славились відвагою, бо останні почесті доблесному
найкраще віддають доблесні воїни. Тар розсипав багато
дорогоцінного каміння на колісниці і йшов на чолі
процесії, тримаючи Ангаду за руку, а Сугріва та інші мавпи
йшли за колісницею; Тара та інші жінки були
позаду всіх і голосно ридали. Весь ліс сумував з приводу
смерті царя. Був складений стос із сандалового дерева,
Сугріва й Ангада поклали на нього тіло Валі, запалили вогонь і,
Згідно з релігійними звичаями, обійшли навколо нього.
Потім, після закінчення похоронних обрядів, мавпи
разом із Сугрівою і Тарою зробили узливання в честь
царя Валі. Все це було справлено в присутності
Рами.
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Після цього Сугріва в супроводі всіх вельможних мавп
з явився до Рами, і Хануман почав просити: «О володарю,
твоєю милостю Сугріва дістав це велике царство у
спадщину; це було нелегко здійснити. За твоїм наказом ми
ввійдемо в місто і увінчаємо Сугріву, піднесемо йому^
запашних }квітів, шати і дорогоцінності й возведемо його
на трон Валі. Ми просимо тебе зробити нам ласку, бути
присутнім на святі. Рама відповів: «Ханумане, я не можу
входити в жодне місто й село за суворою забороною
батька. Ідіть в печеру Кішкіндха і коронуйте Сугріву, згідно
З встановленими релігійними обрядами. І не забудьте
оголосити Ангаду, сина Валі, царевичем-наслідником. Він
старший син старшого брата Сугріви, і він цілком здатний
бути його спадкоємцем. Ханумане, щойно почався перший
місяць дощової пори *. Це несприятливий час для
виконання моєї справи. Ви перебудьте щасливо дощову пору
в Кішкіндсі, а ми  тут, у цій горі». Сказавши так, Рама
попрощався з мавпами.

Тоді міністри відвели Сугріву до міста і з великою
пишністю коронували; всі вони присяглись на вірність
і віддали шану цареві, упавши ниць перед троном. Вони
побризкали свяченою водою із дорогоцінних ваз і піднесли
жертовні дари  золото, самоцвіти, траву, масло і мед.
Брали участь у святі й танцівниці; жерці приймали дари,
співали встановлені молитви. Прочани набирали з
священних річок і з океану воду в золоті глеки, звідти
переливали в невеличкі вази та в роги диких буйволів, а потім, за
Звичаєм, лили на Сугріву.

Цар Сугріва вітав кожного міністра й сановника і
віддавав кожному належну шану. Потім Ангаду
оголосили царевичем-наслідником, як наказав Рама, і всі
вигукнули: «Перемога  Сугріві, слава  Сугріві!» В цей
сприятливий час місто Кішкіндха в гірській печері

* Індуський календар розрізняє шість пір року: 1)
прохолодну пору (шішіра) з середини січня до середини березня;
-) весну (васанта) з середини березня до середини травня;
6) літо (грішма) з середини травня до середини червня;
4

д?®ів (варта) з середини червня до середини верес-
НЯ; . А\°СІНЬ (шаРад) З середини вересня до середини
листопада; 6) зиму (хіма або хеманта) з середини листопада до
середини січня.
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було прикрашене прапорами і повне веселощів і
святковості.

Цар Сугріва, діставши царство Кішкіндхи, повернув
собі свою дружину Руму і почав мирно й щасливо
царювати.

Розділ XX

ПРЕКРАСНІ ДОЩІ В ГОРАХ НІЛЬГІРІ

Після того як Сугріва воцарився в Кішкіндсі,Рама з Лакшманою оселився на горі Прасра-
вана, або Мальяван, яка дуже привабила його
своїми чудовими краєвидами. Тут і там
лежало чорне каміння, а у проваллях щось біліло.

Різнобарвні птахи співали своїх чарівних пісень,
перепурхуючи з дерева на дерево. Проходячи прекрасними
гірськими схилами, Рама помітив глибоку печеру, що
виходила на південь і схід. Він звернувся до свого
супутника: «Дивись-но, Лакшмано, ось печера, цілком
придатна для оселі. Коло входу є невеличкий ставок, повний
свіжої води, весь у розквітлих лотосах. Вітер не буде нам
Задувати, бо печера виходить не на захід. Звідси можна
милуватися красою лісу та гір. Чуєш, як приємно
співають пташки, як стогнуть павичі; подивись на ці чудові
дерева в цвіту  малаті, кундра, могра, шіраса, кадамба,
арджуна. Цей струмок  неначе дівчина, гарно одягнена
й прикрашена, бо на його берегах ростуть сандал, тілака,
сал, тампа, атімукта, радмака, сарала, ашока, кетака та
інші дерева. Здається, ніби струмок посміхається,
захоплений Еласною красою. Бачиш, лотоси тут різних барв,
а скільки водяних птахів! Та й місто Кішкіндха
недалечко звідси,  лунають звуки музики й барабана  грають
у місті, а нам чутно. Напевно, мавпи святкують
церемонію коронування Сугріви чи Ангади. Лакшмано, тут нам
буде дуже зручно перебути дощову пору». Тоді Лакшма-
на прибрав печеру, і вони оселилися в ній.

Але хоч Рама і жив у такій прекрасній місцевості, він
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почував себе дуже нещасливим через розлуку з Сітою
і не міг спати. Молодший брат втішав і підбадьорював
його. Літо закінчилося, почалися дощі. Милуючись
надзвичайною чарівністю дощової пори, Рама говорив: «Ах,
Лакшмано, подивися йа цю зливу, на цю грозу. Щільні
хмари скупчуються, неначе рухомі гори, блискавки
блискочуть, і перекоти грому потрясають небо. Сонячне проміння
увібрало воду з океану й утворило зародок, що
зберігався на небі протягом дев яти місяців, а тепер  народилась
дитина у вигляді дощу. Бачиш, як ці хмари понасувались
одна на одну й утворили положисті сходи. Як би мені
хотілося піднятися цими уступами високо в небо и
уквітчати бога-сонце прекрасними гірляндами! Ці вечірні
хмари  всередині білі, але сонце, заходячи, забарвило їх
у червоний колір, і, здається, неначе якийсь ворог
поранив небо і воно перев язане червоними смугами. Вологий
вітерець такий свіжий, такий приємний,  зовсім як
нектар, він несе з собою пахощі квітів кетака й камфорного
дерева  мені хотілося б напитися його. Дивись, там на
горі, перед нами, дощ зливою ллє з хмари просто на ашо-
ку, всю розквітлу, неначе хтось хоче загасити пожежу в
лісі і втихомиритиг ворога, виливаючи свячену воду на
царя Сугріву, прикрашеного гірляндами квітів перед
коронуванням. Молоде й прекрасне, як добрі коні, небо
озивається громоподібним іржанням, неначе його
хльоскають золоті бичі блискавок. Уляглась курява, вітер несе
З собою прохолоду. Лебеді та інші птахи, як наприклад
чакравака, повернулися на озеро Манаса. Дороги в
джунглях розмиті водою, рідко можна побачити, щоб який повіз
виїхав з села. Небо  ясне від світла тут, вкрите
темрявою он там. Хмари носяться туди й сюди, і здається, що
вони вдаряються об гори, і тому небо нагадує розлючений
океан. Вода, червона від квітів ашоки та інших дерев,
дзюркотить з великою силою, чепуруни-павичі з криками
бігають по березі. Чорні плоди джамбулана, стиглі
червоні та жовті плоди манго падають з дерев, і немає
нічого смачнішого за них. 0, як тут прекрасно ввечері!
Рівнини  зелені від ніжної трави, що виросла від дощів,
і павичі весело танцюють там. Ключі журавлів, мокрих
від дощу, літають у небі. Ці важкі хмари з великим
шумом сунуть з гори на гору, відпочиваючи на кожній вер¬
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ховині. А ці чарівні комахи, що лежать на зеленій землі,
наводять нас на думку, що земля ніби вбралась у
дорогоцінну шаль зеленого кольору з коричньовими тінями.
Ах, як течуть ріки, як ллють дощі! Здається, це слони
озиваються страшним ревінням. Ліс такий прекрасний 
павичі танцюють, мавпи стрибають. А дикі слони
збожеволілі від ароматів запашних квітів, граються у воді, їх голосні
крики зливаються з шумом красенів-водоспадів. Дерева
джамбулана з стиглими чорними плодами нагадують
військо великих чорних бджіл. Бачиш, он дикий слон
спускається з гори в джунглі, він іде на звуки грому, але,
почувши ззаду луну, обертається, переляканий, йому
здається, що його переслідує ворог. Ліси стають все більш
чарівними; чоловіки, розлучені з жінками, почувають все
більше нетерпіння; чакраваки, мокрі від дощу, терплять
спрагу, весело п ють краплі чистої води, що лежить, наче
прозорі перлини, на листі лотосів. Джмелине
дзижчання, мов голос лютні, і барабанні вигуки мавп разом
З гуркотом грому зливаються в чарівну музику. Деякі
павичі танцюють, інші кричать, а ще інші дивляться на них,
сидячи на гілках дерев  зовсім як на святі. Заснулі
мавпи, раптом розбуджені громом, потрапляють під дощ, який
так і сипле на них. Чорні, важкі хмари, клубочачись,
насуваються одна на одну і нагадують гірське пасмо,
почорніле від пожежі».

Хмари, обтяжені великим тягарем води, ревучи, наче
океан, висіли в небі,  точно так, як описував Рама. Ріки,
озера, ставки, водоймища і вся земля переповнилися
водою. Небесні світила, такі як сонце, місяць та зірки,
зробились невидимі за темними хмарами. Земля вдовольни*
лась водою. Темрява нависла над краєм. У великі гірські*
провалля линули дощі, і здається, неначе ці провалля
прикрасились гірляндами водоспадів. Падаючи з гори,
вода розбивається об великі кам яні плити, і перлини-
бризки розлітаються вбоки, ніби розсипається перлове
намисто. Коли надмірні дощі випадали безперервними
зливами, здавалось, неначе розірвані гірлянди квітів
спадали з апсар. Про захід сонця можна було дізнатися лише
по тому, що пташки повертались до своїх гнізд, і лотос
стуляв пелюстки. Дощі однаково зрівняли дороги й
згладили ворожнечу між царями.
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Оглядаючи все навкруги, Рама сказав: «Любии брате,
я втрачаю мужність, як втрачають у цю дощову пору
міцність краї проваль. Цар Равана здається мені таким
могутнім. як повідь у ці дощі. Проте нам доведеться трима-
тися цих гір, якщо сподіваємось на ласку^ царя Сугріви
та річок»>

Через чотири місяці дощі закінчилися, и почалась
осінь. Небо просвітліло, лише де-не-де пропливали
біленькі хмарки. Місячне світло стало прозорим, білим та
блискучим, бо небо було ясним. Хмарам набридло гуркотіти
громом, як вони це робили протягом чотирьох місяців,
і вони відпочивали, наче слони, що остигають після
періоду любовного божевілля. Чисто вимиті гори були
прекрасними в місячному світлі. У сяйві місяця Й зірок
краса природи була ще чарівнішою, все одно, чи
проявлялась вона в збожеволілих буйволах, чи в чистій течії
річок. Тільки павичі поскидали пір я і, занедбавши своїх
коханок, сиділи, незлобиві, наче заглиблені у задуму. До
озер, повних лотосів, лебедів та чакравак, прийшли
напитись слони. Вони тягнуть воду, спочатку розбризкуючи її
хоботами, що дуже дратує птахів. Смертоносні змії, що
поховалися по своїх норах на початку дощів, виповзають,
страшенно голодні й надзвичайно отруйні після трьох-
місячного відпочинку. Журавлі, що летять ключем
попастися на молодих полях, схожі на гірлянду в небі.
Чорна вода у великих ставках нагадує дзеркало, в якому
відбились зірки, бо вся вона всіяна невеликими квітами
лотоса. Буйволи ревуть все голосніше, намагаючись
перекричати один одного. Повіває легенький вітерець. Роз*
вриваються лотоси, перегукуються чаплі; пожовк стиглий
рис, вода зробилась прозорою, а місячне проміння 
яскравим. Закінчилася пора дощів, прийшла осінь.

Рама почав дуже непокоїтися і сказав; «Лакшмано,
я ці чотири місяці прожив без Сіти, не впадаючи у відчай,
проте поки що не бачу ніякої милості від царя Сугріви.
Я втратив дружину й царство, а Сугріва вернув собі
дружину й царство. Хіба він пам ятає про мене? Доведеться
тобі піти до нього й сказати таке: «Справжній герой це
Т^И,ц[Т0 сво* обіцянки, чи хороші вони, чи пога¬
ні. Невдячний той, хто, досягши своєї мети, не
допомагає своїм друзям. Від нього немає жодної користі, навіть
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ті, що живляться сирим м ясом, не їстимуть його плоті.
Шлях, яким Валі піднявся на небо після смерті, ще не
закритий. Тому, прошу тебе, не йди шляхом Валі. Я
застрелив його на полі битви, але, якщо ти звернеш із стезі
правди, я знищу і тебе, і весь твій рід. Отже, краще тобі
виконати обіцяне». Ці слова запалили Лакшману гнівом
і вразили горем. Він сказав Рамі, що Сугріва не вартий
милості і що він, Лакшмана, готовий відразу ж убити
його. Але Рама заспокоїв Лакшману і пояснив, що не слід
убивати друга, і просив не заважати підтримувати дружні
стосунки з царем Сугрівою.

Розділ XXI

ГОТУВАННЯ ДО ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Вислухавши поради й наказ старшого брата,Лакшмана пішов у Кішкіндху. Він був
надзвичайно вражений красою печери Кішкіндхи,
повної скарбів. Там були тисячі палаців,
оздоблених різнобарвними дорогоцінностями,

обсаджених різноманітними деревами в плодах і квітах. Скрізь
сновигали мавпи, народжені від праведних батьків,
одягнені в коштовні шати й подібні до бога кохання. На
базарах Кішкіндхи були виставлені на продаж всілякі напої
та меди, настояні на сандалі, лотосі, та інших запашних
рослинах. Лакшмана наблизився до пишних палаців, де
жили царевич Ангада та сановники Сугріви. Нарешті він
побачив і палац самого Сугріви, оточений білими горами
та квітучими деревами. Дах у нього був з білого мармуру
і нагадував верховину гори Кайлас. Лакшмана одразу
ввійшов у палац, ніхто його не зупинив. Пройшовши сім
відкритих дворів, він досяг внутрішніх покоїв і почув
надзвичайно мелодійну музику. Молоді прекрасні дівчата
З шляхетних родин, прикрашені коштовними оздобами,
ходили туди й сюди. Лакшмана сповнився сорому й гніву,
почувши дзенькання ніжних браслетів, золотих та
срібних поясів танцюристок. Він зігнув свій лук, який при
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ньому гучно задзвенів, і від цього грізного звуку всі
затихли. Цар Сугріва, перелякавшись, звернувся до цариці
Тари: «О Таро, піди й дізнайся, чому м якосердии брат
Рами, Лакшмана, прийшов сюди розгніваний. Намагайся
заспокоїти його. Дивлячись на тебе, він забуде про гнів
і втихої^риться, бо великі й благородні Лоби ніколи не
поводяться нечемно з особами прекрасної статі. Н
прийму його після того, як ти побачишся з ним і заспокоїш
його».

Почувши такий наказ, чарівна цариця, прикрашена
коштовними оздобами та дорогоцінним камінням, з
очима, почервонілими від солодких напоїв, наблизилася з
смутним обличчям до Лакшмани. Помітивши, що до нього
йде жінка, Лакшмана вгамував свій гнів і стояв, схиливши
голову, як аскет. Втративши скромність під впливом
міцних напоїв, Тара сміливо повела таку лагідну мову: «0
царевичу Лакшмано, чого ти розсердився? Хто тебе
образив? Хто прийшов і підпалив сухий ліс? Скажи мені.
Я подбаю, щоб його було покарано. 0 царевичу, я певна,
що ти ніколи не гніватимешся на свій власний народ.
Даруй моєму володареві  він тобі брат і цар над
мавпами. Він безтурботно проводить час зі мною. 0 воїне з
могутньою зброєю, п  дружина твого друга. Ходімо до
нього».

Почувши від Тари такі лагідні й смиренні слова,
Лакшмана пішов слідом за нею у внутрішні покої. Цар Сугріва,
як тільки побачив його, одразу ж підвівся з свого золотого
грону і зробив кілька кроків йому назустріч. Лакшмана
сказав: «Люди поважають на цьому світі доброчесного
царя, що вміє приборкувати свої пристрасті, милостивого,
вдячного і правдивого. Той, хто обманює, продаючи коня,
винний у смерті ста коней. Той, хто каже неправду,
збуваючи корову, такий же грішний, як і той, що вбив
тисячу корів. Той, хто ошукує інших, коли йдеться про долю
людську, сам загине, та й весь його рід має бути
винищений. Убивця корови може спокутувати свій гріх так само,
як і п яниця, злодій, і той, хто зламав присягу; але
немає спасіння для невдячного  так каже Брахма. Ти ж,
здається, і підлий, і невдячний, і брехливий. Рама зробив
тобі благодіяння, а ти не хочеш віддячити йому послугою
за послугу. Пройшло вже чотири місяці, як Рама вико¬
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нав свій обов язок перед тобою  настав час і тобі
виплатити свій борг Рамі. Коли ти збираєшся почати
розшуки Сіти? Не забувай, Сугріво, що той шлях, яким Валі
піднявся на небо, не закритий. Не йди шляхом Валі,
виконуй свою обіцянку».

Коли Лакшмана закінчив, заговорила цариця Тара,
знов намагаючись заспокоїти його. «0 царевичу Лакшма-
но, ти людина благородна, не личить тобі так суворо
розмовляти з Сугрівою. Хіба я; він невдячний, хитрий, чи
безсердечний? Хіба він говорить неправду чи обманює? Він
не забув Рами і добре пам ятає, що той зробив для
нього; не забув він і того, що сам повинен зробити для Рами.
Не личить тобі, не довідавшись спочатку, як стоять
справи, піддаватися гніву. Хіба ж ти людина низького стану?
Забудь про своє горе, що постало з твого гніву. Я певна,
Сугріва ради Рами зрікся 6 навіть Руми і мене, царевича
Ангади і всього царства. Він уже розіслав мавп збирати
незліченні сили, щоб іти з Рамою проти Равани. Все
влаштовано так, що не пізніш як завтра велике військо буде
готове до походу. А тому не гнівайся, заспокойся й не
гарячися». Тут до Лакшмани повернулась властива йому
лагідність, і він прийняв пояснення Тари.

Пройшов гнів Лакшмани, пройшло й сп яніння Сугрі-
ви. Він зірвав з шиї гірлянду квітів і звернувся до
Лакшмани з надзвичайною скромністю: «Царевичу, тільки через
милость Рами я повернув собі царство. Хто зможе хоч
трохи віддячити за цю величезну послугу праведному і
доблесному Рамі? Рама сам своєю доблестю поверне собі
Сіту і вб є Равану, а я тільки помагатиму йому. ЗаРаЗ
роблю все, щоб набрати військо і приготуватись до війни
Рами з Раваною». Ця смиренна промова задовольнила
Лакшману, і він сказав: «Моєму любому братові справді
потрібна твоя допомога. Ти вдячний, ти не нехтуєш
своїми обов язками, на полі битви ти ніколи не повертався
спиною до ворога, тому твоя поміч надзвичайно важлива
для нас. Прошу тебе, ходімо втішимо сумного Раму».

Сугріва відразу ж підвівся, щоб вирушити до Рами, але
спочатку дав Хануману наказ, що б там не було, негайно
закликати під знамена всіх мавп з усього світу,
розіславши додаткових посланців. Хануман відразу ж виконав
наказ, і посланці помчали в усі кінці землі.
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І от, згідно з царським наказом, всі мавпи під
командуванням своїх ватажків поспішили до столиці. З
Центральної провінції негайно з явились три крори мавп.
Десять крорів мавп, що жили в горах Астагірі на заході,
прибули трохи пізніше; 3 гори Кайлас прибуло тисяча
крорів ма$п, могутніх, як леви. Десятки тисЯч крорів
прийшли з Гімалаїв. Тисячі крорів жахливих рудих мавп
примчало з Віндхійських гір. Незчисленні мавпи з явились
і з берегів Кшірасагара  з Тамали і з кокосових гаїв.
Стільки позбиралось мавп з різних печер, лісів, з-над
берегів річок, що сонце закрили, і воно стало невидимим.
Всі ці мавпи принесли з собою чимало чудової трави
і плодів у дар Сугріві.

Тоді Сугріва і Лакшмана сіли в золоту, оздоблену
дорогоцінностями колісницю і вирушили в дорогу. Царський
поїзд прибув на гору Прасравана з усіма знаками
царської гідності і з великим почтом. Цар Сугріва и інші
мавпи з явились перед Рамою, схрестивши руки на
грудях, і стояли, неначе пуп янки лотосів у великому озері.
Рама дуже зрадів, побачивши Сугріву, і той припав до
його ніг. Рама підняв його, обійняв з щирою любов ю,
посадив поруч із собою і сказав: «Цар, що виконує
релігійні обряди, посідає багатство і вдовольняє свої
пристрасті, коли йому це зручно і за належних обставин, 
завжди перемагає. А той цар, що тільки віддається своїм
пристрастям, подібний до людини, яка заснула на верховітті
дерева і прокинулась, упавши на землю. Сугріво, ми не
будемо обмірковувати наших намірів, бо час уже настав».

Сугріва смиренно відповів: «Володарю мій, Рамо,
тільки з твоєї милості я маю велике багатство і царство. Той,
хто не відплачує послугою за послугу,  низьке
створіння. Я скликав з усіх кінців землі мавп і ведмедів. Багато
з них уже прибуло, багато ще має прибути. Мавпи з
Віндх ї, Гімалаїв, Мандари, Меру й інших гір та з
морських берегів збираються, щоб служити тобі  їх буде
кілька тисяч мільйонів більйонів. І всі вони вкупі зможуть
знищити цього мерзенного ракшасу». Рамі приємно було
почути таке. Він обійняв Сугріву й сказав: «Любий
друже, нічого дивного немає, коли Індра, володар дощів,
шле дощі, коли сонце знищує темряву. Але було б дуже
дивно, якби кращі друзі  скажімо, такі, як ти  не при¬
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ходили на допомогу в біді. Я знаю, твої слова мені
завжди на благо, 3 твоєю допомогою, друже мій, я уб ю свого
ворога в битві».

Поки Рама й Сугріва обмінювались такими
промовами, раптом запала темрява, і земля захиталась  це
почали сходитися лакхи і крори відважних мавп-воїнів, з
ватажками та знаттю. З явився Шатабалі, а з ним 
десять тисяч крорів мавп. Батько Тари, батько Руми, сяючи,
наче золото, привели з собою незліченне військо мавп.
Кесарі, батько Ханумана, теж очолював кілька крорів
мавп. Гавакша  володар голангулів  прийшов з крора-
ми мавп, у яких хвости подібні до коров ячих. Дхумра
привів ведмедів, Панаса  три крори, Ніла  десять
крорів, Гавайя  п ять крорів мавп. Дарімукха з'явився перед
Сугрівою на чолі тисячі крорів мавп, Маїнда та Двівіда 
сини ашвінів  на чолі кількох крорів мавп, Джамбаван,
ведмежий цар, привів десять крорів ведмедів. Блискучий
Румана з явився з ста крорами мавп. Прийшов і Гандха-
мадана, а з ним тисяча сто крорів мавп. Його царська
високість Ангада, царевич-наслідник, припав до ніг Рами
і з ним його незліченне військо. Благородний Тар привів
п ять крорів, Індраджану  одинадцять крорів, Рамбха-
ютхапа  ціле військо з одинадцяти тисяч ста мавп; Дур-
мукха командував двома крорами. З могутнім Хануманом
прийшли величезні білі мавпи  всього одна тисяча
крорів. Крім того, поприходили цілі полчища під
командуванням таких знатних мавп, як Шарабха, Кумуда, Ванхі,
Рабха та інші. Вони вкрили гори й рівнини. Всі з явились
перед ' царем Сугрівою і віддали йому належну шану.
Сугріва ж доповідав про їх прибуття Рамі і представляв
їх йому.

Цар Сугріва, призначаючи Раму єдиним
головнокомандувачем всього війська, сказав: «Володарю, ти стоїш
на чолі незліченного війська, що чекає твоїх наказів». На
це Рама відповів: «Я вважаю, що тобі треба бути
головнокомандувачем над усім військом, отже, прошу тебе,
розпоряджайся за своїм розсудом, аби тільки дізнатися, де
живе Равана, та знайти Сіту».

Тоді Сугріва послав чотири війська мавп у чотирьох
напрямках. На схід пішов Віната. Батько Тари, тобто
Сугрівин тесть, Сушена очолив військо, що вирушило на
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захід. Шатабалі повів своїх воїнів на північ. Щождо
півдня  всі сподівалися, що Сіта власне там, і тому в
південному напрямку вирушили такі славетні полководці, як
Ніла, син Агні  вогню; Хануман, син Вайю, бога вітру,
Джамбавая, Сухотра, ДІарарі, Двівіда, Гандхамадана,
Ульканукха, Ананга і царевич-наслідник Анї ада. Всі
полководці мали вичерпні відомості про місцевість, куди їм
доручено вирушати, і знали, де і як шукати Сіту. Нарешті
його величність цар Сугріва видав суворий наказ
командувачам: «Шукати Сіту треба дуже пильно по берегах
всіх річок, по всіх горах, у всіх країнах, містах та селах;
всі командувачі мають повернутися до столиці рівно
через місяць. Той, хто перший принесе звістку про
місцеперебування Сіти, дістане високу нагороду, а ті, що не
повернуться рівно через місяць, будуть суворо покарані».
І мавпяче військо вирушило в різних напрямках. Хану-
ману були передані найдокладніші відомості про південь.
Сугріва сказав: «Ти дуже відважний, розумний: ти, як
і твій батько вітер, здібний рухатися надзвичайно швидко,
ти  мій відданий друг. Ніхто в світі не може зрівнятись
З тобою в силі й діяльності. Я саме тебе і шлю на південь,
бо, можливо, Сіта десь там, у Ланці. Зр°би все можливе,
щоб знайти її  будь-якою ціною. Той, хто розшукає Сіту,
буде щасливим, як я. Він буде мені дорожчим за моє
власне життя. Я прощу йому всі його провини і буду
ставитись до нього, як до свого власного друга». Хануман
шанобливо схилився перед Сугрівою й Рамою, і останній
попрощався з ним з любов ю й нетерпінням

Розуміючи, що успіх залежить від Ханумана, і
знаючи, що собою являє Хануман, Рама довірив йому свій
перстень-печатку. «Якщо ти знайдеш Сіту,  сказав він,
передай їй цей перстень, щоб вона повірила, що ти мій
посланець, і не боялась тебе. Запевни її, що я відразу ж
вирушу в похід, щоб врятувати її». Отже, Хануман і деякі
знатні мавпи та командувачі вирушили на південь; інші
полководці пішли на схід, північ та захід.

Тоді Рама запитав Сугріву: «Звідки ти так добре
знаєш всі місця на землі?» Той відповів: «Тобі відомо, що
прат мій Валі позбавив мене трону і спокусив мою
дружину. Коли він мене проганяв, він хотів убити мене, і я
втік перелякавшись. Валі переслідував мене скрізь  і на
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сході, і на півночі, і на заході, і на півдні. Ніде не було
для мене притулку. Нарешті Хануман сказав, що ліс Ма-
танга  заборонений для Валі, і тому мені можна
оселитися там. Отже, я й став жити на горі Ріш ямука. Під
час моїх блукань я й познайомився з усіма цими місцями».

Ті, що пішли на схід, захід та північ, повернулися на
гору Прасравана рівно через місяць; з великим жалем
сповістили царя Сугріву, що, незважаючи на всі зусилля,
вони не змогли знайти слідів Сіти.

Розділ XXII

РОЗШУКИ СІТИ НА ПІВДНІ

Хануман, Ангада та інші воїни просувались упівденному напрямку, пильно шукаючи Сіту
коло кожної річки  і великої, і малої,  по
горах, лісах, печерах, містах та селах. Всі по-
втомлювались, але ніде й сліду не знайшли ні

Сіти, ні Равани.
Продовжуючи все ж таки розшуки, вони переходили з

місця на місце і от відчули незвичайну спрагу.
Придивляючись, де б напитися води, вони натрапили на
велику печеру. З неї виходили лебеді, журавлі та інші птахи,
мокрі й забарвлені червоним пилком лотосів. Мавпи
надзвичайно здивувалися і, сподіваючись, що в печері є вода,
наважились ввійти туди. Вони опинилися в кромішній
темряві, нічого не було видно. Зібравшись з мужністю,
пішли далі і через деякий час побачили світло, а потім 
прегарний сад, де росли золоті дерева, обтяжені квітами
й плодами. В саду були прекрасні басейни різних
розмірів, облямовані золотими цеглинами, а до них, з Усіх
чотирьох боків, вели східці. У воді цвіли ЗОЛОТІ лотоси.
Мандрівники пішли далі поміж золотих дерев і побачили,
що в басейнах плавають золоті риби. Побачили також
золоті та срібні колісниці, а далі виднілися чарівні будинки
З золотими балконами. Алеї саду були бруковані
золотом та сріблом і прикрашені бірюзою.
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Дивлячись на все це з великим здивуванням, мавпи
хотіли розвідати, кому належить золотий сад. Нарешті
побачили жінку в одязі подвижниці, вклонилися їй до ніг,
запитали, хто вона, і попросили дозволу напитися води.
Шановна подвижниця відповіла: «Цей сяючий золотом
гай був створений Майясурою, творцем ілюзій, що жив тут
колись з апсарою Хемою. Індра убив його громом, і Брах-
ма подарував цей гай Хемі, щоб вона насолоджувалася
всім, що в ньому е, аж до самої смерті. Мене звуть Сваям-
прабха, я дочка Мерусаварні, охоронця дому Хеми -
моєї любої подруги. Вона залишила свій будинок і гай
мені. Покуштуйте, будь ласка, цих плодів та коріннів,
напийтесь води і розкажіть мені, хто ви і чого прийшли
сюди».

У відповідь на таке щире привітання мандрівники
розповіли подвижниці все про себе й додали: «Ми дуже
вдячні за твою гостинність. Ми не можемо полічити,
скільки днів пробули в цій печері. Якщо вже пройшло більше
місяця, то ми винні в порушенні царського наказу.
Будемо дуже вдячні тобі, якщо ти виведеш нас звідси, ніхто,
крім тебе, не може цього зробити». Подвижниця сказала:
«Тому, хто потрапив сюди, важко повернутися живим.
Але силою мого подвижництва, здобутою через
самовладання, я всіх вас виведу з Цієї печери. Закрийте очі». Тут
усі мавпи позакривали очі руками, і подвижниця відразу
ж вивела прибулих, а потім одвела їх на одну з верховин
Віндхійського пасма гір і лише тоді дозволила відкрити
очі. «Ви тепер у Віндхійських горах. Он там, недалеко,
височить гора Прасравана. А тут, перед вами, провалля.
Прощайте». І подвижниця повернулася до своєї чарівної
печери.

Тут мавпи, подивившись навкруги, побачили перед
собою безмежний океан, по якому котилися великі хвилі,
їм упало в очі, що дерева та інші рослини на схилах гір
стоять у весняному вбранні, всі у квітах. Мандрівники
дуже перелякались, і Ангада сказав, надзвичайно
стурбований: «Ой леле, ми вийшли, коли тільки-но починалась
°сніь, пообіцявши повернутися через місяць, а тепер,
здається, вже настала весна. Ми зовсім не помітили, скільки
^асу провели в тій печері. Ми не знайшли ніяких слідів
пти. А перед нами  безкрає море. Далеко краще по¬

143



мерти тут, ніж повертатися до Сугріви, бо його царський
гнів жахливий. 1 якби ми тепер з явилися перед ним, він
покарав би нас нещадно. Краще померти тут,
відмовившись від їжі та припинивши дихання». З цими словами
царевич Ангада, приготувавши собі місце, сів на ньому,
притулився ротом до землі з твердим наміром заподіяти
собі смерть, припинивши дихання. Спостерігаючи, як
кінчає своє життя Ангада, всі інші почали наслідувати його
приклад.

Трапилось так, що сюди прийшов цар грифів. Зяяли
його Сампаті, він був братом Джатаю. Побачивши цілі
шеренги мавп, що сиділи так по-чудному, він відчув
надзвичайне задоволення і сказав: «Всемогутній бог зволив
послати мені ці несподівані жертви, щоб заспокоїти мій
голод. Я ласуватиму м ясом цих мавп, убиваючи їх одпу
за одною».

Почувши це, Ангада сказав Хануману: «Подивись:
через Сітину простодушність сама смерть прийшла сюди.
Справу Рами ще не доведено до кінця. Не виконано й
царського наказу Сугріви. І це нещастя трапилось зовсім
несподівано. Джатаю, послужливий гриф, віддав своє
життя за Сії у, а цей гриф чекає нашої смерті, хоч ми і
вмираємо ради неї. Щасливий Джатаю, він знайшов собі
смерть у битві, б ючися з Раваною, який ніс з собою
Сіту».

Почувши ім я Джатаю. гриф був дуже вражений і
сказав: «Гей ви, мавпи, Джатаю був мені братом, моє ім я
Сампаті. Скажіть, прошу вас, як і чого помер Джатаю?
Мені дуже прикро чути про його смерть. Як сталося, що мій
брат зробився другом Рами? Я не можу літати, мої крила
спалені сонячним промінням. Я хотів би, щоб ви мене
ЗНЯЛИ з ЦІЄЇ гори».

Ватажки мавп не повірили словам Сампаті, але
розміркували, що коли гриф з їсть їх, вони досягнуть своєї
мети, тобто помруть, хоч і не з голоду. І поки вони
зносили Сампаті вниз. Ангада розповів йому про те, як Рава-
на викрав Сіту, і про все інше; він також пояснив, чому
вони збиралися заподіяти собі смерть. Закінчивши свою
розповідь, Ангада запитав: «А як сталося, що в тебе немає
крил? Чи тобі відомо щось про Равану? Чи не бачив ти,
як він пролітав із Сітою?»
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На це Сампаті сказав: «Якось так склалося, що мій
брат Джатаю і я запишались своєю силою й умінням
швидко літати і стрибнули з Гімалаїв у напрямку до
сонця. Коли ми наблизились до сонця, мій молодший брат
Джатаю перелякався, і я закрив його своїми крильми. Але
мої крила згоріли; і я впав на Віндхійську гору, а Джатаю
ще раніш5 упав у Джанастхані. Я зовсім не міг літати і,
страждаючи від голоду, вирішив заподіяти собі смерть. Але
зустрів одного мудреця, який зглянувся на мене і
розпитав, як це зо мною трапилося. І він сказав мені:
«Сампаті, не губи себе. В тебе знову виростуть крила, коли
допоможеш Рамі, а поки що залишайся тут. Ти знайдеш,
чим живитися». З того часу я й живу тут, пам ятаючи
обіцянку мудрого ріші. їжу мені постачає мій син. Ось
так я і сидів тут весь час, чекаючи свого щастя. Я бачив,
як Равана тягнув Сіту, чув, як вона гукала: «0 Рамо,
о Лакшмано». На тому боці океану, на відстані ста йоджан,
є острів, що зветься Ланка. Там живе й царює Равана. Я
бачу Сіту, вона в полоні в нього. Я можу бачити її звідси,
бо грифи ясновидющі. З Цієї причини, а також тому, що
ми маємо надзвичайну силу, бо живимось м ясом лише
певних тварин, ми можемо бачити трохи далі ніж за сто
йоджан. Сіта тепер на Ланці, в ашоковому парку, де її
пильно стережуть ракшасі, приставлені до неї Равано^о.
Ланка знаходиться по той бік океану. Спробуйте
перебратися через океан, Сіта там!»

Тільки-но Сампаті промовив ці слова, як у нього
з явились крила. Надзвичайно зрадівши, він сказав: «Дивіться!
Допомігши Рамі, синові Дашаратхи, я знов маю крила, як
це обіцяв мені ріші. Отже, ви можете покластися на мої
слова  пошукайте Сіту, а потім вертайтеся назад. Не
заподіюйте собі смерті». Так заспокоївши мавп, Сампаті,
З нетерпінням бажаючи впевнитися, що він може літати,
відразу ж знявся з місця і сів на одну з гірських
верховин.

Не маючи більше сумніву в тому, що їм сказав
Сампаті, всі мавпи почали радісно стрибати, наче леви, і з
гучним ревінням побігли на берег моря, але, побачивши,
яке воно безмежне й небезпечне, зупинилися, розчаровані.
Вони зібралися навкруг Аягади, щоб надумати, в який
спосіб можна перебратися через цей страшний океан, пов-
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ний крокодилів, змій та інших небезпечних тварин,
безкраїй, як небо. Ангада підбадьорював їх, кажучи:
«Розчарування веде до бездіяльності й знесилення. Горе
призводить до загибелі,  так зміїний укус убиває хлопчика.
Отже, киньте сумувати і скажіть мені, як далеко може
стрибати кожний з вас.

На це Гайя сказав, що може стрибнути на десять
йоджан, Гавакша  на двадцять, Шарабаха  на
тридцять, Рішабха  на сорок, Гандхамадана  на п ятдесят,
Маїнда  на шістдесят, Двівіда  на сімдесят, а
Сушена  на вісімдесят йоджан. Джамбаван сказав: «Тепер
я старий і сам не знаю своєї сили, але думаю, що зможу
стрибнути на дев яносто йоджан». Тоді Ангада сказав:
«Не бійтеся. Я можу стрибати на сто йоджан, отже,
перестрибну океан і принесу звістку про Сіту». Але
Джамбаван заперечив: «Не личить нам давати накази нашому
головнокомандуючому Ангаді. Сам Ангада повинен дати
наказ, хто з нас має це зробити. Він  син нашого царя
й головнокомандувач над нами. Командувача військом
треба берегти, як власну жінку. Наш ватажок Хаиуман ще
нічого не сказав. Його могутність  надзвичайна. Він,
безперечно, допоможе нам в цьому становищі, врятує нас
від гніву Сугріви, приведе додому до наших жінок та
дітей і, нарешті, дасть нам можливість побачити Раму й
Лакшману. Хануман  могутніший за океан. Я попрошу
його виконати це завдання».

Говорячи так, він дивився на Ханумана, який мовчки
сидів осторонь і спостерігав за всім. Джамбаван сказав:
«О могутній воїне Хануман, ти знаєшся на всіх науках.
Не личить тобі сидіти осторонь і мовчати. Ми знаємо, що
ти не будеш вихваляти власну мужність. Але, Ханумане,
ти по силі рівний самому мавпячому цареві Сугріві. Твоя
відвага подібна до відваги Рами й Лакшмани. У тебе руки
такі ж могутні, як крила у грифа Гаруди, сина Аріштха-
немі, який може сплигнути з неба, пірнути в океан
і витягти звідти величезну змію. Твої розум, сила та
кмітливість вищі ніж у інших істот. Чого ти не виходиш
наперед? Твоє походження надзвичайно цікаве. Була собі
апсара Пунджікастхала, що виділялась серед інших своєю
вродою. Внаслідок прокляття їй довелось зробитися
мавпою Анджані, і вона стала дружиною Кесарі. Ти наро¬
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дився в неї як син Вайю, бога вітру. Сталося так, що
Вайю був зачарований красою Анджані і обійняв її, але
лише в своїй уяві. І навіть це розсердило Анджані, і бог,
заспокоюючи мавпу, обіцяв більше не ображати її
цнотливості, хоча він і обіймар її лише в уяві. Крім того, він
запевнив її, що вона породить сина  такого ж
доблесного й величного, як і він сам. Отак і народився ти в
Анджані, перед сходом сонця. Не встиг ти з явитися на
світ, як, прийнявши сонце за червоний плід, підстрибнув
високо в небо  аж на три тисячі йоджан, і це тобі не
завадило. Володар неба, Індра, розсердився на тебе і
вдарив тобі в рот громом і зламав ліву щелепу. Того тебе й
звуть Хануманом. Побачивши, що тебе зобидив Індра,
Вайю розсердився і перестав віяти. Весь світ
перелякався. Тоді Брахма зволив обдарувати тебе і пообіцяв
захистити від смерті, від будь-якої зброї в бою. Індра також
дав тобі дар, кажучи: «Ти помреш лише з своєї власної
волі. Доблесний, як син бога Вайю, ти могутній і
швидкий, мов вітер. Допоможи нам у нашій скруті. Я б сам
радо зробив цей подвиг, але вже старий і сили мої не ті,
що були колись. Як був молодий, я робив просто чудеса,
а тепер вже не здатний переплигнути через океан у сто
йоджан завширшки. А ти ще молодий, і можеш зробити
це. Отже, відважний Ханумане, вставай. Захисти нас усіх,
перестрибни через океан. Всі наші погляди звернені на
тебе».

Поки Джамбаван вихваляв його, Хануман почав рости
і рости, б ючи хвостом, мов лев. Усі мавпи дивились на
нього з радістю й здивуванням. Від похвал старих мавп
Хануман роздувся до величезних розмірів і сказав: «Я
перестрибну через океан у сто йоджан завширшки і
знайду Сіту. Збиваючи океан руками, я можу затопити весь
світ з горами, річками та озерами. Зібравшися з силами
1 підплигнувши, можу розігнати хмари; я в стані розхитати
гори і випити океан. Ніхто, крім володаря птахів Гаруди
або надзвичайно сильного вітру, не може наздогнати мене
в льоті. Я в одну мить розшукаю Сіту, пролетівши в небі
як бог-гриф Гаруда. Серце підказує мені, що зможу
побачити Сіту. Отже, не бійтеся. Я певний, що перестрибну
°кеан із швидкістю вітру або із швидкістю польоту Га-
РУДИ. Ця гора витримає, якщо я з неї підплигну високо
10*
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в небо. Тому я стану на її верховині і зроблю величезний
стрибок».

Так говорячи, Хануман у супроводі всіх мавп зліз на
гору Махендра. Джамбаван, знову вихваляючи його,
сказав: «0 могутній Ханумане, син Кесарі, ти втішив нас,
своїх друзів та родичів, у нашому горі. Ми бажаємо уобі
щасливої дороги і приносимо тобі в дар ці квіти і трави.
Хай всі ріші, наставники та старійшини благословлять
тебе. З їх благословенням ти повернешся, успішно
виконавши це велике завдання. Всі ми віддамося релігійним
подвигам і стоятимемо на одній нозі, поки ти не будеш
Знову з нами. Життя всіх нас залежатиме від твого
щасливого повернення».

Хануману було дуже приємно чути такі слова, і він
вирішив стрибнути з гори; уявою він уже давно досяг
Ланки.

і

Кінець Кішкіндха-канди, або канди про події в Кішкіндсі.
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Розділ XXI1!

ХАНУМАН ПЕРЕСТРИБУЄ НА ЛАНКУ

АНУМАН приготувався виконати
великий подвиг  переправитись
через просторий океан у сто
йоджан завширшки. Спочатку він
підвів голову та шию і кинув
погляд на океан, а потім
обернувся лицем на схід і з великою

повагою вклонився богові вітру. Після цього почав
роздуватись, наміряючись зробити величезний стрибок на
південь. Як океан розширюється під час припливу, так
і він роздувся, щоб мати змогу перелетіти через великий
простір і смиренно допомогти Рамі. Він притиснувся
руками й ногами до гори, де стояв. Гора, хоч і була дуже
велика, але затрусилась від важкого тиску, і всі квіти,
Що там росли, в ту ж мить обсипались додолу. Земля
потріскалась, і в її проваллях видно було золото, срібло й
каміння; гора почала викидати великі скелі, в яких черво-
пів арсен,  здавалось, ніби вивергається іскристе,
оповите димом полум'я.

Від несподіваного струсу гори всі істоти, що жили в
и печерах, зняли страшенний галас. Величезні змії
повилазили із своїх нір, вдаряючись роздутими капюшонами
06 скелі, і почали вивергати смертельну отруту; ті веле¬
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тенські скелі, що об них вдарялись оскаженілі отрутні змії,
спалахнули полум ям і розсипались на тисячу уламків.
Всі благочесні особи  відлюдники, мудреці, вчені ріші
та інші  злетіли в небо, покинувши все своє майно, бо
їм здалось, нібито вся гора розбилась на куски; вони дуже
дивувалися, побачивши величезного Ханумана.

Могутній Хануман почав труситись усім тілом, бити
хвостом і ревіти громоподібним голосом. Потім,
напружившись 3 усіх сил, витягнув свої товсті і довгі руки,
подивився, затамувавши подих, на шлях, що лежав перед

ним, зіщулив вуха і, впершись ногами, приготувався до

величезного стрибка.

Він сказав: «0 мавпи, я полечу на Ланку, як стріла,
пущена Рамою. Якщо мені не пощастить знайти Сіту в
Ланці, я принесу сюди царя ракшас зв язаним.
Повернусь або з повною перемогою, або після того, як дощенту
Зруйную Ланку і вб ю її володаря Равану».

Відштовхнувшись від гори руками й ногами, Хануман
раптом стрибнув. Ледве він полетів, як вирвані з землі
дерева в ту ж мить помчали в небо слідом за Хануманом,
неначе приятелі, що супроводжують друга, який вирушив
у дальню мандрівку.

Дивно було бачити величезного Ханумана серед
незліченних дерев з розквітлими верховіттями. Трохи
згодом дерева впали в море, неначе приятелі, що вертаються
додому, провівши свого друга. Здалека його витягнені
руки були подібні до виповзлих з гори жахливих зміїв з
п ятьма капюшонами. Його червоні очі палали, немов
пожежа на далекій горі. Його тулуб був мідного кольору,
і могутня мавпа здавалась подібною до скелі, що її
обтікає струмок, в якому змішані мінерали й червона крейда.
Його довгий хвіст звисав, мов та змія. Від руху його
Знявся вітер; скаламучена вода розступилась і відкрила
крокодилів, риб, черепах та інших тварин. Його тінь у
десять йоджан завширшки та тридцять йоджан завдовшки
бігла поруч із ним по поверхні океану. Все це було таке
чудне й дивовижне, що боги та небожителі почали
сипати на Ханумана зливу квітів з неба.

Під водами океану була схована гора, що звалась Май-
накою, створена колись предками Рами. Океан,
пам ятаючи свій давній зв язок із родом Рами, хотів зробити
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послугу і наказав горі Майнака вийти з води і дати
Хануману змогу відпочити на ній, бо той був знесилений
втомою. Вислухавши наказ океану, золота гора Майнака,
вкрита високими деревами й повзучими рослинами, в
ту ж мить піднеслась із свого водяного ложа. Але
Хануману хотілось якнайшвидше досягти Ланки; вдаривши гору
рукою і звільнивши собі шлях, він помчав далі.

Небожителі дуже здивувались із цього і попросили
Сурасу, матір зміїв, випробувати сили Ханумана:
створити тимчасову перешкоду на його путі, піднявшись над
водою у вигляді жахливої ракшасі з лютим обличчям,
подібної до величезної гори. Вона вийшла, розтуливши рота
на десять йоджан, щоб проковтнути Ханумана, і сказала:
«Ханумане, я неодмінно з їм тебе, бо маю божественний
дар: ніхто не може проминути мене, не потрапивши в мій
рот».

Хануман був дуже стурбований цією новою
перешкодою і, щоб подолати її, почав ще більше роздуватись. Тоді
Сураса й собі почала все ширше роззявляти рота, поки
не вишкірилась паща аж до ста йоджан завширшки.
Хануман подумав, що не варто змагатись із нею тілесною
силою, а краще перехитрувати її дотепною вигадкою. Він
хутко зіщулився до розмірів звичайного людського
великого пальця, а тоді  влетів їй у рот і знову вилетів
із нього, промовивши на льоту: «0 ракшасі, вітаю тебе.
Я виконав твою умову: вскочив у твій рот і знову вискочив
З нього». У такий спосіб Хануман уникнув пащі Сураси.
Ракшаси та інші істоти дуже здивувались його силою,
розумом і доблестю.

Позбувшись Сураси, Хануман натрапив на нову
неприємність з боку ракшасі, Сінхіка на ймення, що вміла
набирати будь-якого вигляду за власним бажанням. Вона
сказала собі: «Ага, нарешті я зможу поласувати м ясом
Цієї жертви. Брахма наділив мене здібністю притягувати
До себе здобич за допомогою її тіні».

Сказавши так, вона схопила Хануманову тінь. Той
півидко зрозумів, що це та сама ракшасі, про яку
розповідав цар мавп Сугріва,  ніхто інша, як Сінхіка, і
задумав перехитрувати її. Розумний Хануман, набувши
велетенського розміру, став подібним до клуботливих дощо-
вих хмаР- Сінхіка також простягла свій рот аж до неба,
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жахливо заревла і накинулась на Ханумана, але той зі.
щулився і просковзнув їй у пащу; потім як рвоне своїми
гострими кігтями і тікати. Так Сінхіка була вбита Хану-
маном, і її мертве тіло впало у воду.

Хануман продовжував летіти і нарешті вглядів
протилежний берег океану. Він дуже зрадів, побачивши там
різні дерева, гирла річок, що впадали в море, та морські
Затоки. Тут йому спало на думку, що ракшаси
перелякаються, коли побачать, який він величезний, а тому
Зменшився до свого звичайного розміру і спустився на
прекрасну вершину чудової гори Самва.

Коли Хануман ступив на гору, після того як пролетів
сто йоджан, дерева на ній затремтіли, і квіти з них
посипались на нього рясним дощем. Хануман не був
утомлений і дихав спокійно. Він сказав: «Я вмію стрибати
через багато сотень йоджан,  що для мене ця відстань
лише в сто йоджан».

Подивився він радісно навкруги, і золота Ланка з
розкішними біложоятими палацами, що стояли на вершинах
гори Трікута, здалась йому небесним містом. Він
негайно ж попрямував до Ланки через зелені рівнини, сади, де
росли запашні дерева, та гірські провалля, повні меду, і
швидко опинився поблизу столиці, що була оточена
золотими мурами царської фортеці. Тут він почав
розмірковувати, як увійти в місто ракшас, щоб не зрадити своєї
головної мети і щоб його зусилля  пересікти сто йоджан
океану  не загинули марно, щоб не постали нові
перешкоди на шляху, поки він шукатиме Сіту, яка перебуває
в полоні могутнього царя Равани, і щоб повернутись
кінець кінцем переможцем, виконавши завдання. Хануман
обернувся на маленьку кішку і вирішив у такому вигляді
ввійти в місто, коли настане ніч. Але потім подумав, що
так його легко затримають хитрі ракшаси, а тому знов
обернувся на невелику мавпу і перебув вечір у саду.

Як зайшло сонце, він вирушив далі і, перестрибнувши
через кілька чудових садів, опинився коло золотих мурій
ланкської фортеці. Фортеця була оточена ровом з водою,
де плавали чарівні лотоси  розквітлі й у пуп янках.
Коли Равана приніс Сіту в Ланку, він дав суворий наказ
поставити біля кожної башти і кожної брами надійну
сторожу, що мала там вартувати постійно  вдень і вночі.
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Хануман стрибав собі з дерева на дерево, потім з мурів
фортеці дивився на вартових і милувався Ланкою.

В чудовому місті Ланка було багато чарівних садів,
басейнів з водою, великих будинків, гарно побілених,
подібних до хмар на осінньому небі; легенько повівав
прохолодний морський вітрець, ніжно шелестячи в листі
дерев. Брами були прикрашені прапорами та
вирізьбленими зображеннями слонів. На кожній башті висів
великий колокол з прапорцем. Майже всі двірцеві будівлі мали
золоті брами, інкрустовані дорогоцінним камінням.
Підлоги в будинках були зроблені з кришталю і прикрашені
візерунками з коштовного каміння. Сходи висявали
бірюзою. Скрізь було чисто і гарно. Кожен палац мав просторі
зали й тераси, з яких відкривались чудові краєвиди на
місто. Хануман дивився на все це й милувався містом
Ланка, повним золота й дорогоцінностей, як море повне
води. Він подумав, що йому дуже важко буде проникнути
в середину, бо місто пильно охоронялось з усіх боків.

Роздивляючись і крадучись непомітно, Хануман досяг
безпечного місця й вистрибнув на мур фортеці. Тільки-но
він це зробив, як перед ним з явилась жахлива ракшасі
й спитала владним голосом: «Хто ти й чого тобі треба
в місті?» «Я йду сюди,  відповів Хануман,  з наказу
Рами, щоб знайти його дружину Сіту». Тоді ракшасі
вдарила Ханумана, а той і собі наніс їй сильний удар
кулаком. Ракшасі впала до ніг Ханумана й сказала:
«Володарю, ти можеш безпечно ввійти в місто. Я  сама Ланка.
Брахма сказав, що коли мене переможе мавпа, всі рак-
шаси будуть знищені. Нині ця хвилина настала. Тепер
немає сумніву, що, завдяки Сіті, царський рід ракшас,
У тому числі й сам Равана, загине». Сказавши це, ракшасі
Ланка вмить зникла. Тоді Хануман зіскочив на покрівлю
одного будинку, що стояв серед саду і опинився в місті.
Він побачив на вулицях тисячі ракшас. Одні їхали на
слонах, конях, у колісницях; інші йшли пішки. Дехто був
розкішно одягнений, дехто мав заплетене в коси волосся
і чотки на шиї. Одні були вродливі, інші бридкі. Ці
тримали в руках зброю, ті  палиці й миски. Деякі весело
гомоніли і бавились у своїх палацах. Хануман
перестригав з місця Неї місце, милуючись містом із терас
будинків. Він бачив сильну охорону з хоробрих ракшас.
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що вартували на багатьох дозорних постах. Він
придивлявся у будинках до жінок, гарних і бридких, щоб знайти
Сіту, але її не було й сліду. Він також обшукав кілька
палаців Равани, та пошуки були марними.

Близько півночі навкруги стало тихо й прохолодно;
місяць плив по небу, мов лебідь по ставку. Хануман
бачив, як щасливо проводили час жителі золотої Ланки. Хто
розважався грою, хто мирно спав у ніжних обіймах своїх
подруг; ці весело гуляли й проводили час в розмовах, а ті
насолоджувалися напоями та музикою; одні віддавались
любовним утіхам, а інші важко зітхали, чимось
розгнівані. Чимало він бачив різних людей, вродливих і
звичайних, але не міг знайти Сіти.

Прибираючи за власним бажанням всіляких виглядів,
Хануман швидко проходив Ланкою. Нарешті наблизився
до палаців, де жили родичі й сановники Равани; скрізь
його вражала розкіш і краса, але й тут він не знайшов
Сіти. Хануман вийшов на просторий майдан, де стояв
палац в одну йоджану завдовжки й півйоджани
завширшки; всередині головної будівлі було кілька маленьких
палаців. Тут містилась резиденція самого царя Равани і
зберігалось безліч скарбів, як зберігається лакшмі в палаці
Кубери, володаря багатства, або в палаці Індри, царя
богів. Посередині величезного царського палацу на
помості стояла, сяючи коштовностями, повітряна колісниця, що
Звалась Пушпака Вімана. Цю колісницю Кубера дістав
від Брахми за своє подвижництво, а Равана відняв її від
Кубери, коли переміг його в бою. Колеса її були золоті,
а сидіння мало вигляд вовчих морд і було оздоблене
сапфірами, верх був високий, із чудовою різьбою, а вікна
кришталеві; дно інкрустоване діамантами, перлами та
коралами; дверні рами  з червоного сандалового дерева,
збитого золотими цвяхами. Хануман був дуже вражений
надзвичайною красою повітряної колісниці і розглядав її З
великим подивом. Потім, піднявшись на колісницю, він
почув запах м яса й напоїв, що поширювався навкруги, і
оглянув увесь палац. Величезні слони стояли навколо
нього, і дужі ракшаси вартували в різних місцях. На
двірцевій площі височіли прекрасні храми; в деяких
місцях стояли зроблені з золота й дорогоцінного каміння
птахи та лані. Тут і там висіли гірлянди запашних квітів*
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Весь палац був чудом для Ханумана. Легенький вітрець
доносив приємні пахощі з внутрішніх покоїв, де горіли
яскравим світлом золоті лампи. Він подумав, що Сіга,
напевно, тут, а тому перш за все звернув увагу на

внутрішні покої. Увійшовшу в одну з кімнат, побачив там
золоті глеки, наповнені чудовими напоями, чта золоті
тарілки з рідкісними ласощами. Далі потрапив у кімнату
3 колонами, оздобленими дорогоцінним камінням. Він
побачив сходи, прикрашені коштовностями; золоті завіси
на вікнах; кришталеві підлоги з картинами, викладеними
3 слонової кістки, золота, алмазів і перлів; ліжка з
м якими постелями, заслані чистими коштовними
покривалами; кімнату овівав прохолодний ароматний вітерець.
Вся вона сяяла сліпучим світлом лампи та
дорогоцінностей, що відповідало блиску РавановОЇ слави. Хануман
побачив тисячі жінок Равани, що безладно сиділи у
величезному залі. Вони були одягнені в розкішні вбрання,
прикрашені дорогоцінностями, і кожна з них чарувала
своєрідною красою. Равана попривозив їх з різних країн,
далеких і близьких. Спальні покої з цими красунями так
висявали, немов чисте небо, всипане зірками, і цар
Равана серед них здавався місяцем. Хануман пильно
придивлявся до кожної жінки, але в жодній з них не міг навіть
запідозріти Сіту. Вийшовши з залу тисячі прекрасних
цариць, подібного до озера з чудовими розквітлими
лотосами, Хануман попрямував далі і побачив велике блискуче
ліжко, інкрустоване слоновою кісткою, золотом, алмазами
та перлами з балдахіном із білого шовку з перловою
бахромою по краях, що сяяв, наче повний місяць; ліжко було
надзвичайно м яке і заслане коштовним покривалом. На
цьому царському ліжку лежав Равана, величний на вигляд,
немов темна хмара. На ньому були серги і чистий білий
°Дяг, заплямований ароматною червоною сандаловою
маззю, і через це нагадував вечірню хмарку, осяювану
блискавками. Хануман у вигляді невеликої мавпи вискочив на
поміст посередині сходів і задивився на Равану. Довгі й
міцні руки царя були прикрашені золотими браслетами.
На плечі його видніли шрами від ран, нанесених йому
Зубами небесних слонів Індри, з якими він бився. Його
Царська корона з дорогоцінного каміння лежала коло його
голови й опромінювала його обличчя царственим сяйвом.
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Намисто з дорогих перлів звисало з його шиї на широкі
й міцні груди; з його ніздрів виривався могутній подих,
і його тіло пахло солодкими духами. Подивившись із
страхом та здивуванням на царя Равану, Хануман озирнувся
навкруги і побачив кількох найкрасивіших із Раванових
жінок, що спали тут. Серед них лежала одна жінка,
незрівнянної краси, на постелі з троянд, у золотому ліжку,
оздобленому дорогоцінним камінням. Це була головна
цариця Мандодарі. На мить Хануман подумав, що це,
напевно, Сіта, і, охоплений радістю від цієї думки, кілька
разів поцілував свій хвіст, бо так звичайно роблять мавпи,
коли радіють. Зіскочив із золотого стовпа, перестрибнув
через нього, муркотячи від задоволення. Все дивився й
дивився на Мандодарі, з радощів бігав туди й сюди і забув
про все інше. Але він був дуже розумний і, поміркувавши
добре, прийшов до висновку, що ця жінка не може бути
Сітою, бо Сіта, доброчесна дружина Рами, не стала б
віддаватись насолоді з іншим чоловіком, носити оздоблення,
вживати напої і навіть спати в такому вигляді, коли вона
розлучена з своїм володарем. А ця спляча красуня
здавалась щасливою і п яною, лежала в прикрасах,  звичайно,
то була не Сіта, а головна дружина царя Равани.

Упевнившись у цьому, він залишив царську опочи
вальню і пішов у царську кімнату, де п ють вино. Тут він
побачив жінок надзвичайної краси, що спали безладно,
після того як вдосталь напились та натанцювались перед
царем. Хануман ніколи ще не бачив нічого подібного:
в цій кімнаті зберігались різні напої, різні гатунки м яса,
та інші страви в золотому та дорогоцінному посуді. І тут
не знайшовши Сіти, Хануман вийшов із палацу,
засмучений і стурбований тим, що так пильно дивився на чужих
жінок; він роздумував, чи цим, бува, не согрішив? Але
потім заспокоївся при думці, що він не винний: у нього не
було гріховних бажань, він входив у Раванові опочивальні
3 чесним наміром виконати свій обов язок  знайти Сіту,
бо Равана викрав її й напевно тримав під своєю власною
опікою у місці, яке оточували й стерегли жінки.

Закінчивши свої розшуки в царській зенані, Хануман
почав шукати Сіту по всіх царських садах,
альтанках, картинних галереях та інших покоях палацу, але
даремно. Не знайшовши її, він дуже зажурився і подумав,
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що його подвиг  переліт через океан  марна справа.
Йому почали спадати на думку різні побоювання: «Може,
Сіта померла від Раванових надокучань? Може, Равана
сховав її десь в іншому місці? Що я відповім,
повернувшись, моєму цареві Сугріві? Що скажуть мавпи, коли
я повернусь?» Але потім він подумав, що наполегливість
джерело усйіху і що нічого не залишається, як спробувати
знову. Він вирішив шукати Сіту там, де ще не шукав.
Нарешті згадав слова грифа Сампаті: «Я бачу звідси, що
Сіта в Ланці»  і подумав, що твердження Сампаті мусить
бути правдивим. Вірячи в золоте правило: «Бог допомагає
тому, хто сам собі допомагає», він почав оглядати всі
інші палаци. Кінець кінцем зайшов у сад, що звався ашо-
ковим парком; тут він понадіявся знайти Сіту. Він
вклонився з пошаною Рамі та іншим богам і відразу ж
попрямував, мов стріла, до палацу в ашоковім парку.

Розділ XXIV

ХАНУМАН ЗНАХОДИТЬ СІТУ

Плигнувши на дах палацу, що стояв в ашоко-вому парку, Хануман почав роздивлятися
навколо себе. Кілька дерев росло біля палацу,
і Хануман став перестрибувати з одного на
одне. Коли віття загойдалося під ним, пташки,

що спокійно спали, попрокидалися і стали перепурхувати
З гілки на гілку; при цьому вони струшували різнобарвний
Цвіт, і він дощем сипався на землю. Хануман побачив алеї,
вибруковані золотом та сріблом, прекрасні водоймища
різних розмірів, повні ароматної води. До цих водоймищ
вели з чотирьох боків східці, усіяні дорогоцінним
камінням. Пісок був змішаний з перлами та коралами, дно
водоймищ було з кришталю, а над ними стояли штучні де-
Рева з золотими візерунками. Милуючись їх красою,
Хануман наблизився до штучної гори, наймальовничішої
в світі- Вона мала кілька верховин, між якими ясніла річка,
ннче дівчина, що падає з колін свого коханця. Прибереж-
Н1 Дерева схилялися так низько, що їх віття торкалося
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води, і кожне з них нагадувало красуню, якій подруги не
дозволяють піти від коханого. Над річкою стояла
альтанка, щільно вкрита листям. Коло неї росло золоте дерево
сіншапа, і земля тут була забрукована золотом. Хануман
зліз на дерево, і йому здалось, що він сам золотий  так
блищали навкруги золоті дерева. Тут він згадав, що Сіта
дуже любила милуватися природою і що, напевно, вона
прийде вранці на річку, щоб, як завжди, скупатись та
помолитись. Тому він заховався серед листя та квітів і
почав пильно оглядати все навколо себе.

Він звернув увагу на білий царський палац,
збудований на тисячі стовпах, витесаних з коштовного каміння.
Круг палацу росли дерева, і жахливі ракшаси стояли на
варті. В цьому палаці він побачив жінку, одягнену в
оздоблене коштовностями, але брудне сарі, худу як скелет;
вона здавалась такою ж прекрасною, як молодик у перший
день появи на небі. З її очей лилися сльози, вона ледве
дихала, постійна присутність жахливих ракшасі доводила
її до відчаю. Жінка схожа була на лань, оточену
собаками, її чорна коса звисала на спину, нагадуючи змію.
Красуня сиділа на голій землі, і Хануман подумав, що це,
напевно, і є Сіта, дружина Рами. Хоч вона і дуже схудла
З горя, але її чудові великі очі, округлі груди, золоте
тіло *, місяцеподібне личко, тоненький голос, прямий ніс
та інші прикмети переконали Ханумана, що це сама Сіта.
«Це, напевно, Сіта,  подумав він.  3а нею Рама
безупинно сумує. Вона надзвичайно гарна, як і він.
Видно, що вона любить Раму, так само, як видно, що Рама
любить її. Це просто дивно, що він досі не вмер без неї,
бо такого скарбу, як вона, ніде більш не знайдеш».
Думаючи так, Хануман згадував Раму. Тимчасом, місяць,
білий, мов водяна лілея, плив по небу, наче лебідь но
синій воді. Поволі прохолодне місячне проміння залило
все навкруги, неначе допомагаючи Хануманові, і він
побачив Сіту ЗОВСІМ чітко, в чистому місячному сяйві. Йому
здавалось, що вона тоне в океані горя, обтяжена
турботами, як іде на дно перевантажений човен.

Не відриваючи очей від Сіти, Хануман помітив також
на певній відстані похмурих ракшасі, що своїм виглядом

* Сіту за традицією завжди малюють золотою, а Раму 
синім.
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навівали жах. їх багато тут вешталось. У деяких
виблискувало лише одне око. Одні не мали вух, в інших
стирчали довжелезні вуха; у тих видніли велетенські голови,
у цих  надзвичайно довгі та товсті шиї; в одних животи
звисали аж до землі, в інших звисали підборіддя або
довжелезні губи. Деякі ракйіасі були височенні^ деякі 
низенькі. Декотрі нагадували амазонок; ці скакали лише
на одній нозі, а в інших ноги були наче у слона;
траплялись і з ослячими вухами; були й такі, в яких обличчя
нагадувало коров ячу, ведмедячу, тигрову, буйволову,
козячу, шакалову, овечу, свинячу морди. Деякі мали
розкуйовджене волосся; носи, вуха, голови, пальці одних були
надмірно великі, в інших надмірно малі. Де в кого ноги
були, як у верблюда, слона або коня, де в кого голови
росли на грудях.

Ці ракшасі, надзвичайно жахливого вигляду, оточували
Сіту з дротиками та молотками в руках. Вони весь час
пили вино, і тіла у них були заляпані кров ю, бо ракшасі
живилися кров ю та сирим м ясом.

Побачивши, що навіть у такому страшному оточенні
Сіта залишилась живою, бо красуню охороняла її
доброчесність, Хануман з захопленням подумав про силу її
праведності і відчув надзвичайну радість. Схиляючись у
душі перед Рамою та Лакшманою і проливаючи сльози
щастя, що побачив Сіту, Хануман залишився там,
сховавшись від усіх.

Розділ XXV

РАВАНА ВІДВІДУЄ АШОКОВИЙ ПАРК

Відвівши очі від цих огидних ракшасі, ХануманЗамислився над тим, що йому робити далі.
Раптом якийсь шум привернув його увагу. Він
побачив цілу процесію. Попереду йшло кілька
прегарних дівчат з золотими світильниками

в ніжних руках. За ними несли золотий трон, на якому си-
Д1ла якась велична постать. Красуні обвіювали її віялами,
11 Рамаяна «я.



одпа тримала білу парасольку над її головою, інші несли
золоті глечики з холодною водою, у однієї був у правій
руці золотий, осипаний самоцвітами келех, повний вина;
за троном ішли улюблені цариці; це появився цар Равана,
щоб подивитись на Сіту перед світанком, бо він був у
полоні її краси і зовсім осліпнув від пристрасті. Володар
над ракшасами прибув до Сіти з усім своїм почтом. Ха-
нуман пізнав у ньому Равану, бо бачив, як той спав у
себе в покоях. Надзвичайно здивований усім цим,
неспроможний терпіти блиск, що йшов від Равани, Хануман
перестрибнув на іншу гілку і, сховавшись у ній, спостерігав
далі.

Глянувши на Равану, бідна Сіта затремтіла з жаху,
неначе дерево пізанг на вітрі. Вона підтягла ноги до
живота, притиснула руки до грудей і голосно закричала.
Вкрита пилом, Сіта була подібна до лілеї, що впала в
болото. Вона не звертала ніякої уваги на Равану, її думки
то линули до Рами, то поверталися назад  по кілька
разів на хвилину. У повному відчаї, не сподіваючись на ряту-
нок, вона заплакала. І тоді, пригнічена великим горем
від розлуки з чоловіком і жахом, який вона відчувала
перед Раваною, Сіта була мов ніч, коли хмари закривають
місяць, наче військо, що залишилось без полководця, наче
річка, в якій пересохла вода. Вона дуже ослабла і схудла
від посту та страху, тривоги і туги, бо відмовлялась від
їжі й віддавалась подвижництву. Розуміючи, в якому Сіта
жалюгідному стані, і бажаючи, наскільки це можливо,
розважити її, Равана підійшов до неї і почав умовляти
такими солодкими словами: «0 красуне, чого ти так
знітилася  невже боїшся мене? Чого ти ховаєш своє

чарівне обличчя? Я надзвичайно люблю тебе і не заподію тобі

лиха. Не думай, що я можу погано поводитися з тобою.
Якщо в тобі немає до мене любовного почуття, я не
доторкнуся до тебе. Богине, залиш всяку турботу. Довірся
мені, прошу тебе, і не плач. Мені здається, нема на світі
дівчини, кращої за тебе. Немає на землі царя, могутні'
шого за мене. Не думаю, щоб будь-який ворог насмілився
мірятись силою зі мною. Я підкорю собі весь світ і віддам
його в нагороду твоєму батькові, царю Джанаці. Будь
рада, що я зустрівся тобі, керуй усім світом разом зо
мною і насолоджуйся всім. Витрачай золото, роздавай па¬
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лаци та землі, як хочеш і кому хочеш. 3ВФСЯ на мене,
роби зо мною, що тільки тобі забажається. Не думаю я,
щоб твій чоловік, вигнаний царевич Рама, позбавлений
царства і відданий аскетизму, був ще живий; навіть якщо
й живий, ніколи він не зможе вирвати тебе з моїх рук.
Я зроблю т;ебе головною царицею, і всі мої дружини
служитимуть тобі, виконуючи твої накази. Коли я дивлюсь
на тебе, я не почуваю ніякої прихильності до своїх
жінок».

Почувши такі слова від страшного царя Равани,
бідолашна жінка почала лити сльози скорботи. Подумавши,
чесна, благочестива і праведна Сіта відповіла: «0 Равано,
ти робиш недобре, зводячи свої грішні очі на чужу
дружину. Краще не дивись на мене, вдовольняйся власними
жінками. Ти робиш усе, щоб не дозволити своїм царицям
грішити з іншими, і інші бажають захистити своїх жінок
від подібних гріховних вчинків. Суди про інших по собі
і тіш свою пристрасть з своїми дружинами. Як грішнику
даремно прагнути успіху, так і тобі даремно прагнути
мене. Ти, звичайно, поставишся із зневагою до моєї
поради, але, якщо не послухаєшся її, призведеш до загибелі
весь рід ракшас. Ти ж знаєш, що коли цар втрачає
самовладання, діє несправедливо, весь його народ кінець кінцем
гине. Уся твоя золота Ланка, повна дорогоцінностей,
загине від твого гріха. Мене ти не спокусиш ні багатством,
ні владою. Я не зречуся Рами, не буду шукати собі
захисту у когось іншого, бо світло невіддільне від сонця. Отже,
царю Равано, краще буде для тебе самого, якщо ти
повернеш мене моєму чоловікові. Рама милостивий до тих,
хто шукає у нього захисту. Здайся йому і уклади з ним
мир. Якщо тобі дороге твоє життя, очисть своє серце,
поверни мене Рамі відразу ж. Інакше  ти скоро почуєш
жахливий дзвін його лука. Гострі стріли посиплються на
Це місто, наче палаючі зміїні язики  тисячі таких стріл
знищать усе плем я ракшас і зруйнують твою золоту сто-
лиЦю. Негіднику Равано, ти вдерся до нашої пустині, коли
там не було ні Рами, ні Лакшмани, і викрав мене сило-
МіЦь. Як пес не насмілюється стати перед тигром, почув-
Ши нюхом, що той десь поблизу, так і ти, під час війни,
не зможеш протистояти тим стрілам. Отже, краще будь
Розсудливим, здайся Рамі, поки не пізно».
11*
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На ці суворі слова Равана гнівно відповів: «Всім
відомо, що на цій землі жінка тим більше підпадає під вплив
чоловіка, чим більше той залицяється до неї. Але з тобою
не так  чим добріший я до тебе, тим гірше ти
поводишся зо мною. Якби в моєму серці не було кохання до
тебе, мій гнів пожер би тебе. Це дивовижний наслідок
пристрасті  вона збуджує жадання до того, кого любиш.
Ти звичайно заслуговуєш смертної кари, але я не моясу
тебе покарати, бо люблю тебе». Равана переміг свій гнів
і вів далі: «Сіто, я дав тобі рік часу  залишилося лише
два місяці. Якщо ти за цей час не станеш моєю
дружиною, мої кухарі поріжуть тебе на шматки і подадуть їх
мені на сніданок. Не забувай про це».

І Сіта, пишаючись своєю доброчесністю та доблестю
свого чоловіка, сказала так: «Равано, хіба немає в тебе
друга чи родича, який спробував би стримати тебе від
такого нечестивого вчинку? Не знайти в світі такого дурня,
як ти, щоб дивився з гріховною хтивістю па дружину
володаря Рами. Як і де ти зможеш уникнути його рук, коли
він прийде, щоб покарати тебе? 0 мерзенний негіднику,
чого твої жорстокі очі, вп яті в мене, не витечуть, не
осліпнуть? Я  дружина праведного Рами, я  невістка
царя Дашаратхи; як це тобі не відрізали твого грішного
язика, що вимовляє такі слова про мене! Я не хочу марно
витрачати тієї сили, що мені дає подвижництво, та й Рама
не наказував мені робити це, інакше б я давно вже
спопелила тебе своїм прокляттям. Ти називаєш себе відважним,
братом Кубери, бога багатства, і хвалишся, що в тебе є
величезне військо. Чого ж ти тоді таємно викрав мене,
обманувши Раму?»

На такі різкі й образливі слова Равані в голову
вдарила лють, і він уп явся в Сіту палаючими червоними
очима. Цар здавався величезним, як гора, його криваві очі
навівали жах; у нього були здоровенні щелепи та руки,
і він нагадував жахливе дерево в палаючому вогні. Стра*
хітливо витріщившись, Равана заревів: «Тепер я покараю
тебе за те, що ти кохаєш свого жебрака Раму». Він
повернувся до ракшасі, що були присутні там, і сказав:
«0 ви, ракшасі, спробуйте всіх заходів  поганих
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чи хороших,  щоб умовити цю жінку віддатись мені.
Навіть загрожуйте і лякайте, щоб вона кінець кінцем стала
моєю».

Тимчасом одна з дружин Равани, цариця Дханьяма-
ліні, обняла його і скадала: «Володарю мій, ти даремно
залицяєшся до Сіти. Ця мерзотна й жалюгідна людська
істота насправді безталанна і не гідна влади. Не судилося
їй поділяти долю монарха, такого як ти, зробившись його
дружиною. Прагнення спокусити дівчину, що не
піддається, веде до біди, в той час, як взаємне кохання веде до
щастя. Нехай вона йде собі, а ти тішся зі мною».
Сказавши так, цариця Дханьямаліні взяла Равану за руку
і повела до себе.

Коли Равана повернувся до внутрішніх покоїв палацу,
всі ракшасі, що були в ашоковому парку і стерегли Сіту,
з галасом та метушнею накинулися на неї. Одна
загрожувала їй товстим дрючком; інша наскакувала на неї з
широко роззявленим ротом і кричала: «Я тебе з їм». Ще
інша казала: «Чому б тобі не зробитися дружиною
Равани, царя над усіма ракшасами, він же так залицяється
до тебе?» А ще якась, витріщивши червоні від гніву очі,
горлала: «Ти, погана жінко, чому б тобі не стати
дружиною Равани? Його наказу слухаються навіть сонце та
місяць. Він зробить тебе головною царицею, зневаживши
тисячу своїх жінок. Ти надто гордовита». Отак ракшасі
надокучали Сіті, і це її страшенно непокоїло й дратувало.
Віддавшись горю, бідна полонянка заплакала, але потім
підбадьорилась і заговорила: «0 ракшасі, краще з їжте
мене відразу і звільніть від цієї скорботи. Ніколи я не
стану дружиною Равани, ніколи не зречуся Рами. Хай він
бідний, позбавлений царства, але Рама мій чоловік, і я
шаную його як свого наставника і ніколи не вийду заміж
за іншого. Можете з їсти мене. Мені все одно». Тут рак-
шасі ще сильніш розхвилювалися й зняли ще більшу
метушню навкруг Сіти. Надзвичайно роздратована цим, вона
підійшла до дерева сіншапа і зупинилася під ним; а
ракшасі знов оточили її. Одна з них, Віната на ім я, жахли-
вого та неприємного вигляду, з огидними зубами й
обвислим животом, сказала: «Сіто, не протився. Ти вже до-
сить виявила любові до свого чоловіка, але надмірність 
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річ погана і завжди веде до біди. Послухай мене. Виходь
заміж за Равану, царя ракшас, і ти будеш володаркою над
усім світом. Якщо не послухаєш мене, ми зараз же тебе
зжеремо». Інші ракшасі твердили те ж саме. Одна
сказала: «Коли Равана привіз тебе, я вирішила з їсти твоє
серце. ЯкЩо не послухаєшся нас, видеру його в тебе з
грудей і влаштую бенкет». І вона почала розмахувати списом
перед Сітою.

Щоб вирватися від своїх мучительок, бідна Сіта
вилізла на квітучу гілку ашоки й почала лементувати: «Ой
Рамо, ой Лакшмано, ой Каусальє!» Вона вся тремтіла,
і її чорні коси сповзли з голови на спину й загойдалися,
неначе смертоносні змії. Стурбована і розгнівана, вона
сказала: «Це безперечна істина, що людина вмирає лише
тоді, коли прийде пора, і що ніхто не може прискорити
свій смертний час за власним бажанням. Це просто диво,
що я змогла так довго прожити без Рами, і ще більше диво,
що смерть досі не взяла мене, незважаючи на всі ті
жахливі муки, яких я зазнала від цих жорстоких ракшасі.
Як я зможу побачити Раму тепер? Тільки улюбленці долі
побачать мого Раму, з очима-логосаМи, з лев ячою ходою.
Хто знає, який страшний гріх я зробила в одному з своїх
попередніх існувань *, що мені доводиться так страждати
тепер. Горе моє нестерпне. Я накладу на себе руки.
0 Рамо, як важко тепер побачити тебе! Самогубство 
це єдиний шлях, щоб позбавитися цих ракшасі. О Рамо,
не думаю, щоб ти уявляв собі, в якому я становищі. Якби
ти знав, ти б справді приклав зусиль, щоб врятувати мене.
А може, мій Рама вже неживий, може, він не зніс розлуки
Зі мною? Або, може, праведний Рама більше не любить
мене, безталанну, бо любов живе, поки предмет любові
перед очима, а як тільки він зникає  вмирає і любов.
Яка я нещасна, мене позбавлено Раминого товариства.

* Віра в переселення душ, або метемпсихоз, є дуже
важливим елементом індуїстської та буддійської (а також деяких
інших) релігій. Згідно з нею, душа людини після смерті
переходить послідовно в тіла новонароджених людей (або тварин),
поки не досягне повного очищення від усіх гріхів, а тоді
зіллється з першоджерелом усякого життя.
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Самогубство  це найкраще, що мені залишилося: так я
позбавлюся, нарешті цих ракшасі».

Ракшасі перелякались, почувши, що Сіта вирішила
заподіяти собі смерть, і деякі з них побігли сповістити про
це Равану. А одна ракшасі з тих, що залишилися, Тріджа-
та на ім'я, сказала:

«0 сестри,їжте самі себе, не торкайтеся Сіти, дочки царя
Джанаки, шановної невістки царя Дашаратхи. Ось
послухайте, який я бачила сон. Мені привиділось, що Рама в
білому одязі, в білих гірляндах їде з Лакшманою по небу
в небесній колісниці, запряженій сотнею коней. Я бачила,
як Сіта, вся в білому, нарешті зустрілася з Рамою на білій
горі. Рама й Лакшмана наблизились на великому слоні
З чотирма іклами, взяли Сіту, посадовили її на шию слону,
і слон цей підвівся високо над Ланкою. Сіта тримала в
руках місяць і сонце, а Равана, що їхав в своїй повітряній
колісниці Пушпака, раптом упав. Голова в нього була
голена та змазана олією, і чорна богиня, страхітлива на
вигляд, потягла його на південь. Знову я побачила
Равану, коли він, вже без голови, падав на землю. Потім
раптом підвівся і сп'яну почав говорити непристойні слова,
повний жаху і здивування. Равана впав у багно, що
смерділо й нагадувало саме пекло. Бачила я також брата
Равани, Кумбхакарну, його сина Індражіта й інших, за
винятком Бібхішани. Всі вони прямували на південь.
Я бачила, як Ланка, з усіма її кіньми, колісницями та
слонами, затонула в океані. Все це я бачила уві сні.
Напевно, Рама й Лакшмана захоплять Ланку й заберуть
Сіту, вбивши Равану. А якщо так, то тільки Сіта зможе
врятувати нас. Тому я й кажу вам: більше не переслідуйте
її, намагайтесь її заспокоїти. Вклоніться їй, попросіть
пробачення. Хай вона сидить там, не підходьте до неї.
Подивіться, в Сіти затремтіло ліве віко, коли вона почула
про мій сон, що віщує їй щастя. Так само затремтіли в неї
і ліва рука, і чудове, препишне стегно». На ці слова Сіта
сказала дуже охоче: «Якщо це справдиться, я врятую вас
усіх». Отже, ракшасі більше не мучили її, і вона
подякувала їм за їх доброту.
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Розділ X XV І

ХАНУМАН ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ З СІТОЮ

Сидячи на дереві сіншапа, Хануман уважностежив за тим, що відбувалось між Раваною та Сі-
тою. Він хотів відразу ж побачитись із
царівною, але не знав, як переконати її в тому, що
він не мара, навіяна Раваною. Нарешті

вирішив почати розповідь про життя Рами, говорячи голосом
лагідним і приємним, щоб Сіта, почувши його, зрозуміла,
що він посланець її чоловіка, а не прибічник Равани. Так
він і зробив. Слухаючи його чарівну розповідь, Сіта була
вражена тим, що хтось вихваляє її чоловіка, і радість її
була безмежна. Сповнена любові, здивування і сумніву,
вона підвела голову і стала пильно придивлятися до
мавпи, очі якої блищали, як золото. Та смиренно схилилася
перед нею. Сіта була надзвичайно здивована, побачивша
таку покірливу мавпу, і побоялась дивитись на неї надто
довго. Збентежена, вона мало не знепритомніла і,
вигукнувши: «0 Рамо», заплющила очі від страху.

Тимчасом Хануман зліз 3 дерева. Побачивши, як він
смиренно наближається до неї, Сіта подумала: «Чи це не
сон?». Не будучи ні в чому певною, вона гаряче бажала,
щоб все було гаразд 3 Рамою і щоб ця істота, яка щойно
говорила до неї, не була уявною. А Хануман, скромно та
шанобливо, з лицем, повним жалю, простягся перед нею
і, склавши долоні, сказав: «О шановна володарко, я Рамин
посол і прийшов до тебе за його наказом. Сіто, Рама
живий і здоровий, він запитував, як ти живеш, і просив
розказати тобі, як він живе. Його молодший брат і дорогий
супутник, преславний Лакшмана, повний скорботи, просив
передати тобі його найсмиренніші привітання».

Почувши, що обидва брати живі, Сіта страшенно
зраділа, так, що навіть волоски на її тілі піднялись, і
промовила: «Недарма говорять, що той, кому боги дали довге
життя, матиме хоч один радісний день, хоч один день
на сто років». І, спустившися з гілки ашоки, вона сіла на
землю. На її повні надії слова Хануман підійшов ближче.
Сіта стривожилась: може, це Равана? Перелякана, вона

168



сховалася від нього і сказала: «Не годиться тобі* знов
турбувати мене, якщо ти Равана в оманному вигляді. Тоді
ти явився як подвижник і викрав мене з пустині. Від тебе
і далі можна чекати подібного. Якщо ти  Равана, я
більше не скажу тобі ані ^лова. Але якщо ти  посланець
мого чоловіка, розкажи мені про славу мого любого Рами,
розкажи все  як ти зустрівся з ним і як сталося, що ти
тут». І Хануман розповів їй докладно про обох царевичів
і про те, як він зустрівся з ними, і як цар Сугріва став
їх другом, і як вони готувались виступити на Ланку, як
він перестрибнув через океан і прибув на острів. І він
говорив далі, лагідно і смиренно. «Богине Сіто, я не злий
і облудний Равана, як ти думаєш. Я посланець Рами і
прибув сюди, щоб побачити тебе, завдяки своїй власній
силі. Це я підібрав твої оздоби, що ти їх скинула з неба,
коли тебе тягнув Равана; потім я передав їх твоєму
чоловікові. Не можна зобразити словами, як горював Рама,
побачивши ці прикраси. Він поклав їх собі на коліна
і оплакував їх, а потім, переможений горем, упав на
землю. Він весь час сумує за тобою. Він блукав по лісах,
горах, печерах, берегах рік і весь час ридав. Немає
жодного сумніву: він скоро захопить Ланку і визволить тебе,
Знищивши Равану з його родом та плем ям. 0 шановна
господине, я мавпа і посланець Рами. Він дав мені свій
перстень-печатку, щоб ти довірилась мені. Тепер твоїм
стражданням кінець». З цими словами Хануман показав
їй прикрасу. Сіта відчувала безмежне щастя, побачивши
перстень-печатку свого чоловіка, їй здавалось, що вона
бачить його самого. Її прекрасне обличчя з великими
яскравими очима, сповнене радості, нагадувало місяць.

Тут Сіта, щаслива, що до неї з явився вісник від Рами,
вдячна Хануманові за те, що він зробив для неї, почала
його вихваляти: «Слава тобі, доблесний Ханумане, ти
безстрашно ввійшов у цю фортецю, яку так пильно
охороняють ракшаси. Твоя відвага, твоє вміння, твій розум
заслуговують найвищої похвали. Це чудо, що ти пересік
океанський простір у сто йоджан завширшки, повний
морських потвор. 0, найкраща з мавп, ти, здається, зовсім не
оїшся Равани. Ні, ти не звичайна мавпа. Якщо сам Рама

послав тебе вісником до мене, ти гідний мого привітання,
яма ніколи не направив би тебе до мене, якби не пере¬
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конався в твоїй щирості. Якщо праведний Рама і Лакшма-
на здорові, чому вони не спалять цей острів, оточений
океаном? Вони спроможні покарати навіть богів. Я боюся,
що мої нещастя ще не скоро закінчаться. Чи ж справді
Рама й досі сумує за мною? Чи продовжує він гніватися
на Равану? Чи не зрікся він своїх намірів захопити
Ланку? Чи згуртовуються його друзі навколо нього? Чи не
розлюбив мене Рама, тому що я живу далеко від нього?
Чи ж врятує мене він від цього жахливого нещастя? Чи
пошле доблесний і відданий Бхарата велике військо з
відважними полководцями, щоб визволити мене? Чи ж
прийде Сугріва з своїм мавпячим військом рятувати мепе?
Чи спалить мій сміливий дівер Лакшмана всіх ракшас
своїми жахливими стрілами? Чи ж доживу я до тої
щасливої хвилини, коли смертоносна зброя Рами знищить
Равану і все його плем я? Чи ж не схуд від скорботи мій
Рама, тіло якого ясніло, як золото, і було чарівне, як
запашний лотос?»

Так Сіта, думки якої линули, наче хвилі, одна за
одною, запитувала Ханумана і вимагала від нього відповіді.

Розуміючи, в якому вона стані, той відповів: «Богине,
лотосоокий Рама не знає, що ти тут, тому він ще не

врятував тебе. Зараз я повернуся назад і розповім йому про
все. Рама негайно ж вирушить на Ланку з великим
військом мавп, переправиться через океан і повбиває всіх
ракшас. Присягаюсь, що ти скоро побачиш лотосоподібне
обличчя Рами. Хоч Рама і лягає спати, проте сну не знає.
Він часто встає, повторюючи твоє ніжне ім я. «Сіто,
0 Сіто», твердить він весь час. Як тільки побачить
чудову квітку, плід або якусь іншу річ, що люблять та
цінують жінки, він глибоко зітхне і промовить: «0 моя
кохана!»

Серце Сіти було одночасно сповнене радістю і горем,
1 вона сказала: «Ханумане, твої слова для мене  нектар,
змішаний з отрутою. Коли ти кажеш, що Рама не
полюбив іншої і зостався вірним мені  це нектар для мене;
але коли я чую, що Рама знесилений горем через мене 
це як отрута. Людина може бути на вершині сіави або
знемагати від тяжкої біди,  це доля тягне її то туди, то
сюди, закинувши їй на шию зашморг. Бачиш, ніхто не
може змінити долі. І ні Рама, ні Лакшмана, ні я не слро-

170



можні уникнути її. Щасливий буде день, коли Рама зруи-'
нує Ланку, знищить Равану та всіх ракшас і нарешті
зустрінеться зо мною. Скажи Рамі, що моєму життю ніщо
не загрожує до кінця цього року: жорстокий цар ракшас
дав мені рік часу. Вже дев ять місяців пройшло, зараз
закінчується десятий. Отже, залишилося тільки два місяці.
Рама повикен визволити мене протягом цих двох
місяців, поки злий цар не порізав мене на куски і не з їв. Брат
його Бібхішана наполегливо радив йому повернути мене
чоловікові, але Равані не сподобалась така порада. Я
дізналась про це від старшої дочки Бібхішани,  вона сама
приходила до мене і розказала мені все за велінням своєї
матері. Рама має всі потрібні якості  він діяльний,
мужній, могутній, добрий, вдячний і доблесний. Рама сам,
навіть без допомоги Лакшмани, перебив чотирнадцять
тисяч ракшас у Джанастхані. Як зможе Равана протистояти
йому? Але все залежить від долі. Треба щоб це було
зроблено за два місяці».

Почувши такі слова, Хануман сказав: «Як тільки Рама
вислухає мене, він відразу ж прийде сюди з величезним
військом мавп та ведмедів, щоб врятувати тебе. Або, якщо
хочеш, я зараз же звільню тебе від усякого страху й три-
воіи. Сідай мені на спину, і я в одну мить віднесу тебе до
Рами на гору Ріш ямука». Тут Хануман подумав, що,
може, Сіта сумнівається в його спроможності зробити це,
бо він був перед нею у зменшеному вигляді, тому він
додав: «Не думай, що я справді такий невеликий. Я з
коренем вирву весь острів Ланку і перенесу його разом з його
господарем, горами, лісами, садами, будівлями, мурами та
брамами аж на той бік океану».

Кажучи так, Хануман роздувся до величезних розмірів
і став подібним до гори. Втішаючи його, Сіта сказала:
«0 велика мавпо, я знаю твою доблесть і славу. Звичайна
мавпа не змогла б перестрибнути океанський простір та
ввійти сюди. Але не личить мені сідати тобі на спину.
По-перше, я зможу знепритомніти від швидкості твого льо-
ГУ і впасти в океан. Потім Равана пошле кількох ракшас
слідом за тобою, як тільки дізнається, що ти взяв мене
З собою, і тобі доведеться битися з ними. І коли це
трапиться, я помру, упавши від жаху з твоєї спини. А проте,
життя Рами залежить від мене, та й твоє життя і житгя
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Лакшмани, і всієї царської родини. До того ж, я віддана
Рамі і не хочу з своєї волі доторкатись до іншого
мужчини, крім володаря Рами. Мені не можна докоряти, що
Равана торкався до мене: він це робив обманом і
насильством. Тоді я була безпорадна, ні Рами ні Лакшмани
не було поблизу. Треба, щоб Рама сам прийшов сюди
і забрав мене, перемігши Равану. В цьому справжня слава,
добре ім я і доблесть Рами».

Хануман був дуже задоволений з таких слів Сіти. «0
шановна Сіто!  сказав він.  Те, що ти кажеш,  цілком
справедливе і личить твоїй жіночій гідності та цнотливості.
Це З відданості Рамі та з поваги до тебе я сказав те, що
сказав. Рама скоро прибуде і визволить тебе, але було б
добре, щоб ти дала мені якусь річ, що свідчила б про
моє побачення з тобою».

Сіта сказала: «Нагадай лише Рамі про один випадок,
який трапився, коли ми жили з ним на горі Чітракута, в
таких словах: «Одного разу, скупавшись у річці
Мандатні, ти сидів у мене на колінах. Тимчасом ворона,
бажаючи покуштувати моєї плоті, дзьобнула мене в грудь.
Я стала загрожувати їй камінцем, але вона не відлітала.
Побачивши, що в мене на груді рана, а у ворони кігті в
крові, ти надзвичайно розгнівався й хотів знищити її. Як
виявилось, ця ворона була сином царя небожителів і
могла літати із швидкістю вітру. Вона хутко сховалась у
землю; ти тоді взяв стеблинку куші, прив язав її до зброї
Брахми і пустив у ворону. Ворона знялась високо в небо;
стеблинка полетіла за нею. Шукаючи порятунку, ворона
кидалась то туди, то сюди, але Індра, її небесний батько,
зрікся її так само, як і подвижники. Кінець кінцем, вона
знаходить захист у тебе. Ти врятував її з милосердя, хоч
вона й заслуговувала на смерть; але зброя Брахми не
може бути марно вжитою, і ти вибив їй праве око.
Вклонившись, вона повернулась до себе. Якщо тоді ти вжив
зброю Брахми навіть проти ворони, чому ж тепер ти
жалієш того, хто забрав мене від тебе? Чому ти не вб єш
Равани і не врятуєш мене негайно?»

Тут Сіта вийняла блискучу прикрасу для волосся, ще
була зав язана в її сарі, і передала її Хануманові,
сказавши: «Прошу тебе, передай цю дорогоцінність з моєї
голови Рамі, щоб він згадав трьох осіб: свою матір, свого бать¬
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ка  покійного царя Дашаратху  і мене. 0 Ханумане,
все моє життя тепер залежить від тебе».

Хануман обіцяв зробити все, що вона хотіла, і
схилився до її ніг, перед тим як відлетіти. Прощаючись, Сіта
заплакала і сказала: «Прошу, розкажи всім, як я живу, 
Рамі й Лакшмані, Сугріві, його міністрам *та старшим
мавпам. Розкажи їм. в якому я становищі. Хай могутній
Рама врятує мене з цього океану скорбот. Намагайтеся
подати мені допомогу, поки я ще жива. Скажи їм усе, що
вважатимеш за потрібне».

Хануман запевнив Сіту, що Рама скоро буде коло неї
і врятує її. Сіта зворушено промовила: «Якщо у тебе є
час, залитись туї на день відпочити. Сховайся в ашоко-
вому парку, поласуй плодами та корінням. Поки ти тут,
я зможу забути своє горе хоч на день; але, якщо
поспішаєш, то вирушай відразу ж».

Відповідаючи на ці ласкаві слова, Хануман сказав, що
має повертатися негайно. Сіта попрощалась із ним, а
Хануман обійшов круг неї, знову вклонився і порадив:
«Не бійся і терпи. Ні про що не турбуйся. Прощай».
Заспокоївши Сіту, Хануман пішов звідси і, стрибнувши на
дерево, подумав: «Ну, а далі що?»

Розділ XXVII

ХАНУМАН РУЙНУЄ ЛАНКУ

Хануманові спало тоді на думку, що хоч головнейого завдання й виконане, він може зробити
ще більше для свого володаря і цим уславити
своє ім я. Він сказав собі: «Я дамся взнаки тим
поганим ракшасам. Немає сумніву, що вони не

Здадуться Рамі, як звичайно, за угодою. Багатства їх такі
незліченні, що ніякими дарами їх не купиш. Так само
неможливо посіяти розбрат серед цього народу, що так
пишається своєю силою. Мені треба якось проявити перед
ними відвагу, отже, мушу вигадати щось надзвичайне, 
буде їм добра наука, хай згадують про моє гостювання
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в Ланці. Як би то мені викликати ракшас на бій? І як
втягнути Равану в биіву, щоб він мав змогу помірятися зі
мною силою? Якщо я зруйную цей царський парк,
подібний до раю, цар Равана, звичайно, про це дізнається; він
розгнівається, збере своє військо й почне битися зо мною.
Тоді я їм покажу, хто я такий».

Вирішивши так, Хаяуман почав спустошувати парк.
Він набрав величезних розмірів і став подібним до гори;
вирвав із коренем і поламав кілька золотих і срібних
дерев, що стояли в парку; зіпсував кілька штучних прикрас
та джерел і зрівняв із землею штучну гору. В той час
птахи в парку почали голосно кричати, і сплячі ракшасі
раптом прокинулись. Побачивши велетенську й грізну
постать Ханумана і спустошений парк, вони спитали Сіту:
«Хто це такий? Звідки він і чого розмовляв з тобою?
Розкажи нам про нього».

Сіта відповіла: «Як можу я зрозуміти шляхи ракшас,
що прибирають яких завгодно виглядів? Ви бачите, хто
він і що він робить. Злі, без сумніву, розуміють шляхи
злих. До того ж, я надто перелякана. Я вважаю, це,
напевно, якийсь ракшаса, що змінив вигляд».

Почувши відповідь Сіти, ракшасі швидко кинулась
навтіки. Деякі з них побігли просто до царського палацу
і розповіли цареві про все, що трапилось. Вони сказали:
«О царю! В ашоковому парку з явилась велетенська
мавпа, вона розмовляла з Сітою, а потім почала руйнувати
парк. Який зухвалець сподівається залишитись живим
після того, як розмовляв із Сігою без твого царського
дозволу? Отже, жорстоку мавпу треба суворо покарати».

Коли Равана вислухав це, очі його почервоніли від
царственого гніву, серце в ньому запалало, наче вогнище.
З його жахливих очей полилися сльози, наче краплі олії
З палаючого світильника. Він наказав восьмидесяти
тисячам могутніх ракшас із свого війська негайно схопити
Ханумана.

Тоді хоробрі ракшаси вибігли з жахливими булавами,
киянками, сокирами та дротиками і погнались за мавпою,
що зруйнувала парк. Побачивши, що ракшаси
наближаються до нього, Хануман почав розмахувати хвостом та
бити ним по землі і загорлав так голосно й жахливо, що
всі жителі Ланки перелякались. Він ухопив здоровенний
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болт з головної брами, на якій сидів, і з голосним вигуком:
«Слава Рамі й Лакшмані!», «Перемога Рамі й Сугріві!» 
напав на ракшас і повбивав багатьох із них. Ті ракшаси,
що лишились живими, побігли до Равани й розповіли йому
про жахливу подію. Цар розлютився й наказав Джамбу-
малі, синові полководця Прахасти, виступити* проти Ха-
нумана.

*

Тимчасом Хануман, не задовольняючись спустошенням
ашокового парку, почав знищувати також і царський
палац; він зруйнував крило, присвячене божествам. Тоді
Джамбумалі пустив у Ханумана кілька стріл, а той кинув
у Джамбумалі скелю, дерево сал і той самий болт з брами
З такою силою, що в одну хвилину від сина Прахасти, його
колісниці, коней та візниці нічого не залишилось.
Побачивши, як загинув Джамбумалі, Равана вислав проти
Ханумана сімох синів своїх особистих радників із військом,
але той повбивав і їх.

Дізнавшись про те, що Хануман повбивав радникових
синів, Равана доручив своїм п яти головним полководцям,
добре досвідченим у державних справах, а саме: Вірупа-
кші, Юпакші, Дурдарші, Прагхасі та Масакарні,  узяти
цю страшну мавпу в полон. Зав язався жорстокий бій між
ними та Хануманом, і той знищив їх усіх, з усім їх
військом і колісницями. Так само й Укшу, одного з синів
Равани, що виступив проти Ханумана, було вбито в
сутичці.

Нарешті Равана наказав захопити Ханумана своєму
старшому синові, царевичу-насліднику Індраджігу, давши
йому особливі настанови поводитись з ворогом дуже
обережно, так, як годиться.

Індраджіт виступив проти Ханумана, і між ними за-
в язався запеклий бій. Індраджіт вкрай роздратував
Ханумана, посилаючи в нього стріли з своєї колісниці. Тоді
Хануман зріс аж до неба і почав часто стрибати, а
Індраджіт все посилав і посилав у нього стріли. Так вони
бились і бились, але ніхто з них не здавався, і жоден із
них не міг знайти в іншого вразливого місця. Індраджіт
^Розумів, що його противника не можна вбити
звичайною зброєю, тому він зв язав Ханумана божественною
Зброєю Брахми; Хануман знерухомів і упав додолу, але
Ве відчув анінайменшого болю, внаслідок дару Брахми.
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Тут до нього прибігли тисячі ракшас, зв язали його вірьов-
нами та ликом і сильно побили. В такому стані Ханумана
було доставлено до царя Равани і той почав з сумнівом і
страшенною люттю вдивлятись у мавпу з блискучими
жовтими очима.

Равана міркував: «Може, це демон Банасура або Нан-
ді бога Шанкари. Бог колись прокляв мене, бо я
знущався з нього, як він перетворився в мавпу,  мабуть, він
знову прийшов до мене у вигляді мавпи, щоб помститись
за минуле».

Поки Равана роздумував, Хануман сказав йому: «Я 
Хануман і прийшов до тебе з наказу мого царя Сугріви.
Твій брат, його величність цар мавп, посилає добрі
побажання твоїй величності, цареві ракшас. Тепер слухай. Цар
мавп наказав мені передати твоїй величності, що ти добре
обізнаний у релігійних питаннях і досвідчений у
подвижництві. Не личить тобі держати в полоні доброчесну Сіту,
дружину Рами, сина покійного царя Дашаратхи, адже
вона ні в чому не завинила». Далі Хануман коротко
пояснив, як і чому він проникнув у Ланку, і сказав: «Пам ятай,
що Сіта, пригнічена горем, подібна до змії з п ятьма
капюшонами  ти ще не знаєш цього. Зрозумій, вона може
принести загибель усій Ланці; тож схаменись, поки ще не
пізно. Знову кажу: послухай моєї золотої поради, щоб
запобігти знищенню самого себе і всього, що належить
тобі. Навіть боги та демони безсилі встояти перед
стрілами Рами й Лакшмани. Немає нікого в усіх трьох світах,
хто б міг залишитись щасливим після того, як завинить
перед Рамою. Отже, я закликаю твою величність
поміркувати над мудрим і справедливим посланням царя мавп
і повернути Сіту Рамі. Згадай про смерть Кхари й Ду-
шани в Джанастхані, про те, як було вбито Валі в Кіш-
кіндсі; не забувай про дружбу Рами з Сугрівою  і ти сам
побачиш, у чому користь для тебе, і діятимеш відповідно
до цього».

Вислухавши цю неприємну, хоч і блискучу промову
Ханумана, Равана, люто водячи очима, наказав знищити
могутню мавпу. Тоді Бібхішана, брат Равани, знаючи, що
цар дав такий наказ у гніві, і обміркувавши, як діяти те'
пер, почав просити: «0 царю! Пробач мені, але відмовся
від свого гніву. Хануман  чужоземний посол, а карати
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на смерть посла  проти всіх правил моральності та
звичаїв: ве личить тобі так чинити».

Почувши таку пораду, цар Равана наказав: «Якщо
так, то не вбивайте його, але хай його буде покарано в
якийсь інший спосіб. Мавпи дуже пишаються своїми
хвостами, це в них улюблена прикраса. Отже, підпаліть
йому хвіст ^пустіть його. Якщо йою тіло буде спотворене,
друзі дізнаються про його злочин. Проведіть його із
запаленим хвостом навкруг Ланки та її терас».

Відразу ж після цього царського наказу ракшаси-при-
служники обгорнули і зав язали Хануманові хвіст старим
гапчір ям та дрантям, умоченим в лій. Але, поки вони
поралися з цим, Хануман почав рости, і хвіст збільшився
в нього. Розлючені ракшаси весело підпалили обв язаний
хвіст, спалахнуло страшне полум я, і гнівний Хануман
замахав палаючим хвостом. Всі ракшаси почали весело
стрибати й танцювати і повели Ханумана крізь усе місто
Ланку.

Лихі ракшасі, що вартували в ашоковому парку,
розказали про це Сіті.

Дуже засмучена, вона почала щиро благати Агні, бога
вогню: «0 Агні, якщо я чиста й побожна, прошу тебе,
не пали Хануманів хвіст, супроти своєї власної природи
будь до нього холодним». Завдяки Сітиній молитві
Хануманів хвіст не зазнав жодної шкоди, і вогонь був для нього
холодним, як лід.

Хануман зрозумів, що це сталось завдяки божественній
силі Рами та через Сітину непорочність. Тоді він
застрибав з будинку на будинок і почав підпалювати все місто
Ланку. Тисячі прекрасних палаців зайнялись полум ям,
а ракшаси й ракшасі, що жили там, кинулись тікати,
рятуючи своє життя. Не маючи змоги швидко вийти з своїх
будинків, охоплених полум ям, вони застрибали з них на
Дорогу. Хануман підпалив сотні будинків Раванових
родичів (обминувши тільки житло Бібхішани), багатіїв,
полководців та міністрів, а потім скочив на палац самого Ра-
вани, і палац зайнявся теж. Кілька покоїв палацу, зробле-
ни* із золота, перлів, діамантів і рубінів, спалахнули
вогнем і почали розвалюватись, немов оселі благочесних
Дуиі, що падають із небозводу, коли праведність їх госпо-
Дврів вичерпується. Тисячі ракшас забігали туди й сюди
12 Рймалиа 177



і голосно кликали на допомогу гасити пожежу та рятувати
майно від грабунку.

В місті Ланці знялось велике сум яття; жителі
вигукували у відчаї: «Вогонь! Пожежа у вигляді мавпи! Біжіть
по воду! Рятуйтесь!»> Словом, все місто Ланка було
охоплено полум ям, як було з містом Тріпурою, що його
колись спалив бог Рудра.

Тоді Хануман подумав, що тепер, коли він так успішно
Знайшов Сіту, а також дався взнаки ворогу, йому слід
повернутись до Рами. Він стрілою помчав з міста до
морського берега і погасив свій палаючий хвіст, опустивши
його у воду.

Розділ XXVIII

ПОВЕРНЕННЯ ХАНУМАНА З ЛАНКИ

Побачивши, що Ланка спалена й спустошена,а її жителі перелякані, Хануман відчув у серці
розкаяння в тому, що діяв під впливом гніву.
Проте, поміркувавши, він відчув задоволення
З того, що зробив, бо покарав злих ракшас,

а це треба було для блага володаря.
Згодом Хануман побачив Сіту, що сиділа біля дерева

сіншапа, й зрадів, що вона жива й здорова після
спустошення Ланки. Він привітав її і, знову пообіцявши, що її
швидко визволять, одразу піднявся на чарівну гору Аріш-
та. Коли здіймався на цю гору, скелі, на які він ступав,
розчавлювалися з гуркотом під його ногами й розсипалися
в щебінь. Досягши верховини, Хануман знову роздувся до
величезних розмірів, що давало йому змогу перетяти
простір океану, і гора задрижала під вагою його
величезного тіла. Нарешті, згадавши Раму, він стрибнув, сильно
відштовхнувшись, а гора зруйнувалась дощенту. Хануман
злетів так високо в небо, що, здавалося, доторкнувся до
місяця й схопився за небесні зірки. Прямуючи крізь
хмари й ясне небо, він знову пролетів над горою Майнака, що
височіла на середині океану, але, не звернувши на неї
ніякої уваги, продовжував свій шлях далі.
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Помітивши здаля гору Махендра, Хануман заревів.
Лого жахливе ревіння пролунало в усіх напрямках, і
здавалося, що небо рветься на шматки й падає додолу. Ці
звуки почули його могутні й героїчні товариші на
північному березі; вони, пізнавши свого шановного ватажка Ха-
нумана й прагнучи скоріше зустріти його, радісно
застрибали з гори* на гору, з верховини на верховину.
Незабаром побачили жахливу й величезну постать Ханумана
й привітали його, складаючи долоні з великою пошаною.

Негайно після прибуття Ханумана на північний берег
всі мавпи з захопленням зібралися навколо нього,
пропонуючи йому плоди та їстівні коріння. Хануман спочатку
привітав своїх начальників і старших на чолі з Джамба-
ваном і царевичем-наслідником Ангадою, а потім
обмінявся привітаннями з усіма іншими. Він просто промовив:
«Я бачив божественну Сіту в Ланці». Неможливо описати
радість, яка охопила всіх мавп при цих словах. Деякі
почали кричати й стрибати. Деякі видавали приємні звуки,
підіймалися й били хвостами. Деякі з любов'ю торкалися
руками тіла Ханумана. Всі веселилися, почувши таку
радісну звістку.

Потім на верховині гори Махендра Хануман докладно
розповів про свою подорож і події в Ланці га про те, що
він там зробив, і всі дивувалися його доблесті й дуже
хвалили його.

Розповівши про своє відвідання Ланки, Хануман знов
сказав: «Сіта  найцнотливіша з жінок. Равана також
великий аскет, завдяки чому він ще живе, хоч і торкався
Сіти.

Я сам міг би знищити місто Ланку разом з усіма рак-
шасами та їх володарем Раваною, незважаючи на
священні дари, надані йому та його синові, царевичу-насліднику
їндріджіту, але без вашого дозволу я не скористався
з своєї сили. Я випробував доблесть ракшас і можу
запевнити вас, що ми легко переможемо їх, якщо всі разом
рушимо на Ланку. Навіть якщо океан вийде з берегів, а гора
Махендра зсунеться з свого місця, вороже військо не
злякає нашого Джамбавана в бою. Наш Ангада сам здібний
Знищити ціле військо ракшас. Хто зможе протистояти на-
Шим героїчним Маїнді та Двівіді в битві? Я вже дався
взнаки ворогові й проголосив святі ймення Рами, Лакшма-
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ни й Сугріви. Я відчуваю великий жаль, побачивши, в
якому Сіта жалюгідному стані. Вона не любить Равани й
вирішила кінчити життя самогубством, але я викликав
до себе її довір я й запевнив, що Рама й інші скоро її
врятують. А тепер поміркуймо над тим, як нам діяти
далі».

На це Ангада сказав: «Я сам можу знищити місто
Ланку з усіма ракшасами та могутнім Раваною. А інші
мавпи? Ви  сміливі воїни, нема нікого ні серед
небожителів, ні серед демонів, хто міг би зрівнятися з вами в
стрибках та в доблесті. Рушаймо ж на Ланку і здобудьмо
повну перемогу; здолавши Равану в бою разом з його
військом ракшас, ми врятуємо Сіту й повернемо її Рамі.
Навіщо залучати до цього інших жителів Кішкіндхи?»

Почувши підбадьорливу Ангадину промову, Джамба-
ван, перший з мавп, дуже зрадівши, сказав: «0 Ангадо,
ти справедливо вихваляєш нашу доблесть, але я не
згоден з тобою щодо походу на Ланку, тому що нам наказано
шукати Сіту на півдні, і ми не маємо розпорядження
нашого царя та Рами привести її сюди. їм не буде до
вподоби, якщо її врятуємо ми. Ви пам ятаєте, звичайно, як
Рама обіцяв перед усіма нами, що він сам врятує Сіту.
А тому ходімо і розповімо йому, що трапилось».

Всі мавпи погодилися з порадою Джамбавана і
радісно застрибали; незабаром вони досягли гори Ріш ямука і
пройшли через Мадхуьану, сад розваг їх царя Сугрівп.
Радіючи з успіху Ханумана, вони з попереднього дозволу
царевича Ангади підкріпилися досхочу плодами, корінням
і медом з царського саду. Потім, сп янілі, почали
танцювати. Дехто співав, дехто сміявся, дехто ходив туди й
сюди, дехто стрибав, дехго базікав або розважався. Цар
Сугріва поставив брага своєї матері Дадхімукху
наглядати за садом, і той, побачивши, що сад знищується, а
мавпи відмовляються виконувати його розпорядження,
доповів про це цареві. Але його величність, замість того, щоб
розсердитись, зрадів і сказав: «Якщо царевич-наслідник
і його супутники ввійшли в мій парк такі радісні, нема
сумніву щодо їх успіху, а випадкова провина тих, хто
успішно завершив почате діло, простима. Хануман 
доблесний, діяльний та розумний, і, звичайно, він приніс
добрі новини про Сіту».
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Рамі і Лакшмані було дуже приємно чути це від Су-
гріви, їм дуже нетерпілося бачити Ханумана. Тоді цар
Сугріва наказав, щоб Дадхімукха, наглядач за садом,
покликав Ангаду та інших до нього. Коли їх повідомили про
царський наказ, вони опам яталися й одразу ж
поспішили до гори Ріш ямука, стрибаючи до неба, як летять
камені з пращі, й незабаром досягли місця, де Рама, Лакш-
мана й Сугріва чекали на їх прибуття. Мавпи низько
вклонилися й розповіли радісні новини про те, що Сіту
знайдено.

Рама нетерпляче спитав Ханумана: «Ханумане, де ти
бачив Сіту? Що вона казала? Як почуває себе?» Тоді
Хануман почав розповідати про все так: «Я досяг другого
берега, пересікши простір океану в сто йоджан
завширшки. Столиця Равани Ланка розташована на південному
березі, на горі. Я ввійшов у місто й пробрався в його
палац. Шукав Сіту в покоях, але не знайшов. Тоді став
шукати її в царському парку, що зветься ашокавана, і
знайшов її там в оточенні сильної варти з жахливих рак-
шасі. які повсякчасно їй загрожували. Я побачив, що вона
сиділа на землі, зітхаючи безперервно, почуваючи
надзвичайний гнів і огиду до Равани; згадувала тебе кожну мить
і готова була померти. Мені вдалося побачитися з нею й
розказати їй про тебе й передати перстень з печаткою,
що ти мені дав. Коли вона поглянула на перстень,
радість її була безмежна. Вона ніби вдруге народилася,
розмовляла зо мною й розпитувала про всіх вас. Коли ж я
сповістив її, що ви в безпеці, Сіта мовила в розпачі:
«Якщо Рама живий та здоровий, чому ж він не врятує мене?
Коли ми. жили на горі Чітракута, то тільки-но трапилось
якось вороні трошки мене потурбувати, як він
надзвичайно розлютився й вибив їй око, влучивши в нього стрілою
Брахми. Чому ж тоді він не знищить Равани та його
племені за таку велику образу, що той наніс йому,
викравши мене? Чи це така вже моя нещасна доля, що
праведний Рама, не жаліє мене? Ханумане, постарайся
зробити так, щоб Рама врятував мене якнайшвидше. Ра-
вана дав мені рік строку, і от залишилось всього два
місяці. Отже, якщо ви не визволите мене звідси за місяць,
ви не знайдете мене в живих». Тоді я запевнив її,
сказавши: «Якби Рама знав, де тебе шукати, він визволив би
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тебе вже давно; тепер я повернуся й розкажу йому все.
Прошу, дай мені якусь річ, яка була б свідченням того,
що я бачив тебе». Вона вийняла оцю прикрасу і,
віддавши її мені, промовила: «Дивлячись на це, Рама згадає
трьох осіб». І Хануман передав дорогоцінність Рамі, чиє
горе ще збільшилося, коли він на неї подивився, й сльози
полилися з його очей. Він ніжно притулив прикрасу до
свого серця й сказав Сугріві: «0 Сугріво, моє серце мліє,
коли я бачу цю прикрасу. її подарував Сіті мій тесть, цар
Джанака, під час нашого одруження. Ця чудова оздоба
прикрашала корону моєї любої Сіти, і, дивлячись на неї,
я ніби знов зустрів мою кохану дружину. їй дійсно важко
чекати, і я не можу й хвилини існувати без неї. 0 Хану-
мане, веди мене туди, де Сіта. Вона страшенно боязка.
Як вона почувала себе, коли їй загрожували ці жахливі
ракшасі? Напевно, лице її було сумне й бліде. 0 Ханума-
не, що Сіта ще мовила? Перекажи мені її солодкі, як
нектар, слова».

На це Хануман відповів: «Вона розповіла мені про
ваше з нею життя й просила розказати тобі, про її
становище. Коли я вже відходив, вона запропонувала: «Хану*
мане, залишся тут хоч на один день і відпочинь. Якщо
ти залишишся, моя нескінченна скорбота хоч на один
день скоротиться. Хоч на один день я звільнюся від цих
ракшасі. Ти справді щасливий: побачиш завтра Раму».
Тоді, жаліючи її, я сказав: «Богине Сіто, сідай мені на
спину. Я одразу ж звільню тебе від цього лиха й однесу
тебе до Рами». Але цнотлива жінка відповіла: «Ханума-
не, я свідомо не торкалась іншого чоловіка. Я була
безпорадна, коли Равана захопив мене обманом та силою.
В цей час мого володаря не було біля мене. Велич і слава
Рами в тому й полягає, щоб він з явився сюди й визволив
мене, покаравши Равану за його злочин. Але, Ханумане,
я боюся, чи зможуть Рама й Лакшмана добратися сюди,
перетявши простір океану в сто йоджан завширшки?»
Тоді я втішив Сіту й пояснив їй, що Сугріва, цар мавп,
дуже могутній. В нього є сотні сміливих воїнів, таких, як
я. Я просив не сумніватися, що Рама й Лакшмана зможуть
З допомогою Сугріви з явитися в Ланці з незліченним
військом мавп не більш як через місяць, подолати Рава-
еу з його родом та плем ям і врятувати її; що вона скоро
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побачить Раму на троні Айодх ї й сама буде поруч з ним
після повернення з лісу. Заспокоївши Сіту, я вирушив
назад. Вона передала свої найкращі побажання усім вам,
включаючи Лакшману, Сугріву і його радників та друзів,
і палко прохала скоріше Ц визволити».

Кінець сундара-канди, або прекрасної панди.
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Розділ XXIX

РАМА ВИРУШАЄ ДО ЛАНКИ

АМІ БУЛО дуже приємно почути
розповідь Ханумана про його
відвідання Ланки. Похваливши його

щиро, він сказав: «0 Ханумане,
ти зробив те, чого ніхто інший
не ЗМІГ би зробити. Хто, крім
Гаруди, бога вітру, й тебе,

спроможний перетяти простір океану у сто йоджан
завширшки й не загинути? Мені справді дуже шкода, що я не можу
достойно нагородити тебе за твою відмінну службу. Тому
я можу тільки обдарувати тебе своєю дружбою, що є
вище за все на світі». Так кажучи, Рама обійняв Ханумана
З великою любов ю.

Звернувшись до Сугріви, Рама промовив: «Послухай,
Хануман виконав найважливішу частину діла; але
з явилася нова турбота: Хануман то перескочить через океан,
яле як це зможе зробити мавпяче військо  важке
питання». Кажучи так, Рама дуже занепокоївся. Тоді Сугрі-
ва сказав: «Оскільки місцеперебування Сіти відоме й
ворога висліджено, ми мусимо не занепадати духом, а
готуватися до дальших дій. Отож не треба горювати. Ти
вчений, мудрий і розсудливий і відженеш сумні думки.

Ці мавпи підуть ради тебе в самий вогонь. Ми збудує-
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мо міст через море й перейдемо по ньому. І перемога
буде на нашому боці. Кинь сумувати і сповнись гніву, бо
ті бійці, що не відчувають гніву до своїх ворогів, бліднуть
і втрачають силу в бою; а оскаженілих воїнів усі
лякаються. Не барися. Скажи, коли нам вирушати».

Почувши ці розсудливі й підбадьорливі слова Сугріви,
Рама згодився з ним і сказав Хануманові: «Оскільки ти
сам бачив Ланку, розкажи нам, як вона розташована, яке
має військо, які укріплення, зброю; розкажи все, що
знаєш». Хануман відповів: «Ланка, повна оскаженілих
слонів, кишить численними воїнами й населена вірними Ра-
вані ракшасами. Вона має чотири величезні брами, що їх
охороняють сміливі воїни з могутньою зброєю та
кидальним знаряддям. Її обнесено міцним золотим муром,
оздобленим посередині коштовним камінням, коралами,
бірюзою та перлами. Вздовж нього простягається
бездонний рів, повний холодної води, в якому водяться хижі
водяні тварини та риби. Біля кожної брами перекинутий
широкий міст з багатьма рядами величезних будівель,
устаткований воєнними машинами. При появі ворожого
війська ці машини відбивають його атаки й скидають
нападників у рів. Один з цих мостів нерухомий і
прикрашений золотими колонами та помостами. Равана
сміливий і холоднокровний, він сам наглядає за своїм військом.
Ланка схожа на небесну фортецю, і підступитися до неї
неможливо. Фортецю збудовано на виступі скелі; вона
повна воїнів, різної зброї, бойових тварин та колісниць.
Я спалив будівлі й зруйнував мур. Я покажу, як ввійти
в місто, коли ми прийдемо туди».

Почувши Хануманові слова, Рама сказав: «Сьогодні
саме час вирушати в похід. Хай негайно збирається
військо, тим паче, що є добрі знамення,  я вб ю ворога й
поверну Сіту».

Як тільки наказ Рами було оголошено, все мавпяче
військо приготувалося до походу. Ніла, Врішабха й Ку-
муда стали на чолі мавп. Цар Сугріва пішов слідом З?
ними. Потім крокували Хануман з Рамою на плечі й AH-
гада, на плечах якого сидів Лакшмана; їх
супроводжували мільйони мавп, могутніх, як слони. Рішабха йшов на
лівому фланзі війська, а Гандхамадана на правому*
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Полководці Кесарі, Панаса, Гаджа й Арка йшли за Рамою
З сотнею крорів мавп. Полководці Джамбаван і Сушена
йшли позаду разом з своїми полчищами ведмедів.

Так крокувало велике військо мавп і ведмедів, і
стільки їх сунуло, що пил, знятий їх ногами, закрив сонце.
Справді, не було чудове' видовище, коли мавпи йшли,
стрибаючи з} Землі на дерева, з дерев на землю, кричачи
на різні голоси, ламаючи квітучі віти дерев і граючись
ними, штовхаючи й вдаряючи одна одну, спустошуючи
ліс, пожираючи плоди й мед і тому подібне. Посуваючись
вдень і вночі, військо досягло гори Махендра на півдні,
перебравшись через гори Сах я й Малайя. Звідти
відкрився безмежний океан. Незабаром мавпи досягли берега, де
3 невгамовним шумом розбивалися об скелі тисячі
величезних хвиль.

Тоді Рама сказав Сугріві: «Послухай, ми нарешті
досягли моря, і труднощі, яких я боявся, тепер стали
дійсністю. Ми маємо зупинитися тут на кілька днів, щоб
обміркувати, як переправитись через океан». Почувши
це, Сугріва наказав війську зупинитись на березі.
Отаборившися, мавпяче військо, схоже за кольором до
морської блакиті, нагадувало другий океан. Багато хто з
полководців різних частин війська розбили свої табори на
березі й стурбовано дивились на безмежне море.

Здавалося, що море сміється, пінячись під вечір,
і стрибки його хвиль нагадували танок. Небо вгорі і море
внизу начебто були єдині і схожі одне на одне.
Здавалось, їм нема кінця і вони зливаються одне з одним.
Вночі небо, прикрашене зірками, нагадувало океан,
повний дорогоцінного каміння. Коли в небі появлялися
хмари, океан вкривався великими хвилями, що розбивалися
одна об одну з шумом, подібним до звуку сурми у небі.
Океан здавався непереборним і жахливим, як небо,
і мавпи здивовано дивились на море, па якому здималися
невгамовні хвилі, шум яких нагадував гуркіт литавр.

Військо розташувалося на північнім березі під
наглядом Ніли, а два мавпячі полководці  Маїнда й Двівіда 
охороняли його збоків. Рама гостро відчував відсутність
Сіти і прагнув визволити її з полону; Лакшліана втішав
його й просив бути терплячим.
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Розділ XXX

ЦАР РАВАНА СКЛЙКАЄ ВОЄННУ РАДУ

Після того, як Хануман підпалив Ланку і втік,цар Равана скликав воєнну раду, щоб об-
говорити з своїми міністрами та знаттю плани
майбутніх дій. Равана сказав: «Мої сміливі,
могутні воїни, ви бачили, як Хануман підпалив

місто Ланку і розмовляв із Сітою. Ми тепер напевно
знаємо, що Рама зібрав велике військо мавп за допомогою
мавпячого царя Сугріви, і вони всі тепер ідуть на Ланку.
Отже, дайте мені щиру пораду, що нам надалі робити, щоб
протистояти ворогові. На землі є три роди людей. Най-
мудріші  це ті, що діють, послухавши порад інших,
зваживши як слід на всі обставини. Другі слухають тільки
власного розуму, самі обмірковують усе і діють,
зважаючи на обставини. Треті  нехтують золотими порадами
своїх близьких і діють, не поміркувавши як слід і не
зваживши, які ж будуть наслідки їх вчинків. Тому я й
звертаюсь до вас за порадою в цей небезпечний час і прошу
вас говорити відверто, без побоювання. Поради також
бувають трьох родів. Найкраща порада  та, при якій
радники, підкріплюючи свою думку знанням державної
мудрості, одностайні між собою. Трохи гірша порада, яка
відповідає думці більшості людей. Найгіршою вважається
порада, яку дають радники, що без добрих наслідків
сперечаються між собою і тільки де в чому погоджуються».

Після цього кілька радників заговорили, вихваляючи
Равану як непереможного володаря, що подолав навіть
богів і має здібних синів та воїнів, добре озброєних, і
порадили йому не мати страху перед Рамою та його
спільниками. Далі почали висловлюватись інші.

Полководець Прахаста сказав: «Нам нема чого боятись
Рами тч його війська. Хай приходить. Я його прожену,
розіб ю його силу й захищу нашу землю від ворога».

Воїн Дурмукха, розлютившись, сказав: «Не можна
пробачити цьому Ханумові, що він переміг тут нас усіх.
Я знищу мавп, навіть коли б вони проникли в страшні
морські безодні, на небо або під землю».
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Тоді підвівся залізнозубий Ваджраданштра, повний
гніву та пихи, з закривавленою палицею в руці й сказав:
«Чого вас так турбують цей нікчемний відлюдник Рама,
його злиденний брат і нечестивий Хануман? Цар Сугріва
кінець кінцем всього лише маьпа. Я повбиваю усіх цією
палицею й прожену безпорадних братів-відлюдників у
далекі ліси. Є, в мене й інший план. Ми, ракшаси, вміємо
за своїм бажанням прибирати всіляких виглядів. Хай
наші воїни з являться в людському вигляді, воїнами
Бхарати, брата Рами. Тоді Рама радо зустріне їх, своїх
підданців, і наші воїни розіб ють і повбивають ворогів всіх
до одного».

Після нього говорив Нікумбха, син Кумбхакарпи: «Не
варто вступати в битву з ворогом. Ви всі лишайтесь тут
ІЗ нашим царем. Я сам уб ю Раму, Лакшману, Сугріву,
Ханумана й усіх мавп».

Потім заговорив Ваджрахану  потвора з висунутим
червоним язиком і залізною щелепою: «0 царю, чого
ти боїшся ворога? Людська плоть  пожива для нас, і,
якщо ти накажеш мені, я сам, без допомоги, уб ю Раму,
Лакшману, Ханумана, Ангаду і Сугріву й поласую їх
м ясом».

Так говорили ті й інші радники, повні пихи, але Віб-
хішана, молодший брат Равани, забажав одкрити їм очі
й застеріг їх. Він сказав: «З дозволу твоєї величності,
пробач мені, якщо я підніму голос проти бажань твоїх
хоробрих воїнів. Не вважайте Раму за звичайну людину.
Не вважайте й Сугріву з Хануманом за звичайних мавп.
Рама  цар і володар Айодх ї, і він іде на Ланку, а з
ним цар Сугріва з непереможним військом. В чому
провинився праведний Рама, що ти, царю, викрав його
дружину, коли вона залишилась сама, беззахисна, в своїй
пустині, й тримаєш її полонянкою в Ланці, а тепер хочеш
Зробити її своєю дружиною? Послухай моєї поради.
Краще верни полонену Сіту її володареві Рамі, щоб вирвати
біду з коренем. Врятуй усіх нас, наших жінок, наше місто
й майно від винищення, не допусти до кровопролиття.
Справедливість на Раминому боці. Він цілком правий,
якщо намагається визволити свою царицю. Легко
здобути перемогу над ворогом-невдахою, що спить, але Рама
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Завжди пильний, він іде шляхом правди, він бореться за
добру справу, а тому наша хоробрість у лихому ділі не
дасть нам перемоги в боротьбі з ним. Пам ятай: порок
ніколи не подолає доброчесність. Тому я відверто, але
смиренно й шанобливо раджу тобі повернути Сіту Рамі
раніш, ніж його стріли посиплються зливою на нашу
щасливу золоту Ланку. Прислухайся до мого смиренного
благання: праведність веде до успіху,  додержуй миру
та доброчесності й врятуй наших дітей». Равана мовчки
вислухав ці самовіддані, доброчесні й пророчі слова Біб-
хішани і, подумавши трохи, розпустив нараду і пішов у
свої внутрішні покої.

Наступного ранку Бібхіщана з явився до царського
палацу й знову намагався переконати Равану. Він
сказав: «Я не міг розмовляти з тобою рішуче на відкритій
параді. Але тепер я кажу тобі як твій брат, що ти повинен
зректися своєї впертості, бо вона занапастить весь рід
ракшас. Я вважаю, було б цілком справедливо, коли б
ти добровільно повернув Сіту Рамі. З того часу, як Сіта
живе тут, почали з являтись недобрі знамення. На кухні
та в священні місця заповзають змії; в очищеному маслі
Знаходять мурашок; у корів висихає молоко; коні ржуть
тривожно; осли, верблюди та мули ллють сльози, і шерсть
на них стає сторч; зграї ворон з пронизливим карканням
літають навкруги й спускаються на дахи будівель; грифи
сумно й понуро сидять на покрівлях домів; шакали,
вовки та інші хижі звірі, а також і лані приходять до воріт
палацу з голосним ревом. Якщо усунути головну
причину біди, всі ці лихі знамення зникнуть».

Равана відповів, розлютившись: «Я зовсім не боюся
Рами. Він ніколи більше не побачить Сіти. Навіть якби
небожителі на чолі з Іпдрою з явились йому на
допомогу,  як зможуть вони всі встояти передо мною на полі
битви?»

Давши таку відповідь Бібхішані, Равана випровадив
його. Проте гріховний вчинок і зауваження друзів не
давали Равані спокою, він навіть схуд від цього.

Нарешті цар знов скликав нараду полководців. Bin
прибув у золотій колісниці, оздобленій дорогоцінним
камінням. Ного супроводили охоронці та інші воїни з Р#'
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номанітною зброєю. Коли цар з явився у залі для
прийомів, усі підвелись із складеними долонями й
нахиленими головами.

Зал був побудований Вішвакармою, небесним зодчим.
Підлога в ньому сяяла сріблом та золотом, опорр в центрі
залу була оздоблена кришталем та завішана шовком із
золотими візерунками. Зал охороняли шістсот привидів.
Зайнявши своє місце на чудовому троні, Равана наказав
негайно скликати ракшас усіх рапгів. Трохи згодом
прибули різні горожани в повозах, верхи й пішки і,
доторкнувшись до ніг свого володаря, зайняли місця, кожний
відповідно своєму стану. Ніхто з присутніх не промовляв
ані слова, і всі дивились в обличчя володаря. Серед цих
розумних і надзвичайно могутніх озброєних осіб мудрий
Равана здавався величним, немов Індра, цар неба, в
оточенні небожителів.

Оглянувши всіх присутніх, цар Равана сказав: «Коли
мене спіткають труднощі в релігійних чи грошових
справах або в пристрасті, ваш обов язок допомагати мені в
щасті й горі, при виграші і програші, здоров ї й хворості.
На щастя, мій дорогий брат Кумбхакарна прибув сюди,
перервавши свій шестимісячний сон. Рамину дружину
Сіту принесено сюди з лігу Дандака. Вона не хоче
розділити зо мною ложе. Я не можу знайти в усіх трьох світах
красуні, чарівнішої за неї. Мною оволоділа пристрасть,
я марнію від гніву і радості, страждання і суму. При вашій
допомозі мені вдалось здобути перемогу навіть над
богами. Так чого ж мені боятись Рами й Лакшмани, що йдуть
З військом мавп? А проте з того часу, як жалюгідна
мавпа проникла в Ланку, перелетівши океан, відвідала Сіту
й розмовляла з нею, а потім втекла назад, мене непокоїть
майбутнє. Отже, ви всі дайте мені пораду, що тепер
робити. Нам треба здобути перемогу над Рамою й Лакшма-
Иою, не повертаючи Сіти».

Почувши це, Кумбхакарна підвівся, розгніваний,
* сказав: «О царю, ти вчинив негідно, що викрав Рамину
Дружину. Було б далеко краще, коли б ти спитав нашої
Поради раніш, ніж зробив такий безсоромний вчинок.
Щастя твоє, що Рами не було, бо він убив би тебе на міс-
Ці, як ти викрадав Сіту. Але коли ти вже почав діяти так,
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як не годиться навіть у відношенні до ворогів, я
допоможу тобі повбивати твоїх недругів. Кинь журитися, їж, пий,
веселись і спокійно керуй державними справами. Я вб ю
твого ворога, навіть якби він виявився самим сонцем або
Індрою. В цьому світі немає нікого, хто був би настільки
сміливим, щоб устояти перед моїм жахливим тризубцем.
Я мушу бути вірним моєму братові й цареві  правий він
чи неправий  і обов язково знищу Раму й усіх його
прибічників. Після того як Рама піде до оселі Ями, Сіта буде
цілком у твоїй владі».

Бібхішані не сподобались слова Кумбхакарни; він
знову підвівся й почав говорити, склавши долоні: «Сіта 
немов величезна змія, вона буде головною причиною твоєї
загибелі. Рама б ється за правду, і навіть Кумбхакарна
не зможе встояти перед ним. Тому краще повернути Рамі
його дружину раніш, ніж розпочинати війну».

Тоді встав розлючений Індраджіт, царевич-наслідник,
і гордовито кинув: «О дядю, навіщо ти говориш як боягуз?
Мій благородний царю й батьку, ми не підкоримось тим
двом нікчемним людським істотам. Я переміг самого
Індру, моя доблесть усім відома. Треба дивуватись і
жалкувати, що тобі загрожують звичайні люди».

На це Бібхішана зневажливо відповів: «Сину, ти ще
дитина з незрілим розумом. Ти ще не можеш давати
порад. Я гадаю, ти народився ворогом Равани, хоч ти й
син йому. 0 нерозумний, ти ще нічого не тямиш. Хто
спроможний встояти проти жахливих Раминих стріл?
Зрозумійте, що краще буде зустріти Раму багатими
подарунками  дорогоцінностями, розкішними
прикрасами та шатами і повернути йому дружину живою й ЗД°-
ровою».

Але цар Равана мав увійти в пащу смерті, і через Нс
йому не сподобалася золота порада Бібхішани. Він
уперто відповів: «Краще жити з явними ворогами або з оска-
яізнілими зміями, ніж перебувати з невірними друзями, які
лише удають з себе друзів, але в серці є ворогами. Добре
відомо, яка вдача родичів: коли один з них зазнає
злигоднів, інший радіє з того, а коли хто щасливий, родичі
потай сумують, і всі вони готові зробити будь-що, аби
тільки занапастити один одного. Ті, що ховають гріх у сер¬
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ці  небезпечні родичі. Слухай, я розкажу тобі, що б
давнину говорили слони в джунглях, побачивши людей з
арканами-в-руках; «Ми-не боїмось ні вогню, ні-зброї, ні
навіть жахливого аркана, ми боїмось страшних
себелюбних родичів, лише вони зраджують нас». Я &наю, тобі не
до серця, гао мене скрізь шанують. Подібно до їого " як
дощові краплі падають на лист лотоса й залишаються там,
не зливаючись із ним, так недостойні люди оточують нас,
але не зливаються серце з серцем. Подібно до того як
осінні хмари озиваються громом, не проливаючи дощу,
так недостойні люди оточують і вітають нас, але їх
лагідні слова залишаються порожніми й нікчемними. Як бджіл
спокушає мед, і вони літають з квітки на квітку і зоста*
ються па квітках, поки можуть пити з них нектар, так
само й недостойні люди горнуться до нас, коли це їм
вигідно, але покидають нас, як тільки наші багатства
вичерпуються. 0 Бібхішано, твої слова пусті і несуть неславу
нашій родині. Якби хто іпший заговорив зо мною так, як
ти, я б убив його іу ж мить; я щаджу твоє життя лише
тому, що ти мій брат».

Почувши такі жорстокі слова з вуст свого рідного
брата Равани, Бібхішана розсердився, підніс булаву і,
взявши з собою чотирьох товаришів, злетів у небо, кажучи:
«0 царю, ти робиш помилку. Можеш говорити все, що
хочеш, але ти мій старший брат, і я шаную тебе так же
само, як і свого батька. Все ж пам ятай, ти прагнеш своєї
власної загибелі. Ти сліпий перед мудрістю, розсудливістю,
небезпекою й знищенням і глухий до розумної поради.
Тому, до кого наближається смерть, не до серця поради
тих, що бажають йому добра. Багато є людей, які
говорять солодкі слова, але рідко зустрічаються такі, що
можуть говорити й вислуховувати неприємні, але
доброзичливі речі. Ще є час тобі опам ятатись. Захищай своє
царство і рід, як умієш. Я іду звідси, залишайся щасливий
без мене».

Кинувши такі різкі слова Равапі, Бібхішана в
супроводі своїх товаришів швидко полетів повітряним шляхом
і зупинився на північному березі океану, де отаборився
Раїца з своїм військом.
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Розділ XXXI

БІБХІШАНА УКЛАДАЄ СОЮЗ ІЗ РАМОЮ

  есподівана поява в повітрі п яти розкішно одяг-
нених та прикрашених дорогоцінностями рак-
шас у латах і з булавами спричинила раптове

І щ замішання в таборі мавпячого війська Рами.™

Відважні воїни-мавпи дивились сердитими
очима на цей летючий загін. Тут Бібхішана закричав:
«О мавпи, я царевич Бібхішана, молодший брат Равани,
злого царя ракшас, а ці чотири ракшаси  мої друзі й
прибічники. Я не раз благав Равану, щоб той повернув
Рамі його дружину Сіту, але моя порада була йому не
до серця, як не до серця бувають ліки тому, хто вмирає.
Він знущався з мене, ставився до мене суворо, як до
нижчого, тому я прибув сюди, залишивши свій дім і родину,
щоб просити захисту у Рами. Прошу сповістити його про
мене».

Всі чули слова Бібхішани, і цар Сугріва сказав Рамі:
«Цей ракшаса з явився сюди з ворожого табору зовсім
несподівано. Коли ми довірливо приймемо його до
нашого війська, він, звичайно, приведе нас до загибелі, як
сова, потрапивши у зграю ворон, знищує їх. Ці ракшаси
відважні вони вміють за своїм бажанням робитись
невидимками або прибирати будь-якого вигляду, їм властиво
причаюватися і таємно спричиняти загибель іншим. Здає
ться мені, що Равана дав Бібхішані доручення убити
тебе, і той, скориставшись з свого уміння робитись
невидимим, виконає це. Не слід їм довіряти». Після Сугрівн
говорили інші полководці, і всі радили те ж саме, за
винятком Ханумана, який був за те, щоб дозволити
Бібхішані приєднатися до них. Вислухавши їх, Рама сказав:
«Я повинен розказати вам про одну особливість, яку я по*
мітив. Бібхішана звертається до мене з дружніми
почуттями, і я хотів би, щоб він був з нами». На це Сугріва
відказав: «Не думаю я, щоб у нього були дружні почуття.
Не може бути, щоб хтось зрадив рідного брата в лиху для
того годину. Які є підстави вважати, що він нас не
зрадить у лиху для нас годину?»
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На ці мудрі слова Сугріви Рама відповів так: «Ти
вірно говориш, Сугріво. Але треба пам ятати, що е два роди
ворогів. Один  наші родичі, другий  наші сусіди. І тим,
і іншим властиво приносити нам нещастя, коли тільки
вони мають нагоду. От( тому Бібхішана і прибув до нас.
Ми Равані не рідня. Бібхішана ж, здається мені, сам хоче
стати царЬм, він честолюбний і розумний; через це він і
тут. Крім того, поки члени касти або племені живуть
дружньо, вони щасливі й розумні. Але як тільки
з являється небезпека,  виникають сварки, і немає більше
єдності. За таких обставин і перейшов до нас Бібхішана.
І чи злий Бібхішана, чи добрий, він аж ніяк не зуміє
пошкодити мені. Я спроможний знищити його одним
пальцем. Коли ворог шукає притулку  чи в розпачі він, чи
повний пихи,  його повинен захистити той, хто додержує
обов язку, навіть хоч би й довелося при цьому рискувати
життям. Я заьжди оборонятиму від усіх того, хто шукає
в мене захисту і просить допомоги, кажучи: «Я твій».
Такий мій обіт. Крім того, відмовити в притулку тому, хто
шукає його, великий гріх, пляма на доброму імені того,
хто відмовив; це ослаблює його сили. Отже, Сугріво,
я обіцяв захист тому, хто його шукає. Не зраджуй
того, хто просить, хоч би то був Бібхішана чи навіть сам
Равана».

На це Сугріва сказав Рамі з серцем, повним дружньої
любові: «0 Рамо, ти  найкращий з усіх правите тів, нема
чого дивуватись шляхетності твоїх вчинків. Серце
підказує мені, що наміри Бібхішани чисті. Його радісне
обличчя підтверджує це. Тому з мого боку немає жодних
заперечень. Приймемо Бібхішану до нашого дружнього кола,
хай він користується тими ж правами, що й ми».

Діставши урочисте запевнення від Сугріви, Бібхішана
і його супутники спустились на землю. З найглибшою
шаною Бібхішана торкнувся головою святих ніг Рами,
кажучи: «Я молодший брат Равани. Він образив мене, і я
шукаю у тебе притулку, бо ти  захисник усього живого.
Я кинув і родину, і друзів, і багатство. Моє життя, щастя
и царство  в твоїх руках».

Рама подивився на Бібхішану вивчаючим поглядом
і мовив: «Бібхішано. скажи мені правду, в чому сила й
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слабкість наших ворогів?» Бібхішана відповів: << Слухай,
0 Рамо, Равана обдарований Брахмою-творцем: його йе
можуть убити ні боги, йі демони, ні тварини, ні птахй,
Його молодший брат Кумбхакарна такий же доблесний,
як і Равана. Відвага Прахасти, головнокомандувача
війська Равани, всім відома. Він переміг на горі Кайласа
Манібхадру, друга Кубери, володаря багатств. Сиіі
Равани Індраджіт одягає свої непереможні лати, бере лук
1 рукавицю з шкіри ігуани, що захищає пальці; тримаючи
лук та стріли, він стає невидимкою й завдає великої
шкоди своїм ворогам. Він починає війну і, принісши сому в
жертву Агні, робиться невидимим і засипає ворога своїми
стрілами. Крім того, Маходара, Махапаршва й Акампана,
його помічники, теж мають велику силу. В місті Ланка
живе сто мільярдів ракшас, що можуть набирати будь-
якого вигляду за власним бажанням і живляться м ясом
та кров ю. З їх допомогою Равана переміг богів і Лока-
палу».

Рама сказав: «Все це мені добре відомо, Бібхішано.
Я вб ю цього могутнього Равану з Прахастою та Індргі-
джітом і віддам тобі трон Ланки. Не бійся, я свого слова
не зміню». Тут Бібхішана смиренно схилився до ніг Рами
й мовив: «Я допоможу тобі в нападі на Ланку, я битимусь
З ворогом на полі битви». Рама обійняв Бібхішану й
сказав з любов ю: «Гей, Лакшмано, негайно принеси морської
води, Я надзвичайно задоволений Бібхішаною і відразу ж
короную його царем Ланки». Лакшмана приніс морської
води, і Бібхішану було короновано перед усім військом
Рами. Всі вигукували: «Чудово! Чудово!»  і вітали
Бібхішану.

Після цього Рама, Лакшмана, Сугріва, Бібхішана,
Ангада, Хануман та інші стали міркувати, в який
спосіб їм перебратися через океан, щоб мати змоіу діяти
далі.

Тимчасом Равана послав з Ланки шпигуна, щоб той
переконав Сугріву зректися Рами. Шпигун прилетів у
табір Рами у вигляді ворони. Мавпи спіймали його й
хотіли вбити, але він почав жалісно плакати, і Рама
змилосердився над ним і дозволив йому вернутись до Ланки.
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Розділ XXXll

РАМА ПЕРЕПРАВЛЯЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОКЕАН

І ПРИБУВАЄ ДО ЛАНКИ

Пі омітивши, що Раму дуже непокоїла думка, якперебратися через океан, Бібхішана нагадав
йому, що океанську глибину викопав колись
Рамин предок, цар Сагара, і, звичайно, океан,
якщо добре помолитися йому, охоче допомояіе

їм збудувати міст через його води. Всі вважали слова
Бібхішани справедливими, і Рама приготував собі
підстилку з священної трави куші, повернувся обличчям на
схід і вклонився океанові. Після цього ліг спати, але
океан не з явився до нього. Протягом трьох днів Рама
додержував обіту й молився океану, але той не
відгукувався.

Тоді він звернувся до Лакшмани: «Бачиш, який
гордовитий цей океан, не хоче прийти до мене. Спокій,
терпіння, щирість і лагідність  ось якості, властиві
доброчесним, а зухвалі люди часто дивляться на них, як на
прояв слабкості. В цьому світі часто шанують того, хто
сам себе вихваляє, хто звалює свою вину на іншого, хто
відзначається пороками та нахабством. Поміркованістю
ні слави, ні перемоги не досягнеш. Цей океан вважає, що
я слабкий тільки тому, що я довготерплячий, він не
з являється до мене через мою поміркованість. Отже, я
висушу його води в жахливій битві, і всі наші мавпи
перейдуть на Ланку пішки».

Сказавши так, Рама з розширеними від нестримного
гніву очима почав вкладати стрілу в лук, співаючи при
цьому мантру Брахми.

Прикликавши божественну допомогу, він націлив
стрілу на океан. І коли Рама раптом натягнув свій лук,
здавалось, неначе небо й земля розкололись і гори
задвигтіли. Сонце і місяць мали такий вигляд, ніби збирались
упасти. Скрізь розлилася темрява, і можна було бачити
відразу і Зірки, і сонце, і місяць. Небо було освітлене
сонячним промінням і одночасно вкрите темрявою.
Почувся гучний гуркіт грому, і подув страшний вітер, змітаючи
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все на своїм шляху. Тут з моря піднялась преславна
постать в коштовних шатах, що блищали від
дорогоцінного'каміння; паннаги, або напівбожественні змії, з
полум'яними головами супроводили її. Не був не хто інший,
як сам океан, що втілився і підкорився наказу Рами.
Склавши долоні, він схилився перед Рамою і сказав;
«Рамо, п ять великих стихій, а саме; земля, вода, Агні,
або вогонь, Вайю, або вітер, та небо зв язані законами
природи і не можуть ламати їх. Це така моя природа, що
я бездонний і що через мене не можна перейти. 0 Рамо,
цю воду, в якій повно крокодилів та риб, я ніяк не можу
знищити. Проте з шани до тебе я допоможу вам перейти
на той бік, навіть якщо це завдасть мені болю. Ніякі хижі
водяні тварини не турбуватимуть гвое військо, для якого
я прокладу шлях, твердий, як на суходолі».

Отже, океан пообіцяв дати можливість перейти через
нього. Рама сказав: «Куди мені тепер пустити цю стрілу?
Моя стріла не може бути витраченою марно». На це
океан промовив: «Благочестива частина мого простору, що
Зветься Друмакулья, розташована на півночі. Там живуть
грішні люди, і вони поганять мої води. Хай твоя стріла
полетить у ту країну». Тоді Рама пустив стрілу туди,
і вся вода піднеслась угору, тільки в тому місці, куди саме
влучила стріла, з явилась величезна діра. Вода підземних
джерел ринула з цієї діри. Так утворився глибокий
колодязь, з якого весь час б є вода. Зветься він Брана. А
навколишню місцевість стріла Рами осушила; Рама сказав,
що в утвореній пустелі водитиметься сила-силенна різних
чудових тварин, що там не буде хвороб, що хліб добре
родитиме, що олія, молоко та прянощі будуть там у
достатку. Коли Рама пустив стрілу, океан промовив:
«Ось Нала  син Вішвакарми, зодчого богів. Хай він
збудує міст через мене, я буду тримати цю споруду».

З цими словами бог океану зник, і Нала звернувся до
Рами: «Я готовий збудувати такий міст. Я навчився
цього мистецтва в свого батька, але оскільки не годиться
хвалитися своїм умінням, я мовчав».

Отже, за наказом Рами, мільйони мавп побігли в ліс
і почали виривати з корінням величезні дерева й ліани
і вкладати їх в океані. Вони ламали скелі, підвозили їх на
берег, і, коли їх кидали в океан, вода піднімалась аж до

200



самого неба, але потім спадала. Крори мавп, великих, як
слони, взялися за роботу, і в перший же день уклали чо-
тирнадять йоджав мосту, на другий день  двадцять
одну йоджану, на третій день  двадцять йоджан, на
четвертий день - двадцять дві йоджани, на п ятий депь 
двадцять три йоджани! Так за п ять днів було збудовано
Міст Нали в сто йоджан завдовжки й десять йоджав
завширшки. Він був надзвичайно розкішний та чудовий
і красувався на воді, як Млечна Путь у небі або проділ на
голові бога океану.

Тоді Бібхішана очолив військо й став лицем до
ворога, Рама сів на плечі Хануману, а Лакшмана  Ангаді,
і вони пішли за Бібхішаною, і все мавпяче військо
вирушило вслід. Ревіння, яке зняли мавпи, стрибаючи з моста
в океан, пролітаючи в небі чи просто бавлячися, як це
їм властиво, було таке сильне, що зовсім заглушало
рокотання океану Нарешті вони благополучно перейшли
через міст, знайшли гарне місце недалеко від Ланки, де була
питна вода, плоди та їстівне коріння, і все військо там
отаборилось Почувши звуки сурм та барабанів з Ланки,
мавпи зняли страшний галас, який відбивався луною від
неба і землі і досяг слуху ракшас у Ланці.

Коли військо розташувалось табором, Рама, Лакшмана
та інші полководці стали розглядати місто. Вони
побачили, скільки там палаців, пишних будов та садів і який
міцний золотий мур оточує його. Сам Вішвакарма звів
цей мур на гребені гори. Рамі приємно було бачити всю
цю розкіш, але одночасно він був сповнений суму та гніву,
згадуючи про те, що злий цар Равана тримав Сіту в
полоні під охороною ракшасі. І Рама став обмірковувати
план облоги Ланки.

Мавпяче військо було розподілене на частини так, що
Ангада та Ніла очолили центральну частину, Рішабха 
правий фланг, а Гандхамадана  лівий фланг. Рама й
Лакшмана взяли на себе командування передовими
загонами, ведмеді Джамбаван, Сушена та Вагадарші мали
захищати середні частини війська, а Сугріва  тил. І,
лізучи на верховини гір та верхів я дерев, мавпи вирушили
на Ланку, з нетерпінням прагнучи знищити її в битві.

Цар Равана знав, що Рама з військом переправився
через океан по збудованому мавпами мосту. Равана пі¬
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діслав до них двох шпигунів  Шуку та Сарану,  щоб
вони непомітно проникли у ворожий табір, розвідали, яка
численність війська і чи готове воно до бою, і взагалі чи
сильне воно, довідались про доблесть та зброю Рами й
Лакшмани і про те, як вони збудували міст. Обидва
шпигуни обернулися на мавп і пробралися в табір Рами, але
Бібхішана впізнав їх, звелів затримати і привести до Рами,
перед яким вони зізналися в усьому. Хоч вони були
послані ворогом, благородний Рама дозволив їм побачити
все, що цікавило їх, і зібрати потрібні відомості, а потім
відпустив їх, щоб вони сповістили Равану про прибуття
Рами і щоб той готувався до війни.

Шука та Сарана повернулись назад і сказали Равані:
«Хай твоя величність знає, що військо Рами незчисленне,
в ньому сотні тисяч відважних воїнів-мавп. Рамп, Лакш-
мана, Сугріва та Бібхішана могутні, як сам Локапала,
і наші ракшаси неспроможні будуть перемогти його. На
нашу думку, краще б тобі повернути Сіту Рамі й укласти
З ним союз».

Равана висловив своє незадоволення з приводу такої
поради і взяв їх з собою на дах палацу подивитися звідти
на ворожі сили. Побачивши незліченне й непереможне
мавпяче військо, що розтяглося від гори аж до берега
океану, він звелів назвати імена полководців. Сарана
почав пояснювати йому, показуючи пальцем на кожного з
ватажків: «Ось Ніла, син Агні, і мавпи, якими він
командує; а он за ним  Ангада. Ось Нала, син Вішвакарми,
це він збудував міст; то Кумуда; це  Сапрабха; а ось
цей  Панаса; то  Віната; це  Кратхана. Он там
ведмежі царі Дхумра і Джамбаван, а там  Рамбха, Сатта-
дана, Краматхі, Голангула, Гавакша, Кесарі і Шатабалі.
Ось п ять синів Ями, а саме: Гаджа, Гавакша, Явайя,
Шарабха і Гандхамадана. Ось син Дхарми Сушена; а
он  син Соми  Дадхімукха; ось сини Ашвінікумари 
Маїнда та Двівіда, а он  син Вайю, Хануман». Після
мавпячих полководців Сарана показав Равані на
прекрасного, лотосоокого Раму з плечима, як у лева, з блакитним
обличчям, а потім показав Лакшману, Бібхішану та Су-
гріву, що стояли коло Равани. Він сказав, що військо
Рами налічує «більше квадрильйона квадрильйонів воїнів,
що воно незліченне.
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Равана мовчки вислухав ці слова і, відпустивши Шу-
ку і Сарану, Шардулу та інших, пішов до внутрішніх
покоїв.

Розділ XXXI11

ДЕЯКІ ПОДІЇ ПЕРЕД БИТВОЮ

лий і хитрий Равана, залишившись у своїх
диЛ покоях, замислився, як би знову обманути

Сіту. Він відтворив за допомогою майї голову
ILnl Рами, і його лук і пішов до ашокового парку,

де перебувала Сіта. Показавши це Сіті, він
промозив: «0 нерозумна й уперта жінко, Рама з явився
до Ланки, переправившись через океан, а мій
головнокомандувач Прахаста напав на нього і, вбивши, здобув
його голову,  ось вона, поглянь. Бібхішану, що
перейшов на бік Рами, взято в полон, а Лакшмана з мавпячим
військом кудись утік. Мавпячому цареві Сугріві. зламано
шию, а Ханумана вбито. Всі інші воіни з Раминого
війська або загинули, або розбіглися. Ось бачиш 
голова твого чоловіка, а ось його могутній блискучий лук.
Отже, краще кинь упиратися і виконай моє бажання».

Почувши це й побачивши голову Рами, яка здалася їй
справжньою, Сіта промовила, лементуючи: «0 Кайкейї,
тепер ти зробила своє. Це через мене мій чоловік загинув.
0 мій любий Рамо, як це ти пішов на небо, лишивши мене
тут саму? Що ж я без тебе робитиму? 0, яка я нещасна!
0 Равано, вбий мене,  це найкраще, що ти міг би
зробити. Приєднай мою голову до його голови й моє тіло до
його тіла».

Поки Сіта так лементувала, з явився вартовий і
звернувся до Равани: «Насмілюсь доповісти твоїй величності,
що прибув полководець Прахаста і сказав, що деякі
невідкладні справи потребують присутності твоєї
величності на раді». Почувши це, Равана пішов, і одразу ж
після цього голова й лук Рами зникли.

Побачивши, що Сіта переможена горем, ракшасі, на
ймення Сарама, що стала улюбленою подругою Сіти за
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той час, поки прислуговувала їй, заспокоїла її, кажучи:
«Я чула все, що відбулося між тобою й Раваною.
Запевняю тебе, Раму ніхто не може вбити. Ця голова і лук, які
ти бачила,  штучні, створені за допомогою майї. В
дійсності ж Раму не вбито. Я бачила його й Лакшману в їх
таборі на південнім березі моря. Равана злякався,
почувши про появу Рами, і зараз радиться із своїми радниками,
що робити».

Поки Сарама розмовляла з Сітою, залунали звуки
литавр, і почулось лев яче ревіння війська ракшас. Сарама
продовжувала: «0 мати, прислухайся до них жахливих
звуків, що кличуть воїнів Ланки на війну. Подивись на ці
військові колісниці, оскаженілих слонів та озброєних
воїнів на конях, що відгукнулися на поклик і рушили до
бою з усіх боків, запрудивши всі шляхи, як вода
заповнює океан. Подивись на блиск полірованої зброї, щитів
і лат. Чуєш дзвони, гуркіт коліс військових колісниць,
іржання коней і барабанний дроб. Тепер успіх Рами й
падіння Равани безперечні. Будь певна, Рама скоро вб є
Равану, і ви знов заживете собі щасливо».

Втішивши Сіту, Сарама знов промовила до неї: «Сіто,
я можу таємно пробратися до Рами і, передавши йому те,
що ти скажеш, повернутися непомітно назад. Навіть вітер
і Гаруда не наздоженуть мене під час моєї подорожі
в небі». Тоді Сіта попросила Сараму солодким, ніжним
голосом: «Якщо ти взагалі хочеш зробити мені послугу, я
б хотіла знати, що робить Равана тепер. Я дуже
схвильована й налякана, мої думки дуже неспокійні. Узнай, які
розмови йдуть щодо мого звільнення або ув язнення. Це
найбільше, що я в тебе прошу».  «Дуже добре,
промовила Сарама,  я зроблю, як ти хочеш. Я скоро повернуся».

Після цього Сарама пішла і, підслухавши у Равани
розмову, хутко повернулася до ашокового парку й
сказала Сіті: «Мати Равани й найстарші його радники
вмовляють повернути тебе Рамі, щоб запобігти неминучій
загибелі як його самого, так і всієї Ланки, але він і слухати
цього не хоче. Отже, війна неминуча так само, як і
падіння Равани; разом з цим  неминучим є твоє повернення
до Айодх ї після перемоги Рами». <

Під час цієї розповіді Сарами залунали жахливі звуки
воєнних барабанів та мушель, загальний гомін величез¬
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ного війська потряс зе>»лю, і увага всіх була прикута до
війни, що починалася.

Коли Рама під грім барабанів та рев мушель
наближався до Ланки. Равана сидів на раді. Почувши
жахливий шум у таборі ворогів, він сказав: «Я вислухав усе,
що ви казали про доблесть Рами, і знаю, що всі ви дуже
сміливі. То чого ж ви мовчки поглядаєте один на одного,
коли мова йде про Рамине завзяття?»

На це дуже мудро відповів дід Равани з боку матері,
на ймення Мальяван. Він сказав: «Освічений цар, що добре
розуміється на державних справах, має багатство й
підкоряє ворогів. Цар, який розсудливо укладає мир і веде
війну з своїми ворогами і який оточує себе своїми
прибічниками, досягає великого блага. Цар мусить укласти мир,
якщо він рівний або слабший за свого противника,
і вступити в бій, якщо він сильніший; але ніколи не можна
нехтувати ворогом. Отже, Равано, я б радив тобі укласти
мир з Рамою й повернути йому його дружину Сіту. Рама
праведний, вів є втіленням Вішну, що набрав вигляду
людини, тоді як ти  нечестивий. Незважаючи на те, що
ти користуєшся даром Брахми, який надає тобі
невразливості од богів, демонів-данавів і якшів, ці люди, мавпи й
ведмеді переможуть тебе. Погані призвістки були у нас.
Рама, без сумніву, не звичайна людина. Те, що він
збудував міст через океан, свідчить, що він є істотою, вищою
за людину. Отже, роби, як ти вважаєш за краще».

Равані не сподобалися ці розумні слова Мальявана,
і він сказав, гнівно глянувши і нахмуривши обличчя:
«Ніколи ще я не чув таких грубих слів про перевагу сили
ворогів над моєю силою. Рама  слабка людина, і лише
тому, що його захищають мавпи, ви вважаєте його вищим
за мене, володаря ракшас, якого бояться навіть
безсмертні. Я привіз сюди Сіту, подібну до Лакшмі, так невже ж
я віддам її із страху перед Рамою? Незабаром ви
побачите Раму й Лакшману вбитими. Нехай мене краще
роздеруть на шматки, ніж я скорюся. Така вже в мене вдача?
і її не зміниш. Що за диво ь тому, що Рама збудував міст
через океан, і хіба варто через це його боятись? Мені
байдуже до цього». На це Мальяван, добре знаючи сили
Равани, нічого не відповів і, благословляючи царя, пішов
до себе.
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Після цього, порадившись із своїми придворними,
Гавана віддав відповідні розпорядження щодо оборони
Ланки. Він поставив Прахасту, головнокомандувача, біля
східної брами, Маходайю й Махапаршву  біля південної,
царевича-наслідника Індраджпа  біля західної, а Шуку
й Сарану  біля північної брами і сказав, що й сам буде
біля північної брами. Поряд з циму він поставив Вірупак-
шу командувачем залогою. Віддавши необхідні
розпорядження щодо оборони Ланки, Гавана пішов до своїх
внутрішніх покоїв.

Шпигуни Бібхішани доповіли про це в військовому
таборі Гами, і його військо було відповідно розташоване
навкруги Ланки. Нілу було призначено до східної брами,
Ангаду  до південної, Ханумана  до західної, а сам
Гама разом з Лакшманою взяв на себе північну браму,
щоб зустрітися віч-на-віч з непереможним Гаваною. Цар
Сугріва, Джамбаван, цар ведмедів, та Бібхішаиа, цар
ракшас, мусили прийняти на себе піклування про військо,
яке залишилося, щоб допомогти будь-якій частині, якщо
буде потреба.

Гама суворо наказав усім мавпам, щоб жодна з них не
набирала людського вигляду, тільки сам він, Лакшмана,
Бібхішана і його чотири прибічники битимуться у вигляді
людей.

Коли Ланку було оточено, Гама в супроводі своїх
полководців та знаті зійшов на гору Сувела після заходу
сонця й подивився на місто при світлі місяця, що саме був
напідповні. Місто Ланка, розташоване на площі в двісті
йоджан на самій верховині гори Трікута, було оточене
Золотим муром і шеренгами чорних ракшас, що стояли на
Золотих укріпленнях. Здавалося, що місто охоронялося
подвійним  чорним і золотим  валом. Гаму та його
супутників дуже вразив вигляд чарівної Ланки, що
здавалася блискучим містом, збудованим у повітрі.
Войовничий дух охопив мавп, що стояли навкруг Ланки, коли
вони побачили воїнів-ракшас на валу.

Тимчасом Гавана піднявся на дах свого палацу й
почав вивчати розташування війська Гами. Побачивши Гава-
пу, цар Сугріва сповнився гніву і, зібравши {всю силу
і спритність, Перестрибнув до паладу Гавани. Він сміливо
промовив: «О ракшасо, я друг і раб Гами. Сьогодні ти
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від меле не втечеш!» Так кажучи, він стрибнув ще раз і,
Зірвавши з Равани його різнобарвну корону, жбурнув її
геть. Тоді Равана підняв Сугріву на руки і вдарив ним
об землю. Сугріва ж, стрибнувши з усієї сили, штовхнув
Равану руками; так почався двобій. Довго точилася
їх боротьба, але, помітивши, що Равана користується
своїм умінням напускати мару і що простою силою з ним
нічого не вдієш, Сугріва вислизнув з його рук і,
стрибнувши до неба, з явився біля Рами на горі Сувела.

Рама обійняв Сугріву й сказав: «0 Сугріво, ми вже
втратили надію, що ти залишишся живим; пам ятай:
ніколи не слід так піддавати себе небезпеці, бо в таких
випадках легко може статися нещастя. Любий Сугріво, якби
ти загинув, навіщо було б мені жити? Навіщо було б
рятувати Сіту? Нам треба бути дуже обережними в
майбутньому».

Сугріва відповів: «Я діяв, розраховуючи на власні сили,
і вам нічого було боятись. Цар Равана викрав у тебе
дружину; хіба міг я утриматись і не замахнутись на нього?»

Після цього, спустившися з гори Сувела, Рама оглянув
військо. Побачивши, що все в порядку, він віддав наказ
виступати в бій, і все військо з Рамою, Лакшманою, Су-
грівою та іншими полководцями на чолі рушило до Ланки.
Підійшовши до міста, Рама став з Лакшманою біля
північної брами, що охоронялася самим Раваною; решта
полководців розташувалися біля інших брам і в місцях,
передбачених попередніми наказами.

Тоді, зваживши на звичаї, яких дотримуються
монархи в стосунках між собою, і порадившись з Бібхішаною,
Рама вирішив направити Ангаду з дружніми
пропозиціями до Равани; він сказав: «0 Ангадо, піди до Равани, що
втратив розум і прирік себе до неминучої смерті, і
передай йому від мого імені: «0 злий ракшасо, ти тепер
покажи мені свою силу, яку ти так підступно використав,
викравши Сіту в мою відсутність £ допомогою ма$ї. Якщо ти
не скоришся мені і не повернеш моєї дружини, я вб ю
тебе і всіх ракшас у світі повбиваю моїми гострими
стрілами, а твій брат, праведний Бібхіщана, найкращий серед
ракшас, стане правителем Ланки. Ти  грішник і,
здається, оточений дурнями, які не розуміють, що неможливо
керувати царством за . допомогою несправедливості. Ти,
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злий і дурний ракшасо, послухай мене. Ще є в тебе час
врятуватися з лабетів смерті. А якщо не хочеш  бийся
мужньо й героїчно, і ти потрапиш на небо, загинувши від
моїх стріл».

Ангада, вислухавши доручення Рами, стрибонув і
незабаром опиниргя в царському залі в Ланці, де сидів Ра-
вана з деякими з своїх міністрів. З явившись, Ангада
вийшов уперед до Равани, розповів йому, хто він і з чим
прийшов, і передав те. що сказав Рама, слово в слово.
Але Равана, сліпий від гніву, позбувся здорового глузду
і був глухий до доброї поради. Почувши слова Ангади, він
у гніві наказав своїм міністрам одразу ж убити його.
Чотири воїни-ракшаси міцно схопили Ангаду, але віл
стрибнув у небо разом з усіма чотирма нападниками,
і вони, відчепившись, упали просто перед Раваною. Апга-
да ж, вилізши на дах палацу, вдарив по ньому з такою
силою, що дах зламався і впів додолу.

Розламавши дах палацу в присутності самого Равани,
Ангада вистрибнув з лев ячим ревінням і скоро з явився
біля Рами в таборі мавп. Побачивши, що він у безпечному
місці, ракшаси дуже зашкодували, а мавпи вітали його
радісними криками. Ця подія дуже засмутила Равану,
тому що зруйнування даху його палацу було дуже
поганою прикмеюю, і цар ракшас почав важко зітхати,
передчуваючи свою близьку загибель. Рама ж дуже зрадів, коли
довідався про сміливість Ангади і, похваливши його,
віддав наказ мавпам починати воєнні дії.

Розділ XXXIV

ВІЙНА РАМИ З РАВАНОЮ
ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРОТИ ПОРОКУ

ПЕРШИЙ БІЙ ІНДРАДЖІТА

 Iе встиг Рама віддати наказ, як мільйони мавп
пішли в наступ на .Ланку. Дехто з ракшас пе-
релякався, побачивши, що на них насувають-

I Щ ся могутні мавпи, жовтошкірі й червонолиці,
™ тягнучи величезні камені, стовбури *дерев та

верхівки горбів. Інші просто з великим подивом
розглядали мавп; справжні воїни були надзвичайно збуджені.
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Мавпи наступали з усіх боків, вони почали вже
видиратися на укріплення форту, почали руйнувати башти, і,
здавалося. все заповнене ними Частина атакуючих почала
Завалювати повний чистої води рів сміттям, камінням,
соломою та деревом. Частина розбивала золоті брами, інші
З криками бігли до мурів або вздовж них. Нарешті з
криками: «Перемога володареві Рамі!», «Перемога
могутньому Лакшмані!», «Перемога цареві Сугріві!» і з страшним
ревінням всі мавпи кинулись на мури Ланки.

Равана наказав своєму війську негайно виходити
назустріч. Жахливі звуки литавр та мушель проголосили
заклик Равани, і всі сили ракшас вийшли, щоб дати бій
мавпам. Так почалась люта війна між мавпами та ракша-
сами. Мавпи билися гострими кігтями, зубами, стовбурами
дерев, камінням, уламками скель, а ракшаси орудували
дротиками, булавами, сокирами та стрілами. Запеклий
бій кипів скрізь: вороги натискали на вали, а ракшаси
З укріплень цілилися в мавп, що були внизу. Убиті та
поранені були з обох боків; кров рікою текла на полі битви.
Окремі мавпи та ракшаси зіткнулися в двобої, а саме:
Ангада з Індраджітом, Хануман з Джамбумалі, Сугріва
З Прахастою, Лакшмана з Вірупакшою, Ніла з Нікумб-
хою, Маїнда з Ваджрамушті. Наприкінці дня убитих
нараховувалось тисячі з обох боків.

Бій тривав і в темряві, вночі лунали крики: «Цього
ракшасу вбито!», «Цю мавпу вбито!», «Ану, виходь
уперед!», «Не тікай!» та тому подібні.

Чорні постаті ракшас виблискували в пітьмі золотими
оздобами і щитами. Ракшаси вбивали мавп і пожирали
їх. Мавпи теж убивали ракшас і слонів, на яких ті
сиділи, вщент ламали колісниці ракшас, і мертві візниці
падали на землю. Рама та Лакшмана націлювали свої
змієподібні стріли в полководців ракшас, видимих і
невидимих. Знята курява запорошувала очі і набивалась у вуха,
хоч поле битви й було залите кров ю.

Звуки литавр, мушель, гуркіт коліс, іржання коней,
ревіння ракшас та мавп наводили жах. Вся земля була
вкрита кривавими тілами мавп та демонів, стрілами,
дротиками, сокирами. Всі відчували, що це була вирішальна
ніч. У повній темряві ракшаси напали на Раму, але не
могли протистояти йому, і тисячі їх загинуло від його
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гострих стріл. Хто тільки з ракшас не з являвся перед
Рамою  гинув, спалений вогнем його стріл, як комаха, що
потрапляє в полум я. Золоті стріли Рами блищали у пітьмі,
наче світляки. Ангада своєю булавою знищив колісницю
та коней Індраджіта, а той злетів у небо і, зробившись
невидимим, почав засипати стрілами мавпяче військо, що
створило дуже серйозну небезпеку для нападників, і скрізь
Залунали вигуки тривоги. Рама та Лакшмана пустили
в ньоіо кілька стріл, але не влучили: Індраджіт був
невидимим. Тоді Індраджіт став стріляти в них стрілами-змія-
ми, і змії пообплітались навколо них і зв язали їх. Ось
так цей розбійник Індраджіт, якому закидали, що він
вживає нечесних засобів у бою, залишаючись невидимим
для всіх, обеззброїв Раму та Лакшману в битві. Тут він
закричав пишаючись: «Коли я виходжу в бій невидимий,
навіть Індра, цар богів, не може мене знайти, а про вас
нема чого й говорити. Я нападу на цих двох братів з усією
силою свого гніву І ЗЛИВОЮ стріл своїх відішлю їх в
обитель Ями».

Рама та Лакшмана були серйозно поранені і
попадали на землю, наче мертві. Так падає прапор Індри, коли
перерізати мотуз, на якому він висить. Рама упав перший,
Лакшмана за ним. Тоді Індраджіт, зраділий, повернувся
до Ланки і голосно заявив, що він убив і Раму, й
Лакшману. Мавпяче військо у великому горі зібралось навколо
тіл двох братів, а ракшаси з тріумфуючими криками по
вернулись до Ланки.

Тимчасом Рама, що перед цим посилав тисячі стріл,
лежав тихий та спокійний, як хмари в небі після того, як
прошумлять дощем. Бібхішана, Сугріва, Хануман,
Ангада, Нала, Ніла, Сушена, Джамбаван та інші воїни скупчи-
лись навколо непритомного Рами, і всі дуже горювали,
дивлячись на його тіло, пронизане численними стрілами,
стікаюче кров ю, нерухоме, майже бездиханне, і на тіло
Лакшмани, що лежав поруч з братом у такому ж стані.
Гучні зойки та лементування мавпячого війська сповнили
небо та землю жалобними звуками.

Тимчасом Індраджіт повідомив батька про страшну
сутичку і сказав, що він убив і Раму, і Лакшману.
Гордовитий Равана, що не знав собі рівних, похвалив сина за
вправність, доблесіь та славний подвиг, з ніжністю при¬
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горнувши його. Потім, понюхавши йому маківку голови,
Равана з захопленням попросив Індраджіта докладно
розказати про все, що сталося, і Індраджіт розповів батькові,
як відважно він бився з ворогом. Равана, у великому
піднесенні, покликав до себе ракшасі, що стерегли Сіту, і
звелів їм: «Скажіть Сіті, що і Рама, і Лакшмана вбиті Індра-
джітом, потім одвезіть її в колісниці Пушпака Вімана на
поле бою, покажіть їй їх тіла. Тоді, втративши всяку
надію, вона шукатиме захисту в мене».

Отже, Сіту і ракшасі Тріджату помістили в Пушпака
Віману, і колісниця помчала над Ланкою. А Равана
оголосив про смерть Рами й Лакшмани в бою. Сіта,
побачивши з повітряної колісниці нерухомі тіла свого чоловіка
та дівера, пронизані стрілами і стікаючі кров ю,
залементувала: «Володарю мій, царю і дружино, Рамо, що бачу я!
Ой леле! Не можна змінити присуду долі. Як же це так,
володарю мій, що ти зміг перейти ради мене через океан,
збудувавши міст, а тут упав у коров ячий слід? Уславлені
віщуни передрікали мені, що я піколи не буду вдовою,
і що я не помру бездітною; тепер я бачу, що це віщування
неправдиве. І ти, і Лакшмапа виконали обов язок воїна
і загинули смертю воїнів. Як мені жаль твоєї матері, Кау-
сальї! Тепер вона справді втратила сина. Як буде вона
тепер жити без тебе? 0 моя любов! Володарю Айодх ї!
Улюблений сину цариці Каусальї! Що ж тепер буде зо
мною?»

Тут заговорила Тріджата: «0 шановпа володарко, не
плач. Мені здається, що Рама і Лакшмана не мертві. Якби
ти справді овдовіла, ця небесна колісниця не котилась би
по небу з тобою. Подивись на цих мавп  як пильно вони
стережуть їх тіла, нікому не дозволяють доторкнутися до
них. Здається, вони просто знепритомніли в бою, вони ще
житимуть, і битимуться, і переможуть ворогів. Риси їх
облич не холодні, не застиглі, на чолі немає темних плям,
на їх лицях немає жодних ознак смерті. Вони скоро
опритомніють. Отже, не треба горювати й лементувати». Тоді
Сіта сказала, склавши долоні: «Хай буде так». Повітряна
колісниця повернулась до Ланки, і Сіга з Тріджатою
пішли до ашокового парку.

Після цього в мавпячому війську піднялось велике
замішання, бо Рама та Лакшмапа все ще лежали непритомні,

14* 211



обплутані Індраджітовими зміями. Полководці
намагались підтримати лад та дисципліну і просили воїнів не
втрачати мужності. Тут прилетів бог грифів Гаруда, і з
його допомогою тіла були звільнені від зміїв, а Рама й
Лакшмана силою своєї власної праведності прийшли до
пам'яті, повні сил та доблесті. Вони подякували Гаруді
за своєчасну поміч у той час. коли нішо інше не могло
допомогти. Гаруда запевнив Раму, що і далі
допомагатиме, якщо буде потреба; потім попрощався і злетів
у небо.

Побачивши, що Рама й Лакшмана знову здатні
вступати в бій, мавпяче військо загорлало з радощів, і звуки
литавр, мушель та барабанів знов підняли бойовий дух
війська. Мавпи почали новий наступ на Ланку.

Розділ XXXV

ПЕРШИЙ БІЙ РАВАНИ

Почувши шум, що здійняли запальні мавпи,і дізнавшись від своїх вісників, що Рама й
Лакшмана готують наступ на Ланку, Равана
дуже занепокоївся і послав проти ворога
військо ракшас на чолі з Дхумракшею. Той

виїхав у колісниці через західну браму і зустрів військо
мавп під проводохм Ханумана.

Мавпи напали на ракшас, а Хануман виступив проти
Дхумракші. Почалася жорстока битва; обидві сторони
користувалися звичайною зброєю. Хануман підняв
величезну скелю і кинув її на колісницю Дхумракші з такою
силою, що розтрощив її. Потім ухопив гірський шпиль і
напав на Дхумракшу, а той, піднявши свою палицю, з
криком ударив нею Ханумана по голові. Але Хануман, не
звертаючи на це уваги, опустив гірський шпиль на голову
Дхумракші, і той упав мертвим.

Ракшаси. зазнавши рішучої поразки, кинулись до
Лапки і сповістили про події Равану, а той. розгніваний по
разкою, наказав жорстокому і сміливому Ваджраданштрі
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виступити проти мавпячого війська. Воєначальник Вадж-
раданштра рушив навалом через південну браму і відразу
ж виступив про Ангади. Зав язався жахливий бій,
в якому було вбито багато мавп; а решта почала боятись
поразки. їх воєначальник Ангада шпурнув тоді величезну
гірську вершину, і вона вдарила по голові Ваджраданштру;
той на недовгий час знепритомнів, але знов підвівся і
влучив Ангаді в груди своєю палицею, проте йому нічого не
сталося. Після цього обидва полководці почали битись
врукопашну, що тривало деякий час. Ваджраданштра взяв
щит з ослячої шкури та широкий меч і напав на Ангаду,
але тому скоро вдалось вирвати меч із рук Ваджраданштри
і відсікти йому голову його ж гаки зброєю. Побачивши, що
воєначальник загинув, ракшаси, охоплені страхом, вкрай
розгублені, в жалюгідному стані, з похмурим і
похнюпленим від сорому виглядом втекли назад до Ланки, а в
мавпячому війську запанувала велика радість.

Почувши про загибель Ваджраданштри від рук Ангади,
Равана наказав своєму головнокомандувачу Прахасті
послати проти ворожого війська сміливого воїна Акампану.
Згідно з цим наказом, Акампана виступив з військом,
і біля західної брами почався жорстокий бій. На полі бою
знялась така густа курява, що нічого не було видно, друзі
й вороги не розпізнавали одні одних. Б ючись у темряві,
мавпи вбивали мавп, а ракшаси  ракшас, і поле битви
стало кривавим болотом. Далі Акампана засипав мавп
зливою стріл, і тоді, не в силах вдержати поле битви за
собою, мавпи почали було тікати. Але Хануман
підбадьорив їх, і битва продовжувалась. Хануман, знищивши
слонів, колісниці, піхотинців і вершників з війська Акампани,
вирвав з коренем велике дерево й блискавично вдарив ним
Акампану по голові, і той упав мертвим. Побачивши, що
їх воєначальника вбито, решта ракшас, покидавши зброю,
втекла, перелякана, до Ланки, а мавпи переслідували їх.
Після цього мавпи зібрались до гурту і віддали Ханумано-
ві шану за те, що він привів їх до перемоги.

Равана занепокоївся, почувши, що трьох його
головних воєначальників убито, і серце його сповнилось
гнівом, тривогою та сумом. Він особисто оглянув своє
військо і вирішив послати самого головнокомандувача Пра-
хасту, наказавши йому битись із ворогом, наскільки
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вистачає спритності та вміння. Прахаста смиренно
порадив цареві: «Володарю, краще тобі було 6 повернути Сіту
її чоловікові, як я й раніш прохав тебе. Через те, що ти
тримаєш її туї, і виникла ця жахлива війна. Я не
пошкодую ні свого життя, ні життя своїх синів та дружини, але
я все ж смиренно прошу тебе  відпусти її заради добра
для нас усіх; а поки корюсь наказові твоєї величності,
рушаю на поле битви і сміливо битимусь аж до смерті».

Головнокомандувач Прахаста взяв із собою третю
частину війська і вирушив через східню браму, де Ніла був
напоготові битись із ним. Прахаста добре знався на
військовій справі, і Бібхішана голосно застеріг мавп, що їм
доведеться стятись із небезпечним ворогом. Між мавпами
й ракшасами зав язався запеклий бій, і з обох сторін було
багато жертв. Пролилося море крові. Ніла був тяжко
поранений кількома стрілами Прахасти, але встояв проти
нього і знищив колісницю, лук і коней Прахасти. Тоді
вони почали битись врукопашну, але Ніла шпурнув
велетенську скелю, що вдарила ІІрахасту по голові та вбила
його. Чотирьох воєначальників, помічників Прахасти, було
також убито. Ті, що лишились живими з війська Равапи,
втекли до Ланки і принесли сумну звістку про рішучу
поразку.

Горе й гнів Равани з приводу загибелі
головнокомандувача Прахасти були безмежні. Цар оголосив, що має
намір особисто зустріти могутнього ворога, і наказав
запрягти свою колісницю. Тоді все військо ракшас
приготувалось супроводити царя на поле битви; залунали звуки
тисяч мушель, сурм і барабанів, ракшаси ревли, наче
леви, і їх бойовий поклик розносився далеко навкруги.
Десятки тисяч вийнятих мечів блищали біля Равансвої ко
лісниці, і все військо згуртувалось навколо неї. Тоді цар
наказав, щоб частина війська залишилась позаду
охороняти Ланку, бо, якщо столиця зостанеться без оборони,
без належної сторожі, ворогам буде легко проникнути в
неї. Потім, відібравши кількох найкращих воїнів, щоб
супроводили його, Гавана сам виїхав через північну браму.

Коли Рама глянув на Равану, він замилува^ся його
царетвеним виглядом і сказав Бібхішані: «0, який
сліпучий і яскравий цей Равана! Він ейє славою так, що на
нього, мов на сонце, не можна дивитись, перевершує кра¬
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сою й витонченістю навіть богів. Добре, що він з явився
передо мною. Сьогодні я вдовольню свій гнів, покаравши
його за викрадення Сіти».

Сказавши це. Рама приготувавсь до бою; всі мавпи з
своїми воєначальниками гучно закричали. Сугріва напав
на Равану з гірською вершиною, але Равана розбив її
вщент своїми золотими стрілами, а потім узяв стрілу, що
палала, наче вогонь, і націлив її в Сугріву; як тільки стріла
вп ялась в його тіло, Сугріва впав непритомним.
Побачивши, що сталось із Сугрівою, мавпи почали кидати в
Равану великі камені, але Равана розбив їх у дрібні скалки
і поранив багато мавп; в усьому мавпячому війську
почалося замішання і знялася тривога. Мавпи наблизились до
Рами, а той вклав свою міцну стрілу в лук і націлив її
на Равану. Але Лакшмана вийшов уперед і, пропонуючи
свою допомогу, сказав Рамі: «Я сам спроможний вбити
злого Равану. Дай наказ, і я кинусь на нього». Рама
відповів: «Дуже добре, ти можеш битись із ним, якщо хочеш,
але пам ятай: Равана  сміливий і відважний воїн і
знається на військовій справі. Придивляйся до його слабких
сторін, приховуй свої власні  і починай».

Тоді Лакшмана вставив стрілу в лук і, виступивши
вперед, зупинився проти Равани, який теж приготував лук і
стрілу. Затявся жорстокий двобій між царственими
воїнами, і Лакшмана відбивав усі стріли Равани. Потім він
почав сипати дощем стріл на Равану, який теж уникав їх
усіх. Нарешті Равана вставив у лук смертоносну стрілу,
що йому дав Брахма, і, націливши її, пустив так, що вона
влучила прямо в лоб Лакшмані. Від болю Лакшмана
захитався і ледве вдержав свій лук. Потім, зібравшись з
силами, знову підняв лук, націлив стрілу в Равану і вибив
З його рук зброю. Так обидва сміливі воїни були поранені
й стікали кров ю на доказ своєї доблесті. Равана,
втративши лук, схопив дротик Брахми  і кинув ним у Лакшману,
а той геть поламав його. Але невеличкий уламок увійшов
у серце Лакшмани, він знепритомнів і впав додолу.
Равана спробував підняти Лакшману, щоб кинути в океан, але
не міг зрушити його з місця.

Хануман підбіг і побачив, що Лакшмана лежить на
землі, а Равана намагається підняти і кинути його в океан.
Він напав на Равану, почав бити його своїми міцними
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кулаками, так що Равана скоро зомлів і впав додолу; кров
полилась у нього з рота й очей. Хануман скористався з
цього становища, підняв Лакшману й відніс його до Рами.

Через деякий час Равана опритомнів і взяв загострені
стріли та міцний лук. Лакшмапа теж підвівся. Знов
зав язався запеклий бій, на цей раз між Рамою й Раваною.
Равана бився з колісниці, а Рама сидів на спині в Хану-
мана, і обидва пускали стріли один в одного.

Рама своїми стрілами знищив дощенту колісницю Ра-
вани разом з візницею, кіньми, парасолем, величним
прапором, блискавками, стрілами й мечами. Рамина стріла
вп ялась у груди Равани. Це завдало йому жорстокого
болю; він захитався й випустив лук.

Побачивши, що противник переможений, Рама взяв
палаючий півмісяць і, кинувши його, збив сонячнопроме-
нисту тіару з голови доблесного царя ракшас. При цьому
він сказав: «Ти мужньо бився і вбив моїх кращих героїв.
Я знаю, ти втомився, а тому не хочу, щоб мої стріли
прогнали тебе до брами смерті. Повертайся до Ланки. Потім
приходь знову, щоб побачити, який я могутній»

Равана був надзвичайно засмучений цим випадком
і спішно повернувся до Ланки. У війську ж мавп була
велика радістьс

Розділ XXXVI

СМЕРТЬ КУМБХАКАРНИ

Рішуча перемога, яку Рама дістав над Раваною,вщент зруйнувала пиху останнього, і він відчув
великий біль. Ще ніхто не завдавав йому досі
поразки. Сидячи на золотому троні і дивлячись
на ракшас, Равана сказав: «Справді, всі мої

аскетичні подвиги були марні, бо, хоч я й подібний до
страхітливого Індри, а мене переміг простий смертний.
Я пригадую тепер пересторогу Брахми. Він сказав мені,
що я помру від руки людини. Завдяки його дару мене не
може вбити ці божество, ні данава, пі гандхарва, ііі якша,
ні ракшаса, ні * змія. А про людицу Брахма не згадав.
Я тепер дивлюсь на Раму і вбачаю в ньому небезпеку. Ко¬
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лись на мене упало прокляття, мені провіщено, що я
Загину через жінку. Як би там не було, я мушу битися
до кінця. І ви боріться до останнього. Я думаю
прикликати тепер свого брата Кумбхакарну на боротьбу з ворогом,
він один з наймогутніших серед нас і, звичайно, знищить
мавп і вб є обох царевичів.

Отже, Равана звелів своїм міністрам розбудити
Кумбхакарну, котрому властиво було спати по сім, вісім,
дев ять, десять місяців безпросипу; а той саме заснув
дев ять днів тому.

Міністри, взявши з собою м яса, вина та пахощів,
побігли виконувати царську волю. Вони прибули до
чарівної печери. 1 хоч міністри були досить сильні, Кумбха-
карна так страшно хропів, що вони відсахнулись, як
тільки спробували ввійти в печеру. Але нарешті вони
проникли в цю чудову підземну оселю, прикрашену ЗОЛОТОМ
та дорогоцінностями, повну ароматних речовин. В цій
величезній печері лежав велетень Кумбхакарна, який так
хропів та сопів, що знімався дужий вітер. Його спокушали
різними стравами, але він не прокидався. Коло нього
поклали цілі гори різного м яса, тіло його намастили
пахощами й сандаловою маззю; звуки мушель та литавр
утворювали страшний шум в його печері,  а він все не
прокидався. Тоді міністри почали смикати його за руки та
за ноги, гатити в нього з усієї сили булавами та
палицями, обрізати йому волосся, кусати за вуха, лити в вуха
воду з тисячі глеків  та все даремно. Нарешті, коли
примусили тисячу слонів пробігти по його тілу, він
прокинувся і позіхнув.

Перш за все Кумбхакарна з насолодою накинувся на
їжу, що чекала на нього, і добре випив. Тоді вже ракшаси
наблизилися і привітали його, як і личить. Він
поцікавився, чого його розбуджено, і запитав про здоров я царя.
Він догадувався що трапилась якась біда, бо інакше б його
не турбували, поки не виспиться. Він сказав: «Не
лякайтесь. Я усуну будь-яку небезпеку. Я можу розсікти
самого Індру. Можу зрівняти з землею гору Махендру,
погасити страшну пожежу». Міністри Равани розказали
йому, що це його величність згадав про Кумбхакарну
і звелів покликати його, бо всіх охопив великий страх,
навіяний смертним, що зветься Рама, який почав війну з
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Ланкою через те, що в нього викрадено дружину. Тут
Кумбхакарна підвівся й випив дві тисячі глеків вина.
Посмілішавши, він вирушив до царського палацу.
Побачивши його велетенську постать, подібну до гірської
вершини, мавпи злякались і кинулися врозтіч. Але Рама та Су-
гріва заспокоїли їх, кажучи, що їм нема чого страхатися,
що це громаддя  просто споруда, збудована ракшасами.
Тимчасом Кумбхакарна прибув до царського палацу.

Равана сидів у дуже пригніченому настрої в своїй
повітряній колісниці. Кумбхакарна вклонився перед ним, як
годилося, і спитав, чого його несподівано викликано.
Равана привітав його дуже люб язно і запросив сісти поруч
З ним. Він сказав: «Як? Хіба ти не знаєш, що Рама
перебрався через океан, збудувавши міст, і привів із собою
таку кількість мавп, що все це мавпяче зборище нагадує
другий океан? Жахлива війна йде між Рамою і мною,
тисячі ракшас вмирають на полі битви, вже загинуло кілька
славних воїнів, а у ворога втрати порівняно невеликі,
Тепер в нашій золотій Ланці залишилися лише дуже
молоді та дуже старі. Царська скарбниця спорожніла. Тільки
від тебе я чекаю допомоги, ти повинен оборонити нашу
Ланку і мене. Я раніш ніколи не турбував тебе, але тепер
змушений звернутись до тебе».

Почувши ці скарги, Кумбхакарна промовив: «Любий
брЗте, чи не пригадуєш ти, що, коли ми бачилися
останнього разу,  а це було на царевій раді,  я сказав, якої
величезної помилки ти припустився, викравши Сіту, і яку
небезпеку ти накликав своїм грішним вчинком. Але я не
чекав, що біда прийде так скоро. А проте рано чи пізно
щось подібне мало статися. Тут нема чого дивуватися.
Грішний вчинок дуже скоро дає відповідні наслідки. Ти
ніколи не замислювався над тим, до чого можуть
призвести твої гріхи. Для всього є межа, а ти переступив цю
межу, зробивши те, що зробив. Твій власний брат Бібхі-
шана, твоя власна дружина, головна цариця Мандодарі, не
раз радили тобі повернути Сіту її чоловікові, але ти не
зважав на ці добрі поради, нікого не слухав. Тепер роби,
що хочеш!»

Ці слова Кумбхакарни підлили масла в полум я гніву
Равани, якийксказав надзвичайно сердитим тоном: «Кумб-
хакарно, ти знаєш, що я старший за тебе, а ти все нам%
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гаєшся напучувати мене. Може, ти й правду кажеш, але
тепер ні до чого згадувати, що я зробив і чого  з тупості,
пихи чи з завзяття. Якщо ти справді любиш мене як брата,
якщо є в тебе сила  ти мусиш битися з Рамою і вбити
його. Той є справжнім братом, хто допомагає братові в біді».

Кумбхакарна розумів, що Равані скоро кінець. Але він
запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб врятувати його від
ворога, і просив його не турбуватися. «Равано,  додав
він,  те, що я тобі тільки-но говорив, було сказано ради
добра, бо я твій люблячий брат. Тепер я покажу, що брат
мусить робити для брата у важку хвилину. Я сьогодні ж
у битві знищу твого ворога, хто б він не був. Мені не
страшний навіть Яма, бог смерті, Індра, цар неба, Вайю,
бог вітру, і всі інші могутні боги. Ось подивись, я йду
воювати». Кажучи так, він знов схилився перед братом.
Равана з любов ю обійняв його, накинув йому на шию
намисто із дорогоцінного каміння і попрощався з ним.
Кумбхакарна попрямував туди, де йшов бій, узявши свій
жахливий дротик.

Жителі Ланки сипали квіти з своїх домів на нього
і на воїнів-ракшас, що йшли слідом за ним у бій, хто
в колісницях, хто пішки. Кумбхакарна був величезним на
Зріст і тому не міг пройти ні через одну браму. Він
просто переступив через мур, голосно викрикуючи бойовий
заклик, від якого здригалися навіть гори.

Побачивши його, мавпи перелякались і почали тікати.
Тут Ангада звернувся до Пали, Ніли, Гавакші та Кумуди.
«Куди це ви тікаєте, мов боягузи, забувши про своє
походження та доблесть? Зупиніться! Коли ви з явились на
полі битви, хіба ж личить думати про порятунок? Цей
велетенський ракшаса прийшов сюди не для того, щоб
битися. Він з явився, щоб просто налякати вас. Знищімо
це страховисько своєю відвагою».

Почувши від Ангади такі підбадьорливі слова, мавпи
знову позбирались, напали на Кумбхакарну і почали
кидати в нього камінням, уламками скель та деревами. Про^
те все це аж ніяк не шкодило йому, а, навпаки,
розбивалось об його тверде тіло. Але Кумбхакарна почав
винищувати мавпяче військо. Він поранив тисячі мавп, і гі,
стікаючи кров ю, нагадували дерева, вкриті червоним
цвітом. Мавпи були надзвичайно перелякані, деякі стри¬
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бали в океан, деякі злітали в небо, а ще інші кинулися
навтіки.

Побачивши, що мавпяче військо не витримає, Ангада
закричав: «Стійте, мавпи! Будемо битися до кінця. Не
бійтеся! Ми або потрапимо на небо, доблесно загинувши в
бою, або заживемо слави і будемо серед героїв, як
подолаємо ворогів на полі битви. Боягузи! Якщо ви втечете,
кинувши зброю, ваші жінки сміятимуться з вас; для
поважної особи це гірше за смерть. Кріпіться і виконуйте
свій обов язок».

Такими словами Ангада повернув їм відвагу, і мавпи
зупинились і стали, чекаючи наказу. Тепер вони вирішили
зустріти свою долю віч-на-віч і почали несамовито битися,
кидаючи в Кумбхакарну деревами та скелями. Потім
почали роздирати його зубами та кігтями. А Кумбхакарна
захоплював по сотні мавп в одну руку й ковтав їх. Але ті, що
не потрапляли йому на зуби, вилазили через ніздрі та вуха.

Під час цього шаленого бою Хануман кинувся на
Кумбхакарну з великим гірським шпилем у руках,
шпурнув ним у велетня і поранив його, так що той зупинився.
Кумбхакарна підніс свій величезний тризубець і опустив
його на Ханумана, причому заревів так страшно, що луна
пішла по всьому полю битви. Він почав знову вбивати
і пожирати мавп. Тоді проти нього вийшов Сугріва з
гірським шпилем у руках. Він запустив шпиль у Кумбхакар-
цу, але шпиль розбився надрізки, а велетенський ракшаса
не зазнав і найменшої шкоди. Він кинув дротиком в Анга-
ду, але мавпячий царевич одскочив убік і сам ударив
Кумбхакарну в груди так, що той упав непритомний.
Опам ятавшись, Кумбхакарна вдарив Ангаду, той
знепритомнів, а сам він, схопивши дротик, кинувся на Сугріву.
Сугріва підняв гірський шпиль, шпурнув ним у Кумбхакар
ну,  просто в груди, але скеля розсипалась. Кумбхакарна
замахнувся дротиком, але Хануман перехопив його
і зламав, так що він не влучив у Сугріву. Це дуже
розгнівило Кумбхакарну, і він теж ухопив величезний гірський
шпиль, шпурнув його у Сугріву і потягнув непритомного
мавпячого царя до Ланки.

Захоплення в полон Сугріви справило сильне'враження
иа мавпяче військо: в його лавах почалася паніка. Мавпи
боялися за життя свого царя. А ракшаси в Ланці від ра*
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дості засипали Кумбхакарпу квітами, коли пін увійшов
у столицю, ведучи за собою тремтячого Сугріву. Проте гой
швидко опам ятався, почувши приємний запах жареного
рису, і під впливом прохолоди. Він вислизнув з рук Кумб-
хакарни, відрізав йому иіс та вуха, розпоров ударами ніг
боки і взагалі наніс багато ран кігтями, а потім злетів у
небо, наче м яч, і знову опинився коло Рами.

З тіла Кумбхакарни забила кров, мов джерела з гори.
Він розлютився і знову кинувся в бій з мавпами. Налетів
на Раму з великим гірським шпилем у руці, але камінь
розколовся від Рамииих стріл. Тут Рама та Лакшмана
засипали Кумбхакарну стрілами. Рама відсік йому одну
руку, але він продовжував битися, тримаючи величезний
стовбур у другій руці. Рама зламав йому і другу руку
деревом, але він усе кидався на Раму, і той перебив йому
стрілами ноги. Кумбхакарна так важко впав на землю, що
аж Ланка здригнулась. Але навіть і тут велетень-ракшаса
не втратив мужності, став підповзати до Рами, роззявивши
пащу. Рама набив йому повний рот своїми гострими
стрілами, і велетень не міг дихати. Нарешті Рама взяв стрілу
Індри і нею відсік Кумбхакарні голову, що була подібною
до вершини гори. Коли його голова упала на землю,
розвалилося кілька будинків біля брам. А тулуб Кумбхакарни,
напівзанурений у воду океану, порозчавлював
величезних та могутніх риб і зміїв, що жили там. Смерть
непереможного ракшаси від руки Рами викликала загальну
радість у мавпячому війську, і Рама, Лакшмана та інші
полководці були надзвичайно задоволені.

Розділ XXXV 11

СМЕРТЬ ІНДРАДЖІТА

Коли Равану сповістили про смерть його братаКумбхакарни, він від горя знепритомнів, а
головна цариця та царевичі  сини його 
заплакали. Нарешті він прийшов до пам яті і теж
почав плакати. Згадав золоту пораду своїх

братів Бібхішани та Кумбхакарни і, шкодуючи, що не
послухався їх, дуже занепав духом.
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Побачивши, в якому він важкому стані, сини його,
царевичі Трішіра, Атікая, Девантака та Нарантака
звернулись до нього: «Володарю, чому ти так побиваєшся, коли
в тебе є відважні сини, такі, як ми, спроможні перемогти
Раму? Ми тільки чекаємо твого наказу, щоб іти в бій».
Равана з задоволенням почув їх слова і, похваливши
царевичів. наказав їм виступити проти мавп. Вони взяли з
собою воїнів Маходару й Махапаршву та ціле військо і
вирушили з Ланки через різні брами й напали на мавп.

Знов почався запеклий бій. Нарантака посилав свої
блискучі зазублені дротики, сидячи на коні, і перебив
сотні мавп. На нього кинувся Ангада, але Нарантака шпурнув
у нього дротиком. Мавпячий полководець перехопив цей
дротик, поламав його і сам ударив коня Нарантаки в
голову з такою силою, що той вивалив язика і впав мертвий.
Тоді Ацгада убив Нарантаку своїми могутніми кулаками.

Побачивши це Девантака, Маходара та Трішіра
кинулися на Ангаду, а Хануман і Ніла побігли на допомогу
своєму царевичу-насліднику. Хануман убив Девантаку
ударом кулака по голові, Ніла вбив Маходару, кинувши в
нього горою з деревом, що росло на ній; Хануман одрізав
голову Трішірі гострою шаблею.

Коли Атікая побачив, що його дядька та братів убито,
він сповнився гніву і почав засипати стрілами Ангаду та
Ханумана з своєї колісниці. Ня Атікаї була небесна
кольчуга, а колісницю йому подарував Брахма і. крім того,
наділив невразливістю проти асурів та небожителів. Тому всі
скелі й дерева, якими мавпи шпурляли в нього, не могли
Завдати йому і найменшої шкоди. Через деякий час він
нагнав неабиякий страх на мавпяче військо. Тоді Лакш-
мана кинувся на нього, використовуючи різноманітну
Зброю, але даремно. Нарешті бог вітру підказав йому з
неба, що Атікая вкритий небесною кольчугою і має від
Брахми дар невразливості, так що вбити його можна
тільки зброєю Брахми. Тоді Лакшмана пустив в Атікаю стрілу
Брахми, і голова того з золотим вінцем відділилась від
тіла й покотилася на землю. Тут ракшаси, побачивши, що
їх полководців перебито, повернулися до Ланки, а мавпи
З великою радістю вітали Лакшману.

Одержавши звістку, що Лакшмана убив Атікаю, Равана
сповнився великої тривоги. Побачивши це, Індраджіт гор¬
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довито промовив: «О батьку, не личить тобі піддаватися
горю, коли я існую на сеіті. Вислухай мій обіт: я
сьогодні ж уб ю і Раму, й Лакшману». Тут паслідний царевич
Зібрав військо, зійшов на колісницю і вирушив на поле
битви.

Але спочатку він звернувся з молитвою до бога вогню
й приніс йому в жертву голову цапа та все інше, що
належало. З* ЦЄ Агні нагородив його зброєю Брахми. Індра-
джіт прочитав мантри над луком і стрілами, озброївся як
слід і зробився невидимим через майю. Він почав
посилати стріли, як чорна хмара ллє дощ. Тисячі мавп 
воїнів та начальників  було поранено та вбито, а Індраджіт,
Залишаючись невидимим, був невразливим для ворогів.
Він став посилати свої жахливі стріли в Раму та
Лакшману. Ті були зовсім безпорадні перед чарівною зброєю й
невидимістю Індраджіта і нічого не могли зробити. Отже,
діставши таку перемогу над мавпячим військом, Рамою та
Лакшманою, Індраджіт поспішно повернувся до Ланки і з
захопленням розповів про все батькові.

Хануман приніс цілющих трав із гір. Тільки-но Рама й
Лакшмана понюхали їх, як рани в них позагоювались.
Так само видужали й інші мавпи, що були поранені, і вос-
кресли гі, яких було вбито.

Сугріва сказав Хануманові: «Равана втратив трьох
братів, у тому числі й могутнього Кумбхакарну, та
чотирьох синів. Він напевне не зможе оборонити місто, саме
Зараз слушний час розтрощити їх. Хай відважні й могутні
мавпи наготовлять великих смолоскипів, щоб вдертися
в Ланку й підпалити її».

Не встиг Сугріва віддати наказ, як Хануман підібрав
мавп і роздав їм смолоскипи та головні. Коли звечоріло,
вони запалили смолоскипи й головні і вдерлися в місто з
усіх боків, почали підпалювати великі будівлі, брами,
горішні поверхи та широкі настили шляхів. У вогні великих
пожеж горіло все. Валилися палаци, палало коштовне
сандалове дерево; перла, діаманти та інше дорогоцінне
каміння розсипалося на порох від жару; дорогі шовкові та
шерстяні тканини оберталися на попіл. Нищівне полум я
охоплювало все: золотий посуд, кімнатні речі, збрую,
поліровані оздоби для колісниць, лати, мечі, луки, стріли. Рак-
шаси, їх дружини, діти, слуги не могли вибратися з вогню
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і гинули. Полум я вихоплювалося з дахів будинків, і,
здавалося, вся Ланка покрилася червоними квітами. Величезні
язики полум'я здіймалися високо в небо й заливали
світлом все навколо аж до океану, і вода в океані
почервоніла. Сотні слонів і коней, зірвавшись із прив язі, бігали
туди й сюди, і багато хто загинув у них під ногами.
Несамовиті крики плач та лементування були такі гучні, що
луна йшла в усі десять частин світу, по океану й землі.
Напівспалені демони вибігали з будинків, і мавпи добивали
їх. Побачивши все це, Равана запалився гнівом. Він
послав проти ворога синів Кумбхакарни  Кумбху та Ні-
кумбху  разом з воїнами Юпакшею, Шонітакшею, Пра-
джандхою та Кампаною, і зав язався великий бій. Проте
всі вони були вбиті після довгої запеклої боротьби. Тоді
Равана послав проти мавп Макаракшу, сина Кхари, але й
цей загинув од руки Рами.

Нарешті Равана у ще більшому гніві, скрегочучи
зубами, сказав Індраджіту*«0 Індраджіте, ти переміг самого
Індру. Рама й Лакшмана не зможуть устояти перед тобою.
Слід тобі самому вийти на поле бою. Убий їх, хоч вони
тільки люди».

Вислухавши батьків наказ, Індраджіт пішов до саду
Нікумбхіла, де він завжди робив узливання богові вогню.

Кілька ракшасі у закривавленім убранні допомагали йому
при виконанні обряду. Він приніс у жертву живого
чорного цапа. Вогонь прийняв жертву й послав йому добрі
знамення.

Закінчивши жертвоприношення, Індраджіт зійшов на
колісницю і відразу ж зробився невидимим. Тоді він
напав на ворога й почав засипати стрілами мавп, а ті не
могли зрозуміти, звідки на них ллється ця злива стріл, 
отже, вони опинились у дуже скрутному становищі.
Почали навмання кидати каміння в тому напрямку, звідки
летіли стріли, але даремно. Невидимий ворог косив їх
тисячами, тисячі бігали туди й сюди, розгубившись, а сотні
стояли на місці, вражені жахом. Індраджіт випустив
таку ж зливу стріл і в Раму та Лакшману, але ці відвертали
ворожу зброю завдяки своїй вправності в стрільбі з лука й
високому знанню воєнного мистецтва. Проте через деякий
час і вони відчули свою безпорадність, бо теж не бачили,
хто пускає в них стріли.

'
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Це надзвичайно дратувало Лакшману, і,
розсердившись, він нарешті звернувся до Рами: «Я пущу стрілу
Брахми й переб ю всіх ракшас без розбору, так що Індра-
джіт упаде мертвий, де б він не був». Але благородний
та праведний Рама напутив його: «Не годиться тобі
вбивати всіх ракшас через злочин лише одного. Ти не
повинен убивати того, хто залишив поле битви, сховався і
шукає захисту в тебе, хто став перед тобою, склавши долоні,
того, хто втік, хто розгубився. Тому спробуємо вбити саме
Індраджіта, де б він не був. Раніш чи пізніш ми його
побачимо». Тут Рама й інші стали міркувати, як їм убити
Індраджіта.

Зрозумівши Рамині наміри, Індраджіт залишив поле
битви й повернувся до Ланки. Він вигадав цікавий спосіб
убити Раму й Лакшману. За допомогою майї утворив
подобу Сіти і, взявши її з собою в бойову колісницю, виїхав
через західну браму. Тут стояв із військом Хануман. Вій
кинувся на Індраджіта з величезною гірською вершиною в
руці, а інші мавпи побігли за ним, озброєні скелями.
Побачивши, що Індраджіт збирається вбити Сіту, Хануман
у відчаї став докоряти йому за його безсоромний і
боягузливий вчинок. На це Індраджіт вигукнув: «0 мавпи, я
зараз знищу вашу головну надію. Ця грішна Сіта  корінь
всіх бід для ракшас. Я зараз уб ю її, а потім вже візьмуся
За Раму, Лакшману, Сугріву, Бібхішану й тебе». Кажучи
так, він лівою рукою тримав подобу Сіти за волосся і
мечем, що був у нього в правій руці, вдарив її.

Хануман жахнувся від такого ганебного й страшного
вчинку, схопив величезну скелю й шпурнув її в
колісницю Індраджіта, але царський візниця був досить
вправний і вчасно повернув колісницю так, що скеля
пролетіла повз неї і впала на землю. Побачивши, що
промахнувся і що Сіта, через яку виникла ця війна, вбита Індра-
джітом, Хануман дуже засмутився. І вважаючи, що нема
чого далі воювати, він зібрав своє військо й вирушив
назустріч Рамі. А Індраджіт попрямував до жертовного
вівтаря богині саду Нікумбхіла, щоб принести звичайну
жертву. Прибувши туди, він запалив вогонь і почав робити
узливання.

Почувши страшне ревіння ракшас та мавп коло
західної брами, Рама послав на допомогу Джамбавана. Але
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смутний Хануман зустрів того напівдорозі, і вони обидва
вернулися до Рами. і\оли Хануман розповів йому про все,
Рама впав непритомний  так падає велике дерево, коли
йому підрубати корінь. Лакшмана підбіг, щоб підтримати
його.

Повний туги та гніву, Лакшмана сказав: «Рамо, ти
Завжди йшов щляхом справедливості та віри, навіть
важачи життям, але вони не допомогли тобі. Мені здається,
що немає на світі ні праведності, ні гріха. Якби гріх
справді існував, Равана потрапив би в пекло; якби праведність
дійсно була в світі, ти не знав би таких страждань. Якби
щастя випадало на ^олю тих, хто йде праведним шляхом,
ніхто не захотів би робити грішних та поганих вчинків.
Але лише праведні знають горе, а грішники живуть у
щасті. Тому наші уявлення про праведність і порок  невірні.
Бо праведність слабка і завжди потребує допомоги з боку
сили. Бо «право  це сила». Всього можна досягти силою
та доблестю. Отже, чому ти не користуєшся силою та
доблестю? Чому ти намагаєшся розрізняти праведність та
порок? Я вважаю, що багатство  це корінь
праведності. Той, хто має багатство  розумний, вчений,
доблесний, могутній. Радість, насолоду, гордість, благочестя,
гнів, самовладання, стриманість  все це можна придбати
за багатство. Ти кинув за наказом батька корінь всього,
тобто багатство, а Равана спромігся забрати у тебе
дружину, яку злий Індраджіт тепер убив. Але, Рамо, повір
мені, сьогодні ж я втішу тебе, вбивши Індраджіта й
зрівнявши з землею Ланку з усіма її скарбами, з усіма рак-
шасами. Годі тобі сумувати, вставай».

Сугріва та інші мавпи зібралися навколо Рами, але
Бібхішани не було серед них, бо він саме перевіряв, як
розставлена охорона круг Ланки. Але коли він повернувся
і довідався про те, що сталося, то почав заспокоювати
Раму: «Володарю, не горюй. Ніколи Равана не дозволить
убити Сіти. Я не раз просив його повернути її тобі, але
він мене не слухав. Що 6 не сталося, Равана захищатиме
Сіту ціною свого трону, навіть свого життя. Якщо
Індраджіт убив якусь жінку, на ймення Сіта, то значить, він сам
утворив її подобу через майю. Не можна гаяти <часу.
Царевич Індраджіт пішов саме принрсити звичайну жертву
богині саду Ншумбхіла. Він має одну особливість, а са¬
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ме  дар від Брахми: коли він, закінчивши обряд
жертвоприношення, підіймається на свою колісницю, то стає
непереможним навіть для небесних богів; але якщо
царевич не дійде до Нікумбхіли, не закінчить жертовного
обряду перед боєм  він може зазнати поразки й навіть
бути вбитим. Отже, хай Лакшмана йде зо мною. Ми
відправимось до саду Нікумбхіла. нападемо па Тндріджіта
і вб ємо його, перш ніж він принесе жертву священному
вогню». Рама відразу ж попросив Лакшману супроводити
Бібхішану і велів Хануману та Джамбавану йти з ними
на чолі своїх полків.

Лакшмана схилився перед Рамою й разом з Бібхіша-
ною, Хануманом та Джамбаваном вирушив до саду
Нікумбхіла. Індраджіт тримав велике військо для охорони
цього саду, щоб ніхто не міг перешкодити йому під час
відправляння обряду. Прибувши на місце, Бібхішана
запропонував Хануманові та Джамбавану несподівано
напасти, і ті відразу кинулися на ворога.

Цей раптовий наступ на ракшас вимусив Індраджіта
припинити жертвоприношення, не довівши його до кінця,
і, зійшовши на колісницю, він став засипати Ханумана
стрілами. Тимчасом Бібхішана показав Лакшмані на
жертовний вівтар під великим деревом баньяна. Там було
зовсім темно, бо густі гілки звішувались аж до землі.
Бібхішана сказав: «Тут, у темряві, що утворена вітами
дерева, Індраджіт приносить свої жертви. Він вийшов звідси. Не
дозволяй йому повертатися до вівтаря». Тоді Лакшмана
виступив уперед і голосно закликав Індраджіта на двобій.
Індраджіт залишив Ханумана і відразу ж наблизився до
Лакгамани та Бібхішани.

Побачивши, що його дядько Бібхішана перейшов на бік
ворогів, Індраджіт надзвичайно розгнівався і, скрегочучи
зубами, звернувся до нього: «Негіднику, зраднику, ти,
брат мого царственого батька, хочеш убити мене? Сором
тобі! Зрікшись свого народу, ти, як невільник, служиш
ворогам. Хай родич буде навіть порочний, але він кращий,
ніж праведний чужинець, бо чужинець все ж є тільки
чужинець. Дурню, хіба ж ти не розумієш, що той, хто
кидає своїх сторонників і перекидається до ворогів,
знаходить загибель собі у ворогів, коли його старих
спільників знищено?»
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На це Бібхішана так відповів своєму небожеві: «Ти,
ненавчене маля з нечистими пристрастями, послухай мене!
Треба цуратись таких родичів, що відмовилися від істини
та доброчесності, бо той, хто зрікається позбавленого
чеснот та схильного до гріха, досягає щастя так само, як
той, хто струсив з руки отруйну ЗМІЮ. Земля більш не
може терпіти гріхів та чвар твого батька. Того, хто краде
майно в іншого, і того, хто викрадає жінку в іншого, треба
залишати, як палаючий дім. Три пороки, а саме:
грабування чужого майна, збезчещення чужих жінок і
залякування друзів ведуть до загибелі. Мені довелося кинути
твого батька, бо йому властиві різні вади, такі як гордість,
гнівливість, нахил до запеклої ворожнечі, розпусність та
інші  і всі вони несуть йому неславу і загибель. Я вже
попереджував його, що Ланка приречена на знищення.
Я виконав свій обов язок. Ти це кажеш мені тільки тому,
що ти молодий, гордовитий, неосвічений, ще й тому, що
тобі судилося зараз померти. Краще рятуйся від стріл
Лакшмани».

На це Індраджіт нічого не відповів. Розпалившись
гнівом, він обмінявся з Лакшманою кількома словами, і між
ними почався запеклий бій. Вони наносили один одному
рани, причому Лакшмана пробив своїми стрілами золоту
кольчугу Індраджіта, а той розбив лати Лакшмани.

Побачивши, що Лакшмана втомився, Бібхішана та
інші кинулись йому на допомогу, і між Бібхішаною та його
небожем Індраджітом зав язався страшенний бій.

Зіткнувшись із дядьком, могутній Індраджіт потім
кинувся на відважного Лакшману, і. між ними знов почався
бій. Боги та інші небожителі зійшли з небес, щоб
спостерігати цю боротьбу. Вороги билися безупинно три дні й
три ночі, і жоден з них не виявив страху. Нарешті
Лакшмана повбивав Індраджітових коней, вбив візницю й
розтрощив колісницю. Потім, вклавши стрілу Індри в лук і
натягнувши його, звернувся до священної стріли з такими
словами: «Якщо Рама праведний і правдивий і немає йому
рівні в доблесті, то вбий Індраджіта, сина Равани». І він
пустив стрілу. Вона влучила в ціль, і голова Індраджіта
злетіла з пліч, а сам він упав мертвий на землю.

Тут боги звеліли бити в барабан в честь перемоги
і стали сипати квіти на Лакшману, благословляючи його.
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Вся земля відчула полегшення від смерті такого могутнього
ракшаси, як Індраджіт. Усі раділи. Бібхішана привітав
Лакшману, обійнявши його, а потім разом з Хануманом та
Джамбаваном вони пішли назад до Рами й розповіли йому
про все. Рама пригорнув Лакшману до себе з великою
любов'ю, понюхав йому маківку голови, погладив його
руками по тілу, примовляючи: «Любий Лакшмано, ти
зробив сьогодні великий подвиг. Равану можна вважати
мертвим тепер, коли вже немає Кумбхакарни та Індраджіта.
Дякую тобі, Бібхішано, за слушну думку, дякую Ханума-
нові та Джамбаванові, що вони допомагали Лакшмані».
Сповнений радості Рама гукнув до себе Сушену й сказав:
«Слухай, Сушено, перев яжи рани цим чотирьом воїнам».
Сушена дав їм понюхати деяких ліків і перев язав їм ра-,
ни, що швидко й загоїлися. Побачивши, що Лакшмана та
інші здорові, всі були надзвичайно щасливі.

Роздія XXXV 111

ДРУГИЙ БІЙ РАВАНИ

Вислухавши жахливу звістку про смерть сина,царевича-наслідника Індраджіта, Равана відчув
Запаморочення й зомлів. Опритомнів він не-
скоро й почав ридати, гірко побиваючись за
сином: «0 мій любий сину, обдарований

великою силою! Ти переміг самого Індру, як же це сталося,
що тебе вбив Лакшмана? Ах, немає нічого на світі
могутнішого за час! Цілий світ тепер порожній для мене. Ти як
справжній воїн втратив життя в битві з ворогом. 0 герою,
це мені личило б умерти раніш за тебе, але сталося не
так».

Поки Равана голосив за своїм старшим сином, йому
спав на думку страшний намір. Він намислив справді
вбити Сіту,  бо ж Індраджіт знищив тільки її подобу,
і цим звести нанівець доблесть і зусилля Рами й Лакшма-
ни. Думаючи про це, він підвівся. Найгірші прикмети гніву
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з явилися на його обличчі. Здавалося, що з його рота клу-
бочив дим від вогню люті. Як гарячі краплі оливи з
палаючого світильника, текли пекучі сльози гніву з його
почервонілих очей. Він вхопив меч і помчав до ашокового
парку, а його придворні, приголомшені горем, та їх жінки
в сльозах побігли за ним.

Побачивши гнівне обличчя Равани, Сіта відразу
зрозуміла, що він хоче вбити її, збожеволівши від смерті
свого старшого сина. В цю мить різні думки хвилювали її:
«Що буде з Рамою без мене? Адже мавпяче військо буде
розчароване  тепер воно кине воювати й розсіється.
Чи ж знесе мати Каусалья тяжке горе, коли дізнається про
смерть свого єдиного сина?» І ще багато подібних думок
хвилювало її. Тепер вона почала розкаюватись, що не
послухала Хапумана: якби вона погодилась на те, щоб він
посадовив її собі на спину, можна було 6 запобігти цьому
нещастю. Але Сіта мовчала, і Равана підходив усе
ближче до неї.

В цю хвилину Супаршва, один з Раванових
царедворців, почав просити його: «Володарю, не годиться такому
мужньому воїну, як ти, вбивати жінку. Краще покажи
свою доблесть перед Рамою та Лакшманою замість того,
щоб показувати її перед ніжною царівною. В тебе справді
досить сили, щоб перемогти ворога. Тож навіщо така
нерозважливість? Я певен, що ти міг би знищити ворога,
якби виступив з усім своїм військом, і після цього Сіта
була б твоєю». Вислухавши це, Равана мовчки
повернувся до залу ради. Він зібрав усе військо й наказав
воєначальникам негайно ж виступати проти Рами.

Велике військо ракшас з безліччю колісниць
виступило з Ланки, і почався запеклий бій між ракшасами й
мавпами. Через деякий час могутнє військо мавп прибігло
на захист Рами, і той, взявши лук, вдерся в незліченні
лави ракшас і почав розсилати навкруги стріли. Полум я
його стріл палило ракшас, і вони неспроможні були
встояти проти Рами, як хмари проти сонця на небі, і тільки
ті, що блукають вночі, були свідками страшних подвигів
Рами. Всі ракшаси були приголомшені його жахливими
стрілами. Вони часом бачили тисяч} Рам на полі битви,
часом знову тільки одного Раму. Злива його стріл була
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така рясна, що він став невидимим, бо ніхто не міг
дивитися на нього крізь ці стріли, які він безперервно
витягав із свого невичерпного сагайдака і пускав із
непереможного лука.

Рама один знищив за три години десять тисяч
колісниць, вісімнадцять тисяч слонів, чотирнадцять тисяч
вершників з кіньми і два мільйони піших ракшас, що
змінювали за бажанням свій вигляд. Нарешті р..гш.іси, які були
ще живі, втекли до Ланки, рятуючись смерті

Загальна скорбота панувала в Л нці в цей день.
В кожному будинку батьки оплакували своїх синів, діти 
батьків, вдови  чоловіків, полеглих, у бою, і всі вони
одверто ганьбили Равану й проклинали його за
божевільні дії. Равана був надзвичайно схвильований цими
наріканнями, очі його почервоніли від гніву; скрегочучи
зубами й кусаючи губи, він наказав воїнам Махад; рі, Млха-
паршві й Вірупакші супроводити його на поле бою. Звер-
таючись до них, він сказав: «Я вб ю Раму та Лакшману
своєю блискучою зброєю і втішу скорботні серця братів,
удов, синів та батьків тих, що були вбиті ними. Я
переб ю сьогодні всіх мавпячих героїв своїми крилатими
стрілами. Сьогодні я нагодую м ясом убитих ворогів ворон,
грифів та інших птахів, що живляться падлом. Зараз же
подайте мені колісницю і принесіть лук».

Незабаром в бойову колісницю Равани було впряжено
восьмеро коней і приготовлено все інше. Воїнів було ви-
шикувано перед царем, а візниця тимчасом подав
колісницю, повну небесної зброї та лаг; вона була вкрита
сіткою з оздобленнями, які дзенькали, і прикрашена
дорогоцінностями; в ній були стовпи з коштовного каміння
і тисяча золотих глеків.

Равана піднявся на бойову колісницю і вирушив на
поле битви. Від звуків воєнних сурм, барабанів, мушель
і загального гомону зненацька перелякані мавпи кинулись
тікати. З гуркотом промчавши через північну браму,
царська колісниця виїхала на поле битви. Ніхто не міг
дивитися на Равану в цю хвилину. Всі ракшаси, потерпаючи,
тримались осторонь нього. Коли він проїжджав, сонце
потьмяніло, вкрившись хмарою куряви, і несподівана
пітьма поширилась навкруги. Птахи криками віщували недобре;



земля задвигтіла; краплі крові падали дощем;
перелякані коні рвались учвал, грифи сідали на царський
прапор; шакали зловісно вили; ліве око й ліва рука Равани
почали тремтіти, і інші недобрі знамення, що віщували
йому загибель, з явилися у цей час. Але Равана
знехтував усіма лихими призвістками і виїхав на поле бою.
Сповнений люті, він почав осипати мавп справжньою зливою
стріл. Ангада, Сугріва, Хануман, Ніл а та інші воїни
ворожого війська мужньо зустріли Равану. В битві, що
зав язалась, воїни Равани  Маходара, Махапаршва і Віру-
пакша  невдовзі полягли. Надзвичайно роздратований їх
загибеллю, Равана з несамовитою люттю напав на Раму
й Лакшману. Обидва брати мужньо зустрілись із ним,
і Лакшманї пощастило вбити коней і візницю Равани
сімома стрілами. Тоді Равана зіскочив на землю із колісниці
і кинув міцний дротик у свого невірного брата Бібхіша-
ну, що зрадив його, але Лакшмана розколов дротик
раніш, ніж він встиг влучити в Бібхішану, і цим врятував
його.

Тоді Равана звернувся до Лакшмани і гнівно крикнув:
«Виходь, Лакшмано, тепер тобі доведеться битися зо мною,
батьком сміливого сина, що його ти вбив. Своєю
спритністю та хоробрістю ти врятував мого віроломного зрад-
ника-брата, а тепер сам рятуйся!»

З цим гнівним вигуком Равана пустив у Лакшману
стрілу, створену майєю, на якій було вісім дзвоників, що
гучно дзеленчали. Він пустив її з такою жахливою силою,
що стріла вп ялась у груди Лакшмани, і той відразу впав
додолу непритомний. Але Рама в ту ж мить підбіг до
Лакшмани, витяг стрілу з його серця і зламав її на кілька
кусків. Равана продовжував пускати дощ стріл у Раму, і
Рама сказав Сугріві та іншим: «Охороняйте Лакшману
З великою пильністю та піклуванням. А я нападу на злого
Равану. Сьогодні ви побачите цей світ без Равани або без
Рами».

З цими словами Рама пустив зливу стріл у Равану, так
що той був неспроможний встояіи проти неї і, охоплений
жахом, знов утік до Ланки.
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Розділ XXXIX

ПЛАЧ РАМИ НАД ЛАКШМАНОЮ

Коли Равана втік до Ланки, Рама підійшов доЛакшмани, що лежав поранений, в крові, як
мертвий; Рама подумав, що його брата вбито,
й почав лементувами над ним: «0 мій любий
Лакшмано, ти йшов за мною так далеко, чого ж

ти покинув мене тепер? Без тебе й перемога мене не
вабить. Що я робитиму з царством без тебе? Як мені тепер
одному повернутися до Айодх ї? Що я відповім твоїй
матері, коли вона спитає: «Де мій Лакшмана?» Навіщо мені
тепер визволяти Сіту? 0 Сушено, цей доблесний воїн
пішов за мною, щоб поділити мої злигодні в цьому вигнанні,
нехтуючи своєю власного матір ю і царством. Чи ж матиму
я ще на цьому світі такого вірного брата? Яку відповідь
я дам Бхараті, коли він запитає: «Де наш брат, що пішов
за тобою в ліси?» Можна знайти жінку й родичів, але
неможливо знайти такого вірного брата, як ти. 0 мій
любий Лакшмано, ти пішов за мною в ліси, а я піду за тобою
на небо. Ти не будеш самотнім. Чим я согрішив у
минулому народженні, що мій доброчесний брат, який захищав
мене своїм тілом, убитий? Ах, брате мій, встань, подивись
на мене з любов ю!»

Батько цариці Тари, мудрий Сушена, подивився на
Раму, пригніченого сумом, і сказав, втішаючи його:
«Володарю, заспокойся,  я гадаю, що Лакшмана не вмер, бо
на його обличчі немає ознак смерті, воно ясне й веселе.
Його долоні прохолодні й приємні на дотик, як лист
лотоса, і очі не тьмяні. Серце у нього б ється, і він ще
дихає». Потім, звернувшись до Ханумана, він сказав: «Якби
можна було зараз дістати трави санджівакарані, я привів
би його до пам яті й вилікував її соком. Вирушай негайно
до Гімалаїв і принеси цієї трави з південної вершини
гори Маходайя. Ще принеси трав вішальякарані й саварнья-
карані, що також ростуть там».

Почувши це, могутній Хануман зараз же стрибнув
високо в небо і в одну мить досяг Гімалаїв. Він почав шукати
скрізь потрібну траву, але не міг розпізнати її, і тоді
подумав, що не варто гаяти ні хвилини в такий небезпечний
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час, тому підняв усю вершину гори і, тримаючи її в руці,
Зіскочив з Гімалаїв і зараз же спустився поруч з
Сушеною на полі бою біля Ланки.

Тут Хануман почав пояснювати Сушені: «Мені дуже
шкода, але я не міг розпізнати трави, що ти назвав, на
всій горі. Тому я зняв цілу вершину, про яку ти говорив, 
ось вона, дивись». Побачивши, що Хануман зробив
подвиг, якого не могли б зробити навіть небожителі, мавпи
були вражені. Сушена нарвав потрібної трави, видушив з
неї сік і влив його у ніздрі Лакшмані. Від цього Лакшмана
негайно опритомнів і підвівся. Побачивши, що він
підводиться, всі мавпи зраділи й закричали: «Слава! Слава!»
А Рама сказав: «0 мій любий Лакшмано!»  і притиснув
його до серця, захоплено вигукнувши: «Який я радий, що
бачу тебе воскреслим завдяки великим зусиллям Ханумана
й доброті Сушени! Моє життя, життя Сіти і перемога 
ні до чого, якщо тебе не буде в живих». Лакшмана
заспокоїв Раму й сказав йому: «Я вже зовсім здоровий. Тепер
ти можеш здійснити свій намір і вбити царя ракшас Ра-
вану».

Розділ XL

ТРЕТІЙ БІЙ І СМЕРТЬ РАВАНИ

оніавь авана в іншій колісниці знову виїхав на поле

І І битви. Він почав засипати Раму стрілами, по-
I дібними до блискавок  так з хмари ллє дощ.
І Рама, дуже розгнівавшись на Равану за те, що
™

той ледве не вбив Лакшману, відбивав їх.
Всі боги, небесні співці та інші небожителі, які були

свідками цієї страшної битви, бачили, що боротьба буде
нерівною, бо Рама бився, стоячи на землі, а Равана  з
колісниці. Тоді цар безсмертних Індра звелів своєму
візничому Маталі під їхати до Рами й запропонувати йому
свої послуги. Отже, Маталі наблизився з колісницею до
Рами й звернувся до нього з такими словами: «Індра
посилає тобі цю колісницю, продовжуй бій з неї. Ось жахливий
лук Індри, ось кольчуга, подібна до полум я, осі> стріли,
що блищать, Ейаче сонце, а ось дротик, що б є без
промаху».
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Рама зійшов на небесну колісницю, і умови боротьби
Зрівнялися. Ще ніколи не було такого бою, як цей, що
розпочався між Рамою та Раваною. Обидва билися не на
життя, а на смерть. Небо й земля спостерігали цей бій.
Равана користувався списом і а палицею, булавою та
тризубцем, а Рама  стрілами й списом.

Запеклий бій тривав уже деякий час, коли візниця Ра-
вани помітив, що його володар утомився, втратив завзяття
й остовпів. Він швидко повернув грізну колісницю й прїхав
геть з поля битви. Отямившись, Равана дуже розсердився
на візницю. «Дурню,  сказав він,  чи ти мене маєш за
боягуза, позбавленого сили й завзяття, що ти повернув
коней, мені на сором? Чи не підкупили тебе вороги 
твій вчинок не схожий на вчинок друга. Якщо ти справді
слуга мені  поверни коней назад, поки ворог не залишив
поля битви».

На це візниця смиренно відповів: «Володарю, я зробив
це з любові до тебе й бажання зберегти твою славу.
Головна причина, чому я повернув колісницю з поля бою,
полягає в тому, що я побачив, як ти втомився. Твоє завзяття
вже не перевищувало завзяття твого ворога. Та й коні
виснажилися, лихі знамення були перед нами. Візниця
повинен добре розбиратися в воєнній науці, тобто
розумітися, на якому грунті  високому чи низькому 
розташоване поле битви, які в ворога слабкі місця, коли
під їжджати близько до ворога, коли віддалятися від нього, коли
стояти на місці і коли тікати. Тож наказуй, що мені
робити».

На це Равана відповів: «Вези мене відразу ж
назустріч Рамі. Равана не залишить поля битви, не вбивши
ворога». З цими словами Равана дав у нагороду візниці
прекрасний браслет. Візниця погнав коней, і скоро
Равана знов з явився перед Рамою на полі битви.

Тимчасом мудрий Агастья, який спостерігав цю битву
разом з богами, побачивши, що Рама вже втомився,
наблизився до нього, порадив йому вшанувати сонце гімном,
слова якого він проказав, і тоді продовжувати бій до
повної перемоги над ворогом. Рама так і зробив, а потім
кинувся на царя ракшас із луком Індри.

Зав язалась жахлива запекла битва між Рамою й
Раваною; всі мавпи й ракшаси, що дивилися на цю
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боротьбу, були надзвичайно вражені і стояли мовчки,
нерухомо, наче на картині. Стріли, що їх посилали
противники, налітали одна на одну в повітрі й падали на землю.
Равана вбив коней Рами, Рама вбив коней Равани. Бій
тривав довго, і обидва візниці виявили свою вправність.
Нарешті гнівний Рама пустив стрілу так, що одна з голів
Равани скотилася додолу, але на її місці відразу ж
виросла нова, цілком схожа на ту, яку Рама збив. Рама
пустив стрілу в іншу голову, зрізав її, і знов на її місці
з явилась нова. Так він збив сто голів, одну за одною, але
Равана не вмирав. Тоді Рама почав цілити в груди Равані,
а той нападав на нього з булавами та палицями.
Жахливий бій тривав сім ночей.

Тут Маталі, візничий Індри, порадив Рамі пустити
стрілу Брахми  найміцнішу зброю. Цю стрілу дав йому
великий ріші Агастья. Рама вклав її в свій могутній лук
і пустив у Равану. Згубна стріла влучила в груди цареві
ракшас і позбавила його житія, потім ввійшла в землю
і знов повернулася до сагайдака Рами.

Побачивши, що Равана загинув і перемога на боці
Рами, ракшаси у паніці кинулися до Ланки, а мавпи
почали радісно вигукувати. В небі залунали звуки ріжка,
боги та інші небожителі почали обсипати квітами

колісницю Рами й співати хвалебні гімни на його честь. Сугріва,
Бібхішана та Лакшмана вітали Раму, співаючи йому
славу, і на всій землі сяяла радість, бо чеснота перемогла
порок.

Розділ XL 1

БІБХІШАНА ВСТУПАЄ НА ПРЕСТОЛ ЛАНКИ

Бібхішана, що воював проти Равани в лавах йоговорогів, відчув тепер свій природний кровний
Зв язок із братом і почав гірко оплакувати його
поразку й смерть, кажучи: «Ах, брате, ти був
непереможним героєм, і кінець кінцем загинув

тільки через те, що нехтував доброю порадою. Світ
спорожнів без тебе. Ракшаси втратила тепер усе, коли тебе
немає».
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Але Рама сказав йому, втішаючи: «БібхІшано, на полі
бою поразка або перемога  неминучі. Або вороги
вбивають героя в битві, або він їх убиває. Твій брат мужньо
зустрів смерть на полі бою. А коли справжній воїн умирає
славною смертю, його треба вихваляти, а не оплакувати.
Отже, покинь голосити. Із смертю Равани нашій взаємній
ворожнечі покладено край, і ми досягли своєї мети. Мені
він такий же дорогий як і тобі. Тому берися знову за діло
й влаштуй йому похорон, як годиться».

Поки Рама втішав Бібхішану, тисяча Раванових
цариць, почувши про смерть царя, вийшли з своїх покоїв і
побачили на полі бою тисячі мертвих тіл. Всі жінки
кинулись до Равани; одні тримали його ноги, інші  руки,
а деякі  голови й вигукували з плачем: «Ой леле,
володарю, дружино, навіщо ти покинув нас? Незважаючи па
добру пораду твого рідного брата Бібхішани та інших, ти
сам накликав на себе загибель, викравши Сіту. 0 любий,
хто тепер захистить нас?» їхнє голосіння наповнило всі
серця сумом, а головна цариця Мандодарі промовила,
ллючи сльози на обличчя свого чоловіка: «0 володарю, навіть
бог смерті боявся стати проти тебе, а великі ріші та
небожителі порозліталися, хто куди, із страху перед тобою.
Як же це людина могла вбити тебе? Я гадаю, що Рама 
не звичайна людина, а справжнє втілення володаря й спа-
сителя Вішну, а ці мавпи  не звичайні тварини, а
небожителі, що у вигляді мавп приєдналися до Рами й
допомагали йому. Мабуть, тебе згубило прокляття цнотливої
й благочестивої Сіти, яку ти приніс сюди силоміць. І
справді, прокляття цнотливої жінки ніколи не минає даремно.
Інакше, хіба потрапив би ти в пащу смерті на цьому полі
бою, адже ти міг перемогти навіть богів? Володарю, я ж
багато разів благала тебе послухати мене й повернути
Сіту її чоловікові, але ти не захотів звернути увагу на мої
слова. І ось тепер ти загубив себе самого й нас усіх.
Воістину, той, хто чинить зло, збирає в свій час погані
плоди від своїх вчинків. А той, хто робить добро, збирає
добрі плоди. Тепер Сіта буде щаслива з своїм чоловіком,
а я сумуватиму все своє життя. 0 мій любий, ти звик
спати на прикрашеному дорогоцінностями ліжку, а тепер,
вкритий порохом, спатимеш вічним сном на цій землі.
Я ж, головна дружина царя ракшас, дочка царя демонів
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і мати сина, що переміг царя небесних богів, тепер
вкинута в океан скорботи, позбавлена чоловіка й синів. Коли
Лакшмана вбив мого сина Індраджіта, я була у великому
горі, але тепер і мене вбито. Може, це мені сниться?
0 любий, устань! Скажи хоч кілька слів своїй головній
цариці! Візьми мене на небо з собою. Я без тебе не
житиму тут більше ні хвилини».

Лементуючи так, цариця Мандодарі, переможена
горем, знепритомніла і впала на груди чоловікові. Інші
жінки, що прислуговували у внутрішніх покоях, віднесли її
звідси.

Тимчасом Бібхішана приготував усе для погребного
обряду. Він склав вогнище із запашних сандалових дерев
і, поклавши тіло царя на золоті небесні ноші, вирушив на
місце спалення з усіма належними почестями. Тіло
Гавани поклали на вогнище; всі цариці з сльозами на очах і
всі ракшаси віддали останню шану своєму померіому
цареві, стоячи навколо нього. Проспівали священпі мантри
й принесли в жертву масло, сир та чорного цапа. Потім
Бібхішана запалив вогнище, всі присутні зробили узли-
вання й повернулись до Ланки.

Тимчасом небожителі, побачивши загибель Гавани,
Зійшли на свої колісниці і, вихваляючи Гаму та інших
воїнів, що так мужньо бились у великій війні, полетіли на
небо. Гама щиро вшанував візницю Індри й дозволив йому
повернутись із своєю колісницею, дякуючи Індрі за його
милость. Потім Гама обійняв Сугріву іч прийнявши шану
від Лакшмани, повернувся до свого військового табору й
сказав Лакшмані: «Візьми з собою в Ланку мого
відданого друга Бібхішану, що подав мені велику допомогу,
1 коронуй його, посвятивши як слід. Я дуже хочу бачити
Бібхішану на престолі Ланки».

Тоді Лакшмана звелів мавпам взяти золоті глеки й
принести з океану води. Вони швидко зробили це, і
Лакшмана ввійшов у Ланку, ведучи з собою Бібхішану. Гак-
шаси, що лишилися живими, залюбки визнали Бібхішану
царем, і під звуки музики було справлено обряд
коронування. Скрізь панувала велика радість. *

Після того цар Ланки Бібхішану в супроводі
Лакшмани поспішив до місця, де зупинився Гама. Бібхішана став
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перед Рамою, склавши долоні, потім вшанував його
приношенням сиру, смаженого рису та інших священних
речей, і Рама прийняв їх з великою любов ю.

Розділ XLII

ВИПРОБУВАННЯ ВОГНЕМ

  евдовзі після того як Бібхішану коронували
gBggJ царем Ланки, Рама сказав Хануманові, який
|І покірливо стояв перед ним: «0 Ханумане, по-
 І проси в царя Бібхішани дозволу ввійти в Лан¬

ку й відвідай мою дружину Сіту. Скажи їй, що
царя Равану вбито на війні, що Лакшмана, Сугріва і я
цілком здорові. Тобі належить передати цю радісну
звістку Сіті. Отже, зроби це, а потім розкажеш мені все про
неї».

Хануман дістав дозвіл Бібхішани й швидко вирушив
до Ланки. Вів одразу ж пішов до ашокового парку.
Цнотлива й благочестива Сіта вже кілька днів не купалась і
мала сумний, похмурий вигляд. Коли Хануман з явився
перед нею, вона мовчки підвелась і вп ялась у нього
очима, повними водночас і туги, і радості. Вона уявляла
собі, що сталося, і всі волоски на її тілі піднялися.
Дивлячись на її смиренне, але щасливе лице, Хануман схилився
перед нею з великою шаною й переказав їй Рамині слова:
«0 Сіто, Рама цілком здоровий, Лакшмана й Сугріва
також. Володар Рама досяг своєї мети і вбив ворога. Він
послав мене передати тобі цю радісну звістку й дізнатися,
як ти себе почуваєш. Він сказав: «Сіто, я дуже радий, що
можу передати тобі чудові вісті: я вбив Равану на полі
битви при допомозі Бібхішани та мавп. Я від усього
серця вітаю тебе з цією щасливою подією, бо зміг добитись
цієї великої перемоги у війні тільки через праведність
такої чистої й благочестивої дружини, як ти. Збудувавши
міст через могутній океан, я зміг виконати свою
обітницю. Я не спав ночами, думаючи про те, як врятувати тебе.
Тобі нема чого турбуватися, що стільки часу ти
залишаєшся у країні Равани,  царство тепер передано Бібхішані.
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Отже, заспокойся. Ти тепер все одно, що у власнім домі,
і я посилаю до тебе мого любого друга Ханумана». Так
Хануман передав Сіті слово в слово те, що сказав Рама.
Вона нічого не відповіла, але її обличчя сяяло щастям,
і сльози лилися з її великих очей. Хануман стривожився.
«Божественна Сіто,  звернувся він до неї.  Що в тебе
на думці? Хіба ти нічого не скажеш мені у відповідь?»
Тут Сіта заговорила радісним, хоч і здавленим від сліз
голосом: «О Ханумане, я мовчу, бо не маю нічого, чим би
могла віддячити тобі за таку чудову звістку. Вона мені
дорожча за життя. Навіть якби я дала тобі всі
дорогоцінності, що є на землі, або подарувала царства всього
світу  то й цього було б замало».

Хануман склав долоні й промовив захоплено: «Сіто,
твої слова цілком гідні твого благородства. Таке не часто
можна почути від інших. Я ціную твою ласкаву мову
більш, ніж багатство, навіть більш, ніж силу небожителів.
Твоя милостива увага звеличує мене, і тепер я смиренно
прошу твого дозволу повбивати всіх тих мерзенних рак-
шасі, що знущалися з тебе. Вони цього заслуговують».

Але добросерда Сіта сказала йому: «Ні, Ханумане, не
вбивай їх. Вони не винні. Що б вони не робили, все це
було за наказом їх царя. Відтоді як помер Равана,
ці бідні ракшасі зовсім не чіпають мене. Все, що було зо
мною, сталося через те, що така мені випала доля, і
через мої колишні гріхи. Крім того, ніколи не треба
мстити ворогу після перемоги над ним тільки через те, що
ворог раніш робив нам зло. Мудрий не повинен робити
так, як робить грішник. Він завжди має дотримуватись
найкращої поведінки, що є справжньою прикрасою для
благородної людини. Благочестивий і добродійний вибачає,
якщо це можливо, вчинки найгірших грішників, бо
помилятися людині властиво, і хто з нас не помилявся?»

Почувши від Сіти ці золоті слова, Хануман сказав:
«Слава тобі, Сіто. Ти справді благородна. Ти єдина серед
жінок гідна бути дружиною нашому володареві Рамі.
Дозволь мені тепер повернутися до нього». На це Сіга
мовила: «Я прагну побачити свого володаря. Він і Лакш-
мана виконали своє завдання». {

Повернувшись до Рами, Ханудоан розповів йому все
про його дружину. «Божественна Сіта,  сказав він, 
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для яко! ти зробив усі ці надзвичайні подвиги, прагне
побачитись з тобою. Коли я розповів їй про твою перемогу,
серце її сповнилося щастям, і сльози радості закапали з її
очей. Вона вже знала мене і тому розмовляла зо мною
вільно, без непотрібної соромливості. Вона висловила своє
щире бажання бачити тебе».

Почувши не. Рама надзвичайно засмутився й деякий
час мовчав. Потім, тяжко зітхнувши й опустивши очі,
сказав Бібхішані: «Прошу, влаштуй гак, щоб Сіта,
викупавшись і намастившись, одяглась у коштовні шати,
прикрашені дорогоцінностями, і якнайшвидше прибула сюди».

Бібхішана вирушив до Ланки і попросив Сіту
виконати волю Рами; хоч вона й не хотіла робити цього, поки
не побачиться з чоловіком, проте скорилась його наказу
і з допомогою молодих дівчат, що прислуговували їй,
викупалася, одяглася в розкішний одяг і прикрасилася
дорогоцінностями. Потім сіла в палапкін і вирушила в
супроводі Бібхішани, щоб нарешті зустрітися з Рамою.

Коли вони наблизилися до табору мавпячого війська,
слуги Бібхішани з барабанами в руках почали розчищати
шлях перед паланкіном Сіти, вигукуючи: «Дорогу,
дорогу! Дотримуйте порядку!»  і почалася надзвичайна
метушня. Це викликало незадоволення у Рами. Він сказав:
«Бібхішано, чого ти турбуєш моїх любих мавп через
дрібниці без мого особистого дозволу. Хай Сіта вийде з
паланкіну і йде сюди. Хай ці мавпи, що зазнали стільки
турбот через неї, вільно на неї дивляться. Жінці
дозволяється з являтись відкритою перед народом у скорботний
час, під час весільних обрядів, під час війни або при
жертвоприношенні. Вона зараз у великій скруті і великій
небезпеці  немає гріха в тому, щоб дивитись на неї,
особливо, коли я тут». Слухаючись Раминого наказу,
Бібхішана супроводив Сіту пішки в присутності всіх і привів її
до Рами, але неласкаві Рамині слова викликали сум у
серцях Лакшмани, Ханумана й Сугріви. Сама Сіта тремтіла
від соромливості і ледве наблизилась до Рами.

Ставши перед ним, Сіта, для якої чоловік її був богом,
усім на світі, підвела на лотосоподібне обличчя Рами очі,
повні щастя, захоплення і любові. Побачивши, як Сіта,
смиренна в своїй скромності й соромливості, стоїть перед
ним, Рама відкрив їй своє серце і з болем сказав: «Сіто,
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я врятував тебе від полону, вбивши на полі битви ворога.
Я виконав свій обов язок, як і належало відважному воїну.
Гнів мій вичерпано до краю. Образа змита: я одночасно
знищив ворога й розвіяв сором. Сьогодні я виявив всю
свою могутність. Старання мої закінчуються; виконавши
свій обіт, я став віднині сам собі володар. Ганьбу, якою
вкрив мене той грішник, викравши тебе, змито сьогодні
моїми мужніми зусиллями. Великий подвиг Ханумана,
який перестрибнув через океанський простір у сто йоджан
Завширшки і зруйнував Ланку, дав сьогодні плоди.
Успішне закінчення великої війни, в якій цар Сугріва та його
мавпяче військо так відважно билися протягом кількох
днів, дало сьогодні плоди. Зусилля царя Бібхішани, що
Залишив своє рідне місто, родину, змінив заради мене свою
природу, принесли сьогодні плоди». Поки Рама говорив ці
слова, Сіта звернула на нього очі, повні жадання і сліз,
вона готова була слухати й далі. «Але, Сіто, 
продовжував Рама,  т& не повинна забувати, що цей великий
подвиг я зробив не ради тебе. Цю велику війну мої друзі
і я розпочали, щоб змити ганьбу, яка впала на мою славну
родину й на мене; щождо тебе, то є серйозні причини
сумніватися в твоїй доброчесності. Ось ти стоїш передо мною,
а твоє ім я забруднене підозрою  і ти не потрібна мені,
як не потрібний світильник тому, в кого болять очі. Отже,
Сіго, йди, куди хочеш. Я даю тобі дозвіл іти в будь-якому
напрямку  весь світ відкритий перед тобою. Я тепер не
маю з гобою нічого спільного. Який могутній чоловік з
хорошої родини, з доброю славою, прийме назад до себе,
З серцем, сповненим нетерпіння і хтивості, дружину, яка
довгий час жила полонянкою в домі іншого. Як можу я,
поважаючи своїх благородних предків, знову взяти тебе
до себе, коли ти вкрита ганьбою, бо залишалась на
колінах у Гавани який дивився на тебе своїми поганими
очима? У мене нема до тебе ніжних почуттів. Якщо хочеш,
можеш жити з Лакшманою Бхаратою, Шатругхною або
3 Сугрівою чи Бібхішаною. Не думаю я, щоб Гавана
нехтував тобою, ти надто чарівна і прекрасна».

Почувши від свого чоловіка такі жорстокі слова, Сіта
Заплакала, затремтівши,  так тремтить ліана, *коли слон
відриває її від дерева Ці несподівані слова Гами,
виголошені відкрито, перед усіма присутніми, пронизали її сер¬
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це тисячею стріл, І СЛЬОЗИ дощем ПОЛИЛИСЯ з її очей.
Через кілька хвилин вона сказала своєму володареві
поволі, запинаючись: «Герою, чого ти звертаєшся до мене З
такими жорстокими словами, як звичайний чоловік до
Звичайної жінки? Мені боляче це слухати. О могутньо-
рукий, присягаюся власним добрим ім ям, я не така, якою
ти вважаєш мене. Вір мені. Володарю, якщо мені
довелося торкатися тіла Равани, то це було лише тоді, коли він
силоміць ніс мене. Я була безпорадна. Це сталося не з
моєї волі. Тут винні обставини. А моє серце завжди було
віддане тобі, ніколи тебе не зраджувало. Якщо ти, хоч і
прожили ми разом довгі роки, не пізнав мене як слід,  я
пропала навіки. 0 володарю, коли ти відіслав відважного
Ханумана шукати мене в Ланці, чому ти не зрікся мене?
Якби ти тоді передав ці слова через нього, я б покінчила
З життям перед його очима. І не потрібні були б ті зусилля
та подвиги, при яких тобі довелось важити своїм життям
та життям багатьох воінів. 0 леве серед царевичів,
піддавшися гніву, ти, наче звичайна людина, побачив у мені
лише звичайну жінку. Невже ти забув, що взяв мене до
себе, коли я була молодою, а ти був юнаком? Невже ти
забув про мою незмінну відданість тобі протягом довгих
років, про мою всім відому родину, про моє бездоганне
життя?» Голос Сіти перервався, вона не могла далі
говорити.

Через деякий час вона звернула очі, повні сліз, на
Лакшману й сказала: «Лакшмано, я хочу лише одне:
приготуй мені погребне вогнище, щоб я могла кинутись
у вогонь. Я несправедливо заплямована, мене прилюдно
зреклися; єдине, що мені залишається,  це накласти руки
на себе».

Туї Лакшмана, розсердившись, подивився на Раму,
який поглядом дав згоду. Скоряючись мовчазному
наказу, Лакшмана приніс сандалових дров, склав їх і
підпалив. Ніхто не насмілювався звести на Раму очей, ніхто не
мав сили просити в цю жахливу хвилину за Сіту.

Полум я охопило погребний стос. Сіта схилилась
перед Рамою, що стояв, опустивши голову, обійшла навколо
нього й наблизилась до вогню. Потім, вклонившись перед
богами та брахманами, сказала: «0 бог вогню, ти бачиш
усе, що діється на світі; захисти мене, якщо моє серце
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було завжди вірне Рамі. Захисти мене, коли я чиста, а
не грішниця, як гадає Рама. Захисти мене, якщо я ніколи
не грішила проти Рами  ні думкою, ні словом, ні ді
лом». І Сіта, не здригнувши, кинулась у полум я.

Тисячі людей, мавп, ракшас, небожителів зібралося
спостерігати ці страшні події, і, побачивши, як Сіта сама
себе приносить у жертву, всі закричали, а жінки почали
плакати. Почувши, як голосять ракшаси та мавпи, Рама
теж став лити сльози. Тут Індра, цар безсмертних, Яма,
володар смерті, Варуна, володар води, трьохокий, повний
грації Махадева, що їздить верхи на бику, Брахма,
творець всесвіту, та інші боги прибули до Ланки в
колісницях, наблизились до Рами й порадили йому не нехтувати
Сітою, не зрікатися її, бо вона сама Лакшмі.

Тимчасом з полум я з явився сам бог вогню,
тримаючи Сіту на руках. Вона сяяла, наче сонце, що тільки-но
Зійшло, прикрашена золотими оздобами та
дорогоцінностями, одягнена в яскравочервоні шати. На ній була
гірлянда з священних квітів, волосся в неї було чорне,
краса її  незрівнянна. Бог вогню вийшов уперед, щоб
передати очищену Сіту Рамі, і сказав: «0 Рамо, ось твоя
Сіта. Вона безгрішна. Вона чиста думками і вчинками.
Я наказую тобі захищати її».

Рама відчув надмірну радість, коли Агні повернув йому
очищену полум ям Сіту. Він схилився перед божеством,
склавши долоні, й сказав: «Для самої Сіти було потрібно
пройти це випробування. Бо якби я прийняв її до себе
без обряду очищення після довгого перебування її в
полоні у Равани, народ вважав би мене за дурня,
нерозумного та хтивого. Я добре знав, що Сіта чиста й безгрішна,
що вона повністю віддана мені. Але не можна було
забувати про загальну підозру. Сіта стала мені ще дорожча
після того, як ти повернув її мені освяченою».

Тут Махадева сказав Рамі, що його батько, цар Даша-
ратха, з явився в небесній колісниці, бажаючи
побачитися з ним. Дашаратха був дуже щасливий, знову зустрінув-
шись з Рамою, Лакшманою та Сітою. Він сказав: «0 Рамо,
я тепер на небі, але без тебе мені тут не подобається.
Я все згадую, як я відіслав тебе в ліси. Ти добре зробив,
убивши Равайу і звільнивши всіх >від страху. Я дуже
задоволений тобою. Хай щастить тобі у всьому». Потім він
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звернувся до Лакшмани: «Продовжуй служити Рамі, бо
він весь час дбає про щастя для всіх». А Сіті сказав:
«0 Сіто, не гнівайся на Раму, що він зрікся тебе. Для
твого ж добра він мав провести тебе через випробування
вогнем. Ти зробила великий подвиг, який прославив тебе
серед жінок. Хоч тобі й нема потреби давати напучення
щодо подружніх обов язків, все ж я скажу, що чоловік
має бути тобі за божество». Напутивши так синів та Сіту,
Дашаратха зійшов на колісницю й повернувся до царства
Індри.

Тоді Індра сказав Рамі: «Ми дуже задоволені з тебе.
Наша поява перед тобою не повинна бути безплідною. Ми
обдаруємо тебе. Проси, що хочеш». Рама сказав:
«Поверни життя всім мавпам та ведмедям, які через мене розлу- >
чені з своїми дружинами та дітьми і які віддали своє
життя на полі битви». На це Індра сказав: «Хай буде
так». І він своєю божественною силою повернув життя
всім мавпам та ведмедям, що були вбиті.

Всі надзвичайно раділи і дивувались, бачачи, як
воскресають мертві. Небожителі, задоволені всім, що сталося,
звеліли Рамі повернутися до Айодх ї, вінчатися на царство
і правити з миром. Рама та інші привітали небожителів,
і ті повернулись до себе на небо. Тоді Рама звелів, щоб
усе військо відпочивало цілий день.

Розділ X L111

ПОВЕРНЕННЯ РАМИ ДО АЙОДХ Ї

Рама та інші провели цю ніч безтурботно йщасливо. Наступного ранку цар Бібхішана дав
розпорядження влаштувати обмивання для
Рами і, з дозволу останнього, послав жінок,
щоб вони приготували купіль для Сіти. Він

спитав також дозволу в Рами на купання всіх, хто був з
ним, і благав Раму милостиво скористатись з його
гостинності, раніш ніж вирушати до Айодх ї. На це Рама
відповів: «Бібхішано, мій смиренний і праведний брат Бхарата
весь час тужить за мною. Тому я хотів би якнайшвидше
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зустрітися з ним. Я ціную твоє бажання пишно мене
прийняти і дуже тобі вдячний. Але поки не побачусь із
братом, я не матиму втіхи від цього. Прошу, подбай, щоб
ми могли негайно виїхати».

Бібхішана продовжував умовляти Раму: «Ти зможеш
досягти Айодх ї дуже швидко, скориставшися небесною
колісницею Пушпака Вімана. Тобі нема чого непокоїтися
через це. Тому зроби мені милость, залишся в мене з
Лакшманою й Спою принаймні на один день, прийми
мою гостинність». Але Рама, вибачаючись, пояснив, як
справді важливо йому виїхати якнайскоріше, і просив
подати небесну колісницю. Прохання його було виконане,
і Пушпака Вімана під їхала відразу. Це була чудова
колісниця, прикрашена малюнками і дорогоцінним камінням,
прапорами й стрічками, в ній були золоті кімнати, вікна
в яких були зроблені з перлів і дорогоцінного каміння і з
усіх боків увішані дзвіночками, що мелодійно дзеленчали.
Підлога в колісниці сяяла кришталем. Чудові килими
вкривали сидіння. Бібхішана сповістив Раму, що можна
їхати, і стояв, склавши долоні і чекаючи розпоряджень.

Тоді Рама сказав Бібхішані: «Ці мавпи та ведмеді
рискували життям і йшли на подвиги заради мене, і тільки
тому я добився успіху* а ти зробився царем Ланки. На
мою думку, ти повинен віддячити їм за службу,
обдарувавши їх скарбами та грішми. Царя, позбавленого
належних якостей, царя, що марно посилає своїх воїнів на
смерть, воїни зрікаються». Бібхішана відразу ж роздав
багато золота та скарбів усім мавпам.

Тоді Рама зійшов на повітряну колісницю, Сіту
посадовив собі на коліна, а Лакшману  поруч з собою.
Прощаючись з усіма, він сказав: «Сугріво, Бібхішано, Хану-
мане, Джамбаване та всі інші воїни, дякую вам за вашу
щиру та вчасну допомогу в біді. Ви можете тепер
повертатись до себе щасливі». Тут усі, склавши долоні, стали
просити Раму: «Володарю, візьми нас з собою до Айодх ї.
Ми влаштуємось там у садах та парках, щоб подивитись
на твоє коронування; потім, познайомившись із Бхаратою,
Шатругхною та царицею-матір ю Каусальєю, ми
повернемося додому». «Гаразд», сказав Рама, дуже 4цим
задоволений. Він* взяв їх усіх в Пушпака Віману, в якій всі
легко розмістилися. Було подано знак, і божественна по¬
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вітряна колісниця, запряжена граціозними гусьми, з
великим шумом піднялася високо в небо і швидко полетіла
на північ.

Поки Пушпака Вімана неслася повітряним шляхом,
що пролягав саме над гою наземною дорогою, якою Рама
йшов до Ланки, він показував Сіті всі пам ятні місця:
«Моя люба, подивись на цю пишну золоту Ланку, що
лежить на гребені гори Трікута. Подивись на це поле битви,
всіяне незліченними тілами ракшас, убитих під час війни
нашими воїнами. Ось на цьому місці загинув могутній
Кумбхакарна; он там  від руки Лакшмани загинув
непереможний Індраджіт, наслідний царевич Ланки; а ось
тут я, рятуючи тебе, вбив Равану, володаря ракшас, який
ніколи раніш не зазнавав поразки. Головна цариця Ман-,
додарі разом з тисячею його дружин тут оплакували його.
Подивись, он місце, де був табір нашого мавпячого
війська, що перейшло через океан, збудувавши міцний міст.
Подивись і на самий міст, споруджений Налою в цьому
жахливому величезному океані, повному коралів, в яких
ховаються коштовні перлини. А тепер подивись на золоту
гору, яка піднялася із води, щоб Хануман мав змогу
відпочити, коли перестрибував через океан. Ось ми вже й
перелетіли океан. Бачиш, он там, на північнім березі, був
наш табір. Тут Махадева, цар небожителів, благословив
мене; і міст почали будувати теж з цього місця. Віднині
він буде називатись «Мостом Рами» і стане місцем святої
прощі. Сюди до мене вперше прийшов Бібхішана,
нинішній цар ракшас. А тепер ми летимо вздовж кордонів
царства Сугріви; подивись на його чудову осяйну столицю
Кішкіндху, де я вбив Валі». Тут Сіта перебила його:
«Любий, мені дуже хотілося б взяти з собою царицю Тару та
благородних мавпячих дам у нашу колісницю й одвезти
їх до Айодх ї». Рама відразу ж наказав колісниці
спуститися на землю й попросив царя Сугріву зібрати всіх
шляхетних дам, в тому числі й царицю Тару, щоб представити
їх Сіті та їхати всім до Айодх ї. Сугріва охоче погодився,
і скоро мавпячі дами з явилися сюди, пишно одягнені й
прикрашені дорогоцінностями. Вони ввійшли в повітряну
колісницю і з великою пошаною вклонилися Сіті.
Колісниця знов здійнялась високо в небо, і Рама продовжував
показувати Сіті місцевість: «Сіто, он юра Ріщ'дмука, Та*ч

247



я вперше зустрівся з Сугрівою, і ми стали друзями. Бачиш,
он чарівне священне озеро Пампа, на його берегах я
гірко оплакував тебе. А ось джунглі Джанастхани, де вірний
Джатаю відважно бився з Раваною й віддав своє життя за
тебе. А он там Панчаваті, а це прекрасна річка Годава-
рі, де ми проводили дні в любові та злагоді,
насолоджуючись небесним блаженством в тій хатині,  ти її можеш
бачити звідси. Мила моя, зверни увагу на цю пустинь, де
ростуть пізанги. Там живе божественний мудрець Агастья.
Он гора Чітракута й ліс Дандака. Тут свята пустинь
мудрого Вальмікі. Чи пригадуєш ти, моя кохана, як Бхарата
й моя любляча мати прийшли сюди, щоб забрати нас до
Айодх ї, не дозволити нам іти в ліси? А тепер ми летимо
над священпою глибоководною й широкою рікою Бхагі-
ратхі. Тут розташована пустинь великого святого Бхарад-
ваджі, де ми провели щасливо ніч, коли вийшли у
вигнання. Подивись, це Шрінгаверапура, а там, в далечині,
Айодх я. Вклонись їй. Айодх я  це наш дім, наш любий
дім. Ми повертаємось туди після чотирнадцяти років
вигнання».

Сіта одразу ж підвелась і з великою пошаною
вклонилася Айодх ї. Всі мавпи та ракшаси також скочили на
ноги й з надзвичайною цікавістю подивилися на чудове
місто, батьківщину Рами, його столицю. Тимчасом Рама
звелів Пушпака Вімані спускатися на землю в пустині
Бхарадваджі. Всі вийшли з колісниці, щоб привітати
святого. Рама запитав його про здоров я й поцікавився
новинами з Айодх ї. Ріші Бхарадваджа сказав, що в столиці
все гаразд, і висловив бажання, щоб вони зупинились на
один день в пустині і лише наступного ранку вирушили
на побачення з Бхаратою. Отже, всі відпочивали там добу.
Мудрий Бхарадваджа прийняв їх дуже гостинно, а вони
відплачували йому за гостинність любов ю й повагою.

Рама наказав Хануманові їхати вперед, щоб
попередити Бхарату про його приїзд та дізнатися, як той до
цього поставиться. Він сказав: «Перш за все відвідай мого
щирого друга Гуху, царя нішадхів, у Шрінгаверапурі й
розкажи йому все про мене. Потім вирушай до Нандігра-
ми і там повідомиш Бхарату про все, що трапилось під час
нашого вигнання. Зверни увагу на >те, як він це сприйме,
бо дуже важко чоловікові зректися влади після того, як
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він був царем протягом чотирнадцяти років. Можливо, що
спокуса буде надто великою навіть для такого відданого
та люблячого брата, як Бхарата. Придивляйся до його
обличчя, спостерігай за його поведінкою, щоб пізнати, що
в нього на думці». Хануман, прибравши людського
вигляду, відразу ж вирушив до Шрінгаверапурі й повідомив
Гуху, що Рама перебуває зараз в Бхарадваджі, що він там
уже п ять днів і завтра вирушає до Айодх ї.

Після цього він відправився до Нандіграми і, прибувши
туди, відразу ж відвідав Бхарату. Побачивши, який
Бхарата худий та сумний, Хануман звернувся до нього,
склавши долоні: «Убивши Равану, Рама повернувся живий та
Здоровий з Сітою і Лакшманою». Коли Бхарата почув ці
слова, він зомлів з радощів; опритомнівши, з повагою
обійняв Ханумана і, вмиваючись сльозами щастя,
сказав: «Хто ти? Людина чи божество? Я наділю тебе
сотнями й тисячами корів, дам тобі сотні квітучих сіл,
шістнадцять молодих дружин, благочестивих, добре
одягнених, прикрашених дорогоцінностями, з місяцеподіб-
ними обличчями, шляхетного роду, в нагороду за таку
Звістку».

Потім Бхарата запитав гостя, як його звуть та якого
він роду, і просив розповісти все про Раму. Хануман
змалював йому всі події, починаючи з життя на горі Чітраку-
та й кінчаючи падінням Равани, коронуванням Бібхішани
та поверненням Рами з Сугрівою, Бібхішаною та іншими.
Він також сповістив Бхарату, що всі зупинилися
погостювати в пустині Бхарадваджі і що Рама, Лакшмана та Сіта
незабаром прибудуть на божественній повітряній колісниці
Пушпака Вімана.

Тоді Бхарата звелів Шатругхні відразу ж сповістити
всіх про прибуття Рами і подбати, щоб столицю було
прикрашено прапорами, стягами та гірляндами. Він
також наказав покликати цариць-матерів та царського
наставника Васіштху, щоб вони вийшли назустріч Рамі й
Сіті. Шатругхна негайно зробив усе потрібне.

Скоро всі жителі столиці  вожді, знать, міністри,
вищі урядовці,  довідавшись, що має прибути Рама,
вбралися в найкращий одяг і поспішили на своїх
колісницях, на слонах, на конях зустрічати його. Царське
військо вийшло з прапорами. Цариця-мати Каусалья та інші
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знатні жінки царського двору вирушили в золотих
паланкінах. Бхарата, у супроводі головних міністрів, ячених
брахманів та видатних городян, прибув з Нандіграми
назустріч Рамі. Чудова музика виконувалась на барабанах
та інших музичних інструментах, і царські сурмачі
проголошували загальну радість. Всі вийшли за браму
столиці, щоб висловити повні любові привітання та
вірнопідданські почуття своєму переможному цареві, що повер
тався живий та здоровий після чотирнадцяти років
вигнання та успішного походу на Ланку, який закінчився
падінням Равани. Вони несли в руках квіти і ласощі, а
Бхарата йшов, поклавши собі на голову Рамині сандалі,
і сам тримав царську парасоль та чоурі. Коли вони
посувалися назустріч Рамі, Хануман показав Бхараті на ІІуш-
пака Віману, що швидко летіла в небі, наближаючись до
них. Тут всі  чоловіки й жінки, старі й малі  почали
радісно вигукувати: «Рама повернувся, Сіта повернулась!
Слава Рамі! Слава!», і ці радісні крики відбивались
луною в небі.

Тимчасом Пушпака Вімана, виблискуючи
дорогоцінностями, почала спускатися, і можна було вже бачити
Раму в колісниці, паче місяць у небі. Бхарата, склавши
долоні, став перед колісницею і, з захопленням віддаючи
шану Рамі, вклонився перед ним. Рама взяв Бхарату до
себе в колісницю і той схилився головою до Раминих ніг.
Піднявши Бхарату й посадовивши його собі на коліна,
Рама з великою любов ю пригорнув його до себе. Потім
Бхарата смиренно вклонився Сіті й обняв Лакшману, царя Су-
гріву й інших мавп, що прибрали людського вигляду, й
спитав, як вони себе почувають. Шатругхна також
привітав Раму та Лакшману й смиренно схилився перед Сітою.
Тут Рама та інші вийшли з колісниці, і Рама схилився
перед своєю матір ю Каусальєю, яка була в нестямі від
щастя. Потім Рама привітав інших матерів та жерців. Всі
в свою чергу вітали Раму ніжними словами, склавши
долоні. Сіта схилилася перед своїми свекрухами й
представила їм Тару та інших мавпячих дам*

Бхарата надів на святі Рамині ноги дорогоцінні
сандалі, кажучи: «Повертаю тобі священні сандалі разом з
усім царством. Я надзвичайно щасливий, що ти береш на
себе обов язки царя Айодх ї, Прошу, оглянь свої багат¬
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ства, скарбницю, палаци та військо  все це я примножив
у десять разів».

Спостерігаючи чисту братерську прив язаність та
самовідданість Бхарати. цар Бібхішана та мавпи почали
лити сльози здивування. Рама взяв з собою Бхарату з
військом у колісницю й вирушив до Нандіграми. Тут він
звелів божественній колісниці Пушпака Вімана, що не була
йому більш погрібна, повернутися до Кубери, володаря
багатства. Колісниця піднялась у небо й полетіла на
північ до свого споконвічного володаря.

Розділ X L I V

КОРОНУВАННЯ РАМИ

Прибувши до Нандіграми, Бхарата попросивРаму: «Виконуючи бажання моєї матері, ти
великодушно передав мені царство. Я більше
не можу нести тягар такої великої
відповідальності, бо я зовсім не придатний до цього. Тепер

тобі належить взяти в свої руки кермо влади і щасливо
правити всіма своїми підданцями».

Рама погодився на це і наказав приготувати все для
обряду коронування цього ж таки дня.

Тоді вправні та спритні цирульники обрізали
заплетене волосся Бхараті, Лакшмані й Рамі, а потім всі троє
зробили священний обряд обмивання. Всі інші також
скупались і одержали коштовий одяг. Рамі, Лакшмані й
Бхараті, а також Сіті й іншим шляхетним жінкам були дані
дорогоцінні оздоби. Всі цариці-матері власними руками
наділи на Сіту різні дорогоцінності. Тимчасом Сумангра,
царський візничий, повідомив про прибуття царської
колісниці. Рама ввійшов у колісницю, а царевич Бхарата
сам зайняв місце візниці, тримаючи повіддя царських
коней.

Царевич ПІатругхна ніс білу царську парасоль над
головою наймилостивішого царя Рами. Царевич Лакшма-
на й цар Бібхішана держали чоурі та обмахували ними
царя, а наймилостивіша цариця Сіта сиділа поруч із Ра¬
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мою. Цар Сугріва та інші мавпи, які прибрали людського
вигляду та прикрасились різними оздобами, їхали на
дев яти тисячах слонів. Царська процесія в супроводі
звичайного царського почту, воєначальників, музикантів,
міністрів та вищих сановників, а також сотень тисяч городян
та іншого люду  вирушила з Нандіграми і щасливо
досягла Айодх ї. Місто було пишно оздоблено прапорами,
гірляндами квітів та різнобарвними тканинами, і безліч
народу зібралось на вулицях. Всі голосними криками
вихваляли перемогу Рами. Знатні жінки, одягнені в святкові
вбрання і прикрашені дорогоцінностями, вийшли на
тераси й балкони своїх будинків і радісно дивились із вікон
на царя Раму й царицю Сіту та їх гостей і обсипали
дощем квітів царську колісницю, поки та повільно сунула
в процесії. З урочистою пишністю вона досягла царського
палацу. Прибувши, Рама вклонився своїм матерям і
прийняв їхнє благословення. Він попросив царевича Бхарагу
влаштувати Сугріву в його власному палаці.

Царевич Бхарата вручив Сугріві чотири золоті вази
і попросив послати сміливих воїнів-мавп принести
океанської води з чотирьох сторін світу іще до вечора, бо обряд
коронування не може відбутись без океанської води.
Сугріва доручив це кільком воїнам-мавпам, і справу було
виконано в призначений час. Всі інші приготування для
обряду було зроблено, як належить, до вечора.

Тоді цар Рама й цариця Сіта ввійшли в зал дарбара,
і царський жрець із іншими мудрецями відвели їх до
древнього трону, оздобленого коштовним камінням. Коли їх
величності сіли на трон, почався обряд коронування.
Царський гуру Васіштха та інші мудреці, а саме: Гаутама,
Катьяяна, Вамадева, Джабалі, Віджайя та жерці, добре
обізнані у Ведах, окропили царя Раму й царицю Сіту
священною океанською водою. Також і брахмани, молоді
дівчата, міністри, воїни та торговці радісно бризкали
священною водою. Небожителі згори кропили царя з
царицею соком священних трав. Царський жрець сам надів на
голову царя Рами древню корону, прикрашену
дорогоцінним камінням; її зробив сам Брахма, і вона ще з часів
Ману переходила від царя до царя.

Після цього Раму одягли в небесні шати, царевич Шат-
ругхна держав білу царську парасоль, а царі Сугріва та
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Бібхішана  царські чоурі, стоячи но обидва боки трону.
Вайю, бог вітру, прислав у подарунок гірлянду золотих
лотосів, а Індра, володар неба,  гірлянду з
дорогоцінного каміння.

Боги та небесні співці вихваляли перемогу Рами,
благословляли його й обсипали дощем квітів, а апсари
танцювали. Наймилостивіший цар Рама роздав брахманам
мільйон коней, сто тисяч корів і сто тисяч биків. Він
також розподілив поміж ними тридцять крорів ЗОЛОТИХ
монет, багато коштовних прикрас та одягу. Царя Сугріву
та інших царствених гостей було відзначено відповідними
нагородами. Цариця Сіта дістала гірлянду з рідкісних
перлів і каміння, кілька інших дорогоцінностей та
розкішні шати. Тоді вона, доторкнувшись до дорогоцінного
намиста на шиї, почала з цікавістю розглядати воїнів-мавп,
а потім кинула погляд на царя Раму; той зрозумів її
бажання і сказав: «Подаруй це намисто, кому хочеш».

Почувши цей наказ, цариця з радістю віддала намисто
славетному Хануманові, який відзначався спритністю,
незлостивістю, доблестю, смиренням, знанням
військового мистецтва, хоробрістю та розумом. Всіх інших літніх
та шановних мавп бую також обдаровано одягом та
прикрасами.

Цар Бібхішана, цар Сугріва, Хануман, Джамбаван,
Нала, Ніла, Ангада, Маїнда, Двівіда та інші ще кілька днів
залишались царськими гостями, а потім дістали
подарунки від Рами, який від щирого серця побажав їм щасливої
дороги, коли вони вирушали додому.

Після цього почалось найщасливіше царювання Рами

та Сіти. В правлінні їм допомагали царевичі Лакшмана,
Бхарата, Шатругхна і наймудріші та найбільш досвідчені
міністри і сановники. Стародавні мудреці кажуть про
царювання Рами, як про найкраще за людської пам яті. Його
підданці з усіх каст і релігій були цілком щасливі й
заможні. Не було більше передчасної і неприродної смерті,
раннього вдівства, тяжких хвороб; зникли розбійники,
шахраї, лиходії, носії пороків, пройдисвіти, негідники
і взагалі злі люди. Сусіди поважали один одного, народ
любив своїх царя й царицю, як батька й матір, а ті вважали
їх за своїх дітей і захищали. Народ навчився жити так
само праведно, як цар і цариця. Дерева давали багато
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плодів, квітів, листя, дров та будівельного лісу; злаки
приносили вчасно хороші врожаї, дощі щороку поливали
землю в належну пору: голод та злидні відійшли в
минуле. У вікопомне правління Рами скрізь панувала загальна
радість та щасія, мир і добробут. Рама царював у
повному мирі та щасті десять тисяч років і відправив десять
жертвоприношень копя.

Мудрий Вальмікі, що склав «Рамаяну», зробив такий
припис до неї: «Той, хто читає або слухає на власні вуха
славетний і героїчний епос «Рамаяну», подолає всі
злигодні і житиме довгі літа; всі його бажання здійсняться;
бідні стануть багатими, царі переможуть і підкорять
своїх недругів, бездітні жінки матимуть дітей; бідолашні
стануть щасливими й вільними від усіх гріхів. Оселя, в
якій лежатиме книга «Рамаяна», буде вільна від злих
духів. Словом, бог здійснить всі бажання тих, хто слухає
аби читає «Рамаяну».

Кінець юддха-канди, або воєнної канди.
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Розділ XL V

ІСТОРІЯ РАВАНИ

ДНОГО ДНЯ, вже після
коронування Рами, до Айодх ї з усіх
кінців землі прийшли ріші в
супроводі учнів, щоб привітати
царя з перемогою та вступом на
престол. Мудреці Каушіка, Ювак-
ріта, Гарг я, Галава Канва та

інші .прийшли зі сходу. Мудреці Свастьястрея, Намучі,
Прамучі, Агастья, Сумукха й Вімукха прийшли з півдня.
Мудреці Нрішадгу, Каваші, Дхаум я, Каушейя та інші 
З заходу, а мудреці Вішвамітра, Каш япа, Васіштха, Атрі,
Гаутама, Джамадагні, Бхарадваджа та інші прийшли з
півночі. Цар гостинно й шанобливо зустрічав усіх ріші,
наділяючи кожного коровою й схиляючись перед ним.
Потім він попросив їх сісти й запитав про здоров я. Святі
ріші сказали; «Завдяки милості всемогутнього і твоїй
доброті ми всі здорові й щасливі і невимовно раді бачити
твоє щастя. Ми радіємо з того, що ти живий та здоровий
повернувся до Айодх ї разом з царицею Сітою та
царевичем Лакшманою, після того як зробив найславетніший
подвиг  убив могутнього Равану, що навіював страх на
весь світ. Доля тобі сприяла, і ти повбивав також таких
ракшас як Прахаста, Вірупакша та інших. Не було на сві¬
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ті ракшаси, більшого, ніж величезний Кумбхакарна.
Потрібно було проявити незвичайну доблесть, щоб убити
його. Падіння Індраджіта  це диво, бо ж він був
непереможний і застосовувар майю в битвах. Ти звільнив нас
од страху, о Рамо, тому прийми наші найщиріші
поздоровлення й побажання бути завжди переможцем». Цар Рама
сказав: «Я вам дуже вдячний за ваші поздоровлення.
Я зробив лише те, що зобов язаний робити воїн, і я
завжди готовий прийти на допомогу тим, хто страждає. Чому
ви надаєте такого великого значення перемозі над Індра-
джітом? Яка була його сила та доблесть, в чому він
перевищував свого батька Равану?»

На це Агастья, який прийшов з півдня і добре знав
історію ракшас, докладно розказав її.

Колись Кубера, володар багатства, царював у Ланці.
Брахма подарував йому повітряну колісницю Пушпака
Вімана. Кубера літав у цій колісниці по всьому світу,
відвідуючи друзів та родичів. Батько його, ріші Вішрава,
одружився вдруге на дівчині, яку звали Кайкасі, але
зробив це в несприятливу хвилину. Тому перші троє дітей,
що народились у неї, були незвичайні. Старшого сина
звали Дашагріва, інакше Равана. У нього було десять голів
і двадцять рук на одному тулубі. Другого сина звали
Кумбхакарна. Цей був велетнем. Третьою дитиною була дочка,
Шурпанакха на ім я, а четвертою  знову син, Бібхішана.

Одного дня Кубера прилетів у своїй колісниці
побачитися з батьком. Мачуха Кайкасі стала настроювати
своїх синів, кажучи: «Подивіться на вашого брата Кубе-
ру, він своєю доблестю досяг дуже високого становища.
Якщо й ви заживете такої ж слави, вас справді
вважатимуть за синів вашого батька». Такі слова дуже вразили
Дашагріву, Кумбхакарну та Бібхішану, і вони віддалися
подвижництву. В цьому Дашагріва перевищив братів. Він
десять тисяч років стояв на ногах і нічого не їв. Коли
закінчувалося тисячоліття, він одрізав собі одну з голів і
присвячував її вогню. Так робив, поки не відрізав дев ять голів.

Коли завершилось десяте тисячоліття, він збирався
відрізати собі десяту голову. Тоді Брахма зволив
з явитися йому і сказав: «Я надзвичайно задоволений тобою.
Проси, що хочеш». >

Дашагріва попросив безсмертя, але Брахма сказав:
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«Безсмертя дати неможливо, проси чогось іншого». Тоді
Дашагріва сказав: «Хай моя смерть не залежить від рак-
шас, демонів, га'ндхарвів, цривидів, птахів, змій та
богів. Щождо людей  мені байдуже». Брахма сказав: «Хай
буде так». Він зволив також повернути Дашагріві його
дев ять голів, що були принесені в жертву, і дати йому
ще один дар: «Ти зможеш за своїм бажанням прибирати
будь-якого вигляду».

Брахма сказав також і Бібхішані: «Проси дару». Той
попросив: «Хай всі мої помисли основуються на
праведності, навіть коли я буду у великій небезпеці, не дай мені
впасти в гріх». Брахма був дуже задоволений з цього і
пообіцяв йому безсмертя, пояснивши, що зло завжди гине,
а дхарма та доброчесність  безсмертні.

Звернувшись після цього до Кумбхакарни, Брахма
сказав і йому: «Проси дару». Тут всі небожителі стали
скаржитися Брахмі, що Кумбхакарна пожирає людей, в
тому числі і мудреців, навіть без усякого дару. Що ж буде,
коли його обдарувати? Тоді він не залишить жодної
людської істоти ні в одному з трьох світів. На їх думку, Кумб-
хакарну не слід нічим обдаровувати. Але Брахма не міг
відступитися від свого слова. Він попросив Сарасваті,
богиню вчення, підказати Кумбхакарні, щоб той побажав
чогось нешкідливого. Сарасваті проникла в серце
Кумбхакарни і, керуючи його мовою, примусила його сказати:
«Я хочу мирно спати протягом років». Цю здібність і було
йому даровано.

Діставши такі дари від Брахми, три сини Кайкасі
повернулись до пустині своєї матері.

Коли Сумалі, батько Кайкасі, дізнався, що Брахма
нагородив його внуків, він дуже зрадів. Звернувшись до
Дашагріви, він запропонував йому відібрати від Кубери
Ланку, втрачену столицю ракшас. Дашагріва доручив
Прахасті переговорити з Куберою і переконати його
Звільнити Ланку, яка раніш належала ракшасам. Кубера,
добре знаючи свого зведеного брата, порадився з батьком
і віддав Ланку ракшасам. Після цього, підкоряючись
батьковій волі, він вирушив на гору Кайласа і, збудувавши
собі там чудове місто Алаку, оселився в ньому.

Ракшаси повернулись до Ланки і, прийнявши Даша-
гріву (що пізніше став називатись Гаваною) собі за царя,
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коронували його й почали мирно жити під його
правлінням. Невдовзі після цього Дашагріва віддав свою сестру
Шурпанакху за царя демонів Віддьюджівху, потім і сам
одружився з прекрасною дівчиною, що звалася Мандодарі.
Вона була дочкою демона Майясури та його дружини,
небесної апсари Хеми. Кумбхакарна оженився на Ваджра-
джвалі, а Бібхішана на Сарамі, дочці гандхарви.

Отже, три брати жили тихо та мирно, насолоджуючись
сімейним щастям. У свій час у всіх трьох
понароджувалися доблесні й могутні сини. Сина Дашагріви та
Мандодарі, наслідного царевича, назвали Мегханадою, а пізніше
він дістав ім я Індраджіта.

Через деякий час Кумбхакарна впав у сонливість. Тоді
Дашагріва велів приготувати для нього величезну печеру,
гідну царя, прикрасивши її золотом та дорогоцінностями,
щоб той міг там спати. Кумбхакарна пішов до царської
печери і проспав у ній кілька років, не прокидаючись.

Згодом цар Дашагріва почав дуже пишатися своєю
молодістю та багатством і, посідаючи царський престол,
ступив на хибний шлях: почав турбувати богів, ріші, ганд-
харвів, півбогів, демонів та інших високих істот, що
попадали до нього в лабета; плюндрував міста, спустошував
фруктові сади та парки, прекрасні, як рай. Злякавшись
таких зухвалих його витівок, Кубера намагався примусити
брата отямитись. Він направив до нього посланця, який
від імені Кубери сказав такі слова: «Я тисячу років
віддавався подвижництву і задовольнив володаря Шанкару
своїми молитвами. Раджу й тобі зробити те ж саме і наживати
багатства так, як це личить нашому царському родові».
Така порада дуже не сподобалась цареві Дашагріві, і він
розсердився на брата; очі в нього почервоніли від гніву;
цар заскреготав зубами і, потираючи руки, сказав: «О
посланцю, ти вчиш мене, як здобути милость володаря Шан-
кари? Ось покажу я тобі!» І він убив посланця мечем
і віддав тіло ракшасам, щоб вони з їли його. Після цього
виступив походом проти Кубери, взявши з собою шість
відважних воєначальників: Маходару, Прахасту, Марічу,
Шуку, Сарану та Дхумракшу. Відбувся страшний бій між
якшами Кубери й ракшасами Дашагріви. Якіпі не могли
встояти проти війська ракшас, і тисячі їх полягло на полі
бою, а інші в паніці втекли.
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Тоді Кубера послав полководця Манібхадру на чолі
війська якшів проти ракшас, але Прахаста вбив
полководця і знищив військо. Нарешті виступив проти царя Да-
шагріви сам Кубера, і між ними почався жахливий бій.
Кубера засипав Дашагріву різноманітними стрілами, але
все було даремно, вони ніякої шкоди ворогу не робили.
Кубера ж зазнав страшного удару від булави Дашагріви і
впав непритомний. Проте Дашагріва не вбив його; він
зруйнував Алаку, відібрав повітряну колісницю Пушпака
Вімана, сів у неї і залишив гору Кайласа.

Коли Дашагріва летів у божественній колісниці, рух
її раптом припинився, і це його дуже здивувало. Тимча-
сом Нанді, один із сторожів володаря Шанкари, з явився
у вигляді мавпи, наблизився до Дашагріви і сказав: «Бог
Шанкара та його дружина богиня Парваті бавляться тут,
на горі, і нікому не дозволяється пролітати над цією
місцевістю». Глянувши на Нанді, що мав вигляд мавпи, цар
Дашагріва зареготав і почав глузувати з нього. Нанді
розлютився й прокляв його такими словами: «За те, що ти
смієшся з мого мавпячого вигляду, в майбутньому
народяться тисячі мавп, які знищать тебе й твоє плем я».

Не звернувши жодної уваги на це прокляття,
Дашагріва сказав: «Хто такий Шанкара? І яке мені до нього діло?
Я сам можу вивернути з коренем цю гору, біля якої
зупинилась моя колісниця». І Дашагріва вийшов з Пушпака
Вімани, схопив двадцятьма руками гору і підняв її. Гора
затремтіла. Бог Шанкара дуже розсердився, натиснув
одним пальцем ноги на гору, під яку саме підклав руки
Дашагріва. Той так сильно закричав від болю, що весь
світ сповнився громом і затрусився. Боги, демони й ганд-
харви перелякались і побігли до гори Кайласа подивитись
на чудо. Вони пожаліли Дашагріву й порадили йому
попросити пощади в бога Шанкари. Дашагріва помолився
Шанкарі, проспівавши кілька священних гімнів, і
умилостивив його. Бог дозволив йому витягти руки. Весь світ
був наляканий страшним криком Дашагріви, і через те,
що його різке й голосне завивання тривало тисячу років,
Шанкара назвав його Гаваною, що значить «страх усіх
істот». З того дня Дашагріву і знають як Гавану.

Тоді Гавана знов помолився Шанкарі, благаючи дати
йому якусь зброю для захисту, хоч і мав уже дар від
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Брахми, що зробив його невразливим від усіх, крім
людини. Він хотів мирно прожити решту днів своїх. НІанка-
ра подарував йому надзвичайно блискучий меч Чандра-
хасу, який забезпечував йому мир на всі дні.

Після цього Равана прибув на Гімалаї і, мандруючи,
побачив там одну дівчину, що жила святим життям і була
світосяйна, як небожителька. Зачарований її красою, він
спитав: «Хто ти, і чого живеш як подвижниця? Розкажи
мені все про себе». Дівчина відповіла: «Я дочка великого
ріші Кушадхваджі, і звуть мене Ведаваті. Моєї руки
просили і демони, й небожителі, але мій батько відмовляв
усім, збираючись віддати мене за Вішну, володаря
небожителів та трьох світів. Цар-демон Шумбху вбив мого
батька, коли той був у ліжку, і мати згоріла на його
погребному вогнищі. А я, думаючи тільки про Вішну,
віддаюся найсуворішому подвижництву». Равана зійшов з
колісниці і сказав: «Я цар Ланки, володар ракшас. Ти
прекрасна, молода, ти гідна бути мені за дружину. Мене
Звуть Дашагріва, або Равана. Ти насолоджуватимешся
всіма царськими втіхами, якщо вийдеш за мене заміж,.
Хто такий той Вішну? Яке мені до нього діло? Він не
зможе зрівнятися зо мною». Дівчина надзвичайно
розсердилась і відмовила Равані. Тоді він схопив її за коси, а вона,
розлючена, обернула свою руку на меч і відрізала їх.
Потім приготувала для себе погребне вогнище і сказала
Равані: «Ти образив мою скромність, я не хочу більше
жити. Якщо прокляну тебе, знищу плоди свого
подвижництва. Я знов народжуся як чиста дочка доброчесної
людини, але не від жінки, і в наступному своєму існуванні
стану причиною твоєї загибелі». Тут Ведаваті кинулася
в полум я і покінчила з своїм життям. Згодом вона
народилася Сітою. Бажання її здійснилося, вона стала
дружиною Рами, який є втіленням Вішну. Так вона зробилась
головною причиною загибелі Равани.

А Равана полетів у своїй колісниці далі й прибув у
країну царя Марутти в Гімалаях. Той саме відправляв
жертвоприношення. Коли з явився Равана, всі боги
поховались, перелякавшись, і пообертались у різних тварин та
птахів, причому Індра прибрав вигляду павина, Яма 
ворони, Кубера обернувся на хамелеона, Варуна  на
лебедя. Цар Марутта вийшов було вперед з луком та
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стрілами, щоб дати бій, але його наставники порадили
йому не робити цього, сказавши: «Коли починаєш
відправляти святе жертвоприношення, не дозволяється

навіть сердитися, не тільки воювати». Отже, цареві Марутті
довелося відступити. Тоді цар Равана знищив усе, що
стосувалось жертвоприношення, убив кількох ріші і
вирушив далі. Після його від їзду боги прибрали свого
природного вигляду і нагородили тих тварин та птахів, в яких
вони перетворювались. Індра дав павичу чудовий хвіст
і зробив цього птаха безстрашним перед зміями; Яма
сказав, що ворона житиме, поки її хтось не вб є; Варуна
наділив лебедя молочнобілим пір ям; Кубера надав золотого
Забарвлення хамелеоновій голорі.

А Равана їздив по цілому світу, підкоряючи собі
одного за одним царів та князів. Він відпускав на волю лише
тих, хто складав перед ним зброю, а тих, що
насмілювалися воювати з ним, перемагав і вбивав.

Так він досяг Айодх ї, в якій тоді правив цар Ана-
ранья. Той відмовився підкоритися і вийшов на чолі свого
війська проти Равани. Почався великий бій. Царя Айодх ї
було вбито. Вмираючи на полі бою, Анаранья прокляв Ра-
вану такими словами: «Мене переміг час, єдиний
всемогутній; ні ти, ні я не можемо тут нічого зробити. Але
пам ятай, що через твій грішний вчинок ти поляжеш від
руки божественного Рами, що народиться від царя Даша-
ратхи з роду Ікшваку».

Равана не змінив своєї поведінки. Він убив ще кількох
царів та князів. Тоді божественний мудрець Нарада
піднявся на хмарі, наблизився до Пушпака Вімани й сказав:
«0 Равано, хіба ж це доблесно перемагати та вбивати
людей? Вони слабкі та смертні. Справжня доблесть і велич
полягають у перемозі над Ямою, володарем смерті. Пере-
мігши його, переможеш усе». Під впливом цієї поради
Равана вирушив на південь, до столиці Ями, і напав на
неї. Воїни Ями вийшли проти Равани, але були розбиті.
Тоді сам Яма, володар смерті, зійшов на свою страхітливу
бойову колісницю і вирушив на бій з Раваною. Побачивши,
що виступає сам Яма, всі ракшаси порозбігалися,
злякавшись; але Равана не знав, що таке страх. Почалась
жахлива війна між володарем ракшас і володарем смерті. Яма
вживав проти Равани зброю тисячі видів, але даремно.

263



Сім діб тривала ця війна, і ніхто не здавався. Нарешті
Яма підняв свій смертоносний скіпетр, щоб кинути його
в Равану. Тут з явився сам Брахма і звернувся до Ями:
«Стій,  сказав він.  Цей смертоносний скіпетр несе з
собою смерть для будь-кого. Його тобі дав я. Але я
нагородив даром безсмертя й Равану. Отже, якщо ти кинеш
скіпетр в Равану і вб єш його, мій дар йому не буде
дійсний. Якщо ж він не помре від твого скіпетра, не дійсним
буде дар, яким я нагородив тебе, бо скіпетр має
позбавляти життя кожного, в кого влучить. Отже, і в тому, і в
іншому разі я не додержу слова. Тому не вживай свого
смертоносного скіпетра зараз». «Хай буде так,
відповів Яма.  Ти творець усього, і я мушу коритися твоїм
наказам. Тепер мені доведеться зникнути звідси, бо немає
іншого виходу». З цими словами Яма з своїм
смертоносним скіпетром зник, а Равана проголосив, що він переміг
Яму, і вирушив у повітряній колісниці далі.

Тепер Равана полетів на захід. Спочатку він переміг
Васукі, царя зміїв. Потім пішо? на місто Ашмаваті і там
Зіткнувся з своїм дівером Віддьюджівхою, чоловіком
Шурпанакхи, і вбив його. Після цього досяг столиці Ва-
руни, бога води, але той був відсутній, і Равана переміг
та повбивав його синів і вирушив далі.

Отже, перемігши Куберу, царя півночі, Яму, царя
півдня, Варуну, царя заходу, викравши кількох заміжніх
жінок та прекрасних незаміжних дочок царствених святих,
небожителів та інших, Равана повернувся, нарешті, до
Ланки. Сестра його Шурпанакха кинулась йому в ноги,
плачучи та проклинаючи його за те, що він убив свого
дівера, її чоловіка. Равана пояснив: «Коли воїн виходить
на поле битви, він забуває про всякі родинні зв язки,
навіть хай це буде батько і син. Я ішов з війною, прагнучи
перемог, і весь час сипав стріли дощем, і не міг у битві
розібратися, хто свій, і хто ворог. І випадково влучив у
твого чоловіка. Так, сестро, я вбив його в бою. Я зроблю
для тебе все, що тільки в моїй владі». Так він утішив її
і виділив їй для життя ліс Дандака, давши їй також
чотирнадцять тисяч ракшас під командуванням Кхари, сина
своєї тітки по матері, щоб вони захищали Шурпанакху.

В Ланці був надзвичайно прекрасний сад, що звався
Нікумбхіла. Син Равани, цареви^і-яаслідник Мегханада,
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збудував там золотоколонний храм для богині саду. При-
носячи в ньому жертви, він догодив богові Шанкарі, і той
милостиво зволив подарувати йому чудову колісницю,
невичерпний сагайдак, повний стріл, та божественний лук.
Шанкара наділив його також здібністю користуватися
майєю, що створює темряву або нищить знання, і він міг
робитися невидимим разом з своєю колісницею та
нападати на ворога, який не міг його бачити.

Коли цар Равана повернувся до своєї столиці, Мегха-
нада пішов саме відправляти обряд жертвоприношення,
що зветься махешвара. Дізнавшись про це, Равана і сам
вирушив до Нікумбхіли і похвалив сина за це добре діло.
Він також сказав йому, що можна більше не турбувати
богів молитвами.

Після цього цар Равана звернув увагу на дівчат, яких
він викрав. Його праведний брат Бібхішана суворо
докоряв йому за гріховні вчинки. Равана зайнявся також
долею Кумбханасі, онуки Мальявана  старшого брата
Сумалі, що був дідом Равани по матері. Її в свій час
викрав із внутрішніх покоїв могутній ракшаса Мадху, який
потім одружився з нею. Равана страшенно розлютився
і виступив проти нього з великим військом, узявши 3
собою Індраджіта та Кумбхакарну. Бібхішана залишався в
Ланці, заглиблений у благочестя. Досягши столиці Мадху,
Равана хотів було убити його, але пощадив, зваживши на
прохання Кумбханасі і поставивши умову, щоб той пішов
разом з ним на схід, проти небожителів. Всі вони
вирушили до гори Кайласа, де жив брат Равани Кубера. Коло цієї
гори військо Равани стало табором.

Табір розбили після заходу сонця. Зійшов ясний місяць,
військо заснуло. Сам Равана лежав на вершині гори і
милувався чарівним краєвидом, залитим блідим місячним
сяйвом. Витанцьовування апсар під звуки музики в
палаці Кубери, володаря багатства, аромат квітів, що
осипались з дерев від повіву вітру, та різні красоти, що їх
можна було бачити з цієї чарівної гори, збудили хтивість
у Равани.

В той час, як він мріяв про любовні насолоди, саме
проходила повз нього найпрекрасніша з апсар, Рамбха.
Равана побачив її, без усякого сорому схопив за руку і,
запитавши в неї, хто вона, звернувся до неї з нескром¬
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ними пропозиціями. Рамбха сказала: «Я дружина Кубери-
ного сина Налакубари. Отже, я дружина сина твого брата,
я невістка твоя, не личить тобі плекати таких грішних
думок про мене. Навпаки, приходячись мені тестем, ти
мав би захищати мене». Равана промовив: «У вас, апсар,
немає чоловіків; апсара не належить комусь одному».
І Равана згвалтував її.

Коли Равана випустив Рамбху, вона відразу пішла до
свого чоловіка і все розповіла йому. Він розгнівався
і прокляв Равану. «Через те що Равана оволодів тобою
проти твого бажання і без твоєї згоди, в майбутньому
голова його розколеться на сім частин, якщо він згвалтує
ще якусь жінку проти її волі». Почувши про це прокляття,
Равана більше не плекав хтивих бажань до тих, що не
відповідали йому взаємністю.

Перебравшись через гору Кайласа, Равана з військом
досяг країв, підвладних Індрі, володарю східної частини
неба. Індра виступив проти нього з адітьями, васу, рудра-
ми, ашвінами та марутами, і почалась нещадна війна між
богами й ракшасами. З обох боків було багато вбитих. Від
удару булави загинув воїн ракшаса Сумалі, що бився з
вісьмома васу. Побачивши це, Мегханада, син Равани,
Зробився невидимим і почав нападати, посилаючи в богів
З свого невичерпного сагайдака сотні тисяч стріл. Син
Індри Джаянта був серед перших в бою, але Мегханада
поранив його, і він упав непритомний. Тоді його дід Пу-
лома, ватажок демонів, батько Шачі, відразу ж забрав
його з поля битви й зник; вони спустились в океан.
Подумавши, що Джаянту вбито, всі боги засумували і,
впавши у відчай, кинулися врозтіч.

Довідавшись, що син загинув на полі бою, Індра
розлютився і пішов на Мегханаду, а той знов зробився
невидимим завдяки майї і, напавши на Індру, причинив йому
великої шкоди. Нарешті Індру було взято в полон і
приведено до ворожого табору. Радість ракшас була
безмежна. Цар Равана з любов ю звернувся до сина: «Своєю
доблестю й завзяттям ти прославив наш рід. Отже, бери
в свою колісницю Індру і в супроводі воїнів вирушай до
Ланки. Я скоро поїду слідом за тобою». Незабаром вони
опинились у\Іанці. >

На небі всі перелякались, дізнавшись про поразку
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Індри, володаря небожителів. Нарешті всі боги пішли до
Брахми і, взявши його з собою, вирушили до Ланки.
Брахма з неба похвалив Равану, сказавши: «Я дуже
задоволений відвагою твого доблесного сина, він не тільки
сміливий, як ти, він навіть могутніший за тебе. Його
високість Мегханада, твій царевич-наслідник, носитиме
віднині почесне ім я Індраджіт, тобто зватиметься
«переможцем Індри». Всі небожителі скоряються перед його
волею. Хай він звільнить Індру і просить для себе дару».
Індраджіт попросив собі безсмертя. Але Брахма сказав:
«Ніхто в цьому світі не може бути цілком безсмертним.
Як я можу дати тобі цей дар?» Тоді Індраджіт попросив
іншого дару: «Подаруй мені бойову колісницю з чудовими
кіньми, і хай бог вогню дає її мені щоразу після того, як
я відправлю обряд жертвоприношення йому, і хай ніякий
ворог не буде мені небезпечним, поки я в ній; а якщо піду
в бій, не зробивши спочатку жертвоприношення вогню,
хай мені загрожує смерть». Таке прохання задовольнило
Брахму, і він обдарував Індраджіта. Тоді Індраджіт
відпустив Індру, і небожителі повернулись до своїх осель.

Так Індраджіт зробив подвиг, що був не під силу
навіть Кумбхакарні та Равані. Відвага Індраджіта й небесні
дари, які він дістав, зробили його непереможним.

Коли історію Равани було розказано, ріші звернулись до
Рами: «Твій доблесний брат Лакшмана вбив могутнього
Індраджіта, і цьому справді можна дивуватись. Ось тому ми,
Рамо, од щирого серця вітаємо тебе з перемогою».

Вислухавши цю чудову розповідь про Равану та
Індраджіта, цар Рама спитав мудрого Агастью: «Коли Равана
їздив по світу, підкоряючи царя за царем, хіба не було
нікого, хто міг би протистояти йому?» Мудрий Агастья
відповів: «Такого не може бути. Завжди є хтось
могутніший за могутнього, і ніхто не повинен сповнятися пихою
і вважати себе за найсильнішого. Колись виникла війна
між царем Раваною та тисячоруким царем Сахасрар-
джуною, що правив у Махішматі. Прахаста, один з Рава-
нових полководців, був тяжко поранений ударом булави.
Побачивши, що Прахаста впав, Равана сам пішов у битву
З своєю булавою, і почався двобій між тисячоруким
Сахасрарджуною, царем над людьми, і двадцятируким
Раваною, царем над ракшасами. Вони поранили один
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одного, але продовжували битися. Розлютившись, тися-
чорукий цар з усієї сили вдарив Равану в груди
палицею, так що палиця зламалася, а Равана, заплакавши,
відбіг на чотири кроки й сів. Побачивши, в якому стані
Равана, Сахасрарджуна кинувся на нього й схопив його.
Тимчасом до Прахасти повернулися сили, і він знову
пішов з усім своїм військом на тисячорукого царя, але
зазнав поразки й мусив відступити. Так, налякавши
ракшас, Сахасрарджуна в супроводі своїх родичів
повернувся переможцем до своєї столиці і привів туди
полоненого Равану.

Звістка про те, що Сахасрарджуна взяв у полон
Равану, поширилась по всьому світу, і дід його, ріші Пуластья,
поспішив до Махішматі просити за онука. Цар
Сахасрарджуна привітав ріші, склавши долоні, й сказав: «0
шановний, ти зробив мені велику честь, відвідавши мою
столицю. Все моє царство, мої сини, моя дружина і я сам  в
твоєму розпорядженні. Що можу я для тебе зробити? )
Ріші Пуластья відповів: «Якщо ти переміг Равану, то твоя
доблесть не має рівної в світі. Але Равана мені доводиться
онуком, тому я прошу, відпусти його на волю». Отже,
Равану було відпущено; і вони подружилися з тисячоруким
царем завдяки добросердому втручанню ріші Пуластьї.
Погостювавши деякий час у Сахасрарджуни, Равана,
присоромлений, вирушив до себе, а син Брахми Пуластья
повернувся назад на небо.

Відпущений Сахасрарджуною і все ще не розуміючи
свого сорому, Равана продовжував їздити по світу,
наганяючи страх на царів. Почувши про доблесть царя Валі,
Равана вирушив до Кішкіндхи, щоб підкорити царя мавп.
Коли він прибув туди в своїй повітряній колісниці, цар
Валі саме відправляв святі обряди на березі Південного
моря. Равана хотів схопити його ззаду без попередження.
Але Валі вже знав, що затіває Равана, і сам надумав, як
несподівано захопити його. Отже, Валі вдавав, що він
заглиблений у відправлення релігійного обряду. Коли
Равана підійшов іззаду, він схопив його і, затиснувши під
пахвою, стрибнув високо в небо. Так Валі, літав у небі,
тримаючи Равану під пахвою, і відвідав Західйий,
Північний та СхіДний океани. Відправивши релігійний обряд
у кожному з напрямів і повернувшись до Кішкіндхи, він
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підпустив Равану й спитав його: «Хто ти такий?» На той
час Равана був напівмертвий від виснаження і відповів,
згорнувши долоні: «Я ніколи ще не бачив такого могут
нього створіння. Я з явився сюди, щоб перемогти тебе,
але ти добре провчив мене. Яка в тебе велика сила. Ти
мене тримав, мов якогось звірка, і пролетів над чотирма
океанами. Хотілося б, щоб вогонь освятив нашу з тобою
дружбу». Вони розклали вогнище, перед яким Валі й
Равана потиснули один одному руки, після чого Равана
цілий місяць гостював у Кішкіндсі. Нарешті вони тепло
розпрощалися, і Равана повернувся до Ланки».

Вислухавши цю дивовижну розповідь про Равану,
Рама запитав про відвагу Ханумана, його щедрість, силу,
терпеливість, розум, знання законів, завзяття. Мудрий
Агастья коротко розказав йому про Ханумана. Колись
його прокляли подвижники, сказавши, що він ніколи сам не
знатиме своєї сили. Тому й треба було, щоб інші його
спонукали на виконання будь-якого надзвичайного завдання.

Після цього мудрий Агастья розповів про народження
Валі та Сугріви. Потім пояснив, чому Равана викрав Сіту.
Він сказав Рамі: «Колись, ще в Золотому віці, Равана
зустрівся з ріші Санаткумарою й спитав його, хто володар
та спаситель, хто всемогутній? Санаткумара пояснив, що
це Харі, відомий також як Нараяна, Джанардана, Вішну
та під іншими іменами. Той, хто навіть загине від руки
Харі, досягне небесного царства. Навіть священний гнів
Харі стає даром. Лише тому дано побачити Харі, хто
присвятив йому все своє життя. Равана хотів дістати
спасіння од твоєї руки, і через те, що розум у нього
порочний, він не зміг знайти кращого способу примусити тебе
вбити його, крім одного: викрасти Сіту. Хоч він і викрав
Сіту з наміром, який всім здавався гріховним, у душі він
ставився до неї з благоговінням і, привізши до Ланки,
захищав, наче рідну матір. Ті, що гинуть у битвах від
стріли, випущеної з луку Вішну, досягають неба, і Равана,
знаючи це, викрав Сіту, щоб твоя божественна рука
послала йому смерть. 0 Рамо, ти вічний Вішну, а Сіта, що
виникла з землі,  втілення Лакшмі». Почувши це, Рама
і його брати були дуже здивовані. Очима, в яких сяяло
щастя, Сугріва та мавпи, Бібхішана та ракшаси і всі інші,
що були присутні, з захопленням дивились на Раму.
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«Отже, ти бачиш, Рамо,  продовжував мудрий Ага-
стья,  були правителі могутніші за Равану, але вони
царювали мирно, не непокоїли інших народів. Слава й
могутність Равани зводяться нанівець через його пиху й
пороки. Хоч небожителі не могли вбити його, ти зробив це
й звільнив всесвіт від лиха, що чинили ракшаси. Отже,
весь світ тобі вдячний. Тепер ми просимо твого дозволу
піти собі. Ми щиро дякуємо тобі за твою гостинність і
благословляємо тебе від щирого серця».

Сказавши так, ріші вирушили, кожний до своєї
пустині, а Рама, відпустивши всіх гостей, пішов у внутрішні
покої.

Розділ XL VI

ВІД ЇЗД ЦАРСТВЕНИХ ГОСТЕЙ

Поряд з шановними мудрецями Айодх ювідвідало більш як триста царів з різних країн, щоб
висловити свої поздоровлення їх величностям
цареві Рамі та цариці Сіті. На протязі
багатьох днів їх приймали з належними царському

сану почестями, а потім проводили, нагородивши
відповідними подарунками  коштовним камінням і т. п. Вони
ж привезли Рамі та Сіті багато різних дорогоцінностей,
прикрас, одягу, невільників га невільниць, коней,
колісниць, слонів та всього іншого.

Головними серед царствених гостей були цар Джанака,
батько Сіти, правитель Відехи; дядько Бхарати по матері
Юдхаджіт та друг Рами Пратордана, безстрашний цар
Каші. Рама побажав їм щасливої дороги, і вони
повернулися до своїх царств. Прощаючись з іншими царями, Рама
сказав привітно: «Я ніколи не забуду, що ви стільки
потурбувалися заради мене. Це ж завдяки вашій
правдивості, силі і відданості вбито Равану, я ж тільки знаряддя
в цьому. Дуже добре, що Бхарата зібрав вас сюди мені
на допомогу, але хвала богам, на щастя, вам не
пришилося ділити лихо. Я знаю, що ви всі були готові трудитися
разом зі мною і радо поспішили до моєї столйці на
допомогу. Бажаю вам щасливої подорожі й благополучного
повернення додому». Царі, дуже задоволені, відповіли:
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*0 Рамо, тобі на роду було написано вийти переможцем
і повернути Сіту. Ти справді достойний хвали, але в нас
невистачає слів, щоб висловити її. Царствуй на благо всіх.
Прощай».

Дуже щасливим було життя Рами в цей час: дні його
проходили за певним розпорядком. Він звичайно вставав
рано і після купання та молитви робив кілька милосердних
діянь. Кілька годин присвячував правлінню державою, а
потім проводив час у товаристві своїх друзів і родичів.

Так пройшло декілька днів, і Рама дозволив царям
Сугріві, Бібхішані та іншим повернутися до своїх країн.
Він подякував їм за їх доброту та допомогу в скрутний
час, наділивши Сугріву, Бібхішану, Джамбавана, Маїнду,
Двівіду, Ангаду, Ханумана та інших коштовним одягом
та дорогоцінним камінням, і сказав їм кілька разів: «Всі
ви назавжди залишитесь у моєму серці. Не забувайте й ви
мене, прошу вас». Серця всіх переповнилися любов ю при
думці про розлуку з Рамою, і царі вирушили з сумох\і
і сльозами. Хануман же, прощаючись, звернувся до Рами:
«Володарю, моя любов до тебе і відданість назавжди
залишаться непорушні й не звернуться ні на кого іншого.
Поки будуть розповідати в цьому світі історію твого
життя, моє ім я буде безсмертне. Під час нашої розлуки я
Завжди втішатимуся тим, що співатиму тобі хвалу».

Рама був глибоко зворушений цим повним любові
зверненням Ханумана; із слізьми на лотосоподібних очах
підвівся з трону і, міцно обнявши друга, сказав: «0 Хану-
мане, ти зробив мені стільки послуг, а я не зможу
віддячити тобі й за одну, навіть пожертвувавши життям. Нехай
я повік буду зобов язаний тобі, бо я завжди хочу мати
можливість віддячити тобі тим же. Поки про мене
співатимуть на землі, твоє безсмертне ім я буде зв язане з моїм».
Кажучи це, Рама зняв з шиї блискуче намисто з
самоцвітів і віддав його Хануманові. Після цього всі мавпи, одна
За одною, привітали Раму, торкаючись його ніг, а потім
пішли до своїх країн.

Божественна повітряна колісниця Пушпака Вімана, що
її Рама одіслав назад до Кубери, якому вона спочатку
належала знов повернулася до Рами, переказавши йому
волю Кубери: «Оскільки ти переміг Равану, нехай ця
Пушпака Вімана, якою володів він, буде твоєю». Рама по¬
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дякував володареві багатства за його люб язність, але не
прийняв цього подарунка. Проте він згодився
користуватися колісницею в разі потреби і, вклонившись Пушпака
Вімані, повернув її Кубері.

Рама часто відвідував свій царський ашоковий сад,
в якому було так багато різних дерев, квіїів, ставків, птахів
та палаців, що він нагадував парк Індри на небі. Рама
брав Сіту за руку, вони пили вино і ласували м'ясом та
плодами. А коли трохи п яніли, красуні-діви, вправні у
співах і танцях, витанцьовували перед ними під солодкі
чарівні мелодії. Так Рама догоджав Сіті щодня, і вони
проводили час щасливо, у взаємному коханні.
Насолоджуючись усім, Рама й Сіта провели десять тисяч років.

У свій час Сіта завагітніла; Рамі було особливо
приємно почути про не. Якось Рама спитав дружину: «Люба,
я бачу, що ти вагітна. Може, чогось хочеться тобі?»
«Володарю,  відповіла Сіта, лагідно посміхаючись,  я хочу
вклонитися світлозорим ріші, що живляться тільки
плодами та корінням і живуть на берегах Гааги». «Дуже
добре,  сказав Рама,  я дам розпорядження про твій від їзд,
і завтра ж ти поїдеш туди». Пообіцявши, Рама залишив
внутрішні покої і пішов у зал для прийомів.

Розділ XL VII

НЕСПОДІВАНА ЗМІНА В НАМІРАХ РАМИ

Зайшовши в зал для прийомів, Рама зайнявсязвичайними щоденними справами.
Розмовляючи з друзями, він випадково спитав: «Ану,
скажіть, що говорять про мене мої підданці
в місті й у всій країні? Що їх цікавить? Якщо

царі сходять з шляху справедливості, їх осуджують у всіх
оселях і навіть в лісах». Тут виступив один шпигун, Бхад-
ра на ймення, і дуже смиренно, шанобливо промовив:
«Дозволь мені сказати! Всі твої підданці скрізь
прославляють тебе  в дворах, на базарах, на дорогах, у лісах
і садах. Вони вихваляють твою доблесть і надзвичайно
дивуються з того, як ти збудував міст через безмежний
океан; кажуть, що таку велику роботу не спромоглися 6 ви¬
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конати навіть небожителі. Вони дивуються з того, як ти
зумів придбати собі друзів серед мавп та ведмедів і
подолати могутнього царя Равану та його воїнів-ракшас».
Почувши ці слова Бхадри, Рама сказав: «Не приховуй від
мене нічого, розкажи, що недоброго кажуть про мене мої
підданці? Якщо я знатиму, що вони схвалюють, а що ні,
я зречусь лихих вчинків і робитиму тільки добрі. Не
бійся. Скажи мені відверто, про які мої лихі вчинки говорять
люди». Шпигун відповів: «Народ осуджує тебе за те, що
ти, визволивши свою дружину Сіту, знов прийняв її до
себе  після того, як вона пробула деякий час у домі
Равани. Кажуть: «Якщо сам цар діє так, то що ж може
перешкодити підданцям робити так само, як їх володар?
Бо ж підданці завжди наслідують приклад свого царя».
Коли цар Рама почув це, його серце сповнилося горя,
і він спитав своїх друзів: «Чи ж справді мої підданці
кажуть так про мене?» На це всі відповіли, схиливши
голови: «Так, володарю, кажуть». Почувши це, Рама відпустив
присутніх і замислився, що йому далі робити.

Він наказав своєму вартовому покликати до нього
царевичів Лакшману, Бхарату й Шатругхну. Три брати
хутко з явились. Коли вони побачили, що в Рами
надзвичайно похмуре обличчя, подібне до місяця, що затьмарився,
і очі повні сліз, серця їх пойнялися жахом. Вони
вклонилися Рамі й сіли, дуже стурбовані. Рама підійшов до
кожного з них і, ніжно обнявши, почав говорити: «Мої любі
брати, ви мені дорожчі за моє власне життя; ви для мене
все. Я сам нічого не роблю, я тільки наглядаю, як ви
керуєте моїм царством, що його ви здобули. Ви всі розумні
й освічені, і я прошу вас сказати мені, як вийти з
становища». Троє царевичів з хвилюванням чекали, а Рама вів
далі: «Любі брати, вислухайте мене терпляче й без
упередження. Народ осуджує мене за те, що я знов прийняв
до себе Сіту. Така несприятлива думка народу терзає
мені серце. Лакшмано, ти знаєш усе. Ганьбу, яку я зазнав
через викрадення Сіти Раваною, я змив, перемігши та
вбивши його. В той час я вагався  чи зректися мені Сіти,
чи прийняти її знову до себе, і відмовився прийняти її.
Тоді, Лакшмано, вона пройшла випробування вогнем. Бог
вогню сам з явився з полум я й передав мені Сіту з
словами: «Сіта безгрішна». Лакшмано, ти свідок цього.
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Я знаю, що Сіта чиста. Тому я й привіз її сюди, до Айодх ї,
і звелів справити над нею обряд коронування. Внаслідок
цього народ почав ганити мене, і ось я тепер знеславлений
скрізь  у столиці й у всій країні. А того, хто зазнав
ганьби в цьому світі, прирівнюють до негідників. Не годиться
мені бути так знеславленим. Добру славу шанують усі,
навіть боги. Добрі люди завжди намагаються зажити
загальної слави й доброго імені. Я мушу бути готовим
зректися власного життя і навіть вас, не тільки Сіти, ніж жити
в ганьбі. Тому мені треба діяти відповідно до обставин,
бо мій найвищий обов язок  задовольняти своїх
підданців. Тепер ви бачите, в який глибокий океан горя й ганьби
я потрапив. Я ще ніколи не знав такого тяжкого суму.
Отже, Лакшмано, зроби тепер ось що: рано-вранці візьми
З собою Сіту в колісницю й відвези її на той берег Ганги.
Там, на березі річки Тамаси, стоїть пустинь святого
мудреця Вальмікі. Залиш Сіту саму там, у джунглях, і
повертайся назад. Я повинен покинути її. Зроби, що я кажу,
без жодних вагань. Якщо ти справді мене любиш, не
намагайся переконувати мене, щоб я зрікся свого рішення.
Ви всі зараз, у цю хвилину, погодьтеся зі мною. Не кажіть
і слова проти, інакше я назавжди вважатиму вас за своїх
ворогів. Сьогодні Сіта повідомила мене про свій намір
відвідати пустинь подвижників на березі Ганги, то хай
же її бажання і здійсниться тепер». Сказавши це, Рама
З затуманеними слізьми очима й серцем, повним горя,
відпустив їх, а сам пішов до своїх покоїв.

Розділ XL VI11

РАПТОВІ Й ДРАМАТИЧНІ ЗМІНИ В ДОЛІ СІТИ

  аступного ранку всі побачили Рамину царську
колісницю з царицею Сітою й Лакшманою, що

  швидко їхала, керована царевим візницею Су-
 І мантрою. Очі в Лакшмани були червоні від™

горя, Сіта ж почувала себе цілком щасливою,
бо події, що відбулися минулого дня в царському палаці,
були їй не відомі. Вона взяла з собою чудові коштовні
шати й прикраси для подвижниць. Але, коли вирушили,
Сіта сказала Лакшмані: «Погана прикмета: в мене трем¬
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тить праве око й тіло, мій розум скутий. Мені дуже
тривожно; здається, що земля позбавлена всіх радощів. Чи
все гаразд в Айодх ї?» На це Лакшмана, відчуваючи
великий жаль., але не показуючи цього Сіті, відповів: «Все
гаразд». Так розмовляючи, вони досягли річки Томаті й
провели ніч у пустині, а наступного дня були вже на
березі священної Ганги. Лакшмана. подивившись на Сіту,
голосно заплакав. Тоді Сіта спитала: «Чого ти плачеш,
Лакшмано? Я досягла бажаного місця, треба радіти
З цього приводу. Мені боляче, що я розлучилася з
могутнім Рамою. Але минуло лише два дні, як ми залишили
його і незабаром повернемось. А зараз переправимось на
той берег Ганги, щоб я могла побачити подвижниць і
віддати їм шати й прикраси: перебувши там одну ніч, ми
повернемось до Айодх ї».

Тоді Лакшмана послав за човнярем; той привів човна,
і вони з Сітою швидко переправилися через Гангу й
опинилися на другому березі. Лакшмана, вистрибнувши
З човна, допоміг Сіті зійти на берег Зразу ж після цього
він, склавши покірно долоні, сказав, звертаючись до Сіти:
«0 Сіто, я не спроможний розповісти тобі про жахливий
наказ мого брата, який вразив моє серце: я ладен
померти, ніж виконати братів наказ». І Лакшмана почав
плакати й благати смерті.

Тут серце Сіти сповнилося жаху, і вона спитала з
великою тривогою: «Лакшмано, ти весь час плачеш. Скажи
мені зараз же, в чому річ? Я не можу більше терпіти».
На це Лакшмана ледве промовив: «0 шановна царице, цар
Рама, ставши жертвою народного осуду, зрікся тебе й
наказав залишити тут, біля пустині мудреця Вальмікі,
великого друга царя Дашаратхи. Тут ти мусиш щасливо
провести своє життя, завжди пам ятаючи Раму».

Почувши ці слова, бідна Сіта знепритомніла і впала
на землю. Прийшовши через деякий час до пам яті, вона
вигукнула, голосно плачучи: «0 доле, невже ти зрадила
мене? 0 Лакшмано, невже бог створив мене тільки для
страждань? Мабуть, я вчинила великий гріх у моєму
попередньому житті або була причиною розлуки чоловіка
З дружиною. Лакшмано, я в твоїй присутності довела
свою непорочність, пройшовши через випробування
вогнем, але, незважаючи на це, справедливий цар зрікається
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мене, боячись народного осуду. Раніш я зазнала багато
горя під час вигнання, але зовсім не відчувала цього, бо
мій володар Рама завжди був зо хмною, і завдяки йому я
була бажаною гостею в кожній пустині. Хто ж тепер пік-
луватимегься про мене в моїй самотності? Кому я
висловлю свій жаль? Кому я виллю свою тугу? Як я поясню
подвижникам, чого Рама покинув мене? 0 Лакшмано, я
не хочу більше жити, краще скінчити життя в водах
священної Ганги. І якщо я не зроблю цього, то тільки заради
Раминого нащадка, якого я ношу в собі і якого не можу
вбити. Гаразд, Лакшмано, залиш мене згідно з
розпорядженням царя. Розкажи про мене всім моїм свекрухам
і перекажи великому й справедливому цареві такі мої
слова: «Володарю, ти знаєш, що я непорочна, повік віддана
тобі. Отже, я цілком згодна з тим, що ти зрікся мене,
боячись народного осуду, бо це мій обов язок  покласти
край осуду й твоїй неславі. Мені не жаль себе, тільки
дуже прикро, що народ ганьбить мене. Чоловік є богом
для дружини, а також її другом і наставником. Жінка
повинна навіть і життям жертвувати заради блага свого
чоловіка». Тепер іди й перекажи Рамі те, що я сказала».

Зворушений словами Сіти, Лакшмана, збентежений,
попрощався з нею, вклонившись до землі, і, голосно
плачучи, обійшов навколо неї, але не міг більше говорити.
Потім переправився через річку в тому ж човні, який
доставив їх у пустинь, і, досягши берега, сів у колісницю
й вирушив до Айодх ї. Від їжджаючи, він оглянувся й
побачив, що Сіта на другому березі Ганги блукає, як
неприкаяна. Коли вона помітила, що Лакшмана та його
колісниця зникають з її очей, вона почала голосно ридати,
переможена тривогою й горем . Її плач, що лунав у лісі,
нагадував крик павича.

У цей час кільком синам подвижників трапилось
проходити повз це місце; помітивши Сіту, що так ридала,
вони пожаліли її, побігли одразу ж до ріші Вальмікі й
доповіли йому: «Якась шляхетна жінка сидить одна в лісі,
на березі Ганги, і голосно та дуже жалісно плаче. Краще
було б, якби ти сам її побачив; вона тут недалеко. Схожа
на богиню, що впала з небес». і

Мудрий Вальмікі одразу ж підвівся, взяв деякі речі
для богослужіння й поспішив до вказаного місця. «Сіто,
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мовив він,  ти невістка покійного царя Дашаратхи, який
був моїм великим другом. Я знаю, чого Рама зрікся тебе.
Я дуже добре знаю, що ти невинна. Отже, не плач. Ходім
зо мною. Подвижниці в моїй пустині піклуватимуться про
тебе, як про свою дочку, й приготують для тебе все в
хатині біля моєї пустині. Не сумуй, ти тут у себе вдома».
Почувши ці добрі й підбадьорливі слова мудрого Вальмі-
кі, Сіта підвелася і, з великою повагою вклонившись йому,
пішла разом з ним у його пустинь.

Лакшмана, довідавшись, що Вальмікі взяв Сіту до своєї
пустині, повернувся дуже сумний до Айодх ї. Царський
візниця Сумантра, глянувши на його похмуре обличчя,
сказав: «Лакшмано, ти даремно сумуєш. Адже ж мало
трапитися саме так, як воно трапилося і як було
провіщено божественним мудрецем Дурвасою покійному
цареві Дашарагсі. Даремно сумуєш: важко подолати долю.
Мудрий Дурваса провістив також, що Сіта народить двох
синів, і цар Рама зійде на небо, посадивши їх на своєму
троні. Але дивись, нікому не розповідай цієї таємниці.
Я сказав про це тільки тобі, бо так вже склалися
обставини». Почувши таке від Сумантри, Лакшмана перестав
плакати; незабаром вони обидва досягли Айодх ї.

Прибувши, Лакшмана відвідав Раму в його палаці;
вклонившись Рамі в ноги та склавши перед ним долоні,
він сказав: «Згідно з твоїм наказом, я залишив Сіту
в пустині мудрого Вальмікі на березі Ранги. Будь ласка,
вислухай, що ця велика, благочестива жінка просила
переказати тобі». Тут Лакшмана повторив слово в
слово те, що казала Сіта, і сльози полилися з лотосоподібних
Раминих очей. Лакшмана втішив Раму, сказавши:
«Володарю, в житті бувають дивовижні зміни. Неможливо
уникнути того, що судилось. Подумай про це й кинь
сумувати. Розумні й праведні особи, як ти, не повинні
піддаватися суму. Руйнування йде за створенням.
Піднесення змінюється падінням, з єднання  розлукою, а
народження  смертю. Отже, не слід мати надмірну
прихильність до сина, дружини, друга, багатства та
всього іншого. Ти цілком можеш втішити себе, навіть і всіх
навкруги. Тому тобі не важко подолати свій сум. Такі
люди, як ти, подібні до лева, вони не розгублюються
в труднощах. Ти ще не раз почуєш про той самий народний
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осуд, боячись якого, ти зрікся Сіти. Але ти не звертай на
це уваги й перестань сумувати, покинь цю слабкість».

На це Рама відповів: «Лакшмано, все, що ти сказав,
слушно. Я дуже задоволений твоїм успішним виконанням
мого жахливого наказу. Мене втішили твої слова, і я
більш не сумуватиму. Останні чотири дні я був не
спроможний займатися державними справами. Я не
довідувався, чи є які скарги від мого народу. Цар, який щодня не
займається державними справами, потрапляє до пекла.
Отже, краще піди до царського залу нарад і дізнайся, чи
не прийшли відвідувачі з своїми скаргами». Сказавши це,
цар Рама пішов, як звичайно, до царського залу нарад.

Розділ XL IX

ЦАРЕВИЧ ШАТРУГХНА СТАЄ ЦАРЕМ МАДХУПУРІ

Холодна пора минула, прийшла весна. Одногоразу цар Рама, закінчивши свої звичайні
ранкові справи, прийшов у зал нарад, щоб
послухати скарги прохачів. У цей час Сумантра
наблизився до царя й сказав: «З дозволу твоєї

величності ріші, що живуть на берегах Джумни, з
великими ріші Бхаргавою та Ч яваною на чолі прийшли сюди і
хочуть побачитись з твоєю величністю». Цар дозволив їм
увійти і сердечно прийняв ріші. Посадовивши їх усіх, як
належить, Рама сказав: «Вчені ріші, прошу вас, скажіть,
що вам потрібно? Мій помічник і я сам завжди до ваших
послуг».

Тоді всі ріші і найстаріший серед них мудрець Бхар-
гава звернулись до царя так: «Демон Лавана, син Мад-
ху,  джерело великого неспокою для ріші. Він сіав
майже непереможним, бо володіє дротиком, який подарував
його батькові бог Шіва. Ти зміг убити Равану, отже,
зможеш убити й Лавану. З такою саме скаргою ми й
прийшли до тебе».

Вислухавши це, Рама сказав своїм братам:{ «Хто
готовий убити .Давану? Бхарата чи Шатругхна?» На це
Шатругхна сказав: «Бхарата протягом чотирнадцяти років
витерпів чимало горя, пе слід турбувати його тепер. Кра¬

278



ще доручи цю справу мені». Тоді пар Рама доручив
зробити все, що треба, Шатругхні і сказав: «Ти сам станеш
правителем чудового Мадхупурі, коли переможеш Лавану.
Я звелю коронувати тебе царем цього міста». Тут Рама
дав необхідні розпорядження, щоб царський жрець Ва-
сіштха справив обряд коронування над Шатругхною, і все
відбулось як належить, за участю ріші та в присутності
інших людей.

Після цього цар Рама доручив Шатругхні достатнє
військо й сказав: «Візьми цю божественну стрілу, що була
створена всемогутнім Вішну, щоб убити Мадху, Кайтабху
та інших ракшас. Ти підеш попереду. А ріші з військом
підуть слідом за тобою. Лавана володіє божественним
даром: того, хто впаде йому в очі, буде вбито. Тому ховайся
і вбий його стрілою. Ти вб єш його в пору дощів, яка
наближається,  це слушний час для того, щоб знищити
його, бо тоді він сміливо ходить, покинувши свій дротик;
він упевнений, що ніхто не почне битися з ним, коли йдуть
дощі. Прибувши туди, ти військо своє поставиш табором
на березі Ганги і підеш уперед один із луком. Візьми
З собою досить золота й срібла та необхідних скарбів.
Нехай твої воїни будуть усім задоволені. Не давай їм
приводів ображатись на тебе, бо коли вони зустрінуться з
ворогом, при пих не буде ні друзів, ні жінок. Вони завжди
раді, коли є у них вдосталь їжі, подарунків і коли чують
ласкаві слова». І Рама дав Шатругхні стрілу, а той
привітав усіх старших, припав головою до святих Раминих ніг,
обійшов круг нього, попрощався з ним і вирушив у похід.

Дві ночі минуло в дорозі, поки Шатругхна досяг
святої й мальовничої пустині великого подвижника Вальмікі.
В ту ж саму ніч, що Шатругхна перебув під очеретяною
покрівлею, цариця Сіта породила двох синів-близнят, і в
усій пустині знялася радісна метушня.

Царевич Шатругхна. почувши щасливу вістку, був
надзвичайно радий побачити новонароджених. Мудрий
Вальмікі справив обряд надання імен двом немовлятам;
одного було названо Куша, другого  Лава, і святий передрік
їм велике майбутнє.

Наступного дня царевич Шатругхна вчасно закінчи з
свої ранкові справи й вирушив на захід. Він ішов цілий
тиждень і нарешті досяг пустині мудрого Ч явани на 6е-
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резі річки Джумни: там він заночував. В розмові з Ч ява-
ною він запитав, у чому сила Лавани та його дротика. Ч ява-
на пояснив: «Лавана вбив своїм міцним дротиком тисячі
істот і зжер їх. Колись, у давнину, могутній цар Айодх ї,
відомий у трьох світах під ім ям Мандхати, вихвалявся
перед Індрою своєю силою. На це Індра підмовив його
викликати Лавану на змагання, щоб він довів свою
вищість. Тоді цар Мандхага вирушив походом на Лавану,
і в битві, що зав язалась, цар Мандхата з вашого роду
Ікшваку був убитий Лаваною. Ти можеш убити його завтра
вранці, якщо нападеш раніш, ніж він встигне взяти в руки
свій дротик. Він завжди виходить вранці на полювання
без дротика; це для тебе слушна нагода подолати його.
Всі будуть вдячні тобі, якщо знищиш Лавану». Так Шатруг-
хна провів ніч, розмовляючи з подвижниками, і ті дали
йому корисні поради, як домогтися перемоги над Лаваною.

Наступного ранку царевич Шатругхна, знаючи, що
Лавана пішов здобувати собі їжу на день, скористався з його
відсутності й переправився через Джумну. Підійшовши до
міста, він сховався в брамі і став чекати свого
противника. Опівдні Лавана повернувся з великим вантажем
убитих тварин і побачив Шатругхну, що стояв у брамі із
зброєю в руках. Тоді Лавана сказав: «0 злий воїне, що
ти робитимеш з Цією зброєю? Я з їв тисячі таких, як ти,
що мали зброю в руках. Зараз і ти потрапиш мені в пащу».
На це розлючений Шатругхна вигукнув: «Готуйся до бою!
Я  син царя Дашаратхи і брат царя Рами  прийшов
сюди, щоб вбити тебе і цим самим врятувати країну від
страху. Моє ім я Шатругхна».

Почувши це, Лавана сказав: «Я знаю цього Раму. Він
убив Равану, брата моїх тіток, заради своєї дружини. Ви
підлі люди! Я переміг і вбив багатьох із вашої родини і
вб ю також і тих, які ще живі. Почекай-но, піду візьму
зброю». Шатругхна відповів: «Куди ти тікаєш від мене?
Я не можу так відпустити тебе, свого ворога». Лавана
поклав свою ношу і, не маючи з собою дротика, вирвав із
коренем велике дерево, кинувся на Шатругхну і важко
поранив його. Зав язався жорстокий бій. Нарешті
Шатругхна націлив божественну стрілу в Лавану й ^пустив її
З такою силою^ що вона пронизала> груди Лавани і
повернулась у сагайдак Шатругхни. Так було вбито Лавану
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і Звільнено Мадхупурі від сграху. Після цього прийшло
військо Шатругхни, і воїни, а також всі інші, що прибули
З ним, залишилися і оселились у місті Мадхупурі. Милостю
небояштелів місто стало після цього зватися Шурасена,
і країна процвітала в щасті й добробуті під мудрим і
справедливим правлінням Шатругхни.

Минуло дванадцять років. Нарешті Шатругхна
забажав побачити Раму й вирушив до Айодх ї з сотнею
колісниць та вершників. По дорозі він, як і раніш, зупинився
на один день в пустині мудрого Вальмікі, який сердечно
прийняв його й гаряче поздоровив із перемогою над Лава-
ною. Там він почув розповідь про минуле життя Рами,
мелодійно проспівану під чарівну музику; йому здавалось,
нібито всі події відбуваються перед його очима. Це його
дуже здивувало, але він не насмілився запитати мудрого
Вальмікі, як це влаштовано. Він і його супутники
вирішили, що тут якесь диво, одне з багатьох, у пустині цього
подвижника.

Наступного ранку Шатругхна попрощався з мудрим
Вальмікі і щасливо досяг Айодх ї. З надзвичайною
радістю він віддав шану цареві Рамі й попросив його: «0
великий царю, я виконав усі твої накази. Я прожив без тебе
дванадцять років, а тепер більш не можу жити в розлуці
З тобою, як дитина без матері». Рама обняв його і
сказав: «Головний обов'язок кшатріїв  захищати своїх
підданців, і ми повинні робити це». Втішивши його так, цар
Рама залишив його на тиждень в Айодх ї, а потім одіслав
назад до Мадхупурі, щоб він повернувся до своїх обов язків.

Розділ L

ЦАР РАМА ЗНОВУ ВІДВІДУЄ ЛІС ДАНДАКА

 дного дня, після повернення Шатругхни доМадхупурі, якийсь старий брахман, прийшов
до воріт палацу з мертвим тілом хлопчика
років дванадцяти-тринадцяти і, плачучи над ним,
сказав: «Слухайте! Як це сталось, що цей

хлопчик помер передчасною смертю, а ми, його батьки, ще
живі? Не пригадую, щоб я колись сказав неправдиве сло¬
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во або вчинив якийсь інший гріх, і, судячи з мого
теперішнього стану, не можна думати, щоб я вчинив будь-який
гріх в минулому житті. Отже, це жахливе нещастя
спіткало мене з вини царя, бо від важкого гріха, що вчинить
цар, страждають його піддані. Ніде я досі не бачив і не
чув. щоб так жахливо помер хлопчик. Мабуть, Рама
справді винний у великому беззаконні, коли під його владою
передчасно вмирають юнаки. О парю, подумай над цим
і поверни життя померлій дитині. Інакше моя дружина і я
заподіємо собі смерть біля твоїх воріт».

Почувши таку скаргу брахмана, Рама запросив
царського жерця Васіштху та інших вчених брахманів і
міністрів у царський зал нарад. Він розповів їм про цей
випадок і показав на брахмана, що чекав із мертвим тілом
хлопчика біля воріт палацу. Рама попросив їх усіх
поміркувати й розповісти, чи не було вчинено якогось гріха
в його палаці чи ще десь в його царстві, як думав
скаржник.

Тут божественний мудрець Нарада сказав: «0 царю
Рамо, вислухай, як трапилось це нещастя. В Золотому віці
лише брахмани віддавались подвижництву. В ті часи всі
люди були цілком щасливі й жили довго. А в наступному
віці, що звався Трета-юга, почали віддаватись
подвижництву і кшатрії; вони зрівнялись покутуванням з
брахманами. Отже, в Трета-юга Ману та інші духовні наставники
того часу побачили, що святість брахманів була не вища
за святість кшатріїв. І вони склали закони, за якими люди
поділялись на чотири касти. Але знай, що гріх, тобто
протилежність драхмі, має чотири ноги, а саме: брехню,
вбивство, незадоволення та непокірність; він зронив одну з
них на землю в Трета-юга, і після цього вік людський
зменшився. Пізніше в Двапара-юга навіть вайш ї
звернулись до подвижництва, так що три касти  а саме:

брахмани, кшатрії й вайш ї  віддавались покуті. Але тоді й
друга нога гріха впала на землю, і вік людський ще
більше скоротився. А шудри зовсім не мають права віддаватись
подвижництву. Вони робитимуть це в майбутньому Калі-
юга; але нас*тепер не обходить далеке майбутнє. В
нинішньому Двапара-юга якийсь шудра справді віддався ас¬
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кетизму: ось через це й помер хлопчик. Тобі треба знайти
того шудру, і, якщо ти покараєш його як слід, мертве тіло
маленького брахмана знов повернеться до життя».

Тоді цар Рама запросив Лакшману втішити скаржника
і покласти мертве тіло в запашну олію, щоб зберегти його.
Потім Рама згадав про Пушпака Віману, і вона вмить
з явилась перед ним. Він доручив місто Бхараті й Лакшма-
ні, взяв свій лук, сагайдак та кинджал і полетів у
повітряній колісниці. Він пильно шукав того шудру в
західному, північному та східному напрямах, але не міг знайти
його. Нарешті попрямував на південь і побачив якогось
чоловіка, що віддавався покуті, висячи вниз головою на
дереві. Рама запитав, хто він такий і чого висить, і аскет
відповів, що він шудра, Шамбука на ймення, і віддається
покуті, щоб заслужити небесне блаженство. Почувши це,
цар Рама негайно ж покарав його, відтявши йому голову
мечем.

Після цього боги з неба почали сипати на царя Раму
квіти і з явились до нього. Дуже задоволені його вчинком,
вони сказали, щоб він попросив у них дара, і Рама сказав:
«Якщо небожителі задоволені, я прошу, щоб мертве тіло
того хлопчика повернулось до життя». Тоді боги відповіли,
що мертве тіло, яке він зберіг в олії, ожило. Потім
небожителі повідомили Раму, що вони збираються відвідати
великого святого Агастью, і порадили йому віддати шану
цьому святому в його пустині, що розташована поблизу
столиці, а тоді повертатись додому.

Цар Рама так і зробив. Святий Агастья сердечно
привітав його і дуже похвалив за те. що він покарав Шамбуку,
який був недостойний подвижництва. Святий Агастья
подарував Рамі променисте небесне оздоблення, а той
прийняв його з глибокою повагою. Рама запитав святого
Агастью про походження цієї прикраси, а також і про те,
чого такий широкий простір землі вкритий лісом, і як було
в ньому створене світле озеро. Тоді святий Агастья
розповів йому про походження оздоби і про ліс Дандака, і чому
він має таку назву, як було створене прекрасне озеро і як
виникло сусіднє місто, що зветься Джанастхана. Цар Рама
заночував у пустині святого Агастьї, який запросив його
залишитись у нього. Наступного ранку Рама знову
вирушив у Пушпака Вімані і опівдні досяг Айодх ї.
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Розділ LI

АШВАМЕДХА

Після цього цар Рама почав думати про те, щобвідправити царське жертвоприношення ашва-
медха, тобто жертвоприношення коня. Він
порадився з Бхаратою та Лакшманою й
вирішив виконати цей великий подвиг. Запросивши

до себе царського жерця Васіштху та інших видатних рі-
ші, Рама повідомив їх про свій намір. Вони похвалили
його за благочестя й розказали, як саме треба відправляти
ашвамедху.

Тоді Рама сказав Лакшмані: «Виряджай посланців до
царя Сугріви та царя Бібхішани, хай передадуть їм наше
запрошення прибути сюди з їх могутніми мавпами,
ведмедями та ракшасами на свято ашвамедхи. Запроси також
усіх великих царів, що бажають мені блага, та інших
благочестивих володарів, що дружньо ставляться до мене.
Запроси ріші та благочестивих брахманів, що живуть у
різних частинах країни, запроси також акторів, співаків і
підданців усіх каст та станів. Зв^ли приготувати місце
для жертвоприношення на березі Томаті в лісі Найміша,
бо цей святий ліс найкраще підходить для нашої мети.
Хай Бхарата вирушає вперед і з ним мільйони в ючних
тварин, навантажених різним провіантом і ста крорами
золотих та срібних монет. Хай слідом за Бхаратою їдуть
купці, щоб влаштувати крамниці, актори, танцюристки,
кухарі та молоді жінки, а військо хай іде попереду.
Запроси городян  молодих і старих, чоловіків та жінок. Хай
повезуть туди й золоте зображення моєї дружини».

Отже, Бхарата й Шатругхна зробили все належне, щоб
прийняти, влаштувати й нагодувати гостей, а Сугріва та
Бібхішана зайнялися розподілом подарунків між усіма
ріші, брахманами та іншими гостями.

Мудреці почали готуватися до жертвоприношення, і
чорного коня, що мав бути принесеним у жертву,
випустили на волюь Він блукав, де хотів, а Лакшмана їхав
слідом за ним із військом. Тоді цар' Рама прибув на місце
жертвоприношення, і всі царі, що зібрались тут, обміня¬
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лися з ним дарами й привітаннями. Нарешті приготування
закінчились, і почалась ашвамедха. Лакшмана доглядав за
жертовним конем, а відправляти жертвоприношення мав
сам Рама. Все було зроблено як слід: роздано щедрі дари
і багато наготовлено всякої їжі. Ніколи ще за пам яті
присутніх не відправлялось таке жертвоприношення. Чого б
хто не побажав, йому відразу ж давали,  золото,
дорогоцінності, одяг, їжу тощо. А ракшаси та мавпи, за
розпорядженням Бібхішани й Сугріви, наділяли грішми та
одягом навіть тих, хто не потребував цього. Відправа аш-
вамедхи тривала цілий рік.

Святий Вальмікі почув, що Рама відправляє царське
жертвоприношення коня. Він узяв з собою своїх учнів та
царевичів Лаву й Кушу ї вирушив до Айодх ї, щоб
подивитись на виконання ашвамедхи. Бхарата привітно зустрів
святого і влаштував його в чудовій хатині з листя. На той
час Вальмікі вже склав повість про життя Рами, відому під
назвою «Рамаяна», і, навчив Лаву й Кушу співати її під
музику.

Прибувши на місце жертвоприношення, Вальмікі
звелів, щоб Лава й Куша виконали «Рамаяну». Ніжна
мелодія і прекрасні хлопчики-царевичі привернули до себе
увагу величезного натовпу, і всі дуже вихваляли молодих
співаків. Скоро чутки про те, що хтось співає «Рамаяну»,
складену святим Вальмікі, дійшли до Рами, і він зволив
наказати, щоб хлопчики виконали цю поему на місці для
жертвоприношення в присуїності всіх гостей:
подвижників, брахманів, учених, співаків, астрологів, гандхарвів,
городян, музикантів, купців, філософів, астрономів,
поетів, істориків, художників та інших. І Лава й Куша почали
співати, чаруючи всіх. Протягом першого дня вони
виконали лише двадцять пісень першої частини. Вони співали
чудово, присутні слухали й не могли наслухатися.
Подвижники й царі, захоплені співом, з любов ю дивились на
хлопчиків, неначе пили їх очима, і говорили: «Обидва
хлопчики дуже схожі на Раму. їх не можна було б
відрізнити від нього, якби волосся у них не було заплетене
і одяг не був луб яний».

Рамі теж надзвичайно сподобався спів хлопчиків, і він
звелів нагородити їх. Він сказав Лакшмані, щоб той дав
кожному з них по вісімнадцять тисяч золотих і, крім того,
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псе, що вони побажають. Коли царевич Лакшмана став
давати гроші кожному хлопчикові окремо, вони сказали:
«Ми прості хюпчики-відлюдники, ми живемо в лісі.
Навіщо нам золото?*)  і відмовилися від царської нагороди.
Це надзвичайно здивувало Раму та інших присутніх.

Тоді Рама спитав- «Благородні діти, ваші слова
принесли мені велику втіху Чи не скажете, хто склав «Ра-
маяну»?» Лава й Куша відповіли: «Цю поему, в якій
передано твою історію, склав великий подвижник Вальмікі.
Він прийшов сюди, щоб бути присутнім на
жертвоприношенні. В цьому безсмертному творі сто оповідань,
двадцять чотири тисячі віршів, що складають шість книжок,
чи частин, і п ятсот прекрасних пісень. В цій поемі
описані твої незрівнянні подвиги, і ми просимо, щоб ти її
прослухав усю з початку до кінця».  «Хай буде так», сказав
Рама. Але було вже пізно, всі розійшлися по своїх оселях,
і хлопчики повернулись до Вальмікі.

Виконання «Рамаяни» зайняло кілька днів і принесло
велику насолоду всім тим, хто мав щастя прослухати її.

Розділ LII

СІТА ЗНИКАЄ НАВІКИ

З «Рамаяни» Рама дізнався, що Лава й Куша його сини. Так само йому стало відомо, що
 цариця Сіта прибула на місце
жертвоприношення разом з Вальмікі. Він направив
посланців до святого з проханням: «З твого дозволу

Сіта ще раз може довести свою невинність через
випробування в прис>тносгі царів та знаті, що зібрались тут.
Тоді я знов прийму її з великою радістю». Посланці Рами
відразу ж повернулися з відповіддю святого: «Хай буде
так,  сказав Вальмікі.  Сіта виконає наказ Рами».

Наступного ранку Рама сам пішов на місце
жертвоприношення й запросив туди царів, мудреців і взагалі
всіх гостей. Серед них були святі мудреці Васіштха, Ва-
мадева, Вішвампра. Джабалі, Каїц япа, Агастья, Дурваса,
Бхаргава, Маркандея, Пуластья, Мадгалья, Гарг я, Ч ява-
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на, Шатананда, Бхарадваджа, Нарада, Паравата та інші.
Всі ці ріші та царі, знатні люди, мавпи, ракшаси, брахмани,
кшатрії. вайш ї й шудри прийшли з різних країв, щоб
бути присутніми на випробуванні Сіти, і всі сиділи
нерухомо, як гори.

Тимчасом святий Вальмікі вийшов уперед, а сумна
цариця Сіта, з похиленою головою, складеними долонями,
покірна, мовчазна, з сльозами на очах, пішла за ним.
Такою вона з явилася перед усіма. Залунали схвальні
вигуки на честь Рами й Сіти: «Перемога Рамі!», «Слава
Сіті!» Те, що довелось їм обом пережити, викликало
загальне співчуття: любов народу до них була така велика,
що всі почали проливати сльози. Через деякий час настала
повна тиша. Вальмікі виступив уперед і сказав,
звертаючись до Рами: «0 сину Дашараїхи, твоя невинна й
благочестива дружина весь час жила в моїй пустині  з того
самого дня, як ти зрікся її, боячись загального осуду. Вона
зараз пройде через випробування, щоб спростувати
неславу. Ці два хлопчики, що народились у Сіти,  твої сини.
Я святий, і я тобі кажу, що твоя дружина чиста й
непорочна. Коли в моїх словах є хоч крихта неправди, хай
Зійдуть нанівець плоди мого тисячолітнього подвижництва.
А тепер сама Сіта доведе вам свою непорочність».

На це Рама сказав: «Великий святий, твої слова
переконали мене в тому, що Сіта чиста й благочестива. Вона
ще раніш переконала мене в своїй бездоганності,
пройшовши через випробування вогнем. Тоді всі боги запевняли
мене в її невинності. Я прийняв її назад і привіз додому.
Але народ почав знеславляти її, і, хоч я сам ніколи не
сумнівався в її вірній любові до мене, я був вимушений
зректися її, боячись загального осуду. Я прошу пробачити
мені цей нерозсудливий та ганебний вчинок, до якого мене
довів загальний поговір. Я знаю, що Лава й Куша  мої
сини. Тепер, щоб задовольнити народ, хай Сіта ще раз
пройде через випробування, і, коли вона доведе свою
невинність, я знову з радістю прийму її в свій дім».

Богам було відомо, що Рама ще раз влаштовує
випробування Сіти, і вони всі з явилися туди з Брахмою на
чолі. Тоді Сіта, одягнена в червоне, з похиленою головою
і згорненими долонями, вийшла вперед і сказала: «0 мати-
земле, якщо я ніколи не думала про іншого мужчину,
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окрім свого чоловіка, царя Рами,  прийми мене до себе.
О моя люба мати-земле, якщо я завжди любила тільки
Раму  думками, тілом, словами  прийми мене в своє
лоно. 0 моя найулюбленіша мати-земле, якщо я ніколи не
плекала грішних почуттів до іншого чоловіка, завжди
була вірною Рамі  звільни свою Сіту від тягаря життя».

Тільки-но Сіта проказала цю щиру молитву, як земля
розверзлася, і з провалля підвівся ясносяйний золотий
трон, весь у самоцвітах, що покоївся на головах нагів,
прикрашених небесними дорогоцінностями та оздобами.
На цьому троні сиділа сама богиня землі. Вона помістила
свою дочку Сіту поруч з собою, і на очах у багатьох тисяч
глядачів трон з богинею та Сітою опустився в бездонні
надра, щоб більше не з являтися. В цей час з небес на
Сіту сипались квіти й лунали слова хвали від
небожителів.

Спостерігаючи це диво, всі глядачі  мудреці, царі,
міністри, мавпи, ракшаси та інші  стояли нерухомо,
неначе намальовані на картині, і не зводили з Сіти очей.
Через деякий час, отямившись, вони почали радісно
вигукувати: «Перемога Сіті, воістину преславній!» Рама
знепритомнів, але ці голосні крики повернули його до пам яті.
Сповнений туги і горя, він похнюпив голову і заплакав.

Не маючи сил переносити цього, він заговорив: «Я
мало не божеволію від скорботи, що охопила мене. Такого
лиха я ще не знав. Моя люба дружина, богиня Лакшмі,
зникла на моїх очах. Подібне вже траплялося з нею, коли
Равана викрав її та тримав у Ланці далеко за морем.. Але
я зміг повернути її собі назад навіть з такої далечіні. Не
буде чудом, коли я поверну її і з лона матері-землі».
Звернувшись до землі, він сказав: «0 ти, богине, віддай мені
мою Сігу. Цар Джанака дістав її від тебе, орючи поле,
тому ти мені теща. Поверни мені мою дружину або дай
мені місце серед небожителів, бо я хочу бути з Сітою.
Якщо ти не виконаєш мого бажання, я весь свій гнів
обрушу на тебе. Я поріжу тебе на шматки разом з твоїми
лісами й горами. Я знищу всю землю й спричиню
всесвітній потоп».

На ці, навіяні гнівом слова Рами, Брахма,< з дозволу
небожителів,* сказав: «0 Рамо, тобі не годиться так
сумувати. Я вимушений нагадати тобі, що ти  втілення
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Вішну. Сіга, від природи чиста, невинна, в усьому
залежить від тебе. Якраз через свою доброчесність та
відданість тобі вона й пішла у царство нагів. Ти зустрінешся
З нею на небі. Вислухай тепер, що я маю сказати тобі
перед усіма, що зібралися тут. Ти знатимеш усе, почувши
останню частину «Рамаяни», складеної Вальмікі, який
описав у своєму творі всі злигодні та радощі твого
життя  минуле, сучасне й майбутнє». Тут Брахма та інші
небожителі відправились на небо, а небесні подвижники
залишились, з дозволу Врахми, дослухати «Рамаяну» до
кінця.

Тоді Рама сказав Вальмікі: «Великий мудрецю, небесні
ріші хочуть почути, що чекає мене в майбутньому. Отже,
Завтра будемо слухати «Рамаяну» далі». Вирішивши так
і взявши з собою Лаву й Кушу, Рама відпустив гостей і
повернувся до свого палацу. Цілу ніч він плакав по своїй
улюбленій Сіті.

На другий день вранці цар Рама запросив усіх
зібратися на місці жертвоприношення, і сам прийшов туди.
Лава й Куша виконали там останню частину «Рамаяни».

Наступні розділи коротко викладають її зміст.

Розділ L III

ПІСЛЯ АШВАМЕДХИ

По закінченні ашвамедхи Рама попрощався зцарственими гостями, в тому числі з Сугрівою
та мавпами, Бібхішаною й ракшасами. Без Сіти
весь світ здавався йому порожнім, і,
переможений горем, він зовсім втратив

душевний спокій. Намагався розвіяти свою тугу, піклувався про
синів, займався державними справами. Цар робив багато
добра своїм підданцям. Так минуло кілька років. Підданці
Рами були надзвичайно щасливі під його мудрою й
справедливою владою. Рама не тільки відправив кілька разів
ашвамедху, але ще деякі жертвоприношення  ваджапейя,
агніштома, атіратра та інші. Золоте зображення Сіти
звичайно стояло поруч із ним, коли присутність його дружини
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була необхідна під час жертвоприношень і для виконання
релігійних обрядів. Він так більше й не одружився за
все своє життя.

Через кілька років цариця-мати Каусалья померла, і
цар Рама на її честь виконав усі належні обряди і
пороздавав велику кількість скарбів та інших речей. Після
Каусальї померли цариці-маїері Сумітра і Кайкейї, і пар
Рама також справив похорон та інші обряди.

Так минуло кілька років мирного правління Рами;
одного разу Рамин дядько з боку матері, цар Юдхаджіт,
послав свого наставника, мудрого Гарг ю, з царськими
подарунками  десятьма тисячами коней, різними
дорогоцінностями, пишними шатами, ковдрами та добре вибіленими
покривалами  і доручив передати своє прохання: «Ганд-
харви захопили землю на берегах річки Сіндху і
охороняють цей чудовий край зброєю. Вони дуже могутні, і їх
налічується три крори. Добре було б, якби ти переміг їх
і повернув втрачену землю. Ніхто інший не зможе цього
зробити». Цар Рама сам вийшов назустріч привітати
царського наставника, мудрого Гарг ю, як свого гостя.
Вислухавши послання царя Юдхаджіта, цар Рама негайно
наказав царевичеві Бхараті: «Вирушай з обома своїми
синами і військом, відвоюй втрачену землю і поділи її
порівну між своїми синами Такшею й Пушкалою, і хай
кожний царює на своїй половині. Влаштувавши все, як я
наказав, повернешся до Айодх ї».

І Рама послав з Бхаратою велике військо. Той
благополучно досяг міста Кайкейї після півторамісячного
походу. Царевич Бхарата взяв з собою свого дядька
Юдхаджіта, і вони виступили проти гандхарвів. Жорстока битва
тривала цілий тиждень, і з обох сторін залишилося багато
вбитих; людські тіла плавали в потоках крові. Нарешті
гандхарви зазнали цілковитої поразки, і втрачену землю
було відвойовано. Одну половину її дістав царевич Такша
і побудував нову столицю Такшашілу; другу частину було
віддано царевичеві Пушкалі й засновано нову столицю
Пушкалаваїі. Побудувавши за п ять років ці два міста й
налагодивши правління у відвойованій країні, царевич
Бхарата повернувся до Айодх ї. *

Цар РамД й царевич Лакшмара були надзвичайно
задоволені, коли почули радісну звістку про успіхи Бхарати.
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Цар Рама захопив двоє нових міст: Ангадію, в країні Ка-
рупада, і Чандраканті, в області Малья, на півпічному
Заході; він передав верховну владу над ними двом синам
Лакнімани  Ангаді й Чандракету. Лакшмана відправився
З Ангадою, а Бхарата супроводив Чандракету в нові
столиці; посадовивши обох царевичів на престоли, вони
повернулися до Айодх ї й віддали шану Рамі. Додержуючи
всіх правил доброчеспості, Рама й Бхарата керували
своїми підданцями десять тисяч років мирно й щасливо.

Розділ L I V

ЛАКШМАНА ЗАЛИШАЄ ЗЕМНЕ ЖИТТЯ

 дного разу Кала, нищитель усього світу, богсмерті, прийшов в одязі подвижника, щоб з
таємною метою відвідати Раму. Побачивши
Лакшману коло воріт палацу, він попросив
його сповістити царя, що до нього прийшов

аскет у важливій справі. Лакшмана виконав його
прохання, Рама впустив до себе Калу й запропонував йому сісти.
Довідавшись спочатку про стан здоров я гостя, Рама
спитав: «Хто послав тебе сюди?» Кала сказав: «Я маю
поговорити з твоєю величністю таємно. Усякий, хто прийде
сюди, почує та побачить нас, має бути страчений на
смерть».  «Хай буде так», погодився Рама і звелів Лакш-
мані стояти на сторожі коло воріт, попередивши його про
те, що сказав пришелець.

Тоді подвижник відкрився Рамі: «Я Кала,  сказав
він,  нищитель усього живого. Володар Брахма, творець
всесвіту, прислав мене до тебе. Ти  втілення
всемогутнього Вішну. Мета твого перебування в цьому смертному
світі досягнута. Отже, всі безсмертні боги чекають твого
повернення на небо й бажають, щоб це було скоро. Але,
якщо ти хочеш ще послужити своєму народові, можеш
на деякий час залишитися на землі. Володар Брахма
велів мені сповістити тебе про це таємно». На це Рама
відповів: «Хай буде так. Я готовий повернутись туди, звідки
прийшов».
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Поки точилась в таєічній палаті ця розмова, коло
царських воріт несподівано з явився святий Дурваса і
звернувся до Лакшмани, що стояв там на сторожі: «Я
неодмінно хочу бачити Раму. Негайно впусти мене». Лакш-
мана став просити його: «0 шановний володарю, скажи,
чого тобі треба? Цар зараз зайнятий дуже важливими
ділами, тобі доведеться трохи почекати». На це святий
Дурваса, надзвичайно розлючений, з палаючими очима,
сказав: «Якщо ти забаришся хоч на хвилину і не
сповістиш Раму про моє прибуття, я прокляну тебе, Раму, Бха-
рату, Шатругхну і весь твій рід. Гнів мій не має меж».
Почувши таку погрозу від святого Дурваси, Лакшмана не
знав, що робити. Кінець кінцем він вирішив, що краще
йому самому поплатитися головою, ніж накликати біду
на інших.

Він відважився ввійти в царську таємну палату і,
сповістивши Раму про прибуття святого Дурваси, попросив
у його величності дозволу допустити ріші до нього. Рама
попрощався з Калою і звелів привести ріші Дурвасу. «Чого
бажає твоя святість?» запитав його цар, склавши долоні.
Святий Дурваса відповів: «Я надзвичайно голодний, бо
віддавався подвижництву протягом тисячі років. Сьогодні ж
закінчився мій піст, а тому нагодуй мене як слід».

Рама звелів почастувати Дурвасу найсмачнішими
стравами і прийняв його з любов ю та шаною. Святий
побенкетував з великою насолодою і пішов геть, подякувавши
Рамі.

Тільки-но ріші Дурваса пішов, як Рама згадав слова
Кали й засумував, не знаючи, що йому робити  невже
він повинен покарати Лакшману смертю? Ця жахлива
думка сповнила його великим горем, і, роняючи сльози з
лотосоподібних очей, він стояв деякий час, мов укопаний.
Але Лакшмана швидко зрозумів, що турбує Раму, і,
склавши долоні, звернувся до брата з такими лагідними
словами: «Не журись. Ти маєш додержати своєї обіцянки.
Убий мене, не вагаючись, коли ти справді любиш мене.
0 Рамо, ті, що ламають своє слово, йдуть до пекла».

Це дуже зворушило Раму. Він запросив до себе всіх
своїх міністрів і царського жерця Васіштху й розказав їм
усе. «Що мені *тепер робити?» спиіав він. Мудрий Ва-
сіїптха відповів: «Царю, тобі краще просто зректися Лакш-
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мани, бо за таких обставин це все одно, що вбити його.
Отже, саме в такий спосіб ти повинен додержати слова. Бо
якщо зламаєш обіцянку, ти зламаєш дхарму, а коли дхар-
му зламано, страждають підданці. Тому зречись Лакшмани
й зостанься вірним дхармі». Всі міністри й жерці були
тієї ж думки. Обміркувавши слова Васіштхи, Рама заявив
перед усіма: «0 Лакшмано, я зрікаюсь тебе заради дхарми.
Вважають, що зречення все одно, що знищення». Лакшма-
на, з очима,-повними сліз, схилився перед Рамою і,
залишивши зал нарад, пішов до Сараю, навіть не заходячи до
свого палацу.

Досягши берега річки, він пополоскав рот і стояв,
склавши долоні й затримавши дихання. Боги, апсари та
ріші обсипали його квітами з неба. Тоді цар небожителів
узяв Лакшману до себе. Побачивши, що Лакшмана,
четверта частина всемогутнього Вішну, вже на небі, зраділі
небожителі благоговійно схилились перед ним, вітаючи
його як божество.

Розділ L V

РАМА ТА ІНШІ ЗАЛИШАЮТЬ ЗЕМНЕ ЖИТТЯ

Після того як Рамі довелося зректися Лакшмани,
він звернувся до своїх міністрів і підданців:
«Передавши трон Айодх ї Бхараті, я сьогодні ж
піду в ліс слідом за моїм улюбленим братом
Лакшманою. Зробіть все, що треба, для

коронування Бхарати».
Почувши такі сумні слова з вуст Рами, Бхарата й інші,

переможені горем, простяглися долілиць перед ним.
Бхарата сказав: «Рамо, я не хочу бути царем. Краще візьми
мене з собою. Хай царевич Лава править Північною Ко-
салою, а царевич Куша царює над рештою країни». Всі
міністри звернулись до нього з тим самим проханням і теж
висловили неодмінне бажання піти на небо разом з своїм
улюбленим володарем. Царський жрець Васіштха
приєднався до них, і вони всі разом почали благати: «0 царю
Рамо, якщо ти дійсно любиш нас, ти повинен узяти нас
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усіх, з дружинами та дітьми, куди 6 ти не йшов, чи то в
ліс, чи то в пустелю, в ріку чи в океан. Для нас це буде
великою радістю». Побачивши таку відданість, Рама
погодився.

Отже, він зробив царевича Кушу царем над Косалою.
Столицею у нього було велике місто Кушаваті, біля
підніжжя Віндхійського хребта.

Царевич Лава став царем Північної Косали, столицею
якої було місто Шравасті. Рама дав синам по тисячі
колісниць, подарував багато коней, дорогоцінностей, шат
та інших коштовних речей і відіслав царевичів кожного
до його столиці.

Після цього відрядили посланців у Мадхуру за царем
Шатругхною. Вони прибули туди через три дні і,
розказавши царю про останні події в Айодх ї, попросили його
їхати з ними. Цар Шатругхна зібрав своїх жерців та
підданців і розказав їм про все. Він передав царство своїм
двом синам, поділивши його між ними. Місто Мадхура при-
йшлося на долю царевича Субагу, а місто Вайдіш стало
столицею царевича Шатругхаті. Розділивши царство,
Шатругхна сів у колісницю й вирушив до Айодх ї. Прибувши туди,
він сказав Рамі: «Я передав своє царство синам і вирішив
іти з тобою. Не залишай мене тут». Побачивши, що
рішення Шатругхни непохитне, Рама сказав: «Хай буде так».

Коли мавпи, народжені небожителями, ведмеді, ріші
та гапдхарви дізнались про те, що Рама збирається йти
на небо, тисячі їх зійшлося побачитись із ним. Цар Сугрі-
ва сказав: «0 Рамо, почувши про те, що ти йдеш на небо,
я передав свій трон Ангаді, бо вирішив не розлучатися
3 тобою. Отже, прошу, візьми нас усіх». І Рама пообіцяв
виконати їх бажання.

Тоді, звернувшись до Бібхішани, Рама звелів: «Прав
Ланкою, поки світять місяць та сонце». А Хануманові він
сказав: «Поки люди знатимуть історію мого життя, їй 
така моя воля  житимеш щасливо».

Джамбаванові, Маїнді, Двівіді та ще п яти особам
Рама сказав: «Ви житимете, поки не почнеться Калі-юга».
А всім іншим дозволив іти з собою.

{

Наступного ^)анку мудрий Васіштха в супроводі
брахманів вийшов уперед з жертовним гіогнем і парасолем для
жертвоприношення ваджапейя. Цар Рама з травою куша в
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руках ішов за ним, повторюючи ведійські гімни, від свого
палацу до берегів Сараю. Праворуч від нього була лото-
сорука ПІрі, а ліворуч  богиня землі, а перед ним ішла
нищівна сила. Божественна зброя, Веди та гаятрі, втілені
в людські образи, супроводили Раму до річки. Благочестиві
ріші й великі асури йшли за праведним Рамою, щоб
відкрити йому небесні ворота. А за ними виступали жінки та
діти царського двору. Потім ішли Бхарата та Шатругхна
З дружинами та дітьми, за ними  міністри й підданці,
ведмеді, мавпи, ракшаси, звірі та птахи, всі творіння 
рухомі й нерухомі. Навіть ті, що прибули здалека, щоб
тільки подивитися на Раму, йшли за ним, прагнучи зійти
на небо. Вони наблизилися до священної річки Сараю, що
тече на захід, і ввійшовши в воду, дійшли кінця свого
земного шляху.

Тої хвилини туди прибув Брахма, оточений божествами
й мільйонами небесних колісниць. Задули священні,
запашні, чарівні вітри, і боги стали сипати квіти з неба.
Тоді Рама приготувався, щоб ступити в священну воду
Сараю. Брахма привітав його з неба: «Слава тобі, Вішну,
повертайся до нас з братами в якому хочеш вигляді. Ти 
захисник всього творіння, але ніхто не знає тебе, крім
Майї, твоєї дружини. Ти безсмертний, тобі немає кінця».
І Рама з братами повернувся на небо в образі Вішну.
Після цього всі, що скупалися в священних водах Сараю,
відправилися на небо в божественних повітряних
колісницях.

Всі небожителі з Індрою та Агні на чолі, всі небесні
ріші, гандхарви, апсари, наги, якші, демони, данави та
ракшаси віддали шану Вішну, вихваляючи його. Тоді
Вішну сказав Брахмі: «Всі ці славетні особи пішли за мною,
Залишивши свої земні тіла, завдяки любові до мене та
відданості. Тобі належить влаштувати їх як годиться». Для
цього Брахмі довелося утворити в небі особливий рай, що
зветься Сантанарка,  для всіх тих, що дістали спасіння
через свою відданість володареві Рамі.

А чудове мальовниче місто Айодх я залишалось неза-
селеним аж сто років, поки знов народ не почав там жити
за царя Рішабхи.

Святий Вальмікі, що склав цей безсмертний твір, каже:
«Тому, хто прочитає хоч два вірші з «Рамаяни», сповня¬

295



ться всі бажання, і він буде звільнений від усіх гріхів. Хто
прочитає весь твір, той житиме довго, і сам він, і діти його,
і діти його дітей користуватимуться повагою як у цьому
світі, так і в країні мертвих. Хто читатиме «Рамаяну»
вранці, опівдні або ввечері, ніколи не знатиме втоми, його
чекатимуть щастя, мир і добробут».

Кінець уттара-канди, або додаткової канди.



алфавітний покажчик

ІМЕН ТА НАЗВ, ЩО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ В «РАМАЯІІЬ

А

Агастья  великий святий, що проживав аа півдні Індії.
Про нього існує така легенда. Гора Віндхя побажала, щоб
сонце обминало її, як обминає священну гору Меру. Сонце не
погодилося на це, і гора Віндх я стала рости, щоб перегородити
йому шлях. На прохання богів Агастья підійшов до Віндх ї, і вона
вшанувала його, вклонившись. Агастья велів їй не підійматися,
поки він не повернеться, відправився на південь і залишився
там, а гора Віндх я так і досі лежить.

А г н і  бог вогню. У ведійський період Агні належав до
найголовніших божеств і входив до складу старої тріади: Агні,
Індра (грім), Сур'я (сонце). В епічний період стара тріада, що
втілювала в собі явища природи, поступилась місцем новим
божествам  Брахмі, Вішну та Шіві.

Агніштома  обряд жертвоприношення, або, вірніш,
кількох жертвоприношень вогню, що триває п ять днів і
відбувається весною.

А д і т ь я  назва дванадцяти півбогів, синів Адіті (букв,
«той, ким все живиться»). Вони є втіленням дванадцяти місяців
року.

А й о д х  я  столиця Дашаратхи, царя косалів, нині Аудх

в Північній Індії. Старовинна Айодх я була заснована Ману,
прабатьком людей (букв, «непереможна»).

Дйомукхі  ім я ракшасі з похмурим обличчям.
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Акампана  один з ракшас, воїнів Гавани (букв,
«непохитний»).

А л а к а  столиця Кубери, розташована на верховині
одної з Гімалайських гір. Інше ім я  Вітапаваті.

Амброзія, або Амріта,  напій безсмертних.
Ананга  один з полководців-мавп з війська Рами.
Анаранья  один з царів Айодх ї, що правив до Рами.
Ангада  1) мавпячий царевич, син кішкіндського царя

Валі й цариці Тари. Згодом став царевичем-наслідником свого
дядька Сугріви, що був мавпячим царем після Валі. Відзначився
великою доблестю у війні з Раваною; 2) син царевича Лакшма-
ни.

А н г а д і я  місто в країні Карупада на північному заході
Індії, де правив царевич Ангада, син Лакшмани.

А н д ж а н і  мавпа, мати Ханумана (див. Пунджікастхала).
А н у с у я  дружина мудреця Атрі.
А п с а р и  прекрасні небесні гурії з раю Індри.
Арджуна  дерево Penteptera arjunee.
А р і ш т а  гора недалеко від Ланки.
Аріштханемі  батько царя грифів Гаруди.
Арка  воїн-мавпа з війська Рами.
Арундхаті  дружина мудреця Васіштхи, духовного

наставника царів Айодх ї.
Ас та гір і  гори на заході від Кішкіидхи, столиці

мавпячого царя Сугріви.
А с у р а  демон, злий дух, ворог богів. Ракшаси й асури 

різні види демонів, але іноді ці назви вживаються в «Рамаяпі»
як синоніми.

А т і к а я  один з синів царя Равани (букв, «що має
велике тіло»).

Атімукта  гірське чорне дерево (Dalberia onjeinensis)
(букв, «біліший за перлину»).

Атіратра  вид жертвоприношення.
Атіратха  колісничний воїн, що змагається проти

десяти тисяч махаратхів, або той, що сам перемагає незчисленне
вороже військо.

Атрі  мудрець, що проживав у Північній Індії.
А х і л ь я  дружина мудреця Гаутами, матері мудреця

Шатананди. *

Ашвамедха, або раджасуя,  урочисте
жертвоприношення коня, що виконувалося великими царями-самодержцями.
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Цар, збираючись відправляти ашвамедху, пускав на волю
найкращого коня, для охорони якого відряджалось військо з най-
доблесніших воїнів. Кінь блукав за власним бажанням, і коли
заходив на територію чужого царства, цар тієї країни мав
підкоритися господареві коня або ж прив язував коня та мав
змагатися з військом, що слідувало за конем. Перемігши
непокірливого царя, воїни відв язували коня й продовжували свої
мандри, поки не підкоряли своєму володареві «всю землю». Тільки
після цього цар мав право приступати до ашвамедхи. Коня
вбивали, а лій приносили в жертву богам. Всі переможені царі
мали служити під час церемонії.

Ашвапаті  цар кайкейців, батько Кайкейї, третьої
дружини царя Дашаратхи. Він розумів мову птахів та тварин
(букв, «володар коней»).

Аш він  назва місяця (прибл. жовтень).
Ашвіни  1) ім я двох півбогів  божеств світанку та

вечірньої зорі (букв, «вершники»); 2) батько Маїнди та Двівіди,
мавп-полководців з війська Рами.

Ашмаваті  столиця царя Віддьюджівхи, чоловіка Шур-
панакхи, сестри Равани.

А ш о к а  вічнозелене дерево Semecarpius
anacardium,вважалося священним. Під час різних свят з пагонів ашоки роблять
гірлянди. Має дрібні білі квіти та полум яночервоні бруньки
(букв, «вільний від скорботи»).

А ш р а м а  лісова пустинь, де жили подвижники,
відлюдники та вигнанці.

Б

Б а к у л а  вічнозелене дерево Mimusops elengi, має білі
квіти, дуже ніжні й запашні.

Банасура  ім я одного з демонів.
Бібхішана  молодший брат Равани. Він перейшов до

війська Рами і після смерті Равани, який загинув у битві, став
царем Ланки. Праведний Бібхішана є контрастом до порочного
Равани.

Б і л ь в а  дерево Aegle marmelos, або дика яблуня.
Брахма  за індуською міфологією  бог-творець, одна

З форм прояву майї, божественної ілюзії. Брахма є верховне
божество, головний член священної тріади (трімурті) індусів.
У тріаду, крім нього, входять Вішну й Шіва.
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Брахман  член касти жерців, першої з чотирьох
головних індуських каст. Див. кшатрій, вайш я, шудра.

Брахманський гусь  порода качки anas casarca. Див.
чакравака.

Брахмарші  ріші, або божественний святий з касти
брахманів. За старих часів так взагалі називали брахманів.

Б х а г а  одна з назв планети Місяця.
Бхагіратхі  одна з назв священної ріки Ганги (букв,

«дочка Бхагіратхи»). За легендою, Бхагіратха  нащадок царя
Сагари  своїм суворим подвижництвом примусив Гангу
спуститися з небес на землю, щоб оживити шістдесят тисяч синів
царя Сагари, спалених на попіл прокляттям мудрого Капіли. Води
Ганги зросили попіл і оживили царевичів. Тому Ганга зветься
«дочкою Бхагіратхі».

Б х а д р а  шпигун, що був на службі у Гавани.
Бхарадваджа  великий святий, що проживав

недалеко від місця, де зливаються Ганга та Джумпа, коло Ііраяги
(сучасний Аллахабад в Індії). Був учнем великого Вальмікі, автора
«Рамаяни».

Бхарата  другий син царя Дашаратхи, молодший брат
Рами. Любов Бхарати до Рами та його відданість старшому
братові провербіальні.

Бхаргава  великий мудрець, який жив на березі Джум-
ни.

В

Вагадарші  воїн-ведмідь з війська Рами.
Ваджапейя  назва одного з семи жертвоприношень

соми, яке відправлялося царями або брахманами для
досягнення вищого стану й передувало жертвоприношенню коня.

Ваджраданштра  воїн-ракшаса з війська Равани
(букв, «громозубий»).

Ваджраджвала  дружина Кумбхакарни, брата
Равани.

Ваджрамушті  воїн-ракшаса з війська Равани.
Ваджрахану  могутній воїн-ракшаса, «з залізними

щелепами» з війська Равани.
'

Вайджаяйта  місто, де правир ракшаса, на якого
ходив Дашаратха. У битві під Вайджаянтою цариця Кайкейї, тре¬
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тя дружина Дашаратхи, яка супроводила свого чоловіка в
поході, виявила велику мужність і врятувала йому життя.

В а й д і ш  місто, де правив Шатругхаті, син Шатругхни.
Вайшравана  одне з імен Кубери, володаря багатств.
В а й ш  я  член третьої основної касти, касти купців,

вищої групи ремісників та землевласників. Див. брахман, кшатрій,
шудра.

В а й ю  вітер і бог вітру.
Валавана  воїн-мавпа з війська Рами.
Валі  мавпячий цар Кішкіндхи, брат Сугріви. Валі

відібрав царство в Сугріви, і Рама вбив його.
В а л ь м і к і  великий святий, легендарний автор «Рамая-

ни».

Вамадева  ім я мудреця.
В а н х і  полководець-мавпа з війська Рами.
В а р у н а  бог води.
Васіштха 1) мудрець, що жив на півночі Індії; 2)

родинний жрець царського дому Айодх ї.
В а с у  ім я восьми півбогів, підвладних Індрі. У

ведійський період вважалися втіленням різних явищ природи.
В а с у к і  цар зміїв.
В а т а п і  ім я жахливого ракшаси.
ВедаватІ  дочка великого мудреця Кушадхваджі. Вона

кинулась в вогонь після того, як її образив Равана. В другому
народженні це Сіта.

Ведашруті  ріка, що протікала по території царства
Дашаратхи.

Веди  найстаріші пам ятки індійської літератури;
індуси вважали, що вони не були складені, а існували ще до
створення світу. Вони збудили творця Брахму і спонукали його до
творіння. Найстарішими є збірники поетичних віршованих
гімнів, а саме: Рігведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа.

Віддьюджівха  ім я чоловіка Шурпанакхи, сестри
царя Равани.

В і д е х а  назва країни, де царював Джанака, батько Сі-
ти. Сучасний Північний Біхар у Північній Індії.

В і д е х і й ц і  народ, що населяв країну Відеху.
В і д ж а й я  ім я мудреця.
В і м а н а  небесна повітряна колісниця.
В і м у к х а  мудрець, що жив на півдні Індії.
Віната 1) полководець-мавпа з війська Рами; 2) одна
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З ракшасі, що стерегли Сіту в ашоковому парку, недалеко від
Ланки.

В і н д х  я, або Віндхійське пасмо  Віндхійські гори,
що відділяють Індустан від Деккана.

Віндх ядрі  те ж саме, що Віндх я.
В і р а д х а  жахливий ракшаса, що був у попередньому

народженні гандхарвою. Смерть од руки Рами ніби дала йому
очищення від гріхів.

Вірупакша  полководець з війська Равани; його вбив
Хануман.

В і т а п і  ім я жахливого ракшаси.
Вішала  місто, розташоване на північному березі Ганги.
Вішальякарані  цілюща трава, що росте в Гімалаях

(букв, «що виліковує рани, нанесені дротиком»).
Вішвакарма  небесний зодчий, син Брахми (букв,

«що робить усе»).
Вішвамітра  великий святий, наставник Рами та Лак-

шмани.

В і ш н у  всемогутній. Другий бог з індуської трімурті або
тріади. Він зветься «той, що оберігає». Рама, герой епосу
Вальмікі  сьоме втіленпя Вішну. Вішну має понад тисячу імен.

В і ш р а в а  батько Кубери, Равани, Кумбхакарни, Бібхі-
шани та Шурпанакхи.

В р і ш а 6 х а  воїн-мавпа з війська Рами.

Г

Г а в а й я  воїн-мавпа з війська Рами.

Гавакша  володар голангулів (мавп з коров ячими
хвостами). Брав участь у війні Рами з Раваною.

Г а д ж а  воїн-мавпа з війська Рами.
Г а д х і  правнук Брахми-творця.
Гадхіджа  одне з імен мудреця Вішвамітри.
Г а й я  воїн мавпа з війська Рами.
Г а й я т р і  ведійський гімн сонцю, персоніфікується як

богиня.

Г а л а в а  мудрець, що проживав у Східній Індії.
Г а н г а  ріка, що вважається святою в Індії, {сучасний

Ганг. Ганга спад«ає з неба на голову богові Шанкарі (Шіві),
потім тече по землі на благо людському родові і зникає під зем¬
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лею. Тому іноді зветься «що тече трьома шляхами».
Персоніфікується як богиня. Див. Бхагіратхі.

Г андхамадан а мавпячий полководець з війська Рами.
Гандхарви  генії-півбоги, небесні співаки та

музиканти у Індри, що чарують своїми талантами земних жінок і богинь;
ведійські божества.

Г а р г * я  святий, що жив у Східній Індії.
Г а р у д а  цар птахів та бог грифів, винищувач змій. За

легендами, на ньому літає Вішну. Зображується напівптахом-
напівлюдиною.

Гаутама  мудрець, що жив у Північній Індії, чоловік
Ахільї, яку спокусив цар неба Індра.

Гірівраджа  столиця царя кайкейців, діда царевича
Бхарати з боку матері.

Годаварі  ріка, що протікає на захід від Віндхійських
гір. Див. Панчаваті.

Голангула  мавпячий полководець у Раминому
війську, породи мавп з коров ячими хвостами.

Голангули  мавпи з коров ячими хвостами.
Томаті  річка на південь від країни Косали, де правив

цар Дашаратха.
Гуру  1) духовний батько; він виконує різні обряди,

зв язані з періодами дитинства та юнацтва свого духовного сина аж
до вручення священного шнура; 2) релігійний наставник; 3)
батько або якийсь інший шановний родич.

Г у х а  цар нішадхів, особистий друг Рами. ІІішадхи
належали до низької касти, жили в лісах.

Д

Дадхімукха  дядько мавпячого царя Сугріви з боку
матері. Він був доглядачем Мадхувани, саду розваг царя Сугріви.

Д а н а в и  демони. Слово «данава» рівнозначне словам
«ракшаса» та «асура», злий дух.

Дандака  ліс, в якому Рама проводив своє вигнання.
Сучасна Махараштра або Деккан в Індії.

Дану  батько жахливого ракшаси Кабандхи.
Д а р б а р  двір індуського царя. Офіціальний прийом у

царів, царевичів, князів, аристократів.
Дарімукха  мавпа-полководець з війська Рами.
Дашагріва  перше ім я Равани, десятиголового царя

303



ракшас (букв, «дссятішіиїй»). Раваною його стали звати пізніш.
Дашаратха  цар Айодх'ї, нащадок старовинної

сонячної династії, батько Рами.
Д в а п а р а-ю г а  третій з чотирьох «віків світу», менш

праведний, ніж попередні. Див. юга.
Д в і в і д а відважний мавпячий полководець з війська

Рами.

Девантака  один з синів царя Ланки Равани (букв,
«знищувач богів»).

Д ж а 6 а л і  ім я мудреця.
Джамадагні  брахман, потомок Бхрігу й батько Пара-

шурами. Він був благочестивим мудрецем, заглибленим у
навчання. Ім я Джамадагні часто вживається, коли мова йде про
гнівливу, пристрасну особу.

Джамбаван  ведмежий цар, що приєднався до війська
Рами з усіма своїми ведмедями і брав участь у війні між
Рамою та Раваною.

Д ж а м 6 у  плодове дерево, трояндова яблуня Eugenia

jambulana.
Джамбумалі  ім я полководця ракшас у війську

Равани. Він був сином Прахасти, головнокомандувача у Равани.
Джанака  цар Відехи, сучасного Північного Біхара в

Північній Індії. Він батько Джанакі (Сіти), героїні епосу.
Д ж а н а к і  інакше Сіта, царівна, дочка Джанаки з

Відехи. героїня епосу. Див. Сіта.
Джанардана  одне з тисячі імен всемогутнього Вішну.
Джанастхана  назва певної частини лісу Дандака, де

Рама блукав під час свого вигнання. Сучасна Махараштра в
Індії. На думку декого, Джанастхана  це сучасна провінція Бе-
рар.

Джанхові  назва ріки Гапги (букв, «дочка Джанхі»,
святого). Ця назва відбиває походження Ганги, яка нібито
народилася з стегна великого святого.

Д ж а т а ю  благочестивий гриф, величезного розміру,
вірний друг Раминого батька, царя Дашаратхи. Він доблесно
бився з Раваною, коли той викрадав Сіту, і загинув у битві.

Джаянта - син Індри. Равана переміг його в битві.
Д ж у м н а  назва річки Ямуни.
Друмакулья  назва північної частини Південного

океану.
'
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Д у н д у б х і  демон, батько Майяві, Він мав силу ста
слонів.

Д у р в а с а  славетний ріші, відомий своєю гнівливою вда
чею.

Д у р дар ш а  ракшаса, воїн з війська Равани. Хануман
убив його в битві.

Дурдхара  славетний мавпячий полководець з війська
Рами.

Дурмукха  відважний мавпячий полководець з війська
Рами.

Д у ш а н а  брат Равани; 'Загинув від руки Рами.
Дханьямаліні  одна з тисячі дружин Равани.
Д х а р м а  закон, справедливість як підвалина закону.

Обов язок. Чеснота, релігія. В дхармі вбачають також бога
закону та правосуддя; ототожнюється з богом смерті Ямою.

Д х а у м  я  святий, що проживав на заході Індії.
Д х у м р а  ведмежий цар, який брав участь у війні Рами

проти Равани.
Дхумракша  воїн-ракшаса з війська Равани.

Ж

Жезл Смерті жезл Ями, царя та судді над мертвими.

З

З е в а н а - сераль. Частина дому або палацу, відділена для
жінок.

Золотий вік  див. юга.
Зміїна петля (нагапаша) особлива зброя ласо або

мережа, яку накидали на ворога. Гндраджіт одержав цю зброю
від Індри.

Ь

Ікшваку 1) син Ману Вайвасвата, сипа сонця. Він
вважається першим царем сонячної династії, царював в Айодхї;
2) назва династії, до якої належав Рама.

Ільвала  ім я жахливого ракшаси.
Індра  цар богів. Атрибутом його є золота блискавка.

Він їздить у золотій колісниці, в яку запряжені золоті та червоні
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коні. Він є також богом дощів, бурі та грому. У післяведійський
період Індра поступається значенням перед Шівою або Вішпу.

Індраджану  мавпячий полководець з війська Рами.
Індраджіт  старший син та царевич-наслідник Гавани.

Його справжнє ім я  Мегхапада, але титул Індраджіт, тобто
«переможець Індри», був йому наданий Врахмою після того, як
царевич переміг Індру і привів його, полоненого, до своєї
столиці Ланки.

й

Йога  містична філософія, що вимагає повного
абстрагування від усього світського. В Індії тренування в містичному
прозрінні з незапам ятних часів зветься йогою. Йога
означає експериментальне злиття індивідуального з божеством.
Вона заснована на певних вправах  дієті, позі, диханні,
зосередженості думок та моральній дисципліні. Існують кілька
систем йог.

Йоджана- індійська міра довжини, приблизно 15 17 тш.

К

Кабандха  букв, «живіт, черево»  ім я жахливого
безголового ракшаси, що мав у животі щелепи та одне око. Руки
в нього були з йоджаиу завдовжки. В попередньому народженні
він був гандхарвою, але його прокляв ріші Дурваса, і Кабандха
став ракшасою. Смерть від руки Рами ніби дала йому спасіння
від гріхів.

К а в а ш і  мудрець, що жив у Західній Індії.
Кадамба  1) вічнозелене деревоNauclea cadamba, також

Cadamba. Про нього кажуть, що воно пускає пуп янки під
розкоти грому. Квіти жовтогарячого кольору, запашні; 2) селезень,
згідно деяких джерел гусак або чирок, птиця з породи gallinula
porphyria (водяна ворона).

К а й к а с і  дружина Вішрави, батька Кубери. Вона була
матір ю Равани, Кумбхакарни, Шурпанакхи та Бібхішани.

Кайкейя  цар кайкейців, дід царевича Бхара^и з боку
матері. Також назва країни. >

Кайкейї  третя дружина царя Дашаратхи, мати царе¬
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вича Бхарати. Вона настояла на тому, щоб Раму було вигнана
в ліси.

Кайкейці  народ, що населяв країну Кайкейю.
Кайласа  священна гора в Гімалайському пасмі. Вона

знаходиться коло священного озера Манаса (нині Манасоровар)
за північним схилом Гімалаїв. Місцеперебування бога Шіви. На
ній також була розташована Алака, казкова столиця бога
багатства Кубери.

Кайтабха  ім я ракшаси.
Какубха  порода дерева.
Кала 1) час взагалі; 2) слушний час (для чогось); 3)

вищий дух  знищувач всесвіту, персоніфікація руйнувальної
сили (одне з імен Шіви); 4) Яма, бог смерті; 5) смерть, час смерті;
6) доля.

Кала чакра 1) колесо часу (час зображується як
колесо, що весь час рухається; 2) цикл; фігурально  колесо
фортуни, мінливість долі.

К а л і н д і  ріка Джумна (Ямуна).
Кал і-ю г а  четвертий з чотирьох «віків світу».

Теперішній час належить до Калі-юга, найтемнішого та найкоротшого
3 періодів. Див. юга.

Кама, Камадева  індуський бог кохання.
Кампана  ракшаса-воїн з війська Равани.
Канва  мудрець, що проживав у Східній Індії.
К а н д а  частина (поеми).
К а п і л а  славетний святий, засновник філософської

системи Санкх я.

Карнікара  дерево pteros premum: acerif elium. Звичайна
назва Kaniyar.

Карупада  назва країни, якою правив царевич Ангада,
син Лакшмани. Див. Апгадія.

Катьяяна  ім я мудреця.
Каунтейя  мудрець, що проживав у Західній Індії.
Каусалья  головна цариця, дружина царя Дашаратхи,

мати Рами (букв, «царівна Косали»).
Каушейя  мудрець, що проживав у Західній Індії.
К а у ш і к а  одне з імен мудреця Вішвамітри.
Каші  священне для індусів місто, сучасний Бенарес,

розташований па березі Гангу.
Каш япа  мудрець, що проживав у Північній Індії. За

легендою він батько Вівасвана (сонця), батька Ману,
родоначальника людей.
814 ЗО?



Кесарі  батько Ханумана.
К е т а к а  дерево з запашним листям, Pandanus odoratis-

simus.

К і н ш у к а  дерево з жовтими квітами.

Кішкіндха  назва столиці й країни царя мавп Сугріви.
Тепер це частина володінь Нізама Хідерабадського, приблизно
в 40 милях від Траванкора.

К о с а л а  країна, якою правив цар Дашаратха, Столиця
країни  Айодх я.

К о с а л и  народ, що населяв Косалу.
Коті  десять мільйонів.
Краматхі  воїн-мавпа з війська Рами.
Кратхана  воїн-мавпа з війська Рами,
Краунча  1) назва гори; 2) назва лісу в шістдесяти

милях від Джанастхани; 3) чапля Ardoa jaculator.
К р і т а - юга  перший з чотирьох «віків», відомий також

під назвою Сатья-юга, або Золотий вік. Див. юга.
К р о р  десять мільйонів.
К у 6 е р а  ім я старшого брата царя Ланки Равани. Кубе-

ра  скарбничий у богів  зветься володарем або богом
багатства. Він одноокий, триногий, восьмизубий. Місцеперебування
його  гора Кайласа в Гімалаях.

Кумбха  один з синів Кумбхакарни.
Кумбхакарна  брат Равани. Особливістю його було те,

що він спав довгими періодами 6, 8 або 9 місяців.
Кумбханасі  онука Мальявана, старшого брата Сума-

лі, діда Равани по матері.
К у м у д а  один із мавпячих полководців.
Куша  1) син Брахми; 2) царевич, один з двох синів

Рами; 3) священна трава, яку використовували при багатьох
релігійних обрядах.

К у ш а в а т і  місто у підпіжжі Віндхійського пасма, де
правив царевич Куша.

Кушадхваджа  1) великий мудрець, батько Ведаваті.
Див. Ведаваті; 2) брат царя Джанаки.

Кушанабха  онук Брахми.
К х а р а  двоюрідний брат Равани, який загинув від руки

Рами (букв, «грубий, суворий»),

К ш а т р і й  член касти воїнів, другої з чотирьо^ великих
каст у індусів. Д^ів. Брахман, вайнГя, шудра.

Кшірасагара  озеро в лісі Та^мала.
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Лава  один з двох синів Рами.

Л а в а н а  демон, син Мадху.

Лакшмана  один з синів царя Дашаратхи, брат Рами

(букв, «щаслива ознака, прикмета»).
Ламбагірі  гірське пасмо недалеко від Ланки.
Л а к ш м і  1). дружина Вішну, богиня процвітання,

багатства, вишуканості і т. ін.; 2) багатство, процвітання, успіх; 3)
вишуканість, врода, приємний вигляд.

Ланка  столиця царя ракшас Равани, також і саме його
царство. Батьківщина ракшас. На загальну думку, старовинна
Золота Ланка  це сучасний Цейлон, але дехто гадає, що це
півострів Малакка.

Локапала  цар, правитель чверті всього світу.
Лотос  улюблена квітка індійської поезії. З ним

порівнюють обличчя, очі, руки, ноги і т. ін.

м

Мадгалья  ім'я мудреця.
Мадху  1) ракшаса, який одружився з Кумбханасі,

онукою Мальявана; 2) батько демона Лавани.
Мадхувана  плодовий сад. Так називався сад розваг, що

належав Сугріві.
Мадхупурі  місто, де правив Лавана. Потім його

підкорив собі царевич Шатругхна.
Мадхура  інакше Мадхупурі.
М а ї н д а  мавпа-полководець з війська Рами.
Майнака  невелика гора між Індією та островом

Ланкою. Про неї поширена така легенда: колись усі гори мали
крила й могли літати. Але коли сідали після польоту, вони щоразу
розчавлювали багато різних тварин і струшували землю. Тому
Індра обрізав їм крила. На той час бог вітру Вайю почав віяти,
відніс Майнаку на південь і сховав її в океані. І коли Хануман,
син Вайю, перестрибував з суходолу на Ланку, гора Майнака, за
наказом океану, вийшла на поверхню, щоб дати Хануманові
можливість відпочити.

Майя  божественна ілюзія, творча сила, яка нібито
утворює світ, який через це має уявне існування.

М а й я в і  син демона Дундубхі, який мав силу ста слонів.
М а й я с у р а, або М а й я  1) демон, що напускає мару;

*
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2) батько Мандодарі, головної цариці Равани; 3) зодчий асурів
та богів.

Макаракша  син Кхари, могутнього воїна-ракшаси.
Малайя  гірське пасмо на півдні Індії, дуже багате на

сандалове дерево. Нині  область Мальва.
Малаті  жасмин, Jasminum grandiflorum.
М а л ь я  країна, де правив Чандракету, син Лакшмани.

Див. Чандраканті.
Мальяван  і) гірське пасмо з не дуже високих гір, на

схід від гори Меру; 2) друга назва гори Прасравана в Кішкінд-
ському царстві, на якій Рама й Лакшмана перебули дощову пору
після того, як поновили Сугріву на троні Кішкіндхи; 3) сучасні
гори Нільгірі; 4) старший брат Сумалі, діда Равани з боку
матері.

Мальяваті  ріка, що протікає у підніжжі гори Чітраку-
та, де Рама прожив деякий час у вигнанні.

М а н а с а  чарівне озеро на горі Мальяван.
М а н д а в і  царівна, дружина Бхарати.
Мандакіні  ріка Ганга в тій частині, що протікає на

північ від гори Чітракута, де Рама прожив деякий час у
вигнанні.

Мандара  гора, яку боги та демони колись використали,
щоб збити океан на нектар (амріту).

Мандодарі  головна цариця, одна з тисячі дружин
Равани. Вона була дочкою Хеми та Майясури, царя данавів.

Мандхата  цар Айодх ї, що правив до Рами.
Манібхадра  ім я якші, полководця з війська Кубери.
М а н т р а  священні вірші та формули з ведійських

гімнів, що нібито мали магічну силу. Будь-яка релігійна та магічна
формула.

Мантхара  служниця цариці Кайкейї (букв,
«тупоголова, баламутка»).

Ману  один з прародителів людини, джерело людської
мудрості; кожен з них правив землею протягом періоду Манван-
тара. Ману теперішнього періоду  сьомий за порядком, він
вважається автором хіндуїстських законів, відомих як «Книга
законів Ману».

М а р і ч а  воїн-ракшаса з війська Равани. За вимогою
Равани обернувся на золоту лань, щоб виманити Раму з пустині.
Коли Рама полкував лань, Равана викрив Сіту. Рама вбив Марі-
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Маркандея  ім я мудреця.
М а р у т и  боги вітру та бурі.
М а р у т і  одне з імен Ханумана.
Марутта  ім я гімалайського царя.

Масакарна  воїн-ракшаса з війська Равани, вбитий Ха-
пуманом.

М а т а л і  візниця Індри.

Матанга  святий, що жив на захід від озера Пампа.
Махадева  одне з імен бога Шіви.

Махапаршва  ракшаса, воїн з війська Равани (букв,
«з могутніми боками»).

Махаратха  колісничний воїн, що може перемогти
десять тисяч воїнів, захищаючи одночасно і своїх воїнів, і коней.
Див. атіратха.

Махендра  1) одне з семи гірських паєм в Індії; 2)
назва гори на північному березі моря, що відділяє Індостан од
Ланки.

Махешвара  1) жертвоприношення, що його відправляв
Індраджіт, царевич-наслідник, син Равани; 2) великий володар
(одне з імен Шіви).

Махіпіматі  столиця Сахасрарджуни, царя, який мав
тисячу рук.

Маходайя  одна з гімалайських верховин.
Маходара  воїн-ракшаса з війська Равани (букв, «що

має величезне тіло»).
Мегханада  основне ім я Індраджіта (букв, «хмарогодо-

сий, дзвінкоголосий»).
М е н а к а  небесна апсара. Мати Шакунтали, яка

народилася від мудреця Вішвамітри.
Меру  міфічна гора, на якій міститься небо Індри та

обителі богів. Вона ніби вся золота. Див. Мальяван.
Міст Нали  міст, збудований Налою, сином Вішвакарми,

божественного зодчого. Це міст через океан, що відділяє Індію
від Ланки. Через цей міст військо Рами перейшло в Ланку під
час війни з Раваною. Він зветься також «Мостом Рами», а на
сучасних картах  «Адамів Міст» (підводне пасмо між Індією й
Цейлоном). Див. Нала.

М і т х і л а  столиця Джанаки, царя Відехи, сучасний
Північний Біхар у Північній Індії.

М о г р а  назва індійської квітки та дерева.
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Нага  ім я бога-змія, що живе під землею. Див. паги.

Н а г и  міфічні змієподібні демони, півбоги. У них
людське обличчя та зміїний хвіст. Наги жили в підземному царстві
(Паталі) під владою Сеші, священної змії Вішну.

Найміша  ліс, через який протікає ріка Томаті
(сучасний Німкхар в Аудсі, в районі Сітапура).

Н а л а  син Вішвакарми, небесного зодчого. Пала й Ніла,
за легендою, були дуже пустотливими хлопчиками. Вони
заважали молитвам та жертвоприношенням мудреців: хапали речі,
наготовлені для жертвоприношень, та священне каміння й кидали
їх у річку. Роздратовані відлюдники прокляли їх. Через це
прокляття все, що б вони не кинули в воду, не тонуло й не пливло, а
залишалось нерухомо на одному місці на поверхні водие

Налакубара, або Налакувара  син Кубери.
Н а м у ч і  мудрець, що жив на півдні Індії.
Н а н д і  бик, на якому їздить Махадева. Перед усіма

храмами Махадеви (Шіви, Шанкари) є кам яна статуя бика.
Нандіграма  передмістя Айодх ї.
Нарада  небесний святий, який вважався сином Брах-

шг й був посередником між богами та людьми.
Нарантака  один з синів Равани (букв, «винищувач

людей»).
Нараяна  одне з тисячі імен бога Вішну.
Нікумбха  один з синів Кумбхакарни, брата Равани.
Нікумбхіла  назва саду коло Ланки, де знаходився

храм богині-покровительки Індраджіта, наслідного царевича
Ланки. Він звичайно приносив там жертву, щоб зробитись
невидимим перед тим, як іти на ворога.

Ніла  полководець чорних мавп. Син Агні. Див. Нала.
Н і л ь г і р і  див. Мальяван.
Н і ш а д х и  див. Гуха.
Нрішадху  мудрець, що жив на заході Індії.

П

Падмака  дерево, з якого добувається наркотична
речовина. '
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Пампа  чарівне озеро на схід від гори Ріш ямука в лісі
Дандака.

Панаса  1) хлібне дерево, інакше дерево джака, Arta-
carpus integrifolia; 2) воїн-мавиа, що брав участь у війні Рами з
Раваною.

Пандит  учений брахман; індуський вчений; взагалі
вчений.

Панн аг а  1) дерево Rotteria tinctoria; 2) напівбоже-
ственна змія.

Панчаваті  ліс, в якому знаходилася пустинь Рами під

час його вигнання, коло верхів я священної ріки Годаварі, на
берегах якої розташоване сучасне місто Насік, в сотні миль від
сучасного Бомбея.

Парашурама  букв. «Рама з сокирою»  славетний
брахман-воїн, син Джамадагні, шосте втілення Вішну. Він з явив-
ся> щоб знищити кшатріїв, але його переміг Рама, герой «Ра-
маяни», хоч йому й було тоді шістнадцять років.

Парвата  ім я великого мудреця.
П а р в а т і  букв. «Гірська»  індуська богиня, дружина

бога Шіви, в одному з своїх народжень  дочка царя гір Гі-
малая.

П а т а л а  підземне царство, пекло.

Правління Рами  управління державою було так
добре налагоджено Рамою, що стало провербіальним.
«Правління Рами» (Рамараджа) стало вживатись фігурально у

відношенні до будь-якого вмілого правління.

Прагхаса  воїн-ракшаса, вбитий Хануманом.
Праджандха  воїн-ракшаса з війська Равани.
П р а м у ч і  мудрець, що жив на півдні Індії.
Прасравана  див. Мальяван.
Пратардана  цар Каші, друг Рами.
Прахаста  головнокомандувач Равани.
П р а я г а  одне з священних місць, куди ходять індуси на

прощу; тепер це Аллахабад, розташоване там, де зливається
Ганг з Джумною (Ямуною).

П р і я к а  порода дерева.
II у л а с т ь я  дід Равани.
П у л о м а  дід Джаянти.
Пунджікастхала  дочка Варуни, апсара, що

зробилась мавпою, Анджані на ім я, і породила Ханумада.
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Путракамешті  вид жертвоприношення, внаслідок
якого той, що приносить жертву, одержує сипа. Цар Айодх ї Да-
шаратха відправив цей обряд, і після цього, як божественний
дар, у нього народилося чотири сини: Рама, Бхарата, Лакшмана
й Шатругхна.

Гі ушкала  царевич, син Бхарати.
Пушкалаваті  столиця, заснована царевичем Пушка-

лою на захід від ріки Інд. Олександр Македонський та греки
називали її ГІевкелаотіс. Вважають, що царевичі Пушкала й Так-
ша, сини Бхарати, заснували царства, які процвітали на обох
берегах Інда в IV ст. до нашої ери.

Пушпака Вімана  божественна колісниця, що
належала скарбнику богів Кубері. Потім її відібрав для себе
Равана. Але Рама повернув її Кубері, після того як убив Равану
в битві.

Р

Равана  букв, «що реве»  цар над усіма ракшасами, що
правив на острові Ланка в столиці тієї ж назви. Це носій
поганих вчинків, проте він має багато рис, відповідних його сану.
Він непереможний; його бояться небожителі, мудреці, люди. Він
великий подвижник, палкий прихильник бога Шіви. У нього
десять голів та двадцять рук, але один тулуб і дві ноги. Згідно
З легендою, він підкорив собі весь світ земний і небесний.
Подвиг Рами полягав у тому, щоб знищити Равану і врятувати весь
світ.

Рагхава  нащадок Рагху, зокрема Рама.
Р а к ш а с а  злий геній, демон. Ракшаси пожирали і

живих людей, і трупи. В «Рамаяні» вони зображуються як потвори,

що можуть за власним бажанням прибрати будь-якого вигляду.
Р а к ш а с і  жінка ракшаса.
Рама  сьоме втілення бога Вішну. Він народився як син

царя Айодх ї Дашаратхи та цариці Каусальї. Це ідеал людини й
царевича. Він має всі найкращі якості. Наслідував свого
батька на троні Айодх'ї. Див. правління Рами. Зображується
завжди або темносинім, або зеленуватосинім (букв, «приємний,

чарівний, прекрасний»).
Рамачандра  одіте з імен Рами. *

«Рамаянй»  назва безсмертного епосу Вальмікі, в якому
описується все життя Рами.
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Рамбха  1) дружина Налакубари, сипа Куберп. Вона
була апсарою в небі Індри; 2) мавпячий полководець з війська
Рами.

Рамбхаютхапа  мавпячий полководець з війська
Рами.

Рішабха  1) воїн-мавпа з війська Рамп; 2) один з царів
Айодх ї.

Р і ш і  аскет, мудрець або святий.

Ріш ямука  гора на захід від озера Пампа, на території
сучасного штату Місор.

Ріш яшрінга  мудрець, зять Дашаратхи.
Рудра  букв, «що реве» 1) одне з імен бога Шіви;

2) один з одинадцяти півбогів, втілень бурі, слуг Шіви.
Р у м а  дружина Сугріви.
Р у м а н а  воїн-мавпа з війська Рами.

С

Саварньякарані  цілюща трава, що росте в
Гімалаях (букв, «що повертає колишній вигляд»).

С а г а р а  перший цар Айодх ї, тієї ж династії, що й
Рама.

Сал, або сала,  дерево, що росте в Східній Індії; його
деревина світлокоричньова, дуже тверда.

С а м в а  прекрасна гора поблизу Ланки.
С а м п а т і  нар грифів, брат Джатаю.
Саваткумара  ім я святого.
Санджівакарані  цілюща трава, що росте в

Гімалаях.

С а н д і к а  ріка в Південній Косалі.
Сапрабха  воїн-мавпа з війська Рами.
Сантанарка  частина неба, спеціально утворена Брах-

мою для тих, хто прийшов на небо разом з Рамою.
С а р а л а  порода сосни.
Сарама  1) дружина Бібхішани; 2) ракшасі, яка

стерегла Сіту в ашоковому парку за наказом Равани. Пізніше вона
стала улюбленою подругою Сіти.

Сарана  шпигун і воїн з війська Равани.
Сарасваті  богиня знання, музики та поезії.
Сараю  священна річка, на берегах якої розташована

Айодх я. Сучасна ріка Гогра.

315



Сарі  жіночий одяг в Іпдії, довгий кусок матерії, що
обгортається навкруги тулуба. Один кінець звисає спереду,
другий закриває голову і праве або ліве плече.

Саттадана  воїн-мавпа з війська Рами.
С а т ь я - юга «Золотий вік». Див. юга.
Сахасрарджуна  тисячорукий цар; його столиця

була в Махішматі.

С а х  я ~ назва горгі;

Свастрастрея  мудрець, що жив на півдні Індії.

Сваямвара  одна з форм шлюбу в індусів, коли
наречена сама обирає собі чоловіка з багатьох претендентів,
запрошених її батьком. Цей «вільний вибір» може бути
обумовленим  тобто наречена може вибрати лише того, хто виконає
певний подвиг, як це мало місце на сваямварі Сіти в «Рамаяні»
та на сваямварі Драупаді в «Махабхараті».

Сваямпрабха  подвижниця, дочка Мерусаварні; вона
сторожила золоту печеру апсари Хеми.

Сіддха ш рама  назва пустині великого мудреця Віпг
наміт-ри.

С і н д х у  ріка, сучасний Інд.
С і н х і к а  ракшасі, яку зустрів Хануман, перестрибуючи

З Махендри в Ланку.
Сіншапа  дерево Dalbergia sisiu
С і т а  героїня епосу. Царівна, дочка царя Відехи Джапа-

ки, дружина Рами, героя епосу. Сіта народилася не від жінки,
а чудесно виникла з борозни, і нар Джанака взяв її собі за
дочку. Відома також під ім ям Джанакі (Джанаківна). Вона є
втіленням Лакшмі. Сіта  ідеал жіночої любові, відданості та
самозречення. її ім я згадується завжди разом з ім ям Рами.

Сома 1) «сяючий»  ім я місяця; на думку деяких
означає також «енергійний»; 2) напій, уособлений і шанований як
бог.

Стхулашіра  мудрець, що прокляв ракшасу Кабандху.
Субагу  1) воїн-ракшаса, вбитий Рамою; 2) царевич,син

царевича Шатругхнп.
С у в е л а  гора недалеко від Ланки, інша назва 

Трікута.
С у г р і в а  букв. «прекрасногривий»  мавпячий цар

Кішкіндхи, брат Валі. Він був великим другом і прихильником
Рами. *

С у м а л і  дід Равапи з боку матері
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Сумантра  1) візниця царя Дашаратхи; 2) один з
міністрів Дашаратхи.

С у м і т р а  друга дружина царя Дашаратхи, мати
царевичів Лакшмани та Шатругхни.

Сумукха  святий, що жив на півдні Індії.
Супаршва  один з придворних Равани.
С у р а с а  легендарна мати змій, що завжди жила в

океані.

Сутікшна  благочестивий мудрець, учень ріші Агастьї.
Сухотра  воїн-мавпа з війська Рами.
Сушена  батько мавпячої цариці Тари з Кішкіндхи; він

супроводив Раму під час захоплення Ланки.

Т

Т а к ш а  царевич, син царевича Бхарати.

Такшашіла  столиця, заснована царевичем Такшею,

сином царевича Бхарати. Вона була розташована на схід від Ін-

ду й відома Олександру Македонському та грекам під назвою
Таксіла. Див. Пушкалаваті.

Тамала  1) вічнозелене дерево з дуже темною корою та
білими квітами Xanthocymus piclorius; 2) назва лісу.

Т а м а с а сучасна Таунс, невелика річка, що протікає
на захід від Аудха (Айодх ї).

Тар  мавпа-полководець з війська Рами.
Тара  цариця, дружина мавпячого царя Валі з

Кішкіндхи. Після того як Рама вбив Валі, брат Валі Сугріва зайняв трон
Кішкіндхи і взяв прекрасну царицю Тару собі за дружину.

Т а т а к а  ранні асі, яку вбив Рама. Мати двох ракшас 
Марічі та Субагу.

Т і л а к а  дерево з красивими квітами, Clerodendrum phlo-
moides, Simplocos racemosa.

Трета-юга  другий з чотирьох «Віків світу», не такий
праведний, як перший. Див. юга.

Тріджата  ракшасі, що сторожила Сіту за наказом
Равани в ашоковому парку у Ланці.

Т р і к у т а  легендарна гора, на якій була розташована
Золота Ланка (букв, «з трьома верховинами»).

Т р і п у р а  місто, спалене богом Рудрою.
Т р і ш і р а  один з синів Равани (букв, «триголовий»).
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У

У к ш а  син Равани. Хануман убив його в битві.

Ульканукха  полководець-мавпа з війська Рами.

У р м і л а  царівна, друга дочка царя Джанаки, сестра Сі-
ти, дружина Лакшмани.

X

Хануман  син бога вітру Вайю і прекрасної апсари Ан-
джані. Як твердить легенда, він був надзвичайно сильний навіть
у дитинстві. Якось, побачивши червоне сонце, що сходило, і
прийнявши його за червоний плід, він стрибнув у небо до
сонця, щоб схопити його. Розлючений Індра кинув у нього своїм
перуном і зламав йому щелепу. Через це він і носить ім я
Хануман (hanu щелепа). Вітер, розгніваний тим, що сина так
спотворено, перестав віяти в трьох світах. Всі живі істоти не могли
дихати, і боги стали благати Вайю, щоб він знов повіяв. Вайю
зглянувся й подув; за це Брахма підніс йому дар: Хануман став
невразливим для будь-якої зброї. Хануман був великим воїном
і міністром двору мавпячого царя Сугріви з Кішкіндхи. Пізніше
зробився одним з найвідданіших прихильників Рами. Його ім я
стало безсмертним і оспівується поруч з ім ям Рами і
самостійно. Майже на всіх діалектах є твори, крім «Рамаяни», прозові й
поетичні, присвячені Хануману. Ви знайдете зображення Хану-
мана  статую або малюнок  завжди там, де є зображення
Рами та Сіти  в храмах і в інших місцях. Крім храмів Рами, в
кожному місті або селі в Індії є храми, присвячені самому
Хануманові. Всі мавпи вважаються в Індії священними за ту
допомогу, яку вони нібито подали Рамі під час його війни з Рава-
ною.

X а р і  одне з тисячі імен Вішну.
Хашангу  святий, що проживав у Західній Індії.
Хема  апсара, мати Мандодарі, головної цариці Равани.
X і м а в а т  Гімалайське пасмо, Гімалаї.

Ч

Ч а ї т р а  назва місяця (березень  квітень).
Чакраваї^а  брахманська гуска. Чакравака для індуса

€ символом подружньої любові.
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Чаедракапті  місто в країні Малья на північному
заході Індії, де правив царевич Чандракету.

Чандракету  царевич, син Лакшмани.
Чандрахаса  надзвичайно блискучий меч, що його бог

Шанкара подарував Равані.
Чітракута  гора (інша назва  Верховина Краси), на

якій деякий час проживав Рама у вигнанні. Вона знаходиться
приблизно за три милі від сучасної залізничної станції тієї ж
назви, недалеко від Праяга (Аллахабада). Вважається
священною горою.

Ч о у р і  приладдя з хвоста яка або іншої тварини, щоб
відганяти мух.

Ч явана -великий мудрець, що проживав на березі ріки
Д ж умни.

НІ

Ш а б а л а  священна корова, що належала мудрому Віш-
вамітрі. Вона нібито могла створювати все, що бажав її хазяїн.

Ш а бар і  ім я подвижниці, учениці мудрого Матанги.
Вона дістала спасіння з божественних рук Рами.

Шакуптала  дочка апсари Менаки та святого Вішваміт-
ри, героїня драми Калідаси.

Шамбука  ім я шудри, що віддавався аскетичним
подвигам за часів Рами. Він був убитий Рамою за те, що віддавався
аскетизму, не маючи на це права, бо був шудрою.

Ш а м б х у  ім я царя демонів.
Шанкара  одне з тисячі імен бога Шіви (букв, «що дає

благодать, благословенний»).
Шарабха  полководець-мавпа з війська Рами.
Шарабханга  ім я благочестивого святого.
Шарагвіма  воїн-мавпа з війська Рами.
Шардула  шпигун у Равани.
Ш а с т р и  старі священні книги, в яких викладено обот

в язки індуса.
Шатабалі  полководець-мавпа з війська Рами.
Шатананда  великий святий, син Раутами й Ахільї.

Придворний жрець у царя Джанаки.
Шатругхаті  син царевича Шатругхни.
Шатругхна  четвертий син царя Айодх ї Дашаратхи

(букв, «що вбиває ворогів»).
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Ш а ч і  ім я дружини Індри.
Ш і в а  один з богів вищої індуської тріади, руйнувальне

начало. Він також є репродуктивна, або відновлююча, сила, бо у
мисленні індусів руйнування неодмінно пов язане з
відновленням. У третьому своєму аспекті він великий аскет, чудотворець
завдяки своєму подвижництву та медитаціям. Він є також бог
мистецтва, особливо танців. Має багато аспектів і близько
тисячі імен. Зображується білим, як жасмин або місяць.

Ш і р а с а  1) дерево Acacia sirisa.
Ш л о к а  назва метричного розміру, надзвичайно широко

вживаного в санскритській епічній літературі. Це двовірш, в
якому кожний рядок має 16 складів і ділиться на дві рівні
частини цезурою; гімн, хвалебні вірші.

Шонітакша  воїн-ракшаса з війська Гавани.
Шр а вас ті  місто в Північній Косалі, де правив царевич

Лава, син Рами.
Шраддха  поминальне жертвоприношення, при якому

душам предків підносять кульки з рису; справляється при
народженні або смерті.

ІПрі  букв, «багатство» 1) титул, що вживається,
коли мова йде про дуже шановну людину (але не в звертанні
до неї) або божество; 2) одне з імен Лакшмі, дружини бога
Вішну.

ПІ р і н г а в а, або Шрінгаверапура,  столиця царя Гухи,
розташована на північ від Ганги.

Шрутакірті  царівна, дружина Шатругхни.
Ш у д р а  член четвертої касти, касти служників,

робітників, ремісників.
ПІ у к а  шпигун і воїн з війська Гавани.
Шурасен а  так стало називатись місто Мадхупурі

після того, як його захопив царевич ІПатругхна.
Шурпанакха  сестра Гавани, через яку виникла

ворожнеча між Гаваною та Тамою (букв, «жінка, в якої нігті на
ногах подібні до віяла»).

Ю

Ювараджа  царевич-наслідник, що дістає право на
корону ще за життя батька-царя.

Ю г а  світовий період. В індуській міфології
розрізнюється чотири світових періоди, або юги: 1) Сатья-юга, Кріта-юга,
або Дева-юга,  «Золотий вік», 2) Трета-юга  «Срібний вік»,
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3) Двапара-юга  «Мідний вік», 4) Калі-юга  «Залізний вік».
Вважають, що перша юга тривала 1 728 000 років, друга юга 
1 296 000, третя 864 000 і четверта триватиме 432 000 років.

Юдхаджіт  цар, дядько царевича Бхарати з боку
матері.

Ю п а к ш а  воїн-ракшаса з війська Равани, вбитий Хану-
маном.

Я

Я в а й я  один з синів Ями, який супроводив Раму в

поході на Ланку.

Я к ш а  один з півбогів, з почту бога Кубери. Якші 

слабке плем я, споріднене з ракшасами.

Яма  син Вайвашвати (сонця) бог посмертного

правосуддя, в післяведійський період  бог смерті. Яма творить суд

над мертвими й посилає їх в рай чи пекло, залежно від їх діянь.

Дуже поширеним є розуміння Ями просто як карателя злих.

Тому Ямою часто називають лютих, безжалісних людей.



ДЕЩО ПРО «РАМАЯНУ»

Мов величезні вершини Гімалайського гірського пасма, у
переддвер ї літератур індійських народів підіймаються дві
грандіозні епічні поеми, що, зародившись у безвісті віків, жили
протягом довгих століть і запліднювали своїми темами і образами
всю пізнішу літературу.

Це «Махабхарата» і «Рамаяна».
Перша («Велика оповідь про війну нащадків Бхарати»)

виникла на основі усних пісень-билин (ітігас) про боротьбу двох
царських родів за володіння престолом в краю, де столицею
було місто Гастінапура (коло теперішнього Делі). Пройняті
таким самим войовничим духом, як пісні Гомерівської «Іліади»,
індійські билини відрізнялися від старогрецьких ще більшим
нахилом індійських співців до надмірної гіперболізації, до
нагромадження подій на події, подвигів на подвиги, ніж це було в
європейському стародавньому епосі. Незвичайний вже самий
розмір поеми. В сучасному своєму стані вона досягав ста
тисяч двовіршів (так званих «шлок»). Переказати зміст «Іліади»
Гомера, навіть беручи до уваги її збочення від основної теми,
можна в небагатьох словах. Докладний переказ усіх
вісімнадцяти книг «Махабхарати» займає цілі книжки. Невідомо
століття, в якому склалася остаточно нинішня редакція
«Махабхарати». Копіткі дослідження багатьох учених про час
виникнення цієї редакції не довели ні до якого іншого висновку, крім
того, що ця редакція припадає на час, не раніший від IV ст.
до н. е. і не пізніший від VI н. е., хоча окремі перекази, легенди
та пісні «Махабхарати» кореняться в далекій давнині.
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Так само не певна й дата створення «Рамаяни». Остапня і
молодша й старша за «Махабхарату». Можливо, що вона була
вже широко відома в той час, коли «Махабхарата» ще не
встоялася остаточно. Але разом з тим очевидно, що основне ядро
великої поеми старіше за «Рамаяну». Кінець кінцем дата її
створення теж розтягається на досить довгий час: від III ст.
до н. е.  до II ст н. е. В кожному разі, цілим своїм зовнішнім
виглядом, своїм мистецтвом «Рамаяна» належить до пізнішої
індійської поезії.

У «Махабхараті» багато чого так і залишилося застиглим
хаосом. Матеріали нагромаджено на матеріали. «З цією
величезною кількістю оповідань про богів, байок про тварин, правил
життєвої мудрості, розповідей про великі битви, філософських
роздумів цей грандіозний твір скидається на індійський храм,
що з усіма своїми незліченними брамами, каплицями,
приміщеннями для прочан, храмовими пекарнями становить ціле місто,
де можуть знайти собі заспокоєння усі земні і надземні
жадання» *.

Ми називаємо «Махабхарату» епопеєю. Але індійські
літературознавці затрудняються визначити її жанр. Для них це і
«ітігаса»  легенда, і «пурана»  старовинна билина, і «акг я-
на»  оповідь, і заразом  дидактична проповідна книга
(«піастра»), а часом і священні перекази («смріті»).

Щодо «Рамаяни»  її жанр ясніший. Це «кав я»  художній
епос, щось подібне до «Енеїди» Вергілія  з тією різницею, що
«Рамаяна» створена все ж на основі якогось усного народного
епосу, тоді як Вергілій компонував свою «Енеїду» за зразком
«Іліади» та «Одіссеї» Гомера, поповнюючи їх схеми відомостями
З римських літописів та генеалогічних таблиць.

Автор «Рамаяни» знав старовинні легенди про Раму 
напівбога, героя,  знав і ніде не записані героїчні пісні. Цей
матеріал він поповнив, розгорнув, розмалював усіма відтінками
свого мистецтва, і вийшла поема на п ять книг (канд) (до них
додано пізніше ще дві  першу та сьому книги), що
складається з двадцяти чотирьох тисяч двовіршів («шлок»), з героєм
Рамою, сином царя Дашаратхи, володаря Айодх ї (Аудхи  на
верхній течії Ганги та її приток), з героїнею  ідеальною дру¬

* Див. Н. G 1 a s е n а р, Die Literaturen Indiens von ihren
Anfangen bis zur Gegenwart, 1929, стор. 102.
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жиною Рами  Сітою, яку потім украв у нього пар демон Ра-
вана.

Боротьба божественного героя Рами з Раваною і становить
основну тему поеми, але спочатку йде великий пролог  свого
роду роман про несправедливість долі до шляхетного царевича
і про те, як покірно й терпляче приймає він її удари.

Зупинімося на основних моментах розповіді. Вона
починається (в теперішній редакції  друга книга «Айодх я-канда,
або канда про життя в Айодх ї») в атмосфері двірського побуту
й інтриг жіночої половини палацу, що вже набрала деяких
характерних рис гарему.

Відчуваючи близькість смерті, Дашаратха вирішив передати
свою владу синові-первісткові  Рамі. Готується коронація
нового царя. Радіють народ і двір, бо всі люблять царевича. Але
наймолодша з трьох цариць Кайкейї з намови лихої служниці
раптом вимагає від царя, щоб вір, вигнавши з столиці Раму,
віддав престол її синові  Бхараті. Засмучений цар не може їй
відмовити. Він зв язаний клятвою  виконати її жадання; це
кара з неба за давній гріх  ненавмисне вбивство в лісі на
ловах молодого сина старих пустинників.

Журиться цар, ремствує народ, протестує проти своєї
кандидатури Бхарата. Але покірний долі Рама разом з дружиною
своєю Сітою і братом Лакшманою без гніву і нарікання йдуть
у вигнання в далеку лісову пустинь.

Даремно після батькової смерті Бхарата буде кликати брата
назад. Ідилічне життя відлюдника більше до вподоби Рамі, ніж
усі принади царської влади. Але й Бхарата не хоче бути царем.
Поставивши на трон золоті сандалі брата як символ його влади,
Бхарата править країною як намісник, чекаючи кінця
визначеного Рамі на вигнання чотирнадцятирічного терміну.

В цьому початку нема ще нічого фантастичного. Далі тон
різко міняється. На сцені раптом з являються велетні-демони,
напівбожественні мавпи, перевертпі. Дослідники кажуть, що
існували дві легенди про Раму. Одна, північна, оповідала про
його несправедливе вигнання і про його зречення влади. Друга,
південна, створена палкою фантазією давніх жителів Індустану,
розповідала про фантастичну боротьбу надлюдини-героя з
фантастичними істотами. Багатоголовий велетень Равана покидає
свою столицю на острові Ланка, переноситься в ліс, д$ живуть
пустинники, викрадає Сіту і замикає її в своєму палаці. Рама

й Лакшмана відправляються на розшуки. Вони зустрічають
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Сугріву, царя племені мавп, що був геж несправедливо
вигнаний з свого царства (третя книга  «Аранья-канда, або канда
про життя в лісах»).
З Сугрівою укладено союз. Йому допомагають повернути

царство, а він допомагає визволити Сіту. Сугріва скликає своє
мавпяче військо з хоробрим Хануманом на чолі, і всі разом
доходять до моря, що відділяє Ланку від материка (книга
четверта  «Кішкіндха-канда, або канда про життя в Кішкіндсі»).
Велетенським стрибком подолавши протоку, Хануман приходить
у столицю Равани, бачиться з Сітою і обіцяє їй швидке
визволення. Равана дав їй рік часу: коли за рік вона не стане йому
дружиною, він зжере її (книга п ята «Сундара-канда, або
прекрасна канда»). Хануман повертається назад. Мавпяче
військо, збудувавши веЛичезний міст, переправилося до ворога;
починаються бої, поєдинки, подвиги, що кінчаються вбивством
Равани і визволенням Сіти. Щоб очистити її в очах народу від
підозри, що могла виникнути внаслідок її перебування у
Равани, її «випробовують вогнем». Сіта кидається в полум я, але
сам Агні, бог вогню, виносить її живою-здоровою і віддає Рамі.

Радісні, всі вертаються в Айодх ю, де Рама нарешті має
посісти трон свого батька (книга шоста).

Такий сюжетний кістяк поеми. Переказ твердо приписує її
поетові Вальмікі, про якого ми знаємо тільки те, що подає нам
пізніше додана перша книга. В ній посланець богів Нарада
розказує поетові про чесноти й подвиги ніби ще живого Рами.
Захоплений цим оповіданням, Вальмікі блукає в лісі й милується
зворушливою парою закоханих пташок. Але немилосердний
мисливець підстрелив одну; друга жалібно стогне, і повний
глибокого жалю поет відгукується словами співчуття. Так народився
славетний індійський віршовий розмір, яким, з наказу
найвищого бога Брахми, оспівав Вальмікі славні героїчні вчинки
Рами.

Ця поетична легенда, певна річ, не дає нам уявлення про

автора поеми. Проте матеріал, щоб створити таке уявлення, є
в самій поемі. Чи був Вальмікі тільки редактором, чи творив
окремі епізоди  все одно: в поемі є художня єдність, якої
немає в «Махабхараті». Вона плід культури далеко витончені-
шої, ніж культура, що створила той, багато в чім ще первобут-
ний епічний звід. В ній досить військово-героїчних мотивів:
можливо, що в фантастичному поході на острів Ланка відбилися
давні перекази про завоювання острова Цейлона північними
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племенами Індії. Проте увага зосереджена не стільки на подіях,
скільки на образах головних осіб. Це Рама  слухняний,
покірний долі, вірний обов язкові, незмінно побожний Рама  ідеал
справжнього індійського царя, подібно як Сіта  ідеальний
образ індійської жінки, якою її хотіли б бачити брахмани,
керівники тої релігії, що після довгої боротьби подолала в Індії
буддизм, що в III столітті до н. е., за царювання царя Ашоки, став
державною релігією і намагався об єднати на підвалинах
абсолютизму порізнені й ще патріархальні індійські князівства. Але
панування буддизму в Індії тривало недовго; занепад міст
і торгівлі викликали «брахманську контрреформацію» у формах
так званого індуїзму. Початок історії Рами  видалення його з
царського палацу  мимоволі нагадує епізод з легендарної
біографії Будди. Рама, наче буддійський* чернець, організовує в
лісах своєрідну пустинницьку громаду. Але в змалюванні цієї
громади протибуддійська тенденція очевидна. Віддаляючись у
пустиню, буддист пориває всі зв язки з попереднім життям і
зовнішнім світом. Навпаки, Раму супроводять його жінка і брат.
Для буддиста сім я  тільки одна з перешкод на шляху до
спасіння. Для брахманіста  це святиня, рай усіх чеснот, від якого
не треба шукати захисту в іншому місці. Історія Рами й Сіти 
це спрямована проти буддизму реабілітація родинного життя.
Ціла війна точиться лише заради того, щоб врятувати
доброчесну жінку Сіту. Ідеалові буддійського самозречення
протиставлено інший. Розповідь про пустинницьке життя Рами  це голос
на оборону шлюбу, на оборону сім ї проти буддійського
монастиря, розумних потреб життя проти проповіді про викоренення
жадань, про знищення людської природи.

Основна різниця між «Махабхаратою» та «Рамаяною» в
тому, що, як кажуть дослідники, «Махабхарата» скоріше
виникла, ніж була створена», в той час як «Рамаяна» своєю формою
доводить високу технічну майстерність автора. І в «Рамаяні» не
бракує ні епізодів, ні повчальних промов та сентенцій, але вони
не затягують дії, не примушують забувати про неї. Кожна з
дійових осіб у поемі говорить приємно і дуже багато, з
однаковим мистецтвом риторики і хилить свою мову до того, щоб дія
в своїй течії зробила новий крок уперед. Не думаючи про смерть,
мавпи б ються в боях за право і добро. Вони поводяться
велично, як належить героям, і либонь тільки раз, напившись,
скоряються своїй мавпячій природі... Мірно змінюють одна одну
пори року і по черзі дістають свою оцінку в описах, що рясні¬
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ють строкатими образами, повними красовитих, часом манірних
порівнянь. Скрізь панує найвища, свідома своїх власних переваг,
чеснота, що поєднала в собі лагідність із героїчною мужністю.
Над пороком, змальованим найчорпішими фарбами, після
тяжких випробувань здобуто блискучу перемогу. По всій поемі
розливається той настрій «пристрасно патетичного», що його
високо ставила давньоіндійська теорія поезії.

Народні маси полюбили цю казково-героїчну поему про
переможця темних сил, що, як з ясовувала пізніше перша книга,
є не що інше як втілення найдобрішого з богів  Вішну. Коли
на прохання богів, гноблених багатоголовим і багаторуким де-
моном-велетнем, Вішну дав згоду зійти па землю в образі Рами,
то чому не можна сподіватися, що світлий «бог-визволитель»
Зійде ще раз на землю, щоб її врятувати. Отже, поема колись
ішла назустріч «месіанським» сподіванням, що завжди притаєно
живуть у свідомості ще безпорадної і неорганізованої маси.

Вона припала до вподоби і верхам, і низам. її високий
моральний характер, патетичний тон, краса форми не раз
привертали до неї увагу пізніших поетів і драматургів. Рама, Сіта,
Хануман, Равана зробилися надзвичайно популярними образами
і в палацах, і в селянських хатах. Аж до наших днів ці образи
живуть в образотворчому народному мистецтві. Сцени з «Рама-
яни» грають на святах мандрівні актори, аматори й ляльковий
театр. Перероблена пізнішим індійським поетом Тулси Дасом
(1532 1624) давня санскритська поема зробилася своєрідною
«біблією» багатьох поколінь.

Поема існує в гарних перекладах на сучасні європейські
мови. Такий є італійський переклад Горезьо (1847 1858),
англійський Р. Гріффіта (1870 1874), французький А. Руселя
(1903 1905). Російською мовою поема не перекладалася *; в
українській літературі маємо лише побіжну згадку в короткому
огляді давнього індійського письменства у І. Франка.

ОЛЕКСАНДР БМЕЦЬКИП

* Перше повне видання «Рамаяни» українською мовою
здійснене з англійського ирозаїчного пересказу, який зробив і
надіслав нашому видавництву індійський літературознавець
Нандлал Д. Датта.
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